
 ومضقؾة اًمشقخ: حمؿد اًمسؾقامن اًمعؾقط مؼـدمـــــة

  احلؿد هلل وطمده واًمصالة واًمسالم قمغم مـ ٓ كبل سمعده. أما سمعد: 

  .اًمسالم قمؾقؽؿ ورمحة اهلل وسمريماشمف

هــذه اًمرؾمــاًمة اًمؽراؿــة اعمســامة سمســـاسمؾ ا ــػم  واًم ــل ومؼــد اـمؾعــ  قمــغم 

حم ـقي قمـغم و  قـ ومنذا هق يم اب ـم  قمبداًمعزاز سمـ قمبداًمؾف اًمضبقعل اأخَّػف

ئـــــــد و داب   مـــــــع يمبـــــــار اًمســــــــ وهمـــــــػمهؿ مــــــــ أسمـــــــا  عامـــــــؾ ويمقػقـــــــة اًم ومقا

  وإمفـــات  وإؾمـــباب اعمعقــــة قمـــغم دظمـــقل ااــــة واحلامقـــة مــــ اًمعـــذاب

مـــ ومقفــا وم عــلٌم قمــغم اعمطــاًمع رــذه اًمرؾمــاًمة اًمؽراؿــة آىم ــدا  واًمعؿــؾ سمــام 

  .اًم قضمقفات واًمـصائح اًمـاومعة

 اًمؼصد واًمؼقل.ذم واًمـقة  ص اًمعؿؾِ وكسلل اهلل ًمـا وًمف إظمال

  وعلى آله وصحبه أمجعني. ,وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد
                                                 

 كتبه/                                       
 حممد السلًمان العلًط  :مقًده           

  -مني()أ حفظه اهلل وتىاله -             
 هـ1141/ رجب /1                 

                        



  

 مؼدمة اعممًمػ

إن احلؿد هلل كحؿده وكس عقـف وكس غػره وك قب إًمقف وكعقذ سمـاهلل مــ 

ؾؾ ومـال ْضـومــ اُ  ذور أنػسـا وؾمقئات أقمامًمـا  مـ هيـده اهلل ومـال مضـؾ ًمـف

ف  وأؿمـفد أن حمؿــدًا وأؿمـفد أن ٓ إ  إٓ اهلل وطمـده ٓ ذاـؽ ًمـ  هـادي ًمـف

قمبــده ورؾمــقًمف  هللــغم اهلل قمؾقــف وقمــغم  خــف وأهللــحاسمف ومـــ شمــبعفؿ سمنطمســان 

 إمم اقم اًمداـ وؾمؾؿ شمسؾقاًم يمثػماً. أما سمعد:

ــــــاهمل ا ــــــػم  مشــــــ ــــــا سم اسمؾ ا ــــــػم ا ــــــقاب سماذًمــــــة إضمــــــر ـومفــــــذه ؾمـــــــ رقمة إب

واعمســا ة ذم دمار ــا اًمراسمحــة   عــةكواًمثــقاب  ومفــؾ مـــ مشــؿر اـــل صمامرهــا اًمقا

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  چ﴿

 .(1)﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ

س هــــــذه اًمســـــــاسمؾ اعمباريمــــــة  أظمــــــل اًمؼــــــارئ اًمؽــــــراؿ ٓ شمــــــؽمدد ذم همــــــر

 رااضفا اًمـرضة  ورااطمقـفا اًمعطرة. وشمعاهد

أؾمـــلل اهلل اًمؽـــراؿ رب اًمعـــرش اًمعظـــقؿ أن لعـــؾ هـــذا اًمعؿـــؾ ظماًمصـــًا 

  ًمقضمفف اًمؽراؿ. 

 وعلى أله وصحبه أمجعني.  ,داهلل وسلم على نبينا حمم ىوصلَّ
            

 كتبه/                     
 عبد العزيز بن عبد اهلل الضبًعٌ           

 ـه1141 مجادٍ اآلخرَ                

                                                 
 (.261)اًمبؼرة  أاة ( 1)



 
                                                                                                              

 دنابلىالخورىى

 7ىذكرالى

 

  اًمذيمر
 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ﴿:ىمـــــــــــــــــال شمعـــــــــــــــــامم

 .(1)﴾ۋ ۋ ۅ

ٕن أىمـــــقل »: ☺ىمـــــال: ىمـــــال رؾمـــــقل اهلل      قمــــــ أر هراـــــرة 

د هلل وٓ إ  إٓ اهلل واهلل أيمـــؼم  أطمـــ  إزّم تـــا ـمؾعـــ  ؾمـــبحان اهلل واحلؿـــ

 .(2)«قمؾقف اًمشؿس

 مائة ومائدة ًمؾذيمر ومـفا: ♫* وىمد ذيمر اسمـ اًمؼقؿ 

 . أنف سمرا ة مـ اًمـػاق.1

اطقـــؼ  ٓمـــا . اًمـــذيمر اعطـــل اًمـــذايمر ىمـــقة طم ـــك أنـــف ًمقػعـــؾ مـــع اًمـــذيمر 2

  .ومعؾف سمدوكف

م اسمـــ : "ىمــد ؿمــاهدت مـــ ىمــقة ؿمــقخ ا ؾمــال♫ واؼــقل اسمـــ اًمؼــقؿ

ً قمجقبًا  ومؽـان اؽ ـ  ذم  ♫شمقؿقة  مشق ف ويمالمف وإىمدامف ويم اسم ف أمرا

 -اؼصـــد أؾمـــبقع-اًمقـــقم مــــ اًم صــــقػ مـــا اؽ بـــف اًمـاؾمـــخ ذم  عـــة أو أيمثـــر 

ً قمظقاًم".  وىمد ؿماهد اًمعسؽر مـ ىمقشمف ذم احلرب أمرا

أن ُاسـبححا يمـؾ ًمقؾـة  ¶اسمـ ـف وماـمؿـة وقمؾقـًا  ☺وىمد قمّؾـؿ اًمـبـل 

)صمــــالث وصمالصمــــلم( وثؿــــدا )صمالصمــــًا وصمالصمــــلم( واؽــــؼما إذا أظمــــذ مضــــاضمعفام 

ا ؾمـــلخ ف ا ـــادم وؿمـــؽ  إًمقـــف مـــا شمؼاؾمـــقف مــــ اًمطحــــ )صمـــالث وصمالصمـــلم( حَّـــ

                                                 
 (.35( إطمزاب  أاة )1)

 ( رواه مسؾؿ.2)
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 دنابلىالخورىى

 الذكرى

 .(1)"إكف ظمػم ًمؽام مـ ظمادم"واًمسعل وا دمة  ومعؾؿفا ذًمؽ. وىمال:  بى

. أن ًمؾــذيمر مـــ سمــلم إقمــامل ًمــذة ٓ اشــبففا ر   ومؾــق   اؽـــ ًمؾعبــد 3

سمــف إٓ اًمؾــذة احلا هللــؾة ًمؾــذايمر  واًمـعــقؿ اًمــذي ثصــؾ ًمؼؾبــف ًمؽػــك سمــف مـــ صمقا

 ق  جماًمس اًمذيمر )رااض ااـة(.ؿح ورذا ؾُم 

 سمـ داـار: "ما شمؾذذ اعم ؾذذون سمؿثؾ ذيمر اهلل قمز وضمؾ".ىمال ماًمؽ 

ى ائ ﴿. أنـــــف اقرصمـــــف ذيمـــــر اهلل شمعــــــامم ًمـــــف  يمـــــام ىمـــــال شمعــــــامم: 4

  وًمــــــق   اؽـــــــ ذم اًمــــــذيمر إٓ هــــــذه وطمــــــدها (2)﴾ائ ەئ ەئ وئ

 ومًا.ؿمـر وًمؽػك هبا ومضالً 

واًمسـػر واًمبؼـاع شمؽثــػم  ضـــر. أن دوام اًمـذيمر ذم اًمطراـؼ واًمبقـ  واحل5

اًمشــــفقد ًمؾعبــــد اــــقم اًمؼقامــــة  ومــــنن اًمبؼعــــة واًمــــدار واابــــؾ وإرض شمشــــفد 

 . أ.ـه. (3)ًمؾذايمر اقم اًمؼقامة وما ادل قمغم ذًمؽ ؾمقرة اًمزًمزًمة

: "اًمـــــذيمر ًمؾؼؾـــــ  مثـــــؾ احـــــا  ♫ىمـــــال ؿمـــــقخ ا ؾمـــــالم اسمــــــ شمقؿقـــــة 

 ومؽقػ اؽقن طمال اًمسؿؽ إذا ومارق احا ؟".ًمؾسؿؽ  

 ىمال اسمـ قمقن: "ذيمر اًمـاس دا   وذيمر اهلل دوا ".

ويمــان ثقـــك سمـــ معـــاذ اؼـــقل: "طمــادصمقا اًمؼؾـــقب سمــذيمر اهلل شمعـــامم  ومن ـــا 

 اعة اًمغػؾة".ؾمـر

أو مبـاح  ومـاكظر ًمـػسـؽ أٓ  ؿمــروماًمؾسان ٓسمد ًمف أن ا ؽؾؿ إما ظمػم أو 

ودمده ذم هللـحقػ ؽ اـقم اًمؼقامـة  ومــ  شم ؽؾؿ إٓ سمام اريض رسمؽ قمز وضمؾ

                                                 
 ( رواه اًمبخاري  ومسؾؿ.1)

 (.152( اًمبؼرة  أاة )2)

 ( اًمقاسمؾ اًمصق .3)



 
                                                                                                              

 دنابلىالخورىى

 9ىذكرالى

 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿أقمظؿ اًمعؼقسمات اًمغػؾة قمـ اًمذيمر. ىمال شمعامم: 

 . (1)﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

ويمؾـــام ىمقاــــ  اعمعرومــــة هللـــار اًمــــذيمر لــــري قمــــغم ًمســـان اًمــــذايمر مـــــ همــــػم 

 يمؾػة  وماًمذيمر أنقاع: ذيمر مؼّقد  وذيمر مطؾؼ. 

 ذي احلجة.  شـروأجام قم -أدسمار اًمصؾقات وماعمؼقد مثؾ:

واًمــذيمر اعمطؾــؼ مثــؾ: ٓ طمــقل وٓ ىمــقة إٓ سمــاهلل  ؾمــبحان اهلل واحلؿــد 

 هلل...اًمخ. 

وأومضــؾ أنــقاع اًمــذيمر: ىمــرا ة اًمؼــر ن سماًم ــدسمر واًمــ ػفؿ  ومؼــد ىمــال قمــثامن 

 ."ًمق ـمفرت ىمؾقسمؽؿ ما ؿمبع ؿ مـ يمالم اهلل":     سمـ قمػان 

ا ًمؼــرا ة اًمؼــر ن يمــؾ اــقم ًمـػعـــا وزاد إاامكـــ اً اســػم اً ومؾــق ظمصصـــا مؼــدار

وقمشـــا مــع يمــالم اًمــرطمقؿ اًمــرمحـ  وذهبــ  قمـــا وؾمــاوس اًمشــقطان وقمشـــا 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿سمســــــــــــــــــــــالم. ىمــــــــــــــــــــــال شمعــــــــــــــــــــــامم: 

 .(2)﴾ٿ

ٺ  ﴿: "قمـــد ىمقًمــف شمعــامم: ♫ىمــال اًمشــقخ قمبــداًمرمحـ اًمســعدي 

قمـــــــــــغم مفــــــــــــؾ ًمق ــــــــــــدسمروه وا ػؽــــــــــــروا ذم معاكقــــــــــــف  :. أي﴾ٺ ٺ ٺ ٿ

 .واس خرضمقا قمؾقمف"

 

│

                                                 
 (.28( اًمؽفػ  أاة )1)

 (.106ا   أاة )ؾمـر( ا 2)
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 دنابلىالخورىى

 االدتعغارى

 آؾم غػــــــار بى
 

 : ـمؾ  اعمغػرة مـ اهلل.اهآؾم غػار معـ

اــا اسمـــ  دم أنــؽ مــا دقمــقشمـل »ىمــال اهلل قمــز وضمــؾ ذم احلــدا  اًمؼــدد: 

ورضمــقشمـل همػــرت ًمــؽ قمــغم مــا يمــان مـــؽ وٓ أبــازم  اــا اسمـــ  دم ًمــق سمؾغــ  

ٓ أبازم  اا اسمـ  دم ًمق أنؽ  ذكقسمؽ قمـان اًمسام  صمؿ اؾم غػرشمـل همػرت ًمؽ و

ك ر ؿمـقئًا ٕتق ـؽ سمؼراهبـا شــرأتق ـل سمؼراب إرض ظمطااا صمـؿ ًمؼق ــل ٓ شم

 .(1)«مغػرة

 أ قة آؾم غػار:* 

: "آؾمــ غػار جــرج اًمعبــد مـــ ♫اؼــقل ؿمــقخ ا ؾمــالم اسمـــ شمقؿقــة 

اًمػعؾ اعمؽروه إمم اًمػعؾ اعمحبقب  ومــ اًمعؿـؾ اًمــاىمص إمم اًمعؿـؾ اًم ـام  

وارومـع اًمعبــد مــ اعمؼــام إدكـك إمم إقمــغم مــف وإيمؿــؾ  ومـنن اًمعبــد ذم يمــؾ 

 يمــؾ ؾمـــاقمة  سمــؾ ذم يمــؾ حلظــة اـــزداد قمؾــاًم سمــاهلل وسمصــػمة ذم داــــف اــقم  سمــؾ ذم

سمف وكقمف واؼظ ف وىمقًمف وومعؾـف  ؿمـروقمبقدا ف سمحق  لد ذًمؽ ذم ـمعامف و ا

واــرى شمؼصــػمه ذم طمضــقر ىمؾبــف ذم اعمؼامــات اًمعاًمقــة وإقمطائفــا طمؼفــا  ومفــق 

 ث اج إمم آؾم غػار  كا  اًمؾقـؾ وأـمـراا اًمـفـار سمـؾ هـق مضـطر إًمقـف دائـاًم ذم

ئـــ  واعمشـــاهد  حـــا ومقـــف مــــ اعمصـــاًمح وضمؾـــ   إىمـــقال وإطمـــقال ذم اًمغقا

ات  وـمؾــــــــ  زاــــــــادة اًمؼــــــــقة ذم إقمــــــــامل اًمؼؾبقــــــــة ضـــــــــرا ــــــــػمات ودومــــــــع اعم

 واًمبدكقة".

                                                 
 ( رواه اًمؽممذي.1)



 
                                                                                                              

 دنابلىالخورىى

 00ىاالدتعغارى

 

قمؾقف سمؼؾبف  صـر: وهق م شب  سمذكبف مؼقؿ قمؾقف مأما اعمس غػر سمؾساكف- 

: "اعمســـ غػر مــــ ¶ يمـــام ىمـــال اسمــــ قمبـــاس  ومفـــق يمـــاذب ذم اؾمـــ غػاره 

 اًمذك  وهق مؼقؿ قمؾقف يماعمس فزئ سمرسمف".

 : ًمؼد يمثر ذيمر آؾم غػار ذم اًمؼر ن.آؾم غػار ذم اًمؼر ن اًمؽراؿ -

. وم ارة المر اهلل شمعامم قمباده سمف وثثفؿ قمؾقف وثرضفؿ قمؾقف  يمؼقًمـف 1

 .(1)﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿قمز وضمؾ: 

 وىمقًمـــــــــــــف شمعـــــــــــــامم:  (2)﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿وىمـــــــــــــال شمعـــــــــــــامم: 

  .(3)﴾ڌ ڎ ڎ﴿

ڀ ﴿ارة اؿــــــــدح أهؾــــــــف واثـــــــــل قمؾــــــــقفؿ يمؼقًمــــــــف شمعــــــــامم: . وشمــــــــ2

 .(4)﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿وىمقًمـــــف شمعـــــامم: 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

  .(5)﴾ڍ

 .(6)﴾گ گ گ ﴿وىمقًمف شمعامم: 

                                                 
 (.199( اًمبؼرة  أاة )1)

 (.3( هقد  أاة )2)

 (.6( ومصؾ   أاة )3)

 (.17قمؿران  أاة )(  ل 4)

 (.135(  ل قمؿران  أاة )5)

 (.18( اًمذاراات  أاة )6)
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 دنابلىالخورىى

 االدتعغارى

 بى
ــف شمعــــامم:  .3 گ گ ﴿وشمــــارة اــــذيمر أن اهلل اغػــــر عمـــــ اؾمــــ غػره يمؼقًمـــ

 .(1)﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

قمبــاده واــدقمقهؿ إمم اعمســارقمة إمم اًم قسمــة واًمرضمــقع . واـــادي اهلل شمعــامم 4

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿: ومقؼــــــــــــــــقل شمعــــــــــــــــامم  إًمقــــــــــــــــف

ڭ ڭ ۇ ۇ  ﴿وىمـــــال شمعـــــامم: . (2)﴾پ ڀ ڀ ڀ

 .(3)﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

. وثذر اًمؼـر ن اًمؽـراؿ مــ اًمقـلس واًمؼــقط مــ رمحـة اهلل  ومقؼـقل رسمــا 5

  واؼــــــقل (4)﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿قمــــــز وضمــــــؾ: 

 .(5) ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ڀ ٺ ٺ﴿اهلل قمز وضمؾ: 

 * آؾم غػار ؿمعار إنبقا  واًمصاحللم:

حــا ظماًمػــا أمــر اهلل قمــز  -اًمســالم امقمؾــقف-ومفــا هــق أبقكــا  دم وأمـــا طمــقا   -1

 دمًمــــوا سمــادرا سمآؾمـــ غػار واًم قسمــة  وضمــؾ وأزرــام اًمشـــقطان  وأوىمعفــام ذم ا طـــل

 .(6)﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴿

هـــــذا  قمـــــدَّ   أن اـجـــــل اسمــــــفطمـــــلم ؾمـــــلل اهلل  ♠وهـــــا هـــــق كـــــقح  -2

ڤ ڤ ڦ ﴿ ان سمؼقًمــف:ســـراًمســمال ذكبــًا اقضمــ  آؾمــ غػار سمــؾ ظمٌمــ مـــ ا 

                                                 
 (.110( اًمـسا   أاة )1)

 (.133(  ل قمؿران  أاة )2)

 (.10( إسمراهقؿ  أاة )3)

 (.56( احلجر  أاة )4)

 (.87( اقؾمػ  أاة )5)

 (.23( إقمراا  أاة )6)



 
                                                                                                              

 دنابلىالخورىى

 02ىاالدتعغارى

 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

  .(1)﴾ڇ

ــــــــــــقح  -3 حئ مئ ىئ يئ جب حب خب ﴿ :♠وىمــــــــــــال ك

 . (2)﴾مب ىب يب جت حت خت مت ىت

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿: ♠مقؾمـــــــــــــــــــــــــــك و -4

چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿  وىمقًمــــــــــــــف شمعــــــــــــــامم: (3)﴾ک گ گ گ

 . (4)﴾ڎ ڎڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

: اؼــــقل راضمقــــًا مغػــــرة مــــقٓه معــــددًا أومضــــاًمف ♠وإسمــــراهقؿ  -5

ۇئ ۇئ    ائ ەئ ەئ وئ وئ   ې ې ى ى ائ﴿قمؾقــــــــف: 

ىئ ىئ ی ی ی    ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ   ۆئ ۆئ ۈئ

 .(5)﴾ی جئ حئ مئ

ڱ ڱ ں ں ... ﴿: اــادي ذم اًمظؾـامت سمؼقًمـف: ♠واقكس  -6

 .(6)﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﴿ اـدقمق ومقؼـقل: ♠وؾمؾقامن  -7

                                                 
 (.47( هقد  أاة )1)

 (.28( كقح  أاة )2)

 (.16( اًمؼصص  أاة )3)

 (.151( إقمراا  أاة )4)

 (.82 -78( اًمشعرا   أاة )5)

 (.87( إنبقا   أاة )6)
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 دنابلىالخورىى

 االدتعغارى

 بى
﮺  ﮳﮴  ﮵﮶  ﮷  .(1)﴾﮸﮹ 

ۅ ۉ ۉ  ﴿اؼـــــقل اهلل قمـــــز وضمـــــؾ ذم ؿمـــــلنف:  ♠وداود  -8

 .(2)﴾ى ائ ې ىې ې ې 

ٹ ٹ ﴿ ه اطؾبــقن اعمغػــرة:اؤأبـــ كقمـــدما أتــ♠ واعؼــقب  -9

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ    ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 .(3)﴾ڃ ڃ چ

واهلل  أين ٕؾمــ غػر اهلل وأتــقب إًمقــف »اؼــقل:  ☺وكبقـــا حمؿــد  -10

 .(4)«ذم اًمققم أيمثر مـ ؾمبعلم مرة

: اــــــــا رؾمــــــــقل اهلل  ☺اؼــــــــقل ًمؾرؾمــــــــقل  وأبــــــــق سمؽــــــــر    -11

أن اؼـــــقل:  ☺قمؾؿــــــل دقمـــــاً  أدقمـــــق سمـــــف ذم هللـــــال   ومقعؾؿـــــف رؾمـــــقل اهلل 

مهللا أين فمؾؿ  كػزـ فمؾـاًم يمثـػماً  وٓ اغػـر اًمـذكقب إٓ أنـ  ومـاهمػر زم »

 .(5)«مغػرة مـ قمـدك  وارمحـل إكؽ أن  اًمغػقر اًمرطمقؿ

أن اســـــ غػر ًمـــــف   ☺: "اطؾـــــ  مــــــ اًمرؾمـــــقل وقمؿـــــر    -12

 .(6)ومقؼقل: اا رؾمقل اهلل  اؾم غػر زم"

اؼــــقل: "إين ٕؾمــــ غػر اهلل وأتــــقب إًمقــــف   وأبــــق هراــــرة   -13

ؽ ـــاب اًمل  ويمـــان اؼـــقل ًمغؾـــامن  ـــيمـــؾ اـــقم أخـــػ مـــرة  وذًمـــؽ قمـــغم ىمـــدر دا

                                                 
 (.35( ص  أاة )1)

 (.24( ص  أاة )2)

 (.98  97( اقؾمػ  أاة )3)

 ( رواه اًمبخاري.4)

 ( م ػؼ قمؾقف.5)

 ( م ػؼ قمؾقف.6)
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ـ قمغم دقمائفؿ".  ىمقًمقا: مهللا اهمػر ٕر هرارة  ومقممح

ئده:*   صمؿرات آؾم غػار وومقا

ئد قمدادة مـفا:إن ًمالؾم غػار صمؿ  رات ضمؾقؾة وومقا

گ ﴿. شمؽػــػم اًمســقئات ورومــع اًمــدرضمات. ىمــال اهلل ؾمــبحاكف شمعــامم: 1

 .(1)﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

اـــا قمبـــادي  إكؽـــؿ لطئـــقن سماًمؾقـــؾ »وىمـــال شمعـــامم ذم احلـــدا  اًمؼـــدد: 

سمـؾ إن اهلل . (2)«واًمـفار  وأنا أهمػـر اًمـذكقب  قعـًا وماؾمـ غػروين أهمػـر ًمؽـؿ

مـ اسـ غػرين ومـلهمػر »باده ذم اًمثؾ  إظمػم مـ اًمؾقؾ ىمائاًل: شمعامم اـادي قم

 .(3)«احلدا ًمف...

 ارومع اًمعبد مـ اعمؼام إدكك إمم اعمؼام إقمغم  ومـ اًمـاىمص إمم  -2

قمــــــ  ب  ومعـــــ أبـــــك هراــــرة   اًم ــــام  ومــــــ اعمؽــــروه إمم اعمحبـــــق

 إن اهلل قمز وضمؾ ًمػمومع اًمدرضمة ًمؾعبد اًمصاًمح ذم ااـة.»ىمال:  ☺اًمـبل 

 .(4)«ك زم هذه! ومقؼقل: سماؾم غػار وًمدك ًمؽرب  أنَّ  ومقؼقل: اا

أمـــا يمــــقن آؾمــــ غػار ؾمــــب  ًمرومــــع اًمبالاــــا  ومؼــــد ىمــــال اهلل قمــــز وضمــــؾ ذم 

ہ ہ ہ    ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿: ♠ؿملن كبقف اقكس 

ڱ ڱ ڱ ﴿ووهللـــػ شمســـبقحف ذم  اـــة أظمـــرى سملنــــف: . (5)﴾ہ ھ ھ ھ

                                                 
 (.110( اًمـسا   أاة )1)

 سؾؿ.( رواه م2)

 ( م ػؼ قمؾقف.3)

 ( رواه أمحد.4)

 (.144  143( اًمصاومات  أاة )5)
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 دنابلىالخورىى

 االدتعغارى

 بى
 .(1)﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

مـــداد سمـــإمقال واًمبــــلم  يمـــام أنـــف ؾمـــب  اؾـــ  اًمـــرزق وؾمـــع ف وا  -3

   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ىمـــــال قمـــــز وضمـــــؾ قمــــــ كـــــقح أنـــــف ىمـــــال ًمؼقمـــــف: 

وىمــــــــــــال شمعــــــــــــامم:  .(2)﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

﮷  ﮸ ﮹ ﴿ ﮶  ﮳  ﮴﮵  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ 

    ﯁  ﯀  ﮿  ﮾   .(3)﴾﮺﮻  ﮼﮽ 

ي ااـــدب  ومؼـــال ًمـــف: "اؾمـــ غػر اهلل"  صــــروؿمـــؽا رضمـــؾ إمم احلســــ اًمب

أؾمـ غػر اهلل"  وؿمـؽا إًمقـف  ظمـر ضمػـاا وؿمؽا رضمـؾ  ظمـر اًمػؼـر  ومؼـال ًمـف: "

سمســ اكف  ومؼــال ًمــف: "أؾمــ غػر اهلل"  ومؼــاًمقا ًمــف ذم ذًمــؽ: أتــاك رضمــال اشــؽقن 

قمـــًا ومـــلمر ؿ يمؾفـــؿ سمآؾمـــ غػار؟! ومؼـــال: مـــا ىمؾـــ  مــــ قمــــدي ؿمـــقئًا  أن  أنقا

   ی ی ی ی جئ حئ مئ﴿اهلل شمعــــامم اؼــــقل ذم ؾمــــقرة كــــقح: 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ    ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ

  .(4)﴾ٺ

ب  اــال  اًمؼؾــ  وسمقاضــف وهللــػائف وكؼائــف: وماًمــذكقب شمــؽمك أنــف ؾمــ -4

دًا قمغم اًمؼؾ   وآؾم غػار اؿحل اًمذك  وأثره وازاؾ مـا  أثارًا ؾمقئة وؾمقا

د  ومـا ىمـد رَ  ان قمؾقـف مــ ذكـقب ومعـاد وىمـد هللـقر قمؾؼ سماًمؼؾـ  مــ ؾمـقا

ؽ ـــة ؽـــ  ذم ىمؾبـــف كُ اعمـــممـ إذا أذكـــ  كُ  نّ إ»هـــذه احلاًمـــة ومؼـــال:  ☺اًمـبـــل 

                                                 
 (.78( إنبقا   أاة )1)

 (.12  11( كقح  أاة )2)

 (.3( هقد  أاة )3)

 (.12  10( كقح  أاة )4)
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كزع واؾم غػر وشمـاب هللـؼؾ ىمؾبـف  وأن قمـاد زاـد ومقفـا طم ـك  ؾمقدا   ومنن هق

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿شمعؾقا قمغم ىمؾبف وهق اًمران اًمذي ذيمر اهلل شمعامم: 

 .(2()1)«﴾ڍ

ين ٕؾمــ غػر اهلل ذم إكــف ًمقغــان قمــغم ىمؾبــل  وإ»: ☺وىمــال رؾمــقل اهلل 

 .(3)«اًمققم مائة مرة

ًمســان هــقد أنــف ؾمــب  حلصــقل اًمؼــقة ذم اًمبــدن  يمــام ىمــال شمعــامم قمــغم  -5

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ﴿ًمؼقمــــــــــــــــــــــــــف:  ♠

 .(4)﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ

أنــف لؾــ  رضــا اهلل شمعــامم وحمب ــف  ويمػــا سمــذًمؽ كعؿــة. ىمــال شمعــامم:  -6

 .(5)﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿

ـــــــر »: ☺أنـــــــف ؾمـــــــب  ذم شمػـــــــرا  ارؿـــــــقم: ًمؼـــــــقل اًمـبـــــــل  -7 مــــــــ أيمث

آؾم غػار  ضمعؾ اهلل ًمف مـ يمؾ هؿ ومرضما  ومـ يمؾ ضقؼ خمرضما  ورزىمف 

 .(6)«  ٓ ث س مـ طمق

 س ح  ومقفا آؾم غػار:أوىمات ومقاـمـ اُ * 

وقمان ذم يمـــــؾ وىمـــــ  وطمـــــلم يمـــــام ىمـــــال اًمـبـــــل شــــــرآؾمـــــ غػار واًم قسمـــــة م

إن اهلل قمــز وضمــؾ ابســط اــده سماًمؾقــؾ ًمق ــقب مزــ  اًمـفــار  وابســط »: ☺

                                                 
 (.14( اعمطػػلم  أاة )1)

 ( رواه أمحد  واًمؽممذي.2)

 ( رواه مسؾؿ.3)

 (.52( هقد  أاة )4)

 (.222بؼرة  أاة )( ااًم5)

 ( رواه أمحد.6)
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 دنابلىالخورىى

 االدتعغارى

  إٓ أن (1)«مـ مغرهبا اده سماًمـفار ًمق قب مز  اًمؾقؾ طم ك شمطؾع اًمشؿُس  بى

أوىمــات  ومــقاـمـ أبؾــغ ذم ا ضماسمــة وأىمــرب إًمقفــا هـــاك أوىمــات أرضمــك مـــ 

 ومـ هذه إوىمات واعمقاـمـ ما اكم: مـ مقاـمـ  

. قمؼـــــــ  اًمـــــــذك : وهـــــــق مــــــــ  يمـــــــد اعمقاضـــــــع اًم ـــــــل اســـــــ ح  ومقفـــــــا 1

ع سمـــــؾ ولـــــ   وهـــــق هــــــا اقمـــــؽماا مــــــ اًمعبـــــد سماًمـــــذك   شــــــرآؾمـــــ غػار وا

وزوضمـف  ♠وؾممال اهلل أن اؿحقا أثـره واغسـؾ دركـف  وىمـد ىمـال  دم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿قمصــــــقا اهلل: طمقـــــــام 

 .(2)﴾ڀ

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿وطمـــلم ىم ـــؾ مقؾمـــك رضمـــؾ   اـــممر سمؼ ؾـــف ىمـــال: 

 .(3)﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

ڱ ڱ ں ں ... ﴿واــــقكس طمقـــــام ذهــــ  هماضــــبًا وهمــــادر ىمقمــــف ىمــــال: 

ًمعائشــــــــــــــــــة  ☺وىمــــــــــــــــــد ىمــــــــــــــــــال   (4)﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

وماؾمـ غػري اهلل  ومـنن اًم قسمـة  سمـذكٍ   اا قمائشة إن يمــ  أخؿؿـِ  »: ▲

 .(5)«ـ اًمذك  اًمـدم وآؾم غػارم

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ﴿وىمـــــــال شمعـــــــامم: 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

                                                 
 ( رواه مسؾؿ.1)

 (.23( إقمراا  أاة )2)

 (.16( اًمؼصص  أاة )3)

 (.87( إنبقا   أاة )4)

 ( رواه أمحد.5)



 
                                                                                                              

 دنابلىالخورىى

 09ىاالدتعغارى

 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿:   وىمـــــــــــــــال(1)﴾ڍ 

 .(2)﴾ڱ ں ں ڻ

يمـالم اؼـقل ومقـف: "وأرسمـاب  ♫قمؼ  اًمطاقمات: وٓسمـ اًمؼـقؿ  -2

ئؿ واًمبصــائر أؿمــد مـا اؽقكــقن اؾمــ غػارًا قمؼقـ  اًمطاقمــات  ًمشــفقدهؿ  اًمعـزا

ؿ ومقفــا  وشمــرك اًمؼقــام هلل هبــا يمــام اؾقــؼ سمجالًمــف ويمؼماائــف  وأنــف ًمــقٓ شمؼصــػمه

إمـر حـا أىمــدم أطمـدهؿ قمــغم مثـؾ هـذه اًمعبقداــة وٓ رضـقفا ًمـػســف...ويمان 

مهللا أنـــ  اًمســـالم »  وىمـــال: غػر صمالصمـــاً ا مــــ هللـــالشمف اؾمـــ صــــرإذا اك ☺

ـــــا ذا ااـــــالل وا يمـــــرام ـــــؽ اًمســـــالم شمباريمـــــ  ا واـــــلمر اهلل قمبـــــاده . (3)«ومـ

ک ک گ گ گ ﴿ؾم غػار سمعد اًمػـراغ مــ احلـ  اؼـقل: سمآ

 . (4)﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

إؾمـــؾؿل ىمـــال:  ةجـــ ؿ جماًمســـف سمآؾمـــ غػار  ومعــــ أر سمـــرز ☺ويمـــان 

إذا أراد أن اؼـــــــــقم مـــــــــ اعمجؾـــــــــس:  هاؼـــــــــقل سمــــــــ ظمر ☺يمــــــــان رؾمــــــــقل اهلل 

وسمحؿــــدك أؿمــــفد أن ٓ إ  إٓ أنــــ  أؾمــــ غػرك وأتــــقب  ؾمــــبحاكؽ مهللا»

 .(6)«همػراكؽ»ىمال: ال  إذا ظمرج مـ ا  ☺ـبل وىمد يمان اًم. (5)«إًمقؽ

شمبـــــة: وملدقمقـــــة اًمصـــــالة يمثـــــػم -3 مـــــا اـــــرد ومقفـــــا  اً ذم إذيمـــــار اًمققمقـــــة اًمرا

آؾم غػار  ومـ ذًمؽ: دقما  آؾم ػ اح  وأدقمقة اًمريمقع  واًمسجقد وسملم 

                                                 
 (.135(  ل قمؿران  أاة )1)

 (.110( اًمـسا   أاة )2)

 ( رواه مسؾؿ.3)

 (.199( اًمبؼرة  أاة )4)

 ( رواه أبق دواد5)

 ا ؿسة. ( رواه6)
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 دنابلىالخورىى

 االدتعغارى

اًمســـــجدشملم  ومآؾمـــــ غػار اصـــــاطم  اعمســـــؾؿ ذم هللـــــالشمف مــــــ طمـــــلم شمؽبـــــػمة  بى

 سمؾ وسمعد آك فا  مـفا.ا طمرام  وطم ك اـ فل مـ هللالشمف 

وهــــاك أوىمـــات ومقاضـــع أظمـــرى اســـ ح  آؾمـــ غػار ومقفـــا ومــــ  -4

 ذًمؽ: 

: وىمــال  (1)﴾ٺ ٿ ﴿حر ىمــال شمعــامم: وىمــ  اًمّســ -أ

 .(2)﴾گ گ گ﴿

إذا رأجــ ؿ ؿمــقئًا مـــ »: ☺قمـــد ا ســقا واًمؽســقا  ومؼــد ىمــال  -ب

ــــــؽ  ــــــل ا ســــــقا أو اًمؽســــــقا-ذًم ــــــف  -اعـ ومــــــاومزقمقا إمم ذيمــــــر اهلل ودقمائ

 .(3)«واؾم غػاره

وقمـــــد اًم ؼؾــــ  قمــــغم اًمػــــراش ًمــــقاًل ومعـــــ قمبــــاده سمـــــ اًمصــــام  قمـــــ  -ج

مـــ اًمؾقــؾ وذم  ظمــرة. ىمــال: مهللا اهمػــر زم  أو  مـــ شمعــارَّ »ىمــال:  ☺ اًمـبــل

 .(4)«دقما: اؾم جق  ًمف  ومنن شمقضل: ىمبؾ  هللالشمف

ىمـــال:  ¶وقمـــد اًمؼقــام مــــ اًمؾقــؾ ًمؾ فجــد  ومعــــ اسمـــ قمبــاس  -د

...وومقــــف: ومــــاهمػر زم مــــا »ل: إذا ىمــــام مـــــ اًمؾقــــؾ ا فجــــد ىمــــا ☺يمــــان اًمـبــــل 

رت وما أقمؾـ   أن  اعمؼدم وأن  اعمـمظمر  ؾمـرىمدم  وما أظمرت  وما أ

 .(5)«ٓ إ  إٓ أن 

                                                 
 (.17( أل قمؿران  أاة )1)

 (.18( اًمذاراات  أاة )2)

 ( م ػؼ قمؾقف.3)

 ( رواه اًمبخاري.4)

 ( م ػؼ قمؾقف.5)
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 10ىاالدتعغارى

 

 سمعض هللقغ آؾم غػار ذم اًمؼر ن واًمسـة:* 

 وردت هللقغ يمثػمة ًمالؾم غػار ذم اًمؼر ن واًمسـة:  

 : ومؿـ اًمؼر ن .1

 .(1)﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ﴿

 .(2)﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی﴿

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿

 .(3)﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

 .(4)﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴿

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ﴿

 .(5)﴾خت مت ىت

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿

  .(6)﴾ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ

 ومـ اًمسـة اًمـبقاة:. 2

مهللا أنـــ  رر ٓ إ  إٓ أنـــ  ظمؾؼ ــــل وأنـــا »ؾمـــقد آؾمـــ غػار وهـــق: 

ما هللـع    ؿمـرغم قمفدك ووقمدك ما اؾم طع  أقمقذ سمؽ مـ قمبدك  وأنا قم

                                                 
 (.16( اًمؼصص  أاة )1)

 (.118( اعمممـقن  أاة )2)

 (.147( أل قمؿران  أاة )3)

 (.16(  ل قمؿران  أاة )4)

 (.28( كقح  أاة )5)

 (.193(  ل قمؿران  أاة )6)
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 دنابلىالخورىى

 االدتعغارى

أبــق  ًمــؽ سمـعؿ ــؽ قمــكم وأبــق  سمــذكبل ومــاهمػر زم  ومنكــف ٓ اغػــر اًمــذكقب إٓ  بى

  .(1)«أن 

 .«رب اهمػر زم وشم  قمكم إكؽ أن  اًم قاب اًمرطمقؿ»

أمري يمؾف   وما أن  اقمؾؿ  اذم ذمؾمـررب اهمػر زم ظمطقئ ل وضمفكم وإ»

  ويمــــؾ ذًمــــؽ هــــززموقمؿــــدي وضمفــــكم و   مهللا اهمػــــر زم ظمطااــــايسمــــف مـــــل

رت وما أقمؾـ  أن  ؾمـرقمـدي  مهللا اهمػر زم ما ىمدم  وما أظمرت  وما أ

 .(2)«اعمؼدم وأن  اعممظمر  وأن  قمغم يمؾ ر  ىمدار

 

│

                                                 
 (.6306( رواه اًمبخاري )1)

 (.6398رواه اًمبخاري )( 2)



 
                                                                                                              

 دنابلىالخورىى

 12ىوبرًاىبوالدتيى

 

ً سمقاًمد   وسمرا
 

إم هللــاطمبة اًمؼؾــ  اًمؽبــػم  اًم ــل ٓ شمســ غـل قمـــ ومــراق أبـائفــا قمـفــا  

قمـــدما اؽــؼم ـمػؾفــا   شـــروشمس بؾمــفرت اًمؾقــازم مـــ أضمؾفــؿ  وآقم ـــا  هبــؿ  

ئجــف  ونــزن حلزكــف  وقمـــدما ابؾــغ  وابــدأ سمــآقم امد قمــغم كػســف ذم ىمضــا  طمقا

وًمدي ؾمقؽقن وشمؼقل ذم كػسفا: "  اًمساسمعة مـ قمؿره  شمبدأ شمػؽر عمس ؼبؾف

  وقمـــــدما اصــــبح رضمــــاًل مــــازال ذم "اًمــــخ…إن ؿمــــا  اهلل معؾــــاًم أو مفـدؾمــــاً 

   .قمقـفا ـمػاًل ؾمبحان اهلل!

