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 (.يناثلااملناِهُج الدِّراِسيَُّة، ِعْلُم احَلِديث، املستوى ) العنوان:

تُعَتبَ ُر هذه املادَّة الِعلِميَّةُ تَ ْهِذيباً واْخِتصاراً لِلمناِهِج الدِّراِسيَّة يف اململَكة العربيَّة السُّعوديَّة  نُبَذةٌ ُمختَصرة:

ِب، وهي ُمَقسَّمةٌ على ِعدَّ  َُوجََّهِة لِلطُّّلا
ة ُمسَتوياٍت، وِمن ِضْمِن هذه املادَّة ما ََيَتصُّ ِبِدراَسِة ِعْلِم الِفْقِه، وهي امل

 ي:لِ ِمن املوضوعات واملساِئل ما يَ  ثااينهمِّ ما اشتَمَل عليه املستوى ال( ُمْستَ َويات، وإنَّ ِمن أ8ُمقسََّمةٌ إىل مثاين )

عدا ِمن أهمِّ األحاِديث اليت اشَتَمَلت على الَكِثرِي ِمن اليت تُ  لنُّصوِص النَّبوِيَّةَشرُْح جمموَعٍة ِمن ا -1

ًء بالتَّعرِيف دْ ة، بِ بارَ ضوح العِ ة ووُ السُّهولَ بِ  امتازَ  سلوبٍ أُ  قَ وفْ  ةِ الِعلِميَّ  األحكاِم الشَّرِعيَّة والَفواِئد

وِجيهات اليت اْشَتَمل عليها بالصَّحايب راِوي احَلِديث، مث َشرْح الَغرِيِب، إىل بَياِن أََهمِّ اأَلْحكام والتَّ 

 .  معرَِفة مدى فَ ْهِمهِ احَلِديث، وانِتهاًء ِبطَرح بَ ْعض اأَلسِئَلة اليت تُِعني على اسِتيعاِب الدَّْرس و 

وتَنوُّع أسالِيبه  الصُّور ِمن ِحْرص النَّيبِّ صلَّى اهلل عليه وسلَّم على الدَّعَوة إىل اهللِ تعاىل، ضُ يان بَ عْ بَ  -2

 خّلل الدَّعوة يف املواسم واملراسّلِت وحنو ذلك.يف ذلك ِمن 

اليت أوجَبها على ِعباِده ِمن تَ ْعِظيِمه وإْجّللِه، وَتوِحيِده وإْفراِده، وَخْوِفه اهلِل تعاىل  َتوِضيُح ُحقوقِ  -3

 وَرجائِه، وُشكرِه على نِعمائِه، وحنِو ذلك ِمن أنواع العبادات.

ن تَ ْوقريِِه واحِتاِمه، واتِّباِعِه والسَّري على ُسنَّته وَهْديه، وحمبَّته على أُمَِّته مِ  سوِل رَّ بيان حقوِق ال -4

 وَنْشِر ُسنَِّته وآثاره، وغري ذلك.

وٍر ِمن حياةِ الصَّحابَة الِكرام، والكّلِم على بعِض حماِسِن اإلسّلم الِعظاِم، وما َدعا صُ مناِذج و ذِكُر  -5

 وِد واإليثاِر، والذِّْكر والدُّعاء، وحنِو ذلك.إليه ِمن َمكارِم األْخّلق، كالصِّْدق، والُ 
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 نا، َمن يَ ْهِده اهللُ ن سيِّئات أعمالِ رور أنُفِسنا ومِ ِمن شُ  باهللِ  عوذُ َد هللِ حنَمُده ونسَتِعينه وَنستَ ْغِفره، ونَ إنَّ احلمْ 

َده ال َشرِيك له، وأنَّ حممَّداً عبُده ورسولُه حْ ْشَهد أن ال إله إالا اهلل وَ وَمن ُيْضِلل فّل هاِدَي له، وأ فّل ُمِضلَّ له،

:أماا بعد ، 

تِيب، وُسهوَلة الِعبارَة، ذا ُمقرَّر مادَّة احلديث والثَّقاَفة اإلسّلِميَّة وقد ُروِعَي فيه ُحْسن الَعرْ فهَ  ض والِتَّ

د منها  واالعِتماد على املصاِدر األصِليَّة ما اسَتطَْعنا، مع االهِتمام بَِتخرِيج النُّصوص والَعْزو لِلَمراِجع العِلِميَّة، لِيَتَ َزوَّ 

أنا فَ َنْسَأل اهلَل الَعْفَو والصَّْفح طَ أخْ  َده، وبَِتوِفيٍق منه، وماحْ نا فيه َفِمن اهلِل وَ بْ صَ كلٌّ ِمن املَعلِّم والطااِلب، فما أَ 

 عنه.

ُجو ِمن املَعلِِّمني واملَربِّني أالا يَ ْبَخلوا مبا رْ ، كما ن َ ولَ بُ له القَ  ُتبَ كْ به ويَ  عَ وِختامًا نسأل اهلل تعاىل أن ينفَ 

 و األَْفَضل.قرَّر ُقُدماً حنمُ  الِميَّة وَترَبوِيَّة َتِسري بِ لْ وظات عِ م ِمن آراء وَملحُ ِعْنَدهُ 

 ني.عِ جَْ ه وَصْحِبه أَ الذي بِِنْعَمِته تَِتما الصااحلات، وصلَّى اهلل وسلَّم على نِبيِّنا حممَّد وعلى آلِ  هللِ  دُ واحلمْ 
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 ليث األو  د  الحَ 

- لبَ جَ  ب ن ملع اذ موس لَّ  علي ه اهلل ىصلَّ  اهللِ  سولُ رَ  قال: قال - عنهما اهلل رضي - اسعبا  بن عبد اهللِ  عن   
دوا هَ ْش يَ  أن إىل همعُ ف ادْ  مهُ ت َ ْئ جِ  ف ذذا ،ت ابٍ كِ  أهلَ  قوماً  أيتستَ  ك)) إنَّ ن:مَ اليَ  إىل هثَ عَ ب َ  حني - رضي اهلل عنه

 سَ م َخْ عل يهِ  ضَ رَ فَ   ق د اهللَ  أنَّ  همف أخ ِْ  كذلِ بِ  ل ك واأط اعُ  مُه  فذن ،اهللِ  لُ سو رَ  داً حممَّ  وأنَّ  اهلل إالا  إله ال أن
 نِم  ذَخ ؤْ ت ُ  قةً دَ َص  عل يهم ضرَ فَ   ق د اهللَ  أنَّ  همف أخ ِ  ب ذلك ل ك أط اعوا مُه  ف ذن ،ةٍ لَ ي ْ ولَ  ي ومٍ  ك لِّ  يف واتٍ صلَ 
 ل يس هفذنَّ  وة املظل ومِ ْع دَ  قِ واتَّ  م،والِ أْم  مرائِ وَك  اكفذيا  ب ذلك لك أطاعوا مهُ  فذن م،هِ رائِ قَ ف ُ  على دا رَ فت ُ  هميائِ أغنِ 
 .(1)فق عليه (( متَّ  جابٌ حِ  اهللِ  بنيو  هانَ ي ْ ب َ 
 :اوييف بالر  عر  الت  

م ى اهلل علي  ه وس  لَّ ص  لَّ  يبِّ النَّ   اب  ن ع  مِّ ، عب  د اهلل اسالعبا  ري، أب  و فِس  وإم  ام التَّ  ةِ مَّ   األُ ْ  حايب اللي  ل، َح  ه  و الصَّ  
ه يْ  وَ ل م ع أب َ َق ني، انت َ نِ ّلث ِس  ثَ ة بِ ج رَ ل الِ ْب  ق َ  دَ لِ ي اهلل عنهم ا، وُ ِض  رَ  يا ال اِ   يا ِش رَ القُ  ،ل  باس ب ن عب د املطَّ العبا 

 البخ اريين، روى ه يف ال دِّ ْق م والفِ ْل العِ  ةِ عَ َس م بِ ى اهلل عليه وس لَّ سول صلَّ عا له الرَّ ح، دَ تْ ة الفَ نَ رة سَ جْ إىل دار الِ 
ن )) َم  ق ال: ءً ض و ت ل  ه وُ عْ َض وَ ف َ  ّلءَ م الَ ى اهلل علي ه وس  لَّ اهلل ص لَّ  ل رس  ولُ ق ال: دَخ  - رض ي اهلل عن  ه -عن ه 
، ويف (3)ت   اب ((ه الكِ ْم   لِّ عَ  مَّ ُه   )) اللَّ ة:وايَ   ويف رِ  (2)ين (( ه يف ال   دِّ قِّ   ف َ  ه   ما )) اللَّ ، ق   ال:ِ َ خْ أُ (( فَ   ؟ ع ه   ذاَض   وَ 
 .(4)يل(( أوِ ه التَّ مْ ين وعلِّ ه يف الدِّ قِّ ف َ  هما اللَّ )) :ةوايَ رِ 

 ثحتدَّ  فذذا اس،النا  حصَ أفْ  :قلت قنطَ  فذذا س،االنا  لأجَ  ت:قل اسعبا  ابنَ  رأيتُ  إذا كنتُ : روقٌ سْ مَ  قال
 .اسالنا  ملَ عْ أَ : قلت
 .نباطاالستِ  على رهمدَ قْ وأَ  فسري،بالتَّ  وأعلمهم يث،دِ للحَ  ةً وايَ رِ  حابةالصَّ  رأكثَ  نمِ 

 . (5) ةنَ ني سَ عِ بْ ى وسَ دَ ة، وعاش إحْ بويَّ ني للهجرة النَّ ة مثان وستِّ سنَ  - رضي اهلل عنه -تويف 

                                      

 (8/64 (ال يمن إىل ومع اذ موس ى أيب ثْع ب َ  ب اب: املغ ازي، كت اب : منه ا ع دَّة، َمواض ع يف صحيحه يف البخاري أخرجه( 1)
 اإلمي ان، كت اب ص حيحه، يف مس لم وأخرَج ه ،(1395) ب رقم ،(3/261) يف الزك اة، جوبوُ  باب: الزكاة، كتاب ، ويف(4347) برقم
 .(19) برقم ،(51 -1/50) إىل الشَّهاَدَتني الدُّعاء باب:
 .(2477) برقم ،(4/1927)ومسلم  (،1413) برقم الّلء، عند املاء وضع باب: الوضوء، كتاب يف البخاري أخرجه(  2)
 (. 75رقم ) البخاري( 3)
 (.314، و1/266) أمحد( ينظر: مسند اإلمام 4)
 (. 5/276(، وهتذيب التَّهذيب )3/331: سري أعّلم النُّبّلء )( ينظر5)
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:ةغوي  الل   ثباح  المَ   

 معناها الكلمة
 : هبعثَ : مناليَ  إىل هبعثَ  حني
 

 .ةرَ جْ لهِ لِ  رٍ شْ عَ  ةنَ سَ  ذلك وكان هُ أرسلَ 

 تابِ الكِ  لَ أهْ 
 : 

  ّلمالسَّ  علي ه وس ىمُ  عل ى لأن زَ  حي ث ص ارى،والنَّ  ه وداليَ  :هن ا مبِ  وامل راد
 .يلاإلنِ  مّلالسَّ  عليه يسىعِ  على لوأنزَ  وراة،التَّ 

 إل ه ال أن دواهَ ْش يَ  أن إىل همعُ ف ادْ 
 :اهلل رسول اً دحممَّ  وأنَّ  اهلل إالا 

 هيدِ حِ وْ وت َ  تعاىل اهللِ  ينِ دِ  يف خلوادْ ويَ  نيتَ هادَ بالشَّ  يقراوا أن إىل همادعُ  : أي
 .هتِ بادَ وعِ 
 ينال دِّ  لْص أَ  ألهنم ا ؛نْي ت َ هادَ بالشَّ  أدَ ْب ي َ  أن موس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ  يبا النَّ  وأَمره

 .مابِ  إالا  هروعِ فُ  نمِ  شيءٌ  حصِ يَ  ّلف وأساسه،
 : بذلك لك واأطاعُ م فذن هُ 
 
 : ضرَ ف َ 

 داً حممَّ  وأن اهلل إالا  إل ه ال أن ش هدوا ب أن جابوا،تَ واْس  وانق ادوا دواهِ َش  :أي
 .اهلل رسول

 م ا وه و ب،الواِج  ه و ّلحاالص طِ  يف ضرْ والَف  ب،وأوَج  مأل زَ  : مبعىن ضرَ ف َ 
 .هكُ تاِر  بعاقَ ويُ  ثاالً امتِ  لهفاعِ  ثابيُ 

 ظفْ لَ  بني رعيا الشَّ  ّلحطِ االصْ  يف فرق وال ة،املفروضَ  الزكاة هي: هنا ةقَ دَ الصَّ  : ةقَ دَ صَ  معليهِ  ضرَ ف َ 
 الزك اة عمالاس تِ  ف اً رْ عُ  بلَ غَ  هأنَّ  إالا  د،واِح  مبع ىنً  ّلمه اكِ فَ  ة،قَ دَ والصَّ  الزك اة
 .ما عَ أَ  هو ما على ةقَ دَ الصَّ  مالعْ واستِ  ة،املفروضَ  للزكاة

 إىل يع ود ريمِ والضَّ  الزك اة، فيها جتب اليت والمْ األَ  نمِ  صاباً نِ  كميلِ  نمَ  الغين : أغنيائهم من تؤخذ
 .نمَ اليَ  لهْ أَ  نمِ  موالَ سْ أَ  الذين

 ه،تِ فايَ كِ  فْص نِ  نِم  لا أقَ  كميلِ  أو امل ال، نِم  ش يئاً  كميلِ  ال نَم  ه و ريِق الفَ  : رائهمقَ ف ُ  على دا رَ ت ُ ف َ 
 هتَ حاجَ  يِف كْ يَ  ال لك ن امل الِ  نِم  ش يئاً  كميلِ  نَم  وهو ني،املسكِ  منه لىأعْ و 
 إىل يع ود (( مهِ رائِ َق )) ف ُ : يف مريوالضَّ  .ه اوحنوِ  بَك ْر ومَ  سٍ بَ ْل ومَ  مٍ َع طْ مَ  نِم 

 .هسِ فْ ن َ  دلَ الب َ  أهل نمِ  نيمِ املسلِ 
 ة،يَس فِ نَ : أي ة،ميَ رِ كَ  عج : مرائِ والَك  ر،ذَ اْح : يرهتق دِ  ر،مَ ضْ مُ  لعْ فِ بِ  وبمنصُ  : مَ رائِ وكَ  اكفذيا 

 .املالِ  يارُ خِ : واملراد
 .املظلوم عليك وعُ دْ يَ  ّلا ئَ لِ  م؛لْ الظُّ  بجتنَّ  : أي : املظلوم ةوَ عْ دَ  قواتَّ 
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 ه و م ((والِ ْم أَ  موك رائِ  اك)) فذيا  قول ه: بع د ةالملَ  ه ذه رْك ذِ  يف ببوالسَّ 
 ه،بَ نَّ جَ تَ ي َ  أن بجِ يَ ف َ  م،لْ ظُ  هبِ صاحِ  ضىرِ  دون املالِ  يارخِ  ذخْ أَ  بأنَّ  اإلشعار
 .ةطَ لْ وسُ  ةاليَ وِ  كانِ مَ  يف معاذ وألنَّ 

َّّ  ب ول،القَ  نَم  عه امينَ  عم انِ  وال فهارِ ْص يَ  فص ارِ  ل ا ل يس : أي : جابٌ حِ  اهللِ  وبني هابينَ  ليس هفذنَّ   ك ان ول و ح 
 أمح د ماماإل روى ملا ه؛سِ فْ ن َ  على هيانُ صْ وعِ  هقُ سْ فِ فَ  ياً،عاصِ  أو قاً فاسِ  املظلوم
 .(6)ه((سفْ ه على ن َ جورُ فُ راً ف َ ة وإن كان فاجِ جابَ ستَ وة املظلوم مُ عْ )) دَ :مرفوعاً 

 
 :يهاتوج  األحكام والت  

 بم  ا، ومه  ا ة إالا ب  ادَ ن العِ ِم   ش  يءٍ  حا ِص  ين ال  ذي ال يَ ال  دِّ  ص  لُ م  ا أَ أهنما وأهنَّ م َش  ظَ   وعِ نْي ت َ هادَ ة الشَّ  يَّ مِّ  أه   -1
م  ا ظ بِ فُّ لَ  بع  د ال  ت َّ ماً إالا لِ ْس  ر مُ اح، وال يك  ون الك  افِ ت  فن ل  يس مع  ه مِ َم   لب  ابَ ج الِ  ت  اح اإلس  ّلم، ف  ّل يَ فْ مِ 
 ضامها.تَ ل مبقْ مَ نامها، والعَ عْ ة مَ فَ رِ عْ ومَ 

م ظَ عِ ، ولِ م ودٍ ي ان ب دون عَ نْ ين، وال يق وم الب ُ م ود ال دِّ ي عَ ِه ني، فَ تَ هادَ أرك ان اإلس ّلم بع د الشَّ  ما ّلة أَه الصَّ  -2
 ن بما.هاوُ ها أو التَّ ن تركِ ر اإلسّلم مِ ذَّ ها، حَ تِ لَ زِ نْ مَ  وا لُ هنا، وعُ أْ شَ 

، مث   ل بٍ واِج   يل   ة، وم   ا ع   دا ذل   ك فل   يس بِ وات يف الي   وم واللَّ لَ س َص   ني َخْ   ِف   لَّ ب عل   ى املكَ ض الواِج   رْ الَف    -3
م ي ق باملس لِ لِ ة ال يَ دَ كَّ َؤ مُ  نٌ نَ يل، وغريها، فهي سُ حى، وقيام اللَّ ّلة الضُّ ر، وصَ ّلة الوتْ ب، وصَ واتِ ن الرا نَ السُّ 

 يل.زِ جَ  وابٌ ، وثَ يمٌ ظِ عَ  رٌ جْ يها أَ ها، ففِ أن يِتكَ 
ر ى ل ه س ائِ داعَ تَ  وٌ ْض د إذا اش تكى من ه عُ د الواِح َس ة كالَ وَ هم، وكوهنم إخْ فُ كات ُ ني وتَ مِ ط املسلِ رابُ ة تَ يَّ ألمهِّ  -4

ها اهلل تع اىل، َض رَ ، ف َ يِنا م ال الغَ ن ني ِم ري واملس كِ ِق لفَ لِ  اً قا حَ  الزك اةَ  اإلس ّلمُ  لَ هر، جَع ى والسَّ احلما بِ  دَ السَ 
 ة.يمَ ظِ يه العَ بانِ اإلسّلم ومَ  أركانِ  ثَ ها ثالِ لَ عَ وجَ 

 -منها: مٌ كَ ة الزكاة حِ شروعيَّ يف مَ  -5
 ي.نوب واملعاصِ الذُّ  سِ نَ ن دَ ي مِ زكِّ لمُ ة لِ رَ هْ طُ  (أ)
 اهلل. بادِ ل به على عِ خَ بْ اهلل تعاىل، فّل ي َ  مالُ  املالَ  إشعار له بأنَّ  (ب)
 تعاىل. اهللِ  ةِ مَ عْ نِ ر لِ كْ شُ  (ج)
 ب.وائِ ن الشَّ ه مِ ا قد شابَ ما  لمالِ ة لِ رَ هْ طُ  (د)

                                      

 (:" إسناُده َحَسن ". 3/360يف فتح الباري ) -رمحه اهلل  -ابن حجر(، وقال 2/367يف املسند ) أمحد( أخرجه 6)
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 م.حلاجاهتِ  دٌّ ى واملساكني، وسَ تامَ ني واليَ واحملتاجِ  قراءِ لفُ لِ  واساةٌ مُ   (ذ)
  زي ري ُّٱ ه:ه سبحانَ هم اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي بقولِ دَ دَّ حَ  ةَ املفروضَ  ون الزكاةَ قا حِ الذين يستَ  -6

 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 يهاً بِ نْ ت َ  داً واحِ  فاً نْ  صِ يث إالا دِ م يف هذا احلَ ى اهلل عليه وسلَّ صلَّ  يبُّ ر النَّ ومل يذكُ  ،[60:وبةالتَّ ] َّ هب

 منها. دٍ واحِ  فٍ نْ صِ فها لِ رْ صَ  جيوزُ  هة األصناف، وأنَّ يَّ قِ بَ لِ 
ها غ  ري فِ رْ وه َص  وُج  ة فَ بَّ حَ املس  تَ  قاتدَ ا الصَّ  ها، أما  قا حِ تَ ْس  يَ ال ى م  ن طَ  عْ  ت ُ ب أالا ة جِي  وَض  وعلي  ه فالزك  اة املفرُ 

 .ةٍ حمصورَ 
ق يف رَ ط ب ني الِف َس ة وَ ة والماَع نَّ ل السُّ ْه ، وأَ ي انِ ب ني األدْ  طٌ َس ، فه و وَ يءٍ َش  يف ك لِّ  طٌ َس ّلم وَ اإلسْ  ينُ دِ  -7

ذ ؤَخ  يُ ب  ه ف َ  ين اإلض  رارَ ْع  ال ي َ  يِنِّ الغَ   قا م  االً يف َح   اإلس  ّلمِ  ضُ رْ َف  ل، ف َ عاُم  لوك، والتَّ االعتق  اد، والعم  ل والسُّ  
 ل امل الِ ذَ رْ ط ى أَ عْ ي ُ ف َ  ريِ ِق الفَ  قِّ ح اف   إىل اإلجْ  ضاً يْ ياً أَ دِّ ؤَ وال يكون ذلك مُ  نا ضاهُ ه بدون رِ يْ دَ فس ما لَ نْ أَ 
 .ط املالِ سَ وْ ن أَ ري مِ قِ طى الفَ عْ بل ي ُ  ؛هئِ دَ رْ وأَ 

– راً ْق ف َ  دا شَ ر أَ آخَ  دٍ لَ ها إىل ب َ اجِ ة إلخر ت حاجَ عَ ه، فذذا دَ سِ فْ ن َ  املالِ  دِ لَ ف يف ب َ رَ صْ األصل يف الزكاة أن تُ  -8
 ها إليه.لُ قْ جوز ن َ يَ ف َ  - ّلً ثَ مَ 

 لك خك حك ُّٱ تع  اىل: ة، يق  ولرَ يا واآلِخ  نْ ه يف ال دُّ ر آث  ارُ َه  ظْ ة، تَ ريَ ِط  ه خَ ُج تائِ ة، ونَ يَم  خِ م وَ ْل  ة الظُّ بَ عاقِ  -9

 .[42]إبراهيم:  َّ خل حل جل مك
 )) إنَّ م:ى اهلل علي ه وس لَّ صلَّ  اهللِ  قال رسولُ ه قال: أنَّ  - رضي اهلل عنه -أيب موسىعن  البخاريوروى 

  يل ىل مليك ىك مك لك اك يق ىق يف ُّٱٱ:أَ رَ ه ((، مث قَ  ْت لِ فْ ه مل ي ُ ذَ َخ امل، ف ذذا أَ لظا لِ  لِ مْ يُ لِ  اهللَ 
 .(7)[102]هود:  َّ مم ام

 ت حاله، كما سبق بيانه.كانَ   :أي ،جابٌ تَ سْ املظلوم مُ  عاءَ دُ  ي أنَّ كفِ ويَ 
  اإلم امُ وىلَّ يتَ  مَثَّ ن ة، ومِ فَ لِ ي البّلد املختَ واحِ ن نَ مِ  ب الزكاةَ ن جيلِ ث مَ عْ ب َ  ةيَّ احلديث على مشروعِ  دلَّ  -10

 ها.يفَ رِ صْ ها وتَ يعَ زِ وْ ه ت َ يبُ نِ ن يُ أو مَ 
ي   اء ة األنبِ يَف   ظِ ه   ا، فه   ي وَ لِّ ة إىل اهلل تع   اىل وأزكاه   ا وأجَ بَ   ل األعم   ال املقرَّ َض   فْ ن أَ ة إىل اهلل ِم   وَ عْ ال   دَّ  -11

ي ل، يق ول زِ واب الَ يم والثَّ ِظ العَ  رَ ْج األَ وع ّل  ب عليه ا الب اري ج لَّ تَّ م، رَ هُ دَ ْع ن ب َ ه َم ثَ رِ ما وَ  سل، وهيوالرُّ 

                                      

 (، كتاب التَّفسري، باب: ) وكذلك أخذ ربك ... (.8/354واحلِديث أخرَجه يف صحيحه ) (7)
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 َّ مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّٱٱه وتع      اىل:س      بحانَ 
 .[33]فصِّلت: 
ن اهلل ألَ وغ   ريه:)) ف   و  البخ   اريفيم   ا رواه  - رض   ي اهلل عن   ه -يا لِ   عَ م لِ ى اهلل علي   ه وس   لَّ ص   لَّ  س   ولُ وق   ال الرَّ 

  .(8) م ((عَ ر الن َّ ن محُُ داً خري لك مِ ّلً واحِ جُ ي اهلل بك رَ دِ هْ ي َ 
 رىتَ  أال ،ما هِ مُ  فال  ما هَ ب األَ  ياعِ ال دا  أدَ ْب ي َ  أن ةَم كْ احلِ  نوِم  ة،َم كْ ِ ِ  تك ون أن ةوَ عْ الدَّ  ناح لوامِ عَ  نمِ   -12

 ما هَ ب األَ  اً ئ بادِ  ال يمن أه ل م ع جرَّ دَ يتَ  ب أن رض ي اهلل عن ه اً ع اذمُ  أوص ى موس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ  س ولالرَّ  أنَّ 
 .الزكاة مث ّلة،الصَّ  مثا  هادتان،الشَّ  وهو

 نْس وحُ  يم،قِ املستَ  قلُ والُ  مي،رِ الكَ  لعامُ والتَّ  ن،سَ احلَ  لِ وْ القَ  نمِ  وةعْ الدَّ  يف ةبَ املناسِ  يباألسالِ  مالعْ استِ   -13
: تع اىل ق ال ه،تِ وَ عْ دَ  يف حاجِ النا  ةيَ اعِ الدا  ةّلَم عَ  ذل ك ك لا  ف اء،والَ  ةظَ لْ الغِ  وعدم ب،الانِ  نيِ ولِ  ض،رْ العَ 
 . [159]آل عمران:  َّ خي حي جي يه ىه مه جه ين ُّٱ
 :ةلَ األسئ  

 ؟ نِ مَ اليَ  إىل عاذاً مُ  موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  سولُ الرَّ  ثَ عَ ب َ  مَ  لِ  :  1س
 ؟ يثدِ لحَ لِ  كتِ راسَ دِ  ّللخِ  نمِ  ذلك عن ثحتدَّ  ات،روريا الضَّ  ما أهَ  يدحِ وْ الت َّ  :  2س
 ؟ يثدِ احلَ  نمِ  طهابِ نْ ت َ سْ تَ  هاكامِ حْ أَ  نمِ  ةً ّلثَ ثَ  راذكُ  .اهللِ  ينِ دِ  يف يمظِ عَ  رهامْ أَ  الزكاة :  3س
 ؟ يثدِ احلَ  نمِ  ةاللَ الدا  هجْ وَ  حضِّ وَ  ي،اعِ الدا  ناح لوامِ عَ  نمِ  قفْ والرِّ  نياللِّ  :  4س
 ؟ )مهِ رائِ قَ ف ُ  : )هقولِ  يف ريمِ الضَّ  عجِ رْ مَ  ما :  5س
 .الزكاة مكَ حِ  نمِ  شيئاً  راذكُ  :  6س
 .احلديث ّللخِ  نمِ  ملْ الظُّ  ةبَ عاقِ  حضِّ وَ  :  7س
 ؟ عنهما اهلل رضي اسعبا  ابن عن فرِ عْ ت َ  ماذا : 8س

                                      

(. والهاد، باب: ُدعاء النَّيبا صلَّى اهلل عليه وسلَّم يف 7/476يف صحيحه، كتاب املغازي، باب: غزوة خي  ) اريالبخ( أخرجه 8)
 (.2406رقم ) رضي اهلل عنه عليا َفضائِل الصَّحابَة، باب: َفضائِل 
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 يان  يث الث  د  الحَ 

 عوديَ وسَ  يباً،رِ غَ  اإلسّلم م: )) بدأوسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  اهلل رسولُ  قال : قال -رضي اهلل عنه  - هريرة أيب عن
  .(9) ملِ سْ مُ  رواه ((. رباءلغُ لِ  وىبطُ فَ  يباً،رِ غَ  أدَ بَ  كما

 :ياو  الر  يف ب  عر  الت  
 عل ى أبي ه واس م امس ه يف فلِ اختُ  - رض ي اهلل عن ه - هري رة أب و األثب ات، احلفاظ دسيِّ  الليل، حايبالصَّ  هو
 .ةرَ جْ لهِ لِ  عبْ سَ  ةسنَ  والأ خي ، عام مأسلَ  ي،وسِ الدَّ  صخر بن محنالرَّ  عبد : هأنَّ  حهاأرجَ  كثرية، أقوالٍ 
 .هتِ رَ ث ْ كَ  يف قحَ لْ ي ُ  مل فيه، باركاً مُ  باً يِّ طَ  رياً كثِ  ماً لْ عِ  موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  يبِّ النَّ  عن لَ محَ : هيبالذَّ  قال
 .يثاً دِ حَ  5374 هياتِ وِ رْ مَ  تغَ لَ ب َ  فقد له، هتِ مَ ّلزَ مُ لِ  منه؛ رثَ كْ أَ  موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  يبِّ النَّ  عن دٌ حَ أَ  وِ رْ ي َ  ومل
 رسولِ  عن يثَ دِ احلَ  رثِ كْ    يُ  هريرة أبا إنَّ : تقولون كمإنَّ  : قال - رضي اهلل عنه - هريرة ي أب عن البخاري روى
 علي ه اهلل ىص لَّ  اهللِ  رس ولِ  ع ن ثوندِّ يَ  ال ص ارواألنْ  ينرِ امله اجِ  ب الُ  م ا : وتقول ون م،وس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ  اهلل
 ل زمأَ  وكن ت ،(10) باألس واق قفْ الصَّ  مغلهُ ْش يَ  ك ان رينامله اجِ  نِم  يتوَ إْخ  وإنَّ  ؟ هريرة أيب يثدِ حَ  مبثل موسلَّ 
  .سوانَ  إذا ظفَ حْ وأَ  غابوا، إذا دُ هَ فأشْ  ين،طْ بَ  ءلْ مِ  على موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  اهلل رسولَ 
 س ون،نْ ي َ  ح ني يِع أَ  ة،فَّ الصُّ  نيكِ س ا مَ  نِم  كيناً سْ مِ  امرأً  وكنت أموالم، لمَ عَ  األنصار نمِ  إخويت غلشْ يَ  وكان
 ي عجَِ  يِض قْ أَ  ح ّ هُ بَ وْ ث َ  دٌ َح أَ  طُس بْ ي َ  ل ن هإنَّ  : ث هيدِّ  ح ديث يف موس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ  اهلل رس ولُ  ق ال وق د
َّّ  ،يا لَ عَ  رةً منِ  طتَس بَ ف َ  ، أق ول م ا ع ىوَ  إالا  هبَ وْ ث َ  إلي ه عجيَم  مث ه ذه يتقالَ مَ   اهلل ىص لَّ  اهلل رس ولُ  قض ى إذا ح 

 ش يء نِم  تل ك موس لَّ  علي ه اهلل ىصلَّ  اهللِ  رسولِ  ةقالَ مَ  نمِ  يتسِ نَ  فما ي،رِ دْ صَ  إىل تهاعْ جََ  هتَ قالَ مَ  موسلَّ  عليه
(11).  
 .(12) ةرَ جْ لهِ لِ  نيسِ وخَْ  عبْ سَ  ةَ سنَ  عنه ي اهللُ ضِ رَ  ةَ رَ ي ْ رَ هُ  أبو ويفتُ 

                                      

 أخرى روايات وهناك (145، برقم )(1/130َغرِيباً ) بََدأ اإلسّلمَ  أنَّ  بَيان باب: اإلميان، كتاب صحيحه، يف مسلم أخرجه( 9)
ِمذي ) جاِمع : مثّل ينظر مسلم، صحيح غري يف لِلَحديث ُمتَ َعدِّدة   (.2/1319ماجه ) ابن وسنن (،5/18الِتِّ

 .والشِّراء البيع : يعين( 10)
، َّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱٱوجل: عزَّ  اهلل قول يف جاء ما باب: البيوع، كتاب يف صحيحه، يف البخاري أخرجه( 11)
 (.2047(، رقم )4/247 )يف
 (. 12/262(، وهتذيب التَّهذيب )2/578( ينظر: سري أعّلم النُّبّلء )12)
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 :ةي  غو  ث الل  باح  المَ 

 معناها الكلمة
 واملعىن ،هنا ةاملرادَ  وهي ةيَّ وِ عنَ ومَ  ن،طَ الوَ  غري يف شيْ كالعَ  ةيَّ سِ حِ  وعاننَ  ةبَ رْ الغُ  : غريباً 

 ب ني ريب اً غَ  َت لِف لِ  ب هوجتنُّ  هينِ دِ بِ  هكِ ومتسُّ  هتِ بادَ وعِ  هتِ قامَ اس تِ  يف امل رء يك ون أن :
 .كذلك ليسوا مٍ وْ ق َ 

 .رآخَ  دون مانٍ زَ  يف أو ر،آخَ  دون كانمَ  يف تكون قد ة،يَّ بِ سْ نِ  والغربة
 آح ادِ  يف أدَ بَ  اإلس ّلمَ  وأنَّ  العم وم، يثدِ احلَ  رظ اهِ  : ي اضعِ  القاض ي ق ال : يباً رِ غَ  اإلسّلم أدَ بَ 

 إالا  قىبْ ي َ  ال حّ واإلخّلل صقْ الن َّ  هقُ حَ لْ ي َ سَ  مث ر،هَ وظَ  رشَ انتَ  مث ة،لَّ وقِ  اسِ النا 
 .بدأ كما ضاً يْ أَ  ةلَّ وقِ  اسالنا  آحادِ  يف

 هقولِ  مع ىن يف رونسِّ املفَ  فلَ ف اخت َ  ط وىب مع ىن اوأما  : اهلل رمح ه وويالنَّ  ق ال  : باءرَ لغُ لِ  وىبطُ فَ 
 .[29]الراعد:  َّ مم  خم حم جم ُّٱ: تعاىل
 وقيل لم، ةطَ بْ غِ  : وقيل ، َمهل ما نِْعم : وقيل ،نْي عَ  ةرَّ وق ُ  حرَ ف َ  : معناه فقيل

 األق وال ذهه  وك ل الن ة، يف ش جرة : وقي ل النة، : وقيل وكرامة، لم خري :
  .(13)احلديث يف حمتملة

 
 يهات:وج  األحكام والت  

 الغرباء فصْ وَ  باقالنطِ  ة؛بويَّ النَّ  البعثة بداية يف مواأسلَ  الذين حابةالصَّ  فضل ِعَظم على يثاحلدِ  دلَّ  -1
 .ّللوالضَّ  ركالشِّ  نمِ  مهُ مَ وْ ق َ  عليه ما فواخالَ  حني ة،يَّ وِ عنَ مَ  همتُ رب َ غُ  كانت حيث عليهم،

 ةفَ ِص  ه و موس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ  دحممَّ  ن ابنبيِّ  واالقت داء علي ه، ةقامَ واالس تِ  وج لَّ  ع زَّ  اهلل ب دين كسُّ مَ تَّ ال  -2
 علي ه مب ا ال ب احلقا  كسُّ مَ بالتَّ  ةرَ ب ْ ف العِ  اس،النا  نِم  ريٌ ثِ كَ  هَف خالَ  وإن ب اءرَ الغُ  وابَ ثَ  وُج رْ ي َ  ال ذي قا احلَ  نامل ؤمِ 
 .[116]األنعام:  َّ  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج ُّٱٱتعاىل: قال اس،النا  أكثر

 عن يندِ عِ تَ املبْ  املقصود وليس م،هِ ينِ دِ بِ  الغرباء بم واملقصود م،هِ تِ لَ نزِ مَ  وِّ لُ وعُ  موابِ ثَ  ةرَ ث ْ وكَ  باءرَ الغُ  رجْ أَ  مظَ عِ   -3
 .مطاهنِ وْ أَ 

                                      

  .أفراِده بِبَ ْعضِ  لِلشَّيء والتَّفِسري التَّنويع تَ ْفِسري ِمن هذا أنَّ  وليعلم َيِسري، بَتَصراف (،2/167مسلم ) على النَّووي شرح: ينظر( 13)
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 الذين هم : أيضاً  وجاء ،سُ االنا  دسَ فَ  إذا َيصُلحون الذين : هم باءرَ الغُ  أنَّ  واياتالرِّ  نمِ  ددَ عَ  يف جاء  -4
 يعْ السَّ  يغِ بَ نْ ي َ  ب ل ي،ِف كْ يَ  ال سِ فْ ل ن َّ لِ  ّلحالصَّ  دجم رَّ  أنَّ  عل ى ي دلا  وه ذا، (14) اسُ النا  دَ أفْس  م ا ِلحونُيْص 
 هذا يف حوادِ مُ  الذين رباءالغُ  فصْ وَ  ناملؤمِ  على قدُ صْ يَ لِ  اسالنا  نمِ  دسَ فَ  نمَ  إلصّلح قفْ والرِّ  نيواللِّ  ةِ مَ باحلكْ 

 .حلديثا
 :لةاألسئ  
 ؟ يا طّلحِ االصْ  يفعرِ التَّ  على قبِ طَ نْ ي َ  املعاين وأي ؟ غةاللُّ  يف ربةالغُ  معىن ما :1 س
 ؟ )ريباً غَ  اإلسّلم بدأ: )هبقولِ  املراد وضاح :2 س
 ؟ باءرَ الغُ  أوصاف بعضَ  راذكُ  :3 س
 .ذلك حضِّ وَ  ؟ رآخَ  دون نمَ زَ  يف ةبَ رْ الغُ  تكون هل :4 س
 ؟ يثدِ لحَ لِ  ةً وايَ رِ  ةحابَ الصَّ  رأكثَ  رضي اهلل عنه هريرةَ  أبو كان ملاذا :  5س
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                      

   (.17)ص  احلديث ختريج راجع( 14)
الغربة  منزَِلة القيِّم، ابن لإلمام الساالكني ومدارج رجب، ابن للحاِفظ الُغْربَة أهل حال َوْصف يف الُكربَة كشف رسالة: ينظر * لّلستزادة

(3/203.)  
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 :ثال  يث الث  د  الحَ 
 ل ه،جُّ رَ وت َ  ه،لِ عُّ ن َ ت َ  يف نمُّ يَ الت َّ  ب هجِ عْ ي ُ  موس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ  يبُّ النَّ  )) ك ان: قال ت عنه ا اهلل رض ي ش ةعائِ  ع ن

 (15)عليه. قفَ مت َّ  (( هكلا  هنِ أْ شَ  ويف وطُهوره،
 :ياو  عريف بالر  الت  
 علي ه اهلل ىص لَّ  يبا النَّ  جوْ زَ  ني،نِ امل ؤمِ  أما  عنهم ا اهلل يِض رَ  بك ر أيب بن ت ةَش عائِ  يق،دِّ الصِّ  بن ت ةيقَ دِّ الصِّ  ه ي
 علي ه اهلل ىص لَّ  يبِّ النَّ   ي اة لِص تَّ ي َ  م ا ةوخباصَّ  يثدِ لَح لِ  ةوايَ رِ  ةحابَ الصَّ  رأكثَ  نِم  وه ي ه،س ائِ نِ  رهَ شْ وأَ  موسلَّ 
 عنه ا اهلل رضي تيَ ف ِّ وَ ت ُ  ا،بِ دَ وأَ  هاظِ فْ وحِ  هامَ لَّ وعَ  هاهِ قْ بفِ  عنها اهلل رضي رتهَ ت َ اشْ  ه،تِ يْ ب َ  لداخِ  ةيَّ رِ سَ األُ  موسلَّ 

 .(16)رضي اهلل عنه. أبو هريرةى عليها ة وصلَّ رَ جْ للهِ  وخسني عبْ سَ  ةسنَ  
 ة:ي  غو  ث الل  باح  المَ 
 ناهاع  مَ  ةمَ ل  الكَ 

 (17).با يِ  :يخنيللشَّ  أخرى رواية يف جاء ما دهيِّ ؤَ وي ُ  ته،حمبَّ  :يءبالشَّ  اإلعجاب : بهجِ عْ ي ُ 
 .نيمِ باليَ  داءاالبتِ  هو : نمُّ يَ الت َّ 
 .ضِ رْ األَ  نمِ  مدَ القَ  به تَ يْ ق َ وَ  ما كلا  :به واملراد احلذاء، وهو ل،عْ الن ا  لبس :لعُّ ن َ الت َّ  : لهعُّ ن َ ت َ 

 .ىنمْ اليُ  لجْ لرِّ لِ  لعْ الن َّ  لبسبِ  أدَ بْ ي َ  أن :عالهن َ ت َ  يف نمُّ يَ والت َّ 
 .يةحْ واللِّ  أسالرَّ  رعْ شَ  فيه لخُ دْ ويَ  نه،هْ ودَ  يه،رِ سْ تَ  :واملراد ه،رِ عْ شَ  يلجِ رْ ت َ  أي : لهجُّ رَ ت َ 

 .هنَ دهَ ويَ  هفَ ظِّ نَ وي ُ  هحَ رِّ سَ يُ ف َ  ةيَ حْ اللِّ  أو أسِ الرَّ  نمِ  ناألميَ  قا الشِّ بِ  يبدأَ  أن :لهترجُّ  يف نمُّ يَ والت َّ 
 امل اء نِم  ب ه رهَّ طَ تَ ي َ  م ا : امل راد يك ون : اءالطا  ف تح فعل ى .هاما وضَ  اءالطا  بفتح ةمَ لِ الكَ  هذه طبَ ُتضْ  : ههورِ طُ 

 .ابوالِتُّ 
 .احلديث يف املراد وهو مها،وحنوِ  ضوءوالوُ  لسْ كالغُ  ةهارَ الطَّ  لعْ فِ  هو اءالطا  ما ضَ وبِ 
 ويف .الوض وء يف ىن،ْم اليُ  لْج والرِّ  ىن،ْم اليُ  داليَ بِ  أدَ ْب يَ ف َ  ه،ائِ ض عْ أَ  نمبي امِ  الب داءة : هطُهورِ  يف نمُّ يَ والت َّ 
 .مسْ الِ  نمِ  ميناألَ  قالشِّ بِ  أدَ بْ ي َ  لسْ الغُ 

 يا ِق تَ  يخالشَّ  ق ال ة،نَ َس حْ املستَ  األش ياء جي ع وامل راد ه ا،كلا  هؤونِ ُش  ي عجَِ  يف نيمِ اليَ بِ  أيب دَ  هأنَّ  املع ىن : هكلِّ  هأنِ شَ  ويف

                                      

 كت اب ص حيحه، يف مس لم وأخرج ه (،1/269والغس ل ) الوض وء يف الت َّ َيمُّن ب اب: الوض وء، كت اب صحيحه، يف البخاري أخرجه( 15)
 . (268برقم ) (،1/226وغريه ) الطاهور يف الت ََّيمان باب: الطَّهارة،

 (.12/344التَّهِذيب ) وهتذيب (،2/135النُّبّلء ) أعّلم سري: ينظر( 16)
 الساابق. املوضع مسلم وصحيح (،426رقم ) حديث البخاري صحيح ينظر( 17)
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 وحنومها دجِ املسْ  نمِ  والروج ّلءالَ  دخولَ  ألنَّ  خمصوص؛ عاما  هو: اهلل رمحه العيد دقيق بن ينالدِّ 
  .(18) سارباليَ  فيهما يبدأ

 
 :يهاتوج  األحكام والت  

  عنه ا اهلل رض ي عائش ة ةوخباَص  ،ع نهنا  اهلل رض ي امل ؤمنني ه اتأمَّ  لْض فَ لِ  بي انٌ  احل ديث ه ذا يف   -1
 ةمَّ األُ  لِ عَ طْ تُ  لك ي رها؛ْش ونَ  ةبويَّ النَّ  ةِ نَّ السُّ  يقِّ لَ ت َ  عل ى ترَص حَ  حي ث ة،َع رِ الوَ  ةيَّ قِ التَّ  ة،يَه قِ الفَ  العامل ة
 .به دواتَ قْ ي َ لِ  موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  يبِّ لنَّ لِ  ةيقَ قِ الدَّ  والحْ األَ  على

 فق ط، ي لمثِ لتَّ ا ب اب نِم  هن ا رِك ُذ  وم ا احل ديث، يف رِك ُذ  فيما نيامُ التَّ  حباباستِ  على يثدِ احلَ  لَّ دَ   -2
 أدَ بْ ي ُ  هّلفِ خبِ  كان وما ني،مِ اليَ بِ  أدَ بْ ي ُ  ينةوالزِّ  ميكرِ التَّ  باب نمِ  كان ما لَّ كُ  أنَّ  :ذلك يف طابِ فالضَّ  وإالا 
 .ساراليَ بِ 

 ب،وْ الث َّ  عْل وخَ  د،املس جِ  نِم  وال روج املي اه، ةرَ وْ دَ  خ ولدُ  :س اراليَ  في ه لمَ عْ ت َ ْس تُ  أو سارباليَ  أدَ بْ ي ُ  ما أمثلة نومِ 
 .ذلك هشابَ  وما ف،نْ األَ  يفظِ نْ وت َ  جاء،نْ واالستِ 
 ن؛مُّ يَ الت َّ  في ه با حِ اس تُ  ينيزْ والت َّ  ميك رِ التَّ  ب اب نِم  ك ان م ا ك لا  أنَّ : ةرَّ مِ املس تَ  رعالشَّ  ةدَ قاِع : وويالنَّ  اإلمام قال
 .(19) رياسُ التَّ  فيه ِحبا استُ  هادِّ ضِ بِ  كان وما
 صا وقَ  د،املس جِ  خ ولودُ  ب،وْ الث َّ  سبْ لُ  :ذك ر م ا غ ري  اليم ني في ه لمَ عْ ت َ ْس تُ  أو نيمِ ب اليَ  يب دأ م ا ةلَ أمثِ  نوِم 
 وغ ري حة،واملص افَ  وإعطاؤه ا، األش ياء وأخذ رب،والشُّ  واألكل ّلة،الصَّ  نمِ  ّلموالسَّ  س،أْ الرَّ  قلْ وحَ  ب،ارِ الشا 
 .ذلك

 ع ن زهمومييِّ  هم،تَ ك ان َ مَ  يلِ عْ وي ُ  م،ش أهنُ  حلِ ْص يُ  م ا إىل ةَ مَّ األُ  دأرَش  ،لٌ كاِم  ي نٌ دِ  يا اإلس ّلمِ  ن اينُ دِ    -3
 من ه هارَ ذَّ َح  إالا  ر  َش  نِم  وم ا علي ه، ةمَّ األُ  لَّ دَ  إالا  خريٍ  نمِ  فما هتم،رَ وآخِ  نياهمدُ  يف عهمفَ ن ْ وي َ  غريهم،
 فه و فاته،ص رُّ وتَ  لوكهوُس  هعالِ فْ وأَ  هأقوالِ  جي ع يف موس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ  يبا النَّ بِ  يدِ تَ قْ ي َ  أن نامل ؤمِ  على
 .ملِ سْ مُ  كلا لِ  سوةواألُ  ةوَ دْ القُ  موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ 

                                      

 الب اري  ف تح يف ريِس يَ  فرا َص بتَ  حجر ابن ونقله ،)عاسِ التا  حلديثا شرح( )1/91) له األحكام عمدة شرح األحكام إحكام :انظر( 18)
 .لناقَ ن َ  ومنه ،)احلديث املذكور  شرح(
 31/108) ىالفتاو  جمموع يف تيميَّة ابن اإلسّلم شيخ كّلم :زادلّلستِ  وانظر َيِسري، بتَصراف (،3/169مسلم ) على النَّووي شرح( 19)
- 113.) 
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َّّ  احلي اة، ش ؤون ي علمِ  ةيَّ اإلس ّلمِ  ةيعَ رِ الشَّ  ولُ   نيَّ بَ  يتَ  يفرِ الشَّ  يثاحل دِ  هذا يف  -4  األش ياء ه ذه ح 
 ه ذه عمل ه عن د مملس لِ ا رجَ ؤْ يُ  ف َ  فيه ا اإلس ّلم نِم  كرمي اً  يه اً جِ وْ ت َ  دجِي  اإلنس ان ل ا هبا نَ ت َ ي َ  ال ق د ال يت

 . موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  اهلل برسولِ  ياً دِ تَ قْ ومُ  وجلا  عزَّ  اهللِ  عْر شَ بِ  طاً بِ رتَ مُ  دام ما األعمال
 فظَّ نَ ت َ وي َ  رهَّ طَ تَ ي َ  موس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ  س ولُ الرَّ  ك ان فق د ناً،َس حَ  هرُ ظَ نْ مَ  يك ون ب أن ماملس لِ  رأُِم    -5

 فعلي ه ه،ماماتِ اهتِ  عل ى غ ىطْ يَ   ي ث م راألَ  هذا يف ةغَ املبالَ  يِن عْ ي َ  ال هذا ولكن ،هنَ هَ دْ ويَ  هرَ عْ شَ  حرِّ سَ ويُ 
 غ ري د  َح  إىل فرِ َح نْ ي َ  ال ح ّ - رِك ُذ  كم ا - غب الِ يُ  ال ولك ن هتِ ظافَ نَ  يف ما تَ ْه ي َ  أن مبع ىن ن،وازُ ب التَّ 
 .ي  ضِ رْ مَ 
 ة: لَ األسئ  

 : يلي فيما رياسُ التَّ  أو نيامُ التَّ  فيه با حَ تَ سْ يُ  ما : بنيِّ 1 س
 .املسجد نمِ  الروج ع،لبائِ لِ  قودالنُّ  ميدِ قْ ت َ  يوف،لضُّ لِ  املاء ميقدِ تَ  ب،وْ الث َّ  سبْ لُ  ر،ظافِ األَ  يملِ قْ ت َ 
 ؟ احلياة شؤون لميع ةيَّ اإلسّلمِ  ةِ ريعَ الشَّ  ولِ  ُ  على لا دُ يَ  يثَ احلدِ  هذا أنَّ  طبِ نْ ت َ سْ تَ  كيف :2 س
 ؟ لجُّ رَ بالت َّ  املراد ما :3 س
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 :عاب  الحديث الر  

 رياً ِع  ىقَّ لَ ت َ ن َ  ة،دَ ْي ب َ عُ  أب ا علين ا روأمَّ  موس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ  اهلل رس ولُ  ن اثَ عَ ب َ : )) ق ال رض ي اهلل عن ه رج ابِ  ع ن
 كي ف  :فقل ت :(20)ق ال ،مت رةً  مت رةً  ين اطِ عْ ي ُ  عبي دة أب و فك ان ه،غ ريَ  لن ا دجِي  مل مت ر نِم  ِجراب اً  ن ادَ وزوَّ  ش،يْ رَ ُق لِ 
 وكنا ا ي ل،اللَّ  إىل نامَ وْ ي َ  ينافِ كْ تَ ف َ  املاء نمِ  عليها برَ شْ نَ  مث ،يبُّ الصَّ  ميصُّ  كما هامنصُّ  : قال ؟ با عوننَ صْ تَ  تمكن
 رْح البَ  لس احِ  عل ى لنا فرُِفع ر،حْ البَ  لساحِ  على ناقْ لَ طَ وانْ : قال ه،لَ كُ أْ نَ ف َ  باملاء هلُّ ب ُ ن َ  مث ،طَ بَ الَ  نايِّ صِ عِ بِ  برِ ضْ نَ 

 ب ل ال، : ق ال مث ة،تَ يِّ مَ  : عبي دة أبو قال : قال ،َ  نْ العَ  عىُتدْ  ةدابَّ  يهِ  فذذا فأتيناه، م،خْ الضَّ  يبثِ الكَ  ةئَ يْ كهَ 
 راً،هْ َش  علي ه ن امْ فأقَ  : ق ال ل وا،كُ فَ  اض طررم وق د ،اهلل س بيل ويف م،وس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ  اهللِ  رس ولِ  ُرُس ل حنن
نَّ ا، ح ّ ثّلمثائ ة، وحن ن  الِف َدر من ه عِط تَ قْ ون َ  ن،ال دُّهْ  ّللالقِ بِ  هنِ يْ عَ  َوْق ب نِم  فِتَِ ْغ ن َ  رأيتن ا ولق د : ق ال مسَِ
 من عاً لْ ضَ  ذخَ وأَ  ه،نِ يْ عَ  َوْقبِ  يف مهُ دَ عَ ق ْ أَ فَ  ّلً جُ رَ  رشْ عَ  ةّلثَ ثَ  ةيدَ بَ عُ  أبو انا مِ  ذخَ أَ  دفلقَ  ر،وْ الث َّ  رِ دْ قَ كَ  أو ور،كالثَّ 
 ن ايْ ت َ أَ  املدين ةَ  نامْ دِ قَ  افلما  ،قَ شائِ وَ  هحلمِ  نمِ  دناوتزوَّ  حتتها، نمِ  را مَ فَ  ناعَ مَ  ريعِ بَ  مظَ عْ أَ  لحَ رَ  مث هافأقامَ  ّلعهاضْ أَ 

 هحلِم  نِم  مُك معَ  فه ل لك م، اهللُ  هأخرَج  قٌ زْ رِ  ه و )):فق ال ل ه، ذل ك نارْ ف ذكَ  موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  اهللِ  رسولَ 
 .(21) عليه فقمتَّ  (( هلَ كَ أَ فَ  منه موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  هللِ ا رسولِ  إىل لناسَ رْ أَ فَ  :قال ((؟ عموناطِ تُ ف َ  يءٍ شَ 
 ي:او  يف بالر  ر  ع  الت   
 ةَ َع ي ْ ب َ  ي هبِ أَ  م ع دهِ َش  بة،حْ ُص  وألبي ه ل ه ي،األنص ارِ  ح رام ب ن عم رو ب ن عب د اهلل بن رجابِ  الليل حايبالصَّ  هو
 م،وس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ  اهللِ  س ولِ رَ  م ع ةريَ كثِ  دش اهِ مَ  دهِ َش  ،ةِ َع ي ْ الب َ  يف باءقَ الن ُّ  دحَ أَ  أبوه وكان األخرية، ةبَ قَ العَ 

 .ةوَ زْ غَ  ةرَ شْ عَ  عَ سْ تِ  موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  اهللِ  سولِ رَ  ت معوْ زَ غَ  يقول:
 يا ب وِ النَّ  داملس جِ  يف ةْلَق حَ  ل ه وكان ت م،وس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ  اهللِ  س ولِ رَ  عن يثِ احلدِ  ةوايَ لرِ  ريناملكثِ  دحَ أَ  وهو
 ةحابَ الصَّ  رأواِخ  نِم  فه و املعمَّ رين، نِم  - رض ي اهلل عن ه -ك ان وق د م،ْل العِ  عن ه ليأخذوا فيها اسالنا  عمِ تَ جي

 .(22).سنة وتسعني أربعاً  وعاش وسبعني، مثان سنة رضي اهلل عنه تويف باملدينة، ماتوا الذين
ُث الل غوي ة  :الَمباح 

  

                                      

 .رضي اهلل عنه رجابِ  عن يثدِ احلَ  راوي يا املكِ  بريالزا  أبو: هو القائل( 20)
 يدالصَّ  كت اب ص حيحه، يف مس لم وأخرج ه ،(8/77) البح ر س يف غ زوة :ب اب املغ ازي، كت اب ص حيحه، يف البخ اري أخرج ه( 21)

 .ملسلم واللفظ (،1935) رقم(، 5/1535) رحْ البَ  يتاتمَ  ةإباحَ  :بائح، بابوالذَّ 
 .(2/42) هذيبالتَّ  وهتذيب ،(3/189) بّلءالنُّ  أعّلم سري: ينظر( 22)
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 معناها الكلمة
 اهلل ىص لَّ  اهللِ  رس ولُ  ن ابعثَ 
 : موسلَّ  عليه

 ق ومَ نَ لِ  ريغِ َص  ج يشٍ  يف نالَ أرَس  : هن ا وامل راد يه ه،وجِ وتَ  يءالشَّ  ةإث ارَ  :ثْع الب َ  أص ل
 .ةنَ ي َّ عَ مُ  ةمَّ مبهِ 

 .رياً مِ أَ  ةدَ يْ ب َ عُ  أبا نايْ لَ عَ  لعَ جَ  أي : ةدَ يْ ب َ عُ  أبا علينا رأمَّ 
 ينرِ شَّ املبَ  ةرَ َش العَ  دَح أَ  ه،تِ يَ ن ْ كُ بِ  هورْش مَ  ،يا رِش القُ  ال رااح ب ن اهلل عب د ب ن ع امر : هو ةدَ يْ ب َ عُ  وأبو

 اهمسا  ها،بعدَ  وما راً دْ بَ  دهِ وشَ  ني،تَ رَ جْ الِ  رهاجَ  اإلسّلم، إىل نيقِ ابِ السا  نومِ  ة،بالنَّ 
 مات جاعاً،شُ  يماً كِ حَ  داً،قائِ  وكان ة،مَّ األُ  هذه نيُ مِ أَ  موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  سولُ الرَّ 

