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 بسم اهلل الر محن الرحيم
 

 ثيَشطؤتن
 

هةةةمى ثةسةةس و سوثاسةةى بةةو سةةوداى و سةة ظ و سةةةلةواى ل سةةةر ثَي ةةاهى و      
و هوطرَيت وى  () مةهدةرضييَى مة بس موحةممةدى سوشتظى و رؤناهييا ضاظان و

 و هةركةسَى باش رَيكا وان بطريت هةتا رؤذا دومياهيَي.
 :ث تى ظَي

ث تى سودايَى مةزن هاريكاريا مس كرى و كارَى راظةكرنا قورئانَى بو مس ساناهى 
مس ( ضاث بكةم، هةلبةى ث تى دازدة سال 2001كرى و ب ئانةهيا وى ئةز شيايم ساال )

ََ سةو و دويةا داسوازيةا هنةدة      برايَيةت ب روميةةى، ئةةز كتَيبةةكا      كداييَن، مس كةرة د
وةرطَيِرمة ئةزمانَى مة يَى شةريس، دا سزمةةى    ()حةديسَيت ثَيغةمبةرَى سوشتظى 

ََ قةةرةبالغا كةار و بةاران و            سزمةتةكا تةةكويز بيةت، يةا قورئةان و حةديسةَى بيةت، بةة
جهئينا ظَى ئنيةتَى طريؤكر، د ظى دةميدا هةر مس هزرا  ،مذويلييا مس ب ضةند شوالنظة

ََ ئةز نةة  ََ      سو دئينا و دبر كا ئةز ض كتَيب هةلبذَيرم بة طةه ةتمة ضةو بريةاران، بةة
( هةيظا تةباسَى ئةز هةوجةى ن ةتةرطةريةكا دَ بةوويم ذ ئةةىامَى    2006ث تى ساال )

هَي تا ظَى ئارماىَى رؤناهى نةةديتى،  ب دومياهى بهَيت ذى جةلتةكا بهَيز، ئةز ترسيام 
ذبةر هندَى مس بريار دا ث تى ئةز ظةطةِرياميةظة مال ئةز دةست ب بنياتَى ظى ثرؤذةى 
بكةم، و ث تى هزرةكا درَيذ و دان و ستاندنةكا باش دطةل ضةند سةةيدا و سوشةتظيان   

َيكسةةر مةس   و راسةتكاران، ئ  مَيرطةا كَيرهةاتى  ( رياض الصااي  هةلبذارتس كةفتة سةر )
بَيةذم طةلةةك جةاران مةس      ئةطةةر دةست ثَى كر و دةمَى سو مس باش دايَي، و نةزَيدةية 

سثَيدَى يَى دةست ب كارى كرى و مس دةست ذَى بةرنةداية دةمَى نظَيذ و سوارنَى نةبيت 
( مس دةست ثَى كر 2006) هةتا دةم ذمَير ذ دازدةى شةظَى وةرطَيِراى، هةيظا حةفت ذ ساال

( مس ب دومياهى ئينا هةمى شوكر و حةمد و سوثاسةى و  2007) الهةشت ذ ساو هةيظا 
ئةز شيام ظى كارى ببةمة سةرى، و دا  سوثةسس بو سودَى بس دطةل شول و كار و بارَيت 

ن ةوةرطَيِران بنةجه و موكم بهَيةت ئةةز زظِرميةة ذَيةدةرَيت جهةَى بةاوةرَى و يَيةت رةسة        
للنووى، وحتفا  اححاو مل ابااررفورمل، و اوع اا باو       فتح البارى، وشرح مسلم  ) :وةكى

لل ظيم ئابا ى، وشرح سنن النسائي للسيوطي، وفيض القدير للمناوى، و  ليل الفاي ، 
والنهاي  يف غريب ايديث حبن اثري، و غريب ايديث حبن قتيب ، وغريب ايديث حبن 

منهال الاوار ين شارح ريااض      سالم، و الفائق يف غرياب اياديث راار اهلل الري،ارمل، و    
لساع ال رب حبن ( و ذ فةرهةنطان مس مفا ذ ظان ديت )الصاي  للدرتور صبحى الصاحل

منظور، ورتاب ال   للفراهيدى، والقاموس احمليط للفريوز ئابا ى، والصحاح للجوهرى، 
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كار  ( و دا ضةند ئارماىان ب دةست سواندةظانَى هَيذاظة بينم مسوتاج ال روس للربيدمل
 ََ كرية، وةرطَيِران طةلةك نَيزيكى دةقَى بيت، راستة دةق ب دةق نةبووية و نابيت، بة

 :مس ظياية طةلةك نَيزيكى دةقَى بيت
دا مفايةكَى زمانى  :جارةكَى دا سواندةظانَى هَيذا رامانا حةديسَى بزانيت، يا دى

 :ظَى ئةظةية و يا سَييَى، فَيرى زمانى ببيت و بزانيت رامانا ظَى ثةيو وةرطريت ذى بكةى
 دا ب ظى ئاوايى سزمةتا زمانَى مة يَى شريس ذى بَيتة كرن.

وةكةةى مةةة طةةوتى ذ بةةةر ضةةةند   :و ئةةاوايَى مةةس د وةرطَيِرانَيةةدا ب ظةةى رةنطييةةة 
و هيظيا مس ئةوة ئةةز تَيةدا يةَى     ،ئارماىةكان مس كار كرية طةلةك نَيزيكى دةقى بكةم

زارَيةةدا هةةاتى مةةس بةرامبةةةرى وَى ب كةةوردى يةةَى     هةةةر ت ةةتَى د طول  و ،سةةةرفةراز م
و ئةو ئاسفتنا ثَي ييا حةديسان دئينيةت و دكةتةة    ،ناظ و ني انَيت بابةتان ،ديارةكرى

ديسا راظةكرنا وان ئايةتان ذى مة ديار كرية  ،ثَي ةكى بةرى دةست ب حةديسان بكةى
 ظةطَيِرانةكَى هاتبا مسس ب ثرت ذ حةدي ئةطةرو  ،ئةوَيت وى دةستثَيكا بابةتان دئينان

هةمى يا وةرطَيِراى و مس كار كرية ضو ت تان ذَى نةهَيلم و نةهَيتة وةرطَيِران ذ بلى وان 
ئةةو ذى ضةونكى رامانةا وان د وةرطَيِرانةا      ؛ثةيظَيت وى دومياهيكا حةديسان ديار دكرن

ةوجةى حةديس ثرت ه ئةطةرهةوجة نةبوو بَينة دووبارةكرن، و  ،حةديسَيدا ديار دبوو
ا دوو كظاناندا دا ني ان و مس يا كرية د ناظبةر ،رؤنكرنَى بيت مس ئةو رؤنكرن يا دايَى

و نة ذ حةديسَيية. ل دومياهييَى داسوازى و دوعا مس  ،بيت ئةو زَيدةيى بو رؤنكرنَيية
ث ك و باران  و ضو ،و ظى كارى سثةهى بو سو وةرطريت ،ئةوة سودَى ذ مس قةبويلكةى

 .ايمد هلل رب ال اا تة تَيدا و دومياهيك ئاسفتنا مة بو كةسَى نةكة
 
 
 
 
 

 ئيسماعيل عةىل سطيَرىدكتور 
 مشةختى 1428رةجةبآ  19رؤذا ئةينى 

 ل بةغدا  2007تةباخآ   3
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 كورتة ذيان
 

نةةاظَى وى يةةةحيايَى كةةورَى شةةةرةفَى كةةورَى حةسةةةنَى كةةورَى حوسةةةينَى كةةورَى    
حيزامَى نةوةويية، رؤذا دةهى موحةةررةمَى سةاال   موحةممةدَى كورَى جومعةيَى كورَى 

ل سةر دةظةرا حوران ل شامَى يَى  ،م ةستى ل طوندَى نةوا شةش سةد و سيه و ئَيكَى
 ة سةر دنيايَي، و ناسناظَى وى نةوةوى ذ طوندَى وى يَى هاتى نةوا.يهات

ََ بةةووى يةةا بورانةةدى و بةةابَى وى   ثةروةردةكرنةةةكا ب بضةةويكاتييا سةةو ل جهةةَى 
ني ةانَيت   هةةر زوى  ،دورست و باش يَى راكرى، و هةر ذ بضويكاتى دانا بةةر سوانةدنىَ  

ََ ئاشكرا بوويس، هَيذ يَى بضويك حةذ قورئانَى دكر و ثَيظة يَى  زيرةكى و تَيطةه تنَى 
طرَيداى بوو، و قورئان سواندن ب سةر ياريان دئَيخست دطةل بضويكان، هةتا سةيدايَى 

ذيَى وى دةه سال بوون، دةمَى مس ل نةوا ديتى، مس ديت بضويك  :وى زةركةشى دبَيذيت
ََ دكةن دا ث كداريَى د يارياندا بكةى دطةل وان و ئةو يَى سو ظةدكَي يت  يَى سورتيَى 

بةردةوام قورئان دسواند، دةمَى بةرسورتيكرنا وان و دكرة طرى و  و ذو نةظَيت بضيت 
ََ مندا، ئةةز ضةومة دةس سةةيدايَى وى و مةس      مس هوسا ديتى حةذَيكرنا وى كةفتة د د

طوتَى تة ئةمانةى يةحيا هيظيا مس ئةوة ببيتة زاناترَى زةمان و ضةرسَى سو، و سةلك 
ََ    :مس طوتَي ؟سَيظزانكى سونة تو :هةمى مفاى ذَى وةرطرن، طوتة مس ََ د نةةسَير، بةة

طةهاندنةة  تنةة  مس هوسا شةهدة ددةى و سودَى ئةظة ئينا سةر ئةزمانَى مس، ئةظ ئاسف
زانينةا سةو.    ار و ثرت ل سةر رذد بوو كةو بةةردةواميَى بدةتةة   بابَى وى ثرت سةم ذَى سو
دةسةةت ب دةرسةةَيت  ،كةةرى و سةةتم كةةرى بةةةرى بةةال  ببيةةت  ث ةةتى قورئةةان بةةاش رةوان 

شةريعةتى كر وةكى حةديسَى و فقهَى و رةنطَيت دى يَيت زانييَن، ث تى ل طوندَى سةو  
َى ذ سةيدايَيت وَيةرَى وةرطرتةى ظيةا قةسةتا جهةةكَى دى بكةةى       ئاستةكَى باش يَى زانين

( م ةةستى  649ضونكى تَينكا وى يا زانينَى ب سةيدايَيت طوندَى وى نةشكةست، سةاال ) 
 بابَى وى ئينا دميةشقَى و ذيَى وى نازدة سال بوون.

ساندنطةة و  جهةَى زانةا و قيةب  وان بةوو، و طةلةةك      و وى دةمةي  دميةشق هنطى 
ََ بوون ئةوَيت هةمى رةنطَيت زانينَى تَيدا دهاتنةة سوانةدن، و ل دميةشةقَى    مةدرةسة 

، و ب هةمى هَيةز و ب سريةتةةكا بلنةد    ند زانا و سةيدايَيت ب ناظ و دةنططةه تة ضة
سةما زانني و زانني وةرطرتنَى سوار و ب هةمى شيان و ب تَيناتى و ب حةذَيكرن و ب 

رؤذَى دوازدة دةرس ل دةس  .س بةرَى سو دا زانييَنسستى نةنيا و وةستيانبَي سريةتةكا 
وى ذَى بضيت، و منوونة ثَى دهاتة  جودا جودا وةردطرتس، و نةهَي  ضو دةمَيسةيدايَيت 

طوتس د رَيكخستنا وةستيدا د رَيكا زانينَيدا هةتا دةمَى ل رَيكان دضو بَى شول نةدبوو و 
 ئةطةةر شةةظَى كةَيم دنظسةت، و    ب  دةرسَيت سو ئةوَيت ذبةركريس بو سو دطوتس، هةةتا 

ير نةةنظيت و طةلةةك   دا كو ؛سةوَى نةضار كربا سو درَيذ نةدكر و ثاال سو ددا كتَيبان
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ئةةز  بو نظستيَن و دةم ذَى نةضيت. هةتا ئةو دبَيذيت دوو ساالن مس سو درَيذ نةكرية 
 ذ مس نةضيت. دا طةلةك نةنظم و طةلةك دةم ؛هةر روين تى يَى نظستيم

دا  ؛ما بَى ذن و ذن نةئينا () ييَى سو يةحيايَى كورَى زةكةريا وةكى بةي
 .بدةتة زانينَى و زانني وةرطرتيَنو ب تةمامى هةمى هزر و بريَيت سو سوسةر 

ب سةةودَى ترسةةى و زوهةةدَى يةةَى بةةةرنياس بةةوو، دنيةةا ب سةةةم  سوظةةة نةشةةيا    
هند ذ دنيايَى وةردطرى ثَى بذيت، سةما وى بةةس ئةاسرةى    ،خباثينيت و سةردا ببةى

كَى ه يار بوو ئةو ثةارى ذى ذ حةةالَ بيةت، و    ةبوو، ذ دانةكَى زَيدةتر نةدسوار و طةل
ئةو ضةند سال بوو سو ذ فَيقى و  ،ت تَى ذ دايبابَيت وى دهاى يان ذ طوندَى وى دسوار
 و شوبهةتان. بةرَى بيستانَيت دميةشقَى ظةطرتبوو ترسا ساثاندن

( بو وى هاتةة  ) ار ايديث احشرفي سواندنطةها  ( م ةستى سةيداييا665ساال )
بو سواندنطةهَى ذ فةرمانبةران )حاكمان(  ئةو ت يَتدان، دطةل هندَى ذى قةبويل نةكر 

بوو دطةل هندَى ذى ب هيظيةا وَيظةة    نوةرطريت، ئةو ل سةر سةرَى سواندنطةهادهاى 
دهنارى. زانايَى ناظدار ئةبو عةباسَى كورَى فةةرةحى دبَيةذيت: سةَى    بَى وى بو بابوو يا 

 ل دةس مرؤظةةكى  ى كوم ببوون، هةر ئَيةك ذ وان ئةطةةر  ئاستَيت زانينَى ل دةس نةوةو
زانني و كةاركرن ب   :هةبس سةلك ذ هةمى رةسَيت ئةردى دَى قةستكةنَي، ئاستَى ئَيكَي

 :دا و هةمى رةنطَيت زوهدَيدا، و ئاستَى سَييَيزوهدا د دنيايَي :وَى زانييَن، ئاستَى دوويَي
 ذ سرابيَي. فةرمانكرن ب باشيَى و ثاشظةلَيدان

(َى طةلةك كتَيبَيةت دى يَيةت هةةيس و د هةةمى      رياض الصاي نةوةوى ذبلى )
بوارَيت زانينَيدا د فقهى و حةديسَيدا و د شريةى و تةوحيدَيدا و د زانينَيت قورئانَيدا و 

 زمانيدا و باراثرت ذ وان يَيت هاتينة ضاثكرن. د ذيانناما و
يظةة  ( م ةةستى ث ةتى بيسةت و هةشةت سةاالن مايةة ل دميةشةقَى زظرِ       676ساال )

ََ وى شةه دا دَى ضةيتة بةةر دلوظانيةا سةودَى سةةرا طوِرَيةت       ددةطوندَى سو هةروةكى د
و ساترا  ،و سةرا هةظالَيت سو يَيت ساخ دا ،بو دوعا كرن و كرة طرى ،سةيدايَيت سو دا

ََ ضةو بةةر           سو ذ وان سواسةت و شةةظا ضارشةةمبى بيسةت و ضةارَى رةجةةبَى ذ وَى سةا
دلوظانيا سودَى و دةمَى دةنطَى مرنا وى طةه تية دميةشقَى ب طريَى ئةةو و دةظةةرَيت   

و مة ذ  ()دؤرماندؤر هذيان و هةمى موسلمان ب مرنا وى زَيدة ب سةم كةفنت. 
 .سَيرَيت وى بَيبار نةكةى
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 ثيَناسةكا كورت
 

ذمارتس ذ باشةرتيس كتَيبَيةت نةةوةوى    كَيرهاتى و راسةتكاران دهَيتةة هة    مَيرطاب راستى 
()    دانةةةايس و باشةةةرتيس كتَيبةةةة د بابةةةةتَى شةةةرينكرن و ئاطةهكرنَيةةةدا )د تةةةةرغيب و

كتَيةب   و ضودطريت، ب سوظة تةرهيبَيدا( يا تةظطرة و هةمى بابةتَيت سَيرَى و سةرفةرازيَى 
وةكى وَى يَيت بةالظ نينس و ثرت ذ هةميان يا ب ناظ و دةنطة و ناظ و دةنطَيت وَى يَيت ضويس و 
بةةةالظ بةةوويس هةةةتا طةه ةةتينة هةةةمى ئاسةةويان، و جهةةةكَى بلنةةد يةةَى طرتةةى د دلَيةةت هةةةمى    

سةمةكا مةزن و  ()زانا و طوتارسويس و زانينخوازاندا، نةوةوى  ب تايبةىموسلماناندا 
ير يَيت هةلبذارتني و ذ وان يَيت وةرطرتني كتَيبَى سوارى و حةديسَيت وَى هو يا ذ ظَى هةذى

يَيت هةمى موسلمان ل سةر زانني و عةدالةى و ئاستَى وان نة يَيت ذَيك جودا و جهَى باوةريَى 
 :ذ هةمى موسلمانان وةكى

ظة دهَينةة  بوسارى و موسلمى و ترمزى و نةسائى و ئةبو داودى و ئينب ماجةى كو ئة
يَى بلند د زانينَيدا  هةذمارتس ئيمامَيت موسلمانان د حةديسَيدا و هةمى شادةيَى بو ئاستَى وان

 .ان و بةركةفتى و رَيك و ثَيك كومكرينة و زَيدة باش ئَيخستينة بةرَيكددةن. و جو
يَيت دورست ثَيظةتر نةئينيت و هةتا رادةك و رَيذةيةكا زَيةدة بةاش   ذ و ثَيطرى كرية 

دويا شادةييا ظةكولةر و تويذاندةهان. كتَيبا سو ث ك كرية سةةر ضةةند   ل َى سةركةفتيية ي
كتَيبان و هةر كتَيبةك ث ك كرية سةر ضةند بابةتان، كتَيب كرية ناظ و ني ان بو حةديسَيت 
دكةظنةةة بةةس طةلةةةك بابةتانظةةة يَيةةت ذ ئَيةةك، و بابةةةى يةةَى كريةةة نةةاظ و ني ةةان بةةو قةفتةةةكا   

( نازدةنة و هةةذمارا  19َى ئَيك بابةى دكةن، و هةذمارا كتَيبَيت تَيدا هاتني )حةديسَيت بةحس
( هزار و هةشت سةد 1896( سَى سةد و حةفتَى و دوو بابةتس و هةذمارا حةديسان )372بابةتان )

و نوى و شةش حةديسس، ثَي اييا بارا ثرت ذ بابةةتان ب ئايةةتيَيت قورئانةا ثةريؤز دةسةت ثةَى       
يةتان ئةويَيت دطةل بابةتَى حةديسَى و ثَيظةطريَيدايى و دطةل طوىاى ئةو ذى كرية، ب وان ئا

 .بو قورئانا ثريؤز ةضونكى حةديس د بنياتَى سودا راظةكةرن
بو بابةتَيت د ظَى كتَيبَيدا هاتني ئارماىا دانانا ظَى كتَيبَى بو مرؤظى  ب لةزبةرَيخودانا 

يَيةةت ئاشةةكرا و دورسةةت دانيتةةة   ()ديةةار دبيةةت. دانةةةرى ظيايةةة حةديسةةَيت ثَيغةمبةةةرى  
 :بةردةستَى موسلمانى ئةويَيت كارةكَى مةزن و طرنط هةى

هَيزئَيخستنا ثةيوةندييا  ب د موكومكرنا باورييا ب سودَيدا، و د باش ثةرستنا ويدا، و
ناما وى، و  د دالندا، و دويظضوونا ()بةرى د ضاندنا حةذَيكرن و ظيانا ثَيغةمدطةل ويدا، و 

سوطرتس ب سونةى و راسةتةِرَيييا ويظةة، و ثةاك و ثاقةذكرنا دةروونةان، و دورسةتكرنا وان، و       
واريةا وان، و سةةردةرييا   ثاككرنا دالن و ضارةسةرييا وان، و ثاراستنا ئةنةدامان و راسةتكرنا س  

دورست د هةمى كار و باراندا، و ذبلى ظان ذ مةبةست و ئارمارىان ئةوَيت بةرَى مرؤظى ددةنة 
نةة مرؤظةى و رؤذا قيامةةتَى    رةتَيةدا و سوشةييا دنيةايَى دطةهين   رازيبوونا سودَى د دنيا و ئاس

مرؤظى رزطار دكةن. و هةر ذبةر ظان مةبةست و ئارماىان مس وةرطَيِراية، هيظييا مس ئةوة كا 
و ئارماىا سو ب جه  ئيناية هوسا وةرطَيِران ذى مةرةمضاوا كتَيبَى ب سو ئارماىا سو ب جه 

 بينيت.
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 ب عباد اهللمطالكتاب 
 انكتَيبا داخازيَيت خودَيناس - 1

 

 باب اإلِخالصِ وإحضار النيَّة يف مجيع األعمال واألقوال واألحوال البارزة واخلفيَّة - 1
 و بةرهةظيا ئنيةتآ  د هةمى كريار و طؤتن و كراساندا  بابةتآ دلسؤزى

 ييَت ئاشكرا و بةرزة
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  چ  قال اهلل ت اىل:

يةكرن، ئةطةر ب ثةرستنا يفةرمانا وان نةهات و (5)البينة  چۀۀ  ہ  ہ   ہ  
 و يَى سو ذ هةر برييو ِرو ،داوسودَى نةبيت، ذ دل و دلبَي ى و دلسوذ بس د دينَى س

ظيض وةرطَيِرن، و بةرَى سو بدةنة رَيكا سودَى و  و باوةرةكا لةنط و لور و سوار
ََ  بةردةوام و سو بدةن، ئةها ئةظةية ب ِرةنطَى ثَيدظى نظَيذان بكةن و زةكاتَى ذ ما

ې  ېې  ى  ى  ائ    ائ  ەئ  ەئ  چ وقال ت اىل  دينَى راست و دورست.

ََ ذ  [قوربانان  ] د بنرِيا نة طوشتَى وان چوئ  و نة سوينا وان ناطةهيتة سودَي، بة
ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ     مئ  چ  دَى طةهييَت يا هةوة،يسودَى ترسيان و طوهدار

ََ سودا،بَيذة: ت تَى د  چىئ  يئ   ]هويس ض ظةشَيرن ض دياركةن، سودَى ثَى ئاطةهة  د
و ب راستى سودَى هةمى ثَى  ئةمساناندا هةية،و ، دزانيت كا ض د ئةرد [و دزانيت 

 .( 29آل عمران  ) ضَيدبيت، و ل سةر هةمى ت تى دةستهةالتدار و سودان شيانة.
وَعْن َأمرِي اْلُمْؤِمِننَي أيب حْفٍص ُعمَر بِن اْْلَطَّاِب ْبن نُ َفْيل ْبِن َعْبد اْلُعزَّى بن رايح ْبن  - 1

عبِد اَّللَِّ ْبن قُ ْرِط ْبِن رزاح ْبِن َعِديِّ ْبن َكْعِب ْبن ُلَؤيِّ بن غالٍب الُقَرِشيِِّ الع دويِّ. ري ي ع عن    
َّ هللاِّ  عُ  َ ا ِلُِّ لِّ ام رٍ  َم  ا » َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ُُق  ُل ق ال  عْع ُ  رُو  َل ع  ََعم اُل نلنِِّيَّ او  وِإَّنَّ إَّنَّ ا ا

ُُصيُبها  نَ َ ى  فمْن كاَنْ  هْجَرتُُ  ِإََل ع وَرُو ِلِ  فهجرتُ  إَل ع ورُو ِلِ   ومْن كاَْن  هْجَرتُ  لُدنْ َيا 
 مت ََّفٌق عهللا  ّحَِّت .« ِ  إَل ما َهاَجر إليْ  َأو امَرَأٍة َُ ْنُِّحها فْهْجَرتُ ُ 

طةوى:   ()عومةرَى كةورَى سةةتابى    ،ذ مريَى سودان باوةران ئةبى حةفس
دطوى: ب راستى هةمى كار و كريار ب ئنيةتانةة، و ب   بوو ()ل ثَيغةمبةرى مس طو

راستى بةو هةةر مرؤظةةكَى كةا ض ئنيةةى ئينايةة دَى ئةةو بيةت، ظَيؤةا يةَى بةو سةودَى و             
دَى م ةةةستبوونا وى بةةو سةةودَى و ثَيغةمبةةةرى بيةةت، و  ،ثَيغةمبةةةرى م ةةةست بةةووى

ت مارةكةةى،  يةان بةو ذنةةكَى بية     ،هةركةسَى م ةستبوونا وى بو دنيايَى بيت بطةهيتَى
 م ةستبوونا وى دَى بو وى ت تى بيت يَى بو م ةست بووى.

َّ هللاِّ  عُ  -2 َوَعْن ُأمِّ اْلُمْؤِمِننَي ُأمِّ َعْبِد اَّللَِّ َعائَشَة َري َي ع عنه ا قال    ق ال رو  ل ع 
ِِ رِِهْي »َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   ِ ي َوآ ِِ ََ ُ  َووَّ ِِ ُخْ ََْر قَالَ ْ   «. َُ ْغُزو َجْيٌش اْلَِّْعَبَة فَِإَذا َكانُ ا ببْيداَء ِم َن ا
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ِِ   رِِهيْ قُ هللْا   ُ  اَي َرُو    َل  ِ   ي َوآ ِِ ََ   ُ  وََوَّ ُهْي َوَم   ْن لَ   ْيَه ِم   نُهْي   قَ   اَل  َوِف   يِهْي َأْو   َ اق ُ  اَّللَِّ  َكْي   َ  ُخْ
َعُث ن َعهللَا  نِيَّاِِتِْي » رِِهْي  ُثَّ ُُ ب ْ ِِ ِِِي َوآ ََُ  وَِوَّ  ُمت ََّفٌق َعهللَاْيِ   هذا َلْفُظ اْلُبَخاِريِّ.« ُخْ

طةةةوى:  ()طةةةوى: ثَيغةمبةةةةرى   ()ذ دةيكةةةا موسةةةلمانان عائي ةةةايَى   
لةشكةرةك دَى غةزوا كةعبَى كةى، ظَيؤا دةمَى دطةهنة دةشتةكَى ذ ئةردى، سودَى دَى 

ََ كةى.. طوى: مس طةوى ضةاوا سةودَى دَى س    سةفَى ل سةةر و   ةسةر و بنَيت وان سسفَى 
ئينةا طةوى:    يَيت نة ذ وان يَيت دطةةل وانةدا؟    بنَيت وان كةى، و سةلكَى سيكَيت وان و

هةةر ئَيكةى ل    ثاشةى رؤذا قيامةةتَى سةودَى دىَ   ، سةر و بنَيت وان كةةى سودَى دَى سسفَى ل 
 دويا ئنيةتا وى راكةى.

َها قَاَل  -3 َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي    وَعْن َعاِئَشة َرِيَي ع عن ْ ال ِهْج َرَة بَ ْع َد »ق اَل النَّ ُّص 
 ُمت ََّفٌق َعهللَاْيِ .« اْلَفْتِح  َولِّْن جيهاد َونِيٌَّة  َوِإَذا اْوتُ ْنفِرُُتْ فاْنِفُروا

، طةةوى: ث ةةتى ظةةةكرنا مةكةةةهَى طةةوى: ثَيغةمبةةةرى  ()ذ عائي ةةايَى 
ََ جيهةاد و   ةهَى بةو مةةدينَى (  ) مةسسة م ةختبوون ذ مةكة   نةمام ةست بوونى  ، بةة

ذ وة  ، و ئةطةرهَي نا وةالتي بو جيهادَى و ئنيةتا سَيرآ يا بةردةوامة ( ئانكو)  ئنيةتة
 ثَيكظة رابس ثَيكظة رابس.بو جيهادَى سواست هةمى 

ُهَم  ا  -4  قَاَل ُكنَّ  ا َم  ن النَّ  ُِّّ وَع ْن أيب َعْب  ِد اَّللَِّ ج  اِبِر بْ  ِن َعْب  ِد اَّللَِّ اََْنَص اِريِّ رِي  َي ع عن ْ
َِ  رياا  َواَل َقَطْع  ُتْي َواِدايا ِإالَّ  »َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ا غَ  َزاة فَ َق  اَل   ِإنَّ ِنْلَمِدُنَ  ِة َلرَِج  االا َم  ا ِو  ْرُُتْ َم

 ُِ ُهُي اْلَمَر ََ ََْجرِ »َوِا رواَُِة  « كانُ ا َمعُِّي َحَب هللِايٌ َرواُه مُ « ِإالَّ َشرُك ُكْي ا ا َْ 
طةةوى: ئةةةم  ()ذ ئةةةبى عةبةةدول  جةةابرَى كةةورَى عةبةةدول يَى ئةنسةةارى  

ئينا طوى: ب راسةتى هنةدة زةالم ل مةةدينَى يَيةت      غةزوةكَى دطةل ثَيغةمبةرى بوويس،
دطةةل  ) ب ئنيةةتَيت سةو (   ئةةو   ئةطةةر  ،مايس، هويس ضو رَيكا ناضس و ضو نهاال نةابرن 

ئةو ث ةكدارى سَيةرا    ئةطةرديدا ) ظةطَيرةكاد نةساسييَى نةهَي ينة بهَيس.  هةوة نةبس
 هةوة نةبس( 

ُ َعْنُ  قَاَل  -4 َّهللاِّ  عُ  ورواُه الُبَخاِريص َعْن أََنٍه َرِيَي اَّللَّ رََجْعَنا ِمْن َغْزَوِة تَ ُب َك َمَن النَُِّّّ 
ََ  ُهْي ِإنَّ َأقْ َ اَم  اا »َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي فَ َق  اَل   ِهللْاَفنَ  ا نِِدُن  ِة َم  ا َو  هللَاَِّْنا ِش  ْعباا َواَل َواِدايا ِإالَّ َوُه  ْي َمَعنَ  ا  َحَب

 «.اْلُعْذرُ 
طوى: ئةم غةزوا تةبووكَى دطةل ثَيغةمبةرى زظةريس طةوى:    ()ذ ئةنةسى

هندة كةس ل ثاش مة ل مةدينَى يَيةت مةايس، ئةةم ضةو طةةليان و ضةو نهةاالن نةاطريس،         
، هةجةتَى )عوزرَي( يَيت ث كدارى سَيرا مة نةبس ( ئانكو)  ئةو دطةل مة نةبس ئةطةر

 ئاسَيكريس.
ِْ    نِه ري    ي ع َع    ْنهْي  َوُه    َ  َوأَبُ     ُه َوَج    دُِّه  -5 ََ َوَع    ْن أيب َُزُِ    َد َمْع    ِن بْ    ن َُزُِ    َد بْ    ِن ا

نِ رَي َُتَص دَُّ  ِ َ  َِ ِْ َرَد َد َْ ِجِد َفِجْ  ُ  ََّحابِيص َن  قَال  َك اَن أيب َُزُِ ُد َأ ا فَ َ َي َعَها ِعْن َد رَُج ٍل ا اْلَم
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي   َك َأَرْدُو  َفَخاّ  ْمُتُ  ِإََل رو   ل اَّللَِّ  تُ  ُ  ِ َ  ا. فَ َق  اَل  َواَّللَِّ َم  ا ِإايَّ َِ  ْذتُ َها فَأَتي ْ ِ  وَو  هللاَّي فََأ

ْذَو اَي َمعْ »فَ َقاَل    رواه البخاريص .« ُن َلَك َما ن َُْ  اَي َُزُُِد  َوَلَك َما أَِ
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بيت،  كورَى ئةسنةسى، سودَى ذ وان رازيمةعةنَى كورَى يةزيدَى  ىيةزيد بابَيذ 
ئةو و بابَى وى و باثريَى وى سةحابى بةوون، طةوى: بةابَى مةس هنةدة دينةار دةرَيخسةنت        
بكةتة سَير، ئينا دانانة دةس مرؤظةكى ل مزطةفيَت، ئةز هامت مةس هةةلطرتس و ئينةان،    

ََ كر، مةرةمئينا طوى: ب سودَى  ا مس تو نةبووى، ئينا مس دةعوة ل دةس ثَيغةمبةرى 
ض ئنيةى ئيناية يا يةزيد ئةو بو تةية و ب ئينا طوى: تة  (ر بسس ظَيت سودَى ل سة)

 هةلطرتيية يا مةعةن ئةو بو تةية.ئنيةى ض ب تة 
َوَع ْن أيب ِإْو َحاَ  و ْعِد بْ ِن أيب َوقَّ اٍا َمال ك ب ن ُأَهْي ِب بْ ِن َعْب ِد َمنَ اِر بْ ِن زُه رَة بْ  ِن   - 6

ْي ِنْْلَنَّة  اْلُقرشِ  ِكالِب ْبِن ُمرََّة ْبِن كْعِب بِن ُلؤىِّ  َِ ُ َعْنُ   َأحِد اْلَعشرة اْلَمْشه ِد  يِِّ الزصَهِريِّ رِيي اَّللَّ
ُهي قال   َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َُ ُع ُدِن َعاَم َحجَّة اْلَ داِع ِمْن َوجٍن » رِيي اَّللَُّ َعن ْ َجاَءِن رو ُل ع 

َِ ُذو َماٍل َواَل َُرُثِِن ِإالَّ ابْنٌة ِل   اْشتدَّ يب فَ ُقهللْاُ   اي رُو ل اَّللَِّ ِإِنِِّ َقدْ  بهللاَغ يب ِمن اْل جِن َما َترى  َوَأ
َأفأَتَصدَّ  بثُ هللُاَثْ  ماِل  قَاَل  ال  قُ هللْاُ   فالشَّطُر اَيرو ُ َل ع   فق اَل  ال  قُ هللْا ُ  فالث صهللاُ ُ  اي رو  ل 

ي ْ   ٌر ِم   ن َأْن ت   ذرُهْي عالَ   ةا اَّللَّ  ق   ال  الثصهللا   ُ  والث صهللاُ   ُ  كثِ   رٌي َأْو َكبِ   رٌي ِإنَّ    َِ َك ِإْن تَ   ذَر َورثت   ك أغِني   اَء 
َها َحَّتَّ ما ََتْعُل ا امْ  َرأَتَك َُتِّفَُّف َن النَّاس  َوِإنََّك َلْن تُنِفق نَ َفقةا تْبتِغي ِ َا وْجَ  ع ِإالَّ ُأجْرَو َعهللَاي ْ

َحايب  قَ  ّْ هللاََّ  بَ ْعَد َأ َِ ال  ِإنَّك لن ُُتهللاََّ  فتْعَمل َعَم الا تَ ْبتِغ ي بِ ِ  َوْج َ  قَال  َفقهللْا   اَي َرُو َل ع ُأ
ع إالَّ اْزدْدَو ِبِ  َدرجةا ورِفعةا ولَعهللاَّك َأْن ُُتهللاَّ   َح ََّت ُْنتف َن ب َك َأقَ  اٌم َوَُُب رَّ ب ك آِ ُروَن. الهللاَُّه يَّ 

ّْحايب هْجرتَ ُهي  َواَل تُردَُّهْي َعهللَا  َأْعَقاِ ي  َلِّن الْ  َِ ُْرث   لَ ُ  رو  ُل » بائُه وْعُد ْبُن ِ ْ َلَة َأْمِض 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  متفٌق عهللاي .« َأن َماَو مبََِّّة « ع 

ذ سةةةعةدَى كةةورَى ئةةةبى وةققاسةةى كةةو ئَيكةةة ذ دةهَيةةت مزطينةةى ب بةحةشةةتَى  
ساال حةجا  ()وةرطرتى )سودَى ذ وان هةميان رازى بيت( طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 

نةساسييةكَى ل سةر مس طران ببوو، ئينا مس طوتَي: بةر سواتر سواستنَى سةرا مس دا، ذ 
ئةى ثَيغةمبةرَى سودَى ظَى ئَي َى وةل مس كر يا تو دبينى، و ئةز سودان مامل، و مس ضو 
ََ سو نةكةمة  مرياى سور نينس مرياتَى مس بطةهييَت، كضا مس نةبيت، ئةز دوو سَيكا ما

ر؟ طوى: نة. ئينا مس طوى: ثا نيظَى ئةى ثَيغةمبةرَى سودَي؟ طوى: نة. مس طوى: ثا سَي
سَيكَى ئةى ثَيغةمبةرَى سودَي؟ طوى: سَيك، سَيك ذى طةلةكة يان يا مةزنة، ب راستى تو 
ب مرياختورَيت سو زةنطني بهَيلى ضَيرتة يَيت فةقري بةس سواسةتنَى ذ سةةلكى بكةةن، و     

سودَى  ئةطةرتة رازيبوونا سودَى بيت  تو ب مةزَيخى مةرةما مةزاستنةكَىراستى نينة 
نةنظيسيت، حةتا ئةوا تو دكةية د دةظَى ذنا سودا ذى، ئينا مس طوى: ئةى  ب سَيربو تة 

ثَيغةمبةةةةةةرَى سودَى ئةةرَى ئةةز دَى مينمةة ل ظَيةرَى و هةةظالَيت مةس دَى مةس هةَيلس؟         
ى نةزظريت و ئةظةة ل سةةر وى يةا طةران     )ترسيا ل مةكةهَى مبريت و دطةل ثَيغةمبةر

بوو( ئينا طوى: نينة تو ل ظَيرَى مبينى و كارةكى ذ كاران بكةى ئنيةتا تة ثَى رازيبوونا 
سودَى دةرةجةكَى ل تة زَيدة و بلند نةكةى و دبيت ذييَى تة درَيذ  ئةطةرسودَى بيت، 

بكةةن )و ب راسةتى   ذ تة بكةن هندةكَيت دى زيانَى ذ تة  يببيت هةتا هندة ملةى مفا
طةةوتى سةةةعةد هنةةد ذييةةا هةةةتا ئةةرياق ل سةةةر دةسةةتَى وى  هةةةروةكى ثَيغةمبةةةرى 
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ظةبووي و هزارةها مفا ذَى وةرطرتى و ل سةةر دةسةتَى وى موسةلمان بةوويس( يةاسودَى      
هيؤرا هةظالَيت مس ببة سةرى و متام بكة و وان ث ت و ث ت نةبةى كو هيؤرةتا سو ذ 

ََ يَى ق ثَيغةمبةر س ظَيت سودَي ل  ةلةندةر سةعةدَى كورَى سةواليَييةدةست ببةن، بة
)ضةونكى ل مةكةةهَى مةر و نةةزظرى مةةدينَى       سةربس بو ب سةمكةفت ل مةكةهَي مر

 جهَى هيؤرةتا سو(.
َّ  هللاِّ  عُ  -7 ْ  رة َعْب  ِد ال  رَّْ ن بْ  ِن ّ  ْخٍر ري  ي ع َعْن  ُ  ق  ال  ق  اَل َرُو   ُل ع   َوَع  ْن أيب ُهُر

َُّ رُِكْي  َوَلِِّْن َُ ْنظُ ُر ِإََل قُ هللاُ  ِبُِّْي َوَأعم اِلُِّْي »وَوهللاَّي  َعهللَاْيِ   ِإنَّ ع ال َُ ْنظُُر ِإَل َأْجَاِمِّْي  َوال ِإَل 
 رواه مَهللاي.«

طةوى: ثَيغةمبةةرَى    ()ذ ئةبى هورةيرة عةبدولرةمحانَى كورَى سةةسرى  
دةتة ت هةوة و نةدطوى: ب راستى سودايَى مةزن، بةرَى سو نةددةتة لةشَي ()سودَى 

ََ دَى بةرَى سو دةتة دلَيت هةوةوَينةيَيت هةوة  .و كارَيت هةوة ، بة
ََش  عِريِّ رِي  ي ع عن    ق  اَل  ُو  ِ َل رو   ل ع  -8  وَع  ْن أيب ُم َو    عْب  ِد اَّللَِّ بْ  ِن قَ   ْيٍه ا

ُقاِتُل  قاِتُل ِرايءا  َأيص ذِلك ا َو ِبيِل اَّللَِّ  َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َعِن الرَُّجِل ُُقاِتُل َشَجاَعةا  ُو يَّةا ُو َِ 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   « َمْن قاَتَل لَِتُِّ ن كهللِامُة اَّللَِّ ِهي اْلُعهللْاَيا فُهَ  ا َوِبيِل اَّللَِّ » فَ َقاَل رو ل ع 

  عهللاي . ُمت ََّفقٌ 
طةوى: ثسةيارا    (()ذ ئةبى موسةى عةبةدول يَى كةورَى قةيسةَى ئةشةعةرى      

هاتةة كةرن، شةةِرى بةو مَيرينييةَى دكةةى، و شةةِرى بةو          ()زةالمةكى ذ ثَيغةمبةرى 
بو عينادا عةشريكى و تةعةسسوبَي( و شةِرى بو روميةتييَى  ئانكوعةشريكييَى دكةى، )

طةوى: هةركةسةَى شةةِرى بكةةى دا      دكةى، كى ذ ظان بو سودَيية؟ ئينا ثَيغةمبةرى 
 .د بيت ئةو بو سودَييةدينَى سودَى يَى بلن

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  -9  وعن أيب َبَِّْرة نُفْيِن ْبِن اْْلاِرِث الثَّقِفي َرِيي ع عن  َأنَّ النَّ َُّّ 
هللِاَماِن بَْيفْيِهَما فاْلقاِتُل واِْقُت ُل ا النَّارِ »قال   َْ اْلَقاِتُل قُ هللْاُ   اَي َرُو ل اَّللَِّ  َهَذا « ِإَذا اْلتَق  اْلُم

َّاِحِب ِ »فَما َنُل اْلمْقُت ِل   قَال    متفٌق عهللاي .« ِإنَُّ  َكاَن َحرُِصاا َعهللَا  قَ ْتِل 
 ()ذ ثَيغةمبةرى  ()ذ ئةبى بةكرةتة نوفةيعَى كورَى حارسَى سةقةفى 

دوو موسلمان ب شريَيت سو كةفتةةنةةةةةةة بةرَيك، كوشتى و كوذةك هةردوو  طوى: ئةطةر
دانة، مس طوى: مة زانى ئةظة كوذةكة و ما كوشتى ضيية؟ طوى: ضونكى ئةو د جةهنةمَي

ََ سو.  يَى ه يار و رذد بوو ل سةر كوشتنا هةظا
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -10  َّ اَلُة »َوَعْن أيب ُهَرُْ َرَة َرِيَي ع عن  قال  قال رو  ل ع 

َن َدرََج  ةا  وذلِ  َك َأنَّ َأَح  َدُهْي ِإذا  َّ  الَتِِ  ا ُو   ِقِ  َوبَ ْيتِ  ِ  بْب  عاا وِعْش  ُر الرَُّج  ِل ا عاع  ٍة تُز  ُد َعهللاَ    
َن اْلُ ُي َء  ُثَّ  ََ ُِط َ ةا تَ َ يََّأ فََأْح ْ َخ ُخ  َْ َه ُزُه ِإالَّ الصَّ اَلُة   ِجد ال ُُرُُِد ِإالَّ الصَّاَلَة  ال َُ ن ْ َْ أََت  اْلَم

َْ  ِجَد ك  اَن ا  َْ  ِجَد  فَ  ِإَذا دِ  ل اْلَم َِطي َ  ٌة ح  َّتَّ َُ  ْدَِل اْلَم ِإالَّ رُِف  َن لَ  ُ  ِ   ا َدرج  ٌة  َوُح  خَّ َعْن  ُ  ِ َ  ا 
َْْهللِاَ ِ  الَّ ذي  الصَّاَلِة َما َكاَنِ  الصَّالُة ِهيَ  ُ   َواْلَمالِئَُِّة َُُصهللاص َن َعهللَا  َأَح دُكْي م ا دام ا  َُ اليت حتِب
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 َْْ ْ ُُ ْؤِذ ِفيِ   َما  َْ «  ُْحِْدْث ِفيِ  َّهللاَّ  ِفيِ   ُُق ُل َن  الهللاَُّهيَّ اْرَ ُْ   الهللاَُّهيَّ اْغِفْر َلُ   الهللاَُّهيَّ ُتْب َعهللَاْيِ   ما
َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي   متف   ٌق عهللاي  وَه   َذا َلْف   ظُ  َْ   هللاٍي. َوقَ ْ لُ   ُ   َه   ُزُه »ُم ِْ   اِء « ُن ْ ُه   َ  ِبف   تِح اْلي   اِء َوا

ُ ْنِهُبُ .   َونلزَّاي  َأي ُخْرُِجُ  ُو
طوى: نظَيذا مرؤظى  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 
وى و ماال وى  ت تةك دةرةجا ذ نظَيذا وى يا سيك و بازارَيب جةماعةى بيست و 

دةستنظَيذا سو شوي ت و باش شوي ت، و ثاشى  ئةطةرزَيدةتر و ب سَيرترة، ئةو ذى 
بَيتة مزطةفيَت، ذ نظَيذَى ثَيظةتر ضيَى دى نةظَيت و ضو يَى دى ئةو نةدةرئَيخستى و 

ثَى دةرةجةكَى بلند نةبيت  ئةطةرت ذيراكريية نظَيذ نةبيت، نينة ئةو ثَينطاظةكَى ثاظَي
ضو د مزطةفتَيظة،  ئةطةرو طونةهةك ثَى ذَى نةوةريت هةتا دضيتة د مزطةفتَيظة، و 

ئةو يَى د نظَيذَيدا هندى نظَيذ وى بهَيليت، و ملياكةى دوعا بو ئَيكى ذ هةوة دكةن 
ببة، و  ثَى تَيدا كرى دبَيذن: يا سودَى دلوظانيَيهندى ئةو د جهَى سودا بيت يَى نظَيذ 

طونةهَيت وى ذَى ببة، و تةوبةيَى بدة سةر، هندى ئةو ئةزيةتا كةسَى نةكةى يان دةست 
 نظَيذا سو نةشكَينيت.

ل   ب َرِي   ي ع عنهم   ا  َع   ْن  -11 َِ َوَع   ْن أيب اْلَعبَّ   اِس َعْب   ِد اَّللَِّ بْ   ِن عبَّ   اِس بْ   ِن َعْب   ِد اْلُمخَّ
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   ِفيما ِإنَّ ع كَتَب اْْلَ ناِو »َُ ْروى َعْن ربِِّ   تَ َباَرَك َوتَ َعاََل قَاَل   رو ل ع 

ُ ِعْن َدُه تَ بَ  اَرَك َوتَ َع اََل ِعْن  َدهُ  ََ  نٍة َفهللا  ْي ُْعَمهللْاَه ا كتبَ َه  ا اَّللَّ َ ََّ يِِّ اِو ُثَّ بَ   نيََّ ذل ك  فَم  ْن ه يَّ ٍِ حَ  نةا   وال
ََ َناٍو ِإََل َو ْبِعَمائِِة ِي ْعٍ  ِإََل َأْي َعاٍر كث ريٍة  َوِإْن كاِمهللاةا َوِإْن ه يَّ  َ ا فَ َعِمهللَاَه ا َكتَ بَ َه ا  ُ َعْش ر َح اَّللَّ

َنةا كاِمهللَاةا  َوِإْن َهيَّ ِ ا فَعِمهللاَها َكتَ بَ َه ا اَّللَُّ  ََ يَِِّ ِة فَ هللَاْي َُ ْعَمهللْاَها َكتَ بَ َها اَّللَُّ ِعْنَدُه َح «  َو يَِِّ ةا َواِح َدةا َهيَّ بَِ
 متفٌق عهللاي .

رى ةهَى كورَى عةباسَى كورَى عةبدوملوتتةلبى، ذثَيغةمبى عةبدواَلذبابَى عةباس 
()  ذ سودايَى سو يَى مةزن ظةدطَيريت:ب ِراستى سودايَى مةزن سَير و طونةه يَيت

كةا   ى بنظيسس يان بةو ملياكةتةةتان يةَي ئاشةكراكري    دايس )يان ئةمرَى ملياكةتان يَى كر
ََ سو َيرةكَى بكةى و نة كةى، س سَيرو طونةهان ضاوا بنظيسس( ظَيؤا هةركةسَى بكةتة د

ََ سةو و كةر ذى،     ئةطةةر رةكا متام بو وى  ل دةس سو دَى نظيسةيت، و سودَى سَي كةرة د
سودَى دَى بو دةه سَيران نظيسيت، هةتا حةفت سةد قاتان و حةتا طةلةك قةةةةةاتةةةةان،  

ََ س ئةطةرو و طونةهةكَى بكةى و نةكةى، سودَى سيَيرةكةا متةام بةو وى  ل دةس    كرة د
ََ سو و كر  ئةطةرسو دَى نظيسيت، و  بو نظيسيت. ذى، سودَى دَى طونةهةكَى تنَىكرة د

ْع ُ   -12  وعن أيب َعْبد الرَّْ َن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر ْبِن اْْلطَّاِب  ريي ع عنهم ا ق ال  عَِ
َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َُ ُق ُل   هللَاُِّْي َحَّتَّ آَواُه ُي اْلمِبي ُ  ِإََل »رو ل ع  اْنطهللََاَق َثالَثَُة نفر ِمَّْن َكاَن قَ ب ْ

هللُا ُه  فاْ َ   دَ  َِ ََ   دَّْو َعهللاَ   ْيِهْي اْلغَ   اَر  فَ َق   اُل ا  ِإنَّ   ُ  ال ُُ ْنِج   يُِّْي ِم   ْن غَ   اٍر فَ   َد َّ   ْخرٌة ِم   َن اْْلب   ِل َف َرْو 
 الصَّْخَرِة ِإالَّ َأْن َتْدُع ا ع تعاَل بصاحل َأْعَمالُِّْي.

ا َأْه الا َوال م االا قال رجٌل ِمنُهْي  الهللاَُّهيَّ َكاَن ِل أََب اِن َشْيَخاِن َكِبرياِن  وُكْنُ  اَل َأغبِ ُق قْبهللاَهم 
ئِم نْيِ  َِ َُم ا غُب َقهَم ا فَ َ َج ْدتُ ُهَما  َِ َم ا َفَحهللاْب    َِ   فنَأى يب طهللََاُب الشَّجِر َُ ْ ماا َفهللاْي ُأرِْح َعهللَاْيهَما َح َّتَّ 
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هللَاُهَم    ا َأْه    الا َأْو َم    االا  فَ هللَاِبثْ     ُ  أَنْ َتِظ    ُر  ى َواْلَق    َدُح َعهللاَ      َُ    دِ  َفَِّرِْه      َأْن ُأوقَظهَم    ا َوَأْن َأْغبِ    َق قَ ب ْ
َيُة َُ َتباَغْ َن ِعْنَد َقَدم  فَاْو تَ ْيقظَا َفَش رَن َغُب قَ ُهَم ا. الهللاَُّه يَّ ِإْن   اْوِتيَقاَظُهما َحَّتَّ بَ َرَ  اْلَفْجُر َوالصِّب ْ

َج  ْ  َش  ْي اا ال ُكْن  ُ  فَ َعهللْا  ُ  َذلِ  َك ابِْتغَ  اَء َوْجِه  َك فَ َف  رِِّْد َعنَّ  ا َم  ا َ ْ  ُن ِفي  ِ  ِم  ْن َه  ِذِه الصَّ  ْخَرة  فانْ َفرَ 
َتطيُع َن اْْلُُروَد ِمْنُ . َْ َُ 

ُكْن  ُ  » وا رواُ  ة  « ق  ال ارِ  ر  الهللاَُّه  يَّ ِإنَّ  ُ  َكان  ْ  ِلَ ابْ نَ  ُة ع  يِّ كان  ْ  َأَح  بَّ النَّ  اِس ِإَِلَّ 
اِء  فََأَرْدتُ َها َعهللَا  نَ ْفََها فَاْمتَ نَ َعْ  ِم  ِّ  ََ  َح َّتَّ أََلمَّ ْ  ِ َ ا َو َنٌة ِم َن ُأِحب صَها َكَأشد َما ُْحبص الرَِِّجاُل النِِّ

َِ َها فَفَعهللاَ    َن َوِماَئَة ِدَُناٍر َعهللَا  َأْن ُُتهللاِّ َ  بَ ْي ِ  َوبَ  نْيَ نَ ْف ُتِها ِعْشُر ِننَي َفَجاَءْتِ  فََأْعطَي ْ َِّ َح َّتَّ ِإَذا  ال
َها  َها  قَالْ   » وا رواُة  « َقَدْرُو َعهللَاي ْ َقِِّ ِ   فَ هللَامَّا قَ َعْدُو بَ نْيَ رِْجهللاي ْ اتَِّق ع وال تَ ُف ضَّ اْْل اَُتَ ِإالَّ ٍِ

َها َوِهَ  َأَحبص النَّاِس ِإِلَّ َوترْكُ  الذََّهَب الَّذي َأْعطَيتُ َها  الهللاَُّهيَّ ِإْن ُكْنُ  فَ ْعهللاُ  ذَ  ِلَك فاْنَصَرْفُ  َعن ْ
َها.ابِْتَغاَء َوْجِهَك فافْ ُرْد َعنَّا َما َ ُْن ِفيِ   فانَفَرَجِ  الصَّْخرَ  َتِطيُع َن اْْلُُروَد ِمن ْ َْ َر أَن َُّهْي ال َُ  ُة َغي ْ

َر رَُجٍل َواِحٍد تَ َرَك الَّ ذي لَّ  ُتهْي َأْجَرُهْي َغي ْ   وقَاَل الثَّاِلُ   الهللاَُّهيَّ ِإِنِِّ اْوَتْأَجْرُو ُأجَراَء َوَأْعطَي ْ
 َأدِّ ِإَِلَّ َأْج  ِري  وذه  ب فثمَّ  رو أج  ره ح  َّت كث  رو من    اَم   ال فج  ائ  بع  د ح  ني فق  ال اي عب  د ع

َْ تْهزيْ   يب  فَ ُقهللْاُ   ُكلص َما تَ َرى مْن َأْجِرَك  ِمَن اإِلِبِل َواْلبَ َقِر َواْلَغَني َوالرَِّقيق فقال  اي َعْبَد اَّللَِّ ال َت
َِ َذُه ُكهللاَّ ُ  فاْو تاَقُ  فَ هللاَ ْي َُ ت ْ ُرْك ِمْن   َش ْي اا  الهللاَُّه يَّ  ِإْن ُكْن ُ  فَ َعهللْا ُ  َذلِ َك  فَ ُقهللْاُ   اَل َأْو تَ ْهزُي ب ك  فََأ
 متفٌق عهللاي .« ابْتَغاَء َوْجِهَك فافْ ُرْد َعنَّا َما َ ُْن ِفيِ   فَانْ َفَرَجِ  الصَّْخَرُة فخَرُج ا ََيُْش َن 

هَى كةةورَى عومةةةرَى كةةورَى سةةةتتابى سةةودَى  ذئةةةبى عةبةةدولرةمحانى عةبةةدوَلا
طةوى : سةَى كةةس بةة رى      ()ذهةردوويان رازى بيت طوى: مس طول ثَيغةمبةرى بو 

دةركةةةفنت، وسةةةوَى ئةةةو برنةةة شةةكةفتةكَي،  ب ذوركةةةفنت   )ضةةةرسَيت بةةورى( هةةةوة
كةظرةك ذضيا ظةرةسيا ودةرَى شكةفتَى ل وان طرى، ئينا طوتس: ب ِراستى ض هةوة ذ ظى 
كةظرى رزطارناكةى، ئةونةبيت هويس دوعا ب باش كارَيت سةو بكةةن،  ئينةا زةالمةةكَى     

مر هةبوون، ومس شةري بةةرى وان نةةددا    سودَى مس دوو دايبابَيت دان عة ياذوان طوى: 
تا وير ضوم، ونة زظرمية دةس وان، هةا دارانظة دذ مااَل سو، ِرؤذةكَى ئةز ب دوي كةسَى

ََ مس ديت يَيت نظسةتني، مةس نةة   ئةو نظستني، مس شريى وان بو دوى، ب ظيا ئةةز وان  ة 
بدةمة ماال سو نة بضويكَيت سو، وئةز هوسا مام، ه يار بكةم، ومس نةظيا بةرى وان نة 

  و ثةرداغ ل سةر دةستَى مس ل هيظىيا ه يار بوونا وان، هةتا سثَيدة دةركةظتى، و قيذى
مةس   ةسوارن، يا سودَى ئةطةةر يَيت بضويكانة ل بةرثَيت مس، ه ياربوون و شريَى سو ظ

، ا ذظةى كةةظرى رزطةار بكةة    ةظا ئةةم تَيةد  رازيبوونا رويَى تة كربيت، تو مة ذ ئ ئةظة بو
ََ نةشيان دةركةظس.ت تةك ذ  كةظرى ظةبو بة
ََ مةةس    يةةَى دى طةةَوى: يةةاسودَى مةةس دومتامةةةك هةةةبو ذ هةةةمى مروظةةان ل بةةةرد

ن ذنا كا ضاوا زةاَلم ب هةمى هَيزَى حةذذَى دكر كاديدا،مس حةو )دظةطَيرةسوشتظيرت بو
دهَي ، حةةتا سةالةك   ى و نةة دكةن( مس دظيا سو ل ب دةست منظة بةردةى، سو ظةدطر

 د و بيست دينار دانَي، ب مةرجةكىذسالَيت طران ب سردا هاتى، هاتة دةس مس،  مس سة
ديةدا، حةةتا ئةةز    دا حةةتا ئةةز شةياميَى )دظةطَيرةكا   سو ب دةست منظةة بةةردةى، رَيةك    
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 كوئاندناظبةرا ثَيت وَيدا روين تيم ( ئينا طوى: ذسودَى برتسة و طوستريكَى نة شكَينة )
ل دةس مس ذ كضينى يَى نة ئَيخة ( ب حةقَى وَى نةبيت، مس هَي  و ئةز رابوم، و ئةةو  

 ذى مس ثَى هَي ، يا سودَى ئةطةر ، وزَيرَى مس دايَىوذ هةمى مروظان سوشتظيرت بومس 
ة، ئةظا ئةم تَيدا ذظى كةظرى رزطاربكة رازيبوونا رويَى تة كربيت، تو مة ذ  مس ئةظة بو

ََ هةر نةشيان دةركةظس،.ظ ت تةك ذكةظرى  ةبو بة
يةَى سةَى يةَى طةوى: يةا سةودَى مةس ثالةة ب كةرَى دطةرتس، ثارَيةت وان مةس ددانةَى              

ََ و كار ثَي كر وى داشوَ زةالمةك تَينةبيت، كريَى يا سو هَي  و ضو، مس كرا ، هةتا ما
وى ثةةَى بوويةةة طةلةةةك، ث ةةتى دةمةةةكَى هاتةةة دةس مةةس و طةةوى : ئةةةى عبةةدَى سةةودَى   

 يانينى ذحَي رت وضةَيل و ثةةزى و كولةة   ثالةتيامس بدة مس، ئينا مس طوتَى هندى تو دب
  مس طوتَي: ئةز ترانا بو    ئينا طوى: ترانا  بوسو ب مس نةكة ثالةتيا تةنة )عةبدةيان(

هةَي ، يةا    سو ب تة ناكةم، ئينا هةمى دانة بةروكا سةو و هةاذوتس وبةرن و ت ةتةك نةة     
ة، ت تو مة ذ ئةظا ئةم تَيدا رزطاربكرازيبوونا رويَى تة كربي ومس ئةظة ب ئةطةرسودَى 

 كةظر ذَيك ظةبوو و دةركةفنت و ضوون. 
 

 باب التوبة  - 2
 بابةتآ تةوبةيآ

قال العهللاماء   الت بة واجبة من كل ذنب . فإن كان  اِعصية بني العبد وبني ع تعاَل ال 
ُقهللان عن اِعصية   والثاِن أن ُندم عهللا  فعهللاها   تتعهللاق ٍق آدمي فهللاها ثالثة شروط   أحدها أن 

والثال  أن ُعزم أن ال ُع د إليها أبدا   فإن فقد أحد الثالثة ْ تصح ت بت  . وإن كان  اِعصية 
تتعهللاق آبدمي فشروطها أربعة   هذه الثالثة وأن ُربأ من حق ّاحبها . فأن كان  ماال أو   ه 

مِّن  من  أو طهللاب عف ه   وإن كان  غيبة اوتحهللا  منها . رده إلي    وإن كان حد قذر و  ه 
وجيب أن ُت ب من عين الذن ب   فإن اتب من بعبها ّح  ت بت  عند أهل اْلق من ذلك 
الذنب وبق  عهللاي  الباقي . وقد تظاهرو دالئل الِّتاب والَنة وإعاع اَمة عهللا  وج ب الت بة 

چ  :وقال تعاَل چمئ  ىئ   ی    ی  ی  ی  جئ  حئ  چ  . قال ع تعاَل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ   . وقال تعاَل (90-ه د) چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

 .( 8-التحرمي )چٻ  پ  پ  پ 
طونةةه دناظبةةرا    ئةطةر َيتة كرن، وهزانا دبَيذن: تةوبة دظَيت ذ هةمى طونهان ب

يَيت هةيني: ئَيك  مروظان ثَيظة نةبيت سَى مة رج بو مروظى و سودَى دابيت، ومافَى ض
ذوان طونةهَى بهَيليت، و يا دوويَي: ثةشةيمان ببيةت ذكرنةا طونةةهَي، و ياسةَى يةَي: يةَى        

ئَيةك ذظةان مةةرجان نةةما وب      ئةطةةر رذدبيت نةة زظريتةة وَى طونةهَيظةة هةةتا هةةتا،      
 ،طونةه يا ب مروظةكَيظة يا طرَيداى بيت ئةطةر تةوبةيا وى نةيا دورستة، و ،جهنةئينا
ئةةو   ئةطةةر  ،ت وَى ضوارن: ئةظ هةرسَيكة وسو ذحةقَى سودانَى وَى بةرى كةىمةرجَي
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ب شرةفَى طونةهبار كربيت و وةكةى وَى   ئةطةر ماس و وةكى ماَ بيت بو بزظرينيت و
 ئةطةرو  ،دَى رَيكَى دةتَى حةقَى سو ذ وى وةرطريت يان طةردةنا سو ثَى بدةتة ئازاكرن

و دظَيت تةوبةيَى ذ  ،داسوازا لَيبورينَى ذَى سوازيت دَى ،نةكامى و غةيبةتا وى كر بيت
وى ل دةس  كر تةوبةةيا  تنَىب تةوبة ذهندة طونةهان  ئةطةر هةمى طونةهان بكةى، و

يَى يا دورستة و طونةهَيت دى يَيت ماينة ل سةر، و بةلطةيَيت قورئانَى و سودانَيت حقي
تةوبةةيَى ث ةتطرَيت ئةَيكس.     يةا ا موسةلمانان ل سةةر واجبةى و ثَيتظ   حةديسَى و ئيؤماعة 

هويس هةمى طةَ سةودان بةاوةران توبةة بكةةن، دا سةةرفةراز      ) سودايَى مةزن دبَيذيت:
هةويس هةةمى داسةوازا طونةةه ذَيةلن و لَيبةورينَى ذ       ) و سةودايَى مةةزن دبَيةذيت:   .(بنب

 و سودايَى مةةزن دبَيةذيت:    (سودايَى سو خبوازن، ثاشى ل سودَى بزظِرن و توبة بكةن
 و توبةيةةكا ذ دل و ِراسةت و  ، سةو بدةنةة سةوديَ   هويس هةمى طةَ سودان بةاوةران بةةرَى   )

 .(دورست توبة بكةن
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َُ ُق ُل    -13   وَعْن أيب ُهَرُْ َرَة ريي ع عن  قال  ِععُ  رو ل ع 

ََْوتَ ْغفُر ع  َوأَُت ُب ِإلْي   ا »   رواه البخاري.« اليَ ْ ِم  َأكثر ِمْن َوْبِعني مرَّةا واَّللَّ ِإِنِِّ 
طةوى: ئةةزب   ()طوى: مس طول ثَيغةمبةرى بةو  (()ذئةبى هورةيرةى  

داسةةوازا طونةةةه ذَيةةلن و لَيبةةورينَى ذ  ثةةرت نذَى ذ حةةةفتَى جةةارائةةةز رؤ ،سةةودَى كةمةةة
 دكةم.   و توبة مزظِردل سودَى  م وسوازدسودايَى سو 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   - 14 ََغَ  رِِّ بْ  ن ََُ  ار اُِ  زِنِِّ ري  ي ع عن    ق  ال  ق  ال رو   ل ع  وع  ن ا

ُصها النَّاس ُت بُ ا ِإَل اَّللَِّ واْوتْغفُروُه فِإِن أَت ُب ا اليَ ْ ِم مائة َمرَّة » وَوهللاَّي    رواه مَهللاي.« اي َأ
طةوى:   ()طةوى: ثَيغةمبةةرى    (()ذ ئةغةررَى كورَى يةسارَى مةوزةنى  

َى داسةوازا طونةةه ذَيةلن و لَيبةورينَى ذ     طةَ مرؤظان ل سودَى بزظرن و تةوبة بكةن و
 ب راستى ئةز رؤذَى ثرت ذ سةد جاران تةوبة دكةم. خبوازن
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   - 15  َِ اِدِم رو  ل ع  وعْن أيب َ َْزَة أَنَ ه ب ن َمالِ ٍك اََْنَص اِريِّ 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللاَ  ُ َأفْ  رُح بت » ْي  ِ  وَو  هللاَّي  ري  ي ع عن    ق  ال  ق  ال رو   ل ع   ب  ة َعْب  ِدِه ِم  ْن َأَح  دُِكْي َّللَّ
ٍِ َفال  متفٌق عهللاي . « ةٍ وقَخ َعهللَا  بِعريِِه وقد َأيهللاَُّ  ا َأر

 َْ ُِ ُ َأشدص فرحاا بِت» هللاٍي  وا رواُة   بة َعْبِدِه ِحني ُُت ُب ِإْليِ  ِمْن َأَحدُِكْي كان َعهللَا  راِحهللَاتِ ِ  َّللَّ
َها  فأََت  َشَجرةا فاْيَطَجَن ا ِظهللاَِّها  وقد  ٍِ فالٍة  فاْنفهللاتْ  ِمْنُ  وعهللَاْيها طعاُمُ  وشَرابُُ  فَأَُِه ِمن ْ وَِْر

ِة الَفرحِ أَُِ  ذ ِبطاِمَها ُثَّ قَاَل ِمْن ِشدَّ   َه ِمْن رَاِحهللاِتِ   فَ بَ ْينما هَ  َكَذِلَك ِإْذ ُهَ  ِ ا قَائِمة ِعْنَدُه  فَأَِ
ِة الفرح  طََأ ِمْن ِشدَّ ِْ  «.الهللاَُّهيَّ أَن  عْبِدي وأَِ ربصَك  َأ

 ()ةمبةرى ذ بابَى حةمزة ئةنةسَى كورَى مالكَى ئةنسارى، سزمةتكارَي: ثَيغ
 ذ هةوة كةيفا وى ب تةوبةيا بةندةيَيطوى: سودَى ثرت ذ ئَيك  ()طوى: ثَيغةمبةرى 

 ئةةردةكَى ضةول و بةةرداى بةةرزةكربيت،    ل و  ،وى دهَيت، ل سةر حَي رتا سو كةةتبيت 
يدا دبَيذيت(: سودَى ثرت ذ ئَيك ذ هةوة كةيفا وى ب تةوبةيا عةبدَى )د ظةطَيرا موسلم

وى دهَيت، دةمَى ل وى دزظريت و تةوبة دكةى، و ئةو ل سةر ث تا دةوارَى سو بيت ل 
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ئةردةكَى ضولستان و ذ دةستا دةركظيت و سوارنا وى و ئاظا وى ل سةر بس، و ذَى بَيهيظى 
س سيبةرا وَى درَيذ بكةى، و ب دورستى ذ دةوارَى ببيت، ظَيؤا بَيتة بس دارةكَى سو ل ب

دا، هو ببينيت ل دةس وى يا راوةستياية، ئةو يَى د ظى دةرظيسو بَى هيظى ببيت، و ئو 
منى و ئةز سودايَى  َيدةدا بَيذيت: ياسودَى تو بةندةيَيهةظسارَى وَى بطريت و د كةيفا ز

 تةمة، سةلةى ببيت هندى هند كةيفا وى يا هاتى.
َّ  هللاِّ  عُ  -16  ََْش َعِريِّ  رِي ي ع عن     ع ن النَّ َُّّ  وع ن أيب ُم و   َعْب ِد اَّللَِّ ب  ِن قَ  ْيٍه ا

َُ  ُخ َُ  دُه نلن ََّه  اِر » َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   َُ  ُخ ُ  دُه ِنلهللاَّْي  ِل ليتُ   ب ُمَ  يُء الن ََّه  اِر َوُْب ِإن ع تع  اَل ُْب
يُء الهللاَّْيِل حَّتَّ َتْطهللُاَن  َِ  رواه مَهللاي.« الشَّْمُه ِمن مْغِرِ ا ليَ ُت َب ُم

 ()ذ ثَيغةمبةرى  () و ذ ئةبى موسا عةبدول يَى كورَى قةيسَى ئةشعةرى  
طونةةهكارَى رؤذَى )بةو    طوى: ب راستى سودايَى مةزن دةستَى سو ب شةظ ظةدكةى، دا 

تَيدا(  طونةهكارَى شةظَى )بو سو ا تةوبة بكةى، و ب رؤذ دةستَى سو ظةدكةى، دسو تَيدا( 
يَى ب شةظ تةوبة بكةى يان ب  ئانكو). هوسا هةتا رؤذ ذ رؤذئاظايَي دهةلَيت تةوبة بكةى

 .هنى قيامةى نةرابيت( سودَى دَى تةوبةيا وى قةبويل كةى رؤذ تةوبة بكةى
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   - 17  َم ْن » وَعْن أيب ُهرُْرَة ري ي ع عن   ق ال  ق ال رو  ل ع 

 رواه مَهللاي.« اتب قَ ْبَل َأْن تطهللُاَن الشَّْمُه ِمْن مْغِرِ َا اَتَب ع عهللَاْي  
طوى: هةركةسَى بةرى رؤذ  ()طوى: ثَيغةمبةرى  ()ذ ئةبى هورةيرة 

 ذ رؤذهةالتَى بهةلَيت تةوبة بكةى، سودَى تةوبةيا وى قةبويل كر.
وَع  ْن أيب َعْب  ِد ال  رَّْ ن َعْب  ِد اَّللَِّ ب  ن ُعم  َر ب  ن اْلطَّ  اب ري  ي ع عنهم  ا ع  ن النَّ  ُِّّ  - 18 

َْ ُُغْرغ رِ  ب  ة نَّ ع ع زَّ وَج  لَّ ُْقبَ ُل تإِ »َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو هللاَّي ق  ال   رواه الرتم  ذي وق  ال  « العْب ِد َم  ا
 حدُ  حٌَن.

ذ ئةبى عةبدولرةمحانى عةبدول يَى كورَى عومةرَى كةورَى سةةتتابى سةودَى ذ    
طةةوى: ب راسةةتى سةةودايَى هةةةر ب هَيةةز و  ()هةةةردوويان رازى بيةةت ذ ثَيغةمبةةةرى 

 ى هندى نةكةظيتة د سةكةراتَيدا.ةمةزن، تةوبةيا بةندةى قةبويل دك
ِح  -19  َْ ََّاٍل رِيي ع عْنُ  َأْوأَُلُ  عن اْلَم وَعْن ِزرِِّ ْبِن ُحْبيٍش قَال  أَتْيُ  ّْف اَن ْبِن ع

ا َعهللَا  اْْلُفَّنْيِ فقال  َم ا َج اَء بِ َك اَي ِزرص   فُقهللْا ُ   ابْتغَ اُء اْلِعهللْا ِي  فَق ال  ِإنَّ اْلمالِئَِّ َة َتَب ُن َأْجِنحِته 
َْ ُح َعهللاَ   اْْلُفَّ نْيِ بَ ْع َد اْلغَ اِئِخ ِلطَاِلِب اْلِعهللْاِي ِرياء مبَ  ا َُطهللاُ ُب  َفقهللْا ُ   ِإنَّ   ق ْد َح كَّ ا ّ ْدِري اْلم

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َفجْ   َأْوأَُلَك  َهْل ِعْعَتُ  ُْذكُر ا ّْحاب النَُِّّّ   واْلبْ ِل  وُكْنَ  اْمَرءاا ِمْن َأ
ن َأن ال ن َ َذِلَك شْي اا   قال  نَعْي كاَن أْيمُ  ِِ ْنزِ ِر إذا ُكنا وفراا أْو ُمَاِفُر ٍم ولَيَ الِيهنَّ َع  فافَنا ثالثة َأايَّ

ِْ ى ش ْي اا   ق ال  نع ْي ُكنَّ ا  ٍل ونَ ْن جَنابٍة  لِِّْن ِمْن غائٍخ وبَ ِإالَّ مِ   ٍم. فُقهللْاُ   َهل ِععتُ  ُذُكر ا ا
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ا وفٍر   فبْينا  ُن ِعْندُه ِإذ َِداُه َأْعرايب بصْ ٍو ل  جه ريِّ  اي َمن رو ل ع 

َّْ تِ    َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ْ  ا ِمْن  فُقهللْا ُ  ل ُ   َوْْحَ َك اْغُب ْض « هاُؤمْ »ُُممَُّد  فَأَجابُ  رو ُل ع 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي وق ْد  ُِ  َّْ ِتَك فِإنَّك ِعْن د النَّ ُِّّ  ي   َع ْن ه ذا  فق ال  واَّللَّ ال َأغُب ُض  ِمْن 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   ََْعرايبص  اْلَمْرُء ْحُِبص اْلَق م وَلمَّا ُهللْاحق ِ ِْي  قال النَُّّص  اْلم ْرُء م ن م ْن »قَاَل ا



 18  طا كيَرهاتى و راستكارانميَر

ثُ َنا حَّتَّ ذكر ننا من اْلَمْغ رب َمَ ريةُ « َأَحبَّ َُ ْ َم اْلِقيامِة  َِ ري الرَّاكِ ُب ا  فما زَاَل ُْحدِِّ عْرِي   أْو ُ
ُ تع  اَل ُ  ْ م ِهللا  ق  عْرِي  ِ  َأْربَِع  نَي َأْو َو  ْبِعنَي َعام  اا. قَ  اَل ُو  ْفياُن َأح  ُد ال  رصَواِة. ِقب  ل الشَّ  اِم ِهللاَق  ُ  اَّللَّ

َِ مْفت حاا ِلهللات بة ال ُُغهللا ُق ح َّتَّ َتطهللاُ َن الشَّ ْمُه ِمْن ُ   ََْر ْم ذي وغ ريه وق ا« الَم او وا ل  رواه الرتِّ
 حدُ  حَن ّحيح.

زوررَى كةةورَى حوبةي ةةى طةةوى: ئةةةز هامتةةة دةس سةةةفوانَى كةةورَى عةسسةةاَ،       
() بكةم، ئينا طوى: ض تو ئيناى يا زورر؟ مةس طةوى:    ثسيارا مةسحا سوففان ذَي

داسوازييا زانييَن. ئينا طوى: ب راستى ملياكةةى ثةةرَيت سةو بةو زانينخةوازى ددانةس ذ       
ََ  ب راستى مةسحا سةر سوففان طومانةكا :ئينا مس طوىَى دسوازيت، ترازيبوونا ت  د د

 مندا ضَيكرى ث تى دةستنظَيذا ستوير و زراظ، و ئةز ئَيك بووم ذ هةظالَيت ثَيغةمبةرى
()،  بووية ََ ظَيؤا ئةز هامت ثسيارا تة بكةم تة ت تةك ل سةر ظَى ذ ثَيغةمبةرى طو

ََ فةرمانا :طوتى؟ طوى ئةم يَيت رَيظينط بني )مسافر بني( ئةم سةَى   ئةطةرمة دكر  بة
رؤذان ب شةظَيت وانظة سوففَيت سو نةئَيخني، بو جةنابةتَى نةبيت، نة بو دةستنظَيذا 
ََ بووية ت ةتةك ل سةةر حةةذَيكرنَى طةوتى؟      ستوير و زراظ و نظستيَن، مس طوى: تة طو

ََ ئةةةم سةةةفةرةكَى دطةةل ثَيغةمبةةةرى بةةوويس   دةس وى يَيةةت ، و ئةةةم ل ()طةوى: بةةة
روين ةةتى بةةوويس، مةةة هنةةد ديةةت كوضةةةرةكَى عةةةرةب يةةَى دةنةةط بةةور طةةازيكرَي، يةةا      

، ئينةا مةس طةوتَى    (هةاوو )وةكى دةنطَى وي جابةا وى دا:   ()موحةممةد، ثَيغةمبةرى 
و نةهييا تة ذ ظَى يا هاتية كرن،  ()تو يَى ل دةس ثَيغةمبةرى  ،دةنطَى سو نزم كة

ذ ئَيكَى  هةية مرؤظ حةذنطَى سو نزم ناكةم، ئةعرابى طوى: ض ئينا طوى: ب سودَى ئةز دة
قيامةتَى يَى دطةل وى يَى مرؤظ رؤذا )طوى:  () بكةى و هَيذ نةطةه تبييَت؟ ثَيغةمبةرى

كر، سويار  تا بةحسَى دةرطةهةكى ل رؤذئاظابو مة ئاسفت هة ، و بةةردةوام (حةذَى دكةى
سودَى رؤذا ئةرد و ئةمسان  ،دبريت و دضيت حةفتَى ساالن ل فرةهيا وىضل ساالن يان 

ََ دهةلَيت.و ظةكرى دانايس بو تةوبةيَى يَى ضَيكرى  ، وناهَيتة طرتس هةتا رؤذ 
َّ هللاِّ   -20  وعْن أيب وِعيٍد َو ْعد بْ ِن مال ك بْ ِن ِو ناٍن اْْلُ ْدِريِّ ري ي ع عن   َأن نَ َُّّ ع 

َْ عني نْفَ اا  فَ َأل ع ن َأعهللاَ يِ  لَ تَ اَن قَ  ْبهللاُِّْي رَُج ٌل ق َ كان ِف يمْن َك » ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قَال   َْ عةا وِت  ِت
ِِ ف  ُدلَّ عهللا    راِه  ٍب  فَ  أَ  ََْر  ب  ة   نَي نَ ْفَ  اا  َفه  ْل لَ  ُ  ِم  ْن توتَ  عِ  اَتُه فق  ال  ِإنَّ  ُ  قَ تَ  ل تَِ  عةا َأْه  ِل ا

ِِ  فُدلَّ عهللا  رجٍل عاٍْ فقال  إن َ  قَت ل  فقال  ال فقتهللَاُ  فِّمََّل ِبِ  ِمائةا ُثَّ وأَل عن أعهللاي أهِل اَر
َنُ  وبنْيَ ال ت بةمائَة نفٍه فهْل َلُ  ِمْن  ِِ ك ذا وك ذا   ت بة  فقاَل  نَ َعْي ومْن ُْح ُل بي ْ   اْنطهللَِا ْق ِإََل َأْر

واا ُْعُبُدو  َِ ُِ ُو  ٍء  ف انطهللََاق فِإنَّ  ا ُأ َن ع تع اَل فاْعبُ ِد ع َمْعُه ْي  وال تَ ْرج ْن ِإَل َأْرِي َك فِإن ََّه ا َأْر
ِّ  ُة اْلَع  ذاِب. فقال  ْ  ئح  َّتَّ ِإذا َنَص    الطَُّر  ُق َأاَتُه اْلم  ْ ُو فاَِتص  مْ  في  ِ  َمالئَِّ  ُة الرَّْ َ  ِة ومال

ِإَل اَّللَِّ تع  اَل  وقالَ  ْ  مالئَِّ  ُة اْلع  ذاِب  ِإنَّ  ُ  ْْ َُ ْعَم  ْل ِ  رْياا  مالئِّ  ُة الرَّْ َ  َة  ج  اَء اتئِب  اا ُمْق  بال ِبقهللْابِ   ِ 
ََْرَي  ني ف  ِإََل  ُّ   رَِة آدم  ي فجعهللا   ُه بْي  نُهْي َأي حِّم  اا فق  ال قيَ   ا م  ا بَ   نْي ا ق  خص  ف  َأاَتُهْي َمهللا  ٌك ا 

ِِ اليت ََْر متفٌق « َفقَبْبتُ  َمالئَُِّة الرَّ ةِ   َأرَادَ َأَّتهما َكان َأْدىن فْه  َلُ   فقاُو ا فَ َجُدوه َأْدىن ِإََل ا
 عهللاي .
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وا « فَِّان ِإََل اْلقْرَُِة الصَّ اْلَِة َأقْ رَب ِبِش رْبٍ  فُجِع ل ِم ْن َأْههللِاه ا » وا رواٍُة ا الصحيح  
َُ  ا َم ا فَأْوَح  اَّللَُّ تعاََل ِإََل َهِذِه َأن تَ َباَعِدى  وِإَل َهِذِه َأن َتقرَّيب » ِرواُة ا الصحيح    وقَ ال  ِقي

 «.فنَأى ِبَصْدرِِه َ ْ َها» ٍة  وا رواُ«. بْينهَما  فَ َ جُدوه ِإََل َهِذِه َأقَ َرَب ِبِشرْبٍ فَ ُغَفَر َلُ  
ذ  ()ذ ئةبى سةعيدى سةةعةدَى كةورَى مةالكى، كةورَى سةينانَى سةودرى،       

وةدا هةبوو، نةوى و نةةه   هةطوى: زةالمةك د ناظ يَيت بةرى  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
عيبادةتكةرةكى، مرؤظ كوشتبوون، ثسيارا زاناترَى ل سةر رويَى ئةردى كر، بةرَى وى دا 

هةية؟ طوتَي: نة،  مرؤظ يَيت كوشتني، كا تةوبة بو مسنوى و نةه  هاتة دةس، طوى: مس
َى ةرئينا ئةو ذى كوشت، و سةد ثَى متامكرن، ثاشى ثسيارا زاناترَى سةلكَى ئةردى كر، ب

هةية؟  مرؤظ يَيت كوشتني، كا تةوبة بو مسنوى و نةه  وى دا زةالمةكَى زانا، طوى: مس
ََ هةرة ئةردةكَى هوسا و  ََ كى هةية بكةظيتة د ناظبةرا سودَيطوى: بة و تةوبَيدا؟ بة

دكةن، تو ذى دطةل سودَى  ك مرؤظ يَي ل وَى رَى هةيس عةبديين و ثةرستناهوسا، هندة 
 ئةانكو سودَى بكة، و نةزظرةظة ئةردَى سو، ئةةردَى تةة ئةةردةكَى سرابةة )     وان ثةرستنا

ن ب سةردا هاى، ملياكةتَيت سلكَى وَى يَى سرابة(، ضو هةتا طةه تيية نيظا رَيكَي، مر
َى دلوظةاني و مليكةتَيت ئيزا و عةزابَي، ب سةر وى هةةظرك ضةون، ملياكتَيةت     دلوظانيَي

طوتس: تةوبةدار يَى هاتى، و ذ دل بةرَى سو يَى داية سودَي، و ملياكةتَيت ئيزايَى طوتس: 
هاتة دةس وان، وان ملياكةتةك ل سةر سولكَى مرؤظةكى ئةوى د بنريا سَيرةك نةكريية، 

د ناظبةرا سودا كرة حةكةم، طوى، د ناظبةرا هةةردوو ئةةردادا بثةيظس، كةا ثةرت نَيزيكةى       
بو ويية، ثيظان دينت ثرت نَيزيكةى وى ئةردييةة يةَى ظيةايى و بةةرَى سةو        كيذكَيية، ئةو

ديدا( بهوستةكَى ثرت نَيزيكةى   ظةطَيرةكا)د  هةلطرى و بر، داييَي، ئينا ملياكةتَيت دلوظانيَي
ديةدا( سةودايَى مةةزن     َى وَى هاتةة دانةان، )د ظةةطَيرةكا   طوندَى باش بةوو، ئينةا ذ سةةلك   

يَى ظَى كر نَيزيك ببة، و طوتةة وان: دَى د ناظبةةرا هةةردوو    ئةمرَى ظَى كر دوير ببة و 
ئةردادا بثيظس، ثيظان دينت ب بهوستةكَى ثرت نَيزيكى ظيية، ئينا سودَى طونةةهَيت وى  

 طوندَى باش. ئانكوةكا ديدا( بةرَى سينطَى سو دابوو وى طوندى ظةطَيرذَى برن )د 
وَع ْن عْب ِد اَّللَِّ ب ِن َكْع ِب ب  ِن َمال ٍك  وك اَن قائِ َد كْع ٍب رِي  َي ع عن   ِم ْن بَِني ِ  ِح  نَي  -21 

 ََ ِدُِِثِ  ِحني َُتلَّ ُث ٍِ ْعُ  كْعَب بن َمالٍك رِيي ع عن  ُْحَدِِّ َّهللاِّ  َعِمَي  قال  عَِ ر َعْن رو ل ع 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  ا عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  ا غ  زوِة تبُ   َك. قَ  ال كْع  بٌ    ْْ َأُتهللاَّ  ْ  َع  ْن رو   ِل ع 

ْ ُُ َعاتَ ْب َأح د َُتهللاَّ   عْن ُ   ِإَّنَّ ا  َغْزَوٍة َغَزاها ِإالَّ ا غْزَوِة تَ ُب َك  َغرْي َأِنِِّ قْد ُتهللاَّْفُ  ا َغْزوِة َبْدٍر  وَْ
هللاِ  َْ ُِ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي وا َرَد رو ُل ع  ُدوَن ِعرَي ُقرُْش حَّتَّ َعَن ع تعاََل بْينُهي وبنْي َِ ُم َن ُُُر

هللاَ  َة الَعقبَ  ِة ِح  نَي  َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي لي ْ َع  ُدوِِِّهْي َعهللاَ    غ  رْيِ ميع  اٍد. َوَلَق  ْد ش  هْدُو َم  َن رو   ِل اَّللَِّ 
ْدٍر  وِإن َكانْ  بْدٌر َأذَْك َر ا النَّ اِس ِمنَه ا وك ان تَ َ اثَ ْقَنا َعهللَا  اإِلْوالِم  وَما ُأِحبص َأنَّ ِل ِ َا َمشَهَد بَ 

ْ َأُك ْن قَ خص َأقْ  َ ى  َْ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي  ا غَ ْزَوِة تبُ  ك َأِنِِّ  من ِربي ِحنَي ُتهللاَّْفُ  َعْن رو ل ع 
َر ِمِنِّ ِحنَي َُتهللاَّْفُ  َعْنُ  ا تهللِْاَك اْلَغْزَوة  واَّللَِّ ما  ََ ُْ َعْعُ  قْبهللاها رَاِحهللاتنْيِ قخص حَّتَّ َعَْعتُ ُهما ا وال َأ

ُد غَ ْزوةا ِإالَّ ورَّى بَغرْيَِه ا ح َّتَّ َكانَ ْ  تهللا َك  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُُُر ْ ُُِّن رو ل ع  تهللاك اْلَغزَوِة  وَْ
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َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي ا َح   رِّ َش   دٍُد  وَ  اْو   تَ ْقَبَل َو   فراا بَِعي   داا َوَمَف   ازاا. اْلغَ   ْزوُة  فَغَزاه   ا رو    ل ع 
بَ َرُهْي بَ ْجِهِهُي ا ِْ هللاِمنَي َأْمَرُهْي ليَ َتَأهَّب ا ُأْهَبَة َغْزِوِهْي فََأ َْ ُد  َواْوتَ ْقَبَل َعدداا َكثرياا  فَجهللاَّ  لهللْاُم لَّذي ُُُر

هللِاُم ن َمن رو ل ع كِثرٌي َوالَ جَيَْمُعُهْي ِكَتاٌب َحاِفٌظ  َْ َُ ان ُُ » َواْلُم ُد بذلَك الدِِّ قال َكْعٌب  فقلَّ « ُر
ْ َُ ْن  ِزْل في  ِ  َوْح  ٌ  ِم  ن اَّللَِّ  وغَ  َزا رو   ل ع َْ  رَُج  ٌل ُُُر  ُد َأْن َُ تَ َغيَّ  َب ِإالَّ ظَ  نَّ َأنَّ ذل  َك َو  َيْخف  بِ  ِ  َم  ا

عُر  فتجهَّز رو ل ع َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي تهللاَك الغزوَة حني طَاب  الثَِّماُر والظِّالُل  فَأَِ ِإلَ  ّْ َها َأ ي ْ
ْ َأقْ  ض ش  ي اا   َْ  هللِاُم ن مع  ُ   وطِفْق    َأغ  دو ِلِّ  ْ  َأََتَهَّ  َز مع  ُ  ف  َأْرجُن ْو َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َواْلُم

دص  وَأُق ُل ا نَ ْفَ   أَِ قَ اِدٌر عهللاَ   ذل ك ِإذا َأَرْدُو  فهللا ْي َُ زْل ُتم ادى يب ح َّتَّ اْو تَمرَّ نلنَّ اِس اْْلِ 
ْ َأقْ  ِض ِم  ْن جه  ازي ش  ْي اا  ُثَّ  َْ  هللِاُم َن مَع  ُ   َوَْ َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي غَ  ادايا واْلُم ّْ  َبَح رو   ل ع  فَأ
غَ  َدْوُو فَ َرَجْع  ُ  َوَْ َأقْ  ض َش  ْي اا  فَ هللاَ  ْي ُ  َزْل َُ َتم  اَدى يب َح  َّتَّ َأْو  رُع ا وتَ َف  اَرط اْلغَ  ْزُو  فَ َهَمْم  ُ  َأْن 

ُِ ُروِد  َأْرحتَِل َرْج ُ  ا النَّ اِس بَ ْع د  َِ ْ ُُ َق دَّْر ذل ك ِل  َفطفق ُ  ِإَذا  َْ َتِن َفعهللْا ُ   ُثَّ  ف َأْدرَكُهْي  فَ يَ الي ْ
اا َعهللَاْي  ا النِِّف  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُْحُْزُنِِن َأِنِِّ ال َأَرى ِل ُأْوَ ةا  ِإالَّ رَُجالا َمْغُمّ  اِ   َأْو رُو ل ع 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي حَّتَّ بَ هللَاغ تَ ُب َك   رَُجالا  ْ َُذُكرِن رو ل ع  ِمَّْن َعَذَر اَّللَُّ تعاََل ِمن البصَعَفاِء  وَْ
فقاَل َوُهَ  َجاِلٌه ا القْ ِم بتَ ُب ك  ما فَ َعَل كْعُب ْبُن َمالٍك   فقاَل رَُجٌل ِم ن بَ ِِن و هللاِمة  اي رو  ل 

ُ  بُ ْرَداهُ  ََ ُ عن . بِ ه ما قُ هللْا َ   َواَّللَِّ اي ع َحَب   َوالنَّظُر ا ِعْطفْي . َفقال َلُ  ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل ريَي اَّللَّ
نَ ا ُه َ  عهللاَ   ذل ك  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي. فبَ ي ْ َِّ  رو ل ع  رْياا  فََ َِ رو ل ع َما َعهللِاْمَنا عهللَاْيِ  ِإالَّ 

ْيثَمَة  فَِإذا هَ  رََأى رَُجالا ُمْبِيباا َُ ُزوُل ب َِ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  ُكْن َأَن  َََّراُب  فقاَل رو ُل ع    ال
َثَمَة اََْنَصاريص َوُهَ  الَّذي َتَصدََّ  بص اع التَّْم ر ح ني َِ َزُه اِن افق ن قَ اَل َكْع ٌب  فَ هللاَّم ا بَ هللَاغ ِن  ي ْ َِ أَبُ  

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّ  ي َقْد تَ جََّ  قَافال مْن تَ ُب َك َحَبَرِن بَ ثِّي  فطفقُ  أَتذكَُّر الِِّذَب َأنَّ رو ل ع 
ِْ  ُرُد م  ن َو  خط  غَ  داا َوَأْو  َتعنُي َعهللاَ    ذل  َك ِبُِّ  لِّ ِذي رَْأي ِم  ْن َأْههللا  ي  فَ هللَامَّ  ا ِقي  َل  ِإنَّ  َ َأ َوَأقُ   ُل  َِ

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قْد َأِظلَّ قادماا زا  َح َعِنِّ اْلَباِطُل َح َّتَّ َعَرف ُ  َأِنِِّ ْ أَن ِ ِمْن ُ  ِبَش يٍء رو ل ع 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قَادم اا  وك ان ِإذا ق دَم ِم ْن َو َفٍر بَ َدَأ  َبَح رو ل ع  ّْ ْدَقُة  وَأ ِّ أََبداا فََأْعَْعُ  

َْ  جد فرَك  َن في    رَْكَعتَ   نْيِ ُثَّ َجهللا  ه لهللانَّ  اس  فهللامَّ   ا فع  ل ذَ  ل  ك َج  اَءُه اْلُمخهللاَُّف   َن ُْعت  ذُرون ِإلْي     نْلَم
ُهْي َعالنيَ تُهْي َواْو تغَفر ُِ ْي َووَك َل َو َرائَرُهْي ِإَل ع  َوَْحْهللاُف ن َلُ   وك ان ا بب عاا واَ انني رَُج ال فقب ل م ن ْ

َصي اْلُمْغبب ُثَّ قَاَل  تَ َعاَل  فج ُ  أَ  ََّي تَب ُ  تَعاَل. حَّتَّ جْ ُ   فهللامَّا َوهللَاْمُ  تب َْ ْمشي َحَّت َجهللَا
ْ تُِّْن قد ابْ تَ ْعَ  َظْه َرك  قَ اَل قُ هللْا ُ   اَي َرُو  َل ع ِإِنِِّ واَّللَّ لَ  َْ هللاََّفَك   َأ َِ ُِْ   فقاَل ِل  َما  ْ  بنْي ََُد

ُرد م  ْن َو  َخط  بُع  ْذٍر  لق  ْد ُأْعطي  ُ  َج  َدال   ِْ نْ َيا َلَرأَُْ  ُ  َأِن َو  َأ َْ  ُ  عْن  د غ  رْيَك م  ْن َأْه  ِل ال  دص جهللا
َْ خطك  ُُ  ُ ثْ ُتَك اْليَ  ْ َم ح دُ  َك ذٍب تْري   ب   ع ِنِّ لَُي ش َِّنَّ اَّللَّ َوَلِِّنَّ َواَّللَّ لقْد َعهللاْم ُ  لَ  ن َح دَّ
ََْرُج  ِفي  ُعْقََب ع َعزَّ َوجلَّ  واَّللَّ ما كان ِل  ثْ ُتَك َحدُ  ّْدٍ  َتُد عهللَايَّ في  ِإِنِِّ  عهللايَّ  وإْن َحدَّ

َّ هللاِّ  من ُعْذٍر  واَّللَِّ َما   َُْ ر ِم ِنِّ ِح نَي َُتهللاْف ُ  َعن ك قَ اَل  فق اَل رو  ل ع  ُكْنُ  َقخص َأقْ  َ ى َوال َأ
ُ في َك » ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   ََّدَ   فَ ُق ْي َح َّتَّ َُ ْقب َي اَّللَّ وَو اَر رَِج اٌل ِم ْن بَ ِِن َو هللامة « َأمَّا هَذا فَقْد 

اَك َأذنْبَ  َذنْباا قْب ل ه َذا  لَق ْد َعَج زَو ا أن ال َتُِّ  ن اعت َذْرو فاتَّبُع ِن  فقاُل ا ِل  واَّللَِّ َما َعهللِاْمنَ 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي مبَ  ا اْعتَ  َذَر ِإلَي  ِ  اْلُمَخهللاَُّف   ن فَق  ْد َك  اَن كاِفيَ  َك ذنْب  َك اْو  ِتغفاُر  ِإََل رو   ل ع 
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َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َلك. قَاَل  ف ع ما زَ  اُل ا ُُؤنُِِّب نِِن حَّتَّ َأَرْدو َأْن َأْرِج َن ِإَل رو  ل رو ل ع 
ي  ُثَّ قهللاُ  ُِي  َه ْل َلِق َي َه ذا مِع ي ِم ْن َأح ٍد   قَ اُل ا  نَ َع ْي  َْ َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي فَأْكِذب نف ع 

َم ا ِمثْ ُل َم ا ِقي َل ل َك  َِ قَ ال قُ هللْا ُ   َم ن ُاَ ا   ق اُل ا   لِقَيُ  معك رَُج الن قَ اال ِمثْ َل َم ا قُ هللْا َ   وقي ل 
َّاِْلَنْي قْد َشِهد ا بْدراا ُمرارُة ْبُن الرَّبِين اْلَعْمِريص  وِهالل اْبن ُأميََّة اْلَ اِقِفيص   قَاَل  َفذَكروا ِل رَُجهللَانْيِ 

 ِفيِهَما ُأْوَ ٌة. قَاَل  َفَمبْي  ِحنَي ذََكروُاَا ِل.
َّهللاِّ  عُ   َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي عن َكالِمَنا أَُ صَها الثالثَةُ ِمن َبني من َُتهللاَّ  َعنُ   قاَل  َو َ  رو ل ع 

ِِ ال   يت  ََْر ُِ  َفَم   ا ه   َي ن ََْر فاْجَتنَبن   ا النَّ   اس َأْو قَ   اَل  تَ َغي َّ   ُروا لَنَ   ا َح   َّتَّ تَ َنَِّّ   رو ِل ا نفَ   ي ا
هللَاةا. فَأمَّا  نَي لي ْ َِ َِ َأْعِرُر  فَ هللَابثْ َنا َعهللَا  َذلَك مْخ َِ َوقَ َع َدا ا بُ ُي ِتَم ا َُ ْبِّيَ اِن وَأمَّ ا َأ َّاحباَي فَاوَتَِّا

ََْو َ اِ   َْ هللِاِمنَي  َوَأطُ  ُر ا ا ُرد فََأشَهُد الصَّ الة َم َن اْلُم ِْ َفُِّنُ  َأَشبَّ اْلَقْ ِم َوَأْجهللَاَدُهْي  َفُِّنُ  َأ
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ   ِ  بع َد الصَّ الِة  َوال َُُِّهللاُِّمِِن َأحٌد  وآِت رو ل ع  َِ ْْهللِا وَوهللاَّي فُأَوهللاُِّي َعهللَاْيِ   َوُه  ا 

ب  اا ِمن  ُ  وُأَو  ارُِقُ  النَّظَ  َر  فَ  ِإَذا  ََّ  الِم َأم اَل   ُثَّ أُّ  هللاِّي قُر َِ  ي  َه  ل َح  رََّك ش  فَتيِ  ب  ردِّ ال فَ  َأُق ُل ا نف
َِ َع ِنِّ  َح َّت ِإذا طَ ال ذل َك َعهللاَ يَّ ِم ن َجْف َ ِة َأقَبهللاُ  عهللا  ّالِت َنظ ر ِإَِلَّ  وِإَذا اْلتَ َف  ص َ ْ َ ُه َأْع رَ 

َْ   هللامنَي مَش   ْي  َح   َّتَّ تََ    َّْرو ج   داَر َح   ائخ أيب قَ تَ   اَدَة َوُه   َ ا ابْ   ن َعمِِّ   ي وَأح   بص النَّ   اَس ِإَِلَّ   اْلُم
ََّالَم  فَ ُقهللْا  َل   اي َأَن قتاَدة أَْنشُ  هللاَّْمُ  َعهللَاْيِ  َف اَّللَِّ َما َردَّ َعهللَايَّ ال دَك نَّللَّ َهْل تَ ْعهللَاُمِن ُأحبص ع فََ

ََ ََِّ   فَ ُع دو فَ َناَش دتُ  فََ ََِّ   فَ ُع ْدو فَ َناَش ْدت  فَ َق اَل  ع  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   َف َوَرُو َل  
ََ َّرُو اْْلَدارَ  َناَي  َوتَ َ لَّْيُ  َحَّتَّ َت  وَرُو ُلُ  َأْعهللَاُي. فَ َفاَيْ  َعي ْ

َِ أَ   نَ  ا َأ ْمش  ي ا ُو   ِ  اِدُن  ِة ِإَذا نَ َبط  يص م  ْن ن  بِخ َأْه  ِل الشَّ  ام ِمَّ  ْن قَ  ِدَم نلطََّع  اِم ُبيُع  ُ  فبَ ي ْ
نِدُنِة َُ ُق ُل  َمْن َُُدلص َعهللَا  كْعِب ْبِن َمالٍك   َفَطفَق النَّاُس ُشريون ل  ِإََل َحَّتَّ َج اَءِن فَ َدَفَن ِإَل  

ََّ  اَن  وُكْن  ُ  كَ  اتِب  اا. فَ َقَرْأتُ  ُ  فَ  ِإَذا في  ِ   َأمَّ  ا بَ ْع  ُد فَِإنَّ  ُ  قَ  ْد بهللَاَغنَ  ا َأن ّ  اِحَبَك ق  ْد كتَ  انا م  ْن َمهللِا  ِك َغ
ُْب اا  ْ جْيعهللْاك اَّللَُّ بَداِر َهَ اٍن َوال َمْبيَعٍة  فَاْْلْق بِنا نُ َ اِوك  َفقهللْا  ِحني قرْأتُ َه ا  َوَه ِذِه َأ َجفاَك  ْو

ََجْرتُ َها. من اْلَبالِء فَ َتيمَّْمُ  ِ َا الت َّنص ر  َف
َّ  هللاِّ  عُ   َِ  نَي َواْو  تَ هللْاَبِ  الْ  َ ْحُ  ِإَذا رو   ِل رو   ل ع  َح  َّتَّ ِإَذا َمَب  ْ  َأْربَ ُع   ن ِم  ن اْْلَْم

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي أيََُم ُرَك َأْن تَ ْعت ِزَل اْمرأَت َك  فُقهللْا  ُ   َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي أيَْتِي ِِن  فَ َق اَل  ِإنَّ رو  ل ع 
َّ اِحَُّّ مبِثْ ِل ذلِ َك. فَ ُقهللْا ُ  ُأطهللاِِّ  َ ا ف ال تقربَ ن ََّه ا  َوَأْرو َل ِإَل  ُقَها  َأْم َم اذا َأفْع ُل   قَ اَل  ال بَ ْل اعْتِزِْ

ََمر  َفَجاَءو اْمرَأُة ِهالِل ْبِن ُأمَ  يَّ َة الْمَرَأِت  اْْلِقي وَِْههللاِك َفُِّ ِن ِعْنَدُهْي َحَّتَّ َُ ْقِبَي اَّللصُ ا هَذا ا
ٌْ َي ائٌن ل ْيَه لَ  ُ  ر  َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي فقال ْ  لَ ُ   اي رو   ل ع ِإنَّ ِه الَل بْ َن ُأميَّ َة َش ْي و  ل ع 

ُدمُ    قال  ال  َوَلِِّْن ال َُ ْقربَ نَّ ك. فَ َقالَ ْ   ِإنَّ ُ  َواَّللَّ َم ا بِ ِ  ِم ْن َحرك ٍة ِإََل  ِْ  ِاِدٌم  فهْل َتِّْرُه َأْن َأ
 م  ا زَاَل َُ ْبِِّ  ي ُمْن  ُذ َك  اَن ِم  ْن َأْم  رِِه َم  ا َك  اَن ِإََل َُ ْ ِم  ِ  َه  َذا. فَ َق  ال ِل بْع  ُض َأْههللِا  ي  لَ    َش  يٍء  َوَواَّللَّ 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ا اْمَرأَتِ ك  فَق ْد َأذن الْم رَأِة ِه الِل بْ ِن ُأَميَّ َة َأْن َُتُْدَم ُ    اْوتَأذْن  رو ل ع 
َّ هللاِّ  فُقهللْاُ   ال َأْوَتأْ  ِن َم اذا َُ ُق  ُل رو  ُل ع  َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  وَم ا ُُ ْدُر ِذُن ِفيَها رو ل ع 

َُ   َن  َِ رَُج  ٌل َش  اب  فهللَاِبثْ  ُ  بِ  ذلك عْش  ر لي  اٍل  َفَُِّم  َل لَن  ا مْخ عُ َعهللَاْي ِ  وَو  هللاَّي ِإَذا اْو  َتْأَذنْ ُتُ  ِفيَه  ا َوَأ
هللَاةا ِمْن حنَي ُ ي َعْن َكالم  نا.لَي ْ
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َِ َج الٌه   هللاَ ةا َعهللاَ   ظْه ِر بَ ْي ٍ  ِم ْن بُ ُي تِنَ ا  فَبينَ ا َأ َّ اَلَة اْلَفْج ِر ّ باَح مْخَ نَي لَي ْ َّ هللاَّْيُ   ُثَّ 
ُِ مبَ  ا رَُحبَ  ْ    ََر َِ    َوَي  اَقْ  َعهللا  يَّ ا ُ تع  اََل ِمنَّ  ا  قَ  ْد َي  اَقْ  َعهللاَ  يَّ نَ ْف َعهللاَ    اْْل  ال ال  يت ذَك  ر اَّللَّ

َّ   ارِ ٍ  َّ  ْ َو  َّ   ْ تِِ   اَي َكْع  ُب بْ  َن َمالِ   ٍك أَْبِش  ْر  فخ   َرْرُو  َعْع  ُ   أوا َعهللاَ    َو  هللْاٍن َُ ُق    ُل َوْعهللاَ    
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي النَّاس بِ  ع َعزَّ َوَج لَّ  ت بةَواِجداا  َوَعَرْفُ  أَنَُّ  َقْد َجاَء فَ َرٌد َفآَذَن رو ل ع 

َّ  الة اْلفْج  ِر ف  ذ َّ  هللاَّ   نَ  ا ِح  ني  َّ  اِحََُّّ ُمَبشِّ  ُروَن  ورك  ض َعهللَاي ْ َهَب النَّ  اُس ُُ َبشِّ  ُروننا  ف  ذَهَب ِقبَ  َل 
رَُج  ٌل ِإِلَّ فَرو  اا َوَو  َع  و  اٍع ِم  ْن َأْو  هللَاَي ِقَبهللِا  ي َوَأْوَل َعهللاَ    اْْلَب  ِل  وَك  ان الصَّ  ْ ُو َأْو  رََع ِم  َن اْلَف  َرِس  

ُه ببش  ارَت  واَّللَّ م  ا َأْمهللِا  ُك  فهللامَّ  ا َج  اَءِن الَّ  ذي ِعْع  ُ  ّ  ْ َتُ  ُُ َبشِّ  ُرِن نَ َزْع   ُ  ََ  ْ تُ ُهَما ِإايَّ لَ  ُ  ثَ   ْ يَبَّ َفَِّ
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  تُ ُهَما واْنطهللََاقُ  َأَتََمَُّي رو ل ع  َْ َرُاَا ُْ َم ٍذ  َواْوتَ َعْرُو ثَ ْ بَ نْيِ فَ هللَاب َُ تَ هللَاقَّاِن َغي ْ

َْ  ِجَد  ت ب  ةَوَُ ُق لُ   ن ِل  لِتَ ْهنِ  َك  ت ب  ةالنَّ  اُس فَ ْ ج  اا فَ ْ ج  اا ُُ َهنِِّ ُ   نِن ِنل هللْا  ُ  اْلَم َِ ع َعهللَاْي  َك  ح  َّتَّ َد
َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َجاِلٌه َحْ َلُ  النَّاُس  فَ َقاَم طهللْاَحُة بْ ُن ُعبَ ْي د ع ري ي ع عن    فَِإَذا رو ل ع 

َّ  اَفَحِِن وَهنَّ  َأِن  واَّللَّ َم  ا قَ  اَم  رَُج  ٌل ِم  َن اْلُمه  اِجرَُِن َغي ْ  ُرُه  َفَِّ  ان َكْع  ٌب ال َُ ْنَ  اَها ُُ َه  ْرِول َح  َّتَّ 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  ق ال  َوه َ  َُ ب ْ ُرُ  َوْجُه ُ   ِلطهللاَحة. قَاَل َكْعٌب  فَ هللَامَّا َو هللاَّْمُ  َعهللاَ   رو  ل ع 

َصُرور أَْبِشْر ِبَرْيِ َُ ْ ٍم َمرَّ َعهللَاْي َك  ُم ْذ ولَ َدْتَك ُأمص  َك  فُقهللْا ُ   أِم ْن ِعْن ِدَك اَي َرُو  ل اَّللَِّ َأم ِم ْن ِمَن ال
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ِإَذا ُورَّ اْوَتناَر  ِعْند ع   قَاَل  اَل َبْل ِمْن ِعْند ع َعز وَجلَّ  وكاَن رو ل ع 

َْ ُ  بَ  نْيَ َُدُْ ِ  قهللا ُ   اَي رو  ل  َوْجُهُ  حَّتَّ َكأنَّ وْجَهُ  ِقْطَعُة َقمر  وُكنَّا نْعِرُر ذلِ َك ِمْن ُ   فهللَامَّ ا جهللَا
 اَّللَِّ ِإنَّ ِمْن تَ ْ َبيِت َأْن َأْْنهللَِاَن ِمن َماِل َّدَقةا ِإََل اَّللَِّ وِإََل َرُو ِلِ .

َِ رْي لَ َك  فَ ُقهللْا ُ   ْك َعهللَاْيَك بَ ْع َض َمالِ َك فَ ُه َ   َِ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َأْم فَ َقاَل َرُو ل ع 
َِ  ُك َو  ْهِمي الَّ  ذي ِبي ْ  رَب. َوقُ هللْا  ُ   اَي َرُو   َل ع ِإن ع تَ َع  اََل ِإَّنَّ  ا َأْإَ  اِن نلص  د   َوِإْن ِم  ْن إِ  ِنِِّ ُأْم

ُ تَ َع اََل ا  ْدقاا ما بَِقيُ   ف ا هلل م ا عهللِاْم ُ  أح داا ِم َن اَِ هللاِمني أَبْ اْلُه اَّللَّ ِّ تَ ْ َبيت َأن ال ُأحدَِِّث ِإالَّ 
ُ تَ َعاََل  َواَّللَِّ ّْد  اْْلَد َََن ِمَّا أَْباَلِن اَّللَّ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َأْح ُ  ُمنُذ ذََكْرُو َذلَك لِرُو ِل ع 

ََْرُج  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي ِإََل َُ  ْ ِمي َه َذا  َوِإِنِِّ    َأْن َما َتعمِّْدو ِكْذبَةا ُمْنُذ قُ هللْا  َذِلَك لَرُو ِل اَّللَِّ 
ُ تَ َعاََل ْحَْ  ُ تَ َعاَل ِفيَما بَِقي  قَاَل  فَأَنْ َزَل اَّللَّ ٴۇۋ   ۈ ۆۈ ۆچ  فظِن اَّللَّ

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ     

ٱ  ۇئ      ۆئ  ۆئ  ۈئ      چ َحَّتَّ بَ هللَاَغ  چەئ  وئ   وئۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ  ۈئ     

ڃ  ڃ   ڄ  چ حَّت بهللاغ  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ    

 [. 119  117] الت بة   چڃ   ڃ
قاَل كْعٌب  واَّللَِّ َما أَنْ َعَي اَّللَُّ َعهللَايَّ ِمْن نِْعَمٍة َقخص بَ ْعَد ِإْذ َهداِن اَّللَُّ ِلإِلْوالم َأْعظَي ا  

َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َأن الَّ َأُك َن َكَذبْ ُتُ   فأههللاكَ  ْدقي َرُو َل اَّللَِّ  ِّ ي ِمْن  َِ َكَما َههللَاَك الَِّذَُن    نَف
َكَذبُ ا ِإن ع تَ َعاََل قَاَل لهللاَِّذَُن َكَذبُ ا ِحنَي أَنَزَل اْلَ ْحَي َشرَّ َما قَاَل َحٍد  فَ َقاَل اَّللَُّ تَ َعاََل  

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ    چچ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ
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ڈ  ڈ  ژ   ژڑ  ڑ    ک  ک   ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ  ڎ

 [. 96  95 ت بة] الڳ        ک  ک  گ  گ  گ  گ 
َّ هللاِّ  عُ   ُهْي َرُو  ُل اَّللَِّ  هللاِّْفَنا أَُ صَها الثَّالَثَ ُة َع ْن َأْم ر ُأولِ َ َك الَّ ِذَُن قَبِ َل ِم ن ْ ُِ  قال َكْعٌب  كنَّا 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي أ ُْي  ِوأْرَجأَ َرو ُل اَّللَِّ  َِ ِ َحَّتَّ ْمرَ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ِحنَي َحهللَاف ا َلُ   فباَُعُهْي َواْوتَ ْغَفَر 
ُ تَ َعاََل ِفيِ  ِبَذلَك  قَاَل اَّللص تَ َعاََل    .چٱ  ٻ  ٻ  ٻ   چَقَب  اَّللَّ

َِ وإرج اُؤُه َأْم َرَِ َعمَّ نْ  َم ا ُه َ  َُتْهللَايف ُ  ِإايَّ ََ هللاِّفنا َُتهللاصُفنا َعن الغزو  َوِإنَّ ُِ  ولْيَه الَّذي ذََكَر ِمَّا 
 ِمْنُ . ُمت ََّفٌق عهللاي .َحهللَاَ  َلُ  واْعتَذَر ِإلْيِ  فَ َقِبَل 

َرَد ا َغْزوِة تَ ُب ك َُ ْ َم اْلم يِه  وََك ان ْحُِ بص » وا رواُة   َِ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َأنَّ النََُّّّ 
 «.َأْن َخُْرَد َُ ْ َم اْلميه 

َِْ جِد فص هللاَّ  وََكاَن اَل َُقُدُم ِمْن َوَفٍر ِإالَّ  َاراا ا البصَح . فَِإَذا قَ » وا ِرَواٍُة    ِدم بَ َدَأ ن
 «.ِفيِ  رْكعتنْيِ ُثَّ َجهللَاه ِفيِ  

دةستَى وى  ،و ذ عةبدول يَى كورَى كةعبى كورَى مالكى، و ئَيك ذ كورَيت كةعبى
بةحسَى سو  ،طوى: مس طول كةعبَى كورَى مالكى بوو ()دطريت دةمَى كورةبووى، 

ظةةماى، كةةعبى طةوى: ئةةز ض غةةزوا       ()دكر، دةمَى غةزوا تةبووكَى ذ ثَيغةمبةرى 
  ََ دطةل ثَيغةمبةرى نةظةمابووم قةى، غةزوا تةبووكَى نةبيت، و غةزوا بةدرَى ذى بةة

 ()وَى طازندة ذ كةسَى ذ ئةظَيت ذَى ظةمايس نةهاتةكرن، ضونكى ب راستى ثَيغةمبةر 
دذمنَى وان، تبوون كاروانةكَى قورةي ييان دظييان، هةتا سودَى ئةو و فو موسلمان دةركة

بَيى ذظةان و مةوعةد، طةهاندينةة ئَيةك. و ئةةز شةةظا عةقةةبَى دطةةل ثَيغةمبةةرى يةَى           
حازربووم دةمَى ئةم ل سةر ئيس مَى بووينة ئَيك و ثَيك هةاتني )شةةظا عةقةةبَى ئةةو     

كو بةرةظانييَى ب  ()شةظة يا سةلكَى مةدينَى سوز و ثةميان تَيدا داينة ثَيغةمبةرى 
  ََ ََ سةو    سو و ب مةا بكةةن، و دطةةل ثَيكهةاتني ئةةو و هةةظالَيت وى       ذَيسةو و ب عةةيا

م ةستببنة مةدينَى و ئةو ببيتة بنطةهَى دةولةتا ئس مَي(، و مةس ئةةو ذ حازربوونةا    
سةوحبةى و  بةدرَى ثةَى سوشةرت بةوو، هةرضةةندة سةةلك ثةرت بةحسةَى بةةدرَى دكةةن.          

ظةمايم، ئةز ضو  () ثَيغةمبةرىمس ئةظةبوو: دةمَى ئةز غزوا تةبووكَى ذ  سةرهاتيا
هنةةدَى ب هَيةةز و حةةال سوشةةرت نةةةبووم، دةمةةى ئةةةز وَى غةةةزوَى ذ ثَيغةمبةةةرى  انجةةار

ََ وَى غةزوَى  ،ظةمايم ئةز ب سودَى كةم ضو جار بةرى هنطى مس دوو دةوار نةبوون، بة
ل بةر مة  ئةطةرقةستا ضو غزوا نةدكر  ()دوو دةوار كِرى بوون، و ثَيغةمبةرى مس 

ضو ظَى  ()بةرزة نةكربا ب ئَيكا دى، ذ بلى ظَى غةزوَي. د طةرمةكا زَيدةدا ثَيغةمبةر 
غةزوَي، و سةفةرةك و وةغةرةكا دوير و دةشت و ضول ل ثَي يا وى بوون، و دذمنةكَى 

طةلةك ل ثَي ييا وى بوون، ذبةر هندَى ثَيغةمبةرى بو موسلمانان ئاشكراكر كا ذمارا وى 
ة ضس، دا كارَى سو بو غةزوَى بكةن و وةرطرن، و موسلمانَيت دطةل ثَيغةمبةرى دَى كيظ

طةلةك بوون، و ناظَيت وان د ضو تومارادا )سؤل( نةبوون، كةعبى طوى: كَيم زةالم نةبس 
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 ئةطةرذ ئةظَيت ظيايني ظةمينس و نةضس، هزركرن ئةظة دَى وان ظةشَيريت و بةرزةكةى، 
و دةمَى فَيقى طةه تى و سيبةر سوش بووى ذ  ،تة سوارَىوةحى د دةرهةقَى واندا نةئَي

ََ مس ب فَيقى و سيبةرَيظة ثرت يَى  ()نوى ثَيغةمبةر  بو ظَى غةزوَى دةركةفت، و د
و موسةلمانان ذى دطةةل كةارَى سةو كةرن، و ئةةز هةةمى         ()طرَيداى بوو، ثَيغةمبةةر  

و  و دا زظرم و مس ضو نةدكر، سثَيدةييان دا دةركةظم و بَيذم ئةظرؤ دَى كارَى سو كةم،
مس ددلَي سودا دطوى هةر طاظا مس بظَيت ئةز دشَيم كارَي سو بكةم ئةظ ت تة ل طةل مس 

ةزاكةران لةزكريس دةست ثَى كريس و ضويني، سو ئةز هوسا مام هةتا هةمى  درَيذبوو  
ََ سو ئةذى بضم و ظَيرا بطةهم، و سوزى ئةز ضوبام، ثاشَى بو مس نةهاتبوو  مس كرة د

 ()ست ثَى كر ئةز دةركةفتمة ناظ سةلكى ث ةتى ثَيغةمبةةر   ةنظيسني بضم، و مس د
ََ كربيت، ز المةةك  ةدةركةفتى ت تَى ئةز ب سةم ئَيخستم، ئةز كةسَى نابينم مس ضاظ 

مونافقييَى يةَى بةةرنياس و طونةةهبار بيةت، يةان ذى زةالمةةك       دوروياتيَي و نةبيت ب 
مبةةرى  ةزرا سو ل دةس سودَى هةبيت، ذ بَى ضارةيان، و بريا ثَيغنةبيت هةجةى و عو

()  نةهاتة مس، هةتا طةه تينة تةبووكَي، و ئةو د ناظ سةحاباندا يَى روين تى بوو
ئينا طوى: كا كةعبَى كورَى مالكى ض كر؟ زةالمةك ذ بةنى سةلةمة طوى: يا ثَيغةمبةرَى 

ما  ئانكون ل سةر ملَيت سو نةهَي ن بهَيت )سودَى ئاظا وى يا تةزى و بةرَيخودانا جلكا
نةةهاى( ئينةا مةةعازَى     لةةوما ب كانيا سو يا تةزى و جلكَيت سوظة ل سةر ملَيةت سةو   

كورَى جةبةَ طوتَي: ثيسة ئاسفنت بوو تة طوتى  ب سودَى كةم يا ثَيغةمبةرَى سودَي، ذ 
بةوو، و د دةمةكيةدا   بَى دةنط  ()سَيرَى ثَيظةتر مة ذ كةعبى نةزانيية، ثَيغةمبةر 

يَى دلظلظيت، ئينا  د ناظ تةيس تةيسوكَيداَى جلك سثى كئةو يَى هوسا بوو ديت زةالمة
سارى، و طوى: ئةبوو سةيسةمةبة، دةركةفت ئةو ئةبو سةيسةمَى ئةن ()ثَيغةمبةر 

ََ  و دوروييان قةسثان كريية سَير، و مونافقانئةو ئةو بوو يَى منةكا )ساعةكا(  لومة 
بةرَى سو دايَى  ()طةه تيية مس ثَيغةمبةر  دةمَيو تان داناييَن. كةعبى طوى: كريس 

تةبووكَى زظرى، سةم ل سةر مس طران بوو، و مس دةست ثَى كر هزرا سو د درةواندا  ذ
 ببم؟ و هةر ئَيكَى ذ سةلكَى وى قورتال تورةيياكر، و كا ئةز دَى سوبةهى ض بَيذم دا ذ 
طوتيية مس هةا   دةمَيمس هاريكارى ذَى سواست، و  ماال مة يَى مس زانى سودان بوضونة

و  نو ثويضةى ل دةس مةس ضةو    نَيزيةك بةوو زظةرى، هةةمى درةو     ()ئةظة ثَيغةمبةر 
ََ سةو ل سةةر      ننةما ، و مس زانى ئةز ب ضو ت تان ل دةس وى رزطار نةام، ئينةا مةس د

 ذهاى، و هةر جارا  () بَيذم، و سثَيدَى ثَيغةمبةرراستييَى دَي راستييَى موكوم كر، و 
دكرن، و  ركاعةى، و دوو )دضو مزطةفيَت( وةغةرةكَى ظةطةريابا، دةست ب مزطةفتَى دكر

وةكرى، ئةظَيت ظةمايس هاتنة دةس، و  دةمَيسةلكى دروين تة سوارَي، ظَيؤا  ل ناظثاشى 
هةجةى طرتس، و داسوازا لَيبورينَى ذَى كرن، و سويند سوارن، و ئةو هةشتَى و ت تةك 
بوون. ئاشكراييا وان ذ وان قةبويل كر و داسوازا طونةه ذَيلنَى بو وان كر، و نهَينى و 

س ظ كرييةَي، طرنةذى   مس  دةمَيسرَيت وان هَي نة ب هيظيا سودَيظة، هةتا ئةز هاتيم، 
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دةسةةتَيت وى  بةةةرطرنةةذينا كةةةربطرتييان، ثاشةةى طةةوى: ئوةرة ئ ئةةةز هةةامت هةةةتا ئةةةز  
روين تيم، ئينا طوتة مس:ئ ض تو ظةهَي ى؟ ماتة دةوارَى سو نةكرى بووئ؟ طةوى: مةس   

ئةز ل دةس ئَيكَى دى ذ سةلكَى  ئةطةرطوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى ئةز ب سودَى كةمة 
ؤةى ذ كةربا وى دةركةظم، ب راستى ئةز  تبام، دا زامن كا ئةز دَى ب ض هَينيدنيايَى رو

ََ ب سةةودَى كةمةةة بةةَى طومةةانؤةةةى هو هَييةةَى رةوانبَيةةذ   ئةطةةةرئةةةز دزامن،  َيةةزم ، بةةة
ئةظرؤكة ئةز ئاسفتنةكا درةو بو تة بَيذم، تو ثَى ذ مس رازى ببى، نَيزيك سودَى دَى تة 

بةةو تةةة بَيةةذم، دَى تةةو ذ مةةس تةةورةو  و  فتنةةا راسةةتييَىئاس ئةطةةةرذ مةةس نةرازيكةةةى، و 
ََ هيظييا مس ئةوة كةربطرتى ب ر بيةت، ئةةز ب سةودَى    دةس سودَى بو مةس سَية  ل ى، بة

ئةةز ذ وى   انؤةى و عوزر نةبوون، ئةز ب سودَى كةمة قةى ضو جاركةمة مس ضو هَي
طةوى:   ()ذ تة ظةمايم ب هَيزتر و دةست فرةهرت نةبووم. طوى: ثَيغةمبةرى  دةمَي

ئئةظى راست طوى، هلو رابة هةتا سودَى حوكمى د راستا تةدا دكةىئ. و هندة زةالمَيت 
ب سودَيكةمةة مةة نةزانييةة تةة     ، دويا مس را هةاتس و طةوتس:   سةلةمة تورةبوونبةنى 

ى وَى هةجةةتَى ل دةس ثَيغةمبةةرى بطةرى    شيادتو نةطونةهةك بةرى نوكة كربيت ما 
ئةوا ئةظَيت ظةمايس بو سو طرتني، )ما ض بوو( دوعا ثَيغةمبةرى ب طونةه ذَيلنَى بةسى 

بزظرمةظةة دةس   ،تة بوو، ئةز ب سودَى كةمة، هند لوما مس كةرن، هةةتا نَيزيةك بةووى    
هاتى ب سةرَى ثَيغةمبةرى و ئاسفتنا سو درةو بدامن. ثاشى مس طوى: ئةظا ب سةرَى مس 

ََ يا ب سةرَى دوو زةالمان هاتى، يا تةة طةوتى، وان ذى    ئَيكَى دى ذى هاتيية؟ طوتس: بة
ئةو يا طوتى، و يا طوتيية تة ئةو يا طوتيية وان ذى. مس طوى: ئةو كينة؟ طوتس: مورارَى 
ََ كورَى ئومةيَى واقفيية. طوى: بةحسَى دوو زةالمَي ت كورَى رةبيعةيَى عومةريية، و ه 

. بوون جهَى ضاظلَيكرنَىبو مس و  ،بةدرَى حازر ببوونشةرَي باش و سودَى ترس كرن و 
طوى: و ئةز ضوم دةمَى بةحسَى وان بةو مةس كةريس. و ذ ئةةظَيت ظةةمايس، ثَيغةمبةةرَى       

دطةل مة هةرسَيكا ب تنةَى نةةهى كةر بَيتةة ئةاسفنت، طةوى: مةة سةو ذ          ، ()سودَى 
سةلكى دوير ئَيخست، يان ذى طوى: سةلك ل مة هاتنة طوهوريس هةتا ئةرد بو مس نة 

مايس. ئةظة و نياس بوو، ئةظة نة ئةو ئةردة يَى ئةز دنياسم. ثَينؤى شةظان ئةم هوسا 
ََ ئةةز ذ وا  بوون و روين تنة د مالَيت سهةظالَيت مس رادةست ن وظة، و دكرنة طرى. بةة

بازاران رت و ب هَيزتر بووم، ئةز دةردكةفتم و نظَيذ مس دطةل موسلمانان دكر، و ل طةى
دهامت و دضوم، و كةس دطةل مس نةدئاسفت، و ئةز ث تى نظَيذَى دهامتة دةس  (سويكان)

ََ سودا دطوى () ىثَيغةمبةر : ئةرَى لَيظَيت ل ديوانا وى، و مس س ظ دكرَي. مس د د
سو ب وةرطرتنا س ظا مس لظلظانةدن ئةان نةة؟ ثاشةى دا نَيزيكةى وى نظَيةذَى كةةم، و ب        

مس بةرَى سو ددا نظَيذا سو، بةرَى سو ددا  دةمَيدزيظة و بنظة بنظة بةرَى سو دةمَي، و 
 مس بةرَى سو دابايَي، بةرَى سو ل مس وةردطَيرا، هةتا رةقياتييا موسلمانان ئةطةرمس، و 

تادة سةركةفتيم، ئةبى قة ل سةر مس درَيذ بووى، ئةز ضوم هةتا ئةز ل ديوارَى بيستانَى
و ئةو كورَى مامَى مس بوو، و ذ هةمى مرؤظان سوشتظيرت بوو بو مس. مس سة ظ كةرَي،   
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ئةز ب سودَى كةم س ظا مس نةظةطَيرا، ئينا مس طوتَي: يا ئةبوو قةتادة ئةةز ب سةودَى   
ذ سودَى و ثَيغةمبةرَى وى دكةم؟ بَى دةنط  ذا تو نزانى ئةز حةداسوازَى ذ تةدكةم، م

َى دةنةط بةوو، ئةةز زظةريم مةس داسةواز ذ       كرةظةة، بةىَ   ذَيبوو، ئةز زظريم مس داسواز ل
مبةةر ضةَيرت دزانةس. ضةاظَيت مةس تةذى       ةكرةظة، بَى دةنط بوو، ئينا طوى: سةودَى و ثَيغ 

ركةفتيم، د ئةةز ل ديةوارى سةة    رؤندك بوون، و مس ث تا سةو دايةَى و ئةةز ضةوم، هةةتا     
دضوم، نيبتييةك ذ نيبتى يَيت سةلكَى شامَي، ذ ئةةوَيت زاد و   دةمةكيدا ئةز ل بازاري

سوارن دطةل سو ئينايس دا ل مةدينَى بفرؤشس، دبَيذيت: كى دَى كةعبَى كةورَى مةالكى   
يك ني ا مس دةى؟ سةلكى دةست هاظَيتَى ئي ارةى كرنة مس، هةتا هاتيية دةس مس نامة

ندةواربووم، مس سواند، ئةظة يا تَيدا: ب راست مة شاهَي غةساسنا داس مس، و ئةز سويذ 
ََ تةة دطةةل تةة يةَى رةق بةووى، و ث ةتا سةو يةا دايةة تةة، و سةودَى               تةو  يَى زانةى هةةظا

 سودَى تو هةذى شكاندن و مةاس  ئانكوبةرزةبوونَى ) نةئَيخستيية جهَى شكاندن و ماس
بةرزة بوونَى نةداية( بطةهةمة، دَى تة ث كداركةيس د ت تَى سودا. ث تى مس سواندى 
مس طوى: و ئةظة ذى ذ بةاليَى ية، مس قةستا تةنويرَى كر و مس سوى. هةتا ضل شةظ ذ 

يةدا قاسةدَى ثَيغةمبةةرَى    َينؤييا ضويس، و وةحى )د راسةتا مةةدا( طريؤبةوو، د وى دةم   ث
ى تو سو ةتة دك فةرمانا ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى هاتة دةس مس و  ()سودَى 

ََ سو ذَى دوير بَيخة، و  ذ ذنا سو جوداكةى. مس طوى: بةردةم يان ض بكةم؟ طوى: نة بة
فرَى كر. مس طوتة ذنةا   ى. و بو هةردوو هةظالَيت مس هةمان ت ته ياربى نَيزيك نةب

كمى د ظى كاريدا دكةةى. ذنةا   سو هةرة ماال بابَى سو، و ل دةس وان بة هةتا سودَى حو
ََ كورَى ئومةية هاتة دةس ثَيغةمبةرى  و طةوتَي: يةا ثَيغةمبةةرَى سةودَى ب      ()هي 

ََ كورَى ئومةية ثريةمَيرةكَى بَى سودانة، و كةس نينة سزمةتا وى بكةى،  راستى هي 
ََ دظَيت نَيزيكى تة ن ةبيتئ ما تو يَى ثَى نةسوشى ئةز سزمةتا وى بكةم؟ طوى: ئنة بة

ذ رؤذا ئةظ كارة طوى ب سودَى وى بزاظةك بو ت تةكَى ثَى ضَينابيت. ئةز ب سودَى كةم 
ظَى طاظَى يَى دكةتة طرى،. هندةك سةلكَى مةاال مةس طوتةة     و بو ضَى بووى هةتا ئةظرؤ 

سواسةتبا، دةسةتويرى دا    ()تة ذى دةستويرى بو ذنا سو ذ ثَيغةمبةرى  ئةطةرمس: 
ََ كورَى ئومةية، دا سزمةتا وى بكةى؟ مس طوى: ئةز دةستويريَى ذ ثَيغةمبةرى  ذنا هي 

()  نةةةاسوازم، مةةةا ئةةةةز ض دزامن كةةةا ثَيغةمبةةةةر()  ،ئةةةةز  ئةطةةةةردَى ض بَيةةةذيت
 م؟ ئةز دةه شةظان هوسا مام، ثَينؤى شةظخبوازم، و ئةز زةالمةكَى طةى دةستويريَى ذَى

س. ثاشةى مةس نظَيةذا    مةة نةة ئةاسظ   كرى دطةل ةر مة متام بوون، ذ وى دةمَي فةرمانل س
دا ئةةز يةَى ل   َيكر، د دةمةك سثَيدَى يا شةظا ثَينؤييَى ل سةر بانَى مالةكَى ذ مالَيت مة

ََ سةةودَى ذ مةةة ظيةةايى، ئةةةرد ب  و ضةةك بةةووى مةةس يةةانةةا هبَيو ب راسةةتى  سةةةر وى حةةا
ََ بةوو، ب سةةر     بوويىتةنط  مسل  يَي بةرفرةهييا سوظة . مس دةنطَى طازيكةةرةكى طةو

ضيايَى سلةع سةركةفت ب هةمى دةنطَى سو يةَى بلنةد يةَى دبَيةذيت: يةا كةةعبَى كةورَى        
وون سوجدَي، و مس زانى فةرةج و قورتالب مالكى مزطينى بو تة بيت، ئَيكسةر ئةز ضومة
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نظَيذا سثَيدى كرى موسلمان ب تةوبا سودَى مةزن داية  دةمَي ()هاى. ثَيغةمبةرى 
سةرمة ئاطةهداركرن. سةلك هاتس مزطينييَى بدةنة مةة، مزطينظةان بةةرةس هةةظالَيت     

 هوزامنظة هاى، ئَيكَى ذ  ةكى هةسثةك راكرة ضارطاظا)غار( و ب بةرمنظة ضون، و زةالم
و دةمَى ئةوَى مس طول  و سةركةفتة ضياى، و دةنط ذ هةسثى لةزتر بوو، بةزىئةسلم 

دةنطَى وى بووى مزطينى داية مس، هاتية دةس مس، هةردوو كراسَيت سو مس مزطينى بو 
نةةبوون، و مةس دوو كةراس    ض ئَيخسنت، ئةةز ب سةودَى كةمةة وَى رؤذَى ذ بلةى وان مةس      

، كوم كوم ()قةركرن و كرنة بةر سو، و ئةز دةركةفتم مس بةرَى سو دا ثَيغةمبةرى 
نة مس تةوبا مس ل مس ثريؤز دكةن، و دبَيذن: تةوبا سودَى داية سةر تة، تة سةلك دطةه

يَى روين تى بوو، و سةلك  ()ثريؤز بيت، هةتا ئةز ضومية د مزطةفتَيظة، ثَيغةمبةر 
ثَيش منظةة هةاى، و    بةزرابوو و ب  ىدؤرماندؤرَيت وى بوون، تةحلَى كورَى عوبةيدوال

ئةةةز ب سةةودَى كةمةةة كةسةةَى دى ذ بلةةى وى ذ    هاتةةة دةسةةتَى مةةس، و ل مةةس ثريؤزكةةر،  
مس  دةمَينة رابوو، و كةعبى ئةظة بو تةحلةى ذ برينةدكر. كةعبى طوى:  نم ةستييا

سةةقس كةيفانةدا يَيةت بر  ذطةوى: و سةةر و ضةةاظَيت وى    ()سة ظ كرييةة ثَيغةمبةةةرى   
وى: ب سَيرتريس رؤذ ل تة بيت ذ رؤذا دةيكا تة تو بووى هةتا ئةظرؤئ مس ط ئمزطينيا

س منةة بةةلكى ذ دةس سودَييةةئو    ذ دةس تة ية يان ذ دةس سودَييةة؟ طةوى: ئنةة ذ دة   
كةيفخوش ببا سةر و ضاظَيت وى طةش دبوون هةروةكى سةر و  ()ثَيغةمبةر  ئةطةر

دةسةتَيت وى   ل بةةر ئةةز   دةمةيَ ضاظَيت وى ثارضةكا هةيظَينة، و مة ئةظةة ذَى دزانةى.   
ََ سةةو هةةةمييَى  راوةسةةتيايم مةةس طةةوى: يةةا ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى ذ تةةةوبا مةةس ئةةةز ذ مةةا

ََ سو  كطوى:ئ هندة ()دةركةظم، سَير بو سودَى و ثَيغةمبةرَى وى. ثَيغةمبةرى  ما
بو تة ضَيرتةئ مس طوى: ث كا سو يا سةيبةرَى ئةز دطرم، و مةس طةوى: يةا     راكةبو سو 

ثَيغةمبةرَى سودَى ب راستى سوَى ئةز ب راستييَى س س كرم، و ذ تةوبا مس ئةظةيةة  
هندى ئةز مامية ذ راستييَى ثَيظة نةئاسظم، ئة ز ب سودَى كةمة، مس نةزانيية سودَى 

َيةك ذ موسةلمانان كربيةت، ذ رؤذا مةس ئةةو      كةرةم و نيعمةى ل سةةر راسةتييَى دطةةل ئ   
وةكى دطةل مس كرى، ئةةز ب سةودَى كةمةة ئةظةة مةس ئةةو        ()طوتيية ثَيغةمبةرى 

درةوةك ذى نةكرييةة، و  مةس  هةةتا ئةةظرؤ ذ قةسةتا،     ()طوتس طوتييةة ثَيغةمبةةرى   
 - 118 -117هيظييا مس ذ سودَى ئةوة ئةظا ماى مس بثارَيزيت، طوى: سودايَى مةزن ئايةتا )

 ] ب راسةتى سةودَى تةوبةة دا سةةر ثَيغةمبةةةرى    ( ذ سةورةتا تةوبةة ئينانةة سةوارَى )    119
و  [كو رؤذا تةبووكَى ظةمينس  ردانا وى بو دوِروييان،يطونةهَيت وى ذَيلن ذ بةر دةستو

دايينةة   َى تةةنطاظييَى سةو  دةمة ، ئةوَيت [سةلكَى مةدينةيَى  ]م ةستييان و هاريكاران 
و ذ  ]نَيزيك بوويى دلَيت دةستةكةكَى بو هندَى بضس، ظةمينس  ث تىدطةل ثَيغةمبةرى، 

، ثاشى سودَى تةوبة دانةا سةةر   [دطةل ثَيغةمبةرى  زةمحةتَى سو نةدةنة طرانى و بةر
 [هةروةسا  ]بو وان زَيدة ب رةحم و دلوظانة.  وان و طونةهَيت وان ذَيلن. ب راستى ئةو

هاتنةة   ]ظةةمايني،   [ذ تةبووكَى  نةيَى مايني ول مةدي ]تةوبة دا سةر وان هةرسَيكَيت 
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ب ظةبِرينا ثةيوةندييان، و ب تَيكةَ نةكرنا وان و ذ ظةمانا سو وةسا ثةشَيمان  جزاكرن
هةتا ئةرد ب بةرفرةهييا سوظة ل وان تةنط بوويى و بَينا وان ضك بوويى  ،[بووبوون 

ب  ]بلةى ئةةو بزظِرنةة سةودَى     ضو ثةنا و ثارَيزةر ذ ئيزايا سةودَى نيةنس ذ    و وان زانى،
سةر وان، دا سو ل سةر  ، ثاشى سودَى تةوبة دا[تةوبةكرنَى و ب داسوازا طونةه ذَيلنَى 

دا ذ تةوبةداران بس، ب راستى سودَى زَيدة تةوبةوةرطر و دلوظانة.  تةوبةيا سو راطرن و
 .(ستطويان بسارييا سودَى بكةن و دطةل راططةَ سودان باوةران ثارَيزهةتا طةه تية: )

كةعبى طوى: ئةز ب سودَى كةمة سودَى ض نيعمةى دطةل مس نةكرينة ئةظة بةرَى مس 
و مس  ()مةزنرت بيت ذ راستطوييا مس دطةل ثَيغةمبةرى مس داية ئيس مَى ل دةس 
دهةي ك ضةويني.   هةي ك ضةم هةةروةكى ئةةظَيت درةو كةريس      د درةو دطةل نةةكرى، دا  

َى وةحى ئيناية سوارَى نةسوشرتيس ئاسفتنا طوتيية ئَيكى طوتة وان سودايَى مةزن دةم
طاظةا هةويس   )(َيةدا ذ سةورةتا تةوبةةدا طةوى:     96-95ئةوَيت درةو كريس، سةودَى د ئايةةتا )  

ََ نةطرن،  زظِرينة دةظ وان، دَى بو هةوة ب سودَى سويند سون، دا هويس ل وان ببورن و 
ثيسةس و جهةَى وان دؤذةهةة،     ن، ب راسةتى ئةةو د  ظَيؤا هويس روييَى سةو ذ وان وةرطَيةرِ  

جزايَى كريارَيت وان كريس. بو هةوة سويند دسون، دا هويس ذ وان رازى بنب، و ئةطةر 
تى رازى فهةةةةويس ذ وان رازى ذى بةةةةنب. ب راسةةةةتى سةةةةودَى ذ ملةةةةةتَى ذ رَى دةركةةةةة   

وكمَى كةعبى طوى: ئةم ئةظ هةرسَيية ئةوَيت حوكمَى مة هاتيية طريؤكرن ذ ح.(نابيت
بو سويند سواريس عةهةد ذَى   دةمَيذ وان قةبويل كرى  ()مبةرى ةوان ئةوَيت ثَيغ

و حةوكمَى مةة طريؤكةر هةةتا سةودَى       ،ه ذَيلنَى بةو سواسةتى  ةوةرطرتني و داسوازا طون
هللاُِّف  اْ )حوكم تَيدا كرى سودايَى مةزن طةوى:   ُِ و ل سةةر هةرسةَيت   ) (َوَعهللاَ   الثَّالَثَ ِة الَّ ِذَُن 

ََ بةحسةَى      (وان هاتيية ثاش ئَيخسنتحوكمَى  و نةبةحسَى ظةمانا مةيةة ذ غةةزوَى بةة
هةجةةى طةرتني و ذ وان    ثاشئَيخستنا حوكمَى مةية ذ وان ئةوَيت بو سويند سواريس و

 قةبويل كرى.
رؤذا ثَينج شةمبى دةركةفتة غةزوا  ()ديدا طوى: ثَيغةمبةر  كاطَيرةةو د ظ 

 تةبووكَي، و حةزدكر رؤذا ثَينج شةمبى دةركةظيت.
ض سةةةةفةرا نةةةةدزظرى ب رؤذَى نةةةةبا و    ()كا ديةةةدا: ثَيغةمبةةةةر  طَيرةةو د ظةةة 

 تَيةدا دكةرن، ثاشةىَ    ركاعةةى هاتبا، دةست ب مزطةفتَى دكةر، دوو   ئةطةر، و تَي تةطةهَي
 تَيظة دروين تة سوارَي..

ُهَما  - 22 ُ َعن ْ َوَعْن أيب ُإَْيد ِبَبي النص ِن َوفَ ْتح اْْلِيِي ِعْمراَن ْبِن اُْلصنْيِ اْلُزاعيِِّ َرِيي اَّللَّ
َِ  فَقالَ ْ   اَي رو  ل  هللاَ   ِم َن ال زِِّ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َوِهَي ُحب ْ َأنَّ اْمرَأةا ِمْن ُجهينَة أََت  َرُو َل ع 

اا  َّْبُ  َحدِّ َه ا  فَ ِإَذا  ع َأ َِ ْن ِإلي ْ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َولي ََّه ا فَ َق اَل  َأْح فَأِقْمُ  َعهللَايَّ  َفَدَعا َنُّص ع 
َه  ا ثَِياُ   ا  ُثَّ  َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  َفُش  دَّْو َعهللَاي ْ َأَم  َر ِ َ  ا  َوَي  َعْ  فَ  ْأِتِِن فَ َفَع  َل فَ  َأَمَر ِ َ  ا نَ  ُّص اَّللَِّ 

َه ا اَي َرُو  َل اَّللَِّ َوقَ ْد زَنَ ْ   قَ اَل  َلَق ْد اَتبَ ف َه ا. فَ َق اَل لَ ُ  ُعَم ُر  ُتَص هللاِّي َعهللَاي ْ ْ  ُرِعْ   ُثَّ ّهللاَّ  َعهللَاي ْ



   رياض الصاحلني

 
29 

َمْ  بَ نْي وْبِعنَي ِمْن َأْهِل اِِدَُنِة ل و عتُهْي َوَه ْل َوَج ْدَو َأْفَب َل ِم ْن َأْن َج اَدْو بِنْفَ َها  ت بة َِ َلْ  ُق
 رواه مَهللاي.« َعزَّ وَجل  َّللَِّ 

ذ ئةبى نوجةيدى عةمرانَى كورَى حوسةينَى سوزاعى، سودَى ذ هةردوويان رازى 
دووطيان بوو )ب نايَى يا ب ب ز ()بيت: ذنةك ذ جوهةنييان هاتة دةس ثَيغةمبةرى 

حةددى ب دانة سةر  ،، ئينا طوى: ئةى ثَيغةمبةرَى سودَى مس حةددةكَى كرى(حال بوو
نا يا كرى و يا داية سةر ختويبَى سودَى ظَيؤا مس ثاقذكة و ض حوكم و مس ز ئانكومس )

جابةا سةةركارَى وَى    ()ر مس دضيت دانةة سةةر مةس( ثَيغةمبةةرى     ةحةد و سزا ل س
حةملَى سو دانا وةرة دةس مس و بَيذة مسئ، و  ئةطةرظرَيكر و طوتَي: ئضاظَى سو بدَى و 

ل وَى هاتنةة شةداندن، ثةا شةى     ، جلكَيةت وَى  وَى كةر  فةةرمانا  ()وةكر، ثَيغةمبةةرى  
نظَيذ ل سةر  ()ثاشى ثَيغةمبةرى  ،سو د راستا وَيدا دا، هاتة بةر باران كرن فةرمانا

نةا  تةو نظَيةذَى ل سةةر دكةةى و وَى ز     كر. ئينا عومةرى طوتَي: ئةى ثَيغةمبةرَى سةودىَ 
ل سةةر حةةفتَى كةسةَيت سةةةلكَى     ئةطةةر يةاكرى؟ طةوى: ئب راسةتى وَى تةوبةةكا كةةرى     

 دا سودَي.تة ذ ظَي باشرت ديتية وَى جانَى سو  مةدينَى بةالظ كربا، دا تَيرا وان كةى، ما 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   - 23  ُهي َأنَّ َرُو   َل اَّللَِّ  َوَع  ِن ابْ  ِن َعبَّ  اس وأن  ه ب  ن مال  ك َرِي  ي ع ع  ن ْ

َواِدايا ِم   ْن َذَه   ِب َأَح   بَّ َأْن َُُِّ    َن لَ   ُ  واِدايِن  َولَ   ْن ََيْ   َ  فَ   اُه ِإالَّ لَ   ْ  َأنَّ البْ   ِن آَدَم » وَو   هللاَّي قَ   اَل  
ُ َعهللَا  َمْن اَتَب   ُمت ََّفٌق َعهللاْيِ .« الت صَراُب  َوَُ ُت ب اَّللَّ

 ثَيغةمبةرىذ  رازى بيتسودَى ذ هةردوويان و ئةنةسَى كورَى مالكى و ذ ئينب عةبباسى، 
()  :ى ببنة ةمرؤظى( نهالةكا زَيرى هةبيت، حةز دك ئانكوكورَى ئادةمى ) ئةطةرطوى

و سةودَى تةةوبَى ددةتةة سةةر وى يةَى ل وى      دوو، و ضو دةظَى وى تذى ناكةى، ئاخ نةةبيت،  
 ، و تةوبةبكةتة وى.بزظريت
َّ    هللاِّ  عُ َعهللَاْي    ِ  وَو    هللاَّي قَ    اَل   - 24  ُ َعْن    ُ  َأنَّ َرُو     َل اَّللَِّ  » َوَع    ْن أيب هُر    رة َرِي    ي اَّللَّ

ُِاَلِن اْلَنَّة  ُُ َقاِتُل َهَذا ا وبيِل  َر ُْد َِ ُ وْبَحانُ  وتَ َعاََل ِإََل رَُجهللَانْيِ ُْقُتُل أحُدُاَا ار اَّللَِّ َُْبحُك اَّللَّ
هللِاُي فيَتشهُد ل  ُثَّ َُ ُت ُب فيُ ْقتَ  َْ ُ َعهللَا  اْلَقاِتِل فَي  ُمت ََّفٌق َعهللَاْيِ .« اَّللَّ

طةوى: سةودَى ب دوو زةالمةان     ()ثَيغةمبةةرى   () و ذ ئةبى هوريرة، 
سودَى ذ دوو مرؤظان يَى رازيية( ئَيك يَى دى دكوذيت، و هةةردوو   ئانكودكةتة كةنى )

دضنة بةحةشيَت، ئةظة بو سودَى دَى شةِرى كةةى دَى هَيتةة كوشةنت، ثاشةى سةودَى دَى      
 دَى موسلمان بيت و دَى شةهيد بيت. ،سةر كوذةكى ةدةتدتةوبَى 

 
 باب الصرب -3

 بابةتآ سةبرى و بيَن فرةهييآ
) آل چائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ائچ قال ع تعاَل   
طةَ ئةوَيت هةوة باوةرى ئينايى بَينا سو فرةه بكةن و سو رابطرن، و دل و  ( 200عمران



 30  طا كيَرهاتى و راستكارانميَر

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  چ وقال تعاَل   .دةروونَى سو ب سودَى طرَى بدةن

ب  [طةَ سودان باوةران ] ( 155) البقرة چٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ   ڤ   
مالدارييَى و جان و بةر و راستى ئةم دَى هةوة ب هندةك ترسَى و برسَي، و كَيمكرنا مال و 

 مزطينييَى بدة بَينفرةه و سةبركَي ان.. [تو هةى موحةممةد  ]، جةِربينني و بةرهةمان
ب راستى ب تنَى سوراطر  ( 10) الزمر  چىث   يث   حج  مج  جح  مح    چوقال ت اىل: 

ئةوَيت سةبرا سو، ل سةر م ةستبوونَى و ئةو ئةزيةتا د رَيكا سودَيدا  ] و سةبركَي ان
وقال ت اىل: .  دَى ئَيتةدان. و هةذمار سةالتَى وان بَى حسَيب [دطةهيتة وان، دكَي س 

 [ل سةر زوملَى  ]و يَى سةبرَى  ( 43الش رى )چىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی   ی  جئچ
ذ وان كارانة  [سةبركَي ان و لَيبوريس ] ببوريت، ئةظة [ل زؤردارَى سو  ]بكَي يت، و 

ۇئ  ۇئ   ۆئ  چ وقال ت اىل:  .يَيت كو دظَيت مرؤظ ل سةر يَى ه يار و ِرذد بيت

طةَ سودان باوةران، هويس  ( 153) البقرة چۆئ  ۈئ   ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ 
ب  ، و[هاريكارييان بو سو خبوازن  ]ث تا سو ب بَينفرةهييَى و نظَيذان طرَى بدةن، 

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  چ : وقال ت اىل راستى سودَى دطةل بَينفرةه و سةبركَي انة.

و ب سويند ئةم دَى هةوة جةربينني، دا ئةم جيهادكةر و  ( 31)ُممد چٿ   ٿ  
دا بو  ]سةبركَي ان بو سةلكى ئاشكةرا بكةيس، و دا ئةم سالوسَيت هةوة ئاشكةرا بكةيس 

واآليات يف األمر بالصرب  .[سةلكى ديار ببيت، كَى طوهدارييا سودَى كريية و كَى نةكريية 
د فةرمانكرنا بَينفرةهيَي و ديارةكرنا سَيرا وَيدا  و ئايةى وبياع فضله رثرية م روف  .

 طةلةكس و د ئاشكرانة.
ُ َعْن ُ  قَ اَل  قَ اَل َرُو  ُل اَّللَِّ  - 25  ِّ ي اَْش عريِّ َرِي َي اَّللَّ وعن أيب َماِلٍك اْْلَ اِرِث بْ ِن َعا

ْ  َ  اْلمي  زاَن وُو  ْبَحاَن ع واْلَْم  ُد َّللَّ » َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   َْ الطصُه   ُر َش  ْطُر اإِلَيَ  ان  َواْْلَْم  ُد َّللَّ 
ُر ِي َياٌء  واْلُق ْرآُن َْْآلِن َأْو َْْ  َما  ِِ َوالصَّاَلِة ن  ٌر  والصَّ َدَقُة بُ ْرَه اٌن  َوالصَّ ب ْ ََْر ََّمَ او َوا بَ نْيَ ال

ُ  فُمْعِتُقها  َأْو ُم ِبُقَها ََ  رواه مَهللاي.« ُحجَُّة َلَك َأْو َعهللَاْيَك. ُكلص النَّاس َُ ْغُدو  فَِباِئٌن نَ ْف
طةوى: ثَيغةمبةةرى    ()، ذ ئةبى مةالكى حارسةَى كةورَى عةامسَى ئةشةعةرى     

() ( ترازييَى تةذى دكةةى، و سَيةرا    ايمد هللطوى: دستنظَيذ نيظا نظَيذَيية و سَيرا )
 ئةانكو ئةردو ئةمسانان تذى دكةى، و نظَيذ رؤناهيية، ) ناظبةرا(، سبحاع اهلل وايمد هلل)

رؤناهيية، بو سو رؤناهييَى ذَى وةردطريت، و رَيكا وى رؤن دكةةى، و بةةرَى وى ددةتةة    
باشييَي، و بةرَى وى ذ سرابييَى وةردطَيريت، يان سَيرا وَى رؤذا قيامةتَى بو سودانَى سو 
رؤناهيية، يان رؤناهيية سةر و ضاظَيت سودانَى سو ل دنيا و ئاسرةتَى رؤن دكةى، يان 

ََ وى بةو سةةودَى و ر    ذى رؤناهييةا د  َيكةا سةودَى رؤن دكةةةى( و   لييةة بةو سةةودانَى سةو د
ََ سو ض  ئانكوؤةى و ني انة )سةدةقة هَي سةدةقة بو سودانَى سو بةلطة و ني انة كا ما
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وى، يان  سودانَى سو ل سةر راستييا ئيمان و باوةريا ََ كريية، يان بةلطة و ني انة بو
هَيتة ني انكرن دا هةمى بزانس ئةظة سةدةقةضيية(  رؤذا قيامةتَى سودانَى سةدةقَى دَى

 تَيتو سةبر و بَينفرةهى رؤناهيية )رؤنةاهييَى ددةتةة سةودانَى سةو، بريةار و هةلويسة      
يةان   رئان يان ني ان و بةلطةية بو تةثَيدظى وةرطريت د هةمى كاروبارَيت سودا( و قو

سودَى ب طوهدارييَى  دذى تةية، هةمى مرؤظ كار دكةن سو دفرؤشس )يان سو دفرؤشنة
سو رزطاركةى يان دَى سو بةتةة  دَى يان سو دفرؤشنة شةيتانى ب طونةهان( ظَيؤا يان 

 هي كَي.
و اا ِم َن اَنَص اِر  -26  َِ ُهَم ا َأنَّ  ُ َعن ْ َوَعْن أيب َوعيٍد ْبن َماِلك ْبن ِوَناٍن اْلُْدِريِّ َرِي َي اَّللَّ

َّهللاِّ  عُ َعهللَايْ  ُْي َوأَُل ا َرُو َل ع  َِ ِ  وَوهللاَّي فَأْعطاُهي  ُثَّ َوأَُل ُه فََأْعطَاُهْي  َحَّتَّ نَِفد َما ِعْنَدُه  فَ َقاَل 
َْ تْعِفْ  ُُِعفَّ ُ  ع َوَم ْن » ِحنَي أَنَ َفَق ُك لَّ َش ْيٍء بِيَ ِدِه   ِِ َرُه َع ْنُِّْي  َوَم ْن ُ َِ رْيٍ فَ هللاَ ْن أدَّ َم ا َُُِّ ْن ِم ْن 

تَ ْغِن ُُ ْغِنِ  اَّللَُّ   َْ ُْه اَّللَُّ. َوَما أُ َوَمْن َُ َتَصب َّ َُ َِ رْياا َوَأْوَو َن ِم َن الصَّ رْبِ ْر َُُصربِّ ُمت ََّف ٌق « ْعِطَ  َأَح ٌد َعطَ اءا 
 َعهللَاْيِ .

هندةك  ()ذ ئةبى سةعيد، سةعدَى كورَى مالكَى كورَى سينانَى سودرى  
سواست، دا  ()مال ذ ثَيغةمبةرى  (ئةنسارانث تةظانان )مرؤظَيت سةلكَى مةدييَن، ذ 
هةةةمى ت ةةتَى د دةسةةتَى سةةودا  دا وان، هةةةتا نةةةماى، و دةمةةَىوان، ثاشةةى ذَى سواسةةتةظة، 

د دةستَى مندا بيت ئةز ل هةوة ناظةطرم و ظةشةَيرم، و   امةزساندى طوتة وان ئض سَير
هةركةسَى قةناعةى و دلثاكييَى خبوازيت، سودَى دَى دلثةاك و ب قةناعةةى ئَيخيةت، و    

ََ وى( زةنطني كةى، و هةركةسَى هةركةسَى زةنط ينييَى ل سو ئاشكراكةى سودَى دَى )د
هةةمَى  ذ سةبرسواز بيت سودَى دَى سةةبرى دةتةَي، و سةودَى ضةو دان نةداينةة كةسةَى       

سةةةبر كلةةي  هةةةمي سَيةةر و     ئةةانكو).ب قةةةدرتر و ب بةرةكةةةترت  سَيةةران  ذ سةةةبرى 
 بةرةكةتَيية(.

َُّهْيِب  - 27   َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  َوَعْن أيب َْحََْي  ُ َعْنُ  قَاَل  قَاَل َرُو ُل ع  ْبِن ِوَناٍن َرِيَي اَّللَّ
َّابَ ْتُ  وَ »وَوهللاَّي   َحٍد ِإالَّ لهللْاُمْؤِمن  ِإْن َأ َِ ٌر  َولَْيَه َذِلَك  ي ْ َِ رَّاُء َعَجباا َْمِر اْلُمْؤِمِن ِإنَّ َأْمَرُه ُكهللاَُّ  َلُ  

رْياا َلُ   َوإِ  َِ َّبَ َر َفَِّاَن ِرْياا َلُ  َشََِّر َفَِّاَن  َّابَ ْتُ  َيرَّاُء   رواه مَهللاي.« ْن َأ
 ()طةوى: ثَيغةمبةةرى    ()ذ ئةبى يةةحيا، سةوهةيبَى كةورَى سةينانى،     

وى )ض ب سةةرى  هةةمى كةارَي    ،تيمةة ذ كةارَى باوةريةدارى   حَيبةطوى: ئةز يَى سةةير و  
نةسوشةى   ئةطةةر و  ،كةيا طةه تَى و شوكر كر، بو سَيةرة  ئةطةربو وى سَيرة بهَيت( 

 طةه تَى و سةبر كَي ا، بو سَيرة.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َجَع َل ُتغشَّ اُه  - 28  َّ ا ثُق َل النَّ ُّص  وعْن أَنٍه رِي َي ع عْن ُ  قَ اَل  

َها  واَكْرَب أبَ َتاُه   «   أبيك ك ْرٌب بْع َد اليَ  ْ مِ لْيَه َعهللاَ » فَ َقاَل  الِّْرُب فَقالْ  فاِطَمُة َرِيَي ع عن ْ
نَع اُه  فهللامَّا َماَو قاَلْ   اَي أبَتاُه َأَجاَب رنِّا دَعاُه  اي أبَتاُه جنَُّة الِفْرَدْوِس م أَواُه  اَي أَبَ تَ اُه ِإََل جرْبُ َل نْ 

َُ ُِّْي َأْن حتَْ  َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  فهللَامَّا ُدفَن قالْ  فاِطَمُة َرِيَي ع َعنَه ا  أطَاب ْ  أنف ثُ  ا َعهللاَ   رُو  ل ع 
اَب   رَواُه الُبخاريص.   وَوهللاَّي الرتص
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 ،طران بووى ()نةساسى ل سةر ثَيغةمبةرى  دةمَيطوى:  ()ذ ئةنةسى 
طوى: وةى نةسوشييا بةابَى مةس  ئينةا طةوى:      ()نةسوشييَى دطرى، ئينا فامتايَى 

ث تى ئةظرؤ نةسوشى ل سةر بابَى تة نابيت )ضونكى دَى ضيتة دةس سودايَى سو( ظَيؤا 
منَى بةحةشتا فريدةوسَى  يا بابَى ي،طازيا سودَى ب جه ئينامرى، طوى: يا بابَى مس  دةمَي

ظةشارتى فامتةايَى   دةمَييا بابَى مس سةبةرَى مرنا تة ئةم ددةينة جليلى، و  ،جهَى وى
()  ََ  .؟ ()وة طرى هويس ئاسَى رادةنة سةر ثَيغةمبةرى هةطوى: ضاوا د

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي و  -29  د َحارثََة مْ ََل رُو ل ع  واْبِن ُحِبِ  وعْن أيب زُْد ُأواَمة بن ُز
َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي  إنَّ ابْ   ِِن قَ   ِد احُتِب   َر  حبِِّ   ِ  ري    َِي ع عنُهَم   ا  ق   اَل  َأْرو   هللَاْ  بْن   ُ  النَّ   ُِّّ 

َ ُق ل   ََّالَم ُو َِ  فَأرَوَل ُْقِرُ  ال َِ َذ  ول ُ  َم ا أْعطَ    وُك لص َش ْيٍء ِعْن َدُه وَج ٍل » فاْشهْد إن َّللَّ َم ا َأ
فأرَو  هللَاْ  ِإلْي  ِ  تُ ْقَ  ُي َعهللَاْي  ِ  ليْأتينَّه  ا. فَ َق  اَم َوَمَع  ُ  َو  ْعُد بْ  ُن ُعب  اَدَة  « رِب ولتْحتَ  ْب ُمَ  مَّ   فهللاتْص  

ُهْي  فَ ُرِف  َن ِإََل َرُو     ُ َع  ن ْ ِل اَّللَِّ َوُمَع  اُذ ابْ  ُن َجبَ  ٍل  َوُأيَبص بْ  َن َكْع  ٍب  َوزَُْ  ُد بْ  ِن اَبِ  ٍ   َورَِج  اٌل َرِي  َي اَّللَّ
َُ  ُ  َتقْعق  ُن  فَ َفاي  ْ  َعْين  اُه  فق  اَل و  ْعٌد  اَي َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو  هللاَّي الص  ُّص  فأقَع  َدُه ا ِحْج  رِِه ونَ ْف

ُ تَعهللاَ    ا قُ هللاُ   ِب ِعبَ  اِدِه » رُو   َل ع َم  ا َه  َذا   فق  اَل   ا » وا رِواُ   ٍة  « َه  ِذِه َرْ   ٌة جعهللَاَه  ا اَّللَّ
َ  ا َُ    ُ م  ْن ِعبَ  اِدِه الرصَ َ  اَء قُ هللاُ   ِب م  ْن َش  اَء ِم  ْن ِعبَ  اِدِه َوِإَّنَّ «  تَ َقْعَق  نُ »َعهللَاْي  ِ .َوَمْعَ  ُمت ََّف  ٌق « ْرَحُي اَّللَّ

 تَتَحرَُّك وَتْبَطرُب.
ذ ئةبى زةيد، ئوسامةيَى كورَى زةيدَى كةورَى حاريسةةى، ئةازاكريَى ثَيغةمبةةرى     

()  سوشتظييَى ثَيغةمبةرى و كورَى سوشتظييَى ثَيغةمبةرى، سودَى ذ هةةردووكان ،
فرَيكر، كورَى مس يَى د سةةكةراتَيدا وةرة دةس   ()طوى: كضا ثَيغةمبةرى  رازى بيت

ََ بكةى و بَيذييَت: ئهةر ضييَى سودَى دبةى يَى ويية، و هةر  مة. ئَيك فرَيكر، س ظان 
، و هةمى ت تان ل دةس وى رؤذةك و دومياهيكةةكا هةةى،   ضييَى سودَى ددةى يَى ويية

ئ فرَيكرةظة دويفرا و ب سودَى دا بو سو سَير ب هةذمَيرة و حسَيبكةسةبرى بكَي ة، و 
سويندَى هةر بهَيت، ئينا رابوو و سةعدَى كورَى عوبادةى، و مةعازَى كورَى جةبةةَ، و  

رازى زةالمَيت دى، سودَى ذ وان  كةئوبةيَى كورَى كةعبى، و زةيدَى كورَى سابتى، و هند
ئينا كةرة د كوشةا سةودا، و     ()دطةل بوون، بضويك بلند كرة دةس ثَيغةمبةرى  بيت

روحا وى يا دهَيت و دضيت، ئينا ضاظَيت وى تذى رؤندك بوون، سةةعدى طةوتَي: ئةةى    
ت سودَى دكةتة د دلَيت بةندةيَي َى ئةظة ضيية؟ طوى: ئئةظة دلوظانييةثَيغةمبةرَى سود

ََ ويدا يَى )د ظةطَيرة سودا تةيَن دَى  بظَيت ذ بةندة يَيت سو، و سةودَى  وى كا ديدا( د د
 .رةمحَى ب وان بةندةَيت سو بةى يَيت ب دلوظان

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي قَ  اَل   - 30  ُ َعْن  ُ  َأنَّ َرُو   َل اَّللَِّ  ُّ  َهْيٍب َرِي  َي اَّللَّ َك  اَن » َوَع  ْن 
هللَاُِّْي  وََكاَن َلُ  َو اِحٌر  فَ هللَامَّ ا َك رِبَ قَ اَل ِلهللْاَمهللِا ك  ِإِنِِّ قَ ْد َك رِبُْو فَابَع ْ  ِإَِلَّ  ُغاَلم اا َمهللِاٌك فِيَمْن َكاَن قب ْ

 َِِّ ِقِ  ِإَذا َوهللَاَك رَاِهٌب  فَ َقَعَد ِإلَْيِ  َوعَِ َن َكاَلم ُ  ُأَعهللاِّْمُ  ال ْحَر  فَ بَ َعَ  ِإلَْيِ  ُغاَلماا َُعهللاُِّمُ   وََكاَن ا َطُر
ََّ اِحَر َي َربَُ   َفَش َِّا َذلِ  ََّاِحَر َمرَّ نلرَّاِهب َوقَ َعَد ِإلَْي   فَِإَذا أَتَ   ال  َك ِإََل فَأْعَجبُ   وََكاَن ِإَذا أََت  ال
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ََ   ِِن  ِش   يَ  َأْههللاَ   َك فَ ُق   ْل  َحَب َِ ََ   ِِن َأْههللا   ي  َوِإَذا  ََّ   اِحر فَ ُق   ْل  حَب ِش   يَ  ال َِ الرَّاِه   ِب فق   ال  ِإَذا 
ََّاحُر.  ال
ََ    النَّ  اس فق  ال  الي  ْ َم أْعهللاَ  ُي   َنَم  ا ُه    َعهللاَ    َذلِ  َك إْذ أتَ    َعهللاَ    دابَّ  ٍة عِظيَم  ة ق  ْد َحَب فَبي ْ

ََّاِحُر أْفَبل أم الرَّاهُب أفْ  َذ حَجراا فقاَل  الهللاُهيَّ إْن كان أْمُر الرَّاهب أَحبَّ إلَْيَك ِمْن ال َِ بَل   فأ
ابَّ  ة ح  َّتَّ َْيِب  َي النَّ  اُس  فَرماه  ا فقتَ هللَاه  ا وَمب    النَّ  اُس  ف  أَت  الرَّاه  ب  ََّ  اِحِر فاقتُ  ْل َه  ِذِه الدَّ َأْم  ِر ال

ُل م   ِنِّ  ق  ْد بهللاَ   َغ ِم  ْن أْم   رَك َم  ا َأَرى  وِإنَّ   َك ف  أِرَبُه. فق  ال ل   ُ  الرَّاه  ُب  أْى بُ   ِنَّ أَنْ  َ  الي   ْ َم أْفب  
تَ هللَا   ف  إِن ابْ ُتهللاي  َ  فَ  اَل ت  ُدلَّ عهللا  يَّ  وك  اَن الغُ  الُم ُ  رْبُ  اَْكم  َة واَب  رَا  ُو  َداوي النَّ  اس ِم  ْن  و  تُ ب ْ

ََمَن جهللِايٌه لهللامهللِاِك كاَن قْد عِمَ   فأاَتُه  داايَ كثريٍَة فقال  ما هُهنَ  ا لك أْعَُن إْن وائِِر اَدَواِء. َف
َ  ا ُْش  ِفي ع تَع  اَل  ف  إْن آمْن  َ  ِنَّللَِّ تَع  اََل دع  ْ ُو ع  أنْ  َ  ش  َفْيتِن  فق  ال إِنِِّ ال أش  ِفي أَح  داا  ِإَّنَّ
ُ تَ َع  اََل  ف  أَت  اِهللَِا  َك فَجهللاَ  ه إلْي  ِ  كم  ا ك  اَن جْيهللِا  ُه فق  اَل لَ  ُ   فَش  فاَك  ف  آَمَن نَّللَّ تَع  اَل فش  َفاُه اَّللَّ

َذُه فهللَاْي اِهللاُك  م َِ . قَاَل  ولَك رب  غرْيِي    قَاَل  َريبِّ وربصَك ع  فَأ ْن ردَّ عهللَاْيك بَصرك  قال  ريبِّ
َُ ِنلغُ اَلِم  فق  ال ل ُ  اِهللا ُك  أْى بُ  َِنَّ ق  ْد بَ هللاَ َغ م ْن ِو ْحِرك َم  ا  بُ ُ  ح َّتَّ دلَّ َعهللاَ    الغُ اَلِم فج  ُ زْل ُُعذِِّ

َِ َذُه فَ هللاَ ْي  ترْبُ  اَكَمَ  واَبَرَا وتَ ْفعلُ  ا ُْش في ع تَ َع اََل  فأ َوتْفَعُل فقاَل  ِإِنَّ ال أْشفي َأَحداا  إَّنَّ
بُُ  حَّتَّ دلَّ َعهللَا  الرَّاهِب  فِجُ نلرَّاِهِب فقيل َلُ   ارَجْن عْن ِدُنَك  فأََب  ف َدعا نِْنَش ار  َُزْل ُعذِِّ

َن ش قَّاُه  ُثَّ ِج ُ َلهللِا يِه اِهللا ِك فِق َل لَ ُ   ارِج ْن ع ْن فُ ِين اِْنَشاُر ا مْف رِ  رْأِو ِ   فش قَُّ  ح َّتَّ وقَ 
دُنِ َك ف أََب  فُ ِي َن اِْنَش اُر ا مْف ِرِ  رَأِو ِ   فش قَُّ  ب   ح َّتَّ وقَ ن ش قَّاُه  ُثَّ ج ُ نلغُ الِم فِقي ل لَ ُ   

ّْحاِبِ  فقال  اذهُب ا بِ  ِ  ِإََل جبَ ِل َك َذا وك َذا فاّ عُدوا ارِجْن عْن دُِنَك  فأََب  فَدفَعُ  ِإََل نَ َفٍر مْن أ
ِبِ  اْلبَل  ف إَذا بهللاغُتْي ذروتُ  فإْن رجَن عْن دُِنِ  وِإالَّ فاطَرح ُه ف ذهُب ا ب   فص عُدوا ب ِ  اْلَبَ ل فق ال  

ََ قُط ا  وَج اَء َْيش ي ِإََل اِهللَِا ِك  فق اَل لَ ُ  اِهللا كُ    م ا الهللاَُّهيَّ اكفِنيهْي مبَا شْ    فرَج  ِ ُي اْلَبَ ُل ف
ّْ َحاِبِ  فق ال  اذهبُ  ا بِ ِ  ف ا هللُا ه  َحابَك   فقاَل  كفانيِهُي ع تعاََل  فدفَعُ  ِإََل نَ َفَر م ْن أ فَ َعَل أَّ
ا ا ُقرُق ر َوَت وَُّط ا ِبِ  البْحَر  فإْن رََجَن عْن دُِنِ  وإالَّ فَاْقذُف ُه  فَذهُب ا ِبِ  فقال  الهللاَُّهيَّ اكفِنيهْي مبَ 

َحابَك   ِشْ    فان ََّفينُة فغرِق ا  وَجاَء َْيِشي ِإََل اِهللَِاك. فقاَل َلُ  اِهللِاُك  ما فَ َعَل أَّ ََِّفَأْو ِ ُِي ال
َ  بَقاتهللِِاي حَّتَّ تْفعَل م ا آُم رَك بِ ِ . ق ال  م ا ُه َ     َْ فقال  كفانِيهُي ع تعاََل. فقاَل لهللاَمهللِاِك إنَّك ل

َّعيٍد واحٍد  و  ََّ ْهِي قال  َْتَمُن النَّاس ا  ُِذ و ْهماا ِم ْن كنَ انيِت  ُثَّ ي ِن ال تصهللُاُبِن َعهللَا  جْذٍع  ُثَّ 
ِي اَّللَِّ ربِّ الُغاَلِم ُثَّ ارِمِِن  فإنََّك إَذا فَ َعهللْاَ  َذِلَك قَ تَ هللْاتِِن. فَجَمن النَّ  َْ اس ا َكبِد الَقْ ِس ُثَّ ُقل  ب

َذ  َِ هللَاَبُ  َعهللَا  جْذٍع  ُثَّ َأ َّعيٍد واِحٍد  ّو ََّ هَي ا كبِ ِد الَق ْ ِس  ُثَّ ا  وْهماا مْن كَنانَِتِ   ُثَّ وَي َن ال
ُّ ْدِغِ  فَم اَو. فَق اَل  ُّ ْدِغِ   َف َي َن ُ َدُه ا  ََّ هُي ا  ي اَّللَِّ َربِّ الُغالِم  ُثَّ رَماُه َف قَ َن ال َْ قَاَل  ِب

ُْ  ما ُكْن  حْتَذر َقْد َواَّللَّ نَ َزَل ِبك َحذُرَك. قْد النَّاُس  آَمنَّا ِبَربِّ الُغاَلِم  فَأُِتَ  اِهللاُك َفِقيُل َل ُ    َأرََأ
ْ ُْرَج ْن ع ْن  َْ َِّ ِّك فُخ دََّو َوأْي رَِم ِفيه ا الن رياُن وق اَل  َم ْن  آمَن النَّاُس. فَأَمَر ِنَُِدوِد وفْ  َ اِه ال

ََ   أْن دُِنِ  فأْقحُم ُه ِفيَها أْو قيَل َلُ   اقْ َتحْي  ففَعهللاُ  ا ح َّتَّ َج اءِو ام  َّ ُّ  َِ ا  فَتَقاَع َرَأٌة ومَعَه ا 
َا الُغاَلُم  اي أمَّاْه اّرِبِي فَِإنََّك َعهللَاي اْلَقِّ  َِ هللَاٌي.« َتقَن ِفيَها  فقال  َْ  رَواُه ُم
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َْ   ر ال   ذَّال اِْعجَم   ة وي   مها و «  ذْروُة اْلَب   ِل »   بَب   يِّ « الُقْرق    ُر » أْع   الُه  َوه   ي بَِّ
َص ُفن و الَقافَ نْي  نْ ٌع م ْن ا ُِ الب ارزَُة و « الصَّ ِعيُد » ل ِْ ُدودُ »ُهن ا  اَر ِِ  «  اَ الشص ق ُ  ا اَْر
ََ  » أي  انقهللاَبْ  و « وانَِّفَأو» أوقَد « ُأيرَِم » كالن َّْهِر الصَّغرِي و   ت قَّفْ  وجُبنْ .« تقاع

طةوى: شةاهةكى ذ يَيةت بةةرى هةةوة       ()ثَيغةمبةةرى   ()ذ سوهةيبى، 
ثري بووى، طوتة شاهى: ئةز ثري بووم، الوةكى بو مس فرَيكة،  دةمَيسَيربةندةك هةبوو، 

دا سَيربةندييَى ني ا بدةم: الوةك فرَيكرة دةس فَيركةى، عيبادةتكةرةكَى سودَى ترس، 
، و طوهَى سو د رَيكا ويدا بوو، دةمَى دضو دةس سَيربةندى دروين تة سوارَى ل دةس وى

رازى بةوو، هةةر جةارا هاتبةا نةك سةَيربةندى د دةس       داسبةار و  ددا ئاسفتنا وى، يَى ثَى 
دهاتةة دةس سةَيربةندى    دةمَيعيبادةتكةريرا دهاى، و دروين تة سوارَى ل دةس، ظَيؤا 

تةو ذ سةَيربةندى ترسةياى     ئةطةةر دقوتا، طازندة ب ظَى طةهاندة عيبادةتكةةرى، طةوتَي:   
: سةَيربةندى ئةةز   تةو ذ مةاال سةو ترسةياى بَيةذىَ      ئةطةرمس ئةز طريؤكرم، و : ماال بَيذَى

طريؤكرم، و ئةو ل سةر ظَى ضةندَى بوو، ب سةر دةهبةكَى مةزن هةل بوو، رَيكا سةلكى 
طرتبةةوو، ئينةةا طةةوى: ئةةةظرؤ دَى زامن كةةا سةةَيربةند ضةةَيرتة، يةةان عيبادةتكةةةر، بةةةرةك    

بادةتكةرى سوشتظيرت بيت ل دةس تة، ذ كارَى كارَى عي ئةطةرهةلطرى، و طوى: ياسودَى 
سَيربةندى، ظى دةهبةى بكوذة، دا سةلك بضس و رَيكا وان ظةبيت. بةر هاظَيتَى و كوشت، 
و سةلك ضونة سةر رَيكا سو. و هاتة دةس عيبادةتكةرى و طةوتَي، ئينةا عيبادةتكةةرى،    

 تى، وةكى ئةز دبيةنم  طوتَي: ئةى كورَى مس، ئةظرؤ تو ذ مس ضَيرتى، كارَى تة يَى طةه
، مس ني ا كةسَى نةدةى. تو هاتيية تاقيكرن ئةطةر، و دَى هَيية جةرباندن و تاقيكرنتو 

و الوى كورَى زكماكى بةلةكةيى ساخ دكةرن، و سةةلك ذ هةةمى دةردان دةرمةان دكةرن،      
ب طةلةةك ديارييانظةة هاتةة    طول ظَى ضةندَى بوو ئينةا  ديوانضييةكَى شاهى كورة ببوو، 

كةسةَى  تةة ئةةز ضةَيكرم، طةوى: ئةةز       ئةطةرطوتَي: كا ض ل ظَيرَيية هةمى بو تة،  دةس و
تو باوةرييَى ب سودَى بينى، ئةز دَى بو  ئةطةرسودَيية،  ضَيناكةم، يَى ضَيدكةى، ب تنَى

تة دوعا ذ سودَى كةم، دَى تة س مةى كةى، ئينةا بةاوةرى ب سةودَى ئينةا، سةودَى ذى،      
ةس روين تة سوارَى وةكى هةرجار، شاهى طوتَي: كَى ضاظَى ضَيكر، هاتة دةس شاهى، ل د

تة بو تة زظراند؟ طوى سودايَى مس. طوى: ما تة سودايةكَى دى هةية ذ بلى مس؟ طوى: 
سودايَى مس و سودايَى تة سودَيية. طرى و هةر ئيةزادا، هةةتا، الو ني ةا داى. الو ئينةا،     

تةو كةورَى زكمةاكى و     وى رادةي ييةطةه ت وةى كورَى مس سَيربةندييا تة شاهى طوتَي:
بةلةكةيى ساخ كةةى و تةو ظةَى بكةةى و ظةَى بكةةى   ئينةا طةوى: ئةةز كةسةَى ضةَيناكةم،            

ةتكةر ئينةا و  دسودَيية ضَيدكةى، طرى و هةر ئيزادا، هةتا عيبادةتكةر ني ا داى. عيبا
ا سةرَى َى سو ظةبة و بزظرة، رازى نةبوو، م ار سواست و دانا سةر نيظةكوتَي: ذ ئاينط

وى و كةركر هةتا هةردوو كةرَيت وى كةفتني. ثاشى ديوانضييَى مةلكى ئينا و طوتَي: ذ 
دينَى سو ظةبة و بزظرة، رازى نةبوو، م ةار سواسةت و دانةا سةةر نيظةةكا سةةرَى وى و       
كةركر هةتا هةردوو كةرَيت وى كةفتني. ثاشى الو ئينا و طةوتَي: ذ دينةَى سةو ظةبةة و     
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و طةوتَي: ببةنةة فة ن ضةيايَى هوسةا و       سةو هةظالَيت  ك، دا س هندةبزظرة، رازى نةبوو
باظَيذن. برن و ذ دينَى سو نةزظرى تَيدا  ئةطةرهوسا هةتا هويس دطةهنة سةرَى ضياى 

ئينا طوى: يا سودَى بةال وان ب ت تَى تة دظَيت ذ مس ظةكة. ضيا  ب ضياى سةرئَيخسيت
ب وان هذيا، تَيدا كةفنت، و ئةو هاى، هاتة دةس شةاهى. شةاهى طةوتَي: هةةظالَيت تةة ض      

و طةوتَي: ببةةن    سةو هةةظالَيت   ككرن؟ طوى: سودَى بةال وان ذ مس ظةكةر. دا س هنةدة 
ذ دينَى سو نةزظرى، باظَيذنة تَيدا.  طةرئةبكةنة د طةميةكَيدا، و ببةنة نيظا دةريايى، 

و  وان قولثى ت تَى تة دظَيت ذ مس ظةكة. طةمى لبرن ئينا طوى: يا سودَى بةال وان ب 
، و ئةو هاى، هاتة دةس شاهى. شاهى طةوتَي: هةةظالَيت تةة ض كةرن؟ طةوى:      بس ئاظ بوون

هةةتا تةو وَى   سودَى بةال وان ذ مس ظةكةر. ئينا طوتةة شةاهى: تةو نةشةَيى مةس بكةوذى،       
كَى بلند نةكةى يا ئةز فةرمانا تة ثَى دكةم. طوى: و ئةو ضيية؟ طوى: سةلكى ل ئةردة

دةربَيخة، ثاشى مس ظة هةالويسة، و ثاشى تريةكَى ذ كاظ نكَى كوم كةى و مس ب قورمةكي
تةة   ئةطةرتريَى بَيخة د نيظا كظانيدا، ثاشى بَيذة: ب ناظَى سودايَى الوى، ثاشى باظَيذة، 

ظةة  بلند كةومكر، و ب قورمةكي  ةظة كر، تة ئةز كوشتم. سةلك ل ئةردةكَى ب تنَى يَىئ
هةالويست، ثاشى تريةك ذ كاظ نكَى وى دةرَيخست، و كرة د نيظا كظانيدا، ثاشى طوى: ب 

طةوهَى وى و ضةاظَى وى كةةفت و مةر.      ب ناظبةةرا ناظَى سودايَى الوى، ثاشى تري هاظَيت، 
سودايَى الوى ئينا. هاتنة دةس شاهى و طوتيَن: تة ديت يا تو سةلكى طوى: مة باوةرى ب 

ب سةرَى تة هاى )و سةلكى باوةرى ب سةودايَي ظةى   ذَى دترسياى، ب سودَى كةمة ئةو 
. فةرمان دا سةندةكا ل سةرَيت رَيكا بكولس، هاتنة كوالن، ئةاطر تَيةدا هاتنةة    الوى ئينا(

اظَيذنة د ئاطريدا يان بَيذنَى بدة ناس هةلكرن. و طوى: هةركسَى ذ دينَى سو نةزظرى، ب
ئاطرى. وةكرن هةتا ذنكةك هاى و بضويكةكَى وَى دطةل بوو، راوةستيا ترسيا، بضويكى 

 طوتَي: دةيكا مس، تو يا ل سةر حةقييَى سةبرى بكَي ة.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ   - 31 ُ َعْنُ  قَاَل  َمرَّ النَُّّص  وَوهللاَّي ِنْمَرَأٍة تَ ْبِِّي ِعْنَد قَ رْبٍ َوَعْن أََنٍه َرِيي اَّللَّ

رِبِي »فَ َقال   ّْ ا  ِإنَّ  « اتَِّقي ع َوا َِ ْ تْعرْفُ   َفقيَل  ْ ُتَصْب مُبِصيبَّت  َوَْ َْ فَ َقاَلْ   ِإلَْيَك َعِنِّ  فَِإنَِِّك 
َّهللاِّ  عُ َعهللاَ  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  فَأَتْ  َنَب الن َُِِّّّ  ْيِ  وَوهللاَّي  فهللَاْي ََتِد ِعْنَدُه بَ  َّابنَي  َفقالْ   النَُّّص 

ْ َأْعرِْفَك  فقاَل   ُر ِعْنَد الصَّْدَمِة اَوََل » َْ ا الصَّب ْ هللاٍي   متفٌق عهللاي .« ِإَّنَّ َْ ُِ تَ ْبِِّي َعهللَا  » وا رواُة 
َا  َِ  َُِّّّ.» 

 د بةر ذنكةكَيرا بورى ل نك طورةكَى ()طوى: ثَيغةمبةر  ()ذ ئةنةسى 
دكرة طرى، طوى: ئذ سودَى برتسة و بَيهنا سو فرةهكةئ ئينا طوى: ذ مس دويركةظة بةال 
ب سةرَى مس هاتى ب سةرَى تة نةهاتيية. و نةدنياسى، ئَيكى طةوتَي: ئةةو ثَيغةمبةةرَى    

ض دةرطةهظان ل دةس نةدينت،  (). هاتة بةردةرطةهَى ثَيغةمبةرى ()سودَى بوو 
لَيبورينَى دسوازيت( طوى: ئسةبرا دورست و وةكى داسوازا طوى: مس تو نةنياسى  )هةر

كا ديدا( ل مةطةرما نةسوشييَيدا. )د ظةطَيرةدةستثَيك و د طةر ب سَير ب تنَى ئةوة يا
 سةر بضويكةكَى سو دكرة طرى.
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َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  -32   ُ » قاَل  َوَعْن أيب َهَرَُرَة َريي اَّللَّ عن  َأنَّ َرُو َل اَّللَّ  َُق ُل اَّللَّ
بُ  ِإالَّ اْلَ  ََ نْ َيا ُثَّ اْحَت َِّفيَُّ  ِمْن َأْهِل الدص رواه « نَّة تَ َعاََل  َما ِلَعْبِدي اُِْؤِمِن ِعْنِدي َجَزاٌء ِإَذا قَبْبُ  

 البخاري.
طوى: ئسودايَى مةزن  ()ذ ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة   

ذ بةحةشتَى دبَيذيت: ضو سةالى بو بةندةيَى مس يَى سودان باوةرى ل دةس مس نينس، 
بضويكَى وى( كَي ا، و  ئانكومس جانَى سوشتظييَى وى ذ سةلكَى دنيايَى ) ئةطةرثَيظةتر 

 سو بكَي يت، و ب قةدةرا سودَى رازى بيت. َىثاشى سةبر
َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي َع   ن وَع   ْن عائَش   َة ري   ي اَّللَُّ  -33   عنه   ا أنَ َه   ا َو   أََلْ  رو    َل اَّللَّ 

ُ تعاََل رْ ةا لهللاْ  َعثُُ  اَّللَّ تعاَل َعهللَا  مْن ََُشاُء  َفَجَعهللَاُ  اَّللَّ بَ َرَها أَنَُ  َكاَن َعَذانا َُ ب ْ ُمْؤمِننَي  الطَّاع ِن  فَأَِ
ُ فَ هللَاْيَه ِمْن َعْبٍد َُ َقُن ا الطَّاُع ن فَ َيمْ  باا َُ ْعهللَاُي أَنَُّ  اَل ُُِصيُبُ  ِإالَّ َما َكَتَب اَّللَّ َِ َّاِبراا ُُمَْت ُُِّ  ا بهللَاِدِه 

 رواه البخاري.« َلُ  ِإالَّ َكاَن َلُ  ِمْثُل َأْجِر الشَِّهيِد 
كةر؟   ()ئةوَى ثسةيارا تةاعونَى ذ ثَيغةمبةةرَى سةودَى      ()ذ عائي ايَى 

ََ سةودَى بةو          طوتَى ئةو ئيزا بوو، سودايَى مةزن، ب سةةر وانةدا دهنةارى يةَى ظيابةا، بةة
سودان باوةران يا كريية دلوظانى و رةمحةى، نينة بةندةيةك بكةظيتة د تاعونَيدا، و ل 

و بزانيت ضو  رازى بيتباذَيرَى سو مبينيت سةبرَى سو بكَي يت و ب قةدةرا سودَى يَى 
 سودَى سَيرا شةهيدى نةدةتَي. ئةطةرنةبيت يا سودَى بو نظيسى  ناطةهيتَى ئةو

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُق ُل   -34   ْعُ  رو ل اَّللَّ  إنَّ » وَعْن أَنٍه ريي اَّللَّ عن  قال  عَِ
ُهَم  ا  ُُُر  ُد عينْي     رواه « اْْلنَّ  َة اَّللَّ َع  زَّ وَج  لَّ قَ  اَل  ِإَذا ابْ تَ هللَاْي  ُ  َعب  ِدي ٍبيبتَ ْي  ِ  َفص  بَ َر َع َّْي  ُتُ  ِمن ْ

 البخاريص.
بوو دطوى: سودايَى  ()دبَيذيت مس طول ثَيغةمبةرى  ()و ذ ئةنةسى  

كر، و ردوو ضاظَيت وى جةرباند و تةاقي مس بةندةيَى سو ب برنا هة ئةطةرمةزن طوى: 
 سةبر كَي ا، ئةز دَى بةحةشتَى شوينا وان دةمَي.

ُ عنُهَم ا أال أُر َك اْم َرأَ وعْن عطاِء ْبن َأيب  - 35  ةا َرنٍح قاَل  قاَل ِل اْبُن عبَّاٍس ري ي اَّللَّ
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي فقالَ ْ    ُ ِمن َأْهِل اْلَنَّة   فَ ُقهللا   بهللَا   قَاَل  هِذِه اِْرَأُة الَْ داُء أَتَ ِ  الن َُّّ 

ّْ  رَُع  وِإِنِِّ أَتَِّشَّ  ُ   فَ  ادُْع اَّللَّ تع  اَل َّ  بَ ْرِو ول  ِك اْْلنَّ  ُة  وِإْن ِش  ْ ِ  » ِل قَ  اَل   ِإِنِِّ ُأ ِإن ش  ْ ِ  
ّْ  رُب  َفقال     ِإِنِِّ أََتِّشَّ  ُ   فَ  ادُْع اَّللَّ َأْن ال أَتِّشَّ  َ   « دَع  ْ ُو اَّللَّ َتع  اََل َأْن ُُعاِفيَ  ِك  فَقال  ْ   َأ

َا. متَّفٌق عهللاْيِ . َِ  َفَدَعا 
طوتة مس: ئةز ذنةكا  () ذ عةتائَى كورَى ئةبى رةباحى طوى: ئنب عةباسى

ذ سةلكَى بةحةشتَى ني ا تة نةدةم؟ مس طوى: بةلَي. طةوى: ئةةظ ذنةا رةش، هاتةة دةس     
طوى: تةث دهَيتة مس، و جلكَى مس ذ سةر مس دضيت، دوعا بةو مةس    ()ثَيغةمبةرى 
تة بظَيت دَى  ئةطةرتة بظَيت سةبرى بكَي ة و بةحةشت بو تة، و  ئةطةربكة. طوى: ئ 

دوعا ذ سودَى كةم تة س مةى كةىئ طوى: دَى سةبرى كَي م، ثاشى طوى: جلكَيت مس ذ 
 سةر مس دضس دوعا بكة بَى ستارة نةم، دوعا بو كرن.
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ُع ٍد ري َي اَّللَّ عن   قَ ال  َك َأِنِِّ أَْنظُ ُر ِإَل  -36 َْ رو  ِل وعْن َأيب عْبِد الرَّْ ِن عْبِد اَّللَّ بِن م
 َّ َفَأْدم  ْ ُه وُه   ُ  قَ ْ ُم ُ   وَو اَلُمُ  َعهللا ْيهي  َي َربَ   ّ هللا اُو اَّللَِّ هللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ْْحِِّي نَبيِّاا م ن اََنِْبي اءِ اَّللَّ 

  متفٌق َعهللَاْي .« الهللاَّهيَّ اْغِفْر ِلَقْ مي فِإن َُّهْي ال ُْعهللاُم َن   » َُح الدَّم عْن وْجِهِ   ُُق لُ َيَْ 
طوى: هةروةكى  ()ذ ئةبى عةبدولرةمحان، عةبدول يَى كورَى مةسعودى 

بةحسَى ثَيغةمبةرةكى ذ ثَيغةمبةران يَى و ئةو  ()ئةز بةرَى سو ددةمة ثَيغةمبةرى 
ََ داى و يةَى سوينةةلوك    ،س ظَيت سودَى ل سةر وان هةميان بس ،دكةى ملةتَى وى يَى 

سو ظةدماليت و دبَيذيت: ئ يا سودَى طونةهَيت سوينَى ذ سةر و ضاظَيت يَى كرى و ئةو 
ظَى كريارَى نةهةمى طونةهان و ثَى طونةها  ذَيببة ئةو يَيت نةزانس ئ)مةرةم ملةتَى مس

 َى سو يَى كةسايةتى ب وان هَي (.ماف
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   - 37  ُهَما عن النَُِّّّ  وَو هللاَّي قَ اَل  َوعْن َأيب َوعيٍد وَأيب ُهَرُْرة ريي اَّللَّ َعن ْ

ٍَّب َواَل َهيِّ َواَل َحَزن َوالَ َأذاى َوالَ غيِّ  حَّتَّ الشَّ َْكُة َُُشاُكها » هللِاَي ِمْن َنَصٍب َوالَ َو َْ َما ُُِصيُب اْلُم
َّب » متفٌق عهللاي .و « ِإالَّ كفَّر اَّللَّ  َا ِمْن ِطَااَيه  .«  اْلَ  ُِ  اْلمر

ذ ثَيغةمبةةرى   رازى بيةت وويان ذ ئةبى سةعيد و ئةبى هورةيرة سودَى ذ هةرد
()        طوى: ضو وةستيان و ضو نةساسى و ضةو سةةم و ضةو دلتةةنطى و ضةو ئةزيةةى

سودَى طونةهَيت وى ثَى ذَى نةبةى.  ئةطةرناطةهنة موسلمانى هةتا سرتى ظَى بكةظيت 
ََ هةةر ئَيةك ذ                )هةةم و حةوزن و غةةم ة زانةا دبَيةذن هةةمى ب رامانةا سةةم دهةَيس، بةة

 (حوزن)ضَيبوونا ت تةكَى بطةهيتة مرؤظى، و  )هةم( ئةو سةمة يا ذ ترساتةكَيية، ت 
ئةو سةمة يا ذ  (غةم)ئةو سةمة يا ذ بةرزةبوونا ت تةكَى عةزيز بطةهيتة مرؤظى، و 

 نةسوشييةكا ضَيبووى بطةهيتة مرؤظى(.
َّ  هللاِّ  عُ  - 38  َْ  ُع د ري  ي اَّللَّ عن    قَ  اَل  َدِهللْا  ُ  َعهللا    النَ  ُِّّ  َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي وع  ن ابْ  ن م

َأَج  ْل ِإِنِِّ ُأوَع  ُك َكَم  ا ُُ َع  ُك » َوُه    ُُ َع  ُك فَ ُقهللْا  ُ  اي رُو   َل اَّللَّ ِإنَّ  َك ُت ع  ُك َوْعِّ  اا َش  ِدُداا ق  ال  
هللِاٍي ُُِصيُبُ  َأذاى  » قُ هللْاُ   ذلك َأنَّ َلَك َأْجرُْن   قال  « رَُجالِن ِمْنُِّي َْ َأَجْل َذلك َكَذلك َما ِمْن ُم

 متف ٌق عهللاي  « ا فْ قَ َها إالَّ َكفَّر اَّللَّ  َا وي ات   َوحطَّْ  عْنُ  ُذنُ بُُ  َكَما حَتُخص الشَّجرُة َورقَ َها ش َْكٌة َفمَ 
 َمْغُ  اْلمَّ   وقيل  اْْلُم .«  اْلَ ْعُك » َو 

ب تةايَى   ()دةس ثَيغةمبةةرى   ةطةوى: ئةةز ضةوم    ()ذ ئنب مةسعودى 
ََ ئةةز ب    ةتايا ل تة تايةكا طرانة  ،سودَىطوى: ئةى ثَيغةمبةرَى مس دئَي ا  . طةوى: ئبةة

تايَى دئَي م ئَي اندنا تايا دوو زةالمان ذ هةوةئ. مس طوى: ضونكى ئةظة بو تةة ب دوو  
ََ ئةو ذ بةر هندَيية،  سةرتى   ،موسلمان ئةزيةتةك بطةهيتَىنينة و سَيرانة. طوى: ئبة

بةةةى، و طونةةةهَيت وى ذ وى سةةودَى طونةةةهَيت وى ثةةَى ذَى نة  ئةطةةةربيةةت و وَيظةةةتر 
 نةوةرينيت هةروةكى دار بةلطَيت سو دوةرينيتئ.

َم ْن »َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  وعْن َأيب ُهَرُ رة ري َي اَّللَُّ عن   ق ال  ق ال رو  ُل اَّللَِّ  - 39 
رْياا ُُِصْب ِمْنُ   َِ ُ ِبِ   رَِها.بَفْتِح «  ُُِصب » رواه البخاري.وَيبُط ا «  ُُرِِد اَّللَّ َْ  الصَّاِد وَك



 38  طا كيَرهاتى و راستكارانميَر

طوى: يةَى سةودَى    ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 
 .بةَلا و موسيبةتان تاقيكةىسَير و باشى بو بظَيت دَى ب ئاتاس و 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي   - 40  ُ عن  قال  قال رو ُل اَّللَّ  ال َُتمن نيَّ » وَعْن أََنٍه ريي اَّللَّ
َِ رياا ِل  َّ ابَُ   فَ ِإْن َك اَن ال بُ دَّ ف اعالا فهللايُق ل  الهللاَُّه يَّ َأْحي ِن م ا َكانَ   اْْلي اُة  َأحدُُكُي اْلَم ْ َو ِلُب رِّ َأ

رْياا ِل  َِ  متفق عهللاي .« وت فَِّن ِإَذا َكاَنِ  اْل فَاُة 
طةةوى: كةةةس ذ هةةةوة  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()و ذ ئةنةسةةى 
كةى ب  بَيذيت:  دَى هةر ئةطةر، و ذبةر نةسوشيةكَي طةه تبييَت ةىسوزييا مرنَى نةك

مرن بو  ئةطةرياسودَى مس ساخ بهَيلة، هندى ذيان بو مس ب سَيرتر بيت، و مس مبرينة 
 مس ب سَيرتر بيت.

ُ عن    ق  ال  َش  َِّْ َِ ِإََل رو   ِل  - 41  ََروِّ ري  َي اَّللَّ بَّ  اِب بْ  ن ا َِ اَّللَِّ وع  ْن أيب عب  ِد اَّللَِّ 
تَ ْنص ُر لَنَ ا َأال تَ ْدُع   َْ لَنَ ا   َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َوُه  ُمَت وٌِّد بُردةا َلُ  ا ظلِّ اْلَِّْعب ِة  فَ ُقهللْانَ ا  َأال َت
ِِ ا ْجع  ُل ِفيَه  ا  ُثَّ ُُ   ْؤِت  نْلمِ  ََْر َِ  ُذ الرَُّج  ُل فُيْحَف  ُر لَ  ُ  ا ا ْنش  اِر فَ َق  اَل  قَ  د َك  اَن َم  ْن قَ   ْبهللاُِّْي ُْؤ

ُه ذل َك  فَ ُي َيُن عهللَا  رَْأِوِ  فُيجعُل نْصَفنْي  وَُيْشُخ وَِْمشاِط اْْلدُِد َما ُدوَن ْلَِْمِ  َوعْظِمِ   ما َُُص دص
ري الرَّاِكُب ِمْن ّْنعاَء ِإََل َحْبرْم َو ال خ اُر ِإالَّ ع َِ ََْمر حَّتَّ ُ ُ َهذا ا  َعْن ِدُِنِ   واَّللَّ ليِتمنَّ اَّللَّ

َْ  تَ ْعِجهللُا َن وال  ذِِّ  وُه  َ  ُمَت وِّ  ٌد بُ   ْردةا وقَ  ْد » رواه البخ  اري.وا رواُ  ة  « ْئَب َعهللاَ    غَنِم  ِ   ولِِّ  نَُِّّْي َت
 «.لِقيَنا ِمَن اْلُمْشرِكني ِشدَّةا 

طوى: مةة طازنةدا سةو     ()و ذ ئةبى عةبدول يَى سةبابَى كورَى ئةرةتتى، 
و وى ثاال سو دابوو عةبايَى سو ل بةر سيبةرا كةعبَى مة  ()برة دةس ثَيغةمبةرى 

ب راستى  :طوى: ما تو داسوازا سةركةفتنَى بو مة ناكةى، ما تو دوعا بو مة ناكةى؟ طوى
دا زةالمى ذ يَيت بةرى هةوة ئينس و دا ئةردى بو كةولس و كةنةة تَيةدا و م ةارى ئيةنس      

هةستييَيت وى ب شةةيَيت ئاسةنى    داننة سةر سةرَى وى و كةنة دووكةر، و دا طوشت و
َى ظةى دينةى   شةكةن، ئةظَى ئةو ذ دينَى وى نة ددا ثاش، ئةز ب سودَى كةمة سةودَي، د 

سةنعائَى بَيتة حةزرةمةوتَى ذ بلى سةودَى و ذ طةورطى ل سةةر     متام كةى هةتا سويار ذ
ََ هويس لةزَي دكةن و )دظةطَيرةكا ديدا(و و ثةزَى سو ذ ت تةكَى دى نةترسيت ى ثالَي بة

 .سو دابو عةبايةكَي و مة نةسوشيا دذوار ذ موشركان ديتبوو 
َّ هللاِّ  عُ  - 42  َّا َكاَن َُ ْ ُم ُحنَ  نْيٍ آث ر رو  َل اَّللَّ  وعن ابن َمَُع ٍد ريي اَّللَّ عن  قال  

ََقْ رَع بْ َن ح اِبٍه مائ ةا ِم َن اإِلبِ ِل و  َْ َمِة  ف َأْعَط  ا و اا ا اْلِق َِ نَ َة بْ َن ِحْص ٍن َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي  َأْعطَ   ُعيي ْ
َْ َمِة. فَ َق اَل رُج ٌل  واَّللَِّ إنَّ َه ِذِه  واا مْن أشراِر اْلعرِب وآثَ رُهْي ُْ م ِ ٍذ ا اْلِق َِ ِمْثَل ذِلَك  وَأعط  

َّ  هللاِّ  ِْ  رِبَنَّ َرُو   َل اَّللَِّ  َُ َْ  مٌة م  ا ُع  ِدَل ِفيه  ا  وم  ا ُأُر  د ِفيَه  ا َوج  ُ  اَّللَّ  فَ ُقهللْا  ُ   واَّللَّ  عُ َعهللَاْي  ِ   ِق
ْ ُعِدِل » وَوهللاَّي  فأتيُتُ  فَأِربت  مبا قال  فتَغريَّ َوْجُهُ  حَّتَّ َكاَن َكالصِّْرِر. ُثَّ قال   َْ َفمْن َُ ْعِدُل ِإَذا 
ُ م و  َقْد ُأْوِذَي وَِْكثَ َر ِمْن َهَذا َفصرَب  َأْرف ُن فَ ُقهللْاُ   ال ج رَم ال « اَّللَُّ ورُو ُلُ    ُث قال  ُرَحُي اَّللَّ

 إلَي  بْعدها حِدُثاا. متفٌق عهللاي .
ْبٌغ َأْ َُر.« َكالِصْرَر » وقَ ْ ُلُ   ِّ ِر الصاِد اْلُمْهمهللاِة  َوُهَ   َْ  ُه  ِبِّ
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 ()بووية رؤذا حونةينَى ثَيغةمبةرى  دةمَيطوى:  ()ذ ئينب مةسعودى 
مرؤظ ب لَيكظةكرنَى ب سةر هندةكَيت دى دانان: سةد حَي ةرت دانةة ئةةقرةعَى     كهندة

ك مرؤظةان ذ  ةينى، و دانة هندةهندى وان دانة عويةينَى كورَى حوصكورَى حابسى، و 
عةرةبان، و وَى رؤذَى ئةو ب لَيكظةكرنَى ثَيش ئَيخسنت. زةالمةةكى طةوى: ب    ماقويلَيت

الةى تَيدا نةهاتيية كرن، و رازى بوونا سودَى تَيدا سودَى كةمة ئةظة لَيكظةكرنةكة عةد
ثةةَى  ()نةهاتييةةة سواسةةنت. مةةس طةةوى: ثةةا ب سةةودَى كةمةةة ئةةةز دَى ثَيغةمبةةةرى    

طوهوريس هاتنة   ئةز هامتة دةس مس طوتَى كا ض طوتيية، سةر و ضاظَيت وى ئاطةهداركةم
ََ هاتى، ثاشى طوى: ئثا كى دَى   ئةطةرعةدالةتَى كةى هةتا وةكى سوب  و بوياغا سور 

، ثاشى طوى: سودَى رةمحَى و دلوظانييَى ب ؟سودَى و ثَيغةمبةرَى وى عةدالةتَى نةكةن
موسايى ببةى، ثرت ذ ظَى هاتة ئَي اندن، بَينا سةو فرةكةر و سةةبر كَي ةائ مةس طةوى ب       

 راست ئةز ضو ئاسفتنان ذ نوكة وَيظة ناطةهينمَي. 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  وعن أنه ريي اَّللَّ عن   ق ال   - 43  ِإَذا َأرَاَد » ق ال رو  ُل اَّللَّ 

َََك عْنُ  بَذنْبِ  ِ  نْ َيا  وِإَذا َأرَاَد اَّللَّ ِبعبِدِه الشَّرَّ أم رْياا عجََّل َلُ  اْلُعُق بَة ا الدص َِ  ح َّتَّ ُُ  اِاَ اَّللَُّ بعْبِدِه 
 رواه الرتمذي و قال  حدُ  حَن.«.بِ  َُ َم اْلِقيامةِ 

سةودَى سَيةر بةو     ئةطةةر طةوى:   ()طوى: ثَيغةمبةرى  ()و ذ ئةنةسى 
 سرابى بو بةندةيةكى ئةطةرنيايَيدا بو لةزَى ل سزادانَى كةى، و بةندةيةكى ظيا، دَى د

 ظيا، دَى سزاكرنا وى ب طونةها وى طريؤكةى، هةتا رؤذا قيامةتَى حسَيبا وى ثَى دكةى.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   - 43  ِإنَّ ِعظَ  َي اْْل  زاِء َم  َن ِعظَ  ِي الْ  بالِء  وِإنَّ اَّللَّ » وقَ  اَل الن  ُّص 

َص ْخُخ  رواه الرتم ذي « تعاَل ِإَذا َأَحبَّ َق م اا اب تالُهْي  َفم ْن رِي َي فهللاَ ُ  الرَي ا  وَم ْن َو ِخَخ فَ هللاَ ُ  ال
 وقَاَل  حدٌُ  حٌَن.

يةةةة مةةةةزناتييا بةةةةال و  دول طةةةوى: مةةةةزناتييا سَيةةةرَى   ()و ثَيغةمبةةةةرى 
كةةى و جةةربينيت،   ك ظيةا، دَى ب نةسوشةييان تاقي  سودَى ملةتة ئةطةر، و تاقيكرنَيية

ظَيؤا هةركةسَى ب قةدةرا سودَى رازى بوو، رازيبوونا سودَى بو ويية، و هةركةسَى ثَى 
 نةسوش و نةرازى بوو، نة رازيبوونا سودَى بو ويية.

وعْن أََنٍه ريي اَّللَّ عن  قال  َكاَن اْبٌن َيب طهللْاحَة ريي اَّللَّ عن  َُْشَتِّي  فخرد  - 44  
أبُ    طهللَْاح  ة  فَ ُق  ِبَض الصَّ  ُّص  فَ هللَامَّ  ا رََج  َن أَبُ    طهللَْاح  َة ق  ال  م  ا فَ َع  َل اب  ِِن   قَالَ    ُأمص ُو  هللَاْيي َوِه  َي ُأمص 

َها  فَ هللَامَّ ا ف رَ  قَالَ ْ   واُروا الصَُِّّّ  ه  َأْوَُِّن َما َكاَن  فَ َقرََّبْ  ِإلَ  َّاَب ِمن ْ ْيِ  اْلَعَشاَء فَ تَ َعشَّ   ُثَّ َأ
ربُه  فَ َق  اَل   ِْ َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي فَ  َأ ّْ  بَح أَبُ    طهللَْاَح  ة أَتَ    رو   َل اَّللَّ  َأعرَّْو  ُتُي » الصَّ  َُّّ  فَ هللَامَّ  ا َأ

هللَاَة   قَاَل  نَ َعْي  قال   ُما الهللاَّهيَّ ن» الهللاَّي ْ َِ هللْاُ  ح َّتَّ َتََِتَ « رْك  َف َلدْو ُغالماا فَقاَل ِل أَبُ  طهللَْاَحَة  ا ِْ
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  وبَع  َ  َمع  ُ  بِتْم  َراو  فق  ال   َْ  راٌو « َأمع  ُ  ْش  يٌء   »بِ  ِ  الن  َُّّ  ق  ال  نع  ْي  

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َفمَب  َغَها   َِ  َذَها النَّ  ُّص  ُثَّ أَِ  َذَها ِم  ْن ِفي  ِ  َفَجَعهللَاَه  ا ا ا الصَّ  ُِّّ ُثَّ َحنََِّّ    فََأ
 وعَّاُه عبَد اَّللَِّ متفٌق عهللاي .
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عة َأْوالٍد كهللاصُهْي قْد  ُُْ  تََ َنة  فَ َقاَل رُجٌل مَن اََْنصاِر  فَ َرَأ وا رواٍُة لهللْاُبَخاريِّ  قال اْبُن ُعيَ ي ْ
 ِد َعْبِد اَّللَّ اْلمْ ُل د.َقرُؤوا اْلُقْرآَن  ُْعِِن ِمْن َأْوال

ثُ ا َأَن طهللَْاَح َة  وا رواٍُة َِهللِاي  ماَو اْبٌن َيب طهللَْاَحَة ِم ْن ُأمِّ ُو هللَاْيٍي  فَ َقالَ ْ  َْههللِاَه ا  ال حُتَ دِِّ
ثُ  ُ   َفَج  اَء فَ َقرَّبَ  ْ  ِإلَْي  ِ  َعَش  اءا فََأَك  َل وَش  ِرَب  ُثَّ َتص  نَّع ْ  َِ ُأَحدِِّ ل  ُ  َأْحَ  َن م  ا   نبنِ  ِ  ح  َّتَّ َأُك   َن َأ

َّ اَب ِمْنه ا قَال ْ   اي َأَن طهللْاح َة   كانْ  َتَصنَُّن قَ ْبَل ذلَك  َف َقَن ِ َا  فَ هللَامَّا َأْن رَأْو أَنَُّ  قَ ْد َش ِبِن وَأ
ُ ْي َأْن َيْنَ ُع َه ا  قَ اَل  َِ َ تَ ُهي  أ َُْ  َلْ  َأنَّ قَ ْ ماا َأعاُروا عارُِتُهْي َأْهل بْيٍ  َفطهللاب ا عاُر ال  فَ َقالَ ْ    َأرَا

ربتِ ِن ِنبْ ِن  فَ اْنطهللََاَق ح َّتَّ  ِْ ْب ابْ َنَك. قَاَل  فَغِبَب  ُثَّ قَاَل  تركتِِن ح َّتَّ ِإَذا تهللاطَّْخ ُ  ُثَّ َأ َِ فاحت
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي رَبُه مب  ا َك  اَن  فَ َق  اَل رو   ُل اَّللَّ  ِْ َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ف  أ   » أَتَ    رو   َل اَّللَّ 

 «.َنرَك اَّللَّ لُِّما ا لْيهللاِتُِّما 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ا و  َفٍر وِه  ي َمَع  ُ  وَك  اَن   ق  ال  فحمهللاَ  ْ   ق  ال  وَك  اَن رو   ل اَّللَّ 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ِإَذا أَتَ    اْلَمِدُنَ  ِة ِم  ْن َو  َفٍر اَل َُْطُرُقه  ا طُُروق  اا فَ  دنَ ْ ا ِم  َن اْلَمِدُ نَ  ِة  رو   ُل اَّللَّ 
ُِ  فَ  اْحت َ  َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي. قَ  اَل  َفَب  َربَ َها اْلَمخ  ا َه  ا أَبُ    طهللْاَح  َة  واْنطهللاَ  َق رو   ُل اَّللَّ  َبه َعهللَاي ْ

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ِإَذا  ُُق ُل أَبُ  طهللَْاحَة ِإنََّك ل تعهللاُي ايَ  ِْ ُرَد م َن رو  ِل اَّللَّ  ربِّ أَنَّ ُ  ُْعجبُ ِِن َأْن َأ
ََِل  َُِل َمعُ  ِإَذا َد َرَد  وَأْد ُ  مبا َترى. تق  ُل ُأمص ُو هللَاْيٍي  اي َأَن طهللْاح َة َم ا َأِج د الَّ ذي   َِ َْ وَقِد اْحتَ َب

ُِ حنَي َقِدَما َف َلدْو ُغالماا. فقاَلْ  ِل ُأمِّ ي  اي أَنَ ُه  كْنُ  َأِجُد  اْنطهللَِاْق  فاْنطهللاْقَنا  وَير َا اَِخا
ّْ بَح احتمهللْاتُ ُ  فانطهللاْق ُ  بِ ِ  ال ُُ ْرِيُعُ  َأحٌد تَ ْغُدَو ِبِ  َعهللَا  رُو ل اَّللَّ  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  فهللامَّ ا َأ

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي. وذََكَر ْاَم اْْلَِدُِ .   ِإََل رو ِل اَّللَّ 
يَى نةساخ بوو، ئةبو  ()طوى: كورَى ئةبى تةحلة  ()و ذ ئةنةسى 

ظريةظةة طوى:كةورَى مةس ض كةر؟     َى ئةةبو تةحلةة ز  ةحلة دةركةفت و كورَى وى مر، دةمت
دةيكا بضويكى طوتَي: ذ بةرى نوكة تةناترة، شية بو ئينا و شية سوار،  ئومو سولةميَى

ظةشةَيرن.  طوربكةةن و  طوتَي: بضويكى ذنا وى ثاشى ضو نظينا وَي، ث تى س س بووى، 
و بةةو طةةوى،   ()وستةةَى ل ئةةةبو تةحلةةةى بوويةةة سةةثَيدة، هاتةةة دةس ثَيغةمبةةةرى     

طةةوتَي: هةةويس ضةةوينة نظينةةا ئَيةةك؟ طةةوى: بةةةلَي. طةةوى: ئيةةاسودَى   ()ثَيغةمبةةةرى 
بةرةكةتَى بو بَيخَيئ بضويكةك بوو، ئينا ئةبو تةحلةى طوتة مس هةةلطرة هةةتا دبةيةة    

كةتَيت قةسثَى دطةل فرَيكرن. طوى: ئت تةك دطةل  ك، و هندة()دةس ثَيغةمبةرى 
ََ هندة ك ئةو قةسة  هةةلطرتس و    ()ةتَيت قةسثانة. ثَيغةمبةرى هةيةئ؟ طوى: بة

جويس ثاشى، ذ دةظَى سو ئينانة دةرَى و كرنة د دةظَى بضويكيدا، ثاشى د ثانييةا دةظةَى   
 ب وان قةسثان مَي كويى كر( و ثاشى ب عةبدول  ناظكر. ئانكووى يا س ل هوسني )

سةلكَى مةةدينَى طةوى:    بوساريدا، ئينب عويةينة طوى: زةالمةكَى ذ ظةطَيراو د  
 ثَى كورَيت وى عةبدول يى(. رةممس نةه كور دينت هةميان قورئان سواندبوو )مة

مةر، ئينةا    يا موسلمى: كورةكَى ئةبى تةحلةى ذ ئةوم سةولةميىَ  ظةطَيرةكَيدا و د  
طوتة سةلكَى ماال سو: بةحسَى كورَى ئةبو تةحلةى بو نةكةن، هةتا ئةز دطةل دئاسظم. 
هاى شيا بو نَيزيك كر، سوار و ظةسوار، ثاشى كارَى سو بةو كةر و سةو بةو بةرضةاظ و      
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ديتى تَير بوو و هاتةة نظينةا    دةمَيشريس كر ضَيرت ذ بةرى هنطى، ضو نظينا وَي، ظَيؤا 
مالةةكَى و   سدةهندةكان ت تةكَى سو دابيتةة   ئةطةرةبا تةحلة بَيذة مس وَي، طوى: يا ئ

ت تَى سو خبوازن ما بو وان هةية نةهَيلس؟ طوى: نةء. ئينا طوى: ثا ب ضونا كورَى سو 
رازى بة و بو سو ل دةس سودَى حسَيب بكة. طوى: كةربَيت وى ظةبوون، ثاشى طوى: تة 

و ثيس بوويم، ثاشى تو بو كورَى مس دبَيذيية مس  ئةز هَي م هةتا ئةز هاتيمة نظينا تة 
ثَيغةمبةرى ئينا : طوتَى كا ض ضَى بووية ()دةركةفت هةتا هاتيية دةس ثَيغةمبةرى 

()  :طوتَي: ئسودَى بةرةكةتَى بَيخيتة د شةظا هةوةدائ طوى: ب حال كةفت. و طوى
ل  ئةطةةر  ()ل وةغةرةكَى بوو و ئةو ذى دطةل بوو، و ثَيغةمبةةر   ()ثَيغةمبةر 

نَيزيكةى مةةدينَى بةوون    ، ة د مةدينةيَيداوةغةرةكَى ل سةفةرةكَى هاتبا ب شةظ نةدهات
 ()برن و كةفتة بةربضويكبوونَي، ئينا ئةبو تةحلة ما دطةل، و ثَيغةمبةر نةهبريان 

انى مس ثَى سوشة ئةز دطةل ثَيغةمبةرَى ضو. طوى: ئةبو تةحلةى طوى: يا سودَى تو دز
ب ذؤر كةفت، و ئةز ب وى  ئةطةردةركةفت، و دطةل وى ب ذؤركةظم  ئةطةرتة دةركةظم 

ت تيظة هامتة ظةطرتس يَى تو دبينى، ئوم سولةيم دبَيذيت: يا ئةبا تةحلة ئةظا مس دديت 
ضويكبوونَي، دةمَى ئةز ظَى طاظَى نابينم، هةرة، ئةم ضويس، نةهبريان برن و كةفتة بةرب

هاتينة مةدينَى و بضويكةك بوو، دةيكا مس طوتة مس: يا ئةنةس كةس ضو نةدةتَى هةتا 
بووية سثَيدة مس هةلطرى و مس بةرة   دةمَي، ()تو سثَيدَى دبةية دةس ثَيغةمبةرى 

 و حةديس متامكر. ()دةس ثَيغةمبةرى 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال  وع  ْن َأيب ُهُر  رَة ري  ي اَّللَّ عن    َأن رو   ل  -45 لَ  ْيَه » اَّللَّ 

ََ ُ  ِعْن د اْلَغَب ِب  ِبب يِّ « والصص َرَعُة » متف ٌق عهللاي  .« الشدُُد نلصصَرعِة ِإَّنَّا الشدُُد الَّ ذي َيهللِْا ُك نَف
هللُاُ  عْند اْلعرِب مْن ُصرَُع النَّاَس كثرياا. ّْ  الصَّاِد وفْتِح الرَّاِء  وأ

طوى: يَى ب هَيةز نةئةةوة يةَى     ()ثَيغةمبةرى  ()و ذ ئةبى هورةيرة، 
ََ يَى ب هَيز ئةوة  كةربَى ب شَيتة سو. دةمَىيَى  :طةلةك سةلكى بَيخيت، بة

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   - 46  َُّرٍد ريي اَّللَّ عنُ  قال  ُكْنُ  جالَِ اا م ن النَّ ُّ  وعْن ُوهللَاْيماَن ْبِن 
َّ هللاِّ  عُ وَوهللاَّي  ورُجالن َُ تَ بَّاِن  وَأح ُدُاَا قَ ِد اْ َ رَّ َوْجُه ُ . وانْتَفَخ ْ  أوَداج ُ . فق ال رو  ُل اَّللَّ 

َ  ا لَ  َذَهَب عْن  ُ  م  ا جِي  ُد  ل  ْ  قَ  اَل  َأْع   ُذ ِنَّللِِّ ِم  َن الشَّ  ْيطَاِن » َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   َِ ِإِنِِّ َعهللاَ  ُي َكهللِام  ةا لَ  ْ  قَا
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قَاَل  الرَِّجيِي َذَهَب عْنُ  ما جيُد. فَقاُل   تع َّْذ ِنَّللِِّ ِمن الشََّيطان »ا َلُ   ِإنَّ النََُّّّ 

 متفٌق عهللاي .«. الرَِّجيِي 
يَى  ()طوى: ئةز ل دةس ثَيغةمبةرى  ()و ذ سولةميانَى كورَى سردى،  

روين تى بووم، و دوو زةالمان سةبةر دطوتنة ئَيك و دوو، و ئَيك ذ وان هةردووكان سةر 
طوى:  ()َى وى ثا ببوون، ئينا ثَيغةمبةرى ضاظَيت وى سور ببوون و رهَيت ستوي و

بَيذيت: ئةز سو  ئةطةرئةظا بو ضَى بووى ضيت،  دا طوتبا  ئةطةرئئةز ثةيظةكَى دزامن 
سودَى دوير ئَيخستى، ئةظا دبينيت دا ضيتئ،  ذ شةيتانَى ذ دلوظانياودَى دثارَيزم ب س
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طةوى: سةو ب سةودَى بثةارَيزة ذ شةةيتانَى ذ رةمحةا        ()طوتيَن: ثَيغةمبةةرَى سةودَى   
 سودَى دوير ئَيخستى.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قَاَل   -47  َم ْن كظَ َي » وعْن ُمعاذ ْبِن أََنٍه ريي اَّللَّ عن  َأنَّ النََُّّّ 
ُ ُو ْبحانَُ  وَتع اََل َعهللاَ   ُرُؤوِس اْْلالئ ِق َُ  ْ َم اْلِقياَم ِة َح َّتَّ   غيظاا  وُه  قَاِدٌر َعهللَا  َأْن ُُ ْنِف َذُه  َدَع اُه اَّللَّ

َُه ِمَن اْلُْ  ِْمذيص وقال  حدٌُ  حٌَن.«  ِر اْلِعنِي َما َشاَء ُخَريِّ  رواه أَبُ  داُوَد  والرتِّ
طةوى: هةركةسةَى    ()ثَيغةمبةةرى  ذ  ()و ذ مةعازَى كةورَى ئةنةسةى،   

، سودايَى مةزن و ذ و دةربَيخيت كةربا سو داعويريت، و ئةو ب َيت كةربا سو دارَيذيت
قيامةتَى دَى وى ل سةر سةرَى هةمى سةلكى طةازى  هةمى كَيماسييان ثاك و ثاقذ رؤذا 

 ظَيس.ظة بهَيليت كا ضةند حورى و ثةرى دكةى، هةتا وى ب كةيفا وي
ِّ ِن   - 48  َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  أْو ْ َرَة َريَي اَّللَُّ عنُ  َأنَّ رَُجالا قَاَل لهللانَُِّّّ  وعْن َأيب ُهُر
  رواه البخاريص.« ال تَ ْغَبْب » راا قَاَل  َفردََّد ِمرا« ال َتغَبْب » قَاَل  

مس شريةى بكة  ()زةالمةكى طوتة ثَيغةمبةرى  ()و ذ ئةبى هورةيرة، 
ل مس بكة. طوى: كةربَيت سو نةظةكة ضةةند جةاران ظةةطَيرا، طةوى:      َ و فةرماني

 .كةربَيت سو نةظةكة
ُ عن   ق ال  ق  ال  - 49  َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو هللاَّي  َوَع ْن أيب ُهَرُْ رَة َرِي  َي اَّللَّ َم  ا » رو  ُل اَّللَِّ 

ِطي َ  َِ َِ ِ  َوولَ ِدِه وَمالِ ِ  َح َّتَّ َُ هللْاَق   اَّللَّ تع اَل َوَم ا َعهللَاْي ِ   رواه « ةٌ َُ َزال اْلَبالُء ِنْلُمْؤِمِن َواْلمؤِمَنِة ا نَ ْف
ِْمذيص وقال  حدٌُ  حٌَن ِّحيٌح.  الرتِّ

طةوى: بةةال و نةسوشةى     ()مبةرى طوى: ثَيغة ()و ذ ئةبى هورةيرة، 
       ََ بةردةوام دَى طةهنة زةالمَى سودان بةاوةر و ذنةا سةودان بةاوةر، د وان و عةةيال و مةا

 طونةهةك ل سةر نةمايى.و واندا، هةتا دطةهنة سودايَى سو 
يِ ِ   -50  َنة ْبُن ِحْصٍن فَ نَ زَل َعهللاَ   ابْ ِن أَِ َوَعْن اْبن َعَباٍس ريي اَّللَّ عنهما قال  َقِدَم ُعيَ ي ْ

َْْهللِا  هِ  ّْ حاَب  ُ عن ُ   وََك اَن اْلُق رَّاُء َأ  اْْلُ ر بْ ِن قَ  ْيٍه  وََك اَن ِم ن الن ََّف ِر الَّ ِذُن ُُ ْدنِيِهْي ُعم ُر رِي َي اَّللَّ
ِِ  لَ َك َوْج ٌ  ُعَمَر ريي اَّللَُّ عن  َوُمشا ِيِ   اَي اْبَن َأ َنُة الْبِن أَِ ِا  فَ َقاَل ُعيي ْ َورَتِِ  ُكه الا َكانُ ا َأْو ُشبَّا

َل قَ اَل  ِه ْي اي ابْ َن اْْلَطَّ ا َِ ب  ِعْنَد َهَذا اَِمرِي فَاْوَتْأِذْن َل َعهللَاْيِ   فاوَتأذَن فََأِذَن َلُ  ُعمُر. فَ هللَامَّا د
اْْلَ ْزَل َوال حَتُِّْ ُي ِفينَ ا نْلَع ْدل  فَ َغِب َب ُعَم ُر ري َي اَّللَّ عن   ح َّتَّ َه يَّ َأْن ُُ ِق َن بِ ِ   فَ َ اَّللَّ َما تُ ْعِطيَنا

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   ُِ ِذ اْلَعْف َ  َوْأُم ْر فَ َقاَل لَ ُ  اْْلُ رص  اي َأِم رَي اْلُم ْؤِمِننَي ِإنَّ اَّللَّ تَع اَل قَ ال لِنِبيِِّ ِ  
ِْ َع   ِن اْل   اههللانَي نْلُع   ْرِر  [ وإنَّ َه   َذا ِم   َن اْل   اههللانَي  َواَّللَّ م   ا  198] و    رة اَع   رار   َوَأْع   ِر

  جاَوَزها ُعَمُر ِحنَي تالها  وَكاَن َوقَّافاا ِعْند ِكَتاِب اَّللَِّ تعاَل رواه البخارى.
طةةوى: عويةةةينَى كةةورَى    رازى بيةةتذ ئةةينب عةبباسةةى، سةةودَى ذ هةةةردوويان    

ةس برازايَى سو حوررَى كورَى قةيسى، و ئةو ذ وان كةسان بوو ئةوَيت نى هاتة دحوصةي
و  ،نَيزيكى سو دكرن، و قورئان زان سةلكَى ديوانةا عومةةرى بةوون    ()عومةرى 

بان، عويةينة طوتة برازايةَى سةو: ئةةى     طةنجوى بوون، ثري بان يان  راوَيذثَيكرناجهَى 
برازا تة روى يَى ل دةس ظى مريى هةى، بو مس دةستويريَى ذَى خبوازة، دةسةتويرى بةو   
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دةستويريا وى دا، ظَيؤا دةمَى ضوية دةس طوى: هَى يا  ()ذَى سواست، عومةرى 
كمى د كورَى سةتتابى: ئةز ب سودَى كةم تو طةلةكَى نادةية مة و تو ب دادوةريةَى حةو  

ََ سةو بَي ةينيت، ئينةا         ()ناظبةرا مةدا ناكةى، عومةةر   تةورة بةوو، هةةتا كةرة د
حوررى طوتَي: يا مريَى موسلمانان ب راستى سودايَى مةةزن دبَيذيتةة ثَيغةمبةةرَى سةو     

() ساناهى بطرة، و فةرمانَى ب كار و كريارَيت قةنج بكة،  اليَي: لَينةطرتنَى و كار و
ان وةرطَيرة. و ئةظة ذ نةزاناية، ئةز ب سودَى كةمة، عومةرى نةدا و روييَى سو ذ نةفام

 سةر دةمَى ئايةى سواندى و ل بةر قورئانَيظة زَيدة يَى راوةستياى بوو.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال  - 51 َْ ُع ٍد ري ي اَّللَّ عن   أنَّ رو  َل اَّللَّ  ِإن ََّه  ا » وَع ن ابْ ِن م

َوُأُم   ٌر تُ ْنِِّروَ   ا  قَ  اُل ا  اي رُو   َل اَّللَِّ َفم  ا ََتم  ُرِ   ق  اَل  تُ   َؤدصوَن اْْل  قَّ الَّ  ذي  َو  تُِّ ُن بَ ْع  ِدى أَثَ   َرةٌ 
أل َن اَّللَّ الذي لُِّْي  َْ  االنفراُد نلشْيِء عمَّْن َلُ  فيِ  حق .«  واََثَ َرُة » متفٌق عهللاي . « َعهللَاْيُِّْي وَت
طوى: ث تى مس  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئينب مةسعودى، 

ئةى ثَيغةمبةةرَي  بةرؤك بةرؤكانَى و كار و بارَيت هويس ذَى نةرازى، دَى هةبس. طوتس: 
ئةدا بكةن، و يَى سةو   ئةو حةقَي ل سةر هةوةل مة دكةى؟ طوى:  سودَي تو ض فةرمان

 سودَى خبوازن.ذ  يذ
ُ عنُ  َأنَّ رَُجالا ِمَن اََْنَصاِر قال  اي رو َل  - 52  َوعن أيب ْْحََي ُأَوْيِد ْبِن ُحَبرْيٍ ريي اَّللَّ

ِا فَ َق اَل   ِا وف ال ْعمهللاَ  فُ ال تَ ْعِمهللُاِن َكَما اْو ت ْ َْ ّْ رِبُوا َح َّتَّ » اَّللَِّ َأال َت ِإنَُِّّ ْي َو تَ هللْاَقْ َن بَ ْع دي أَثَ  َرةا فا
 ِِ  متفٌق عهللاي .« تهللاَقْ ِن عهللَا  اْْلْ 

ْمزِة. « وُأَوْيٌد »  ِْ ٌر » ِبَبيِّ ا ُ « وُحَبي ْ اٍء ُمْهَمهللَاٍة مب ُم َمٍة وي اٍد ُمْعَجَم ٍة مْفُت ح ٍة  واَّللَّ ٍِ
 َأْعهللَايُ 

طةةوى:  رازى بيةةت كةةورَى حةةوزةيرى، سةةودَى ذ يَ  و ذ ئةةةبى يةةةحيا ئوسةةةيدَى   
ذى ب كةةار نةةائينى زةالمةةةكَى سةةةلكَى مةةةدينَى طةةوى يةةا ثَيغةمبةةةرَى سةةودَي: تةةو مةةس   

ث تى  طوى: هويس دَى مس بكة بةرثسيارةك ( ئانكو)  هةروةكى تة بَيظان ب كار ئينايى؟
بينس، ظَيؤا بَينا سو فرةكةن و سةبرَى سو بكَي س، هةتا هويس ل  مس بةرؤك بةرؤكانَى

 سةر ئاظا كةوسةرَى د طةهنة مس.
َّ  هللاِّ  عُ  - 53  ُ عنهَم  ا َأنَّ رو   َل اَّللَّ  َوع  ْن أيب ِإبْ  راهيَي َعْب  ِد اَّللَّ بْ  ِن أيب َأْوا ري  ي اَّللَّ

ِمِ  اليت َلِقَي ِفيَها اْلَعُدوَّ  انْ َتظَر َحَّتَّ ِإَذا َماَلِ  الشَّْمُه قَاَم ِفيهْي فَ قَ  » اَل  َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ا بْعِض َأايَّ
ّْربُوا  َواْعهللَاُم ا َأنَّ اْْلَنَّة اَي أَُ صَها النَّاُس  ال تَ َتمنَّ ا ِلَقاَء اْلعُدوِِّ  َواْوأَُل ا اَّللَّ الَعاِفَيَة  فَِإَذا لقيُتم هي فا

َص   ُي ِر  َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي  « حَتْ   َ  ِظ   اَلِل ال الهللاَُّه   يَّ ُمْن   ِزَل اْلِِّتَ   اِب َوُْْ   ِرَي » ُثَّ قَ   اَل النَّ   ُّص 
َََّحابِ  ََْحزاِب  اْهزِْمُهْي َواْنُصْرِ َعهللَاْيِهْي ال  متفٌق عهللاي  ونَّللَّ الت َّْ فيُق.«.   َوَهازَِم ا

رازى و ذ ئةبى ئيلاهيم عةبدول يَى كورَى ئةبى ئةوفاى، سودَى ذ هةةردوويان  
رؤذَيت سودا ئةوَيت تَيدا كةفتيية بةر سينطَى  كد هندة ()ثَيغةمبةرَى سودَى  بيت

دذمنى، سو طرى هةتا رؤذ نيظا ئةمسانى سواركةفتى، بةرامبةر وان رابوو و طوى: طةَ 
هةويس كةفتنةة بةرسةينطَيت     ئةطةةر ، و دذمنى نةسوازن ةرسينططرتنابسةلكى سوزييا 
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، سةبرى بكَي س، و بزانس بةحةشت يا ل بةس سةيبةرا شةريان ئ ثاشةى ثَيغةمبةةرى      ئَيك
()         طةةوى: ئ يةةا سةةودايَى قورئةةان ئينايةةة سةةوارَى و عةةةوران دئينيةةت و دبةةةى و

 تَيك كانددةرَى قولثان وان ب كَينة و مة ب سةر وان بَيخة.
 