: قمــــدما ا ـــلظمر قمــــ طمضـــقره ًمؾؿــــزل شمؼؾـــؼ وٓ شمســـؽماح ودًمقـــؾ ذًمـــؽ

 طم ك ال   طمؼًا أ ا ذو ىمؾ  يمبػم.

 * طمؼ إم:

ًمــــداـ إٓ اهلل قمــــز وضمــــؾ ذم ىمقًمــــف ؾمــــبحاكف وشمعــــامم:  مــــا قمــــرا ىمــــدر اًمقا

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿

 .(1)﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

ٓ اًم ـلومقػ : "أي ٓ شمسؿعفام ىمقًٓ ؾمقئًا  طم ك و♫ىمال اسمـ يمثػم 

 ـه. . اًمذي هق أدكك مراشم  اًمؼقل اًمسقئ". أ

وطمـــؼ إم أقمظـــؿ مــــ طمـــؼ إب يمـــام هـــق معـــروا ذم احلـــدا  اًمـــذي 

ىمال: ضما  رضمٌؾ إمم رؾمـقل  مـ طمدا  أر هرارة   رواه اًمبخاري 

ومؼـــال: اـــا رؾمـــقل اهلل مــــ أطمـــؼ اًمــــاس سمحســــ هللـــحاسم ل؟ ىمـــال:  ☺اهلل 

. ىمــال صمــؿ «أمــؽ»مـــ؟ ىمــال:  . ىمــال: صمــؿ«أمــؽ». ىمــال صمــؿ مـــ؟ ىمــال: «أمــؽ»

                                                 
 (.23ا   أاة )ؾمـر( ا 1)
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 دنابلىالخورىى

 وبرًاىبوالدتيى

 . «أبقك»مـ؟ ىمال:  بى

سمــلم صمؼــؾ  ؿمـفر  مــاأ ومــ ومضــؾ إم قمؾقــؽ أ ـا محؾ ــؽ ذم سمطـفــا شمســعةَ 

 .سمدين وصمؼؾ كػز

 اًمػرق سملم اًمطاقمة واًمؼم. *

 اًمطاقمة: هل آؾم جاسمة ًمألوامر اًم ل شمطؾ  مـؽ.

ًمـــداـ دون أمـــرهؿ و ضمـــز  مــــ اًمطاقمـــةأمـــا اًمـــؼم   هـــق شمؾبقـــة رهمبـــات اًمقا

 سمذًمؽ.

 مـــ اؼــدم ـمؾــ  اًمزوضمــة قمــغم إم أ ــس ذم أذكــؽ وأىمــقل اًمزوضمــة إمم

 ؟.سمدًٓ مـفا زوضمة ُأظمرى  ًمؽـ إم هؾ ؾمقؽقن ًمؽ ُأمًا أظمرى

وماًمعـــــدل وا كصـــــاا واضمـــــ  ذم يمـــــال إمـــــراـ  ًمؽــــــ ٓ اؼـــــدم ـمؾـــــ  

ومؼا ذم وىمٍ    واطمد. اًمزوضمة قمغم إم إذا شمقا

 اًمؼم.هللقر مـ * 

 ☺قل اهلل ىمــــال: ؾمــــؿع  رؾمــــ قمـــــ قمؿــــر سمـــــ ا طــــاب  . 1

إن ظمػم اًم اسمعلم رضمٌؾ اؼال ًمف: أواس وًمُف واًمده  ويمان سمـف سمقـاض »اؼقل: 

 .(1)«ومؿُروُه ومؾقس غػر ًمؽؿ

  ومؼال: "أن زم أمًا سمؾـغ هبـا . أن رضماًل أتك قمؿر سمـ ا طاب  2

ا هللـــرل طماضم فــا إٓ وفمفـري مطقــة رـا وأوضــئفا  وأـاًمؽـؼم  وأ ــا ٓ شمؼضـ

أداـ  طمؼفـا؟ ىمـال: ٓ. ىمـال: أخـقس  وضمفل قمـفا. أي: قمـد وضـقئفا  ومفـؾ

ل قمؾقفـــا؟ ىمـــال: أ ـــا يماكـــ  شمصــــع ـىمـــد محؾ فـــا قمـــغم فمفـــري  وطمبســـ  كػســـ

                                                 
 ( رواه مسؾؿ.1)



 
                                                                                                              

 دنابلىالخورىى

 14ىوبرًاىبوالدتيى

 

 .(1)ذًمؽ سمؽ  وهل شم ؿـك سمؼا ك: وأن  شم ؿـك ومراىمفا"

: "محؾـــ  أمـــل قمـــغم رىمب ـــل ¶. ىمـــال رضمـــٌؾ ًمعبـــد اهلل سمــــ قمؿـــر 3

وٓ ـمؾؼـة   مـ ظمراؾمان طم ك ىمضق  هبـا اعمـاؾمـؽ أتـراين ضمزا فـا. ىمـال: ٓ

 .(2)ـمؾؼا ا" مـ

ذم ـمؾـ  احلـدا   -اعــل اًمسـػر-. قمـ سمـدار ىمال: "أردت ا ـروج 4

 .(3)ومؿـع ـل أمل  وملـمع فا  و  أظمرج ومبقرك زم ومقف"

 .(4)  ث  طم ك ماشم  أمف" أن أبا هرارة  . قمـ أر طمازم: "5

. ىمــال حمؿــد سمـــ اعمـؽــدر: "سمــْ  أهمؿــز ِرضْمــَؾ أمــل  وسمــات أظمــل قمؿــر 6

 .(5)ًمقؾ ل سمؾقؾ ف" ين ذمسـراصكم  وما ا

. قمــــ قمـــكم سمــــ احلســـلم: "أنـــف ىمقـــؾ ًمـــف أنـــ  مــــ أبـــر اًمــــاس وٓ كـــراك 7

شمليمـــؾ مـــع ُأمـــؽ؟ ىمـــال: أظمـــاا أن شمســـبؼ اـــدي إمم مـــا ىمـــد ؾمـــبؼ إًمقـــف قمقـفـــا  

 .(6)ومليمقن ىمد قمؼؼ فا

. قمـــــ أر سمؽـــــر سمـــــ قمقـــــاش ىمــــال: "رسمـــــام يمـــــ  مـــــع مـصــــقر ذم مـزًمـــــف 8

اـا مـصـقر اراـدك اسمــ هبـػمة ضماًمسًا وم صقح سمف ُأمف ويماك  همؾقظـة. وم ؼـقل: 

قمــــــغم اًمؼضــــــا  وم ــــــلبَك؟! وهــــــق واضــــــع حلق ــــــف قمــــــغم هللــــــدره مــــــا ارومــــــع ـمرومــــــف 

 .(7)إًمقفا"

                                                 
ًمداـ  ٓسمـ ااقزي.1)  ( سمر اًمقا

 ( كػس اعمصدر اًمساسمؼ.2)

 ( شماراخ سمغداد.3)

 ( مؽارم إظمالق.4)

 ( طمؾقة إوًمقا .5)

 ( اًمؼم واًمصؾة.6)

 ( اًمؼم  ٓسمـ ااقزي.7)
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 دنابلىالخورىى

 وبرًاىبوالدتيى

 وهللااا ًمألبـا .*  بى

 اؾم خدام اًمعبارات ااؿقؾة  مثؾ:  -1

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿ٕبقف.  ♠ىمقل إسمراهقؿ 

 .(1)﴾ڳ ڳ

ـاهُ اـا أو وًمألم اؼال: اا طمبقب ـل  اضمـة هـال سماًمغاًمقـة  قمــدما شمطؾـ  طمأ  أمَّ

 مـ اًمعبارات ااؿقؾة.  ي أنا ظمادمؽ...اًمخشـراؼال را: اسم

ق اًمـظــــر ومــــقفام  سمــــؾ أنظــــر دح اًم قاضــــع رــــام وًمــــلم اااكــــ   وأٓ ُنــــ -2

 إًمقفام كظر رمحة وإؿمػاق  وقمدم رومع اًمصقت قمؾقفام.

 .إظمبار ا قمـد اًمؼقام سماًمسػر وًمق يمـ  م زوضماً  -3

 اؾم دقما ا قمـد إىمامة أي وًمقؿة ًمؽ. -4

 شاور ام ذم  سمعض إمقر.م -5

 شمبشػم ا سمإمقر اًمسارة. -6

 اًمدقما  رام و ا قمغم ىمقد احلقاة وسمعد اعمامت. -7

 ذًمؽ. سـرإىمامة وىمػ رام إن شمق -8

 ارداة رام. -9

 اقمقة معفام. ضمؾسة -10

 سمذل احال رام. -11

 سمر أهللدىمائفام. -12

 دمـ  إهمضاهبام. -13

                                                 
 (.44اة )( مراؿ  ا1ٔ)



 
                                                                                                              

 دنابلىالخورىى

 17ىوبرًاىبوالدتيى

 

 ور قمؾقفام.سـرإدظمال اًم -14

 احلدا  معفام قمـ طمقا ؿ ذم احايض. -15

 قمغم زاار ام.  قمدم شمؼداؿ أي ر -16

 وضع مـاؾمبة دمؾ  اًمػرح رام. -17

 أطمذر...مـ قمؼقىمفام. -18

 

│
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 دنابلىالخورىى

 ذكرىالنطمىى

 ؿمؽر اًمـعؿ
 

ك: ومـــنذا شملمؾـــ  ذم شمؽـــقاـ ظمؾـــؼ ـكعـــؿ اهلل قمـــز وضمـــؾ ٓ شمعـــد وٓ نصـــ

 ضمسؿؽ وضمدت إكؽ شمـعؿ ذم كِعٍؿ يمثػمة  ومـفا قمغم ؾمبقؾ اعمثال:

  مــ اًمـــاس: مـــ (1)﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿. ىمـال اهلل قمــز وضمــؾ 1

هـــق أقمؿـــك  وهـــذا أقمـــرج  وهـــذا أهللـــؿ وأبؽـــؿ  وهـــذا معـــاٌق قمــــ احلريمـــة  

وهـــذا قمــــده همســـقؾ ًمؾؽـــغم  وهـــذا ضـــقؼ ذم اًم ــــػس  وأظمـــر قمــــده مـــرض 

 اعمسؾؿلم.  مرىض قع ؿمػك اًمسؽر ...اًمخ. قماوماكا اهلل وإاايمؿ و

ۆئ ﴿ذه اًمـعؿ! ىمال شمعامم: اا مـ اـعؿ سمصح ف وىمقشمف هؾ ؿمؽرت ه

 .(2)﴾ۈئ ۈئ ېئ

چ چ چ ڇ ڇ ). كعؿــــة ا ؾمــــالم. ىمــــال اهلل شمعــــامم: 2

 .(3)(ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

 اًمعؼقدة اًمصاومقة )قمؼقدة أهؾ اًمسـة وااامقمة(.كعؿة  -3

كعؿة اًمعؼؾ: مقز اهلل قمز وضمؾ ا كسان مـ سمـلم ؾمـائر اعمخؾقىمـات  -4

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿هبـــــــذا اًمعؼـــــــؾ. ىمـــــــال اهلل شمعـــــــامم: 

 .(4)﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڳ

: "وهــــذا مـــــ يمرمــــف قمؾــــقفؿ وإطمســــاكف  ♫ىمــــال اًمشــــقخ اًمســــعدي 

                                                 
 (.21( اًمذاراات  أاة )1)

 (.13( ؾمبل  أاة )2)

 (.3  أاة )احائدة( 3)

 (.70ا   أاة )ؾمـر( ا 4)



 
                                                                                                              

 دنابلىالخورىى

 19ىذكرىالنطمى

 

ر ىمـدره  طمقـ  يمـرم سمــل  دم سمجؿقـع وضمـقه ا يمـرام  ومؽـرمفؿ اًمـذي ٓ اؼـدَّ 

سماًمعؼــــــــؾ  وإرؾمــــــــال اًمرؾمــــــــؾ  وإكــــــــزال اًمؽ ــــــــ   وضمعــــــــؾ مـــــــــفؿ إوًمقــــــــا  

 وإهللػقا   وأنعؿ قمؾقفؿ سماًمـعؿ اًمظاهرة واًمباـمـة". أ.ـه.  

  قمؼؾــُف سم ــــاول اعمســؽرات واعمخـــدرات وهمػمهــا  اع ـــؼم هِ ذهــؾ مـــ ُاـــ

 .كسلل اهلل اًمسالمة واًمعاومقةؿمايمرا ًمـعؿة اًمعؼؾ! 

مــــ أهللـــبح مــــؽؿ  مــــًا ذم » :☺كعؿـــة إمــــ: ىمـــال رؾمـــقل اهلل  -5

ذم ضمســـــده  قمــــــدُه ىمـــــقت اقمـــــف  ومؽـــــلنام طمقـــــزت ًمـــــف اًمـــــدكقا  ؾمــــــرسمف  معـــــارًم 

 ها.ؾمـردكقا سمليملنام ُأقمطل اًم :. سمحذاومػمها أي(1)«سمحذاومػمها

ىمال: ىمال رؾمقل  ¶: قمـ اسمـ قمباس كعؿة اًمصحة واًمػراغ -6

 .(2)«كعؿ ــــان مغبــــقٌن ومــــقفام يمثــــػٌم مـــــ اًمـــــاس اًمصــــحة واًمػــــراغ» :☺اهلل

اًمػـــراغ اع ـــؼم كعؿـــة إذا اؾمـــ غؾ اؾمـــ غالًٓ اعـــقد قمـــغم هللـــاطمبف سمـــاًمـػع  يمـــلن: 

اػعـــؾ ذًمـــؽ  أو  ☺شمصـــؾ رمحـــؽ  أو شمســـاقمد أهؾـــؽ ذم اعمــــزل يمـــام يمـــان 

عمــراض  أو ىمــرا ة يم ــاب كــاومع  أو إشمبــاع ضمـــازة...أو اًم ؼــرب إمم اهلل زاــارة 

ومــــــــؾ وإقمــــــــامل اًمصــــــــاحلة  واًمصــــــــالة قمــــــــغم اًمـبــــــــل  قمــــــــز وضمــــــــؾ سمػعــــــــؾ اًمـقا

...اًمــــــــخ مـــــــــ اًمعبــــــــادات اًمؼقًمقــــــــة واًمػعؾقــــــــة  ًمعؾفــــــــا شمرومــــــــع درضم ــــــــؽ ☺

 ومـزًم ؽ  قمـد اهلل قمز وضمؾ  اقم ٓ اـػع ماٌل وٓ سمـقن.

 واعمسجد اًمـبقي ذم هذه اًمبالد:كعؿة وضمقد اعمسجد احلرام   -7 

م ك أراد اًمشخص مـا اًمـذهاب ٕدا  اعمـاؾمـؽ احلـ  أو اًمعؿـرة  سمؽـؾ 

وؾمفقًمف واحلؿد هلل قمـغم ذًمـؽ  وهمػمكـا لـد مشـؼًف ذم ذًمـؽ إمـا سمجؿـع  سـرا

                                                 
 طمدا  طمسـ. ( رواه اًمؽممذي  وىمال:1)

 ( رواه اًمبخاري.2)
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 دنابلىالخورىى

 ذكرىالنطمىى

اذيمر أطمد إؿمخاص أنُف ذم سمعض واحال  أو سمعد اعمساومة وقمـا  اًمطراؼ  

   أو اًمعؿرة.اًمبالد اؼؾؾ اًمـػؼة ًمقدظمرها ٕدا  احل

ىمـال اهلل شمعـامم: كعؿة احليمؾ واعمشـرب واعمؾبس وقمدم ا رساا.  -8

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ﴿

 .(1)﴾ٺ

ا ذم يمثـــرة أهللــــاا ســــرسمعـــٌض مــــ اًمــــاس قمــــدما اؼـــقم سمقًمقؿـــة دمـــدُه ا

 احليمقٓت  ًمقس  هذه اعمشؽؾة سمؾ ذم اًمـفااة شمقضع مع اًمـػااات 

ان أو همـــػمهؿ مــــ اًمػؼـــرا   وإذا   اقضمـــد مــــ حـــاذا ٓ شمـــقزع قمـــغم ااـــػم

ث اج ًم ؾؽ اًمـعؿ ا صـؾ قمـغم مــ اسـ ؼبؾقن ومـائض اًمطعـام  أو وضـعفا ذم 

 مقضع اؾقؼ هبا.

ا صـــــروأجضــــا اعمالسمــــس وإضمفــــزة اًمؽفرسمائقــــة اًم ــــل اســــ غـك قمـفــــا  شم

 ة.عمس حؼقفا. ومػل هذه احلاًمة أدا  ؿمؽر اًمـعؿ

 .كعؿة شمقومر وؾمائؾ آشمصال واعمقاهللالت -9

 كعؿة اًم عؾقؿ ًمؾؼر ن اًمؽراؿ مـ سمـلم وسمـات. -10

 ىمال اًمشاقمر:

 ومنن اعمعاد شمذه  اًمـعؿ إذا يمـ  ذم كعؿًف ومارقمفا

 اًمػرق سملم احلؿد واًمشؽر:* 

احلؿــــد اؽــــقن سماًمؾســــان وسماًمؼؾــــ   وأمــــا اًمشــــؽر وملنــــف اؼــــع سمــــااقارح. 

                                                 
 (.31( إقمراا  أاة )1)



 
                                                                                                              

 دنابلىالخورىى

 20ىذكرىالنطمى

 

أ ـه. . (1)واًمـعؿة مؼقدة ذم اًمشـؽر  سمقهللـقرا إمم اًمشـايمر سمخالومفـا ذم احلؿـد

 ا.صـرسم 

 مـ أىمقال اًمسؾػ ذم اًمشؽر:* 

. ىمال سمؽر اعمزين: "اـا اسمــ  دم إن أردت شمعؾـؿ ىمـدر مـا أنعـؿ اهلل شمعـامم 1

 .(2)قمؾقؽ وملهمؿض قمقـقؽ"

 .(3). قمـ أر اًمدردا  ىمال: "يمؿ كعؿة هلل ذم قمرق ؾمايمـ؟"2

عززز  . ىمـــال أبـــق طمـــازم ؾمـــؾؿف سمــــ داــــار: "يمـــؾ كعؿـــة ٓ شمؼـــرب مــــ اهلل 3

 .(4)ومفل سمؾقة" وجل

يمــــان أر إذا أظمــــرج . قمـــــ هللــــاًمح سمـــــ ا مــــام أمحــــد سمـــــ طمـبــــؾ ىمــــال: "4

؟ مـــــ هــــذا أي ر  اًمػائــــدة ِ  . ىمــــال: احلؿــــد هلل  ىمؾــــ  اــــا أبــــىاًمــــدًمق مــــأل

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿ ع  وجلىمال: اا سمـل أما ؾمؿع  اهلل 

 .(6()5)﴾ڎ ڎ

ي: "أنـــف يمـــان إذا ىمقـــؾ: يمقـــػ أنـــ ؟ ىمـــال سمـــلم صــــر. قمــــ أر ةقؿـــة اًمب5

  مســ قر وٓ اعؾــؿ سمــف أطمــد  وصمـــا  مـــ هــمٓ  اًمـــاس مــا سمؾغ ــف كعؿ ــلم ذكــ

 .(7)وٓ أنا يمذًمؽ"

                                                 
 ( قمدة اًمصاسمراـ  ٓسمـ اًمؼقؿ.1)

 (.446/4( اًمشع  )2)

 (. 244( اًمزهد  ٕر داود )3)

 (.230/3( احلؾقة )4)

 (.30( اعمؾؽ  أاة )5)

 (.4164( اًمشع  )6)

 (.4197( اًمشع  )7)
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 لىالخورىدنابى

 رلوىالؼمظىى

 قمؾق ارؿة 
 

ارؿــة: "هــل ظمــروج اًمـــػس إمم همااــة يمامرــا  ♫ىمــال اسمـــ ااــقزي 

 اعمؿؽـ مـ اًمعؾؿ واًمعؿؾ".

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿ارؿــة ذم اًمؼــر ن اًمؽــراؿ. ىمــال شمعــامم: 

 .(1)﴾ٿ

ىمــــال: "يُمـْــــُ       ـ يمعــــ اًمســـــة اًمـبقاــــة  قمـــــ رسمقعــــة سمــــ ارؿــــة ذم

 
ِ
ــــُ  َمــــَع َرؾُمــــقِل ا َّ وَمَلتَْقُ ــــُف سمَِقُضــــقِئِف َوطَماضَم ِــــِف. وَمَؼــــاَل زِم: "ؾَمــــْؾ".  ☺َأبِق

وَمَؼَ ــَؽ ذِم اْاَـَّــِة. ىَمــاَل: "َأَو هَمــػْمَ َذًمـِـَؽ". ىُمْؾــُ : ُهــَق َذاَك.  وَمُؼْؾــُ : َأؾْمــَلُخَؽ ُمَرا

 .(2)اًمْسُجقِد" ىَماَل: "وَمَلقِمـحك قَمغَم َكْػِسَؽ سمَِؽْثَرةِ 

: "أ ـع قمؼـال  يمـؾ أمـة قمـغم أن اًمـعـقؿ ٓ ُاـدرك ♫ىمال اسمـ اًمؼـقؿ 

سمــاًمـعقؿ  وأن مـــ  صمــر اًمراطمــة وماشم ــف اًمراطمــة وأن سمحســ  ريمــقب إهــقال  

واطم امل اعمشاق وم ؽـقن اًمػرطمـة واًمؾـذة  ومـال ومرطمـة عمــ ٓ هـّؿ ًمـف  وٓ ًمـذة 

عمـ ٓ شمعـ  ًمـف  سمـؾ إن عمـ ٓ هللؼم ًمف  وٓ كعقؿ عمـ ٓ ؿمؼا  ًمف  وٓ راطمة 

حلقـاة  هُ شمِع  اًمعبد ىمؾقاًل اؾمـؽماح ـمـقاال وإذا نّؿـؾ مشـؼة اًمصـؼم ؾمـاقمة ىمـاد

إبد  ويمؾ ما ومقف أهؾ اًمـعقؿ اعمؼقؿ ومفق هللؼم ؾماقمة ويمؾـام يماكـ  اًمـػـقس 

ا وارؿـــة أقمـــغم  يمـــان شمعـــ  اًمبـــدن أوومـــر وطمظـــف مــــ اًمراطمـــة أىمـــؾ  يمـــام ؿمــــرأ

 ىمال اعم ـبل:

 عب  ذم مرادها إضمسامشم وإذا اًمـػقس يمـ يمباراً 

                                                 
 (.61( اعمممـقن  أاة )1)

 ( رواه مسؾؿ.2)



 
                                                                                                              

 دنابلىالخورىى

 22ىرلوىالؼمظى

 

 قمؾق  ة اًمسؾػ ذم اًمعؾؿ واًمعبادة:* 

 ذم اًمعؾؿ: ♦

وىمـد شمعؾـؿ أهللـحاب اًمـبـل ذم يمِـؼَمِ  -رمحف اهلل شمعـامم-. ىمال اًمبخاري 1

 ؾمـفؿ.

. وقمـــــ كعـــــقؿ سمــــــ محــــاد ىمـــــال: "ىمقـــــؾ ٓسمـــــ اعمبـــــارك: إمم م ـــــك شمطؾـــــ  2

 اًمعؾؿ؟ ىمال: طم ك اعمامت إن ؿما  اهلل".

طمســـ سمـــ زاــاد ذم اًم ػؼــف وهــق اسمـــ صمامكــلم  . ىمــال اًمــذركقضمل: "دظمــؾ3

 ؾمـة".

ه مـــ أوًمــف إمم  ظمــره أي 4 . ااــاطمظ: "يمــان إذا وىمــع ذم اــده يم ــاب ىمــرأ

 يم اب يمان".

 ذم اًمعبادة: ♦

ىمقؾ ًمـاومع: "ما يمان اسمـ قمؿر اصـع ذم مـزًمف؟ ىمال: اًمقضـق  ًمؽـؾ  -1

 هللالة  واعمصحػ سمقـفام".

ًم قؿــل ذم ؾمــاقمة ُاطــاع ىمــال: "مــا أتقـــا ؾمــؾقامن ا ةقمـــ محــاد سمـــ ؾمــؾؿ -2

اهلل قمــــز وضمــــؾ ومقفــــا إٓ وضمــــدكاه مطقعــــًا  إن يمــــان ذم ؾمــــاقمة هللــــالة وضمــــدكاه 

ُمصـــؾقًا  وإن   شمؽــــ ؾمـــاقمة هللـــالة وضمـــدكاه إمـــا م قضـــئًا أو قمائـــدًا أو م بعـــًا 

ل اهلل قمــز ـاـــازة أو ىماقمــدًا ذم اعمســجد. ىمــال: ومؽـــا كــرى أنــف ٓ ثســـ اعصــ

 وضمؾ".
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 لىالخورىدنابى

 رلوىالؼمظىى

 أؾمباب اكحطاط ارؿؿ:مـ * 

إهــــــدار اًمقىمـــــــ   -اًمػ ــــــقر -طمــــــ  اًمــــــدكقا ويمراهقـــــــة اعمــــــقت -هـاًمــــــق 

 اًم سقاػ واًم ؿـل. -اًمغػؾة -اًمعجز واًمؽسؾ -اًمثؿلم

 أؾمباب آرشمؼا  سمارؿة:مـ * 

يمثـرة ذيمـر  -إرادة أظمرة وضمعؾ ارؿـقم  ـًا واطمـداً  -اًمعؾؿ واًمبصػمة

هللـحبة أوزم  -اًم حقل قمـ اًمبقئة اعمثبطة -جماهدة اًمـػس -اًمدقما  -اعمقت

 اعمداومة وآؾم ؿرار ذم اًمعؿؾ. -ؿ اًمعاًمقة ومطاًمعة أظمبارهؿارؿ

اؼــقل أطمــد قمؾــام  اًمـــػس: إن اًمػــرق سمــلم اًمعبــاىمرة وهمــػمهؿ مـــ اًمـــاس 

اًمعـــــــــادالم ًمـــــــــقس مرضمعـــــــــف إمم هللـــــــــػة أو مقهبـــــــــة ومطراـــــــــة ًمؾعؼـــــــــؾ  سمـــــــــؾ إمم 

اعمقضـــققمات واًمغااــــات اًم ــــل اقضمفــــقن إًمقفـــا  ؿفــــؿ وإمم درضمــــة اًمؽميمقــــز 

 اًم ل اسعفؿ أن ابؾغقها.

كــة شم طؾــ  اًمصــؼم  ومــنن آك ؼــال  كــة  واعمرا وهــذه اًمؼــدرة شمؽ ســ  سماعمرا

ً سمقـًا حمؽـاًم هـق صمؿـرة اافـد اعمؾـح  ومـنن صـراًمذهـ طم صـرود إمم طمشـرمـ اًم ا

اؾمــــ طع  أن شمــــرد قمؼؾــــؽ مــــرة سمعــــد أظمــــرى و ســــلم مــــرة  ومائــــة مــــرة إمم 

اعمقضــقع اًمــذي اقم زمــ  معاا ــف ومــنن ا ــقاـمر اًم ــل شمـازقمــؽ ٓ شمؾبــ  أن 

لــكم مؽا ــا ًمؾؿقضــقع اًمــذي  صمرشمــف سمآظم قــار صمــؿ شمؾؼــك كػســؽ  ظمــر إمــر 

 ـه. . أ.(1)ذهـؽ سمنرادشمؽ ومقام ل ار صـرىمادرًا قمغم طم

 

│

                                                 
 (.32( روح اًمصالة ذم ا ؾمالم  ًمؾشقخ قمػقػ ـمبارة  ص )1)



 
                                                                                                              

 دنابلىالخورىى

 24ىالدطادةى

 

 اًمسعـــــادة
 

ا كسان مـا ذم هذه احلقاة ابح  قمـ اًمسعادة ًمـػسـف وأوٓده  ومؿــفؿ 

مـــ وضمــدها وأظمــر مــازال ابحــ  قمـفــا: دمــد اًمــبعض ىمــد ىمطــع إرطمــام  

  وؿمــبع وضمــاره ضمققمــان  وةــادى سماًمعصــقان  وأمـــ اعمؽــر ا ظمــقانهجــر و

  و  اـػـؼ ماًمـُف ذم ا ظمـقان  وسمخـؾ سمآسم سـامة قمــد ًمؼـا  ًمـداَّانمـ اًمعزاز ا

ؼــــــُؾ  ـ  واوضمــــــف ا طمســــــان  و ظمــــــر دائــــــاًم اغضــــــ  مـــــــ اًمزوضمــــــة واًمقًمــــــدان

سماًمســـقارة سمـــلم يمثبـــان اًمرمـــال واًمقداـــان  وارنـــُؾ سمـــلم إوـمـــان  واــــاُم قمــــ 

ان  و  ا ؾـق ـّـهللالة اًمػجر وما هق سمقؼظـان  و  ارـمـ  ومـاُه سمـذيمر اًمقاطمـد اعم

ل أن معــُف مؾؽــان  ومفــؾ ـيم ــاب اًمــرمحـ  وأؿمــغؾ كػســُف سمؽثــرة ارــذاان  وكســ

 .؟!اًمسعادة شمل  سما قمراض قمـ ذيمر اًمرمحـ

اًمســــعادة احلؼقؼقــــة وذًمــــؽ سمنشمبــــاع ؾمـــــ ف  ☺ًمؼــــد سمــــلم ًمـــــا رؾمــــقل اهلل 

قضا  ًمقؾفا يمـفارها ٓ ازاغ قمـفا وشمريمـا قمغم اعمحجة اًمب  ♥

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )إٓ هاًمؽ. ىمال شمعامم: 

 .(1)(ۉ ې

 اًمسعادة: ظمطقات إمم *

 ىمرا ة اًمؼر ن مع اًم دسمر عمعاكقف. -1

 اًمذيمر قمغم يمؾ طمال وزمان. -2

 هللؾة إرطمام. -3

                                                 
 (.21( إطمزاب  أاة )1)
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 دنابلىالخورىى

 الدطادةى

 .             (1)« ادوا ناسمقا »: ☺ارداة ًمؼقًمف  -4 بى

 .(2)اشمف وأومعاًمف أطمبف ٓ حماًمةمـ قمرا اهلل سملؾمامئف وهللػ -5

 ا طمسان إمم ا ؾؼ. -6

 اًمصدىمة وًمق سماًمٌم  اًمقسػم. -7

 اًمعػق قمـ اًمـاس. -8

ٓ شمــدظمؾقن ااـــة طم ــك شمممــــقا »: ☺اًمســالم. ىمــال رؾمــقل اهلل  -9

أوٓ أدًمؽؿ قمغم ر  إذا ومعؾ ؿقه ناسمب ؿ ؟ أومشقا ناسمقا وٓ شمممـقا طم ك 

 .(3)«اًمسالم سمقـؽؿ

 اومؾ.يمثرة اًمـق -10

ىمبف اهلل قمز وضمؾ ذم اًم -11  واًمعالكقة. سـرمرا

   .ٓ شم دظمؾ ومقام ٓ اعـقؽ -12

 اًمـصقحة سملم اعمسؾؿلم. -13

 ا هللالح سملم اعم خاهللؿلم. -14

 ا اثار سملم اًمـاس. -15

 اضم ـاب اًمغض . -16

 اعمحبة ذم اهلل. -17

                                                 
 : طمسـ.( رواه اًمبخاري ذم إدب اعمػرد. وىمال اًمشقخ إًمباين1)

 ( اسمـ اًمؼقؿ.2)

 ( رواه مسؾؿ.3)



 
                                                                                                              

 دنابلىالخورىى

 27ىالدطادةى

 

ٓ اممـ أطمديمؿ »: ☺قمامؾ اًمـاس يمام ن  أن اعامؾقك ىمال  -18

 . (1)«ٕظمقف ما ث  ًمـػسف طم ك ث 

 حماؾمبة اًمـػس. -19

 اًمدقما . -20

                                                                                                                                                                                                                                       ًمزوم اًم ؼقى.                                                                                                                  -21

ـــــــــــقر »: ☺زاـــــــــــارة اًمؼبـــــــــــقر ىمـــــــــــال  -22 ـــــــــــ ؽؿ قمــــــــــــ زاـــــــــــارة اًمؼب  ق

 . (2)«ومزوُروها

 .        ؽذم طمقاشم شمغقػم اًمؼمكام  اًمققمل -23

24-                     .ً  اًمبؼا  ذم اعمسجد وًمق ؿمقئًا اسػما

 اًم حكم سمإظمالق احلؿقدة. -25

 اضم ـاب احلسد: وماًمؽراؿ جػقف واًمؾئقؿ ابداف. -26

 اًمرمحة سماحلققان. -27 

 ـمؾ  اًمعؾؿ واًمعؿؾ سمام قمؾؿ. -28

 طمضقر جماًمس اًمذيمر. -29

 د اًمـبقي.اًمسػر ٕدا  اًمعؿرة  وزاارة اعمسج -30

 ماذا؟ ىماًمقا قمـ اًمسعادة: *

 وًمؽــ اًم ؼل ـهق اًمسعـقد وًمس  أرى اًمسعادة  ع مآً 

ًمق اعؾـؿ اعمؾـقك وأبــا  اعمؾـقك مـا كحــ ومقـف مــ ىمال سمعض اًمسؾػ: " -

واؼصـــــد سمـــــذًمؽ مـــــا لـــــده مــــــ راطمـــــة  "سماًمســـــققا قمؾقـــــفاًمســـــعادة ااًمـــــدوكا 

                                                 
 ( رواه اًمبخاري  ومسؾؿ.1)

 ( رواه مسؾؿ.2)
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 دنابلىالخورىى

 الدطادةى

 وـمؿلنقـة وًمذة وأنس مـ أثر اًمطاقمة. بى

ىمـال: "اسم ـدأ ر مـرٌض   -اسمـ شمقؿقة-ؿ طمدصمـل ؿمقخـا اؼقل اسمـ اًمؼق -

ومؼـــال زم اًمطبقـــ : إن مطاًمع ـــؽ  ويمالمـــؽ ذم اًمعؾـــؿ ازاـــد اعمـــرض. ومؼؾـــ  

ًمـــــف: ٓ اهللـــــؼم قمـــــغم ذًمـــــؽ وأنـــــا ُأطمؽؿـــــؽ إمم قمؾؿـــــؽ: أخقســـــ  اًمــــــػس إذا 

ت: ىمقاـ  اًمطبقعــة  ومــدومع  اعمـرض؟ ومؼــال: سمـغم! ومؼؾــ  ًمــف: ؾمـــرومرطمـ  و

اًمطبقعة  وملضمـد راطمـة. ومؼـال: هـذا ظمـارج  سماًمعؾؿ  وم ؼقى سمف سـرومنن كػز شمُ 

 .(1)قمـ قمالضمـا"

قمــدما ُأطمـدث طمـداثًا : "(2)اًمشقخ: قمكم سمـ قمبداًمؾف اعمشـقؼحواؼقل  -

حــا لــده ذم ذًمــؽ ". واامقمــة  اعمســجد أطمــس يمــلن هللــدري مــدهقكًا سمعســؾ

    هللدره مـ ًمذة وأنس.

اـ: هللـــــراؼــــقل د. قمــــائض اًمؼــــرين: "ىمــــال سمعــــض اًمػضــــال  مـــــ اعمعا -

ضــعػ  ذم إاــامين قمــدت إمم اعمجؾــد إول ذم )اًمػ ــاوى( وىمــرأت  يمـــ  إذا

شمعظــقؿ اسمـــ شمقؿقــة ًمرسمــف  ومدطمــف عمــقٓه  ويمالمــف قمـــ ىمــدرة ظماًمؼــف ؾمــبحاكف 

وشمعــامم وقمـــ أؾمــامئف وهللــػاشمف  سملؾمــؾقب قمجقــ  الظمــذ سمؿجــامع اًمؼؾــقب  

 .اصـر. اك فك سم (3) واس قزم قمغم مـاومذ اًمـػس  وهذا مالطمظ..."

 

│

                                                 
 ( روضة اعمحبلم  ٓسمـ اًمؼقؿ.1)

 إمام ضمامع اًمسادة ذم مداـة سمرادة ؾماسمؼًا.( 2)

 ( يم اب قمغم ؾماطمؾ اسمـ شمقؿقة  قمائض اًمؼرين.3)



 
                                                                                                              

 دنابلىالخورىى

 29ىأرمالىالػلوبى

 

 قمامل اًمؼؾقبأ
 

ـَ سَمِشــػٍم َاُؼــقُل: ؾَمــِؿْعُ   رؾمــقل اهلل قَمــ ـْ قَمــاِمٍر ىَمــاَل: ؾَمــِؿْعُ  اًمـــْْعاَمَن سْمــ

َأَٓ َوإِنَّ ذِم اْاََسِد ُمْضَغًة إَِذا هلَلَؾَحْ  هلَلَؾَح اْاََسُد يُمْؾُف  َوإَِذا »َاُؼقُل:  ☺

 .(1)«وَمَسَدْت وَمَسَد اْاََسُد يُمْؾُف َأَٓ َوِهَل اًْمَؼْؾُ  

  ؾقـا شمصػقة اًمؼؾقب مـ إطمؼـاد ومسـاوئ إظمـالقل  قمإظمقاين: 

واًمؼؾ  ؾمؿل ىمؾبًا: ٕنف ا ؼؾ  مـ طمـال إمم طمـال  ومـاًمؼؾقب سمـلم إهللـبعلم 

 مـ أهللاسمع اًمرمحـ اؼؾبفا يمقػ اشا . 