 .(23).سنة نيوخسِ  مثان وعاش الجرة، نمِ  ةشرَ عَ  مثان سنة امبالشا  رضي اهلل عنه
 ويلتَ ْس نَ  ح ّ ريالعِ  ل ذه ىدَّ َص تَ ن َ : هن ا وامل راد املت اع، لحتِم  ال يت اإلب ل ه ي :ريالعِ  : شيْ رَ قُ لِ  اً ري عِ  ىقَّ لَ نت َ 

 .عليها
 .حصَ فْ أَ  رسْ والكَ  ها،حِ تْ وف َ  اليم رسْ كَ بِ  طبَ ضْ ويُ  :عاءالوِ  هو رابالِ  : متر نمِ  راباً جِ  نادَ وَّ وزَ 
 : طبَ الَ 

 
 يا ِص بالعِ  بونرِ ْض يَ  واملراد با،رْ ضَ  عند رجَ الشَّ  نمِ  طاقِ السا  قرَ الوَ  :والباء الاء بفتح
 .هاقُ رَ وَ  طقُ سْ يَ لِ  ر؛جَ الشَّ 

 .رحْ البَ  لساحَ  فوق عفَ ارت َ  :أي : رحْ البَ  لساحِ  على لنا رفعفَ 
 .وِدباحملدَ  يلطِ املستَ  لمْ الرَّ  : يبثِ الكَ 
 يف اً،فِ خَ  ياً ْش مَ  يميِش  : أي األرض، هْج وَ  عل ى با دِ يَ  م ا ك لا  :عل ى غ ةاللُّ  يف قطلَ تُ  : ةدابَّ 

 .عبَ رْ األَ  واتِ ذَ  على فاً رْ عُ  مالاعْ استِ  بلَ وغَ 
 .ةيَّ  رِ  ةدابَّ  ثوْ رَ  هألنَّ  املعروف؛ الطِّيب على َ  نْ العَ  قلَ طْ ويُ  ة،ريَ بِ كَ  ةيَّ  رِ  ةكَ مسََ  : َ  نْ العَ 

 : ةتَ يِّ مَ  : ةبيدَ عُ  أبو فقال
 

 لِ باألْك  همرَ مَ أَ فَ  ين،رِّ طَ ْض مُ  همدَ َج وَ ف َ  هِم وْ ق َ  ح ال يف رظَ نَ  مث ها،أكلُ  جيوز فّل يعين
 .منها

 .نْي العَ  فيها اليت رةقْ الن ُّ  وهو القاف، وإسكان الواو حتْ فَ بِ : بقْ الوَ  : هنِ يْ عَ  بقْ وَ  نمَ 
 ه،يْ دَ يَ  ب ني لُج الرَّ  ه الا قِ يُ  ال يت ةريَ بِ الكَ  ةرا الَ  وه ي قُ لاة، جع ها،مِّ وضَ  القاف رسْ كَ بِ  :ّللالقِ بِ 

 .هالُ مِ يْ : أي
 .ةعَ طْ قِ : يعين فْدَرة، عجَْ  َطع،القِ : الالدا  حتْ وف َ  الفاء رسْ كَ بِ  : الِفَدر

                                      

 (.1/5) النُّبّلء أعّلم سري ينظر:( 23)
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 .هاتِ خامَ ضَ  يف روْ الث َّ  لثْ مِ : أي : روْ الث َّ  ردْ قَ  أو وركالثَّ 
 .كوبلرُّ لِ  ريعِ البَ  رهْ ظَ  على عوضَ يُ  ما :لحْ والرَّ  رحًّل، َعليه لعَ جَ  ي:أ : ناعَ مَ  ريعِ بَ  مظَ عْ أَ  لحَ رَ  مث

 .هحلمِ  نمِ  زاداً  ناعَ مَ  ناذْ أخَ  : أي : هحلمِ  نمِ  نادْ وتزوَّ 
 فار،ْس األَ  يف ي لحمُِ  و ج،َض يُ نْ  وال يّلً لِ قَ ل ى فُيغ ذَخ ؤْ ي ُ  مْح اللَّ  وه و والق اف، نيبالشِّ  : قوشائِ 

 .(24) يددِ القَ  وهي ة،يقَ شِ وَ  عجَْ  قشائِ الوَ  :وقيل
 

 يهات:وج  األحكام والت  
 ْ  والصَّ  منه ا، للا قَ والت َّ  يانْ ال دُّ  يف دْه الزُّ  عل ى ةَم قائِ  رامالِك  هوأص حابِ  موس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ  س ولِ الرَّ  حي اةُ  -1

 رجابِ  برِ عْ وي ُ  ،مترةً  مترةً  رمْ تَّ ال رضي اهلل عنه ةدَ يْ ب َ عُ  أبو زاعوَ ي ُ  كيف ترى أال ش،يْ العَ  ةشونَ وخُ  الوع، على
 ((. يبا الصَّ  صا ميُ  كما هامنصُّ  :))فيقول ه،تِ فايَ كِ  مدَ وعَ  رمْ التَّ  ذلك ةلَّ قِ  عن رضي اهلل عنه

 .ذلك نمِ  عمتنَ  ال ادالزا  أو ةقَ فَ الن َّ  ةِقلَّ  وأن إليه، ةوَ عْ والدَّ  اهللِ  يلبِ سَ  يف هادالِ  على صرْ احلِ    -2
 ثا َح  ني،ع اونِ املتَ  عل ى ةوبرَك  ة،يَّ إجيابِ  وآث ار ة،يَم ظِ عَ  مث ار ل ه يم،ِظ عَ  بلَ طْ مَ  رْي الَ  رم و أُ  يف نع اوُ التَّ    -3

 رثُ كَ فَ  عنهم، اهلل يضِ رَ  حابهصْ وأَ  هو هقَ ب َّ وطَ  م،وسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  سولالرَّ  إليه دشَ رْ وأَ  اإلسّلم، عليه
 ه اكلِّ  ال ري أب واب يف نع اوُ التَّ  عل ى ماملس لِ  صَ ي رِ  أن يغِ بَ نْ ي َ  هن ا نوِم  م،والِ ْم أَ  ةرَك بَ  توزادَ  هم،رُ ي ْ خَ 
 .هتُ مثرَ  له لحتصُ  حّ

 ع ن ب ه ففَّ عَ يت َ  وأن ه،دِ يَ  لِ َم عَ  نِم  امل ال عَجْ  عل ى هويثُّ  م،املس لِ  ةراَم كَ  ظْف حِ  إىل اإلس ّلم عودْ يَ    -4
 ىصلَّ  اهلل رسولَ  أنَّ  ي اهلل عنهرضِ  رةهري أيب عن وغريه، البخاري روى ة،لَ املسأَ  ةلَّ ذَ مَ  عن عفِ تَ ريَ ف َ  ؤال،السُّ 
 أن نمِ  له خري هرِ هْ ظَ  على بطِ تَ حْ يَ ف َ  هلَ ب ْ حَ  مكُ دُ حَ أَ  ذَ خُ أْ يَ  ألن هدِ يَ بِ  يسِ فْ ن َ  والذي)) :قال موسلَّ  عليه اهلل
 .(25).هعَ ن َ مَ  أو طاهعْ أَ  له،أَ سْ يَ ف َ  ّلً جُ رَ  يأيت

 ن،َس حْ تَ سْ مُ  رْم أَ  فه ذا ةَف ّلطَ ومُ  ةً َس ؤانَ ومُ  ةً وحمبَّ  اً ُودا  بجيلِ  ؤالالسُّ  ك ان إذا ولكن م،املسلِ  يف لاألصْ  هو هذا
 .هبِ حْ وصَ  ةدَ يْ ب َ عُ  أيب مع موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  سولُ الرَّ  لعَ ف َ  كما ة،واحملبَّ  سنْ األُ  نمِ  بهجيلِ  ملا طلوب،مَ  هو بل

                                      

 ) .قد( مادة  العروس تاج انظر .الشَّمس يف وجَيفَّف مُيَلَّح مث يُ ْقَطع اللَّحم : الَقِديد( 24)
 (.3/335املسألة ) عن االسِتْعفاف الزكاة، باب: كتاب صحيحه، يف البخاري أخرجه( 25)
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 أه ل جه ور ق ول وه ذا طياد،باالْص  تماتَ  أو هاِس فْ ن َ بِ  تماتَ  ر،ْح البَ  ةتَ يْ مَ  ةإباَح  عل ى يثدِ احلَ  ي دلا   -5
 جم يل ىل مل خل ُّٱٱ: تع اىلس بحانه و  هقولِ  وعل ى احل ديث، ه ذا عل ى يندِ ِم تَ عْ مُ  م،ْل العِ 

 .[96]املائدة:  اآلية َّٱٱٱٱٱخم حم
 دوتتع دَّ  اآلراء في ه رتكثُ  اوما  ل،وحتمُّ  رميَك  وُخلُ قٍ  ي بتِ رْ وت َ  يمِظ نْ ت َ  إىل حتت اج ال يت م الاألعْ  نِم  رفَ السَّ  -6
 اهللِ  رس ولُ  رأمَّ  ول ذلك ر،ثَ كْ أَ  أو ةً ثّلثَ  ك انوا نَم لِ  في ه ةَ اإلم ارَ  اإلس ّلم عرَ َش  هتِ يَّ وألمهِّ  ر،ظَ نَّ ال ه اتجْ وِ 

 املع روف، يف ةاَع الطا  رياألِم  قا َح  أنَّ  وماملعلُ  نوِم  ة،رِيَّ السَّ  ه ذه عل ى ةدَ ْي ب َ عُ  أب ا موس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ 
 ةيدَ بِ عَ  أبو همعَ ن َ مَ  حينما لذلك ،لا وجَ  عزَّ  اهللِ  ةيَ صِ عْ مَ  يف يكن مل ما هاتِ يهوجِ تَ لِ  واالنقياد ألوامره، نفيذوالتَّ 
 .منه أكلوا احلوت نمِ  باألكل مهُ رَ مَ أَ  ماينَ وحِ  عوانَ امت َ 

 نِم  تع اىل اهللُ  ردِ ْق ي َ  م ا وعلى ،را الشَّ  وترك الري لعْ فِ لِ  رةواملصابَ  ْ  الصَّ : قنيادِ الصا  املؤمنني فاتصِ  نمِ  -7
 ةرَ اآلِخ  ويف يم،ِظ العَ  احل وت ب ذا تع اىل اهللُ  أه اكافَ  ي لبِ النَّ  قلُ الُ  ب ذا تعَ متت َّ  اليت سَّريَّةلا وهذه ب،املصائِ 
 نيعِ ْس تِ  نِم  رأكثَ  يف الك رمي الق رآن يف درَ وَ  هأنَّ  قلُ الُ  ب ذا يلِّ حَ التَّ  إىل ةإش ارَ  يِف كْ ويَ  ى،َق ب ْ وأَ  رٌ ي ْ خَ  هو ما
 .عاً ضِ وْ مَ 

 فيها نواكَّ يتمَ  ومل معليهِ  مترا  اليت ضاياالقَ  يف - عنهم اهلل رضي - ةحابَ الصَّ  هادِ جتِ ا على احلديثُ  لا دَ  -8
 س ولالرَّ  هأق رَّ  مث احل وت، لِ ْك أَ  يف دهَ     اجتَ  ةدَ ْي ب َ عُ  و فأب  م،وس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ  س ولِ الرَّ  إىل وع    جالرُّ  نِم 
 .لكُ أْ يَ لِ  همِ حلْ  نمِ  بَ لَ طَ  أن مهِ فوسِ نُ  طييبتَ  نمِ  وزاد ه،هادِ اجتِ  على موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ 

 ة:لَ األسئ  
 .هنَ ي ْ عَ  بقَ وَ  ط،البَ  راب،الِ  ري،العِ  : اآلتية الكلمات معىن حوضِّ : 1 س  
 .احلديث لذا كتِ راسَ دِ  ّللِ خِ  نمِ  ذلك عن ثحتدَّ  ،) يلٌ بِ نَ  قلُ خُ   الصَّ ( : 2س  
 .يثدِ لحَ لِ  كتِ راسَ دِ  ّللخِ  نمِ  ةِ اعَ الطا  تلك مثار نيِّ ب ،) ةبَ واجِ  املعروف يف ريمِ األَ  ةطاعَ  (: 3س  
 ؟ يثدِ احلَ  نمِ  ةدَ الفائِ  هذه طبِ نْ ت َ سْ تَ  كيف ه،نائِ أبْ  نمِ  اإلسّلمُ  هيدُ رِ يُ  ما ما هَ أَ  نمِ  واإلنتاج لمَ العَ  :4 س  
 ؟ عنه فتعرِ  وماذا ؟ يثدِ احلَ  يراوِ  نمَ  : 5 س  
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 ةوَ ع  الد   على موسل   عليه اهلل ىصل   بي  الن   ص  ر  ح   نم   رٌ وَ صُ 

 هرَ مْ أَ  وبذا تعاىل، اهللِ  ةبادَ عِ  إىل اسالنا  ةوَ عْ دَ  هي األنبياء نمِ  هريِْ غَ كَ  موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  يبا النَّ  ةمَّ هِ مُ  إنَّ 
 .[125نَّحل: ]الاآلية  َّ خئ حئ جئ يي ُّٱ :فقال ة،ريَ كثَ   آيات يف تعاىل اهللِ 

 ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت زت رت ُّٱ: فق ال ه،باِع تْ أَ  يلبِ وَس  ه،يلَ بِ َس  ةوَ عْ ال دَّ  لوجَع 
 .[108]يوسف: اآلية  َّ يث

  .لا وجَ  عزَّ  هللِ  اسِ النا  يدبِ عْ ت َ  إىل يقرِ الطَّ  هي بأهنا ؛اهلل إىل ةوَ عْ الدَّ  ةيَّ أمهِّ  لنا نيَّ تتب َ  وبذا
 :تعالى اهلل   إلى ةوَ ع  الد   مك  حُ 
 نْيٍ َع  ضَ رْ فَ   وتك ون الب اقني، ع ن اإلمث طقَ َس  يِف كْ يَ  نَم  با قام إذا ة،فايَ كِ  ضرْ ف َ  تعاىل اهلل إىل ةوَ عْ دَّ ال

 ،رْي لَخ لِ  هتَ رَ ْس أُ  دِش رْ ي ُ  أن (اً عين ( علي ه جي ب ،م ثّلً  ةرَ ْس األُ  با ك رَ   األش خاص، بع ض وعل ى األحوال، بعض يف
 )اً عين(  عليه ةبَ واجِ  يفهِ  رُه،ي ْ غَ  ةوَ عْ الدَّ  على رقادِ  صخْ شَ  عهضِ وْ مَ  يف ديوجَ  ال وكالذي ،را الشَّ  عن مهاهُ نْ وي َ 

 لها:ض  فَ 
 َّ مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّٱق        ال تع        الى: 

 . [33]فصِّلت: 
 نمِ  لك خريٌ  داً واحِ  ّلً جُ رَ  بك اهللُ  يدِ هْ ي َ  ألن اهللفو )) :رضي اهلل عنه لعلي موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  وقال

 (26)((. معَ الن َّ  رمحُْ 
 مهِ ج ورِ أُ  نِم  ذلك قصينْ  ال ه،عَ بِ تَ  نمَ  جورِ أُ  مثل رجْ األَ  نمِ  له كان دىهُ  إىل عادَ  نمَ  )):أيضاً  وقال

 (27).(( شيئاً 
 (28)((. هلَ فاعِ  رِ جْ أَ  لثْ مِ  هلَ ف َ  رْيٍ خَ  على لَّ دَ  نمَ )) :وقال

 : ةوَ ع  الد  ب   ره  الجَ   -1
 [.214]الشُّعراء:  َّ زت رت يب ُّٱٱ:تلَ زَ ن َ  اما لَ  : قال عنهما اهلل رضي عباس ابن عن

                                      

 ل.األوَّ  احلديث يف هخترجي متقدَّ ( 26)
 (.2674) ح ةئَ يِّ سَ  أو ةنَ سَ حَ  ةً نَّ سُ  نَّ سَ  نمَ  :باب العلم، كتاب مسلم، رواه( 27)
 (.1983) ح ،يالغازِ  ةإعانَ  لضْ فَ  :باب اإلمارة، كتاب مسلم، رواه( 28)
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 ه ذا نَم  : فق الوا ،(( باحاهصَ  يا: )) فتَ هَ ف َ  فا،الصَّ  عدصَ  حّ موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  اهلل رسولُ  خرج
 قالوا: ؟(( يا قِ دِّ صَ مُ  متُ نْ أكُ  ل،بَ الَ  هذا حفْ سَ  نمِ  خترج ّلً يْ خَ  أنَّ  مكُ تُ رْ أخب َ  إن متُ )) أرأي ْ فقال: إليه، عوامَ فاجتَ  ؟
 ناتَ عْ جََ  ما لك، اً با ت َ : لب أبو قال يد ((،دِ شَ  ذابٍ عَ  يدَ يَ  بني لكم يرٌ ذِ نَ  )) فذينقال: باً،ذِ كَ  عليك بناجرَّ  ام
 .(29) [1: سدامل] َّ ىف يث ىث نث مث ُّٱ تلَ زَ فن َ  قام، مث ؟ لذا إالا 

 : مواس  المَ  في ةوَ ع  الد     -2
 لمنازِ مَ  يف عهميتبَ  موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  اهلل سولر  فكان ،جا احلَ  موسِ مَ  يف ةمكَّ  إىل تأيت لبائِ القَ  كانت

 : لم يقول وكان اجملاز، يوذِ  ة،وجمنَّ  كاظ،عُ بِ 
 ((. حوالِ فْ ت ُ  اهلل إالا  إله ال :قولوا اسالنا  ها)) أيُّ  -
 ((. ةالنَّ  وله ريب ةسالَ رِ  غلِّ ب َ أُ  حَّّ  رينصُ نْ ي َ  نمَ  يين،وِ ؤْ ي َ  ن)) مَ  -
 ((. لا وجَ  عزَّ  ريبِّ  ّلمَ كَ  غلِّ ب َ أُ  أن وينعُ ن َ مَ  قد شاً يْ رَ ق ُ  فذنَّ  ه،قومِ  إىل لينيمِ  لٍ جُ رَ  نمِ  )) هل  -
 ئص ابِ : هإنَّ  ويق ول كم،آب ائِ  ي نودِ  ينكمدِ  نمِ  هذا كمنَّ رَّ غُ ي َ  ال: يحصِ ويَ  هفَ لْ خَ  يميشِ  بلَ  أبو هعما  وكان -

 .بكاذِ 
 ه و، م ا هينِ دِ  ع ن لهس أَ  رمب ا هموبعُض  ،ش يئاً  يقول ون وال علي ه مح وادَ وازْ  عوامَ اجتَ  رمبا اسالنا  بعض وكان

 .به مأعلَ  مهوْ ق َ  وقال يحاً،بِ قَ  اً ردا  هردَّ  رمبا هموبعضُ  ب،جِ تَ سْ يَ  مل هولكنَّ 
 رأكثَ  مٍ ِس وْ مَ  ك لا  يف هتموَ ْع دَ  ررِّ كَ يُ  كان بل م،وسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  اهللِ  رسولُ  أسيْ ي َ  ملَ ف َ  هذا كلِّ  ومع

 .(30) عنهم تعاىل اهلل رضي روهصَ ونَ  عوهبَ وات َّ  به، فآمنوا صارُ نْ األَ  هيَ قِ لَ  حّ ني،نِ سِ  رشْ عَ  نمِ 
  :لسائ  الر   يقر  طَ  عن ةوَ ع  الد   -3  
 ي،جاشِ النَّ  وإىل صر،يْ ق َ  وإىل رى،سْ كِ  إىل بتَ كَ  موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  يبَّ النَّ  أنَّ  عنه اهلل يضِ رَ  أنس عن

 موس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ  يبالنَّ  علي ه ىص لَّ  ال ذي يجاِش النَّ بِ  ول يس :ق ال ،تع اىل اهلل إىل وهمعُ دْ يَ  جباار، لا كُ   وإىل
(31). 

                                      

 كافراً  مات نمَ  :باب ميان،اإل كتاب ومسلم، (،4971) ح ،تبَّ ت َ  سورة فسري،التَّ  كتاب  :منها مواضع، يف البخاري رواه( 29)
 .هدَ عْ ب َ  وما (،204) رقم (، ومسلم4771) رقم البخاري يف زيادات مع مبعناه هريرة أيب يثدِ حَ  نومِ  وروايات، ألفاظ وله (،208) ح

 .له بواهَّ أَ عوا ويتَ مِ تَ جْ يَ لِ  ياملنادِ  فيقولا يم،ظِ عَ  رمْ أَ  قوعوُ  عند تادوهناعْ ي َ  ةمَ لِ (( كَ  باحاهصَ  )) ياوقوله:
 أكرم  /كتورللدُّ  ((  ةيحَ حِ الصَّ  ةبويَّ النَّ  ةريَ )) السِّ  :كتاب ّلً صَّ فَ مُ  خترجيها ويف فيها انظر وروايات، أخبار ةعدَّ  نمِ  جمموع( 30)

 .لاألوَّ  داجمللَّ  للكاندهلوي، حابة،الصَّ  حياة كتاب: ينظر ةيادَ وللزِّ  ،(194 -1/193) العمري، ضياء
 .(1774) ح ارالكفا  ملوك إىل موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  يبِّ النَّ  ُكتب :باب هاد،الِ  كتاب مسلم، رواه (31)
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 رق لهِ  إىل اهللِ  رس ولِ  دحممَّ  نِم : يمحِ ال رَّ  محنال رَّ  اهلل مسْ بِ  وم (:))الرُّ  صريْ ق َ )  لرقْ هِ  إىل هكتابِ  يف وكان 
 اهللُ  كتِ ؤْ ي ُ  م،لَ ْس تَ  ملَ ْس أَ  ّلم،اإلْس  ةعايَ دِ بِ  ع وكدْ أَ  ف ذين بع د، اأما  دى،الُ  عبَ ات َّ  نَم  عل ى ّلمٌ َس  وم،ال رُّ  يمِظ عَ 
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ، (32)  ((نيس يِّ رِ علي ك إمث األَ  ف ذنَّ  لَّي توَ ت َ  وإن ،نْي ت َ رَّ َم  كَ رْ أَج 
 يت ىت نتمت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 .[64]آل عمران:  َّ نث مث زث رث

 إالا  ش يئاً  اإلس ّلم عل ى موس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ  هللا رس ولُ  لئِ ُس  م ا: ق ال - رض ي اهلل عن ه -أن س ع ن
 يِط عْ ي ُ  داً حممَّ  ف ذنَّ  موا،لِ ْس أَ  مِ وْ قَ   ي ا: فق ال ه،ِم وْ ق َ  إىل عَج رَ ف َ  ،نْي لَ ب َ جَ  ب ني م اً نَ غَ  ط اهفأعْ  لُج رَ  هفج اءَ  ط اه،أعْ 
 .ةالفاقَ  ىَيشَ  ال طاءً عَ 

َّّ  ملِ ْس يُ  فم ا نيا،ال دُّ  إالا  ي درِ يُ  م ا ملِ ْس لَيُ  لُج الرَّ  ك ان  إنرض ي اهلل عن ه:  أن س فقال وايةرِ  ويف  يك ونَ  ح 
 .(33) هايْ لَ عَ  وما يانْ الدُّ  نمِ  إليه با حَ أَ  اإلسّلم

 جرَ َخ  مثَّ  ةكَّ مَ  حتْ فَ   حتْ الَف  ةوَ زْ َغ  موس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ  اهلل رس ولُ  غ زا: ق ال ريْه الزُّ  هابِش  اب ن وع ن
 ط ىعْ وأَ  مني،واملس لِ  هينَ دِ  اهللُ  رَص نَ ف َ  ،نْي نَ   ُ  لواتَ تَ ف اق ْ  مني،املس لِ  نِم  مع ه نمبَ  موس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ  اهللِ  رس ولُ 
 .مائة مث مائة، مث النَّعم، نمِ  ةمائِ  ةأميا  بن وانفْ صَ  يومئذ موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  اهلل رسولُ 

 اهلل ىص لَّ  هللا رس ولُ  ط اينعْ أَ  لق د اهللِ و : ق ال وانفْ َص  أنَّ  باملس يِّ  ب ن س عيد ثينح دَّ : هابِش  اب ن ق ال
 .(34) إيلَ  اسِ النا  با حَ ألَ  هإنَّ  حَّّ  يينطِ عْ ي ُ  حَ ِر بَ  فما إيلا، اسِ النا  ضغَ ألب ْ  هوإنَّ  طاينأعْ  ما موسلَّ  عليه

 ة:لَ األسئ  
 .ةلَّ باألدِ  هالَ ضْ فَ  راذكُ  مث ؟ موراألُ  ما هَ أَ  نمِ  تعاىل اهللِ  إىل ةوَ عْ الدَّ  كانت ملاذا :1 س
 علي ه اهلل ىص لَّ  يبا النَّ  ةس ريَ  نِم  ذل ك عل ى ي دلا  م ا راذُك  بامل ال، وةعْ ال دَّ : ةو عْ ال دَّ  لس ائِ وَ  نِم  :2 س
 .وسلم

 ؟ ماملواسِ  يف القبائل على ضهارِ عْ ي َ  موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  يبا النَّ  كان اليت موراألُ  ما :3 س
 ؟ فلماذا ،اهللِ  ةِ وَ عْ دَ  يغلِ بْ ت َ  عن موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  اهلل رسولَ  يشرَ ق ُ  ارفا كُ   دا صَ  :4 س
 ؟ذكر ما غري تعرفها اهلل إىل للدعوة أخرى ورٍ صُ  ثّلثَ  راذكُ  :5 س

                                      

ح، وهو أرِيِسي جع :اأَلِريِسيِّني( 32)  أَْتباع األصاِغر ألنَّ  لك؛ تَِقليداً  ُيْسِلموا مل إذا واألتباع الضُّعفاء إمث عليك أنَّ  واملراد الَفّلا
 .األكاِبر
 (.2312) ح ،وسلَّم عليه اهلل صلَّى َسخائِه باب: الَفضائل، كتاب مسلم، رواه( 33)
 (.2313بق )االسا  املوضع مسلم، رواه( 34)
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 م،املس لِ  راجِ التا : يل ي اما  ّلً ُك  اهلل إىل عوةال دَّ  روَ ُص  نِم  هبِ  يق ومَ  أن نميِك  م ا صا أَخ  ب نيِّ  :6 س
 .لب، العامِ الكاتِ 

 .با تقومَ  أن نميكِ  اهلل إىل عوةللدَّ  صورٍ  ثّلث َعدِّد :7 س
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 موسل   عليه اهلل ىصل   سول  الر   ق  وحَ  تعالى اهلل   ق  حَ 
 تعالى:  اهلل  ق  حَ : لا أو  

 كلا  وأنَّ  ورازقنا، قناخالِ  هوأنَّ  ،اهللِ  ةمَ ظَ عَ  رضِ حْ تَ سْ نَ  أن بدا  ال علينا، تعاىل اهللِ  حقا  عن ثنتحدَّ  عندما
 إلي ه، فق راء ل ه، كْل مِ  ةيَق احلقِ  يف ن افكلُّ  ب ا، ملم َتا ا فه و ةٍ َم عْ نِ  وك لا  من ه، فه و اءطَ وعَ  خ ري وك لا  ه،دِ يَ بِ  ش يء
 هقُّ فحَ  لنا، منه ياجاحتِ  غري نمِ  بنا، رمحةً  علينا هحقَّ  نافْ رَ وعَ  ه،دودَ حُ  دا وحَ  ه،ضَ رائِ فَ  ضرَ افت َ  عنه، غىًن  بنا ليس
 : ذلك نمِ فَ  به، يامالقِ  مزَ لْ وي َ  ه،تُ ف َ رِ عْ مَ  بجتِ  قا حَ  مظَ عْ أَ  علينا

 هبأمسائِ  اإلمي ان ض اً يْ أَ  ذل ك نمَّ َض ويتَ  ،ي  م  المُ  حي يالمُ  ق،از  ال ر   قالخ ال   هوأن   ه،ت  ي  بوب  رُ ب   اإليم ان -1
 .يلٍ متثِ  وال يفٍ يِ كْ تَ  وال ،يلٍ طِ عْ ت َ  وال ليٍ وِ أْ تَ  غري نمِ  هّللِ بَ  يقيلِ  الذي هجْ على الوَ  هفاتِ وصِ 

 يوِه  ة،يَّ لوهِ األُ  ي دُ وحِ تَ  وه ي: عناها،مَ  يف ةلَ داخِ  احلقوقِ  كلُّ  بل تعاىل،هلِل  ق  حَ  مظَ عْ أَ  وهية: بادَ الع   -2
اريات: ]ال ذا  َّٱىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ :تع اىل ق ال ،سِ واإلنْ  نا ق الِ ْل خَ  نِم  ةالغايَ 
 .(35)(( ئاً يْ شَ  به كواِر شْ يُ  وال دوهُ بُ عْ ي َ  أن بادِ العِ  على اهللِ  قُّ )) حَ م:وسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  ، وقال[56
 .وعضُ والُ  للُّ ذَ التَّ  ة:غَ الل   في ةبادَ والع  
 .(36) ةرَ اهِ والظا  ةنَ الباطِ  مالِ واألعْ  والِ األقْ  نمِ  ضاه،رْ وي َ  اهللُ  هيبُّ  ما لِّ لكُ  عٌ جامِ  اسمٌ  :عْر الشَّ  ويف
 .(37)" ةِ بادَ العِ  يف لٌ داخِ  هكلُّ  ينفالدِّ  ":ةابن تيميَّ  قال 

                                      

 أنا  على الدَّلِيل باب: اإلميان، يف ومسلم (،2856(، ح )6/85)واحلمار  الفرس اسم باب: الهاد، كتاب البخاري، ( رواه35)
 (.30ح ) (،1/85النَّة ) دخل التَّوِحيد على مات َمن

 . )38 )ص تيميَّة البن عبوِديَّة،ال( 36)
 (.43)ص  العبوِديَّة (37)
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 ة:ب  حَ المَ 
 لوكِ ُس بِ  إالا  هُس فْ ن َ  يمقِ تَ ْس تَ  وال ب ا، إالا  دْب العَ  إمي انُ  حا ِص يَ  ف ّل ه ا،عَ فْ وأن َ  جاه ارْ وأَ  احمل ابا  عفَ رْ أَ  اهللِ  ةوحمبَّ 

 يث ىث نث مثزث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب ُّٱ: ع  اىلتَ  ق  ال ه ا،يقِ رِ طَ 
 [.165]البقرة:  َّ يف ىف

 هورس ولُ  اهللُ  يك ون أن: اإلمي ان ةّلوَ َح  نا بِ  دَج وَ  في ه نَّ ُك  نَم  ّلثٌ )) ثَ م:وس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ  وق ال
 (38)ا ... ((.وامهُ سِ  اما  إليه با أحَ 

 م الِ  ف اً قارِ مُ  يه،رِض يُ  مل ا جمانب اً  ك ان نَم فَ  ه،بَّ رَ  يرِض يُ  مب ا لَم لعَ لِ  بهاص احِ  عفَ دْ تَ  اليت هي: ةيَّ يقِ قِ احلَ  ةاحملبَّ 
 ه،قلبَ  شتِّ َف ولي ُ  ه،نفَس  عاِج فلريُ  غ ري جاه ل، أو ب،ك اذِ  عٍ دَّ ُم  ه و ب ل احلقيق ة، يف له با مبحِ  طه، فليسخِ سْ يُ 

]آل  ٱَّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱٱتع اىل: هقولِ  يف كم ا ب اع،االتِّ : ةاحملبَّ  ه ذه قدْ ِص  ةعّلَم  ف ذنَّ 
 [.31عمران: 
 َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱ تع اىل: قول ه يف كم ا ه،نوبِ ذُ  ةرَ ِف غْ ومَ  للعب د، تع اىل اهللِ  ةحمبَّ : ومثرهت ا

 [.31]آل عمران: 
ة قَ فارَ ومُ  رين،اكِ ال ذا  وجمالس ة الق رآن، ةّلوَ وتِ  ر،كْ ال ذِّ  ةرَ ثْ  وكَ  ة،َم ائِ الدا  ةملعيَّ ا عارْش واستِ  ة،اَع الطا : ه اتِ قويَ تَ  لسائِ وَ 

 .هخملوقاتِ  يف ركُّ فَ والت َّ  ه،وآالئِ  هنَِعمِ  عارشْ واستِ  ع،رُّ ضَ والتَّ  عاءالدُّ  ةرَ ث ْ وكَ  ني،لِ الغافِ 
 .(39) هتِ فَ خمالَ  كِ رْ وت َ  هتِ طاعَ  لعْ فِ بِ  لحتصُ  هللِ  دِ بْ العَ  ةوحمبَّ  :تعاىل اهلل رمحه حجر ابن احلافظ قال
 : فو  الخَ   

 نفَم  ه،َيافُ  اما  راً ذِ َح  هبَ ص احِ  جيع ل ب،ْل القَ  يف عورُش  ه و ب ل س ان،باللِّ  ق التُ  ةَم لِ كَ  فوْ الَ  ول يس
 نوَم  علي ه، اهللِ  بَض غَ  ببِّ َس يُ  اما  ري ذَ  فه و ذاب ه،عَ  وَي اف وَيش اه، اهللَ  َي اف نق اه، ف املؤمِ اتَّ  اهللَ  خ اف
 خص ُّٱ، وق ال:[46]ال رَّمحن:  اآلي ة َّ ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱٱتع اىل: ق ال ،اً دَغ  نِم أَ  وماليَ  افَ خ 
 .[41- 40]الناازعات:  َّ حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص

 (40).ناً مْ وأَ  ةً إساءَ  عجََ  قُ واملنافِ  ،ةً يَ شْ وخَ  ساناً إحْ  عجََ  ناملؤمِ  إنَّ  اهلل: رمحه صريالبَ  ناحلسَ  قال
                                      

 .(16) ح (،1/60اإلميان ) حَّلَوة باب: اإلميان، كتاب البخاري، رواه( 38)
 (.16)  رقم احلديث شرح (،1/61الباري ) فتح( 39)
 يَ ن ُْقّلن واإلياس اأَلْمن :طَّحاِويال قول عند الطَّحاويَّة، شرح (، وانظر:551 – 1/549الَوف ) منزَلة الساالكني، مدارج( 40)

 . (213 – 212ِملَّة اإلسّلم ) عن
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 .لا وجَ  عزَّ  اهللِ  محمارِ  وبني هبِ صاحِ  بني حالَ  ما: قادِ الصا  احملمود والوفُ  اهلل: هرمح القيام ابن قال
 : جاءالر  
 : أنواع ثّلثة وهو ه،لِ ضْ وفَ  تعاىل اهلل محةِ رَ  إىل علُّ طَ التَّ  وهو

 .واباثَ  وجُ رْ ي َ  فهو تعاىل اهللِ  ةِ بطاعَ  َعِمل شخصٍ  من جاءٌ رَ  (أ)
 .ودانحممُ  وهذان، وهفْ وعَ  اهلل ةملغفرَ  راجٍ  فهو منها، ابت مث ذنوباً، بأذنَ  شخصٍ  نمِ  رجاءٌ  (ب)
 غ رورٌ  وه ذا ل،َم عَ  ّلبِ  اهللِ  ةمْحَ رَ  وُج رْ ي َ  فه و طاي ا،الَ  بْس وكَ  يطرِ ْف الت َّ  يف م ادٍ تَ مُ  صٍ خْ شَ  نجاء مِ رَ  (ت)

 أنَّ  وأجع وا ج اء،والرَّ  ينِّ َم التَّ  ب ني العلم اء قف رَّ  ل ذا ج اء،رَ  ال ن  مَتَ  احلقيق ة يف وه و ب،ك اذِ  ج اءرَ وَ 
 .(41) لمَ العَ  مع إالا  حا صِ يَ  ال جاءَ الرَّ 

 . [110]الكهف:  َّ لك هش مش هس مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ ُّٱ:عاىلتَ  قال

 حس جس مخجخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب ُّٱٱوق          ال:
 علي ه غل ب ف ذن اه،إيا  راجي اً  دائم اً، تع اىل اهلل نِم  ف اً خائِ  نامل ؤمِ  يك ون أن غ يوينبَ ، [218]البق رة:  َّ خس
 عليه يفَ خِ  فوْ الَ  عليه بلَ غَ  وإن ساد،والفَ  نهاوُ التَّ  عليه يفَ خِ  جاءالرَّ  عليهِ  بلَ غَ  فذن عليه، يفَ خِ  دمهاأح
  مل  خل  حل جل مك  لك خك  حك جك مق ٱٱٱٱٱُّيف كتاب ه الك رمي:  ع اىلتَ  ق ال ن وط،والقُ  سأْ اليَ 

 . [50-49]احلجر: ٱٱٱٱٱٱَّ جم هل

                                      

 أن املؤِمِنني ِمن لِلُمْحِسِنني :" ونرُجوالطَّحاوي قول عند الطَّحاوية، شرح وانظر: .(2/37الرَّجاء ) منزلة الساالكني، مدارج( 41)
 . (312-306 .. ( )ص. عنهم يَ ْعُفو
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 [.57]اإلسراء: اآلية  َّ  خف حف جف مغ ُّٱٱ:هبادِ عِ  ضِ عْ ب َ  فِ صْ وَ  يف تعاىل وقال
 ملَ عْ ي َ  ول و ة،النَّ  نِم  سأَ يْ ي َ  مل ةمحَْ الرَّ  نمِ  اهللِ  عند الذي لا كُ بِ  رالكافِ  ملَ عْ ي َ  لو)) : موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  وقال
 .(42) (( ارِ النا  نمِ  نمَ أْ يَ  مل ذابالعَ  نمِ  اهللِ  عند الذي لا كُ بِ  ماملسلِ 

 : رك  الش  
]البق رة:  اآلي ة َّ جغ مع جع مظ ُّٱٱ:فق ال ه،دِّ ِض  ع ن وهن ى ه،رِ كْ ُش بِ  ع اىلت اهللُ  رَم أَ  ق د
 .حوالواِر  سان،واللِّ  ،بِ لْ القَ بِ  بواجِ  ركْ الشُّ  بل سان،اللِّ بِ  قطْ النُّ  دجمرَّ  ركْ الشُّ  وليس [،152
 وعل ى وحنوه ا، ةباحملبَّ  هبِ لْ ق َ  ل ىوع اف،واالع ِتِ  ن اءِ بالثَّ  هدِ ْب عَ  س انِ لِ  عل ى اهللِ  ةَم عْ نِ  رثَ أَ  ه ورظُ : ركْ الشُّ  ةيَق قِ فحَ 
]س بأ:  اآلي ة َّ حك  جك مق حق مفخف حف جف مغ ُّٱٱتع اىل: ق ال ة،اَع والطا  ي ادباالنقِ  ح هوارِ جَ 
13]. 

 ل ه، هبا وحُ  كور،ْش لمَ لِ  راكِ الشا  ض وعخُ  :دواِع قَ  سَخْ  عل ى يِنا بْ مَ  كروالشُّ : تعاىل اهلل رمحه مالقيِّ  ابن قال
 .(43) هرَ كْ يَ  فيما لهامِ عْ ت َ سْ يَ  ال وأن با، ليهع هناؤُ وثَ  ه،مِ عَ نِ بِ  هافُ واعِتِ 

 ن افذنَّ  موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  املصطفى قِّ حَ  عن ثدَّ حَ تَ ن َ  حني موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  سولالرَّ  قا حَ  : ثانياً 
 ةلَ املنزِ  باحِ وص  ،اهللِ  ع ن غلِّ املب َ  وه و ،اهللُ  هَق لَ خَ  نَم  لَض فْ أَ  ه و ب ل ر،َش البَ  ركس ائِ  صٍ خْ شَ  عن ثدَّ حَ تَ ن َ  ال
 وكلا  بابه، إالا  ةالنَّ  إىل األبواب يعجَِ  تدَّ سُ  هتِ ثَ عْ بِ بِ  الذي وهو م،آدَ  دلَ وَ  ديِّ سَ  هو، (44) احملمود واملقام ةيعَ فِ الرَّ 
 حق وقٌ  ين اعل هلَ ف َ  ى،وَ وغَ  لا ضَ  هيقِ رِ طَ  عن بَ كَّ نَ ت َ  نومَ  دى،اهتَ  هعَ ب َ ات َّ  نمَ فَ  ه،يقَ رِ طَ  إالا  اهللِ  إىل ةلَ املوصِ  رقالطُّ 
 :منها راعاهتا،مُ  مزَ لْ ت َ 

                                      

اهلل، رقم  َرمحَةِ  سَعة باب: التَّوبة، يف ومسلم له، واللَّفظ (،6469) رقم الوف مع الرَّجاء باب: الرِّقاق، يف البخاري رواه( 42)
(2755.) 

 (.2/254الشُّكر ) َمنزَِلة الساالكني، مدارج( 43)
 .تعاىل اهلل رمحه الَيحصيب موسى بن عياض للقاِضي املصطفى، حقوق بتعريف الشِّفا انظر: * للتَّوسُّع

 الطَّ  ي، تفس ري اإلس راء س ورة ِم ن  79اآلي ة تفس ري انظ ر وس لَّم، علي ه اهلل ص لَّى للنَّ يبِّ  الك  ى الشَّ فاعة ه و احملم ود املق ام( 44)
 َشرح والناار، النَّة ِصَفة باب: الراقاق، (، يف6558(، و)4719، 4718(، و)614رقم ) شرح احلديث الباري وفتح كثري، ابن وتفسري
 أوسع املواضع.               هوو  عشر، احلادي احلديث
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 راجاً وسِ  اهللِ  إىل ياً وهادِ  رياً شِ وبَ  يراً ذِ نَ  ةً كافَّ  رشَ لبَ لِ  تعاىل اهللُ  هلَ أرسَ  تعاىل اهللِ  عند نمِ  سولٌ رَ  هبأنَّ  اإلميان -1
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ: تع اىل ق ال ّلموالسَّ  ّلةالصَّ  عل يهم ي اءاألنبِ  خ ام هوأنَّ  رياً،نِ مُ 

  [.144عمران: ]آل  َّ زب رب
 حك جك مق حقمف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱٱ:تعاىل وقال  -2

 [.40]األحزاب:  َّ لك خك
 نا،َس فُ ن ْ أَ  با حِن  اما  رأكثَ  هبَّ حنُِ  أن علين ا موس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ  هقا حَ  نفِم : موس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ  تهحمبَّ  -3

 ن ا،لوبِ قُ  داخ ل ب ا رعُ ْش نَ  ب ه، تع اىل اهللِ  ينُ دِ نَ  ني دِ  ةاحملبَّ  وه ذه ن ا،وأوالدِ  هاتن ا،وأمَّ  ن ا،آبائِ  ع ن ّلً ْض فَ 
 .لوكناسُ  يف هاآثارَ  ونرى
 أكونَ  حَّّ  مكُ دُ حَ أَ  نمِ ؤْ ي ُ  ال:" موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  اهلل رسولُ  قال: قال  - رضي اهلل عنه -أنس عن

  .(45)" نيعِ أجَ  اسوالنا  ه،دِ لَ ووَ  ه،دِ والِ  نمِ  إليه با أحَ 
 بن رمَ عُ  ديَ بِ  ذٌ آخِ  وهو موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  يبا النَّ  مع اكنا : قال رضي اهلل عنه امهش بناهلل  عبد وعن

 فق ال ي،نفِس  نِم  إالا  ش يءٍ  ك لا  نِم  إيلَّ  با َح أَ  ألَن تَ  ،اهللِ  رس ولَ  يا: عمر له فقال ،رضي اهلل عنه ابالطا 
 : عم ر ل ه فق ال ك،ِس فْ ن َ  نِم  إلي ك با َح أَ  أك ونَ  حَّّ  ه،دِ يَ بِ  يسِ فْ ن َ  والذي ال)) :موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  يبا النَّ 
 (46) ((. رمَ عُ  يا اآلن:)) موسلَّ  عليه اهللُ  ىصلَّ  يبُّ النَّ  فقال ،(( يسِ فْ ن َ  نمِ  إيلَّ  با حَ أَ  تَ نْ ألَ  اهللِ و  اآلنَ  هفذنَّ 

 ك ان هألجلِ  ال ذي ببَ السَّ  تَ فْ رَ عَ  ذلك تَ لْ مَّ أَ تَ  إذا وأنت قون،ادِ الصا  إالا  غهالُ ب ْ ي َ  ال ةيمَ ظِ عَ  ةلَ زِ نْ مَ  وهذه
 نياال دُّ  يف ك اتلِ املهْ  نِم  كِس فْ ن َ  ن اة يف ببَ السَّ  ه و هأنَّ  وذل ك املثابة، بذه موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  اهلل رسولُ 
 (47) .ةرَ واآلخِ 

 يم،ظِ العَ  رْي الَ  نمِ  لنا هلَ وأوصَ  موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  سولالرَّ  همَ قدَّ  ما عارشْ استِ : ةبَّ احملَ  هذه يةمِ نْ ت َ  وسبيل
 يف ع ةاملطالَ  مانوإدْ  ه،وأفعالِ  هبأقوالِ  هادشْ واالستِ  عليه، ّلةوالصَّ  ه،رِ كْ ذِ  رةثْ وكَ  به، داءتِ واالقْ  ته،عَ تاب َ ومُ  ته،وطاعَ 
 ل ه، همتَ حمبَّ  كان ت وكي ف ه،أص حابِ  ريةِس  يف ع ةواملطالَ  ؟! هيبُّ  كي ف هامسَ  إالا  عن ه فيع رِ  ال فَم ن ريته،ِس 
  .هتِ حمبَّ  ةِ يادَ زِ لِ  لسائِ الوَ  نسَ حْ أَ  نمِ  وهذه معه، مهتُ لَ عامَ ومُ 
 : باعهوات   هطاعتُ  -4

                                      

 (.15(، ح )1/58( رواه البخاري، كتاب اإلميان، باب: ُحبا الرَّسول صلَّى اهلل عليه وسلَّم ِمن اإلميان ) 45
 (.6632(، ح )11/523( رواه البخاري، كتاب اإلميان والنُّذور، باب: كيف كانت ميني النَّيبِّ صلَّى اهلل عليه وسلَّم ) 46
 (.15(، شرح حديث رقم )1/59(، )3(، يف اإلميان والنُّذور، باب )11/528فتح الباري ) ( ينظر: 47
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 رأخُّ التَّ  ل ه جي وز ال ذل ك، هغَ لَ ب َ  نَم  ك لا  عل ى ةجَّ حُ  يههْ ون َ  هرُ مْ فأَ  هنيه، نابتِ واجْ  ه،رِ مْ أَ  ثالُ امتِ : هتُ طاعَ فَ 
 حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح ٱُّٱ: تع اىل ق ال ل ه، ةجابَ االس تِ  ع ن واينالتَّ  وال
 .[24]األنفال:  َّ خص
 يف لٌ داِخ  ه و اما  م،وس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ  هلِ مَ عَ  ك لا  ويف ه،لوكِ وسُ  ه،تِ بادَ عِ  يف به داءاالقتِ : باعهات   نوم  

 تعاىل، اهللِ  إىل برِّ قَ ي ُ  جمالٍ  كلا  يف لنا ةوَ دْ قُ  موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  سولفالرَّ  ،با حَ تَ واملسْ  بالواجِ  مكْ حُ 
 هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ٱُّ :تع  اىل ق  ال 
  [.21]األحزاب:  َّ جم
 يف رىتَ  م ا نِ أحَس  نوِم  ه،ّلقِ خْ وأَ  هوأوص افِ  موس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ  يبِّ النَّ  والْح أَ  عِ بْم  ةمَّ األئِ  مَّ اهتَ  وقد

 .تعاىل اهلل رمحه مالقيِّ  ابن مةلعّلا لِ   )بادالعِ  خري يدْ هَ  يف املعاد زاد ):كتاب هذا
 : عليه الموالس   الةلص  ا   -5

 نب مب زب  رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ :تع  اىلس  بحانه و  يق       ول
 كث رية، واض عمَ  يف ش روعةومَ  ه،رِ ْك ذِ  وعن د ّلة،الصَّ  يف ب ةواجِ  وه ي، [56]األح زاب:  َّ يب ىب
  .ةالمع يوم منها اإلكثار با حَ تَ سْ ويُ  األذان، وبعد ،سٍ لِ جمَْ  كلا  ويف واملساء، باح،الصَّ  يف : منها

 .(48)((  راً شْ عَ  عليه ى اهللُ لَّ ص ةً دَ واحِ  صّلةً  يَّ لَ عَ ى صلَّ  نمَ  )) :موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  قال هالِ ضْ فَ  ويف
 .(49)((  يَّ لَ عَ  ُيَصلِّ  ملَ ف َ  هعندَ  تُ رْ ذُكِ  نمَ  يلخِ البَ  )) :موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  قال هاكِ تاِر  ما ذَ  ويف

 : إليها ةوَ ع  والد   عنها، ب  والذ   موسل   عليه اهلل ىصل   هت  ن  سُ  رش  نَ   -6
 ي،اإلس ّلمِ  يعرِ ْش لتَّ لِ  الثاين ردَ املصْ  هتَ نَّ وسُ  هيَ دْ هَ  نَّ إ إذ ؛ةيمَ ظِ العَ  موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  هقوقِ حُ  نمِ  وهذا

 ق ال ل ههْ وأَ  رالشَّ  رحِ دَ ْن وي َ  ال ري ما ُع وي َ  األرض، يف ينال دِّ  رِش تَ نْ ي َ  هارِ ْش نَ وبِ  ة،َم عْ الن ِّ  وأمت ت ين،ال دِّ  لُم كَ  وب ا
 من ه، هَق ف ْ أَ  ه و نَم  إىل هقْ فِ  لحامِ  بَّ رُ ف َ  هغريِ  إىل هالَ مَ حَ فَ  يِت قالَ مَ  مسع امرأً  ر اهللُ ضَّ نَ )) : موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ 

                                      

 (.408ح ) (،1/306، كتاب الصَّّلة، باب: الصَّّلة على النَّيبِّ صلَّى اهلل عليه وسلَّم )مسلم( رواه 48
مذي، رواه( 49  وأمحد (،3546ح ) (،5/515َرُجل ) أَْنف َرِغم :وسلَّم عليه اهلل صلَّى النَّيبِّ  قول باب: الدَّعوات، كتاب الِتِّ

 (. 56والليلَّة (( ) : )) عمل اليوم يف والنَّسائي (،1/201)
الباري  احَلَسن كما يف فتح َدَرَجة عن يَ ْقُصر ال: حجر ابن احلافظ وقال غريهم، ورواه (،190 – 3/189حباان ) ابن وصحَّحه

 وبالمَلة ":(142ص ) البديع القول يف السَّخاوي . قال وسلَّم عليه اهلل صلَّى النَّيبِّ  على الصَّّلة الدَّعوات، باب: كتاب (،11/168)
   ".احُلْسن َدَرَجة عن احَلِديث يَ ْقُصر فّل
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 ةمَّ ألئِ  ةيحَ ِص والنَّ  ،هلل لَم العَ  إخ ّلص: ملِ ْس مُ  بْل ق َ  نا عل يهِ  يغ ل ال ّلثثَ  ي ه،قِ فَ بِ  ل يس هْق فِ  لحاِم  بَّ ورُ 
 .(50)احلديث (( الماعة ولزوم ،نيمِ املسلِ 

 : هميرُ وق  وتَ  ه،أصحاب   ةمحب   -7
 بع د اسالنا  رْي َخ  وه م ني،لِ املرَس  ديِّ َس  حابْص وأَ  ين،ال دِّ  مَحَلَ ةُ  مُه ف َ  ،(51) ةٌ قَ دَ نْ زَ  مهُ ب ُّ وَس  ب ة،واجِ  تهمحبَّ فمَ 
 دَّ ُم  غلَ ب َ  م ا ب اً هَ ذَ  دٍ ُح أُ  لثْ مِ  قَ َف ن ْ أَ  مكُ دَ أَح  أنَّ  فل و حايب،ْص أَ  وابا ُس تَ  ال )):موس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ  ق ال ني،يِّ بِ النَّ 
 .(52) (( هيفَ صِ نَ  وال مهِ دِ حَ أَ 
 .صٍ قْ ن َ  أو بٍ يْ عَ بِ  منهم دٍ حَ أَ  على نعَ طْ يَ  أو م ،ذَ بِ  همرَ كُ ذْ يَ  أن دٍ ألحَ  جيوز وال

 :ةلَ األسئ  
 ؟ هتامثرَ  اوم ؟ هاقِ دْ صِ  ةعّلمَ  وما ؟ تعاىل هلل ةاحلقيقيَّ  ةاحملبَّ  ما :1 س
 ؟ منه املذموم ىسمَّ يُ  وماذا .واملذموم منه احملمود بيان مع ؟ هأنواعُ  وما ؟ جاءالرَّ  ما : 2س
 .لمَ العَ بِ  يكون رَ كْ الشُّ  أنَّ  على يللِ الدَّ  راذكُ  مثَّ  ؟ دهواعِ قَ  وما ؟ كرالشُّ  ةيقَ قِ حَ  ما :3 س
 .موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  سولِ الرَّ  ةحمبَّ  ةيَ مِ نْ ت َ  لسائِ وَ  نمِ  يعهطِ تَ سْ تَ  ما راذكُ  :4 س
 .موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  يبِّ النَّ  على ّلةالصَّ  فيها عرَ شْ يُ  اليت عاملواضِ  نمِ  ةً خسَ  عداد :5 س

                                      

 (،3/438يف ) الِعل م َنْش ر فْض ل ب اب: العل م، كت اب يف س ننه يف داود وأب و (،5/183) يف مس نده يف أمحد اإلمام أخرجه( 50
 أَْوَصَله طُرِق، وقد مبجموع صحيح (، واحلديث5/33يف ) السَّماع تبليغ على احَلثا  يف جاء ما باب: العلم، كتاب ننه يفس يف والِتمذي
  .التَّواتُر َحدا  إىل بَ ْعُضهم

 . بعدها وما  (567 )ص تيميَّة البن املسلول، الصاارم :انظر( 51
(، رق م 7/21) َخلِ يّلً  ُمتَِّخ ذاً  ُكن ت ل و: وس لَّم علي ه اهلل ص لَّى نَّ يبا ال ق ول ب اب: الصَّ حابة، َفض ائل كت اب البخ اري، رواه(  50

(3673.) 
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 هوحقوقُ  هصصائ  خَ  يمر  الكَ  رآنُ القُ 
 عل ى لاملن زَّ  ،اهلل ّلمَك  ه و ب ل ر،َش بَ  ّلمَك  ل يس هأنَّ  رعِ ْش تَ سْ نَ  أن ب دَّ  ف ّل الق رآن، عن ثدَّ حَ نتَ  عندما

 أُن زِل ه،لِ ثْ مِ  م ن ةورَ ُس بِ  وال ب ل ه،مبثلِ  يأتوا أن رشَ البَ  زأعجَ  الذي ه،تِ ّلوَ تِ بِ  داملتعبَّ  م،وسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  دحممَّ 
 ُخِذلنا يهف ناطْ فرَّ  وإن رنا،وُنصِ  ُهِدينا به ناكْ متسَّ  إن نا،دِ وجمْ  ناتِ عَ ف ْ رِ  يلبِ وسَ  نا،عزِّ  يقرِ وطَ  ياتنا،حَ  هاجنْ مِ  ليكون
 .وُهزِمنا
 :رآنالقُ  صصائ  خَ 
 : منها ة،ريَ ثِ كَ  صصائِ خَ  لقرآنلِ 

 هظَ فْ حِ  ىلَّ ت و  تع اىل اهلل ألنَّ  وذل ك قص ان،والن   ةي ادَ والز   ياع،والض   ي فحر  الت   نم   حف و مَ  هأن     -1
 أس باباً  ل ه فهيا أ[، 9]احلج ر:  َّ نن من زن رن مم ام يل ُّٱٱ:تع اىل فق ال ه،ِس فْ ن َ بِ 

  :منها فظ،للحِ 
 والالطِّ  ص ائدالقَ  يفظ ون فه م الع رب، يف عروف اً مَ  احلف ظ ك ان فق د احلف ظ، عل ى ةاملعت ادَ  ةمَّ األُ  ) أ (
 .كذلك ةيلَ وِ الطَّ  بطَ الُ  ويفظون ة،مرَّ  لألوَّ  يسمعوهنا حني

 ويكتبونه ،نهسو دارَ ويتَ  هم،يذَ ّلمِ وتَ  هموالدَ أَ  همونَ علِّ ويُ  ظه،فْ حِ  يف جمتهدين اظاً فا حُ  علماء له هياأ  )ب(
 اهلل رضي ةحابَ الصَّ  دهْ عَ  نمِ  ري،ثِ كَ  اءرا القُ  ةمَّ أئِ  دجتِ  ولذلك ة،لَ املتاصِ  باألسانيد لاألوَّ  عن اآلخر قلهنْ وي َ 
 .هذا نارِ صْ عَ  إىل همدَ عْ ب َ  نومَ  عنهم

 .ظفْ لحِ لِ  ُمَيسَّراً  ّلً هْ سَ  هلَ عَ جَ   (ج(
 نيِم املنتَ  نِم  اً دأَح  ت رى ال كأنَّ  ح ني يف أكث ر، بل باآلالف العامل يف الكرمي القرآن حفااظ ترى وأنت

 .مهُ دَ نْ عِ  ساملقدَّ  الكتاب ظيفَ  رىخْ األُ  يانألدْ لِ 
 يق ُّٱ:تع اىل ق ال كم ا حابا،ألْص  ه اوََكلَ  ب ل ة،قَ ابِ السا  بِ تُ الكُ  ظَ ْف حِ  تع اىل اهللُ  ولَّ تَ ي َ  ومل
 .[44]املائدة:  َّ مل يك ىك مك لك اك