 باب الصدق - 4
 ييآراستطؤ بابةتآ

 چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  ق                    ال ع تع                    اَل 

 ارييا سودَى بكةن و دطةةل راسةتطويان بةس.   ططةَ سودان باوةران ثارَيز ( .119 ت ب ة)ال
. و زةالمَيةت راسةتطو و   (35)اَح زاب  م ن ارُ ة چہ  ھ  چ وقال ت اىل: 

ئةطةر، ( 21)ُممد  من ارُة چڃ     ڃ  ڃ   چ  چ  چ    چ  وقال تعاَل ذنَيت راستطو 
 بو وان ضَيرت بوو. و راستى طوتبانة ئنيةتا سو دطةل سودَى راست كربانةوان 

 ئةظة و فةرمودةيَيت ثَيغةمبةرى: وأما اَحادُ  
َّ هللاِّ  -54  ُع ٍد ريي اَّللَّ عن  عن النَّ َُّّ  َْ ََوَُّل  َعن اْبِن َم ِإنَّ »  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال  فَا

َوِإنَّ الْ   رِبَّ َُ ْه   ِدي ِإََل اْلَنَّ   ِة  َوِإنَّ الرَُّج   َل ليْص   ُدُ  َح   َّتَّ ُُِّتَ   َب ِعْن   َد اَّللَِّ الصَّ   ْدَ  َُ ْه   ِدي ِإََل الْ   رِبِّ 
ُقاا  وِإنَّ اْلَِّ ِذَب َُ ْه ِدي ِإََل الفُج  ِر َوِإنَّ الفُج  َر َُ ْه ِدي ِإََل النَّ اِر  َوِإنَّ الرَُّج َل لََيِّْ ِذُب َح َّتَّ  دِِّ ِّ 

ا  متفٌق عهللاي .« نا َُُِّتَب ِعْنَد اَّللَِّ َكذَّ
 طةةوى: ب راسةةتى ()ذ ثَيغةمبةةةرى  ()يةةا ئَيكةةَي: ذ ئةةينب مةسةةعودى، 

يى بةرَى مرؤظى ددةتة باشييَى )كار و كريارَيت باش و سودَى ثَى سوش( و باشى راستطو
بةرَى مرؤظى ددةتة بةحةشيَت، و مرؤظ هةر دَى راستييَى بَيذيت، هةتا ل دةس سةودَى  

دئَيتة نظيسني و نياسني، و درةو بةرَى مرؤظى ددةتة طونةهَي، )سواركةفتنَى ذ  راستطو
رَيكا راست(، و طونةه بةرَى مرؤظى ددةتة جةهنةةمَي، و مةرؤظ هةةر دَى درةوَى كةةى،     

 هةتا ل دةس سودَى درةويس دئَيتة نظيسني و نياسني.
ِن ْبِن َعهللِايِِّ بْ – 55   ُ َعْنهما  قَاَل حِفْظُ  الثَّاِن  َعْن أيب ُُمَمٍَّد اْلََْ ِن أيب طَاِلٍب  َريَي اَّللَّ

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   بُ  َك  فَ  ِإنَّ الصِّ  ْدَ  ُطمأنينَ  ٌة  » ِم  ْن رو   ِل اَّللَّ  دَْع م  ا َُرُِبُ  َك ِإََل َم  ا ال َُُر
 رواه الرِتْمذي وقال  حدٌُ  ّحيٌح.« َواْلَِِّذَب رُِبٌة 

يا دوويَي: ذ ئةبى موحةممةد، حةسةنَى كورَى عةلييَى كورَى ئةبى تالبى، سودَى 
ذبةةركر ئت ةتَى تةو د     ()طوى: مةس ذ ثَيغةمبةةرَى سةودَى     رازى بيتذ هةردوويان 
اللييا ةاللييا ويدا يَى ب شك و طومان بهَيلة، وةرة ت تَى تو د دورستى و حةدورستى و ح

يى دل تةنايية )جهَى دل رحةتى و تةناهيَيية( و استطور ويدا نةيَى ب شك، و ب راستى
 درةو دودليية )جهَى دل نةرةحةتيَيية(.
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َّ  ْخِر بْ  ِن َح رٍب . ري  َي اَّللَّ عن  . ا حدُثِ    الطَُّ   ِل ا  - 56  الثَّال ُ   ع  ْن أيب ُو ْفياَن 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي قَ اَل أَبُ   ُو ْفَياَن  قُ هللْا  ُ   ِقصَِّة ِهرقْ ُل  قَ اَل ِهرقْ ُل  َفم اَذا أيَُْم رُُكْي ُْع ِن النَّ َُّّ 

ُتشرُِك ا ِبِ  َشْي اا  واتْ رُُك ا ما َُ ُق ُل آنؤُُكْي  وأيَُْمرَِ نلصَّالِة والصِّدِ   اْعُبُدوا اَّللََّ َوْحَدُه ال » ُق ل 
 متفٌق عهللاي .«. واْلعَفاِر  والصِّهللَاِة 

د ئاسفتنةا سةو يةا     ()يا سَييَي: ذ ئةبى سوفيان، سةسرَى كورَى حةربى، 
ب ض وة فةةرمانا هة  هريةقليدا )مةلكَى رؤمَي( طوى: هريةقلةى طةوى:    سةرهاتيادرَيذدا د 
( ئةبو سةوفيانى طةوى: مةس طةوى دبَيذيتئعةبةدينى و      () ثَيغةمبةر ئانكودكةى، )

ثةرستنا سودَى ب تنَى بكةن، و ضةو ت ةتان بةو نةكةنةة شةريك و هةةظال، و يةا بةاب و         
يى و دةهمةةن  راسةتطو  نظَيةذان و باثريَيت هةةوة دبَيةذن، بهةَيلس، و ئةةمرَى مةة ب كرنةا       

 ثاقذييَى و مرؤظانييَى دكةى.
الرَّاِبُن  َعْن أيب َاِبٍ   وِقيَل  أيب وعيٍد  وِقيَل  أيب اْل لِيِد  َوْهِل ْبِن ُحنْيٍ   َوُهَ   - 57 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   تعاََل الشَِّهاَدة ِبِصْدٍ  َمْن َوَأَل اَّللََّ  » بدِري   ريي اَّللَّ عن   َأن النَُّّ 
ُ َمَناِزَل الشصهَداء  وِإْن َماَو َعهللَا  ِفراِشِ     رواه مَهللاي.« بَ هللاَّغُ  اَّللَّ

ئةبى سةعيد، و هندةك دبَيذن، ئةةبو  يا ضارَي: ذ ئةبى سابت، و هندةك دبَيذن 
ث ةكدارى د شةةِرَى بةدرَيةدا     ئةانكو سةهلَى كورَى حةنيفى، و ئةو بةدرى بوو ) َيوةليد
طةوى: هةركةسةَى ذ دل و ذ راسةتى     ()ذ ثَيغةمبةةرى   سود[ ذَي رازى بيت كربوو(

سَيةرا شةةهيدان   ثلة و داسوازا شةهيدبوونَى ذ سودَى بكةى، سودَى دَى وى طةهينيتة 
 ئةو ل سةر جهَيت سو ذى مبريت. ئةطةرسو 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   اْلاِمُه  َعْن أيب ُهرُْرة ريي اَّللَُّ  - 58   عن  قال  قال رو ُل اَّللَّ 
غزا َنُّ  ِمَن اََنِْبياِء ّهللا اُو اَّللَّ ووالُمُ  عهللَايِهْي فَ َقاَل لقْ ِمِ   ال ُْتبْعِن رَُج ٌل مهللاَ َك ُبْب َن اْم َرَأٍة. » 

ْ ُرفَ ن ُو ق فَ َها  وال َأَح ٌد اْش رَتى َغَنم اا َأْو َوُهَ  ُُرُُِد َأن َُ ْبِِنَ ِ َا َوَلمَّا َُ ْْبِ ِ ا  وال َأح ٌد ب َ  بيُ   اتا َْ
ب   اا ِم   ْن ذل   َك  فَ َق   ال  َِ ِم   َن اْلَقْرُ   ِة ّ   الَة اْلعْص   ِر َأْو َقُر َتظ   ُر أْوالَدَه   ا. َفغ   َزا فَ   د هللَاَف   اٍو وُه     َُ ن ْ َِ

َْ  َها عهللَاين  ا  َفُحبَ  ْ  َح  َّتَّ  ُ عهللاْي  ِ   َفَجَم  َن لهللاشَّ  مه  ِإنَّ  ِك َم  أُم رٌة وأَِ م  أُم ٌر  الهللاه  يَّ اْحب فَ   َتَح اَّللَّ
ٍة اْلَغَنائِي  َفجاَءْو َُ ْعِِن النَّاَر لَتأُكهللاَها فَ هللَاْي تْطعْمَها  فقال  ِإنَّ ِفيُِّْي ُغهللاُ  الا  فهللايب اُعِِن م ْن ُك لِّ قِبيهللاَ 

هللا نْيِ أو ثالثَ ٍة رُجٌل  فهللِازقْ  ُُد رَُجٍل بِي ِدِه فَ َق اَل  ِف يُِّي اْلُغهللا  ُل  فهللايب اُعِِن قبيهللَاتُ ك  فهللازقَ ْ  ُ ُد رجُ 
بِيَ  ِدِه فَق  اَل  ِف  يُُِّي اْلُغهللاُ   ُل  َفج  اءوا ب  َرْأٍس ِمثْ  ِل رَْأس بَ َق  َرٍة ِم  ْن ال  ذَّهِب  ف َي  عها َفَج  اَءو النَّ  اُر 

َّا رَأى َيعَفَنا وعجزَِ فأح ُ لَنا الَغَنائَِي  « هللاَّه ا لنَ ا فََأَكهللَاتها  فهللاْي حَتل اْلَغَنائُِي َحٍد قَبهللَاَنا  ُثَّ َأَحلَّ اَّللَّ
 متفٌق عهللاي .
هللِاَفٍة  وِهي النَّاَقُة اْلامُل.« اْلهللافاُو »  َِ  بفتح اْلاِء اِعجمة وكَِر الالِم  ْعُن 

طةةةةوى:  ()طةةةةوى: ثَيغةمبةةةةةرى  ()، يةةةةا ثَينؤةةةةَي: ذ ئةةةةةبى هةةةةورةيرة 
، طوتة ملةتَى ضو غةزوَي ئثَيغةمبةرةكى ذ ثَيغةمبةران، س ظَيت سودَى ل سةر وان بس

ذنةك مارةكربيت و هَيذ نةظةطوهاستبيت، و ها دَى  نابيت: كةسك دطةل مة بهَيتسو 
، ونة كةسةك ثةةز يةان    ظةطوهَيزيت و نة كةسك سانى ئاظاكربيت، و هَيذ بان نةكربيت
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 ،بس، و ل هيظييا تَيذكَيت وان بيت. و ضو غةزوَي، نظَيذا ئَيظارىهةحَي رتَيت ئاظز كِرى 
فةرمانكري و ئةز ذى يان نَيزيكى نظَيذا ئَيظارى، نَيزيكى طوندى بوو، طوتة رؤذَي: تو يا 

، هاتة هَي ن هةتا سودَى طوند ل و ِراستينة ، يا سودَى ل سةر مة بهَيلةيَى فةرمانكرمية
سةر دةستى ظةكرى، دةستكةفتى و غةنيمة كومكرن و ئاطر هاى دا خبةوى و بسةوذيت،   

، ئينا طوى: سيانةتا د ناظ هةوةدا هةى، و دزى يا هاتيية كرن، ب  هةر ئاطر نةبةربوويَي
عةشريةتةكَى زةالمةك )ثَيش عةشريا سوظة( سوز و ثةةميانان بدةتةة مةس )سيانةةى ل     
دةس وان ضَى نةبووية(، دةستَى زةالمةكى، ما ب دةستَى ويظة، طوى: سيانةى يةا د نةاظ   

ن بدةتة مس )سيانةى ل دةس وان ضَى نةبووية(، هةوةدا، ب  عةشريةتا تة سوز و ثةميانا
دةستَى دوو زةالمان، يان سَييان، مانة ب دةستَى ويظة، ئينا طوى: هةوة سيانةةتا كةرى،   
سةرةكَى وةكى سةرَى ضَيلةكَى ذ زَيرى ئينا و دانا و ئاطر هةاى و سةوى. دةسةتكةفتى و    

، بو مة كةفتى و غةنيمةغةنيمة، بةرى مة بو كةسَى حةالل نةبووية، ثاشى سودَى دةست
 و بَيضارييا مة ديتى، بو مة حةالل كرن. الوازى دةمَيحةالل كرن، 

ُ عن     ق  ال  ق  ال رو   ُل اَّللَّ  - 59  الَ  اِدُس  ع  ن أيب ِال  ٍد حِّ  يِي ب  ِن ح  َزاٍم. رِي  َي اَّللَّ
يَّن ا ب ُ ِرك ُِم ا ا بَيْعِهم ا  وِإن  اْلبيَِِّع ان نْلِي اِر م ا ْ َُتفرَّق ا  ف ِإن ّ دقَا وب» َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  

 متفٌق عهللاي .« َكَتما وكَذَن ُمَُِقْ  بركُة بْيِعِهما 
طةوى: ثَيغةمبةةرى    ()يا شةشَي: ذ ئةبى سالد حةكيمَى كورَى حةةزامى،  

()    طوى: فرؤشكار و بكر )د كريس و فرؤتنا سودا لَيظة بنب يان نة( يَيةت ب كةةيفا
و )كَيماسى  راستى )د كريس و فرؤتنا سودا( طوتس ئةطةرسونة هندى ذَيكظة نةبس، ظَيؤا 

( ئاشكرا كرن، ئةظة بةرةكةى كةفتة د كريس و فرؤتنا واندا، و و ت تَى هةردوو ثَيتظى
ودا( كَيماسى ظةشارتس و درةو كرن، بةرةكةتا كريس و فرؤتنا )د كريس و فرؤتنا س ئةطةر

 وان ضو.
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 باب املراقبة - 5
 بابةتآ ضاظديَرى و زيَرةظانييآ

 )الش            عراء  چڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    چ  ق            ال ع تع            اَل  
 دةمَيو تة دبينيت، . ئةوَى تة دبينيت، دةمَى تو ب تنَى رادبيية نظَيذَي(  219 218

)اْلدُد  من  چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ چ وقال تعاَل  تو دطةل نظَيذكةران رادبى و دروينى. 
ََ بس يَى دطةل هةوة.( 4ارُة چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  چ وقال تعاَل   هةر جهةكَى هويس 

ب راستى ضو ت ت ل بةر سودَى بةرزة نابس، نة ( 5)آل عمران  چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
سودايَى تة ل ( 14)الفجر  چک  ک  ک  چ وقال تعاَل   ل ئةردى و نة ل ئةمسانى.

و هةر ئَيكى  ]بةر وان يَى راوةستياية، و هةمى كار و كريارَيت وان ل بةر د ئاشكةرانة 
 ( 19)غافر  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچوقال تعاَل   .[جزايَى وى دَى دةتَى 

و د دالنةدا ظةشةارتى، ذَى ب    [نيظةة  َيب دزى و نه بةةرَيخودانا  ]سودَى سيانةتا ضةاظان  
 . واما االحادُ  وارايو ا الباب كثرية معهللا مة ئاطةهة.
ََ حةديس. وأما األحا يث   و ئايةى د ظى بابةتيدا طةلةكس و د ئاشكرانة بة

ُ عن   قال   -60 ََوَُّل  َعْن ُعمَر بِن اْلطاِب  ريَي اَّللَّ بَ ْينما َ ُْن ُجهللُا ٌس ِعْن د رو  ِل »ا
ِِ الثِّياِب  شدُُد و اِد الشَّْعر  اَّللَّ  َنا رُجٌل َشدُُد بيا َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َذاو َُ ْ ٍم ِإْذ طهللان َعهللَاي ْ

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  فَأَ  َفِر  وال َُ ْعرُِفُ  منَّ ا َأح ٌد  ح َّتَّ َجهللاَ َه ِإََل النَّ ُِّّ  ََّ ْو َنَد ال ُُ َرى عهللاْيِ  أَثَر ال
ِ  ِإََل رُكَبتْيِ   َوَوين كفَّْي   َعهللاَ   فِخذُ ِ  وق ال  اي ُممَّ ُد أَِ رِبِْن ع ن اإلو الم فق اَل رو  ُل اَّللَّ رَْكبَ تَ يْ 

 الصَّ اَلَة  َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  اإِلوالُم َأْن َتْشَهَد َأْن ال ِإلَ َ  ِإالَّ اَّللَُّ  وَأنَّ ُُمَمَّ داا رو  ُل اَّللَِّ َوتُِق ييَ 
َِّ اْلبْيَ  ِإِن اوَتَطعَ  ِإلَْيِ  َوبيالا. َوُتؤِتَ   الزَّكاَة  وتُص َم َرمَباَن  وحُت

رِبِْن ع ن اإِلَي اِن. قَ اَل  َأْن تُ  ْؤِمن ِنَّللَِّ  ِْ ُقُ   قَاَل  فََأ صدِِّ أَُلُ  ُو َْ قال  َّدقَ . َفعِجْبنا َلُ  ُ
ِِ ِر  وتُ ؤِمنَ  رِبِْن  ومالِئَِِّتِ   وُكُتبِ ِ  وُرُو هللِاِ   واْلي  ِم ار ِْ َِ رْيِِه وَش رِِِّه. ق ال  ّ دْقَ  ق ال  ف َأ نْلَق َدِر 

رِبِْن ع   ن  ِْ ْ َتُِّ   ْن تَ   راُه فِإنَّ   ُ  َُ   راَك قَ   اَل  فَ   َأ َْ ع   ن اإِلْحَ   اِن. ق   ال  َأْن تَ ْعبُ   َد اَّللَّ َكأَنَّ   َك تَ   راُه. ف   ِإْن 
ََّاِئِل. قَالَ  َها َوْعهللَاَي ِمن ال ُؤوُل َعن ْ َْ ََّاعِة. قَاَل  َما اِ َََم ُة ال رْبِن َع ْن َأَماراِِتَ ا. قَ اَل َأْن تهللا َد ا ِْ   فََأ

ُثَّ  رب ََّته  ا  َوَأْن تَ  رى اْلَُف  اَة اْلُع  راَة اْلعالَ  َة رِع  اَء الشَّ  اِء َُتط  اوُل ن ا اْلُبني  اِن ُثَّ اْنطهللاَ  َق  فهللابثْ  ُ  مهللِاي   ا 
ُ ورُو ُل ُ  ََّاِئُل قهللاُ   اَّللَّ َأْعهللاُي قَاَل  فَِإنَُّ  ِجرْبُِ ُل َأاَتُك ْي ُُعهللاُِّمِّ ي ِدُ ِنُِّْي  قَاَل  اي ُعمُر  أََتدِري مِن ال

 رواه مَهللاٌي.« 
ََمُة رب َّتَ َها» ومْعَ    ََّراِري حَّتَّ تهللاد اَمُة الَرُُِِّة « تهللِاُد ا َأْي  ويِِّدتَ َها  ومعناُه َأْن تِّْثُ َر ال

ََّيِِِّد  وِقيل ََّيِِِّد ا معَ  ال يدَها  وبْنُ  ال « َمهللِاي ا » اْلُفقراُء. وق ُلُ  «  اْلعاَلةُ » غرُي َذِلَك و  بِنتاا لَِ
الا  وكاَن ذلك َثالاا.  َأْي زمناا طُ 
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دا ئةم رؤذةكَى ل طوى: د دةمةكي ()يا ئَيكَي: ذ عومةرَى كورَى سةتتابى، 
روين تى بوويس، زةالمةك ب رةخ مةظة دةركةفت، زَيةدة يةَى   د ()دةس ثَيغةمبةرى 
و زَيدة يَى سةر رةش بوو، ني انَيت سةفةرَى ل سةر نةدهاتنة دينت، و  جلك سثى بوو،

ضةةوكَيت سةةو  ()كةسةةَى ذ مةةة نةدنياسةةى، هةةاى هةةةتا روين ةةتة دةس ثَيغةمبةةةرى   
ئَيخستنة ضوكَيت وى و دةستَيت سو دانانة سةر ضوكَيت سو، و طةوى: يةا موحةممةةد،    

طةوى: موسةلمانةتى ئةظةيةة تةو شةةهدةيَى       ()بَيذة مس ئيس م ضيية؟ ثَيغةمبةرى 
راست و دورست نينس سودَى نةبيت و ب  يَيت بدةى كو ب راستى ضو سودا و ثةرستى

رةنطةَى ثَيةدظى   ب راستى موحةممةد ثَيغةمبةةر و قاسةدَى سودَييةة، و تةو بةةردةوام و      
تة ثَى  ئةطةرنظَيذان بكةى، و زةكاتَى بدةى، و رةمةزانَى ب رؤذى بى، و بضيية حةجَى 

 ضَى ببيت.
ئةةم ذَى حَيبةةتى بةوويس، ثسةيارَى ذَى دكةةى و راسةت        طوى: تو راست دبَيةذى،  

ددانيت  طوى: بَيذة مس كا ئيمان و باوةرى ضيية؟ طوى: )باوةرى ئةظةية( تو باوةرييَى 
ب سودَى و ملياكةتَيت وى و كتَيبَيت وى و ثَيغةمبةرَيت وى و رؤذا قيامةتَى بينى، و تو 

ََ تة و يا نة  ئانكوَى ب قةدةرَى بينى يا )بو تة( باش و )بو تة( سراب. )باوةريي يا ب د
ََ تة(  .ب د
طوى: تو راست دبَيذى. طوى: بَيذة مةس كاربنةةجهى ضةيية؟ طةوى: كاربنةةجهى       

تو نةبينى ئةو تةة دبينيةت،    ئةطةرئةظةية تو سودَى بثةرَيسى هةروةكى تو دبينى، و 
طوى: يَى ثسيار ذَى دهَيتة  ()بَيذة مس كا رؤذا قيامةتَى كةنطيية؟ ثَيغةمبةرى  طوى:

يابةرزةيةة كةةس نوزانيةت     ئةانكو كرن ذ وى ثةرت ذَى نوزانيةت يةَى ثسةيارا وَى دكةةى، )     
قيامةى كةنطيية ذ سودَى ثَيظةتر( طوى: بةو مةس بَيةذة كةا ني ةانَيت وَى ضةنة؟ طةوى:        

) يةان كةض سةةروةرييآ ل     سةروةر و سودانَى سو ببيت)ني انَيت وَى ئةظةنة(: جاريَى 
، و تو ثَيخواسَيت رويسَيت فةقري و هةذار، شظانَيت ثةزى ببينى، ئَيك دايكا سو بكةى(

ئاظاهييان ل سةر ئَيك و دوو بلندكةن(. ثاشى  ئانكوئاظاهى ذ يَى دى بلندتر ضَيكةى، )
ة مس: يا عومةر تة زانةى ئةةو   طوت ()ضو، ئةز دةمةكَى درَيذ مام، ئينا ثَيغةمبةرى 

ل بةوو هاتةة دةس   كى بوو، مس طوى: سودَى و ثَيغةمبةر ضَيرت دزانس. طةوى: ئةةو جلية   
 ثسيار بو هةوة دكرن دا هويس بزانس(. ئانكوَى هةوة ني ا هةوة بدةى. )هةوة دا ئاين

الثَّ  اِن  ع  ن أيب َذرِّ ُجْن  ُدِب بْ  ِن ُجنَ  ادَة  وأيب عْب  ِد ال  رَّْ ِن ُمع  اِذ بْ  ِن جب  ل ري  َي اَّللَّ  -61 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  ق ال   ََّ يَِِّ َة اْْلَ نَة » عنهما  عْن رو  ِل اَّللَِّ  ُثَم ا ُكْن َ  وأَْتبِ ِن ال اتَّ ِق اَّللََّ َحي ْ

الِق النَّاَس ِبهللاُ  َِ ٍن َُْْحَها  و ََ ْمذيص وقال  حدٌُ  حٌَن.« ٍق َح  رواُه الرتِّ
يا دوويَي: ذ ئةبى زةِرى جوندبَى كورَى جونادة و ئةبى عةبدولرةمحان مةعازَى 

طوى: ذ سودَى برتسة  ()كورَى جةبةَ سودَى ذ هةردووكان رازى بيت ذ ثَيغةمبةرى 
ََ بى، و باشييَى و سَيرَى ث تى طونةهَى بكة دَى طونةهَى ذَى بةةى، و ب   هةر جهَى تو 

 رةوشت و ئةس قَى جوان تَيكةلييَى دطةل سةلكى بكة.
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َّ  هللاِّ  عُ » الثَّال  ُ   ع  ن اب  ِن عبَّ  اٍس  ري  َي اَّللَّ عنهَم  ا  ق  ال   -62  هللْا  َ  النَّ  ُِّّ  َِ ُكْن  ُ  
اْحَف  ِظ اَّللََّ َْحَْفظْ  َك اْحَف  ِظ اَّللََّ ََتِ  ْدُه » اَي غُ  الُم ِإِنِِّ ُأعهللاِّم  َك َكهللِاَم  اٍو  » َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ُْ م  اا َفق  ال  

َُمََّة َل  اجَتمعْ  َعهللَا  َأْن َُتَاَهَك  ِإَذا َوأَْلَ  فَاْوَأل اَّللَّ    َوِإَذا اْوتَ َعْنَ  فَاْوَتِعْن ِنَّللَِّ  واعهللَاْي  َأنَّ ا
ُ لَ َك  وِإِن اْجَتَمُع  ا َعهللاَ   َأْن َُُب رصوك ِبَش  ْيءٍ  ْ َُ ْنفُع  َك ِإالَّ ِبَش ْيٍء قَ د َكتَ بَ ُ  اَّللَّ َْ ْ ُْنفُع  َك ِبش ْيٍء   َْ   

م  ذيص وقَ  اَل  «.ق د َكتَ بَ  ُ  اَّللَّ عهللاْي َك  رُِفَع  ِ  اَقْ الُم  وَجفَّ  ِ  الصص ُح ُ  َُُب رصوَك ِإالَّ َبَش  ْيءٍ  رواُه الرتِّ
َّحيٌح.  حدٌُ  حٌَن 

ل طوى: ئةز رؤذةكةَى   رازى بيتيا سَييَي: ذ ئنب عةبباسى، سودَى ذ هةردووكان 
دةم: ثةيظان ني ا تة  كطوتة مس: هةى الوؤ ئةز دَى هندة ()ث ت ثَيغةمبةرى بووم 

ختويب و فةةرمانَيت سةودَى بثةارَيزة، سةودَى دَى تةة )د دنيةا و ئاسرةتَيةدا( ثارَيزيةت،         
دَى ثارَيزييا  ئانكوبةرامبةر سو بينى )ل فةرمان و ختويبَيت سودَى بثارَيزة دَى سودَى 

 ،تة ظيا ت تةكَى خبوازى ئةطةروى بينى هةرجهَى تو لَيبى و زوى دَى ل تانا تة هَيت( و 
تة ظيا هاريكارييَى )بو هةمى كار و بارَيةت سةو يَيةت     ئةطةرذ سودَى ب تنَى خبوازة، و 

مرؤظ هةمى كوم بنب دا  ئةطةرذ سودَى ب تنَى خبوازة، و بزانة  وازىخبدنيا و ئاسرةتَي( 
نةشَيس ضةو مفةاى بطةهيننةة تةة، ئةةو نةةبيت يةا سةودَى بةو تةة            ،ل تة بكةن مفايةكَي
كوم بنب دا زيانةكَى بطةهيننة تة، زيانا تة ناكةن ب وَى نةبيت هةمى  ئةطةرنظيسى، و 

قةدةرا سودَى  ئانكو) نة هةلطرتس و ثةر ه ك بوونيا سودَى بو تة نظيسى، قةلةم هات
ب ظى رةنطيية و طوهوريس بو قةدةرا سودَى نينة و ت ةتَى د دةثةَى ثاراسةتيدا هاتييةة     

 نظيسني دَى ئةو بيت و ذَى ناضيت(.
ِْم   ذيِّ   وا - 62  َِ   اِء » رواُ   ة غ   رِي الرتِّ احف   َظ اَّللََّ ََتِ   ْدُه َأَماَم   َك  تَ َع   رَّْر ِإََل اَّللَِّ ا الرَّ

َُُِّ ن لُِيْخِط َ َك واْعهللاَ ْي أنِّ  َّاَبَك ْْ  َُُِّْن لُِيصيَبك  َوَما َأ  ْ َْ طََأَك  ِْ  ُعرِْفَك ا الشِّدِة  واْعهللَاْي َأنِّ َما َأ
راا النَّْصَر َمَن الصَّرْبِ  وأَ  َْ  «.نَّ اْلَفَرَد َمَن اْلَِّْرب  وَأنَّ َمَن اْلُعَِر ُُ

يةدا: فةةرمان و ختويبَيةت سةودَى بثةارَيزة دَى سةودَى       نة يةا ترمز  و د ظةطَيرةكا
 هةواراهةرجهَى تو لَيبى دَى ثارَيزييا وى بينى و زوى دَى ل  ئانكوبةرامبةر سو بينى )

تة هَيت( وةل سو بكة سةودَى د بةرفرةهييَيةدا تةة ب تاعةةى و ثةرسةتنان و دوعايةان       
و هةوجةييا تةة قةةتينيت، و    ،ئةو د بةرتةنطاظييَيدا دَى هاريكارييا تة كةى ،بنياسيت

و بزانةةة يةةا نةطةه ةةتيية تةةة نةئةةةو بةةوو بطةهيتةةة تةةة، و يةةا طةه ةةيية تةةة نةئةةةو بةةو 
دلئَي ةى و   ب راسةتى هةةر   دطةةل بَينفرةهييةَي،   انةطةهيتة تةة، و بزانةة سةةركةفنت ية    

ب راستى هةر تةنطاظييةكَى بةرفرةهييةك ل سةمةكَى رابوونةك و دومياهيكةكا هةى، و 
 .دويظة

ُ عن  قاَل   -63  ِإنَُِّّْي لَتَ ْعمهللُا َن َأْعَماالا ِهَي َأد ص ا َأْعيُ ِنُِّْي » الرَّابُن  عْن أََنه ريي اَّللَّ
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ِمَن اْلُمِ بق اِو  رواه البخ اري. « ِمَن الشََّعِر  ُكنَّا نَ ْعدصَها َعهللَا  َعْهِد رو ِل اَّللَِّ 

 اْلُمْههللِاَِّاُو.« اْلُم ِبَقاُو » وقال  
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كريةاران دكةةن، د ضةاظَيت     كطوى: هةويس هنةدة   ()يا ضارَي: ذ ئةنةسى، 
ذ طونةةهَيت   ()َى ثَيغةمبةةرى  زراظرتن، مة ئةةو كريةار ل سةةر دةمة    وةدا ذ موى هة

 مةزن و يَيت مرؤظى دبةنة هي كَى دهةذمارتس.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال  ِإنَّ  - 64  ْ َرَة  ريي اَّللَّ عن   عن النُِّّ  اْْلَاِمه  َعْن أيب هُر

ُ َعهللَايْ  َرُة اَّللَِّ تَ َعاََل  أْن أيَِْتَ اْلَمْرُء َما َحرََّم اَّللَّ بف تح « اْلغَ رْيةُ »متف ٌق عهللاي  . و « ِ  اَّللََّ تَ َعاََل َُ َغاُر  َوَغي ْ
هللاَها    اََنَ َفةُ الغني  َوأَّ

طةوى: ب راسةةتى   ()ذ ثَيغةمبةةةرى  ()يةا ثَينؤةَي: ذ ئةةةبى هةورةيرة،    
 :، مرؤظ وى ت تى بكةى يَى سودَىئةظةية سودَى ثَى نةسوش دبيت، و ثَينةسوشيا وى

 ل سةر حةرام و نةدورست كرى.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َُ ُق  ُل   -65  ْ َرَة ريي اَّللَّ عن  أَنَُّ  ِعن النََُّّّ  ََّاِدُس  َعْن أيب ُهُر ال

َتهللا  يَ ُهْي فَ َبع    ِإلَ  ْيِهْي مَ »  ُ َأْن َُ ب ْ هللَاِّ  اا  ِإنَّ َثالَثَ  ةا ِم  ْن بَ  ِِن ِإْو  رائيَل  أَبْ   َرَا  وَأقْ   رََع  وَأْعَم     َأرَاَد اَّللَّ
ُ ْذَهُب ع ِنِّ الَّ ذي فأََت  اََب ْ  ٌن  ُو ََ َرَا فَ َقاَل  َأيص َشْيٍء َأحبص ِإلَْيَك   قَاَل  َلْ ٌن حٌَن  َوِجهللْاٌد َح

ِا َحَ ناا. قَ اَل  فَ َأيص اْلم اِل َأَح بص ِإلَْي َك    ََحُ  فَذَهب عنُ  قذرُه َوُأْعِط َي لَ ْ  َقْد َقَذرِن النَّاُس  َفَم
ُ َلَك ِفيها. ُرَشكَّ الرَّاِويَأْو قَاَل اْلبَ قَ  قال  اإِلبلُ  َقةا ُعشَراَء  فَ َقاَل  نَرك اَّللَّ َِ  فُأْعِطَي 

ََقْ رَع فَ َق اَل  َأيص َش ْيٍء َأح ب ِإلَْي َك   ق  ال  َش ْعٌر حَ ٌن  ُو ْذهُب ع ِنِّ َه َذا الَّ  ذي  ف أََت  ا
ِل.َأحبص ِإلَْيَك   قال  اْلَبقُر  فُأِعطَي َقِذَرِن النَّاُس  َفمَحُ  عْنُ . ُأْعِطَي َشعراا حَناا.قال فََأيص اْلَما

ُ َلَك ِفيَها.  بقرةا حاِمالا  وقَاَل  َنَرَك اَّللَّ
ُ ِإَِلَّ َبَص  ري فَأُْبِص  َر النَّ  اَس  ََْعَم    فَ َق  اَل  َأيص َش  ْيٍء َأَح  بص ِإلَْي  َك   ق  ال  َأْن ُ  ُردَّ اَّللَّ فَ  أََت  ا

َحُ  فَ َردَّ اَّللَُّ ِإلَْيِ  بَصرَ  ََ َِ َفَم ُه. قال  فََأيص اْلَماِل َأَحبص ِإلْيَك   قال  اْلغنُي فَ ُأْعِطَي َش اةا والِ داا فَ أَنْت
ََذا َواٍد ِمَن اْلَغَني. ََذا َواٍد ِمَن اْلبَ َقِر  َوَِ ََذا َواٍد ِمَن اإِلِبِل  وَِ  هَذاِن َوولََّد َهذا  فَِّاَن ِِ

َْب   را ا ّ    رَتِِ  َوهَ  َْ   ِّنٌي ق   ِد انَقطع   ْ  يبَ اْْلِبَ   اُل ا ُثَّ ِإنَّ   ُ  أتَ     ا ْي تِ   ِ   فَ َق   اَل  رَُج   ٌل ِم
ََ َن  واْْلهللِْا دَ  ََ َن   َوَفِري  َفال َبالَ  ِلَ اْليَ ْ َم ِإالَّ نَّللَِّ ُثَّ ِبَك  َأْوأَُلَك ِنلَّ ذي َأْعطَ اَك الهللاَّ ْ َن اْلَْ اْلَْ

ْ َتُِّْن أَبْ رَا َُ ْق ُذُرَك واْلَماَل  بَعرِياا أَتبهللاَُّغ ِبِ  ا وَفِري  فقاَل   َْ اْلُق ُ  َكِثريٌة. فقال  َكَأِنِِّ َأْعرُفُك َأ
النَّ  اُس  َفق  رياا  فََأْعطَ  اَك اَّللَُّ  فق  اَل  ِإَّنَّ  ا َورثْ  ُ  َه  ذا اِ  اَل َك  ابراا َع  ْن ك  اِبٍر  فق  اَل  ِإْن ُكْن  َ  َك  اِذنا 

ُ ِإَل َما ُكْنَ . َك اَّللَّ  َفَصريَّ
ََقْ   رَع ا ّ   رتِ  وهيَ تِ  ِ   فَ َق  اَل لَ  ُ  ِم   ْثَل م  ا قَ  اَل ِ  َذا  َوَردَّ َعهللَاْي    ِمثْ  َل َم  اردَّ َه  ذَّا   وأَتَ    ا

 فَ َقاَل  ِإْن ُكْنَ  َكاِذنا َفَصي َِّرَك عُ ِإَِل َماُكْنَ .
َْ  ِّنٌي وابْ  ُن َو  ِبيٍل انْ َقَطَع  ْ  يبَ  َ تِ  ِ   فق  اَل  رَُج  ٌل ِم ُّ   رتِِ  وَهي ْ ََْعَم    ا  اْْلِبَ  اُل ا وأَتَ   ا

ا ا َو  َفِري  فَ  ال بَ  الَ  ِلَ اليَ   ْ َم ِإالَّ ِنَّللَِّ ُثَّ بِ  َك  َأْو  أَُلَك نلَّ  ذي َردَّ َعهللَاْي  َك بص  َرَك َش  اةا أَتَ بَ هللاَّ  ُغ ِ َ  
ُ ِإَِلَّ َبص  ري  َفُخ  ْذ َم  ا ِش  ْ َ  َودْع َم  ا ِش  ْ َ  فَ   َ اَّللَِّ   م  ا َو  َفِري   فق  اَل  قَ  ْد ُكْن  ُ  َأْعَم    فَ   َردَّ اَّللَّ

َا ابْ ُتهللِاي ُتْي فَ َق ْد ري َي اَّللَُّ  ْك ماَلَك فَِإَّنَّ َِ ْذَتُ  َّللَِّ عزَّ وجلَّ. فقاَل  َأْم َِ عن ك   َأْجَهُدَك اْليَ ْ َم ِبْشيٍء َأ
َّاِحبَ ْيَك   متفٌق عهللاي .« َوَوَخَخ َعهللَا  
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َِ » ِببي العنِي ونِدِِّ  ِهَي اْلاِمُل. ق ُلُ   « َوالنَّاقُة اْلُعَشَراُء »  َِ »وا رواٍُة  « أَنْت « فَ نَ َت
ُِ لهللانَّاقِة كاْلَقابهللَِاِة َلهللْاَمْرَأِة. وق ُلُ    ُه َ  بِتْش ِدُِد ال الم  َأْي  « ولََّد َه ذا » مْعَناُه  تَ َ َلَّ نَِتاَجَها  والنَّات

ُِ  والَقابِ  َِ ا النَّاَقِة. فاَِْ لُِِّد  والنات هللَاُة مبَْع   َلِِّْن َه ذا لهللْاَحيَ  اِن وذاَك َت َلَّ ِوالَدِتَا  وُهَ  مبَْعَ  نَ َت
ََْو َباب. وق لُ    « انْ َقَطَعْ  يب اْلِباُل » ِلَغرْيِِه. وق ُلُ    » ُهَ  نْلاِء اِهمهللاة والب اِء اِ ح دة  َأي ا
ُذُه َأْو َتْطهللُاُبُ  ِم ْن َم اِل. و « ال َأجَهُدَك  ُِ » ا رواُ ة البخ اري  معناُه  ال َأَشقص عهللاْيك ا َردِّ َشْيٍء ََتْ
نْلاِء اِهمهللاة واِيِي  ومعناُه  ال َأْ َُدَك بِتَ ْرك َشْيٍء حَتتاُد ِإلَْيِ   كما قاُل ا  لَ ْيَه َعهللاَ   « ال َأْ َُدَك 

َا.  ُط ِل اْلياِة َنَدٌم َأْي َعهللَا  فَ َ اِو ُط ِِ
ََ بوو ثَيغةمبةرى  ()يا شةشَي: ذ ئةبى هورةيرة،  دطوى: سَى ذ  ()طو

 بتافيبكةةةى و ئيسةةرائيليان، لةةةش بةلةكةةةك و كةضةةةلةك و كةةورةك، سةةودَى ظيةةا وان 
طوتَي: ض ت ةت ذ   ،جةربينيت، ملياكةتةك هنارتة دةس وان، هاتة دةس يَى لةش بةلةك

هةميان سوشتظيرتة ل دةس تة؟ طوى: رةنطةكَى باش، و ثيستةكَى باش، و ئةظا ل دةس 
دضس بضيت، ئينا ظةماَ، و ثيساتييا وى يا ئاشةكرا ذَى ضةو، و   مس ئةوا سةلك ثَى تَيك 

رةنطةكَى باش و ثيستةكَى باش طرى. و طوتَي: ض مال شريس و سوشتظيرتة ل دةس تة؟ 
كةفتى( حَي رتةكا ئاظز و سةر زانَى  طومانطوى: حَي رت، يان طوى ضَيل، )ظةطَير يَى ب 
يَت. و هاتةة دةس يةَى كةضةةل و طةوتَي: ض     دايَي، و طوتَي: سودَى بو تة بةرةكةتَى بَيخةي 

ت ت ذ هةميان سوشتظيرتة ل دةس تة؟ طوى: ثرضةكَى باش، و ئةةظا ل دةس مةس ئةةوا    
سةلك ثَى تَيك دضس بضيت، ئينا ظةماَ، و ذَى ضو، و ثرضةكَى باش طرى. و طةوتَي: ض  

تَى سودَى مال شريس و سوشتظيرتة ل دةس تة؟ طوى: ضَيل، ئينا ضَيلةكا ئاظز دايَى و طو
بو تة بةرةكةتَى بَيخييَت. و هاتة دةس يَى كورة و طوتَي: ض ت ت ذ هةميان سوشتظيرتة 
ل دةس تة؟ طوى: سودَى ضاظَيت مس بو مس بزظرينيت و ئةز سةلكى ببينم، ئينا ظةماَ 
و سودَى ضاظَيت وى بو زظراندن، و طوتَي: ض مال شريس و سوشتظيرتة ل دةس تة؟ طوى: 

نةكا ب كار دايَي. زَيدةيى دا ظان هةردوكان و ئةظةة دا زان. ئةةظى نهالةةكا    ثةز. ئينا بز
حَي رتان هةبوو، و ئةظى نهالةكا ضَي ن هةبوو، و ئةظى نهالةكا ثةزى. ثاشى ملياكةةى  

وى، و طوتَي: زةالمةكَى قةلةندةر و هاتة دةس لةش بةلةكى ل سةر سولك و سةروبةرَى 
و ئةظرؤ طةه تنا مس نينة ب  ،يَيت ل مس هاتينة طرتسو رَيك ل ظَى وةغةرا مس  هةذارم

سودَى نةبيت ثاشى تة، ئةز داسوازا حَي ةرتةكَى ب وى ذ تةة دكةةم يةَى رةنطةَى بةاش و       
ثيستَى باش دايةة تةة، دا ثةَى بطةهمةة وةغةةرا سةو، طةوى: مةاس طةلةةكس. ئينةا طةوتَي:            

سةلك ب تة تَيك دضو، و يَى و هةروةكى ئةز تة دنياسم، تو ئةو نينى يَى لةش بةلةك 
هةذار بووى و سودَى داية تة؟ طوى: نةسَير ئةظ مالة ذ باب و بةاثريان يةَى طةه ةتيية    

تو يَى درةويس بى سودَى تة وةكى بةرَى بزظرينيت، و هاتة  ئةطةرمس. ملياكةتى طوى: 
 يدةس يَى كةضةل ل سةر سولك و سةروبةرَى وى، و كا ض طوتة يَى دى هةر ئةو طوتة و

تةو يةَى    ئةطةةر ذى بةرسظا وى دا وةكى ظى بةرسظا وى داى. ملياكةةتى طةوى:    ذى و وي
درةويس بى سودَى تةة وةكةى بةةرَى بزظرينيةت، هاتةة دةس يةَى كةورة ل سةةر سولةك و          
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و رَيك ل ظَى وةغةرا مس يَيت ل  المةكَى قةلةندةر و رَيظينطمسةروبةرَى وى، و طوتَي: زة
ب سودَى نةبيت ثاشى تة، ئةةز داسةوازا    ، تنا مس نينةمس هاتينة طرتس و ئةظرؤ طةه

طيسكةكَى ب وى ذ تة دكةم يَى ضاظَيت تة بو تة زظرانديس، دا ثَى بطةهمة وةغةرا سو، 
طوى: ئةز يَى كورةبووم، سودَى ضاظَيت مس، بو مس زظراندن، ظَيؤا تة ض دظَيت بةو سةو   

ذ ت تةكَى تو بو سودَى راكةى  رؤئةظ راكة و تة ض دظَيت بهَيلة، ئةز ب سودَى كةمة ئةز
ََ تتةناظةطرم و  ََ سةو    :ملياكةةتى طةوتىَ  ئينةا  ، ة ناهَيلم و ل سةر تة طران ناكةةم د مةا

، سودَى ذ تة رازى بوو، و ذ هةردوو هةظالَيت تاقيكرن و جةرباندنبطرة، هويس هاتنة 
 تة رازى نةبوو.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -66  اِد بْ  ن َأْوٍس ري  ي اَّللَّ عن    ع  ن الن  ُّ  ََّ  اِبُن  َع  ْن أيب َُ ْعهللاَ    َش  دَّ ال
ََ    َه اَه  ا  »وَو  هللاَّي ق  ال   ََ  ُ   َوَعِم  َل ِلم  ا بَ ْع  َد اْلم  ْ ِو  َواْلَع  اِجُز َم  ْن أَتْ بَ  َن نَ ْف الَِّ  يِِّه َم  ْن َداَن نَ ْف

َْ َّ َعهللَا  اَّللَِّ اَماِن  ُرُه ِمَن اْلُعهللَاَماِء  َمْعَ  رواه الرتِّْ « و ْمذيص َوَغي ْ ٌََن قال الرتِّ ِمذيص وقاَل حدٌُ  َح
 «  ََ  َحاَوبَ َها.«  َداَن نَ ْف

 ()ذ ثَيغةمبةرى  ()يا حةفيَت: ذ ئةبى يةع  شةدادَى كورَى ئةوسى 
ر موحاسةبا سو بكةى و بو ث تى مرنَى كاثرسني و طوى: يَى ب ذير و ب ئاقل ئةوة يَى 

دويا دخلوازيا سو بكةظيت، و ب طونةه و بَى تةوبة و ل بكةى، و يَى نةضار ئةوة يَى 
 طوهدارى بةحةشتَى ذ سودَى خبوازيت. 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   - 67  ُ عنُ  قال  ق اَل رو  ُل اَّللَّ  الثَّاِمُن  َعْن أيب ُهَرُْ َرَة ريي اَّللَّ
ِن ِإْوالِم اْلَمْرِء تَ رُْكُ  َمااَل َُ ْعِنيِ   َْ ْمذيص وغريُُه.« ِمْن ُح  حدٌُ  حٌَن رواُه الرتِّ
ذ باشةيا   طةوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرى  ()يا هةشيَت: ذ ئةبى هورةيرة، 

 موسلمانبوونا مرؤظيية ت تَى مايَى وى تَى نةضيت بهَيليت.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -68  ُ عن  َعِن النَّ ُِّّ  َْ َأُل » التَّاوُن  َعْن ُعَمَر ريي اَّللَّ ُُ ال 

  رواه أب  داود وغريُه.« الرَُّجُل فيَي َيرَب اْمَرأََتُ  
طوى: ثسيارا زةالمى ناهَيتة  ()ذ ثَيغةمبةرى  ()يا نةهَي: ذ عومةرى، 
 كرن كا سةرا ض ذنا سو قوتا.

 
 باب التقوى - 6

 بابةتآ ثاريَزكارى و خودآ ترسييآ
)آل عمران  من  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ  قال ع تعاَل   

طةَ مرؤظَيت هةوة باوةرى ئينايني، ب دورستايى ثارَيزكارييا سودَى  (  .102ارُة
هندى هويس ب َيس  (  .16)التغابن  من ارُة چہ  ہ  ہ  ھ   چ  وقال تعاَل  . بكةن

و ئةظ ئايةتة  . وهذه اآلي  مبين  للمرا  من األوىلبكةن  وىذ سودَى برتسس ثارَيزكارييا 
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ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چ  وقال ع تعاَل   يا ئَيكَى ئاشكرا دكةى. مةبةستا

بارَيت  و د هةمى كار ]طةَ سودان باوةران ذ سودَى برتسس  ( 70)اَحزاب  چھ  
واآليات يف األمر  .[بارَيت سودا  و ديسا د هةمى كار ]تنا راست بَيذن ف، و ئاس[سودا 

و ئايةتَيت ئةمرى ب سودَى ترسييَى و ثارَيزكارييَى دكةن  . بالتقوى رثرية م روف 
 .(2)الطال   من ارُة چڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں    چ  وقال تعاَل   طةلةكس و د ئاشكرانة

، سودَى دَى [و بريار و ئةحكامَيت وى بثارَيزيت  ]و هةركةسَى ذ سودَى برتسيت 
چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ  وقال تعاَل    رَيكةكَى بو ظةكةى.

 (  .29)َنفال  من ارُة چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   
كو  ]طةَ سودان باوةران ئةطةر هويس ثارَيزكارييا سودَى بكةن، دَى ظاظَيرَى دةتة هةوة 

، و طونةهَيت هةوة دَى ثويض [هويس راستى و ثويضييَى ذَيك ظاظَيرن و ذَيك جودا بكةن 
 ل هةوة بوريت، و نَى سودَيية سودانَى كةرةما مةزن. كةى و دَى

و ئايةى د ظى بابةتيدا طةلةكس و  واما االحادُ   وارايو ا الباب كثرية معهللا مة 
  .بةلَي حةديس و فةرمودة يَيت ئاشكرانة

ُ عن    ق  ال  ِقي  َل  اي رو   َل اَّللَِّ َم  ن -69 ََوَُّل  َع  ْن أيب ُهَرُْ   َرَة ري  ي اَّللَّ ا َأْك  َرُم النَّ  اِس   ََ
أَُلَك  قَاَل  « أَتْ َقاُهْي » قال   َْ فُي ُوُ  َنُّص اَّللَِّ ابن َنُِّّ اَّللَِّ ابن َنُِّّ اَّللَِّ » فَقاُل ا  لَْيَه َعْن َهذا َن

هللِايِل اَّللَِّ  َِ َْ أَُل ِن «. ابِن  َْ أَُلَك  ق ال  فَع ْن َمَع اِدِن اْلَع َرب ت يَ ارُُهْي ا قَ اُل ا  لَ ْيَه ع ن َه َذا َن ِِ   
َيارُُهْي ا اإِلوالِم إَذا فَ ُقُه ا  ِِ  متفٌق عهللاي .« اْْلاِههللايَِّة 

ُرَها. َأي  َعهللِاُم ا َأْحَِّاَم الشَّْرِع.« فَ ُقُه ا » و  َْ  ِبَبيِّ اْلَقاِر َعهللَا  اْلَمْشه ِر  وُحِِّي ك
هاتة كرن،  ()طوى ثسيار ذ ثَيغةمبةرى  ()يا ئَيكَي: ذ ئةبى هوريرة 

ل دةس سودَى ب قةدرترة؟ طوى: يَى ثرت ذَى برتسيت، طوتس: ئةم ثسةيارا ظةَى ذ تةة    كى 
كورَى ثَيغةمبةرَى سودَى كورَى ثَيغةمبةرَى  ناكةيس. طوى: ثا يوسا ثَيغةمبةرَى سودَي

سودَى كورَى سوشتظييَى سودَى طوتس: ئةم ثسيارا ظَى ذ تة ناكةيس. طوى: هويس ثسيارا 
عةرةبان ذ مس دكةن؟ باش و بذارةيَيت وان د جاهليةتَيةدا بةاش و بذارةنةة د     بنياتَيت

 د ئيس مَيدا شارةزا بنب و فةرمانَيت ئيس مَى بزانس. ئةطةرئيس مةتييَيدا 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   - 70 الثَّاِن  َعْن أيب َوعيٍد اْْلُْدِريِّ ريي اَّللَّ عن  ع ن الن ُِّّ 

نْ َيا وات َُّق  ا إنَّ ا»  َْ َتْخهللِاُفُِّْي ِفيَه ا. فيْنظُ ر َكْي َ  تَ ْعَمهللاُ  َن. فَ اتَّق ا ال دص نْيا ُحهللْاَ ٌة ِِب َرٌة  وإنَّ اَّللََّ ُم لدص
ََاء  اِء. فَِإنَّ َأوََّل ِفْتنِة َبِِن إْوَرائيَل َكاَنْ  ا الن ََ  رواه مَهللاي.« النِِّ

طوى: دنيةا   ()ةرى ذ ثَيغةمب ()ذ ئةبى سةعيدَى سودرى،  يا دوويَي:
يَيت بةرى يَيت هةوة، دا بةرَى سو ودَى دَى هةوة تَيدا كةتة ثاشهاتيا شريس و تةرة، و س

هويس ض كار كةن، )سَيران يان طونةهان( ظَيؤا سةو بثةارَيزن و ه ةياربس،    دَى بدةتَى كا 
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ئَيكَى يا ئيمتحانا تاقيكرن و دنيا هةوة سةردا نةبةى و ذن هةوة سةردا نةبةن ب راستى 
 ئيسرائيليان د ذناندا بوو.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َك اَن َُ ُق  ُل   -71  ُع ٍد ريي اَّللَّ عن  َأنَّ النََُّّّ  َْ الثالُ   َعْن اْبِن َم
َُدى َوالت صَق  َواْلعفاَر واْلِغَ  » ِْ   رواه مَهللاي.« الهللاَُّهيَّ ِإِنِِّ َأْوأَُلَك ا

دطةوى: يةاسودَى ئةةز     ()ثَيغةمبةةرى   ()ياسَييَي: ذ ئةنب مةسةعودى،   
داسوازا راستةرَييى و تةقوا و ثارَيزكارى و دةهمةن ثاقذى و بَيمنةتى و زةنطينييَى ذ تة 

 دكةم.
ٍ  عِديِّ ْبِن حاٍُت الطاِئيِِّ ريي اَّللَّ عن  قال  عع  رو َل اَّللَّ  -72   الرَّابُن  َعْن أيب َطُر
رواه « َم ْن َحهللاَ َ  َعهللاَ   َيِ ني ُثَّ رََأى أتَق   َّللَِّ ِمْنه ا فَ هللْايَ ْأِو الت َّْق َ ى » ُع َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ُُق  ُل  َّهللاِّ  
  مَهللاي.

ََ  ()يا ضارَي: ذ ئةبى تةريا عةدييَى كورَى حاتةمَى تائى،  طوى: مس طو
ثرت دطوى: هةركةسَى سويندةكَى خبوى و ثاشى ذ وَى سَيرتر و  ()بوو ثَيغةمبةرى 

 رازيبوونا سودَى تَيدا ببينيت ب  وَى بكةى يا رازيبوونا سودَى ثرت تَيدا.
ْع  ُ   - 73  ُ عن    ق  ال  عَِ ُّ  َديَّ بْ  ِن َعْج  الَن اْلب  اِههللِايِِّ ري  ي اَّللَّ اْْلَ  اِمُه  ع  ْن أيب ُأَماَم  َة 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َخْطُ  ُب ا َحجَّ  ِة الْ   َداع فَ َق  اَل   َّ  هللاص ا مَخَْ  ُِّْي  » رو   ل اَّللَّ  ات َُّق   ا اَّللَّ  و
ُّ  ُم ا َش  ْهرَكْي  وَأدصوا زَك  اَة َأْم   َ  هللُا ا َجنَّ  َة رَبُِِّّ  ْي و ُِ ْم  ذيص  ا « اِلُِّْي  َوَأِطيُع   ا ُأَم  َراءَُكْي  تَ  ْد رواه الرتِّ

 آِر كتاِب الصالِة وقال  حدٌُ  حٌَن ّحيح.
طةوى: مةس    ()يا ثَينؤَي: ذ ئةبى ئومامة سودةيَى كورَى عةج نَى باهلى 

ََ بوو ثَيغةمبةرى  ثارَيزكارييا  طوى:د  طوتارا حةجا ساترسواستنَى دسواند و ()طو
و ذَى برتسس، و ثَينج نظَيذَيت سو بكةن، و هةيظا سو ب رؤذى بس، و زةكاتا  سودَى بكةن

ََ سو بدةن، و طوهدارييا رَيبةرَيت سو بكةن  .، دَى ضنة د بةحةشتا سودايَى سوداما
 

 باب اليقني والتوكل -7
 بابةتآ باوةريا بيَطؤمان و خؤ هيَالنا ب هيظيا خوديَظة

حئ  مئ  ىئ  يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت  حت  چ  قال ع تعاَل   

َى موسلمانان )سودان دةمو  ( 22)اَحزاب  چختمت  ىت  يت  جث    مث      ىث  
طوتس: ئةظة ئةو ثةميانة  [قورةي ى و قولثا وان  ]باوةران( كومَيت هةظالبةند ديتني 

ئةوا سودَى و ثَيغةمبةرَى سو داييية مة، و سودَى و ثَيغةمبةرَى سو راست دبَيذن و وان 
كومَيت هةظالبةند ذ باوةرى و راوةستيانا ل بةر ئةمرَى سودَى ثَيظةتر ل سودان 

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی      چ  وقال تعاَل   باوةران زَيدةنةكر.

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ىئ  يئ  جب  حب  خب    جئ  حئ  مئ 
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. ئةوَيت  (  174  173)آل عمران   چپ  پ   ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  
طوتييَن:  [سوفيان هنارى كو بَيذتة وان  ثَى مرؤظةك بوو، ئةبوو مةرةم ]سةلكى 
كومكرى، ذ سو  [بو بنلكرنا هةوة  ]لةشكةرَى بو هةوة  [نةيارَيت هةوة  ]سةلكى 

ََ هاى و [شوينا برتسس  ]برتسس و ه يار بس،  طوتس:  [ذ بةر هندَى  ] باوةرييا وان ثرت 
ب  ذ بةر ث تطةرمييا وان ]سودَى بةسى مةية و ث تةظان هةما هةر سودَيية. ظَيؤا 

و ب سَير و كةرةمَيت سودَى ظةطةريان و ضو نةسوشى نةطةه تنة  [سودَي، بَى شةِر 
دةمَى ب برينَيت سوظة ب دوية  ]وان، و ب دوية قايلبوون و رازيبوونا سودَى كةفنت 

 وقال تعاَل   مةزنة. اكةرةمةك ، و سودَى سودان[لةشكةرَى قورةي ييان كةفتني 
. و ث تا سو ب سودايَى هةر  ( 58)الفرقان  من ارُة چٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  چ

 چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ  وقال تعاَل  ساخ، ئةوَى مرن بو نةيى، طةرةم بكة 

 وقال تعاَل   ب سودَى طةرم بكةن. و ب  سودان باوةر ث تا سو (11)ابراهيي  من ارُة
ث تى  ] . و ئةطةر تة ( 159)آل عمران  من ارُة چڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ چ

ب سودَى  ، ث تا سو[و رةئيا سو ظةبرى  ]سو ئَيك دل كر و بريارا سو دا  [م َيورةتَى
و ئايةتَيت فةرمانَى ب ث تطرَيدانا ب  . وارايو ا اَمر نلت كل كثرية معهللا مة .راست بكة

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے    ے   چ  وقال تعاَل  سودَيظة دكةن طةلةكس و د ئاشكرانة 

. و هةركةسَى ث تا سو ب سودَى طرَى بدةى  : أمل رافيه( 3)الطال   من ارُة چۓ  ۓ 
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  چ  وقال تعاَل   سودَى بةسى ويية

. ب راستى سودان  ( 2)َنفال  چڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  
ترساندا سو ذ  باوةر بةس ئةون، ئةوَيت ئةطةر ناظَى سودَى هاتة ئينان، دلَيت وان

ََ دئَيت، و ث تا سو  دقوتس؛ و ئةطةر قورئان ل سةر وان هاتة سواندن، باوةرييا وان ثرت 
و ئايةى ل سةر  . وارايو ا فبل الت كل كثرية معروفة ب سودَى موكوم و طةرم دكةن.

بةلَي  وأما اَحادُ  قةدر و بهايَى ب ث تطرَيدانا ب سودَيظة طةلةكس و د ئاشكرانة.
 :حةديس
ُ عنهم  ا ق  ال  ق  ال رو   ُل اَّللَّ ّ  هللا  اَّللَّ عهللاي     - 74  فَ  اَوََّل  َع  ن ابْ  ن َعبَّ  اٍس ري  ي اَّللَّ

ُعرَي    عهللا  يَّ اََم  ُي  فَ َرأُْ    النَّ  َُّّ َومَع    ال  رصهْيُخ والنَّ  َُّّ وَمع  ُ  الرَُّج  ل َوال  رَُّجالِن  » وآل    وو  هللاي  
يٌي فظنن  ُ  أَن َُّه  ْي ُأمَّ  يِت  َفِقي  َل َِل  ه  ذا م و    وق م    َوالنَّ  َُّّ ول  ْيَه َمع  ُ  أح  ٌد إذ رُِف  َن َِل و   اٌد عظ  

ولِّن انظر إَل اَفق فإذا و اد عظيي فقيل َل انظر إَل اَفق ارِر فإذا و اد عظ يي فقي ل ِل  
ََاٍب وال َع َذاٍب  هللُا َن اْْلَنَّة ِبَغرْيِ ِح ُِ ُع َن أَْلفاا َُْد َل مْنزِلَ ُ   ُثَّ نَ َه ض فَ « َهذه ُأمَُّتَك  ومَعُهْي وب ْ َِ َد

هللُا ن اْْلنَّ  َة ِبغَ رْيِ حَ  اٍب َوال ع  ذاٍب  فَ َق  اَل بْعب  ُهْي  فَ هللَاَعهللاَُّه  ْي  ُِ َفَخ اِ النَّ  اُس ا ُأولَ ِ  َك الَّ  ذَُن ُ  ْد
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي  وقَ ال بْعب ُهي  َفهللاَعهللاَُّه ْي الَّ ذَُن ُولِ ُدوا ا اإلْو الِم   َِّحُب ا رو ل اَّللَّ  الَّذَُن 
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َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي فَ َق اَل  ف َ  َم ا » هللَاْي ُُْشرُِك ا نَّللَّ ش ي اا وذََك روا أْش ياء َفخ رَد َعهللاَ ْيهْي رو  ل اَّللَّ 
بَ ُروُه فَ َق  اَل  « الَّ  ذي َُتُ ي   َن ِفي  ِ     ِْ َْ  تَ ْرُق َن  َواَل َُ َتطي َّ  ُرون  » فَ  أ ُه  ْي الَّ  ِذَُن ال ُرقُ   َن  َوال َُ

ُهْي  فَ َق  اَل  «  كَّهللاُ   َن َوَعهللاَ    ر ِّ  ْي ُتَ  أنْ    » فَق  اَم ُعَِّّاش  ُة ب  ُن ُُمِْص  ن فَ َق  اَل  ادُْع اَّللَّ أْن جْيَعهللاَ  ِن ِم  ن ْ
ُهْي  ُهْي فق  ال  « ِم  ن ْ َِ  ُر فَ َق  اَل  ادُْع اَّللَّ أْن جَيَْعهللاَ  ِِن ِم  ن ْ متف  ٌق « َو  بَ َقَك ِ َ  ا ُعَِّّاَش  ُة »ُثَّ قَ  ام رَُج  ٌل آ
النَّاِحي    ُة «  واَفُ    ُق » رَّاء  َتص    غرِي َرْه    خ  وُه    ي ُدوَن عش    رِة أنْ ُف    ه. ال    رصَهْيُخ ِبب    يِّ ال    »  عهللاي     .

 ِبَبيِّ اْلعنْي وَتْشدُد اْلِّاِر َوبَِتْخفيفها  والتَّْشدُُد أْفصُح.« وُعِّاَشُة » واْْلاِنب. 
طةوى: ثَيغةمبةةرى    رازى بيةت سةودَى ذ هةةردوويان    يا ئَيكَي: ذ ئينب عةبباسةى 

() :س هاتنةةة دان ) ملةةةى ثَي ضةةاظى مةةس كةةرن (، مةةس ديةةت    ملةةةى ني ةةا مةة  طةةوى
دطةل، و ثَيغةمبةرى كةس  و ثَيغةمبةرى زةالمةك دو ثَيغةمبةرى ذ دةهان كَيمرت دطةل،

دطةل نة، د وى دةميدا رةشاتييةكا مةةزن بةةرةس منظةة بلنةد بةوو، مةس هزركةر ئةظةة         
ََ بةةرَى سةو بةدة ظةى الى، مةس       ئوممةتا منة، طوتة مس: ئةظة مووسا و ملةتَى ويية، بة
بةرَى سو دايَى رةشاتييةكا مةزنة، طوتة مس: بةرَى سو بدة اليَى دى، ديسا رةشاتييةكا 

ةزن بوو، طوتة مس ئةظة ئوممةتا تةية، و حةفتَى هزار مرؤظ يَى دطةل وان بَى حسَيب م
و بَى ئيزا دَى ضةنة بةحةشةيَت. ثاشةى رابةوو ضةو د سةانييَى سوظةة. و سةةلكى دةسةت          
هاظَيتَى سوحبةتا وان كرن، يَيت بَى حسَيب و بَى ئيةزا دَى ضةنة بةحةشةيَت. هنةدةكان     

كريس، و هندةكان طوتس: ئةو ئةةون   ()ثَيغةمبةرى  طوتس: ئةون ئةوَيت هةظالينييا
يَيت د موسلمانةتيَيدا بوويس و ضو شريك، بو سودَى نةضةَيكريس، و هنةدة ت ةتَيت دى    

دةركةفت طوتة وان: هويس بةحسَى ض دكةن؟ بو طوتس، ئينا  ()طوتس، ئينا ثَيغةمبةر 
ظة نةسوينس، و داسوازا طوى:ئئةو ئةون يَيت ثَيظة سواندنا سةلةى و نةزانان ب كةسَي

ثَيظةسواندنا سةلةى و نةزانان ذ كةسَى نةكةن و بَيوةغةرييا سو ذ ت ةتا نةراكةةن، و   
ةنى رابى و طوى: دوعا طةرم دكةنئ عوكاشةيَى كورَى موحص ث تا سو ب سودايَى سوظة

ذ سودَى بكة ئةز ذ وان م، طوى: ئ تو ذ وانىئ ثاشى زةالمةكَى دى رابوو و طوى: دوعا 
 سودَى بكة ئةز ذ وان م، طوى: ئ عوكاشةى بةرى تة راكر. ذ

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   - 75  الثَّاِن  َعْن اْبن عبَّاس ريي اَّللَّ عنهم ا أُْب اا َأنَّ رو  ل اَّللَِّ 
هللْا ُ   وإلَي  َك أنَ ْب ُ   وبِ  َك ِا»ك اَن ُُق   ُل   َّ  ْمُ . الهللاَُّه ي لَ  َك أْو هللَاْمُ  وبِ  َك آمْن ُ   وعهللاي  َك ت َكَّ

« نَ الهللاَّهيَّ أُع ُذ ِبِعزَِّتَك  ال إَل  إالَّ أْنَ  أْن ُتِبهللاَِِّن أْن  اْْل يص الَّ ذي ال ُْ  ُو  َواْْلِ نص َواإِلنْ ُه َيُ تُ   
َتصرُه اْلُبَخاِرُي. ِْ هللِاٍي َوا َْ  متفٌق عهللاي .َوَهذا َلْفُظ ُم

طةوى: ثَيغةمبةةرى    رازى بيةت يا دوويَي: ذ ئينب عةبباسى، سودَى ذ هةردوويان 
() ة تة )سو ئَيخستة بس فةرمانَيت تة( و بةاوةرى ب  دطوى: ياسودَى مس سو سثارد

دورستى ب تة ئينا، و مس ث تا سةو ب تةة طةةرم كةر، و ئةةز ب طوهةدارى و ثةرسةتنَى        
دكةم، ياسودَى ئةز سو ب هَيز و  تة هةظركيا نةيار و نةحةزَيت ئاينىزظرمية تة، و ب 
ةرزة بكةى، تو هةر َيزم ضو سودا و ثةرستى نينس تو نةبى تو مس رَى بقووةتا تة دثار
 مرى، و ئةجنة و مرؤظ دمرن.يَى ساسى و نا
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ُ ونِْع  َي اْل ِكي  ُل »الثَّالِ  ُ   ع  ن ابْ  ِن َعبَّ  اس ري  ي اَّللَّ عنهم  ا أُب  اا ق  ال   - 76  َْ  بُ َنا اَّللَّ ح
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ح  نَي  َ  ا إبْ  راِهيُي  َِ َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ح  نِيَ قَا أُْلِق    ا النَّ  اِر  َوقاَِ  ا ُُممَّ  ٌد 

ُ َونِْع َي اْل ِكي ُل »قَاُل ا   َْ بُ َنا اَّللَّ ِا وقَ اُل ا  َح َشْ ُهْي فَ َزاَدُهْي إَي ا ِْ رواه « ِإنَّ النَّاَس َقْد َعُع ا َلُِّْي فَا
َّ هللاِّ  عُ » عنهم ا ق ال   البخارى.وا رواُة ل  عن ابْ ِن َعبَّ اٍس ري ي اَّللَّ  ِِ َر قَ  ْ ل إبْ راِهيَي  َك اَن آ

ُ َونِعَي اْل َِكيُل » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ِحنَي أْلِقي ا النَّاِر  َُّْ اَّللَّ  «.ح
سودَى  طوى: رازى بيتذ ئينب عةبباسى، سودَى ذ هةردوويان  ئةوَيتيا سَييَي: 
ئةظةةة طةةوى، دةمةةَى  ()ئيلاهيمةةى  و ث ةةتةظان هةةةما هةةةر سودَييةةة. ،بةسةةى مةيةةة

نةيارَيت هةوة  ]سةلكى  طوى، دةمَى طوتني: ()هاظَيتيية د ئاطريدا، و موحةممةدى 
شوينا  ]كومكرى، ذ سو برتسس و ه يار بس،  [بو بنِلكرنا هةوة  ]لةشكةرَى بو هةوة  [

ََ هاى و [برتسس  طةةوتس: سةةودَى بةسةةى مةيةةة و     [ذ بةةةر هنةةدَى   ] باوةرييا وان ثرت 
ديدا ذ ئينب عةبباسى، سودَى ذ هةردوويان  ظةطَيرةكاو د  ث تةظان هةما هةر سودَيية.

دةمةَى هاظَيتييةة د نةاظ ئاطريةدا      ()دومياهيك ئاسفتنا ئيلاهيمى  طوى: رازى بيت
 .و ث تةظان هةما هةر سودَيية ،ةن: سودَى بةسى مئةظة بوو
ُُِل اْْلَنَّ َة  - 77  َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َُ ْد الرَّابُن  َعن أيب ُهَرُْرَة ريي اَّللَّ عن   ع ن الن ُّ 

هللُا ن  وِقيَل قُ هللُا بُ ُهْي رِقيقٌة. رواه مَهللاي.« أقْ َ اٌم أْفِ دتُ ُهْي ِمْثُل أف دة الطَّرْيِ   قيل مْعَناُه ُمت َكِِّ
طوى: هندة كةةس   ()ةرى طوى: ثَيغةمب ()يا ضارَي: ذ ئةبى هوريرة 

هندى هند د نازك و ب ترسس و )  ندةيانةدَى ضنة بةحةشتَى دلَيت وان وةكى يَيت بالة
 .( ب هيظييا سودَيظةنة و ث ت راستَيت وينة

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ِقَبَل َإْ ٍد  - 78  اْْلَاِمُه  عْن َجاِبٍر ريي اَّللَُّ عن  أَنَُّ  َغَزا َمَن النَُِّّّ 
ُهُي اْلقائهللاَ  ُة ا واٍد َكثِ  رِي اْلعَب  اِه   َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي قَ َف  ل َمعُه  ْي  ف  أْدركت ْ فَ هللَامَّ  ا قَ َف  ل رو   ل اَّللَّ 

َّ هللاِّ  فَ نَ َزَل رو ُل اَّللَِّ  َْ تظهللاص َن نلش جر  ونَ  َزَل رو  ُل اَّللَّ  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  وتَ َف رََّ  النَّ اُس ُ  
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّ  َف   وَّنْنَ  ا نْ م  ةا  ف  إذا رو   ُل اَّللَِّ  ي عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي حَتْ  َ  عُ  َرٍة  فَ َعهللاَّ  َق ِ َ  ا و  ي ْ

ئٌِي  فاْوتيَقظُ  َوُه  ا ُ ِدِه » ْعرايبص فَقاَل  ُْدع َِ  وِإَذا ِعْنَدُه أ َِ  َِ تَ َرَط َعهللَايَّ وْيفي وَأ ِْ إنَّ َهَذا ا
ْ ُُعاِقْب ُ  َوَجهللاَ َه. متف ٌق عهللاي  . وا رواُ ة  قَ اَل « ثَ الاا  َّهللْاتاا  قاَل  َمْن ََيْنَ ُعَك م ِنِّ   قُ هللْا ُ   اَّللَّ  َوَْ

َّهللاِّ   عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي بذاِو الرِِّقاِع  فإَذا أتين ا عهللا   َش جرٍة ظهللايهللا ة ترْكَناَه ا جاِبٌر  ُكنَّا من رو ل اَّللِِّ 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  َفج  اء رُج  ٌل م  ن اْلُمْش  رِِكني  وو  ي  رو   ل اَّللَّ  لرو   ل اَّللَّ 

رتط  ُ  فق  ال  َُتَ  اُفِِن   قَ  اَل  ِْ قَ  اَل  فَم  ْن َيْنَ ُع  َك ِم  ِنِّ   ق  ال  « ال »  وَو  هللاَّي ُمَعهللاَّ  ٌق نلشَّ  جرِة  فا
 «.اَّللَّ »

ُ » وا رواُ  ة أيب بِّ  ٍر اإِلع  اعيهللاي ا ّ  حيِحِ   ق  ال م  ْن َيْنُع  َك ِم  ِنِّ   قَ  اَل    ق  ال  « اَّللَّ
ََّيْ  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ال ََّْيُ  ِمْن ُِدِه  فأِذ رَو ل اَّللَّ    ِم ِنِّ م ْن َينُع َك » َ  َفقال  فََقَخ ال

ٍذ  فَ َقاَل  «  ِِ َر آ ي ْ َِ ق ال  ال  ولِِّ ِنِّ « َتش هُد أْن ال إلَ   إال اَّللَُّ  وأِنِِّ رو  ُل اَّللَّ   » َفقال  ُكن 
أعاِهُدك أن ال أقَاتهللَِاَك  وال أُك َن من ق م ُقاتهللا نك  َفخهللاَّ  و ِبيهللاُ   فَ أت  أّ حابَ  فَق اَل  ِج  تُِّْي 
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الشَّ   جر ال   ذي لَ     َش   ْ ك. و « اْلِعَب   اُه » أْي  رج   ن. و « قَ َف   ل   » َق لُ    ُ  ِم   ْن ِعن   ِد ِ   رِي النَّ   اِس.
ََّ  ُمرُة » ِعظَ  ام م  ْن َش  جِر اْلِعب  اِه. و ِبَف  ْتِح الَ  نِي وي  يِّ اْلم  يِي  الشَّ  َجرُة ِم  ن الطَّهللْا  ِح  وِه  ي الْ « ال
ََّْي  » رتَط ال ِْ هللُا الا  وُه  ِبْفت« ّهللاتاا » أي  وهللاَُّ  وُه  ا ُِدِه. « ا َْ  ح الصاِد ويمِِّها.أْي  م

بةةو  ()وى سةزايةةةك دطةةةل ثَيغةمبةةةرى   ()يةةا ثَينؤةةَي: ذ جةةابرى،  
نيظةرؤ ل   كةرمةة طةةرما  زظرى دطةةل وان زظةرى،    ()َى ثَيغةمبةر نةجدَى كر،  دةم

روين تة سوارَي، و سةةلك بةةالظ    ()نهالةكا دارَيت ثر سرتى ل وان بوو، ثَيغةمبةر 
روين تة سوارَى بةس دارةكةا تَيةر بةةلط، و      ()، و ثَيغةمبةر ة بس سيبةرا دارانبوون

يةَى   () ينة سةوَي، مة هند ديت ثَيغةمبةةر شريَى سو ثَيظة هةالويست، و ئةم كةفت
طازى مة دكةى و ئةعرابييةك )كوضةرة عةرةبةك(،يَى ل دةس، طوى: ئةظى شريَى مس بو 

شري يَى رويسة، و طوى: كى دَى  مس رويس كر و ئةز يَى نظستى بووم، ئةز ه يار بووم و
 تة ذ مس دةتة ثاش؟ مس طوى: سودَى سَى جاران. و سزا نةدا و روين تة سوارَي.

جةةةابرَى كةةةورَى عةبةةةدول يَى ئةنسةةةارى طةةةوى: ئةةةةم سةةةةزا    ظةطَيرةكَيةةةداو د  
دارةكا ب سيبةر  ئةم طةه تباينة ئةطةر، ()زاتولريقاعَى دطةل ثَيغةمبةرى بوويس 

دهَي ، مرؤظةك ذ هةظث ك ضَيكةرا هاى و شريَى ثَيغةمبةرى  ()مة بو ثَيغةمبةرى 
() ،و طوى: تو ذ مس دترسى؟ طوى: نْة  ء ب دارَيظة يَى هةالويستى بوو، رويس كر 

 طوى: كى دَى تة ذ مس دةتة ثاش؟ طوى: سودَي. 
تة ذ مةس دةتةة ثةاش؟ طةوى:      ئةبى بةكرَى ئسماعيليدا طوى: كى دَى ظةطَيراو د 

دَى شري هةلطرى و طوى: كى  ()سودَي، ئينا شري ذ دةستَى وى كةفت، و ثَيغةمبةرى 
. طوى: دَى شادةيَى دةى كو ضةو سةودَى و   تة ذ مس دةتة ثاش؟ طوى: باشرتيس ئَيخسريكةربة

ََ ئةز ز ثَيغةمبةرَى سودَى مة؟ طوى: نْة  ثةرستى ذ بلى سودَى نينس و ئة  سوز و ثةميانَى، بة
، رَيكا وى بةردا، هاتة هَيمة شةِرَى تةددةمة تة ئةز شةِرَى تة نةكةم، و ئةز دطةل كةسَى 

 دةس هةظالَيت سو طوتَي: ئةز يَى هاتيمة دةس هةوة ذ دةظ ضَيرتينَى مرؤظان.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  - 79  ُ عن   ق ال  عْع ُ  رو  َل اَّللَّ  وَو هللاَّي  الَاِدُس  عْن عم َر ري ي اَّللَّ
هللِا  ِ  ل  رَزقُِّي َكم  ا ُ  رُزُ  الطَّي ْ  َر  تَ ْغ  ُدو مِخاّ  اا وت  ُروُح » ُُق   ُل   لَ  ْ  أنَِّّ  ي تت كَّهللا   َن عهللا    اَّللَِّ ح  قَّ َت كص
ِا  مْعناُه َتْذَهُب أوََّل الن ََّهاِر مِخاّ اا  أي َي اِمرَة اْلُبط  ِن  رواه الرتمذي  وقال  حدٌُ  حٌَن.« ِبطَا

ِا  أْي ُِمَْتهللِا َة اْلُبُط ِن.ِمَن اْْلُ ِع  وتْرجِ  َر الن ََّهاِر ِبطَا ِِ  ُن آ
بةوو، دطةوى:    ()طوى: مس طول ثَيغةمبةةرى   ()يا شةشَي: ذ عومةرى 

دورستاهى سو ب هيظييا سودَيظة بهَيلس و ث تا سو ب وى راست و طةرم ب هويس  ئةطةر
ددةى، سثَيدَى زك ظاال دةردكةظيت،  ندةىبكةن، دا رزقَى هةوة دةى، هةروةكى رزقَى بال

 و ئَيظارى زك تذى دزظريت.
ََّ  اِبُن  ع  ن أيب ِعَم  ارَة الْ  رباِء بْ  ِن ع  اِزٍب ري  ي اَّللَّ عنهم  ا ق  ال  ق  ال رو   ُل اَّللَّ  -80  ال

ْ   َ  ِإََل ِفَراِش   َك فَ ُق   ل  الهللاَّه   يَّ أْو   هللَاْمُ  نْفَ   ي إلَْي   َك  » َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي   اي فُ   الن إَذا َأُو
ْْل ْأُو ظْه ِري إلَْي َك. رْغبَ ة ورْهب ةا إلَْي َك  ال مهللاَج َأ ووجَّْهُ  وْجِهي ِإلَْيَك  وفَ  َّْيُ  أم ري ِإلَْي َك  وأ
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وال مْنج  ِمْنَك إالَّ إلَْيَك  آَمْنُ  ِبَِِّتاِبَك الَّذي أنْ َزْلَ   وبنبيِِّك الَّذي أْروهللاَ   فَِإنََّك إْن ِم َّ ِمْن 
َّْبَ  ِرْياا  بْحَ  أ ّْ هللَاِتَك ِم َّ َعهللَا  اْلِفْطَرِة  وإْن أ وا رواُ ة ا الصَّ حيحني ع ن  متف ٌق عهللاي  .« لَي ْ

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي   إَذا أتَ ْي   َ  مب   جَعَك فَ تَ َ يَّ   ْأ ُوُي    َءَك » الْ   ربَاء ق   ال  ق   ال ِل رو    ل اَّللَّ 
 «.لهللاصَّاَلِة  ُثَّ اْيَطِجْن َعهللَا  ِشقَِِّك اََْيَِن وُقْل  وذََكر ْ َ ه ُثَّ قَاَل َواْجَعهللْاُهنَّ آَِر ما تَ ُق ُل 

 رازى بيتذ هةردويان  َيسوداحةفيَت: ذ ئةبى عومارةى، بةررائَى كورَى عازبى ي
ت سةو بَيةذة:   تةو ضةوية سةةر نظينَية     ئةطةةر طةوى: يةا بَيظةان     ()طوى: ثَيغةمبةةرى  

ََ سةو و     رادةستىة تة و مس سو ياسودَى مس سو سثارد  فةرمانا تة كةر، و مةس بةةرَى د
تةوى(، و مةس كةار و بارَيةت سةو ب       ئارةستةيا سو دا تة )يةان مةةرةما مةس ب ثةرسةتينَ    

هيظييا تةظة هَي ن، و مس ث تا سو ب تة طةرم كر و راست كر، د هيظييَيت دلوظانييةا  
راستى زظريس و رةظني ذ تة نينة هةر بو دةس تة نةبيت، مس تةدا و ترسَيت ئيزايا تةدا، ب 

تو د شةظا سودا  ئةطةرسوارَى و ب ثَيغةمبةرَى تة هنارتى ئينا.  تة ئينايةباوةرى ب وَى كتَيبا 
 ل تةبوو.  سثَيدةل سةر سَيرَى ل تة بوو سثَيدة  ئةطةرمرى، تو ل سةر موسلمانةتييَى مرى، و 

 ئةطةر :طوتة مس ()سةحيحةينادا ذ بةررائى، طوى: ثَيغةمبةرى  ظةطَيراو د 
تو ضوية سةر نظينَيت سو دةستنظَيذَى بطرة، دةستنظَيذا بو نظَيذَي، ثاشى سةو ل سةةر   

وى: ب  ئةظة دومياهيةك  اليَى سو يَى راستَى درَيذكة و بَيذة. و وةكى وَى طوى. ثاشى ط
 بَيذى.بتو  ئاسفنت بس

ُق ريي اَّللَّ عن  عبِد اَّللَّ بِن  - 81  عثماَن بِن عاِمِر بِن ُعَم َر الثَّاِمُن  عْن أيب َبٍِّْر الصِّدِِّ
وُه   ابن كعب بن وعد ْبِن تَ ْيِي ْبن ُمرََّة ْبِن َكْعِب ْبن ُلؤيِّ ْبِن َغاِلب اْلُقَرِشيِِّ الت َّْيِميِِّ ريي اَّللَّ عن 

هللاَ    وأبُ   ُه َوُأمَّ  ُ  ّ  حابٌَة  ري  ي اَّللَّ ع  نهي ق  ال  نظ  رُو إَل أقْ  َداِم اُِْش  رِِكنَي وَ   ُن ا اْلغَ  اِر وُه  ْي ع
َما ظَنص ك اي أن بِّ ٍر » رؤوونا فقهللاُ   اي رو َل اَّللَِّ َلْ  َأنَّ أَحَدهْي َنظَر حَتَ  َقدمْيِ  َبصَرِ فقال  

ْاا  َُ ُ الِ   متفٌق عهللاي .« نثْ ْننِي اَّللَّ
يا هةشيَت: ذ ئةبى بةكر ئةلسةدديق عةبدول يَى كورَى عومسانى كورَى عةامرى  

كورَى كةعبى كورَى  ،كورَى سةعدى كورَى تةميى كورَى مورةكورَى عةمرو كورَى كةعبى 
ئةو و بابَى وى و دةيكا وى ئةسةحابى   ()لوئةى كورَى غالبَى قورةي ييَى تةميى 

طوى: مس بةرَى سو دا ثَيت هةظث ك ضةَيكةران و ئةةم د    رازى بيتبوون سودَى ذ وان 
 ئةطةريا ثَيغةمبةرَى سودَى هنداظ سةرَيت مة بوون، ئينا مس طوى: ل شكةفتَيظة و ئةو 

 ينيت. طوى: تو ض هزر دكةى يا ئةبوئَيك ذ وان بةرَى سو بدةتة بس ثَيت سو دَى مة ب
 سَى يَى وان بيت.سودَى بةكر بو دوويان 

ُْف  َة اِخزومي  ة - 82  التَّاِو  ُن  َع  ْن ُأمِّ اُِ  ؤِمِننَي ُأمِّ و  هللَاَمَة  واعَُه  ا ِهْن  ُد بْن  ُ  أيب ُأَميَّ  َة ُحَذ
َِ  رَد ِم  ْن بْيتِ  ِ  ق  اَل   َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ك  اَن إَذا  ُ عنه  ا أن الن  َُّّ  هللْا  ُ  » ري  ي اَّللَّ بَ  ي اَّللَِّ  ت كَّ

َل أو َعهللَا  اَّللَِّ  الهللاَُّهيَّ ِإِنِِّ أع ُذ ِبَك أْن َأِيلَّ أو ُأَيلَّ  َأْو َأِزلَّ أْو ُأزلَّ  أْو أظهللِاَي أْو ُأظهللاَ ي  أْو َأْجَه 
ْم ذي  « َعهللَايَّ  جُيَهلَ  ُرُاَ ا ِوو انِيَد ّ حيحٍة. ق اَل الرتِّ م ذيص َوغي ْ حدٌُ  ّحيٌح رواه أب   داود والرتِّ

 حدٌُ  حٌَن ّحيٌح  وهذا َلفُظ أيب داوَد.
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يا نةهَي: ذ دةيكا موسلمانان، ئوم سةلةمة، و ناظَى وَى هنةد كضةا ئةةبى ئومةيةة     
ماال سو دةردكةفت دطوى: ب َى ذ دةم ()ثَيغةمبةر  ()حوزةيفَى مةسزومى 

 ودَى ئةز سو ب تةة دثةارَيزم ئَيكةى   ناظَى سودَي، مس ث تا سو ب سودَى راست كر، يا س
مةة سةةردابرن، يةان    َيهسةةردا ببةةم يةان ب    هَيمة بةرزةكرن، يان ئَيكةى بةرزة بكةم يان ب
َيمةة  هب ةكَينم يةان ب   هَيتةة كةرن، يةان ئَيكةى    بكةةم، يةان سةتةم ل مةس ب     ستةمَى ل ئَيكى

 شكاندن.
ُ عن    ق  ال  ق  ال  رو   ُل اَّللَِّ  - 83  َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  اْلَعاِش  ُر  ع  ْن أن  ٍه ري  َي اَّللَّ

ي اَّللَِّ ت كَّهللْاُ  َعهللاَ   اَّللَِّ  وال ح ْ َل وال قُ  َة إالَّ ِنَّللَِّ  ُق اُل ل ُ   َمْن قَالَ » َْ َرد ِمْن بْيِتِ   ِب َِ ُعِِن إذا 
رواه أب  داوَد والرتمذيص  والنَِِّاِئيص وغريُهِي  وقال « َ   وتنحَّ  عن  الشَّْيطَاُن ُهدَُ  وَُكِفي  وُوِقي

ِلَشْيطاٍن آِ ر  كْي َ  ل ك ِبرُج ٍل  فيق ل  ُْعِِن الشَّْيطَانَ » الرتمذيص  حدٌُ  حٌَن  زاد أب  داود  
  .«َقْد ُهِدَي وَُكفي َوُوِق 

طةوى: هةركةسةَى طةوى     ()طوى: ثَيغةمبةرى  ()يا دةهَي: ذ ئةنةسى 
)هةلبةى دةمَى ذ ماال سو دةردكةظيت( ب ناظَى سودَي، مس ث تا سةو ب سةودَى راسةت    
كر، ضو بزاظ و شيان و ضو هَيز نينس ب سودَى نةبس. دَى بَييَت: تو هاتيية راستةرَيكرن 

وودى تة هاتة دان، و تو هاتيية ثاراسنت، و شةيتان دَى سو ذَى دةتة ثاش. ئةبو دا تَيراو 
المةكَى هاتييةة  ةزَيدة كريية: شةيتانةك دَى بَيذيتة شةيتانةكَى دى: تو ض دبَيذى بو ز

 ة دان، و هاتيية ثاراسنت.يبةسى وى هاتتَيرا راستةرَيكرن، و 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي   - 84  َوعْن أَنٍه ريي اَّللَُّ عن  قال  َكان أِ اِن َعهللَا  عْهِد النُِّّ 
َّ هللاِّ  وَكاَن  َِ اُه لهللان ُِّّ  ُر ْْح رَتُِر  َفَش َِّا اْلُمْح رَتُِر أ َِ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  وار َأحُدُاا أْيِت النُِّّ 

ْم  ذيص نو  ناد ّ  حيح عهللا    ش  رط مَ  هللاٍي.« َلعهللاَّ  َك تُ   ْرَزُ  بِ  ِ  » عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي فق  ال   » رواه الرتِّ
َ َتَبَُّب.«  ْْحرِتُر  ب ُو َِ  َُِّْت

هةبوون،  ()طوى: دوو برا ل سةر دةمَى ثَيغةمبةرى  ()ذ ئةنةسى و 
و يَى دى شول دكر، يَى شول دكةر طازنةدة ل    ()ئَيك ذ وان دهاتة دةس ثَيغةمبةرى 

 برايَى سو كر، طوى: دبيت ذبةر وى سودَى رزقَى تة ددةى. ذ ()دةس ثَيغةمبةرى 
 

 باب االستقامة - 8
 بابةتآ خؤراطرتنآ

ظَيؤا رَيكا سودَى  (  .112 )ه د  من ارُة چڈ  ژ  ژ چ  ع تعاَل   قال
ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ  وقال تعاَل   بطرة و سو سةرراست بكة

پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ           ٿ  ٿ  

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ      ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  
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. ب راستى ئةوَيت طوتني:  (  32  30)فصهللا    چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ   
 [َى مرنَى دةم]سودانَى مة سودَيية، ثاشى ل سةر ظَى مايس و سو راطرتني، ملياكةى 

، و ب سةم [ذ ت تَى هويس دَى بةر ثَى ضس  ]نةترسس  [و دبَيذنة وان:  ]دئَينة دةظ وان 
و مزطينييا وَى بةحةشتَى ، [ذ ت تَى هةوة د دنيايَيدا ب ثاش سوظة هَي يى  ] نةكةظس

ئةم د ذيانا دنيايَى و ئاسرةتَيدا  ل هةوة بيت ئةوا ثةميان بو هةوة ثَى هاتى دان.
هاريكار و سةميانَيت هةوةينة، و ت تَى هةوة بظَيت يَى بو هةوة تَيدا هةى، يَى هةى و 

َيبةر و ئةظة قةدرطرتنةكة ذ دةظ سودايَى طونةه ذ ض خبوازن ذى بو هةوة يَى تَيدا هةى.
يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت     ىت  يت  چ  وقال تعاَل  دلوظان. 

ب راستى  (14  13)االحقار   چجث   مث  ىث  يث  حج  مج   جح   مح  جخ         حخ  
 ئةوَيت طوتني سودانَى مة سودَيية، ثاشى ل سةر ئَيكينييا سودَى و ئيس مَى مايس، ظَيؤا

 و ئةظة بةحةشتينة هةر نة ترس بو وان هةية، و نة ب سةم دكةظس. [رؤذا قيامةتَى  ]
 هةر دَى د بةحةشتَيدا مينس، ئةظة سةالتة بو وان ذ بةر كارَى وان دكر.

َوَعْن أيب عمرو  وقيل أيب عْمرة ُوْفياَن بِن عبد اَّللَّ ريي اَّللَّ عن  ق ال  قُ هللْا ُ   اي  - 85 
« ُقْل  آَمْن  نَّللَِّ  ُثَّ اْوَتِقْي » رو ل اَّللَِّ ُقْل ِل ا اإِلوالِم َق الا ال َأْوَأُل عْن  َأحداا غرْيَك. قال  

  رواه مَهللاي.
 ()رة سوفيانَى كورَى عةبدول يى و ذ ئةبى عةمرو، و دبَيذن: ئةبى عوم

طوى، مس طوى: ياثَيغةمبةرَى سودَي، بو مس ئاسفتنةكَى د ئيس مَيدا بَيذة ئةز ثسيارا 
ئَيكينييةا سةودَى    كةسَى دى ذبلى تة نةكةم. طوى: بَيذة: مس باوةرى ب دورسةتى ب وَي 

 .وبةردةوامبةئينا ثاشى ل سةر ظَى سو رابطرة و 
قَارِبُ ا »َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  قال رو ل اَّللَّ   وعْن أيب ُهرُْرة ريي اَّللَّ عن   قال - 86

ُدوا  واْعهللَاُم ا أَنَّ  َلْن ُْنُج  أحٌد مْنُِّْي بعمهللاِ   َِ » قَال ا  وال أنْ   اَي رُو  َل اَّللَّ  ق ال  « وودِِّ وال َأ
اْلَقْصُد الَّذي ال غهللُا َّ في  وال «  اْلُمقارَبُة » رواه مَهللاي.و « ْبٍل إال أْن ُتَ َغمَّدِن اَّللَّ بَرْ ٍة مْن  َوف

ََّداُد » تْقصرَي. و  رُتِن.قاَل اْلُعهللَاَماُء  معَ  « ُتَ َغمَّدِن » االْوتَقامُة َواإِلّابُة  و «  ال َْ َُِن وَُ ُُ هللْاب
 ِن اْلِّهللِاي  وِهَي نظام اَُم ِر  ونَّللَّ التَّ فيق.االوتَقاَمِة  ُلزوُم طَاِعة اَّللَِّ َتعاَل  قاُل ا  َوِهي ِمْن ج امِ 

طةةوى: د كةةار و  ()طةةوى، ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()و ذ ئةةةبى هةةورةيرة 
و سةو راطةرن و    ،بَى كَيمكرن و بَى زَيةدةكرن  ،بارَيت سودا ناظنؤى و دورستى سواز بس

مبينس، و بزانس كةس ذ هةوة ب كار و كريارَيت سو رزطار نابيت. طوتس: سو تو ذى ئةى 
ثَيغةمبةرَى سودَي؟ طوى: سو ئةذى ذبلى هندَى سودَى ذ كةرةما سو دلوظانييةا سةو د   

 مس وةركةى.
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 باب التفكر يف عظيم خملوقات اهلل تعاىل وفناء الدنيا وأهوال اآلخرة  - 9
 أمورهما وتقصري النفس وتهذيبها ومحلها على االستقامةوسائر 

بابةتآ هزركرنآ د مةزناتييا ضيَكريييَت خوديَدا، و د نةمانا دنياييَدا، و د 
و د هةمى كار و باريَت ديدا ييَت دنيا و ئاخرةتآ، و د  نةخؤشيييَت قيامةتيَدا،

سةر خؤراطرتنىَ و مانا ل ود ثاقذكرنا ويَدا و د راكرنا ويَدا ل  كيَماسييا نةفسيَدا
 سةر خيَريَ.

ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  چ  قال ع تعاَل   

: ئةز بةس ئَيك [وان  ]بَيذة  [هةى موحةممةد  ].  ( 46)و بأ  من ارُة چەئ 
وية بو سودَى رابس وو دوشريةى ل هةوة دكةم، ئةو ذى ئةظةية: هويس ئَيك ئَيكة و د

 [د موحةممةدى و ثةياما ويدا  ]، ثاشى هزرا سو [و بو دياركرنا راستييَى ب تنَى ئانكو]
ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  چ  وقال تعاَل   .بكةن

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  

ب  . ( 191  190)آل عمران   چڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ل سةر هةيس و  ]راستى ضَيكرنا ئةرد و ئةمسانان، و هاتس و ضونا شةظ و رؤذان ني انس 

ئةوَيت  [كةسَيت ذير و ئاقلدار  ] بو كةسَيت ذير و ئاقلدار. [دةستهةالتدارييا سودَى 
و روين تى و ل سةر تةن تَى )كَيلةكَي( درَيذكرى، سودَى  [ل سةر ثييان  ]راوةستيايى 

و ]دئيننة بريا سو و زكرَى سودَى دكةن و هزرا سو د ضَيكرنا ئةرد و ئةمساناندا دكةن، 
ذ هةمى  ]تة ذ قةستا ضَى نةكريية. ثاكى  [ئةظ جيهانة  ] : سودَى وؤ[دبَيذن 

ذ ضَيكرنا ذ قةستا و ثويض  و تة و ئةم تة ذ كَيماسييان ]هةر بو تةية،  [كَيماسييان 
وقال . ماسيان بو تةبس مة ذ ئيزايا ئاطري بثارَيزةَيثاك و ثاقذي ذ هةمى ك [ ثاقذ دكةيس

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ       چ  تعاَل  

. ما  (21 19 )الغاشية  چۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ              ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  
َيننة ئةمسانى، كا ضاوا بَى ستويس و ما ناِر ناِرَيننة حَي رتَي، كا ضاوا هاتيية ضَيكرن؟ 

هاتيية بلندكرن؟  و ما ناِرَيننة ضيايان، كا ضاوا د ئةرديدا هاتينة ضك ندن؟  و ما 
بينة بريا وان، بةس شريةى و بريئينان ل  ناِرَيننة ئةردى، كا ضاوا هاتيية راستكرن؟ 

)ُممد   چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   چ وقال تعاَل  سةر تةية.
ئةرَى ما ئةو د ئةرديدا نةطةريايينة، دا ببينس كا دومياهيكا ئةوَيت بةرى  . (10من ارُة

 و ئايةى د ظى بابةتيدا طةلةكس وارايو ا الباب كثرية . وان ضويني يا ضاوا بوو؟
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 حةديسا بةرَى يا شَيست و شةشَي(   66اْلدُ  الَابق ) رقي و حةديس،  ومن األحا يث
  .حسَيبا سو بكةىثرسني و يَى ب ذير و ب ئاقل ئةوة يَى  " الِّيه من دان نفَ  " .

 
 باب املبادرة إىل اخلريات وحث من توجه خلري على اإلقبال عليه باجلد -10 

 من غري تردد 
 يآ بةرآ خؤ دابيتة خيَرآ و باشييآ بابةتآ لةزكرنآ ل باشييان، و طةرمكرنا وى

 ل سةر يآ رذد بيت و يآ دوو دل نةبيت
 

دةست ب سَيران  . ( 148)البقرة  من ارُة چڦ  ڦ چ  قال ع تعاَل   
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    چ وقال تعاَل   بكةن و بكةنة بةرةبةزينك،

 [طةَ سودان باوةران  ] (  .133)آل عمران  چپ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  
لةز ل ذَيلنا طونةهان ذ بةرَى سودايَى سوظة و ل بةحةشتا فرةهييا وَى فرةهييا ئةرد و 

بةلَي  وأما اَحادُ  ئةمسانان بكةن، ئةو بةحةشتا بو ثارَيزكاران هاتيية بةرهةظكرن. 
 حةديس:
َّ  هللاِّ  - 87  وَو  هللاَّي ق  ال    عُ َعهللَاْي  ِ  ف  اَوَّل  َع  ْن أيب هُر  رة ري  ي اَّللَّ عن    أن رو   َل اَّللَِّ 

َِ ي ك افراا  » نِدروا نَْعماِل الصَّاِْلِة  فَتِّ ُن ِفََتٌ كقَطِن الهللاَّيِل اْلُمْظهللاِي ُُص بُح الرُج ُل ُمؤمن اا وَُيْ
نْيا ٍِ من الدص ي ُمْؤمناا وُُصبُح كافراا  ُبين دُن  بَعَر َِ   رواه« وَُي

طةوى: لةةزَى ل كةار و     ()ثَيغةمبةرى  ()يا ئَيكَي: و ذ ئةبى هورةيرة 
دَى بَيذى ثارضَيت شةظَيت تارينة، دَى  ،كريارَيت باش بكةن، دَى بةال و نةسوشى ضَى بس

 دَى سةودان بةاوةر   َى، و ئَيظةار بيةت  طاورَى دَى ، و ئَيظارسودان باوةر بيت َىسثَيدزةالم 
زةالم دَى سثَيدَى رابيت سودان باوةرة، ئَيظةارى   ئانكو. ) بيت طاور َى دَى، و سثَيدبيت 

 .دَى طاور بيت، و ئَيظارى سودان باوةرة، سثَيدَى دَى طاور بيت(
الثَّاِن  عْن أيب ِوْرَوَعَة بَِِّر الَني اِهمهللاِة وفتحها ُعقبَة بِن اْْلاِرِث ريي اَّللَّ عن   -88

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّ  رعاا فَ َتَخطَّ   رِقَ اَب قال  ّهللاي  وراَء الَنُِّّ  َْ ي نِِدُنِة اْلعْصَر  فَهللاَّي ُثَّ قَاَم ُم
النَّاِس إَل بعض ُحَجِر نَائِِ   فَ َفزَع النَّاس من ورَعتِ   فخ رد َعهللا يهْي  ف رأى أن َُّه ْي ق ْد َعِجب  ا م ْن 

َْ م»ُوْرعِت   قاَل   ََِِن  ف أمْرُو بق  رواه البخ اري.« ِت ذكرو شي اا من ترْبٍ عنَدِ  فِّرِْهُ  أن ْحب
قطن ذهٍب أْو « التِِّرْب «. »وا رواُة ل   كْنُ  ِهللاَّْفُ  ا اْلبيِ  ِترباا من الصَّدقِة  فِّرِْهُ  أْن أُبَ يَِِّت 

  فبٍَّة.
طوى: مس نظَيةذا  ()يا دوويَي: ذ ئةبى سريوةعة، عوقبةيَى كورَى حارسى، 

كر، س ظا مة ن ظةةدا، و زوى رابةوو و د     () مةدينةيَى ل ث ت ثَيغةمبةةرى ئَيظارى ل 
سةلك  سوظة ضو هةظذينَيتمرؤظانرا بورى، بةر ب ذؤرَيت هندةك  كسةر ستويَى هندة
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، زظريظة دةس وان، ديت ئةو يَى ذ لةزا وى حَيبةتى بوويس، ئينا ذ لةزاتييا وى ترسيان
هزرا مةس مةذويل    بوو، مس نةظيادةس مة ل طوى: بريا مس هاتة ت تةكَى ذ ثارضةكا زَيرى 

 مس فةرمان دا بةالظكةن.، كةى
هَي بوو ل مال مس نةظيا ذ زةكاتَي ديدا يا وى: مس ثارضةكا زَيرى  ظةطَيرةكا و د 

 شةظَى مبينيتة دةس مس.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو هللاَّي ُ   َم  -89 ُ عن   ق  ال  ق ال رج  ٌل لهللان ُِّّ  الثَّال    ع ن ج  ابر ري ي اَّللَّ

َِ   قال  ُأُحٍد  أرأَُ  إْن  راٍو كنَّ « ا اْْلنَِّة  »قُتهللاُ  فأَُن َأ ت َل. ا َُ ِدِه  ُثَّ قات ل ح َّتَّ قُ  فأْلق  َْ
 متفٌق عهللاي .

رؤذا ئوحودَى طوتةة ثَيغةمبةةرى    طوى: زةالمةكى ()يا سَييَي: ذ جابرى، 
()  ئةز هامتة كوشنت، ئةز دَى ل كريَى م؟ طوى: دَى د بةحةشتَيدا  ئةطةربَيذة مس

 قةس  د دةستاندا بوون هاظَينت، ثاشى شةِر كر هةتا هاتيية كوشنت. كبى. هندة
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -90 ُ عن  قال  جاَء رجٌل إَل النُِّّ  رَة ريي اَّللَّ الرابن  عن أيب ُهُر

أْن َتَص  دََّ  وأنْ    ّ  حيٌح َش  حيٌح َُتْش    »أيص الصَّ  دقِة أْعظ  ُي أْج  راا   ق  ال  فق  ال  اي رو   َل اَّللَِّ  
ِْهْل ح َّتَّ إذا بهللَاغ ِ  اْْلهللُاُق  َم. قهللا    لُف الٍن ك ذا ولف الٍن َك َذا  وقَ ْد ك ان  ُْ اْلفقَر  وَْتُمُل اْلغ   وال 

  ْرى الطَّعاِم والشَّراِب.«  اْلمريُء » ْرى النَّفِه. و «  اْْلهللْاُق م » متفٌق عهللاي .« لُفالن 
طةوى: زةالمةةةك هاتةة دةس ثَيغةمبةةةرى    ()يةا ضةةارَي: ذ ئةةبى هةةورةيرة   

()  طوى: ئةى ثَيغةمبةرَى سودَي، كيذ سةدةقة سَيرا وَى مةزنرتة؟ طوى: تو سةدةقَى
ََ تة ل سةر بيت ،بدةى و تو يَى ساسلةم بى و تو ذ هةذارييَى برتسى، و تة هيظى  ،و د

هةبيت زةنطني ببى، و تو طريؤ نةكةى هةتا روح دهَيتة سةرَى طةريا تة ذ نوى بَيةذى:  
يةةَى  ئةةانكوبَيظةةانى يةةة ) بةةو بَيظةةانى و ئةةةو ب سةةو يةةىَ  كهنةةدةبةةو بَيظةةانى و  كهنةةدة

 ية بو هةية زَيدةى سَيكَى قةبويل نةكةى(.مرياختوري
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي أَِ َذ و ْيفاا  - 91  اْلامه  عن أنه ريي اَّللَّ عن   َأنَّ رو ل اَّللَّ 

. قَ  اَل  » ُ   م ُأح  ٍد فَق  اَل   ُِ  ُذ م  ِنِّ َه  ذا   فبَ  ُط ا أَُ  ِدُُهي  ُك  لص إنَْ  اٍن م  نهْي ُُق   ل  أَِ أَِ َم  ْن أْي
ُذُه ٍِق    فََأْحجِي اْلق ُم  فقال أَبُ  » ُِ َِ ذُه فَفهللا ق فمْن أَي ُِذه ٍقِِّ ِ   فَأ دجانة ريي اَّللَّ عن   أَِ آ

أي «  َأحج  ي اْلق   م»رواه مَهللاي.او  ي أيب دجان  ة  ع  اُك بْ  ُن ِرو  ة. ق لُ  ُ   «. بِ  ِ  َه  ام اْلُمْش  رِكنيَ 
 َأْي رؤووُهْي.«  هام اْلمشرِكني»َأي َشق «  َفهللاق ِب ِ »ت ق َُّف ا. و 

رؤذا ئوحةةةودَى شةةةريةك  ()ثَيغةمبةةةةرى  ()يةةةا ثَينؤةةةَي: ذ ئةنةسةةةى 
 ت سةو درَيةذكرن، هةةر مرؤظةةكى    هةلطرى و طوى: كى دَى ظى ذ مس وةرطريت؟ دةسةتيَ 

كةى دَى حةةقَى وى    ئةانكو دطوى: ئةز ئةز. ئينا طوى: كى دَى ب حةقَى وى هةةلطريت ) 
طةةوى: ئةةةز دَى ب حةةةقَى وى   ()دةتةةَي(؟ سةةةلك راوةسةةتيان، ئةةةبو دوجانةةةى   

 .كةرهةلطرم، هةلطرى و سةرَيت هةظث ك ضَيكةران ثَى كرن دوو 
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نَ ا أَن ه ب ن مال ٍك ري ي اَّللَّ عن   فَش ِّْ ِ  - 92 ََّادس  عن الزصبرْيِ ب ِن ع ديِّ ق ال  أَتَ ي ْ ال
ّْ رِبوا فِإن   ال أْيِت زم اٌن إالَّ والَّ ذي »إليِ  ما نهللْاق  من اْلَْجَّ اِد. فق ال   بْع ده َش ٌر من   ح َّتَّ تهللاَق  ا ا

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي. رواه البخاري.« ربَُِّّْي    ععُت  مْن نبيُِِِّّْي 
يا شةشَي: ذ زوبةيرَى كورَى عةدى، طوى: ئةم هاتينة دةس ئةنةسَى كورَى مالكى، 

()       َهنةا سةو   مة طازندا سو طةهانةدَى ذ وَى يةا مةة ذ حةةجاجى دديةت، طةوى: بي
سةرابرت نةةبيت، هوسةا    ذ وى يةَى ث ةتى وى    ئةطةرناهَيس  ب راستى ضو دةمفرةهكةن، 

ََ بووى. ()هةتا هويس دطةهنة سودايَى سو. مس ئةظة يا ذ ثَيغةمبةرَى هةوة   طو
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   - 93 رة ريي اَّللَّ عن  َأن رو  ل اَّللَّ  ََّابن  عن أيب هُر » ال

ََْعم  ال و  بعاا    ه  ل تَنَتظ  روَن إالَّ فق  راا ُمنَ  ياا  َأْو غ  ٌِن ُمْطغي  اا  َأْو مري  اا ُمفَ  داا  َأو هرم  اا ندروا ن
ََّ   اعُة َأْده     وَأم   ر  ََّ   اعة فال ه   زاا َأِو ال   دَّجَّال فش   رص َغائ   ب ُُنَتظ   ر  َأِو ال ُْ رواه « ُمْفن   داا َأو م    اتا 

 الرتمذي وقال  حدٌُ  حَن.
طوى: لةزَى ل حةةفت   ()ثَيغةمبةرى  ()يا حةفيَت: ذ ئةبى هورةيرة 

ةر دطرن، يان زةنطينييةةكا  كار و كرياران بكةن، هويس سو ل هيظييا هةذارييةكا ذبريك
و  بةر يةةان مرنةةكا ئَيكؤةةار ، يةةان ثرياتييةةكا ه ة  ر، يةان نةسةةاسييةكا سرابكةةر  سةةرداب 

ََ ب، يان دةجاَ ئةو سرابرتيس نةهاتيية دةملدةست ذى قيامةتَى  ، يانتةكرنَيهضاظةرَى 
 و قيامةى ذ هةميان طرانرت و تةحلرتة.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال ُ   م ِْي  رب   - 94 َعِط  نيَّ ه  ِذِه »الث  امن  عن    َأن رو   َل اَّللَّ 
ُ عن   ما َأحبْب  اإِلمارة إالَّ « الراُة رُجال ُْحبص اَّللَّ ورُو ل   ُفَتح اَّللَّ َعهللَا  ُدُ ِ   قال عمر ريي اَّللَّ

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي عهللاَي بن أيب طالب   ُ م ٍذ فتَاوْرُو َِا رَجاَء َأْن ُأْدع  َِا  فدعا رو ل اَّللَّ 
ها  وقاَل   ار عهللاي  شي اا  ُثَّ « امش وال تهللْاَتفْ  حَّتَّ َُفتح اَّللَّ عهللايكَ »ريي اَّللَّ عن   فَأْعطَاه ِإايَّ فََ
ق اتهللْاُهْي ح َّتَّ ُْش هدوا َأْن »َّللَّ  عهللا  م اَذا ُأقات ل النَّ اس  ق ال  وق  ْو ُهللْاتفْ   فصر   اي رو ل ا

ٍَقِِّها   ال إل  إالَّ اَّللَّ  وَأنَّ ُُممَّداا رو ل اَّللَّ  فَِإذا فعهللا ا ذلك فقْد منع ا مْنك دماَءُهْي وَأم اُِْي إالَّ 
َِّني اِهمهللا« فَ َتَاوْرو»رواه مَهللاي « وِحَابُ ُهْي عهللا  اَّللَِّ   ة  َأْي وثب  ُمتطهللاِّعاا. ه  نل

رؤذا سةيبةرَى طوى: بَيطومان سوبةهى  ()يا هةشيَت: هةر ذ وى، ثَيغةمبةرى 
ئةز دَى ئاالى دةمةس زةالمكى، حةز سودَى و ثَيغةمبةرَى وى دكةى، سودَى دَى ل سةر 

طوى: مس حةةز مرياتييةَى نةكرييةة وَى رؤذَى     ()دةستَيت وى ظةكةى، عومةرى 
َيتةة كةرن،   ههيظييةا هنةدَى داسةوازا مةس بةو ب     ب نةبيت، مس سو بو ديار و ئاشةكرا كةر،   

فرَيكةةر و داس وى، و  ()جابةةا عةةةلييَى كةةورَى ئةةةبى تةةالبى،  ()ثَيغةمبةةةرى 
و و طوتَي: هةرة و نةزظرة هةتا سودَى ل سةر دةستَيت تة ظةدكةى، عةةَ ثيضةةكَى ضة   

راوستيا و نةزظرى، كرة قَيذى: يا ثَيغةمبةرَى سودَي، ل سةر ض شةةِرَى سةةلكى بكةةم؟    
طوى: شةِرَى وان بكة هةتا شادة بدةن ضو ثةرستى نينس سودَى نةةبيت، و موحوممةةد   

ََ سةو ذ تةة ثاراسةنت، ب حةةقَى       ئةطةرثَيغةمبةرَى سودَيية،  ئةظة كر سوينا سو و مةا
 سَيبا وان يا ل دةس سودَي.موسلمانةتييَى نةبيت و ح
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 اجملاهدة بابُ -11

 بابةتآ جيهادكرنآ دطةل نةفسآ
 چڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ  قال ع تعاَل 

 [دطةل نةفسا سو، و شةيتانى و نةيارَيت دينى  ]و ئةوَيت ذ دل جيهاد ( 69)العنِّب و 
ذ بو مة كرى، ئةم دَى بةرَى وان دةينة رَيكَيت سو يَيت سَيرَي، ئةو رَيكَيت وان 

نت و هاريكارييا فب ث تةظانى و سةركة ]دطةهيننة رازيبوونا مة، و ب راستى سودَى 
  (99)اْلجر  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ  وقال تعاَل  يَى دطةل قةىيكاران.. [سو 

چ    چ  چ  وقال تعاَل سودايَى سو بثةرَيسة.  [و هندى يَى ساسى ئانكو ]و هةتا دمرى 

ب شةظ و رؤذ ناظَى سودايَى سو بينة، و سو بو  ( 8)اِزمل  چڇ  ڇ  ڇ    ڇ    
 چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ    چ وقال تعاَل  . ثةرستنا وى ظاال بكة.

بكةى، دَى  باشيَيذ هةمييان بضويكرت  و هةركةسَى تةمةى طرانييا ثرتا (7الزلزلة )
ڳ  ڳ  ڳ     ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں       ڻ  چ  وقال تعاَل   بينيت.باشيَي جزايَى وَى 

هةر سَيرةكا هويس بو سو بكةن  ( 20)اِزمل   چڻ  ڻڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ     
هويس دَى ل دةظ سودايَى سو ضَيرت و ب سَيرتر بينس، ذ سودَى خبوازن ل طونةهَيت 

ڭ  ڭ  چ وقال تعاَل   ببوريت، بَيطومان هةر سودَيية طونةه ذَيبةر و دلوظان..هةوة 

هةر ت تةكَى باشَى هويس بدةن و  ( 273)البقرة  من ارُة چڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
و ئايةى د ظى  وارايو ا الباب كثرية معهللا مة . ، سودَى ذَى ب ئاطةهة. .و بكةن مبةزَيخس

ََ حةديس:. واما اححا يث بابةتيدا طةلةكس و د ئاشكرانة.  بة
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -95 ََول  عن أيب هُر رة ري ي اَّللَّ عن  . ق ال ق ال رو  ل اَّللَّ  فا

ي ِبْشيٍء َأح بَّ ِإَِلَ ِإنَّ اَّللَّ تعاَل قال  مْن عادى ِل ولي اا. فقْد آذنتُ  نْْلْرب. وما تقرََّب ِإَِلَ عْبدِ »
تُ   ُكْن ُ  عع ُ  الَّ ذي  ِمَّا افْ تَ َرْي  عهللاْيِ   وما َُزاُل عبدي ُتقرَُّب ِإَل نلنَّ اِفل َحَّتَّ ُأِحبَّ   فَِإذا َأحبَ ب ْ

َدُه اليت َُ ْبِطش ِ َا  ورِجهللَاُ  اليت َْيِشي  ا  َوِإْن وأَلِِن َأعْ  مُن ب   وَبصره الذي ُُبِصُر ِبِ   ُو َْ َت   ُ طي ْ
ن   َُِعيذَّ ُروى نلن  ن « او تعاذِن »َأعهللَاْمتُ   وَِِنِِّ ُم ارب لَ ُ  « آذنتُ  ُ »رواه البخ اري.« ولَِ ِن اْوتَ َعاَذِن 

 ونلباِء.
طةوى: ب راسةتى    ()طةوى: ثَيغةمبةةرى    ()يا ئَيكَي: ذ ئةبى هورةيرة 

سودايَى مةزن دبَيذيت: هةركةسَى دذمنييا وةلييةكَى مس بكةى، ب راستى مةس ئةةو ب   
ت ةةةتان سةةو نَيزيكةةةى مةةةس ناكةةةةى   وشةةةِركرنَى ئاطةهةةةداركر. و بةنةةةدةيَى مةةس ب ضةةة  

ت َى مس ل سةر وى فةرزكرى، و بةردةوام بةندةيَى مس وى  ذ بس ل دةس مسسوشتظيرت
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مةس حةةذَى كةر، مةس      ئةطةةر يت، حةتا ئةز حةذَى بكةةم،  ب سونةتان دَى نَيزيكى مس ب
ََ  طوهَي دبيت، و ضاظَى وى يَى ثَى دبينيت، و دةستَى وى يَى ثَى ب هَيز وى ثاراست يَى ثَى طو

ب  ،سو ئةطةر، و دَي دةمَيداسوازَى ذ مس بكةى  ئةطةرو  دطريت، و ثَى وى يَى ثَى دضيت،
 دَى ثارَيزم. طومانمس بثارَيزيت بَى 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي فيَم ا ُْرِوُ ِ  ع ْن رب ِ   -96 الثاِن  عن أَنه ريي اَّللَّ عن  ع ن الن ُّ 
ِإَذا تق  رب اْلعْب  ُد ِإِلَّ ِش  رْباا َتقرَّبْ  ُ  ِإلَْي  ِ  ِذراع  اا  وِإَذا تق  رَّب ِإَِلَّ ذراع  اا تقرَّبْ  ُ  من    »ع  زَّ وَج  لَّ ق  ال  

 رواه البخاري.« ُتُ  هْرَوَلةنعاا  وِإذا َأاتِن ََيِْشي أَتي ْ 
ذ وَى يا ذ سودايَى سو يَى  ()ذ ثَيغةمبةرى  ()يا دوويَي: ذ ئةنةسى 

بةنةةدةيى بهوسةةتةكَى ب طوهةةداريَى سةةو  ئةطةةةرب هَيةةز و مةةةزن ظةةةدطوهَيزيت، طةةوى: 
طةةزةكَى ب   ئةطةةر نَيزيكى مةس كةر، ئةةز دَى طةةزةكَى ب دلوظةانييَى سةو نَيزيةك كةةم،         

ب دلوظانييَى سو نَيزيةك   )قوالضةكَي( طوهداريَى سو نَيزيكى مس كر، ئةز دَى قاميةكَى
راطرى، سَيرا مس ب لةةز دَى بةو هَيةت و ئَيتةة      مسسو ل سةر طوهدارييا  ئةطةركةم، و 

نَيزيكى مس بكةى ئةز دَى ثرت سَيرا دةمَى هةتا سَيرَى  وئةو ضةند س ونظيسني.) ئانك
  َى دكةمة دةه و دةها بو دكةمة حةفت سةد وثرت (ذ ئَيك وب

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -97  الثال   عن ابن عباس ريي اَّللَّ عن  قال  قال رو ل اَّللَّ 
 رواه مَهللاي.« نِْعمتاِن مغب ٌن فيهما كثري من الناس  الصحة والفرا »

طةةوى: دوو  ()طةوى: ثَيغةمبةةةرى   ()يةا سةةييَي: و ذ ئةينب عةبباسةةى،   
و بةَى   )سةاسلةمى(  ى يَيت هةيس طةلةك سةلك تَيدا يَيةت سوسةارةتس، سة مةتى   ةنيعم
 شوَ.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َك  ان ُُق   ُم ِم  َن  -98 الراب  ن  ع  ن عائش  ة ري  ي اَّللَّ عنه  ا َأنَّ النَّ  َُّّ 
َم ِم ْن  ْ تص نُن ه ذا اي رو  َل اَّللَِّ  وق ْد غَف َر اَّللَّ لَ َك َم ا تق دَّ الهللاَّْيِل حَّتَّ تَتفطَ َر قَ دَماُه  فَ ُقهللْا ُ  لَ ُ   ِْ

َِّ  َر  ق  ال   متف  ٌق عهللاي   . ه  ذا لف  ظ البخ  اري  « ِح  بص َأْن أُك   َن عْب  داا ش  ُِّ راا َأفَ  اَل أُ »َذنبِ  َك وم  ا َت
 و  ه ا الصحيحني من رواُة اُِغرية بن ُشْعَبَة.

، هند ذ شةظَى رادبوو هةتا ثَيت ()ثَيغةمبةر  ()يا ضارَي: ذ عائي ايَى 
 وى ثةق ثةةق دبةوون، مةس طةوتَي: بةو تةو ظةَى دكةةى يةا ثَيغةمبةةرَى سةودَي، و سةودىَ            
طونةهَيت تة يَيت ثَيش و ثاش يَيت ذَى بريس؟ طوى: ظَيؤةا مةا ئةةز بةندةيةةكَى زَيةدة      

 شوكردار نةم.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  »اْل امه  ع  ن عائش  ة ري  ي اَّللَّ عنه  ا أ  ا قال      -99 ك  ان رو   ُل اَّللَّ 

 ِِ َل اْلعْش ُر أحي ا الهللاَّْي َل  وأُق ظ أْههللا ْ   وج دَّ وَش دَّ ا َِ واِ راد  اْلعْش ُر  متف ٌق عهللاي  .«   ْ َزرَ وَوهللاَّي إَذا َد
ُر من شهر رمبان   ِِ َزر»اَوا ْ  ِِ اإِلزاُر وُه  ِكناٌَُة ع ن اْعتِ َزال النَِِّ اِء  وِقي َل  اُِ راُد تْش ِمريُه «  َوا

َزِري  أْي  تشمرُو َوتَ َفرَّغُ  َلُ . ذا اَمِر ِم  ْ  لهللاِعباَدِة. ُُقاُل  َشدْدُو ِِ
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دةمَى دضو د  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()، يا ثَينؤَي: ذ عائي ايَي
دةهكَيت دومياهيَيدا ذ رةمةزانَي، شةظ هةمى ب عيبادةتى ساخ دكر، و ماال سو ه ةيار  

 دكر، و سو ذ نظينا ماال سو ددا ثاش و كارَى سو بو عيبادةتى دكر.
َّ   هللاِّ  عُ  -100  َعهللَاْي   ِ  الَ   ادس  ع   ن أيب هُر   رة ري   ي اَّللَّ عن     ق   ال  ق   ال رو    ُل اَّللَّ 

اُِ  ؤِمن اْلَق  ِ يص ِ  رٌي َوَأح  بص ِإَل اَّللَِّ ِم  َن اُِ  ْؤِمِن البَّ  ِعيِ  وا ُك  لِّ ِي ْ  ٌر. اْح  ِرْا َعهللاَ    َم  ا »وَو  هللاَّي  
َفُعَك  واْوَتِعْن ِنَّللَِّ َواَل تَ ْعَجْز. وإْن أّاَبك شيٌء فاَل تقْل  َلْ  َأِنِِّ َفعهللْاُ  كاَن َكَذا وَكَذا  َوَلِِّ نْ   ُن ْ

 رواه مَهللاي.«. ُقْل  قدََّر اَّللَُّ  وَما َشاَء فَ َعَل  فَِإنَّ َلْ  تَ ْفَتُح َعَمَل الشَّْيطَان
طةوى:   ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()يا شةشَي: ذ ئةةبى هةورةيرة   

سودان باوةرَى ب هَيز ضَيرت و سوشتظيرتة ل دةس سودَى ذ سودان باوةرَى الواز، و سَير 
يا د هةردوكاندا هةى، )ضونكى هةردوو سودام باوةرن( و يَى ه ياربة ل سةر ثةرستيَن، 
و هاريكةةارييَى ذ سةةودَى خبةةوازة و بةةَى سريةتةةى تةةة نةةةطريت ذ ثةرسةةتنَى و داسةةوازا      

مةس   ئةطةةر ت تةك طةه ةتة تةة، نةبَيةذة:     ئةطةر، و ب تنَى خبوازة هاريكرنَى ذ سودَي
ََ بَيذة: سةودَى يةا  ئةظة و ئةظ نظيسةى، و هةةر ت ةتَى بظَيةت دَى كةةى، ب       ة كرباية، بة

ب قةةدةرَى نةةرازَى    ئةانكو دةرطةهَى وةسوةسا شةيتانى ظةدكةةى )  ،ثةيظا هةكة :راستى
 كةى(.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -101 ُحِجبِ  النَّاُر ِنلشََّه اِو  »الَابن  عن  َأنَّ رو ل اَّللَّ 
وه  مبعناُه  أْي  « ُحِجب ْ »َبدَل « ُحفَّ »وا رواُة َِهللاي   متفٌق عهللاي .« وُحِجبْ  اْْلَنَُّة َنَِِّارِهِ 

هللاها. َِ نَ َها َهذا اْلجاُب  فإذا فعهللَاُ  د  بينُ  وبي ْ
طوى: جةهنةم ب دخلوازييان يا  ()ثَيغةمبةرَى سودَى  ،حةفيَت: هةر ذ وى يا

هاتيية ثةرجانكرن، و بةحةشت ب نةسوشييان يا هاتيية ثةةرجانكرن. )هةركةسةَى ل   
 وى ثةرجانى بدةى دَى ضيتة تَيدا(.

َّ هللاَّ  -102 ُ عنهم ا  ق ال   ُْف َة ب ن اليم اِن  ري ي اَّللَّ ْيُ  م ن الثامن  عن أيب عب د اَّللَّ ُحَذ
َلٍة  فَافَ تَ َتَح اْلبقرة  فُقهللْا  ُرَْكُن ِعن َد اِائ ة  ُثَّ مب    فَ ُقهللْا    ََ َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َذاَو ِْل النَُِّّّ 
ََ   اَء  فَ َقرَأَه   ا  ُثَّ اْفت   تح آَل ِعْم   راَن  ُُص   هللاِّي ِ َ   ا ا رَْكع   ٍة  َفَمَب    .فَ ُقهللْا  َُ رَْك   ن  َ   ا  ُثَّ اْفت   َتح النِِّ

ؤاٍل َوأل  وإَذا َمرَّ بِتَ َع ٍذ تَ عَ فَ َقرَ  َْ ِبيٌح َوبََّح  وِإَذا َمرَّ ِب َْ  ََّذ  ُث َأَها  َُ ْقُرأُ ُمتَ َروِّالا إَذا مرَّ آِبٍَُة ِفيها َت
ُ ِلم  ن »َفَِّ  اَن رُك ُع    ْ    ا ِم  ْن ِقياِم  ِ  ُثَّ قَ  اَل  « ُو  بحاَن َريبَِّ اْلعِظ  ييِ »رك  ن َفجع  ل ُُق   ل   ِع  ن اَّللَّ

ب اا ِمَّ ا رَك ن  ُثَّ َو َجَد َفق اَل  «   ربَّنا لك اْْلمدُ ِ َده « و بحان َريبَِّ اَعهللاَ  »ُُث قَام ِقياماا طِ ُالا َقُر
 رواه مَهللاي.«. َفَِّاَن ُوُج ده َقرُِباا ِمْن ِقياِم ِ 

رازى يا هةشيَت: ذ ئةبى عةبدول  حوزةيفَى كورَى يةمانى سودَى ذ هةردوويان 
كر، دةست ب سورةتا بةقةرة كر،  ()نظَيذ دطةل ثَيغةمبةرى طوى: مس شةظةكَى  بيت

دةوام بةةوو، مةةس طةةوى: دَى  مةةس طةةوى: ل ئايةةةتا سةةةدَى دَى ضةةيتة ركةةوعَي، ثاشةةى بةةةر   
نظَيذَى ثَى كةى، هةر بةردوام بوو، مس طوى: دَى ب دومياهى ئينيت و ضيتة  ةكاركاعةت

سوانةةد، ثاشةى دةسةةت هاظَيتةةة سةةورةتا   و  ركةوعَي، ثاشةةى دةسةةت هاظَيتةة سةةورةتا نيسةةاْ  
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ََ سةو دسوانةد، و    ل سةةر ئايةتةةكا ثةاك و ثاقةذكرنا      ئةطةةر ئاليعومران سواند، و ب د
ل سةةر   ئةطةةر سودَيرا بوريبا، تةسبيحا وى دكةر و ذ كَيماسةييان ثةاك و ثاقةذ دكةر، و      

را بوريبا، ل سةر ئايةتةكا سوثاراستنَي ئةطةرئايةتةكا دوعاكرنَيرا بوريبا دوعا دكر، و 
داسوازا سوثاراستنَى ذ سودَى دكر، ثاشى ضو ركوعَى و دطوى: ثاكى و ثاقذى بو سودايَى 
مس يَى مةزن بس، و ركوعا وى هندى رابوونا وى بوو، ثاشى طوى: سودَى بةرسظا وى دا 

هةمى بو تةية، ثاشى رابوو رابوونةةكا درَيةذ    سوثاسىوى كر، سودايَى مة  سوثاسيايَى 
ا ركوعَي، ثاشى ضو سوجدَي، و طوى: ثاكى و ثاقذى بو سودايَى مس يَى بلندتر نَيزيكى ي

 بس، و سوجدا وى نَيزيكى رابوونا وى بوو.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -103 ُ عن    ق  ال  ّ  هللاَّْي  م  ن النَ  ُِّّ  التاو  ن  ع  ن اب  ن مَ  ع ٍد َرِي  َي اَّللَّ

 أْجهللِاَه َوأدَعُ . متفٌق عهللاي . وَوهللاَّي لَيهللَاةا  فََأطَاَل اْلِقياَم حَّتَّ اْمُ  َأنْ 
ث ةةت  طةةوى: مةةس نظَيةةذ شةةةظةكَى ل    () يةةا نةةةهَي: ذ ئةةينب مةسةةعودى   

ََ سو، روينمة سوارَى و وى بهَيلم. ()ثَيغةمبةرى   كر، هند درَيذ كر هةتا مس كرة د
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -104 ُْتب ُن »العاشر  عن أنه ريي اَّللَّ عن  عن رو ِل اَّللَِّ 

بَق  عمهللُا ُ  َق  واِحٌد  ُرجُن أههللُاُ  وماُلُ   ُو ب ْ متفٌق « اِْيَ  ثالثٌَة  أههللُاُ  وماُل  وعَمهللُا   فريِْجن اثناِن ُو
 عهللاي .

ل طوى: سَى ت ت  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()يا دةهَي: ذ ئةنةسى 
ََ وى و كةار و كريارَيةت وى، دوو دزظةرن و ئَيةك       دويا مريرا دضس، مرؤظَيت وى و مةا

ََ وى دَى زظرن و كار و كريارَيت وى دَى مينس.  دمينيت، مرؤظَيت وى و ما
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -105 ُ عن    ق  ال  ق  ال الن  ُّص  اْل  ادي عش  ر  ع  ن اب  ن مَ  ع ٍد ري  َي اَّللَّ

 رواه البخاري.« اْلنة أَقرُب إَل َأحدُِكي ِمْن ِشراِك نَ ْعهللِاِ  والنَّاُر ِمْثُل ذِلكَ »وَوهللاَّي  
طوى: بةحةشت  ()طوى: ثَيغةمبةرى  () يا يازدَي: ذ ئينب مةسعودى
 .ى نَيزيكرتة، و جةهنةم ذى هةر هندبو ئَيك ذ هةوة ذ قةيتانا ثَي ظا و

َّ هللاِّ  عُ الثاِن عش ر  ع ن أيب ِف راس  -106 رَبِيع َة ب ِن َكْع ٍب اَْو هللَاِميِِّ ِ اِدم رو  ِل اَّللَِّ 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   ُ عن  قال  ُكْنُ  أبيُ  من رو ل اَّللَّ  َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  وِمْن َأْهِل الصصفَِّة ريي اَّللَّ

أَو َغي ْ   َر »َك ا اْلنَّ   ِة. فق   اَل  فُقهللْا      أْو   أُلَك ُمرافَ َقتَ   « و   هللْاِن»فآتِي   ِ  ِبَ ي    ئِِ   وحاجتِ   ِ  فق   ال  
قُ هللْا      ه     َذاك. ق   ال  « أَو َغي ْ   َر ذلِ   ك  »قُ هللْا      أْو   أُلَك ُمرافَ َقتَ   َك ا اْلنَّ   ِة. فق   اَل  « ذلِ   ك 

َك ِبَِّْثرِة الَُج دِ » َِ  رواه مَهللاي.« فَأِعِنِّ عهللا  نَ ْف
يةةا دازدَي: ذ ئةةةبى فةةرياس رةبيعةةةيَى كةةورَى كةةةعبَى ئةسةةلةمى سزمةةةتكارَى       

ذ وان فةقري و ذاران بةوو يَيةت د    ئَيك بوو ذ سةلكَى سوففَى )ئانكو ()غةمبةرى ثَي
طةوى: ئةةز ب شةةظ دمامةة      ()هيظييا سَيةران(  ل  ()مزطةفتا ثَيغةمبةريظة 

مس ئامانَى دةستنظَيذشوي تنا وى و دةستئاظا وى بو دئينا، ئينا  ()دةس ثَيغةمبةرى 
طوتة مس: ذ مس خبوازة، مس طوى: ئةز داسوازا هةظالينييا تة دكةم د بةحةشتَيدا، طوى: 
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ذ بلى ظَي؟ مس طوى: ئةز داسوازا هةظالينييا تة دكةم د بةحةشتَيدا، طوى: ذ بلى ظةَي؟  
 .ب طةلةك سوجدةيان ةكارييا مس ل سةر سو بكمس طوى: هةر ئةوة. ئينا طوى: ثا هاري

ُ َق  اُل  أبُ    عْب  ِد ال  رَّ ِن ثَ   ْ نَن م  ْ َل رو   ِل اَّللَِّ  -107 الثال    عش  ر  ع  ن أيب عب  د اَّللَّ ُو
َص ُج ِد   َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي ُق  ل  عهللاي َك ِبَِّثْ رِة ال َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال  ِعْعُ  رو َل اَّللَّ 

ِطيَ ةا  َِ ُ ِ َا درجةا  وحخَّ عْنَك ِ َا  ُجد َّللَِّ وْجدةا إالَّ رَفعَك اَّللَّ َْ  رواه مَهللاي.« فِإنَّك َلْن َت
يا سَيزدَي: ذ ئةبى عةبدول  و دبَيذن: ئةبو عةبدولرةمحان سةوبان ئازاكرييَى 

دطةةوى: طةلةةةك   ()طةةوى: مةةس طةةول ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى بةةوو     ()ثَيغةمبةةةرى 
ببة )يان سوجدةيَيت سو د نظَيذاندا درَيذ بكة( ب راستى تو ضو سوجدةيان  سوجدةيان

بلنةد نةكةةى و طونةهةةكَى ثةَى ذ تةة      ثلةيةةكي  سةودَى تةة ثةَى     ئةطةربو سودَى نابةى 
 نةوةرينيت.
َْ ٍر اَو هللَاِميِِّ  ري ي اَّللَّ عن    ق ال   -108 َّ ْف اَن عب ِد اَّللَّ ب ن ُب الرابن عش ر  ع ن أيب 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  قال رو ُل اَّللَّ  َُ َن عمهللاُ  »  ُر النَّاِس َمن ط اَل عُم ُره َوَح ي ْ رواه الرتم ذي  « َِ

ر»وقال حدٌُ  حٌَن. َْ  ببي الباِء ونلَني اِهمهللاة.«  ُب
طوى:  ()يا ضاردَي: ذ ئةبى سةفوان عةبدول يَى كورَى بوسرَى ئةسلةمى 

يةَى ذييةَى وى درَيةذ بةووى، و كةار و       ئةةوة  طوى: ضةَيرتينَى مرؤظةان   ()ثَيغةمبةرى 
 كريارَيت وى باش و بنةجه و دورست هاتني.

اْلامه عشر  عن أنٍه ريي اَّللَّ عن   قال  غَ اب عمِِّ ي أَنَ ُه ب ُن النَّْب ِر ري ي  -109
ُ عن      ع   ن ِقت   اِل ب   دٍر  فق   ال  اي رو    َل اَّللَّ ِغْب     ع   ن أوَِّل ِقت   اٍل قَاتهللْا   َ  اُِش   رِِكنَي  ُ  اَّللَّ لَ   ِ ِن اَّللَّ

َْ هللِاُم ن فق ال  الهللاَُّه يَّ  ُِ أْشَهَدِن قتاَل اِشركني لَ رُيَُِنَّ اَّللَُّ م ا أّ نُن  فهللام ا ك اَن ُ  ُم ُأح ٍد اْنَِّش َ  ا
ّْ  َحابَ  وأب  رأُ إلَْي  َك ِمَّ  ا ّ  نَن َه  ُؤاَلِء ُع  ِن اُِْش  رِِكنَي ُثَّ تَ َق  دَّ  َم أْعتَ  ِذُر إلْي  َك ِمَّ  ا ّ  َنن َه  ُؤالِء َُ ْع  ِن أ

ُحٍد. فَاْوتَ ْقبَ هللَاُ  وْعُد ْبُن ُمعاٍذ  َفقاَل  اي وْعُد ْبَن مُعاٍذ اْْلنَُّة وَربِّ الِّْعبِة  ِإىِن أِجُد ِرَْحَها ِمْن ُدوِن أُ 
َِ بِ   ِ  ِبْب   عاا وا   اِننَي َي   ْربةا  ق   ال و   ْعٌد  َفَم   ا اْو   َتطْعُ  اي رو    ل اَّللَّ ماّ   َنَن  قَ   اَل أن   ٌه  َف ج   ْد

ََّيِ   أْو طَ  ْهٍي  ووجْدُِه َقد قُِتَل َومثَّ َل بِ ِ  اُِش رُِك َن َفم ا عرفَ ُ  َأح ٌد ِإالَّ ِنل ْعَنةا ِبُرْمٍح  أو رْميةا بَِ
ُتُ  بِبَنانِِ . قال أنٌه  ُكنَّا نَرى أْو َنُظنص أنَّ َهِذِه ارَُة نزَلْ  فيِ  َوِا أْشباِهِ    ِْ ِمَن اُِْؤِمِننَي رِج اٌل ُأ

ُروى « لَ رُيَُنَّ اَّللَُّ »[ إَل آِره ا. متف ٌق عهللاي .ق ل    23]اَح زاب   وا اَّللَّ عهللَاي  ِ ّدُق ا ما َعاَه دُ 
ُ َذِلَك ِلهللانَّاِس  وُرِوى بفتحهما  ومعناه ظاهر  واَّللَّ أعهللاي.   ببي الياِء وكَر الراِء  أي لَُيْظِهرنَّ اَّللَّ

 ()طوى: مامَى مس ئةنةسَى كورَى نةزرى  ()يا ثازدَي: ذ ئةنةسى 
شةِرَى بةدرَى نةهاتبوو، طوى: يا ثَيغةمبةةرَى سةودَى ئةةز شةةِرَى ئَيكةَى يةَى تةة دطةةل         

سودَى شةِرَى هةظث ك ضَيكةران ب رزقَى  ئةطةرهةظث ك ضَيكةران كرى نةهاتبووم، و 
مس كر، دَى سودَى بينيت كا ئةز دَى ض كةم، ظَيؤا دةمَى بووية رؤذا ئوحودَي، موسلمان 

، طوى: ياسودَى ئةز داسوازا لَيبورينَى ذ تة دكةةم ذ ظةَى يةا ظةان     ثاشظةضون و شكةسنت
ثَى هةظث ك  مةرةمثَى هةظالَيت وينة، و ئةز يَى بةرمية ذ ظَى يا ظان كرى  مةرةمكرى 
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ضَيكةرن، ثاشى ثَي ظة ضو، سةةعدَى كةورَى مةةعازى كةفتةة بةرسةينطَى وى، طةوى: يةا        
دايَى كةعبَى كةمة، ب راسةتى بَيهنةا   سةعدَى كورَى مةعازى ئةظة بةحةشتة ئةز ب سو

بةحةشتَى ل ئوحودَى يا دهَيتة مس. سةعدى طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى ئةةز نةشةيام   
ََ ديةنت ب دربَيةت         وَى بكةم يا وى كرى، ئةنةسى طةوى: مةة هةشةتَى و ت ةتةك بةريس 

و هةظث ك  شريى، يان ب لَيدانا رومَى يان ب هاظَيتنا تريَي، و مة ديت يَى هاتيية كوشنت
و ئةندامَيت لةشَى وى طوهةورى بةوون و   وضَيكةران تةرمَى وى زَيدة كرَيت كربو، )ئانك

ذَيظةةة كربةةوون( كةسةةةكَى نةنياسةةى سوي ةةكا وى نةةةبيت ب سةةةرَى تلَيةةت وى نياسةةى.   
ئةنةسى طوى: مة دديت يان مة هزر دكر ئةظ ئايةتة د راستا ويدا و يَيت وةكى ويدا يا 

د نةةاظ سةةودان باوةرانةةدا  اُِ  ْؤِمِننَي رِج  اٌل ّ  دُق ا م  ا َعاَه  ُدوا اَّللَّ عهللَاي  ِ  ِم نَ هاتييةةة سةةوارَى 
 هندةك زةالم يَيت هةيس ئةو ثةميانا وان دطةل سودَى دايى، ب جه ئينا.

ُ عن    -110 الَادس عشر  عن أيب مَع د ُعْقَبَة بن عمرٍو اَنصاريِّ الب دريِّ ري ي اَّللَّ
. َفَجاَء رَُجٌل فَ َتَصدََّ  ِبَشْيٍء َكِثرٍي فَ َقاُل ا   َّا نَ َزَلْ  آُُة الصَّدَقِة ُكنَّا ُ َاِمُل َعهللَا  ظُُه رِِ ُمراٍء  قال  

َِ  ُر فَ َتَص  دََّ  ِبَص  اٍع فق  الُ  الَّ  ِذَُن َُ هللْاِم  ُزوَن  ا  إنَّ اَّللَّ َلغَ  ِِن  َع  ْن ّ  اِع َه  َذا  فَ نَ َزلَ  ْ  وج  اَء رَُج  ٌل آ
[. متف  ٌق عهللاي   . 79 ت ب  ة]ال اُِطَّ   ِِِّعنَي ِم  َن اُِ  ْؤِمِننَي ِا الصَّ  َدقَاِو َوالَّ  ِذَُن اَل جَيِ  ُدوَن إالَّ ُجْه  َدُهيْ 

َِ عهللا  َظْهرِِه ِنَْجَرِة  َوَُ َتَصدَُّ   ا.ببي الن ن  ونْلاِء اِهمهللاة  َأْي َْحِْمُل أَ « وُ َاِملُ »  َحُد
 ئةانكو يا شازدَي: ذ ئةبى مةسعود عوقبَى كورَى عةمرويَى ئةنسارى يَى بةدرى )

َى ئايةةتا سةةدةقَى هاتييةة    طةوى: دةمة   ()يَى ث كدارى د شةِرَى بةدرَيةدا كةرى(   
سوارَى مة حةماَ دكر دا سةدةقان بدةيس، زةالمةك هاى ت تةكَى مةزن كرة سةدةقة، 
طوتس: روميةتكةرة، و زةالمةكَى دى منةك كرة سةدةقة، طوتس سودَى منةى ب منا ئةظى 

 ِا الصََّدقَاِو َوالَِّذَُن اَل جَيِ ُدوَن الَِّذَُن َُ هللْاِمُزوَن اُِطَّ ِِِّعنَي ِمَن اُِْؤِمِننيَ نينة، ئةظة هاتة سوارَى 
 ضةةةكييان ددةنةةةة سةةةودان بةةةاوةران، ذ دل و طيةةةان    [دوِروييَيةةةت  ]ئةةةةو  إالَّ ُجْه   َدُهيْ 

، و [ذ بو رازيبوونا سودَيية  دبَيذن: ئةظة بو روميةتييَيية نة ]سةدةقةيان ددةن  [طةلةك  ]
 [وِروى ود ]ئةةةوَيت ضةةو نةةةبينس بةةدةن ذ بلةةى ثَيضةةَيبوونا سةةو،   [ذ سةةودان بةةاوةران  ]

، سودَى ئةو [و دبَيذن: سودَى ضو ثاكى ب ظَى كَيمَى نينة  ]تِرانةيان بو سو ثَى دكةن 
 جزادان ل سةر تِرانةيَيت وان، و ئيزايةكا ب ذان و دذوار بو وان هةية.

بيع  َة ب  ِن ُُز  َد  ع  ن َأيب إدُر  ه الَ  اَبن عش  ر  ع  ن و  عيِد ب  ِن عب  ِد العُز  ِز  ع  ن رَ  -111
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي فيما َُ ْروِ  ُ عن   عن النَُِّّّ  ى اْلَْ اَلِنِِّ  عن َأيب َذرٍِّ ُجْنُدِب بِن ُجَناَدَة  ريي اَّللَّ

ي َوَجعَ  »َعِن اَّللَِّ تبارَك وتعاَل أن  قال   َِ َنُِّْي ُُمَرَّماا َفاَل اي ِعَباِدي ِإِنِِّ َحرَّْمُ  الظصهللْاَي َعهللَا  نَ ْف هللْاُتُ  بَ ي ْ
ْن َتظاُِ ا  اَي ِعَباِدي ُكهللاصُِّي َيال  ِإالَّ َمْن َهَدُْ تُ ُ   فَاْو تَ ْهُدوِن أْه دُكْي  اَي ِعبَ ادي ُكهللاصُِّ ْي ج ائٌن ِإالَّ م 

  َُ َُ   ِن أْك ََ  ْ تُُ  فَاْوَتِّْ ُِّْي  اَي أطعمتُ     فاْو  تْطعم ِن أطعْمِّ  ي  اي عب  ادي كهللاِّ  ي َع  اٍر إالَّ ِم  ْن َك
يع اا  فَاْو تَ ْغِفُروِن أْغِف ْر َلُِّ ْي  اَي ِعبَ اِدي وَ  ِعَباِدي إنَُِّّْي ُُتِْطُ  َن ِنلهللاَّْيلِ  َِ أْغِف ُر ال ذصنُ َب عَِ الن ََّه اِر َوَأ

َفُع  ِن  اَي ِعبَ اِدي لَ ْ  أَ  هللُاغُ  ا نَ ْفِع ي فَ تَ ن ْ هللُاُغ ا ُيرِِّي فَ َتُب رصوِن  َولَ ْن تَ ب ْ ِِ رُكْي  ِإنَُِّّْي َلْن تَ ب ْ نَّ أوََّلُِّ ْي وآ
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ُِّْي َوِجنَُِّّْي َكانُ ا َعهللَا  أتَق  قهللاِب رجٍل واحٍد منِّي ما زاَد ذلَك ِا ُمهللاِّي شي اا  اي ِعَباِدي ل   ََ َوإْن
ََُِّي وجنُِّْي َكان ا َعهللَا  أْفَج ِر قَ هللْا ِب رَُج ٍل َواِح ٍد ِم ْنُِّْي َم ا نَ َق َص َذلِ َك ِم ْن  َأنَّ أوَّلِّي وآِرَُكي وإن

َّ عيٍد َواح ٍد  فََ أُل ِن ُمهللْاِِّ  ََ ُِّْي َوِج نَُِّّْي  قَ اُم ا ِا  ِِ رُكْي َوإْن ي َشْي اا  اَي ِعبَ اِدي لَ ْ  َأنَّ َأوََّلُِّ ْي َوآ
َل البَ  ِِ ِِْخَيُخ ِإَذا ُأْد ُقُص ا ألََتُ   َما نَ َقَص َذِلَك ِمَّا ِعْنِدي ِإالَّ َكَماَ َُ ن ْ َْ اٍن َم ْحَر  اَي فَأْعطَْيُ  ُكلَّ إنَْ
رْياا فَ هللْاَيْحِمِد اَّللَّ  وَ  َِ َها  َفَمْن َوَجَد  ا ِهَي أْعَماُلُِّْي ُأْحِصيَها َلُِّْي  ُثَّ أَوفِّيُِّْي إايَّ َم ْن َوَج َد ِعَباِدي إَّنَّ

 ُ ََ َر َذِلَك َفاَل َُ هللُا َمنَّ إالَّ نَ ْف قَاَل وعيٌد  كان أب  إدُر ه إذا ح دََّث   ذا اْل دُ  َجثَ ا َعهللاَ   «. َغي ْ
ن  ا ع  ن اإلم  ام أ   د ب  ن حنب  ل ر     اَّللَّ ق  ال  ل  يه َه  ل الش  ام ح  دُ   رُكبتي   . رواه مَ  هللاي. ورُو

 أشرر من هذا اْلدُ .
يا هةظدَي: ذ سةعيدَى كورَى عةبدولعةزيزى، ذ رةبيعةيَى كورَى يةزيدى ذ ئةبى 

ذ ثَيغةمبةةرى   ()ئدريسَى سةوالنى ذ ئةةبى زةرى، جونةدوبَى كةورَى جونةادةى،      
() ا ذ سودايَى سو، يَى ب هَيز و مةزن ظةدطوهَيزيت، طوى: طةَ بةندةيَيت ذ وَى ي

وةدا ذى يةا  هةة مس، مس زؤردارى و ستةم ل سةر سو يةا حةةرام كةرى، و مةس د ناظبةةرا      
حةرام كرى، ظَيؤا ستةمَى ل ئَيك و دوو نةكةةن، طةةَ بةنةدةيَيت مةس هةويس هةةمى د       

تةرَيكرنَى ذ مةةس خبةةوازن دَى هةةةوة بةرزةنةةة، ئةةةو نةةةبيت يةةَى مةةس راسةةتةرَيكرى، راسةة 
راستةرَيكةم، طةَ بةندةيَيت مس هويس هةمى يَيت برسينة، ئةو نةبيت يَى مس سوارن 
دايَي، سوارنَى ذ مس خبوازن، دَى سوارنَى دةمة هةوة، طةَ بةندةيَيت مس هويس هةةمى  

لكان كةمة يَيت رويسس، ئةو نةبيت يَى مس جلك كرينة بةر، جلكان ذ مس خبوازن، دَى ج
بةةر هةةوة، طةةةَ بةنةدةيَيت مةس هةةويس ب شةةظ و رؤذ طونةةهان دكةةةن، و ئةةز هةةةمى        
طونةهان ذَى دبةم، داسوازا طونةه ذَى برنَى ذ مس بكةن، دَى طونةهَيت هةةوة ذَى بةةم،   
طةَ بةندةيَيت مس هويس ناطةهنة زيانا مةس هةةتا زيانةا مةس بكةةن، و هةويس ناطةهنةة        

يةةَى ئَيكةةَى و يةةَى  ئةطةةةرطةهيننةةة مةةس، طةةةَ بةنةةدةيَيت مةةس مفةةايَى مةةس هةةةتا مفةةاى ب
ََ زةالمةَى ذ   هدومياهيكَى ذ هةوة، و مرؤظ و ئةجنَيت هةةوة هةةمى ب    هةةوة  َينةة سةةر د

 ئةطةرسودَى ترسرت ، ئةظة ضو ذ ملكَى مس زَيدة ناكةى، طةَ بةندةيَيت مس ن ذ هةمييا
ََ   هيَى ئَيكَى و يَى دومياهيكَى ذ هةةوة، و مةرؤظ و ئةةجنَيت هةةوة هةةمى ب      َينةة سةةر د

، ئةظة ضو ذ ملكَى مس كَيم ناكةى، طةَ بةندةيَيت مس ن سرابرتهةميياهةوة زةالمَى ذ 
يَى ئَيكَى و يَى دومياهيكَى ذ هةوة، و مرؤظ و ئةجنَيت هةوة هةمى ل دةشتةكَى  ئةطةر

داسوازَى ذ مس بكةن، و ئةز هةر مرؤظةكى داسوازا وى بدةمَي، ئةظة  ب تنَى راوةسنت و
 ئةطةةر ضو ذ وَى يا ل دةس مس كَيم ناكةى، تةمةى وَى نةبيت يا دةرزيك كةَيم دكةةى،   

دويةا كةار و كريارَيةت    ل بكةنة د دةريايَيدا، طةَ بةندةيَيت مةس جزايةَى هةةوة بةةس     
جزايةَى ب دورسةتى دةمةة هةةوة، ظَيؤةا       هةوةية، ئةز بو هةوة دثارَيزم، ثاشةى ئةةز دىَ  

 سودَى بكةةى، و هةركةسةَى ت ةةتةكَى دى ديةت بةة    سوثاسةةياهةركةسةَى سَيةر ديةةت بة     
سو ثَيظةتر نةكةى(. سةعيدى طوى:  ذب  طازندا  ئانكولةومةيييا سو ثَيظةتر نةكةى، )

هةةةر طاظةةا ئدريسةةى ئةةةظ حةديسةةة طوتبةةا، دكةفتةةة سةةةر ضةةوكَيت سةةو. و مةةة ذ ئيمةةام   
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ثَى ببةى طوى: سةلكَى شامَى ضو  دلوظانيَيمحةدَى كورَى حةنبةَ ظةطَيراية سودَى ئة
 حةديس ذ ظَى حةديسَى ب قةدرتر نينس.

 مرر العُاحلثِّ على االزدياد من اخلري يف أواخِ بابُ -12

 بابةتآ طةرمكرن و ثالدانآ ل سةر زيَدةكرنا خيَرآ ل دومياهيكا ذى
 

)فاطر  من  چې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ چ  قال ع تعاَل 
كو يَى بظَيت تَيدا ل سو  نةدا هةوة، [د دنيايَيدا  ]ما مة هند دةرفةى و ذى (  37ارُة

قال ابن عباس واحملقق ن  معناه  أْو نعمركي ، و ثَيغةمبةر ذى بو هةوة هاتبوون بزظريت
ده اْلدُ  الذي ونذكره إن شاء ع  ُؤ ئينب عةباس دبَيذيت و زانايَيت  تعاَل .وتني ونة  ُو

ظةكولةر: رامان ئةوة: ما مة ذييَى هةوة نةطةهاندة شَيست ساالن. و ئةظ حةديسَيت ئةز 
وقيل معناه  ااِن عشرة ونة . وقيل  أربعني  دَى بَيذم ئزنةها سودَى ث تةظانييا ظَى دكةن.

و هاتيية طوتس، رامانا وَي:  أُبا ونة . قال  اْلَن والِّهللاُّ ومَرو   ونقل عن ابن عباس 
هةذدة سال، و دبَيذن: ضل سال، حةسةن و كةلبى و مةسروق ظَى دبَيذن، و هةر ئةظة ذ 

ونقهللا ا أن أهل اِدُنة كان ا إذا بهللاغ أحدهي أربعني ونة  ئينب عةباسى ذى هاتيية ظةطوهازتس
طةه تبا ضل  نك ذ وائَي ئةطةرو سةلكَى مةدينةيَي،  تفر  لهللاعبادة . وقيل ه   البهللا   .

وئ   چوق ل  تعاَل   بال  بوونة. مةرةمسالييَى سو بو ثةرستنَى ظاال دكر، و دبَيذن: 

قال ابن عباس واْلمه ر  ه  النُّ ّهللا  ع بو هةوة هاتبوون  و ثَيغةمبةر ذى  چوئ 
و  باسئينب عة .عهللاي  ووهللاي . وقيل  الشيب . قال  عِّرمة وابن عيينة وغرياا  وع أعهللاي 

. و دبَيذن: موى يَيت سثينة. ئةظة ()ثَيغةمبةرة  ثرتيا زانايان دبَيذن: مةبةست
 طوتنا عيكرمية و ئينب عويةينةية و هندةكَيت دى، و سودَى ضَيرت دزانيت.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   -112 وأمَّا اَحادُ  ف اَوَّل  ع ن َأيب هُر رة ري ي اَّللَّ عن    ع ن النَّ ُِّّ 
َر أجهللَا  حَّت بهللَاَغ ِوتِِّنَي ونةا » وَوهللاَّي قال  َِّ ُ إَل اْمِرىٍء أ  رواه البخارى.« أْعَذَر اَّللَّ

َة. ُُقال  أْعَذَر الرَُّجُل إذا بهللاَغ الغاُة  ْ ُرْتْك َل  ُعْذراا إذ أْمَههللَاُ  هِذِه اُِدَّ َْ قال العهللاماُء معناه  
 ا اْلُعْذِر.

طةوى: سةةودَى   ()ذ ثَيغةمبةةةرَى سةودَى   () يةا ئَيكةَي: ذ ئةةبى هةورةيرة    
بو وى مرؤظى نةهَي ن يَى مرنا وى ظةهَي ى هةتا ذييَى وى طةه تيية  و بهانة هةجةى

 شَيست سالييَي.
هللُا  الثاِن -113 ِِ   عن ابن عباس  ريي اَّللَّ عنهم ا  ق ال  ك ان عم ر ري ي اَّللَّ عن   ُُ ْد

ُُِل َه ِذا معن ا ولنَ  ا أبْ نَ اء ِمثْ هللاُ     فق  ال َم ن أْش يا  بْ دٍر  َفِّ  أنَّ بْعَب ُهْي وج َد ِا  َ َُ ْد  نفَ   فق  ال  ِْ
عم  ُر  ِإنَّ  ُ  م  ن حْي  ُ  عهللِاْم  ُتْي  ف  َدَعاىن ذاَو َُ   ْ ٍم فَ  أْدِهللَا  معُه  ْي  فم  ا رأَُْ  ُ  أنَّ    دع  اىن ُْ م ِ  ٍذ ِإالَّ 

[ فق   ال  1]الف   تح   اْلَف   ْتحُ إذا ج   اَء َنْص  ُر اَّللَِّ و  لِ  رُيُُِهْي ق   ال  م   ا تق ل   ن ا ق    ل اَّللَّ تع   اَل  
نَ ا. وو ََِّ  بعب ُهْي فهللا ي ُُق ْل ش ي اا فق ال  َْ تَ ْغِفره إَذا َنص رَِ وفَ  َتَح عهللَاي ْ بَعُبُهْي  أِم ْرَِ َ َْم ُد اَّللََّ وَن
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َّ هللاِّ   َل  أَكذلك تق ل اي ابَن عب اس   فقهللا    ال. ق ال فم ا تق  ل   قهللا    ُه   أج ُل رو  ِل اَّللَّ 
ْمِد  وذلك عالمة أجهللِاك  إذا َجاَء َنْصُر اَّللَِّ واْلفتحُ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  أْعهللاَم  ل  قال   بِِّْح ٍِ ََ َف
[ فق  ال عم  ر ري  ي اَّللَّ عن     م  ا أْعهللاَ  ي منه  ا إالَّ م  ا  3 ] الف  تح  رَبِِّ  َك واْو  تْغِفْرُه ِإنَّ    ك  اَن تَ    َّانا 

  تَ ُق ل. رواه البخارى.
طةةوى: عومةةةرى  رازى بيةةتيةةا دوويةةَي: ذ ئةةينب عةباسةةى، سةةودَى ذ هةةةردوويان  

() وان ََ طوتس:  ،ئةز دطةل روى سثييَيت بةدرَى دكرمة دذؤرظة، هندةكان ضو د
ئينةا    دذؤرظةة و مةة ذى كورَيةت وةكةى وى يَيةت هةةيس؟       ةدكةتة مة ئةظى دطةل  ضىبو

عومةرى طوى: ب راستى ئةو يَى وةساية وةكى هويس دزانس )ني انكرنة بو زانينا وى يان 
( رؤذةكَى طازى مس كةر و ئةةز ئَيخسةتمة دطةةل     ()مرؤظانييا وى دطةل ثَيغةمبةرى 

ا ني ا وان بدةى كا ئةز وان، مس نةديت وى، وَى رؤذَى طازى مس كر بو هندَى نةبيت، د
 چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  يَى ضاوامة، طوى: هويس ض د طوتنةا سودَيةدا دبَيةذن   

هاتييةة كةرن ئةةم شةوكرا سةودَى بكةةيس و        امة يى فةرماناهندةكان طوى:  (1لنص ر  )ا
ئةم سةر ئَيخستني. و هندةك بَى دةنط بوون  ئةطةرداسوازا طونةه ذَيلنَى ذَى بكةيس، 

طوى: ثا  ، و ضو نةطوى. ئينا طوتة مس: تو ذى وة دبَيذى يا ئينب عةباس؟ مس طوى، نةْْْْْْْ
ڦ  ڄ  چ ني ا دا طوتَي:  ()تو ض ديَيذى؟ مس طوى: ئةو دومياهيكا ثَيغةمبةريية 

ئةظةة   هةاى، ظةكرنا مةكةهَى بو تةة   تنا سودَى وفئةطةر سةركة چڄ  ڄ  ڄ  
 ( 3النصر  ) چڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ      ڌ  ڎ  چني انا دومياهيكا تةية 

كة، و داسوازا لَيبورينَى بسو بو ديار سوثاسياهنطى سودَى ذ هةمى كَيماسييان ب و، و 
 وةرطر. ذَى بكة، ضونكى بَيطومان ئةوة يَى هةر تةوبة

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -114 َّ  هللاَّ  رو   ُل اَّللَّ  الثال     ع  ن عائش  َة ري  ي اَّللَّ عنه  ا قال     م  ا 
ُو ْبحانك رب َّنَ ا » إالَّ ُق  ل فيه ا   إَذا َج اَء نْص ُر اَّللِِّ واْلَف ْتُح  وَوهللاَّي ّالةا بْعد َأْن نَزلَ ْ  عهللَاْي ِ  

ْمِدَك  الهللاَُّهيَّ اْغِفْر َل    متفٌق عهللاي .« وٍِ
ث ةةتى ئةةةظ  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()يَي: ذ عائي ةةايَى يةةا سةةَي

 ئايةتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ظةكرنا مةكةهَى بو تة  تنا سودَى وفئةطةر سةركة ) چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ 

ْم  ِدَك  الهللاَُّه  يَّ اْغِف  ْر َل » تَيةةدا نةةة طوتبةةا  ئةطةةةر( نظَيةةذ نةكرييةةة هةةاى  «ُو  ْبحانك رب َّنَ  ا وٍِ
كَيماسييان ثاك و ثاقذ دكةم و ب هاريكارييا تة، يا سودَى ئةز تة ذ هةمى سودايَى مة 

  طونةهَيت مس ذَى ببة.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُُِِّْثر أْن َُ ُق ل ِا رُك ِع   وا رواُة الصحيحني عنها  كان رو ل اَّللَّ 

 ُتأوَّل اْلُقْرآن. «ُوْبحاَنَك الهللاَُّهيَّ رب ََّنا َوٍْمِدَك  الهللاَّهيَّ اْغِفْر ِل » وُوُج ِدِه  
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ْم  ِد أْي  ُْعم  ل َم  ا ُأِم  َر بِ  ِ  ا اْلُق    رآِن ا ق لِ  ِ  تع  اَل  « ُت  أوَّل اْلُق  ُرآَن » مع      فََ  بِِّْح ٍِ
 .ربَِّك واوتَ ْغِفْرُه 
زَيدة د  ()سةحيحةيناندا هةر ذ وَى هاتيية: ثَيغةمبةرَى سودَى  ظةطَيراو د 

ْمِدَك  الهللاَُّه يَّ اْغِف ْر َل »  ركوع و سؤودَيت سودا دطوى: ئةةز  سودايَى مة  «ُوْبحانك رب ََّنا وٍِ
تة ذ هةمى كَيماسييان ثاك و ثاقذ دكةم و ب هاريكارييا تة، يا سودَى طونةهَيت مس ذَى 

 قورئان ب جه دئينا. ئانكوببة، كار ب قورئانَى دكر 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو   هللاَّي ُُِّْثِ  ُر أْن َُق   َل قْب  َل َأْن ََيُ   َو  وا رواُ  ة َِ  هللاي  ك  ان رو   ُل اَّللَّ 

ْمِدَك  أْوتَ ْغِفرَك وأُت ُب إلَْيَك » قال  عائشُة  قهللا    اي رو  َل اَّللَّ م ا ه ِذِه «. ُوْبحاَنَك الهللاَُّهيَّ وٍِ
ڦ  چ ُته  ا ُجِعهللاَ  ْ  ِل عالم  ٌة ا أمَّ  يت إذا رَأُُته  ا قهللا» الِّهللِاَم  اُو الَّ  يت أرَاَك أْح  دثْ َتها َتقِ   ا   ق    ال  

 «.إَل آِر الَ رة چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
 بةةرى مبريةت زَيةدة دطةوى:     ()موسلميدا: ثَيغةمبةرَى سودَى  ظةطَيرةكاو د 

ْمِدَك  أْوتَ ْغِفرَك وأُت ُب إلَْيكَ » ئةز تة ذ هةمى كَيماسييان سودايَى مة  . « ُوْبحاَنَك الهللاَُّهيَّ وٍِ
ثاك و ثاقذ دكةم و ب هاريكارييا تة، ئةز داسوازا طونةه ذَيلنةَى ذ تةة دكةةم و تةوبةة     
دكةمة تة. عائي ايَي. طوى: مس طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى ئةظة ض ثةيظس ئةز دبينم 

ان مةس ئةةو ني ة    ئةطةةر نوى تو دبَيذى: طوى: بو مس يَى كريية ني ان د ئوممةتا مندا 
ظةةةكرنا  تنا سةةودَى وفئةطةةةر سةةةركة ) چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ ديةةت بَيةةذم 

 ( هةتا دومياهيكا سورةتَي.مةكةهَى بو تة هاى
َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي ُُِّْثِ   ُر ِم   ْن قَ    ْ ِل    ُو   ْبحاَن اَّللَِّ » وا رواُ   ة ل      ك   ان رو    ُل اَّللَّ 

ٍَْمِدِه. أْوتَ ْغِفُر اَّللَّ َوأَُت ُب إلَيْ  قال   قهللا   اي رو َل اَّللَّ  َأرَاَك ُتِِّْثُر ِمْن قَ ْ ل  ُوْبَحاَن اَّللَِّ «.   و
ِْ   ربِن ريبِّ أِنِِّ َو  أَرى عاَلَم  ةا ِا ُأمَّ  يت فَ  ِإَذا رأُْ ُته   ا » وٍْم  ِدِه  أْو  تْغِفر اَّللَّ وأتُ   ُب إلْي  ِ    فق  ال   أ
ٍَْمِدِه  أْوتَ غْ  إَذا َج اَء َنْص ُر اَّللِِّ ِفُر اَّللَّ َوأُت ُب إلَْيِ   فَ َق ْد رَأَُْ ُته ا  أْكثَ ْرُو ِمن قَ ْ ِل  ُوْبحاَن اَّللَِّ و

هللُا َن ِا ِدُ ِن اَّللَِّ أفْ َ اجا ا  فََ بْح ٍْم ِد ربِِّ َك واْو َتغِفْرُه  فَ ْتُح َمََِّّة   واْلَفْتُح  ُِ ورأُْ َ  النَّ اس ُ ْد
 .إنَُّ  كاَن ت َّانا 
ُوْبحاَنَك » زَيدة دطوى: ()ديدا هةر يا وى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ظةطَيرةكاو د 

ْمِدَك  أْوتَ ْغِفرَك وأُت ُب إلَْي َك  ئةز تةة ذ هةةمى كَيماسةييان ثةاك و     سودايَى مة  .«الهللاَُّهيَّ وٍِ
ثاقذ دكةم و ب هاريكارييا تة، ئةز داسوازا طونةه ذَيلنَى ذ تةدكةم و تةوبة دكةمة تة. 

ُوْبحاَنَك الهللاَُّهيَّ » تو زَيدة دبَيذى:ئةز تة تة دبينم طوى: مس طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى 
ْمِدَك  أْوتَ ْغِفرَك وأُت ُب إلَْي كَ  ئةز تة ذ هةمى كَيماسةييان ثةاك و ثاقةذ    مة  سودايَى . « وٍِ

دكةم و ب هاريكارييا تة، ئةز داسوازا طونةه ذَيلنَى ذ تةة دكةةم و تةوبةة دكةمةة تةة.      
مس  ئةطةرني انةكَى د ئوممةتا سودا ببينم، دَى طوى: سودايَى مس يَى طوتيية مس ئةز 
ْم  ِدَك  أْو  تَ ْغِفرَك وأتُ   ُب إلَْي  َك ُو  ْبحاَنَك الهللاَُّه  يَّ »ئةةةو ني ةةان ديةةت ئةةةز زَيةةدة بَيةةذم     «.وٍِ
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ئةز تةة ذ هةةمى كَيماسةييان ثةاك و ثاقةذ دكةةم و ب هاريكارييةا تةة، ئةةز          سودايَى مة 
ڦ  ڄ  چ  داسوازا طونةه ذَيلنَى ذ تةدكةم و تةوبة دكةمة تة. و مس ئةو ني ان ديت

 (ظةةةكرنا مةكةةةهَى بةةو تةةة هةةاى  تنا سةةودَى وفئةطةةةر سةةةركة) چڄ  ڄ  ڄ  
ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ      چ

هنطى و تة سةلك ديت كوم كوم د ئَينة دييَن سودَيدا  .(3 – 2النصر  ) چڌ  ڎ  
سودَى ذ هةمى كَيماسييان ب و، و شوكرا سو بو دياركة، و داسوازا لَيبورينَى ذَى بكةة،  

 وةرطر. ضونكى بَيطومان ئةوة يَى هةر تةوبة
ُ عن  قال  إنَّ اَّللَّ عزَّ وجلَّ اَتبَن ال ْحَي عهللا  رو ل اَّللَّ  الرابن  -115 عن أنٍه ريي اَّللَّ

 َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قَ ْبَل َوفَاتِِ   حَّتَّ تُ ُ لِّ أْكثَ َر َما َكاَن اْلَ ْحُي. متفٌق عهللاي .
طةةوى: سةةودايَى مةةةزن بةةةردةوام وةحةةى بةةو      ()يةةا ضةةارَي: ذ ئةنةسةةى   

بةرى مرنا وى هنارى هةتا ساال تَيدا مرى ثرت هةةمى سةاالن    ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
 وةحى بو تَيدا هنارى.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -116 » اْلامه  عن جابر ريي اَّللَّ عن  قال  ق ال رو  ل اَّللَّ 
 رواه مَهللاي.« هللَاْيِ  ُُ ْبعُ  ُكلص عْبٍد عهللا  ما َماَو ع

طةةوى: هةةةر  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()يةةا ثَينؤةةَي: ذ جةةابرى، 
 رابيت. ية دَى رؤذا قيامةتَى ل سةر وَىبةندةيةك كا ل سةر ض مري

 
 طرق اخلري يان كثرةِباب يف بَ -13

 بابةتآ دياركرنا طةلةك ريَكيَت خيَرآ
. و (215 )البقرة  من ارُة چجب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حتچ قال اهلل ت اىل:  

ٿ  ٿ  ٿ  چوقال ت اىل:   هةر سَيرةكا هويس بكةن ب راستى سودَى ثَى ئاطةهة.

هةر سَير و قةىييةكا هويس بكةن سودَى ثَى   (197)البقرة  من ارُة چٿ   ٹ  ٹ
هةركةسَى   (7)الزلزلة  چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑچ وقال ت اىل:  ئاطةهة.

ذ هةمييان بضويكرت قةىييَى بكةى، دَى سةالتَى وَى قةىييَى  تةمةى طرانييا ثرتا
 چٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ وقال ت اىل: بينيت. 

و  واآليات يف الباب رثرية هةركةسَى كارَى باش بكةى بو سو دكةى. (15ية  من ارُة)اْلاث
ري منحصرة فنذكر طرفا وأما اَحادُ  فِّثرية جدا وهي غ .ئايةى د ظى بابةتيدا طةلةكس

 و حةديس زَيدة طةلةكس ناهَينة كومكرن دَى ث كةكَى ذ وان ئينني: منها 
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اَوَّل  عن َأيب ذرٍِّ ُجْنَدِب بِن ُجَناَدَة ريي اَّللَّ عن  قال  قهللا  اي رو َل اَّللَّ  أيص  -117
» قُ هللْاُ   أيص الرِِّقَاِب أْفَبُل   قال  «. اإِلَياُن ِنَّللَِّ  َواْليهاد ِا َوِبيهللِاِ  » اَْعماِل أْفَبُل   قال  

ََُها ِعْند أْههللِاَها  وأكثَ ُرَها َاَناا  ْ أْفعْل   قال  «أنْ َف َْ َرَ  » . قُ هللْاُ   فَِإْن  ِْ َّانِعاا أْو َتْصَنُن َ « تُعنُي 
َتُِّ  ص َش  رََّك َع ن النَّ اِس فَِإ َّ  ا » قُ هللْا ُ   اي رو  ل اَّللَّ أرَأُ َ  إْن َي  ُعْفُ  َع ْن بَ ْع ِض اْلعم  ِل   ق ال  

َك  َِ » هللا ة ه ذا ه   اِش ه ر  وُرِوى نلصَّ اد اِهم« الص اِنُن » متفٌق عهللاي .«. ّدقٌة ِمْنَك عهللا  نَف
ِْ  َر ُ » ِعي  اٍل  وْ    ذل َك نِعجم ة  أْي َذا ي  ياع ِم ْن فْق ِر أْو « َي ائعاا  الَّ ذي ال ُُ تقُن م  ا «  واَ

 ُْحاِوُل ِفْعهللاُ .
طوى: مةس طةوى يةا     ()يا ئَيكَي: ذ ئةبى زةرى جوندةبَى كورَى جونادةى، 

و ضَيرتن؟ طةوى: باوةرييةا ب سةودَي، و     ثَيغةمبةرَى سودَى كيذ كار و كريار ب قةدرتر
جيهادا د رَيكا ويدا، مةس طةوى: كيةذ كولةة )عةبةد( بةو ئةازاكرنَى ضةَيرتة؟ طةوى: يةَى ب           

مةةس نةةةكرن؟ طةةوى:  ئةطةةةرقةةةدرتر ل دةس سةةودانَى سةةو و بهةةا طةةرانرت، مةةس طةةوى: ثةةا 
َى ني ا نةزانةكَى بدة. مس طوى: يا ثَيغةمبةرَى كارةكَى بكة يان  كارةكهاريكاريا سودان 

ظان كاران بكةةم؟ طةوى: سرابييةا سةو ذ      كئةز نةشيام هندة ئةطةرسودَى تو ض دبَيذى 
 ئةظة سةدةقةية ذ تة بو تة. بطرةسةلكى 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق  -118 ال  الثاِن  عن َأيب ذرٍِّ ريي اَّللَّ عن  أُب اا أنَّ رُو  َل اَّللَِّ 
َّدقٌة  وُكلص حْتِميَدٍة ّدَقٌة  وُكلص ِتهللِْايهللَاٍة  ِبْيحٍة  ُُْصِبُح عهللا  كلِّ ُواَلَم  ِمْن َأَحدُِكْي ّدَقٌة  َفٌُِّل تََ
َّ  َدَقٌة  وأْم  ٌر نِْع  ُروِر ّ  دَقٌة  ونَ ْه  ٌي َع  ِن اُِْنَِّ  ِر ّ  دَقٌة. وجُيْ  ِزُ  ِم  ْن َذل  َك  َّ  َدقٌة  وك  لص َتِّْبِ  ريٍة 

َص  اَلَم  » رواه مَ  هللاي. « ُعُهم  ا ِم  َن البص  ح  رَكَعتَ  اِن ُرْكَ  بب  ي الَ  ني اِهمهللا  ة وُتفي    ال  الم « ال
 وفتح اِيي  اِْفِصُل.

طوى: سثَيدة دبيت  ()ذ ثَيغةمبةرى  ()يا دوويَي: هةر ذ ئةبى زةرى 
( سبحاع اهلل، هةر تةسبيحةك )هةى ل سةر سةر هةمى طةهَيت ئَيك ذ هةوة سةدةقةكاو ل 

( ح الاه اح اهلل ( سةدةقةكة، و هةر تةهليلةةك ) ايمد هللو هةر تةمحيدةك ) سةدةقةكة،
( سةدةقةكة، و فةرمان ب باشييَى سةةدةقةية، و  اهلل ارربسةدةقةكة، و هةر تةكبريةك )

جهةَى ظةَى هةةمييَى     ل تَي تةطةهَى ركاعةىدوو يَى دانةثاش ذ سرابييَى سةدةقةية، و 
 دطريت.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  الثَّالُ  عْنُ   -119 ُعِرَي ْ  َعهللاَ يَّ أْعم اُل ُأمَّ يت » قال  ق ال الن ُّ 
ا  َا اََذى َُياُط عن الطَّرُِِق  َووَجْدُو ا َمَاَوىِء أْعماِِ نُ َها وويِِّ ُ َها ف َجْدُو ا َُماِوِن أْعماِِ ََ ح

ِجِد اَل ُتْدَفُن  َْ َِ  رواه مَهللاي.« النصَخاَعُة َتُِّ ُن ِا ا
طوى: كار و كريارَيت ئوممةتا مس  ()يا سَييَي: هةر ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرى 

د نةاظ كةار و كريارَيةت     ،ئةزيةتَى ذ رَيكَى ني ا مس هاتنةدان، مس راكرنا و سراب باش يَيت 
يا نةظةشارتى ل مزطةفتَى د ناظ كار و كريارَيت سرابدا  ،باشدا ديت، و مس تا و بةلغةم

 ديت.
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عن   أنَّ ِواا قال ا  اي رُو َل اَّللَِّ  َذَهب أْهُل الدصثُ ر نَُج ِر  َُُصهللاص َن َكَما الرابن  -120
ِِْي ق  ال   أَو لَ  ْيه قَ  ْد َجَع  َل َلُِّ  ْي َم  ا »ُنَص  هللاِّ   َوَُُص   ُم َن َكَم  ا َنُص   ُم  َوَُ َتَص  دَُّق َن بَ ُفُب   ِل أْم  َ ا

َّ   دقَ  َْ  ِبيَحٍة  ةا  وُك  لِّ َتِّبِ  ريٍة ّ  دقة  وك   لِّ حَتِْمي  دٍة ّ  دقةا  وك  لِّ ِِتهللِْايهللاَ   ٍة َتَص  دَُّق َن بِ  ِ   إنَّ ِبُِّ  لِّ َت
ق  ال ا  اي « َّ  دَقةا  وأم  ٌر نِْع  ُروِر ّ  دقٌة  ونَ ْه  ٌ  ع  ِن اُِْنِّ  ر ّ  دقٌة وا ُبْب  ِن أح  دُِكْي ّ  دقٌة 

ُِّ   ُن لَ    فيه  ا أْج  ر    ق  ال   َِ َش  ْهَ َت   ُو َها ا ح  راٍم َأَك  اَن أرأُْ   ُتْي ل    وَي  ع»رو   َل اَّللَِّ أأيِت أح  ُد
ثُ ُر » رواه مَ هللاي.« عهللايِ  ِوْزٌر   فِّ ذلَك إذا وَي عَها ا اْل اَلِل ك اَن لَ ُ  أْج رٌ  نلث اِء اِثهللاث ة  «  ال دص

 اَم اُل  واِحُدها  َدثْ ٌر.
مرؤظان طوتس: يا ثَيغةمبةرَى سودَي، هةةمى سَيةر    كيا ضارَي: هةر ذ وى: هندة

نطينان(، نظَيذان دكةن هةروةكى ئةم نظَيذان دكةيس، و زة ئانكوطةه تة سودانَيت ماَ )
ََ سو يَى زَيدة دكةنة سةدةقة. طوى:  رؤذييان دطرن هةروةكى ئةم رؤذييان دطريس، وما

( سابحاع اهلل ما ضو نةداييية هةوة هويس بكةنة سةدةقة: ب راسةتى هةةر تةسةبيحةك )   
( ايمااد هللتةمحيةةدةك )( سةةةدةقةية، و هةةةر اهلل ارااربسةةةدةقةية، و هةةةر تةةةكبريةك )
( سةدةقةية، و فةرمان ب باشييَى سةدةقةية، ح اله اح اهللسةدةقةية، و هةر تةهليلةك )

و دانةةةثاش ذ سرابييةةَى سةةةدةقةية، و سةةةدةقةيا د ئةنةةدامَى )جهةةَى نامويسةةا( ئَيةةك ذ  
َير هةوةدا، طوتس يا ثَيغةمبةرَى سودَي، ئَيك ذ مة بضيتة نظينا ذنا سو، ئةظة دَى بو س

بكةتة د حةراميدا دَى طونةه ل سةر بيت ئان نةة؟ هةةر    ئةطةربيت؟ طوى: بَيذنة مس 
 بكةتة د حةالليدا دَى سَير بو هَيتة نظيسني. ئةطةرهوسا 

اَل حَتِق  رنَّ ِم   ن »اْل  امه  عن    ق   ال  ق  ال ِل الن  ُّص ّ   هللا  اَّللَّ عهللاي    وآل    وو   هللاي   -121
ا َِ  رواه مَهللاي.« َك ِب جٍ  طهللِايٍق اِْعُروِر َشْي اا وَلْ  أْن تهللْاَق  أ

طوتة مس: ضو ذ سَيرَى بضويك و  ()يا ثَينؤَي: هةر ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرى 
 تو ب رويةكَى ظةكرى بةرَى سو بدةية برايَى سو. ئةطةركَيم نةدانة سو 

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ   -122 الَ   ادس  ع   ن َأيب هُر   رة ري   ي اَّللَّ عن     ق   ال  ق   ال رُو    ُل اَّللَّ 
ُك  لص ُو  اَلَم  ِم  َن النَّ  اِس عهللَاْي  ِ  ّ  َدقٌة ُك  لَّ َُ   ْ ٍم َتْطهللاُ  ُن في    الشَّ  ْمُه  تع  ِدُل ب  نْي االثْ نَ   نْيِ » وَو  هللاَّي  

َه ا مَتاَع ُ  ّ دقٌة  والِّهللام ُة الطَّيِِّب  َه ا  أْو تْرفَ ُن لَ ُ  عهللَاي ْ ُة َّدَقٌة  وتُِعنُي الرَُّجَل ا دابَِّتِ   فَتْحِمهللاُ ُ  َعهللَاي ْ
ََّدقٌة َّدقٌة  وِبُِّ  يُخ اََذى َعن الطرُِق  ِْْشيها إَل الصَّاَلِة ّدَقٌة  َوُْ ْطَ ٍة  َِ  متفق عهللاي .« لِّ 

طوى: هةر  () طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى () يا شةشَي: ذ ئةبى هورةيرة
كةظيت سةدةقةكا ل سةر هةر طةهةكا وان هةى: درؤذةكا رؤذ تَيدا ل سةر سةلكى دةر

دادوةرييَى د ناظبةرا دووياندا بكةى سةدةقةية، و تو هاريكارييا زةالمى د دةوارَى ويدا 
بدانى سةدةقةية، و ئاسفتنا سوش و  وى راكةى يان بارى هارى وىبكةى، بارى هارى 

ذ رَيكَى  زيانةكاةقةية، و سَيرَى سةدةقةية، و هةر ثَينطاظةكا تو بو نظَيذَى باظَيى سةد
 راكةى سةدةقةية.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   ورواه مَهللاي أُباا من رواُة عائش ة ري ي اَّللَّ عنه ا قال    ق ال رُو  ل اَّللَّ 
اٍن ِمْن بِن آدم عهللَا  ِو تِِّنَي وثالاائَ ِة َمْفِص ٍل  َفم ْن َك ربَّ اَّللَّ  وِ  َد اَّللَّ » وَوهللاَّي   هللِاَق ُكلص إنَْ ُِ   إنَُّ  
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َوَههللاََّل اَّللَّ  ووبََّح اَّللَّ واوتَ ْغَفر اَّللَّ  وَع زَل َحج راا ع ْن َطرُِ ِق النَّ اِس أْو َش  َْكةا أْو عْظم اا ع ن َطرُِ ِق 
َِّ تِِّنَي والثَّاَلاائ ة  فَِإنَّ ُ  َُيَْ ي َُ ْ م ِ ٍذ َوقَ د زَح زَح  النَّاِس  أْو أمر مبعُروٍر أْو    عْن ُمْنَِّ ٍر  َع دَد ال

ُ  ع ََ  «.ِن النَّاِر نْف
طوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرى  ()، ذ عائي ايَى ظةطَيرايةو ديسا موسلمى 

ب راستى سودَى هةر مرؤظةةك ذ دوينةدةها ئةادةمى يةَى ذ سةَى سةةد و شَيسةت طةةهان         
سةودَى بكةةى    سوثاسةيا ( و ارارب  اهللضَيكرى، هةركةسَى سودَى مةزن بدانيت )بَيةذيت:  

( و ح اله اح اهللثةرستييَى بدانيت )بَيذيت: هةذى تنَى ب ( و سودَى ايمد هلل)بَيذيت: 
( و داسوازا طونةه ذَيلنَى سبحاع اهللسودَى ذ كَيم و كاسيان ثاك و ثاقذ بكةى )بَيذيت: 

ةكَى ذ رَيكةا سةةلكى بدةتةة رةسةةكى يةان      ( و بةةر اساتففر اهلل ذ سودَى بكةى )بَيةذيت:  
ذ سرابييَى  ثاشظةلَيدانَىاشييَى بكةى، يان ، يان فةرمانَى ب بسرتيةكى يان هةستييةكي

 وى سو ذ ئاطرى دوير ئَيخست.ئَيظار  هذمارا سَيسةد و شَيستان، ل وى بووب بكةى، 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -123 ِجِد أو رَاَح  » الَابن  عن  عن الَنُِّّ  َْ َِ مْن غَدا إَل ا

ُ لَ  ُ  ا اْلنَّ  ِة نُ   ُزالا  الُق   ُو وال  رِِّْزُ  وَم  ا ُُ َهيَّ  أ «  الن ص  ُزل » متف  ٌق عهللاي   .« ُكهللاََّم  ا غَ  دا أْو رَاَح   أع  دَّ اَّللَّ
 لهللابَّيِ .

طةةوى: هةركةسةةَى بضةةيتة مزطةةةفتَى يةةان  ()يةةا حةةةفيَت: ذ وى: ثَيغةمبةةةرى 
 بةرهةظكريية، هةر طاظا بضيت يان بزظريت.ل بةح تَى بزظريت، سودَى بو مَيظاندارى 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي  الثامن  عن  قا -124 َْ هللِاماِو اَل » ل  قال رو ُل اَّللَّ  ُِ ََ اء ا اي ِن
متف ٌق عهللاي  .قال اْل  هري  الِفْرِو ُن ِم َن اْلبِع رِي  كاْل اِفِر ِم َن « حَتِْقرنَّ جارٌَة ِْلارِِتَا ولَ ْ  ِفْرِو َن ش اٍة 
َا اْوُتِعري ا الشَّاةِ  ابَِّة  قال  وُرمبَّ  الدَّ

طوى: يا ذنَيت موسلمان، كةس ذ هةوة  ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرى  يا هةشيَت:
 بيت. ذى سو مسا طيسكى ئةطةرسةدةقا جريانا سو كَيم نةدانيت 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -125 ُع َن  أْو » التاون  عن   ع ن الن ُّ  اإِلَيَ اُن ِبْب ٌن َوو ب ْ
َها إَماَطُة اََذى عِن الطَّرُِِق  َواْليَ اُء ُش ْعبٌة ِبْبٌن َوِوتص َن َشْعَبةا  فَأْفبهللُاَها ق ْ  َِ ُل اَل إَلَ  إالَّ اَّللَُّ  َوأْد

«  والشص ْعبُة » من ثالثة إَل تَ عٍة  بَِّ ر الب اِء وق د تْف َتُح. « البْبُن » متفٌق عهللاي .« ِمَن اإِلَياِن 
 القْطعة.

طوى: باوةرى حةفتَى و ت تةك، يان شَيست  ()يا نةهَي: ذ وى، ذ ثَيغةمبةرى 
و هةذى نينس سودَى  َيرت طوتنا: ضو ثةرستييَيت دورستو ت تةك ث كة، يا ذهةمييان ض

 ذ رَيكَي، و شةرم ث كةكة ذ باوةرييَي. هةميان كَيمرت، راكرنا زيانَييةنةبيت، و يا ذ 
َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّ  -126 ٍق » ي قال  العاشر  عن  أن رو ل اَّللَّ  بَ ْينَما رَُجٌل ََيِْشي بَطُر

اْش  َتدَّ عهللَاْي  ِ  اْلَعط  ُش  َف ج  د بِ   راا فَن  َزَل فيه  ا َفَش  رَب  ُثَّ ِ  رد ف  ِإذا كهللْا  ٌب ُهللاه  ُ  أيَُْك  ُل الث َّ  َرى ِم  َن 
ِمِنِّ  فَ نَ  َزَل اْلِب  ْ َر اْلَعَطِش  فقال الرَُّجُل  َلَقْد بهللَاَغ َهَذا اْلَِّهللْاُب ِمَن العطِش ِمْثَل الَِّذي َكاَن َقْد بَ هللَاَغ 
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ُ َل  فَ َغَف َر لَ  . قَ اُل ا  اي رو    َق  اْلَِّهللْاَب  َفَشََِّر اَّللَّ ََ َََِّ  ِبفيِ   حَّتَّ رِقَي َف ُِفَّ  َماءا ُثَّ َأْم َل َفمَ  
 متفٌق عهللاي .« ا ُكلِّ َكِبٍد َرْطبٍة َأْجٌر » اَّللَّ ِإنَّ لََنا ا اْلبَ َهائِي َأْجراا   فَ َقاَل  

زةالمةةك ل رَيكةةكَى دضةو     طوى: دةمةةكي  ()ا دةهَي: ذ وى، ذ ثَيغةمبةرى ي
زَيدة تَيين بوو، بريةك ديت ضو تَيدا و ئاظ ظةسوار، ثاشى دةركةفت، هو ديت سةيةك يَى 
حلكةحلكَى دكةى و يَى ئاسَى ذ تَينادا دسوى، وى زةالمى طوى: ئةظ سةية ذ تَينادا يَى 

دا طةه تيمَي، ئينا ضو د بريَيدا و تذى ثَي ظا سو ئةاظ كةر   طةه تيية وَى يا ئةز ذ تَينا
ثاشى ب دةظَى سو طرى هةتا سةركةفتى و سة ئاظدا، ئينا سودَى ذَى رازى بوو و كةارَى  
د وى قةبويل كر، ظَيؤا طونةهَيت وى ذَى برن. طوتس: يا ثَيغةمبةرَى سودَي، بو مة سَير 

 يا هةى. حةكَيدا سَيرجانةوةراندا ذى هةية؟ طوى: د هةر سودان رو
هللَا  اْْلنََّة » وا رواُة لهللابخاري   َِ  «.َفَشَِّر اَّللَّ لُ  فَ َغَفَر َل   فَأْد

 و بوساريةدا: ئينةةا سةودَى ذَى رازى بةوو و كةةارَى وى قةةبويل كةةر     ظةةطَيرةكا و د 
 ، و برة بةحةشيَت.طونةهَيت وى ذَى برن
ُما   َِ َنما َكهللْاٌب ُُطي  » وا رواُة  ِبرِكيٍَّة َقْد َكاَد ُْقتُ هللُا  اْلعَطُش ِإْذ رأْت  بِغي  ِمْن بَ َغااي َبِِن بَ ي ْ

َ ا بِ  ِ  َِ ََ َقْتُ  فَ ُغِف ر  .«  اْلُم  ُ  «.» ِإْوَرائيَل  فَ نَ َزَعْ  ُم قَ َها فاْوَتق  َلُ  ِبِ   َف «  َوُُِطي ُ  »  اْْلُ  ص
ُر.« رَِكيٍَّة » َُُدوُر َحْ َل   َوِهَي اْلِب  ْ
دؤر بريةكَى ل دةس بوسارى و موسلمى: وةستةكَى سةيةك ل ديدا  رةكاظةطَيو د 
نثيسَيت ئيسرائيلييان ذ دةهمة نثيسةكَىدةميدا دةهمةنَيزيكة تَيناتى بكوذيت، د ظى دزظرى، 

 هوسا ديت، ئينا ثَي ظا سو ئَيخست و سة ثَى ئاظدا سودَى طونةهَيت وَى ثَى ذَى برن.
َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو   هللاَّي ق   ال  اْْل  ادي عَش   َر  عْن   ُ  ع  ن  -127 َلَق  د رأَُْ   ُ  رَُج   الا » الن   ُّ 

ِق َكاَنْ  تُ ْؤِذي اْلُمَهللِاِمنَي   رواه مَهللاي.«. َُ تَ َقهللاَُّب ِا اْْلنَِّة ِا َشجرٍة قَطعها ِمْن َظْهِر الطَُّر
برينةةا طةةوى: مةةس زةالمةةةك ديةةت ذ بةةةر  ()يةةا يةةازدَي: ذ وى، ذ ثَيغةمبةةةرى 

 .بو ئةزيةتا موسلمانان دكر ةشتَيدا دقولثاند، ل سةر رَيكَىدارةكَى سو د بةح
ََُ ِّ   نيَّ ه   ذا ع   ِن » وا رواُ   ة    م   رَّ رُج   ٌل ِبُغْص   ِن َش   جرٍة َعهللاَ     َظْه   ِر طرُِ   ٍق فَ َق   اَل  واَّللَِّ 

َل اْْلَنََّة  ِِ  «.اْلمَهللِاِمنَي ال ُُ ْؤِذُُهْي  فُأْد
ديدا: زةالمك ل بةر تايَى دارةكَيرا بورى ل سةر رَيكَي، طوى: ئةةز   ظةطَيرةكاو د 

ب سودَى كةم، دَى ظى تاى ذ رَيكا موسلمانان دةمة ثاش دا ئةزيةتا كةسَى نةكةةى، ثةَى   
 ضو بةحةشيَت.

ُره فَش َِّر » وا رواُة ِما    َِّ ٍق وجد ُغْصن َشْ ٍك عهللَا  الطَّرُِ ِق  ف أ َنما رُجٌل َْيِشي ِبطُر بي ْ
 «. َلُ   فَغفر َلُ  اَّللَُّ 

ةكى زةالمةك ل رَيكةكَى دضو، ل دةس بوسارى و موسلمى: دةمديدا  ظةطَيرةكاو د 
تايَى سرتيةكى ديت ذ رَيكَى داثاش، ئينا سودَى ذَى رازى بوو، و كارَى وى قةةبويل كةر،   

 ظَيؤا طونةهَيت وى ذَى برن.



   رياض الصاحلني

 
81 

َََن » َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  الثَّاِن عَشر  عْن  قاَل  قَال رو ُل اَّللَّ  -128 مْن ت يَّأ فأَح
ٍم  وَم  ْن  نَ  ُ  وب  نْيَ اْْلُمع  ِة وِزايدُة َثالثَ  ِة أايَّ اْلُ ُي   َء  ُثَّ أتَ    اْْلُمع  َة  فَاو  تمن وأْنص  َ   ُغِف  ر لَ  ُ  م  ا بي ْ

 رواه مَهللاي.« مهَّ اْْلصا َفقد َلَغا 
طوى: هةركةسَى دةستنظَيذا سو ب وى،  ()يا دازدَي: ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرى 

دورست ب وى، و بَيتة سوتيَب، و طوهَى سو بدةتَى و سو بَى دةنط بكةى، طونةهَيت وى 
وى و ئةينييَى هاتنة ذَيلن، و سَى رؤذَيت دى ذى ل سةر زَيدة، و هةركةسةَى   د ناظبةرا

تة سةوجدَى  ياريةان ثةَى بكةةى، يةان دةمةَى دضةي       ئةانكو دةستَى سو بكةتة حةسحاسةان ) 
 ()دةستَى سو بدةتَى بو سو دةشت كةى، ئةظة ضونكى هنطى مزطةفتا ثَيغةمبةرى 

نة يا رائَيخستى بوو( ئةو ئاسفت، يان كفتة د باتليدا، يان سوسارةى بوو، يان ت تةكَى 
 نةهةذى كر.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   -129 َت يَّ  َأ اْلعْب  ُد  إَذا» الثَّال  َ  َعش  ر  عْن    أن رو   َل اَّللَّ 

َه ا بعين ِ  َم َن اْلم اِء  أْو َم َن  هللِاي  أو اْلُمْؤِمُن فَغََل وْجه ُ  ِ رد ِم ْن َوْجِه ِ  ُك لص ِِطي  ٍة نظ ر ِإلَي ْ َْ اْلُم
َها ُ داُه م ن اْلَم اِء َأو م ن  ِطي ْ َ ٍة ك اَن بطش ت ْ َِ َِ رد ِم ْن ُدُْ ِ  ُك لص  ََل ُدُ ِ   ر َقْطِر اْلماِء  فَِإَذا َغ ِِ آ

ِر  ِِ ِِ ِر َقطْ ِر آ ِطي ْ َ ٍة مَش ْتها رِْج اُله م ن اْلم اِء َأْو م ن آ َِ َِرَجْ  ُك لص  َقْطِر اْلماِء  فَِإَذا غََل رِجهللاْيِ  
 رواه مَهللاي.« اْلَماِء َحَّتَّ ْخُرد نِقياا من الذصنُ بِ 

بةندةيَى موسلمان، يةان   ئةطةرطوى:  ()يا سَيزدَي: ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرى 
ةستنظَيذا سو شوي ت و سةر و ضاظَيت سو شوي نت، هةر طونةهةكا يَى سودان باوةر د

نت، يةان دطةةل   ل ئاظَى ذ سةر و ضةاظَيت وى دةركةةظ  ب ضاظَى سو بةرَى سو دايييَى دطة
دةستَيت سو شوي نت، هةر طونةهةكا ب دةستَيت سو  ئةطةرضثكا دومياهيَى يا ئاظَي، و 

 ئةطةرنت، يان دطةل ضثكا دومياهيَى يا ئاظَي، و ، دطةل ئاظَى ذ دةستَيت وى دةركةظكريس
نت، يةان  دكةةظ ثَيت سو شوي نت، هةر طونةهةكا ب ثَيت سةو ضةويييَي، دطةةل ئةاظَى دةر    

 دطةل ضثكا دومياهيَى يا ئاظَي، هةتا ذ طونةهان ثاقذ دةردكةظيت.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -130 الصَّهللا اُو اْْلَْمُه   »الرَّابَن عشَر  عن  عن رو ل اَّللَّ 

 رواه مَهللاي« واْْلُُمَعُة ِإََل اْْلُُمعِة  ورمباُن ِإََل رمباَن ُمِّفَِِّراٌو ِلَما بينَ ُهنَّ ِإَذا اْجتِنَب  اْلَِّبائُِر 
طةوى: ثَيةنج نظَيةذ، و سوتبةة هةةتا       ()يا ضاردَي: ذ وى، طةوى: ثَيغةمبةةرى   

ذ طونةهَيت  ئةطةر ناظبةرا سودا رن بو دا رةمةزانَي، طونةه ذَيبةسوتيَب، و رةمةزان هةت
 َيتة دويرئَيخسنت.همةزن ب

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -131 أال أدلصَِّي عهللا  » اْْلَامَه عشر  عن  قال  قال رو ُل اَّللَّ 
ْرَفُن ِبِ  الدَّرجاِو    إو با  اْلُ ي  ِء »  قال ا  بهللا  اي رُو  َل اَّللَِّ  ق ال « ما ََيُْح  اَّللَُّ ِبِ  اْْلَطااي  ُو

ََ   اِجِد  وانِْتظَ   اُر الصَّ   الِة بْع   دِ  رواه « الصَّ   الِة  فَ   ذِلُُِّي ال   رَِّنطُ  عهللا     اْلَمَِّ   ارِِه وَكثْ   رُة اْْلُطَ   ا ِإََل اْلم
 مَهللاي.

طةوى: ئةةز ني ةا هةةوة نةةدةم       ()يا ثازدَي: ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 
ََ يةةا   َى طونةةةهان ثةةَى ذَى دبةةةى، و ثلةة ت ةةتَى سةةود ةيان ثةةَى بلنةةد دكةةةى؟ طةةوتس: بةةة
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ثَيغةمبةرَى سودَي، طوى: دةستنظَيذ شوي ةتنا دورسةت د نةسوشةياندا و زَيةدة ثَينطةاظ      
ةيةة هةةذى   هيظييا نظَيذَى ث تى كرنا نظَيذَي، ئةظل هاظَينت بو مزطةفتان و سو طرتس 

 .و ثَيظةطرَيدةى بكةىمرؤظ سو بو ظاال 
ََّ  ادَس عش  َر  ع  ن َأيب  -132 م و    اَش  عري ري  ي اَّللَّ عن    ق  ال  ق  ال رو   ل اَّللَّ  ال

َِ   َل اْْلنَّ   َة » َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي   الصص   ْبُح «  ال   ربَْداِن » متف   ٌق عهللاي    .« م   ْن ّ   هللاَّ  اْلبَ    ْردُِْن َد
 واْلَعْصُر.

طوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرى  ()يا شازدَي: ذ ئةبى مووسايَى ئةشعةرى، 
 هةركةسَى نظَيذا سثَيدَى و ئَيظارى بكةى، ضو بةحةشيَت.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -133 ََّاِبَن عَشر  عن  قال  قال رو ل اَّللَّ  َِ اْلعْبُد » ال ِإَذا مِر
 رواه البخاري.« َأْو واَفر ُكِتب َلُ  ما كاَن ُْعمُل ُمِقيماا ّحِيحاا 

بةندة نةساخ بةوو، يةان    ئةطةرطوى:  ()يا هةظدَي: ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرى 
 دةمَى ل مال و يَى ب س مةى بو هاتة نظيسني.وى دكر كر، ئةو كارَى ةك وةغةر

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -134 الثَّامَن عَشَر  عْن جابٍر ريي اَّللَّ عن  قال  قال رو ُل اَّللَّ 
 رواه البخاري  ورواه مَهللاي ِمن رواُة حَذَُفَة ريي اَّللَّ عن .« ّدَقٌة ُكلص معُروٍر » 

طةوى: هةةمى باشةى و     ()طوى: ثَيغةمبةةرى   ()يا هةذدَي: ذ جابرى، 
 قةىى سةدةقةية.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -135 َْ هللِاٍي » التَّاون عش ر  عْن ُ  ق ال  ق ال رو  ل اَّللَّ  م ا ِم ْن ُم
َُ ْغِرُس َغْرواا إالَّ كاَن ما ُأِكَل ِمْنُ  ل ُ  ّ دقةا  وم ا ُو ِرَ  ِمْن   لَ   ّ دَقةا  وال ُ ْرزؤه َأَح ٌد إالَّ َك اَن ل   

 رواه مَهللاي. « ّدقةا 
طةةوى: نينةةة موسةةلمانةك ت ةةتةكى   ()بةةةرى يةةا نةةازدَي: ذ وى، طةةوى: ثَيغةم 

هاتة  ذَىَيتة نظيسني، و ض َى ذَى بهَيتة سوارن بو سةدةقة نةههةر ت ت ئةطةربضينيت، 
 بو سةدةقة نةبيت. ئةطةردزيس بو سةدةقةية، و كةس ضو ذَى كَيم ناكةى 

هللِاي غرواا  فَ َيْأُكَل ِمْنُ  ِإنَاٌن وال» وا رواُة ل    َْ داب ٌة وال طَ رٌي إالَّ ك اَن ل    َفال ُْغِرس اْلُم
 «.ّدَقةا ِإََل َُ ْ ِم اْلِقَيامة 

يان ديدا يا وى: موسلمان ضو ت تان ناضينيت، مرؤظةك ذَى خبوى،  ظةطَيرةكاو د 
 بو نةبيتة سةدةقة هةتا رؤذا قيامةتَي. ئةطةر بالندةيةك يان  كطيانةوةر

ُ  ْزرُع زْرع  اا  فيْأُك  ل ِمْن    ِإنَْ  اٌن َوال دابَّ  ٌة وال ال ُْغ  ِرس ُمَ  هللِاي غْرو  اا  وال » وا رواُ  ة ل     
أي  « ُ  ْرَزُؤُه » ق لُ  ُ    َش  ْيٌء إالَّ َكانَ  ْ  لَ    ّ  دقةا  ورواَيه عيع  اا ِم  ْن رواُ  ة أَنَ  ٍه ري  ي اَّللَّ عن   .

ُقصُ .  َُ ن ْ
ديدا يا وى: موسلمان ضو ت تان ناضةينيت، و ضةو شةينكاتى شةني      ظةطَيرةكاو د 

 بو نةبيتة سةدةقة. ئةطةر، ةكت ت يان هةر ةكطيانةوةر يانَى خبوى، ناكةى مرؤظةك ذ
َْ ِجِد فبهللاَ َغ ذل ك رو  َل  -136 َِ َتِقهللا  ا قُ  ْرَب ا الْعْشُروَن  عْنُ  قاَل  َأراد بُن  َو هللِاَمة َأن ُن ْ

ُْي   َِ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  فَ َقاَل  َْ ِجِد وَن َأْن ت َ ِإنَّ  قَ ْد بَ هللَاغَ ِِن أَنَُِّّ ْي تُرُِ دُ » اَّللَّ  َتِقهللاُ  ا قُ رَب اْلَم « ن ْ
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َِ ذل  َك  َفق  اَل   بَ  ِِن َو  هللِامَة دايرَُك  ْي  تِّْت  ْب آَارُُك  ْي  ِدايرُك  ي  » فَ َق  اُل ا  نَ َع  ْي اي رو   َل اَّللَِّ قَ  ْد َأَرْد
 رواه مَهللاي.« ُتَِّْتْب آارُُكْي 

يا بيسيَت: ذ وى، طوى: بةنى سةلةمة دظيان سو ظةطوهَيزنة نَيزيكةى مزطةةفيَت،   
سةو   طةه ةتيية مةس هةةوة دظَيةت     طوتةة وان: يةا   ()ئةظة طةه تة ثَيغةمبةةرَى سةودَى   

ََ يا ، طوى: طةَ ثَيغةمبةرَى سودَى راستة مة دظَيت نَيزيكى مزطةفتَى بكةن؟ طوتس: بة
َينةة  ، شةويس ثَيةت هةةوة ده   َينة نظيسةني س ثَيت هةوة دهل جهَى سو بس، شوي سةلةمةبةنى 

 نظيسني.
طْ   ٍة درج  ةا » وا رواُ  ٍة   َِ رواه مَ  هللاي. ورواه البخ  اري أُب  اا مبعنَ  اُه ِم  ْن رواُ  ِة « ِإنَّ ِبُِّ  لِّ 
  .أََنٍه ريي اَّللَّ عن 

 ديدا: ب هةر ثَينطاظةك ب ثلةيةكَيية. ظةطَيرةكاو د 
« آَارُُه يْ »الالم  قبيهللاة معروف ة م ن اََنص ار ري ي اَّللَّ ع نهي  و بَِّر « بُن  َوهللِاَمَة » و  
 ُِطاُهْي.

اْْلَادي واْلِعْشُروَن  عْن َأيب اْلُمْنِذر ُأيبِّ بِن َكعٍب ريي اَّللَّ عن  قال  َكان رُجٌل ال  -137
ِجِد ِمْنُ   وَكاَن ال ُُتِْطُ ُ  ّالٌة َفِقيل َْ َل   َأْو فُقهللْاُ  لُ   َلْ  اْشرَتَُْ  ِ  اراا  َأْعهللاُي رُجال أَبْ َعَد ِمَن اْلَم

ِجِد  ِإِنِِّ ُأرُُِد َأْن ُُِّْ  َْ َُرصِن َأن مْنِزِل ِإََل جْنب اْلم َتب ترَْكُبُ  ا الظَّهللْاماِء  وا الرَّْمَباِء فَ َقاَل  ما ُ
جد  ورُُج ِعي ِإَذا رجْعُ  ِإََل َأْههللِاي  فقاَل رو ل  َْ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي  ِل ِْمَشاَي ِإََل اْلَم » اَّللَّ 

ُ لَك ذِلَك ُكهللاَُّ    رواه مَهللاي.« َقْد عن اَّللَّ
طةةوى:  ()يةةا بيسةةت و ئَيكةةَي: ذ ئةةةبى مةةونزرى، ئوبةةةيَى كةةورَى كةةةعبى   
و، و ضةو نظَيةذ ذَى   زةالمةك هةبوو ئةز ثَيناحةسم ئَيك ذ وى ذ مزطةةفتَى دويرتةر بةو   

تة كةرةك كريبا، ل تاريسةتان و شةةِرطةها    ئةطةر :طوتَي، يان مس طوتَى نةدضون، ئَيكى
ََ سويارباى، طوى: مس ثَيخوش نينة ماال مس ب رةخ مزطةفتَيظة بيت، مس دظَيت  طةرمَى 

َيتةة نظيسةني، ثَيغةمبةةرَى    ههاتنا مس بو مزطةفتَى و زظرينا مس بو ماال مةس، بةو مةس ب   
 .هةمى بو تة كومكرن طوى: ب راست سودَى ئةظة ()سودَى 
ََْب  » وا رواٍُة     َّابَ َها اْْلرص الشَّ دُُد.« الرْمَباُء «.» ِإنَّ َلَك َما اْحت ُِ الَّيِت َأ ََْر و  ا

 ديدا: تة ض بو سو حسَيبكريية ئةو بو تةية. ظةطَيرةكاد 
ري  ي اَّللَّ عنهم  ا الثَّ  اِن واْلعْش  ُروَن  ع  ْن َأيب ُمم  ٍد عب  ِد اَّللَِّ ب  ِن عم  رو ب  ن الع  اا  -138

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   ْص هللاةا َأعاله ا مِنيح ُة اْلَعْن ِز  م ا ِم ْن عاَم ٍل » قال  قال رو  ل اَّللَّ  َِ َأْربُع  َن 
ُ ِ َ  ا اْْلنَّ  َة  »  رواه البخ  ارى.« ُعم  َل ِبَْص  هللَاٍة ِمْنه  ا رج  اَء ثَ َ اِ َ  ا وَتْص  ِدَُق مْ ُع ِدَه  ا ِإالَّ َأْدِهللاَ  ُ  اَّللَّ

َها ليْأُكل لبنَ َها ُثَّ َُردََّها ِإلْيِ .«  مِنيحُة الْ   َأْن ُُ ْعِطَيُ  ِإايَّ
يا بيسةت و دوويةَي: ذ ئةةبى موحةممةةد، عةبةدول يَى كةورَى عةةمرويَى كةورَى         

طةوى: ضةل سَيةرن، يةا      ()طةوى: ثَيغةمبةةرى    سودَى ذ هةردويان رازى بيةت عاسى، 
مفايى بو سو ذَى ببينيت هنةدى يةا ب شةري     دانا بزنا ب شرية )بدةية س ئَيكىمةزنرت، 

بكةى و هيظيا بيت، ثاشى بوتة بزظرينيت( نينة كاركةرةك كارى ب ئَيك ذ ظان سَيران 
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 ئةطةةر ، و ب باوةرى ب وَى ذظانا سودَى و ثَيغةمبةةرى ل سةةر داى،   سَيرَى ذَي هةبيت
 سودَى وى ثَى نةبةتة بةحةشيَت.

َّ هللاِّ  عُ الثَّالُ  واْلعْشروَن  َعْن  -139 عِديِّ بِن حاُتٍِ ريي اَّللَّ عن  قال  ِعْعُ  النَّ َُّّ 
ْرٍة » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُق ل    متفٌق عهللاي .« ات َُّق ا النار َولْ  ِبشقِّ َْ

طةةوى: مةةس طةةول    ()يةةا بيسةةت و سةةَييَي: ذ عةةةدييَى كةةورَى حاتةةةمى،      
ب كةرةكَى  ئةطةر، سو طوى: سو ذ ئاطرى )جةهنةمَي( بثارَيزن ()ثَيغةمبةرى بوو 
 قةسثَى بيت.

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي  َم   ا ِم   ْنُِّْي ِم   ْن َأَح   ٍد ِإالَّ » ا رواُ   ة ِم   ا عن     قال ق   ال رو    ل اَّللَّ 
ْنظُر أشأمَ  َُنُ  تَ ْرُعَان  فَيْنظَُر َأَْيَن ِمْنُ  َفال َُرى ِإالَّ َما َقدَّم  ُو ََ َنُ  وَب ِمْنُ  فال  وُيَِّهللاُِّم  ربص  لَْيه بَ ي ْ
ُِْ  َفال َُرى إالَّ النَّاَر تهللِْاَقاَء َوْجِهِ   فات َُّق ا النَّاَر ولْ  ِبِش قِّ  َم  َوُْنظُر بَ نْيَ َُد ْ رٍة  َفَم ْن َُ َرى إالَّ ما َقدَّ َْ

ْ جَيْد فَِبَِّهللِاَمة طيَِِّبٍة  َْ.» 
ديدا ل دةس بوسارى و موسلمى: ذ وى طوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى    ظةطَيرةكاو د 

()   سةةودايَى وى دطةةةل نةةةئاسظيت، و وةرطَيةةر   ئةطةةةرطةةوى: كةةةس ذ هةةةوة نينةةة
، دَى بةرَى سةو دةتةة اليةَى سةو يةَى راسةتَى ضةو        رجومان( د ناظبةرا وى و ويدا نةيي)ت

يَى ضةثَى ضو نابينيت ئةو نابينيت ئةو نةبيت يا كرى، و دَى بةرَى سو دةتة اليَى سو 
رويةَى   ائةاطرى ثَيظةةتر د راسةت   ذ نةبيت يا كرى، و دَى بةرَى سو دةتة بةر سينطَى سو 

ب كةرةكَى قةسثَى  ئةطةرسودا نابينيت، ظَيؤا سو ذ ئاطرى )جةهنةمَي( بثارَيزن، سو 
 بيت، يَى نةديت ب  ب ئاسفتنةكا سوش و سَيرَى بيت.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  الرَّاِبِن واْلعشرونَ  -140   عْن أََنٍه ريي اَّللَّ قال  قال رو ل اَّللَّ 
َه ا »  َها  َأْو ُْشرَب الشَّ ْربََة فيْحم َدُه عهللاي ْ ََْكهللَاَة فيْحمَدُه عهللاي ْ « ِإنَّ اَّللَّ َلرْيَي  َعِن اْلَعْبِد َأْن أيَُْكَل ا

ََْكهللَاة »  رواه مَهللاي.  ِو اْلعش ة.بفتح اِمزة  وهي اْلَغدوة أَ « َوا
طةوى:   ()طوى: ثَيغةمبةرَى سةودَى   ()يا بيست و ضارَي: ذ ئةنةسى، 

ى، يان ا وى ل سةر بكةبيت ل سةر سوارنةكَى خبوى، سوثاسيسودَى ذ بةندةيى رازى د
 ا وى ل سةر بكةى.ظةسوارنةكَى ظةسوى، و سوثاسي

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال  اْْلَاِمُه واْلعْشُروَن  عن َأيب ريي اَّللَّ عن   عن  -141 النَب 
هللِاٍي ّدقٌة »  َْ ْ جَي ْد   ق اَل  « َعهللَا  ُكلِّ ُم َْ ََ   َوَُ َتص دَُّ  » ق ال  َأرَأَُْ َ  ِإْن  َف ُن نَ ْف ُْعَم ل بَِيدُِ ِ  فَين ْ
تِطْن   قال  ُُِعنُي َذا اْْلَاَجِة اْلمهللْاه َر «   َْ ُ ْ َْ َُْ  ِإْن  َْ َتِطْن ق اَل  قاَل  َأرأَُْ « قَال  َأرََأ ُ ْ َْ   ِإْن 
ْ ُْفع  ْل   ق  اْل  « أيَُْم  ُر ِنَِْع  ُروِر َأِو اْْلَ  رْيِ »  َْ َِ  ُك َع  ِن الشَّ  رِِّ فَِإن ََّه  ا ّ  َدقٌة »ق  اَل  َأرأَُْ  َ  ِإْن  « َُيْ

 متفٌق عهللاي 
سةدةقة يا ل  طوى: ()ذ ثَيغةمبةرى  ()يا بيست و ثَينؤَي: ذ ئوبةى، 

نةبيت؟ طوى: ب  ب دةسةتَيت سةو    ئةطةر. طوى: بَيذة مس سةر هةر موسلمانةكى هةى
نةشةيا؟   ئةطةةر مفاى ل سو بكةى و سةدةقَى ذى بدةى. طوى: بَيةذة مةس    بكةى وشول 
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نةةكر؟ طةوى:    ئةطةرطوى: ب  هاريكارييا هةوجةيَى هةوارسواز بكةى. طوى: بَيذة مس 
 ب  سو ذ سرابييَى ظةطريت ئةو ذى سةدةقةية.
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 عبادةقتصاد يف الباب يف اال -14
 بابةتآ ناظنجياتيآ د ثةرستنيَدا

هةى  ( 2 1   )ط چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ چ قال ع تعاَل   
موحةممةد مة قورئان ل سةر تة نةئيناييية سوارَي، دا تو بوةستى و زةمحةتَى ببةى 

يا  ئينانا وان، و راوةستيانا تة ذ بةر زَيدة سةخموارنا تة ل سةر طاورى و نةباوةرى]
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   چ   وقال تعاَل .[ل سةر نظَيذَى  زَيدة درَيذ

سودَى دظَيت ل سةر هةوة ساناهى بكةى، نةظَيت ل  ( 185البقرة  من ارُة) چۋ
 .[ب زةمحةى بَيخيت  ]سةر هةوة طران بكةى 

َِ  َل عهللاْيه  ا وِعْن  دها  -142 َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي د ُ عنه  ا َأن الن  ُّ  ع  ن عائش  َة ري  ي اَّللَّ
َّالِِتَا قاَل   فَ  َ اَّللَّ ال  َمُ  عهللايُِّْي مبا ُتِطيُق  ن» اْمرَأٌة قال  مْن َهِذِه   قال   َهِذِه ُفالنَة َتْذُكُر ِمْن 

هللاص ا وَكاَن َأَحبص  ُ حَّتَّ َْ َّاِحُبُ  عهللَاْيِ   ََيَلص اَّللَّ ُِن ِإلَْيِ  ما داَوَم   متفٌق عهللاي .« الدِِّ
هاتةة دةس و ذنةةك ل دةس بةوو     ()طوى: ثَيغةمبةةر   ()ذ عائي ايَي، 

هندَى  ، بةحسَى نظَيذا سو دكةى، طوى: بةسةطوى: ئةظة كيية؟ مس طوى: ئةظة بَيظانة
تا هةويس بَيةزار نةةبس    بكةن هويس ب َيس، ئةز ب سودَى كةمة سةودَى بَيةزار نابيةت هةة    

سةالتَى كارى ذ هةوة نابريت هةتا هويس بَيزار نةبس( و سوشتظيرتيس كارَى دينى  ئانكو)
 بو وى ئةو بوو يَى سودانَى وى ل سةر بةردةوام.