اـا مؼؾـ  اًمؼؾـقب صمبـ  ىمؾبـل »اؽثر أن اؼـقل:  ☺ويمان رؾمقل اهلل 

 . (2)«قمغم داـؽ

مم اًمعبــــاد هللــــالح ىمــــال احلســـــ ًمرضمــــؾ: "داو ىمؾبــــؽ  ومــــنن طماضمــــة اهلل إ

ده مـفؿ-ىمؾقهبؿ  هللالح ىمؾقهبؿ ومـال هللـالح ًمؾؼؾـقب  ةومطؾقسم -اعـل مرا

طم ك شمس ؼر ومقفـا: معرومـة اهلل وقمظؿ ـف وحمب ـف  وظمشـق ف ومفاسم ـف ورضمـاؤه  

واًم قيمؾ قمؾقف وة ؾـئ مــ ذًمـؽ  وهـذا هـق طمؼقؼـة اًم قطمقـد وهـق معــك )ٓ 

 إ  إٓ اهلل(".

بفات وٓ ؿمــػا  رــا إٓ أمــا أمــراض اًمؼؾــقب  ومفــل إمــا ؿمــفقات أو ؿمــ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿ سمؼـــرا ة وشمـــدسمر اًمؼـــر ن واًمعؿـــؾ سمـــف. ىمـــال شمعـــامم:

 .(3)﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

                                                 
 ( رواه اًمبخاري  ومسؾؿ.1)

 هللحقح.( رواه اًمؽممذي  وىمال إًمباين: طمدا  2)

 (.82ا   أاة )ؾمـر( ا 3)
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 دنابلىالخورىى

 وبىأرمالىالػلىى

ومؿعرومــــــة اًمؼؾــــــ  وطمؼقؼ ــــــف وأوهللــــــاومف أهللــــــؾ اًمــــــداـ وأؾمــــــاس ـمراــــــؼ 

كـ  ا اـامن همػـؾ  اًمساًمؽلم  ومعرومة اًمؼؾ  وأقمامًمف ضماكـ  قمظـقؿ مــ ضمقا

اـــغ واًمضـــالل وًمؽــــ قمـفـــا يمثـــػم مــــ اًمــــاس  وٓ أقمــــل سماًمغـــاومؾلم أهـــؾ اًمز

اقمـل اًمؽثػم مـ أهؾ اًمسـة وااامقمة تـ ؾمار قمغم هـدي اًمسـؾػ اًمصـاًمح  

 .(1)ومنن اًمغاًم  ٓ اعطل اًمؼؾ  طمؼف مـ شمزيمقة وم اسمعة وقمبادة وهمػمها

 وًمؾؼؾقب أقمامل حمؿقدة مـفا:* 

 -اًم قسمـــة –اًمصـــدق –اًمرضمـــا  –ا شـــقع –ا شـــقة –ا ـــقا –)اعمحبـــة
 اًمرهبة(. -بةاًمرهم –اًمرضا -اًم قيمؾ –ا كاسمة

 وًمؾؼؾقب هللػات مذمقمة مـفا:* 

 -اًمغضـــــــ  –احلقؾـــــــة –اعمؽـــــــر –ا بـــــــ  –احلؼـــــــد  -اًمظؾـــــــؿ –)احلســــــد
 اًمشح(.

: همؾ. ىمـال شمعـاممومنن اًمؼؾ  اػسد يمام اػسد اًمزرع سمام اـب  ومقف مــ اًمـدّ 

 .(2)﴾ڦ ڦ ڄ ڄ﴿

: "مــــ أدمــــ ىمـــقل اـــا طمـــل اـــا ىمقـــقم ٓ اًمـــف إٓ ♫اؼـــقل اسمــــ اًمؼـــقؿ 

 ؾ طمقاة اًمؼؾ  واًمعؼؾ". أن   أورصمف اهلل قمز وضم

واؼــقل أجضــا: "ىمــد هيجــؿ قمــغم ىمؾــ  اًمســاًمؽ ىمــبٌض ٓ اــدري مــا ؾمــببف 

 وطمؽؿ هذا اًمؼبض أمران:

. اًم قسمـــة وآؾمـــ غػار: ٕن ذًمـــؽ اًمؼـــبض ك قجـــة ضمـااـــة أو ضمػـــقة وٓ 1

 اشعر هبا.

                                                 
 ( يم اب اًمؼؾقب و وما ا/ هللالح قمبد اعمقضمقد.1)

 (.9( اًمشؿس  أاة )2)



 
                                                                                                              

 دنابلىالخورىى

 30ىأرمالىالػلوبى

 

ل قمــف ذًمـؽ اًمقىمـ   وٓ ا ؽؾـػ دومعـف وٓ ـ. آؾم سالم طم ك اؿضـ2

 ـه. أ. اس ؼبؾ وىم ف مغاًمبًا وىمفراً"

اـ مـ أبـدى ًمؾــاس هللـاًمح أقمامًمـف  ؾمـرا ا سـرىمال اسمـ إقمرار: "اظم

 ىمرب إًمقف مـ طمبؾ اًمقراد".أوسمارز سماًمؼبقح مـ هق 

شـــرسمف سمــؾ هــق وماًمؼؾــ  لــ  أن ا عاهــده يمــام ا عاهــد مؾبســف ومليمؾــف وم

-ٕن اًمؽػــار رــؿ ىمؾــقب ًمؽـــفؿ ٓ اعؼؾــقن هبــا  ومؼــد يمــان اًمســؾػ : أقمظــؿ

قمـدما ا ؽؾؿ اطمدهؿ اؼـقل ذم كػسـف: "مـاذا أردت هبـذه  -رمحفؿ اهلل شمعامم

اًمؽؾؿــــة  ومــــنن يماكــــ  ًمؾدًٓمــــة قمــــغم ا ــــػم ىمــــال هبــــا  وإن يماكــــ  همــــػم ذًمـــــؽ 

 امسؽ قمـ ذًمؽ".

 مـفا: ومـ قمالمات هللحة اًمؼؾ  وكجاشمف أمقراً * 

ب قمـــــــغم هللـــــــاطمبف طم ـــــــك ا ـــــــقب إمم اهلل شمعـــــــامم ضــــــــرأنـــــــف ٓ اـــــــزال ا -1

 واـق .

  اػؽم قمـ قمبادشمف.أنف ٓ اػؽم قمـ ذيمر رسمف وٓ -2

 مـ ومقات ماًمف. ؿمدَّ أ أنف إذا وماشم ف ـماقمة وضمد ًمػقا ا أخامً  -3

 اب.شـرمـ ًمذة اًمطعام واًم ؿمدَّ أأنف لد ًمذة ذم اًمعبادة  -4

 أنف إذا دظمؾ ذم اًمصالة ذه   ف وهمؿف ذم اًمدكقا. -5

 سمامًمف. حقِح اًمشَّ مـ أنف أؿمح سمقىم ف أن اضقعف  -6

 مـ اًمعؿؾ كػسف.  امماً أنف سم صحقح اًمعؿؾ أقمظؿ اه -7
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 وبىأرمالىالػلىى

 وقمالمات مرض اًمؼؾ  قمؽس ذًمؽ.* 

وماًمقاضمـــــــ  قمـــــــغم اعمســـــــؾؿ اًمـــــــ حكم سمـــــــإظمالق احلؿقـــــــدة  واًمبعـــــــد قمــــــــ 

ڱ ڱ ڱ ﴿: ☺اًمصـــــــــػات اعمذمقمـــــــــة  يمــــــــــام ىمـــــــــال شمعـــــــــامم ًمرؾمــــــــــقًمف 

 .(1)﴾ں

 .(2)اًمؼر ن" ☺"يمان ظمؾؼ اًمرؾمقل :▲ وىماًم  قمائشة

ج ؿعـات يمثـػم مــ اعم ومـ اًمصػات اعمذمقمة  "احلسد" اًمـذي دب ذم

ل سملم اًمـاس مـ أضمؾ احلسد  وهق كـقع مــ معـاداة اهلل اهللواكؼطع  آو

قمز وضمـؾ وذًمـؽ أن اًمشـخص ا ؿــك زوال اًمـعؿـة اًم ـل رزىمفـا اهلل: ًمـذًمؽ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿:اًمعبد ىمـال شمعـامم

 .(3)﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

د   وهذه اًمصػة اعمذمقمة ا قًمد مـفـا احلؼـبدافوماًمؽراؿ جػقف واًمؾئقؿ ا

  وماًمقاضمـ  قمـغم اعمسـؾؿ إذا رأى مـا اعجبـف أن واًمغقبـة وارجـر وأمـقٌر يمثـػمةٌ 

اؼــــقل: "مــــا ؿمــــا  اهلل شمبــــارك اهلل" ًمؽــــل ٓ ثســــد أظمقــــف اعمســــؾؿ قمــــغم شمؾــــؽ 

ىمـــــال ة. ـػؼـــــاًمغقضـــــفا اوٓ ى اًمـعؿـــــة  وما كســـــان اـظـــــر إمم مــــــ يمــــــقزه مـــــأل

 .  (4)﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿ شمعامم:

"اًمبخـــؾ" وماًمبخقـــؾ مـــبغض قمــــد أهؾـــف  ضـــاً ومــــ اًمصـــػات اعمذمقمـــة أج

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿وذم جم ؿعـــــف. ىمـــــال شمعـــــامم: 

                                                 
 (.4( اًمؼؾؿ  أاة )1)

 ( رواه مسؾؿ.2)

 (.54( اًمـسا   أاة )3)

 (.21( احلجر  أاة )4)



 
                                                                                                              

 دنابلىالخورىى

 32ىأرمالىالػلوبى

 

. وىمــــــــــــد ذيمــــــــــــر سمعـــــــــــــض (1)﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

 اًمعؾام  أن اًمػحشا  هل اًمبخؾ  واهلل اقمؾؿ.

ىمـــر ًمعقــــف أـمـــرد رؿقمـــف وٓ أطمـــدهؿ: "ًمـــقس أروح ًمؾؿـــر  وٓ أاؼـــقل 

ران إطمؼـاد  مـ وؾماوس اًمضغقـة  وصمق أً مـ أن اعقش ؾمؾقؿ اًمؼؾ   مؼمَّ 

طمــــٍد ريض هبــــا  وأطمســـــ ومضــــؾ اهلل ومقفــــا وومؼــــر أإذا رأى كعؿــــة شمـســــاق إمم 

مــــ ىمـــال طمـــلم اصـــبح مهللا مـــا »: ☺قمبـــاده إًمقفـــا  وذيمـــر ىمـــقل اًمرؾمـــقل 

اؽ ًمؽ  ومؾؽ احلؿد وًمؽ اًمشؽر  ؿمـرأهللبح ر مـ كعؿة ومؿـؽ وطمدك ٓ 

ومؼـــد أدى ؿمـــؽر اقمـــف  ومــــ ىمـــال مثـــؾ ذًمـــؽ طمـــلم اؿزـــ ومؼـــد أدى ؿمـــؽر 

  . (2)«ًمقؾ ف

وسمذًمؽ ثقا اعمسؾؿ كاهللع اًمصػحة مسؽماح اًمـػس مـ كزهمات احلؼد 

ب ســـــرع أن ا ؾمـــــرإقمؿــــك  ومــــنن ومســــاد اًمؼؾــــ  سماًمضــــغائـ دا  قمقــــا   ومــــا أ

ب اًمسـائؾ مــ ا كـا  اعمثؾـقم وكظـرة ســرا اامن مـ اًمؼؾ  اعمغشـقش يمـام ا 

ا ؾمـــــالم إمم اًمؼؾـــــ  ظمطـــــػمة  وماًمؼؾـــــ  إؾمـــــقد اػســـــد إقمـــــامل اًمصـــــاحلة 

ق  ومــنن اهلل قمــز وضمــؾ شـــرس هبج فــا واعؽــر هللــػقها  أمــا اًمؼؾــ  اعمواطؿــ

 ع.ؾمـرابارك ذم ىمؾقؾف وهق إًمقف سمؽؾ ظمػم أ

 

│

                                                 
 (.268( اًمبؼرة  أاة )1)

 ( رواه أبق داوود  وطمسـف اسمـ سماز ذم نػة إظمقار.2)
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 دنابلىالخورىى

 الػلوبىىقدوةىى

 ىمسقة اًمؼؾقب 
 

ًمؼــــد ذيمــــر اهلل قمــــز وضمــــؾ ىمســــقة اًمؼؾــــقب ذم اًمؼــــر ن  وأ ــــا هللــــػة مـــــ 

 هللػات اًمقفقد.

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿ىمال اهلل شمعامم: 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ 

﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮹  ﮺﮻  ﮶  ﮷﮸  ﮵   .(1)﴾﮳﮴ 

 ومـفا:  أؾمباب ىمسقة اًمؼؾقب يمثػمة* 

ک گ ﴿اًمؼــــــر ن وشمــــــدسمر معاكقــــــف. ىمــــــال شمعــــــامم: ىمــــــرا ة . هجــــــر 1

 .(2)﴾گ گ گ ڳ ڳ

 . اًم عؾؼ سماحاداات وضعػ اًم قيمؾ قمغم اهلل قمز وضمؾ.2

ب وهمػمها( ومـال إومـراط وٓ شـر. اًم قؾمع ذم اعمباطمات )مـ مليمؾ وم3

 ر اًمقؾمط.شمػراط  وظمػم إمق

 . إ ال حماؾمبة اًمـػس.4

 .اًمؽالم واعمزاح. يمثرة 5

 . اًمغػؾة قمـ اعمقت وما سمعدة.6

 . اعمـاومسة قمغم اًمدكقا.7

 . ا قمراض قمـ اًمؼرا ة اًمـاومعة وطمضقر جماًمس اًمذيمر. 8

 . مشاهدة اًمؼـقات اًمػضائقة اًمػاؾمدة.9

                                                 
 (.74( اًمبؼرة  أاة )1)

 (.24( حمؿد  أاة )2)



 
                                                                                                              

 دنابلىالخورىى

 34ىقدوةىالػلوبى

 

  .☺. قمدم ا حام سمسػمة اًمرؾمقل 10

. ىمــال شمعــامم: مم وآشمؽــال قمــغم اًمـــػسؾمــبحاكف وشمعــاـعؿ اعمــ. كســقان 11

 .(1)﴾ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب﴿

. ا  ــــال قمـــــ شمرسمقــــة إوٓد وااؾــــقس معفــــؿ  وشمــــريمفؿ اؽمسمــــقن 12

: ☺ا ـــــدم ذم اًمبقــــــقت. ىمــــــال رؾمــــــقل اهلل وقمـــــغم إضمفــــــزة آًمؽؽموكقــــــة 

 . (2)«احلدا يمؾؽؿ راع ومسمول قمـ رقمق ف...»

 ىمال اًمشاقمر: 

 دُه أبقهُ قمغم ما يمان قمقَّ  ـاواـشئ كاؿمئ اًمػ قان م

 اًمصدىمة وارداة.قمـ  اًمغػؾة. 13

 (.صـر. اًمـقم قمـ اًمصؾقات اعمػروضة )يماًمػجر واًمع14

 . قمدم إًمؼا  اًمسالم قمـد ًمؼا  أظمقؽ اعمسؾؿ.15

 ًمؾـاس. ةاحلسـ عامؾةاعمقمدم . 16

ــــــاًمػؼرا  واعمســــــايملم  إناكقــــــة وطمــــــ  اًمــــــذات و. 17 قمــــــدم آهــــــ امم سم

 ج ام وا طمسان ًمؾجػمان  وشمرك اًمـصح ًمؽؾ مسؾؿ.  ٕرامؾ وإاوشمػؼد 

 قمة اًمغض  وقمدم اًم لين واًمرومؼ ذم إمقر يمؾفا. ؾمـر. 18

 م. ارطمإ ةعق. ىمط19

واعمسـلم  زاارة اعمرىض آهمؽمار سماًمصحة واًمشباب واًمغػؾة قمـ. 20

 ذم اعمس شػقات ودور اًمعجزة وهمػمها.

 اعجبُف اًمػلل. ☺. اًم شاؤم  ويمان رؾمقل اهلل 21

                                                 
 (.53( اًمـحؾ  أاة )1)

 ( م ػؼ قمؾقف.2)
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 دنابلىالخورىى

 الػلوبىىقدوةىى

ًمــف. ىمــال شمعــامم:  ☺. شمــرك م اسمعــة اًمـبــل 22 ۈ ﴿ذم أومعاًمــف وأىمقا

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

 .(1)﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

ذم  اًمشــــخصومقفــــا ومـشــــل اًمؼســــقة  ىمــــد اؽــــقن مـــــ اًمبقئــــة اًم ــــل قماؿمــــفا 

 طماًمة هللغره.

 حاذا اًمؼسقة!؟.* 

سمعض اًمـاس ارى أن اًمؼسقة هل اًم ل دمعـؾ ا كسـان اسـقطر قمـغم يمـؾ 

  وذًمــؽ ظمــالا حــا أمــر اهلل سمــف ؽــقاـ اًمشخصــقة اؽــقن سمــذًمؽر   وأن شم

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿ ملسو هيلع هللا ىلصكبقــــــــف 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 . (2)﴾ڃ ڃ چ

 قمالج اًمؼسقة:* 

أقمظـــــؿ قمـــــالج وؿمـــــػا  ًمألؾمـــــؼام اًمبدكقـــــة وإظمالىمقـــــة هـــــق اًمؼـــــر ن  -1

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴿اًمؽراؿ. ىمال شمعامم: 

 .(3)﴾ے ۓ ۓ

 هللؾة إرطمام.  -2

 اًمصدىمة.  -3

                                                 
 (.24( إنػال  أاة )1)

 (.159(  ل قمؿران  أاة )2)

 (.82ا   أاة )ؾمـر( ا 3)



 
                                                                                                              

 دنابلىالخورىى

 37ىقدوةىالػلوبى

 

ومــــزوروا اًمؼبــــقر  ومن ــــا ..»: ♥زاــــارة اعمؼــــاسمر ًمؼقًمــــف  -4

 .(1)«شمذيمر اعمقت

 اًم ؼرب إمم اهلل قمز وضمؾ سماًمـقاومؾ سمعد اًمػرائض. -5

 جماًمسة اًمػؼرا  واعمسايملم وشمػؼد أطمقال ااػمان. -6

ٓ اممـ أطمديمؿ »: ☺حمبة اعمسؾؿلم ًمبعضفؿ. ىمال رؾمقل اهلل  -7

 .(2)«ٕظمقف ما ث  ًمـػسف طم ك ث 

 شمرك اًمذكقب واعمعاد.  -8

 يمثرة آؾم غػار. -9

 ا طمسان إمم اًمـاس. -10

 

│

                                                 
 ( رواه مسؾؿ.1)

 ( م ػؼ قمؾقف.2)
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 دنابلىالخورىى

 ىأهموظىالوقتىى

 أ قة اًمقىم 
 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿ىمــــــــــــــــــــال شمعــــــــــــــــــــامم: 

 . (1)﴾ٺ ٺ

 .(2)﴾ڱ ڱ ڱ ڱ   ڳ ڳ ڳ ڳ﴿وىمال شمعامم: 

وأاـات وإطماداــ  يمثـػمة تــا شمـدل قمــغم أ قـة اًمــزمـ وقمـغم اؾمــ غالل 

ام اعــــقد قمؾقـــــا سمــــاًمـػع واًم ــــزود ًمقــــقم اعمعــــاد  إمــــا جماهــــدة أوىمــــات اًمػــــراغ سمــــ

ًمؾـػس أو كػع ًمؾغػم أو قمؿؾ هللاًمح  وٓ اـبغل  شمضقع إوىمات ؾمـدى ذم 

اًمؼقؾ واًمؼال  وتــ يمـاكقا اع ــقن سماًمقىمـ  مــ اًمعؾـام  واًمصـاحللم: اًمشـقخ 

ومؿـــ ؿمــدة طمرهللــف قمــغم اًمقىمــ  وهــق ذم اًمســقارة إمــا اــذيمر  ♫اسمـــ سمــاز 

 .ؼرأ أطمد ـمالسمف قمؾقف سمعض اًمؽ   واؼقم سماًم عؾقؼاهلل قمز وضمؾ أو ا

قمـــدما اؽــقن ذم دروؾمــف اًمعؾؿقــة ٓ ا قىمــػ قمـــ ذيمــر اهلل قمــز  :وأجضــاً 

وضمـــؾ  ويمـــذًمؽ قمــــدما اســـلخف أطمـــد اًمســـائؾلم وا قىمـــػ اًمســـائؾ ىمؾـــقاًل قمــــ 

اًمؽالم ابدأ اًمشقخ سمذيمر اهلل قمز وضمؾ  وقمـدما امذن اعممذن لق  اعممذن 

 اهلل امشمقف مـ اشا .  وًمق يمان مشغقًٓ وذًمؽ ومضؾ

 )اًمقىم  يماًمسقػ إن   شمؼطعف ىمطعؽ(.

ل اقمــًا إٓ وأنــ  ـوملنػاؾمــؽ معــدودة  وطمريماشمــؽ مرهللــقدة ومــال اؿضــ

م ــــزودًا سمعؿــــؾ هللــــاًمح  ومــــاعمقت اــــل  سمغ ــــة سمــــدون مؼــــدمات  ومــــامذا اقمــــددكا 

 ًمذًمؽ اًمققم؟ ومفذه احلقاة مزرقمة ًممظمرة.

                                                 
 (.3  أاة )صـر( اًمع1)

 (.2  1( اًمؾقؾ  أاة )2)



 
                                                                                                              

 لىالخورىدنابى

 39ىأهموظىالوقتى

 

 ".ىمقؾ ٕطمدهؿ: "حاذا ٓ شمزوركا؟ ىمال: أمسؽ اًمشؿس

 ةقمـــ مقؾمــك سمـــ إؾمــامقمقؾ ىمــال: "ًمــق ىمؾــ  أين مــا رأجــ  محــاد سمـــ ؾمــؾؿ

ُثدث أو اؼرأ أو اسبح أو اصكم مشغقًٓ  إما أن ًمصدىم   يمان ضاطمؽًا  

 .ىمد ىمسؿ اًمـفار قمغم ذًمؽ"

ىمـــــــقم قمرومـــــــقا اًمطراـــــــؼ وًمزمـــــــقه  وظمـــــــاومقا مــــــــ هـــــــقل اعمطؾـــــــع أوئلـــــــؽ 

 واًمعرض إيمؼم وماؾم عدوا حا ذم اعمس ؼبؾ.

اؼقل: "إذا أمسق  ومال شمـ ظر اًمصـباح  وإذا  ¶سمـ قمؿر اويمان 

أهللـــبح  ومــــال شمـ ظــــر اعمســــا   وظمــــذ مــــ هللــــح ؽ عمرضــــؽ  ومـــــ طمقاشمــــؽ 

 .(1)عمقشمؽ"

ٕن اعمــــقت اؼطعــــؽ قمـــــ اًمـــــاس   :ومضــــقاع اًمقىمــــ  اؿمــــد مـــــ اعمــــقت!

 وضقاع اًمقىم  اؼطعؽ قمـ اًمسػم إمم اهلل قمز وضمؾ.

 ؾمــــفر مـــــ همــــػم اهم ـــــامضــــقع سمــــلم اًمؼقــــؾ واًمؼــــال وضمؾســــات وأوىماشمـــــا شم

 ًمألوىمات إٓ ما رطمؿ اهلل  ومؿ ك كس درك أوضاقمـا وكس ثؿر أوىماشمـا.

ٓ شمزول »: ☺ىمال: ىمال رؾمقل اهلل  ◙قمـ أر سمرزة إؾمؾؿل

ـ قمؿره ومقؿ أومـاه  وقمـ قمؾؿف ومقؿ ومعؾ   ىمدما قمبد اقم اًمؼقامة طم ك اسئؾ قم

 . (2)«وقمـ ماًمف مـ أجـ ايم سبف؟ وومقؿ أنػؼف؟ وقمـ ضمسؿف ومقؿ أبال

ز وضمــؾ ودٓئــؾ شمقومقؼــف  أن اؾفــؿ اًمرضمــؾ اؾمــ غالل ومـــ ومضــؾ اهلل قمــ

  ظمـر. اؾمـ عدادًا افـدٍ  يمؾ ؾماقمة مـ قمؿره ذم اًمعؿؾ وآؾم جامم مـ ضمفـدٍ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿ىمال شمعامم: 

 .(3)﴾ڈ ڈ

                                                 
 ي.( رواه اًمبخار1)

 ي  وىمال إًمباين: طمدا  هللحقح.( رواه اًمؽممذ2)

 (.73( اًمؼصص  أاة )3)
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 دنابلىالخورىى

 ىأهموظىالوقتىى

ٓ ابــــاًمقن سمنضــــاقمة أوىمــــا ؿ ؾمــــدى أ ــــؿ بعض اًمــــومـــــ اعممؾمــــػ مـــــ 

ون واضــــــؿقن إمم ذًمــــــؽ اًمســــــطق قمــــــغم أوىمــــــات همــــــػمهؿ ًمقشــــــغؾقهؿ سماًمشــــــم

كعؿ ــان مغبــقن »: ☺ىمــال: ىمــال اًمـبــل  ¶اًم اومفــة  قمـــ اسمـــ قمبــاس 

 .(1)«ومقفام يمثػم مـ اًمـاس اًمصحة واًمػراغ

ومـ حماومظة ا ؾمالم قمغم اًمقىم  طمثـف قمـغم اًم بؽـػم طمقـ  رهمـ  ذم أن 

ابــدأ اعمســؾؿ أقمــامل اقمــف كشــقطًا ـمقــ  اًمـــػس مؽ ؿــؾ اًمعــزم  ومــنن احلــرص 

 هُ بـــة اًمؼقاـــة ذم أن ٓ اضـــقع ؾمـــائرقمـــغم آك ػـــاع مــــ أول اًمقـــقم اســـ  بع اًمرهم

 ؾمدى  واؽره اًمسفر اًمذي امظمر قمـ هللالة اًمصبح.

 . (2)«مهللا سمارك ٕم ل ذم سمؽقرها»: ☺وذم احلدا  ىمال اًمرؾمقل 

إذ أن ااــاداـ واًمؽســامم ا ؿقــزون ذم هـــذا اًمقىمــ   ومقعطــك يمــؾ امـــرٍئ 

 ا.صـر. أ. ـه. سم (3)اًمدكقا وأظمرة يطمس  اؾم عداده مـ ظمػم

مــــًا يمــــاكقا قمــــغم أوىمــــا ؿ ♫ي صـــــراًمب ىمــــال احلســـــ : "أدريمــــ  أىمقا

أؿمــــــــد مـــــــــؽؿ طمرهللــــــــًا قمــــــــغم درا ؽــــــــؿ ودكــــــــاكػميمؿ. ومؽقــــــــػ سمزماكـــــــــا؟ اهلل 

 اعمس عان".

واـبغــــــل ًماكســــــان اعمــــــممـ أن اـــــــظؿ وىم ــــــف سمــــــلم اًمقاضمبــــــات وإقمــــــامل 

اعمخ ؾػــــة داـقــــة يماكــــ  أو دكققاــــة طم ــــك ٓ اطغــــك سمعضــــفا قمــــغم سمعــــض  وٓ 

وٓ اعمفـؿ قمــغم إهــؿ  وٓ همـػم اعمقىمــقت قمــغم  اطغـك همــػم اعمفـؿ قمــغم اعمفــؿ 

اعمقىمـقت  ومــام يمــان مطؾقسمـًا سمصــػة قماضمؾــة لـ  أن ُابــادر سمــف واـمظمر مــا ًمــقس 

                                                 
 ( رواه اًمبخاري.1)

 ( رواه أبق داود.2)

 ( يم اب ظمؾؼ اعمسؾؿ  ًمؾغزازم.3)



 
                                                                                                              

 لىالخورىدنابى

 40ىأهموظىالوقتى

 

 ًمف هللػة اًمعجؾة  وما يمان ًمف وىم  حمدد ل  أن اعؿؾ ذم وىم ف. 

وأطمقج اًمـاس إمم شمؼسـقؿ اًمقىمـ  وشمـظقؿـف هـؿ اعمشـغقًمقن مــ اًمــاس 

شــعرون ا  قمؾــقفؿ  طم ــك إ ــؿ ًمقَ مـــ أهللــحاب اعمســموًمقات  ًم ــزاطمؿ إقمبــ

 أن اًمقاضمبات أيمثر مـ إوىمات.

ومــ شمـظـقؿ اًمقىمـ  أن اؽـقن ومقـف ضمـز  ًمؾراطمـة واًمـؽمواح  ومـنن اًمـــػس 

 .(1)شمسلم سمطقل ااد واًمؼؾقب َةؾ يمام ةؾ إبدان

 

│

                                                 
 ( اًمقىم  ذم طمقاة اعمسؾؿ  اًمؼرضاوي.1)
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 دنابلىالخورىى

 ىإنىمعىالطدرىودرا

 ا سـرا سـرإن مع اًمع
 

ا كســـان ذم هـــذه اًمـــدكقا ا ؼؾـــ  سمـــلم أىمـــدار اهلل قمـــز وضمـــؾ: ومؼـــٌر وهمــــك  

وؿمـــؼا   وإىمبـــاٌل وإدسمـــار مــــ  قـــع اًمــــقاطمل  وأ ـــا ٓ شمـــدوم قمـــغم  وؾمـــعادةٌ 

طمال وٓ شمصػق ٕطمد  وأن اًمدار أظمرة هل اًمـعقؿ اعمؼقؿ اًمـذي ٓ اـزول 

 وٓ اـؼيض. 

 ىمال اًمشاقمر:

ً مـ إيمدار رِ  شمرضمقها هللػقا  ومفذه اًمداِر ًمقس  سمدار ىمرا

 أظمـــل احلبقـــ : هـــذه رؾمـــاًمة إمم مــــ ضـــاىم  قمؾقـــف إرض سمـــام رطمبـــ :

كـف...  إمم مــ شمغـػمت  وإمم مـ اشؽق مـ زوضمة أو وًمد و ذاُه أىمارسمُف وضمػما

پ ﴿قمؾقـــــف أطمـــــقال اًمــــــاس  إمم مــــــ اعـــــقش شمؾـــــؽ إطمـــــقال. ىمـــــال شمعـــــامم: 

 .  (1)﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

. وىمــــــال (2)﴾ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿وىمــــــال شمعــــــامم: 

 .(4)﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿. وىمال شمعامم: (3)﴾ڑ ک ک ک ک﴿شمعامم: 

 وهللػ اهلل قمز وضمؾ احلقاة اًمدكقا ذم  اات يمثػمة مـفا:  *

ۉ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ﴿ىمقًمــف شمعــامم: 

  .(5)﴾ې

                                                 
 (.87( اقؾمػ  أاة )1)

 (.29( اًمرمحـ  أاة )2)

 (.7( اًمطالق  أاة )3)

 (.6اة )ح  أشـر( اًم4)

 (.39( هماومر  أاة )5)



 
                                                                                                              

 دنابلىالخورىى

 42ىإنىمعىالطدرىودرا

 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ    ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿وىمـــــــــــــــــال شمعــــــــــــــــــامم: 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿. وىمــــــــــــال قمــــــــــــز وضمـــــــــــــؾ: (1)﴾ژ

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

 .(2)﴾ڑ ک ک ک ک

ك رسمف  ُأهبط ـقمـدما قمص ♠وا ىمصة أبقكا  دم ويمام هق معر *

َْرِض ﴿إمم اًمدكقا ىمال شمعامم:  ْٕ ىَماَل اْهبُِطقا سَمْعُضُؽْؿ ًمَِبْعٍض قَمُدوٌّ َوًَمُؽْؿ ذِم ا

ــــــــا  ــــــــقَن َوِمـَْف ــــــــْقَن َووِمقَفــــــــا َةُقشُم ــــــــاٌع إمَِم طِمــــــــلٍم * ىَمــــــــاَل وِمقَفــــــــا َنَْق ُمْســــــــَ َؼرٌّ َوَمَ 

 .(3)﴾ُلَْرضُمقنَ 

 ذم اًمدكقا: ☺رؾمقليمقػ يماك  طمقاة اًم *

قماش ا قاًم  ـمرد مـ أهؾف وقمشػمشمف  رمل سماحلجارة قمـد دقمقشمف ٕهـؾ 

  ىمقـؾ أنـف ؾمـاطمر ويمـاهـ ورمـقُه سماًمشـعر ☺اًمطائػ طم ـك ؾمـال اًمـدم مــف 

 وااـقن. 

واًمــدم اســقؾ قمــغم  ضمبقـــفوؿمــ   ☺ت رسماقمق ــف ســـروذم همــزوة ُأطمــد يم

وهـــــق ؾمـــــاضمد سمـــــلم  ☺ضـــــع ؾمـــــغم ااـــــزور قمـــــغم فمفـــــره وو .☺وضمفـــــف 

احلجـــــــــر قمـــــــــغم سمطــــــــــف مــــــــــ ؿمـــــــــدة ااـــــــــقع  لم قمــــــــــد اًمؽعبـــــــــة  ورسمـــــــــطَ اًمـــــــــريمـ

ــــاًم فن و  اقىمــــد ذم سمق ــــا اؿــــر اًمشــــفر واًمشــــفر ♥   سمــــؾ يمــــان ارَ ـّ

إؿمــــــــقاك  ☺قضــــــــع ذم ـمراؼــــــــف وان احــــــــا  واًم ؿــــــــر  اـمعامــــــــُف إؾمــــــــقد

                                                 
 (.27  26( اًمرمحـ  أاة )1)

 (.20( احلداد  أاة )2)

 (.25  24( إقمراا  أاة )3)
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 دنابلىالخورىى

 ىإنىمعىالطدرىودرا

 ▲اصكم اًمـاومؾـة ذم سمق ـف اغؿـز رضمـكم قمائشـة  ☺يمان ووإطمجار  

 . مـ ضقؼ همروم ف ًمق ؿؽـ مـ  اًمسجقد

ومؼــــدم  ♥ضمــــؾ مـــــ إنصــــار هــــق وأهللــــحاسمف اؾم ضــــاومف ر

ٌ  مــــــ ضمـــــدي ذسمحـــــُف رـــــؿ  ومؼـــــال  ســــــررـــــؿ: مـــــاٌ  وسم  ♥وؿمـــــقا

 وؿمقا .            سـرًم سلخـ اقمئٍذ قمـ هذا اًمـعقؿ فمٌؾ وماٌ  سمارد وسم

 دقمقة ًمؾ ػلول: *

سمعـد اًمظــالم كـقر  وسمعــد اًم عــ  راطمـة  سمعــد اعمــرض قماومقـة  وسمعــد اًمػؼــر 

اًم جؾـد اــال مـا اطؾـ  ومــ اعمحـال وسماًمصـؼم و  همـك  سمعد اًمضـقؼ ومـرج...

 دوام احلال.

)اعجبـــــــُف اًمػـــــــلل( واًمػـــــــلل هـــــــق شملمقـــــــؾ ا ـــــــػم   ☺يمـــــــان رؾمـــــــقل اهلل 

ح شـــرإذا ؾمــؿع اؾمــاًم طمســـًا اك ☺يمــان ووإطمســان اًمظـــ سمــاهلل قمــز وضمــؾ  

ذم ىمصـــــة احلدابقـــــة  وحـــــا أىمبـــــؾ ؾمـــــفقؾ سمــــــ قمؿـــــرو   هللـــــدره ًمـــــذًمؽ.

ؾ»: ☺ور ه مؼـــــباًل. ىمـــــال  ☺ًمق ػـــــاوض مـــــع اًمرؾمـــــقل  ًمؽـــــؿ مــــــ  ؾُمـــــفح

   ومؽان جمقئف ؾمب  ظمػم.☺  ويمان يمام أّمؾ «أمريمؿ

ىمـــال ؿمـــقخ ا ؾمـــالم اسمــــ شمقؿقـــة: "يمثـــػما مــــ اًمــــاس إذا رأى اعمـؽـــر   *

وشمغــػم يمثــػٌم مـــ أطمــقال اًمـــاس  ضمــزع وكــاح يمــام اـــقح أهــؾ اعمصــائ  وهــق 

مـفــــــل قمـــــــ هــــــذا  سمــــــؾ هــــــق مــــــلمقر سماًمصــــــؼم واًم قيمــــــؾ واًمثبــــــات قمــــــغم داـــــــ 

اؼـــقل:  ☺ ن اًمرؾمــقلوأ   مـــع اًمــذاـ اشمؼــقا ا ؾمــالم  وأن اــممـ سمــلن اهلل

 ـه. . أ.«سمدأ ا ؾمالم همرابًا  صمؿ اعقد همرابًا يمام سمدأ»

│ 
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 حاذا كؼرأ 
 

 اًمؼرا ة  وأ ق فا:* 

چ چ چ ڇ  ﴿. ىمقًمـــــف شمعـــــامم: ☺كزًمـــــ  قمـــــغم اًمرؾمـــــقل   اـــــةأول 

 .(1)﴾ڇ

تـــــا اـــــدل قمـــــغم أ قـــــة اًمؼـــــرا ة  ومػـــــل اًمؼـــــرا ة ُاعـــــرا احلـــــالل واحلـــــرام  

رضــقان -وأهللــحاسمف  ☺ـ وومضــائؾ إقمــامل وؾمــػمة اًمـبــل وشمعــرا اًمســـ

 وااـة واًمـار  وأظمبار إمؿ اًمساسمؼة وما ومقفا مـ قمؼم. -اهلل قمؾقفؿ

ً مـــ اًمـــاس شمريمــقا اًمؼــرا ة  سمــؾ طم ــك سمعــض ـمــالب  واعمالطمـظ أن يمثــػما

اًمعؾـــؿ قمزومـــقا قمــــ اًمؼـــرا ة  واؽ ػـــل سمعضـــفؿ حلضـــقره اًمـــدرس ومؼـــط  وٓ 

أن شمؼـــــدم اًمغـــــرب ذم اًمصــــــاقمة واًم جـــــارة  طمـــــدد وىم ـــــًا ًمؾؼـــــرا ة  وىمـــــد صمبـــــ  

 ".  اـمؿلنقا ومنن اًمعرب ٓ اؼرؤونسمسب  اًمؼرا ة  اؼقل أطمد اًمقفقد: "

 أطمقال إؿمخاص اًمذاـ ٓ اؼرؤون:* 

ـٌ مفــــــدر ٓ ىمقؿــــــة ًمــــــف  وإذا ىمؾـــــــ  ةتؾــــــ ـمراؼــــــة   وصمؼاومــــــة ضــــــئقؾة  زمــــــ

ىمـــال: ًمـــقس قمــــدي وىمـــ ...! ؾمـــبحان اهلل قمــــدما ٕطمـــدهؿ حـــاذا ٓ كؼـــرأ؟ 

ودمد قمـدُه وىم  ًمؼرا ة اًمصـحػ واعمجـالت ف اًمؼرا ة اؼقل ذًمؽ  اذيمر ًم

 وضمؾسات أمام اًمشاؿمات اًمػضائقة...!.