َكم من  : الكريم القرآن حفظ في الح 
 .ةاعَ السا  يامقِ  إىل قىبْ ت َ  ةسالَ رِ  رآخِ  ليمِ  كتابٍ  رآخَّ  هأنَّ  ) أ (
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 اهلل ىص لَّ  ق ال ي ال،جْ ألَ لِ  ةيَ باقِ  ةزَ ِج عْ مُ  فه و م،وس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ  س ولِ لرَّ لِ   ىالُك  زةاملعِج  هأنَّ   )ب(
 يت هوتِ أُ  ال ذي ك ان وإمن ا ر،َش البَ  علي ه آَم ن هلُ ث ْ مِ  م ا اآلي ات نِم  يِط أُعْ  إالا  ن يبا  األنبياء نمِ  ما )): موسلَّ  عليه
 (53) ((. ةيامَ القِ  يومَ  عاً تابِ  رهمأكثَ  أكون أن فأرجو إيلا، اهلل حاهوْ أَ  اً يحْ وَ 

 : عليها نم  ي  هَ والمُ  ةي  ماو  الس   الكتب مخاتَ  هأن   -2
ٱَّ ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ُّٱ: تع اىل ق ال

 ،قا َح  فه و فيه ا اما  هَق واف َ  فم ا عليه ا، موح اكِ  دوشاهِ  عليها دوزائِ  فيها ملا لشامِ  هأنَّ  واملعىن، [48]املائدة: 
 عليه ا وع الٍ  ع،رائِ الشَّ  ولُص أُ  نِم  فيه ا م الِ  ظح افِ  وه و ،اً ف حمرَّ  ب ارهباعتِ  لباِط  أو س و نْ مَ  اإما  فه و هفَ خالَ  وما
 (54) .هاوخامت ةيَّ ماوِ السَّ  بالكتُ  لأكمَ  فهو فيها، ماحملكَ  رْي غَ لِ  خوناسِ  ب،وغالِ 

 : به يد  حَ والت   هإعجازُ  -3
 يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن  حن  ُّٱ: تع    اىل ق   ال

 .[88]اإلسراء:  َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 : ةنَ سَ حَ  منه فر  حَ  لكُ ب   أن     -4

 كتاب نمِ  فاً رْ حَ  أقرَ  نمَ )) : موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  اهلل رسول قال: قال رضي اهلل عنه، مسعود ابن عن
 يمٌ وِم  ح رف، والمٌ  ح رف، فٌ لِ أَ  ولك ن ف،رْ حَ  (( ملأ))  :أقول ال أمثالا، رشْ عَ بِ  ةنَ سَ واحلَ  ة،نَ سَ حَ  به فله اهلل
 .(55) (( فرْ حَ 
 زي ري ٰى ين ىن ُّٱٱة، ق ال تع اىل:ريَ ِس يَ  ةٌ لَ هْ ه َس تُ راءَ ، وقِ لٌ هْ ه َس ظُ فْ حِ فَ ته، هولَ يره وسُ س  ي  ت َ  -5

 .[22]القمر:  َّ ني مي
 ة.زَ وجَ عبارات مُ ة بِ ريَ بِ د املعاين الكَ ورِ سلوبه فهو يُ ة أُ مَ ظَ ه، وعَ تُ ّلغَ ه وبَ مِ ظْ ال نَ جَ  -6
 يده.ردِ ته وتَ ّلوَ ن تكرار تِ ل مِ م امللَ دَ عَ  -7
 رآن:ر القُ ج  هَ 

                                      

 باب: اإلميان، كتاب مسلم، ( ورواه4981نزل ) ما وأوَّل الَوْحي، نزل كيف باب: القرآن، فضائل كتاب البخاري، ( رواه 53
 (.125(، رقم )1/134مبلَِّته ) املَلل وَنْسخ وسلَّم عليه اهلل صلَّى حممَّد برسالة النَّيبِّ  اإلميان وجوب

 الشَّوكاين، والسَّعدي.  وتفسري كثري، ابن ينظر عن تفسري اآلية املذكورة: تفسري(  54
( ، 2910) رق م ح ديث .األج ر ِم ن ل ه م ا الق رآن ِم ن حرف اً  ق رأ فِ يَمن ج اء م ا باب: القرآن، فضائل كتاب الِتمذي، رواه ( 55

 .وقال:" َحِديث َحَسن صحيح "
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اهلل  رس ولَ  ه، ف ذنَّ بَ نِ ه ونتَ رَ ذَ ْح نَ ه، لِ رِ ْج ف مع ىن هَ رِ ْع ن ا أن ن َ يْ لَ عَ  رمي، ف ذنَّ الق رآن الَك  ف عل ى ح قِّ ع رَّ وقبل أن نتَ 
   مح جح مج حج ُّٱتع  اىل عن   ه:  اهللُ  رَ َك  لق  رآن، فق   ال فيم  ا ذَ ه لِ ِم  وْ ق َ  رِ ْج  ن هَ ه ِم   بِّ  كى إىل رَ تَ ق  د اْش 
 .[30]الفرقان: ٱٱٱٱٱَّخس حس جس مخ جخ
 ، منها:(56)واع نْ أَ  ر القرآنِ جْ وهَ 

 ما فيه. يقِ دِ صْ ه وتَ بِ  اإلميانِ  رُ جْ هَ   -1
 غاء عليه.ه واإلصْ اعِ مسَ  رُ جْ هَ   -2
 ه.رامِ ه وحَ ّللِ قوف عند حَ ل به والوُ مَ ر العَ جْ هَ   -3
 روعه.ين وفُ صول الدِّ م إليه يف أُ حاكُ ه والتَّ يمِ ر حتكِ جْ هَ   -4
 مه.هْ ره وف َ با دَ ره تَ جْ هَ   -5
 ي به.داوِ فاء والتَّ شْ ر االستِ جْ هَ   -6
 ناء.ل أو غِ وْ و ق َ ر، أَ عْ ن شِ ه مِ دول عنه إىل غريِ ه والعُ تِ راءَ ر قِ جْ هَ   -7
 رآن: القُ  ق  ن حَ م  
ق إليك رَّ طَ ه حمفوظ ال يتَ ، واإلميان بأنَّ ه ل على رسولِ م اهلل املنزَّ ه كّلما جاء فيه، وأنَّ  اإلميان به، وبكلا  -1

 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب ُّٱيف ذلك، قال تعاىل:  كا أدىن شَ 
 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يثىث نث مث زث رث يت
 يل عليه اإلميان كما يف حديث جِ  ن أركانِ به مِ  ، واإلميانُ [136]النِّساء:  َّيل ىل مل يك
 .(57)ّلم السَّ 

 ه:ظُ فْ وحِ  تهراءَ قِ  -2
 .(58)((  هيعاً ألصحابِ فِ شَ  ةِ ه يأيت يوم القيامَ فذنَّ  ءوا القرآنَ اقرَ  )):قال 

ر ك عن د آِخ تِ لَ زِ نْ مَ  نيا، ف ذنَّ ل يف ال دُّ تِّ رَ ل كم ا كن ت ت ُ تِّ ق ورَ تَ أ وارْ رِ ص احب الق رآن: اْق ق ال لِ يُ  ))وقال أيضاً:
 .(59)((  ؤهارَ قْ ت َ  ةٍ آيَ 

                                      

 ِمن سورة الفرقان. 30(، وتفسري ابن كثري آية 82( انظر: الفوائد، البن القيم )ص  56
 (.8( رواه مسلم، كتاب اإلميان، باب: بَيان اإلميان واإلسّلم واإلحسان ) 57
 (.804( رواه مسلم، كتاب صّلة املسافرين، باب: َفْضل ِقراَءة القرآن وسورة البقرة ح ) 58
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 َّ يه ىه مه جه ين ىن ُّٱٱه كم   ا أم   ر اهلل تع   اىل ب   ذلك، فق   ال:دَ وِّ ئ وجي   ل الق   ارِ تِّ   رَ وينبغ   ي أن ي ُ 
 .[4]املزمال: 

ر هْ َش  ه ك لا َم ص أن َيتِ رِ ْح يَ ه، ولِ مَ لو فيه كتاب اهلل تعاىل، حّ َيتِ تْ ي َ  يا ومِ يَ  دٌ رْ م وِ سلِ لمُ وينبغي أن يكون لِ 
 ع.فَ ن ْ ته مبا ال ي َ راءَ ل عن قِ غِ شَ نْ ، وال ي َ (60)ر ة أو أكثَ رَّ مَ 
 ىل مل يك ىك ُّٱٱالق رآَن: ٱواِص فاً ر من ه، ق ال تع اىل سَّ يَ ظ م ا ت َ ْف ه أو حِ ظِ فْ م على حِ املسلِ ص رِ حْ وليَ 
ة ظ ه ُس نَّ فْ ن أهل العلم، وحِ اظ بأهنم مِ ، فوصف احلفا [49]العنكبوت:  َّ زن رن مم ام يل
 نا هذا.مِ وْ هم إىل ي َ دَ عْ ن ب َ ابعني، ومَ حابة والتا ن الصَّ ين، مِ ة الدِّ مَّ ئِ أَ 
م ذل   ك أعظَ    هاب  ه وإياب   ه، ف  ذنَّ ه، وذَ ه وقع   ودِ ياِم   يف قِ  ن الق  رآنِ ظ ِم   ِف  ي   د م   ا حَ دِ رْ عل  ى ت َ  مص املس   لِ رِ ْح  وليَ 
ل وه آن اء اللي ل تْ ، فه و ي َ رآنَ الُق  ه اهللُ َم لَّ ل عَ ُج : رَ  يف اثنت نيد إالا َس ال حَ  )):ه، قال ر حلسناتِ ه، وأكثَ رِ جْ ألَ 

 .(61)وآناء النهار...(( 
س ْف  ، فوال  ذي ن َ دوا الق  رآنَ عاَه  تَ  )):ت من  ه، ق ال لَّ  فَ ت ه ح  ّ ال يت َ راءَ د قِ اُه  عه وتَ تَ  عَ راجَ ظ مُ وينبغ ي للح  افِ 

 .(62)((  هالِ قْ ن اإلبل يف عَ تاً مِ لُّ فَ ت َ  دا شَ ه لو أَ دِ يَ د بِ حممَّ 
 ري.عِ ه البَ ط بِ بِ رْ قال، وهو ما ي َ والُعُقل: جع عِ 

 ل به:مَ العَ  -3
 .[55]الزُّمر:  ٱَّ حف جف مغ  جغ مع جع مظ ُّٱقال تعاىل: 

 .[155]األنعام:  َّ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ُّٱٱل:وقا
 س ولِ ق رَ لُ ت عائش ة رض ي اهلل عنه ا ع ن خُ ن يعمل بالقرآن، ُسِئلَ ل مَ وأصحابه أوَّ  وقد كان رسول اهلل 

 .(63)كان القرآن    اهللِ  يبا نَ  قَ لُ خُ  ؟ قال: بلى، قالت: فذنَّ  أ القرآنَ رَ قْ ت َ  تَ سْ ل: ألَ ائِ فقالت للسا  اهلل 

                                                                                                                           

تيل يف الِقراَءة ح )( رواه أبو داود، ك 59 (، والِتمذي، كتاب فضائل الق رآن، ب اب: رق م 1464تاب الصّلة، باب: اسِتحباب الِتَّ
ِمذي:" َحَسن ص حيح "، ورواه أمح د )2914(، ح )18) (، وص حَّحه اب ن حبا ان، واحل اكم، ووافَ َق ه ال ذَّهيب، ينظ ر: 2/192(، وقال الِتِّ

 (.1/552املستدَرك )
ليل قول ا 60 واقرأ الُقرآَن يف كلا َشْهر (( قال قلت: يا نيبَّ اهلِل! إين أُِطيق أَْفَضل ِمن  ))لعبد اهلل بن عمرو بن العاص: لنَّيبا ( والدَّ

 عل ى ذل ك ((. ذلك، قال: فاقرأ يف كلا ِعْشرِين ((، قال: قلت: يا َنيبا اهلل إين أُِطي ق أَْفَض ل ِم ن ذل ك، ق ال:)) ف اقرأ يف ك لا َس ْبع، وال تَ زِد
 (.182(، ح )2/318رواه مسلم كتاب الصِّيام، باب: النَّهي عن صوم الدَّْهر ... ، )

 (.5026( رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: اْغِتباط صاِحب القرآن ح ) 61
س  افرين، (، ورواه مس  لم، كت  اب ص  ّلة امل5033( رواه البخ  اري، كت  اب فض  ائل الق  رآن، ب  اب: اس  ِتْذكار الق  رآن وَتعاه  ده ح ) 62

 (.791باب: َفضائل القرآن، ح )
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 نَّ ل بِ َم ، والعَ نا يهِ عانِ ف مَ رِ عْ حّ ي َ  نا هُ زْ مل جياوِ  ر آياتٍ شْ م عَ لَّ عَ ا إذا ت َ نا جل مِ : كان الرَّ عود قال ابن مس
(64). 

قرؤون تَ ْس  ن  ا: أهن م ك انوا يَ ئونَ رِ قْ نا ال ذين ك انوا ي ُ ثَ دَّ ي  ب(: َح بِ لمي )عب د اهلل ب ن حَ محن السُّ وق ال أب و عب د ال  رَّ 
َّّ م  وا عش  ر آي  ات مل َيلِ فك  انوا إذا تعلَّ  ، يبِّ ن النَّ  ِم    ن  ا الق  رآنَ مْ لَّ ن العم  ل، فتعَ ل  وا مب  ا فيه  ا ِم  مَ عْ  ي َ فوه  ا ح  
 .(65)يعاً ل جَِ مَ والعَ 
 يمه:عل  مه وتَ ل  عَ ت َ  -4

 .(66)((  همَ لَّ وعَ  م القرآنَ ن تعلَّ م مَ خريكُ  )):قال: قال رسول اهلل  عن عثمان 
م ل ه س نوات ئ ق ملس لِ ن غ ري الّلا ه د يف ذل ك، فِم وجيتَ  راءت ه،مه وإتق ان قِ لُّ ص املسلم على تعَ غي أن يرِ فينبَ 
ر ذَ ْع ن ي ُ َم  ه كحالِ ه وكلماته، وليس حالُ روفَ يم حُ قِ م، مث إذا قرأ القرآن فذذا به ال يُ س ويتعلَّ ة وهو يدرُ يلَ طوِ 
 ه.يمِ لِ عْ ف ت َ عْ ضَ لِ 
ق ّلم ال الِ ه َك عار أنَّ ْش ماع إل يهم، واستِ س تِ ة االرَ ثْ  ني، وكَ ئِ د املقرِ حَ ته على أَ راءَ ه وإتقانه: قِ مِ لُّ عَ ل ت َ سائِ ن وَ ومِ 
 ّل، وغري ذلك.وعَ  جلا 
 ه:ت  راءَ شوع والبكاء عند ق  مه، والخُ ه  فَ ره وت َ ب  دَ تَ  -5

 زي ري ٰى ين ىن ُّٱ، وق   ال س   بحانه: [24]حمما   د:  َّ مك لك اك ُّٱق   ال تع   اىل: 
]اإلس      راء:  َّ ىث  نث مث زث رث ُّٱ، وق      ال س      بحانه: [17]القم      ر:  َّ ني مي

109]. 
 ه، وإن أشكلَ مُ هَ فْ ن ال ي َ ي به مَ دِ تَ هْ ، وكيف ي َ ةٍ دايَ هِ  تابُ كِ   القرآنَ  م، فذنَّ هُّ ل وتفَ يقرأ على متهُّ فاألوىل أن 
ن آي ات ل م ا في ه ِم مَّ أَ ه، ويتَّ لبِ قَ ر ذلك بِ ضِ حْ تَ سْ  يَ َّّ ة حَ راءَ ه عند القِ تَ ع مهَّ مَ ه، وليجْ ريِ فسِ ع لتَ رجَ  ءٌ يْ عليه شَ 

 يني، وغري ذلك.ملاضِ ٱوال احْ ة، وأَ محَْ والرَّ  جاءيد، والرَّ عِ يد والوَ دِ هْ الت َّ 
؟  لزِ نْ ((، قل ت: ي ا رس ول اهلل، أق رأ علي ك وعلي ك أُ  اق رأ عل يا  )): يبِّ : ق ال يل النَّ  س عودٍ قال اب ن مَ 

 مي زي ري ٰى ُّٱٱس    اء ح    ّ أتي    ت عل    ى ه    ذه اآلي    ة:((، فق    رأت س    ورة النِّ  نع    م ))ق    ال:

                                                                                                                           

 (.746(، رقم )1/513( رواه مسلم، كتاب صّلة املسافرين، باب: جاِمع صّلة اللَّيل ) 63
مة التَّفسري ) 64  (، وقال أمحد شاكر عن إسناده:" صحيح ".1/80( رواه الطَّ اين، يف مقدِّ
 (.6/172(، وطبقات ابن سعد )4/269ري أعّلم النابّلء )(، وصحَّحه أمحد شاكر، وانظر: س1/80( تفسري الطَّ ي ) 65
 (.5027( رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: خريكم َمن تعلَّم القرآَن وعلَّمه ح ) 66
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فان رِ ذْ ن اه تَ يْ ف ذذا عَ  تا َف (( فالت َ  اآلنك بُ ْس حَ  ))، قال:[41]النِّساء:  َّ جئ يي ىي ني
(67). 

 ه:ماع  ند سَ ع   صاتُ اإلن   -6
 .[204]األعراف:  َّ خس حس جس مخ جخ  مح جح مج ُّٱٱقال تعاىل:

كوت عن    د ي، واإلنص    ات، وه    و: السُّ    ماع للق    رآن إذا تُلِ    ة االس    تِ يَّ ش    روعِ ه    ا عل    ى مَ مبعمومِ  لا دُ ة تَ    واآليَ    
 ماع.االستِ 

 معه: ب  دَ زام األَ الت   -7
ه، وإذا عِ ْض ه ووَ لِ هان يف محَْ ل، وال يُ سِ تَ غْ  حّ ي َ أكَ   ثٌ دَ ن عليه حَ ه مَ ؤُ رَ قْ ر، وال ي َ  طاهِ إالا  رآنَ القُ  فّل ميسا 

قه، أو يكتب عليه ما ال حاجة له به، ظ عليه وال ميزا يه، ويافِ مِ رْ مىن، وال ي َ ه اليُ دِ يَ صاً فبِ خْ له شَ محله أو ناوَ 
 ب.يِّ ع طَ ضِ وْ فنه يف مَ دْ ه ويَ قْ ه بل يرِ يُ ءمق فّل جيوز رَ وإذا متزَّ 
ه ذا  ، ك لا بِ تَ ة واملكْ يبَ احلقِ ف كَ حَ ْص في ه مُ  س عل ى ش يءٍ ك ئ علي ه، وال جيلِ ه، وال يتَّ ن غريِ ى مِ لَ عْ له أَ وجيعَ 

 ه.عَ مَ  بِ دَ ألَ زاماً لِ تعاىل، والتِ  اهللِ  احِتاماً لكتابِ 
 :ةلَ األسئ  
 ليل ملا تقول.ر الدَّ كْ ذِ  رآن الكرمي، معص القُ صائِ ن خَ ّلثاً مِ ر ثَ : اذكُ 1س
 ل على ذلك.يال، دلِّ جْ ألَ ة لِ يَ زة باقِ عجِ : القرآن مُ 2س
مي، رِ رآن الَك   ة الُق  راءَ ني يف قِ  ِم  لِّ عَ ض املت َ ْع  ف ب َ عْ ك إىل َض  رِ ظَ  ة يف نَ يَ  اعِ ن األس  باب الدا ة ِم  ّلثَ  ر ثَ : اذُك  3س

 ؟ عاجلوكيف تُ 
 ؟ ميرِ الكَ  رآنِ ر القُ بُّ دَ ة على تَ ينَ ل املعِ سائِ ن الوَ ّلثاً مِ ر ثَ : اذكُ 4س

                                      

(، ومس   لم، كت   اب ص   ّلة املس   افرين، ب   اب: َفْض   ل 5050( رواه البخ   اري يف مواض   ع، منه   ا يف: كت   اب فض   ائل الق   رآن، ح ) 67
 (.800ح )اسِتماع القرآن، 
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 عنهم ي اهللُ ض  رَ  ة  حابَ الص   ياة  ن حَ م   رٌ وَ صُ 

 م:ه  ت  يرَ ة س  راسَ ة د  ي  أهم  
م، هُ رَ ي َ م    ا نق    رأ ِس    ينَ ل عنه    ا حِ َف    غْ ي أن ال ن َ غِ    فوائ    د جليل    ة ينبَ  د نا حلي    اة أص    حاب حممَّ    ِس    دارُ إن يف تَ 
ن ي ِم  ِه  هم يف القل  وب، فَ تِ ة حمبَّ  هم، وزي  ادَ رِ كْ ذِ إلمي  ان بِ  داء ب  م، وازدي  اد ام، فمنه  ا: االقتِ  ي  اهتُ حَ  دارسَ ونتَ  

هم ال ي بُّ  ))ا ق ال:، وكم (68)(( ف اقة النِّ هم آيَ ُض غْ صار آية اإلمي ان، وب ُ نْ األَ  با حُ  )):اإلميان، كما قال 
 .(69)(( ه اهللضَ غَ ب ْ م أَ هُ ضَ غَ ب ْ ن أَ ه اهلل، ومَ بَّ حَ هم أَ بَّ حَ ن أَ ق، مَ نافِ  مُ هم إالا ضُ غِ بْ ن، وال ي ُ مِ ؤْ  مُ إالا 

ك  انوا    دمب ن ق  د م  ات، أولئ  ك حممَّ   َتا ْس  يَ لْ اً ف َ نا ت َ ْس  ن ك  ان مُ َم   "ق ال عب  د اهلل ب  ن عم  ر رض  ي اهلل عنهم ا:
ل ْق  ، ون َ  هيِّ  بِ ة نَ بَ حْ ُص  لِ  م اهللُ هُ ف  اً، ق  وم اخت  ارَ لا كَ ه  ا تَ لا م  اً، وأق َ لْ مقه  ا عِ لوب  اً، وأعَ ه  ا قُ را ب َ ة، أَ مَّ  خ  ري ه  ذه األُ 

 ربا  قيم واهللِ دى املس   تَ ، ك   انوا عل   ى الُ    دٍ حممَّ    هم، فه   م أص   حابُ قِ رائِ م وطَ   هِ ّلقِ هوا ب   أخْ بَّ َش   تَ ه، ف َ ينِ   دِ 
 .(70)" ةبَ عْ الكَ 

ك ان عب د اهلل ب ن املب ارك رمح ه اهلل تع  اىل ي د،  فِ ة م  ا ال يُ راءَ وى ع ن قِ لْ س وَس م أُنْ هِ ب ارِ خْ م وأَ هِ ريَ ة ِس ويف ق راءَ 
وأص حابه؟!   يبِّ ش وأن ا م ع النَّ حِ وْ ت َ ْس ؟! فق ال: كي ف أَ  شحِ وْ ت َ ْس أال تَ  ه، فقي ل ل ه:تِ يْ يف ب َ  ر الل وسَ ثِ كْ يُ 
 د.وائِ  والفَ َ  ن العِ (، وغري ذلك مِ 71)
 ة رضي اهلل عنهم:حابَ الص   ن حياة  م   رٌ وَ صُ 
 ،وا لُ  ل، وأب  و داود يف العُ فْ يف السُّ    يبا ل علي  ه، فن  زل النَّ  زَ نَ     يبَّ النَّ   أنَّ  ع  ن أيب أي  وب األنص  اري  -1

ب، مث ق ال ب اتوا يف جانِ ح وا، فَ نَ فت َ  ؟!اهلل  ي ف وق رأس رس ولِ ة، فقال: منِش لَ ي ْ ه أبو أيوب لَ بِ تَ فان ْ 
  يبُّ ل النَّ وَّ َح ه ا، فتَ أن ت حتتَ  ةً يفَ قِ و َس لُ عْ ((، فقال: ال أَ  قفَ رْ ل أَ فْ السُّ  )): يبا ، فقال النَّ  يبِّ للنَّ 

ع ِض وْ ب ه إلي ه س أل ع ن مَ  يءَ طعاماً، فذذا ِج   يبا لنَّ ع لِ نَ صْ ل، وكان يَ فْ وأبو أيوب يف السُّ  وا لُ يف العُ 
 .(72)ه عِ صابِ ع أَ ضِ وْ ع مَ بَّ تَ تَ يَ ه، ف َ عِ أصابِ 

                                      

(، ورواه مسلم، كتاب اإلميان، باب: ُحبا األنصار 17( رواه البخاري، كتاب اإلميان، باب: عّلَمة اإلميان ُحبا األنصار )ص  68
(74.) 

 (.75( رواه مسلم، كتاب اإلميان، باب: ُحبا األنصار ح ) 69
 (. 1/305( حلية األولياء )  70
 (. 8/239( سري أعّلم النُّبّلء ) 71
 (.171(، ح )3/1623اه مسلم، كتاب األشرِبة، باب: إباَحة أكل الثاوم )( رو  72
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  يبِّ ر م ع النَّ دْ ة بَ وَ زْ ر َغ ه مل يُض علي ه أنَّ  قا ك ان ق د َش ر ْض ه أن س ب ن النَّ عمَّ  أنَّ  ر أن س كَ ذَ   -2
د م ع هِ َش ع، ق ال: فَ نَ ْص م ا أَ  اهللَ  نا يَ ل ريُِ  اهلل  مع رس ولِ  دُ عْ داً فيما ب َ هَ شْ مَ  ه قال: وإن أراين اهللُ وأنَّ 

ع ه   ؤالء )يع    ين نَ ا َص   ر إلي   ك ما   ذِ تَ   عْ إين أَ  ه   ما ، فق   ال: اللَّ اسُ النا    مَ زِ ُه   د، ف َ ُح   أُ  ي   ومَ  اهلل  رس   ولِ 
فق ال ل ه: أي ن ب ن مع اذ،  دَ عْ ي َس ِق لَ ه، ف َ فِ يْ َس م بِ دَّ به املش ركون، فتَق  ا جاءَ أ إليك ما رَ ب ْ ني(، وأَ مِ املسلِ 
ع ْض  ه بِ دِ َس  د يف جَ ِج  وُ ل، ف َ م ح  ّ قُتِ  هُ لَ ق  ات َ ض  ى فَ د، فمَ ة دون ُأُح  النَّ   ي  حَ د رِ ِج  ؟ إين أَ  دعْ ي  ا َس  

ت ْف  رَ ر: فم ا عَ ْض  ع بن ت النَّ يِّ يت الرُب َ مَّ  ت عَ ة، ق ال أن  س: فقالَ يَ مْ ة، ورَ نَ  عْ ة، وطَ بَ رْ ن ب  ني َض ومث انون ِم 
 .(73)ه نانِ بَ  بِ ي إالا خِ أَ 

ة وَ عْ ل دَّ رج وا لِ ًّل، خَ ُج س بعون رَ هتم دا ِع   يبِّ ن أص حاب النَّ م ع جاع ة ِم  م بن ملحان راج حَ وخرَ   -3
م يهِ ة رض ي اهلل ع نهم، فِ حابَ ن الصَّ ة ِم ّلثَ م ثَ دَّ َق ة( ت َ ونَ عُ لوا إىل )بئ ر مَ َص إىل اهلل تعاىل، ح ّ إذا وَ 

يب  اً، رِ ن  وين كن  تم قَ مِ م، ف  ذن أَ يهِ آتِ  يب  اً ح  ّ رِ ون ا قَ ه، وق  ال لم  ا: كُ يْ ب َ ق ص  احِ رام ب  ن ملح  ان، مث س  بَ َح 
ل َع   ؟ وجَ اهلل  ة رس   ولِ س   الَ غ رِ لِّ   ب َ كم، فأت   اهم وق   ال ل   م: أتؤمن   وين أُ حابَ ْص   م أَ تُ ْي   ل   وين أت َ تَ وإن ق َ 
َّّ نَ عَ طَ ه فَ ِف لْ ن خَ ت اه ِم أَ ل فَ ُج هم، وأوم أوا إىل رَ ثُ ي دِّ  ه حَ َض  ونَ  مَ رام ال دَّ ذ َح َخ ح، فأَ مْ الرُّ ه بِ ذَ َف ن ْ  أَ ه ح 
 .(74)ة بَ عْ الكَ  بِّ ورَ  تُ زْ ، ف ُ أكَ   ه، وقال: اهللُ سِ أْ ه ورَ هِ جْ وَ على 

ه، وال ينِ   دِ ر بِ ْف   كُ ح   ّ يَ  ه أب   داً َم   لِّ كَ س   عد أن ال تُ  ق   ال: حلف   ت أما  ث س   عد ب   ن أيب وق   اص ح   دَّ   -4
رك ب  ذا، ق  ال: ك، وأن  ا آُم  ما  ك، وأن  ا أُ يْ دَ والِ  اك بِ وصا   اهللَ  ت أنَّ ْم  عَ تأك  ل وال تش  رب، وقال  ت: زَ 

و عُ دْ ت تَ لَ عَ س قاها، فجَ ار فَ ق ال ل ه عما ن اله د، فق ام اب ن ل ا يُ ي عليه ا ِم ّلثاً حّ ُغشِ ت ثَ ثَ كْ مَ 
 مي خي حي جي يه ىه مهجه ين ىن من ُّٱٱهذه اآلية: اهللُ  لَ د، فأنزَ عْ على سَ 
 .[8]العنكبوت:  (75) َّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي

م ا  ساً فْ ساً ن َ فْ ت ن َ جَ رَ فخَ  سٍ فْ ت لك مائة ن َ لو كان واهللِ  نيَ مِ لَ عْ ه، ت َ مَّ ت ذلك قلت: يا أُ يْ أَ ا رَ واية: فلما ويف رِ 
 .(76)ت لَ كَ أَ ي، فَ لِ كُ أْ ت ال تَ ئْ ي، وإن شِ لِ كُ ت فَ ئْ ، فذن شِ يءٍ شَ  هذا لِ ييِن دِ  تُ كْ تَر 

                                      

(، ومسلم، كتاب اإلمارة، باب: ثبوت النَّة للشَّهيد، ح 4048( جمموع ِمن روايتني للبخاري، كتاب املغازي، باب: غزوة أحد، ) 73
(1903.) 

(، ومسلم،  4092، 4091، 4090رَِّجيع وبئر معونة ح )( جمموع أكثر ِمن رواية يف البخاري، كتاب املغازي، باب: غزوة ال 74
 كتاب اإلمارة، باب: ثبوت النَّة للشَّهيد.

 (.1748( واحلديث رواه مسلم، كتاب َفضاِئل الصَّحابة، باب: َفضاِئل َسْعد، ح ) 75
 رة لقمان(.من سو  14( عزاه احلافظ ابن كثري للطَّ اين يف كتاب الِعْشرَة )تفسري ابن كثري، عند اآلية  76
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م راِه ت دَ ْي ء ه ذا الب َ لْ  أن يك ون ِم هم: أمت ىنَّ دُ َح وا، فق ال أَ ه: متنا ألص حابِ  قال عمر ب ن الط اب   -5
قه ا يف أنفِ ب اً فَ هَ ء ه ذا البي ت ذَ لْ  أن يك ون ِم ر: أمت ىنَّ وا، فقال آَخ ال: متنا ، فقيل اهللِ بِ قها يف سَ أنفِ فَ 

يل بِ ه يف َس َق أنفِ ه فَ هراً أو حن وَ وْ ء هذا البيت جَ لْ  أن يكون مِ ر: أمتىنَّ وا، قال آخَ اهلل، قال: متنا  سبيلِ 
ء ه   ذا لْ  أن يك  ون ِم  ىنَّ مت   أَ ن  ا بع  د ه  ذا، ق  ال عم  ر: لك  ينِّ يْ وا، فق  الوا: م  ا متن َّ ، فق  ال عم  ر: متنا  اهللِ 
هم يف لَ مِ عْ ت َ ْس  أَ ة ب  ن اليم  ان، فَ اح، ومع  اذ ب  ن جب  ل، وحذيَف  ة ب  ن ال  را ي  دَ بَ ل أيب عُ ثْ  ّلً مِ ُج  ت رَ ْي  الب َ 
 .(77) اهللِ  ةِ طاعَ 

 :ةلَ األسئ  
 ؟ هدَ حْ س وَ لَ ش إذا جَ وحِ تَ سْ اهلل بن املبارك رمحه اهلل ال يَ  كان عبدُ   : لِ مَ 1س
 .يف بيته  يبَّ عندما أسكن النَّ  ف أيب أيوب األنصاري قِ وْ ن مَ ته مِ دَ فار ما ميكنك استِ : اذكُ 2س
 ؟ ه لاقولُ  لا دُ يَ  مَ ؟ وعَّل  ةبَ ؟ وما املناسَ  ةبارَ العِ  هل هذن قائِ ((، مَ  دحُ ة دون أُ النَّ  يحَ د رِ جِ إين أَ  : ))3س
 ؟ ةمَ لِ كَ ه هذه اليدُ فِ الذي تُ  يا يقِ (( ما الفوز احلقِ  ةبَ عْ الكَ  با ت ورَ زْ ف ُ  : ))4س

   ٱ

 

                                      

 (.1/14(، وِسرَي أعّلم النَُّبّلء )3/262(، واملستدرك خمَتَصراً )1/79( التااريخ الصَّغري للبخاري ) 77
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 ة منهفادَ ن الست  س    وحُ ق  على الوَ  صُ ر  الح  

  :ق  ة الوَ ي  أهم  
م َس ر القَ رَّ ما تَك  بعظيم، وكلَّ م إالا ه ال يُقسِ ن خملوقاته، وأنَّ م مبا يشاء مِ سِ قْ هلل تعاىل أن ي ُ  ن املعلوم أنَّ مِ  إنَّ 
 زي ري ٱُّٱٱوج   ل: ، وقول   ه ع   زَّ (78) َّ يه ُّٱاىل: ه تع   نا قولَ   رْ ب َّ دَ ه، ول   و تَ   تِ   يَّ ذل   ك عل   ى أمهِّ  دلَّ  يءٍ بَش   
ا ا أهنَّ     نْ دَ ، لوَج     (80) َّ يف ىف يث ىث نث ُّٱٱه:، وقول     ه س     بحانَ (79) َّ جئ يي ىي ني مي
 ه، وم  ا ه  ذا إالا كلِّ    م  انِ م بالزَّ َس  قْ ه أَ ك أنَّ  رِ دْ ، تُ  (81) َّ خل ُّٱٱه تع  اىل:ر أيض  اً قولَ  با دَ ت، مث تَ  ْق  زاء الوَ أْج  
م  ان ال  ذي تق  ع في  ه األعم  ال، وه  ذه األعم  ال )خريه  ا ه  و الزَّ  تَ ْق  الوَ  ها أنَّ رُ دَ ْص  ة مَ يَّ  ه، وه  ذه األمهِّ تِ  يَّ ألمهِّ 
 ق.زاء الالِ نالوا با جَ يَ ر لِ شَ مها البَ دِّ قَ ها( هي اليت ي ُ وشرا 

ت، فه   و يف احلقيق   ة حياتن   ا عل   ى ه   ذه األرض؛ لك   ي نق   دم فيه   ا م   ا ْق   ة الوَ يَّ    لن   ا أمهِّ وإذا عرفن   ا ه   ذا تب   نيَّ 
 ت هو احلياة.قْ نا، فالوَ قْ لِ ها خُ ة اليت ألجلِ لنا إىل الغايَ وصِ يُ 
  : ق  ة الوَ مَ ع  ن  
 )):م، ق   ال هِ تِ مَّ   م، وعل   ى أُ هِ ِس   عوهنا عل   ى أنفُ يِّ َض   اس، يُ ن النا   ِم    ريٌ عها كثِ   يِّ َض   ة يُ مانَ   ة وأَ َم   عْ نِ  تَ ْق   الوَ  إنَّ 
 .(82)(( راغة والفَ حَّ اس: الصِّ ن النا ري مِ ما كثِ يهِ فِ  بونٌ غْ تان مَ مَ عْ نِ 

 ته: ي  خاص  
ان ابن عمر رض ي منه، ك ةٍ حلظَ  ّلل كلا غْ نا الستِ عُ ف َ دْ ع، وهذا يَ جِ رْ ب مل ي َ هَ ه إذا ذَ ة، وهي أنَّ يَّ ت خاصِّ قْ لوَ لِ 

ك تِ حَّ ن ِص ِم  ذْ ، وُخ ر املس اءَ ِظ تَ نْ ت ف ّل ت َ حْ بَ ْص باح، وإذا أَ ر الصَّ ظِ تَ نْ ت فّل ت َ يْ سَ مْ إذا أَ  ))اهلل عنهما يقول:
 .(83)((  كتِ وْ مَ ك لِ ياتِ ن حَ ك، ومِ ضِ رَ مَ لِ 
 
 

                                      

 ن سورة الفجر.مِ  1( آية  78
 يل.ن سورة اللَّ مِ  2 - 1( آية  79
 حى.ن سورة الضُّ مِ  2 -1( آية  80
 ن سورة العصر.مِ  1( آية  81
 (.6412(، ح )11/229، باب: ما جاء يف  الرِّقاق )( رواه البخاري، كتاب الرِّقاق 82
 (.6416:)) ُكن يف الدُّينا كأنَّك َغرِيب ((، رقم ) ( رواه البخاري َموقوفاً يف الرِّقاق، باب: قَ ْول النَّيبِّ  83
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 راغ:ر الفَ ظاه  ن مَ م  
اعات س السا   راه جيلِ   ن تَ   ه، وَم   تِ   قْ وَ ع لِ يِّ َض   ف، مُ دَ وال ب   ّل َه   اعات الطِّ   وارع السا   راه جي   ول يف الشَّ   ن تَ   َم    إنَّ 
 ي اهللَ ِض رْ ال ي ُ  ل مب اغَ ت َ م ا اْش  ه، وك لا تِ قْ وَ ع لِ يِّ َض ي اه، مُ نْ ه وال يف دُ ينِ يف دِ  عٍ فْ ن َ ب ما ال يعود عليه بِ قُ رْ وال ي َ الطِّ 

 ه.تَ ق ْ ع وَ فقد ضيَّ 
 قات:و  األَ  وات  ر على فَ س  حَ الت  

ة، طالَ و والبِ ْه اعات ال يت قض اها يف اللَّ م على السا دَ نْ ه ي َ ه، فذنَّ رِ مُ ام عُ ن أيا ى مِ ضَ ر ما مَ كَّ ذَ ل، وتَ ه العاقِ بَّ نَ إذا ت َ 
 جم ُّٱٱوالع  ار، ق  ال تع  اىل: يَ زْ ى فيه  ا الِ  ه، ف  ري لِ  مَ ة عَ يفَ حِ َص  بِ  ل امل  رءُ قابَ  دم ح  ني يُ س  اعات النَّ   دا وأَش  
، وق            ال [24-23]الفج            ر:  َّ ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم
]الزُّم          ر:  َّ جه هن من خن حن جن مم خم حم جم  هل مل خل حل ُّٱٱتع          اىل:
56]. 
ه  ا قب  ل أن ي  أيت الي  وم ال  ذي ال رَ مَّ عَ ه، ف َ رِ ُم  ل حلظ  ات عُ بَ قْ م، واس  ت َ دَ ع  ه النَّ  فَ ن ْ حي  ث ي َ  م الي  ومَ ن ن  دِ ل َم  فالعاقِ  

 م.دَ ع فيه النَّ فَ ن ْ ي َ 
  :ق  ييع الوَ ض  باب تَ ن أس  م  
 ة:الغايَ  ضوحم وُ دَ عَ  -1
عي ألجله  ا غال ب  ا والسَّ فك  ري فيه ا، أو ع  دم االنِش ه  ا، أو ع دم التَّ جودِ م وُ دَ ة، أو َع الغايَ   دم وض وحَع  إنَّ 

 ياع األوقات.ضَ ب لِ هو أعظم سبَ 
ن ر مِ ثِ كْ ق ال يُ وا فَ يد الت َّ رِ ب الذي يُ الِ ه، فالطا تَ ق ْ ع وَ يِّ ضَ ن يُ ه لف فذنَّ اً كان الدَ عى إليه أيا سْ فاً يَ دَ د هَ ن حدَّ فمَ 
يل ذل ك، ِص حْ تَ ى لِ عَ ْس ه يَ راً فذنَّ ي د أن يك ون ت اجِ رِ ن يُ ه، وَم ه بأسبابِ يلِ صِ حْ تَ ى لِ عَ سْ يَ  واجَ يد الزَّ رِ ن يُ و، ومَ هْ اللَّ 

 ىك ُّٱها، ق  ال تع  اىل: يلِ ِص  حْ تَ اً لِ ى ج  ادا عَ ْس  يمه  ا أن يَ عِ ة ونَ ص  ول إىل النَّ  ت  ه الوُ مب  ن غايَ  يا رِ َح  وهك  ذا، فَ 
 .[21]احلديد:  َّ من  زن رن مم ام يل ىل مل يك

 اهللِ  ةَ عَ لْ ِس       ة، أال إنَّ يَ     غالِ  اهللِ  ةَ عَ لْ ِس      ل، أال إنَّ غ املن     زِ لَ      جل ب َ دْ ن أَ ، وَم     جلَ دْ ن خ     اف أَ َم      ))ويف احل     ديث:
 .(84)ة((النَّ 

                                      

(، وقال:" 4/307)(، وقال:" حديث َحَسن غريب "، ورواه احلاكم 2450( ح )18( رواه الِتمذي، كتاب ِصَفة الِقياَمة، باب ) 84
 صحيح اإلسناد ومل َيراجاه ".
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ق ة ووافَ يَّ ص في ه الن ِّ ت ه، إذا أخلَ نياه، أو أمَّ ينه، أو دُ ح دِ ّله فيه إصْ يلِ صِ حْ ن لتَ يل يسعى املؤمِ بِ ف نَ دَ هَ  وكلا 
 ة.يل تلك الغايَ صِ حْ تَ يق لِ رِ ه طَ ة فذنَّ رعيَّ ة الشَّ يقَ رِ فيه الطَّ 

 م.بابِ م وشَ مرهِ ن عُ دى، وال يستفيدون مِ عون األوقات سُ يِّ ضَ ين الذين يُ مّلء غري الادِّ ة الزُّ قَ راف َ مُ  -2
 ه.تَ ق ْ ينبغي أن يشغل به وَ ة ما فَ رِ عْ راغ، وعدم مَ الفَ  -3
 ه.رَ مُ ر عُ سِ ه وخَ تُ ق ْ وَ  ن ضاعَ ل با املؤمِ غَ شَ يات فذذا انْ يات واملغرِ ة امللهِ رَ كث ْ  -4
 ت.قْ ّلل الوَ غْ حاب على استِ صْ ل واألَ هْ ن األَ ة األعوان مِ لَّ قِ  -5
  :ق  الل الوَ غ  است  
لها غِ ْش  س إن مل تُ فْ س اد، وال ن َّ راغ داع إىل الفَ ف الفَ  راغ،د فَ وَج ل ح ّ ال يُ َم العَ ه بِ ئِ لْ ت ومِ ْق الوَ ة بِ نايَ ي العِ غِ ينبَ 
 ة.يَ املعصِ ك بِ تْ لَ غَ ة شَ اعَ بالطا 

 ة.دَ سَ فْ مَ  ء أيا رْ لمَ لِ  ةٌ دَ سَ فْ مَ  ه دَ راغ والِ والفَ  بابَ الشَّ  إنَّ 
ه ب أن ّللِ غْ ه واس تِ يِم نظِ ك وتَ تِ قْ يب وَ تِ رْ ت َ ك بِ يْ لَ عَ ه، ف َ غّللِ الستِ  بٌ بَ ت، سَ قْ ة الوَ يَّ ة أمهِّ فَ رِ عْ ف، ومَ دَ الَ   وضوحَ إنَّ 
 ه املطلوب.جْ ك على الوَ تَ ق ْ وَ  لا غِ تَ سْ ّلل اإلجازات لكي تَ اً وخِ اً وأسبوعيَّ يَّ ومِ والً يَ دْ ل لك جَ جتعَ 
ري إىل بِك   لوات يف الماع  ة، والتَّ ة عل  ى الصَّ  ظَ  ر، ومنه  ا: احملافَ َص   ن أن حتُْ ر ِم  ت أكثَ  ْق  ّلل الوَ غْ ر اس  تِ وَ وُص  

ض  ى، ة املرْ ي  ادَ ة، وعِ َع  افِ ي  ارات النا ة األرح  ام، والزِّ لَ ين، وِص  دَ ة الوالِ  َم  دْ ة الق  رآن، وخِ راءَ وقِ  ، ر اهللِ ْك  د وذِ املس  جِ 
ك نِ طَ ص ا  وَ ك، ومَ ِس فْ ص ا  ن َ ري يف مَ فِك ، والتَّ ق اهللِ ْل ر يف خَ كُّ فَ عوة إىل ال ري، والت َّ يم، وال دَّ علِ م والتَّ علا والتَّ 
ع ن   افِ  ماع لك   لا رآن، واالس   تِ م والُق   ْل   ق العِ لَ   ض   ور حِ ح   وث، وحُ ة البُ تابَ   كِ ج، و ع املن   تِ افِ ل النا   َم   ك، والعَ تِ   مَّ وأُ 
 ةِ يَّ نِ جاعاً بِ طِ م اً أو اْض وْ ك باملب اح ول و ك ان ن َ غالَ ِش انْ  ري، ب ل إنَّ ثِ دة احملتاجني، وغ ري ذل ك كَ ساعَ يد، ومُ فِ ومُ 
 ت.قْ الوَ  ّللغْ ن استِ ة مِ اعَ وى على الطا قْ ها وت َ شاطَ يد نَ عِ تَ سْ س لتَ فْ يح الن َّ روِ تَ 

 .(85) يِت مَ وْ ب ق َ سِ  كما أحتَ يِت مَ وْ ب ن َ سِ : أما أنا فأنام وأقوم، فأحتَ قال معاذ 
 ب؛ ألنَّ َع  ب  ه يف الت َّ لُ طْ ة، كم  ا يَ اَح  يف الرا  وابَ ب الثَّ  لُ  طْ ه يَ ق  ال احل  افظ اب  ن حج  ر رمح  ه اهلل تع  اىل: معن  اه أنَّ  

 .(86)واب الثَّ  ل باصَ ة حَ بادَ على العِ  ةَ د با اإلعانَ صِ ة إذا قُ احَ الرا 
 ّلته.يل وصَ يامه اللَّ ه هنا: قِ تِ مَ وْ قَ واملراد بِ 
  :ق  ن الوَ ة م  فادَ ص على الست  ر  ن الح  ور م  صُ 

                                      

، 4344، و4342، و4341(، )ح 8/60ن )مَ عاذ إىل اليَ وسى ومُ ث أيب مُ عْ ( رواه البخاري، كتاب املغازي، باب: ب َ  85
 (.1733(، برقم )3/1456(، ومسلم، كتاب اإلمارة، باب: الن َّْهي عن طََلب اإلمارَة واحِلْرص عليها )4345و

 ( بَِتَصراف َيِسري.8/62باري )( فتح ال 86
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د بن إدريس الرازي(: رمب ا ك ان ازي عن حاله مع أبيه )أبو حام حممَّ محن بن أيب حام الرا قال عبد الرَّ   -1
 ءٍ يْ َش   بِ لَ  طَ ل البي  ت لِ ّلء وأق  رأ علي  ه، وي  دخُ ل الَ  ي وأق  رأ علي  ه، وي  دخُ ل ف  أقرأ علي  ه ، وميِش  يأُك  
 .(87)أ عليه رَ وأق ْ 

س م جمل الِ سَّ قَ ن ا مُ ة، ك ان هنارُ رقَ ل فيها مَ ر، مل نأكُ ة أشهُ عَ ب ْ ر سَ ا مبصْ محن بن أيب حام: كنا قال عبد الرَّ   -2
ي ل، فرأين ا لِ اً، فق الوا: ه و عَ ي ق يل ش يخفِ م اً أن ا ورَ وْ ن ا ي َ يْ ت َ أَ ة، قال: فَ لَ خ واملقاب َ سْ يل النَّ يو ، وباللَّ الشُّ 
م ميكنن    ا لَ    س، ف َ ت جملِ    ْق    ر وَ َض    نا إىل البي    ت حَ رْ ناه، فلم    ا ِص    يْ رَ ت َ ن    ا، فاْش    بَ ك    اً أعجَ ن    ا مسََ يقِ رِ يف طَ 

َّّ زَ نا إىل اجمللس، فلم نَ  يْ ضَ ه، ومَ إصّلحُ  ئ اً، يِّ ن اه ن َ لْ كَ أَ ، فَ ريَّ غَ ت َ ام، وك اد أن ي َ يا ة أَ ّلثَ ت ى علي ه ثَ  أَ ل ح 
 .(88) دِ سَ الَ  ةِ راحَ م بِ لْ طاع العِ تَ سْ يه، مث قال: ال يُ وِ شْ ن يَ ه مَ يَ طِ عْ راغ أن ن ُ ا فَ ن لنكُ مل يَ 

 :لةاألسئ  
 ؟ يلعلِ ك يف هذه العبارة، مع التَّ  رأيَ نيِّ ( ب َ  تقْ ع الوَ يِّ ضَ ا نُ يا هَ  : )1س
 ؟ اً ما هِ ت مُ قْ : ملاذا كان الوَ 2س
 ؟ ةبارَ (( ما معىن هذه العِ  ياةت هو احلَ قْ الوَ  : ))3س
 .تابوى ما يف الكِ ت سِ قْ ياع الوَ ر ضَ ظاهِ ن مَ مِ  رٍ وَ صُ  سَ ر خَْ : اذكُ 4س
 .كشائِ ن إنْ على ذلك مِ  رٍ وَ ّلث صُ ر ثَ ؟ اذكُ  مامجْ واالستِ  ةِ احَ م على الرا ء املسلِ ثاب املرْ : مّ يُ 5س

                                      

 (.13/251( سري أعّلم النُّبّلء ) 87
 (.13/266( سري أعّلم النُّبّلء ) 88
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 قد  الص  

 ق:د  يف الص  عر  تَ 
 ّلف ما هو عليه.خِ  ءِ يْ ، وهو اإلخبار عن الشَّ بذِ ه الكَ دا ع، وضِ لواقِ  لِ َ  ة الَ قَ طاب َ ق: هو مُ دْ الصِّ 
 ق: د  ة الص  كانَ مَ 

 مر با.ها واأَلْ يدِ أكِ تَ ع بِ ْر الشَّ  ّلق اليت جاءَ خْ م األَ كارِ ن مَ صال الري، وهو مِ م خِ ظَ عْ ن أَ ق مِ دْ الصِّ 
ي  اء م  اً لألنبِ ّلزِ فاً مُ ْص  ن وَ ل، ول  ذلك ك  اراذِ ب عن  ه األَ كَّ  نَ ت َ اس، وي َ ن النا  ل ِم  فاِض  ل  ه األَ ثَّ مَ تَ ي  ع ي َ فِ ق رَ لُ  فه  و خُ 

 م.هِ باهِ شْ ني وأَ قِ نافِ لمُ ماً لِ ّلزِ ه ما كان مُ دا ّلم، وضِ عليهم السَّ 
 ب:ذ  ي عن الكَ ه  ، والن   ق  د  الص  ر ب  م  األَ 

 .[119]التَّوبة:  َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱٱقال اهلل تعاىل:
 ال ِ َّ  ، وإنَّ ي إىل ال ِ ا دِ ْه ي َ  قَ دْ الصِّ  ق، ف ذنَّ دْ الصِّ م بِ يكُ لَ عَ  ))ه ق ال:أنَّ   يبِّ ع ن النَّ  وعن ابن مس عود 

َّّ  قَ دْ ى الصِّ    رَّ َح    تَ ق وي َ دُ ْص    ل يَ ُج    زال الرَّ ة، وم    ا يَ    ي إىل النَّ    دِ ْه    ي َ  م اكُ ، وإيا    يقاً دِّ ِص     عن    د اهللِ  بَ تَ    كْ  يُ ح    
ب ذِ ْك    ل يَ ُج    ال الرَّ ز ار، وم    ا يَ    ي إىل النا    دِ ْه    ي َ  ج    ورَ الفُ  ، وإنَّ ج    ورِ ي إىل الفُ دِ ْه    ب ي َ ذِ الَك     ب ف    ذنَّ ذِ والَك    
 .(89)((  اباً كذا   ب عند اهللِ تَ كْ  يُ ب حَّّ ذِ ى الكَ رَّ حَ ويتَ 
 ق: د  سام الص  ق  أَ 
 ه.نَ ه باطِ رُ ف ظاهِ ب أن يكون صادقاً بقلبه، فّل َيالِ ن جيِ ب، فاملؤمِ لْ القَ ق بِ دْ الصاْ  (أ)
ف إذا ، وال َيلِ غ شا يَ  ق باألفع ال، س واء ال يت بين ه وب ني اهلل تع اىل، أو بين ه وب ني الل ق، ف ّلدْ الصِّ  (ب)

 .[23]األحزاب: اآلية  َّ ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱد، قال تعاىل:عَ وَ 
 زن رن ُّٱٱها ق   ال تع   اىل:بِ ع   ال ص   احِ فْ ف أَ ع، وال خت   الِ ف الواقِ   ق ب   األقوال، ف   ّل خت   الِ دْ الصِّ    (ج)

 َّ هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من
 :  .[3-2]الصَّفا

 ق:د  رات الص  ن ثمَ م  
 ة.ي إىل النَّ دِ هْ ي َ  ، والِ ا إىل الِ ا ي دِ هْ دق ي َ الصِّ  -1

                                      

(، رقم 10/507)الفتح  َّيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ( رواه البخاري، كتاب األَدب، باب: قوله تعاىل:  89
 ا َلْفظُه.(، وهذ2607(، رقم )4/2012(، ومسلم كتاب الِ ، باب: قُ ْبح الَكِذب )6094)
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 اس.ق حمبوب عند اهلل، وعند النا ادِ الصا  -2
 ة.رَ نيا واآلخِ ك يف الدُّ ن املهالِ ه مِ بَ ي صاحِ جِّ نَ دق ي ُ الصِّ  -3
 ه:مُ ك  ب وحُ ذ  الكَ 
ت، وه  و مل ْل يء خ ّلف م  ا ه و علي ه، وق  د يك ون يف املاض ي، ك  أن يق ول: فعَ ب: اإلخب ار ع  ن الشَّ ذِ الَك 
 عل.فْ ه أن ي َ تِ يَّ ل، وليس يف نِ عَ ف ْ أَ ل، كأن يقول: سَ بَ قْ وقد يكون يف املست َ  ل،عَ فْ ي َ 

 نا ظُ رام، كم ا يَ د َح وَ ْس ء أَ يْ ب اح، وَش ض مُ يَ بْ  أَ  ب ش يءٌ ذِ ، وليس يف الَك لٍ زْ وال هَ  د  يف جِ  ب ال جيوزُ ذِ والكَ 
ل، أو ن قاتِ  ِم   مِ ال  دَّ  ص  ومِ عْ مَ  ق  اذِ نْ ب إلذِ ة، كالَك  رورَ ت إلي  ه الضَّ  َع   م  ا دَ ، إالا مومٌ ذْ ق َم  لُ  ه خُ ال  بعض، ب  ل كلُّ  

 .(90)ذلك  ، وحنوِ بٍ ن غاصِ مِ  ني مالٍ صِ حْ تَ لِ 
 .(91)(( دا وال جِ  لٍ زْ ب يف هَ ذِ ح الكَ لُ صْ ال يَ  )):قال ابن مسعود 

 نوب.ر الذُّ بائِ ن كَ ب مِ ذِ ياد الكَ ساد، ويعت  اعتِ ر أو فَ رَ ب عليه ضَ ب إذا ترتَّ ذِ م الكَ عظُ ويَ 
 : بذ  ن أنواع الكَ م  
كر ذْ م، أو يقول: قال اهلل كذا، ويَ لْ  عِ رْي غَ بِ  اهللِ  ينِ م يف دِ لَّ كَ تَ ل أن ي َ ثْ ب على اهلل تعاىل، وذلك مِ ذِ الكَ   -1

م ظَ عْ ن أَ ل ه، وحن و ذل ك، وه ذا ِم عَ فْ ت ك ذا، وه و مل ي َ لْ عَ م أين ف َ لَ عْ تعاىل، اهلل ي َ  ها اهللُ لْ قُ ياء مل ي َ شْ أَ 
إىل َقولِ   ِه س    بحانه:  َّ نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّٱب، ق   ال تع    اىل: ذِ الَك   
 جس مخ جخ مح ُّٱ، وق      ال تع      اىل: [33]األع      راف:  َّ من زن رن مم ام يل ىلُّٱ
 .[116]النَّحل:  َّ حص مس خس حس

ل  يس  باً عل  يَّ ذِ َك    إنَّ  )):ب، ق  ال ذِ م أن  واع الَك  ن أعظَ  ، وه  و أيض  اً ِم  اهلل  عل  ى رس  ولِ  بُ ذِ الَك    -2
 .(92)(( ارن النا ه مِ دَ عَ قْ أ مَ وَّ ب َ تَ يَ لْ داً ف َ مِّ عَ ت َ مُ  يَّ لَ عَ  بَ ذَ ن كَ مَ د، فَ حَ ب على أَ ذِ كَ كَ 

ين اً، قِ ه يَ ُم لَ عْ ء ي َ يْ َش  بِ د إالا هَ ْش  يَ ب عل ى امل رء أالا ب، والواِج ذِ د أن واع الَك َش ن أَ ور، وهي ِم ة الزُّ هادَ شَ   -3
اس ل النا  هَ س  ال يف ذل  ك تَ خُ دْ ا يَ  م  ه وما  لَ عْ ال ي َ  يءٍ ة يف َش  هادَ ب من  ه الشَّ  لُ  طْ ن يَ َم   دا د يف رَ دَّ رَ تَ   وال ي َ 

 ل على ما ال يعلمون.دْ ة العَ تابَ م، وكِ ة يف احملاكِ هادَ اليوم بالشَّ 

                                      

(، 324( يُنظر يف املواِضع اليت جيوز فيها الَكِذب: رِياض الصااحلني، باب: بيان ما جيوز ِمن الَكِذب، وكتاب األذكار، للنَّوِوي )ص  90
 (، وغريها.1/134يف باب: النَّهي عن الَكِذب وأَْقساِمه، وِغذاء األلباب للسافارِيين )

رقم  ،الكذب ما نيا يف ذَ (، وابن أيب الدُّ 8525(، والطَّ اين يف الكبري رقم )387فرد، رقم )( رواه البخاري يف كتاب األدب امل 91
(79.) 