ُ » َكهللِام   ة نَ ْه     وزَْج   ٍر. وَمْع     « وم   ْ  »   أي  ال َُ ْقطَ   ُن َث ابَ   ُ  ع   ْنُِّْي َوَج   َزاَء « ال َي   لص اَّللَّ
ُِ ُذوا م ا ُتِطيُق  نَ  َبِغ ي لُِّ ْي َأْن ََتْ رُُك ا  فَين ْ هللاص ا فَ تَ ت ْ ُ َعاِمهللُاُِّْي ُمعامهللَاَة اْلمالِّ َحَّتَّ َْ ال دََّواَم  َأْعَماِلُِّْي  ُو

 عهللَاْيِ  لََيُدوَم ثَ َ ابُُ  َلُِّْي وَفْبهللُا  َعهللَاْيُِّْي.
َّ هللاِّ  عُ وعن أَن ٍه ري ي اَّللَّ عن   ق ال  ج اَء َثالث ُة رْه ِخ ِإََل بُ يُ  -143  ِو َأْزواِد النَّ ُِّّ 

رِبوا كأَن َُّهْي تَ َقالَّْ ها  َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  فَ هللَامَّا أُِ أَُل َن عْن ِعَباَدِة النَُِّّّ  َْ وقاُل ا  أَُن َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُ
َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َقْد ُغِفر َلُ  م ا تَ َق دَّم  َِ َ ُْن ِمْن النَُِّّّ  َِّ َر. ق اَل َأَح ُدُهْي  َأمَّ ا َأ ِم ْن َذنْبِ ِ  وم ا َتََ

ُّ ُم الدَّْهَر أبداا وال ُأْفِطُر  وقاَل ارُِر  وأَِ اْعَتِزُل النَِِّاَء  ُر  َوأَِ َأ َِ هللاِّي الهللايل أَبداا  وقال ار فأُّ
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي إلَيْ  أَنْ  ُتُي الَّ ِذَُن قُ هللْا ُتْي ك ذا وك َذا » هْي فقال  فال أََتزوَُّد أَبداا  َفجاَء رو ل اَّللَّ 

هللاِّي َوَأْرُقد  َوأَتَ َزوُِّد النِِّ  ُّ ُم َوُأْفِطُر  َوأُّ َشاُكْي َّللَِّ َوأَتْ َقاُكي ل  لِِِّن َأ ِْ ََ اَء  فم ْن    َأما واَّللَِّ ِإِنِِّ  ََ
 متفٌق عهللاي .« رِغب عن ُونَّيِت فَ هللَايَه ِم ِّ 
انييَيةةت ثَيغةمبةةةرى مالَيةةت كابزةالم هاتنةةة  طةةوى: سةةَى ()و ذ ئةنةسةةى 

()  ثسيارا ثةرسنت و عيبادةتَى ثَيغةمبةرى() َى بو هاتيية طوتس، كرن، ظَيؤا دةم
ل كريَي، طونةهَيت  ()هةروةكى وان كَيم دانا، ئينا طوتس: ئةم ل كريَى و ثَيغةمبةر 

وى ثَيش و ثاش يَيت هاتينة ذَيلن. ئَيك ذ وان طوى: هنديكة ئةزم ئةز دَى شةظان هةر 
و هةر ساخ كةم و نظَيذان كةم. و يَى دى طوى: ئةةز هةةر و هةةر دَى يةَى ب رؤذى م و     
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رؤذييان ناسوم. و يَى دى طوى: ئةز دَى سو ذ ذنان دةمة ثاش و د بةنريا ذنةَى نةائينم.    
هاى طوى: هوينس ئةوَيت هةوة ئةظة و ئةظة طوتني؟ ئةةز ب   ()َيغةمبةرَى سودَى ث

ََ ئةز رؤذييَى دطرم و دسوم،  سودَى كةمة ئةز ذ هةوة سودَى ترسرت و ثارَيزكارترم، بة
 و ب شةظ نظَيذَى دكةم و دنظم، و ذنان دئينم، و هةركةسَى رَيكا مس بهَيليت نة ذ منة.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال  وع  ن اب  ن مَ  ع ٍد ر  -144 َههللاَ  َك » ي  ي اَّللَّ عن    أن الن  َُّّ 
َ   ا ث   الاا  رواه مَ   هللاي.« اْلُمتَ َنطُِّع    َن  َِ ُدون ِا غَ   رْيِ مْ َي   ِن «  اْلُمَتنطُِّع    َن » قا ق    َن اْلُمَش   دِِّ اْلُمتعمِِّ
 التَّْشِدُِد.

طوى: زةمحةى حةةز و   ()طوى: ثَيغةمبةرى  ()و ذ ئينب مةسعودى، 
 هي ك ضون، سَى جاران طوى.دتوندى سواز 
ٌر  ولْن  -145 َْ َُن ُُ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال  ِإنَّ الدِِّ رة ريي اَّللَّ عن  النُّ  عن َأيب هُر

ُدوا وقَ ارِبُ ا َوأَْبِش ُروا  واْو تِعيُن ا ِنْلغ ْدوِة والرَّوْ  ُُن إالَّ َغهللَاب   فَ دِِّ ْْل ِة ُشادَّ ال دِِّ « ح ِة وَش ْيٍء ِم ن الدص
 رواه البخاري.

طوى: ديس يَى ب ساناهيية  ()طوى، ثَيغةمبةرى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 
 ئةطةةر نينة توند و تيذييَى د دينيدا بكةى و سو ب سةةر دينةى بَيخيةت، و     ةكو كةس

ديس ب سةر وَى نةكةظيت دورستيخواز بس بَى كَيمكرن و بَى زَيدةكرن و سةو راطةرن و   
هةويس نةشةيان كةارى ب رةنطةَى      ئةطةةر مبينس و د كار و بارَيت سودا ناظنؤيخواز بس و 

ََ هةةوة ب سَيةرا كةارى سةوش      ثَيدظى بكةن دوير نةكةظس و نَيزيكى كارى بس، و ب  د
ارييَى ذ دةركةةةفتنا سةةثَيدَى و ئَيظةةارى و ث ةةكةكَى ذ   دا بطةهنةةة سَيةةرَي، هاريكةة  بيةةت

دا بطةهنة سَيرَى بةردةوامييَى بدةنة كةار و كريارَيةت    ئانكودومياهييا شةظَى خبوازن )
 سو(.

ْْل   » وا رواُ   ة ل       ُدوا وقَ   ارِبُ ا واْغ   دوا وُروُح    ا  وَش   ْيء ِم   َن الدص ِة  اْلَقْص   د اْلقْص   د و   دِِّ
هللُاُغ ا   «.تَ ب ْ

ديدا يا وى: دورستيخواز بس بَى كَيمكةرن و بةَى زَيةدةكرن و سةو      ظةطَيرةكاو د  
هويس نةشةيان كةارى ب    ئةطةرراطرن و مبينس و د كار و بارَيت سودا ناظنؤيخواز بس و 

رةنطَى ثَيدظى بكةن دوير نةكظس و نَيزيكى كارى بس، هاريكارييَى ذ دةركةفتنا سثَيدَى و 
دا بطةهنةة سَيةرَى بةةردةوامييَى     ئةانكو ا شةظَى خبوازن )ئَيظارى و ث كةكَى ذ دومياهيي

بدةنة كار و كرياريت سو( )د كار و بار و عيبادةتَى سودا( د ناظنؤى بس د ناظنؤى بس 
 دَى طةهس.

ُُن » ق ل      ََ  يَّ فَاِعهللاُ  ُ . ورِوي َمْنُص   نا  ورِوَي  « ال  دِِّ ُُ  ْ َْ لَ  ْن َُُش  ادَّ » ُه    مْرفُ   ٌع َعهللاَ    م  ا 
ُنَ  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  «.. َأَحٌد  الدِِّ ُُن َوَعجَز ذلَك اْلُمَش ادص «  ِإالَّ َغهللَاَبُ  » وق ل   َأْي  َغهللَاَب  الدِِّ

ُِن ِلَِّْثرِة طُرِقِ .  ُر َأوَِّل الن ََّهاِر. « واْلَغْدوُة » عْن ُمَقاوَمِة الدِِّ ُر الن ََّهاِر «  َوالرَّْوحةُ »وي ْ ِِ والدصْْلَةُ »آ
  »  ِِ ََْعم  اِل ِا آ ِْثي  ٌل  ومْعن  اُه  اْو  َتِعيُن ا َعهللاَ    طَاع  ِة اَّللَِّ ع  ز وج  لَّ ن ُر الهللاَّْي  ِل. َوَه  ذا او  َتعارٌة  وَْ

تهللاذصوَن اْلِعباَدَة وال تَ  َأُم َن مْقُص  دَُكْي  َكم ا َأنَّ اْلُمَ اِفَر  َْ وْقِ  نشاِطُِّْي  وَفراِ  قُ هللُا ِبُِّْي ٍيُ  تا
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ُ اْْلاِذَ  ََُ رُي ا َه ذ ََْوقَ اِو َوَُ رَتُُِح ُه   وداب َّتُ ُ  ِا َغرْيَِه ا  فيِص ُل اْلمْقُص  د ِبغَ رْيِ َتع ٍب  واَّللَّ ِه ا
 َأعهللاي.

َْ ِجَد فَ ِإَذا  -146 َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي اْلم َِ َل النَّ ُّص  ُ عن   ق ال  َد وع ن أَن ٍه ري ي اَّللَّ
ََّارَُِ تَ نْيِ فق اَل   م ا َه َذا اْْلْب ُل   ق اُل ا  َه ذا حْب ٌل ِلَزُْ نَ َب فَ ِإَذا فَ رَتْو تَ َعهللَاَق ْ  » حْبٌل َِمُْدوٌد بَ نْيَ ال

َّ هللاِّ  ُع َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   متف ٌق « ُحهللاِّ  ُه  لُِيَص لِّ َأح دُُكْي َنَش اَطُ   فَ ِإذا فَ رَت فَ هللْاريْقُ ْد » ِبِ . فقال النَُّّص 
 عهللاي .

هاتة د مزطةفتَيظة، و وةريسةةك   ()طوى، ثَيغةمبةر  ()و ذ ئةنةسى 
مابةينا دوو دنطانظة يةَى طرَيةداى بةوو طةوى: ئةظةة ض وةريسةة؟ طةوتس: ئةظةة وةريسةَى          

طوى: ظةكةن، ب  ئَيك ذ  ()وةستيا سو ثَيظة دطريت، ثَيغةمبةرى  ئةطةرزةينةبَيية، 
 وةسةتيا بة    ئةطةةر هةوة هند نظَيذَى بكةةى هنةدى ئةةو ل سةةر ضةاالكى و هَيةزا سةو،        

 بنظيت.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -147 ِإَذا نَ َعَه » وعن عائشة ريي اَّللَّ عنها أن رو ل اَّللَّ 

َع ٌه ال َُ ْدِري  َِ َأحدُُكْي َوُهَ  َُُصهللاِّي  فَ هللْايَ ْرُقْد َحَّتَّ َُْذَهَب َعْن ُ  الن َّ ْ ُم  ف ِإن َأح دَكي ِإَذا ّ هللاَّ  وُه   
تَ ْغِفُر فيَ  َْ ُ  لعهللاَُّ  ُذَهُب ُ ََ  متفٌق عهللاي .«. َُبص نَ ْف
ئَيك ذ هةوة  ئةطةرطوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ عائي ايَى 

 ئةطةرنقرؤسك ضو و ئةو يَى نظَيذَى دكةى، ب  سو درَيذ كةى هةتا سةوا وى دضيت، د
بضةيت  ل جهةَي  نقرؤسةك ضةوى نوزانيةت دبيةت     دبكةى و ئةو يةَى   ئَيك ذ هةوة نظَيذَى

 طونةه ذَيلنَى بكةى سةبةرا بَيذتة سو.داسوازا 
َّ  هللاِّي َم  َن الن  ُِّّ  -148 ُ عنهم  ا ق  ال  ُكْن  ُ  ُأ وع  ن َأيب عب  د اَّللَّ ج  ابر ب  ن عُ  َرَة ري  ي اَّللَّ

ْطبَ تُ     َقْص   داا َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي الصَّ   هللَاَ اِو  َفَِّانَ   ْ  ّ   التُُ  َقص    ُِ هللاي. ق لُ   ُ   َ   رواه م« داا و
 بَ نْيَ الطص ِل َواْلِقَصِر.َقْصداا  َأْي 

طوى:  رازى بيتسودَي ذ هةردويان و ذ ئةبى عةبدول ى جابرَى كورَى سةمورةى،
دكرن، نظَيذا وى ناظنؤى بةوو و سوتبةا وى نةاظنؤى     ()مس نظَيذ دطةل ثَيغةمبةرى 

 بوو.
َّ  هللاِّ  عُ  -149 َِ    النَّ  ُّص  ُ عن    ق  ال  آ َف  َة َوه  ِب بْ  ِن عب  د اَّللَّ ري  ي اَّللَّ وع  ن َأيب ُجَحي ْ

ْرَداء ُمتَ َبذِِّ  ْرَداِء  فَ َرَأى ُأمَّ الدَّ ْرَداِء  فَ َزاَر وهللْاَماُن َأَن الدَّ َلةا فقاَل  م ا َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي بَ نْي َوهللْاَماَن وَأيب الدَّ
 ِْ نْ َيا. َفَج اَء أَبُ   ال دْرَداِء َفَص َنَن لَ   َطَعام اا  َشْأُنِك  قاَلْ   َأ  َك أَبُ  الدَّرداِء ل ْيَه ل   َحاج ٌة ِا ال دص

َّائٌِي  قاَل  ما أَِ آبكٍل َحَّتَّ َْتكَل  فََأَكَل  فَ هللاََّما كاَن الهللاَّْيُل َذَهَب أَبُ  ال دَّْرد اِء فقاَل َلُ   ُكْل فَِإِنِِّ 
َْْ فَ نَ ا َْْ  فَ هللَامَّ ا ك ان م ن آِ ِر الهللاَّْي ِل ق اَل و هللْاماُن  قُ ي ُُق م فق ال لَ     م  ُثَّ َذَه َب َُ ُق  م فق اَل لَ    

ههللِا ك  َِ َك َعهللَاْي َك حق  ا  َو يع اا  فق اَل ل   َو هللْاَماُن  ِإنَّ لَربِِّ َك َعهللَاْي َك َحق  ا  َوِإنَّ لنَ ْف ارَن  َفَصهللاََّيا عَِ
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َفذَكر ذلَك َل   فقاَل النَّ ُّص َعهللَاْيَك َحق ا  فََأْعِخ ُكلَّ ِذي َحقِّ َحقَّ     فَأََت  النََُّّّ 

 رواه البخاري.« ََّدَ  وهللْاَماُن » َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  
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طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى جوحةيفة وةهبَى كورَى عةبدول ى، 
()    َيت ئَيك، سةملانى سةرةدانا ئةبى دةردائى كر، كربوونة برايسةملان و ئةبى دةردْا

 دةيكا دةردائى ديت يةا بةَى سةةروبةرة، طةوتَى تةة سَيةرة؟ طةوى: برايةَى تةة ئةةبو دةرداْ          
هاتةظةة، زادةك بةو ضةَيكر، طةوتَي: خبةو ئةةز يةَى ب          نةهةوجةى دنيايَيية، ئةةبو دةرداْ 

َى بوويةة شةةظ، ئةةبو    ةتا تو دطةل مس نةةسوى، سةوار، دةمة   رؤذمية، طوى: ئةز ناسوم ه
سو كر رابيت، طوتَي: بنظة، كارَى سو كر رابيت، طوتَي: بنظة نظست، ثاشى كارَى    دةردْا
َى بووية دومياهييا شةظَي، سةملانى طوتَي: ظَيطاظَى رابة، هةميان ثَيكظة نظَيذ كةر،  و دةم

ل سةر تة  يَى ماسيَى ل سةر تة، و نةفسا تة  ماسسةملانى طوتَي: ب راستى سودايَى تة 
وى بةةدَي، ئينةا هاتةةة دةس   مةا َ  مافةةةكَييةَى ل سةةةر تةة، هةةةر سةودان     مةةاسو مةاال تةة   
 طوى: سةملان راست دبَيذيت. ()ئةو سوحبةى بو كر، ثَيغةمبةرى  ()ثَيغةمبةرى 
ِْ  رَب النَّ  ُّص  -150 وع ن َأيب ُمم  د عب  ِد اَّللَِّ ب  ن عم رو ب  ِن الع  اا ري  ي اَّللَّ عنهم ا ق  ال  ُأ

ََُق منَّ الهللاَّْيَل ما عْشُ   فَ َق اَل رُو  ل اَّللَّ َّهللاِّ  ََّ َمنَّ الن ََّهاَر  و   ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي أِنِِّ َأُق ل  َواَّللَِّ 
. »َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   أَْنَ  الَِّذي تَ ُق ل ذلك   فَ ُقهللْا  ل   َقْد قهللاُت  َويب أَْنَ  وُأمِّي اي رو َل اَّللَّ

ٍم فَ ِإنَّ اْْلَ َنَة » قَاَل   ُّ ْي ِم َن الشَّ ْهِر َثالثَ َة َأايَّ َتِطيُن ذِلَك  َفُص ْي وَأْفط ْر  وَْْ َوقُ ْي  َو َْ فَِإنَك ال َت
ياٍم الدَّْهِر قُ هللْا   فَِإِنِِّ ُأطيق أْفَبَل م ْن ذل َك ق اَل  َفص ْي َُ ْ م اا َوَأْفط ْر  ِّ بَعْشِر َأْمثَاَِا  وذلَك مْثُل 

ِّ َيام َداوود » فَ ِإِنِِّ ُأطُي ق أْفَب َل ِم ْن ذل َك  قَ اَل   َُ ْ َمنْيِ  قُ هللْا   َفُص ي َُ ْ م اا َوَأْفط ْر ُْ م اا  فَ ذلَك 
فَ ُقهللْاُ  فَِإِنِِّ ُأِطي ُق « هَ  َأْفَبُل الصِّياِم » َوا رواُة  «. ّهللا  ع عهللاي  ووهللاي  َوُه  َأْعَدل الصَِّياِم 
َّهللاِّ  عُ  َوَْن َأْك َن قَبهللْاُ  « ال َأْفَبَل مْن ذلك»   َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َأْفَبَل ِمْن ذلَك  فقال رو ل اَّللَّ 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َأَحبص ِإِلَّ مْن َأْههللِاي َوَماَِل. ِم الَّيِت قال رو ُل اَّللَّ  ََايَّ  الثَّالثََة ا
سودَى ذ هةردويان  ذ ئةبى موحةممةدى عةبدول يَى كورَى عةمرَى كورَى عاسى،

طوتى: ب سودَى كةم ئةز دَى  هاتبوو طوتس مس يا ()طوى: بو ثَيغةمبةرى  رازى بيت
رؤذ يَى ب رؤذى م، و ب شةظ دَى رام، هندى ئةز يَى سةاسبم، ثَيغةمبةةرَى سةودَى    ب 
()  طوى: تويى ظَى دبَيذى؟ مس طوتَي: دةيك و بابَيت مس طورى تة بس، ب راستى مس

. طوى: ب راستى تو ظَى نةشَيى، رؤذييةَى بطةرة و خبةو، و    يا طوتى يا ثَيغةمبةرَى سودَي
بنظة و رابة، و ذ هةيظَى سَى رؤذان برؤذيبة، هنديكةة سَيةرة ب دةه سَيرانةة، و ئةظةة     

رؤذيةكَى بطرة  كةم، طوى:وةكى رؤذيطرتنا هةمى عةمريية، مس طوى: ئةز ضَيرت دشَيم ب
دثةةةروةرتريس رؤذييةةة )ضةةونكى و ئةةةو دا ()و ئَيكةَى خبةةو، ئةظةةة رؤذييةةا داوودييةةة  

 .سودانَى وَى د رؤذا سواريدا دشَيت مافَى سو و يَى ماالسو و يَى مَيظانَيت سو بدةتَي(
ديدا: ئةو ضةَيرتيس رؤذييةة، مةس طةوى: ئةةز ضةَيرت دشةَيم بكةةم،          ظةطَيرةكاو د  

مةس سةَى رؤذ ئةةوَيت     ئةطةةر طوى: ضةو ذ ظةَى ضةَيرت نينةة، و     () سودَي ثَيغةمبةرَى
ََ مس و ذ ماال مس سوشتظيرت بوون. ()ثَيغةمبةرى   طوتني قةبويل كربان بو مس ذ ما

بَ ْر أَنََّك َتص ُم الن ََّهاَر وتَ ُق ُم الهللاَّْيَل   » وا رواٍُة     ِْ ْ ُأ َْ . قال  « َأ قهللا   بهللَا  اَي رو ل اَّللَِّ
ُّْي وَأْفطْر  وَْْ وُقْي فَإِ »  نَ ْيَك َعهللَاْيَك َحق ا َوِإنَّ لَزْوِجَك َفال تَ ْفعل   ََدَك عهللَاْيَك حق ا  وِإنَّ لعي ْ نَّ َْل
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ٍم  فَِإنَّ لَ  بَك َأْن َتْص َم ِا ُكلِّ َشْهٍر َثالثََة َأايَّ َْ ٍَ َك ِبُِّ لِّ عهللَاْيَك َحق ا  َوِإنَّ لَزْورَك َعهللَاْيَك َحق ا  وِإنَّ 
 ِّ َا  فَِإذن ذلك  ِِ نٍة عْشَر َأْمثَا ََ َد َعهللَايَّ  قُ هللْاُ   اي رو ل اَّللَّ ِإِنِّ َأِجُد « َياُم الدَّْهرِ َح فَشدَّْدُو َفُشدِِّ

ِّ  َياَم نَ ُِّّ اَّللَِّ داُوَد َوال تَ  زْد َعهللَاْي   ِ » قُ   َّةا  ق  ال   ِّ  َياُم داوَد  ق  ال « ُّ  ْي  ِنْص  ُ  » قهللا  وم  ا َك ان 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي.َفَِّان َعْبُد اَّللَِّ ُق ل بْعد َما َكرِب  ايلَي ْ « الدْهِر  صَة رو ل اَّللَّ  ِْ  َتِِن قَِبهللْاُ  ُر

هاتيية طةوتس تةو ب رؤذَى ب رؤذى دبةى و ب شةةظَى     ديدا: بو مس  ظةطَيرةكاو د 
ََ يا ثَيغةمبةرَى سودَي. طوى: وةنةكة، ب رؤذى بة و خبو، و بنظة و  رادبى؟ مس طوى: بة

يَى ل سةر تةة، و ذنةا تةة     ماسيَى ل سةر تة، و ضاظَى تة  ماسرابة، ب راستى لةشَى تة 
يةَى ل سةةر تةة، و بةسةى تةيةة هةةر        مةاس يَى ل سةر تةة، و يَيةت سةةرا تةة ددةن      ماس

هةيظةكَى تو سَى رؤذان ب رؤذى بى، ب راستى هةر سَيرةك بو تة دَى ب دةهةان بيةت،   
هاتة طرانكرن، مةس  ئةظة رؤذيطرتنا هةمى عةمريية. مس طرانى سواست، و ل سةر مس 

طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى ئةز يَى ب هَيزم، طوى: رؤذييا ثَيغةمبةةرَى سةودَى داوودى   
بطرة و ل سةر زَيدة نةكة مس طوى: و رؤذيا داوودى يا ضاوا بوو؟ طوى: رؤذييةك دطرى 
و ئَيك دسوار. عةبدول  ث تى مةزن بووى دطوى: سوزى مس دةسةتويريا ثَيغةمبةةرَى   

 .)قةبويلكربا( وةرطرتبا ()سودَى 
هللاَ  ة   » وا رواُ  ة    بَ   ْر أَنَّ  ك تُص   ُم ال  دَّْهِر  َوتْ َق  َرأُ اْلُق  ْرآَن ُك  لَّ لَي ْ ِْ ْ ُأ َْ فَ ُقهللْا  ُ   بَ هللاَ    اي « َأ

َر  قَاَل   ْ ُأرِْد بذِلَك ِإالَّ اْْلي ْ َّْ َم َنُِّّ اَّللَِّ داوَد  فَِإنَّ  َكاَن َأعْ » رو َل اَّللَِّ  وَْ َبَد النَّاِس  واْقرْأ َفُصْي 
فَاقْ َرأه ِا ُكلِّ ِعشرَُِن » قُ هللْا   اَي َنُِّّ اَّللَِّ ِإِنِِّ ُأِطيق َأْفبل ِمْن ذِلَك   قَاَل  « اْلُقْرآَن ا ُكلِّ َشْهٍر 

   اَي َنَُّّ اَّللَِّ ِإِنِِّ قُ هللاْ « فَاقْ َرْأُه ِا ُكلِّ َعْشر »قُ هللْا   اَي نُِّّ اَّللَِّ ِإِنِِّ ُأِطيق َأْفَبل ِمْن َذِلَك   قَاَل  « 
َد َعهللاَ يَّ  « فَاقْ َرْأه ا ُكلِّ َوْبٍن َواَل تَ زِْد َعهللاَ   َذلِ َك » ُأِطيق َأْفبَل ِمْن ذِلَك   قَاَل   َفَش دَّْدُو َفُش دِِّ

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   ق  اَل  َفِص  ْرو ِإََل ِإنَّ  َك اَل تَ  ْدِري َلعهللاَّ  َك َُطُ   ل بِ  َك ُعُم  ٌر » وقَ  اَل ِل النَّ  ُّص 
 َّ َص َة نَ ُِّّ اَّللَِّ  ِْ َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي فَ هللَامَّ ا َك رِبُْو َوِدْدُو أِنِِّ قَِبهللْا   ر هللاِّ  عُ الَِّذي قَ اَل ِل النَّ ُّص 

 َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي.
هاتيية طوتس تو ب رؤذَى ب رؤذى دبى و تو قورئانَى ديدا: بو مس  ظةطَيرةكاو د 
ََ يا ثَيغةمبةرَى سةودَى و مةس ذ سَيةرَى    هةمييَى ه ةمى شةظان دسوينى؟ مس طوى: بة

ئةةو ذ   ىثَيظةتر ذ ظَى نةظَيت. طوى: رؤذييا ثَيغةمبةرَى سودَى داوودى بطةرة، ب راسةت  
هةةةمى مرؤظةةان عيبادةتكةةةرتر بةةوو، و د هةيظةكَيةةدا قورئةةانَى خبوينةةة. مةةس طةةوى: يةةا  

م؟ طوى: د بيست رؤذاندا خبوينة. مس طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى ئةز ضَيرت دشَيم بكة
ثَيغةمبةرَى سودَى ئةز ضَيرت دشَيم بكةم؟ طوى: د دةه رؤذاندا خبوينةة. مةس طةوى: يةا     
ثَيغةمبةرَى سودَى ئةز ضَيرت دشَيم بكةم؟ طوى: د حةفت رؤذاندا خبوينة و ل سةر زَيدة 

طوتة  ()ةرَى سودَى نةكة، مس طرانى سواست، و ل سةر مس هاتة طرانكرن و ثَيغةمب
مس: تو نوزانى بةلكى ذييَى تة درَيذ بيت، طوى: ئةز طةه تمة وَى يا ثَيغةمبةرَى سودَى 

()  مس سوزى سواست  )ب ناظ سالظة ضويم( ئةز مةزن بوويم دةمَيطوتيية مس ظَيؤا
 .)قةبويلكربا( وةرطرتبا ()مس دةستويرييا ثَيغةمبةرَى سودَى 
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ََ تةة     ظةطَيرةكاو د  «لَ َلِدَك عهللَاْيَك َحق  ا  َوِإنَّ » وا رواُة    يةَى ل   مةاس ديةدا: عةةيا
 سةر تة.
َّ  اَم اََبَ  َد   َّ  اَم م  ن  ديةةدا: رؤذيةةا وى نةةةيا    ظةةةطَيرةكاو د  ثَ  الاا.« وا رواُ  ٍة  ال 

  .سَي جاران دورستة يَى هةر و هةر ب رؤذى بيت
َّ الُة َأَحبص الصََّياِم ِإََل اَّللَّ » وا رواٍُة   ِّ َياُم َداُوَد  َوَأَح بص الصَّ الِة ِإََل اَّللَِّ تَ َع اََل  تَ َعاََل 

ُ ْفِط ُر َُ ْ م اا  َوال  َُِف رص َداُوَد  َكاَن َُ َناُم ِنْصَ  الهللاَّيِل  َوَُ ُق ُم ثُ هللُاثَ ُ   َوَُ نَ اُم ُوُدَو ُ   وََك اَن َُُص  ُم ُْ م اا ُو
 «.ِإَذا الَق 

سودَى رؤذييا داووديية، و سوشتظيرتيس  ديدا: سوشتظيرتيس رؤذى بو ظةطَيرةكاو د 
نظَيذ بو سودَى نظَيذا داووديية: نيظا شةظَى دنظست، و سَيكا شةظَى رادبةوو، و شةشةَيكا   

 كةتبا بةرسينطَى دذمنى نةدرةظى. ئةطةروَى دنظست، و رؤذةك دطرى رؤذةك دسوار، 
ََ   ٍب  وَك   اَن َُ تَ َعاَه   ُد َكنَّت   ُ  أي  اْم   َرَأة ولَ   ِدِه وا رواُ   ة قَ   اَل  أَْنََِّح   ِِن َأيب اْم     َرَأةا َذاَو ح

ْ ُُف تِِّْش لنَ ا َكَنف اا  َُطَْأ لنَ ا ِفَراش اا وَْ  ْ َْ َا َعْن بَ ْعهللِاَها  فَ تَ ُق ُل َلُ   نِْعَي الرَّْجُل ِمْن رُجل  ُِ َأ َْ نَ اُه  فَي ُمْن ُذ أَتَ ي ْ
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي. فَقاَل  فَ هللَامَّا طاَل َذِلَك عهللاي  ذَكَر ذِلَك ِلهللا فهللَاقيُتُ  بَ ْعَد ذلَك « اْلَقِن ب  » نَُِّّّ 

قهللاُ   ُكلَّ لَيهللا ة  وذََك ر َ ْ َ  َم ا « وَكْيَ  َُتِْتي   » قُ هللْاُ  ُكلَّ َُ ْ م  قَاَل  « كيَ  َتُص ُم   » فَ َقاَل  
ُبَن الَِّذي ُ َص ْقرؤُه  ُْعرُيُ  ِمن الن ََّهاِر لِيُِّ ن أَِ َّ عهللَايِ ِ  ِنلهللاَّْي ل  َوَبق وَكان ُْقَرُأ َعهللَا  بْعض َأْههللِا  ال

 َّ ُرك شي اا فارَ  عهللَايِ  النَُّّ  َّام ِمثْ هللَاُهنَّ َكراِهيَة َأن ُت ْ ماا َوَأحَص  و هللاِّ  َوِإَذا َأراد َأْن َُ تَ َق َّى َأْفَطر َأايَّ
 عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي.
مالبةاى بةو مةس ئينةا بةوو، و      سةودان  ةكا بةابَى مةس كضة   ديدا طوى:  ظةطَيرةكاو د 

ََ بويكا سو دكر، ثسيارا زةالمَى وَى ذَى دكر، دطوى: سوش زةالمة ذ  هةرجار ثسيارا حا
َى مة و نَيزيكى مة نةبووية، و دةم زةالمان، ئةظة ئةز هاتيمة دةس، نةهاتيية سةر نظينا

طةوى. طةوى: مةس ب طةةهييَن.      ()دطةل درَيذ بووى، بو ثَيغةمبةةرى   سةروبةرة ئةظ
ث تى هنطى مس ديت طوى: تو ضاوا رؤذيان دطرى؟ مس طوى: هةمى رؤذان، طوى: و تو 
ضاوا سةمتا قورئانَى دكةى؟ مس طوى هةر شةظ. و نَيزيكى يا بةرى نوكة طوى، دةمَى ثري 

 ئةطةررؤذَى دسواند، دا ب شةظ ل سةر سظك ببيت. و ب بووى حةفتَيكا ب شةظ دسواند 
هندى وان طريتةظة،  ابا ب هَيز بكةظيت، ضةند رؤذةكان دا سوى، و دا هةذمَيريت وظي

 ل سةر هَي يى. ()بهَيليت ثَيغةمبةر  نةظيا ت تةكى
َها ا َأَحِدِاا.    ُكلص هِذه الرَِِّواايو ّحِيحٌة ُمْعَظُمَها ِا الصَّحيحنْيَ وقهللايٌل من ْ

كَيم نةبس هاتني  د صةحيحاندايَيت  ثرتيا وانو ئةظ ظةطَيرة هةمى يَيت دورسنت 
 .هاتي يَيت د ئَيك ذ واندا

َّ هللاِّ   -151 َُو يِديِّ اْلَِّاتِ ب َأح ِد ُكتَّ اِب رو  ل اَّللَّ  وعن َأيب رْبِعيٍِّ حْنظهللا َة ب ِن الرَّبي ن ا
فَ  َق  َِ عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال  َلقي  َِن أَبُ    َبِّْ  ر ري  ي اَّللَّ عن    فق  ال  َكْي  َ  أَنْ  َ  اي حْنظهللاَ  ُة   قُ هللْا  ُ   

ُرَِ حْنظهللََاُة  قَاَل  ُوْبحاَن اَّللَّ ما تُق ُل    َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ُُ ذكِِّ   قُ هللْاُ   َنُِّ ُن ِعْند رو  ل اَّللَّ 
ََزْ  َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي عافََ َنا ا َِرجَنا ِمْن ِعْنِد رو  ِل اَّللَِّ  َِّ رْأَي عني  فَِإَذا  َواَد نْْلنَِّة والنَّاِر كَأ
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يَنا َكِثرياا قال ََْوالَد َوالبَّْيعاِو نََ َِّ لنَ هللْاَق   ِمثْ َل َه َذا فاْنطهللاْق ُ   َوا أَبُ  بِّْر ري ي اَّللَّ عن    فَ  اَّللَِّ ِإ
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي. فُقهللْاُ  ِفَ َق حْنظهللا ُة اي رو  ل اَّللَّ   هللْاَنا َعهللا  رو ل اَّللَّ  َِ َِ َوأَبُ  َبِّْر حَّت د َأ

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   ُرَِ « اَك وَم  ا ذَ » فق  اَل رو   ُل اَّللَّ  قُ هللْا  ُ   اي رو   َل اَّللَّ ُنِّ   ُن ِعْن  دَك تُ  ذَكِِّ
  َِ ََزَواد واَْواَلَد والبَّ  ْيعاِو َن َرْجنَ  ا ِم  ْن ِعْن  ِدَك َعافََ  َنا ا َِ َِّ رْأَي الَع  نْيِ فَ  ِإَذا  يَنا  نلنَّ  اِر واْْلنَ  ِة َك  َأ

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   ي بِيِدِه أن َلْ  َتُدوُم َن َعهللَا  َما َتُِّ نُ َن َوالَّذِ »َكِثرياا. فقال رو ُل اَّللَّ  َِ ي نَ ْف
« ِعْنِدي َوِا الذِِّْكر لَصاَفحْتُُِّي اِالِئَُِّة َعهللَا  فُ ُرِشُِّي وا طُُرِقُِّي  َوَلِِّْن اي حْنظهللََاُة واعةا وواعةا 

 َثالَث مرَّاٍو  رواه مَهللاي.
ََ كةورَى رةبيعةَى ئوسةةيدَى كاتةب، ئ       َيةك ذ نظيسةةرَيت   و ذ ئةبى ربعةى، حةةنزة

طةه ةتة مةس طةوى: تةو يةَى       ()طوى: ئةبو بةكر  ()ثَيغةمبةرَى سودَى بوو 
ضاوانى يا حةنزةلة؟ مس طوى: حةنزةلة يةَى بوويةة دووروى، طةوى: ثةاك و ثاقةذى بةو       

بريا  ()َى ئةم ل دةس ثَيغةمبةرَى سودَى دبَيذى؟ مس طوى: دةم سودَى بس ئةظة تو ض
 دةمةيَ مة ل بةحةشتَى و جةهنةمَى دئينيت، هةروةكى ئةم ب ضاظَيت سةو دبيةنني، و   

دةركةفتني ئةم ذنَيت سو و عةيالَيت سو و ذيارا  ()ئةم ذ دةس ثَيغةمبةرَى سودَى 
طةوى: ئةةز ب    ()سو ضارةسةر دكةيس ئةم طةلةك ذبةري دكةةيس،: ئةةبو بةةكرى     

و ئةةبو بةةكر ضةويس، هةةتا ئةةم ضةوينة دةس       سودَى كةمة ئةةز ذى يةَى وةسةامة، ئةةز     
مس طوى: حةنزةلة يَى بووية دووروى يا ثَيغةمبةرَى سودَي،  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
ئةم  دةمَيطوى: ئةو ضاواية؟ مس طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَي،  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

ضةاظَيت سةو   ل دةس تة تو بريا مة ل بةحةشتَى و جةهنةمَى دئيين، هةروةكى ئةةم ب  
ئةم ذ دةس تة دةركةفتني ئةم ذنَيت سو و عةيالَيت سو و ذيةارا سةو    ئةطةردبينني، و 

طةوى: ئةةز ب وى    ()ضارةسةر دكةيس ئةم طةلةك ذبري دكةيس ثَيغةمبةةرَى سةودَى   
هويس ل سةر وَى بس يا هويس ل دةس مس ل سةر و  ئةطةركةمة يَى روحا مس د دةستيدا 

نة، دا ملياكةى ل سةر جهَيت هةوة و د رَيكَيةت هةةوةدا هَينةة    ذ زكرى يَيت بةردوام با
ََ يا حةنزةلة سةعةتةك ب سةعةتةكَى ) سةةعةتةكَى هوسةا و    ئانكودةستَيت هةوة، بة

 سةعةتةكَى هوسا( سَى جاران طوى.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َخْطُ ُب  -152 وعن اب ن عب اس ري ي اَّللَّ عنهم ا ق ال  بْينم ا النَّ ُّص 

ِإَذا ُه   َ  ِبرُج   ٍل قَ   ائٍِي  فَ   َأَل َعْن   ُ  فَ َق   اُل ا  أَبُ     ِإْو   رائيَل نَ   َذر َأْن َُ ُق    َم ِا الشَّ   ْمه َوال ُْقُع   َد  وال 
ص َم  َفق اَل النَّ  َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  ََُتِظلَّ وال َُتَِّهللاََّي  ُو ُم ُروُه فَ هللْايَ  َتَِّهللاَّْي وْلَيَ َتِظلَّ وْليُ ِتيَّ » ُّص 

 رواه البخاري.« ّْ َمُ  
 ()طةوى: ثَيغةمبةةرى    رازى بيةت و ذ ئينب عة بباسى، سودَى ذ هةةردوويان  

يَى سوتبة دسواند زةالمةك ديت يَى شثياظة، ثسيارا وى كر، طوتس: ئةو ئةبو ئيسرائيلة، 
نةةةزركرى ل بةةةر رؤذَى راوةسةةتيت، و نةروينيتةةة سةةوارَي، و نةضةةيتة بةةس سةةيبةرَي، و  

طوى: ئةمرَى وى بكةن ب  باسظيت،  ()نةئاسظيت و يَى ب رؤذى بيت، ثَيغةمبةرى 
 .)متامكةى( و بضيتة بةر سيبةرَى و رؤذيا سو ببةتة سةرى
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 باب احملافظة على األعمال -15

 كريارانبابةتآ ثاراستنا 
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    چ  قال ع تعاَل

 چۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  ې  ې    ې  ىى  ائ   ائ  ەئ  

ََ سودان باوةران ب بريئينانا سودَى و  .( 16اْلدُد ) ئةرَى ما وةست نةهاتيية د
و بةرى هاتنةسوارا ئانكو ]قورئانَى برتسيت، و ئةو وةكى وان نةبس ئةوَيت بةرى نوكة 

 كتَيب بو هاتني، و ث تى سال و زةمان ب سةر وانظة ضويني، دلَيت وان رةق [قورئانَى 
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ   قال تعاَل بوون

ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ            ڳ  

ثاشى مة ثَيغةمبةرَيت سو  .( 27اْلدُد )  چڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں 
و مة كرة  ]د دوية وانرا هنارتس، و ث تى وان مة عيسايَى كورَى مةريةمَى هنارى 

، و مة ئنؤيل دايَى و مة نةرمى و دلوظانى [سرائيلييان يَى دومياهييَى يثَيغةمبةرَى ئ
تني، و رةبةناتييا ئةو فئَيخستة د دلَيت واندا، ئةوَيت باوةرى ثَى ئينايني و ب دوية كة

بوو، ئةوان ذ نك ى مة بو وان نةنظيس [و دةستَيت سو ذ دنيايَى دشون  ]ل سةر دضس 
 ضَى كربوو، دطةل هندَى ذى وةك ثَيدظى ب جه نةئينانسو ب ئنيةتا رازيبوونا سودَى 

 .( 92) النحل  چڻ  ۀ  ۀ     ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چ  قال تعاَل  
ظة ةئةوا هرييا سو ث تى موكوم رَيسايى كريينةبس  [ذنكَى  ]ظَيؤا هويس ذى وةكى وَى 

َى ذنكَى ئةوا ووةكى  ،و ثةميانان نةدةن و موكوم كةن ثاشى ب كَينسسوز و ئانكو ]ى هر
 چڎڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎچ  قال تعاَل  [ ىهر ظةريسَى سو كريية

  سودايَى سو بثةرَيسة. [و هندى يَى ساسى ئانكو ]و هةتا دمرى  ( 99)اْلجر 

وأما اَحادُ  فمنها حدُ  عائشة  وكان أحب الدُن إلي  ما داوم ّاحب  عهللاي  . وقد 
و حةديس طةلةكس ذ وان حةديسا عائي ايَي: ذ ( . 142) حدُ  رقي  وبق ا الباب قبهللا 

هاتة دةس و ذنةك ل دةس بوو طوى: ئةظة  ()طوى: ثَيغةمبةر  ()عائي ايَي، 
، هندَى بكةن هويس  كيية؟ مس طوى: ئةظة بَيظانة، بةحسَى نظَيذا سو دكةى، طوى: نْة

سةالتَى  ئانكوب َيس، ئةز ب سودَى كةمة سودَى بَيزار نابيت هةتا هويس بَيزار نةبس )
كارى ذ هةوة نابريت هةتا هويس بَيزار نةبس( و سوشتظى تريس كارَى دينى بو وى ئةو 

 بوو يَى سودانَى وى ل سةر بةردةوام.
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َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -153 وعن عمَر بن اْلطاب ريي اَّللَّ عن  قال  قال رو ل اَّللَّ 
َم َعْن ِحْزِبِ  ِمَن الهللاَّْيل »  َِ َأو َعْن َشْيٍء ِمْنُ  فَ َقرَأه م ا ب نَي ّ الِة اْلَفِج ر َوّ  الِة الظه ِر  ُكت ب  مْن 

 «َلُ  كَأَّنا قرَأُه ِمن الهللاَّْيِل 
طةوى:   ()( طوى: ثَيغةمبةرى )ذعومةرَى كورَى سةتتابى رواه مَ هللاي. 

 و ،ذَى نةةسوينيت يةان ذت ةتةكى    بنظيت و ب شةظيا قورئانَى يا  ث كا سو ذهةركةسَى ذ 
هاتة نظيسني هةروةكى وى ب شةةظ   نظَيذا سثَيدَى ونظَيذا نيظرودا خبونيت بو دناظبةرا
 ساندى

َّهللاِّ   -154 وعن عبِد اَّللَّ بِن عمرو بِن العاا ريي اَّللَّ عنهما قال  قال ِل رو ُل اَّللَّ 
 متفٌق عهللاي « اَي عْبَد اَّللَّ ال َتُِّْن ِمثْل ُفالٍن  َكاَن ُُق ُم الهللاَّْيَل فَ رَتَك ِقياَم الهللاَّْيل » عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  

َى كةورَى عاسةى سةودَى ذ هةةردويان رازى بيةت      و يو ذ عةبدول يَى كورَى عةمر
طوتةةة مةةس يةةا عةبةةدول  وةكةةى بَيظةةان كةسةةى نةبةةة، شةةةظَى    ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرى 

 )هةمييَى يان باراثرت ذَي( رادبوو ثاشى رابوونا شةظَى هَي .
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي إَذا -155 فَاتَ ْتُ   وعن عائشَة ريي اَّللَّ عنها قال   كان رو ُل اَّللَّ 

ََّت عْشَرَة ركعةا   رواه مَهللاي.« الصَّالُة ِمْن الهللاَّْيِل ِمْن وجٍن َأْو غرْيِِه  ّهللاَّ  ِمَن الن ََّهاِر ثن ْ
ب شةةةةظ ذ  ئةطةةةةر ()طةةةوى: ثَيغةمبةةةةرَى سةةةودَى  (()ذ عائي ةةةايَى 

 عةى دكرن.ا، ب رؤذَى دازدة ركنشةظَى ذَى ضوبا ةساسييَى يان ذ ت تةكَى دى نظَيذَيتن
 

 هاة وآدابِنَّباب األمر باحملافظة على السُّ -16
 بابةتآ فةرمانكرنآ ب ثاريَزييا سوننةتآ و رةوشتيَت وآ

)اْلشر  من  چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ چ قال ع تعاَل  
و ض ئةمرَى ثَيغةمبةرى ل هةوة كر بكةن، و نةهييا هةوة ذ ض كر سو ذَى . ((7ارُة

و  .(4 3 لنجي ا) چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  چ  قال تعاَل   بدةنة ثاش.
و نائاسظيت  سو و ذ دخلوازييا سو نائاسظيت. سذ دة [ثَى ثَيغةمبةرة  مةرةم ] ئةو

ڦ  چ قال تعاَل   .[و قورئان ذ وةحييَى ثَيظةتر نينة ئانكو ]ئةطةر ذ وةحييَى نةبيت 

هةى  ] .(31ارُة)آل عمران  من  چڃ ڃ  ڃ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ ڄ
حةذ سودَى دكةن، ل دوية مس  [ب دورستى  ]ئةطةر هويس  [وان ]بَيذة:  [موحةممةد 

قال  دَى حةذ هةوة كةى، و طونةهَيت هةوة دَى ذَى بةىَى سود [رَيكا مس بطرن  ]وةرن 
وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی                 ی  ی  چ تعاَل  

ب سويند ثَيغةمبةرَى سودَى بو هةوة باشرتيس  (  .21)اَحزاب  من ارُة چی          جئ  
ََ بَيتة كرن د باوةرموكومييَيدا و د سوراطرتس و سةبركَي انَيدا،  ] منوونة بوو ضاظ 
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بو وى يَى ذ سودَى و رؤذا قيامةتَى برتسيت و طةلةك  [تةنطاظى و نةسوشييان  دةمَي
ۈ  ٴۇ  ۋ   ٹ ٹ چ ُثمَّ . [و سودَى هةر ل بريَى بيت  ] زكرَى سودَى بكةى

ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   

ب سودايَى تة سويند دسوم ئةو نابنة سودان  .(65)النَاء  چەئ  ەئ  وئ
كييَى ل سةر دكةن، تة نةكةنة هةتا هةر ت تةكَى ئةو هةظِر [باوةرييَى نائينس ] باوةر

ََ سودا نةبينس، ثاشى ب  حةكةم ل سةر، ثاشى بةرانبةر بِريارا تة ضو دلتةنطييَى د د
و ب دورستى طوهدارييا تة بكةن و فةرمان و ئانكو ]دورستى سو هلثةسَيرنة تة 

 جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   چ  ال تعاَل  ق .[بريارَيت تة ب جه بينس 

هويس ذَيكظةبوون و ب  ئةطةر  .(59)النَاء  من ارُة چيب  جت  حت  خت 
هةظِرك ضون ل سةر ت تةكَى هويس ل سودَى و ثَيغةمبةرى بزظرن ئةطةر هةوة 

 .ب سودَى و رؤذا قيامةتَى هةبيت باوةرى
بزظرنة قورئانَى و حةديسا  ئانكوزانا دبَيذن:  قال العهللاماء  معناه  إَل الِّتاب والَنة

 .(80)النَاء  من ارُة چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ چ  قال تعاَل   .ثَيغةمبةرى
قال  هةركةسَى طوهدارييا ثَيغةمبةرى بكةى، ب راستى ئةوى طوهدارييا سودَى كريية.

ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  تعاَل  

سةلكى  [موحةممةد  هةى ]و ب راستى تو  .(53 52 )الش رى  چچ      چ  چ  چ  ڇ 
راستةرَى دكةى. رَيكا سودايَى هندى د ئةرد و  [و دينَى دورست  ] بو رَيكا راست

 قال تعاَل   سودَيظة دزظرن.بار هةمى ب بال  و ئةمساناندا هةى يَى وى، و بزانس كار
)الن ر  من  َفْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُيَخاِلُفوَع َ ْن َأْمِرِه َأْع ُتِصيَبُهْم ِفْتَنٌ  َأْو ُيِصيَبُهْم َ َذاٌب َأِليٌم(

ض ] ب  ئةوَيت ب طوتنا ثَيغةمبةرى نةكةن ه يار بس، و ذ سو برتسس ئاتافةك .(63رُةا
ب سةرَى وان بَيت، يان ذى ئيزايةكا ب ذان و  [كوشنت و هةر ت تةكَى دى د دنيايَيدا 

گ  گ  گ   گ  چ قال تعاَل   وان هنطَيظيت و بطريت. [ل ئاسرةتَى  ]دذوار 

و ئانكو]و بيننة بريا سو  .(34ب  من ارُة)اَحزا چڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ڱ 
، و ئةو [و قورئانَى ئانكو ]ئةو ئايةتَيت سودَى  [خبوينس و تَى بطةهس و كار ثَى بكةن 

وارايو ا الباب   تنَيت ثَيغةمبةرى ئةوَيت د مالَيت هةوةدا دئَينة سواندن و دطوتسفئاس
  و حةديس ئةظةنة: وأما اَحادُ   و ئايةى د ظى بابةتيدا طةلةكس كثرية .

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي ق   ال   -156 ََوَُّل  ع   ْن َأيب ُهَرُْ    َرَة ري   ي اَّللَّ عن     ع   ن الن   ُِّّ  ف   ا
ِْ  ِتالفُ ُهْي َعهللاَ    أَنْبي  ائِهْي  فَ  ِإذا » ْي  َوا َدُع   ِن م  ا تَ   رَكُتُِّْي  ِإَّنَّ  ا َأْههللاَ  َك م  ن َك  اَن ق  ْبهللاُِّي َكثْ  رُة ُو  َؤاِِ

ُتُِّْي عْن َشْيٍء فاْجَتِنُب ُه    متفٌق عهللاي .« َوِإذا َأَمْرُتُِّْي َوْمٍر فَْأُت ا ِمْنُ  ما اْوَتَطْعُتْي نَ َهي ْ
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طوى: مس بهَيلس  ()ذ ثَيغةمبةرَى سودَى  ()يا ئَيكَي: ذ ئةبى هورةيرة 
ل هةوة نةكةم، ب راستى يَيةت   )فةرمان ثاشظةلَيدانان( هندى ئةز ضو ئةمر و نةهيان

ثسيارا وان بو ديتنا سودَى و دويفضونا وان بو وةكى ]بةرى هةوة طةلةك ثسياركرنا وان 
و ذَيكؤودابوونا وان دطةل ثَيغةمبةرَيت وان ئةو برنة هي كَي، ظَيؤةا   [ظةكوشتنا ضَيلَي

هةوة ذ ت تةكَى كر و هويس ذَى دانة ثاش سو ذَى دوير بَيخس و  ثاشظةلَيدانامس  ئةطةر
ذَي َى كر هندى هةويس دشةَيس   هةوة ب ت تةك فةرمانامس  ئةطةرسو ذَى بدةنة ثاش، و 

 بكةن.
ِِ بْ  ِن َو  ارَُِة ري  ي اَّللَّ عن    ق  ال  َوَعظَنَ  ا رو   ُل اَّللَّ  -157 الثَّ  اِن  َع  ْن َأيب َإِ  يٍح اْلِع  ْرن

َها اْلُعُي ن  فُقهللْاَنا  اي َرو َل  َها اْلُقهللُا ُب َوَذَرَفْ  ِمن ْ اَّللَّ  َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َمْ ِعَظةا بهللايغةا َوِجهللَاْ  ِمن ْ
َنا. قال  َكأَنَ َها مْ ِعَظةُ ُمَ دِِّ  ِّ ََّْمِن َوالطَّاَعِة وِإْن َتََمَّر َعهللَاْيُِّْي َعْبٌد » ٍع فََأْو يُِّْي بِتَ ْق ى اَّللَّ  َوال ِّ ُأو

َُ   نَّيت َوُو   نَِّة اْْلهللُُاَف   اِء الرَّاِش   ِدَُن  ِتالف   اا كثِ   ريا. فَ َعهللاَ   ْيُِّْي ب ِْ ََ   ريى ا حبش   ٌي  َوأَنَّ   ُ  َم   ْن َُِع   ْش ِم   ْنُِّْي َف
َُُم ِر فَِإنَّ ُكلَّ ِبْدَعٍة يالَلٌة اْلَمْهِدِّنَي  عبص  ُكْي وُُمْدَاِو ا َها نلنَّ اِجِذ  وِإايَّ رواه أب  داود  «  ا َعهللَاي ْ

ََْيَراُس.« النَّ اِجُذ » والرتمِذي وقال حدُ  حَن ّحيح.  نلذال اِعجمة  اََنْ َياُب  وقيَل  ا
طةوى: ثَيغةمبةةرَى    ()يَي: ذ ئةبى نةجيح عريبةازَى كةورَى سةاريية    يا دو

: شريةى و وةعزةكَى كارتَيكةر ل مة كر دل بو ترسيان و رؤندك بو هاتنة ()سودَى 
ية، ودَى هةروةكى ئةظة وةعز و شريةتا ساتر سوازةكيسوارَي، مة طوى: يا ثَيغةمبةرَى س

و ب طوهدان ب تةقوا و ترسا سودَى دكةم  فةرمانَيل مة بكة. طوى: ئةز  فةرمانَيظَيؤا 
بةندةيةكَى حةبةشى ل سةر هةو مري بَيتة دانان، و ب راستى  ئةطةرسو و طوهدارييَى، 

رَيكا مس و رَيكا  طةلةك ذَيكؤودابوونَى بينيت، ل وى دةميئَيك ذ هةوة بذيت دَى  ئةطةر
سةليفَيت راستةرَيكةر و راستةرَيكرى بطرن، ب ددانَيت بةرَى دةظى بطةرن، و ه ةيارى   

بيدعة ئةةو  ]ت نوى بس )هةلبةى د شةرعيدا( ب راستى هةر بيدعةكا هةبيت كاروبارَي
 ياثويضة. [ت تة يَى نوى د شةريعةتيدا و ضو بنياى و بةلطةيَى شةرعى بو نةبيت 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  اَل    -158 الثَّالِ  ُ   َع  ْن َأيب هُر  رة ري  ي اَّللَّ عن    َأن رو   ل اَّللَّ 
هللُا َن اْْلنَّ  َة ِإالَّ َم  ْن َأيب ُك  لص ُأمَّ  يِت ُ   ُِ َِ  َل » ِقي  َل َوَم  ْن أيَََب اي رو   ل اَّللَّ   ق  اَل  «. ْد م  ْن َأطَ  اَعِِن َد

 رواه البخاري.« اْلنََّة  ومْن عَصاِن فَ َقْد َأيب 
طةوى: هةةمى    ()ثَيغةمبةةرَى سةودَى    ()يا سَييَي: ذ ئةةبى هةورةيرة   

نةبيت يَى نةظَيت، هاتة طوتس ما كَى نةظَيت يا ثَيغةمبةرَى ة بةحةشتَى ئةو مس دَى ضيتئوممةتا 
طوى: يَى طوهدارييا مس كر ئةو ضو بةحةشيَت، و يَى نة طوهدارى يا مس كر وى   ؟سودَي
 نةظيا.

ََْك  َ ِع ري  ي اَّللَّ  -159 الرَّاب  ُن  ع  ن َأيب مَ  هللاٍي  وقي  َل  َأيب ِإاَيٍس و  هللَامَة بْ  ِن َعْم  رو ب  ن ا
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ِبِشَماِلِ  فقاَل   قَ اَل  ال « ُكْل بِيِمينَك » عن   َأنَّ رَُجالا َأَكَل ِعْنَد رو ِل اَّللَّ 

ُر َفَما َرفَعها ِإََل ِفيِ   رواه مَهللاي.ما منعَ « ال اوتطَع  » َأْوَتِطيُن. قاَل    ُ  ِإالَّ اْلِِّب ْ
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َى و ية يا ضارَي: ذ ئةبى موسلمى و دبَيذن: ئةبى ئيياسى سةلةمةيَى كورَى عةمر
ب دةستَى ضةثَى ل دةس، ثَيغةمبةرَى سودَى  طوى: زةالمةكى ()كورَى ئةكوةعى 

() سوار، طوى: ب دةستَى راستَى خبو. طوى: ئةز نةشَيم. طوى: نةشيان تةبطريت. د
ث تى هنطى دةستَى )ذ مةزناتي طوى ئةز نةشَيم( مةزناتييَى ثَيظةتر ئةو نةدا ثاش، ذ

 سو بلند نةكرةظة دةظَى سو.
قال  ِعْعُ  رو َل اْْلاِمُه  عْن َأيب عبِد اَّللَّ الن صْعَماِن ْبِن َبشرِيٍ ريي اَّللَّ عنهما   -160

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي ُق    ُل   ُّ   ُف َفُِّْي َأْو لَُيَخ   اِلَفنَّ اَّللَّ بَ    نْيَ ُوُج    ِهِّْي » اَّللَّ  ََ    صنَّ  متف   ٌق « لَُت
ََ  ي َ ا ُُ ُّ ُف فَ َنآ َح َّتَّ كَأَّنَّ ََ ِِّي  َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُُ ِ َ ا  عهللايه ا رواٍُة ِلْمَهللاٍي  كان رو ُل اَّللص 
َِ  َرَد َُ م  اا  فق  اَم ح  َّتَّ َك  اَد َأْن ُِّ  ربَِّ  فَ  رَأى رُج  ال ن َِّ قَ  ْد َعَقهللْانَ  ا َعْن  ُ  ُثَّ  ِدايا اْلِق  داَح َح  َّتَّ ِإَذا رَأى َأ

ُّف َفُِّْي َأْو لَُيَخاِلَفنَّ اَّللَّ بنْي ُوُج ِهُِّْي » ّْدرُُه فقاَل    «.ِعباَد اَّللَّ لَُتَ صنَّ 
 رازى بيتسودَي ذ هةردويان ى عةبدول  نةعمانَى كورَى بةشري يا ثَينؤَي: ذ ئةب

طةوى: ب سةويند هةويس دَى رَيزَيةت سةو       ()طوى: مس طول ثَيغةمبةرَى سةودَى بةوو   
 راست كةن يان ب سويند سودَى دَى دلَيت هةوة ذبةرَيك بةى. 

بةردةوام رَيزَيةت مةة    ()موسلميدا هاتيية ثَيغةمبةرَى سودَى  ظةطَيرةكاو د 
راست دكرن هةتا دا تو بَيذى تريان ثَى راست دكةى، هةتا ديتى ئةم تَيطةه تني، ثاشى 
رؤذةكَى ثَي كةفت، رابوو هةةتا نَيزيةك بةووى دةسةت ب نظَيةذَى بكةةى زةالمةةك ديةت         
سينطَى وى ديار ببوو، ئينا طوى: بةندةيَيت سودَى ب سويند هويس دَى رَيزَيت سو راست 

 يان ب سويند سودَى دَى دلَيت هةوة ذبةرَيك بةى. كةن
ََّاِدُس  عن َأيب م و  ريي اَّللَّ عن  قال  اْحرَت  بْيٌ  نْلمِدَُنِة َعهللَا  َأههللِاِ  ِم َن  -161 ال

َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ِبَشْأِ ْي قال   لُِّ ْي  فَ ِإَذا  ِإنَّ َه ِذِه النَّ ار َع ُدو  » الهللاَّْيل فَ هللَامَّا ُحدِِّث رو ل اَّللَّ 
 متَّفٌق عهللاي .« َّنُْتْي فََأْطِفُ  َها َعْنُِّْي 

ب شةةظ ل سةةر   طةوى: مالةةك ل مةدينةةيَى     ()يا شةشَي: ذ ئةةبى موسةا   
هاتييةة طةوتس،    ()َى سوحبةتا وان بو ثَيغةمبةةرَى سةودَى   سودانَى سو سوى، و دةم

 هويس نظسنت، ل سو بتةمرينس. ئةطةرطوى: ئةظ ئاطرة دذمنَى هةوةية، ظَيؤا 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -162 ََّاِبُن  َعْنُ  قال  قال رو ل اَّللَّ  ِإنَّ َمثَ ل َم ا بَعث ِن اَّللَّ » ال

َّ اب َأْري  اا فَِّانَ ْ  طَائَِف  ٌة طَيبَ ٌة  قِبهللاَ  ِ  اْلَم اَء فأَنْ َبت  ِ  اْلِّ   َ  ُ َدى واْلعهللْا  ِي َكَمثَ َل َغْي  ٍ  َأ ِْ  بِ ِ  م  َن ا
َه  ا وَو  َقْ ا  َه  ا َأَج  اِدُب َأمَ  َِِّ  اِ  اَء  فَ نَ َف  َن اَّللَّ    ا النَّ  اس َفَش  ربُ ا ِمن ْ واْلُعْش  َب اْلَِّثِ  رَي  وََك  اَن ِمن ْ

ُك ماءا َوال تُ ْنِبُ  َك  َفَذِلَك َمثَ ُل َم ْن فَ ُق  َ  َِ ُْْ َا ِهَي ِقيعاٌن ال  َرى  ِإَّنَّ ِْ َّاَب طَائَِفةا ُأ ِا  َوَزَرَع ا. وَأ
ْ َُ ْقبَ ْل ُه  دَ ِدُ  ْ َُ ْرفَ ْن بِ ذِلَك رَْأو اا ِوَْ َْ ى اَّللَِّ َن اَّللَّ  َونَ َفَع   م ا بَعثَ ِِن اَّللَّ ب    فَ َعهللِا َي وَعهللاَّ  َي  َومث ُل َم ْن 

َْ رَِها  َأْي  ّ اَر « فُقَ  » متفٌق عهللاي . « الذي ُأْرِوهللْاُ  ِبِ   ِببي اْلَقاِر َعهللَا  اْلَمْشُه ِر  وقي َل  بَِّ
 َفِقيهاا.

طةةوى: مةتةةةل و منوونةةةيا   ()يةةا حةةةفيَت: ذ وى طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  
وةكى بارانةكَيية ئةردةكَى بطريةت،  ذ اليَي سودَيظة هنارتنا مس ذ راستةرَييى و زانينَى 
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سوش ئةرد بيت ئاظَى ظةسوى، و طيا و ضةرةكَى زَيدة شينكةى، و هندةك  ،هندةك ذَى
ودَى ثَى مفاى بطةهينيتة سةلكى، ذَى ظةسون و ذَى ه كة ئةرد بيت ئاظَى ظةطريت، س

ثَى ئاظدةن و ثَى بضينس، و هندة ئةردَى دى ذى بطريت، حليسة و دةشتة ئةرد بيت، نة 
ئاظَى ظةطريت و نة ضةرةى شينكةى، ئةظة مةتةال ويية يَى د دينَى سودَيدا شارةزا بووى 

رببيت و فَيربكةى، و مةتةةال  و ئةوا سودَى ئةز ثَى هنارتيم مفا طةهاندبييَت، ظَيؤا فَي
وى يَى بةرَى سو ذَى وةرطَيريت و راستةرَييى يا سودَى ئةوا ئةةز ثةَى هاتيمةة هنةارتس     

 نةوةرطريت.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -163 الثَّ  اِمُن  ع  ن ج  ابٍر ري  ي اَّللَّ عن    ق  ال  ق  ال رو   ل اَّللَّ 

ر » َِ َِ مثهللَِاي ومثَ هللُاُِّْي َكَمَثل رُج ٍل َأْوقَ َد  اا َفَجَع َل اْْلَنَ اِدُب َواْلَف راُي َُ َقْع َن فيَه ا وُه َ  ُ ُذب صُهنَّ َعنَه ا وَأ
ٍَُجزُِكْي َعِن الناِر  وأَنْ ُتْي تَ َفهللاَُّت َن مْن َُِدي   رواه مَهللاٌي.« آٌِذ 

َعُْن «  اْْلَُجزُ و »َ ُْ  اْلَراد واْلفَراِي  َهَذا ُهَ  اَِْعُروُر الَِّذي َُقُن ا النَّار. «  اْْلََنادُب » 
ِل. ََّراُو  ُحْجَزٍة  وِهي مْعِقُد اإِلزَار وال

طوى: مةتةال مس  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()يا هةشيَت: ذ جابرى 
ية ئاطرةكى هةلكةى، ظَيؤا سيسةرك و بةةالتينك   ةتةال هةوة وةكى مةتةال زةالمةكيو م

نبانا هةوة ذ ئاطرى دطرم و هويس ذ يبكةظنة تَيدا و ئةو وان ذَى بدةتة ثاش، و ئةز قو
 دةستَيت مس دةردكةظس.

ََّ  اِبِن َوالص  ْحفِة  -164 َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َأَم  ر بهللَِاْع  ِق ا التَّاو  ُن  َعْن  ُ  َأْن رو   َل اَّللَّ 
َِّها اْلبَ رََكَة » وقال    رواه مَهللاي.« ِإنَُِّّ  ي ال َتْدُروَن ا َأ

ُِ    ْذَها فَ هللْا    ُيِمْخ َم    ا َك    اَن ِ َ    ا ِم    ْن َأذاى  ِإَذا وَ » وا رواُ    ة لَ    ُ    َقع    ْ  ُلْقم    ُة َأح    دُِكْي. فَ هللْاَيْأ
َّ اِبعُ   فَِإنَّ ُ  ال ُ دْ  ْح ََُدُه ِنْلَمنِدُِل َح َّتَّ َُ هللْاَع َق َأ ََ ِري ا َأيِّ َوْلَيْأُكهللْاَها  َوال ََُدْعَها َلهللاشَّْيطاِن  َوال ََيْ

 «.َطَعاِمِ  اْلرَبَكَة 
ِإنَّ الشَّ  ْيطَاَن َْحُْب  ُر َأَح  دُكْي ِعْن  َد ُك  لِّ َش  يٍء ِم  ْن َش  ْأنِِ  َح  َّتَّ َْحُْب  َرُه ِعْن  َد » وا رواُ  ة ل     

َطَعاِم   ِ   فَ   ِإَذا َو   َقَطْ  ِم   ْن َأَح   دُِكْي الهللاصْقَم   ُة فَ هللْا   ُيِمْخ َم   ا َك   ان ِ َ   ا م   ْن َأذاى  فَ هللْايْأُكهللْاه   ا  َوال َُ   َدْعَها 
 ِلهللاشَّْيطَاِن.

فةرمان ب ئاليسةتنا تة ن و سةَينيكَى     ()ةمبةرَى سودَى يا نةهَي: ذ وى: ثَيغ
 كر، و طوى: هويس نوزانس كا بةرةكةى د كيذكَى داية. 

ثاريَى ئَيك ذ هةوة كةفت، ب  راكةى، و ب  ئةو  ئةطةرديدا يا وى:  ظةطَيرةكاو د 
دةستَى ثيساتيا ثَيظة ثاقذكةى و راكةى، و ب  خبوى، و ب  بو شةيتانى نةهَيليت، و ب  

سو ب كةفيكَى ثاقذ نةكةةى هةةتا تلَيةت سةو نةئاليسةيت، ب راسةتى ئةةو نوزانيةت كةا          
 بةرةكةى د كيذ سوارنَيداية. 

ديدا يا وى: ب راستى شةةيتان دطةةل ئَيةك ذ هةةوة د هةةر كةار و        ظةطَيرةكاو د 
بارةكَى هةبيتدا بةرهةظ دبيت، هةةتا ل سةةر سوارنةا وى دطةةل بةرهةةظ دبيةت، ظَيؤةا        
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ثارى ذ ئَيك ذ هةوة كةفت ب  ذ ثيساتييَى ثاقذكةى، و خبوى و ب  بو شةيتانى  ئةطةر
 نةهَيليت.

َّ  هللاِّ  عُ  -165 اْلَعاِش  ُر  ع  ن اب  ن عب  اس  ري  َي اَّللَّ عنهم  ا  ق  ال  قَ  اَم فينَ  ا رو   ُل اَّللَّ 
َِ  اَّللَّ تَ َعاََل ُحَفاَة ُعَراةا غُ ْرالا أَُ صَها النَّاُس ِإنَُِّّْي ُمش روَن ِإََل » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي مبَْ ِعَظٍة فقال   )َكَم ا بَ َدأ

هللا  ٍق نُعي  ُدُه َوع  داا َعهللَاين  ا إِ ُكنِّ  ا فَ  اعهللانَي( َِ َأال َوِإنَّ َأوََّل اْْلَالئِ  ِق َُُِّْ    َُ   ْ َم ( 104اَنبي  اء  )َأوَل 
َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َأال وِإنَُّ  َوُيَجاء ِبرَِجا َِ ُذ ِ ِ ْي َذاَو الشِّ مال  لٍ اْلِقَياَمِة ِإبراهيي  ِمْن ُأمَّ َِّت  فَ يُ ْؤ

َحايب  فيُ َقاُل  ِإنََّك ال َتْدِري َما َأْحَدثُ ا بَ ْعَدَك  فََأُق ل َكما قَاَل اْلَعْبُد الصَّاِلُح  ّْ )َو  فَأُق ُل  ايَربِّ َأ
ُز اْلَِِّيُي(ِإََل ق ِلِ   ُكنُ  َعهللايِهي َشهيداا مَّاُدمُ  ِفيهي( َُن َعهللَا  فَ ي ُ  )الَعُز ْ َُ َزاُل ا مْرَتدِِّ َْ َقاُل ِل  ِإن َُّهْي 

َر ََمُْت ِننَي.« ُغْرالا » متفٌق عهللاي .« َأعَقاِ ِْي ُمنُذ فاَرقْ تَ ُهْي   َأْي  َغي ْ
يا دةهةَي: ذ ئةينب عةباسةى سةودَى ذ هةةردوويان رازى بيةت طةوى: ثَيغةمبةةرَى         

رابوو شريةى و وةعزةك ل مةكر و طوى: طةةَ مرؤظةان ب راسةتى هةويس      ()سودَى 
كا جارا ئَيكَى مة ئةو ضاوا ثَيخاس و رويس و نةسونةتكرى دَى ل دةس سودَى كوم بس، 

ذ زكَيةت دةيكَيةت    و كا مة ضاوا ئةةو ئانكو ]ضَيكربوون، وةسا ئةم دَى وان زظرينينةظة 
رؤذا قيامةةةةتَى ذى وةسةةةا ئةةةةم دَى وان وان، ثَيخةةةواس و رويةةةس و نةسةةةونةتكرى دان، 

، و ئةةم دَى هةةر ب   [دظَيت ب جه بَيت  ] ، و ئةظة ثةميانةكة ل سةر مة[زظرينينةظة 
بةزانس يةَى ئَيكةَى ذ ضةَيكريان رؤذا قيامةةتَى ب جلةك دكةةظيت ئيلاهيمةة          جه ئيةنني. 

()بةو   ئةانكو زةالمان ذ ئوممةتا مةس ئيةنس، دَى بةو اليةَى ضةةثَى       ك، بزانس دَى هندة
ََ منة، دَى بو مس هَيتة طوتس: ب راستى  ئاطرى بةن، ئةز دَى بَيذم: يا سودَى ئةو هةظا

بةنةدةيَى سةوش مةرؤظ طةوتى دَى      ن ث تى تة ض كريية، ئةةز دَى وةكةى  تو نوزانى كا وا
ذ بلى ت تَى تة فةرمانا مس ثَى كةرى، ضةو يةَى دى مةس نةطوتييةة وان؛ سةودَي،       )بَيذم: 

ََ سودايَى مس و س و بثةرَيسس، و ئةز شاهد بووم ل سةر وان هندى ئةز د ناظ واندا، بة
ل سةر وان، و تو ب سو ذى هةةمى   تة ئةز ذ ناظ وان راكريم، تو زَيرةظان بوويى دةمَي

. ئةطةةر تةو وان ئيةزا بةدةيى ئةةو بةنةدةيَيت تةنةة، و        (ت تان دبينى و ل سةر شاهدى
دَى بو مس هَيتةة   ستهةالتدار و كاربنةجهى.ئةطةر تو ل وان نةطرى ب راستى تو يَى دة

 بوون. طوتس: ب راستى ئةظة تة ئةو هَي يس بةردةوام يَيت سةرداضوي
اْْلَاِدي َعَشَر  َعْن َأيب وعيٍد عبِد اَّللَِّ بِن ُمَغفٍَّل  ريي اَّللَّ عن   قال  نَ َه  رو ُل  -166

َّهللاِّ  ُع َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  َع ن اْلَ ْذِر وق اَل   ِإنَّ ُ  ال ُْقتُ ُل الصَّ ْيَد  وال َُ ْنَِّ أُ اْلَع ُدوَّ  َوِإنَّ ُ  َُ ْفَق أُ » اَّللَّ 
 َِِّ ُر ال َِ َذَر  فَ نَ َهاُه وقال  ِإنَّ رو َل « نَّ اْلَعنْيَ  وَُِّْ َِ باا الْبِن ُمَغفٍَّل  متفٌق عهللاي .وا رواُة  َأنَّ قُر

َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي نَ َه  عن اْلَْذِر وقَاَل   َّْيداا » اَّللَّ  ُثَك « ِإن ََّها ال َتِصيُد  ُثَّ عاَد فقاَل  ُأَح دِِّ
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ    وَوهللاَّي  نَ َه  َعْنُ   ُثَّ ُعْدَو َُتِْذُر   ال ُأَكهللاُِّمَك أَبداا.َأن رو َل اَّللَّ 

طةةوى:  ()يةةا يةةازدَي: ذ ئةةةبى سةةةعيد عةبةةدول يَى كةةورَى موغةفةةةَ       
نةهى ذ بةرتيظانكَى كةر، و طةوى: ب راسةتى ئةةو نةنَيضةريَى       ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

ََ ضاظى دثةقينيت و د  دانى دشكَينيت. دكةى، و نة دذمنى دئَي ينيت، بة
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ديدا: مرؤظةكَى عةبدول يَى كورَى موغةفةَ بةرتيظانكةك هاظَيت  ظةطَيرةكاو د 
نةةهيا ذ بةةرتيظانكَى كةرى و طةوى: ب      ()ذَى داثاش و طةوتَي: ثَيغةمبةةرَى سةودَى    

ََ زظريظةة، ئينةا طةوتَي: ئةةز           دبَيذمةة تةة   يةَي  راستى ئةةو ضةو نَيضةريان ناكةةى، ثاشةى 
؟ لَي زظرى بةرتيظانكا دهاظَيذيةظةة نةهيا ذَى كرى، ثاشى تو  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

 ئةز هةتا هةتا دطةل تة نائاسظم.
 عن      ُُ َقبِِّ   ُل اَّللَّ  وع   ْن ع   ابِه ب   ن ربيع   َة ق   ال  رَأَُْ   ُ  ُعَم   َر ب   َن اْلط   اب  ري   ي -167

َ ُق  ُل  ِإِن َأْعهللاَ  يُ  اْلََْج رَ  ََْو َ َد ُو َف  ُن وال َتُب رص  ولَ ْ ال أِنِِّ رأَُْ ُ  رو   َل اَّللَّ  َُ ْع ِِن ا أَنَّ َك َحَج ٌر َم ا تَ ن ْ
  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  ُُ َقبِِّهللُاَك ما قَ ب َّهللْاُتَك.. متفٌق عهللاي .

 ()يا دازدَي: ذ عابسَى كورَى رةبيعة طوى: مس عةمةرَى كورَى سةةتتابى  
بةرَى رةش و دطوى: ئةز دزامن تو بةرى، نة مفاى دطةهينى  ئانكوديت بةر ماضى دكر 

تو ماضةى دكةرى    ()مس نةديتبا ثَيغةمبةرَى سودَى  ئةطةرو نة زيانَى دطةهينى، و 
 مس تو ماضى نةدكرى.

 
 عي إىل ذلك،وما يقوله من دُتعاىل  وجوب االنقياد حلكم اهلليف باب  -17

 وأُمِرَ مبعروف أو نُهِيَ عن منكر
يآ داخوازا وى بؤ هدانا فةرمانا خودايآ مةزن و كا دآ ض بيَذيت ثيَدظيا طو بابةتآ

وى ذ خرابيةكآ  ثاشظةليَدانايان  وى بؤ خيَرةكآ هاتة كرن هاتةكرن و فةرمانا
 هاتةكرن

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  چ    قال ع تعاَل

ب سودايَى تة  .( 65)النَاء  چې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  
هةتا هةر ت تةكَى ئةو  [باوةرييَى نائينس  ]سويند دسوم ئةو نابنة سودان باوةر 

هةظِركييَى ل سةر دكةن، تة نةكةنة حةكةم ل سةر، ثاشى بةرانبةر بريارا تة ضو 
ََ سودا نةبينس، ثاشى ب دورستى سو هلثةسَيرنة تة  و ب ئانكو ]دلتةنطييَى د د

ې  چوقال تعاَل  . [دورستى طوهدارييا تة بكةن و فةرمان و بريارَيت تة ب جه بينس 

ې         ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  

سودان باوةر بو حوكمَى سودَى و ثَيغةمبةرى دئَينة  دةمَي .(51)الن ر  چېئ  
تنا وان بةس ئةظةية، فحوكمى د ناظبةرا واندا بكةى، ئاس [ثَيغةمبةر  ]داسوازكرن، دا 

ََ بوو، و مة ب جه ئينانا، و ئةظةنة يَيت سةرفةراز. وفي  من اَحادُ   دبَيذن: مة طو
رة اِذك ر ا أول الباب قبهللا  ) انظر اْلدُ  رقي  ( وغريه من اَحادُ   156حدُ  أيب هُر
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ئةبى هورةيرة ئةظا ل دةستثَيكا بابةتَى  و ذ حةديسَيت د ظى بابةتيدا حةديسا في  .
 (.156بةرَيدا هاتى، بنَيرة حةديسا ذمارة )

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -168 ع  ن َأيب هُر  رة ري  ي اَّللَّ عن     ق  ال  َلمَّ  ا نَ َزلَ  ْ  َعهللاَ    رو   ِل اَّللَّ 
َِ   ُِّْي َأو ُُتُْف    ُه ُْحَاِو   ْبُِّْي بِ   ِ       وَو   هللاَّي ِِ َوِإْن تُ ْب   ُدوا َم   ا ِا أَنْ ُف ََْر ََّ   َماَواِو َوَم   ا ِا ا هلِل َم   ا ِا ال

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  ف أَتْ ا   [ 283ارُة] البقرة    عُ  ّْ حاِب رو  ل اَّللَّ  اْشَتدَّ ذلَك َعهللَا  َأ
َّهللاِّ  ُع َعهللاَ  ََعماِل َما رو ل اَّللَّ  ْيِ  وَوهللاَّي  ُثَّ برَُك ا َعهللَا  الرصَكب َفقاُل ا  َأْي رو َل اَّللَّ ُكهللاَِّفَنا ِمَن ا

نُِطيُق  الصَّاَلَة َواْْليهاد َوالصِّيام َوالصَّدقَة  َوَقَد أُْنزلْ  عهللاْي َك َه ِذِه ارَُ ُة َوال نُِطيُقَه ا. ق اَل رو  ُل 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّ  ْعَنا َوعصيَنا   »ي  اَّللَّ  ُدوَن َأْن تَ ُق ل ا َكَما قَاَل َأْهُل اْلِِّتاَبني ِمْن قَ ْبهللاُِّْي  عَِ أَتُُر

َِ نتُهْي  ق فَ هللَامَّ ا اقْ تَ َرَأَه ا اْلَق  ُم  َوَذل« َبْل ُق ل ا  ِعْعنا َوَأَطْعَنا ُغْفراَنك رَب ََّنا َوِإلَْيَك اْلمِصرُي  ْ  ِ َ ا أَْل
آَمَن الرَُّو ُل مبَا أُنْ ِزَل ِإلَْي ِ  ِم ْن رَبِِّ ِ  َواْلُمْؤِمنُ  َن ُك ل  آَم َن ِنهلِل َوَمالِئَِّتِ ِ   :  ا ِإْثرَهاأَنَزَل اَّللَّ تَ َعاََل 

ْعنَ  ا َوَأَطْعنَ  ا ُغْفَرانَ  َك رَب َّنَ  ا َوِإلَْي  كَ  ] ِص  رُي  اْلمَ وَُكُتبِ  ِ  َوُرُو  هللِاِ  ال نُ َف  رُِِّ  بَ   نْيَ َأَح  ٍد ِم  ْن ُرُو  هللِاِ  َوقَ  اُل ا عَِ
َخَها اَّللَّ تَ َعاََل  فَ أَنْ َزَل اَّللَّ َع زَّ َوَج لَّ  ف َ [ 285البقرة    ََ ال َُُِّهللاِّ ُ  عُ نَ ْفَ اا  هللَامَّا فَعهللُا ا ذلك َن

 َِ طَ  ْأ ِْ َِ يَنا َأْو َأ َِ ِإْن َن ِِ  ْذ ََ  َبْ  رَب َّنَ ا ال تُ َؤا َه ا َم  ا اْكَت ََ  َبْ  َوَعهللَاي ْ َ  ا َم ا َك َِ ] البق  رة    ِإالَّ ُوْو َعَها 
ّْ  راا َكَم  ا َ هللَْاتَ  ُ  َعهللاَ    الَّ  ِذَُن ِم  ْن قَ ْبهللِانَ  ا   قَ  اَل  نَ َع  يْ [ 286 نَ  ا ِإ قَ  اَل   نَ َع  ْي  رَب َّنَ  ا َوال حَتِْم  ْل َعهللَاي ْ

 هللْانَ  ا َم  ا ال طَاقَ  َة لَنَ  ا بِ    ر َ  َم  ْ الَِ َواْع  ُ  َعنَّ  ا َواْغِف  ْر لَنَ  ا َواْرَ ْنَ  ا أَنْ  قَ  اَل   نَ َع  ْي  ب َّنَ  ا َوال حُتَمِِّ
 قَاَل   نَ َعْي . رواه مَهللاي . فَاْنُصْرَِ َعهللَا  اْلَقْ ِم اْلَِّاِفرَُِن 
هندى د ئةرد و ئةمساناندا طوى: دةمَى ئةظ ئايةتة ) ()ذ ئةبى هورةيرة 

ََ سودا ض هويس ديار بكةن ض هةويس ظةشةَيرن، سةودَى دَى     يَى سودَيية، ظَيؤا ت تَى د د
هاتية سوارَي، ل  ()ل سةر ثَيغةمبةرَى سودَى  .(هةوة كةىبا وى دطةل سَيهةر حس

ثَيغةمبةرَى سودَى  طران بوو، ئينا هاتنة دةس ()سةر هوطرَيت ثَيغةمبةرَى سودَى 
()  ثاشى كةفتنة سةر ضوكَيت سو و طوتس: يا ثَيغةمبةرَى سودَي، هند كار و كريار

: نظَيذ و جيهاد و رؤذى و سةدةقة، َيينة دةرَيهل مة هاتنة كرن ئةم ب َيني و دةرحةق ب
طةوى:   ()و ئةظ ئايةتة بو تة يا هاتية سوارَي، و ئةم نةشَيييَن، ثَيغةمبةرَى سودَى 

 ]مة ئةرَى هةوة دظَيت هويس وَى بَيذن يا سودان هةردوو كتَيبَيت بةرى هةوة طوتني: 
ََ ئةم ثَى  [ئاسفتنا تة  ََ ناكةيس [ب طوتنا تة  ]بهيست بة مة بهيست و مة  بَيذن:؟ بة
دومياهيكا مة ئةوة يا ل دةظ  ]سودَى وؤ ل مة ببورة، جهَى مة هةر تويى  ،طوهدارى كر

. ظَيؤا دةمَى سوانديس و ئةزمانَى وان ثَى تيذ بووى، سودايَى مةزن دويفرا ئةظة ئينا تة
سودان  ذ دةظ سودَى هاتى، و [وى  ]ثَيغةمبةرى باوةرى ئيناييية ب ت تَى بو سوارَي، )

باوةران ذى، هةمييان باوةرى ب سودَى و ملياكةتَيت وى و كتَيبَيت وى و ثَيغةمبةرَيت 
ئةم فةرقَى )جودايييَي( نائَيخينة ناظبةرا ضو ثَيغةمبةةرَيت   [و دبَيذن  ]وى ئيناييية 

مة بهيست و  [سودَى وؤ  ]وى، و هةمييان تَيكدا )ثَيغةمبةرى و سودان باوةران( طوى: 
دومياهيكا مة ئةوة يا ل  ]رى كر، سودَى وؤ ل مة ببورة، جهَى مة هةر تويى مة طوهدا
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ظَيؤا دةمَى وةكريس سةودَى حةوكمَى وَى ئايةةتَى راكةر و ئةظةة ئينةا سةوارَى         .([دةظ تة 
ََ ناكةى، ظَيؤا ض يا بكةى )  [ض قةنج ض سراب  ]سودَى هةركةسةكى ذ بارَى وى زَيدةتر 

دَى وؤ ل مة نةطرة ئةطةر ت تةك مة ذبريكر يان ئةم و ل سو دكةى، سو دكةى بو سو
ََ )سةلةى بوويس طران ل مة نةكة وةكى وى يَى تة ل  سودَى وؤ بارةكَى هند( طوى: بة

ََ )[كو جوهى بوون  ]يَيت بةرى مة كرى  سودَى وؤ وى بارى ل مة نةكة يَى ( طوى: بة
ََ ) لطريس(ةهو ئةم نةشَيني ِراكةيس  ورة، و طونةهَيت مة ذَى ببة، و و ل مة ببطوى: بة

 .( طوى: بةلَيدلوظانييَى ب مة ببة، تو ث تةظانَى مةيى، و مة ب سةر كوما طاوران بَيخة
 

 حدثات األمورع ومُدَهي عن البِباب النَّ -18
 بابةتآ نةهيآ و دانةثاشآ ذ بيدعا و كار و باريَت نوى د شةرعيدا دهيَنةكرن

ما ت تةك  .(32)ُ نه  من ارُة چی  ی  ی  جئ  حئ چ قال ع تعاَل  
و ث تى هةقييَي، ئانكو ]مرايى و بةرزةبوونَى ثَيظةتر وث تى هةقييَى هةية ذ ط

ِفي اْلِكَتاِب ِمْن   .(38اَنعام  ) چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ چ  وقال تعاَل  [بةرزةبوونة 
ثَى  مةرةم] د كتَيبَيدا [ذ هةوجةيييَيت هةوة  ] و مة ضو .(38)اَنعام  من ارُة َشْيٍء 

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       چ    وقال تعاَل .نةهَي ييية و ذبري نةكريية [دةثَى ثاراستيية 

ئةطةر هويس   .(59)النَاء  من ارُة چحب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  خت 
 ذَيكظةبوون و ب هةظِرك ضون ل سةر ت تةكَى هويس ل سودَى و ثَيغةمبةرى بزظرن

چ  چ  چ وقال تعاَل  أمل الكتاب والسن  .  :()قورئانَى و حةديسا ثَيغةمبةرى  ئانكو

اَنعام  من ) چچ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ
و ب راستى ئةظةية رَيكا مس، كو رَيكةكا راست و دورستة، ظَيؤا بطرن و ل  (  .153ارُة

دوية هةِرن، و ضو رَيكَيت دى نةطرن، دَى هةوة ذ رَيكا سودَى دةرئَيخس و هةوة 
ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ   ڦ  ڦ  ڦ چ : وقال تعاَلذَيكظةكةن 

ب  ]ئةطةر هويس  [وان  ]بَيذة:  [هةى موحةممةد  ] .(31)آل عمران  من ارُة چچ  
سودَى دَى حةذ  [رَيكا مس بطرن  ]حةذ سودَى دكةن، ل دوية مس وةرن  [دورستى 

ذَيبةر و  سودَى طونةه [و ب راستى  ]ذَى بةى،  دَى طونةهَيت هةوة و هةوة كةى،
وأما  نةو ئايةى د ظى بابةتيدا طةلةكس و د ئاشكرا وارايو ا الباب كثرية معهللا مة .دلوظانة. 

و حةديس زَيدة طةلةكس و  اَحادُ  فِّثرية جدا وهي مشه رة فنقتصر عهللا  طرر منها 
 .دَي هندةكان ذَي ئينم ديارن
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َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -169 م  ْن » ع  ن عائشَة ري  ي اَّللَّ عنه  ا  قال    ق  ال رو   ُل اَّللَّ 
َم ْن َعِم َل عَم الا لَ ْيَه » وا رواُ ة َِ هللاٍي   متفٌق عهللاي .«َأْحدَث ا َأْمِرَِ َهَذا َما لَْيَه ِمْنُ  فُه  َرد  

 «.َعهللَاْيِ  َأْمُرَِ فَ ُه  رد  
طوى: هةركةسَى ت تةكَى  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ عائي ايَى 

 نةيا قةبويلة. ئانكونوى د ظى دينَى مةدا بكةى و نة ذَى بيت ئةو يا ثويضة 
بكةى نة دطةل دينَى مةةدا   وسلميدا هاتيية: هةركةسَى كارةكىمظةطَيرةكا و د  

 نةيا قةبويلة. ئانكوبيت، ئةو يا ثويضة 
َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي  ِإَذا  -170 وع   ن ج   ابٍر  ري   ي اَّللَّ عن      ق   ال  ك   ان رو    ُل اَّللَّ 

نَ   اُه  وَع   ال ّ   ْ تُُ   َواْش   َتدَّ َغَب   بُ   ح   َّتَّ َكأَنَّ   ُ  ُمْن   ِذُر َج   ْيٍش َُ ُق    ُل   طَ   ب اْ    رَّْو عي ْ َّ   بََّحُِّْي »َِ
ََّ   اُكْي  ََّ   اعُة َكَه   » َوُُق    ُل  « وَم َِ وال ّْ   بُ َعْيِ   الَ   َبابَِة  َواْلُ ْو   َط   « اتنْي بُِعثْ   ُ  َأ َوَُ ْق   رُن ب   ني ُأ
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  » َوَُ ُق ُل   َْدى هْدُي ُُممِِّد  ِْ َر ا ي ْ َِ رَي اْْلَدَُ  ِكَتاُب اَّللَّ  و َِ َأمَّا بَ ْعُد  فَِإنَّ 

َُُم ِر ُُمْدَاتُ َها وُكلَّ ِبْدَعٍة َيالَلٌة  ِ . َمْن تَ َرك َماال » ُُق ُل   ُثَّ « َوَشرَّ ا َِ َِ َأْوََل ُبُِّلِّ ُمْؤِمن ِمْن نَ ْف َأ
 رواه مَهللاي.« َف ْههللِاِ   َوَمْن تَ َرَك َدُْناا َأْو َيَياعاا  فَِإِلَّ وَعهللَايَّ 

دةمةةَى سوتبةةة دسوانةةد   ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى   ()ذ جةةابرى 
و دا بَيذى مة ب كةربا وى زَيدة دبو ضاظَيت وى سور دبوون، و دةنطَى وى بلند دبوو، و

وةدا طةةرى و ئَيظةةارى ب هةدترسةةينيت و دبَيةةذيت: سةةثَيدَى ب سةةةر هاتنةةا لةشةةكةرةكى
وةدا طرى و دطوى: ئةز و قيامةى وةكى ظان هةردوكاينة، و هةردوو تلَيت سو يا هةسةر

نيظَى و يا شةهدَى دطةهاندنةة ئَيةك )ئي ةارةى بةو نَيزيكيةا رؤذا قيامةةتَى ث ةتى ئةةو         
() دَيية، سو ، ب راستى ضَيرتيس ئاسفنت كتَيباهاتيية هنارتس( و دطوى: ئةظة و ثاشى

بار ئةون ئةةوَيت نةوى د    و سرابرتيس كار و ()ديية ممةو باشرتيس رَيك رَيكا موحة
بيدعةة ئةةو ت ةتة يةَى نةوى د       ]َينةكرن، و ب راستى هةر بيدعةةكا هةةبيت   دينيدا ده

يا ثويضة، ثاشى دطوى: ئةز ذ  [شةريعةتيدا و ضو بنياى و بةلطةيَى شةرعى بو نةبيت 
ثاش سو هَي بيت ل هةمى موسلمانان نَيزيكرتم بو وى، هةركةسَى مالةك و سةميانةك 

بو ماال ويية، و يَى دةيس و قةرةك يان زارؤكَيت بَى كةس و هةوجة ثاش سةو هةَي بس   
 ئةز سةركار و هاريكارَى وامن.

ََّ اِبُق) انظ ر اْل دُ  رق ي  ( ا  157وعِن اْلِع ْرَنِ ب ن َو ارََُِة  ري ي اَّللَّ عن    َحِدُثُ ُ  ال
َصنَِّة. حةديسا وى يا بةرى نوكة  () ذ عريبازَى كورَى ساريية و نِب اْلُمَحاَفظِة َعهللَا  ال

 (157بنَيرة حةديسا ذمارة )  ()ثَيغةمبةرَى سودَى  بابةتَى ثارَيزكرنَى ل سةر سونةتا:د 
 
 
 
 



 104  طا كيَرهاتى و راستكارانميَر

 باب يف مَنْ سَنَّ سُنَّةً حسنةً أو سيئةً -19
 بابةتآ هةركةسآ ريَكةكا باش بطريت يان يا خراب

ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ قال ع تعاَل  

و ئةوَيت دبَيذن: سودَى وؤ، تو وان هةظسةر و  .(74)الفرقان  چھ   ے    ے  
، و تو مة بو [و دل ثَى ظةهةسس ] وَى دويندةهَى بدة مة، ئةوا ضاظ ثَى رؤن و سوش بنب

ٱ  ٻ  چ وقال تعاَل  ثارَيزكاران، بكة ثَي ى و جهَى ضاظلَيكرنَى د باشييَيدا. 

و مة ئةو كرنة ثَي ى، ب فةرمانا مة  .(73)االنبياء  من ارُة چٻ  ٻ  
 .راستةرَيكرنَى دكةن

َّ ْدر النَّه اِر ِعْن د  -171 ر ب ِن عب ِد اَّللَّ  ري ي اَّللَّ عن    ق ال  ُكنَّ ا ا  َعْن َأيَب َعمرٍو َجُر
َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي َفج   اءُه ق   ْ ٌم ُع   َراٌة  َص   ي ِر رو    ِل اَّللَّ  ُْْت   ايب النِِّم   ار َأو اْلَعب   اِء. ُمَتقهللاِّ   دي ال

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  ِلما رََأى ِ ِْي ِمْن اْلَفاقة   عامَُّتهْي  بل كهللاهي ِمْن ُمبَر  فَتمعَّر وجُ  رو ِل اَّللَّ 
َِطَب  َفقالَ   أَُ صَها النَّاُس ات َُّق ا رَبَُُِّّي الَِّذي ايَ  فدَِل ُثَّ ِرد  فََأمر بالالا فََأذَّن وَأقَاَم  َفصهللاَّ  ُثَّ 

هللَاَقُِّْي ِمْن نَ ْفٍه َواِحَدٍة  َِ   ِر ارُ ة ِِ   َوارُ ُة  ]1النَ اء [ ِإنَّ َع َك اَن َعهللاَ ْيُِّْي َرِقيب اا   ِإََل آ
ِْ  َرى الَّ  يِت ا آِ  ر اْْلْش  ِر   َُ  ْنظُ  ْر نَ ْف  ٌه َم  ا قَ  دََّمْ  ِلغَ  دٍ اَي أَُ صَه  ا الَّ  ِذَُن آَمنُ   ا ات َُّق   ا َع َوْلت َ  ا

َْ رِه َح َّتَّ   ]18اْلشر  [ َّ اِع  َّ اع بُ  رِِّه ِم ْن  ََ  رَُجٌل ِمْن ِدَُنارِِه ِمْن ِدْرَاِ  ِم ْن ثَ ْ بِ ِ  ِم ْن  ٍَ َتصدَّ
َه ا  بَ  ْل قَ ْد َعج  زْو  ُثَّ  ْ  رٍة َفَج اَء رَُج  ٌل ِم ْن اََْنَص  اِر ِبُص رٍَّة ك  ادْو َكفص ُ  َتعج  ُز َعن ْ َْ قَ اَل  َول  ْ  ِبش قِّ 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  تَتاَبَن النَّاُس َحَّتَّ رَ  ُُْ  وْجَ  رو ِل اَّللَّ  ُُْ  َكْ منْيِ ِمْن َطعاٍم َوثياٍب  حَّتَّ رََأ َأ
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   َمْن َونَّ ا اإِلْوالم ُو نةا َحَ نةا فَ هللاَ ُ  » َُتههللاَُّل َكأَنَُّ  مْذَهَبٌة  فقال رو ُل اَّللَّ 

ُقَص ِم ْن ُأُج  رِهْي َش يٌء  وَم ْن َو نَّ ا اإِلْو الِم َأْجُرَها  وَأْجُر مْن َعمَل  ِ َا ِمْن بَ ْعِدِه ِمْن غَ رْيِ َأْن ُ ن ْ
ُقَص ِمْن َأْوزارهْي َشْيٌء  رواه « ُونَّةا ويَّ ةا َكاَن َعهللاي  ِوْزرها َوِوزُر َمْن َعِمَل ِ َا ِمْن بْعده ِمْن َغرْيِ َأْن َُ ن ْ

 مَهللاي.
طةوى: دانةَى ئَيكةَى ذ     ()عةبةدول يى   ذ ئةبى عةمرى، جةةريرَى كةورىَ  

سةلكةةةكَى رويةةس و ثارضةةةكا   ()رؤذَى ئةةةم ل دةس ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى بةةوويس   
سةر ستويَى سودا بربوونةة سةوارَي،   ب ثةرؤكَى سيض بةلةك يَى هريَى يان عةبايةك 

شريَيت وان د بةةردابوون، بةارا ثةرت، بةةلكى هةةمى ذ موزريةان بةوون، سةةر و ضةاظَيت          
، طوهوريس و تَيك ضون، ث تى ئةو هةذارى ب وانظةة ديتةى   ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

بي َ كر بةانط دا و قامةةى طةرى، و نظَيةذ كةر       ضو د ذؤرظة ثاشى دةركةفت فةرمانا
باوةرييَى ثَى  ] سةلكينو ثارَيزكارييا سودايَى سو بكةنسوتبة سواند، و طوى: ) ثاشى

ذ وى  و ئةوى سودايى ]ذ ئَيك طيانى ب تنَى ئافرانديس  ئةوَى هويس [بينس و بثةرَيسس 
و ذ ظان هةردووكان طةلةك ذن و مَير دان  [ئافراند  ]هةظسةرا وى ذَى ضَيكر  [طيانى 

رَيزكارييةا سةودَى بكةةن، ئةةوَى هةويس ب نةاظَى وى ت ةتان ذ        و بةالظ كرن، و هةويس ثا 
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ب راستى سودَى ل سةر هةوة  [نةقةتينس  ]ئَيكدوو دسوازن، و ه يارى مرؤظانييَى بس 
( هةتا طةه تيية دومياهيكا ئايةتَي، و ئايةتا دى يا دومياهيكا سورةتا حةشرَى زَيرةظانة

ك ب  بةةرَى سةو بةدةتَى كةا ض كةار و      طةَ سودان باوةران ذ سودَى برتسس، و هةر ئَي)
كريار بو سوبةهى كرينة، و ض ل ثَي ييا سو هنارتيية، و ذ سودَى برتسةس، ب راسةتى   

( زةالمى ذ دينارَى سو ذ دةرهةمَى سو هةر ت تةكَى هويس دكةن سودَى ذَى ب ئاطةهة
ةكَى ذ جلكَيت سو ذ منا طةمنَى سو ذ منا قةسثَيت سو، حةتا طوى: سو ب كةرَى قةسث

ذى، سةدةقة دا، زةالمةكَى ذ سةلكَى مةدينَى هاى بوسضكةك ئينا نَيزيك بوو دةستَى 
وى نةراطريت، بةةلكى دورسةت نةةراطرى، ثاشةى سةةلكى دا دويفئَيةك، هةةتا مةس دوو         

 ()كومَيت سوارنَى و جلكان ديتني، و هةتا مس سةر و ضاظَيت ثَيغةمبةرَى سودَى 
طوى: هةركةسَى د  ()ن، ثاشى ثَيغةمبةرَى سودَى ديتني طةش بوويس دا بَيذى زَير

موسلمانةتيَيدا كارةكَى باش بكةى، سَيرا وى كارى بو ويية، و سَيرا هةركةسةكَى ث تى 
وى كار ب وى كارى بكةى، بَيى كو ت تةك ذ سَيرَيت وان كَيم ببيةت، و هةركةسةَى د   

ة، و طونةها هةركةسةكَى موسلمانةتيَيدا كارةكَى سراب بكةى، طونةها وى كارى بو ويي
 ث تى وى كار ب وى كارى بكةى، بَيى كو ت تةك ذ طونةهَيت وان كَيم ببيت.

ُه   نْلِ يِي وبع د اََلِ ِ  نء ُمَ حَّ َدٌة. والنَِِّم اُر  عْ ُن ََّنِ َرة  َوِه  َي   « ُْْتَ ايب النَّم اِر » قَ ْ لُ ُ    
ُّ  ٍر َُمَطَّ خ. َوَمْع َ   اٌء ِم ْن  ََ َرُق َه ا ا رؤوو هي. « ُْْتابيه ا » ِك َِ َِ يَها ق ْد  واْْلَ ْ ُب » َأي  الِب

» َأْي  َ َُت ُه َوَقَطُع ُه. َوقَ ْ ل ُ   وَاْ َد الَِّذَُن َجابُ ا الصَّْخَر نْلَ اِد   اْلَقْطُن  َوِمْنُ  قَ ْ ُلُ  تَ َعاََل «  
َعَّ   َر  بف   تح الِّ   ار وي   مِِّها  َأْي  « رَأَُْ   ُ  َك   ْ َمنْيِ   » ه     نلع   ني اِهمهللا   ة  َأْي  تَ غَ   رَي. َوقَ ْ ل    ُ « َْ

اِ ح دة  قَالَ ُ  اْلَقاي ي  ه    نل ذال اِعجم ِة  وف تح اِ اِء والب اءِ « َكأَنَّ   َمْذَهبَ ةٌ » َّرْبتَ نْيِ. َوقَ ْ لُ ُ   
َّحََّف  بَ ْعُبُهْي فَ َقاَل   ُرُه. و ٌِ وَغي ْ ونلن  ن  وََك َذا َي َبَطُ   ِبَدال مهمهللاٍة ويي اِ اءِ « ُمْدُهَنٌة » ِعَيا

ََوَُّل. َواْلُمَراُد ِبِ  َعهللَا  اْلَ ْجَهنْيِ  الصََّفاُء َواالْوِتَنارُة.  اْْلَُمْيِديص  والصَّحيُح اْلَمْشُه ُر ُهَ  ا
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -172 ل يه ِم ْن » وعن ابن مَع ٍد ريي اَّللَّ عن  َأنَّ النََُّّّ 

متف ٌق « َتُل ظهللاماا ِإالَّ َكاَن َعهللَا  ابِن آدَم اَوَِّل ِكْفٌل ِمْن دِمَها ََنَُّ  َكان َأوَّل َمْن َونَّ اْلَقْت َل نْفٍه تُ قْ 
 عهللاي .

طوى: نينة سةودان   ()ذ ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئينب مةسعودى 
بارا كورَى ئادةمى يَى ئَيكَى )قابيلى  ئةطةرَيتة كوشنت هروحةك ذ زومل و بَى بةستى ب

بةوو كوشةنت كةرى و     ئةةو يةَى ئَيكةىَ   ضةونكى  د سوينا ويدا نةةبيت،  دةمَى هابيل كوشتى( 
 دةرَيخستى.

 والدعاء إىل هدى أو ضاللة باب يف الداللة على خري -20
 بابةتآ نيشادانا خيَرآ و طازيكرن بؤ راستةريَيآ يان تارييآ

. و بو رَيكا سودايَى سو طةازى  ((67َواْ ُع ِإَلى َربَِّك ()ايج: من اآلي   قال تع اَل   
)النحاال: ماان  چہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھچ وق  ال تع  اَل  سةةةلكى بكةةة 
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ب دةليل و ني ان و و ب موكوم ئاسفتنا بنةجه و ب و ئانكو ]يكمةى حو ب  .(125اآلي 
ب وان شريةتان سَيرا تة بزانس ثَى كو  ] قةنج او شريةت [كارلَيكةر ةكَى ئاوايو ب  ىنةرم

و تة ضو مةرةمَيت دى نينس يان ذى ب قورئانَى ئةوا كو ئةو ب سو حيكمةى  ،وان دظَيت
 وق ال تع اَل   [كةو ئيسة مة    ]بةو رَيكةا سةودايَى سةو     بانطهلةدَيرة  ، [ قةنجرةكا او شريةتك

ثارَيزكارييةا سةودَى   و ل سةر باشى و  .(2)ااائدة: من اآلي چ  ەئ  وئ  وئ  ۇئچ
)آل  مااراع: ماان  چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱچ وق  ال تع  اَل   هاريكارَيةةت ئَيةةك بةةس. 

  .ب  هويس هةمى ببنة ملةتةك، داسوازا قةىييَى بكةن (  .104اآلي 
وع ن َأيب مَ ع ٍد ُعقبَ َة بْ ن عْم ٍرو اََْنَص  اِريِّ ري ي اَّللَّ عن   ق ال  ق ال رو   ل اَّللَّ  -173

رْيٍ َفهللاُ  مثُل َأْجِر فَاِعهللِاِ  » َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   َِ  رواه مَهللاي.« َمْن َدلَّ َعهللَا  
طةةةوى:  ()و ذ ئةةةينب مةسةةةعودى، عوقبةةةةيَى كةةةورَى عةةةةمرَى ئةنسةةةارى  

طوى: هةركةسَى باشيةكَى ني ا ئَيكى بدةى، هندى سَيرا يَى  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
 كرى بو ويية.
َّ هللاِّ  -174 م ْن َدَع  ا ِإََل »عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   وع ن َأيب هُر رة ري ي اَّللَّ عن   َأن رو  َل اَّللَّ 

ََْجِر ِمْثُل ُأُج ِر مْن تَِبعَ  ُقُص ذِلَك ِمْن ُأُج رِِهي َشْي اا  وَمْن َدَعا ِإََل َيالََلٍة ُهداى َكاَن َلُ  ِمَن ا ُ  ال ُن ْ
 رواه مَهللاي.« ذلَك ِمْن آَاِمِهْي َشْي اا  َكاَن َعهللَاْيِ  ِمَن اإِلُثِْ ِمْثُل آَاِم َمْن تَِبَعُ  ال ُنُقصُ 

طةةوى: هةركةسةةَى  ()ذ ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()و ذ ئةةةبى هةةورةيرة 
دويا وى ل ةكَى بكةى، ذ سَيرَى هند بو ويية وةكى يا وان يَيت راستةرَيكرن داسوازييا

هاتني و طوهَى سو داييَن، و ئةةظ ضةةندة ت ةتةكَى ذ سَيرَيةت وان كةَيم ناكةةى ذى، و       
هةركةسَى داسوازييا سرابيةكَى بكةةى )ظَيؤةا ض ئةةو سرابةى وى دةرئَيخسةتبيت يةان       

و ويية وةكى يا وان يَيت دويا وى هاتني و بةرى وى هاتبيتة كرن( ذ طونةهَى هند ب
 وان كَيم ناكةى ذى. َى و ئةظ ضةندة ت تةكى ذ طونةهَيتطوهَى سو داين

َّ هللاِّ  عُ  -175 ََّاِعِديِّ ريي اَّللَّ عن   َأن رو  َل اَّللَّ  وعن َأيب العباِس وهل بِن وعٍد ال
بَ  َر   ي ْ َِ َْعِط نَيَّ الرَّاَُ َة غَ داا رَُج الا َُ ْف َتُح اَّللَّ َعهللاَ   ََُدُْ ِ   ُْح بص اَّللَّ ورُو  َلُ   » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ق ال َُ  ْ َم 

هللاَ  تَ ُهْي أَُ صُه  ْي ُُ ْعطَاَه  ا. فَ هللَامَّ  ا أّ  بَح النَّ  اُس غَ  َدْوا َعهللاَ    ف َ « َوُْحبص  ُ  اَّللَّ َوَرُو   ُلُ   بَ  اَو النَّ  اُس َُ  ُدوك َن لَي ْ
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو  هللاَّي  ُكهللاصُه ْي َُرُج    َأْن ُُ ْعطَاَه ا  فق  ال   « أَُْ َن عهللا  يص ب ُن َأيب طال  ب   » رو  ِل اَّللَّ 

َّهللاِّ  عُ « فََأْرِوهللُا ا ِإلَْيِ  » نَ ْي  قال  َفقيَل  اي رو َل اَّللَّ ُه  َُْشَتِّي َعي ْ  فَُأِت ِبِ   فَ َبصَق رو ُل اَّللَّ 
َُُِّْن ِبِ  َوجٌن  فَأْعطَاُه الرَّاََُة. فقال عهللاي  ريي  ْ َْ اَّللَّ  َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ا عْينْيِ   َودعا َلُ   فَ رَبأَ َحَّتَّ َكَأْن 

ََ احِتِهْي  » َُُِّ نُ ا ِمثْ هللَاَنا   فَ َقاَل  عن   اي رو ل اَّللَّ ُأقاتهللُِاهْي َحَّتَّ  انْ ُف ْذ َعهللاَ   ِرو هللِاَك َح َّتَّ تَ ْن ِزَل ِب
ََْن َُ ْه ِدَي اَّللَّ  ربُْهْي مبَا جِيُب ِم ْن ح قِّ اَّللَّ تَ َع اََل ِفي ِ   فَ  اَّللَّ  ِْ بِ َك رَُج الا ُثَّ اْدُعُهْي ِإََل اإِلْوالِم  َوَأ

ٌر َلَك ِمْن ُ ِْر  ي ْ َِ تحدَّث ن  قْ ُلُ   «  َُُدوُك َن » متفٌق عهللاي .ق ل   « الن ََّعيَ َواِحداا  » َأْي خُ ُي َن ُو
ُر َأْفَصُح.« ِرْوهللِاَك  َْ  بَِّر الراِء وبَفتِحَها ُلَغَتاِن  َواْلَِّ
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ذ ثَيغةمبةةرَى   ()ذ ئةبى عةباسى سةهلَى كةورَى سةةعدى يةَى سةاعدى     
ئةةةز دَى ئةةاالى دةمةةة س  ى سةةوبةه رؤذا سةيبةةةرَى طةةوى: بةةَى طومةةان   ()سةةودَى 
 ظةكةةى، حةةز ذ سةودَى و ثَيغةمبةةرَي وى    سةةر دةسةتَى وى    ل، سةودَى دَى  زةالمةكي

سةلكى شةظا سو ب تَيك هاتس  دكةن، وىذ َي وى ذى حةذدكةى و سودَى و ثَيغةمبةر
برنة سةرى، كا دَى دةتةس كَى ذ وان، ظَيؤةا دةمةَى ل سةةلكى بوويةة سةثَيدة       َيو ضون

هيظييا وى ئةوة بدةتةس وى، طوى: كا  هةر ئَيكى ()هاتنة دةس ثَيغةمبةرَى سودَى 
عةلييَى كورَى ئةبى تالبى؟ طوتس: يا ثَيغةمبةرَى سةودَى ئةةو طازنةدَى ذ ضةاظَيت سةو      

فرَيكةنةة دويفةرا، ئينةا دةس، و ثَيغةمبةةرَى      كولس( طةوى: دضاظَيت وى  ئانكودكةى، )
، ضَيبوون هةر وةكى ضو جار و دوعا بو كرن تفكرة هةردوو ضاظَيت وى ()سودَى 

ََ نةهاتني، و ئاال دا ظَي، عةَ  طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى ئةةز شةةِرَى    ()ضو 
ََ دهَيس )  َيدى هةرة هةتا موسلمان دبس(؟ طوى: هَيدى ه ئانكووان بكةم هةتا وةكى مة
َى سودَى تَيداية، ئةز ة ئيس مَي، و بَيذة وان كا ض مافتو دطةهيية وان، ثاشى وان طازيك

رَيكةى بو تة ذ حَي رتَيت سودَى ئَيكى ل سةر دةستَى تة راستة ئةطةرب سودَى كةمة 
 سور ضَيرتة.
وع  ن أَن  ٍه ري  ي اَّللَّ عن    َأْن فَ   َّتا ِم  ْن َأْو  هللَاَي ق  ال  اي رُو   َل اَّللَّ ِإِنِِّ ُأرُِ  د اْلغَ  ْزَو  -176

َِ » ولَْيه َمِعي َما َأَتهَُّز ِبِ    قَاَل   ِا فِإن   قَ ْد ك اَن ََتَهَّ َز َفَم ِر فَ َأاَتُه فق ال  ِإنَّ رو  َل « اْئِ  فُ ال
َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُ ُ  ََّالَم َوَُ ُق ُل  َأْعِط ِن ال ذي ََتهَّ ْزَو بِ ِ   فق ال  اي ُفالنَ ُة َأْعِطي ِ  اَّللَّ  ْقرُئَك ال

نَي ِمْنُ  َشْي اا فَ يُ َباَرَك َلِك ِفيِ . رواه مَهللاي. َِ ي ِمْنُ  َشْي اا  َف اَّللَّ ال حَتِْب َِ  الذي ََتهَّْزُو ِبِ   وال حْتِب
ان طةوى: يةا ثَيغةمبةةرَى    كَى ذ عةشريا ئةسلةمييطةىة ()و ذ ئةنةسى 

ََ ضو دطةل مس نينة ئةز ثَى كارَى سو بكةم؟ طوى:  سودَى مس دظَيت سةزايَى بكةم بة
هةةةرة دةس بَيظةةانى وى كةةارَى سةةو كربةةوو و يةةَى نةسةةاخ بةةووى، هاتةةة دةس طةةوتَي:        

س ظان ل تة دكةى و دبَيذيت: ت تَى تة كارَى سو ثَى كرى  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
ت تَى مس كارَى سو ثَى كرى بدَي، و ضةو  هةظسةرا وى(  ئانكو)بدة مس، طوى: بَيظانَى 

ََ ناظةشَيرى سةودَى بةرةكةةتَى    ََ نةظةشَيرة ئةز ب سودَيكةمة تو ضو ت تان  ت تان 
 بَيخييَت.

 
 والتقوى باب التعاون على الربّ -21

 بابةتآ هاريكاريكرنآ ل سةر باشى و خودآ ترسييآ
. و ل سةر باشى و (2)اِائدة  من ارُة چەئ  وئ  وئ  ۇئ چ   قال ع تعاَل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ وقال تعاَل   ثارَيزكارييا سودَى هاريكارَيت ئَيك بس.

 چپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   

 )بةر سوسارةتس(. راستى مرؤظ هةمى د سوسارةتسب . سويند ب دةمى ( 3 1)العصر 
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ئةو نةبس ئةوَيت باوةرى ئينايني، و كار و كريارَيت قةنج كريس، و هةظدوو ل سةر 
قال اإلمام الشافعي ر   ع   شريةى كريس.هةقييَى شريةى كريس، و هةظدوو ب بَينفرةهييَى 

 ئيمامَى شافعى سودَى ة.لَ ر كالما معناه  إن الناس أو أكثرهي ا غفهللاة عن تدبر هذه ا
: ب راست سةلك هةمى يان ثرتيا وان، ذ ثَى ببةى ئاسفتنةك طوى، رامانا وَي دلوظانيَي
 د بَى ئاطةهس. د ظَى سورةتَيدا هزركرنا

ع  ن َأيب عب  ِد ال  ر ن ُز  ِد ب  ن ِال  ٍد اْْلَُه  ِنِّ ري  َي اَّللَّ عن    قَ  اَل  قَ  اَل َرُو   ُل اَّللَّ  -177
هللاَ َ  غَ اِزايا ا َأْههللِا ِ  ِبَ رْيٍ  َِ فَ َق ْد  َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َمْن جهَّ َز غَ اِزايا ا َو ِبيِل اَّللَّ فَ َق ْد غَ َزا َوَم ْن 

 متفٌق عهللاي .« َغَزا
طةوى:   ()ةمحانَى كورَى زةيدَى كورَى سالةدَى جوهةةنى   ذ ئةبى عةبدلر
طوى: هةركةسةَى كةارَى سةزاكةةرةكَى بكةةى، ب راسةتى وى       ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

ل سَيرا دورست يا سةزاكةرى بو هاتة نظيسني( و هةركةسَى ب باشى  ئانكوسةزا كر )
وى بدةتة عةيال و ماال وى(  ل جهَيثاش سةزاكةرةكَى د ماال ويدا مبينيت )ضاظَى سو 

 سَيرا دورست يا سةزاكةرى بو هاتة نظيسني(. ئانكوب راستى وى سةزا كر )
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  بَ َع َ   -178 وعن َأيب وعيٍد اْلُْدِريِّ ريي اَّللَّ عنُ  َأنَّ رو َل اَّللَّ 

ٍُْل فق  اَل   نَ ُهَم  ا لِيَ ْنبِع  » بَ ْعث  اا ِإَل بَ  ِن ِْلي  اَن ِم  ْن ُه  َذ ََْج  ُر بَ ي ْ رواه « ْ  ِم  ْن ُك  لِّ رَُجهللاَ  نْيِ َأَح  ُدُاَا َوا
 مَهللاي.

هندةك هنارتنةة   ()ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى سةعيدَى سودرى 
هوزةيليان، طوى: ب  هةر ذ دوو زةالمان ئيك دةركةظيت و بضيت  ذبةنى لةحيان دةس 

( و سَيةر بةو   ضاظَيت سو بدةنة مالَيةت وان  و نيظا دى ةك دةركةظسعةشريَى ب  نيظذ  ئانكو)
 هةردووكانة.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َلِق  َي رْكب  اا  -179 وع  ن اب  ِن عب  اٍس ري  ي اَّللَّ عنهم  ا َأنَّ رُو   َل اَّللَّ 

هللِاُم َن  فَ َقاُل ا  َمْن أَْنَ    قال  « َمِن اْلقْ ُم   »نلرَّْوَحاِء فقال   َْ ُِ فَ َرفَ َع ْ   «رو  ُل اَّللَّ »قاُل ا  ا
ِ    قال   ََذا َح َِ َِّبي ا فَ َقاَلْ   َأ  رواه مَهللاي.« نَعْي َوَلِك َأْجٌر » ِإلَْيِ  اْمَرَأٌة 

 ()ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى   رازى بيةةتذ ئةةينب عةباسةةى سةةودَى ذ هةةةردوويان   
كاروانةك ل رةوحائَى ديت، طوى: هويس كينة؟ طوتس: ئةم موسلمانني، و طوتس: تو كى؟ 

ز ثَيغةمبةرَى سودَيمة، ذنكةكَى بضويكةك بةرظة بلندكر و طوى: سَيرا حةجَى طوى: ئة
ََ و بو تة سَيرة.  دَى بو هةبيت؟ طوى: بة

َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي أَنَُّ   -180 ََْشَعِريِّ ريَي اَّللَُّ عن   عن النُِّّ  َوَعْن َأيب م و  ا
َُُ  فَ َيْدف َ » قال  ََِمنُي الذي ُُ نَ فُِِّذ ما ُأِمَر بِِ   فَ يُ ْعِطيِ  َكاِمالا َم فَّراا  طَيَِِّبةا بِِ  نَ ْف هللِاُي ا َْ ُِ ُعُ  اْلَاِزُن ا

قَ نْيِ  ِإَل الذي ُأِمَر َل ُ   وَيبُط ا« الذي ُُ ْعِطي َما أُِمَر بِِ  » متفٌق عهللاي .وا رواُة  « ِبِ  َأَحُد اَُِتَصدِِّ
قَ نْيِ »  َِّحيٌح.« اَُِتصدِِّ َُُ  َعهللَا  اْلْمِن وكالُاَا   بفتح القار من كَر الن ن عهللا  الت َّْثِنَيِة  وَعِّْ

طوى:  ()ذ ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى موسايَى ئةشعةرى 
ََ هاتيية كرن ب جه دئينيت، و ب دورستى و  سازنةدارَى موسلمانَى ئةمني يَى فةرمانا 
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كرن، ئةو ئَيك ذ  وى ثَى هاتيية فةرمانادلةكَى رازى بدةى، و بدةتة وى يَى متام و ذ 
 سةدةقةضييانة.
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 باب النصيحة -22
 بابةتآ شريةتآ

 

هندى سودان  .(10ارُة)اْلجراو  من  چۈ  ٴۇ  ۋچ  قال ع تعاَل   
و سودايَى مةزن ل  وقال تعاَل إِبارا عن ن ح ّهللا  ع عهللاي  ووهللاي باوةرن برايَيت ئَيكس
و ئةز هةوة ( 62)أل راف: من اآلي  چگ  گ  چ  دبَيذيت: ()سةر ئةزمانَى نوحى 

ٻ  ٻ  پ    چ دبَيذيت: ()هودى و ذ  و ن هو  صلى اهلل  ليه وسلم شريةى دكةم

بةلَي  وأما األحا يث و ئةز بو هةوة شريةتكارةكَى دلسوزم .(68)َعرار  من ارُة چپ
  :فةرمودة

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  -181 يِي بِن َأْوس الدَّاِريِّ ريي اَّللَّ عن  َأنَّ النََُّّّ  ََوَُّل  عن َأيب رُقيََّة َْ  فَا
ُُن النَِّص   يَحُة » وَو   هللاَّي قَ   اَل   َْ   هللِاِمنَي » ِلَم   ْن   قَ   اَل قُ هللْانَ   ا  « ال   دِِّ ُِ َّللَّ َوِلَِِّتابِ   ِ  وِلرُو    ِلِ  َوََئمَّ   ِة ا

هللاي. «َوَعامَِّتِهْي  َْ  رواه ُم
ثَيغةمبةةرَى   ()يا ئَيكَي: ذ ئةبى روقةيةى تةةميمَى كةورَى ئةوسةَى دارى    

ب دورسةتى  ]طةوى: ديةس شةريةتة، مةة طةوى: بةو كةَى ؟ طةوى: بةو سةودَى            ()سةودَى  
هةمى باشناظ و سالوسةتَيت  الة و هةذىبينس كو يَى بَى شريك و بَى هةظباوةرييَى ثَى 

كو يا ذ دةس سودَى هاتى و  ]و قورئانا وى  [بلندة و دظَيت ثةرسنت بو وى ب تنَى بيت
 ]و ثَيغةمبةرَى وى  [رَيز و روميةتيا هةذى بدةنَى ذ سواندن و ذبةركرن و كارثَيكرنَى 

 مياهيك ثَيغةمبةرة و ثَيطريا فةرمان و ثاشظةلَيدانَيتدو باوةريا دورست ثَى هةبيت كو
و مريَيةةت  [َيتةةة كةةرن و حةةةذَيكرن و طوهةةداريا هةةةذى بةةو هةةةبيت   هوى ب دورسةةتى ب

 يةةَي َيتةةة كةةرن و هاريكاريةةا وان بةةو باشةةىهطوهةةداريا وان ل سةةةر سَيةةرَى ب]موسةةلمانان 
َى وان بو سَيرَى و باشييَى بةر ]و تةظايا وان  [َيتة كرن هَيتةكرن و جيهاد دطةل وان بهب
 .[َيتة وةرطَيران هَيتة لَيدان، و بةرَى وان ذ سرابييَى بهب

َّ  هللاِّ  عُ  -182 الثَّ  اِن  َع  ْن جُر  ر بْ  ِن عب  ِد اَّللَّ ري  ي اَّللَّ عن    ق  ال  َنَُ ْع  ُ  َرو   َل اَّللَّ 
هللِاٍي. متفٌق عهللاي . َْ   َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َعهللا   ِإقَاِم الصَّاَلِة  وِإَُتاِء الزََّكاِة  َوالنصْصِح ِلِّلِّ ُم

ن دا طةةوى: مةةس ثةةةميا   ()يةةا دوويةةَي: ذ جةةةريرَى كةةورَى عةبةةدول يى     
 نظَيذ كرنَى و دانا زةكاتَى و شريةتَى بو هةمى موسلمانان.ب  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ق ال   -183 اَل ُُ  ْؤِمُن » الثَّالُ   َعْن أََنه ريي اَّللَّ عن  عن النُِّّ 
  ِ َِ يِ  َما ْحُِبص لِنَ ْف ِِ ََ  متفٌق عهللاي .« َأَحدُُكْي َحَّتَّ ْحُِبَّ 

طةوى: كةةس ذ    ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()يا سَييَي: ذ ئةنةسى 
ظَيت كا ضةاوا بةو سةو    نيت هةتا وى سَير بو برايَى سو بائيهةوة ب دورستى باوةريَى ن

 دظَيت.
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 ن املنكرباب األمر باملعروف والنهي عَ -23
 بابةتآ ئةمركرن ب باشييآ و نةهيكرن ذ طونةهآ و ذ خرابييآ

 

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  چ قال ع تعاَل  

ب  هويس هةمى ببنة ملةتةك، داسوازا  .(104)آل عمران  چڻ  ڻ  ۀ 
قةىييَى بكةن و فةرمانا ضاكييَى بكةن، و سةلكى ذ سرابييَى بدةنة ثاش، و هةر 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      چ وقال تعاَل  ئةظةنة د سةرفةراز. 

 [طةَ موسلمانان  ]هويس  .( 110)آل عمران  من ارُة چٿ  ٹ  ٹ   
باشرتيس ملةتس بو سةلكى هاتني، ضونكى هويس فةرمانَى ب كرنا قةىييَى دكةن و رَيكَى 

ڄ  ڃ    ڃ   چ وقال تعاَل  ب سودَى دئينس  ل سرابييَى دطرن، و هويس باوةرييَى ذى

لَينةطرتنَى و كار و ئالييَى ساناهى  .(199)َعرار  چڃ  ڃ  چ  چ  
وقال  قةنج بكة، و روييَى سو ذ نةفامان وةرطَيرة.بطرة، و فةرمانَى ب كار و كريارَيت 

ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ  تعاَل 

زةالم و ذنَيت سودان باوةران هاريكار و ث تةظانَيت  .(71  من ارُةت بة)ال چڱ
 وقال تعاَل   ئَيكس، فةرمانَى ب قةىى و باشييَى دكةن و رَيكَى ل سرابييَى دطرن

ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  چ

ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  

لةعنةى ل وان ئسرائيلييان هاتة كرن، ئةوَيت  .(79  78)اِائدة   چڌ  ڎ  
بوويس، ل سةر ئةزمانَى داودى و عيسايَى كورَى مةريةمَي، ذ بةر نةطوهدارييا وان،  طاور

ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ وقال تعاَل  . دكرنو زَيدةطاظى ذى 

ئةوة ئةوَى ذ دةظ سودايَى هةوة  [هةر  ]و بَيذة: هةق  .(29)الِّه   من ارُة چچ
  .(94)اْلجر  من ارُة چٺ  ٺ  ٺ  چ وقال تعاَل   [كو ئيس م و قورئانة  ]هاتى 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ  وقال تعاَل  ظَيؤا ئةوا فةرمانا تة ثَى دئَيتةكرن ئاشكةرا بكة، 

 .( 165)َعرار  من ارُة چڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ         ڃ   
كرن، و مة ئةوَيت ستةم  مة ئةوَيت بةرطةريان دكرن كو سرابى نةئَيتة كرن رزطار

ب  [د ئةزموونا سودا كةفتني و يَيت سو ل سةر سرابييَى بَى دةنط كريس  يَيت ]دكرن 
 نت، ذ رَى دةركةفتنا وان.فئيزايةكا ب ذان و دذوار هنطا
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وأم ا  و ئايةى د ظى بابةتيةدا طةلةةكس و ئاشةكرانة    . وارايو ا الباب كثرية معهللا مة 
  :وهنديكة حةديسس اَحادُ 

َّ  هللاِّ  عُ  -184 ََوَُّل  ع ن َأيب و عيٍد اْلُ ْدريِّ ري  ي اَّللَّ عن   ق ال  ِعْع ُ  رُو  َل اَّللَّ  ف ا
َْ َتِطْن » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُُق ُل   َُ  ْ َْ ََ انِِ   فَ ِإْن  َْ َتطْن فِبهللِا َُ  ْ َْ ُْه بِيَ دِه  فَ ِإْن  َم ْن رََأى ِم ْنُِّي ُمْنِّ راا فَ هللْايغ ريِّ

 رواه مَهللاي.« اإِلَياِن  فَبَقهللابِ  َوَذَلَك َأْيَع ُ 
طوى: مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى  ()يا ئَيكَي: ذ ئةبى سةعيدَى سودرى، 

دطةةوى: هةركةسةةَى ذ هةةةوة طونةةةه و سرابيةةةك ديةةت بةة  ب دةسةةتَى سةةو    ()بةةوو 
ََ سو بيةت و   ئةطةرنةشيا ب  ب ئةزمانَى سو بيت،  ئةطةربطوهوريت،  نةشيا ب  ب د

 ئةظة الوازتريس باوةرية.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -185 َْ ُع ٍد ري ي اَّللَّ عن   َأنَّ رو  َل اَّللَّ  الثَّاِن  عن ابِن م

َحاٌب أيَْ » ّْ ْقتُدون َما ِمَن َنُِّّ بَعَثُ  اَّللَّ ا ُأمٍَّة قَ ْبهللِاي ِإالَّ كان َل  ِمن ُأمَِّتِ  ح ارُص ن وَأ َُنَِّتِ  ُو ِذون ِب
ْفَعهللُا ن َمااَل ُُ ْؤَمرون  َفَمْن جاهدُهي هللُا ٌر ُُق ُل ن َمااَل ُْفعهللُا َن  ُو ُِ ا َُتْهللُاُ  ِمْن بْعِدهْي   َوْمرِه  ُثَّ ِإ َّ

ول يه وراَء  ُم ْؤِمٌن اه دهي بَقهللْابِ ِ  فَ ُه   َوَم ْن ج بَِيدِه فَ ُه  ُمْؤِمٌن  وَمْن َجاَهدُهْي بهللِِاَانِِ  فَ ُه  ُم ْؤِمٌن 
 رواه مَهللاي.« ذِلك ِمن اإِلَياِن حبَُّة ِْردٍل 

ة طوى: نين ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئينب مةسعودى يا دويَي: 
هاريكةار و ث ةتةظان و    ئةطةةر دا هاتبيتةة هنةارتس،   ثَيغةمبةرةك بةرى مةس د ملةتةكية  

ثاش ل وى دضس، ثاشى دةستةكةكا سراب  نةبس رَيكا وى دطرن و دويا فةرماناهةظال 
وان ثةةَى نةهاتيةةة كةةرن،  ن يةةا نةكةةةن، و وَى دكةةةن يةةا فةةةرمانا وانظةةة هةةاتس، وَى دبَيةةذ

هةركةسَى جيهادَى ب دةسةتَى سةو دطةةل وان بكةةى ئةةو سةودان ئيمانةة و هةركةسةَى         
ََ جيهادَى ب ئةزمانَى سو دطةل وان بكةى ئةو سودان ئيمانة و هةركةسَى جيهادَى ب  د

 سو دطةل وان بكةى ئةو سودان ئيمانة و ث تى ظَى دنكةك ذَى ذ ئيمان و باوةريَى نينة.
نُعن ا رو  ل » الثالُ   عن َأيب ال لي ِد ُعبَ اَدَة ب ِن الصَّ اِمِ  ري ي اَّللَّ عن   ق ال   -186 

  َْ َْ  ِر َوالُي ََّ  مِن والطَّاَع  ِة ا الُع َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي عهللا    ال ِر واَِْنَش  ِخ واَِِّْ  َرِه  َوعهللا    أَثَ   َرٍة اَّللَّ 
ََْم  َر َأْههللاَ  ُ  ِإالَّ َأْن تَ   َرْوا ُكْف  راا بَ َ اح  اا ِعْن  دُكْي ِم  َن اَّللَّ تع  اََل في    بُ  نَ  ا  وَعهللاَ    َأْن اَل نُ نَ  ازَِع ا ره  اٌن  َعهللاي ْ

 .متفٌق عهللاي « وعهللا  أن نق ل نْلقِّ أَُنما ُكنَّا ال ْناُر ا اَّللَّ َلْ مَة الئٍي 
ََّ  ْهِل والصَّ  ْعِب. « اِْنَش  خ واَِِّْ  ره »  ِتص  اُا » ِبَف  ْتِح ِميميهم  ا  َأْي  ا ال ِْ واََثَ  رُة  اال

بَف  ْتح اْلبَ  اِء اَُِ حَّ  دة بْع  َدَها َواوُثَّ أَلِ  ٌ  ُثَّ ح  اء ُمْهَمهللاَ  ٌة َأْي « بَ اح  اا » نُِْش  رَتك  وقَ  ْد و  بَق بَياُ   ا. 
 ُالا.ظَاِهراا اَل َْحَْتِمُل ََتْوِ 

طةوى: مةة ثةةميان دا     ()يا سَييَي: ذ ئةبى لوةليد عوبادَى كةورَى سةامتى   
ل سةر طوهدان و طوهدارييَى د بةرتةنطى و بةرفرةهيَيدا و د  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

و ل سةةر   [َى هةظث ةكدا تد ت ة ]سوشى و نةسوشيَيدا و ل سةر ب سةر سةو ئَيخسةتنَى   
هندَى ئةم هةظِركيا ئةهلَى حوكمى نةكةيس، ذبلى هندَى ئةم كوفرييةكا ئاشكةرا ل دةس 
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دةس سةودَى ل سةةر هةةبيت، و ل سةةر هنةدَى ئةةم        ذوان ببينني مةة بةلطةة و ني ةان    
ََ بةةني، و بةةو سةةودَى ئةةةم ذ لةةةوما ضةةو لومةكةةةران    راسةةتييَى بَيةةذيس هةةةر جهةةَى ئةةةم 

 نةترسني.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -187 الرَّاب  ن  ع  ن النْعم  اِن ب  ِن َبش  رٍي ري  ي اَّللَّ عنهم  ا ع  ن الن  ُِّّ 

َمثَ  ُل الَق  ائِِي ا ُح  دوِد اَّللَّ  واْلَ اِق  ِن فيه  ا َكَمثَ  ِل قَ   ٍم اْو  تَ َهُم ا عهللا    و  فينٍة فص  اَر بعُب  هي » ق  ال  
ْوتَ َقْ ا ِمَن اِاِء َمرصوا َعهللَا  َم ْن فَ  ْ قَ ُهْي فَ َق اُل ا  أعالَها وبعُبهي أوفهللَاها وكاَن الذَُن ا أوفهللاها ِإَذا ا

يع اا   ْ نُ ْؤِذ َمْن فَ ْ قَ َنا  فَِإْن تَ رَُك ُهْي َوَما َأراُدوا َههللاُِّ  ا عَِ ْرقاا َوَْ َِ َرقْ َنا ا َنَصيِبنا  َِ  َِّ َِ ُذوا َلْ  َأ وِإْن َأ
يع  اا  َمْعنَ  اُه  اُِْنِِّ  ُر ِ  ا  « اري.الَق  ائُي ا ُح  دوِد اَّللَّ تَع  اَل رواُه البخ«. َعهللاَ    أَُْ  ِدُِهي َإ  ْ ا وإ  ْ ا عَِ

 اقْ رَتُع ا.«  اْوتَ َهُم ا »الَقائُي ا دفِعَها وِإزالَِتَها واُِراُد ِنْلُدوِد  َما    اَّللَّ َعْنُ   
طةةوى:  رازى بيةةتسةةودَي ذ هةةةردويان  يةةا ضةةارَي: ذ نةةةعمانَى كةةورَى بةشةةريى    

بةر ختويبَيت سودَيظة راوةستايى و يَى لطوى: مةتةال وى يَى  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
كةفتية تَيدا، وةكى مةتةةال ملةتةكَييةة ث ةكَى د طةميةكَيةدا ب كَي ةس، هنةدةك بضةنة        

ل هاتبانة ئاظا ظةسوارنَى ل بةر يَيت  ئةطةربنى ل سةرى و هندةك بضنة بنى، و ئةوَيت 
ئةةم كونةةكَى ل بةارا سةو ظةكةةيس و يَيةت سةةر سةودا          ئةطةةر سةردارا دبوريس، طةوتس:  

 ئةطةرهي ك ضون، و دوان هَي  يا وان ظياى بكةن، ئةظة هةمى  ئةطةرئةزيةى نةدةيس، 
 دةستَيت وان طرتس رزطار بوون، و هةمى رزطار بوون.

ذُْ َفَة ريي اَّللَّ عنها  ع ن اْلاِمُه  َعْن ُأمِّ اُِْؤِمِننَي ُأمِّ َوهللَاَمة ِهْنٍد بنِ  َأيب ُأَميََّة حُ  -188
َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي أن  قال   تَ ْعمُل َعهللاْيُِّْي ُأَمراُء فَ تَ ْعرُِف َن وتُنُِِّروَن َفِمْن َكرِه فَقْد » النُّ  َْ ُُ ِإنَُّ  

اَل  »اَل نُ َقاتهللُِاُهْي   قَاَل  قال ا  اي َرُو َل اَّللَّ أَ « بَِرىَء َوَمْن أَْنََِّر فَ َقْد َوهللِاَي  َوَلِِّْن مْن َرِيَي َواَتَبَن 
 رواه مَهللاي.« َما َأقَاُم ا ِفيُِّْي الصَّاَلَة 

يا ثَينؤَي: ذ دةيكا موسلمانان ئومو سةلةمة هندا كضا ئةبى ئومةيية حوزةيفةة  
()  طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى() كةسان دَى ل سةر هةوة كةنة  كطوى: هندة

مري دَى كارَيت باش كةن و كارَيت سراب كةن، هةركةسَى كارَيت وان يَيت سراب نةظيان 
ََ وان نةبوو )هةلبةى ث تى  وَى سرابيَى ب دةستَى سو يان ب ئةزمانَى  نةشيايو ب د

مةى سو بطوهوريت( ئةو بةرى بوو، و يَى نةرازيبوونا سو دياركر ئةو ذ طونةةهَى سة   
ََ يَى رازى بيت و  دويا وان بضيت، طوتس: ئةى ثَيغةمبةرَى سةودَى مةا ئةةم    ل بوو، بة

 ، هندى نظَيذان بةرى هةوة بكةن. شةِرَى وان نةكةيس؟ طوى: نْة
ََ اٍن فَ َق ْد بَ ِرَ  ِم َن اإِلُِث َوَأدَّ   َْ تِطْن إْنَِّ اراا بِيَ ٍد َوال ِل َُ  ْ ى َوِظيَفتَ ُ   َمْعَناُه  َمْن َكرَِه ِبَقهللْاِبِ  وَْ

ََِب طَاقَِتِ  فَ َقْد َوهللِاَي ِمْن َهِذِه اِعصيِة  َوَمْن َرِيَي ِبِفْعهللِاهْي واتبعهي  فَ ُهَ  الَعاّي. ٍََ  وَمْن أَْنََِّر 
ََ سةو رازى   ب ئةةزمانَى سةو شةيانا    و ب دةسةتَى سةو    بيةت و نةة  رامان: يَى ب د

شةيانَيت سةو طةنةةهَى     طوهرينَى نةبيت ئةو ذ طونةهَى دةركةةفت و هةركةسةآ دويةا   
نةهَيليت ئةو ذ طونةهآ دةركةفت وهةركةسى ب كةارَى وان رازي بيةت و ل دويةا وان    

 بضيت ئةو طونةهكارة.
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ََّادُس  عن ُأمِّ اْلُمْؤِمنني ُأمِّ اْْلَِّي زَُْنَب بِْن ِ  جْح ٍش ري ي اَّللَّ عنه ا َأنَّ النَّ َُّّ  -189 ال
َها َفزع اا ُُق  ُل   َل َعهللَاي ْ َِ ْ ٌل ِلهللْاع رِب ِم ْن َش رٍِّ قَ ِد اقْ رتَب  » َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َد ال ِإل َ  ِإالَّ اَّللَّ  ُو

ّْ  ُبع  اإِلبْ َه  اِم والَّ  يِت تهللَِايَه  ا. فَ ُقهللْا  ُ   اَي « ُج   َد َوم  ْأج َد ِمثْ  ُل ه  ِذِه فُ  تَح اْليَ   ْ َم ِم  ن رْدِم أيَْ  َوَحهللاَّ  َق ُو
 متفٌق عهللاي .« نَ َعْي ِإَذا َكثُ َر اْْلََبُ  » رو ل اَّللَّ أَنَ ْههللِاُك وِفيَنا الصَّاْلُ َن   قال  

 ()يا شةشَي: ذ دةيكةا موسةلمانان ئومةو حلةكةةم زةينةةبا كضةا جةح ةى        
، ضو ثةرستى ح اله اح اهللهاتة دةس و دطوى: ب ترس  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 

يَيت راست و دورست و هةذى ثةرسنت و عيبادةتى نينس سودَى نةبيت، ئيزا و نةسوشى 
ذ سرابيةكا نَيزيك بووى بو عةرةبان، ئةظرؤ هندى ظَى يَى ذ سةد و سكرَى يةةئؤوج و  
مةئؤوجى ظةةبووى، و تة  سةو يةا بةةرانى و يةا دويفةرا كرنةة سةلةةك. مةس طةوى: يةا             

؟  طوى: د ناظبةرا مةدا هةبسما ئةم دَى ضينة هي كَى و ضاك  ثَيغةمبةرَى سودَى ئةرَى
 ََ  طونةه و سرابى و بَيخَيرى زَيدةبوون. ئةطةربة

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -190 ََّ  ابُن  ع  ْن َأيب َو  عيد اْْلُ  ْدِريِّ ري  ي اَّللَّ عن    ع  ن النَّ  ُِّّ  ال
ُكي َواْْلهللُُا َس ا الطُرقاِو » قال   الَِ َنا بُ د   نَتح دَُّث ِفيَه ا  ف« ِإايَّ َْ َقاُل ا  اَي رَو َل اَّللَّ َمالََنا ِم ْن 

َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  فَِإَذا أَبَ ي ْ ُتْي ِإالَّ اْلَمْجهللِا ه فَ َأْعُط ا الطَُّر َق َحقَّ  ُ  ق ال ا  وَم ا « فقال رو ل اَّللَّ 
ََْم ُر نْلمْع روِر  غَ ضص اْلبَ » َحقص الطَّرُِِق اي رو َل اَّللَّ   ق ال   ََّ الِم  َوا َََذى  وَردص ال َص ر  وَك  ص ا

 متفٌق عهللاي .« والن َّْهُي عِن اْلُمْنََِّر 
طةوى:   () طوى: ثَيغةمبةةرى  ()يا حةفيَت: ذ ئةبى سةعيدَى سودرى 

رَيكان نةرويننة سوارَي، طوتس: يا ثَيغةمبةرَى سودَي، ئةم نةشةَيني ذ   ه ياربس ل سةر
ثَيغةمبةةرَى  بةر روين تنَيت سو رَيكان بهَيلني ئةم تَيدا دطةةل ئَيةك و دوو دئةاسظني،    

رَيكَى بدةنَي،  ماَ هةر دَى رويننة سوارَي، ثا و هويس نةهَيلس  ئةطةرطوى:  ()سودَى 
ثَيغةمبةرَى سودَي؟ طوى: ضاظ )ذ بةرَيخودانا حةرام( طرتنة،  رَيكَى ضيية يا ماَ طوتس: 

ذ  ثاشةةظةلَيدانو ئةزيةةةى نةطةهاندنةةة، و سةة ظ وةرطرتنةةة، و فةةةرمان ب باشةةييَيية، و 
 سرابييَيية.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي رأى  -191 َُ  عن ابن عباس ريي اَّللَّ عنهما َأن رو َل اَّللَّ  الثَّامْن

اْاا ِمْن َذَهٍب ا َُ د رَُج ٍل  فَ َنزَع ُ  فَطرَح ُ  وقَ ال   ٍر فَيْجعهللاَه ا ا » َِ َِ َُ ْعَم ُد َأَح دُُكْي ِإََل َعْ َرٍة ِم ْن 
اَْ َك  انَتف ْن بِ ِ . قَ اَل  َفِقيل ِلهللارَُّجل بَ ْعَد َما َذهَ « َُِدِه   َِ ْذ  ُِ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   َب رو ُل اَّللَّ 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي. رواه مَهللاي. ُذُه أََبداا وَقْد َطرحُ  رو ل اَّللَّ  ُِ  ال واَّللَّ ال آ
ثَيغةمبةةرَى سةودَى    رازى بيةت سةودَي ذ هةةردويان   يا هةشيَت: ذ ئينب عةباسى 

() كَي ا و هاظَيت و طوى: ذ تبلَي كر و ديت،  ريكةكا زَيرى ل دةستَى زةالمةكىتطوس
ئةو ب سو دَى قةستا ثةلةكَى ذ ئاطرى كةى و دَى كةتة دةستَى سو، طوتنة  ،ئَيك ذ هةوة

 مفةاي و بةو سةو    ،ضوى، طوستريكا سو راكة ()ثَيغةمبةرَى سودَى  وى زةالمى ث يت
 هاظَيتى. ()ذَى بكة، طوى: نة ب سودَى قةى ئةز ناراكةم، ث تى ثَيغةمبةرَى سودَى 
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َِ  َل  -192 التَّاِو ُن  َع  ْن َأيب و  عيٍد اْْلَ  ِن البْص  ِري َأنَّ َعائِ  َذ ب  ن عْم  رٍو ري  ي اَّللَّ عن    د
ِإنَّ » َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َُق   ُل  َعهللاَ   ُعبَ ْي  ِد اَّللَِّ ب  ن زاَيٍد فَ َق  اَل  َأْي ب  ِنَّ  ِإِنِِّ ِعع  ُ  رو   َل اَّللَّ 

ّْ َحاِب ُُمَمَّ ٍد « َشرَّ الرِِّعاِء اْْلَُطَمُة  َا أَن   ِم ْن ُْنَالَ ِة َأ ُهْي. فَ َقاَل َلُ   اْجهللِاْه فَِإَّنَّ َك َأْن َتُِّ َن ِمن ْ فَِإايَّ
  َ ُ  ْي ُْنَالَ  ٌة ِإَّنَّ َِ ا َكانَ  ِ  النصخالَ  ُة بَ ْع  َدُهْي َوا غَ  ريِِهْي  رواه َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  فق  ال  وَه  ْل َكانَ  ْ  

 مَهللاي
ضو  ()يا نةهَي: ذ ئةبى سةعيد حةسةنَى بةسرى، عائزَى كورَى عةمرى 

دةس عوبةيدول يَى كورَى زيادى طوى: ئةى كورَى مس، ب راستى مس طةول ثَيغةمبةةرَى   
تيذة، ه ياربى تةو ذ  يَى زظر و توند و ئةوة دطوى: سرابرتيس شظان  ()سودَى بوو 

وان نةبى، طوتَي: كا روينة سةوارَى هةاى و ضةو تةو ذ ثي ةكى )ئةةوَى ب سةةر مةوسلكَى         
ََ ب ئينا ، () بووى دكةظيت( هةظالَيت موحةممةدى طوى: ما وان ثي ك هةبوو  بة

 راستى ثي ك ث تى وان هةبوو و د غةيرى واندا.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي ق ال   -193 والَّ ِذي » اْلعاشُر  َعْن حذُفَة ريي اَّللَّ عن  َأنَّ النُّ 

َهُ نَّ َعِن اُِْنَِِّر  َأْو لَُي ِشَِّنَّ اَّللَّ َأْن َُ ْبعَ  َعهللَاْيِّْي عِ  ي بَِيِدِه لََتْأُمُرنَّ نْلمعُروِر  ولَتَ ن ْ َِ َق انا ِمْن ُ   نَ ْف
َتجاُب َلُِّْي ُثَّ َتْدُع نَُ  فَ  َْ  رواه الرتمذي وقال  حدٌُ  حٌَن.« اَل ُُ

طوى: ئةز ب وى كةمة  ()ثَيغةمبةرَى سودَى  ()يا دةهَي: ذ حوزةيفة 
ذ  ثاشةةظةلَيدانَيب باشةةييَى كةةةن و  فةةةرمانَييةةَى روحةةا مةةس د دةسةةتيدا يةةان هةةويس دَى 

وةدا هنَيريةت،  هةة سودَى سةزايةكَى ذ دةس سةو ب سةةر    دَى سرابييَى كةن يان نَيزيكة 
 .بةرسظا هةوة نةدةىثاشى هويس دوعا ذى ذَى بكةن 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -194 اْْلَ  ادي عَش  َر  ع  ْن َأيب َو  عيد اْْلُ  دريِّ ري  ي اَّللَّ عن    ع  ن الن  ُِّّ 
  رواه أب    داود  والرتم  ذي وق  ال« َأْفَب  ُل اْْليه  اد َكهللِاَم  ُة َع  ْدٍل عن  َد و  هللْاطَاٍن ج  ائٍِر »وَو  هللاَّي ق  ال  

 حدٌُ  حٌَن.
طوى:  ()ذ ثَيغةمبةرَى سودَى  ()يا يازدَي: ذ ئةبى سةعيدَى سودرى 

 باشرتيس جيهاد: ئاسفتنا عادل و راستة ل دةس حاكمرانةكَى زامل و زؤردار.
َِ يِِّ ري ي اَّللَّ عن    -195 َ ََْ الثَّاِن َعَشر  عْن َأيب عبِد اَّللَّ ط اِرِ  ب ِن ِش هاٍب اْلُبَجهللِا يِِّ ا

َّ هللاِّ  ُع َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  وقَ ْد َوي َن رِْجهللاَ ُ  ا الغَ ْرِز  َأيص اْْليه اد َأْفَب ُل  قَ اَل   َأنَّ رجالا و َأَل النَّ َُّّ 
ِبَعنْيٍ ُمْعَجم ٍة َمْفُت ح ٍة ُثَّ « اْلَغْرز » َرَواُه النَائيص نوناٍد ّحيٍح.« جائِر َكهللِاَمُة حقِّ ِعْنَد ُوهللْاطَاٍن »

َش  ٍب  َوِقي  َل  اَل َخْ  َتصص ِلِهللا  ٍد  َِ راٍء و  اكنة ُث زَاي  َوُه  َ  رَك  اُب َك   ِر اْْلَم  ِل ِإَذا َك  اَن ِم  ْن ِجهللْا  ٍد َأْو 
ََِشٍب.  َو

يةةا دازدَي: ذ ئةةةبى عةبةةدول يى تةةارقَى كةةورَى شةةيهابَى بوجةةةَ يةةَى ئةمحةسةةى  
()   زةالكى ثسيار ذ ثَيغةمبةرَى سةودَى()  ثةَى سةو كربةوو د ركبَيةدا     كةر و ،

طوى: كيذ جيهاد ذ هةميان باشرتة؟ طوى: باشرتيس جيهاد: ئاسفتنا راست و دورسةتة ل  
 دةس حاكمرانةكَى زامل و زؤردار.
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َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ   -196 ُع ٍد ريي اَّللَّ عن  قال  قال رو ل اَّللَّ  َْ الثَّاِلَ  عَشَر  عن ابن َم
َل الن َّْقُص َعهللاَ   بَ ِِن ِإْو رائيَل أَنَّ   َك اَن الرَُّج ُل َُ هللْاَق   الرَُّج َل فَ يَ ُق  ُل  اَي َه َذا »وَوهللاَّي   َِ ِإنَّ َأوََّل َما د

ِإنَّ  ُ  ال ْحَِ  لص ل  ك  ُُث َُ هللْاَق  اُه ِم  ن اْلغَ  ِد َوُه    َعهللاَ    حالِ  ِ   ف  ال َيْنَ ُع    ذلِ  ك َأْن اتَّ  ق اَّللَّ َودْع َم  ا َتْص  َنُن فَ 
ِع َن لُ ُثَّ قال  « ُُِّ َن َأِكيهللَاُ  وَشرَُِبُ  َوقِعيَدُه  فَ هللَامَّا فَ َعهللُا ا َذِلَك َيَرَب اَّللَّ قُ هللُا َب بَ ْعِبِهْي بِبَ ْعٍض 

ََ   اب ِن َم ْرمِي ذلِ ك مب ا َعَص ْ ا وَك ان ا ُْعتَ ُدوَن   الَِّذَُن َكَفروا ِمْن ب ِِن ِإْو َرائِ  ََ اِن داُوَد وِعي يَل َعهللاَ   ِل
هُ  َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي تَ رى كثِ رياا ِم ن ْ ُي َكانُ ا ال َُ تَ َناَهْ َن عْن ُمْنٍَِّر فَ َعهللاُ  ُه لَبِ ْ َه م ا ك انُ ا َُ ْفعهللاُ  ن 

َُُهْي  َُ تَ َ لَّْ َن الَّذَُن َكَفُروا لَِبْ َه َما ُْي أَنْ ُف َِ  [81  78اِائدة  ] فَاِوُق َن  إَل ق ل    َقدَّمْ  
ُُِذنَّ َعهللَا  َُ ِد الظَّ اِِْ  ولََتْأطِ » ُثَّ قَاَل   ُرنَّ ُ  َكالَّ  َواَّللَّ لََتْأُمُرنَّ نْلمْعُروِر  َولَتَ ْنهُ نَّ َعِن اْلُمْنَِِّر  ولََتْأ

نَُّ  َعهللاَ    اْْلَ  قِّ َقْص  راا  َأْو لََيْب   رَِبنَّ اَّللَّ بُقهللاُ   ِب بَ ْعِب  ُِّْي َعهللاَ    بَ ْع   ٍض  ُثَّ َعهللاَ    اْْلَ  قِّ َأطْ  راا  ولَتْقُص   رُ 
 رواه أب  داود  والرتمذي وقال  حدُ  حَن.« لَيَ هللْاَعنُِّْي َكَما َلَعنَ ُهْي 
طةوى:   ()طوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى    (): ذ ئينب مةسعودى يا سَيزدَي

كَيماسيا ئَيكَى كةتيية د دينَى ئيسرائيليياندا، ئةظةبوو: زةالم داطةهيتة زةالمى دابَيذتَي: 
يا بَيظان كةس تةقوا سودَى بكة و ذ سودَى برتسة، و يا تو دكةى بهَيلة، ئةظة بو تة نةيا 

ََ ئ ةظَى دورستة، ثاشى رؤذا ثاشرت دا طةهيتَى و ئةو هةر يَى وةسا و د وى كراسيدا، بة
ئةو نةددا ثاش ئةو دطةل نةسوى و ظةسوى و دطةل نةروينيت، ظَيؤا دةمَى ئةظة كريس 

سرائيلييان يلةعنةى ل وان ئ سودَى دلَيت وان د سرابيَيدا وةكى ئَيك لَيكرن، ثاشى طوى:
هاتة كرن، ئةوَيت طاوربوويني، ل سةر ئةزمانَى داودى و عيسايَى كوِرَى مةريةمَي، ذ بةر 

ئَيكةدوو ذ ضةو سرابييَيةت     [جوهييةان   ]وان  ا وان، و زَيدةطاظى ذى دكرن.نةطوهداريي
طةلةةك ذ  دَي تةو   [هةى موحةممةد  ] دكرن، نةددانة ثاش. ض ثيسة كار بوو وان دكر.

ذ  ]دؤسةتينى و ث ةتةظانييا ئةةوَيت طةاوربوويني      [ذ كةربَيت موسلماناندا  ]وان بينى 
دكةن. ب راستى ئةظة ثيسة شولة وان داييية بةةرى سةو، كةةرب و غةةزةبا      [موشركان 

ئةطةر وان باوةرى ب سودَى و  سودَى ل سةر وان بيت، و ئةو دَى هةر د دؤذةهَيدا مينس.
ثَيغةمبةرى و وان ئايةتَيت بو ثَيغةمبةرى هاتني ئيناباية، وان دؤستينى و ث تةظانييا 

ََ با [موشركان  ]وان  ثاشى طوى: نةسَير، ئةز  راثرت ذ وان ذ ِرَى دةركةفتينة.نةدكر، بة
ثاشظةلَيدانَي ذ سرابيَى و ب باشيَى كةن  فارمانَييان هويس دَى  طومانب سودَى كةم بَى 
طرن و ب سورتى دَى وان ئيننة سةر حةقيَى و ل  زوردارىدَى دةستَى  كةن، و بَى طومان

دَى دَى دلَيةت هةةوة د سرابيَيةدا وةكةى     سةر حةقيَى ب تنَى دَى راوةستينس يان ذى سو
ئَيك لَيكةى، ثاشى دَى هةوة دويرى دلوظانيا سو ئَيخيت هةروةكى ئةو دويرى دلوظانيا 

 سو ئَيخستني.
ُق  ري  ي اَّللَّ عن   . ق  ال  اي أَُ صَه  ا النَّ  اُس ِإنَُِّّ  ْي  -197 الرَّاب  َن َعَش  ر  ع  ن َأيب َبِّْ  ٍر الصِّ  دِِّ

ََ  ُِّْي ال َُُب  رصُكْي م  ْن َي  لَّ ِإَذا اْهتَ  َدُْ ُتْي  تق  رءوَن َه  ِذِه ارُ  َة    اَي أَُ صَه  ا الَّ  ِذَُن آَمنُ   ا عهللاَ  ْيُِّْي أَنْ ُف
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي َُ ُق  ُل   105]اِائدة   ع  رو ل اَّللَّ  َ » [ وِإِن عَِ ِإنَّ النَّ اَس ِإَذا رََأْوا الظَّ اِْ
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ُِ  ُذوا َعهللاَ    ََُدُْ  ِ   رواه أب    داود  والرتم  ذي والنَ  ائي « َأْوَش  َك َأْن َُ ُعمَُّه  ُي اَّللَّ ِبِعَق  اٍب ِمْن  ُ  فَ هللاَ  ْي أيَْ
 ووانيد ّحيحة.

طوى: طةَ سةلكى هويس ظَى ئايةتَى  ()يا ضاردَي: ذ ئةبى بةكرَى سةديق 
 ذ سو هةبيت، ئةطةر هويس د راستةرَيكرى طةَ سودان باوةران، هةوة ئاطةه دسوينس:

طول ثَيغةمبةرَى سودَى  و مس يا داضويى و بةرزة، زيانَى ناطةهيننة هةوة،بس، يَيت سةر
سةلكى زؤردار ديت و دةستَيت وى نةطرتس نَيزيكةة سةودَى    ئةطةردطوى:  ()بووى 

 ئيزايةكَى ذ دةس سو بدةتة بةر وان هةميان.
 

 علهه فِأو نهى عن منكر وخالف قولُ باب تغليظ عقوبة من أمر مبعروف -24
ذ خرابيآ  ثاشظةليَدانيَب باشيآ بكةت و  فةرمانيَبابةتآ مةزنيا سزايا وى يآ 

 بكةت و كرياريَت وى نةوةكى ئاخفتنا وى بن
ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  چ ق                 ال ع تع                 اَل   

دكةن، و هويس  [باشييَى  ]هويس ضاوا فةرمانا سةلكى ب سَيرَى   .(44)البقرة:چے
كو ئنؤيل و  ]ذبري دكةن، و هويس سو ب سو كتَيبَيت بةردةستَى سو  [سو  ] سو ب سو
ڱ  ڱ  ڱ  ں     چ  وق ال تع اَل  دسوينس، ما هويس ئاقلةكى بو سو ناطرن. [تةوراتس 

. طةَ (2،3)الصف: چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ
دبَيذن و نةكةن، كةربَى ل تنا هويس فئاس سودان باوةران بوضى هويس دبَيذن و ناكةن؟

ََ دكةى.  سدة و سةودَى ل   وقال تعاَل إِب ارا ع ن ش عيب ّ هللا  ع عهللاي   وو هللاي  سودَى ثرت 
ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  چ  سةر ئةزمانَى شوعةيبى س ظَيت سودَى ل سةربس دبَيةذيت: 

و مس ب سو د بنريا نةظَيت ئةز هةوة ذ ت تةكى   .(88)هو : من اآلي  چ وئ  ۇئ
 .ثاش، و ئةز ب سو بكةمبدةمة 

َّهللاِّ  عُ  -198 ْعُ  رو َل اَّللَّ  ٍد ُأوامة ْبِن َحارثََة  ريي اَّللَّ عنهما  قال  عَِ وعن َأيب ُز
ُُ ْؤتَ   نلرَُّجِل َُ  ْ َم اْلِقيام ِة فَ يُ هللْاَق   ا النَّ ار  فَ تَ ْن دِلُق َأقْ تَ اُب َبْطنِ ِ   فيَ ُدوُر ِ َ ا  » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َُ ُق ُل  

ْ َتُِّ  ن ََتُْم  رُ كَ  َْ  َم  ا َُ  ُدوُر اِْلَم  اُر ا الرَّح  ا  فَيْجَتِم  ُن ِإلَْي  ِ  َأْه  ُل النَّ  ار فَ يَ ُق لُ   َن  اَي فُ  الُن َمالَ  َك   َأ
َه    َع  ِن اُِْنَِّ  ِر   فَ يَ ُق   ُل  بَ هللاَ     ُكْن  ُ  آُم  ُر نَِْع  ُروِر َواَل آتِي     َوأَنْ َه    َع  ِن اُِْنَِّ  ِر  نَِْع  ُروِر َوتَ ن ْ

ََْقتاُب » ُهَ  نلدَّاِل اِهمهللاة  َوَمْعَناُه َُتُْرُد. و « تَ ْندِلُق » ق ُلُ    متفق عهللاي .« تِيِ  َوآَ  ََْمَعاُء  «  ا ا
 واِحُدَها ِقْتٌب.

و ذ ئةبى زةيد ئوسامةيَى كورَى حاريسةى سودَى ذ هةردوويان رازى بيت طوى: 
مةى رؤذا قيامةةتَى دَى ئيةنس، و دَى    دطةوى: زةال  ()مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو 

هاظَيذنة د ئاطريدا، رَيظيكَيت زكَى وى دَى دةركةظس، و دَى ل دؤر رَيظيكَيت سو زظريت، 
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دزظريت، سةلكَى جةهنةمَى دَى ل دةس كوم بس و  (ئاشىدستارى )هةروةكى كةر ل دؤر 
ذ سرابيَى  ثاشظةلَيدان و ،ب باشيَى نةدكر فةرمانما تة   دَى بَيذنَي: تة سَيرة بَيظان كةس؟

ََ مس  ذ  ثاشةظةلَيدان و مةس   ،ب باشيَى دكر و مس نةدكر فةرماننةدكر؟ دَى بَيذيت: بة
 سرابيَى دكر و مس دكر.

 
 باب األمر بأداء األمانة -25

 كرنآ ب ئةداكرن و ب جهئينانا ئةمانةتىفةرمانبابةتآ 
ب  .(58يا  )النساء: من اآل چۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  چ قال ع تعاَل 

وق ال تع اَل   راستى سودَى فةرمانا هةوة دكةى هةويس ئةمانةةتى بدةنةة سودانَيةت وان.    
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئەئ  چ

ئةظ دينة  ]ب راستى مة ئةمانةى  [طةَ مرؤظان  ]. (72)األحراب:چوئ  وئ         ۇئ  ۇئ  
ب كةيفا سو بو سو هةلبذَيرن،  ] دانا بةر ئةرد و ئةمسان و ضيايان [و فةرمانَيت تَيدا 

نةةظيان راكةةن و ذَى ترسةيان، و مرؤظةى      [ئةطةر بظةَيس راكةةن و ئةطةةر نةةظَيس نةةء.      
دومياهيكةا سةو    ]يَى ستةمكار بوو و يَى نةزان بةوو   [بو سو  ]ب راستى ئةو  هةلطرى،
 .[نةدزانى 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   ع  ن َأيب هُر  رة  ري  ي اَّللَّ  -199 آَُ  ُة » عن     أن رو   َل اَّللَّ 
  َِ ِ  َن  هللاَ  َ   وِإَذا آْؤُْ ِْ وا رواُ  ة   متف  ٌق عهللاي   .« اَن اُِنَ  اِفِق ثَ  الٌث  ِإَذا َح  دََّث َك  َذَب  َوِإَذا َوَع  َد َأ

هللِاٌي وَ » َْ َّهللاَّ  وزَعَي أَنَُّ  ُم َّاَم َو  «.ِإْن 
طةوى:   ()رازى بيت طوى: ثَيغةمبةرَى سةودَى  و ذ ئةبى هورةيرة سودَى ذَى 

 ئةطةرذظان دا ب جه نةئينا، و  ئةطةرئاسفت درةوكر، و  ئةطةرني انا دووروى سَينة: 
رؤذيةان بطريةت و    ئةطةةر ديةدا: سةو    ظةةطَيرةكا باوةرى ثَى هاتة ئينان سيانةةتكر، و د  
 نظَيذان بكةى و سو موسلمان بدانيت.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -200 وع ن ُحذُْ َف ة ب  ِن اْليم اِن  ري ي اَّللَّ عن     ق ال  ح دثنا رو   ُل اَّللَّ 
َََمانَ  ة نَزل  ْ  ا َج  ْذِر قُ هللاُ   ِب  ثَنا َأنَّ ا َِ  َر  ح  دَّ َِ أَنْتظ  ُر ار وَو  هللاَّي  َح  دُْثني قَ  ْد رَأَُْ  ُ  َأح  دُاَا  َوَأ

ََمانَ ِة َفق ال   الرَِِّجاِل  ُثَّ نَ َزَل اْلُقرآُن َفعهللام ا ِم نَ  ثنا َع ْن َرفْ ِن ا َص نَِّة  ُثَّ َح دَّ اْلُق ْرآن  َوعهللِاُم  ا ِم َن ال
َََمانَ  ُة ِم  ْن قَ هللْابِ  ِ   فَيظ  لص أَثَ ُرَه  ا ِمثْ  َل اْل َْك  ِ   ُثَّ ُن  اُم الن َّْ َم  َة ف َ » ُتق  بُض َُ نَ   اُم الرَّج  ل الن َّْ م  َة فَ ُتق  بُض ا

َََمانَ ُة ِم ْن قَ هللْابِ ِ   فَيظَ  لص أَ  ثَ ُرَه ا ِمثْ ل أث ِر اْلَمْج  ِل  كَجْم ٍر َدْحرْجتَ ُ  َعهللاَ   رِْجهللا  َك  فَ نفَخ ف رَتاه ُمْنت  رباا ا
َذ َحَصاةا َفَدْحرَجَها َعهللاَ   رِْجهللِا ِ   فَ ُيْص بُح النَّ اُس َُتب اَُع َن  فَ ال َُِّ اُد َأَح ٌد « َولَْيَه ِفيِ  َشيٌء  ُثَّ أَِ

َََمانََة َحَّتَّ ُُ َقاَل  ِإنَّ ا َبِِن َفالٍن رَُجالا َأِميناا  َحَّتَّ ُُ َقاَل ِلهللاَّرج ِل  َم ا َأْجهللا دُه َم ا َأْظَرف ُ   َم ا  ُُؤدِّي ا
ُص  ْرَدِل ِمْن ِإَياٍن. َوَلَقْد أَتَ   َعهللاَ يَّ َزَم اٌن َوَم ا ُأَنِل َأ َِ ُِّ ْي نُْع ُ   َأْعقهللَاُ   َوَما ا قهللْاِبِ  ِمثْ َقاُل َحبٍَّة ِمْن 
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هللاماا لريدُ  َْ نَُّ  َعهللايَّ ِدُُن   ولَِ ْن َكاَن َنْصرانياا َأْو َُ ُه داي  لَيُ ُردنَُّ  َعهللَايَّ َواِعي   وَأمَّا اْليَ ْ َم َفما  لَِ ْن َكاَن ُم
ِا  ِا َوفال  متفٌق عهللاي .« ُكْنُ  ُأنُُُن ِمْنِّْي ِإالَّ ُفال

دوو  ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()و ذ حوزةيفةيَى كورَى يةمانى 
ديتى و ئةز سو ل هيظيا يا دوويَى دطرم، طوتة  كرن، ئَيك ذ وان مس ياسوحبةى بو مة 

مة: ديس و فةرمانَيت تَيدا كةفتنة بنَى دلَيت مرؤظاندا، ثاشى قورئان هاتة سةوارَي، ب  
قورئانَى )كار و بار و فةرمانَيت دينى ذ حةالل و حةرامان و ذ واجةب و سةونةتان و...   

و ب حةديسَى زانني، ثاشى بو مةة بةحسةَى بلنةدكرنا    هتد ذ كار و بارَيت دينى( زانني 
ئةمانةتى )دينى( كر، و طوى: مرؤظ نظستنةكَى دَى نظيت، و ئةمانةى )دينَى د دليةدا(  

ََ ويدا كَيم بيت، جهَى وَى دةعكاندنَى لَيهَيةت، ثاشةى نظسةتنةكَى دَى     دَى وةكى دَى د د
ََ ويةدا دَى كةَيم بيةت،    جهةَى بةةرَى    دَى وةكةى  جهةَى وىَ  نظيت، و ئةمانةى و دينَى د د

رَيةل كةةى   ل سةر ثَيخورا ط ير بووى لَيهَيت. وةكى ثةلةكَى تودةستَى ذ زَيدة شوَ ستو
ببينى يةا ثفةة و ت ةتةك تَيةدا نينةة. ثاشةى بةرةشي ةكةك         ثةقيضكةكَى ضَيكةى، و تو

تنَى هةلطرى و د سةر ثَى سورا طرَيل كر. سثَيدة دَى ل سةلكى بيت و دَى كريس و فرؤ
 هوزَيةدا كةن، نَيزيكة كةسَى ئةمانةى و ديةس نةةبيت، هةةتا دَى هَيتةة طةوتس: د بَيظةان       

زةالمةكَى ب ديس يَى هةى، حةتا سةلك دَى بو وى زةالمةى بَيةذن: ضةةند يةَى ب هَيةزة      
ضةند يَى تَيطةه تيية ضةند يَى ب ئاقلة، )هوسا د ثَى موعؤةبس( و ئةو ب سو دنكةكا 

ََ ويدا نينة، و سةندةلكَى ذى ذ ئيما ب سةر مندا هاتبو دةس مةس هنةد    دةمةكنَى د د
ثَى زةمانَى ئَيكَيية يَى نَيزيكةى   رةمفةرنة بو ئةز كريس و فرؤتنَى دطةل كَى بكةم، )مة

موسلمان بيت دينَى  ئةطةرضونكى ديس و ئةمانةى د ناظدا هةبوون(  ()ثَيغةمبةرى 
فةلة بيت  ئةطةرسيانةتَى ل مس بكةى( و وى دَى ل مس زظرينيت، )دينَى وى ناهَيليت 

ناهَيليت غةدرَى ل مس  ئانكوى سةركار و بةرثرس ذ وى دَى ل مس زظرينيت ) هيان جو
ََ ئةظرؤ ئةز كريس و فرؤتنَى دطةل كةسَى ناكةم )مس باوةرى ب كةسَى نينة(  بكةى( بة

 ف ن و ف ن نةبيت.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   -201 رة  ريي اَّللَّ عنهما  قاال  ق ال رو  ل اَّللَّ  وعن ُحَذُْ َفَة  َوَأيب هُر

ُ  ُي اْْلَنَّ  ُة  فَ يَ   ْأُت َن آَدَم »وَو  هللاَّي   َِ جَيْم  ُن اَّللَّ  تَب  ارَك َوتَ َع   اََل  النَّ  اَس فَ يُ ُق   ُم اْلُمؤِمنُ   َن َح   َّتَّ تَ ْزل  َ  
ِطيَ ُة ّهللا اُو اَّللَّ َعهللَاْيِ   فَ يَ ُق لُ  َِ رجُِّْي ِمْن اْْلنَِّة ِإالَّ  ِْ َِ اْوتْفتْح لََنا اْْلَنََّة  فَيُق ُل  وَهْل َأ  ن  اَي َأَن

هللِاي  ل اَّللَّ  قَ  اَل  فَي  أُت َن إبْ   َراِهيَي  فيُق   ُل  َِ َْ  ُ  بص  احِب َذلِ  َك  اْذَهبُ   ا ِإََل ابْ  ِِن إبْ  راِهيَي  أَبِ  يُِّْي  َل
ُ  بَصاِحِب َذلِ  َْ هللِا يالا ِم ْن َورَاَء وراَء  اْعَم ُدوا ِإََل ُم َو   ال ذي َكهللاَّم ُ  اَّللَّ إبْ َراِهيُي  َل َِ َا ُكْن ُ   ك ِإَّنَّ

ُ  ِبَصاِحب ذلَك  اْذَهُب ا ِإََل ِعيَ   َكهللِاَم ِة اَّللَّ وُروِح ِ  فَيُق  ُل  َْ َتِّْهللِايماا  فَ َيْأُت َن ُم َو   فيُق ُل  ل
َْ  ُ  ِبَص  اِحِب ذل  َك. فَ يَ  ْأُت َن ُمَُ  ََ     َل َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  فَ يَ ُق   ُم فَ يُ   ْؤَذُن لَ  ُ   َوتُ ْرَو  ُل عي مَّ  داا 

بَ يَت الصراِط ََيِيناا وِِشاالا  فَيُمرص َأوَُّلُِّْي َكاْلبَ ْرِ   ََمانَُة والرَِّحُي فَ يَ ُق َمان جن ْ قُ هللْاُ   َويب َوُأمِّ ي  َأيص « ا
ْ تَ َروْ » َشيٍء َكَمرِِّ اْلبَ ْرِ    قال   َْ ِح ُثَّ َكمرِِّ الطَّ رْيِ   َأ َ ْرجُن ا َطْرَفِة َعنْيٍ   ُثَّ َكَمرِِّ الُر ا َكْيَ  َيُرص ُو

ُْي  ونَبيصُِّْي قَائٌِي َعهللَا  الصرِِّاِط َُ ُق  ُل  َربِّ َو هللاِّْي  َح َّتَّ تَ ْعِج َز أَ  ُِ ْعَم اُل َوَأَشدص الرِِّجاِل ََتِْري  ْي َأْعَما
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َُ الرَّ  َر إالَّ زَْحف اا  وِا ح افَ يَت الص رِِّاِط َكاللِي ُب ُمَعهللاََّق ٌة َم ْأُم رٌَة اْلَعَباِد  َح َّتَّ جَي  ََّ ي ْ َْ َتِطيُن ال ُج ُل ال َُ
ٍد َوُمَِّ  ْرَدٌس ا النَّ  اِر  َِ ِْ  ِذ َم  ْن ُأِم  َرْو بِ  ِ   َفَمْخ  ُدوٌي  َوالَّ  ِذي نَ ْف  ُه َأيب ُهَرُْ   َرَة بِيَ  ِدِه ِإنَّ قَ ْع  َر « َو

ف    ُر َِ ُع َن  ُه     نْلَف   ْتِح ِفيهَم   ا. َوقي   ل  ِنلبَّ   يِّ بِ   ال « ورَاَء َورَاَء » اا. رواه مَ   هللاي.ق ل   َجه   نَّي لََ   ب ْ
َِ ْطُ   ُ  بتهللْاَك الدَّرََجِة الرَّفيَعِة  وِهي َكهللِامٌة تُ ْذَكُر َعهللاَ   و ِبيل التَّ اُي ِن. َوقَ ْد ب َْ ٍن  َوَمْعَناُه  ل تَ ْنُ 

  َمْعَناَها ا َشْرِح ّحيح مَهللاٍي  واَّللَّ أعهللاي.
و ذ حوزةيفة و ئةبى هورةيرة سودَى ذ هةردوويان رازى بيت طوتس: ثَيغةمبةرَى 

هةةتا   ،طوى: سودَى تةعاال دَى مرؤظان كوم كةى، سةودان بةاوةر دَى رابةس    ()سودَى 
بو مة بابَي مة ، دَى بَيذنَي: ()بةحةشت نَيزيكى وان دبيت، دَى هَينة دةس ئادةمى 

داسوازا ظةكرنا بةحةشتَى بكة، دَى بَيذيت: ما ض هويس ذ بةحةشتَى دةرَيخسنت، سةلةتيا 
بابَى هةوة نةبيت، ئةز نةسودانَى هندَيمة، هةرنة دةس كورَى مس ئيلاهيمى سوشتظيَى 
سودَي، طوى: دَى هَينة دةس ئيلاهيمى، ئيلاهيم دَى بَيذيت: ئةز نةسودانَى هندَيمةة،  

ئةز  ئانكو ت ثةردَى سوشتظى بووم )ئاسفتنةكا سوشكاندن و تةوازعَيية، ئةز بةس ث
ئَيكسةر دطةل سودَى نةئاسفتيمة وةكى موساى، سوشتظياتييا مس ب سَيرا جليلييةة(  
قةستا موساى بكةن ئةوَى سودَى بَى ثةردة يَى دطةل ئاسفتى، دَى هَينةة دةس موسةاى،   

جانةكةة ذ  و ، ودَييةة ثةةيظا س  نة دس عيسةايى دَى بَيذيت: ئةز نةسودانَى هندَيمة، هةر
، ()عيسا دَى بَيذيت: ئةز نةسودانَى هندَيمة، دَى هَينة دةس موحةممةةدى   سودَي.

هَينة هنارتس و دَى دَي دَى رابيت و دةستويرى دَى بو هَيتة دان، و ئةمانةى و مرؤظانى 
َى داسوازا بورينا وان ذ هةردوو رةسَيت ثرا سرياتَى طرن رةسَى راستَى و يَى ضةثَى )و د

سودَى كةن ئةوَيت ئةو ثاراستني( يَى ئَيكَى ذ هةوة وةكى بريسيَى دَى بوريت، مس طوى: 
دةيك و بابَيت مس قوربانى تة بس، ض ت ةت وةكةى بورينةا بريسةيَيية؟ طةوى: مةا هةةوة        

ينا نةديتية كا ضاوا د ضاظهةالندن و دانانةكَيدا دهَيت و دضيت؟ ثاشى يَى دى وةكى بور
، و زةالمَى ذ هةميان ب هَيزتر كار و كريارَيت وى، وى ثاشى وةكى بورينا بالندةى ،باية

دبةن، و ثَيغةمبةرَى هةوة، ل سةر ثةرا سةرياتَى يةَى راوةسةتياية و دبَيةذيت: يةا سةودَى        
دبس، حةتا زةالم دَى هَيت  كريارَيت بةندةيان لةواز و بَيضارة س مةتيَى بدة، حةتا كار و

اتَى ضةةنطال يَيةت   نةشَيت بضيت سةر زكى نةبيت، و ل سةر هةردوو رةسَيةت ثةرا سةري   
ثةَى هاتيةة كةرن، ظَيؤةا جةخلانةدى يةَى        فةرمانكرينة وى بطرن يَى هةيس، يَيت فةرمان

 رزطاركرى يَى هةى، و يَى هةى دةست و ثَى كومكرى د جةهنةمَيدا.
بَ يْ  -202 ُِ عبد اَّللَِّ بِن الزصبَ رْيِ  ريي اَّللَّ عنهما ق ال  َلمَّ ا َوقَ َ  الزبَ ي ْ ُر َُ  ْ َم  بوعن َأيب 

َمْظهللُا م  اا  َوِإنَّ ِم  ْن َأْك  رَبِ َاِّ  ي لَ  َدُِنِْ َأفَ تَ   َرى َدُْ نَ نَ  ا ُُ ْبق    ِم  ْن مالن  ا َش  ْي اا   ُثَّ اْْلََم  ِل َدع  اِن فَ ُقْم  ُ  
ُِِْن  َوأَ  َّ  قَاَل  بْن َمالََنا واْقِض َد ٌ َأْو َمْظهللاُ  ٌم  ْو ِإََل َجْنِبِ   فَ َقاَل  اَي بُ َِنَّ ِإنَُّ  ال ُُ ْقَتُل اْليَ ْ َم ِإالَّ ظَ اِْ

هللاُ  . قَ اَل  وِإِنِِّ الُأَرِن ِإالَّ َوُأقْ َتُل اْلَي َم نلث صهللُاِ   َوثُ هللُاِثُ  لبني   َُ ْعِِن لَبِِن َعْبِد اَّللَّ بن الزبري ثُ هللُاُ  الث ص 
ُِْن َشيٌء فثُ هللُاثُُ  لَِبِنيك  قَاَل ِهَشاٌم  وكان َولَ ُد َعْب ِد اَّللَِّ قَ ْد ورأى فَِإن َفبِل مِ  ْن مالَِنا بْعَد َقَباِء الدَّ

ِّ ي ُن بَ نَ اٍو. قَ اَل َعْب ُد اَّللَّ  َفَجَع ل ُُ  َعُة بَننَي وتَِ َْ بيٍب َوَعبَّاٍد  َوَلُ  َُ ْ َم ٍذ َت ُِ ِِن بَ ْعَض َبِن الزبَ رْيِ 
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 ل  اَي بُ َِنَّ ِإْن َعجْزَو عْن َشيٍء ِمْنُ  فَاْوَتِعْن َعهللَاْيِ  مبْ الَي. قَاَل  فَ َ اَّللَِّ َما َدرُُْ  ما أراَد بدُِْنِ  َوَُ قُ 
. ق ال  فَ  اَّللَِّ َم ا َوقَ ْع ُ  ا ُكْربَ ٍة ِم ْن َدُْنِ ِ  ِإالَّ قُ هللْا  ُ    اَي َحَّتَّ قُ هللْا ُ  اَي أَبَ ِ  َم ْن َم ْ اَلَك   قَ اَل  اَّللَّ

َُدَْع ِدَُناراا َواَل ِدْرَااا ِإالَّ َأَريِ  َمْ ََل   ْ ُر َوَْ َها الزبَ رْيِ اقض َعْنُ  َدُْ َنُ   فَ يَ ْقِبَيُ . قَاَل  فَ ُقِتَل الزصبَ ي ْ نَي  ِمن ْ
ْ ن نْلَبْص َرِة  َوَدارَاا نْلُِّ فَ ة َوَداراا مبِْص َر. ق ال َ ا َك اَن اْلَغابَُة َوِإْحَدى َعَشَرَة داراا نْلَمِدُنَ ِة. وداُر   َوِإَّنَّ

ُه  فَ يَ ُق  ُل الزصبي ْ ُر  ال َوَلِّ ْن ُه  َْ َت ِدُعُ  ِإايَّ َ  َو هللَاٌ  َدُْ ُنُ  الذي َكاَن َعهللَاْيِ  َأنَّ الرَُّج َل أيَْتَي ِ  ِنِ اِل  فَ َي
َش   َعهللَاْي ِ  البَّ ْيعَة. ِْ َِراج اا وال َش ْي اا  ِإِنِِّ َأ ِإالَّ َأْن َُُِّ  َن ا غَ  ْزٍو َوَم ا وِل َإَم ارَةا قَ  خص َوال ِجَباُ ةا وال 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َأْو َمَن َأيب َبِّْر َوُعَمَر َوُعْثَماَن ريي اَّللَّ عنهي  قَاَل َعْبُد اَّللَّ    َمَن رو ل اَّللَّ 
ُِْن فَ َ َجْدتُُ  أَْلَفْي أَْلٍ  َومائَ يَتْ أَْلٍ   فَ هللَاقِ  ْبُ  َما َكاَن َعهللَاْيِ  ِمَن الدَّ ََ َي َحِِّ يُي بْ ُن ِح َزاٍم َعب َد اَّللَِّ َفَح

ُِْن   َفََِّتْمُتُ  َوقُ هللْاُ   ِماَئُة أَْلٍ . فَ َقاَل  حَ  ي ِمَن الدَّ ِِ ي َكْي َعهللَا  َأ ِِ ِّيٌي  ْبن الزصبَ رْيِ فَ َقاَل  اَي اْبَن َأ
َكانَ  ْ  أَْلَف  ي أَلْ  ٍ    َوِم  ائَ يَتْ أَلْ  ٍ      فَ َق  اَل َعْب  ُد اَّللَِّ  َأرَأَُْ تُ  َك ِإنْ  َواَّللَّ َم  ا َأرى َأْم  َ اَلُِّْي تََ  ُن َه  ِذِه 

ُر قِد  اْشتَ َرى قَاَل  َما َأرَاُكْي ُتِطيُق َن َهَذا  فَِإْن َعَجْزُُتْ َعْن َشْ ء ِمْنُ  فَاْوَتِعيُن ا يب. قَاَل  وَكاَن الزصبَ ي ْ
ََ ْبِعنَي وِمائَ ة أَلْ     فَ َباَعَه ا َعْب ُد اَّللَِّ وِْل   أل   ٍ  وِو تِِِّماَئِة أَلْ َ   ُثَّ قَ اَم َفق  اَل  َم ْن َك اَن لَ  ُ   اْلَغابَ َة ِب

ائ ِة أَلْ ٍ   َعهللَا  ال زصبَ رْيِ َش ْيء فَ هللْاُي اِفنَ ا ِنْلَغابَ ِة  ف َأاَتُه عْب ُد اَّللَِّ بْ ُن َجعف ر  وَك اَن لَ ُ  َعهللاَ   ال زصبَ رْيِ َأْربُعمِ 
ُتْي تَ رَْكتُ َها َلُِّْي  ُِِّروَن فَ َقاَل لَعْبِد اَّللَّ  ِإْن ِش  ْ ُتْي جَعهللْاُتْم َها ِفيَما ُتؤ   قَاَل َعْبُد اَّللَّ  ال  قال فَِإْن ِش  ْ

َِّ  ْرُُتْ  فق  ال َعْب  ُد اَّللَّ  ال  ق  ال  فَ  اْقَطُع ا ِل ِقْطَع  ةا  ق  ال عْب  ُد اَّللَّ  لَ  َك ِم  ْن هاُهن  ا ِإََل هاُهنَ  ا.  ِإْن َأ
َها فَ َقَب   َعْن ُ  َدُْ نَ   َه ا َأْربَع ُة َأْو ُهٍي َوِنْص ٌ   فَ َق دم َعهللاَ   ُمَعاِوَُ َة فَ َباَع َعْبُد اَّللَِّ ِمن ْ   َوَوفَّ اُه َوبَِق َي من ْ

قال    ابَُة  َوَعْنَدُه َعْمُرو ْبُن ُعْثَماَن  َواْلُمْنِذُر ْبُن الزصبرْيِ  َواْبن َزْمَعَة. فقال َلُ  ُمَعاِوَُُة  َكْي قَ  ََّمِ  اْلغَ 
َها   قال  َأْربَ َعُة َأْوُهٍي وِنْصٌ   فق ال اْلُمْن ذُر بْ ُن ال زَّبَ رْيِ  قَ ْد ُكلص َوْهٍي مباَئِة أَْلٍ  قال    َكْي بَِقي ِمن ْ

َه ا َو ْهماا مبِائَ ِة أَلْ ٍ . وق ال  َِ ْذُو ِمن ْ َها َوْهماا مباَئِة أَْلٍ   وق ال َعْم ُرو ب ُن ُعْثم ان  قَ ْد َأ ْذُو ِمن ْ َِ َأ
َِ  ْذُو ِمنه  ا َو  ْهماا  َه  ا  ق  ال  َو  ْهٌي ونْص  ُ   ابْ  ن زْمَع  َة  قَ  ُد َأ مبِائَ  ِة أَلْ  ٍ   فَ َق  اَل ُمَعاِوُ  ُة  َك  ْي بَِق  َي ِمن ْ

ْذتُ  ُ  ِبَمَ  نَي ومائَ  ِة أل   . قَ  اَل  وَنَع َعْب  ُد اَّللَّ بْ  ُن َجْعَف  ٍر نِص  يَبُ  ِم  ْن ُمَعاِوَُ  َة  َِ َو  ْهٍي  قَ  اَل  قَ  ْد َأ
تِِِّماَئِة أَْلٍ . فَ هللَامَّا َفرَ  ابُن الزصبَ رْيِ مِ  َِ نَ نَ ا ِمرياثَ نَ ا. قَ اَل  ب َِ ْي بَ ي ْ ي اِء دُْنِ ِ  قَ اَل بَ نُ   ال زصْبرِي  اْق ََ ْن َ 

ِدَي نِ و  ي َأْربَ  ن ِو  ِنني  َأال َم  ْن ك  ان لَ  ُ  َعهللاَ    ال  زصبَ ريَِّ َدُْ  ٌن فَ هللْاَيأْ  َِ َِ  ُي بي ْ  َنُِّْي َح  َّتَّ َأ تِنَ   ا َواَّللَِّ ال َأْق
ي ا اْلَم و  ِي  فَ هللَامَّ  ا َمب    َأْربَ  ُن ِو  ننَي قََ  ي بَ ي ْ  نَ ُهْي وَدفَ  َن الثهللا    فَ هللْانَ ْقِب  ِ . َفَجَع  َل ُك  لص َو  َنٍة ُُ نَ  ادِ 

َُ َن أَْل  اب ُكلَّ اْمَرَأٍة أَْلُ  أَْلٍ  وِمائَ َتا أَْلٍ   َفَجِميُن َماِلِ  مَخْ َْ ٍة  فَأَّ أَلْ ٍ   وَكان لهللازصبَ رْيِ َأْرَبُن ِن
 وِمائَ َتا أَْل . رواه البخاري.

 رازى بيتو ذ ئةبى سوبةيب عةبدول يَى كورَى زوبةيرى، سودَى ذ هةردوويان 
ََ راوةسةتياى طةازى مةس كةر، ئةةز       ةطوى: د بةةر رةسةَى وى   ل مَى زوبةير شةِرَى جةمةة

راوةستيام، طوى: كورَى مس ب راستى ئةظرؤ كةس ناهَيتة كوشنت يان يَى ستةمكارة يان 
َيمة كوشنت ستةملَيكرى نةبيت، و ب راستى سةما هبيَى ستةملَيكرية، و ئةز نابينم ئةز 

ََ مة  ةرَى تو دبينى، دةينَى مة ت تةكىمس يا مةزن دةينَى منة، ئ هَيليت؟ ثاشى  بذ ما
طوى: مة ض هةية بفرؤشة، و دةينَى مس بدة، و وةسيةى ب سَيكَى كر، و سَيكا وى مةاَ  
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ََ عة    ئانكوبو كورَيت وى،  بةدول يَى كةورَى زوبةةيرى، طةوى:     سَيكا وَى سةَيكَى بةو عةةيا
ََ مة ث تى دانا د ئةطةر ََ تةة. ت تةك ذ ما هي ةامى طةوى:    ةينى ما، سَيكا وى بو عةيا

كورَيت عةبدول يى وةكى كورَيت زوبةيرى، سوبةةيبى و عةةبادى دانةان، وى وَى رؤذَى    
وى: نةه كور و نةه كض هةبوون، عةبدول ى طوى: هةر وةسيةى ب دةينَى سو كر، و دط

ََ مس تَيرا ت تةكَى دةينى نةكر هاريكةاريَى ذ سةودانَى مةس خبةوازة، طةوى: ب       ئةطةر ما
سودَى مس نةزانى كا وى ض دظيا هةتا مس طوتيَي: باب سودانَى تة كية؟ طوى: سودَيية، 

مس نةطوتبا، يا سودانَى  ئةطةرتةنطاظيَيت دةينيدا  وطوى: ب سودَى ئةز نةكةفتيمة ض
ثَي ظة بدة و دةينَى وى نةدابيت، طوى: زوبةير هاتة كوشنت و نة ذ ى زوبةيرى دةينَى و

ئةرد نةبيت، ذ وان دارستانةك بوو و  كهَي ، هندةنة دينارةك نة دةرهةمةك ثاشخوظة 
يازدة سانى ل مةدينَى و دوو سانى ل بةسرة و سانيةك ل كوفة و سانيةك ل مسةرَي.  

ََ سو دانيتة دةس وى ئةمانةى، زوبةير  طوى: دةينَى ل سةر ئةظةبوو، زةالم دا هَيت ما
دةس مةةس ئةةةز دترسةةم بةةةرزةببيت. و قةةةى ضةةو شةةول   ل ئةةةو دةينةةة    دابَيةةذيت: نةةْة

ئني و نة باجةوةرطر نة ضو شول، ذبلى دةمةَى ل   نةدابوونَى نة مريطةهى، و نة زةكاى
َى يان دطةل ئةبى بةكرى و عومةرى و عومسانى سود ()سةزايَى دطةل ثَيغةمبةرى 

عةبدول يى طوى: مس دةينَى ل سةر حسَيب كر مس ديت، هةزار هةزار    رازى بيتذ وان 
مليون ( و دوو سةد هزارن، حةكيمَى كورَى حةزامى عةبدول يَى كورَى زوبةيرى  ئانكو)

ََ ظةشارى و مس طوى: سةد هزار،  برازاديت طوتَي:  ضةند دةيس ل سةر برايَى منس؟ مس 
ََ هةوة دَى تَيرا ظى دةينى كةةى، عةبةدول يى    حةكيمى طوى: ب سودَى ئةز نابينم ما

و دوو سةد هزار بس؟ طوى: ئةةز نةابينم ئةظةة د     ةكمليون ئةطةرطوى: ثا تو ض دبَيذى 
نةشيان بَيذنة مس. طوى: زوبةيرى دارستان هويس ت تةكَى  ئةطةربيت، هةتاقةتا هةوةدا 

ب سةد و حةفتَى هزارا كرى بوو، عةبدول يى ب مليون و شةش سةةد هةزاران فةرؤى،    
ب  بطةهيتةة مةة ل نةاظ     ركةسَى دةينةك ل سةر زوبةيرى هةيثاشى رابوو و طوى: هة

دارسةةتانَي، عةبةةدول يَى كةةورَى جةعفةةةرى هاتةةة دةس، و وى ضارسةةةد هةةزار ل سةةةر      
تة بظَيت دَى بو هةوة هَيلم؟ عةبدول يى  ئةطةربةيرى هةبوون، طوتة عةبدول يى زو

، طةوى: ثةا    تة بظَيت بهَيلة دوميةاهيكَي، عةبةدول يى طةوى: نةةْ     ئةطةر، طوى:  طوى: نْة
ظَيرَى هةتا ظَيةرَى بةو تةة. عةبةدول يى      ذثارضةكَى بو مس ذَيظةكة، عةبدول يى طوى: 

سو ذَى دا، و ضار ث ك و نية ذَى مان، هاتة دةس موعاوية و هندةك ذَى فرؤى دةينَى 
عةةةمرَى كةةورَى عومسةةانى و مةةونزرَى كةةورَى زوبةةةيرى و ئيبنةةو زةمعةةة ل دةظ بةةوون.    
موعاويةى طوتَي: تة دارستان ب ضةندَى حسَيب كر؟ طوى: هةر ث كةك ب سةد هزاران، 

وبةةيرى طةوى: مةس    طوى: ضةند ذَى ماية؟ طةوى: ضةار ث ةك و نةية، مةونزرَى كةورَى ز      
ث كةك ذَى ب سةد هزاران هةلطرى، عةمرَى كورَى عومسانى طوى: مس ث ةكةك ذَى ب  
سةد هزاران هةلطرى، وئيبنو زةمعةى طوى: مس ث كةك ذَى ب سةد هةزاران هةةلطرى،   
موعاوية طوى: ضةند ذَى ما؟ طوى: ث ك و نية، طوى: مس ب سةد و ثَينؤييان هةلطرى. 
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جةعفةرى بارا سو ب شةش سةةدان فرؤتةة معاوييةةى. ظَيؤةا      طوى: عةبدول يَى كورَى
دةمَى كورَى زوبةيرى ذ دانا دةينان س س بووى، عةيالَيت زوبةيرى طوتَي: مرياتَى مة د 

 دةمَيوةدا بةالظ ناكةم هةتا ئةز هة ظكة طوى: ب سودَى ئةز د ناظبةراناظبةرا مةدا بةال
َيتة دةس مة دا هر زوبةيرى هةية ب  بضار حةجان طازى نةكةم، هو كَى دةينةك ل سة

دةينَى وى بدةييَن، دةستهاظَيتَى هةر سال ل حةجَى طةازى دكةر، ظَيؤةا دةمةَى ضةار سةال       
بوريس، د ناظبةرا واندا بةةالظ كةر، و سةَيك دا وان، و زوبةةيرى ضةار ذن هةةبوون، هةةر        

ََ وى ثَينؤى مليةو  ن و دوو سةةد  ذنةكَى مليون و دوو سةد هزار طةه تيَن، و هةمى ما
 هزار بوون.
 

 املظامل باب حتريم الظلم واألمر بردِّ -26
 بابةتآ حةرامكرنا ستةمآ و فةرمانكرن ب زظراندنا ستةمكاريان

وَى  .(18)غاافر: مان اآليا     چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  چ  ق ال ع تع اَل 
رؤذَى ستةمكاران ضو كةسَيت سو يَيت نَيزيك و ضو مةهدةرضةى نيةنس، مةهةدةرا وان    

و ستةمكاران ضو  .(71)ايج: من اآلي چې  ې     ى   ى  چ وقال تعاَل   بَيتة وةرطرتس.
 هاريكار و ث تةظان نينس.

و حةديسةا ذ وان   وأما اَحادُ  فمنها حدُ  أيب ذر اِتقدم ا آِ ر نب اااه دة . 
حةديسا ئةبى زةرى ئةظا بورى، ل دومياهيكا بابةتَى جيهادكرنَى دطةةل نةفسةَى بنَيةرة    

 (111حةديسا ذمارة )
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -203 ات َُّق ا الظصهللْاَي » وعن جابر ريي اَّللَّ عن  َأن رو َل اَّللَّ 

هللَاُِّْي   هللَاُه ْي عهللا   َأْن فَِإنَّ الظصهللْاَي ظهللُُاَماٌو َُ ْ َم اْلِقيَ  اَمِة  وات َُّق ا الشصحَّ فَِإنَّ الشصحَّ َأْههللَاَك م َْن َك اَن قَ  ب ْ
 رواه مَهللاي.« وَفَِّ ا ِدماَءُهْي واْوَتحهللاص ا َُمارَِمُهْي 

طةةةوى: سةةةو ذ سةةةتةمكاريَى  ()ذ ثَيغةمبةةةةرَى سةةةودَى  ()ذ جةةةابرى 
بثةةارَيزن، ب راسةةتى سةةتةم و زؤردارى رؤذا قيامةةةتَى تاريسةةتانس، و سةةو ذ قةلسةةاتيَى     

هي ك برن، قةلساتيَى وةل وان كر، ئةو دبثارَيزن، ب راستى قةلساتيَى يَيت بةرى هةوة 
ََ ئَيك و دوو بو سو دورستكر  ن.سوينا ئَيك و دوو برَيذن و شةرةفا ئَيك و دوو يان ما

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي ق ال   -204 رة ريي اَّللَّ عن  َأن رو َل اَّللَّ  لَتُ  َؤدصنَّ » وعن َأيب هُر
ء   رواه مَهللاي.« اْْلُُق َ  ِإََل َأْههللِاَها َُ ْ َم اْلقياَمِة َحَّتَّ ُُ َقاَد لهللاشَّاِة اْْلهللَْاَحاء ِمَن الشَّاِة اْلَقْرَِ

هويس رؤذا قيامةتَى طوى:  ()ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 
 طيسكا ب شاخ هَينة ظةكرن. ذ دَى َيت طيسكا كوضدَى مافان دةنة سودانَيت وان، هةتا تول

َّهللاِّ   -205   وعن ابن عمر ريي اَّللَّ عنهما قال  ُكنَّا نَتحدَُّث َعْن َحجَِّة اْلَ َداِع  َوالنَُّّص 
َّ هللاِّ  عُ َعهللاَ  ْي ِ  ُع َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي بَ  نْي َأْظُه ِرَِ  َواَل نَ ْدِري َم ا َحجَّ ُة الْ  داع  َح َّتَّ ِ  َد اَّللَّ رو  ل اَّللَّ 

َِ يَح ال دََّجاَل فََأْطنَ َب ا ِذْك رِِه  َوقَ اَل   وَوهللاَّي  َوأَثْ َ  َعهللاْي ِ  ُثَّ  م ا بَ َع َ  اَّللَّ ِم ْن نَ ُِّّ إالَّ » ذََك ر اْلم
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نِِ  فَ هللاَ ْيَه أَْنَذرَُه ُأمَّتُ   أَْنَذرَُه ن ٌح َوالنَِّبيص ن ِمْن بَ ْعِدِه  َوإنَُّ  إْن َخْ ُرْد ِف يُِّْي فم ا ِِف َي َعهللا ْيُِّْي ِم ْن َش أْ 
َنُ  ِعنَبٌة طَاِفَيٌة. أال إن اَّللَّ حرَّم َخِْفي َعهللَاْيُِّيْ    ِإنَّ رَبَُِّّْي لَيه َوْع َر  َوِإنَُّ  َأع ُر َعنْي اْلُيْمَ   َكَأنَّ عي ْ

« عهللَاْيُِّْي ِدَماءَُكْي َوَأْم الُِّْي  َكُحْرَمِة ُْ مُِّْي هذا  ا بهللادُِكْي هذا  ا َشْهرُِكي ه ذا أاَل ه ل بهللاَّْغ ُ    
ْ هللَاُِّْي َأْو  وْحُِّْي  انظُُروا  ال تْرِجُع  ا بَ ْع ِدي ُكفَّ اراا ُْب ِرُب »   قال  قَاُل ا  نَ َعيْ  الهللاَُّهيَّ اْشَهْد َثالاا ُو

 رواه البخاري  وروى مَهللاي بعب .« بَ ْعُبُِّْي رِقَاَب بَ ْعِض 
طةوى: ئةةم ل سةةر حةةجا      رازى بيةت و ذ ئينب عومةةرى، سةودَى ذ هةةردوويان    

د ناظ مةدا بوو، و مة نةدزانى كا حةةجا   ()ثَيغةمبةر  ساترسواستنَى دئاسفتني، و
حةمةدا سةودَى كةرى و ثةسةس و      ()ساترسواستنَى ضيية، هةتا ثَيغةمبةرَى سودَى 

مةدحَيت وى كريس، ثاشى بةحسَى دةجةاَ كةر، و ب درَيةذى بةحسةَى وى كةر، و طةوى:       
تة ئاطةةهكرن، نةوحى و   يملةتَى سو ذَى نةداب ئةطةرثَيغةمبةر نةهنارتينة  وسودَى ض

د ناظ هةةوةدا دةركةةفت    ئةطةرثَيغةمبةرَيت ث تى وى هاتني ثَى ئاطةهكرن يا كرى، و 
ضو ت تَى ذَى بةرزة، ذ هةوة بةرزةنابيت، ب راستى سودايَى هةوة نةيَى ويرة، و ئةو يَى 

زانس ترى، ب يا ويرة ذ ضاظَى راستَيظة، و ضاظَى وى يَى راستَى يَى دةركةفتيية وةكى تل
ََ هةوة ل سةر هةوة يَى حةرامكرى وةكى حورمةتا  ب راستى سودَى سوينا هةوة و ما

بةرهنطاريا هةوة بو  ئانكورؤذا هةوة ئةظرؤ د ظى باذَيرَى هةوةدا، د ظَى هةيظا هةوةدا )
مال و سوينا ئَيك و دوو د هةمى رؤذَيت سالَيدا وةكى بةةرهنطاربوونا ظةَى رؤذَييةة كةو     

جَيية و ذ هةيظَيت ب ةكةهة د ظَى هةيظَيدا كو هةيظا حةباذَيريدا كو معةرةفةية د ظى 
طوى: ياسودَى شاهدبة، وةى سَي جاران رَيز و روميةتة( ئةرَى مس طةهاند، طوتس: بةلَي، 

بو هةوة بةرَى سو بدةنَى ث تى مس نةزظرنةظة كارَى طاوريَي، هندةك ذ هةةوة ئَيةك و   
  دوو بكوذن.
وعن عائشة ريي ع عنها أن رو ل ع ّهللا  ع عهللاي  ووهللاي قال  )) َم ْن ظهللاَ َي  -206

َقُ  مْن َوْبِن َأَرِينَي (( متفٌق عهللاي . ِِ ُط ِِّ  ِقيَد ِشرْبٍ ِمَن اَْر
طةةوى: هةركةسةةَى تةمةةةى    ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرى   ()و ذ عائي ةةايَى 

بهوستةكا ئةردى ذ نةحةقى زةبكةى( سودَى  ئانكوبهوستةكَى ستةمَى د ئةرديدا بكةى )
يان دَى هَيتة فةةرمانكرن هنةدى    ئانكودَى حةفت تةسَيت ئةردى ئَيخيتة ستويَى وى )

وى ئةردى هةتا حةفت تةسان بهةلطريت، يان سودَى دَى ستويَى وى درَيذكةى و وةكى 
يتة ستويَى وى توكَى حةفت تةسَيت ئةردى ئَيخيتة ستويَى وى، يان ذى طونةهَى دَى ئَيخ

 و دَى ب ستويَى ويظة مينيت هةروةكى توك ب ستويظة دمينيت(.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -207 ِإنَّ » وعن َأيب م و  ريي اَّللَّ عن  قال  ق ال رو  ل اَّللَّ 

ْ ُُ ْفهللِاْتُ   ُثَّ قَ َرَأ   َْ َذُه  َِ َذ اْلُقَرى َوِه ي ظَاِلَم ٌة ِإنَّ  اَّللَّ لَُيْمهللِاي ِلهللاظَّاِِْ فَِإَذا َأ َِ ُذ رَبَِّك ِإَذا َأ ِْ وََكَذِلَك َأ
َذُه أَلِيٌي َشدُدٌ  ِْ  . رواه البخاري َأ

طةةوى:  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()ذ ئةةةبى موسةةايَى ئةشةةعةرى 
ََ     ئةانكو سودَى دويا ستةمكاريرا بةردةى و طريؤ دكةى )  ََئَيكسةةر و دةملدةسةت تةو
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 ئيزادا، ئيزاى ل سةر ناراكةى و ذ ئيزاى رزطار نابيت. ثاشى سواند، ئةطةرظةناكةى( و 
َى ئةو ستةمكار، ب راستى دةمتة، سةلكَى وان طوندان دطريت ئيزادانا سودايَى  يةو هوسا

 ئيزادانا سودايَى تة زَيدة ب ذان و طرانة.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي فق  ال  وع  ن ُمع  اٍذ ري  ي اَّللَّ عن    ق  ال  بَعثَ  ِِن رو   ُل اَّللَّ  -208  

َه  ادة َأْن ال ِإلَ  َ  إالَّ اَّللَّ  وَأِنِِّ رو   ل اَّللَّ ف  ِإنْ » ََ  إنَّ  َك ََتِْت قْ م  اا ِم  ْن َأْه  ِل اْلِِّتَ  اب  ف  اْدُعُهْي ِإََل َي
َّ هللَا اٍو ا َِ عهللاَ ْيهي مَخْ َه  هللاَ ٍة  فَ ِإْن ُه ْي   ُهْي َأطاُع ا ِلَذِلَك  فََأْعهللِامُهْي َأنَّ اَّللَّ َقِد افْ رت ُك لِّ ُ  ٍم َولَي ْ

َِ َعهللَايهْي َّدَقةا تُ ْؤُِذ ِمْن َأغنيائِِهْي فَ تُ َردص َعهللَا  فُ َقرا ئهي  َأطَاُع ا ِلذلَك  فََأعهللِاْمُهْي َأنَّ اَّللَّ َقِد افْ تَ َر
ي. واتَِّق دْع َة اْلَمْظهللُا مِ  َك وَكرائَِي َأْم اِِ فَِإنَُّ  لَْيه بينها وبنْيَ اَّللَّ ِحَجاٌب  فَِإْن ُهْي َأطَاُع ا ِلذلَك  فَِإايَّ

 متفٌق عهللاي .« 
ئةز هنارمت و طةوى: تةو    ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ مةعازى 
مرؤظان ذ سودانَيت كتَيبان، داسوازا وان بو شةهدةيَى بكة، كةو   كدَى ضيية دةس هندة

ضو سودَى و ثةرستى يَيت راست و دورسةت نيةنس سةودَى نةةبيت، و ئةةز ثَيغةمبةةرَى       
وان بو ظَى طوهَى سو دانة تة، ني ا وان بدة سودَي، ثَينج نظَيذ د هةمى  ئةطةرسودَيمة، 

وان بو ظَى طوهَى سو دانة تة، ني ةا   طةرئةشةظ و رؤذاندا ل سةر وان يَيت فةرزكريس، 
و ل سةر  يا فةرزكرى، ذ زةنطينَى وان دَى هَيتة وةرطرتسوان بدة سودَي، زةكاى ل سةر وان 

ََ وان يَى ب  وان بو ظَى طوهَى ئةطةرهَيتة زظراندن، هةذارَى وان دَى  سو دانة تة، ه يارى ما
ََ ب قةدر و بهةاطران   ئانكوقةدر و بهاطران بة ) دةمَى زةكاتَى ذ وان وةردطرى سو ذ ما

وَى و  ل ناظبةةرا ثةةردة   سةتةملَيكرى بثةارَيزة، ب راسةتى ضةو     بثارَيزة( و سو ذ دوعايةا 
 سودَى نينس.
ََّاِعِديِّ ريي اَّللَّ عن  قال  اْوتْعمَل النَّ ُّص  -209 وعن َأيب ُ ْيد عْبِد الرَّْ ن بِن وعٍد ال

ََْزِد ُُ َق  اُل لَ  ُ   ابْ   ُن الهللاصْتِبيَّ  ِة َعهللاَ    الصَّ  دَقِة  فَ هللَامَّ  ا قَ  ِدَم ق   ال  َه  َذا َّ  هللاِّ  عُ   َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي رَُج  الا ِم  ن ا
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي عهللا   اْلِمن رِب  َفحِم َد اَّللَّ وأَثْ  َ  َعهللاَ  ْي ِ   َلُِّْي  َوَهَذا ُأهِدَي ِإَِلَّ فَ َقاَم رو ُل اَّللَّ 

َأمَّا بْعُد فَِإِنِِّ َأْوتْعِمُل الرَُّجَل ِمْنُِّْي عهللا  اْلعَمِل ِمَّا والَِّن اَّللَّ  فَ يَ ْأِت فَ يَ ُق  ُل  َه َذا َلُِّ ْي  » ُثَّ قال  
ُِ ُذ  َوَهَذا َهِدٌَّة ُأْهِدَُ  ِإَِلَّ  َأَفال جهللاه ا بيِ  أَبي ِ  َأْو ُأمِّ ِ  ح َّتَّ َْتتِيَ ُ  ِإْن َك اَن ّ ادقاا  واَّللَّ  ال أْي

ُِّْي َلِق َي اَّللَّ َأحٌد ِمْنُِّْي َشْي اا ِبَغرْيِ حقِِِّ  إالَّ َلِقَي اَّللَّ َتعاََل  َْحِْمهللاُ ُ  َُ  ْ َم اْلِقياَم ِة  فَ ال َأْع رَفنَّ َأح داا ِم نْ 
َعُر ُثَّ رفَ َن َُدُْ ِ  ح َّتَّ  ُِ اٌر  َأْو شاةا تي ْ َا  َِ ُِ إْبطْي ِ  فق ال  َْحِْمُل بِعرياا َلُ  رَغاٌء  َأْو بَقرة  » ُرِؤَي بَي ا

 ثالاا  متفٌق عهللاي .« الهللاَُّهيَّ َهْل بَ هللاَّْغُ  
طةةوى:  ()و ذ ئةةةبى حومةيةةد عةبةةدولرةمحانَى كةةورَى سةةةعدَى سةةاعدى  

زةالمةك ذ عَي  ئةزد بو زةكاتَى ب كارئينا، دطةوتيَن: ئيبنةو    ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
، ئينا هةوةية، و ئةظة بو مس يَى هاتي وةك ديارى لوتةيبة، دةمَى هاتى، طوى: ئةظة يَى

حةمدا سةودَى كةر، و ثةسةس و    و سةر مينبةرَى  ضوو رابوو  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
مةدحَيت وى كرن، ثاشى طوى: ئةظة و ث تى ظَي، ئةز زةالمى ذ هةوة ب كةار دئيةنم ل   

ئةظة دياريية بةو   سةر وى ت َى سودَى داية مس، دهَيت و دبَيذيت: ئةظة يَى هةوةية، و
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ماال بابَى سو يان دةيكا سةو بروينيتةة سةوارَى هةةتا     ل مس يَى هاتية دياريكرن، كا ب  
ذ  دَى كةم، كةس نينة ذ هةوة ت تةكىيَى راست بيت، ئةز ب سو ئةطةرديارى بو بهَيس 

تَى يَى هةلطرتى، ب راسةتى  نةطةهيتة سودَي، رؤذا قيامة ئةطةرنةحةقى ب هةلطريت، 
نياسم حَي رتةك يا هةلطرتى عور عورا وَيية، يان ضَيلةكا هةلطرتى دك ذ هةوة ئَي ئةز 

و بور بةورا وَييةة، يةان طيسةك يةَى هةةلطرتى و مةةع مةةعا وَييةة. ثاشةى دةسةتَيت سةو             
بلندكرن هةتا سثياتيا بنكةف َيت وى هاتينة دينت، و طوى: ياسودَى ئةرَى مس طةهاند 

 سَى جاران.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -210 َم ْن َكان ْ  » وعن َأيب ُهرُِْ َرَة ريي اَّللَّ عن  عن النَّ ُِّّ 

ي  ِ   ِم  ْن ِعْرِي  ِ  َأْو ِم  ْن َش  ْيٍء  فَ هللْايَتَحهللاَّهللْا   ِ مْن    اْلي  ْ َم قَ ْب  َل َأْن ال ُُِّ   َن ِدُنَ  اٌر وال ِِ ََ  ِعْن  َده َمْظهللاَم  ٌة 
 َّ ِِ َذ ِم ْن و يَِِّ اِو ِدْرَهٌي  إْن َكاَن َلُ  َعمٌل  ََ َناٌو ُأ َُُِّ ْن لَ ُ  ح  ْ َْ ِِ َذ ِمْن ُ  ِبق ْدِر مْظهللامتِ ِ   وإْن  احلٌ ُأ

 رواه البخاري.« ّاِحِبِ  َفُحِمَل َعهللَاْيِ  
طةوى: هةركةسةَى    ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()ذ ئةبى هةورةيرة  

 تةكَى بيت، بة   ستةمكاريةك يا برايَى وى ل دةس هةبيت، ذ نامويسا وى يان ذ هةر ت
كةارةكَى بةاش هةةبيت،     ئةطةرئةظرؤ سو ذَى س س كةى، بةرى دينار و دةرهةم نةبس، 

باشةى و سَيةر نةةبس، طونةةهَيت      ئةطةرتةمةى ستةمكاريا وى دَى ذَى هَيتة ستاندن، و 
ََ وى دَى هَينة هةلطرتس، و دَى هاظَيذنة سةر وى.  هةظا

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -211 وع  ن عب  د اَّللَّ ب  ن َعْم  رو ب  ن اْلع  اا ري  ي اَّللَّ عنهم  ا ع  ن النَّ  ُِّّ 
انِِ  وَُِدِه  واْلُمَهاِجُر َمْن َهَجَر ما نَ َه  اَّللَّ َعْنُ  »وَوهللاَّي قال   هللِاُم َن ِمْن لَِ َْ هللِاُي َمْن َوهللِاَي اْلُم َْ « اْلُم
 متفق عهللاي .

ورَى عاسى سودَى ذ هةردويان رازى بيت طوى: و ذ عةبدول يَى كورَى عةمرَى ك
طوى: موسلمان ئةوة يَى موسلمان ذ ئةزمان و دةستَى وى ب س مةى  ()ثَيغةمبةرى 

 ذَى كرى م ةست ببيت. ثاشظةلَيدانبس، و م ةست ئةوة يَى ذ ت تَى سودَى 
َّهللاِّ  عُ عَ  -212 هللَاْيِ  وَوهللاَّي رَُجٌل ُُ َقاُل َلُ   وعن  ريي اَّللَّ عن  قال  َكاَن َعهللَا  ثَ َقل النَُِّّّ 

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو  هللاَّي   فَ  َذَهُب ا َُ ْنظُ   ُروَن ِإلَْي   ِ  « ُه   َ  ا النَّ   اِر » ِكرْكِ  رُة  َفَم   اَو فق   ال رو   ل اَّللَّ 
 فَ َجُدوا َعَباَءة َقْد َغهللاََّها. رواه البخاري.

وتيَن، كريكةرية،  هةلدطرتس، دط ()ذ وى، طوى: زةالمةكى ت تَيت ثَيغةمبةرى 
بةةرَى سةو دانةَى ديةنت ب      طةوى: ئةةو يةَى د ئاطريةدا، ضةون      ()مر ئينا ثَيغةمبةرى 

 سيانةتا كرى بةرى بةالظكرنا دةسكةفتيان. عةبايةكى
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -213 وع  ن َأيب َبِّْ  َرَة نُ َفْي  ِن ب  ِن اْل  ارِث ري  َي اَّللَّ عن  ُ  ع  ن الن  ُّ 

ََّ نُة اثْ نَ ا َعَش ر َش ْهراا  » قال   َِ  ال ََْر ََّ م اِو وا هللاَ َق اَّللَّ ال َِ َ تِ ِ  َُ  ْ َم  ِإنَّ الزََّماَن قَ ِد اْو َتَداَر َكَهي ْ
َه ا َأْربَ َع ٌة ُح ُرم  ثَ  الٌث مُ  تَ َ الِيَ اٌو  ُذو اْلقْع دة َوذو اْلِْجَّ ِة  واْلُمح  رَُّم  َورُج ب ال ذي بَ  نْيَ ُع  اَدي ِمن ْ
يِ  ِبغَ رْيِ اعِْ ِ   « َوَشْعَباَن  َأيص َش ْهٍر َه َذا    قهللْانَ ا  اَّللَّ ورُو  ُلُ  َأْعهللاَ ي  فََ ََِّ  َح َّتَّ ظنَ نَّ ا أَنَّ ُ  َوُيَ مِِّ

ََ ََِّ  « ف َأيص بهللاَ ٍد َه َذا   »  هللاَ    ق ال قال  أَلْيه َذا اْلِْجَِّة   قُ هللْانَ ا  ب قُ هللْانَ ا  اَّللَّ َورُو  ُلُ  َأعهللا ُي  َف
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يِ  بغَ رْي اعِْ ِ . ق ال   فَ َأيص َُ  ٍم » قُ هللْان ا  بهللاَ  . ق ال  « أَلَ ْيَه اْلبهللْا دَة اْل رَم   » حَّتَّ ظَنَ نَّ ا أَنَّ ُ  وُيَ مِِّ
يِ  ِبغ رْي اِع ِ . ق ال  قُ هللْاَنا  اَّللَّ ورُو ُلُ  َأْعهللا ُي  فََ ََِّ  َح َّتَّ « هَذا    أَلَ ْيَه َُ  ْ َم »  ظَنَ نَّ ا أَنَّ   وُيَ مِِّ

ف  ِإنَّ ِدم  اءَُكْي َوَأْم َ اَلُِّْي وَأْعراَي  ُِّْي َعهللاَ  ْيُِّْي ح َراٌم  َكُحْرَم  ِة َُ   ْ ِمُِّْي » قُ هللْانَ  ا  بَ هللاَ   . ق ال  « النَّْح ر   
َْ  ْأُلُِّْي َع  ْن َأْعَم  اِلُِّْي  َأال فَ  ال تَ ْرِجُع   ا َه  َذا ا بَ هللاَ  دُِكْي َه  ذا ا َش  ْهرِكي َه  َذا  َوَو  تَ هللْاَقْ ن ربَّ  ُِّ  ي فَ َي

بَ ْع ِدي ُكفَّ اراا ُْب ِرُب بَ ْعُب ُِّْي رِقَ  اَب بَ ْع ٍض  َأاَل لُِيبهللاِّ ِغ الشَّ اِهُد اْلَغائِ  َب  فهللَاع لَّ بْع ض م ن ُْبهللاغُ    َأْن 
ع    قُ هللْان ا  نَ َع ْي  « ُ   َأال َه ْل بهللاَّْغ ُ    َأال َه ْل بَ هللاَّْغ » ُثَّ ق ال  « َُُِّ  َن َأْوَع   لَ   ِم ن بَ ْع ِض َم ْن عَِ

 متفٌق عهللاي .« الهللاَُّهْي اْشهْد » قال  
طوى: ب  ()ذ ثَيغةمبةرى  ()ذ ئةبى بةكرةتة نوفةيعَى كورَى حارسى 

راستى زةمان ذ رؤذا سودَى ئةرد و ئةمسان ضَيكريس هةتا ئةةظرؤ وةكةى سةو دزظريةت،     
دويةةة ئةةَيكس: زولقةعةةدة و  ل سةةال دازدة هةةةيظس، ضةةار ذ وان ب رَيةةز و روميةةةتس، سةةَى

جوماديَى و شةعبانَي، ئةظة ض هةيظة؟  ل ناظبةرازوحليؤؤة و موحةرةم، و رةجةب ئةوا 
مة طوى: سودَى و ثَيغةمبةةرَى وى دزانةس، و بةَى دةنةط بةوو هةةتا مةة هزركةر، دَى ب         
ناظةكَى نة يَى وَى ناظكةةى، طةوى: مانةة زوحليؤةيةة؟ مةة طةوى: بةةلَي، طةوى: ئةظةة ض          

زركر، دَى باذَيرة؟ مة طوى: سودَى و ثَيغةمبةرَى وى دزانس، و بَى دةنط بوو هةتا مة ه
مةكةهةة( مةة طةوى:     ئانكوب ناظةكَى نة يَى وَى ناظكةى، طوى: مانة بةلةدوحلةرامة؟ )

بةلَي، طوى: ئةظة ض رؤذة؟ مة طوى: سودَى و ثَيغةمبةرَى وى دزانس، و بَى دةنةط بةوو   
ناظكةى، طوى: مانة رؤذا قوربانيية؟ مة طوى:  هزركر، دَى ب ناظةكَى نة يَى وى هةتا مة

ََ هةوة و نامويسةا هةةوة ل سةةر هةةوة     بةلَي، طوى : ب راستى سودَى سوينا هةوة و ما
يَيت حةرامكريس وةكى حرومةتا رؤذا هةوة ئةظرؤ د ظى باذَيرَى هةوةدا، د ظةَى هةةيظا   

بةرهنطاريا هةوة بو مال و سويس و نامويسا ئَيك و دوو د هةمى رؤذَيت  ئانكوهةوةدا )
ذَيية كو عةرةفةية د ظى باذَيريدا كو مةكةهة د ظَى سالَيدا وةكى بةرهنطاربوونا ظَى رؤ

هةيظَيدا كو هةيظا حةجَيية و ذ هةيظَيت ب رَيز و روميةتة( هويس دَى طةهنة سودايَى 
سو و دَى ثسيارا هةوة ذ كار و كريارَيت هةوة كةى، ه يار بس ث ةتى مةس نةزظرنةظةة    

يَى حازر بطةهينيتة يَى غايب كارَى طاوريَي، هندةك ذ هةوة ئَيك و دوو بكوذن. هو ب  
ََ بووى تَيطةه ةتيرتبس.   و نةحازر، دبيت هندةك ذ وان يَيت دطةهيتَى ذ هندةكَيت طو
 ثاشى طوى: ئةرَى مس طةهاند، ئةرَى مس طةهاند، مة طوى: بةلَي، طوى: ياسودَى شاهدبة.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وعن َأيب ُأَمامَة ِإاَيِس بِن ثْعهللَاَبَة اْْلَارِِثيِِّ ريي اَّللَّ  -214 عن  َأن رو َل اَّللَّ 
َْ هللاٍي بَيِمينِ ِ  َفق ْد َأْوَج َب اَّللَّ لَ   النَّ اَر  َوَح رََّم َعهللَاْي ِ  اْْلَنَّ َة » وَوهللاَّي قال   « َمِن اقْ َتَطَن َحقَّ اْمريٍء ُم

رياا اي رو َل اَّللَّ   فقال   َِ  رواه مَهللاي.« ْن َأرَاٍك وِإْن َقِبيباا مِ » فقال رُجٌل  وِإْن َكاَن َشْي اا ُ
 ()ثَيغةمبةةرَى سةودَى    ()ذ ئةبى ئومامةتة ئيياسَى كورَى سةعلةبة 

َى مرؤظةةكَى ب سةويندسوارنا سةو ذَى ظةكةةى، ب راسةتى سةودَى       طوى: هةركةسةَى مةاف  
جةهنةم بو وى ثَيدظى كرية، و بةحةشت ل سةةر حةةرام كريةة، زةالمةةكَى طةوى: سةو       
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 داركةكَى سيواكى ئةطةرت تةكَى كَيم ذى بيت يا ثَيغةمبةرَى سودَي؟  طوى: سو  ئةطةر
 بيت.