                                                 
 (.1( اًمعؾؼ  أاة )1)
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 * ـمرق وشمقضمقفات ًمؾؼرا ة اًمـاومعة:

سماًمـــدقما  أن اػـــ ح اهلل قمؾقـــؽ سمـــاًمؼرا ة  صمـــؿ  عززز  وجزززلآؾمـــ عاكة سمـــاهلل 

اًمعزاؿـة قمــغم ذًمــؽ وهــذه سمعــض اًمطــرق اًم ــل شمســاقمدك سمــنذن اهلل شمعــامم قمــغم 

 وهل: اًمؼرا ة

. ىمـــــــرا ة اًمؽ قبـــــــات اًمصــــــــغػمة مثـــــــؾ: )اًمؼصــــــــص ارادومـــــــة  اًمؼضــــــــااا 1

آضم امقمقــــة واًمؽمسمقاــــة  يمقــــػ نــــاومظ قمــــغم هللــــح ؽ  اًمســــعادة  اًمـجــــاح ذم 

 .ذم ىمرا  ا( ُ  رهمح احلقاة...اًمخ مـ اًمؽ قبات اًم ل شمُ 

. اًم عـــاون مـــع ؿمـــخص ًمؾؼـــرا ة  قعـــًا  يمـــلن اؼـــرأ اطمـــد ا يم اسمـــًا  صمـــؿ 2

 اؼة احلقار.اـاىمش ذًمؽ اعمقضقع سمطر

 . نداد وىم ًا ًمؾؼرا ة )ًمقاًل أو وىم  اًمصباح اًمبايمر(.3

ىمبـؾ    صمؿ اؼـرأ ومقـفهمروم ف. اًمذي ٓ ا ؿؽـ مـ اًمؼرا ة  اضع يم اسمًا ذم 4

 اًمـقم عمدة قمنمة دىمائؼ ومنن ذم ذًمؽ ظمػماً يمثػماً.

 سمؼرا ة اعمطقٓت.ل اؾم عجاًم درج ذم اًمؼرا ة وقمدم آ. 5

اـــــا معؾـــــؿ إسمـــــراهقؿ قمؾؿــــــل  واـــــا مػفـــــؿ  مهللا". ا يمثـــــار مــــــ دقمـــــا  6

 ."ؾمؾقامن ومفؿـل

: )قمؼقدة  طمدا   شماراخ  ىمصص  مقاقمظ  ة مثؾ. اًم ـقاع ذم اًمؼرا 7

 (  ...إًمخورىمائؼ  صمؼاومة قمامة  أدب

شمـــــف مــــــ أوًمـــــف إمم  -8 اًمؽ ـــــاب ًمــــــ شمســـــ طقع أظمـــــذ اًمػائـــــدة مــــــف إٓ سمؼرا

  ظمره.

  وٓ اؽــ إذا ؿمعرت سماعمؾؾ أهمؾؼ اًمؽ اب وٓ شمقاهللؾ ذم اًمؼرا ة -9
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 مرادك إ ا  اًمؽ اب.

 اًمؼرا ة ذم مؽان هادئ وإضا ة ضمقدة. -10

 أو قمالمة ن  اًمؽؾؿة أو اعمقضقع اعمفؿ.سماًمؼؾؿ وضع ظمط  -11

 .زاارة سمعض اعمؽ بات اًمعامة -12

ً ًمذًمؽ. -13  ذم سمداا ؽ ًمؾؼرا ة طمدد وىم ًا اسػما

 ًمؽ ذًمؽ. سـرطمضقر جماًمس اًمذيمر  ومػقفا كػع يمبػم إن شمق -14

 اًمؼرا ة ذم يم   اًمسؾػ اعمقصمقىمة سمسالمة اعمع ؼد واعمـف .  -15

 ًمؾػفؿ )ىمرا ة هللام ف(  وًمؾحػظ )ىمرا ة سمصقت مرشمػع(. -16

ئــــد واعمعؾقمــــات اعمفؿــــة وشمســــجقؾفا ذم دومــــؽم -17 . يم اسمـــة وهللــــقد اًمػقا

ئد.  وسمعد ومؽمة مـ اًمزمـ دمد أنؽ طمصؾ  يمـز مـ اعمعؾقمات واًمػقا

 ًمؽ   ذات ا ط اًمؽبػم.ًمصحة اًمعقـلم اًمؼرا ة ذم ا -18

 .شمـقاع ااؾسة ذم اًمؼرا ة -19

احلــرص قمــغم يم ــ  ؿمــقخ ا ؾمــالم اسمـــ شمقؿقــة وشمؾؿقــذه اسمـــ اًمؼــقؿ  -20

 ومػقفا ظمػٌم يمثػم. 
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 * ارؿة ذم اًمؼرا ة: 

ارؿــة مــع اًمشــخص إذا يمــان قمـــده قمزاؿــة وـمؿــقح وشمرىمــل عمعــازم  ـؿــقشم

شــــقهبا مــــ كغــــٌص إمـــقر واًمبعــــد قمــــ ؾمػاؾمــــػفا  واًمـظـــر إمم اًمــــدكقا ومـــا ا

سمـد ًمـف مــ   ومالن ا كسـان   جؾـؼ قمبثـاً أن كعقؿفـا زائـؾ وأومصائ  ممعمة و

 سمف إمم رسمف قمز وضمؾ.  اؾم غالل اًمقىم  سمام اؼرح 

 ًمقؽ أظمل احلبق  أطمقال اًمسؾػ مع اًمؼرا ة: إ* و

يمــــان قمبــــداحلؼ اًمــــدهؾقي دائــــؿ آؿمــــ غال مؽبــــًا قمــــغم اعمطاًمعــــة ذم  -1

ة سماًمســـراج اًمــذي يمــان داــاضمػم اًمؾقــازم طم ــك أنــف ىمــد ا طمؽمىمــ  قمامم ــف همــػم مــرَّ

 لؾسف أمامف ًمؾؿطاًمعة ومام يمان اـ بف ًمف طم ك شم صؾ اًمـار سمبعض ؿمعره.

هؽـــــذا اؽـــــقن إنـــــس واحلـــــ  ًمؾؼـــــرا ة سمؼطـــــع اًمشـــــقاهمؾ  أمـــــا واىمعــــــا 

 .  -واهلل اعمس عان-سمااقال طم ك قمـد ىمرا ة اًمؼر ن اكشغال 

ب ذم اًمعؾــؿ  اًمشــبا صـــر: "مـــ اكػــؼ قم♫اؼــقل اسمـــ ااــقزي  -2

 .(1)"ومنكف ذم زمـ اًمشقخقظمة ثؿُد ضمـل ما همرس

: "أنـــف ىمــــرأ ؾمـــػمة اسمــــ هشـــام ذم ؾمــــ ة ذيمـــر ا مـــام اًمـــذهبل   -3

 .أجام"

 .(2)مـ قمالمة يمامل اًمعؼؾ: "قمؾق ارؿة  واًمرايض سماًمدون دين" -4

: "إين ٓ ثــــؾ زم أن ♫اؼــــقل أبــــق اًمقومــــا  اسمـــــ قمؼقــــؾ احلـــــبكم  -5

طم ــــك إذا شمعطـــؾ ًمســـاين قمــــ مـــذايمرة ومـــــافمرة  ُأضـــقحَع ؾمـــاقمة مــــ قمؿـــري  

ــقِف سماحــا  قمــغم ا بــز:  ي قمـــ مطاًمعــة ويمــان ج ــار ؾمــْػ صـــروسم اًمؽعــِؽ ونسح

                                                 
 ( ـمبعة إؾم اذ/ قمكم اًمطـطاوي.329/2( هللقد ا اـمر )1)

 كػس اعمصدر اًمساسمؼ. ( 2)
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ً قمغم مطاًمعة أو شمسطػم ومائدة".  ٕضمؾ ما سمقـفام شمػاوت اعمضغ شمقومرا

اؿمـؽما  سمخؿسـلم أخـػ مثؼـال ذهبـًا يم بـًا  اؼقل اًمػـػموز  سمـادي: " -6

قمـّدُة أمحـال  وجـرج أيمثرهـا ذم يمـؾ مــزٍل فـا ويمان ٓ اساومر إٓ وهللـحب ف مـ

 .ومقـظر ومقفا  صمؿ اعقدها إذا ارنؾ"

اؽثــــر ضمؾقؾمــــف ذم سمق ــــف ومؼقــــؾ ًمــــف: "أٓ : يمــــان اسمـــــ اعمبــــارك   -7

 وأهللحاسمف؟". ☺وأنا مع اًمـبل شمس قطمش؟ ىمال: يمقػ اؾم قطمش  

ب سمقـــده إمم يم بــف  وىمــال: هـــذه. ضـــروم مــــ امكســؽ؟ىمقــؾ ًمرضمــؾ: " -8

 ال: اًمذاـ ومقفا". ومؼقؾ: مـ اًمـاس. ومؼ

ُه مـــــ يمثــــر اعمطاًمعــــة صـــــرضــــعػ سم: "ؿمــــامة اعمؼــــدد   قأبــــ -9

 ."واًمبؽا   ويمان أوطمد زماكف ذم قمؾؿ احلدا 

ل وذم اـده ضمـزٌ  ـيمـان احلـاومظ ا طقـ  اؿشـ"بــقد: ىمال اسمــ إ -10

 ."اطاًمعفُ 

: "يمــــان لؾــــس ذم اًمؾقــــؾ ًمقؼــــرأ  ♫اًمشــــقخ قمــــكم اًمطـطــــاوي  -11

أؾمــف قمــغم وؾمــائد ُأقمــدت ًمــف  ومــلهمػك ؾمــاقم لم أو ومــنذا همؾبــف اًمـعــاس اشمؽــل سمر

ل اـقمل أيمثـره ذم ـصمالصمًا مـ اًمؾقؾ م ؼطعات ومــ اًمـفـار ؾمـاقمة  اؼـقل ُأمضـ

 ( هللػحة".300اًمدار أىمرأ  ورسمام مر قمكم اقم أىمرأ ومقف )

ضمــري  قمــغم اًمؽ ــاب واًمــٌ  ًمألبــقاب  ىمــال قمبداًمؾــف سمـــ اعمع ــز: " -12

 ".ؿا ؽؾاحلّجاب  ُمػِفؿ ٓ َاػفؿ  وكاـمؼ ٓ 
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 * أؾمباب اًمعزوا قمـ اًمؼرا ة: 

 . قمدم شمـظقؿ اًمقىم .1

 . قمدم اقم قاد ؿمغؾ اًمػراغ سماًمؼرا ة.2

ومفؿ صــر. شمعدد اًمقؾمائؾ ا قمالمقة ااذاسمة اًم ل ةـأل ومـراغ اًمــاس وشم3

 قمـ اًمؼرا ة.

 ا  امك ذم اًمؾفق واًمؾع  وضقاع اًمقىم  سمام ٓ ومائدة ومقف..4

  كسان.. ىمؾة اًمققمل سمل قة اًمؼرا ة ًمبـا  ا5

. شمؼصـــــــػم يمثـــــــػم مــــــــ أهللـــــــحاب اًم قضمقـــــــف مــــــــ اعمدرؾمـــــــلم ومـــــــداري 6

 .ااامعات واعمدارس ذم شمققمقة اًمػرد سمل قة اًمؼرا ة

 

│
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  داب اًمـصقحة   
 

ًمؾؿـممـلم هـل مــ أقمظـؿ آمـقر ؽ اسمف وًمرؾمقًمف واًمـصقحة هلل  وًمإن 

ىمـد ضمعؾفـا هـل اًمـداـ يمؾـف حـا ىمـال:  ☺ضمبة قمغم اعمسؾؿ  سمؾ إن اًمـبل اًمقا 

هلل وًمؽ اسمـــــف »: ☺. ىمؾــــــا: عمــــــ اـــــا رؾمـــــقل اهلل؟ ىمـــــال «داـ اًمـصـــــقحةاًمـــــ»

 .(1)«وًمرؾمقًمف  وٕئؿة اعمسؾؿلم وقمام فؿ

سماًمـصــقحة أنــف يمــان ابــااع قمؾقفــا   ☺سمــؾ وًمؼــد سمؾــغ مـــ اهــ امم اًمـبــل 

قمـــغم إىمامـــة ☺ىمـــال: "سمااعـــ  رؾمــقل اهلل  واؾــزم هبـــا ومعــــ ضمراــر  

 .(2)اًمصالة واا ا  اًمزيماة  واًمـصح ًمؽؾ مسؾؿ"

اًمـصــقحة اًمصــادىمة ًمؾؿســؾؿ مـــ طمؼــف قمــغم  ☺ًمؽ ضمعــؾ اًمـبــل ويمــذ

طمـــــؼ اعمســـــؾؿ قمـــــغم اعمســـــؾؿ ؾمـــــ ...احلدا   وإذا »أظمقـــــف اعمســـــؾؿ ومؼـــــال: 

 .(3)«اؾم ـصحؽ وماكصح ًمف

واًمقاضم  قمغم يمؾ مسؾؿ اًمـصـح ٕظمقـف اعمسـؾؿ مفـام يماكـ  ؿمخصـق ف 

ذم اعمج ؿـــع  وإن   اؼــــدر اًمشــــخص قمـــغم اعمقاضمفــــة ومقؽ ــــ  ًمـــف ورىمــــة ومقفــــا 

 ن سملؾمؾقب واضح ومـاؾم  دون دمراح ًمؾشخص. اًمـصح شمؽق

ً وًمــقس أمــام اًمـــاس قمالكقــًة:  أمــا إذا امؽـــ كصــحف مقاضمفــف ومقؽــقن رسا

ٕن أيمثـــر اًمــــاس ٓ اؼبؾـــقن اًمـصـــقحة إذا يماكـــ  ذم اًمعؾــــ  وذًمـــؽ حـــا ومقفـــا 

مـ اطمراضمفؿ أمام اًمـاس  وأما اًمـصـقحة ذم اًمســر ومن ـا نؿـؾ هـذه اعمعـاين 

                                                 
 رواه مسؾؿ. .  ( 1)

 رواه مسؿ.  ( 2)

 ؿ.   رواه مسؾ( 3)
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ً ومؼـد وقمظـف وزاكـف  ومــ وقمـظ قمالكقـة ومؼــد وىمـد ىمقـؾ: "مــ وقمـظ أظمـاه  رسا

 ومضحف وؿماكف". 

ولــــ  اًم ـبقــــف قمــــغم ا طــــل سماظم صــــار  وٓ شمؾــــؼ حمــــا ة اؼقًمــــقن: "إن 

اًمـاهللح يمااالد وسمؼدِر مفـارة ااـالد ذم ااؾـد ابؼـك إ   ٓطمـظ )ىمقًمـف(: 

 مفارة ااؾد...ٓ ىمقة ااؾد!.

وىمــــ  وىمــــقع  ومــــااالد اًمعـقــــػ اًمــــذي اضـــــرب سمؼــــقة ا ــــلخؿ اعمضـــــروب

اًمســـقاط صمـــؿ مـــا اؾبـــ  طم ـــك اـســـاها  أمـــا ااـــالد آؾمـــ اذ ذم هللــــع ف ومؼـــد ٓ 

ارضب سمؼقة: ًمؽـف اعؾـؿ أجــ اقىمـع اًمسـقط  يمـذًمؽ اًمـاهللـح ًمقسـ  اًمعـؼمة 

سمؽثــرة اًمؽــالم وٓ ـمــقل اًمـصــقحة  وإكــام سملؾمــؾقب اًمـاهللــح وماظم صـــر ىمــدر 

 اعمس طاع إذا أردت أن شمـصحف ومال شمؾؼ قمؾقف حما ة. 

اًمـصــــائح اًمـبقاــــة اًمشخصــــقة اعمبــــاذة ومقضمــــد ا ٓ شمزاــــد  وًمــــق شملمؾــــ 

 اًمقاطمدة مـفا قمغم ؾمطر أو ؾمطراـ. 

 :ذم اًمـصح وا رؿماد وإلازه ☺ؽ ًمؼقل اًمـبل ؾمؿعأرِع  -أ

اــــا قمــــكم: ٓ شم بــــع اًمـظــــرة اًمـظــــرة  ومــــنن ًمــــؽ آومم وًمقســــ  ًمــــؽ » .1

 .(1)«اًمثاكقة

ـ ذم اًمدكقا يملنؽ همرا  او قم». 2 ـ قمؿر: يم    .(2)«اسمر ؾمبقؾاا قمبداًمؾف سم

اــا معــاذ: واهلل أين اطمبــؽ  ومــال شمــدقمـ ذم دسمــر يمــؾ هللــالة أن شمؼــقل ». 3

 .(3)«مهللا اقمـل قمغم ذيمرك وؿمؽرك وطمسـ قمبادشمؽ

                                                 
 هللححف إًمباين.   ( 1)

 رواه اًمبخاري.   ( 2)

 هللححف إًمباين.   ( 3)
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يمـــان قمـــغم ومـــراش اعمـــقت ومجعـــؾ اًمــــاس اـــدظمؾقن  وقمؿـــر   -ب

ر اـا أمـػم اعمـممـلم ـقمؾقف  وضما  ؿماب  ومؼال: اسمشـ ـقنواثاقدقمقكف قمؾقف شمباقمًا 

ـــــدم ذم ا ؾمـــــالم مـــــا ىمـــــد  ☺هللـــــحبة رؾمـــــقل اهلل  رى اهلل ًمـــــؽ مـــــــسمبشـــــ وىِم

وددت أن ذًمـؽ يمػـاا "صمؿ ؿمـفادة. ومؼـال قمؿـر:   قمؾؿ   صمؿ وًمِق  ومعدًم 

 ."ٓ قمكم وٓ زم

ومؾــــــام ىمــــــدم اًمشــــــاب ومــــــنذا ازاره اؿــــــس إرض مســــــبؾ. أي ازاره نــــــ  

أن اؼـــــــدم اًمـصـــــــقحة. ومؼـــــــال: "ردوا قمـــــــكم  اًمؽعبــــــلم  ومـــــــاراد قمؿـــــــر  

 اًمغالم". 

داـف ىمـال: "اـا اسمــ أظمـل ارومـع صمقسمـؽ  ومنكـف أنؼـك ومؾام وىمػ اًمشاب سمـلم ا

 ًمثقسمؽ وأتؼك ًمرسمؽ".

 وأجضًا: ىمصة إقمرار اًمذي سمال سماعمسجد.

ظمالهللـــة اًمؽـــالم: اشمـــرك ااـــدل ىمـــدر اعمســـ طاع ظماهللـــة إذا ؿمـــعرت أن 

اًمذي أمامؽ اؽاسمر  وماعمؼصقد إاصال اًمـصقحة إًمقـف ٓ ومـ ح اعمــافمرة معـف  

 . (1)﴾ې ې ى ى ائ ﴿وىمد ذم اهلل اادال: 

مــــا ضــــؾ ىمــــقم سمعــــد هــــدى يمــــاكقا قمؾقــــف إٓ أوشمــــقا »: ☺وىمــــال اًمـبــــل 

أنا زقمقؿ ًمبق  ذم رسمض ااـة عمـ شمرك اعمرا  وإن يمـان ». وىمـال: (2)«اادل

 .(3)«حمؼاً 

أطمقاكًا اؼـع اًمشـخص سمـاًمػؽرة ًمؽــ ايمثـر اًمـػـقس ومقفـا أنػـة ويمـؼم. يمـام 

                                                 
 (.   58اًمزظمرا  أاة )( 1)

 طمسـف هللححف اًمؽممذي.   ( 2)

 طمسـف إًمباين.   ( 3)
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ًمؽــــ ىمـــال شمعـــامم قمــــ ومرقمـــقن وىمقمـــف حـــا قمرومـــقا احلـــؼ وهللـــدىمقه سمؼؾـــقهبؿ  

  (1)﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿مــــــعفؿ اًمؽـــــؼم مــــــ اشمباقمـــــف 

 . ☺وظماهللة إذا يماسمرك قمغم طمدا  هللحقح قمـ اًمـبل 

وماًمغااـــــة قمــــــدك أن شمعـــــرا اعمـصـــــقح ظمطـــــله ًمق جـبـــــف ذم اعمـــــرة اًمؼادمـــــة 

سمـقن  واهلل  وًمقس اًمغااة أن شمـ صـر قمؾقـف  ومؽؾــا كخطـل وظمـػم ا طـائلم اًم قا

ۀ ہ ہ ہ  ۀ﴿قمـــز وضمـــؾ اغػـــر اًمـــذكقب  قعـــًا. ىمـــال شمعـــامم: 

﮴  ﮵ ﮶ ﮷﮸   ﮳  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ 

 .(2)﴾﮹

أٓ »ًمــــقاًل ومؼــــال رــــام:  ¶قمــــغم قمــــكم ووماـمؿــــة  ☺دظمــــؾ اًمـبــــل 

ومؼـــال قمـــكم: أنػســــا سمقـــد اهلل م ـــك ؿمـــا  أن  .«شمصـــؾقان. أي ٓ شمؼقمـــا اًمؾقـــؾ؟

ّٓ ـــا اًمـبــــل  فمفــــرة ومضــــك وهــــق اضــــرب سمقــــده قمــــغم  ☺ابعثــــا سمعثـــــا  ومق

 .(3)﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿ومخذه واؼقل: 

طمقاكًا ىمد اذيمر اعمـصقح يمالمًا ا عذر سمف وهق ًمقس قمذرًا مؼـعًا ًمؽـف وأ

اؼقًمــف ًمــقحػظ مــا  وضمفــف  ومؽـــ ؾمــؿحًا واىمبــؾ اًمعــذر وٓ شم شــدد معــف وٓ 

شمغؾـؼ قمؾقـف إبـقاب  سمـؾ أبؼفـا مػ قطمــف أمامـف وأنـ  شمـصـح طم ـك ًمـق شمؽؾــؿ 

سمؽالم ظماـمئ  ومقؿؽـ أن شمعـاًم  ظمطـله مــ طمقـ  ٓ اشـعر يمـلن شمثــل قمؾقـف 

 ومفؿف وضمرأتف  صمؿ شمبدأ ذم قمالج ا طل.وقمغم 

                                                 
 (.   14اًمـؿؾ  أاة )( 1)

 (.   54اًمؽفػ  أاة )( 2)

 (.   53اًمزمر  أاة )( 3)
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 وؾمائؾ وـمرق ذم احلسبة 
 

 ظمطقرة شمرك آطم ساب:♦

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿  ىمـــــال شمعــــــامم:

چ چ    ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

 . (1)﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

: "ًمعـــقا سمؽــؾ ًمســان  ًمعـــقا ذم قمفــد مقؾمــك ¶ىمــال اسمـــ قمبــاس 

ـــقراة  وًمعــــقا قمـــغم قمفـــد داود ذم اًم سمـــقر  وًمعــــقا قمـــغم قمفـــد قمقســـك ذم ذم اًم َّ زَّ

 .(2)ذم اًمؼر ن" ☺ا كجقؾ  وًمعـقا قمغم قمفد حمؿد 

 .أومضؾقة مـ اؼقم سمإمر سماعمعروا واًمـفل قمـ اعمـؽر؟

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿  ىمال شمعامم:

 .(3)﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 ☺ىمــــال: "ؾمــــؿع  رؾمــــقل اهلل  وقمـــــ أر ؾمــــعقد ا ــــدري  

ً ومؾقغػمه سمق»اؼقل:  ده  ومنن   اس طقع ومبؾساكف  ومنن   مـ رأى مـؽؿ مـؽرا

 .(4)«اس طع ومبؼؾبف وذًمؽ أضعػ ا اامن

: "اًمــــاس حم ـــاضمقن إمم مـــدارة ورومـــؼ إمـــِر ىمـــال ا مـــام أمحـــد  

 سماعمعروا سمال همؾظة  إٓ رضمؾ معؾـ سماًمػسؼ ومال طمرمة ًمف". 

وىمــال أجضــًا: "اــلمر سمــاًمرومؼ  ومــنن أؾمــؿعقه مــا اؽــره ٓ اغضــ   ومقؽــقن 

                                                 
 (.79  78احائدة  أاة )( 1)

 (. 6/317اًمطؼمي ) (2)

 (.104 ل قمؿران  أاة )( 3)

 رواه مسؾؿ.  ( 4)
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  .(1)ـػسف"اراد أن اـ صـر ًم

 مر سماعمعروا واًمـفل قمـ اعمـؽر:إوؾمائؾ وـمرق  ۞

: وضع مطقاة مـ ن  اًمبـاب ًمـذًمؽ ؿمخص ٓ اصكم مع ااامقمة .1

 اًمرضمؾ ًمعدة أؾمباب مـفا: 

 يمشػ أمره سملم أهؾف.  -أ

 اؿمعاره سملنف مراىم  مـ  اقمة اعمسجد.  -ب

ــــا  -2 مـــــ اعمـاؾمــــ  أن شمؼــــقل ًمــــف  ًمؾؼقــــام سمـصــــح مـــــ اســــ ؿع إمم اًمغـ

ًمقؽــقكـ مـــ أم ــل أىمــقام اســ حؾقن احلــر »اؼــقل:  ☺حلــدا   أن اًمـبــل ا

   .(2)«واحلرار وا ؿر واعمعازا

 ☺ىمـــال: "ؾمـــؿع  رؾمـــقل اهلل  وأجضـــًا طمـــدا  أر هراـــرة  

 .(3)«إٓ اعمجاهراـ...احلدا  يمؾ أم ل معارم»اؼقل: 

 : ا كؽار قمغم اعمرأة ٓسمد مـ مراقماة آمقر اًم اًمقة -3

 قمـفا سمؿساومة قمدة أم ار طم ك ٓ شمؽقن مصادمة.  أ. أن شمؽقن سمعقداً 

ب. أن اؽــقن ا كؽــار سمصــقت مرشمػــع وأؾمــؾقب ضمقــد اشــؽرك اًمـــاس 

ة أن شمؾـــبس اًمعبـــا ة اعمخصــــرة  قمؾقـــف مثـــؾ: ضمـــزايمؿ اهلل ظمـــػماً ٓ لـــقز ًمؾؿـــرأ

 )اعم ؼمضمة(. 

ة أن شمؾــبس قمبــا ة اًمــرأس وأن شمغطــل وضمففــا  أو اؼــقل: لــ  قمــغم اعمــرأ

 . قمـ اًمرضمال  وكحق ذًمؽ

ٓ شمؼــــــػ وٓ شمســــــ قىمػ  ومــــــال اؼــــــػ قمـــــــدها وٓ اســــــ قىمػفا  وإذا  -ج

                                                 
 (. 1/322ضمامع اًمعؾقم واحلؽؿ )( 1)

أظمرضمف اًمبخاري شمعؾقؼًا سمصقغة اازم  وىمد هللححف  اقمة مـ اًمعؾام  مـفؿ اًمبخاري  واًمـقوي  واسمـ شمقؿقة  واسمـ ( 2)

 اًمؼقؿ  واسمـ طمجر.  

 م ػؼ قمؾقف.  ( 3)
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شمؽؾؿــ  ومـــال اـــرد قمؾقفـــا  وأٓ اـــدظمؾ معفـــا أو مـــع وًمقفـــا ذم ظمصـــقمة وإكـــام 

 اـؽر واؿيض ذم ـمراؼف دون اًم ػات إًمقفا. 

ة همـػم مسـؾؿة شمـممر سمؾـبس اًمعبـا ة  واؿؽــ قمــد احلاضمــة  إذا يماكـ  اعمـرأ

ؾبـــاب خمـــاًمػ ًمؾـظـــام ولـــرح أن اؼـــال سمـــلن يمشـــػ اًمـــرأس وقمـــدم ًمـــبس اا

 مشاقمركا كحـ اعمسؾؿلم. 

 إذا يمان ًمؽ ىمرا  قمؾقف مـؽر!    ۞

 قمؾقؽ ا كؽار سماًمدظمقل ذم اعمقضقع مباذة سمدون مؼدمات.

 : ا كؽار قمغم اعمدظمـ ۞

 أـمػئ اًمسقجارة ـماقمة هلل قمز وضمؾ.  -أ

 أـمػئ اًمسقجارة سمارك اهلل ومقؽ.  -ب

ة م ؼمضمة مع حمرمفا ا إذا ۞ ـؽر قمؾقفـا وهـق معفـا سمصـقت وضمد امرأ

 اسؿعف اااه.

اًمؼقــــام سماًمــــدقمقة إمم اهلل ذم حمطــــات اًمقىمــــقد واًمطــــرق اًمســـــراعة أن  ۞

 وضمد )شمسجقالت اًمغـا   أو سمقع دظمان...إًمخ(. 

 شمقضمقفات عمـ اؼقم سمإمر سماعمعروا واًمـفل قمـ اعمـؽر:  ۞

 اًمشػؼة قمغم اعمخاًمػ  واًمدقما  ًمف  وىمصد ا طمسان إًمقف. .1

 هق اًمسؽم وقمدم يمشػ اًم ػاهللقؾ. . إهللؾ 2

. أؾمــــؾقب اًمــــققمظ واًم خقاــــػ سمــــاهلل وذيمــــر اًمـصــــقص مـــــ اًمؽ ــــاب 3

 واًمسـة. 

 . اًم درج ذم إؾمؾقب سمدًأ سمإظمػ. 4

 صمؿ ل ؾػ احلؾقل اًم ػصقؾقة سماظم الا كقع اعمـؽر.
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 الصبرىى

 ؼمــــاًمص
 

. إذا يمـان اهلل معـؽ مــ شمرضمـق (1)﴾ېئ ېئ ىئ ىئ﴿ ىمال اهلل شمعامم:

  علم.وتـ لاا وسمؿـ شمس

 .ة( مر92اًمؼر ن )ذم وٕ قة اًمصؼم ورد ذيمره 

واًمصؼم مـ معا  اًمعظؿـة واًمؽـامل  ومــ دٓئـؾ هقؿــة اًمــػس قمـغم مـا 

طمقرـــــا  وًمـــــذًمؽ يمـــــان )اًمصـــــبقر( مــــــ أؾمـــــام  اهلل احلســــــك: ومفـــــق ؾمـــــبحاكف 

وشمعامم ا ؿفـؾ وٓ ا عجـؾ  وم جـد اًمعبـد اًمضـعقػ اؼـؽما اًمـذكقب وهيؿـؾ 

ورسمــــا اًمؽـــراؿ اًمـــرطمقؿ  ٓ اســـ عجؾ قمؾقـــف سمعـــض اًمقاضمبـــات اعمؽؾػـــة قمؾقـــف 

. ومـع (2)﴾ڃ چ چ﴿اًمعذاب ومـا مـر ـماهمقـة مثـؾ ومرقمـقن طمقـ  ىمـال: 

ڻ ﴿وأظمقـف ىمـال شمعــامم:  ♠ذًمـؽ أرؾمـؾ اهلل قمــز وضمـؾ ًمـف مقؾمــك 

 .(3)﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ   ڻ ۀ ۀ ہ ہ

 :* وًمؾصؼم أنقاع صمالصمة

 * هللؼم قمغم ـماقمة اهلل قمز وضمؾ.

 .معصقة اهلل قمز وضمؾ* هللؼم قمـ 

 هللؼم قمغم أىمدار اهلل اعممعمة. *

وإذا قمؾـؿ اعمســؾؿ أن هـذه اًمــدكقا إكــام هـل أجــام وؾمـاقمات  وًمقســ  سمــدار 

ر لّؾــــــ ؼ سمخؾــــــؼ احلؾـــــؿ واًمصــــــؼم واعمصــــــاسمرة قمـــــغم اًمطاقمــــــات واضم ـــــــاب ىمـــــرا

                                                 
 (.153( اًمبؼرة  أاة )1)

 (.24( اًمـازقمات  أاة )2)

 (.44  43( ـمف  أاة )3)
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اعمحرمــــات: وأنــــف ظمؾــــؼ ًمغااــــة أٓ وهــــل قمبــــادة اهلل قمــــز وضمــــؾ ىمــــال شمعــــامم: 

 .(1)﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿

هللــؼموا وكــاًمقا إضمــر اًمعظــقؿ وومــازوا * وإًمقــؽ سمعــض اًمـــامذج ًمؾــذاـ 

 سمجـات اًمـعقؿ.

حــــا هللــــؼم قمــــغم دقمــــقة ىمقمــــف وأخؼــــقه ذم اًمـــــار ىمــــال   ♠إسمــــراهقؿ 

 .(2)﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿ شمعامم:

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴿ ىمال ًمؼقمف:  ♠ومقؾمك 

﮶ ﮷﮸  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲   .(3)﴾﮹ ے ۓ ۓ 

  حـا أوذي وكـال مــ إذى ذم ؾمـبقؾ اًمـدقمقة إمم اهلل  ☺كبقــا حمؿـد 

ڎ ڎ ڈ ﴿ وهللــؼم قمــغم ذًمــؽ رومــع اهلل مـــ ؿمــلنف. ىمــال شمعــامم:

 .(4)﴾ک ک ک ک گ  ژ ژ ڑ ڑ  ڈ

 .(5)﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿ىمال شمعامم: 

حــــا مــــرض وهللــــؼم أثـــــك اهلل قمــــز وضمــــؾ قمؾقــــف سمؼقًمــــف   ♠أجــــقب 

 .(6)﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿ شمعامم:

ۋ ۅ ﴿دظمــقل اًمســجـ ىمــال شمعــامم: حــا هللــؼم قمــغم   ♠اقؾمــػ 

                                                 
 (.56( اًمذاراات  أاة )1)

 (.120( اًمـحؾ  أاة )2)

 (.128( إقمراا  أاة )3)

 (.3 -1( اًمؽقصمر  أاة )4)

 (.21  أاة )طمزاب( ا5ٕ)

 (.44( ص  أاة )6)
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 الصبرىى

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 

 .(1)﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

  دهؿهــــدت ىمؾــــقهبؿ ًمااــــامن ؿمـــــرحــــا أؾمــــؾؿقا وسما   ل ومرقمــــقن مممـــــق

وشمققمـــــدهؿ ومرقمــــــقن سماًمؼ ــــــؾ واًم عــــــذا  وهللـــــؼموا قمــــــغم ذًمــــــؽ ىمــــــال شمعــــــامم: 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿

 .(2)﴾ۉ ې ې ې

ة اًم ـــل شمصــــرع قمــــ قمطـــا  سمــــ أر رسمـــاح ىمـــال: "ىمـــال زم سمــــ   هللـــؼم اعمـــرأ

ة مـــ أهـــؾ ااــــة. ىمؾــ : سمـــغم. ىمـــال: هـــذه أٓ  :¶ قمبــاس  أراـــؽ امـــرأ

ة اًمسقدا  أت  اًمـبل  ع وإين أتؽشـػ ومـادع اهلل هللــرومؼاًم : إين أ ☺اعمرأ

إن ؿمــــــئ  هللـــــــؼمت وًمــــــؽ ااــــــــة  وإن ؿمــــــئ  دقمـــــــقت اهلل أن »زم. ىمــــــال: 

. ومؼاًمـــــــــ : أهللـــــــــؼم. ومؼاًمـــــــــ : إين أتؽشـــــــــػ  ومـــــــــادع اهلل زم أن ٓ «ومقـــــــــؽااع

 . (3)أتؽشػ  ومدع را"

ا هللـؼم ذم زمــ ح -رمحف اهلل شمعامم-ا مام أمحد  :ًمعؾام ومـ إئؿة وا

  ويمــــــذًمؽ ؿمـــــــقخ ا ؾمــــــالم اسمـــــــ شمقؿقــــــة  واًمبخـــــــاري  اعمحـــــــة كــــــال اًمرومعــــــة

 واًمشاومعل وهمػمهؿ يمثػم مـ اًمعؾام  واًمصاحللم.

ً  ذم ـمؾـــ  ضــــرواًمصـــؼم  - وري ًمؾؿـــر  اعمســـؾؿ ذم ؿمـــمون طمقاشمـــف ؾمـــقا

  قـــــــع اًمــــــــاس اًمـــــــرزق أو رقمااـــــــة إوٓد واًمؼقـــــــام قمـــــــغم ؿمـــــــمو ؿ: وقمـــــــغم

 .سماظم الومفؿ

                                                 
 (.101( اقؾمػ  أاة )1)

 (.72( ـمف  أاة )2)

 خاري ومسؾؿ. ( رواه اًمب3)
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 شمقضمقفات ًممسما  وإمفات 
 

ب وًمده ذم اًمصغر محده ذم اًمؽؼم  وأقمظـؿ ىمال سمعض اًمسؾػ: "مـ أدَّ 

 .يمقػ يمان ا عامؾ مع إـمػال؟ ☺ذم ا ؾمالم كبقـا حمؿد  مرٍب 

ً مــــ اًمــــاس أ ـــؾ شمرسمقـــة إبــــا  إمـــا ًمؾخادمـــة أو ًمألضمفـــزة  ودمـــد يمثـــػما

إمم اهلل قمز وضمؾ سمـلن اصـؾح  اًمؾجق اًمدقما   وا ًمؽؽموكقة  وقمطؾ ؾمالح 

 أوٓدكا ولعؾفؿ ىمرة قملم ًمـا أنف ؾمؿقع ىمرا .

 :* ومـ اًم قضمقفات ما اكم

. شمعؾـــــقؿ إـمػـــــال أذيمـــــار اًمصـــــباح واعمســـــا   وظماهللـــــة قمــــــد همـــــروب 1

إذا يمـــــان ضمــــــح اًمؾقـــــؾ أو أمســـــق ؿ ومؽػـــــقا »: ☺اًمشـــــؿس واًمــــــقم. ىمـــــال 

ذا ذهــــ  ؾمــــاقمة مـــــ اًمؾقــــؾ طمقـئــــذ  ومــــن شـــــرهللــــبقاكؽؿ  ومــــنن اًمشــــقاـملم شمـ 

 .(1)«ومخؾقهؿ

ب إـمػــــــال وظماهللــــــة ذم دورات اعمقــــــاه: ٕ ــــــا مــــــلوى ضـــــــر. قمــــــدم 2

 اًمشقاـملم تا ىمد امدي سمذًمؽ إمم أذاة إـمػال يماًم شـ  أو ا همام .

. شمعؾــقؿ إـمػــال مـــ قمؿــر اًمســاسمعة ومــام ومــقق  طمــ  اًم قطمقــد واًمســـة 3

 واًمصالة ودقما  ا ال  وا روج مـ اعمـزل.