 (، عن املغرية بن شعبة، والزء األِخري ِمن احَلِديث ُمَتواتر.4(، حديث رقم )1/10( رواه مسلم يف املقدمة ) 92
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 ب يف ذلك.ل وهو كاذِ ل، أو مل يصُ صَ ه حَ ى أنَّ ضَ مَ  يءٍ على شَ  فَ وس، وهي: أن يلِ مُ ني الغَ مِ اليَ   -4
ة يَ ق ُغن ْ دْ الصِّ راغ، ويف ء الفَ لْ مِ ل لا؛ إلضحاك اآلخرين، أو لِ صْ ص واألخبار اليت ال أَ صَ ّلق القَ اختِ   -5

 .رامِ عن احلَ 
 .(93)(( ره ما مل تَ يْ ن َ ي ْ عَ  لُ جُ ي الرَّ ى الِفرَى أن يُرِ رَ ف ْ أَ  )):ه، قال رَ ت كذا، ومل ي َ أن يقول: رأيْ   -6
ب  ني  دَ ِق عْ ف أن ي َ ه، ُكلِّ رَ م مل يَ  ْل م  ِ لَّ ن حتََ َم  )):ر، ق ال ه رأى يف املن ام ك ذا، وه و مل يَ م أنَّ عُ زْ أن يَ    -7

 .(94)(( لعَ فْ ولن ي َ  نْي ريت َ عِ شَ 
، ول  يس نْي ريت َ عِ د َش  ِق  عْ ة ح  ّ ي َ ياَم  ب ي  وم القِ ُع  ذِّ  ))ه، ويف رواي  ة لإلم  ام أمح  د:بِ  ذِ يب ل  ه عل  ى كَ ذِ ْع  وه  ذا ت َ 
 .(95)(( داً عاقِ 
 ب:اذ  ة الكَ قوبَ عُ 
م ا ق اال يل: يان، وإهنة آتِ يلَ ه أتاين اللَّ إنَّ  )): يبِّ يا النَّ ؤْ يف رُ  د يف ذلك: حديث مسرة بن جندب رَ ا وَ ما 
يد، وإذا دِ ن حَ وب مِ لا كَ م عليه بِ ر قائِ فاه، وإذا آخَ قَ لِ  قٍ لْ ت َ سْ ل مُ جُ نا على رَ يْ ت َ نا فأَ قْ لَ طَ فانْ  ق...، قال:))لِ انطَ 

ل ب  ه َع  فْ ي َ ب ف َ ل إىل الانِ  وَّ َح  ف  اه، مث يتَ ه إىل قَ نَ  ي ْ ف  اه، وعَ إىل قَ  هقَ دْ ر ِش  ِش  رْ شَ يُ ه ف َ ِه  جْ ي وَ قا د ِش  َح  ه  و ي  أيت أَ 
َّّ ن ذل  ك الانِ  غ ِم  رَ ْف  ل، فم  ا ي َ ب األوَّ ل بالانِ  َع  ف َ  ل م  اثْ  مِ  ب كم  ا ك  ان، مث يع  ود ذل  ك الانِ   حا ِص   يَ ب ح  

 ة األوىل.ل يف املرَّ عَ ل مثل ما ف َ عَ فْ عليه، في َ 
ل ال  ذي ُج  ا الرَّ ك ... وأما   ِ خْ نُ ا َس  بحان اهلل! م  ا ه  ذان؟ .. إىل أن ق  ال: ق  اال يل: أم  ا إنا  قال  ت: قل  ت: ُس  

غ لُ   ب ْ ة ت َ ب الكذبَ   ذِ ْك   يَ ه ف َ تِ   يْ ن ب َ دو ِم   ْغ   ل ي َ ُج   ه رَ ف   اه، فذنَّ   ه إىل قَ نُ   ي ْ ف   اه، وعَ ه إىل قَ قُ دْ ر ِش   َش   رْ ُيشَ إلي   ه  تَ ْي   أت َ 
 .(96)((  اآلفاق

 ع.طَ رشر( أي: يُ قْ وقوله: )ُيشَ 
 ب: ذ  ئ الكَ ساو  ن مَ م  
 ني.قِ صال املنافِ ن خِ ب مِ ذِ الكَ   -1

                                      

(، ورواه أيضاً من 7043(، رقم )12/427ب يف ُحُلِمه )الفتح ( رواه البخاري، عن ابن عمر، كتاب التَّعبري، باب: َمن َكذَ  93
(، قال النَّووي يف رياض الصااحِلني، باب: حترمي الَكِذب: معناه: 3059(، رقم )6/539( )الفتح 5َحِديث واثَِلة يف كتاب املناقب، باب رقم )

روايات احلديث ما يقياده ِبُرؤيا املنام، انظر:) فتح الباري، يف شرح (، وجاء يف بعض 8/36يقول: رأيت، فيما مل يَ رَه، وانظر: دليل الفاحلني )
 احلِديثَ نْي (.
 (.7042( رواه البخاري، املوِضع السااِبق، رقم ) 94
 (.1/216( املسَند ) 95
 (.7047(، رقم )12/438( رواه البخاري، كتاب التَّعبري، باب: تعِبري الرُّؤيا بعد صّلة الصُّبح، )الفتح  96
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َّّ ذِ ر من   ه الَك   رَّ َك   ن تَ َم    -2 ح بَ ق ْ   ن أَ ني، وه   ذا ِم   ابِ ذا ف الَك   حائِ يف َص   عن   د اهللِ  بكتَ   يُ  ةً ع   ادَ   ص   ارَ ب ح  
ني، فكي ف ابِ ذا ة الَك َم ه يف قائِ ص حابِ ه وأَ لِ هْ ل أَ بَ ن قِ ف مِ نَّ ضى أن ُيصَ رْ ع ما يكون، فاملرء ال ي َ نْ وأشَ 
 ؟! لكذِ ه كَ قِ خالِ عند ى أن يكون ضَ رْ ي َ 

 ة.هادَ الشَّ  ردودُ ب مَ الكاذِ   -3
 ةِ قوبَ ل عُ أوَّ  ))ال ابن املبارك رمحه اهلل تع اىل:ه، ققون بكّلمِ الناس ال يثِ  قه؛ ألنَّ دْ صِ  دا قد يُ رَ  بُ الكاذِ   -4

 .(97)(( هقُ دْ عليه صِ  دا رَ ه ي ُ به: أنَّ ذِ ن كَ ب مِ الكاذِ 
 ب:ذ  ن الكَ ص م  ل  خَ ة على الت  ينَ ع  ل المُ سائ  بعض الوَ 

 ري.طِ اء الَ ن هذا الدا ه مِ صَ لِّ عاؤه أن َيَ تعاىل، ودُ  ة باهللِ عانَ االستِ   -1
 ني.ابِ ذا ف الكَ حائِ يف صَ  ب عند اهللِ تَ ب، بأن ُيكْ ذِ ة الكَ وء خامتَ شعاره سُ استِ   -2
 .ءٍ يْ شَ  عليه كلا  بُ تُ كْ ا تَ ة، وأهنَّ كَ بة املّلئِ راقَ ، ومُ ة اهللِ بَ راق َ مُ   -3
 نُي ْع  ن أَ ِم   طقُ ْس  ه يَ ه يف املس  تقبل، وأنَّ  ي  ع أقوالِ  ل من  ه جَِ بَ  قْ  ت ُ ي ب  ه إىل أالا دِّ ؤَ ق  د ي ُ   بَ ذِ الَك   ه أنَّ تُ  ف َ رِ عْ مَ   -4

 اس.النا 
 ر أنَّ ْم  ئ األَ ر ل  ه ب  ادِ َه  ة، وإن ظَ رَ ا أو يف اآلِخ  ينق، س  واء يف ال  دُّ دْ ة يف الصِّ  يَّ  يقِ احلقِ  ج  اةَ النَّ  ره أنَّ وا َص  تَ   -5

 ب.ذِ يف الكَ  جاةَ النَّ 
 ب  اً، وكث   رةذار كاذِ يح ال   ذي ي  دعوه لّلعتِ   بِ  ل القَ ْع   ن ذل  ك: فِ ب، وِم   ذِ ب م  ا ي   دعوه إىل الَك  نَّ  جَ تَ أن ي َ   -6

ون إىل الك   ذب، عمِ قاء الك   اذبني، أو ال   ذين يس   تَ ، وجم   اراة األص   دِ هي   د ال   يت ت   دعوه إلخّلف   املواعِ 
 عون عليه.جِّ شَ ويُ 
 :لةاألسئ  
 ؟ هن مثراتِ ّلثاً مِ ر ثَ ؟ واذكُ  قدْ سام الصِّ قْ : ما أَ 1س
 ؟ يحوضِ ؟ مع التَّ  لوالازِ  ق فيه بني الادا را فَ ب، وهل ي ُ ذِ : ما الكَ 2س
 .ةرَ ه يف اآلخِ تَ قوب َ ر عُ ب، مث اذكُ ذِ ئ الكَ ساوِ ن مَ اً مِ ر ثّلث: اذكُ 3س
 ؟ هوالِ قْ يف أَ  بَ ذِ ر الكَ ثِ كْ ك يُ بَ صاحِ  ت أنَّ مْ لِ ب عليك إذا عَ : ماذا جيِ 4س

                                      

 (.82واه ابن أيب الدُّنيا يف َذما الَكِذب، رقم )( ر  97
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 ةُ         اعَ الطَ 

 ة:ن إمارَ فيه مِ  دَّ بُ  ، والةٌ رورَ ضَ  ماعُ االجتِ 
 يش ون إالا عِ م ال يَ دَ منذ القِ  اسُ ، والنا (98)ه عِ بْ طَ بِ  يٌّ ماعِ اجتِ  ماع، فاإلنسانُ االجتِ  بِّ على حُ  اسُ النا  لَ لقد ُجبِ 

ه، ف   ذن ه وهنيُ   رُ ْم   ع أَ ط   اع فيه   ا، وُيس   مَ ه   ا ويُ رَ مْ م أَ ظِّ نَ د ي ُ   ن ل   ا قائِ   جاع   ات إن مل يُك    يف جاع   ات، وك   لا 
 ر:اعِ ة، قال الشا شَ حْ ر، وأُنسها إىل وَ ناحُ فها إىل تَ ة، وإلْ قَ رْ ها يعود إىل ف ُ ماعَ اجتِ 

 وا.الم سادُ إذا ُجها  راةَ وال سُ    لم راةَ ى ال سُ ضَ وْ اس ف َ النا  حلُ صْ ال يَ 
، فق  ال تع  اىل ي  نٍ إىل دِ  ةٍ ن ع  ادَ ه ِم  لَ  وَّ ه، وحَ رَ ْم  ب أَ تَّ  ع ورَ ر ه  ذا الواقِ  رَّ اس عل  ى ذل  ك، فَق  رع والنا  فج  اء الشَّ  

 .[59]الن ساء:  َّ هل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك ُّٱ ر:مْ ة األَ الا وُ  ةِ طاعَ راً بِ آمِ 
 :ة  ة اإلمارَ رَ دائ  ساع ات  
ة، ع ن أيب هري رة اَع الطا  قا ل ه َح  ، ف ذنَّ ةيحَ حِ ة َص يَّ رعِ ة َش اليَ ن ل ه وِ َم  ل ك لا مَ ْش ة ذلك ح ّ تَ رَ ع دائِ سِ تَّ وت َ 
  َن ، وَم يِن ط اعَ د أَ َق ف َ  ريَ ِم ع األَ ِط ن يُ ، وَم ص ى اهللَ صاين فق د عَ ن عَ ، ومَ اهللَ  طاعَ  فقد أَ يِن طاعَ ن أَ مَ  ))فوعاً:رْ م
 .(99)(( صاينفقد عَ  ريَ مِ ِص األَ عْ ي َ 

ن ه، وحن و ذل ك، فه ؤالء ال ميِك تِ ير يف إدارَ ه، وامل دِ تِ زارَ ير يف وِ زِ ة، كالوَ يحَ حِ ة صَ اليَ ما له وِ  ن ذلك كلا ومِ 
 م.يهِ دِ يْ ت أَ ن حتَ ة مَّ اعَ الطا  قا م حَ هِ طائِ  بذعْ م إالا ل املنوط بِ مَ العَ  ريَ سِ أن يَ 

روا ر فلي   ؤمَ فَ ة يف َس   ّلثَ   ج ثَ رَ إذا َخ    )):ة، ق  ال اَع   الطا  قا ي َح   طَ   عْ ي ُ  م   ريٍ ن أل   ا ِم   دَّ بُ    ر الفَ ة السَّ   اَع  وجَ 
 .(100)(( همدُ أحَ 

اع  ة، فع  ن اب  ن عم  ر رض  ي اهلل عنهم  ا ق  ال: الطا  ل  ه ح  قا  يه  ا، ف  ذنَّ ة وراعِ س  رَ األُ  ل ويلا مَ ْش  د ذل  ك، فيَ وميتَ  
ل ُج ه، والرَّ تِ يَّ عِ عن رَ  سؤولٌ ومَ  إلمام راعٍ ه، واتِ يَّ سؤول عن رعِ كم مَ وكلُّ  كم راعٍ كلُّ   ))يقول: مسعت رسول اهلل 

                                      

( يُنظَر يف هذا: مقدِّمة ابن خلدون، الكتاب األوَّل، طْبعة العمران، الفصل األول، املقدِّمة األوىل: يف أنَّ االجِتماع اإلنساين  98
 (.34ضروري، )ص 

(، 7137، ح )(13/111)، َّ هل مل  خل حل جل مك لك ُّٱٱكتاب األحكام، باب: قوله تعاىل:  ( رواه البخاري، 99
 (.1835(،ح )3/1466ومسلم، كتاب اإلمارة، باب: ُوجوب طاَعة اأَلِمري يف غري َمْعِصَية )

 (.2609، و2608(، ح )2/42( رواه أبو داود، كتاب الهاد، باب: الَقْوم ُيساِفرون ويُ َؤمِّروَن َأَحَدهم ) 100
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 ه راعٍ دِ يِّ َس    م يف م   الِ ه   ا، وال   ادِ تِ يَّ عِ ة ع   ن رَ س   ؤولَ ه   ا ومَ جِ وْ زَ  تِ ْي   ة يف ب َ ه، وامل   رأَ تِ   يَّ عِ ع   ن رَ  س   ؤولٌ ه ومَ يف أهلِ    راعٍ 
 .(101)(( هتِ يَّ عِ سؤول عن رَ ومَ 

 ة: اعَ نى الط  ع  مَ 
غ  ري  صٍ عْ ت َ ْس  ه مُ ي؛ ألنَّ  ه العاِص  كُس  ه، وعَ رِ ألْم   دٌ اق  نْ ه مُ ؛ ألنَّ  ع هللِ ئِ اي  ع والطا  ي  اد، ومن  ه: املطِ ة: االنقِ اَع  الطا 

 .قادٍ نْ مُ 
 ة:اعَ أقسام الط  

 :نْي مَ سْ ة يف الملة إىل قِ اعَ م الطا سِ قَ ن ْ ت َ 
 ة: قَ لَ ط  مُ  ةٌ طاعَ  -1

 ة.ة غري املشروطَ اعَ وهي الطا 
ة طاَع  تع اىل ورس وله ك ان غ ري اهلل ن  ن اً َم كائِ   ، فليس ألح دٍ ه تعاىل ورسولِ  باهللِ  وع خاصا وهذا النَّ 

 .ةً قَ لَ طْ مُ 
 ة:قَ لَ ط  المُ  ة  اعَ ص الط  صائ  خَ 
 ص، منها:صائِ ها خبَ عن غريِ  صا تَ ة ختْ اعَ ه الطا وهذِ 
ة غ  ري ي طاَع  ه، فِه  س  ولِ ورَ  ة غ  ري اهللِ ّلف طاَع  ه  ا، خِب  ريِْ غَ ة لِ َع  ها غ  ري تابِ ِس  فْ ن َ ة بِ لَّ قِ تَ ْس  ة مُ أهن ا طاَع   (أ)

ل ْع  ة الفِ قَ ابِ تع اىل يف اآلي  ة السا  ر اهللُ َك  ، ول ذلك ذَ ه س  ولِ ورَ  ة اهللِ طاَع ة لِ َع  ة، ب  ل ه ي تابِ لَّ قِ تَ ْس مُ 
)أويل  ةِ ر طاَع    ْك    ه عن    د ذِ رْ رِّ َك   ، ومل يُ ه س    ولِ رَ ق    اً بِ لِّ عَ ت َ ر مُ َك    ق    اً ب    اهلل تع   اىل، مث ذَ لِّ عَ ت َ يع   وا( مُ طِ )أَ 

ه تع  اىل ورس  ولِ  اهللِ  ةِ طاَع  لِ  عٌ بَ  ت َ  ة، ب  ل ه  ملَّ قِ س  تَ ة مُ ه ل  يس ل  م طاَع  األم  ر(، وذل  ك واهلل أعل  م ألنَّ  
. 

 ال  ري واحلكم  ة، إالا  ه ه ل  يس يف أم  ر اهلل تع  اىل وأم  ر رس  ولِ د؛ ألنَّ  دُّ ة، دون ت  رَ جابَ ة االس  تِ رعَ ُس   (ب)
، [115]املؤمن    ون:  اآلي    ة َّ جت هب مب خب ُّٱٱنافيه    ا:م    ا يُ  اهللِ  عِ ْر فل    يس يف َش    

ن مع   ىن اإلمي   ان باس   م اهلل تع   اىل: )احلك   يم(، ِم   ، وه   ذا تع   اىل أب   داً  ل اهللِ ْع   ن فِ ث ِم   بَ   العَ  سَ يْ فلَ   
 ته: )احلكمة(.فَ وصِ 

                                      

(، 2751(، ح )5/377، )َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ٱُّٱٱولِه تعاىل:تَأِويل ق صايا، باب:( رواه البخاري، كتاب الوَ  101
(، ح 3/1459ي عن إدخال املَشقَّة عليهم )ة الائِر، واحَلثا على الرِّْفق بالرَِّعيَّة والن َّهْ قوبَ ة، باب: َفِضيَلة اأَلِمري وعُ ومسلم، كتاب اإلمارَ 

(1829.) 
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ب ة، ب ل الواِج َم كْ لحِ ه لِ راِك ف عل ى إدْ قَّ ال يتوَ  ه سولِ تعاىل ورَ  ر اهللِ مْ م ألَ املسلِ  يذَ فِ نْ ت َ  ف أنَّ رِ عْ وبذا ت َ 
ل عنه  ا، أَ ْس  ة، ويَ يَّ رعِ ة الشَّ  َم  كْ ف عل ى احلِ را َع  ل الت َّ بع د ذل  ك أن ي  اوِ  ة، وال ب  أسَ جابَ ّلس  تِ ة لِ رَ علي ه املب  ادَ 
فه ا رِ عْ ه ا، ول ذلك ق د ي َ تِ فَ رِ عْ ه ع ن مَ ص ور إدراِك قُ ها، ب ل لِ جودِ م وُ دَ عَ ها فليس ذلك لِ راكَ ع إدْ طِ تَ سْ فذن مل يَ 

 ني.د حِ عْ فها هو ب َ رِ عْ غريه، وقد ي َ 
 خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱه تع  اىل:ة قولُ يَّ ة ه ذه الاصِّ  ن أدلَّ  وِم 

 .[36]األحزاب: ٱٱٱٱٱٱَّ ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جهين ىن من
 مقحق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱٱوق          ال تع          اىل:

 .[51]النُّور:  َّ خك حك جك
 ة.امَّ الداية التا  ورسوله يف طاعة اهلل ِ  )ج(  أنَّ 

 جه ينىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّٱٱق          ال تع          اىل:
 .[54]النُّور:  َّ يي ىي مي خي حي جي يهىه مه

  ة:دَ ي  قَ طاعة مُ  -2
اع   ة ة ه  ي الطا اَع  روط، وه  ذه الطا ت ه  ذه الشُّ   دَ ِج   إذا وُ ب إالا روط، ف   ّل جِت  ُش  ة املش  روطة بِ اَع  وه  ي الطا 

 س، وغريهم.رِّ دَ ، ومُ بٍ ، وأَ ، وأمريٍ مٍ ن حاكِ م، مِ هِ ألولياء األمور بأنواعِ 
 ة ما يلي:دَ ي  قَ ة المُ اعَ جوب الط  شروط وُ 

 املعروف، ودليل ذلك:، بل يف ه ة اهلل ورسولِ يَ صِ عْ أال تكون يف مَ  (أ
يع  وه، طِ م أن يُ هُ ن األنص  ار، وأم  رَ ّلً ِم  ُج  م رَ ر عل  يهِ مَّ  ة، وأَ يَّ رِ َس   ق  ال: بع  ث رس  ول اهلل  ع  ن عل  ي 

ت عل  يكم مل  ا ْم  أن تطيع  وين؟ ق  الوا: بل  ى، ق  ال: ق  د عزَ   يبا ر النَّ  َم  ب عل  يهم، وق  ال: أل  يس ق  د أَ ِض  فغَ 
خول، فق  اموا ال  دُّ وا بِ ا مَها  دوا ن  اراً، فلما  ب  اً، فأوقَ  طَ ع  وا حَ مَ م فيه  ا، فجَ تُ ْل  خَ ، مث دَ دم ن  اراً ب  اً وأوقَ  طَ م حَ تُ ْع  جَ 
نم  ا ه  م  يْ ؟ فب َ  خلهادْ ار، أفنَ  ن النا  راراً ِم  فِ    يبَّ ن  ا النَّ  عْ بِ ا تَ هم إىل بع  ض، فق  ال بعض  هم: إمنَّ  ُض  عْ ر ب َ ظُ  نْ ي َ 

ا ، إمنَّ ه ا أب داً نْ ج وا مِ رَ ل وا م ا خَ خَ ل و دَ  ))فق ال:  يبِّ ر للنَّ به، ف ذُكِ َض ن غَ كَ ار، وَس دت النا كذلك إذ َخَ 
 .(102)(( ة يف املعروفاعَ الطا 
 .[16]التَّغابن:  َّ مئ خئ حئ جئ ُّٱٱة، قال تعاىل:طاعَ االستِ   (ب

                                      

(، ومسلم، كتاب 7145(، ح )13/122ة لإلمام ما مل تكن َمعِصية )( رواه البخاري، كتاب األحكام، باب: السَّمع والطااعَ  102
 (.1840(، ح )3/1469اإلمارة، باب: ُوجوب طاَعة األُمراء يف غري َمْعِصَية )



 53 

ة يق  ول لن  ا: اَع  مع والطا عل  ى السَّ    اهللِ  ن  ا رس  ولَ عْ ا إذا باي َ وع  ن اب  ن عم  ر رض  ي اهلل عنهم  ا ق  ال: كنا  
 .(103)م((تُ عْ طَ تَ يما اسْ ))فِ 

ال  )):زال، ق ال رر يُ الَض  رة أنَّ ة املقرَّ رعيَ د الشَّ ن القواعِ للمأمور، فمِ  اعة ضررٌ ب على الطا  يِتتَّ ج( أالا 
 رٍ رَ َض ر لِ غَ ْص ر األَ رَ ر الع ام، أو الضَّ رَ ّليف الضَّ تَ لِ  ر ال اصا رَ ل الضَّ َم تَ ، لك ن ق د يُْ (104)(( رارر وال ِض رَ ضَ 
  منه.َ  كْ أَ 
 ع: ر  ة الش  مَ ك  ح  
ة، وذل ك اَع ب دون الطا  را قِ تَ ْس ن أن تَ ال ميِك  احلي اةَ  اً، ومنه ا: أنَّ دا ة ِج حَ ذلك واِض   كلا رع يفة الشَّ مَ كْ وحِ 
يم قِ تَ ْس  ن أن يَ ة، وعلي  ه ف  ّل ميِك  مْحَ  ة والرَّ َم  كْ ل واإلحس  ان واحلِ دْ الَع   بِ ة ال  يت ال ت  أيت إالا يعَ رِ ن الشَّ  ن حماِس  ِم  
 ة.اعَ ك الطا لْ تِ  بِ هم إالا د عنء املفاسِ رْ م، ودَ هِ صاحلِ ة مَ عايَ ورِ  اسِ اش النا َمع
 ر:م  ة األَ ل  ة وُ ة على طاعَ بَ ت   رَ ت َ ة المُ يدَ م  ن اآلثار الحَ م  
 واب.ر والثَّ جْ ب على ذلك األَ ، ويِتتَّ ه تعاىل، ورسولِ  ر اهللِ مْ ألَ  ثالٌ يف ذلك امتِ  -1
 هتا.دَ حْ وَ مرار لِ ك، واستِ ة ومتاسُ مَّ ألُ م لِ ّلحُ يف ذلك تَ  -2
 نيا.ين أو الدُّ الدِّ  ق بأمورِ ء ما يتعلَّ ة، سواولَ ظام أمور الدَّ انتِ  -3
 ّلد.بوع البِ ن واالستقرار يف رُ مْ ة األَ إشاعَ  -4
 ج.ل والاِر اخِ ها يف الدا دائِ عْ ها على أَ رِ صْ ها ونَ تِ بَ يْ ة وهَ مَّ ة األُ وَّ قُ ب لِ سبَ  -5

 ة:لَ األسئ  
 ؟ ماعرار هذا االجتِ مْ ة، فما الذي يلزم الستِ يَّ ة إنسانِ رورَ ماع ضَ : االجتِ 1س
 ؟ هتُ دَ ؟ وما فائِ  م، ما دليل ذلكهُ دَ حَ روا أَ مِّ ؤَ ة إذا سافروا أن ي ُ ماعَ يشرع للجَ  :2س
َّّ جابَ ر االس   تِ خِّ ؤَ أن ي ُ    ه س   ولِ ر رَ مْ أَ أو بِ    اهللِ  رِ مْ ع ب   أَ م إذا مسَِ   لِ ْس   لمُ : ه   ل جي   وز لِ 3س  ل   ه نيَّ بَ    تَ  ت َ ة ح   

 ؟ ل ما تقوللِّ ة، عَ مَ كْ احلِ 
 دالل:الستِ عليل واكم ما يلي مع التَّ : ما حُ 4س
 ة.ع اإلشارَ طْ قَ  (أ)
 رح.بالدوء أثناء الشَّ  أمر األستاذُ  (ب)

                                      

 (.7202(،ح )13/193( رواه البخاري، كتاب األحكام، باب: كيف يُبايع اإلمام النااس ) 103
(، وابن ماجه 31(، رقم )2/745وطأ، كتاب األقضية، باب: القضاء يف املرفق )(، ومالك يف امل5/327( رواه أمحد يف مسنده ) 104

 (:" َحِديث َحَسن".32(، وقال النَّوِوي يف األربعني ح )2340(، ح )2/784يف األحكام، باب: َمن ُبيِنَ يف َحقِّه ما َيُضرا بارِه )
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 د.ّلة يف املسجِ الصَ   أن تِتكَ ك أخوك األكَ  أمرَ  (ج)
  منها.ةً ّلثَ ر ثَ ة، اذكُ نَ سَ حَ  آثارٌ  رِ مْ ة األَ الا ة وُ طاعَ : لِ 5س
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 في اهلل   ب  الحُ 
 :في اهلل   ب  نى الحُ ع  مَ 

هم ط بعَض  بِ رْ ّلق  ات ال  يت تَ   وكان  ت العَ يف اهلل(،  ف  ون ش  يئاً امس  ه )احل  بُّ رِ عْ م ي َ هِ تِ يَّ لِ اس يف ج  اهِ ك  ن النا  مل يَ 
ور اإلس  ّلم، ومس  ا بتل  ك ب، أو م  ا ش  ابه ذل  ك، فج  اء اهلل بنُ  َس  ؤها األرض، أو النَّ َش  نْ ّلق  ات مَ ض عَ عْ ب َ بِ 

 با واب، واحلُ   الثَّ   و  رَ ْج   ة األَ ب عل   ى ه   ذه العّلقَ   ه   ا، ورتَّ   لَّ جَ ه   ا وأَ عَ ف َ رْ ين أَ ة ال   دِّ ّلقَ   ل عَ العّلق   ات، فجَع   
 يف اهلل. با ة يف اهلل، واحلُ خوَّ لح: األُ طَ صْ شأ مع اإلسّلم مُ نَ ، ف َ ضَ غْ والب ُ 
، وال امل   الِ  ت ألج   لِ َس   يْ لَ تع   اىل، ف َ  هللِ  ةِ اَع    والطا رْي الَ    ص   الِ ن خِ م   ا في   ه ِم   م لِ ة املس   لِ يف اهلل: حمبَّ    با فاحلُ   
 ن، وال غري ذلك.طَ ب، وال الوَ سَ النَّ 
 : في اهلل   ب  ل الحُ ضائ  ن فَ م  
ة يَ رْ خاً له يف ق َ أَ  ّلً زارَ جُ رَ  أنَّ  )): يبِّ عن النَّ  ني فيه، فعن أيب هريرة حابِّ تَ ة اهلل تعاىل للمُ حمبَّ  -1

خ اً يل ي د أَ رِ ؟ ق ال: أُ  ي درِ ا أت ى علي ه ق ال: أي ن تُ ك اً، فلما لَ ه مَ تِ جَ رَ دْ له على مَ  د اهللُ صَ رْ أَ رى، فَ خْ أُ 
، لا َج وَ  عزَّ  ه يف اهللِ تُ بْ بَ حْ ؟ قال: ال، غري أين أَ  ابُّ رَ ة ت َ مَ عْ ن نِ لك عليه مِ  ة، قال: هليَ رْ ه القَ ذِ يف هَ 

 .(105)(( يهِ ه فِ تَ بْ بَ حْ كما أَ   كَ بَّ حَ قد أُ  اهللَ  أنَّ  إليكَ  اهللِ  قال: فذين رسولُ 
(( يفَّ  نيَ لِ ب اذِ ، واملتَ يفَّ  ينَ رِ وِ زا، واملتَ يفَّ  نيَ ِس جالِ ، واملتَ ني يفَّ ح ابِّ تَ لمُ  لِ يِت ت حمبَّ بَ جَ وَ  ))ي:دِس ويف احل ديث القُ 

(106). 
ه لِّ يف ظِ  هم اهللُ لُّ ظِ ة يُ عَ ب ْ سَ  )):ه، قال لُّ  ظِ إالا  لَّ ال ظِ  ومَ ه يَ شِ رْ عَ  لا ون يف اهلل تعاىل يف ظِ حابا املتَ  -2

 .(107)(( قا عليهرَّ فَ عا عليه، وت َ مَ تَ ، اجْ ا يف اهللِ ّلن حتابا جُ ه ... ورَ لا  ظِ إالا  لا ال ظِ  يومَ 

 إالا  لَّ ال ِظ    مَ وْ ي يَ    لِّ   م يف ظِ ُه   لُّ ظِ ون ب   ّليل، الي   وم أُ ح   ابُّ ة: أي   ن املتَ ياَم   يق   ول ي   وم القِ  اهللَ  إنَّ  )):وق   ال 
 .(108)ي((لِّ ظِ 

                                      

 (.2566(، رقم )4/8198( رواه مسلم، كتاب ال ا، باب: َفْضل احُلبا يف اهلِل ) 105
ا( مبعىن: حتَفُظها وتُراِعيها ِبَذهاِبك إليه.  وقوله: أْرَصد على َمْدَرَجِته: أَقْ َعَده على طَرِيِقه يَ ْرقُ ُبه، وقوله: )تَ ُربا

 (.954 - 2/953( رواه مالك يف املوطأ، كتاب الشِّعر، باب: ما جاء يف املَتحابني يف اهلل ) 106
(، ومسلم يف الزكاة، باب: 660(، رقم )143/2، باب: َمن َجَلس يف املسِجد يَ ْنَتِظر الصَّّلَة )الفتح ( رواه البخاري يف األذان 107

 (.1031(، رقم )2/715َفْضل إْخفاء الصََّدقة )
 (.2566(، رقم )1/1988( رواه مسلم، كتاب ال ، باب: َفْضل احُلبا يف اهلل ) 108
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ن  وا ن  وا، وال تؤمِ ؤمِ ح  ّ تُ  ةَ خلون النَّ  دْ ال تَ   )):ة، ق  ال خ  ول النَّ  ن أس  باب دُ ِم   يف اهللِ  با احلُ   -3
 .(109)وا...((  حتابا حَّّ 

 ب:ن  تَ ج  ن تَ ه ومَ تَ و  خُ أُ  ختارن تَ فات مَ ص  
ه، ول ذلك ق ال تِ بَ حْ ُص ه لِ ب على املس لم أن يعت ين مب ن َيت ارُ الواجِ ه فَ على صاحبِ  ن تأثريٍ ب مِ احِ لصا ما لِ لِ 
 .(110)(( لن َيالِ م مَ كُ دُ حَ ر أَ ظُ نْ ي َ لْ ه، ف َ يلِ لِ خَ  ينِ ل على دِ جُ الرَّ  )): يبا النَّ 
 ب با: احِ الصا  صافي اتِّ غِ بَ نْ فات اليت ي َ الصِّ  ما هَ ن أَ ومِ 
ة ّلَم عَ ف ب ا، ف َ رَ عْ ّلمات ي ُ ما عَ هُ ن ْ مُ  ن ليس كذلك، ولكلا وى، خبّلف مَ قْ ين وت َ أن يكون ذا دِ  (أ)

ن ْع   واللَّ  با ن السَّ   ه ِم   س   انِ ة لِ ظافَ   ّلة وحنوه   ا، ونَ الصَّ   ، كَ ض اهللِ رائِ ص   ه عل   ى فَ   رْ وى: حِ ْق   ي الت َّ ذِ 
ه تِ  ش، وإعانَ واحِ ل والَف  ذائِ  ه ع  ن الرَّ دِ ْع  ني، وب ُ احلِ لصا  ه لِ تِ  ه، وحمبَّ بِ ص  احِ حه لِ ْص  ه  ا، ونُ ة وغريِ يبَ  والغِ 
 ذلك، واهلل املوفق. دا ضِ ه بِ دا ة ضِ ّلمَ فات، وعَ ن الصِّ ه عن املعصية، وحنو ذلك مِ يطِ بِ ثْ وت َ 

 [.67]الزُّخرف:  َّ زي ري ٰى ين ىن  نن من ُّٱٱقال تعاىل:
(( يا قِ تَ  ك إالا عامِ ن طَ ل مِ كُ أْ ناً وال يَ مِ ؤْ  مُ ب إالا صاحِ ال تُ  )):وقال 

(111). 
 .(112)ك را ضُ يَ ك ف َ عَ فْ يد ن َ رِ ه قد يُ ؛ ألنَّ قِ محَْ ة األَ بَ حْ يف صُ  ًّل، فّل خريَ أن يكون عاقِ  (ب)

ه ق د  أنَّ ن ذل ك إالا ن ِم ُك ل، ول و مل يَ ه إليك واصِ رُ رَ ق ضَ لُ ء الُ يِّ سَ ّلق، فَ خْ ن األَ سَ أن يكون حَ  (ج)
 ه.صامِ خِ  ةِ رَ ث ْ كَ يك بِ ذِ ؤْ ه، أو ي ُ باعِ وء طِ سُ يك بِ يعدِ 

 شَ وِّ شَ ن أن يُ مِ  لا ه، وال أقَ تِ عَ دْ ك إىل بِ را ه جيُ ة، فذنَّ عَ دْ البِ  بَ اك وصاحِ ة، وإيا نَّ ب سُ ن يكون صاحِ أ (د)
 .(113)ك رَ ي خاطِ ذِ ؤْ ك، وي ُ رَ كْ فِ 

 ة:و  خُ األُ  وآدابُ  قوقُ حُ 
 ها:نْ مِ ة يف اهلل تعاىل، فَ ه احملبَّ ق هذِ دْ صِ ر بِ عِ شْ يام با مُ ، القِ دابٌ ة أَ وَّ خُ ألُ لِ 

                                      

 (.54(، رقم )1/74النَّة إالا املؤمنون )( رواه مسلم، كتاب اإلميان، باب: ال يدخل  109
مذي يف الزُّهد، باب )4833(، رقم )5/168( رواه أبو داود، يف كتاب األَدب، باب: َمن يؤَمر أن جياَلس ) 110 ( 45(، والِتِّ

 (، وهذا َلْفظه، وقال:" َحِديث َحَسن َغرِيب ".2378(، رقم )4/589)
ِمذي يف الزُّهد، باب: ما جاء يف ُصْحَبة املؤِمن 4832(، )5/167َمر أن جياَلس )( رواه أبو داود يف األدب، باب: ما يُ ؤْ  111 (، والِتِّ

 (، وقال:" َحِديث َحَسن ".2395(، رقم )4/600)
 ( لّلستزادة يف هذه الزئية ميكن النَّظَر يف أوَّل ِكتاب )احلْمَقى واملَغفَِّلني( البن الوزي. 112
 انظر رِساَلة: )َهْجر املبَتدِع( للشَّيخ بكر أبو زيد.( لّلستزادة يف هذه الزئية  113
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 خ  اكَ ق  ى أَ لْ ن املع  روف ش  يئاً ول  و أن ت َ ِم   نا رَ ِق  ال حتْ  )):ق  اء، ق  ال ة عن  د اللِّ شاَش  والبَ  ّلم،السَّ   -1
 .(114)(( لقطَ  هٍ جْ وَ بِ 

 .(115)(( واهتادوا حتابا  )):، قال فوسِ هاب ما يف النُّ ة، وإذْ بَّ ة احملَ يادَ ري يف زِ بِ ر كَ ة، ولا أثَ يَّ دِ الَ  -2

ك ك: ولَ   ق  ال امللَ  ب، إالا ْي  الغَ  رِ ْه  ظَ ي  ه بِ عو ألخِ دْ م يَ  لِ ْس  مُ  دٍ ْب  ن عَ م  ا ِم   )):عاء ل  ه، ق  ال ال  دُّ  -3
 ه.تِ وْ مَ  دَ عْ ه وب َ ياتِ ذلك يف حَ  را مِ تَ سْ (، ويَ 116)((لثْ مبِ 

 .(117)(( هبُّ ه يُِ ه أنَّ  ِْ خْ يُ لْ أخاه، ف َ  لُ جُ الرَّ  با حَ إذا أَ  )):ة، قال ه احملبَّ ه بذِ إخبارُ  -4

 .(118) له يِن تَ بْ بَ حْ ي أَ الذِ  اهللُ  كَ بَّ أحَ  عليه: دا رُ ، وي َ ك يف اهللِ با حِ فليقول له: إين أُ 
 ةِ آمَ ي إىل السا  دِّ ؤَ تُ   ة ف َ ريَ ثِ  ف اء، وال كَ ج الَ تِ ْن  ت ُ ة ف َ يلَ  لِ وهن  ا ب  ني ف ِتة وأخ  رى، ال قَ ل كَ َض  فْ ة، واألَ ي ارَ الزِّ  -5

 ، وقيل:(119)(( اً با د حُ دَ زْ اً، ت َ با غِ  رزُ  )):ل، قال لَ مَ  وال

 ل.لَ مَ  ال صاهُ قْ أَ  كرارَ ر التا ثَ أكْ  ن مَ اً فَ با د حُ زِ اً تَ با غِ  رْ زُ 
ي  ام القِ  :هاطُ َس  فس، وأوْ وائج ال  نَّ ه عل  ى َح  ِج  وائِ مي حَ راتبه  ا: تق  دِ ، وأعل  ى مَ جِ احل  وائِ  ض  اءُ ة وقَ املعونَ   -6

ي  ام ذل  ك القِ  لا س، وأقَ  فْ ج ال  ن َّ وائِ َح   م  عة َض  عارِ تَ مُ  من  ه، م  ع كوهن  ا غ  ريُ  بٍ لَ  ن غ  ري طَ ه ِم  ِج   وائِ 
 ه.بِ لَ ه بعد طَ جِ  وائِ 

 زِ ج اوُ ه، والتَّ ِض رْ فاع ع ن عِ ، والدِّ وسِْتٍ  بٍ دَ أَ ة بِ يحَ صِ النَّ  قِّ ِ َ له  يامُ والقِ  ،هِ رِّ سِ  ظُ فْ ه، وحِ عايبِ مَ  رُ ست ْ  -7
 معه، وغري ذلك. قِ لُ ن الُ سْ ه، وحُ تِ الا عن زَ 

 :ةلَ األسئ  
 ؟ كرِ ظَ ه يف نَ شوئِ ب نُ بَ يف اهلل(، وما سَ  با لح )احلُ طَ صْ أ مُ شَ : مّ نَ 1س

                                      

 (.2626(، رقم )4/2026( رواه مسلم، كتاب ال ا، باب: اسِتْحباب َطّلَقة الَوْجه عند اللِّقاء ) 114
احلبري ( عند أيب هريرة، وقال احلافظ ابن حجر يف التَّلِخيص 6/169(، والبيهقي )594( رواه البخاري يف األدب املفرد رقم ) 115

 (.6/44(:" إسناُده َحَسن "، وانظر اإلرواء )71 0 3/70)
 (.2732(، رقم )4/2094( رواه مسلم، كتاب الذِّْكر، باب: َفْضل الدُّعاء لِلُمسِلِمني ِبَظْهر الغَْيب ) 116
مذي5124(، رقم )5/343( رواه أبو داود يف األدب، باب: إخبار الرَُّجل مبحبَِّته إيااه ) 117 يف الزُّْهد، باب: ما جاء يف  (، والِتِّ
 (، وقال:" َحَسن َصِحيح ".2393إعّلم احُلبا )

 (.5125( رواه أبو داود، املوضع الساابق، رقم ) 118
(، واحلارث بن أيب أسامة، والطَّ اين يف األوسط والكبري، والبيهقي يف الشَُّعب 5/3، 390/2( رواه البزار )كشف األستار 119

(:" وأفَرد أبو نُ َعيم طُرَُقة مث َشْيخنا )ابن حجر(( 233(، وغريهم، وقال السَّخاِوي يف املقاِصد )ص 3/347م )(، واحلاك328 – 6/326)
 (.3562يف ))اإلنارَة ِبطُرق ِغبا الزِّيارة(، ومبجموعها يتَ َقوَّى احلديث، وانظر: صحيح الاِمع رقم )
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 ما تقول.د لِ هِ شْ ؟ استَ  باحِ يار الصا مام باختِ ي االهتِ غِ بَ نْ : ملاذا ي َ 2س
ري ه    ذه ِس    فْ ع إىل ت َ ، ارِج    َّزي ري ٰى ين ىن  نن من ُّٱٱ: ق    ال تع    اىل:3س

 ؟ ةداقَ الصَّ  عضِ وْ ن مَ ه مِ يدَ فِ ستَ ن أن تَ ل ما ميكِ ري، مث انقُ فسِ اآلية يف بعض كتب التَّ 
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 مُ           ل   الع  
 م  ل  الع   ينُ د   اإلسالمُ 
 ىل مل ُّٱٱ:ه ل ما أنزل على رسولِ ّلم الهل، فكان أوَّ يف ظَ ة قَ م غارِ مَ تعاىل باإلسّلم، واألُ  اهللُ  جاءَ 
 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل
ا هذ ة بأنَّ نَ ذِ والت إثرها اآليات املؤْ ك، مث تَ ّلم احلالِ ة يف هذا الظَّ ل إضاءَ ، فكانت أوا [5-1]القلم:  َّ جب
، قال ورٍ م ونُ لْ ة عِ مَّ ة إىل أُ يَّ مِّ ة األُ مَّ ت األُ لَ وَّ حَ تَ ل، ف َ هْ ن الَ هم مِ رُ فِّ ن َ م، وي ُ لْ ه إىل العِ ، فهو يدعو أهلَ مٍ لْ ين عِ دِ  ينَ الدِّ 

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱٱتعاىل:

 .[2]المعة: َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
م، وال لْ العِ  بِ  إالا  د اهللُ ه  وهني  ه، ف  ّل يُعبَ  رِ مْ أَ م بِ  ْل  ه، والعِ ينِ  دِ ، وبِ م ب  اهللِ ْل  م، العِ ْل  عل  ى العِ  يِنا ْب  ه مَ ين كلا  فال  دِّ 

 م.لْ العِ  بِ حيح إالا ة على املنهاج الصَّ مَّ يم األُ قِ تَ سْ ن أن تَ ميكِ 
 :لوم  أنواع العُ 

 لوم أنواع: العُ 
، با نيا، كالطِّ   ال   دُّ ر ْم   وام أَ ل   وم، والعل   وم ال   يت ب   ا قِ   ف العُ رَ ْش   ك وه   و أَ رْ م الشِّ   ْل   منه   ا احملم   ود، كعِ  -1

 ة، وحنوها.عَ افِ ناعات النا والصِّ 
 يم.نجِ ر، والتَّ حْ م السِّ لْ ومنها املذموم، كعِ  -2
 يخ، وحنو ذلك.ارِ ع، وعلم التا ْر لشَّ نافاة فيها لِ م باألشعار اليت ال مُ لْ ومنها املباح، كالعِ  -3
 ب:م الواج  ل  الع  
م مع   ىن لَّ عَ ت َ يَ   ت   ه، ف َ بادَ ح ب   ه عِ ِص   تَ ت   ه، وَ يدَ قِ م ب   ه عَ لَ ْس   م م   ا تَ لَّ عَ ت َ م: أن يَ    لِ ْس   مُ  ب عل   ى ك   لا م الواِج   ْل   العِ 

ّلة إج  ااًل، وإن ك  ان ة والصَّ  ه  ارَ إج  ااًل، وأحك  ام الطَّ  تع  اىل ورس  وله  اهللِ  قا هما، وَح  ُض  ناقِ  وم  ا يُ نْي ت َ هادَ الشَّ  
ع يف احل رام، م يف المل ة ح ّ ال يَق ي رُ وم ا  لا ة ما ِي فَ عرِ ه مَ يْ لَ عَ ة ف َ ن كان له جتارَ يه، وإزكِّ م كيف يُ تعلَّ  ه مالٌ يْ دَ لَ 

 .(120)(( ملِ سْ مُ  ة على كلا يضَ رِ م فَ لْ ب العِ لَ طَ  )):ة، قال ريَ صِ وبَ  مٍ لْ على عِ  اهللَ  دَ بُ عْ وهكذا حّ ي َ 

                                      

َمِته ) 120 واه غريه، وقد اخُتِلف فيه: َفَضعََّفه َجاَعة ِمن العلماء، وقوااه آَخرون، وقد (، ور 224(، ح )1/81( رواه ابن ماجه يف ُمَقدِّ
(، 2/43(، وكشف الفاء )275َحسََّنه احلاِفظ ابن حجر، واملزِّي، والسُّيوطي، وغريهم، وانظر الكّلَم عليه ُمَطوَّالً يف املقاِصد احلَسَنة )ص 

د يف آخره:) وُمْسِلَمة(، وال أْصل لا يف احلديث، وَمعناها صحيح كما يف املقاِصد احلَسَنة (، وبعضهم يزي1/99وشرح ابن ماجه للسِّْندي )
 للسُّيوطي. جزء مطبوع يف طرق هذا احلديث.
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ل يف ُج  ع الرَّ َق  ة أن ي َ يَض  رِ م فَ ْل  ب العِ لَ  ق  ال عب  د اهلل ب  ن املب  ارك رمح  ه اهلل تع  اىل يف مع  ىن احل  ديث: إمن  ا طَ 
 .(121)مه لَ عْ أل عنه حّ ي َ سْ يَ ه ف َ ينِ دِ  رِ مْ أَ ن مِ  يءٍ شَ 

 م:ل  ل الع  ضائ  فَ 
إلي  ه،  بَ ِس  ح ب  ه إذا نُ رَ ْف  نه، وي َ ِس  ن ال يُْ ي  ه َم  عِ دَّ م ش  رفاً أن يَ لْ : كف  ى ب  العِ ق  ال عل  ي ب  ن أيب طال  ب 

 .(122)ن هو فيه أ منه مَ رَّ ب َ تَ أن ي َ  اً ما ل ذَ هْ ى بالَ فَ وكَ 
 ه، منها:تِ كانَ ة مَ عَ ف ْ ه ورِ فِ رَ شَ على  لا دُ ة تَ ريَ ل كثِ ضائِ م فَ لْ لعِ لِ 

  مصخص حص مس خس حس جس ُّٱة له، فقال تعاىل: يَ م بالشْ لْ العِ  لَ هْ ف أَ صَ تعاىل وَ  اهللَ  أنَّ  -1
 تعاىل. اهللِ  ةَ يَ شْ ث خَ ورِ م يُ لْ ، فالعِ [28]فاطر: اآلية  َّ

ط  ه: ] َّ ىه مه جه ين ُّٱة من  ه، فق  ال تع  اىل: ي ادَ الزِّ  بِ لَ  طَ بِ  ه ر رس  ولَ َم  تع اىل أَ  اهللَ  أنَّ  -2
14]. 
 اهللَ  م؛ ألنَّ ْل ل العِ ْض ة عل ى فَ اللَ ة الدا حَ ظ اب ن حج ر رمح ه اهلل تع اىل ع ن ه ذه اآلي ة: إهن ا واِض قال احلافِ 
 .(123)م لْ ن العِ  مِ إالا  يءٍ ن شَ ياد مِ دِ االزْ  بِ لَ طَ بِ  ه يَّ بِ ر نَ مُ أْ تعاىل مل يَ 

 هي مي خي  حي جي ٰه مه ٱُّٱ: ة، ق ال تع اىلرَ نيا واآلِخ ة يف الدُّ عَ ف ْ لرِّ ب لِ بَ م سَ لْ العِ  أنَّ  -3

 .[11]اجملادلة:  َّ مث هت مت هب مبهئ مئ
 ني.نِ ن املؤمِ ه مِ ة على غريِ عَ ف ْ يد رِ العامل مبزِ  صا ن على غريه، مث خَ ع املؤمِ فَ رْ تعاىل ي َ  اهللَ  واملعىن أنَّ 

ب  ا س مِ تَ ْل  يق  اً ي َ رِ طَ  كَ ن س  لَ ))... وَم  ق  ال:  يبَّ النَّ   أنَّ  ة، فع  ن أيب هري  رة ي  ق للجنَّ  رِ م طَ ْل  العِ  -4
 .(124)(( ةيقاً إىل النَّ رِ له به طَ  ل اهللُ هَّ ماً سَ لْ عِ 

ف عليه  ا، فق  ال: ي  ا أه  ل قَ  وَ ة ف َ ينَ  وق املدِ ُس  بِ  را ه َم  أنَّ   رياث األنبي  اء: فع  ن أيب هري  رة م ِم  ْل  العِ  -5
م سَّ  قَ ي ُ  رياث رس  ول اهلل ؟ ق  ال: ذاك ِم   ؟ ق  الوا: وم  ا ذاك ي  ا أب  ا هري  رة مزكُ َج  وق، م  ا أعْ السُّ  

رج  وا خَ د فَ م من  ه، ق  الوا: وأي  ن ه  و؟ ق  ال: يف املس  جِ كُ يبَ ِص  ذون نَ تأُخ  بون فَ هَ ذْ ن  ا، أال تَ  وأن  تم هاه
َّّ ف أب  و هري  رَ قَ  راعاً، ووَ ِس   ن  ا يْ ت َ ة، فق  د أَ م؟ فق  الوا: ي  ا أب  ا هري  رَ كُ ع  وا، فق  ال ل  م: م  الَ جَ  رَ ة ل  م ح  

                                      

( ع    ن املقاِص    د احَلَس    َنة، وَكْش    ف الف    اء املوض    ع السا    ابق، وانظ    ر لّلس    تزادة يف املوض    وع: ِمْفت    اح دار السَّ    عاَدة الب    ن الَق    يِّم  121
 (، يف الوجه الثااين والثاّلِثني بعد املائة.1/161)

 (.10( َتْذِكَرة السااِمع واملَتَكلِّم )ص  122
 (، أوَّل ِكتاب الِعْلم.1/141( فتح الباري ) 123
 (.2699(،رقم )4/2074( رواه مسلم، كتاب الذِّكر والداعاء والتَّوبة واالستغفار، باب: َفْضل االجِتماع على تّلوة القرآن ) 124
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 د أح داً م يف املس جِ ة: وم ا رأي تُ قسم، فق ال ل م أب و هري ر ئاً يُ يْ ر فيه شَ م نَ ، فلَ فيهنا لْ خَ دَ فَ  دَ املسجِ 
رام، فق ال واحلَ  ذاكرون احل ّللَ تَ م اً ي َ وْ ، وق َ ؤون القرآنَ رَ قْ ماً ي َ وْ ون، وق َ لا صَ ماً يُ وْ ؟ قالوا: بلى، رأينا ق َ 
 . (125) دث حممَّ اري م، فذاك مِ كُ لم أبو هريرة: ويَْ 

 د.بْ عَ لْ لِ  تعاىل الريَ  ة اهللِ ة على إرادَ ّلمَ ه عَ أنَّ  -6
، قال احلافظ اب ن (126)(( ينه يف الدِّ هْ قا فَ به خرياً ي ُ  د اهللُ رِ ن يُ مَ  ))ه قال:أنَّ   يبِّ عن النَّ  ة يَ عن معاوِ 

ن َم  ؛ ألنَّ ال ريَ  مَ رِ ين فقد ُح ه يف الدِّ قَّ فَ ت َ ن مل ي َ مَ  يث أنَّ صه: ومفهوم احلدِ خَّ لَ حجر رمحه اهلل تعاىل ما مُ 
ب  ه ال  ري، ويف  ي  دَ رِ ه م  ا أُ ف بأنَّ  وَص  أن يُ  حا ِص  يَ ه، ف َ ْق  ب فِ ال طالِ  يه  اً، و قِ ه ال يك  ون فَ ينِ  دِ  م  ورَ ف أُ رِ ْع  مل ي َ 

 .(127) اسِ ر النا ماء على سائِ لَ ل العُ ضْ فَ ر لِ ظاهِ  يانٌ ذلك بَ 
 م:ل  عَ ت َ م والمُ ن آداب العال  م  
ق   ال: يُ لِ  مَ ْل   العِ  بَ لُ   طْ ين، ال أن يَ رِ م اآلَخ   لِّ   عَ ه، وي ُ دَ ْح   وَ  ب   اً إىل اهللِ را قَ ت َ  مَ ْل   ل   ب العِ طْ اإلخ   ّلص: فيَ  -1

ة هادَ يل َش  ِص  حْ تَ لب  ه لِ طْ س، وال يَ ير يف اجمل  الِ دِ ْص  اس، والتَّ يم النا  ِظ  عْ ران، وت َ ع  امل، وال ملباه  اة األْق  
 .يا وِ يَ ن ْ ل دُ مَ ل با إىل عَ صَّ وَ ت َ ي َ 

ة، ّلثَ ر ثَ َك ة علي ه...(( وذَ ياَم القِ  ى ي ومَ َض قْ ي ُ  اسِ النا  لَ أوَّ  إنَّ  ))ه قال:أنَّ   يبِّ عن النَّ  روى أبو هريرة 
؟  ت فيه اْل مِ ها، قال: فم ا عَ فَ رَ عَ ه، ف َ مَ عَ ه نِ فَ رَّ عَ ، فُأيت به ف َ رآنَ أ القُ رَ ه، وق َ مَ لَّ وعَ  مَ لْ م العِ لَّ عَ ل ت َ جُ رَ  ))ومنهم:
ق ال: ع  امل، يُ لِ  مَ ْل  ت العِ ْم لَّ عَ ت َ  كت، ولكنَّ بْ ذَ رآن، ق ال: َك  الُق  ي  كَ ت فِ أْ ه، وق رَ تُ مْ لَّ م وعَ ْل  ت العِ ْم لَّ عَ ق ال: ت َ 

 .(128)(( اريف النا  يَ قِ لْ  أُ ه حَّّ هِ جْ على وَ  بَ ُسحِ ه فَ ر بِ أُمِ  ، مثا يلَ د قِ قَ ئ، ف َ قال: هو قارِ يُ لِ  رآنَ ت القُ أْ رَ وق َ 
 م:لْ ل بالعِ مَ العَ  -2
ده مث جِت   بٌ واِج   لَ ْع  ه  ذا الفِ  م أنَّ م املس  لِ لَ  عْ ة أن ي َ دَ  فم  ا فائِ  ل ب  ه، وإالا َم  م: العَ ْل  م مث  ار العِ ظَ  عْ ن أَ ِم   إنَّ 
ب، م اء ب ذا الانِ لَ العُ  مَّ ه ذا اه تَ  لِ اً عليه، وألجْ با كَ نْ راه مُ مث تَ  رامٌ حَ  لَ عْ ذلك الفِ  م أنَّ لَ عْ ، أو ي َ ضاً عنهرِ عْ مُ 

ل َم عْ ن ال ي َ َم  ما ذَ  )ل(، للخطيب البغ دادي، وكت اب:مَ العَ  مِ لْ العِ ضاء ن ذلك كتاب: )اقتِ بوا فيه، فمِ فكتَ 
 ما.هِ  تعاىل علير رمحة اهلله( للحافظ أيب القاسم ابن عساكِ مِ لْ عِ بِ 

                                      

وائ     د )جمم     ع الزَّ  (،103/1هي     ب غي     ب والِتَّ )الِتَّ ". نَس     ه حَ إس     نادُ  "ري واليثم     ي: اين يف األوس     ط، ق     ال املن     ذِ واه الطَّ     ( ر  125
124/1.) 