ْع  ُ  رو   َل اَّللَّ َُ ُق   ل  وع  ن  -215 َم  ن اْو  تَ ْعَمهللْاَناُه » ب  ن ُعَمي ْ  َرَة ري  ي اَّللَّ عن    ق  ال  عَِ
فَق ام إَْلي ِ  رُج ٌل َأْو  ُد « ِبِ  ُ ْ م اْلِقياَم ِة  ِمْنُِّْي َعهللَا  َعَمل  َفََِّتَمَنا َِمَْيطاا َفَما فَ ْ َقُ   َكاَن ُغهللُا ال أيَِْت 

ق  ال  « ومال  َك   » ِم  َن اََْنَص  اِر  ك  َأِنِِّ أَْنظ  ُر ِإلَْي  ِ   فق  ال  اي رو   ل اَّللَّ اْقب  ل ع  ِن عمهللاَ  َك ق  ال  
ْعُتك تُق ل َكَذا وََكَذا  قال   َِ َأُق ُلُ  ارن  من اْوتْعمهللْاَناُه َعهللَا  عمٍل فهللْايِجي» عَِ ء بَقهللِايهللاِ  وَِكثريِه  َوَأ

ى َعْنُ  انْ تَ َه   َِ َذ وَما نُِ  َِ   رواه مَهللاي.« فَما ُأوِت ِمْنُ  َأ
 ()طوى: مس طةول ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()ذ عةدييَى كورَى عومةيرة 

ب كار بينني، و دةرزيكةكَى و سةرداتر  ةركةسَى ذ هةوة ئةم ل سةر كارةكىبوو طوى: ه
رةش ذ ئةنسةاران   َيسيانةتة، رؤذا قيامةتَى دَى ئينيةت، زةالمةةك  مة ظةشَيريت، ئةو ل 

سةلكَى مةدينَى بةرظة رابوو هةروةكى ئةز يَى بةرَى سو ددةمَي، طوى: يا ثَيغةمبةةرَى  
سودَي، مس ذ كارَى سو بَيخة، طوى: تة ذبةر ضية؟ طوى: مس طولَيبوو تة ئةظة و ئةظةة  

ب كار ئينةا، ض   هةركةسَى مة ل سةر كارةكى بَيذم:دطوى، طوى: و ئةز ظَى طاظَى ذى وةد
سو ب  ت و يَى ذَى هاتة ثاش ئَيخسنت، يهةلطرب  ب كَيم ض طةلةك ب  بينيت، يَى دايَى 

 ثاش.ذَى بدةتة 
َّ   ا ك   ان ُ   ْ ُم ِْي   رَب َأْقب   ل نَف   ٌر ِم   ْن  -216 ُ عن     ق   ال   وع  ن عم   ر ب   ن اْلط   اب ري   ي اَّللَّ

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي فَ َق  اُل ا  فُ  الٌن َش  ِهيٌد  وفُ  الٌن ش  ِهيٌد  ح  َّتَّ َم  رصوا عهللاَ    رَُج  ٍل  ّْ  حاِب النَّ  ُِّّ  َأ
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  ك الَّ ِإِنِِّ رَأَُْ تُ ُ  ِا النَّ اِر ِا بُ  ْرَدٍة َغهللاَّه ا َأْو » وَوهللاَّي   فقال ا  فالٌن شِهيد. فقال النَُّّص 

  رواه مَهللاي.« عَباَءٍة 
 كَى بووية شةِرَى سةيبةرَى هندةطوى: دةم () ذ عومةرَي كورَي سةتتابى
هاتس، طةوتس: بَيظةان شةةهيدة، و بَيظةان شةةهيدة،       ()مرؤظ ذ هةظالَيت ثَيغةمبةرى 

زةالمةكَيرا بوريس طوتس: بَيظان شةهيدة، ئينا ثَيغةمبةرى طةوى: نةةسَير ب   بةر دهةتا 
سيانةةةتا كةةرى بةةةرى بةةةالظكرنا   يةةَى د ئاطريةةدا، ب عةبايةةةكى  راسةةتى مةةس ديةةت ئةةةو 

 دةسكةفتيان.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -217 وع  ن َأيب قَ تَ  اَدَة اْْل  ارِث ب  ِن ربع  ي ري  ي اَّللَّ عن    ع  ن رو   ل اَّللَّ 

ََْعم اِل  فَ َق اَم رَج ٌل وَوهللاَّي أَنَّ  ُْي َأنَّ اْْليهاد ِا وِبيِل اَّللَّ  َواإِلَياَن ِنَّللَّ َأْفب ُل ا َِ ُ  قَام ِفيهْي  فذََكَر 
َّ هللاِّ   طَااَيَى  فقال لَ ُ  رو  ُل اَّللَّ  َِ ُْ  ِإْن قُِتهللْاُ  ِا َوِبيِل اَّللَّ  ُتَِّفُِِّر عِِن  فقال  اي رو ل اَّللَّ َأرََأ

َِ  ٌب  ُمْقبِ  ٌل غي ْ  َر ُم  ْدبٍر » وَو  هللاَّي   عُ َعهللَاْي   ِ  َّ  ابر ُُمَْت ُثَّ ق  ال « نَع  ْي ِإْن قُِتهللْا  َ  ِا َو  ِبيِل اَّللَّ وأَنْ  َ  
َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  ق ال  َأرَأَُْ َ  ِإْن قُِتهللْا ُ  ِا َو ِبيل اَّللَّ  أَُتَِّف ُر « كْي   قُ هللْا َ    »  رو ل اَّللَّ 
طَ  اايي   فق  ال رو   ل  َِ َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  ع  ِن  َِ  ٌب  ُمقبِ  ٌل َغي ْ  َر »اَّللَّ  نَع  ْي وأَنْ    ّ  اِبٌر ُُمَْت

ُْن فَِإنَّ ِجرْبَُِل قال ِل ذِلَك   رواه مَهللاي.« ُمْدِبٍر  ِإالَّ الدَّ
ئةو  ()ذ ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى قةتادةى حارسَى كورَى ربعى 

ئينةان ب سةودَى   يرؤذةكَى د ناظ واندا رابوو و طوتة وان جيهادا د رَيكا سودَيةدا و باوةر 
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ئةز د رَيكا  ئةطةرباشرتيس كارن، زةالمةك رابوو و طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَي، بَيذة مس 
طوى:  ()سودَيدا هامتة كوشنت، طونةهَيت مس دَى هَينة ذَيلن؟ ثَيغةمبةرَى سودَى 

 ََ  ئةانكو َيية كوشنت و تو يةَى سةةبركَيش و دلسةوز بةى )    هتو د رَيكا سودَيدا ب ةطةرئبة
ئنيةةةتا تةةة بةةو سةةودَى بيةةت( و تةةو يةةَى ثَي ظةضةةويبى و نةةة يةةَى رةظيبةةى، ثاشةةى طةةوى:  

ئةز د رَيكا  ئةطةرطوى: تة ض طوى؟ طوى: مس طوى بَيذة مس  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
طوى:  ()هَينة ذَيلن؟ ثَيغةمبةرَى سودَى  سودَيدا هامتة كوشنت، طونةهَيت مس دَى

 ََ ئنيةةةتا تةةة بةةو سةةودَى بيةةت( و   ئةةانكوتةةو يةةَى سةةةبركَيش و دلسةةوز بةةى )  ئةطةةةربةةة
 ثَي ظةضويبى و نة ثاشظةضويبى، دةيس نةبيت، ب راستى جليلى ئةظة طوتة مس.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -218 رة ريي اَّللَّ عن   َأن رو َل اَّللَّ  أََتْدُرون »وعن َأيب هُر
ِإنَّ اْلُمْفهللِا َه ِم ْن ُأمَّ يِت َم ْن » قاُل ا  اْلُمْفهللاُه ِفيَنا َمْن ال ِدْرَهَي َلُ  َوال َمَتاَع. فقال  « من اْلُمْفهللِاُه  

َياٍم وزََكاٍة  وأْيِت وَقْد َشَتَي ه ذا  وق َذر ه َذا َوَأَك َل م اَل َه َذا  وو َفَك أيَِْت َُ ْ َم اْلقيامِة ِبَصالٍة وَ  ِّ
ََ َناتِِ   فَ ِإْن فَِنيَ ْ  حَ نات  قَ ْب َل َأْن  ََ َناتِِ   وَه ذا ِم ن ح َدم هَذا  َوَيَرَب هذا  فيُ ْعَط  هَذا ِمْن ح

طَااَيُهْي َفطُرَحْ  عهللَايْ  َِ َذ ِمْن  ِِ  رواه مَهللاي.«    ُثَّ طُرِح ا النَّارِ ُْقِبَي َما َعهللَاْيِ   ُأ
طةوى: هةويس دزانةس     ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 

مفلس و رةثةرويت كية؟ طوتس: مفلس و رةثةرويت د ناظ مةدا ئةوة يَى نة دةرهةمةك 
هةى و نة متا، طوى: ب راستى مفلس و رةثةرويت ذ ئوممةتا مس ئةوة يَى رؤذا قيامةتَى 

ذبَيبةستى ب ب نظَيذَى و رؤذيَى و زةكاتَى دهَيت، و دهَيت و سةبةر يَيت طوتينة ظى، و 
ََ ظى يَى سوارى، و سوينا ظى يا رَيذتى و ئةظة يَى يَي َى ويسنام ل سةر ظى ئاسفتى، و ما

سَيرَيت وى  ئةطةرقوتاى، ظَيؤا دَى ذ سَيرَيت وى دةنة ظى، و ذ سَيرَيت وى دةنة ظى، و 
ذ طونةهَيت وان هَينة هةلطرتس و هاظَيذنة دَى نةمان بةرى ئةو ئةوا ل سةر سو بدةى، 

 ثاشى دَى هاظَيذنة د ئاطريدا.، يَيت وان سةر
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -219 َِ » وعن ُأمِّ َوهللَامَة ريي اَّللَّ عنها  َأن رو ل اَّللَّ  َا َأ ِإَّنَّ

ٍُجَّتِ ِ  ِم ْن بَ ْع ض  فَأْقِب ي لَ  ُ  بِنْح   م ا  بَشٌر  َوِإنَُِّّْي َُتَْتِصُم َن ِإَِلَّ  َوَلَعلَّ بَ ْعَبُِّْي َأْن َُُِّ َن َأْْل َن 
َا َأْقَطُن َلُ  ِقْطَعةا ِمَن النَّاِر  يِ  فَِإَّنَّ ِِ ٍَقِّ َأ  َأْي  َأْعهللَاي.« َأْْلََن »متفق عهللاي . « َأْعَُن َفَمْن َقَبْيُ  َلُ  

دومياهيكَي( ل طوى: ب راستى ) ()ذ ثَيغةمبةرى  ()و ذ ئوم سةلةمَى 
ََ ئةز مرؤظم، و مرؤظ غةيبَى نوزانس ئةو  ئانكوئةز مرؤظم ) راستة ئةز ثَيغةمبةرم بة

ددةمة سةر  ثالث تيَي (د قةزاوةتَيدادداظانيَيدا)نةبيت سودَى بو ئَيكَى طوتبيت، و ئةز 
طولَيبوونَى نة ل سةر ضَيدى( و ب راستى هويس هةظِركيا سو دئيننة دةس مس، و دبيت 

، و ئةز بو مانرت و زاناتر بس ذ هندةكَيت ديب ئةز هندةك ذ هةوة ب بةلطة و ني انا سو
َى برايةَى وى بةو   مةاف دويا يا مس طولَيبةووى حةوكمى دكةةم، و هةركةسةَى مةس ذ      ل وى 

 ئَيخست، ب راستى هنطى ئةز ثارضةكا ئاطرى بو دبرم.
لَ ْن »َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  وعن ابِن عمَر ريي اَّللَّ عنهم ا ق ال ق ال رو  ُل اَّللَّ  -220

ُُِصْب َدماا َحراماا   ْ َْ َحٍة ِمْن ِدُِنِ  َما َْ  رواه البخاري.« َُ َزاَل اْلُمؤِمُن ِا ُف
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طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     رازى بيةت و ذ ئينب عومةرى، سةودَى ذ هةةردوويان   
()     دا طوى: بةردةوام مرؤظَى سودان باوةر دَى مينيةت د بةرفرةهيَيةدا د دينةَى سةو
و طونةةهَيت وى بةو ذَى ببةةى(    كة سودَى يَيت هةةيس   هيظى و ئومَيدَيت دلوظانيا ئانكو)

 هندى ئةو سوينةكا حةرام نةرَيذيت و كةسَى نةكوذيت.
ُ عن   وعنه ا  قال     -221 ْ َلَة بِْنِ  عاِمٍر اََْنَصاِرَِّة  َوِه َي اْم َرَأُة  ْ َزَة ري ي اَّللَّ َِ وعن 

َّهللاِّ  عُ  ِإنَّ رَِجاالا َُ َتَخ َُّي َن ِا م اِل اَّللَِّ ِبغَ رْيِ َح  قِّ َفهللاُه ُي » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َُ ُق ُل   ِعْعُ  رو َل اَّللَّ 
 رواه البخاري.« النَّاُر َُ ْ َم اْلِقَيامِة 

رازى ذ سةوال كضا عامرَى ئةنسارى، و ئةو ذنا حةمزةى بوو، سودَى ذ هةردوويان 
زةالمَيةت   كدطةوى: ب راسةتى هنةدة    ()طوى: مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو  بيت

ََ سودَيدا دكةن )دا بو سو بهةلطرن( جةهنةم بو ي هةيس دةستكار يَى ذ نةحةقى د ما
 وانة رؤذا قيامةتَي.

 
 والشفقة عليهم ورمحتهم وبيان حقوقهم رمات املسلمنيباب تعظيم حُ -27 

 بابةتآ مةزنكرنا كار و باريَت موسلمانان و دياركرنا مافيَت وان و دلثيَظةبوون 
 و دلؤظانى برن ب وان

)ايااااج: ماااان  چ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋچ ق    ال ع تع    اَل  
. و هةركةسَى ئةةو ت ةتَى سةودَى ئةةمر ثةَى كةرى بكةةى، و ئةةوَى حةةرامكرى          (30اآلي 

ََ بطريت، نَى ئةظة ل دةظ سودايَى وى بو ضَيرتة  نةدةنة سةر و مةزن بدانيت، و رَيزَى 
و هةركةسةةَى   .(32)ايااج: چٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      چ وق  ال تع  اَل  

 مةزن بدانيت، وةكى ئةمر ثةَى هةاتى، ب جةه    [ى رَى و ني انَيت دين ]ئةمرَيت سودَى 
ني انا ذ  [و مةزن وةرطرتنا ئةمرَيت سودَى يان قوربانى ئانكو ]بكةى، ب راستى ئةظة 
. و ( 88)ايجر: مان اآليا    چۇئ  ۆئ  ۆئ  چ  وقال تعاَل  سودَى ترسيانا دالنة.

پ  ڀ   چ وقال ت اىل:  .[سو بو وان ب ساناهى بَيخة  ]سو بو سودان باوةران ب كَينة 

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

كوشةتنا كوِرَيةت ئةادةمى بةو      ]ةر ظةَى  ذ بة . (32)ااائدة: مان اآليا   چ  ٹ  ڤ   ڤ
سرائيلييان نظيسيية، ب راستى هةركةسَى مرؤظةكى بَى بةرانبةر يمة ل سةر ئ [ئَيكدوو 

و هةةر   هةروةكى وى هةمى مةرؤظ كوشةتني  يان ذى ذ بو سرابييَى د ئةرديدا بكوذيت، 
 .كةسَي ببيتة ئةطةرَي ذيانا ئَيكي هةروةكى بووية ئةطةرَي ذيانا هةمى مرؤظان

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي   -222 وع   ن َأيب م و     ري   ي اَّللَّ عن     ق   ال  ق   ال رو    ل اَّللَّ 
َياِن َُشدص بْعُبُ  بَ ْعباا » َّاِبِع . متفق عهللاي .« اْلُمْؤمُن لهللْاُمْؤِمن َكاْلبُ ن ْ  َوَشبََّك بَ نْيَ َأ
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طةةوى:  ()طةةوى: ثَيغةمبةةرَى سةةودَى   ()ذ ئةةبى موسةةايَى ئةشةعةرى    
 .وتلَيت سو كرنة دناظَيكدا بو سودان باوةرى وةكى ئاظاهينة، ئَيكدوو دطرنسودان باوةر 
َّ    هللاِّ  عُ َعهللَاْي    ِ  وَو    هللاَّي   -223 َم    ن َم    رَّ ِا َش    ْيٍء ِم    ْن » وعن      ق    ال  ق    ال رو     ل اَّللَّ 

َا ِبِّفِِّ  ِ  َأْن ُُِص يب َأَح  داا ِم  نَ  َِ ْك  َأْو لِيَ ْق  ِبْض َعهللاَ    ِنص اِِ َِ  َأْو َأْو  َ اِقَنا  وَمَع   نَ ْب  ٌل فَ هللْاُيْم ََ اِجِد  َم
َها ِبَشْيٍء  هللِاِمنَي ِمن ْ َْ  متفق عهللاي .« اْلُم

ا ذ مزطةفتَيت طوى: هةركةسَى د ت تةكري ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 
ب  بطريت يان ب  دةستَى سو بدانيتة  مةرا بورى و تري دطةل بس،  بازارَيتمةرا يان د 

 موسلمانان نةطريت.ض سةر سةرَيت وان، دا ضو ت ت ذَى ذ كةسَى ذ 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   وع  ن الن صْعَم  اِن ب  ِن بِش  رٍي ري  ي اَّللَّ  -224 عنهم  ا ق  ال  ق  ال رو   ُل اَّللَّ 

ِد ِإَذا اْشَتَِّ  ِمْنُ  ُعْبٌ  َتداَع  » وَوهللاَّي   ََ ِهْي وَتعاطُِفِهْي  َمَثُل اْلَْ مَثُل اْلُمْؤِمِننَي ِا تَ َ ادِِّهْي وتَ َرا ُِ
 متفٌق عهللاي .« لُ  وائُِر اْْلَِد نلََهِر واْْلُمَّ  

طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى  رازى بيةةتسةةودَي ذ هةةةردويان شةةريى ذ نةةعمانَى كةةورَى بة  
طةوى: مةتةةال سةودان بةاوةران د حةةذَيكرنا سةودا و د دلوظانيةا سةودا و          ()سةودَى  

ئةندامةةك ذَى ئَي ةيا،    ئةطةةر دلثَيظةبوون و دلنةرميا سودا، وةكى مةتةال ئَيك لةشةة،  
 هةمى لةش ب شةظبَيرى و تايَى سو ددةتة دطةل.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي اْْلَ َن اب ن  -225 ْ َرَة ريي اَّللَّ عن   ق ال  قبَّ ل النَّ ُّص  وعن َأيب ُهُر
ََقْ  رَُع  ِإنَّ ِل َعش رةا ِم َن اْل لَ ِد م ا قَ بَّهللا ُ   ََْقرُع ْبُن َحاِبٍه  فق ال ا َعهللايٍِّ ريي اَّللَّ عنهما  َوِعْنَدُه ا

ُهْي َأحداا فَنَظر ِإلَْيِ  رو ُل  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي فقال  ِمن ْ  متفٌق عهللاي .« َمن ال َُ ْرحْي ال ُُ ْرَحيْ »اَّللَّ 
حةسةةنَى كةورَى    ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()ذ ئةبى هةورةيرة   

عةَ، سودَى ذ هةردوويان رازى بيت ماضةيكر و ئةةقرةعَى كةورَى حابسةى ل دةظ بةوو،      
ئةقرةعى طوى: مس دةه بضويك يَيت هةيس هَيذ مس ئَيك ماضةى نةكريةة، ثَيغةمبةةرَى    

 بةرَى سو دايَى و طوى: يَى دلوظانيَى نةبةى، دلوظانى ثَى ناهَيتة برن. ()سودَى 
َّ هللاِّ   وعن عائشةَ  -226 ََْعراِب َعهللاَ   رو  ل اَّللَّ  ريي اَّللَّ عنها قال   قِدم ٌِس ِمن ا

ِّ  بْياَنُِّْي   فق  ال   ق  ال ا  َلِِّنَّ  ا واَّللَّ م  ا نُ َقبِِّ  ُل  فق  ال « نَ َع  ْي » عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  فق  ال ا  أَتُقبِِّهللا   َن 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي    متفٌق عهللاي .« َكاَن اَّللَّ نَزَع ِمْن قُ هللُا ِبُِّْي الرََّ ةَ َأَو َأْمهللِاُك ِإْن  » رو ُل اَّللَّ 

طةةوى: هنةةدة مةةرؤظ ذ كوضةةةرَيت عةةةرةبان هاتنةةة دةس    ()ذ عائي ةةايَى 
و طوتس: ئةرَى هويس بضويكَيت سو ماضيدكةن؟ طوى: بةلَي،  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

 ََ طةوى: ئةةز نةشةَيم     ()ئةم ماضةيناكةيس، ثَيغةمبةةرَى سةودَى    ب سودَي طوتس: بة
 سودَى دلوظانى ذ دلَيت هةوة كَي ابيت. ئةطةردلوظانيَى بكةمة د دلَيت هةوةدا، 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -227 ر بن عبد اَّللَّ ريي اَّللَّ عن  قال  قال رو ل اَّللَّ  وعن جُر
  متفٌق عهللاي .« َمْن ال ُْرَحي النَّاس ال ُْرْ ُ  اَّللَّ » 

طةوى:   ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ورَى عةبدول يى ذ جةريرَى ك
 يَى دلوظانيَى ب مرؤظان نةبةى، سودَى دلوظانيَى ثَى نابةى.
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َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   -228 ِإذا » وع  ن َأيب ُهُر  رَة ري  ي اَّللَّ عن     َأنَّ رو   َل اَّللَّ 
  ِ َِ َّ هللاَّ  َأَح دُُكْي لِنَ ْف ّهللا  َأحدُُكْي لهللانَّاِس فهللْاُيَخفِِّ ْ   فَ ِإنَّ ِف يِهْي البَّ ِعيَ  َوالَ قيَي واْلَِّبِ رَي. وِإَذا 

 «.وَذا اْْلاَجِة » واٍُة  متفٌق عهللاي .وا ر « فَ هللْايَط ِِّل ما َشاَء 
ئَيك ذ  ئةطةرطوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 

 دانعةومر واز و نةسةاخ و  كر ب  سظككةى، ب راستى يَيت الب سةلكى  ىنظَيذثَي هةوة 
و  ئَيةةك ذ هةةةوة بةةو سةةو نظَيةةذ كةةر ضةةةند ظيةةا بةة  درَيذكةةةى.  ئةطةةةريَيةةت د ناظةةدا، و 

 دظةطَيرةكا ديدا:  وسودان هةجةيي.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي لَي دُع  -229 وعن عائشة ريي اَّللَّ عنها قَاَلْ   ِإْن َكان رو ُل اَّللَّ 

َِ َعهللَاْيِهْي  ْشيَة َأْن َُ ْعَمَل ِبِ  النَّاُس فيُ ْفَر َِ  متفٌق عهللاي .« اْلَعَمَل  وُهَ  ِْحبص َأَن َُ ْعمَل ِبِ   
جةةار هةةةبوو دا كةةارى   ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى   ()ايَى ذ عائي ةة
، ظَيؤا ل سةر وان هندَى سةلك كار ثَى بكةى ترساذحةز دكر كارى ثَى بكةى، هَيليت و وى 
 فةرز ببيت.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َعن اْلِ ّال َرْ ةا  -230 َها ريي اَّللَّ عنها قاَلْ   نَ َهاُهْي النَُّّص  وعن ْ

َْ  ِقيِن » ُِ  ْي  فق  ال ا  ِإنَّ  َك ُت اّ  ُل   ق  ال   َْ  ُ  َكَهي َ  ِتُِّْي ِإِنِِّ أَبِي  ُ  ُُْطِعُم  ِن َريبِّ وَُ متف  ٌق « ِإِنِِّ َل
  َمْن َأَكَل َوَشَرَب. عهللاي  َمعناُه  جيَعُل اَّ قُ  َّةَ 

نةةةهيا وان ذ رؤذيةةا ثَيكظةةة    ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى    ()ذ وَى 
رؤذيَى بطةهينيتة رؤذيَي( ذ دلثَيظةبوون، طوتس: تو دطةهينية ئَيك؟  ئانكوطرَيدايى كر )

َى مةةس سةةوارنَى و ايسةةودشةةةظ ل مةةس دبيةةت و طةةوى: ب راسةةتى ئةةةز نةةةوةكى هةوةمةةة، 
 .هَيز و شيانآ ددةتة مس ( ئانكو)  مسظةسوارنَى ددةتة 

َّ  هللاِّ  عُ  -231 وع  ن َأيب قَت  اَدَة اْْل  اِرِث ب  ِن رْبع  ي ري  ي اَّللَّ عن    ق  ال  ق  ال رو   ل اَّللَّ 
ََُق ُم ِإََل الصَّالِة  َوُأرُُِد َأْن ُأَط ِِّل ِفيها  فَ َأْعُن ُبَِّ اَء الصَّ ُِّّ  فَ َأََت ََّز ِا ّ الِت  »َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   ِإِنِِّ 

 رواه البخاري.« مِِّ  َكَراِهَيَة َأْن َأُشقَّ َعهللَا  أُ 
 ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى قةتادةتة حارسَى كورَى ربعى 

ََ دم، ذبةر  طوى: ئةز رادمبة نظَيذَى و ئةز حةز دكةم درَيذكةم، و ئةز طريا بضويكى طو
 هندَى ئةز نظَيذا سو كورى دكةم، مس نةظَيت ئةز ل سةر دةيكا وى طرانكةم.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -232 وع  ن ُجْن  ِدِب ب  ن عب  د اَّللَّ ري  ي اَّللَّ عن    ق  ال  ق  ال رو   ُل اَّللَّ 
ُ ِمْن ِذمَِّتِ  ِبَشْيٍء  فَِإنَُّ  مْن َُْطهللُابْ »وَوهللاَّي  َّالَة الصصبِح فَ ُهَ  ِا ِذمِة اَّللَّ َفال ُْطهللُابنَُِّّْي اَّللَّ َّهللاَّ   ُ  مْن 

ِر َجَهنَّي  ِمْن ِذمَِّتِ  ِبَشْيٍء ُُدرِْك   َِ  رواه مَهللاي.« ُثَّ ُُِّبصُ  َعهللَا  وْجِهِ  ا 
طةوى:   ()طوى: ثَيغةمبةرَى سةودَى   ()ذ جوندبَى كورَى عةبدول يى 

هةركةسةةَى نظَيةةذا سةةثَيدَى ب جةماعةةةى بكةةةى، ئةةةو يةةَى د ئَيمناهيةةا سودَيةةدا و د بةةس  
وة نةكةى هةضاظدَيريا ويظة، ه ياربس نةهَيلس و سستيَى تَيدا نةكةن، و سودَى حسَيبا 
، ب سةو كةريس  ل سةر شكاندنا وَى ثةميانَى يةا هةويس ثةَى هةةذى ئَيمنةاهى و ضةاظدَيريا       
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 دَي ب سةر و سةر خبوازيت )حسَيبا وى بكةى( دَى طةهييَت، ثاشى راستى يَى سودَى وى 
 هاظَيذتة د جةهنةمَيدا.

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي ق   ال   -233 » وع   ن اب   ن عم   ر ري   ي اَّللَّ عنهم   ا َأنَّ رو    ل اَّللَّ 
ي ِ  ِِ هللِامُ   مْن َكاَن ِا َحاَجِة َأ َْ هللِاِي  ال ُْظهللِاُم   وال ُُ َْ ُِ ؤ ا هللِاُي أَِ َْ ُِ ُ ِا حاجِتِ   وَمْن فَ رَّد   ا َكاَن اَّللَّ

 ُ هللِاماا َورَتُه اَّللَّ َْ ُ عْنُ  ِ َا ُكْربَةا ِمْن ُكَرِب ُْ َم اْلِقياَمِة  وَمْن ورت ُم هللِاٍي ُكْربةا فَ رََّد اَّللَّ َْ َُ ْ م اْلِقَياَمِة عْن ُم
 متفٌق عهللاي .« 

 ()ودَى ثَيغةمبةةرَى سة   رازى بيةت و ذ ئينب عومةرى، سةودَى ذ هةةردوويان   
ََ دكةةى، و نةة دةسةتان ذَى بةةرددةى،        طوى: موسلمان برايَى موسلمانيية، نةة سةتةمَى 

هةوجةيَيت وى بقةتينيت( سودَى دَى  ئانكوهةركةسَى د هةوجةيا برايَى سودا بيت، )
 بةرتةنطييةكَى ل سةر موسلمانةكى هاريكاريا وى كةى د هةوجةيَيت ويدا، و هةركةسَى

راكةى، سودَى دَى بةرتةنطييةكَى ذ بةرتةنطييَيت قيامةتَى ل سةر راكةى، و هةركةسَى 
 موسلمانةكَى ثةردة و ستارةكةى، سودَى دَى وى رؤذا قيامةتَى ستارةكةى.

َّ    هللاِّ  عُ َعهللَاْي    ِ  وَو    هللاَّي   -234 وع   ن َأيب هُر    رة ري    ي اَّللَّ عن      ق    ال  ق    ال رو     ل اَّللَّ 
« َْ ؤ اْلُم هللِاُي أَِ َْ ُِ هللِاِي حراٌم ِعْرُي ُ  ومالُ   ا َْ هللِاِي َعهللَا  اْلُم َْ هللِاي ال خُ نُ  وال ُِِّْذبُُ  وال ْخُذُلُ   ُكلص اْلُم

اُه اَِهللاي ِب اْمِرىٍء ِمَن الشَّرِِّ َأْن َْحِْقَر أَِ َْ رواه الرتم ذيص وق ال  ح دُ  « ودُمُ  الت َّْقَ ى َهاُهنا  ٍِ
 حَن.

طوى: موسلمان برايَى  ()سودَى  طوى: ثَيغةمبةرَى ()ذ ئةبى هورةيرة 
ََ دكةةةى، و نةةة دهَيليتةةة ب تنةةَى بةةَى  ََ دكةةةى، نةةة درةوَى  موسةةلمانيية، نةةة سيانةةةتَى 
ََ وى و   هاريكارى، هةمى ت تَى موسلمانى ل سةر موسلمانى حةرامة، نامويسا وى و مةا

ََ سو(   ئةو سرابيسوينا وى، تةقوا و سودَى ترسى، ئها يا ل ظَيرَى )و ئي ارةى كرة د
 برايَى سو يَى موسلمان كَيم بدانيت.بةسى مرؤظيية ئةو 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -235 ال حَتاو ُدوا وال تناجُش  ا وال » وعن  قال  قال رو ل اَّللَّ 
هللِاُي أَ  َْ ُِ ِا. ا ِْ ا هللِاي تَباَغُب ا وال َتدابُروا وال ُِبْن بْعُبُِّْي َعهللَا  بْيِن بْعٍض  وُك نُ ا ِعباَد اَّللَّ ِإ َْ ِؤ اْلُم

َّ  ْدرِِه ثَ  اَلَث م  رَّاوٍ  ال َُظهللِاُم    وال َْحِْق  ُرُه وال َخُْذلُ  ُ . الت َّْق  َ ى َهاُهن  ا َْ  ِب اْم  ِريٍء ِم  َن  وُُِش  رُي ِإََل  ٍِ
هللِاِي حراٌم دُمُ  وماُلُ  وِعْرُيُ   َْ هللِاِي َعهللَا  اْلُم َْ اُه اَِهللاي. ُكلَّ اْلُم  رواه مَهللاي.« الشَّرِِّ َأْن َْحِْقر أَِ

 لطوى: حةسويديَى ب ئَيكدوو نةبةن، و  ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى   
ََ سو، و كةربَيت سو  سةر ئَيكدوو زَيدة نةكس ب ئنيةتا تَيئَيخستنَى و سوسارةتيا هةظا
ذ ئَيكدوو ظةنةكةن و نةظيانا ئَيكدوو نةهةةلطرن، و ذ ئَيكةدوو سةل نةةبس و ث ةتا سةو       

نَى ل سةر كريس و فرؤتنا ئَيكدوو نةكةن، و بةندةيَيت نةدةنة ئَيكدوو، و كريس و فرؤت
هةظكاريا براينيَى دطةل ئَيكدوو بكةةن( موسةلمان    ئانكوسودَى بس و برايَيت ئَيك بس، )

ََ دكةةى، نةة كةَيم دكةةى، و نةة دهَيليتةة ب تنةَى بةَى            برايَى موسلمانيية، نةة سةتةمَى 
ئي ارةى كرة سينطَى سو سَى جاران،  هاريكارى، تةقوا و سودَى ترسى، ئها يا ل ظَيرَى و
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بةسى مرؤظيية ئةو برايَى سةو يةَى موسةلمان كةَيم بةدانيت. هةةمى ت ةتَى        سرابى ئةو 
ََ وى و نامويسا وى.  موسلمانى ل سةر موسلمانى حةرامة، سوينا وى و ما

َص  ِ  وْ   ِه  « النََّجش »  َها ِا ال وال َرْغب َة لَ   ِا ِش رائَها َأْن ُزَُِد ِا َاِن وهللْاعٍة ُُ َناِدي َعهللَاي ْ
ْهُج   َرُه وجيعهللاَ   ُ   «  والتَّ   دابُ ُر » بَ   ْل ُْقِص   د َأْن َُ غُ   رَّ غَ   رْيُه  وَه   ذا ح   راٌم.  َأْن ُُع   رِِ ع   ِن اإِلنَْ   اِن ُو

بُِر.   َكالشَّيِء الذي وراَء الظْهر والدص
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -236 ال ُُ ْؤِمُن َأح دُُكْي » وعن أَنٍه ريي اَّللَّ عن  عن النُّ 

  ِ َِ يِ  َما ْحُِبص لِنَ ْف ِِ ََ   متفٌق عهللاي .« حَّتَّ ْحُِبَّ 
كةةس ذ هةةةوة ب  طةوى:   ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()ذ ئةنةسةى  

 ظَيت كا ضاوا بو سو دظَيت.نيت هةتا وى سَير بو برايَى سو بدورستى باوةريَى نائي
َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي   -237 َِ   اَك ظَاِلم   اا َأْو » وعن     ق   ال  ق   ال رو    ل اَّللَّ  اْنُص   ْر َأ

فَق  اَل رَُج  ٌل  اَي رو   ل اَّللَّ أَْنص  رُه ِإَذا َك  اَن َمظهللُا م  اا َأرَأَُْ  َ  ِإْن َك  اَن ظَاِلم  اا َكْي  َ  أَْنُص  ُرُه   « َمْظهللُا م  اا 
ْنُعُ  ِمَن الظص » قال   َْ  رواه البخاري.« هللْاِي فَِإنَّ ذِلك َنْصُرْه حَتُْجُزُه َأْو 

طةةوى: هاريكاريةةا برايةةَى سةةو بكةةة و     ()ذ وى، طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى    
، زةالمةةكَى طةوى: يةا ثَيغةمبةةرَى     بيت يةان يةَى سةتةملَيكرى بيةت    سةربَيخة يَى ستةمكار 

يةَى   ئةطةةر يةَى سةتةملَيكري بيةت بَيةذة مةس       ئةطةةر سودَى ئةز دَى هاريكاريةا وى كةةم   
ستةمكاربيت، ضاوا دَى هاريكاريا وى كةم؟  طوى: دَى ظةطرى يان دةية ثةاش ذ سةتةمَى   

 ئةظة هاريكرنة بو وى.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   -238 ح  قص » وع  ن َأيب هُر  رة ري  ي اَّللَّ عن    َأنَّ رو   ل الَّ    

ََّ  الِم  وَ  َْ  هللِاِي مخ  ٌه  َردص ال َِ َعهللاَ    اْلُم َْ  هللاِي ِعيَ  اَدُة اْلم  رَُِض  واتِِّبَ  اُع اْْلنَ  ائِِز  وِإجاب  ة ال  دَّع ِة  اْلُم
  متفق عهللاي .« وَتشِمي  الْعاِطِه 

َى طةةةوى: مةةةاف ()طةةةوى: ثَيغةمبةةةةرَى سةةةودَى  ()ذ ئةةةةبى هةةةورةيرة 
، و دويفضونا  ظ زظراندنة، و سةرةدانا نةسوشايةموسلمانى ل سةر موسلمانى ثَينؤس: س

( سةودَى  يرمحاك اهلل داسوازناماية، و بَيذيتة بَيني ةك ظةةداى )  جةنازاية، و بةرسظدانا 
 (.ايمد هللب تة ببةى، ث تى دبَيذيت ) دلوظانيَي
َْ  هللاِي ِو      ِإذا لِقيتَ  ُ  فَ  هللاِّي عهللاْي  ِ   وِإَذا َدع  اَك فََأجْب  ُ   َوِإَذا » وا رواُ  ة َِ  هللاٍي    ح  ق اْلُم

َِ فَ ُعْدُه  َوِإَذا ماَو فاْتبع ُ اْوتَ ْنَصَحَك فَاْنصْح لُ   وِإذا عَطه فحِمد اَّللَّ  ْتُ . َوِإَذا مِر   «. َفَشمِِّ
 ئةطةرموسلميدا هاتية: حةقَى موسلمانى ل سةر موسلمانى شةشس:  و د ظةطَيرا

 ئةطةروى بدة، و  بةرسظاتو داسوازكرى بو سوارنَى  ئةطةرطةه تيَى س ظكة سةر، و  تو
بَين ةى و   ئةطةةر داسوازا شريةى و نةسيحةتَى ذ تة كر وى نةسيحةى و شريةى بكة، و 

نةساخ بوو  ئةطةرب تة ببةى، و  ( سودَى دلوظانيَياهلل يرمحك( بَيذَي: )ايمد هللطوى: )
 مر دطةل جةنازَى وى هةرة. ئةطةرسةرا وى بدة، و 

َّ هللاِّ  عُ  -239 وعن َأيب ُعمارة اْلرباِء بِن عازٍب ريي اَّللَّ عنهما قال  َأم ِر رو  ُل اَّللَّ 
َِ  ِي   َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي بَِ  ْبٍن  َأم  رَِ ِبِعي  ادة اْلم  رُِِض  َواتِِّبَ  اِع اْْلن  ازِة  وَتْش  ِميِ  اْلع  اِطه  َوِإبْ  راِر اْلُمْق
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َِ َعْن ِ اتِيَي َأْو َُتتصٍي نل ذَّهِب  َوع ْن ُش ْرٍب وَنْصِر اِْظهللُا ِم  َوِإجابَِة الدَّاِعي  وإِ  ََّالِم. َوَ ا ْفشاِء ال
َُباِد. متفق عهللاي . َرِ  َوالدِِّ َِّيِِّ  َوَعْن لُْبِه اْلَرُِِر َواإِلْوتَ ب ْ  نلَفبَِّة  وَعِن اِياثِِر اْلُْمِر  َوَعِن اْلَق

 َُ ْبِن ا ََّ  وِل.وا رواٍُة  وِإْنَشاِد البَّالِة ِا ال
طةوى:   رازى بيتو ذ ئةبى عومارةى، بةرائَى كورَى عازبى سودَى ذ هةردووبان  

مةة ب سةةرةدانا    فةةرمانا مة ب حةةفت ت ةتان كةر:     فةرمانا ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
بةو بَين ةكظةداى، و ب    ونا جةنازةى، و ب دوعاكرنا دلوظانيَيكر، و ب دويفض سوشىنة

و ب هاريكرنا ستةملَيكرى، و ب طونةه تَيدا نةبيت(  ئةطةرجهئينا سويندَى )هةلبةى 
ذ طوستريكَيت يان  ثاشظةلَيدانا مة يادانا داسوازكةرى، و ب بةالظكرنا س ظَي، و بةرسظ

، و ذ ظةةةسوارنَى ب ئامةةانَى زيظةةى، و ذ شةةةلتَيت سةةور يَيةةت    كةةرى طوسةةتريكرنا زَيةةرى 
رَيساى ذ ئارمويش و كتانى، و ئارموي ى ئةوَيت دداننة سةر ث تا دةواران، و ذ جلكَيت 

ََ  ل بةركرنا جلكَيت ئارموي ى و ئارموي َى ستوير و ديباجى )ديباج هةر ئارموي ة بة
 .يَى رةنطينة و ب زَيرى يَى نةس اندية وةكى كراسَى كةعيَب(

: و ئةمرَى مة ب دانةنياسينا جانةوةرَى بةرزةبووى يَى كرى و ظةطَيرةكَيداو د   
  كَيية.ئةظة ذ حةفتَيت ئَي

بَياء ُمثَ نَّاٍة قْبَل اََلِ ِ   َوَاء مثهللاث ة بْع َدَها  َوِه َي عْ ُن َمْيثِ رٍة  َوِه ي َش ْيٌء ُتََّخ ُذ « اِياثِِر » 
َصُرِد وُك ِر اْلبِعرِي جْيهللِاُه َعهللَاْيِ  الرَّاِكُب  َرُه وجُيْعُل ِا ال بفتِح « والَقَيص »ِمْن حرٍُِر َوُْحَْش  ُقْطناا َأْو َغي ْ

ُِ ِم  ْن َحرُِ  ٍر وَكتَّ  اٍن َُمَْتهللِاطَ  نْيِ.ا   ََ وِإْنَش  اُد »  لق  ار وكَ  ر الَ  نِي اِهمهللا  ة اِش  دَّدِة  َوِه  َي ثِيَ  اٌب تُ ْن
 َتعْرُُفَها.«  البَّالَِّة 

 باب سرت عورات املسلمني والنهي عن إشاعتها لغري ضرورة -28
 ذ بةالظكرنا وان ثاشظةليَدانبابةتآ ستارةكرنا شةرمينطةهيَت موسلمانان و 

 بيَدظياتى بؤ نةبيت ئةطةر

ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی   ی  چ  ق    ال ع تع     اَل 

، [و ثةةَى سةةوش  ]ب راسةةتى ئةةةوَيت حةةةز دكةةةن  .(19)النااور: ماان اآلياا چ  جئ  حئ
د ناظ وانةدا بةةالظ بةنب، ئةةوَيت بةاوةرى       [وةكى زنايَى  ]كريارَيت زَيدة كرَيت و سراب 

 ئينايني ئيزايةكا دذوار و ب ذان بو وان د دنيايَى و ئاسرةتَيدا يا هةى.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   -240 َْ  تُ ُر » وع  ن َأيب هُر  رة ري  ي اَّللَّ عن    ع  ن الن  ُّ  ال ُ

نْ َيا ِإالَّ َورَتُه اَّللَّ َُ ْ َم   رواه مَهللاي.« اْلقياَمِة َعْبٌد عْبداا ِا الدص
 نينةةةةطةةةوى:  ()طةةةوى: ثَيغةمبةةةةرَى سةةةودَى  ()ذ ئةةةةبى هةةةورةيرة  
ستارة  درؤذا قيامةتًيداسودَى وى  ئةطةرد دنيايَيدا ستارة ناكةن،  كىبةندةي يةكبةندة

 نةكةى.
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َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ُق  ل   -241 ُمَع الا ِإالَّ ُك لص َأمَّ يِت » وعن  قال  ِعع  رو  ل اَّللَّ 
َن  وِإنَّ ِمن اُِجاهرِة َأن ُعَمَل الرَُّجُل نلهللايِل عَمالا  ُثَّ ُُْصبَح َوقَ ْد َو رَتُه اَّللَّ َعهللَاْي ِ  فَيُق  لُ    اُِجاهُر

َر اَّللَّ  رتُه ربصُ   وُُْصبُح َُِّْشُ  ِوت ْ َْ  عهللاي . متفق« اَي فالُن َعِمهللْاُ  اْلَبارَِحَة كَذا وََكَذا  َوَقْد َنَو َُ
د طوى: هةمى ئوممةتا مةس   ()ذ وى، طوى: مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو 

يَيت ب س مةتس يان يَيت ئازاكرينة، طونةه ئاشكراكةر نةبس، و ذ ئاشكراكرنَيية زةالم 
دَى يةَى سةتارةكرى و   ، و سةو ة سثَيدةببيت لَي ، طونةهةكَى بكةى، ثاشى ةكيب شةظ كار
ماى سودَى يَى كرى، و شةظَى يَى  بَيظان دوهى مس ئةظة و ئةظة ياا بَيذيت: يظةشارتى، ب

 ، ستارَى سودَى ئاشكرا دكةى.سثَيدة ََ دبيت ستارةكرى، و
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -242 َها َفهللايجهللاْدها » وعن  عن النُّ  ََمُة فَتبنَي زِِ ِإَذا زََنِ  ا

َه  ا  ُثَّ  َه  ا  ُثَّ ِإْن زَن  ِ  الثَّالث  َة  اْل  دَّ  وال ُُ ثَ   رِِّْب َعهللَاي ْ ِإْن زَنَ  ِ  الثَّاني  ة فَ هللْايجهللا  ْدها اْل  دَّ وال ُُث  رِِّْب َعهللَاي ْ
ْبٍل ِمْن شعٍر  ُْ.«  الت َّْثرُِبُ »متفق عهللاي . « فَ هللْايبَعها ولْ  ٍِ  الت َّْ بي

نةا كةر و زنةا وَى    جةاريَى ز  ئةطةةر طةوى:   ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سةودَى  
ََ نةكةى، ئاشكرا بوو، ب  جةلدةبدةى وةكو حةد )ثَينؤى جةلدان( و ب  طةس و لةوما 

ََ        ئةطةرثاشى  بو جارا دوويَى زنا كر، ب  حةةددى دانيتةة سةةر، و بة  طةةس و لةةوما 
ب وةريسةكَى موى  ئةطةربو جارا سييَى زنا كر، ب  بفرؤشيت سو  ئةطةرنةكةى، ثاشى 

 بيت.
 مةرةمية هةنة بوضى ئةظ حةديسة هاتية؟؟   تَيبينى: دبيت ئَيك بَيذيت ما جار

ذَى دومياهيكا حةديسَيية، دظَيت مةرؤظ ب لةةز مرؤظةَى ل سةةر طونةةهَى بهَيليةت و ذَى       
مرؤظ ت تةكَى ذ دنيايا سو سوسارةى بيت ذى ب ،  ئةطةرضاوا بيت  ئةطةربرةظيت سو 

 ئاسرةتا سو سوسارةى نةبيت.ب تَيكةليا ل طةل وى ذ بةس 
َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ِبرجٍل َقْد ش ِرب مَخْ راا ق ال  وعن  ق -243 « اْي ربُ هُ »ال  ُأِتَ النَُّّص 

قال أَبُ   ُهَرُْ رَة  فِمنَّ ا البَّ اِرُب بِي دِه والَب اِرُب بِنَ ْعهللا    والبَّ اِرُب بِث بِ ِ . فَ هللَامَّ ا اْنَص َرَر قَ ال بْع ُض 
زاَك اَّللَّ  قال  ال تُق ُل ا ِْ   رواه البخاري.« َهَِّذا ال تُِعيُن ا عهللاي  الشَّْيطان  اْلَق ِم  َأ

عةةةرةق و مةةةى   ()ذ وى، طةةوى: زةالمةةةك ئينةةا دةس ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى    
ظةسواربوو، طوى: لَيبدةن، ئةبو هورةيرة طوى: ذ مة هةبوو ب دةستَى سو لَيةداى، و ذ  
ََ دةمةَى ضةوى         مة هةبوو ب مشكا سو لَيداى و ذ مة هةةبوو ب كراسةَى سةو لَيةداى. بةة
 هندةكان طوى: سودَى رةزيلكةى، طوى: ظَى نةبَيذن، و هاريكاريا شةيتانى ل سةر نةكةن.

 
 ضاء حوائج املسلمنيباب ق -29

 بابةتآ قةتاندنا هةوجةييَت موسلمانان
. و (77)ايااج: ماان اآلياا   چڱ  ڱ     ں  ں  چ  ق  ال ع تع  اَل 

 باشييَى بكةن، دا هويس سةرفةراز بنب.
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َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -244 ُ عنهما َأن رو َل اَّللَّ  اَِهللاُي »وعن ابن عمَر ريي اَّللَّ
ُ ِا حاجتِ  ِ   وم  ْن فَ   رََّد ع  ْن  ي  ِ  ك  اَن اَّللَّ ِِ َْ  هللِاُمُ . وَم  ْن َك  اَن ِا حاج  ِة َأ ُُ أَِ  ؤ اَِ  هللاي ال َُظهللِاُم    وال 

ُ َُ  َم اْلِقياَم ِة ُمَهللاٍي ُكْربةا فَ رََّد اَّللَُّ عن   ا ُكْربةا من كُ  هللاماا َوتَ َرُه اَّللَّ َْ « َرِب ُ َم القيامِة  ومن َوتَ َر ُم
 متفق عهللاي .

 ()ثَيغةمبةةرَى سةودَى    رازى بيةت و ذ ئينب عومةرى، سةودَى ذ هةةردوويان   
ََ دكةةى، و نةة دةسةتان ذَى بةةرددةى،        طوى: موسلمان برايَى موسلمانيية، نةة سةتةمَى 

هةوجةيَيت وى بقةتينيت( سودَى دَى  ئانكوهةركةسَى د هةوجةيا برايَى سودا بيت، )
 بةرتةنطيةكَى ل سةر موسلمانةكى هاريكاريا وى كةى د هةوجةيَيت ويدا، و هةركةسَى

ةر راكةةى، و هةركةسةَى   كَى ذ بةرتةنطيَيت قيامةتَى ل سة راكةى، سودَى دَى بةرتةنطية
 ثةردة و ستارةكةى، سودَى دَى وى رؤذا قيامةتَى ستارةكةى. موسلمانةكى
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -245 رة ريي اَّللَّ عنُ   عن النُِّّ  م ن نَ فَّ ه » وعن َأيب هُر

نْيا  نفَّه اَّللَّ  ََّ َر عهللا   ُمْعَ ٍر عن مؤمن ُكْربة مْن ُكرب الدص  عْن  ُكْربة مْن ُك َرب ُ  ِم اْلِقياَم ِة  وم ْن ُ
هللِاماا َورتُه اَّللَّ ِا الدنْيا وارِرة  واَّللَّ ِا عْ ِن العْبد َْ رِة  ومْن َورَت ُم ِِ نْ َيا وار َََّر اَّللَّ عهللاْي  ا الدص ُ 

ق اا ُهللْا َتمُه في ِ   يِ   ومْن وهللاك َطُر ق اا إَل اْلنَّ ة. ما كاَن العْبُد ا عْ ن أَِ ِعهللْام اا و هَّل اَّللَّ ل ُ  ب   طُر
َ َتدارُو   نُ  بي ْ  نَ ُهْي إالَّ نَ َزلَ  ْ   هللاُ   ن ِكتَ  اَب اَّللَّ  ُو وم  ا اْجَتَم  َن ق  ْ ٌم ِا بْي  ٍ  م  ْن بُ يُ   ِو اَّللَّ تع  اََل  ُت ْ

ُهُي اِالئَُِّة  وذَكرُهُي اَّللَّ ف ُهُي الرَّْ ُة  وحفَّت ْ ََِِّّينُة  وَغِشيَ ت ْ يَمْن عنده. ومْن َبطََّأ ب  َعمهللُاُ  عهللايهي ال
ُبُ   ََ رْع ب  َن َُُ  رواه مَهللاي.« ْْ 

طةوى: هةركةسةَى    ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()ذ ئةبى هةورةيرة  
راكةى، سودَى دَى تةنطاظيةةكَى ذ تةةنطاظيَيت    تةنطاظيةكا دونيايَي ل سةر موسلمانةكى

دنيا ل ساناهى كةى، سودَى  دةستكورتةكىى، و هةركةسَى ل سةر قيامةتَى ل سةر راكة
كةى، و هةركةسةَى موسةلمانةكَى ثةةردة و سةتارةكةى،     بو ئاسرةتَى دَى ل سةر ساناهى 

و ئاسرةتَيةدا سةتارةكةى. و بةةردةوام سةودَى يةَى د هاريكاريةا        يَيسودَى دَى وى د دنيا
وى بقةتينيت( هةوجةيَيت  ئانكوبةندةيدا هندى بةندة د هاريكاريا برايَى سودا بيت )

و هةركةسَى رَيكةكَى بطريت، داسوازا زانينةكَى تَيدا بكةى، سودَى دَى بو رَيكةةكَى ثةَى   
كةس د مالةكَيدا ذ مالَيت سودَيدا كةوم بةنب،    كساناهى كةى بو بةحةشيَت. نينة هندة

 ئَيك خبوينيت و ئانكوكتَيبا سودَى كو قورئانة خبوينس، و د ناظبةينا ئَيكدوودا خبوينس )
سودَى دلرةحةتيَى ب سةر واندا نةئينيتة  ئةطةرراوةستيت، يَى دى هةر وَى خبوينيت( 

دلوظةانى وان هةةميان نةةطريت( و     ئةانكو سوارَى و دلوظانيَى ب سةر واندا نةبةةردةى ) 
ملياكةتَيت )سةلةكَيت زكرى دطةرن( دؤرماندؤرى وان نةطرن و سودَى دَى بةحسَى وان 
ل نك ئةوَيت دةس سو كةى، و هةركةسَى كار و كريارَيت وى ئةو طران و طريؤكر، نةسب 

بةس و وى  ت كةَيم  يَى كةار و كريةار و سَيرَيةت وى يَية     ئانكوو بنةماال وى بلةز نائَيخس )
ت ضاك و باشان، ب  سو ب هيظيا بنةمال و مالباتَيظة نةهَيليت ئةو وى نةطةهيننة ثلةَي
 ثَيش نائَيخس(.
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 باب الشفاعة -30
 بابةتآ مةهدةريآ

 .(85)النساء: من اآلي چ  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ     ەئ  ەئچ  قال ع تعاَل 
وى بةةارةك ذ وَى  [قةةةىييَى بكةةةىمةهةةدةرا ]هةركةسةةَى بةِرةظانييةةةكا سَيةةرَى بكةةةى  

 مةهدةرَى هةية.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ِإَذا  -246 ََشعري ريي اَّللَّ عن  قال  كان النُّ  وعن َأيب م و  ا

َ ْقِب  ي اَّللَّ َعهللاَ    لَِ  ان نَِبيِِّ  ِ  م  ا » َأاَتُه طالِ  ُب حاج  ٍة َأقْ بَ  َل َعهللاَ    ُجهللاَ  ائِِ  فق  ال   اْش  َفُع ا تُ  ؤَجُروا ُو
  «.َما َشاَء » وا رواُة   متفق عهللاي .« بَّ َأح

 ئةطةةةر ()طةةوى: ثَيغةمبةةرَى سةةودَى   ()ذ ئةةبى موسةةايَى ئةشةعةرى   
سودان هةوجةيةك هاتبا دةس بةرَى سو ددا روين تَيت دةظ سو )كةسَيت ل ديوانا وى د 
روين تى( و دطوى: بةرةظانيَى و مةهةدةريا سَيةرَى بكةةن، دَى سةودان سَيةر بةس، و كةا        

هويس مةهةدةريَى   ئانكوسةر ئةزمانَى ثَيغةمبةرَى سو دئينيت. )ل ض ببيت ظيا سودَى 
ََ      بكةن يان نةكةن دَى هةر ئة هةةوة مةهةدةريا    ئةطةةر و بيةت، يةا سةودَى نظيسةى، بةة

 سَيرَى كر دَى سودان سَير بس، ض ئةو شول ببيت يان نةبيت(.
َّهللاِّ   -247 َا النَُّّص  َِ وعن ابن عباس ريي اَّللَّ عنهما ا ِقصَّة برَُِرَة وَزْوِجها. قال  قال 

قَالَ  ْ   ال « ِإَّنَّ  ا َأش   ْفُن » قَال  َ   اي َرُو   َل اَّللَّ َْتُم  ُرِن   ق ال  « لَ  ْ  راَجْعتِ ِ    » عُ َعهللَاْي ِ  وَو  هللاَّي  
  حاجة ِل ِفيِ . رواه البخاري.

بةريرةيَى و زةالمَى  سةرهاتياد  رازى بيتبباسى، سودَى ذ هةردوويان ذ ئينب عة
تو زظريبايَي؟ طوى: يا ثَيغةمبةرَى  ئةطةرطوتَي:  ()وَيدا، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 

يةَى مةهةدةرى و بةةرةظانيا     بتيَنل مس دكةى؟ طوى: ب راستى ئةز  فةرمانَيسودَى تو 
 سَيرَى دكةم، طوى: مس هةوجةيى ثَى نينة.

 باب اإلصالح بني الناس -31
 بابةتآ ئاشتكرنآ د ناظبةرا مرؤظاندا

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  چ ق           ال ع تع           اَل  

 نت و ثسةةتةفطةلةةةك ئةةاس ضةةو سَيةةر د (  .114)النَ اء  م ن ارُ  ةچ ٺ  ٺ  ٺ
ثستا واندا نينةة، ئةةو تةَى نةةبيت يةَى فةةرمانا سَيةرَى يةان قةةىييَى يةان ئاشةتكرن و            

)النَ   اء  م   ن  چ ٺ  ٿچ  وق   ال تع   اَل  ثَيكئينانةةةا د ناظبةةةةرا هةظِركانةةةدا بكةةةةى  
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ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  چ وقااال ت اااىل:  و ثَيكهةةاتس و ئاشةةتبوون ضةةَيرتة    (  .128ارُ  ة

تييان فل سةةر دةسةتكة   ]ثارَيزكارييةا سةودَى بكةةن     (  .1)ألنفال: من اآليا   چ  ٺ
 وقال تعاَل  ، و ناظبةرا سو دورست بكةن [ذَيكظة نةبس، و ل بةر فةرمانا سودَى راوةسنت 

 هنةةةدى سةةةودان  (  .10)اْلج  راو  م   ن ارُ  ةچ  ۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅچ
 .باوةرن برايَيت ئَيكس، ظَيؤا ناظبةرا برايَيت سو سوش بكةن و ثَيك بينس

248-  َّ رة ريي اَّللَّ عن   ق ال  ق ال رو  ل اَّللَّ  ُك لص »هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  وعن َأيب هُر
ََّدَقٌة ُكلَّ ُْ ٍم َتْطهللُاُن ِفيِ  الشَّْمُه  تَ ْعدِ  َّدَقٌة  َوتُِعنُي الرَُّجَل ُوالم  ِمَن النَّاِس َعهللَاْيِ   ُل بنْي االثْ نَ نْيِ 

َّ دَقٌة  َواْلَِّهللِاَم ُة الطَّيب ُة ّ دَقٌة  وبُِّ لِّ  َه ا َمَتاع ُ   َه ا  َأْو تَ ْرفَ ُن لَ ُ  َعهللَاي ْ طْ َ ٍة ِا َدابَِّتِ  فَتْحِمهللاُ ُ  َعهللَاي ْ َِ
   َّ َََذى َع   ِن الطَّرُِ   ِق  ِ   يُخ ا َّ   دَقٌة  َوُْ ومع     تَ ْع   ِدُل »  متف   ق عهللاي    .« َدَقٌة َِْْش   يَها ِإََل الصَّ   الِة 

نَ ُهَما نَ ُهَما ِنْلَعْدِل.« بَ ي ْ   ُتْصهللاُح بَ ي ْ
طةوى: هةةر رؤذةكةا     ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 

هةةى: دادوةرييةَى د   سةةدةقةكا   تَيدا ل سةر سةلكى دةركةظيت ل سةر هةر طةهةةكا وان رؤذ 
و تو هاريكارييا زةالمى د دةوارَى ويدا بكةى، بةارى   ناظبةرا دووياندا بكةى سةدةقةية،

هةةارى وى راكةةةى يةةان بةةارى هةةارى وى دانةةى سةةةدةقةية، و ئاسفتنةةا سةةوش و سَيةةرَى    
ئةزيةتَى ذ رَيكَى  راكرناسةدةقةية، و  ا باظَي ذىسةدةقةية، و هةر ثَينطاظةكا تو بو نظَيذ

 سةدةقةية.
وعن ُأمِّ ُكهللْاُث ٍم بنِ  ُعْقبَ َة ب ن َأيب ُمَع ْيٍخ ري ي اَّللَّ عنه ا قال    ِعْع ُ  رو  َل اَّللَّ  -249

رْياا » َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َُ ُق ُل   َِ رْياا  َأْو َُ ُق ُل  َِ لَْيَه اْلَِّذَّاُب الذي ُُْصهللاُح بَ نْيَ النَّاِس فَ يَ ْنمي 
 متفق عهللاي .« 

رازى سودَي ذ هةردويان ا عوقبةيَى كورَى ئةبى موعةيتى و ذ ئوم كولسوومَي، كض
يَى ئاشتيَى د  ةدرةوينئةوة نةدطوى:  ()طوى: مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو  بيت

 ناظبةرا سةلكيدا بكةى، سَيرَى ظةطوهَيزيت، يان سَيرَى بَيذيت.
ُِِّص ا َش  ْيٍء  ْ َأْعَْع  ُ  ُُ   َر ِمَّ  ا َُ ُق لُ  ُ  النَّ  اُس ِإالَّ ا ثَ  الٍث  وا رواُ  ة مَ  هللاٍي زايدة  قال     َوَْ

اَلَح بَ نْيَ النَّاِس  َوَحِدَُ  الرَُّجِل اْمَرأََتُ   َوَحدَُ  اَِْرَأِة َزْوَجَ . ّْ  تَ ْعِِن  اْلَْرَب  َواإِل
ََ ن ظةطَيرةكاو د  ةبووية رَيك و دةستويرى موسلميدا زَيدةيا هةى، طوى: و مس طو
، د سَى ت تاندا نةبيت، مةسسدا (ذ درةوان)ظا سةلك دبَيذن دابيت ذ ظَى ئة ذ ت تةكى

وَي: درةو د شةةةِريدا، و د ثَيكئينانةةا سةلكيةةدا، و د ئاسفتنةةا زةالميةةدا بةةو ذنةةا سةةو و د  
ئاسفتنا ذنَيدا بو زةالمَى سو. )هةلبةى د حةذَيكرن و ظيانَيدا، ذبلةى ظةَى نابيةت ذن و    

بكةةن ب ئيؤماعةا    حيلة و حةواالن ل ئَيكدوو و دوو بكةن و ب درةوانمَير درةوان ل ئَيك 
 موسلمانان(.
َّ ْ َو  -250 َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  وعن عائشة ريي اَّللَّ عنها قال    ِع ن رو  ل اَّللَّ 

َْ تَ ْرِفُقُ  ِا ش يٍء  َوُه َ  َُ ُق   ُل  َِ َر َوَُ تَ ْ ِي ُن ار َْ ّْ  اتُ ُهَما  َوِإَذا َأَح ُدُاَا َُ  ُُِص  ٍم نْلبَ اِب َعالِي ٍة َأ
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َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي فق  ال  واَّللَِّ ال َأفَع  ُل  َفَخ  َرَد َعهللَاْيِهَم  ا رو   أَُْ  َن اْلُمتَ  َأِلِّ َعهللاَ    اَّللَّ ال »  ُل اَّللَّ 
. متفٌق عهللاي .« َُ ْفَعُل اَِْعُروَر    َِ اَي رو َل اَّللَِّ  َفهللاُ  َأيص ذِلَك َأَحبَّ  فقال  َأ

طول دةنطَى ظَيكراضونةكَى  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ عائي ايَى 
ََ بوو و دل بةر دة ذ وان ذ يَيةدى دسةوازى    ةنطَى وان يَى بلند بةوو، و ئَيكةى  رطةهى طو
ثةَى ببةةى، و يةَى دى دطةوى: ب سةودَى ئةةز        دلوظةانييَ ثةَى بهَيليةت و    قةةرى هندةك ذ 
سةويند  ب سةودَي  دةركةفت و طوى: كةا ئةةوَى    ()ثَيغةمبةرَى سودَى ئينا وةناكةم، 

 ثَيغةمبةرَى سودَي، وى ض دظَيت ب  ئةوبيت.سوارى سَيرَى نةكةى؟ طوى: ئةزم يا 
تَ ْ ِي   ُعُ  » مع      َْ َْ   أَلُ  َأْن ََُب   َن َعْن   ُ  بَ ْع   َض دُنِ   ِ . «  َُ َْ   رَتفُقُ  » َُ َْ   أََلُ  الرِِّفْ   َق «  َوَُ َُ

 اْلَاِلُ .«  واْلُمتَأِل »
ُ عن   َأن رو َل ا -251 ََّاِعِديِّ ريي اَّللَّ َّهللاِّ  عُ وعن َأيب العباس وهِل بِن وعٍد ال َّللَّ 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي بهللَاغُ  َأنَّ َبِن َعْمِرو ب ن ع ْ ٍر ك ان بْي نُهْي َش ر   َفَخ َرَد رو  ُل اَّللَّ 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َوَحانَ ِ  الصَّ اَلُة  َفَج ا ٍس َمَع   َفُحِبَه رو ل اَّللَّ  َِ َنهْي ِا ُأ َء بِ الٌل ُُْصهللِاُح بَ ي ْ

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي قَ  ْد ُح  ِبَه   ِإََل َأيب َبِّْ  ٍر ري  ي اَّللَّ عنهم  ا فق  ال  اَي َأَن َبِّْ  ٍر ِإنَّ رو   َل اَّللَِّ 
َم أَبُ    َوَحاَنِ  الصَّالُة  فَ َه ْل ل َك َأْن تَ  ُؤمَّ النَّ اس  ق ال  نَ َع ْي ِإْن ِش ْ َ   فََأقَ اَم بِ الٌل الصَّ الَة  َوتَق دَّ

َِ َذ النَّ اُس ِا بَ  ٍِّْر َفَِّب ََّر وكب ََّر النَّاُس  َوَجاَء رو ل اَّللَّ َْيِشي ا الصصف ِر حَّتَّ ق اَم ا الصَّ  ِّ  فََأ
 التَّْصِفيِق  وَكاَن أَبُ  َبِّْر ريي اَّللَّ عن  ال َُ هللْاَتِفُ  ِا ّالتِِ   فَ هللَامَّ ا َأَكثَ  َر النَّ اُس التَّْص ِفيَق اْلتَ َف َ  

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  فَ َرفَ َن أَبْ   َبِّْ ر فَِإَذا رو   َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  فََأَشار ِإلَْيِ  رو ل اَّللَّ  ُل اَّللَّ 
َّ هللاِّ   ريي اَّللَّ عن  َُدُه َفحِمد اَّللَّ  َورََجَن القهقرى َوراَءُه َحَّتَّ قَاَم ِا الصَّ  ِّ  فَ َتق دََّم رو  ل اَّللَّ 

َبُِّْي » هللاَّي  َفَصهللاَّ  لهللانَّاِس  فَ هللَامَّا فرَ  َأْقبَل َعهللَا  النَّاِس فقال  عُ َعهللَاْيِ  ووَ  َِ أَُ صَها النَّاُس ماَلُِّْي ِحني 
بُ  ُ  ش  يٌء ِا ّ  التِِ  فَ هللْاَيق  ْل   َِ ََ  اِء. م  ْن  َش  ْيٌء ا الصَّ  اَلِة أَِ  ْذُْت ِا التَّْص  ِفيِق    ِإَّنَّ  ا التَّْص  ِفيُق ِلهللانِِّ

مُعُ  َأحٌد ِحنَي َُ ُق  ُل  ُو ْبحاَن اَّللَِّ  ِإالَّ اْلتَ َف َ . اَي َأَن َبِّْ ٍر  م ا منَع ك َأْن  ُوْبَحاَن اَّللَِّ   َْ فَِإنَُّ  ال َُ
فق  ال أَبُ    بِّْ  ر  َم  ا َك  اَن ُنَبِغ  ي البْ  ِن َأيب ُقحافَ  َة َأْن ُُص  هللاَِّي « ُتَص  هللاَِّي ِنلنَّ  اِس ِح  نَي َأش  ْرُو ِإلَْي  َك   

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي. متف   ٌق عهللاي    .ِنلنَّ   اِس بَ    نْيَ َُ   َدْي  َأْمَ   ُِّ ُه «  ُح   ِبه » مع     و  رو    ِل اَّللَّ 
 لُِيبيُِِّف ه.

ذ ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى عةبباسى سةهلَى كورَى سةعدَى ساعدى 
() ،طةه تَى بةنى عةمرويَى كورَى عةوفى نةسوشيةك د ناظبةرا واندا يا ضَيبووى ،

مرؤظةةان دةركةةةفت دا وان ثَيةةك بينيةةت،     كدطةةةل هنةةدة  ()ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  
نظَيذَى هاى، بي ل هاتة دةس ئةبو بةةكرى   دةمًىو  طريؤبوو ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
 ()ب راسةتى ثَيغةمبةةرَى سةودَى    يا ئةبا بةكر طوى:  رازى بيتسودَي ذ هةردويان 
ََ بةرال نظَيذَى هاى، دَى نظَيذَى  دةمَينةهاى و طريؤ بوو و  هيكا سةلكى كةى؟ طوى: بة

و ئةةبو بةةكر ثَي ةكةفت، تةةكبري كةر و سةةلكى        طةرى تة بظَيت، بةي َ قامةةى    ئةطةر
ذى دةسةت ب نظَيةذَى كةرن( و ثَيغةمبةةرَى       كر )دةست ب نظَيذَى كةر و سةةلكى  تةكبري
هةةاى و د رَيزانةةدا ضةةو هةةةتا د رَيزَيةةدا راوةسةةتياى، سةةةلكى دةسةةت ب      ()سةةودَى 
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سةةلكى   دةمةيَ دةمَى د نظَيذا سودا نةدزظرى،  ()دةستقوتانَى كر، و ئةبو بةكر 
 ()ديةت، ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()زَيدة دةستقوتايس، زظةرى ثَيغةمبةةرَى سةودَى    

ة، ئينا ئةبو بةكرى دةستَيت سو بلندكرن و سوثاسى و ينمب ئي ارةى كرَى ل جهَى سو
تا د رَيزَيدا راوةستياى، و ثَيغةمبةرَى سودَى حةمدا سودَى كر، و ث ت و ث ت زظرى هة

()  بةراهيكا سةلكى كر، ظَيؤا دةمَى س س بووى بةرَى سو دا ل ثَي كةفت و نظَيذ
سةلكى و طوى: طةَ سةلكى هةوة سَيرة دةمَى ت تةك بو هةوة د نظَيذَيدا ضَيبوو هةوة 

هةركةسَى ت تةك بو د نظَيةذا   دةست ب دةستقوتانَى كر؟ دةستقوتان يا ذنان ب تنَيية،
ََ بيت  ( نينة ئَيكىسبحاع اهللويدا ضَيبوو ب  بَيذيت: ) ، و اهلل سبحاعبَيذيت: دةمَي دطو

بةرى سةلكى بكةى دةمَى مس ئي ارةى ل نظَيذَى  ونةزظريت. يا ئةبابةكر: ض نةهَي ى ت
ر ثَيغةمبةةرَى  قوحافة ئةةو بةرامبةة   نابيت بو كورَى ئةبوداية تة؟ ئةبو بةكرى طوى: 

 بةراهيكا سةلكى بكةى.ل نظَيذَى  ()سودَى 
 

 باب فضل ضعفة املسلمني والفقراء واخلاملني -32
 بابةتآ قةدرآ بيَضارة و هةذار و خاظيَت موسلمانان

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  چ قال ع تعاَل    

ل سةر  سةبرَى سوتو  [ةى موحةممةد ه ] .(28)الِّه   من ارُةچڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
 َى سةةةو دكةةةةنايسةةةثَيدة و ئَيظةةةاران طةةةازى سةةةود وان بكَي ةةةة، و وان نةهَيلةةةة ئةةةةوَيت 

قايلبوون و رازيبوونا سةودايَى   ،[طازييا سو ب ثةرسنت و و  ،َى سو دثةرَيسسايو سود ]
 كتةنط بس بو هندة دةستهةذار و ضةند د  ]ة وان وةرنةطَيِر ذبةرَى سو ، و سو دظَيس

 .[كةنكةنة و طرةطران 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  -252 عن َحارِثَة ْبِن وْهب ريي اَّللَّ عن  ق ال  عع ُ  رو  َل اَّللَّ 
ِْ رِبُُكْي وََْه لِ »  ُق ُل  ََي َعهللَا  اَّللَّ َبرَّه  َأاَل ُأ رِبُُكْي وَِْهِل اْلنَِّة   ُكلص َيعيٍ  ُمَتَبعٍِِّ  َلْ  َأْق ِْ  َأال ُأ

َتِّْرِبٍ النَّ  َْ  متفٌق عهللاي .«. اِر  ُكلص ُعُتلِّ َج َّاٍظ ُم
بفتح اْليي وتشِدُِد ال او وِنلظاِء اِعجم ة َوُه   اْلُم  ُع « واْل َّاُظ » اْلَغهللِايُظ اْلاِا. «  اْلُعُتلص » 

 اُِن ُع  َوِقيَل  البَّْخُي اُِْخَتاُل ِا ِمْشَيِتِ   وقيَل  اْلَقِصرُي اْلَبِطنُي.
طةوى: مةس طةول ثَيغةمبةةرَى سةودَى بةوو        ()حاريسةيَى كورَى وةهبةى  ذ 

()     مى ئَيخسةري و  دطوى: ئةرَى ئةز بو هةوة نةبَيذم سةةلكَى بةحةشةتَى كينةة؟ هةة
ذ سوشكاندنا سو يَى ئَيخسرية و سةلك ب ضاظةكَى كَيم بةرَى سو  ئَيخسريكرينة )ئانكو

بَيذيت ب سةودَى   سويندَى ب سةر سودَى خبوى )ئانكو ئةطةرددةتَى و ئَيخسري دكةى( 
سودَى دَى هو كةتةهة( سودَى دَى سويندا وى ب جه ئينيت )ت تَى سويند بو سةوارى  
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سودَى دةتَي( ئةرَى ئةز بو هةوة نةبَيذم سةةلكَى جةهنةةمَى كينةة؟ هةةمى زظةر و      دَى 
 ه ك و زَيدة مال كومكةر و زَيدة مال طر و سو مةزنكةرن.

وع  ن َأيب العب  اِس و  هِل ب  ِن و  عٍد الَ  اِعِديِّ ري  ي اَّللَّ عن    ق  ال  م  رَّ رُج  ٌل عهللا     -253
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي فق  اَل لرُج  ٍل ِعْن  دُه ج  الٍه   فق  ال  رَُج  ٌل ِم  ْن « م  ا رَأَُُ  َك ِا َه  َذا   » النَ  ُِّّ 

ََِطب َأْن ُُ ْنََِّح وَ  َّ هللاِّ  َأْشراِر النَّاِس هذا َواَّللَِّ َحري  ِإْن  ََََِّ  رو ل اَّللَّ  ِإْن َشَفن َأْن َُُشفََّن. َف
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   َما رأُُُ َك ِا َه َذا   » ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  ُثَّ َمرَّ رَُجٌل آُِر  فقال ل  رو ُل اَّللَّ 

َْ  هللِاِمنَي  ه  َذا ح  ري  «  ِإْن ِطَ  ب َأْن ال ُُ   ْنََِّح  َوِإْن  فق  ال  اي رو   َل اَّللَّ ه  ذا رَُج  ٌل ِم  ْن فُ َق  َراِء اْلُم
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو هللاَّي   َْ من ِلَقْ لِ ِ . فق  ال رو  ل اَّللَّ  َه  َذا » َش َفن َأْن ال َُُش فََّن  َوِإْن قَ  اَل َأْن ال ُُ

ِِ ِمْثَل هَذا ََْر ٌر مْن ِملِء ا ي ْ  متفٌق عهللاي .« َِ
« َش  َفنَ »ش دُد الي اِء  َأْي حِقي ٌق. وق ل    ه   بف تِح اْل اِء وكَ ر ال راِء وت« َح ِريص » ق ل    

 بفتح الفاءِ 
طوى: زةالمةك د بةر  ()ذ ئةبى عةبباسى سةهلَى كورَى سةعدَى ساعدى 

س وى روين تى: تو ض دبَيةذى بةو   ضو طوتة زةالمةكَى ل دة ()ثَيغةمبةرَى سودَيرا 
ذنةك  ئةطةرظى؟ طوى: ئةظة ذ ماقويل و روى سثييَيت سةلكيية، ب سودَى ئةظة ذ وانة 

ََ مارة بكةن و   َيتة وةرطرتس، ثَيغةمبةرَى سودَىبةرةظانيةك كر ذَى به ئةطةرسواست 
()  بَى دةنط بوو، ثاشى زةالمةكَى دى بورى، ثَيغةمبةرَى سودَى() :تو بو  طوتَي

موسلمانان، ئةظة ذ  هةذارَيتظى ض دبَيذى؟ طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى ئةظة زةالمةكة ذ 
َيتة وةرطرتس، هبةرةظانيةكَى بكةى ذَى نة ئةطةرذنةكَى خبوازيت نةدةنَى و  ئةطةروانة 
ضَيرتة طوى: ئةظة  ()تةكرن، ثَيغةمبةرَى سودَى َهباسظيت طوهداريا وى نة ئةطةرو 

 .ذ زةالمَي ئَيكَي( ئانكووى )دَى يَيت وةكى ظى ذ تذى ئةر
َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي ق   ال   -254 وع   ن َأيب و   عيٍد اْل   دري ري   ي اَّللَّ عن     ع   ن الن   ُّ 

ُوَن  وقَال   ِ  اْلَنَّ  ُة  اَّ ُي  عَفاُء النَّ   اِس » اْحتجَّ  ِ  اْلنَّ  ُة والنَّ  اُر فقال     النَّ  اُر  اَّ اْلبَّ  اُروَن واَُِتَِّ  ربِّ
نَ ُهما  ِإنَّك ا اِكينُ ُهي فَ َقَب  اَّللَُّ بَ ي ْ ََ ْلنَُّة رْ يِت َأْرَحُي ِبِك َم  ْن َأَش اُء  َوِإنَّ ِك النَّ اُر َع ذايب ُأع ذِِّب وم
 رواه مَهللاي.« ِبِك َم  ْن َأَشاُء  وِلِِّهللَايَُِّما َعهللَايَّ ِمهللاُؤها 
طةةوى: بةحةشةةتَى و  ()ذ ثَيغةمبةةةرى  ()ذ ئةةةبى سةةةعيدَى سةةودرى 

، و دةستدانةرَيت سةرسةلكىدوذمنَيت راستى و جةهنةمَى جرة كرن، جةهنةمَى طوى: 
سومةزنكةر يَيت د مندا، بةحةشتَى طوى: بَيضارَيت سةلكى و قةلةندةرَيت وان يَيت د 
مندا، سودَى حوكم د ناظبةرا واندا كر: تو بةحةشت دلوظانيا منى، يَى مس بظَيت ب تة 

 دةم.جةهنةم ئيزايا منى، يَى مس بظَيت ب تة دَى ئيزا و دَى دلوظانيَى ثَى بةم، و ت
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   -255 ِإنَّ  ُ  » وع  ن َأيب هُر  رة ري  ي اَّللَّ عن    ع  ن رو   ل اَّللَّ 

ََِّمنُي الْعِظيُي َُ ْ َم اْلِقيامِة ال ُزُن ِعْند اَّللَّ جَناَح بُع َيٍة    متفٌق َعهللَاي .« لَيأِت الرَُّجُل ال
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طةةوى: ب راسةةتى  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()ذ ئةةةبى هةةورةيرة 
دةس سةودَى  و ل )يَى طونةهكار( رؤذا قيامةتَى دَى هَيةت   كةلةخ مةزنزةالمَى قةلةوَى 

 تةمةى ثةرَى ثَي يةكَى نينة.
ِجد  َأْو َشانِّا  َففَقَدَها  أو فق ده رو  ُل اَّللَّ  -256 َْ وعن  َأنَّ اْمرَأةا وْ داَء َكاَنَ  تَ ُقيص اِ

َها َأْو عْنُ   فقال ا  ماو. قال   َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َأَل َعن ْ ََ َفَِّ أَن َُّهْي « َأَفال ُكن ْ ُتْي آَذنْ ُتُم  ِن » َف
ِإنَّ َه ِذِه اْلُقبُ  ر » ف دلص ُه َفص هللاَّ  َعهللَاي    ُثَّ ق ال  « ّغَُّروا َأْمَرَها  َأْو َأْمرُه  فقال  ُدلص ِن َعهللاَ   قَ  رْبِِه 

ُْي بَصالِت َعهللَاْيِهْي ِمهللُا َءٌة ظهللُْامةا َعهللَا  َأْههللِاهَ  َِ   متفٌق عهللاي .« ا  وِإنَّ اَّللَّ تعاَل ُُ نَ  ِِّرَها 
اْلَُِّناَو     ُة. «  َواْلُقَمام    ُة » تَ ُق    يص ه      بف     تِح التَّ    اِء َوَي    يِّ اْلَق     اِر  َأْي َتِّ    ُنُه. » ق ل       

 مبدِِّ اَِْمَزِة  َأْي  َأْعهللَامُتُم ِن.« َوآَذنْ ُتم ِن »
مزطةفت دمال ت، ثَيغةمبةرَى سودَى  ن جةحَيلةكىرةش ياذ وى، طوى: ذنكةكا 

() ثسيارا وَى يان يا وى كر، طوتس: يا، يان يَى مرى، طوى: ب  هةوة ئةز ثَى  ،نةديت
، طوى: طوِرَى وَى يان يَى وى ني ا ندانادبضويك  كارَي وانئاطةهدار كربام، هةروةكى وان 

بوون  تارياتىيَيت تذى هةمى : ئةظ طوِرة مس بدةن، ني ا دان، نظَيذ سةر كر ثاشى طوى
ب نظَيذا مس ل سةر وان دَى بةو وان رؤن   ل سةر سودانَيت سو، ب راستى سوداَي مةزن

 كةى.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -257  ُربَّ َأْش  عَ  أغ  رَب م  ْدُف ٍع » وعن    ق  ال  ق  ال رو   ل اَّللَّ 

 رواه مَهللاي.« نََبْ َ اِب َلْ  َأْقََي َعهللَا  اَّللَِّ ََبرَُّه 
ل طوى: دبيت يَى سةةر قذةظةذ توزكةةيى     ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 

سويندَى ب سةر  ئةطةرذبةر بَيسةروبةريا وى( َيخستى )ئدةر ئانكوبةردةرطةهان ثالدايى 
بَيذيت ب سودَى سودَى دَى هوكةتةهة( سةودَى دَى سةويندا وى ب    ئانكوسودَى خبوى )

 جه ئينيت )ت تَى سويند بو سوارى سودَى دَى دةتَي(.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   -258 ُقْم  ُ  َعهللاَ    » وع  ن ُأو  اَمة ري  ي اَّللَّ عن    ع  ن الن  ُّ 

ّْ حاب النَّ اِر قَ ْد  ّْحاُب اْلَدِِّ ُْمُب ُو  َن غ رْي َأنَّ َأ ََاِكنُي  وَأ هللَاَها اْلَم َِ نِب اْْلنَِّة  فَِإَذا عامَُّة َمْن د
اُء  ُأِمر ِ ِْي ِإََل النَّاِر. وُقْمُ  َعهللَا  نبِ  ََ هللَاَها النِِّ َِ  متفٌق عهللاي .« النَّاِر فَِإَذا عامَُّة مْن َد

ْ ُُ   ؤَذْن ُِ   « ُْمُب ُو    َن » بف   تِح اْل   يي  اْل   ظص واْلِغ   ِن. وق ل      « َواْلَ   دص »  َْ ْي بَ ْع   ُد ِا َأْي  
ُِ ل اْلَنَِّة.  ُد

طوى: ئةةز د دةرطةةهَى بةحةشةتَيدا     ()ذ ثَيغةمبةرى  ()ذ ئوسامةى 
َيت ضوينة تَيظة ئَيخسري و قةلةندةرن )ئةظة ني ةانة هةةذار دَى   ئةو  ثرانياراوةستيام 

بةريكا زةنطينان ضنة بةحةشيَت( و سودانَيت بةستى و زةنطينيةَى يَيةت ظةطرتينةة )و    
ََ زة      نَيةت  نطيحسَيبا وان هَيذ س س نةبووية وةكةى هةةذاران دا بضةنة بةحةشةيَت( بةة

هَى . و ئةةةز د دةرطةةة سةةةلكَى جةهنةةةمَى فةةةرمانا وان بةةو جةهنةةةمَى يةةا هاتيةةةدان      
 َيت ضوينة تَيظة ذن بوون.جةهنةمَيدا راوةستيام، هةمى ئةو
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َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -259 رة ريي اَّللَّ عن  عن النُّ  ْ َُ َتَِّهللاَّْي ِا » وعن َأيب هُر َْ
َّ ْ َمعةا فِّ اَن اَِْهِد ِإالَّ َثالثَ  َ َذ  ٌِ رَُج الا َعابِ داا  فَاُتَّ ٍِ  وَكاَن ُجَرُْ َّاِحب ُجَرُْ ٌة  ِعيَ  اْبُن مْرمَيَ  و

َّ  الِت فََأْقب  َل َعهللاَ    ّ  التِِ   ُِ  فق  ال  اَيَربِّ ُأمِّ  ي َو ِفيَه  ا  فَأَتَ ْت  ُ  ُأمص  ُ  َوَه    ُُص  هللاي فَ َقالَ  ْ   اي ُج  َرُْ
َّ الِت. فَاْنصرَفْ  فَ هللَامَّا َكاَن ِمَن ا ُِ  فق ال  َأْي َربِّ ُأمِّ ي َو ْلَغِد أَتَ ْت ُ  وُه   َُُص هللاِّي  فَقالَ ْ   اَي ُج َرُْ

ُِ فق  ال  َأْي َربِّ ُأمِّ  ي َّ  التِِ   فَ هللَامَّ  ا َك  اَن ِم  َن اْلغَ  د أَتَ ْت  ُ  َوُه    َُُص  هللاِّي فَ َقالَ  ْ   اَي ُج  َرُْ  فََأقْ بَ  َل َعهللاَ    
َّالتِِ   ف َ  َّالِت  فََأقْ َبَل َعهللَا   ََ اِو. فَ تَ َذاكََّر بَ نُ   َو ِْت  َحَّتَّ ُْنظُ َر ِإََل ُوُج  ه اِ ِم ُْ َقاَلْ   الهللاَُّهيَّ ال 

ََْفِتنَ نَّ ُ  ُتْي  ِنَها  فَ َقاَلْ   ِإْن ِش  ْ َْ ُ   فتعرََّيْ  َلُ   ِإْورائِيَل ُجرجْياا َوِعَباَدتُ   وََكاَنِ  اْمَرَأٌة بِغي  ُُ َتَمثَُّل ٍِ
َها. َفحمهللَاْ   فَ هللَاْي ُهللْاَتِفْ  ِإلَ  َها  فَأَتْ  رَاِعياا َكاَن أيََوي ِإََل ّْ مَعِتِ   فََأْمِّنَ ْتُ  ِمْن نفَها َف َقن عهللَاي ْ ي ْ

ٌِ  فَ  أَتَ ْ ُه فاْو  تنزُل ه وه  َدُم ا ّ  ْ مَعَتُ   َوَجَعهللاُ   ا َُْب  رِبُ نُ   فق  ال  م  ا  فَ هللَامَّ  ا َول  دْو قَالَ  ْ   ُه  َ  ُج  َرُْ
َُْن الصَُّّص   َفجاَءوا ِبِ  فقال  َدُع ِن َحَّتَّ َشْأُنُِّْي   قال ا  زَنَ ْيَ   ِ  ِذِه اْلبِغيِِّ َف َلدْو ِمْنك. قال  َأ

َّ  هللاِّي َفص  هللا َّ  فَ هللَامَّ  ا اْنَص  َرَر أَتَ    الصَّ  َُّّ َفَطع  َن ِا بْطنِ  ِ  وق  اَل  اي غُ  الُم َم  ْن أَبُ   َك   ق  ال  فُ  الٌن  ُأ
ُِ ُُ َقبِِّ  ََُّح َن ِبِ  وقَاُل ا  نَ ْبِِن َلَك ّْ َمَعَتَك ِمْن َذَهٍب قال  ال  الرَّاِعي  فََأْقبهللُا ا عهللَا  ُجَرُْ هللُا نَ ُ َوَُ َتَم

َُّّ  ُْريُن ِمْن ُأمِِّ   َفَمرَّ رَُجٌل رَاِكٌب َعهللَا  دابٍَّة فَ  َنا  ارَِهٍة َأعيُدوَها ِمْن ِطنٍي َكَما َكاَنْ   فَ َفَعهللُا ا. َوبي ْ
َنٍة َفقال  ُأمصُ   ال ََ هللاَُّهيَّ اْجَعل اْبِِن مثْ َل َه َذا  فَ تَ  َرَك الثَّ ْدَي َوَأقْ بَ َل ِإلَْي ِ  فَ َنظَ َر ِإلَْي ِ  فق ال  َوَشارٍة َح

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  « الهللاَُّهيَّ ال ََتَْعهللْاِِن ِمْثهللاُ   ُثَّ َأقَ َبَل َعهللَا  َثْدُِِ  َفَجْعَل َُ ْرَتِبنُ  َفََِّأِنِِّ أَْنظُُر ِإََل رو ل اَّللَّ 
ََّ  بَّابِة ِا ِفي  ِ   َفَجع  َل ََيُصص  َها  ق  ال  وَو  هللاَّي َوُه   ّْ  ُبِع  ال َوَم  رصوا ِلَارَُِ  ٍة َوُه  ْي » َ  ْْحِِّ  ي اْرِتَب  اَعُ  وُِ

ُ َونِْع َي اْل ِكي ُل. فقال   ُأمص ُ   الهللاَُّه يَّ  َْ َُّ اَّللَّ  ال َُْبرِبُ نَ َها  َوَُ ُق ُل َن  زَنَ ْيِ  َو َرْقِ   َوِه ي تَ ُق  ُل  َح
َه ا فق ال  الهللاَُّه يَّ اْجَعهللْا ِِن ِمثْ هللَاَه ا  فَ ُهنالِ َك تَ َراَجَع ا اْلَ ِدُِ  ََتَْعْل ابْ  ِِن ِمثْ هللَاَها  فَ رَتَك الرَِِّياَع َوَنَظَر ِإلَي ْ

َ ِة فَ ُقهللْاُ   الهللاَُّهيَّ اْجَعْل اْبِِن ِمثْ هللَاُ  فَ ُقهللْاَ   الهللاَُّهيَّ ال ََتَْعهللاِِن ِمثْ هللَا ُ  رصوا   َوَم فقاَل   َمرَّ رَُجٌل َحَُن اَِي ْ
َََم  ِة َوُه  ي َُْب  ربُ نَ ُها َوَُ ُق لُ   َن  زَنَ ْي  ِ  َو  َرْقِ   فَ ُقهللْا  ُ   الهللاَُّه  يَّ ال ََتَْع  ْل ابْ  ِِن ِمثْ هللَاَه  ا فَ قُ  هللْا  َ   ِ َ  ِذِه ا

ُ   وِإنَّ َه ِذِه الهللاَُّهيَّ اجَعهللْاِِن ِمثْ هللَاَها    قَاَل  ِإنَّ ذِلَك الرَُّجَل َك اَن َجبَّ اراا فَ ُقهللا    الهللاَُّه يَّ ال َْتَعهللْا ِِن ِمثْ هللاَ 
ِرْ   فَ ُقهللْاُ   الهللاَُّهيَّ اْجَعهللْاِِن ِمثْ هللَاَها  َْ ْ َت ْ تَ ْزِن  َوَورْق   َوَْ  متفق عهللاي .« َُ ُق ُل َن ِا زَنَ ْيِ   َوَْ

ََ  اُو »  َُوََل  وِإو  ِّان ال   او وكَ  ر اِ  يي الثاني  ِة ونلَ  ني اِهمهللاَ  ِة «  واُِ ِم بَب  يِّ اِ  يي ا
« الشَّ  ارَُة »ِنْلَف  اِء  َأي حاِذقَ  ٌة نَِفيَ  ٌة. « دابَّ  ةا فَارَِه  ة » واُِ ِمَ  ُة  الزاني  ة. وق ل     وُه  نَّ ال  زَّواِن. 

تَراجع  ا » ِنلشِّ  نِي اِْعجم  ِة وَُتْفي  ِ  ال  رَّاِء  َوِه  ي اْلم  اُل الظَّ  اِهُر ِا اِي ْ َ  ِة واِهللْا  بِه. ومْع    ّو  ل 
ثَ َها « اْلِدُ   َثِ  الصَُّّ وحدَّ   واَّللَّ أعهللاي. َأْي  حدَّ

طوى: كةس د النكَيدا  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 
ََ جةةورةجيى، و جةةورةيج    نةئاسفتيةةة سةةَى نةةةبس: عيسةةايَى كةةورَى مةريةةةمايَى و هةةةظا

بو عيبادةتى بو سو طرتبوو، دةيكا وى  )جهةك( مرؤظةكَى عيبادةتكةر بوو، سةومةعةك
هاتة دةس، و وى نظَيذ دكر طازيكرَي: يا جورةيج، طوى: يا سودَى دةيكا منة و نظَيذا منة 
و ما ب نظَيذا سوظة، و دةيكا وى ضو، و دةمَى بووية رؤذا ثاشرت دةيكا وى هاتة دةس و 

َيذا منة و مةا ب نظَيةذا   وى نظَيذ دكر طوى: يا جورةيج، طوى: يا سودَى دةيكا منة و نظ
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سوظة، و دةيكا وى ضو، و دةمَى بووية رؤذا ثاشرت دةيكا وى هاتة دةس و وى نظَيذ دكر 
طوى: يا جورةيج، طوى: يا سودَى دةيكا منة و نظَيذا منة و ما ب نظَيذا سوظة، دةيكا وى 
طةةوى: يةةا سةةودَى وى نةمرينةةة هةةةتا بةةةرَى سةةو بدةتةةة سةروضةةاظَيت دةهمةةةن ثيسةةان، 

سرائيليان بةحسَى جورةجيى و عيبادةتَى وى كرن، و ذنكةةكا دةهمةةن ثةيس هةةبوو     ئي
هةوة بظَيت دَى سةردابةم، سو  ئةطةرمةتةل و منوونة ب جوانيا وَى دهاتة طوتس، طوى: 

ََ ثويتة ثَى نةكر و بةر ب شةظ دهاتة دةس  َى سو نةدايَي، هاتة دةس شظانةكىني ادا، بة
بضويك  دةمَيذى ضو دةس، ب حال كةفت، شظان ردا، ئةو جورةجيى و سو ب دةستظة بة

ى هةرفانةد، و  سةوارَي، و سةةومةعا و   نانبووى طوى: ئةظة يَى جورةجييية، هاتنَى و ئي
كرى،  يا ل طةل ظَى دةهمةن ثيسَى ، طوى: هةوة سَيرة؟ طوتس: تة زنادةستهاظَيتنَى قوتا

، طوى: مةس بهةَيلس حةةتا ئةةز     بضويكةك يَى بووى ذ تة، طوى: كا بضويك؟ بضويك ئينان
هاتة دةس بضويكى و دةستَى سو  بكةم، نظَيذ كر، دةمَي نظَيذ ب دومياهيك ئيناى، نظَيذَى

دانةة   ل زكَى ويدا و طوى: بضويكو بابَى تة كية؟ طوى: بَيظانَى شةظانة، ئينةا بةةرَى سةو    
ئاظاكةيس، ب زَيرى بوتة  سني، و طوتس: سةومةعا تة دَىجورةجيى ماضيكرن و سو ثَيظةه

بضةويكةكَى   دةمةةكى بزظرينس، وةكةرن.   ب تةقنَى وةكى بةرَى كا يا ضاوابوو، طوى: نْة 
، زةالمةكَى سةر و سيما جوان و ماقويل و ل دةوارةكَى سورى و دسوىشريَى دةيكا سو 

ََ بكةة، بضةويكى ضضةك     الو سويار بورى، دةيكا وى طوى: يا سودَى كورَى مس وةكى ظى 
بةردا و زظرى بةرَى سو دايَى و طوى: يا سودَى مس وةكى وى لَينةكة، و زظرى ضضكيظة 

و ئةةو يةَى    ()َيغةمبةةرَى سةودَى   و شري سوار، هةروةكى ئةز يَى بةرَى سو ددةمة ث
بةحسى شريسوارنا وى ب ت  سو يا شةهدَى دكةى و دكةتة د دةظَى سودا و دمَيةذيت.  

بةر جاريةكَيرا بوريس، هندةكان دقوتا و دطوتس: تةة زنةا يةا كةرى و تةة دزى يةا       دطوى: 
وى  طوى: سودَى بةسى منة و ئةو باشرتيس ث ةتةظان و ثارَيزكةارة. دةيكةا   دكرى، و وَى 
ََ نةكةى، بضويكى  شريسوارن هَي  و بةرَى بضويكى طوى: يا سودَى كورَى مس وةكى ظَى 

ََ بكةى ) مس ذى بَى طونةهكة وةكى  ئانكوسو دايَى و طوى: يا سودَى تو مس وةكى ظَى 
ظَيرَى دطةل ئَيكدوو ئاسفنت: دةيكَى طوى: زةالمةكَى سةر و بةر ل ئةظة يا بَى طونةه( 

ََ بكة، تة طوى: يا سودَى مس وةكى  جوان بورى مس طوى: يا سودَى كورَى مس وةكى ظى 
ََ نةكة، و ئةم  بةر ظَى جاريَيرا بوريس و هندةكان دقوتا و دطوتيَن: تة زنا يا كرى دوى 

ََ نةكة، تة طوى: يا سودَى مس  تة دزى يا كرى، مس طوى: يا سودَى كورَى مس وةكى ظَى 
ََ بكة؟ طوى ب را ستى ئةظ زةالمة يَى حةق دذمس و زؤردار بوو، مس طوى: يا وةكى ظَى 

ََ نةكة، و ئةظسو زنا نةكرية، و تة دزى  َىوو دبَيذنَى تة زنا يا كرى  ادَى مس وةكى وى 
ََ بكة.وَى يا كرى و   دزى نةكرية، مس طوى: يا سودَى مس وةكى ظَى 
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 بابةتآ دلؤظانى برن ب سيَوى و كضان و هةمى بيَضارةيان و قةلةندةران و شكةستيان 
 و قةجنيكرن دطةل وان و دلثيَظةبوون ب وان و خؤشكاندن بؤ وان

 

و سو بو سودان  (  .88ارُة )اْلجر  منچۇئ  ۆئ  ۆئ  چ  ع تعاَل  قال 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ وقاال ت ااىل:     .[سو بو وان ب ساناهى بَيخة  ]باوةران ب كَينة 

چ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ

ل سةر وان بكَي ة، و وان  سةبرَى سوتو  [ةى موحةممةد ه ] . ( 28)الِّه   من ارُ ة
ب و  ،َى سو دثةرَيسسايو سود ]َى سو دكةن ايطازى سود سثَيدة و ئَيظاراننةهَيلة ئةوَيت 

وان  ذبةةرَى سةو   ، و قايلبوون و رازيبوونةا سةودايَى سةو دظةَيس     ،[طازييا سو ثةرسنت و 
وق ال ، [تةنط بس بةو هنةدة كةنكةنةة و طرةطةران     دةستهةذار و ضةند د  ]وةرنةطَيرة 

 ييةسَيو هنديكة (  .10 9 )البح   چڳ  ڳ        ڳ   ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    چ  تعاَل  
ََ الَّاِذمل ُيَكاذُِّب    وقاال ت ااىل:     و سواستةكى ثاشظة نةبة. رسوا نةكة و نةئَي ينة. َأَرَأْيا

بَيذة  ( 3 2 1)اِ اع ن  َوح َيُحضُّ َ َلى َطَ اِم اْلِمْسِكِ  ،َفَذِلَك الَِّذمل َيُدعُّ اْلَيِتيَم ،ِبالدِّيِن
باوةرييَى ب رؤذا جزادانَى )كو قيامةتة( نةئينيت. ئةها ئةوة مس تة ديت ئةو مرؤظَى 

 يَى ث تا سو ددةتة سَيوى. و كةسَى د بةر ناندان و تَيركرنا بةلنطازيِرا ناكةى.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  -260 عن وعد ب ن َأيب َوقَّ اا ري ي اَّللَّ عن   ق ال  ُكنَّ ا َم َن النَّ ُِّّ 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  اطْ  ُرْد ُه  ُؤالِء ال جَيْرَتِئُ   ن عهللاْين  ا  وُكْن  ُ  أَ  ِ ِو  تََّة نَف  ر  فق  ال اُِْش  رُِك َن لهللانَّ  ُِّّ 
ُع ٍد ورُجل ِمْن ُهَذُْ  َْ َّ هللاِّ  عُ واْبُن م ُ  ُأعِّيِهم ا  َف قَ َن ا نَ ْف ِه رو  ل اَّللَّ  ِل وِبالل ورجالِن لََ

ُ تع               اَل   َعهللَاْي               ِ  وَو               هللاَّي م               ا ش               اَء اَّللَّ َأن ُق               َن فح               دث نْفَ               ُ   ف               أَنْ َزَل اَّللَّ
   ُُدوَن وْجَه  [ رواه مَهللاي. 52] اَنعام   وال َتْطُرِد الَِّذَُن َُْدُع ن رَب َُّهْي نْلَغداِة والَعِشيِِّ ُُُر

طوى: ئةم شةش مةرؤظ دطةةل ثَيغةمبةةرَى     ()ذ سةعدَى كورَى وةققاسى 
ئةةةظان ذ دةس سةةو  ()، شةةريك ضةةَيكةران طوتةةة ثَيغةمبةةةرى  ()سةةودَى بةةوويس 

دةربَيخة دا جةسارةتَى ل سةر مة نةكةن، و ئةز و ئينب مةسعود و زةالمةكَى هوزةيلى و 
بي ل و دوو زةالمَيت دى ئةز ناظَيت وان نائينم ل دةس بوويس، ثاشى يا سودَى دظيةاى  

ََ ثَيغةمبةرَى سودَى   ]بو سو طوى. ئينا سودايَى مةزن ئةظة ئينا سوارَى  ()ضو د
سةثَيدة و  ل سةر وان بكَي ةة، و وان نةهَيلةة ئةةوَيت     سةبرَى سوتو  [موحةممةد  ةىه

 ،[طازييا سو ب ثةرسنت و و  ،َى سو دثةرَيسسايو سود ]َى سو دكةن ايئَيظاران طازى سود
 قايلبوون و رازيبوونا سودايَى سو دظَيس.

وعن َأيب ُهبرْيَة عاِئِذ بن عْمرو اَِزِنِِّ َوُهَ  ِمْن َأْهِل بْيعِة الرِِّي اِن ري ي اَّللَّ عن     -261 
َُّهْيب وبالٍل ا نَفٍر فقال ا  َذْو ُوُي ُر اَّللَّ  َأنَّ َأن ُوْفَياَن أََت  َعهللَا  وهللْاَماَن و َِ  ِم ْن ع ُدوِِّ اَّللَّ ما َأ

َّ هللاِّ  عُ  ِْ ُقرٍُْش َوويِِِّدِهْي  فَ أََت  النَّ َُّّ  َذَها  فقال أَبُ  َبٍِّْر ريي اَّللَّ عن   أَتَ ُق ُل َن َهَذا ِلَشْي َِ  َمْأ

pnm://video.islamweb.net/f/reyad/h0261.rm
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تَ ُهْي َلقَ  ربُه فقال  اي َأن َبِّْر َلعهللاََّك َأْغَببتَ ُهي   لَِ ْن ُكْنَ  َأْغَبب ْ ِْ ْد َأْغَببَ  رَبَّ َك   َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  فََأ
َِيَّ. رواه مَهللاي. ُتُِّْي   قال ا  ال  ُْغِفُر اَّللَّ َلَك اي ُأ ِْ اَتُه آْغَبب ْ  فَأاَتُهْي فقال  اي ِإ

ذ ئةبى هوبةيرة عائيزَى كورَى عةمرويَى موزةنى و ئةو ذ سةلكَى سوز و ثةميانا 
ةملان و طةةوى: ئةةةبو سةةوفيان دطةةةل ضةةةند مرؤظةةةكان بةةةر سةة  ()ريزوانةةَى بةةوو 

ا وان مةرةمسوهةيب و بي لريا بوريس طوتس: شريَيت سودَى حةقَى سو ذ دذمنَى سودَى )
طوى: هويس ظَى  ()ئةبو سوفيانة بةرى موسلمان ببيت( نةوةرطرى: ئةبو بةكرى 

طةوتَي:   ()دبَيذنة روى سثييَى قورةي يان و سةةرؤكَى وان؟ هةاى دةس ثَيغةمبةةرى    
تة كةربَيت وان ظةةكربس ب   ئةطةرطوى: يا ئةبا بةكر ترسم تة كةربَيت وان ظةكربس؟ 

راستى ئةظة تة سودَى نةرازيكر؟ هاتة دةس وان و طوى: برايَيةت مةس مةا مةس كةةربَيت      
 هةوة ظةكرن؟ طوتس: نةسَير، سودَى طونةهَيت تة ذَى ببةى يا برا.

َذَها » ق ُل ُ    َِ ْ تَ « َمْأ َْ َت ِر حقََّها ِمْنُ . وق ُلُ   َأْي   يَّ  اي» َْ ُرِوي بفتِح اِمزِة وكَر « أُِ
 اْلاِء وُتفيِ  الياِء  وُرِوي ببي اِمزة وفتِح اْلاِء وتشدُد الياِء.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -262 وعن و هِل ب ن و عٍد ري ي اَّللَّ عن   ق ال  ق ال رو  ل اَّللَّ 
َِ وكافُل اْليِتيِي ا اْلنَِّة َهََِّذا » نَ ُهَما « َأ ََّبَّابَِة َواْلُ ْوَط   وفَ رََّد بَ ي ْ  رواه البخاري.«. وَأَشار ِنل

طوى: ئةز و  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ سةهلَى كورَى سةعدى 
سودانكةةةرَى سةةَيوى )يةةَى ب كةةار و بارَيةةت وى رادبيةةت( د بةحةشةةتَيدا د هوسةةاينة، و    

 ني انكرة ت  سو يا شةهدَى و يا نيظةكَى و ذَيكظةكرن.
 اْلَقائُِي وُُِم رِِه.«  َكاِفُل اْليِتيي » و 

َّهللاِّ  عُ عَ  -263 رة ريي اَّللَّ عن  قال  قال رو ل اَّللَّ  َكاِف ل »هللَاْيِ  وَوهللاَّي  وعن َأيب هُر
َِ وُه   َ  كَه   اتَ نْيِ ا اْلَنَّ   ِة  ََّ   بَّابِة « اْليت   يِي لَ   ُ  َأْو ِلغَ   ريِِه. َأ َوَأَش   اَر ال   رَّاوي وُه     َمالِ   ُك بْ   ُن أَنَ   ٍه ِنل

  واْلُ ْوط . رواه مَهللاي.
طةوى: سودانكةةرَى    ()طوى: ثَيغةمبةرَى سةودَى   ()ذ ئةبى هورةيرة 

سَيوى يَى وى بيت يان يَى ئَيكَى دى ئةز و ئةو د بةحةشتَيدا وةكى ظان هةردووكاينة، و 
 ظةطَيرى، مالكَى كورَى ئةنةسى ئي ارةى كرة ت  شةهدَى و يا نيظةكَي.

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي    ََجنَ   ُّص ِمْن   ُ    معن   اُه  َقرُِب   ُ   َأوْ « اْلَيتِ   يُي لَ     َأْو ِلغَ   ريِه » وق ل      ا
ُرُهْي ِمْن قَ َرابِتِ   واَّللَّ َأْعهللَاي. ُِ ُه َأْو َغي ْ ُه َأو أ  فَاْلقرُُِب ِمثُل َأْن َتُِّْفهللَا  ُأمص  َأْو جدص

َّ هللاِّ  ُع َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -264  َْ ِِّنُي ال ذي تَ  ُردصُه » وعن  قال  ق ال رو  ُل اَّللَّ  ِِ لَ ْيَه ا
ِِّنُي الذي ُتَ َعفَُّ  التَّْمرُة َوالتَّْمر  َْ ِِ َا ا  متفٌق عهللاي .« اَتِن  وال الهللاصْقمُة والهللاصْقمتاِن ِإَّنَّ

طوى: بةلنطازَى راست و دورست نة ئةوة  ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 
ََ ب راستى  يَى دطةريت و قةسثةك و دوو قةس  يان ثاريةك دوو ثارى وى بزظرينس، بة
بةلنطازَى راست و دورست و هةذى سَيرَى و سةدةقَى ئةوة يةَى دطةةل هةةذاريا سةو ذى     

 سازؤكيَى نةكةى.
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َْ  ِِّنُي ال  «  » الص  حيحني » وا رواُ  ة ا   ِِ ذي ُطُ   ُر عهللاَ    النَّ  اِس تَ   ُردصُه الهللاصْقم  ُة لَ  ْيَه ا
َْ  ِِّنَي ال  ذي ال جَيِ  ُد ِغ   ا ُُغْنيِ     َوال ُُ ْفطَ  ُن بِ  ِ  فُيتص  دَّ َ  ِِ  والهللاصْقمتَ  ان  َوالتَّْم  رُة َوالتَّْم  راَتِن  وَلِِّ  نَّ ا

َأَل النَّاَس  َْ  «.َعهللَايِ   َوال َُ ُق ُم فَي
ةلنطازَى راست و دورست نة ئةوة يَى بوسارى و موسلميدا هاتية: ب و د ظةطَيرةكا

ََ ب راسةتى    يان  ثاريةك دوو ثارى دطةريت و قةسثةك و دوو قةس  وى بزظةرينس، بةة
بةلنطازَى راست و دورست و هةذى سَيرَى و سةدةقَى ئةوة يَى زةنطينةكَى نةبينيت وى 
 بَى منةى بكةى، و كةةس ثةَى نةحةسةيت ذى سةةدةقَى بةدةتَي، و ئةةو ذى نةا رابيةت ذ        

 سةلكى خبوازيت.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   -265 َْ  ِِّنِي  » وعن    ع  ن الن  ُّ  ِِ ََْرَمهللاَ  ِة َوا ََّ  اِعي عهللاَ    ا ال

َُ  بُ  ق  ال  « َكاُِجاِه  ِد ا و  بيِل اَّللَّ  متف  ٌق «وََكاْلق  ائِِي الَّ  ذي ال َُ ْفتُ   ُر  وََكالصَّ  ائِِي ال ُُ ْفِط  رِ » وَأْح
 عهللاي .

بَيةذنَى و   ناو بةرطةريا ضاظدانطوى: يَى  ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 
وييةة   بةلنطازى دكةى وةكى جيهادكةرَى د رَيكا سودَيداية. و ئةز دبَيذم طوى: و وةكى

 ، و رؤذيطرَى رؤذيَى نةسوى.سست وساظ نةبيتشةظ ساسكةرَى  يَي
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي -266 َشرص الطََّعام َطَعاُم اْل ليمِة  َُيْنَ ُعها َمْن » قال   وعن  عن النُّ 

ْ جيُِِب الدَّْع َة فَ َقْد َعَص  اَّللَّ وَرُو ُل ُ  َها َمْن أيََْنَها  وَمْن َْ ُْدَع  ِإلَي ْ  رواه مَهللاي.« أْيتِيَها  ُو
رَة من ق ل    َها بِْ َه الطََّعاُم َطَعاُم » وا رواُة ا الصحيحني عن أيب هُر اْلَ لِيَمِة ُُْدَع  ِإلَي ْ

َرُك الُفَقَراُء  ََْغِنَياُء َوُُ ت ْ  «.ا
طةةوى: بَيخَيرتةةريس سةةوارن، سوارنةةا     ()ذ وى، طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى   

دهَينة سواسنت، و يةَى  بو َينَى و يَيت نةهَينَى هب دةواتَيية يَيت دهَينَى ناهَيلسمةعزوماتا 
دةواتةةَى و بةةَى عةةوزر( وى نةطوهةةداريا سةةودَى و    ثةةَى يةةا   مةةةرةمنةهَيتةةة داسةةوازيَى ) 
 ثَيغةمبةرَى وى كر.
سوارنة سوارنةا   وض نةا بوسارى و موسلميدا هاتية ذ ئةبى هورةيرة: و دظةطَير

 مةعزوماتَى زةنطني بو دهَينة طازيكرن و هةذار دهَينة هَي ن.
َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ   -267 َم   ْن َع   اَل » وَو   هللاَّي ق   ال  وع   ن أَن   ه ري   ي اَّللَّ عن     ع   ن الن   ُّ 

َِ َوُه  َكَهاتَ نْيِ  هللُاَغا َجاَء َُ َم الِقياَمِة َأ َّاِبَعُ . رواه مَهللاي.« َجارُِتَ نْيِ َحَّتَّ تَ ب ْ َأْي  « َجارَُِ تَ نْيِ  َوَييَّ َأ
تَ نْيِ.  بِن ْ

طةوى: هةركةسةَى دوو كضةان سةودان      ()ذ ثَيغةمبةةرى   ()ذ ئةنةسى 
 ئةو وةكى ظان هةردووكاينة. مةرةمبس، رؤذا قيامةتَى دَى هَيت ئةز و دكةى هةتا بال  

 » . ثَى ت  وى يا شةهدَى و يا نيظَيية
َأُل فَ هللَاي  -268 َْ َا َت َِ هللَاَ  عهللايَّ اْمَرَأٌة ومعَها ابْ نَ َتاِن  َِ وعن عائشَة ريي اَّللَّ عنها قال   َد

ْرٍة واِحدٍة  فَأَ  َر َْ َه ا ُثَّ قام ْ  ََتِْد ِعْنِدى َشْي اا َغي ْ ْ ََتُْك ْل ِمن ْ َه ا َوَْ َها بَ  نْيَ ابنَ تَ ي ْ ََ مت ْ َه ا فَ َق تُ َه ا ِإايَّ ْعطَي ْ
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ربتُ ُ  فق ال   ِْ َنا  فََأ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َعهللَاي ْ َم ِن ابْ ُتهللِا َي ِم ْن َه ِذِه البَ نَ اِو » َفَخَرجْ   َفدَِل النَُّّص 
َن ِإلَْيِهنَّ ُكنَّ لَ  ََ  متفٌق عهللاي .« ُ  ِورْتاا من النَّاِر ِبَشْيٍء فََأْح

طوى: ذنكةك هاتة دةس مس و دوو كضَيت وى دطةل بوون،  ()ذ عائي ايَى 
ذبلةى قةسةثةكَى ب تةيَن، مةس ئةةو       )مةس ض نةةبو(   سازؤكى دكر، ضو ل دةس مس نةديت

 رابو هةردوو كضَيت سودا، و وَى ضو ذَى نةسوار و ناظبةراقةس  دايَي، وَى لَيكظةكر د 
هاتة دةس مة، مس بةو طةوى: ئينةا وى طةوى: هةركةسةَى ب       ()دةركةفت، ثَيغةمبةر 

كرن و ئةو باشيَى بطةهينيتة وان، دَى بةو  تاقيظان كضان هاتة جةرباندن و  بت تةكَى 
 بنة ثةردة ذ ئاطرَى جةهنةمَي.

تَ  نْي  -269 َْ ِِّيَنٌة حَتِْم ل ابْ ن ْ ُ عنه ا قال    َج اَءت  ِم  ِ ا  فََأطعمتَه ا وعن عائشَة ريي اَّللَّ
ْ رةا لَتَأُكهللاَه ا  فاو تطعمتها ابْ نَ َتاَه ا   َْ َْرةا َورفعْ  ِإَل فيه ا  ُهَما َْ َْراٍو  فََأعطْ  ُكلَّ َواحَدٍة ِمن ْ َثالَث َْ

ُد َأْن َْتُكهللاَها بْينُهَم ا  ف َأْعجب  َش ْأَ ا  فَ ذَكْرُو الَّ ذي ّ نَعْ  لر  و  ل َفَشقَّ  التَّْمَرَة الَّت َكاَنْ  تُُر
َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي فقال   َ ا ِ َ ا اْلنَّ َة  َأو َأْعتَقه ا ِ َ ا َم ن النَّ اِر » اَّللَّ  َِ رواه « إن اَّللَّ َقْد َأْوَجَب 

  مَهللاي.
طةةوى: ذنكةةةكا بةةةلنطاز هاتةةة دةس مةةس دوو كضةةَيت سةةو    ()ذ عائي ةةايَى 

هةلطرتبوون، مس سَى قةس  دانَي، هةر كضةكا سو قةسثةك دايَى و قةسثةك بلنةدكرة  
دةظَى سو دا خبوى، ئينا هةردوو كضَيت وَى ئةو ذى ذَى سواست، ئينا ئةو قةسةثا دظيةا   

سوش بةووم، مةس بةو     خبوى كرة دوو كةر و هةر كضةكَى كةرةك دايَي، ئةز ب كارَى وَى
طوى كا وَى ض كر ئينا طوى: سودَى بو ب ظى كارى بةحةشت  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

 مسوطةر كر يان ذى سودَى ب ظى كارى ئةو ذ ئاطرَى جةهنةمَى ئازاكر.
َّهللاِّ  عُ  -270 ُ عن  قال  قال النُّ  َ ُْهللِاِد ْبِن َعْمرٍو اْلُزاِعيِِّ ريي اَّللَّ ُِ وعن أيب ُشرٍُْح 

حدُ  حَن ّحيح رواه النَائ  « الهللاَُّهيَّ ِإىنِِّ ُأَحرُِِّد َحقَّ البَّعيفنِي اْلَيِتيِي واِْرَأِة » هللَاْيِ  وَوهللاَّي  عَ 
ُر مْن ذلَك حَتْذُراا «  ُأَحرُِِّد » ومع   ِنوناد جيٍد. ُأْلُق اْلََرَد  َوُهَ  اإِلُْثُ مبَْن َييََّن َحقَُّهما  َوُأَحذِِّ

 ُجُر َعْنُ  زَْجراا َأكيداا.بهللَِايغاا  َوَأزْ 
طةةةوى:  ()و ذ ئةةةبى شةةةورةةى سوةيلةةةدَى كةةةورَى عةةةةمرويَى سةةةوزاعى  

َى هةردوو بَى طونةه ددامن يان حةرام دكةم، ماف طوى: يا سودَى ئةز ()ثَيغةمبةرى 
 َيتة سوارن سَيوى و ذنَي.ههَيز و بَى ضارةيان ب

اَّللَّ عنهم  ا  رَأى و  ْعٌد َأنَّ لَ  ُ  َفْب  الا وع  ن ُمْص  عِب ب  ِن و  عِد ب  ِن أيب وقَّ  اٍا ري  ي  -271
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   رواه « َه ل تُ ْنص ُروَن وتُرزقُ  َن ِإالَّ ِبُب عفاِئُِّي» عهللَا  َم ْن ُدون ُ   فق ال الن ُّص 

ّ حيِحِ  البخاري َهَِّذا ُمروالا  فَِإن مصَعب ابن وعد اَتِبِعيص  ورواه اْلاِفُظ أَب   بِّ ر اْلبَ ْرقَ اىِن ا 
   ُمتَّصالا عن أَبي  ريي اَّللَّ عن .

و ذ موسعةبَى كورَى سةعدَى كةورَى وةققاسةى سةودَى ذ هةةردوويان رازى بيةت:      
 ()سةعدى ديت وى قةدرةك ل سةر يَيت بس سودا يَى هةى، ئينا ثَيغةمبةرَى سودَى 
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 نةةبس. سةر دكةظس و ب رزق دكةظس ب بَى ضارة و بةلنطازَيت سو  ض طوى: ما هويس ب
 ؤ ذ بةر وان سودَي سةركةفنت و رزقَي هةوة ددةى(ئانكو)

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -272 وع  ن أيب ال  دَّْرداِء ُع  َ َْيٍر ري  ي اَّللَّ عن    ق  ال  ِعع  ُ  رو   َل اَّللَّ 
َ  ا تُ ْنص  ُروَن  وتُ ْرزق   ن بُب  عفاِئُِّْي »وَو  هللاَّي ُق   ل   د نو  ناد رواه أَب    داو « اْبغ   ِن ا البص  َعَفاَء  فَِإَّنَّ

  جيد.
طةوى: مةةس طةول ثَيغةمبةةرَى سةودَى بةةوو      ()عةووةميرى     ذ ئةةبى دةرداْ 

()  هويس ب نَيزيكبوونا سو ذ بَى ضارة و هةذاران ب راستى خبازن طوى: نَيزيكى مس
 وان(. ب بةرةكةتا دوعايَيتب رزق دكةظس ) ب بَى ضارة و هةذارَيت سو ب سةر دكةظس و

 
 باب الوصية بالنساء -34

 بابةتآ وةسيةتا خيَرآ ب ذنان
و ب باشى و قةىى  .(19)النساء: من اآلي چ  ۉ  ۉچ قال ع تعاَل  

ڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  چ وقال تعاَل   دطةلدا بس و سةرةدةرييَى دطةل بكةن

ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ       ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   

ضوجا هويس نةشَيس د ناظبةةرا ذنانةدا دادوةرييةَى     .(129)النَ اء  چڎ  ڈ  ڈ  
 ] ، سو هويس د جمد ذى بس. ظَيؤةا [عةدالةتا راست و دورست و تةكووز  مةرةم ]بكةن 

ََ هةوة ل سةر نةمايى  ب ئَيكؤارى بةرَى سو ذَى وةرنةطَيِرن، ظَيؤا هةويس وَى   [ئةوا د
، و ئةطةةر هةويس   [يةا بةَى زةالمةة     يةا ب زةالمةة، و نةة    نةة  ]وةكى يا هةالويستى بهَيلس 

ذ  ] و ثارَيزكارييا سودَى بكةن [و فةرق و جودايييَى نةكةن  ]يَيت سو ضَيكةن يسةلةت
نةرازى، وةكى: سةتةم و فةةرق و جودايييةا د ناظبةةرا     َى هةمى كار و كريارَيت سودَى ذ

 ب راستى سودَى طونةه ذَيبةر و دلوظانة. [ذناندا 

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي   وع   ن أيب هُر   رة ري   ي -273 اَّللَّ عن     ق   ال  ق   ال رو    لُ  اَّللَّ 
هللِاَقْ  ِمْن ِيهللَاٍن  َوِإنَّ َأْع َد ما ا البِّهللاِن َأْعالُه  فَِإْن َذهب َ  » ُِ ُّ ا ِنلنَِِّاِء ِرْياا  فِإنَّ اِْرَأَة  اْوتْ 

ُّ ا نِ  اِء تُِقيُمُ  َكَْرَتُ   وِإْن تركَتُ   ْْ ُزْل َأع َد  فاوتْ  ََ  متفٌق عهللاي .« لنِِّ
طةةوى: سَيةةر و   ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى    ()ذ ئةةةبى هةةورةيرة  

كو هويس نةفسا سو ل سةر هندَى راكةن  اشيَى ذ سو بو ذنان خبوازن )ئانكوشريةتان و ب
باشيَى و سَيرَى بطةهيننة ذنَي( ب راستى ذن يا ذ ثةراسيَى ضَيبووى و دةركفتى )ئةظة 

و ب راسةتى جهةَى سةوارتر ذ    ( ()ئي ارةتة بو ضَيبوونا حةوايَى ذ ثةراسيا ئةادةمى  
سةةرَى   َىيية، )ئةظة مةتةلة كا ضاوا جهَى ذ هةميا سوارتر ذ ثةراسسةرَى وَي َىيثةراس

ئةةزمانَى   ئةانكو سةةرَى وَييةة    ضَي ببيتية هوسا جهَى ذ هةميان ثرت ئةزيةى ذ ذنَى وَي
تو ضوى راستكةى دَى شكَينى، )ضونكى ثةراسى د بنةتارَى سودا يا سوارة  ئةطةروَيية( 
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تة ظيا سواريا ئةزمانَى ذنَى راستكةى دَى طةهيتة بةردانَي(  ئةطةرو راست نابيت، هوسا 
َى هةر مينيت سوار ظَيؤا سَيرَى و شريةتان و باشيَى ذ سو بو ذنان تو بهَيلى د ئةطةرو 

 باشيَى و سَيرَى بطةهيننة ذنَي(.كو نةفسا سو ل سةر هندَى راكةن و خبوازن )ئانك
اِ    ْرَأُة كالب    هللاِن ِإْن َأَقْمَته    ا كَ    ْرتَ َها  وِإِن او    َتمتْع  ِ َ    ا  » وا رواُ    ة ا الص    حيحني  

 «.اْوَتمتْع  وِفيها َع ٌد 
ثةراسى يا سوارة  سلميدا ذن وةكى ثةراسيَيية )ئانكوبوسارى و مو ظةطَيرةكاو د 

ئةطةر راست هوسا سوارياتى يا د ذنَيدا ذى هةى و كا ضاوا ثةراسى راست نابيت ضونكى 
ََ سو ناكةى هوسا ذن ذى دَى وةكى سو مينيت( و بوو  تة راستكر ئةظةة تةة    ئةطةرشو

 تة دظَيت سوشيَى ثَى ببةى، دَى سوشيَى ثَى بةى و سوارياتى تَيدا. ئةطةرشكاند، و 
ق   ٍة  فَ   ِإْن » وا رواُ   ة َِ   هللاٍي   َْ   تِقيَي ل   َك عهللاَ     طُر هللِاق   ْ  ِم   ن ِي   هللَاٍن  لَ   ْن َت ُِ ِإنَّ اِ   ْرَأَة 

َْ ُرَها ط ق لُ ُ    «.الُقه ااوتمتْع  ِ َا  اْو َتمتَ ْعَ  ِ َ ا وِفيه ا َع  ٌد  وِإْن َذَهْب َ  تُقيُمه ا كَ رتَ َها  وََك
 ه  بفتح العني وال او.« ع ٌد »

 
ب ضو  ،موسلميدا: ب راستى ذن يا ذ ثةراسيَى ضَيبووى و دةركفتى ظةطَيرةكاو د 

راست بوو دظَيت وةكى سو  ئةطةرئةوا نةثةراسية  ئةورَيكا بو تة راست نابيت )ضونكى 
و ئةطةر تةة ظيةا ب سوشةى ل    ، ذن ذى دظَيت وةكى ضَيبووى هةظكاريَى دطةل بكةى( ما

طةل ببةى  دَي ب سوشي ل طةل ذى و سو رستيَي وَى وةكى سو )ئانكو نابيت تو هةزر  
راست كةى دَى شكَينى، و داكو تو ضوى  ئةطةرو بكةى دظَيت دبنريا كَيماسى تَيدا نةبس(  

 شكاندنا وَى بةردانا وَيية.
ُ عن    -274 َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ْخُطُب  وعن عبد اَّللَّ بن َزْمَعَة ريي اَّللَّ أَن  عَن النَُّّ 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   انْبع َ  « ِإِذ انْبع   َأْش َقاَها » وذَكر النَّاَقَة والَِّذى عَقرَها  فقال رو ل اَّللَّ 
ا رَُجٌل عزٌُِز  عارٌِم مِنيٌن ا رْهِطِ   ُْعِمُد َأَحدُكْي فيْجهللِاُد »   َفقاَل  ُثَّ ذَكَر النَِِّاَء  َف عَظ ِفيهنَّ « َِ

ر ُ ِمِ   ِِ َ »ُثَّ َوَعظُهْي ا يحِِّهْي ِمن البَّْرَطِة وق ال  « اْمرأََتُ  جهللْاد اْلَعْبِد فهللَاعهللاَُّ  ُُباجُعَها ِمْن آ ِْ
َِ د  نلعني اِهمهللاة والراِء  ُه  الشِّ رِِّ « َواْلعارُِم »  متفق عهللاي .« ُبحُك َأَحدَُكْي ِمَّا ُفعُل    ُُر اُِْف

   َأْي  قَاَم بَرعة.«انبعَ  » وق ُل   
، ()وى طةةول ثَيغةمبةةةرى بةةوو   ()و ذ عةبةةدول يَى كةةورَى زةمعةةةى  

، و يةةَى ظةكوشةةتى، ()سودبةةة دسوانةةد، و بةحسةةَى حَي ةةرتا سةةار ثَيغةمبةةةرى كةةر   
رابووية سةر  ب لةز ،[و سرابرت  ]دةمَى يَى ذ هةمييان ثيسرت طوى:  ()ثَيغةمبةرى

بةوو د عةشةريةتا سةودا. ثاشةى      ث ت، زةالمةكَى ب هَيز و سرابكار و سودان هَيز و سو
بةحسَى ذنان كر، شريةى د راستا واندا كر، و طوى: ئَيك ذ هةوة دَى قةستا ذنا سو كةى 

دبيةت دومياهيكةا رؤذا سةو    ، و دطةةل ظةَى ذى   (عةبدى وئانك) و دَى قوتيت قوتانا كولةى 
وَي، ثاشى شريةى ل وان كر، ذ كةنيَى وان ذ تِرَى و طوى: بوضى ئَيك ذ هةوة  نابضيتة نظي

 وى ت تَى ئةو دكةى، دكةتة كةنى؟ . ب
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َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -275  رة ريي اَّللَّ عن   ق ال  ق ال رو  ل اَّللَّ  ال » وعن أيب هُر
هللاق اا  ُِ َِ َر َُ ْفَرْك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمَنةا ِإْن َك رِه ِمنه ا  وق لُ ُ    رواه مَ هللاي.« غي ْ َرُه » َأْو قَ اَل  « رِي َي ِمْنه ا آ

ه  بفتِح الياِء وِإوِّاِن الفاِء معناه  ُُبغُض  َُقاُل  َفرَكِ  اِ ْرَأُة َزْوَجَه ا  وَفرَِكَه ا َزْوُجه ا  « ُْفرْك »
  بَِّر الراِء  ُفرُكها بفتحَها  َأْي  أَبغبَها  واَّللَّ أعهللاي.

طةةوى: بةة  ضةةو   ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى   ()ذ ئةةةبى هةةورةيرة 
رازى ذ رةوشتةكَى وَى يَى نة ئةطةرنةراكةى  باوةريدار نةظيانَى ذ ذنا سو يا باوةريدار 

 ذ ئَيكَى دى يَى رازيية. بيت
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -276 ََْح  َ ِا اْلُش  ميِِّ ري  ي اَّللَّ عن    أَنَّ  ُ  ِع  َن الن  ُّ  وع  ن َعْم  رو ب  ِن ا

َأال » وَو  هللاَّي ا َحجِّ  ِة الْ   َ داع ُُق   ُل بع  د َأْن  َِ   َد اَّللَّ تع  اَل  َوأَث  َ  عهللَاْي   ِ  وذكَّ  ر ووع  َظ  ُثَّ ق   ال  
ُهنَّ َش ْي اا غي ْ َر ذلِ َك ِإالَّ َأنْ  َا ُهنَّ َع اٍن َعْن دَُكْي لَ ْيه ْهللاُِّ  َن ِم ن ْ رْياا  فَِإَّنَّ َِ أْيتِ نَي  واْوتَ ْ ّ ا ِنلنَِِّاِء 

ٍة ُمبيِِّنٍة  فِإْن َفعهللْاَن فَاْهُجروُهنَّ ا اَِباجِن  واْيربُ هنَّ َيْرنا غ رْي ُم ربٍِِّح  ف ِإْن َأطع َنُِّْي فَ ال ِبَفاحش
اِئُِّْي َحق ا  ولِِنَاِئُِّْي َعهللَاْيُِّْي حق ا  َفَحقصُِّْي َعهللَاْيهنَّ  ُغ ا َعهللَاْيِهنَّ وبيال  َأال ِإنَّ َلُِّْي َعهللَا  نَِ َأن ال تب ْ

فُ ُرش  ِّْي م  ْن َتِّْره   َن  َوال أْيَذنَّ ا بُ يُ   تِّْي ِلم  ن تِّْره   َن  َأال وحقصُه  نَّ َعهللاَ  ْيُِّْي َأن حُتَْ  ُن ا  ُُ   ِطْ نَ 
َْ ِِتِنَّ َوطعامهنَّ   رواه الرتمذى وقال  حدُ  حَن ّحيٌح. «.ِإلْيهنَّ ا ِك

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي    ِنْلَع  نْيِ اُِْهَمهللاَ  ِة  وه    َأْي  َأِو  ريَاٌو  عْ  ُن عانِي  ةٍ « ع   اٍن » ق ل    
َ ا حتْ َ  ُحِّْ ي ال زَّ  َِ ُِ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي اِْرَأَة ا ُد ََِورُي. َشبََّ  رو ل اَّللَّ  ََِوريَُة  واْلعاِن  ا ْوِد ا

ََورِي  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي «  والبْرُب اِربُِِّح »ن ُغ ا َعهللَاْيِهنَّ »  ُهَ  الشَّا ص الشدُُد  وق ل   َفال تَ ب ْ
 َأْي  ال َتطهللُاب ا طرُِقاا حْتتجص َن ِبِ  َعهللَاْيِهنَّ َوُتؤذو نَّ ِبِ   واَّللَّ أعهللاي.« َوِبيالا 

وى ل حةةةةةةجا  ()و ذ عةةةةةةمرويَى كةةةةةورَى ئةحوةسةةةةةَى جوشةةةةةةمى    
ث تى حةمد و شوكرا سودَى كرى و ثةسس  ()ساترسواستنَى طول ثَيغةمبةرى بوو 

و وةسيةتا مس  فةرمانو  طوى: ه يار بس هةوة ئةمانةى ذن و مةدحَيت وى كرى ثاشى
نةفسا  ئانكود راستا ذناندا وةرطرن و سَير و شريةتان و باشيَى ذ سو بو ذنان خبوازن )

ل سو ل سةر هندَى راكةن باشييَى و سَيرَى بطةهيننة ذنَي( ب راستى ئةو ئَيخسةرين  
سَيرسواز و باشيخواز بس بو ذنا ضَى دى )ذ قوتان و  ودةس هةوة، و هةوة ذ بلى ظَى ك

 ]وةكةرن،   ئةطةةر ث تدانَي( ل سةر وان نينة، ذ بلى كو ئةو سةلةتيةكا ئاشكرا بكةةن  
بدةنة  سو ذ نظينا وان هنطى [نَى انةد وىو مافَيت  كر مةزن سو ل سةر زةالمَى سو

ََ  ةو ل سةر نظينا وَى بئانكو ]ثاش ب  ئةطةر، و ث تا سو بدةيَى و ثويتة ثَى نةكةبة
ََ بدةن لَيدانةكا بَى ئَيش، ظَيؤا ئةطةر طوهَى سةو   [ظَى ضةندَى ذى نةهاتة رَى  ظَيؤا 

ََ بكةةن      ]دانة هةوة، هويس ضو هَيؤةتان هلنةئَيخس   ،[كو هةويس سةورتى و سةتةمَى 
بزانس هةوة حةق يَى ل سةر ذنَيت سو هةى و ذنَيت هةوة ذى حةق يَى ل سةر هةوة 

تةة سةةر نظينَيةت هةةوة، و     حةقَى هةوة ل سةر وان يَى هةوة نةةظَيت نةهيَ ذ هةى، و 
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ة د مالَيت هةوةظة، و بزانس حةقَى هَيتكةسَى نةدةن يَى هةوة نةظَيت بوى دةستويريا 
 هويس باشيَى دطةل وان بكةن د جلك و سوارنا واندا.ئةوة وان ل سةر هةوة 

َ  َة ب  ِن َحْي  دَة ري  ي اَّللَّ عن    ق  ال  قهللا  ُ   اي رو   ل اَّللَّ م  ا َح  قص َزوْ  -277 َج  ِة وع  ن ُمَعاُو
َُ   َها ِإَذا اْكَتَ  ْيَ  وال َتْب  رِب اْلَ ج  َ   َوال » َأَح  دَِ َعهللَاْي  ِ    ق  ال   َأن ُتْطعَمه  ا ِإَذا َطِعْم  َ   وَتِّْ

َأى  ال « ال تُ َق  بِِّحْ » وق ال  مع    ح دٌُ  حَ ٌن رواه أَب   داود« تُ َق بِِّْح  وال تَ ْهُج ْر ِإالَّ ا اْلبَ ْي ِ  
.   تُقْل قَ بََّحِك اَّللَّ

طوى: مس طةوى يةا ثَيغةمبةةرَى سةودَى      ()و ذ موعاويةيَى كورَى حةيدة 
دةمةَى تةو دسةوى و    حةقَى ذنا ئَيك ذ مة ل سةر ضية؟ طوى: ئةوة تو سةوارنَى بةدةيَى   

َى جلكى دكةية بةر سو، و ل سةر و ضاظَيت وَى نةدةى، و سةبةر جلكى بكةية بةر دةم
َى سودَى تة ذ دلوظانيا سو دوير بَيخيةت،  نةبَيذيَى )وةكى بَيذي و ئاسفتنا ثَى نةسوش

  د مالَيدا نةبيت. ة ثاشيدةَى نةسو ذ نظينا ويان سودَى تة كةشةفرَيت كةى( و 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -278 » وع  ن أيب هُر  رة ري  ي اَّللَّ عن     ق  ال  ق  ال رو   ل اَّللَّ 

 ِِ هللُاق  اا  َو ُِ ِا َأْحَ  نُ ُهْي  ََ  ائِِهي َأْكَم  ُل اُِ  ْؤمنني ِإَيَ  ا م  ذي وق  ال  ح  دٌُ  « ي  ارُكْي ِي  ارُكي لِِن رواه الرتِّ
 حٌَن ّحيٌح. 

طوى: يةَى ذ سةودان    ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 
باوةران باوةرى تةكويز متامرت ئةوة يَى سنج و رةوشتَى وى باشرت، و باشةرتينَيت هةةوة   

 ئةون يَيت بو ذنَيت سو د باشرت بس.
َّ  هللاِّ   -279 وع ن ِإايس ب  ِن عب  ِد اَّللَّ ب ِن أيب ُذنب ري  ي اَّللَّ عن    ق ال  ق  ال رو   ُل اَّللَّ 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي   َفجاَء ُعَمُر ريي اَّللَّ عن « اَل َتْبربُ ا ِإَماَء اَّللَِّ » ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   إَل رو ل اَّللَّ 
َّهللاِّ  عُ فَ َقاَل  َذئِْرَن النَِِّاُء َعهللَا  أَ  ََِّص ا َيْرِ نَّ فََأطار آِبِل رو ِل اَّللَّ  َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ْزواجهنَّ  فَ َر

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   نَِ  اٌء َكثِ  رٌي َُْش  ِّ َن َأْزواجُه  نَّ  فق  ال ُُممَّ  ٍد َلَق  ْد َأطَ  اَر آبِل بَ ْي    » رو   ل اَّللَّ 
اٌء َكثرِي ُْشُِّ َن َأْزَواَجُهنَّ لَيْ   رواه أب  داود نوناٍد ّحيح.«  َه ُأولِ ك ِبيارُِكيْ نَِ

طةوى: ثَيغةمبةةرَى    ()ذ ئياسَى كورَى عةبةدول يَى كةورَى ئةةبى زوبةابى     
هاتةةة دةس ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()طةةوى: ذنةةان نةةةقوتس، عومةةةر  ()سةةودَى 

()  طوى: ذنك ل سةر زةالمَيت سو ب جسارةى كةفنت، ئينا دةستويرى ب قوتانا وان
 ذطةةرتس و طازنةةدة  ()دا، طةلةةةك ذنةةان دؤرمانةةدؤرَيت بنةةةماال ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى 

طةوى: طةلةةك ذنةا دؤرمانةدؤرَيت      ()زةالمَيةت سةو كةرن، ئينةا ثَيغةمبةةرَى سةودَى       
ئةوَيت ذنَيت سو دقوتس ئةو  ،َيت سو كرنزةالم ذبنةماال موحةممةدى طرتس و طازندة 

 .هةوةنةنة ذ باشَيت 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   -280 وعن عبِد اَّللَّ بِن عمرو بن العاا ريي اَّللَّ عنهما َأن رو ل اَّللَّ 
ُر َمتاعَها اَِْرَأُة الصَّاْلُة »وَوهللاَّي قال   ي ْ َِ نْ َيا َمَتاٌع  َو  رواه مَهللاي. « الدص
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و ذ عةبدول يَى كورَى عةمرَى كورَى عاسى سودَى ذ هةردويان رازى بيت طوى: 
دنيايَى ذنا  : دنيا سوشيةكا بةروةستة و باشرتيس سوشياطوى ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

  باشة.
 

 باب حق الزوج على املرأة -35
 بابةتآ مافآ زةالمى ل سةر ذنآ

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ ع تعاَل  قال 

 .(34)النَاء  من ارُةچ  ٺٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
و دظَيت ئةو ل بةر سزمةتا وان ئانكو ]بارَيت ذنانة  و زةالم سةركار و سةرثةرشتَيت كار

ذ بةر كو سودَى هندةك ب سةر هندةكان ئَيخستينة، و  [بارَيت وان رابس  و بس و ب كار
ََ سو [زةالم  ]ذ بةر كو   دمةزَيخس، ظَيؤا ذنَيت ضاك [د بةر واندا  ] ما

و ب ئةركَى سو رادبس د راستا  ] طوهدارَيت سودَى و زةالمَيت سونة [راست  كار ]
د ث ت  [زةالمَيت سو  ] بو مال و نامويسا [سودَيدا، و ثاشى د راستا زةالمَيت سودا 

عمرو بن اَح ا وأما اَحادُ  فمنها حدُ   .ويرا، ب هاريكارييا سودَى ثارَيزةرن
و حةديس طةلةكس ذ وان حةديسا عةمرَى كورَى ئةحوةسى بنَيرة  .الَابق ا الباب قبهللا 

 .د بابةتَى بةرى نوكةدا 276حةديسا ذمارة 
َّ  هللاِّ  عُ  -281 ِإَذا دَع  ا » َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   وع  ن أيب هُر  رة ري  ي اَّللَّ عن    ق  ال  ق  ال رو   ل اَّللَّ 

َها َلَعنتَها اِالئَِّةُ الرَُّجُل اْمرأََتُ  ِإََل   متفٌق عهللاي .« َحَّتَّ ُتْصبحَ  ِفَراِشِ  فهللَاْي َتَْتِِ  فَ َباو َغْبباَن َعهللَاي ْ
زةالمى  ئةطةرطوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 

داسوازا ذنا سو بو نظينا سو كر و نةهاتة دةس، و ب شةظ ذَى كةرب طرتى بوو، ملياكةى 
ََ دكةن هةتا   سثَيدة. ةََ دبيتلةعنةتان 

 «.َحَّتَّ ُتْصِبَح  َلَعنتَها اِالئَِّةُ  ِإَذا َنَتْ  اَِْرَأُة َهاِجَرةا ِفَراَي َزْوجَها» وا رواُة ِما  
ذنَى ب شةظ سو ذ نظينا زةالمَى  ئةطةرديدا يا بوسارى و موسلمى:  ظةطَيرةكاو د 

 سثَيدة. ةََ دبيتََ دكةن هةتا  (لةعنةتاننةفرةتان )سو دا ثاش ملياكةى 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  وا رواٍُة  َِ ي »قال رو  ُل اَّللَّ  بِيَ ِدِه َم ا ِم ن رَُج ٍل َُ ْدُع  اْمَرأَتَ ُ  والَّ ِذي نَ ْف

َها َحَّتَّ َُ ْرَي  َعْنها  طاا َعهللَاي ْ ِِ ََّماِء َوا  «.ِإََل ِفَراِشِ  فَ َتْأََب َعهللَاْيِ  ِإالَّ َكاَن الَّذي ا ال
طوى: ئةز ب وى كةمة يَى روحا مس د  ()ثَيغةمبةرَى سودَى : ظةطَيرةكَيداو د 

سةو   دةستيدا، نينة زةالمةك داسوازا ذنا سو بةو نظينةا سةو بكةةى، و ئةةو نةةهَيليت و      
 هةتا ئةو ذَى رازى دبيت. و نةرازيية سودَى يَى ذَى نةسوش ئةطةربدةستظة بةرنةدةى، 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي ق ال   -282 رة ريي اَّللَّ عن  أَُباا َأن رو ل اَّللَّ  ال »وعن أيب هُر
متفٌق عهللاي   وهذا لفظ « ََتَْذْن ا بَ ْيِتِ  ِإالَّ نِِذنِِ  َْحلص الْمَرَأٍة َأْن َتُص َم َوَزْوُجَها َشاِهٌد ِإال نِِْذنِِ   َوال 

 البخاري.
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طوى: نةدورستة بو  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 
بيت ب دةستويرا وى  ئامادةضو ذنان رؤذيا سونةى بطريت و زةالمَى وَى يَى بةرهةظ و 

 نةبيت، و نةدورستة دةستويريا كةسَى بو ماال وى بدةى، ب دةستويريا وى نةبيت.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   -283 ُ عنهم ا ع  ن الن  ُّ  ُكهللاصُِّ  ْي » وع ن اب  ن عم  َر ري  ي اَّللَّ

ََِمرُي رَاٍع  والرَُّجُل راعٍ  عهللاَ   َأْه ِل بَ ْيتِ ِ   واِ ْرَأُة راِعي ٌة عهللا   بْي ِ   راٍع  وُكهللاصُِّْي مَ  ٌل عْن رِعيَِّتِ   وا
 متفٌق عهللاي . « َزْوِجها ووَلِدِه  َفُِّهللاصُِّْي راٍع  وُكهللاصُِّْي مَ  ٌل عْن رِعيَِّتِ  
 ()ذ ثَيغةمبةرَى سةودَى   رازى بيتو ذ ئينب عومةرى، سودَى ذ هةردوويان 

سةو  َيةت ذَيةر ضةاظدَيريا    طوى: هةويس هةةمى ضةاظدَير و ثةارَيزةرن، و هةويس هةةمى ذ ي      
، مري و سةرؤك ضاظدَير و ثارَيزةرة، و زةالم ل سةر سةلكَى ماال سو ضاظدَير و بةرثرسس 

ثارَيزةرة، ذن د ماال زةالمَى سو و بضوكَيت ويدا ضاظدَير و ثارَيزةرة، ظَيؤا هويس هةمى 
 .بةرثرسس ضاظدَير و ثارَيزةرن، و هويس هةمى ذ يَيت ذَير ضاظدَيرييا سو

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -284 وع ن أيب عهللا  ي طهللَْا  ق ب  ن عهللا  يِّ ري ي اَّللَّ عن    َأن رو   َل اَّللَّ 
رواه الرتم  ذي والنَ  ائي  «. ِإَذا دع  ا الرَُّج  ُل َزْوجتَ  ُ  ِْلَاجتِ  ِ  فَ هللْاَتْأتِ  ِ  وِإْن َكانَ  ْ  َعهللاَ    الت َّنص   ر»ق  ال  

 وقال الرتمذي  حدُ  حَن ّحيح.
طةوى:   ()ذ ثَيغةمبةرَى سةودَى   ()كورَى عةَ  ةلقَىو ذ ئةبى عةَ ت

ل سةةر   ئةطةةر   سةو َيتةة دةس  هبةو هةوجةةييا سةو كةر بة  ب      زةالمى داسوازا ذنا سةو  ئةطةر
 تةنويرَى بيت.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   -285 ُ عن    ع  ن الن  ُّ  لَ  ْ  ُكْن  ُ  » وع  ن أيب هُر  رة ري  ي اَّللَّ

ُجَد ِلَزْوِجَها  َْ َََمْرُو اِْرَأة َأْن َت ََحٍد  ُجَد  َْ رواه الرتمذي وقال  حدُ  حَن «. آِمراا أَحداا َأْن ُ
 ّحيح. 

مس فةرمانا  ئةطةرطوى:  ()ذ ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 
 ضوبا سوجدةيَى دا فةرمانا ذنَى كةم بو زةالمَى سو ضوبا سوجدةيَي. ئَيكى كربا بو ئَيكى

ُ عنها قال   قال رو ل اَّللَّ  -286 َأَيص ا »َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  وعن ُأمِّ وهللامَة ريي اَّللَّ
هللَاِ   َِ ٍِ د  رواه الرتمذي وقال حدُ  حَن.« اْلَنََّة امرَأٍة ماَتْ  وزْوُجَها عنها را

طوى: هةر ذنةكا مر  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئوم سةلةمة 
 ضو بةحةشيَت. بيت و زةالمَى وَى ذَى رازى

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   -287 ُ عن    ع  ن الن  ُّ  ال » وع  ن مع  اِذ ب  ِن جب  ٍل ري  ي اَّللَّ
َا ُه  ِعْن َدِك تُ ْؤِذي اْمَرَأٌة  نْيا ِإالَّ قاَلْ  َزْوَجُتُ  ِمَن اْلُ ِر اْلِعنِي ال تُ ْؤِذُ  قَاتهللَاِك اَّللَّ  فَِإَّنَّ َزْوَجَها ا الدص

يٌل ُُؤِشُك َأْن ُُفارَِقِك ِإلَينا  ِِ  رواه الرتمذي وقال حدُ  حَن.« د
طةوى: نينةة ذنةةك     ()ذ ثَيغةمبةةرى   ()و ذ مةعازَى كورَى جةبةةَ  

 رةش ثةةةرييَيت ضةةاظطر و ضةةاظ ذ ذنةةا وى ئةطةةةرَي ةةينيت، ئمةةَى سةةو د دنيايَيةةدا بزةال
نَيزيكة و مَيظانة ل دةس تة ئةو تنَى نةبَيذيت: سودَى تو كوشتييَى نةئَي ينة، ب راستى 

 بو دةفمة هَيت.و دَى تة هَيليت 
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َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -288 د ري ي اَّللَّ عنهم ا ع ن الن ُّ  م ا » وعن ُأواَمَة بِن ُز
اِء  ََ َنةا ِهي َأَيرص َعهللَا  الرِِّجاِل  ِمَن النِِّ  متفٌق عهللاي . « ترْكُ  بْعِدي ِفت ْ

 ()ذ ثَيغةمبةرى  رازى بيتو ذ ئوسامةيَى كورَى زةيدى، سودَى ذ هةردوويان 
ل سةر زةالمان نةهَي ية )ئانكو ذن ب زيانرت ذ ذنان جةرباندن  وضث تى سو طوى: مس 

ذ هةمى جةرباندنان ب زيانرتة ل سةر زةالمى و دظَيت زةالمى ئاطةه ذ سو هةبيت دظَي 
 جةرباندنَيدا بس نةكةظيت(

 
 باب النفقة على العيال -36

 بابةتآ مةزخاندنآ ل سةر خةلكآ خؤ
و  .(233)البق رة  م ن ارُ ة چ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ     ۇ   ۇ چ قال ع تع اَل  

 بةةةةابَى بضةةةةويكى ل دويةةةةة شةةةةيانا سةةةةو، سةةةةوارن و ظةةةةةسوارن و جلكَيةةةةت ذنةةةةىَ        
ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ وقال تعاَل   ل سةرن، [دةيكا بضويكى  ]

يَى زةنطني بة  ل دويةة    .(7)الطال   من ارُ ةچ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ
تةةنط بة  ئةةو ذى ذ وى رزقةَى سةودَى داييةَى        زةنطينييا سو مبةزَيخيت، و يَى دةسةت 

مبةةةزَيخيت، و سةةودَى ذ وى ثَيظةةةتر ذ مرؤظةةى ناسوازيةةت يةةَى داييةةة مرؤظةةى، و ث ةةتى 
ی   ی  ی  ی  جئ  چ وق     ال تع     اَل  تةةةةةةنطاظييَى سةةةةةودَى دَى بةةةةةةرفرةهييَى دةى. 

 د سَيرَيةةةةةةدا مبةةةةةةةزَيخس   هةةةةةةةر ت ةةةةةةتةكَى هةةةةةةويس  و  .(39)و       بأ  م      ن ارُ      ةچحئ
 .[ض ل دنيايَى و ض ل ئاسرةتَى  ]، ئةو سةالتةكى ل شوينَى ددانيت [بكةنة سَير  ]

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي   -289 رة ريي اَّللَّ عن  قال  قال رو ُل اَّللَّ  ِدُنَ اٌر »وعن أيب هُر
ِِّنٍي  َوِدَُناٌر أَْنفْقتَ ُ  عهللاَ   أَنْ َفْقَتُ  ا وبيِل اَّللَّ   َْ ْقَ  ِبِ  َعهللَا  ِم َوِدَُناٌر أَنْ َفقَتُ  ا رقَ َبٍة  وِدَُناٌر تصدَّ

 رواه مَهللاي.« َأْههللِاَك  َأْعظُمَها َأْجراا الَّذي أَنْ َفْقَتُ  عهللَا  َأْههللِاَك 
طوى: دينارةك تة د  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 

دا مةزسانةةدبيت و دينةةارةك تةةة د ئازاكرنةةا كولةيةكيةة   ريكةةا سودَيةةدا مةزسانةةدبيت و 
، و دينةةارةك تةةة ل سةةةر مةةاال سةةو     تةةة كربيتةةة سةةةدةقة بةةو بةةةلنطازةكي     دينةةارةك

 تة ل سةر ماال سو مةزساندى. هةميان سَيرا وى مةزنرت ئةوة يا مةزساندبيت، يا ذ
 َوُُ َق  اُل ل     أيب عب  ِد ال  رَّ ن ثَ   ْ نَن بْ  ن ُلْ  ُدَد َم  ْ ََل رو   ِل اَّللَّ وع  ن أيب عب  ِد اَّللَِّ  -290

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   َأْفَب  ُل ِدُنَ  اٍر ُُ ْنِفُق  ُ  الرَُّج  ُل » َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال  ق  ال رو   ُل اَّللَّ 
ّْ  حاب  ا  ِدُنَ  اٌر ُُ ْنِفُق  ُ  َعهللاَ    ِعيالِ  ِ   َوِدُنَ  اٌر ُُ ْنِفُق   ُ  َعهللاَ    دابَّتِ  ِ  ا و  بيِل اَّللَّ  وِدُنَ  اٌر ُُ ْنِفُق  ُ  عهللاَ    َأ

 رواه مَهللاي. « وِبيِل اَّللَِّ 
و ذ ئةبى عةبدول ى و دبَيذنَي: ئةبى عةبدولرةمحان سةوبانَى كورَى بوجدودى 

ب سَيرتريس طوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ئازاكريَى ثَيغةمبةرَى سودَى 
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كَيت سو دمةزَيخيت، و ئةو دينارة ل سةر بضوي يا مرؤظ دمةزَيخيت، ئةو دينارة دينارا 
ل سةر دةوارَى سو يَى د رَيكا سودَيدا دمةزَيخيت، و دينارَى ل سةر هةظالَيت سو يَيت  يا

 سةزايَى دمةزَيخيت.
ُ عنها قَاَلْ   قهللا ُ  اي رو  َل اَّللَِّ  َه ْل ِل  -291 َأْج ٌر ا ب ِن أيب وعن ُأمِّ وهللَاَمَة ريي اَّللَّ

ُ  بتَ ارَِكِتهْي َهَِّ َذا وَهَِّ َذا  ِإَّنَّ ا ُه ْي ب ِِنَّ   فق ال   َْ نَ َع ْي لَ ِك َأْج ُر م ا » وهللَامَة َأْن أُْنِفَق عهللَاْيِهْي  َوَل
 متفٌق عهللاي .« أَنْ َفْقِ  عهللَايِهي 

طوى: مس طوى يا ثَيغةمبةرَى سودَى ئةرَى سَير بةو   ()و ذ ئوم سةلةمة 
دا هةية ئةز ل سةر وان دمةزَيخم و ئةز وان ناهَيلم هَيظة يسةلةمةبابَي مس د بضويكَيت 
و نةظيَيت ئةز هةةر دَى دةمةَي(    سَير تَيدا هةبيت يان نة، مس بظَيت دَيو هَيظة بضس )

ََ يةا تةة ل بةةر وان مةزسانةدى بةو تةة        ضو نكى ب راست ئةو بضويكَيت منس، طوى: بةة
 سَيرة.

ْمناُه ا َأوَّل وعن و عد ب ن أيب وقَّ اا ر  -292 ي ي اَّللَّ عن   ا حِدُثِ ِ  الطَُّ  ِل ال ِذي قَ دَّ
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ق ال ل     َتِغ ي » اْلَِِّتاِب ا َنِب النِِّيَِّة َأنَّ رو ل اَّللَّ  َوِإنَّ َك لَ ْن تُ ْنِف َق نَ َفَق ةا تَ ب ْ

 متفٌق عهللاي . « امرأَِتَك  ِ َا َوجَ  اَّللَّ إالَّ ُأِجْرَو  ا َحَّتَّ ما ََتْعُل ا ا
د حةديسا سو يا درَيةذدا ئةةوا مةة     ()و ذ سةعدَى كورَى ئةبى وةققاسى 

طوى: ب راستى  ()دةسثَيكا ظَى كتَيبَى د بابةتَى ئنيةتَيدا ئينايى ثَيغةمبةرَى سودَى 
ب سودَى بو تة  ئةطةرتة رازيبوونا سودَى بيت  مةزاستنةكَى تو مبةزَيخى مةرةما نينة

 سَير نةنظيسيت، حةتا ئةوا تو دكةية د دةظَى ذنا سودا ذى.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   -293 َْ  ُع ٍد اْلبَ  دِريِّ ري  ي اَّللَّ عن     ع  ن الن  ُّ  وع  ن أيب َم

 متفٌق عهللاي .« ِإَذا أَنْ َفَق الرَُّجُل عهللا  َأْههللِاِ  نفَقةا ْحَتَُبها َفِهي َلُ  ّدَقٌة »
زةالم ب  ئةطةرطوى:  ()ذ ثَيغةمبةرى  ()ةدرى و ذ ئةبى مةسعودَى ب

 ا مبةزَيخيت، ئةو بو سةدةقةية.َيرَى مةزاستنةكَى د بةر ماال سودئنيةتا س
َّ هللاِّ  وعن عبِد اَّللَِّ بِن عم رو ب ِن الع اا ري ي اَّللَّ عنهم ا ق ال  ق ال رو  ُل اَّللَّ  -294
 حدٌُ  ّحيٌح رواه أَب  داود وغريه. « َكفي ِنِْرِء ِإْااا َأْن َُُبيَِِّن َمْن ُُق ُو   » عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي

و ذ عةبدول يَى كورَى عةمرَى كورَى عاسى سودَى ذ هةردويان رازى بيت طوى: 
طوى: بةسى مرؤظييةة طونةةه ئةةوَى سودانكرنةا وى ل سةةر بةةرزة        ()ثَيغةمبةرى 

 بكةى.
 «.َكفي ِنِْرِء ِإْااا َأْن َْحِْبَه َعمَّْن َيهللِاُك ُق َتُ    » ّحيح  مبعَناُه قالورواه مَهللاي ا  

و موسلمى د سةحيحا سودا ب رامانا وَى ظةطَيراية طوى: بةسى مرؤظيية طونةه 
 قويتَى يَى ل بةر دةستَى سو ظةطريت و نةدةتَي.

َّ هللاِّ   -295 رَة ريي اَّللَُّ عن  َأن الن َُّّ  َم ا ِم ْن ُ ْ ٍم » عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال  وعن أيب هُر
ُر   َِ َق ُل ار هللافاا  ُو َِ الهللاَُّهيَّ ُُْصِبُح اْلِعَباُد ِفيِ  ِإالَّ مهللَاَِّاِن َُ ْنزالِن  فَيق ُل َأحُدُاا  الهللاَُّهيَّ َأْعِخ ُمْنِفقاا 

ِّاا تَ هللَافاا  َِ  متفٌق عهللاي .« َأْعِخ ُِمْ
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طوى: نينة رؤذةكَى  ()سودَى طوى: ثَيغةمبةرَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 
بَيذيت يا ةى نةهَينة سوارَي، ئَيك ذ وان د دوو ملياك ئةطةرسثَيدة ل بةندةيان ببيت، 

و نةةدةى  بَيذيت: يا سودَى يةَى  شوينَى بدَى و يَى دى د  ددةىو  دمةزَيخيتسودَى يَى 
 طرتى نةمانَى بدَي.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  -296 َص ْفهللَا  » ق ال  وعن  ع ن الن ُّ  ي ْ ٌر ِم َن اْلي ِد ال َِ اْليَ ُد اْلُعهللْاي ا 
تَ ْغنِ  َْ َتِعفْ   ُُِعفَُّ  اَّللَُّ  وَمْن َُ َْ ُر الصََّدَقِة َما َكاَن َعْن َظْهِر ِغَ   وَمْن َُ ي ْ َِ  ُُ ْغِن  واْبَدْأ مبن تَ ُع ُل  َو

 ُ  رواه البخاري.« اَّللَّ
طوى: دةستَى بلند و ددةى ذ دةستَى نزم و  ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 

يةةَى تةةو ذ  تةةة ونَيزيكةةى بكةةة يةةَي يةةَى   دةسةةتو ذ وى دسوازيةةت و وةردطريةةت ضةةَيرتة 
 ، و باشرتيس سةدةقة ئةوة يا مةرؤظ ل كراسةَى بَيمنةةتيَى ددةى   سودانكرنا وى بةرثرس

ََ سةو دةردئَيخيةت، ث ةتى ت      ب  )ئانكو  َيةرا سةو  سَيرتريس سةدةقة ئةوة يةا مةرؤظ ذ مةا
ب و ماال سو دهَيليت( و هةركةسَى قةناعةى و دلثاكييَى خبوازيت، سودَى دَى دلثاك و 

ََ وى(  قةناعةةةى ئَيخيةةت، و هةركةسةةَى زةنطينييةةَى ل سةةو ئاشةةكرا كةةةى سةةودَى دَى )د
 زةنطني كةى.



   رياض الصاحلني

 
159 

 باب اإلِنفاق مما حيبُّ ومن اجليِّد -37
 بابةتآ مةزاختنا ذ يآ بظيَت و ذ يآ باش

. ب (92)آل عمران  من ارُةچ  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پچ ال ع تعاَل  ق
 [د رَيكا سودَيدا  ]راستى، هويس ناطةهنة راستييا قةىييَي، هةتا هويس وى نةمةزَيخس 

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ وق ال تع  اَل   حةةذَى دكةةن.   كيةَى هةويس طةلةة   

م    ن )البق   رة   چڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
طةةةَ سةةودان بةةاوةران ذ حةةةالل باشةةَى هةةةوة ب دةسةةت سوظةةة ئينةةايى و      .(267ارُ  ة

د رَيكةا سودَيةدا    ]ثةيداكرى، و ذ وى يَى مة بو هةوة ذ ئةةردى دةرئَيخسةتى مبةةزَيخس    
 ر.و يَى بَيخَير ذَى نةكةنة سَي [بدةن 

عن  َأْكَثر اََْنَصاِر ِنِِدَُنِة عن أَنه ريي اَّللَّ عن  قال  َكاَن أَبُ  طهللَْاَحَة ريي اَّللَّ  -297
َّ  هللاِّ  عُ  َْ  ِجِد وك  اَن رو   ُل  َْ  تَ ْقِبهللَاَة اِ َرح  اَء  وَكانَ  ْ  ُم  َم  االا ِم  ْن َْنْ  ٍل  وََك  اَن َأَح  بص َأْم الِ  ِ  ِإلَْي  ِ  بَ ي ْ

هللُاَها َوُْش     رُب ِم     ْن م     اٍء ِفيَه     ا طَيِِّ     ٍب قَ     اَل أَنَ     ٌه  فهللَامَّ     ا نَزلَ     ْ  َه      ُِ  ِذِه ارُ     ُة َعهللَاْي     ِ  وَو     هللاَّي ُ     ْد
  َلْن تَ َناُل ا اْلرِبَّ حَّتَّ تُ ْنِفُق ا ِمَّا حتُِبص َن   َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي فقال قام أَبُ  طهللَْاَحَة ِإَل رو ل اَّللَّ 

َوِإنَّ َأَح بَّ َم اِل  بص  َن َلْن تَ َناُل ا اْلرِبَّ حَّتَّ تُ ْنِفُق ا ِمَّ ا حتُِ  اي رو َل اَّللَّ ِإنَّ اَّللَّ تَ َعاََل أَنْ َزَل َعهللَاْيَك  
رَها ِعْن د اَّللَّ تع اَل  َفَب ْعها اي رو  ل اَّللَّ  ِْ َّدَقٌة َّللَِّ تَ َعاََل َأْرُج  ِبرََّها وُذ َرَحاَء  وِإن ََّها  حْي ُ   ِإَِلَّ بَ ي ْ

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   ٍْ  ذلِ َك َم اٌل رَاب حٌ » َأرَاَك اَّللَُّ  فقال رو ل اَّللَّ    ذلِ َك َم اٌل رَابِ ٌح  َوقَ ْد بَ 
ََقْ َرِبنَي  َََّمَها « ِعْعُ  َما قُ هللْاَ   َوِإِنِِّ َأَرى َأْن ََتَْعهللَاَها ا ا فقال أَبُ  طهللَْاَحَة  َأفْ َعُل اي رو َل اَّللَّ  فَ َق

ِ . متفٌق عهللاي .  أَبُ  طهللَْاَحَة ا َأقَارِِبِ   َوَبِن َعمِِّ
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو  هللاَّي نلب  اِء « رَاُ  حٌ » و « رَاب  ٌح » ُروي ا الص  حيحني «  م  اٌل رَاب حٌ   » وق لُ ُ  

َرَحاُء » اِ حدِة ونلياِء اِثناِة  َأْي رَاٌُح َعهللَاْيَك نَ ْفُعُ   و   .َحِدَُِقُة َْنٍْل  وروي بَِِّر الباِء َوفتِحها« بَ ب ْ
ذ ئةنسةاران ثةرت هةةميان دار     ()طوى: ئةبو تةحلةة   ()ذ ئةنةسى 

ََ وى يَى ذ هةميان سوشظيرت بو وى بيستانَى بةيروحْا   قةس  ل مةدينَى هةبوون، و ما
دضةو   ()، و ثَيغةمبةةرَى سةودَى   ()بوو، و دكةفتة قيب  مزطةةفتا ثَيغةمبةةرى   

ظةدسوار و يا ئاظ شريس بوو، ئةنةسى طوى: دةمَى ئةظ ئايةتة هاتية  دناظدا و ذ ئاظا وى
د رَيكا  ]ب راستى، هويس ناطةهنة راستييا قةىييَي، هةتا هويس وى نةمةزَيخس  سوارَي:
دةس ثَيغةمبةةرَى  هاتةة  ئةةبو تةحلةة رابةوو     حةةذَى دكةةن.   كيَى هويس طةلة [سودَيدا 
ب ، سودايَى مةزن ل سةر تة ئيناية سوارَي: و طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَي ()سودَى 

 [د رَيكا سودَيدا  ]راستى، هويس ناطةهنة راستييا قةىييَي، هةتا هويس وى نةمةزَيخس 
ََ مس يَى ثرت ئةز حةذَى دكةم بةير حةذَى دكةن. كيَى هويس طةلة حائة و ئةز بو وو ما

 ئةةةىودَى دكةةةم، سةةودَى دكةمةةة سةةةدةقة هيظيةةا سَيةةرا وَى و شةةوينا وَى ل دةس سةة      
 ()بَيخة د وى جهيدا يَى سودَى ني ا تة داى، ثَيغةمبةرَى سودَى  ثَيغةمبةرَى سودَي

سَيرا ظى ماَ ضةندا  وطوى: ئوو ئةظة مالةكَى ب فايدةية ئةظة مالةكَى ب فايدةية، )ئانك
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ََ بوو كا تة ض طوى: و ئةز دبينم تو بدةية مرؤظَيت سةو، ئةةبو تةحلةة     مةزنة( مس طو
و ئةةةبو تةحلةةةى د ناظبةةةرا مرؤظَيةةت سةةو و   طةةوى: دَى وةكةةةم يةةا ثَيغةمبةةةرَى سةةوديَ 

 .كورمامَيت سودا بةالظكر
 
بطاعة اهلل تعاىل  بيان وجوب أمره وأوالده املميزين وسائر من يف رعيته -38 

 ، وتأديبهم، ومنعهم من ارتكاب مَنْهِيّ عنهونهيهم عن املخالفة
بابةتآ دياريكرنا ثيَدظيا فةرمانكرنا بضويكيَت خؤ ييَت بسثؤر  و هةمى ييَت ذيَر 

ب وان ذ نةطوهداريآ و  ثاشظةليَداناضاظديَريا وى ب طوهداريا خودآ و 
 وان ذ كرنا تشتةكآ نةهى ذآ هاتية كرن ثاشظةليَدانارةوشتئيَخستنا وان و 

و ئةمرَى  .(132)ط    من ارُة چ  ۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭچ  قال ع تعاَل 
وق ال تع اَل  ب نظَيةذَى بكةة، و تةو ذى ل سةةر يةَى بةةردةوام بةة         [ملةتَى سو  ]ماال سو 

طةَ سودان باوةران سو  .(6)التحرمي  من ارُة چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  چ
 .بثارَيزن ىو مالَيت سو ذ ئاطر

رَة ريي اَّللَّ  -298 ذ وعن أيب هُر ْرةا ِمْن  اْلَُن بُن عهللايِّ  عن  قال  أَِ ُهما َْ ريي اَّللَّ عن ْ
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   ِر الصَّدَقِة َفجعهللاَها ا ِفيِ  فقال رو ُل اَّللَّ  ْْ  ِإْرِم ِ َا  َأما عهللِاْمَ  » َْ ْْ ُك ُك

َِّ ال أْنُكُل الصَّدقَة    ْْ » وق ل     متفق عهللاي  .« َأ ْْ كِ  ُ َق اُل بََِّ رَِها ُُق اُل ِنْو َِّاِن اْلَ « كِ  اِء  ُو
َتقَذرَاِو  وَكاَن اْلَُن ريي اَّللَّ عن  ِّبياا. َْ ُِ   من الت َّْنِ ُِن وهَي كهللامُة زَْجر لهللاصَُِّّّ عن ا

طوى: حةسةنَى كورَى عةَ سودَى ذ هةدوويان رازى  ()ذ ئةبى هورةيرة 
 ()، ثَيغةمبةرَى سةودَى  دادةظَى سود بيت قةسثةك ذ قةسثَيت زةكاتَى راكر و كرة 

 طوى: كخ كخ، باظَيذة، ما تة نةزانية ئةم زةكاتَى ناسويس.
  «إِ ال حتَِلص لَنا الصَّدقُة » وا رواٍُة  

  ديدا: ب راستى زةكاى بو مة نةدورستة ظةطَيرةكاو د 
ََو  د  ربي  ِب رو   ل  -299 اَّللَّ وع  ن أيب حْف  ٍص ُعَم  ر ب  ن أيب و  هللَامَة عب  ِد اَّللَّ ب  ِن عب  ِد ا

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  وَكانَ ْ  َُ  ِدي  َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال  ُكْن  ُ  ُغالم اا ا حْج ِر رو  ل اَّللَّ 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   اي غُ  الُم و  يِّ اَّللََّ تع  اَل  وَُك  ْل » َتِط  يُش ا الصَّ  ْحَفِة  فق  ال ِل رو   ُل اَّللَّ 

تَ ُدوُر ا نَ  اِحي «  وَتِط يش  َفم ا زَالَ ْ  تهللِْا َك ِطْعم يت بْع ُد. متف ٌق عهللاي  .« ا ُهللاي َك بِيِميِنَك  وُكل ِمَّ 
 الصَّفَحِة.

و ذ ئةبى حةفسى عومةرَى كورَى ئةبى سةلةمة عبدول يَى كورَى عةبدلئةسةدى 
طةوى: ئةةز جةةحَيلوك بةووم و ل دةس ثَيغةمبةةرَى       ()نةظسيَى ثَيغةمبةرَى سودَى 

 ()، دةستَى مس ل دؤر سَينيكَى دزظرى، ئينا ثَيغةمبةرَى سةودَى  ()سودَى بووم 
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يةَى راسةتَى خبةو، و ذ     طوى: يا جةحَيلوك ناظَى سةودايَى مةةزن بينةة، و ب دةسةتَى سةو     
 »  سوارنا مس يا وةساية.  ةبةرؤكا سو خبو. ذ هنطى وةر

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -300 وع  ن اب  ن عَم  ر ري  ي اَّللَّ عنهم  ا ق  ال  عع    رو   ل اَّللَّ 
َماُم رَاٍع  ومَ  ٌل َع ْن َرِعيَّتِ ِ   والرَُّج ُل رَاٍع ا » ُق ل   َِ ُكهللاصُِّْي راٍع  وُكهللاصُِّْي مَ  ٌل عْن رِعيَِّتِ   وا

ا بْي  ِ  َزْوِجَه  ا ومَ    لة ع  ْن رِعيَِّتَه  ا  واْلَ  اِدُم رَاٍع ا م  اِل  ِعي  ةٌ َع  ْن َرِعيَّتِ  ِ   واِ  ْرَأُة راَأْههللِا  ِ  ومَ    ٌل 
 متفٌق عهللاي .« ويِِِّدِه ومَ  ٌل َعْن َرِعيَِّتِ   فُِّهللاصُِّْي راٍع ومَ  ٌل عْن رِعيِت ِ 
مةس طةول ثَيغةمبةةرَى    طوى:  رازى بيتو ذ ئينب عومةرى، سودَى ذ هةردوويان 

دطوى: هويس هةمى ضاظدَير و ثارَيزةرن، و هويس هةمى بةرثرسس ذ  ()سودَى بوو 
، مري و سةرؤك ضاظدَير و ثارَيزةرة، و زةالم ل سةر سةلكَى ماال هةوةيَيت ذَير ضاظدَيريا 

ذن د ماال زةالمَى سو و و ، وىذ يَيت ذَير ضاظدَيريا  و بةرثرسة سو ضاظدَير و ثارَيزةرة
و سزمةتكار  ، وَىذ يَيت ذَير ضاظدَيريا  و بةرثرسة َيزةرةبضويكَيت ويدا ضاظدَير و ثار

ظَيؤةا   وى،ذ يَيةت ذَيةر ضةاظدَيريا     ضاظدَير و ثارَيزةرة دماال سةردارَي سودا و بةرثرسة
 .هةوةذ يَيت ذَير ضاظدَيريا  و ثارَيزةرن، و هويس هةمى بةرثرسسهويس هةمى ضاظدَير 

ِه ري ي اَّللَّ عن   ق ال  ق ال رو  ل اَّللَّ وعن عمرو بن ُش ْعيب  ع ن أَبي    ع ن  -301 َج دِِّ
َها َوُهْي أَبْ َناُء » َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   ُمُروا َأْوالدُكْي ِنلصَّالِة وُهْي أَبْ َناُء وبن ِوِننَي  واْيرِبُ هْي عهللَاي ْ

نَ ُهْي ا اَِباجِن   حدٌُ  حَن رواه أب  داود ِنوناٍد حٍَن.« َعْشِر  وفرَُّق ا بي ْ
رازى و ذ عةمرَى كورَى شوعةيبى ذ بابَى سو، ذ باثريَى سو، سودَى ذ هةردوويان 

طةوى: فةةرمان و ئةةمرَى بضةويكَيت سةو ب كرنةا        ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  بيت
نظَيذان بكةن، و ئةو حةفت ساَ، و سةرا نةكرنا نظَيذان بقوتس و ئةو دةه ساَ و جهَيت 

 اكةن.ذَيك جود )جهَيت نظستيَن( وان
َّ هللاِّ  عُ  -302 َرَة بِن َمْعبٍد اْلَهِِنِّ ريي اَّللَّ عن  قال  قال رو ل اَّللَّ  وعن أيب ثُرََّة َوب ْ
َه  ا ابْ  َن عْش  ِر ِو  ِننَي » َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   ََ  ْبِن ِو  ِننَي  َواْي  رِبُ ُه عهللَاي ْ ح  دُ  « َعهللاُِّم   ا الصَّ  َُّّ الصَّ  الَة ِل

 حدُ  حَن. حٌَن رواه أَب  داود  والرتِمذي وقال 
طةةوى:  ()و ذ ئةةةبى سةةورةييةيَى سةةةبرةتَى كةةورَى مةعبةةةدَى جوهةةةنى   

طوى: حةفت ساليَى نظَيذَى ني ا بضويكى بدةن، و دةه ساليَى  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
 ل سةر نةكرنا نظَيذَى بقوتس.

 «.مُروا الصََُّّّ ِنلصَّاَلِة ِإَذا بَ هللَاَغ َوْبَن ِوِننَي » وَلْفُظ أيب داُود  
طةه تة حةةفت   ئةطةربضويكى ب نظَيذى بكة  فةرماناو بَيذةيا ئةبى داوودى:  
  ساالن. 
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ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  چ ق        ال ع تع         اَل  

ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  

و هويس سةودَى بثةرَيسةس و ضةو هةوطر و      .(36ارُ ة)النَاء  م ن  چ ھ  ے  ے
دطةةل كةةس و كةار و     [ديسةا   ]هةظبةران بو ضَى نةكةن، و دطةل دةيبابان د ضاك بةس  

سَيوى و بةلنطاز و جريانَيت دبنة مرؤظَيت هةوة، و جريانَيت ضو مرؤظانى دطةل هةوة 
 .نةيى و رَيظينط و بةندةيَيت هةوة

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وع  ن اب  ِن عم  َر وعائش  َة  -303 ري  ي اَّللَّ عنهم  ا قَ  اال  ق  ال رو   ُل اَّللَّ 
يِِن ِنْلاِر حَّتَّ ظََننُ  أَنَُّ  ويُ َ رِِّثُُ  » وَوهللاَّي   ِّ  متفٌق عهللاي .« َما زَاَل ِجرْبُُِل ُُ 

طةةةوتس:  رازى بيةةةتو ذ ئةةةينب عومةةةةرى و عائي ةةةايَي، سةةةودَى ذ هةةةةردوويان    
دكر هةتا ل مس يلى فةرمان و ئةمر ب جريانى طوى: هةر جل ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

 .جريان دَي بيتة مرياتطرَى جريانَى( ئانكو) مس هزر كر دَى مرياتطرييا وى كةى
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -304 اَي َأَن » وع ن أيب ذرِّ ري  ي اَّللَّ عن    ق  ال  ق ال رو   ل اَّللَّ 

 رواه مَهللاي.« َماَءها  َوتَ َعاَهْد ِجريَاَنَك ذرِّ ِإذا طََبْخَ  َمَرَقةا  فََأْكِثْر 
 ئةطةرطوى: يا ئةبا زةِر  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى زةِرى 

 .(بو ببة )ئانكو هندةكَى تة ئاظك لَينا ئاظا وَى زَيدةكة، و جريانَى سو ث كداركة
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ   َّاِن  وا رواُة ل  عن أيب ذرِّ قال  إن ِهللايهللاي  ِإذا طبْخَ  َمَرقاا » وَوهللاَّي َأْو

َها مبْعُروٍر  ُهْي ِمن ْ ب ْ ِّ  «.فََأْكِثْر َماَءُه ُثَّ اْنظُْر َأْهَل بَ ْيٍ  ِمْن ِجرياِنَك  فََأ
ََ مس ثَيغةمبةةرَى   ()ديدا يا وى ذ ئةبى زةِرى  ظةطَيرةكاو د  طوى: هةظا

تة ئاظك لَينا ئاظا وَى زَيدةكة، ثاشى بةرَى سو بدة  ئةطةرئةمرَى مس كر:  ()سودَى 
 سةلكَى مالةكَى ذ جريانَيت سو، و قايدة ذَى بطةهييَن.

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي ق   ال   -305 واَّللَِّ ال » وع   ن أيب هُر   رة ري   ي اَّللَّ عن     َأن الن   ُّ 
 متف   ق عهللاي    . «الَّ   ذي  ال أْيم   ُن ج   ارُُه بَ َ ائَِق   ُ    »   ق   ال ِقي   َل  م   ْن اي رو    َل اَّللَِّ « واَّللَِّ ال ُُ    ْؤِمُن  ُُ    ْؤِمُن  

  اْلَغَ اِئل َوالشصرصورُ « اْلَب اِئُق »
طوى: ئةز ب سودَى  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 

كةم باوةريا راسةت و دورسةت نةئينايةة، ئةةز ب سةودَى كةةم باوةريةا راسةت و دورسةت          
سرابةى و سرابكاريةا وى   ذ  يا ثَيغةمبةرَى سودَي؟ طوى: يَى جريانةَى وى نةئيناية، طوتس: كَى 

 نةبيت. ئَيمس
ُُِل اْلنَّة َمْن ال أْيمُن جارُُه » وا رواُة َِهللاٍي      «..بَ ائِقُ  ال َُْد

موسلميدا: ناضيتة بةحةشتَى يَى جريانَى وى ذ سرابى و سرابكاريا  ظةطَيرةكاو د 
  وى ئَيمس نةبيت.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي   -306 ََ اَء اَُِ هللِاَماِو ال حَتِْق َرنَّ » وعن  قال  قال رو ل اَّللَّ  اَي ِن
  عهللاي . متفقٌ « جارٌَة ْلارِِتَا َوَلْ  ِفْرَوَن َشاٍة 
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طوى: يا ذنَيت موسلمان، كةس ذ هةةوة سةةدةقا    ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرى 
 سو مسا طيسكى بيت. ئةطةرجريانا سو كَيم نةدانيت 

َش َبةا  -307 َِ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال  ال ََيَْنْن ج اٌر ج ارَُه َأْن ُْغ ِرَز  وعن  َأن رو ل اَّللَّ 
َه ا مْعِرِي نَي  واَّللَِّ َرم نيَّ   ا ب نْيَ َأْكتَ اِفُِّْي. متف ٌق ُثَّ َُ ُق  ُل « ا ِجدارِِه  أَب   هُر رة  َم اِل َأرَاُك ْي عن ْ

َشبُ  » ُروى  عهللاي . نلت َّْن ِ َُن َعهللاَ   اإِلفْ  َراِد . وق ل    م اِل « َِشَبةا » نإِلَياَفِة واْلْمِن  وُرِوي « َِ
َص  َها ُمْعِرِينَي  ُعِن عْن هِذِه ال  نَِّة.َأرَاُكْي عن ْ

طةةوى: بةة  جةةريان جريانةةى ندةتةةة ثةةاش    ()سةةودَى وى، طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى ذ 
سَيرة هةويس ث ةتا سةو     طوى: هةوةى بقوتيت. ثاشى ئةبو هورةيرةداركةكَى ل ديوارَى وى 

ئةةةمرَى  ئةةانكو) هةةةوةدا ناظبةةرا هاظَيذمةةة د  سةودَى كةمةةة دىَ ددةنةة ظةةَى سةةونةتَى ئةةةز ب  
هةةوةدا، دا هةةوة    ناظبةرائةز بو هةوة دبَيذم و دهاظَيذمة د  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

 ؤةى نةمينس(.َيضو ه
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   -308  َم  ْن َك  اَن ُُ   ْؤِمُن نَّللَِّ َواْليَ   ْ ِم » وعن    َأن رو   ل اَّللَّ 

ِِ ِر  فَ ال ُُ  ْؤِذ َج ارَُه  َوَم  ْن َك ان ُُ  ْؤِمُن ِنَّللَِّ واْليَ  ْ ِم  ارِ ِر  فَ هللْايِّ  رِْم َي ْيفُ   َوَم ْن َك اَن ُُ   ْؤمُن ِنَّللَِّ ار
  ُِّْ َْ رْياا َأْو لَِي َِ ِر  فَ هللْايَ ُقْل  ِِ  متفٌق عهللاي .« َواْلي ِم ار

طوى: يَى باوةرى ب سودَى و رؤذا قيامةتَى  ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 
و رؤذا قيامةتَى هةبيت  هةبيت ب  ئةزيةتا جريانَى سو نةكةى، و يَى باوةرى ب سودَى

ب  قةدرَى مَيظانَى سو بطريةت، و يةَى بةاوةرى ب سةودَى و رؤذا قيامةةتَى هةةبيت بة         
 ئاسفتنا سَيرَى بَيذيت يان سو بَى دةنط كةى.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -309 َم ْن »وعن أيب ُشرُْح اْلُزاعيِِّ ريي اَّللَّ عن  َأن النُّ 
ِِ  ِر فَ هللْاُيِّْ  رِْم َك  اَن ُُ  ؤِمُن نِ  َِ  ْن إَِل ج  ارِِه  وم  ْن َك  اَن ُُ   ْؤِمُن ِنَّللَِّ والي   ِم ار ِِ  ِر  فَ هللْاُيح َّللَِّ واْلي  ْ ِم ار

  ُِّْ  َْ َِ  رْياا َأْو لِي رواه مَ  هللاي    ذا الهللاف  ظ  « َي  ْيفُ   وم  ْن ك  اَن ُ  ؤمُن نَّللَِّ والي   ِم ارِ  ِر فَ هللْايَ ُق  ْل 
 وروى البخاري بعب . 

طوى: يَى  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()وزاعى و ذ ئةبى شورةةَى س
باوةرى ب سودَى و رؤذا قيامةتَى هةبيت ب  باشةيَى دطةةل جريانةَى سةو بكةةى، و يةَى       
باوةرى ب سودَى و رؤذا قيامةتَى هةبيت ب  قةدرَى مَيظانَى سو بطريت، و يَى باوةرى 

 ب سودَى و رؤذا قيامةتَى هةبيت ب  ئاسفتنا سَيرَى بَيذيت يان سو بَيدةنط كةى.
ريي اَّللَّ عنها قال   قهللا   اي رو ل اَّللَّ ِإنَّ ِل َجاَرُِْن  فَ ِإَل َأِّهم ا  وعن عائشة -310
 رواه البخاري.« إَل َأْقر ِما ِمْنك ننا » ُأْهِدى  قال  

طوى: مس طوى يا ثَيغةمبةةرَى سةودَى مةس دوو جريانَيةت      ()ذ عائي ايَى 
 بو تة نَيزيكرت.وَي هَى دةرطة يا؟ طوى: بدة ذ وان  هةيس، ئةز دياريَى بدةمة كَي

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -311 وع  ن عب  ِد اَّللَّ ب  ن عم  ر ري  ي اَّللَّ عنهم  ا ق  ال  ق  ال رو   ل اَّللَّ 
ي ْ  ُر اْل  ريان ِعْن  َد اَّللَّ تع  اَل ِي ْ  ُرُهْي » وَو  هللاَّي   َِ ي ْ  ُرُهْي لص   اِحِبِ   و َِ ََّ  حاب ِعْن  َد اَّللَِّ تع  اَل  ي ْ  ُر ا َِ
 حدُ  حَن.  رواه الرتمذي وقال « ْلارِِه 
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و ذ عةبدول يَى كورَى عومةرى سودَى ذ هةردوويان رازى بيت طوى: ثَيغةمبةرَى 
ََ سةو ضةَيرت و        ل  ضةَيرتيس هةةظال  طةوى:   ()سودَى  دةس سةودَى ئةةوة يةَى بةو هةةظا

 دةس سودَى ئةوة يَى بو جريانَى سو ضَيرت.ل  جريانرتيس ضي
 

 باب بر الوالدين وصلة األرحام -40
 باشييا دطةل دايبابان و باشيكرنا مرؤظينييآبابةتآ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  چ    ق        ال ع تع        اَل

ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  

و هويس سةودَى بثةرَيسةس و ضةو هةوطر و      .(36)النَاء  م ن ارُ ة چ ھ  ے  ے
دطةةل كةةس و كةار و     [ديسةا   ]هةظبةران بو ضَى نةكةن، و دطةل دةيبابان د ضاك بةس  

سَيوى و بةلنطاز و جريانَيت دبنة مرؤظَيت هةوة، و جريانَيت ضو مرؤظانى دطةل هةوة 
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    چ  وق      ال تع      اَلنةةةةةةةيى و رَيظيةةةةةةنط و بةنةةةةةةدةيَيت هةةةةةةةوة،   

و هويس ثارَيزكارييا سودَى بكةن، ئةوَى هويس ب ناظَى وى  .(1)النَاء  من ارُةچٹ
ڤ  چوقال تعاَل   .[نةقةتينس  ]ت تان ذ ئَيكدوو دسوازن، و ه يارى مرؤظانييَى بس 

ئةون ئةوَيت يا سودَى  [و ئاقلدار  ]  .(21)الرعد  من ارُة چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  
 .[وةكى مرؤظاتييَى و ضاظدَيرييا ئَيتيم و هةذاران  ]فةرمان ثَى دايى، دطةهيننة ئَيك 

و مةة ئةةمرَى مرؤظةان     .(8)العنِّب و  من ارُةچ  ٺ  ٺ     ٺ   ٺچ وقال تعاَل  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ  وقال تعاَل  يَى كرى، قةىى و باشييَى دطةل دةيبابَيت سو بكةن 

ڱ  ڱ    ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  

ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

هةويس ثةرسةتنا وى ب   فةرمانا دايةى  و سودايَى تة  .(24 23)االو راء چۈ          ٴۇ   ۋ  
ل دةس تة ثري  وهةردو ، و ئةطةر ئَيك ذ وان ياند قةنج بس انو دطةل دةيباب ،تنَى بكةن

كو تو وةستيان و بَيزارييةا   ]ذى  ((سوئ)) وان نةبَيذة [دا واند سزمةتكرنا  ]تو  ،بوون
 [ ((َ وس ئة وئة ))شوينا  ] بة ونةثاشظة ل وان نةسوِرة و وان و  ،[ ديار بكةىذ وان سو 

زَيدة دلوظانييَى د بكة. و سو زَيدة بو وان ب كَينة و وان ئاسفتنةكا نةرم و جوان دطةل 
و بينةة دةس سةو   وان ب ةكَينة، و  سةو  زَيدة سو بو وان نةةرم بكةة و    ]بكة راستا واندا 
و بَيذة:  [سوظة ئينايى و سودان كرى  تو ب بةر اتىبضويكوان ب هةروةكى  ،سودان بكة

و ئةز  ،ى دلوظانى ب مس برىاتضويكب دلوظانييَى ب وان ببة هةروةكى وان بوؤ سودَى 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ  وق ال تع اَل   كةريم. مةةزن  



   رياض الصاحلني

 
165 

و مةةة ئةةةمرَى مرؤظةةان كةةر دطةةةل   .(14)لقم  ان  م  ن ارُ  ةچڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   
دةيكَي، نةسوشةى و بةَى تاقةةتى ل دويةة      [دطةل  ] دةيبابَيت سو د باش بس نةسامسة

سةرَيك شري دايَى ذ نوى ل  ساالن ونةسوشى و بَى تاقةتييَى ثَى برن دةمَى د زكيدا، و دو
ذ شريظةكر، و مة طوتَي: شوكرا مس بكة مس تو دايى، و شةوكرا دةيبابَيةت سةو بكةة تةو      

 سودانكرى.
َّ هللاِّ   -312 عن أيب عبد الر ن عبد اَّللَّ ب ن مَ ع د ري ي اَّللَّ عن   ق ال  و أَلُ  الن ُّ 

قُ هللْا  ُ   ُثَّ َأيص   « الصَّ  الُة عهللا    وْقِتَه  ا » ق  ال   عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  َأيص اْلعم  ِل َأح  بص إَل اَّللَِّ َتع  اَل  
  متفٌق عهللاي .« اْليهاد ا وِبِيل اَّللَِّ »قهللاُ   ُثَّ َأيص   قال  « ِبرص اْلَ اِلدُِْن »قال  

طوى: مس ثسيارا  ()كورَى مةسعودى  ئةبى عةبدولرةمحان، عةبدول يَىو ذ 
َى وَيدا، مس طوى: سوشظيرتة؟ طوى: نظَيذ د دةمودَى كيذ كار بو س ()ثَيغةمبةرى كر 

؟ طةوى: جيهةادا د رَيكةا    باشةيكرن دطةةل دايبابةان، مةس طةوى: ثاشةى كيةذ       ثاشى كيذ؟ طةوى:  
 سودَيدا.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -313 ال » وع ن أيب هُر  رة ري  ي اَّللَّ عن   ق  ال  ق  ال رو  ل اَّللَّ 
 رواه مَهللاي.« َدُه ِمهللُا كاا  فَ َيْشرَتَُُِ   فَ يَ ْعِتَقُ  جَيِْزي وَلٌد واِلداا ِإالَّ َأْن جيَِ 

طةوى: ضةو عةةيال     ()طوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى    ()ذ ئةبى هورةيرة 
ماس و حةقَى ضو بابان ناراكةن و نادةنَي، ذ بلى ئةو كولة و بةندة ببينيت، بكريةت و  

)ئانكو مافَى بابَى ل سةر عةياَ نارابيت و نةشَيت راكةى ب ظى رةنطةى تةيَن    ئازاكةى.
 نةبيت(

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   -314 َم  ْن َك  اَن » وعن    أُب  اا ري  ي اَّللَّ عن    َأن رو   ل اَّللَّ 
َفُ   َوَم ْن ك اَن ُُ  ْؤِمُن نِ  ِر  فَ هللْاُيِّْرِْم َيي ْ ِِ ِِ ر  فَ هللْايص ْل َرِ َ ُ   َوَم ْن  ُُ ْؤِمُن ِنَّللَِّ واْليْ ِم ار َّللَِّ واْلي  م ار

ِر  فهللْايُقْل ِرياا َأْو لَِيصُمْ   ِِ  متفٌق عهللاي . « َكاَن ُُ ْؤِمُن ِنَّللَّ َواْليْ ِم ار
طةةوى: يةةَى بةةاوةرى ب  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى ()ذ وى، هةةةر و 

، و يَى باوةرى ب سودَى و سودَى و رؤذا قيامةتَى هةبيت ب  قةدرَى مَيظانَى سو بطريت
دطةل مرؤظَيت سةو يةَى   ب   و)ئانكرؤذا قيامةتَى هةبيت ب  سو بطةهينيتة مرؤظَيت سو 

و يَى باوةرى ب سودَى و رؤذا قيامةتَى هةبيت ب  ئاسفتنا سَيرَى بَيذيت يان باش بيت( 
 سو بَى دةنط كةى.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -315 هللَاَق اْلهللَْاَق َحَّتَّ » وعن  قال  قال رو ل اَّللَّ  َِ ِإنَّ اَّللَّ تَ َعاَل 
ُهْي قَاَمِ  الرَِّحُي  فَ َقاَلْ   هذا ُمَق اُم اْلَعائِ ِذ بِ َك ِم َن اْلَقِطيع ِة  ق ال  نَ َع ْي َأَم ا  تَ ْري نَي َأْن ِإَذا فَ رََ  ِمن ْ

َّهللَاكِ  َل َمْن َو ِّ َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ    بَ هللَا   ق ال ف ذِلَك ل ك  ُث ق ال رو  ل اَّللَّ   َوَأْقَطَن َمْن َقَطَعِك   قال َأ
ََ  ْيتْي ِإن تَ   لَّيُتي   وَو هللاَّي  اق  رءوا ِإْن ِش   ُتيْ  َّ  هللاِّ  عُ  فَه  ِل َع ِِ وتُقطُِّع   ا َأْرح  امُِّْي  ََْر َِ  ُدوا ا ا َأْن تُف

َّ  مَُّهْي َوَأْعَم    أَْبَص  اَرُهْي  َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ُأولَ ِ  َك ال  ذُن ُ فَأ [ متف  ٌق  23  22] ُمم  د   َلع  نَ ُهي اَّللَّ
 عهللاي .
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طوى: ب راستى سةودايَى   ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى ()ذ وى، و هةر 
مةزن ضَيكرى ضَيكرن هةتا تةكويز و متام كريس، مرؤظانى رابوو و طوى: ئةظة جهَى سو 

ما تو يا رازى نينى ئةز وى بطةهينمة بةلَي ثاراستنَيية ب تة ذ بِرينا مرؤظانيَي، طوى: 
ََ  دلوظانيا سو يَى تة بثارَيزيت، و يَى تة بليت ئةز دلوظانيا سو ذ وى بلم، طة  وى: بةة

 ئةطةرطوى:  ()ئةز يا رازمية، سودَى طوى: ئةو بو تةية، ثاشى ثَيغةمبةرَى سودَى 
و دبيت ئةطةر هويس ث تا سو بدةنة ئيس مَي، سرابييَى د ئةرديدا : خبوينس هةوة بظَيت

ئةظَيت ث تا سو ددةنة ئيس مَى و سرابييَى د  ]بكةن و بةنكَى مرؤظاتييَى بِلن. ئةظة 
ََ كريس  [ئةرديدا دكةن  و دوير ئَيخستني ذ دلوظانييا سو  ]ئةون يَيت سودَى لةعنةى 

ََ دبس، و نة دبينس  ]و كةِر و كورة كريس  [  .[نة هةقييَى طو
  «عِك قطعُتُ  مْن َوّهللَاِك  َوّهللْاُتُ   ومْن َقطَ » وا رواُة لهللابخاري  فقال اَّللَّ تعاَل  

طوى: يَى تة بثارَيزيت، مس ئةو طةهاندة  مةزن َىايبوساريدا: سود ظةطَيرةكاو د 
 دلوظانيا سو و يَى تو بِرى مس ئةو ذ دلوظانيا سو بِرى.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي فقال  اي  -316   وعن  ريي اَّللَّ عن  قال  َجاَء رَُجٌل إَل رو ل اَّللَّ 
ََّحاَبيت   قال  رو ل اَّللَّ  ٍَُِن  قال  ُثَّ « ُأمصكَ »قال  ُثَّ مْن   قال  « مصك أُ » َمْن َأَحقص النَّاِس 
مبع   الصصحبِة. « والصَّحابة »  متفٌق عهللاي .« أَبُ َك » قال  ُثَّ َمْن   قال  « ُأمصَك » َمْن   قال  

« ُثَّ أَبُ   َك » أي ُث ب  رَّ َأنك وا رواُ  ة  َهَِّ  ذا ه    منص   ب بفع  ٍل ُم  ذوٍر  « ُثَّ أنك » وق ل     
 وهذا واِيح.
و طوى:  ()طوى: زةالمةك هاتة دةس ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ وى وهة 

كى ثرت هةذى هةظال باشيا منة؟ طوى: دةيكا تة، طوى: ذ مرؤظان  ،يا ثَيغةمبةرَى سودَى
 اشى كى؟ طوى: بابَى تة.طوى: ث: دةيكا تة، كى؟ طوى دةيكا تة، طوى: ثاشىثاشى كى؟ طوى: 

ن الصصْحبِة   قال   َْ ُ ُأمصَك ُثَّ ُأمصَك  ُثَّ ُأمص َك  » وا رواُة  اي رو ل اَّللَّ َمْن َأَحقص الناس ٍِ
َك  َِ َك َأْد َِ  «.ُثَّ َأنَك  ُثَّ َأْد

باشيَيية؟ كى ثرت هةذى هةظال ذ مرؤظان ، يا ثَيغةمبةرَى سودَى ظةطَيرةكَيداو د 
يةَي نَيةزيكرت و    ثاشةى  طوى: دةيكا تة، ثاشى دةيكا تة، ثاشى دةيكةا تةة، ثاشةى بةابَى تةة     

  .نَيزيكرت بوتة  
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   -317 رِغ  ي أَنْ  ُ   ُُث رِغ  ي أَنْ  ُ   ُثَّ َرِغ  ي » وعن    ع  ن الن  ُّ 

 رواه مَهللاي. « ا َأْو ِكالُاا  َفهللاْي ُْدِِل اْلَنََّة أَن  َمْن َأدْرَك أََب ُِْ  ِعْنَد اْلِِّرِب  َأحُداَُ 
طوى: دفنةا وى ب ئةاسَى بكةةظيت     ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى و هةر 

)ب كَيت و رةزيةل ببيةت( ثاشةى دفنةا وى ب ئةاسَى بكةةظيت، ثاشةى دفنةا وى ب ئةاسَى          
، و ب وان يان هةةردوك  يَيت ثري ئَيك ذ وانئةو بكةظيت، يَى بطةهيتة دايبابَيت سو و 

 نةضيتة بةحةشيَت.
ِّ   هللُاُهْي َوَُ ْقَطُع    ِن  وعن     ري   ي اَّللَّ عن     َأن رج   الا ق   ال -318   اي رو    ل اَّللَّ ِإنَّ ِل َقرابَ   ةا َأ

ُن ِإلَ ْيِهِي َوَُُ يُ  َن ِإِلَّ  وَأْحهللاُ ُي ع نُهْي َوجْيههللاُ  َن عهللاَ يَّ  فق ال   َِ َ » َوُأح ا لَ ِ ْن ُكْن   كم ا قُ هللْا َ   َفََِّأَّنَّ
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فصُهُي اَِلَّ  وال َُ َزاُل معَك ِمَن اَّللَِّ ظِهرٌي َعهللَاْيِهْي ما دْمَ  َعهللَا  َذلَك  َِ فصُهْي »  رواه مَهللاي.« ُت َِ « وت
بفتِح اِ يي  وتش دُد ال الم وه   الرَّم اد « واَِلص » ببي التاِء وكَِر الَني اِهمهللاِة وتشدُد الفاِء. 

َا ُتْطِعُمهُ  ْي الرَّماد اْلارَّ وُه  َتشِبيٌ  ِلما ُهللْاَحُقه ْي ِم َن اإِلُث مب ا َُ هللْاح ُق آكِ َل الرَّم اِد ِم َن اْلارص  َأْي كَأَّنَّ
َََذى  ُِِِي ا َِ  ا َِ  ِن ِإلَ  ْيِهْي  َلِِّ  ْن َُ نَ  اُِْي ِإُْثٌ َعظَ  يٌي بَ تَ ْقص  رِيِهي ا َحِق     وِإد َُ عهللا    اُِْح اإِلُِث  وال ش  

 َعهللَاْيِ   واَّللَّ أعهللاي.
طوى: يا ثَيغةمبةةرَى سةودَي، مةس هنةدة      طوى: زةالمةكى ()ذ وى و هةر 

ََ دكةم و  مرؤظَيت هةيس ئةز سو دطةهينمَى ئةو سو ذ مس دوير دئَيخس، و ئةز قةىيَى 
ئةو سرابيَى دطةهيننة مس، و ئةز بَيهنا سو ل وان فرةه دكةم و ئةو ئاسفتنا دبَيذنةة  

روةكى تةو تةوزا طةةرم ددةيةَي، و     تو يَى وةسةابى وةكةى تةة طةوتى، هةة      ئةطةرمس، طوى: 
 ل سةر ظَى بى. وبةردةوام دَى تة هاريكارى ذ سودَى ل سةر وان هةبيت هندى ت

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -319 َم ْن َأح بَّ » وعن أَنٍه ريي اَّللَّ عن   َأن رو  َل اَّللَّ 
ُ ْنََأ َلُ  ا أَثرِِه  فَ هللْايصِ  َََخ ل  ا ِرزِقِ   ُو «  ُنََأ َلُ  ا أَثَ رِه » ومْع   متفٌق عهللاي .« ْل رِ ُ  َأْن ُُ ْب

ر ل  ا َأجهللاِ  وُعُمرِِه.  َأْي  ُِؤ
طوى: هةركةسَى بظَيت رزقةَى وى بةو    ()ذ ثَيغةمبةرى  ()ذ ئةنةسى 

  سو بطةهينيتة َينة طريؤكرن بهَيتة بةرفرةهكرن، و ذى يَى وى و دومياهيكا وى بو بهب
 يَى باش بيت(. ب  دطةل مرؤظَيت سومرؤظيت سو )ئانكو 

وعن      ق    ال  ك    ان أَبُ      طهللَْاَح    ة َأْكثَ    ر اََنص    ار ِنَِدُنَ    ِة َم    االا ِم    ْن َْنْ    ٍل  وك    ان  -320 
هللُاَها   ُِ َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ُ  ْد َْ  ِجِد  وَك  ان رو   ُل اَّللَّ  َِ َْ  تْقِبهللَاة ا َأْمَ الِ  ِ  ِبريَْح  اَء  وَكان  ْ  ُم َأح  بص ِّ

]  لَ ْن تَ نَ اُل ا الْ رِبَّ َح َّتَّ تُ ْنِفُق  ا ِمَّ ا حتُِبص  َن  ب ِمْن ماٍء فيها طَيٍِِّب  َفهللامَّا نَ َزلْ  ه ِذِه ارُ ُة  َوَُْشرَ 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي فق ال  اي رو  َل اَّللَّ ِإنَّ اَّللَّ  92آل عمران   [ قام أَبُ  طهللَْاحة إَل رو ل اَّللَّ 

َوِإنَّ َأح ب م اَل ِإِلَّ بِيَ ْرَح اَء  وِإن ََّه ا  َلْن تَ َناُل ا الْ رِبَّ َح َّتَّ تُ ْنِفُق  ا ِمَّ ا حتُِبص  َن  تَ َباَرك وتعاَل ُق ل  
. فق  ال  رَه  ا ِعْن  د اَّللَّ تع  اَل  َفَب  ْعَها اي رو   ل اَّللَّ حي  ُ  َأراَك اَّللَّ ِْ َّ  دَقٌة َّللَِّ تع  اَل  َأرُج    ِبرََّه  ا وُذ

َّهللاِّ  ُع عَ  ْع ُ  م ا قهللا َ   » هللَاْيِ  وَوهللاَّي  رو ُل اَّللَّ  ٍْ  ذِلَك ماٌل راب ٌح  ذلِ َك م اٌل راب ٌح  وقَ ْد عَِ َب
ََقْ  رِبني  ََ  مَها أَبُ    طهللَْاح  ة ا « وِإِنَّ َأرى َأْن ََتَْعهللَاَه  ا ا ا فق  ال أَبُ    طهللَْاح  ة  َأفع  ُل اي رو   ل اَّللَّ  فَ َق

ِ . متفٌق عهللاي . َووبق بَ َياُن أَلْ   َفاِظِ  ا نِب اإِلنْ َفاِ  ِمَّا ْحُِب.َأقارِِبِ  وبِن عمِِّ
ذ ئةنساران ثرت هةميان دار قةس  ل مةدينَى  ()ذ وى، طوى: ئةبو تةحلة 

ََ وى يَى ذ هةميان سوشظيرت بو وى بيستانَى بةيروحاْْْْ بةوو، و دكةفتةة     هةبوون، و ما
دضو د ناظدا و ذ ئاظا وَى  ()، و ثَيغةمبةرَى سودَى ()قيب  مزطةفتا ثَيغةمبةرى 

ب راستى،  ظةدسوار و يا ئاظ شريس بوو، ئةنةسى طوى: دةمَى ئةظ ئايةتة هاتية سوارَي:
يَى هويس  [د رَيكا سودَيدا  ]هويس ناطةهنة راستييا قةىييَي، هةتا هويس وى نةمةزَيخس 

و طةوى: يةا    ()دةس ثَيغةمبةرَى سةودَى  هاتة ئةبو تةحلة رابوو  طةلة حةذَى دكةن.
ب راستى، هويس ناطةهنة ثَيغةمبةرَى سودَي، سودايَى مةزن ل سةر تة ئيناية سوارَي: 
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يَى هويس طةلة حةذَى  [د رَيكا سودَيدا  ]راستييا قةىييَي، هةتا هويس وى نةمةزَيخس 
ََ دكةن. حائة و ئةز بو سودَى دكةمة سةدةقة مس يَى ثرت ئةز حةذَى دكةم بةيرو و ما

بَيخةة د وى  ئةى ثَيغةمبةرَي سودَي را وَى و شوينا وَى ل دةس سودَى دكةم، هيظيا سَي
طوى: ئةوو ئةظةة مالةةكَى ب     ()جهيدا يَى سودَى ني ا تة دايى، ثَيغةمبةرَى سودَى 

ََ بوو كا  ة ئةظة مالةكَى ب فايدةية، )ئانكوفايدةي سَيرا ظى ماَ ضةندا مةزنة( مس طو
طةوى: دَى وةكةةم يةا     ىةيةة مرؤظَيةت سةو، ئةةبو تةحلةة     تة ض طوى: و ئةز دبينم تةو بد 

 .و دناظبةرا مرؤظَيت سو و كورمامَيت سودا بةالظكر ثَيغةمبةرَى سودَي
وعن عبد اَّللَّ بن عمرو بن العاا ري ي اَّللَّ عنهم ا ق ال  َأْقب َل رُج ٌل ِإَل نَ ُِّّ اَّللَّ  -321

ََج  َر ِم  َن اَّللَّ تع  اَل. ق  ال  َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  فق  ال  ُأنُُِع  َك عهللا     ِِج  رِة َواْليه  اد أَبَتِغ  ي ا » ا
َُْك َأحٌد َحي     ََْجَر ِمَن اَّللَّ تعاَل » قال  نعْي بل ِكالُاا قال  « فَهْل ِمْن والِد َتِغي ا ق ال  « فَ تَ ب ْ

ُّْحبتَ ُهما. متفٌق عهللاي .» نعْي. قال   ْن  َِ َُْك  فََأْح  ُظ مَهللاٍي.وهذا َلفْ  فَاْرجْن ِإَل والِد
و ذ عةبدول يَى كورَى عةمرَى كورَى عاسى سودَى ذ هةردويان رازى بيت طوى: 

طوى: ئةز ثةميانَى ل سةةر م ةةستيَى و    ()زةالمةك هاتة دةس ثَيغةمبةرَى سودَى 
ذ دايبابَيت تة يَى ئَيك جيهادَى ددةمة تة، مس سَير ذ سودايَى مةزن دظَيت، طوى: ئةرَى 

بةلكى هةردوو، طوى: تة سَير ذ سودايَى مةزن دظَيت؟ طوى: بةلَي،  ساسة؟ طوى: بةلَي،
 طوى: بزظرة دةس دايبابَيت سو و دطةل وان يَى باشبة.
» َأحي  واِلداَك   قال  نَ َعْي  قال  » وا رواٍُة ُِما  جاَء رجٌل فاْوَتْأَذنُ  ا اْليهاد فقال  

  «.فِفيِهما َفجاِهْد 
َى موسلميدا: زةالمةةك هةاى دةسةتويرى بةو جيهةادَى ذ     ا بوسارى و و د ظةطَيرةك

ََ سواست، طوى: دايبابَيت تة د سو  ئانكوطوى: جيهادَى د واندا بكة ) ،ساسس؟ طوى: بة
 بو وان بوةستينة هةتا تو وان رازى دكةى(.

ُل ِنِِّ افُ َولِِّ نَّ  -322 ِّ َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال  لَْيَه اْل ا ِّ َل وعن  عن النُّ  ال ا
« َرِ ُ   ُ »لق  اِر َوالطَّ  اِء. َو ِبَف  ْتح ا« َقطع  ْ  » رواه البخ  اري. و « الَّ  ذي ِإذا َقَطع  ْ  َرِ ُ  ُ  ّو  هللَاَها

 َمْرُف ٌع.
طةوى: يةَى بةو مرؤظةانيَى      ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ وىو هةر 

قةةىى ل  )ئانكو دةمةَي مرؤظَيةت وى    باش نةئةوة يَى قةىى و باشيَى ل جهى بدانيت
ََ يَى بو مرؤظانيَى باش ئةوة طةل كر ئةو ذى ل طةل بكةى( مرؤظَيت وى بو  ئةطةر، بة

  ئةو بو وان هةر يَى باش بيت.، ذى  يَيت سراب بس
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -323 الرَّحُي َمَعهللاََّقٌة ِنلَعْرِي » وعن عائشة قال   قال رو ل اَّللَّ 

هللاِن  َّهللَاُ  اَّللَّ  َوَمن َقَطَعِن  َقَطَعُ  اَّللَّ تَ ُق ُل  َمْن ّو  متفٌق عهللاي .« َو
طةةوى: مرؤظةةانى يةةا ب  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()ذ عائي ةةايَى 

عةرشَى سودَيظة هةالويستية، دبَيذيت: يَى بو مس باش بيت سةودَى دَى وى طةهينيتةة   
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دَى ذ دلوظانيةا سةو    دلوظانيا سو، و يَى مس بليت و دطةل مةس يةَى سةراب بيةت سةودىَ     
 بريت.

وع   ن ُأمِّ اُِ   ْؤِمِننَي ميُم نَ   َة بْن   ِ  اْل   اِرِث ري   ي اَّللَّ عنه   ا أَن ََّه   ا َأعتَ َق   ْ  ولي   دةا َوَْ  -324
َه ا ِفي    قال    اي رو  ل اَّللَّ  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  فهللَامَّا كاَن ُ َمها الَّ ذي ُ دوُر َعهللَاي ْ َتْأِذِن النََُّّّ  تََ

َأما ِإنَِّك ل  َأْعطَيِتَها أَِ اَلِك كان » قال   نَعْي قال  « َأَو َفعهللْاِ    » َأْعتَ ْقُ  ولِيدِت   قال   ِإِنِِّ 
 متفٌق عهللاي .« َأعَظَي َجِرِك 

وَى جاريةك ئازا كربةوو و   ()و ذ دةيكا موسلمانان، مةميونا كضا حارسى 
ة رؤذا وَى ئةةوا ئةةو تَيةدا    نة وةرطرتبوو، و دةمةَى بووية   ()دةستويريا ثَيغةمبةرى 

دةس، طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى مس جارييا سو يا ئازاكرى؟ طوى: تة ئةو ذى  دضيتة
 تة دابا سالَيت سو دا سَيرا تة مةزنرت بيت. ئةطةركرية؟ طوى: بةلَي، طوى: 

ُِق ريي اَّللَّ عنهما قال   َقِدمْ  عهللايَّ  -325 ُأمِّي وِه ي  وعن َأْعَاَء بْنِ  أيب بٍِّْر الصِّدِِّ
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قهللاُ    َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي فَاْوَتفتَ ْيُ  رو ل اَّللَّ  ُمشركة ا عْهِد رو ل اَّللَّ 

ُل أُمِّي ِّ هللاي ُأمَِّك »   قال   َقِدمْ  َعهللايَّ أُمِّ  َوِه  راغبٌة  َأفَأ ِّ « راِغب ٌة » وقِ  ا   متفق عهللاي  .« نَعْي 
َْ  أَُلِن َش  ي اا  ِقي  َل  َكانَ    ُأمصَه  ا ِم  ْن النََّ  ِب  وِقي  ل  ِم  ن الرَّي  اعِة والص  حيُح َأي   طَاِمع  ٌة ِعن  ِدي َت
ََو   .لا

مس طوى دةيكا  رازى بيتو ذ ئةمسائا كضا ئةبيبةكرَى سديق سودَى ذ هةردوويان 
يا هةظث ك ضَيكةر بةوو،   ()َى ثَيغةمبةرَى سودَى هاتة دةس مس، و ئةو ل سةر دةم
هاتيةة دةس مةس و حةةز     كر مس طوى دةيكا مس يا ()مس ثسيارا ثَيغةمبةرَى سودَى 

ََ باشةييَى       دكةى ت تةكى بدةمَي، ئةرَى ئةز باشييَى دطةل دةيكا سةو بكةةم؟ طةوى: بةة
  دطةل دةيكا سو بكة.

ن  ب الثقِفيَّ  ِة اْم  رَأِة عب  ِد اَّللَِّ ب  ن مَ  ع ٍد ري  ي ا -326 َّللَّ عن    وعنه  ا قال     ق  ال وع  ن ُز
َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   ََ اِء ولَ   ِم ن ُحهللِا يُِِِّّنَّ » رو ُل اَّللَّ  قال    َفرجع ُ  « َتص دَّقَن اي َمْعَش َر النِِّ

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   ِفي  ُ  َذاو اليَ  ِد وِإنَّ رو   َل اَّللَِّ  َِ ِإَل عب  ِد اَّللَّ اب  ِن مَ  ع ٍد فقهللا  ُ  ل     ِإنَّ  ك رُج  ٌل 
َّ َرفُ تَ َها ِإَل غَ ريُكْي. فق ال  وَوهللاَّي قْد أمِر نلص دقِة  فْأتِ   فاو أَْلُ   ف إن ك ان ذل ك جُيْ ِزُ  ع ِنِّ َوِإالَّ 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  عبُد اَّللَِّ  َبِل ائِتيِ  أَنِ   فانطهللََاْقُ   فَِإذا اْمرَأٌة ِمن اَََنصاِر بِباِب رو  ل اَّللَّ 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قد أُلِقيْ  عهللَايِ  اِهابُة. َفَخرد عهللاينا بالٌل   حاَجيت حاجتُ َها  وكان رو ل اَّللَّ 
رِبُْه َأنَّ اْم   رأَتَ نْيِ ِنلبَ   اَب تََ   َأالِنَك  َأَُت   ِز ُ  ِْ َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي  فَ   َأ  فُقهللانَ   ا ل      ائْ   ِ  رو    َل اَّللَّ 

ُهَم  ا عهللا    أزواِجِهم   ا َوعهللا    أَُتَ  اٍم ا ُحُج ِرِاَ  ا   َوال ُُتْ  رِبُه م  ْن َ   ُن  فَ  َدِل بِ  الٌل عهللاَ    الصَّ َدَقُة عن ْ
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  أََلُ   فقال لُ  رو ُل اَّللَّ  َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  فََ « م ن ا ا   » رو ل اَّللَّ 

قال  « َأيص الزَّايِنِب ِهي   »َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  قَاَل  اْمرَأٌة ِمَن اََنصاِر َوزَُْنُب. فقاَل رو ل اَّللَّ 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   َُما َأْجراِن  َأْجُر القرابِة َوَأْجُر الصَّدَقِة » امرَأُة عبِد اَّللَِّ  فقال رو ل اَّللَّ  َِ »

 متفٌق عهللاي .
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ذ هةردويان رازى سودَى و ذ زةينةبا سةقةفى ذنا عةبدول يَى كورَى مةسعودى 
سةدةقةيان و سَيران بكةن، سو  طةَ ذنان طوى: ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  بيت 
هويس ذ ضةكَيت سو بدةن، طوى: ئةز زظرمية دةس عةبدول يَى كورَى مةسعودى  ئةطةر

ئةةمرَى   ()مس طوتَي: تو مرؤظةكَى كَيم مال و دةست كورتى، و ثَيغةمبةرَى سودَى 
بو مس سَير بيت بدةمة  ئةطةرةيان كرى، هةرة دةس ثسيارَى ذَى بكة، مة يَى ب سةدةق

نة دَى دةمة هندةكَيت دى. عةبدول يى طوى: نةسَير تو هةرة دةس، ئةةز   ئةطةرتة، و 
هةوجةةيا وَى ذى   ()ضوم مس ذنةكا ئةنسارى ل بةر دةرطةهَى ثَيغةمبةةرَى سةودَى   

يَى ب سةهم و هةيبةى بوو، بي ل بو مةة   ()هةوجةيا منة، و ثَيغةمبةرَى سودَى 
بَيةذَى دوو ذن يَيةت ل بةةر     ()دةركةفت مة طوتَي: هةرة دةس ثَيغةمبةةرَى سةودَى   

دةرطةهى، ثسيارا تة دكةن: يَى ددةنة زةالمَيت سو و ئَيتيمَيت سو د ماال سودا، دَى بو 
، ()سةودَى   وان بيتة سةدةقة؟. و نةبَيذى ئةم كينةة، بةي ل ضةو دةس ثَيغةمبةةرىَ    

طةوتَي: ئةةو هةةردوو كينةة؟ طةوى: ذنةكةة ذ        ()ثسيار ذَى كر، ثَيغةمبةةرَى سةودَى   
طةةوى: كيةةذ زةينةبةةة؟ طةةوى: ذنةةا      ()ئةنسةةاران، و زةينةبةةة. ثَيغةمبةةةرَى سةةوديَ  

طوى: دوو سَير بو وانس سَيرا  ()عةبدول يَى كورَى مةسعودية، ثَيغةمبةرَى سودَى 
 َي.مرؤظانيَى و سَيرا سةدةق

وعن أيب ُوْفيان ّْخر بِن حرٍب ريي اَّللَّ عن  ا حِدُثِ ِ  الطَُّ  ل ا قصَّ ِة ِهرق ل  -327
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال  قهللا   ُق  ُل   ََيب وْفيان  َفماَذا أْيُمرُُكْي ِبِ    َُ ْعِن النََُّّّ  َأنَّ ِهرْقَل قال 

ا بِ ِ  َش ْي اا  واتْ رُُك  ا م ا ُُق  ُل آنؤُك ْي  وأْيُم ُرَِ نلصَّ الِة  والصِّ ْدِ   اْعُبُدوا اَّللََّ َوحَدُه  وال ُتْش رُِك  » 
 متفٌق عهللاي .« والعَفاِر  والصِّهللَاِة 

د د ئاسفتنا سو يا درَيةذدا د   ()ذ ئةبى سوفيان، سةسرَى كورَى حةربى 
 فةةرمانَى ل : ض ة ئةبو سوفيانىهريةقليدا )مةلكَى رؤمَي( طوى: هريةقلى طوت سةرهاتيا

( ئةبو سوفيانى طوى: مس طوى دبَيذيت ئعةبدينى () ثَيغةمبةر ئانكووة دكةى، )هة
و يةا بةاب و   و ثةرستنا سودَى ب تنَى بكةن، و ضو ت ةتان بةو نكةنةة شةريك و هةةظال،      

و دةهمةن ثاقذييَى و  يىراستطو ئةمرَى مة ب كرنا نظَيذان وبهَيلس، و  باثريَيت هةوة دبَيذن
 دكةى. مرؤظانييَى
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي   -328 ِإنَُِّّ ي و تْفَتُح َن »وعن أيب ذر ريي اَّللَّ عن  قال  قال رو ُل اَّللَّ 

 «.َأْرياا ُُْذَكُر ِفيَها الِقريَاُط 
طةةةوى: هةةةويس دَى  ()طةةةوى: ثَيغةمبةةةةرَى سةةةودَى  ()ذ ئةةةةبى زةِرى 

ظةكةن قرياى تَيدا دهَيتة طوتس )ئةظة مزطينية ب ظةكرنا مسرَى بةرى مسةر   ئةردةكى
 ظةببيت ضونكى قرياى ل وَيرَى طةلةك دهاتة طوتس(.