 دهؿ اًمبسؿؾة قمـد يمؾ ومعؾ.. شمعقا4

ً وسماـمـًا.5  . احلرص قمغم كظاومة إـمػال فماهرا

 . قمدم شمرك إـمػال ابؽقن ًمقطمدهؿ أو ذم مؽان مظؾؿ.6

                                                 
 ( رواه اًمبخاري ومسؾؿ. 1)
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 ىتوجوؼاتىلًباءىواألمؼاتى

. شمعؾــــــــقؿ إـمػــــــــال آؾمــــــــ عاذة سمــــــــاهلل مـــــــــ اًمشــــــــقطان اًمــــــــرضمقؿ قمـــــــــد 7

 اًمغض .

 ا  ؾمجادة هللغػمه ًمؾطػؾ وشمعقاده قمغم اًمصالة.ؿمـر. 8

 ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿. اًمـــــــــــــــــــــدقما  رـــــــــــــــــــــؿ 9

ۉ ۉ ې ې ې ﴿ىمقًمف شمعامم:  .(1)﴾ھ ے ے

 .(2)﴾ې

 

│ 

                                                 
 (.74( اًمػرىمان  أاة )1)

 (.40( إسمراهقؿ  أاة )2)
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 72ىتوجوؼاتىلألبناءىفيىالتطاملىمعىكبارىالدنىى

 
 

 

  يمبار اًمسـذم اًم عامؾ مع ألبـا  ًمشمقضمقفات 
 

اع هللــــــرإن اافـــــؾ سمحؼـــــقق اعمســــــلم وأؾمـــــاًمق  اًم عامـــــؾ معفـــــؿ اثؿـــــر 

 ااقـؾ ااداـد كظـرة ؾمـؾبقة ًمألضمقـال اًمسـاسمؼة اًم ـل ةإضمقال اعم ؿثؾ ذم كظـر

  وذم ًمرضمعقــة واًم خؾــػسماووهللــػفؿ   اؿثؾفــا اعمســـقن سمؿخ ؾــػ ـمبؼــا ؿ 

اعمؼاسمؾ اـظـر اًمشـققخ ًمؾشـباب كظـرة ؾمـؾبقة أجضـًا ومقصـػق ؿ سمـاًمطقش وىمؾـة 

دور ذم هؿ  ا ــــــؼمة وا  ــــــال واًمعؼــــــقق: ورسمــــــام أودع سمعــــــض إبـــــــا   سمـــــــا

 اًمعجزة ورقمااة اعمسـلم.

 * وهذه سمعض اعمؼؽمطمات ًمؾعـااة سمؽبار اًمسـ اعمؼعداـ ذم اًمبققت:

 رومع ًمؾصقت وهمػمه. نؿؾ اعمشاق وما اصدر مـ -1

قمــدم إفمفــار اًمشــامشمة واًم ــذمر مـــ ظمــدم فام: ٕن ااــزا  مـــ ضمـــس  -2

 اًمعؿؾ.

اًمـــذهاب سمؽبـــػم اًمســــ ظمـــارج اًمبقـــ  ًمؾ ػســـح واًمزاـــارات إن يمـــان  -3

 ىمادرًا قمغم احلريمة واعمٌم.

طم  يمبػم اًمسـ قمغم ا يمثار مـ اًمذيمر واًم سبقح واًم فؾقـؾ وىمـقل  -4

 )ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سماهلل(.

 احلدا  قمـ طمقا ام ذم احايض. -5

 اضم امع اًمعائؾة طمقًمف ًمالؾم ئـاس سمف. -6

إطمضـــــار إـمػـــــال اًمصـــــغار ًمؾســـــالم قمـــــغم يمبـــــػم اًمســــــ إن يمـــــان ٓ  -7

 ازقمجف ذًمؽ.
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 توجوؼاتىلألبناءىفيىالتطاملىمعىكبارىالدنىى

( إقمطــا  يمبــػم اًمســـ كؼــقدًا اقزقمفــا قمــغم إـمػــال إن  -8 ) ــادوا نــاسمقا

 يمان ثسـ ذًمؽ.

سمـــس ضمداـــدة ًمؽـــل ا  مالؿمــــرذم أجـــام اعمـاؾمـــبات يمإقمقـــاد وهمػمهـــا  -9

اظفـــــر سمـــــاعمظفر احلســــــ واشـــــارك اًمــــــاس ذم ومـــــرطم فؿ وهبجـــــ فؿ وإدظمـــــال 

 ور قمؾقف.سـراًم

 ف.ئلصقص مؽان مـاؾم  ًمؽبػم اًمسـ وآقم ـا  سمـظاوم ف وهمذا -10

شمقضمقــــــف يمبــــــػم اًمســـــــ سماًمطراؼــــــة اعمــــــثغم: ٕنــــــف ىمــــــد ا صــــــقر سمعــــــض  -11

إمم  آقم ؼــادات ا اـمئــة سمؿـــ طمقًمــف  وم ســقطر قمؾقــف شمؾــؽ اعمخــاوا ومقؿقــؾ

ً ٓقم ؼاده ا اـمئ.  اًمقطمدة واقم زال اًمـاس كظرا

معرومــة اعمشــؽالت اًم ــل اعاكقفــا يمبــػم اًمســـ  وإذا يماكــ  هللــحقة  -12

 قمالضمفا وإلاد احلؾقل اعمـاؾمبة رذه اعمشؽؾة. ا ؿاة ؾمـرأو اضم امقمقة أو أ

 آطمؽمام واًم ؼدار أثـا  ااؾقس معفؿ. -13

 

│
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 اًمضعػة مـ اعمسؾؿلم
 

 .(1)«ون وشمرزىمقن إٓ سمضعػائؽؿصـرهؾ شمـ»: ☺ىمال رؾمقل اهلل 

: "أن اًمضــــعػا  أؿمــــد إظمالهللــــًا ذم -رمحــــف اهلل شمعــــامم-ىمــــال اسمـــــ سمطــــال 

اًمـــــدقما  وأيمثـــــر ظمشـــــققمًا ذم اًمعبـــــادة:  ـــــال  ىمؾـــــقهبؿ قمــــــ اًم عؾـــــؼ سمزظمـــــرا 

 .ـه اًمدكقا" أ.

ولــ  اًمعطــػ واًمشــػؼة قمــغم إرامــؾ واًمػؼــرا  واعمســايملم  ويمــذًمؽ 

 .إج ام واًمرقماة ذم اًمؼمارياًمصؿ واًمبؽؿ واعمعاىملم و

مثــــــــــؾ اعمــــــــــممـلم ذم شمــــــــــقادهؿ وشمــــــــــرامحفؿ »: ☺ىمــــــــــال رؾمــــــــــقل اهلل 

وشمعـــاـمػفؿ  مثـــؾ ااســـد اًمقاطمـــد إذا اؿمـــ ؽك مــــف قمضـــق شمـــداقمك ًمـــف ؾمـــائر 

 .(2)«ااسد سماًمسفر واحلؿك

 احلدا  احلض قمغم شمعاون اعمسؾؿلم ومالـمػة سمعضفؿ مع سمعض.ومػل 

 ن ًمؾضعػة وهمػمهؿ:سمعض اعمؼؽمطمات ًم ؼداؿ اعمساقمدة واًمعق* 

سماًمبحـ  رـا قمــ زوج إمـا إرمؾـة هـل اًم ـل ٓ زوج رـا مسـاقمد ا  -1

 .إن يماك  شمرهم  ذم ذًمؽ  أو مساقمد ا سماحال واًمسؽـ

اًمق ــــقؿ هــــق مـــــ شمــــقذم واًمــــده دون اًمبؾــــقغ اــــقومر ًمــــف احــــال ًمقؼــــقم سمــــف  -2

 طمقاشمف  واظم قار إهللدىما  اعمـاؾمبلم ًمف.

بات آومـــراح ذم اًمعقـــد وإهـــدائفؿ عمـاؾمـــاًمػؼـــرا  واعمســـايملم دقمـــقة  -3

سمعــــــض احــــــال او ذا  اهمــــــراض اًمعقــــــد رــــــؿ: وذًمــــــؽ  ؿمــــــعارهؿ سم ؽــــــاشمػ 

 اعمسؾؿلم سمعضفؿ مع سمعٍض.

                                                 
 .( رواه اًمبخاري1)

 ( م ػؼ قمؾقف.2)
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 ارىىـــالجى

 ارــــــــــــــاا
 

أوىص ا ؾمــالم سماًمعـااــة سمااــار وشمعظــقؿ طمؼــف وآقم ـــا  سمــف  ومؼــد ورد 

مـــا زال ضمؼماـــؾ اقهللـــقـل سمااـــار  طم ـــك فمـــــ  أنـــف »ىمـــال:  ☺قمــــ اًمـبـــل 

 .(1)«رصمفؾمقق

اـا أبــا ذر إذا ـمبخـ  مرىمــًة  ومــليمثر »:     ٕر ذر ☺وىمـد ىمــال 

 .(2)«ماؤها  وشمعاهد ضمػماكؽ

ذم احلدا  احل  قمـغم شمعاهـد ااـػمان وإـمعـامفؿ وًمـق سمٌمـ  ىمؾقـؾ: حـا 

ؾمــــقؽمشم  قمــــغم ذًمــــؽ مـــــ إفمفــــار اعمحبــــة وإظمــــقة ذم اهلل  وهــــذا كققمــــًا مـــــ 

 ا طمسان. 

 دم إاذا  ااار سماًمؼقل واًمػعؾ.ومـ إمقر اًم ل ل  اًم ـبقف را قم

مـــ يمــان اــممـ سمــاهلل واًمقــقم أظمــر  ومــال »: ☺ومؼــد ىمــال رؾمــقل اهلل 

 . (3)«امذ ضماره

 * وهذه سمعض اًم قضمقفات واًم ـبقفات ًمؾجػمان: 

 .اًم عرا قمغم ااار وزاارشمف. 1

. ا طمسان إمم ااار  وذًمؽ إما سمطبخ سمعض إـمعؿة واًمذهاب هبا 2

 تا ازرع اعمحبة وإًمػة.ومنن ذًمؽ قر  إًمقف إذا اقم ذر قمـ احلض

                                                 
 .( رواه اًمبخاري1)

 ( رواه مسؾؿ.2)

 ( م ػؼ قمؾقف.3)
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. وذم اعمـاؾمــبات  يماًمعقــداـ وكجــاح إبـــا   وذًمــؽ سمنرؾمــال سمعــض 3

 احلؾقى وإيمالت ا ػقػة.

 شمػؼد أطمقال ااػمان  وذًمؽ سمؿساقمدشمف سماحال إن يماكقا ومؼرا . -4

طم  ااار قمغم شملداـة هللـالة ااامقمـة ذم اعمسـجد  إن يمـان ٓ اشـفد  -5

 ااامقمة.

 . ااارٓت اًم ل شمصدر مـ صؼم واًمعػق قمـ اًمزَّ اًم -6

 

│
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 دنابلىالخورىى

 ودائلىتؼدئظىالعضبىى

 وؾمائؾ  دئة اًمغض 
 

 ظمطقات ًم جـ  اًمغض :

  ومؼـال: أوهللــل. ومؼـال: ☺ضمـا  رضمـؾ إمم اًمـبـل  قمدم اًمغضـ : -1

  .(1)«ٓ شمغض »

ىب يب ﴿ىمـــال شمعـــامم ذم وهللـــقة ًمؼـــامن ٕبــــف:  ظمػـــض اًمصـــقت: -2

ٕن ذم ظمػض  :(2)﴾جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث

 اًم عؼؾ واًمرزاكة اًم ل ا سؿ هبا اًمعؼال  واحلؽام .اًمصقت شمعبػم قمـ 

مــا يمــان اًمرومــؼ ذم رً  إٓ »: ☺ًمؼقًمــف  :اًمرومــؼ ذم  قــع إمــقر -3

 .(3)«زاكف  وما كزع مـ ر  إٓ ؿملنف

ٓسمــــد مـــــ اًمصــــؼم قمــــغم نؿــــؾ أظمــــراـ  ظمــــراـ:نؿــــؾ أظمطــــا  أ -4

: -رمحفؿ اهلل-سماحلؾؿ واحلؽؿة واًم امس إقمذار رؿ. ىمال سمعض اًمسؾػ 

 ."ًمعؾ ًمف قمذرًا ٓ أقمرومف

قمـدما اعرا ا كسان اعمػاشمقح ثـاول أن  :معرومة مػاشمقح اًمغض  -5

 جػػ مـ اًمغض .

                                                 
 ( رواه اًمبخاري ومسؾؿ.1)

 (.19( ًمؼامن  أاة )2)

 ( رواه مسؾؿ.3)
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 * مػاشمقح اًمغض  وـمرق لػقػفا:

 :وىمققمف سمعد * ـمرق قمالج اًمغض 

چ ڇ ڇ ﴿ اًم عــقذ سمــاهلل مـــ اًمشــقطان اًمــرضمقؿ ىمــال شمعــامم: -1

 .(1)﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

ومجعؾ أطمد ا اغض  وثؿر وضمفـف   ☺رضمالن قمـد اًمـبل  اؾم  

إين ٕقمؾـــؿ يمؾؿـــة ًمـــق ىمارـــا »ومؼـــال:  ☺وشمــــ ػخ أوداضمـــف  ومـظـــر إًمقـــف اًمـبـــل 

 .(2)«احلدا  ًمذه  ذا قمـف: أقمقذ سماهلل مـ اًمشقطان اًمرضمقؿ...

                                                 
 (.200( إقمراا  أاة )1)

 ( رواه اًمبخاري ومسؾؿ.2)

 مـ اًمغض  ػقمبارة لػ مػ اح همضبل م

 أنا واصمؼ مـ كػز مـ اؼؾؾ مـ ضمفدك واكجازاشمؽ 1

2 
قمدم آطمؽمام واًم ؼدار مـ 

 اًمـاس
 رائع ومبدع أنا إكسان

 اخصـررومع اًمصقت واًم 3
يت )أ ا مـ اًمصػات اعمذمقمة 

 (جث مث ىث يث

 اًمدقما  رؿ سماردااة واًمصالح اًمدقما  قمغم إوٓد 4

5 

قمدم آه امم سمام أىمقل مثؾ: أن 

وع أو قمؿؾ  شـرشمعزم قمغم إىمامة م

واسخر مـؽ أظمرون 

 وثبطقكؽ

 اً واىمع ؾملضمعؾ يمالمل ومعالً 
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 ودائلىتؼدئظىالعضبىى

: "اـــــدل قمــــــغم أن اًمشـــــقطان ًمــــــف شمـــــلثػم ذم  قــــــق  ♫ل اًمؼرـمبــــــل ىمـــــا

 اًمغض   وزاادشمف طم ك ثؿؾف قمغم اًمبطش سماعمغضقب قمؾقف".

إذا همض  أطمديمؿ وهق »: ☺شمغقػم احلاًمة اًم ل هق قمؾقفا ًمؼقًمف  -2

  .(1)«ىمائؿ ومؾقجؾس  ومنن ذه  قمـف اًمغض  وإٓ ومؾقضجع

ان وإن إن اًمغض  مــ اًمشـقط»: ☺اًمقضق  وآهم سال ًمؼقًمف  -3

اًمشـــقطان ظمؾـــؼ مــــ اًمــــار  وإكـــام شمطػـــل اًمــــار سماحـــا   ومـــنذا همضـــ  أطمـــديمؿ 

 .(2)«ومؾق قضل

 :اًمصؿ . ىمال اًمشاومعل   -4

 شمزيمقة اًمـػس سمػعؾ اًمطاقمات واضم ـاب اعمحرمات. -5

 .(3)﴾ڄ ڄ ڦ ڦ﴿ىمال شمعامم: 

 ومـفا: اًمعؾؿ سمؿساوئ اًمغض  -6

 ومضؾ يمظؿ اًمغقظ واًمعػق. -أ

 قا مـ قمؼاب اهلل ك قجة اًمغض  وما اصدر مـف.ا  -ب

 احلذر مـ قماىمبة اًمعداوة. -ج

اًم ػؽــــر ذم ىمــــبح هللــــقرة اًمغاضــــ  )قمـــــدما اــــرى هللــــقرة وضمفــــف ذم  -د

ة(.  اعمر 

                                                 
 ( رواه أبق داود.1)

 ( أظمرضمف اسمـ أر ؿمقبة.2)

 (.9( اًمشؿس  أاة )3)

 ومخػم مـ إضماسم ف اًمسؽقت إذا كطؼ اًمسػقف ومال دمبف

 وإن ظمؾق ف يمؿدًا اؿقت ومنن يمؾؿ ف ومرضم  قمـف
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 .اعممدي إمم اًمغض  شمغقػم اًمسب  -ه

د اهلل  -و  وىمضائف وىمدره.اًم سؾقؿ سمؿرا

 طمػظ  اات أو أطمادا  أو  صمار شملمر سماًمعػق واًمصػح واحلؾؿ. -ز

  راضمـــع طماًم ـــؽ اًمصـــحقة  واسم عـــد قمــــ احـــليمقٓت هللـــعبة ارضـــؿ -ح

 وظمذ يمػاا ؽ مـ اًمـقم وهمػمها سمحق  ٓ شممصمر قمغم اًمسؾقك.

اًمــــ امس إقمــــذار ًممظمــــراـ وقمــــدم آؾمــــ عجال سماًمغضــــ   ويمــــام  -7

 .ىمقؾ: "اًمغائ  قمذره معف"

مـــ  اومفـؿ كػســقات إؿمــخاص مــثاًل يمبـػم اًمســـ واعمــراض وهمػمهــ -8

 ًمؽل شمصػق احلقاة سماحل  واًم ػاهؿ. :إؿمخاص

سمـــــــاًم خؾؼ سمخؾـــــــؼ احلؾـــــــؿ وإنـــــــاة واًمعػـــــــق  ☺آىم ـــــــدا  سمـــــــاًمـبل  -9

 واًمصػح.

 * وهذه سمعض اًمـامذج:

 ☺اًمرضمـؾ اًمــذي سمــال ذم اعمســجد زضمـروه اًمصــحاسمة و ــاهؿ اًمـبــل  -

 .(1)«قمؾقف ذكقسمًا مـ احا  اهراؼقا »قمـ ذًمؽ ومؼال: 

  ومؾعـــف ☺ب ا ؿــر وضمــا وا سمــف إمم اًمـبــل شـــراًمرضمــؾ اًمــذي يمــان ا -

 .«ٓ شمؾعـف  ومنكف ث  اهلل ورؾمقًمف»أطمد اًمصحاسمة. ىمال: 

أقمطــــــل اـــــا  :. ىمـــــال☺ ـبـــــلاًمـمـــــرا ردا  إقمـــــرار اًمـــــذي ضمـــــذب  -

سمف  و ـــاهؿ قمــــ ذًمـــؽ ضــــررؾمـــقل اهلل مــــ مـــال اهلل سمعـــض اًمصـــحاسمة أراد 

 .☺اًمـبل 

                                                 
 اًمبخاري. ( رواه 1)
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اًم ؼطفـــــــا رؾمـــــــقل اهلل  ةت اًمصـــــــحػســــــــرقمــــــــدما يم ▲ قمائشـــــــة -

   وأبدرا سم نقة ضمدادة. ☺

  وىمـال: سمعـد أن  ذوه قمػـك قمــفؿطمقـ  ٕهـؾ اًمطـائػ  ☺دقمقشمف  -

 .«ًمعؾ اهلل أن جرج مـ أهللالهبؿ مـ اعبد اهلل قمز وضمؾ»

وثؽ »: ☺أقمدل  ومؼال اًمرؾمقل  :☺اًمرضمؾ اًمذي ىمال ًمؾـبل  -

وذي سمـليمثر أرطمؿ اهلل أظمل مقؾمـك ىمـد »ىمـال:    صمؿ«إن   أقمدل ومؿـ اعدل

 .«مـ ذًمؽ ومصؼم

ىمـــػ اًمؽثـــػمة ذم قمػـــقه وهللـــػحف  ☺ومــــ اطـــاًمع ؾمـــػمشمف  - لـــد اعمقا

قمـــ اًمـــاس  و  اؽـــ اـــ ؼؿ ًمـػســف إكــام يمــان اغضــ  إذا اك فؽــ  حمــارم اهلل 

 .قمز وضمؾ

 

│
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 قمقة وضقاسمطفاشـراًمرىمقة اًم
 

ػم مــــــ : "آىم صـــــاد ذم اًمســــــة ظمـــــىمـــــال قمبداًمؾـــــف سمــــــ مســـــعقد  

 آضم فاد ذم اًمبدقمة".

: "اًمؼؾــــقب إذا اؿمــــ غؾ  سماًمبــــدع -رمحــــف اهلل شمعــــامم-وىمــــال اسمـــــ اًمؼــــقؿ 

 أقمرض  قمـ اًمســ".

 شمـبقفات ًمؾراىمل: *

ىمــــل احلــــرص قمــــغم اًم ؿســــؽ سماًمؽ ــــاب واًمســـــة  وشمــــرك مــــا  -1 قمــــغم اًمرا

 ؾمقى ذًمؽ مـ اًمبدع.

ىمـــل ًمؾؿـــراض مــــ شمـــ فؿ ومــــ شم خقـــؾ قمـــغم سماًمـــؽ:  -2 قمـــدم ؾمـــمال اًمرا

 ًمقس ًمف أهللؾ. ٕن ذًمؽ

ىمـل سمعـد آك فـا  مــ رىمقـة اعمـراض أن اؼـقل ًمـف:  -3 اس حسـ مـ اًمرا

ؿمـــػاك اهلل  وأنـــ  مـــلضمقر  واهللـــؼم واطم ســـ  واًمػـــرج مــــ اهلل  وقمؾقـــؽ 

 اح هللدر اعمراض.شـرسماًمصدىمة واًمدقما  سماًمشػا : ٕن ذًمؽ ؾمب  ٓك

ة أو عمســفا: ٕن ذم هــذا وم ـــة ومــا أدى إمم طمــرام  -4 قمــدم ا ؾــقة سمــاعمرأ

 ق حمرم.ومف

سمعـــــــض اًمرىمـــــــاة ثـــــــدد  اـــــــات معقــــــــة ًماكجـــــــاب وشمـــــــلظمر اًمـــــــزواج   -5

وإمــــراض ااؾداــــة واًمؼقًمــــقن واًمــــرزق وكحــــق ذًمــــؽ وٓ دًمقــــؾ قمؾقــــف مـــــ 

 .☺اًمؽ اب واًمسـة  وظمػم اردي هدي حمؿد 

 ار اعمرىض.ؾمـرسمد أن اًمراىمل اؽقن أمقـًا ًمألٓ -6
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 الرقوظىالذـرروظىوضوابطؼاىى

وهـــذا ٓ سمعــض اًمرىمـــاة ثــدد ىمـــرا ة مطقًمـــة أو م قؾمــطة أو مريمـــزة   -7

 أهللؾ ًمف.

 * سمعض اًم ـبقفات واًم قضمقفات اًمعامة ذم اًمرىمقة: 

. اًمبعـــد قمــــ رش اًمبقـــ  سماحـــا  وهمـــػمه وآقم ؼـــاد سمـــام ورد قمــــ اًمـبـــل 1

 ذم اًمرىمقة. ☺

اـبغـــــل ومعؾـــــف  سمـــــؾ ٓ . اًمرىمقـــــة سمقاؾمـــــطة ضمفـــــاز اًم ســـــجقؾ أو ارـــــاشمػ 2

 اًمراىمل ًمؾؿراض.مـ ة ؿمـراًمرىمقة شمؽقن مبا

ف أو همـــػمه مـــا اعجبـــف ومؾقؼـــؾ )مـــا ؿمـــا  اهلل . إذا رأى اعمـــممـ مــــ كػســـ3

 شمبارك اهلل( ٕن اًمعلم طمؼ.

 قمقة  وشمالوة اًمؼر ن.شـر. احلرص قمغم اعمحاومظة قمغم إذيمار اًم4

 

│



 
                                                                                                              

 دنابلىالخورىى

 84ىاالدتػرارىالنغديى

 

 آؾم ؼرار اًمـػز
 

د ـيمثــــــػم مـــــــ اًمـــــــاس اظـــــــ أن إمـــــــ اًمـػســــــ ل هــــــق شمــــــلملم وشمــــــقومػم اعمــــــقا

ًمــف سمــال وٓ ب ولطــقط ًمؾؿســ ؼبؾ  وٓ هيــدأ شـــرآؾمــ فاليمقة مـــ مليمــؾ وم

اؾم ؼرار إٓ سماًم ػؽػم ًمذًمؽ  وهذا أمر ٓ سملس سمف ًمؽــ اـؽمك مـا هـق أهـؿ مــ 

ػس وهـق يمثـرة ذيمـر اهلل قمـز  ذًمـؽ أٓ وهـق راطمـة اًمبـال احلؼقؼقـة وـمؿلنقــة اًمــ

مب ىب يب جت حت خت مت ىت ﴿وضمـــــــــــؾ وؿمـــــــــــؽره. ىمـــــــــــال شمعـــــــــــامم: 

 . ومعرومة أؾمامئف وهللػاشمف ؾمبحاكف وشمعامم.(1)﴾يت جث مث ىث

ًمـقس ًمـدهيؿ إـمعؿـة  قا  إوًمـلم؟ ًمؼـد يمـاكيمقػ يماك  طماًمـة اًمسـاسمؼلم

ر  اعم ـققمــــة وإضمفــــزة اعم طــــقرة واًم ؼـقــــة احلداثــــة  ًمؽـــــفؿ قمـــــدهؿ اؾمــــ ؼرا

   وشمعؾؼ سماهلل قمز وضمؾ.وأمـ كػز

اؼـــــقل أطمـــــدهؿ: "ًمـــــق اعؾـــــؿ اعمؾـــــقك وأبــــــا  اعمؾـــــقك مـــــا كحــــــ ومقـــــف مــــــ 

 اًمسعادة ااًمدوكا ومقف اًمسققا".

   وإمـ واعمس ؼبؾ.عمس ؼبؾقمدم ا قا قمغم ا (إمـ اًمـػز)إذًا 

سمف معارم ذم ضمسده ؾمـرمـ أهللبح مـؽؿ  مـا ذم »: ☺ىمال رؾمقل اهلل 

 .(2)«قمـده ىمقت اقمف  ومؽلنام طمقزت ًمف اًمدكقا سمحذاومػمها

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ىمـــال شمعـــامم: 

.(3)﴾ڀ

                                                 
 (.28( اًمرقمد  أاة )1)

 ( رواه اًمؽممذي.2)

 (.82( إنعام  أاة )3)
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 شمرواض اًمـػس قمـد اعمحـ
 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿ىمـــــــــــــــــــــــــــــال اهلل شمعـــــــــــــــــــــــــــــامم: 

بــــلم  ؿ ًمق َّ ن ذم أمــــقارؿ وأنػســــفؿ  يمــــال ًمـخ ــــؼمٓ اب ؾـــقأي: . (1)﴾ھ

 اعمخؾص مـ اعمـاومؼ واًمصادق مـ اًمؽاذب.

ٕمر اعمممـ  قمجباً »: ☺رؾمقل اهلل  ىمال: ىمال ◙قمـ هللفق  

ا  ؿمــؽر ؾمـــرَّ إن أمــره يمؾــف ظمــػم  وًمــقس ذاك ٕطمــد إٓ ًمؾؿــممـ  إن أهللــاسم ف 

ً ًمــف  وإن أهللــاسم ف  ـ أهللــق  . مــ(2)«ًمــف ا  هللــؼم ومؽــان ظمــػماً ضـــرَّ ومؽــان ظمــػما

سمــــل ؾمــــعد   وذم يمـــؾ وادٍ   سمؿصـــقبة  ومؾق ـــذيمر أن همـــػمه ؾمـــؾؽ هـــذا اعمســـؾؽ

 .وماًمدكقا ؾمجـ اعمممـ وضمـة اًمؽاومر

إظمــقاين : هــذه احلقــاة اًمــدكقا كعقؿفــا زائــؾ  إن أضــحؽ ؽ أبؽ ــؽ ومفــذا 

 اش ؽل قمؾة وهذا ومؼر...اًمخ مـ اعمصائ  وأٓم.

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿ىمــــــال شمعــــــامم: 

ۇئ ۇئ ۆئ ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  ې ى

 .(3)﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

ل  مــ أنـقاع اًمـبال   ـ: "إذا اسمـ غم اهلل قمبـده سمشـ♫اؼقل اسمـ اًمؼـقؿ 

ومنن رده إمم رسمف وهللار ؾمببًا ًمصالح داـف  ومفق قمالمة ؾمعادشمف وإرادة ا ـػم 

َض قمـفا أضمؾ قمقض  وإن   اـرده ذًمـؽ  سمف  وٓسمد أن شمؼؾع اًمشدة وىمد قُمقح

                                                 
 (2( اًمعـؽبقت  أاة )1)

 ( رواه مسؾؿ.2)

 (.43  42( إنعام  أاة )3)
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ه إممؿمـــراًمــبال  إًمقــف سمــؾ   ا ؾــؼ وأنســاه ذيمــر رسمــف ومفــق قمالمــة د ىمؾبــف قمـــف وردَّ

اًمشـــؼا  وإذا أىمؾـــع قمــــف اًمـــبال  رده إمم ـمبقع ـــف وؾمـــؾطان ؿمـــفقشمف  ومبؾقـــف هـــذا 

 ـه. أ .وسمال  وسمؾقة إول رمحف وشمؽؿقؾ واهلل اعمقومؼ"

آسم ال ات  ومؼد شمقذم واًمداـف وهـق هللـغػم  نقاعسمل ☺ومؼد اسم كم اًمـبل 

ـماًمـ  وـمـرد مــ أهؾـف  وقماش ا قام ويمػؾـف ضمـده قمبـد اعمطؾـ   صمـؿ قمؿـف أبـق

وقمشػمشمف  ورمل سماحلجارة قمـد دقمقشمف ٕهؾ اًمطائػ طم ـك ؾمـال اًمـدم مــف 

كــف ؾمــاطمر ويمــاهـ وؿمــاقمر  رمــقه سمــااـقن ووضــع إ  ىمقــؾ ♥

  وىمـــد ♥ؾمـــغم ااـــزور قمـــغم فمفـــره وهـــق ؾمـــاضمد سمـــلم اًمـــريمـلم 

 .☺يماماًل  هجر أزواضمف ؿمفراً 

ن ؾمـــؾعة اعمـــممـ اًمصـــادق ٓسمـــد أن ابـــ غم ًمُقْعـــَرا هللـــدىمف مــــ يمذسمـــف: ٕ 

طمػـــ  »: ☺. ىمـــال رؾمـــقل اهلل     اهلل هماًمقــة قمــــ أنـــس سمـــ ماًمـــؽ 

 .(1)«ااـة سماعمؽارة  وطمػ  اًمـار سماًمشفقات

ىمـــــد ابـــــ غم ا كســـــان سمجـــــار ؾمـــــق  أو سمؼراـــــ  أو زمقـــــؾ ًمـــــف  وهـــــؾ اؼـــــقم 

سماًمدقمقة إًمقـف واـرى ذًمـؽ مـحـة مــ اهلل قمـز وضمـؾ واـاهللـحف واؽـقن ذًمـؽ 

 شُمعؽـر قمؾقـف هللـػق طمقاشمـف زوضمـة    و ظمـر ىمـد ابـ غم ذمهيـقن ذم مقزان طمسـاشمف

ًة هللــاحلة يمــؾ ر  هيــقى مـــ أمــقر اًمــدكقا   قمـــ قمبداًمؾــف سمـــ ومــنذا يماكــ  امــرأ

 اًمــدكقا م ــاع وظمــػم م ــاع اًمــدكقا اعمــرأة»ىمــال:  ☺قمؿــرو  أن رؾمــقل اهلل 

 .(2)«اًمصاحلة

                                                 
 .( رواه مسؾؿ1)

 ( رواه مسؾؿ.2)



 
                                                                                                              88 

 

 دنابلىالخورىى

 ترووضىالنغسىرندىالمحنىى

  اًمــــدكقا م ــــاع". أي: ♥: "ىمقًمــــف ♫ىمــــال اًمؼرـمبــــل 

﮵  ے ۓ  ﴿يمـــام ىمـــال شمعـــامم:  ر  ا ؿ ـــع سمـــف طمقــــًا مـــا. ﮴  ﮳  ۓ﮲ 

﮹  ﮸   .(1)﴾﮶﮷ 

: "ومـــــنذا ـمـــــال سماًمعبـــــد اًمـــــبال  واؾمـــــ ؿرت سمـــــف ♫اؼـــــقل اسمــــــ اًمؼـــــقؿ 

ًمــــ  قمؾقــــف اعمصـــــائ   ومــــال اســـــ ل  اًمظـــــ سمرسمـــــف ؾمــــبحاكف وشمعـــــامم ـأٓم وشمقا

وأنــف ٓ اراــد معاوماشمــف  ومــنن ذًمــؽ ضمــرم قمظــقؿ   ً ا واع ؼــد أن اهلل أراد سمــف ؾمــق

ؾ  ومــا ىمــدره وظمطــر ضمســقؿ  ومــاهلل احلؽــقؿ اًمعــادل سمــؾ هــق اًمــرطمقؿ اعم ػضــ

مـايض »: ☺اهلل قمؾقؽ هـق قمـلم اًمعـدل  يمـام ذم اًمـدقما  اًمـقارد قمــ اًمـبـل 

 أ. ـه. (2)«ذم طمؽؿؽ  قمدل ذمَّ ىمضا ك

ومرسمام هللؾح  إضمساد سماًمعؾؾ  واعمسؾؿ ذم هـذه اًمـدكقا لـري قمؾقـف مـا 

   ضمرى حا ىمبؾف  وهق ذم ذًمؽ ملضمقر إن هللؼم واطم س .

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿ىمال شمعامم: 

. ومؾــ ؽـ سمــذًمؽ اعمعرومــة اًمصــادىمة مــع اهلل قمــز (3)﴾گ گ

وضمــؾ ومؼــد ىمــال أطمــدهؿ: "مســايملم أهــؾ اًمــدكقا ظمرضمــقا مـفــا ومــا ذاىمــقا أخــذ 

 ما ومقفا. ىمقؾ ًمف وما هق؟ ىمال: معرومة وحمبة اهلل قمز وضمؾ".

أظمـــــل ذم اهلل: إذا دا  ـــــؽ اعمصـــــائ  وكـــــزل سمـــــؽ ارـــــؿ واحلـــــزن ومـــــار  

طماؾمــ  كػســؽ قمــغم اًم ؼصــػم وا  ــال  وٓ شمـســك دقمــقة اـــقكس سمــذيمره و

 قمؾقف اًمسالم: "ٓ إ  إٓ أن  ؾمبحاكؽ إين يمـ  مـ اًمظاعملم".

                                                 
 (77( اًمـسا   أاة )1)

 ( رواه اسمـ طمبان.2)

 (.51( اًم قسمة  أاة )3)
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 ومؼد ىمال سمعضفؿ: ًمقٓ اًمبال   رضمـا مـ اًمدكقا مػاًمقس.

ور إٓ ذم ؾمـــــر: "وًمــــقس زم مقضــــع ♫وىمــــال قمؿــــر سمـــــ قمبــــداًمعزاز

 مقاضع اًمؼدر".

ئد آسم ال  سماعمصائ  *   :(1)واعمحـ ما اكمومـ ومقا

 اًمرسمقسمقة وىمفرها. معرومة قمزّ  -1

 ها.سـرمعرومة ذل اًمعبقداة ويم -2

 ا ظمالص هلل شمعامم. -3

 ا كاسمة إمم اهلل وا ىمبال قمؾقف. -4

 ع واًمدقما .ضـراًم  -5

 احلؾؿ تـ هللدرت مـف. -6

 اًمعػق قمـ ضماكقفا. -7

 اًمصؼم قمؾقفا. -8

ئدها. -9  اًمػرج را ٕضمؾ ومقا

 .اًمشؽر قمؾقفا -10

 ةحقصفا ًمؾذكقب وا طااا. -11

 رمحة أهؾ اًمبال  ومساقمد ؿ قمغم سمؾقاهؿ. -12

 معرومة ىمدر كعؿة اًمعاومقة واًمشؽر قمؾقفا. -13

 ظمروي.أمـ صمقاب  صائ ما أقمده قمغم هذه اعم -14

ئد ا ػقة. -15  ما ذم ـمقفا مـ اًمػقا

                                                 
 ( قمز اًمداـ حمؿد سمـ قمبداًمسالم.293-329/2( حماؾمـ اًم لواؾ )1)
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 واًمبطر واًمػخر وا قال   واًم ؽؼم واًم جؼم. ؿمـرأ ا ةـع مـ إ -16

 اًمرضا اعمقضم  ًمرضقان اهلل قمز وضمؾ. -17

إظمــقاين: مـــ أهللــق  سمؿصــقبة ومؾقصــؼم رــا وًمق جؾــد وث ســ   وماًمــذي 

أهللـــاسمؽ واسمـــ الك هـــق أرطمـــؿ اًمـــرامحلم  أرطمـــؿ سمـــؽ مــــ واًمـــدشمؽ طمؽـــقٌؿ ذم 

 شمؼداره ًمألمقر  قمؾقؿ سمؽؾ ر  ؾمبحاكف وشمعامم.

ه  وذم شمغقـــــػم ؿمــــــرومــــــ قمالمـــــات ا اـــــامن: أن شمـــــممـ سماًمؼـــــدر ظمـــــػمه و

ٱ ﴿قال وشمؼؾـــ  اًمؾقـــؾ واًمـفـــار قِمـــؼٌم ٕوزم إبصـــار. ىمـــال شمعـــامم: إطمـــ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

 .(1)﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

اا همالم أو »ومؼال:  ☺رداػ اًمـبل : يمـ  ¶ىمال اسمـ قمباس 

اا همؾقؿ أٓ أقمؾؿؽ يمؾامت اـػعؽ اهلل هبــ". ومؼؾـ " سمـغم. ومؼـال: "أطمػـظ 

ده أمامــؽ  شمعــرا إًمقــف ذم اًمرظمــا   اعرومــؽ ذم اهلل ثػظــؽ  أطمػــظ اهلل دمــ

ـ سماهلل  ىمد ضمػ اًمؼؾؿ  اًمشدة  وإذا ؾملخ  وماؾملل اهلل  وإذا اؾم عـ  وماؾم ع

سمام هق يمائـ  ومؾق أن ا ؾؼ يمؾفؿ  قعاً أرادوا أن اـػعقك سمٌم    اؽ بف اهلل 

وك سمٌم    اؽ بف اهلل قمؾقؽ   ضـرقمؾقؽ   اؼدروا قمؾقف  وإن أرادوا أن ا

مع  صـرا قمؾقف  واقمؾؿ أن ذم اًمصؼم قمغم ما شمؽره ظمػماً يمثػماً  وأن اًمـاؼدرو

 .(2)«ا سـرا سـراًمصؼم  وأن اًمػرج مع اًمؽرب  وأن مع اًمع

│

                                                 
 (.216( اًمبؼرة  أاة )1)

 ( رواه أمحد.2)
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 شمرواح اًمـػس
 

اًمـػس ةؾ وشمؽؾ وشم ع  مـ يمثـرة إقمـامل  وٓسمـد ًماكسـان أن لعـؾ 

 . دفق اعمباح مع إهللحاب وإوٓؾح ومقف قمـ اًمـػس سماًمًمف وىم ًا ُاروح 

ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿. ىمــــال شمعــــامم: ♠شمبســــؿ ؾمــــؾقامن ىمــــد و

﮳   ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ 

﮹  ﮶  ﮷﮸   .(1)﴾﮴﮵ 

ۉ ې ې ﴿ىمــاًمقا ٕبــقفؿ: ىمــال شمعــامم:  ♠أظمــقة اقؾمــػ 

  .(2)﴾ې ې ى ى ائ

وىمــــد أثب ــــ  اًم جــــارب أن اًم بســــؿ واًمضــــحؽ اعمع ــــدل ُاـشــــط احلريمــــة 

ب ذم  قـــع اًمدمقاـــة قمــــد ا كســـان  سمخـــالا ارـــؿ واحلـــزن واًم ـــقازن مطؾـــق

  (3)«شمبســؿؽ ذم وضمــف أظمقــؽ هللــدىمة»: ♥إمـقر  ومؼــد ىمــال 

 وإمثؾة قمغم ذًمؽ يمثػمة. 