ين ) 126 (، ومس  لم،  71(، ح )1/164( متَّف  ق علي  ه، ص  حيح البخ  اري، كت  اب الِعل  م، ب  اب: َم  ن يُ  رِد اهلل ب  ه َخ  رْياً يُ َفقِّه  ه يف ال  دِّ
 (.1037(، ح )2/718: الن َّْهي عن املسألة )كتاب الزكاة، باب

 (.1/165( يُنظر: فتح الباري ) 127
 (.1905(، ح )3/1513( رواه مسلم، كتاب اإلمارة، باب: َمن قاَتل لِلرِّياء والسُّْمَعة ) 128
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َّّ ياَم  القِ  ي  ومَ  دٍ ْب  ما عَ دَ قَ   زولُ ال تَ   )):ق  ال  ن  اه، وع  ن فْ ه فيم  ا أَ رِ ُم  ص  ال: ع  ن عُ ع خِ بَ  رْ ل ع  ن أَ س  أَ  يُ ة ح  
 .(129)(( ل فيهمِ ه ماذا عَ مِ لْ ه، وعن عِ قَ فَ ن ْ يما أَ ه وفِ بَ سَ تَ ن أين اكْ ه مِ ّله، وعن مالِ بْ ه فيما أَ بابِ شَ 
 م:لْ ن العِ مِ  ة إىل اهلل مبا معهوَ عْ الدَّ  -3
 ول و غ وا ع ينِّ لِّ ب َ  )): يبِّ النَّ  لِ وْ ل قَ  ثْ م امل أمور ب ه يف مِ ْل ي غ العِ لِ بْ ن ت َ اس، وه و ِم لنا له لِ ذْ م: بَ لْ ن مثار العِ ومِ 
 .(130)(( ةآيَ 
 ع:واضُ التَّ  -4

 قٌ لُ  خُ ْ  م، ف الكِ يهِ رِ دَ زْ ويَ   اسَ ر النا ِق م، وال يتَ ْل ن عِ ل إليه ِم صَ ه وما وَ سِ فْ ن َ باً بِ ع عن اآلخرين ُعجْ فَّ رَ ت َ فّل ي َ 
ة قَ دَ ص ت َص قَ م ا ن َ  ))ه ق ال:أنَّ   يبِّ ع ن النَّ  ق حمم ود، فع ن أيب هري رة لُ ني خُ ع واللِّ واضُ ذموم، والتَّ مَ 
ّلم    ات ن عَ ، وِم    (131)(( هَع    ف َ  رَ إالا  هللِ  دٌ َح    أَ  عَ واَض    ، وم    ا تَ اً زا  ِع    إالا  وٍ ْف    عَ داً بِ ْب    عَ  ن م    ال، وم    ا زاد اهللُ ِم    
 ه.رانِ قْ ن أَ راً مِ دْ لى قَ عْ ه أَ ه أنَّ سِ فْ ى يف ن َ رَ  ي َ ري، وأالا بِ ام الكَ ف على الغري، واحِتِ طْ العَ ع: واضُ التَّ 
 ه:مِ لِّ عَ ب مع مُ الِ ب الطا دَّ أَ تَ أن ي َ  -5
ت إىل ِص  نْ ه، ب  ل ي ُ َع  قاطِ ّلم، وال يُ أو الَك   ه ال  وابَ قَ س  ابِ ؤال، وال يُ ب مع  ه يف السُّ  دَّ أَ تَ  ه، وي َ لا  م ه وجيِ ِتَِ حْ فيَ 
 م.لِّ ّلم املعَ ناء كَ ثْ د أَ حَ ث مع أَ دَّ حَ تَ ي َ  ه، والّلمِ كَ 

 ما ي  ا اب  ن َع   حا     نَ ت َ  ))فق  ال ل  ه: ت ب  ن ثابِ   دِ      يْ ركاب زَ       بِ  ذَ      خَ ه أَ ع  ن اب  ن عب  اس رض  ي اهلل عنهم  ا أنَّ  
 .(132)((  نامائِ لَ نا وعُ ائِ  َ كُ ل بِ عَ فْ ذا ن َ كَ ا هَ إنا ، فقال ابن عباس: اهلل  رسولِ 

 ه أنِم لْ عِ يط بِ ه فيم ا ال ِي عارُ ن ِش كُ يَ م، ولْ ْل دار األحك ام ب دون عِ وى وإْص ْت فَ أة عل ى الرْ م الُ دَ عَ  -6
، ق ال اب ن مس عود يءٍ َش  ف ك لا رِ ْع ه ي َ عم أنَّ زْ يَ   دٌ حَ (، فليس أَ  يرِ ال أدْ  (، أو ) ملَ عْ ال أَ  )يقول:
 َّمْل العِ  فُ ْص ي نِ رِ دْ ال أَ  ":عيبا ، وق ال الشَّ ن ونٌ جْ مَ ّ لَ فْ ت َ م ا ُيْس  يف ك لا  اسَ  النا يِت فْ الذي ي ُ  : إن 
 "(133). 

                                      

غي  ب والِتَّ 6/61( رواه الطَّ   اين يف الكبِ  ري ) 129 (:" إس  ناُده 4/396ِهي  ب )( ِم  ن ح  ديث مع  اذ، وه  ذا َلْفظ  ه، ق  ال املن  ذري يف الِتَّ
م   ذي بَِنح   وِه ) (، ع   ن أيب هري   رة، وق   ال:" َحَس   ن َص   ِحيح "، ورواه غ   ريهم، )انظ   ر: السِّلِس   َلة 2417(، ح )4/612َص   ِحيح "، ورواه الِتِّ

 (.946الصَّحيحة رقم 
 (.3461(، ح )6/496( رواه البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب: ما ذُِكر عن بين إسرائيل ) 130
 (.2588(، ح )4/2001( رواه مسلم، كتاب الِ ا والصَِّلة، باب: اسِتْحباب الَعْفو والتَّواضع ) 131
 (، وقال:" َصِحيح اإلسناد على َشْرط ُمسِلم ".3/423( رواه احلاكم يف مستدركه ) 132
 (.57-1/56)( رواه الداارمي  133
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 عن  عن رأيك، وإمنا ختِ  ك يف احلقيقة ال ختِ  أنَّ  تَ مْ لِ إذا عَ  مٍ لْ عِ  بغريِ  - ينيف الدِّ  -ل وْ ة القَ طورَ ر خُ هَ ظْ تَ 
 جف ُّٱٱرع يف ذلك، قال تعاىل:ك: هذا هو حكم الشَّ لَ أَ ن سَ مَ ك تقول لِ ، فكأنَّ ه سولِ تعاىل ورَ  اهللِ  مِ كْ حُ 

 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّٱٱ، وقال تعاىل:[36]اإلسراء:  َّ جك مق حق مف خف حف

 َّ من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث
 .[33]األعراف: 

ا ال يعلم  ون لوا عما  ئِ ة، فق  د ك  انوا إذا ُس  نَ َس  ة حَ لف الص  ا  أس  وَ وأص  حابه والسَّ   ولن  ا يف رس  ول اهلل 
 داً على ذلك:(، وإليك مثاالً واحِ  مهلل أعلَ ا (، أو ) ملَ عْ ال ن َ  (، أو ) يرِ دْ ال نَ  )قالوا:

َّّ رِ دْ ال أَ  ))را ؟ ق ال:ّلد َش ال بِ  فق ال: أيا   يبَّ ّلً س أل النَّ ُج رَ  أنَّ  م طعِ عن جبري بن مُ   لأَ ْس  أَ ي ح 
َّّ رِ أدْ ال َ  ))يَل عن ذلك، فقال: ْ جِ  لَ أَ سَ (( فَ  ج اء،   اهلل، مثم ا ش اءَ  ثَ بِ لَ ق ف َ لَ طَ (( ف انْ  يبِّ رَ  ألَ ْس  أَ ي ح 
 .(134)(( واقُ سْ األَ  ّلدِ البِ  رُّ فقال: شَ  ،عن ذلك يبِّ ت رَ لْ أَ إين سَ  ))فقال:

 ي.رِ دْ العامل: ال أَ  ولِ ل يف قَ صْ يث أَ م: هذا احلدِ قال احلاكِ 
ني  ِم  لِّ ، ف  ذن املتكَ بَّ دَ و  بَّ ن َه  َم   م  اء، وال يأخ  ذ ع  ن ك  لا لَ م العُ ه، وُه  عل  ى أهلِ   مَ ْل  ى العِ قَّ  لَ ت َ أن ي َ  -7

 .مٍ لْ مي بدون عِ حرِ يل والتَّ حلِ ع عن إطّلق التَّ رَّ وَ منهم ال يت َ  ريٌ كثري، وكثِ 
ة لَّ زَ ذلك مَ  م، فذنَّ هُ ن ْ د مِ حَ قاص أَ م انتِ دَ ت، وعَ منهم وامليِّ  يا م، احلَ هِ هودِ ير جُ ماء، وتقدِ لَ ة العُ حمبَّ  -8

 .(135)(( باحلرْ ه بِ تُ ن ْ اً فقد آذَ يا لِ ى يل وَ ن عادَ قال اهلل تعاىل: مَ  )):م، قال دَ قَ 
 .يلا وَ  فليس هللِ  هللِ  لماء أولياءَ ن العُ كُ عي رمحهما اهلل تعاىل: إن مل يَ افِ ل أبو حنيفة والشا قا

 كِ ْت  يف هَ  ة اهللِ ة، وع ادَ مومَ ْس م  اء مَ لَ العُ  حل ومَ  م اب ن عس اكر رمح  ه اهلل تع اىل: إنَّ وق ال احل افظ أب و القاِس  
 ه مب  وتِ تِ  وْ مَ  لَ ْب  تع  اىل ق َ  ّله اهللُ ب، اب  تَ ْل  الث َّ بِ  م  اءِ لَ ه يف العُ س  انَ ق لِ لَ  طْ ن أَ َم   ة، وإنَّ لوَم  عْ م مَ يهِ ِص  قِ تَ نْ مُ  أس  تارِ 
 .(136) بِ لْ القَ 

                                      

(، وغريهم، 90، 89/1(، واحلاكم )128/1، والطَّ اين )(81/2ار )كشف األستار (، والبزا 4/81( رواه أمحد يف املسند ) 134
(، وق د ذك ر يف ه ذا الكت اب 11-1/10يث املخَتصر يج أحادِ ة ال  ال  يف خترِ قَ واف َ وقال احلافظ ابن حجر:" هذا َحِديث َحَسن ". )مُ 

 ا فيه ِمن الشِّدَّة.(، باب: الفتيا وم65 – 1/35جلة ِمن اآلثار عن السَّلف، وانظر أيضاً: سنن الداارمي )
 (.6502(،ح )11/340( رواه البخاري كتاب الراقاق، باب: التَّواُضع ) 135
 (.12( عن التبيان يف آداب محلة القرآن، للنووي، الباب الثالث )ص  136
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ة هادَ يل َش د حتِص رَّ ض جمَ ، ول يس الغ رَ نيَّ َع مُ  دا ف عن د َح قا وَ م الت َّ دَ م، وَع ْل ب العِ لَ مرار يف طَ تِ االسْ  -9
ر، ق ال اإلم ام أمح د: ُم ر العُ ه إىل آِخ تِ يادَ م وزِ ْل يل العِ يف حتِص  را مِ تَ ْس م، ب ل يَ لْ ي العِ هِ تَ نْ ة مث ي َ نَ ي َّ عَ مُ 
 .(137) ْ  القَ  خلَ إىل أن أدْ  مَ لْ العِ  بُ لُ طْ ا أَ إمنَّ 

 م.لْ ل بالعِ مَ ن العَ ه، وهذا مِ نُ قِ تْ نه وي ُ ه يف اجملال الذي يسِ نِ طَ ه ووَ تِ مَّ أُ ة مَ دْ خِ  -10
د ِس   فْ ، وق   د ت ُ رَ ْك   ش الفِ وِّ َش   ، وتُ م   انَ ع الزَّ يِّ َض   ة، فذهن   ا تُ َع   افِ ة غ   ري النا راءَ ن الِق   ب ِم   الِ   ر الطا ذَ ْح   ليَ وأخ   رياً فَ 

، ول  يس امل  راد ب  رَ وُم   ن ع  امل وأس  تاذٍ ه ِم  ق بِ  ثِ  ن يَ رأ َم  ْق  ا ي َ ل عما  أَ ق  اء، وليْس  عل  ى االنتِ  د، وليْح  ِرصقائِ  العَ 
 يل.لِ قَ  ماءَ لَ العُ  ري، ولكنَّ ثِ اليوم كَ  اءَ را القُ  ة، فذنَّ راءَ د القِ م جمرَّ لْ بالعِ 
 :ةلَ األسئ  
 يل.مثِ ؟ مع التَّ  بم الواجِ لْ عِ ال دا : ما حَ 1س
 .هب مع أستاذِ الِ لطا ب لِ دَ ن أر ما ميكنك مِ : اذكُ 2س
ح ذل ك ضِّ ؟ وَ  اس الي ومة ب ني النا رَ ِش تَ نْ يح أهن ا مُ حِ م، وه ل َص ْل عِ  وى بغ ريِ ْت ث عن خط ورة الفَ : حتدَّ 3س

 وى.تْ ع يف الفَ را سَ ر التَّ ظاهِ ن مَ فه مِ رِ عْ راً بعض ما ت َ ذاكِ 
 م.هِ يرِ دِ قْ ت َ و ماء لَ ة العُ بَّ ث عن حم: حتدَّ 4س
ر منه ا، واذُك  عٍ وْ نَ   ه وم ك لا فْ مَ لِ  ي دٍ ع حتدِ ْض د يف وَ ِه ة، اجتَ َع خ رى غ ري نافِ ة وأُ َع عان: نافِ وْ ة ن َ راءَ : القِ 5س

 .ذلكة لِ لَ أمثِ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                      

 لّلْسِتزاَدة.(، )الَوْجه السااِدس والمسون(، وانظر 1/71( ِمن مفتاح دار السَّعادة لإلمام ابن القيم رمحه اهلل تعاىل ) 137
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 سيث الخام  د  الحَ 
بوا رَ ْش يباج، وال تَ وال ال دِّ  ي رَ رِ س وا احلَ بَ لْ ال ت َ  ))يق ول:  اهللِ  رسولَ  تُ عمسَ  قال: مان ة بن اليَ فَ ي ْ ذَ عن حُ 

 .(138)فق عليه (( متَّ  ةرَ نيا ولكم يف اآلخِ ها، فذهنا لم يف الدُّ حافِ لوا يف صِ ة، وال تأكُ ضَّ والفِ  بِ هَ ذَّ ال ةِ يَ يف آنِ 
 ي: او  يف بالر  عر  الت  

ل تِ ح داً، وقُ د أُ هِ م ه و وأب وه، وَش ي، أس لَ ِس بْ ر العَ : حسل بن ج ابِ ة بن اليمانفَ ي ْ ذَ حايب الليل: حُ هو الصَّ 
 اليمان با.

 ه عم ر لَ مَ عْ م، اس ت َ والِ حْ ني وأَ قِ ه عن املنافِ  ُِ خْ فيُ  اهلل  رسولِ  را ب سِ يث كثرية، وكان صاحِ روى أحادِ 
ل عثمان بن عفان تَ قْ بعد مَ  يف ة، تو فَ ي ْ ذَ ي عليه حُ لِّ صَ ن ال يُ ي على مَ لِّ صَ ال يُ  ن، وكان عمر على املدائِ 

  َ (139)ة ست وثّلثنيماً، سنَ وْ بأربعني ي. 
 ة: ي  غو  باحث الل  المَ 

 معناها الكلمة

ن ة ِم  ذَ َخ  ي  اب املتَّ ب، وه  ي الثِّ رَّ َع  مُ  يا ِس  يني، فارِ زْ ش والت َّ  قْ ج، وه  و ال  ن َّ بْ ن ال  دَّ غ  ة: ِم  أص  له يف اللا  يباج: الدِّ 
 يباج.ه بالدِّ رافُ طْ ت أَ نَ ي ِّ ج: الذي زُ بَّ اإلبريسم، واملدَ 

 ة.سَ مْ ع الَ بِ ة، وهي اإلناء الذي ُيشْ فَ حْ ع صَ جَْ  ها: صحافِ 
م، وليس إخباراً م وحالِ هِ عِ عن واقِ  نيا، وهذا إخبارٌ ار يف الدُّ لكفا ة لِ ضَّ ب والفِ هَ ة الذَّ يَ آنِ  إنَّ  :أي فذهنا لم: 

 ها لم.عن ِحلِّ 
 األحكام والتوجيهات:

د ذل ك م ا رواه ح رمي، يؤيِّ هي يقتضي التَّ ساء، وهذا النَّ جال دون النِّ يباج للرِّ احلرير والدِّ  هي عن لبسالنَّ  -1
، يِت مَّ أُ  ك ورِ ب عل ى ُذ هَ ي ر وال ذَّ رِ باس احلَ م لِ ُحرِّ  ))قال:  يبَّ النَّ  أنَّ  مذي وغريه عن أيب موسى الِتِّ 
 .(140)(( مهِ إلناثِ  لا وُأحِ 

                                      

(، 10/96(، ويف )5632(، برقم )10/94( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األشربة، باب: الشُّرب يف آنية الذََّهب ) 138
(، وأخرج   ه مس   لم يف ص   حيحه، كت   اب اللاب   اس والزِّينَ   ة، ب   اب: حت   رمي اس   ِتْعمال إن   اء ال   ذََّهب والِفضَّ   ة عل   ى الرِّج   ال والنِّس   اء 5633ب   رقم )

 (، واللَّفظ ملسِلم.2067(، برقم )3/1638)
 (.2/223(، واإلصابة )2/361( يُنظر: سري أعّلم النُّبّلء ) 139
 (، وقال:" حديث َحَسن َصِحيح ".4/217( يُنظر: سنن الِتمذي، كتاب اللاباس، باب: ما جاء يف احلرير والذََّهب ) 140
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ة ه يف س  احَ ة، ك  أن يت  اج إىل لبِس  حَ ة أو ملص  لَ رورة أو للحاَج  ن للضَّ  ح  رمي م  ا ك  ان ه  ذا التَّ ثىن ِم  س  تَ ويُ 
ص خَّ رَ  ))ق ال: ه، وحن و ذل ك، فق د روى البخ اري وغ ريه ع ن أن س شدلْ ض يف جِ رَ تال، أو يكون به مَ القِ 
 .(141)(( ماة بِ كَّ ير، حلِ رِ احلَ  سِ محن يف لبْ بري وعبد الرَّ لزُّ لِ   يبا النَّ 
مي، ح رِ ي التَّ ِض ي يقتَ ْه ة، والن َّ ضَّ هب والفِ رب يف آنية ال ذَّ ي عن األكل والشُّ هْ الن َّ  عليه احلديث: لا ا يدُ ما  -2

ة، ق   ال ينَ   لزِّ اذه   ا لِ س   ال، واختِّ عماالت األخ   رى كالوض   وء واالغتِ ر االس   تِ ي أيض   اً: س   ائِ ْه   وي   دخل يف الن َّ 
 .(142)( هاذُ م اختِّ رُ ه حَ مالُ عْ م استِ رُ ما حَ  )يخ اإلسّلم ابن تيمية رمحه اهلل:ش

  يبِّ ج النَّ وْ ة زَ مَ لَ َس  يد يف ذلك، فقد روى البخاري رمح ه اهلل ع ن أما دِ يد الشَّ عِ ن الوَ د مِ رَ م ما وَ د ما تقدَّ ويؤيِّ 
 .(143)(( منَّ هَ جَ  ه نارَ نِ طْ ر يف بَ جِ رْ ة إمنا جيَ ضَّ ب يف إناء الفِ رَ شْ الذي يَ  ))قال: اهلل  رسولَ  أنَّ 
ة، نَّ   ل الَ ْه   ة أَ يَ   ة بأهن   ا آنِ ضَّ   ب والفِ هَ ة ال   ذَّ يَ   رب يف آنِ األك   ل والشُّ    ي ع   نْه   ة الن َّ لَّ   ر يف احل   ديث عِ ذُِك    -3

 ّلً أخرى، وهي: لَ ماء عِ لَ ط العُ بَ نْ واست َ 

 ّلء.يَ والُ  رَ ب ْ ب الكِ لِ أهنا جتْ  (أ)

 ني.راء واملساكِ قَ لوب الفُ ر قُ سِ كْ مالا يَ عْ استِ  (ب)

 نيا.لوهنا يف الدُّ مِ عْ ست َ ار؛ ألهنم يَ فا ة الكُ شابَ مُ  (ج)

 يراً وإسرافاً.ذِ بْ ياعاً لألموال وت َ عمالا ضَ استِ  يف أنَّ  (د)

ال جي وز  هة، فذنَّ ضَّ ب أو الفِ هَ بال ذَّ  يا ي دخل في ه املطلِ  ةضَّ هب والفِ عمال آني ة ال ذَّ ر يف حت رمي اس تِ ِك ما ُذ  -4
 مي.حرِ ل يف التَّ خُ دْ ة فّل يَ يقَ قِ حَ  بٍ هَ ذَ ب وليس بِ هَ الذَّ  نِ وْ لَ بِ  يا لِ ا ال َمطْ عماله، أما استِ 

 ْ  الِك   سِ فْ  يف ال  ن َّ يبِّ رَ واإلس  راف ال  ذي ي ُ   فِ رَ ي إىل الت َّ  دِّ ؤَ م  ا ي ُ   ك  لا   بَ نَّ  جَ تَ م أن ي َ ي عل  ى املس  لِ غِ  بَ نْ ي َ  اما   -5
 .اسِ عايل على النا رور والتَّ ّلء والغُ يَ والُ 

ع واِض م يف مَ هِ تِ ش ابَ هنى عن مُ  سول ار، فالرَّ فا لكُ ة لِ شابَ ما فيه مُ  ب كلا نَّ جَ تَ م أيضاً أن ي َ على املسلِ  -6
 ه.ينِ يم دِ عالِ يذ تَ فِ نْ ة على ت َ يَّ ة املبنِ زَ ي ِّ مَ ته املتَ يَّ صِ خْ م شَ سلِ لمُ لِ  ة، وذلك ألنَّ يدَ دِ عَ 

                                      

 (.1/295لِلرِّجال ِمن احلرير للَحكَّة ) ( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اللاباس، باب: ما يُ َرخَّص 141
 (.1/103( نقّلً عن حاشية الرَّوض املربع، البن قاسم ) 142
 (.1/96( أخرجه البخاري يف كتاب األشربة، باب: الشُّرب يف آنية الِفضَّة ) 143
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 :ةلَ األسئ  
 .ا(، )لم(ها(، )فذهنَّ حافِ مائر اآلتية: )صِ ع الضَّ جِ رْ  مَ : بنيِّ 1س
 ؟ بهَ عمال اإلبريق املصبوغ بالذَّ : ما حكم استِ 2س
 ؟ يل على ذلكلِ ؟ وما الدَّ  ساءجال والنِّ ب للرِّ هَ ن الذَّ ة مِ و ساعَ م ألَ اذ ق َ : ما حكم اختِّ 3س
 ؟ جاللرِّ ير لِ رِ مال احلَ عْ مي استِ ن حترِ ة مِ مَ كْ : ما احلِ 4س



 69 

 
 ساد  يث الس  د  الحَ 

ل، أو أن وْ أو بَ    طٍ غ  ائِ ة لِ لَ  ب ْ ل القِ بِ قْ ت َ ْس  أن نَ  اهلل  ان  ا رس  ولُ لق  د هنَ  ))ق  ال: ع  ن س  لمان الفارس  ي 
م س لِ رواه مُ  .(( مٍ ظْ أو عَ  ي عٍ جِ رَ ي بِ جِ نْ ت َ ْس ج ار، أو أن نَ حْ ة أَ ّلثَ ن ثَ ِم  لا قَ أَ ي بِ جِ نْ ت َ سْ ني، أو أن نَ مِ اليَ بِ  يَ جِ نْ ت َ سْ نَ 
(144). 

 اوي:عريف بالر  الت  
ن ف  ارس، وك  ان ه ِم  لمان ال  ري، أص  لُ َس  ي، يع  رف بِ ِس  مان الفارِ لْ ي  ل أب  و عب  د اهلل َس  حايب اللِ ه  و الصَّ  

ن ق يف غ  زوة األح  زاب، ك  ان ِم  ر الن  دَ ، وه  و ال  ذي أش  ار  ْف  اهلل  ح م  وىل لرس  ولِ أص  بَ م و اً مث أس  لَ جموس  يَّ 
ي ل: م ات يف قِ ه، فَ تِ وْ ن مَ َم يف زَ  فَ لِ م، اختُ هِ ّلئِ بَ ون ُ  ج الِ الرِّ  ّلءِ َق ن عُ م، وِم هِ ّلئِ َض م وفُ هِ ادِ ها حابة وزُ خيار الصَّ 

 .مان ثْ ة عُ ّلفَ ، وقيل يف خِ ة عمر ّلفَ خِ 
 ة:غوي  ث الل  باح  المَ 
 معناها الكلمة

ذى ع األَ طَ قْ ه ي َ ألنَّ  ؛ي ب ذلكه ا، مسِّ تُ عْ طَ إذا قَ  :ه اتُ يْ ة وأنَ رَ جَ ت الشَّ وْ نَ  ننجاء: مأخوذ ِم االستِ  ي: جِ نْ ت َ سْ نَ 
ج  ار وحنوه   ا، ه بامل  اء أو باألحْ ِج    ع  ن خمرَ نْي يلَ بِ ن السَّ  ج ِم   ة ال  اِر عاً: إزالَ  رْ جاء َش   نْ عن  ه، واالس  تِ 

 مار.جْ ق عليه االستِ لَ طْ ها يُ ة وحنوِ جارَ كان باحلِ   ما ب أنَّ والغالِ 
 ىن.مْ د اليُ املراد باليَ  ني: مِ اليَ بِ 
 ث.وْ هو الرَّ  : يعٍ جِ رَ بِ 
 

 يهات:وج  األحكام والت  
 جه   ورُ  صا مي، وَخ   ح   رِ ي التَّ ِض   تَ قْ ي ي َ ْه   ة، والن َّ ض   اء احلاَج   ن   اء قَ ثْ ة أَ لَ   ب ْ بال القِ قْ ي ع   ن اس   تِ ْه   يف احل   ديث الن َّ  -1

م ا روى البخ اري وغ ريه ز؛ لِ ج ائِ ي ان فَ نْ ة يف الب ُ ض اء احلاَج ا إذا ك ان قَ راء، أما حْ يف الصَّ  يَ هْ اء هذا الن َّ ملَ العُ 

                                      

 (.262(، برقم )1/223( رواه مسلم يف صحيحه، كتاب الطهارة، باب: االسِتطابة ) 144
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ه تَ ي حاجَ ِض قْ ي َ   س ولَ ت الرَّ يْ يت، فرأَ ض ح اجَ عْ ب َ ة لِ َص فْ حَ  تِ ْي ب َ  ت ف وقَ ْي قَ ارت َ  )قال: عن ابن عمر 
 .(145)( امل الشا بِ قْ ت َ سْ ة، مُ لَ ب ْ القِ  رَ بِ دْ تَ سْ مُ 

ع  اً ب  ني ي  ان، جَْ نْ حراء أو يف الب ُ ق  اً، س  واء ك  ان يف الصَّ  لَ طْ ة مُ راَه  لكَ لِ  يَ ْه  الن َّ  ل  م أنَّ أى بع  ض أه  ل العِ ور 
 ة.لَّ دِ األَ 

ة، ح  ّ ض  اء احلاَج  رها ح  ال قَ بِ دْ تَ ْس  ها وال يَ لْ بِ قْ ت َ ْس  ة ف  ّل يَ لَ  ب ْ عل  ى اح  ِتام القِ  صَ م أن ي  رِ لِ ْس  لمُ واألوىل لِ 
 نيان.ولو كان يف البُ 

ة، كاألك  ل نَ َس  حْ  يف األش  ياء املستَ ل إالا مَ عْ ت َ ْس  م  ىن ال تُ اليُ  الي  دَ  م  ىن؛ ألنَّ نجاء بالي  د اليُ ي ع  ن االس  تِ ْه  الن َّ   -2
 سرى تكون لغري ذلك.ها، وعليه فاليد اليُ ة وحنوِ حَ رب واملصافَ والشُّ 

ملستحس  نة  ة، ف  ذذا كان  ت هن  اك حاج  ة يف اس  تعمالا لغ  ري األش  ياء الكراَه  ه  ي لِ النَّ  وذك  ر أه  ل العل  م أنَّ 
 نجاء فّل بأس.كاالستِ 

ع ن ثّلث ة أحج ار، وعلي ه ف ّل جي وز  نجى ب ا، وذل ك ب أن ال تق لا س تَ ة ال يت يُ د احلج ارَ د احلديث عدَ حدَّ   -3
ل ة ح   ّ يُص   ي   ادَ ن الزِّ ِم    دا بُ    ل ف   ّلُص   ، ف   ذن مل يَ حلا مَ  ال    ي   فُ ظِ نْ ل ت َ ُص   مل يّلث   ة إذا ص   ار عل   ى الثَّ االقتِ 
 قاء.يف واإلنْ نظِ التَّ 

ص ار عل ى امل اء، وجي وز ل المع بينهم ا، ف ذن مل يك ن فاالقتِ ضَ ة عن املاء ولذا فاألفْ يابَ ة نِ جارَ مال احلِ عْ استِ  -4
 ف.ظِّ نَ ي وي ُ نقِّ ا يُ ق وحنوها ما رَ ها كاملناديل والوَ االقتصار على احلجارة أو ما يقوم مقامَ 

م، وي دخل م ا يف ظْ ي ع، والعَ جِ : الرَّ نجاء ب ا، وه يم ثّلً لألش ياء ال يت ال جي وز االس تِ  اهلل  ب رس ولُ رَ َض  -5
 عناها، مثل: مَ 

 ها.واعِ ومات بأنْ عُ املطْ  (أ)

 ه.مِ كْ جاج وما يف حُ ج، مثل الزُّ يل الاِر زِ ف ويُ ظِّ نَ ما ال ي ُ  (ب)

 ة.جاسَ زيل النَّ ال يُ  سَ جِ النَّ  ة؛ ألنَّ سَ جِ األشياء النَّ  (ت)

جاس ات ن النَّ ر ِم اهِ ة الظا ظافَ نَ  فكم ا يري د اإلس ّلمُ ة، نَ ة والباطِ رَ اهِ ة الظا ظافَ ر والنَّ ْه الطُّ  ينُ ين اإلسّلم دِ دِ   -6
 د وحنوها.سَ ران واألحقاد واحلَ دْ ن األَ ن مِ ة الباطِ هارَ ص على طَ واألوسا ، فهو يرِ 

ر باِش  وحنوه  ا ال جي  وز أن تُ  لا وَج   ع  زَّ  هللِ  رٌ ْك  ب واألوراق ال  يت فيه  ا ذِ ن املآك  ل واملش  ارِ ة ِم  َم  رَ األش  ياء احملت َ   -7
 ة.سَ جِ شياء النَّ األَ 

                                      

(، ومسلم يف الطَّهارة، باب: 148(، رقم )1/250اري يف صحيحه، كتاب الوضوء، باب: التَّبَ راز يف البيوت )( أخرجه البخ 145
 (.266(، رقم )1/225االسَتطابَة )
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 م   ورِ ر أُ ب   ادات وس   ائِ العِ  م   ورِ ل ب   ني أُ ْص   ؤون احلي   اة، فل   يس يف اإلس  ّلم فَ ي   ع ُش   مِ ل لَ ي   ن ش   امِ دِ  اإلس  ّلمُ   -8
 تعاىل. اهللِ  ةِ يعَ رِ ق شَ ها وفْ احلياة كلا  أن تكونَ  دَّ بُ  ، بل الاحلياةِ 

 :ةلَ األسئ  
 ؟ جاءنْ : ما املراد باالستِ 1س
 ؟ جاءنْ يكون االستِ  شيءٍ  : بأيا 2س
 عليل:جاء مبا يلي، مع التَ نْ م االستِ كْ حُ  : ما3س

 ق.رَ الوَ  (أ)
 يل.دِ نْ مِ  ال (ب)

 ث.وْ الرَّ  (ج)

 يد.دِ احلَ  (د)

 س.لَ مْ ّلط األَ البِ  (ذ)
 .مامه بار اهتِ ظاهِ ن مَ لة أخرى مِ د أمثِ ظافة، أورِ مام اإلسّلم بالنَّ يث على اهتِ دِ احلَ  لا : يدُ 4س
ام ة أخ  رى عل  ى اح  ِتِ لَ   أمثِ ذل  ك، مث ب  نيِّ  حضِّ  ة، وَ س  ات اإلس  ّلميَّ يث عل  ى اح  ِتام املقدَّ دِ احلَ   : دلَّ 5س
 ر يف احلديث.كَ ذْ ا مل يُ سات ما املقدَّ 
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 ابعيث الس  د  الحَ 
اهلل، م ا  رقات، فقالوا: يا رسولَ م واللوس يف الطُّ اكُ إيا  ))قال:  يبَّ النَّ  أنَّ  عن أيب سعيد الدري 

ي ق رِ الطَّ  قا ه، قالوا: وما حَ قَّ حَ  يقَ رِ طوا الطَّ أعْ فَ   اجمللسَ م إالا تُ يْ ب َ فذذا أَ  ))ث فيها، فقال:دَّ حَ تَ ن َ  دٌّ نا بُ سِ ن جمالِ لنا مِ 
ق َف (( مت َّ  ري ع ن املنَك ْه ّلم، واألم ر ب املعروف والن َّ السَّ  دا ذى، ورَ األَ  ر، وكفا صَ البَ  ضا ؟ قال: غَ  اهلل يا رسولَ 
 .(146)ي خارِ فظ للبُ عليه، واللَّ 
 ي:او  عريف بالر  الت  

أب   و س   عيد ال   دري، وامس   ه: س   عد ب   ن مال   ك ب   ن س   نان، الزرج   ي األنص   اري حايب اللي   ل ه   و الصَّ   
ة َع  ي ْ د أب  و س  عيد الن  دق، وب َ هِ د، وَش  ُح  ن األنص  ار، استش  هد أب  وه ي  وم أُ ِم   إىل خ  درة، ح  يا  ةبَ ْس  ال  دري، نِ 

س نة أرب ع  م ات دين، ِه د الفقه اء اجملتَ يثاً، وك ان أَح دِ ني َح عِ بْ ف اً ومائ ة وَس لْ أَ   يبِّ ضوان، روى عن النَّ الرِّ 
 .(147)وسبعني 

 ة:ي  و  غَ باحث الل  المَ 
 معناها الكلمة

 رقات.حذير، واملعىن: احذروا اللوس يف الطا للتَّ  اكم: إيا 
والل                                        وس يف 

 رقات:الطا 
 روا اللوس.))اللوس(( منصوبة، أي: احذَ 

ق: ج   ع اء أيض   اً، وطُ   ر اء وال   را اء، ج   ع طُ   ُرق، بض   م الطا   اء وال   را رق   ات: بض   م الطا   والطُّ 
 ة.وارع واألسواق واألماكن العامَّ ن اللوس يف الشَّ ير مِ حذِ يق، واملقصود التَّ رِ طَ 

ع ِس ن اء، ه و املك ان املتَّ ع فِ ة: َجْ يَ نِ ((، واألفْ  ةيَ نِ عوداً باألفْ ا قُ كنا   ))ويف رواية عند مسلم:
 ت.يْ أمام الب َ 

نا ِس   ن جمالِ م   ا لن   ا ِم   
 : دٌّ بُ 

 ن.ماكِ ه األَ اللوس يف هذِ ك رْ م عن ت َ تُ عْ ن َ أي إذا امت َ 

ن الل  وس لك  م ِم   دَّ بُ   ث، واملع  ىن: إذا ك  ان النَّ  ر ويؤُ ي  ق ي  ذكَّ رِ ه  ا(، والطَّ قَّ يف رواي  ة: )حَ ري              ق ف              أعطوا الطَّ 
                                      

(، ويف كت   اب 2465(، ب   رقم )5/112( أخرج  ه البخ   اري يف ص   حيحه، كت   اب املظ  امل، ب   اب: أفِنيَ   ة ال   داور والل  وس فيه   ا ) 146
(، وأخرج     ه مس    ِلم يف ص    حيحه، كت     اب اللِّب    اس والزِّين     ة، ب    اب: الن َّْه    ي ع     ن الل    وس يف الطُّرق     ات 6229رقم )(، ب    11/8االس    ِتئذان )

 (.2121(، برقم )3/1675)
 (.3/479(، وهتذيب التَّهِذيب )3/168( يُنظر: سري أعّلم النابّلء ) 147
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 ة عليكم.بَ قوقه الواجِ يق وحُ رِ الطَّ  لوا آدابَ ثِ فامتَ  ه: حقَّ 
ع نِ   ن  ي   ث متتَ ْف   ن عل   ى الَ ْف   اق الَ ب   : إطْ ضا ر إلي   ه، وأص   ل الغَ   ظَ   ل النَّ ا ال ِي   عما    أيا  ر:صَ البَ  غضا 

 ة.يَ ؤْ الرُّ 
ه م، وما ش ابَ هِ زِ مْ م وغَ هِ قارِ م أو احتِ ضييق عليهِ التَّ  ن حنوِ ل مِ عْ أو فِ  ولٍ قَ ين بِ ن املارِّ أي مِ  ى:ذَ األَ  فا كَ 

 ذلك.
 

 وجيهات:األحكام والت  
ى أَ ْن  اآلداب، وي َ  وا لُ  ، وعُ ّلقِ ْخ  األَ  وا ومُس   م  ور،ع  ايل األُ م إىل مَ ع املس  لِ مَ ب  اجملتَ  يا قَ  ف اإلس  ّلم إىل الرُّ ه دِ يَ  -1

ط ب  ني بِ رْ ة، تَ   َف  ة وأُلْ ع حمبَّ  َم  ع جمتَ َم  ي  د أن يك  ون اجملتَ رِ ني، ويُ ِش  ل مَ َم  أو عَ  ءٍ يِّ َس   قٍ لُ  خُ  ه ع  ن ك  لا ب  أفرادِ 
ة رَ ح   ول ظ   اهِ ه   ا رادِ فْ ة وأَ مَّ   د األُ ة ب   ني قائِ   فَ   ة الادِ َش   ة، أال ت   رى إىل تل   ك املناقَ دَّ ة وامل   وَ وَّ ُخ   ره األُ ناِص   عَ 
ه علي  ه إىل ّلمُ لوات اهلل وَس  م َص  لَّ دَ ع، فَ  َم  ت اجملتَ دَ َس  فْ ها ألَ عِ ْض  ت عل  ى وَ يَ  قِ ة، ل  و بَ مَّ  هِ ة مُ يَّ  ماعِ اجتِ 
 يم جتاهها.لِ ع السَّ ضْ الوَ 

 ش   ؤونِ  ق   وق اآلخ   رين، ويف ك   لا ة حُ عايَ   ه، ويف رِ ه وآدابِ   ّلقِ   خْ ه وأَ يعِ ش   رِ يف تَ  يا ين اإلس   ّلمِ ل ال   دِّ تكاُم    -2
 .بٍ هَ ذْ أو مَ  ينٍ دِ  د يف أيا وجَ يع ال يكاد يُ رِ شْ احلياة، تَ 

 ب على اللوس فيها أضرار، منها: تَّ رَ ت َ ه ي َ لوس؛ ألنَّ لجُ ة أهنا ليست لِ ة العامَّ يَ نِ فْ يق واألَ رِ ل يف الطَّ األصْ  -3

 ة.نَ ت ْ لفِ ض لِ عرُّ التَّ  (أ)

 ز.مْ ز واللَّ مْ والغَ  با إيذاء اآلخرين بالسَّ  (ب)

 اس.للنا ة ّلع على األحوال الاصَّ االطِّ  (ج)

 ة منه.دَ ياع األوقات مبا ال فائِ ضَ  (د)

 يق، وهي:رِ قوق الطَّ هذا احلديث بعض حُ   سولِ ض الرَّ رْ عَ  -4

، نا هُ جَ وائِ ني َح  ِض  قْ يت ي َ س  اء ال  ّلا النِّ  ض مل  رورِ رَّ َع  ريق مُ م  ات، ف  الطَّ ر يف احملرَّ ظَ  ه ع  ن النَّ فا  ر وكَ َص  البَ  ضا َغ   (أ)
 روف، يق  ولوال والظُّ  ْح  األَ  د ب  ا يف ك  لا يُّ  قَ ب الت َّ جِي  ن الواجب  ات ال  يت م  ات ِم  ر ع  ن احملرَّ َص  البَ  ضا وَغ  

 يف ىف يث ىث نثمث زث رث يتىت نت مت زت رت يب ىب ُّٱتع               اىل: 
 .[30]النُّور:  َّ ىق
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باب ء، كالسِّ    يِّ داء ب    الكّلم السَّ    رياً، مث    ل االعتِ    غِ رياً أو َص    بِ    ه كَ واِع    نْ ي    ع أَ مِ ة بَ ذى ع    ن امل    ارَّ األَ  فا َك     (ب)
م، ر يف بي   وت اآلخ   رين ب   دون إذهنِ   ظَ داء ب   النَّ ة، وك   ذا االعتِ   يَّ رِ خْ السُّ   ة، واالس   تهزاء، و يبَ   م والغِ تائِ والشَّ   
 ها، وغري ذلك.ر إيذاء ألهلِ دَ صْ يوت، فهي مَ البُ  مامَ ة أَ يَ باألفنِ  ةِ رَ ب الكُ عِ ل يف اإليذاء أيضاً لَ خُ دْ ويَ 

  مم خم حم جم ُّٱ ب، يق  ول تع  اىل:ّلم واِج  السا   دَّ رَ  ّلم، وق  د أج  ع أه  ل العل  م أنَّ السَّ   دا رَ  (ج)

االبت داء  ن املعل وم أنَّ ، ومِ [86]النِّساء:  َّ مي خي حي جي ٰه مه جه هنمن خن حن جن
 ة.كَ ة وال َ محَْ ة والرَّ ّلمَ السَّ عاء بِ ني، فهو دُ ة املسلمِ ّلم حتيَّ لها، والسَّ ر فاعِ ة يؤجَ ّلم سنا بالسَّ 

 ر؛ ألنَّ كْ ال  ذِّ بِ  صا وُخ  ع امل  ذكور يف احل  ديث، ابِ  الرا  قا ر، ه  ذا ه  و احلَ  ي ع  ن املنَك  ْه  والن َّ  ر ب  املعروفِ ْم  األَ  (د)
 رات فيه.جود املنكَ ة وُ ظنَّ ه مَ يق وحنوَ رِ الطَّ 

 ام يل ىل ُّٱٱة عل ى ه ذا املب  دأ العظ يم، منه ا قول ه تع  اىل:نَّ ص وص الكت  اب والسُّ ت نُ رَ وق د تض اف َ 

 .[104]آل عمران:  َّ ني مي زي ريٰى ين ىن نن من زن رن مم
س، يت الع    اطِ مِ ْش    لك    ّلم، وتَ ن اْس    ري    ق، ومنه    ا: حُ حق    وق الطَّ  كر بع    ضِ ذْ أخ    رى تَ     ت نص    وصٌ وردَ  -5

امل، جعه  ا احل  افظ م الظا  ْل  ظُ  دا يل، ورَ بِ ان، وإرش  اد السَّ  ريْ ة احلَ  دايَ  ز، وهِ ة الع  اجِ ة املله  وف، وإعانَ  وإغاثَ  
 ه: ابن حجر رمحه اهلل بقولِ 

 .ساناإنْ  قِ لْ الَ  رْيِ خَ  لِ وْ ن ق َ مِ  يقِ رِ طَّ     عل  ى ال  وسَ    جل   ال ن رامَ مَ  آدابَ  تُ عْ   مَ  جَ 
 انا.            سإحْ  دَّ اً رُ      ّلمساً، وسَ      عاطِ   مِّتوشَ  ّلمَ     ن الكَ     سِ حْ ، وأَ ّلمَ ش السَّ        فْ أَ 

 انا.ريْ  حَ دِ يًّل، واهْ      بِ سَ  دِ     فان، اهْ لَْ           ث غِ ن وأَ     أعِ  اً وم     ظلن، ومَ ل عاوِ مْ يف احلَ 
 .(148)ا          النوْ مَ  رَ كْ ر ذِ فاً، وأكثِ رْ طَ  ضا وغُ  ذى أَ  فا      ر، وكُ كْ      عن نُ  هَ     ر، وانْ رف مُ بالعُ 
 َلة:األسئ         
 ؟ ةة العامَّ يَ يق، واألفنِ رِ ل يف الطَّ صْ : ما األَ 1س
 مات.رَّ حَ لمُ ر لِ ظَ النَّ  وازِ م جَ دَ ليّلً على عَ ر دَ : اذكُ 2س
 ه.دِ وائِ فَ  ر بعضَ بات، اذكُ ن الواجِ مِ  بٌ : األمر باملعروف واجِ 3س
 ؟ ينرِ اآلخَ  إيذاءِ  نَ مْ ل ضِ خُ دْ ؟ وهل تَ  درانة على الُ تابَ ك يف الكِ : ما رأيُ 4س
 ح ذلك.م، وضِّ ة املسلِ رمَ على حُ  : احلديث يدلا 5س
 ؟ ؟ وملاذا ّلمداية السَّ ساء الري( هل جيوز أن تكون بِ باح الري، ومَ : )صَ 6س

                                      

 (.11/11( ينظر: فتح الباري ) 148
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 نام  يث الث  د  الحَ 

 راءَ مِ  ك ال رَ ن تَ  َم ة لِ النَّ  ضِ بَ يف رَ  تٍ ْي ب َ بِ  يمٌ عِ أنا زَ  )): قال: قال رسول اهلل لي عن أيب أمامة الباهِ 
ن ُس ن حَ َم لِ  ةِ ل ى النَّ عْ يف أَ  تٍ ْي ب َ حاً، وبِ وإن كان مازِ  بَ ذِ الكَ  كَ رَ ن ت َ مَ لِ  ةِ النَّ  طِ سَ يف وَ  تٍ يْ ب َ اً، وبِ قا وإن كان حمُِ 

 .(149) نٍ سَ حَ  (( رواه أبو داود بذسنادٍ  قهلُ خُ 
 عريف بالراوي: الت  

م اً  لْ ، روى عِ اهلل  ب رس ولِ ّلن، صاحِ جْ حايب الليل أبو أمامة الباهلي، امسه: ُصدي بن عَ هو الصَّ 
 .(150) وأرضاه كثرياً، مات سنة إحدى ومثانني، وقيل سنة ست ومثانني، 

 ة:غوي  المباحث الل  
 معناها الكلمة

 .[72]يوسف: َّ ِّ ُّ َّ ُّٱه وتعاىل: اهلل سبحانَ  يل، ومنه قولُ فِ ن والكَ امِ الضا  عيم: الزَّ 
 ر.صْ املراد به هنا: القَ  البيت: 

 ة.ل النَّ فَ سْ بفتح الراء والباء، واملراد به هنا: أَ  ة: ض النَّ بَ رَ 
ل، وْ لَق  زييف  اً لِ ه تَ ت يف قولِ  ْن  عَ إذا طَ  :هتُ  ي ْ ق  ال: مارَ دال، يُ بكس  ر امل  يم، وامل  راد ب  ه هن  ا: الِ   املراء: 

 ل.لقائِ غرياً لِ صْ وتَ 
 ل فيه.يما جيادِ معه فِ  قا بضم امليم وكسر احلاء وتشديد القاف، أي: وإن كان احلَ  اً: قا حمُِ 
 ع.ّلف الواقِ ق، وهو اإلخبار خبِ دْ الصِّ  دا ضِ  ب:ذِ الكَ 

 
 
 
 

                                      

( 7488(، ح )8/98(، والطَّ  اين يف الكب ري )5/150ب اب: يف حس ن الل ق )( أخرجه أبو داود يف سننه، كت اب األدب،  149
مذي يف سننه، كتاب الِ ا والصَِّلة، باب: ما جاء 2/307وقال ابن الَقيِّم يف مدارج السااِلكني ) (، رواه الطَّ اين وإسناده صحيح وبنحوه الِتِّ
 (.4/358يف املراء ِمن حديث أنس بن مالك )

 (.4/420(، وهتذيب التَّهذيب )3/359 أعّلم النُّبّلء )( يُنظر: سري 150
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 يهات:وج  األحكام والت  
ة بَ  غِّ رَ مُ  ةٍ ورَ ُص  د وآداب وأخ  ّلق بِ ائِ  و ن فَ ه ِم  يْ  دَ ض م  ا لَ رِ ْع  ح، ه  و ال  ذي ي َ اِص  اجح وامل  ريب النا ي  ة النا  اعِ الدا  -1

، له  ا قب والً كرمي  اً، وهك ذا ك  ان رس  ول اهلل بَ قْ ي َ ف، ف َ هُّ لَ وت َ  قٍ وْ َش   ك لا ع بِ امِ اه ا السا  قا لَ ت َ ة ح  ّ ي َ قَ وِّ َش مُ 
 ن قام بذه اآلداب.مَ مانات لِ فهو هنا يذكر بعض هذه الضَّ 

عى إليه ا، وف از ْس ن يَ ح َم لَ س في ه املتنافس ون، ق د أف ْ ن افَ تَ س م ا ي َ َف ن ْ بون، وأَ الِ ل ب الطا طْ النة أعلى ما يَ  -2
علي ه،  ه اهللُ لَ هَّ ن َس َم ل لِ هْ ها غ اٍل، وه و َس ل احلصول عليها، مثنُ ل ألجْ مَ عْ ن ي َ د مَ عِ ر با، وسَ فَ ظْ ن يَ مَ 
 ن قام بذه األعمال الليلة.مَ ها لِ نُ مِّ ضَ يُ  سول والرَّ 

ج  ات درَ  س  ول  الرَّ ه امل  ؤمنني، ويف احل  ديث ب  نيَّ عب  ادِ لِ  وج  لَّ  ها اهلل ع  زَّ ج  ات كث  رية أع  دَّ رَ ة دَ يف النَّ   -3
  -ثّلث: صالٍ خِ  دِ حَ ى بأَ ن حتلَّ مَ لِ 

دة يم ال  ذي ال فائِ  ِق دال العَ رك الِ  ه تَ ة؛ ألنَّ  َج رَ د ب  ذه الدَّ ِع ة، وإمن  ا وُ ض النَّ بَ  ه يف رَ بُ ت رك امل  راء وص احِ  (أ)
 قا ل إىل احلَ وِص ضاء، وال يُ غْ ناء والب َ حْ ج الشَّ جِّ ؤَ ة، وي ُ جَّ ف احلُ لا كَ تَ ت، وَ وْ ع الصَّ فْ به رَ حَ صْ منه، والذي يَ 
 .قا ه على احلَ ماً أنَّ د جازِ قِ تَ عْ دال حّ ولو كان ي َ ك هذا الِ رُ ت ْ هو الذي ي َ  قا ن احلَ املطلوب، واملؤمِ 

ن الك ذب ه عدِ عْ ب ُ رجة بِ لت له هذه الدَّ صَ ة، وحَ ط النَّ سَ ه يف وَ بُ ب وإن كان مازحاً، وصاحِ ذِ ك الكَ رْ ت َ  (ب)
ق، والك   ذب دْ  مب   ا ه   و ِص   إالا  دقاً، وال َُي   ِ  اً وِص    حقا   ق إالا دق، ف   ّل ينِط   ه، والت   زام الصِّ   ه وفعلِ   بقولِ   
ّلث: إذا ق ثَ   ة املن   افِ آيَ    ))ق   ال: اهلل  رس   ولَ  أنَّ  ص   ال املن   افقني، ع   ن أيب هري   رة ن خِ ة ِم   لَ ْص   خَ 
 .(151)((  ن خانمتِ ف، وإذا أؤْ لَ خْ أَ  دَ عَ ب، وإذا وَ ذَ ث كَ دَّ حَ 
 ة.ه ضارَّ تُ بَ ة، وعاقِ يمَ خِ ه وَ تُ يجَ تِ نوب، نَ ر الذُّ بائِ ن كَ ة مِ ريَ بِ ب كَ ذِ والكَ 

ي إىل دِ ْه   ي َ  ج   ورَ الفُ  ، وإنَّ ج   ورِ ي إىل الفُ دِ ْه   ي َ  بَ ذِ الَك    ب، ف   ذنَّ ذِ م والَك   اكُ إيا    )):ق   ال رس   ول اهلل 
 .(152) (( اباً كذا   عند اهللِ  بَ تَ كْ  يُ ب حَّّ ذِ كْ يَ لَ  لَ جُ الرَّ  ، وإنَّ ارِ النا 

ل للذي يْ وَ  ))اس، فقد جاء يف احلديث:د إضحاك النا ذب، حّ ولو كان جملرَّ ديد للكَ هذا الوعيد الشَّ 
 .(153)((  له لٌ يْ له، وَ  لٌ يْ ، وَ مَ وْ القَ  كَ حِ ضْ يُ ب لِ ذِ كْ يَ ث ف َ دِّ يَ 

                                      

وم  ا  َّ يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱٱ( رواه البخ  اري يف ص  حيحه، كت  اب األدب، ب  اب: قول  ه تع  اىل: 151
 (.6095(، برقم )10/507يف )ينهى عنه من الكذب، 

 (.6095( البخاري يف صحيحه، املوضع الساابق، رقم ) 152
مذي، كتاب الزاهد ) ( رواه أصحاب السَُّنن ما 153 (، وقال في ه:" َح ِديث َحَس ن "، وق ال 4/557عدا ابن ماجه، ينظر سنن الِتِّ

 (.4/398ابن حجر رمحه اهلل:) إسناده َقِوي (، يُنظر: سبل السَّّلم )
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 ق باألموال.لِّ ب املتعَ ذِ ، وكذا الكَ ب على اهلل تعاىل أو على رسوله ذِ ب: الكَ ذِ واع الكَ نْ أَ  دا ن أشَ ومِ 
ه  لُ عامُ ، وتَ ناً َس ق ه حَ لُ ة، وخُ ي دَ فاته محَِ ن كانت ِص ة، ويصل عليه مَ ه يف أعلى النَّ بُ ق وصاحِ لُ ن الُ سْ حُ  (ج)

 .[4]القلم:  َّ ىن نن من زن ُّٱه اهلل تعاىل بقوله: حَ دَ ، الذي مَ سول الرَّ ياً بِ دِ تَ قْ كرمياً، مُ 
ة، روى رَ يف اآلِخ   يا، وعن  د اهللِ نْ اس يف ال  دُّ م عن  د النا  ر املس  لِ دْ ع قَ  فَ  رْ م  ال ال  يت ت َ عْ ر األَ ثَ  كْ ق أَ لُ  ن الُ ْس  وحُ 

ن ة ِم ياَم القِ  يزان العب د ي ومَ ل يف مِ قَ ث ْ أَ  ءٍ يْ ن شَ ما مِ  قال:))  يبَّ النَّ  أنَّ   رداءمذي رمحه اهلل عن أيب الدَّ الِتِّ 
 .(154)((  يءذِ البَ  شَ ض الفاحِ غِ بْ ي ُ  اهللَ  ق، وإنَّ لُ الُ  نِ سْ حُ 
ة، وأن دَّ ة وامل  وَ وَّ ُخ  واألُ  ةة واحملبَّ  َف  لْ ها األُ ودَ ُس  ي أن تَ غِ  بَ نْ اس، ي َ ط ب  ني النا  وابِ ة، وال  رَّ يَّ  ماعِ االجتِ  ّلق  اتالعَ  -4

ى إليه  ا، وعلي  ه عَ ْس  ي  دها اإلس  ّلم ويَ رِ د، هك  ذا يُ َس  واحلَ  لا ن، والغِ  غائِ ق  اد والضَّ  حْ ن األَ ِم   ةً يَ  خالِ  تك  ونَ 
 ّلقات.هذه العَ  وَ فْ ر صَ كِّ عَ ب اليت ت ُ وائِ راض والشَّ مْ األَ  نمِ  خالٍ  يا قِ ض نَ يَ ب ْ ه أَ بُ لْ م ق َ فاملسلِ 

ي إىل الوق وع دِّ ؤَ ل ي ُ ْع دال أو فِ أو ِج  ّلمٍ كَ   ة اهلل، فكلُّ يعَ رِ املصا  يف شَ  بِ لْ م على جَ دَّ قَ د مُ ء املفاسِ رْ دَ  -5
 .(155)عاد عنه تِ ه واالبْ كُ ْر ب ت َ ة، جيِ دَ سَ فْ يف مَ 
 ة:لَ األسئ  
 ؟ ض، املراء(ية: )زعيم، ربَ مات اآلتلِ : ما معىن الكَ 1س
 ؟ ة ذلكن، ما مثرَ ق احلسَ ن صفات املؤمن: اللُ : مِ 2س
 يث.دِ د احلَ ن فوائِ دتني مِ ر فائِ : اذكُ 3س
 .يثدِ لحَ ك لِ تِ راسَ دِ  ّللِ ن خِ ح املراد بذه الملة مِ ضِّ ة( وَ يَ م عالِ ة املسلِ : )مهَّ 4س
 ؟ ك منهفُ قِ وْ ة، ما مَ ئَ خاطِ  ةٍ مَ لِ كَ أ عليك بِ طَ خْ ك أَ يلُ مِ : زَ 5س
 : مثال للقاعدة الليلة: درء املفاسد مقدم على جلب املصا ؟6س
 