ُّ   ا وَِْههللِاه  ا ِ  رْياا  » وا رواُ  ٍة   ََ  مَّ  ِفيه  ا الِق  رياُط  فَاوتَ ْ  ُُ  ٌِ و  تْفتُح َن م   ْصر وِه  ي َأْر
ُْي ِذمة ورِ اا  َِ  «.فَِإنَّ 
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 جةورةكىَ ديدا: هويس دَى مسرَى ظةكةن و ئةةو ئةردةكةة قرياتةَى )    ظةطَيرةكاو د 
ثارةية وةكى دينةارى و جونةةيهى... و هوسةا( ب كةار دئيةنس، ئةمانةةتى سَيةرَى بةس ب         

 هةى. يا دطةل مةسةلكَى وَي، ب راستى وان حورمةى و ماس و مرؤظينى 

َِ  ُن ا ِإَل» وا رواُ  ٍة   ِذمَّ  ةا »َأو ق  ال «  َأْههللِاَه  ا  فَ  ِإنَّ ُِ  ي ِذمَّ  ةا ورِ   اا ف  ِإذا اْفتَتحُتم ه  ا  فََأْح
هراا  ِّ  .رواه مَهللاي« و

هةوة ظةكر باشييَى دطةل سةلكَى وَى بكةن، ب راستى  ئةطةرديدا:  ظةطَيرةكاو د 
هةى. يان طوى: ب راستى وان حورمةى و  يا دطةل مة  وان حورمةى و ماس و مرؤظينى

 هةى. يا دطةل مةماس و سزمانى 
َّ    هللاِّ  عُ َعهللَاْي    ِ  وَو    هللاَّي ِم    ْنهْي.  ق    ال الُعهللَام    اُء  ال    رَِّحُي ال    يت ُِ    ْي َك    ْ ُن َه    اَجر ُأمص ِإْعاِعي    َل 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي منهي.«  والصِّْهرُ »  ك ُن مارُِة ُأمِّ ِإبراِهيَي ابِن رو ل اَّللَّ 
وان ذ  ()يكا ئيسماعيل ثَيغةمبةرى دة ضونكى هاجةر ؛هةىمرؤظانيا وان زانا دبَيذن:     

كةورَى ثَيغةمبةةرَى سةودَى     دةيكا ئيلاهيمَى()ماريا نكى وبوو، و سزمانيا وان هةى، ض
() .ذ وان بوو 

َوأَنْ   ِذر عِش   ريتَك  وع   ن أيب هُر   رة ري   ي اَّللَّ عن     ق   ال  ِ   ا نزلَ   ْ  ه   ِذِه ارَُ   ُة   -329
ََق   رِبنَي  َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي قُ َرَُْش   ا ف   اْجَتمُع ا فَ َع   يَّ   214] الش   عراء   ا [ دع   ا رو    ُل اَّللَّ 

َِصَّ وقال   ََُِّيْ »و ِمَن النَّاِر  اَي بِن ُم رََّة ب  ِن ْكع ٍب   اي َبِن عبِد َِشٍه  اي بِن َكْعب بِن ُلَؤي  أَنِقُذوا أَنْ ُف
ََ  ُِّْي ِم  َن النَّ  اِر  اي بَ  ِن هاِش  ٍي أَنِق  ُذوا  ََ  ُِّْي ِم  ن النَّ  ار  اي ب  ِن عْب  ِد َمنَ  اٍر  أَْنِق  ُذوا أَنْ ُف أَْنِق  ُذوا أَنُف

َََك مَن النَّار  فاِطَمة أَْنِقذي  أَنْ ُفَُِّْي ِمَن النَّاِر  اي بِن عْبِد اِطَّهللِاِب أَْنِقُذوا أَنْ ُفَُِّْي ِمن النَّاِر  اي نْف
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   رواه مَ هللاي.« رِ  اا و أَبهللاصَها بِِبالِِ ا  َلُِّْي مَن اَّللَّ شْي اا  غَ رْي َأنَّ َلُِّ يْ َأْمهللِاُك  َفِإِن ال ق ل   

َ ا » وَوهللاَّي   ِّ هللُاَها  اِ اُء. و « وال ِبالُل » ه   بف تِح الب اِء الثَّانِي ِة وَكَ رَها « بِِبالِِ مع   اْل دُ   وَأ
 ِاِء وهذه تُ بَ رَُّد نلصِّهللاِة.شبََّ  َقِطيَعتَ َها نْلرارِة ُتْطَفأُ ن
ل ثَي ييَى  ]و طوى: دةمَى ئةظ ئايةتة هاتية سوارَي:  ()ذ ئةبى هورةيرة 

ثَيغةمبةرَى سةودَى   مرؤظ و لَيزمَيت سو يَيت نَيزيك، ئاطةهدار بكة. [و ب ئاشكةرايى 
()  قورةي ى طازيكرن و كوم بوون، ط ت كر و تايبةى كر و طوى: يا كورَيت عةبدى

شةمس، يا كورَيت كةعبَى كورَى لوئةى، سو ذ ئاطرى بثارَيزن، يا كورَيت مورةيَى كورَى 
كةعبى، سو ذ ئاطرى بثةارَيزن، يةا كورَيةت عةبةدى مةةناس، سةو ذ ئةاطرى بثةارَيزن، يةا          

َيزن، يا كورَيت عةبدملوتتةلبى، سو ذ ئاطرى بثارَيزن، يا كورَيت هامشى، سو ذ ئاطرى بثار
نينة )هةر ئَيك ب  وب راستى مس بو هةوة ل دةس سودَى ض ،فاتيما سو ذ ئاطرى بثارَيزة

ََ هةوة مرؤظانى يا ل سةر مس هةى و ئةز نابِرم.  كار و كريارَيت سوية( بة
َّهللاِّ  وعن أيب عبد اَّللَّ عمرو بن العاا ريي اَّللَّ عنه -330 ما قال  ععُ  رو ل اَّللَّ 

ُ ّو  احلُ » عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ِجه  اراا غي ْ  َر ِو  رٍِّ َُ ُق   ُل   َُ   ا َوْولِي  ائي ِإَّنَّ  ا َولِيِِّ  ي اَّللَّ ِإنَّ آَل بَ  ِن فُ  الٍن لَُي
ا  ُْي رِحٌي أَبُ هللاصها بِِبالِِ َِ  متفق عهللاي . والهللاَّفُظ لهللابخاري.« اِْؤِمِنني  وَلِِّْن 
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عةبدول يى عةمرَى كورَى عاسى سودَى ذ هةردويان رازى بيت طوى:  و ذ ئةبى
ب دةنطةكَى بلند نة يَى نهَينى دطوى: ب راستى  ()مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو 

ََ ب راستىهاريكارَيت ث تةظان و بَيظان بنةمال نة  سودَى و باشَيت سودان بةس  منس بة
ََ وان مرؤظانى يا ل سةر مس هةى و ئةز نابِرم. ،منسباوةر ث تةظان و هاريكارَيت   بة

ٍد اَنصاري ريي اَّللَّ عن  َأن رجالا قال  اي رو َل اَّللَّ  -331 وعن أيب َأُص ب ِالِد بن ُز
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   هللُاِن اْلنََّة  َوُُ َباِعدِن ِمَن النَّاِر. فقال النُّص  ِِ رِبِْن ِبعمٍل ُُْد ِْ اَّللَّ  وال  تعبُ دُ »َأ

 متفٌق عهللاي . « ُتْشِرُك ِبِ  َشْي اا  َوتُِقيُي الصَّاَلَة  وُتؤِت الزَّكاَة  وَتِصُل الرَِّحي 
ى: يا زةالمةكَى طو وك ()و ذ ئةبى ئةيووب، سالدَى كورَى زةيدَى ئةنسارى 

بو مةس بَيةذة مةس ببةتةة بةحةشةتَى و مةس ذ ئةاطرى دويةر          ثَيغةمبةرَى سودَي، كارةكى
هةظث كان بو ضةَى نةكةةى، و    طوى: سودَى بثةرَيسى و ضو ()يت، ثَيغةمبةرى بَيخ

 ى دطةةل مرؤظَيةت سةو   دظى بكةى، و زةكاتَى بدةى، و باشةي نظَيذان بةردةوام و وةكى ثَي
 .بكةي

َّ هللاِّ  -332 ِإذا »عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   وعن وهللْامان بن عامٍر ريي اَّللَّ عن   عن الن ُِّّ 
ْ راا  فَاِ اُء  فَِإنَّ ُ  طُُه  ٌر َأْفَطَر  َْ ْ جِي د  َْ ٍر  فَِإنَُّ  برَكٌة  فَِإْن  الصَّ دَقُة »وق ال  « َأَحدُُكْي فَ هللْايُ ْفِطْر َعهللَا  َْ

ِّ  هللَاٌة  َّ  َدَقٌة و تَ  اِن   َِِ  ِِّنِي ّ  دَقٌة  وَعهللاَ    ذي ال  رَِّحِي ثِن ْ رواه الرتم  ذي. وق  ال  ح  دُ  «.َعهللاَ    ا
 حَن.

ئَيكةى ذ   ئةطةةر طوى:  ()ذ ثَيغةمبةرى  ()و ذ سةملانَى كورَى عامرى 
 ئةطةرهةوة فتارةكر ب  فتارَى ب قةسثَى بكةى، ب راستى فتارا ب قةسثَى يا ثر سَيرة، 

قةس  نةدينت، ب ئاظَي، ئاظ يا ثاقذكةرة، و طوى: سةدةقة ل سةر بةلنطازى سةدةقة  ضو
 نيية.مرؤظى سةدةقةية و مرؤظا ر مرؤظَيتب تنَيية، و سةدةقة ل سة

وعن ابن عمر ريي اَّللَّ عنهما قال  َكاَنْ  حَتيت اْمرَأٌة  وُكْنُ  ُأِحبصه ا  وََك اَن ُعم ُر  -333
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َفذَكر ذلَك  ُِّْرُهَها  فقال ِل  طهللاِّْقها فأبْيُ   فَأََت  َعمُر ريي اَّللَّ عن  النَُّّ 

َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َلُ   فقال ال رواه أَب   داود  والرتم ذي وق ال  ح دُ  حَ ن « طهللاِّْقَها » نُّص 
 ّحيح.
طوى: مس ذنةك هةبوو و مس  رازى بيتو ذ ئينب عومةرى، سودَى ذ هةردوويان  

حةز ذَى دكر، و عومةةرى نةةدظيا، طوتةة مةس بةةردة، مةس بةرنةةدا، عومةةر هاتةة دةس          
 طوى: بةردة. ()ةو بو طوى: ثَيغةمبةرى و ئ ()ثَيغةمبةرى 
وعن أيب الدَّرْادِء ريي اَّللَّ عن   َأن رَُج الا َأاَتُه فق ال  ِإنَّ ِل اْم َرَأةا وِإن ُأمِّ ي ََتُْم ُرِن  -334

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ُق  ُل  ْعُ  رو ل اَّللَِّ  ِة  فَ ِإْن اْل الِ ُد َأْوو ُخ أَبْ  اِب اْلَنَّ » ِبَطاَلِقها   فقال عَِ
 رواه الرتمذي وقال  حدٌُ  حٌَن ّحيح.« ِشْ َ  فََأِيْن ذِلك اْلباَب  َأِو احفْظُ  

زةالمةك هاتة دةس طوى: مس ذنةكا هةةى و دةيكةا    ()و ذ ئةبى دةردائى 
دطوى:  ()مس فةرمانا مس دكةى ئةز بةردةم؟ طوى: مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو 

 تة بظَيت بةرزةبكة يان بثارَيزة. ئةطةرباب دةرطةهَى ناظنؤيية يَى بةحةشيَت، ظَيؤا 
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َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   -335 وع  ن ال  رباِء ب  ن ع  ازٍب ري  ي اَّللَّ عنهم  ا  ع  ن الن  ُّ 
َُمِّ »  رواه الرتمذي  وقال حدٌُ  حَن ّحيح.« اْلَاَلُة مبَْنزَِلة ا

 ()ذ ثَيغةمبةةرى   رازى بيةت ورَى عازبى سودَى ذ هةةردوويان  و ذ بةرائَى ك 
 طوى: سالةى يا ل جهَى دايَي.

وا الب  اب َأحادُ    ِكث  رية ا الص  حيح مش  ه رة  منه  ا ح  دُ  أَّ  حاِب الغ  اِر  وح  دُ  
ِتصاراا  َوِمْن َأَاَِّها حدُُ   ِْ ٍِ وَقْد َوبَ َقا  وَأحادُ  مشه رة ا الصحيح َحَذفْ تُ َها ا عْمرو بن ُجَرُْ

َة ريي اَّللَّ عن  الطَِّ ُُل اُِْشَتِمُل عهللا  ُعٍَل كث رية ِمْن قَ َ اِعِد اإِلْوالِم وآداِبِ  َوَو َأذُْكُرُه بَِتَماِم  ِ  ََ  َعب
 ِإن َشاَء اَّللَّ تعاَل ا نِب الرََّجاِء  قال في .

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي مبََِّّ َة  َُ ْع ِن  هللْاُ  َعهللا  النُِّّ  َِ ِة  فقهللا ُ  ل    م ا أَن َ   َد  ا َأوَّل النُ بُ   َّ
ُ تع  اَل  فقهللا  ُ   وَِيِّ َش  يٍء َأْرو  هللَاك   ق  ال  » فقهللا  ُ   وم  ا ن  ُّ    ق  ال  « نَ  ُّ  »ق  ال   َأرو  هللَاِن اَّللَّ

ِر اَوَاِن  وَأْن ُُ حَّ َد اَّللَّ ال ُُش َرُك بِ ِ  َش يٌء » َْ ََْرحاِم  وَك َْ اَم اْل « َأْروهللَاِن ِبِصهللاِة ا دُ . وذك ر 
 واَّللَّ أعهللاي.

و د ظى بابةتيدا طةلةك حةديسَيت دورست و ئاشكرا يَيت هةيس، ذ وان حةديسان 
سةلكَى شكةفتَى و حةديسا جورةجيى و هةةردوو بةوريس، و هنةدة حةديسةَيت دى يَيةت      

تكرنَى نةئيناينةة، و يةا ذ هةةميان طةرنطرت     ور، مةس بةو كة   و بةةرنياس  دورست و ئاشةكرا 
يا طةلةك بابةى تَيدا ذ شةنطستَيت  ()عةبسيية يا درَيذ  حةديسا عةمرَى كورَى

د بابةتَى هيظيَيدا ئينم،  دَى ب متامىئانةهيا سودَى ب ئيس مَي، و رةوشتَيت وَي، و ئةز 
ثةةَى دةسةةتثَيكا   مةةةرةم ()تَيةةدا طةةوى: ئةةةز ل مةكةةةهَى ضةةومة دةس ثَيغةمبةةةرى    

ثَيغةمبةرينيَيية، مس طوى: تو ضى؟ طةوى: ثَيغةمبةةرم، مةس طةوى: ثَيغةمبةةر ضةيية؟       
: ب ض ت تى تو هنارتية؟ طوى: ئةز ب َىطوى: سودايَى مةزن ئةز يَى هنارتيم، مس طوت

باشيكرنَى دطةل مرؤظَيت مرؤظى و ب شكاندنا سةنةم و بتان و ب ئَيككرنا سودَى و ضو 
و متاميةا حةديسةَى طةوى و سةودَى ضةَيرت       ئَينةة ضةَيكرن، يةَى هنةارتيم.    هةظث ك بةو نة 

 دزانيت.
 

 باب حتريم العقوق وقطيعة الرحم  -41

 يآيبابةتآ حةرامكرنا دهليَالنا دايبابان و برِينا مرؤظان
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ  ق        ال ع تع        اَل 

و دبيت ئةطةةر هةويس    .(23 22)ُممد   چڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک  
 ]ث تا سو بدةنة ئيس مَي، سرابييَى د ئةرديدا بكةن و بةنكَى مرؤظاتييَى بِلن. ئةظة 

ئةةون يَيةت سةودَى     [ئةظَيت ث تا سةو ددةنةة ئيسة مَى و سرابييةَى د ئةرديةدا دكةةن       
ََ كريس  نة هةقييَى  ]و كةِر و كورة كريس  [و دوير ئَيخستني ذ دلوظانييا سو  ]لةعنةى 
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ََ دبس، و نة دبينس  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   چ وقال تعاَل   .[طو

و ئةةةةةوَيت  .(25)الرع    د چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ   
ثةةةميانا سةةودَى ث ةةتى موكةةومكرنَى دشةةكَينس، و ئةةةو ت ةةتَى سةةودَى فةةةرمان ثةةَى كةةرى  

ةرديةةدا دكةةن، ئةةةظان لةعنةةى و دويركةةةظنت ذ   بطةهيتةة ئَيةك دبةةِرن، و سرابييةَى د ئ   
 وق ال تع اَل   دلوظانييا سودَى بو وان بيةت، و دومياهيكةةكا سةراب ذى بةو وان يةا هةةى.      

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   چ

ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

و سودايَى تة فةرمانا دايى  .(24 23)االوراء  چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ٴۇ   ۋ  
هويس ثةرستنا وى ب تنَى بكةن، و د طةل دةيبابان د قةنج بس، و ئةطةر ئَيك ذ وان يان 

كو تو  ]ذى  ((ئوس))نةبَيذة وان  [د سزمةتكرنا واندا  ]هةردوو ل دةظ تة ثري بوون، تو 
 ]، و ل وان نةةسوِرة و وان ثاشةظة نةبةة و    [وةستيان و بَيزارييا سو ذ وان ديةار بكةةى   

ئاسفتنةةكا نةةرم و جةوان د طةةل وان بكةة. و سةو زَيةدة بةو وان          [ ((ئوس ئوَ ))شوينا 
زَيدة سو بو وان نةرم بكة و سو ب كَينة،  ]ب كَينة و زَيدة دلوظانييَى د راستا واندا بكة 

تو ب بةر سوظة ئينايى و و وان بينة دةظ سو و سودان بكة، هةروةكى وان ب بضويكاتى 
و بَيةذة: سةةودَى وؤ دلوظةةانييَى ب وان ببةة هةةةروةكى وان ب بضةةويكاتى    [سةودان كةةرى  

 دلوظانى ب مس برى، و ئةز مةزن كريم.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ   -336 وعن أيب بِّرَة نُفْين بِن اْلارِث ريي اَّللَّ عن  قال  قال رو ُل اَّللَّ 

اإِلْش   راُك ِنَّللَِّ  » ث   الاا قهللان   ا  بهللاَ     اي رو    َل اَّللَّ  ق   ال  « ِوْك   رَبِ اْلَِّب   ائِِر   َأال أُنَ بِِّ   ُ ِّْي »وَو   هللاَّي  
َفم ا زَال َُِّرِِّرَُه ا « َأال وقْ ُل الزصوِر وشهاُدة ال زصوِر »وكان ُمتَِِّّ اا َفجهللَاَه  فقال « وُعُق ُ  اْل اِلدُْن 

 حَّتَّ قهللاَنا  لْيتُ  وِّْ . متفق عهللاي .
طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()ةيعَى كورَى حارسةى  رةى، نوفو ذ ئةبى بك

()  ََ طوى: ئةز مةزنرتيس طونةهَيت مةزن بو هةوة نةبَيذم؟ سَى جاران، مة طوى: بة
يا ثَيغةمبةرَى سودَي، طوى: هةظث ك ضَيكرنة دطةل سودَى و دهلَي نا دايبابانة، و يةَى  
ثالداى بوو و روين ةتة سةوارَي، و طةوى: و بةزانس طوتنةا درةو و بَيبةةست و ثويضةة، و        

طوتةظة هةتا )ذ بةر وى و ذ دلثَيظةبوون هنةدى هنةد زَيةدة    شادةزؤرية، و هةر طوى و 
 با.طوت بةسطوتةظة( مة طوى: سوزى 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -337 وع  ن عب  د اَّللَِّ ب  ِن عم  رو ب  ن الع  اا ري  ي اَّللَّ عنهم  ا ع  ن الن  ُّ 
رواه « واْليِم  نُي اْلَغم   س اْلِّب  ائُر  اإِلْش  راُك ِنَّللَّ  وعُق     اْل الِ  دُِْن  وقَ ْت  ُل ال  ن َّْفِه »وَو  هللاَّي ق  ال  

اليت َْحْهللِاُفَها َك اِذنا عاِم داا  ُعِّي   َغُم و اا  ََن ََّه ا تَ ْغِم ُه اْل اِلَ  ا « اليِمني اْلَغُم ُس »  البخاري.
 اإِلُث.
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و ذ عةبدول يَى كورَى عةمرَى كورَى عاسى سودَى ذ هةردوويان رازى بيت طوى: 
طوى: طونةهَيت مةزن: هةظث ك ضةَيكرنة دطةةل سةودَى و دهلَي نةا      ()ثَيغةمبةرى 

 .دايبابانة، و كوشتنا مرؤظيية و سويندا ذ درةوة
َّ    هللاِّ  عُ َعهللَاْي    ِ  وَو    هللاَّي ق    ال   -338 ِم    َن اْلِّب    ائِِر ش    ْتُي الرَّج    ِل » وعن      َأن رو     ل اَّللَّ 

  ُِْ َُ بص » واِلدُِْ     قال   قال ا  اي رو َل اَّللَّ وَهْل ُْشُتُي الرَُّجلُ « واِلَد َُ بص َأن الرَُّج ِل  في نَعْي  َُ
َُبص ُأمَُّ   َُبص ُأمَُّ   فَي  متفٌق عهللاي . « َأنه  ُو

طوى: ذ طونةهَيت مةزنة  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  () ذ وىو هةر 
مرؤظ سةبةرا بَيذيتة دايبابَيت سةو، طةوتس: يةا ثَيغةمبةةرَى سةودَى مةا مةرؤظ سةبةةرا         

 ََ دَى ، ئةةو ذى  مرؤظةةكى بَيذيتةة بةابَى   دَى سةبةةرا   ،دبَيذيتة دايبابَيت سو؟ طوى: بةة
يتةة  بَيذدَى سةبةةرا  بَيذيتة دايكا وى ئةةو ذى  دَى سةبةرا بَيذيتة بابَى وى، و سةبةرا 
 دايكا وى.

قي  ل  اي رو    ل اَّللَِّ كْي  َ  « ِإنَّ ِم  ْن َأْك  رِب الِّب  ائِِر َأْن ُهللْاع  َن الرَُّج  ُل واِلَدُْ  ِ   » وا رواُ   ٍة  
َُبص ُأمَّ ُ » ُهللْاعُن الرُجُل واِلدُِْ     قال   بص ُأمَّ   في َُبص َأَنُه  َوََُ َُبص َأن الرَُّجل  فَي ُ.» 

ديدا: ذ مةزنرتيس طونةهَيت مةزنة مرؤظ لةعنةتَى ل دايبابَيت سو  ظةطَيرةكاو د 
كةةى؟  دَى ضةةوا مةرؤظ لةعنةةتَى ل دايبابَيةت سةو      بكةى، طوتس: يا ثَيغةمبةرَى سودَى 

دَى بَيذيتةة بةابَى وى، و   دَى سةبةرا ، ئةو ذى دَى سةبةرا بَيذيتة بابَى مرؤظةكىطوى: 
 بَيذيتة دايكا وى.بةرا دَى سةبَيذيتة دايكا وى ئةو ذى ةبةرا س

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  -339 وعن أيب ُممد ُجبرْيِ بِن ُمطِعٍي ريي اَّللَّ عن  َأن رو  َل اَّللَّ 
ُُِل اْلَنََّة قَاِطٌن »قال    قال وفيان ا رواُت   ُْعِن  قاِطن رِحي. متفٌق عهللاي .« ال َُْد

ثَيغةمبةرَى سودَى  كو ()و ذ ئةبى موحةممةد جوبةيرَى كورَى موتعمى 
() .طوى: مرؤظانى بِر، ناضيتة بةحةشيَت 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -340 وع  ن أيب ِعيَ    اُِِغ  ريِة ب  ِن ُش  ْعبَة ري  ي اَّللَّ عن    ع  ن الن  ُِّّ 
َُمَه  اِو  ومْنع  اا وه  او  ووْأَد البنَ  اِو  » ق  ال   ُ تع  اَل َح  رََّم َعهللاَ  ْيُِّْي ُعُق   َ  ا وَك  َرَه لُِّ  ْي ِقي  ل ِإنَّ اَّللَّ

ََؤاِل  وِإَياعة اِاِل  » معَناُه  منُن ما وَجَب َعهللَاْيِ  َو « منعاا » ق ُلُ    متفٌق عهللاي .« وقاَل  وكثرة ال
َمْعنَ اُه  « ِقي َل وقَ اَل » مْعنَ اه  َدفْ  نُ ُهنَّ ا اْلَي اِة  َو « َوْأَد البنَ اوِ » طهللاَ ُب َم ا لَ يَه لَ ُ  و «  َهاِو 

ِّ حََّتُ   وال َُظُن صَه ا  وَكف   اْلِدُُ  ِبُِّ  مُعُ   فيُق ُل  قيَل َكَذا  وقَاَل ُفالٌن َكَذا ِمَّا ال َُعهللَاُي  لِّ َما ََُ
تب  ذُره ّو رُفُ  ا غَ  رْيِ الُ ُج  ِه اِ  ْأُذون «  ِإَي  اَعُة اِ ال » نِ ْرِء ك ِذنا َأْن ُْحَ  دِِّث ِبُِّ لِّ م  ا عَِ َن. و 

ِِ  رِ  ِّ  ِد ار نيا  وتَ   ْرُك ِحْفِظ  ِ  م  ن ِإْمَِّ  اِن اْلْف  ِظ. و ِفيَه  ا ِم  ْن َمَقا َص  َؤاِل » ِة وال  دص اإِلْل  اُح « كث  رُة ال
 ِفيَما ال حاجَة ِإلَْيِ .

 ()كو ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى عيسا موغريَى كورَى شوعبةى 
ب  حةرامكرى: دهلَي نا دايكان، و نةهَي نا استى سودايَى مةزن ل سةر هةوة ياطوى: ب ر

جهئينا ت تَى واجب، و سواستنا ت تَى نة يَى مرؤظى، و بنئاسكرنا كضان هَيذ يَيت ساخ، 
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هةوة دكةى: ذ طوتطوتكان، و ثسياركرنا زَيدة، و مةزاستنا ماَ نة د جهَى  ثاشظةلَيداناو 
 دورستدا.

َمن » وحدُ  « وَأْقطُن َمْن َقَطعِك » وا الباب َأحاِدُُ  وبَقْ  ا الباِب قبهللا  َكَحِدَُ  
 «.قَطعِن َقَطعُ  اَّللَّ 

وى ذ سا دَى ةكى حةديو دظي بابةتيدا حةديسَيت هةيس بابةتَى بةرَيدا بوريس و
 يى مس بليت سودَى دَى وى ذ دلوظانيةا  يسادلوظانيا سو دورئَيخم يى تة بليت و حةد

 سو دوير ئَيخيت.
 

ائر من يندب باب فضل بر أصدقاء األب واألم واألقارب والزوجة وس -42
 إكرامه

 بابةتآ خيَرا باشيكرنا دطةل هةظاليَت دايبابان و مرؤظيَت مرؤظى و ذنآ
 يَتة طرتنهو هةمى ييَت دى ييَت باش ئةويَت قةدرآ وان ب 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ق ال   -241 ِإن أَب رَّ ال ربِّ » عن ابن عمر ريي اَّللَّ عنهما َأن النُّ 
 «.الرَُّجُل ُودَّ أَبِيِ  َأْن ُِصَل 

ثَيغةمبةةرَى سةودَى   طةوى:   رازى بيةت و ذ ئينب عومةرى، سةودَى ذ هةةردوويان   
()  ََطوى: باشرتيس باشى ئةوة مرؤظ دطةل دطةل  ئانكوبابَى سو يَى باش بيت ) هةظا

 وى يَى باش بيت يَى بابَى مرؤظى حةذَى دكر(.
 ب   ن عم  ر ري   ي اَّللَّ عنهم  ا َأنَّ رُج   الا ِم   َن وع  ن عب   ِد اَّللَِّ ب  ن دُن   اٍر ع  ن عب   د اَّللَّ  -342

ََْع راِب لِقي ُ  ِبطرُِ  ق مَِّّ ة  فََ  هللاَّي َعهللاْي ِ  َعْب ُد اَّللَّ بْ  ُن ُعم َر  و هللا  ُ  عهللا     اٍر َك  اَن ُرَْكبُ ُ   وَأْعطَ  اُه  ا
ََْع   ّْ  هللَاحَك اَّللَّ ِإ َّ  ْي ا راُب وُه  ْي ُْرَي  ْ َن ِعمام  ةا كان  ْ  عهللا    رْأِو  ِ   ق  ال اب  ُن ِدُنَ  اٍر  فُقهللان  ا ل  ُ   َأ

رِي. فقال عبُد اَّللَّ بُن عم ر  ِإنَّ ه ذا َك ان ودِّاا ِلُعَم َر ب ن اْلط اب ري ي اَّللَّ عن    وِإِنِِّ ِعْع ُ   َِ ِنلي
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّيرو ل  هللاُة الرَُّجِل َأْهَل ُودِّ أَبِيِ  » ُق ل   اَّللَّ  ِّ  «.ِإنَّ أَبرَّ الرِبِّ 

عن ابن دُنار عن ابن ُعَم ر أَنَّ ُ  َك اَن ِإذا ِ رد إَل َمَِّّ َة َك اَن لَ ُ  ِ  اٌر َُ  رَتوَُّح وا رواٍُة    
نَ ا ُه   ُْ م ا عهللا   ذلِ َك اِْلَم اِر إْذ َم رَّ بِ ِ   عهللاْيِ  إذا م لَّ رُُك  ب الرَّاِحهللاَ ِة  وِعمام ٌة ُُش دص ِ  ا رْأو ُ   فَبي ْ

َْ  َ  فُ  الَن بْ  َن فُ  الٍن    ق  ال  بهللاَ     فََأْعطَ  اُه اِْلَم  اَر  فق  ال  ارَْك  ْب ه  ذا  وَأْعط  اُه َأْع  رايب   فق  ال  أََل
ََْع  رايبِّ  ّْ  حاِبِ   َغَف  ر اَّللَّ لَ  َك  َأْعطَْي  َ  ه  َذا ا الِعمام  َة وق  ال  اْش  ُدْد ِ َ  ا رْأَو  َك  فق  ال لَ  ُ  بَ ْع  ُض َأ

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   ِ اراا كْنَ  َتروَُّح عهللاْيِ   وِعماَمةا ُكْنَ  تُشدص ِ َا رْأَوَك  فقال  ْعُ  رو َل اَّللَّ  ِإِنِِّ عَِ
َّ ِدُقاا « ِإْن ِمْن أَبَ رِِّ الرِبِّ َأْن َُِصَل الرَُّج ُل َأْه َل ُودِّ أَبِي ِ  بَ ْع د َأْن ُُ  َلَِّ » وَوهللاَّي ُُق ُل   وِإنَّ َأَنُه َك اَن 

 ِلُعمر ريي اَّللَّ عن   روى هِذِه الرِِّواايِو ُكهللاََّها مَهللاي.
كورَى عومةرى، سودَى ذ هةةردوويان   دول يَى كورَى دينارى ذ عةبةدول يىَ عةبو ذ 
رَى د رَيكةا مةكةهَيةدا زةالمةةك ذ كوضةةرة عةةرةبان ديةت، عةبةدول يَى كةو         رازى بيت

ََ سويار بوو، و شاشةكةك دايةَى ل   و سوياركر  عومةرى س ظ كرَى و ل كةرةكى ئةو يَى 
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مةة طةوتَي: سةودَى ذَى رازى، ئةةو ذ كوضةةرة      سةر سةرَى وى بوو، ئةينب دينةارى طةوى:    
 عةرةبانة و ئةو ب كَيمَى رازى دبس، عةبدول يَى كورَى عومةرى طوى: ب راستى ئةظةة 

ََ عومةرَى كورَى سةتابى بوو طةول ثَيغةمبةةرَى سةودَى بةووى      و مس يا () هةظا
()    دطوى: باشرتيس باشى ئةوة مرؤظ دطةل وى يَى سودانَى حةذَيكرنا بابَى سةو يةَى

 باش بيت. 
َى دضةو مةكةةهَى وى   ذ ئةينب دينةارى ذ ئةينب عةومرى، دةمة     ديةدا   ظةطَيرةكاو د 

ََ سويار دبوو  ل سةر حَي رتَى شلببا، و شاشكةك هةبوو ل سةرَى  ئةطةركةرةك هةبوو 
تا وى كةرى بوو كوضةرة عةرةبةك د بةررا بورى طوى: سو دشداند، رؤذةكَى ل سةر ث 

ََ سةوياربة، و شاشةكة   ك تو نة بَيظانَى كورَى بَيظانى؟ طوى: بةلَي، ئينا كةر دايَى طوتَى 
هةظالَيت وى طوتيَن: سودَى طونةهَيت تة  كينة، هندةذى دايَى و طوى: ل سةرَى سو ب د

دهةاتى و دضةوى، و شاشةكةك تةة      ثةىَ  تة كةرةك دا ظى كوضةرة عةرةبى تو ثويضكةى،
دطةوى:   ()طةول ثَيغةمبةةرَى سةودَى بةووى      د؟ طةوى: مةس يةا   سةرَى سةو ثةَى دشةدان   

باشرتيس باشى ئةوة مرؤظ دطةل وى يَى سودانَى حةذَيكرنا بابَى سو ث تى مرى يَى باش 
 و بابَي وى هةظالَي عومةرى بوو سودَي ذَى رازى بيت. بيت.

ََّ اِعِديِّ ري ي اَّللَّ عن   وعن أيب ُأَوْيد ببي ا -343 ِمزة وفتح الَني مالِك بِن ربِيَعَة ال
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي إذ ج اَءُه رُج ٌل ِم ْن ب ِن َو هللَامة فق اَل   قال  بَ ْينا َ ْ ُن ُجهللاُ  ٌس ِعْن َد رو  ل اَّللَِّ 

نَ َع ْي  الصَّ اَلة عهللَاْيِهَم ا  » َم ا   فق ال  ايرو َل اَّللَّ َهْل بق   ِم ن بِ رِِّ أَب  يَّ ش  ٌء أَبرصُاَ ا بِ ِ  بَع َد َمْ ِتِِ 
َّ ِدُقهما  َّ ُل ِإالَّ ِ َِم ا  وِإَك َراُم  ِّ هللاُة ال رَِّحِي ال يت ال ُت  ُما  وِإْنفاُذ َعْه ِدِاا  و َِ رواه « واالْوِتْغَفاُر 

 أب  داود.
طوى: ئةم ل دةس  ()و ذ ئةبى ئوسةيدى، مالكَى كورَى رةبيعة يَى ساعدى 

َى زةالمةك ذ بةنى سةلةمة هاتية يَيت روين تى بوويس دةم ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
ل سةر دايبابَيت مس ث تى مرنا وان  تةك ذ مافَىدةس طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَي، ما ت 

ماية ئةز ثَى راببم؟ طوى: بةلَي: دوعاكرنة بو وان و داسوازا طونةه ذَى برنَيية بو مس 
جهئينانا وةسيةتا وانة و باشيطةهاندنة دطةل كةس و كاران ل سةر ساترا وان ب ن و وا

 و قةدرطرتنا هةظالَيت وانة.
َّ هللاِّ  عُ  -344 ََ اِء الن ُّ  وعن عائشة ريي اَّللَّ عنها قال   ما ِغْرُو عهللا   َأَح ٍد ِم ْن ِن

ُْ تُ َه ا قَ خص  وَلِّ ْن َك اَن ُُِّْثِ ُر ِذْكَرَه ا  َوُرمبَّ ا َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َما ِغْرُو عهللا  ِدجيَة ريي اَّللَّ عنه ا. وَم ا رَأَ 
ْ ُُِّْن ا الدص  َْ ا قهللاُ  َلُ   َكَأْن  نْ َيا َذبح الشَّاَة  ُثَّ ُُ َقطُِّعَها َأْعَباء  ُثَّ َُ ْبعثُ َها ا ّداِئق ِِدجيَة  فَ ُرمبَّ

َه » ِإالَّ ِدجيُة  فيق ُل   ا َكانْ  وَكاَنْ  وَكاَن ِل ِمن ْ َ ا   متف ٌق عهللاي  .« ا ولَ ٌد ِإ َّ ه   « فَ اراَتَح » قْ ُِ
 ِنلعنِي ومعناه  اْهَتيَّ ِبِ .« فَاْراَتَع » ِنْلاِء  وا اْلْمِن بني الصحيحني َلهللْاُحَمْيِدي  

 ()هةظسةةةرَيت ثَيغةمبةةةرى  طةةوى: ئةةةز ل سةةةر ضةةو ()ذ عائي ةةايَى 
ب غةريةى ضةويم و مةس    د ()وةكى ئةز ل سةر سةدجيايَى  ةميطر نةضودغريةى 
ََ طةلةك بةحسَى وَى دكر، و دبوو طيسك ظةكوشةتبا ثاشةى دا    ئَيكؤارى نةديت بوو، بة
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كةتة ثارضة ثارضة ثاشةى دا بةو هةةظالَيت سةةدجيايَى هنَيريةت، و دبةوو مةس طوتبةايَى         
هةروةكى كةس ذ بلى سةدجيايَى د ظَى دنيايَيدا نينة، دابَيذيت: ئةو يا هوسا و هوسا بوو 

 مةدحَيت وَى دكرن( و مس بضويك ذ وَى هةبوون. نكوئا)
ُعُهنَّ. ََ َها َما ُ َِالئهللِِاَها ِمن ْ  وا رواٍُة وإْن َكاَن لَيذبُح الشَّاَة  فَ يُ ْهِدي ا 

ِدجيَة » وا رواٍُة َكاَن ِإَذا َذبَح الشَّاَة َُ ُق ُل   َِ ِدقَاِء  ّْ  «.َأْرِوهللُا ا ِ َا ِإَل َأ
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وا رواٍُة قال    دجَيَة َعهللَا  رو  ل اَّللَّ  َِ   ُُِ َ ُْهللِاٍد ُأ ُِ اْوَتْأَذَنْ  َهاَلُة بِْنُ  

 «.الهللاَُّهيَّ َهاَلُة بِْنُ  َِ ُْهللِاٍد » وَوهللاَّي  فَ َعرَر اْوِتْ َذاَن ِدجية  فَاْراَتَح َلَذِلَك فقاَل  
َيت وَى هندى تَيرا : طيسك دظةكوشت و ذَى دكرة ديارى بو هةظالظةطَيرةكَيداو د 
 وان كربا.
 دطوى: بو هةظالَيت سةدجيايَى فرَيكةن. طيسك ظةكوشتبا ئةطةر: ظةطَيرةكَيداو د  

: طةةوى: هةةاال كضةةا سووةيلةةدى سوي ةةكا سةةةدجيايَي، دةسةةتويرى  ظةطَيرةكَيةةداو د 
دةستوير وةرطرتنا سةدجيايَى زانى، ثةَى   ()َيتة دةس ثَيغةمبةرَى سودَى هسواست ب

 سوش بوو و طوى: يا سودَى هاال كضا سووةيلدى بيت.
رْج ُ  م َن جُر ر ب ن عب ِد اَّللَّ اْلَبَجهللا يِِّ  -345 َِ وعن أَنه بن مالٍك ري ي اَّللَّ عن   ق ال  

ْد رَأَُ  ْ ُ  اََنص  اَر َتْص  َنُن ري  ي اَّللَّ عن    ا َو  َفٍر  َفَِّ  اَن َخْ  ُدُمِن فقهللا  ُ  لَ  ُ   ال تَ ْفع  ْل  فق  ال  ِإِنِِّ قَ  
دْمتُ  ُ   َِ ُهْي ِإالَّ  ّْ  حَب َأح  داا ِم  ن ْ َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َش  ْي اا آلَْي  ُ  َعهللا    نَ ْفَ  ي َأْن ال َأ برُو   ل اَّللَّ 

 متفٌق عهللاي .
طوى: ئةز د وةغةرةكَيدا دطةل جةريرَى كورَى  ()ذ ئةنةسَى كورَى مالكى 

ةركةفتم، سزمةتا مس دكر مس طوتَي: وةنةكة، طوى: ب د ()عةبدول يَى بةجةَ 
كةرن، مةس    ()راستى مس ئةنسار سةلكَى مةدينَى دينت كا ض بو ثَيغةمبةةرَى سةودَى   

ئةنسةاران سةةلكَى مةةدييَن(     ئةانكو سويندا ل سةر سو سوارى ئةز دطةل كةسَى ذ وان )
 ئةز سزمةتا وان نةكةم. ئةطةرنةم 

 
 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلموبيان فضلهمباب إكرام أهل بيت  -43

 و ديارةكرنا قةدرآ وان ()بابةتآ قةدرطرتنا خةلكآ ماال ثيَغةمبةرآ خودآ  
ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   چ ق                     ال ع تع                     اَل  

ََ ب راستى سودَى دظَيت هةوة ذ  .(33)اَحزاب  من ارُة چک طةَ سةلكَى ظَى ما
ٹ  ڤ  چ وق ال تع اَل   قِرَيذا طونةهان ب وى، و ثاقذييةةكا ثاقةذ هةةوة ثاقةذ بكةةى.     

رَى و  ]و هةركةسةَى ئةةمرَيت سةودَى       .(32)اْلِ چڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      
 ] مةزن بدانيت، وةكى ئةمر ثَى هاتى، ب جه بكةى، ب راسةتى ئةظةة   [ني انَيت دينى 

 ني انا ذ سودَى ترسيانا دالنة. [و مةزن وةرطرتنا ئةمرَيت سودَى يان قوربانى ئانكو
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َْ هللِاٍي إَل  -346 َرَة  وعْم ُرو ب ن ُم وعن ُُز د ب ن حيَّ اَن ق ال  اْنطهللَاْق ُ  أَِ وُحص نْيُ بْ ُن َو ب ْ
َُْ  َزُِْد ْبِن َأرقَي ريي  رْياا َكِثرياا  رََأ َِ نا ِإلَيِ  قال ل  ُحصنْيٌ  َلَقد َلِقيَ  اَي زُُْد  َْ اَّللَّ عنهي  فهللَامَّا َجهللا

هللْاَف ُ   َلَق ْد َلِقي َ  اي زَُْ دُ  َِ َّهللاَّيَ   َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  وِعْعَ  َحِدَُثُ   وَغَزْوَو َمَعُ   َو  رو َل اَّللَّ 
ث ْ  رْياا َكِثرياا  َح دِِّ ِِ ي واَّللَِّ َِ َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي. ق ال  اي ابْ َن َأ َنا اي زَُْ ُد م ا ِعْع َ  ِم ْن رو  ل اَّللَّ 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   َِ  يُ  بْع  َض ال  ذي كن  ُ  َأِع  ي ِم  ْن رو   ِل اَّللَّ  َلَق  ْد َك  رِبْو ِو  ِنِّ  وقَ  ُدم عْه  دي  ون
ثْ ُتُِّْي  فَ اقْ بَ هللُا ا  َوَم اال َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي وَوهللاَّي  َفَما َحدَّ  فَ ال ُتَِّهللاُِّف نِي ِ  ُثَّ ق ال  ق ام رو  ل اَّللَّ 

  ُثَّ َُ ْ م  اا ِفينَ  ا ِِطيب  اا مبَ  اٍء ُُ  ْدعي مُخِّ  اء بَ   نْيَ مَِّّ  َة َواَِِدُنَ  ِة  َفَحِم  َد اَّللَّ  َوأَثْ    َعهللاْي     ووَع  َظ  َوذَكَّ  رَ 
َِ اَتِرٌك ِف يُِّْي َأمَّا بْعُد  َأال أَُ صَها النَّاسُ »قَاَل   َِ َبَشٌر ُُ ِش ُك َأْن أيَِْتَ رو  ُل ريب فَُأجي َب  وَأ َا َأ   فَِإَّنَّ

َِ  ُِّ ا ب    َفح   َّ عهللا     « ثَ َقهللاَ  نْيِ  َأوَُِّم  ا ِكت  اُب اَّللَِّ  ِفي  ِ  اُِ  دى َوالنص   ُر  َفُخ  ُذوا ِبِِّت  اِب اَّللَّ  َواْوَتْم
« وَأْهُل بَ ْييِت  ُأذكِِّركي اَّللَّ ا أهِل بْييت  أذكِِّرُكي اَّللَّ ا أهل بييت » ِكَتاِب اَّللَّ  ورغََّب ِفيِ . ُثَّ قَاَل 

فَ َقاَل َلُ  ُحَصنْيٌ  وَمْن َأْهِل بَ ْيِتِ  اي زُُْد   أل يه نَ اُؤه م ن أه ِل بيت ِ    ق ال  نَ اُؤه م ْن أه ِل بيتِ ِ  
ُه  ي  قَ  اَل  ُه  ْي آُل عهللا  يِّ  وآُل َعِقي  ٍل  وآُل َوَلِِّ  ن َأْه  ُل بْيتِ  ِ  م  ْن ُح  رِم الصَّ  دَقة بْع  َدُه  قَ  ال  وَم  ْن 

 َجْعَفر  َوآُل عبَّاٍس  قَاَل  ُكلص ُهؤالِء ُحرَِم الصَّدَقَة   قَاَل  نَعْي. رواه مَهللاي.
َأال َوِإِنِِّ اَتِرٌك ِف  يُِّْي ثَ ْقهللاَ  نْي  َأح  ُدَاا ِكتَ  اُب اَّللَّ َوُه    حْب  ُل اَّللَّ  م  ِن ات ََّبع     » وا رواُ  ٍة     

  «.َعهللَا  اُِدى  وَمْن تَ رََكُ  كاَن عهللا  َيالَلٍة  َكانَ 
و ذ يةزيدَى كورَى حةيانى طوى: ئةز و حوسةينَى كورَى سةبرة و عةمرَى كورَى 

ظَيؤا دةمَى  رازى بيتسودَى ذ هةردويان موسلمى ضوينة دةس زةيدَى كورَى ئةرقةمى 
: ب راستى يا زةيةد تةة طةلةةك سَيةرا ديتةى، تةة       َىئةم روين تينة دةس حوسةينى طوت

ََ بووى و تة جيهادا د طةل  ()ثَيغةمبةرَى سودَى  يَى ديتى و تة ئاسفتنا وى يا طو
كرى، و تة نظَيذا ل ث ت كرى، ب راستى يا زةيد تة طةلةك سَيرا ديتى، يا زةيد بو مة 

ََ ببيت،  ()بَيذة تة ذ ثَيغةمبةرَى سودَى  ئاسفتنةكَى طوى: برازا، ئةز ب سودَى طو
كةةةم ذيةةَى مةةس يةةَى مةةةزن بةةووى و ئةةةز يةةَى كةةةظس بةةوويم، و هنةةدةك ذ وَى يةةا مةةس ذ     

ذ بةركرى مس يا ذ بريكرى، يا مس بو هةوة طوى وةرطرن، و يا  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
طوتار سويس د ناس  ()ذ مس نةسوازن، ثاشى طوى: رؤذةكَى ثَيغةمبةرَى سودَى  يينة

سوما د ناظبةرا مةكةه و مةدينَيدا، شةوكر و   ةكى دطوتنَى كانيامةدا رابوو ل سةر كاني
حةمدا سودَى كر، و ثةسس و مةةدحَيت وى كةرن، و شةريةتكرن و بريئينةان كةر، ثاشةى       

مرن بو مةس   ئانكوطوى: ئةظة و ث تى ظَي: بزانس طةَ مرؤظان، ب راستى ئةز مرؤظم )
َيت و ئةز بةرسظا هوةكى بو هةر مرؤظةكَى هةى( و نَيزيكة قاسدَى سودَى بذى يا هةى 
َيت مةزنس( د ناس هةوةدا ي ثَى مرنة( و مس دوو طرانَيت )ضونكى هند مةرةموى بدةم )

هَي يس: يا ئَيكَى كتَيبا سودَيية )كو قورئانة( راستةرَى يَى و رؤنةاهى يةا تَيةدا، ظَيؤةا      د
و ثَيظة بطرن. و قورئان دا شرينكرن و ثالةدانا قورئةانَى كةر،    كتَيبا سودَى وةرطرن و س

ثاشى طوى: سةلكَى ماال مس، ئةز سودَى ل بريا هةوة دئينم د سةلكَى مةاال سةودا، ئةةز    
: سةلكَى ماال وى كينة َيسودَى ل بريا هةوة دئينم د سةلكَى ماال سودا. حوسةينى طوت
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ََ يا زةيد؟ ما ذنَيت وى نة ذ سةلكَى ماال وينة ؟ طوى: ذنَيت وى ذ سةلكَى ماال وينة، بة
سةلكَى ماال وى ئةون يَيت زةكاى ث ةتى وى ل سةةر حةةرامكرى، طةوى: و ئةةو كينةة؟       
طوى: ئةو ماال عةلينة و ماال عةقيلينةة و مةاال جةعفةرينةة و مةاال عةباسةينة. طةوى:       

 ، طوى: بةلَي. هاتية حةرامكرن؟ ئةظان هةميانزةكاى ل سةر 
ديدا: بزانس ئةز دَى دوو طرانان )ضةونكى هنةدَيت مةةزنس( د نةاظ      ظةطَيرةكاو د 

هةوةدا هَيلم: ئَيك ذ وان كتَيبا سودَيية )كو قورئانة( و ئةو رَيك و فةرمانا سودَيية يا 
هةوة دطةهينيتة رازيبوونا سودَي، يَى دويا ضو ئةو يَى ل سةةر راسةتةرَى يةَي، و يةَى     

 ونَي.بهَيليت يَى ل سةر بةرزةبو
ُق ريي اَّللَّ عن  َمْ ُق فاا َعهللَاْيِ   -347 وَعن ابِن ُعمَر ريي اَّللَّ عنهما  عن أيب َبِّْر الصِّدِِّ

َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ا َأْهِل بْيِتِ   رواه البخاري. رَاُع ُه َواحرتُِم ه « اْرقُ ُب ا  أَنَُّ  قَاَل  اْرقُ ُب ا ُُمَمَّداا 
 أعهللاي. وَأْكرُِم ُه  واَّللَّ 

ذ ئةةةبى بةةةكر ئةلسةةةديق  رازى بيةةتو ذ ئةةينب عومةةةرى، سةةودَى ذ هةةةردوويان 
() ( بطةهينيتة ثَيغةمبةرَى كو ئاسفنت دطةهيتة وى بَيى  ئانكوراوةستياى ذ وى

ئانكو قةدرطرتس ) د سةلكَى ماال ويدا بثارَيزن. ()( طوى: موحةممةدى ()سودَى 
 (سودَي ل سةربس قةدرطرتنة بو ثَيغةمبةرى س ظَيت و رَيزطرتنا ماال ثَيغةمبةرى
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باب توقري العلماء والكبار وأهل الفضل وتقدميهم على غريهم، ورفع جمالسهم،  -44
 وإظهار مرتبتهم 

 بابةتآ قةدرطرتنا زانايان و مةزنان و خودان قةجنى و كةرةمان و ثيَشئيَخستنا وان 
 رنا ريَز و جهآ وانل سةر غةيرى وان و بلندكرنا ديوانا وان و ديارةك

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    ی       ی  چ ق                           ال ع تع                           اَل   

و كار ثةَى   ]دزانس  [ئةركَيت سو  ]بَيذة: ئةرَى ما ئةوَيت  .(9  من ارُ ة)الزمرچی
و ئةوَيت نةزانس وةكى ئَيكس؟ ب راسةتى بةةس سةودان ئةةقل بةو سةو شةريةتان         [دكةن 

 وةردطرن.
ُ عن   ق ال  ق ال رو  ل اَّللَّ  مَع ٍد ُعقبَة بِن عمٍرو الب دريِّ اَنص اريِّ ري يوعن أيب  -348 اَّللَّ

َصنَِّة   َُ ُؤمص اْلَقْ َم َأقْ  َرؤُهيْ » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َّهللاِّ  عُ  ِلَِّتاِب اَّللَِّ  فَِإْن َكانُ ا ا اْلِقراَءِة َو اءا  فََأْعهللَاُمُهْي ِنل
ِِْج  َرِة َو  َ اءا  فََأقْ  َدُمُهْي ِو  نِّاا َوال َص  نَِّة َو  َ اءا  فََأقْ  دُمُهْي ِهْج  َرةا  فَ  ِإْن ك  انُ ا ا ا ُُ  ؤمَّنَّ  فَ ِإْن َك  انُ ا ا ال

هللْاطَاِنِ  » واُِراُد  رواه مَهللاي.«   َوال َُ ْقُعُد ا بْيِتِ  عهللا  َتِّْرِمِتِ  ِإالَّ نِِْذنِ ِ الرَُّجُل الرَُّجَل ا ُوهللْاطَانِ ِ  َُ ِب
َفرُِد ِبِ  « َوَتِّْرِمُت ُ » ُملص والُِتِ   َأْو اِْ يُن الذي خَْتصص ب . «  بفتِح التاِء وكَر والراِء  وِهي ما َُ ن ْ

 ِمْن ِفراٍي وورٍُِر وْ ِ ِاَا.
طوى:  ()بى مةسعودى، عوقبَى كورَى عةمرَى بةدرى يَى ئةنسارى و ذ ئة

طوى: ب  يَى ثرت قورئان ذبةر )يان يَى د قورئانَيدا شارةزاتر  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
هةمى د قورئانَيدا  ئةطةريان سواندن باشرت( د ناظ سةلكيدا ببيتة ئيمام )ثَي نظَيذ( و 

د حةديسَيدا وةكى ئَيك بس، ب   ئةطةرشارةزاتر، و  وةكى ئَيك بس، ب  يَى د حةديسَيدا
د م ةستياتيَيدا وةكى ئَيك بس، بة    ئةطةر، و كرى يَى هؤرةى و م ةستيبوون ثَي رت

َيتة كرن، و نابيت د ماال هيَى ذى درَيذتر، نابيت ثَي نظَيذيا مرؤظى د دةسهةالتيا ويدا ب
  دةستويريا وى نةبيت. ويدا ل سةر جهَى وى يَى تايبةى روينتة سوارَى ب

 َأْي ِإْوالماا. «  ِون ا » َبدل « فََأْقدمُهْي ِوهللْاماا » وا رواٍُة َلُ   
 ديدا يا وى: يَى د موسلمانةتيَيدا ثَي رت.ظةطَيرةكا و د

ِق   راَءُِتْي َو    اءا وا رواُ   ة  َُ    ُؤمص اْلَق   ْ َم َأقْ    َرؤُهْي ِلِّتَ   اِب اَّللَِّ  وَأقْ   دُمُهْي ِق   راَءةا  فَ   ِإْن َكانَ   ْ  
ِِْجَرِة وَ اء  فَ هللْاُيؤمَُّهْي َأْكربُُهْي ِوناا   «.فَ يَ ُؤمصهي َأْقدُمُهْي ِهْجرةا  فَِإْن َكان ا ا ا

ب  يَى ثرت قورئان ذبةر )يان يَى د قورئانَيدا شارةزاتر يان  : ديدا ظةطَيرةكاو د 
سواندنا وان  ئةطةر)ثَي نظَيذ( و  ببيتة ئيمامسةلكيدا د ناظ سواندن ثَي رت سواندن باشرت( 

ثَي ةنظَيذيا وان بكةةى، و    كرى وةكى ئَيك بيت، ب  يَى هؤرةى و م ةستيبوون ثَي رت
  د م ةستياتيَيدا وةكى ئَيك بس، ب  يَى ذى درَيذتر ثَي نظَيذيا وان بكةى. ئةطةر

ُح مَناِكبَ َنا ا الصَّالِة َوَُ ُق ُل   -349 َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َيَْ وعن  قال  كان رو ُل اَّللَّ 
ََْح الِم والن صَه    ُثَّ الَّ ِذَُن َُ هللاُ  َ ي »  ُثَّ  اْوتَ ُ وا َوال ُتْتهللِاُف ا  فَ َتْخَتهللِاَ  قُ هللُا ُبُِّْي  لَِيهللِاِن ِمنُِّْي ُأول  ا ا
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َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   اه مَ  هللاي.رو « ال  ذُن ُهللا   َ ي  ه    بتخفي    النص   ن َولَ  ْيَه « لَِيهللِا  ِن » وق ل    
هللَاَه  ا.  هللَاَه  ا اَيٌء  وُرِوي بتش  دُد النص   ن م  ن ايٍء قَ ب ْ ََْح  الم » اْلُعُق   ل  «  والن صَه    » قَ ب ْ ُه  ْي « وُأولُ   ا ا

  اْلَباِلُغ َن  َوقيل  َأْهُل اْلهللِْاِي َواْلَفْبِل.
ملَيت مة د نظَيذَيدا راست دكرن و دطوى:  ()وى: ثَيغةمبةرَى سودَى ذ وى، ط

بةةرَيك ضةس، بة     ذ رَيزَيت سو راست كةن و ثَيش ئَيك و دوو نةكةظس دَى دلَيت هةوة 
يَيت سودان عةقل و بالق )يان يَيت سودان قةدر( ذ هةوة نَيزيكى مس بس، ثاشةى يَيةت   

 َيت نَيزيكى وان.نَيزيكى وان )د سالوسَى بوريدا( ثاشى ي
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -350 وع  ن عب  د اَّللَّ ب  ن مَ  ع ٍد ري  ي اَّللَّ عن    ق  ال  ق  ال رو   ل اَّللَّ 

ََْح   الِم والن صَه      ُثَّ الَّ   ِذَُن َُ هللاُ    نَ ُهْي » وَو   هللاَّي   ُك   ي وَهْيَش   اِو » ثَ   الاا « لَِيهللِا   ِن ِم   ْنُِّْي ُأولُ    ا ا وِإايَّ
ََْو اِ    رواه مَهللاي.« ا

 ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()و ذ عةبةةدول يَى كةةورَى مةسةةعودى 
طوى: ب  يَيت سودان عةقل و بالق )يان يَيت سودان قةدر( ذ هةةوة نَيزيكةى مةس بةس،     

سَى جاران ئةظة طوى ة و ه ةيارى دةنةط     -ثاشى يَيت نَيزيكى وان )د سالوسَى بوريدا( 
 بثارَيزن(. سو ذَى ئانكوبلندى و قةرةبالغا بازاران بس )

وع  ن أيب ْْح  َي َوقي  ل  أيب ُُممَّ  د َو  ْهِل ب  ن أيب حْثم  ة بف  تح اْل  اِء اِهمهللا  ة وِإو  ِّان  -351
بَ  َر  ي ْ َِ ُع ٍد ِإَل  َْ الثاِء اِثهللاثة اََنصاري ريي اَّللَّ عن  قال  اْنطهللََاَق عْبُد اَّللَِّ بُن وْهٍل َوُُميَِِّصُة اْبُن َم

ُّهللْاٌح  فَ تَ َفرَّقَ  ا.فَأََت  ُُمَيِِّصُة ِإَل عبِد اَّللَِّ بِن َوهٍل وه  َُ َتَشحَُّخ ا دمِ  قَتيالا  فدفَ َنُ   َوِهَي َُ ْ َمِ ذ 
َّهللاِّ  ُع ٍد ِإَل النَُِّّّ  َْ   عُ َعهللَاْيِ  ُثَّ َقِدَم اِِدَُنَة فَاْنطهللََاَق َعْبُد الرْ ِن ْبُن َوْهٍل َوُُمَيَِِّصُة َوُح ُِِّصُة ابْ َنا م

ََ  َِّ   فَ َتَِّهللاََّم  ا « َك  ربِّْ َك  ربِّْ »ُد ال  رَّْ ِن َُ   َتَِّهللاَُّي فق  ال  وَو  هللاَّي  فَ  َذَهب َعْب   َوُه  َ  َأْح  َدُث الَق  ْ ِم  َف
َتِحقص َن قَاتهللاُِّْي   » فقال   َْ َْ اَم اْل ِدُ . متف ٌق عهللاي  .« َأحَتْهللِاُف َن َوت َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   َوذََك َر  وق ل   
ََْكبَ ُر.معَناُه  ُ َ « َكربِّْ َكربِّْ » وَوهللاَّي    َتِّهللاَُّي ا

 ()ئةنسارى  سةهلَى كورَى حةمسَى، و ذ ئةبى يةحيا و دبَيذن: ئةبى موحةممةد
طوى: عةبدول يَى كورَى سةهلى و موحييسَى كورَى مةسعودى، ضونة سةيبةرَي، هنطى 

كورَى سةهلى د سوينا سودا  موحييسة هاتة دةس عةبدول يَىيا ظةكرى بوو، ذَيكظةبوون، 
دطةظزى، ئينا د طوريدا ظةشارى، ثاشى هاتة مةدينةيَي، عةبدولرةمحانَى كورَى سةهلى و 

 () موحييسةةةةة و حووةييسةةةةة هةةةةةردوو كورَيةةةةت مةسةةةةعودى، هاتنةةةةة دةس ثَيغةمبةةةةةرى 
طوى: يَى مةزنرت ب  باسظيت، و ئةو ذ  ()عةبدولرةمحان ضو باسظيت ثَيغةمبةرى 

طوى:  ()ويكرت بوو بَى دةنط بوو، هةردووكَيت دى ئاسفنت، ثَيغةمبةرى هةميان بض
هويس دَى سويند سون )كو عةبدول يَى كورَى سةهلى سةلكَى سةيبةرَى يَى كوشتى( و 

  .؟دَى هةذى سوينا كوشتييَى سو بس
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َك اَن جيَْ  -352 ُ عن   َأنَّ الن ُّ  َم ُن ب نْيَ ال رَُّجهللَانْيِ وعن ج ابٍر ري ي اَّللَّ

هللَا  ُأُحٍد َُ ْعِن ا الَقرْبِ  ُثَّ َُ ُق ُل   ذاا ِلهللْاُقْرآِن   » ِمْن قَ ت ْ ِْ فَِإَذا ُأِشرَي َلُ  إَل َأَح ِدِاَا « أَُ صُهما َأْكثَ ُر َأ
َمُ  ا الهللاَّْحِد. رواه البخاريص.  َقدَّ
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دوو زةالم ثَيكظةةة ذ كوشةةتى يَيةةت  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرى ()ذ جةةابرى 
ئَيك ني ا  ئةطةرطوريدا، ثاشى دطوى: كَى ثرت قورئان ذبةرة؟ و ئَيك ئوحودَى دكرنة د 

 دابا ئةو ثَيش دئَيخست.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   -353 ُ عنهم  ا َأنَّ الن َُّّ  َأرَاِن ا » وع ن اب  ن ُعم  َر ري  ي اَّللَّ
ََ َُّك بِ  ّْ َغَر  فقي َل اََِناِم أََت ََ َِّ َ اَك ا َِ ِر  فَ َناَولْ ُ  ال َ اٍك  َفَجاَءِن رَُجالِن  َأحُدُاَا َأْكبَ  ُر ِم َن ار َِ

ُهَما  ََْكرَبِ ِمن ْ َنداا والبخاريص تعهللِايقاا.« ِل  َكربِّْ  َفَدفَ ْعُتُ  ِإَل ا َْ  رواه مَهللاي ُم
ةرَى سةودَى  طةوى: ثَيغةمبة   رازى بيةت و ذ ئينب عومةرى، سةودَى ذ هةةردوويان   

()     طوى: مس د سةونَيدا دديت، مس سيواك ب كةار دئينةا، و دوو زةالم دهاتنةة دةس
طوتة مس: بدةس يَى  مس سيواك داس يَى بضويكرت، ئَيكىمس، ئَيك ذ يَى دى مةزنرت بوو، 
 مةزن، ئينا مس داس يَى مةزنرت.

َّ هللاِّ   -354 ِإنَّ » عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  وعن أيب م و  ريي اَّللَّ عن  قال  ق ال رو  ل اَّللَّ 
هللِاِي  َوَحاِمِل اْلُقرآِن َغرْيِ اْلَغاِل ِفيِ   واْلَاا َعْنُ  وإِ  َْ ُِ ْك َراَم ِمْن ِإْجالِل اَّللَِّ تعاَل ِإْكَراَم ذى الشَّْيبِة ا

ِخ  َِ َصهللْاطَاِن اُِْق  حدٌُ  حٌَن رواه أب  داود.« ِذي ال
طةوى: ذ مةةزنطرتنا    ()سةودَى  طةوى: ثَيغةمبةةرَى    () يذ ئةبى موسا

سودايَى مةزنة، قةدرطرتنا موسلمانَى سودان مةوى يَيةت سةثى، و قةةدرطرتنا هةةلطرَى      
قورئانَى )سواندةظانَى قورئانَي( يَى نةيَى توند تَيةدا )يةَى كةوير نةة ضةوبيتة تَيةدا و ذ       

انةدنا  ث تا سو داية سويبَيت وَى يَيت دورست دةرباز نة بووى( و نة يَى سست و وتوس
دظَيت دطةل قورئانَى و د هةمى كةار و بارانةدا مةرؤظ يةَى نةاظنؤى بيةت( و        وَى )مةرةم

 ةر.وقةدرطرتنا سودان دةسهةالتَى دادثةر
ُ ع نهي ق ال  ق ال رو  ُل اَّللَّ  -355 ه ريي اَّللَّ وعن َعْمرو بِن ُشَعْيٍب  عن أَبِيِ   عن َجدِِّ

َّ  ِغرَيَِ  َوَُ ْع  ِرْر َش  رَر َكبِ  رِيَِ لَ  ْيَه ِمنَّ  » َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   ْ َُ  ْرَحْي  َْ ح  دٌُ  ّ  حيٌح « ا َم  ْن 
 رواه أب  داود والرتمذي  وقال الرتمذي  حدٌُ  حٌَن ّحيح.

 رازى بيتذ عةمرَى كورَى شوعةيبى ذ بابَى سو ذ باثريَى سو، سودَى ذ هةميان 
ظةانيَى ب  طوى: نة ذ وانة يَيت ل سةر رَيكا مة يةَى دلو  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 
  .نةزانيت و رَيزطرتيَن( بهااتيا مةزنَى مة )ذ بضويكَى مة نةبةى، و هَيذ
 .نةزانيت ديدا: مافَى مةزنَى مة ظةطَيرةكاو د «.َحقَّ َكِبرِيَِ » وا رواُة أيب داود 

356-  ُ َأن َعائَش  َة ري  ي اَّللَّ عنه  ا َم  رَّ ِ   ا َو  اِئٌل  وع  ن َمْيُم   َن ب  ِن أيب َش  ِبيٍب ر     اَّللَّ
َ ا ا ذل َك   فقال     َِ َ ٌة  فََأقْ َعدْتُ   فََأَكَل َفِقي َل  َرةا  َومرِّ ِ َا رَُجٌل َعهللَاْيِ  ثَِياٌب وَهي ْ َْ ق ال فََأْعطَْتُ  ِك

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   ُيْ » رو   ُل اَّللَّ  ْ «  أَْنزِلُ   ا النَّ  اَس َمنَ  اِزَِ رواه أب    داود. لِِّ  ْن ق  ال  َمْيُم   ُن َْ
 ُُْدِرك عاِئَشَة.

َِّحيحِ  تَ ْعهللِايقاا فق ال  َوذَُك َر َع ْن عاِئَش َة ري ي اَّللَّ عنه ا قال     هللاٌي ا َأوَِّل  َْ َوَقْد ذََكَرُه ُم
ُْي  وَ  َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َأْن نُ ْنِزل النَّاَس َمَناِزَِ ذََكَرُه اْل اِكُي أَبُ   عب ِد اَّللَِّ ا ِكتابِ ِ  َأمِر رو ُل اَّللَّ 

 وقال  ه  حدٌُ  ّحيح.« َمْعرَفة ُعهللُا ِم اْلَدُ  » 
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ى، سةةودَى دلوظةةانيَى ثةةَى ببةةةى، طةةوى: سةةواز يببو ذ مةةةميونَى كةةورَى ئةةةبى شةةة
سوازؤكةةةك د بةةةر عائي ةةايَيرا بةةورى، ثرتةةةكا نةةانى دايةةَي، و زةالمةةةكَى ب جلةةك و ب   

ورى، دانا سوارَى و سوار، ثسيارا ظَى ذَى هاتةكرن؟ طوى: ثَيغةمبةرَى سةروبةر بةررا ب
 طوى: سةلكى بداننة جهَيت وان.  ()سودَى 

و موسةةلمى د ثَي ةةيا سةةةحيحا سةةودا بةةَى سةةةنةد ئينايةةة و طةةوى: ذ عائي ةةايَى     
()  هاتية طوتس: طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى()  ئةمرَى مة يَى كرى ئةم سةلكى

 ل جهَيت وان بدانني.
نَ  ُة بْ  ُن ِحْص  ٍن  فَ نَ   َزَل َعهللاَ    اب  ِن  -357 وع  ن اب  ن عب  اٍس ري  ي اَّللَّ عنهم  ا ق  ال  قَ  ِدَم ُعيَ ي ْ

ي  ِ  اْلُ  رِِّ بْ  ِن قَ   ْيٍه  وََك  اَن ِم  َن الن ََّف  ِر الَّ  ِذَُن ُُ  ْدنيِهْي ُعَم  ُر ري  ي اَّللَّ عن     وََك  اَن الُق  رَّاُء  ِِ ّْ  َحاَب َأ َأ
ي ِ   اي ابْ َن أَِ ي لَ َك وْج ٌ  عِ  ِِ نَ ُة البْ َن َأ ِا  فق ال ُعيَ ي ْ ْن َد َْْهللِاِه ُعَمَر َوُمَشاَورَتِِ   ُكُه الا َكانُ ا َأْو ُشبَّا

َِ ل  ق ال  ََِمرِي  فَاْوَتْأِذْن ِل َعهللَاْيِ   فَاْوَتَأَذَن َلُ   فََأِذَن َلُ  ُعَمُر ريي اَّللَّ عن   فهللاما َد ِه ي اي هَذا ا
يَّ اْبَن اْلَطَّاِب  فَ َ اَّللَّ َما تُ ْعِطيَنا اْلَْزَل  َوال حَتُُِّْي ِفينا ِنلَعْدِل  فَ َغِبَب ُعَمُر ريي اَّللَّ عن  َحَّتَّ هَ 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  ُِ ِذ  وَو هللاَّي   َأْن ُُ ِقَن ِبِ   فقال َلُ  اْلُرص  اَي َأِم رَي اُِ ْؤِمِننَي ِإنَّ اَّللَّ تع اَل ق ال لَِنِبيِِّ ِ  
ِْ َع  ِن اْلَ  اِههللانَي  وإن ه  ذا ِم  َن اْلَ  اِههللِانَي. واَّللَِّ م  ا جاوَزَه  ا ُعم  ُر ِح  نَي  الَعْف  َ  َوْأُم  ْر ِنلُع  ْرِر َوَأْع  ِر

 َتالَها َعهللَاْيِ   وََكاَن َوقَّافاا ِعْنَد ِكَتاِب اَّللَّ تعاَل. رواه البخاري.
سنى طوى: عويةينَى كورَى حي بيترازى ذ ئينب عةبباسى، سودَى ذ هةردوويان 

هاتة دةس برازايَى سو حوررَى كورَى قةيسى، و ئةو ذ وان كةسان بوو ئةوَيت عومةرى 
() و جهةةَى  ،نَيزيكةةى سةةو دكةةرن، و قورئةةان زان سةةةلكَى ديوانةةا عومةةةرى بةةوون

 طوتة برازايَى سو: ئةى برازا ىبان، عويةينة طةنجوى بوون، ثري بان يان  راوَيذثَيكرنا
تة روى يَى ل دةس ظى مريى هةى، بو مةس دةسةتويريَى ذَى خبةوازة، دةسةتويرى بةو ذَى      

دةستويريا وى دا، ظَيؤا دةمَى ضوية دةس طوى: هَى يا كورَى  ()سواست، عومةرى 
سةتتابى: ئةز ب سودَى كةم تو طةلةكَى نادةية مة و تو ب دادوةريَى حوكمى د ناظبةرا 

ََ سةو بَي ةينيت، ئينةا حةوررى        تةورة   ()مةدا ناكةى، عومةر  بةوو، هةةتا كةرة د
: ()طوتَي: يا مريَى موسلمانان ب راستى سةودايَى مةةزن دبَيذيتةة ثَيغةمبةةرَى سةو      

ساناهى بطرة، و فةرمانَى ب كار و كريارَيت قةنج بكة، و روييَى  اليَيلَينةطرتنَى و كار و 
َى كةمةة، عومةةرى نةةدا سةةر     سو ذ نةفامان وةرطَيرة. و ئةظة ذ نةزاناية، ئةز ب سةود 

 دةمَى ئايةى سواندى و ل بةر قورئانَيظة زَيدة يَى راوةستياى بوو.
وعن أيب وعيٍد َعُرَة بِن ُجْندٍب ريي اَّللَّ عن   ق ال  َلَق ْد كْن ُ  َعهللاَ   عْه ِد رو  ل  -358

َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُغالماا  َفُِّْنُ  َأحَفُظ عْنُ   َفَما  ََيْنَ ُع ِن ِم َن الَق ْ ِل ِإالَّ َأنَّ َهُهنَ ا رِج االا ُه ْي اَّللَّ 
 َأونص ِمِنِّ متفق عهللاي .

 دةمَيطوى: ئةز ل سةر  ()و ذ ئةبى سةعيد، سةمورةيَى كورَى جوندوبى 
مس نادةتة ثاش  وجةحَيلوك بووم، و مس ذ وى ذبةر دكر، و ض ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

 زةالمَيت هةيس ذ مس ب عةمرترن. كهندة ئةز بَيذم ئةو نةبيت ئها ل ظَيرَى
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َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -359 م ا َأْك َرم » وعن أَنه ريي اَّللَّ عن  قال  قال رو  ل اَّللَّ 
نِِِّ  ِإالَّ  َِ  رواه الرتمذي وقال حدُ  غُرب.« ِونِِّ   قَ يََّض اَّللَّ َلُ  َمْن ُُِّْرُِمُ  ِعْندَشاب  َشْيخاا ِل
طةوى: نينةة جةحَيلةةك     ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()ذ ئةنةسةى  

، يَى قةدرَى وى ل ذيةَى  سودَى وى بو ثةيدا نةكةى ئةطةرقةدرَى ثريةمَيرةكى بطريت، 
  .وى ثريةمَيرى بطريت

 
 باب زيارة أهل اخلريوجمالستهم وصحبتهم -45

 وحمبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة املواضع الفاضلة 
سةرةدانا خيَرخوازان و روينشتنةخوارا دةف وان و هةظالينيا وان و حةذيَكرنا بابةتآ 

 وان  و سةرةدانا خوازيا وان و دوعا خواسنت ذ وان و سةرةدانا جهيَت ب قةدر
ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    چ ق         ال ع تع         اَل  

موسايى طوتيية سزمةتكارَى سةو ئةةز    دةمَيو بَيذة وان  .(60)الِّه    چېئ  ېئ  
دَى هنطى راوةستم هةتا دطةهمة جهَى تَيكةلبوونا هةردوو دةريايان، يان ذى وةستةكَى 

ڑ  ڑ  ک  ک  چ   إَل ق ل  تعاَل .[هةتا بطةهمة وى جهى  ]درَيذ، ب ساالن ئةز دَى ضم 

طةوى ئةةرَى دَى هَيلةى     [موسايى  ] .(66)الِّه   چک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  
ََ تو وَى زانينَى ني ا مس بدةى يا ني ا تة هاتيية دان، كو بو مس  ئةز دطةل تة بَيم، بة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  چ  وق  ال تع  اَل  ببيتةةة رَيبةةةر؟

تو سةبرَى سو ل سةر وان بكَي ة،  [هةى موحةممةد  ]. (28)الِّه   من ارُةچ  ڀ
و سةةودايَى سةةو  ]و وان نةهَيلةةة ئةةةوَيت سةةثَيدة و ئَيظةةاران طةةازى سةةودايَى سةةو دكةةةن   

 ، قايلبوون و رازيبوونا سودايَى سو دظَيس.[دثةرَيسس، و ب ثةرسنت و طازييا سو 
ُ عنهم  ا ب َ  -360 ُ عن    ق  ال  ق  ال أب    بِّ  ر ِلعم  َر ري  ي اَّللَّ ْع  َد َوفَ  اِة وع  ن أَن  ٍه ري  ي اَّللَّ

َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  اْنطهللَِاْق بَِنا ِإَل ُأمِّ َأَْيَن ريي اَّللَّ عنها نَ ُزورَُه ا َكم ا ك اَن رو  ُل اَّللَّ   رو ِل اَّللَّ 
َ ا  َم ا ُُ ْبِِّي ِك َأم ا ت َ  َِ َه ا  َبَِّ ْ   فَ َق ااَل  ْعهللَاِم نَي َأنَّ م ا َّهللاِّ  ُع َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ُُزورَُه ا  فهللَامَّ ا انْ تَ َهي ا ِإلَي ْ

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   فقال     ِإِنِِّ ال أَْبِِّ ي َأِنِِّ َْعهللا  ُي َأنَّ م  ا ِعن  َد اَّللَِّ   ِعْن َد اَّللَِّ ِ  رٌي لرو   ِل اَّللَّ 
  ََّ َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  ولَ   ِّْن أْبِّ  ي َأْن ال  َ ْحَي قَ  ِد انْ َقطَ  َن ِم  َن ال َِ  رٌي لرُو   ِل اَّللَّ  َماِء. تع  اََل 

ُهما عهللا  الُبَِّاِء  َفجعال َُ ْبِِّياِن معَها. رواه مَهللاي.   فَ َهيََّجت ْ
رازى طوى: ئةبو بةكرى طوتة عومةرى سودَى ذ هةردوويان  ()ذ ئةنةسى 

دا  ()مةة ببةة دةس ئومةو ئةميةةنَى      ()ث تى مرنا ثَيغةمبةرَى سةودَى   بيت
َى سةةةةرا وَى ددا، ظَيؤةةا دةمةةة  ()سةةةرا وَى بةةدةيس هةةةةروةكى ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى     

نةوزانى ب راسةتى يةا ل دةس     وطةه تينة دةس، كرة طرى، طوتيَن: ض تة دطرينيت، ما ت
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ضَيرتة؟ طوى: ئةز ناكةمة طرى ذبةر  () مةزن َىايبو ثَيغةمبةرَى سودمةزن َى ايسود
ََ ئةةز   ()بو ثَيغةمبةرَى سودَى  مةزن َىايئةز نوزامن يا ل دةس سود وك ضَيرتة، بة

دكةمة طرى ضونكى ب راستى وةحى ل عةمسانى هاتة بِريس، ئارانةدن ل سةةر طةرى، و    
 هةردوكان دطةل وَى كرنة طرى.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي -361 َأنَّ رَُج  الا زَاَر أَِ  اا لَ  ُ    » وع  ن أيب هُر  رة ري  ي اَّللَّ عن    ع  ن الن  ُّ 
َرى  فََأْرّد اَّللَُّ  ِْ ٍَة ُأ  تعاَل عهللا  َمْدرَجِتِ  مهللَاِّاا  فَ هللَامَّا أَتَ   َعهللَاْي ِ  ق ال  أَُْ ن تُُر ُد   ق ال  ُأرُِ ُد ا َقُر

تُ ُ  ا اا ِل ا هِذِه اْلَقْرُِة. قال  َهْل َلَك عهللَاْيِ  ِمْن نِْعَمٍة تَ ُرب صَها َعهللَاْي ِ    ق ال  ال  غَ رْي َأِنِِّ َأْحبب ْ اَّللَِّ  أَِ
تَ ُ  ِفي ِ  َونَّ   ِإلَْي كَ تع اَل  ق ال  فَ ِإِنِِّ رو  ل اَّللَِّ  « َأْرّ  َده » ُق ال  رواه مَ هللاي. « اَّللَّ قَ ْد َأحبَّ َك َكم ا َأْحبب ْ

تَ ُق   ُم  َ  ا  «  تَ ُرب صَه  ا » بف  تِح اِ  يِي وال  راء  الطَُّر  ُق ومع    « اِْدرََج  ُة » ِلَِّ  ذا  ِإَذا وكَّهللاَ  ُ  ٍِِْفِظ  ِ   و 
َّالِحَها. َع  ا  َْ  وَت

طوى: زةالمةكى سةرا برايةكَى  ()ذ ثَيغةمبةرى  ()ذ ئةبى هورةيرة 
َى هاتيةة دةس  دةمة ، سودَى ملياكةتةةك ئَيخسةتة د رَيكةا ويةدا، و      ل طوندةكَى دى داسو

طوتَي:  )دَي ضم سةرادةم( طوى: تة كريَى دظَيت؟ طوى: مس برايةك ذ ظى طوندى دظَيت،
بةو   ئةرَى تة قةىييةك ل سةر وى هةية تة دظَيت راطةرى و بثةارَيزى؟ طةوى: نةةسَير،    

ذ بةةر  )حةذَيكرى، طوى: ئةز قاسةدَى سودَيمةة بةو تةة،      هندَى نةبيت، مس بو سودَى يا
 سودَى حةذ تة كر هةروةكى تة بو سودَى حةذَيكرى. (هندَى

َّهللاِّ  عُ  -362 اا َلُ  » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  وعن  قال  قال رو ُل اَّللَّ  باا َأْو زَار أَِ َمْن َعاَد َمُر
َداُه ُمنَ  اٍد  وَِْن ِطْب  َ   وطَ  اَب ِْمَش  اَك  َوتَ بَ    َّْأَو ِم  َن اْلنَّ  ِة مْن  زالا  َِ رواه الرتم  ذي وق  ال  « ا اَّللَّ  

ٌب.  حدٌُ  حٌَن. وا بعض النَْ غُر
َى سةرا نةسةاسةكَى بةدةى   طوى: هةركةس ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 

دوعا بو دَي  ئانكويان سةرةدانا برايةكَى بو سودَى بكةى، ملياكةتةك دَى طازى كةى: )
هةر رَيكا  ئانكو، و ذياننامةيا تة بو سوشيَى بيت ))د دنيا و ئاسرةتَيدا( سوش بىكةى( 

 سَيرَى بطرى( و تة جهةك بو سو ل بةح تَى دورستكر.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق  ال  وع ن أيب م و    -363 ُ عن    َأن النَّ َُّّ  ََش َعِريِّ ري َي اَّللَّ » ا

َْ ِك  ِإمَّ ا َأْن  ِِ ِْ اْلِِّ رِي  َفحاِم ُل ا ِف  َْ ِك  َوَِ ِِ َص ِء. َكَحاِمِل ا ا مَثُل اْلهللِايه الصَّالِ ِح َوَجهللِايِه ال ِإَّنَّ
َتاَع ِمْنُ  َوِإمَّ  ُْ الِّ رِي ِإمَّ ا َأن ْْح ِرَ  ثيابَ َك وإمَّ ا أْن ُْحِْذََُك  َوِإمَّا َأْن تَ ب ْ ف  ا َأْن ََتِ َد ِمْن ُ  رْح اا طيِِّب ةا. وَِ

 ُُ ْعِطيَك.«  ُْحِْذَُك »  متفٌق عهللاي .« َِتَد ِمْنُ  رْحاا ُمْنِتَنةا 
طةوى: ب   ()طوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى    ()ذ ئةبى موسايَى ئةشعةرى 

ََ سراب، وةكى هةلطر و سودانَى مسكَيية،  ََ راستكار و باش و هةظا راستى منوونةيا هةظا
، هنديكة هةلطرَى مسكَيية، يان دَى دةتة تة، يان دَى )ئاسنطةريية( و ثفكةرَى كويرَيية

دَى طةهية هةوجةةييا سةو، ض ئةةو     ئانكوذَى كرى، يان دَى بَيهنةكا سوش ذ وى بينى )
ة ض بكرى ض بَيهس سوشى بطةهيتة تة( و ثفكةرَى كويرَي، يان دَى جلكَيت تةة  بدةتة ت

 .سوذينيت، يان دَى بَيهنةكا طةنى ذ وى بينى
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َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   -364 تُ   ْنَُِّح » وع  ن أيب هُر  رة ري  ي اَّللَّ عن     ع  ن الن  ُّ 
ِبَها  َوِْلَمَ  ََ َا  َوِْلَ ََْربٍن  ِلماِِ ُِن َترَِبْ  ََُداك اَِْرَأُة  َا  وِلِدُِنَها  فَاْظَفْر ِبَذاِو الدِِّ  متفٌق عهللاي .« اِِ

طةوى: ذن بةو ضةار     ()طوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى    ()ذ ئةبى هورةيرة 
ََ وَى و بو مالباتةا وَى و بةو جوانيةا وَى و بةو دينةَى وَي،      ت تان ده َيتة مارةكرن: بو ما

تة وةنةكر و ل سةر ظى بنياتى ذن نةهةلبذارى( دةستَيت  ئةطةربطةهة يا سودان ديس )
 تة ب ئاسَى بكةظس و هةذار ببى.

ََْرب َن  فَ اِحرْا أَنْ َ  َعهللا    ومعناه  َأنَّ النَّاس َُ ْقِصُدوَن ا اْلَعاَدِة ِمَن اَِ ْرَأِة َه ِذِه اِْلَص اَل ا
ُّْحَبِتَها. ُِن. َواْظَفْر ِ َا  واْحِرا َعهللا    َذاِو الدِِّ

را ثرت ذنَى ذ بةر ظان هةر ضار سةسلةتان دهةلبذَيرن، مانا حةديسَي: سةلك بارا
ل سةر يا سودان ديس رذد بة و وَى بطةهينة سةو و ل سةةر هةةظالينيا وَى يةَى      ظَيؤا تو
 رذدبة.

َّ هللاِّ  عُ  -365 َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ِْلِرْبُِ َل  وعْن اب ن عب اٍس ري ي اَّللَّ عنهم ا ق ال  ق ال الن ُّ 
ُِْدَُنا َوما  فَ نَ َزَلْ   « َيْنَ ُعَك َأْن تَ ُزوَرَِ َأْكثَ َر ِمَّا تَ ُزورَِ   َما » وَما نَ تَ نَ زَُّل ِإالَّ وَِْمِر رَبَِّك َلُ  َما بَ نْيَ َأ

هللْاَفَنا وما بَ نْيَ ذِلَك  َِ .رواه البخاري 
طوتة  ()طوى: ثَيغةمبةرى  رازى بيتذ ئينب عةبباسى، سودَى ذ هةردوويان 

بو مة دكةى؟ ئةظ ئايةتة  ليلى: ض ناهَيليت سةرةدانا مة بكةى ثرت ذ ظَى سةرةدانا توج
جليل طريؤ بووى ل ثَيغةمبةرى و ثَيغةمبةر ذ بةر هندَى نةسوش  دةمَي ]هاتة سارَي: 

: و ئةم ملياكةى نائَيينة سوارَى ئةطةر ب ئةمرَى [بووى، سودَى ئةمر دا جليلى بَيذيت 
دةستوورا وى نةبيت، هندى بةرى مة و هنةدى ث ةتى مةة و هنةدى د     سودايَى تة و ب 

 .ناظبةرا هةردووياندا، هةمى يَى سودَيية و ب ئةمرَى ويية
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -366  » وعْن أيب وعيٍد اْلُْدِريِّ ريي اَّللَّ عن    ع ن الن ُِّّ 

 أب  داود  والرتمذي ِنْوَناٍد ال ْوس ِبِ . رواه«.َك ِإالَّ َتِقي  أيَُْكْل طَعامَ ال ُتَصاحْب ِإالَّ ُمْؤِمناا  وال 
طوى: هةظالينيا كةسَى  ()ذ ثَيغةمبةرى  ()ذ ئةبى سةعيدَى سودرى 

نةكة موسلمان و باوةردار نةبيت، و كةس زادَى تة نةسوى يَى سودَى ترس و ثارَيزكار 
 نةبيت.

رة ريي اَّللَّ عن  َأن  -367 َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ق ال  وعن أيب هُر الرَُّج ُل َعهللاَ   » النَُّّ 
هللِايهللِاِ   فَ هللْايَ ْنظُْر َأَحدُكْي َمْن ُخَاِلُل  َِ رواه أب  داود والرتمذي ِنوناٍد ّحيح  وقال الرتم ذي  « ِدُِن 

 حدٌُ  حٌَن.
طوى: مةرؤظ يةَى ل سةةر دينةَى      ()ذ ثَيغةمبةرى  ()ذ ئةبى هورةيرة 

ََ سو، ظ  َيؤا ب  ئَيك ذ هةوة بةرَى سو بدةتَى كا دَى هةظالينيا كَى كةى.هةظا
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق  ال   -368 ُ عن    َأن النَّ َُّّ  ََْش َعِريِّ ري ي اَّللَّ » وع ن أيب م و   ا

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ا«. اَِْرُء َمَن َمْن َأَحبَّ  لرجل ْحب الق م متفق عهللاي  وا رواُة قال قيل لهللانُّ 
 «.اِرء من من أحب » َوَلْما ُهللاحق  ي   قال  
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طوى: مرؤظ )رؤذا  () طوى: ثَيغةمبةرى ()ذ ئةبى موسايَى ئةشعةرى 
ديدا: طوى: طوتنة ثَيغةمبةرى  ظةطَيرةكاو د  تَي( يَى دطةل وى يَى حةذَى دكةى.قيامة

()  مرؤظ حةذ هندةكان بكةى و هَيذ نةطةه تية وان؟ طوى: مرؤظ يَى دطةل وى يَى
 حةذَى دكةى.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  َم ََّت  -369 وعن أَن ه ري ي اَّللَّ عن   َأن َأعرابي اا ق ال لرو  ل اَّللَّ 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   ََّ  اَعُة   ق  ال رو   ُل اَّللَّ  َ  ا   َم  ا َأْع  َدْدَو » ال ق  ال  ُح  ب اَّللَِّ ورو   ِلِ  « َِ
 متفٌق عهللاي   وهذا لفظ مَهللاٍي.«.أَْنَ  َمَن َمْن َأْحبَ ْبَ  » قال  

كةنطى  ()طوتة ثَيغةمبةرَى سودَى  كوضةرة عةرةبةكى ()ذ ئةنةسى 
طةوتَي: تةة ض بةو بةرهةظكريةة؟ طةوى: حةةذَيكرنا        ()قيامةتة؟ ثَيغةمبةرَى سةودَى  

 وى. طوى: تو يَى دطةل وى يَى تة حةذَيكرى.سودَى و ثَيغةمبةرَى 
َّ  َدَقٍة  َوَلِِّ  ِنِّ ُأِح  بص اَّللَّ  َّ  الٍة  َوال  َّ  ْ ٍم  َوال  َ  ا ِم  ْن َكثِ  رِي  َِ وا رواُ  ٍة ِم  ا  َم  ا َأْع  َدْدُو 

 َوَرُو َلُ .
ديدا يا بوسارى و موسةلمى: مةس طةلةةك رؤذى و طةلةةك نظَيةذ و       ظةطَيرةكاو د 

ََ ئةز حةذ سودَى و ثَيغةمبةرَى وى دكةم.  طةلةك سةدةقة بو بةرهةظ نةكرية، بة
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -370 وع  ن اب  ِن مَ  ع ٍد ري  ي اَّللَّ عن    ق  ال  ج  اَء رَُج  ٌل ِإَل رو   ِل اَّللَّ 

َّ هللاِّ  وَوهللاَّي فقال  اي رو ل اَّللَّ   ْ ُهللْاَحْق ِ ِ ْي   فق ال رو  ُل اَّللَّ  َكْيَ  تَ ُق ُل ا رَُجٍل َأحبَّ قَ ْ ماا َوَْ
 متفٌق عهللاي .« اَِْرُء َمَن َمْن َأَحبَّ » عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  

طةةوى زةالمةةةك هاتةةة دةس ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى   ()و ذ ئةةينب مةسةةعودى 
() بو مرؤظةكَى ض دبَيةذى حةةذ هنةدةكان بكةةى، و      وطوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى ت

طوى: مرؤظ )رؤذا قيامةتَي( يَى دطةل وى  ()نةطةه تبيتة وان؟ ثَيغةمبةرَى سودَى 
 .يَى حةذَى دكةى

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   -371 النَّ  اُس » وع  ن أيب ُهُر  رة ري  ي اَّللَّ عن    ع  ن الن  ُِّّ 
ََْرَواُح  مَع  اِدُن َكَمَع  اِدِن ال  ذََّهبِ  ي  ارُُهْي ا اإِلْو  الِم ِإَذا َفقُه   ا. َوا ِِ يَ  ارُُهْي ا اْلَاِههللِايَّ  ِة  ِِ َواْلِفبَّ  ِة  

تَ هللاَ َ   ِْ َه ا  ا َه ا ائْ تَ هللاَ َ   َوَم ا تَ نَ اَكَر ِمن ْ نَّ َدٌة  َفَم ا تَ َع اَرَر ِمن ْ ُْ وروى البخ اري  رواه مَ هللاي.« ُجُن ٌد 
ََْرَواُح » ق ل      ة ريي اَّللَّ عنها.ِإخل  من رواُة عائش« ا

طةةوى: ب راسةةتى مةةرؤظ   () طةةوى: ثَيغةمبةةةرى ()ذ ئةةةبى هةةورةيرة 
س وا زَيةر و زيةة نةةوةكى ئةَيك    ةضكا ئانكوسودان ئةسل و بنياتس وةكى زَيرى و زيظى )

يَى بنياتَى وى يَى باش بيت ضقَيت وى ذى دَى يَيت باش  هوسا مرؤظ ذى نةوةكى ئَيكس،
بس و هةرهوسا بةروظا ذيةذى( بةاش و بةذارةيَيت وان د جاهليةتَيةدا بةاش و بذارةنةة د       

د ئيسة مَيدا شةارةزا بةنب و فةةرمانَيت ئيسة مَى بةزانس، و روح        ئةطةرئيس مةتييَيدا 
و فَير دبنةة   دكةظنة بةرَيك ئَيكوةكى  سسلةتانيَيت نَيزيكى ئَيك و ب  ،كومَيت كومس

 ذَيك جودا دبس و ناكةظنة بةرَيك. ،ئَيك، و يَيت ساسلةتَيت وان نةوةكى ئَيك
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ُ َقاُل  اْبُن جاِبر وه   -372 « ِمزِة وفتح الَ ني اِهمهللا ةببي ا» وعن ُأورْيِ ْبِن َعْمٍرو ُو
ُْي  َأف يصُِّْي ُأَوُْ ُه بْ ُن َكاَن ُعَمُر ْبُن اْلَطَّاِب ريي اَّللَّ عن  ِإذا أََت  قال  َِ َعهللَاْيِ  َأْمداُد َأْهِل اْليمِن وَأ

َعاِمٍر   حَّتَّ أََت  َعهللَا  ُأَوٍُْه ريي اَّللَّ عن   فقال ل   أَْنَ  ُأوُْه ْبُن عاِمٍر   قال  نَ َعْي  قال  ِمْن 
ِمْن ُ  ِإالَّ َمْ ي َن ِدْرَه ٍي   ق ال  نَ َع ْي.  ُمَراٍد ُثَّ ِمْن قَ َرٍن   قال  نَعْي  قال  فَِّ اَن بِ َك بَ  َرٌا  فَ بَ  َرْأوَ 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ُق  ل   قال  َلَك والِ َدٌة   ق ال  نَ َع ْي. ْع ُ  رو  ل اَّللَّ  أيَِْت عهللاَ ْيُِّْي » ق ال عَِ
ب  رٌا  فَ بَ   َرَأ ِمْن  ُ  ِإالَّ َمْ ي  َن  ُأَوُْ ُه بْ  ُن َع  اِمٍر م  ن َأْم  َداِد َأْه  ِل الْ  َيَمِن ِم  ْن ُم َراٍد  ُثَّ ِم  ْن قَ   َرٍن َك  اَن بِ   ِ 

َْ  تَ ْغِفَر لَ  َك فَافْ َع  لْ  «  ِدْرَه  ٍي  لَ  ُ  َوالِ  َدٌة ُه    ِ   ا ب  ر  لَ  ْ  َأْقَ  َي عهللا    اَّللَّ ََبَ   رَُّه  فَ  ِإن اْو  َتَطْعَ  َأْن َُ
َُْن تُرُُِد   قال  اْلُِّ َفَة  قال فَاْوتَ ْغِفْر ِل فَاْوتَ ْغَفَر َلُ .   َأال َأْكُتُب َلَك ِإَل َعاِمهللاَها فقال ل  ُعَمُر  َأ

   قال  َأُك ُن ا َغرْباِء النَّاِس َأحبص ِإَِلَّ.
َى هَيزَيت يةمةنَى و دبَيذن: كورَى جابرى طوى: دةم و ذ ئوسةيرَى كورَى عةمرى
ثسةيار ذ وان دكةر: ئووةيسةَى كةورَى عةامرى       ()دهاتس عومةرَى كورَى سةتتابى 

طوتَي: تو ئووةيسَى كورَى  ()دطةل هةوة هةية؟ هةتا ب سةر ئووةيسى هةلبووى 
ََ عامرى؟ طوى: تو سةلكَى مةورادى ثاشةى يةَى قةةرةنَي؟ طةوى: بةةلَي، طةوى:         ،طوى: بة

: بةلَي، بةلةكيةك ل تةبوو تو يَى ذَى س مةى بووى تةمةى دةرهمةكَى تَينةبيت؟ طوى
دطوى:  ()طوى: تة دايك هةية؟ طوى: بةلَي، طوى: مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو 

ََ بوو  ئووةيسَى كورَى عامرى دطةل هَيزَيت يةمةنيان دَى هَيتة دةس هةوة، بةلةكيةك 
يَى ذَى س مةى بووى تةمةى دةرهةمةكَى نةبيت، دايكةكا هةى يَى باش و طوهدارة بو 

بَيةذيت ب سةودَي، سةودَى دَى     ئةانكو سويندَى ب سةةر سةودَى خبةوى )    ئةطةردايكا سو، 
هوكةتةهة( سودَى دَى سويندا وى ب جه ئينيت )ت تَى سويند بةو سةوارى سةودَى دَى    

عومةرى بوتة داسوازا طونةه ذَيلنَى بكةى، بكة.  (بَيذي )ببينى تو ب َيى ئةطةردةتَي(، 
داسوازا طونةه ذَيلنَى بو كر. عومةرى طوتَي: داسوازا طونةه ذَيلنَى بو مس بكة، طوتَي: 

دَى ضيية كريَي؟ طوى: كوفة، طوى: ئةز بوتة بو والييَى وَيرَى نامةكَى نةنظيسم؟ طوى: 
 دطةل سلكَى هةذار و نةنياس م. مس ثَي سوشرتة ئةز

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  -373 وعن عمَر بِن اْلطاب ريي اَّللَّ عن  قال  اْو َتْأَذْنُ  النَّ َُّّ 
َِ  يَّ ِم  ْن ُدَعائِ  َك » ا الُعْم  َرِة  فَ  َأِذَن ِل  وق  ال   ََ  َنا اي َأ َُ  رصِن َأنَّ ِل ِ َ  ا « ال تَ ْن فق  ال َكهللِاَم  ةا َم  ا ُ

نْ َيا.وا رواُ ٍة ق ال   َِ يَّ ا ُدَعائِ َك َأْش رِكْ » ال دص ح دٌُ  ّ حيٌح رواه أَب   داود  والرتم ذي «.َنا اَي أ
 وقال  حدٌُ  حٌَن ّحيٌح . 

طوى: مس دةستويريا عومرَى ذ ثَيغةمبةرى  ()ذ عومةرَى كورَى سةتتابى 
()   ،سواسةةت، دةسةةتويرى دا مةةس، و طةةوى: مةةس ذ دوعايَيةةت سةةو ذبةةري نةكةةة يةةا بةةرا

ةية مس ذ دوعايَيت سو ذبري نةكة يا برا( مس نةظَيت ئاسفتنةك طوتة مس )ئةو ذى ئةظ
)ئانكو ئةطةر دنيا هةمى دابا مس هندى ظَى طوتيَن كةيفا مس ثَي  دنيا ل شوينا وَى بيت

 ديدا: مة ث كدارى دوعايَيت سو بكة يا برا. ظةطَيرةكا. و د نةداى(
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َّ هللاِّ  -374 عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َُ  ُزوُر قُ بَ اَء  وعن ابن ُعمَر ريي اَّللَّ عنهما قال  َك اَن النَّ ُّص 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي أيَِْت  رَاِكب  اا َوماِش  ياا  فَ ُيص  هللاِّي ِفي  ِ  رَْكعتَ   نْيِ متف  ٌق عهللاي   . وا رواُ  ٍة  ك  ان النَّ  ُّص 

ِجَد قُ َباَء ُكلَّ وْبٍ  رَاِكباا َوَماِشياا وَكاَن اْبُن ُعَمَر َُ ْفَعهللُاُ . َْ  َم
طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     رازى بيةت ةرى، سةودَى ذ هةةردوويان   و ذ ئينب عوم

()  تَيظة دكرن. و د  ركاعةىسويار و ب ثيان سةرةدانا مزطةفتا قوبايَى دكر، و دوو
 دضةةوهةةةمى شةةةمبييان سةةويار و ب ثيةةان  ()ديةةدا: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ظةةةطَيرةكا

 مزطةفتا قوبايَي. و ئينب عومةرى ذى وةدكر.
 

 فضل احلب يف اهلل واحلث عليه وإعالم الرجل من حيبه أنه حيبه،باب  -46
 وماذا يقول له إذا أعلمه

بابةتآ خيَرا حةذيَكرنا بؤ خودآ و ثالدان بؤ ظآ و ئاطةهداركرنا مرؤظآ حةذآ 
 ثآ ئاطةهدار كر ئةطةردكةت  ب حةذيَكرنا خؤ و دآ ض بيَذيتآ 

من )الف تح چ  ڀ  ڀ     ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ  قال ع تعاَل  
موحةممةةد ثَيغةمبةةرَى سودَييةة، و ئةةوَيت دطةةل د راسةتا        .إَل آِر الَ  رة  (29ارُة

طاوراندا يَيت دذوارن، و د ناظبةرا سو ب سودا دلوظةانس، هنةدى تةو دبينةى هةةر يةَى د       
ركووع و سوجدةيَيدا، كةرةم و رازيبوونا سودَى دسوازن، ني انا وان يا ل سةر و ضاظَيت 

ئةظةية ثةسس و سالوسةتا وان، وةكى  وان ذ بةر سوجدةبرنَي؛ د تةوراى و ئنؤيلَيدا ذى
شينكاتييةكَينة زيلك دابيت و ب هَيز كةفتبيت و ستوير بووبيت، ظَيؤا ل سةر بنَى سو 

ئةظة منوونةيةكة سودَى ل سةر  ]راست رابووبيت، و جوتيار ذَى عةجَيبطرتى مبينيت 
ََ ئَيس و ب  هةظالَيت ثَيغةمبةرى ددانيت، دةستثَيكَى يَيت كَيمس، ثاشى دَى زَيدةبس و ثرت 

و  ]، [هَيز كةظس، وةكى بنا شينكاتى دةستثَيكَى يا الوازة و رؤذ بو رؤذَى ستوير دبيةت  
، دا كةربَيت طاوران ثَى ظةكةى، و ئةةوَيت ذ وان بةاوةرى   [هوسا موسلمانان زَيدة دكةى 

ئينةةايني و كةةار و كريارَيةةت راسةةت و دورسةةت كةةريس، سةةودَى ثةةةميان ب لَيبةةورينَى و       
 التةكَى مةزن يا داييية وان.سة

من )اْلشر  چې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ وقال تعاَل    
و ئةوَيت بةرَى ل مةدينةيَى ئاكنؤى، و باوةرى ئينايني بةرى م ةةست بضةنة    .(9ارُ ة

 .مةدينةيَي، ئةو حةذ وان م ةستان دكةن ئةوَيت قةستا وان كريس
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -375 ثَ الٌث َم ْن ُك نَّ » وعن أَنٍه ريي اَّللَّ عن   ع ن الن ُّ 

ُ َوَرُو ُلُ  َأَحبَّ ِإلَْيِ  ِمَّا  ِو  اُاا  وَأْن ْحُِ بَّ  اَِ ْرَء ال ْحُِبص ُ   ِفيِ  َوَجَد ِ ِنَّ َحاَلَوَة اإِلََيَاِن  َأْن َُُِّ َن اَّللَّ
ُ ِمْنُ   َكَما ََُِّْرُه َأْن ُُ ْقَذَر ا النَّاِر ِإالَّ َّللَِّ   متف ٌق « َوَأْن ََُِّْره َأْن َُ ُع َد ا الُِّْفِر بَ ْعَد َأْن أَنْ َقَذُه اَّللَّ
 عهللاي . 



   رياض الصاحلني

 
191 

سةَى ت ةنت ل دةس   هةركةسةَى  طةوى:   ()ذ ثَيغةمبةةرى   ()ذ ئةنةسى 
دَى سوشيا سو ب تاعةى و طوهداريَى بينيت و  ئانكوبس، وى شرينيا باوةريَى ديت )هة

)هةرت تةكَي( ل سةر يَيت طران نابس(: سودَى و ثَيغةمبةرَى وى سوشتظيرت بس بو وى ذ 
غةيرى وان، و حةذ مرؤظى بكةى بو سودَى نةبيت حةذَى ناكةى، و نةظَيت ب زظريتة 

 طريدا.طاوريَى ث تى سودَى ذَى رزطار كرى كا ضاوا نةظَيت ثاظَيذنة د ئا
َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي ق   ال   -376 َعٌة » وع   ن أيب هُر   رة ري   ي اَّللَّ عن     ع   ن الن   ُّ  و   ب ْ

َورَُج  ٌل  ُُِظهللاصُه ي اَّللَّ ا ِظهللاِّ ِ  َُ   ْ َم ال ِظ لَّ ِإالَّ ِظهللاص ُ   ِإم  اٌم ع اِدٌل  َوَش  اٌب َنَش َأ ا ِعبَ اَدِة اَّللَِّ َع  زَّ َوج لَّ 
ََ  اِجِد ورَُج  الن حَتَ  انَّ ا اَّللَِّ اْجَتَمَع  ا َعهللَاْي  ِ   َوتَ َفرَّقَ  ا َعهللَاْي  ِ   ورَُج  ٌل َدَعْت  ُ  اْم  َرَأٌة َذاُو قَ هللْابُ  ُ  َمعهللاَّ  ٌق  َِ ِن

َفاَها َحَّتَّ ال تَ ْعهللَاَي ِِشَاُلُ  ما ت ُ  ِْ اُر اَّللَّ  َورَُجٌل َتَصدََّ  بَصَدَقٍة  فََأ ْنِفُق َمْنِصٍب َوَعَاٍل  فقال  ِإِنِِّ أَِ
َناُه َيَِ  الِياا فَ َفاَيْ  َعي ْ َِ  متفٌق عهللاي .« يُنُ   َورَُجٌل ذََكَر اَّللََّ 

طةةوى: حةةةفتان سةةودَى دَى    ()ذ ثَيغةمبةةةرى  ()ذ ئةةةبى هةةورةيرة  
وى نةبيت: )عةرشَي( سوظة رؤذا ضو سيبةر نةبس سيبةرا )عةرشَي( ئَيخيتة بس سيبةرا 

َيةةدا راببيةةت و مةةةزن ببيةةت، و   ثَي ةةةوايَى دادثةةةروةر، و جةحَيلةةةك د ثةرسةةتنا سود  
ََ وى ب مزطةفتانظة يَى طرَيداى بيت، ) زَيةدة حةةذ ضةونا مزطةةفتان      ئةانكو مرؤظةك د

بكةى( و دوو مرؤظ ل سةر ظيانا سودَى كةوم بةنب و ل سةةر ظيانةا سةودَى ذَيكظةة بةنب،        
ت ئةطةرَى كومبوونا وان ظيانا سودَى بو دةمَى دطةلَيك د ظيانةا سةودا يَيةت راسة     ئانكو)

بوون و دةمَى ذَيكظة بوويس ذى هةر د ظيانا سودا يَيت راست بوون ضونكى ظيانا وان ل 
هةةر حةةذ ئَيةك و دوو دكةةن( و مرؤظةةك       ،طةلَيك بس يان نةدسةر بنياتةكَى موكومة 

داسوازكةتة سو، بَيذيت: ئةز ذ سودَى دترسم، و مرؤظةةك   دارو دةسهةالت جوانذنةكا 
سةدةقةكَى بدةى هند ظةشَيريت هةتا دةستَى وى يَى ضةةثَى نةةزانيت دةسةتَى وى يةَى     

و سودَى ل بريا سو بينيت بيت و  ب تنَى )ل جهةكي( راستَى ض مةزاستيية، و مرؤظةك 
 ى رؤندك بنب.( تذذ ترسا سزايَي وى و سةريبيا سةالتَي وىضاظَيت وى )
َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي   -377 إن اَّللَّ تع   اَل ُق    ُل َُ    ْ َم » وعن     ق   ال  ق   ال رو    ل اَّللَّ 

َُْن اَُِتَحابص َن ِلَالِل   اْليَ ْ َم ُأِظهللاصُهْي ا ِظهللاِّي َُ َم ال ِظلَّ ِإالَّ ِظهللاِّي    رواه مَهللاي.« اْلِقَيامِة  َأ
طةةوى: ب راسةةتى سةةودايَى مةةةزن رؤذا    () ذ وى، طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودىَ 

قيامةتَى دَى طازى كةى: كانَى ئةوَيت بو مةزناتيا مس حةذ ئَيك و دوو دكر؟ ئةظرؤ ئةز 
 )عةرشةَي( سوظة رؤذا ضو سيبةر نةبس سةيبةرا   )عةرشَي(دَى وان ئَيخمة د بس سيبةرا 

 مس نةبيت.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ   -378 هللُا ا » وَوهللاَّي  وعن  قال  قال رو ُل اَّللَّ  ُِ ي بَِيِدِه ال َتْد َِ َوالَِّذي نَ ْف

تُ  ْي   َأْفُش  ا اْلَنََّة َحَّتَّ تُ ْؤِمنُ  ا  وال تُ ْؤِمنُ  ا َح َّتَّ حَتَ ابص ا  َأَو ال َأُدلصُِّ ْي َعهللاَ   َش يٍء ِإَذا فَ َعهللْاُتُم  ه حَتَ ابَ ب ْ
ََّالَم بيَنِّي   رواه مَهللاي.« ال

ى: ئةةز ب وى كةمةة يةَى روحةا مةس د      طو ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 
دةستيدا، هويس ناضنة بةحةشتَى هةتا هويس باوةريَى نةئينس، و هويس باوةريَى نائينس، 
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هةةوة   ئةطةرني ا هةوة نةدةم  ك و دوو نةكةن، ئةرَى ئةز ت تةكىحةذ ئَيهويس هةتا 
 .ب ظ و ئاشكراكةن حةذ ئَيك و دوو بكةن؟ س ظَى د ناظبةرا سوداهويس كر 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -379 ِْ  َرى  » وعن    ع  ن الن  ُّ  َأنَّ رَُج  الا زَار أَِ  اا لَ  ُ  ا قَ ْرَُ  ٍة ُأ
َّد اَّللَُّ َلُ  َعهللَا  َمْدرَجِتِ  َمهللَاِّاا  َتُ  ِفي  ِ ِإن اَّللَّ َقْد َأحَ » وذكر اْلدُ  إَل ق ل  « فََأْر « بََّك َكَما َأْحبَ ب ْ
 بهللا .رواه مَهللاي. وقد وبق نلباِب ق

طةوى: زةالمةةكى سةةرا برايةةكَى سةو ل       ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى   
طونةةدةكَى دى دا، سةةودَى ملياكةتةةةك ئَيخسةةتة د رَيكةةا ويةةدا، و حةةةديس طةةوى هةةةتا       
 طةه تيية طوتنا وى: ب راستى سودَى حةذ تة كر هةروةكى تة بو سودَى حةذَيكرى.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي أَن  قال ا  وعن البَ َراِء ْبِن َعازٍب ريي اَّللَُّ  -380 عنهما عن النَُِّّّ 
ال ْحُِ   ب صُهْي ِإالَّ ُم   ؤِمٌن  َوال ُُ ْبِغُب   ُهْي ِإالَّ ُمنَ   اِفٌق  َم   ْن َأَح   ب َُّهْي أحبَّ     اَّللَُّ  َوَم   ْن أَبْ َغَب   ُهْي » اََْنَص   ار  
 متفٌق عهللاي .« أَبْ َغَبُ  اَّللَّ 

د  ()ذ ثَيغةمبةةرى   رازى بيتان َى ذ هةردوويائَى كورَى عازبى سودو ذ بةر
هاريكاران، سةلكَى مةدينَيدا( طوى: حةذ وان ناكةى موسلمان و  ئانكوراستا ئةنساراندا )

باوةريدار نةبيت، و نةظيانَى ذ وان راناكةةى دوو رويةةك نةةبيت، يةَى حةةذ وان بكةةى       
 سودَى حةذ وى دكةى، و يَى ئةو نةظَيس سودَى ئةو نةظَيت.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُق ل  قَاَل  -381 وعن ُمَعاٍذ ريي اَّللَّ عن  قال  ِععُ  رو ل اَّللَّ 
ُْي َمَناِبُر ِم ْن نُ  ٍر َُ ْغ ِبطُُهْي النَِّبيص  َن َوالشص َهَداُء  َِ رواه الرتم ذي «.اَّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ  اَُِتَحابص َن ا َجالِل  

 وقال  حدٌُ  حٌَن ّحيٌح.
دطةوى:   ()طةوى: مةس طةول ثَيغةمبةةرَى سةودَى بةوو        ()و ذ مةعازى 

سودايَى مةزن طوى: يَيت بو مةزناتيا مس حةذ ئَيك و دوو كريس، بو وان جهَيت بلندَيت 
ل سةر وان جهان يَيت دروين تينة( ثَيغةمبةر و  ئانكورؤناهى ذَى دضيت يَيت هةيس )

 .وان دكةنجهَي شةهيد سوزيكيا 
َْ ِجَد ِدَمْش َق  فَ ِإَذا فَ  َّتا بَ  رَّاُ  وعن  -382 هللْا ُ  َم َِ أيب ِإدُره اْلَ الِنِِّ َرِ َُ  اَّللَُّ قال  َد

ََ  أَْلُ  عَ  َّ  َدُروا َع  ْن رَْأُ  ِ   َف تَ هللَاُف   ا ا َش  يٍء  َأْو  َنُدوُه ِإلَْي  ِ   َو ِْ ْن  ُ   الث َّنَ  ااَي َوِإَذا النَّ  اُس َمع  ُ   فَ  ِإَذا ا
َجبَ  ٍل ري  ي اَّللَّ عن     فَ هللَامَّ  ا َك  اَن ِم  َن اْلغَ  ِد  َهجَّ  ْرُو  فَ َ َجْدتُ  ُ  قَ  ْد َو   بَ َقِِن َفِقي  َل  َه  َذا ُمَع  اُذ بْ  ُن 

ََ هللاَّْمُ  عَ  تُ ُ  ِم ْن ِقبَ ِل وْجِه ِ   َف هللَاْي ِ   ِنلت َّْهِجرِي  وَوَجْدتُُ  َُُصهللاِّي  فَانْ َتَظْرتُُ  َحَّتَّ َقَب  ّ الَتُ   ُثَّ ِج  ْ
َ ِة ُثَّ قُ هللْاُ   َواَّللَِّ ِإِنِِّ  َب ْ َذِن ٍِ َِ ََِحبصَك َّللَِّ  فَ َقاَل  آَّللَِّ   فَ ُقهللْاُ   َأَّللَِّ  فقال  آَّللَِّ   فَ ُقهللْاُ   َأَّللَِّ  فََأ

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُق  ل   ْعُ  رو ل اَّللَّ  ُ » رَِدائي  َفَجبَذِن ِإلَْيِ   فَ َقاَل  أَْبِشْر  فَِإِنِِّ عَِ ق اَل اَّللَّ
َِ   نَي اَّ  َواُِتَ    َزاِورَُِن اَّ  َواَُِتب   اِذِلنَي اَّ تع   اَل َوَجبَ    ح   دُ  « ْ  َم    حبَّيِت ِلهللْاُمَتَح   ابِّنَي اَّ  واَُِتجاِل

 ّحيح رواه ماِلٌك ا اُِ طَِّإ ِنوناِدِه الصَّحيِح.
ََوَُّل  م زٍة «  اَّللَِّ فَ ُقهللْاُ   َأَّللَِّ » َأْي َبَِّّْرُو  وُهَ  بتشدُد اْليي ق ل   « َهجَّْرُو » قَ ْ ُلُ   ا

  ِمدودٍة لالوتفهاِم  والثاِن ِبال مٍد.
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ئةةةز ضةةومة د  :و ذ ئةةةبى ئدريسةةَى سةةوالنى، سةةودَى دلوظةةانيَى ثةةَى ببةةةى، طةةوى
 ئةطةرزَيدة ب طرنذيس ل وَيرَى بوو، و سةلك دطةل بوو،  طةىةكَيمزطةفتا دميةشقَيظة 

ا وى وةردطرى و يا سو دهَي ن، مس ان دزظرينة وى و ئاسفتنبد ت تةكَيدا ذَيك جوداب
َى بووية رؤذا دةم ()؟ طوتس: مةعازَى كورَى جةبةليية )ئةظة كيية( ثسيار ذَى كر

راكةرى، و مةس ديةت نظَيةذ      بةريكا مسب زيياتيَى يا ثاشرت، ئةز زوى ضوم، مس ديت وى 
دكر، مس سو طرى هةتا نظَيذا سو كرى، ثاشى ذ اليَى سينطَى ويظة ئةز هامتة دةس، مس 

بو سودَى ئةز حةذ تة دكةم، طوى:  ب سودَي ب راستى :س ظ كرة سةر، ثاشى مس طوتَى
تو ب سودَى كةى؟ مس طوى: ئةز ب سودَى كةم، طوى: تو ب سودَى كةى؟ مس طوى: ئةز 

َى كةم، ئةز ذ عةبايَى منظة بو اليَى سو كَي ام، و طوى: ب  كةيفا تة بهَيت، مس ب سود
 مةزن طوى حةذَيكرنا مس واجب بوو دطوى: سودايَى ()طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو 

بو: يَيت بو مس حةذ ئَيك و دوو دكةن، و يَيت بو مس دطةلَيك درويننة سوار، و يَيت بو 
 ةن، و يَيت بو مس هاريكاريا ئَيك و دوو دكةن.دكو دوو مس سةرةدانا ئَيك 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -383 ِِْق  َداِد ب  ن َمْع  ِد َُِّ  رب ري  ي اَّللَّ عن    ع  ن النَّ  ُِّّ  ع  ن أيب َكرَي  َة ا
اُه  فَ هللْاُيْخرِبْه أَنَُّ  ْحُِبصُ  » وَوهللاَّي قال  َِ دٌُ  رواه أب   داود  والرتم ذي وق ال  ح « ِإَذا َأَحبَّ الرَُّجُل َأ

 حٌَن.
ذ ثَيغةمبةةرى   ()ذ ئةبى كةرميةيَي، ميقةدادَى كةورَى مةعةدى يةةكريب     

()  :مرؤظى حةذ برايَى سو كر، ب  بَيذتَى كو ئةو حةذَى دكةى. ئةطةرطوى 
َِ َذ بِيَ ِدِه وق ال   -384 َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  َأ وعن ُمَعاٍذ ريي اَّللَّ عن   َأنَّ رو ل اَّللَّ 

ِّ  يَك اَي ُمع  اُذ ال تَ  َدعنَّ ا ُدبُ  ِر ُك  لِّ ّ  الٍة تَ ُق   ُل  الهللاَُّه  ي َأِع  ِنِّ اَي »  َُِحبص  َك  ُثَّ ُأو ُمَع  اُذ واَّللَِّ  ِإِنِِّ 
ح    دُ  ّ    حيٌح  رواه أب      داود والنَ    ائي نو    ناد «.عهللا      ِذْك    ِرَك َوُش    ِِّْرَك  وُحَ    ِن ِعَبادتِ    ك 

 ّحيح.
دةستَى مس طرى و طوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ مةعازى 

دويا هةر ل يا مةعاز ، ئةز تة شريى دكةمثاشي يا مةعاز، ب سودَى ئةز حةذ تة دكةم، 
بَيذى: يا سودَى هاريكاريا مس ل سةر زكةرَى سةو و شةوكرا سةو و     و نظَيذةكَيرا نةهَيلى 

 باش ثةرستنا سو بكة.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  َفَم رَّ وعن أَنٍه  ري ي اَّللَّ عن    َأنَّ رَُج الا َك اَن  -385 ِعْن َد النَّ ُِّّ 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي   َُِحبص َهذا  فقال ل  النُّص  « أََأْعهللامتَ ُ    »رجل ِبِ   َفقال  اي رو ل اَّللَِّ ِإِنِِّ 
تَ ِِن لَ ُ . رواه فَ هللَاِحَق ُ   فَ َق اَل  ِإِنِِّ ُأِحبص َك ا اَّللَّ  فق « َأْعهللِاْم ُ »قَاَل  ال قَاَل   اَل  َأَحبَّ َك الَّ ِذي َأْحبب ْ

 أب  داود ِنوناٍد ّحيح.
زةالمةك د بةةررا   ()دةس ثَيغةمبةرى بوو ل زةالمةك  ()ذ ئةنةسى 

 ()ثَيغةمبةرى  بورى ئينا طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى ب راستى ئةز حةذ ظى دكةم،
؟ طوى: نةةسَير، طةوى: ثةَى ئاطةهكةة،     )ئانكو تة طوتيَي(طوتَي: ئةرَى تة ثَى ئاطةه كرية
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طةوى: ئةةو   وى زةالمى طةه يَت، و طوتَي: ب راستى ئةز بو سودَى حةذ تة دكةم، رابوو 
  حةذ تة بكةى، يَى تة بو وى حةذ مس كرى.

 
واحلثَّ على التخلق بها والسعي يف  اهلل تعاىل للعبد باب عالمات حبُ -47

 حتصيلها
خودآ بؤ بةندةيى و ثالدان ل سةر وةرطرتنا ظان بابةتآ نيشانيَت حةذيَكرنا 

 نيشانان د ئةخالقيدا و ل سةر كاركرنآ بؤ بدةستظةئينانا وان
)آل چ  ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃچ   ق    ال ع تع    اَل

 [ب دورسةتى  ]ئةطةةر هةويس    [وان  ]بَيذة:  [هةى موحةممةد  ] .(31عمران  م ن ارُ ة
دَى حةذ هةوة   سودَي [رَيكا مس بطرن  ]حةذ سودَى دكةن، ل دوية مس وةرن 

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ وقال تعاَل   ةى، و طونةهَيت هةوة دَى ذَى بةى.ك

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  

طةةةةَ سةةةودان    .(54)اِائ   دة  چڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  
سودَى  [زيانَى ناطةهينيتة سودَى  ]باوةران هةضيَى ذ هةوة، ذ دينَى سو دةركةظيت، 

دَى هندةكَيت دى شوينا وان ئينيت، كو سودَى حةذ وان دكةى، و ئةو ذى حةذَى دكةن، 
د راستا موسلماناندا سو دشكَينس و بةرانبةر طاوران سةورى و سةةربلندن، جيهةادَى د    

دكةن، و بو سودَى ذ لومةيييا كةسَى ناترسس و ثاكى ثةَى نينةة، و ئةظةة    رَيكا سودَيدا 
يةَى   [د دلوظةانى و كةةرةما سةودا     ]كةرةما سودَيية، ددةتةة وى يةَى بظَيةت، و سةودَى     

 بةرفرةه و زاناية.
رة ريي اَّللَّ عن  قال  قال رو ل اَّللَّ  -386 اَّللَّ ِإنَّ »َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  وعن أيب هُر

تع  اَل ق  ال  َم  ْن ع  اَدى َِل ولِيِّ  اا  فق  ْد آَذنْ تُ  ُ  ِنْلَ  ْرِب  وَم  ا تَ َق  رََّب ِإِلَّ َعْب  ِدي ِبَش  يٍء َأَح  بَّ ِإَِلَّ ِمَّ  ا 
تُ ُ   ُكْن ُ  عَْ  َع ُ  الَّ ِذي افْ تَ َرْيُ  َعهللَاْيِ   َوَما َُ َزاُل َعْبِدي َُ تَ َق رَُّب ِإَِلَّ ِنلن ََّ اِف ِل َح َّتَّ ُأِحبَّ ُ   فَ إَذا َأْحبب ْ
َمُن ِبِ   َوَبَصَرُه الَِّذي ُُ ْبِصُر ِبِ   وََُدُه الَّيت ُْبِطُش ِ َا  َورْجهللَاُ  الَّيت ََيِْشي ِ ا وإْن َوأََلِن أَ  َْ تُ ُ   َُ ْعطَي ْ

َُِعيَذنَّ  ُ   » ل    . وق ل       َأْعهللَاْمتُ   ُ  وَِِنِِّ ُُمَ  اِربٌ «  آَذنْ تُ  ُ  » مع      رواه البخ   اري.« َولَ  ِ ْن اْو   تَ َعاَذِن 
  روي نلباِء وروي نلن ن.« اْوتَ َعاَذِن 

طةوى: ب راسةتى سةودايَى     ()طةوى: ثَيغةمبةةرى    ()ذ ئةبى هورةيرة 
مةزن دبَيذيت: هةركةسَى دذمنييا وةلييةكَى مس بكةى، ب راستى مس ئةو ب شةِركرنَى 

بس ل دةس ت تان سو نَيزيكى مس ناكةى سوشتظيرت وئاطةهداركر. و بةندةيَى مس ب ض
ت ةةَى مةةس ل سةةةر وى فةةةرزكرى، و بةةةردةوام بةنةةدةيَى مةةس ب سةةونةتان دَى وى ذ  مةةس

وى ثاراسةت   طةوهيَ مس حةذَى كر، مس  ئةطةرنَيزيكى مس بيت، حةتا ئةز حةذَى بكةم، 
 ََ ب هَيز دطريت، و ثَى وى يَى  دبيت، و ضاظَى وى يَى ثَى دبينيت، و دةستَى وى يَى ثَىيَى ثَى طو
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سو، ب مس بثارَيزيت بةَى   ئةطةر، و دَي دةمَيداسوازَى ذ مس بكةى  ئةطةرو  ثَى دضيت،
 دَى ثارَيزم. طومان

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   ق  ال   -387    ُ تع  اَل الَعْب  َد  » وعن    ع  ن الن  ُّ  ِإَذا َأَح  بَّ اَّللَّ
َدى ِجرْبُ ل  ِإنَّ اَّللَّ تع ا ََّ َماء  ِإنَّ اَّللَّ َِ ِا  فََأْحِبْب ُ   فَ ُيحبص ُ  ِجرْبُ َل  فَ يُ نَ ادى ا َأْه ِل ال َل ْحُِ بص فُ ال

 ِِ ََْر َََّماِء  ُثَّ ُُ ْ َيُن ل  الَقُب ُل ا ا ِا  فََأِحب ُه  فَ ُيِحبصُ  َأْهُل ال  متفٌق عهللاي .« ْحُِبص ُفال
دَي طةازى  كةر،   سةودَى حةةذ بةنةدةيى    ئةطةةر طةوى:   ()ذ وى، ذ ثَيغةمبةرى 

ذى حةذَى بكة، جليل دَى  و: بَيطومان سودايَى مةزن حةذ بَيظانى دكةى، تجليلى كةى
دَى طازى سةلكَى ئةةمسانان كةةى: ب راسةتى سةودَى حةةذ بَيظةانى       جليل حةذَى كةى، 

ثاشةةى دَى  ،دكةةةى، هةةويس ذى حةةةذَى بكةةةن، سةةةلكَى ئةةةمسانان ذى دَى حةةةذَى كةةةن     
 ذَي رازى بنب. ودان ديندا كوَيكرنا وى ئَيخنة د دلَيت سةلكَيت سحةذ

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   ِإنَّ اَّللَّ تع  اَل ِإذا َأح  بَّ عْب  داا » وا رواُ  ة َِ  هللاٍي  ق  ال رو   ُل اَّللَّ 
ِا َفَأْحِبْبُ   فَ ُيِحبص ُ َدعا ِجرْبَُل   ََّماِء  فَ يَ ُق  ُل  ِإنَّ اَّللَّ ْحُِ بص ِجرْبُُل  ُثَّ ُُ نَ  فقال  ِإِنِِّ ُأِحبص ُفال اِدي ا ال

ِا   ََّ  َماءِ فُ  ال ِِ  وِإذا أَبْ غَ  َض َعب  داا َدع  ا ِجرْبُ  َل   فَ  َأِحبص ُه فَ ُيحبص  ُ  َأْه  ُل ال ََْر ُثَّ ُُ َي  ُن ل    الَقبُ   ُل ا ا
ِا  فَأَْبِغْب  ُ   فَ يُ ْبِغُب  ُ  ِجرْبُ  ُل  ُثَّ  ََّ  ماِء  ِإنَّ اَّللَّ ُُ   ْبِغُض  فَ َيق   ُل  ِإِنِِّ أُْبِغ  ُض فُ  ال ُُ نَ  اِدي ا َأْه  ِل ال

 ِِ ََْر ََّماِء ُثَّ ُت َيُن ل  البَ ْغَباُء ا ا ِا  فَأَْبِغُب ُه  فَ يُ ْبِغُبُ  َأْهُل ال  «.ُفال
سةودَى   ئةطةةر طةوى:   ()موسلميدا هاتية: ثَيغةمبةرَى سةودَى   ظةطَيرةكاو د 

: بَيطومان ئةز حةذ بَيظانى دكةم، بَيذيتو  كةىطازى جليلى دَي حةذ بةندةيةكَى كر، 
دَى طةازى سةةلكَى ئةةمسانان    جليةل  ذى حةذَى بكة، جليل دَى حةذَى كةى، ثاشةى   وت

كةى و دَى بَيذيت: ب راستى سودَى حةذ بَيظانى دكةى، هويس ذى حةذَى بكةن، سةلكَى 
دان وَيت سةلكَيت سة ئةمسانان ذى دَى حةذَى كةن، ثاشى دَى حةذَيكرنا وى ئَيخنة د دل

: بَيةذيت و  كةةى طةازى جليلةى   دَي بةندةيةةك نةةظيا    ئةطةرذَى رازى بنب. و  وديندا ك
دَى جليةل  بَيطومان مس بَيظان نةظَيت، تة ذى ب  نةةظَيت، جليلةى ذى نةةظَيت، ثاشةى     

طازى سةلكَى ئةمسانان كةةى، ب راسةتى سةودَى بَيظةان نةةظَيت، بة  هةةوة ذى نةةظَيت،         
 ومسانان ذى نةظَيت، ثاشى نةظيانا وى دَى ئَيخنة د دلَيت سةلكَى ئةرديةدا كة  سةلكَى ئة

 رازى نةبس. ذَيكةسَيت باش 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  بَع  َ  رَُج  الا  -388 ُ عنه  ا  َأن رو   ل اَّللَّ  وع  ن عائش  َة ري  ي اَّللَّ

ّْحاِبِ  ا ّالِِتِْي  فَيْختِ  ََ ُ َأَح ٌد  ُي ب   َعهللَا  وِرٍَّة  َفَِّاَن َُ ْقرُأ  فَ هللَامَّ ا رََجُع  ا  ذََك روا  ُقْل ُهَ  اَّللَّ
َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  فق   ال   َِيِّ َش  يٍء َُْص   َنُن ذل  َك   » ذل  َك لرو   ِل اَّللَّ  ََ   أَل ه  « َو  هللُا ُه  َف

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َِ ُأِح  بص َأْن َأقْ   َرَأ ِ َ  ا  فق  ال رو   ُل اَّللَّ  ِّ  َفُة ال  رَّْ َِن  فَ  َأ   » فَ َق  اَل  َن ََّه  ا 
رِبُوُه َأنَّ اَّللَّ تعاَل ُْحبصُ   ِْ  متفٌق عهللاي .« َأ
زةالمةةك ل سةةر سةةرَى     ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ عائي ايَى 
بةريكا هةظالَيت سو نظَيذ دكر و بو وان قورئان )كرة سةردارَي وان ( ل سريةكَى هنارى 

ُ َأَحدٌ  دسواند و هةرجار سواندنا سو ب:  ب دومياهى دئينا، و دةمَى زظريس،  ُقْل ُهَ  اَّللَّ
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طةوى، ئينةا طةوى: ثسةيارا وى بكةةن كةا بوضةى وى         ()ئةظة بو ثَيغةمبةةرَى سةودَى   
وةدكر؟ ثسيار ذَى كرن، طوى: ضونكى ئةو سالوسةتا سودايَى دلوظانة، ئةز حةةز دكةةم   

استى سودايَى مةةزن حةةذ تةة    طوى: بَيذنَى ب ر ()وَى خبوينم، ثَيغةمبةرَى سودَى 
  دكةى.

 
 باب التحذير من إيذاء الصاحلني والضعفة واملساكني -48

 بابةتآ ترساندن و ئاطةهداركرنآ ذ ئةزيةتدانا خوديَناس و بيَضارة و بةلنطازان 
ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  چ ق         ال ع تع         اَل  

و ئةوَيت ذ نةهةقى و بَيى وان ت تةك كربيت  .(58)اَحزاب چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
ب هةر رةنطةكَى هةبيت ب  ]ئةزيةتا زةالمَيت سودان باوةر و ذنَيت سودان باوةر دكةن 

، ب سةةويند وان سةةتةم و بةةَى بةستييةةةكا مةةةزن و  [ئةةةزمانَى سةةو يةةان ب دةسةةتَى سةةو 
ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ        ڳ   ڳ    ڱ چ   وق    ال تع    اَل طونةهةةةةةكا زَيةةةةدة ئاشةةةةكةرا كةةةةر.   

ظَيؤةةا تةةو ذى، سةةَيوى رسةةوا نةكةةة و نةئَي ةةينة. و سواسةةتةكى  .(10 9)الب ح   چں
رة ريي ع عن  ا الباب قبل هذا م ن  ثاشظة نةبة. وأما اَحادُ  فِّثرية منها حدُ  أيب هُر

عادى ِل وليا فق د آذنت   نْل رب "  ومنه ا ح دُ  و عد ب ن أيب وق اا ري ي ع عن   الَ ابق ا 
مالطفة اليت يي   وق ل   ّ هللا  ع عهللاي   وو هللاي " اي أن بِّ ر ل  ن كن   أغب بتهي لق د أغب ب  نب 
  ربك "

ب راسةتى  و حةديس طةلةكس، ذ وان حةديسا ئةبى هةورةيرة د بابةةتَى بوريةدا:    
سودايَى مةزن دبَيذيت: هةركةسَى دذمنييا وةلييةكَى مس بكةى، ب راستى مةس ئةةو ب   

و ذ وان حةديسا سةعدَى كورَى ئةبى  386رة حةديسا ذمارة . بنَيشةِركرنَى ئاطةهداركر
يا ئةبا  ()د بابةتَى دلوظانى برن ب سَيوى: و طوتنا ثَيغةمبةرى  ()وةققاسى
تةةة كةةةربَيت وان ظةةةكربس ب راسةةتى ئةظةةة تةةة سةةودَى نةةةرازيكر؟ بنَيةةرة  ئةطةةةربةةةكر 

 .261حةديسا ذمارة 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وع  ن ُجنَ  َدِب ب  ِن عب  د اَّللَّ ري  ي  -389 اَّللَّ عن    ق  ال  ق  ال رو   ل اَّللَّ 

ُ ِم ْن ِذمَّتِ ِ  ِبَش يٍء  فَِإنَّ ُ  َم ْن » وَوهللاَّي   َّاَلَة الصصْبِح  فَ ُهَ  ا ِذمَِّة اَّللَّ  فَ ال َُْطهللُابَ  نَُِّّْي اَّللَّ َّهللاَّ   َمْن 
ِر َجَهنََّي  َُْطهللُاْبُ  ِمْن ِذمَِّتِ  ِبَشيٍء  ُُْدرِْكُ   ُثَّ َُُِّبصُ  َعهللا  َِ  رواه مَهللاي.« َوْجِهِ  ا 
طةوى:   ()طوى: ثَيغةمبةرَى سةودَى   ()ذ جوندبَى كورَى عةبدول يى 

هةركةسةةَى نظَيةةذا سةةثَيدَى ب جةماعةةةى بكةةةى، ئةةةو يةةَى د ئَيمناهيةةا سودَيةةدا و د بةةس  
وة هةة ضاظدَيرييا ويظةة، ه ةياربس نةةهَيلس و سسةتييَى تَيةدا نةكةةن، و سةودَى حسةَيبا         

نةكةى ل سةر شكاندنا وَى ثةميانَى يا هويس ثَى هةذى ئَيمناهى و ضاظدَيريا وى بوويس، 
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سةر و سةر  دَىب راستى يَى سودَى وى خبوازيت )حسَيبا وى بكةى( دَى طةهييَت، ثاشى 
 هاظَيذتة د جةهنةمَيدا.

 
 باب إجراء أحكام الناس على الظاهروسرائرهم إىل اهلل تعاىل -49

 خودآ ؤو نهيَنييَت وان ب فةرمانيَت خةلكى ل دويف تشتآ ذ وان ئاشكراظةبرنا ريَببابةتآ 
  من ت بة)ال چ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋچ قال ع تعاَل  

ََ .(5ارُة   سو دان، ظَيؤا رَيكا وان بةردةن. ئةطةر تةوبةكرن و نظَيذكرن و زةكاتا ما
َّ   هللاِّ وع   ن اب   ن عم   ر ري   ي اَّللَّ عنهم   ا  َأن  -390   عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي ق   ال  رو    َل اَّللَّ 

ُِقيُم  ا » الصَّ الَة  ُأِمْرُو َأْن ُأقَاِتَل النَّاَس َح َّتَّ َُْش َهُدوا َأْن ال ِإل َ  ِإالَّ اَّللَّ  َوَأنَّ ُُمَمَّ داا رو  ُل اَّللَِّ  ُو
َ قِّ اإِلْو الِم  وِحَ ابُ ُهْي َعهللا   َوُُؤت ا الزَّكاَة  فَِإَذا فَ َعهللاُ  ا ذل َك  َعص ُم ا ِم ِنِّ ِدم اَءُهْي َوأَ  ُْي ِإالَّ ٍِ َِ ْم  ا

 متفٌق عهللاي .« اَّللَّ تعاَل 
 ()ثَيغةمبةةرَى سةودَى    رازى بيةت و ذ ئينب عومةرى، سةودَى ذ هةةردوويان   

شةرى نة كو كوشتيَن هاتية كرن، ئةز شةِرَى سةلكى بكةم )هةلبةى  طوى: فةرمانا ل مس
أْشَهُد َأْن ) موسلمانةتيَى دراوةسنت( هةتا شةهدة بدةن بَيذن:ئةوَيت دذى و ل طةل وان 

وةكةرن، وان   ئةطةةر و نظَيذان بكةةن و زةكةاتَى بةدةن     (ال ِإلَ  ِإالَّ اَّللَّ  َوَأنَّ ُُمَمَّداا رو ُل اَّللَِّ 
ََ سو ذ مس ثاراسنت ب حةقَى موسلمانةتيَى نةبيت ) ََ  ئانكوسوينَيت سو و ما ئةو و ما

نيت، بةو  راستيية هنةدى ئةةو ضةو نةكةةن موسةلمانةتى ت ةتةكَى ل سةةر بةدا        وان يَى ثا
ََ ئَيكى كةى يان بكوذيت هنطى ب حةقَى ثويض كةى يان يَى ئَيكَى بريندار  منوونة يَى ما

ََ وى نة يَيت ثاراستينة،  ئيس مَى ََ بئةو و ما حسةَيبا وان )د  ( و ة ظةةكرن هَيتة دظَيت تول 
 و نهَينيا واندا( ل سةر سودَيية. نةثةنى

َّ هللاِّ   -391 وعن أيب عبِد اَّللَّ طَاِرِ  بن ُأَش ْيٍي  ري ي اَّللَّ عن    ق ال  عع ُ  رو  َل اَّللَّ 
ُ ُمم  دا رو   ُل اَّللَّ  وََكَف  َر مب  ا ُُ ْعبَ  ُد ِم  ْن ُدوِن اَّللَِّ  » عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َُ ُق   ُل   َم  ْن ق  ال ال ِإل  َ  ِإالَّ اَّللَّ

 رواه مَهللاي. « ُرَم ماُلُ  َوَدُمُ   َوِحَابُُ  عهللا  اَّللَّ تعاَل حَ 
مةةةس طةةةول  :طةةةوى ()و ذ ئةةةةبى عةبةةةدول هى تةةةارقَى كةةةورَى ئوشةةةةميى 

ثةرستَيت راست و دورست  ودطوى: هةركةسَى بَيذيت: ض ()ثَيغةمبةرَى سودَى بوو 
َينةة  هو ب يَيت ذ بلى سودَى د ،د ثَيغةمبةرَى سودَييةةممةحونينس سودَى نةبيت و م

ََ وى و سوينا وى حةرام بوو )وةكى دى  ثةرسنت طاور ببيت و باوةريَى ثَى نةئينيت ما
كا د نهَينيا سودا يَى ضاواية ئةو كارَى سودَيية( و حسَيبا وى )د نةثةنى و نهَينيا ويدا( 

 ل سةر سودَيية.
ََْو َ ِد  -392 َّ هللاِّ   وعن أيب َمْعبٍد اِْقَداِد بِن ا ري ي اَّللَّ عن    ق ال  قهللا   لِرُو  ِل اَّللَّ 

ََّ  ْيِ    عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  َأرَأَُْ  َ  ِإْن َلقي  ُ  رَُج  الا ِم  َن الُِّفَّ  اِر  فَاقْ تَ تَ هللْانَ  ا  َفَب  َرَب ِإْح  َدى َُ  َديَّ ِنل
َِ ا   فَ َق اَل  فَ َقَطعَها ُثَّ الَذ ِمِنِّ ِبَشَجَرٍة  فق ال  َأْو هللَاْمُ  َّللَِّ  أََأقْ تُ هللاُ ُ  اي  ال » رو  َل اَّللَّ بَ ْع َد َأْن قَا
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   فَ ُقهللْا     ُ  اي رُو      َل اَّللَِّ قط     َن ِإح     َدى َُ     َديَّ  ُثَّ ق     ال ذل     َك بَ ْع     َدما َقطَعه     ا   فق     ال «تَ ْقتُ هللْا     ُ  
« ِ  قَ ْبَل َأْن َُ ُق َل َكهللِاَمَتُ  اليت قالال تَ ْقتُ هللْاُ   ِفِإْن قَ تَ هللْاَتُ   فَِإنَُّ  مبَنزِلَِتَك قَ ْبَل أْن تَ ْقتُ هللَاُ . َوِإنََّك مبَْنزِلَتِ » 

ِم َُمُِّْ   ٌم نِِْو الِمِ   ومع    « ِإنَّ  ُ  مبَْنزِلَتِ ك » ومع     متف ٌق عهللاي   . « إنَّ  َك مبَْنزِلَت    » َأْي  َمْعُص   ُم ال  دَّ
ِم ِنْلِقَصاا ِلَ رَثَِتِ   ال أَنَُّ  مبَْنزِلَِتِ  ا اْلُِّْفِر  وا  َّللَّ أعهللاي.َأْي  ُمَباُح الدَّ

طةةوى: مةةس طوتةةة   ()و ذ ئةةةبى مةعبةةةدى، ميقةةدادَى كةةورَى ئةسةةوةدى    
مةس زةالمةةكَى طةاور ديةت و مةة شةةِركر و        ئةطةةر : بَيذة مس ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

ث ت دارةكَى ذ مس بثارَيزيت، و بَيذيت ل شريةك ل دةستةكَى مس دا و برى، ثاشى سو 
ئةز بو سودَى موسلمان بووم، ئةرَى يا ثَيغةمبةرَى سودَى ئةز وى بكةوذم ث ةتى ئةظةة    
طوتى؟ طوى: نةكوذة، مس طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى دةستةكَى مس يَى ذَيظةكرى، ثاشى 

كوشةت ئةةو    تة ئةطةرئةظة طوى ث تى دةستَى مس ذَيظةكرى؟ طوى: نةكوذة، ب راستى 
ََ هاى سوينا  ئانكويَى ل جهَى تة بةرى تو بكوذى ) ب موسلمانبوونا وى ئةو وةكى تة 

 ئةانكو يَى ل جهَى وى بةرى ئةو ئاسفتنا سو بَيذيت يةا طةوتى )   ووى يا ثاراستيية( و ت
 سوينا تة بو مرياختورَيت وى يا حةاللة(.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي وعن ُأوامَة بِن َزٍُْد  ريي اَّللَّ عنهما  قال -393   بعثَ َنا رو ُل اَّللَّ 
َِ َورَُج  ٌل ِم  َن اََْنَص  اِر رَُج  الا ِم  نهُ  نَ  َة  َفَص  بَّْحنا اْلَق  ْ َم َعهللا    ِمي  اِههْي  َوِْلْق  ُ  َأ ْي إَل اْلَُرقَ  ِة ِم  ْن ُجَهي ْ

تُ ُ  ِبْرُِمِ ي َح َّتَّ قَ تَ هللْاتُ ُ   فَ هللَامَّ ا قَ ِدْمَنا  فَ هللَامَّا َغِشيناُه قال  ال ِإل ِ  إالَّ اَّللَّ  َفَِّ  َّ َعْن ُ  اََْنص اِريص  َوَطَعن ْ
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  فقال ِل   اي ُأوامُة َأقَ تَ هللْاَتُ  بَ ْعَد ما قَاَل  ال ِإل َ  ِإالَّ » اَِدَُنَة  بهللَاَغ ذِلَك النََُّّّ 

َا َكاَن ُمتَ َع ِِّذاا   ُ   قهللاُ   اي رو َل اَّللَّ ِإَّنَّ َفما زَاَل « َأق اتَ هللْاَتُ  بَ ْعَد َما قَاَل ال ِإلَ  ِإالَّ اَّللَُّ  » فَ َقاَل  اَّللَّ
ْ َأُكْن َأْوهللَاْمُ  قَ ْبَل ذِلَك اْليَ ْ ِم. مت فٌق عهللاي . َْ ن َّْيُ  َأِنِِّ  َْ ببي اْل اء « اْلرقة »  َُُِّرِِّرَُها َعهللَايَّ َحَّتَّ 

وق ل   متع  ذاا  أي معتص ماا   ا م ن القت ل ال  اِهمهللاة وفتح الراء  بطن من جهينة القبيهللاة اِعروفة 
 معتقداا ِا.

ثَيغةمبةرَى طوى:   رازى بيتو ذ ئوسامةيَى كورَى زةيدى، سودَى ذ هةردوويان 
ئةم هنارتينة بابكَى حورةقةتَى ذ جوهةينيان، ئةم سةثَيدَى ل سةةر ئاظةا     ()سودَى 

ضةوينة زةالمةةكَى ذ وان    ()سةةلكَي مةةديينَ   وان طةه تينَى ئةز و زةالمةكَى ئةنسةارى 
ثةرستى يَيةت راسةت و دورسةت نيةنس      وض (ال ِإل ِ  إالَّ اَّللَّ ) ئةم ضوينة هنداظ طوى: دةمَي

ََ مس يَى ئةنسارى سو ذَى ظةطرى، و مس روما سةو لَيةدا هةةتا مةس      سودَى نةبيت، هةظا
يةا   :طوتةة مةس   () َى ئةظة طةه تة ثَيغةمبةةرى ئةم زظرينة مةدين دةمَيكوشتى، و 

مس طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى وى  ؟ ال ِإلَ  ِإالَّ اَّللَُّ ئوسامة ئةرَى تة كوشت ث تى طوتى: 
بةةردةوام   ؟ ال ِإل َ  ِإالَّ اَّللَُّ سو ثَى دثاراست، طوى: ئةرَى تة كوشةت ث ةتى طةوتى:     ب تيَن

 طوى و دطوتةظة، هةتا مس سوزيكر ئةز بةرى ئةظرؤكة موسلمان نةببام.
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َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   وا رواٍُة  ُ َوقَ تَ هللْاَتُ     قهللاُ   » َفقاَل رو ُل اَّللَّ  َأقَاَل  ال ِإلَ  ِإالَّ اَّللَّ
َِّالِح  قال   ْ فاا ِمَن ال َِ َا  َِ َا قَا َا َأْم ال  » اي رو َل اَّللَِّ  ِإَّنَّ َِ « َأَفال َشَقْقَ  َعْن قَ هللْاِبِ  َحَّتَّ تَ ْعهللَاَي َأقَا

َن َّْيُ  َأِنِِّ َأْوهللَاْمُ  َُ ْؤم ٍذ.َفَما زَاَل ُُ  َْ  َِّرِِّرَُها َحَّتَّ 
( و ال ِإلَ  ِإالَّ اَّللَُّ ): طوىطوى: ئةرَى  ()ديدا: ثَيغةمبةرَى سودَى  ظةطَيرةكاو د 

 ئينةةا، طةةوى ذ ترسةةا ضةةةكى ب تةةيَنمةةس طةةوى: يةةا ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى وى  ؟ وذىتةةة كةة
ََ وى كةركثَيغةمبةرى  ان نة؟ بةةردةوام  بزانى ذ ترساندا طوتية يرية هةتا طوى: تة د

 .طوى و دطوتةظة، هةتا مس سوزيكر ئةز ذ نوى وَى رؤذَى موسلمان ببام
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -394 وع  ن ُجْن  دِب ب  ِن عب  د اَّللَّ  ري  ي اَّللَّ عن     َأنَّ رو   َل اَّللَّ 

هللِاِمنَي ِإَل قَ ْ ٍم ِمَن  َْ ُِ اُِْشرِِكنَي  َوأَن َُّهْي اْلتَ َقْ ا  َفَِّاَن رَُجٌل ِمَن اُِْش رِِكنَي ِإذا َش اَء َأْن بعَ  بْعثاا ِمَن ا
هللِاِمنَي َقَصَد َغْفهللَاَتُ   وَُكنَّ  َْ ُِ هللِاِمنَي َقَصَد َلُ  فَ َقتَ هللَاُ   َوَأنَّ رَُجالا ِمَن ا َْ ُِ ا نَ َتَح دَُّث َُ ْقِصَد ِإَل رَُجٍل ِمَن ا

ََّْيَ   قال  ال ِإل  ِإالَّ اَّللَُّ  فَقتَ هللَاُ   َفَجاَء اْلَبِشرُي ِإَل رو ل اَّللَّ  أَنَُّ  ُأَواَمُة ْبُن َزُْدٍ  َفهللامَّا َرَفَن عهللاي  ال
ََ أََلُ    رَب الرَُّجِل َكْيَ  ّ َنَن  فَ َدَعاُه َف َِ بَ َرُه  ِْ بَ َرُه  َحَّتَّ َأ ِْ أََلُ   وَأ ََ فق ال  َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َف

َ قَ تَ هللْاتَ   ُ »  ِا وَعَّ    ل    نَف  راا وِإِنِِّ «    ِْ ِا وفُ  ال َْ  هللِاِمنَي  وقَت  َل فُ  ال ُِ فَ َق  اَل  اي رو   َل اَّللَِّ َأْوَج  َن ا ا
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   ََّ  ْيَ  ق  ال  ال ِإل    ِإالَّ اَّللَُّ. ق  ال رو   ُل اَّللَّ  » َ هللا  ْ  َعهللَاْي  ِ   فَ هللَامَّ  ا رََأى ال

قَ ال اي « َفِّْي َ  َتْص َنُن ب ال ِإل   ِإالَّ اَّللَُّ  ِإذا ج اَءو ُ ْ َم القياَم ِة   »   ق ال  قال  نَع يْ « َأقَ تَ هللْاَتُ    
َفَجَعَل ال « وكيْ  َتْصَنُن ِبال ِإل  ِإالَّ اَّللَُّ  ِإذا جاَءو َُ ْ َم الِقياَمِة   » رو َل اَّللَّ اْوتَ ْغِفْر ِل. قال  

ُد َعهللا  َأْن َُ ُق َل   ُ إذا جاَءْو َُ ْ َم الِقياَمِة كيَ  َتْصَنُن بِ » َُُز  رواه مَهللاي.« ال ِإلَ  ِإالَّ اَّللَّ
لةشكةرةك  ()ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ جوندوبَى كورَى عةبدول يى 

ذ موسلمانان هنارتة هندةكَيت هةظث ك ضَيكةر، و ئةةو طةه ةتنة ئَيةك، و زةالمةةك ذ     
بكةةى قةسةتا وى دكةر و     ىظيابةا قةسةتا موسةلمانةك    ئةطةةر هةظث ك ضَيكةران هةةبوو  

ذ موسلمانان سو ل بةَى   َى دطرتس و دكوشنت( ئينا زةالمكىئَيك ئَيكة ذ ئانكودكوشت، )
شةري بلندكريةة    دةمةيَ ئاطةهيا وى طرى، و مة دطوى ئةو ئوسامَى كورَى زةيدى بةوو، و  

ضةو ثةرسةتى يَيةت راسةت و دورسةت نيةنس سةودَى         ال ِإل ِ  إالَّ اَّللَّ  هنداظ سةرَى وى طوى:
ثسةيار ذَى كةر و بةو     ()نةبيت، و كوشت، مزطينئني هاتة دةس ثَيغةمبةرَى سةودَى  

طوى، هةتا بةحسَى وى زةالمى ذى كر كا وى ض كر، طازى كر و ثسيار ذَى كر و طوى: تة 
و بَيظان كوشنت بوضى كوشت؟ طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَي، موسلمان ئَي اندن، و بَيظان 

 (ال ِإلِ  إالَّ اَّللَّ ) َى شري ديتى طوى:تس، و مس ب سةردا طرى، ظَيؤا دةمناظ بو طو كو هندة
ََ، ثَيغةمبةرى طوى:  طوى:  ()ثَيغةمبةرَى سودَى  ض ل  وو دَى تتة كوشت؟ طوى: بة

رؤذا قيامةةتَى هةاى؟ طةوى: يةا ثَيغةمبةةرَى سةودَى داسةوازا         ئةطةر( كةى ال ِإل ِ  إالَّ اَّللَّ )
رؤذا قيامةتَى  ئةطةر( كةى ال ِإلِ  إالَّ اَّللَّ ض ل ) وطونةه ذَيلنَى بو مس بكة، طوى: و دَى ت

رؤذا  ئةطةةةر( كةةةى ال ِإل  ِ  إالَّ اَّللَّ ض ل ) وو دَى تةة :طةةوىنةةة د هةةاى؟ هةةةر ذ ظةةَى زَيةةدةتر 
 .قيامةتَى هاى؟
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بِد اَّللَّ بِن عتبة بن مَع ٍد قال  ِعْع ُ  ُعَم ر بْ َن اْلَطَّ اِب  ري ي اَّللَّ عن   وعن ع -395
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  وِإنَّ الَ ْحَي َقِد » ُق ُل    ُذوَن نلَ ْحي ا َعْهِد رو ل اَّللَّ  َِ واا َكانُ ا ُُ ْؤ َِ ِإنَّ 

ُِذُُكُي ارَن مبا َظَهرَ  َا أَنْ رْياا  َأمَّنَّاُه  وقرَّبناه َولَْيه لَنا  انْ َقَطَن  وِإَّنَّ َِ لََنا ِمْن َأْعَماِلُِّْي  َفَمْن َأْظَهَر لَنا 
ْقُ  وِإْن  ْ ُنَص دِِّ ْ أْنمْن ُ   َوَْ َْ َرتِِ  ش يٌء  اَّللَُّ ُْحاِو ُبُ  ا و رَُِرتِِ   وَم ْن َأْظَه َر لَنَ ا ُو  ءاا   ق ال ِإنَّ ِمْن َو ُر

 لبخاري.رواه ا« َورَُِرَت  َحََنٌة 
عومةرَى كورَى مس طول و ذ عةبدول يَى كورَى عوتبةيَى كورَى مةسعودى، طوى: 

ب  ()سةر دةمَى ثَيغةمبةرَى سودَى  ك مرؤظ لدطوى: هندة () بو سةتتابى
هةوة بةس دَى وةحيَى دهاتنة نياسني و ب راستى وةحى ياهاتية بِريس، و ئةم ظَى طاظَى 

كريارَيت هةوة ئاشكرا دبيت، ظَيؤا يَى باشى و سَير بو مةة ذ  ب وَى نياسني يا بو مة ذ 
سو ئاشكراكر ئةو مة ل دةس سو ئةةمني دانةا، و مةة نَيزيكةى سةو كةر، و مةة شةولة ب         

سودَى دَى حسَيبا وى ل سةر نهَينيا وى كةى، و يَى سرابى بو مة ذ سو  ،نهَينيا وى نينة
 بَيذن نهَينيا وى يا باشة. سو ئةطةريس، ئاشكراكر، ئةم ئةمني نادانني، و باوةر ذَى ناكة

 
 باب اخلوف -50

 بابةتآ ترسآ
و ب تنَى ذ مس برتسس )ذ مس ب  .(40)البقرة  من ارُةچچ  چ  چ قال ع تعاَل  
ب راستى ئيزادانا سودايَى  .(12)الربود چۀ  ۀ   ہ  ہ   چ  وقال تعاَل تنَى برتسس(. 
ک       ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ    ڳ   ڳ    ڑ  ک  کچ   وقال تعاَلتة يا دذوارة. 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

ھ   ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  

و هوسا ئيزادانا سودايَى  .(106_102)ه د چۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې ې  ې  ې  ى
و ستةمكار، ب راستى ئيزادانا سودايَى تة زَيدة ئة دةمَيتة، سةلكَى وان طوندان دطريت 
ني ان و دةرسس بو وان ئةوَيت  [سةرهاتى يَيت بوريس ]ب ذان و طرانة. ب راستى ئةظة 

ذ ئيزايا رؤذا قيامةتَى دترسس، و ئةو رؤذةكة هةمى مرؤظ دَى بو ئَينة كومكرن و دَى 
طريؤ ناكةيس، و ب ثاش نائَيخني، ئةطةر بو رؤذةكا دياركرى  [وَى رؤذَى ]بينس. و ئةم 

نةبيت. رؤذا دئَيت كةس نائاسظيت ب دةسوورا سودَى نةبيت، ظَيؤا هندةك ذ وان 
ئةون ئةوَيت  كةيفخوشس. ظَيؤا هندىبةست رةش و بةرئيزانة، و هندةك ذَى بةستةوةر و 
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بةردان و بَيس هلكَي انةكا ب كول  بةست رةش بوويني، ئةو د ئاطريدانة، و وان تَيدا بَيس

سودَى  .(28)آل عمران  من ارُةچ ۆئ  ۈئ  ۈئچ وقال تعاَل   و كوظان هةية.
ىئ  ىئ       ی  چ  وقال تعاَل  [و هةوة ئاطةهدار دكةى  ]سو دكةى  [ئيزا  ]هةوة ه يارى 

 .(37_34)عبه چی  ی  ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب    جت
ظَيؤا ئةطةر رؤذا مرؤظى ذ طوهان دكةى )كو رؤذا قيامةتَيية( هاى. رؤذا مرؤظ ذ برايَى 

. رؤذا [و براتييا سو يا دةيبابى ذبري دكةى، و ذ ترساندا ث تا سو ددةتَى  ]سو درةظيت 
مرؤظ ذ دةيبابَيت سو درةظيت، و كةس سو ل كةسَى نةكةتة سودان. رؤذا مرؤظ ذ ذن و 

ََ د دنيايَيدا هند حةذَى دكر، و ل سةر ساترا  ]يت زارؤكَيت سو درةظ ئةو ذن و عةيا
هةر ئَيك وَي ِرؤذَي  [وان، سنطَى سو دئَيخستة هةمى نةسوشييان، ئةظرؤ دَى ذَى رةظيت 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  چ وقال تعاَل  . ب سوظة يَي مذويلة، و حالَي وى بةسى ويية

پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

طةَ مرؤظان ثارَيزكارييا سودايَى سو بكةن، ب راستى بيظةلةرزا  .(2 1)اْلِ چڦ
دبينس، هةمى دايني و  [وَى بيظةلةرزَى  ]رؤذا قيامةتَى ت تةكَى مةزنة. رؤذا هويس 

بةردهاظَيذن، و دَى ماك، ساظا شريَى سو، ذبري دكةن و دهَيلس، و هةمى ئاظس و طرانة، 
ََ ئيزايا سودايَى تة يا  مرؤظان بينى سةرسوشس، و ئةو ب سو نة د سةرسوشس، بة

و ئةوَى ترسا راوةستيانَى .(46)الر ن  چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ  وقال تعاَل  طرانة. 
ڭ  چ وقال تعاَل    بةرانبةرى سودايَى سو د دليدا، دوو بةحةشت يَيت بو هةيس.

ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې      ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     

و   .(28_25)الط ر  چې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئەئ  وئ   وئ  ۇئ    ۇئ
، و ثسيارا كار و بارَيت دنيايَى ذ ئَيك [و بةحةشتى ئانكو ]بةرَى سو ددةنة ئَيك و دوو 

يَيت د ترسيايى  [ذ ئيزايا سودَى ]و دوو دكةن. دَى بَيذن: ب راستى ئةم د دنيايَيدا 
بوويني. ظَيؤا سودَى كةرةم د طةل مة كر، و ئةم ذ ئاطرَى لةشسوم ثارستني. ب راستى د 
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كو ئةو مة ئازا بكةى، و طونةهَيت  ]دنيايَيدا، مة ئةو دثةرست و مة دوعا ذ وى دكرن 
 ، ب راستى و ئةوة قةىى بةسش و سودان كةرةم و دلوظان.[مة ذَى ببةى 

الباب كثرية جدا معهللا ماو   والغِر اإلشارة إَل بعبها وقد حصل . وأما وارايو ا  
و ئايةى د ظى بابةتيدا طةلةكس و  اَحادُ  فِّثرية جدا فنذكر منها طرفا   ونهلل الت فيق  

بةس ئةو بوو ئي ارةتَى بدةينة هندةكان و ئةظة ب جه هاى، و حةديس  رةمديارن، مة
 ذَى بَيذيس، و فةرسةتى ب سودَيية.زَيدة طةلةكس ئةم دَى ث كةكَى 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -396 ع ن اب ِن مَ ع ٍد  ري ي اَّللَّ عن    ق ال  ح دثنا رو  ُل اَّللَّ 
هللْاُقُ  ا َبْطن ُأمِّ ِ  َأْربَِع نَي َُ ْ م اا نُْطَف ةا  ُثَّ َُُِّ  ُن َعهللَاَق ةا » وه  الصَّاِدُ  اِصدوُ    َِ ِإنَّ َأَحدَُكْي جُيَْمُن 

ُْ ِفي ِ  ال رَّوَح  َوُُ  ْؤَمُر وَِْربَ ِن كَ  ُف هللِام اٍو  ِمْثَل ذِلَك  ُثَّ َُُِّ ُن ُمْبَغةا مْثَل ذِلَك  ُثَّ ُُ ْرَوُل اِهللََاُك  فَ يَ ن ْ
ُرُه ِإنَّ َأَحدَُكْي لَيَ ْعَمُل عَ  َمَل َأْه ِل ِبَِّْتِب ِرزِقِة  َوَأجهللِاِ   َوعَمهللِاِ   َوَشقي  َأْو وِعيٌد. فَ َ  الَِّذي ال ِإل  َغي ْ

َْ   بُق َعهللَاْي   ِ  اْلِِّت   اُب  فَ يَ ْعَم   ُل ِبَعَم   ِل َأْه   ل النَّ    نَ َه   ا ِإالَّ ِذراٌع  فَ َي نَ   ُ  وبَ ي ْ اِر  اْلَنَّ   ِة َح   َّتَّ َم   ا َُُِّ    ُن بَ ي ْ
نَ َه ا ِإالَّ  نَ ُ  َوبَ ي ْ هللُاَها  َوِإنَّ َأَحدَُكْي لَيَ ْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل النَّاِر َحَّتَّ َم ا َُُِّ  ُن بَ ي ْ ُِ َْ ِبُق َعهللَاْي ِ   فَ َيْد ِذرَاٌع  فَ َي

هللُاَها اْلَِِّتاُب فَ يَ ْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل اْلَنَّ  ُِ ْد ََ  . متفٌق عهللاي« ِة َاَ
بو مة طوى و ئةو  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئينب مةسعودى 

 َيخة )ذ اليَى وةحيَيظة(: ئَيك ذ هةوة ضَيكرنا وى د زكَى دايكا سودائراستطويَى راستدةر
ضل رؤذان ضثك دمينيت، ثاشى هندى وى دةمى دَى بيتة سوينثارة )سوينةكا ه ةك(  

)ثارضةةكا طوشةتى هنةدى ثاريةةكَي( ثاشةى       ثاشى هندى وى دةمةى دَى بيتةة طوشةتثارة   
ملياكةى دَى بو هَيتة هنارتس، و روحَى كةتة تَيةدا، و ئةةمرَى وى دئَيتةة كةرن ب ضةار      

وى، و كارَى وى، و كا يَى كةيا نةسوشة يةان   ثةيظان: ب نظيسينا رزقَى وى، و عةمرَى
ثةرستييَيت راست و دورست ذبلى وى نةى، ئَيك ذ  ويَى دخلوشة، ئةز ب وى كةمة يَى ض

وى و بةحةشتَى ذ  ناظبةراهةوة دَى كار و كريارَيت سةلكَى بةحةشتَى كةى هةتا مابةينا
َى كار و كريارَيت سةلكَى طةزةكَى ثَيظةتر نةمينيت، دَى كتَيبا وى ب سةر وى كةظيت، د

كريارَيت سةلكَى جةهنةمَى  جةهنةمَي، ئَيك ذ هةوة دَى كار وجةهنةمَى كةى، دَى ضيتة 
وى و جةهنةمَى ذ طةزةكَى ثَيظةتر نةمينيت، دَى كتَيبا وى ب سةر  ناظبةرا كةى هةتا 

 وى كةظيت، دَى كار و كريارَيت سةلكَى بةحةشتَى كةى، دَى ضيتة بةحةشيَت.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -397 ُع َن » وعن  قال  قال رو ُل اَّللَّ  َا َوب ْ َِ ُُ ْؤَت  ِلََهنََّي َُ ْ َمِ ٍذ 

ُع َن أَْلَ  َمهللَاٍك جَيُرصونَ َها   رواه مَهللاي.« أَْلَ  زَِماٍم  َمَن ُكلِّ زَِماٍم َوب ْ
ثةةةَى رؤذا رةم طةةةوى: وَى رؤذَى )مةةةة  ()ذ وى، طةةةوى: ثَيغةمبةةةةرَى سةةةودَى  

 هةظسةارَيت هةةيس، و هةةر هةظسةارةكى    قيامةتَيية( دَى جةهنةمَى ئينس، حةفتَى هزار 
 حةفتَى هزار ملياكةى دكَي س.
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َّ  هللاِّ  عُ  -398  وع  ن الن صْعَم  اِن ب  ِن َبِش  رٍي  ري  ي اَّللَّ عنهم  ا  ق  ال  ِعع  ُ  رو   ل اَّللَّ 
عْ َراَتِن ِر َعَذانا َُ ْ َم اْلِقياَمة َلَرُج ٌل ُُ َي ُن ا َأمْخَ ِص َقدمْي ِ  ِإنَّ َأْهَ َن َأْهِل النَّا» َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  ُق ل  

ََْه نُ ُهيْ  ُهَما ِدَماُغُ  َما َُرى َأنَّ َأحداا َأَشدص ِمْن  َعَذانا  َوِإنَّ    متفق عهللاي .« عَذانا  ُْغهللاي ِمن ْ
طةةوى: مةةس طةةول   رازى بيةةتذ نةةةعمانَى كةةورَى بةشةةريى سةةودَى ذ هةةةردوويان   

دطةوى: يةَى ئيزايةا وى رؤذا قيامةةتَى ذ هةةميان سةظكرت        ()ثَيغةمبةرَى سودَى بوو 
ليت، و ئةةو  دوو ثةالن داننة بس ثَى وى مةذيَى وى ذ بةر وان ثةالن دكةة دَى زةالمةكة 

ذ هةةةميان ئيزايةا وى  دى ذ يةةا وى دذوارتةر بيةةت و ئةةو ب سةةو    نابينيةت ئيزايةةا ئَيكةى  
  سظكرتة.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال  و  -399 » عن عُرَة بِن ُجْن دٍب  ري ي اَّللَّ عن    َأن ن َُّّ اَّللَّ 
ُِ  ُذُه ِإَل حُ  ُهْي م  ْن ََتْ ُِ  ُذُه ِإَل رُْكبَ تَ ْي  ِ   َوِم  ن ْ ُهْي م  ْن َْت ُِ  ذُه النَّ  اُر ِإَل َكْعَبي  ِ   وِم  ن ْ ُهْي َم  ْن ََتْ ْجزتِ  ِ   ِم  ن ْ

ُذُه ِإَل ُِ ُهْي مْن ََتْ  رواه مَهللاي.« تَ ْرقُ َ تِِ   ِوِمن ْ
َصرَِّة. و «  اْلُْجَزُة »  بفتِح التاِء ويي القار  ِهي العْظُي « الت َّْرقُ َ ُة » َمْعِقُد اإِلزاِر حْتَ  ال

اِن تْرقُ َ اتِن ا َجاِنَُّ النَّْحرِ  ََ   .الِذي ِعنَد ثُ ْغرِة النَّْحِر  ولإِلْن
طةوى:   ()ثَيغةمبةرَى سةودَى   طوى: () و ذ سةمورَى كورَى جوندوبى

دَى طريت، و هندةك ذ وان ئاطر  انئاطر هةتا طوزةكَيت و)جةهنةمييان( هندةك ذ وان 
دَى طريت، و  ك ذ وان ئاطر هةتا سةر كماسَيت واندَى طريت، و هندة انهةتا ضوكَيت و

)هةسةتيكَى ب رةخ كوركةا حةفكَيظةة( دَى     وان هندةك ذ وان ئاطر هةتا شكةلكا سةينطىَ 
 طريت.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -400 َُ ُق  ُم » وعن ابِن عمر ريي اَّللَّ عنهما أن رو َل اَّللَّ 
ِِنَي َحَّتَّ َُِغيب َأحُدُهْي ا َرْشِحِ  ِإَل أَْنَص اِر ُأُذنَي    « الرَّْش ُح » و  متف ٌق عهللاي  .« النَّاُس ِلَربِّ العا

 العَرُ .
ثَيغةمبةةرَى سةودَى   طةوى:   رازى بيةت و ذ ئينب عومةرى، سةودَى ذ هةةردوويان   

()  سودَى دَى ذ طوران رابس )و دَى ل مةيةدانا   فةرماناطوى: مرؤظ رؤذا قيامةتَى ب
 حةشرَى مينس( هةتا ئَيك ذ وان حةتا نيظا طوهَيت سو دضيتة د سوها سورا.

ْطبَ ةا وعن أَنه  ريي اَّللَّ عن   قال -401 ُِ َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   طَبَ َنا َرو  ل اَّللَّ  َِ   
ْع   ُ  ِمثْ هللَاَه   ا قَ   خص  فق   ال   فَ َغطَّ     « لَ   ْ  تَ ْعهللَاُم    َن َم   ا َأْعهللاَ   ُي َلَب   ِحُِّْتْي قهللِا   يال ولَبِّْي   تْي َكثِ   رياا » م   ا عَِ

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي وُج َههْي  َوُِْي  ّْحاُب رو ِل اَّللَِّ  نَأ  نٌي. متفٌق عهللاي .َِ
سوتبةك بو مة طوى، وةكى  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةنةسى 

ََ نةبووية طوى:  هويس وَى بزانس يا ئةز دزامن، دا كةَيم كةنةة    ئةطةروَى د بنريا مس طو
 كةنى و طةلةك كةنة طرى، ئينا هةظالَيت وى سةر و ضاظَيت سو طرتس و بوو كفكفا وان.

ّْ  حاِبِ  َش  يٌء َفَخطَ  َب  فق  ال   وا رواُ  ة  بَ هللاَ  غَ  َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َع  ْن َأ » رو   َل اَّللَّ 
يالا  ُعرَيْ  َعهللَايَّ اْلنَُّة والنَّاُر  فَ هللَاْي َأر َكاليَ ْ ِم ا اَْلرْي َوالشَّرِِّ  وَلْ  تَ ْعهللَاُم  َن َم ا َأعهللاَ ُي َلب ِحُِّْتْي قهللِا 
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َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ُ  ْ ٌم َأَش  دص ِمْن  ُ  َغطَّ  ْ ا َفم  ا أتَ    َعهللاَ  « َولََبَِّي ْ  ُتْي َكثِ  رياا  ّْ  َحاِب رو   ل اَّللَّ    َأ
ِننٌي. َِ ُْي   ِنْلاِء اِعجمة  ُهَ  الُبَِّاُء َمَن ُغنٍَّة َوانِْتَشاُ  الصَّ ِو ِمَن اََْنِ .« اْلَِننُي »  ُرُؤوُهْي َوَِ

ذ هةةظالَيت وى،   ()ةك طةه تة ثَيغةمبةرَى سودَى تديدا: ت  ظةطَيرةكاو د 
ئينا سوتبة سواند و طوى: بةحةشت و جةهنةم ني ا مس هاتنةدان، مس سَير نةديتية 
ثرت ذ وَى يا ئةظرؤ مس د بةحةشتَيدا ديتى، و مس سرابى نةديتية ثرت ذ وَى يةا ئةةظرؤ   

، دا كَيم كةنةة كةةنى و   هويس وَى بزانس يا ئةز دزامن ئةطةرمس د جةهنةمَيدا ديتى، و 
رؤذ وةكى ظةَى رؤذَى طةران ب سةةر هةةظالَيت ثَيغةمبةةرَى       وطةلةك كةنة طرى، ظَيؤا ض

 نةهاتس سةر و ضاظَيت سو طرتس و بوو كفكفا وان. ()سودَيدا 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َُ ُق  ُل   -402 ْعُ  رو َل  ِِْقَداد  ريَي اَّللَّ عن   قال  عَِ » وعن ا

ُهْي َكِمْق َداِر ِمي ل تُ  قَ اَل ُو هللَايُي بْ ُن َع امٍر ال رَّاوي « ْدِن الشَّْمُه َُ َم الِقَياَمِة ِمَن اْلهللَْاِق حَّتَّ َتُِّ َن ِمن ْ
ِِي  ل الَّ  ذي ُتَِّْتَح  ُل بِ  ِ  الع  نْيُ  ِِ َأِم ا ََر ََ  اَفَة ا ِِْق  َداد  فَ   َ اَّللَِّ َم  ا َأْدِري م  ا َُ ْع  ِن ِنِي  ِل  َأَم » ع  ْن ا

ُهْي َم  ْن َُُِّ   ُن ِإَل فَ َيُِّ     ُهْي َم  ْن َُُِّ   ُن ِإَل كْعبَ ْي  ِ   َوِم  ن ْ ْي ا الَع  َرِ   َفِم  ن ْ ُن النَّ  اُس َعهللاَ    قَ  ْدِر َأْعم  اِِ
ُهْي َمْن ُُ هللْاِجُمُ  الَعَرُ  ِإْلاماا  ُهْي مْن َُِّ ن ِإَل ِحْقَ ُِْ  وِمن ْ َّ هللاِّ  عُ « رُْكبَ تَ ْيِ   وِمن ْ َوَأَشاَر رو ل اَّللَّ 

 وَوهللاَّي بِيِدِه ِإَل ِفي . رواه مَهللاي.  َعهللَاْي ِ 
دطوى: رؤذ  ()طوى مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو  () و ذ ميقدادى

رؤذا قيامةةةتَى دَى نَيزيكةةى مرؤظةةان بيةةت هةةةتا تةمةةةى ميلةةةكَى نَيزيكةةى وان دبيةةت.   
)سولةميَى ذ ميقدادى ظةطَيرايى، طوى: ئةز ب سودَى كةم، ئةز نوزام مةسسد ب ميلةى  
ضيية؟ ئةرَى ميلَى ثيظانا ئةرديية يان كلضيفكَى كليية يَى ضاظى ثَى كل ددةن( و مرؤظ 

كار و كريارَيت سو يَى د سوها سودا، هنةدةك ذ وان هةةتا طوزةكَيةت     هةر ئَيك تةمةى
سو، و هندةك ذ وان هةةتا ضةوكَيت سةو، و هنةدةك ذ وان هةةتا سةةر كماسَيةت سةو، و         

 ()ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى و  هنةةدةك ذ وان سةةوه ب دورسةةتاهى دَى دةظةةَى وان طريةةت.
 ئي ارةى كرة دةظَى سو.

رة  ريَي اَّللَّ  -403 َّهللاِّ وعن أيب هُر َُ ْع َرُ  »  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ق ال   عن   َأنَّ رو َل اَّللَِّ 
هللاُ َغ آَذانَ ُه ْي  ُ هللْاِجُمُه ْي َح َّتَّ َُ ب ْ ِِ َو ْبِعنَي ِذراع اا  ُو ََْر « النَّاُس َُ  ْ َم الِقياَم ِة َح َّتَّ ُ ْذَهب َع َرقُ ُهْي ا ا

ِِ » ومع   متفٌق عهللاي . ََْر غ ا.«  َُْذَهُب ا ا  ُنِزل ُو
طةوى: مةرؤظ رؤذا    ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()ذ ئةبى هورةيرة 

ار، و سةوه  وقيامةتَى دَى سوه دةن هةتا سوها وان حةفتَى طةزان د ئةرديدا دضيتة س
 دَى دةظَى وان طريت هةتا دطةهيتة طوهَيت وان.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو  هللاَّي ِإذ عَِ  َن وَ  -404 َه  ْل » ْجبَ ةا فق  ال  وعن   ق  ال  كن  ا م ن رو   ل اَّللَّ 
فاا فَ ُه َ  « َتْدُروَن ما هذا  ُر َِ قُ هللْاَنا  اَّللَّ َوَرُو ُلُ  َأْعهللَاُي  قال  هذا َحَجٌر رُِمَي ِبِ  ا النَّاِر ُمْنُذ َوْبِعنَي 

ِمْعُتْي وْجبَ تَ َها ََ  رواه مَهللاي. « ُْهِ ي ا النَّاِر ارَن َحَّتَّ انْ تَ َه  ِإَل قَ ْعرَِها  َف
 ىكةتنةةك دةنطَي َى دةم ()ذ وى، طوى: ئةم دطةل ثَيغةمبةرَى سودَى بوويس 

ََ بووى ئينا طوى: هةويس دزانةس ئةظةة ضةيية؟ مةة طةوى: سةودَى و ثَيغةمبةةرَى وى          طو
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جةهنةمَيدا ذ نةوى   دزانس، طوى: ئةظة بةرةك بوو ئةظة حةفتَى سالة هاتبوو هاظَينت د
 كةتنا وى بوو.دةنطَي ة طول ة بنَى جةهنةمَي، هةوظَى طاظَى طةه ت

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -405 وعن َعِديِّ بِن حاٍُت  ريي اَّللَّ عن   قال  قال رو ُل اَّللَّ 
نَ ُ  تَ ْرُعَ اٌن  فَ يَ ْنظُ ُر َأَْي َن ِمْن ُ   فَ ال َُ  »  نَ ُ  وبَ ي ْ الَّ م ا َرى إِ ما ِمْنُِّْي ِمْن َأَح ٍد ِإالَّ َو ُيَِّهللاُِّمُ  رَبص ُ  لَ ْيَه بي ْ

ْنظُُر بنْيَ ََُدُِ   َفال َُ َرى ِإالَّ النَّاِر تهللِْاَقاَء َوجِهِ   فات َُّق ا  نظر أشأم من  فال ُرى إال ما قدم  ُو َقدََّم  ُو
َْرٍة  َْ  متفٌق عهللاي .« النَّاِر َوَلْ  ِبِشقِّ 

طوى: كةس  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ عةديَي كورَي حاتةمى
وةرطَيةر د ناظبةةرا وى و ويةدا    ض سودايَى وى دطةةل نةةئاسظيت، و    ئةطةرذ هةوة نينة 

نابينيت ئةو نةةبيت يةا كةرى، و دَى     ونةيى، دَى بةرَى سو دةتة اليَى سو يَى راستَى ض
نابينيت ئةو نةبيت يةا كةرى، و دَى بةةرَى سةو      وبةرَى سو دةتة اليَى سو يَى ضةثَى ض

راستا رويَى سودا نابينيت، ظَيؤا سو ذ ئاطرى  دةتة بةر سينطَى سو ذ ئاطرى ثَيظةتر د
  ب كةرةكَى قةسثَى بيت. ئةطةر)جةهنةمَي( بثارَيزن، سو 

ِإِنِِّ »َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  وعن أيب َذرٍِّ  ريي اَّللَُّ عن   قال  قال رو ُل اَّللَّ  -406
َا َأْن تَِ خَّ  َِ ََّماُء وُحقَّ  َّاِبَن ِإالَّ َوَمهللَاٌك واِيٌن َأرى ماال تَ َرْوَن  َأطَِّ  ال   َما ِفيَها مْ ِيُن َأْربَِن َأ

ُتْي َكِثرياا  وما تَ هللَاذَّ  ذُُت جبهتُ  واِجداا َّللَِّ تَ َعاَل  واَّللَّ َلْ  تَ ْعهللَاُم َن َما َأْعهللَاُي  لَبِحِّْتْي قهللَِايالا  َولَبَِّي ْ
اِء َعهللَا  اْلُفُرِي َوَْلَرْجُتْي ِإَل الصصُعداِو َتَْ  ََ رواه الرتمذي وقال  حدٌُ  « َأُرون ِإَل اَّللَّ تَ َعاََل ِنلنِِّ

 حَن.
بفتح التاِء وبعدها ازة مَِّ رة  « بفتح اِمزة وتشدُد الطاِء  َوتَِ خص « َأطَّْ  » َو  

ََّماِء ِمَن  َّْ ُو الرَّحِل َواْلَقَتِب وِشْبِهِهَما  ومْعناُه  َأنَّ َكثْ َرَة َمْن ا ال ََِطيُخ   اِالِئَِِّة اْلعاِبدَُن وا
َها َحَّتَّ َأطَّْ . «  ََتَأُروَن » ببي الصاد والعني  الطصُرقَاُو  ومع  « الصصُعَداِو » َو  َقْد أَثْ َقهللَات ْ

َتِغيُث َن. َْ  َت
طوى: ب راستى يا ئةةز   ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى زةِرى 

ََ   حويس نابينس، ئةمسانى ضرضركر، و يَي دبينم ه ةقة ضضرَى بكةى، جهةَى ضةارت ن 
ب جدَي، و وئةنيا سو نةدانابيت بو سودايَى سو نةضوبيتة س ملياكةتةكى ئةطةرنينة 
هويس وَى بزانس يا ئةز دزامن، دا كَيم كةنة كةنى و طةلةك كةنة طرى، و  ئةطةرسودَي 

 هةوة سوشى ب ذنان ل سةر نظينان نةدديت و دا دةركةظنة رَيكان و هةواركةنة سودَي.
ََْو  هللَاِميِِّ  ري  ي اَّللَّ عن     ق  ال  ق  ال  -407 وع  ن أيب بَ   ْرزَة بِ  راٍء ُث زاٍي َنْب  هللَاَة ب  ِن ُعبَ ْي  ٍد ا
َْ  َأَل َع  ْن ُعْم  رِِه ِف  يَي » َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  رو   ُل اَّللَّ  ُُ ال تَ   ُزوُل قَ  دَما عْب  ٍد ُ   م القيام  ة َح  َّتَّ 

ِمِ  ِفيَي أَبْ  َْ َُْن اْكَتَبُ   َوِفيَي أَنْ َفَقُ   َوَعن ِج « الُه َأفْ َناُه  َوَعْن ِعهللْاِمِ  ِفيي فَ َعَل ِفيِ   وَعْن ماِلِ  مْن َأ
 حدُ  حَن ّحيح.رواه الرتمذي وقال  

ََ كورَى عوبةيدَى ئةسلةمى  طوى: ثَيغةمبةرَى  ()و ذ ئةبى بةرزةى، نةز
مرؤظ نة بو بةحةشتَى نة ض  ئانكوبةندةيان ناهَيس و بضس ) وطوى: ثَيت ض ()سودَى 

بو جةهنةمَى دضس هةتا ئةظ ثسيارة ذَى نةهَينة كرن( هةتا ثسيار ذ وى نةئَيتة كرن: ذ 



 206  طا كيَرهاتى و راستكارانميَر

ََ وى كا ذ كريَى  ذييَى وى كا د ضدا بوراندية، و ذ زانينا وى كا ض كار ثَى كرية، و ذ ما
ئةو  دةمَيئيناية و د ضدا مةزاستيية، و ذ لةشَى وى كا د ضدا كةظنار كرية )هةروةكى 

ََ ئةظ نويياتية كةظس دبيت هةةروةكى جلكةَى نةوى     طةنجيَى  يَى ب هَيز و نوى بوو، بة
 كةظس دبيت(.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي    -408 وع  ن أيب هُر  رة  ري  ي اَّللَّ عن      ق  ال  ق  رَأ رو   ُل اَّللَّ 

 باَرَها ِْ ُث َأ َبارَُها   » ُث قال   ُْ َمِ ٍذ حُتَدِِّ َِ ُ وَرُو ُلُ  َأْعهللَاُي. قال  « أََتْدُروَن َما َأ فَ ِإنَّ »قال ا  اَّللَّ
َباَرها َأْن َتْشَهَد َعهللَا  ُكلِّ عَ  ِْ ْبٍد َأْو َأمٍة مبَا َعِمَل َعهللَا  َظْهرَِها  تَ ُق ُل  َعِمهللْاَ  َكَذا وكَذا ا َُ ْ ِم َكَذا َأ

َبارَُها  ِْ ِْمِذي وقال  حدٌُ  حٌَن .« وََكَذا  فَهِذِه َأ  رواه الرتِّ
 ئةظ ئايةتة سوانةد:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 

 باَرَه اُْ َمِ ٍذ حُتَدُِِّث ِْ ثَى رؤذا قيامةتَيية، ئةرد بةحس و دابَي ا سو  مةرةموَى رؤذَى  َأ
ظةدطَيِريت. ثاشى طوى: هويس دزانس بةحس و سةبةرَيت  رويدايةدكةى، و كا ض ل سةر 

 اناترن، طةوى: بةةحس و سةبةةرَيت وى   ئةردى ضنة؟ طوتس: سودَى و ثَيغةمبةرَى وى ز
 و بةندةيةكَى كا ض ل سةةر ث ةتا وى  بدةى ل سةر هةر بةندةيةكى  شةهدةيَيئةظةنة: 

ئها ئةظةية بةحس و  ،كرى و ظَى رؤذَى و ظَى رؤذَى ، دَى بَيذيت: تة ئةظة و ئةظة ياكرية
 .ةرَيت ويسةب

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -409 وع  ن أيب و  عيٍد اْلُ  ْدِريِّ  ري  ي اَّللَّ عن     ق  ال  ق  ال رو   ل اَّللَّ 
ُْ كَ » وَوهللاَّي   ُف ِْ فَ يَ  ن ْ َّاِحُب اْلَقْرِن َقِد اْلتَ َقَي اْلَقْرَن  َواْوَتَمَن اإِلْذَن َمََّت ُُ ْؤَمُر ِنل ن َّْف « ْيَ  أَنْ َعُي َو

ُ ْي   َِ َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي فق اَل  ّْ َحاِب رو  ل اَّللَّ  َْ بُ َنا اَّللَّ » َفََِّأنَّ ذِلَك ثَ ُقَل َعهللا   َأ ُق لُ  ا  َح
 رواه الرتمذي وقال حدٌُ  حٌَن.« ِكيُل َونِْعَي اْل  

َْ ا الصص  ِر  ُهَ  الصص ُر الَِّذي ق ال اَّللَّ تع اَل  «  اْلَقْرُن »  ََّ َرُه رو  ل اَّللَّ   َونُِف  َك َذا َف
 َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي.

طةوى: ئةةز    ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى سةعيدَى سودرى 
ضاوا دَى سوشيَى بةم، و سودانَى بووقَي، دةظَى سو يَى ئَيخستية بووقَي، و طوهَى وى يَى 

ثفكةتَي. هةروةكى  ان، دروى ب ثفكرنَى هَيتة كفةرمانا كةنطى دَي ل دةستويردانَي، كا 
ئينةا طوتةة وان: بَيةذن:     ()ئةظة يا طران بوو ل سةر هةةظالَيت ثَيغةمبةةرَى سةودَى    

 بةسى مةية و ئةو باشرتيس ثارَيزةرة. سودَى
رة  ريي اَّللَّ عن  قال  ق ال رو  ل اَّللَّ  -410 َم ْن »َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  وعن أيب هُر

اَر َأْدََلَ  َوَمْن َأْدََلَ  بَ هللَاَغ اَِْنزَل أال ِإنَّ ِو هللْاَعَة اَّللَِّ َغالي ٌة  َأال ِإنَّ ِو هللْاعَة اَّللَِّ اْلَنَّ ةُ  الرتم ذي  رواه« َِ
نِِْوِّان الدَّال  ومعناه  َواَر ِمْن َأوَِّل الهللاَّْي ِل  َواُِ َراُد  التَّْش ِمرُي « َأْدََلَ » و  وقال  حدٌُ  حٌَن.
 ا الطَّاَعة. واَّللَّ أعهللاي.

طوى: يَى ترسيا دَى  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 
لةةزَى ل طوهةداريَى كةةى و دَى كةارَى سةو      يةَى برتسةيت دَى    ئةانكو سةرَى شةظَى ضيت )

بةردوام بو طوهداريا سودَى كةى( و يَى سةرَى شةظَى ضو، طةه تة بنةجهَي، بةزانس ب  
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يس دَى يَى طران و سودان قةدرة )ب سةناهى و بَى زمحةى و ئةرزان هوراستى متايَى سو
 ناطةهيَن( بزانس ب راستى متايَى سودَى بةحةشتة.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  وع  ن عائش  َة   -411 ري  ي اَّللَّ عنه  ا  قال     عع  ُ  رو   ل اَّللَّ 
يع  اا « ُْحَْش  ُر النَّ  اُس َُ   ْ َم اْلِقَياَم ِة ُحَف  اةا ُع  راةا غُ  ْرالا »ُق  ل   ََ  اُء عَِ قُ هللْا ُ   اي رو   ل اَّللَّ الرَِِّج  اُل َوالنِِّ

ََم» َُ ْنظُُر بَ ْعُبُهْي ِإَل بَ ْعٍض   قال    «.ُر َأَشدص من َأْن ُُِهمَُّهي ذلَك اي َعاِئَشُة ا
دطوى: مرؤظ  ()طوى: مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو  ()ذ عائي ايَى 

رؤذا قيامةةةتَى دَى ثَيخةةاس و رويةةس و نةسةةونةتكرى هَينةةة كةةومكرن، مةةس طةةوى: يةةا      
ثَيغةمبةرَى سودَى زةالم و ذن ثَيكظة  دَى بةرَى سو دةنة ئَيك و دوو؟ طوى: يا عائي ا 

 كراسَى ئةو تَيدا ذ هندَى مةزنرتة ئةو وَى سةمَى خبون.
ََْمُر َأَهيص ِمن َأن » رواٍُة   وا  بَبيِّ الَغنْيِ « ُغرالا . » متفٌق عهللاي « َُ ْنظَُر بَعُبُهْي ِإَل بَ ْعٍض ا
 ئَيك و دوو. بةرَى سو بدةنة ئةو وئةو تَيدا ب سةمرتة كديدا: كراسَى  ظةطَيرةكاو د 

  
 باب الرجاء -51

 بابةتآ هيظييآ
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  چ ق    ال ع تع    اَل    

هةى موحةممةةد تةو ب نةاظَى     ] .(53)الزم ر  چڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ          
: هةى بةندةيَيت مس، هةى ئةوَيت هةوة زَيدة طونةه كريس و [وان  ]بَيذة  [سودايَى سو 

بَى هيظى نةبس،  ختويبان، ذ دلوظانييا سودَىهةوة د كرنا طونةهاندا، داييية سةر هةمى 
ب راستى سودَى ل هةمى طونةهان دبوريت، و هةمى طونةهان ذَى دبةى، ب راستى ئةوة 

و مةا   .(17)و  بأ  م ن ارُ ةچڇ  ڇ  ڇ  ڍ    چ  وق ال تع اَل طونةه ذَيبةر و دلوظةان. 
ی  ی  جئ  حئ     مئ  چ وق  ال تع  اَل  ئةةةم ذ زَيةةدة نةشةةوكورداران ثَيظةةةتر، ئيةةزا ددةيةةس؟ 

ب راسةةتى وةحةةى بةةو مةةة هاتييةةة، كةةو ئيةةزا و . (48)ط    چىئ  يئ  جب  حب            خب   
درةو بدانس، و ث تا  ثَيغةمبةرانبو ويية يَى ئايةى و  [د دنيايَى و ئاسرةتَيدا  ]هي ك 

چ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹچ  وق   ال تع   اَل   سةةةو بةةةدةنَى و بةةةاوةرييَى ثةةةَى نةةةةئينس. 

 و دلوظانييا مس هةمى ت تان دطريت. .(156ارُةَعرار  من ا)
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -412 ُ عن    ق  ال  ق  ال رو   ُل اَّللَّ  وع  ن ُعب  اَدة ب  ِن الص  اِمِ   ري  ي اَّللَّ

ُ َوْح  َدُه اَل َش رَُِك لَ  ُ   وَأنَّ ُُممَّ داا عْب  ُدُه َوَرُو  ُلُ   وَأنَّ » وَو هللاَّي   ِعيَ     م ْن َش  ِهَد َأْن ال ِإلَ َ  ِإالَّ اَّللَّ
ُ اْلَنَّ  َة َعْب  ُد اَّللَِّ َوَرُو   ُلُ   وََكهللِاَمتُ  ُ  أَْلقاه  ا ِإَل َم  ْرمَيَ َوُروٌح ِمْن  ُ   وَأنَّ اْلَنَّ  َة َح  ق  َوالنَّ  اَر َح  ق   َأدْ  هللاَ  ُ  اَّللَّ َِ

  متفٌق عهللاي .« َعهللا  ما كاَن ِمَن العَمِل 
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طةةوى:  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى   ()و ذ عوبةةادَى كةةورَى سةةامتى  
هةركةسَى شةهدةيَى بدةى كو ب راستى ضو ثةرستى يَيت راست و دورست نينس سودَى 
ب تنَى نةبيت و يَى بَى شريك و بَى هةظالة و مةحةممةد ثَيغةمبةرَى ويية و بةندةيَى 

 ضَيكريية، )كةو  [ببة ]ويية و عيسا بةندةيَى ويية و ثَيغةمبةرَى ويية و ب ثةيظا سو 
كربةوو(، و ئةةو جانةكةة ذ سةودَي. و بةح ةت راسةتة و جةهنةةم        ئاراستةى مةريةمَى 

و يَيت هةيس( سودَى دَى وى بةتة بةحةشتَى دطةل وى  بَي طومانسيَيت  ئانكوراستة، )
 كارَى كرى )ض يَى سراب بيت ض يَى باش بيت(.

ُ عهللَاي ِ  َم ْن َش ِهَد َأْن ال ِإلَ َ  ِإالَّ اَّللَُّ  وَأنَّ ُُمَمَّ داا » وا رواُة َِ هللاي     رُو  ُل اَّللَِّ  َح رََّم اَّللَّ
 «.النَّاَر 

ثةرسةتى   وب راسةتى ضة   وو د ريوايةتا موسلميدا: هةركةسَى شةهدةيَى بدةى كة 
يَيةت راسةةت و دورسةةت نيةةنس سةةودَى نةةبيت و موحةممةةةد ثَيغةمبةةةرَى وييةةة، سةةودَى   

 جةهنةم ل سةر حةرامكر.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   وعن أيب َذرٍِّ  ريَي اَّللَُّ عن   قال  قال -413 ُ » الن ُّص  ُق  ُل اَّللَّ

يَِِّ ِة  َفَجَزاُء َويَِِّ ٍة وَ  ََّ ا َأْو َأْزَُُد  وَمْن جاَء ِنل ِِ َنِة  فَ هللَاُ  َعْشُر َأْمثَا ََ يَِِّ ٌة ِمثْ هللُاَها عزَّ وَجلِّ  َمْن جاَء ِنَْل
ُ  ِمْنُ  ِذرَاعاا  ومْن تَ َقرََّب ِمِنِّ ذرَاعاا  تَ َقرَّْبُ  ِمْن ُ  نع اا  َوَم ْن َأْو َأْغِفُر. َوَمْن تَ َقرََّب ِمِنِّ ِشرْباا  تَ َقرَّبْ 

ِطيَ ةا اَل ُُْشِرُك يب َشْي اا  َلِقيُتُ  مبْثهللِاها  َِ  ِِ ََْر ُتُ  َهْروَلةا  َوَمْن َلِقَيِن ِبُقَراِب ا « مْغِفَرةا َأاتِن َيشي  أَتَ ي ْ
 رواه مَهللاي.

فَ ِإْن »ِإلَْيِ  بِ رْ َيت  وِإْن زَاَد زِْدُو  « تَ َقرَّْبُ  » ِإَِلَّ ِبطاَعيت « رََّب َمْن تَ قَ » مع  اْلدُ   
ُت  َهْرَوَلةا » َوَأْورََع ا طاَعيت « َأاتِن ََيشي  ْ ُأْحِ ْجُ  « أَتَ ي ْ َّبَ ْبُب عهللَاْيِ  الرَّْ َة  َوَوبَ ْقتُ   ا  وَْ َأْي  

ُّ    لِ  ِِ » ِإَل اَِْقُص    ِد   ِإَل اَِْش   ِي اْلَِّثِ   رِي ا الُ  ََْر ُق   ال بَِّ   رها  « َوقُ    َراُب ا بب   يِّ الق   اِر ُو
حِّ  وَأشهر  ومعناه  ما ُُقاِرُب ِمَ ها  واَّللَّ أعهللاي.   والبيِّ أَّ

طوى: سودايَى ب هَيز و مةزن  () طوى: ثَيغةمبةرى  ()ذ ئةبى زةِرى 
دبَيذيت: هةركةسَى ب سَيرةكَى بهَيت بو وى دةه جار وةكى وَى يان زَيدةتر يَى هةى، و 

َيتةة  هطونةهةةكَى بكةةى، ئةةو تةمةةتى طونةةها سةو دَى        [د ظَى دنيايَيةدا   ]هةركةسَى 
مةس   جزاكرن يان دَى بو ذَى بةم، و هةركةسةَى بهوسةتةكَى ب طوهةدارةيَى سةو نَيزيكةى     

بكةةةى، ئةةةز دَى طةةةزةكَى ب دولوظةةانييَى سةةو نَيزيةةك كةةةم، و هةركةسةةَى طةةةزةكَى ب      
طوهدارةيَى سو نَيزيكى مس بكةى، ئةز دَى قاميةكَى ب دلوظةانييَى سةو نَيزيةك كةةم، و     

راطرى و لةزَى ل طوهداريا مس بكةى، سَيرا مس ب  مسهةركةسَى سو ل سةر طوهدارييا 
طونةهان بطةهيتة مةس و  ب يسني. و هةركةسَى تذى ئةردى لةز دَى بو هَيت و ئَيتة نظ

 وى ضو ت ت بو مس نةكربنة هةظث ك، ئةز دَى هندى وان طونةهذَيلنَى دةمَي.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو   هللاَّي  -414 ُ عن     ق  ال  َج   اَء َأْع  َرايب  ِإَل الن  ُِّّ  وع  ن ج  ابر  ري  ي اَّللَّ

َل اْلَنََّة  َوَمْن ماَو » تاِن   فَ َقاَل  فقال  اي َرُو َل اَّللَِّ  ما اُِ ِجبَ  َِ َمْن َماو اَل ُُشِرُك ِنَّللَّ َشْي اا د
َل النَّاَر  َِ  رواه ُمَهللاي.« ُُْشِرُك ِبِ  َشْي اا  َد
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 () رةبةةك هاتةة دةس ثَيغةمبةةرى   طةوى: كوضةةرة عة   ()و ذ جابرى 
هةركةسَى مبريت و ض طوى: ضنة؟  كةرطوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى هةردوو ت تَيت واجب

ضو بةحةشتَى و هةركةسةَى مةر و ت ةتةك بةو كربيتةة       هةظث ك بو سودَى ضَينةكربس
 هةظث ك ضو جةهنةمَي.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  َوُمَع  اٌذ رِدُُف  ُ  َعهللا     -415 ُ عن     َأنَّ النَّ  ُِّّ  َوع  ن أَن  ٍه  ري  ي اَّللَّ
َُْك  ق   اَل  ق   ال  لَبي َّْي   « اي ُمع  اُذ »الرَّْح  ِل قَ   اَل   ق   اَل  لَبَّي   َك « اي ُمَع  اُذ » َك اي رُو   َل اَّللَِّ َوَو   ْعَد

ما ِمن » قال  لَب َّْيَك اي َرُو َل اَّللَِّ َوَوْعدَُك ثالاا  قاَل  « اَي ُمعاُذ » ايَرُو ل اَّللَِّ َوَوْعدَُْك. قاَل  
ُ عهللا   النَّ اِر َعبٍد َُْشَهُد َأْن اَل ِإل  ِإالَّ اَّللَُّ  َوَأنَّ ُُمَمدا َعبْ  ْدقاا ِمْن قَ هللْاِبِ  ِإالَّ َحرََّم ُ  اَّللَّ ِّ « ُدُه وَرُو ُلُ  

ِْ  رِبُ ِ   ا النَّ  اَس فيَتبش  روا   ق  ال   رَب    ا ُمَع   اٌذ ِعْن  د « ِإذاا َُ تَِّّهللاُ   ا »ق  اَل  اَي َرُو   َل اَّللَِّ َأفَ  اَل ُأ ِْ فَ  َأ
اا. متفٌق عهللاي . ْ فاا ِمَن اإِلُِث ا َكْتِي هذا الِعهللْاِي.أَ « َتََااا » وق ل    َمْ تِِ  َتََاص َِ  ْي  
ل  ()سةودَى   ل ث ةت ثَيغةمبةةرى بةوو   طوى: مةعاز  ()و ذ ئةنةسى 

دويةةا ل دويةةا لةةةبَى و هاريكةةارى  ل سةةةر حَي ةةرتَى طةةوتَي: يةةا مةةةعاز، طةةوى: لةةةبَى   
دويا لةبَى و هاركارى ل هاريكاريَى يا ثَيغةمبةرَى سودَي، طوى: يا مةعاز، طوى: لةبَى 

دويا لةةبَى و  ل ، طوى: لةبَى طوى: يا مةعازدويا هاريكاريَى يا ثَيغةمبةرَى سودَى ل 
، طوى: نينةة بةندةيةةك   سَي جاران دويا هاريكاريَى يا ثَيغةمبةرَى سودَيل هاريكارى 

ََ سو شةهدة بدةى  ثةرستى يَيةت راسةت و دورسةت     وب راستى ض و بَيذيت:راست ذ د
سةودَى   ئةطةةر سودَى نةبيت و موحةممةد بةنةدةيَى وييةة و ثَيغةمبةةرَى وييةة،     نينس 

جةهنةمَى ل سةر وى حةرام نةكةى، طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى ئةةز ظةَى بةو سةةلكى     
دا مريت مةعاز  دةمَينةبَيذم دا كةيفا وان بهَيت؟ طوى: دَى سو ب هيظيا هندَيظة هَيلس، 

 )كو مبريت و ئةظ زانينة ل دةس يا ظةشارتى بيت(.طوى ذ ترسا طونةهَى ئةظ حةديسة 
ُ عنهم  ا  َش  ك ال  رَّاِوي  َواَل َُُب  رص  -416 وع  ْن أيب هُر  رة َأْو أيب َو  ِعيٍد اْلُ  ْدِريِّ ري  َي اَّللَّ

ََْاَع ٌة   ََ ي ُكهللاصُهْي ُعُدوٌل  قال  ِا كان َُ ْ ُم َغْزَوِة تَ ُب َك  أَّ اَب الن اَس  الشَّكص ا َعنِي الصَّحايب  
َّ  هللاِّ  عُ َفق  اُل ا  اي َرُو   َل اَّللَِّ لَ  ْ  َأِذنْ   َ  لَن  ا فَ َنَح  ْرَِ َن اِي  َحنا  فََأكهللْانَ  ا َوادََّهنَّ  ا  فَ َق  اَل َرُو   ُل اَّللَِّ 

ُ عن  ُ   فق  اَل  اي َرو   َل اَّللَِّ ِإْن فَ َعهللْا  َ  قَ  لَّ الظَّْه  ُر  « افْ َعهللاُ   ا » َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   َفَج  اَء ُعَم  ُر ري  ي اَّللَّ
َه  ا ِنلبَ رََك  ِة َلَع  لَّ اَّللَّ َأْن جَيَْع  َل ا ذل  َك البَ رََك  َة. َوَلِِّ  ْن اْدُعُه  ْي بَفْب  ِل َأْزَواِدِه  ْي   ُ  ْي َعهللَاي ْ َِ ُثَّ ادُْع اَّللَِّ 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   ََ  طُ   ُثَّ َدَع  ا ِبَفْب  ِل َأزَاَوِدِه  ْي  « نَ َع  يْ » فَ َق  اَل َرُو   ُل اَّللَِّ  فَ  َدَعا بِِنطْ  ٍن فَ َب
َِ  ُر ِبَِِّ َرٍة َح َّت اْجَتَم َن َعهللا     َفجع َل الرَُّج ُل جي يُء ِبَِّ  ِِّ  ْ ٍر  وجي يُء ار َْ َِ ُر ِبَِّ  ِّ  ُذرٍَة وجي  يُء ار

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو هللاَّي ِنلبَ رََك ِة  ُثَّ ق اَل  َِ  رٌي  فَ َدَعا رُو  ُل اَّللَِّ  ُِ  ُذوا ا » النِِّطْ ِن ِم ْن َذلِ َك َش يٌء َُ
َِ   ُذوا ا َأْوِعيَ  ِتِهْي  َْ  َِِّر ِوع   اء ِإالَّ َم   وُه  وَأَكهللاُ    ا َح  َّتَّ َش   بُع ا َأْوِعيَ  ِتُِّْي  فََأ ح   َّت م  ا ترُك    ا ا الَع

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   اَّللَِّ اَل َأْش  َهُد َأْن اَل ِإلَ  َ  ِإالَّ اَّللَُّ  َوَأِنِِّ َرُو   ُل » َوَفَب  َل َفْب  هللَاٌة  فق  اَل َرُو   ُل 
ُر شاكِّ   رواُه مَهللاي.« جَب َعِن اْلَنَّةِ   فَ ُيحْ َُ هللْاَق  اَّللَّ  ما َعْبٌد َغي ْ

ذ ئةبى هورةيرة يان ذ ئةبى سةعيدَى سودرى، سودَى ذ هةةردوويان رازى بيةت   
ََ ثَيغةمبةريدا زيانَى ناكةى، ض ََ طومان د هةظا ونكى طومان بو ظةطَيرى يا ضَيبووى، بة
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س: يا غةزوا تةبووكَى برس بو سةلكى ضَى بوو، طوتل رؤذا  دادثةروةرن، طوى:  هةمى د
تة دةستويريا مة دابا مة حَي رتَيت سو ظةكوشتبان دا سويس  ئةطةرثَيغةمبةرَى سودَى 
طةوى: وةبكةةن.    ())ذ بةةزَى وان( طةريس؟ ثَيغةمبةةرَى سةودَى      و بةو سةو دونةى ذىَ   

دةستويريَى بدةى دةوار  وت ئةطةرهاى، طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَي،  ()عومةر 
ََ طةازى وان بكةة زادَى وان يةَى مةاى بة  بيةنس، ثاشةى         دوعةا بةو وان ب    دَى كَيم بس، بةة

 ()بةركةتَى ل سةر بكة هيظيية سودَى بةرةكةتَى بَيخيتة دظَيدا. ثَيغةمبةرَى سودَى 
هةاى   طوى: ب ، كةظلةك ئينا و رائَيخست، ثاشى داسوازا سوارنا وان يةا مةاى كةر، زةالم   

مستةكا طةمنوكا ئينا و ئَيكَى دى هاى مستةكا قةسثا ئينا و ئَيكةَى دى ب ثرتةةكا نةانى    
دوعةا   ()هاى، هةتا ت ةتةكَى كةَيم ل سةةر كةةظلى كةوم بةووى، ثَيغةمبةةرَى سةودَى         

د ناظ بةرةكةتَى كر، ثاشى طوى: ب ئامانَيت سو راكةن، ئامانَيت سو تذيكرن، هةتا ئامان 
بةروان زَيدة ذى ذ تذى نةكريس، و هةميان سوار هةتا تَير بوويس، و نةمايس  لةشكةريدا

ثةرسةتى   طوى: ئةز شةهدة ددةم كو ب راسةتى ضةو   ()كر، ئينا ثَيغةمبةرَى سودَى 
يَيت راست و دورست نينس سودَى نةبيت و ئةز ثَيغةمبةرَى ومية، نينةة بةندةيةةك ب   

 َيتة ثاشدان.هب ظَى ب بَيطومان بطةهيتة سودَي، و ئةو ذ بةحةشتَى
َّ  هللاِّي  -417 بَ  اَن ب  ِن مال  ٍك  ري  ي اَّللَّ عن     وه    ِمَّ  ْن َش  ِهَد بَ  ْدراا  ق  ال  ُكْن  ُ  ُأ َوَع ْن ِعت ْ

ََمط   اُر  فَ َيُش   قص َعهللا   يَّ اْجِتيَ   ازُُه ِقبَ   َل  ِلَق   ْ مي بَ   ِن و   اٍْ  وََك   اَن َْحُ    ُل بَ ْي   ِن َوبي   نُهي واٍد ِإَذا ج   اَءِو ا
ِجِدِهْي  َفجْ ُ  رَ  َْ َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  فقهللا ُ  ل    ِإِنِِّ أَْنَِّ ْرُو َبَص ِري  َوِإنَّ ال َ اِدَي َم ُو َل اَّللَِّ 

ََْمط   اُر  فَ َيُش   قص َعهللا   يَّ اْجِتي   ازُُه  فَ    َ ِدْدُو أَنَّ   َك ََتِْت   َِ   يُل ِإَذا َج   اَءو ا الَّ   ِذي بْي   ِن َوبَ    نْيَ قَ    ْ مي ُ
ِا َأُتَِّ  ذُ  َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  فَ ُتَص هللايِِّ ا بَ ْي  يت َمِّ  ا فَ غَ  دا « و  َأفْ َعُل » ُه ُمَص  هللا    فق  ال رُو  ل اَّللَِّ 

َّ  هللاِّ  عُ  ُ عن    بَ ْع  َد م ا اْش َتدَّ الن ََّه  اُر  َواْو َتْأَذَن رُو  ُل اَّللَِّ   عهللا يَّ َرُو  ُل اَّللَِّ  َوأَبُ   َبِّْ  ٍر  ري ي اَّللَّ
َّهللاَِّي ِمْن بَ ْيِتَك   » هللِاْه حَّت قاَل  َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  فََأِذْنُ  لُ   فَ هللَاْي جيَْ  َُْن حتُِبص َأْن ُأ فََأَشْرُو لُ  ِإَل « َأ

َّ َفْفَنا َوراءَ  َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  َفَِّب َّ َر َو ُه  اََِِّاِن الَِّذي ُأح بص َأْن َُُص هللاَِّي في    فَ َق اَم َرُو  ُل اَّللَّ 
اِر َأنَّ َفَصهللاَّ  رََكَعتَ نْي  ُثَّ َوهللاََّي َووَ  ََ َمَن َأْه ُل ال دَّ ُز رة ُتْص َنُن لَ ُ   َف َِ َْ ُتُ  عهللاَ    هللاَّْمَنا ِحنَي َوهللاََّي  َفَحَب

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ا بَ ْي  يت  فَ ثَ  اَب رَِج  اٌل م  نهْي ح  َّتَّ َكثُ   َر الرَِِّج  اُل ا البَ ْي  ِ   فَ َق  اَل  َرُو   َل اَّللَِّ 
َّ هللاِّ   رَُجٌل  َما فَ َعَل َماِلٌك ال َأرَاُه  فَ َقاَل رَُجٌل  ذلك ُمَناِفٌق اَل ْحُِبص اَّللَّ وَرُو َلُ   فقاَل َرُو ُل اَّللَِّ 

َتِغ  ي بِ  َذِلَك َوْج  َ  اَّللَِّ َتع  اَل   » عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  ُ َُ ب ْ «. اَل تَ ُق  ْل َذلِ  َك َأاَل تَ  راُه ق  اَل  اَل ِإلَ  َ  ِإالَّ اَّللَّ
ُ َوَرُو ُل ُ َأعْ  هللَاُي  َأمَّا َ ُْن فَ َ اَّللَِّ ما نَ َرى ُودَُّه  َواَل َحدَُثُ  ِإالَّ ِإَل اَُِناِفقنَي  فقاَل رو ُل اَّللَّ فَ َقاَل  اَّللَّ

ُ ُ َ » َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   َتِغ ي بِ َذِلَك َوْج  ِ  فَ ِإنَّ اَّللَّ قَ ْد َح رََّم عهللا   النَّ اِر َم ْن قَ اَل  اَل ِإلَ َ  ِإالَّ اَّللَّ ب ْ
 متفٌق عهللاي .« اَّللَِّ 

بَ  اِن » و  بَِّ  ر الع  ني اِهمهللا  ة  وِإو  ِّان الت  اِء اُِثَ نَّ  اِة فَ   ْ ُ  وبَ ْع  دَها نٌء ُمَ حَّ  َدٌة. و « ِعت ْ
ُْ ِبَشْحٍي وق ل   « اْلَزَُِرُة » ِِثَ هللاَّثَ ِة  « اَب رِجاٌل » نْلاِء اُِْعجمِة  َوالزَّاي  ِهي دِقيٌق ُُْطَب نلثَّاِء ا

 َتمُع ا.َأْي  َجاءوا َواجْ 
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شةةرَي  ث ةكدارى د   و ئةةو ذ وان بةوو يَيةت    ()و ذ عيتبانَى كورَى مالكى 
بةريكا مرؤظَيت سو بةنى ساملى دكر، و نهالةك دكةفتة ل بةدرَيدا كرى، طوى: مس نظَيذ 

راسةتا  ل زةمحةةى بةوو ئةةز    ب بةو مةس يةا    دةمَى بةاران دهةاتس   و ، دامس و وان دناظبةرا 
مس طوتَي: ب راستى  ()مزطةفتا وان دةرباز ببم، ئةز هامتة دةس ثَيغةمبةرَى سودَى 

جوكةا ئةاظَى تَيةرا     ،مس و مرؤظَيت مةس  ل ناظبةراضاظَيت مس يَيت قوسري بوويس، و نهاال 
 لَي دةرباز ببم، مةس حةةز دكةر تةو    ب زمحةتة ئةز يا باران دهَيت، بو مس  دةمَيدهَيت 

ذ ل جهةكَى ماال مس كربا، دا بو سو كةمة جهنظَيذ، ثَيغةمبةرَى سةودَى  هاتباى، تة نظَي
()  طوى: دَى وةكةم، رؤذا ثاشرت ث تى رؤذ بلند بووى و رؤذ طةرم بووى، ثَيغةمبةرَى

 ()هاتنةةة دةس مةةس، و ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى   ()و ئةةةبو بةةةكر  ()سةةودَى 
 ة كريا ماال سوارَى هةتا طوتى: تدةستويرى سواست مس دةستويرى دايَي، نة روين تة سو

ََ بكةم  دظَيت ئةز ََ بكةةى،      بو تة نظَيذَى  ؟ مس ني انكرة وى جهةَى مةس دظيةا نظَيةذَى 
ث ةت وى رَيزبةوويس، و دوو   ل راوةستيا نظَيذ كر، و ئةةم ذى   ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

وى سة ظ ظةةدايى، مةس     دةمةيَ كرن، ثاشى س ظا م ن ظةدا، مة ذى س ظ ظةةدا   ركاعةى
ئارسافكةكَى بو وى هاتبوو ضَيكرن، سةلكَى وى تاسى  ضونكىنةهَي  بزظريت، مس هَي  

ََ بوو ثَيغةمبةرَى سودَى  مةاال   زةالم كومبوون و هاتس هةتا ل ،يَى ل ماال مس ()طو
طوى: مالكى ضكر ئةز نابينم؟ زةالمةكَى طوى: ئةةو دوو   مس بووينة طةلةك، زةالمةكى

طوى: وةنةبَيذة،  ()ويية، حةذ سودَى و ثَيغةمبةرَى وى ناكةى، ثَيغةمبةرَى سودَى ر
ثةرسةتى يَيةت راسةت و دورسةت نيةنس سةودَى        وضة ( اَل ِإلَ َ  ِإالَّ اَّللَُّ ما تة نةةديت طةوى: )  

ََ ئةةم،   ثَي نةبيت، رازيبوونيا سودَى  دظَيت؟ طوى: سودَى و ثَيغةمبةرَى وى دزانس، بةة
ةم، ئةم ظيانا وى و ئاسفتنا نابينني بو دوو روييان نةبيت، ثَيغةمبةرَى ئةز ب سودَى ك

اَل ِإَلَ  طوى: ب راستى سودَى جةهنةم ل سةر وى يا حةرامكرى يَى طوى: ) ()سودَى 
ثةَي  ( ضو ثةرستى يَيت راست و دورست نينس سودَى نةبيت، رازيبوونيةا سةودَى   ِإالَّ اَّللَُّ 
 بظَيت.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وعن عم َر ب ِن  -418   ُ عن    ق ال  قَ ِدَم رُو  ُل اَّللَِّ  اْلط اب  ري ي اَّللَّ
َذتْ  ُ  فَأَْلَزقَ ْت  ُ  بَِبْطِنه   ا   َِ َْ   َع   ِإْذ َوَج  دْو ّ  بي ا ا الَ   ُّْ َأ ََّ  ُّْ َت ََ  ُّْ فَ  ِإَذا اْم   َرَأٌة ِم  َن ال وَو  هللاَّي ِب

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو   أَتُ   َرْوَن َه  ِذِه اَِ  ْرَأَة طارَِح  ةا َولَ  َدَها ا النَّ  اِر   » هللاَّي  فََأْرَي  َعْتُ   فق  ال رُو   ُل اَّللَّ 
. فَ َقاَل   ُ َأْرحُي ِبِعباِدِه ِمْن َهِذِه ِب َلِدَها »قُ هللْاَنا  اَل َواَّللَِّ  متفٌق عهللاي .« َّللَّ

ب  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى   ()و ذ عومةةةرَى كةةورَى سةةةتتابى  
نةاظ ئَيخسةريان ديةت،    ذ ن، دهاى و دضو، هو بضةويكةك  ئَيخسريان هاى ذنةك ذ ئَيخسريا

طةوى: ئةةرَى هةويس     ()هةلطرى و ب زكَى سو ظةنا و شري دايَي، ثَيغةمبةرَى سودَى 
ئةظ ذنكة دَى بضويكَى سو هاظَيتة د ئاطريدا؟  مة طوى: نةة ب سةودَي. طةوى: ثةا      بَيذن

 .وَىسودَى بو بةندةيَيت سو دلوظانرتة ذ ظَى بو بضويكَى 
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َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي   -419 ُ عن   قال  قال رُو ُل اَّللَِّ  رة  ريي اَّللَّ ِ ا » وعن أيب هُر
ُ اْلهللَْاَق  َكَتَب ا ِكَتاٍب  فَ ُهَ  ِعْنَدُه فَ ْ َ  الَعْرِي  ِإنَّ َرْ يت تَ ْغهللِاُب َغَبُّ  هللَاَق اَّللَّ َِ.» 

طوى: دةمةَى سةودَى    ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 
سةةر عةرشةى: ب   ل ضَيكرى ضَيكريس، د كتَيبةكَيدا نظيسةى، ئةةو كتَيةب يةا ل دةس وى     

راستى دلوظانيا مس طةلةكة و يا تةظطرة )موسلمان و طاوران و سراب و باشان و طوهدار 
و طونةهكاران دطريت( و كةرب و غةزةبا وى بةس بو طونةهكارانة )دلوظانى و كةةرب،  

ناكةةظس، و ئاسفتنةا ثَيغةمبةةرَى سةودَى      وب سةةر ضة   ولةتَيت سودَينة ضة هةردوو ساس
() وى طةلةكةة و يةا بةرفرةهةة و يةا      دلوظانيةا  ئةانكو ثةَى مةةجازة نةحةقيقةتةة     مةرةم

 تةظطرة(.
 متفٌق عهللاي .« َوبَ َقْ  َغَبُّ » وا رواٍُة « َغهللَاَبْ  َغَبُّ » وا رواٍُة  

مس كةفتى و دظةطَيرةكَيدا: بةراهيكا كةةربا مةس   و دظةطَيرةكَيدا : ب سةر كةربا 
 كةفتى.

ُ الرَّْ َ َة مائَ َة  -420 َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ُق  ل  َجَع َل اَّللَّ وعن  ق ال  ِعْع ُ  رُو  َل اَّللَِّ 
ِِ ُج  ْزَءا واِح  داا  َفِم  ْن ذَ  ََْر َْ  ِعنَي  َوأَنْ   َزَل ا ا َْ  َعةا وِت ََ  َك ِعْن  َدُه ِت لِ  َك اْلُ  ْزِء َُ   رَتاحُي ُج  ْزٍء  فََأْم

ْشَيَة َأْن ُتِصيَبُ   َِ ابَُّة َحاِفَرَها َعْن وَلِدَها   «.اَْلالِئُق َحَّتَّ تَ ْرَفَن الدَّ
دطةوى: سةودَى دلوظةانى يةا      ()ذ وى، طوى: مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بةوو  

د دةس سو يَيت هَي يس، و ث كةك ب تنَى يا كرية ل كرية سةد ث ك، نوى و نةه ث ك 
ئةرديدا، ب وَى ث كَى ضَيكرى دلوظانيَى ب ئَيك و دوو دبةن، حةتا جانةوةر مسةَى سةو   

 ترسا هندَى بهنطظيت.ذ كةى د ذبةر تَي كَى سو بلند
َها َرْ َةا َواِحَدةا بَ نْيَ اْلِ نِِّ واإِلنْ ِه َوالبَ َه ائِي » وا رواٍُة     ِإنَّ َّللَِّ تَ َعاَل ماَئَة َرْ ٍَة أَنْ َزَل ِمن ْ

َْ  عاا وَ  ُ َتع اَل ِت َِّ َر اَّللَّ اَِ  امِّ  فَبَه ا َُ َتع اَطُف َن  و  ا َُ رَتاَ ُ  َن  َو  ا تَ ْعِط ُ  ال َ ْحُش َعهللا   َولَ دَها  َوَأ
ِعنَي َرْ َةا َُ ْرَحُي  ا ِعَبادُه َُ ْ َم الِقَياَمِة  َْ  متفٌق عهللاي .« وِت

دلوظانيك ب تنةَى د  : ب راستى سودَى سةد دلوظانى يَيت هةيس، ظةطَيرةكَيداو د 
ن و ناظبةةةرا ئةجنةةةيان و مرؤظةةان و جانةةةوةران و س خ ةةوكَيت ئةرديةةدا )وةكةةى مةةارا 

ئينايةةة سةةوارَي، ب وَى دلَيةةت وان دميننةةة ثَيكظةةة، و   دويث ةةكان وسةةثيه و كَيضةةان( يةةا 
ب تَي كَى سو دبةى، و نوى و نةه  دلوظانيَيدلوظانيَى ب ئَيك و دوو دبةن، و دةهبة ثَى 

ثةَى دلوظةانيَى ب بةنةدةيَيت سةو     رؤذا قيامةةتَي  سودايَى مةةزن يَيةت هةَي يس،    دلوظانى 
 دبةى.