 ما اكم: ☺* ومـ ضحؽ ومزاح اًمـبل 

ىمـــال: "مـــا رأجـــ  أطمـــدًا أيمثـــر      قمــــ قمبداًمؾـــف سمــــ احلـــارث  -1

 .(4)"    شمبساًم مـ رؾمقل اهلل 

ىمـــال: "مـــا طمجبــــل رؾمـــقل اهلل      قمــــ ضمراـــر سمــــ قمبداًمؾـــف  -2

 .(5)"ؾؿ  وٓ ر ين إٓ ضحؽمـذ أؾم ☺

                                                 
 (.19( اًمـؿؾ  أاة )1)

 (.12  أاة )اقؾمػ( 2)

 ( رواه اًمؽممذي.3)

 مام أمحد  واًمؽممذي.( أظمرضمف ا 4)

 ( رواه اًمبخاري  ومسؾؿ.5)
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سمداسمـة ًمػميمبفـا   تـكسمقعة ىمال: ؿمفدت قمؾقًا   أقمـ قمكم سمـ ر -3

ومؾام وضع رضمؾف ذم اًمريماب. ىمال: سمسؿ اهلل. ومؾام اؾم قى قمغم فمفرهـا ىمـال: 

احلؿــد هلل  صمــؿ ىمــال: ؾمــبحان اًمــذي ؾمــخر ًمـــا هــذا  ومــا يمـــا ًمــف مؼــركلم وإكــا 

واهلل أيمــؼم صمالصمــًا  ؾمــبحاكؽ إين  إمم رسمـــا عمـؼؾبــقن  صمــؿ ىمــال: احلؿــد هلل صمالصمــاً 

فمؾؿ  كػز وماهمػر زم  ومنكف ٓ اغػر اًمذكقب إٓ أن   صمـؿ ضـحؽ. ومؼؾـ  

 ☺ًمــف: مـــ أي ر  ضــحؽ  اــا أمــػم اعمــممـلم؟ ىمــال رأجــ  رؾمــقل اهلل 

هللـــع يمــام هللـــع   صمــؿ ضــحؽ. ومؼؾــ : مـــ أي ر  ضــحؽ  اــا رؾمــقل 

ذكـقر  اعؾـؿ إن رسمؽ ًمقعج  مـ قمبده إذا ىمال: رب اهمػر زم »اهلل؟ ىمال: 

 .(1)«أنف ٓ اغػر اًمذكقب أطمد همػمه

 ما اكم: ☺أما هللػة مزطمف * 

 .ٓ اؿزح إٓ هللادىماً  ☺ويمان اًمـبل 

ــــــا ذا »ىمــــــال ًمــــــف:  ☺أن اًمـبــــــل   . قمـــــــ أنــــــس سمـــــــ ماًمــــــؽ  1 ا

 .(2)«إذكلم

مــــع ظمادمــــة  ☺وماحلــــدا  ومقــــف سمقــــان شمقاضــــع اًمـبــــل "ىمــــال اًمؽممــــذي: 

  ".ًا ٓ دمرثاً دَّ وُ وماعمزاح اكبساط اًمـػس قمغم اًمغػم   أنس  

ين أىمدم هذا احلدا  إمم يمؾ مـ ا عـامم قمـغم ظمادمـف ًمقـ عؾؿ مــ ؾمـقد إو

ا ؾـــؼ يمقـــػ اؽـــقن اًم قاضـــع؟ ٕن اعمباؾمـــطة واعمالـمػـــة واًمرمحـــة ٓ شمــــزل 

 اعمر  مـ مـزًم ف إكام شمرومعف أبدًا  وماًمرامحقن ارمحفؿ اهلل قمز وضمؾ.

                                                 
 ( رواه أبق داود  واًمؽممذي.1)

 ( رواه أبق داود  واًمؽممذي.2)
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 ☺ىمـــــــال: إن يمـــــــان رؾمـــــــقل اهلل  قمــــــــ أنـــــــس سمــــــــ ماًمـــــــؽ   .2

 .(1)«اا أبا قمؿػم ما ومعؾ اًمـغػم»قخاًمطـا طم ك اؼقل ٕخ زم هللغػم: ًم

 ☺هــذا احلــدا   أن اًمـبــل  ؼــفُ وومِ  اًمؽممــذي  ىمــال أبــق قمقســك 

المًا هللغػماً  ومؼال ًمف: "اا أبا قمؿػم" وومقف أنـف ٓ ك همُ يمان اامزح  وومقف أنف يمـَّ 

: "اــا أبــا ☺سمــلس أن اعطــك اًمصــبل اًمطــػم ًمقؾعــ  سمــف  وإكــام ىمــال ًمــف اًمـبــل 

اؾعـــ  سمـــف ومـــامت  )ـمـــػم هللـــغػم( ٕنـــف يمـــان ًمـــف كغقـــػم  :قمؿـــػم مـــا ومعـــؾ اًمـغـــػم"

 ومؼال: "اا أبا قمؿػم ما ومعؾ اًمـغػم؟". ☺ومحزن اًمغالم  ومامزطمف اًمـبل 

  إكـــؽ شُمـــداقِمُبـا قمــــ أر هراـــرة   .3
ِ
 !ىمـــال: ىمـــاًمقا اـــا رؾمـــقَل اهلل

ا»ىمال:   (.2)«إين ٓ أىمقُل إٓ طمؼًّ

 : أن رضمــــــال اؾمـــــ َ . قمــــــ أنـــــس سمـــــــ ماًمـــــؽ  4
ِ
ْحَؿؾ رؾمــــــقَل اهلل

! مـــا أهللــــُع ☺
ِ
  ومؼـــال إيّن طمامؾـــَؽ قمـــغم وًمـــِد كاىمـــٍة  ومؼـــال: اـــا رؾمـــقَل اهلل

 
ِ
 . (3)«؟وهؾ شمؾِد ا سمُؾ إٓ اًمـقَق »: ☺سمقًمِد اًمـاىمة؟ ومؼال رؾمقُل اهلل

أتـــك اقمـــًا رضمـــاًل مــــ أهللـــحاسمف   ☺أنَّ اًمـبـــل  . قمــــ أنـــٍس  5

وماًم ػـ    «ذا؟مــ هـ لأرؾمـؾـ»ه. ومؼـال: صــروماطم ضـف مــ ظمؾػـف وهـق ٓ اب

طمــلم  ☺اًمـبــل  درصـــومجعــؾ ٓ اــلخق مــا أخــزق فمفــره سم ☺ومعــرا اًمـبــل 

ومؼــال: اــا رؾمــقل اهلل إذا  «مـــ اشــؽمي اًمعبــد؟»قمرومــف  وضمعــؾ اًمـبــل اؼــقل: 

  أو «ًمؽـــ قمـــد اهلل ًمســ  سمؽاؾمــد»: ☺واهلل دمــدين يماؾمــدًا. ومؼــال اًمـبــل 

 .(4)«أن  قمـد اهلل همال»ىمال: 

                                                 
 ( رواه اًمبخاري  ومسؾؿ.1)

 ( رواه اًمؽممذي.2)

 ( رواه أبق داود  واًمؽممذي.3)

 ( أظمرضمف ا مام أمحد واًمؽممذي ذم اًمشامئؾ.4)
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 ىترووحىالنغسى

 :* وًمؾؿزاح  داب مـفا

ًمصـــاحلة: ومقــــقي سمؿزاطمـــف ىمطـــع اعمؾـــؾ واًمـــؽمواح اعمبـــاح قمــــ اًمـقـــة ا -1

 اًمـػس  طم ك شمـشط مـ ضمداد.

قمــــــدم ا يمثــــــار مـــــــ اعمــــــزاح  ومـــــــ يمثــــــر مزاطمــــــف كؼصــــــ  مرو شمــــــف  -2

 وضاقم  هقب ف.

ٓ اؼبؾقكــف يماًمشــقخ اًمؽبــػم واًمعــا   وهمــػمهؿ مـــ قمــدم اعمــزاح مــع  -3

 تـ ٓ اؼبؾ اعمزاح.

 قمدم اعمزاح ذم مقاـمـ ااد. -4

 ـاب ما طمرم اهلل شمعامم أثـا  اعمزاح  ومـ ذًمؽ:اضم  -5

ٓ ثؾ عمسـؾؿ أن اـروع »: ☺شمرواع اعمسؾؿ قمغم وضمف اعمزاح ىمال  -أ

 .(1)«مسؾامً 

أنـا زقمـقؿ سمقـ  ذم رسمـض ااــة عمــ »: ☺اًمؽذب ذم اعمزاح ىمال  -ب

شمرك اعمرا  وإن يمان حمؼًا  وسمق  ذم وؾمط ااـة عمـ شمـرك اًمؽـذب وإن يمـان 

 .(2)«أقمغم ااـة عمـ طمسـ ظمؾؼفمازطمًا  وسمق  ذم 

اًمؼــدح ذم ـمائػــة معقــــة مـــ اًمـــاس: يماًمـــذي اؿــزح ومــػميض ـمائػـــة  -ج

معقــــة  أو أهـــؾ سمؾـــد معـــلم  أو أهللـــحاب طمرومـــة معقــــة سمـــام اعقـــبفؿ أو سمعـــض 

اًمـاس اؿزح مع هللاطمبف ومقسبف  أو اؼذومف أو ارمقف سماًمػاطمشـة واًمعقـاذ سمـاهلل 

 مـ ذًمؽ.

                                                 
 ( رواه أبق داود.1)

 ( رواه أبق داود.2)
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 اضمقكف يماًمصغار واًمـسا  وهمػمهؿ.أن اؽقن أيمثر اعمزح مع مـ ث  -د

اًمـاس دمـده دائـاًم مؼطـ  اابـلم وهمـائر اًمعقــلم ٓ اب سـؿ  مـ وهللـػ 

وهـمٓ  اًمصــػ ارضمعـقن . ث ٕطمد يملن  قم اًمدكقا قمغم رأؾمفوٓ ا حد

 إمم قمدة أؾمباب مـفا:

 .☺. قمدم ا حام سملطمقال ؾمػمة اًمـبل 1

 .اًمعـػ واًمؼسقة. كشلوا قمغم 2

 .ًمقؾمطقة ذم  قع ؿمموكفا. أن ا ؾمالم داـ 3

 

│
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 األدبى

 إدب
 

ٕنــــــف اــــــمدب اًمـــــــاس إمم اعمحامــــــد واـفــــــاهؿ قمـــــــ : أدسمــــــاً إدب ؾمــــــؿل 

 .(1)اعمؼاسمح

 ة: "وأدب اعمـر  قمــقان ؾمـعادشمف وومالطمـف  وىمؾـ   اؼقل اسمـ اًمؼقؿ

اًمـــدكقا وأظمـــرة سمؿثـــؾ  يأدسمـــف قمــــقان ؿمـــؼاوشمف وسمـــقاره. ومـــام اؾمـــ جؾ  ظمـــػم

دب. ومــــاكظر إمم إدب مـــــع إدب  وٓ اؾمــــ جؾ  طمرما ــــا سمؿثــــؾ ىمؾــــة إ

ًمــــــداـ يمقــــــػ كجــــــ هللــــــاطمبف مـــــــ طمــــــبس اًمغــــــار طمــــــلم أـمبؼــــــ  قمؾــــــقفؿ  كاًمقا

يمقــػ دمــد ىمؾــة إدب  ومــدسمرٍ  وشملمــؾ أطمــقال يمــؾ ؿمــؼل ومػــؽمٍ  !اًمصــخرة؟

 ا.صـرسم  (2)هل اًم ل ؾماىم ُف إمم احلرمان"

 :ع  وجل* إدب مع اهلل 

 .ع  وجلاك سماهلل ؿمـر. قمدم ا 1

 .ع  وجل ظمالص اًمعبادة هللإ. 2

ىمبة اهلل 3  واًمعالكقة سـرذم اًم ع  وجل. مرا

 ع  وجل.. شمعظقؿ ؿمعائر اهلل 4

ك. ىمـال شمعـامم: ـقمـغم كعؿـف اًم ـل ٓ شمعـد وٓ نصـ ع  وجل. ؿمؽر اهلل 5

 .(3)﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿

 . اًمرضا سمؼضا  اهلل وىمدره. 6

                                                 
 ( ًمسان اًمعرب  ٓسمـ مـظقر.1)

 (.2/406(  )408( يم اب مدارج اًمساًمؽلم )2)

 (.53( اًمـحؾ  أاة )3)
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ۈئ ېئ ﴿ىمـــــال شمعـــــامم:  عززززز  وجزززززل.. دمــــــ  يمثـــــرة احلؾـــــػ سمـــــاهلل 7

حئ مئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 

 .(1)﴾ىئ

 .(اهلل أيمؼم)سمؼقًمؽ  ع  وجل . قمـد شمؽبػمة ا طمرام  اؾم شعار قمظؿف اهلل8

. دمــــ  إًمػـــاظ اعمـفـــل قمـفــــا: يمؼـــقل: )اهلل اظؾؿـــؽ  وإذا أهللــــق  9

 .(2) أطمدهؿ سمؿرض أو سمال  ىمقؾ: ما اس اهؾ ومالن(

 :☺* إدب مع اًمرؾمقل 

 ـماقم ُف ومقام أمر واضم ـاب ما  ك قمـف وزضمر. -1

 .-اهلل عليه وسلم صَّل -سمف )ص( سمدًٓ مـ قمدم يم ا -2

اًمصــــالة قمؾقــــف يمــــام ضمــــا  ذم احلــــدا   قمـــــ طمســــلم سمـــــ قمــــكم سمـــــ أر  -3

اًمبخقـــؾ اًمـــذي مــــ ذيمـــرت »: ☺ىمـــال: ىمـــال رؾمـــقل اهلل  ـماًمـــ   

 . (3)«قمـده ومؾؿ اصؾ قمكم

 .-رضقان اهلل قمؾقفؿ-قمدم ؾم  أهللحاسمف  -4

 * إدب مع اًمؼر ن اًمؽراؿ:

 كظقػ  وهمػم ٓئؼ سمف.قمدم وضعف ذم مؽان همػم  .1

 . دمـ  مد اًمرضمؾلم أمامف  أو وضع ر  ومقىمف.2

 . قمـد ؾمجقد اًم الوة ٓ اقضع قمغم إرض.3

 . ا كصات قمـد ؾمامقمف.4

                                                 
 (.224( اًمبؼرة  أاة )1)

 .♫( معجؿ اعمـاهل اًمؾػظقة/ سمؽر أبق زاد 2)

 ( رواه اًمؽممذي ىمال طمدا  طمسـ هللحقح همرا .3)
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 األدبى

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿. دمـ  شمػسػم معـاه مـ همـػم قمؾـؿ. ىمـال شمعـامم: 5

 .(1)﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی

 . دمـ  اًمؽ اسمة ومقف.6

 . قمدم اًمدظمقل سمف ًمؾخال .7

 شمطفػم اًمػؿ سماًمسقاك قمـد شمالوشمف.. 8

ًمداـ:  * إدب مع اًمقا

 قمدم رومع اًمصقت قمؾقفام. -1

 طمبفام وا ؿمػاق قمؾقفام  وا طمسان إًمقفام. -2

 صــــــــرأب ٓ شمــــــــادهيام سماؾمـــــــؿقفام ًمؾحـــــــدا   أن أبـــــــا هراـــــــرة   -3

: أر. ومؼــــــال: "ٓ شمســــــؿف ومؼــــــالرضمؾــــــلم  ومؼــــــال ٕطمــــــد ا: مــــــا هــــــذا مـــــــؽ؟ 

 . (2)ٓ دمؾس ىمبؾف"سماؾمِؿِف  وٓ ةش أمامف و

 قمدم شمػضقؾ اًمزوضمة قمؾقفام. -4

 اًمدقما  رام ذم طمقا ام  وسمعد تا ام. -5

 ا طمسان إمم أهللدىمائفام سمعد مق ام.  -6

 ب اعمسجد:اد * 

م اًمسؽقـة أثـا  اعمٌم.. 1  اًم زا

 شمؼداؿ اًمرضمؾ اًمقؿـك قمـد اًمدظمقل.. 2

 . اًمسقاك قمـد أدا  اًمصالة.3

                                                 
 (.36ا   أاة )ؾمـر( ا 1)

 ( رواه اًمبخاري إدب اعمػرد.2)
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 . دمـ  رومع اًمصقت.4

 همالق ااقال أو وضعف قمغم اًمصام .. إ5

. اًم طق  وًمبس أ ؾ اًمثقاب قمـد اًمـذهاب ًمؾؿسـجد )وظماهللـة اـقم 6

 ااؿعة(.

 .يماًمدظمان وهمػمه ًمُف رائحة يمرهية . قمدم أيمؾ اًمثقم واًمبصؾ  وما7

 سمعد أذان إٓ ًمؾحاضمة.اعمسجد . قمدم ا روج مـ 8

 قمدم أنشاد اًمضاًمة ذم اعمسجد. . 9

 .احلرص قمغم كظاوم ف. 10

 .ـمراؼًا ًمؾجفة إظمرى اعمسجد . قمدم الاذ11

 

│
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 دنابلىالخورىى

 النظامىفيىحواتناىالووموظىىى

 اًمـظام ذم طمقاشمـا اًمققمقة
 

اًمـظــــام: هــــق قمؿــــؾ سمركــــام  معــــلم ذم زمـــــ معــــلم  مثــــؾ: كظــــام اًمعؿــــؾ 

وكظــــام ؾمــــاقمات اًمـــــقم  واًمشــــخص اعمـــــظؿ دمــــده مطؿــــئـ مرشمــــاح اًمبــــال ٓ 

جٌم ومـقات ر : ٕنـف قمـرا أن احلقـاة مراطمـؾ اـ ؼـؾ ومقفـا مــ مرطمؾـف إمم 

 رى  ـمػاًل صمؿ همالمًا صمؿ ؿماسمًا صمؿ ؿمقخ يمبػم.ُأظم

: ىمــال إكــام اًمؾقــؾ واًمـفــار مراطمــؾ  -رمحــف اهلل شمعــامم-قمـــ داود اًمطــائل 

اـزرــا اًمـــاس مرطمؾــة مرطمؾــة  طم ــك اـ فــل هبــؿ ذًمــؽ إمم  ظمــر ؾمــػرهؿ  ومــنن 

اؾمـــ طع  أن شمؼـــدم ذم يمـــؾ مرطمؾـــة زادًا حـــا سمـــلم اـــدهيا وماومعـــؾ  ومـــنن اكؼطـــاع 

 إمر أقمجُؾ مـ ذًمؽ.اًمسػر قمـ ىمرا  ما هق  و

طم ــــــــك اًمؽــــــــقن اســــــــػم سمـظــــــــام معــــــــلم سمؼــــــــدره اهلل شمعــــــــامم. ىمــــــــال شمعــــــــامم: 

ەئ ەئ    ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ﴿

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی    وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

 .(1)﴾ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ

ره اهلل رـا ﴾ۉ ۉ ې﴿ . أي دائاًم دمري عمس ؼر را ىمـدَّ

وٓ اؾم عصـا  قمـغم ا ذم كػسـفا صــرقمـف  وًمـقس رـا شم صـرٓ شم عداه  وٓ شمؼ

 ىمدره اهلل شمعامم.

ــــــر هــــــذه اعمخؾقىمــــــات اًمعظقؿــــــة   ﴾ې ى ى﴿ اًمــــــذي سمعزشمــــــف دسمَّ

 سمليمؿؾ شمدسمػم وأطمسـ كظام. 

                                                 
 (.40 -38( اس  أاة )1)
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اًمـــذي سمعؾؿـــف  ضمعؾفـــا مصـــاًمح ًمعبـــاده: ومــــاومع ذم داــــفؿ  ﴾ائ  ﴿

 .(1)ودكقاهؿ

ومقفـــا ؿمـــفر ًمؾصـــقام )ؿمـــفر رمضـــان( وقمقـــداـ )قمقـــد   شــــراًمســــة اصمــــا قم

ل ـصـــاب اًمزيمـــاة ٓ جـــرج إٓ سمعـــد مضـــاًمػطـــر وقمقـــد إضـــحك( وإظمـــراج ك

ؾمـــة  وأدا  احلــ  )ؿمــفر ذي احلجــة( ويمــذًمؽ اًمصــؾقات ا ؿــس ذم اًمقــقم 

واًمؾقؾـــة. شمســـػم هـــذه إقمـــامل واًمقاضمبـــات وومـــؼ كظـــام معـــلم ٓ ا ؼـــدم قمؿـــؾ 

 قمـ قمؿؾ  ظمر.

  ومـ إنظؿة اًم ل ل  اًم ـبقف قمؾقفا هل يمام اكم:* 

وىمــات ومراهمــف سمــام اعــقد شمـظــقؿ إوىمــات: معظــؿ اًمـــاس ٓ اســ غؾ أ -1

 . (2)قمؾقف سماًمـػع  دمده اؼطع اًمقىم  ذم أي ر 

يمــان اؽــره اًمـــقم ىمبــؾ  ☺شمـظــقؿ ؾمــاقمات اًمـــقم: "أن رؾمــقل اهلل  -2

وىمد ومشا سملم اعمسؾؿلم داٌ  قمضال  أٓ وهق  .(3)اًمعشا   واحلدا  سمعدها"

 اًمسفر اًمذي ؾمقطر قمغم يمثر مـ اًمـاس. 

اؾمؾ قمـ ىمقام هللـالة اًمػجـر أو زاادة دىمات اًمؼؾ   اًم ؽ :مضارهومـ 

ر اًمعقـلم  اًم ضجر واًمؼؾؼ اعمالزم عمـ اع اد اًمسفر.  اًمـقم قمـفا  امحرا

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿شمـظــقؿ وضمبــات اًمطعــام: ىمــال شمعــامم:  -3

 .(4)﴾ٺ ٺ ٺ

                                                 
 .-رمحف اهلل شمعامم–( شمػسػم اًمسعدي 1)

 (.61) ص( راضمع مقضقع أ قة اًمقىم  2)

 ( رواه اًمبخاري.3)

 (.31( إقمراا  أاة )4)
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ضمســــؿ ا كســــان سمحاضمــــة إمم شمـظــــقؿ ذم شمـــــاول اًمقضمبــــات  مثــــال: "يمــــان 

ـمبـــــــات اػطـــــــر ىمبـــــــؾ أن اصـــــــغم قمـــــــغم رـمبـــــــات  ومـــــــنن   شمؽــــــــ ر ☺اًمـبـــــــل 

 .  (1)وم ؿرات  ومنن   شمؽـ طمسا طمسقات مـ احا "

وماًمؼقـــام إمم أدا  هللــــالة اعمغـــرب ذم اعمســــجد قمؼـــ  اًمػطــــر سماًمؼؾقـــؾ مـــــ 

اًمرـمــــ  أو اًم ؿــــػمات أو احــــا  أو قمصــــػم حمــــغم أو طمسا ...اســــ غرق كحــــق 

( دىمـــائؼ  وهـــل ومـــؽمة زمـقـــة ٓ سمـــلس هبـــا ومعؼقًمـــة شمؽػـــك ًمؾؿعـــدة 10 -5)

 ام صــاص احــادة اًمســؽراة سمؽؿقــة شمؽػــك ًمرومــع وإمعــا  أن شمبــدأ ظمالرــا ذم

مســـــ قى ؾمـــــؽر ااؾقيمـــــقز سماًمـــــدم إمم كســـــبة شمـــــذه  سماًمعداـــــد مــــــ أهمـــــراض 

اًمػ ــــــــــــقر واربــــــــــــقط ذم إدا  احلريمــــــــــــل واًمــــــــــــذهـل وسمخاهللــــــــــــة أن معــــــــــــدل 

 آم صاص ؾمقؽقن قمغم أقمغم مس قى ًمػراغ اعمعدة وإمعا .

ذا يماكـــ  سمف اًمصـــائؿ إشـــرل  ؾمــقؽقن سماًمـســـبة ًمؾــام  اًمـــذي اـوكػــس اًمشـــ

يمؿق ــف معؼقًمــة  وهمــػم ؿمــداد اًمســخقكة أو اًم ثؾــق   ومقســفؾ ام صاهللــف قمــؼم 

اًمغشـــا  اعمخـــاـمل ًمؾؿعـــدة وإمعـــا   سمـــؾ دمقاـــػ اًمػـــؿ واًمبؾعـــقم واعمـــري  

ومقحــــدث إـمػــــا  عمعــــدل ا طمســــاس سماًمظؿــــل  وأجضــــا ارشمــــقا  وشمشــــبع كســــبل 

 ًمألنسجة اًم ل ومؼدشمف ـمقال  ار اًمصقام.

اب سمحقـــــ  شمرشمــــاح أضمفـــــزة شـــــرواًمومالسمــــد مـــــ شمـــــقازن يمؿقــــات اًمطعـــــام 

 اًم ـػس واًمؼؾ  وارضؿ: ٕن هذا هق اًمـف  اًمصحل اعمػقد واًمسؾقؿ.

 .(2)﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿ىمال شمعامم: 

                                                 
 ( رواه أبق داود  واًمؽممذي.1)

 (. 21اًمذاراات  أاة )( 2)
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 إظمالق احلؿقدة
 

إكـــام » :☺. ىمـــال رؾمـــقل اهلل (1)﴾ڱ ڱ ڱ ں﴿ىمـــال شمعـــامم: 

 .(2)«سمعث  ٕةؿ مؽارم إظمالق

شملخػـف اًمؼؾــقب  إظمـالق احلســة قمــقان ًمؾشـخص اعمؿقــز اًمـذي نبـف و

ًمؾؿسؾؿلم  أما ااػا  واًمغؾظة ًمقسـ   اً ؼدوٓ طمِ  ٕنف ٓ ثؿؾ ذم ىمؾبف همالً 

 مـ هللػات اعمممـلم.

سمــة قمـــد إضماكــ   وؾمــقئ  ىمــال سمعــض اًمســؾػ: "طمســـ ا ؾــؼ: ذو ىمرا

 ا ؾؼ أضمـبل قمـد أهؾف".

وقمـــــ أر قمبقــــدة ىمــــال: "يمــــان اعمفــــدي اصــــكم سمـــــا اًمصــــؾقات ذم مســــجد 

ة اقمًا  ومؼال أقمـرار: اـا أمـػم اعمـممـلم ًمـقس زم ـمفـر ة وملىمقؿ  اًمصالصـراًمب

وىمـــد رهمبـــ  ذم اًمصـــالة ظمؾػـــؽ ومؿـــر هـــمٓ  أن اـ ظـــروين  ومؼـــال: اك ظـــروه 

رمحؽـــؿ اهلل  ودظمـــؾ إمم اعمحـــراب ووىمـــػ إمم أن ىمقـــؾ ًمـــف ىمـــد ضمـــا  اًمرضمـــؾ 

 ومؽؼم  ومعج  اًمـاس مـ ؾمامطمة أظمالىمف".

 ومـ شمؾؽ إظمالق احلؿقدة ما اكم: *

 اًمصدق.. 1

 .(3)﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿عامم: ىمال شم

وما كســــان اًمصــــدوق دمــــد اًمـــــاس شمثــــؼ سمــــف ذم مشــــاور ؿ ًمــــف ذم إمــــقر 

                                                 
 (.4( اًمؼؾؿ  أاة )1)

 ( رواه أمحد.2)

 (.119( اًم قسمة  أاة )3)
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ا اهللــة  ودمــده هللــادىمًا ذم معامالشمــف ويمالمــف وطمبــف ًمؾـــاس  ومــا اعاداــف إٓ 

إن اًمصــدق هيــدي إمم اًمــؼم »: ☺طماىمــدًا أو د  ا ؾــؼ. ىمــال رؾمــقل اهلل 

طم ك اؽ   قمـد اهلل هللداؼًا  وإن اًمؼم هيدي إمم ااـة  وإن اًمرضمؾ ًمقصدق 

وإن اًمرضمـؾ وإن اًمؽذب هيدي إمم اًمػجقر  وإن اًمػجقر هيـدي إمم اًمــار  

 . (1)«ًمقؽذب طم ك اؽ   قمـد اهلل يمذسماً 

ا مؽــــارم إظمــــالق  وهـــــق حمبــــقب قمـــــد ا ـــــاًمؼ ؿمــــــروماًمصــــدق مـــــ أ

واعمخؾــــقق  وًمـج فــــد ذم شمعؾــــقؿ أـمػاًمـــــا اًمصــــدق واحلــــ  قمؾقــــف ذم طمقاشمـــــا 

 اًمققمقة.

ًمؾؼــامن احلؽــقؿ: مــا سمؾــغ سمــؽ مــا شمــرى؟ ىمــال: "هللــدق احلــدا   وىمــد ىمقــؾ

 وأدا  إماكة وشمرك مآ اعـقـل". 

 إماكة.. 2

إماكــــة ذم داــــــا ا ؾمــــالمل شمرمــــز إمم معــــان يمثــــػمة  وًمقســــ  يمــــام اظـــــ 

 سمعض اًمـاس إن اعمؼصقد هبا طمػظ اًمقدائع ومؼط.

يمؾؽــؿ »: ☺ىمــال: ىمــال رؾمــقل اهلل      قمـــ قمبداًمؾــف سمـــ قمؿــر 

ول  واًمرضمـؾ راٍع قمـغم أهؾــف مول  وما مـام راٍع وهـق مسـمؾؽـؿ مسـراع ويم

ة راقمقة قمـغم سمقـ  زوضمفـا وهـل مسـئقًمف  واًمعبـد راٍع موهق مس ول  واعمرأ

 .(2)«ولمول  أٓ ومؽؾؽؿ راٍع ويمؾؽؿ مسمقمغم مال ؾمقده وهق مس

 * ومـ معاين إماكة ما اكم:

ظمصــص أن ثــرص اعمــر  قمــغم أدا  واضمبــف يمــاماًل ذم اًمعؿــؾ اًمــذي  -1

ومقـــف اـــر مـػعـــة إمم ؿمخصـــف أو  ًمـــف  وٓ اســـ غؾ اًمرضمـــؾ مـصـــبف اًمـــذي قُمـــلّمَ 

                                                 
 .( م ػؼ قمؾقف  مـ طمدا  قمبد اهلل سمـ مسعقد  1)

 ( رواه اًمبخاري.2)
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سم ف.  ىمرا

أن شمـظـــــــر إمم طمقاؾمـــــــؽ اًم ـــــــل أنعــــــــؿ اهلل هبـــــــا قمؾقـــــــؽ  ومقجــــــــ  أن  -2

سـؿع شمم وا ذن ٓ ا طمـرظر ومقفـا إمم شمسخرها ذم ـماقم ف  ومؿثاًل: اًمعلم  ٓ شمـ

   وهؽذا سمؼقة ااقارح.هبا طمراما

 ـــل شمشـــارك ومقفـــا ومـــال شمطؾـــؼ ًمســـاكؽ أن نػـــظ طمؼـــقق اعمجـــاًمس اًم -3

د إظمبــــــار  ومؽــــــؿ مـــــــ طمبــــــال شمؼطعــــــ  ومصــــــاًمح ؾمـــــــرار وؾمـــــــرل إـًم ػشــــــ

 شمعطؾ   ٓؾم فاكة سمعض اًمـاس سملماكة اعمجؾس وما ادور ومقف مـ يمالم.

ؽؿ مــ طمــدا  ومــقدة او ًمعالىمـة اًمزوضمقــة أماكـة ومــال شمــ ؽؾؿ ومـقام اصــدر سمقـــ

 .  ٕؾمـرار سمقـفامسمقـؽؿ  ومؽؿ مـ أؾمـرة ا ارت وشمػؽؽ  سمسب  إومشا  ا

قمـــدما ؾمــؼك  ♠ اًمؼــر ن اًمؽــراؿ  ىمصــة مقؾمــك وىمــد ىمــص قمؾقـــا

ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴿ىمــــال شمعــــامم:  .ٓسمـ ــــل اًمرضمــــؾ اًمصــــاًمح

﮳   .(1)﴾ے ۓ ۓ﮲ 

ويمــذًمؽ قمـــدما اقؾمــػ رؿمــح كػســف  دارة ؿمــمون احــال. ىمــال شمعــامم: 

 .(2)﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿

  ويمـام ىمقـؾ وإماكة شمقضم  أن اقضع ًمألقمامل أطمسـ اًمـاس ىمقامـا هبـا

 ضع اًمرضمؾ اعمـاؾم  ذم اعمؽان اعمـاؾم .و

واحلــــدا  سمــــلم اًمــــزوضملم أماكــــة سمؿعـــــك ٓ اػشــــك سمــــام اــــدور سمقـــــفام مـــــ 

إن مـــ أقمظــؿ إماكــة قمـــد اهلل قمــز وضمــؾ اــقم اًمؼقامــة »: ☺طمــدا  ىمــال 

                                                 
 (.26( اًمؼصص  أاة )1)

 (.55( اقؾمػ  أاة )2)
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تف وشمػيض إًمقف صمؿ اـ  .(1)«هاؾمـر شـراًمرضمؾ ُاػيض إمم امرأ

ر سمــــلم اًمــــ زوضملم  ويمــــؿ مـــــ زوضمــــة واــــدل احلــــدا  قمــــغم قمظــــؿ آؾمـــــرا

ر زوضمفـــا  ومقجـــ  قمـــغم اًمـــزوضملم أٓ اـــدظمال  ـمؾؼـــ  سمســـب  إومشـــائفا أرسا

أطمـــــدًا ذم ؿمـــــمو ام  وٓ كغػـــــؾ قمــــــ اًمـــــدقما  أن اصـــــؾح أزواضمــــــا وذرااشمــــــا 

 ولعؾفؿ ىمرُة قملم ًمـا. 

 اًمقوما  سماًمققمد:. 3

. ىمــال -قمؾــقفام اًمســالم-أثـــك اهلل قمــز وضمــؾ قمــغم إؾمــامقمقؾ سمـــ إسمــراهقؿ 

 .(2)﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿شمعامم: 

سمبقــع  ☺وىمــد ورد قمـــ قمبداًمؾــف سمـــ أر احلؿســا  ىمــال: سمااعــ  اًمـبــل 

ىمبؾ أن ُابع  وسمؼق  ًمف سمؼقة ومققمدشمف أن  شمقف هبا ذم مؽاكـف ومـسـق  ومـذيمرت 

اـا وم ــك! ًمؼـد ؿمــؼؼ  قمـكم أنــا »سمعـد صمـالث ومجئــ  ومـنذا هــق ذم مؽاكـف. ومؼــال: 

 . (3)«هاهـا مـذ صمالث اك ظرك

ظام ذم اعمقاقمقد وآًم زام هبـا لعـؾ ا كسـان ذم هـذه وم لمؾ اا أظمل: اًمـ

 احلقاة اسػم قمغم كظام معلم.

ودائـــام اًمشـــخص اًمـــذي اـــل  ذم اعمققمـــد اعمحـــدد اـــدل قمـــغم طمرهللـــف قمـــغم 

ضـــقر ذم اعمقاقمقـــد مـــع إؿمـــخاص اًمقىمـــ  وأ ق ـــف  وسمعضـــفؿ ٓ هيـــ ؿ سماحل

 .ذًمؽآه امم سمقـبغل وم

                                                 
 رواه مسؾؿ.( 1)

 (.54( مراؿ  أاة )2)

 (.4996( رواه أبق داوود )3)
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 إومشا  اًمسالم:. 4

ٓ شمــــدظمؾقن »: ☺ىمــــال رؾمــــقل اهلل  ىمــــال:     قمـــــ أر هراــــرة 

ااـــــة طم ــــك شمممـــــقا  وٓ شمممـــــقا طم ــــك نــــاسمقا أوٓ أدًمؽــــؿ قمــــغم ر  إذا 

 .(1)«ومعؾ ؿقه ناسمب ؿ؟ أومشقا اًمسالم سمقـؽؿ

اًمسالم ؾم جد اًمـػس شمـػر مـ  مـ قمـدك و  اؾِؼ  رمثال: ًمق ؿمخصًا م

هــذا اًمشــخص  سمعؽــس ًمــق ؾمــؾؿ يملنــف رومــع رااــة سمقضــا  قمـــد إًمؼائــف اًمســالم 

 ؾقؽ  وادًمـا هذا قمغم أن اًمسـة يمؾفا ظمػم.قم

 اًمـصقحة:. 5

. «اًمــــداـ اًمـصــــقحة»ىمــــال: ☺ قمـــــ ةــــقؿ اًمــــداري      أن اًمـبــــل 

؟. ىمــــال:   .(2)«هلل وًمؽ اسمــــف وًمرؾمــــقًمف وٕئؿــــة اعمســــؾؿلم وقمــــام فؿ»ىمؾـــــا: عمـــــ

 .  وـمبقعة ا كسان ًمقس يمؾ ر  اعرومف ىمد لفؾ واـسك أؿمقا  ذم أمقر احلقاة

ً  ذم أمــــر واًمقاضمــــ  قمــــغم اعمســــ كــــف ذم يمــــؾ ظمــــػم ؾمــــقا ؾؿ أن اـصــــح إظمقا

ل  وجطــئ قمــغم اًمـــاس اـاهللــح ـاًمــدكقا أو اًمــداـ ويمــذًمؽ اًمـصــقحة عمـــ اســ

ومات ا اـمئـــــة  صــــــرقمـــــغم أظمطائـــــف إمـــــا مؼاسمؾـــــة أو يم اسمـــــة ورىمـــــة ًمـــــف سم ؾـــــؽ اًم 

ويمــــذًمؽ اًم قضمقــــف واًمـصــــح ًمــــألوٓد واًمبـــــات سماعمحاومظــــة قمــــغم اًمصــــؾقات 

 واضم ـاب إظمالق اًمػاؾمدة.