 
 
 
 

                                      

 يح ".(، وقال:" حديث َحَسن َصحِ 4/362( أخرجه الِتمذي يف سننه، كتاب الِ  والصِّلة، باب: ما جاء يف حسن اللق ) 154
(، والوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكليَّة للدكتور حممد صدقي البورنو 87( يُنظر يف القاعدة كتاب األشباه والنَّظائر للسُّيوطي )ص  155

 (.208)ص 
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 عاس  يث الت  د  الحَ 
ّلم! ي ا ُغ  ))م اً، فق ال:وْ ي َ   س ول اهللِ رَ  فَ لْ اس رضي اهلل عنهما أنه قال: كنت خَ عن عبد اهلل بن عبا 

ت نْ عَ ت َ ، وإذا اْس  اهللَ  لِ فاس  أَ  تَ لْ ك، إذا س  أَ ه جتاَه  دْ جِت   اهللَ  ظِ َف  ك، احْ ظْ  فَ يَْ  ظ اهللَ َف  م  ات، احْ لِ م  ك كَ لِّ عَ  أُ إينِّ 
ل ك،  ه اهللُ بَ تَ ق د كَ  ءٍ يْ َش  بِ إالا  ع وكَ فَ ن ْ مل ي َ  ءٍ يْ َش بِ  ع وكَ فَ ن ْ ت عل ى أن ي َ َع مَ ة لو اجتَ مَّ األُ  م أنَّ لَ ن باهلل، واعْ عِ فاستَ 

ت فَّ   جَ وَ  ّلمُ ْق   ت األَ َع   فِ علي   ك، رُ  ه اهللُ بَ   تَ  ق   د كَ ء إالا يْ َش   وك بِ را ُض   مل يَ  ءٍ يْ َش   وك بِ را ُض   ع   وا عل   ى أن يَ مَ تَ ول   و اجْ 
 .(156)يح حِ ن صَ سَ يث حَ دِ مذي، وقال: حَ (( رواه الِتِّ  فحُ الصُّ 

 اوي: عريف بالر  الت  
 ل.عريف به يف احلديث األوَّ سبق التَّ 
 ة: غوي  ث الل  باح  المَ 

 عناهامَ  مةل  الكَ 

 نا غ ِس  بلُ  ه إىل أن يَ تِ  الدَ ن ح  ني وِ ص ِم  خْ الشَّ   ق عل  ىلَ  طْ ري، ويُ غِ يب الصَّ  الغ  ّلم ه  و: الصَّ   ّلم: يا غُ 
 باب.الشَّ 

ه رَ ق   وف عن   د أواِم   ظ ذل   ك ه   و الوُ ف   ي   ه، وحِ واهِ ه ونَ رَ قوق   ه وأواِم   ه وحُ دودَ ظ ُح   َف   يع   ين احْ  :ظ اهللِ فَ احْ 
ن في ه إىل م ا ذِ ر ب ه وأَ َم ز م ا أَ ه فّل جياوِ دودِ ناب، وعند حُ يه باالجتِ واهِ نَ ثال، وعند باالمتِ 
 ى عنه.هنَ 

ه ينِ ه يف دِ ظَ ه، وأن يفَ لِ هْ ه وأَ دِ لَ ه ووَ نِ دَ ه يف بَ ظِ فْ حِ نياه، كَ صا  دُ يف مَ  ظه اهللَ فَ يَْ  املعىن أنَّ  ك: ظْ يفَ 
ظ  ه عن  د فَ ة، ويْ َم  رَّ هوات احملَ ن الشَّ  ة، وِم  لَّ بهات املِض  ن الشُّ  ه ِم  ياتِ  ه يف حَ ظَ  فَ حْ يَ ه ف َ وإميانِ  
 م.اه على اإلميان واإلسّلفا وَ ت َ يَ ه ف َ تِ وْ مَ 

 داد.يق والسَّ وفِ ر والتَّ صْ والك بالنَّ حْ أَ  معك يف كلا  ده جتاهك:جتِ 
ل أَ ت فاْس   لْ أَ إذا َس   
ت نْ عَ ت َ ، وإذا اْس  اهللَ 
 ن باهلل:عِ فاستَ 

 يه ىه مه ُّٱٱه:ّلتِ ع  ات َص  ن ركَ ِم   ةٍ ركَع   م يف ك  لا م  ا يق  ول املس  لِ ة لِ َق  واف َ ه  ذه مُ 
 .[5]الفاحتة:  َّ جي

 

                                      

مذي يف جاِمعه، كتاب ِصَفة الِقياَمة، باب: ) 156  (، ورواه اإلمام أمحد يف املسند2516(، برقم )4/667(، )59( أخرجه الِتِّ
(1/293.) 
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 يهات:وج  حكام والت  األَ 
م  ور أُ  ما ن أَه  ِم   ةً يَّ  لِّ د كُ واِع  ، وقَ ةً يَم  ظِ ص  ايا عَ ن وَ مَّ َض  تَ ب رمح  ه اهلل: ه  ذا احل  ديث ي َ افظ اب  ن رَج  ق  ال احل   -1

ل ْه ن الَ مِ  فاً سَ ، فوا أَ يشُ طِ ت أَ دْ ، وكِ يِن شَ هَ دْ أَ فَ  يثَ رت هذا احلدِ بَّ دَ ماء: تَ لَ ين، حّ قال بعض العُ الدِّ 
 .(157)ناه عْ مَ م لِ هُّ فَ ة الت َّ لَّ يث وقِ دِ بذا احلَ 

يم، قِ لوك املس تَ ة والسُّ لَ الفاِض  ّلقِ ْخ ة واألَ يمَ لِ ة السَّ يدَ قِ ها على العَ تِ ئَ شِ نْ ه، وت َ تِ مَّ يه أُ جِ وْ ت َ بِ   يبِّ مام النَّ اهتِ  -2
ة املع  اين، ل  ا ريَ ف  اظ، كثِ  لْ ة األَ يلَ  لِ م  ات قَ لِ ه كَ نَ  قَّ ري لَ غِ ّلم الصَّ  ه ه  ذا الغُ  َع  ب مَ ِك  ه ح  ني َر ظ هن  ا أنَّ  ّلحِ ف  تُ 
 ة.رَ نيا واآلخِ ة يف الدُّ بَ يِّ ها الطَّ جُ تائِ ها ونَ آثارُ 

وم ُق  ن ي َ َم  ة لِ َع  افِ ص  ايا النا ي الوَ دِ بات ليُ ْه  املناَس   لا غِ تَ ْس  أن يَ  - م  اً أو غريمه  الِّ عَ أب  اً أو مُ  - يبِّ رَ مُ  عل  ى ال   -3
يق شوِ يا، مثل: التَّ صاإليصال هذه الوَ  ةَ دَ يِّ الَ  ةَ يقَ رِ ن، والطَّ سَ احلَ  سلوبَ ل األُ مِ عْ ت َ سْ م، وأن يَ هِ تِ يَ ربِ على تَ 

 . سولُ ل الرَّ عَ ها، كما ف َ رِ كْ ة قبل ذِ علومَ لمَ لِ 
ه رِ وامِ أَ ل يف القي  ام بِ  ثِّ  مَ تع  اىل، املتَ  ظ اهللِ ْف  ة يف ه  ذه احلي  اة، ذلك  م ه  و حِ يَم  ظِ ة عَ يَّ س  ؤولِ ن مَ عل  ى امل  ؤمِ  -4

 ط   وطَ ب ه   ذه الُ حِ ْص   تَ سْ ه   ا، وأن يَ زُ جاوَ تَ ه ف   ّل ي َ ه، والوق   وف عن   د ح   دودِ رِ واِج   ي   ه وزَ واهِ ن   اب نَ واجتِ 
 ه.ياتِ حَ  ؤونِ يع شُ يف جَِ  ةَ يضَ رِ العَ 

 ها، فعلى سبيل املثال:ظِ فْ على حِ  ثا ر، أو باحلَ ارع احلكيم باألمْ ن الشا ت مِ ُخصَّ  عمالٌ ت أَ دَ رَ وَ  -5
 .[238]البقرة:  َّ جم يل ىل مل خل ُّٱّلة جاء فيها قوله تعاىل: الصَّ  (أ)
ق ال: ق ال رس ول  م، وغ ريهم، ع ن ثوب ان ، واحل اكِ وى اإلمام أمحد واب ن ماج هضوء، ر ة والوُ هارَ الطَّ  (ب)

 إالا  ض  وءِ عل  ى الوُ  ظَ افِ ، ول  ن ُي  ّلةَ م الصَّ  كُ  أعم  الِ رْي َخ   وا أنَّ م  لص  وا، واعْ يموا ول  ن حتُْ قِ تَ اْس   )):اهلل 
 .(158)((  نمِ ؤْ مُ 

 .[89]املائدة:  اآلية َّٱٱٱٱٱٱٱجض  مص ُّٱميان، قال تعاىل: األَ  (ج)
م  ا  ظَ ِف  ن حَ َم   ))ق  ال:  يبِّ ع  ن النَّ   ج، روى احل  اكم ع  ن أيب هري  رة رْ س  ان، والَف  ح، مث  ل: اللِّ ال  واِر  (د)

 .(159)((  ةن له النَّ مَ ضْ ه، أَ يْ لَ جْ ه، وما بني رِ يْ بني حلي َ 

                                      

 (.19(، شرح احلديث رقم )1/462( يُنظر: جامع العلوم واحلكم، البن رجب ) 157
(، واب  ن ماج  ه يف ُس  َننه، كت  اب الطَّه  ارة، ب  اب: احملاَفظَ  ة عل  ى 6/381( رواه اإلم  ام أمح  د يف مس  َنده بَِتْحِقي  ق أمحَ  د ش  اِكر ) 158
 (، ورواه وصحَّحه احلاكم على شرط الشَّيخني.1/101الُوضوء )

(، وَصحََّحه، ووافَ َقه الذَّهيب، وَأْصل احلَ ِديث يف البخ اري، لك ن بَِلْف ظ:) َم ن َيْض َمن يل 4/357( رواه احلاكم يف املستدرك ) 159
 (.6474ما بني حليَ ْيه وما بني رِْجَلْيه َأْضَمن له النَّة (، صحيح البخاري، كتاب الراقاق، باب: ِحْفظ اللِّسان، ح )
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ه، ويف نِ  دِ ظ  ه يف بَ فَ حْ يَ ي  اه، ف َ نْ ه يف دُ  فِظ   ل اهللُ ؤون احلي  اة، تكفَّ  ي  ع ُش  وراع  اه يف جَِ  اهللَ  ظَ ِف  ن حَ َم   أنَّ  -6
 ه.مالِ ه و لِ هْ ده، وأَ لَ وَ 

ه، تِ وَّ ف ق ُ عْ ه وَض  َِ ِك   يف ح الِ  ه اهللُ ظَ فِ ه حَ تِ حَّ ه وِص تِ وَّ ق ُ  ه وح الَ بابِ ه وَش رِ غَ يف ِص  اهللَ  ظَ فِ ن حَ مَ وعليه: فَ 
 ه.لِ قْ ه وعَ تِ وَّ ه وق ُ لِ وْ ه وحَ رِ صْ ه وبَ عِ مْ سَ ه بِ عَ ت َّ ه، ومَ ضِ رَ ومَ 

ن يم، وِم  قِ راط املس  تَ ي  غ ب  ا ع  ن الصِّ  زِ ال  يت يَ ة لَّ بهات املِض  ق  وع يف الشُّ  ن الوُ ه ِم  ينِ  ظ  ه يف دِ ه يفَ وكم  ا أنَّ  
 فيها. ل له الوقوعَ ها سَ يطان ويُ ها الشَّ نُ ي ِّ زَ ة اليت ي ُ مَ رَّ احملَ  هواتِ قوع يف الشَّ الوُ 
ة هادَ اه عل ى َش فا وَ ت َ يَ ّلك، ف َ ي غ والَ ن الزَّ ه ِم تِ وْ ه عن د مَ دَ ْب عِ ظ ه لِ فْ يا حِ نْ تع اىل يف ال دُّ  ظ اهللِ ْف ج حِ ت ائِ ن نَ مِ  -7

 ة.ل النَّ خَ نيا دَ ن الدُّ ه مِ ّلمِ ر كَ ت آخِ ن كانَ : ال إله إال اهلل رسول اهلل، فمَ احلقا 
ده ه جِت ظْ فَ ك، واحْ ظْ فَ يْ  ظ اهللِ فَ رة، ف احْ اآلِخ  ر، وأح والِ ن احلْش ده ِم عْ وكذا يفظه يف ق ه، وما يأيت ب َ 

-31]ق:  َّ حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم  خم  ُّٱك، يق  ول تع  اىل: جتاَه  
32]. 

ة، ق   ال اهلل تع   اىل ملوس   ى وه   ارون رَ نيا واآلِخ   يف ال   دُّ  فِ وْ ن الَ   ن ِم   ْم   تع   اىل: األَ  اهللِ  ظِ ْف   ات حِ ن مث   ر ِم    -8
أليب بك   ر   يبُّ ، وق   ال النَّ   [46]ط   ه:  َّ مص خص حص مس خسحس جس مخ ُّٱّلم: م   ا السَّ   عليهِ 
  ِاهللَ  ن إنَّ زَ م ا، ال حْت  هُ ث ُ ثالِ   اهللُ نْي ن َ ك ب  اث ْ نُّ م ا ظَ  ))دين ة النَّبويَّ  ة:م ا إىل املرهتِ جْ ومه ا يف الغ ار عن  د ه 
 .(160)((  ناعَ مَ 

باب ف، والشَّ   عْ والضَّ    ةِ وَّ ض، والُق   ة وامل   رَ حَ ر، والصِّ   ْق    والفَ ىَن ب ب   ني الغِ   لِّ   قَ ت َ يف ه   ذه احلي   اة مُ  اإلنس   انُ  -9
ك رِ ْق ف َ  ن معك يف حالِ كُ ك، يَ بابِ ك وشَ تِ وَّ ك وق ُ تِ حَّ ناك وصِ تعاىل يف غِ  ن مع اهللِ كُ ، وهكذا، فَ َ  والكِ 
 ك. َِ ك وكِ فِ عْ ك وضَ ضِ رَ مَ و 

 تعاىل:  اهللِ  ظِ فْ ن أسباب حِ مِ  -10
 د.يف املسجِ  ةً اعَ ها جَ تِ قْ يف وَ  ّلةِ ل، كأداء الصَّ مَ كْ ه األَ جْ ض على الوَ رائِ الفَ يام بِ القِ  (أ)
 ة.نَ السَّ ر أو هْ ن الشَّ ام مِ يام بعض األيا ر، وصِ تْ ة، والوِ بَ اتِ ن الرا نَ ل، كالسُّ وافِ ن النا طاع مِ ب مبا استَ رُّ قَ الت َّ  (ب)
 ياه.نْ ه ودُ ينِ داً يف دِ بَ ماً وأَ ه دائِ ظَ فَ تعاىل أن يْ  اهللِ  ؤالِ عاء ليّلً وهناراً، وسُ الدُّ  (ج)
 ك.ينَ ظون عليك دِ فَ ه، ويْ تِ ك على طاعَ عونَ جِّ شَ الك ويُ وْ ن مَ بونك مِ رِّ قَ احلني الذين ي ُ ة الصا بَ حْ صُ  (د)

 يه.واهِ ه ونَ رَ وامِ ك، وأَ قَ الِ ك وخبَّ ه رَ ف بِ رِ عْ ع الذي ت َ افِ م النا لْ العِ  بُ لَ طَ )ه ( 

                                      

 (.7/8يف صحيحه، كتاب َفضائل الَصحابة، باب: َمناِقب املهاجرين )( رواه البخاري  160
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 َّ  مهجه ين ىن من خن ُّٱتع   اىل إلي   ه بقول   ه:  ب اهللُ دَ ة، وق   د نَ   ب   ادَ عاء ه   و العِ ال   دُّ  -11

 مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط مض ُّٱ، وقال سبحانه: [60]غافر: اآلية 
 .[186]البقرة:  َّ حق
 رات، منها:مَ عاء ثَ وللد  

 يه.ر إلقْ ة والفَ ة له، وإظهار احلاجَ لَّ ؤال اهلل، والذِّ سُ  (أ)
 .را ع الضُّ فْ ع ودَ فْ ب الن َّ لْ ن جَ ي مِ اعِ ة حلاجات الدا يَ بِ لْ ت َ  (ب)
 ئات.يِّ ري السَّ فِ كْ نوب، وتَ ة الذُّ رَ فِ غْ يل، ومَ زِ واب الَ يم، والثَّ ظِ األجر العَ  (ج)
 تعاىل. اهللِ  ةِ يَّ عِ عار مَ شْ مان، واستِ ن واألَ مْ األَ  (د)
 .[5]الفاحتة:  َّ جي يه ىه مه ُّٱه تعاىل: ولِ قَ لِ  يقِ حتقِ  (ذ)

 غاث إالا تَ ْس   ، وال يُ  ب   اهللِ عان إالا تَ ْس    اهلل، وال يُ ل إالا ه ال ُيس   أَ فاد م   ن ه   ذا احل   ديث العظ   يم أنَّ   تَ س   ا يُ ما    -12
ق قَّ    حَ تَ ن ك    ان، وال ت َ ن    اً َم    كائِ    هللِ ة إالا ب    ادَ ن العِ ِم     عٍ وْ نَ      ف أيا رَ ْص     إىل اهلل، وال يُ أ إالا ، وال يُلَج    ب    اهللِ 
 د هلل تعاىل.رِّ جَ املتَ   بذا اإلخّلصِ ل املقصود إالا يْ ة ون َ اإلجابَ 

ن ل ه ِم  بَ تِ  م ا كُ إالا  دَ بْ يب العَ صِ ر عليه، وال يُ دَّ قَ ه مُ ه، فكلُّ عُ فَ ن ْ ه أو ي َ را ضُ ا يَ ياه ما نْ يف دُ  يب العبدَ صِ ما يُ  -13
 زث رث ُّٱٱيع  اً، ق  ال تع  اىل:ه  م جَِ د عل  ى ذل  ك الل  ق كلا َه  ق، ول  و اجت َ ابِ ير ذل  ك يف الكت  اب السا  ق  ادِ مَ 

 خت حت جت هب مب ُّٱ، وق    ال س    بحانه: [51وب    ة: ]التَّ  َّ يف ىف  يث ىث نث مث

 .[22]احلديد:  َّ حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت
يف  ضِ وْ ب ات والَ غَ هات والرَّ بُ لشُّ ّلم لِ ْس تِ  ه ذا االسْ يِن عْ ن أركان اإلميان، وال ي َ ر مِ دَ ضاء والقَ اإلميان بالقَ  -14

ر ه  و ال  ذي دَ والَق   ض  اءِ بالقَ ن  ا باإلمي  ان رَ مَ ّلالت، فل  يس األم  ر ك  ذلك، ف  ذن ال  ذي أَ راف  ات والضَّ  االحنِْ 
م ا ر لِ سَّ يَ مُ  لا ُك ل وا فَ مَ اعْ  ))ق ال:  اهللِ  رس ولَ  أنَّ  ه اهللُ مِحَ م رَ س لِ تاج، روى مُ واإلنْ  دا والِ  لِ مَ نا بالعَ رَ أمَ 
 .(161)((  له قَ لِ خُ 
 ة:لَ األسئ  
 ؟ ةلَ مْ ح املراد بذه الُ ضِّ (( وَ  كظْ يفَ  ظ اهللِ فَ احْ  )):: قال 1س
 ؟ ة منهاّلثَ ر ثَ تعاىل، اذكُ  اهللِ  ظِ ة حلفْ ينَ عِ مُ  ابٌ بسْ : هناك أَ 2س
 ؟ ث عن ذلكة، حتدَّ رَ نيا واآلخِ رات ذلك يف الدُّ د مثَ جيِ  ظ اهللِ ن يفَ : مَ 3س

                                      

 ( )شرح النَّووي(.12/150( رواه مسلم يف صحيحه، كتاب القدر، باب: خلق اآلَدِميا يف َبْطن أُمِّه ) 161
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ع وك فَ ن ْ مل ي َ  ءٍ يْ َش ع وك بِ فَ ن ْ ت عل ى أن ي َ عَ مَ ة لو اجتَ مَّ األُ  م أنَّ واعلَ  )): صلَّى اهلل عليه وسلَّم : قال4س
ح ذل  ك ضِّ  ين يف حاجات  ه، وَ رِ ب  اآلخَ  ني اإلنس  انُ عِ تَ ْس   ه  ذا أن ال يَ يِن ْع  (( ه  ل ي َ  ل  ك ه اهللُ بَ  ء ق  د كتَ يْ َش   بِ إالا 
 ؟ يلفصِ بالتَّ 

؟  ةي   ك يف ه   ذه املقالَ   أْ  وأن   ا هن   ا، م   ا رَ ييِن تِ أْ ق   ي يَ   زْ ل، ويق   ول رِ ِم   عْ ه، وال ي َ تِ   يْ س يف ب َ ج   الِ  : رج   لٌ 5س
 ؟ ليلماً له بالدَّ عِّ دَ مُ 

 ؟ ه هذافَ رُّ صَ رى تَ ر كيف تَ فى إىل آخَ شْ تَ سْ ن مُ ه مِ ضِ رَ عّلج مَ ل لِ قِ تَ نْ يض، وي َ رِ ل مَ جُ : رَ 6س
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 يندخ  الت  

 ؟ ةثَ الحاد   األشياء حكم يُعَرف كيف
 هأساَس  ينال دِّ  ل ذا اهللِ  ظْف وحِ  لُ ه،وأكمَ  يعرِ ْش تَ  نَس حْ أَ  في ه عدَ وْ وأَ  األدي ان، خ ام ياإلسّلمِ  ينالدِ  اهللُ  جعل
 ةيَّ رِ َش للبَ  ض اهارتَ  ال ذي هينُ دِ  فه و ،ك انٍ ومَ  م انٍ زَ  لك لا  ص احلاً  هلَ عَ وجَ  ة،نَّ والسُّ  الكت اب وهو عليه، ىَن ب ْ ي ُ  الذي
 .هاكلا 

 المل ة يف وه ي هش ريعاتِ وتَ  هكاِم حْ أَ  عل ى ةالَّ الدا  ت هلَّ أدِ  تع اىل اهلل عن وَّ  فق د ين،ال دِّ  ه ذا بق اء ولض رورة
 :- وعانِ نَ 

 .ذلك وغري ،جا واحلَ  ّلة،والصَّ  ة،هارَ الطَّ  أحكام يف ةدَ الوارِ  صوصكالنُّ  ه،نِ يْ عَ بِ  شيءٍ  على تدلُّ  ة،خاصَّ  ةلَّ أدِ  -1
  آي ات، تك ون ق د وه ذه ل ه، رْص حَ  ال م ا ك امحْ األَ  نِم  فيه ا لخُ دْ يَ  ةعامَّ  دواِع قَ  ه اتِ يقَ قِ حَ  يف ه ي ة،عامَّ  ةلَّ أدِ  -2

 أو ،[2]املائ  دة:  اآلي  ة َّ حك جك مق حق مف خفحف جف مغ جغ ُّٱتع  اىل:  هكقولِ  
 (162)((. رارضِ  وال رَ رَ ضَ  )) ال :موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  هكقولِ   أحاديث،

 .نيدخِ التَّ : نهاومِ  ة،بوَّ النُّ  دهْ عَ  بعد ةثَ احلادِ  شياءِ األَ  مُحكْ  فرَ عْ ي ُ  دواعِ القَ  هذه ّللخِ  نومِ 
 ينخ  د  الت   مك  حُ 

 : يلي ما ذلك على ةلَّ واألدِ  حرام،: حكمه
 تعاىل ذلك قوله ودليل ث،البائِ  عليهم وحرام بات،يِّ الطَّ  هلعبادِ  أباح تعاىل اهللَ  أنَّ  ةرَ املقرَّ  ةيَّ رعِ الشَّ  دالقواعِ  نمِ  -1

]األع راف:  َّ ىث نث مث زث رث يت ُّٱم: وس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ  هس ولِ رَ  فْص وَ  يف
 .بياهنا يأيت ةٍ علومَ مَ  أضرارٍ  نمِ  بهبِّ سَ يُ  ملا ث؛البائِ  يف خانالدُّ  خولدُ  يف لعاقِ  تابرْ . وال ي َ [157

 ة،ريَ كثِ   ذلك ةلَّ وأدِ  كال،شْ األَ  نمِ  لكْ شَ  بأيا  با اإلضرار مدَ وعَ  س،فْ الن َّ  ظفْ حِ  رةاملقرَّ  ةرعيَّ الشَّ  داملقاصِ  نومِ   -2
 هولُ وقَ ، [29]النِّس اء:  َّ زت رت يب ىب نب  مبزب رب يئ ُّٱ تع اىل: هولُ قَ  منه ا
 عل ى ةريَ بِ كَ  راراً أْض  نيخِ دْ التَّ  يف أن كا شَ  وال، [195بقرة: ]الاآلية  َّ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ: تعاىل
 تأيتوَس  ين، َِ تَ املعْ  ب اءاألطِّ  بذج اع وال ّلكِ  فلَ الت َّ  إىل ب ا يدِّ ؤَ وي ُ  ة،ريَ ثِ كَ  راضْم أَ  إىل هاوقُ ُس يَ  فه و س،فْ ال ن َّ 

 ح ار)انتِ : هبأنَّ  فوَص ويُ  ،)يءِط لبَ ا ل)القاتِ  ىمَّ َس يُ  ول ذلك تع اىل، اهلل ش اءَ  إن ذل ك نِم  ءٍ يْ َش  إىل ةاإلش ارَ 
 .)يءٌ طِ بَ 

                                      

 . )) الطااَعة: موضوع يف خترجيه سبق وقد وغريمها، ماجه، وابن أمحد، رواه ( 162
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 تَم رَّ ول ذلك حَ  كال،ْش األَ  نِم  لكْ َش  ب أيا  ب ه راراإلْض  مدَ وَع  ل،ْق العَ  ظْف حِ : ةرَ املق رَّ  ةيَّ رعِ الشَّ  داملقاِص  نوِم  -3
 .هاواعِ نْ أَ بِ  راتكِ املسْ  عاطيتَ  ةيعَ رِ الشَّ 
 مث عن ه عطَ انقَ  نَم  أو ر،ْم األَ  لَ أوَّ  همونَ دِ خْ تَ ْس يَ  نَم  عند اً يا لِّ جَ  هذا رهَ ظْ يَ  ات،ِتِّ املفَ  نمِ  خانَ الدُّ  أنَّ  تبَ ث َ  وقد
 لْج ألَ  ي ان؛حْ األَ  نِم  ريثِ كَ  يف ذلكبِ  سا ِي  ك اديَ  ال علي ه نَم دْ أَ  الذي كان وإنْ  منه، رثَ أكْ  َمن أو إليه، عادَ 
 .هزاجِ مِ  يف رثِّ ؤَ ت ُ  حَّّ  ةيَّ الكمِّ  يف ةيادَ زِ  إىل ة اجَ  هأنَّ  سا يِ  نمَ زَ  به را مَ  ماكلَّ  كولذلِ  ليه،عَ  ياداالعتِ 

 جك ُّٱ: تع اىل ق ال ع،فْ الن َّ بِ  امل رءِ  عل ى ع وديَ  فيم ا إالا  هفاقِ إنْ  مدَ وَع  امل ال، ظْف حِ : رةاملق رَّ  ةيَّ رعِ الشَّ  داملقاصِ  نومِ  -4
 [.26]اإلسراء: ٱٱٱٱَّخك حك
 .ةٍ عَ فَ ن ْ مَ  وال ةٍ طاعَ  غريِ  يف اإلنسانُ  هقُ فِ نْ ي ُ  ما: يرذِ بْ والتَّ  

 عقوق معليكُ  محرَّ  اهللَ  )) إنَّ : موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  اهللِ  رسول قال: قال ي اهلل عنهضِ رَ  عبةشُ  بن ةاملغريَ  عن
 (163) ((. املالِ  ةوإضاعَ  ؤال،السُّ  ةرَ ث ْ وكَ  وقال، قيل  :لكم هرِ وكَ  وهات، عنومَ  نات،البَ  دأووَ  هات،األمَّ 
 .ضحمَْ  رٌ رَ ضَ  هو بل منه، ةدَ فائِ  ال فيما لا ةإضاعَ  نيدخِ التَّ  على لوامْ األَ  إنفاقِ  يف أنَّ  لعاقِ  كا شُ يَ  وال
 .تعاىل اهلل شاء إن ةيَّ املالِ  هرارِ ضْ أَ  إىل ةٍ إشارَ  يدزِ مَ  يأيتوسَ 

 (164).  )( رارضِ  وال ررَ ضَ  )) ال :هبقولِ  موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  يبا النَّ  عليه صا نَ  ما ةرَ املقرَّ  ةيَّ رعِ الشَّ  دواعِ القَ  نمِ    -5

 : يلي فيما إجالا نميكِ  ة،عَ وِّ ن َ ت َ مُ  أضرار على لمِ تَ شْ مُ  نيخِ دْ والتَّ  ة،يعَ رِ الشَّ  يف فٍ تَ نْ مُ  ررَ فالضَّ 
 رَ هْ َش  نِ خِّ امل دَ  عل ى لِق ثْ وي ُ  لاون،واملَص  ة،َك املّلئِ  هتِ حَ رائِ بِ  ىذَّ أَ تَ ي َ  هأنَّ  : منه ا ة،ريَ ثِ كَ  يوِه : ةيَّ ينِ دِ  رارْض أَ  ) أ )

 هألنَّ  فه؛رِ عْ ي َ  كادُ يَ  فّل ةلَ افِ النا  يامصِ  اوأما  ه،مِ وْ صَ بِ  سنَ أْ يَ  كاديَ  ال هفذنَّ  نيخِ دْ لتَّ لِ  ينرِ املكثِ  نمِ  انك وإن وم،الصَّ 
 تهفوِّ يُ  وهذا م،هِ تِ بَ حْ صُ  أو م،هُ عَ مَ  رفَ السَّ  أو الري، لِ هْ أَ  ةِ سَ مبجالَ  حرَ فْ ي َ  كاديَ  ال هأنَّ : ومنها ه،تِ وَ هْ شَ  نمِ  همْ يرِ 
 .رياً كث اً ريْ خَ 
 دا تَ َش وتَ  ماع اهتم،واجتِ  مهُ َس جمالِ  مهِ يْ لَ عَ  دفِس ويُ  حته،برائِ  ريناآلخَ  يؤذِ يُ  هأنَّ  : منها : ماعيةاجتِ  أضرار  ))ب
 عطْ وقَ  ب ل ض،ب اغُ والتَّ  ةرَ ْف الن ُّ  ببِّ ُس ويَ  ط ار،القِ  أو ة،رَ ائِ الطا  رك وب ح الِ كَ  ،بٌ رَ ْه ومَ  بُدٌّ  منه نكُ يَ  مل إذا تهأذيَّ 
 .ذلك وحنو يارات،الزِّ  كرْ وت َ  صِّّلت،وال قّلئِ العَ 
 .نطَ والوَ  ةمَّ األُ بِ  قلَّ عَ يت َ  ما ومنها د،رْ الفَ بِ  قلَّ عَ ت َ ي َ  ما منها : ةيَّ مادِ  أضرار  ))ج
 .ذلك وغري ه،يابَ ثِ  دسِ فْ وي ُ  ،ردودٍ مَ  بّل همالَ  عيِّ ضَ يُ  هفذنَّ  د،رْ بالفَ  ةقَ لِّ املتعَ  األضرار اأما 

                                      

 (2408(، ح )5/68املال ) إضاَعة عن ينهى ما باب: االستقراض، كتاب : منها َمواضع يف لبخاري،ا صحيح عليه، متَّفق(   163
 (.2715ح ) (،3/1340املسائِل ) كثرة عن النَّهي باب: األقضية، كتاب يف ومسلم
 ( سبق خترجيه يف موضوع: ) الطااعة (.  164
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 ويف امل دخانون، فيه ا ببَّ سَ تَ ي َ  اليت قاحلرائِ  كثرة يف ةيَّ املادِ  هضرارُ أَ  رهَ ظْ فتَ  ن،طَ والوَ  ةمَّ األُ بِ  ةقَ لِّ املتعَ  األضرار اوأما 
 إىل يدِّ ؤَ ي ُ  ق د نيَ خِ دْ التَّ  أنَّ  كم ا ة،لَ طائِ  أم وال نِم  ه اّلجِ عِ  يف ةولَ الدَّ  فهرِ ْص تَ  وم ا ه،بِ بَ َس بِ  اجت ةالنا  األم راض
 .وغريها حااتصَ ومَ  ّلجاتعِ  نمِ  أيضاً  ذلك عبَ تْ ي َ  وما هوإنتاجَ  هتَ وَّ ق ُ  فعِ ضْ وتُ  ،عمَ تَ اجمل رمِّ دَ تُ  اليت راتاملخدِّ 
 عنِ تَ قْ م مُ لِّ املعَ  ل هثْ ومِ  نخِّ امل دَ  واألب ،)ةوَ دْ الُق بِ  ةيَ بِ )الِتَّ : ةيَ بِ الِتَّ  رقطُ  ما َه أَ  نِم  أنَّ  وذل ك: ةيَّ وِ ربَ تَ  أضرار ) د )
 رىيَ  ملا ة؛يفَ عِ ضَ  تكونُ سَ  دِ لَ الوَ  ةجابَ استِ  فذنَّ  ةئَ يِّ السَّ  ةالعادَ  هذه عن هدَ لَ وَ  ىهَ ن ْ ي َ  عندما وهو ني،دخِ التَّ  رِ رَ ضَ بِ 
 .خرىاألُ  ةيَ بِ الِتَّ  بوانِ جَ  على رثِّ ؤَ ي ُ  هرِ وْ دَ بِ  وهذا ل،عْ لفِ لِ  لوْ القَ  ةفَ خمالَ  نمِ 
 : منها اً،دا جِ  ةريَ كثِ  وهي: ةيَّ حِّ صِ  أضرار ()ه

 ة،دَ واملعِ  ة، وامل ريء،واحلنج رَ  والبلع وم، س ان،واللِّ  م،الَف  طانرَ َس  ةخاصَّ  طان،رَ السَّ  ضرَ َم لِ  يسئِ رَ  ببَ َس  هأنَّ    -1
 .هاوغريِ  م،والدَّ  ة،ئَ الرِّ  رطانوسَ 

 .قوْ والذَّ  ما الشَّ  يَت حاسَ  يف فاً عْ وضَ  ة،نَ مِ زْ مُ  و اة ق،لْ احلَ  يف آالماً  ببِّ سَ يُ    -2
 .ماغوالدِّ  بلْ القَ  ةطَ لْ جَ  ببِّ سَ يُ    -3
 .يوِ ئَ الرِّ  لا السُّ  ببا سَ يُ    -4
 .ةفَ والشَّ  نانَ سْ األَ  هوِّ شَ ويُ  ه،نَ دَ بَ  ما عُ ت َ  ةً رَ فْ صُ  أو ةقَ رْ زُ  هبِ صاحِ  على رهَ ظْ وتَ  ه،جْ الوَ  هوِّ شَ يُ    -5
 .بضَ الغَ  ةعَ رْ وسُ  ق،لَ القَ  ةرَ ث ْ وكَ  املزاج، بلُّ قَ ت َ    -6
ز ْج حَ  يعطِ تَ ْس تَ  ال دبِ الكَ  ألنَّ  جمه ود؛ أليا  واإلره اق بَع بالت َّ  نخِّ امل دَ  رعُ ْش يَ ف َ  د،بِ الكَ  يف مومالسُّ  سدَّ َك تَ ت َ    -7

 .ةيَّ ياضِ الرِّ  ةطَ شِ باألنْ  يامالقِ  عن فعِ ضْ يُ  فلذلك ة،ريَ ثِ الكَ  مومالسُّ 
 في ه، ق وعالوُ  أس باب وع ن عن ه، دْع الب ُ  علي ه بجِي  هوأنَّ  خان،ال دُّ  حت رمي يف لعاقِ  كا ُش يَ  ال هفذنَّ  ه،كلا  هذا بعد
 .عنه اإلقّلع يف دهِ وجيتَ  منه، صلَّ خَ يتَ  أن فيه عواقِ  هو نمَ  على بوجيِ 
 .همِ كْ حُ  يف لداخِ  هفذنَّ  منه دا شَ أَ  أو خانالدُّ  لثْ مِ  كان وما
 عل ى نيَ عِ يُ  أو لَ هِّ َس يُ  أن هنِ أْ َش  نِم  م ا وك لا  ب ه، ارواالجتِّ  ع ه،يْ ب َ  ض اً يْ أَ  مي رُ  هفذنَّ  خان،ال دُّ  ميرِ حَت  ن امْ لِ عَ  وإذا
 جك مق  حق مف خفحف جف مغ جغ ُّٱتع اىل:  قول ه عم وم منه ا ةلَّ أدِ  ةدَّ ِع  ذل ك وعل ى ه،لِ ناوُ تَ 

 .[2]املائدة: اآلية ... َّ مك لك خكحك
 (165).(( همثنَ  مرَّ حَ  ئاً يْ شَ  مرَّ حَ  إذا اهللَ  )) إنَّ  :موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  وقوله
 فيه: قوعالوُ  بابس  أَ  نم  

                                      

 ما حترمي باب: البيوع، كتاب والبيهقي، (،3488(، ح )302/2) يتةوامل الَْمر مثن يف باب: البيوع، كتاب داود، أبو ( أخرجه 165
  (.5/746املعاد ) زاد يف القيام ابن وصحَّحه (،6/13ِيلا أكله ) ال نَِساً  يكون
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 مآدَ  يِن بَ  واءإْغ  عل ى يصاحل رِ  وه و ه،لِ عْ فِ بِ  ل م طانيْ الشَّ  ةَس وَ سْ ووَ  اس،النا  نِم  ريثِ كَ  عن د اإلمي ان فعْ َض   -1
 .احلرام يف مهُ وإيقاعَ 

 ي هتِ فْ ن ي ُ عمَّ  ثَح بْ ي َ  أو ه،ب وازِ  هَس فْ ن َ  يِت ْف ي ُ  وال بعض ه،رِ رَ َض  أو ه كِم  اإما  لْه والَ  ل،ْق العَ  عل ى وىالَ  ةبَ لَ غَ  -2
 .همِ لْ عِ  على دمِ تَ عْ ي َ  ال نمَّ  بالوازِ 

 .مهِ كّلمِ ل بِ الاهِ  را ت َ غْ في َ  مال،وكَ  ةجولَ رُ  هأنَّ  مهِ مِ عْ وزَ  بذلك، وءالسُّ  ابأصح راءوإغْ  ني،نِ خِّ املدَ  ةبَ حْ صُ    -3
 عودية،املباركة، إذالسُّ  ول ةالدَّ  فقِ وْ مَ  إىل ريِش نُ  وهن ا ة،املش بوهَ  اإلع ّلم وس ائل بع ض يف ل ه ةيَّ وِ القَ  ةعايَ الدا    -4

 .ةيَّ اإلعّلمِ  هالِ سائِ وَ  يعجَِ  يف نيدخِ لتَّ لِ  ةعايَ الدِّ  تعَ ن َ مَ 
م ال، كَ  بهرْ ُش  يف أنَّ  نا ظُ ويَ  ص،قْ ب الن َّ  هِس فْ ن َ  يف سا ِي  ةالَهلَ  أو غارالصِّ  ضْع ب َ  أن وذل ك ة،يَّ خِص الشَّ  فعْ َض  -5

 .ةجولَ الرُّ  رظاهِ مَ  نمِ  هنَّ أَ  أو
ي د لِ قْ ت َ لِ  عونفِ دَ ْن وي َ  علي ه، غارَ الصِّ  ئجي رِّ  اما  )وغ ريهم ، نيِم لِّ عَ ومُ  ، )آب اء ب ارالكِ  نِم  ةخاصَّ  ه،عمالِ اس تِ  ةرَ ثْ  كَ  -6

 .ةئَ يِّ سَ  ةً وَ دْ قُ  ةاحلالَ  هذه يف يُعَت ون الذين ميهِ مِ لِّ عَ ومُ  مهِ آبائِ 
 .ةبَ جرِ والتَّ  ّلعاالطِّ  با حُ   -7
 .يا رِ سَ األُ  ككُّ فَ الت َّ    -8
 .هرارِ ضْ أَ بِ  هميفُ رِ عْ وت َ  نينِ خِّ املدَ  هؤالء لثْ مِ  حصْ نُ  عن ريينثِ الكَ  زوفعُ  -9

 منه: صل  خَ الت   يقر  طَ 
 ةبَ وْ ب اب الت َّ  نِم  ه ذا وأنَّ  ّل،وَع  ج لَّ  هللِ  إرض اءً  ترك ه علي ه بجِي  هوأنَّ  م،حمرَّ  لعْ الفِ  هذا بأن ماملسلِ  عارشْ استِ   -1

 .ةبَ الواجِ 
 .وإخّلص قدْ صِ بِ  عاءوالدُّ  باب،سْ األَ  لذْ بَ  مع عليه، لكُّ َو والت َّ  تعاىل باهللِ  ةعانَ االستِ    -2
 .ددُّ رَ الت َّ  مدَ وعَ  عنه، عّلاإلقْ  على ةمَ الازِ  ةقَ ادِ الصا  ميةزِ العَ  -3
 .مهِ ريِ غَ بِ  ةقَ ف ْ الرُّ  هؤالء غيريوتَ  املدخنني، سةجمالَ  ترك -4
 .مهِ زِ مْ ولَ  مهِ زِ مْ وغَ  نيطِ بِّ املثَ  ألقوال فاتااللتِ  مدَ عَ  -5
 .ةئَ يِّ السَّ  ةَ العادَ  هذه كَ رَ ت َ  نمَ  رأكثَ  فما ،دٌ فاسِ  مهْ وَ  هألنَّ  ه؛ركِ تَ  ةيَّ إمكانِ  مدَ عَ بِ  لالقائِ  هملوَ لِ  فاتااللتِ  دمعَ  -6
 .إليه اإلشارة تمَ دَّ قَ ت َ  اما  ذلك، وغري واملال سفْ الن َّ  على هرارِ ضْ أَ  عارشْ استِ  -7
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ة حابَ الصَّ  ح الَ  رذكُّ وتَ  ح،لَ ْص وأَ  عَف ن ْ أَ  هألنَّ  ج؛رُّ دَ تَ  ب دون ع هطْ قَ  وىلواألَ  ه،نِ متكُّ  لْب ق َ  هِ رِ ْم أَ  لأوَّ  يف ةً رَ باَش مُ  هُع طْ قَ  -8
 .(166.) نابَّ رَ  نايْ هَ انت َ   :وقالوا رة،باشَ مُ  ركوهاتَ  فقد ر،مْ الَ  تمَ رِّ حُ  حني عنهم اهلل رضي

ق د  ةريَ ِس يَ  ةرَ ت ْ ف َ  اأهنَّ  مولْ َيعلَ  ة،ي دَ دِ الَ  ةاحلالَ  عل ى دع وَّ يتَ  ح ّ ذل ك بع د ةرَ واملص اب َ  ْ  الصَّ  إىل ماملس لِ  يت اج   -9
 .زولتَ  ما عانرْ وسُ  مل،األَ  ضعْ ب َ بِ  فيها يسا 
 ال  )هلل د) احلْم : هرِ آِخ  يف وال ،)اهلل س م)بِ  ل هأوا  يف ل يس راباً َش  إنَّ : اسالنا  ضع بَ  هقالَ  م ا لْجَ أَ  فم ا رياً وأِخ 
 .فيه رَ ي ْ خَ 

 :ةلَ األسئ  
 ؟ ةبوَّ النُّ  رصْ عَ  بعد ةثَ احلادِ  ياءشْ األَ  مكْ حُ  ةفَ رِ عْ مَ  إىل يلبِ السَّ  كيف :1س
 . نيخِ دْ التَّ  حكم منها ذؤخَ يُ   كيفوبنيِّ  ة،العامَّ  ةلَّ دِ األَ  نمِ  ةّلثَ ثَ  راذكُ  :2س
 ؟ ةاحلالَ  هذه يف عصانِ  أنت فماذا ني،خِ دْ التَّ  ةعادَ بِ  ابتلي لك يقاً دِ صَ  أنَّ  تمْ لِ عَ  إذا :3س
 .ةيَ بِ الِتَّ  ةيَّ لِ مَ عَ  عافإضْ  يف نيخِ دْ التَّ  رثَ  أَ بنيِّ  : 4س
 

                                      

 ة.دَ املائِ  سورة ِمن (90،91اآلية ) عند كثري، ابن ريسِ فْ ت َ : يف ذلك ِصيلفْ ت َ  ( انظر: 166
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 (167) ةهيون ي  الص   ةركَ الحَ 
 ها:يفُ ر  ع  ت َ 

 .ةيَّ هودِ يَ  ةدولَ  يسني، لتأسِ طِ سْ لَ فِ  إىل مريهِ جِ وهتْ  مهِ لِ  َْ  وملِّ  هودِ اليَ  عجَْ  إىل فهتدِ  ةيَّ ياسِ سِ  ةركَ حَ كَ  :ةيَّ هيونِ الصُّ 
 رياهنالِ  رهْ وق َ  ني،طِ سْ لَ فِ  ألرض كمتلُّ  نمِ  ياليهودِ  صرنْ العُ  نيمتكِ  إىل فهتدِ   ةيَّ فكرِ  ةيَّ ينِ دِ  ةركَ كحَ  ةيَّ هيونِ والصُّ 

 .صهيون يف ةيَّ كرِ والفِ  ةيَّ واحلضارِ  ةيَّ وحِ الرُّ  العامل ةلطَ سُ لِ  يزركِ وتَ  األعداء،
 عرائِ وَش  وراةالتَّ  دقائِ عَ  نِم  عابِ النا  هيوينالصُّ  رْك الفِ  نِم  ص ولاأُ  دمِ تَ ْس تَ  ةيَّ ياِس سِ  ةرَك )حَ : الع ام مبعناه ا وه ي
 (168)(. لمودالتا 
 :ةي  والماسون   ةي  هيون  الص   بين قر  الفَ 
 ها،خاِص شْ وأَ  ض موهناومَ  ا،س لوبِ وأُ  هالِ كْ َش  يف ة، تَ  ةيا يهودِ  ةيَّ هيونِ الصُّ  أنَّ  إالا  ة،يَّ املاس ونِ  ةينَ رِ قَ  ةيَّ هيونِ الصُّ 
 .ةيَّ مِ العالَ  ةيَّ ليهودِ لِ  يا مسِ الرَّ  ييذِ نفِ التَّ  الهاز يهِ فَ  ر،باشِ مُ  يقرِ طَ بِ  هودِ اليَ  دافهْ أَ  وختدم
 .اليهود غري هاوائِ لِ  حتتَ  يوِ ضَ نْ ي َ  وقد ة،عامَّ  ةيَّ إنسانِ  اراتعشِ  رهِ ظْ تُ  ة،نَ طَّ بَ مُ  ةيَّ هودِ يَ  فهي ةيَّ املاسونِ  اأما 

 روفَ الظُّ  ئهتيِّ  ال يت ةيَّ فِ الَ  ةالق وَّ  يِه فَ  ر،باِش مُ  غ ري ي قرِ طَ بِ  اليه ودَ  خت دم ة،يَّ س رِّ  ةيَّ إحلادِ  ةيَّ مانِ لْ عِ  ةرَك حَ  وه ي
 .هادافِ هْ أَ  يققِ حْ تَ لِ  ةيَّ هيونِ الصُّ  مهادِ خْ تَ سْ تَ  ولذلك هود،ليَ لِ  واألوضاعَ 

 

                                      

 فلسطني(. بلدان )معَجم .الباء وفتح الاء، وسكون الصااد ِبَكْسر وهو بفلسِطني، الُقدس يف ِصْهَيون َجَبل إىل ِنسَبة: ( الصُّهيونية 167
  (.7)ص  الفاروقي إمساعيل .د ي،اليهودِ  ينالدِّ  يف ةهيونيَّ الصُّ  أصول: ( انظر 168
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 ةي  هيون  الص   يختار  
 .(169)ود هُ الي َ  يختارِ بِ  َيهاتارِ  بدأ مية،دِ قَ  ةرَ كْ فِ  هي

 ترَ َه ظَ  رَش عَ  عاِس التا  نرْ الَق  ويف امل يّلدي، رَش عَ  عابِ السا  نرْ الَق  يف ةيثَ دِ احلَ  ةيَّ هيونِ الصُّ  ظه ور ب دأ ولك ن
 )) )) هريت زل رهَ وظَ  بم، خاصا  نطَ وَ  يف اليهود يعجتمِ  إىل عودْ تَ  ةيَّ ياسِ سِ  ةركَ حَ كَ  العامل إىل ناً لَ عَ  ةيَّ هيونِ الصُّ 
 .م 1897 سنة يسراوِ سْ بِ  )) )) بال رمتَ ؤْ مُ  دَ ُعقِ  هتِ يادَ قِ وبِ  ة،احلركَ  يم لذهعِ زَ كَ 
 :يهيون  الص   رك  الف   سسُ أُ 

 ة بأرواحِ يهَ بِ شَ  ةيَّ يطانِ شَ  أرواح خرىاألُ  احرو واألَ  ،اهللِ  نمِ  ءزْ جُ  يلرائِ إسْ  بين أرواحفَ  ،املختارِ  اهللِ  بعْ شَ  اليهود   -1
 .احليوانات

ل دى  املخت ار بعْ الشَّ  هنِ وْ كَ لِ  الع امل؛ عل ى ةيادَ السِّ  له وتكون طلَّ سَ تَ ي َ  أن هقِّ حَ  نومِ  ،يا يلِ لإلسرائِ  كلْ مِ  نياالدُّ    -2
 .رشَ البَ  بين كلا  على اهللِ 

 بيه ا جِي ففِ  الع امل، عل ى رهتمطَ يْ َس  منه ا تبدأ اليت كازاالرتِ  ةطَ قْ ن ُ  وهي لليهود، األساس الدف هي نيلسطِ فِ  -3
 .امليعاد ضرْ أَ  األهنَّ  هم؛تُ لَ وْ دَ  تقومَ  أن

 أرض ه إىلعُ جِ رْ مَ  لصْ األَ  هذا وأنَّ  د،واحِ  لصْ أَ  إىل يمِ تَ نْ ي َ  داً،واحِ  باً عْ شَ  لونَ ميثِّ  العامل أحناء شّ يف اليهودَ  أنَّ  -4
 .(170)ة يَّ يلِ اإلسرائِ  ةيَّ النسِ  يف ضاءأعْ  العامل ديهو  باراعتِ  بجيَِ  مثَّ  نومِ  فلسطني،
 :ةي  هيون  الص   ةركَ الحَ  أهداف

 (171)عوب.م والشُّ مَ واألُ  ألديانلِ  يدِّ صَ لتَّ لِ  لم، ةيَّ ومِ والقَ  ةيَّ ينِ الدِّ  ةيَّ بِ صَ والعَ  اليهود، عند ةيَّ القتالِ  وحالرُّ  إثارة  -1
ي ل النِّ  رْه ن َ  نِم  دا متتَ  ال يت امليع اد أرض عل ى مهِ تِ ك ومَ حُ  ةإقاَم  ه و ل ذلك قلَ واملنطَ  الع امل، عل ى اليه ود رةطَ يْ َس    -2

  .(172) راتالفُ  رهْ ن َ  إىل
ل وَ ال دُّ  ك لا  فَ عِ ْض تُ لِ  ول؛ال دُّ  ب ني باحل رْ  ن ار وإش عال ع،ص ارَ تَ لتِ  وىالِق  ب ني ةدَ احلاقِ  ةالص ومَ  ن ار إش عالُ    -3

  .(173) همتُ لَ وْ دَ  وتقوم

                                      

 (.22  )ص رشدي عمر: ( الصُّهيونية 169
 (.16-11  )ص ياغي أمحد اعيلإمس .د الصُّهيوين، الفكر يف والعنف ( اإلرهاب 170
 (.16)ص  الِقفاري ناصر .د الَعْقل، ناصر .د األديان، يف ( املوجز 171

 (.333 )ص املَيسَّرة ( املوسوعة 172
 (.333 )ص امليسَّرة ( املوسوعة 173
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 :يسراسو  ب   بال، مرتَ ؤ  مُ 
 : يلي فيما املؤمتر راراتقَ  صخِّ لِ نُ  أن نوميكِ  م 1897 سنة هرتزل املؤمتر هذا حتافتَ 

 ة،ارَييَّ التا  هاحل دودِ   )إس رائيل )ملك ة أرض عادةاستِ  يف لثَّ مَ تَ ت َ  اليت ةيَّ هيونِ الصُّ  احلركة برنامج راملؤمتَ  هذا عضَ وَ  -1
 .ميدِ القَ  هنَ وطَ  يا هودِ اليَ  عبالشَّ  كوينتَ  ةوإعادَ 

 .ةيَّ مِ العالَ  ةيَّ هيونِ الصُّ  ةمَ املنظَّ  سسأُ  عضْ وَ  -2
 : ةيَّ هيونِ الصُّ  األهداف يققِ حْ تَ لِ  يةالِ التا  ريدابِ التَّ بِ  راملؤمتَ  صىوْ أَ  -3

 .ةمَ ظَّ نَ مُ  ةيَّ لِ مَ عَ  ةيقَ رِ طَ بِ  فلسطني يف يا اليهودِ  عماراالستِ  حركة تنمية ) أ )
 .العامل يهود بني يومِ القَ  يعٍ الوَ  إيقاظ  ))ب
 .ةيَّ هيونِ الصُّ  احلركة أهداف يقحقِ لتَ  ؛اليهود فاحكِ  لتأييد ةفَ لِ املختَ  احلكومات لدى يعْ بالسَّ  اميالقِ   ))ج
 ةيَّ املرعِ  نيوانِ لَق لِ  وفق اً  ةيَّ ولِ والدَّ  ةيَّ احمللِّ  ساتاملؤسَّ  بذنشاء هابينَ  طوابِ الرَّ  يقوثِ وتَ  ة،اليهوديَّ  رناصِ العَ  يمظِ نْ ت َ  ) د )
 .ةفَ لِ املختَ  ولالدُّ  يف
 ةيَّ هيونِ الصُّ  اليئ ات تَس سَّ وتأَ  ،يا ه ودِ اليَ  يا ومِ الَق  يدِش والنَّ  ،يا ه ودِ اليَ  العلَ م عارِش  عْض وَ  امل ؤمتر ه ذا ويف
 ينأنَّ  ي عمِ الَ  عمَ ْس مَ  عل ى ين ادِ أُ  ب ل أق ول، ف ذين املؤمتر أعمال يصخِ لْ ت َ  إيلا  بلَ طَ  لو: هرتزل يقول .ةيَّ مِ العالَ 
 (174). ةيَّ ودِ هاليَ  ةولَ الدَّ  تسْ سَّ أَ  قد

                                      

 (.73)ص  رشدي عمر الصُّهيونية،(  174
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 ماء صهيونكَ وكولت حُ بروتُ 
 ح اول وق د ر،َش عَ  عاِس التا  الق رن يف تفَ ُكِش  ر،كْ ال ذِّ  الفالسا  )ب ال( مل ؤمتر أهن ا حي ِتجَّ  ةيَّ رِّ ِس  راترا َق مُ  وه ي
 .صهيون حكماء عن هادورِ وصُ  هاتِ حَّ صِ  إلثبات رتفَّ وَ ت َ  ةاألدلَّ  أنَّ  إالا  ها،إنكارَ  اليهود
 : ةيَ ال  الت   قاطبالن   البروتوكولت رحاض  مَ  صخ  لَ ت ُ  أن نمك  ويُ 

 .العامل مكْ  ُ  ثارئْ االستِ  من هيونيةالصُّ  نيكِ مْ لتَ  ه؛مِ ظْ ونَ  راحلاضِ  العاملي عمَ اجملتَ  ماتوِّ قَ مُ  ةعَ زَ عْ زَ   -1
 .ةخاصَّ  ةفَ صِ بِ  ةيَّ املسيحِ  ممَ واألُ  ياندْ واألَ  اتيا ومِ القَ  على ضاءالقَ   -2
 .هايارِ ها واهنِ سادِ فَ بِ  ةيَّ هيونِ الصُّ  منؤْ ت ُ  واليت وروبا،أُ  يف ةرَ احلاضِ  مكْ احلُ  ةمَ ظِ نْ أَ  سادفَ  ةيادَ زِ  على ملالعَ  -3
 اسِ وإغ راء النا  رابات،طِ االْض  ةإلث ارَ  بهَ ال ذَّ  دامخْ واس تِ  حف،والصُّ  ةعايَ والدِّ  رْش النَّ  لس ائِ وَ  عل ى ةيطرَ السَّ    -4