َّ هللاِّ  عُ  ُ عن   قال قال رُو ُل اَّللَّ  ورواُه مَهللاي أَُباا من رواُِة َوهللْاَماَن الَفاِرويِِّ ريي اَّللَّ
َْ ُع َن لِيَ  ْ م ِإنَّ َّللَِّ تَ َع اََل مِائَ َة َرْ َ ٍة َفِمْنه ا َرْ َ ٌة َُ  » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َْ ن َوِت رَتاَحُي   ا اْلهللَْا ُق بَ ي ْ نَ ُهْي  َوِت

 «. الِقياَمِة 
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طوى: ثَيغةمبةةرَى   ()و موسلمى ذى ظةطَيراية ذ ظةطَيرانا سةملانَى فارسى
طوى: ب راستى سةودَى سةةد دلوظةانى يَيةت هةةيس، ذ وان ب دلوظانيةةكَى        ()سودَى 

 ضَيكرى دلوظانيَى ب ئَيك و دوو دبةن، و نوى و نةه دلوظانى بو رؤذا قيامةتَينة.
َِ ِمائَ َة َرْ َ ٍة ُك لص َرْ َ ٍة ِطبَ اُ  َم ا » وا رواُة  ََْر َََّم اِو وا هللَاَق ال َِ هللَاَق َُ َم  َِ ِإنَّ اَّللَّ تعاَل 

ِِ َرْ َ  ةا فَِبه  ا تَ ْعِط  ُ  الَ الِ  َدُة َعهللاَ    َولَ  ِدَها َوالْ   ْحُش  ََْر ِِ  َفَجَع  َل ِمنه  ا ا ا ََْر ََّ  َماِء ِإَل ا بَ   نْيَ ال
ُر بَ ْعُبها َعهللَا  بَ ْعٍض فَِإذا كاَن َُ ْ ُم الِقياَمِة  َأْكَمهللَاها ِ ِذِه الرَّْ َِة   «.َوالطَّي ْ

مةةزن رؤذا ئةةرد و ئةةمسان ضةَيكريس سةةد       : ب راستى سودايَىظةطَيرةكَيداو د 
دلوظانى ضَيكرن، هةر ئَيك مابةينا ئةرد و ئةمسانى دطريت، ذ وان دلوظانيةةك ب تنةَى   
كرة د ئةرديدا، ب وَى دايك رةمحَى ب بضويكَى سو دبةى، و دةهبة و بالةفر هندةك ب 

)ئانكو هةر نوى و  و ئةطةر بو رؤذا قيامةتَي دَي ب ظَي دلظانيَي متامكةى هندةكان دبةن
 .نةهَيت دي بو رؤذا قيامةتَينة(

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي. ِفيَما َْحِِّ  َعن ربِِّ   تَ َباَرَك َوتَ َعاَل  ق ال   -421 » وعن  عن النَُِّّّ 
ُ تَ َباَرَك َوَتعاَل  َأَذَنَب ع ب ِدي ذنب اا  َفعهللِا ي َأنَّ َأذَنب عْبٌد َذنباا  فقاَل  الهللاَُّهيَّ اغِفْر ِل َذنُّ  فقال اَّللَّ

ُِ ُذ ِنل ذَّنِب  ُثَّ َع اَد فََأَذنَ َب  فق ال  َأْي ربِّ اغِف ْر ِل ذن ُّ  فق ال تب ارك  ْنَب  َوأْي َلُ  رن  َُ ْغِفُر ال ذَّ
ُِ ُذ ِنل ذْنِب  ُثَّ َع اَد فَأَ  ذنَ َب  فق ال  وتعاَل  َأذنَب عبِدي َذنباا  فَ َعهللَاَي َأنَّ لَ ُ  َرن  َُغِف ُر ال ذَّنَب  َوأَي

َأي َربِّ اغِف  ْر ِل َذن  ُّ  فق  ال تَ بَ  اَرَك َوتَ َع  اَل  َأذنَ  َب َعب  ِدي َذنب  اا  فَعهللِا  َي َأنَّ لَ  ُ  َرن  َُ ْغِف  ُر ال  ذَّنَب  
ُذ ِنلذَّنِب  قَد َغَفْرُو ِلعبدي.. فَ هللْاَيفَعْل ما َشاَء  ُِ  متفٌق عهللاي .« َوأْي

َما َداَم َُ ْفَعُل َهَِّ ذا  ُُ ْذِنُب َوُتُ  ُب َأْغِف ُر لَ ُ   ف ِإنَّ  َأي « فَ هللْايَ ْفعْل ما َشاَء » وق  ل  تعاَل  
هللَاَها.  الت بة ِتَِِدُم ما قَ ب ْ

بلنةد ظةةدطَيريت،    ذ سودايَى سةو يةَى ثةاك و    ()ذ وى، ذ ثَيغةمبةرَى سودَى 
طونةهةك كر، طوى: يا سودَى طونةها مس ذَى ببة، سودايَى ثاك و بلند  طوى: بةندةيةكى

هةى طونةةهَى ذَى دبةةى، و ل    طونةهةك كر، و زانى وى سودايةكى يَى مسطوى: بةندة
سةر طونةهَى ئيزا ددةى، ثاشى جارةكا دى زظرى طونةه كرةظة، طوى: يا سودَى طوناها 
مس ذَى ببة، سودايَى ثاك و بلند طوى: بةندةيَى مس طونةهةك كر، و زانى وى سودايةكَى 

َى ئيزا ددةى، ثاشى جارةكا دى زظةرى طونةةه   هةى طونةهَى ذَى دبةى، و ل سةر طونةه
كرةظة، طوى: يا سودَى طونةها مس ذَى ببة، سةودايَى ثةاك و بلنةد طةوى: بةنةدةيَى مةس       
طونةهةك كر، و زانى وى سودايةكَى هةى طونةهَى ذَى دبةى، و ل سةةر طونةةهَى ئيةزا    

  وةبكةةى.  ددةى، ب راستى مس بو بةندةيَى سو طونةهَيت وى ذَيلن ظَيؤا ض بكةةى بة  
 هندى تةوبة بكةى و ل سو بزظريت سودَى دَى طونةهَيت وى ذَى بةى(. ئانكو)

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي -422 ْ تُ ذنُِب ا    » وعن  قال  ق ال رو  ل اَّللَّ  َْ َوالَّ ِذي نَ ْفَ ي بِيَ ِدِه لَ ْ  
ُ ِبُِّْي  َوَجاَء ِبق م ُُْذنُِب َن   ُيْ َلَذَهَب اَّللَّ َِ تَ ْغِفُروَن اَّللَّ تعاَل  فيَ ْغفُر  َْ  رواه مَهللاي. «فَ َي
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طةوى: ئةةز ب وى كةمةة يةَى روحةا مةس        ()ذ وى، طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى    
هةوة طونةه نةكربان، دا سودَى هةةوة بةةى و هنةدةكَيت دى ئينيةت      ئةطةرددةستيدا، 

 طونةهَيت وان ذَى ببةى. طونةهان بكةن، و داسوازا طونةه ذَيلنَى ذ سودَى بكةن، و ئةو
َّ  هللاِّ  عُ  -423 الِ  ِد ب  ِن ُز  د  ري  ي اَّللَّ عن    ق  ال  عع  ُ  رو   ل اَّللَّ  َِ ُص   َب  وع  ن أيب َأ

ُ ْي » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُق ل   َِ َْ تَ ْغِفُروَن  فَ يَ ْغِف ُر  هللاق اا ُُ ذنِب َن  فَ َي َِ  ُ رواه « َلْ ال أَنَُِّّْي تُ ذنُب َن  ْلهللاَ َق اَّللَّ
 مَهللاي.

طةوى: مةس طةول ثَيغةمبةةرَى      ()بى ئةيوب، سالدَى كةورَى زةيةدى   و ذ ئة
ذ بةةر هنةدَى نةةبا هةويس طونةةهان دكةةن، دا سةودَى         ئةطةةر دطوى:  ()سودَى بوو 

ضَيكريان ضَيكةى طونةهان بكةن، و داسوازا طونةه ذَيلنةَى ذ سةودَى بكةةن، و     كهندة
)رامان ئةةوة هةويس دَي هةةر طونةةهان كةةن و هةويس ذ        سودَى طونةهَيت وان ذَى ببةى

طونةهان نة يَيت ثارَيزبةنةدن بةةلَي بةَي هيظةى نةةبس هةويس ضةةند طونةةهان بكةةن و          
 .ذَيلنَي بكةن سودَي دَي طونةهَيت هةو ذَي بةى (÷ داسوازا طونة
424-   َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وع  ن أيب هُر  رة  ري  ي اَّللَّ عن     ق  ال  ُكنَّ  ا ُقع   داا َم  ن رو   ل اَّللَّ 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ِم ْن  وَوهللاَّي  َمَعنا أَبُ  بِّْر َوُعَم ُر  ري ي اَّللَّ عنهم ا ا نَ َف ٍر  فَ َق اَم رو  ل اَّللَّ 
نَ   ا  َفَخَش   ينا َأْن ُُ ْقَتطَ   َن ُدونَ نَ   ا  فَ َفَزْعن   ا  فَ ُقْمنَ   ا  َفُِّْن   ُ  َأوََّل َم    ْن فَ   زَع  بَ    نْي َأْظُه   رَِ  فَأَْبطَ   َأ َعهللَاي ْ

َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َحَّتَّ أَتَيُ  َحاِئطاا ِل َْنَصاِر َوذََكَر اْل دُ  بُط ل    َفَخرجُ  أَبْ َتِغي رو ل اَّللَّ 
َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   اْذَهْب َفَمْن َلِقيَ  َورَاَء َهَذا اْلَ اِئِخ َُْش َهُد َأْن » ِإَل ق ل   فقال رو ل اَّللَّ 

َتيِقناا  َا قَ هللَاُبُ  فَ َبشِّْرُه ِنْلَنَِّة ال إِ  َْ  رواه مَهللاي.« َل  إالَّ اَّللَّ  ُم
دةس ثَيغةمبةرَى ل طوى: ئةم يَيت روين تى بوويس  ()ذ ئةبى هورةيرة 

دطةل ضةند مرؤظان  رازى بيتسودَى ذ هةردوويان عومةر و ئةبو بةكر  ()سودَى 
 و طةةريؤ بةةووو ضةةوو د نةةاظ مةةةدا رابةةوو   ()دطةةةل مةةة بةةوون، ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  

ئةم ترسيايس نةسوشيةك ب سةرى هاتبيت، ب لةز و ب ترس ئةم رابوويس،  )نةظةطةريا(
بطةةريَيم،   ()رابووم، و ئةز دةركةةفتم ل ثَيغةمبةةرَى سةودَى     نو ئةز بةرى هةميا

ان(، و هةتا ئةةز هاتيمةة نةاظ بيسةتانةكَى ئَيكةَى ئةنسةارى )سةةلكَى مةةدينَى و هاريكةار         
 ()حةديس ب درَيذاهى طوى هةتا طةه تية طوتنةا وى، طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     

 وك (ال ِإَل  إالَّ اَّللَّ )ذ دل شةهدة بدةى و ث ت ظى بيستانى ديت ل طوى: هةرة هةضيَى تة 
 ثةرستى يَيت راست و دورست نينس سودَى نةبيت مزطينيا بةحةشتَى بدَي. وض

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -425 وع  ن عب  د اَّللَّ ب  ن َعْم  رو ب  ن الع  اا  ري  ي اَّللَّ عنهم  ا  َأن النَّ  َُّّ 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   َربِّ ِإن َُّهنَّ َأْيهللاهللْاَن َكثرياا ِمَن النَّ اِس وَوهللاَّي َتال قَ َ ل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ا ِإبراِهيَي 

َّ        هللاِّ  عُ َعهللَاْي        ِ  وَو        هللاَّي  36] إب        راهيي   ِنِّ َفَم        ن تَِبَع        ِن فَِإنَّ        ُ  ِم          [  َوقَ         ْ َل عيَ          
 ُي فَِإنَّ َك أَن َ  اْلَعزُِ ُز اْلَِِّ يي ُ َِ بْ ُهي فَِإن َُّهي ِعَباُدَك َوِإْن تَ ْغِفْر  [  فَ َرفَ َن  118] اِائ دة   ِإْن تُ َعذِِّ

اي جرُب  ُل اْذَه ْب ِإَل ُُمَمَّ  ٍد َورَبص  َك »  َع  زَّ َوَج لَّ  َوَبَِّ     فق ال اَّللَّ « الهللاَُّه يَّ ُأمَّ  يِت ُأمَّ يِت » ََُدُْ   وق  ال 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي مبَا قال َوُه  َأْعهللاَ ُي  « َأْعهللَاُي فَهللْاُ  َما ُُبِِّيِ     بَ َرُه رو ُل اَّللَّ  فََأاَتُه جربُُِل فَأَِ
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ُ تع   اَل رب اي ِجرُب   ُل اذَه   ْب ِإَل ُُمَمَّ   ٍد فَ ُق   ْل  َُ    ُؤَك   رواه  فق   ال اَّللَّ َِّ َوُنرِي   يَك ا ُأمَّتِ   َك َوال َن ِإ
 مَهللاي.

و ذ عةبدول يَى كورَى عةمرَى كورَى عاسى سودَى ذ هةردوويان رازى بيت طوى: 
سواند: سودَى  ()ئاسفتنا سودَى يا د راستا ئيلاهيميدا  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

مةس  ، ظَيؤةا هةضةييَى ل دويةة    وؤ ب راستى وان بوتان طةلةك مرؤظ يَيت د سةردابريس
: ئةطةر تو وان ئيزا بدةى ئةو ()و طوتنا عيسايى  هاى و رَيكا مس طرى ئةو ذ منة.

بةندةيَيت تةنة، و ئةطةر تو ل وان نةطرى ب راستى تو يَى دةستهةالتدار و كاربنةجهى. 
 ثاشى دةستَيت سو بلندكرن و طوى: يا سودَى ئوممةتا مس ئوممةةتا مةس، و كةرة طةرى.    
سودايَى مةزن طوى: يا جليل هةرة دةس موحةممةدى، و سةودايَى تةة ضةَيرت دزانيةت،     

 ()ثسيارا وى بكة ئةو بوضى دكةتة طرى؟ جليل هاتة دةس و ثَيغةمبةرَى سةودَى  
بو طوى. و سودَى ضةَيرت دزانيةت، و سةودَى طةوى: يةا جليةل هةةرة دةس موحةممةةدى         

ََ تة ناهَيلني.بَيذَي: ئةم دَى تة د ئوممةتا تةدا راز  ى كةيس، و د
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  -426 وعن ُمَعاِذ بِن َجَبٍل  ريي اَّللَّ عن    ق ال ُكن ُ  رِْدَر الن ُِّّ 

اَي ُمَعاُذ َهل َتدري َما َحقص اَّللَّ َعهللا  ِعَباِدِه   وَم ا َح قص اْلِعب اِد َعهللا   اَّللَّ   قهللا    » عهللا  ِ اٍر فقال  
فَِإنَّ َحقَّ اَّللَِّ َعهللَا  الِعَباِد َأن َُ ْعُبُدوه  َوال ُُْش رُِك ا بِ ِ  َش ْي اا  َوح قَّ الِعب اِد » َوَرُو ُلُ  َأْعهللَاُي. قال  اَّلَلُ 

ال » َعهللا  اَّللَِّ َأْن ال ُُ َعدَِِّب َمْن ال ُُِشرُك ِبِ  َشْي اا  فقهللا   اي رو ُل اَّللَِّ َأفَ ال أَُبشِّ ُر النَّ اَس   ق ال  
 متفٌق عهللاي .« ْرُهي فَ يَ تَِِّّهللُا ا تُ َبشِِّ 

ث ةةت ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى ل طةةوى: ئةةز   ()و ذ مةةعازَى كةةورَى جةبةةةَ  
() دزانى حةقَى سودَى ل  ول سةر كةرةكَى يَى سويار بووم، طوى: يا مةعاز ئةرَى ت

سةر بةندةيان ضيية، و حةةقَى بةنةدةيان ل سةةر سةودَى ضةيية؟ مةس طةوى: سةودَى و         
وى دزانس. طوى: ب راستى حةقَى سودَى ل سةر بةندةيان ئةظةية: سةودَى   ثَيغةمبةرَى

بثةرَيسس و ضو ت تان بو نةكةنة هةظث ك، و حةقَى بةندةيان ل سةر سودَى ئةظةيةة:  
وى ئيزا نةدةى يَى ضو ت تان بو نةكةتة هةظث ك، مس طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى ئةز 

)و دَي سو هَيلنة  دَى سست بس ئةطةرنةدَى مزطينييَى نةدةمة سةلكى؟ طوى: مزطينيَى 
 .ب هيظيا ظَي ضةندَيظة(

َّ  هللاِّ  عُ عَ  -427 هللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال  وع ن البَ   َراِء ب  ِن ع  ازٍب  ري  ي اَّللَّ عنهم  ا  ع ن النَّ  ُِّّ 
َْ  هللِاُي ِإَذا ُو  ِ َل ا الَق  رِب َُش  َهُد َأن ال ِإلَ  َ  ِإالَّ اَّللَّ  وَأنَّ ُُمَمَّ  داا رو   ُل اَّللَّ  ف  ذلك ق ل  ُ  تع  اَل  » ُِ ا
  َِرة ِِ    [ متفٌق عهللاي . 27] إبراهيي    ُُ ثَ بُِّ  اَّللَُّ الَِّذَُن آَمُن ا ِنلَقْ ل الثَّاِبِ  ا اْلَياِة الدصنَيا وا ار

طوى:  () ثَيغةمبةرى رازى بيتو ذ بةرائَى كورَى عازبى سودَى ذ هةردووبان 
ثسيار د طوريدا ذ موسلمانى هاتة كرن، و شةهدة دا كو ضو ثةرستى يَيت راست و  ئةطةر

ئةظةية رامانا طوتنا سودَي:  ،د ثَيغةمبةرَى وييةةدورست نينس سودَى نةبيت و موحةمم
د  [(ال الة اال عكو ثةيظا ) ]ئةوَيت باوةرى ئينايني ب ئاسفتنا بنةجه رادطريت )سودَى 

  .و د قيامةتَى ذيدا [د طوِريدا ثسيار ذَى دئَيتة كرن  دةمَيو ئانكو ]ذيانا دنيايَيدا 
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َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي ق   ال   -428  ُ عن     ع   ن رو    ل اَّللَّ  ِإنَّ » وع   ن أَن   ٍه  ري   ي اَّللَّ
ُر لَ  ُ  ِِ نَيا  َوَأمَّا اُِ ؤِمن  فَ ِإنَّ اَّللَّ تع  اَل َُ دَّ َنةا  ُأطِعَي ِ َا طُعَمةا ِمَن الدص ََ ََ َناتِِ  الَِّاِفَر ِإَذا َعِمَل َح  َح

َرِة  َوُُ ْعِقُبُ   ِِ نْ َيا َعهللا  طَاَعِتِ  ا ار  «.ِرْزقاا ا الدص
طاورى باشةييةك   ئةطةرطوى:  ()ذ ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةنةسى 

ََ يَى سودان باوةر، ب راستى سود َى باشةييَيت  كر، سودَى د دنيايَيدا شوينَى ددةتَي، بة
 وى ددةى.، و د دنيايَيدا رزقَى وى ل سةر طوهداريا بو رؤذا قيامةتَى بو هةلدطريت وى

ِِ  َرة  » وا رواُ  ٍة     نْ َيا  َوجُيْ  َزى ِ َ  ا ا ار ََ  َنةا ُُ ْعطَ    ِ َ  ا ا ال  دص ِإنَّ اَّللَّ ال َُْظهللِا  ُي ُمْؤِمن  اا َح
 َُ ْ َْ ِِ َرة   نْ َيا َح َّتَّ ِإَذا َأْفَب   ِإَل ار َناِو َما َعِمَل َّللَِّ تع اَل  ا ال دص ََ َ لَ ُ   ُِّ نْ َوَأمَّا اْلَِّاِفُر  فَ ُيْطَعُي ٍِ

َنٌة جُيَْزى ِ َا  ََ  رواه مَهللاي.« َح
: ب راستى سودَى ستةمَى ل ضو سودان باوةران د سَيرةكا واندا ظةطَيرةكَيداو د 

ََ يةَى طةاور سةودَى      ناكةى، د دنايَيدا ثَى ددةتَي، و رؤذا قيامةتَى ثَى سةالى دكةى، بةة
رؤذا قيامةةتَى و وى ضةو   رزقَى وى د دنيايَيدا ب باشييَيت وى ددةتةَي، هةةتا دطةهيتةة    

 باشى نةمايى ثَى بَيتة سةالتكرن.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -429 َمثَ  ُل » وع  ن ج  ابٍر  ري  ي اَّللَّ عن    ق  ال  ق  ال رو   ُل اَّللَِّ 

ُل ِمْنُ  ُكلَّ َُ ْ ٍم مخَْ  َِ رواه « َه َم رَّاٍو الصَّهللَاَ اِو اْلَْمِه َكَمَثِل نَ َهٍر َجاٍر َغْمٍر َعهللَا  َنِب َأَحدُِكْي َُ ْغَت
 اْلَِِّثرُي.« اْلَغْمُر »  مَهللاي.

نظَيذان، ثَينج  مةتةالطوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى ()و ذ جابرى 
د بةر دةرطةةهَى ئَيةك ذ هةةوةرا بضةيت، هةةمى رؤذان       ةو بوش وةكى رويبارةكَى ظةرَيذ

 .ثَينج جاران سو ثَى ب وى
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي وعن ابِن عباٍس  ريي اَّللَّ  -430 عنهما  قال  عع ُ  رو  َل اَّللَّ 

َم  ا ِم  ْن رَُج  ٍل ُمَ  هللِاٍي ََيُ   ُو فَ يَ ُق   ُم َعهللاَ    َجنازتِ    َأرَبَ ُع   َن رَُج  الا ال ُُش  رُِك َن ِنَّللَِّ َش  ي اا ِإالَّ »ُق   ل  
ُ في    رواه مَهللاي.« َشفََّعُهُي اَّللَّ

طةوى مةس طةول ثَيغةمبةةرَى      ى بيةت رازذ ئينب عةبباسى، سةودَى ذ هةةردوويان   
دطوى: نينة مرؤظةكَى موسلمان مبريت و ضل مرؤظَيت موسلمان يَيت  ()سودَى بوو 

سودَى  ئةطةرضو شريك و هةظاالن بو سودَى ضَينةكةن نظَيذَى ل سةر تةرمَى وى بكةن 
 و بةرةظانيا وان نةوةرطريت و قةبيل نةكةى. مةهدةر

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي وعن ابِن مَع ٍد  ريي اَّللَُّ  -431  عن   ق ال  ُكنَّ ا َم َن رو  ِل اَّللَِّ 
قُ هللْانَ   ا  نَ َع   ي  ق   ال  « أََترَي    َن َأْن َتُِّ نُ    ا رُبُ   َن َأْه   ِل اْلَنَّ   ِة   » ا قُ بَّ   ٍة َ     اا ِم   ْن َأرَبِع   نَي  فق   ال  

ََرُج   » ي  ق ال  قُ هللْاَنا  نَ عَ « أََترَي َن َأن َتُِّ نُ ا ثُ هللُاَ  َأْهِل اْلَنَِّة   » َوالَّ ِذي نَف ُه ُُمَمَّ ٍد بِيَ ِدِه ِإِنِِّ 
هللُاَها ِإالَّ نَفٌه ُمَهللِاَمٌة  َوَما أَنُتْي ا َأْهِل ا ُِ لشِّرِك َأْن َتُِّ نُ ا ِنصَ  َأْهِل اْلَنَّة  َوَذِلك َأنَّ اْلَنََّة ال َُد

ََو ِد  َأوْ  الشَّعَرِة البَ َيَباِء ا جهللاِد الثَّ ِر ا ََ ََْ َ ِر   ِإالَّ َك ََّ َداِء ا جهللاِد الثَّ ِر ا متف ٌق « َكالشََّعَرِة ال
 عهللاي .
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طوى: ئةم نَيزيكى ضل مرؤظان ل مالةكا طرؤظر ذ  ()و ذ ئينب مةسعودى 
طةوى: هةويس د رازينةة هةويس ضةارَيكا       ()ضادران دطةل ثَيغةمبةةرَى سةودَى بةوويس    

سةلكَى بةحةشةتَى بةس؟ مةة طةوى: بةةلَي، طةوى: هةويس د رازينةة هةويس سةَيكا سةةلكَى            
بةحةشتَى بس؟ مة طوى: بةلَي، طوى: ئةز ب وى كةمة يَى جانَى موحةممةدى د دةستَى 
ويدا، ئةز هيظى دكةم هويس نيظا سةلكَى بةحةشتَى بس، ئةو ذى ضونكى كةس ناضيتة 

نيةنس، وةكةى    وسةودان هةظث ةكان ضة   بةرامبةةر  ةحةشتَى موسةلمان نةةبيت، و هةويس    ب
موييةكَى سثى نةبيت ل ث تا طايةكَى رةش يان وةكةى موييةةكَى رةش نةةبيت ل ث ةتا     

 طايةكَى سور.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -432 ََش  عري  ري  ي اَّللَّ عن     ق  ال  ق  ال رو   ُل اَّللَّ  وع  ن أيب م و    ا

هللِاٍي َُ ُه داي  أو َنْصَرانِيِّآا فَ يَ ُق  ُل  َه َذا ِفَِّاُك َك ِم َن   ِإَذا»وَوهللاَّي   َْ ُ ِإَل ُكلِّ ُم َكاَن َُ ْ ُم اْلِقياَمِة َدَفَن اَّللَّ
ََنَّ اَّللَّ تع اَل قَ دََّر «  فَِّاُكَك »َوَمع   «..النَّارِ  ُِ ِل النَّاِر  َوَه ذا ِفَِّاُك َك   أَنََّك ُكْنَ  ُمَعرَّياا ِلُد
َّاُروا ا َمع   الِفَِّ اك ِلهللاُمَ هللِاِمنَي. واَّللَّ ِلهللانَّاِر  هللَاَها الُِّفَّاُر ِبُذنُ ِ ْي وَُكْفرِِهْي   َِ عَدداا ََيهللَْاُؤَها  فِإذا َد
 َأعهللاي.

 دةمَيطوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى موسايَى ئةشعةرى 
دةتةة ظةَى و دَى    امةتَى سودَى دَى هةر موسلمانةكى جويةةكى يةان فةلةةكى   بوو رؤذا قي

قوربانةةة بةةو تةةة شةةوينا تةةة بضةةيتة   ئةةانكوبَيةةذيت: ئةظةةة س سةةكةرَى تةيةةة ذ ئةةاطرى ) 
 جةهنةمَى و تة ذَى رزطار كةى(.

هللِاٍي ُه ِداي  َأْو َنصرانِياا فَ يَ ُق ُل  َه ذا فَِّاُك َك ِم َن النَّ اِر » ق ل    َْ مْعنَ اُه َم ا « َدَفَن ِإَل ُكلِّ ُم
رة ُ عنُ   َجاَء ا حدُ  أيب هُر ِلُِّلِّ َأَحٍد َمنِزٌل ا اْلَنَِّة  وَمنِزٌل ا النَّاِر  فاُِْؤِمن ِإَذا »   ريي اَّللَّ

َتِحق لذلَك بُِّْفرِه  َْ هللَاَفُ  الَِّاِفُر ا النَّاِر  ََنَُّ  ُم َِ َل اْلنََّة  َِ  «َد
)هةةر   ()رامانا حةديسا بورى ئةوة يا د حةديسا ئةبو هورةيرةيدا هاتى 

سةودان   ئةطةةر د جةهنةمَيدا هةةى، ظَيؤةا    ىد بةحةشتَيدا هةى و جهةك ئَيكى جهةكى
نكى ئةو ول جهَى وى د جةهنةمَيدا هَيليت، ض ر ضو بةحةشتَى سودَى دَى طاورةكىباوة

 ب طاورييا سو هةذى وَيية.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   َْ هللِاِمني  جَيِيُء َُ ْ مَ » وا رواُة عنُ  عن النُِّّ  ُِ ٌس ِمَن ا َِ اْلِقياَمِة 

ُ ُِي   رواه مَهللاي.« ِبُذنُ ٍب َأْمثَاِل اْلَباِل َُغِفُرَها اَّللَّ
 كهنةدة دَى : رؤذا قيامةتَى طوى () ذ ثَيغةمبةرى  ديدا ذ وى ظةطَيرةكاو د 

 طونةهان هَيس وةكى ضيانة سودَى دَى بو وان ذَى بةى. كمرؤظ ذ موسلمانان ب هندة
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -433 وع  ن اب  ن عَم  ر ري  ي اَّللَّ عنهم  ا ق  ال  ِعع  ُ  رو   َل اَّللَّ 

ُُْدىَن اُِْؤِمُن َُ  َم الِقَياَم ِة ِم ُن رَبِِّ ِ  ح َّتَّ ََُب َن َكنَ َف ُ  َعهللَاي ِ   فَ يُ َق رِِّرَُه ِبُذنُ بِ    فيق  ُل  أََتع رُر » ُق ل  
َِ  ذنَب َكذا  أََتع رُر َذن َب َك َذا   فيق  ل  نَيا  َوَأ َربِّ َأْع ِرُر  ق ال  فَ ِإِنِِّ قَ د َو رَتتُ َها َعهللَاي َك ا ال دص

َنات   ََ َِّحيَفَة ح ُرُه َوَرْ َُتُ . متفٌق عهللاي .« َأْغِفُرَها َلَك الَي َم  فَ ُيعَط    َكنَ ُفُ   َوت ْ
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طوى: مةس طةول ثَيغةمبةةرَى     رازى بيتو ذ ئينب عومةرى، سودَى ذ هةردوويان 
دطوى: سودان باوةر رؤذا قيامةتَى ذ سودايَى سو دَى هَيتة نَيزيككرن  ()سودَى بوو 

)نَيزيكيا قةدرى و قيمةةتَى نةة نَيزيكيةا جهةى و مةسةافةتَى ضةونكى سةودَى ذ جهةى و         
سو  ب دلوظانيا ئانكوسو ددانيتة سةر ) دلوظانيامةسافةتَى يَى ثاك و ثاقذة( هةتا سرت و 

ََ ببيت(  ةنطةكىسةلكَى مةح ةرَى دكةى ب ر نةثةنى نة كةس ببينيت و نة كةسَى طو
و دَى طونةهَيت وى ثَى دةتة طوتس و ئاشكراكرن، دَى بَيذيت: تو ظَى طونةهَى دزانى، تو 
ََ يا سودَى ئةز دزامن، سودَى دَى بَيةذيت: ب راسةتى    ظَى طونةهَى دزانى؟ دَى بَيذيت بة

مس ظةشارى و كةس ثَى نةحةساند(  ئانكومس د دنيايَيدا ل سةر تة ستارةكر و ظةشارى )
دا و ئةز ئةظرؤ بو تة ذَى دبةةم. )ذ دلوظانيةا سةودَى د دنيايَيةدا كةةس ثةَى نةحةسةاند        

 بيت، و قيامةتَى ذى حسَيبا وى ب تنَى كر و كةس ثَى نةحةساند و بو ذَىشةرمزار نة 
ََ دا بةر رويَى وى ذ بةر بةرزة نابيت دوو ئةطةران: دا بزانيت ضو ل بةر سودَى  بر، بة

سودَى نةبا ئةو  دلوظانياب  ئةطةرو يادى دا هةستَى ب دلوظانيا سودَى بكةى و بزانيت 
 نةدضو بةحةشيَت(.

َّهللاِّ   -434 هللَاة  فَأََت  النََُّّّ  َّاَب ِمَن اْمَرَأٍة قُ ب ْ وعن ابِن مَع ٍد ريي اَّللَّ عن  َأنَّ رَُجالا َأ
ربه  فأَنزل ا ََ َناِو َّللَُّ تعاَل  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي فأَِ َوَأِقِي الصَّاَلَة َطَرا الن ََّهاِر َوزَُلفاا ِمَن الَّهللاْي ِل ِإنَّ اَْل

ََّ  يَِِّ اِو  ْلَمي  ِن ُأمَّ  يت  »[ فق  ال الرج  ل  َأِل ه  ذا اي رو   َل اَّللَّ   ق  ال   114] ه   د   ُُ  ْذِهْْبَ ال
 متفٌق عهللاي .« ُكهللاِهْي 

طوى: زةالمةكى ماضةك ل ذنةةكَى دا، هاتةة دةس    ()و ذ ئينب مةسعودى 
هةةةى  ]و بةو طةوى، ئينةا سةودَى ئةةظ ئايةتةة ئينةا سةوارَي:          ()ثَيغةمبةةرَى سةودَى   

و ث ةكةكَى ذ شةةظَي،    [سثَيدَى و ئَيظةارى   ]تو د هةردوو رةسَيت رؤذَيدا  [موحةممةد 
مى طوى: ئةظةة بةو   نظَيذَى بكة، ب راستى سَير و ضاكى طونةهان ثويض دكةن. ئينا زةال
 مس ب تنَيية يا ثَيغةمبةرَى سودَي؟ طوى: بو هةمى ئوممةتا منة.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي فق ال   -435 وعن أَنٍه  ريي اَّللَّ عن   قال  َجاَء رَُجٌل ِإَل النُِّّ 
اا  فََأِقْم  ُ  َعهللاَ  يَّ  َوَحَب  رِو الصَّ  الُة َفَص  هللاَّ   َّ  ْبُ  ح  دِّ َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  اي رو   َل اَّللَِّ َأ َم  َن رو   ل اَّللَّ 

َّ  ْبُ  ح  د ا  ف  َأِقْي اَّ كتَ  اَب اَّللَِّ  ق  ال   َه  ْل » وَو  هللاَّي فَ هللَامَّ  ا َقَب    الصَّ  الة ق  ال  اي رو   ل اَّللَِّ ِإِنِِّ َأ
 متفٌق عهللاي .« قد ُغِفَر َلَك »قال  نَعي  قال« َحَبْرَو َمَعَنا الصَّاَلَة   

َّْبُ  َحد ا » وق ل    ر  َوليه اَُِراُد اْلَدَّ الشَّْرِعيَّ اْْلقيقيَّ  « َأ معناه  َمْعِصَيةا ُت ِجُب الت َّْعُز
ُقُخ ِنلصالِة  وال جي ُز لإلمام تَ رُْكَها. َْ َِ واْلمر َوَغرْيَِاا  فَِإنَّ َهِذِه اْلُدوَد ال َت  َكَحدِِّ الزِِّ

و طوى:  ()طوى: زةالمةك هاتة دةس ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةنةسى 
، نظَيذَى دةمَييا ثَيغةمبةرَى سودَى مس طونةهةكا كرى هةذى سزايَيية مس سزاكة، و بوو 

كر، ظَيؤا دةمَى نظَيذ ب دومياهى هاتى طةوى: يةا    ()نظَيذ دطةل ثَيغةمبةرَى سودَى 
ثَيغةمبةرَى سودَى مس طونةهةكا كرى هةذى سزايَيية، ظَيؤا حوكمَى كتَيبا سودَى بدانة 

 مان بو تة هاتة ذَيلن.كر؟ طوى: بةلَي، طوى: بَيطو طوى: ئةرَى تة نظَيذ دطةل مة، سةر مس



   رياض الصاحلني

 
219 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -436 ِإنَّ اَّللَّ َلرَيي ي ع ن اْلَعْب ِد َأْن » وعن  قال  قال رو ل اَّللَّ 
ََكهللَاَة  فَيْحَمُدُه عهللايها  َأْو َُْشرَب الشَّْربََة    رواه مَهللاي.« فَ َيْحمُدُه َعهللايها أيَُْكَل ا

ََْكهللَاُة »  ََكِل َكاْلَغْدوِة واْلَعْشَ ِة  واَّللَّ أعهللاي« ا  .بفتح اِمزة وهي اِرَُّة ال احدُة ِمَن ا
بيةت ل  سةودَى ذ بةنةدةيى رازى د  طوى:  ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  

ا ظةسوارنةكَى ظةسوى، و سوثاسيى، يان ا وى ل سةر بكةسةر سوارنةكَى خبوى، سوثاسي
 وى ل سةر بكةى.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  ق ال   -437 ِإنَّ اَّللَّ » وعن أيب م و   ريي اَّللَّ عن   عن النُِّّ 
َُ  ُخ َُ  دُه ِنلنَّه  اِر ليَ تُ   َب ُمَ  يُء الهللاَّي  لِ  َُ  ُخ َُ  َدُه نلهللاَّي  ِل لَيَ تُ   َب ُمَ  ِيُء الن ََّه  اِر  َوَُ ْب ح  َّت  تع  اَل  بَ ْب

 رواه مَهللاي.« َتْطهللُاَن الشمُه ِمْن َمْغِرَ ا 
طةوى: ب راسةتى    ()ذ ثَيغةمبةةرى   ()ئةشةعةرى   و ذ ئةبى موسةايَي  

ظةدكةى، دا طونةهكارَى رؤذَى )بو سو تَيدا( تةوبة  َيسودايَى مةزن دةستَى سو ب شةظ
دةستَى سو ظةدكةى، دا طونةهكارَى شةظَى )بو سو تَيدا( تةوبة بكةى.  َيبكةى، و ب رؤذ

يَى ب شةظ تةوبة بكةى يان ب رؤذ تةوبة بكةى سودَى دَى تةوبةيا وى قةةبويل   ئانكو
 كةى.

َص هللَاِميِِّ  ري ي اَّللَّ عن   ق ال    -438 ََ َة بف تح الع ني والب اِء ال وعن أيب إيٍح َعمرو ب ن َعْب
َِ ا اْلَ  ََْوَاَن  كنُ  َوَأ َُ ا عهللا  شيٍء  َوُهْي َُ ْعُبُدوَن ا اِههللِايَِّة َأُظنص َأنَّ النَّاَس َعهللا  َيالَلٍة  َوأَن َُّهْي لَْي

َّ هللاِّ   َباراا  فَ َقَعْدُو َعهللا  رَاِحهللَايت  فَ َقِدْمُ  َعهللَاْي ِ   فَ ِإَذا رو  ُل اَّللَّ  ِْ ِمْعُ  ِبَرُجٍل مبََِّّة ُخْرِبُ َأ ََ عُ َف
َتْخِفياا ُجَرَءاُء عهللايِ  قَ ْ ُمُ   فَ تَ هللَاطَّْفُ  َحَّتَّ َدِهللْاُ  َعهللَايِ  مبََِّّ ة  فَ ُقهللْا ُ  ل    م ا أَنَ َ    َعهللَاْيِ  وَوهللاَّ  َْ ي ُم

» قهللا     ووَِيِّ َش  ْيٍء َأْرو  هللَاَك   ق  ال  « َأْرَو  هللِاِن اَّللَّ » قهللا  ُ   وم  ا ن  ُّ   ق  ال  « أَِ نَ  ُّ » ق  ال  
ََْرحاِم  وكَِر ا قهللا    َفم ْن َمَع َك َعهللا   « ََْوان  َوَأْن ُُ َ حََّد اَّللَّ الُُْشَرُك ِبِ  َشْيء َأْرَوهللاِن ِبِصهللَاِة ا

ومعُ  ُْ َمِ ٍذ أَب  بِّر وبالٌل ريي اَّللَّ عنهم ا. قهللا    ِإِنِِّ ُمتَّبُع َك  ق ال « ُحر َوَعْبٌد » َهذا   قال  
اِس   َوَلِِّ  ِن اْرج  ْن ِإَل َأْههللِا  َك فَ  ِإذا ِإنَّ  َك لَ  ْن تََ  تِطيَن ذل  َك َُ ْ َم  َك َه  ذا. َأال تَ  رى َح  اَل وح  اَل النَّ  

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي « عْع  َ  يب ق   د َظَه   ْرُو فَ   ْأِتِن  ق   ال فَ   ذهْبُ  ِإَل َأْههللا   ي  َوقَ   ِدَم رو    ل اَّللَّ 
َباَر  َوَأْوَأُل النَّاَس حنَي َقِدَم اِد ِْ ََ ُنة َحَّتَّ َقِدَم نَفٌر ِم ْن اَِدَُنَة. وكنُ  ا َأْههللاي. َفَجَعهللْاُ  َأَُتَب َُّر ا

َأْههللاي اِدُنَة  فقهللاُ   ما فَ َعَل هذا الرَُّجُل الذي ق ِدم اِدُن َة   فق ال ا  النَّ اُس ِإلي ِ  ِو راٌع َوقَ ْد َأرَاَد 
هللاُ  عهللاي ِ   فقهللا ُ   اي رو  َل اَّللَّ أََتع رِ  َِ ْتطَِيُع ا ذِلَك  فَ َقِدمُ  اِدَُنَة فَ َد هللَاُ   فَ هللَاْي ََُ ُفِن   قَ ْ ُم  قَ ت ْ

ِْ ربِن عمَّ ا َعهللاَّم َك اَّللَّ َوَأْجَههللاُ ُ   « نَعي أَنَ  الَّذي َلقيتَِن مبَِّة »قال   قال  فقهللاُ   اي رو ل اَّللَّ َأ
رِبِْن َعِن الصَّاَلِة  ق ال   َّ اَلَة الصص بِح  ُثَّ اْقُص ْر َع ِن الصَّ الِة َح َّتَّ َترتَف ِن الشَّ ْمُه ِقي َد » أَِ َّ لِّ 

َّ ل  فَ ِإنَّ الصَّ اَلَة رُْمٍح  فَِإن َّهَ  َ ا الِّفَّ اُر  ُثَّ  َِ َْ ُجُد  ا َتْطهللُاُن حني تطهللان بَ نْيَ قَ ْرَِن َش ْيطَاٍن  َوِحين ِ ٍذ َُ
مش ه دة ُمب   رة. ح  َّت َُ  تِقلَّ الظِّ  لص نل  رصمِح  ُثَّ اْقُص  ر ع  ن الصَّ  الِة  فِإن    حين   ٍذ تَُ  َجُر َجَه  نَُّي  

الصَّ الَة َمش ه دٌة ُمب  رة ح َّت ُتَص هللاَِّي العص َر ُث اْقُص ر ع ن الص الِة فِإذا َأقبَل الَف يء فَص لِّ  ف ِإنَّ 
ُجُد ِا الُِّفَّ اُر  َْ ق ال  فقهللا    اي «. حَّت تَ ْغُرَب الشمُه  فِإ ا تُغُرُب بني َقرِْن شيطاٍن  وحين ٍذ َُ
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َتْنِش ُق م ا م ْنُِّْي رُج ل ُُ َق رُِِّب َوُي  َءُه  ف َ » َنَُّّ اَّللَّ  فال ي ُء ح دِّثِن عن     فق ال   يَ َتَمْب مُض ُو
َََل وجَهُ  كما َأَمَرُه اَّللَّ ِإالَّ ِرِّو ِط ااي  ياِشيِمِ . ُث ِإذا َغ َِرَّْو ِطااَي وجهِ  وفيِ  ِو َتِثُر  ِإالَّ  فَ يَ ن ْ

ِمهللِا ِ   ِِرفَ َقنِي ِإالَّ ِ رِّو ِط ااي ُدُ   م ن أَِ ل ُدُِ  ِإَل ا َِ م ن وجِهِ  ِمْن َأطراِر ْلَْيِتِ  من اِاِء. ُث ُغ
َِ  ل َقَدَمي  ِ  ِإَل  طَ  ااَي رَْأِو  ِ  م  ن َأط  راِر َش  ْعرِه م  ن اِ  اِء  ُث َُ ْغ َِ َِ  رَّْو  اِ  اِء  ُث ََيَْ  ُح رَْأَو  ُ   ِإالَّ 
ِمهللِاِ  َمن اِاِء  فِإن ه  قاَم فصهللاَّ   فحِمِد اَّللَّ تعاَل  وأَثْ  َ   َِ َِرو ِطااي رِْجهللَاي  من َأ الَِّْعبَ نْيِ  إالَّ 

َّ  َدُه  َ تِ  ِ  ُ   َم َوَلَدتْ  ُ  عهللاي  ِ  َو نل  ذي ه    ل    َأه  ل َوفَ رََّ  قهللاب    َّللَّ تع  اَل. ِإال انَص  َرَر م  ن ِطيَ تِ  ِ  َكَهي ْ
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي «. ُأمص ُ  فح دَِّث َعم رو ب ُن َعبَ َة   ذا اْل دَُ  َأَن ُأَماَم ة ّ اِحِب رو  ِل اَّللَّ 

ََ َة  ا نظ ر م ا تق  ُل. ا مق اٍم واِح ٍد ُُعط   ه ذا الرَُّج ُل   فق ال فقال ل  أب  أمامة  اي َعْمرُو بن َعْب
َعْمرو  اي َأَن ُأمامَة. فقد ِكرَبْو ِوِنِّ  وَر َّ َعظِمي  َواقْ تَ َرَب َأَجهللاي  وما يب َحاجة َأْن َأك ِذَب عهللا   

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ل    ْ َأْعَْع  ُ  م  ن رو     َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  اَّللَِّ تع  اَل  وال عهللا    رو   ل اَّللَِّ  ل اَّللَّ 
م ن ذل ك    ولِّ ِنِّ ِععتُ ُ  َأكثَ  رَ أَب داا بِ  ِ  َمْرتَ نْي أو ث الاا  َح َّتَّ َع دَّ و بَن َم راٍو  م ا َح دَّث ُ وَوهللاَّي ِإالَّ َمرَّةا َأْو 

 رواه مَهللاي.
ُروَن وزِن ُعهللام    اء  َأي  جاِو     ه      ل    يٍي مب    م مة ونِ    د عهللا     «  ُج    َرَءاُء عهللاي    ِ  ق ُم    ُ  » ق ل       

بَِّ  ر اْل   اِء « ِح   راء» ُمَ  َتِطيهللا َن غ  رُي ه   ائِبنَي. ه  ذه الرواُ   ة اِش  ه رُة  ورواه اْلَُمْي   ِدي وغ  ريُه  
اِهمهللا  ة. وق  ال  معن  اه ِغَب  اُب ُذُوو غَ  يِّ وه  يِّ  ق  د عي  َل ّ  ربُُهْي ب  ِ   ح  َّت أَث َّ  َر ا َأجَ  اِمِهي  م  ن 

 ٍْ ي  َحَرَى ِجَُمُ  َْحَْرى  ِإَذا نقَص ِمْن َأ  َأْو غي و  ه  والصَّحيُح أَنَُ  نْليِي. قَ ِِ
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   َأْي  ِحي  يت رأو  ِ . واِ  راُد التَّمِثي  ُل. « ب  ني قَ  رَِن ش  يطاٍن » وق ل    

هللاَُّط َن. وق ل    ََ ُْحِْب ُر معن اه  « ُُ َق رُِِّب َوُي  َءه » معناُه  أَن  حين ٍذ َُ َتحرَُّك الشَّيطاُن وشِيعتُ . َوَُ َت
ط   اايُه » اِ   اَء ال   ذي َُ تَ َ يَّ   أُ بِ    . وق ل      َِ َِ   رِّْو  ه     نْل   اِء اِعجم   ة  َأْي و   قَط . ورواه « ِإالَّ 

َتث   ُر » نْل   يي. والص   حيح نْل   اِء  وه     رواُ   ة اْلُمه    ر. وق ل      « ج   رْو » بعُب   ُهي.  َأْي  « فَ يَ ن ْ
 ََ َتخرُد ما ا أَنف  ِمْن َأَذى  والنَّثَرُة  طَرُر ا   نِ .ََُ

طوى: هَيذ ئةز د جاهليةى  ()و ذ ئةبى عةمرَى كورَى عةبسةيَى سةلةمى 
ئةو بوتان  دةمَيو نةزانينَيدا مس دزانَى سةلك يَى د تارياتيَيدا، و ئةو ل سةر ضو نينس، 
ََ بوو زةالمةك ل مةكةهَى بةحس و سويان دبَيةذ  ، ئةةز ل دةوارَى  يتدثةرَيسس، مس طو

يةَى ظةشةارتيية، و    ()سو سويار بووم، و ضومة دةس، مس ديت ثَيغةمبةةرَى سةودَى   
مس حةزةر وةرطرى( هةتا  ئانكوملةتَى وى جةسارةتَى ل سةر دكةن، مس سو ه يار كر )

ى؟ طوى: ثَيغةمبةرم، ي، مس طوى: تو ض()ئةز ل مةكةهَى ضومية دةس ثَيغةمبةرى 
ضية؟ طوى: سودايَى مةزن ئةز يَى هنارتيم، مس طوى: ب ض ت تى مس طوى: ثَيغةمبةر 

تو هنارتية؟ طوى: ئةز ب باشيكرنَى دطةل مرؤظَيت سو و ب شكاندنا سةنةم و بوتان و 
َينة ضَيكرن، يَى هنارتيم. مس طوى: كى ل سةر َيككرنا سودَى و ضو هةظث ك بو نةهب ئ

ئةبو بةكر و بي ل سودَى ذ هةردوويان  ظَى دطةل تةية؟ طوى: ئازاد و كولة، و وَى رؤذَى
رازى بيت دطةل وى بوون، مس طوى: ئةز دَى هَيمة دطةل تة، طوى: تو ظَى ئةظرؤ نةشَيى، 
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ََ بزظرة دةس مرؤظَيت سو،  ََ سةلكى نابينى؟ بة ََ مس و حا ََ    ئةطةةر ما تو حا تةة طةو
َيغةمبةةرَى سةودَى   بوو ئةز ب سةركةفتم وةرة دةس مس، طوى: ئةز ضومة ماال سو، و ث

()   هاتة مةدييَن، و ئةز ل ماال سو بووم، و ئةز ل دةنط و بةحسان دطةريام، و مةس
كةس ذ مرؤظَيت مس ذ مةدينَى  كثسيارا سةلكى دكر يَيت ذ مةدينَى دهاتس، هةتا هندة

هاتية مةدييَن؟ طوتس: سةلك سوش بةرَى سو  ئةوَيهاتني، مس طوى: وى زةالمى ض كر 
ََ نةشيان، ئةز هامتة مةدينَى و ضومة دةس، مةس  ددةنَى و مل ةتَى وى دظيان بكوذن، بة

طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى تو مس دنياسى؟ طوى: بةلَي، تو ئةوى يَى ل مةكةهَى هاتية 
دةس مس، طوى: مس طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى بو مس بَيذة ذ وى ت تَى سودَى ني ا تة 

ذَى بو مس بكة؟ طوى: نظَيذا سثَيدَى بكة، ثاشى نظَيذَى دايى و ئةز نةزامن، بةحسَى نظَي
نةكة هةتا رؤذ تةمةةى رومةةكَى بلنةد دبيةت، ب راسةتى رؤذ دةمةَى دهةةلَيت، مابةةينا         

شةيتان و هةظال و ثارتا وى وى دةمى  ئانكوهةردوو رةسَيت سةرَى شةيتانى دهةلَيت )
ى نظَيةذَى بكةة، ب راسةتى    ب بزاظ دكةظس( و هنطى طاور بو رؤذَى دضةنة سةوجدَي، ثاشة   

ملياكةى ل سةر وَى نظَيذَى يَيت حازرن و شادةيَى بو سودانَى وَى ددةن، و نظَيذان بكة 
هةتا سيبةرا رومَى نةمينيت )يان سيبةرا وَى زَيدة زَيدة كَيم دبيت( ثاشى سو بطرة و 

بكة ب سيبةر هاى نظَيذَى  ئةطةرنظَيذَى نةكة، ب راستى هنطى جةهنةم طةرم دبيت، و 
راستى ملياكةى ل سةر وَى نظَيذَى يَيت حازرن و شادةيَى بو سودانَى وَى ددةن، حةتا تو 
نظَيذا ئَيظارى دكةى، ثاشى سو بطرة و نظَيذَى نةكة، هةتا رؤذ ئاظا دبيت، ب راستى رؤذ 

شةيتان و هةظال و ثارتا وى  ئانكومابةينا هةردوو رةسَيت سةرَى شةيتانى ئاظا دبيت )
ب بزاظ دكةظس( و هنطى طاور بو رؤذَى دضنة سوجدَي، )طةوى( مةس طةوى: يةا      وى دةمى

ثَيغةمبةرَى سودَى و دةستنظَيذَى بو مس بةحسَى وَى بكة؟ طوى: نينة مرؤظةك ذ هةوة 
َيتة نَيزيك كرن، و ئةو ئاظَى د دةظَى سو وةردةى و بدةتة هئاظا وى يا دةستنظَيذَى بو ب

طونةهَيت سةةر و ضةاظَيت وى و دةظةَى وى و     ئةطةرر، بس بينيتة دةذ بس دفنَيت سو و 
وى كةرى   فةةرمانا دفنَيت وى نةكةظس، ثاشى نينة ئةو سةر و ضاظَيت سو وةكى سودَى 

طونةهَيت سةر و ضاظَيت وى ذ رةسَيت رهَيةت وى دطةةل ئةاظَى نةكةةظس،      ئةطةرب وى، 
ت دةستَيت وى ذ طونةهَي ئةطةرثاشى نينة ئةو دةستَيت سو هةتا ئةني كَيت سو ب وى 

 ئةطةةر سةو ظةةماليت،    سةةرىَ ثرضةَي  تلَيت وى دطةةل ئةاظَى نةكةةظس، ثاشةى نينةة ئةةو       
طونةهَيت سةرَى وى ذ رةسَيت موى يَيت وى دطةل ئاظَى نةكةظس، ثاشى نينة ئةو ثَيت 

طونةهَيت ثَيت وى ذ تلَيت وى دطةل ئاظَى نةكةظس،  ئةطةرسو هةتا طوزةكَيت سو ب وى 
ث ةةتى ظةَى رابيةةت نظَيةذَى بكةةةى و حةمةدا سةةودَى بكةةى و ثةسةةس و     ثاشةى نينةةة ئةةو   

ََ سةو بةو ظةاال        مةدحَيت وى بكةى و سودَى مةزن بكةى ب وى ت ةتَى ئةةو هةةذى، و د
ذ طونةهَيت سو نةدةركةظيت وةكى جارا ئَيكَى ذ دايكا سو بووى. عةمرَى  ئةطةربكةى، 

ََ ث طةوى،   ()َيغةمبةرَى سودَى كورَى عةبسى، ئةظ حةديسة بو ئةبو ئومامةى هةظا
ئةبو ئومامةى طوتَي: يا عةمرَى كورَى عةبسةيى، بةرَى سو بدَى تو ض دبَيذى، د جهةكى 



 222  طا كيَرهاتى و راستكارانميَر

ئةظَى هةميَى دةتة مرؤظى؟ عةمرى طوى: يا ئةبو ئومامة: ب راستى سودَى دَى تنَيدا ب 
ذيَى مس يَى مةزن بووى، و هةستى يَيت مس يَيةت سةاظ بةوويس، و مرنةا مةس يةا نَيزيةك        
بووى، و مةس ضةو هةوجةةيى نينةة ئةةز درةوَى نةة ل سةةر سةودَى بكةةم و نةة ل سةةر            

وو جةاران نةة سةَى جةاران،     مس نة جارةكَى نة د ئةطةربكةم،  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
ََ نةببا مس بو كةسَى ()هةتا حةفت جاران ذ ثَيغةمبةرَى سودَى  ََ  طو نةدطوى، بة

ََ بووى. ثرت ذ ظَى مس يا  طو
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   -439 وع  ن أيب م و    اَش  عري ري  ي اَّللَّ عن     ع  ن الن  ُّ 

قَ  بَض نبي ََّه  ا قَبهللَاه  ا  فجعهللاَ  ُ  ِ  ا فَ َرط  اا وو  هللَافاا ب  ني َُ  َدُها  وإذا أراُد ِإذا َأراَد اَّللَّ تع  اَل  ر   َة ُأمَّ  ٍة  »
َههللَاَِّة ُأمٍَّة   عذَّ ا ونبي صَها َحيص  فََأْههللَاََِّه ا وه َ  َح يص ُنظُ ُر  فَ َأقَ رَّ عينَ ُ  ِ الكه ا ح ني ك ذَّب ُه وعَص  ا 

َر َمُت ِننيَ « َأْمَرُه   .رواه مَهللاي. اُِْعَجَمِة  َأي  َغي ْ
طةةوى:  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()ذ ئةةةبى موسةةايَى ئةشةةعةرى 

ظيةا دَى ثَيغةمبةةرَى وان بةةرى وان كَي ةتة      سودايَى مةزن دلوظانى بو ملةتةكى ئةطةر
دةس سو، و دَى بو وان كةتة ثَي اهى و بةراهيك، كو ل ثَي ييا وان بيت و ل ثَي وازييا 

ل ثَي ييا موسلمانانداية ل سةر ئاظا كةوسةرَي(  ()واندا بيت )وةكى ثَيغةمبةرَى مة 
ببةتة هي كَي، دَى ئيزا دةى و ثَيغةمبةرَى وان يَى ساخ، ظَيؤا دَى  ظيا ملةتةكى ئةطةرو 
ضاظَى وى ب نةهَي نا وان رؤن كةى دَي دةتَي،  ك بةى و ئةو يَى ساخ و بةرَى سو دهي

 رمانا وى.دةمَى وان درةويس دانايس و طوهَى سو نةداينة فة
 

  باب فضل الرجاء -52
 بابةتىَ خيَرا هيظيييَ

ڈ  ڈ  ژ         ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ  قال ع تعاَل إِبارا عن العبد الصاحل 

و ئةز دَى كار و بةارَى    .(45 44)غافر  من ارُة چ  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ
سةةو هَيلمةةة ب هيظييةةا سودَيظةةة، ب راسةةتى سةةودَى ئاطةةةه ذ هةةةمى بةنةةدةيان هةيةةة و 

ذ سرابييا وَى ثي نا وان طَيِرايى  [سودان باوةرَى شريةتكةر  ]دبينيت. ظَيؤا سودَى ئةو 
 .ثاراست

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي  -440 رة  ريَي اَّللَّ عن   عن رو ل اَّللَّ  » ِ  وَو هللاَّي أَنَّ ُ  ق ال  وعن أيب هُر
ُ َأفْ  َرُح ب َِ َمَعُ  َحْيُ  َُ ْذُكُرِن  َواَّللَِّ َّللَّ َِ ِعْنَد َظنِِّ َعْبدي يب  وَأ َعْب ِدِه ِم ْن  ت ب ةقاَل اَّللَّ  َعزَّ َوجلَّ  َأ

رَاعاا  َوَمْن تَ َقرَِّب ِإَِلَّ ِذراعاا  تَقرَّْبُ  َأَحدُِكْي جيُد يالََّتُ  نْلَفالِة  َوَمْن تَ َقرََّب ِإَِلَّ ِشرْباا  َتقرَّْبُ  ِإلَْيُ  ذِ 
متف   ٌق عهللاي     وه   ذا لف  ظ إح   دى ِرواايو « إلي    َنع  اا  وِإَذا َأقْ بَ   َل ِإَِلَّ َْيش  ي  َأقبهللا   ُ  إلَي    ُأَه  ْرِوُل 

 مَهللاي. 
طوى: سودايَى ب هَيز  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 

و مةزن دبَيذيت: ئةز يَى ل دويا هزرا بةندةيَى مس ب مس، و ئةز يَى دطةةل وى هةةر   
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جهَى ئةو بريا سةو ل مةس بينيةت، ئةةز ب سةودَى كةةم، سةودَى ب تةةوبا بةنةدةيَى سةو           
بكةةيفرتة ذ ئَيةك ذ هةةةوة دةوارَى سةو يةةَى بةةرزة ل ضولسةةتانَى ببينيةت، و هةركةسةةَى      

طوهدارةيَى سو نَيزيكةى مةس بكةةى، ئةةز دَى طةةزةكَى ب دلوظةانييَى سةو        بهوستةكَى ب 
سةةو نَيزيكةةى مةةس بكةةةى، ئةةةز دَى  نَيزيةةك كةةةم، و هةركةسةةَى طةةةزةكَى ب طوهةةدارةيَى  

راطةرى و   مةس سو ل سةر طوهدارييا  ئةطةرةكَى ب دلوظانييَى سو نَيزيك كةم، و قوالض
 َيتة نظيسني.هبو هَيت و لةزَى ل طوهداريا مس بكةى، سَيرا مس ب لةز دَى 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -441  وعن جاِبر بن عبِد اَّللَّ  ريي اَّللَّ عنهم ا  أَنَّ ُ  َع َن النَ َُّّ 
ٍم ُق ُل   ُن الظَّنَّ نَّللَّ عزَّ َوَجلَّ » قَ ْبَل مْ تِِ  بثالثَِة َأايَّ َِ  رواه مَهللاي. « ال َي تن َأَحدُُكي ِإالَّ َوُهَ  ُْحْ

وى ذ ثَيغةمبةرى  رازى بيتو ذ جابرَى كورَى عةبدول يى سودَى ذ هةردوويان 
()  بوو بةرى مرنا وى ب سَى رؤذان، دطوى: كةس ذ هةوة نةمريت ََ هزرا  ئةطةرطو

 باش ذ سودايَى سو يَى ب هَيز و مةزن نةكةى.
َّهللاِّ  عُ  -442 » َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ُق  ل  وعن أَنٍه  ريي اَّللَّ عن  قال  ععُ  رو َل اَّللَِّ 

قال اَّللَّ تعاَل  اَي اْبَن آَدَم ِإنََّك َما َدعْ َتِن َورَجْ َتِن َغَفْرُو َلَك َعهللا  ما َكاَن ِمنَك وال ُأَنِل  اي ابن 
تَ   ِن آدَم  لَ  ْ  بهللاغَ  ْ  ُذنُ بُ  َك َعنَ  اَن الَ  ماِء  ُث اْو  تَ ْغَفْرَتِن َغَف  رُو لَ  َك  اَي ابْ  َن آَدم  ِإنَّ  َك لَ    أَ  تَ ي ْ

ُتَك ِبُقَراِ َا َمْغِف َرةا  َتِن ال ُتْشِرُك يب َشْي اا  ََتَ ي ْ ِِ ِطااي  ُثَّ َلِقي ْ ََْر رواه الرتم ذي. وق ال  « ِبُقراٍب ا
 حدُ  حَن.

بف تح العني  قيل  ه   َم ا ع ن لَ َك منه ا  أي  َظَه َر إَذا َرفَ ْع َ  رَْأَو َك  « َعَناُن الَماِء » 
ََّحَ   اُب.وقيَل  ه  ال

ببي القار  وقيَل بَِّرِها  والبي أّح وأش هر  وه    م ا ُق اِرُب « ُقراُب اَِر » و 
 ِمَ َها  واَّللَّ أعهللاي.

دطةةوى:  ()طةةوى: مةةس طةةول ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى بةةوو    ()ذ ئةنةسةةى 
دوعا ذ مس بكةى و هيظيا ذ مس  واستى هندى تِرسودايَى بلند طوى: يا كورَى ئادةمى ب 

دطةةةل وان  ئةةانكودَى طونةةةهَيت تةةة بةةو تةةة ذَى بةةةم دطةةةل وَى يةةا ل دةس تةةة ) خبةةوازى
دكةى( و مس سةم نينةة )و ل دةس مةس ئةظةة يةا مةةزن نينةة(، يةا كةورَى          وطونةهَيت ت

كةن ذ ئةمسانى، ثاشى تو ضاظَيت تة قةترة د طونةهَيت تة بطةهنة هندَى ئةطةرئادةمى 
تةو   ئةطةةر بةو تةة ذَى بةةم، يةا كةورَى ئةادةمى        داسوازا طونةه ذَيلنَى ذ مةس بكةةى، دىَ  

َيية دةس مس، ثاشى بطةهية مس و تو ضو ت تان بةو  هنَيزيكى تذى ئةردى ب طونةهان ب
 مس نةكةية هةظث ك، ئةز دَى نَيزيكى تذى ئةردى طونةه ذَيلنَى دةمة تة.

 
 باب اجلمع بني اخلوف والرجاء -53

 هيظييَدابابةتىَ كؤمكرنىَ د ناظبةرا ترس و 
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ِّ ن ِ ف  ورجاؤه و اء  اعهللاي أن اِختار لهللاعبد ا حال ّحت  أن ُِّ ن ِائفا راجيا   ُو
  وا حال اِِر َيحض الرجاء . وق اعد الشرع من نص ا الِّتاب والَنة وغري ذلك 

 متظاهرة عهللا  ذلك .
بزانة يا باشرت بو بةندةى د كراسَى س مةتيَيدا، يَى ب ترس و ب هيظى بيت، و  

ترس و هيظيَيت وى هندى ئَيك بس، و د كراسَى نةساسيَيدا بةس يَى ب هيظى بيت، و 
وان ذى هاريكارن ل سةر ظَى  ذبلىشةنطستَيت شةرعى ذ دةقَيت قورئانَى و حةديسَى و 

 ضةندَي.
و  .(99)َعرار  من ارُةچڇ    ڇ  ڇ    ڇ  ڍ    چ  چچ  قال ع تعاَل  

ڀ  ٺ  چ  وقال تعاَل   كةس ذ تةكبريا سودَى ئَيمس نابيت، ئةو نةبس يَيت سوسارةى.

و ب راستى ذ بلى طاوران  .(87)ُ و   من ارُة چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ      
چ  ۆ    ۈ ۇ  ۇ  ۆ چ وقال تعاَل   كةسَى دى ذ رةمحا سودَى بَى هيظى نابيت

سثى  [ب طوهدارييَى و ثةرستنا سودَى  ]رؤذا هندةك روى . (106)آل عمران  من ارُة
گ  گ  گ  چ وقال تعاَل   رةش دبس، [ب طاورييَى و طونةهان  ]دبس، و هندةك ذى 

و ب راستى سودايَى تة جزا ب . (167َعرار  من ارُةا)چڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  
، و سودايَى تة ب راستى طونةه ذَيبةر و دلوظانة. [و جزاكرنا وى يا ب لةزة ئانكو ]لةزة 

هندى   .(14 13)االنفطار  چژ  ژ     ڑ  ڑ   ک  ک   ک        ک   گ  گ  چ وقال تعاَل  
ضاك و سودَى ناسس، دَى د سوشييان و د بةهةشتَيدا بس. و هندى طونةهكار و سرابى 

ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ وقال تعاَل   دؤذةهَيدا بس.سوازن، دَى د ئاطرَى 

  .(9_6)القارعة چڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

ظَيؤا ئةو كةسَى تةرازوييا وى ب كار و كريارَيت قةنج طران بوو، ئةو دَى د ذيانةكا 
سوشدا بيت. و ئةوَى بارَى تةرازوييا وى ب كار و كريارَيت قةنج سظك بيت، جهَى وى 

واآليات يف هذا اا نى رثرية . فيجتمع اخلوف والرجاء يف آيت  مقرتنت   ه و ئاطرة.دؤذة
و ئايةى ب ظَى رامانَى طةلةكس، ترس و هيظى د دوو ئايةتَيت ثَيكظةدا  أو آيات أو آي  .

 كوم دبس يان د ضةند ئايةتَيت ثَيكظةدا يان د ئايةتةكَى ب تنَيدا.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -443 لَ  ْ  » وع ن أيب هُر رة. ري ي اَّللَّ عن    َأنَّ َرُو  َل اَّللَِّ 

 ِمَن الرَّْ َِة  َُ ْعهللَاُي اُِْؤِمُن َما ِعْنَد اَّللَِّ ِمَن الُعُق  بَِة. ما َطِمَن َلنَِّتِ  َأَحٌد  َوَلْ  َُ ْعهللَاُي الِّاِفُر َما ِعَند اَّللَِّ 
  رواه مَهللاي. « ِمْن جنَِّتِ  َأَحٌد  َما قَنخَ 

سودان  ئةطةرطوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 
باوةرى زانيبا كا ضةند سةزا ل دةس سودَييةة، ئَيةك ل هيظيةا بةحةشةتا وى نةةدبوو، و       

دةس سودَى ضةندة، ئَيك ذ بةحةشةتا وى بةَى هيظةى    ل طاورى زانيبا كا دلوظانيا  ئةطةر
 نةدبوو.
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َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -444 وعن أيب َوعيد اْلدِريِّ  ريي اَّللَّ َعن   َأنَّ رو َل اَّللَّ 
ُم ِن »  إذا ُوِيعِ  اْلََنازَُة واْحتَمهللَاَها النَّاُس َأو الرِِّجاُل َعهللا  َأْعَناِقهِي  فَِإْن كاَنْ  ّاِْلَةا قاَلْ   قَ دِِّ

ُم ِن  َوإْن كاَنْ   َّ  َِتا ُك لص ش يٍء إالَّ َقدِِّ َْ َمُن  ْ هللَاَه ا  أَُْ َن تَ ْذَهُب َن َ  ا   َُ غَ ري ّ اْلٍة  قالَ ْ   اي ُو
َعُ  َلَصِعَق  اُن  َوَلْ  عَِ ََ  رواه البخاري.« اإِلْن

طةوى: دةمةَى    ()ذ ثَيغةمبةةرَى سةودَى    ()ذ ئةبى سةةعيدَى سةودرى   
يةَى بةاش    ئةطةرسو هةلدطرن،  َيتملتةرم هاتة دانان، يان دةمَى سةلك يان زةالمان ل 

يت، دَى بَيذيت: وةى سوَ ب يَى سراب ب ئةطةربيت دَى بَيذيت: مس ببةن مس ببةن، و 
ََ دبةس، مةرؤظ           مةرةم) سةرى ثَى تةرمةة( دَى كيظةة بةةن؟ هةةمى ت ةت دةنطةَى وى طةو

ََ ببيت )ذ ترساندا( دَى مريت. ئةطةرنةبيت، و   طو
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  وعن ابن مَع ٍد  ريي  -445 » اَّللَّ عن   قاَل  قال رو  ُل اَّللَّ 

 رواه البخاري.« اْلَنَُّة َأقْ َرُب إَل َأَحدُِكْي ِمْن ِشَراِك نَ ْعهللِا  َوالنَّاُر ِمْثُل ذلك 
طوى: بةحةشةت   ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئينب مةسعودى 

 نَيزيكرتة و جةهنةم ذى هةر هند.بو ئَيك ذ هةوة ذ قةيتانا ثَي ظا وى 
 

 باب فضل البكاء خشية اهلل تعاىل وشوقاً إليه -54
 بابةتىَ قةدرىَ طرى ذ ترس و خةريبييَت خوديَدا

و  .(109)االو         راء چڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  چ ق         ال ع تع         اَل  
 [سواندنا قورئانَى ]دكةظنة سةر سةر و ضاظَيت سو و سوجدةيَى دبةن، و دكةنة طرى و 

ََ دكةةةةةةةى.  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ   ڻ    چ  وق      ال تع      اَل   ترسةةةةةةا وان ثةةةةةةرت 

 ئةرَى هويس ذ ظَى قورئانَى عةجَيبطرتى دبس؟ و ثَى دكةنس.   ( 60 59)لنجي  چڻ
 .[ناكةنة طرى  ]ناطريس  [و ذ ترساندا  ]

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -446 اقْ َرْأ »وَعن أبن َمَع ٍد  ريي اَّللَّ عن . قاَل  قال ِل النُّص 
ِإِن ُأِح بص َأْن َأْعََع ُ  ِم ْن » قهللاُ   اي رُو َل اَّللَّ  َأقْ َرأُ َعهللَاْيَك  َوَعهللَاْيَك أُْنِزَل    ق اَل  « عهللاَّي الُقرآَن 

َفَِّْي  َ  ِإذا ِجْ ن  ا ِم  ْن ُك  لِّ ُأمَّ  ة  لنَِِّ  اء  ح  َّت ِجْ   ُ  إَل ه  ِذِه ارُ  ة  فق  َرْأُو عهللاي    و   رََة ا« غَ  رْيِي 
َْ  ُبَك ارَن » [ ق  ال   41] ارُ  ة   ِبَش  هيد ِوجْ ن  ا بِ  َك َعهللا    َه  ؤالِء َش  ِهيداا  فَاْلتَ َف   َّ ِإلْي  ِ . « َح

 فَِإَذا ِعْيناُه َتْذرِفاِن. متفٌق عهللاي .
طوتةةة مةةس:   ()بةةةرَى سةةودَى  طةةوى: ثَيغةم ()و ذ ئةةينب مةسةةعودى  

قورئانَى بو مس خبوينة، مس طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَي، ئةز بو تة خبوينم، و بو تة يا 
ََ ببم، مس سورةتا نيسْا بو سواند، هةتا   هاتية سوارَي؟  طوى: مس دظَيت ذ ئَيكَى دى طو

ُأمَّ  ة ِبَش  هيد ِوجْ ن  ا بِ  َك َعهللا    َه  ؤالِء َفَِّْي  َ  ِإذا ِجْ ن  ا ِم  ْن ُك  لِّ ) ئةةةز طةه ةةتيمة ظةةَى ئايةةةتَي:  
 ]هدةكى دئيةنني  ةر ملةتةةكى شةا  بةو هة   ئةةو دَى د ض كراسةدا بةس دةمةَى ئةةم     ظَيؤا ( َش ِهيداا 
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و ئةةم تةة ذى ل سةةر ظةان دكةينةة       [دةيييَى ل سةةر وان ددةن  ثَيغةمبةرَيت وان شةةه 
 ندك دباراندن.، مس بةرَى سو دايَي، ضاظَيت وى رؤبةسةظَى طاظَي مس طوتة  شاهد.

ْطَبةا َما  -447 ُِ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َطَب َرُو ُل اَّللَّ  َِ وعن أنه  ريي اَّللَّ عن   قاَل  
ْع  ُ  ِمثْ هللَاَه  ا قَ  خص  فق  اَل   ق  ال  فَ َغطَّ    « لَ  ْ  تْعهللاُم   َن م  ا َأْعهللاَ  ُي َلَب  ِحُِّْتْي َقهللِا  يالا َولََبَِّي ْ  ُتْي كث  رياا » عَِ

َحاُب َرُو ِل اَّللَِّ  ّْ ِننٌي. متفٌق عهللاي  . َوَو َبَق بَيانُ ُ  ا نِب َأ َِ ْي  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي. ُوُج َهُهْي. ِو  
 اْلَ ِر.

سوتبةةك بةو مةة طةوى،      ()طوى:  ثَيغةمبةةرَى سةودَى    ()ذ ئةنةسى 
ََ نةبووية طوى:  هويس وَى بزانس يا ئةةز دزامن، دا كةَيم    ئةطةروةكى وَى د بنريا مس طو

كةنة كةنى و طةلةك كةنة طرى، ئينا هةظالَيت وى سةر و ضاظَيت سو طرتس و بوو كفكفا 
 .(َيدا401د فةرمودا ) وان. و بةرى نوكة هاتبوو ديارةكرن د بابةتَى ترسَيدا

عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  َّ  هللاِّ  وع  ن أيب هُر  رة  ري  ي اَّللَّ عن     ق  ال  ق  اَل رُو   ُل اَّللَِّ  -448 
ْش  َيِة اَّللَّ َح َّتَّ َُ ُع   َد الهللاَّ َْبُ ا البَّ ْرع َوال جَيَْتم  ُن ُغبَ اٌر ا َو  ِبيِل ا» َِ ُِ النَّ اَر رَْج  ٌل َبَِّ   ِم ْن  َّللَّ الَُهللَِا 

 رواه الرتمذي وقال  حدٌُ  حٌَن ّحيٌح.« وُدِاُن َجَهنََّي 
طةةوى: مرؤظةةَى ذ  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()ذ ئةةةبى هةةورةيرة 

كربيتة طرى ناضةيتة جةهنةةمَي، هةةتا شةري جارةكةا دى نةزظريتةظةة        ترسَيت سودَيدا
طوهانى)و ئةظة نابيت(، توزا د رَيكا سودَيةدا طةه ةتية مرؤظةى و دويكةَي  جةهنةةمَى      

 .ضويَي دويكَي  جهنةمَي ناضييَت( َي)ئانكو يَي توزا جيهاد ثَيكظةكوم نابس
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  وعن  قاَل   -449 ُ ا ِظهللاِِّ  َُ  ْ َم » قاَل رُو ُل اَّللَّ  َعٌة ُُِظهللاصُهُي اَّللَّ َوب ْ

اِجِد. َورَ  ََ َِ ُجالِن ال ِظلَّ إالَّ ِظهللاصُ   ِإماٌم عاِدٌل  وشاب  َنَشَأ ا ِعَباَدِة اَّللَّ َتعاَل. َورَُجٌل قَ هللْاُبُ  ُمَعهللاَّق ن
. اجتَ  اُر حَتَانَّ ا اَّللَّ َمعا َعهللَايِ . وتَ َفرَّقَا َعهللَايِ   َورََجٌل َدَعْتُ  اْمَرَأٌة َذاُو َمْنِصٍب َوَعاٍل. فَ َقاَل  ِإِنِّ أَِ

فاه   ا ح   َّتَّ اَل تَ ْعهللاَ   َي ِِشال   ُ  م   ا تُ ْنِف   ُق ََيِين   ُ . ورَُج   ٌل ذََك   َر اَّللَّ ِالِي   اا  ِْ . ورَُج  ٌل َتَص   دََّ  ِبَص   َدَقَة فَأ  اَّللَّ
َناهُ   متفٌق عهللاي . «فَ َفاَيْ  َعي ْ

حةةفتان سةودَى دَى ئَيخيتةة بةس     طةوى:   ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى   
وى نةبيت: ثَي ةوايَى )عةرشَي( سوظة رؤذا ضو سيبةر نةبس سيبةرا )عةرشَي( سيبةرا 

ََ وى ب  دادثةروةر، و جةحَيلةك د ثةرستنا سودَيدا راببيت و مةزن ببيت، و مرؤظةك د
زَيدة حةذ ضونا مزطةفتان بكةى( و دوو مرؤظ ل  ئانكوى بيت، )مزطةفتانظة يَى طرَيدا

ئةطةرَى كومبوونةا   ئانكوسةر ظيانا سودَى كوم بنب و ل سةر ظيانا سودَى ذَيكظة بنب، )
وان ظيانا سودَى بو دةمَى دطةلَيك د ظيانا سودا يَيت راست بوون و دةمَى ذَيكظة بوويس 

نكى ظيانةا وان ل سةةر بنياتةةكَى موكومةة     ذى هةر د ظيانا سودا يَيت راسةت بةوون ضةو   
 دارو دةسهةالت جوانهةر حةذ ئَيك و دوو دكةن( و مرؤظةك ذنةكا  ،طةلَيك بس يان نةد

داسوازكةتةة سةةو، بَيةذيت: ئةةةز ذ سةةودَى دترسةم، و مرؤظةةةك سةةدةقةكَى بةةدةى هنةةد     
ييةة، و  ظةشَيريت هةتا دةستَى وى يَى ضةثَى نةزانيت دةستَى وى يَى راستَى ض مةزاست
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ذ ترسةا  ضةاظَيت وى ) و سودَى ل بريا سو بينيةت  بيت و  ب تنَى )ل جهةكي( مرؤظةك 
 ( تذى رؤندك بنب.سزايَي وى و سةريبيا سةالتَي وى

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   -450 وَعن عبد اَّللَّ بِن الشِّخِّري. ريي اَّللَّ عن . قال  أَتَ ْيُ  رُو  َل اَّللَّ 
م ذيص وَوهللاَّي َوُه  ُُصهللاِّي وْل ْ  ِفِ  َأزٌُِز َكَأزُِِز اِْرَجِل ِم َن الُبَِّاِء.ح دُ  ّ حيح رواه أب   داود. والرتِّ

 ا الشَّماِئل ِنوناٍد ّحيٍح.
طةوى: ئةةز هامتةة دةس ثَيغةمبةةرَى      ()و ذ عةبدول يَى كةورَى شةيخريى   

 و وى نظَيذ دكر و سينطَى وى ذ طرى دةنطَى كةلينا قازانَى ذَى دهاى. ()سودَى 
ََيبِّ ب  ِن   -451 َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   وع  ن أَن  ٍه ري  ي اَّللَّ عن   . ق  اَل  ق  اَل رُو   ُل اَّللَّ 

َُُِّ  ن الَّ ِذَُن َكَف ُروا » َكْع ٍب. ري ي اَّللَّ عن       ْ َْ قَ  اَل  « ِإنَّ اَّللَّ  َع زَّ وَج لَّ  َأْم  َرِن َأْن َأقْ  َرَأ عهللَاْي َك  
 ِّ  ُأيَب . متفٌق عهللاي . وا رواُة  َفَجَعَل ُأيَب  َُ ْبِّي.فَ بَ « نَ َعْي » َوَعَّاِن   قال  

طوتةةة ئوبةةةيَى كةةورَى    ()طةةوى ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى    ()ذ ئةنةسةةى 
َلْم َيُكن الَّاِذيَن   :، فةرمانا مس كر ئةز: ب راستى سودايَى ب هَيز و مةزن()كةعبى

سورةتا بةيينة( بو تة خبوينم، طوى: و ناظَى مس ئينا؟  طوى: بةلَي، ئينا  ئانكو) ،َرَفُروا
 ئوبةى كرة طرى.

َّ هللاِّ  عُ  -452 وعن  قاَل  قاَل أَب  َبِّْ ٍر لعم َر  ري ي اَّللَّ عنهم ا. بع َد وف اِة رو  ل اَّللَّ 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  اْنطهللَِا  ْق بِن  ا إَل ُأمِّ َأَي  َن. ري  ي اَّللَّ عنه  ا. نَ ُزورُه  ا   كم  ا َك  اَن رُو   ُل اَّللَّ 

ع اَل وَوهللاَّي  َُ ُزورُها. فَ هللَامَّا انْ تَ َهيا ِإلْيها َبَِّْ . فَقاال ِ ا  م ا ُُ ْبِِّي ِك   َأَم ا تَ ْعهللَاِم نَي َأنَّ َم ا ِعْن َد اَّللَّ ت
َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  قاَلْ   ِإِن اَل أَْبِِّي  أَ  ٌر ِلَرُو ِل اَّللَّ  ي ْ رٌي ِلَرُو ِل َِ َِ ََْعهللَاُي َأنَّ ما عْنَد اَّللَّ  ِنِِّ 

ُهم ا َعهللا   الُبِّ  ََّماِء فَ َهيََّجت ْ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  ولِِِّنِّ أَْبِِّي َأنَّ الَ ْحَي َقِد انْ َقَطَن ِمَن ال اِء  اَّللَّ 
 َفَجَعال َُ ْبِِّياِن َمعَها رواُه مَهللاي.

رازى ئةبو بةكرى طوتة عومةرى سودَى ذ هةردوويان طوى:  ()ذ ئةنةسى 
دا  ()مةة ببةة دةس ئومةو ئةميةةنَى      ()ث تى مرنا ثَيغةمبةرَى سةودَى   بيت

َى سةةةةرا وَى ددا، ظَيؤةةا دةمةةة  ()سةةةرا وَى بةةدةيس هةةةةروةكى ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى     
نةوزانى ب راسةتى يةا ل دةس     وطةه تينة دةس، كرة طرى، طوتيَن: ض تة دطرينيت، ما ت

ضَيرتة؟ طوى: ئةز ناكةمة طرى ذبةر  () مةزن َىايبو ثَيغةمبةرَى سودمةزن َى ايسود
ََ ئةةز   ()بو ثَيغةمبةرَى سودَى  مةزن َىايئةز نوزامن يا ل دةس سود وك ضَيرتة، بة

دكةمة طرى ضونكى ب راستى وةحى ل عةمسانى هاتة بِريس، ئارانةدن ل سةةر طةرى، و    
 ردوكان دطةل وَى كرنة طرى.هة

و بةرى نوكة د بابةتَى سةرةدانا سَيرسوازانةدا   وقد وبق ا نب زايرَِة َأهل اْلري. 
 .(360ذمارا ) بورى
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َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  » وع ن اب ن َعَم ر  ري ي اَّللَّ عنهم ا  ق ال   -453 َلمَّ ا اْش َتدَّ ِبَرُو  ِل اَّللَّ 
فقالْ  عائش ُة  ري ي اَّللَّ « ُمُروا َأن َبِِّْر فَ هللْاُيَصلِّ نلنَّاِس » الصَّاَلِة فقال  وَوهللاَّي َوَجُعُ  قيَل َلُ  ا 

 «.ُمُروُه فَ هللْاُيَصلِّ » فقال  « عنها  ِإنَّ َأَن َبٍِّْر رَُجٌل َرقيٌق ِإذا قَ َرَأ الُقرآَن َغهللَاَبُ  الُبِّاُء 
 ا ثَيغةمبةرَى طوى: دةمَى ئَي رازى بيتو ذ ئينب عومةرى، سودَى ذ هةردوويان 

ل سةر طران بوى، بةحسَى نظَيذَى دطةل كرن، طوى: بَيذنة ئةةبو بةةكرى    ()سودَى 
طوى: ب راستى ئةبو بةكر يةَى   ()سةلكى بكةى، عائي ايَى  ل ثَي ياب  نظَيذَى 

 دل نازكة طرى ناهَيليت قورئانَى خبوينيت. طوى: بَيذنَى ب  نظَيذَى بكةى.
َْ من وا رواُة عن عائشَة   ريي اَّللَّ عنها  قاَلْ   قهللاُ   ِإنَّ َأن َبٍِّْر ِإذا قَ اَم مقاَم َك َْ ُُ
 النَّاس ِمَن الُبَِّاِء. متفٌق عهللاي .

ئةبو بةكر ل جهَى  ئةطةرطوى: ب راستى  ()ذ عائي ايَى  ظةطَيرةكَيداو د 
ََ نابيت.  تة راستيا ذ طرى وان طو

ِن ع ٍر َأنَّ عب َد ال رَّ ِن ب َن َع ْ ٍر  َري َي اَّللَّ عن ُ  وعن ِإبراهيَي بِن عبِد الرَّ ِن ب -454
ي ْ ٌر ِم ِنِّ  فَ هللاَ ْي ُُ َج ْد  َِ ُأِتَ بَطعاٍم وكاَن ّائماا  فقاَل  قُِتَل ُمْصَعُب بُن ُعَمرٍي  ريَي اَّللَّ عن    وُه َ  

َِ َخ َل  ما َُُِّفَُّن فيِ  ِإالَّ بُ ْرَدٌة ِإْن ُغطِّي ِ ا رَْأُوُ  َبَدْو رِْجاُله   وِإْن ُغطَِّي  ا رِْج اله بَ َدا رْأُو ُ   ُثَّ ُب
ََ َناتُنا عُ  ِش يَنا َأْن َتُِّ  َن َح َِ نْيا َما ُأْعِطيَنا َقْد  َخ َأْو قاَل  ُأْعِطيَنا ِمَن الدص َِ نْ َيا ما ُب جِّهللاَ ْ  لََنا ِمَن الدص

 لَنا. ُثَّ َجَعَل ُْبِّي َحَّتَّ تَ َرَك الطَّعاَم. رواُه البخاري. 
طوى: سوارنةك بو  ()ذ ئيلاهيمَى كورَى عةبدلرةمحانَى كورَى عةوفى  و

طوى: موسعةبَى كورَى عومةيرى  ئينا و ئةو يَى ب رؤذى بوو،عةبدلرةمحانَى كورَى عةوفى 
() َيتة كفنكرن، عةبايةك ههاتة كوشنت، و ئةو ذ مس ضَيرت بوو، ضو نةبوو ثَى ب

ثَيةةت وى ثةةَى   ئةطةةةردةردكةةةفنت، و  ثَيةةت وىظةشةةارتبا سةةةرَى وى ثةةَى   ئةطةةةرنةةةبيت، 
ظةشارتبان، سةرَى وى دةردكةفت، ثاشى بو مة ذ دنيايَى هاتةة بةةرفرةهكرن يةا هاتيةة     
بةرفرةهكرن، يان طوى ئةو بو مة ذ دنيايَى هاتة دان يا هاتية دان، ئةز دترسم سَيرَيت 

بةرفرةهييةةة )ئةةانكو ئةةةز دترسةةم ئةةةظ  مةةة بةةو مةةة لةةةز ل سةةةالتَى وان هاتبيتةةة كةةرن
سةالتكرنا سَيرَيت مةبس و ل ئاسرةتَي مة ض سَير نةمينس سودَي ثَي ذ مة رازى بيت و 

 . ثاشى دةست ب طرى كر هةتا سوارنا سو هَي ى.مة ثَي سةالى بكةى(
َّ  هللاِّ  عُ  -455 ُّ  َديِّ بْ  ِن َعج  الَن الب  اِههللايِِّ  ري  َي اَّللَّ عن     ع  ن الن  ُِّّ  وع  ن أيب ُأمام  ة 

َِشَيِة اَّللَّ » هللاَّي قال  َعهللَاْيِ  ووَ  لَْيَه َشيٌء َأَحبَّ ِإَل اَّللَّ تعاَل من َقْطَرَتني. وأَثَ َرُِْن  َقْطَرُة ُدُم ٍع من 
َوَقط  َرُة َدٍم ُِت  َراُ  ا َو  ِبيِل اَّللَّ تع  اَل  وأم  ا اَث  ران ف  أثر ا و  بيل ع تع   اَل َوأَثَ   ٌر ا َفرَُِب  ٍة م  ْن 

 ه الرتمذي وقال  حدٌُ  حٌَن. روا« فَ َراِئِض اَّللَّ تعاَل 
ذ ثَيغةمبةةرى   ()و ذ ئةبى ئومامةةى، سةودةيَى كةورَى عةةج نَى بةاهلى      

()  :،طوى: ضو ت ت ل دةس سودَى سوشتظيرت نينس ذ دوو ضثكان و دوو شوينثَييان
َيتة رَينت، و دوو هضثكةكا رؤندكان ذ ترسَيس سودَي، و ضثكةكا سوينَى د ريكا سودَيدا ب
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ذ فةرزَيت سودايَى  شوينثَييةكَى د رَيكا سودَيداية، و شوينثَييةكَى د رَيكا فةرزةكَىشوينثَي: 
 مةزنداية.
 ا الباِب أحادُُ  كثريٌة  منها و 
َّ  هللاِّ  عُ  ح  دُ  الْع  رنِ ب  نِ  -456  َة. ري  ي اَّللَّ عن     ق  ال  وَعظَنَ  ا رُو   ل اَّللَّ  و  اُر

َه ا الُعيُ  ُن  وق د و بق ا نب النه ي ع ن «. َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي َمْ ِعظَ ةا َوِجهللاَ ْ  منه ا الُقهللاُ  ُب  وَذَرفْ   من ْ
و حةةةديس د ظةةى بابةتيةةدا طةلةةةكس ذ وان حةديسةةا عريبةةازَى كةةورَى سةةارييةى     الب  دع.

() مبةرَى سودَى طوى: ثَيغة() شريةى و وةعزةكَى كارتَيكةر ل مة كر دل بو :
ذ بيدعانةدا بةورى بنَيةرة     ثاشةظةلَيدان د بابةةتَى  و  ترسيان و رؤندك بو هاتنة سةواريَ 

 .157حةديسا ذمارة 
 

 باب فضل الزهد يف الدنيا واحلث على التقلل منهاوفضل الفقر  -55
 سةر كيَم وةرطرتن ذىَ و قةدرىَ هةذارييَ بابةتىَ قةدرىَ دنيا نةظيانىَ و ثالدان ل

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  چ قال ع تعاَل  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  

وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ    ىئىئ  ىئ            ی  ی  

ب راستى هندى ذيانا دنيايَيية وةكى ئاظةكَيية مة ذ  .(24)ُ نه چی  ی  
ئةمسانى باراندى، ظَيؤا ب ظَى ئاظَى ئةو شينكاتييَى طةلة ِرةنط و تَيكةل دةركةفت يَى 

دسون، طاظا كو ئةرد ب شينكاتييا سو دسةمليت و  [هةردوو  ]كو مرؤظ و جانةوةر 
ئةو دشَيس بضينس و مفايى  هزر دكةن [سةلكَى ئةردى  ]جوان دبيت، و سودانَيت وَى 

فةرمانا مة ب شةظ يان ب رؤذ ب سةردا هاى، ظَيؤا مة وةكى  [هنطى  ]ذَى وةرطرن، 
ََ كر، هةروةكى بةرى نوكة ئةو شينكاتى نةيى. ئةها ب ظى رةنطى ئةم  زةظييا دورى 

 وقال تعاَل  ئايةى و ني انَيت سو ب درَيذى ئاشكةرا دكةيس بو وان يَيت هزرا سو دكةن.
ی  جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ    جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  چ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ   مت  ىتيت  جث  مث  ىث  يث   حج  مج  جح   

بَيذة وان هندى دنياية وةكى ئاظةكَيية  .(46 45)الِّه   چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
شني مة ذ ئةمسانان ئينابيتة سوارَي، و ب ظَى ئاظَى طل و طيايَى ئةردى هةمى تَيكرا 

بوو، و ثاشى بوو ثويش و ثةلةخ و باى بةالظةكر و تةرابةرا كر، و سودَى ل سةر هةمى 
ت تان سودان دةستهةالتة. مال و زاِرؤك رةوشا ذيانا دنيايَينة، و كار و كريارَيت قةنج و 

 وقال تعاَل   طوهدارييا سودَي، بو هةوة ل دةظ سودايَى تة ب سَيرتر و ب هيظيرتن.
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ      ڄڄ  ڃ ڃ    ٹ  ٹ  ڤ     چ
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ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  

بزانس هندى  [طةَ مرؤظان  ] .(20)اْلدُد چژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  
ذيانا دنيايَى ية، تِرانة و مذويلى و كةشخةيى و جوانى و سومةزنكرنة د ناظبةرا هةوةدا 
ب زَيدةيييا مال و عةياَ، و دنيا وةكى بارانةكَيية شينكاتييا وَى جوتيارى كةيفخوش 
بكةى، ثاشى ئةو شينكاتى ه ك ببيت و دَى بينى زةر بوو، ثاشَى بوو ثويش و ثةلةخ؛ و 

ةى ذى يان ئيزايةكا دذوار و طرانة، يان ذى لَيبوريس و رازيبوونا سودَيية، و ذيانا ئاسر
ََ ساثاندنَى ثَيظةتر نينة. ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چوقال تعاَل   دنيايَى ذ ثةرتا

ۀ     ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  

 .(14)آل عمران چےۓ  ۓ  ڭ   ڭ    ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ

نان و كوِران، و مالدارييا طةلةك و ل سةرَيك ذ زَيِر و زيظان و حةذَيكرنا دخلوازييان ذ ذ
هةسثَيت دوريكرى و تةرش و كةواالن و رةز و زةظييان، ئةظة هةمى ثةرطالَيت ذيانا 
دنيايَينة و د ضاظَيت سةلكيدا هاتينة شريس كرن، و دومياهيكا باش ئةوة يا ل دةظ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ    ڤ  ڤ  چ  وقال تعاَل  سودَي. 

د ِراستا قيامةتَي و حيسابَي ] طةَ مرؤظان ب ِراستى ثةميانا سودَي .(5)فاطر  چڤ  
ب  ذيانا دنيايَى هةوة سةردا نةبةى و هةوة  ظَيؤا يا ِراستة، [و بةحةشيَت و دؤذةهَيدا

 يا سودَى نةسِرينيت. [بةرفرةهييا دلوظانى  ]هةوة ب  [شةيتان  ]نةساثينيت، و ب  
ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ               چ وقال ت اىل: 

مال كومكرن و مالدارييا  .(5_1)التِّاثر  چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ   ں  ں  
دنيايَي، هويس ذبريظةكرن و بَى ئاطةهكرن. هةتا مرن ب سةر هةوةدا دئَيت، هويس دَى د 

ذ نوكة و ثَيظة هويس دَى زانس سةرةىاما ظَى  ]ظَى رةوشَيدا بس. نةء.. وةنةكةن 
َى . جارةكا دى ذ نوكة و ثَيظة هويس د[ذبريظةكرن و بَى ئاطةهييَي، دَى بيتة نةسوشى 

زانس سةرةىاما ظَى ذبريظةكرن و بَى ئاطةهييَي، دَى بيتة نةسوشى. نةء.. وةنينة وةكى 
هويس هزردكةن، ئةطةر هةوة ب دورستى زانيباية سةرةىاما هةوة هةر نةسوشيية، 

جارةكا دى هويس  هةوة وةنةدكر. بَيطومان هويس دَى دؤذةهَى ب ضاظَى سةرَى سو بينس.
ست بينس. ثاشى وَى رؤذَي، ثسيارا هةر سَير و سوشييةكَى دَى ذ دَى ب ضاظَى راست و دور

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ     ڀ  چ وقال تعاَل  هةوة ئَيتة كرن. 

ئةظ ذيانا دنيايَى ذ مذويلى و تِرانةيان  .(64)العنِّب و چڀٺ  ٺ   ٺ  ٺ  
ضونكى نة مرن تَيداية، و نة نةساسى و  ]ثَيظةتر نينة، و ذيانا راست ذيانا ئاسرةتَيية 

واآليات يف الباب رثرية م،هورة . وأما األحا يث  ئةطةر بزانس. [نة سةم و نة وةستيان.. 
و ئايةى د ظى بابةتيدا طةلةكس و  فأرثر من أع حتصر فننبه بطرف منها  لى ما سواه :
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دَى ئي ارةتَى دةينة  َينة هذمارتس، ذ وان ئةمهد ئاشكرانة، و حةديس ثرتن ذ هندَى ب
 ث كةكَى ب تيَن.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -457 ع  ن عم  رو ب  ِن ع   ٍر اََْنص  اريِّ. ري  ي اَّللَّ عن     َأنَّ رو   َل اَّللَّ 
  وَوهللاَّي بَ َعَ  َأن ُعبيدَة بَن اْلرَّاِح  ريي اَّللَّ عن   إَل الَبْحَرُِْن أيَِْت ِلْزَُِتَها فَ َقدَم مباٍل مَن البْحَرُنِ 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي فَ هللَامَّا  َّالَة الَفْجِر َمَن رو ل اَّللَّ  ََِمَع  اََنَصاُر بُقدوِم أيب ُعبَ ْيَدَة  ف افَ ْ ا  َف
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   ََّ َي رو  ل اَّللَّ  َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  اْنَص َرَر  فَ تَ َعرَُّي  ا لَ ُ   فَ تَ َب َّهللا  رو ل اَّللَّ 

عُتي َأنَّ َأَن ُعبَ ْيَدَة َقِدَم ِبَشيء ِمَن اْلَبْحَرُِْن »ِحنَي رَآُهْي  ُثَّ قال   وَوهللاَّي فقال ا  َأَجل اي « َأظُنصُِّي عَِ
ش   َأْن » رو ل اَّللَّ  فق  ال   ِْ َش   َعهللاَ ْيُِّْي. َولِّ ِنِّ َأ ِْ رصُكْي  ف اَّللَّ م ا الفْق َر َأ أَْبِشُروا وَأمِّهللُا ا ما ََُ

ََ  َخ ال  دص  َُ   َها. فَ   تَ ْههللِاَُِِّّْي  تُ ْب َُ   َها َكَم  ا تَ َناَف هللَاُِّْي  فَ تَ َناَف نْ َيا َعهللاَ  ْيُِّي كم  ا بَُ  َطْ  َعهللاَ    َم  ْن َك  اَن قَ   ب ْ
ُهْي   متفٌق عهللاي . « َكَما َأْههللَاَِّت ْ

بو ئة ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ عةمرَى كورَى عةوفَى ئةنسارى 
 كهنارتة بةحرةينَى دا زَيرةسةرَى وان بينيةت، هنةدة   ()عوبةيدة بنو جلةراح، 

ََ بوو ئةبو عوبةيةدة يةَى زظةرى، نظَيةذا      ذمال  بةحرةينَى دطةل سو ئينا، ئةنساران طو
نظَيةذ   ()كرن، و ث تى ثَيغةمبةرَى سودَى  ()سثَيدَى دطةل ثَيغةمبةرَى سودَى 

ديتني طرنذى، ثاشى  () ثَيغةمبةرَى سودَى دةمَيسو ني ا دان، ئينا وان ضو، كرى 
ََ بةووى ئةةبو عوبةيةدةى ت ةتةكَى ذ بةةحرةينَى ئينةاى،         طوى: ئةز بَيذم هةوة يَى طةو
ََ يا ثَيغةمبةرَى سودَي، ئينا طوى: ب  كةيفا هةوة بهَيت و ب هيظيا وَى بس يا  طوتس: بة
ََ ئة        ةز كةيفا هةوة بينيت، ئةز ب سودَى كةم ئةةز نةة ذ هةةذاريَى ذ هةةوة دترسةم بةة

 هببيت هةروةكى ل سةر يَيت بةرى هةةوة بةةرفرة   هدترسم دنيا ل سةر هةوة بةرفرة
بةةووى، ظَيؤةةا هةةويس ملم نةةَى و بةرةبةةةزينكَى تَيةةدا بكةةةن هةةةروةكى وان ملم نةةَى و     

 هي ك بريس.دهي ك ببةى هةروةكى ئةو دبةرةبةزينك تَيدا كرى، ظَيؤا هةوة 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وع  ن أيب و  عيٍد اْل  دريِّ  ري  َي  -458 اَّللَّ عن   . ق  اَل  َجهللاَ  َه رو   ل اَّللَّ 

َنا َحْ َلُ . فقال   َْ رَبِ  َوَجهللا ِِن ْ َِ اُر َعهللاَ ْيُِّي ِم ْن بَ ْع ِدي َم ا ُُ ْف َتُح َعهللاَ ْيُِّْي ِم ن » وَوهللاَّي َعهللا  ا ِإنَّ ِمَّ ا َأ
َنتَها  نَيا َوُز  متفٌق عي .« َزْهَرِة الدص

ل سةةةر  ()ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  طةةوى: ()ذ ئةةةبى سةةةعيدَى سةةودرى 
دؤرمةنةدؤر روين ةتينة سةوارَى ئينةا طةوى: ب      ل ئةم ذى و مينبةرَى روين تة سوارَى 

ذ هةوة دترسم ئةظةية: كةشخةيى و جةوانى و  ثَي راستى ذ وان ت تَيت ئةز ث تى سو 
 ب دةست هةوةظة بهَيت(. ئانكوَيتة ظةكرن )هسةم  دنيايَى ل سةر هةوة ب

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  قال  عن   -459 ِب َرٌة َوِإنَّ اَّللَّ » َأنَّ رو َل اَّللَّ  َِ نْ َيا ُحهللْاَ ٌة  ِإنَّ الدص
اِء  ََ نْ َيا وات َُّق ا النِِّ َتْخهللِافُِّي ِفيَها  فَ يَ ْنظُُر َكْيَ  تَ ْعمهللُا َن فات َُّق ا الدص َْ  رواه مَهللاي.« َتعاَل ُم

يا يا شريس و تةِرة، و سودَى دَى هةوة طوى: دن ()ذ وى ذ ثَيغةمبةرَى سودَى 
هةوة، دا بةرَى سو بدةتَى كا هويس دَى ض كار كةن، )سَيران  بةرى تَيدا كةتة ثاشهاتييَيت
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يان طونةهان( ظَيؤا سو بثارَيزن و ه يار بس، دنيا هةوة سةردانةبةى و ذن هةوة سةردا 
 نةبةن.

460-  َّ الهللاَُّه يَّ ال َع ْيَش » هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال  وعن أَنٍه ريَي اَّللَّ عن . َأنَّ النَُّّ 
َرِة  ِِ  متفٌق عهللاي .« ِإالَّ َعْيُش ار

طوى: يا سودَى ضو ذيان نينة مبينت  ()ذ ثَيغةمبةرى  ()ذ ئةنةسى 
 تَى نةبيت.ئاسرةو خبوازيس ذيانا 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -461 بَ ُن اَِيِِّ َ  َثالثَ ٌة  َأْههللاُ ُ  َومالُ ُ  » وعنُ  عن رو ل اَّللَّ  َُ ت ْ
َق  َعَمهللُاُ   َق  َواحٌد  َُ ْرِجُن َأْههللُاُ  َوَماُلُ  َوَُ ب ْ  متفٌق عهللاي .« َوَعَمهللُاُ   فَ يَ ْرِجُن اثْ َناِن. َوَُ ب ْ

دويا مريرا دضس، مرؤظَيت ل طوى: سَى ت ت  ()ذ وى، ذ ثَيغةمبةرَى سودَى 
ََ وى و كار و كريارَي ََ وى وى و ما ت وى، دوو دزظِرن و ئَيك دمينيت، مرؤظَيت وى و ما

 دزظِرن و كار و كريارَيت وى دَى مينس.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -462 نْ َيا ِم ن » وعن  ق ال  ق ال رو  ُل اَّللَّ  ُُ  ْؤِتَ َوَنْ َع ِي َأْه ِل ال دص

َغةا ُثَّ ُُ َقاُل  اي ابْ َن آَدَم َه ْل رَأَُْ َ  ِ رياا قَ خص   َه ْل َم رَّ  َأْهِل النَّاِر َُ ْ َم اْلِقَياَمِة  فَ ُيْصَبُغ ا النَّارِ  َّب ْ
نْ َيا ِم ْن َأْه ِل اْلَنَّ ِة فَ ُيْص  . َوُُ ْؤِت  َوَشدِِّ النَّ اِس بُ ْؤو اا ا ال دص َبُغ ِبَك نَعيٌي َقخص   فيق ل  ال واَّللَّ ايَربِّ

َغةا ا اْلَنَِّة  فَ يُ َقاُل َلُ   اي اْبنَ  ُة قَ خص   فيق  ُل  ال   َّب ْ َُْ  بُ ْؤواا َقخص   َهْل َمرَّ بِ َك ِش دَّ آَدَم َهْل رََأ
ُُْ  ِشدَّةا َقخص   رواه مَهللاي.« َواَّللَّ  َما َمرَّ يب بُ ْؤٌس َقخص  َوال رََأ
طةةوى: رؤذا قيامةةةتَى يةةَى ذ هةةةميان ب  ()ذ وى، طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى 

سوشيرت ذسةلكَى دنيايَى ذ جةهنةميان دَى ئينس، دَى تَيدابرنةسوارةكَى د جةهنةمَيدا 
ديتية؟  سوشيةكتة جارةكَى ئةرَي بةنة سوارَي، ثاشى دَى بَيذنَي: هةى كوِرَى ئادةمى 

نةةسَير  كةمةة   ئةرَى جارةكَى سوشيةك ب سةر تةدا هاتية؟ دَى بَيذيت: ئةز ب سةودىَ 
ئةةةى ثةةةروةردطارَى مةةس. و يةةَى ذ هةةةميان ثةةرت نةسوشةةى بةةريس ذ سةةةلكَى دنيةةايَى ذ      

ئينس، و دَى تَيدابرنةسوارةكَى د بةحةشتَيدا بةنةة سةوارَي، ثاشةى دَى    دَي بةحةشتيان 
تةةة نةسوشةةيةك ديتيةةة؟ ئةةةرَى جةةارةكَى  جةةارةكَى ئةةةرَيبَيةةذنَي: هةةةى كةةوِرَى ئةةادةمى 

 جةارةكىَ  ، نة مسسَيرنة هاتية؟ دَى بَيذيت: ئةز ب سودَى كةمة طرانيةك ب سةر تةدا
  نةسوشيةك ديتية، و نة جارةكَى طرانيةك ب سةر مندا هاتية.

تَ ْ رِد بِن شدَّاٍد َرِي َي اَّللَّ عن    ق الوعن  -463 َْ ُِ َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  ا   ق ال رو  ُل اَّللَّ 
نْ َيا ا  َرِة ِإالَّ َما الدص ِِ بُ َع ُ ار ّْ َ َُ ْرِجُن  ِمْثُل َما جَيَْعُل َأحدُُكْي ُأ  رواه مَهللاي.« ا اْلَييِّ. فَ هللْايَ ْنظُْر َِ

طوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ موستةوريدَى كورَى شةدادى 
  سةو بكةتةة د   بدنيا بةرامبةر ئاسرةتَى ضو نينةة وةكةى ظةَى نةةبيت ئَيةك ذ هةةوة تة       

 ذ دةريايَى كَيم كةى.ض و بدةتَى كا دَى ض زظرينيت و دةريايَيدا، ب  بةرَى س
َص ِ  َوالنَّاُس   -464 َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َمرَّ ِنل وعن جابٍر  رِيَي اَّللَّ عنُ  َأنَّ رو َل اَّللَّ 

َِ  َذ وَُُذنِ  ِ   ُثَّ ق  ال   ُصُِّ  ْي ْحُِ  بص َأْن َُُِّ   َن َه  َذا لَ  ُ  أَ » كتَفْي  ِ   َفَم  رَّ ِلَ  ْدٍي َأَو  كَّ َميِِّ  ٍ   فَ تَ َناَولَ  ُ   فََأ
َأحتُِبص َن أَنَُّ  َلُِّْي  قَاُل ا  َواَّللَّ َلْ   » َفقال ا  َما  ُِبص أَنَُّ  لََنا ِبَشْيٍء  َوَما َنْصَنُن ِبِ    ُث قال  « ِبِدْرَهٍي 
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. فَِّْيَ  َوه  َميٌَّ   فقال   نْ َيا َأْه ُن َعهللا  اَّللَّ ِمْن ه ذا  »َكاَن َحي ا َكاَن َعْيباا  ِإنَُّ  َأَوكص فَ َ  اَّللَّ لهللادص
ََوكص » َأْي  عن جانبي . و « َكتَفْيِ  » ق ل   رواه مَهللاي.« َعهللَاْيُِّْي  َُُذن.« ا  الصغري ا

د سويكَيرا بورى و سةلك ل  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ جابرى 
مةرى و مةراررا بةورى، هةةلطرى و      ِر و يَىوهةردوو رةسَيت وَى بوون د بةر كاركةكَى ك

؟ َيت ئةظة بو وى بيةت، ب دةرهةمةةكي  هةردوو طوهَيت وى طرتس و ثاشى طوى: كَى دظ
ََ كةيس؟ ثاشى طوى: هةةوة دظَيةت بةو هةةوة بيةت؟       طوتس: مة ب ضو نةظَيت، ما دَى ض 

 يةىَ  ئةطةةر ِرة، ثةا ضةاوة   ويَى ساسبا يَى عَيبةلو بوو كاركةكَى كة  ئةطةرطوتس: ب سودَى 
مرى بيت، ئينا طوى: ثا ب سودَى دنيا ل دةس سودَى بةَى بهةا و سةظكرتة ذ ظةَى ل دةس     

 هةوة.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي  ا  -465 وعن أيب ذرِّ َرِيَي اَّللَّ عن   قال  ُكْنُ  َأْمِشي َمَن النَُِّّّ 

. فقال  «. اي َأَن َذرِّ » َحرٍَّة نِدُنة  فَاْوتَ ْقبهللَاَنا َأُحٌد فقال   َُرصِن » قهللا   لَب َّْيَك اي رو ل اَّللَّ َما َُ
ُِْن  ِإالَّ َأنَّ ِعْنِدي ِمثل َأُحٍد هذا ذَ  ُُّدُه ِلَد ٍم وِعْنِدي ِمْنُ  ِدَُناٌر  ِإالَّ َشْيٌء َأْر هباا َِْْبي َعهللَايَّ َثالثَُة َأايَّ

ِإنَّ » ع  ن ََيِين  ِ  وع  ن ِشال    وم  ن ِهللاف     ُث و  ار فق  ال  « َأْن َأقُ   َل بِ  ِ  ا ِعبَ  اد اَّللَّ هَِّ  َذا َوَهَِّ  ذا 
ََقَ هللاص َن َُ َم القيام ََكَثرَُِن ُهُي ا ع ن َيين ِ   وع ن ِشال ِ   وِم ْن « ِة ِإالَّ َمْن قَاَل نَِاِل هَِّذا وهِّ ذا ا

هللاف   ُث اْنطهللاَ َق ا َو َ اِد الهللاَّْي ِل «. َمَِّانَ ك ال تَ ب ْ َرْح َح َّتَّ آتيَ َك » ُث ق ال ِل  «. َوَقهللايٌل َما ُهْي » َِ
َّْ اتا َقِد اْرتَ َفَن  فَ َتَخ َّْفُ  َأْن َُُِّ  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي حَّت تَ َ اَرى  فَِمْعُ   َِ لهللانَُِّّّ   َن َأَحٌد َعَر

َرْح َحَّتَّ آتَيَك » فََأَرْدُو َأْن آتَِيُ  َفذََكْرُو ق ل    ْع ُ  « ال تَ ب ْ فهللاي أَبْ  َرْح َح َّتَّ َأاَتِن  فَ ُقهللْا ُ   لق د عَِ
ْعتَ  ُ    » َّ  اتا َُتَ َّفْ  ُ  من     فَ ذََكْرُو ل   . فق  ال   َذاَك ِجرُب  ُل َأاتِن » نَ َع ي  ق  ال  قهللا     « َوَه ْل عَِ

َل اْلَنَّ َة   َِ   ق ال  َوِإْن َزىَن  قهللا ُ   َوِإْن َزَِن َوِإْن َو َر َ فقال  َمن ماَو ِمْن ُأمِتَك الُُشِرُك نَّللَّ َشي اا َد
 متفٌق عهللاي . وهذا لفظ البخاري. « َوِإْن َوَرَ  

بةةرة رةش دطةةل    طوى: ئةز ل مةدينَى و ل ئةردةكَى ()و ذ ئةبى زةِرى 
دضوم ضيايَى ئوحدَى كةفتى بةرسةينطَى مةة، ئينةا طةوى: يةا       ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

ئةبو زةِر، مس طوى: لةبَى ثاشى لةبَى يا ثَيغةمبةرَى سودَي، طوى: كةيفا مس نائينيت مس 
ت، نييهندى ضيايَى ئوحودَى زَير هةبس و سَى رؤذ د سةر منرا ببورن و دينارةك ذَى مب

ئةز د بةندةيَيت سودَيدا نةبَيذم ها، ها، ذ  ئةطةربهَيلم،  نةبيت ئةز بو دةينةكى ت تةك
رةسَى سو يَى راستَى و يَى ضةثَى و ث ت سو، ثاشى ضو. و طوى: ب راستى يَيت طةلةك 

ََ ئةون يَيت زةنطني(  ئانكوهةيس ) رؤذا قيامةتَى كَيم سَير هةيس، ئةو نةبيت يَى د ما
سةةودا طةةوتى: هةةا، هةةا، هةةا ذ رةسةةَى سةةو يةةَى راسةةتَى و يةةَى ضةةةثَى و ث ةةت سةةو، و ئةةةو   

يَيت كَيمس، ثاشى طوتة مس ل جهَى سوبة، ذ جهَى سو نةضةى، هةةتا   )زةنطينَيت هوسا( 
مس طول دةنطةةكَى بةوو    تاريا شةظَى ضو هةتا بةرزةبووى،ل ئةز دهَيمة دةس تة، ثاشى 

، مس دظيةا ئةةز   ()بلند بوو، ئةز ترسيام ئَيكَى نةسوشيةك طةهاندبيتة ثَيغةمبةرى
ََ بريا  ئاسفتنا وى: ذ جهَى سو نةضى، هةتا ئةز دهَيمة دةس تة،  هاتة مسبضمة دةس، بة

ئةز نةضوم هةتا هاتية دةس مس، مس طوى: ب راستى مةس طةول دةنطةةكَى بةوو ئةةز ذَى      
ََ بوو؟ مس طوى: بةلَي، طوى: ئةو جليل بوو، هاتة دةس مس و ترسيام ، طوى: ما تة طو
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و هةظال بةو سةودَى نةضةَيكربس،     هةظث كطوى: هةركةسَى ذ ئوممةتا تة مبريت و ضو 
كربيت؟ طةوى:   ذى دزى ئةطةركربيت ذى زنا  ئةطةرئةو ضو بةحةشيَت، مس طوى: سو 

  يت.كرب ذى دزى ئةطةركربيت ذى زنا  ئةطةرسو 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -466 ل     » وع ن أيب هُر رة ري ي اَّللَّ عن    ع ْن رو  ل اَّللَّ 

ُ  رَّ عهللاَ  يَّ ثَ  الُث لَيَ  اٍل َوِعن  ِدي من    َش  يٌء إالَّ َش  يٌء أُ  َْ ِّ  ُده ك  ان ِل ِمث  ُل ُأُح  ٍد َذَهب  اا  لََ  رَِّن َأْن ال  ْر
   متفٌق عهللاي .« ِلَدُنٍ 

مةس   ئةطةةر طةوى:   ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()ذ ئةبى هورةيرة 
، سَى شةةظ د سةةر منةرا نةة بوريبةان و      دخلوشبمهندى ضيايَى ئوحودَى زَيِر هةبان، دا 

 بهَيلم. مس، ت تةك نةبيت ئةز بو دةينةكى دةسل ت تةك ذَى مابيتة 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  اْنظُُروا إَل  -467 م ْن َه َ  َأو َفُل م ْنُِّْي وعن  قال  قال رو ل اَّللَّ 

متف  ٌق عهللاي    وه  ذا لف  ظ « َوال تَ ْنظُ  ُروا إَل َم  ْن فَ   َقُِّي فُه  َ  َأْج  دُر َأن ال تَ   ْزَدُروا نعم  َة اَّللَّ َعهللا  ْيُِّْي 
 مَهللاٍي.

طةةوى: بةةةرَى سةةو بدةنةةة وى يةةَى د بةةس  ()ذ وى، طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى 
هةوةدا )د هةمى ت تاندا د زةنطينيَيدا د جوانيَيدا د هَيزَيدا د س مةتيَيدا ... هتد( و 
بةرَى سو نةدةنة وى يَى د سةر هةوةدا )د هةمى ت تاندا( دا هويس نيعمةتا سةودَى ل  

ر بس و دا ب سةم سةر سو كَيم نةبينس )و دا ذ دةردَى حةسويدى و زكرةشيَى يَيت دوي
 نةكةظس(.

ِإذا َنَظر َأَحدُُكْي إَل َمْن ُفبَل عهللايِ  ا اِ اِل َواْلهللَْا ِق فهللْايْنظُ ْر إَل َم ْن » وا رواُة البخاري  
 «. ه  َأْوَفُل ِمْنُ  
ذ هةوة بةرَى سةو دا ئَيكةَى سةودَى كةةرةم د      ىئَيك ئةطةربوساريدا:  ظةطَيراو د 

 ماليدا و د ضَيكرنَيدا دطةل كرى، ب  بةرَى سو بدةتة يَى د بس سودا ذى.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -468 ْرَهِي َوالقطيَفِة » وعن  عن النُّ  َُناِر َوالدِِّ َتِعَه عْبُد الدِِّ

َِ َواْلَِميَصِة  ِإْن ُأعِطَي ريي  َوِإْن  ْ َُ ْر َْ ْ ُُعَخ   رواه البخاري.« َْ
هةي ك ضةو، بةنةدةيَى دينةارى و     دطةوى:   ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 

 ئةطةةر دايةَى يةَى رازييةة و     ئةطةردةرهةمى و جلكَى ب روي ةلوك و جلكَى ب نةسش، 
وى هةر ت داسوازا َييَى زَيدة ل دويا ظان دطةريئةوة ثَى  رةمنةدايَى يَى نةرازيية.)مة

 بَيذى يَى بووية عةبدَى وان(.دَي  وئةون و كومكرنا وانة ب رةنطةكَى وةسا ت
ُهي رَُجٌل عهللاي   -469 ُُْ  وبِعني ِمْن َأْهِل الصصفَِّة  ما من ْ وعن   ريي اَّللَّ عن   قال  لَقْد رََأ

َها اٌء  قْد ربُط ا ا َأْعَناِقِهْي  َفمن ْ ََ هللاُ ُغ  رداٌء  ِإمَّا ِإزَاٌر  وِإمَّا ِك َه ا م ا َُ ب ْ ََّاقَ نْي. ومن ْ هللُاُغ ِنصَ  ال َما ُب ْ
 رواه البخاري.« الَِّْعبنِي. فَيْجَمُعُ  بيِده كراِهَيَة َأْن تُ َرى عْ رتُ  

طوى: مس حةفتَى كةس ذ سةلكَى سةوفة يَيةت ديةتني )سةةلكَى      ()ذ وى، 
بوون و كار يَيت هةذار و بَى كةس  () دمزطةفتا ثَيغةمبةريظةسوفة: ئةو بوون يَيت 

و ل سةر سةدةقَيت سةلكَى مةةدينَى دذيةان( زةالمةةكَى ذ وان نةةبوو عةبايةةك ل بةةر       
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سو وةركرنَى بوو يةان هةةما ثارضةةكا ثاتةةى بةوو، ل سةتويَيت سةو        دبيت، يان ثاتةكَى 
طرَيدابوون، هندةك ذ وان دطةهةشةتنة نيظةا لنطةان و هنةدةك دطةه ةتنة طوزةكةان، و       

 َيتة دينت.هترسا هندَى شةرمينطةها وى بذ ئينا سةرَيك دةستَى سو دهاظَيتنَى د
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -470 نْ َيا ِو  ْجُن اُِ  ْؤِمِن وجنَّ  ُة » وعن    ق  ال  ق  ال رو   ل اَّللَّ  ال  دص

 رواه مَهللاي.« الَِّاِفرِ 
طوى: دنيا زيندانا موسلمانيية و بةحةشتا  ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 

 طاوريية.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -471 َِ  ذ رو   ل اَّللَّ  وع  ن اب  ن عم  ر  ري  ي اَّللَّ عنهم  ا  ق  ال  َأ
ٌب  َأْو َعاِبُر وبيٍل » مبَْنََُِِّّّ  فقال   نْيا كأَنََّك غُر  «.ُكْن ا الدص

طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     رازى بيةت و ذ ئينب عومةرى، سةودَى ذ هةةردوويان   
() غةريب و بَى كةةس و كةارى    وى: د دنيايَيدا بة هةروةكى تملَيت مس طرتس و طو

 يان تو رَيظينطى.
وََك   اَن اب   ُن عم   َر  ري   ي اَّللَّ عنهم   ا  ُق    ل  ِإَذا َأْمَ   ْيَ   فَ   ال تَ ْنتِظ   ِر الصَّ   باَح وِإَذا     

حَِّتَك ِرِيَك وِمْن حياِتك ِلم تَك. رواه  ِّ ْذ مْن  ُِ َتِظِر اََِاَء  و بْح   َفال تن ْ ّْ  البخاري.َأ
ئَيظةار  ل تة بةوو   ئةطةردطوى:  رازى بيتو ئينب عومةرى، سودَى ذ هةردوويان 

سثَيدة ل تةبوو  ئةطةر)ل سو بزظرة بو سو تةوبةكة( و سو ل هيظيا سثَيدَى نةطرة، و 
و ذ ذيةان و  طرة، بهةةل و ذ س مةتيا سو بو نةسةاسيا سةو    سو ل هيظيا ئَيظارى نةطرة،

  طرة.بهةلساسيا سو بو مرنا سو 
نْ َيا وال تَ تَِّخ  ْذَها َوطَن  اا  وال حُت  دِِّْث     ق  ال ا ا ش  رح ه  ذا اْل  دُ  معن  اه ال تَ  رَكن إَل ال  دص

َه  ا إالَّ مب  ا َُ تَ َعهللاَّ  ُق بِ    اْلَغرُِ  ُب ا غ   رْيِ نَ ْفَ  َك ِبطُ   ل اْلبَق  اِء ِفيَه  ا  َوال نالْعِتنَ  اِء ِ َ  ا  وال تَ تَ َعهللاَّ  ْق ِمن ْ
ُد الذَّهاب إَل َأْههللِاِ . َوِنَّللَِّ الت َّْ ِفيٌق. وطَِنِ   وال َتْشَتِغلْ    ِفيَها مبا ال ُشَتِغُل ِبِ  اْلغرُُِب الَِّذي ُُُر

د شرؤظةكرنا ظَى حةديسةَيدا دبَيةذن: ثةال نةةدة دنيةايَى و بةو سةو نةكةة وار، و         
 سو دَى طةلةك مينمة تَيدا، و طةلةك ضاظَى سو نةدَي، و طةلةك ثَيظة نةهَييةة نةبَيذة 

طرَيدان هند نةبيت، وةكى يَى غةريب ب نةوةالتَى سوظة دهَيتة طرَيدان، و ثَيظة مذويل 
 نةبة وةكى يَى غةريب يَى ثَيظة مذويل نةبيت و دظَيت بضيتة ماال سو.

ََّ اعديِّ  ري ي اَّللَّ عن    ق ال  ج اَء رُج ٌل إَل  -472 وعن أيب اْلعبَّ اس َو ْهِل ب ِن و ْعٍد ال
َّ  هللاِّ  عُ  َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  فق  اَل  اي رو   ل اَّللَّ ُدلَّ  ِن َعهللا    عَم  ٍل ِإذا َعِمهللْاتُ  ُ  َأحبَّ  ِن اَّللَّ  َوَأحبَّ  ِن الن  ُِّّ 
نيا ْحُِبََّك اَّللَّ  َواْزَهْد ِفيَم ا ِعْن َد النَّ اِس ُْحبَّ َك النَّ اُس » النَّاُس  فقال   ح دٌُ  حَ ٌن « اْزَهْد ا الدص

 نٍة.رواه ابن َماَج  وغريه َووانيد حَ
طوى: زةالمةك هاتةة   ()ذ ئةبى عةبباسى سةهلَى كورَى سةعدَى ساعدى 

 ئةطةرني ا مس بدة،  وى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى كارةكىط ()دةس ثَيغةمبةرَى سودَى 
ََ سةو نةبةة       مس كر، سودَى حةذ مس بكةى، و سةلك ذى حةذ مس بكةةن، ئينةا طةوى: د



 236  طا كيَرهاتى و راستكارانميَر

 ََ سو نةبة يَى د دةستَى سةلكيدا سةلك دَى حةذ دنيايَى سودَى دَى حةذ تة كةى، و د
 تة كةى.

وعن الن صْعَماِن بِن َبشرٍي  ريَي اَّللَّ عنهما  قاَل  ذََكر ُعَمُر ْبُن اْلَطَّاب  ريي اَّللَّ  -473
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َُظَ لص  نْ َيا  فق ال  َلَق ْد رَأَُْ ُ  رو  ل اَّللَّ  اْليَ  ْ َم  عن   ما أّ اب النَّ اُس ِم َن ال دص

َقُل »  َُ هللْاَت ي ما جَيُِد ِمَن الدََّقل م ا َيْ  ُ بِ ِ  بْطنَ ُ . رواه مَ هللاي. بف تح ال دال اِهمهللا ة والق ار  « ال دَّ
 َرِدُ  التَّْمِر. 

طوى: عومةرَى كورَى  رازى بيتو ذ نةعمانَى كورَى بةشريى سودَى ذ هةردوويان 
طةةوى: ب راسةةتى مةةس    بةحسةةكر كةةا ض ب سةةةرَى سةةةلكى هاتيةةة،     ()سةةةتابى 

يةةَى ديتةةى رؤذَى هةةةميَى زكةةَى سةةو ذ برسةةاندا دضةةةماند و   ()ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى 
 قةسثَيت بَيخَير نةددينت زكَى سو ثَى تذيكةى.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي   وم ا  -474 وعن عائشَة  ريي اَّللَّ عنها  قال   ُت اَِّ رو ُل اَّللَّ 
أيَُْكهللاُ ُ  ُذو َكبِ ٍد ِإالَّ َش ْطُر َش عرٍي ا َررِّ ِل  فََأَكهللْا ُ  ِمْن ُ  َح َّتَّ طَ ال عهللاَ يَّ  َفِِّهللْاتُ ُ  ا بَ ْييت ِمْن َش ْيٍء 
 فَ َفِِنَ. متفٌق عهللاي .

مذيص.« َشْطُر َشعرٍي »  ََّرُه الرتِّ  َأي َشْيء ِمْن َشعرٍي. َكذا ف
ضو بةر دلوظانيا سودَي: و  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ عائي ايَى 

ت تةك د ماال مندا نةبوو سودان روحةك خبوى ثيضةكا جهى نةبيت ل سةةر دةثةةكَى   
بوو، و مس ذَى دسوار هةتا ل سةر مس درَيذ بووى، ثاشى مس كَي ا )كا ضةند ماية( ئينا 

 س س بوو.
ِمِننَي  ري ي اَّللَّ عنهم ا  وعن عم ر ب ِن اْل اِرث أَِ ي ُجَ ُْرُِ ة بْن ِ  اْلَ ارِث ُأمِّ اُِ ؤْ  -475

َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  ِعْنَد َمْ تِِ  ِدَُناراا َوال ِدْرَااا  وال َعْب داا  َوال َأَم ةا    َوال قال  َما تَ َرَك رو ُل اَّللَّ 
َّ  َدَقةا َش  ْي اا ِإالَّ بَ ْغهللَاتَ  ُ  اْلبَ ْيَب  اَء الَّ  يت َك  ان َُ رَْكبُ َه  ا  َوِو  الَحُ   َوَأْري  اا َجَعهللَاَه  ا ال ََّ  بِيِل  رواه « بْ  ِن ال

 البخاري.
و ذ عومةرَى كورَى حارسى، برايَى جووةيريا كضا حارسى دايكا موسلمانان سودَى 

ضةوية بةةر دلوظانيةا     دةمةيَ  ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     رازى بيةت ذ هةردوويان 
ثاش سو ل سودَي، نة دينارةك نة دةرهةمةك نة كولةيةك و نة جارييةك و نة ت تةك، 

ََ سويار دبوو و ضةكَى  وىنةهَي بوو، هَيسرتا  و ئةردةك كربوو  وىيا سثى نةبيت ئةوا 
 سةدةقة بو رَيظينطا.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ   -476 َََروِّ  ريي اَّللَّ عن   قال َهاَجْرَِ َمَن رو ل اَّللَّ  بَّاِب بِن ا َِ وعن 
ُهي  وَوهللاَّي نَ هللْاَتِمُه َوجَ  اَّللَّ تعاَل فَ َ َقنَ  ْ أْيُكْل ِم ْن َأج رِِه َش ْي اا. ِم ن ْ َأْجُرِ َعهللا  اَّللَّ  َفِمنَّا َمْن َماَو َوَْ

ُمْص  َعُب ب  ن َعَم  رْي  ري  ي اَّللَّ عن     قُتِ  َل َُ   ْ َم ُأُح  ٍد  َوتَ   َرَك ََّنِ  َرةا  َفُِّنَّ  ا ِإَذا َغطَّْين  ا  َ  ا رَْأَو  ُ   بَ  َدْو 
َنا ِ َا رِْجهللَايْ  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َأْن نُ َغطِّ َي رَْأَو ُ   رْجالُه  َوِإَذا َغطَّي ْ ِ   َبَدا رَْأُوُ   فََأَمَرِ رو ُل اَّللَّ 

ِر  وِمنَّا َمْن أَُْ نَ َعْ  َلُ  َاََرتُُ . فَ ُهَ  َُهدبُ َها  متفٌق عهللاي . ِِ  َوَإَْعَل َعهللا  رْجهللايِ  َشْي اا ِمَن اإِلْذ
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ََاء ُمهللَا ٌَّن مْن «  النَِّمَرُة »  َأْي  َنَب َجْ  َوَأْدرََك ْ . وق ل    « أُنَ َع   » ُّ ٍر. وق ل   ك
ه  بفتح الباِء ويي الدال وكَ رها. ُلَغتَ ان. َأْي  َُ ْقِطُفَه ا َوجْيَتِنيَه ا َوَه ِذِه اْو ِتَعارٌَة َِ ا « َُ ْهِدبُ َها » 

ُِّن ا فيَها. نْ َيا َوَْ  فَ َتَح اَّللَّ تَ َعاَل َعهللَاْيِهْي ِمَن الدص
 ()طوى: ئةم دطةل ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ سةبابَى كورَى ئةرةتتى 

ا سودايَى مةزن دسواست، و حةقَى مة كةفتة سةر سودَي، م ةست بوويس مة رازيبوون
ثَى ذ دنيةايَي( ذ وان موسةعةبَى    رةمهندةك ذ مة مرن و ضو ذ حةقَى سو نةسوار، )مة

كراسةكَى رةنةط رةنةط   تنَى شنت و شةِرَى ئوحودَى هاتة كو ()كورَى عومةيرى 
مةة ب   ئةطةةر مة سةرَى وى ثَى ظةشارتبا ثَيت وى دةردكةفنت و  ئةطةرثاش سو هَي ، 

فةرمانا مة كر  ()سةر ثَيت وى دادابا سةرَى وى دةردكةفت، ئينا ثَيغةمبةرَى سودَى 
دانينة ذ طيايَى ئةزسرَى )طيايةكَى بَيهس سوشة( ب  هندةكئةم سةرَى وى ظةشَيريس و 

ثةَى   مةةرةم سةر ثَيت وى، و هنةدةك ذ مةة فَيقييةَى وى طةه ةت و ئةةو يةَى د ضةنيت )       
 هندةك ذ مة مان و سودَى كةرم دطةل كر و دنيا ل سةر بةرفرةه كر(.

َّهللاِّ  عُ  -477    ََّاعديِّ  ريي اَّللَّ عن   قال  قال رو ل اَّللَّ  وعن َوْهِل بِن َوْعد ال
نْ َيا تَ ْعِدُل ِعْنَد اَّللَّ َجَناَح بَ ُع َيٍة  َما َوَق  َكافراا مْنها َشْربََة َماٍء   َل ْ » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   رواه « َكاَن  الدص

 الرتمذي. وقال حدُ  حَن ّحيح.
طوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ سةهلَى كورَى سةعدَى ساعدى 

فرةكةا ئةاظَى ذَى    طةاورةكى  يةكَى ل دةس سودَى هةةبا، ثَي ثةرةكَي دنيايَى بهايَى  ئةطةر
 نةظةدسوار.
َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي  -478 وع   ن أيب ُهَرُْ    َرة ري   ي اَّللَّ عن      ق   ال  عع   ُ  رو    َل اَّللَّ 

نْ َيا َمهللْاُع نٌَة  َمهللاع ن َما فيها  ِإالَّ ِذْكَر اَّللَّ تعاَل  وَما َوااَله َوعاِاا َوُمَتعهللاِّماا » ُق ل   رواه « َأاَل ِإنَّ الدص
 الرتمذي وقال  حدٌُ  حٌَن. 

دطوى:  ()طوى: مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو  ()ى هورةيرة ذ ئةب
بزانس ب راستى دنيا يا سرابة )ضونكى ذيانا دنيايَى ذ مذويلى و تِرانةيان ثَيظةتر نينة 
و ئةطةرَى سةرداضونا طةلةكاية و طةلةكان ذ دلوظانيا سودَى دوير دئَيخيت ذبةر هندَى 

سرابة زكرَى سودَى نةبيت يان يَى نَيزيكى زكرى  طوتَى يا مةلعوونة( و ت تَى تَيدا يَى
يَى سودَى حةذَى بكةى( يان زانايةك يان زانني سوازةك نةبيت. )ل ظَيرَى  ئانكونةبيت )

ناهاظَيذتة دنيايَى هةميَي، ذ دنيايَى ئةو يَى سرابة  ()ديار دبيت ثَيغةمبةرَى سودَى 
ََ زكر و زانني  منوونةنة بو ت تَى باش و نةيَى سراب ذ يَى د سَيرا مرؤظيدا نةبيت، بة
 دنيايَى و هةذيية مرؤظ ل سةر يَى رذد بيت(.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -479 وع  ن َعْب  ِد اَّللَّ ب  ِن مَ  ع ٍد  ري  ي اَّللَّ عن     ق  ال  ق  ال رو   ل اَّللَّ 
نْيا » وَوهللاَّي   َعَة فَ تَ ْرَغُب ا ا الدص  حدٌُ  حٌَن. رواه الرتمذي وقال «.ال تَ تَِّخُذوا البَّي ْ

 ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()و ذ عةبةةدول يَى كةةورَى مةسةةعودى 
 طوى: زيدة بةر طوند و بيستان و سانيانرا نةضس دَى طةلةك ب دنيايَيظة هَينة طرَيدان.
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نَ ا رو  ُل اَّللَّ  -480 وعن عبِد اَّللَّ ب ِن عم رو ب ِن الع اِا ري ي اَّللَّ عنهم ا  ق ال  َم رَّ َعهللَاي ْ
ُِص ا لََنا فقال  َّهللاِّ   فَ ُقهللْاَنا  َقْد َوِه ي  فَ  َنْحُن ُنْص هللِاُح   « ما هذا   » عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َو ُن نُعاَلُ 
ََْمَر ِإالَّ َأْعَجَل ِمْن ذلَك » فقال   رواه أَب  داود  والرتمذيص ِنوناد البخاريِّ ومَ هللاي  «. ما َأَرى ا

 وقال الرتمذيص  حدٌُ  حٌَن ّحيٌح.
ردوويان رازى بيت طوى: ذ عةبدول يَى كورَى عةمرَى كورَى عاسى سودَى ذ هةو 

ئةو  ، ُخصًّد بةر مةرا بورى مة سانيةكَى سو ضارةسةر دكر ) () ثَيغةمبةرَي سودَي
سانية يَى ذ دارى و لةظةنَى هاتية ضَيكرن( طوى: ئةظة ضيية؟ مة طوى: يَى سست بووى، 

 ذ ضَيكرنا هةوة بو سانى نَيزيكرت نةبيت ئةطةرنابينم ئةم ضَيدكةيس، طوى: ئةز مرنَى 
  .)ئانكو ئةز دبينم مرن ذ ضَيكرنا هةوة بو ظى سانى نَيزيكرتة(

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -481 ٍِ  ري  ي اَّللَّ عن     ق  ال  عع  ُ  رو   َل اَّللَّ  وع  ن َكْع  ِب ب  ِن ِعيَ  ا
 رواه الرتمذي وقال  حدٌُ  حٌَن ّحيٌح.« يت اَِاُل وَوهللاَّي ُق ل  ِإنَّ ِلُِّلِّ ُأمٍَّة فتنةا  ِفتَنُة ُأمَّ 
طةوى: مةس طةول ثَيغةمبةةرَى سةودَى بةوو        ()و ذ كةعبَى كةورَى عةةيازى   

()  و جةرباندنا سو يا هةى و جةرباندن  ئةزموندطوى: ب راستى هةر ئوممةتةكَى
 ئوممةتا مس مالة. ئةزموناو 

قاُل  أَب  عبِد  -482 قال  أَب  لَْيهللا  ُعْثَماُن بُن َعفَّاَن ريي اَّللَّ وعن أيب عمرو  ُو اَّللَّ  ُو
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   لَ  ْيَه البْ  ن آَدَم َح  ق  ا ِو   ى َه  ِذِه اِْلَص  ال  بَ ْي  ٌ  » عن     َأنَّ الن  َُّّ 

ُُِّنُ   َوثَ ْ ٌب ُُ َ اِري َعْ رََتُ  َوِجهللْاُ  اْلُبز  َواَِاِء  َْ  وقال  حدُ  ّحيح.رواه الرتمذي « َُ
ْع  ُ  النَّْب  ر بْ  َن ُِشَْي  ٍل  ق  ال الرتم  ذي  عع  ُ  َأَن داُوَد و  هللَايَماَن ب  َن َو  اٍْ البَ هللْاِخ  يَّ ُق   ل  عَِ
ُق ُل  اْلهللا ُ   اْلُب ُز لَ ْيه َمَع ُ  ِإَداٌم. وقَ اَل  غ ريُُه  ُه َ  َغهللِا يُظ اْلُْب ِز. وقَ اَل ال رَّاِوي  اُِ َراُد بِ ِ  ُهنَ ا 

 ِز  كاْلََ اِلِق َواْلُْرِد  واَّللَّ أعهللاي.ِوَعاُء اْلُب
و ذ ئةبى عةمرى، و دبَيذن ئةبو عةبةدول يى و دبَيةذن ئةةبو لةةي ، عومسةانَى      

طوى: كورَى ئادةمى ماس نينة  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()كورَى عةففانى 
شةةرمينطةها سةو ثةَى     يةك تَيدا ئاكنؤى ببيةت، و جلكةةكى  د سَى ت تاندا نةبيت: سان

 ظةشَيريت، و سةلكا نانى و ئاظَي.
ري ي اَّللَّ « بَِّر الشني واْلاِء اِش ددِة اِعجمت ني» وعْن عْبِد اَّللَّ بِن الشِّخِّرِي  -483

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي وُهَ  َُ ْقَرُأ   َاُكُي التََِّّاثُ ُر  عن   أَنَُّ  قَاَل  أَتَ ْيُ  النََُّّّ  َُ ُق ُل اب ُن » قال   أَِ
آَدم  َم اِل  َم اِل  َوَه ل لَ  َك اَي اب ن آدَم ِم ْن مالِ َك ِإالَّ َم  ا َأَكهللا   فََأْفنْي َ   أو لِبَ َ  فَأَبْ هللَاْي  َ   َأْو 

 رواه مَهللاي.« َتَصدَّْقَ  فََأْمبْيَ   
طةوى: ئةةز هامتةة دةس ثَيغةمبةةرَى      ()و ذ عةبدول يَى كةورَى شةيخريى   

دسواند، مال كةومكرن و مالةدارييا دنيةايَي، هةويس      َِاُكُي التََِّّاثُ رُ أَ  و وى ()سودَى 
ََ مس، ََ مس، ما ذ  ض هةيةو ما تة  ذبريظةكرن و بَى ئاطةهكرن. طوى: مرؤظ دبَيذيت: ما

ََ سو  ئةو نةبيت يَى تة سوارى و نةهَي ى يان يَى تة كرية بةر سو و تة  هةى مرؤظما
 كةظس كرى يان يَى تة كرية سَير تة بو سو بو رؤذا قيامةتَى هَي يى.
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وعن عبِد اَّللَّ بن ُمَغفٍَّل  ريي اَّللَّ عن   قال  قال رُجٌل لهللانَُِّّّ  ايرو َل اَّللَّ  واَّللَّ  -484
َُِحبص  َك  فق  ال   َُِحبص  َك  ثَ  الَث َم  رَّاٍو  فق  ال  « اْنظُ  ْر م  اذا تَ ُق   ُل    »ِإِنِِّ  ِإْن  » ق  ال  َواَّللَّ ِإِنِِّ 

تَ َه   اُه  ََّ  ْيل إَل ُمن ْ رواه « ُكْن  َ  حُتبص  ِن فََأِع  دَّ َلهللافْق  ر َِتْفاف  اا  ف  ِإنَّ الَفْق  ر َأْو  رَُع إَل م  ن ْحُِبص  ِن ِم  َن ال
 الرتمذي وقال حدُ  حَن.

َُ ُ   بَِّرِ « التِِّْجَفاُر »  التاِء اِثناِة ف  ُ  وإو ِّان اْل يي ونلف اِء اِِّ ررة  َوُه َ  َش ْيُء َُ هللْاِب
اُن. ََ ُ  اإِلْن َُ َََذى  َوَقْد َُ هللْاَب   الَفرُس  لِيُ ت ََّق  ِبِ  ا
طوتة ثَيغةمبةرى: يا  طوى: زةالمةكى ()و ذ عةبدول يَى كورَى موغةفةَ 

ثَيغةمبةرَى سودَي، ب سودَى ئةز ب راستى حةذ تة دكةم، طوى: بةرَى سو بةدَى تةو ض   
تو حةةذ   ئةطةردبَيذى: طوى: ب سودَى ئةز ب راستى حةذ تة دكةم، سَى جاران، طوى: 

كونزريةكَى بو سو بو هةذاريَى ثةيداكة، ب راستى هةذارى بو يَى حةذ و مس بكةى زرى 
 ى لةزترة ذ ئاظا جوكَى بطةهيتة دومياهيكا سو.مس دكة

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -485 وعن َكعِب بِن مالٍك  ريي اَّللَّ عن   قال  قال رو ل اَّللَّ 
َ  ا ِم  ْن ِح  ْرِا اَِ  ْرِء عهللا    اِ  اِل َوالش   َّرِر ِلِدُن  ِ  »  َِ ََ  َد  رواه « َماِذئْ بَ  ان َجائَع  اِن ُأْرِو  ال ا غَ  َني َوْف
 لرتمذي وقال  حدُ  حَن ّحيح.ا

هنارتنا طوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ كةعبَى كورَى مالكى 
ب زيانرت نينةة ذ رذدييةا مرؤظةى ل سةةر مةاَ و       بو د ناس ثةزةكيدوو طورطَيت برسى 

 ماقويليَى ل سةر دينَى وى.
مَ  -486 َِ َْ  ُع ٍد ري  ي اَّللَّ عن     ق  ال   َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ   وع  ن عب  ِد اَّللَّ ب  ن َم رو   ُل اَّللَّ 

َِ ل َك ِوطَ اءا  فق ال   َ ْذ َم اِل » وَوهللاَّي عهللا  َحصرٍي فَ َقاَم َوَقْد أَث ََّر ا َجْنِبِ   قُ هللْاَنا  اي َرُو َل الَّ  لِ  اُتَّ
نْ َيا ِإالَّ َكَراك ٍب اْو  َتَظلَّ حَتْ  َ  َش َجَرٍة ُثَّ رَاَح وَ  َِ ا ال  دص نْ َيا   َم  ا َأ رواه الرتم  ذي وق  ال  «.تَ رََكَه  ا َوَلهللا دص

  .حدُ  حَن ّحيح
ل  ()طوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى    ()و ذ عةبدول يَى كورَى مةسعودى 

جهةَى سةةو د تةن ةتا ويةةدا كربةوو، مةةة طةوى: يةةا     ( )حسةةيلكيٍََسةةر حَيسةةيلةكَى دنظسةت   
مة بو تة دؤشةكةكا سوش ئينابا، ئينا طوى: مس و دنيايَى ض  ئةطةرثَيغةمبةرَى سودَى 

سويارةكَى ثَيظةتر نينم سو دابيتة بةس سةيبةرا دارةكةَى    ذ ذَيكة؟ ئةز د دنيايَيدا وةكى 
 ثاشى ضوبيت و هَي بيت.

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي  وع   ن أيب هُر   رة ري   ي اَّللَّ عن      ق   ال  ق   ال رو    ُل اَّللَّ  -487
ماَئِة َعاٍم » َِ ََْغِنَياِء ِبَْم ُُِل الُفَقراُء اْلَنََّة قَ ْبَل ا  رواه الرتمذي وقال  حدُ  ّحيح. « َُْد

طوى: هةةذار بةةرى    ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 
 زةنطينان ب ثَينج سةد ساالن دضنة بةحةشيَت.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   وعن ابن َعبَّاِس  وِعْمَراَن بن اُْلَصنْي  -488 ريي اَّللَّ عنهي  عن الن ُِّّ 
ُْ  َأْكثَ َر َأههللِاَها الُفَقراَء. َواطَّهللَاْعُ  ا النَّ اِر فَ َرأَُْ ُ  َأْكثَ  َر َأْههللِاَه ا » وَوهللاَّي قال   آطَّهللاْعُ  ا اْلَنَِّة فَ َرَأ

  ِعْمَران بِن اُْلَصنِي.. ورواه البخاري أُْباا من رواُةِ  متفٌق عهللاي . من رواُة ابن عباس.« النَِِّاَء 
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ان رازى بيت ذ َى كورَى حوسةينى سودَى ذ هةردووو ذ ئينب عةبباسى و عيمران
طوى: مةس بةةرَى سةو دا بةحةشةتَى مةس ديةت بةارا ثةرت سةةلكَى وَى           ()ثَيغةمبةرى 

 هةذارن، و مس بةرَى سو دا جةهنةمَى مس ديت بارا ثرت سةلكَى وَى ذنس.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال  وع  ن ُأو  امَة ب  ِن  -489 » ُز  ٍد ري  َي اَّللَّ عنهم  ا  ع  ن الن  ُِّّ 

َّ   َحاُب اْلِ  دِِّ ُمُب ُو    َن  َغي ْ   َر َأنَّ  هللَاَه   ا اََِ  اكنُي. وَأ َِ ُقْم  ُ  َعهللا     َنب اْلَنَّ  ِة  َفَِّ   اَن َعامَّ  ُة َم   ْن َد
َحاَب النَّار َقد ُأِمَر ِ ْي إَل النَّاِر  اَْلظص َوالِغ َ . وق د و بق بي ان ه ذا « دص اْلَ » و  متفٌق عهللاي .« أَّ

  اْلدُ  ا نب فبِل البََّعَفِة.
 ()ذ ثَيغةمبةةرى   رازى بيةت ان سةودَى ذ هةةردوو   ذ ئوسامةيَي كورَي زةيدى

ضةوينة تَيظةة ئَيخسةري و    ديَيةت   ثرانيةا طوى: ئةةز د دةرطةةهَى بةحةشةتَيدا راوةسةتيام     
ت بةةريكا زةنطينةان ضةنة بةحةشةيَت( و سودانَية     قةلةندةرن )ئةظةة ني ةانة هةةذار دَى    

بةستى و زةنطينيَى يَيت ظةطرتينة )و حسَيبا وان هَيذ س س نةبووية وةكى هةذاران دا 
ََ زةنطينَيةت سةةلكَى جةهنةةمَى       يةا  وان بةو جةهنةةمَى    فةةرمانا بضنة بةحةشةيَت( بةة

 ن.هاتيةدا
490-  َّ رة  ري ي اَّللَّ عن    ع ن النَّ ُِّّ  ّْ َدُ   » هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال  وعن أيب هُر َأ

َِال َع َنِطُل   َا َشاِعٌر َكهللِاَمُة لَِبيٍد  َأال ُكلص شْيٍء ما  َِ  متفٌق عهللاي . َكهللِاَمٍة قَا
طةةوى: راسةةترتيس  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()ذ ئةةةبى هةةورةيرة 

لةبيديية: بزانس هةمى ت ت ذبلى سودَى دَى ضس و  هوزانظانةكَى طوتبيت ئاسفتنائاسفنت 
 نامينس.
 

باب فضل اجلوع وخشونة العيشواالقتصار على القليل من املأكول  -56
 واملشروب وامللبوس وغريها من حظوظ النفس وترك الشهوات

بابةتىَ قةدرىَ برسىَ و ذيانا زظر و كيَمىَ نةبؤريت د خوارن و ظةخوارن و جلكيدا و  
 ان ذ دخلوازياندا و هيَالنا دخلوازيانغةيرى و

ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ   چ  ق      ال ع تع      اَل 

 .( 60 - 59)م   رمي چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ    ۋ  ۅ  
دويندةهةكا سراب هاى، نظَيذ هَي ن و ب دوية دخلوازييان  [باشان  ]ظَيؤا ث تى وان 

ذ  ]كةفنت، ظَيؤا ئةةو دَى نةسوشةى و ئيزايةَى بيةنس. ذ بلةى وان ئةةوَيت تةوبةة كةريس         
، و باوةرى ئينايني و كار و كريارَيت باش كريس، ظَيؤةا  [كريارَيت سو ثةشَيمان بوويني 

ضةو ذ سةةالتَى وان نائَيتةة     ]ةكرن ئةظة دَى ضنة بةحةشتَى و ضةو سةتةم ل وان نائَيتة   
ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  وقال تعاَل  .[كَيمكرن 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ         ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   
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قةةاروون ب سةةةمل و  [جةةارةكَى  ] ظَيؤةةا. (80 79)القص  ص  چک  ک   ک  ک
سَير و كةشخةيييا سوظة، دةركةفتة ناظ ملةتَى سو، ئةوَيت طةلةك حةذ ذيانةا دنيةايَى   

و سةوزى  ئةانكو  ]دكةن، طوتس: سوزى ئةو ت تَى سودَى داييية قاروونى، داباية مةة ذى  
، ب راستى ئةو سودان شةنسةكَى مةزنة. و ئةوَيت [ئةم ذى وةكى وى زةنطني بووبايينة 

تى طوتس: وةى بو هةوة، سةالتَى سودَى بو وان ئةوَيت باوةرى ئينايني و كار و تَيطةه 
ذ دنيايَى هةمييَي، نةبةس ذ ئةظا سودَى داييية قاروونى  ]كريارَيت باش كريس ضَيرتة 

ثاشةى وَى رؤذَي، ثسةيارا هةةر    . (8)التِّاثر چہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ وقال تعاَل   .[
ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ وقال تعاَل  سَير و سوشييةكىَ دَى ذ هةوة ئَيتةكرن. 

ب  ]و هةركةسَى  .(18)االوراء  چپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
نةة يةَى وى بظَيةت و     ]دنيا بظَيت، ئةم د دنيايَيدا بو وى ت تَى مة بظَيةت   [كريارَيت سو 

دؤذةه مةةة يةةا بةةو ئَيخسةةتى و   [رؤذا قيامةةةتَى  ]ب لةةةز دَى دةيةةيَن، ثاشةةى   [دسوازيةةت 
 ذ دلوظانييا سودَى ضيتة تَيدا. ، دَى رةزيل و دويرئَيخستىئامادةكرى

 و ئايةى د ظى بابةتيدا طةلةكس و د ئاشكرانة: وارايو ا الباب كثرية معهللا مة . 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي ِم ْن  وعن عائشَة  ريي -491 اَّللَّ عنها  قال   ما َشبَن آُل ُُممٍَّد 

ْبِز َشِعرٍي َُ ْ َمنْيِ ُمتَ َتاِبَعنْيِ َحَّتَّ قُِبَض. متفٌق عهللاي . ُِ 
هى دوو رؤذان ةذ نانَى ج ()طوى: ماال موحةممةدى  ()و ذ عائي ايَى 

 سودَي.ل سةرَيك تَير نةبوو هةتا ضوية بةر دلوظانيا 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ُمْن ُذ قَ  ِدَم اَِِدُن َة ِم ْن َطع اِم ال ربِّ ثَ الَث  وا رواُة  َما َشِبَن آُل ُُمَمَّد 

 لََيال تَِباعاا َحَّتَّ قُِبض.
سةرَيك  ل شةظانذ نانَى طةمنى سَى  ()ديدا: ماال موحةممةدى  ظةطَيرةكاو د 

 يا سودَي.تَير نةبوو هةتا ضوية بةر دلوظان
ِْ  يِت ِإْن   -492 وع ن ُع ْرَوَة َع ْن عائش  ة ري ي اَّللَّ عنه ا  أَن ََّه ا َكانَ  ْ  تَ ُق  ُل  َواَّللَّ اي ابْ َن ُأ

اَّللَّ ُكنَّ ا لَنَ ْنظُ  ُر إَل اِِ  الِل ُثَّ اِِ  الِل. ُثَّ اِ  الِل ثالث  ُة َأِههللاَّ  ٍة ا َش  ْهَرُِْن. َوَم  ا ُأوِق  َد ا أَبْ يَ  اِو رو   ِل 
ََْو َ َداِن  التَّْم ُر َواَِ اُء ِإالَّ  َّهللاِّ  عُ  الَ ُة َفَم ا َك اَن ُُِعيُش ُِّْي   قال ْ   ا َِ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ٌِر. قُ هللْاُ   اَي 

ُْي َمَناُُح وََكانُ ا ُ ُ  َِ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ِجرياٌن ِمَن اََْنَص اِر. وََكاَنْ   ْرِوهللُا َن أَنَُّ  َقْد َكاَن لرو ل اَّللَّ 
ِقيَنا. متفٌق عهللاي .إ َْ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ِمْن أَلبا ا فَ َي  َل رو ل اَّللَّ 

دطوى: ب سةودَى سةوارزا    رازى بيتسودَي ذ هةردوان و ذ عوروةى ذ عائي ايَى 
هةالتنا وَي( ثاشى هةيظَي، ثاشى هةيظَى سَى هةالتس د  ئانكومة بةرَى سو ددا هةيظَى )

نةهاتةة هةةلكرن، مةس     ()ظةة  د مالَيةت ثَيغةمبةةرَي سوديَ   دا، و ئةاطرةك دوو هةيظان
ََ ثَيغةمبةرَى سودَى  طوتَي: سالةى ثا ذيانا هةوة ل سةر ض بوو؟ طوى: قةس  و ئاظَي، بة

() ب شةري   جانةةوةرَيت جريان ذ ئةنساران سةلكَى مةةدينَى هةةبوون و وان    كهندة
ن هةةتا شةريَى وان نةةمينيت    هةبوون )سةلكى دابوونَى مفاى بو سةو ذ شةريَى وان بكةة   



 242  طا كيَرهاتى و راستكارانميَر

دهنارتس و وى  ()جارةكا دى بو سودانان بزظرينس( شريَى وان بو ثَيغةمبةرَى سودَى 
 ددا مة مة ظةدسوار.

ُِْدُهْي َشاٌة  -493 وعن أيب وعيٍد اِْقرُبيِّ َعْن أيب ُهَرُرَة ريي اَّللَّ عن . أَن  َمرَّ ِبَق م بَ نْيَ َأ
ْ ُْش بْن َمْصهللِايٌة. َفَدَعْ ُه فََأَب َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي م ن ال دنيا ْو َِ رد رو  ل اَّللَّ   َأْن أيَُْكَل  وق ال  

ْبِز الشَِّعرِي. رواه البخاري. ُِ   بفتِح اِيي  َأْي  َمْشِ ٌُة.« َمْصهللِايٌَّة »  ِمْن 
ئةو د بةةر هنةدةكانرا    ()و ذ ئةبى سةعيدَى مةقبورى ذ ئةبى هورةيرة 

و طوى:  نةهاى خبوى، خبوى بورى طيسكةكا بذارتى بةر سينطَى وان بوو، طازى وى كرن
 ذ دنيايَى دةركةفت و زكَى وى ذ نانَى جهى تَير نةبوو. ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   -494 ِِ َ اٍن وعن أَنٍه ري ي اَّللَّ عن    ق ال  ْْ أْيُك ل النَّ ُّص  وَو هللاَّي عهللا   
بزاا مَرقَّقاا َحَّتَّ َماَو. رواه البخاري. ُِ  َحَّتَّ َماو  َوَما َأَكَل 

ل سةر سةانكى نةسواريةة    () طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى ()و ذ ئةنةسى 
هةتا ضوية بةر دلوظانيا  سودَي، و نانةكَى نةرم و باش نةسواريةهةتا ضوية بةر دلوظانيا 

 سودَي.
يطاا ِبَعْيِنِ  قخص.وا        رواٍُة ل   َوال رََأى َشاَة عَِ
د ئاظةةا طةرمةةدا مةةوييَى وى   ئةةانكوديةةدا: طيسةةكةكَى سةةةخلاندى )  ظةةةطَيرةكاو د 

 هاتبيتة ذَيظةكرن( و هوسا هاتبيتة بذارتس ضو جار نةديتية.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وع  ن النصعم  اِن ب  ن بش  رٍي ري  ي اَّللَّ عنهم  ا ق  ال  لق  د رَأَُْ  ُ  نَبِ  يَُِّّْي  -495

َقِل ما ََيْ ُ ب  َبْطَنُ   رواه مَهللاي. َقُل  ٌْْر َرِديٌء. وَوهللاَّي وما جَيُِد ِمْن الدَّ   الدَّ
طوى: مس ثَيغةمبةرَى  رازى بيتو ذ نةعمانَى كورَى بةشريى سودَى ذ هةردوويان 

 يَى ديتى و قةسثَيت سراب نةددينت زكَى سو ثَى تذى كةى. ()وة 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -496 وع  ن و  هل ب  ن و  عٍد ري  ي اَّللَّ عن     ق  ال  م  ا رَأى ُرو   ُل 

النِِّقيص مْن ِح نَي ابْتَعثَ ُ  اَّللَّ تع اَل ح َّتَّ قَ َبَب ُ  اَّللَّ تع اَل  فقي ل لَ ُ  َه ْل َك اَن َلُِّ ْي ا عْه د رو  ل اَّللَّ 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ُم  ْنَخاَل ِم  ْن ِح  نَي َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َمَناِ  ُل   ق  ال  م  ا ر  أى رو   ُل اَّللَّ 

ُتْي ََتُْكهللُا َن الشَِّعرَي غرَي مْنُخ ٍل    قال  ُكنَّا ابْ َتعَثُ  اَّللَّ تَ َعاََل َحَّتَّ قَ َبُب  اَّللَّ تعاَل  َفِقيَل لُ   َكْيَ  ُكن ْ
ُفُخُ   فَ َيطرُي ما طارَ   رَُّْناُه. رواه البخاري.  وما بَِقي ث َ َنْطُحَنُ  ونَ ن ْ

ُز اْلُ َّاَرى  َوُهَ   «  النَِّقيِّ » ق ل    ه  بفتح الن ن وكَر القار وتشدُد الياِء. وُهَ  اْلُب ْ
ُه    بث  اٍء ُمثَ هللاَّثَ  ٍة  ُثَّ رَاٍء ُمَش  دََّدٍة  ُثَّ ايٍء ُمثَ نَّ  اٍة ِم  ْن حت    ُثَّ ن   ن  َأْي  « ثَ رَُّْ نَ  اُه » ال  دَّْرَمُك  ق ل     

 هللَاهللْاناُه وَعَجنَّاُه.ب َ 
 ذئةظةة   ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()و ذ سةهلَى كورَى سةةعدى  

سودايَى مةزن هنارتى هةتا سودَى برية دةس سو نانَى ئارَى سفر نةديتية، طوتنَى هةوة 
موسلةك هةةبوون؟ طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى       ()ثَيغةمبةرَى سةودَى   دةمَيل سةر 

()  سودايَى مةةزن هنةارتى هةةتا سةودَى بريةة دةس سةو موسلةك نةديتيةة،          ذئةظة
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هَى نةموسل كرى دسوار؟   طوى: مة دهَيرا و مة ددا باى يَى د ةطوتيَن: ثا هةوة ضاوا ج
 فرى د فرى و يَى د ما مة تةر دكر و مة دكرة هةظري.

َّ هللاِّ  -497 َِ َرَد َرُو  ُل اَّللَّ    عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ذاَو وعن أيب ُهُر رَة ري ي اَّللَّ عن   ق ال  
هللَاٍة  فَِإذا ُهَ  وَِيب بٍِّْر وُعَمَر ريي اَّللَّ عنهم ا  فق ال   َرَجَُِّم ا ِم ْن بُ ُي ِتُِّم ا ه ِذِه » َُ ْ ٍم َأْو لَي ْ ِْ م ا َأ

ََّاَعَة  . قاَل  « ال َرَجِن الَّذِ » قاال  اْلُ ُع اي َرو َل اَّللَّ ِْ ََ ي بَِيِدِه   َِ َرَجُِّما. َوأَِ  والَِّذي نَ ْف ِْ ي َأ
فَقاما َمَعُ   فَأََت  رَُجالا ِمَن اََْنصاِر  فَِإَذا ُه َ  لَ ْيَه ا بيت ِ   فَ هللَامَّ ا رَأَتْ ُ  اِ َرَأُة قالَ ْ   َمْرَحب اا « ُق ما 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   َُْن ُفالٌن » َوَأْهالا. فقال ِا َرُو ُل اَّللَّ  تَ ْعذِ « َأ َْ ُب لََنا اِاَء  قاَلْ   َذَهَب َُ
َّ  اِحبَ ْيِ   ُثَّ ق  اَل  اْلَْم  ُد َّللَّ   َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َو م  ا ِإْذ ج  اَء اََْنَص  اريص  فَ َنظَ  َر إَل َرُو   ِل اَّللَّ 

ْ  ٌر وُرطَ  ٌب  فق  ال  كُ  َْ  ٌر وَْ َِ  َذ َأَح  ٌد اليَ   ْ َم َأْك  َرَم َأْي  يافاا ِم  ِنِّ ف  اْنطهللاَق َفَج  اَءُهْي ِبِع  ْذٍ  ِفي  ِ  ُب هللاُ   ا  َوَأ
َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   َك َواْلهللَُا َب » اُِْدََُة  فقال َلُ  رُو ُل اَّللَّ  ُْي  فََأكهللُا ا ِمَن الشَّاِة « ِإايَّ َِ َفَذَبَح 

 ََ َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  يب بِّ  ٍر َوِم  ْن ذل  َك الِع  ْذِ  وَش  رِبُ ا. فهللامَّ  ا َأْن َش  بُع ا َوَرُووا ق  ال رو   ُل اَّللَّ 
ِْ َرَجُِّْي ِم ْن » وُعَمَر ريي اَّللَّ عنهما   أَُلنَّ َعْن هَذا النَّعيِي َُ ْ َم الِقياَم ِة  َأ َْ َوالَِّذي نَ ْفَي بَِيِدِه  لَُت

َّاَبُِّْي هذا النَِّعيُي  ْ تَ ْرِجُع ا َحَّتَّ َأ َْ  رواه مَهللاي.« بُ ُي ِتُُِّي اْلُ ُع  ُثَّ 
ا   تَ ْعذُب » قَ ْ ُِ َْ بَِّ ر الع ني « الِع ْذُ  » َأْي  َُْطهللاُب اِاَء الَعْذَب  وُهَ  الطَّيُب. و « َُ

بب  ي اِ  يي وكَ  رِها  ه  ي « اُِْدُ  ُة » وإو  ِّان ال  ذال اِعجم  ة  َوُه    الِِّباَو  ُة  وِه  َي الُغْص  ُن. و 
َِِِِّّّنُي. و  ٍْ ذاُو الهللاَْب. َوالَؤاُل َعْن هذا النِعيي ُوؤاُل َتعِدُد النِِّعَ « اْلهللُا ُب » ال ي ال ُوؤاُل تْ بي

ُ َأْعهللَاُي وهذا اَنصاِريص الَِّذي أَتَ ْ ُه ُهَ  أَبُ  اَِْيثِي بُن الت َّيِِّهان ريي اَّللَّ عن   َكذا جاءَ   وتَ ْعِذٍُب. واَّللَّ
  ُمَبيناا ا رواُِة الرتمذي وغريه.
رؤذةكةَى دةركةةفت،    ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 

دبينيت ئينا طوى: ض هويس ظى  رازى بيتو عومةرى سودَى ذ هةردوويان  ئةبو بةكرى
دةرئَيخسنت؟ طوتس: برسَى يا ثَيغةمبةرَى سودَي، طوى: و ئةز، ئةز ب  هةوةدةمى ذ ماال 

وى كةمة يَى جانَى مس د دةستَى ويدا، وَى ئةزَى دةرئَيخستيم يا هويس دةرئَيخستني، كا 
رابس. دطةل رابوون، هاتنة دةس زةالمةكَى ئةنسارى سةلكَى مةدييَن، ئةو ل مال نةبوو، 

طةوى: كةا فة ن؟     ()ثَيغةمبةةرَى سةودَى    بهَيةت، ر ذنا وى ديتني، طوى: ب سَي دةمَي
طوى: يَى ضوى ئاظا شريس بو مةة بينيةت، وى دةمةى يةَى ئةنسةارى هةاى، بةةرَى سةو دا         

كةس ئةظرؤ  سوثاس بو سودَيو هةردوو هةظالَيت وى، طوى:  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
وان ئينةةا و ذ مةةس مَيظةةان قةةةدر طةةرانرت و ثريؤزتةةر نينةةة، ضةةو ئوي ةةيةكَى قةسةةثان بةةو  

روتةبَيت نةزةربووى و روتةب و قةس  ثَيظة بوون، و طوى: خبون، و كَيرةك هةلطرى، 
يا ب شري نةظةكوذى( بو  ئانكوطوتَي: ه يارى يا ب شري بى ) ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

وان ظةكوشت، ذ وى طيسكى سوارن و ذ وى ئوي ى، و ئةاظ ظةةسوارن، ظَيؤةا ث ةتى تَيةر      
طوتةة ئةةبو بةةكرى و عومةةرى      ()اريس، ثَيغةمبةةرَى سةودَى   سواريس و تَير ظةةسو 

رؤذا دَى سودَى ذ هةردوويان رازى بيت: ئةز ب وى كةمة يَى جانَى مس د دةستَى ويدا، 
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وة هَيتة كرن، برسَى هويس ذ مالَيت هةوة دةرَيخسنت، هةقيامةتَى ثسيارا ظَى سوشيَى ذ 
 وة.ثاشى هويس نةزظريس هةتا ئةظ سوشية طةه تية هة

بَ  ُة ب  ُن غَ  ْزواَن  وك  اَن َأِم  رياا َعهللا      -498 طَبَ نَ   ا ُعت ْ َِ وع  ن ِال  ِد ب  ِن ُعَم  َر الَع  َدويِّ ق  ال  
اَء  وَ  نْ َيا آَذَنْ  بُص ْرٍم  وَولَّ ْ  َح ذَّ ْ َُ ْب َق الَبْصَرِة  َفحِمَد اَّللَّ وأَْث  عهللاْيِ   ُثَّ قَاَل  َأَما بْعُد  فَِإنَّ الدص َْ

َتِقهللُا َن ِمْنها إَل داٍر ال َزواَل َِا  ف انْ َتِقهللُا ا منها ِإالَّ  ا ّاِحُبها  وِإَنُِّْي ُمن ْ َُّبابٌَة َكُصبابِة اإِلِِء ُتصا ص
َْب َرِتُِّي فَِإنَّ ُ  قَ ْد ذُكِ َر لَن ا َأنَّ اَْلَج َر ُُ هللْاَق   ِم ْن َش ِفري َجَه نََّي فَيْه  ى ِفيَه ا َو ْبِعنَي عا م اا ال ِبَرْيِ م ا ٍِ

ِن اْلَنَّ   ُُ ْدركُ  ِة َِ ا قَ ْع راا  واَّللَِّ لَ ُتْمَ نَّ.. َأفَ َعِجب ْ ُتْي   وَلَق ْد ذُكِ َر لَنَ ا َأنَّ م ا بَ  نْيَ ِمْص راَعنْيِ ِم ْن َمص اُر
َعٍة َم َن رَ  ُو  ِل َمَريَة َأْربَِعنَي عاماا  َولََيْأِتنيَّ َعهللَايها َُ ْ ٌم وُهَ  َكِظيٌظ ِمَن الزِِّحاِم  َوَلَقْد رأَُتُ ِن و ابَن و ب ْ

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي مالَن   ا َطع   اٌم ِإالَّ َوَرُ  الشَّ   َجِر  ح   َّت َقرَِح   ْ  َأْش   داقُنا  فاْلتَ َقطْ   ُ  بُ    ْرَدةا  اَّللَِّ 
ّْ  َبَح اليَ  ْ م ِمنَّ  ا  فَش َقْقُتها بْي ِن َوبَ  نَي َو ْعِد ب  ِن مال ٍك فَ  ات ََّزْرُو بِنْص ِفها  َوات َّ  َزر َو ْعٌد بِنص  ِفها  َفَم ا َأ

ََْمَص اِر. وِإِن َأُع  ُذ نَّللَِّ َأْن َأْك  َن ا نَ ْفَ ي َعِظيم اا. وِعْن َد أَ  َبَح َأِم رياا َعهللا   ِمْص ٍر ِم ْن ا ّْ َحٌد ِإالَّ َأ
َِّغرياا. رواُه مَهللاي.  اَّللَِّ 

ه  بب ي الص اد. أي  «  ِبُصْرٍم » ُهَ  مَبدِِّ اََِلِ   َأْي  َأْعهللَاَمْ . وق ل   « آَذَنْ  » ول   
اَء » اِعها َوفَنائِها. وق ل  نْنقط ه   ٍ اٍء مهمهللا ٍة مفت ح ٍة  ُثَّ ذال معجم ة مش دَّدة  ُثَّ « وَولَّ ْ  َح ذَّ

َعة َو  َِ  ريَُة. وق لُ  ُ   « الصص  بابُة » أَل    ِم  دوَدة. َأْي  َو  ُر » بب  ي الص  اد اِهمهللا  ة  وِه  ي البِقيَّ  ُة الَي
ا  . وق ل     و الَِِّظ  يظُ ه    بتش  دُد الب  اِء. َأْي  جْيَمُعه  ا. « َُ َتص  ا ص ُُ ه    « َقرَِح   ْ »  الِّث  رُي اُِْمَتهللا  

  بفتِح القار وكَر الراِء  َأْي  ّاَرْو ِفيَها قُ ُروٌح.
و ذ سالةةدَى كةةورَى عومةةةرَى عةةةدةوى، طةةوى: عةةوتبَى كةةورَى غةةةزوانى، بةةو مةةة   
سوتبةك طوى، و ئةو مريَى بةسرا بوو، حةمدا سودَى كر و ثةسس و مةدحَيت وى كرن، 

طوى: ئةظة و ث تى ظَي: ب راستى دنيايَى ئاطةهدارى ب ضون و نةمانا سو كر، و ثاشى 
ب ئامانيظةة،   ةب لةز يا دضيت و ضو ذَى نةماية كَيمةك نةبيت وةكى وَى كَيما دمينيت

نةة ظةطوهاسةنت بةو وارةكةَى     هَيئةوا سودانَى وَى كوم دكةى، و ب راسةتى هةويس دَى ذَى   
س كار و كريارَيت سو، سو ظةطوهَيزن، ب راستى يا بو مة نةمان بو نةيى، ظَيؤا ب ضَيرتي

هاتية طوتس: كو دَى بةرى ل سةر لَيظا جةهنةمَى بةةردةن، حةةفتَى سةاالن دَى كةةظيت     
َيتة تذيكرن، هويس طوه ني؟  و ب هناطةهيتة بنَى وَي، و ب سودَى ئةظ جةهنةمة دَى 

دةرطةهةةكَى ذ   )مةلبةةنَيت(  تهةردوو دنطَية  دناظبةراراستى يا بو مة هاتية طوتس: كو 
ضل ساالنة، و رؤذةك دَى ب سةردا هَيت دَى تةذى بيةت ذ    يراتيادةطةهَيت بةحةشتَى د

و  ()قةرةبالغَي، و ب راستى مس سو ديت ئةز يَى حةفتَيمة دطةل ثَيغةمبةرَى سودَى 
مة ضو سوارن نةبوو ذ بةلطَيت داران نةبس، هةتا لَيظَيت مة كولبوويس، و مس عةبايةك 

كر و نيظا دسو و سةعدَى كورَى مالكى كةركر، نيظا وى مس د سو وةر ل ناظبةراديت مس 
دى سةعدى، و ئةظرؤ نةهاتية حةتا هةر ئَيك ذ مة يَى بووية مري ل سةر بةاذَيرةكَى ذ  

ب سودَى دثارَيزم كو ئةز ل دةس سو يَى مةزن م، و ل دةس سودَى  باذَيران، و ئةز سو
 يَى بضويك م.
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ُ عنه ا   -499 َرَجْ  لَنا عاِئَشُة ري ي اَّللَّ ِْ ُ عن  قال  َأ ََْشَعريِّ ريي اَّللَّ وعن أيب م و  ا
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ا   هذُن. متفٌق عهللاي .ِكَاء َوِإزاراا َغهللِايظاا قاَلْ   قُِبَض رُو ُل اَّللَِّ 

جلكةةةك و  ()طةةوى: عائي ةةايَى   ()ذ ئةةةبى موسةةايَى ئةشةةعةرى   
د سو وةردكةن( بو مة دةرَيخسنت،  ذ نافكَى ثَيدا ئيزارةكَى ستوير )ئيزار ئةو ثاتةية يَى

 د ظاندا ئةمرَى سودَى كر. ()و طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 
ََ  ْهِي ا وع  ْن َو  عد ب  ن أيب َوقَّ  اٍا. ري  َي اَّللَّ  -500 ََوَُّل الَع  رِب َرَم    ِب عن    ق  ال  ِإِنِِّ 

هللاَ  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي م ا لَنَ ا َطَع اٌم ِإالَّ َوَرُ  اْلُب ْ ِة. َوه ذا َوِبيِل اَّللَِّ  َوَلَقْد ُكنا نَ ْغُزو َمَن رو ِل اَّللَِّ 
َََّمُر. َحَّت ِإْن كاَن َأَحُدِ لََيَبُن كما َتَبُن الشاُة ماَلُ   هللْاٌخ. متفٌق عهللاي .ال َِ 

هللَاِة »  ََُّمُر  نَ ْ عاِن َمْعروفاِن ِم ْن « اْلُب ْ ببي اْلاِء اِهمهللاة وِإوِّاِن الباِء اِ حدِة  وهي وال
  َشَجِر الَباِدَُِة.

طوى: ب راستى ئةز عةرةبَى ئَيكَى  ()و ذ سةعدَى كورَى ئةبى وةققاسى 
دكةر و مةة    ()مة تري د رَيكا سودَيدا هاظَيتى، و مة سةزا دطةل ثَيغةمبةرَى سودَى 

ضو سوارن نةبوو بةلطَيت حوبلَى نةبس و ظَى سةمةرَى )حوبلة و سةمةرة دارن ذ دارَيت 
 ظة نةدطرى.سو ثَيك بودةشيَت( هةتا ئَيك ذ مة دةست نظَيذا وى وةكى ثيساتيا ثةزى 

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي   -501 وع   ن أيب ُهَرُْ    َرَة ري   ي اَّللَّ عن    . ق   ال  ق   ال رو    ل اَّللَّ 
َأْي َم ا « قُ  اتا » ق ال َأْه ُل الهللاصغَ ة واْلَغرُِ ِب  مْع َ   متفٌق عهللاي .« الهللاَُّهيَّ اْجَعْل رْزَ  آِل ُُمَمٍَّد ُق اتا »

دص الرََّمَق.  ََُ  
طوى: يا سودَى رزقَى  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 

و هةوجةى نةسوشةيا سواسةتنَى    هند بيت ثَى بذيسبكة )هةر  قةدارةماال موحةممةدى 
 نةبس(.

وعن أيب ُهَرُْ  َرَة ري ي اَّللَّ عن   ق ال  واَّللَّ ال ذي ال ِإل َ  ِإالَّ ُه َ   ِإْن ُكْن ُ  ََعتِم ُد  -502
ِِ ِمَن اْلُ ِع  وِإْن ُكْنُ  َُشدص اْلَجَر عهللا   َبطْ ِن م َن اْلُ  ِع. َوَلَق ْد قَ َع ْدُو ُْ م اا ِبَِِّبدِ  ََْر ي عهللا  ا

َََّي ِحنَي رَآِن  وَعَرَر ما َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  فَ تَ َب ا  عهللا  َطرُِقِهُي الذي َخُْرُج َن ِمْنُ   َفَمرَّ النَُّّص 
 َِ وَمَب     « اْلَ  ْق »قهللا  ُ   لَب َّْي َك اي رو   َل اَّللَّ  ق ال  « َأن ِه رِّ  » ي  ُثَّ ق  ال  وْجه ي وَم  ا ا نَ ْف

هللْاُ   فَ َجَد لََبناا ا َقدٍح فقال   َِ َل فَاْوَتْأَذَن  فَُأِذَن ِل فَد َِ « ِمْن أَُْ َن ه َذا الهللاَّ َْبُ   » فَات َّبَ ْعُتُ   فَد
اْل ق ِإَل » قهللا ُ   لَب َّْي َك اي رو  ل اَّللَّ  ق ال  « َأن ِه رِّ   »قال ا  َأْهداُه َلَك ُفالٌن َأو ُفالن ة ق ال  

قال  وَأْهُل الصصفَِّة َأيَياُر اإِلْوالم  ال أيَُْوون َعهللا   َأْه ٍل  وال َم اٍل  وال «. َأْهل الصصفَِّة فاْدُعُهْي ِل
ْ َُ تَ نَ   َه  ا َش  ْي اا  وِإَذا أَتَ ْت  ُ  هدَّ  ٌة َأْرو  َل عهللا    َأَح  ٍد  وك  اَن ِإَذا أَتَ ْت  ُ  ّ  دَقٌة بَ َع  َ  ِ َ  ا ِإلَ  ْيِهْي. وَْ اَوْل ِمن ْ

ََ اَءِن ذل َك فَ ُقهللْا ُ   وم ا ه َذا الهللاَّ َْبُ ا َأْه ِل الصص فَِّة   ُكْن َ   َه ا َوَأْش رََكُهْي فيه ا  ف َّاَب ِمن ْ ِإلَْيِهْي وَأ
يب مْن هذا الهللاََّْبِ َشْربَةا أَتَ َق َّى ِ َا  فَِإذا جاُءوا  ِّ ََ   َأَحقَّ َأن ُأ َأَمرِن  فُِّْن ُ  أَِ ُأْعِط يِهْي  وم ا َع

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ب د . ف أَتيتُ ُهي  َُُِّْن مْن طَاَعِة اَّللَّ وطَاَع ِة رو  ل    ْ هللُاَغِن مْن هذا الهللاََّْبِ  ْو َأن ُب ْ
ُهْي ِمنَ  ََ ََْاِل ُذوا  َِ قهللا ُ   « اي َأن ِه رِّ   » اْلبَ ْيِ  قال   فَدَعْ تُ ُهْي  فَأقْ بَ هللُا ا واْوتْأَذن ا  فََأِذَن ُِْي َوَأ

ْذُو اْلَقَدَح َفَجَعهللْا  ُأْعِطيِ  الرَُّج َل فَيْش َرُب « ِْذ فََأْعِطِهْي » لَب َّْيَك اي رو َل اَّللَّ  قال   َِ قال  فََأ
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دص َعهللا  يَّ اْلَق  دَح  ح  َّتَّ َح  َّتَّ َُ   ْرَوى  ُثَّ ُ  ردص عهللا  يَّ اْلَق  َدَح  فَُأعطي  ِ  ارِ  َر فَ َيْش  َرُب َح  َّتَّ ُ  رَوى  ُثَّ َُ   رُ 
َذ اْلَقَدَح فَ َ َيَعُ  عهللا  َِ َقْد َرِوَي اْلَقْ ُم ُكهللاصُهْي  فََأ ََ َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َو   َُ ِدِه  انْ تَ َهيُ  ِإَل النَُِّّّ 

َََّي  فقال   َِ َوأَنْ َ   بَِقي  ُ » قهللا ُ   لَب َّْي َك اي رو  ل اَّللَّ ق ال  « َأن ِهرِّ » فَ َنَظَر ِإِلَّ فَ تَ َب قهللا ُ  « َأ
فَش  رْب   « اش َرْب » فَ َقَع  ْدُو َفَش رْبُ   فق  ال  « اقْ ُع  ْد فَاْش َرْب » َّ َدْقَ  اي رو   َل اَّللَّ  ق ال  

َْ هللَاِّاا  ق ال  « اْشَرْب » فما زال َُ ُق ُل   فَ َأِرِن » َحَّتَّ قُ هللْاُ   ال َوالَِّذي بعثَك نْلَقِّ ما َأِج ُد لَ ُ  م
 رواه البخاري.« الَفَبهللَاةَ » َدَح  فحِمَد اَّللَّ تعاَل  َوعَّ  َوَشرَب فَأعطْيتُ  اْلقَ « 

طوى: ئةز ب سودَى كةم يَى كو ضو سودا و ثةرستى  ()ذ ئةبى هورةيرة 
نا، و مةس ذ  ديَيت راست و دورست نة ئةو نةبيت، مس ذ برساندا زكَى سةو ب ئةاسَى ظةة   

      ََ برساندا بةر ل سةر زكَى سو دطظاشنت، رؤذةكَى ئةز د رَيكةا وانةدا روين ةتم يةا ئةةو 
ئةةز ديتةيم طرنةذى، و     دةمَيبةر مس را بورى، د ()دةردكةفنت، ثَيغةمبةرَى سودَى 

ََ مس داية ثاشى طوى: يا ئةةبا هةري، مةس     زانى ض ل سةر و ضاظَيت مس ديارة و كا ض د د
ََ يا ثَيغةمبةرَى سودَي، طوى: بطةهة مس، و ضو و ئةز دويظرا ضوم،  ََ ثاشى بة طوى: بة
 كضو د ذؤرظة و دةستويرى سواست، و دةستويريا مس دا و ئةز ضومة د ذؤرظة، هنةدة 

 د ثةرداغةكَيدا ديت، ئينا طوى: ئةظ شرية ذ كريَيية؟ طوتس: بَيظانى يان بَيظانَى بةو  شري
ََ يا ثَيغةمبةرَى سودَي، طوى:  ََ ثاشى بة تة كرة ديارى، طوى: يا ئةبا هري، مس طوى: بة
بطةهة سةلكَى سوففَى وان طازيكة، طوى: و سةةلكَى سةوففَى مَيظانَيةت ئيسة مَى بةوون      

سةدةقةك بو هاتبةا   ئةطةرو كةس و كاران و نة ضو ماال و نة كةسَي، نةدضونة دةس ض
دياريةك بو هاتبا هندةك ذَى رادكر و  ئةطةربو وان دهنارى، و ضو ذَى نةدهةلطرى، و 

يا دى بو وان دهنةارى و ث ةكدار دكةرن، بةو مةس ئةظةة )طازيكرنةا سةةلكَى سةوففَي( يةا           
لكَى سوففَى كةى؟ ئةز ثَيدظيرت بووم نةسوش بوو و مس طوى: ما ئةظ شرية دَى ض ل سة

مس كةةى ئةةز ب    فةرماناهاتس دَى  ئةطةرفرةكا ظى شريى ظةسوم ثَى ب هَيز بكةظم، و 
ََ ض رَيةك نةةبوون دظَيةت طوهةداريا      طةهيتةة مةس   دةمة وان و ما دَى ض ذ ظى شريى ، بةة

زيكرن، بكةم، ئةز ضومة دةس وان و مس طا ()سودَى و طوهداريا ثَيغةمبةرَى سودَى 
ََ روين ةتنة       هاتس و دةستويرى سواسنت، ئينا دةسةتويريا وان دا و ل جهَيةت سةو ذ مةا
ََ يا ثَيغةمبةرَى سودَي، طوى: بطرة  ََ ثاشى بة سوارَي، طوى: يا ئةبا هري، مس طوى: بة
بدة وان، طوى مس ثةرداغ هةلطرى و مس دةست ثَى كر مس ددا زةالمةى ظةةدسوار هةةتا    

بو مس زظرينيت، دا دةمة ئَيكَى دى دا ظةةسوى هةةتا تَيةر    ثةرداغى دا تَير دبوو، ثاشى 
و  ()دبوو ثاشى دا ثةرداغى بو مةس زظرينيةت، هةةتا ئةةز طةه ةتيمة ثَيغةمبةةرى       

هةميا تَير ظةسوارى، ثةرداغ هةلطرى و دانا سةةر دةسةتَى سةو، و بةةرَى سةو دا مةس و       
ََ ََ ثاشى بة  يا ثَيغةمبةرَى سودَي، طوى: ئةز و طرنذى، طوى: يا ئةبا هري، مس طوى: بة

تو يَيت مايس، مس طوى: راست دبَيةذى يةا ثَيغةمبةةرَى سةودَي، طةوى: روينةة سةوارَى و        
ظةسو، ئةز روين تمة سوار و مس ظةسوار، طةوى: ظةةسو، مةس ظةةسوار، و هةةر دطةوى:       
 ظةسو، و مس ظةدسوار هةتا مس طوتى: ئةز ب وى كةمة يَى تو ب حةقيَى هنةارتى ئةةز  
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دا ظَى حةمدا سةودايَى  ضو جها بو نابينم بضييَت، ئينا طوى، كا ني ا مس بدة، مس ثةرداغ 
 كر و ناظَى وى ئينا و يا ماى ظةسوار. مةزن

ِِ رص  -503 ََ رَة  ريي اَّللَّ عن    ق ال  َلَق ْد رأَُْ تُ ِن وِإِنِّ  َن عن أيب هُر وعن ُُمَمَِّد بِن ِورُي
ه  ا َمْغِش  يِّاا َعهللاَ  يَّ  اَّللَّ ّ  هللا  ع عهللاي    وو  هللاي إَل ُحْج  َرِة عاِئَش  َة ري  ي اَّللَّ عنِفيم  ا بَ   نْيَ ِمن ْ  رَبِ رو   ِل 

َْْن ٌن وما يب ِمن ُجُن ٍن  وما يب ِإالَّ اْلُ ُع. رواه  فَيِجيءُ  اْلَائي  فَيَبُن رِْجهللَاُ  َعهللا  ُعُنقي  َوَُرى َأِنِِّ 
 البخاري. 

طوى: ب راسةتى مةس    ()و ذ موحةمةدَى كورَى سريينى ذ ئةبى هوريرةى 
و ماال عائي ةايَى دكةةفتم و    ()مينبةرا ثَيغةمبةرَى سودَى  ل ناظبةراسو ديت ئةز 

مس هاى ذ سو نة، و يَى هاتى دا هَيت ثَى سو دانيتة سةر ستويَى مس و هزر دكر ئةز يَى 
)ئةانكو   دينم و ضو ديناتى ل دةس مةس نةةبوو و ضةو ل دةس مةس نةةبوو بةرس نةةبيت       

 .ةمت و مس ئاطةه ذ سو نةدما(برساندا دك
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي وِدْرُعُ   -504 وعن عائشَة  ريَي اَّللَّ عنها  قَاَلْ   تُ ُ اَِّ رو ُل اَّللَّ 

 مْرُه نٌَة ِعند ُه ِديِّ ا َثالِثنَي ّاعاا مْن َشِعرٍي. متفٌق عهللاي 
ضو بةر دلوظانيا سودَى و  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ عائي ايَى 

ََ وى يَى مهانةكرى بوو   هى.ةسيه منَيت ج بةرامبةريةكَى هدةس جول مةتا
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ِدْرع  ُ  ِبَش  ِعرٍي   -505 وع  ن أَن  ه ري  ي اَّللَّ عن    ق  ال  َرَه  َن النَّ  ُّص 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ِبُْبِز شَ  ّْ بَح » عرٍي  َوِإَهاَلٍة َوِنَخٍة  َوَلَقْد ِعْعُتُ  ُُق  ُل  ومشيُ  ِإَل النَُِّّّ  م ا َأ
َعُة أَبْ َياٍو  َْ ََ  َوِإن َُّهي لَِت  رواه البخاري.« رِل ُُمَمٍَّد ّ  اٌع وال َأْم

ِنَخُة « اإِلَهاَلُة »  ََّ اِئُب. َوال ُة.ِنلن ن واْلاِء اِعجمة  َوِهي  « بَِّر اِمزة  الشَّْحُي الذَّ   اُِتَ َغريِّ
ََ سةو ب جة    ()طوى: ثَيغةمبةرَى سةودَى   ()و ذ ئةنةسى  هى، ةمةةتا

طوهةةورى بةةو  وى يهى و هنةةدة بةةةزَى حةةةليا ةنةةانَى جةة كمهانةةة دانةةابوو، و مةةس هنةةدة 
ََ  ()ثَيغةمبةرى   ماال موحةممةدى نةبوويةل نة ئَيظار سثَيدة نة بوو دطوى: بر، و مس طو

سوارن ثيظانَيية( و. )ئةنةس دبَيذيت( و نةه مال  هةى )ئامانةكَىدناظدا  )ذ سوارنَي( و ساعةك
 هةبوون )ب هذمارا دايكَيت موسلمانان(.

ُهي  -506 ُُْ  وْبعنَي ِم ْن َأْه ِل الصص فَِّة  م ا ِم ن ْ وعن أيب ُهَرُْ َرَة ريي اَّللَّ عن   قال  َلقْد رََأ
 ََ ََّاقنْيِ  َوِمنَها ما رَجٌل َعهللَايِ  رَِداء  ِإمَّا ِإزاٌر وِإمَّا ِك هللُاُغ ِنصَ  ال اٌء  َقْد ربُط ا ا َأْعَناِقهي ِمنَها ما َُ ب ْ

 َُبهللُاُغ الَِّْعَبنِي  فيجمُعُ  بَِيِدِه َكراِهَيَة َأن تُ َرى َعْ رَتُُ . رواه البخاري. 
مس حةفتَى كةس ذ سةلكَى سوفة يَيت ديةتني  طوى:  ()ذ ئةبى هورةيرة 

يَيت هةذار و بَى كةس و  () دمزطةفتا ثَيغةمبةريظة)سةلكَى سوفة: ئةو بوون يَيت 
و ل سةر سةدةقَيت سةلكَى مةدينَى دذيان( زةالمةكَى ذ وان نةبوو عةبايةك ل بوون كار 

بوو، ل ستويَيت سو  سو وةركرنَى بوو يان هةما ثارضةكا ثاتةىدبةر بيت، يان ثاتةكَى 
طرَيدابوون، هندةك ذ وان دطةهةشةتنة نيظةا لنطةان و هنةدةك دطةه ةتنة طوزةكةان، و       

 َيتة دينت.هترسا هندَى شةرمينطةها وى بذ دةستَى سو دهاظَيتنَى دئينا سةرَيك 
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َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   -507 وَو  هللاَّي وع ن عائش َة ري  ي اَّللَّ عنه ا قال    َك  اَن ِف َراُي رو  ل اَّللَّ 
 ِمن أَدٍم حْشُ ُه لِي . رواه البخاري.

ذ كةظلى بوون ب  ()طوى: نظينَيت ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ عائي ايَى 
 روي الوكَيت دارقةسثَى هاتبوونة داطرتس.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -508 وع ن اب ن عم ر ري ي اَّللَّ عنهم ا ق  ال  ُكنَّ ا ُجهللُا و اا َم َن رو  ِل اَّللَّ 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   وَوهللاَّي ِإذْ  جاَء رَُجٌل ِمن اََْنصاِر  فَهللاَّي عهللَايِ   ُثَّ َأدبَر اََْنَصاِريص  فقال رو  ل اَّللَّ 
ِِ ي و ْعُد ب  ُن ُعب ادَة   » وَو هللاَّي   َِ ا اََْنَص اِر  َكْي َ  َأ َّ  هللاِّ  « اَي َأ َّ احلٌ  فق ال رو  ل اَّللَّ  فق ال  

َفق  ام وُقْمن  ا َمَع  ُ   وَ ْ  ُن بْب  َعَة عَش  ر م  ا عهللَاينَ  ا نِع  اٌل َوال « ِم  ْنُِّْي    َم  ْن ُُع   ُدهُ » عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  
َر قَ ْ ُمُ  ِمْن ح ل  حَّتَّ  َِ َناُه  فاْوَتْأ َباِ   َحَّتَّ ِج  ْ َِّ َفاٌر  َوال َقالِنُه  وال ُقُمٌص َّنشي ا تهللاَك ال ِِ

ّْحابُ ُ  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َوَأ  الَِّذُن َمعُ . رواه مَهللاي. دَِ رو ُل اَّللِِّ 
طوى: ئةم دطةل ثَيغةمبةرَى  رازى بيتو ذ ئينب عومةرى، سودَى ذ هةردوويان 

س ظ كرة سةر، ثاشى هاى و يَيت روين تى بوويس، زةالمةكَى ذ ئةنساران  ()سودَى 
طوى: يا برايَى ئةنسةارى برايةَى مةس     ()، ئينا ثَيغةمبةرَى سودَى ضو ث تا سو دايَي

طوى: كى  ()سةعدَى كورَى عوبادةى يَى ضاواية؟ طوى: يَى باشة، ثَيغةمبةرَى سودَى 
وة دَى سةرا دةى؟ ئةو رابوو و ئةم ذى دطةل رابوويس، و ئةم ذ دةهان وَيظة بوويس هةذ 

يس ل بةر مة بوون و قةمنة سوس د ثَيت مة بوون كوالظ ل سةرَيت مة نة نة نةعال و 
ئةم يَيت سةركول و ثَيخاس بوويس( ئةم ل وى ئةردَى ب سوَى دضويس  ئانكوبوون )نة 

هةةةتا ئةةةم هاتينةةة دةس، ئينةةا مرؤظَيةةت سةةو ذ دؤرمانةةدؤرَيت سةةو دانةةة ثةةاش هةةةتا       
 و هةظالَيت وى يَيت دطةل نَيزيك بوويس. ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي أَن    وع  ن ِعْم  راَن ب  ِن اُْلَص  نِي ري  ي اَّللَّ  -509  عنهم  ا  ع  ن الن  ُّ 
رُُكْي َقرِن  ُثَّ الَِّذَُن ُهللاُ َ ي  ُثَّ الَِّذَُن ُهللُا نَ ُهي » قال   ي ْ َّ هللاِّ   الن ُّقال ِعمَراُن  َفَما َأدري ق ال « َِ

َتْش  َهُدوَن  َوَخُ نُ   َن َوال » عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َم  رَّتَ نْي أو ثَ  الاا  َْ ُُ ُثَّ َُُِّ   ُن بَع  َدُهْي قَ   ْ ٌم ُش  هُدوَن وال 
ََِّمُن  َُن َن  َوَُ ْنِذُروَن َوال ُُ ُف َن  َوَُْظَهُر ِفيهْي ال  متفٌق عهللاي .« ُُ ْؤَْ

ذ ثَيغةمبةةرَى   رازى بيةت ةردوويان و ذ عيمرانَى كورَى حوسةةينى، سةودَى ذ هة   
كو وى طوى: ضَيرتينَى هةوة )ضَيرتينَى مرؤظان( سةلكَى سةةردةمَى مةنس    ()سودَى 
ََ سو  –ئةنسار سةلكَى مةدينَى  -)هاريكار و م ةسنت ئةوَيت باوةرى ئينايس و سو و ما

رانى طوى: قوربانى دينَى سو كريس( ثاشى يَيت دويا وانرا ثاشى يَيت دويا وانرا، عيم
دوو جاران طوى يان سَى جةاران، ثاشةى ث ةتى     ()مس نةزانى كا ثَيغةمبةرَى سودَى 

سواسنت، و  ةَيتهَيس دَى ذ نك سو شادةيَى دةن و شادةيى دان ذ وان ناهوان هندةك دَى 
را دكةةن و نةادةن، و حةةذ سةوارن و     باوةرى ثَى ناهَيتة ئينان، و نةةز سيانةتَى دكةن و 
 .وييَى ضَيدكةىيا قةلة ظةسوارنَى دكةن
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َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -510 اي » وع  ن أيب ُأمام  ة ري  ي اَّللَّ عن    ق  ال  ق  ال رو   ُل اَّللَّ 
ُِّ  شر  لَ َك  وال تُ الُم َعهللا   َكَف اٍر  َواب دأ مب ْن  َِ ُْْ ٌر َلَك  َوَأن  ي ْ َِ اْبَن آدَم  ِإنََّك ِإْن تَ ْبُذل الَفبَل 

 وقال  حدُ  حَن ّحيح.  رواه الرتمذي« تَ ُع ُل 
طةوى: يةا كةورَى     ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     () بى ئومامةىو ذ ئة

تو بطرى بو تة سرابة، و لوما  ئةطةرزَيدة بدةى بو تة باشة و ذ تة تو يا  ئةطةرئادةمى 
َيتة كةرن )ض تةو ل دةس سةو بهَيلةى ض سةةمَى ذَى      تة ل سةر قةدةرَى هةوجةييا تة ناه

يَى تو ذ سودانكرنةا وى   تةيَى نَيزيكَى  ثَي بكةدةست ذ وى خبوى دةست سو بَيخى( و 
 .بةرثرس

وعن ُعَبيد اَّللَّ ِبن ُِمَْصٍن اََْنصاِريِّ اْلَْطِميِِّ ري ي اَّللَّ عن   ق ال  ق ال رو  ل اَّللَّ  -511
م  ْن أَّ  بح ِم  نُِّْي آِمن  اا ا ِو  ْرِبِ   مع  ال ا َجَ  ِده  ِعن  دُه قُ   ُو َُ ِم  ِ   »  َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي 

ذاِفريِها. رواه الرتمذي وقال  حدٌُ  حٌَن. نْ َيا ٍِ َا ِحيَزْو َلُ  الدص  َفََِّأَّنَّ
ِ   وِقيَل  َق ِم .« ِوْرِبِ  »  َِ  بَِّر الَني اِهمهللاة  َأي  نَ ْف

طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()َى ئةنسارى دول يَى كورَى ميحسةنةيو ذ عةب
()  سثَيدة و ئةو د سودا )يةان د ملةةتَى سةودا( يةَى     ََ بوو طوى: هةركةسَى ذ هةوة

، هةةروةكى دنيةا   هةةبيت ئَيمس، و د لةشَى سودا يَى ساسلةم، و سوارنا سو يةا رؤذا سةو   
  .هةمى بو هاتية كومكرن و طةه تيَي

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ   -512 وعن عبِد اَّللَّ بن عمرو بِن العاِا ريي اَّللَّ عنهما  َأن رو ل اَّللَّ 
 رواه مَهللاي. « َقْد َأفَ هللَاَح َمن َأوهللَاَي  وَكاَن ِرزُقُ  َكَفافاا  َوقَ ن ََّعُ  اَّللَّ مبَا آاَتُه » وَوهللاَّي قال  

هةردوويان رازى بيت طوى: و ذ عةبدول يَى كورَى عةمرَى كورَى عاسى سودَى ذ 
موسلمان بووى و رزقَى وى ل  طوى: ب راستى ئةو سةرفةراز بوو، يَى ()ثَيغةمبةرى 
 وى بيت، و سودَى وى ب يادايَى رازيكةى. ثَيتظياة و ارددويا قة

اَّللَّ وع  ن أيب ُُمَمَّ  د َفَب  اَلَة ب  ِن ُعبَ ْي  د اََْنَص  اِريِّ ري  ي اَّللَّ عن     أَنَّ  ُ  عَِ  َن رو   ل  -513
و الم  وََك اَن َعْيش ُ  َكَفاف اا  َوقَنِ َن » َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َُ ُق  ُل   َْ رواه « طُ  ََب ِلَم ْن ُه ِدَي ِإَل اإِل

 الرتمذي وقال  حدٌُ  حَن ّحيح.
كو وى طول  ()و ذ ئةبى موحةممةدى فةزالةيَى كورَى عوبةيدَى ئةنسارى 

ؤز بيةةت وى )ب سوشةةى بيةةت( يةةَى هاتيةةة  دطةةوى: ثةةري ()ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى بةةوو 
، و ب يا سودَي وى بيت ثَيتظياو  قةدارةدويا ل راستةرَيكرن بو ئيس مَي، و رزقَى وى 

 .دايَي رازى بيت
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َُِبيُ   -514 وعن ابن عباٍس ريي اَّللَّ عنهما قال  كان رو ُل اَّللَّ 

ْب  ز الشَّ  ِعرِي. رواه الرتم  ذي الهللاَّيَ  اِلَ اُِتَ َتاِبَع  َة طَ   ُِ ْب  زِِهْي  ُِ اِوايا  َوَأْههللاُ  ُ  ال جَيِ  ُدوَن َعش  اَء  وََك  اَن َأْكثَ   ُر 
 وقال  حدٌُ  حٌَن ّحيح.
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 () سودَي طوى: ثَيغةمبةرَى رازى بيتذ ئينب عةبباسى، سودَى ذ هةردوويان 
خبون، و نانَى دوية ئَيك برسى دنظسنت ضو شية نةبوون ل و سةلكَى ماال وى شةظَيت 

 هى بوو.ةوان باراثرت يَى ج
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َك اَن ِإَذا  -515 وعن فَباَلَة بِن ُعبَ ْيٍد ريي اَّللَّ عن   َأن رو ل اَّللَّ 

ّْ  حاُب الصص  فَِّة َح  َّتَّ   َُ ُق   َل َّ  هللاَّ  ِنلنَّ  اِس خَِ  رص رَِج  اٌل ِم  ْن قَ  اَمِتِهْي ا الصَّ  الِة ِم  َن اَْلَصاّ  ِة َوُه  ْي َأ
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي اْنَص رِر ِإلَ ْيِهْي  فق ال   ََْاِننُي  فَِإَذا ّهللا  رو  ل اَّللَّ  ََْعَراُب  ُهُؤالِء  لَ ْ  » ا

ََْحبَ ب ْ ُتْي َأْن تَ  ْزداُدوا فَاقَ ةا َوَحاَج ةا  رواه الرتم ذي  وق ال ح دٌُ  « تَ ْعهللَاُم َن ما َلُِّ ْي ِعْن َد اَّللَّ تع اَل  
َُّة  » ّحيٌح.  اْلَفاَقُة واْلُ ُع الشَّدُُد.«  اَْلصا

نظَيةذ   () طوى: ثَيغةمبةرَي سةوديَ  ()و ذ فوزالةيَى كورَى عوبةيدى 
زةالم ل سةر نظَيذَى ذ برساندا ل بةذنا سةو دكةةفنت، و    كيكا سةلكى دكر، هندةاهبةر

 ئةطةرئةو سةلكَى سوففَى بوون، هةتا كوضةرة عةرةبان دطوتس: ئةظة يَيت دينس، ظَيؤا 
 ئةطةةر دكر دزظرى بةرَى سو ددا وان و دطةوى:  س س نظَيذ  () سودَي ثَيغةمبةرَى

زكةن هةذارى و هةوجةةييا  هويس بزانس كا هةوة ض ل دةس سودايَى مةزن هةية، دا حة
ََ ب  َيت.ههةوة ثرت 
َّهللاِّ   -516 ِِْقداِم بن مْعِد َُِِّرب ريي اَّللَّ عن  قال  ِععُ  رو ل اَّللَّ  وعن أيب َكرَيََة ا

ُّ هللْابُ » ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َُق ُل   َْ ِب اب ن آدَم ُأُك الٌو ُُِقْم َن  ُ   َما مَ  آدِمي  ِوَعاءا َشرِّاا ِمْن َبطِن   ٍِ
  ِ َِ  «.فِإْن َكاَن ال َُماَلَة  فَثهللُاٌ  لَطَعاِمِ   وثُ هللُاٌ  ِلشراِبِ   َوثُ هللُاٌ  لِنَ َف

  َأْي  ُلقٌي.« ُأُكالٌو » رواه الرتمذي وقال  حدُ  حَن. 
طوى: مس طةول   ()و ذ ئةبى كةرميةيَي، ميقدامَى كورَى مةعدى يةكربى 

دطوى: مرؤظى ئامانةك ثر نةكرية سرابرت ذ زكةَى سةو،    ()ثَيغةمبةرَى سودَى بوو 
هةةر دَى ذ وان ثاريةان    ئةطةةر ضةند ثاريةك بةسى مرؤظينية ث تا سو ثةَى رابطريةت،   

 ، و سَيك بو بَيهنا وىبيت بوريت، ب  سَيك بو سوارنا وى بيت، و سَيك بو ظةسوارنا وى
 .بيت

اََْنَص   اِريِّ اْل   ارثيِِّ ري   ي اَّللَّ عن     ق   ال  ذََك   َر وع   ن أيب ُأَماَم   َة ِإاَيِس ب   ِن ثَ ْعهللَابَ   َة  -517
َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ   نْ َيا  فق   ال رو   ل اَّللَّ  َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو  هللاَّي ُْ م   اا ِعْن   َدُه ال  دص ّْ  حاُب َرو    َل اَّللَّ  َأ

َْ  َمُع َن   ِإنَّ اْلبَ  َذاَذة ِم  ن اإِلَيَ  ان ِإنَّ » وَو  هللاَّي   َْ  َمُع َن   َأال َت ُْع  ِن  « اْلبَ  َذاَذَة ِم  َن اإِلَيَ  انِ  َأال َت
 الت ََّقحصَل. رواه أب  داود.

ِر الهللاِّبَ  اِس «  اْلبَ  َذاَذُة »  ِِ اَلنِي اُِْعجَمتَ   نْيِ  َوِه  َي َراثَ  ُة اَِي ْ َ  ِة  َوتَ   ْرُك فَ  ا ِنْلبَ  اِء اَُِ حَّ  دِة َوال  ذَّ
ُُِش نََة فَِباْلَقاِر واْلاء  قال َأْهُل ال« الت ََّقحصلص » وَأمَّا  هللاصَغة  اُِتَ َقحِّل  ُهَ  الرَُّجُل اْلَياِبُه اْلهللاِد ِمْن 

  اْلَعْيِش  َوتَ ْرِك الت ََّرفَِّ .
 ()و ذ ئةبى ئومامة، ئيياسَى كورَى سةعلةبة يةَى ئةنسةارى يةَى حارسةى     

رؤذةكةَى بةحسةَى دنيةايَى ل دةس كةر، ئينةا       ()طوى: هةةظالَيت ثَيغةمبةةرَى سةودَى    
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طوى: هَى طوهَى سو بدةنَي، هَى طوهَى سو بدةنَي، ب راستى  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
 سو شكاندن د جلكاندا ذ باوةريَيية، ب راستى سو شكاندن د جلكاندا ذ باوةريَيية.

َّ هللاِّ   -518 وعن أيب عبِد اَّللَّ جابر بن عبد اَّللَّ ريي اَّللَّ عنهما قال  بَ َعثَ َنا رو  ُل اَّللَّ 
ْ ُع عَ  َْ َِ ِج َرانا ِم ْن  ْ هللَاْيِ  وَو هللاَّي َوَأمَّ َر َعهللَاينَ ا َأَن ُعبَ ْي َدَة ري ي اَّللَّ عن    نتَ هللَاقَّ ي ِع رياا ِلُق َرٍُْش  َوزَّوَد َْ ٍر 

ُتْي َتْصنَ ُع َن ِ َا   قال  َْرةا  َفِقيل  َكْي  ُكن ْ ْرةا َْ َرُه  َفَِّاَن أَبُ  ُعبَ ْيدَة ُُ ْعِطيَنا َْ َّنََصصَها َكَم ا  جِيْد لََنا َغي ْ
اْلَ َبَخ  ُثَّ ََيَصص الصَُّّص  ُثَّ َنْشَرُب َعهللَايَها ِم َن اَِ اِء  فَ َتِِّْفينَ ا َُ ْ َمنَ ا ِإَل الهللاَّْي ِل  وُكنَّ ا َنْب ِرُب ِبِعص يِِّنا 

الَبْحِر كَهي ْ َ ِة الَِِّثي ِب  نَ بُ هللاصُ  ِنَِاِء فَ َنْأُكهللُاُ . قال  واْنطهللََاْقَنا عهللا  وَاِحِل الَبْحِر  فُرفَن لَنا عهللا  واِحلِ 
تَ ٌة  ُثَّ ق ال  ال  ب ْل ْ  ُن رُو ُل  بَ  َر  فق ال أَبُ   ُعبَ ْي َدَة  َمي ْ َناُه فَِإذا ِهي َدابَّ ٌة تُ ْدع  الَعن ْ البخي  فَأَتي ْ

َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي  وا و بيِل اَّللَّ  وقَ ِد اْي طُِررُْت َفِّهللاُ  ا  فََأَقْمنَ ا عهللاَ  ْي ِ  َش ْهراا  َوَ ْ ُن رُو ِل اَّللَّ 
نَّا  ولَقْد رَأَُتُ َنا نَ ْغرَتُِر من وْقِب َعْيِنِ  نْلِقالِل الدصْهَن ونَ ْقَطُن مْن ُ  اْلِف َدَر َك  الث َّْ ِر َأو  َثالُااَئة  حَّتَّ عَِ

 كَقْدِر الث َّْ ِر.
َِ  َذ ِمنَّ  ا أَبُ    ُعبْي  َدَة َثالثَ  َة َعَش  َر رَُج  الا فَأقْ َع  َدُهي َِ  َذ ِي  هللَاعاا م  ْن َأْي  الِعِ   وَلَق  ْد َأ ا وقْ  ِب َعْينِ  ِ  َوَأ

َِ ِم ْن ْْلِم ِ  َوَش اِئَق  َفهللامَّ ا ق ِدمَنا ا نَ ا فَأقَاَمَها ُثَّ رََحَل َأْعَظَي بَِعرٍي َمَعَنا فمرِّ مْن حَتِْتَها َوتَ َزوَّْد ِدُِنَ َة أَتَ ي ْ
َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َفذْكَرَِ ذلَك ل   َرَج ُ  اَّللَّ َلُِّ ْي  فَ َه ْل مَعِّ ْي » فقال   رو ل اَّللَّ  ِْ ُه َ  ِرْزٌ  َأ

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ِمْنُ  فََأَكهللَاُ . رواه مَهللاي.« ِمْن ْْلِمِ  َشيء فَتْطِعُم َِ     فََأْروهللْاَنا إَل رو ل اَّللَّ 
ر اْليي وفتِحها  «  اِْلَراُب »  َِ َّنََصصَها » والَُِّر َأْفصُح. ق ل   ِوعاء ِمْن ِجهللْاٍد َمْعُرور  َوُه  بَِّ
» التَّ  لص ِم  َن الرَّْم  ِل  « َوالَِِّثي  ُب » َوَرُ  َش  َجٍر َمْع  ُرور ََتُْكهللاُ  ُ  اإِلب  ُل. « واْلَ  ْبَخ » بف  تح اِ  يي « 

اْلِ َراُر. « َوالِق الُل » بفتِح ال اِو وِإوِّان القاِر وبعدَها نء م حدٌة  َوُه  نقرة العنْي «  والَ ْقُب 
بتخفي  ِ  اْل  اِء أْي جع  َل عهللاي    « رََح  َل الَبِع  رَي » بَِّ  ِر الف  اِء وف  تح ال  دال  الِقط  ُن. « والِف  َدُر » 

 نلشنِي اِعجمِة والقاِر  الهللاَّْحُي الَّذي اقْ ُتِطَن ليَقدََّد ِمْن   واَّللَّ أعهللاي.« اْلَ َشائق » الرْحَل. و 
 رازى بيةت ذ هةةردوان  سةودَي  عةبدول يى، جابرَى كورَى عةبدول يى  و ذئةبى

ل سةر مة كرة  ()ئةم هنارتني و ئةبى عوبةيدة  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 
ئةمري، بطةهينة كاروانةكَى قورةي ييان، و تويركةكَى كةظلى يَى قةسثان دامة، ضو يةَى  

ََ       ىدى نةديت بدةتة مة، ئةبو عوبةيدة قةس  قةسة  دا مةة، ئَيكةَى طةوتَي: هةةوة ض 
دكر؟ طوى: مة دمَيذى هةروةكى بضويك دمَيذيت، ثاشى مة ئاظ ب سةردا ظةدسوار، تَيرا 
مة دكر رؤذا مة هةتا ب شةظَي، و مة دارَى سو ل بةةلطا ددا و ثاشةى مةة ب ئةاظَى تةةر      

وةكى طرةكَى مةزن  ت تةك : و ئةم ضوينة بةر رةسَى دةريايىدكرن و مة دسوارن، طوى
ل بةر رةسَى دةرياى بو مة بلند بوو، ئةم هاتينة دةس مة ديت جانةوةرةكةة دبَيةذنَي:   

، بةلكى ئةم  يَى مرارة( ثاشى طوى: نْة ئانكوطوى: يَى مرية ) ىعةنبةر، ئةبو عوبةيدة
، و د رَيكا سودَيدا، و هويس يَيت نةضةار بةوويس خبةون،    ()قاسدَيت قاسدَى سودَيينة

بةوويس، و مةة سةو ديةت     ظةكَى مة دسوار، و ئةم سَى سةد بوويس، هةتا ئةم قةلةةو  هةي
مة ذ كوركا ضاظَيت وى دةردئَيخست، و مة ثارضة ذَيظةدكرن وةكى طاى  جةرَيت روينى

سَيزدة زةالم ذ مة برن دانانة سوارَى د كوركا ضةاظَى   ىيان تةمةى طاى، ئةبو عوبةيدة
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بلندكر، ثاشى حَي رتا ذ هةميان مةزنرت دطةل مة ئينا ويدا، و ثةراسيةكا وى هةلطرى و 
ئةةم هاتينةة    دةمةيَ هاذؤى د بنرا ضو، و مة تيظةةرَيزك ذ طوشةتَى وى بةو سةو بةرن، و      

و مة ئةو بو طوى، ئينا طوى: ئةةو   ()مةدينَى ئةم هاتينة دةس ثَيغةمبةرَى سودَى 
وى دطةل هةوة هةية  َيخستى، ئةرَى ت تةك ذ طوشتَىئرزقةك بوو سودَى بو هةوة دةر

  هنارى ئينا سوار. ()بدةنة مة؟ مة هندةك ذَي، بو ثَيغةمبةرَى سودَى 
َّ هللاِّ  عُ  -519 وعن َأْعَاَء بْنِ  َُزَُِد ريي اَّللَّ عنها قال   كاَن ُك يص قِم يِص رو  ل اَّللَّ 

ِغ رواه أب  داود  والرتمذي  وقال  حدُ  حَن.  ّْ  َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ِإَل الرص
ُغ »  ّْ ََّاِعِد.« الرص  نلصاِد والرصْوُغ نلَنِي أَُباا  هَ  اُِْفِصُل بنْي الَِّ ِّ وال

طةوى: هضةكَى قةميسةَى ثَيغةمبةةرَى سةودَى       ()و ذ ئةمسائا كضا يةزيدى 
() .ل سةر بازنَى دةستَى وى بوو  

َِّ ُكنَّا َُ  ْ م اْلَْن َدِ   -520 َ ِْف ُر  فَ َعرَي ْ  ُكْدَُ ٌة َش دَُدٌة وعن جابر ريي اَّللَّ عن  قال  ِإ
َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي فقال ا  َهِذِه ُكْدٌَُة َعَريْ  ا اْلَْنَدِ . فقال   ِزٌل » فجاُءوا ِإَل النُِّّ  َِ  َِ « َأ

َِ ذَ  ٍم ال نَ ُذوُ  َذَواق اا  فََأ َجٍر  َولَِبثْ َنا َثالثَ َة َأايَّ َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  ُثَّ قَاَم وَبْطُنُ  مْعص ٌب ٍِ النَّ ُّص 
ِِْع ل  َفبَرب فعاد َكثيباا َأْهَيَل  َأْو َأْهَيَي.  ا

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ     فقهللا  َ   اي رو   َل اَّللَّ ائْ  َذن ِل ِإَل البي  ِ   فقهللا  ُ  الْم  َرَأِت  رَأَُْ  ُ  ِنلنَّ  ُِّّ 
ٌر ِفِعْن   َدَك َش   يٌء   ٍُْ  الَعنَ   اَ    وَو   هللاَّي َش   ْي اا م   اا ذل   َك ّ   ب ْ فقال      ِعن   ِدي َش   ِعرٌي َوَعنَ   اٌ   فَ   َذ

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َوالعِج نُي قَ ْد  وَطَحْنُ  الشَّ ِعرَي َح َّتَّ َجَعهللْانَ ا الهللاح َي ا البُ ْرَم ة  ُثَّ ِجْ  ُ  الن َُّّ 
.ُِ َََاِاِّ َقد َكاَدَو تَ ْنِب َر والبُ ْرَمُة بنْيَ ا ََ   اْنَِّ

فَ ذََكرُو ل   « َكْي ُه َ   » طَُعيٌِِّي ِل فَ ُقْي أَْن  اي رو َل اَّللَّ َورَُجٌل َأْو رَُجالِن  قال  فقهللاُ   
َ ا ال تَ ْن زِع البُ ْرَم َة  وال اْلُب ْ َز ِم َن الت َّنص  ِر َح َّتَّ آَِت » فقال   َِ « ُق ُم  ا » فق ال  « كِثري طيب  قُ ل 

هللْا ُ  َِ َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي  فق   ام اَُِه   اِجُرون َواََْنَص   اُر  فَ   َد عهللايه   ا فقهللا      َوْْحَ   ِك َج   اَء الن   ُّص 
ُِهللا ا َوال َتَباَغُط ا » َواَُِهاِجُروَن  َواََْنصاُر َومن َمَعهي  قال   هل وأََلَك   قهللاُ   نعي  قال   اْد

َِ   ُر اْلُب ْ   َز  َوجْيَع   ُل عهللاي   ِ  الهللاح   َي  وُخَمِِّ   ُر البُ ْرَم   َة والت َّنص   «  َِ   َذ ِمْن   ُ   َوُُ َق   رُِِّب ِإَل َفَجَع   َل َُِّْ  َر ِإذا َأ
ُر َوَُ ْغرُر َحَّتَّ َشِبُع ا  َوبَِقَي ِمن   فقال   َِ َحاِبِ  ُثَّ َُ ْنزُِع فَ هللَاْي َُ َزْل َُِّْ ّْ ُكهللِاي هَذا َوَأهدي  فَِإنَّ » َأ

ََْاَعٌة  ُهْي  َّابَ ت ْ   متفٌق عهللاي .« النَّاَس َأ
بب ي الِّ ار وِإو ِّان ال دال ونلي اِء اِثن اة حت    َوِه َي ِقْطَع ٌة «  َعَرَي   ُكْدَُ ٌة » قَ ْ ُل   

ِِ ال َُ ْعَمُل فيها اْلَفْأُس.  ََْر ُّهللْاَبٌة ِمَن ا َّارْو « َواْلَِِّثيُب » َغهللِايَظٌة  هللُاْ  َتلص الرَّْمِل  واَُِراُد ُهَنا   ّْ َأ
َََاا »و «. َأْهيَ    َل » تُ    رانا ِِعم    اا  َوُه    َ  َمْع    َ   َه    ا الِق    دُر. و «  ا ََْحَج    اُر الَّ    يت َُُِّ     ُن َعهللَاي ْ » ا

بفتِح اْلاِء اِعجم ة « اْلَمُص »اْلُ ُع  وه  بفتِح اِيي. و«  اَِجاَعُة » تَ َزاَ ُ ا. و «  َتَباَغُط ا 
بب ي الب اِء  َتص غري بَ ْهَم ة  َوِه َي «  اْلبُ َهيَم ةُ »انْ َقهللَاْب ُ  َورََجْع ُ . و«  اْنََِّف ْأُو » واِيي  اْلُ ُع. و 

َصْؤر »هي الَّيت أَِلَفِ  اْلبْيَ . و«  الدَّاِجُن »اْلعَناُ  بفتح العني و  الطََّعام الَِّذي ُُْدَع  النَّاُس «  ال
َّ  َمْتُ  وَ « ب  َك َوب  َك » أي تَ َع  ال ا. َوقَ ْ ِ  ا « َح  ي ََّهال»إَلَْي    َوُه  َ  ُنْلفاِرو  يَِّة  و ا َِ َو  ب َّْتُ   ََن ََّه  ا َأي  
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َها َما َأَكَرم اَّللَّ ُوبحانَُ  وتعاَل ِبِ  نَِبيَّ ُ   في عهللَاي ْ اْعتَ ْقَدو َأنَّ الَّذي عندَها ال َُِّفيهي  فَاْوَتْحَيْ  ِو
َق » َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ِمْن هِذِه اُِْعِجَزِة الظَّاِهرِة وارَُِة اْلَباِهَرِة.  َقاُل أَُباا  َأي  بَصَق  َوُ ُ « بََ

ِِْغرفَ ُة. « اْقَدحي » بفتح اِيي  قَصد. و « َعَمد » بَزَ  َثالُث ُلَغاٍو. و  ِِْقَدح ُة  ا َأي  اغِرا  وا
َّْ ٌو. واَّللَّ أعهللاي.« َتِغخص »و    َأي ِلَغهللَاَياِ َا 

َى ئةرد دكوال، ئةردةكَى جهطري بةو  طوى: مة رؤذا سةندةك ()و ذ جابرى 
 جهطريةكةةَى بةةو مةةة د سةندةكَيةةدا طةةوتس:  ()تنةةة دةس ثَيغةمبةةةرى مةةة دةركةةةفت، ها

ذ براساندا ، ثاشى رابوو و وى )دناظ سةندةكَيدا( دةركةفتى، طوى: ئةز دَى ضمة سوارَي
طرَيةدا بةوو، و سةَى رؤذان ئةةم مةايس مةة تةام نةةكرة سوارنةةكَي،          سةو  زكَى بةر ل سةر 

تةةظر هةةلطرى، و دانةايَى بةوو طرةكةَى نةةرم، مةس طةوى: يةا           ()ثَيغةمبةرَى سةودَى  
ثَيغةمبةرَى سودَى دةستويريا مس بدة بضمة مال، مس طوتة كابانيا سو: مةس ت ةتةك ل   

دةس تة ل  َي سوارنَيكَي ان، ت تةك ةَيتهسةبر ل سةر نا ()دةس ثَيغةمبةرى ديت 
ه هةظريكر ةشت، و جه و طيسكةكا ل دةس مس، مس طيسك ظةكوةهةية؟ طوى: هندةك ج

و هةةظري يةَى نةةرم     ()و مة طوشت كرة قازانَي، ثاشى ئةز هامتةة دةس ثَيغةمبةةرى   
بووى و طوشت نَيزةكة ضَيببيت، مس طوى: سوارنوكةك )سوارنةكا كَيم( مس يا هةى، يا 

س، طوى: سوارن ضةندة؟ مس بو ثَيغةمبةرَى سودَى تو و زةالمةكَى دى يان دوو زةالم راب
نا طوى: طةلةك باشة، بَيذة كابانيا سو ب  قازانَى نةدانيت و نانى ذ تةةنويرَى  ، ئيطوى

ظةنةكةى هةتا ئةز دهَيم، و طوى: رابس، هاريكار و م ةستى رابوون، ئةةز ضةومة دةس   
و هاريكار و م ةستى و  ()كابانيا سو، مس طوتَي: وةى سوَ ب سةرنةكَي، ثَيغةمبةر 

، طوى: ثَيغةمبةرى ثسيارا سوارنَى ذ تة كر؟ مس طوى هاتسهةمى يَيت دطةل وان ئةظة 
ضَينةكةن، دةست هاظَيتى نان ثةرى ثةرى دكةر و     قةرةبالغَيبةلَي، طوى: هةرنة ذؤر، و 

طوشت د دانةا سةةر، و ب سةةر تةةنويرَى و قةازانَى دادا دةمةَى ذَى رادكةر، و دا نَيزيكةى         
دكر هةتا هةمى تَير بوويس و  هةظالَيت سو كةى، و بةردةوام نان ذَيكظةدكر و طوشت تَى

 ذَى ماى، ئينا طوتة مس: ظَى خبو و بكة ديارى ب راستى سةلكَى برسى بووى.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي مَخَصاا  فَاْنََِّف ْأُو  َّا ُحِفَر اْلَْنَدُ  رَأَُُ  ِنلنُِّّ  وا رواٍُة  قال جابٌر  

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي مَخَصاا َشِدُداا.ِإَل اْمَرَأِت فقهللا   هل ِعْنَدِك َشْيء  فَ  ُُْ  ِبرو ل اَّللَّ   ِإِنِِّ رََأ
ٍْتُ َها  َوَطحن  ِ  الشَّ  ِعري  َّ  اٌع ِم  ْن َش  ِعرٍي  َولَنَ  ا بُ َهْيَم  ٌة  داِج  ٌن فَ  َذ َرَج  ْ  ِإِلَّ ِج  رانا ِفي  ِ   ِْ فََأ

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  فَ َقاَل ْ    ال فَ َفَرَغْ  إَل فَ َراِغي  َوَقطَّْعتُ َها ا بُ َرمِتَها  ُثَّ َولَّْيُ  إَل رو ل اَّللَّ 
ٍَْن ا تفبْحِن برو ََ اَرْرتُُ  فقهللا ُ  اي رو  ل اَّللَّ  َذ تُ   َف َّهللاِّ  ُع َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي وم ن مَع ُ   فج  ْ  ل اَّللَّ 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   َّ اعاا ِم ْن َش ِعرٍي  فَ َتع اَل أَنْ َ  َونَ َف ٌر َمَع َك  َفَص اَح رو  ل اَّللَّ  بُ َهيَمةا لََنا  َوَطَحْنُ  
َّ  هللاِّ  عُ « ْن  َد   ِإنَّ ج  ابراا ق  ْد ّ  َنن ُو  ْؤراا َفَح  ي ََّهال  بُِّ  ْي اَي َأْه  َل اْلَ » وَو  هللاَّي فق  ال   فق  ال الن  ُّص 
َّ هللاِّ  عُ «. ال تُ ْنزُِلنَّ بُ ْرَمَتُِّْي َوال َُتِْبُزنَّ عِجيَنُِّْي َحَّتَّ َأجيَء » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   َفِجْ ُ   َوَج اَء النَّ ُّص 

َّتَّ ِجْ  ُ  اْم َرَأِت فقال ْ   بِ ك َوبِ َك  فقهللا ُ   قَ ْد فَ َعهللْا ُ  الَّ ِذي قُ هللْا ِ . َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُْق ُدُم النَّ اَس  َح 
َق ِفيِ  ونَرَك  ُثَّ َعَمَد ِإَل بُ ْرَمِتنا فَ َبَصَق َوَنَرَك  ُثَّ قال   ََ َرَجْ  عجيناا فَب ِْ ابَزةا فهللْاَتْخبْز » فََأ َِ ادُْع 



 254  طا كيَرهاتى و راستكارانميَر

َََكهللاُ   ا َح  َّتَّ َترُك   ُه َواَ َرفُ   ا  «  ه  ا َمع  ِك  َواقْ  َدِحي ِم  ْن بُ   ْرَمِتُِّي َوال تَ ْنزلُ  َِ  ُي ِنَّللَّ  َوُه  ْي أَلْ  ٌ   فَُأْق
  .وِإنَّ بُ ْرَمتَ َنا لََتِغخص َكَما ِهَي  َوَأنَّ َعِجينَ َنا لَيْخَبز َكَما ُه َ 

ديدا يا وى: جابرى طوى: دةمَى سةندةك هاتية كوالن مس برسةك  ظةطَيرةكاو د 
ديةةت، ئةةةز زظرميةةة دةس كابانيةةا سةةو و مةةس طةةوتَي:   ()َى دةس ثَيغةمبةةةرَى سةةودل 

ديةت،   ()دةس تةة هةيةة مةس برسةةكا زَيةدة ل دةس ثَيغةمبةةرَى سةودَى        ل ت ةتةك  
كَى سودانكرى مة هةبوو، ةهى تَى بوو، و جانةوةرةَيخست منةكا جئتويركةك بو مس دةر

مس ظةكوشت، س س بوو و مس طوشت هويركرة د قازانا وَيدا، ثاشى مس ث تا سو دايَى 
و  () طوى: مس دطةل ثَيغةمبةرىكابانيا مس  ()دا بضمة دةس ثَيغةبةرَى سودَى 

يَيت دطةل شةرمزار نةكة، ئةز هامتة دةس، ب نهَينيظة مس طوتَي: يا ثَيغةمبةرَى سودَى 
هى مة يَى هَيةراى، تةو و ضةةندةك    ةجانةوةركوكةكَى سو يَى ظةكوشتى، و منةكا ج مة

كرة طازى و طوى: طةةَ سةةلكَى سةنةدةكَى جةابرى      ()دطةل تة وةرن، ثَيغةمبةرى 
طوى: قازانا سو نةدانس و نةانَى   ()ضَيكرى كةرةمكةن، و ثَيغةمبةرى  مَيظانداريةكا

بةةريكا سةةلكى    ()، و ثَيغةمبةةرَى سةودَى   سو نةثَيذن هةتا ئةز دهةَيم، ئةةز هةامت   
 ئةانكو كةفت و هاى، هةتا ئةز طةه تيمة كابانيا سو ئينةا طةوى: هنةدة هنةدة ذ تةةبس )     

شةرمَى سةلك طةلةكة و سوارن ثيضةكة( مس طوى:  ئاسفنت طوتنَى ذ ترسا هندَيدا بكةظنة
ثفكةرَى يةان    ()و ثَيغةمبةةرى  ب راستى تة ض طوى مس وةكةر، و هةةظري دةرَيخسةت    

تفكرَى و ثريؤز كر ثاشى بةرَى سو دا قازانكا مة ثفكرَى يان تفكرَى و ثريؤز كر ثاشةى  
طوى طازى نانثَيذةكا دى بكة ب  دطةل تة بثَيذيت، و ذ قازانا سو ساليكةن، و نةئيننة 
سوارَي، و ئةو هزار بوون، ئةز ب سودَى سويند دسوم، هةميان سوار و ضون و قازانا مة 

 كةال وَى وةكى سو بوو و هةظريَى مة دهاتة ثاتس وةكى سو بوو. دةنطَى
َّ َو  -521       َُمِّ ُوهللَاْيي  َقد َععُ   وعن أَنه ريي اَّللَّ عن  قال  قال أَب  طهللَْاَحَة 

َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َيِعيفاا َأعِرُر ِفي ِ  اْلُ  َع  فَ َه ل ِعن َدِك ِم ن ش يٍء   فقال    ن َ  َع ْي  رو ل اَّللَّ 
َ ا فَ هللَافَّ ِ  اْلُب َز بَِبعِب    ُثَّ دوَّ ْتُ  حَتْ َ  ثَ  يب َورَ  َِ ََِذو مِخَ اراا  َرَجْ  َأقَ َراّاا ِمن َشعرٍي  ُثَّ َأ ِْ دَّتْ ِن فََأ
 َّ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َفَذَهبُ  ِبِ   فَ َ َجدُو رو َل اَّللَّ  هللاِّ  عُ بَِبعِب   ُثَّ َأْروهللَاْتِِن ِإَل رو ل اَّللَّ 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   َْ ِجِد  وَمَع ُ  النَّ اُس  فَ ُقم ُ  َعهللاَ يِهْي  فق اَل ِل رو  ُل اَّللَّ  َِ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي جالَِ اا ا ا
فقهللا    نَ َع ي  فق ال رو  ُل اَّللَّ « أَِلَطَع ام » فقهللا   نَع ي  فق ال  « َأْرَوهللَاَك أَبُ  طهللَْاَحَة   » وَوهللاَّي  

رَبتُ  ُ   « ُق ُم   ا »وَو  هللاَّي   َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  فَ  اْنطهللََاُق ا َواْنطهللََاْق  ُ  بَ  نْيَ أَُ  دُِِهي َح  َّتَّ ِج   ُ  َأَن طهللَْاَح  َة فَأَِ
َِ م  ا  َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي نلنَّ  اِس َولَ  ْيَه ِعْن  َد فق  ال أَبُ    طهللَْاَح  َة  اي ُأمِّ ُو  هللَايٍي  قَ  د َج  اَء رو   ُل اَّللَّ 

  َورُو ُلُ  َأْعهللَاُي.نُْطِعُمُهْي   فقالْ   اَّللَُّ 
َّ هللاِّ       َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  فَأقبَ َل رو  ُل اَّللَّ  فَانطهللََاَق أَبُ  طهللَْاحَة حَّتَّ َلِقَي رو َل اَّللَّ 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   َِ ال  فق ال رو  ُل اَّللَّ  ُأمِّ  َههللُامِِّ ي م ا ِعن َدِك اي» ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َمَع  َح َّتَّ َد
فَأَتَ ْ  بِ ذلَك اْلُْب ِز  فَ َأَمَر بِ ِ  رو  ُل اَّللَّ فُف  َّ  وَعَص َرو َعهللَاي   ُأمص ُو هللَايٍي ُعَِّّ ةا َفآَدَمْت ُ   ُثَّ « ُو هللَاْيٍي 
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َّ هللاِّ  ُع َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي م ا َش اَء اَّللَّ َأْن َُ ُق  َل  ُثَّ قَ اَل   َن فَ َأذِ « ائ َذن ِلَعَش َرٍة » قال ِفيِ  رو  ل اَّللَّ 
َرُج  ا  ُث ق ال   َِ ُي  فَ َأَكهللُا ا َح َّتَّ َش ِبُع ا ُثَّ  فَ َأذَن ِ ي  فَ َأَكهللُا ا ح َّت َش ِبُع ا  ُث « ائ َذن ِلَعَش َرٍة » َِ

َرج ا  ُثَّ قال   فََأِذَن ُِي حَّت َأكل الَقْ ُم ُكهللاصُهي َوَشِبُع ا  َواْلَقْ ُم َوْبع َن رَُجالا َأْو « ائَذْن ِلَعَشَرةٍ » َِ
  انُ َن. متفق عهللاي .اََ 

طةةوى: ئةةةبو تةحلةةة طوتةةة ئةةوم سةةةليمى، مةةس دةنطةةَى       ()و ذ ئةنةسةةى 
ََ بوو يَى نزم بوو ئةز دزامن ذ برسَيية ت تةك  ()ثَيغةمبةرَى سودَى  دةس تة ل طو

َيخسنت ثاشى دةرسوكةكا سو هةلطرى و ئهى دةرةسةوكَيت ج كهةية؟ طوى: بةلَي، هندة
 منةرا و ثيضةا دى ذ دةرسةوكَى ل مةس     جلكةيَ نان ب ثيضةكا وَى وةركر ثاشى كرة د نةاظ  

ديت ئةز ضوم مس ئةو نان بر، مس  ()، و ئةز هنارمتة دةس ثَيغةمبةرَى سودَى ثَيضا
ل  ل مزطةفتَى يَى روين تى بوو و سةةلك ل دةس بةوو، ئةةز    ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

طوتة مس: ئةبو تةحلةى تو يَى هنارتى،  ()هنداظ وان راوةستيام، ثَيغةمبةرَى سودَى 
طةوى: رابةس،    ()مس طوى: بةلَي، طوى: سوارنة؟ مس طوى: بةلَي، ثَيغةمبةرَى سودَى 

بةريكا وان ضوم هةتا ئةز هاتيمة دةس ئةبو تةحلةى، و مس بو طوى، ئةبو ل ضون و ئةز 
ب سةلكيظةة   ()ةليم، ب راسةتى ئةظةة ثَيغةمبةةرَى سةودَى     تةحلةى طوى: يا ئوم سة 
بدةينة وان؟ طوى: سودَى و ثَيغةمبةرَى وى دزانس. ئةبو تةحلة ئةم هاى، و مة ضو نينة 

دطةل وى  ()، ثَيغةمبةرَى سودَى ()دةركةفت حةتا طةه تية ثَيغةمبةرَى سودَى 
ا ئةوم  ض ل دةس تةيةة ية  طوى: كا  ()هاى هةتا هاتينة د ذؤرظة، ثَيغةمبةرَى سودَى 
كر ثرى ثرى كر، و ئةوم   فةرمان () سةليم بينة، ئةو نان ئينا، ثَيغةمبةرَى سودَى

سةليمى ئامانةكَى جلدى يةَى روينةى بةةردا سةةر، و كةرة ثَيخةوارن، ثاشةى ثَيغةمبةةرَى         
ئةو ثَيظة سواند يا سودَى ظيةاى بَيةذيت و ثَيظةة خبوينيةت، ثاشةى طةوى:        ()سودَى 

ةسةةتويريا دةهةةان بةةدة، دةسةةتويريا وان دا، هةةاتس و سةةوارن هةةةتا تَيةةر بةةوويس ثاشةةى    د
دةركةفنت، ثاشى طوى: دةستويريا دةهان بدة، دةستويريا وان دا، هاتس و سةوارن هةةتا   
تَير بوويس ثاشى دةركةفنت، ثاشى طوى: دةستويريا دةهان بدة، هةتا هةميان سوارى و 

 بوون يان هةشيَت.ئةو حةفتَى زةالم و تَير بوويس 
َِ َل  فََأَك َل   ُُِل عَشَرٌة َوَخُْرُد َعَشَرٌة  ح َّت ْ َُ ْب َق ِم نهي َأَح ٌد ِإال َد وا رواٍُة  فما زال َُد

 حَّت َشِبَن  ُث َهيََّأَها فَِإَذا ِهي ِمثهللُاَها ِحنَي َأَكهللُا ا ِمنها.
: و بةردةوام دةه دضون دذؤرظة و دةه دةردكةفنت هةتا كةس ذ ظةطَيرةكَيداو د 

كومكر، سوارن سارن وان نةماى نةضوبيتة دذؤرظة و نةسواربيت و تَير نةبووى، ثاشى 
 وةكى سو بوو دةمَى دةست ب سوارنَى كرى.