                                                 
 ( رواه مسؾؿ.1)

 ( رواه مسؾؿ.2)
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 رومؼ واًمرمحة ذم اًمبققت:اًم. 6

إن اًمرومؼ ٓ اؽـقن ذم ر  »ىمال:  ☺أن اًمـبل  ▲قمـ قمائشة 

 .(1)«إٓ زاكف  وٓ اـزع مـ ر  إٓ ؿماكف

فمفـــرت ذم اًمبقـــقت فمـــاهرة اًمعــــػ واًمؼســـقة  ومـــال اؽـــاد سمقـــ  إٓ دمـــد 

هــذه اًمظــاهرة ومقــف إٓ مــا رطمــؿ رر  اًمــزوج ا شــاضمر مــع زوضم ــف أمــام أبـائــف  

 لل قمـ رهمبا ـ وىمضا  طمقائجفـ.واًمبـات ٓ أطمد اس

ل ـةشــ ▲أىمبؾــ  وماـمؿــة قمـــدما  ذم سمق ــف☺ ويمقــػ يمــان اًمـبــل 

صمـــؿ  «مرطمبـــا سمـــاسمـ ل»: ☺  ومؼـــال اًمـبـــل ☺اًمـبـــل   قـيمـــلن مشـــق فا مشـــ

إًمقفا طمـداثا ومبؽـ . ومؼؾـ  رـا:    ؾمـرأضمؾسفا قمـ اؿقـف أو قمـ ؿمامًمف  صمؿ أ

ًمققم ومرطمـــًا إًمقفـــا طمـــداثا ومضـــحؽ . ومؼؾـــ : مـــا رأجـــ  يمـــا ؾمــــرشمبؽـــلم؟ صمـــؿ أ

رؾمـقل اهلل رس ل ـأىمرب مـ طمزن ومسلخ فا قمام ىمال. ومؼاًم : مـا يمــ  ٕومشـ

أن ضمؼماــؾ يمــان »إزم  ؾمـــرومســلخ فا. ومؼاًمــ : أ ☺طم ــك ىمــبض اًمـبــل  ☺

اعارضـــل اًمؼــر ن يمــؾ ؾمـــة مــرة  وإكــف قمارضـــل اًمعــام مــرشملم وٓ أراه إٓ 

ضـلم أمـا شمر». ومبؽق . ومؼـال: «أضمكم  وإكؽ أول أهؾ سمق ل حلاىمًا ر ضـرطم

 .(2). ومضحؽ  ًمذًمؽ"«أن شمؽقين ؾمقدة أهؾ ااـة أو كسا  اعمممـلم

قمـ إسمراهقؿ سمـ ؾمعد ىمال: "ضمئ  هللاًمح سمـ يمقسان ذم مـزًمف ومقضمدشمـف 

 ررة ًمف ًمقطعؿفا  صمؿ اػ   حلامم ًمف". سـراؽ

                                                 
 ( رواه مسؾؿ.1)

 ( رواه اًمبخاري.2)
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 احلؾؿ وؾمالمة اًمصدر:. 7

ٕؿمــ  سمـــ قمبــد  ☺ىمــال: ىمــال رؾمــقل اهلل  ¶قمـــ اسمـــ قمبــاس 

 .(1)«ثبفام اهلل احلؾؿ وإناةإن ومقؽ ظمصؾ لم »اًمؼقس: 

 ؾمـة". ؿمـرىمال أجقب: "طِمْؾُؿ ؾماقمة ادومع 

ٿ ٿ ﴿وىمـــــــد أثـــــــــك اهلل قمـــــــز وضمــــــــؾ ذم ىمقًمـــــــف شمعــــــــامم: 

 .(2)﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

أما ؾمؾقؿ اًمصدر ومفق اًمشخص اًمذي ٓ ثؿـؾ ذم ىمؾبـف همـشٌّ وٓ طمؼـد 

كف اعمسؾؿلم  وهق اًمذي هي ؿ ٕمـر اعمسـؾؿلم ودائـاًم اؾفـ   وٓ طمسد  ظمقا

ذيمر اهلل قمـــز وضمـــؾ  وٓ ا ـــدظمؾ ومـــقام ٓ اعـقـــف وٓ ُاْؽثـِــر ااـــدل وا صـــام سمـــ

واب عــــد قمــــام اؾــــقث ىمؾبــــف سماعمعـــــاد وأصمــــام. كســــلل اهلل اًمعظــــقؿ أن اطفـــــر 

كـا اعمسؾؿلم.  ىمؾقسمـا مـ اًمغؾ واحلسد  ظمقا

 آسم سامة:. 8

 .(3)«شمبسؿؽ ذم وضمف أظمقؽ هللدىمة»: ☺ىمال رؾمقل اهلل 

ـْ قَماِئَشَة ؾ دائاًم مبئاًمشخص اعم ػا  ☺َزْوِج اًمـَّبِلح  ▲ سؿ  قَم

 
ِ
ــاَم يَمــاَن  ☺ىَماًَمـْ : "َمــا َرَأجـْـُ  َرؾُمـقَل اهلل شمـِـِف إِكَّ َضــاطِمًؽا طَم َّــك َأَرى ِمـْـُف َرََقا

ُؿ" َاَ َبسَّ
شمف: هل اًمؾحامت ذم ؾمؼػ أىمىص اًمػؿ.(4)  . رقا

                                                 
 ( رواه مسؾؿ.1)

 (.134قمؿران  أاة )(  ل 2)

 ( رواه اًمؽممذي.3)

 ( م ػؼ قمؾقف.4)



 
                                                                                                              001 

 

 دنابلىالخورىى

 األخالقىالحمودةىى

اًمــــذي شمــــقذم ومقــــف  شمبســــؿ اضــــحؽ يمــــام ذم  ♥وذم مرضــــف 

 .ـ ماًمؽ  اًمبخاري مـ طمدا  أنس سم

وقمــــ طمبقـــ  سمــــ أر صماسمـــ  ىمـــال: "مــــ طمســــ ظمؾـــؼ اًمرضمـــؾ أن ثـــدث 

 هللاطمبف وهق اب سؿ".

أظمــل ذم اهلل: هـــؾ شمب ســـؿ ذم قمؿؾــؽ؟ هـــؾ شمب ســـؿ قمـــد ًمؼـــا  واًمـــداؽ؟ 

هـــؾ شمب ســـؿ قمــــد ًمؼـــا  أوٓدك؟ هـــؾ شمب ســـؿ ذم ؿمـــفر رمضـــان؟ هـــؾ شمب ســـؿ 

 قمـد ًمؼا  اًمـاس وظماهللة اًمػؼرا  وإج ام؟. 

 رهللقد مـ اًمصدىمات  ومليمثر آسم سام.إذا أردت أن اؽقن ًمؽ 

مــــــــذ  ☺ىمـــــــال: "مـــــــا طمجبــــــــل رؾمـــــــقل اهلل      وقمــــــــ ضمراـــــــر 

 .(1)أؾمؾؿ   وٓ ر ين إٓ شمبسؿ ذم وضمفل"

 ارــداـة:. 9

 .(2)« ادوا ناسمقا »: ☺ىمال رؾمقل اهلل 

ومارداــة شمِزاــْؾ إطمؼــاد ومســاوئ إظمــالق وقمـــقان ؾمــعادة اًمعبــاد  اــا 

إمم أظمقــؽ هداــة وؾمــ جد أثرهــا ذم ذًمــؽ   مـــ سمقـــف وسمــلم أظمقــف ؿمــحـا  أهــدِ 

 وارداة ًمقس  سمؼقؿ فا احاداة سمؼدر ىمقؿ فا اعمعـقاة.

وىمبـــؾ ا هـــدا  شمصـــػقة اًمـقـــة وأن شمؽـــقن اسم غـــا  وضمـــف اهلل قمـــز وضمـــؾ ٓ 

 ًمغرض دكققي.

 ومـ إؿمخاص اًمذاـ همػؾـا قمـ شمؼداؿ اردااا رؿ:

 أ. اًمعامًمة  وا دم ذم سمققت.

                                                 
 ( رواه اًمبخاري.1)

 ( رواه اًمبخاري ذم إدب اعمػرد.2)
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 ب. آـمػال. 

 قاك( ًمؾشخص اًمذي اشـرب اًمدظمان. ج. اهدا  )ؾم

ًمـــداـ سمعــض ارـــدااا أو إقمطــائفؿ سمعـــض اًمـؼــقد ًم قزاعفـــا  د. اهــدا  اًمقا

 ذم اًمعقد. 

 إطمسان اًمظـ سماًمـاس واًم امس إقمذار رؿ:. 10

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ﴿ىمــــــال شمعــــــامم: 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

اًمسـق  . واعمؼصقد سمـاًمظـ: أي فمــ (1)﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

 سماعمسؾؿلم.

َـّ ىمــال:  ☺  أن رؾمــقل اهلل     وقمـــ أر هراــرة  ــ ــايُمْؿ َواًمظَّ "إِاَّ

َـّ َأيْمَذُب احْلَِداِ "  .(2)وَمِننَّ اًمظَّ

د سمــاًمظـ اًم فؿــة اًم ــل ٓ ؾمــب  رــا  يمؿـــ ♫ىمــال اًمؼرـمبــل  : "اعمــرا

 ا فؿ رضماًل سماًمػاطمشة مـ همػم أن اظفر قمؾقف ما اؼ ضقفا". أ.ـه

سمؼة ا بــلم أن اًمظـــ اًمســـق  اؽــقن هللــاطمبف  صمـــاًم ومـــ ظمــالل إدًمــة اًمســـا

كــــف اعمســــؾؿلم وقمــــدم  سمــــذًمؽ  واًمقاضمــــ  قمــــغم اعمســــؾؿ إطمســــان اًمظـــــ سمنظمقا

 شمـؼصفؿ وإفمفار معاابفؿ واًمشامشمة هبؿ واؾ ؿس إقمذار رؿ.

أنــف ىمــال: "ٓ شمظـــ سمؽؾؿــة هللــدرت مـــ      ومؼــد روي قمـــ قمؿــر 

ً وأن  دمد را ذم ا ػم حمؿال"ؿمـرأظمقؽ   . (3)ا

                                                 
 (.12( احلجرات  أاة )1)

 ( م ػؼ قمؾقف.2)

 (. 4/188( ذيمره اسمـ يمثػم ذم شمػسػمه )3)
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ىمــال: "إذا سمؾغــؽ قمـــ أظمقــؽ ر  شمؽرهــف ومــاًم ؿس ًمــف  ةىمالسمــ وقمـــ أر

 قمذرًا. ومؼؾ: ًمعؾ ًمف قمذرًا ٓ أقمؾؿف".

 اًم قاضـع:. 11

 .(1)﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿ىمال اهلل شمعامم: 

َ »: ☺ىمـال: ىمـال رؾمـقل اهلل      وقمـ قمقاض سمـ محـار  إِنَّ ا َّ

ــك َٓ َاْػَخــَر َأطَمــٌد قَمــغَم  َضــُعقا طَم َّ  َأطَمــٍد َوَٓ َاْبِغــك َأطَمــٌد قَمــغَم َأْوطَمــك إمَِمَّ َأْن شَمَقا

واـبغـــــل ًمــــــا أن ك قاضـــــع مـــــع ا ـــــدم واًمســـــائؼلم واًمضـــــعػة مــــــ  .(2)«َأطَمـــــدٍ 

 اعمسؾؿلم وهمػمهؿ.

أنــف مــر      مــا روي ذم احلــدا   قمـــ أنــس  ☺ومـــ شمقاضــعف 

 .(3)اػعؾف" ☺قمغم هللبقان ومسؾؿ قمؾقفؿ  وىمال: "يمان رؾمقل اهلل 

ـــــــــــ». ىمـــــــــــال: ♥ومــــــــــــ شمقاضـــــــــــعف  راع ًمـــــــــــق ُدقمقـــــــــــُ  إمم يمِ

 .(4)«ٕضمب 

 ☺مـــا يمـــان رؾمـــقل اهلل  ▲وقمـــ إؾمـــقد ىمـــال: ىمؾـــ  ًمعائشــة 

ت اًمصـــالة ضــــراصــــع إذا دظمـــؾ سمق ـــف؟ ىماًمـــ : "يمـــان ذم مفــــة أهؾـــف  ومـــنذا طم

 .(5)ظمرج ومصغم"

وقمــــــ هشـــــام سمــــــ طمســـــان ىمـــــال: "ذيمـــــروا اًم قاضـــــع قمــــــد احلســــــ وهـــــق 

ؾمـــــــايم  طم ـــــــك إذا أيمثـــــــروا قمؾقـــــــف. ىمـــــــال: ِ َ أرايمـــــــؿ ىمـــــــد أيمثـــــــرشمؿ اًمؽـــــــالم ذم 

                                                 
 (. 215( اًمشعرا   أاة )1)

 ( رواه مسؾؿ. 2)

 ( م ػؼ قمؾقف. 3)

 ري.( رواه اًمبخا4)

 ( أظمرضمف اًمبخاري. 5)
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: أي ر  اًم قاضــع اــا أبــا ؾمــعقد؟ ىمــال: جــرج مـــ سمق ــف ومــال اًم  قاضــع؟ ىمــاًمقا

 اؾؼك مسؾاًم إٓ فمـ أنف ظمػم مـف".

 احل  ذم اهلل:. 12

ـــُف ذم » ☺  قمــــ اًمـبـــل     قمــــ أر هراـــرة  َأنَّ َرضُمـــاًل َزاَر َأظًمـــا ًَم

ــامَّ أَ  ــِف َمَؾًؽــا وَمَؾ
ــُف قَمــغَم َمْدَرضَم ِ ُ ًَم ــٍة ُأظْمــَرى وَمَلْرهلَلــَد ا َّ ـَ ىَمْرَا ــ ــاَل: َأجْ ــِف. ىَم تَــك قَمَؾْق

ـْ كِْعَؿٍة شَمُرهْبَا.  شُمِراُد. ىَماَل: ُأِراُد َأظًما زم ذم َهِذِه اًْمَؼْرَاِة. ىَماَل: َهْؾ ًَمَؽ قَمَؾْقِف ِم

 إًَِمْقـَؽ سمِـَلنَّ 
ِ
. ىَماَل: وَمِنكحك َرؾُمقُل ا َّ  قَمزَّ َوضَمؾَّ

ِ
ىَماَل: َٓ هَمػْمَ َأنحك َأطْمَبْبُ ُف ذم ا َّ

 َ  .(1)«ىَمْد َأطَمبََّؽ يَماَم َأطْمَبْبَ ُف وِمقفِ  ا َّ

وماعمحبـــــة اًمباىمقـــــة واًمدائؿـــــة هـــــل اعمحبـــــة ذم اهلل قمـــــز وضمـــــؾ  أمـــــا اعمحبـــــة 

 .ذًمؽ اعمحبقب ٕضمؾفاًمدكققاة شمزول سمزوال 

 ا طمسان إمم اًمـاس:. 13

 .(2)(ھ ھ ھ ھ ے ے)ىمال شمعامم: 

ًمـــة أو كصـــح أو دٓ ؿمـــػاقمة أو   قمؾـــؿاـشــــر إمـــا  وا طمســـان إمم اًمــــاس

وهمــــػم ذًمــــؽ مـــــ سمظفــــر اًمغقــــ  رــــؿ اًمــــدقما  سمأو فؿ  حــــؾ مشــــايمؾسمظمــــػم  أو 

 أنقاع ا طمسان اًمؼقزم واًمػعكم.

طـــػمة أظمـــذ ؿمـــعؾة مــــ اعمإذا يماكـــ  اًمؾقؾـــة  ويمـــان زسمقـــد اًمقـــامل  

اًمـار ومطاا قمغم قمجائز احللح ومؼال: "أترادون كارًا؟ ومنذا أهللبح ـماا قمـغم 

. ومؼال: أخؽؿ ذم اًمْسقق طماضمة  ؟ أترادون ؿمقئًا".قمجائز احللَّ

                                                 
 ( رواه مسؾؿ.1)

 (.195  أاة )بؼرة( اًم2)
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 اًمؽرم وا كػاق ذم وضمقه ا ػم:. 14

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴿ ىمــال شمعــامم:

 .(1)﴾ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب

َمَثـــَؾ »اؼـــقل:  ☺  أنـــف ؾمـــؿع رؾمـــقل اهلل     وقمــــ أر هراـــرة 

ـْ طَمِداــٍد ىَمــدِ  ِق  يَمَؿَثــِؾ َرضُمَؾــلْمِ قَمَؾــْقِفاَم ضُمـََّ ــاِن ِمــ ْت  اًْمَبِخقــِؾ َواعْمَُ َصــدح اْضــُطرَّ

َق سمَِصَدىَمٍة اْكَبَسَطْ   اَم شَمَصدَّ ُق يُمؾَّ ىِمقِفاَم  وَمَجَعَؾ اعْمَُ َصدح ِاَم َوشَمَرا َأجِْدهِياَم إمَِم صُمَدهيح

اَم َهؿَّ سمَِصَدىَمٍة ىَمَؾَصْ   َك َأنَاِمَؾُف َوشَمْعُػَق َأثََرُه  َوضَمَعَؾ اًْمَبِخقُؾ يُمؾَّ قَمـُْف طَم َّك شُمَغشح

ــــاَوَأظَمــــَذْت يُمــــْؾ   «طَمْؾَؼــــٍة َمَؽاَ َ
ِ
َاُؼــــقُل:  ☺. ىَمــــاَل: وَمَلنَــــا َرَأجـْـــُ  َرؾُمــــقَل ا َّ

ُع" ُعَفا َوَٓ شَمَقؾمَّ سمِِنهلْلَبِعِف ذم ضَمْقبِِف وَمَؾْق َرَأجَْ ُف ُاَقؾمح
(2) . 

ااُـّــُة: اًمــدرع. ومعـــاه أن اعمـػــؼ يمؾــام أنػــؼ ؾمــبغ  وـماًمــ  طم ــك دُمــرَّ  

شمف.  ورا ه  ولػل رضمؾقف وأثر مشقف وظمطقا

وىمــال قمبــد اهلل سمـــ اًمعبــاس ٓسمـــ أظمقــف: "إن أومضــؾ اًمعطقــة مــا أقمطقــ  

 اًمرضمؾ ىمبؾ اعمسلخة  ومنذا ؾملخؽ ومنكام شمعطقف صمؿـ وضمفف طملم سمذًمف إًمقؽ!"

اــــؽمك أن  طمــــدٌ أراد أ إذاوىمــــد قمقشمــــ  سمعضــــفؿ ذم يمثــــرة اًمـػؼــــة ومؼــــال : "

 ىماًمقا: ٓ". ؟ومقف ؿمقئاً  مـزًمف  هؾ ادعُ 

                                                 
 (.39( ؾمبل  أاة )1)

 ( م ػؼ قمؾقف.2)
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 مشاريمة اًمـاس أطمقارؿ:. 15

ــــُؾ »: ☺ىمــــال: ىمــــال رؾمــــقل اهلل      ـعامن سمـــــ سمشــــػم قمـــــ اًمــــ َمَث

ِهْؿ َوشَمَرامُحِِفْؿ َوشَمَعاـُمِػِفْؿ َمَثُؾ اْاََسِد  إَِذا اؿْمَ َؽك ِمـُْف قُمْضٌق  دح اعْمُْمِمـلَِم ذم شَمَقا

ك َفِر َواحْلُؿَّ  .(1)«شَمَداقَمك ًَمُف ؾَماِئُر اْاََسِد سمِاًمسَّ

      روى أنــس اًمـــاس ذم أطمــقارؿ مــا  ☺مشــاريمة اًمرؾمــقل  

اــــا أم »دظمــــؾ قمــــغم أم ؾمــــؾقؿ ومـــرأى أبــــا قمؿــــػم طمزاـــــا. ومؼــــال:  ☺أن اًمـبـــل 

ىماًم : اا رؾمقل اهلل مات ُكغػمه. ومؼال رؾمقل  «ؾمؾقؿ ما سمال قمؿػم طمزاـًا؟

 .(2)«اا أبا قمؿػم ما ومعؾ اًمـغػم»: ☺اهلل 

ومــــ مشـــاريمة اًمــــاس أطمـــقارؿ: طمضـــقر اًمـــزواج  وزاـــارة مراضـــفؿ  

 وإشمباع ضمـائزهؿ.

 

│

                                                 
 ( م ػؼ قمؾقف. 1)

 ( م ػؼ قمؾقف. 2)
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احـــال كعؿـــة مــــ اهلل قمـــز وضمـــؾ ًمؾعبـــد اًمصـــاًمح سمـــف اؼـــقم طمقاشمـــف واـػـــع 

كف اعمسؾؿلم  وًمؾامل ضقاسمط   :مـفاإظمقا

 ☺* اضم ـــاب اًمشــبفات واعمعــامالت اًمرسمقاــة  ٕنــف ورد قمـــ اًمـبــل 

أول مــا اـــ ـ مـــ ا كســان سمطـــف  ومؿـــ اؾمــ طاع أن ٓ اليمــؾ إٓ ـمقبــًا »ىمــال: 

 . (1)«ومؾقػعؾ

يمـــؾ مســـؾؿ نـــري أيمـــؾ احلـــالل  وٓ اـخـــدع سم ؾـــؽ  * واًمقاضمـــ  قمـــغم

ز اًم عامؾ هبا. معرومةاعمسا ات إٓ سمعد سمعض ا قمالكات قمـ   ضمقا

 :* أهللـاا اًمـاس ذم احال

قمــــــــغم كػســــــــف وأوٓده  وطمــــــــرم كػســــــــف مـــــــــ سماحــــــــال هللـــــــــػ سمخــــــــؾ  -1

  ا طمقاشمــــف ذم ؿمـــــؼدمــــد آؾمــــ ؿ اع سمــــف وإفمفــــار كعؿــــة اهلل قمـــــز وضمــــؾ قمؾقــــف  

ىمف اًمققم ىمبؾ وأوٓده ذم قمـا  ومق ؿـ  غد.اًمقن ومرا

هللـػ اـػؼ قمـغم أوٓده واؼيضـ طمـقائجفؿ  وًمـقس ًمـف مسـا ة ذم  -2

 جمآت ا ػم وآطمسان إمم اًمـاس.

هللـــــــػ اؼــــــقم سماًمـػؼــــــة قمــــــغم أهؾــــــف  وابــــــذل ا ــــــػم وا طمســــــان إمم  -3

 اًمـاس  وهذا اًمصـػ مـ أومضؾفؿ.

ًمــقس يمــان احــال ذم اــدك: وم ــك : "-رمحــف اهلل شمعــامم-اؼــقل اسمـــ اًمؼــقؿ 

 ك وًمق يمثر".ضـرذم ىمؾبؽ   ا

                                                 
 .( رواه اًمبخاري1)



 
                                                                                                              

 دنابلىالخورىى

 007ىالمـــالىى

 

: احلـرامسمذًمـف ذم   ــ ًمؾبق  أن ابذل احال ذم ـمرىمف  ولوقمغم اًمعاىمؾ ا

أنػؼــــف ومـــــ أجـــــ  ...وماًمــــف ومــــقام»ذم احلــــدا :  ☺ٕنــــف ورد قمـــــ اًمـبــــل 

 .(1)«ايم سبف...

واحـــــــال إذا   شمـ ػـــــــع سمـــــــف ذم طمقاشمـــــــؽ  أن ػـــــــع سمـــــــف ورصم ـــــــؽ مــــــــ سمعـــــــدك  

 واًمقؾمطقة ذم إمقر مطؾقسمة.

. أي: اعقضـــــــــــــف (2)﴾ی ی ی ی جئ حئ﴿ىمـــــــــــــال شمعـــــــــــــامم: 

 قماضماًل أو  ضماًل.

 إن يمان ا كسان ذو مال يمثػم  ومؾقجعؾ ًمـػسف طمظًا مـ اًمقىمػ.  شمـبقف:

  * وتا ادل قمغم أ قة اًمقىمػ:

ريض اهلل قمــفؿ -أن أيمثر اًمصحاسمة ضمعؾقا ٕنػسفؿ وىمػًا ىمبـؾ مـق ؿ 

 .-أ علم

: "اقمؾـــــــؿ أن -شمعـــــــامم رمحـــــــف اهلل–ىمـــــــال اًمشـــــــقخ قمبـــــــداًمرمحـ اًمســـــــعدي 

قؾ اعمـــاومع مـــ أقمظــؿ مــا اــدظمؾ ذم باًمقىمــػ اًمــذي هــق نبــقس إهللــؾ وشمســ

ها وأيمثرها ومائدة  وهق مـ إقمامل اًم ل ٓ شمـؼطـع سمؿـقت ا طمسان وأقمال

 ا كسان ومـ أصمار اًم ل شمبؼك ىمال اهلل شمعامم:

إذا مـــات اسمــــ  دم اكؼطـــع قمؿؾـــف إٓ مــــ صمـــالث: هللـــدىمة »: ☺وىمـــال 

 . (3)«اـ ػع سمف  أو وًمد هللاًمح ادقمق ًمفضماراة  أو قمؾؿ 

                                                 
 ( رواه اًمؽممذي.1)

 (.39( ؾمبل  أاة )2)

 ( رواه مسؾؿ.3)



 
                                                                                                              008 

 

 دنابلىالخورىى

 المـــالىىى

يمــــؾ وىمــــ  وزمــــان  ذم وماًمصــــدىمة اااراــــة: يمإوىمــــاا ااــــاري كػعفــــا 

ؾمق  يمان وىمػًا ًمؾؿصاًمح اًمعامة يماعمجاهداـ واعمعؾؿلم واعم عؾؿلم  ومــ 

د أو قمـغم ومؼـرا   اؼقم سمقفمقػة مـ اًمقفمائػ اًمداـقة أو ظماهللة ًمطائػة أو أومـرا

ان اًمـــاومع  وإن يمــان ا ػــاوت كػعــف  ومســايملم  ومؽــؾ هــذا مـــ ـمــرق ا طمســ

 ـه. وطمصقل يمامل وىمػف" أ.

 

│



 
                                                                                                              

 دنابلىالخورىى

 009ىالنظافظىوالتجمولىوالصحظى

 
 

 ؾ واًمصحةاًمـظاومة واًم جؿْ 
 

 اًمـظاومة.. 1

 ا مـــ إمــقر ضـــرإن اًمـظاومــة مـــ أؾمــباب هللــحة إضمســام و ارــا وك

ف ا ؾمالم قمـااة ومائؼة  وًمـ اؽقن اًمشخص حمـؽمم اااكـ  أٓ إذا  اًم ل وضمَّ

سمف وهقئ ـــــف شــــــريمـــــان ذم مطعؿـــــف ومشمعفـــــد ضمســـــؿف سمـــــاًم ـظقػ واًم فـــــذا   و

ا اهللــة سمعقــدًا قمـــ إدران اعمؽــدرة  وإطمــقال اعمـػــرة  واًمشــخص اًمــذي  

ٓ هي ؿ سمـظاومة ضمسؿف دمده مفؿقمًا مغؿقمًا حا اـبع  مـ ضمسؿف اًمروائح 

 اًمؽرهية.

ًمــقٓ »: ☺اًمػـؿ  حــا صمبــ  قمـــ اًمرؾمــقل  وًمؼـد أهــ ؿ ا ؾمــالم سم طفــػم

 .(1)«اكأن اؿمؼ قمغم أم ل ٕمر ؿ سماًمسق

 ؾمــــر اـــدركواًمـــذي اؾحـــظ أمـــراض اًمػـــؿ واًمؾثـــة مــــ إ ـــال شمطفػم ـــا  

د احلاومظة ًمروكؼفـا وؾمـالم فا  دًمؽـًا  مباًمغة ا ؾمالم ذم دًمؽ إؾمـان سماعمقا

 ازاؾ ما اعؾقها وما ج ػل طمقرا.

 .ؾاًم جؿْ . 2

ٻ ٻ ﴿ واقد ا ؾمالم سملن اؽقن اعمر  طمسـ اعمظفر ىمال شمعامم:

 .(2)﴾ٻ ٻ پ پ پ

ٓ ادظمؾ ااـة مـ يمان ذم ىمؾبف مثؼال ذرة مـ »: ☺ؾمقل اهلل ىمال ر

                                                 
 ( رواه اًمبخاري.1)

 (.31( إقمراا  أاة )2)
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 نابلىالخورىدى

 النظافظىوالتجمولىوالصحظىىى

 ومؼـــال رضمـــؾ: إن اًمرضمـــؾ ُثـــ  أن اؽـــقن صمقسمـــف طمســــًا وكعؾـــف طمســــة.. «يمـــؼم

 .(1)«إن اهلل شمعامم  قؾ ث  ااامل»ومؼال: 

 ومال اـبغل ًمؾؿسؾؿ أن اـسك اًمعـااة سمزّاف وكظاوم ف وايم امًمف.

عمسـؾؿلم إمم سمقـق ؿ وًمؼد ام ـد هـذا اًم طفـػم واًم جؿقـؾ مــ أؿمـخاص ا

وـمـــرىمفؿ  ومـــنن ا ؾمـــالم كبـــف إمم لؾقـــف اًمبقـــقت مــــ اًمػضـــالت واًمُؼاممـــات 

ات  ومصــــدرًا ًمؾعؾــــؾ واًمــــروائح اًمؽرهيـــــة  شــــــرطم ــــك ٓ شمؽــــقن وسمــــا ة ًمؾح

: ☺وـمـــــرق اعمســـــؾؿلم ٓسمـــــد أن شمؽــــــقن كظقػـــــة  قؾـــــة  ىمـــــال رؾمــــــقل اهلل 

 .(2)«إماـمة إذى قمـ اًمطراؼ هللدىمة»

أو اًمشـــــقك أو اًمـجاؾمـــــة وهمـــــػم ذًمـــــؽ تـــــا وإذى ذم اًمطراـــــؼ يمـــــاحلجر 

 امذي احاراـ ذم اًمطراؼ.

 اًمصحة. .3

: "ٓ اؿؽــــــ ًمؾجســـــؿ أن اؽـــــقن -رمحـــــف اهلل شمعـــــامم-اؼـــــقل اسمــــــ اًمؼـــــقؿ 

هللحقحًا ما   شمؽـ اًمـػس مطؿئـة ومس ؼرة  وًمـ شمؽـقن اًمــػس ؾمـؾقؿة مـا 

  اؽـ ااسؿ هللحقحًا  أخؿ شمر أن يمثػماً مـ إمراض شمبـدأ سمآضـطراسمات 

 صبقة!" أ. ـه.اًمع

ومؼــــد صمبــــ  أن اًمؼؾـــــؼ مـشــــل اضــــطراسمات يمثـــــػمة ذم وفمــــائػ إقمضـــــا   

وشمؼــاقمس اًمؽــغم قمـــ اًمعؿــؾ واضــطراسمات هضــؿقة  وسمــط  اًمــدورة اًمدمقاــة 

واًم شـــــــاؤم مصـــــــدر اًمـــــــبط  اًم ؿثقـــــــؾ اًمغـــــــذائل وومؼـــــــدان اًمشـــــــفقة ًمؾطعـــــــام  

واًمـحاومـــــة واًمضـــــعػ  وًمــــــ اؽـــــقن اًمعـــــالج كاضمحـــــًا إٓ إذا قمـــــاًم  اًمــــــػس 

                                                 
 مسؾؿ.( رواه 1)

 ( رواه مسؾؿ.2)



 
                                                                                                              

 دنابلىالخورىى

 010ىالنظافظىوالتجمولىوالصحظى

 

 .وااسؿ معاً 

قمـااـــة ا ؾمـــالم سماًمـظاومـــة واًمصـــحة ضمـــز  ٓ ا جـــزأ مــــ قمـاا ـــف سمؼـــقة  -

اعمســـؾؿلم  وًمؾجســـؿ اًمصـــحقح أثـــر ٓ ذم ؾمـــالمة اًم ػؽـــػم ومحســـ   سمـــؾ ذم 

 .احلقاة ذمشمػاؤل ا كسان 

ع ؿمــرمـ أضمؾ ذًمؽ طمارب ا ؾمالم اعمرض ووومر أؾمـباب اًمقىمااـة سمـام 

 مـ ىمقاقمد اًمـظاومة اًمدائؿة يمام ؾمبؼ. 

ك قمـــــ احلــــدا  سمعــــد اًمعشــــا : ٕنــــف اــــمدي إمم  ــــ ☺أن اًمرؾمــــقل  -

ر اًمعقـلم  اًمشـفقة ًمأليمـؾ  وشمعْؽرِ اًمسفر واًمسفر ًمف أقمراض يمثػمة مـفا امحرا

وضـــعػ ذم اًمبـــدن...واـبغل ًمؾؿســـؾؿ أن اع ـــدل ذم ؿمـــموكف يمؾفـــا مــــ كـــقم 

 .ذم  قع ؿمئقن احلقاة ب: ٕن داــا وؾمطشـروأيمؾ وم

 

│



 
                                                                                                              011 

 

 دنابلىالخورىى

 رباتىالخدورىى

 ررسمات ا دو
 

ؽاكـــة قمظقؿـــة  ذم اًمؼـــر ن اًمؽـــراؿ ؾمـــقرة يمامؾـــة م ااعمـــرأة ذم ا ؾمـــالم رـــ

   ؾمـقة سمــ  مـزاطمؿ )امـرأة -قمؾقفـا اًمسـالم-)ؾمقرة اًمـسا (  وىمصـة مـراؿ 

  ومرقمقن(.

ة لــــ  أن اؽــــقن حمــــؾ اهــــ امم واًمعـااــــة سمــــ د اًمعائؾــــة قــــع اعمرأ مـــــذ  أومــــرا

 ☺إمم اًمرؾمـــــقل  ▲مراطمؾفـــــا إومم مــــــ اًمعؿـــــر  ضمـــــا ت وماـمؿـــــة 

  ؿ أىمعدها سمجقاره. وهق ضماًمسًا وىمام وىمبؾ ضمبقـفا  صم

هؽـــذا اؽــــقن اًمعطــــػ واحلـــــان قمــــغم اًمبـــــات: سمآسم ســــامة وآؾمــــ ؼبال 

أىمقل مـ  اعمػعؿ سماحل  واًم ؼدار  ًمؽـ يمثػماً مـ أسما  هيؿؾ هذا اااك .

د أ  شمؽ.ؾمـرأن  وأن  شمؼرأ هذه اًمؽؾامت همػم ـمراؼ ؽ مع أومرا

 * شمقضمقفات ذم معامؾة اًمبـات:

ؾمــــــػمها ذم قمـــــــ طمــــــال  ــــــاة واًمســــــمال إفمفــــــار احلــــــ  واًم ؼــــــدار ًمؾػ -1

 اًمدراؾمة.

ة اغؾــــــ  قمؾقفــــــا احلقــــــا  ومـــــــ  ـمبقعــــــة -2 واضمــــــ  إدب شمعؾــــــقؿ اعمــــــرأ

اًمبـات وإوٓد مسـائؾ اًمطفـارة واًمصـالة...اًمخ وإن يمـان ٓ ثســ ذًمـؽ 

اــقومر رــؿ سمعــض اًمؽ قبــات أو اًمــؼمام  آًمؽؽموكقــة اًم ــل شم حــدث قمـــ هــذه 

  ـا  هبؿ.اعمقاضقع: ٕن إوٓد  أماكة ل  آقم

فؿــــة ذم احلقــــاة إمــــقر اعمىمبــــال قمــــغم اًمــــزواج اًمػ ــــاة قمـــــد ا  عؾــــقؿشم -3

 :ومـفااًمزوضمقة 

 اطمؽمام وشمؼدار اًمزوج. -أ



 
                                                                                                              

 دنابلىالخورىى

 012ىرباتىالخدورى

 

 ًمقؾة اًمدظمؾة أول ًمقؾة مـ اًمزواج. -ب

 ما سمعد ًمقؾة اًمزواج. -ج

 اؾم ؼبال اًمزوج قمـد ىمدومف مـ اًمعؿؾ. -د

 .شمـظقؿ أوىمات اًمزاارات -ـه

أو ىمقــــام  -أو هللــــقام شمطــــقع -ىمــــرا ة اًمؼــــر ناًم عــــاون قمــــغم اًم ؼــــقى ) -و

 قمؿؾ ـمعام وإهدائف ًمؾجػمان(. -أو هللدىمة شمطقع -ؾقؾاًم

ًمـــــزواج إمـــــا ـمؿعـــــًا ذم راشمبفـــــا إن يماكـــــ  اأبـ ـــــف سمعـــــض أسمـــــا  اؿــــــع  -4

مقفمػــــة  أو احلجــــة سمل ــــا هللــــغػمة أو شمؽؿــــؾ دراؾمــــ فا ااامعقــــة  أو أ ــــا ٓ 

ن ثؽـؿ قمؼؾـف واـزن شم زوج ىمبؾ أظم فا اًمؽبػمة وا ؿ اًمـرومض  وقمـغم إب أ

 .ٓ سمإهقا  اًمشخصقة عشـرإمقر سملمقر اًم

 وضع هدااا شمشجقعقة حلػظ اًمؼر ن اًمؽراؿ ًمؾبـات واًمبـلم. -5

شمرسمقـة اًمبــات مــ ـمػـقًم فـ قمـغم اًمسـؽم  وقمـغم احلقـا  مــ حمـارمفـ  -6

د إ  ة قمغم ذًمؽ.ؾمـرسمارشمدا  اًمؾباس اعمح شؿ أمامفؿ  وا عاون  قع أومرا

 .صـرلداة اًمصالة  وظمصقهللًا اًمػجر واًمعآه امم سم  -7

ؽ اؾِمــبَ وأ ــس ذم أذن اًمػ ــاة أىمــقل إذا ذهــ  احلقــا  طمــؾ اًمــبال . ىمبــؾ ًمِ 

هللـــػان مـــ أهــؾ »: ☺ري ىمــقل اًمـبــل اا شمــذيمَّ ي أو اًمشــػَّ راًمؾبــاس اًمعــا

سمقن هبا اًمــاس  وكسـا  ضـراًمـار   أر ا  ىمقم معفؿ ؾمقاط يملذكاب اًمبؼر ا

احائــؾ ٓ    رؤوؾمــفـ يملؾمـــؿة اًمبخــ يماؾمــقات قماراــات مــائالت تــقالت

 .(1)«رثفا  وإن رثفا ًمققضمد مـ مسػمة يمذا ويمذاوٓ لدن  ادظمؾـ ااـة

                                                 
 ( رواه مسؾؿ.1)
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اًمؼصػم اًمعاري أو اًمبـطؾقن اًمضقؼ هــاك مــ اعجـبفـ  لمقمـدما شمؾبس

ٓ شمؼــقزم: "أنــا    .ـّ   وشم حؿؾــلم أوزارُهــمثؾــؽ شمؼؾقــدًا ًمــِؽ  ـًمباؾمــؽ ومقؾبســ

وماشمف  أجـــ صـــر هبـــ يمــؾ إكســان مســمول قمـــ شمأىمــؾ رـــ اػعؾـــ مــثكم  ٓ ؿمــلن زم

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿ أن ــل؟ مـــ ىمــقل اهلل شمعــامم:

 .(1)﴾ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ

أي: ُاضـــؾقن اًمــــاس ضمـــاهؾلم همــــػم  .﴾ې ې﴿معــــك ىمقًمـــف شمعـــامم: 

 قماعملم سمام ادقمق ؿ إًمقف  وٓ قماروملم سمام اؾزمفؿ مـ أصمام.