 .ةّلعَ الَ  ةوإشاعَ  وات،هَ بالشَّ 
 نمِ  فيها درَ وَ  اما  ريكثِ  يذفِ نْ ت َ : هو ة،يَّ مِ جهنَّ  ةيَّ هودِ يَ  ططَ خُ  نمِ  هتْ وَ حَ  وما راترا املقَ  ةحَّ صِ  لىع عالقاطِ  يللِ والدَّ 
 قحتقَّ  دىمَ  يأَ  إىل اليومَ  كرِ دْ يُ  رشَ عَ  عاسِ التا  نرْ القَ  يف ترَ دَ صَ  وقد ؤهارَ قْ ي َ  وَمن رات،ؤامَ ومُ  سسائِ ودَ  ططَ خُ 
 .(175) فيها درَ وَ  اما  ريثِ الكَ 
 :هاداف  ه  أَ  يقق  ح  تَ ل   ةي  يون  ه  الص   يبسال  أَ  نم   جماذ  نَ 

 : ذلك ةلَ أمثِ  نومِ  يخارِ التا  دارمَ  على راتواملؤامَ  دواملكائِ  َت الفِ  ةإثارَ    -1
 ل ذا تنك روا ح ّ ثبِ لَ  فم ا فيه ا، اليه ود دعاَه  املدين ة إىل موس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ  س ولالرَّ  ره اجَ  مل ا ) أ )
 س ولالرَّ  مهُ جَ خ رَ أَ  ح ّ نيَ مِ املس لِ  عل ى نياملشركِ  وألَّبوا املسلمني، بني ةقَ فرِ لتَّ لِ  همومَ مسُ  ونسُّ دُ يَ  ذواخَ وأَ  د،هْ العَ 
 .نيئِ خاسِ  ةينَ املدِ  عن موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ 
 من نوكا ، رضي اهلل عنه  عفان بن عثمان داشِ الرا  ةيفَ لِ الَ  على ةنَ ت ْ الفِ  يجتأجِ بَ  يا هودِ اليَ  بأسَ  ابن قام  ))ب
 .اروا الث ُّ  يدِ يْ أَ بِ  رضي اهلل عنه عثمان استشهد أن الداامة حركته نتائج
  .(176) بأسَ  ابن باعتْ أَ  دوطارَ  ة،مَ املقاوَ  دا شَ أَ  ةيَّ ئِ بَ السَّ  ةركَ حَ  عنه ي اهللُ ضِ رَ  عليا  مقاوَ  وقد
 يجوِ وال ِتَّ  م،يَ الِق  برْ وَض  ي ان،دْ األَ  ةهاَجَ مُ  يف ةيَّ ِس رنْ الفِ  ةورَ الثَّ  اليه ود لا غَ اس ت َ  دْق ف َ : ةيَّ ِس رنْ الفِ  ةورَ الثَّ   ))ج
 .يا خّلقِ األَ  هاستورِ ودُ  هاطِ طَ خُ  يف رٌ وْ دَ  لم وكان ة،غَ الفارِ  عاراتللشِّ 
 .هاوارِ أُ  عالِ إشْ  يف رٌ وْ دَ  هودِ ليَ لِ  كان وقد وىل،األُ  ةيَّ مِ احلرب العالَ  ) د )
 .ذلك يف ةومنََ الدُّ  هوديَ  روْ دَ  َيفى وال ة،يَّ ثمانِ العُ  ةيَّ اإلسّلمِ  ةّلفَ الِ  ةلَ وْ دَ  قاطإسْ   ))ه 

                                      

 (.141-140) ص التَّل عبداهلل العاملية، اليهودية خطر(  175
 (.165-164ص )  البّلء جذور ( انظر: 176
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  فق د ة،يَّ هودِ يَ  يِس املاركْ  رْك الفِ  ذورَ ُج  أنَّ  املعل وم نوِم  ي،رِ َص يْ القَ  احلك م عل ى ةيَّ وِس الرُّ  ةيَّ فِ البلَش  ورةالثَّ  ) و )
 (177) .فيها رٌ وْ دَ  ودهليَ ولِ  إالا  ةنَ ت ْ فِ  دجتِ  كادتَ  وال مانيالْ أَ  هوديَ  نمِ  اً يا ودِ هُ ي َ   )ماركس )كارل كان

 ةل ه، وإدارَ  يجوِ رْ والت َّ  ذل ك ةجت ارَ  ةسَ مارَ  اليهود وىلَّ تَ  وقد ة،شَ الفاحِ  رشْ ونَ  ة،يلَ ذِ الرَّ  يف عوبالشُّ  راقإغْ  ةلَ حماوَ    -2
 (178) ها.سِ فْ ن َ  يلإسرائِ  ويف وأمريكا، أوروبا يف البارات

 ركْ األدب والفِ  يف ةفَ رِ حَ املنْ  اهاتاالجتِّ  يعجِ شْ وتَ  ي،اإلباحِ  لا املنحَ  بدَ األَ  رشْ نَ بِ  ،نا والفَ  بدَ األَ  على رةطَ يْ السَّ    -3
 .نا والفَ 

 (179)وغريه. الغريب العامل يف نا والفَ  ماينِ السِّ  ةناعَ صِ  على رةطَ يْ السَّ     -4
 يال.واالحتِ  ةقَ رِ والسَّ  ةوَ شْ والرَّ  بصْ النَّ    -5

 :هاب  آر  مَ  يقق  ح  تَ ل   ةي  هيون  الص   هات  مَ دَ خ  تَ اس   التي ةامَ د  الهَ  ركاتالحَ 
 ةَم لِ كَ   ةواملاس ونيَّ  الك  ى، اليه ود ص ا مَ  ي قحتقِ  على فاءٍ خَ  يف لمَ عْ ت َ  ة،يَّ رِّ سِ  ةيَّ هودِ يَ  ةمَ ظَّ نَ مُ : وهي ة،املاسونيَّ   -1

 واإلخ اء ةيَّ )احلرِّ : عارهاشِ ،  )رارحْ األَ  نااؤون)الب َ : عناهامَ  إنَّ  حيث ة،يفَ رِ شَ  ةنَ هْ مِ  بأهنا نيعِ امِ السا  موهِ تُ  ةاعَ دا خَ 
 .)واملساواة

 .يكارِ مْ أَ  يف م 1834 سنة ةيَّ المعِ  هذه تسَ سِّ أُ  وقد هد،العَ  ناءأبْ : أي برث، بناي -2
 يف رياونّلء ِس َم عُ  ول ا يك ا،رِ مْ أَ  ه اركزُ مَ  ة،يَّ ماس ونِ  نوادٍ  وهي ود،سْ األَ  : الليونز ومعىن ة،يَّ مِ العالَ  يونزاللا  ينوادِ   -3

 .العامل حناءأَ  يعجَِ 
 .العامل أحناء يعجَِ  إىل تدَّ امتَ  مث بأمريكا، شيكاغو يف م 1905 سنة تسَ سِّ أُ  وقد وتاري،الرُّ  يوادِ نَ   -4

 :ةشبوهَ المَ  ماتظ  نَ المُ  هذه نم   ينَ م  سل  المُ  ماءلَ عُ  فق  و  مَ 
 هتِ رَ وْ دَ  يف اهلل رمح ه ي دمحِ  ب ن اهلل عب د يخالشَّ  ةمساَح  ةرئاَس بِ  ةَم رَّ املكَ  ةمبكَّ  يا اإلس ّلمِ  يا ِه قْ الفِ  عاجملمَّ  ردَ ْص أَ  

 ةواألنديَّ  ةيَّ املاسونِ  فيه َ  اعتَ  اً،يا شرعِ  راراً قَ  م 15 /7 / 1978 قاملوافِ  ه 10 /8 / 1398 بتاريخ ةدَ قِ املنعَ 
امَ  ماتظَّ املنَ  رطَ خْ أَ  من وتاريوالرا  كالليونز، لا ةعَ ابِ التا   إليه ا بِس تَ نْ ي َ  نمَ  وأنَّ  واملسلمني، اإلسّلم على ةالدا

 .هلِ ألهْ  بٌ جمانِ  باإلسّلم، ركافِ  فهو هادافِ هْ وأَ  هاتِ يقَ  قَ  ملْ عِ  على

                                      

  .(35 ص) كار غاي وليم نج،رَ الشاطْ  ةعَ ق ْ رُ  على جار(  أحْ  177
 .بعدها ( وما172 )ص ّلءالبَ  ذور(  جُ  178
 .بعدها وما (172 )ص ّلءالبَ  ذور(  جُ  179
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 ري ذِّ  م 29 / 12 / 1970 يف اً بيان  س تان،باكِ   ش يكراتِ  مبدين ة يا مِ الع الَ  يا اإلس ّلمِ  ساجمللِ  رأص دَ  
 ال يت ةالعامليَّ  ةيَّ املاس ونِ  ن اتِ بَ  دىإْح  األهنَّ  ة؛يَّ هيونِ الصُّ  ةِ يَ األندِ  ه ذه يف االشِتاك نمِ  العامل أحناء يف نيَ مِ املسلِ 
 .اإلسّلم على ضاءوالقَ  إسرائيل حلساب لمَ عْ ت َ 
 األندي ة ه ذه إىل س اباالنتِ  بتح رمي م 15 /5 / 1985 يف بيان اً  ريفالشَّ  ب األزهر الفت وى لن ة تأص درَ  

ام ة م اتظَّ املنَ  ط رخْ أَ  نِم  األهنَّ  ها؛تِ يَّ وِ ْض عُ  يف االش ِتاك أو ،)وت اري)الرُّ   ة،يَّ ونِ املاُس  حلس اب لَم عْ ت َ  ال يت الدا
 .ةهاينَ والصَّ  اليهود عليها رطِ يْ سَ ويُ 

 :ةلَ األسئ  
 ؟ العاما  مبعناها ةيَّ هيونِ الصُّ بِ  املراد ما :1س
 ؟ ةيَّ واملاسونِ  ةيَّ هيونِ الصُّ  بني الفرق ما :2س
 ؟ يونهْ صُ  كماءحُ  روتوكوالتبُ  عن فرِ عْ ت َ  : ماذا3س
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 واإليثارُ  ودالجُ 

 ودالجُ  : لا أو  
 كّلاً   أنَّ  يف كتشِتَِ  وأنواع براتِ مَ  ذو عواسِ  معىن الود وإمنا ،خاءٍ سَ بِ  املال فاقإنْ  على راً قاصِ  معىنً  الودُ  ليس
 .وعطاء بذل على لمِ شتَ مُ  امنه
 : راعِ الشا  قال تعاىل، اهللِ  يلبِ سَ  يف فسبالنَّ  الود ودِ الُ  براتِ مَ  ىلَ فأعْ 

 ودِ الُ  ةغايَ  صىقْ أَ  فسبالنَّ  والود           با يلخِ لبَ ا نَّ ضَ إذ  فسبالنَّ  جيود
 .ذلك وغري ني،مِ لِّ عَ واملت َ  لنيائِ للسا  هلِ ذْ بَ بِ  لمبالعِ  والود املؤمنني، عةملنفَ  بالوقت الود : بهراتِ مَ  نومِ 
 :ودالجُ  روَ صُ  نم  
 : فسالن  ب   ودالجُ  ) أ )

 م ن الُعج اب بَج العَ  ت رى كفذنَّ  هم،ع دَ بَ  نوَم  - نهمع  اهلل رض ي - حابةالصَّ  حي اة حتتص فَّ  إذا فذن ك
 : ذلك من يسرياً  رفاً طَ  وإليك تعاىل، اهلل سبيل يف همأرواحَ  بذلم

 ةجنَّ  إىل )) قوموا:بدر غزوة يف قال موسلَّ  عليه اهلل صلى اهلل رسولَ  أنَّ  - رضي اهلل عنه - أنس عن -1
 عرضها ةجنَّ  اهلل، رسول يا :رضي اهلل عنه  األنصاري اماحُلم بن عمري واألرض ((، فقال مواتالسَّ  رضهاعَ 
 ل كيمِ  م ا)) : موس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ  اهلل رس ول فق ال ٍخ،بَ  خٍ بَ  : ق ال ،)نع م : )ق ال ؟ واألرض مواتالسَّ 
 نِم  ك)) فذنَّ  : ق ال ه ا،أهلِ  نِم  أك ون أن رج اءَ  إالا  رس ول اهلل، ي ا واهلل ال : ق ال ((، ب خٍ  بخٍ  : كقولِ  على
 إهن ا ه ذه مت رايت لآُك  ح ّ ي تيِ حَ  أن ا نل ئِ  : ق ال مث نهنا،ل ِم يأُك  فجعل قَ َرنه، نمِ  مترات فأخرج ((، هاأهلِ 
 .(180)لقُتِ  حّ هملَ قات َ  مث مر،ن التَّ مِ  معه كان مبا مىفرَ   :قال ة،ويلَ طَ  حلياة

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال : فقال املعارك، إحدى يف  رضي اهلل عنه  األشعري موسى أبو وكان   -2
 تَ ْع مسِ  أن ت وسى،   م أب ا ي ا : فق ال ة،هيئَ  ال  ثَّ رَ  رج لٌ  فق ام ،)وف     يالسُّ  ّللِظ  ة حت تالنَّ  وابَ     أب )إنَّ  :

 مث ّلم،السَّ  عل يكم أقرأ : فقال هأصحابِ  إىل عفرجَ  نعم، : قال ؟ هذا يقول موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  اهلل رسولَ 
 .(181)ل تِ قُ  حَّّ  به ربضَ فَ  العدو، إىل هفِ يْ سَ بِ  شىمَ  مث قاه،فألْ  هفِ يْ سَ  َجْفن رسَ كَ 
 
 

                                      

 .الُْعَبة : والَقَرن (،1901ح ) (،3/1510للشَّهيد ) النة ثبوت باب: اإلمارة، كتاب مسلم، ( رواه 180
 .(1901ح ) ،(3/1510) للشَّهيد النة ثبوت باب: اإلمارة، كتاب مسلم، ( رواه 181
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 : فاتطَ تَ ق  المُ  هذه وإليك ف،لَ الس   حياة في له رص  حَ  ل يركث   وهو بالمال   ودالجُ   ))ب
 هَّ لَ ت َ  مثَّ  ة،يدَ بَ عُ  أيب إىل با ب)) اذهَ  :ّلمٍ غُ لِ  فقال ينار،دِ  أربعمائة - رضي اهلل عنه - الخطاب بن عمر ذخ  أَ  -1

 خ ذ  :امل ؤمنني أم ري ل ك يق ول  :فق ال الغ ّلم، ب ا هب)) ف ذَ  ع،نَ ْص يَ  م ا رَ ظُ نْ ت َ  ح ّ البي تِ  يف ةً س اعَ  (182)
 إىل ةالمَس  وب ذه ف ّلن، إىل ةعَ ب ْ السَّ  ب ذه اذه يب جاري ة، ي ا تع ايل : ق ال مث ه،مِحَ ورَ  اهلل هلَ صَ وَ : فقال هذه،
 إلي ه، ب ا هلَ فأرَس  جب ل، ب ن ملع اذ ه الَ ث ْ مِ  دا أَع  ق د هدَ َج فوَ  ه،فأخ َ  عمر إىل مّلالغُ  فرجع ها،ذَ فَ أن ْ  حّ فّلن،
 ع اذمُ  ةام رأَ  فاطالع ت بك ذا، ف ّلنٍ  تْي ب َ ولِ  ،بك ذا ّلنٍ فُ  تِ ْي ب َ  إىل يب اذَه  ة،يَ جارِ  ي ا اهلل، لهصَ ) وَ  :معاذ فقال
 ف أخ  ّلم،الغُ  عَج ورَ  إليه ا، م ابِ  عفَ ف دَ  ين اراندِ  إالا  ةقَ رْ الِ  يف قْب ي َ  ومل ن ا،طِ عْ أَ فَ  س اكنيمَ  واهلل وحن ن: فقال ت
 .(183) بعض نمِ  همبعضُ  وة،إخْ  إهنم  :وقال بذلك، عمر

 ةرَ ثْ  كَ لِ  يا اض؛الفَ  ةَح لْ وطَ  ال ود، ةَح لْ طَ : ل ه ق اليُ  ك ان وال ذي رض ي اهلل عن ه يد اهللبَ عُ  بن ةَ حَ لْ طَ  َ ِ خَ  نومِ    -2
 ل ه تقالَ فَ  ل،َم لْ مَ تَ ي َ  هتَ لَ ي ْ لَ  فب ات أل ف، س بعمائة ق دارهمِ  موت،رَ ْض حَ  نِم  له مالٌ  هجاءَ  هأنَّ  ه َِ ن خَ مِ  ه،جودِ 
 نيْ فأَ : قالت ه،تِ يْ ب َ  يف املال وهذا يتبِ يَ  ه،بِّ رَ بِ  جلرَ  نا ظَ  ما: لتقُ ف َ  يلة،اللَّ  منذ رتكَّ تفَ : قال ؟ مالك: تهجَ وْ زَ 

 بن ت كلث وم أما  )وهي ق،فَّ وَ مُ  بنت ة،قَ ف َّ وَ مُ  أنت: لا فقال ه،مْ َقسِّ ف َ  أصبحت فذذا ك،ئِ ّلا خِ بعض أَ  نمِ  أنت
 نِم  امل ال ه ذا يف لن ا ك ان اأما : ت هجَ وْ زَ  ل ه فقال ت واألنص ار، رينامله اجِ  ه ب نيمَ سَّ قَ  حبَ ْص ا أَ فلما  ،)ديقالصا 
 .(184) مهَ رْ دِ  فلْ أَ  حنو فيها ةرَّ صُ  تفكانَ  ي،قِ بَ  مبا كنُ أْ فشَ  ؟ اليوم منذ فأين كنت  :قال ؟ يبصِ نَ 

                                      

 تَ َلهَّى. َمن أَْمرٍ  ِفْعل : ( تَلهَّ  182
 َيِسري. ( بَ َتَصراف1/456النُّبّلء ) أعّلم ( سري 183
 َيِسري. بَِتَصراف (،1/31النُّبّلء ) أعّلم ( سري 184
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  اإليثار: ثانياا 
 .إليه سفْ الن َّ  ةحاجَ  مع يءٍ شَ  ميدِ قْ ت َ  فيه بأن عليه، دوزائِ  الود، عىنمَ لِ  نمِّ ضَ تَ مُ  وهو
 : براتِ ومَ  أنواع وهو

 .ىنفْ ي َ  ما على قىبْ ي َ  وما نيا،الدُّ  على ةرَ اآلخِ  وإيثار ه،غريِ  على اهلل ضاةرْ مَ  إيثار: بهراتِ مَ  أعلىفَ    -1
 غ اءً إلي ه، ابتِ  احلاج ة م ع هِس فْ ن َ  عل ى م هدِّ قَ وي ُ  ه،ريِْ غَ لِ  يءبالشَّ  امل رءُ  جي ودَ  أن ته،يقَ قِ وحَ  اللق، مع اإليثار: ومنه -2

 .امِه غريِ  أو بصَ نْ مَ  أو حٍ دْ مَ  لِ ألجْ  ال ،اهللِ  ملرضاةِ 
 عاً فْ ن َ  دا أشَ  قاؤهبَ  نمَّ  هغريِ  قاءبَ  ألجل ه ياتِ  املرء جود وهو س،فْ بالن َّ  اإليثار: وعالنَّ  هذا جاترَ دَ  لىوأعْ  ) أ )
 يِس فْ ن َ : ل ه يقول ون موس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ  دحممَّ  أصحاب كان وقد ه،سِ فْ ن َ  قاءبَ  إىل هتِ حاجَ  مع ني،مِ سلِ لمُ لِ 
 .اً يا لِ مَ عَ  ذلك نيلِ ثِّ مَ تَ مُ  ك،رِ حنَْ  دون يرِ وحنَْ  داء،الفِ  كسِ فْ ن َ لِ 

 .إليه هتِ جَ حا مع ه،ريِْ غَ لِ  باملالِ  ءِ املرْ  ودجُ : وهو باملال، اإليثار ومنه  ))ب
  جع مظ حط مض خض حض ُّٱفقال:  رين،املهاجِ  إخواهنم آثروا ملا صارنْ األَ  على تعاىل اهلل أثىن وقد

  هلمل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع
 [.9]احلشر:  َّ خن حن جن مم خم حم جم
 :يلي ما اإليثار روَ صُ  نوم  
 يا: فقالت ة،دَ  ُ بِ  موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  يبِّ النَّ  إىل امرأة تجاءَ : قال رضي اهلل عنه سعد بن لهْ سَ  عن -1

 نِم  لٌ ُج رَ  علي ه رآه افَ  ها،َس بِ لَ ف َ  إليه ا، حمتاج اً  موس لَّ  عليه اهلل ىصلَّ  يبا النَّ  هافأخذَ  هذه، وكسُ أكْ  اهلل، رسولَ 
 علي ه اهلل ىص لَّ  يبُّ النَّ  ق امَ  افلما  نع م،: فق ال يها،س نِ فاكْ  ! ه ذه نَس أحْ  م ا اهلل، رس ولَ  ي ا: فق ال حابة،الصَّ 
 مث إليه ا، حمتاج اً  هاأخ ذَ  موس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ  يبَّ النَّ  رأي تَ  ح ني تنْ َس حْ أَ  م ا: فق الوا أص حابه، الَم هُ  موس لَّ 
 علي ه اهلل ىص لَّ  يبُّ النَّ  هاَس بِ لَ  ح ني ه اتَ ركَ بَ  توْ َج رَ : فق ال ع ه،نَ مْ يَ ف َ  ئاً يْ َش  لأَ سْ يُ  ال هأنَّ  تَ فْ رَ عَ  وقد اها،إيا  هسألَتَ 
 (185)فيها. ُأَكفَّن يلِّ عَ لَ  موسلَّ 

 يِن أص ابَ  اهلل، رس ولَ  ي ا: فق ال موس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ  اهلل رس ولَ  لٌ ُج رَ  أت ى: ق ال رض ي اهلل عن ه هري رة أيب ع ن -2
 يفهِض يُ  لٌ جُ رَ  )) أال: موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  اهلل رسول فقال شيئاً، نا هُ عندَ  دجيِ  فلم هسائِ إىل نِ  لسَ فأرْ  د،الهْ 
 فيْ َض : هالمرأتِ  فق ال هأهلِ  إىل بهَ ذَ فَ  اهلل، رس ولَ  ي ا أنا: فقال صارنْ األَ  نمِ  لٌ جُ رَ  فقام اهلل ((، همحَُ رْ ي َ  ةَ يلَ اللَّ 

                                      

 (.6036(، ح )10/456( ) الفتح( والسَّخاء  لُُلقا ُحْسن باب: األدب، كتاب البخاري، رواه(  185
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 أراد ف ذذا: ق ال ة،يَ ب ْ الصِّ  وتقُ  إالا  عن دي م ا واهلل: فقال ت ش يئاً، ي هرِ خَ تدَّ  ال موسلَّ  عليه اهلل ىاهلل صلَّ  رسولِ 
 رس ولِ  عل ى لُج الرَّ  داغَ  مثَّ  ،تْ لَ عَ فَ ف َ  ة،يلَ اللَّ  ناطونَ بُ  يوِ طْ ونَ  راج،السا  يئِ فأطفِ  تعايلو  م،يهِ مِ وِّ فن َ  شاءَ العِ  ةُ يَ ب ْ الصِّ 
 .(186)ة ((ّلنَ وفُ  ّلنٍ فُ  نمِ  كَ حِ ضَ  أو وجلا  عزَّ  اهللُ  بَ جِ عَ  دلقَ ))  :فقال موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  اهللِ 
 :ةلَ األسئ  
 ؟ بينهما قرْ الفَ  وما ؟ واإليثار الود بني ةّلقَ العَ  : ما1س
 ؟ ملْ والعِ  تقْ بالوَ  ودالُ  يكون كيف : 2س
 .اإليثار قِ لُ خبُ  ماملسلِ  فيها لثَّ مَ تَ ي َ  أن نميكِ  كيالِ خَ  نمِ  رٍ وَ صُ  ّلثَ ثَ  راذكُ  :3س
 أن نميِك  م ا راذُك  ق،اللُ  اه ذ مَ مَّ ف تَ  اإلس ّلم وج اء ة،يَّ لِ الاهِ  يف حمم وداً  ق اً لُ خُ  بامل الِ  ال ودُ  ك ان : 4س
 .نيْ دَ هْ العَ  يف قلُ الُ  هذا بني قٍ رْ ف َ  نمِ  هجَ تِ نْ ت َ سْ تَ 

                                      

 (. 4889(، ح )8/631أنُفِسهم. الفتح ) على ويُؤثِرون: باب التَّفسري، كتاب البخاري، ( رواه 186
 .احلشر سورة ِمن (9اآلية ) تَ ْفِسري عند والقرطيب، كثري، ابن تفسري: انظر اإليثار ُصَور ِمن زياَدةً 

 .اإليثار َمْنزَِلة القيِّم، البن السااِلِكني، َمدارِج: نظرا أيضاً  والود ولإليثار
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 بقار  واألَ  ني  دَ الوال   ق  حَ 

 ني  دَ الوال   ق  حَ : لا أو  
 .ماهِ قوقِ عُ  كرْ وت َ  ما،إليهِ  واإلحسانُ  ما،بِ  الِ ا : ماهُ لَ  العام   ق  الحَ    -1
 .(187)((ق لُ الُ  نسْ حُ  )) الِ ُّ  :فقال موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  يبا النَّ  َفسَّره وقد ،رْي خَ  لكلِّ  عجامِ  اسمٌ  :الِ ا 

 .املعروف نمِ  هلُ عْ فِ  يغِ بَ نْ ي َ  ما لعْ وفِ  ين،رِ اآلخَ  على عاماإلنْ : واإلحسان
 ينىن نن من زن رن مم ام يل ٱُّٱٱتع اىل: فق ال ن،يْ دَ الوالِ  إىل باإلحس انِ  تع اىل اهللُ  رَم أَ  ق د
 [.23]اإلسراء:  اآلية... َّ
 .تعاىل اهللِ  إىل وأحباها األعمال لضَ فْ أَ  نمِ  نيْ دَ الوالِ  را بِ  موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  اهللِ  رسولُ  لوجعَ 
 :" ق ال ؟ اهلل إىل با َح أَ  لَم العَ  أيا : موس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ  يبَّ النَّ  س ألَ  هأنَّ  رض ي اهلل عن ه مس عود اب ن فع ن
  اهلل يلبِ َس  يف ه ادُ )) الِ : ق ال ؟ أيا  مثا : ق ال ،ن ((يْ دَ الوالِ  را )) بِ : ق ال  أي؟ مث: ق ال" ه اتِ قْ وَ  عل ى ّلةالصَّ 
.))(188) 

ة اآلي  َّ مم ام يل ىل ُّٱٱتع اىل: فق ال ن،يْ دَ الوالِ  ةبَ ص احَ مُ  نْس حُ  إىل ةنَّ والسُّ  الق رآن وأرش د
 [.15]لقمان: 

)) : ق ال ؟ َم ن مثَّ : ق ال ك ((،مُّ )) أُ : ق ال ؟ يتحابَ َص  ن ْس  اسِ النا  قا َح أَ  نَم : موس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ  لئِ وُس 
 (189)((. وكَ بُ )) أَ  :قال ؟ َمن مثَّ  قال ك ((،ما )) أُ  :قال ؟ نمَ  مثَّ  :قال ك ((،مُّ أُ 

  عقوق اً، يك ون ال فعن دها ،ي  ش رعِ  غملس وِّ  ذل ك يكون أن إالا  ،كٍ رْ ت َ  أو لٍ وْ ق َ  أو لٍ عْ فِ بِ  ين،دَ الوالِ  إيذاءُ : والعقوق
 .ةيضَ رِ فَ  كِ رْ ت َ  أو ،ةٍ يَ صِ عْ مَ  لِ عْ بفِ  دانالوالِ  رأمَ  لو كما

                                      

 (2553ح ) (،4/1980واإلمث ) الِ ا  تَ ْفِسري باب: الِ ا، كتاب مسلم، رواه(  187
 وكت اب (،527، ح )) 9/2  ) الف تح ِلَوْقِته ا الصَّ ّلة َفْض ل ب اب: الصَّ ّلة، َمواِقي ت كت اب: منه ا َمواِض ع، يف البخ اري رواه(  188

 (.5970ح ) (،10/400الفتح ) والصَِّلة، الِ ا  باب: ألدب،ا
 الِ ا، كتاب ومسلم، ،(5971)ح  (،10/401) الفتح ؟ الصُّْحَبة  ْسنُ  النااس َأَحقا  َمن باب: األَدب، كتاب البخاري، رواه(  189
 (.2548) (، ح4/1974الواِلدين ) ِبرا  باب:
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 علي ه اهلل ىص لَّ  فق ال ،نوبِ ال ذُّ  ب ائركَ  نِم  هأنَّ  َ  ْخ وأَ  ،وقِ ُق العُ  ع ن موس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ  اهللِ  رسولُ  هنى وقد
 ين،دَ الوالِ  وعق وق اهلل،ب  راك)) اإلْش : ق ال اهلل، رس ولَ  ي ا بل ى قلن ا: ؟ رب ائِ الكَ  ب أكَ   كمئِّ بَ أن ُ  )) أال: موس لَّ 
 (190) احلديث   )) ...ورِ الزُّ  ةَ هادَ وشَ  ،ورِ الزُّ  لَ وْ ق َ وَ  أال :فقال سلَ جَ فَ  ئاً كِ تَّ مُ  وكان
 م اهِ تِ حاجَ  نِم  ففُّ أَ والتَّ  امِه رِ جْ وزَ  ما،هِ يثِ دِ َح  ع ن واإلع راض م ا،هِ تِ طاعَ  كرْ وتَ   عليهم ا، بَض الغَ : ق وقالعُ  نوِم 

 .ذلك وحنو ما،هِ وكّلمِ 
 .احلقوق نمِ  هبعدَ  يأيت مالِ  نمِّ ضَ تَ مُ  وهو لما، العاما  احلقا  هو هذا
 : ماهُ ت ُ طاعَ    -2
 : روطشُ بِ  ةٌ دَ يَّ قَ مُ  ةٌ طاعَ  وهي عنه، وهنيا به، أمرا فيما ماهُ ت ُ طاعَ  مزَ لْ فت َ 
 .تعاىل اهلل ةِ يَ صِ عْ مَ  غري يف تكون أن   -1
 .ةطاعَ االستِ  -2
ثان دَّ حَ تَ ي َ  حني ففُّ أَ التَّ  حَّّ  وال ،والِ حْ األَ  نمِ  حالٍ  بأيا  رجُّ ضَ التَّ  وعدم معهما، طابالِ  يف فطُّ لَ الت َّ  -3

 .مالعْ األَ  نمِ  ّلً مَ عَ  بانلُ طْ يَ  أو
 ىي ني مي زي ري ٰى ُّتع اىل:  ق ال ن،يْ دَ الوالِ  ِك َ   عن د احلق وق نِم  وغ ريه احل قا  ه ذا دويتأكَّ 
 [.23]اإلسراء:  َّ هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

 أو ه،َم لَّ تعَ  مٍ ْل عِ  بِ بَ َس بِ  منهم ا أعل ى هنفَس  ي رى ال وأن م ا،هُ أمامَ  سفْ ال ن َّ  مْض وهَ  لهم ا، عواُض الت     -4
 م اهعَ طْ وأَ  ر،ذَ الَق  عن ه ع افَ ورَ  رياً،غِ َص  ّلهمحَ  ال ذي دلَ الوَ  ذاك ه و ىَق ب ْ ي َ  ب ل ه،مَ لَّ َس تَ  ص بنْ مَ  ه، أولَ حصَّ  مالٍ 
 هت مت خت  حت ُّٱ تع اىل: ق ال م ا،عليهِ  عفَّ رَ يت َ  فكي ف ه،نفِس  إطع ام عل ى اً ر ق ادِ  ومل يك ن ع ام،الطَّ 
 [.24]اإلسراء: اآلية  َّ حج مث
 : لهما عاءالد     -5
  مخ جخ مح جح مج  ُّٱٱتع اىل: ق ال م ا،هتِ وْ مَ  وبع د م اياهتِ حَ  يف ه،يْ دَ والِ لِ  عودْ يَ  أن دلَ الوَ  ل ىعَ ف َ 

 [.24]اإلسراء:  َّ جس
 أو ة،يَ جارِ  ةٍ قَ دَ َص  نِم  إالا : ّلثثَ  نمِ  إالا  هلُ عمَ  عنه عانقطَ  اإلنسانُ  مات )) إذا: موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  وقال
 (191)((  له عودْ يَ  صا  دٍ ولَ  أو ه،ب ينَتفع مٍ لْ عِ 

                                      

 (.5976ح )، (10/405الكبائر. الفتح ) ِمن الواِلَدين عقوق باب: األدب، كتاب البخاري، رواه(  190
 (.1631َوفاتِه ح ) بعد الثَّوابَ  ِمن اإلنسانَ  يَ ْلَحق ما باب: الَوِصيَّة، كتاب مسلم، رواه(  191
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 : ماه  ن  ع  لَ  في بب  سَ تَ ي َ  ل أن  -6
)) : موس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ  ق ال ن،يْ دَ الوالِ  نْع لَ  يف باً بَ َس  عنُ اللَّ  هذا كان إذا ةً رمَ حُ  ويزداد حرام، أصله يف عناللَّ 
)) : ق ال  !؟ هيْ دَ والِ  لُج الرَّ  نَع لْ ي َ  وكي ف اهلل، لَ رس و  ي ا: قي ل )) هيْ دَ والِ  ج لالرَّ  نَ َع لْ ي َ  أن رب ائِ الكَ  أك َ   نِم  إنَّ 
 (192)(( هأمَّ  بُّ سُ يَ ف َ  أمَّه بُّ سُ ويَ  أباه، بُّ سُ يَ ف َ  لِ جُ الرَّ  أبا با سُ يَ 

 ؟! (193) ةً رَ باشَ مُ  يهدَ والِ  نيلعَ  مبن فكيف
 : ماه  مات  مَ  وبعد ماه  يات  حَ  في هممَ ر  تَ ح  ويَ  وأصحابهما، ماهُ ب َ أقار   لص  يَ  أن  -7
 (194)يه ((.بِ أَ  ُودا  لَ هْ أَ  دلَ الوَ  ةلَ صِ  الِ ِّ  را ب َ أَ  )) إنَّ  :موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  قال
 : همايمُ ل  ع  وت َ  هماتُ وَ ع  دَ    -8
 يف بدَّ أَ ويتَ  فطَّ لَ ت َ ي َ  هفذنَّ  ي هَ نبِ التَّ  قا حِ تَ ْس يَ   ط اً لَ غَ  منهم ا رأى فَم ن دان،الوالِ  ةنَ واملعاوَ  حصْ بالنُّ  اسالنا  قا حَ أَ  نمِ 
 .ةِ العقوبَ  نمِ  لما ناةً  ذلك يف ألنَّ  يه؛عل همايهِ تنبِ 
 ظلَ غْ ي َ  وال ة،إس اءَ  وال ،فٍ ْن عُ  بغ ري هُم علِّ يُ  ه،ُه رَ كْ يَ  رٍ ْم أَ  على أباه رأى )) إذا: تعاىل اهلل  رمحة أمحد اإلمام قال
.(( يبا نَ جْ كاألَ  وليس تركه، وإالا  الكّلم، يف له

(195) 

 بلُ طْ يَ  أن لثْ مِ  ر،باِش مُ  غ ري ي قرِ طَ بِ  هحَ ناِص يُ  أن له األوىل فلذلك ه،دِ لَ وَ  نمِ  حصْ النُّ  بلقَ ت َ ي َ  ال قد األب ولكن
في ه  تاب اً كِ  هدِ والِ لِ  يدِ يْه  أو إلي ه، ةٍ  اَج  هدَ والِ  أنَّ  ي رى الذي الفّلين املوضوع عن ميتكلَّ  أن املسجد إمام نمِ 
د الوالِ  ال يش عر ح ّ إلي ه هيَه وجِ تَ  دَقصَّ يت َ  وال هْي ن َ ي ْ عَ  أم ام عهَض يَ  ح ّ أو ل ه،عَ فْ ي َ  الذي طلَ الغَ  هذا على يهنبِ التَّ 

 لَع جتْ  دِ لَ الوَ  نمِ  ةٍ رَ باشَ مُ  دون لكن ح،صْ النُّ  با ليصُ  خرىأُ  ةٍ يلَ سِ وَ  أيا  أو ه،بولِ وقَ  هتِ راءَ قِ  عن ِ  كْ تَ سْ فيَ  بذلك،
 .ِ  كْ تَ سْ ويَ  فرنْ ي َ  دَ الوالِ 
 : هماتُ بَ صاحَ ومُ  ماهُ ت ُ ق َ صادَ مُ    -9

 : منها لسائ  وَ  ولذلك ه،د  ووال   د  لَ الوَ  بين ة  فَ األُل   ة  يادَ ز   ألجل مطلوب وهذا
 .هيرَ ش  تَ س  ويَ  هرأيَ  ذَ يأخُ  أن 
 (196)((. حتابوا ادوا)) هتَ  موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  قال :له ييهد   أن 

                                      

 (.5973) ح (،10/403الفتح ) واِلَديه. الرَُّجل َيُسبا  ال: باب األدب، كتاب البخاري، رواه(  192
  (.34/226)الفتاوى  جمموع انظر(  193
 (.2552ح ) (،4/1979واألم ) األب َأْصِدقاء ِصَلة َفْضل باب: الِ ا، كتاب مسلم، رواه(  194
  (.1/449الشَّرعيَّة ) اآلداب(  195
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 َّ مم ام يل ىلُّٱتعاىل:  هقولِ  يف لٌ داخِ  وهو ذلك، وغري  ...رفَ السَّ  يف معه بصاحَ يتَ  أن 

 [.15 ]لقمان: اآلية

 : هي  دَ وال   مع دلَ الوَ  لعامُ تَ  في ةلَ مَ ج  مُ  آدابٌ    -10
 ذل ك، وحن و باب اً، ل ه حتَ ْف ي َ  أو أذى، عن ه عفَ رْ ي َ لِ  هَم يتقدَّ  أن إالا  هأماَم  يميِش  وال قبل ه، سجيلِ  وال وه،عُ دْ يَ  ال

 ال أن ت: ل ه يق ول أو ه،ئَ َيطِّ  أو ه،يثَ دِ حَ  علي ه عيقطَ  وال ،فٍ طْ ولُ  نيٍ لِ بِ  مع ه ملَّ كَ ويتَ  ته،وَ عْ دَ  وجييب وَيدمه،
 .فرِ عْ ت َ 
 ،نيَ احلِ للصا  ق اً رافِ مُ  هانِ ويبا  يا،لِّ َص مُ  ص احلاً، هيباانِ  فهم ا ومب اح، ش روعمَ  بك لا  هيْ دَ والِ  إس عادِ  عل ى صرِ ْح وليَ 
 كرِّ بِ  نِم  ه و كِس فْ ن َ لِ  ذل ك يلِص حْ فتَ  ذل ك، ك لا بِ  رانِخ تَ فْ وي َ  ب ل ق اً،وِّ فَ ت َ مُ  ه،تِ راَس دِ  عل ى يص اً رِ حَ  هانِ ويبا 
 .كيْ دَ والِ بِ 

 باألقار   ق  حَ  : ثانيا
 [.26]اإلسراء:  َّ خف حف جف مغ ُّٱفقال:  ه،قَّ حَ  يبرِ القَ  طاءبذعْ  تعاىل اهللُ  رأمَ  لقد

 [.21]الرَّعد:  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ:  فقال لصْ بالوَ  روأمَ 
 .(197)(( هتُ عْ طَ قَ  كطَعَ قَ  نومَ  ه،تُ لْ صَ وَ  َلكِ صَ وَ  ن)) مَ  :محِ للرَّ  قال تعاىل اهللَ  أنَّ  يا دسِ القُ  احلديث ويف
 ىت نت  مت زت رت يب ىب نب ُّٱفق ال:  األرض يف س ادِ الفَ  نِم  ه الَ عَ وجَ  ة،يَع طِ القَ  نِم  روح ذَّ 
 .[22]حممَّد:  َّ رث يت
 (198)((. عقاطِ  ةَ النَّ  لخُ دْ يَ  )) ال :موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  وقال
 : هابُ رات  مَ 
 ذل ك وبنيَّ  ّلم،السَّ بِ  ولو ةلَ الصِّ : ناهادْ وأَ  ة،حَ واملناصَ  واملال، سفْ بالن َّ  ةنَ عاوَ امل: ّلهاعْ أَ  ب،راتِ مَ  حامرْ األَ  ةلَ صِ وَ 
 .(199)(( ّلمالسَّ بِ  ولو مكُ حامَ رْ أَ  والُّ )) ب ُ  :موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  قال ب،راتِ مَ 

                                                                                                                           

 التَّلِخيص يف َحَجر ابن احلاِفظ وقال هريرة، أيب عن (،6/169والبيهقي ) (،594) رقم املفرد، األَدب يف البخاري رواه حديث(  196
 (.6/44الَغِليل ) إرواء : وانظر َحَسن، (، إسناُده3/70 )احلِبري
رقم  مسلم، صحيح: وانظر (،5988ح ) ) 10/417) الفتح  اهلل َوَصَله الرَِّحم َوَصل َمن باب: األدب، كتاب البخاري، رواه(   197

(2554.) 
 ال رَِّحم ِص َلة ب اب: ال ِ ا، كت اب ومس لم، (،2556ح )، ) 10/415القاِطع ) الفتح  إمث باب: األدب، كتاب البخاري، رواه(   198
 (.2556َقْطعها، ح ) وحتِرمي
يف   والب زاار (،310) رق م ين ار،دِ  األلف جزء يف والقطيعي (،6/227) الشُّعب يف والبيهقي (، 409)  رقم الزُّهد، يف وكيع رواه(   199
 .بَ ْعضاً  بَ ْعُضها يُ َقوِّي طُُرق له: الفاء وكشف املقاِصد يف قال وغريهم، والط اين، (،2/37األستار ) كشف
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 ولك ن ئ،باملك افِ  لالواصِ  )) ليس: موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  قال ك،عَ طَ قَ  نمَ  لصِ تَ  أن: أخرى هةجِ  نمِ  أعّلها
 (200)((. هالَ صَ وَ  همِحُ رَ  تعَ طِ قُ  إذا الذي لَ الواصِ 
 الذين هأرحامَ  لصِ يَ  الذي وهو ،)ئ) املكافِ : ةً بَ ت َ رْ مَ  منه لَّ قَ وأَ  ع،القاطِ  ةلَ صِ  هو لَ الكامِ  لَ صْ الوَ  أنَّ : هنا واملعىن

 .هلونَ صِ يَ 
 : هاد  حَ 

  فه و ةلَ ِص  يححِ الصَّ  فرْ الُع  هع دَّ  فم ا ،فِ رْ الُع  بحَس  ذل ك لب  ،تٍ ْق وَ  أو نٍ مَ زَ بِ  حم دود دٌّ َح  ةلَّ لِص لِ  ول يس
 ةلَ ِص فَ  ه،تِ لَ زِ نْ ومَ  ي بِ رِ القَ  ّلفِ ب اختِ  فلِ ختتَ  وه ي ك ذلك، فه و ةً يَع طِ قَ  يححِ الصَّ  فرْ الُع  يف ُع دَّ  وم ا ك ذلك،

 ه،غ ريِ  ةلَ ِص  رْي َغ  احملت اجو  يضِ امل رِ  ةلَ فِص  األح وال، ّلفب اختِ  فلِ ختتَ  كم ا ي د،عِ البَ  ما الَع  اب ن ةلَ ِص  غ ري دالوالِ 
 عنه ا، جخاِر  هو الذي غري البلد يف فالذية، األمكن ّلفباختِ  فلِ ختتَ  كما غري،الصَّ  ةلَ صِ  غري ريبِ الكَ  ةلَ وصِ 

 .وهكذا
 ة،لَ دَ بااملتَ  لس ائِ والرَّ  ي،فِ ال اتِ  ص الواالتِّ  ّلم،السَّ  غوإب ّل احل ال، ع ن ؤالوالسُّ  ة،ي ارَ الزِّ : ةلَ الصِّ  يف لخُ دْ يَ  اوما 
 .ذلك وغري
 : ةلَ والص   ر  الب   لُ ض  فَ 
 اهلل  رس ول ق ال : ق ال  رضي اهلل عنه  أنس فعن فيهما، وبركة العمر، يف وطول زق،الرِّ  يف ةسعَ  فيه -1

 ،(201)((  رمحه فليصل أثره، يف له وينسأ رزقه، يف له يبسط أحب أن )) من  :وسلم عليه اهلل صلى
 .أجله يؤخر : يأ  )) أثره يف له )) ينسأ : ومعىن

  رس ولَ  ي ا: ق ال ّلً ُج رَ  أنَّ  رض ي اهلل عن ه األنص اري وبأيا  أيب نَع ف َ  ة،النَّ  خولدُ لِ  بٌ بَ َس  ةلَ والصِّ  الِ ا  -2
 يمِق وتُ  ئاً،يْ َش  ب ه كرِ شْ تُ  ال اهللَ  دبُ عْ )) ت َ : موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  فقال ،ةَ النَّ  لينخِ دْ يُ  لٍ مَ عَ ين بِ أخ ِْ  اهلل،
 (202).(( محِ ل الرَّ صِ وتَ  ،كاةَ الزَّ  ؤيتوتُ  ،ّلةَ الصَّ 

                                      

 عِ الق اطِ  ةلَ ِص  لْض فَ  يف وانظر، ( 5991)  ح ،)423/10 ) الفتح باملكاِفئ الواِصل ليس: باب األدب، كتاب البخاري، رواه(  200
  (.2558برقم: )(، 4/1982) مسلم رواه ما أيضاً 

 كت اب ومس لم، (، 5986، ح )(10/415ال رَِّحم. الف تح ) ِبِص َلةِ  قِ هرِزْ  يف ل ه يُ ْبَس ط َم ن: ب اب األَدب، كتاب البخاري، رواه(  201
 (.4/1982( )2557َقْطِعها ) وحتِرمي الرَِّحم ِصَلة باب: ال ا،

 (. 5983(، ح )10/414الرَِّحم ) صلة فضل باب: األدب، كتاب البخاري، رواه(  202
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 مغِ رَ  مث ه،فُ ن ْ أَ  مغِ رَ  مثَّ  ه،فُ ن ْ أَ  مغِ )) رَ :  موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  اهلل رسولُ  قال: قال رضي اهلل عنه هريرة أيب وعن
 لخُ دْ يَ  مل مثَّ  ا،م هِ يْ لَ كِ  أو أح َدمها: َ  الِك  عن د هيْ دَ والِ  كرَ دْ أَ  ن)) َم : ق ال ؟ اهلل رس ولَ  ي ا َم ن: ي لَ قِ  ،هُف أن ْ 
 (203)((ةَ النَّ 
 نمَ فَ  ،ةِ نَّ الَ  خولِ دُ لِ  بٌ بَ سَ  ذلك غريِ  أو ةِ قَ فَ الن َّ  أو ةمَ دْ بالِ  ماهِ فِ عْ وضَ  امِه  َِ كِ  عند امهُ رَّ بِ  أنَّ  عناهومَ : وويالنَّ  قال
 .(204) ةِ النَّ  خولُ دُ  هفاتَ  ذلك يفصََّر ق

 .ةِ يَّ رِّ والذُّ  والدِ األَ  ِل ِّ و  فيها، عادةوالسَّ  احلياة يف يقوفِ لتَّ لِ  بٌ بَ سَ  -3
 :ةيعَ ط  والقَ  قوقالعُ  جتائ  نَ  نم  

 .ارالنا  خولِ دُ لِ  ببَ سَ  أهنا -1
 .ةرَ واآلخِ  يانْ الدُّ  يف كنْ الضَّ  ةيشَ عِ مَ  إىل يؤدِّ تُ  اأهنَّ  -2
 .مهِ بآبائِ  األوالدِ  عقوق إىل يدِّ تؤَ  أهنا -3
 .رمُ العُ  ةِ ركَ بَ  ةلَّ قِ لِ  بٌ سبَ  أهنا -4
 :ةلَ األسئ  
 .الكتاب يف هو ما غري منه رٍ وَ صُ  ثّلثَ  رواذكُ  ؟ قوقبالعُ  اداملر  : ما1س
 ؟ ذلك يف لثَ مْ األَ  سلوبُ األُ  فما ح،صْ والنُّ  يهنبِ التَّ  إىل يدعو ما هأما  أو أبيه نمِ  دلَ الوَ  رأى : لو2س
 .يلصِ فْ بالت َّ  ذلك راذكُ  ؟ ةلَ الصِّ  دا حَ  ما :3س

                                      

 (.2551(، ح )4/1978النَّة ) يدُخل فَلم الِكَ   عند أحدمها أو هأَبَ َويْ  أدَرك َمن أَْنف َرِغم باب: ال ، كتاب مسلم، رواه(  203
 (.16/164مسلم ) لصحيح النَّووي شرح(  204
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 ماع     الس  

 :عم  الس   ةمَ ع  ن  
 حض جض مص خص حص ُّٱه: بحانَ سُ  فقال ه،بادِ عِ  على با تعاىل اهللُ  امَتَّ  ةيمَ ظِ عَ  ةمَ عْ نِ  عمْ السَّ 

 [.78]النَّحل:  َّحف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض
  مض خض حض جض ُّٱتعاىل:  هقولِ  يف كما عليه، يهنبِ التَّ  رآنالقُ  يف ررَّ كَ تَ  ولذلك م،لْ العِ  لسائِ وَ  مأعظَ  وهو
 [.46]احلجا:  َّ خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط
 ذلك كرِ دْ مُ  نا،الزِّ  نمِ  هيبَ صِ نَ  مآدَ  ابن على ب)) كتُ : ماعاالستِ  ةطورَ خُ  على هاً بِّ نَ مُ  موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  وقال
 لْج والرِّ  ش،طْ البَ  ناهازِ  دواليَ  ّلم،ناه الكَ زِ  سانواللِّ  ماع،االستِ  انامهُ زِ  ذنانواألُ  ر،ظَ النَّ  نامهازِ  نانيْ فالعَ  ،ةً حمالَ  ال
 (205) به ((.ذِّ كَ يُ  أو جُ رْ الفَ  ذلك قدِّ صَ ويُ  ،ىنَّ مَ تَ وي َ  وىهْ ي َ  بلْ لقَ وا طأ،الُ  ناهازِ 

 واع:ن  أَ  ةالثَ ثَ  موعس  والمَ 
 عقَ ي َ  هومساعُ  الكرمي، القرآن مساع ماعالسَّ  هذا لضَ وأفْ  حممود، إليه ماعفاالستِ  ضاه،رْ وي َ  اهلل هيبُّ  سموعمَ : لا أو  

 : براتِ مَ  ّلثثَ  على
  .هلَ ب ْ ق َ  مالِ  نمِّ ضَ تَ مُ  وهو والقبول، ةاإلجابَ  مساع ذلك وأعلى ر،بُّ دَ وتَ  مهُّ فَ ت َ  مساع همن وأعلى جمراد، مساعٌ  -
 مل ما عنه اإلعراض جيوز ال هفذنَّ  دين،الوالِ  كّلم ماعواستِ  المعة، ةبَ طْ خُ  ماعاستِ : أيضاً  احملمود ماعالسَّ  نومِ 
 .حاصِ النا  ّلمكَ  ماعواستِ  إمثاً، نكُ يَ 

 .ةعَ افِ النا  العلوم رسائِ  يهلِ ويَ  رع،الشَّ  ملْ عِ : وأعّله ع،افِ النا  ملْ العِ  ودروس واعظ،امل ماعاستِ : ومنه
 مب اح، إلي ه ماعفاالس تِ  مَّ ه،ذَ  وال هبَ ص احِ  حَ دَ َم  وال ض ه،غِ بْ ي ُ  وال اهلل هيبُّ  ال في ه، م أذونٌ  مب اح، س موعٌ مَ : ثانياا 
ص َص القَ  اعمَس : ذل ك نِم فَ  ل ا، رْص حَ  ال ةريَ كثَ  تهلَ وأمثِ  ه،مِّ ذَ بِ  عْر الشَّ  درِ يَ  مل سموعٍ مَ  كلِّ  يف األصل هو وهذا
 اعمسَ  ذل ك نوِم  ،(206) احملم ود ماعالسَّ  سنْ ِج  نِم  ه ي تَس يْ ولَ  فيه ا، بذِ كَ  وال شَ حْ فُ  ال اليت كاياتواحلِ 

 .ذلك وغري املباح، املعتاد الكّلم
 ب،واجِ  هنابُ واجتِ  موم،ذْ مَ  إليه ماعفاالستِ : عنه نيضِ املعرِ  حدْ ومَ  عنه، ىوهنَ  هه،رَ كْ ويَ  اهللُ  ضهغِ بْ ي ُ  وعمُ سْ مَ : ثالثاا 
 : يّلً صِ فْ ت َ  هاضِ عْ ب َ  على هبِّ نَ ن ُ  ةلَ أمثِ  ولذلك ضه،غِ بْ ي ُ  ما بنِ وجيتَ  اهلل، هيبا  ما ماملسلِ  قوافِ يُ لِ  وذلك

                                      

(، ح 4/2047وغريه ) الزِّنا ِمن حظاه آدم ابن على ُقدِّر باب: ر،دَ القَ  كتاب يف - رضي اهلل عنه - هريرة أيب عن مسلم، رواه(  205
(2657 .) 