َّ  هللاِّ  عُ  وا رواُ  ٍة  فَ  َأَكهللُا ا َعَش  َرةا َعَش  رةا  ح  َّت فَ َع  َل ذل  َك بَثم  اِننَي رَُج  الا ُث َأَك  لَ   النَّ  ُّص 
 َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي بعد ذلَك َوَأْهُل الَبي   َوَترُك ا ُوؤراا.
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: دةه دةهة سوارن هةتا ئةظة دطةل هةشتَى زةالمان هاتية كرن، ظةطَيرةكَيداو د  
ََ ث تى ظَى سوارو  ()ثاشى ثَيغةمبةرَى سودَى   ، و زةحفياتةك ذَى هَي .سةلكَى ما

 ُثَّ أفَبهللُا ا ما بَ هللَاُغ ا جريانَ ُهي.وا رواٍُة   
 : ثاشى هند ذبةر وان ما بطةهيتة جريانَيت وان.ظةطَيرةكَيداو د 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ُْ م  اا فَ َ َجدتُ  ُ  َجالَِ  اا  وا رواُ  ٍة ع  ن أَن  ٍه ق  ال  ِج   ُ  رو   َل اَّللَّ 
َّ  هللاِّ  عُ م  نَ أَّ  حاِبِ   َوق  د َعَص  َب َبْطنَ  ُ  ِبِعص  ابٍَة  فقهللا  ُ  لِ  بَ  َ َعَص  َب رو   ُل اَّللَّ  عِض أَّ  َحاِبِ   ِْ

َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي بْطنَ  ُ    فق ال ا  ِم  َن اْلُ  ِع. فَ َذَهْبُ  ِإَل أيب طهللاَح  َة  َوُه َ  َزْوُد ُأمِّ ُو  هللايٍي بن ِ  ِمهللاَح  اَن  
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َعص َب بطنَ  ََ أَلُ  بَع َض فقهللاُ   اَي أَبتَ اه  ق د رَأَُْ   رو  َل اَّللَّ  ُ  ِبِعَص ابٍَة  َف

َحاِبِ   فقال ا  ِمَن اْلُ ِع. َفَدِل أَبُ  طهللاَحَة عهللا  ُأمِّي فقال  َهل ِمن َشيٍء   قال   نعي ِعنِدي  أَّ
 َِ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َوْحدُه َأشَبعَناه  وِإن َج اَء آ َِ رو ل اَّللَّ  بٍز َوَْراٌو  فِإْن َجاَء ُِ ٌر ِمْن  ََ ُر ِك

َاَم اْلَدُ . َْ  مع  َقلَّ َعْنهْي  وذََكَر 
 ()سودَى  رؤذةكَى هامتة دةس ثَيغةمبةرَىذ ئةنةسى طوى: ئةز  ظةطَيرةكَيداو د 

مس ديت دطةل هةظالَيت سو يَى روين تية و زكَى سو ب ثاتةكى يَى طرَيداى، مس طوتة 
زكةةَى سةةو طرَيدايةةة؟ طةةوتس: ذ   ()هنةةدة هةةةظالَيت وى، بوضةةى ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  

برساندا، ئةز ضومة دةس ئةبو تةحلةى، و ئةو زةالمَى ئوم سةليمى بوو كضا ملحانى، مس 
ديت زكَى سو طرَيدابوو، مس ثسيارا  () ئةى باب، ب راستى مس ثَيغةمبةرَى سودَىطوتَي: 
طةوتَي:  هةظالَيت وى كر، طوتس: ذ برساندا. ئةةبو تةحلةة ضةو دةس دايكةا مةس و       كهندة

ََ هنةةدة دةس تةةة هةيةةةل ت ةةتةك   ئةطةةةر، ثرتَيةةت نةةانى و ضةةةند قةسةةثةك  ك؟ طةةوى: بةةة
تَيرا  ئَيكى دى دطةل بهَيت ئةطةردَى تَير كةيس، و ب تنَى بهَيت  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

 ناكةى، و متاميا حةديسَى طوى.
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 باب القناعة والعفاف واالقتصاديف املعيشة واإلنفاق وذم السؤال من غري ضرورة  -57
بابةتىَ رازيبوون و دلثاكى و ئابؤركرنىَ د ذيار و مةزخاندنيَدا و كيَماسيكرنا 

 بؤ ثيَدظيىَ نةبيت ئةطةرخواستنىَ 
ضو  .(6)ه د  من ارُةچٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   چ قال ع تعاَل  

ڱ  چوقال تعاَل   سةر سودَى نةبيت رزقص واع لجاندار د ئةرديدا نينس ئةطةر 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     

)البقرة   چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ
دةست تةنط و ذاران، ئةوَيت د رَيكا  [وان  ]بدةنة  [هويس سَيرا سو  ]. (273من ارُة

و نةشَيس  [ئةوَيت مايينة ب جيهادَيظة و سو فرؤتينة سودَى  ] سودَيدا هاتينة طرَيدان.
ذ بةر جيهادَى دةركةظنة بازرطانييةكَى يان شولةكى، يَى نةشارةزا هزرا دةولةمةندان ذ 
وان دكةى، )ضونكى( ذ ثاقذييا سو، ل سو دةرنائَيخس دةست تةنط و ذارن. تو دَى وان 

ت تى ذ كةسَى ناسوازن و  [كو دةست تةنط و ذارن  ]سيمايَى وان نياسى  ب رةنط و
ېئ  ېئ        ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  چ وقال تعاَل   .سوازؤكييَى ناكةن

ماَ دمةزَيخس، نة دةرَيذييَى دكةن و نة  دةمَيو ئةوَيت  .(67)الفرقان چجئ  حئ
 وقال تعاَل   ضرويكييَى دكةن، و ئةو د ناظبةرا ظان هةردوو سالوسةتاندا ناظنؤينة.

 چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ

و مس ئةجنة و مرؤظ بةس بو هندَى يَيت دايني، مس بثةرَيسس.  .  (57 56رايو  ا)الذ
بدةنة مس يان بدةنة سو يان بدةنة غةيرى سو، ئةزم يَى  ]مس ضو رزق ذ وان نةظَيت 

 .[نة بو مس، نة بو بةندةيَيت مس  ]، و مس نةظَيت ئةو سوارنَى بدةنة مس [رزقى ددةم 
  وأما اَحادُ  فتقدم معظمها ا البابني الَابقني . وِما ْ ُتقدم   

 و حةديس بارا ثرت د هةردوو بابةتَيت بةرى نوكةدا بوريس و ذ يَيت نةبوريس:
لَ يه الِغ َِن َع ن  » َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ق ال  عن أيب ُهَرُْ َرَة ريي اَّللَّ عن  عن النُّ  -522

ِِ  َولِِّنَّ الغِِنَ ِغَِن النَّفِه    متفٌق عهللاي .« كثْ َرِة الَعر
 « ُِ  بفتح العني والراِء  ُهَ  اَِاُل.« الَعَر

طةوى: زةنطةني نةة     ()طوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى    ()ذ ئةبى هورةيرة 
ََ زةنطني زةنطينَى دَ ية.  ئةوة يَى طةلةك مال هةبيت، بة

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -523 وع  ن عب  د اَّللَّ ب  ن عم  رو ري  ي اَّللَّ عنهم  ا َأن رو   ل اَّللَّ 
 ي.رواه مَهللا« َقْد َأفهللَاَح َمْن َأَوهللَاَي  َوُرِزَ  َكَفافاا  َوقَ ن ََّعُ  اَّللَّ مبا آاَتُه » قال  

و ذ عةبدول يَى كورَى عةمرَى كورَى عاسى سودَى ذ هةردوويان رازى بيت طوى: 
طوى: ب راستى ئةو سةرفةراز بوو، يَى موسلمان بووى و رزقَى  () سودَي ثَيغةمبةرَى

 وى بيت، و سودَى وى ب يا داييَى رازيكةى. ثَيتظياو  قةدارةدويا ل وى 



 258  طا كيَرهاتى و راستكارانميَر

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   وع  ن َحِّ  يي ب  ن ِح  َزام ري  ي اَّللَّ  -524  عن    ق  ال  َو  أَْلُ  رو   ل اَّللَّ 
ِب ٌر » وَوهللاَّي فََأعطَ اِن  ُث َو أَْلُتُ  فََأعطَ اِن  ُث َو أَْلُتُ  فََأعطَ اِن  ُث ق ال   َِ اي َحِّ يُي  ِإنَّ ه ذا اَِ اَل 

َِ َذُه نِِش َراِر نَ ْف  ََ َخاَوِة نَف ه بُ  رَك لَ ُ  ِفي    َوَم ن َأ َِ َذُه ِب ٍه َْ ُُ بَ اَرْك ل ُ  في ِ   وَك اَن  ُحهللْاٌ   َفمن َأ
َص  فهللَا   َِ  رٌي ِم  َن اليَ  ِد ال ق  ال َحِّ  يٌي فقهللا  ُ   اي رو   ل اَّللَّ « َكالَّ  ِذي أيَُْك  ُل وال َُْش  َبُن  والي  ُد الُعهللَاي  ا 

نَيا  َفَِّاَن أَبُ  بٍِّر  ريي اَّللَّ عن  َُْدُع  َوالَِّذي بَعَثَك نْلَقِّ ال َأْرزَأُ َأحداا بَعَدَك َشْي اا َحَّتَّ ُأفَاِرَ  الدص
 َأن َحِّيماا لُِيعطَيُ  الَعطَاَء  فَ َيْأََب أن َُ ْقَبَل ِمْنُ  َشْي اا. ُثَّ ِإنَّ ُعم ر ري ي اَّللَّ عن   َدَع اُه لُِيعطي ُ   فَ َأََب 

ُِ َعهللَاي   َحقَّ ُ  الَّ ِذي  هللامنَي  ُأْشِهدُُكي َعهللا  َحِّ يٍي َأِن َأْع ر َْ ُِ ََ َمُ  اَّللَّ لَ ُ  َُ ْقبهللَاُ . فقال  اي َمعَشَر ا َق
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  و  َذُه. فَ هللَاْي َُ ْرزَْأ َحِّيُي َأحداا ِمَن النَّ اِس بَ ْع َد النَّ ُِّّ  ُِ َو هللاَّي ا هذا اْلفيِء  فَيْأََب َأن أيَْ

 َحَّتَّ تُ ُ ا. متفٌق عهللاي .
ُِ  ْذ ِم  ن َأح ٍد َش  ْي اا  وأَّ ُل ا« ُ ْرزَأُ »  ل  رصْزِء  النصقَص  اُن  َأي َْ ب  راٍء ُث زاي ُث ا زٍة  أي ْ أْي

ََِ  ِذ ِمْن  ُ . و  ُقْص َأَح  داا َش  ي اا ن َو  َخاَوُة » َتطهللاصُعه  ا وَطمُعَه  ا نلشَّ  يِء. و «  ِإْش  َراُر ال  نَّفِه » ُ  ن ْ
  هَي عدُم اإِلَشَرار ِإَل الشَّيِء  والطََّمن في   واُِباالِة ِبِ  والشَّرهِ «  الن َّْفِه 

 ()طةوى: مةس ذ ثَيغةمبةةرَى سةودَى      ()امةى  و ذ حةكيمَى كورَى حيز
سواست، دا مس، ثاشى مس ذَى سواستةظة، دا مس، ثاشى مس ذَى سواستةظة،، دا مس، ثاشى 

ئةظ مالة يَى تةر و شرينة، هةركةسةَى نةة ذ تةةماعى و نةة ذ دلسةوتى       : يا حةكيمطوى
و ضاظ برسى  (تةمةعضوريكى )راكةى سودَى دَى بةرةكةتَى بو ئَيخييَت، و هةركةسَى ذ 

راكةى، بةرةكةى بو ناكةظييَت، و ئةو دَى وةكى وى بيةت يةَى دسةوى و تَيةر نةةبيت، و      
دةستَى بلند و ددةى ذ دةستَى نزم و دسوازيت و وةردطريت ضَيرتة. حةكيمى طوى: مس 

ضو  تة طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى ئةز ب وى كةمة يَى تو ب حةقيَى هنارتى ئةز ث تى
طةازى   ()كةسَى ناوةرطرم هةتا ئةز ذ دنيايَى دةردكةظم، ئةةبو بةةكرى   ت تان ذ 

ت ةتةك ذَى نةةوةردطرى، ثاشةى عومةةرى     رةتكةر و  حةكيمى دكر دا هاريكاريَى بدةتَى 
()  طوى: طةَ موسةلمانان  عومةرى طازى وى كر دا بدةتَى نةظيا وةرطريت، ئينا

َى سةودَى بةو ئَيخسةتى ذ ظةى     ئةز هةوة دكةمة شاهد ل سةر حةكيمى ئةز حةقَى وى ي
ََ ئةو ناراكةى، و حةكيمى ضو ت ت ذ ضو مرؤظان )ث ةتى وآ   دةستكةفتى د دةمَى بة

 .نةوةرطرى هةتا مرى. جارَي ذ ثَيغةمبةرى س ظَيت سودَي ل سةربس وةرطرتى(
َرْجنَ ا َم َن َرُو  ل اَّللَِّ  -525 َِ  وعن أيب بُرَدَة عن أيب م و  اَشَعريِّ ريي اَّللِّ عن  قال  

نَ نَ   ا بَِع   ري نَ ْعَتِقب    ُ  وَو   هللاَّي ا غَ   زَوٍة  وْ    ن ِو   تَُّة نَ َف   رٍ َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ     فَ َنِقب   ْ  َأق   داُمنا  َونَِقبَ   ْ  قَ   َدِمي  بي ْ
َُ  مي  غَ  زَوَة َذاِو الرِِّق  اِع ِلم  ا ُكنَّ  ا نَ ْعِص  ُب  َوَو  َقَطْ  َأْظف  اري  َفُِّنَّ  ا نَ هللاُ   ص َعهللا    َأْرُجهللِان  ا اْلِ  َرَ   َف

َه ذلَك  وقاَل  م ا كْن ُ  َعهللا  َأْرُجهللِاَنا اِْلَرَ   قاَل أَب  بُرَدَة  َفَحدََّث أَب  ُم َو  ِ َذا اْلَِدُِ   ُثَّ َكرِ 
َنُن وَِْن  ّْ  َأْن َُُِّ َن َشْي اا ِمْن َعَمهللِاِ  َأْفشاُه. متفٌق عهللاي . َأذُْكرُه  قاَل  َكأَنَُّ  َكرِهَ َأ

طةةةوى: ئةةةةم دطةةةةل   ()ذ ئةةةةبى بةةةوردةى ذ ئةةةةبى موسةةةايَى ئةشةةةعةرى  
َى كَى دةركةفتني، و ئةةم شةةش كةةس ب حَي ةرتةك    ةبو غةزو ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

بوويس مة ئَيك و دوو دطوهورى، ثَيت مة ثةق ثةق بوون، و ثَيت مس ثةق ثةق بوون، و 
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هاتةة نةاظكرن غةةزوا    ذبةرهنةدَي  ثَيةت سةو ،    ثاتة دئَيخسةتنة نينوكَيت مس كةفنت، مة 
ثَيت سو وةركربوون. ئةبو بوردةى طوى: ئةبو موسايى  دسودان ثنيك، هندى مة ثاتة 

ئةةبو  ئةظ حةديسة طوى، ثاشى ثَى نةسوش بوو، و طوى: مس نةدظيا يا مس كرى بَيةذم،  
 طوى: هةروةكى ثَى نةسوش بوو ت تةك ذ كارَى كرى ئاشكرا بكةى.بوردةى 

عجمة وكَ ر الَّ الم وعن عمرو بن تَ ْغهللِاب بفتح التاِء اِثناِة ف َ  وِإوِّان الغني اِ -526
ََّمُ   فََأْعَط  رجاالا  وتَ َرَك  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُأِتَ مباٍل َأْو وُّ َفق ريي اَّللِّ عن   َأنَّ َرُو َل اَّللَّ 

ع  ُد  فَ   َ اَّللَّ ِإِنِِّ َأَم  ا بَ » رِج  االا  فَ بَ هللَاغَ  ُ  َأنَّ الَّ  ِذَُن تَ   َرَك َعتبُ   ا  َفَحِم  َد اَّللَّ  ُثَّ أَثْ   َ  َعهللَاي  ِ   ُثَّ ق  ال  
َ ا ُأْعِط ي َأقَ ام  اا ِلم ا َُْعِطي الرَُّجَل َوَأدَُع الرَُّجَل  والَِّذي َأدَُع َأَحبص إِلَّ ِم َن الَّ ِذي ُأْعِط ي  َولِِّ ِنِّ ِإَّنَّ

ُهْي َأرى ا قُ هللُا ِ ِْي ِمن اْلَزِع واِهللََاِن  َوَأِكُل َأْق اماا ِإَل ما جَع َل اَّللَّ ا قُ هللاُ  ِ ِْي ِم  َن الِغ ِن واْلَ رْيِ  ِم ن ْ
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  « َعْمرُو بُن َتغهللِاَب  قال عمُرو بُن تَ ْغهللِا َب  فَ  اَّللَِّ م ا ُأِح بص َأن ِل ِبِّهللِام ِة َرُو  ِل اَّللَِّ 

 ُه  َأَشدص اْلَزَِع  وِقيل  البَّجُر.«  اِهللَاُن »  وَوهللاَّي ُ َْر الن ََّعِي. رواه البخاري.
مةةال و  ()طةةوى: ثَيغةمبةةرَى سةةودَى   ()و ذ عةةمرَى كةةورَى تةةغلبى   

 زةالم هةةَي ن، طةه ةةتة كزةالمةةان و هنةةدة كئَيخسةةري بةةو ئينةةان، لَيكظةةةكرن، دا هنةةدة 
س، ئينا حةمدا سودَى كر يكريَيت طازندة  نةداييَن وى ئةوَيت هَي يس  ()ثَيغةمبةرى

و ثةسس و مةدحَيت وى كرن، ثاشى طوى: ئةظة و ث تى ظةَي، ئةةز ب سةودَى كةةم ئةةز      
سوشتظيرتة ذ وى يَى ل دةس مس دةمة زةالمى و زةالمى دهَيلم، و يَى ئةز نة دةمَى ئةو د

ََ ب راستى ئةز ددةمة هندةكان ذبةر وَى ترسا زَيدة  اندا ئةز د دلَيت ويا ئةز ددةمَي، بة
ذ زةنطينيةَى و  دهَيلم يا سودَى كرية د دلَيةت وانةدا    هندةكان ئةز ب هيظيا وَيظةدبينم، و 

مس نةظَيت كورَى تةغلبى. عةمرويَى كورَى تةغلبى طوى: ب سودَى  سَيرَى ذ وان عةمرويَى
)ئانكو ئةز نا دةمة ب  .() بس ئاسفتنا ثَيغةمبةرَى سودَىحَي رتَيت سور ل شوينا 

 .سور( حَي رتَيت
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق اَل   -527     » وعن َحِّيِي بن ِحزاٍم ريي اَّللَّ عن  َأنَّ النَّ َُّّ 

ي ْ ُر الصَّ َدَقِة م ا ك ان ع ْن َظْه ِر ِغ ِن  وَم ْن  َِ َص ْفهللا   وابْ َدأ مب ْن تَ ُع  ُل  َو ُر ِم َن اليَ ِد ال ي ْ َِ اليُد الُعهللايا 
تْعفْ  ُُعفصُ  اَّللَّ   َْ تْغن ُُ ْغِنِ  اَّللَّ  وَمنْ َُ َْ صر. «  َُ  متفٌق عهللاي . وهذا لفظ البخاري  ولفظ مَهللاي أَِ

طةوى:   ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()و ذ حةكيمَى كورَى حيزامى 
دةستَى بلند و ددةى ذ دةستَى نةزم و دسوازيةت و وةردطريةت ضةَيرتة، و دةسةت ب يةَى       

يةا مةرؤظ ذ    و باشةرتيس سةةدةقة ئةةوة    ،نَيزيكَى سو يَى تو ذ سودانكرنا وى بةرثرس بكةة 
ََ سو دةردئَيخيت،  ئانكوكراسَى بَيمنةتيَى ددةى ) سَيرتريس سةدةقة ئةوة يا مرؤظ ذ ما

سةودَى دَى  ، هةركةسَى قةناعةى و دلثاكييَى خبوازيتث تى تَيرا سو و ماال سو دهَيليت( و 
ََ و ب قةناعةى ئَيخيت، و هةركةسَى زةنطينييَى ل سو ئاشكردلثاك  اكةى سودَى دَى )د

 وى( زةنطني كةى.
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َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   -528  َّْخِر بِن َحْرٍب ريي اَّللَّ عن  قال  قال رو ُل اَّللَّ  وعن وفياَن 
َْ أَلَُتُ  ِم ِنِّ َش » وَوهللاَّي   َْ أَُلِن َأَح ٌد ِم ْنُِّْي َش ْي اا  فَ ُتخ رَِد لَ ُ  َم ْي اا ال تُ هللْاِحُف  ا ا اَِ أََلِة  ف َ اَّللَّ ال َُ

ُتُ    رواه مَهللاي. « َوأَِ َلُ  كارٌِه  فَ يُ َباَرَك َلُ  فيما َأْعطَي ْ
طوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى    ()و ذ سوفيانَى كورَى سةسرَى كورَى حةربى 

()    َكةمةة، نينةة ئَيةك ذ هةةوة      طوى: الظ ظَى د سوازؤكيَيدا نةكةةن، ئةةز ب سةودى
ََ مس نةبيت و بةرةكةةى بةو   وى ذ مس خبوازيت و ئةز داسوازيا  ت تةكى بدةمَى و ب د

 )ئانكو ت يَت بَي دلَي مس بةرةكةى بو ناكةظييَت(.بكةظيتة د وى ت تيدا يَى مس دايَي.
ََْش  َجِعيِِّ ري  ي اَّللَّ عن    ق  اَل  ُكنَّ  ا ِعْن  َد  - 529 وع  ن أيب عب  ِد ال  ر ِن َع   ر ب  ن مال  ك ا

عْ  ََ َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ِت َّ هللاِّ  عُ رُو ِل اَّللَّ  َعةا  فَ َق ال  َأاَل تُ بَ اُُِع َن َرُو  َل اَّللَّ  ةا َأْو اانيةا َأْو َوب ْ
َعٍة  فَ ُقهللْانا  َقْد نُْعناَك اي رُو َل اَّللَِّ  ُث قال   أال تباُع ن رو ل » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي وُكنَّا َحِدُثي َعْهٍد بِبي ْ

عهللا  َأْن تَ ْعُبُدوا اَّللَّ » ع فَ َعاَلم نَ َباُُِعَك   قال  فبَطنا أُدُنا وقهللانا قد نُعناك اي رو ل « ع   
ِفيةا  « وال ُتْشرُِك ا ِبِ  َشْي اا  والصَّهللَاَ اِو اْلَْمه َوِتطيُع ا  َِ أَُل ا النَّاِس َشْي اا » َوَأورَّ كهللاَمة  َْ « َواَل َت

ُقُخ َوْ ُط َأحِدِهيْ  َْ ُه رواه مَهللاي. فَ هللَاَقْد رَأَُُ  بَ ْعَض ُأولِ َك الن ََّفِر َُ َأُل َأَحداا ُُ َناِوُلُ  ِإايَّ َْ  َفما َُ
طوى: ئةم  ()و ذ ئةبى عةبدولرةمحانى، عةوفَى كورَى مالكَى ئةشؤةعى 
طةوى: ئةةرَى    ()نةه يان هةشت يان حةفت كةس دةس ثَيغةمبةةرَى سةودَى بةوويس    

، و مةة نَيزيةك سةوز و ثةةميان     ()هويس سوز و ثةميانان نادةنة ثَيغةمبةرَى سةودَى  
دابوون، مة طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى ب راستى مة سوز و ثةميان يَيت داينة تة، ثاشى 
طوى: ئةرَى هويس سوز و ثةميانان نادةنة ثَيغةمبةةرَى سةودَي؟ ئينةا مةة دةسةتَيت سةو       

ض سوز  درَيذكرن مة طوى: ئةم سوز و ثةميانان ددةينة تة يا ثَيغةمبةرَى سودَى ل سةر
و ثةميانان بدةينة تة؟ طوى: ل سةر هنةدَى هةويس سةودَى بثةرَيسةس و ضةو ت ةتان بةو        
ب نةكةنة هةظث ةك، و ل سةةر كرنةا ثَيةنج نظَيةذان و طوهةداريَى بكةةن، و ئاسفتنةةك         

نزم طوى: و هويس داسوازا ضو ت تان ذ سةلكى نةكةن. ب راستى مس هندةك ذ دةنطةكَي 
 بدةتة ظَي. داسواز نةدكردةستَى وى دكةفت ذ كةسَى وان كةسان دينت قامضيا وى ذ 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -530 اَل تَ   َزاُل » وع ن اب ن عم ر ري ي اَّللَّ عنهم ا َأنَّ الن  َُّّ 
 متفٌق عهللاي .« اََِأََلُة وََِحدُِكْي َحَّت َُ هللْاق  اَّللَّ تعاَل ولَْيَه ا َوْجِهِ  ُمْزعُة ْلٍَْي 

 ببي اِيِي وِإوِّاِن الزاي ونلعنِي اِهمهللاة  الِقْطَعة.« اُِْزَعُة » 
 ()كو ثَيغةمبةرَى سودَى  رازى بيتو ذ ئينب عومةرى، سودَى ذ هةردوويان 

طوى: ئَيك ذ هةوة بةردةوام دَى سوازسوازؤكيَى كةى، هةتا دطةهيتة سودَى و ث كةكا 
 طوشتى ب سةر و ضاظَيت ويظة نة.

ِِن  رِب  َوذََك  َر الصَّ  دَقَة  -531 َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال وه    عهللا    ا وعن    َأنَّ َرُو   َل اَّللَِّ 
َص ْفهللا  » والت ََّعفصَ  َعِن اَِأََلِة   ي ْ ٌر ِم َن اليَ ِد ال َِ َص ْفهللَا  « اليَ د العهللْاي ا  َواليَ د الُعهللاي ا ِه َي اُِْنِفق ة  وال

ََّائهللَِاة. متفٌق عهللاي .   ِهَي ال
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طةةوى: و ئةةو ل سةةةر مينبةةرَى بةةوو، و    ()ذ وى، طةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةودَى   
بلند و ددةى ذ  ثاككرنَى ذ سوازسوازؤكيَى كر: دةستَىبةحسَى سةدةقَى و سو ثاراسنت و سو 

نزم و دسوازيت و وةردطريت ضَيرتة. و دةستَى بلند ئةوة يَى ددةى و يَى نزم ئةوة يَى دةستَى 
 .دسوازيت

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  وعن أ -532 رة ريي اَّللَّ عن  قال  ق ال رُو  ُل اَّللَّ  َم ْن » يب ُهُر
َتِِّْثْر  َْ َتِقلَّ َأْو لَِي َْ َأُل َعْراا  فَ هللْاي َْ َا َُ  رواه مَهللاي. « َوَأَل النَّاس َتَِّثصراا فَِإَّنَّ

طوى: هةركةسَى بو  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 
ََ سةةو ذ سةةةلكى خبةةوازىزَيةةد ، ب راسةةتى ئةةةو ثةةةال )ئةةانكو سةةازوكيَي بكةةةى( ةكرنا مةةا

 دسوازيت، ظَيؤا ب  سوازؤكيَى كَيم كةى يان زَيدةكةى.
وع  ن عُ  َرَة ب  ِن ُجْن  دٍب ري  ي اَّللَّ عن    ق  ال  ق  ال رُو   ُل اَّللَّ ّ  هللا  اَّللَّ عهللاي    وآل     -533

ِا َأْو ا َأْمر البُدَّ ِمْن ُ  » وَوهللاَّي   َأَل الرَُّجُل ُوهللْاطا « ِإنَّ اََِأََلَة َكدص ُُِّدص  ا الرَُّجُل وْجَهُ   ِإالَّ َأْن ََُ
 اْلَدُي َو ُ ُه. «  الَِّدص » ح رواُه الرتمذي وقال  حدُ  حَن ّحي
س ظَيت سودَي طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ سةمورَى كورَى جوندةبى 

طوى: ب راستى سواسنت سيضةكة مرؤظ سةر و ضاظَيت سو ثَى  ل سةر وى و ماال وى بس
ت تَى ل سةر ثَيدظى خبوازيت يان ت تةكَى   سيض دكةى ئةو نةبيت ذ حاكمدارةكىسَيض 

 ضو رَيك بو نةبس.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -534 َمْن » وعن ابن مَع ٍد ريَي اَّللَّ عن  قال  قال رُو ُل اَّللَّ 

ََدَّ فاقَ ُتُ   َوَمْن أَنْ َزِا نَّللَّ  فَ ُي ِشكُ  ْ ُت َْ َا ِنلنَّاِس  ابَ ْتُ  فَاَقٌة فَأَنْ َزَِ « اَّللَّ َلُ  ِبِرزٍ  عاِجٍل َأْو آِجِل  أَّ
رُِع.« ُُ شُك »  رواُه أب  داود  والرتمذي وقال  حدُ  حَن.   بَِّر الشني  َأي َُُ

طوى: هةركةسَى  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئينب مةسعودى 
هةذارى و هةوجةيةك طةه تَى و ئةو ني ا سةلكَى بدةى و طازندا سو بطةهينيتة وان، 

ة وى زوى تة بطةهينيو ني ا سةودَى بةدةى   داسوازا سو هةوجةييا وى ناقةتيَيت، و يَى 
 .دةتَي َى لةزلَيكرى يان يَى ثاش دةمةكىسودَى دَى رزقةك

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  وَع  ْن ثَ   ْ نَن ري  َي اَّللَّ عن     -535 َم  ْن » ق  ال  ق  ال رُو   ُل اَّللَّ 
َأَل النَّاَس َشْي اا  َوأََتَِّفَُّل ل  نْلَنَّة    َْ َْ َأُل َأَح داا َش ْي اا  « َتَِّفََّل ِل َأن ال ُ فقهللاُ   أَِ  َفَِّاَن اَل ُ

 رواه أب  داود ِنوناٍد ّحيح. 
طةةةوى: هةركةسةةةَى  ()طةةةوى: ثَيغةمبةةةةرَى سةةةودَى  ()و ذ سةةةةوبانى 

ب بةحةشةتَى   طرنتييَيبدةتة مس ئةو ضو ت تان ذ سةلكى نةسوازيت و ئةز  طرنتييَي
 ددةمَي؟ مس طوى: ئةز، و وى ضو ت ت ذ كةسَى نةدسواست.

وعن أيب ِبْشٍر قَِبيَصَة بن اَُِخاِرِ  ريي اَّللَّ عن  قال  حَتمَّهللْا   َاَلةا فَأَتَ ْيُ  َرُو َل  -536
َّهللاِّ  ُثَّ ق ال  « َأِق ْي َح َّتَّ ََتْتِينَ ا الصَّ َدَقُة فَن ْأُمَر ل َك ِ  ا »   ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َأْو أَُلُ  فيه ا  فق ال  اَّللَّ 

َْ أََلُة َح َّتَّ » َِ َََحِد َثالثٍَة  رَُجٌل حَتَمََّل  اَلةا  َفَحهللاَّ ْ  لَ ُ  ا ها   ُُص يبَ اَي قَِبيَصُة ِإنَّ اََِأََلَة ال حتَِلص ِإالَّ 
ابَ ْتُ  جاِئَحٌة اْجَتاَحْ  ماَلُ   َفَحهللاَّْ  ل ُ  اََِ أََلُة َح َّتَّ ُُِص يَب ِقَ ام اا ِم ْن ع ْيٍش   ُك. ورُجٌل أَّ َِ ُثَّ َُيْ
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ابَ ْتُ  فاَقة  َحَّت ُُق َل ثالثَ ٌة ِم ْن َذوي اِْلَج   ِم ْن قَ ْ ِم ِ   َلَق ْد  َأْو قال  ِوداداا ِمْن َعْيٍش  ورَُجٌل أَّ
َّاَبْ  فُ  َْ أَلُة ح َّتَّ ُُِص يَب ِق ام اا ِم ْن َع ْيٍش  َأْو ق اَل  ِو داداا ِم ْن َع ْيٍش. َأ ِا فَاَقٌة  فحهللاَّْ  لَ ُ  اِ ال

 رواُه مَهللاي.« َفَما ِو اُهنَّ ِمَن اََِأََلِة اي قَِبيَصُة ُوْحٌ   أَيُكهللُاها ّاِحُبها ُوْحتاا 
ََ اٌن بْي نهْي َعهللا   بفتح اْلاِء  َأْن َُ َقَن ِقَتاٌل َو  « اْلماَلُة »     ُ ُه بَ ني فَ رَُِقنِي  فَ ُيص هللاُح ِإْن

هللْاَتزُِم ُ َعهللا  نفَ . و  هللُاُ  ُو اِن. و «  اْلاِئَحُة » ماٍل َُ َتَحمَّ بَِّر « الَق امُ » ارَفُة ُتِصيُب ماَل اإِلنَْ
َِّ  داُد » الق  ار وفتحه  ا  ه  َ  م  ا ُق   ُم بِ  ِ  َأْم  ُر اإِلنَْ  اِن ِم  ْن َم  اٍل و   ِ ِه و  الَ  ني  َم  ا  بَِّ  ر« ال

  العقُل.«  اِْلَج  » الَفْقُر. و «  الَفاَقُة » ََُ  ُ  دص حاجَة اُِْعِ ِز وَُِِّْفيِ   و 
طوى: مس مالةك ذ بةر  ()و ذ ئةبى بي رى، قةبيسةيَى كورَى موساريقى 

مةس ذَى   ()ثَيكئينانَى ب ستويَى سوظة طرتبوو، ئةز هامتة دةس ثَيغةمبةرَى سودَى 
سواست، ئينا طوى: سو بطرة هةتا زةكاى بو مة دهَيت و ئةم فةرمانَى بو تة ثَى ددةيس، 
ثاشى طوى: يةا قةبيسةة ب راسةتى سواسةنت، نةةيا دورسةتة بةو ئَيةك ذ سةَييان نةةبيت:           
مرؤظةكى مالةك ذ بةر ثَيكئينانَى ب ستويَى سوظة طرتبيت، سواسنت بةو وى دورسةتة   

ب  ئاتافةك شى سواستنَى بةس دكةى، و مرؤظةكىطةهييَت، ثاهةتا هةوجةييا ثَيدظى د
ََ وى هةميَى  يت، سواسنت بو وى دورستة هةتا هند دطةهيتَى ى بطرسةرى هاتبيت ما

سةو ل سةةر ثَيةت سةو بطريةت( يةان طةوى: هةوجةةييا وى          ئةانكو سو بدةتة بةةر سةو )  
ذ ئةةقل و ل سةةر    بقةتيَيت، و مرؤظةكَى هةذاريةك طةه تبيتَى هةتا سَى يَيت سودان

وَيدا )شادةيَى بو ددةن( بَيةذن: هةذاريةةكا طةه ةتية بَيظةانى، سواسةنت بةو وى       مللةتَى 
سو ل سةر ثَيت سو بطريت( يان  ئانكودورستة هةتا هند دطةهيتَى سو بدةتة بةر سو )

 يا قةبيسة يا حةرامة، سودانَى وىطوى: هةوجةييا وى بقةتيَيت، ذ بلى ظان سواستنان 
 حةرامى دسوى.

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي ق   ال   هُر  رة ري   َي اَّللَّ عن     َأنَّ وع   ن أيب  -537 لَ   ْيِه » رُو    َل اَّللَّ 
  َْ ِِ َْ  ِِّنُي الَّ  ِذي ُطُ   ُر َعهللا    النَّ  اِس تَ   ُردصُه الهللاصْقَم  ُة والهللاصْقَمت  اِن  َوالتَّْم  َرُة والتَّْم  راَتِن  َوَلِِّ  نَّ ا ِِ ِِّنَي ا

َأَل النَّاَس  ُُغِنيِ   َواَل ُُ ْفَطُن َلُ   فَ يُ َتصدَّ َ  ُد ِغ ا الَِّذي ال جيِ  َْ  متفٌق عهللاي .« َعهللَاْيِ   َواَل َُ ُق ُم فَي
بةةةلنطازَى طةةوى:  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()ذ ئةةةبى هةةورةيرة 

قةسثةك و دوو قةس  وى يان ثاريةك دوو ثارى  راست و دورست نة ئةوة يَى دطةريت و
ََ ب راستى بةلنطازَى راست و دورست و هةذى سَيرَى و سةدةقَى ئةوة يَى  بزظرينس، بة

زةنطينةكَى نةبينيت وى بَى منةى بكةى، و كةس ثَى نةحةسيت ذى سةدةقَى بدةتَي، و 
 ئةو ذى نا رابيت ذ سةلكى خبوازيت.

 
 باب جواز األخذ من غري مسألة وال تطلع إليه -58

 نة ذ خواسنت و نة ذ دل ضؤنا وى تشتىبابةتىَ دورستيا وةرطرتنا تشى 
َع ْن و  اِْ ب ِن عب  ِد اَّللَِّ ب ِن ُعَم  َر  َع ْن أَبي  ِ  عب ِد اَّللَّ ب  ِن ُعَم َر  َع  ْن ُعَم َر ري  ي اَّللَّ  -538

َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُُ ْعِطيِن العطَ اَء  فَ َأُق ُل  َأعط ِ  َم ن ه   َأفَق ُر ِإلَي ِ   عنهي قال  كان رو ُل اَّللَّ 
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ُر ُمْشِرٍر وال َواِئٍل  َفُخ ْذُه فَتم َّلْ ُ  » ِمِنِّ  فقال   ُِذُه  ِإَذا جاَءَك ِمن هذا اَِاِل َشيٌء  َوأَْنَ  َغي ْ
ََ َك  ق ال و اٌْ  َفَِّ اَن َعب ُد اَّللَّ ال « فَِإن ِش َ  ُكهللْاُ   وِإن ِشْ َ  َتْص َدْ  بِ ِ   َوَم ا ال  فَ ال تُتِبْع ُ  نَ ْف

   َوال َُ ُردص َشي اا ُأْعِطي . متفٌق عهللاي .ََُأُل َأحداا َشْي اا 
  نلشني اِعجمة  َأْي  مَتطهللاٌِّن ِإلَْي .« مشرٌر »  

ذ بابَى سو عةبدول يَى كورَى عومةرى  كورَي عومةرى ذ ساملَى كورَى عةبدول يَى
دان ددا مس، مس  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  رازى بيتذ عومةرى، سودَى ذ هةميان 

ت ةك ذ ظى ماَ بو تة هاى، و نة  ئةطةردطوى: بدة ئَيكَى ذ مس هةذارتر، طوى: بطرة، 
ََ تة ل سةرة و دضيتَى و  ََ سو، و بهةلنة تو داسوازكةرى، د تة ظيا  ئةطةرطرة و بكة ما

ََ سو نةبَي. ساملى طوى: عةبدول  ئةطةرخبو و  يى تة ظيا بكة سةدةقة و يَى هوسا نة د
 ضو ت ت ذ كةسَى نةدسواست، و ض ت تَى بو هاتبا دان نةدزظراند.

 
باب احلثَّ على األكل من عمل يده والتعفف به من السؤال والتعرُّض  -59

 لإلعطاء
بابةتىَ ثالدان ل سةر خوارنىَ ذ كارىَ دةستىَ خؤ و خؤ ثىَ ثاك بكةت ذ خواستنىَ و 

 خؤ بةرضاظ ئيَخستنىَ دا بدةتيَ
)اْلمع  ة  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦچ ق  ال ع تع  اَل  

و د ئةرديةدا بةةالظ بةنب و ذ رزقةَى      [رابةس   ]و ئةطةر نظَيةذ هاتةة كةرن،      .(10من ارُة
 .خبوازن [ب كارَى سو  ]سودَى 

َّ هللاِّ  عُ  -539 وعْن أيب عبِد اَّللَّ الزصبَ رْيِ بِن الع  َّاِم ري ي اَّللَّ عن   ق اَل  ق اَل رو  ُل اَّللَّ 
ُِ  َذ » َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   ٍُْزَم  ةٍ   َأَح  دُُكي َأحبُ هللاَ  ُ  ُثَّ أيَِْتَ اْلَبَ  لَ ََْن أيَْ ِم  ن َحطَ  ٍب َعهللا    َظِه  رِِه فَ َيبيَعَه  ا   فَ يَ  ْأِتَ 
ٌر فَ َيُِّ َّ اَّللَّ  ي ْ َِ َأَل النَّاَس   ا َوْجَهُ     رواه البخاري. « َأعَطْ ُه َأْو َمنَ ُع ُه  َلُ  ِمْن َأن ََُ

طةوى: ثَيغةمبةةرَى    ()و ذ ئةبى عةبةدول يى، زوبةةيرَى كةورَى عةةوامى     
ضياى، و  بضيتةطريت ثاشى بهةلئَيك ذ هةوة وةريسَيت سو  ئةطةرطوى:  ()سودَى 

ث تيةكَى دارا ل سةر ث تا سو بينيت و بفرؤشيت و سةودَى رويةَى وى ثةَى )ذ رةزيليةا     
 سواستيَن( بثارَيزيت، بو وى ضَيرتة ئةو ذ سةلكى خبوازيت بدةنَى يان نةدةنَي.

َّ    هللاِّ  عُ َعهللَاْي    ِ  وَو    هللاَّي  -540  وع   ن أيب ُهُر    رة ري    ي اَّللَّ عن      ق    ال  ق    ال رو     ُل اَّللَّ 
َأل َأَحداا  فَ يُ ُعطَي عهللا   ْحَتِطَب َأَحدُُكي ُحزَمةا ََْن »  ٌر من َأْن ََُ ي ْ َِ  متفٌق عهللاي .« َأو َينَ َعُ   َظهرِه  

ئَيك ذ  ئةطةرطوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 
خبوازيت بدةتَى  بينيت، بو وى ضَيرتة ئةو ذ ئَيكىهةوة ث تييةكَى دارا ل سةر ث تا سو 

 نةدةتَي. يان
َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -541 ََّالُم ال أيَُْكل ِإالَّ » وعن  عِن النَُِّّّ  كان َداُوُد عهللايِ  ال
 رواه البخاري.« ِمن َعمِل َُِدِه 
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ذ كارَى دةسةتَى سةو    ()طوى: داوودى  ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 
 نةبا نةدسوار.
ََّ الُم إَّ اراا َك اَن زََك » َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   وعن  َأن رو ل اَّللَّ  -542 « ِرايَّ عهللاي   ال
 رواه مَهللاي.

 اش بوو.، دارت()طوى: زةكريا  ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي ق ال   -543 ِِقَداِم بن َمْعِد َُِّرَب ريي اَّللَّ عن   عن النُّ  وعن ا

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  َما أَ »  َِ رْياا ِم ن َأَن أيَُْك َل ِم ن عَم ِل َُ ِدِه  َوِإنَّ نَ َُّّ اَّللَّ َداُوَد  َكَل َأَحٌد َطَعام اا 
 رواه البخاري. « كان أيَْكُل ِمن َعَمِل َُِدِه 

 ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ميقدامَى كورَى مةعدى يةكريبى 
طوى: كةسَى سوارنةك نةسوارية ضةَيرت ذ وَى ئةةوا ئةةو ذ كةارَى دةسةتَى سةو خبةوى، و        

 ذ كارَى دةستَى سو دسوار. ()ثَيغةمبةرَى سودَى داوودى 
 

  باب الكرم واجلود واإلنفاق يف وجوه اخلريثقة باهلل تعاىل -60
 مةزن بابةتىَ مةردينى و مةزخاندنىَ د ريَكيَت خيَريَدا ذ باوةرى ب خودايىَ

و هةةةةر  .(39)و    بأ  م   ن ارُ   ةچی   ی  ی  ی  جئ  حئمئ  چ ق   ال ع تع   اَل   
ض  ]، ئةو سةالتةكى ل شوينَى ددانيت [بكةنة سَير  ]ت تةكَى هويس د سَيرَيدا مبةزَيخس 
ڌ  ڌ  ڎ     ڎ   ڈڈ  ژ  چ : وق      ال تع      اَل. [ل دنيةةةةةةايَى و ض ل ئةةةةةةاسرةتَى 

)البقرة  چڳ  ڳ  ڳ    ژ  ڑ    ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ 
و ض سَيرا هويس بدةن و مبةزَيخس بو هةوة خبوية، و ت تَى هويس ب سَير  .(272من ارُة

بدةن و مبةزَيخس، ب  بةس ذ بةو روييةَى سةودَى بيةت، و هةةر سَيرةكةا هةويس بكةةن و         
طةهيتة هةوة و غةدر )ستةم( ل هةوة  [سةالى و جزايَى وَى ب زَيدةيى  ]مبةزَيخس دَى 

)البق     رة  م     ن چڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ وق     ال تع     اَل   ئَيتةةةةةة كةةةةةرن. نا
 هةر ت تةكَى باشَى هويس بدةن و مبةزَيخس، سودَى ذَى ب ئاطةهة.. (273ارُة

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -544 َد » وَعِن ابِن مَع ٍد ريي اَّللَّ عن   عن النُّ  ََ ال َح
ََ   هللاََّط  َعهللاَ     َههللَاَِّتِ   ِ  ا اْلَ   قِّ  َورَُج   ٌل آاَته اَّللَّ ِحَِّْم   ةا  فَ ُه   َ  ِإالَّ ا اثنت   نِي  رَُج   ٌل  آاَتُه اَّللَّ َم   االا  َف
 معناه  َُ َنِبِغي َأن ال ُُغَبَخ َأَحٌد ِإالَّ عهللا  إحَدى َهاَتنِي اَْلْصهللَاتَ نْيِ. متفٌق عهللاي .« َُ ْقِبي ِ َا َوُُ َعهللاُِّمها 

طوى: حةسويدى  ()بةرَى سودَى طوى: ثَيغةم ()و ذ ئينب مةسعودى 
نة يا دورستة د دوو ساسلةتاندا نةةبيت، )زانةا دبَيةذن دوو رةنطَيةت حةسةويديَى يَيةت       

: تو حةز بكةى سوشيا غةيرى تة نةمينيت، ئةظة يا حةرامة ل سةر بوضونا ئَيكهةين
يا مةجازيية، تو حةز بكةى ئةةو سوشةى بطةهيتةة تةة ذى و      دويَي هةمى زانايان، و يا

و ئةظةة نةة يةا     ا حةديسةَى ئةةظ رةنطةيةة   مةةرةم وشيا وى هةةر مبينيةت و نةضةيت و    س
( مرؤظةكَى سودَى مال دابييَت، سةودَى وى ب سةةر مةةزاستنا وى مةاَ د جهةَى      حةرامة
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ويةةدا و حةقيَيةةدا ب شةةيان و دل بَيخيةةت، و مرؤظةةةكَى سةةودَى تَيطةه ةةنت و شةةارةزايى 
 سو بدةى.دابيتَى ئةو كار ثَى بكةى و ني ا غةيرى 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -545 ُصُِّ ْي َم اُل َوارِثِ ِ  َأَح بص ِإلي   » وعن  ق اَل  ق ال رو  ُل اَّللَّ  َأ
. ما ِمنَّا َأَحٌد ِإالَّ َماُلُ  َأَحبص ِإلي . قال  « ِمن َمالِ     َم َوَم اَل » قاُل ا  اي َرو َل اَّللَّ فَِإَن َمالَ   م ا قَ دَّ
َر َوارِثِ  ما أَ   رواه البخاري. « َِّ

ََ مرياتطرَى وى ذ يَى  ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  طوى: كَى ذ هةوة ما
ََ وى ذ يةَى    ئةطةةر وى سوشتظيرتة؟ طوتس: يا ثَيغةمبةرَى سودَى كةس ذ مةة نينةة    مةا

ََ وى ئةوة يةَى ددةى، و ثَي ةى سةو     مرياتطرَى وى سوشتظيرت نةبيت طوى: ب راستى ما
ََ مرياتطرَى وى ئةوة يَى ثاش سو دهَيليت.دئَيخيت  ، و ما

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -546 » وَع ن َع ِديِّ ب ِن ح اُت ري ي اَّللَّ عن   َأن رو  ل اَّللَّ 
َرٍة   متفٌق عهللاي .« ات َُّق ا النَّاَر َوَلْ  ِبِشقِّ َْ

طوى: سو ذ  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى ()و ذ عةديَى كورَى حاتةمى 
 .ب كةرةكَى قةسثَى بيت ئةطةرئاطرى )جةهنةمَي( بثارَيزن، سو 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َشي اا قَ خص  -547 وعن جابٍر ريي اَّللَّ عن  قال  ما ُوِ ل رو ل اَّللَّ 
 فقاَل  ال. متفٌق عهللاي .
نةهاتية سوازتس  ()طوى: ضو ت ت ذ ثَيغةمبةرَى سودَى ()ذ جابرى 
 . و طوتبيت: نْة
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -548 َم ا » وعن أيب ُهُر رة ري ي اَّللَّ عن   ق ال  ق ال رو  ل اَّللَّ 

هللَاف  اا  وَ  َِ  َُ ُق   لُ ِم  ْن َُ   ْ ٍم ُُص  ِبُح الِعب  اُد ِفي  ِ  ِإالَّ َمهللَاَِّ  اِن َُ ْن  زالِن  فَ يَ ُق   ُل َأَح  َدُاَا  الهللاَُّه  يَّ َأع  ِخ ُمْنِفق  اا 
ُر  الهللاَُّهيَّ َأعِخ ُِمَِّاا تَ هللَافاا  َِ  متفٌق عهللاي .« ار
نينة رؤذةكَى طوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 

بَيذيت يا ةى نةهَينة سوارَي، ئَيك ذ وان د دوو ملياك ئةطةرسثَيدة ل بةندةيان ببيت، 
و بَيذيت: يا سودَى يةَى نةةدةى   شوينَى بدَى و يَى دى د  ددةىو  دمةزَيخيتسودَى يَى 

 طرتى نةمانَى بدَي.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ق ال   -549 قال اَّللَّ تعاَل  أنِفق اي اْبَن آدَم » وعن  َأن رو َل اَّللَّ 
َفْق َعهللَاْيَك   متفٌق عهللاي .« ُُ ن ْ

طةةوى: سةةودايَى مةةةزن طةةوى: يةةا كةةورَى   ()ذ وى، طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى 
 هةى مرؤظ( مبةزَيخة، دَى ل سةر تة هَيتة مةزاسنت. انكوئئادةمى )

وع  نْ  عب  د اَّللَِّ ب  ن َعْم  رو ب  ن الَع  اِا ري  ي اَّللَّ عنُهم  ا َأنَّ رَُج  الا َو  َأَل رو   ل اَّللَّ  -550
ي ْ ٌر   ق ال   َِ ََّ الَم َعهللا  » َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي  َأيص اإِلو الِم  َم ْن َعَرفْ َ   ُتْطِع ْي الطََّع اَم  َوتَ ْق َرأُ ال

 متفٌق عهللاي . « َوَمْن ْ تَ ْعِرْر 
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ةردوويان رازى بيت طوى: و ذ عةبدول يَى كورَى عةمرَى كورَى عاسى سودَى ذ ه
كيذ كار د موسلمانةتيَيدا خبَيرن؟ طوى:  ()ثسيار ذ ثَيغةمبةرَى سودَى كر  زةالمةكى

 تو سوارنَى بدةى و س ظ كةية سةر يَى تو بنياسى و نةنياسى.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّيوعن    ق  ال   -551 َِص  هللَاةا َأعالَه  ا َمِنيَح  ُة   » ق  اَل رُو   ُل اَّللَّ  َأْربَع   َن 

هللاَ ُ  اَّللَّ تع اَل ِ َ ا اْلَنَّ َة الَعْنز ما ِمن َعامٍل ُْعمُل َِبصهللَاٍة منها رََجاَء ثَ َ ا َِ ِ َا َوَتْص ِدَُق َمْ ُع ِدَه ا ِإالَّ َأْد
 رواه البخاري. وقد وبَق بيان هذا اْلدُ  ا نب بَ َيان َكثَرِة طُر  اَْلرْيِ.« 

مةةزنرت، دانةا بزنةا     طوى: ضل سَيةرن، يةا   ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 
ذَى ببينيةت هنةدى يةا ب ةري بيةت، ثاشةى بةو تةة         مفةاى  بةو سةو    ئَيكةى  سب رية )بدةية

بزظرينيت( نينة كاركةرةك كارى ب ئَيك ذ ظةان سَيةران بكةةى هيظيةا سَيةرا وان، و ب      
سةودَى وى ثةَى    ئةطةةر ، هةةبيت  باوةرى ب وَى ذظانا سةودَى و ثَيغةمبةةرى ل سةةر داى   

 نةبةتة بةحةشيَت.
ُّ  َديِّ ب  ِن َعْج  الَن ري  ي اَّللَُّ  -552 َّ  هللاِّ  عُ ع  ن أيب ُأَماَم  َة   عن    ق  ال  ق  ال رُو   ُل اَّللَّ 
َِ َُِّ  َش ر  لَ َك  َوال تُ الُم َعهللا    »َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   ُْْ ََ  وِإن  َِ رٌي لَ َك اي اْبَن آَدَم ِإنََّك ِإن تَ ْبُذَل الَفْب َل 

ْفهللَا   َص ٌر ِمَن الَيِد ال ي ْ َِ  هللاي. رواه مَ« َكَفاٍر  َواْبدْأ مبَْن تَ ُع ُل  والَيُد الُعهللاَيا 
طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  () صودةيَي كورَي عوج نى و ذ ئةبى ئومامةى

()  :تو بطرى  ئةطةرزَيدة بدةى بو تة باشة و ذ تة تو يا  ئةطةريا كورَى ئادةمى طوى
َيتة كرن )ض تةو ل دةس سةو   تة ل سةر قةدةرَى هةوجةييا تة ناهبو تة سرابة، و لوما 

يَى تو  تةيَى نَيزيكَى  ثَي بكةدةست ذ وى بهَيلى ض سةمَى ذَى خبوى دةست سو بَيخى( و 
ذ سودانكرنا وى بةرثرس و دةسيَت بلند و ددةى ذ دةسيَت نزم و ناسوازيت و وةردطريت 

 .ضَيرتة
َّ  هللاِّ  -553 عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َعهللاَ     وع  ن أَن  ٍه ري  ي اَّللَّ عن    ق  ال  م  ا ُو  ِ َل رُو   ُل اَّللَّ 

قَ  ْ ِم اإِلْوالِم َشي اا ِإال َأْعطاه  َوَلَقَد َجاَءه رَُجٌل فََأعطَاه َغَنماا َبنَي َجبَ هللَانِي  فَ َرَجَن ِإَل َق ِمِ  فَ َقاَل  اَي 
نْ َيا  َفَما َأْوهللِاُم ا فَِإنَّ ُُمَمداا ُُ ْعِطي َعطَاَء َمْن ال َخَْش  الَفْقَر  َوِإْن َكاَن الرَُّجُل لَ  هللِاُي َما ُُرُُِد ِإالَّ الدص َْ ُي

رياا َحَّتَّ َُُِّ َن اإِلْوالمُ َُ هللْاَبُ   َِ َها. رواه مَهللاي. ِإالَّ َُ نْ َيا َوَما َعهللَاي ْ  َأَحبَّ ِإلَي  مَن الدص
بةو شةرينكرنا    ئةانكو طوى: ضو ت ةت ل سةةر ئيسة مَى )    ()و ذ ئةنةسى 

نةهاتيةةة سواسةةنت و نةةةدابييَت، و ب راسةةتى    ()ئيسةة مَي( ذ ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  
دوو ضياياندا دايَي، زظةرى نةاس مرؤظَيةت سةو و      تذى دناظبةرازةالمةك هاتة دةس ثةز 

ََ مس موسةلمان بةنب، ب راسةتى موحةممةةد دانةا وى دةى يةَى ذ هةةذاريَى نةة          طوى: طة
َى وةسةا  ترسيت، و دبيت مرؤظ دَى موسةلمان بيةت و ذ دنيةايَى ثَيظةةتر نةةظَيت، ضةو ية       

نامينيةةت دةمةةةكَى كةةَيم نةةةبيت هةةةتا ئيسةة ما وى ل دةس ذ دنيةةايَى و ت ةةتَى ل سةةةر   
ََ دهَيت.  سوشتظيرت 
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َْ  ماا   -554 َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َق ََ  َي رو   ُل اَّللَّ  وع  ن ُعَم  َر ري  َي اَّللَّ عن    ق  ال  َق
ُهي   قال   ُر َهُؤاَلِء َكانُ ا َأَحقَّ بِ  ِمن ْ أَُل ِن نْلُفحِش » فَ ُقهللاُ   اي رو َل اَّللَّ َلَغي ْ ي َُّروِن َأن ََُ َِ ِإن َُّهْي 

ٍل فَُأْعطَيهي َأْو ُُ َبخِّهللُا ِن  َولَ  ِِ  رواه مَهللاي. « َُ  بَِبا
، مس لَيكظةكرنةك لَيكظةدكر () طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى ()و ذ عومةرى 
؟ طةوى: وان ب الظة ظ و ب   سودَي، هندةكَيت دى ذ ظان هةةذيرت بةوون  طوى: يا ثَيغةمبةرَى 

نة ضرويكاتى ذ مس سواسنت، و ئةز ئازادكرم ئان بدةمَى يان بَيذنة مس يَى قةلسة و ئةز 
 يَى قةلسم.

َّ هللاِّ  عُ  -555 َِ رُي َم َن النَّ ُِّّ  َنَم ا ُه َ  ُ وعن ُجبَ رْيِ بِن ُمطِعي ريَي اَّللَّ عن  أَن  ق ال  بَ ي ْ
ََ أَُل نَُ   َح َّتَّ اْي َطرصوُه ِإَل َعُ َرٍة َفَخَطَف  ْ  رِ  ََْع َراُب ُ َداَءُه  َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َمْقَفهللاَ ُ  ِم ن ُحنَ  نْيٍ  فَ َعهللِاَق ُ  ا

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي فق  ال  َأْعطُ   ِن رَِدائِ  ي  فَ هللاَ  ْ  َك  اَن ِل َع   َدُد ه  ِذِه الِعَب  اِه فَ  َ  نَ َعم  اا  قَ  َ  النَّ  ُّص 
َنُِّْي  ُث ال ْمُتُ  بَ ي ْ ََ ِا  َلَق  رواه البخاري.« ََتُِدوِن ِبَِيالا َوال َكذَّانا َوال َجَبا

ََُّمَرُة  »َأْي َحال رُُج ِعِ . َو « َمْقَفهللَاُ  »    َشَجٌر َلُ  َشْ ٌك.«  الِعَباُه » َشَجَرٌة. َو «  ال
ئةةةةو دطةةةةل   ادطةةةوى: د دةمةكيةةة  ()و ذ جوبةةةةيرَى كةةةورَى موتعةةةةمى  

ذ حونةينَى زظريس، كوضةرة عةرةب ثَيظة مان و  دةمَيدضو  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
مايةة ثَيظةة، ئينةا     سوازؤكى ذَى كرن، حةتا برية د بس دارةكا ب سرتيظة و ضاكيتَى وى

مس هنةدى   ئةطةرس مس، راوستيا و طوى: ضاكيتَى مس بدةنة ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
هةوةدا لَيكظةكةم ثاشى هةوة ئةز نةدديتم نة  دناظبةراظَى دارا ب سرتى تةرش هةبان دا 

 يَى قةلس و نة يَى درةويس و نةيَى ترسينوك.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   -556 ُ عن    َأنَّ رو   َل اَّللَّ  َم  ا » وع  ن أيب ُهُر  رة ري  َي اَّللَّ

ُ َعْب  داا ِبَعْف  ٍ  ِإالَّ ِع  زِّاا  َوَم  ا تَ َ اَي  َن َأَح  ٌد َّللَِّ ِإالَّ َرفَ َع   َّ  َدَقٌة ِم  ْن َم  اٍل  َوَم  ا زَاَد اَّللَّ ُ َع  زَّ نَ َقَص  ْ   ُ  اَّللَّ
  رواه مَهللاي.« وجلَّ 

طوى: سةدةقة ضو ذ  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 
بةنةةدةيكَى ب ئةةازاكرنَى زَيةةدة نةكريةةة عةةةزيزى و  لمةةاَ كةةَيم ناكةةةى، و سةةودَى ضةةو 

سودايَى ب هَيز و مةزن نة  ئةطةرسةربلندى نةبيت، و كةسَى بو سودَى سو نةشكاندية، 
 بلند كربيت.
َّ هللاِّ  وعن أيب َكبَشَة ُعمرو  -557 َََّنَ اريِّ ري ي اَّللَّ عن   أَن   عَ ن رو  َل اَّللَّ  بِ َن َو عٍد ا

ُثُِّي َح ِدُثاا فَ اْحَفُظ ُه  َم ا نَ َق َص َم اُل َعب ٍد ِم ن » ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َُ ُق  ُل   َِ ُي َعهللاَ يِهنَّ َوُأَح دِِّ َثالثَ ٌة ُأْق
َّبَ َر َعهللَايَها ِإالَّ  ُ ِعزِّاا  َوال فَ َتَح َعْب ٌد نب َمَ أََلٍة ِإالَّ فَ  َتَح اَّللَّ  ََّدَقٍة  َوال ظهللُِاَي َعْبٌد َمْظهللَاَمةا  زَاَدُه اَّللَّ

ََْربَ َعِة نَ َفر نْ َيا  َا الدص ُثُِّي َحِدُثاا فَاْحَفُظ ُه. قال ِإَّنَّ   َعهللَاْيِ  نب فَ ْقٍر  َأْو َكهللِاَمةا َ َْ َها. َوُأَحدِِّ
َُ تَّقي ِفي ِ  رَبَّ ُ   َوَُِص ُل ِفي ِ  َرِ َ ُ   َوَُ ْعهللاَ ُي َّللَِّ ِفي ِ  َحق ا َفه َذا َعبٍد َرَزَق  اَّللَّ َماالا َوِعهللْاماا  فَ ُه  

 َوفَبل اَِنازل.
َّاِدُ  النِِّيَِّة َُ ُق ُل  َل  َأنَّ ِل َم االا َلعِمهللْا ُ  بِ  ْ َُ ْرزُقُ  َماالا فَ ُهَ   َعَم ل َوَعْبٍد َرَزَقُ  اَّللَّ ِعهللْاماا  َوَْ

   فََأْجُرُاَا َوَ اٌء.ُفالٍن  فَ ُهَ  نِي َُّت ُ 
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ْ ُْرزُقْ  ُ  ِعهللْام  اا  فُه  َ  َخْ  ِبُخ ا مالِ  ِ  ِبغَ  ري ِعهللا  ٍي  ال َُ تَّق  ي ِفي  ِ  رَبَّ  ُ  وَ  ُ َم  االا  َوَْ ال َوَعْب  ٍد َرَزقَ  ُ  اَّللَّ
َبِ  اََِناِزِل. ِْ  َُِصُل َرِ َُ   َوال َُعهللَاُي َّللَِّ ِفيِ  َحقا  فَ َهَذا َو

ْ ُْرزُ    َْ قْ  ُ  اَّللَّ َم  االا َوال ِعهللْام  اا  فَ ُه  َ  َُ ُق   ُل  لَ  ْ  َأنَّ ِل َم  االا َلَعِمهللْا  ُ  ِفي  ِ  ِبَعَم  ل فُ  الٍن  َوَعْب  ٍد 
 رواه الرتمذي وقال  حدُ  حَن ّحيح.« فَ ُهَ  نِي َُّتُ   َفِ ْزُرُاَا َوَ اٌء 

كةةةو وى طةةةول  () ذ ئةةةبى كةب ةةةةى، عةةةةمرويَى كةةورَى سةةةةعدَى ئةةةةمنارى  و 
دطوى: سَى سسلةتان ئةز سويندَى ل سةر دسوم، و ئةةز   ()بوو  ثَيغةمبةرَى سودَى

ََ ضو بةندةيان ب سةدةقَى  دَى ئاسفتنةكَى بو هةوة بَيذم ذ مس وةرطرن و ذبةركةن: ما
سودَى  ئةطةرناهَيتة كرن و سةبرَى ل سةر بكَي يت،  كَيم نابيت، و ستةم ل بةندةيةكى

ََ زَيدة نةكةى، و  ضو بةندة ضو دةرطةهَيت سةوازؤكيَى ل سةو   عةزيزى و سةربلنديَى 
ََ ظةنةكةى. يان ذى ئاسفتنةكا وةكى ظَي.  ئةطةرظةناكةى،  سودَى دةرطةهةكَى هةذاريَى 
: طوى: ب راستى دنيا بو ضار ئاسفتنةكَى بو هةوة بَيذم ذ مس وةرطرن و ذبةركةنو ئةز دَى 
 مرؤظانة:

كربيت، و ئةو ثارَيزكاريا سةودايَى  بةندةيةكَي: سودَى مال و زانني ب رزقَى وى 
سو تَيدا بكةى، و باشيَى ثَى دطةل مرؤظَيت سو بكةى، و دزانيةت سةودَى حةةقَى تَيةدا     

 هةى ئةظة سودان باشرتيس جهة.
ََ سودا يَى راستة، و بةندةيةكي ََ د د : سودَى زانني دابيتَى و مال نةدابييَت، بة

بَيظةانى ثةَى كةةم، ئةةو ئنيةةتا وييةة، سَيةرا         مس مال هةبا، دا ئةز كارَى ئةطةردبَيذيت 
 هةردوكان ئَيكة.

ََ سو بَى زانني و بةندةيةكي : سودَى مال دابيتَى و زانني نةدابييَت، ظَيؤا ئةو ما
ثويض بكةى، و ثارَيزكاريا سودايَى سو تَيدا ناكةةى، و باشةيَى ثةَى دطةةل مرؤظَيةت سةو       

 ة سودان ثيسرتيس جهة.ناكةى، و نوزانيت سودَى حةقَى تَيدا هةى ئةظ
مةس مةال    ئةطةةر : سودَى نة مال دابيتَى نة زانني، و ئةو دبَيذيت: و بةندةيةكي

 هةبا ئةز دا كارَى بَيظانى ثَى كةم، ئةو ئنيةتا ويية، طونةها هةردوكان ئَيكة.
َّهللاِّ  عُ َعهللاَ  -558 ٍُ ا َشاةا  فقاَل النَُّّص  » ْيِ  وَوهللاَّي  وعن عائشة ريي اَّللَّ عنها أَن َُّهْي َذ
رواه الرتم ذي وق ال « بَِق ي ُكهللاصَه ا غَ رَي َكِتِفَه ا» قال   ما بقي ِمنها ِإالَّ َكِتُفَها  ق ال  « َما بَِقَي ِمنها 

رِة ِإالَّ َكتَفَها. حدُ  ّحيح. ِِ   ومعناه  َتَصدَُّق ا  ا إالَّ َكِتَفَها فقال  بَِقَيْ  لَنا ا ار
طةوى: ض   ()وان طيسكوكةك ظةكوشت، ثَيغةمبةةرى   ()و ذ عائي ايَى 

 هةمى مة يَى كرية سَير ملَى وى ئانكونةبيت، ) اية؟ طوى: ضو ذَى نةماية ملَى وىذَى م
يَى بووية سَير ئةو يَى ماى و  ئانكونةبيت. ) ( طوى: هةمى يَى ذَى ماى ملَى وىنةبيت

 ئةو بو مرؤظيية(.
دُق ري  ي اَّللَّ عنهم  ا قال     ق  ال ِل رو   ُل اَّللَّ وع  ن َأع  اَء بن  ِ  أيب بِّ  ٍر الص   -559

ُ َعهللَاْيِك » َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي    «.ال ُت ِكي فَي ِكَي اَّللَّ
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طةوى:   رازى بيةت و ذ ئةمسائا كضا ئةبى بةةكر ئةلسةةديق سةودَى ذ هةةردوويان     
يةةا د دةسةةتَى تةةةدا نةةةطرة و   ئةةانكوطوتةةة مةةس: نةطرَيةةدة )  ()ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى 

 سودَى دَى ذ تة بِريت. ئةطةرنةظةشَيرة هةروةكى تو دكةية د تويركةكَيدا و طرَيدةى( 
أَنِفِق   ي َأو أَنْ َفِح   ي َأو أَْنِب   ِحي  َوال حُتْص   ي فَ ُيْحِص   َي اَّللَّ َعهللَاي   ِك  َوال تُ    ِعي » وا رواُ   ٍة 
ُ َعهللَاْيِك   متفٌق عهللاي .« في ِعَي اَّللَّ

 .«أَْنِبِحي » وكذلك  « أَنِفِقي » نْلاِء اِهمهللاة  ه  مبع  « ِحي انْ فَ » َو 
: مبةزَيخة و نةظةطرة )و نةهةذمَيرة هةذمارا ضةرويكَى طرتةى(   ظةطَيرةكَيداو د 

 ئةطةردةس سو نةثارَيزة د ئامانيدا ل سودَى دَى ذ تة ظةطريت، و يا ذ سو زَيدة  ئةطةر
 سودَى دَى ذ تة ظةطريت و ذ تة ثارَيزيت.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َُ ُق  ُل   -560 رة ريي اَّللَّ عن  أَن  عَِ ن رو  َل اَّللَّ  » وعن أيب هُر
فََأمَّا اُِْنِف ُق   َمَثُل الَبِخيِل واُِْنِفِق  َكَمَثِل رَُجهللَانْيِ َعهللَاْيِهَما ُجب ََّتاِن ِمن َحدُد ِمْن ْثِدِِّهما ِإَل تَ َراِقيهَما 

 ُُرُِ ُد َفال ُُ ْنِفُق ِإالَّ َوبَ َغْ   َأْو َوفَ َرْو عهللا  ِجهللاِدِه حَّت ُُتِْفَي بَ َنانَُ   َوتَ ْعُفَ  أَثَ َرُه  َوَأمَّ ا الَبِخي ُل  فَ ال
ُن  َِ  متفٌق عهللاي . «َأْن ُُ ْنِفَق َشي اا ِإالَّ َلزَِقْ  ُكلص َحهللْاَقٍة َمَِّانَ َها  فَ ُه  ُُ َ وُِّعَها َفال تَ تَّ

رُع  َوَمعنَ   اُه  َأن اُِْنِف   َق ُكهللاََّم   ا أَنْ َف   َق َو   بَ َغْ   َوطَالَ   ْ  ح   َّت َتُ   رَّ َورَاَءُه  « اْلُبَّ   ُة » َو   ال   دِِّ
ُُِط اتِِ .  َوُُتِْفَي رِجهللَايِ  وأَثَ َر َمشيِ  و

طوى: مةتةال  ()وى طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو  ()ذ ئةبى هورةيرة 
ذ ئاسةنى ل بةةر بةس، ذ     ةكى مةتةال دوو زةالمانة دوو زريكةونزري و مةردىو ضرويكى 

مةةزَيخيت  ضةو نةا   ، ئةةو  مةةردة ضضكَى وان هةتا هةستيَى بس حةفكا وان، هنديكةة يةَى   
فرةه نةبيت و ل سةر لةشَى وى زَيدة نةةبيت حةةتا تلَيةت وى    وى يَي كونزرزري ئةطةر

هةمى فَيرى مةردينييَي دبيت  )ئانكو لةشَي وى دظةشَيريت و شويس ثَيت وى نةهَيليت
ََ يَى ضرويك هةر جارا نةظَيت ت تةكَى مبةزَيخيت يان طونةهَيت وى بو ذَي دبةى( ، بة

كار دكةةى فةرة   ئةو نةمينيتة ب جهَى سوظة،  هةر سةلةكةكا زريكونزيريَي وى ئةطةر
ََ فرة نابيت  .)ئانكو ضرويكى وةكى زىريَيية وى قةيددكةى( بكةى بة

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  وعن     -561 ْ  َرٍة ِم  ْن  » ق  ال  ق  ال رو   ُل اَّللَّ  َْ َم  ْن َتَص  دََّ  ِبِع  ْدِل 
ُ ِإالَّ الطَّيِِّ  َب فَ   ِإنَّ اَّللَّ ُْقبَ هللُاَه   ا بَِيِمينِ   ِ   ُثَّ ُُ َربِِّيه  ا ِلَص   اِحَبها  كَ  َْ  ٍب طَيِِّ   ٍب  وال َُ ْقبَ   ُل اَّللَّ َم   ا ُُ    َريبِّ َك

 متفٌق عهللاي .«. َتُِّ َن ِمْثَل اْلَبِل َأَحدُُكْي فَ هللُا َُّه حَّت 
قال أَُباا  بَِّر الفاِء وِإوِّان الالم « الَفهللُا ص »  بفتِح الفاِء ويي الالم وتشدُد ال او  ُو

 وُتفي  ال او  وه  اُِْهُر.
طةوى: هةركةسةَى تةمةةى قةسةثةكَى ذ      ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى    

و سَيةران قةةبويل ناكةةى يةا حةةالل نةةبيت،       كارةكَى حةةالل بكةتةة سَيةر و سةودَى ضة     
هةروةكى ئَيك ذ ، بَيطومان سودَى ذَى قةبويل دكةى، ثاشى بو سودانَى وَى سودان دكةى

ََ دهَيت.  هةوة ماهينا سو سودان دكةى، حةتا وةكى ضياى 
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َنم ا رَُج ٌل ََيِش ي ِبَف الٍة ِم  -562 َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال  بي ْ ََِر  وعن  ع ن الن ُّ  ن ا
ََّ  َحاُب فَ  َأفْ رََ  َم  اَءُه ا َح  رٍَّة  ف  ِإذا  َّ   اتا ا َو  َحابٍَة  او  ِق َحِدَُق  َة فُ  الٍن  فَ تَ َنحَّ    ذل  َك ال ََ  ِمَن  َف
 لُ شرجة من تهللِْاَك الشِّراِد َقِد اْوَت َعَبْ  ذِلَك اِاَء ُكهللاَُّ  فَ تَ تَ بََّن اِاَء  فِإذا رَُجٌل قَائٌِي ا َحِدَُقِتِ  ُْحَ ِِّ 

ََّ َحابَِة  فق ال  َحاتِِ   فقال ل    اي َعْب َد اَّللَِّ م ا اْعُ َك ق ال  فُ الٌن  لالْو ِي الَّ ِذي عَِ َن ا ال اَِاَء مبَِ
َََّحاِب ال ذي ه َذا َم اُؤُه ُُق  ُل   َّ اتا ا ال ْعُ   ي   فَ َقال  إِن عَِ أَُلِِن َعِن اعِْ َْ َ َت ل   اَي َعْبَد اَّللَِّ ِْ

الٍن إلِع  َك  فم  ا َتْص  َنُن ِفيه  ا   فق  ال  َأم  ا ِإْذ قُ هللْا  َ  َه  َذا  فَ  إِن أَْنظُ  ُر ِإَل م  ا َخْ  ُرُد او  ِق َحِدَُق  َة فُ  
 ِمنها  فَأَتََّصدَُّ  بثُ هللُاِث   وآُكُل أَِ وِعياِل ثُ هللُاثاا  وَأردص ِفيها ثهللاَثُ . رواه مَهللاي.

ََ  ُة ِحَج  ارَةا َو   َداَء  « اْلَ  رَُّة »  ُِ اِهللُْاَب ََر بف  تح الش  ني اِعجم  ة وِإو  ِّان « رَجُة والشَّ  » ا
يُل اِاِء. َِ   الراِء ونْليي  ِهَي م

َى دا زةالمةك ل دةشتةكا بطوى: د دةمةكي ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 
: بيستانَى بَيظةانى ئاظةدة، ئةةو عةةور     ئاظ ذ ئةردى دضو، طول دةنطةكى بوو ذ عةورةكي

ب بةرة رةشك، و ديت دةرزةكَى ذ دةرزان ئةو ئاظ دويركةفت و ئاظا سو ظاالكرة ئةردةكَى 
هةةةمى ب سوظةةة طةةرى، دويةةا ئةةاظَيرا ضةةو، ديةةت زةالمةةةكَى د نةةاظ بيسةةتانَى سةةودا يةةَى  

ستيايية يَى ئاظَى ب مةربَي  سو ظةدطوهَيزيت، ئينا طوتَي: يا بةندةيَى سودَى ناظَى وةرا
ََ بوو ى، طوى: يا بةندةيَى سودَى تة ضية؟ طوى: بَيظانة ئةو ناظ طوى يَى ذ عةورى طو

ذ وى عةورى بوو ئةوَى ئةظة  َى مس دكةى؟ طوى: مس طول دةنطةكىبوضى تو ثسيارا ناظ
ئاظا وى دطوى: بيستانَى بَيظانى ئاظدة ناظَى تة دطوى، تو ض ل ظى بيستانى دكةى؟ طوى: 

ر، و مادةم تة ئةظة طوى، ئةز سو دطرم كا ض ذَى دةركةفت ئةز سَيكةكَى ذَى دكةمة سَي
ََ دزظرينمةظةةة      و لةةَي  ئةةةز و بضةةويكَيت سةةو سةةَيكةكَى دسةةويس، و سةةَيكةكَى ذَى ئةةةز 

 .دمةزَيخم
 

 باب النهي عن البخل والشُّحِّ -61
 بابةتىَ نةهيكرن ذ ضرويكاتى و قةلساتيييَ

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ    چ ق   ال ع تع   اَل    

و ئةظة و هةركةسَى قةلسةى و ضةرويكاتييَى بكةةى، و     .(11_8)الهللاي ل چۅ   ۅ  ۉ    ۉ  
ثاكى ب سَير و سةالتَى سودَى نةبيت. و باوةرى ب بةحةشتَى نةئينا، و كار بو نةكر و 

ئةو رَيكا بةةرَى   ]درةو دانا. ظَيؤا ئةم دَى رَيكا وى بو كار و كريارا نةباش سوش كةيس 
ََ ناكةى، دةمَى [وى بدةتة زيانَى  ََ وى بةِرةظانييَى ذَى ناكةى و ضو ثاكييَى  . ثاشى ما

)اْلش     ر  م     ن چی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  چ  وق     ال تع     اَل  دمريةةةةةت. 
 و ئةوَيت سو ذ ضرويكييا نةفسا سو دثارَيزن، ئةون سةرفةراز..  ( 9ارُة

ذَى د و حةةةديس قةفتةةةك   وأم  ا اَحادُ    فتق  دم  عهللا  ة منه  ا ا الب  اب الَ  ابق .
 بابةتَى بةرَيدا بوريس.



   رياض الصاحلني

 
271 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق اَل  ات َُّق  ا الظصهللْا َي   -563 وعن جابر ريي اَّللَّ عن  َأنَّ رو ل اَّللَّ 
هللَاُِّْي  َ هللََاُه ي عهللا   الشصحَّ فَِإنَّ الظصهللْاَي ظهللاَماٌو ُْ َم الِقياَمة  وات َُّق ا  َأن   فَِإنَّ الشصحَّ َأْههللَاَك مْن كاَن قَ ب ْ

 رواه مَهللاي.« َوَفُِّ ا ِدَماَءهي واوتَحهللاص ا َُمَارَِمُهي 
طةوى: سةو ذ سةتةمكاريَى بثةارَيزن، ب      ()ذ ثَيغةمبةرى  ()ذ جابرى 

راستى ستةم و زؤردارى رؤذا قيامةتَى تاريستانس، و سو ذ قةلساتيَى بثارَيزن، ب راستى 
ان كر، ئةو سوينا ئَيك و دوو هي ك برن، قةلساتيَى وةل ودقةلساتيَى يَيت بةرى هةوة 

ََ ئَيك و دوو بو سو دورست كرن.  برَيذن و شةرةفا ئَيك و دوو يان ما
 
 

 باب اإليثار املواساة -62
 بابةتىَ ثيَشخوئيَخستنىَ و بريظةبرنىَ 

)اْلش       ر  م       ن  چ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یچ ق       ال ع تع       اَل    
وان ذ سو فةرتر ددانس، سو ضةند د هةوجة و و ئةو وان ب ثَيش سو دئَيخس و  .(9ارُة

إَل آِ  ر  چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹچ وق  ال تع  اَل   دةسةةت تةةةنط ذى بةةس  
و ئةو سوارنا ئةو حةذَى دكةن و هةوجة، ددةنة هةذار و سَيوى و  ( 8)االنَان  ارايو
 .دي ن.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -564 وع  ن أيب ُهُر  رة ري  ي اَّللَّ عن    ق  ال  َج  اَء رَُج  ٌل إَل النَّ  ُِّّ 
ََ ِإَل بَع ِض نَِ ائِِ   فَ َقال    والَّ ِذي بَ َعثَ َك ِنْلَ قِّ م ا ِعن ِدي ِإالَّ َم اٌء  ُثَّ  َُْْه  ٌد  فَأرَو َل فقال  إِن 

َرى. فَ َقاَلْ  ِمْثَل  ِْ َذِلَك  حَّتَّ قُ هللْاَن ُكهللاصهنَّ ِمثل َذِلَك  ال َوالِذي بعَثَك ِنْلَ قِّ م ا ِعن ِدي َأْرَوَل ِإَل ُأ
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   هللَاَة   » ِإالَّ َماٌء. فقال النُّص  فقال رَُجٌل ِم ن اََْنص اِر  « من ُُِبيُ  َهذا الهللاَّي ْ

َِ اَي َرُو   َل اَّللَِّ  فَ  اْنطهللََاَق بِ  ِ  ِإَل رْحهللِا   ِ  َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  َأ   فَ َق  ال الْمَرأَتِ  ِ   َأكرِِم  ي  َي  ْيَ  رو   ِل اَّللَِّ 
 وَوهللاَّي. 

و طوى:  ()طوى: زةالمةك هاتة دةس ثَيغةمبةرى  ()ذ ئةبى هورةيرة 
كابانيَيت سةو طةوى: ئةةز ب وى كةمةة يةَى تةو ب        كئةز يَى وةستيامية، سةحكرة هندة

حةقيَى هنارتى ضو ل دةس مس نينة ئةاظ نةةبيت، ثاشةى سةةحكرة ئَيكةا دى، وةكةى وَى       
طوى، حةتا هةميان وةكى وَى طوتني، نة ئةز ب وى كةمة يَى تو ب حةقيَى هنارتى ضو 

ةظة مَيظان ى ئةظ شطوى: كى دَى ظ ()ل دةس مس نينة ئاظ نةبيت، ئينا ثَيغةمبةرى 
ذ هاريكاران طوى: ئةز يا ثَيغةمبةرَى سودَي، و برة جهَى سو و طوتة ذنا  كةى، زةالمةكى

 .()بطرة  سو قةدرَى مَيظانَى ثَيغةمبةرَى سودَي
ِّ بياِن ق ال  َعهللاِّهللا يهْي     وا رواُة قال المَرأَتِِ   هل ِعْنَدِك َش يٌء   فَ َقالَ ْ   ال  ِإالَّ قُ  َو 
َِّ أَنُْكُل  فَ َقَعُدوا  ِبَشيٍء وِإذا ََِّراَد  وَأرُِِ  َأ ُفَنا  فََأطِف ي ال َل َيي ْ َِ َأرَاُدوا الَعَشاَء  فَ نَ  ِِّميِهي  وِإَذا َد



 272  طا كيَرهاتى و راستكارانميَر

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  فق  ال   ّْ  بح  غَ  َدا عهللا    النَّ  ُِّّ  َلَق  د » وَأَك  َل البَّ  يُ  وَنات طَ  اِوَُ نْيِ  فَ هللَامَّ  ا َأ
هللَاَة  َعِجَب اَّللَّ ِمن  متفٌق عهللاي .« َِّنيِعَُِّما ِبَبيِفَُِّما الهللاَّي ْ
ذ بلى سوارنا   ديدا: طوتة ذنا سو: ت تةك دةس تة هةية؟ طوى: نْة ظةطَيرةكاو د 

 ئةطةةر شةية ظيةا بنظينةة، و     ئةطةربضويكَيت مس، طوى: ب ت تةكَيظة وان مذويلكة، و 
ئةم يَى دسويس، روين تنة  ومَيظانَى مة هاتة ذؤر، ضراى ظةمرينة، و هوسا ني ا بدة ك

ََ بووى ل سوارَى و مَيظانى سوار و ئةو برسى و  سةر وى زكى نظسنت، و دةمَى سثَيدة 
ئينا طوتَي: ب راستى سودَى ذ كارَى هةوة يَى شظَيدى رازى  ()ثَيغةمبةرى  ضو دةس

 .يَي هةوة ل طةل مَيظانَي سو كرى بوو
َّ هللاِّ  -565  َطَع اُم االثْ نَ نِي ك اا الثَّالثَ ِة  »   عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  وعن  قاَل  قاَل رو  ُل اَّللَّ 

ََربَ َعِة   متفٌق عهللاي . « وَطعاُم الثَّالثَِة كاا ا
طةوى: سوارنةا دوويةان بةسةى سةَييانة و       ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سةودَى  

 سوارنا سَييان بةسى ضارانة.
َطَع  اُم الَ اِح  د » َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال  وا رواُ  ة َِ  هللاٍي ري  ي اَّللَّ عن     ع  ن الن  ُّ  

  «.َُِّفي االثْ نَ نْيِ  وَطَعاُم االثْ نَ نْيِ َُِّْفي اَربَ َعَة وَطَعاُم اَْربعِة َُِّفي الثََّمانَِيَة 
طوى: سوارنا  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()موسلميدا:  ظةطَيرةكاو د 

ئَيكَى تَيرا دوويان دكةى، و سوارنا دوويان تَيةرا ضةاران دكةةى، و سوارنةا ضةاران تَيةرا       
 هةشتان دكةى.

َّهللاِّ  ُع  -566   ُ عن  قال  بيَنَما َ ُْن ا َوَفٍر َمَن النَُِّّّ  وعن أيب وعيٍد اْلُدريِّ ريي اَّللَّ
َّ هللاِّ  َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ِإذ َجاَء رَُجٌل عهللا  رَاِحهللاَ  ٍة َلُ   َفَجَعَل َُْصرُر َبَصَرُه ََيِيناا َوِِشَ االا  فَ َق ال رو  ُل اَّللَّ 

َمْن َكاَن َمَعُ  َفْبُل َظهٍر َفهللايَ ُعْد ِبِ  َعهللا  َمْن ال َظْهَر َلُ   َوَم ن ك اَن لَ ُ  َفْب ٌل ِم ن » ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  
َناِر اَِاِل َما ذََكَر َحَّتَّ رَأَُْ َنا أَنَُّ  ال َحقَّ َحٍد ِمنَّا َفذَ « زَاٍد  َفهللايَ ُعْد ِبِ  عهللا  َمن ال زَاَد َلُ   ّْ َكَر ِمن َأ

 رواه مَهللاي.« ا َفْبٍل 
ئةةم ل وةغةةرةكَى بةوويس     دةمةةكى طةوى:   ()ذ ئةبى سةةعيدَى سةودرى   

زةالمةك ل سةر دةوارةكَى سو هاى، و دةست هاظَيتَى بةرَى سو  ()دطةل ثَيغةمبةرى 
طوى: هةركةسَى دةوارةكَى  ()يَى راسيَت، ئينا ثَيغةمبةرَى سودَى الةثَى و ددا اليَى ض

زَيدة دطةل بيت ب  بدةتة وى يَى دةوار نةيى، و هةركةسَى سوارنةكا زَيدة دطةل بيت 
ب  بدةتة وى يَى سوارن نةيى، و جويس و رةنطَيت ماَ طوتس هةتا مة هزر كر كةسَى ذ 

 ينة.مة حةق د ت تةكَى زَيدةدا ن
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   -567 وعن َوهِل بِن وعٍد ريي اَّللَّ عن  َأنَّ امَرَأةا َجاَءو ِإَل رو ل اَّللَّ 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  َِ  َذَها النَّ  ُّص  َُ   ََكَها  فََأ ََ  جُتها بِيَ  ديَّ َْك َُ   َجٍة  فقال     َن وَو  هللاَّي بِ  رُبدٍة َمن
ََ َنها  فَ َق اَل  ُُمَتاجاا ِإلَيَها  َفَخَرَد إِ  ِنيَها َم ا َأح َُ َفجهللاَ ه « نَ َع ْي » لَينا َوِإن ََّها إلزَارُُه  فقال ُفالٌن اك

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ا ااهللِا  ِه  ُثَّ رََج  َن َفَط اَه  ا  ُثَّ َأرَو  َل ِ َ  ا ِإلَْي  ِ   فَ َق  اَل لَ  ُ  الَق   ْ  ُم  م  ا النَّ  ُّص 
ََ  َها النَّ  ُّص  ََ ْنَ   لَِب َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ُُمَْتاج  اا ِإلَيه  ا  ُثَّ َو  أَلَتُ   َوَعهللِام    أَنَّ  ُ  ال َُ   ُردص َو  اِئالا   َأح
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َ   ا َو   أَْلُتُ  لِتُِّ    َن َكَف   ِِن. ق   ال َو   ْهٌل  َفِّان     َكَفنَ   ُ . رواه  ََ   ها  ِإَّنَّ فَ َق   اَل  إِن َواَّللَِّ م   ا َو   أَْلُتُ  َْلَب
 البخاري.

طةوى: ذنكةةك ب ضةاكيتةكَى ظةةهيناى هاتةة       () ىذ سةهلَى كورَى سةعد
طوتَي: مس ب دةستَى سو يَى ظةهيناى دا بكةمة بةر تة،  ()دةس ثَيغةمبةرَى سودَى 

ذ هةوجةيى هةلطرى، هاتة دةس مة و ئةو ئيزارَى ويية )ئيزار ئةو  ()ثَيغةمبةرى 
ثاتةية يَى ل سو وةردكةن ذ نافكَى ثَيدا( بَيظانى طوى: بكةة بةةر مةس ضةةندَى جوانةة،      

ل جظاتَى روين تة سوار، ثاشى زظرى تَيكوةركر، ثاشى بو وى  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
كربوو بةر  ()ةيى ثَيغةمبةرَى سودَى هنارى، سةلكى طوتَي: تة باشى نةكر، ذ هةوج

نازظرينيت، طوى: ب سودَى  داسوازكةراندزانى ئةو ضو  وتو ذَى دسوازى  وسو، ثاشى ت
ََ مس يَى ذَى سواستى دا ببيتةة كفنةَى مةس.     مس ذَى نة سواستية دا بكةمة بةر سو، بة

 سةهل دبَيذيت: كفنَى وى بوو.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   وعن أيب م و  ريي اَّللَّ عن  قال  -568 ِإنَّ » ق ال رو  ُل اَّللَّ 

ِِِي نَِِدَُنِة  َعَُع ا ما َكاَن ِعن َدُهي ا ثَ  ٍب َواح دٍ    اَشَعرُِني ِإَذا َأرمهللُا ا ا اْلَغْزِو  َأو َقلَّ َطَعاُم ِعَيا
ََّ َِّة فَ ُهي ِمِنِّ  ٍء َواِحٍد نل َِ نَ ُهي ا ِإ ََُم ُه بَ ي ْ َِ ِمنُهي  ُثَّ اقَت  متفٌق عهللاي .« َوَأ

 فَ رََ  زَاُدُهي  َأو قَاَرَب الَفَراَ .«  َأرَمهللُا ا » 
طةوى: ب   ()طوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى    ()ذ ئةبى موسايَى ئةشعةرى 

راستى ئةشعةرى دةمَى سوارنا وان ل غةزوا نةدما يان نَيزيكى نةمانَى دبوو، يان سوارنا 
ََ وان ل جهَى سو كَيم دب تنَيدا كوم دكر،  ب وو، ض ل دةس وان هةبوو د كراسةكىعةيا

رَيكا مة  ئانكوب تنَى وةكى ئَيك لَيكظةدكر، ئةو ذ منس ئةز ذ وامن. ) ثاشى ب ئامنةكى
   ئَيكة(.زَيدة 

 
 باب التنافس يف أمور اآلخرة واالستكثار مما يُتَبَرَّكُ فيه -63

 ثريؤزكرن ةيَتهبابةتىَ بةريكانىَ د كار و باريَت قيامةتيَدا و زيَدةكرنا تشتيَت ثىَ د
بةةةةة   . (26)اِطفف     ني  م    ن ارُ     ة چۉ  ۉ  ې  ې      چ ق    ال ع تع     اَل  

 هةظِرك هةظِركييَى ئةها بو ظَى بكةن.
َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي ُأِتَ  -569 وع   ن و   هِل ب   ِن و   عٍد ري   ي اَّللَّ عن     َأن رو    َل اَّللَّ 

ََْش َياُ   فق ال ِلهللْاغُ الم   َأ ََتَْذُن ِل َأن ُأْعِط َي » ِبَشَراٍب  َفَشِرَب ِمنُ  َوَعن ََيِيِنِ  ُغالٌم  َوَعن َُارِِه ا
َّ هللاِّ  عُ  ُهؤالِء  فَ َقاَل الُغالُم  ال َواَّللَِّ اي رُو َل اَّللَّ ال ُأوثُِر بَِنصيُّ ِمن َك َأَح داا  فَ تَ هللاَّ ُ  رو  ُل اَّللَّ 
 َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ا َُِدِه. متفٌق عهللاي . 

 نلتاِء اِثناِة ف    َأْي  َوَيَعُ   َوَهَذا الُغالُم ُهَ  ابُن َعبَّاٍس ريي اَّللَّ عنهما.« تَ هللاَُّ  » 
هةاى   ()طوى: ئاظ بو ثَيغةمبةرَى سةودَى   () ذ سةهلَى كورَى سةعدى

ََ بوو، و اليَى ضةثَى ثريةمَير بوون،  )سنَيلةك( ذَى ظةسوار، و اليَى وى يَى راستَى الوةك
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طوتةةة الوى: دَى دةسةةتويريا مةةس دةى ئةةةز ب دةمةةة ظةةان؟ الوى طةةوى: نةةة ب سةةودَى يةةا  
خم ثَيغةمبةرَى سودَى ثَيغةمبةرَى سودَى ئةز كةسَى ب بارا سو ذ تة ب ثَيش سو نائَي

() .كرة د دةستَى ويدا 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -570 رة ريي اَّللَّ عن  َعِن النََُّّّ  ُص  ُب » وعن أيب هُر نَ ا َأ بي ْ

ُص ُب ْحَِثي ا َث ِبِ    ِا  َفَخرَّ َعهللَاْيِ  َجَراٌد ِمن َذَهٍب  َفَجَعَل َأ ُل ُعراَي َِ فَ َناَداُه رَبصُ  َعزَّ عهللاي  الَالم َُغَت
ُتَك عمَّا تَ َرى    قال  بَ هللَا  َوِعزَِّتَك  َولِِّن ال ِغَ  يب َع ن بَ رََكتِ َك  َْ َأُكْن َأْغنَ ي ْ ُص ُب  َأ « َوجلَّ  اَي َأ

  رواه البخاري.
طةوى: د دةمةكَيةدا    ()طوى: ثَيغةمبةرَى سةودَى   ()ذ ئةبى هورةيرة 

ت، كةةوَ ذ زَيةةرى كةفتنةةة سةةةر، ئةةةيوبى   رويةةس سةةةرَى سةةو دشوي ةة   ()ئةةةيوبى 
دةستهاظَيتَى كومكرنة د كراسَى سةودا، سةودايَى وى يةَى ب هَيةز و مةةزن طةازيكرَي: يةا        

ََ ئةةز ب هَيةز و         وئةيوب ما مس ت بَى منةى نةكربووى ذ ت ةتَى تةو دبينةى؟ طةوى: بةة
ََ مس بَى منةتى ذ كةرةما تة نينة.  مةزناتيا تة كةمة، بة

 
  .بهامن وجهه وصرفه يف وجوهه املأمور  خذ املالأباب فضل الغين الشاكر وهو من  -64

 رىَ زةنطينىَ شوكردار: و ئةو ئةوة يىَ ماىل د ريَكا ويدا وةردطريت دبابةتىَ قة
 .وى ثىَ هاتية كرن دمةزيَخيت فةرماناو د ريَكيَت ويدا ييَت 

  .(7_5)الهللايلچۓ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ے چ قال ع تعاَل  
ََ سو د رَيكا سودَيدا مةزاست، و ثاشى سو ثاراست و فةرمانا سودَى  ظَيؤا هةركةسَى ما
ب جه ئينا. و باوةرى ب بةحةشتَى ئينا، و كار بو كر. ئةم دَى رَيكا وى بو كار و كريارا 

ڀ   چ وقال تعاَل  . [ئةو رَيكا بةرَى وى بدةتة سةرفةرازييَى  ]باش سوش كةيس 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   ڤ    ڤ  ڤ    ڤ      ڦ  

و كةسَى سو دويرى سةرطومى و رَيبةرزةيى و طاورييَى  .(21_17)الهللايل چڦ  ڦ      
ََ سو د رَيكا سودَيدا دمةزَيخيت، و  بطريت، دَى دويرى ظى ئاطرى بيت. ئةو كةسَى ما

ت. و كةسَى ذى ضو منةى ل سةر نينس، دا بو ب بةر بَيخيت. دظَيت ذ طونةهان ثاقذ ببي
ذ بو ظيان و رازيبوونا سودَى نةبيت، وةناكةى. ثاشى ئةو مرؤظ دَى قايل و دخلوش بيت، 

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ  وقال تعاَل ب سةالتَى سودَي. 

ڤ     ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄڄ   ڄ  ڃ  ڃ  

هويس سَير و سةدةقةيَيت سو ئاشكةرا كةن، ئةظة سوش ئةطةر  .(271)البقرة چڃ
 زانان، هَيذ سَيرتر و ضَيرتة بو هةوة،شولة، و ئةطةر هويس ب ظةشارتس بدةنة ذار و سَي

ذ طونةهان شوى، و سودَي ب كار و كريارَيت هويس  دَي هةوة [ب ظى كارَي باش سودَي]
پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پچ  وقال تعاَل   دكةن شارةزاية.
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ب راستى، هويس ناطةهنة راستييا قةىييَي، هةتا هويس وى . (92)آل عمران چٺ  ٺ  
حةذَى دكةن، و ض ت تَى هويس مبةزَيخس  كيَى هويس طةلة [د رَيكا سودَيدا  ]نةمةزَيخس 

 سودَى ثَى دزانيت.
 .نفا  ا الطاعاو كثرية معهللا مةوارايو ا فبل اإل

 سَيرا مةزاستنَيدا د طوهدارياندا طةلةكس و د ئاشكرانة.و ئايةى د 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -571 وع  ن عب  ِد اَّللَِّ ب  ِن مَ  ع ٍد ري  ي اَّللَّ عن    ق  ال  ق  اَل رو   ُل اَّللَّ 

هللاََّطُ  عهللا  َههللاَِِّتِ  ا اْلَقِّ.» وَوهللاَّي   ََ ُ َماالا  َف َد ِإالَّ ا اثَ نَ تَ نْيِ  رَُجٌل آاَتُه اَّللَّ ََ ُ  ال َح ورَُجٌل آاَته اَّللَّ
باا.« ِحَِّْمةا ُفه  َُقِبي ِ ا َوُُ َعهللاُِّمَها   متفٌق عهللاي  وتقدم شرح  قُر
حةسويدى طوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئينب مةسعودى 

نة يا دورستة د دوو ساسلةتاندا نةةبيت، )زانةا دبَيةذن دوو رةنطَيةت حةسةويديَى يَيةت       
سوشيا غةيرى تة نةمينيت، ئةظة يا حةرامة ل سةر بوضونا : تو حةز بكةى ئَيكهةين

يا مةجازيية، تو حةز بكةى ئةةو سوشةى بطةهيتةة تةة ذى و      دويَي هةمى زانايان، و يا
و ئةظةة نةة يةا     ا حةديسةَى ئةةظ رةنطةيةة   مةةرةم سوشيا وى هةةر مبينيةت و نةضةيت و    

وى مةاَ د جهةَى    ( مرؤظةكَى سودَى مال دابييَت، سةودَى وى ب سةةر مةةزاستنا   حةرامة
ويةةدا و حةقيَيةةدا ب شةةيان و دل بَيخيةةت، و مرؤظةةةكَى سةةودَى تَيطةه ةةنت و شةةارةزايى 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -572  دابيتَى ئةو كار ثَى بكةى و ني ا غةيرى سو بدةى. ََد » وعن اْبِن عمر ريي اَّللَّ عنهما عن النُّ  ال َح
َء النَّه اِر. َورَُج  ٌل آاَتُه اَّللَّ َم  االا. ِإالَّ ا اثنَ تَ ني  رَُج  ٌل آ َِ َء الهللاَّي  ل وآ َِ اَتُه اَّللَّ الُق رآَن  فه    َُ ُق   ُم بِ ِ  آ

َء النَّهاِر  َِ َء الهللاَّْيِل وآ َِ ُء »  متفٌق عهللاي .« فهَ  ُُ ْنِفقُ  آ ََّاَعاُو.« ارَِ  ال
ى: طةو  ()ذ ثَيغةمبةةرى   رازى بيةت و ذ ئينب عومةرى، سودَى ذ هةردوويان 

سةةلةتاندا نةةةبيت، مرؤظةةةكَى سةةودَى ذبةةةركرن و حةسةةويدى نةةة يةةا دورسةةتة د دوو سة
تَيطةه تنا قورئانَى دابييَت، و ئةو هةمى دةمَيت شةظَى و دةمَيت رؤذَى ب جه دئينيت 
)ذ كارى و سواندن و ذبةركرنَي( و زةالمةكَى سودَى مال دابيتَى ظَيؤا ئةو هةمى دةمَيت 

 بكةتة سَير(. ئانكوَى مبةزَيخيت )شةظَى و دةمَيت رؤذ
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   -573 رة ريي اَّللَّ عن  َأنَّ فُ َقَراَء اَُِه اِجرَُِن أَتَ  ْ ا رو  َل اَّللَّ  وَعن أيب ُهُر

ثُ ِر ِنلدَّرَجاِو الُعهللَا . والنَِّعيِي اُِِقيِي. فَ َقال   َقاُل ا  ف َ « وَما َذاَك   » وَوهللاَّي. فقال ا  َذَهَب َأْهُل الدص
َعِتُق   َن وال نَعت  ُق فق  ال  َُُص  هللاص َن كَم  ا ُنَص  هللاِّي  وَُُص   ُم َن كَم  ا َنُص   ُم. َوَُ َتَص  دَُّق َن وال نَ َتَص  دَُّ   ُو

َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   َْ ِبُق َن بِ ِ  َم ْن » رو ل اَّللَّ  َأَفال ُأَعهللاُِّمُِّ ْي َش ي اا تُ درُِك َن بِ ِ  َم ْن و بَ َقُِّْي  وَت
َّ نَ ْعُتي   بَ ْع دَ  َّ  َنَن ِمث َل م  ا  ق  ال ا  بَ هللاَ   اي رو   َل اَّللَّ  « ُكْي َواَل َُُِّ  ُن َأَح  ٌد َأْفَب َل ِم  ْنُِّي ِإالَّ َم ْن 

َّالة َثالاا وَثالِثنَي َمرَّةا » قَاَل   ُوَن  ُدبُر ُكلِّ  بُح َن  وحتَمُدوَن وُتَِّربِّ فَ َرَج َن فُ َق َراُء اَُِه اِجرَُِن « تَُ
ََم َ اِل مبَ ا َفعهللْانَ ا  فَ َفَعهللا  ا ِمثْ هللاَ ُ    ِإَل رو ِل اَّللَّ  َ انُ نَ ا َأْه ُل ا ِْ َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  فَ َق اُل ا  ِع َن ِإ  

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   متف  ٌق عهللاي     وه  ذا « ذل  ك َفْب  ُل اَّللَِّ ُُ ْؤتِي  ِ  َم  ن َُش  اُء » فَ َق  اَل رو   ُل اَّللَّ 
ََم اُل الَِِّثريَُة  واَّللَّ أعهللاي.«  ثُ ُر الدص »  لفظ رواُِة مَهللاي.    ا
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طوى: هةذارَيت م ةستيان هاتنةة دةس ثَيغةمبةةرَى    ()ذ ئةبى هورةيرة 
بلنةد و سوشةيا بةةردةوام بةرن طةوى: ئةةو        ثلةةيَيت طوتس: سودانَيت ماَ  ()سودَى 

ضاواية؟ طوتس: نظَيذا دكةن وةكى ئةم نظَيذا دكةيس، و رؤذيان دطرن وةكى ئةم دطريس، و 
سةدةقان ددةن و ئةم نادةيس و كولةيان ئازا دكةن و ئةم نائازاكةيس، ثَيغةمبةرَى سودَى 

() يَيت بةراهيكا هةوة  ني ا هةوة نةدةم هويس ثَى بطةهنة طوى: ئةرَى ئةز ت تةكى
راكريس، و هويس بةراهيكا يَيت ث تى سةو راكةةن، و كةةس ذ هةةوة ضةَيرت نةةبيت ئةةو        
ََ يةا ثَيغةمبةةرَى سةودَى طةوى: ث ةتى هةةر            نةبيت يَى وةكى هةةوة بكةةى؟ طةوتس: بةة

هةةةذارَيت  )ساابحاع اهلل ، ايمااد هلل ، اهلل اراارب (: نظَيةةذةكَى سةةيه و سةةَى جةةاران بَيةةذن:   
طوتس: برايَيت مة سودانَيت ماَ  ()زظرينةظة دةس ثَيغةمبةرَى سودَى م ةستيان 

ََ بوون كا مة ض دكر، وان ذى وةكى مة كرن؟ ئينا ثَيغةمبةرَى سةودَى   طةوى:   ()طو
  ئةظة كةرةما سودَيية ددةتة وى يَى وى بظَيت.
 

 باب ذكر املوت وقصر األمل -65
 بابةتىَ بةحسىَ مرنىَ و كورت ئوميَدييَ

ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  چ  قال ع تعاَل 

)آل چھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  
و دَى شةربةتا مرنَى  ]هةر جاندارةكَى هةبيت دَى تامكةتة مرنَى  .(185عمران 

دَى جزايَى سو وةرطرن. ظَيؤا  [هةمى  ]، و ب راستى رؤذا قيامةتَى هويس [ظةسوى 
هةركةسَى ذ ئاطرى دويركةفت و ضو د بةح تَيدا، ئةها ئةو سةركةفت و سةرفةراز بوو، 

ََ ساثاندنَى ثَيظةتر نينة.  وقال تعاَل  و هندى ذيانا دنيايَيية ذ سةمل و سَير و ثةرتا
)لقمان  من چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب      حب  خب  چ 
و كةس نوزانيت كا سوبةهى ض دَى ئَيتة سةرى، و كةس نوزانيت كا ل كريَى و . (34ارُة

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ وقال تعاَل   ل كيظة دَى مريت، ب راستى سودَى زانا و شارةزاية. 

وان هاى، نة  دةمَيئةطةر  .(61)النحل  من ارُةچڭ   ڭۇ  ۇ  ۆ  
ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ        چ وقال تعاَل    بيستةكَى ثاش و نة بيستةكَى ثَيش دكةظس.

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ        ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    

ڭ        ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

  .(11_9)اِنافق ن  چې  ې  ې  ې    ى    ى  ائ  ائ     ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ     ۇئ   ۆئ  
طةَ سودان باوةران ب  مال و زاِرؤكَيت هةوة، هةوة مذويل نةكةن و بريئينان و 
ثةرستنا سودَى ذ بريا هةوة نةبةن، و هةركةسَى ظَى بكةى ئةو يَى سوسارةتة. و ذ رزقَى 
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مة داييية هةوة مبةزَيخس و بدةن، بةرى مرنا ئَيك ذ هةوة بَيت و بَيذيت: سودَى وؤ ب  
ب ثاش ئَيخستباية، دا مس سَير كربانة و ئةز ذ قةىيكاران بامة.  تة مرنا مس ثيضةكَى

مرنا وى هاى،  دةمَيو ضوجا سودَى مرنا كةسَى طريؤ ناكةى و ب ثاش نائَيخيت، ئةطةر 
ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   چوقال تعاَل   و ض يا هويس بكةن سودَى ثَى ئاطةهة. 

ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ      ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ           

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

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب     حب  خب  مب              ىب   

بةردةوام ئةو دَى د شريكَى و طونةهَيدا بس، يان ب  ] .(105_99)اِؤمن ن چپ  
مرنا ئَيك ذ وان دئَيت، دَى بَيذيت: سودَى وؤ،  دةمَيهةتا  [سرابى دَى بةحسَى تة كةن 

ئةوا  [د دنيايَيدا ]. دا ئةز كريارا قةنج [دنيايَي، دا ئةز تة بثةرَيسم  ]مس بزظرينةظة 
مس هَي يى، بكةم، نةسَير زظريس بو دنيايَى نينة، نةسَير ظَيؤا ب  وَى داسوازَى نةكةن، 
ئةوا ضَى نةبيت، ئةو ئاسفتنةكة ئةو بو سو دكةن، و ناظِلةك هةتا رؤذا قيامةتَى يا ل 

. و ئةطةر ثا ل بوقَى هاتة دان، هنطى [ناهَيليت ئةو بزظرنة دنيايَى ]بةر سينطَى وان 
كةسَى ئاطةه ذ كةسَى  ]د ناظبةرا واندا نامينيت  [مرؤظانييا سوينَى  ]ظانى مرؤ

 ]، و كةس ثسيارا كةسَى ناكةى [نامينيت سو ثَى مةزن كةى يان مفايى بطةهينيتَى 
. ظَيؤا ئةو كةسَى تةرازوييا وى ب كار و كريارَيت قةنج [هةر ئَيك ب سوظة يَى مذويلة 
ز بس. و ئةو كةسَى تةرازوييا وى ب كار و كريارَيت قةنج طران بوو، ئةظة دَى د سةرفةرا

سظك ببيت، ئةظة ئةون ئةوَيت سو سوسارةى كريس، و هةروهةر دَى د دؤذةهَيدا مينس. 
ئاطر سةر و ضاظَيت وان دسوذيت، و لَيظَيت وان دقورمضس، و ددانَيت وان قيض دبس، و 

: ئةرَى ما ني انَيت [دبَيذيتة وان  ئةو زارزارَى دكةن، سودَى دةمَي ]طةلةك كرَيت دبس. 
 مس )ئايةتَيت قورئانا مس( بو هةوة د دنيايَيدا نةدهاتنة سواندن، و هةوة درةو ددانان.

گ   گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  چ إَل ق ل  تعاَل 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہہ  ہ    ھ   ھ             ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

سودَى دَى بَيذتة وان: هويس ضةند  .(115_112)اِؤمن ن  چڭ    ڭ   ڭ  ڭ
ساالن د دنيايَيدا مايينة؟ دَى بَيذن: ئةم رؤذةكَى يان ذى دانةكَى رؤذَى يَيت مايني، كا 

هويس ذ وةستةكَى كَيم ثَيظةتر نةمايينة، ئةطةر  [راستة  ]ثسيارا حسابداران بكة. طوى: 
هويس نةدمانة ب ظى ذييَى كَيمظة، و هةوة ث تا سو نةددا ذيانا  ]هةوة زانيباية 

ئةرَى هويس هزر دكةن، مة هويس ذ  [طةَ مرؤظان  ].[هةروهةر و سوشييَيت بةردةوام 
، و هويس جارةكا دى ب بال مةظة نائَينة [جزا و سةالى نينة  ]قةستا يَيت دايني 
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ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ چ وقال تعاَل   زظراندن. 

ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  ې  ې    ې  ىى  ائ   ائ  

ََ سودان باوةران ب بريئينانا سودَى  .(16)اْلدُد چەئ ئةرَى ما وةست نةهاتيية د
و بةرى هاتنةسوارا ئانكو ]و قورئانَى برتسيت، و ئةو وةكى وان نةبس ئةوَيت بةرى نوكة 

كتَيب بو هاتني، و ث تى سال و زةمان ب سةر وانظة ضويني، دلَيت وان رةق  [قورئانَى 
 بوون و باراثرت ذ وان ذ رَيكا راست دةركةفنت.

 و ئايةى دظى بابةتيدا طةلةكس و د ئاشكرانة. وارايو ا الباب كثرية معهللا مة. 
َّهللاِّ  عُ  -574 َذ َرو ُل اَّللَّ  َِ  َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي مبنُِِّّ وعن ابن عمر ريي اَّللَّ عنهما قال  َأ

نْ َيا َكأَنََّك َغرٌُِب َأو عابُر َوِبيٍل »فَ َقاَل    .«ُكْن ا الدص

طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     رازى بيةت و ذ ئينب عومةرى، سةودَى ذ هةةردوويان   
()    ملَيت مس طرتس و طوى: د دنيايَيدا بة هةروةكى تو غةريب و بَى كةةس و كةارى

 رَيظينطى. ويان ت
ّْ َبْحَ     َتِظِر الصَّ َباَح  َوِإَذا َأ ََيَ   َفال تَ ن ْ وََكاَن اْبُن ُعَمَر ريي اَّللَّ عنهما ُق ل  ِإذا َأم

حَِّتَك َلَمَرِيك َوِمن َحَياِتَك َِ ِتَك  ِّ ذ ِمن  اَء  ِو ََ َِ َتِظِر ا  رواه البخاري.« َفال تَ ن ْ
ل تة بةوو ئَيظةار    ئةطةردطوى:  رازى بيتو ئينب عومةرى، سودَى ذ هةردوويان 

ل تةبوو سثَيدة  ئةطةر)ل سو بزظرة بو سو تةوبةكة( و سو ل هيظيا سثَيدَى نةطرة، و 
و ذ ذيةان و  طرة، بهةةل و ذ س مةتيا سو بو نةسةاسيا سةو    سو ل هيظيا ئَيظارى نةطرة،

  طرة.بهةلساسيا سو بو مرنا سو 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  و  -575 م ا َح قص اْم ِريٍء ُمَ هللِاٍي لَ ُ  َش يٌء » َوهللاَّي ق ال  وعن  َأنَّ رو ل اَّللَّ 

ي َُّتُ  َمِّْ  ِّ هللَاتَ نْيِ ِإالَّ َوَو ي ِفيِ . ُِبيُ  لَي ْ ِّ  متفٌق عهللاي . هذا لفظ البخاري. « ِعْنَدُه  ت بةُُ 
ضةو مرؤظَيةت موسةلمانة     ذمةا َ  طوى: نةة  ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 

وةسيةتا وى ل دةس وى  ئةطةرت تةك هةبيت وةسيةتَى ثَى بكةى، و دوو شةظان بنظيت 
 يا نظيسى نةبيت.

ع ُ  « َُِبيُ  َثالَث لََياٍل » وا رواٍُة َِهللاٍي      هللاَ ٌة ُمن ُذ عَِ قال ابن عمر  َم ا َم رَّْو َعهللاَ يَّ لَي ْ
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّ  يَّيِت. رو َل اَّللَّ  ِّ  ي قال ذِلَك ِإالَّ َوِعْنِدي َو

يا موسلمى: سَى شةظان بنظيت. ئينب عومةرى طوى: ئةظةة مةس    ظةطَيرةكَيداو د 
وةطةوتى شةةظةك د سةةر منةرا نةبورييةة و       ()ئةظة طول ثَيغةمبةرَى سودَى بووى 

 وةسيةتا مس يا نظيسى نةبيت ل دةس مس.
ُُِط طاا فقال  وعن أَنه ريي اَّللَّ عن  قال   -576  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  » َِخَّ النَُّّص 

ََقْ َرُب  َنما ه  َكَذِلَك ِإذ َجاَء اَْلخص ا اُن َوَهذا َأَجهللُاُ . فَ بَ ي ْ ََ   رواه البخاري.« َهذا اإِلن
سةيض كَي ةان و طةوى:     كهنةدة  ()طوى: ثَيغةمبةرى  ()و ذ ئةنةسى 

 ئةظة مرؤظة و ئةظة دومياهيكا ويية و ئةو يَى هوسا تة هند ديت سيضا نَيزيكرت هاتَي.
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َِط ا ُمَربَّعاا   -577 َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َِخَّ النَُّّص  وعن ابن مَُع ٍد ريَي اَّللَّ عن  قال  
َِخَّ  ارِجاا مْنُ   َو َِ َِط ا ا اْلَ َوِخ  َِخَّ  ِّ َغاراا ِإَل َه َذا الَّ ِذي ا الَ َو ِخ ِم ْن َجانِبِ ِ  الَّ ِذي  و ُِطط اا 

َِ ارٌِد » ا الَ َوِخ  فَ َقاَل   اُن  َوَه َذا َأَجهللاُ ُ  ُمُِيط اا بِ ِ  أو قَ د َأَح اَط بِ ِ  َوَه َذا الَّ ِذي ُه َ   ََ َهَذا اإِلن
طَ  ِْ ُِ  فَِإْن َأ ََْعرا طََأُه َهذا نَ َهَشُ  َه ذا َأَمهللُاُ  َوَهِذِه اُْلَطُخ الصَِّغاُر ا ِْ « َأُه َهَذا  نَ َهَشُ  َهذا  َوِإْن َأ

ُّ رََتُ   اَجل  رواه البخاري.  اَمل-اَعراِ -َوَهِذِه 
سيضةةكا ضةار    ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()و ذ ئينب مةسةعودى  

َيخسةةت، و سيضةةكَيت بضةةويك )ذ ئكةةوذى كَي ةةا و سيضةةةك د نيظةةا وَيةةرا كَي ةةا و ذَى دةر
ةسيظة( بو سيضا نيظةةكَى ئينةان و طةوى: ئةظةة مرؤظةة، و ئةظةة دومياهيكةا وييةة يةا          ر

دؤرمةندؤر وةرهاتية، يان دؤرمةندؤرَيت وى يا طرتى، و ئةظا ذدةرظة ئومَيةدا وييةة، و   
ظَى  ئةطةرظَى ذ وى نةطرى ئةظة دَى وى دِرينيت و  ئةطةرئةظ سيضَيت بضويك رويدانس، 

 ذ وى نةطرى ئةظة دَى وى دِرينيت.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -578 رة ريَي اَّللَّ عن  َأنَّ َرُو َل اَّللَّ  َنِدُروا » وعن أيب هُر

َِ داا  أو َهَرم  َِ ياا  َأو ِغ َ  ُمطِغي اا  َأْو َمَري اا ُمف َتِظُروَن إالَّ فَ ْق راا ُمْن ََْعَماِل َوْبعاا  َهل تَ ن ْ اا ُمَفنِِّ داا  ِن
ََّ   اَعُة َأْدَه     وَأَم    رص     ََّ   اَعَة َوال َتظَ   ُر  َأِو ال ُْْه   زِاا  َأو ال   دَّجَّاَل  َفَش   رص َغائِ    ٍب ُُ ن ْ رواُه « َأو َم    اتا 

 الرتمذي وقال  حدٌُ  حٌَن.
طوى: لةزَى ل حةفت كار و  ()ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 

ظييةةا هةذارييةةةكا ذبريكةةةر دطةةرن، يةةان زةنطينييةةةكا  كريةةاران بكةةةن، هةةويس سةةو ل هي 
سةردابةر، يان نةسةاسييةكا سرابكةةر يةان ثرياتييةةكا هةش و سةةودا بةر يةان مرنةةكا          

ََ ب   َيتةة طةرتس، يةان ذى قيامةةتَى و     هئَيكؤار، يان دةجاَ ئةو ساربرتيس نةهاتييةة سةو 
 قيامةى ذ هةميان طرانرت و تةحلرتة.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  وعن  قاَل  قاَل رو -579 « َأْكِثُروا ِذْك َر َه اِذِم الهللاَّ ذَّاِو »  ُل اَّللَّ 
 َُعِن اَِْ َو  رواه الرتمذي وقال  حدٌُ  حٌَن. 

مرنَى  ئانكوطوى: زَيدة هةرَيفَى سوشيان  ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 
 ل بريا سو بينس.

ُ عن     -580 َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ِإذا َذَه َب وعن أيب بن كعب ريي اَّللَّ كاَن َرو ُل اَّللَِّ 
بَ ُعُها الرَّاِدَفُة  ج اَء اَِ ْ ُو مب ا » ثهللاُ  الهللاَّْيِل  قاَم فقاَل   اي أَُها النَّاُس اذُْكُروا اَّللَّ َجاَءِو الَراِجَفُة تَ ت ْ
َّالِت قهللاُ   اي َرُو َل اَّللَِّ إِن أكْ « ِفيِ   جاَء اَِْ ُو مبا ِفيِ   ِثُر الصَّالَة َعهللَاْيَك  َفَِّْي َأْجَعُل لَك ِمن 

ي ْ   ٌر ل   َك » قُ هللْا   ُ  الرصبُ   َن   ق   ال  « م   ا ِش   ْ َ  »   ق   ال   َِ قُ هللاُ   ُ   « م   ا ش   ْ َ   فَ   ِإْن زِدَو فَ ُه   َ  
رٌي لَك » فَالنِِّْصَ    قاَل  َِ ف ِإْن م ا ِش ْ َ   » قُ هللْاُ   فَالثهللاَثنِي   ق اَل  « ما ِشْ َ   فِإْن زِْدَو فه  

رٌي لَك  َِ ُ ُغَفُر لَك َذنْ ُبَك « زِْدَو فه   َّالِت ُكهللاَّها   قال  إذاا ُتِّْفي َاََّك  ُو « قُ هللْاُ   َأْجَعُل لَك 
 رواه الرتمذي وقال  حدُ  حَن.
: دةمَى سَيكا شةظَى دضةو ثَيغةمبةةرَى سةودَى    ()و ئوبةيَى كورَى كةعبى 

() ينس، دةمَى ثفا ئَيكَى ل شاسكى ا سو برادبوو و دطوى: طةَ سةلكى، سودَى ل بري
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َيةت  ح ثَى دمرن( د ث رتا ثفا دى ذى دهَيتة دان هاى )هنطى هةمى ت تَى سودان روده
دةستثَيكا قيامةتَيية(. مرن و كا ض تَيداية هاى، مرن  ئانكو)كو سةرَى رابوونا مرؤظانة 

و كا ض تَيداية هاى، مس طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى ئةز طةلةك سةلةواتان ددةمة سةر 
تةةة، ئةةةز ضةةةندَى بدةمةتةةة ذ سةةةلةواتَيت سةةو؟ طةةوى: هنةةدى تةةة بظَيةةت، مةةس طةةوى:     

ضَيرتة، مس طوى: نيظَي؟ ضارَيكةكَي؟ طوى: تة ضةند بظَيت، و هندى تو زَيدةكةى بو تة 
طوى: تة ضةند بظَيت، و هندى تو زَيدةكةى بو تة ضَيرتة، مس طوى: دوسَيكان؟ طوى: تة 

سةو دَى   دةمةيَ ضةند بظَيةت، و هنةدى تةو زَيدةكةةى بةو تةة ضةَيرتة، مةس طةوى: هةةمى           
تة وةكر ئةظة بةسى سةمَيت تةية )سةمَيت دنيا  ئةطةرسةلةواتان دةمة سةر تة؟ طوى: 

 ةتَي( و طونةهَيت تة دَى هَينة ذَيلن.و ئاسر
 

 باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر -66
 كا دىَ ض بيَذيت كةربابةتىَ باشدانانا سةرةدانا طؤرِان بؤ زةالمان و سةرةدان

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -581 ُ عن   ق ال  ق ال رُو  ُل اَّللَّ  ُكْن ُ  » عن بُ َرَُْدَة  ريي اَّللَّ
ُتُِّْي َعْن ِزايرَة الُقُب ِر فَ ُزوروها   رواُه مَهللاي.« نَ َهي ْ

 ثاشةظةلَيدانا طةوى: مةس    ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ بورةيدة 
 هةوة ذ سةرةدانا طوِران كربوو، هةرن سةرا بدةن.

    «.فمن أراد أن ُزور القب ر فهللايزر فإ ا تذكِر نرِرة » وا رواُة 
: هةركةسَى بظَيت سةرةدانا طوِران بكةى، ب  سةرةدانَى بكةى، ب ظةطَيرةكَيداو د 

 راستى ئةو ئاسرةتَى ل بريا مة دئينيت.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  ُكهللاَّم ا  -582 وعن عائَشَة ريي اَّللَُّ عنها قال   ك ان رُو  ُل اَّللَِّ  

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي   هللَاته  ا م  ْن رو   ل اَّللَّ  ِِ  ِر الهللاَّْي  ِل ِإَل الَبِقي  ِن  فَ يَ ُق    ُل  ك  ان لَي ْ » ِ  وَو   هللاَّي َخْ  ُرُد ِم  ْن آ
ُ ِبُِّ   ْي  َِّ ِإْن َش   اَء اَّللَّ ََّ   الُم َعهللاَ   ْيُِّْي َداَر قَ    ْ ٍم ُم   ؤِمننَي  وَأاَتُك   ْي م   ا ُت َع   ُدوَن  غَ   داا ُمَؤجَّهللاُ    َن  وِإ ال

ََْهِل بَِقيِن الَغْرَقِد   اُه مَهللاي.رو « الِحُق َن  الهللاَُّهيَّ اْغِفْر 
 ()طةةوى: هةةةردةمَى شةةةظا وَيبةةا ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى   ()ذ عائي ةةايَى 

دومياهيكا شةظَى بو طوِرستانا بةقيعَى دةردكةفت و دطوى: س ظ ل سةةر هةةوة بةس، يةا     
 )ذ سة ى و سةزايَي(   دان ةن، و يا ثةميان بو هةوة ثَى دهاتة سةلكَى جهَى سودان باوةرا

كو رؤذا قيامةتَيية و ب راستى ئةم )ذ سزا و سةالتى( بو سوبةهينة  و يَيت ماينيهاى، 
سودَى حةزكةى دَى طةهينة هةوة، يا سودَى طونةهَيت سةلكَى طوِرستانا بةقيعا  ئةطةر

 غةرقةدَى ذَى ببة.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ُُ َعهللاِّمُ  -583 ُ عن  ُ   ق  ال  َك  اَن النَّ  ُّص  ُه  ْي ِإذا وع  ن بُ َرُْ  َدَة ري  ي اَّللَّ

َرُج ا ِإَل اَِقاِبِر َأْن َُ ُق َل قَائهللُِاُهي   َِّ ِإْن » َِ َْ هللِاِمنَي َوِإ ُِ ايِر ِم َن اُِ ْؤِمِننَي وا ََّالُم َعهللاَ يُِّْي َأْه ل ال دِِّ ال
ُ ِبُِّْي اَلِحُق َن  َأْوَأُل اَّللَّ لََنا َوَلُُِّي العاِفَيَة   رواه مَهللاي. « َشاَء اَّللَّ
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بةو   ئةطةرني ا وان دا  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ بورةيدةى 
طوِرستانان دةركةظس، بَيذن: س ظ ل سةر هةوة بس، يا سةلكَى ظى جهى ذ سودان باوةر و 

سودَى حةزكةى دَى طةهينة هةوة، ئةز س مةتى و  ئةطةرموسلمانان، و ب راستى ئةم 
 ئَيمنيَى بو سو و بو هةوة ذ سودَى دسوازم.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي وع  ن اب   -584 ن َعبَّ  اٍس  َرَي  َي اَّللَّ عنهم  ا  ق  ال  َم  رَّ رُو   ُل اَّللَِّ 
ُ لَن ا َوَلُِّ ْي  » ِبُقب  ٍر نَِِدُنَ ِة فََأقْ بَ َل َعهللاَ ْيِهْي بَ ْجِه ِ  فق اَل   ََّ الُم َعهللاَ ْيُِّْي اي َأْه َل الُقبُ  ِر  َُ ْغِف ُر اَّللَّ ال

 رواُه الرتمذي وقال  حدٌُ  حَن .« ِر أَنْ ُتي َوهللَاُفنا وْ ُن نََثَ 
 ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  رازى بيتذ ئينب عةبباسى، سودَى ذ هةردوويان 

ل مةدينةيَى ل بةر طوِرانرا بورى، بةرَى سو دا وان و طوى: س ظ ل سةر هةوة بةس، يةا   
سةلكَى طوِران، سودَى طونةهَيت مة و هةوة ذَى ببةى، هويس ثَي يا مةنة و ئةةم يةَى ل   

 ئةم يَى ل دةوسا هةوة دهَيس رَيكا مرنَى دطريس(. ئانكوسةر شويس ثَيت هةوة )
 

 وت بسبب ضرر نزل به وال بأس به خلوف الفتنة يف الدين باب كراهية متين امل -67
ذ  ئةطةربابةتىَ نةباشيا مرن خواستنىَ ذ بةر نةخؤشيةكىَ طةهشتبيتىَ و ضو نينة 

 ترسا بةاليةكىَ د دينيدا بيت
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قاَل   -585 ُ عن  َأنَّ َرُو َل اَّللَِّ  رة ريَي اَّللَّ َتَمنَّ ال َُ  » عْن أيب ُهُر

َْ  تَ ْعِتُب  َِ  ي اا فَ هللَاَعهللاَّ  ُ  َُ َِ  ناا  فَ هللَاَعهللاَّ  ُ  َُ   ْزداُد  َوِإمَّ  ا ُم متف  ٌق عهللاي     وه  ذا لف  ظ « َأَح  دُُكُي اَِ  ْ َو ِإَم  ا ُُم
 البخاري. 

طوى: كةس ذ هةوة  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 
سوزيا مرنَى نةكةى، ئان يَى باشة، دبيت باشيا سو زَيدةكةى، يان يَى سرابةة دبيةت ل   

 سو بزظريت و رازيبوونا سودَى خبوازيت.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي ق ال   ُ عن  َعْن رُو ل اَّللَِّ  » وا رواٍُة َِهللاي عن أيب ُهرُْرَة ريي اَّللَّ

ُي اَِ  ْ َو  َوال َُ  ْدُع بِ  ِ  ِم  ْن قَ ْب  ِل َأْن أيَْتِيَ  ُ   ِإنَّ  ُ  ِإذا م  اَو انْ َقطَ  َن َعَمهللاُ  ُ   َوِإنَّ  ُ  ال َُُز  ُد ال َُ   َتَمنَّ َأَح  دُكُ 
َِرياا   «.اُِْؤِمَن ُعْمُرُه ِإالَّ 

طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  (): يا موسلمى ذ ئةبى هورةيرة ظةطَيرةكَيداو د 
()    طوى: كةس ذ هةوة سوزيا مرنَى نةكةى، و ب  نةسوازيت بةرى ئةةو بهَيةت، ب

ض مر، كريارَيت وى هاتنة بِريس، و ب راستى ذيَى باوةريدارى  ئةطةرراستى ئةو ب سو 
  ذسَيرَي ثَيظةتر نةبيت. كةىزَيدة ناذَي 

َّ هللاِّ  عُ  -586 َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  ال َُ َتَمن َّ نَيَّ وعن أنٍه ريي اَّللَّ عن   ق ال  ق اَل رو  ُل اَّللَّ 
َِ  رْياا  َّ ابَُ  فَ ِإْن ك  اْن البُ دَّ ف اِعاَل  فَ هللْايَ ُق  ل  الهللاَُّه يَّ َأْحيِ ِن م  ا كانَ ِ  اْلَي اُة  ِل  َأَح دُُكُي اَِ ْ َو ِلُب  رٍِّ َأ

َِرياا ِل   متفٌق عهللاي .« وتَ َ فَِّن ِإذا كاَنِ  ال فاُة 
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طةةوى: كةةةس ذ هةةةوة  () طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى ()و ذ ئةنةسةةى 
هةر دَى كةى ب  بَيذيت: يا سودَى مس ساخ بهَيلة، هندى  ئةطةرسوزيا مرنَى نةكةى، و 

 َيرتر بيت.خبمرن بو مس  ئةطةرذيان بو مس ب سَيرتر بيت، و مس مبرينة 
ُ عن  ُ  -587 َََروِّ ري َي اَّللَّ باب بِن ا َِ هللْاَنا َعهللا   َِ نَ ُع  ُدُه  وَعْن قَيِه بِن أيب حازٍم قال  َد

َّب ْ  َِّ َأ نْ َيا  وِإ ُقْصُهُي الدص ّْحابنا الَِّذَُن َوهللَاُف ا َمَبْ ا  وَْ تَ ن ْ َنا ما َوَقِد اْكَت ى َوْبَن َكيَّاٍو فقال  ِإنَّ َأ
َِ َأْن َنْدُع َ  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  ا نَِْ ِو َلَدَعْ ُو ِبِ   ال ِإُد َلُ  َمْ ِيعاا ِإالَّ الرتاَب وَلْ اَل َأنَّ النََُّّّ 

هللِاَي لَيُ ْؤَجُر ا ُك لِّ َش يٍء ُُ ْنِفُق ُ  ِإالَّ  َْ ُِ َرى وُهَ  َُ ْبِن حائطاا َلُ   فقال  ِإنَّ ا ِْ َناُه َمرَّةا ُأ  ا َش يٍء ُثَّ أَتَ ي ْ
 جَيَْعهللُاُ  ا هذا الرتاِب. متفٌق عهللاي   وهذا لفظ رواُة البخاري.

وى: ئةم ضوينة دةس سةبابَى كةورَى ئةةرةتتى   و ذ قةيسَى كورَى ئةبى حازمى ط
()  سةرا بدةيس د نةساسيا ويدا، و ئةو ل حةفت جهان هاتبوو داسكرن، طوى: ب

راستى هةظالَيت مة يَيت ثَي يا مة ضون و دنيايَى ضو ذ وان كَيم نةكر، و هند طةه تة 
ذ بةر هندَى نةباية  ئةطةرمة ئةم ضو جهان بو نابينني ذ دزيَى بثارَيزيس ئاخ نةبيت، 

نةهيا مة يا كةرى ئةةم مرنةَى خبةوازيس دا مرنةَى سةوازم،        ()كو ثَيغةمبةرَى سودَى 
ددانيت، طوى: ب راستى موسلمان  ديوارةكى جارةكا دى هاتينة دةس و ئةو يَىئةم ثاشى 

 ب سَير دكةظيت ل سةر هةر ت تةكَى ئةو مبةزَيخيت، ذ بلى ئةو بكةتة د ظَى ئاسَيرا.
 اب الورع وترك الشبهات ب -68

 حةرامييا وى نةديار ييَ وى تشتىَ حةاللبابةتىَ خؤثاريَزيىَ و هيَالنا 
و هةةويس  .(15)الن   ر  م  ن ارُ  ة چہ     ھ  ھ   ھ  ھ  ے  چ ق  ال ع تع  اَل   

وق ال  مةزنة. هزر دكةن ئةظة ضو نينة و ت تةكَى كَيمة، و ئةو ب سو ل دةس سودَى زَيدة يَى
راوةسةةتياييية، و  سةةودايَى تةةة ل بةةةر وان يةةىَ  .(14)الفج  ر  چک  ک  ک  چ  تع  اَل  

 .[و هةر ئَيكى جزايَى وى دَى دةتَى  ]هةمى كار و كريارَيت وان ل بةر د ئاشكةرانة 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -588 وع ن النصعم  ان ب  ِن َبش  رٍي ري  َي اَّللَّ عنهم ا ق  ال  ِعْع  ُ  رُو   َل اَّللَِّ 
َنهم ا ُمْش َتِبهاٌو اَل َُ ْعهللَاُمُه نَّ َكثِ رٌي ِم َن النَّ  اِس  » وَو هللاَّي َُ ُق  ُل  ِإنَّ اْلَ اَلَل بَ  نيٌِّ  وِإنَّ اْلَ راَم بَ  نيٌِّ  َوبَ ي ْ

َرَأ ِلِدُِنِ  وِعْرِيِ   َوَمْن َوَقَن ا الشُبهاِو  وَقَن ا اْلَراِم  كالرَّاعي ُْرع   َفَمن اتَّق  الشصُبهاِو  اْوتَ ب ْ
 ِش ُك َأْن َُ ْرتَ ن ِفي ِ   َأاَل وِإنَّ ِلُِّ لِّ َمهللِا ٍك ِ ا    َأاَل َوِإنَّ ِ َ   اَّللَِّ َُمَارِم ُ   َأاَل وِإنَّ ا َحْ َل اِْلم   ُُ 

ََ ُد ُكهللاص ُ   َأاَل َوِه ي الَقهللْا ُب  ََ َدْو فََ َد اَْل ُد ُكهللاصُ   َوِإذا َف ََ َّهللَاَح اْل ِد ُمبَغةا إذا ّهللَاَح   ََ « اْل
 طُُرٍ  وَْلفاٍظ ُمَتقارِبٍَة. متفٌق عهللاي . وَرَوايه ِمنْ 

طةةوى: مةةس طةةول  رازى بيةةتو ذ نوعمةةانَى كةةورَى بةشةةريى سةةودَى ذ هةةةردوويان 
ََ ئاشكراية و حرامَى ئاشكراية، و  ()ثَيغةمبةرَى سودَى بوو  دطوى: ب راستى حةال

هندة كارَيت حةالل و حةرام ذَى نةديار د مابةينا واندا يَيت هةيس، طةلك سةلك ضو ذَى 
نوزانس، ظَيؤا هةركةسَى سو ذ كارَيت حةالل و حةرام ذَى نةديار ثاراست، وى ساسلةمى 

سةاسلةم بةوو ذ    ئةانكو وظةة ئينةا )  بو دينَى سو و نامويسا سو سواست يةان ب دةسةت س  
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سةلةتيا د دينيدا و ساسلةم بوو ذ نةكاميا سةلكى ذى( و يَى كةفتة د كارَيت حةالل و 
وانى بضةرينيت، احةرام ذَى نةدياردا، ئةو كةفتة د حةراميدا، وةكى شظانى دؤرماندؤر ث

بةزانس ب   كةكَى ثةوانةكَى هةةى، يوانيدا. بزانس ب راستى هةر مةلازوى دَى كةظيت د ث
راستى ثةوانَى سودَى حةرامكريَيت وينة، و بزانس ب راسةتى ثارضةةكا د لةشةيدا هةةى     

سةراب بةوو ئةظةة لةةش هةةمى       ئةطةةر باش بوو، ئةظة لةش هةمى باش بةوو، و   ئةطةر
 سراب بوو، بزانس ئةو ثارضة دلة.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو   -589 ُ عن    َأنَّ النَ  َُّّ  ْ  َرةا ا الطَّرُِ  ِق  وع  ن أَن  ٍه ري  َي اَّللَّ َْ هللاَّي َوَج  َد 
َََكهللْاُتها » فقاَل   اُر َأْن َتُِّ َن ِمَن الصََّدَقِة   متفٌق عهللاي . «. َلْ اَل َأِنِِّ أَِ

كةتةكا قةسثَى د رَيكَيدا  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةنةسى 
 ئةز نةترسيابامة كو ئةظة ذ زةكاتَى بيت دا سوم. ئةطةرديت ئينا طوى: 

َّهللاِّ  -590 ال ربص »  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ق ال  وعن الن َّ َّاِس بِن َععاَن ريي اَّللَّ عن  عن النُِّّ 
َك  وَكرِْهَ  َأْن َُطَّهللَاَن َعهللَاْيِ  النَّاُس  َِ  رواه مَهللاي.« ُحَُن اْلهللُُاِق َواإِلُثُ ما حاَك ا نْف

 نْلاِء اِهمهللاة والِّار  َأْي تَ َردََّد فيِ .« حاَك » 
طةوى:   ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()و ذ نةواسَى كورَى سةةمعانى  

ََ تة ل سةر نةراوةستيت، و  روةشتضاكييا راست و دورست  باشية، و طونةه ئةوة يا د
 تة نةظَيت سةلك ب سةر هةلببيت.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  وعن وابصَة بِن َمْعِبٍد ريَي اَّللَّ  -591 عن  قال  أَتَ ْي ُ  رو  َل اَّللَّ 
اْو تَ ْفِ  قَ هللْابَ َك  ال رِبص  م ا اْطَمأَنَّ ْ  ِإلَْي ِ  » قهللا    نع ي  فق ال  « ِجْ َ  تََأُل ع ِن ال رِبِّ   » فقال  

الصَّ   ْدِر  وِإْن َأفْ تَ   اَك النَّ   اُس  ال   ن َّْفُه  واْطَم   َأنَّ ِإلَْي   ِ  الَقهللْا   ُب  واإِلُثُ م   ا ح   اَك ا ال   ن َّْفِه وتَ    َردََّد ا
اَرِميص ا « َوَأفْ َت َك  ُِْهما » حدٌُ  حَن  رواُه أ ُد  والدَّ َنَد َْ  «.ُم

طوى: ئةز هامتةة دةس ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()َى كورَى مةعبيدى صو واب
() مس طوى: بةةلَي، طةوى:   ؟و دورست بكةى ضاكييا راستيَى هاتى ثسيارا  وطوى: ت ،

ََ سو بكة و بةرسظا  ََ سوثسيارا د خبوازة: ضاكييا راست و دورست ئةوة يةا   دورست ذ د
د دليدا بَيت و بضيت و د سينطيدا بَيت و  و طونةه ئةوة يا دبيت،رحةى  ثَي ىمرؤظدلَي 

 كةنبسةلك بو تة دورست  ئةطةر، سو ذى كةنبدورست  سةلك بو تة ئةطةربضيت، سو 
 .ىذ

ُ عنُ  أَنَُّ   -592 وعن أيب ِوْرَوَعَة بَِّر الَني اِهمهللاة وفتحها ُعْقَبَة بِن اْلاِرِث ريي اَّللَّ
ا  تَ   َزوََّد ابْ نَ  ةا َيب ِإه  اب ب  ِن َعزُِ  ٍز  فَأَتَ ْت  ُ  اْم  َرَأٌة فقال     ِإِنِِّ قَ  د َأْرَي  ْعُ  ُعْقبَ  َة َوال  يت قَ  ْد تَ   َزوََّد    

َِ  ا ُعقب  ُة  م  ا َأْعهللاَ  يُ  َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  فق ال  رَبتِ  ِن  فَ رََك  َب ِإَل رُو   ِل اَّللَِّ  ِْ أَنَّ  ِك َأرَي  ْعِتِن َواَل َأ
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو هللاَّي   ََ أََلُ   فق  ال رُو  ُل اَّللَِّ  فَفارقَ َه ا ُعْقبَ  ُة « َكْي َ   َوقَ  ْد ِقي َل    » نَِِدُنَ ِة  َف

 بخاري.ونََِّحْ  َزْوجاا غريَُه. رواُه ال
  بفتح العني وبزاي مِّرِّرة.« عزٌُِز » بَِِّر اِمزة  َو « ِإَهاٌب » 
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كو وى كضا ئةبى ئيهةابَى   ()و ذ ئةبى سريوةعةى، عوقبَى كورَى حارسى 
كورَى عةزيزى مارة كربوو، ذنةك هاتة دةس و طوى: مس شريَى داية عوقبةى و يا مارة 
كرى، عوقبةى طوتَي: ب راستى ئةز نوزامن تة شري داية مس و تة نةطوتيةة مةس، سةويار    

ثسةيارا وى كةر، ئينةا ثَيغةمبةةرَى      ()بوو ضو مةةدينَى ل دةس ثَيغةمبةةرَى سةودَى    
طوى: ضاوا ضَيدبيت ث تى ئةظة طوتى، عوقبةةى ئةةو هةَي  و ذنةةكا دى      () سودَى
 مارةكر.

َّ  هللاِّ  عُ  -593 ُ عنهم  ا  ق  ال  َحِفظْ  ُ  ِم  ْن َرُو   ل اَّللَِّ  ََ  ِن ب  ن َعهللا  يِّ ريِّ  َي اَّللَّ وع  ن اَْل
ّحيح. ومعناُه  رواُه الرتمذي وقال حدُ  حَن « دَْع ما َُرُُِبَك ِإَل َما ال ُرُُِبك »َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  

ْذ ما ال َتُشكَّ ِفيِ . ُِ  اتْ ُرْك ما َتُشكص ِفيِ   و
طوى: مس ذ ثَيغةمبةرَى  رازى بيتذ حةسةنَى كورَى عةَ، سودَى ذ هةردوويان 

د دورستى و حةاللييا ويدا يَى ب شك و طومان بهَيلة،  وذ بةركر ئت تَى ت ()سودَى 
  نةيَى ب شك.رستى و حةاللييا ويدا وةرة ت تَى تو د دو

ُ عن ُ  غُ الٌم  -594 ُِق  ريَي اَّللَّ ُ عنها  قال   كاَن َيب َبٍِّْر الصَّدِِّ وعن عائشَة ريَي اَّللَّ
َراِجِ   َفَجاَء َُ ماا ِبَشيٍء  فََأَك َل ِمْن ُ  أَبُ   َبِّْ ٍر  فَ َق ا َِ َل لَ ُ  ُخْرُِد َلُ  اْلَراَد وكاَن أَب  َبٍِّْر أيَُْكُل ِمْن 

ََ  اٍن ا اْلاِههللِايَّ  ِة وَم  ا الغُ الُم  تَ  دْ  ِري َم  ا َه ذا   فَ َق  اَل أَبُ    َبِّْ  ٍر  وَم ا ُه  َ    قَ  اَل  ُكْن  ُ  َتَِّهَّْن ُ  إِلْن
َِ َل أَبُ   َبِّْ  َدْعُتُ   فَ هللَاِقي ِن  فََأْعطَ اِن بِ ذلَك َه َذا ال ذي َأَكهللْا َ  ِمْن ُ   فََأْد َِ ن الََِّهانََة ِإالَّ َأِنِِّ  َِ ٍر ُأْح

 َشيٍء ا َبْطِنِ   رواه البخاري. ََُده فَ َقاَء ُكلَّ 
ََّيُِِّد َعهللا  َعْبِدِه ُُؤدُِِّ  إَل الَيِِّد ُكلِّ َُ ٍم  َوَنقي َكَِبِ  َُُِّ ُن لهللاَعْبِد.«  اْلَراُد »  َشيَء جَيَْعهللُاُ  ال

بةنةدةيك هةةبوو    ()طوى: ئةبى بةكر ئةلسدديق  ()ذ عائي ايَى 
باجةك ذ كارَى سو بو دئينا و ئةبو بةكرى ذ وَى باجَى دسوار، رؤذةكَى ت تةك بو ئينا 

دزانى ئةظة ض بوو؟ ئةبو بةكرى طوى: ض  وئةبو بةكرى ذَى سوار، بةندةيَى وى طوتَي: ت
بوو؟ طوى: مس د نةزانينَيدا سَيظزانكى بو مرؤظةكى كربوو و مس سَيظزانكى نةدزانى، 

ََ ََ كر، ئةز ديتم ئةظ ت تة دا مس يا تةة ذَى سةوارى، ئينةا ئةةبو بةةكرى       بة مس حيلة 
 هةمى ت تَى د زكَى سودا هةالظَيت. راطةوريا سوددةستَى سو كرة 

ََوَّلِ نَي  -595    َِ لهللْاُمه اِجرَُِن ا ُ َعْنُ   َك اَن فَ  َر وعن ِِفٍن َأنَّ ُعَمَر بَن اْلَطَّاِب َريَي اَّللَّ
ََمائٍة  َفِقيَل َلُ   ُهَ  ِمَن اُِهاِجرَُِن َفهللِاي نَ َقْصَتُ   فقال  َأربَ َعَة آ َِ البِْنِ  ثالثَة آالٍر ومَخْ الٍر  وفَ َر

ِ . رواُه البخاري. َِ ا َهاَجر ِبِ  أَبُ ه َُ ُق ُل  لَْيَه ُهَ  َكَمْن َهاَجَر بِنَ ْف  ِإَّنَّ
 ةةستييَيت  ضار هزار بو م ()و ذ نافعى طوى: عومةرَى كورَى سةتتابى 

ثَي ةةيَى دانةةابوون و بةةو كةةورَى سةةو سةةَى هةةزار و ثَيةةنج سةةةد دانةةابوون، طةةوتيَن: ئةةةو ذ   
ذَى كَيم دكةى؟ طوى: ب راستى بابَى وى ئةو يَى ئيناى، و دطةوى:   وم ةستانة بوضى ت

 ئةو نةوةكى ويية يَى ب سو هاتى.



   رياض الصاحلني
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ََّْعِديِّ الصََّحايبِّ ريَي  -596 َّهللاِّ  وعن عِطيََّة بِن ُعْروَة ال اَّللَّ عنُ  قاَل. قال رو ل اَّللَّ 
((.رواُه س ِبِ  َحذراا ِما ِبِ  وَْسٌ الُبهللاغ العبُد َأْن ُِّ ن من اِتقني حَّت َُدََع ماال وَْ » عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي 

 الرتمذي وقال  حدٌُ  حَن . 
طةوى: ثَيغةمبةةرَى    ()و ذ عةتييَى كورَى عوروةيَى سةعدى يَى سةحابى 

طوى: بةندة ناطةهيتة هندَى ذ سودَى ترسابيت هةتا ئةو ت تَى ضو تَيدا  ()سودَى 
 نة، نةهَيليت ذ ترسا هندَى ت تةك تَيدا بيت.
 

باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو اخلوف من فتنة يف الدين أو  -69
 وقوع يف حرام وشبهات وحنوها 

خةلك و دةم خراب دبن يان ذى ترسا  بابةتىَ باشدانانا خؤدويرئيَخستنىَ دةمىَ
بكةظيتة د حةراميدا و تشتىَ حةالل و حةرام ذىَ  بةاليىَ د دينيدا يان ذى ترسا هنديَ

 نةديار و ييَت وةكى وان
ب بال سودَيظة  .(50)الذرايو  چىئ  يئ    جبحب  خب  مب   ىب  يب    جت  چ قال ع تعاَل  

 ئاطةهداركةرةكَى ئاشكرامة.بزظِرن، و ئةز ذ دةس وى بو هةوة 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   -597 ْع ُ  َرُو  َل اَّللَّ  وعن وعد بن أيب وقَّ اا ري ي اَّللَّ عن    ق ال  عَِ
 رواه مَهللاي.« ِإنَّ اَّللَّ ِْحبص الَعبَد التَِّقيَّ الَغِِنَّ » وَوهللاَّي َُ ُق ل  

 ا اْلدُ  الصحيح. َغِِنص الن َّْفِه. كما َوَبقَ «  الَغِِنِّ » واَُِراد ب   
طوى: مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى  () و ذ سةعةدَى كورَى ئةبى وةققاسى

 دطوى: ب راستى سودَى حةذ بةندةيَى سودَى ترسَى دل زةنطني دكةى. ()بوو 
وعن أيب وعيد اْلُدريِّ ريي اَّللَّ عن  ق ال  ق ال رَُج ُل َأيص النَّ اِس أفَب ُل ايرو  َل  -598
َِ ِ  َوَمالِ ِ  ا و بيل اَّللَّ » اَّللَّ   قال   َْاِه ٌد بَِنف ُث رَُج ٌل ُمعتَ ِزٌل ا »ق ال  ُث م ن   ق ال  « ُم ْؤِمٌن 

 «.. ِشْعٍب ِمن الشَِّعاب َُعُبُد رَبَِّ  
كيةذ   كَى طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَىمة: زةالطوى () سودرىَى ذ ئةبى سةعيد
ََ سو يدارَيباوةرةمرؤظ ضَيرتة؟ طوى:  َيكةا سودَيةدا دكةةى، طةوى:     د ر جيهادَى ب سو و ما

د نهالةكَيةدا ذ نهةاالن سةودايَى سةو      سو ظةدةر كربيت ةثاشى زةالمةك؟ طوى: ثاشى كي ك
 بثةرَيسيت.

. وَُدَع النَّاِس ِمن َشرِِّْه ُتَِّقي » وا رواٍُة     متفٌق عهللاي « اَّللَّ
 .ظةدطريت: ثارَيزكاريا سودَى دكةى، و سةلكى ذ سرابيا سو ظةطَيرةكَيداو د 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -599 ي ْ َر َم ال » وعن  قاَل  ق ال رو  ُل اَّللَّ  َِ ُُ ِش َك َأْن َُُِّ  َن 

هللِاي َغَنٌي َُ تَّتبَُّن  َا  َْ ُِ  رواه البخاري.« َشَعَ  اْلَِبال. ومَ اِقَن اْلَقْطِر َُِفرص ِبدُِنِ  من الِفَِت ا
 َأْعاَلَها.«  َشَعَ  اْلَِباِل » و 
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ََ موسلمانى ثةز  ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  طوى: نَيزيكة باشرتيس ما
 بيت، سةرَى ضيا و جهَيت ضةرةى بينيت و ببةى، دينَى سو ذ بةاليا برةظينيت.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -600 رة ريَي اَّللَّ عْن  . ع ن النَّ ُِّّ  م ا بَ َع َ  » وعْن أيب ُهُر
ّْ حابُ   َوأَنْ َ    قَ اَل  « اَّللَّ نَِبي ا ِإالَّ َرَع   اْلغَ َنَي  ََْه ِل » فَ َق ال َأ نَ َع ْي  ُكْن   َأْرَعاَه ا َعهللا   قَ رارَُِخ 

 رواه البخاري.« َمََِّّة 
طةةوى: سةةودَى   ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى    ()ذ ئةةةبى هةةورةيرة  

، هةظالَيت وى طةوتيَن: و تةة؟ طةوى:    شظانييا ثةزى نةكربيت ئةطةرثَيغةمبةر نةهنارتية 
 كضةند قةراريتان )قةراريت: هنةدة  بةرامبةرثةزَى سةلكَى مةكةهَى بووم بةر ل بةلَي، ئةز 

 ث كَيت دينار و دةرهةمانة(.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي أَن  قال   -601 َِري َمَعاِي النَّاِس رَُج ٌل » وعن  َعْن رو ِل اَّللَّ  ِمْن 

َِ  ٌك عِ  َتِغ  ي ُِمْ َع  ةا َأْو فَ ْزَع  ةا  ط  اَر َعهللَاْي  ِ  َُ ب ْ نَ  اَن َفرِو  ِ  ا َو  ِبيِل اَّللَّ  َُط  رُي َعهللا    َمتنِ  ِ   ُكهللاََّم  ا عَِ  َن َهي ْ
 اْلَقتَل  َأو اَِْ َو مظَانَّ   َأْو رَُجٌل ا ُغَنيَمٍة ا رَْأِس َشَعَفٍة ِمن َهِذِه الشََّعِ   َأْو َبط ِن واٍد ِم ن َه ِذهِ 

ََودَُِة  َِ رْيٍ  ا َ ْعُبد رَبَُّ  حَّتَّ أيَْتَِيُ  الَيِقنُي لَيَه ِمَن النَّاِس ِإالَّ ا  ُؤِت الزَّكاَة  ُو رواه « ُُِقيي الصَّالَة ُو
 مَهللاي.

َُُ   رع. « َُِط  رُي »  نُ   ُ  » َأي  َع   ُة » َظْه   ُرُه. «  وَمت ْ «  َوالَفَزَع   ةُ »الص    ُو لهللاح   رِب. «  َواَِي ْ
بب  ي الغ  ني تص  غري « والغَُنيَم  ُة » اِ اي  ن ال  يت ُُظَ  نص وج   ُده فيه  ا. «   َمظَ  انص الشَّ  يءِ »     ُه. َو 
 بفتح الشِّني والعني  هي َأْعهللا  اْلَبل.« الشَّْعَفُة » الغني. 

طوى: يَى ذيانا وى ذ ذيانا سةةلكى باشةرت    ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 
ت و ل سةر ث تا وى بفريت زةالمةكة سةرهةظسارَى هةسثَى سو د رَيكا سودَيدا طرتبي

ََ بوو، ل سةةر بفريةت كوشةنت يةان مةرن        لهةردةمَى طازيةكا جيهادَى يان قيذيةك طو
بيةت ذ ظةان    ل ضةةند ثةةزكوكان ل سةةرَى ضةيايةكى    جهَى وَى دظَينت، يان زةالمةك دطة

سةرَيت ضيايان، يةان ل نهالةةكَى ذ ظةان نهةاالن بيةت، نظَيةذان دكةةى و زةكةاتَى ددةى و         
سودايَى سو دثةرَيسيت هةتا مرن دهَييَت، ضو دطةل سةلكى نينة باشى نةبيت )ما دَى 

 ض سرابيا وى طةهيتة سةلكى و ئةو يَى ذ وان ظةدةرة و تَيكةَ وان نابيت(.
 

 ط بالناس وحضور مجعهم ومجاعاتهم ومشاهد اخلريباب فضل االختال -70
وجمالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة حمتاجهم وإرشاد 

 جاهلهم وغري ذلك من مصاحلهم  ملن قدر على األمر باملعروف والنهي عن املنكر
 وقمع نفسه عن اإليذاء وصرب على األذى .

، و كومىى و بةرهةظبوونا نظيَذيَت وان ييَت ب بابةتىَ خيَرا تيَكةليىَ دطةل خةلك
ييَت زانينىَ و خيَرا روينشتنا جظاتيَت زكرى دطةل وان  نجةذنيَت وان و روينشتنيَت وا

و سةرةدانا نةساخيَت وان و راستةريَكرنا نةزانىَ وان و غةيرى ظىَ ذ بةرذةوةندييَت 
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ذ خرابيىَ هةبيت و بشيَت  انثاشظةليَدب باشيىَ و  فةرمانوان بؤ وى يىَ شيان ل سةر 
 و سةبرى ل سةر ئيزايىَ بكيَشيت ظةطريتخؤ ذ ئيزاطةهاندنىَ 

ِتالط نلنَّاِس عهللا  الَ ْجِ  الذي ذََكْرتُُ  ه  اِختار الذي كان عهللاي   رو  ل اَّللَّ  ِْ اْعهللاي َأن اال
  وكذلك اْلهللافاُء الرَّاشدوَن  َوَم ْن َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ووائُِر اََنبياِء ّهللا اُو اَّللَِّ ووالُم  عهللايهي

ي  ارِهي  وه    َم  ْذَهُب َأْكثَ  ِر  ِْ بع  دُهي م  ن الصَّ  َحابِة والتَّ  ابعنَي  وَم  ْن بَع  َدُهي م  ن ُعهللَاَم  اِء اَِ  هللامنَي وَأ
 قال تعاَل  التَّابعنَي وَمْن بعَدُهي  َوِبِ  قَاَل الشَّافعيص وَأْ َُد  وَأْكثَ ُر الُفَقَهاِء ريي اَّللَّ عنهي َأععني.

  وارايو ا مع  ما ذكرت  كثرية معهللا مة. [ 2] اِائدة  چ  ەئ  وئ  وئ  ۇئچ 

بزانة تَيكةَ دطةل سةلكى ب وى رةنطَى مة طوتى ئةوة يا دورست يا ثَيغةمبةرَى 
و هةمى ثَيغةمبةرَيت دى س ظَيت سودَى ل سةر وان بس ل سةر، و ديسا  ()سودَى 

سةليفَيت وى يَيت راستةرَيكةر و يَيت ث تى وان ذ سةحابان و دويفهاتيَيت وان و يَيت 
ث تى وان ذ زانايَيت موسلمانان و باشَيت وان و ئةظة بوضونا بارا ثرت ذ تابعينانة و يَيت 

ةمحةدى يا طوتى و بارا ثرت ذ فقه زانان سودَى ذ هةميان ث تى وان و ب ظَى شافعى و ئ
سودَى دبَيذيت: و ل سةر باشى و ثارَيزكارييا سودَى هاريكارَيت ئَيك بةس. و   رازى بيت

 ئايةى ب ظَى رامانا مس طوتى طةلةكس و د ئاشكرانة.
 

 باب التواضع وخفض اجلناح للمؤمنني -71
 بابةتىَ خؤشكاندن و خؤنةرمى و قةدرطرتنا خودان باوةران 

يةةةةَى  .(215)الش    عراء  چڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  چ ق    ال ع تع    اَل  
ڱ   چوق ال تع اَل   نةرم و قةدرطر بة، بو وان سودان باوةرَيت ب دويةة تةة كةةفتني.   

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

طةةةَ سةةودان بةةاوةران هةضةةيَى ذ هةةةوة، ذ دينةةَى سةةو  . (54)اِائ  دة  م  ن ارُ  ةچے  
سودَى دَى هندةكَيت دى شوينا وان ئينيت، كو  [زيانَى ناطةهينيتة سودَى  ]دةركةظيت، 

سودَى حةذ وان دكةى، و ئةو ذى حةةذَى دكةةن، د راسةتا موسةلماناندا سةو دشةكَينس و       
ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ ال تع  اَل  وق   بةرانبةةةر طةةاوران سةةورى و سةةةربلندن 

. (13)اْلج       راو  چچ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  
و زةالم و ذنةكَى كو ئادةم و ئانكو ]طةَ مرؤظان، ب راستى مة هويس ذ نَير و مَييةكَى 

يَيت دايني، و مة هويس يَيت كرينة ملةى ملةى و عةشري عةشري دا ئَيك و دو  [حةوانة 
بنياسس؛ ب راستى يَى ذ هةوة هةمييان ثرت ب رَيز و روميةى ل دةظ سودَي، ئةوة يَى ذ 

، و سودَى [و يَى ذ هةوة هةمييان ثرت ذ سودَى دترسيت ئانكو ]هةوة هةمييان تةقواتر 
)ل   نجي  م   ن چۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  چ تع   اَل   وق   الزَيةةةدة زانةةةا و شةةةارةزاية.  
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 سو ثاقذ نةدانس و مةدحَيت سو نةكةن، ئةو ضَيرت دزانيت كى يَى ب تةقواية. .(32ارُة
ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ        چ  وق           ال تع           اَل 

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

و سودانَيت ناظِلَى )ئةعرافييان( طازى هندةك زةالمةان    .(49_48)َع رارچۋ   
و  [يا ماَ و سزمةتكاران  ]: كومكرن سةر و ضاظان دنياسني، طوتسكر، ب  [يَيت دؤذةهى ]

ئةون ئةوَيت هةوة  [بةحةشتى  ]سومةزنكرنا هةوة ض مفا طةهاندة هةوة. ئةرَى ئةظة 
؟ هةِرنة بةحةشيَت، [و ناضنة بةحةشتَى ]سويند دسوار سودَى دلوظانييَى ب وان نابةى 

 نة ترس بو هةوة هةية و نة هويس ب سةم دكةظس.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -602 ِِ بِن ِ َاٍر ريي اَّللَّ عن  قال  قال رو ل اَّللَّ  » وعن ِعَيا
رواه « ِلَّ َأْن َت اَي  ُع ا ح  َّت ال َُ ْفَخ  َر َأَح  ٌد َعهللا    َأح  ٍد  وال َُبِغ  َي َأَح  ٌد عهللا    َأَح  ٍد ِإن اَّللَّ َأوَح    إِ 

 مَهللاي.
طةوى: ب   ()طوى: ثَيغةمبةرَى سةودَى   ()و ذ عييازَى كورَى حيمارى 

راستى سودَى وةحى بو مس هنارى، سو ب كَينس، هةتا كةس سو ل سةر كةسةكَى مةزن 
 نةبينيت، و كةس دةست درَيذيَى ل سةر كةسةكَى نةكةى.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي وَع  ْن أيب هُر  رة ري  ي اَّللَّ عن    -603 م  ا نَ َقَص  ْ  » ق  ال   َأن رو   ل اَّللَّ 
ُ  اَّللَّ َعبداا ِبَعف ٍ َّدَقٌة من ماٍل  وما زاد   رواه مَهللاي.« ِإالَّ ِعزِّاا  وَما تَ َ اَيَن َأَحٌد َّللَِّ ِإالَّ َرفَ َعُ  اَّللَّ

سةدةقة ضو ذ طوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 
بةنةةدةيكَى ب ئةةازاكرنَى زَيةةدة نةكريةةة عةةةزيزى و  لمةةاَ كةةَيم ناكةةةى، و سةةودَى ضةةو 

سودايَى ب هَيز و مةزن نة  ئةطةرسةربلندى نةبيت، و كةسَى بو سودَى سو نةشكاندية، 
 بلند كربيت.

ََ  هللاَّي َعهللاَ  ْيِهي وق  ال  ك  ان النَّ  ُّص  -604  ِّ  بياٍن َف وع  ن أَن  ه ري  ي اَّللَّ عن    أَنَّ  ُ  َم  رَّ َعهللاَ    
 هللاَّي َُ ْفَعهللُاُ . متفٌق عهللاي .َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  ووَ 

وى: كةرة وان و طة  دئةةو ل بةةر بضةويكانرا دبةورى سة ظ       ()و ذ ئةنةسى 
 ئةظة دكر. () ثَيغةمبةرى
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -605 ُذ بَِيِد النُِّّ  ُِ َََمُة ِمن ِإَماِء اَِِدَُنِة لََتْأ وعن  قال  ِإْن َكاَنِ  ا
 َحيُ  َشاَءْو. رواه البخاري.فَ تَ ْنطهللَِاُق ِبِ  

دطرى و  ()ذ وى، طوى: جارية هةبوو ذ جاريَيت مةدينَى دةستَى ثَيغةمبةرى 
 دبرة وى جهَى وَى دظيا.

َّهللاِّ  عُ  -606 َد قال  ُو هللَاْ  َعاِئَشُة ريَي اَّللَّ عنها  ما كاَن النَُّّص  وعن اَوَ د بِن َُُز
دَم  ِة َأههللِا    ف  ِإذا َحَب  َرِو  َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َُص  نُن ا بَ ْيتِ   ِ  ِِ   قال     ك  ان َُُِّ   ن ا ِمْهنَ  ِة َأْههللِا  ِ  َُع  ِن  

َرَد ِإَل الصَّالِة  رواه البخاري.  َِ  الصَّالة  
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هاتةةةكرن:  ()و ذ ئةسةةوةدَى كةةورَى يةزيةةدى طةةوى: ثسةةيار ذ عائي ةةايَى   
ََ ماال سودا بةوو،   د ()ثَيغةمبةرى  د سزمةةتا   ئةانكو ماال سودا ض دكر؟ طوى: د شو

 ، دةردكةفتة نظَيذَي.هاتبانظَيذَى  دةمَي ئةطةركابانيا سودا بوو، و 
َْ  يي ب  ن ُأَو  يٍد ري  ي اَّللَّ عن    ق  ال   -607 َّ  هللاِّ  عُ وع ن أيب رِفَاَع  َة  انْ تَ َهْي  ُ  ِإَل رو   ل اَّللَّ 

َْ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َأُل عن ِدُِنِ  ال َُدري َما ِدُُنُ    وه  َخُْطُب. فقهللاُ   اي رو َل اَّللَّ  رُجٌل َغرٌُِب َجاَء َُ
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  ْطبت ُ  ح َّت انتَ َه   ِإِلَّ  فَ أُت  ِبُِّرِو يِّ  فَ َقَع َد  َفَأقْ َبَل َعهللايَّ رو ُل اَّللَّ  ُِ َعهللَاي ِ   وَوهللاَّي وتَ رَك 

َرَها. رو  وَجَعَل ُُ َعهللاُِّمِن ِمَّا َعهللاََّم  اَّللَّ  ِِ ْطبَ َتُ   فَأُتَّ آ ُِ  اه مَهللاي. ُث أََت  
: ئةةز طةه ةتمة   طةوى  () و ذ ئةبى ريفاعةى، تةةميمَى كةورَى ئوسةةيدى   

و وى سوتبةةة دسوانةةد، مةةس طةةوى: يةةا ثَيغةمبةةةرَى سةةودَي،   ()ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى 
مرؤظةكَى نةيَى ظَيرَيية يَى هاتى ثسيارَى ذ دينَى سو دكةى، نوزانيت دينَى وى ضةية؟  

بةةرَى سةو دا مةس و سوتبةا سةو هةَي  هةةتا طةه ةتية مةس،           ()ثَيغةمبةرَى سةودَى  
كورسيكةك ئينا و ل سةر روين تةسوار، و دةستهاظَيتَى يا سودَى ني اداى ني ا مس دا، 

 ثاشى ضو سوتبا سو، متامكر هةتا دومياهيكَي.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي كان ِإذَ  -608 ا َأَك َل َطَعام اا وعن أَنٍه ريي اَّللَّ عن  َأنَّ رو َل اَّللَّ 

اِبع  الثالَث قال  وقال   ََذى  وْليْأُكهللْاه ا  َوال » َلِعَق أَّ ِإَذا َوقَطْ  ُلْقَمُة َأَحدُِكْي  فَ هللْاُيِمْخ َعْنه ا ا
هللَاَ  الَقْصَعةُ قاَل  « ََُدْعها لهللاشَّْيطَاِن  َْ رواه « فَِإنَُِّّْي ال تْدُروَن ا َأيِّ َطعاِمُُِّي الرَبَكةُ » َوَأَمِر َأْن ُت

 مَهللاي.
سَى تلَيت  واربازادةك س ئةطةر ()سودَى ذ ثَيغةمبةرَى  ()ذ ئةنةسى 
ئةو ثيساتيا ثَيظة ثاقذكةى و يَى ئَيك ذ هةوة كةفت، ب  ثار ئةطةر سو دمَينت و طوى: 

َيتةة  همةة كةر سةَينيك ب    فةةرمانا راكةى، و ب  خبةوى، و بة  بةو شةةيتانى نةةهَيليت. و      
 داية.هةوة  سوارنانوزانس كا بةرةكةى د كيذ ظةمالني. و طوى: هويس

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -609 رة ري ي اَّللَّ عن    ع ن الن ُّ  م ا بع َ  » وعن أيب ُهُر
ُ نَِبيِّاا ِإالَّ رع  الغَنَي  حاب   َوأَْنَ    فقال  « اَّللَّ ََْهِل َمَِّّةَ » قاَل أَّ  نَ َعْي ُكْنُ  َأْرَعاَها عهللا  َقرارَُِخ 

 رواُه البخاري. « 
طةةوى: سةةودَى   ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى    ()ذ ئةةةبى هةةورةيرة  

شظانييا ثةزى نةكربيت، هةظالَيت وى طوتيَن: و تة؟ طوى:  ئةطةرثَيغةمبةر نةهنارتية 
ضةةند قةةراريتان )قةةراريت:     بةرامبةةر بةر ثةزَى سةلكَى مةكةهَى بووم ل بةلَي، ئةز 

 ث كَيت دينار و دةرهةمانة(. كهندة
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال  لَ ْ  ُدِعي ُ  ِإَل ُك راٍع َأْو ِذرَاٍع لقبهللا ُ .  -610  وعنُ  عن النُِّّ 

 رواُه البخاري.« َوَلْ  ُأْهدى ِإِلَّ ِذراٌع َأو ُكراٌع َلَقِبهللْاُ  
 كىيان ملكة ثَيثكةكَىبو ئةز  ئةطةرطوى:  ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 

َيتة ديةاريكرن  هةك يان ثَيثكةك بو مس بكمل ئةطةردَى قةبويل كةم، و  هَيمة طازيكرنب
 دَى قةبويل كةم.
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َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي  -611 قَ   ُة َرُو    ل اَّللَّ  َِ ُ عن     ق   ال  َكانَ   ْ   وع   ن أَن   ٍه ري   ي اَّللَّ
َْ  َبقُ    َفَج  اَء َأْع  رايب  َعهللا    قَ ُع   ٍد ل  ُ   فََ  بَقها  َفَش  قَّ ذل  ك َعهللا    الَعْب  َباُء اَل تَُ  َبُق  أو ال تَِّ  اُد ُت

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي فَ َقاَل   هللاِمنَي َحَّتَّ َعرَفُ  النُّ  َْ ُِ نْ َيا »ا َحق  َعهللا  اَّللَِّ َأْن الَ َُ ْرَتِفَن َشيء ِمَن الدص
 رواُه البخاري. « ِإالَّ َوَيَع ُ 

 و دبةريكا وَيةرا   عةزبْا ()طوى: حَي رتا ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةنةسى 
، كوضةرة عةرةبةك ل سةر نةهَيتة راكرن دبةراهيكا وَيراراكرن، يان نَيزيك بوو  نةدهاتة

 ()هاى و بةراهيكا وَى راكر، ئةظَى موسلمان ئَي اندن هةتا ثَيغةمبةرى  حَي رتةكَى
نةئينيتة  ئةطةربلند نةبيت  ةك د دنيايَيداتت  حةقة ل سةر سودَىئةظة زانى ئينا طوى: 

 سوارَي.
 

 باب حتريم الكِبْر واإلِعجاب -72
 بابةتىَ حةرامكرنا خؤمةزنكرنىَ و خؤمةزن ديتينَ

ې  ى      ى   ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  چ قال ع تعاَل  

ئةظا تة بهيسى، و سالوسا وَى بو تة هةاتى ذيانةا ئاسرةتَييةة،     .(83)القص ص چۈئ   
ئةم دَى دةينة وان ئةوَيت نة مةزناتى و نة ستةم د ئةرديدا دظَيةت، نةة ذى سرابةى، و    

)االوراء  من چ حئ    مئ  ىئ  يئ  جبچ وقال تعاَل    دومياهيكا باش هةر يا ثارَيزكارانة.
ېئ  ېئ     ىئ  چ وقال ت اىل:  رَيظة نةضة.ب شاهى و مةزناتى ل سةر ئةردى ب .(37ارُة

ذ مةزناتى روييَى  .(18)لقمان چىئ  ىئ    ی  ی  ی      یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب          حب  خب  
سو ذ سةلكى وةرنةطَيِرة، و قةبة و دفس بلند برَيظة نةضة، ب راستى سودَى حةةذ وان  

تصعر ِدك لهللاناس (    أي ومع   ) ناكةى ئةوَيت قةبة و دفس بلند و زَيدة ب سو شاهى.
ہ   ہ  چ . وق   ال تع   اَل  ن   اس تِّ   ربا عهللا   يهي . و  ) اِ   رح (  التبخ   رتْيهللا     وتع   ِر ب     ع   ن ال

ہ  ھ  ھ        ھ  ھ    ےے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

ب راستى قاروون ذ ملةتَى موسايى   .(76)القصص چٴۇ   ۋ   ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې     
بةوو، ظَيؤةا سةو مةةزن كةر ل سةةر سةةرَى ملةةتَى سةو، و سةتةم ل وان كةر، و مةة هنةد              
طةىخانة دابوونَي، هةتا راكرنا كليلَيت وان ذى، بو دةستةكةكا ب هَيزا زةالمان يا طران 

بةةتران   طةوتييَي: د سةةردا نةضةة و    [ئةوَيت بةاوةرى ئينةايني    ]ملةتَى وى  دةمَيبوو، 
ڳ   ڳ   ڳ  چ  إَل ق ل    تع  اَل   نةبةةة، ب راسةةتى سةةودَى حةةةذ بةةةترانان ناكةةةى.     

ب مال و سانيظة، د ئةرديدا  [قاروون  مةرةم ]مة ئةو   .(81)القصص  من ارُةچڱ
 .برة سوار

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -612 ُ عن   عن النُِّّ  » وعن عبِد اَّللَِّ بن مَُع ٍد ريَي اَّللَّ
ُِل اْلَنََّة َمْن َكاَن ا قَ هللْاِبِ  مثْ َقاُل َذرٍَّة َمْن ِكرٍب  فقال رَُج ٌل  ِإنَّ الرَُّج َل ْحُِ بص َأْن َُُِّ  َن ثَ ْ بُ   « ال َُْد
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ي  ٌل ْحُِ  بص اْلَم  اَل الِِّب ْ  ُر َبطَ  ُر اْلَ  قِّ وَغْم  ُخ النَّ  اِس » حَ  ناا  ونعهللا  ُ  حَ  نا ق  ال   رواه « ِإنَّ اَّللَّ عَِ
 َبَطُر اْلقِّ  دفْ ُعُ  وردصُه عهللا  قائهللِِاِ . وَغْمُخ النَّاِس  اْحِتَقارُُهْي. مَهللاي.

 (): ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى طةةوى ()مةسةةعودى و ذ عةبةةدول يَى كةةورَى 
طةةوى: ناضةةيتة بةحةشةةتَى هةركةسةةَى تةمةةةى طرانييةةا ثرتةةا ذ هةةةمييان بضةةويكرت ذ      

ََ ويدا هةبيت، زةالمةكىمةزناتي وى يَى جوان  : ب راستى مرؤظى دظَيت جلكَىطوى يَى د د
بيت و ثَي ظا وى يا جوان بيت، طوى: ب راستى سةودَى يةَى جوانةة و كةار و بارَيةت وى      

و  راستيَيية انةوةرطرتن زظراندن و، مةزناتى نكرنَى دكةىهةمى يَيت جوانس و حةذ سوجوا
 كَيمكرنا سةلكيية.

َّ  هللاِّ  عُ  -613 ََْك   ع ري  ي اَّللَّ عن    َأن رُج  الا َأَك  ل ِعْن  َد رو   ِل اَّللَّ  وع  ْن و  هللامَة ب  ِن ا
َما َمنَ َع ُ  ِإالَّ « اْوَتَطْعَ  ال » قاَل  اَل َأْوَتِطيُن  قال  « ُكْل بَِيِميِنَك » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي بِشماِلِ  فقال  

ُر. قال  فما َرَفعها ِإَل ِفيِ . رواه مَهللاي.  الِّب ْ
 : زةالمةكى ب دةستَى ضةثَى ل دةسطوى ()عى ذ سةلةمةيَى كورَى ئةكوة

سوار، طوى: ب دةستَى راستَى خبو. طوى: ئةز نةشَيم. طوى: د ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
 )ذ مةةزناتي طةوى ئةةز نةشةَيم(    ظةتر ئةو نةدا ثةاش، مةزناتييَى ثَيذنةشيان تةبطريت. 

 ث تى هنطى دةستَى سو بلند نةكرةظة دةظَى سو.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  -614 ْعُ  رُو َل اَّللَّ  وعن َحارثََة بِن وْهٍب ريي اَّللَّ عن  قال  عَِ

رِبُُكْي وَِْهِل النَّاِر    ُكلص ُعُتلِّ َج َّاظٍ »ُق ُل   ِْ َتِّْرِبٍ  َأاَل ُأ َْ  متفٌق عهللاي .« ُم
: مةس طةول ثَيغةمبةةرَى سةودَى بةوو      طةوى  ()هبةى  ذ حاريسةيَى كورَى وة

()  دطوى: ئةرَى ئةز بو هةوة نةبَيذم سةلكَى جةهنةمَى كينة؟ هةمى زظر و ه ك و
و  وتقدَّم شرُح  ا نب َيعَفِة اَِهللامنَي.زَيدة مال كومكةر و زَيدة مال طر و سومةزنكةرن 

 .(252رامانا وَى د بابةتَى بَيضارةيا موسلماناندا هاى. بنَيرة حةديسا )
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -615 ُ عن    ع ن الن ُِّّ  » وع ن أيب و عيٍد اْلُ دريِّ ري َي اَّللَّ

ُوَن  وقالَ    ِ  اْلنَّ   ُة  اَّ ُي   َعفاُء النَّ   اِس  اْحَتجَّ   ِ  اْلَنَّ   ُة والنَّ   اُر  فقال     النَّ   اُر  اَّ اْلَبَّ   اُروَن واَُِتَِّ   ربِّ
نَ ُهَما  ِإنَِّك اْلَنَُّة َرْ َيت  َأْرَحُي ِبِك َمْن َأَشاُء وِإنَِّك النَّاُر عَذايب   اِكينُ ُهْي. فَ َقَب  اَّللَّ بي ْ ََ ُأَعذُِِّب وَم

 رواُه مَهللاي « ِبِك َمْن َأَشاُء  وِلِِّهللَاْيُِّما عهللايَّ ِمهللْاُؤها 
بةحةشةتَى و  طةوى:   ()ثَيغةمبةرى  ذ ()سودرى و ذ ئةبى سةعيدَى 

، و دوذمنَيت راستى و دةستدانةرَيت سةرسةلكىجةهنةمَى جرة كرن، جةهنةمَى طوى: 
سومةزنكةر يَيت د مندا، بةحةشتَى طوى: بَيضارَيت سةلكى و قةلةندةرَيت وان يَيت د 

ظَيت ب تة مندا، سودَى حوكم د ناظبةرا واندا كر: تو بةحةشت دلوظانيا منى، يَى مس ب
 جةهنةم ئيزايا منى، يَى مس بظَيت ب تة دَى ئيزا دةم.و دَى دلوظانيَى ثَى بةم، و ت

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -616 رة ريي اَّللَّ عن  َأن رو َل اَّللَّ  ال َُ ْنظُُر » وعن أيب ُهُر
 متفٌق عهللاي . « اَّللَّ َُ ْ م الِقيامِة ِإَل َمْن َجرَّ ِإزارَه َبَطراا 
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طوى: رؤذا قيامةتَى  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()رة ذ ئةبى هورةي
َى نا بةرَيخودةتة وى يَى ئيزارَى سو ذ سو مةزنكرن و بةترانى سودَى ب ضاظَى دلوظاني
 دويا سورا دكَي يت.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -617 َثالث  ٌة اَل َُُِّهللاُِّمُه  ُي اَّللَّ َُ   ْ َم » وعن    ق  ال  ق  اَل رُو   ُل اَّللَّ 
يِهْي  َواَل َُ ْنظُ    ُر ِإلَ    ْيِهْي  َوُِ    ْي َع    َذابٌ  ٌْ زاٍن  وَمهللِا    ٌك َك    ذَّاٌب  وعائ    ٌل  الِقياَم    ِة  َوال ُُ     زَكِِّ أَلِ    يٌي  َش    ْي

َتِّْرِبٌ  َْ  الَفِقري.«  العاِئُل » رواُه مَهللاي « ُم
طوى: سةَى كةسةان سةودَى رؤذا قيامةةتَى      ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 

ئاسفتنا دلوظانيَى و رازيبوونَى دطةل نائاسظيت، و طونةهَيت وان ذَى نابةى و كريارَيت 
يل ناكةى، و ب ضاظَى دلوظانييَى بةرَى سو نادةتَي، و ئيزايةكا طران بو وانةة:  وان قةبو

 ثريةمَيرَى زناكةر، و مةلكَى درةويس، و هةذارَى سومةزنكةر.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -618 ق  ال اَّللَّ ع  زَّ وج  لَّ  الِع  زص » وعن    ق  ال  ق  ال رو   ُل اَّللَِّ 

بُت  ِإزاري  والِِّرْبايُء رَِداِئي  رواه مَهللاي.«   َفَمْن ُُ َنازُعِن ا واحٍد منُهما فقْد عذَّ
طوى: سةودايَى ب هَيةز و مةةزن طةوى:      ()و ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 

سةسلةتَيت مس يَيت تايبةى ثَى  مةرةمبلندى ئيزارَى منة و مةزنى عةبايَى منة )هَيز و 
و يَيت ب ويظة تايبةتس و نابيت كةةس  كا ضاوا هةر ئَيكَى ئيزار و عةبايَى سو هةية و 

دطةل ث كدار بيت هوسا بلندى و مةزنى سالوسةتَيت سودَى ب تنَينة و نابيت بةنةدة  
هةظِركيا وى د سالوسةتَيت ويدا بكةن( هةركةسَى هةظِركيا مس د ئَيك ذ وانادا بكةى، ب 

 راستى مس ئةو ئيزادا.
َّهللاِّ  عُ عَ  -619 َنَما رَُجٌل ََيِْشي ا ُحهللاٍَّة تُ ْعِجُب  » هللَاْيِ  وَوهللاَّي قال  وعْن  َأنَّ رو َل اَّللَِّ  بي ْ

ُ ِبِ   فه  َُ َتَجهللْاَجُل  َََ  اَّللَّ َِ َُ   مَرجٌِّل رأَو   َخَْتاُل ا َمْشَيِتِ   ِإْذ  ِِ إَل ُْ ِم الِقيامةِ نْف ََْر « ا ا
ْنِزُل.«  َُ َتجهللْاَجلُ » َأي  ُِمَشِّطُُ . « ُمرجٌِّل رَْأَوُ  »  متفٌق عهللاي .   نْليمني  َأْي  ُُغ ُا ُو

زةالمةك ب جلكةكَى جوان  دةمةكىطوى:  ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 
، سةرَى وى يَى شةكرى بوو، و د رَيظةضونا و سو مةزن ديت دضو ب سو يَى شاهى بوو

هةتا سودا، سو قةبة و دفس بلند كر، و ئةو يَى هوسا سودَى د ئةرديدا برة سوار و ئةو 
 رؤذا قيامةتَى يَى د ئةرديدا دضيتة سوارَي.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -620 ََْك ع ريَي اَّللَّ عن  قال  قال رُو ُل اَّللِّ  وعن َوهللَاَمة بِن ا
َن  فَ ُيِص   يُبُ  م   ا أَّ   اَ ْي »  َِ   ِ  َح   َّتَّ ُُِّْتَ   َب ا اْلَبَّ   اُر م   ذي رواُه الرت « ال ُ   َزاُل الرَُّج   ُل َُ   ْذَهُب بِنْف

ِ  »  وقال  حدُ  حَن. َِ   َأي  َُ ْرَتفُن َوَُ َتَِّب َُّر.« َُْذَهُب بِنَ ْف
طةوى:   ()طوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى    ()و ذ سةلةمَى كورَى ئةكوةعى 

و  دوذمنَيةةت حةةةقى و راسةةتييَيبةةةردةوام مةةرؤظ دَى سةةو بلنةةد و مةةةزن كةةةى هةةةتا ذ  
 دَى طةهيتة وى. َيتة نظيسني، ظَيؤا يا طةه تية وانهسومةزنكةران د
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 بابةتىَ باش سنجيييَ
و بَيطومةةةةان تةةةةو سةةةةودانَى   .(4)القهللا    ي چڱ  ڱ     ڱ  ں  چ  ق    ال ع تع    اَل 

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  چ وقال تع اَل   رةوشتةكى زَيدة ثاك و بلندى. 

ذ  ]و كةةةربا سةةةو دادعةةةويرن و ظةدشةةةَيرن   .(134)آل عم  ران چٹ  ڤ  ڤ  
و د راستا سودا سةلكى ئازا دكةن، و سودَى ذى حةذ  [كةرباندا ستةمَى ل كةسَى ناكةن 

 قةىيكاران دكةى.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َأْحََن النَّاِس  -621 وعن أَنٍه ريَي اَّللَّ عن  قال  كاَن َرُو ُل اَّللَِّ 

هللاقاا. متفٌق عهللاي .  ُِ 
ذ هةمى مرؤظان سنج و  ()ودَى طوى: ثَيغةمبةرَى س ()و ذ ئةنةسى 

 رةوشت ثاك و باشرت بوو.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   -622 ُ  ِدُباجاا واَل َحرُِراا أَْلنَيَ ِم ْن َك  ِّ رُو  ِل اَّللَِّ  َْ َِ وعن  قال  َما َم

َدْمُ  َرُو َل اَّللَِّ  َِ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َوَلَقْد   وَوهللاَّي  َواَل َِشَْمُ  رائَحةا َقخص َأْطَيَب ِمن َرُو ِل اَّللَّ 
َ فَ َعهللْاتَ  ُ   وال  َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو  هللاَّي عْش  َر ِو  ننَي  َفم  ا ق  اَل ِل قَ  خص  ُأرِّ  َوال ق  اَل ِلَش  ْيٍء َفعهللْاتُ  ُ   ِْ

ْ افَعهللْاُ   َأاَل فَ َعهللْاَ  َكذا   متفٌق عهللاي .  َْ  لشيٍء 
ب سةو ذ   كراسةكَى ئارموي ةى و ئارموي ةةكى   و ذ وى، طوى: مس دةست نةكرية

و مس ضو جار بَيهس نةكرية بَيهس سوشيةكَى  ،مرتنةر ()دةستَى ثَيغةمبةرَى سودَى 
و ب راسةةةتى مةةةس دةه سةةةاالن سزمةةةةتا  ،بهةةةَيس سوشةةةرت ()ذ ثَيغةمبةةةةرَى سةةةودَى 

يا كرى، و جارةكَى نةطوتية مس ئوس )ئاسفتنةكا بَيزاريَيية(،  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
 ئةظة كربا.و نةطوتية ت ةكَى مس كرى: تة بوضى كر؟ و ت تةكَى مس نةكرى، ب  تة 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -623 ُُْ  رُو   َل اَّللَِّ  ُ عن    ق  ال  َأْه َد وع ن الصَّ  عِب ب  ِن َجثَّاَم َة ري  َي اَّللَّ
َِّ ُح ُرٌم » وَوهللاَّي ِ َاراا َوْحِشياا  فَ َردصُه عهللايَّ  فهللامِّا رَأى َما ا َوْجهي ق اَل   ََ ْ نَ  ُردَُّه َعهللَاْي َك ِإالَّ  َْ  َِّ « ِإ

 .متفٌق عهللاي 
طوى: مس كةرةكَى كويظى بو ثَيغةمبةرَى  ()و ذ سةعبَى كورَى جةسامةى 

كرة ديارى، زظراندةظة، ظَيؤا دةمَى يا سةر و ضاظَيت مةس ديتةى طةوى: ب     ()سودَى 
 راستى مة ل تة نةزظراندية ذبةر هندَى نةبيت ئةم يَيت ئيحراماندا.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -624 وع  ن الن َّ   َّاِس ب  ِن عع  اَن ري  ي اَّللَّ عن    ق  ال  و  أَلُ  رُو   َل اَّللَِّ 
َِ َك  وَكرِْه َ  َأْن َُطَّهللا  َن » وَو هللاَّي ع ِن ال رِبِّ واإِلُِث فق  اَل   ال رِبص ُحَ ُن اْلهللاُ ِق  واإِلُُث  م  ا ح اَك ا نَ ْف

 رواُه مَهللاي. « َعهللَاْيِ  النَّاُس 
: مس ثسيارا ضاكييا راست و دورست طوى () كورَى سةمعانى و ذ نةواسَى

باشية،  روةشتضاكييا راست و دورست كر، طوى:  ()و طونةهَى ذ ثَيغةمبةرَى سودَى 
ََ تة ل سةر نةراوةستيت، و تة نةظَيت سةلك ب سةر هةلببيت.  و طونةه ئةوة يا د
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َّ هللاِّ  عُ  وعن عبد اَّللَِّ بن عمرو بن العاا ريي اَّللَّ  -625 عنهم ا ق ال  ْ ُِّ ن رو  ُل اَّللَّ 
َنُِّيِإنَّ   » وَوهللاَّي َفاِحشاا وال ُمتَ َفحِّشاا. وكاَن َُ ُق لُ َعهللَاْيِ   ََ يارُِكي َأْح ِِ القاا  ِمن  ِْ  متفٌق عهللاي .« َأ

ردوويان رازى بيت طوى: و ذ عةبدول يَى كورَى عةمرَى كورَى عاسى سودَى ذ هة
سفنت و كار و كريار كةشةفرَيت بوو و نة يَى كةشةفرَيتخواز نة يَى ئا () ثَيغةمبةر

بوو د طوتس و كار و كريارَيت سودا و دطوى: ب راستى باشَيت هةوة ئةون، يَيت سنج و 
 رةشت باشرت.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  اَل   -626 م  ا م  ن » وع  ن أيب ال  درداِء ري  ي اَّللَّ عن     َأن الن  َُّّ 
َْ ِن اْلهللاُ ِق. وِإنَّ اَّللَّ ُُ بِغُض الَف اِحَش البَ ِذيِّ  َشيٍء أَثْ َقُل ا رواه « ميَزاِن اُِؤِمِن َُ َم الِقيامة م ن ُح

 الرتمذي وقال  حدُ  حَن ّحيح.
 ه  الذي َُ َتَِّهللاَّي نلُفْحِش. ورِديء الِّالِم.«  الِبذيص » 

طةوى: ت ةتةك د    (): ثَيغةمبةةرَى سةودَى   طوى () ئىو ذ ئةبى دةردا
ترازيا موسلمانيدا رؤذا قيامةتَى ذ سنج و رةوشت باشيَى طرانرت نينة، و ب راستى سودَى 

 ثيس ناكةى.كريار و ئاسفنت  كةشةفرَيتَىحةذ 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َع  ْن  -627 وع  ن أيب ُهُر  رة ري  َي اَّللَّ عن    ق  ال  ُو  ِ َل رو   ُل اَّللَّ 

ُل النَّ اَس » َأكثِر َما ُُْدُِل النَّاس اْلَنَّ َة   ق ال   ِِ تَ ْق  ى اَّللَِّ َوُحَ ُن اْلهللاُ ق َوُو ِ َل ع ن َأكث ِر َم ا ُُ ْد
 ه الرتمذي وقال  حدُ  حَن ّحيح. روا«.الَفُي َوالَفْرُد » النَّاَر فَ َقاَل  

هاتةكرن  (): ثسيار ذ ثَيغةمبةرَى سودَى طوى ()رة و ذ ئةبى هورةي
ذ ت تَى ذ هةميان ثرت مرؤظى دبةتة بةحةشيَت؟ طةوى: ترسةا سةودَى و سةنج و رةشةت      

هاتةكرن ذ ت َى ذ هةميان ثرت مرؤظى دبةتة جةهنةمَي؟ طةوى: دةظ   ذَىباشى و ثسيار 
 ثَى ئاتافَيت دةظيية( و نافلنط. مةرةم)

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -628 نُ ُهي » وعن  قال  قال رو ُل اَّللَّ  ََ ِا َأح َأْكَمُل اُِؤِمِننَي ِإَيَا
ائِهْي  ََ َيارُُكْي لِِن ِِ يارُُكي  هللُاقاا  ِو  رواه الرتمذي وقال  حدُ  حَن ّحيح.«.ُِ

و  تةكويز باوةريداران  باوةريا وىيَى ذ  طوى: ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 
سو  هةظذينَيتهةوة ئةون يَيت بو  و رةوشتَى وى باشرت، و باشرتينَيتمتامرت ئةوة يَى سنج 

 د باشرت بس.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُق ل   -629 وعن عائشَة ريَي اَّللَّ عنها  قال  عع  رو َل اَّللَّ 

هللُاِق  درَجَة الصائِي الَقائِي  ِإنَّ اُلمْؤِمَن لَُيْدركُ »  ُِ َُِن   رواه أب  داود. « ٍِ
دطةوى: ب   ()وى: مس طول ثَيغةمبةةرَى سةودَى بةوو    ط ()ذ عائي ايَى 

 رؤذيطرَى شةظ نظَيذكةر. ثلةياموسلمان ب سنج و رةوشت باشيا سو دطةهيتة  ىراست
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -630 وعن أيب ُأَماَمة الباِههللايِِّ ريي اَّللَّ عن  قال  قال رو ل اَّللَّ 

 أَِ َزِعيٌي بَبيٍ  ا رَبِض اْلنَِّة ِلَم ْن تَ  َرَك اِِ راَء. َوِإْن َك اَن ُمُِقِّ اا  َوببي ٍ  ا َوَو ِخ اْلنَّ ِة ِلَم ْن تَ  َركَ » 
هللُاُق  ُ   الَِّ  ِذَب  وِإن َك  اَن مازِح  اا  ُِ َُ  َن  ح  دُ  ّ  حيح  رواه أب    « َوببي  ٍ  ا أعهللا    اْلَنَّ  ِة ِلَم  ن َح

 البَّاِمُن. «  الزَِّعيُي » داود ِنوناد ّحيح. 
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طةوى: ئةةز    (): ثَيغةمبةةرَى سةودَى   طوى ()و ذ ئةبى ئومامَى باهلى 
بةو وى يةَى جةدةلكَي ةيَى بهَيليةت سةو       مالةةكَى ل دؤرمانةدؤرَيت بةحةشةيتَ   كةفيلم ب 

ذى بيت، و ب مالةكَى ل نيظةا بةحةشةتَى يةَى درةوَى بهَيليةت سةو ب       مافداريَى  ئةطةر
 و ب مالةكَى ل سةرَى بةحةشتَى بو وى يَى سنج و رةوشت باش بيت. ،ترانةظة ذى
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّ  -631 ِإن ِم  ْن » ي ق  ال  وع  ن ج  ابر ري  ي اَّللَّ عن    َأن رو   ل اَّللَّ 

الق اا. وِإنَّ أَبَ َغَب ُِّي ِإِلَّ َوأَبْ َع  هللاَ اا َُ  َم الِقَياَم ِة  َأَحاِو َنُِّي أَِ َْ دُكي ِم ِنِّ َأَحبُِِِّّي ِإِلَّ  َوَأقْ  َرِبُِّْي ِم ِنِّ 
ُق َن َواُِتَ َفْيِهُق     َن  هللِاْمنَ    ا الثَ     ْرَاُروَن ق    ال ا  اي رو     ل اَّللَّ قَ    ْد عَ « ُ     َم اْلِقيام    ِة  الث َّ    ْرَاُروَن واَُِتَش    دِِّ

ُق َن  َفَما اَُِتفْيِهُق َن  ُوَن »   قال  َواَُِتَشدِِّ    حدُ  حَن.رواه الرتمذي وقال« اَُِتَِّربِّ
اَُِتط  اِوُل َعهللا    النَّ  اِس ِبَِّالِم  ِ   َوُ  َتَِّهللاَُّي «   َواَُِتَش  دِِّ ُ » ُه  َ  َكثِ  رُي الَِّ  الِم َتِّهللاصف  اا. «  الثَّ  رَاُر » 

ُّحاا َوتَ ْعِظيماا لِّالِمِ     مبلِء في هللُاُ  ِمَن الَفْه ِق  وُه   االْم ِتالُء  َوُه َ  ال ذي ََيْ   «   َواُِتَ َفْيِهقُ » تَ َفا أَّ
اا َوارتَِفاعاا  وِإْظَهاراا لهللاَفِبيهللَاِة َعهللا  غرَيِِه.  َفَمُ  ِنلَِّالِم  َوَُ تَ َ وَُّن في   َوُُ ْغِرب ِبِ  َتَِّربص

َْ ِن اْلهللاُ ِق ق ال  ُه َ  َطالقَ ُ  وروى الرتمذي عن عبد   اَّللَّ بن اِبارِك رِ   اَّللَّ ا تَ ْفَري ُح
َََذى   ال ج . وبذُل اَِعُرور  وَك ص ا

طةةوى: ب راسةةتى رؤذا   (): ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى طةةوى () جةةابرىو ذ 
قيامةتَى يَى ذ هةوة سوشتظيرت بو مةس و جةه نَيةزيكرت بةو مةس، يَيةت ذ هةةوة سةنج و         

، و ب راستى رؤذا قيامةتَى يَى ذ هةوة نةسوشتظيرت بو مس و جه دويرتر نباشرت رةوشت
طوتس:  )يَيت دةظ تذى دئاسظس ذ سومةزنكرن(، ئاسفنت مةزنس و دةظ ثةحنسبو مس، ثربَيذن و 

يا ثَيغةمبةرَى سودَى مة زانى ثربَيذ و ئاسفنت مةةزن كينةة موتةفةيقةه كينةة طةوى:      
 سومةزنكةرن.

عةبدول هَى كورَى موبارةكى د راظةكرنا رةوشت باشيَيدا ظةدطَيريت و ترمزى ذ 
 و باشى طةهاندنة و سرابى ظةطرتنة. ةدبَيذيت: رةوشت باشى روى ظةبون

 
 باب احللم واألناة والرفق -74

 بابةتىَ نةرم و حةليمى و سةرخؤيى و هيَدى هيَديياتييَ
ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  چ ق                            ال ع تع                            اَل   

ذ كةربانةةدا  ]و كةةةربا سةةو دادعةةويرن و ظةدشةةَيرن    .(134عم  ران  )آلچڤ
و د راسةةتا سةةودا سةةةلكى ئةةازا دكةةةن، و سةةودَى ذى حةةةذ     [سةةتةمَى ل كةسةةَى ناكةةةن  

ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ وق               ال تع               اَل    قةةةةةةةةةةةةةةةةىيكاران دكةةةةةةةةةةةةةةةةى.

لَينةطرتنَى و كار و ئالييَى سةاناهى بطةرة، و فةةرمانَى ب     .(199َعرار ا)چچ
ژ  ژ  چ وق ال تع اَل   كريارَيت قةنج بكة، و روييَى سةو ذ نةةفامان وةرطَيةرة    كار و

ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
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باشى و سرابى . (35_24)فصهللا   چں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ  
، هنطى دَى بينى ئةوَى نةهَيلة، ئةطةر تة ئةظة كر وةكى ئَيك نابس؛ يا ضَيرت، سرابييَى ثَى

ََ ئَيتد ناظبةرا تة و ويدا هةى، دَى وةكى هةظالةكَى  دذمنايى . و كةس نَيزيك و سوشتظى 
ئةو نةبس ئةوَيت سةبركَيش، و ، [كو باشييَى شوينا سرابييَى دانيت  ]ناطةهيتة ظَى ثلةيَى 

ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی   چ  وقال تع اَل  وةناكةى، سودان سَيرةكَى مةزن نةبيت. كةس

 [ل زؤردارَى سو ]بكَي يت، و  [ل سةر زوملَى  ]و يَى سةبرَى  .(43)الش رى چی  جئ
مرؤظ ل سةر يَى  ثَيدظييةذ وان كارانة يَيت كو  [ سةبركَي ان و لَيبوريس ] ببوريت، ئةظة

 ه يار و رذد بيت.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -632 ُهم  ا قَ  اَل  قَ  اَل َرُو   ُل اَّللَّ  ُ َعن ْ وع  ن اب  ِن َعبَّ  اٍس َري  َي اَّللَّ

ِِّ عْبِد اْلَقْيه   ة » َََش َِ ََ ْصهللَاتَ نْيِ ْحُِب صُهَما اَّللَُّ  اْلهللِْاُي َوا َِ  َرواُه ُمَهللاي. « ِإنَّ فيك 
 () سودَى طوى: ثَيغةمبةرَى رازى بيتذ ئينب عةبباسى، سودَى ذ هةردوويان 

يَى ل دةس تة هةيس، سودَى حةذَى دكةى:  سةسلةىطوتة ئةشةجؤى عةبدلقةيسى: دوو 
 نةرم و حةليمى و ل سةرسويى )دطوتس و كار و كرياراندا(.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -633 ِإنَّ » وعن عائشة ري ي اَّللَّ عنه ا قال    ق ال رو  ل اَّللَّ 
ََْمِر ُكهللاِّ  اَّللَّ   متفٌق عهللاي .« رفيٌق ْحُِبص الرِِّْفَق ا ا

طوى: ب راستى سودَى يَى  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ عائي ايَى 
 زادانَى و حةز ذ نةرم و حةليميَى دكةى د هةمى كار و باراندا.سنفرةهة ل سةر هبَي

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق ال   -634 ِإنَّ اَّللََّ َرِفي  ٌق ْحُِ  بص الرِِّف  َق  َوُُ ْعِط  ي  »وعنه ا َأن الن  ُّ 
 رواه مَهللاي. « عهللا  الرِِّفق ماال ُُعطي َعهللا  الُعنِ  َوما ال ُُ ْعِطي َعهللا  ما ِوَ اُه 

نفرةهةة ل  هطوى: ب راستى سودَى يَى بَي ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 
نةرم و حةليميَى ددةى يا ل سةر زادانَى و حةز ذ نةرم و حةليميَى دكةى و وَى ل سةر 
 سةر رةقى و زظريَى نةدةى و يا ل سةر غةيرى وَى نةدةى.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -635 ِإنَّ الرِِّفُق ال َُُِّ ُن ا شيٍء ِإالَّ زَانَُ   » وعنها َأن النَُّّ 
زَُع ِمْن َشيٍء ِإالَّ َشانَُ    رواه مَهللاي. « َوال ُُ ن ْ
طةوى: نةةرم و حةةليمى د ضةو ت ةتاندا       ()غةمبةةرَى سةودَى   ذ وَي، طوى: ثَي

 كرَيت نةكةى. ئةطةرجوان نةكةى و ذ ضو ت تان ناهَيتة كَي ان  ئةطةرنابيت 
وع   ن أيب هُر   رة ري   ي اَّللَّ عن     ق   ال  َنل َأْع   َرايب  ا اَِ   ِجد  فَ َق   اَم النَّ   اُس ِإلَْي      -636

َّهللاِّ  عُ عَ  هللَاْيِ  وَوهللاَّي  َدُع ُه َوَأرُُِق ا َعهللا  بَ ْ ِلِ  َوْجالا ِمْن َماٍء  َأْو َذنُ نا ِمن لِيَ َقُع ا ِفيِ   فقال النُّ 
َِّرَُِن  َعُث ا ُمَع ْ تُ ب ْ َِّرَُِن وَْ ا بُِعثُتي ُمَي  رواه البخاري.« َماٍء  فَِإَّنَّ

ََّ   ْجُل »  لُ  اُِْمَتهللِا َ   ُة م   اء « ال َك   ذِلَك   بف   تح الَ   ني اِهمهللا   ة وإو   ِّان اْل   يي  َوِه   َي ال   دص
  الذَّنُ ُب.

 مةةرةم ميزتة مزطةةفتَى )  طوى: كوضةرة عةرةبةكى ()ذ ئةبى هورةيرة 
ََ رابوون دا بكةظنَى )سةبةرا بَيذنَى يان بقوتس يان ()مزطةفتا ثَيغةمبةرى  ( سةلك 
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طوى: بهَيلس، و دؤلكةكَى ئةاظَى ب سةةر ميةزا ويداكةةن، ب      ()ب كَينس( ثَيغةمبةرى 
 راستى هويس ساناهيكةر يَيت هاتينة هنارتس و نة زةمحةى ئَيخ هاتينة هنارتس.

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي ق   ال   -637 َِّ   ُروا َوال » وع   ن أَن   ه ري   ي اَّللَّ عن     ع   ن الن   ُّ  ُ
َِّروا. َوَبشُِّروا َوال تُ نَ فُِِّروا   متفٌق عهللاي . « تُ َع

طوى: كار و بةاران سةاناهيكةن و ب    ()ذ ثَيغةمبةرى  ()و ذ ئةنةسى 
ةن و مرؤظ رةظةني نةةبس )كةار و بةارَى     َيخس، و مزطينيا سَير و سوشيَى بدزةمحةى نةئ

ََ نةكةن سةلك ذَى برةظس(.  دينى وة
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وع  ن جُر  ر ب  ن عب  د اَّللَّ ري  ي اَّللَّ عن    ق  ال  عع  ُ  رو   ل اَّللَّ  -638
َر ُكهللاَُّ  »وَوهللاَّي ُُق ُل    رواه مَهللاي.« َمْن ُْحَْرِم الرِِّْفَق ُْحْرِم اْلي ْ

 طةوى: مةس طةول ثَيغةمبةةرَى سةودَى بةوو       ()ذ جةريرَى كةورَى عةبةدول يى   
()  ئةو ذ سَيرَى و باشيَى هةميَى بَى  نةرم و حةليميَى بَى بار بوودطوى: هةركةسَى ذ

 بار بوو.
ِّ ِن  -639 َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  َأْو رة ريي اَّللَّ عن   َأنَّ رَُج الا ق ال لهللانَّ ُِّّ  وعن أيب هُر

 رواه البخاري.« ال تَ ْغَبْب » فَ َردََّد ِمَراراا  قال  « ال تَ ْغَبْب » قال  
مةس شةريةى بكةة و     () زةالمةةكى طوتةة ثَيغةمبةةرى    () و ذ ئةبى هورةيرة

ضةند جاران ظةطَيرا، طوى:  )تورة نةبة( بكة. طوى: كةربَيت سو ظةنةكة ل مس فةرمانَى
 .كةربَيت سو ظةنةكة

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  -640 وعن أيب ُعهللَا  شدَّاد بن َأوٍس ريي اَّللَّ عن   عن رو ل اَّللَّ 
ََ ان عهللا   ُك لِّ َش يٍء  ف ِإذا قَتهللا ُتي » قال   َِ ُن ا ِإنَّ اَّللَّ َكتَ َب اإِلح ٍْ ُتي فََأْح هللاَ َة َوِإَذا َذ َِ ُن ا الِقت ْ فََأح

ة ولُيِحدَّ َأَحدُُكي َشْفرَت  َولرُيِْح َذبيَحَتُ   ٍْ  رواه مَهللاي.« الذِِّ
ب  () سودَى ذ ثَيغةمبةرَى ()و ذ ئةبى يةع ، شةدادَى كورَى ئةوسى

هةةوة   ةطةرئواجب كرى، ظَيؤا  وانى و بنةجهى د هةمى ت تاندا ياراستى سودَى كارج
هةوة  ئةطةرثَى د حدود و قيساساندا( و  مةرةمكوشت جوان و بنةجه كوشتنَى بكةن، )

ظةكوشت جوان و بنةجه ظةكوشتنَى بكةن، و ئَيك ذ هةوة ب  كَيرا سو سةوش كةةى و   
كةى )كَيرَى ل سةر ستوى طريؤ نةكةى و حَيةل ل ئةةردى نةةدةى     ئارامظةكوشتييا سو 

 نةكةى ...هتد(. ثَيش ضاظان سوشل كَيرَى 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي بَ نَي  -641 ُِ ريِّ رو  ل اَّللَّ  وعن عائشة ريي اَّللَّ عنها قال    َم ا 

َرُاَا  َما َْ َُُِّن ِإااا  ف إْن ك اَن ِإا اا َك اَن أَبع د النَّ اِس ِمْن ُ . وَم ا ان تَ َقَي  ََ ُْ َذ َأ ِن َقخص ِإالَّ أَِ رو  ل َأْمُر
َّ  هللاِّ  عُ  َِ  ِ  ا َش  يٍء قَ  خص  ِإالَّ َأن تُنَته  َك ُحْرَم  ُة اَّللَِّ  فَين  َتِقي َّللَِّ تع  اَل. متف  ٌق اَّللَّ   َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي لِنَ ْف

 عهللاي . 
دوو  ناظبةةرا د  ()طوى: ضو جار ثَيغةمبةةرَى سةودَى    ()ذ عائي ايَى 

ساناهيرت  يا ب ئةطةرت تاندا )كارَى دنيايَى بيت يان يَى دينى( ذَيطرتس بو نةهاتية دان 
طونةه با ئةو ذ هةمى مرؤظان ذَى دويرتر بوو،  ئةطةر ،نةطرتبيت، هندى طونةه نةبيت
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و  فةةةرمانبةةو سةةو تةةول نةظةكريةةة ذبلةةى  ()و د ضةةو ت ةةتاندا ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى 
 سودَى هاتبانة شكاندن هنطى تول بو سودَى دستاند. ثاشظةلَيدانَيت
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  وعن ابن مَع د ريي اَّللَّ عن -642 َأال »   قال  قال رو ل اَّللَّ 

ِْ ربُُكْي مبَ ْن َْحْ  ُرُم َعهللا   النَّ اِر َأْو مبَ  ْن حَتْ ُرُم َعهللَاْي  ِ  النَّ اُر   حَتْ ُرُم عهللا    ُك لِّ َقرُِ ٍب َه  نيٍِّ ل نيٍِّ  رواه «.َو  ْهلٍ َأ
 الرتمذي وقال  حدٌُ  حٌَن. 
 طةوى: ئةةز بةو هةةوة     () بةةرَى سةودىَ  طوى: ثَيغةم ()و ذ ئينب مةسعود 

دبيت؟ ئاطر ل سةةر   دبيت، يان ئاطر ل سةر كَى حةرامنةبَيذم كا كى ل سةر ئاطرى حرام 
ب باشيا سو نَيزيكى سةلكى، و يَى بو سو و دنيا سو ب ساناهى، و يَى بو سةلكى و هةر ئَيكَى 
 وان و كرنا سَيرَى نةرم، و يَى ب ساناهى بو ب جهئينانا هةوجةيَيت سةلكى. هةوجةيَيت
 

 باب العفو واإلِعراض عن اجلاهلني -75
 بابةتىَ ئازاكرنىَ و روى وةرطيَرانىَ ذ نةزان و بيَفامان

 

 .(199)َع    رار  چڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ق    ال ع تع    اَل  
ساناهى بطرة، و فةةرمانَى ب كةار و كريارَيةت قةةنج بكةة، و      لَينةطرتنَى و كار و ئالييَى 

)اْلج   ر  م   ن  چڭ  ڭ  ڭ  چ وق   ال تع   اَل   روييةةةَى سةةةو ذ نةةةةفامان وةرطَيةةةرة 
ڈ  ڈژ  ژ  چ وقال تعاَل   تو ل وان ببورة، لَيبورينةكا نةرم و حةليم. .(85ارُة

سو ذ وان بطرن  و ب  ل وان ببورن و ضاظَى .(22)الن ر  من ارُةچ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک
و ئازا بكةن، ما هةوة نةظَيت سودَى ل هةوة نةةطريت و طونةةهَيت هةةوة ذَى ببةةى، و     

ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  چ وق  ال تع  اَل    سةةودَى ب سةةو طونةةةه ذَيبةةةر و دلوظانةةة.

و يَيت د راستا سودا سةلكى ئازا دكةن، و سةودَى ذى   .(134)آل عم ران چڤ  
ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی   ی  چ وق        ال تع        اَل    حةةةةةةةةةذ قةةةةةةةةةىيكاران دكةةةةةةةةةى.  