ـ آ»: ☺ىمال  مثؾ  صمام مـ شمبعف  ؿصمومـ دقما إمم ضالًمة يمان قمؾقف م

 .(2)«ٓ اـؼص ذًمؽ مـ  صمامفؿ ؿمقئاً 

ة ؾم ؼؾدك ذم يمؾ مؽان شمذهبلم إًمقف؟.  * لقكم يمؿ امرأ

اًمعـــــاري واًمشـــــػاا  ـوسمعـــــض اًمـســـــا  شمؼـــــقل: يمثـــــػم مــــــ اًمـســـــا  اؾبســـــ

 واًمبـطؾقن وًمس  اًمقطمقدة ذم ذًمؽ. 

 ًمقس  اًمعؼمة سمؽثرة اراًمؽلم  إكام اًمعؼمة سمؼؾة اًمـاضملم. -

 .(3)﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۆ ﴿ىمال شمعامم: 

 واًمؼاسمض قمغم داـف ذم زمـ اًمػ ـ ًمُف أضمر قمظقؿ. -

                                                 
 (.25( اًمـحؾ  أاة )1)

 ( رواه مسؾؿ.2)

 (.116( إنعام  أاة )3)
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 ـمرق ايم ساب احلقا : *

. طمقا  ا ضمالل: وهق طمقا  اعمعرومة  وقمغم طمس  معرومة اًمعبد سمرسمـف 1

اؽـــــقن طمقـــــاؤه مــــــف  وذًمـــــؽ سمـــــاًم عرا قمـــــغم اهلل سملؾمـــــامئف احلســــــك وهللـــــػاشمف 

 وقمظؿ ف ذم  ااشمف وأومعاًمف.

ىمبــــة اهلل قمــــز و - ىمــــال اسمـــــ  .(1)﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿ ضمــــؾ. ىمــــال شمعــــامم:مرا

إًمقـــف  : "إن اًمعبـــد م ـــك قمؾـــؿ أن اًمـــرب شمعـــامم كـــافمرٌ -رمحـــف اهلل شمعـــامم-اًمؼـــقؿ 

 ـه. أورصمف هذا اًمعؾؿ طمقاً  مـف ؾمبحاكف  ومجذسمف إمم اطم امل أقمبا  اًمطاقمة" أ.

ومـ أقمبا  اًمطاقمة اًمبح  قمــ مالسمـس حم شـؿة مـاؾمـبة  وابـذل اافـد  -

فـ  ودقمــاة اًم ـصــػم واحــال: واًمصــؼم قمــ غم يمــالم سمعــض اًمـســا  اًم ــل اســخر مـــ

 ونرار اعمرأة  ويمؾ هذا شممضمراـ قمؾقفا وشمرومع درضماشمؽ قمـد اهلل قمز وضمؾ.

اػة اًمعزاـزة اًمبعقـدة شــر: ومفـق طمقـا  اًمـػـقس اًمامـ كػسـف أةطمقا  اعمر -

 قمـ اًمرذائؾ.

 شمـــذيمري اعمـــقت ومـــا سمعـــده  وسمـــامذا شمؼـــاسمؾلم رسمـــؽ اًمـــذي أنعـــؿ قمؾقـــِؽ  -

 ؿ اًمؽثػمة.سماًمـع

هــذه اعمالسمــس اًمعاراــة أو اًمشــػاومة ًمقســ  مـــ ًمبــاس اعمســؾامت  ًمــبُس  -

 .(2)«مـ شمشبف سمؼقم ومفق مـفؿ»: ☺اعمممـات. ىمال 

ة أن ذًمؽ ؾمب  -  اهللاسمة سماًمعلم واحلسد.ًم أن شمعؾؿ اعمرأ

 قمل.شـراًم عرض ًمؾ فؿة وؾمق  اًمظـ سماًمؾباس همػم اًم -

اعمحاؾمــــــ أمـــــام  اًمقىمـــــقع ومـــــقام طمـــــرم اهلل قمـــــز وضمـــــؾ  وذًمـــــؽ سمنفمفـــــار -

                                                 
 (.14( اًمعؾؼ  أاة )1)

 ( رواه أمحد  وأبق داود.2)
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 اًمـسا  تا اغري سمعضفـ سمبعض.

 .ااقال(؟ -يمقػ ن سبلم إضمر قمـد اؾم خدام اراشمػ )اًمثاسم * 

صمــقاب هللــؾة اًمــرطمؿ قمـــد حمادصم ــؽ ًمــذوي رمحــؽ. ىمــال رؾمــقل اهلل  -1

 .(1)«مـ رسه أن ابسط ًمف ذم رزىمف  واـسل ًمف ذم أثره ومؾقصؾ رمحف»: ☺

قمــــد اشمصـــاًمؽ ًمؾســـالم  صمـــقاب إدظمـــال اًمســــرور قمـــغم مــــ نـــادصملم  -2

 واًمسمال قمـ إطمقال. 

صمــــقاب اًمؽؾؿــــة اًمطقبــــة  ذم مؽاحــــات اًم فـئــــة أو اًم عزاــــة وهمػمهــــا.  -3

  .(2)«اًمؽؾؿة اًمطقبة هللدىمة»: ☺ىمال رؾمقل اهلل 

اطم سبل كقة اًمعبادة واًم ؼرب إمم اهلل قمـد اؾم خدامؽ ًمؾفاشمػ سمام  -4

 اػقد قمؿقمًا. 

ارـــاشمػ )ااـــقال( ًمعؿــــؾ اطم ســـبل احلػـــاظ قمـــغم وىم ــــؽ سماؾمـــ عامل  -5

أيمثــــر مـــــ قمبــــادة ذم وىمــــ  ىمصــــػم يمســــامع ىمــــرا ة ىمــــر ن أو يمؾؿــــة وقمظقــــف  أو 

ئد واًمعبارات ااؿقؾة.   إرؾمال سمعض اًمػقا

أمــــــا ارــــــاشمػ )اًمثاسمــــــ ( مثــــــال: مؽاعمــــــة هاشمػقــــــة دمراـفــــــا مــــــع واًمــــــدشمؽ 

ًمــــداـ  هللــــؾة اًمــــرطمؿ  إدظمــــال  ؾم ح ســــبلم ومقفــــا اًمعبــــادات اًم اًمقــــة: ةسمــــر اًمقا

ؿة  ىمضـــا  طماضم فـــا إن يمـــان رـــا طماضمـــة  اًمؽؾؿـــة اًمطقبـــة  اًمســــرور قمـــغم مســـؾ

أضمــــر اًمســـــالم ذم سمدااـــــة و ااــــة آشمصـــــال واًمـــــدقما  سمــــاًم قومقؼ واًمثبـــــات قمـــــغم 

 اًمداـ طم ك اعمامت...إًمخ[.

أضمــر ىمضــا  طمــقائ  اعمســؾؿلم قمـــدما شم صــؾ سمــؽ مـــ شمطؾــ  مـــؽ  -6

سمعض احلاضمات أو اعمساقمدة ذم طمؾ مشـؽؾة شمعـاين وىمـد اسـ دقمك آمـر أن 

                                                 
 م ػؼ قمؾقف. ( 1)

 اًمبخاري. ( رواه 2)



 
                                                                                                              

 دنابلىالخورىى

 017ىرباتىالخدورى

 

ل سمآشمصــــال هاشمػقـــًا هبــــا قمـــدة مــــرات مــــ أضمــــؾ ىمضـــا  طماضم فــــا. ىمــــال شمؼـــقم

 .(1)«مـ يمان ذم طماضمة أظمقف يمان اهلل ذم طماضم ف»: ☺رؾمقل اهلل 

ر  -7 اطم سبل إضمر قمـد اؾم خدامؽ ًمؾفاشمػ أن اساقمدك قمـغم اًمؼـرا

ــــــا سمــــــف. ىمــــــال شمعــــــامم: ڃ ڃ ﴿ ذم اًمبقــــــ  ومــــــذًمؽ أمــــــر ثبــــــف اهلل: ٕنــــــف أمرك

اشمػ ًمؾ ؼؾقــــــــؾ مـــــــــ طماضم ــــــــؽ إمم   ومبنمؽاكــــــــؽ اؾمــــــــ خدام ارــــــــ(2)﴾ڃ

ا روج يماًمسمال قمـ سمعـض إىمـارب  أو اًم ليمـد مــ وضمـقد مـا شمراداــف ذم 

اعمؽـــان اًمـــذي ؾم ؼصـــداـف ىمبـــؾ اًمـــذهاب إًمقـــف ًمـــئال شمضـــطري ًمؾخـــروج مــــ 

 مـزًمؽ قمدة مرات.

صمــــــقاب ًمؾــــــدقمقة إمم ارــــــدى واًمدًٓمــــــة قمــــــغم ا ــــــػم قمـــــــدما شمؼــــــقملم  -8

راؼ ااقال شمعؾــلم مــ ظمالرـا سمبعض اعمؽاحات أو إرؾمال اًمرؾمائؾ قمـ ـم

قمـــــ إىمامــــة حمــــا ة أو شمــــدًمقؾ قمــــغم يم ــــاب كــــاومع أو أي قمؿــــؾ هللــــاًمح  ىمــــال 

ـ إضمر مثؾ أضمقر مـ شمبعف »: ☺رؾمقل اهلل  مـ دقما إمم هدى يمان ًمف م

  هؽــذا ا ضــاقمػ أضمــرك سمعــدد (3)«ٓ اـــؼص مـــ ذًمــؽ مـــ أضمــقرهؿ ؿمــقئاً 

 اًمذاـ اس جقبقن ًمؽ.

اــــامن مــــا أن اســــؿعـ قمـــــ ظمــــالا وسماعمؼاسمــــؾ هـــــاك كســــا  ضــــعقػات ا 

سمســـقط سمـــلم اصمـ ـــلم إٓ اشـــعؾـ كـــار اًمعـــداوة قمــــ ـمراـــؼ ارـــاشمػ ومفـــذه شمػســـد 

زوضمـة قمــغم زوضمفــا  وشمؾـؽ نــرض إظمــرى قمـغم أم زوضمفــا أو قمــغم زوضمــة 

قمـــــذاب اهلل  ومؼـــــد ىمـــــال  اأبـفـــــا...إًمخ  ومؾق ؼـــــلم اهلل هـــــمٓ  اًمـســـــقة وجاومــــــ

   .(4)«ٓ ادظمؾ ااـة كامم»: ☺رؾمقل اهلل 

                                                 
 م ػؼ قمؾقف. ( 1)

 (. 33إطمزاب  أاة )( 2)

 رواه مسؾؿ. ( 3)

  م ػؼ قمؾقف.( 4)
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 عؾؿ واًمعؿؾاًم
 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ : ىمــــــــــال شمعــــــــــامم

 ☺  ومقلمر اهلل قمـز وضمـؾ كبقـف (1)﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 سماًمزاادة مـ اًمعؾؿ.

ــــــــــداـ. ىمــــــــــال  ــــــــــادروا سمطؾــــــــــ  اًمعؾــــــــــؿ ومعرومــــــــــة أطمؽــــــــــام اًم إظمــــــــــقاين: سم

مــ ؾمـؾؽ ـمراؼـا اؾـ ؿس ومقــف قمؾـام ؾمـفؾ اهلل ًمـف ـمراؼــا »: ♥

 .(2)«إمم ااـة

  ســراـان  ومنن شمـرك أطمـد ا هؾـؽ وظموماًمعؾؿ اؼؽمن مع اًمعؿؾ ومفام ىمر

ومؽـــ قماحــًا أو مــ عؾام أو مســ ؿعًا أو حمبــًا  وٓ شمؽـــ ا امســة وهــل اعمــبغض 

 ٕهؾ اًمعؾؿ. 

 )قمؾؿ سمال قمؿؾ يمشجر سمال صمؿر(.

 ىمال ؾمػقان اًمثقري: "أيمثروا مـ إطمادا   ومن ا ؾمالح". 

ؾ ومبــــاًمعؾؿ واًمعؿــــؾ شمصــــػق احلقــــاة واــــزداد اعمــــر  شمؼرسمــــًا إمم اهلل قمــــز وضمــــ

ومؽـؿ مــ    سمػعؾ اًمطاقمات وشمرك اعمـؽرات  وماًمعؾؿ ثرؾمؽ واحـال نرؾمـف

ٕ ـــؿ ورصمـــة إنبقـــا    ُاـَْســـق ل ذيمـــره إٓ اًمعؾـــام ؟ ومـــن ؿ  ـمقـــ  مـــات وكســـ

 صمقا اًمعؾؿ.إنبقا    اقرصمقا داـارًا وٓ در ًا وإكام ورَّ 

وماًمعؾؿ كقر واافؾ فمالم  وظماهللة هذه إجام اًم ل يمثرت ومقفا اًمبدع 

 اًمعاومقة. اًمسالمة ويمقات  كسلل اهلل شـرواًم

                                                 
 (.114( ـمف  أاة )1)

 ( رواه مسؾؿ.2)
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ا اًمعؾقم شمعؾؿ اًمؼر ن اًمؽراؿ سماًم ـدسمر واًمـ ػفؿ قمــ معاكقـف  ؿمـرومـ أ

صمؿ اًمصحقحلم اًمبخاري ومسؾؿ  وماًمعؿر ىمصػم ومال شمـظر إمم اراًمـؽ يمقـػ 

هؾـــــؽ وًمؽــــــ اكظـــــر إمم اًمــــــاضمل يمقـــــػ كجـــــا  وماًمعـــــا  اًمعامـــــؾ سمـــــاًمعؾؿ دمـــــد 

ڭ ۇ ﴿ىمــــال شمعــــامم:  ☺ًمـبــــل ًمســـــة ا وومؼــــاً   طمريماشمــــف وؾمــــؽـاشمف

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

 .(1)﴾ې ې ې ى

 أوٓدكا ا عؾؿقن اًمعادات أيمثر تا ا عؾؿقن اًمعبادات. 

يمؾؽــــؿ راع ويمؾؽــــؿ »ىمــــال:  ☺قمـــــ اًمـبــــل  ¶قمـــــ اسمـــــ قمؿــــر 

ة راقمقـة  مسمول قمـ رقمق ف إمػم راع  واًمرضمؾ راع قمغم أهـؾ سمق ـف  واعمـرأ

 (2)«ويمؾؽؿ مسمول قمـ رقمق فقمغم سمق  زوضمفا ووًمده  ومؽؾؽؿ راع 

ذم احليمـؾ  ☺وماًمقاضم  قمغم إب وإم شمعؾـقؿ إبــا  هـدي اًمـبـل  

ب وقمــــد دظمـــقل ا ـــال  وقمــــد اًمــــقم  وذم ؿمـــمون احلقـــاة اًمققمقـــة  شــــرواعم

 ومؽام ىمقؾ إن شمبذر ظمػماً دمـل ما زرقم .

دمـ  مس قطمشـًا مــ اًمعؾـؿ وٓ شمـلنس سمـاًمعؾؿ مـا  ومال شمـلنس سماًمعؿـؾ مـا

ذم اًمعؿـــؾ  وًمؽــــ ا ـــع سمقــــفام وإن ىمـــؾ كصـــقبؽ مـفـــا  وهـــؾ  اً صــــريمــــ  مؼ

أدرك مــــــــ أدرك مــــــــ اًمســـــــؾػ احاضـــــــلم اًمـــــــدرضمات اًمُعـــــــغم إٓ سمـــــــنظمالص 

راق مــ اًمـدكقا  وهـؾ  اعمع ؼد  واًمعؿـؾ اًمصـاًمح واًمزهـد اًمغاًمـ  ذم يمـؾ مـا

 اًمســــــعادة اًمعظؿــــــك إٓ سماًم شــــــؿػم ذم اًمســــــعل واًمــــــرىض إمموهللــــــؾ احلؽــــــام  

 احلاضمة ًمؾسائؾ واعمحروم. سماعمقسقر  وسمذل ما ومضؾ قمـ

وقمـــــ أر إؾمــــحاق ىمــــال: "ىمقــــؾ ًمرضمــــؾ مـــــ قمبــــد اًمؼــــقس أوِص. ىمــــال: 

                                                 
 (.28( وماـمر  أاة )1)

 ( رواه اًمبخاري.2)
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 دنابلىالخورىى

 ىالطلمىوالطملىى

 . (1)اطمذروا ؾمقا"

ىمـال سمعضـفؿ: اـمؾـ  ذم احلقـاة اًمعؾــؿ واحـال  اًمعؾـؿ  زاًمـة اافـؾ قمـــ 

كػســـــؽ وقمــــــ اعمـــــممـلم  واحـــــال ٓؾمـــــ عامًمف ومـــــقام اـــــريض اهلل قمـــــز وضمـــــؾ ٓ 

دكقا ومعؾقـــــف سمـــــاًمعؾؿ  ومــــــ أراد ًمؾ ؽـــــاصمر واًم بـــــاهل  ويمـــــام ىمقـــــؾ: مــــــ أراد اًمـــــ

 أظمرة ومعؾقف سماًمعؾؿ  ومفذا ادل قمغم ومضؾ اًمعؾؿ.

: "ما يم بـ  طمـداثًا إٓ وىمـد قمؿؾـ  ♫سمـ طمـبؾ ىمال ا مام  أمحد 

اطم جؿ وأقمطك أبـا ـمقبـة داــارًا  وماطم جؿـ   ☺ر أن اًمـبل  سمف  طم ك مرَّ 

 وملقمطق  احلجام داـارًا".                     

"إن أظمـــقا مـــا أظمـــاا إذا وىمػـــ  قمـــغم احلســـاب أن  ىمـــال أبـــق اًمـــدردا :

 ".َ  ؿْ ؾِ سمام قمَ  َ  ؾْ ؿِ ومامذا قمَ  َ  ؿْ ؾِ اؼال زم: ىمد قمَ 

ــــــاًمعؾؿ ♥أظمــــــقاين: ًمـــــــ كعــــــرا ؾمــــــــ اعمصــــــطػك    إٓ سم

وماًمقؾمائؾ م اطمة وا مؽاكقات م قومرة وهلل احلؿد  وما قمؾقؽ إٓ اًمعزاؿـة 

 . قمغم ذًمؽ

 ؾة".: "ـمؾ  اًمعؾؿ أومضؾ مـ هللالة اًمـاوم♫ اؼقل اًمشاومعل

همـػم قمؾـؿ يمـان مـا اػسـد  قمـغموقمـ قمؿر سمـ قمبداًمعزاز ىمال: "مـ قمؿـؾ 

 أيمثر تا اصؾح".

وىمقــؾ ًمعطــا  سمـــ رسمــاح: "مــا أومضــؾ مــا أقمطــل اًمعبــاد؟ ىمــال: اًمعؼــؾ قمـــ 

 اهلل قمز وضمؾ".

وىمـــال قمبـــداًمرمحـ سمــــ مفـــدي: "اًمرضمـــؾ إمم اًمعؾـــؿ أطمـــقج إًمقـــف مــــف إمم 

 .ب"شـرإيمؾ واًم

 

 

                                                 
 ( اىم ضا  اًمعؾؿ واًمعؿؾ  ًمؾبغدادي.1)
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 هؾ مـ مشؿر إمم ااـة
 

ــــة هـــل مطؾـــ  اعمـــممـلم وأمـــؾ اًمصـــادىملم ورضمـــا  اعم ؼـــلم. ىمـــال اًمـبـــل اا

. ىمــــال: أتشــــفد وأىمــــقل: مهللا إين «يمقــــػ شمؼــــقل ذم اًمصــــالة؟»ًمرضمــــؾ:  ☺

أؾمــــلخؽ ااـــــة وأقمــــقذ سمــــؽ مـــــ اًمـــــار. أمــــا أين ٓ أطمســـــ دكــــدك ؽ وٓ دكدكــــة 

 . كدكدن: أي دقماؤكا طمقل ذًمؽ.(1)«طمقرا كدكدن»: ☺معاذ. ومؼال اًمـبل 

 ض إقمامل اًم ل شمدظمؾ ااـة سمرمحة اهلل قمز وضمؾ:وهذه سمع* 

ك سمـــاهلل ؿمـــقئًا  قمــــ أر شــــرمــــ مـــات وهـــق اشـــفد أن ٓ إ  إٓ اهلل و  ا

ين  أنف مـ مـات ٓ شـرأتاين ضمؼماؾ ومب»ىمال:  ☺  أن اًمـبل     ذر 

وإن »ق وإن زكـــك. ىمـــال: ؾمــــر. ىمؾـــ : وإن «ك سمـــاهلل ؿمـــقئًا دظمـــؾ ااــــةشــــرا

 .(2)«ق وإن زككؾمـر

ٓ شمدظمؾقا ااـة طم ـك شمممــقا  »: ☺ن واًمعؿؾ اًمصاًمح ًمؼقًمـف ا اام

وٓ شمممـــقا طم ــك نــاسمقا أوٓ أدًمؽــؿ قمــغم ر  إذا ومعؾ ؿــقه نــاسمب ؿ أومشــقا 

 .(3)«اًمسالم سمقـؽؿ

 ومـ إقمامل اًم ل اـال هبا ااـة: ۞

 .اًمطفارة اًمدائؿة مـ احلدصملم .1

 ه  صمــؿ اؼــقم ومقصــكمؤمــا مـــ مســؾؿ ا قضــل ومقحســـ وضــق»: ☺ىمــال 

. ىمـال ومؼؾـ : مـا «ريمع لم مؼبؾ قمؾـقفام سمؼؾبـف ووضمفـف  إٓ وضمبـ  ًمـف ااــة

                                                 
 ( رواه أمحد  وأبق داود. 1)

 ( رواه اًمبخاري. 2)

 ( رواه مسؾؿ. 3)
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ىمبؾفـا أضمـقد ومـظـرت ومـنذا قمؿـر  اًم ـلأضمقد هذه  ومنذا ىمائـؾ سمـلم اـدي اؼـقل: 

ىمـــال: إين ىمـــد رأج ـــؽ ضمئـــ   كػـــا. ىمـــال: مـــا مــــؽؿ مــــ أطمـــٍد ا قضـــل ومقبؾـــغ أو 

بــــــده ومقســــــبغ اًمقضــــــق   صمــــــؿ اؼــــــقل: أؿمــــــفد أن ٓ إ  إٓ اهلل  وأن حمؿــــــدًا قم

 .(1)ورؾمقًمف إٓ وم ح  ًمف أبقاب ااـة اًمثامكقة ادظمؾ مـ أهيام ؿما "

 .اعمحاومظة قمغم اًمصالة .2

قمـــ قمبداًمؾــف سمـــ مســعقد ىمــال: ىمؾــ  اــا كبــل اهلل أي إقمــامل أىمــرب إمم 

ىمق فــا»ااـــة؟ ىمــال:  سمــر ». ىمؾــ : ومــاذا اــا كبــل اهلل؟ ىمــال: «اًمصــالة قمــغم مقا

ًمداـ  . (2)«اافاد ذم ؾمبقؾ اهلل»ال: . ىمؾ : وماذا اا كبل اهلل؟ ىم«اًمقا

 ام ًمؼل صمقسمـان ـويمذًمؽ ما رواه مسؾؿ مـ طمدا  معدان اًمقعؿري "طمق

  ومسـلخف قمــ قمؿـؾ اعؿؾـف ادظمؾــف ااــة. ومؼـال: إين ؾمـلخ  رؾمــقل    

 اهلل قمـ هذا وملوهللاين سمؽثرة اًمسجقد".

ًمداـ وهللؾة إرطمام .3  .سمر اًمقا

مـ  . ىمقؾ«رهمؿ أنػف صمؿ رهمؿ أنػف صمؿ رهمؿ أنػف»: ♥ىمال 

مــ أدرك واًمداـف قمــد اًمؽـؼم أطمـد ا أو يمؾـقفام صمـؿ   »اا رؾمقل اهلل؟ ىمـال: 

. ومؼــال: ☺وقمـــ أر أجــقب ىمــال: ضمــا  رضمــؾ إمم اًمـبــل . (3)«اــدظمؾ ااـــة

شمعبــد »دًمـــل قمــغم قمؿــؾ أقمؿؾــف اــدكقـل مـــ ااـــة  واباقمــدين مـــ اًمـــار. ىمــال: 

 .(4)«رمحؽك سمف ؿمقئًا  وشمؼقؿ اًمصالة  وشمم  اًمزيماة  وشمصؾ شـراهلل ٓ شم

                                                 
 ( رواه مسؾؿ. 1)

 ( رواه مسؾؿ. 2)

 ( رواه مسؾؿ. 3)

 ( رواه مسؾؿ. 4)
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 .اافاد ذم ؾمبقؾ اهلل .4

ىمــــــــــــال:  ☺أن رؾمــــــــــــقل اهلل  ¶قمـــــــــــــ قمبداًمؾــــــــــــف سمـــــــــــــ أر أورم 

 .(1)«واقمؾؿقا أن ااـة ن  فمالل اًمسققا»

 .ـمؾ  اًمعؾؿ اًمشـرقمل ا اًمص ًمقضمف اهلل قمز وضمؾ .5

مـ ؾمؾؽ ـمراؼاً اؾ ؿس ومقف قمؾاًم ؾمفؾ اهلل ًمف »: ♥ىمال 

 .(2)«سمف ـمراؼًا إمم ااـة

 .اًمسـر واًمعؾـظمشقة اهلل ذم  .6

ـِ اْرَـَقى * وَمـِننَّ ﴿ىمال شمعامم:  ِف َوَ َك اًمـَّْػَس قَمـ ـْ ظَماَا َمَؼاَم َرسمح ا َم َوَأمَّ

ْلَوى  .(3)﴾اْاَـََّة ِهَل اْحَ

 .طم  يمالم اهلل قمز وضمؾ .7

يمان رضمؾ مـ إنصار اممفؿ ذم مسجد ىمبا   ويمان يمؾام أوم  ح ؾمقرة 

وم ــ ح سمـــ )ىمــؾ هــق اهلل أطمــد( طم ــك اػــرغ اؼــرأ هبــا رــؿ ذم اًمصــالة تــا اؼــرأ سمــف ا

مـفــا  صمــؿ اؼــرأ ؾمــقرة أظمــرى معفــا  ويمــان اصـــع ذًمــؽ ذم يمــؾ ريمعــة ومؽؾؿــف 

: إكـؽ شمػ ـ ح هبـذه اًمسـقرة  صمـؿ ٓ شمـدري أ ـا دمزئـؽ طم ــك  أهللـحاسمف. ومؼـاًمقا

شمؼـــرأ سمـــلظمرى  ومنمـــا شمؼـــرأ هبـــا  وإمـــا أن شمـــدقمفا وشمؼـــرأ سمـــلظمرى. ومؼـــال: مـــا أنـــا 

ًمؽ ومعؾـــ  وإن يمــره ؿ شمـــريم ؽؿ  ويمـــاكقا سم اريمفــا إن أطمببـــ ؿ أن أؤمؽــؿ سمـــذ

 ☺اـــرون أنـــف مــــ أومضـــؾفؿ ويمرهـــقا أن اـــممفؿ همـــػمه  ومؾـــام أتـــاهؿ اًمـبـــل 

اا ومالن ما اؿـعؽ أن شمػعؾ ما المرك سمف أهللحاسمؽ  »أظمؼموه ا ؼم. ومؼال: 

ومؼال: إين أطمبفا. ومؼال:  «وما ثؿؾؽ قمغم ًمزوم هذه اًمسقرة ذم يمؾ ريمعة؟

 .(4)«طمبؽ إااها أدظمؾؽ ااـة»
                                                 

  ( رواه اًمبخاري.1)

 ( رواه مسؾؿ. 2)

 (.41  40( اًمـازقمات  أاة )3)

 ( رواه اًمبخاري.4)
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 .اًمصؼم قمغم ومؼد إوٓد اًمذاـ   ابؾغقا احلـ  .8

َـّ »ىمـــال ًمـســـقة مــــ إنصـــار:  ☺أن رؾمـــقل اهلل  ٓ َاُؿـــقُت ِ طْمـــَدايُم

ـَ اًْمَقًَمـــِد وَمَ ْحَ ِســـ ةٌ صَمالصَمـــٌة ِمـــ  َاـــا : َأِو اصْمـَـــلْمِ َبُفْؿ إِٓ َدظَمَؾـــِ  اْاَـَّـــَة  وَمَؼاًَمـــِ  اْمـــَرأَ

؟ ىَمــاَل 
ِ
ة مـــفـ: أو اصمـــان اــا رؾمــقل اهلل . «: َأِو اصْمـَــلْمِ َرؾُمــقَل ا َّ ومؼاًمــ  امــرأ

 .(1)«أو اصمـان»ىمال: 

 .طمػظ اًمػرج واًمؾسان .9

مـــ شمقيمــؾ زم مــا سمــلم رضمؾقــف  ومــا سمــلم حلققــف  »: ♥ىمــال 

 .«شمقيمؾ  ًمف سمااـة

 .احلؽؿ سماًمعدل .10

وذم طمــــدا  اًمســــبعة اًمــــذاـ اظؾفــــؿ اهلل ذم فمؾــــف اــــقم ٓ فمــــؾ إٓ فمؾــــف: 

          .(2)«إمام قمادل»

 .طمسانا  .11

ٓ ادظمؾ أطمد ااـة إٓ ُأري مؼعده مـ اًمـار  »: ♥ىمال 

ً  وٓ اـدظمؾ اًمــار أطمـد إٓ ُأري مؼعـده مــ ااــة ًمـق  ًمق أؾما  ًمقـزداد ؿمـؽرا

 .(3)«ةسـرأطمس ًمقؽقن قمؾقف طم

 .اًمؼم واًمصدق .12

إن اًمصدق هيدي إمم اًمؼم  وإن اًمـؼم هيـدي إمم »: ♥ىمال 

هلل هللـــداؼًا  وإن اًمؽـــذب ااــــة  وإن اًمرضمـــؾ ًمقصـــدق طم ـــك اؽ ـــ  قمــــد ا

                                                 
 ( رواه مسؾؿ.1)

 ( رواه اًمبخاري.2)

 ( رواه اًمبخاري.3)
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هيدي إمم اًمػجقر  وإن اًمػجقر هيدي إمم اًمـار  وإن اًمرضمـؾ اؽـذب طم ـك 

 .(1)«اؽ   قمـد اهلل يمذاسماً 

 .أرسمع ظمصال اسػمة شمدظمؾ ااـة .13

:     ىمـال أبـق سمؽـر  «مـ أهللبح مــؽؿ اًمقـقم هللـائاًم؟»: ☺ىمال 

ىمال: : أنا.     ىمال أبق سمؽر  «ومؿـ شمبع مـؽؿ اًمققم ضمـازة؟»أنا. ىمال: 

ومؿــ قمـاد »: أنا. ىمال:     ىمال أبق سمؽر  «ومؿـ أـمعؿ اًمققم مسؽقـًا؟»

مـــــا »: ☺: أنـــــا. ومؼـــــال     ىمـــــال أبـــــق سمؽـــــر  «مــــــؽؿ اًمقـــــقم مراضـــــًا؟

 .(2)«اضم ؿع  ذم امرئ إٓ دظمؾ ااـة

ىمــــد اؼــــقل ىمائــــؾ ٓ أقمــــرا ؿمخصــــًا مـــــا مــــراض  كؼــــقل ًمــــف اذهــــ  إمم 

إضمـر واًمثـقاب  اعمس شػك وزر أطمد اعمرىض  وشمؽقن إن ؿما  اهلل طمؼؼـ 

 مـ قمـد اهلل اًمؽراؿ اًمرطمقؿ.

 .ؼمـــــاًمص .14

كـــذيمر  وسمـــام أن اًمصـــؼم أنـــقاع  هللـــؼم قمـــغم اعمـــرض وقمـــغم اًمـــدقمقة...اًمخ.

 .(3)﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿ ىمال شمعامم: .دًمقاًل ؿماماًل اؿقع إنقاع

 .اًم قيمؾ قمغم اهلل قمز وضمؾ .15

اــــدظمؾ ااـــــة مـــــ أم ــــل ؾمــــبعقن أخػــــًا سمغــــػم »: ☺ىمــــال رؾمــــقل اهلل 

: مـ هؿ اا رؾمقل اهلل؟ ىمال: «سابطم ؽمىمقن وٓ سومفؿ اًمذاـ ٓ ا». ىماًمقا

                                                 
 ( م ػؼ قمؾقف.1)

 ( رواه مسؾؿ.2)

 (.12( ا كسان  أاة )3)
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 .(1)«ا طػمون وٓ اؽ قون  وقمغم رهبؿ ا قيمؾقن

 .طمسـ اًمظـ سماهلل قمز وضمؾ .16

أنا قمــد فمــ قمبـدي ر   وأنـا معـف إذا ذيمـرين   »: ♥ىمال 

ومنن ذيمرين ذم كػسف ذيمرشمف ذم كػز   وإن ذيمرين ذم ما ذيمرشمف ذم مـا ظمـػم 

  وإن شمؼــــرب إزم سمشــــؼم شمؼرسمــــ  إًمقــــف ذراقمــــا   وإن شمؼــــرب إزم ذراقمــــا  مـــــفؿ

 .(2)« شمؼرسم  إًمقف سماقما   وإن أتاين اؿٌم أتق ف هروًمة

 .اًمرمحة .17

ــ     قمـــ أر هراــرة  احلســـ سمـــ قمــكم  ☺ؾ رؾمــقل اهلل ىمــال: ىمبَّ

ة مـــ شــروقمــده إىمـرع سمــ طمـاسمس اًم ؿقؿــل ضماًمسـًا  ومؼـال إىمـرع: إن زم قم

مـــ ٓ »  صمــؿ ىمــال: ☺فؿ أطمــدًا  ومـظــر إًمقــف رؾمــقل اهلل اًمقًمــد مــا ىمبؾــ  مـــ

 .(3)«َارطمؿ ٓ ُارطمؿ

 .يمػاًمة اًمق قؿ .18

أنـــــا ويماومـــــؾ اًمق ـــــقؿ ذم ااــــــة هؽـــــذا  وأؿمـــــار »: ♥ىمـــــال 

 .(4)«سمنهللبعقف اًمسباسمة واًمقؾمطك

 .سـرواًم جار قمـ اعمع ؾمـرأنظار اعمق .19

إن رضمــاًل يمــان ومــقؿـ يمــان ىمــبؾؽؿ  أتــاه اعمؾــؽ »: ♥ىمــال 

ف  ومؼقــؾ ًمــف: هــؾ قمؿؾــ  مـــ ظمــػم؟ ىمــال: مــا أقمؾــؿ  ىمقــؾ ًمــف: ًمقؼــبض روطمــ

أنظر. ىمال: مـا أقمؾـؿ ؿمـقئًا همـػم إين يمــ  أبـااع اًمــاس ذم اًمـدكقا وأضمـازهيؿ  

                                                 
 ( رواه مسؾؿ.1)

 ( رواه اًمبخاري  ومسؾؿ.2)

 ( رواه اًمبخاري.3)

 ( رواه اًمبخاري  ومسؾؿ.4)
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 .(1)«  وملدظمؾف اهلل ااـةسـر  وأتجاوز قمـ اعمعؾمـروملنظر اعمق

 .سمـا  اعمساضمد .20

مـ سمـك مسـجدًا اب غـل سمـف وضمـف اهلل  سمــك اهلل »: ♥ىمال 

 .(2)«ااـةًمف مثؾف ذم 

 .زاارة اعمراض .21

 .(3)«ااـة طم ك ارضمع ةمـ قماد مراضًا   ازل ذم ظمروم»: ☺ىمال 

 .طمسـ ا ؾؼ .22

ا  »: ☺ىمال  َ  وإن يمان حمؼًّ را
ِ
ـ شمرك اعم أنا زقمقُؿ سمقٍ  ذم رسمِض ااـِة عم

وسمقٍ  ذم وؾمِط ااـة عمـ شمرك اًمؽذَب وإن يمان مازطًما  وسمقٍ  ذم أقمغم ااـِة 

ـَ ظُم   .(4)«ُؾُؼفعمـ طَمُس

 .إطمصا  وطمػظ أؾمام  اهلل احلسـك .23

إن هلل شمسعة وشمسعقن »ىمال:  ☺  أن رؾمقل اهلل    قمـ أر هرارة 

هلل شمسعة ». وذم روااة: (5)«اؾمامً مائة إٓ واطمد مـ أطمصاها دظمؾ ااـة

 .(6)«وشمسعقن اؾمامً مـ طمػظفا دظمؾ ااـة  وأن اهلل وشمر ث  اًمقشمر

                                                 
 ( رواه اًمبخاري.1)

 ( رواه اًمبخاري.2)

 مسؾؿ.( رواه 3)

 ( رواه أبق داود  وىمال اًمـقوي: طمدا  هللحقح سمنؾمـاد هللحقح.4)

 ( رواه اًمبخاري  ومسؾؿ.5)

 ( رواه مسؾؿ.6)



 
                                                                                                              028 

 

 لىالخورىدنابى

 الخـــاتمظىى

 ا اةة

اًمؽــراؿ رب اًمعـرش اًمعظـقؿ أن ا ؼبــؾ هـذه اًمســـاسمؾ  ظم امـًا أؾمـلل اهلل 

ًمــــدي اًمؽــــراؿلم  وًمؽــــؾ مـــــ ؾمــــاهؾ ذم  وأن لعؾفــــا هللــــدىمة ضماراــــة زم وًمقا

ـمبعفا وكشـرها  وأن اضـاقمػ رـؿ إضمـر واعمثقسمـة  ومـنن اهلل ٓ اضـقع أضمـر 

 مـ أطمسـ قمؿال. 

وصلى اهلل علي نبيا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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 116 ...........................احال...................

 119 .......................واًمصحة. اًمـظاومة واًم جْؿؾ

 122 .........رسمات ا دور............................

 128 ................... .....اًمعؾؿ واًمعؿؾ.............

 131 ............................هؾ مـ مشؿر إمم ااـة

 139 .......................ومفرس اعمقضققمات........