 .حمموداً  مَساعها يُ ْعَت  وحنوها احلنيوالصا  األنبياء صَقصَ (  206
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 إىل هبِ صاحِ بِ  لصِ يَ  قد بل ة،يمَ ظِ العَ  ماتاحملرَّ  نمِ  ينالدِّ  يف نعْ والطَّ  ينالدِّ  يف نعَ طْ يَ  نمَ  إىل ماعاالستِ  -1
 م ع ق اءالبَ  ل ه جي وز ال هفذنَّ  وإالا  ين،ال دِّ  ع ن عدافِ ويُ  عليه دا رُ ي َ  أن هذا عمسَِ  نمَ  على بفالواجِ  ر،فْ الكُ 
 .ماتاحملرَّ  مظَ عْ أَ  نمِ  كوتالسُّ  مع هلوسُ وجُ  بذلك، ملَّ كَ تَ ي َ  نمَ 

 فاعُ وال دِّ  ي ه،غِ لِّ ب َ ومُ  ينال دِّ  ه ذا ةِ لَ محََ  ني،حِ واملصلِ  لماءعُ وال ةحابَ كالصَّ  ة،مَّ األُ  يارخِ  يف نعْ الطَّ : ذلك نمِ  يبرِ وقَ 
 .رباتالقُ  عفَ رْ وأَ  بات،الواجِ  مظَ عْ أَ  نمِ  مهِ راضِ عْ أَ  عن
 .برَ والطَّ  وهْ اللَّ  وآالت ناء،الغِ  ماعتِ اسْ  -2
 رِ ألْم  ةً ض ادَّ مُ  يطانالشَّ  َنَص َبها إمن ا ه و،اللَّ  وآالت يطاينالشَّ  ماعَ والسَّ  ناءَ الغِ  إنَّ : تعاىل اهلل رمحه مالقيِّ  ابن قال
 (207)م لوبِ قُ  ّلحِ صَ  بَ بَ سَ  لهعَ وجَ  هبادِ عِ لِ  اهلل هعَ رَ شَ  مالِ  ةً عارضَ ومُ  ،اهللِ 
 .واإلجاع ةنَّ والسُّ  بالقرآن حمرام وهو
 : القرآن ةل  د  أَ  ) أ )  

 [.6]لقمان: اآلية  َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ تعاىل: قال
 ّلثَ ثَ  ده ادِّ رَ ي ُ  ه و، إال إل ه ال ال ذي اهللو  ن اءالغِ : فق ال اآلي ة ه ذه ع ن - رض ي اهلل عن ه - مس عود ابن لئِ سُ 
 ريفِس التَّ  ةمَّ أئِ  م نهم ني،عِ ابِ التا  نمِ  وكثري عنهم، اهلل  رضي وجابر اس،عبا  وابن عمر، ابن رهافسَّ  وبذا ات،مرا 
 ةدعاَم  ب ن ةت ادَ وقَ  ري،بَ جُ  ب ن يدعِ وَس  ي،رِ ْص البَ  نَس واحل اس،عبا  اب ن م وىل م ةرَ كْ وعِ  ي،املكِّ  ْ  َج  ب ن دجماِه :

 .(208) وغريهم ي،دوسِ السَّ 
 .[64]اإلسراء: اآلية  َّ حت جت  هب مب خب ُّٱ تعاىل قال 

 .طانيْ الشَّ  مارزْ ومِ  يطان،الشَّ  توْ صَ : فلَ السَّ  يهمِّ سَ يُ  ولذلك ((. ريواملزامِ  ناء)) الغِ : دجماهِ  قال
 : ةن  الس   ةل  د  أَ  ) ) ب 
 (209)((. فَ واملعازِ  ،رَ مْ والَ  ،يرَ رِ واحلَ  احلِرَ  ونلا حِ تِ سْ يَ  أقوامٌ  يتأمَّ  نمِ  نَّ ونَ يكُ )) لَ  :موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  قال 

 !؟ اهلل  إالا  إل ه ال أن دونهَ شْ يَ  وهم ،اهللِ  رسولَ  يا: قالوا))  فاً ذْ وقَ  خاً سْ ومَ  فاً سْ خَ  يتمَّ أُ  يف )) إنَّ : أيضاً  وقال
 (210)((. يررِ احلَ  سبْ ولُ  والمور، فاملعازِ  رتهَ ظَ  إذا م،عَ )) ن َ  :فقال

                                      

 .القيِّم البن السَّماع، كتاب(   207
 .عمر رضي اهلل عنهم وابن مسعود، ابن عن القيِّم ابن وصحَّحه اآلية، هذه عند التَّفسري كتب ينظر:(   208
 ( ، ورواه5590، ح )(10/51الف تح ) ر.الم  َيْس َتِحلا  فِ يَمن ج اء م ا ب اب: األش ربة، كت اب ب ه، جمزوم اً  معلاق اً  البخاري رواه(   209
 ) .احلديث شرح الباري، فتح : ) ينظر متَِّصلة َصحيحة بأسانيد أيضاً  غريه
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 : ياله  والمَ  برَ الط   بآلت ناءالغ   يمر  ح  تَ  على اإلجماع اأم    )) ج 
 ّلف) اخ تِ : كتاب ه يف ي،اجِ السا  ي ى ب ن اوزكريا  اآلج راي، أب وبكر : م نهم لم اء،العُ  نِم  ةاَع جَ  هلَ قَ ن َ  فق د

 (211)( وغريهم ي،افعِ الشا  ي َ الطَّ  بيِّ الطَّ  وأبو ّلح،الصَّ  بن عمرو أبو واإلمام ،)العلماء
 : ماءلَ العُ  أقوال بعض

 (212)ع.ْر الزَّ  املاءُ  تبِ نْ ي ُ  كما بلْ القَ  يف فاقَ النِّ  تبِ نْ ي ُ  ناءالغِ   :رضي اهلل عنه مسعود ابن قال   -1
  اق.سا له عندنا الفُ عَ فْ : إمنا ي َ كمالِ وقال  -2
 .ناالزِّ  ةيَ ق ْ رُ  ناءالغِ : ياضعِ  بن ضيلالفُ  وقال -3

 (213). ناالزِّ  إىل يدعو هأنَّ  واملعىن

 : ةئَ ي  الس   هوآثار   هد  اس  فَ مَ  بعض
 .ةعَ افِ النا  ظواملواعِ  الكرمي، القرآن مساع نمِ  ةَ رَ فْ الن ُّ  ببِّ سَ يُ  هأنَّ    -1
 ف ّل يطان،الشَّ  ارم زْ مِ  هأنَّ  بهبَ وَس  ذل ك را وِس  ه،تِ ّلوَ حَ  قوْ وذَ  ره،بُّ دَ وتَ  الق رآن مْه ف َ  ع ن بَ ْل القَ  يِه لْ ي ُ  -2

 رمُ أْ ويَ  ال وى، باعاتِّ  عن ىهَ ن ْ ي َ  فالقرآن ،ضادا التَّ  نمِ  همانَ ي ْ ب َ  ملا ؛داً بَ أَ  بٍ لْ ق َ  يف محنالرَّ  وقرآن ع هومِ جيتَ 
 .ذلك دِّ ضِ بِ  رمُ أْ يَ  ناءة، والغِ فَّ بالعِ 

 إىل ي دعو اما  ذل ك وغ ري س اء،النِّ و  َزلوالغَ  بِّ احلُ  رْك ذِ  نِم  في ه مب ا ةَش والفاحِ  ن الزِّ لِ  ي درِ بَ  احلقيق ة يف هأنَّ  -3
 .سادوالفَ  ةيلَ ذِ الرَّ 

 .ةيَّ يقِ احلقِ  ةَ احملبَّ  اهللِ  ةِ حمبَّ  عن هرافَ وانصِ  به، بلْ القَ  قلُّ عَ ت َ  ببِّ سَ يُ  -4
 .ررَ الضَّ  فيه بل فيه، عفَ ن ْ ي َ  ال مبا عهيِّ ضَ ويُ  تقْ الوَ  بهِ ذْ يُ  -5

                                                                                                                           

 )) تَ ْنِبيه: عليه والكّلم خترجيه يف ينظر َحَسن، حديث وهو ُمتقارِبَة، بألفاظ َمرفوعاً  الصَّحابة من واِحد غري عن احلديث هذا روي(  210
ِهي  للجِديع. واملعاِزف، الِغناء ذما  وأحاديث (،33)ص  األنصاري، إلمساعيل  )) الّلا
 ب دون الِغن اء يف حَص ل إمن ا َض ْعفه عل ى الواقِ ع الِ ّلف أنَّ  (، وذك ر78 ،63  ،59 ،25 ص (رج ب الب ن األمساع نزهة: ينظر(  211
 (.1/146) القِيم البن اللَّهفان إغاثَة: أيضاً  نَظرويُ  املّلِهي، آالت
 .َمْعناه (، وَوضَّح1/148) اإلغاثة يف القيِّم بنا صحَّحه(   212
 (.1/145) اإلغاثة: معناه يف انظر(  213
للح افظ  السَّ ماع، س ألةمَ  يف األمس اع ونزه ة ،)لاألوَّ  ) الزء له اللَّهفان وإغاثة القيم، ابن لإلمام السَّماع، كتاب: انظر املوضوع يف للتَّوسُّع
 .برجَ  ابن
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، زَّ اهتَ   ورمب ا ه،يْ دَ يَ بِ  قفِّ َص ويُ  ه،َس أْ رَ  ميي ل دهِج فتَ  ي اء،احلَ  ةلَّ وقِ  ةعونَ الرُّ  هعِ س امِ  أو هلِ فاعِ لِ  ببِّ َس يُ  ق د -6
 .ذلك وغري ه،يْ لَ جْ رِ بِ  األرضَ  برَ وضَ 

 :ة  يبَ لغ  ل   ماعالست  
 ماملسلِ  على بالواجِ  بل لا، ماعاالستِ  جيوز فّل نوب،الذُّ  ربائِ كَ  نمِ  وهي ه،رَ كْ يَ  مبا خاكَ أَ  رككْ ذِ : هي ةيبَ والغِ 
 فه و جابَ اس تَ  ف ذن ه ا،رِ طَ خبَ  رهذكِّ ويُ  ة،يبَ الغِ  نِم  رهوي ذِّ  ذل ك، كرْ تَ  لِ  هدُ ِش رْ وي ُ  ف هوقِ يُ  هفذنَّ  ابت غْ ي َ  َم ن عمسَِ  إذا

 .هلِ ثْ مِ  مع اللوس يف رَ ي ْ خَ  فّل وإالا  املطلوب،
 [.55]القصص:  اآلية َّ نت مت  زت رت يب ُّٱٱ: تعاىل قال
 اهلل همِح رَ  الغ زايل ق ال املغت اب، يق ول م الِ  بَ جُّ عَ والت َّ  واإلنص اتَ  ةَع املتاب َ  رَ يُظِه  أن كوتالسُّ  دجم رَّ  نِم  دا وأَش 

 (214) املغتابِ  يكرِ شَ  تاكِ السا  بل ة،يبَ غِ  ةيبَ الغِ بِ  يقدِ صْ والتَّ :

 :ةيمَ م  للن   ماعالست  
 إلي ه تلَ قِ نُ  نَم لِ  يغِ بَ نْ وي َ  الكب ائر، نوِم  ة،َم حمرَّ  وه ي اإلفس اد، ةَه جِ  عل ى اسالنا  ب ني ّلمِ الَك  لْق ن َ : ةيَم مِ والنَّ 
 : أمور ةدَّ عِ  ةيمَ مِ النَّ 
 .امما النَّ  قصدِّ يُ  أالا  ) أ ) 

 .حهصَ نْ وي َ  هاهنْ ي َ  أن  )) ب
 .فيه هو ما كِتْ ي َ  حّ اهللِ  يف هضَ غِ بْ ي ُ  أن  )) ج
 .وءاً سُ  بالغائِ  يهِ بأخِ  نا ظُ يَ  أالا  ) د ) 
 (215) يرِّ حَ والتَّ  سسُّ جَ التَّ  إىل الكّلم هذا عهفَ دْ يَ  ال أن  )) ه
 هنَ و  ضَ ر  ي َ  ول ذلك هونرَ ك  يَ  وهم مو  ق َ  يثد  حَ  إلى عم  يستَ  أن
 نرائِ الَق  دلا تَ  لك ن ية،رِ َص  غ ريَ  كان ت أم نا،يثَ دِ َح  عمَّ سَ تَ ت َ  ال: يقولوا كأن ية،رِ صَ  تهميَ كراهِ  أكانت وسواء 

 .مهِ يثِ حلدِ ( 216) تصُّ نَ الت َّ  جيوز فّل همبينَ  فيما ضفِ منخَ  وتٍ صَ بِ  ثوادَّ حَ تَ ي َ  كأن عليها،
 هباهِ وأشْ  هذا لا كُ فَ  ريه،وغَ  فهاتِ  نمِ  ةزَ هِ جْ األَ  ع  أو م،هِ فِ رَ غُ  أو م،يوهتِ بُ  يف اسالنا  على تصُّ نَ الت َّ : ذلك نومِ 
 ةالاصَّ  ممورهِ وأُ  اسِ النا  رارسْ أَ  على ةظَ باحملافَ  تجاءَ  حيث ة،اإلسّلميَّ  ةيعَ رِ الشَّ  دقاصِ مَ  نمِ  ذلك ميوحترِ  رام،حَ 
 .دحَ أَ  عليها علِ طَّ يَ  أن ونيبا  ال اليت

                                      

 (. 3/138ين )الدِّ  علوم إحياء(   214
 (.3/147الدِّين ) علوم إحياء : انظر(   215
 .َغَلط وهو التََّصنُّت،: النااس عند ورهُ واملشْ  االسِتماع،: الت ََّنصُّت(   216
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 ك ونُ يَ  سسُّ جُ والتَّ ، (217) [12]احلجرات: اآلي ة َّ من خن ُّٱٱتع اىل: هقولِ  يف عن ه يْه الن َّ  ورد وق د
 .هِ وغريِ  ماعِ تِ االسْ بِ 

 هونك ارِ  ل ه وهم مٍ وْ ق َ  يثِ دِ حَ  إىل عمَ استَ  ن)) مَ :فقال ذلك، لعَ فْ ي َ  نمَ  موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  يبُّ النَّ  دَ توعَّ  وقد
 .(218)(( ةيامَ القِ  يوم اآلُنك هيْ ذن َ أُ  يف ُصبَّ 
 .لمَ العَ  سنْ جِ  نمِ  زاءَ الَ  أنَّ  على لا دُ يَ  وهذا ذاب،مُ  ال صاصالرَّ  - ما بالضَ  - واآلُنك
 :ةلَ األسئ  
 .مبثالٍ  عٍ وْ ن َ  كلا لِ  يلمثِ التَّ  مع ؟ وعاتاملسمُ  أنواع : ما1س
 .هاعِ مسَ  على ةبَ ت ِّ رَ املت َ  داملفاسِ  نمِ  بعاً رْ أَ  راذكُ  مث ،تقول ما على ةلَّ دِ األَ  راذكُ  ؟ األغاين اعمسَ  مكْ حُ  : ما2س
 . تقول مالِ  يلعلِ التَّ  مع ؟ ةٍ أَ امرَ  نمِ  أو لٍ جُ رَ  نمِ  ناءالغِ  اعمسَ  مياً رِ حتَ  دا أشَ  هما: أيُّ 3س
 .له رٍ وَ صُ  ّلثثَ  راذكُ  مث ؟ تقول ما على يللِ الدَّ  وما ؟ ينرِ اآلخَ  على تصُّ نَ الت َّ  مكْ حُ  : ما4س
 

                                      

 ( .2563برقم ) (،4/1985) مسلم رواه حديث لفظ أيضاً  وهو(  217
 (.7042ح )(، 12/427 ) الفتح ُحُلِمه يف َكَذب َمن باب: التَّعبري، كتاب البخاري، واهر (  218



 110 

 
 ر        ك  ذ       لا

 ر:ك  الذ   ىنَ ع  مَ 
 ما ضَ بِ  ركْ والذِّ  سان،اللِّ  على يجيرِ  يءُ الشَّ : ركْ والذ   رف،والشَّ  ناء،والثَّ  يء،لشَّ لِ  ظفْ احلِ : لغةً  الالذا  سركَ بِ  ركْ الذ  
 (219).يانسْ النِّ  ّلفخِ  :الالذا 
 ه،عائِ ودُ  هتابِ كِ  ةراءَ وقِ  علي ه ن اءوالثَّ  هدِ ومَحْ  تع اىل اهللِ  يحبِ ْس تَ  نِم  بْل والقَ  س اناللِّ  عل ى يجي رِ  م ا: رعالشَّ  ويف
 .هوخملوقاتِ  هآالئِ  يف ركُّ فَ والت َّ  ره،أوامِ  يذفِ نْ وت َ 

 وحنوه ا، ريكبِ والتَّ  ي دحمِ والتَّ  ي لهلِ والتَّ  يحس بِ التَّ  يف ةرَ ِص حَ نْ مُ  غري ركْ الذِّ  ةيلَ ضِ فَ  أنَّ  ملَ اعْ : اهلل رمحه وويالنَّ  يقول
 .(220)العلماء نمِ  وغريه جبري بن سعيد قال كذا هلل تعاىل، رذاكِ  فهو ةطاعَ بِ  تعاىل هللِ  لٍ عامِ  كلا  بل
 :هتُ ي  م  أهَ 

ن وِم  ر،ْق الفَ  إىل الغ ىن نوِم  امل رض، إىل ةحَّ الصِّ  نمِ فَ  ،حالٍ  إىل حالٍ  نمِ  فيها بلَّ قَ ت َ ي َ  نياالدُّ  هذه يف اإلنسان
 عن ه ل ه ىنِغ  ال وتع اىل، هسبحانَ  باهللِ  طبِ رتَ مُ  هروفِ وظُ  هأحوالِ  يعج يف وهو أيضاً، والعكس ف،عْ الضَّ  إىل ةوَّ القُ 
 ّلً بُ سُ  له لعَ وجَ  نيا،الدُّ  هذه يف هتِ بادَ عِ بِ  هفَ كلَّ  ه، وقدؤونِ شُ  يعلمِ  ربِّ واملدَ  له، قالالِ  فهو ظات،حَ اللَّ  نمِ  ةً حلظَ 
 طبِ رْ يَ   ال ذي ني،املتِ  لاحلْب  تع اىل، اهللِ  رْك ذِ  ه اوأمهِّ  بلالسُّ  ه ذه أعل ى نوِم  .ةب ادَ العِ  ه ذه ب ا ققَّ حَ تَ ت َ  ةدَ دِّ َع ت َ مُ 

 .يمقِ تَ املسْ  راطالصِّ  على تهابِّ ثَ وي ُ  ة،الادَّ  على سفْ الن َّ  يمقِ ويُ  ه،بحانَ سُ  هتِ يَّ عِ مَ  يف يشعِ يَ  لهوجيعَ  ه،قِ خبالِ  املخلوقَ 
 حل جل ُّٱٱتع اىل: ق ال وجه اراً، اً را ِس  ،وهن اراً  ل يّلً  تع اىل اهللَ  ريناكِ ال ذا  نِم  يك ون ب أن ماملس لِ  رْم أَ  هن ا نوِم 

 [.42-41]األحزاب:   َّ حن جن مم خم حم جم هل مل خل
 .[205]األغراف:  اآلية َّ خض حض جض مص  خص حص ُّٱٱه:سبحانَ  هوقول
 دهوائ  وفَ  رك  الذ   لض  فَ 

 ةلَ احلاِص  دوائِ الفَ  مظَ عِ لِ  وذل ك ،(221) األلب اب في ه تطاَش  يمِظ عَ  ب ابٌ  ه ذا :تع اىل اهلل رمح ه الع ريب ابن يقول
 نِم  رأكثَ  ، )بيِّ الطَّ  ملِ الكَ  نِم  بيِّ الصَّ  ل) الوابِ : كتاب ه يف - اهلل رمح ه - مالق يِّ  اب ن اإلم ام رَك ذَ  وق د من ه،
 : منها ة،دَ فائِ  نيعِ بْ سَ 

                                      

 .) ذكر(. (، مادَّة2/664والصِّحاح ) ،))ذكر مادة (،3/1507العرب ) لسان: ينظر(  219
 (.110- 108 )ص القيام البن الصياب، الواِبل: ينظر (، وللزِّيادة9 )ص للنَّووي األذكار(  220

 (.12/297األحوذي ) عارضة(  221        
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 ٰه  مه جه هن ُّٱٱوتع اىل: هس بحانَ  يق ول ة،رَ واآلِخ  نياال دُّ  يف ت هينَ أنِ مَ وطُ  بْل القَ  ةعادَ َس  -1
 [.28]الرَّعد:  َّمب هئ مئ هي مي خيحي جي

 تع اىل، اهللِ  رْك ذِ  اع اتبالطا  املقصود ألنَّ  لها؛ضَ فْ أَ  بل ربات،القُ  لا وأجَ  اعاتالطا  لضَ أفْ  نمِ  اهلل ذِْكر  -2
 [.45]العنكبوت:  َّ مع جع مظ ُّٱٱتعاىل: قال

 حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث ُّٱ تع اىل:س بحانَه و  وق ال      
  .[35]األحزاب:  َّخس
 خب ريِ  ئكمبِّ ن َ أُ  )) أال: ق ال موس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ  يبَّ النَّ  أنَّ  ي اهلل عن هرض رداءالدَّ  أيب عن وغريه مذيالِتِّ  وروى
 واقَ لْ ت َ  أن نومِ  ق،رِ والوَ  بهَ الذَّ  طاءإعْ  نمِ  لكم وخري كم،جاتِ رَ دَ  يف هاعِ فَ وأرْ  يككم،لِ مَ  عند وأزكاها كم،مالِ أعْ 
 . (222) (( اهللِ  ركْ )) ذِ  :قال ،اهللِ  رسولَ  يا بلى :قالوا ))كمناقَ عْ أَ  بوارِ ضْ ويَ  مهُ ناق َ عْ أَ  بوارِ ضْ تَ ف َ  كموَّ دُ عَ 
 يث  ىث نث ُّٱٱق ال تع اىل: ق ول،والعُ  األلب اب وأولُ  وه م بآيات ه، ف اعاالنتِ  أه لُ  ه م تعاىل اهلل روناكِ الذا  -3

 ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف
 .[191-190]آل عمران:  اآلية.. َّ زن رن  مم

 .طانيْ الشَّ  نمِ  هسَ فْ ن َ  دُ بْ عَ ال هبِ  زيرِ  ،نيٌ َحصِ  نٌ ِحصْ  اهللِ  رُ كْ ذِ    -4
 علي ه زكري ا ب ن ي ى ع ن حك اه فيم ا ق ال موس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ  يبَّ النَّ  أنَّ  وغريمه ا م ذيوالِتِّ  أمح د اإلمام روى
 راعاً،ِس  هرِ ثَ أَ  يف وا دُ الَع  جرَ َخ  لُج رَ  مث ل ذل ك لثَ مَ  ف ذنَّ  ،اهللَ  كرواذْ تَ  أن وآمركم:" يلإسرائِ  يِن لبَ  قال هأنَّ  ّلمالسَّ 
  ركْ ذِ بِ  إالا  يطانالشَّ  نِم  هَس فْ ن َ  زي رِ  ال دْب العَ  ك ذلك م،هُ ن ْ ِم  هَس فْ ن َ  زرَ حْ أَ فَ  نيِص حَ  نٍ ْص حِ  أت ى عل ى إذا ح ّ
 .(223)" اهلل
 .ئاتيِّ السَّ  ْبَ هِ ذْ يُ  ناتواحلسَ  نات،سَ احلَ  مظَ عْ أَ  نمِ  فذنهَّ  ها،بُ هِ ذْ ويُ  طاياالَ  طا يُ  هأنَّ : دهوائِ فَ  نمِ  -5

 ي قرِ طَ  يف ريِس يَ  موس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ  اهللِ  رسولُ  كان: قال رضي اهلل عنه هريرة أيب عن اهلل رمحه مسلِ مُ  روى
 ي ا دون،رِّ املَف  وم ا: ق ال)) دونرِّ املَف  قبَ َس  ج دان هذا ريوا)) سِ : فقال ،جدان: له قاليُ  لٍ بَ على جَ  را مَ فَ  ة،كَّ مَ 

 .(224) (( راتاكِ والذا  رياً كثِ  اهللَ  ينَ رِ اكِ الذا  :قال ؟ اهلل رسولَ 

                                      

مذي رواه(  222  (.5/459الذِّْكر ) َفْضل يف جاء ما باب: لدَّعوات،ا كتاب يف جامعه، يف الِتِّ
  ُمسَنِده.        يف أمحد واإلمام َغرِيب "، َصِحيح حَسن:" وقال (،2863(، رقم )5/136) والصَّدقة والصِّيام(   223
 (. 4/2062 )اهللِ  ذِْكر على باب: احَلثا  واالسِتغفار، والتَّوبة والدُّعاء الذِّكر كتاب صحيحه،، يف مسلم رواه(   224
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 جك مق ُّٱ:  ّلمالسَّ  عليه نوح عن تعاىل اهلل قال ة،مَّ واألُ  درْ لفَ لِ  ةلَ واآلجِ  ةلَ العاجِ  األرزاقِ  بُ لْ جَ  -6
 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل جل مك لك خك حك
 .ركْ الذِّ  نمِ  غفارواالستِ [، 12-10]نوح:   َّ من

 :رك  الذ   واعأن   نم  
 : هأنواعِ  نمِ  ضاً عْ ب َ  ركُ ذْ نَ  أن نميكِ  وعليه ،اً مع مابِ  ويكون لب،بالقَ  ويكون ن،ساباللِّ  يكون كرالذِّ  أنَّ  عرفنا

نصوص  يف ةدَ الوارِ  األذكار نمِ  وغريها ري،كبِ والتَّ  يد،حمِ والتَّ  يل،هلِ والتَّ  يح،سبِ التَّ  مثل سان،باللِّ  كرالذِّ   -1
 .ةنَّ والسُّ  الكتاب

 لضَ فْ أَ  تهراءَ وقِ  م،وسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  هسولِ رَ  على لاملنزَّ  عاىل،ت اهللِ  ّلمكَ  فهو تعاىل، اهللِ  تابكِ  ةراءَ قِ  -2
 أنَّ  ي اهلل عن هِض رَ  مس عود اب ن ع ن ي،ذِ ِم الِتِّ  روى فق د تع اىل، اهللِ  ّلمَك  هة؛ ألنَّ َق لَ املطْ  األذك ار نِم 

 رْش عَ بِ  نةَس واحلَ  ة،نَ َس حَ  ب ه هلَ ف َ  اهللِ  كت ابِ  نف اً ِم رْ حَ  أرَ قَ   نَم :" ق ال موس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ  اهللِ  رس ولَ 
 .(225)" فرْ حَ  يمٌ ف، ومِ رْ حَ  والمٌ  ف،رْ حَ  فلِ أَ  ولكن حرف،  )ملأ)  أقول ال أمثالا،

 دْب العَ  حاج ات ةيَ بِ لْ ت َ لِ  ه؛فاتِ وِص  هبأمسائِ  تع اىل اهللِ  إىل برَّ َق ت َ  هألنَّ  ك ار؛ْذ األَ  لَض فْ أَ  نِم  وه و عاء،ال دُّ  -3
 .ةيَّ وِ خرَ ة واألُ يَّ وِ نيَ الدُّ 

]ن وح:  َّمك لك خك حك جك مق ُّٱٱ: ّلمالسَّ  علي ه وحٍ نُ  ع ن تع اىل اهللُ  ق ال غفار،تِ ْس اال -4
10]. 

 ىف يث  ىث نث ُّٱٱتعاىل: قال ر،كْ الذِّ  مظَ عْ أَ  نمِ  فهذا ب،لْ القَ بِ  تعاىل اهللِ  خملوقاتِ  يف فكارالتَّ  -5
 رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف
 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن

 .[191-190]آل عمران:  َّ
 يم ه،لِ عْ م وت َ لْ العِ  معلُّ وتَ  حام،رْ األَ  ةلَ وصِ  ين،دَ الوالِ  را وبِ  يام،والصِّ  ّلة،الصَّ  نمِ  ة،فَ لِ املختَ  اعاتالطا  لمَ عَ  -6

  :ّلةالصَّ  نأْ َش  يف تع اىل ق ال ر،كْ ال ذِّ  ةاحلَ الصا  باألعم ال املقص ودَ  ألنَّ  ر؛كْ ال ذِّ  نِم  هكلا  ذل ك وغ ري
 .[14]طه:  َّ جه ين ىنُّٱ

 

                                      

مذي، رواه(    225  َصِحيح َحَسن:" ( وقال2910ح ) (،5/161القرآن ) ِمن َحْرفاً  قَ رَأَ  ِفيَمن جاء ما باب: القرآن، َفضائل كتاب الِتِّ
 َغرِيب ".
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 رك  الذ   أوقاتُ 

 عنِ ميتَ  م ا داَع  م ا ة،نَ واألمكِ  األوق ات جي ع يف وه ذا د،حم دَّ  كانمَ  أو دحمدَّ  تٌ قْ وَ  له ليس قلَ طْ مُ  رٌ كْ ذِ  -1
 .ذلك وحنوِ  املياه، وراتدَ كَ  ركْ فيه الذِّ 

 إىل الفج ر طل وع بع د نِم  ووقته ا واملس اء، باحالصَّ  أذك ار مث ل ،مك انٍ  أو حالٍ  أو قتوَ بِ  مقياد ركْ ذِ  -2
 االس تيقاظ وعن د وم،النَّ  عن د األذك ار وك ذا مس،الشَّ  غ روب إىل العص ر بع د نوِم  ،مسطل وع الشَّ 

 والم وم، واألك دار، امل رض، ح ال ويف منهم ا، وال روج واملس جد، املن زل، وعن د دخ ول من ه،
 .كانٍ مَ  أو حالٍ  أو تقْ وَ بِ  دمقيَّ  هو اما  ريكثِ  وغريها املطر، ونزول فر،عند السَّ  وكذا واملصائب،

 :كارلألذ   ةلَ أمث  
 اهلل رس ول ق ال: ق ال رض ي اهلل عن ه جن دب ب ن مسرة عن مسلم، صحيح يف جاء: قلَ املطْ  ركْ الذِّ  نمِ  -1

و  اهلل،  إالا  إل ه وال ،هلل دواحلْم  اهلل، س بحانَ : عبَ رْ أَ  اهلل إىل ّلمالَك  با )) أَح : موس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ 
 .(226) (( تأْ دَ بَ  نا هِ يِّ أَ بِ  كرا ضُ يَ  ال ،أكَ   اهللُ 

 اهلل ىص لَّ  يبِّ النَّ  ع ن رض ي اهلل عن ه ةهري رَ  أيب ع ن وغ ريه مس لِ مُ  رواه م ا واملس اء، باحالصَّ  كارْذ أَ  نومِ   -2
 تأْ يَ  مل ة،رَّ َم  ةمائِ  هدِ ْم و َ  اهللِ  حانبْ ُس : يميِس  نيوِح  حبِ ْص يُ  ح ني )) َم ن ق ال: ق ال هأنَّ  موسلَّ  عليه
 .(227) (( عليه زاد أو قال ما لثْ مِ  قال دحَ أَ  إالا  هبِ  ءجا اما  لضَ فْ أَ بِ  ةيامَ القِ  موْ ي َ  دحَ أَ 

 اهللِ  يبَّ نَ  أنَّ  م اهُ ن ْ عَ  اهلل يَض رَ  اسعبا  اب ن ع ن ه،يحِ حِ َص  يف مس لِ مُ  رواه م ا: برْ الَك  عن د ركْ ال ذِّ  نِم  -3
 با رَ  اهلل إالا  إل ه ال احلل يم، العظ يم اهلل  إالا  إل ه )) ال: الك رب عن د يق ول م ك انوس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ 
 .(228) (( ميرِ الكَ  شِ رْ العَ  با ورَ  ضرْ األَ  با ورَ  مواتالسَّ  با اهلل رَ  إالا  إله ال يم،ظِ العَ  شرْ العَ 

 وأحوال ا؛ أوقاهت ا يف ه امَ ّلزِ يُ  وأن ه ا،وغريِ  األذك ار ه ذه ظْف حِ  لي اوِ  أن ماملس لِ  ل ىعَ ف َ  وإالا  ة،لَ أمثِ  دجم رَّ  ه ذه
 وح ديثاً، قدمياً  وتيسريها بمعها العلماء ما اهتَ  وقد تعاىل، اهلل ريناكِ الذا  نمِ  نويكو  هتَ يلَ ضِ وفَ  ركْ الذِّ  رجْ أَ  منَ غْ ي َ لِ 
 :هارِ َص خْ وأَ  ِعه اأجَ  وِم ن ،ينِّ السُّ  الب ن ل هثْ ومِ  س ائي،للنَّ  يل ةواللَّ  الي وم عم ل : ذل ك يف م ةدِّ املتقَ  بالكتُ  نفِم 

                                      

 علَّقهو  (،2137احلديث ) رقم (،3/1685القبيحة ) باألمساء التَّسمية كراهيَّة باب: اآلداب، كتاب صحيحه، يف مسلم رواه(  226
 (.11/566يف صحيحه ) البخاري

 (.2692احلديث ) (، رقم4/2071والدُّعاء ) والتَّسِبيح التَّهِليل َفْضل باب: والداعاء، الذِّكر كتاب مسلم، رواه(  227
 (.4/2092الَكْرب ) ُدعاء باب: والداعاء، الذِّكر كتاب يف صحيحه يف مسلم أخرجه(  228
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 رمحهم القيام، ابن لإلمام ب،يِّ الصَّ  لوالوابِ  ة،تيميَّ  ابن لإلمام ب،يِّ الطَّ  ملِ والكَ  ووي،النَّ  لإلمام األذكار، كتاب
 .تعاىل اهلل 

 :ةلَ األسئ  
 ؟ رعاً شَ  ركْ بالذِّ  املراد : ما1س
 .ذلك يف ببَ السَّ  ناً يِّ ب َ مُ  ة،الملَ  هذه معىن حضِّ وَ  (  اهللِ  ركْ ذِ  عن سانِ إلنْ لِ  ىنغِ  : ) ال2س
 .ةلَّ دِ األَ  مع ر،كْ الذِّ  نمِ  واعٍ نْ أَ  ةّلثَ ثَ  ر: اذكُ 3س
 .ةرَ واآلخِ  نياالدُّ  يف ركْ الذِّ  مثار نمِ  ضاً عْ ب َ  ر: اذكُ 4س
 .ةقَ لَ املطْ  كارِ ْذ األَ  ضعْ ب َ لِ  ل: مثِّ 5س



 115 

 
 اءُ         عالد  

 عاء  الد   ىنَ ع  مَ 
 . (229) هتُ ي ْ ونادَ  هتُ بْ لَ طَ  :مبعىن ّلناً،فُ  توْ عَ دَ  :تقول ب،لَ والطَّ  داءالنِّ  :لغةا 
 .را والشَّ  ذىاألَ  عفْ ودَ  والري، عفْ الن َّ  بلْ لَ  هناداتِ ومُ  تعاىل هللاب ةعانَ االستِ : عر  الش   في
 : منها ة،دَّ عِ  عانٍ مَ  على رميالكَ  رآنالقُ  يف درَ وَ  دوقَ 
 خي حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن ُّٱٱتع اىل:س بحانه و  ق ال ة،ب ادَ العِ  

  [.60]غافر:  َّ يي  ىي مي
 .[23]البقرة:  َّ جك مق حق مف خف حف جف مغ ُّٱٱتعاىل: قال ة،غاثَ االستِ  -
 .مكُ دائِ هَ شُ بِ  يثواغِ استَ  أي
 ته:ي  م  هَ أَ 
 مهِ قِ خ الِ  ع ن ب ادلعِ لِ  ىنِغ  ال هإنَّ  إذ ؛إلي ه ةلَ املوِص  األس بابَ  ل م أهيَّ  أن هب ادِ عِ  عل ى تع اىل اهلل ةَم عْ نِ  نِم  إنَّ 

 فب ه ب ه، ةغاثَ واالس تِ  هاؤُ ج ورَ  ع اؤهدُ  تع اىل اهللِ  إىل برِّ َق ي ُ  ما ما هَ أَ  نومِ  وال،حْ األَ  نمِ  حالٍ  بأيا  وتعاىل هسبحانَ 
 .ّلوعَ  لا جَ  هبِّ رَ  ضىرِ  على لويصِّ  غاه،تَ بْ مُ  نالُ ويَ  ه،طلوبَ مَ  ققَّ حَ تَ وي َ  ه،بَّ رَ  اإلنسانَ  دبُ عْ ي َ 
 هدُ وائ  وفَ  هلُ ضَ فَ 
 : منها ة،يلَ لِ جَ  دوائِ وفَ  ة،عَ يانِ  ومثار ري،بِ كَ  رجْ وأَ  يمظِ عَ  لضْ فَ  عاءلدُّ لِ 
 مم ام يل ىل ُّٱٱتعاىل: يقول فيه، تعاىل اهللِ  إىل هرابِ قَ ت َ بِ  هابُ صاحِ  رجَ ؤْ ي ُ  ةبادَ عِ  عاءالدُّ  أنَّ ) )أ
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن
 .[17-16]السَّجدة:  َّ خب حب

 اآلي ة َّ جه ين ىن من خن ُّٱ :تع اىل ق ال ي،اعِ ال دا  بلَ طَ لِ  ةإجابَ  عاءال دُّ  يف ) ب ( 

 .[.60]غافر: 
 [.186]البقرة:  َّ حق مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ  حط مض ُّٱٱ تعاىل: وقال

                                      

 (.206)ص  الصِّحاح وخمتار ،) 169 )ص رآنالق غريب يف املفردات : ينظر(   229
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 خب حبجب هئ مئ خئ ُّٱ تعاىل: يقول له، ةلَّ الذِّ بِ  عاروإشْ  ّل،عَ وَ  لَّ جَ  قلخالِ لِ  ضوعخُ  عاءالدُّ  يف ) ج ( 
 حص مس خس حس جس مخجخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب

 .[56-55]األعراف:  َّ خص
 .رةاآلخِ  أو انيالدُّ  يف تكانَ  سواء ،ياعِ الدا  عن واآلثام رورالشُّ  عفْ دَ  عاءالدُّ  يف ) د ) 
 روط،ُش بِ  إالا  ققَّ حَ تَ ت َ  ال ةاإلجابَ  ه ذه ولك ن ه،ودَ قُص مَ  يبِّ لَ وي ُ  ه،ع اءَ دُ  تع اىل اهللُ  يبجِ تَ ْس يَ  أن نامل ؤمِ  حَم طْ يَ 

 : هي
 :عاءالد   ةإجابَ  روطشُ 
  مث هت مت خت حت جت هب ُّٱٱتع اىل:س بحانه و  ق ال ،مالِ األعْ  بولقَ  وطرُ شُ  ما أهَ  وهو: اإلخالص   -1

 [.65 ]غافر: َّ جح مج حج
 وتعاىل، هحانَ بْ سُ  اهللَ   إالا  هعائِ ودُ  هتِ عبادَ بِ  دصِ قْ ي َ  فّل قات،لا عَ املت َ  يعجَِ  نمِ  تعاىل هللِ  ةيَّ بودِ العُ  يدرِ جتَْ : ّلصُ واإلخْ 
 حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض ُّٱٱتع اىل: ق ال ،كَ أش رَ  فق د ذل ك فَ خ الَ  نوَم 

 .[117]املؤمنون:  َّ خك  حك جك مق حقمف خف
 .عاءالدُّ  ةِ إجابَ  نمِ  عمانِ  راماحلَ  املالَ  ألنَّ : اللا حَ  يع  االد   مالُ  يكون أن -2

)) : موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  اهللِ  رسولُ  قال: قال رضي اهلل عنه هريرة أيب عن صحيحه يف اهلل  همِحَ رَ  مسلِ مُ  روى
 زي ري ُّٱٱفق ال: ني،لِ املرَس  هبِ  رَم أَ  مب ا نينِ املؤمِ  رمَ أَ  اهللَ  وإنَّ  ،باً طيِّ  إالا  لبَ قْ ي َ  ال بٌ يِّ طَ  اهللَ  إنَّ  اس،النا  هاأيا  يا

 يب ىب نب ُّٱٱ، وق      ال:[51]املؤمن      ون:  َّ جب هئ  مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي

 [.172]البقرة:  َّ ىت نت مت زت رت

 رام،حَ  بهرَ شْ ومَ  رام،حَ  همُ عَ طْ ومَ  ،با رَ  يا با رَ  يا ماء،السَّ  إىل هيْ دَ يَ  ميدا  ،َ  غْ أَ  ثعَ شْ أَ  رفَ السَّ  يلطِ يُ  لجُ الرَّ  ركَ ذَ  مث
 (230)((. له تجابسْ يُ  فأىنَّ  باحلرام، وَغِذيَ  رام،حَ  هسُ بَ لْ ومَ 
 : عاءالدُّ  يف داءاالعتِ  كرْ ت َ    -3

 ّلكِ الَ بِ  عودْ يَ  أو ،مٍ ِح رَ  ةِ يَع طِ قَ  أو ب ذمثٍ  ي دعو ك أن املش روع، غ ري إىل عاءال دُّ  يف زج اوَ يتَ  ال أن ب ه واملقص ود
 هب مب خب حبجب  هئ مئ خئ ُّٱ تع اىل: ق ال ًّل،ثَ َم  علي ه ريِس يَ  لط أ راد؛ْف أَ  أو دٍ رْ فَ   عل ى مارِ وال دَّ 

 [.55]األعراف:  َّ جت

                                      

 (. 2/703يف صحيحة يف كتاب الزكاة ) مسلم( رواه  230
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 :عاءالد   آداب نم  
 .ةقَ ابِ السا  اآلية يف كما بٍ لْ ق َ  ضورِ وحُ  شوعوخُ  راعضَ بتَ  عودْ يَ  أن  -1
 .هائْ طِ بْ تَ سْ يَ  وال ةباإلجابَ  نوقِ ويُ  ح فيه،لِ ويُ  عاءبالدُّ  مجيزِ  أن -2
 وال ةلَ املس أَ  مزِ ْع ي َ لْ ف َ  مكُ ح دُ أَ  ع ادَ  )) إذا: موس لَّ  علي ه اهلل ص لى اهلل رس ولُ  ق ال: ق ال رض ي اهلل عن ه أن س ع ن
 (231)((. له هرِ كْ تَ سْ مُ  ال هفذنَّ  ين،طِ عْ أَ فَ  تئْ شِ  إن هما اللَّ  :نا يقولَ 
 نِم  ض انمَ رَ  رهْ وَش  َنة،السَّ  ِم ن ةفَ رَ عَ  ي وم: مث ل ل،الفاِض  واملك ان ل،الفاِض  م انالزَّ  ياعِ ال دا  َيت ارَ  أن -3

 م ن جودوالسُّ  ،ليلةٍ  كلا  نمِ  يلاللَّ  وآخر رمضان، نمِ  ردْ القَ  ةوليلَ  األسبوع، نمِ  ةعَ لمُ ا ويوم هر،شْ األَ 
 صا خَ وب األَ  ،واحل جَ  يام، واالض طرار،والصِّ  فر،السَّ  ح ال ومث ل ة،واإلقاَم  األذان وب ني ّلة،الصَّ  أفع ال
 .وغريها مار،الِ  رمي وبعد عي،والسَّ  وافالطَّ  عند

 .ةخاصَّ  نصوصٌ  فيها تدَ رَ وَ  ةنَ زمِ واأل األحوال هذه وكلا 
 هلل  دِ باحلْم  ل ه م اً تِ وخمتَ  هع اءَ دُ  ح اً تِ تَ فْ مُ  ه،يْ دَ يَ  ع اً رافِ  ة،لَ ب ْ القِ  لبِ قْ ت َ ْس مُ  ة،طهارَ  على يكون أن با حَ تَ سْ يُ  -4

 .موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  هرسولِ  على ّلمّلة والسَّ والصَّ 
 :ةاإلجابَ  عوان  مَ 
 في ه، اإلخ ّلص مدَ وَع  اهلل،ب  ركالشِّ : مث ل اإلجاب ة، عوانِ مَ  داهاوِض  عاء،دُّ ال  ةإجابَ  ش روط س بق فيم ا فن اعرَ 
 عاءال دُّ  أو عاء،بال دُّ  داءاالعتِ  وك ذا ة،وَ ْش والرا  بالباط ل، اسالنا  أم وال وأك ل ب ا،والرِّ  شا ك الغِ  ب احلرام لعاُم والتَّ 

 .ةحَ األضرِ  وأصحاب تباألموا لوسُّ كالتَّ  ةيَّ عِ دْ البِ  ةيَ األدعِ  أو ة،مَ احملرَّ  ةيَ باألدعِ 
 .عاءالدُّ  ةإلجابَ  عاً مانِ  كان األمور هذه نمِ  شيءٌ  لصَ حَ  ما فذذا
 .هعاؤُ دُ  لبَ قْ ي ُ  أن ألجل ع؛املوانِ  هذه نمِ  شيئاً  فِتَِ قْ ي َ  ال أن على صَ يرِ  أن ماملسلِ  لىعَ ف َ 
 عاء:للدُّ  ةلَ أمثِ 
 .ةرَ واآلخِ  نياالدُّ  يرَ ي ْ خبَ  سفْ لن َّ لِ  عاءالدُّ  -1
 .ّلحوالصَّ  والري دادوالسَّ  وفيقبالتَّ  األمر لويل عاءالدُّ  -2
 .ةقامَ واالستِ  ّلحبالصَّ  لألبناء عاءالدُّ  -3
 .ةواملثوبَ  رجْ واألَ  فاءبالشِّ  يضرِ لمَ لِ  عاءالدُّ  -4

                                      

 كتاب َصِحيِحه يف ومسِلم (،11/144له ) ُمْكرِه ال فذنَّه املسأَلة لِيَ ْعزِم باب: الدَّعوات، كتاب صحيحه، يف البخاري أخرجه(  231
 .) 2678رقم ) ِشْئت، إن يقول وال الدُّعاء يف الَعْزم باب:، والداعاء الذِّْكر
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 .اً ريْ خَ  لك مدَّ قَ  نمَ لِ  عاءالدُّ  -5
 .ةرَ واآلخِ  نياالدُّ  يف همعُ فَ ن ْ ي َ  مبا ةعامَّ بِ  نيمِ سلِ لمُ لِ  عاءالدُّ  -6

 :ةلَ األسئ  
 .عاً رْ شَ  عاءالدُّ  معىن رذكُ : ا1س
 .ذلك على يللِ الدَّ  راذكُ  تعاىل، هللِ  ةبادَ عِ  عاء: الدُّ 2س
 .ذلك حضِّ وَ  عاء،الدُّ  يف داءاالعتِ  كرْ ت َ : عاءالدُّ  ةإجابَ  روطشُ  ن: مِ 3س
 ؟ ذلك يف ببَ السَّ  ما عاء،الدُّ  عن إنسانٍ  لا كُ لِ  ىنغِ  : ال4س
 .عاءلدُّ ا ةإجابَ  عوانِ مَ  نمِ  ّلثاً ثَ  ر: اذكُ 5س
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 ةُ قامَ ت  الس  
 :هاتُ لَ ز  ن  ومَ  هايفُ عر  تَ 
 لويش مَ  ،ةً رَ ْس يَ  وال ةً نَ ميْ  عن ه لْي مَ  غ ري نِم  م،يِّ الَق  ينالدِّ  وهو يم،قِ املستَ  راطالصِّ  لوكسُ  هي : ةقامَ ت  الس   نىع  مَ 

 .(232) ةنَ والباطِ  ةرَ اهِ الظا  ها،كلا  اتيا املنهِ  كرْ وت َ  ة،نَ والباطِ  ةرَ اهِ الظا  ها،كلا  اعاتالطا  لعْ فِ  ذلك
 .عاً رْ شَ  عنه يا هِ نْ مَ  اّلمهُ وكِ  ري،قصِ والتَّ  وا لُ الغُ  بني طٌ سَ وَ  وهي
 :فيها يرقص  والت   عليها، مرارالست  

 مي  خي  ُّٱه: ّلتِ َص  نِم  ةٍ َع ركْ  ك لا  يف هبَّ رَ  س ألايَ  ول ذلك ة،َم ائِ الدا  ةقامَ باالس تِ  بطالَ مُ  نامل ؤمِ  
 [.6]الفاحتة:  َّ ىي

 ة،قامَ االستِ  عن خروجٌ  وهذا احملظور، ناباجتِ  أو املأمور، لعْ فِ  يف رصِّ قَ ي ُ  قد هأنَّ  اإلنسان ةيعَ بِ طَ  نمِ  كان اما ولَ 
  َّ زث رث يت ُّٱٱذلك: إىل رياً شِ مُ  تعاىل فقال ة،قامَ االستِ  يقرِ طَ لِ  يدهعِ يُ  ما إىل عْر الشَّ  هدَ شَ أرْ 

 غفارتِ باالْس  جُيَ  ري قصِ التَّ  ذلك وأنَّ  با، املأمورِ  ةقامَ االستِ  يف ريصِ قْ ت َ  نمِ  دَّ بُ  ال هأنَّ  إىل فأشارَ  ،[6]فصِّلت: 
 .ةِ قامَ االستِ  إىل جوعوالرُّ  ةوبَ لتَّ لِ  يضِ املقتَ 
 (233)ها ((.مَتحُ  ةَ نَ احلسَ  ةئَ يِّ السَّ  عبِ وأتْ  كنت، ماحيثُ  اهللَ   قِ )) اتَّ  :موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  وقال
 :دب  العَ  هاب   بطالَ يُ  التي ينالد   قاماتمَ 

 ه و أو ة،قامَ االس تِ  ةيَق قِ حَ  إىل ص ولالوُ   :دادفالسَّ  ،(234)((  بواوق ارِ  دوادِّ )) َس   :موس لَّ  علي ه اهلل ىص لَّ  قال
 .دِ واملقاصِ  مالعْ واألَ  والقْ األَ  يعجَِ  يف ةاإلصابَ 
 .منه برْ القُ  مكُ وتُ فُ ي َ  ّلف يبواصِ تُ  ومل مدْ هَ اجت َ  فذن داد،السَّ  إىل صولِ الوُ  يف دواهِ تَ اجْ  : أي )) بوا)) قارِ  : وقوله
 يطرِ ْف ت َ  وامهاِس  وم ا ة،بَ فاملقارَ  عليها ردِ قْ ي َ  مل فذن ة،قامَ االستِ  وهي داد،السَّ  : مابِ  دبْ العَ  طاَلبيُ  تانبَ ت َ رْ مَ  فهما
 يِم رْ ي َ  كال ذي ا،ّلمه عْ أَ  إىل ص ولالوُ  يف دِه تَ جْ يَ ولِ  ،نْي ت َ بَ امل رت َ  نْي ه ات َ  قف ارِ يُ  ال أن علي ه يغِ بَ نْ ي َ  نواملؤمِ  ة،وإضاعَ 

 (235) هيبَ صِ يُ  حَّّ  منه برْ القُ  أو ه،تِ إصابَ  يف دهِ جيتَ  ضاً رَ غَ 
                                      

 .والِعشرين احلادي احلديث شرح واحلكم، العلوم جامع(  232
(، 1987رق م ) (،4/312النا اس ) ُمعاش رة يف ج اء م ا ب اب: والصِّ َلة، ال ِ ا  كت اب (، والِتم ذي،158، و5/153أمح د ) رواه(  233
رق م  ح ديث واحلك م، العل وم ج اِمع وانظ ر: ال ذَّهيب، ووافَ َق ه ا،ش رطهم عل ى ص حيح : وق ال (،1/54واحل اكم ) َص ِحيح "، "َحَس ن :وقال
(18.)  

 لن : باب صفة القيامة والنَّة والناار، كتاب (، ومسلم،6463(، رقم )11/249الَقْصد ) باب: الرِّقاق، كتاب البخاري، رواه ( 234
 (.2861أَحد النَّة بعمِله بل برمحة اهلل تعاىل، رقم ) يدخل
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 :هاتُ ي  م  أهَ 
 : منها ،مورٌ أُ  هات  ي  م  أهَ  على ل  دُ يَ  ام  م  
ز وْ الَف  ءرْ لَم لِ  ليُص  وب ا نا،والِ  سِ اإلنْ  قْل خَ  نِم  ةُ الغايَ  ه ي ال يت ةيَّ لعبودِ لِ  ي قحتقِ  ه اتِ يقَ قِ حَ  يف أهن ا  -1

 .ّلحُ لفَ وا
 فق ال: ه،َع مَ  ك ان نَم  ك لُّ  وك ذلك يقه ا،قِ حْ تَ بِ  موس لَّ  علي ه اهلل ص لىَّ  هرس ولَ  رَم أَ  ق د تع اىل اهللَ  أنَّ   -2

 .[112]هود:  اآلية َّ ىق يف ىف يث ىث نثٱُّٱ
 .[15]الشُّورى:  اآلية َّ مظ حط مض خضحض جض ُّٱوقال:         
 . ذلك وغري
 مل خل ُّٱّلم: السَّ  عليهم ا ه ارون ي هوأخِ  وس ىمُ  قا َح  يف ال،فق  ه،ي اءَ أنبِ  أيض اً  ب ا تع اىل اهللُ  رأَم  ق د ب ل
 علي ه اهلل ىص لَّ  اهللِ  رس ولَ  أنَّ  ه اتِ يَّ أمهِّ  عل ى لا دُ يَ  اوما  .[89]ي ونس:  اآلية َّ جم يل ىل
 عن ه لأَ ْس أَ  ال الً وْ قَ   اإلس ّلم يف يل ق ل: ل ه يق ول رض ي اهلل عن ه يِف قَ الث َّ  عب د اهلل ب ن س فيان هج اءَ  املا  موس لَّ 
 (236)((. مقِ تَ اسْ ف اهلل،ب تنْ آمَ  ل)) قُ   :موسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  يبا النَّ  له فقال ك،رَ ي ْ غَ  داً أحَ 
 :عليها باتالث   لسائ  ووَ  ةقامَ الست   أسباب نم  
 لموالعَ  اعةللطا  هيقِ وتوفِ  لإلسّلم، درهصَ  حرْ وشَ  ة،دايَ الِ  العبد لذا اهللِ  ةإرادَ  :ةقامَ تِ االسْ  بابِ سْ أَ  ما أهَ  نمِ    -1

 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱٱ:تعاىل قال ا ،الصا 
 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ىثيث نث

 .[16-15]املائدة:  َّ ىل مل
 مس خس حس جس مخ ُّٱٱتعاىل: قال م،وسلَّ  عليه اهلل ىصلَّ  هسولِ رَ  ةعَ تاب َ ومُ  تعاىل، هللِ  اإلخّلصُ    -2

   [.5]البيِّنة:  اآلية َّ مص خص  حص
 : ةبَ وْ والت َّ  فارغْ االستِ  -3

                                                                                                                           

 ) احلديث مسلم على النَّووي وشرح منزل االسِتقامة، القيم، البن الساالكني وَمدارج (،21حديث ) واحلكم، العلوم عجام: انظر(  235
 .)الساابق
 ك ان وإن املطبوَع ة، النُّْس َخة يف َلْفظ ه وه ذا (،38(، رق م )1/65اإلس ّلم ) أوص اف ج اِمع ب اب: اإلمي ان، كتاب مسلم، رواه(   236
 .أعلم واهلل وغريه، النَّوِوي َشرَح وعليه ،)اسَتِقم  ) مث: املشهور اللَّفظ
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 خم حم جم هل مل خل حل ُّٱٱتع اىل: فق ال ة،بَ وْ الت َّ بِ  ج احَ والنَّ  ّلحَ الَف  تعاىل اهللُ  علاق وقد
  [.31]النُّور:  اآلية َّ مم

 : سفْ الن َّ  ةبَ اسَ حمُ    -4
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خيحي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن ُّٱتع    اىل:  ق    ال

 [.18]احلشر:  اآلية ٍَّّ
 نِم  كمِس ألنفُ  رمَخ ادَّ  م اذا رواوانظُ  ،بوان حُتاَس أ قب ل كمَس فُ ن ْ أَ  بواحاِس  أي: تع اىل اهلل رمح ه كث ري اب ن ق ال
 .(237)كم بِّ رَ  على مكُ ضِ رْ وعَ  مكُ عادِ مَ  ليوم احلةالصا  مالعْ األَ 

 .ةقامَ االستِ  يقرِ طَ  عن امليل نمِ  ماملسلِ  ظحتفَ  ةفاحملاسبَ 
 : ةالماعَ  مع سالمْ  واتلَ الصَّ  على ةظَ احملافَ  -5

 حض جض مص خص ُّٱٱتع اىل: ق ال ر،واملنكَ  شاءحْ الفَ  كرْ ت َ  لمِ واعَ  نمِ  وهي ه،بِّ ورَ  دبْ العَ  بني ةلَ صِ  ألهنا
 [.45]العنكبوت:  َّ مض  خض

 ىص لَّ  هسولِ ورَ  هتابِ وكِ  تعاىل اهللِ  ةفَ رِ عْ مَ لِ  ةيلَ سِ الوَ  هألنَّ  ة؛نَّ والسُّ  تابالكِ  ملْ عِ  هبِ  ودواملقصُ : ملْ العِ  بلَ طَ    -6
 .موسلَّ  عليه اهلل

 ه هبِّ نَ وي ُ  م،ْل العِ  بلَ طَ  وعل ى ةاعَ الطا  على هبَ صاحِ  نيعِ يُ  ا الصا  يسلِ الَ  ألنَّ : ةاحلَ الصا  ةبَ حْ الصُّ  ياراختِ  -7
  نن من ٱُّٱ تع اىل: ق ال متام اً، ذل ك نِم  العك س فعل ى ءيا السَّ  يسلِ الَ  اأما  ه،طائِ خْ عل ى أَ 
 [.67]الزُّخرف:  َّزي ري ٰى ين ىن

 وغريه ا، ةيَم مِ والنَّ  ةيبَ والغِ  بذِ الَك  ع ن ظ هفَ حْ فيَ  س ان،اللِّ  : ه اوأمهُّ  : م اتاحملرَّ  ع ن حواِر الَ  ظْف حِ    -8
 خك حكجك مق حق مف خف حف جف ٱُّٱٱتع اىل: هقولَ  هْي ن َ ي ْ عَ  بَ ُنْص  نكُ يَ ولْ  م ات،احملرَّ  ع ن هرَ َص ظ بَ ويَف 
 .[36]اإلسراء:  َّ جم هل مل خل حل جل مك لك

 (238) ((. تمُ صْ يَ لِ  أو اً ريْ خَ  لقُ ي َ لْ ف َ  راآلخِ  واليوم اهللب نمِ ؤْ ي ُ  كان ن)) مَ  :ّلموالسَّ  ّلةالصَّ  عليه وقوله
 : منها رذَ لحَ لِ  يطانالشَّ  طواتخُ  فةعرِ مَ  -9

                                      

 (.4/342كثري ) ابن تفسري انظر(  237
 ب اب: اإلمي ان، كتاب ومسلم، (،6475ح ) (،11/308اللِّسان ) ِحْفظ باب: الراقاق، كتاب البخاري، صحيح عليه، متَّفق(  238
 ( .48و، 47ح ) (،1/68الار ) إكرام على احلثا 
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 ين ىن من خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل ُّٱٱتعاىل: قال

 [.21]النُّور:  ٱٱَّ  جه
 :ةقامَ الست   راتمَ ثَ  نم  

 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ تعاىل: قال     

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن

 [.32- 30]فصِّلت:  َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 : ةقامَ االستِ  مثرات نمِ  ضاً عْ ب َ  جتِ نْ ت َ سْ نَ  وغريها اآلية هذه نمِ 
 .وجلا  عزَّ  اهللب ةلَ الصِّ  وامدَ بِ  بلْ القَ  ةينَ أنِ مَ طُ    -1
م ور األُ  ففاِس وسَ  للَ والزَّ  ياملعاِص  يف ق وعالوُ  نِم  لا وَج  زَّ َع  اهلل ب ذذنِ  هابَ ص احِ  مِص عْ ت َ  ةقامَ االس تِ  أنَّ  -2

 .اعاتالطا  عن لكاسُ والتَّ 
 خن حن جن)ني: لِ ق ائِ  م،هِ ب ورِ قُ  نِم  مهِ روجِ ُخ  عن د : وقي ل امل وت، عن د معل يهِ  ةَك املّلئِ  زالنَ  ت َ  -3

 .لٍ هْ وأَ  دٍ لَ ووَ  مالٍ  نمِ  نياالدُّ  مورِ أُ  نمِ  متُ كْ َر ت َ  ما وال ة،رَ اآلخِ  مورِ أُ  نمِ  عليه َقِدْمتم ما على( من
 نِم  علي ه رَه ظْ يَ  م ا عل ى رياً بِ كَ  أو رياً غِ َص  ك ان س واء ،ملِ ْس لمُ لِ  ميرهُ دِ ْق وت َ  مهُ امُ ِتِ واْح  اسِ النا  با ُح    -4

 .لالفاضِ  قِ لُ والُ  ة،اعَ الطا  ص علىرْ حِ 
اهلل  نِم  ساناً إحْ  هم،تُ نَ سِ لْ أَ  بهلُ طْ وتَ  هم،نُ ي ُ عْ أَ  ذا لَ وت َ  هم،سُ فُ ن ْ أَ  يههِ تَ شْ تَ  ما ةالنَّ  يف لم أنَّ  نيقِ املتَّ  اهللُ  دعَ وَ  -5

 .تعاىل
 :ةلَ األسئ  
 ؟ ةبَ املقارَ  وما ؟ دادالسَّ  : ما1س
 .ماملسلِ  حياة يف ةقامَ االستِ  ةيَّ أمهِّ  عن ث: حتدَّ 2س
 .ةقامَ االستِ  مثرات نمِ  أربعاً  د: عدِّ 3س
 .يلعلِ التَّ  مع ؟ ةبارَ العِ  بذه رأيك ة ( مابَ املقارَ  ةبَ ت َ رْ مَ  عند فقِ يَ  أن ماملسلِ  املرء يفِ كْ : ) يَ 4س
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