 [ل زؤردارَى سةو   ]بكَي ةيت، و   [ل سةر زوملَى  ]و يَى سةبرَى   .(43)الش رى چجئ
ذ وان كارانة يَيت كو دظَيت مرؤظ ل سةر يَى  [سةبركَي ان و لَيبوريس  ]ببوريت، ئةظة 

  ه يار و رذد بيت.
 و ئايةى دظى بابةتيدا طةلةكس و دئاشكرانة. .وارايو ا الباب كثرية معهللا مة 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  هل أَت  َعهللَاْيَك  -643 وعن عائشة ريي اَّللَّ عنها َأ ا قال  لهللانُِّّ 
ُهْي ُْ م العقَ » َُ ْ ٌم َكاَن َأشدَّ ِمْن ُ م ُأُحٍد   قال   َبِة  َلَقْد َلِقيُ  ِمْن َق ِمِك  وَكان َأشدص ما َلِقيُ  ِمن ْ

 َِ ي عهللا  ابْ ِن َعْب ِد اَيلِي َل اب ِن عْب ِد ُك الل  فهللاَ ْي جُيب ِ  ِإَل م ا َأرْدُو  فَاْنطهللََاْق ُ  َوَأ َِ َُ نَف ِإْذ عَريْ 
َِ بَِ   حابٍَة قَ   د  َمْهُم    ٌم عهللا     َوْجِه   ي  فهللاَ   ْي َأْو   َتِفْق ِإالَّ َوأَِ بق   رِن الثَّعالِ   ِب  َفرفَ ْع   ُ  رْأِو   ي  فَ   ِإذا َأ
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ُل عهللاي   الَ الم  فنَ اداِن فق ال  ِإنَّ اَّللَّ تع اَل قَ د عَِ ن قَ  َل ق ِم ك َأظهللاَّتِن  فَنظَ  رُو فَِإذا ِفيها ِجرُب
َلَك  َوما َردصوا َعهللَايَك  َوقد بع َ  ِإلَي ك مهللاَ َك اْلب اِل لِت ْأُمرُه مب ا ِش ْ َ  ِف يهي فَ نَ اَداِن مهللاَ ُك اْلِبَ اِل  

هللاََّي َعهللا يَّ ُثَّ ق ال  اي ُُمَمَّ ُد ِإنَّ  َِ َمهللاَ ُك اْلِب اِل  وقَ ْد بَ َعثَ ِن َريبِّ  فََ اَّللَّ قَ د ع َن قَ  َل َق ِم َك لَ َك  وَأ
َشبَ نْي  ِْ ََ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  « ِإلَْيَك لِتْأُمَرِن وَِْمِرَك  َفَما ش َ   ِإْن شْ َ   َأْطبَ ْقُ  َعهللَايهُي ا فقال النُّ 

ّْالِ ِي مْن ُْعُبُد اَّللَّ َوْحَدُه ال ُُْشِرُك ِبِ  َشْي اا  بْل َأْرُج  َأْن ُخْرَِد اَّللَّ ِمنْ » وَوهللاَّي    متفٌق عهللاي . « َأ
شبان »  ِْ ََ َشُب  ه  اْلبل الغهللايظ.«  ا ِْ ََ  اْلبالن اُِِحيطَان مبَِّّة.. وا

ا رؤذةك ب سةةر تةةد   ()وَى طوتة ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ عائي ايَى 
ديتى، و يا ذ  راستى مس طةلةك ذ مرؤظَيت تة يا هاتية ذ رؤذا ئوحودَى طرانرت؟ طوى: ب

ثةَى ئةةو رؤذ بيةت يةا      مةةرةم هةميان طرانرت مس ذ وان ديتى رؤذا عةقةبَى بوو )دبيت 
ضوية تائيفَي( مس هاريكارى ذ ئينب عةبد يالَيلَى كورَى عةبدى كوالَ سواست بةرسظا 

يةَى سةةمطني، ئةةز    دويةا سةةرَى سةو ضةوم و ئةةز      ل مس بو ت تَى مس دظيا نةدا، ئةةز  
بضةويكة، ئةةظرؤ    اكَى رَيظيةان نةةبيت )قةةرن: ضةيايةكىَ    نةهامتة سةر ه َيت سو ل ضي

جهَى ئيحرام بةستنَيية بةو سةةلكَى نةجةدَي( مةس سةةرَى سةو بلنةدكر، مةس هنةد ديةت           
عةورةكى سيبةرا ل مس كرى، مس هو بةرَى سو دايَي، جليل س ظ ل سةر بس تَيدا بوو، 

ََ بةوو، و ضةاوا    طازى مس كر، و طوى : ب راستى سودَى ئاسفتنا ملةتَى تة طوتية تة طةو
بةرسظا تة دان، و ب راستى ملياكةتَى ضيايان بو تة يَى هنةارتى دا تةو وَى فةةرمانا تةة     

ََ بكةى، ملياكةتَى ضيايان طازى مس كةر، و سة ظ كةرة مةس     ثاشةى   ،بظَيت د راستا واندا 
ََ بةوو، و ئةةز        طوى: يا موحةممةد ب راستى سودَى ئاسفت نا ملةةتَى تةة طوتيةة تةة طةو

ملياكةتَى ضيايامن و ئةز يَى هنارتيم دا تو وَى فةرمانا تة بظَيت د راسةتا وانةدا ل مةس    
تة بظَيت دَى هةردوو ضةيايَيت دؤرمانةدؤر مةكةةهَى ب سةةر      ئةطةرتة ض دظَيت بكةى، 
طوى: نةسَير، بةلكى ئةز هيظى دكةم سودَى وى  () طةهينمة ئَيك، ثَيغةمبةرى واندا

 ذ ث تا وان دةربَيخيت يَى سودَى ب تنَى بثةرَيسيت و ضو ت تان بو نةكةتة شريك.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َشْي اا َقخص بَِيِدِه  وال اْم رَأةا  -644 وعنها قال   ما يَرَب رو ل اَّللَّ 

ا َو ِبيل اَّللَِّ  وم ا نِي ل مْن ُ  ش يء قَ خص فَ َين َتِقي ِم ْن ّ اِحِبِ  ِإالَّ َأْن ُُنتَ َه َك  وال ِاِدماا  ِإالَّ َأْن جُيَاِهدَ 
َتِقَي َّللَِّ تعاَل. رواه مَهللاي.  َشيء ِمن َُمَارِِم اَّللَِّ تعاَل  فَ يَ ن ْ

ب دةسةتَى سةو ل ضةو ت ةتان      انضو جةار  ()ذ وَي، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 
مةتكارةكَى ذ بلى ئةةو جيهةادَى د رَيكةا سودَيةدا بكةةى، و      نةداية و نة ذنةكَى و نة سز

نةطةهانةديَى و تةول ل سةودانَى وى ت ةتى      ةك )نةسوشةيةك( ت ةت  انكةسةكَى ضو جار
سودَى هاتبانة شكاندن هنطى تول  ثاشظةلَيدانَيتو  فةرمانظةكربيت ذبلى كو ت تةك ذ 

 بو سودَى دستاند.
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َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  وعن أَنه ريي اَّللَّ عن  ق ال  ُكن  ُ  -645 َأْمِش ي َم َن رو  ل اَّللَّ 
وعهللاي  بُرٌد َإَْراِن  غهللِايُظ اْلَاِشيِة  فَأدرَكُ  َأْعَرايب   َفجبذُه ِبرَِدائِ ِ  َجْب َذة َش دَُدةا  فَنظ رُو إَل ّ فحة 

َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  وَقد أَث ََّرو ِ ا َحاِشيُة ال رِِّ  ِة َجبَذتِ ِ   ُثَّ ق ال  اَي ُُمَمَّ ُد عاِتِق النَُِّّّ  داِء ِم ْن ِش دَّ
 ُمْر ِل ِمن ماِل اَّللَِّ الذي ِعنَدَك. فالتَ َفَ  ِإلَْي   فبِحَك  ُثَّ َأمر َلُ  بَعطَاٍء. متفٌق عهللاي . 

دضةةوم و  ()طةةوى: ئةةةز دطةةةل ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى    ()و ذ ئةنةسةةى 
عةبايةكَى نةجرانى يَى لفك ستوير و زظر ل بةر بوو، كوضةرة عةرةبةك طةه ةيَت، ب  

 ()عةبايَى ويظة كَي ا كَي انةكا ب هَيز، مس بةرَى سةو دا رويةَى ثاتكةا ثَيغةمبةةرى     
لفكا عةباى جهَى سو تَيدا كربوو، ذ كَي انا وى يا ب هَيز، ثاشةى طةوى: يةا موحةممةةد     

ََ فةرمانَى ََ زظرى و كرة كةنى، ثاشى فةرمان  ب ما سودَى يَى ل دةس تة بو مس بكة، 
 ب دانةكَى بو كر.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -646 وع  ن اب  ن مَ  ع د ري  ي اَّللَّ عن    ق  ال  ك  َأِنِِّ أَنظُ  ُر إَل رو   ل اَّللَّ 
ََ ُح ال دََّم وَوهللاَّي ْْحِِّي نَِبيِّاا ِمن اََنبياِء  ّهللاَ اُو اَّللَِّ َوو الُم  َعهللاَ يهي  َي َربَُ   َق ُم ُ  فَ َأدم ُه  َوُه َ  ََي

ق ل    متفٌق عهللاي .« الهللاَُّهيَّ اغِفِر ِلَق مي فَِإن َُّهي ال َُ ْعهللَاُم َن » َعْن َوجِهِ   ُو
 : هةروةكى ئةز بةرَى سو ددةمة ثَيغةمبةرَىطوى ()مةسعودى و ذ ئينب 

ظَيت سةودَى ل  س كةى يَي بةحسَى ثَيغةمبةرةكى ذ ثَيغةمبةران دو ئةو  () سودَى
ََ داى و يَى سوينةلوك كرى و ئةو سوينَى  سةر وان هةميان بس سةر و  ذملةتَى وى يَى 

ضاظَيت سو ظةدماليت و دبَيذيت:ئ يا سودَى طونةةهَيت ملةةتَى مةس ذَى ببةة ئةةو يَيةت       
سو يَى كةسايةتى  مافَى ئانكوثَى طونةها ظَى كريارَى نة هةمى طونةهان  مةرةمنةزانسئ)

 ب وان هَي (.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -647 لَ يه » وعن أيب هُر رة ري ي اَّللَّ عن   َأن رو  ل اَّللَّ 

ا الشدُُد الذي ََيهللِاُك نفَُ  ِعند الغبِب   متفٌق عهللاي .« الشَّدُُد ِنلصصرَعِة  ِإَّنَّ
طوى: يَى ب هَيز نةئةوة  () سودَى ثَيغةمبةرَى ()هورةيرة و ذ ئةبى 

ََ يَى ب هَيز ئةوة يَى  ب َيتة  )تورةبوونَى( كةربَى دةمَييَى طةلةك سةلكى بَيخيت، بة
 سو.

 
 باب احتمال األذى  -76

 بابةتىَ تةحةمال ئةزيةتيَ
ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  چ ق                            ال ع تع                            اَل   

ذ كةرباندا  ]و يَيت كةربا سو دادعويرن و ظةدشَيرن  .(134)آل عمران چڤ
و د راسةةتا سةةودا سةةةلكى ئةةازا دكةةةن، و سةةودَى ذى حةةةذ     [سةةتةمَى ل كةسةةَى ناكةةةن  

 .(43)الش  رى چىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی   ی  جئ چ وقال تع اَل   قةىيكاران دكةى.
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 ]ببوريةةت، ئةظةةة   [ل زؤردارَى سةةو  ]بكَي ةةيت، و  [ل سةةةر زوملةةَى   ]و يةةَى سةةةبرَى  
 ذ وان كارانة يَيت كو دظَيت مرؤظ ل سةر يَى ه يار و رذد بيت. [سةبركَي ان و لَيبوريس 

و دظةةى بابةتيةةدا حةديسةةَيت بابةةةتَي  .اَحادُ    الَ  ابقة ا الب  اب قبهللا    وا الب  اب 
  بةرى نوكة دا بوريس.

ِّ  هللُاهي  -648 وع  ن أيب هُر  رة ري  ي اَّللَّ عن    َأن رج  الا ق  ال  اي رو   ل اَّللَّ ِإنَّ ِل قَ َرابَ  ةا َأ
يُ  َن إِلَّ  وَأحهللُاُي َعنهي وجيههللُا َن َعهللَايَّ  فقال   َِ ُن ِإليِهي وُُ َِ لَِ ن ُكنَ  َكَما قهللاَ  » َوَُقَطع ِن  َوُأح

فَّهي اِ لَّ وال ُ َزاُل مع َك م ن اَّللَّ تع اَل َظه رٌي َعهللاَ يهي م ا ُدْم َ  َعهللا   ذل ك  َِ َا ُت رواه مَ هللاي. «َفََِّأَّنَّ
 «.َرحام نب ّهللاة ا»وقد َوَبَق َشْرُح  ا 

: زةالمةةكَى طةوى: يةا ثَيغةمبةةرَى سةودَي، مةس       طوى ()يرة ذ ئةبى هورة
ََ  كهندة مرؤظَيت هةيس ئةز سو دطةهينمَى ئةو سو ذ مس دوير دئَيخس، و ئةز قةىيَى 

دكةم و ئةو سرابيَى دطةهيننة مس، و ئةز بَيهنا سو ل وان فرةه دكةم و ئةو ئاسفتنان 
طةرم ددةيَي،  سوليا وتو يَى وةسابى وةكى تة طوتى، هةروةكى ت ئةطةردبَيذنة مس، طوى: 

 ل سةر ظَى بى. وو بةردةوام دَى تة هاريكارى ذ سودَى ل سةر وان هةبيت هندى ت
 

 باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع واالنتصار لدين اهلل تعاىل -77
دينىَ  سةرئيَخستناشكاندن و  فةرمانيَت شةريعةتى هاتنة ئةطةرنىَ بابةتىَ تؤرةظةبوو

 خوديَ
)اْل       ِ  م       ن چ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋچ ق       ال ع تع       اَل  

و هةركةسَى ئةو ت ةتَى سةودَى ئةةمر ثةَى كةرى بكةةى، و ئةةوَى حةةرامكرى          .(30ارُ ة
ََ بطريت، نَى ئةظة ل دةظ سودايَى وى بو ضَيرتة  نةدةنة سةر و مةزن بدانيت، و رَيزَى 

هةةةويس   ئةطةةةةر  .(7)ُمم   د  م   ن ارُ   ة چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ وق   ال تع   اَل   
هاريكارييا دينَى سودَى بكةن و سةربَيخس، سودَى ذى دَى هاريكارييا هةوة كةى، و هةوة 

 موكوم كةى. [د شةِراندا  ]ب سةر طاوران ئَيخيت، و دَى هةوة 
َيية يبابةتيدا حةديسا عائي ةا و دظى  وا الباب حدُ  عائشة الَابق ا نب العف 

  .يا د بابةتي ئازاكرنَيدا بورى
وعن أيب مَع د عقبة بن عمرو البدريِّ ريي اَّللَّ عن   ق ال  َج اَء رَُج ٌل إَل الن ُِّّ  -649

َّالِة الصصْبِح ِمن أْجِل فالٍن ِما ُُِطيل بَِنا  فمَ  َِّر َعن  ا رأُ   َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  فقال  إِنِِّ ََتََ
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َغِبَب ا م ِعَظٍة َقخص َأشدَّ ِمَّا َغِبَب َُ م ٍذ  فقال  اَي أََُها النَّ اس  إنَّ  النُّ 

ُصُِّْي َأمَّ النَّاَس َفهللاُي ِجز  فإنَّ ِمْن ورائِِ  الَِّبرَي والصَّغرَي وذا اْلَاَجِة  ن. فَأ  متفق عهللاي . « ِمنِّي ُمنَ فُِِّر
زةالمةةك   طةوى:  ()و ذ ئةبى مةسعود، عوقبَى كةورَى عةةمرويَى بةةدرى    

طوى: ب راستى ئةز نظَيذا سثَيدَى طريؤ دم ذبةر بَيظانى  ()هاتة دةس ثَيغةمبةرى 
نةةةديت بةةوو د   ()ى، مةةس ضةةو جةةار ثَيغةمبةةةر   ةهنةةدى نظَيةةذَى ب مةةة درَيةةذ دكةة   
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ب راستى  وى و طوى: طةَ سةلكىذَى تورة بوشريةتةكَيدا زَيدة تورة بووى وةكى وَى رؤ
مرؤظ رةظينك ذ هةوة يَيت هةيس، هةركةسَى ذ هةوة ثَي نظَيذى بةراهيكا سةلكى كر ب  

 ث ت وى.ل كورى كةى، ب راستى ثري و بضويك و سودان هةوجةيى يَيت 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ِم  نْ  -650  وع  ن عائش  ة ري  ي اَّللَّ عنه  ا قال     ق  ِدَم رو   ل اَّللَّ 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي هتَِّ  ُ   َاثي  ُل  َفهللامَّ  ا رآُه رو   ل اَّللَّ  َْ و  َفٍر  وقَ  د َو  تَ ْرُو َو  ْه ةا ِل بِق  راٍم فَي  ِ  
« ذَُن ُُباُه َن ِبهللاِق اَّللَِّ اَي عاِئَشُة  َأَشدص النَّاِس َعَذانا ِعند اَّللَِّ ُ م القيامِة الَّ » وتَ هللَا ََّن وجُهُ  وقال  

ََّ ْهَ ُة »  عهللاي .متفق  بَِّ ر الق ار  و رت « الِق رام » كالصص فَّة تُِّ  ُن ب ني ُ دي البي  ... و «  ال
 أفَد الص رة اليت في .«  هتِّ  » رقيق  و 

ذ وةغةرةكَى زظرى و مس  (): ثَيغةمبةرَى سودَى طوى ()َى ذ عائي اي
وَينَيةت   ككولةكا سةو يةان سانيكةةكَى بضةويك ب ثةةردةكا تةةنك سةتارة كربةوو، هنةدة         

ديتةى ذَيظةةكر، و رةنطةَى     ()مرؤظان ل سةر بوون، ظَيؤا دةمَى ثَيغةمبةةرَى سةودَى   
دةس ل وطوى: يا عائي ا ذ مرؤظان يَى ئيزايا وى رؤذا قيامةتَى  هاتة طوهوريسوى دَيمَي 

ََ دكةةن يةَى    ةوَيت ت ةتَى ئةةو ضةَيدكةن وةكةى وى    سودَى يا ذ هةميان طرانرت ئةون ئة 
 سودَى ضَيكرى.

شاا َأَاَُّهي َشْأُن اِ رأِة اَِخُزوِمي ة ال يت َو رَق  فق ال ا  م ن ُُِّهللاِّ ُي فيه ا  -651 وعنها َأنَّ قُر
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   فق  ال ا  َم  ن جي  رَتِيُء عهللاي  ِ  إال ُأو  امُة ب  ُن ُز  ٍد ِح  بص رو   ل اَّللَّ  رو   َل اَّللَّ 

مُ   َا َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   َفَِّلَّ أََتش فُن ا ح دِّ » ُأوامُة  فقاِل رو ل اَّللَّ 
َتطَ َب ُث ق ال  « ِمن ُحُدوِد اَّللَِّ تعاَل     ِْ إَّن ا أْههللاَ َك م ن ق بهللاُِّي أن َُّه ي ك انُ ا إَذا و رَ  » ُث قاَم فَا

ُ  َترُك   ُه  وإذا و  ر  ِف  يهِي البَّ  ِعيُ  َأق  اُم ا عهللاي  ِ  اْل   دَّ  وامْيُ اَّللَّ  ل    أنَّ فاطَم  ة بن    ِف  يِهي الشَّ  ُر
 متفٌق عهللاي .« ُممٍد ورَقْ  لَقَطْعُ  َُدَها 

ى هةلطرى ئةوا دزى كرى، و طوتس: مو ذ وَي، طوى: قورةي ييان سةما ذنا مةسزو
كةةى مةةا دَي ئاسظيةةت؟ طةةوتس:  ()كةةى دَى د راسةةتا وَيةةدا دطةةةل ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  

، ()ى نةةبيت، سوشةتظيَى ثَيغةمبةةرَى سةودَى     جسارةى كةى، ئوسةامَى كةورَى زةيةد   
دا ذ طوى: تةو بةةِرةظانيَى د حةددةكية    ()ئوسامة دطةل ئاسفت، ثَيغةمبةرَى سودَى 

سزايَى وَى ديارة كربيت  )حةد: ئةو طونةهبارية يا شةرعةتىحدودَيت سودَيدا دكةى؟ 
وى: ب راستى يا وةكو مافةك ذ مافَيت سودايَى مةزن( ثاشى رابوو سوتبة سواند ثاشى ط

 دةمَىيَى مةزن ذ وان دزى كربا دهَي ن، و  دةمَىهي ك برى، ئةوان ديَيت بةرى هةوة 
فامتايةا كضةا    ئةطةةر يَى بَيضارة ذ وان دزى كربا، سزا ددانةا سةةر، ئةةز ب سةودَى كةمةة      

 موحةممةدى دزى كربا دا دةستَى وَى بِرم.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي رََأى ُْناَم  ةا ا الِقبهللا  ِة.  -652 وع  ن أن  ه ري  ي اَّللَّ عن    أن الن  ُّ 

َّالتِ  فَإنَُّ  » فشقَّ ذلَك َعهللَايِ  حَّتَّ ُرِؤي ا وجِهِ   فَ َقاَم َفَحَُِّّ  بَيِدِه فقال   إن أَحدكي إذا قَام ا 
ََ ارِِه أْو حتْ َ  ُُ َناِجي ربَّ   وإنَّ ربَُّ  بَينَ ُ  وبَ نَي القِ  هللاَ ِة  ولِِّ ن َع ْن َُ هللاَ ِة  ف ال َُ ب ْ ُزَقنَّ َأح دُُكي ِقب َل الِقب ْ ب ْ
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َذ طرَر رِدائِِ  فَبصَق ِفيِ   ُثَّ ردَّ بَ ْعَبُ  عهللا  بْعٍض فق ال  « قَدِمِ   َِ متف ٌق « َأو َُ ْفَع ُل هِّ ذا» ُثَّ أ
 عهللاي .

بلَى ديت، كلمي ةك ل قي ()ثَيغةمبةرَى سودَى  طوى: ()و ذ ئةنةسى 
سةر و ضاظان هاتية دينت، رابوو ب دةستَى سو راكةر و   لل سةر طران بوو، هةتا ئةظة 

ئَيك ذ هةوة د نظَيذا سودا دراوةسةتيت ئةةو دطةةل سةودايَى سةو      دةمَى طوى: ب راستى 
دئاسظيت، و ب راستى بةرَى سودانا قيبلةَى مرؤظةى دطةهينيتةة سةودَي، ظَيؤةا كةةس ذ       

ََ ب   رةسَى سو يَى ضةةثَى يةان بةس ثَيةت     ثاظَيذيتة هةوة تا نةكةتة رةسَى قيبلَي، بة
ةرَيك زظرانةد )دا شةوينا تفةَى    سو. ثاشى رةسَى عةبايَى سةو طةرى و تفكةرَي، ثاشةى سة     

 نةمينيت( و طوى: يان ب  هو بكةتةهة.
ََ  ارِِه أو حت  َ  َقدِم   ِ  ُه  َ  فيم  ا إذا ك   اَن ا غَ  رْيِ اََِ  ِجِد  فََأمَّ   ا ا  واَم  ُر نلُبص  اِ  ع   ْن ُ

  اَِِجِد َفال َُبُصْق إالَّ ا ث ِبِ .
ل مزطةفتَى بيت ل  نة ئةطةرو فةرمان ب تفكرنَى ل رةسَى ضةثَى يان بس ثيان 

 مزطةفتَى تا ناكةى د كراسَى سودا نةبيت.
 

 باب أمر والة األمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم  -78
 والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصاحلهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم

ب ييَت ذيَر ضاظديَريا وان و ب شريةتكرنا ييَ دةستان ب دلؤظانى ةبابةتىَ فةرمانكرنا كارب
وان ذ خاثاندنا وان ب سةرطرانكرنىَ ل سةر وان  ثاشظةليَداناوان و ب دلسؤتنىَ ب وان و ب 

 و ب خةمساريكرنا بةرذةوةندييَت وان و ب خؤنةئاطةهكرنىَ ب وان و ب هةوجةييَت وان
و سو  . (215)الشعراء  چڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  چ  قال ع تعاَل   

چ  چ  چ  چ  وق ال تع اَل   .[سو بو وان ب ساناهى بَيخةة   ]بو سودان باوةران ب كَينة 

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  

ب راسةةتى سةةودَى فةةةرمانَى ب دادثةةةروةرييَى و  .  (90)النح ل چژ  ژ   
كرَيةت و   طونةةهَيت و كاران ب دانَي، دكةى، و نةهيَى ذ هةةمى  قةىييَى و هاريكارييا كةس 

ئةةوَيت شةريعةتى دورسةت     ]كريارَيت نة د طةل سروشتَى مرؤظان و كريارَيةت تةةرَيا   
و ستةم و سومةزنكرنَى دكةى، سودَى ظان شريةتان ل هةوة دكةى دا هويس بو  [نةكريس 

 سو ثَيظة بضس.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -653 وع  ن اب  ن عم  ر ري  ي اَّللَّ عنهم  ا ق  ال  ِعع  ُ  رو   َل اَّللَّ 

َْ ُؤوٌل َع ْن رِعيَّتِ ِ   والرَُّج ُل رَاٍع ا » ُق ل   ُكهللاصُِّي راٍع  وُكهللاصُِّ ْي مَ ؤوٌل ع ْن رِعيتِ ِ   اإلم اُم راٍع وَم
ا بي ِ  َزوجه ا َومَ ؤولة  َع ْن رِعيَِّته ا  واْلَ اِدُم رَاٍع ا م ال أههللِاِ  َومَؤوٌل عْن َرِعيَِّتِ   َواَِرَأُة راعيٌة 

 متفٌق عهللاي . « َويِِِّدِه َوَمَُؤوٌل َعْن َرِعيِتِ   وُكهللاصُِّي راع ومَُؤوٌل َعْن رِعيَِّتِ  
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مةس طةول ثَيغةمبةةرَى    طوى:  رازى بيتو ذ ئينب عومةرى، سودَى ذ هةردوويان 
ضاظدَير و ثارَيزةرن، و هويس هةمى بةرثرسس ذ دطوى: هويس هةمى  ()سودَى بوو 

، مري و سةرؤك ضاظدَير و ثارَيزةرة، و زةالم ل سةر سةلكَى ماال هةوةيَيت ذَير ضاظدَيريا 
ذن د ماال زةالمَى سو و و ، وىذ يَيت ذَير ضاظدَيريا  و بةرثرسة سو ضاظدَير و ثارَيزةرة

و سزمةتكار  ، وَىذ يَيت ذَير ضاظدَيريا  و بةرثرسة بضويكَيت ويدا ضاظدَير و ثارَيزةرة
ظَيؤةا   وى،ذ يَيةت ذَيةر ضةاظدَيريا     ضاظدَير و ثارَيزةرة دماال سةردارَي سودا و بةرثرسة

 .هةوةذ يَيت ذَير ضاظدَيريا  و ثارَيزةرن، و هويس هةمى بةرثرسسهويس هةمى ضاظدَير 
 

ََ  اٍر ري  ي اَّللَّ عن     -654 َّ  هللاِّ  عُ وع  ن أيب َُ ْعهللا    َمْعِق  ل ب  ن َُ ق  ال  عع  ُ  رو   ل اَّللَّ 
ما ِمن عبٍد َُرتِعيِ  اَّللَّ رعيَّ ةا  ََيُ  ُو ُ  َم ََي  ُو وُه َ  غَ اٌي ِلَرِعيَّتِ ِ   إالَّ َح رََّم » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُق ل  

 متفٌق عهللاي . « اَّللَّ عهللَايِ  اْلَنََّة 
طول ثَيغةمبةةرَى   طوى: مس ()سارى و ذ ئةبى يةع ، مةعقيلَى كورَى ية

كةسان بَيخيتة ذَير  كسودَى ضاظدَيرييا هندة ىدطوى: نينة بةندةيةك ()سودَى بوو 
وك بيت بو يَيت ذَير ضاظدَيريا مبريت و رؤذا دمريت و ئةو يَى ساثين ، وضاظدَيريا وى

 سودَى بةحةشتَى ل سةر حةرام نةكةى. ئةطةر، وى
 «.ْ جِيد رَائَحَة اْلَنَّة  فَ هللَاي َْحُطَها بُِنْصح ِ » وا رواٍُة  

 نا بةحةشتَى نةديت.هَيوى ب شريةتا سو ئةو نةثاراستنب، ب: ظةطَيرةكَيداو د 
َ ْنص ُح ُِ ي  إالَّ َْ » وا رواٍُة َِ هللاي   ُ ي  ُو َِ م ا ِم ن َأِم رٍي ُهللَِا ي ُأم  َر اَُِ هللِامنَي  ُثَّ ال جَيَه ُد 

ُِل َمَعُهُي اْلَنََّة   «.َُد
ثاشى  ،كار و بارَيت موسلمانان د دةستَى ويدا بس موسلميدا: نينة مريةك ظةطَيرةكاو د  

 ئةو دطةل وان بضيتة بةحةشيَت. ئةطةر ،سو بو وان نةوةستينيت و شريةتا سَيرَى ل وان نةكةى
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ُق  ل  -655 وعن عائشة ريي ع عنها قال   عع   رو  ل ع 
الهللاهي من َوِل من أمر ُأميت شي اا فشق عهللايهي فاشقق عهللاي   ومن َوِلَ من أمر أميت » ا بييت هذا  

 رواه مَهللاي.« شي اا فرفق  ي فارفق ب  
د ظةَى مةاال    (): مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بةوو  طوى ()ايَى ذ عائي 

 ذ كارَى موسةلمانان رابيةت، و ل سةةر وان    ئَيكَى ب ت تةكىمنظة دطوى: يا سودَى هةر 
ذ كارَى موسلمانان رابيت، و ل  ى طرانكة، و هةر ئَيكَى ب ت تةكىطرانكةى، تو ل سةر و

 وى سظك بكة.سةر سةر وان سظك بكةى، تو ل 
َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي   -656 » وع   ن أيب هُر   رة ري   ي اَّللَّ عن     ق   ال  ق   ال رو    ل اَّللَّ 

َُ ُو  ُهُي اََنْبي  اُء    هللَاَف  ُ  ن  ُّ  َوإنَّ  ُ  ال ن  ُّ بَع  دي  وَو  َيُِّ ُن َكانَ    بَ نُ    إو  َرائِيَل َت َِ ُكهللاَّم  ا َههللاَ  َك ن  ُّ 
هللَاَفاُء فَ َيِّثُ ُروَن  ُِ ََوَِّل  ُثَّ » ق ال ا  اَي رو  ل اَّللَّ َفم ا ََتُْم ُرَِ   ق ال  « بَعدي  ََوَِّل ف ا َأوفُ  ا بَِبيَع ِة ا

 متفق عهللاي .« وائهللُِاهي عمَّا اورَتعاُهي َأعُط ُهي َحقَُّهي  َواوأَل ا اَّللَّ الذي َلُِّي  فَإنَّ اَّللَّ 
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طوى: ثَيغةمبةران  ()ثَيغةمبةرَى سودَى  طوى: ()رةيرة و ذ ئةبى هو
رَيظةدبرن، هةر طاظا ثَيغةمبةرةك مربا ثَيغةمبةرةكَى دى ل شوينَى دهاى، ب ئسرائيلي 

زَيةدة  ث ةتى مةس سةليفةة بةس، و دَى     دَى و ب راستى ضو ثَيغةمبةر ث تى مس نينس، و 
سةلةتيا كةن، طوتس: يا ثَيغةمبةرَى سةودَى هنطةَى تةو ض فةةرمان ل مةة دكةةى؟ طةوى:        
ثةميانا هةوة داية يَى ئَيكَى ثاشى يَى دى ب جه بينس ثاشى حةقى ل سةر سو د راستا 

ب راستى سودَى  سودا( دراستا مافَى) واندا ئةدا بكةن، و بو سو ثسيارَى ذ سودَى بكةن
 ةر ت تَى ذَير دةستَى وان كةى.دَى ثسيارا وان ل س

َِ َل عهللا   ُعبي ِد اَّللَِّ اب ن ِزايٍد  فق ال ل     -657 وعن عاِئذ بن عمرٍو ريي اَّللَّ عن   أَنَّ ُ  َد
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ُق  ل   عُ  رو ل اَّللَّ  َك أن « إنَّ َش رَّ الرِِّع اِء اْلَُطم ُة » َأْي بُ َِنَّ  إِن عَِ ف إايَّ

ُهي  متفٌق عهللاي .َتُِّ َن   ِمن ْ
: َىدةس عوبةيدول يَى كورَى زيادى طوت ضو ()ى و ذ عائزَى كورَى عةمر

 دطوى: سرابرتيس شظان ()ئةى كورَى مس، ب راستى مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو 
 ذ وان نةبى. وه ياربى تظَيؤا ، ئةوة يَى زظر و توند وتيذ

ََزِديِّ ريي اَّللَّ  -658 عُ  رو ِل وعن أيب مرميَ ا  عن   أَن  قَاَل َِعاِوَُة ريي اَّللَّ عن   عَِ
َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُق ل   م ن والَُّه اَّللَّ َش ي اا ِم ن ُأم  ِر اَُِ هللِامنَي فَاَحتَج َب ُدوَن َح اجتِهِي » اَّللَّ 

هللاَّتِ ِ  وَفق رِِه ُ  َم ا َِ هللاَِّتهي وَفقرِهي  احَتَجب اَّللَّ ُدوَن َحاَجتِ   و َِ َفجَع ل ُمَعاِوُ ُة رُج ال عهللا   « لِقيام ِة و
ِِ الناِس. رواه أب  داوَد  والرتمذي.   َحَ ائ

: مس طةول  ()موعاوييةى  وى طوتة ()دى و ذ ئةبى مةريةمَى ئةز
ةك ذ كةةار و بارَيةةت  تدطةةوى: هةركةسةةَى سةةودَى ت ةة    ()ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى بةةوو   

هةوجةييا وان و هةذارييا وان و فةقريييا سو ذ موسلمانان ئَيخستة د دةستَيت ويدا و ئةو 
دويةةر ئَيخيةةت و   ذى رؤذا قيامةةةتَى دَى وىَينةةة دةس، سةةودَى  هظةةةطريت نةةةهَيليت ب  وان

ََ بةةووى زةالمةةةك دانةةا بةةو       ناطةهيتةةة هةوجةةةييا سةةو. ث ةةتى موعاوييةةةى ئةظةةة طةةو
 هةوجةييَيت سةلكى.

 
 باب الوالي العادل  -79

 بابةتىَ سةركارىَ دادثةروةر
چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ ق           ال ع تع           اَل   

ب راسةةةةةةتى   .(90)النح      ل چڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   
سودَى فةرمانَى ب دادثةروةرييَى و قةىييَى و هاريكارييا كةس و كاران ب دانَي، دكةى، 
و نةهييَى ذ هةمى طونةهَيت كرَيت و كريارَيت نة دطةل سروشتَى مرؤظان و كريارَيت 

و ستةم و سومةزنكرنَى دكةى، سودَى ظان  [ئةوَيت شريعةتى دورست نةكريس  ]ا تةرَي
ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ وق ال تع اَل   شريةتان ل هةوة دكةى دا هةويس بةو سةو ثَيظةة بضةس.     
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و عةدالةتَى بكةن، ب راسةتى سةودَى حةةذ عةادالن      .(9)اْلجراو  م ن ارُ ةچۆ   
 دكةى.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   وع  ن أيب هُر  رة ري  ي اَّللَّ عن     ع  ن -659 َعٌة » الن  ُّ  َو  ب ْ
ُمَعهللاَّ ٌق ُُِظهللاصُهُي اَّللَّ ا ِظهللاِِّ  ُ َم ال ِظلَّ إالَّ ِظهللاصُ   إَماٌم عاِدٌل  وَش اب  َنَش َأ ا ِعب اَدِة اَّللَِّ َتع اَل  ورَُج ٌل 

ََ   اِجِد  ورُج   الِن حَتَ   انَّ ا اَّللَّ  اجَتمَع   ا عهللاي   ِ   َِ وَتفرَّقَ   ا عهللَاي   ِ   ورُج   ٌل دَعت   ُ  ام   َرَأٌة َذاُو  َقهللابُ   ُ  ا ا
َفاها َحَّتَّ ال َتعهللَاَي ِِشاُلُ  ما تُنِفُق  ِْ اُر اَّللَّ  ورَُجٌل َتَصدََّ  ِبصدقٍة  فََأ َِ َمنِصب وعَاٍل  فَقال  إىنِِّ َأ

الِياا فَ َفاَيْ  عيَناُه  َِ  متفٌق عهللاي .« َيِيُنُ   ورَُجٌل ذََكر اَّللَّ 
حةةةفتان سةةودَى دَى  طةةوى:  ()ثَيغةمبةةةرى  ذ ()ة يرذ ئةةةبى هةةورة 
وى نةبيت: )عةرشَي( سوظة رؤذا ضو سيبةر نةبس سيبةرا )عةرشَي( ئَيخيتة بس سيبةرا 

ثَي ةةةوايَى دادثةةةروةر، و جةحَيلةةةك د ثةرسةةتنا سودَيةةدا راببيةةت و مةةةزن ببيةةت، و     
ََ وى ب مزطةفتانظة يَى طرَيداى بيت، ) زَيةدة حةةذ ضةونا مزطةةفتان      ئةانكو مرؤظةك د

بكةى( و دوو مرؤظ ل سةر ظيانا سودَى كةوم بةنب و ل سةةر ظيانةا سةودَى ذَيكظةة بةنب،        
ئةطةرَى كومبوونا وان ظيانا سودَى بو دةمَى دطةلَيك د ظيانةا سةودا يَيةت راسةت      ئانكو)

ل  بوون و دةمَى ذَيكظة بوويس ذى هةر د ظيانا سودا يَيت راست بوون ضونكى ظيانا وان
هةةر حةةذ ئَيةك و دوو دكةةن( و مرؤظةةك       ،طةلَيك بس يان نةدسةر بنياتةكَى موكومة 

داسوازكةتة سو، بَيذيت: ئةز ذ سودَى دترسم، و مرؤظةةك   دارو دةسهةالت جوانذنةكا 
سةدةقةكَى بدةى هند ظةشَيريت هةتا دةستَى وى يَى ضةةثَى نةةزانيت دةسةتَى وى يةَى     

و سودَى ل بريا سو بينيت بيت و  ب تنَى )ل جهةكي(  راستَى ض مةزاستيية، و مرؤظةك
 ( تذى رؤندك بنب.ذ ترسا سزايَي وى و سةريبيا سةالتَي وىضاظَيت وى )
َّ هللاِّ   -660 ُ عنهم ا ق ال  ق ال رو  ُل اَّللَِّ  وعن عبد اَّللَِّ بِن عم رو ب ن الع اا ري ي اَّللَّ

طنَي ِعْنَد » ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   َِ اَّللَِّ َعهللا  َمناِبَر ِم ْن ن  ٍر  الَّ ِذَُن ُْع ِدُل َن ا ُحِِّْمِه ْي وَأههللا يِهْي إنَّ اُِق
 رواُه مَهللاي.« وما ُولص ا 

و ذ عةبدول يَى كورَى عةمرَى كورَى عاسى سودَى ذ هةردوويان رازى بيت طوى: 
دةس سةودَى يَيةت ل سةةر    ل طوى: ب راستى يَيت دادثةروةر  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

بلندَيت رؤناهى ذَى دضيت: ئةوَيت دادوةريَى دكةن: د حوكمَى سودا و د مالَيت جهَيت 
 سودا و د هةر ئَيكَى ذَير حوكمَى واندا.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  -661 وَعن ع ِر بن مالٍك ريي اَّللَّ عن  قال  ِعْعُ  رو ِل اَّللَّ 
َياُر أَئَمتُِّْي الَّذَُن حتُِبص  ُي وُْحبص  نُِّي  وُتَص هللاص َن عهللاَ ْيِهي وَُُص هللاص َن عهللاَ ْيُِّْي  وِش َراُر أَئمَّ ِتُِّي »ُق ُل   ِِ

ُ ْبِغُب  نَ  هللاعن  نِّي الَّذَُن تُ ْبِغُب   ُي ُو ق ال  قُ هللْان ا اي رُو  ل اَّللَِّ  َأفَ ال نُنابِ ُذُهْي   « ُِّْي  وتَ هللْاُعن  نَ ُهْي ُو
  مَهللاي.رواه « ال  ما َأقَاُم ا ِفيُُِّي الصَّالَة  ال  ما َأقَاُم ا فيُُِّي الَصالة » قاَل  

 َتْدع َن ُِْي.«  ُتَصهللاص َن َعهللَاْيِهْي » ق ل   
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 ()مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو  :طوى ()مالكى كورَى و ذ عةوفَى 
ئةون يَيت هةويس حةةذَى دكةةن، و ئةةو حةةذ       ذارةدطوى:  مةزنَيت هةوة يَيت باش و ب

مةةزنَيت   رتيسهةوة دكةن و هويس دوعا بو دكةن و ئةو بو هةوة دوعةا دكةةن، و سةراب   
لةعنةتان ل وان دكةن و ئةو  س، و هويسهةوة ئةون يَيت هةوة نةظَيس و وان هويس نةظَي

ئةم وان نةهَيلني؟ طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَي لةعنتان ل هةوة دكةن. طوى: مة طوى: 
 نةء، هندى نظَيذَى ب هةوة بدةنة كرن. ،، هندى نظَيذَى ب هةوة بدةنة كرن نْة

َّ هللاِّ  -662 ُ َعْنْ  قاَل  ِعْع  َرُو ل اَّللَِّ  ِِ بن ِ ار ريي اَّللَّ   عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي وَعْن ِعَيا
َِ  ٌخ ُمَ فَّ  ٌق  ورَُج  ٌل رَِح  يٌي َرقي  ٌق الَقهللْا  ِب ِلُِّ  لِّ ِذى قُ   ْرََب »ُق   ُل   َأْه  ُل اْلَنَّ  ِة َثالثَ  ٌة  ُذو ُو  هللْاطاٍن ُمْق

هللِاٍي  وَعِفيٌ  ُمتَ َعفٌِِّ  ُذو ِعياٍل  َْ  رواُه مَهللاي.« َوُم
ةرَى سةودَى بةةوو  طةوى: مةس طةول ثَيغةمبة     ()و ذ عيةازَى كةورَى حيمةارى    

()  :و دادثةةروةر و سةةركةفتى   ةكَى تهةالتداردةسة  سةلكَى بةحةشتَى سَينة: سةودان دطوى
و دلثاكةةةكَى  ةر مرؤظةةةكَى سةةو و هةةةر موسةةلمانةكىو دلنةةازك بيةةت بةةو هةةزةالمةةةكَى دلوظةةان 

 .)طةل هةوجةييا سو ذي سازوكيَي ناكةى(دلثاكخوازَى سودان بضويك
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 األمور يف غري معصية وحتريم طاعتهم يف املعصيةباب وجوب طاعة والة  -80
و نةبيت د نةطوهداريا خوديَدا  ئةطةر دةستانةبابةتىَ واجبكرنا طوهداريا كارب

  حةرامكرنا طوهداريا وان د طونةهيَدا
)النَاء  من چ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یچ قال ع تعاَل  

طةَ ئةوَيت هةوة باوةرى ئينايني، طوهدارييا سودَى و طوهدارييا ثَيغةمبةرى  .(59ارُة
 بكةن، و كاربدةستَيت سو.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -663 ُ عنهما َعن النُّ  َعهللا  اَِْرِء » وعن ابن عمر ريي اَّللَّ
ََّ  ْمُن والطَّاَع  ُة ِفيم  ا َأَح  بَّ وكِ  َرَه  ِإالَّ أنْ  َْ  هللِاي ال ُِ ِص  َيٍة فَ  اَل َعْ  َن َوال ُُ   ْؤَمَر مبَْعِص  َيٍة فَ  إذا ُأِم  ر مبعْ  ا

 متفٌق عهللاي .« طاَعةَ 
ثَيغةمبةةرَى سةودَى   طةوى:   رازى بيةت و ذ ئينب عومةرى، سةودَى ذ هةةردوويان   

() ثَيدظيية طوهدان و طوهدارييَى بكةى، د ت تَى ثَى سوش  ىطوى: ل سةر موسلمان
ب طونةةةهَى هاتةةة   ئةطةةةرَيتةةة كةةرن،  هو نةسوشةةدا، ذبلةةى فةةةرمانا وى ب طونةةةهَى ب   
 فةرمانكرن، نةطوهدان و نةطوهدارى ل سةرة.

ََّ ْمنِ  -664 َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َعهللا   ال والطَّاع ِة  وعن  ق ال  ُكنَّ ا إذا نَُ ْعنَ ا رُو  َل اَّللَِّ 
 متفٌق عهللاي .« فيما اْوَتَطْعُتْي »ُُق ُل لََنا  

مةةة سةةوز و ثةةةميان ل سةةةر طوهةةدان و طوهةةداريَى ددا نةةة     دةمةةَيذ وى، طةةوى: 
 دطوتة مة: د وَيدا ياهويس دشَيس. ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ُق   ل   -665 ْع  ُ  رُو   َل اَّللَِّ  َم  ْن ِهللاَ  َن َُ  داا م  ْن » وعن  ُ  ق  ال  عَِ
َع ٌة َم اَو ِميت ةا َجاِههللاايَّ ةا  رواه « طَاَعٍة َلِق  اَّللَّ ُْ م القياَمِة واَل ُحجََّة َلُ   َوَمْن ماَو َولَْيه ا ُعُنِق ِ  بي ْ

 مَهللاي. 
دطوى: هةركةسَى ذ طوهداريَى  ()ذ وى، طوى مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو 

دةركةظيت، رؤذا قيامةتَى بَى هةجةى دَى طةهيتةة سةودَي، و هةركةسةَى مةر و سةوز و      
 ثةميان ب طوهدان و طوهدارييَى د ستويَى ويدا نةبس ئةو مرنا نةزانان مر.

ِِيتَ ُة «. » لهللْاَجماع ِة  فَإنَّ ُ  َيُ  و ِميتَ ةا َجاِههللايَّ ةا  وَمْن م اَو َوُه َ  ُمَف اِر ٌ » وا رواٍُة ل    « ا
  بَِّر اِيي.
ديدا يا وى: هةركةسَى مر و ئةو نةدطةل موسلمانان بيت ب راستى  ظةطَيرةكاو د 

 ئةو مرنا نةزانان دمريت.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو   -666 ُ عن    ق  ال  ق  ال رُو   ُل اَّللَِّ  اْعَُع   ا » هللاَّي  وَع  ن أنَ  ٍه ري  ي اَّللَّ

 رواه البخاري. « وأطيع ا  وإِن اْوتُ ْعِمل عهللَاْيُِّْي عْبٌد حبش    َكَأنَّ رَْأوُ  زَبِيَبٌة 
طةةةوى: طوهةةةدانَى و  ()ثَيغةمبةةةةرَى سةةةودَى  طةةةوى: ()ئةنةسةةةى و ذ 
َيتةة دانةان، تةو بَيةذى     همري ب ةبةندةيةكَى حةبةشى ل سةر هةو ئةطةر سو، بكةنطوهدارييَى 

 .وى مَيويذة سةرَى
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َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي   -667 » وع   ن أيب هُر   رة ري   ي اَّللَّ عن     ق   ال  ق   اَل رُو    ُل اَّللَِّ 
ِرَك َومْنَشِطَك وَمِّْرِهَك وأَثَ َرٍة َعهللَاْيك  َْ ِرَك وُُ َْ ََّْمُن َوالطَّاعُة ا ُع  رواُه مَهللاي. « عهللاْيَك ال

طوى: دظَيت طوهدان  (): ثَيغةمبةرَى سودَى طوى ()هورةيرة ذ ئةبى 
بةرتةنطى و بةرفرةهيا سودا و د سوشى و نةسوشةيا سةودا و د    د ،بكةى و طوهدارييَي

دنيا بةس بو سو بظَيت و تةف ةوييَى بةةرؤكا سةو     ئانكوسو ب سةر هةوة ئَيخستنَيدا )
 .بيت و سةما تة نةسوى(

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وعن عبِد اَّللَِّ بن َعمرو ريي اَّللَّ عنهما ق ال  ُكنَّ ا َم ن  -668 رو  ل اَّللَِّ 
َتِبُل  َوِمنَّا َمْن ُه َ  ا َجَش رِِه   باَءُه  وِمنَّا مْن ُن ْ ِِ إْذ وَوهللاَّي ا َوَفٍر  فَ نَ َزْلنا مْنزالا  َفِمنَّا مْن ُُصهللاُح 

َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي  الصَّ الة جاِمع ٌة. فاْجَتمْعنَ ا إَل رَ  َّ هللاِّ  عُ َِدى ُمَنادي رو ل اَّللَِّ  ُو  ِل اَّللَِّ 
رِي ما ُْعهللَاُم ُ  ُِ ْي  » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي فقال   َِ َُُِّْن نُّ قَ ْبهللاي إالَّ َكاَن َحقا عهللَاْيِ  أْن َُُدلَّ ُأمََّتُ  َعهللا    ْ َْ إنَُّ  

ِِ ا  وَويُ  ُنِذَرُهي َشرَّ ما ُعهللَاُمُ  ُِي  وإنَّ ُأمََّتُِّْي هِذِه ُجِع َل َعافيُته ا ا َأوَّ َرَه ا ب الٌء وُأُم  ٌر ُو ِِ ِص يُب آ
نَ    ُة فَيُق     ُل اِ    ؤِمُن  ه    ِذِه ُمْههللِاَِّ    يت  ُثَّ  تُنُِِّرونَ َه   ا  وَت    يُء ِف    ََتٌ ُُرقِّ    ُق بَعُب    ها بَ ْعب    اا  وَت    يء الِفت ْ

ُدْ  َل اْلنََّة  تَ ْنَِِّشُ   وَتيُء الِفتَنُة فَ يَ ُق ُل اُِْؤِمُن  هِذِه هِذِه  َفَمْن َأَحبَّ أْن ُُ َزْحَزَح عن النَّاِر  ُو َِ
ِِ ِر  ولَيَ ْأِو إَل الن اِس ال ذي ْحُِ بص َأْن ُُ ؤَت  إلَْي ِ . وَمْن َنُ ن فَ هللْاَتْأتِِ  منيت  َوُهَ  ُُ  ْؤِمُن ِنَّللَِّ َواليَ  ْ ِم ار
َِ  ُر ُنازُع ُ   فا َّ ْفَقَة ُ  ِدِه  واَ رَة قَ هللْاب ِ . َفهللاُيطْع  ُ  إِن اْو َتطَاَع  فَ إْن َج اَء آ ْي ربُ ا ُعنُ  َق إمام اا فََأْعطَ اُه 

ِر  َِ  رواُه مَهللاي.« ار
َتِبُل » قَ ْ ل    اِبُق نلرَّْمي نلن َّْبل والنصشَّاب. « ُن ْ بف تح اْل يي والش ني « واَْلَش ُر » أي  َُُ

أي  « ُُرقَّ  ُق بْعُب  َها بَعب  اا » اِعجم  ة ونل  راِء  وه  ي ال  دَّوابص ال  يت تَ ْرَع    وتَبي  ُ  َمِّاَ   ا. وق ل     
ََوََّل. وقي  َل  معن  اُه  َُُش   ُِِّ   ُُص  ريُِّ بعَب  ها ِفيف  اا ِلِعظَ  ِي مابْع  َدُه  فالثَّ  اِن ُُرقَّ  ُق ا َِ بعب  اا رِقيق  اا  أي  

هللاها وقيَل  ُُْشبُ  بعُبها بَ ْعباا.  ُ َْ  بَ ْعُبَها إَل بْعٍض بتْحَينها وت
طةةوى: ئةةةم   ةمرى سةةودَى ذ هةةةردوويان رازى بيةةت و ذ عةبةةدول يَى كةةورَى عةة 

هاتينة سوار، هندةكان  ئةم ل جهةكى ()غةمبةرَى سودَى بوويس وةغةرةكَى دطةل ثَي
ل دةس ذ مة ضادرا سو ضَيدكر و هندةكان ذ مةة تةري و كظانةانَى دكةر و هنةدةك ذ مةة       

طازيكر: كوم  ()، و طازيكةرَى ثَيغةمبةرَى سودَى انسو بوون جهَى ضةرا و دةوارَيت
كوم بوويس، ئينا طوى: ب راستى  ()بنب بو نظَيذَي، ئةم ل دةس ثَيغةمبةرَى سودَى 

بةرَى ملةتَى سو نةدابيتة باشرتيس ت تَى ئةةو   ئةطةرضو ثَيغةمبةر بةرى مس نةبوون 
ذ سةرابرتيس ت ةتَى ئةةو دزانيةت ئةةو نةترسةاندبس، و ب راسةتى ظةَى          ئةطةةر دزانيت و 

مياهيكا وَى ئوممةتا هةوة س مةتييا وَى )ذ فتنة و بةاليان( يا كرية د ثَي يا وَيدا، و دو
ئَيك ذ  ئانكودَى بةال و كار و بارَيت هويس ثَى نةرازى طةهيَن، ئَيك ئَيكَى بضويك دكةى )

مةزنرتة( و بةال دَى هَيةت سةودان بةاوةر دَى     ة، و يا دويفرا ذ يا بةرى سوئَيكَى مةزنرت
هي ك بةى، ثاشى دَى ضيت و رابيةت، و بةةال دَى هَيةت سةودان     دبَيذيت: ئةظة دَى مس 

َيتةة دويرئَيخسةنت و   هباوةر دَى بَيذيت: ئةظة، ئةظة، ظَيؤا هةركةسةَى بظَيةت ذ ئةاطرى ب   
بكةنة د بةحةشتَيدا بة  مرنةا وى بهَيةت و ئةةو بةاوةرييَى ب سةودَى و رؤذا قيامةةتَى        
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و  ظَيت سةلك وَى ثَي كَي ى وى بكةندئينيت، و ب  وَى ثَي كَي ى سةلكى بكةى يا وى د
ََ سو دايَى ب  طوهداريا هةركةسَى ثةميان دا  ثَي اييةكَى و بةرَى دةستَى سو و فَيقيَى د

 ئَيكَى دى هاى هةظِركيا وى بكةى ل ستويَى وى بدةن. ئةطةرشيا، و  ئةطةروى بكةى 
وعن أيب ُهنَ ْيدَة واِئِل بن ُحْجٍر ري ي اَّللَّ عن   ق اَل  ش َأَل َو هللَامُة ب ُن ُُز َد اْلُْعف يص  -669
 َّ نَ ا ُأم راُء ََُ أَُل َِ حقَُّه ْي  َرُو َل اَّللَِّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  فق اَل  اي ن ُّ اَّللَِّ  أرَأَُْ َ  إْن قَاَم ْ  عهللَاي ْ

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َِ عن   ُثَّ وأَلُ   فَ َقال َرُو ُل اَّللَِّ  اْعَُع ا » وَيْنَ ُع َِ حقَّنا  َفَما ََتُْمُرَِ   فََأْعر
 رواُه مَهللاي. «   فَإَّنَّا عهللَاْيِهْي ماُ ِّهللُا ا وعهللَاْيُِّي ما ُ ِّهللْاُتْي وأِطيُع ا

طةوى: سةةلةمةيَى كةورَى     ()حةوجرى  و ذ ئةبى هونةيدة، وائيلةَى كةورَى   
و طوى: يا ثَيغةمبةرَى سةودَي،   ()يةزيدَى جوعفى ثسيار ذ ثَيغةمبةرَى سودَى كر 

ئةمري د ناس مةدا رابوون، مافَى سو ذ مة خبوازن و مةافَى مةة    كهندة ئةطةربَيذة مس 
وةرطَيرا، جارةكا دى  ذَىد راستا واندا ل مة دكةى؟ بةرَى سو  فةرمانض  ونةدةنة مة، ت

طوى: طوهدانَى بكةن و طوهداريَى بكةن  ()ثَيغةمبةرَى سودَى ثسيار ذَى كرةظة، ئينا 
فَى هةوة نةدةن ذى( طونةها وان بو وانة )ئةو ئةو ما ئةطةرمافَى وان بدةن سو  ئانكو)

 )هويس طوهداريَى نةكةن(. يةمافَيت هةوة نةدةن( طونةها هةوة بو هةوة
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -670 ُ عن    ق  ال  ق  ال رُو   ُل اَّللَّ  َْ  ُع ٍد ري  ي اَّللَّ َوَع  ْن َعْب  ِد اَّللَِّ ب  ن م

قال ا  اي رُو  َل اَّللَِّ  َكي َ  ََتُْم ُر َم ْن َأْدرَك «  ٌر تُ ْنُِِّرونَ َها  إن ََّها وَتُِّ ُن بْعِدي أَثَ َرٌة  وُأمُ » وَوهللاَّي  
أَُل َن اَّللَّ الذي َلُِّْي » ِمنَّا ذلَك   قَاَل   َْ  متفٌق عهللاي . « تُ َؤدصوَن اْلَقَّ الذي َعهللَاْيُِّْي  وَت

 (): ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى طةةوى ()مةسةةعودى و ذ عةبةةدول يَى كةةورَى 
و كار و بارَيةت هةويس    بةرؤك بةرؤكانَي( ئانكوطوى: ث تى مس تةظ وييَى بةرؤكا سو )

 ئةطةةر ل مة دكةةى   فةرمان و: تو ضثَيغةمبةرَى سودَىيا  دَى هةبس. طوتس ذَى نةرازى
 ئَيك ذ مة طةه يَت؟ طوى: حةقَى ل سةر سو ئةدا بكةن، و يَى سو ذ سودَى خبوازن.

رة ريي  -671 َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  وعن أيب هُر َم ْن » اَّللَُّ عن  قال  ق ال رُو  ُل اَّللَِّ 
َأطَاَعِن فَ َق ْد َأطَ اَع اَّللَّ  َوَم ْن َعَص اِن فَ َق ْد َعَص   اَّللَّ  َوَم ْن ُُِط ِن اَِم رَي فَ َق ْد أطَ اَعِن  وَم ْن ُْع ِص 

 متفٌق عهللاي .« اَِمرَي فَ َقْد َعَصاِن 
طوى: يةَى طوهةداريا    ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :طوى ()هورةيرة ذ ئةبى 

مس كر، ب راسةتى وى طوهةداريا سةودَى كةر، و يةَى نةطوهةداريا مةس كةر، ب راسةتى وى          
نةطوهداريا سودَى كر، و يَى طوهداريا مريى كر، ب راستى وى طوهداريا مس كةر، و يةَى   

 نةطوهداريا مريى كر، ب راستى وى نةطوهداريا مس كر.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ وع  ن اب  ن  -672 م  ن َك  رِه » وَو  هللاَّي ق  ال   عب  اٍس ري  ي اَّللَّ عنهم  ا أن رو   ل اَّللَّ 

َصهللاطَاِن ِشرباا َماَو ِميَتةا جاِههللِايةا  َِرد ِمَن ال  متفٌق عهللاي .« ِمْن َأِمريِِه شْي اا َفهللاَيصرِب  فإنَُّ  َمن 
 () ودَىس طوى: ثَيغةمبةرَى رازى بيتذ ئينب عةبباسى، سودَى ذ هةردوويان 

نةا سةو فرةهكةةى، ب    هطوى: هةركةسَى ت تةكَى ثَى نةسوش ذ مةريَى سةو ديةت بة  بيَ    
 حوكمدارى دةركةظيت، ئةو مر مرنةكا نةزانان. فةرماناراستى هةركةسَى بهوستةكَى ذ 
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َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ُق  ل   -673 وعن أيب بِّر ريي اَّللَّ عن  قال  عع  رو ل اَّللَّ 
َصهللاطَاَن َأَهانَُ  اَّللَّ َمن أهَ »   رواه الرتمذي وقال  حدُ  حَن.« اَن ال

دطوى:  (): مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو طوى ()و ذ ئةبو بةكرى 
 هةركةسَى حوكمدارى ب كَينيت، سودَى دَى وى شكَينيت.

 وا الباب أحادُ  كثرية ا الصحيح  وقد وبق بعبها ا أب اب.
 ، و هندةك ذ وان د بابةتاندا بوريس.دورست يَى د ظى بابةتيداحةديسَيت و طةلةك 

 
 باب النهي عن سؤال اإلمارة واختيار ترك الواليات إذا مل يتعني عليه -81

 أو تَدْعُ حاجة إليه 
ل  ئةطةردةستيىَ ةدةستخوازيىَ و ذيَطرتنا هياَلنا كاربةذ كارب بابةتىَ ثاشظةليَدانىَ

 سةر وى تايبةت ثيَدظى نةبيت يان هةوجةيى بؤ نةبيت
ې  ى      ى   ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  چ قال ع تعاَل  

ئةظا تة بهيسى، و سالوسا وَى بو تة هةاتى ذيانةا ئاسرةتَييةة،     .(83)القص ص چۈئ   
ذى سرابةى، و  ئةم دَى دةينة وان ئةوَيت نة مةزناتى و نة ستةم د ئةرديدا دظَيةت، نةة   

 دومياهيكا باش هةر يا ثارَيزكارانة.
َّهللاِّ   -674 وعن أيب وعيد عبد الر ِن بن َعُرَة ريي اَّللَّ عن   قال  قال ِل رو ل اَّللَّ 

اَي َعب َد ال رَّ ن ب ن عُ َرَة  ال تََ َأل اإلم ارََة  فَإنَّ َك إن ُأْعِطيَته ا َع ن غَ رْيِ مَ أََلٍة » ُع َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي  
َِ  رياا  ُأعن  َ  عهللَايه  ا  وإن ُأعِطيَته  ا َع  ن مَ  أَلٍة وُِكهللا  َ  إلَْيه  ا  وإَذا َحهللَاْف  َ  َعهللا    ََيِ  ني  فَ َرأَُ    َغريه  ا 

 متفٌق عهللاي . « ِمنَها  فَْأِو الذي ُه  ِرٌي  وكفِِّر َعن ََييِنَك 
: ثَيغةمبةرَى طوى ()سةمورةى و ذ ئةبى سةعيد، عةبدولرةمحانَى كورَى 

دةستيَى نةسوازة، ب ةطوتة مس: يا عةبدولرةمحانَى كورَى سةمورةى، كارب ()سودَى 
ذ  ئةطةربَى سواسنت بو تة هاتةدان دَى هاريكاريا تة ل سةر هَيتة كرن، و  ئةطةرراستى 

تة سويند ل سةر ت تةكَى  ئةطةر، و ، دَى ب هيظيا تةظة هَيتة هَي نسواسنت بو تة هاتةدان
 ضَيرتة، وةرة وَى يا ب سَير و ضَيرت و كةفارةتا سويندا سو بدة.سوار و تة ديت، ئَيكا دى 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -675 اي أن » وعن أيب ذٍر ريي اَّللَّ عن  قال  قال ِل رو ل اَّللَّ 
رواه « ال ُتِ ييِ َذر َأرَاك يِعيفاا  وإِن ُأِحبص لَك ما ُأِحبص لَِنفَ ي  ال َتََمَّ رنَّ عهللا   اثْن نْي وال ت  لِِّنَيَّ م 

 مَهللاي. 
طوتة مس: يا ئةبا زةِر  (): ثَيغةمبةرَى سودَى طوى ()ئةبى زةِرى و ذ 

ئةز تة بَيضارة دبينم و مس يا بو سو دظَيت بو تة دظَيت، ل سةر دويان نةبة ئةةمري، و  
ََ ضو ئَيتيمان.  نةبة سةركارَى ما

تعِمهللُاِن   -676 فَبرب بِيِدِه عهللا  مْنُِّّ ُثَّ قال   وعن  قال  قهللا   اي رو ل اَّللَّ أال تََ
قِِّها  وأدى »  َِذها ٍِ ْزٌي وَنَدامٌة  إالَّ من أ ِِ ا ُ م القياَمة  اي أن َذرٍِّ إنََّك َيِعي   وإن ََّها َأمانة  وإ َّ

 رواه مَهللاي.« الذي عهللايِ  ِفيها 
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ئةرَى تةو مةس ب كةار نةائينى      ()ثَيغةمبةرَى سودَى يا  ذ وى، طوى: مس طوى
بدةس مس(؟ ئينا دةستَى سو دانا سةر ملَى مس ثاشى طوى: يا ئةبا زةِر، تو  كارةكى ئانكو)

و رؤذا قيامةتَى شةرمزارى و ثةشةَيمانيية، بةو وى    دةستى ئةمانةتةةبَيضارةيى و كاربيَى 
كَيرهاتى و هةةذى بيةت( و يةا ل سةةر     يَى   ئانكونةبيت يَى ب حةقَى وَى وةرطرتبيت )

 تَيدا دابيت.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -677 رة ري ي اَّللَّ عن   أن رو  ل اَّللَّ  إنَِّّ ي » وعن أيب ُهُر

 رواُه البخاري. « وتحرِّ ن عهللا  اإلمارِة  ووَتُِّ ُن َنَداَمة ُْ م الِقياَمِة 
طوى: ب راستى هويس  (): ثَيغةمبةرَى سودَى طوى ()هورةيرة ذ ئةبى 

حوكمةةةداريَى دَى يَيةةةت ه ةةةيار و رذد بةةةس و رؤذا قيامةةةةتَى دَى بيتةةةة  سةةةةر كاربدةسةةةتى و ل 
 .ثةشَيمانةتى

 
السلطان والقاضي وغريهما من والة األمور على اختاذ وزير صاحل باب حَثُ  -82

 وحتذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم 
 هةلبذارتنال سةر  و غةيرى وان ذ كابةدةستان  بابةتىَ ثالدانا فةرماندارى و قازى

  .ذ وانقةبويلكرن هاريكارةكىَ باش و ترساندنا وان ذ هةظاليَت خراب و 
رر  چڱ  ڱ   ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  چ قال ع تعاَل     .(67)الِز

دذمنَيةت ئةَيكس، ئةةو     [ئةوَيت د دنيايَيدا سوشةتظيَيت ئَيةك    ]وَى رؤذَى هةظالَيت ئَيك 
هةظالينى و ظيانا وان د ئاسرةتَى ذيدا هةر  ]نةبس ئةوَيت ذ بو سودَى طةه تينة ئَيك 

 .[دَى مينيت 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -678 ع  ن أيب و  عيٍد وأيب هُر  رة ري  ي اَّللَّ عنهم  ا أن رو   َل اَّللَّ 

هللايَفٍة إالَّ َكاَنْ  َلُ  ِبطَانَتاِن  ِبطَانٌَة » قال   َِ ُ ِمن نُّ  وال اوَتْخهللَا  ِمْن  ََتُْمُرُه ِنَِْعُروِر َما بَ َعَ  اَّللَّ
 ُ  رواه البخاري.« َوحُتبصُ  عهللاي   وِبطَانٌَة ََتُْمُرُه ِنلشَّرِِّ وحُتبصُ  عهللايِ  واَِعُص ُم من َعَصَي اَّللَّ

و ذ ئةةةبى سةةةعيدى و ئةةةبى هةةورةيرة سةةودَى ذ هةةةردوويان رازى بيةةت طةةوتس:  
طوى: سودَى ضو ثَيغةمبةر نةهنارتينة و ضو جهطري نةكرينة  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

وى دو دةستَيت ذَيطرتةى و نَيزيكةى سةو نةةبس: دةسةتةك فةةرمانا وى ب        ئةطةرجهطري 
باشيَى دكةى و وى بو هندَى ثال ددةى، و دةستةك فةرمانا وى ب سرابيَى دكةى و وى 

 َيزيت.بو هندَى ثال ددةى، و يَى ثاراستى ئةوة يَى سودَى بثار
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي    -679 إذا » وعن عائشة ريي اَّللَّ عنها قالْ   قال رو ُل اَّللَّ 

ي ذكَّرُه  َوإن ذََكَر أَعانَُ   َوإذا َأرَاد بِ  َغرَي ذلك  دٍ   إن نََ ِّ َر  أرَاَد اَّللَّ نَِمرِي ِرياا  َجَعَل ل  وُز
ي ْ ُُ  رواه أب   داود نو ناد جي ٍد عهللا   ش رط «. ذَكِِّره  َوإن ذََك َر ْ ُُِعْن  ُ جَعَل ل  َوزَُِر ُو ٍء  إن نََ

 مَهللاي.
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سةودَى   ئةطةةر طةوى:   (): ثَيغةمبةةرَى سةودَى   طوى ()و ذ عائي ايَى 
ذبري كر ل  ئةطةرسَير بو فةرماندارى ظيا، دَى ئَيكَى راستطو بو كةتة وةزير و هاريكار، 

ظيا، دَى ئَيكةَى   نةئةظة بو  ئةطةريكاريا وى كر، و ل بريَى هاى، هار ئةطةربريَى ئينا، و 
 ،ل بريَى هاى ئةطةرذبريكر ل بريَى نائينيت، و  ئةطةرسراب بو كةتة وةزير و هاريكار، 

 هاريكاريا وى ناكةى.
 

 باب النهي عن تولية اإلِمارة والقضاء وغريهما من الواليات  -83
 ملن سأهلا أو حرص عليها فعرّض به

ىَ و قةزاوةتىَ و غةيرى وان ذ بةرثرساتييان بؤ ثاشظةليَدان ذ دانا مرياتييبابةتىَ 
يان يىَ ل سةر هشيار و رذد بيت ظيَجا ب ئيشارتان رذدييا خؤ وى يىَ خواستى 

 ديارةكةت
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -680 هللا ُ  عهللا    الن ُّ  َِ ََش عريِّ ري  ي اَّللَّ عن   ق  ال  د ع ن أيب م و    ا

َِ َورَُجالِن ِم ْن ب ِن َعمِِّ ي  فق ال أَح ُدُاَا  اي رو  َل اَّللَّ أمِّ رَِ َعهللا   بع ِض َم ا والََّك اَّللَّ  ع زَّ  وَوهللاَّي أ
َِّ واَّللَّ » وجلَّ  وقال ارُِر ِمْثَل ذلَك  فقال    ال نُ َ ِلِّ ه َذا الَعَم َل أح داا َو أََل   أو أَح داا َح َرا إ

 «. عهللاي  
: ئةز و دوو زةالم ذ كورَيت مامَى مةس  طوى ()ذ ئةبى موسايَى ئةشعةرى 
ئَيك ذ وان طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى مة بكةة   ()ضوينة دةس ثَيغةمبةرَى سودَى 

دايةتةة، و يةَى دى ذى وةكةى وى    دةست ل سةر هندةكَى سودايَى مةةزن و ب هَيةز   ةكارب
     ََ طوى، ئينا طوى: ب سودَى ئةم ب راستى ظى كارى نادةينة كةسةَى خبوازيةت يةان يةَى 

 ه يار و رذد بيت.
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 كتاب األدب
 رةوشتانو  ةكتَيبا تؤر - 2

 
 باب احلياء وفضله واحلثِّ على التخلق به  -84

 رةوشتاندابابةتىَ شةرمىَ و خيَرا وىَ و ثالدان ل سةر وةرطرتنا شةرمىَ د 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي َم رَّ َعهللاَ   رَُج ٍل  -681 عن اْبِن ُعَمَر ريي اَّللَّ عنهما َأنَّ رو َل اَّللَّ 

َّ هللاِّ   اُه ا اْلََياِء  فَ َقاَل رُو ُل اَّللَّ  َِ َدْع ُ  ف ِإنَّ اْلي اَء » عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  ِمَن اََْنَصاِر َوُهَ  َُِعُظ َأ
 متفٌق عهللاي . « ِمَن اإِلَياِن 

طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     رازى بيةت و ذ ئينب عومةرى، سةودَى ذ هةةردوويان   
()  ئانكوسةر شةرمَى ل برايَى سو دكرن ) زةالمةكَى ئةنساريرا بورى و شريةى لل بةر 

طوتَي: بهَيلة ب راستى شةرم ذ  ()دطوتَى يَى شةرمني نةبة( ئينا ثَيغةمبةرَى سودَى 
 ئيمانَيية.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   -682 وعن ِعْم ران ب ن ُحَص نْي  ري ي اَّللَّ عنهم ا  ق ال  ق ال رو  ل اَّللَّ 
 متفق عهللاي .« اْليَاُء ال أيَِْت إالَّ ِبَرْيٍ »وَوهللاَّي  

حوسةينى سودَى ذ هةردوويان رازى بيت طوى: ثَيغةمبةرَى  و ذ عيمرانَى كورَى
 .طوى: شةرم ذ سَيرَى ثَيظةتر ثَيظة ناهَيت ()سودَى 

ٌر ُكهللاصُ  » وا رواُة َِهللاي   ي ْ َِ ٌر » أْو قَاَل  « اْلَياُء  ي ْ َِ  «.اْلََياُء ُكهللاصُ  
 موسلميدا: شةرم سَيرة هةمى. يان طوى: شةرم هةمى سَيرة. ظةطَيرةكاو د 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -683 رة ريي اَّللَّ عن   أنَّ رو ل اَّللَّ  اإلَيَاُن » وعن أيب ُهُر

َََذى ع  َن  ه  ا إَماط  ُة ا َِ ُع َن  أْو ِبْب  ُن َوِو  تص َن ُش  ْعبةا  فََأْفَب  هللُاها ق  ْ ُل ال إل    إالَّ اَّللَّ  َوأْد ِبْب  ن وو  ب ْ
 متفق عهللاي .« َيَاِن الطَّرُِِق  واْلياُء ُشْعَبٌة ِمَن اإل

«  َوالشص   ْعَبُة » بَِّ   ر الب   اء. وجي    ز فتحه   ا  َوُه   َ  ِم   ن الثالث   ِة إَل اْلَعَش   َرِة. «  الِبْب   ُن » 
َََذى » اإلزَاَلُة  «  َواإلماَطُة » اْلِقْطَعةُ واَْلْبهللَاُة.  َما ُُؤِذي َكحَجٍر َوَشْ ٍك َوطنٍي َوَرَماٍد َوَقَذٍر «  َوا

 َو ِ  ذلَك.
طوى: باوةرى حةفتَى  (): ثَيغةمبةرَى سودَى طوى ()هورةيرة بى ذ ئة

و ت تةك، يان شَيسةت و ت ةتةك ث ةكة، يةا ذهةةمييان ضةَيرت طوتنةا: ضةو ثةرسةتييَيت          
دورست و هةذى نينس سودَى نةبيت، و يا ذ هةميان كَيمرت، راكرنا ئةزيةتَيية ذ رَيكَي، و 

 شةرم ث كةكة ذ باوةرييَي.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  -684 وعن أيب وعيد اْلُْدِريِّ ريي اَّللَّ عن   قال  كان رو ل اَّللَّ 
ْدرَِها  َفإَذا رأى َشْي اا َأَشدَّ َحَياَء ِمَن  ِِ  ََُِّْرُه  َعَرفْ َناُه ا َوْجِهِ . متفٌق عهللاي . اْلَعْذرَاِء ا 
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ذ كضةةا  () : ثَيغةمبةةةرَى سةةودَىطةةوى ()سةةودرى ذ ئةةةبى سةةةعيدَى 
ت تةكَى ثةَى نةةسوش ديتبةا مةة ذ      ئةطةربس ثةريَيظة شةرمينرت بوو. ل نةشويكرى يا 

 سةر و ضاظَيت وى دزانى.
هللُاٌق ُْبع ُ  عهللا   تَ  ْرِك اْلَقبِ يِح  وَيْنَ ُن م َن التْقص ري ا َح قِّ ِذي  ُِ قال العهللاماُء  َحِقيَقُة اْلَياء 

َ ُة ارالءاْلَقِّ. َورَوُْ َنا عْن أيب اْلَقاو ي  أي  ال نِِّعِي ورْؤُ ُة الت َّْقِص رِي.  اْلُنْي ِد َر َ ُ  اَّللَّ ق ال  اْلَيَ اُء ُرُؤ
ََمَّ  حياءا  نَ ُهَما حالة ُت   فَ َيتَ لَُّد بي ْ

زانا دبَيذن: راستيا شةةرمَى سةنؤةكة ثالةدانَى دكةةى ل سةةر هَي نةا سرابيةَى و        
جونةيةدى   . و مةة ذ ئةةبى قةامسى   تةةكرن َيهناهَيليت كَيماسى د مافَى سودانَى مافيدا ب

نيعمةتانةة و ديتنةا   و ثَى ببةى طةوى: شةةرم: ديتنةا سوشةى      دلوظانيَيظةطَيراى سودَى 
 تةسسرييَيية، د ناظبةرا هةردووكاندا كراسةك ثةيدا دبيت دبَيذنَي: شةرم.



 316  طا كيَرهاتى و راستكارانميَر

 باب حفظ السر -85
 بابةتىَ ثاراستنا نهيَنييَ

و  .(34االوراء  من ارُ ة)چۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ               ۅ  چ قال ع تعاَل   
 ثةميانا سو ب جه بينس، ب راستى ثسيارا ثةميانَى دَى ذ هةوة ئَيتةكرن.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -685 وعن أيب وعيد اْلُْدِريِّ ريي اَّللَّ عن  قال  قال رو ل اَّللَّ 
ْنُش  ُر إنَّ ِم  ْن َأَش  رِِّ النَّ  اِس ِعْن  َد اَّللَِّ َمْنزِلَ  ة َُ   ْ م اْلِقياَم  ِة الرَُّج  ل ُُفِب  ي إَل اَِ  ْرَأِة َوتُفِب  ي إلَي  ِ  ُثَّ ُ َ » 

 رواه مَهللاي. « ِورََّها
طةةوى:  (): ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى طةةوى ()سةةودرى بى سةةةعيدَى ذ ئةةة

هةةميان سةرابرت ئةةو زةالمةة يةَى      يةَى  دةس سةودَى ذ  ل رؤذا قيامةتَى مرؤظَى جهَى وى 
 .نزينا وى ثاشى نهَينييا وَى ئاشكرادكةى ذنا سو و ذنا وى دهَيتة نظينادضيتة 

تُ ُ  وعن عبد اَّللَّ بن عم ر ري ي اَّللَّ عنهم ا أن عم ر  -686 ري ي اَّللَّ عن   ح ني َتَََيَّ ْ  بِن ْ
حْفص  ُة ق  ال  لقي  ُ  ُعْثَم  اَن بْ  َن َعفَّ  ان ري  ي اَّللَّ عن     فَ َعَرْي  ُ  عهللَاْي  ِ  حفص  َة َفقهللا  ُ   إْن ِش   َ  
أنَِّْحُتَك َحْفَصَة بِْنَ  ُعمَر   قال  َوأَْنظُُر ا أْم ِري َفهللاِبثْ ُ  ليَ اِلَ  ُثَّ َلِقي ِن  فق ال  ق د ب دا ِل أْن 

 أَتَ َزوََّد ُْ مي هذا  فَ هللَاِقيُ  أن َبِِّْر الصِّدَُق ري ي اَّللَّ عن  . فقهللا ُ   إن ِش ْ َ  أَنَِّْحتُ َك َحْفص َة ال
بْن  َ  ُعَم  ر  فص  مَ  أب    بِّْ  ر ري  ي اَّللَّ عن     فَ هللاَ  ْي ُْرِج  ْن إِلَّ َش  ْي اا  َفُِّْن  ُ  َعهللَاْي  ِ  َأوَج  د ِم  ِنِّ عهللا    

ُه  فهللَاِقي  َِن أبُ    بِّْ  ٍر ُعْثم  اَن  فَ هللَابثْ  ُ  ليَ  اِل  ُثَّ ِطَ  َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  فَأَْنَِّْحتُ َه  ا إايَّ بَه  ا الن  ُّ 
فقال  َلَعهللاََّك وَجْدَو عهللَايَّ ِحنَي َعرْيَ  عهللَايَّ حْفصة فَ هللاَ ْي َأْرج ْن ِإْليَ َك َش ْي اا   فقهللا    نَع ْي. ق ال  

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي فإنْ  ْْ ََيْنْعِن أْن أْرِجَن ِإلَْيَك فيما عرْيَ  عهللايَّ  االَّ َأِنِِّ ُكْنُ  َعهللِاْمُ  َأنَّ النََُّّّ 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  ول  ْ  َترَكَه  ا النَّ  ُّص  ََْفِش  ي ِو  رَّ رو   ل اَّللَّ   ذَكَره  ا  فَ هللاَ  ْي َأُك  ْن 

 وَوهللاَّي لَقِبهللْاتُ َها  رواه البخاري.
طوى: عومةةرَي   َى عومةرى سودَى ذ هةردوويان رازى بيتو ذ عةبدول يَى كور

بَيذن بووى، طوى: مس عومسانَى  وىدةمَى حةفسا كضا  دبَيذيت: ()كورَي سةتابى 
تةة بظَيةت دَى    ئةطةةر كورَى عةفانى ديت مس بةحسةَى حةفسةايَى بةو كةر، و مةس طةوى:       

ند شةةظان ئةةز   حةفسا كضا عومةرى ل تة مارةكةم؟ طوى: دَى بةرَى سو دةمة سو، ضة
بةكر مام، ثاشى ئةز ديتم، طوتة مس: بو مس ديارةبى ئةز ظَيطاظَى ذنَى نةئينم، مس ئةبو 

تة بظَيت دَى حةفسا كضا عومةرى ل تة مارةكةم؟ ئةبو  ئةطةرطوتَي:  مس ()ديت 
بةةووم ذ  تةةورة، و ضةةو ل مةةس نةزظرانةةد، ئةةةز ثةةرت ذ وى  بَيةةدةنط بةةوو ()بةةةكر 

ََ    ()عومسانى، ضةند شةةظان ئةةز مةام، ثاشةى ثَيغةمبةةرَى سةودَى        سواسةت و مةس 
ببى دةمةَى تةة بةحسةَى    تةورة مةارةكر، ئةةبو بةةكرى ئةةز ديةتم طةوى: دبيةت تةو ذ مةس          

حةفسايَى دطةل مس كرى، و مس ضو ل تة نةزظراندى؟ مس طوى: بةلَي، طةوى: ضةو ئةةز    
بةحسَى  ()و نةبيت مس زانيبوو ثَيغةمبةرى نةدامة ثاش ئةز ضو ل تة نةزظرينم ئة
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ئاشةكرا دكةةى، و    ()وَى يَى كرى، و ئةز نة ئةةوم يةَى نهَينييةا ثَيغةمبةةرَى سةودَى      
 هَي با دا قةبيلكةم. ()ثَيغةمبةرى  ئةطةر

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  -687  عْن دُه  وعن عائشة ريي اَّللَّ عنها قالْ   ُكنَّ َأْزواُد النَُِّّّ 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   فَْأْقبهللا  ْ  فَاِطم  ُة ري  ي اَّللَّ عنه  ا َِْْش  ي. َم  ا َُتْط  يُء ِمْش  يتُ َها ِم  ْن ِمْش  َيِة رو   ل اَّللَّ 

ُثَّ َأْجهللَاَ َها ع ْن َيِِينِ ِ  َأْو ع ْن ِِشالِ ِ . ُثَّ « مْرحب اا نبنَ يت » وَوهللاَّي َشْي اا  فَ هللَامَّا رآه ا رَحَّ َب   ا وق ال  
فَ َبِّْ  ُبَِّاءا شدُداا  فهللَامَّا رَأى َجَزَعها َوارَّها الثَّانِيَة َفَبِحَِّ   فقهللا  َِ ا  ِصَّ ك رو  ل  وارَّها

ََّراِر  ُثَّ أَْنِ  تَ ْبِِّني   ائِِ  نل َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ِمن بنْيِ نَِ  اَّللَّ 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي وأَْلت ُ   َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  فَ هللَامَّا قَام رو ُل اَّللَّ  َها  ما قال ل ِك رو  ُل اَّللَّ 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ِورَُّه. فَ هللَامَّ ا تُ  ُ اَِّ رو  ُل اَّللَّ  وَوهللاَّي   قال   ما ُكْنُ  َْفِشي َعهللا  رو ل اَّللَّ 
ثْتِِن م ا ق ال ل ِك رو  ُل َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قهللاُ   َعَزْمُ  َعهللَاْيِك مبَا ِل َعهللَاْيِك ِمَن اْلَقِّ   َلَما ح دَّ

ربِن  ِْ َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي   فقال ْ   َأمَّ ا ارَن فَ نعي  َأم ا ِح ني َو ارَِّن ا اَِ رَِّة اَوَل فَ أ َأنَّ » اَّللَّ 
رَّتَ نْيِ  وإِن ال ُأَرى اََجل ِجرْبُِل َكان ُُعاِرُيُ  الُقْرآن ا ُكلِّ َوَنٍة مرَّة َأْو َمرَّتَ نْي  وأَنَُّ  َعاَريُ  ارَن مَ 

َِ لِك  ََّهللَا  َأ رِبِي  فَإنَُّ  نِْعي ال ّْ ُِْ   فَ هللَامَّا « إالَّ قِد اقْ تَ َرب  فاتَِّقي اَّللَّ وا فَ َبَِّْيُ  ُبَِّائَي الذي رأ
ََاء اُِ » رََأى َجزِعي َوارَِّن الثَانيَة  فقال   ْؤِمِننَي  أْو َو يِِّدَة اَي فَاطمُة َأما تَ ْرِينَي َأْن َتُِّ ِن ويَِِّدَة ِن

اِء هذِه اَمَِّة    ُِْ   متفٌق عهللاي . وهذا لفظ مَهللاي.« نَِ  َفَبِحُِّ  َيِحِّي الذي رَأ
وى بةوويس،  ل دةس  (): ئةةم ذنَيةت ثَيغةمبةةرى    طوى ()عائي ايَى ذ 

ذ رَيظةضةونا ثَيغةمبةةرَى    مةظة دهةاى، رَيظةضةونا وَى ت ةتةكى   بةر  ب ()فامتا 
هاتى كضا مس.  ديتى سَيرهاتس ثَى كر، و طوى: ب سَيرسةلةى ناكةى، دةمَى  ()سودَى 
، كةرة طةرى   طةوى رةسَى سو يَى راستَى يان يَى ضةثَى دانا، ثاشى نهَينيةةك بةو   ل ثاشى 

ديتةى بةو جةارا     وَى )كةةفتنا وَى ذبةةر طرانيةا وى بةحسةى(    طرييةكا حَيل، دةمَى وةستيانا 
تو  ()كرة كةنى، مس طوتَي: ثَيغةمبةرَى سودَى ئينا  ظة،طوتةبو  دوويَى نهَينيةكا دى

ب نهَينييان د ناظ ذنَيت سودا تايبةتكرى ثاشى تو دكةيةة طةرى؟ و دةمةَى ثَيغةمبةةرَى     
ض طوتة تة؟ طةوى،   ()رابووى، مس ثسيارا وَى كر: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()سودَى 

ئاشكرا بكةم، ظَيؤةا دةمةَى ثَيغةمبةةرَى     ()ئةز نة ئةوم نهَينييا ثَيغةمبةرَى سودَى 
ئةةمرَى سةودَى كةرى، مةس طةوى: ئةةز ب وى حةةقَى مةس ل سةةرتة هةةى            ()سودَى 

تو  ئةطةر)جارةكَى ذنبابا وَيية و جارةكَى دايكا هةمى موسلمانانة( تة ددةمة سويندَى 
ةمَى جارا ض طوتة تة؟ طوى: ظَى طاظَى ب ، د ()بو مس نةبَيذى كا ثَيغةمبةرَى سودَى 

 دوو جاران قورئان دطةلطوتة مس: جليلى هةرسال جارةكَى يان  طوتىئَيكَى نهَينى بو مس 
ََ ظَى طاظَى دوو جاران دطةل مس  دبينم دومياهيكا مس يا يا سواندى، و ئةز مس دسواند، بة

س كةرة  ثَي اييمة بو تة، مبكَي ة ئةز باشرتيس  ظَيؤا تةقوا سودَى بكة و سةبرَى نَيزيك بووى
 ةفتنا مس ديتى جارةكا دى نهَينيةكا دى بون و كاوةستيديتى، و دةمَى  طرى ئةو طريا تة

: يا فامتة ما تو يا رازى نينى ببية سةروةرا ذنَيت موسلمانان، يةان  ة مسو طوت طوىمس 
 سةروةرا ذنَيت ظَى ئوممةتَي؟ مس كرة كةنى كةنيا تة ديتى.
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َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وع  ن اب  ٍ  ع  ن أن  ه  ري  ي اَّللَّ  -688 عن    ق  ال  أَت    عهللا  يَّ رو   ل اَّللَّ 
نَ  ا  فَ بَ َعث  ِن ا حاج  ة  فَأْبط  ْأُو عهللا    ُأمِّ  ي  فَ هللَامَّ  ا ِج   ُ   وَو  هللاَّي وأَِ أْلع  ُب م  ن اْلِغهللْام  اِن  فَ  هللاََّي َعهللَاي ْ

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ْلَاَج ٍة  قا ََ َك   فقهللا ُ   بَ َعثَ ِن رو  ُل اَّللَّ  ل    م ا َحاجت  ُ    قال    م ا َحَب
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي أح داا. ق ال أَنَ ٌه  واَّللَِّ ل ْ   ر رو ل اَّللَّ  َِ قهللا   ِإن ََّها ور . قالْ   ال ُتُِربَنَّ ب

ثْ ُتَك ِبِ  اَي اِب . رواه مَهللاي. وروى البخاري بَ ْعَبُ  َُمْتصراا. ْثُ  ِبِ  أَحداا ْلدَّ  حدَّ
هاتة دةس مس و  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ سابتى ذ ئةنةسى 

مس يارى دطةل بضويكان دكر، س ظ كرة مة، و ئةز هنارمتة شولةكَي، ئةز ل سةر دايكةا  
سو طريؤ بووم، و دةمَى ئةز هاتيم طوتة مس: ض تو طريؤ كةرى؟ مةس طةوى: ثَيغةمبةةرَى     

ََ وى ض بوو؟ مس طوى:  ()سودَى  ئةو نهَينيية، ئينا ئةز هنارمتة شولةكَي؟ طوى: شو
بو كةسَى نةبَيذة: ئةنةسى طوى: ئةز ب سودَى  ()طوى: نهَينييا ثَيغةمبةرَى سودَى 

 طوتبا دا بوتة بَيذم. مس بو ئَيكى ئةطةركةمة يا سابت 
 

 باب الوفاء بالعهد وإجناز الوعد -86
 بابةتىَ ب جهئينانا ثةميان و ذظان و سوزان.

و  .(34)االوراء  من ارُةچۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ               ۅ  چ قال ع تعاَل   
وق ال تع اَل    ثةميانا سو ب جه بينس، ب راستى ثسيارا ثةةميانَى دَى ذ هةةوة ئَيتةةكرن.   

و هويس سوز و ثةميانَيت سو ب  .(91)النحل  من ارُةچڑ  ک  ک  ک  ک  چ
چ ژ  ڑ  ڑ  کژ  چ  وق ال تع اَل  طاظا هةوة سةوز و ثةةميان دا.  جه بينس 

طةَ ئةوَيت هةوة باوةرى ئينايني، سوز و ثةميانَيت سودَى ذ هةوة  .(1)اِائدة  من ارُة
ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   چ  وق   ال تع   اَل   .وةرطةةةرتني، ب جةةةه بيةةةنس

طةَ سودان باوةران بوضى  .(3 2)الص   چۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
ََ دكةى. ئاسفتنا هويس دبَيذن و نةكةن، كةربَى لناكةن؟ هويس دبَيذن و   دةس سودَى ثرت 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   -689 آَُ  ُة » ع  ن أيب هُر  رة ري  ي اَّللَّ عن     أن رو   ل اَّللَّ 
اَن  َِ ُِِْن    متفٌق عهللاي .« اَُِناِفِق َثالٌث  إذا َحدَّث َكذب  وإذا َوعَد أِهللَا   وإذا اْؤ

طةةوى: ني ةةانا   ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى   ()يرة و ذ ئةةةبى هةةور 
باوةرى  ئةطةرذظان دا ب جه نةئينا، و  ئةطةرئاسفت درةوكر، و  ئةطةردووروى سَينة: 

 ثَى هاتة ئينان سيانةتكر.
َّهللاَّ  وزعي أَنَُّ  مَهللِاٌي » زاد ا رواٍُة َِهللاي   َّاَم و  «.وإْن 

رؤذيان بطريةت و نظَيةذان    ئةطةر: سو يا موسليدا زَيدةكرية ديدا ظةطَيرةكاو د  
 بكةى و سو موسلمان بدانيت.
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َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ   -690 وعن عبِد اَّللَِّ بن عمرو بن العاا ريي اَّللَّ عنهما  أنَّ رو ل اَّللَّ 
ُهنَّ  » وَوهللاَّي قال   َِصهللَاٌة ِمن ْ اِلصاا. ومْن َكاَنْ  ِفي   َِ ْصهللَاة أْربن ِمْن ُكنَّ ِفيِ  َكاَن ُمَناِفقاا  َِ كاَنْ  ِفيِ  

َّي َفَج َر  ا َِ َِان  وإَذا حدََّث كَذَب  َوإذا َعاَهَد َغَدر  َوإذا  َُِْن  « ِمن النِِّفاِ  َحَّتَّ ََُدَعَها  إذا اُؤ
 «.متفُق عهللاي . 

ذ عةبدول يَى كورَى عةمرَى كورَى عاسى سودَى ذ هةردوويان رازى بيت طةوى:  
ل دةس  ئةةانكوطةةوى: ضةةار ت ةةنت هةركةسةةَى ئةةةو تَيةةدابس )  ()ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى 

هةبس(، ئةةو دوورويةةكَى متامةة و هةركةسةَى ث ةكةك ذ وان تَيةدابيت، ئةةوى ث ةكةكا         
 ئةطةةر  باوةرى ثةَى هاتةة ئينةان سيانةةى كةر،      ئةطةرتَيدا هةتا بهَيليت:  يادووروياتيَى 

 ةظِرك ضو سةرداضو.هد ئةطةرثةميان دا غةدرة كر، و  ئةطةرئاسفت درةو كر، و 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -691 ل  ق ْد ج اَء » وعن جابٍر ريي اَّللَّ عن  قال  قال ِل النُّ 

ُتَك هَِّذا وهِّذا َوَهَِّذا  َّ هللاِّ  عُ « ماُل اْلَبْحَرُْن أْعطَي ْ فَ هللَاْي جَييْء ماُل اْلبْحَرُِْن َحَّتَّ قُِبَض النُّص 
َجاَء َماُل اْلَبْحَرُْن َأَمَر أبُ   َبِّْ ٍر ري ي اَّللَّ عن   فَ نَ ادى  َم ْن َك اَن لَ ُ  عْن َد رو  ل َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  فَ هللَامَّا 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  ٌُْن فَ هللْاَيْأتَِنا. فَأتَيُتُ  وقُ هللْاُ  َلُ   إنَّ النُّ  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ِعَدٌة أْو َد وَوهللاَّي قال  اَّللَّ 
َها. متفٌق عهللاي .ِل َكَذا  َفحَث  ِل َحث ْ  ْذ مثْ هللَاي ْ ُِ َُِماَئٍة  فقال ِل    َيةا  َفعَدْدُِتا  فَإذا ِهي مَخْ

مةةال ذ  ئةطةةةرطوتةةة مةةس:  ()سةةودَى طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى ()جةةابرى ذ 
بةحرةينَى هاى، ئةز دَى هوسا و هوسا و هوسا دةمة تة، مال ذ بةحرةينَى نةهاى حةتا 

نيا سودَي، و دةمَى مةال ذ بةةحرةينَى هةاتى    ضوية بةر دلوظا ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
دةس ل طةةازى: كةةَى دةينةةةك يةةان ذظانةةةك )وةعةةةدةك(       كةةرة ()بةةةكرى  ئةةةبو  

َيتةة دةس مةة، ئةةز هامتةة دةس و مةس طةوتَي:       ههةةبيت بة  ب   ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
ئةظة طوتبوو مس، مستةك بو مس ل بةس دا مةس هةةذمارى مةس ديةت       ()ثَيغةمبةرى 

 هندى وان جارةكا دى راكة.دوو جار ثَينج سةدن طوتة مس 
 

 باب األمر باحملافظة على ما اعتاده من اخلري -87
 ىَ بؤ بووية عادةت ذ خيَريَتبابةتىَ فةرمانكرنىَ ب ثاريَزيا تش

  .(11الرعد  من ارُة)چ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   چ قال ع تعاَل  
ب راسةتى سةةودَى سةةروبةرَى ضةةو ملةةتان ناطوهوِريةةت و سَيةر و كةةةرةمَيت سةةو ذ وان     

ڻ  ۀ  ۀ     ہ   ہ  چ وقال تع اَل   نابِريت، هةتا ئةو ذ دةس سو نةطوهوِرن

نةةبس   [ذنكةَى   ]ظَيؤا هويس ذى وةكى وَى  .(92)النحل  من ارُة چہ  ہ  ھ  ھ  
و سوز و ثةميانان نةةدةن و  ئانكو ]ئةوا هرييا سو ث تى موكوم رَيسايى كريية هريظة 

و " اَنِّاث ، [موكومكةن ثاشى ب كَينس، وةكى وَى ذنكَى ئةوا ريسَى سو كريية هريظة 
ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  چ " عن نِّ  وه    الغزل اِنق ِ . وقال تعاَل  
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و ئةةو وةكةى وان نةةبس ئةةوَيت بةةرى      . (16دُد  م ن ارُ ة)اْل چ  ې  ې    ې  ى
كتَيب بو هاتني، و ث ةتى سةال و زةمةان ب     [و بةرى هاتنةسوارا قورئانَى ئانكو ]نوكة 

)اْلدُ د  چ  ڱ   ڱ  ں  ں  چوق ال تع اَل   سةر وانظة ضويني، دلَيت وان رةقبوون.
 وةك ثَيدظى ب جه نةئينان. .  (27من ارُة

َّهللاِّ   -692 وعن عبد اَّللَّ بن عمرو بن العاا ريي اَّللَّ عنهما قال  قال ِل رو ل اَّللَّ 
 متفٌق عهللاي . « عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  اي عْبَد اَّللَّ  ال َتُِّْن ِمثل ُفالٍن  َكاَن ُُق م الهللاَّْيَل َفرتَك قَياَم الهللاَّْيل  

هةردوويان رازى بيت طوى:  و ذ عةبدول يَى كورَى عةمرَى كورَى عاسى سودَى ذ
طوتة مس: يا عةبدول ، وةكةى بَيظةانى نةبةة، شةةظَى هةةميَى       () سودَي ثَيغةمبةرَى

 رادبوو )نظَيذ دكرن(، و رابوونا شةظَى يا هَي ى.
 

 باب استحباب طيب الكالم وطالقة الوجه عند اللقاء -88
 ضاظثيَكةفتناندابابةتىَ باشيدانانا ئاخفتنا خؤش و روى ظةكرنىَ د 

و سةةةو بةةةو  .(88)اْلج   ر  م  ن ارُ   ة چۇئ  ۆئ  ۆئ  چ ق  ال ع تع  اَل   
ٺ  چ وقال تع اَل   .[سو بو وان ب ساناهى بَيخة  ]سودان باوةران ب كَينة 

تو مرؤظةكَى  ئةطةرو   .(159)آل عمران  من ارُةچ ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ
 ه كَى دل ِرةق باى دا ذ دؤرَيت تة ظةِرةظس.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  َع  ْن ع  ِديِّ ب  ن َح  اٍُت ري  ي اَّللَّ عن    ق  ال  ق  ال رو   ل اَّللَّ  -693
ْ جيْد فَِبَِّهللِاَمٍة طَيَِِّبٍة » َْرٍة َفَمْن َْ َْ  متفٌق عهللاي .« ات َُّق ا النَّاَر َوَلْ  ِبِشقِّ 

سو ذ طوى:  ()ثَيغةمبةرَى سودَى  طوى: ()حاتةمى كورَى و ذ عةديَى 
بيت، يَى نةديت ب  ب ذى ب كةرةكَى قةسثَى  ئةطةرئاطرى )جةهنةمَي( بثارَيزن، سو 
 ئاسفتنةكا سوش و سَيرَى بيت.

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي ق   ال  والِّهللِام   ُة  -694 وع   ن أيب هُر   رة ري   ي اَّللَّ عن     أن الن   ُّ 
 متفٌق عهللاي . وه  بعض حدُ  تقدم بط ِل .« الطَّيَِِّبُة َّدَقٌة 

طةوى: و ئاسفتنةا    ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()ذ ئةبى هةورةيرة  
 ثارضةكة ذ حةديسةكَي ب متامى بورى. و ئةظة سوش و سَيرَى سةدةقةية.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو  هللاَّي   -695 ال » وع ن أيب َذٍر ري ي اَّللَّ عن    ق ال  ق  ال ِل رو  ل اَّللَّ 
اَك ِبَ ْجٍ  طهللَِايٍق  َِ  رواه مَهللاي. « حْتِقَرنَّ ِمَن اِْعُروِر َشْي اا  َوَلْ  َأْن تَ هللْاَق  أ

: ضو ذ سَيرَى ة مسطوت ()ثَيغةمبةرَى سودَى  طوى: ()ئةبى زةِرى ذ 
 تو ب رويةكَى ظةكرى بةرَى سو بدةية برايَى سو. ئةطةربضويك و كَيم نةدانة سو 
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 للمخاطب وتكريره ليفهم إذا مل يفهم إال بذلك باب استحباب بيان الكالم وإيضاحه -89
بابةتىَ باشدانانا ديارةكرنا ئاخفتنىَ بؤ يىَ بةرامبةر و دوبارةكرنا وىَ بؤ وى دا تىَ 

 ب هندىَ نةبيت تىَ نةطةهشتبيت ئةطةربطةهيت 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ك  اَن إذا َتَِّهللاِّ  ي ِبِّهللِاَم  ٍة  -696 ع  ن أن  ه ري  ي اَّللَّ عن    أن الن  ُّ 

هللاََّي َعهللَاْيِهيْ   وإذا َثالاا َحَّتَّ تُ ْفَهي َعن ُ أَعادها  ََ  َوهللاََّي عهللَاْيِهْي َثالاا. رواه البخاري.  أَت  َعهللا  قَ ْ ٍم َف
ب ئاسفتنةةةكَى  ئةطةةةر ()ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  طةةوى: ()ئةنةسةةى ذ 

 هاتبا دةس  هندةكان ئةطةرئاسفتبا سَى جاران دطوتةظة، هةتا ذَى هاتبا تَيطةه نت، و 
 س ظ دكرة وان سَى جاران.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -697 وع  ن عائش  ة ري  ي اَّللَّ عنه  ا قال     ك  ان ك  الُم رو   ل اَّللَّ 
َمُعُ . رواه أب  داود. َْ  كالماا َفْصال ُْفَهُمُ  ُكلص َمن َُ

يا ذَيكظةكرى بوو  (): ئاسفتنا ثَيغةمبةرَى سودَى طوى ()عائي ايَى ذ 
ََ دبوو تَى دطةه ت.  هةركةسَى طو

 
 باب إصغاء اجلليس حلديث جليسه الذي ليس حبرام واستنصات العالِم  -90

 والواعظ حاضِرِي جملِسِه
بابةتىَ طوهدانا روينشتى بؤ ئاخفتنا روينشتييىَ دطةل خؤ يا نةياحةرام و طوهدارى 

 خواستنا زاناى و شريةتكةرى ذ بةرهةظبووييَت ديوانا ويدا بةرهةظ
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   ع  ن َجُر  ر ب  ن عب  ِد اَّللَّ  -698 ري  ي اَّللَّ عن    ق  ال  ق  ال ِل رو   ل اَّللَّ 

ال تْرِجُع  ا بْع ِدي ُكفَّ اراا ُْب ِرُب بَ ْعُب ُِّْي » ُثَّ ق ال  « اْوتَ ْنِص ِ  النَّ اَس » وَوهللاَّي ا حجَِّة اْلَ َداع  
 متفٌق عهللاي .« رِقَاب بَ ْعٍض 

ل  (): ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى طةةوى ()عةبةةدول يى ذ جةةةريرَى كةةورَى 
حةجا ساتر سواستنَى طوتة مس: ذ سةلكى خبوازة طوهَى سو بدةنَي، ثاشى طوى: ث تى 

 بكوذن. هندةكانمس نةزظِرنةظة كارَى طاوريَي، هندةك ذ هةوة 
 

 الوعظ واالقتصاد فيه  -91
 تيَدا ناظنجيكرن )كورتكرن و نةدريَذكرن(شريةتكرن و 

)النح       ل  م       ن چ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھہ  چ ق      ال ع تع       اَل   
و ب ئاسفتنا بنةجه و موكوم و ب دةليل و ني ان و ئانكو ]و ب حيكمةى  .(125ارُة

كو ثَى بزانس تةة ب وان شةريةتان    ]و شريةتا قةنج  [ب نةرمى و ب ئاوايةكَى كارلَيكةر 
سَيرا وان دظَيت، و تة ضو مةرةمَيت دى نينس يان ذى ب قورئانَى ئةوا كو ئةةو ب سةو   

 .[كو ئيس مة  ]، بانطهلدَيرة بو رَيكا سودايَى سو [حيكمةى و شريةتكارةكا قةنج 
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ُع ٍد ريي ا -699 َْ ُرَِ ا ُك ل عن أيب واِئٍل َشِقيِق بِن َوهللَاَمَة قال  َكاَن اْبُن م َّللَّ عن   ُُ ذكِِّ
ع ِن مخَِيٍه مرة  فَ َقاَل لُ  رَُجٌل  اَي َأَن عْبِد الرَّْ ِن ل دْدُو أَنََّك ذَكَّْرتَ نَ ا ُك لَّ َُ  ْ ٍم  فق ال  أم ا ِإنَّ ُ  ََين

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ِم  ْن ذل  َك أِن أْك  َرُه أْن أِمهللاَُِّّ  ْي وِإِنِِّ أُتَ   َُّلُِّْي ِنِْ ِعظ  ِة  َكم   َا َك  اَن رو   ل اَّللَّ 
َنا. متفٌق عهللاي . ََّآَمِة عهللَاي ْ  َُ َتعهَُّدِ.« َُ َتَخ َّلَُنا »  َُ َتَخ َّلَُنا  ا ََماَفَة ال

و ذ ئةبى وائل، شةفيقَى كورَى سةلةمةى، طةوى: ئةينب مةسةعودى هةةمى ثَيةنج      
بابَى عةبدولرةمحانى مة حةز يا طوى:  رةكَى دةرس بو مة دطوى، زةالمةكىشةمبان جا

دكر تة هةرؤذ دةرس بو مة طوتبا، طوى: ب راستى ت تَى مس ذ هندَى ددةتة ثاش، مس 
بو هةوة ضَيكةم، و ب راستى ئةز ضاظدَيرييا هةوة ب دةرسَى دكةم،  بَيزاريَينةظَيت ئةز 

مةة  ، ترسةا هنةدَى بَيةزارى    ضةاظدَيرييا مةة ثةَى دكةر     ()هةروةكى ثَيغةمبةرَى سةودَى  
 بطريت.

َّهللاِّ  ُع  -700 عن أيب اْلَيقظان َعمَّار بن ايور ريي اَّللَّ عنهما قال  ِعْعُ  رو ل اَّللَّ 
ْطِبتِ     ِم نَّ  ٌة ِم  ْن فقِه  ِ . فَ  َأِطيهللا ا الصَّ  الَة  » َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ُق   ل   ُِ إنَّ طُ   َل ّ  الِة الرَُّج  ِل  َوِقص  ر 

  رواه مَهللاي.« َوَأْقِصروا اْلُْطبَة 
 مبيي مفت حة  ُث ازة مَِّ رة  ُث ن ن مشددة  أْي  عالمة َدالٌَّة عهللا  ِفْقِهِ .«  نٌَّة مِ » 

و ذ ئةبى يةقزانى، عةممارَى كورَى ياسرى، سودَى ذ هةردوويان رازى بيت طوى: 
ةالمى و كورتييا دطوى: ب راستى درَيذييا نظَيذا ز ()مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو 

 كةن.بتَيطةه تنا ويية، ظَيؤا نظَيذَى درَيذكةن و سوتبَى كورى  سوتبا وى ني انا
َص هللَاِميِِّ ري ي اَّللَّ عن   ق ال   -701 َة بِن اْلِّي ال َّ هللاِّ  َم ن رو  ل » عن ُمعاُو بينم ا أَِ أ

َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  إْذ عطَه رُجٌل ِمْن الَقْ ِم فَ ُقهللاُ   ُْرَ َُك اَّللَّ  فَ َرم اِن ال ق  م نبص ارِهْي  اَّللَّ 
فقهللا   وا ثِّل ُأمََّياه ما شأنِّي تنظرون إِلَّ   فجعهللا ا ُبرب ن وُدُهي عهللا  أفخاذهي فهللاما رأُتهي 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  فَب ايب ُه َ  وُأمِّ ي  َم ا رَأَُْ ُ   ُت نِن لِِّن و ِّ   فَ هللَامَّ ا ّ هللا  رو  ل اَّللَّ  َُُصمِِّ

ِإنَّ َه ِذِه » ََن تَ ْعهللِايماا ِمْن   فَ َ اَّللَّ ما َكَهرَِن وال َي َرَبِن َوال َش َتَمِن  ق ال  ُمَعهللاِّماا قَ ْبهللا  َوال بَ ْعَده َأحْ 
ِبيُح والتَِِّّْبرُي  وق َراَءُة اْلُق رآِن  َْ َا ِهَي التَّ أو كم ا « الصَّالَة ال َُْصهللُاُح فيها َشيُء ِمْن َكالِم النَّاِس  ِإَّنَّ

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَوهللاَّي. قهللا   اي رو ل اَّللَّ  إِن حدُ  عْهٍد َلاِههللاية  وقْد جاَء اَّللَّ  قال رو ل اَّللَّ 
وَن  ق ال  « فَ ال َْتِتِ ْي » ِنإِلْوالِم  وِإنَّ ِمنَّا رجاالا أيَُْت َن اْلُِّهَّ اَن   ق ال   قهللا    َوِمنَّ ا رج ال َُ َتط ريَّ

ن َُّهْي » ُّدورِِهي  َفال ُُصدَّ  مَهللاي. رواه« َذاَك َشْيء جَيِدونَ  ا 
 أْي ما  َرِن.« ما َكَهرِن » ببي الثاِء اُِثهللاثة  اُِِصيبة َوالَفجيعة. « الثصِّْل » 

نظَيذ دطةل  دةمةكَى مس: طوى ()سولةمى ذ موعاوييةيَى كورَى حةكةمَى 
زةالمةك بَيهنذى مس طوتَى سودَى رةمحَى ب تة ببةةى،   ()ثَيغةمبةرَى سودَى دكر 

هةميان ضاظَيت سو زيقكرنة مس، مس طوى: وةى بو دايكا مس ذ بةر نةمانا مس ب راستى 
ئةز هي ك ضوم، هةوة سَيرة هويس بةرَى سو ددةنة مس؟  دةستَيت سو ب رانَيةت سةو   

دةنةط بةووم، و دةمةَى    مس ديتى ذ مةس دسةوازن بةَى دةنةط بةبم، ئةةز بةَى         دةمَيدادان، 
دومياهيك ئيناى ة دايك و بابَيت مس طةورى وى   ب نظَيذا سو  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
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نة بةرى وى و نة ث تى وى وةكةى وى نةديتينةة، ئةةز ب سةودَى      ضو ماموستابس، مس 
كةم، نة ئةز ثاشظة برم و نة ل مس دا و نةة سةبةةر طوتنةة مةس ة طةوى: ب راسةتى ظةَى         

ة ت تةك ذ ئاسفتنا سةلكى بَيتة دناظدا، بةس سودَى ثاككرن و سودَى نظَيذَى نةدورست
طوتى مس طوى: يا  ()مةزنكرن و قورئان سواندنة. يان هةروةكى ثَيغةمبةرَى سودَى 

ثَيغةمبةرَى سودَى ئةز نَيزيك يَى موسلمان بوويم و نَيزيكى نةزانينَى مة و سودَى ئةظ 
نة دةس سَيظزانكان، طوى: نةضة دةس وان، مس زةالم ذ مة دهَي كئيس مة ئينا و هندة

ت تان دبينس، طوى: ئةو ت ةتةكَى بةَى    كطوى: و هندةك ذ مة بَى وةغةريا سو ذ هندة
ََ سودا دبينس ب  ئةو وان ) دبيةنس( ذ   رةشةبينيا ئةةو بَيوةغةةرى و    ئانكوراستيية د د

 كارَى وان دظَيت نةدةتة ثاش )ضونكى تةشائوم يا حةرامة(.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -702 َة ري  ي اَّللَّ عن    ق  ال  َوعظَنَ  ا رو   ل اَّللَّ  وع  ن الِع  ْرنِ ب  ن َو  اُر
ِمْنه ا الُعيُ  ن َوذََك َر اْل ِدَُ   َوق ْد َو بق ِبَِّمالِ ِ  ا نب  َوِجهللاَ ْ  ِمنْه ا الُقهللاُ  ب. َوَذرِفَ  ْ وَوهللاَّي َمْ ِعَظةا 

 َِ َصنَِّة  وذََكْر ِْمذيَّ قال إن  حدُ  حٌَن ّحيٌح.اَمر نُِحاَفظِة عهللا  ال   َأنَّ الرتِّ
شريةى  :()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ساريية ذ ئةبى عريبازَى كورَى 

و وةعزةكَى كارتَيكةر ل مة كر دل بو ترسيان و رؤندك بو هاتنةة سةوارَي، و حةةديس    
بنَيرة  ()رى ةب ثارَيزيا رَيكا ثَيغةمب فةرمانكرنطوى، و متاميا حةديسَى د بابةتَى 

 .157حةديسا ذمارة 
 

 باب الوقار والسكينة -92
 بابةتىَ ريَز و روميةتى و نةرم و سةرخؤييَ

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ  ۆ  ۆ  چ ق                     ال ع تع                     اَل  

 [يَيةت دورسةت    ]و بةندةيَيت سةودايَى دلوظةان    .(63)الفرق ان چۈ  ۈ  ٴۇ  
 ]ئةون، ئةوَيت ب ئةدةب و بَى مةزنايى، ل سةر ئةردى برَيظة دضس، و ئةطةر نةزانان 

ئاسافنت، ئاسفتنةكا وةسا دبَيذن ذ طونةهَى ب س مةى بةس، و وةكةى وان ب    [ب رةقى 
 رةقى وان نائاسَيظس.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي    -703 ِ  وَو  هللاَّي وع  ن عائش  ة ري  ي اَّللَّ عنه  ا قال     َم  ا رَأَُْ  ُ  رو   ل اَّللَّ 
ََُّي. متفٌق عهللاي . ََ اتُ   ِإَّنَّا كاَن َُ تَ َب َِ َتْجِمعاا َقخص َياِحِّاا حَّتَّ تُرى ِمن   َْ  ُم

َاٍة  وِهي الهللاَُّحمة اليت ا أْقص  َوْقِ  اْلَفِي.« الهللاََّهَ او »  َِ  َعْن 

ضةو جةار نةديتيةة     (): مةس ثَيغةمبةةرَى سةودَى    طوى ()عائي ايَى ذ 
ََ بةةس   ئانكوبةردابيتة كةنى ) زَيدة كةنى بيت( هةتا ثانكا دةظَى وى دةركةفتبيت بة

 دطرنذى.
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وةكى  يَنة نظيَذىَ و زانينىَ و ييَتهبابةتىَ يا باش ئةوة رةحةت و ب ريَز و روميةت ب
 وان ذ ثةرستنان

و  .(32)اْل        ِ چٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      چ ق        ال ع تع        اَل  
مةزن بدانيت، وةكى ئةمر ثَى هاتى،  [رَى و ني انَيت دينَى  ]هةركةسَى ئةمرَيت سودَى 

 [و مةزن وةرطرتنا ئةمرَيت سودَى يةان قوربةانى   ئانكو ]ب جه بكةى، ب راستى ئةظة 
 ني انا ذ سودَى ترسيانا دالنة.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُق ل   -704 رة ريي اَّللَّ عن  قال  ععُ  رو ل اَّللَّ  وعن أيب هُر
ََّ ِِّيَنة  َفم ا »  ُْْش  َن  وَعهللاَ يِّي ال ُت َه ا َوأَنُ تْي  َُ َْ َعْ َن  وَأ إذا ُأِقيَمِ  الصَّ الة  فَ ال ََتُْت َه ا وأنْ  ُتْي َت

ْص ا  َأْدرَْكُتيْ   متفٌق عهللاي .« َفَصهللاص ا  َوَما فَاَتُِّْي فََأ
دطوى:  ()مس كول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو  طوى: ()هورةيرة ذ ئةبى 

دةست ب نظَيذَى هاتة كرن، نةهَينة نظَيذَى و هويس بكةنة غار يان ب لةز بهَيس،  ئةطةر
ََ نةرم وةرنَى و يَيت  بكةةن، و يةا ذ هةةوة ضةو     سةر سو بس، يةا هةويس طةه ةتنَى    ل بة

 متامكةن.
 «.فَإنَّ أحدَُكْي إذا كاَن ُعِمُد إَل الصالِة فَ ُهَ  ا ّالٍة » زاد مَهللاي ا رواُة ل    

ذ هةةوة قةسةتا    ىئَيكة ئةطةةر  سودا زَيدةكرية: ب راستى  ظةطَيرةكاو موسلمى د 
 نظَيذَى كر ئةو يَى د نظَيذَيدا )ظَيؤا بوضى دَى لةزَى كةى(.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َُ   ْ َم وع  ن  -705 اب  ن عب  اس ري  ي اَّللَّ عنهم  ا أَنَّ  ُ  َدفَ  َن َم  َن الن  ُّ 
ََ  ْ ِطِ   َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو هللاَّي َورَاءه زَْج راا َش دُداا َوَي  ْرنا َوّ ْ اتا لإِلب ِل  فََأش ار ِب ََ من الن ُّ  عَرفَ َة َف

ََّ  ِِّيَنِة فَ  ِإنَّ الْ  رِبَّ لَ  ْيَه ِنإِلَُب  اِع  أَُ صَه  ا النَّ  اُس َعهللاَ  ْيُِّيْ » ِإلَ  ْيِهْي وق  ال   رواه البخ  اري  وروى « ِنل
 مَهللاي بعب .

 ِبباد معجمٍة قهللابها ايء وازة مَِّ رة  َوُهَ   اإِلْوَراُع.« َواإِلَُباُع » الطَّاَعُة. «  اْلربص » 
دطةةةل رؤذا عةةةرةفَى ئةةةو  رازى بيةةتو ذ ئةةينب عةباسةةى سةةودَى ذ هةةةردوويان  

ََ كضو، ثالدانةكا ب هَيز و ثَي () بةرىثَيغةم دادان و دةنطَى حَي رتان ل ث ت سو طو
بوو، بةرَى قامضيا سو دا وان و طوى: طةَ سةلكى ل سةةر سةو بةس )رةحةةى وةرن( ب     

 راستى سَير نة ب لةزكرنَيية.
 

 باب إكرام الضيف -94
 بابةتىَ قةدرطرتنا ميَظانى
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ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ قال ع تعاَل  

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

ئةرَى بةحسَى مَيظانَيت ئيلاهيمى ئةوَيت قةدرطران،   .(27_24رايو ا)الذچېئ
ضوينة دةظ، و س ظ كرييَن، س ظ ل وان ظةطَيِرا و طوى: هويس د  دةمَيطةه تيية تة. 

ََ و [ئةز هةوة نانياسم  ]نةنياسس  . ظَيؤا ب لةز و بَى مَيظان ثَى حبةسس، ضو ملَى ما
وقال ئينا. و نَيزيكى وان كر، و طوى: ما هويس ناسون؟.  [براشتى  ]طولكةكَى قةلةو 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ                 ہ  ہھ  ھ  ھ      ھ  ے  ے  چ تعاَل   

 دةمَي]  .(78ه د )چۓ  ۓڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   
 طه وان هنطَى بةرى و ،لوطى  دةظ هاتنة بلةز [ زانى وى مَيظانَيت ب وى ملةتَى

 ب ئةظة و هاتس، بلةز هندَى ذبةر دبوون، زةالمان تالوقةتى ] دكرن )ثويضاتى(َيفىر
 مس ملةتَى هةى وان، طوتة لوطى ئينا ،[ بكةن شةرم ثَى وان، بةرضاظَيت نةهاتة كرَيتى
 مَيظانَيت د مس و برتسس سودَى ذ ظَيؤا ثاقذترن، مَيظانان ظان ذ هةوة بو هةوة ذنكَيت ئةظة
 .نينة؟  هةوةدا ناظ د ئاقل ب و تَيطةه تى كةسَى ما ئةرَى نةكةن، شةرمزاز مندا

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  -706 َم  ْن ك  اَن » وَو  هللاَّي ق  ال   وع  ن أيب هُر  رة ري  ي اَّللَّ عن    أنَّ النَّ  َُّّ 
ِر فهللايِصْل َرِ َ ُ   َوَم ْن   ِِ ِر فَ هللْاُيِّرِْم َييَفُ   َوَمْن َكاَن ُُؤِمُن ِنَّللَّ والَي م ار ِِ َك اَن ُُؤمُن ِنَّللَّ والَي ِم ار

رْياا َأْو لَيْصُمْ   َِ ِر فَ هللْاَيقْل  ِِ   متفٌق عهللاي .« ُؤِمُن ِنَّللَّ َواليْ ِم ار
طوى: يَى باوةرى ب سودَى  () : ثَيغةمبةرىطوى ()ئةبى هورةيرة و ذ 

و رؤذا قيامةتَى هةبيت ب  قةدرَى مَيظانَى سو بطريت، و يَى باوةرى ب سةودَى و رؤذا  
قيامةتَى هةبيت ب  دطةل مرؤظَيت سو يَى بةاش بيةت و يةَى بةاوةرى ب سةودَى و رؤذا      

 قيامةتَى هةبيت ب  ئاسفتنا سَيرَى بَيذيت يان سو بَى دةنط بكةى.
ع ُ  رو  ل اَّللَّ وعن أيب  -707 َ ُهللاِد ب ن عم رو اْلَُزاِع يِِّ ري ي اَّللَّ عن   ق ال  عَِ ُِ ُشَرُْح 

ِر فَ هللْاُيِّرْم َييَفُ  َجائَِزَتُ  » َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُق ل   ِِ قال ا  وما « َمْن كان ُؤِمُن ِنَّللَّ واليْ ِم ار
هللَاُت ُ » َجائَِزتُُ  اي رو ل اَّللَّ   قال   َّ َدَقة َُ ُم  َولَي ْ ِم  فم ا ك ان َورَاَء ذل َك فه    . والبِّ َياَفُة َثالثَ ُة َأايَّ

 متفٌق عهللاي .« عهللاي  
مةس   طةوى:  ()سوزاعى سووةيلدَي كورَي عةمرى يَي شورةةَى و ذ ئةبى 

دطوى: يَى باوةرى ب سودَى و رؤذا قيامةتَى هةبيت  ()طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو 
ب  قةدرَى سةالتَى مَيظانَى سو بطريت. طوتس: يا ثَيغةمبةرَى سودَى سةالتَى وى ضية؟ 

 طوى: شةظةك و رؤذةكس، و مَيظاندارى سَى رؤذن، ضيا ذ وَى زَيدةبوو سةدةقةية.
ي ِ  ح َّت ُُ ْؤِاَ ُ  ال ِْحلص ِلُمَ هللاٍي أن ُُِق يي عن د أ» وا رواٍُة َِهللاي   ِِ » . ق ال ا  اي رو  ل اَّللَّ

  «.ُُِقيُي ِعْنَدُه َوال َشيَء َلُ  َُ ْقرُِِ  ِبِ  » وَكْي  ُُ ْؤِاُُ    قال  
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موسلميدا: بو موسلمانى نةدورستة هند مبينيتة دةس برايَى سةو   ظةطَيرةكاو د 
هكار كةى؟ طوى: دَى هةتا طونةهكار بكةى، طوتس: يا ثَيغةمبةرَى سودَى ضاوا دَى طونة

مينيتة دةس و وى ضو نينة قةدرَى وى ثَى بطريت. )ظَيؤةا دَى كةظيتةة شةةرمَى دبيةت     
 دةينى بكةى يان نةكاميا وى بكةى هوسا دَى كةظيتة د طونةهَيدا(.
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 باب استحباب التبشري والتهنئة باخلري  -95
 بابةتىَ باشيدانانا مزطيين دانىَ و ثريؤزكرنيَ

)الزم   ر  م   ن چ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھچ ق   ال ع تع   اَل  
ظَيؤا مزطينييَى بدة بةندةيَيت مةس. ئةةوَيت طةول ئاسفتنةان دبةس و ل       .(18و 17ارُ ة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ وق  ال تع  اَل   دويةةة ياضةةَيرت دضةةس.

سةةةودايَى وان مزطينييةةةَى ب دلوظةةةانييَى ذ دةظ سةةةو، و ب    .(21 ت ب   ة)الچپ  ڀ  
ٺ  چ  وق ال تع اَل  رازيبوونَى و بةحةشتَيت بو وان سوشى تَيةدا بةةردةام، ددةتةَي.   

و مزطينييا وَى بةحةشتَى ل هةوة . (30)فصهللا   من ارُةچٺ    ٺ  ٿ           ٿ  
    ۈئ  ېئچ  وق     ال تع     اَل  بيةةةةةت ئةةةةةةوا ثةةةةةةميان بةةةةةو هةةةةةةوة ثةةةةةَى هةةةةةاتى دان. 

وقال ت اىل:  ئينا مة مزطينى ب كوِرةكَى نةرم و حةليم دايَي.. (101)الص افاو چېئ
 ] مة هنارتييَيت راستى ب و. (69)ه د  من ارُ ةچڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ 
ىئ  ی   ی  چوقاال ت ااىل:    ئيلاهيمى. دةظ هاتنة مزطينيظة ب [ ملياكةتس كو

 يةةةا ذثَيظةةةة ئيلاهيمةةةى كابانييةةةا و .(71)ه    د چی  ی      جئ  حئ  مئ      ىئ  
 كةو  هنةدىَ  كةةيفا  ذ ذى يةان  ئيلاهيم، ترسا نةمانا كةيفا ذ ] كةنى ئينا بوو، راوةستيايى

 مةة  و دايةَي،  ئيسةحاقى  بوونةا  ب مزطينى مة ظَيؤا ،[ سو جزايَى طةهيتة دَى لوطى ملةتَى
ٿ  ٿ  چ وق ال تع اَل  يةعقووبةة.  كو هةبيت كوِرةك ئيسحاقى دَى دايَى مزطينى

ظَيؤةا ملياكةةتان    .(39)آل عمران  من ارُ ةچٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   
طةةازيكرَي، و ئةةةو ل سةةةر نظَيةةذَى يةةَى راوةسةةتيايى بةةوو د ميحرابَيةةدا، طةةوتيَن: سةةودَى    

وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ وقال ت اىل:  مزطينييا يةحيايى ددةتة تة.

د وَى طاظَيدا ملياكةتان طوى: مةريةمَى ب   .(45)آل عمران  م ن ارُ ةچېئ  ېئ  ېئ     
ددةتة تة، ناظَى وى مةسيحة  [كو عيسا بوو  ]راستى سودَى مزطينييَى ب ثةيظةكا سو 

 . و يَى ثريؤزة(ئانكو)
وارايو ا الباب كثرية معهللا مة . وأما اَحادُ  فِّثرية ج دا وه ي مش ه رة ا الص حيح 

 . منها  
و ئاشةكرانة، و حةةديس زَيةدة طةلةةكس و يَيةت       و ئايةى د ظى بابةتيدا طةلةةكس 

 ئاشكرانة د سةحيحَيدا، ذ وان:
قال أَب  ُمَعاِوَُة عبِد اَّللَّ ب ن أيب َأْوا ري ي اَّللَّ  -708 عن أيب ِإبراهيَي َوُُ َقاُل أب  ُممد ُو

ِدجَيَة  ري ي اَّللَّ عنه ا  َِ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َبشََّر  بِبْي ٍ  ا اْلنَّ ِة ِم ْن َقَص ٍب   عن  َأنَّ رو ل اَّللَّ 
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َّخَب ِفي  وال َنصب. متفٌق عهللاي . الصِّ ياُح « والصَّخُب » ُهنا  الهللاصْؤُلؤ اُِج ُر. « اْلَقصُب »  ال
  التعُب.«  َوالنََّصُب »والهللاََّغُخ. 

ذ ئةبى ئيلاهيم و دبَيذن ئةبو موحةممةد و دبَيذن ئةبو موعاوية عةبدول يَى 
مزطينَى ب مالةةكا ذ لوئلةوئَى    ()سودَى ثَيغةمبةرَى  ()كورَى ئةبى ئةوفاى 

 و قةرةبال  تَيداية نة وةستيان. نة قيذى ()سلولة د بةحةشتَيدا دا سةدجيايَى 
َرَد فقال  َْلَزَمنَّ وعن أيب م و  اَشعريِّ ريي  -709 َِ اَّللَّ عن   أَنَُّ  َت يَّأَ ا بيتِ   ُثَّ 

َّ هللاِّ   ََ َأَل َع ن النَّ ُِّّ  ِجَد  َف َْ َِ ُك َننَّ مَعُ  ُْ ِمي هذا  فجاَء ا َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َو رو ل اَّللَّ 
َِ  َل ب  ْ  َر أُر  ٍه عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي فَق  اُل ا  َوجَّ  َ  هُهنَ  ا  ق  ال  َفَخَرْج  ُ  عَ  هللا    أَثَ  رِِه َأو  َأُل عْن  ُ   ح  َّتَّ َد

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي حاجَتُ  وَت يََّأ  فُقْمُ  ِإلَْيِ   فإذا  ُ  ِعْنَد اْلباب حَّتَّ َقَب  رو ُل اَّللَّ  َْ فجهللَا
ر  فََ هللاَّْمُ  َعهللَاْي ِ  ُه  َقْد جهللَاه عهللا  ب ر َأُره  وَت وَخ قفََّها  وَكَشَ  عْن و اقَ ْيِ  ودالاَ ا ا الِب ِ 

 ُثَّ اْنَصرفْ .
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي اليْ م.   ُ  ِعند الباب فَ ُقهللا   َُك َننَّ بَ  َّاب رُو ِل اَّللَّ  َْ  فَجهللا

ُ عن  فدَفن الباب فُقهللْاُ   مْن َهَذا   فَ َقاَل  أَبُ  بٍِّر  َفقهللْا   عهللا   َفجاَء أَبُ  َبٍِّْر ريي اَّللَّ
َتْأِذن  َفق ال   َْ « ائْ َذْن لَ   وبشِّ ْره نْلنَّ ِة » ِرْوهللِاك  ُثَّ َذَهْبُ  فَ ُقهللاُ   اي رُو ل اَّللَّ هَذا أَبُ  َبٍِّْر ُ

ُِْل ورُو ُل اَّللَّ ُُبشِّ ُرَك ِنْلن ِة  ف دِل أَبُ   َبِّْ ٍر ح َّتَّ جهللاَ ه ع ْن فََأقْ بَ هللْاُ  حَّتَّ قهللا  َيب بِّرٍ    اْد
َّ هللاِّ  عُ  َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي مَعُ  ا الُق ِّ  وَدَلَّ رِْجهللَاْيِ  ا البِ ِر كم ا ّ َنَن َرُو  ُل ع   َِينِي النُِّّ 

هللْاحُق ِن  فُقهللْا ُ   َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  وَكَش  عْن و اقْيِ   ُثَّ رََجْع  َْ ُ   وق د ترَك ُ  أَِ ي ُت ي أُ ُو ُ  وجهللا
رْياا أْيِو ِبِ .  إْن ُُرِِد اَّللَّ ِبُفالنٍ  َِ اُه  َِ ُد َأ  ُُُر

فَ  ِإذا ِإنَْ  اٌن ْح  رُِِّك الب  اب  فُقهللا     م  ْن َه  َذا   َفق  ال  ُعَم  ُر ب  ُن اْلطَّ  اِب  فُقهللْا  ُ   عهللا       
َّهللاِّ  َتْأِذُن   ِرْوهللِاك  ُثَّ جْ ُ  إَل َرُو ِل اَّللَِّ  َْ هللاَّْمُ  عهللاْيِ  وقُ هللْاُ   هَذا ُعمُر َُ   عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  فََ

َّ هللاِّ  عُ « اْئذْن َلُ  وبشِّْرُه ِنْلَنَِّة » فَ َقاَل   َفِجْ ُ  عمر  فَ ُقهللْاُ   َأِذَن ُأدِ ْل َوُُبشِّ ُرَك َرُو  ُل اَّللَِّ 
َِل فَجهللَاَه َم نَ  َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ا الُق  ِّ َع ْن َُ ارِِه وَدَلَّ  َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ِنْلَنَِّة  َفَد رُو  ل اَّللَِّ 

اُه أْيو ِبِ . َِ رْياا ُْعِن َأ َِ ُ  فَ ُقهللْا   إن ُُرِِد اَّللَّ ِبفالٍن  َْ  رِْجهللَاْيِ  ا الِبْ ر  ُثَّ رجْعُ  َفجهللَا
عف  اَن. َفقهللْا  ُ   َعهللا     فج  اء إنَْ  اٌن فح  رَك الب  اب فُقهللْا  ُ   َم  ْن ه  َذا   فَق  ال  ُعْثم  اُن ب  نُ   

ربْتُ    فَ َق  اَل   ِْ َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  فَْأ ائْ  َذن لَ  ُ  وَبشِّ  ْرُه ِنْلَنَّ  ِة َم  َن بَ هللْا   ى » رْو  هللِاَك  وجْ   ُ  النَّ  َُّّ 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ِنْلَنَِّة َمنَ « ُتصيُبُ   بَ هللْاَ ى ُتصيُبَك   َفجْ ُ  فَ ُقهللاُ   اْدِْل َوُُبشُِّرَك رُو ُل اَّللَّ 

ََ يَِّب  فََأوَّْلُته ا  ُِ ِر. قَ اَل َو ِعيُد ب ُن ا ِِ َُ  َفَجهللَاه ُوجاَهُهْي ِمَن الشَّقِّ ار َِل فَ َ َجد الُق َّ َقْد ُمهللِا َفَد
 قُ ُب رهْي. متفٌق عهللاي .

ف تِح ه   ب«  بِْ  ر أُر ٍه » بفتِح ال اِو وتشدُِد اْليِي  َأْي  ت جَّ َ . وق ل    « وجََّ  » ق ل   
ِونٌي مهمهللاٌة  وه  مصروٌر  ومنهْي مْن ¢َِّ اِمزِة وكَِر الراِء  وبْعَدها ايء مثَناٌة ِمن حت  واِكَنٌة  ُثُ 

« َعهللا  ِرْوهللِاك » ببي القار وتشدُِد الفاء  ُهَ  اِْبِنص حْ َل الِبْ ِر. ق ل   « والُق ص » مَنن ّْرَفُ . 
  ْي  اْرُفْق.بَِّر الراِء عهللا  اِشه ر  وقيل بفتحها  أَ 
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دةستنظَيذا سو ل مةال شوي ةت، ثاشةى     وى () ذ ئةبى موسايَى ئةشعةرى
م و ظَى رؤذا سو هةميَى دَى  ()دةركةفت و طوى: ئةز دَى دطةل ثَيغةمبةرَى سودَى 

طةوتس: هوسةا يةَى     ()ل دةس وى م، هاتة مزطةفتَى ثسيارا ثَيغةمبةرَى سةودَى كةر   
دويا ويرا ضوم و مس ثسيارا وى دكر، هةتا ضوية سةر بريا ئةريس، ل ضوى، طوى: ئةز 

دةستنظَيذا سو سوشكرى،  ()ئةز روين تمة دةس دةرطةهى، هةتا ثَيغةمبةرَى سودَى 
و دةستنظَيذا سو شوي تى، ئةز رابووم ضومة دةس، ئةو روين تة سةر نيظةةكا دوشةكَى   

دا بةردان، مس س ظ كرَى ثاشى ئةز دؤرماندؤرى بريَي، و لنطَيت سو رويسكرن و د بريَي
دةس دةرطةةةهى روين ةةتم، مةةس طةةوى: ئةةةظرؤ ئةةةز دَى مبةةة دةرطةةةهظانَى  ل ضةةوم. ئةةةز 

ى دةرطةه ثالدا، مس طوى كيية طوى ها (). ئةبو بةكر ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
 ()، ثاشى ئةز ضوم مس طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى سو بطرةئةبو بةكرة، مس طوى: 

ةبو بةكرة دةستويريَى دسوازيت، ئينةا طةوى: دةسةتوريا وى بةدة، و مزطينةَى ب      ئةظة ئ
بةحةشتَى بدَي. ئةز هامت حةتا مس طوتة ئةبو بةكرى: ب ذؤركةظة، ثَيغةمبةرَى سودَى 

رةسةَى راسةتَى يةَى     هاتةة مزطينيَى ب بةحةشتَى ددةتة تةة، ئةةبو بةةكر ب ذؤر كةةفت،     
روين تية سةوارَى و ثَيةت سةو د بريَيةدا بةردانةة       ثَيغةمبةرَى سودَى ل سةر لَيظا بريَى
كةرى و لنطَيةت سةو رويسةكرن، ثاشةى ئةةز        ()سوارَى هةروةكى ثَيغةمبةرَى سودَى 

زظريم و روين تم، و مس برايَى سو هَي بوو دةستظَيذا سو ب وى و بطةهيتة مس، مةس  
ا وى برايَى ويية ة دَى ظَى طاظَى ئينيت. مس مةرةمسودَى سَير بو ظيابيت ة  ئةطةرطوى: 

هنديت مرؤظةك يَى دةرطةهى دلظلظينيت، مس طوى: ئةظة كيية؟ طوى: عومةرَى كورَى 
س ظكرة مس  ثَيغةمبةرَى سودَى ة دةس، ثاشى ئةز ضومسو بطرةسةتتابيية مس طوى: 

زيت، ئينا ئةظة عومةرة دةستويريَى دسوا ()طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى سةر ومس 
طةةوى: دةسةةتوريا وى بةةدة، و مزطينةةَى ب بةحةشةةتَى بةةدَي. ئةةةز هةةامت حةةةتا مةةس طوتةةة  
عومةرى: ب ذؤركةظة، و ثَيغةمبةرَى سودَى مزطينيَى ب بةحةشتَى ددةتة تة، عومةر ب 

رةسةَى ضةةثَى يةَى ثَيغةمبةةرَى سةودَى ل سةةر لَيظةا بةريَى روين ةتية           هاتةذؤر كةفت، 
مةس طةوى:   ارَي، ثاشى ئةز زظةريم و روين ةتم،   َيدا بةردانة سوسوارَى و ثَيت سو د بري

ا وى برايَى ويية ة دَى ظَى طاظَى ئينيت. مرؤظةك مةرةمسودَى سَير بو ظيابيت ة  ئةطةر
هاى دةرطةه لظلظاند مس طوى: ئةظة كيية؟ طوى: عومسانَى كورَى عةفانيية مةس طةوى:   

طوتَي، ئينا طوى: دةستويريا وى مس  () سو بطرة، ثاشى ئةز ضومة دةس ثَيغةمبةرى
بدة، و مزطينَى ب بةحةشتَى بدَى دطةل بةاليةكَى دَى ب سةةرى هَيةت. ئةةز هةامت مةس      

مزطينيَى ب بةحةشتَى ددةتة تة دطةل  ()طوتَي: ب ذؤركةظة، و ثَيغةمبةرَى سودَى 
 ذىتة بةاليةكَى دَى ب سةرَى تة هَيت، ب ذؤر كةفت، ديت دوشكَى دؤرمةندؤر بريَى يَى 

بووى ئينا بةرامبةرى وان روين تة سةوارَي. سةةعيدَى كةورَى موسةةيبى طةوى: مةس ب       
بةرامبةرى ئَيك و جهَى هةةميان ل ئَيةك   ل طورَيت وان يَيت  ئانكوطورَيت وان راظةكر )

 جه نةكر(.
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ٍِْفِظ الباب َوِفيها » وزاد ا رواٍُة     َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َأنَّ ُعْثم اَن  وأَمرِن رو ُل اَّللَّ 
تَعاُن. َْ ُِ   ِحنَي بشَّرُه ِ َد اَّللَّ تعاَل  ُثَّ قَال  اَّللَّ ا

فةةةرمانا مةس كةةر ئةةز دةرطةةةهى    (): و ثَيغةمبةةةرَى سةودَى  ظةطَيرةكَيةدا و د 
سودَى كر، ثاشى طوى:  سوثاسيا،  ىعومسان دةمَى مزطينى دايةبثارَيزم، و تَيدا هاتية: 
 سودَى هاريكار بيت.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -710 وع  ْن أيب هُر  رة ري  ي اَّللَّ عن  ُ  ق  ال  ُكنَّ  ا قُ ُع   داا َح  ْ َل رو   ل اَّللَّ 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ِم ْن  وَوهللاَّي  َومَعَنا أَبُ  بٍِّْر وُعَم ُر ري ي اَّللَّ عنهم ا ا نَ َف ر  َفق اَم َرُو  ُل اَّللَِّ 

ِش   َِ نَ  ا و ينا َأْن ُُ ْقَتطَ  َن ُدونَن  ا َوَفزِْعنَ  ا فُقمن  ا  َفُِّْن  ُ  َأوِّل م  ن فَ  زِع. َفَخَرْج  ُ  ب  نِي َأْظُه  رِِ فَأَْبطَ  َأ عهللَاي ْ
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  ح  َّت أَتَ ْي  ُ  َحاِئط  اا ل َْنَص  اِر لِب  ِن النَّجَّ  اِر  فَ  ُدْرُو بِ  ِ  َه  ْل  أَبْتغ  ي رُو   ل اَّللَِّ 

ارَِج َأِجُد َلُ  ننا   فهللَاْي َأِجْد  فإَذا ربيٌن ُدْ  َِ والرَّبيُن  اْلَْدَوُل الصَّغرُي  ُُِل ا جْ ر َحاِئخ ِمْن بِ ٍر 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي.  فاحَتفْزُو  فَدِهللْاُ  َعهللا  رُو ِل اَّللَِّ 

رة   » فقال   قهللا ُ   ُكْن َ  بَ  نْيَ « م ا َش أُنك » فَ ُقهللْاُ   نَ َعْي اَي رُو َل اَّللَِّ  ق ال  « أَب  ُهُر
َنا  َفَخِشيَنا َأْن تُ َقتطَن ُدونَنا  فَفزعَنا  َفُِّْنُ  َأوََّل مْن َفزَع فأَتَ ْيُ  ه َذا  َظْهَرُْ َنا فُقْمَ  فَأََبطْأَو عهللَاي ْ

 اْلاِئَخ  فَاْحتَ َفْزُو َكَما َْحَْتِفُز الثَّعهللاُب  َوهؤالِء النَّاُس َورَائي.
رة » فَ َقاَل   ْذَهْب بِنَ ْعهللَاي هاتَ نْيِ  َفمْن لقيَ  ِمْن َورَاِء ا» وَأعطَاِن نَ ْعهللَاْيِ  فَ َقال  « اَي َأن هُر

تَ ْيقناا  ا َقهللاُبُ   فَ َبشِّْرُه نْلنَِّة  َْ ُ ُم وذََكَر اْل ِدَُ  بُط لِ ِ   رواه « َهذا اْلاِئخ َُْشَهُد َأْن ال إلِ  إالَّ اَّللَّ
 مَهللاي. 

ََّ   رُه ا اْلَ   ِدُِ . وق لُ      َم   ا فَ الن َّْه   ُر الصَّ   ِغرُي  َوُه   َ  اْل   ْدَوُل بف   تح اْل   يي كَ « الرَّبي   ُن » 
ُِ ُل. « اْحتَ َفْزو »  روَي نلرَّاِء ونلزَّاي  ومعناُه نلزاي  َتَباَِمُْ  وتَصاَغْرُو َحَّتَّ َأْمََِّنِن الدص

يَيةت   ()دةس ثَيغةمبةةرَى سةودَى   ل طةوى: ئةةم    ()هورةيرة ذ ئةبى 
دطةل ضةند مرؤظان  رازى بيتعومةر سودَى ذ هةردوويان ئةبو بةكر و روين تى بويس 

ايس يد ناظ مةدا رابوو و طَيرؤ بوو، ئةم ترسي ()دطةل مة بوون، ثَيغةمبةرَى سودَى 
نةسوشيةك ب سةةرى هاتبيةت، ب لةةز و ب تةرس ئةةم رابةوويس، و ئةةز بةةرى هةةميا          

بطةريَيم، هةتا ئةز هاتيمةة دةس   ()رابووم، و ئةز دةركةفتم ل ثَيغةمبةرَى سودَى 
َى ئَيكَى ئةنسارى يَى بةنى نةجؤار )سةلكَى مةدينَى و هاريكاران(، و ئةز ل دؤر بيستان

زظريم ئةرَى دَى دةرطةهةكَى بو بينم؟ مس نةديت، مس جوكةك ديت ذ بريةكَى ذ دةرظة 
دردكةفت و دكونا ديواريرا دضو ذؤرظة، و جوك يا بضويك بوو، مس سو طةهاندة ئَيك و 

طوى: يا ئةبوو هةورةيرة؟   ()س ثَيغةمبةرَى سودَى سو بضويك كر، و ئةز ضومة دة
ََ يا ثَيغةمبةرَى سودَى طوى: تة سَيرة؟ مس طوى: تو د ناظ مةدا بووى و تو  مس طوى: بة
رابووى و تو طريؤ بووى ئةم ترسيايس نةسوشةيةك ب سةةرَى تةة هاتبيةت، ب لةةز و ب      

ظةى بيسةتانى و مةس سةو      ترس ئةم رابوويس، و ئةز بةرى هةميا رابووم، ئةز هامتة نةاظ 
زراظكر هةروةكى رَيظى سو زراظ دكةى هةتا ئةز ب ذؤر كةتيم و وَيتهة سةةلكس يةَى ل   
 ث ت مس، طوى: يا ئةبا هورةيرة، و هةردوو نةعالَيت سو دانةس مس )دبيت ذ بةر هندَى 
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يَى ب س مةتة و ضو ب سةرى نةهاتية( و طوى: هةرة  ()دا بزانس ثَيغةمبةر بيت 
ال )نةعالَيت مس ببة و هةضيَى تة ث ت ظى بيستانى ديت ذ دل شةهدة بدةى هةردوو 
كو ضو ثةرستى يَيت راست و دورست نينس سودَى نةبيت مزطينيا بةحةشتَى  (ِإَل  إالَّ اَّللَّ 

 بدَي.
ُ عن     َوُه  َ  ا ِو  َياَقِة  -711 وع  ن اب  ِن ُِشاَو  َة ق  اَل  َحَب  ْرَِ َعْم  َرو ب  َن الع  اِا ري  ي اَّللَّ

 َِ الا  َوَح  ََّل َوْجَه ُ  ِإَل اْل َداِر  َفَجَع َل ابْ نُ ُ  َُ ُق  ُل  اي أَبَ تَ اُه  َأَم ا َبشَّ َرَك َرُو  ُل اَّللَِّ ا  ْ ِو فَ َبِّ  َطُ 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي بََِّذا    َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي بََِّذا   َأما بشََّرَك َرُو ُل اَّللَِّ 

فَ َقاَل  ِإنَّ َأْفَبَل َما نُِعدص َشَهاَدُة َأْن اَل ِإل َ  ِإالَّ اَّللَّ  وَأنَّ ُُممَّ داا رُو  ل اَّللَّ ِإِنِِّ فََأْقبَل بَ ْجهِ  
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّ  ي قَ  ْد ُكْن  ُ  َعهللا    َأطْب  اٍ  ثَ  الٍث  َلَق  ْد رَأَُْ تُ  ِن َوَم  ا َأَح  ٌد َأَش  دَّ بُ ْغب  اا لَرُو   ِل اَّللَِّ 

بَّ ِإِلَّ ِمْن َأْن َأُك َن َقِد اوتْمِّْن  ِمْنُ  فَقتهللْاتُ   فَ هللَاْ  ُم ص َعهللا  تهللِْا َك اْل اِل َلُِّْن ُ  ِم ْن ِمِنِّ  َوال َأح
 َأْهِل النَّار.

َُ  ْخ َيينَ  َك  َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي فَ ُقهللْا  ُ   اْب ُ اإِلْو  الَم ا قَ هللْا  ُّ أَتْي  ُ  النَّ  َُّّ  فَ هللَامَّ  ا َجَع  َل اَّللَّ
ََ  َخ َيِينَ  ُ  فَ َقَبْب  ُ  َُ  ِدي  فق  ال  َفُ َنُْع  كَ  قهللا     َأَرْدُو َأْن َأْش  رَتَط « مال  ك اي عم  رو   »   فَ َب

قُ هللْاُ  َأْن ُُ ْغَفَر ِل  قَاَل  َأَما َعهللاْمَ  َأنَّ اإِلْوالم َُ ْهِدُم ما َكاَن قَبهللاَ ُ   َوَأن « َتْشرَتُط ماَذا   » قاَل  
 « َِّ َُهِدُم ما كاَن قبهللَاُ    اِجَرَة َِتدُم ما كان قبهللَاها  وَأنَّ اْلَ 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  َوال َأَج لِّ ا َعي ِن ِمْن    وَم ا   وما كان َأَحٌد َأَحبَّ ِإِلَّ ِم ْن رو  ل اَّللَّ 
ََِنِِّ ْ َأك ن َأم   َعي ِن ِّ َفُ  م ا َأَطق ُ     ُكنُ  ُأِطيُق َأن َأمَ  َعيِن ِمن  ِإجالالا ل   ول  ُوِ هللاُ  َأن َأ

 ِمن  ول  ُم ص عهللا  تهللاَك اْلَال َلَرَج ُو َأن َأُك َن ِمْن َأْهِل اْلَنَِّة.
ٌر  ف  إذا  َِ ِئَح  ٌة وال  َِ ُث ُولِِّينَ  ا َأش  َياَء م  ا َأدري م  ا َح  اِل ِفيَه  ا   فَ  ِإذا أَِ ُم   ص ف  ال تص  َحبِنِّ 

ََ  ُي ْْلُمَه  ا  َدفَنتم   ِن  فُش  نص ا عهللا  يَّ الت ص  َراَب َش  ن ا  ُث َأِقيُم   ا ح   َل قَ  ربي قَ   ْدَر م  ا تُ َنَح  ُر َج  زوٌر  َوُْق
 َحَّتَّ َأْوَتْأِنه بُِّْي  وأنظَُر ما ُأراِجُن ِبِ  رُوَل ريب. رواه مَهللاي. 

ئةو  و ()عاسى و ذ ئينب شوماسةى، طوى: ئةم هاتينة دةس عةمرَى كورَى 
سةت  ل بةر مرنَى بوو، طةلةةك كةرة طةرى و بةةرَى سةو وةرطَيةرا ديةوارى، كةورَى وى دة        

مزطينى ب ظَى نةداية تةة؟   ()هاظَيتَى دطوى: ئةرَى بابَى مس ما ثَيغةمبةرَى سودَى 
مزطينةى ب ظةَى نةدايةة تةة؟ بةةرَى سةو زظرانةد و طةوى:          ()ما ثَيغةمبةرَى سةودَى  

باشرتيس ت ت مرؤظ بو سو بةرهةظ بكةى: شةهدةدانة: كو ضو سودَى و ثةرستى يَيةت  
، و موحةممةةد ثَيغةمبةةرَى وييةة، و ئةةز د سةَى      راست و دورست نينس سةودَى نةةبيت  

)حاالندا( بوريم، مس سو ديت كةسَى ذ مس ثرت كةرب و كني بةو ثَيغةمبةةرَى    رةوشاندا
نةبوون، و ضو ت ت بو مس سوشتظيرت نةبوو ئةز ب َيم وى بطرم و بكوذم  ()سودَى 

سودَى ئيس م  دةمَيمربام دا ذ سةلكَى جةهنةمَى م، و  رةوشَي ئةز ل سةر ظَى ئةطةرو 
ََ مندا، ئةز هامتة دةس ثَيغةمبةرى  مس طوى: دةستَى سو ظةكة دا سوز  ()كرية د د

و ثةميانان بدةمة تة، دةستَى سو يَى راستَى ظةكر مس دةستَى سو كَي ا، طوى: تة سَيرة 
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يا عةمرو؟ مس طوى: مس ظيا ئةز مةرجى بدامن، طوى: ض مةرج بكةى؟ مس طوى: مةرجَى 
َينة ذَيلن، طوى: ماتة نةزانييةة ب راسةتى ئيسة م يةا بةةرى سةو       هطونةهَيت مس بمس، 

ت، و حةةةج يةةا بةةةرى سةةو    نيت، و م ةةةستياتى يةةا بةةةرى سةةو دهةةةرَيفي    نيدهةةةرَيفي
 ت؟نيدهةرَيفي

سوشتظيرت نةةبوو بةو مةس، و كةةس ذ وى د      ()و كةس ذ ثَيغةمبةرَى سودَى 
ضاظَيت مندا مةزنرت نةةبوو، و ئةةز نةدشةيام ذ مةةزناتيا وى ضةاظَيت سةو ب ديتنةا وى        

وى بكةةم ئةةز نةشةَيم     سةالوسةتا )وةسةفا(  َيتة سواسنت ئةةز  هذ مس ب ئةطةرتَيركةم، و 
د ظةى  و  رةوشةيَ  ئةةز ل سةةر ظةىَ    ئةطةرضونكى مس ضاظَيت سو ذ وى تَير نةكرينة، و 

ت ت بو  ككراسيدا مربامة هيظيا مس ئةو بوو ئةز ذ سةلكَى بةحةشتَى بام. ثاشى هندة
ئةز مرم ب  كةسةَى   ئةطةرمة هاتنة دان، ئةز نوزامن كا ئةز تَيدا يَى ضاوا بووم؟ ظَيؤا 

هةوة ئةز ظةشارمت ئاسَى ثيض ثيضة  ئةطةرطرى دةنط بلند و ئاطر دطةل مس نةهَيس، و 
 َيو طوشتَى و مس مبينس تةمةى ظةكوشتنا حَي رتَيدؤر طورَى ل ، ثاشى باظَينة سةر مس

َيتة لَيكظةكرن دا سةبرَى مس بهَيت و دا بزامن دَى ضاوا بةرسظا قاسدَيت سودايَى سو هدئ
 ثَى نةكري و مونكرين(. مةرةمدةم )

َقهللا  يالا. واَّللَّ و  بحان  ُروَي نلش  ني اِعجم  ة ونِهمهللا  ِة  َأي  ّ  بص ُه قهللا  يالا « ُش  نص ا » ق ل     
 َأعهللاي.
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بابةتىَ خاترخواستنا هةظاىل و شريةتكرنا وى دةمىَ دهيَليت بؤ وةغةرةىَ و غةيرى 
 وةغةريَ، و دوعاكرن بؤ وى و دوعاخواسنت ذ وى

ہ  ہ    ہ   ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  چ ق         ال ع تع         اَل  

ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ  

ل كوِرَيت سو كرن  [وةسيةى  ]و ئيلاهيم قةوياتى  .(133  132)البقرة چۇئ  ۆئ  
: كوِرَيت مس بَيطومان سودَى ئةظ دينة بو [طوى  ]ب ظى دينى، و يةعقووب ذى هةروةسا 

نةمرن هويس نةموسلمان. طةَ جوهييان ما هويس د حازر  [ه يار بس  ]هةوة هلبذارى، 
طوتيية زاِرؤيَيت  [و هويس نة د حازر بوون ئانكو ]بوون دةمَى يةعقووب ل بةر مرنَى 

ودايَى بةاب و  سو: ث ةتى مةس هةويس دَى ض ثةرَيسةس؟ طةوتس: ئةةم دَى سةودايَى تةة و سة         
باثريَيةةت تةةة ئيةةلاهيم و ئيسةةماعيل و ئيسةةحاق ثةرَيسةةني )عةبةةدينني(، سودايةةةكَى ب 

 ل بةر فةرمانا وى ب تنَيينة. [بةس  ]تنَيية، و ئةم 
  وأما اَحادُ   
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فمنه  ا َح  دُُ  ُز  ِد ب  ِن َأْرقَ  َي ري  ي اَّللَّ عن    ال  ذي و  بق ا نب ِإك  راِم َأْه  ِل بَ ْي  ِ   -712
 َّ ِطيباا  َفَحِمَد اَّللَّ  َوأَْث  رو ل اَّللَّ  َِ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ِفيَنا  هللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قاَم رو ل اَّللَّ 

َ   ا أَِ بش   ٌر ُُ ِش   ُك َأْن أيَِْتَ َرُو    لُ  َريبِّ  َعهللَاي   ِ   َوَوَع   َظ َوذَكَّ   َر ُثَّ ق   ال  َأمَّ   ا بَ ْع   ُد  َأال أَُ صَه   ا النَّ   اُس ِإَّنَّ
َِ اَترٌك ف   يُِّْي ثَ َقهللا   نْيِ  َأوََُِّم   ا  كت   اب اَّللَِّ  في   ِ  اُِ   َدى َوالنص    ُر  َفُخ   ُذوا ِبِّت   اب اَّللَّ  فُأجي   ب   وَأ

ُِّ ا ِبِ   َِ َوَأْه ُل بَ ْي يت  ُأذَكِِّ رُُكُي اَّللَّ ا َأْه ِل » َفَح َّ َعهللا  كتاب اَّللَّ  وَرغََّب ِفيِ   ُثَّ ق ال  « َواْوَتْم
 َوَقْد َوَبَق بُط ِلِ  .رواه مَهللاي. « بَ ْييت 

د بابةةتَى قةةدرطرتنا    ئةةوا  ()ئةرقةةمى  زةيةدَى كةورَى    و ذ وان حةديسا
 ()رؤذةكَى ثَيغةمبةرَى سودَى بورى، طوى:  ()سةلكَى ماال ثَيغةمبةرَى سودَيدا 

سوما د ناظبةرا مةكةه و  ةكى دطوتنَى كانياطوتار سويس د ناس مةدا رابوو ل سةر كاني
شوكر و حةمةدا سةودَى كةر، و ثةسةس و مةةدحَيت وى كةرن، و شةريةتكرن و         مةدينَيدا،

بريئينان كر، ثاشى طوى: ئةظة و ث تى ظَي: بزانس طةَ مرؤظان، ب راستى ئةز مةرؤظم  
مرن بو مس ذى يا هةى وةكى بو هةر مرؤظةكَى هةى( و نَيزيكة قاسدَى سةودَى   ئانكو)
َيةت  ي ة( و مس دوو طرانَيت )ضونكى هندثَى مرن مةرةمَيت و ئةز بةرسظا وى بدةم )هب

هَي يس: يا ئَيكَى كتَيبا سودَيية )كو قورئانة( راستةرَى يةَى و   دمةزنس( د ناس هةوةدا 
رؤناهى يا تَيدا، ظَيؤا كتَيبا سودَى وةرطرن و سو ثَيظة بطرن. و قورئان دا شرينكرن و 

َى ل بةريا هةةوة دئيةنم د    ثالدانا قورئانَى كر، ثاشى طةوى: سةةلكَى مةاال مةس، ئةةز سةود      
 سةلكَى ماال سودا، ئةز سودَى ل بريا هةوة دئينم د سةلكَى ماال سودا

َّ هللاِّ   -713 نَ ا رو  ل اَّللَّ  وعن أيب ُوهللاْيَماَن َمال ك ب ن اْلُ  ُْرِث ري ي اَّللَّ عن   ق ال  أَتَ ي ْ
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َوْ ُن َشَببٌة متَ َق اربُ َن  فََأقْمنَ ا ِعْن َدُه عْش  هللاَ ةا  وك اَن رو  ُل اَّللَّ  َن لَي ْ ُر

 َِ بَ ْر ِْ ََ أَلََنا َعمَّ ْن تَ رَْكنَ ا ِم ْن َأْههللِانَ ا  فَ َأ َِّ قَ ِد اْش تَ ْقَنا َأْههللَانَ ا. ف » ُه  فق ال  وَوهللاَّي رَِحيماا رِفيقاا  َفظَ نَّ َأ
َّ هللاص ا َك َذا اْرجُع ا ِإَل َأْههللايِّي فََأِقيُم ا ِفيِهْي  َوعهللاِّم ُهي َوُمُرو  َّالَة َكذا ا ِحني َك َذا  َو َّهللاص ا  ُهْي  َو

 متفٌق عهللاي .« ا ِحني َكَذا  فَِإَذا َحَبَرِو الصَّالُة فَ هللْاُيؤذِّْن َلُِّْي َأَحدُُكْي  َوْليؤمَُِّّي َأكبَ رُُكَي 
 رِوَي بفاٍء وقاٍر  ورِوَي بقافنٍي.« رَِحيماا رفيقاا » ق ل   

: ئةم هاتينةة دةس  طوى ()حووةيرسى َى كورَى ، مالكو ذ ئةبى سولةميان
جةحَيلَيت نَيزيكى ئَيك بوويس د ذيدا، و ئةةم   كو ئةم هندة ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
يَى دلوظةان و نةةرم و حةةليم     ()دةس، و ثَيغةمبةرَى سودَى ل بيست شةظان ماينة 

ئةم ذ مالَيةت سةو يَيةت سةةريب بةوويس، ثسةيارا مةة كةر كةا مةة ض            هةست ثَي كربوو، 
ثاش سو هَي ينة، مة بو طوى: ئينا طوى: هةِرنة ناس مرؤظَيت سو و ل ل مرؤظَيت سو 

ان بكةةن، و ظةَى   ناس واندا مبينس و وان فَيركةن و فةرمانا وان ب ثةرستنَى و طوهةداري 
نظَيذَى هاى  دةمَي ئةطةريدا بكةن و دةم دا بكةن، و ظَى نظَيذَى د ظىينظَيذَى د ظى دةم

 بةراهيكا هةوة بكةى.ل ئَيك ذ هةوة ب  بانطى بدةى و ب  يَى مةزنرت ذ هةوة نظَيذَى 
َّهللاِّي » زاد البخاري ا رواُة ل     َّهللاَّ ا كَما رَأَُُتُم ِن ُأ   «.َو
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سودا زَيدةكرية: وةكى هةوة ئةز ديتيم نظَيذَى دكةم وةسا  ظةطَيرةكابوسارى د 
 نظَيذَى بكةن.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  -714 وعن ُعَمَر بِن اْلطاب ريي اَّللَُّ عن  قال  اْو َتْأَذْنُ  الن ُّ 

نْ َيا.فقاَل َكهللِاَمةا ما َُ « ال تْنََنا اَي أِيَّ ِمْن ُدَعاِئك » ا اْلُعْمَرِة  فََأِذَن  وقال    َُرصِن َأنَّ ِل  َا الدص
مةةس دةسةةتويريا عةةومرَى ذ بةةرا : طةةوى ()كةةورَى سةةةتتابَى و ذ عومةةةرَى 

سواست، دةستويريا مس دا، و طوى: مس ذ دوعايَيت سو ذبري نةكة يا ،  ()ثَيغةمبةرى 
ئاسفتنةك طوتة مس )ئةو ذى ئةظةية مس ذ دوعايَيت سو ذبري نةكة يا برا( مس نةظَيت 

 دنيا ل شوينا وَى بيت.
َِ   يَّ ا ُدَعائِ   َك » وا رواُ   ة ق   ال  رواه أب     داود  والرتم   ذي وق   ال  ح   دُ  «َأْش   رِْكَنا اَي أ

  حيح.حَن ّ
 مة ث كدارى دوعايَيت سو بكة.برا ديدا:  ظةطَيرةكاو د 
وعن واْ بِن َعْبِد اَّللَّ بِن ُعَمَر َأنَّ عب َد اَّللَّ ب ِن ُعَم َر ري ي اَّللَّ عنهم ا َك اَن َُ ُق  ُل  -715

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ُُ دِّعُ  نَ  ا ِلهللارَُّج  ِل ِإَذا َأرَاَد و  فراا  اْدُن ِم  ِنِّ َح  َّتَّ ُأَودَِّع  َك كَم  ا َك  اَن رو   ُل اَّللَّ 
َِ   َ اتِيَي َعَمهللِا   َك  رواه الرتم   ذي  وق   ال  ح   دُ  حَ   ن فيُق    ُل  َأْو   تَ ْ دُع اَّللَّ   ِدُنَ   َك  َوَأمانَ تَ   َك  و

 ّحيح. 
ذ بةةابَى سةةو عةبةةدول يَى كةةورَى  كةةورَي عومةةةرى  ذ سةةاملَى كةةورَى عةبةةدول يىَ 

وةغةةرةك ظيابايةة:    ئةطةةر وى دطوتة زةالمى  رازى بيتعومةرى، سودَى ذ هةردوويان 
سَيرضونا ب  ()سَيرضونا تة بكةم هةروةكى ثَيغةمبةرَى سودَى  نَيزيكى مس ببة دا

ذ فةرمانَيت شةرعى و مافَيت )مة دكر، دطوى: ئةز دينَى تة و ئةمانةتَى د ستويَى تةدا 
 و دومياهيك كارَى تة ئةمانةتى سودَى دكةم. (مرؤظان
عن    ق  ال  َك  اَن رو   ُل اَّللَّ وع  ن عب  ِد اَّللَِّ ب  ِن ُُز  د اْلَْطِم  يِِّ الصَّ  َحايبِّ ري  ي اَّللَّ  -716 

َِ  َ اتِيَي » َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ِإذا َأرَاَد َأْن ُُ   َ دَِِّع اْلَ  ْيش ق  اَل   َأْو  تَ ْ دُع اَّللَّ ِدُ  َنُِّْي  َوَأَم  انَتُِّي  َو
  حدُ  ّحيح  رواه أب  داود وغريه ِنوناد ّحيح.«.َأعَماِلُِّْي 

طوى: ثَيغةمبةرَى  ()سةحابى و ذ عةبدول يَى كورَى يةزيدَى سةمتى يَى 
سَيرضةةونا لةشةةكةرى كربةةا، دطةةوى: ئةةةز دينةةَى هةةةوة و  ب ظيابةةا  ئةطةةةر ()سةةودَى 

و دومياهيةك   (ذ فةةرمانَيت شةةرعى و مافَيةت مرؤظةان    )ئةمانةتَيت د ستويَيت هةوةدا 
 كارَيت هةوة ئةمانةتى سودَى دكةم.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي فق ال  اي وعن أَ  -717 نٍه ريي اَّللَّ عن  قال  َجاَء رَُجٌل إَل النُِّّ 
َوَغَف  َر » ق  ال  زِْدِن  ق  ال  «. َزوََّدَك اَّللَّ الت َّْق  َ ى » رُو   َل اَّللَّ  ِإِن ُأرُِ  ُد َو  َفراا  فَ   َزوِِّْدِن  فَ َق  اَل  

َََّر لَك اْل» قال  زِْدِن  قال  « َذنْ َبَك  ُثَما ُكْن َ َوَُ َر َحي ْ  رواه الرتمذي وقال  حدُ  حَن.« ي ْ
طوى:  (): زةالمةك هاتة دةس ثَيغةمبةرَى سودَى طوى ()ئةنةسى و ذ 

ب راستى مس وةغةرةك يا ل بةر، ظَيؤا بو مس دوعا بكة، طوى: سودَي، سودَى ترسييَى 
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بدةتة تة، طوى: بو مس زَيدةكة، طوى: و طونةهَيت تة ذَى ببةى، طوى: بو مس زَيدةكةة،  
 ساناهيكةى هةر جهَى تو لَيبى.ب طوى: و سَيرَى بو تة 
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 بابةتىَ خيَرخوازى و راوةرطرتن و مشيَورةتيَ
 

و م َيورةتا وان د  .(159)آل عمران  من ارُةچ  ڤ  ڦ  ڦچ قال ع تعاَل  
ں  ں  چ وق ال تع اَل   [د وان كار و بارَيت وةحةى ثةَى نةةهاتى     ]كار و باراندا بكة 

  .دناظبةرا سودا و كار و بارَى وان م َيورةتكرنة  .(38)الش رى  من ارُةچڻ
َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي ُُ َعهللاُِّمنَ   ا  -718 ع   ن ج   اِبٍر ري   َي اَّللَّ عن     ق   ال  ك   اَن رو    ُل اَّللَّ 

َص رَِة م َن الُق ْرآِن  َُ ُق  ُل ِإذا َه يَّ َأَح دُُكْي نَم ر  َفهللارَيك ْن رَكعتَ  نْيِ ِم نْ  َُُم ر ُكهللاَِّها كال  االْوِتَخارََة ا ا
ُه  ي ِإِن َأْو  َتِخريَُك بِعهللْاِم  َك  وأو  تقِدُرَك بُق  ْدرِتك  وَأْو  أَُلَك ِم  ْن فْب  هللِاَك غَ  رْيِ الفرَُِب  ِة ُث ليُق  ْل  الهللاَّ 

 هذا الَعِظيي  فِإنََّك تَ ْقِدُر وال َأْقِدُر  وتْعهللَاُي وال َأْعهللَاُي  َوأَنَ  عالَُّم الغُُي ِب. الهللاَُّهيَّ ِإْن كْنَ  تْعهللَاُي َأنَّ 
ٌر ِل ا ِدُِن َوَمَعاشي َوَعا ي ْ َِ َِّ ْرُه » َأْو قاَل  « ِقَبِة َأْمِري اَمَر  َعاِجِل َأْمِري َوآِجهللا   فاقْ ُدْرُه ِل َوَُ

ََْمَر شر  ِل ا ِدُِن َوَمعاشي َوَعاقبِة َأَمِري  َأو قال  « ِل  ُثَّ َنِرْك ِل ِفيِ   َوِإن ُكْنَ  تْعهللاُي َأنَّ هَذا ا
ّْ رفِن َعن »  ّْ رِفُ  َع ِن  َوا « ُ   َواق ُدْر ِل اْلَي ْ َر َحْي ُ  ك اَن  ُثَّ َريِّ ِن بِ ِ  َعاِجل َأمري وآِجهللا ِ   فا

َمِِّي حاجت . رواه البخاري.   قال  ُو
ذ  ةكسةةورةت كةةا ضةةةوا و ()سةةودَى طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى  () ذ جةةابرى

نظَيذا ئيستيخارَى و دوعايا وَى د هةمَى كار و باراندا ني ا مة  ني ا مة ددا وةسا قورئانَي
ََ سو )ذ كارَيةت كةرن و نةةكرن وةكةى      ئةطةرددا ، و دطوى:  ئَيك ذ هةوة كارةك كرة د

َيت سنةى نةيَيت فةرز بكةى، ثاشى ب  بَيذيت: يةا  ركاعةتئَيك، و يَى حةالل( ب  دوو 
سودَى ئةز ب زانينا تة ياسَيرتر ذ تة دسوازم، و ئةز شيانَى ب شيانا تة دسوازم، و ئةز 

يا مةزن، ب راستى تو دشَيى و ئةز نةشَيم، و تو دزانى داسوازَى ذ تة دكةم ذ كةرةما تة 
تو بزانى  ئةطةر)كا سَيرا مس د كريَيداية( و ئةز نوزامن و تو زانايَى نهَينيانى. يا سودَى 

ئةظ كارة )...كارَى سو بَيذة...( بو مس د دينَى مندا و د دنيا مندا و د دومياهيكا منةدا  
 ضَيرتة بةو مةس   ذ ظةطَيرى ( طومانةمندا ) و ئةظة طوى: د دنيا مندا و د ئاسرةتا ديان 

طوى: د دنيةا منةدا و د   د، يان بنظيسة و بو مس ساناهى بَيخة و بو مس بةرةكةتَي بَيخَي
تو بزانى ئةظ كارة )...كارَى  ئةطةريا سودَى  ذ ظةطَيرى ( طومانةئاسرةتا مندا ) و ئةظة 

طةوى: د دنيةا   ديان و د دومياهيكا مندا سو بَيذة...( بو مس د دينَى مندا و د دنيا مندا 
سرابرتة ذ مس بدة ثاش و مس ذَى  ذ ظةطَيرى ( طومانةمندا و د ئاسرةتا مندا ) و ئةظة 

بدة ثاش، يان طوى: د دنيا مندا و د ئاسرةتا مندا ) و ئةظة شكة ذ ظةطَيرى ( و سَيرَى 
ََ بيت ثاشى مس ثَى رازيكة.ل ب رزقَى مس بكة   هةر جهَى 
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باب استحباب الذهاب إىل صالة العيد وعيادة املريض واحلج والغزو واجلنازة  -98
 وحنوها من طريق والرجوع من طريق آخر لتكثري مواضع العبادة

 بابةتىَ باشدانانا ضؤنا نظيَذا جةذنىَ و سةرةدانا نةساخى و حةجىَ و خةزايىَ و جةنازةى
 ى بؤ زيَدةكرنا جهيَت ثةرستينَىَ و زظرين ب ريَكةكا دو ييَت وةكى وان ب ريَكةك

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ِإذا َك اَن َُ  ْ ُم ِعي ٍد  -719 عن جابٍر ريَي اَّللَّ عن  ق ال  ك اَن الن ُّص 
اَلَ  الطَّرَُِق. رواه البخاري. َِ 

اَلَ  الطَّرَُِق » ق ل    َر.« َِ َِ  ُعِن  َذَهَب ا َطرٍُِق َورََجَن ا َطرُِِق آ
رؤذا جةةةذنَى بةةا د  ئةطةةةر (): ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى طةةوى()جةةابرى ذ 

 رَيكةكَيرا دضو و د رَيكةكا ديرا دزظرى.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي كاَن َخُْرُد ِمْن  -720 وعِن ابِن ُعَمَر ريي اَّللَّ عنهما َأن رو ل اَّللَّ 

َِ َل ِم َن الثَِّني ة الُعهللايَ ا َوَخْ ُرُد ِم َن ا َل َمََِّّة َد َِ ِق اَُِعرَِّس  وِإَذا َد لثَِّني ة َطرُِِق الشََّجَرِة َوَُْدُِل ِمْن َطُر
َصْفهللا  متفٌق عهللاي   . ال

طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ةرى، سةودَى ذ هةةردوويان رازى بيةت   و ذ ئينب عوم
()  دةردكةفت و ذ رَيكةا موعةرةسةَيرا    دةردكةفت ذ رَيكا ئةل ةجةرةدةمَى ذ مةدينَى

دضةةو مةكةةةهَى ذ رَيكةةا تةةةنطا سةةةريرا دضةةو و ذ رَيكةةا تةةةنطا بةةنريا   ئةطةةةردزظريظةةة و 
 دةردكةفت.

 
 اليمني يف كل ما هو من باب التكريم باب استحباب تقديم -99

 بابةتىَ باشدانانا ثيَشئيَخستنا راستىَ د هةر تشتةكىَ ذ بابةتىَ قةدرطرتنىَ بيت
ل ودِ   ل اَِ  جد   َْ  ِل والت َّ  َيمصِي ول  به الث   ب والنع  ل واْل    والَ  راُو كال ي   ِء َو الُغ

ل   رأس والَ   الم م   ن والَ    اك واالكتح   ال وتقهللا   يي اَظف   ار وق   ص الش   ارب ونت     اإلب   خ وحهللا   ق ا
الصالة واَكل والشرب واِصافحة واوتالم اْلجر اَو د واْل رود م ن اْل الء واَِ ذ والعط اء 
َتحب تقدمي اليَار ا يد ذلك كاالمتخاط والبصا  عن اليَار  وغري ذلك ِما ه  ا معناه ُو

ل والث   ب واالو  تن هللا  ن اْل    والنع  ل والَ  راُو جاء وفع  ل ودِ   ل اْل  الء واْل  رود م  ن اَِ  جد ِو
 .اَِتقذراو وأشباه ذلك

ثَي ظةَى و  جلكان و وةكى دةستنظَيذَى و سوشوي تنَى و تةيةمومَى و كرنةبةرا  
كارئينانةا سةيواكَى و كلةةدانانَى و   ب و  دمزطةفتَيظةة و ضةةونا و شةةلواَ  سةوفَى )طةورَي(   

نينةوك بِرينةَى و كورتكرنةا مسبةَي  و كَي ةانا مويَيةت بةس كةف ةان و سةةر تراشةةينَى و          
سةة ظدانا نظَيةةذَى و سةةوارنَى و ظخةةوارنَى و ضةةونا دةسةةتى و دةسةةتكرنا بةةةرَى رةش و     

باشةرتة   َى رامةانَى ددةن و ظة ظان يَيت  ذبلىدةركةفنت ذ دةستئاظَى و دان و وةرطرتنَى و 
ذى ظاناندا، وةكى كفكرنَى و تفكرنَى و ضونا تة ثَي ئَيخسنت د هةر ت تةكَى دَيهضةث ب

و ئَيخسةةتنا سةةوفَى )طةةورَي( و ثَي ظةةَى و  تئاظَيظة و دةركةةةفنت ذ مزطةةةفيَتجهةةَى دةسةةد
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شةلواَ و كراسى و سةو ثاقةذكرنَى و كرنةا هةةر كةارةكَى نةةجوان )وةكةى راكرنةا هةةر          
ڳ  ڳ  ڱ   ڱ       ڱ  ڱ  چ قال ع تع اَل   جلكى هةبيت...هتد(.ثيساتيةكا ل سةر 

هندى ئةوة ئةوَى كتَيبا كار و كريارَيةت سةو ب دةسةتَى     .(19)اْلاقة  چں  ں  ڻ       
 وق  ال تع  اَل  راسةةتَى وةردطريةةت، ب كةةةيا دَى بَيةةذيت: كةرةمكةةةن كتَيبةةا مةةس خبةةوينس.  

   .(9_8)ال اقعة  چہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  چ
يةان   ]، [ئةوَيت ذ ملَى راستَيظة بو بةحةشتَى دئَينة برن  ]ظَيؤا سودانَيت ملَى راستَى 

ئةوَيت كتَيبَيت كار و كريارَيت سةو ب دةسةتَى راسةتَى     ]سودانَيت دةستَى راستَى  [ذى 
ضةاوانس؟ و   [د كةار و بةار و سةالوسةتَيت سةودا      ]، و سودانَيت ملَى راسةتَى  [وةردطرن 

، يةان ذى  [ئةوَيت ذ ملةَى ضةةثَيظة بةو دؤذةهةَى دئَينةة ئةاذؤتس        ]سودانَيت ملَى ضةثَى 
، [ئةوَيت كتَيبا كار و كريارَيت سو ب دةستَى ضةثَى وةردطرن  ]سودانَيت دةستَى ضةثَى 

   .و سودانَيت ملَى ضةثَى ضاوانس؟ 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ُُ ْعِجبُ ُ   وعن عائشة ريَي اَّللَّ عنه ا قالَ ْ   َك اَن رو  لُ  -721 اَّللَّ 

هللِاِ   َوتَ نَ عصهللِا . متفٌق عهللاي .  التَّيمصُن ا شأنِ  ُكهللاِّ   ا طُُهِ رِِه  َوَترجص
رةسَى راستَى ثَى  ناكارئينا (): ثَيغةمبةرَى سودَى طوى ()ايَى ذ عائي 

سةةوش بةةوو د هةةةمى كةةار و بةةارَى سةةو يةةَى فةةةردا: د دةسةةتنظَيذ شوي ةةتنا سةةودا و د      
 ثَيكرنا سودا. ثَي ظسةرشةكرنا سودا و د 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  الُيْم  ِلَطُه  رِِه وَطَعاِم     -722 وعنها قالْ   كاَنْ  َُُد رو ل اَّللَّ 
َرى ِْلَال َْ  ئِِ  َوَما َكاَن مْن َأذىا.حدُ  ّحيح  رواه أب  داود وغريه ِنوناد ّحيٍح.وَكاَنْ  الُي

بو دةستنظَيذ شوي تنا  ()ذ وَي، طوى: دةستَى راستَى يَى ثَيغةمبةرَى سودَى 
)وةكةى   زيانوى و سوارنا وى بوو، و يَى ضةثَى بو دةستئاظا وى بوو و هةر ت تةكَى ب 

 كفكرنَي... و هوسا(.
َْ  ِل وع  ن  -723 ُ  نَّ ا َغ َِ َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  اَل  ُأم َعِطي  َة ري  ي اَّللَّ عنه  ا َأن الن  َُّّ 

 متفٌق عهللاي .« اْبَدْأَن مبياِمنَها َوَم اِيِن الُ ُي ِء ِمْنها » ابْ َنِتِ  زَُْ َنَب ريي اَّللَّ عنها  
زةينةبَيةةدا د شوي ةةتنا  () ةمبةةةرى: ثَيغطةةوى () و ذ ئةةوم عةتييةةة 

() دةسةت و تةن ةتا راسةيَت( و جهَيةت      ئةانكو وان: دةست ب راسةتَيت وَى )  طوتة
 دةستنظَيذ شوي تنَى ذ وَى بكةن.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   -724 ِإذا » وع  ن أيب ُهُر  رة ري  َي اَّللَّ عن    َأنَّ رو   ل اَّللَّ 
َع  ُل  وآَِرُاَ  ا انْ تَ َع  َل َأح  دُُكْي فَ هللْايْب  َدْأ نلُيْم     َوِإذا نَ   زَع فَ هللْايْب   َدْأ ِنلشِّ  ماِل. لِ  َتُِِّن الُيْم    َأوَُِّم  ا تُ ن ْ

زَُع   متفٌق عهللاي .« تُ ن ْ
ئَيك ذ  ئةطةرطوى:  (): ثَيغةمبةرَى سودَى طوى ()هورةيرة و ذ ئةبى 

ئَيخست ب  ذ يَى ضةثَى  ئةطةركرة ثَى سو، ب  ذ راستَى دةست ثَى بكةى، و  ثَي ظهةوة 
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بضيتَى و يَى دومياهيكَى بيت ذَى  ثَي ظدةست ثَى بكةى، و ب  يَى راستَى يَى ئَيكَى بيت 
 َيتة ئَيخسنت.هب

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ك ان جَيَْع ُل ََيينَ ُ   -725 وعن َحْفَصَة ري ي اَّللَّ عنه ا َأنَّ رو  ل اَّللَّ 
ارَُه ِا  ِو ى ذلَك رواه أب  داود والرتمذي وغريه. لَطَعاِمِ  َوَشَراِبِ  وثياب  وجَيَعُل ََُ

بةو   دةستَى سو يةَى راسةتىَ   () : ثَيغةمبةرَى سودَىطوى ()حةفسايَى و ذ 
سوارنا سو و ظةسوارنا سو و جلكَى سو ب كار دئينا و يَى ضةثَى بو ت تَيت ذ بلى ظان 

 بوو.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   -726 ِإذا » وع  ن أيب هُر  رة ري  ي اَّللَّ عن    َأنَّ رو   ل اَّللَّ 

ُتْي  َوِإذا تَ َ يَّْأُُت  َفاْبدُؤوا َْ  ِنوناد ّحيح. حدُ  ّحيح. رواه أب  داود والرتمذي« وَِاَيِمنُِّْي  لَِب
طوى: هةوة جلةك   (): ثَيغةمبةرَى سودَى طوى ()هورةيرة و ذ ئةبى 
 هةوة دةستنظَيذا سو شوي ت ذ راستَى دةست ثَى بكةن. ئةطةركرنة بةر سو يان 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي أَت    ِم   ا  فَ  أََت   -727 وع  ن أَن  ه ري  ي اَّللَّ عن    َأن رو   َل اَّللَّ 
َوَأَش  اَر ِإَل َجانِبِ    اََي  ِن  ُُث « ُِ  ْذ » َ  اْلَْم  رَة َفرماَه  ا  ُثَّ أَتَ    َمْنزِل  ُ  مب   ا  و َ  َر  ُثَّ ق  ال لهللِاح  الَّ 

ََِر ُثَّ جَعَل ُُعِطيِ  النَّاَس. متفٌق عهللاي .  اَُ
هاتة مينايَي: هاتة جهَى  (): ثَيغةمبةرَى سودَى طوى ()ئةنةسى و ذ 

رةمجَي( ثاشى هاتة جهَى سو ل مينايَى و قوربان ظةكوشةت، ثاشةى    ئانكوبةرهاظَيتنَى )
طوتة سةرتراشى، بطرة، و ئي ارةى كرة رةسَى سةرَى سو يَى راسيَت، ثاشى يةَى ضةةثَي،   

 ثاشى ثرضَى سو دا سةلكى.
َََْي  َن فَ     َول اْل  الَ  ِش  قَُّ  ا َِ َُ  َُِّ  َوَحهللاَ  َق   َّ  ا رم    اْلْم  رَة  وَ َ  ر ُن حهللَاَق     ُثَّ وا رواُ  ٍة  

ََ  َر فق  ال   ََُْ َول  ُ  الش  قَّ ا َِ ُه  ُثَّ  « اْحهللِا  ْق »دَع  ا َأَن طهللاح  َة اََنص  اريَّ ري  ي اَّللَّ عن     فََأعطَ  اُه ِإايَّ
ْمُ  بَ نْيَ النَّاس » َفحهللَاَقُ  فََأْعطاُه َأن طهللاحة فقال   َِ  «.اق

ةرَى سةةو رةجةةم كةةرى و قوربةةانَى سةةو ظةكوشةةتى و سةة  دةمةةَي: ظةطَيرةكَيةةداو د 
تةحلةيَي تراشتى: رةسَى سةرَى سو يَى راستَى داس سةرتراشى، تراشت، ثاشى طازى ئةبو 

سو دا ظَى ثاشى رةسَى سةو يةَى ضةةثَى دا ظةَى و طةوتَي:      ثرضَى  ()كر  تةنصارى
برتاشةةة، تراشةةت، ثرضةةَى وى رةسةةى ذى داس ئةةةبو تةحلةةةى و طةةوى: ل سةةةر سةةةلكى     

 لَيكظةكة.
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 كتاب أدب الطعام
 كتَيبا رةوشتَى خوارنَي - 3

 
 باب التسمية يف أوله واحلمد يف آخره -100

 دومياهيكا ويَل حةمدا خودىَ كرنا دةستثيَكا وىَ و ل ناظىَ خودىَ ئينانا بابةتىَ 
 ن ُ َمَر بِن أبي سَلَم  رضي اللَّه  نهما قاال: قاال لاي رساوُل اللَّاه َصال ى اهلُل        -728

 متفٌق  ليه.«. اللَّه وُرْل ِبيِمينَك، وُرْل ِممَّا َيِليَكَسمِّ »َ َلْيِه وَسلَّم: 
طوتةة مةس:    ()و ذ عومةرَى كورَى ئةبى سةةلةمة طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     

( و ب دةستَى سو يَى راستَى  بسم الل ه الرمحن الرحيمبَيذة:  ئانكوناظَى سودَى بينة، )
 خبو، و ذ بةرؤكا سو خبو.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -729 إذا »وع ن َعائش  ة ري  ي اَّللَّ عنه ا قالَ  ْ   ق  اَل رو  ُل اَّللَّ 
َْ ِي اَّللَّ   أكل َأَحدُُكْي َفهللاَيْذُكر اْوَي اَّللَّ تعاَل  فإْن نَي َأْن َُ ْذُكَر اْو َي اَّللَّ تَ َع اََل ا َأوَّلِ ِ   َفهللايَ ُق ْل  ِب

َرهُ  ِِ  د  والرتمذي  وقال  حدُ  حَن ّحيح. رواه أب  داو «.َأوََّلُ  َوآ
ئَيكى ذ هةوة  ئةطةرطوى:  ()ثَيغةمبةرَى سودَى  طوى: ()عائي ايَى ذ 

ذبريكر ناظَى سودايَى مةزن دةستثَيكا وَى  ئةطةرسوار، ب  ناظَى سودايَى مةزن بينيت، و 
 و دومياهيكَى دسوم. بةراهيكَيبينيت، ب  بَيذيت: ب ناظَى سودَى ئةز 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  -730 عُ  رو َل اَّللَّ رو ِل اَّللَّ  وعن جاِبٍر  ريي اَّللَّ عن  قال  عَِ
َتُ   »ُق ُل   ُِ ل ِ ِإذا دِل الرَُّجل بي ْ ََّ َحاِبِ   ال  َفذََكَر اَّللَّ تَعاَل ِعْند ُد وِعْنَد َطعاِمِ   ق ال الشَّ ْيطاُن 
َِ ل َلُِّْي وال عَش اَء  وإذا مبيَ   ُِ لِ ِ   ق ال الشَّ ْيطَاُن  َأْدرك تُي  د اِبي    فَ هللاَ ي َُ ذُكر اَّللَّ تَ َع اَل ِعْن د د

َْ َُْذُكِر اَّللَّ تَعاَل  رواه مَهللاي.« ِعْند َطعاِمِ  قال  َأْدرْكُتُي اِبيَ  َوالَعشاَء  وِإذا 
 ئةطةةر دطةوى:   (): مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو طوى()جابرى ذ 

و ل سةر سوارنا  داضو د ماال سوظة و ناظَى سودايَى مةزن د ذؤركةفتنا سوئَيك ذ هةوة 
، و شةية سو ئينا، شةيتان دَى بَيذتة هةظالَيت سو: نةهةوة جهَى نظسةتنَى هةيةة و نةة    

ضو ذؤر و ناظَى سودايَى مةزن د ذؤركةفتنا سوظة نةةئينا، شةةيتان دَى بَيةذيت:     ئةطةر
نةاظَى سةودايَى مةةزن ل سةةر سوارنةا سةو ذى        ئةطةةر هويس طةه تنة جهَى نظستيَن، و 

 نةئينا، دَى بَيذيت: هويس طةه تنة جهَى نظستنَى و شيظَي.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ   -731 وعن ُحَذُْ َفَة ريي اَّللَّ عن  قال  كنَّا ِإذا حَبْرَِ من رو ِل اَّللَّ 

َِّ َحَبْرَِ وَوهللاَّي طََعاماا  َْ َنَبْن أَُِدَُنا حَّتَّ َُ ْبدأَ رو ُل ا َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي فَ َيَبن َُده. َوِإ َّللَّ 
َذ رو ُل اَّللَّ  َِ معُ  َمرَّةا َطعاماا  فجاَءو جارٌَُِة كأَن ََّها ُتْدَفُن  َفَذَهبْ  لَتبَن َُدَها ا الطَّعاِم  فََأ

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي بِيِدَها  ُثَّ َجاَء َأْعرايب  كَأَّنََّ  َذ بِيِدِه  قال رو ُل اَّللَّ  َِ ا ُُْدَفُن  فََأ
ِ  تَ َعاَل عهللاي . وِإنَُّ  جاَء  ذِه اْلارُِِة »وَوهللاَّي   َتِحلص الطَّعاَم َأْن ال ُُْذَكَر اوُي اَّللَّ َْ ِإنَّ الشَّْيطاَن َُ

ذُو بِيِدَها  َفَجاَء  ذا َِ َتِحلَّ ِ ا  َفَأ َْ ََْعَرايبِِّ  لِي ْذُو بِيِدِه  والذي ا َِ ََتِحلَّ بِِ   فََأ نَفَي بَِيِدِه ِإنَّ  لِي
 ُثَّ ذََكَر اوي اَّللَِّ تعاَل وَأَكل. رواه مَهللاي .« َُدُه ا َُدي َمَن َُدُِْهما
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ل  ()ئةم دطةةل ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ئةطةر: طوى ()و ذ حوزةيفةى 
سةر سوارنةكَى بةرهةظ باينة مة دةستَيت سو درَيذ نةدكرنَى هةتا ثَيغةمبةرَى سودَى 

()          دةست ثَى كربا دةسةتَى سةو بربةايَي، و ئةةم جةارةكَى دطةةل ل سةةر سوارنةةكَى
بةرهةظ بوويس، جاريةك هاى هةروةكى ئَيك يَى ثةال ددةى ضةو دا دةسةتَى سةو ببةتةة      

دةسةتَى وَى طةرى، ثاشةى كوضةةرة عةرةبةةك هةاى        ()سوارنَى ثَيغةمبةةرَى سةودَى   
هةروةكى ئَيك يةَى ثةال ددةى ضةو دا دةسةتَى سةو ببةتةة سةوارنَي، دةسةتَى وى طةرى و          

يا  وَى سوارنَى دورست دكةىطوى: ب راستى شةيتان بو سو  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
و ثةةَى نةاظَى سةودَى ل سةةةر نةهَيتةة ئينةةان، و ب راسةتى وى ئةةظ جاريةةة ئينةا دا بةةو سة       

دورستكةى، مس دةستَى وَى طرى، و ئةظ كوضةرة عةرةبة ئينا دا بو سو ثَى دورستكةى، 
يَى  ئانكومس دةستَى وى طرى، ئةز ب وى كةمة يَى طيانَى مس د دةستَى ويدا دةستَى وى )

، ثاشى ناظَي سةودَى مةةزن ئينةا و    شةيتانى( د ناظ دةستَى مندا بوو دطةل دةستَيت وان
 .سوار

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   -732 وعن ُأميََّة بِن َْمِشيِّ الصَّحايبِّ ريَي اَّللَّ عن  قال  كان رُو  ُل اَّللَّ 
ْ ُْبَق ِمْن َطَعاِمِ  ُلْقمٌة  فَ هللَامَّا َرَفعه ا ِإَل ِفي ِ    َْ يِّ اَّللَّ َحَّتَّ  ق ال  وَوهللاَّي جالَاا  ورَُجٌل أْيُكُل  فَ هللَاْي َُُ

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  ُث قال  بَي اَّللَِّ َأوََّلُ  وَ  َرُه  َفَبِحَك النَُّّص  ِِ َما زَاَل الشَّْيطَاُن أيَُْك ُل َمَع ُ   »آ
َقاَء َما ا َبطِن ِ   رواه أب  داود  والنَائي. «. َفهللامَّا ذََكر اوَي اَّللَِّ اوت ْ

طوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى    ()يَى سةحابى و ذ ئومةيةيَى كورَى مةس ى 
() سوارن دسوار، ناظَى سودَى نةئينا هةتا ذ ثاريةكَى  يَى روين تى بوو و زةالمةكى

دةستثَيك ل ثَيظةتر ذ سوارنا وى نةماى، دةمَى بلندكرية دةظَى سو طوى: ب ناظَى سودَى 
كرة كةنى ثاشى طوى: شةةيتانى بةةردةوام دطةةل     ()و دومياهيكا. ئينا ثَيغةمبةرى 

ََ دةمَى ناظَى   .يا دزكيدا هةالظَيتسودَى ئيناى دسوار، بة
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي أيَُْك  ُل  -733 وع  ن عائش  َة ري  َي اَّللَّ عنه  ا قالَ  ْ   ك  اَن رو   ُل اَّللَّ 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي   َحاِبِ   َفَجاَء َأْعرايٌب  فََأَكهللَاُ  بهللُِاْقَمتَ نْيِ فقال رو ُل  َأم ا »َطَعاماا ا ِوتٍَّة ِمْن أَّ
 رواه الرتمذي  وقال  حدٌُ  حٌَن ّحيٌح. «. ِإنَُّ  لْ  َعَّ  َلََِّفاُكيْ 

دطةل شةش هةظالَيت سو  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()عائي ايَى ذ 
سوارن دسوار كوضةرة عةرةبةك هةاى ب دوو ثاريةان ئةةو سةوارن سةوار، ثَيغةمبةةرَى       

 وى ناظَى سودَى ئينابا دا تَيرا هةوة كةى. ئةطةرطوى: ب راستى  ()سودَى 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ك اَن ِإذا َرفَ َن َماِئَدتَ ُ   وعن -734 أيب ُأمامة ريَي اَّللَّ عنُ  أنَّ الَنَُّّ 

تَ ْغِنا َعْنُ  رَب ََّنا»قال   َْ  رواه البخاري. « اْلَْمُد َّللَّ  داا َكثرياا طَيِِّباا ُمَبارَكاا ِفي   َغرَي َمِِّْفيِّ َوال ُم
 (): دةمةةَى سوارنةةا ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى طةةوى ()ئومامةةةى و ذ ئةةةبى 

دهاتة راكرن دطوى: سوثاسى هةمى بةو سةودَى سوثاسةيةكا زَيةدة و يةا ثةاك و ثاقةذ )ذ        
روميةةةتيَى و ذ هةةةر كَيماسةةيةكَي( و يةةا ب بةرةكةةةى و زَيةةدةيى، كةةةس هةوجةةةييا وى  

، و ناقةتينيت )ضونكى ئةو، ئةو سوداية يَى هةمى هةوجة، و وةجا هةمييان دقةتينيت
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هةوجةيى كةسَى نة( و كةس يَى ذَى بَى منةى نينة، سودايَى مة: سوثاسى و دوعا مة 
  وةرطرة.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  مْن  -735 ُ عن  قَاَل  قال رُو ُل اَّللَّ  وعن ُمَعاِذ بن أَنٍه ريَي اَّللَّ
ٍة  ُغِف َر لَ ُ  َم ا َأَكَل َطَعاماا فقال  اْلَْمُد َّللَِّ الذي َأْطَعَم ِن ه ذا  َوَرزَ  ْقِني ِ  ِم ْن غ رْيِ َح ْ ٍل ِم ِنِّ َوال قُ   ِّ

َم ِمْن َذنِْب ِ   رواه أب  داود  والرتمذي وقال  حِدٌُ  حٌَن. « تَ َقدَّ
طةوى:   (): ثَيغةمبةةرَى سةودَى   طةوى  ()موعازَى كةورَى ئةنةسةى   و ذ 

هةركةسَى سوارنةك سوار و طوى: سوثاسى هةمى بو سودايَى ئةظ سوارنة داية مس و ب 
رزقَى مس كرى بَيى كو مةس نةة رَيكةةك هةةبيت )ب وى نةةبيت بةو بدةسةتظةئينانا وَى        

يَيةت  سوارنَي( و نةة هَيةزةك )ب وى نةةبيت ثةَى بطةهمةة وَى سةوارنَي( طونةةهَيت وى        
 طونةهَيت بضويك(.هاتنة ذَيلن. )هةلبةى بوريس 
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  .وىَحةكرنا مةدو باشدانانا و  ا خوارنىَبابةتىَ كيَماسى نةدانان
ُ عن  ُ  ق  ال   -736 َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي »ع  ن أيب ُهُر  رة ري  َي اَّللَّ م  ا َع  اَب رُو   ُل اَّللَّ 

 متفٌق عهللاي . « َطَعاماا َقخص  ِإن اْشتَ َهاه َأَكهللَاُ   وِإْن َكرَِهُ  تَ رََك ُ 
ض سوارن  انضو جار ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()هورةيرة ذ ئةبى 

ََ وى ضوبايَى دسوار و  ئةطةركَيماسى نةداناية، ب   نةظيابا دهَي . ئةطةرد
َُُدَم فق ال ا   -737 َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي َو َأَل َأْههللاَ ُ  ا وعن جابٍر ريَي اَّللَّ عن  َأنَّ النَُّّ 

ق ل   َِل   َفَدَعا ِبِ   َفَجعل أيَُْكُل ُو َِ ِإالَّ  َُ »ما ِعْنَد َُُدُم اْللص نِْعَي ا  رواه مَهللاي.« ُدُم اْلَلص نِْعَي ا
ثسةيارا ثَيخةوارنَى ذ مةاال سةو كةر       () : ثَيغةمبةةرى طوى()، ذ جابرى

طوتس: ضو ل دةس مة نينة ترش نةبيت، طوتَي: بينس، دةستهاظَيتَى دسوار و دطوى: ترش 
 سوش ثَيخوارنة، ترش سوش ثَيخوارنة.

 
 باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا مل يفطر -102

 بابةتىَ كا دىَ ض بيَذيت يىَ ل سةر خوارنىَ بةرهةظ بوو و يىَ ب رؤذى بيت 
 و رؤذيا خؤ نةخؤت

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -738 ِإذا »ع  ن أيب ُهُر  رة ري  َي اَّللَّ عن    ق  ال  ق  ال رو   ُل اَّللَّ 
 رواه مَهللاي.« َطراا فَ هللْاَيْطَعيْ ُدِعَي َأَحدُُكْي  فَ هللْاُيِجْب  فَِإْن كان ّائماا فَ هللْاُيصلِّ  َوإْن كاَن ُمفْ 

 فهللْاَيْأُكْل.« فَ هللْايْطَعيْ »فهللْايْدُع ومع  « فَ هللْاُيَصلِِّ »قال الُعهللَاَماُء  َمْع . 
ئَيك ذ  ئةطةرطوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()هورةيرة ذ ئةبى 

يَى ب رؤذى بيت ب  دوعا بكةى، و  ئةطةرهةوة بو سوارنةكَى هاتة طازيكرن ب  بضيت، 
 يَى بَى رؤذى بيت ب  خبوى. ئةطةر
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 باب ما يقوله من دعي إىل طعام فتبعه غريه -103
 بابةتىَ كا دىَ ض بيَذيت يىَ بؤ خوارنةكىَ هاتة طازيكرن و ئيَكىَ دى ذى دطةل بضيت

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   -739 وَو هللاَّي عن أيب مَع ِد الَبْدِريِّ ريَي اَّللَّ عن  قال  َدعا رُجٌل النََُّّّ 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   ٍة  فَ َتِبعُهْي رَُجٌل  َفهللامَّ ا بَ هللاَ َغ الب اب  ق ال الن ُّص  ََ اِمه مَخْ َِ َّ نَعُ  َلُ   ِلطَعاٍم 

. متف  ٌق « ِإنَّ ه ذا تَِبَعن  ا  ف ِإْن ش     َأْن ََتْذَن لَ ُ   وِإْن ِش   َ  رََج  نَ » ق ال  ب  ل آَذُن ل ُ  اي رو   َل اَّللَِّ
 عهللاي .

طازيكرة  ()ثَيغةمبةر  طوى: زةالمةكى ()بى مةسعودَى بةدرى و ذ ئة
سوارنةكَى بةو وى ضةَيكربوو و ئةةو يةَى ثَينؤةَى بةوو، زةالمةةك دطةةل وان ضةو، دةمةَى           

تة  ئةطةرطوى: ئةظة يَى دطةل مة هاتى،  ()طةه تينة بةر دةرطةهى، ثَيغةمبةرى 
، بة  نةةزظريت    تة بظَيت دَى زظريت. ئينا طوى: نْة ئةطةربظَيت دةستويريا وى بدة و 

 ئةز دةستويريا وى ددةم يا ثَيغةمبةرَى سودَي.
 

 باب األكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يُسيء أكله  -104
 وى دانابابةتىَ خوارن ذ بةرؤكا خؤ و شريةتكرنا وى و تؤرة

 يىَ خةلةتيىَ د خوارنا خؤدا دكةت
َو  هللَاَمَة ري  ي اَّللَّ عنهم  ا ق  ال  ُكن  ُ  غالم  اا ا ِحْج  ِر رو   ل اَّللَّ ع  ن عم  ر ب  ن أيب  -740

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  وَكانْ  َُِدي َتِطيُش ا الصَّْحَفِة فق ال ِل رو  ُل اَّللَّ 
 عهللاي . متفقٌ « اَي ُغالُم َويِّ اَّللَّ تعاَل وَُكْل بيميِنَك وكْل ِمَّا ُهللَِايكَ »

بَِّر الطاِء وبعدها ايء مثن اة م ن حت    معن اه  تتح رِّك وْت دِّ ِإَل ن  احي « َتِطيشُ »ق ل   
 الصَّْحَفِة.

طةةوى: ئةةةز  سةةودَى ذ هةةةردويان رازى بيةةتسةةةلةمة و ذ عومةةةرَى كةةورَى ئةةةبى 
، دةستَى مس ل دؤر سةَينيكَى  ()جةحَيلوك بووم و ل دةس ثَيغةمبةرَى سودَى بووم 

: يةا جةةحَيلوك نةاظَى سةودايَى مةةزن      ة مةس طوت ()دزظِرى، ئينا ثَيغةمبةرَى سودَى 
 بينة، و ب دةستَى سو يَى راستَى خبو، و ذ بةرؤكا سو خبو.

َّ  هللاِّ  عُ  -741 وع  ن َو  هللَاَمَة ب  ِن اَك   ِع ري  َي اَّللَّ عن    َأن رَُج  الا َأك  َل ِعْن  َد رو   ِل اَّللَّ 
م  ا َمنَ َع  ُ  ِإالَّ « ال اْو  َتَطْعَ  »ق  ال  ال َأْو  تِطيُن ق  اَل  « ُك  ْل بَِيِمين  كَ »ْي  ِ  وَو  هللاَّي بِش  مال  فق  ال  َعهللاَ 

ُر  َفَما َرفَ َعَها ِإَل ِفيِ . رواه مَهللاي.  الِِّب ْ
 زةالمةكى ب دةستَى ضةثَى ل دةسطوى:  ()كورَى ئةكوةعى ذ سةلةمةيَى 
سوار، طوى: ب دةستَى راستَى خبو. طوى: ئةز نةشَيم. طوى: د ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
 )ذ مةةزناتي طةوى ئةةز نةشةَيم(    مةزناتييَى ثَيظةتر ئةو نةدا ثةاش، ذنةشيان تةبطريت. 

 ث تى هنطى دةستَى سو بلند نةكرةظة دةظَى سو.
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باب النهي عن القران بني متررتني وحنوهمرا إذا أكرل مجاعرة إال بر ذن       -105
 رفقته

 دطةل ئةطةرجؤت جؤتة  انذ خوارنا قةسثان و ييَت وةكى و شظةليَدانثابابةتىَ 
 هندةكان ثيَكظة خبؤن ب دةستويريا وان نةبيت 

ْ راا  وَك اَن َعْب ُد  -742 َْ ابَنا عاُم َوَنٍة مَن اْبِن الزصبَ رْيِ  فُرزقْ َنا  عن جبَ هللَاَة بن ُوَحْيي قال  أَّ
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  اَّللَّ ب  ُن عم  ر ري  ي اَّللَّ عنهم  ا َيُ  ر بن  ا  وْ   ُن أْنُك  ُل  فيق   ُل  ال تُ َق  ارِنُ ا  ف  ِإن الن  ُّ 

اهُ »وَوهللاَّي َ   عِن اإلقراِن  ُث ُق ُل   َِ َتْأِذَن الرَُّجُل َأ َْ  متفٌق عهللاي .« ِإالَّ َأْن َُ
ةمية طةةوى: سةةالةكا برسةةَى طةه ةةتة مةةة دطةةةل      و ذ جةبةلةةةيَى كةةورَى سةةوح  

كةورَى   عةبةدول هيَ قةسة  بوونةة رزقةَى مةة، و      كدةعةبدول يَى كورَى زوبةيرى، هنة 
طةوى: نةةجوى   بورى و مة دسوارن،  سودَى ذ هةردوويان رازى بيت بةر مةرا ىعومةر

ذ جوى جوتة كرى، ثاشى دطوى:  ثاشظةلَيدانا ()جوتة، ب راستى ثَيغةمبةرَى سودَى 
 ذ بلى زةالم دةستويريا برايَى سو بدةى.

 
 من يأكل وال يشبع باب ما يقوله ويفعله -106

 و ض كةت بابةتىَ يىَ خبؤت و تيَر نةبيت كا دىَ ض بيَذيت
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  -743 حاَب رو ِل اَّللَّ  عن َوْحشيِِّ بِن حرب ريَي اَّللَّ عن  َأن أَّ

َِّ أَنُْك ُل وال َنْش َبُن  ق ال   ق اُل ا  نَ َع ْي. ق ال  فَ اْجَتِمُع ا « فَ هللَاَعهللاَُِّّ ْي تَ ْفرتِقُ  نَ »قاُل ا  اي رو  َل اَّللَِّ  ِإ
 رواه أب  داود « َّللَِّ  ُُ َباَرْك َلُِّْي في َعهللا  َطَعامُِّْي  َواذُْكُروا اْوَي ا

 (): هةظالَيت ثَيغةمبةةرَى سةودَى   طوى ()كورَى حةربى ذ وةح ييَى 
طوتس: يا ثَيغةمبةرَى سودَي، ب راستى ئةم دسويس و ئةم تَير نابني؟ طوى: بةلكى هويس 

ََ   و ناظَى ثَيكظة ل سةر سوارنَى كوم بسجودا جودا دسون، طوتس: بةلَي، طوى:  سةودَى 
 بينس، سودَى دَى بو هةوة بةرةكةتَى ئَيخييَت.
 

 باب األمر باألكل من جانب القصعة والنهي عن األكل من وسطها -107
 ذ خوارنىَ ذ نيظةكا ويَ ثاشظةليَدانكرنىَ ب خوارنىَ ذ رةخىَ سيَنيكىَ و يبابةتىَ فةرمان

َّ  هللاِّ   -744 اْلبَ رََك  ُة »عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال  ع  ن اب  ن عب  اس ري  َي اَّللَّ عنهم  ا ع  ن الن  ُِّّ 
رواه أب    داود  والرتم  ذي  وق  ال  « تَ ْن  ِزُل َوَو  َخ الطََّع  ام َفُِّهللاُ   ا ِم  ْن َحاف َّتَ ْي  ِ  واَل ََتُْكهللاُ   ا ِم  ن َوَو  ِط ِ 

 حدٌُ  حٌَن ّحيٌح.
طةةوى:  ()ذ هةةةردوويان رازى بيةةت ذ ثَيغةمبةةةرى    عةباسةةى سةةودىَ ذ ئةةينب 

بةرةكةى د نيظةكا سوارنَيدا دهَيتة سوارَي، ظَيؤا ذ رةسَيت وَى خبةون و ذ نيظةةكا وَى   
 نةسون.



   رياض الصاحلني
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َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َقْصَعٌة  -745 ٍر ريَي اَّللَّ عن  قال  كان ِلهللانُِّّ  َْ وعن عبِد اَّللَّ بن ُب
ا َأْيح ا َوَوَجُدوا البصح  ُأِت بتَ هللْاَك اْلَقْصَعِة  ُعِن وقد ُُقاُل ِا  اْلَغرَّاُء  ْْحِمهللُاَها َأْربَ َعُة رِجاٍل  َفهللامَّ 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي فق اَل َأع رايب   م ا ه ذه  ثُرَِد فيها  فالتَ فص ا عهللايه ا  فَ هللَامَّ ا َكثُ  ُروا َجثَ ا رو  ُل اَّللَّ 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  ِإنَّ اَّللَّ َجعَ  ْ جْيَعهللْا ِن َجب اراا َعني داا  ُثَّ اْلهللِْاَُة  قال رو ُل  هللا ِن َعْب داا َكِرَي اا  وَْ

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   َه ا  َوَدُع  ا ِذْرَوتَ َه ا ُُ بَ اَرْك فيه ا»ق ال رو  ُل اَّللَّ  رواه أب   « ُكهللاُ  ا ِم ْن َحَ الَي ْ
   َأْعاَلَها  بَِّر الذال ويمها.« ِذْرَوتَ َها »  داوٍد ِنوناد جيد.

سةةَينيةكا  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرى  ()بوسةةرى ل يَى كةةورَى و ذ عةبةةدو
ضةار زةالمةان رادكةر ، دةمةَى       سوارنَى هةبوو)هندى هندا سثى بوو(  دطوتنَى ئةلغةةراْ 

ئةةو سةَينى ئينةا و نةان و ئافكةا طوشةتى       ، بووية تَي تةطةه و نظَيذا تَي تةطةهَى كةريس 
 ()، و دةمَى زَيدة بوويس، ثَيغةمبةرَى سودَى كومبووندؤرماندؤر ل كربوونة تَيدا، 
طةةوى: ئةظةةة ض روين ةةتنة؟    ضةةوكَيت سةةو، ئينةةا كوضةةةرة عةرةبةةةكى روين ةةتة سةةةر 

طوى: ب راستى سودَى ئةز يَى كرمية بةندةيةكَى مةرد و ئةز  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
َيةت وَى  طوى: ذ رةس ()نةكرمية سومةزنكةرَى سةر رةق، ثاشى ثَيغةمبةرَى سودَى 

  خبون و نيظا وَى بهَيلس بةرةكةتَى بَيخييَت.
 

 باب كراهية األكل متّكئاً -108
 بابةتىَ نةباشيا خوارنىَ دريَذكرى

َّ هللاِّ  عُ  -746 َفَة وهِب بِن عبد اَّللَّ ري ي اَّللَّ عن   ق ال  ق ال رو  ُل اَّللَّ  عن أيب ُجَحي ْ
 البخاري.رواه « ال آُكُل ُمتَِِّّ اا »َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  

طةوى ثَيغةمبةةرَى    ()ذ ئةةبى جوحةيفةتةة، وةهبةَى كةورَى عةبةدول يى      
 طوى: ئةز ثالدايى ناسوم. ()سودَى 

قال اْلَطَّايبص  اُِتَِِّّ يُء ُهن ا  ه   اْل اِلُه ُمْعَتِم داا عهللا   ِوط اٍء حتت    ق ال  وَأرَاَد أَنَّ ُ  ال َُقُع ُد 
َْ تْ ِط اا  وأيَُْك ُل َعهللا  اْل طَاِء واْل واِئِد َكفْعٍل َمْن  َْ تَ ْ ِفزاا ال ُم ُُُر ُد اإِلْكث ار ِم َن الطع اِم ب ل َُ ْقع ُد ُم

 بُ هللْاَغةا. هذا كالْم اْلطَّايب  وَأَشار َغرْيُه ِإَل َأنَّ اِتِّيَء ه  اِائُل َعهللا  َجْنِب   واَّللَّ أعهللاي.
يتة سةةر  ل ظَيرَي: ئةوة يَى سوراطرتنا سو ئَيخستب ةْْْْْْْْْْ سةتتابى دبَيذيت موتتةك

ئةوة ئةو ل  () ا ثَيغةمبةرىمةرةمجهةكَى نةرم ل بس سو )وةكى باليفكَي( و طوى: 
سةر جهَيت نةرم و باليفكا ناروينيتة سوارَي، وةكى وان يَيت دظَيس طةلةكَى خبون، بةلكى 

بكةى )زَيدة نةدسوار( ئةظةة ئاسفتنةا   وى سوار تَيرا دنةسوجه دروين تةسوار و هند 
ئةوة يَى تةن تا سو سوار دكةى و سودَى  ْة دبَيذذن موتتةكندةكَيت دى هسةتتابيية، و 
 ضَيرت دزانيت.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي جالَ  اا  -747 وع  ن أَن  ٍه ري  ي اَّللَّ عن    ق  ال  رَأَُْ  ُ  رو   ل اَّللَّ 

 ُمْقِعياا أيَُْكُل ْْراا  رواه مَهللاي.
ِِ « اُِْقِعي» ُ ْنِصُب واقَ ْيِ . ه  الذي ُُ هللْاِصُق ألَيتيِ  نَر  ُو
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ديت يَى روين تى و  (): مس ثَيغةمبةرَى سودَى طوى ()ئةنةسى و ذ 
 ضاميكا سو كربوو و قةس  دسوارن.

 باب استحباب األكل بثالث أصابع واستحباب لعق األصابع  وكراهة مسحها -109
 قبل لعقها واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة اليت تسقط منه وأكلها 

 مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغريهماوجواز 
ل ميَذتنىَ و نةباشيا بالن، و باشدانانا تببابةتىَ باشدانانا خوارنىَ ب سىَ ت

ظةمالينا وان بةرى ثاقذكرنا وان ب ئةزمانى و باشدانا سيَنيك ثاقذكرنىَ و 
ستى و الن ب دةبهةلطرتنا ثاريىَ ذىَ كةفتى و خوارنا وى ثارى و دورستييا ظةمالينا ت

 ثيَى ثشتى ئاليستنا وان
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -748 ِإذا »عن ابِن عباٍس ريي اَّللَّ عنهما قال  قال رو ُل اَّللَّ 

اِبَعُ  حَّت ُهللاَعَقَها َأو ُُ هللْاِعَقها  متفٌق عهللاي .« َأكَل َأحدُُكْي َطَعاماا  َفال ََيَْح أَّ
 () سودَى طوى: ثَيغةمبةرَى رازى بيتذ ئينب عةبباسى، سودَى ذ هةردوويان 

ذ هةوة سوارنةك سوار ب  تلَيت سو نةظةماليت هةتا نةئاليسيت يان  ىئَيك ئةطةرطوى: 
بدةتة ئاليسنت. )هةلبةى ئةظ فةرمانة ذ بةر هندَى بوو ضونكى وان ب دةستى دسوار و 

سَى نة ذ حةدي مةرةممادةم ئةم ئةظرؤ ب دةستى ناسويس ئاليستنا ت ن ذ مة ناطريت، و 
 ََ ئةوة ئةم سوارنَى ثويض نةكةيس سو ئةوا ماية ب تلَيةت   مةرةمئاليسنت ب سوية، بة
َيتة دينت، ذ ظَيرَى دهَيتة زانةني ئةةو دياردةيةا ئةةم دبيةنني      همةظة ذى دظَيت مفا ذَى ب

سَينيكَيت سةلكى تذى طرار دمينيتة تَيدا و بةس دكةن، يان طرار دمينيتة ب كاضكَيت 
 دكةن ياسةلةتة(.وانظة و بةس 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  -749 وعن كْعِب بِن مالك ريَي اَّللَّ عن   ق ال  رَأَُْ ُ  رو  َل اَّللَّ 

اِبَن فَِإذا َفرَ  َلِعَقها. رواه مَهللاي.  أيَُْكُل بِثالِث أَّ
ديت، ب  (): مس ثَيغةمبةرَى سودَى طوى ()و ذ كةعبَى كورَى مالكى 

 بةس دكر دمَيذتس. ئةطةر ن دسوار، و بسَى ت
َّ اِبِن  -750 ََ َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي أم ر بهللَِاْع ِق ا وعن جابٍر ريي اَّللَّ عن  َأنَّ رو َل اَّللَّ 

 رواه مَهللاي.« ِإنَُِّّْي ال َتدُروَن ا َأيِّ طَعاِمِّي الرَبكةُ »والصَّْحَفِة وقال  
فةرمان ب ثاقذكرنا ت ن و  (): ثَيغةمبةرَى سودَى طوى ()جابرى ذ 

 سَينيكَى كر و طوى: ب راستى هويس نوزانس كا بةرةكةى د كيذ سوارنا وةداية.
َّ    هللاِّ  عُ َعهللَاْي    ِ  وَو    هللاَّي ق    ال   -751 ِإذا وقع      ُلقَم    ُة َأح    دُِكْي  »وعن      أن رو     ل اَّللَّ 

ْذَها فَ هللْاُيِمْخ ما كان  ا من أذاى ولَيْأُكهللْاَها  وال َُدْعه ُِ ِِْنِدُِل حَّتَّ َفهللاَيْأ ْح َُدُه ِن ََ ا لهللاشَّيطَاِن  وال َي
َّاِبَعُ   فِإن  ال َُدِري ا َأيِّ طعاِمِ  الربكةُ   رواه مَهللاي. « ُهللاعَق َأ

ثاريَى ئَيك ذ هةوة كةفت، ب   ئةطةرطوى:  ()و ذ وى ذ ثَيغةمبةرَى سودَى 
راكةى، و ب  ئةو ثيساتيا ثَيظةة ثاقذكةةى و راكةةى، و بة  خبةوى، و بة  بةو شةةيتانى         
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نةهَيليت، و ب  دةستَى سو ب كةفيكَى ثاقذ نةكةى هةتا تلَيت سو نةئاليسيت، ب راستى 
 ئةو نوزانيت كا بةرةكةى د كيذ سوارنا ويداية.

ِإن الشَّ ْيطَاَن َْحب ُر َأح دَُكي ِعن د »َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   وعن  َأن رو ل اَّللَّ  -752
ُكلِّ َشيٍء ِمْن َشْأنِِ   حَّت َْحُْبَرُه ِعنَد طَعاِمِ   فَِإذا َوَقَطْ  ُلْقمُة َأَحدِكي َفهللاَيْأِْذَها فَ هللْاُيِمْخ ما ك اَن 

اِبِعُ  فِإنَّ  ال ُدري ا َأيِّ طعاِمِ    ا ِمن َأذى  ُثَّ لَيْأُكهللْاَها وال ََُدعها لهللاشَّْيطَاِن  فإذا َفرَ  فَ هللْايهللْاَعْق أَّ
 رواه مَهللاي.« الربََكةُ 

طوى ب راستى شةيتان دطةل ئَيك ذ هةوة د هةر  ()ذ وى: ثَيغةمبةرَى سودَى 
ت تةكَيدا ذ كارَى وى بةرهةظ دبيت، هةتا ل سةر سوارنا وى دطةةل حةازر دبيةت ظَيؤةا     

هةوة كةفت، ب  راكةى، و ب  ئةو ثيساتيا ثَيظة ثاقذكةى و راكةى، ثاريَى ئَيك ذ  ئةطةر
لَيت سو مبَيةذيت، ب  ببةس كر ب  ت ئةطةرو ب  خبوى، و ب  بو شةيتانى نةهَيليت، و 

 راستى ئةو نوزانيت كا بةرةكةى د كيذ سوارنا ويداية.
َّ  هللاِّ  عُ  -753 َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ِإذا َأَك  َل  وع  ن أَن  ٍه ري  ي اَّللَّ عن    ق  ال  ك  ان  رو   ُل اَّللَّ 

َّ اِبَعُ  ال ثَّالَث  وق اَل   ُِ ْذها  ول يِمْخ عنه ا اَذى  »طَعاماا  لِع َق َأ ِإذا و َقَطْ  ُلقم ُة َأح دِكي فَ هللْاَيْأ
هللاَ  الَقص عَة وق ال  ِإنَِّّ ي ال ت ْدُروَن ا َأيِّ َطَع اِمِّي « ولَيْأُكهللْاَها  وال َُدْعَها لهللاشَّيطَانِ  وَأَمرَِ َأن نََ

 رواه ُمَهللاٌي. « الرَبكةُ 
زادةك سواربةا سةَى    ()ثَيغةمبةرَى سودَى  طوى: ئةطةر ()ئةنةسى ذ 

ثاريَى ئَيةك ذ هةةوة كةةفت، بة  راكةةى، و بة  ئةةو         ئةطةرلَيت سو دمَينت و دطوى: بت
مة  فةرماناثيساتيا ثَيظة ثاقذكةى و راكةى، و ب  خبوى، و ب  بو شةيتانى نةهَيليت. و 

َيتة ظةمالني. و طوى: ب راستى هويس نوزانس كا بةرةكةى د كيةذ سوارنةا   هكر سَينيك ب
 وةداية.هة

ََِّ  النَّاُر   -754 وعن وعيد بِن اْلارث أَنَّ  وَأل جابراا ريَي اَّللَّ عن  عن ال ي ِء ِمَّا َم
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ال إ دُ  مث َل ذل ك الطع اِم ِإالَّ قهللِا يالا  ف ِإذا َ  ُن  فقال  ال  ق د ُكنَّ ا زم َن الن ُِّّ 

 .وجدُِه  َْ َُِّْْن لََنا َمَناِدُُل ِإال َأُكفََّنا وَوَ اعدَِ وَأْقَداَمَنا  ُثَّ ُنَصهللاِّي َوال نَ تَ َ يَُّأ. رواه البخاري
دةسةةتنظَيذ  ذ ()كةةر كةةورَى حارسةةى، وى ثسةةيار ذ جةةابرى  و ذ سةةةعيدَى 
َيتةة طةرتس، ب   بةو ناه سةر ئاطرى ضَيبووى، طوى: نةة دةسةتنظَيذ   ل شوي تنَى ذ سوارنا 

 ئةطةةر و نةدديت كَيمةك نةبيت، مة ئةظ سوارنة  () راستى سةردةمَى ثَيغةمبةرى
مة ديتبا مة دسوار و مة كةفيك نةبوون لةثَيت مةة نةةبس و زةنةدَيت مةة و ثَيةت مةة       

مةةة دةسةةتنظَيذا سةةو لَيةةت سةةو ثاقةةذ دكةةرن ثاشةةى مةةة نظَيةةذ دكةةر و   بنةةةبس، مةةة ثةةَى ت
 كةاودانى ئةو نينة مرؤظ دةستَيت سو نةشوى بةلكى ئةظة ل سةر  مةرةمنةدشوي ت. )

ََ دبيت ئاظ يا كَيم بووية و نةديتية و  دراوةستيت، ضونكى ئيس م دينَى ثاقذيَيية، بة
سوارنا زادَى ب ئاطرى هاتية ضَيكرن ضو ثةيوةندى ب كةفتنا دةستنظَيذَيظة نينة ذ بةر 

بةزانني ئةةظ    ئةطةةر  ب تايبةةتى نظَيذ دكرن و مة دةستنظَيذَيت سو نةدشوي نت  هندَى
 سةر دةستنظَيذَيية(.ل ئاسفتنة هةمى بةرسظا ثسيارا 
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 باب تكثري األيدي على الطعام -110
 بابةتىَ زيَدةكرنا دةستان ل سةر خوارنيَ

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -755 ع  ن أيب هُر  رة ري  َي اَّللَّ تع  اَل عن    ق  اَل  ق  ال رو   ُل اَّللَّ 
ََربَعِة »  متفٌق عهللاي . « َطَعاُم اإلثننِي كاا الثَّالثَِة  َوَطَعاُم الَثالثَِة كاا ا

طوى: سوارنا دوويان  (): ثَيغةمبةرَى سودَى طوى ()هورةيرة ذ ئةبى 
 بةسى سَييانة و سوارنا سَييان بةسى ضارانة.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َُ ُق  ُل  -756 » وعن جابٍر ريي اَّللَّ عن ُ  ق ال  عع ُ  رو  َل اَّللَّ 
رواه « نِيَ  َة َطع  اُم الَ اِح  ِد َُِّْف  ي اإلثَن  نْيِ  وطع  اُم اإلثن  نِي ُِّْف  ي اَربع  َة  وطع  اُم اَرَبَع  ِة َُِّْف  ي الثَّما

 مَهللاي.
طةوى: سوارنةا   د () بةو  ثَيغةمبةرَى سودَىمس طول : طوى() ذ جابرى

ئَيكى تَيرا دوويان دكةى، و سوارنا دوويان تَيةرا ضةاران دكةةى، و سوارنةا ضةاران تَيةرا       
 هةشتان دكةى.

 
باب آدب الشرب واستحباب التنفس ثالثاً خارج اإلِناء وكراهة التنفس يف اإلناء  -111

 واستحباب إدارة اإلناء على األمين فاألمين بعد املبتدئ
يَتة هدةرظةى ئامانى بل جار بيَهن  سيَ نابابةتىَ رةوشتيَت ظةخوارنىَ و باشدانا 

يَن ظةدانىَ د ناظ ئامانيدا و باشيدانانا طيَرانا ئامانى ل سةر يىَ هو نةباشيا ب ظةدان
 رةخىَ راستىَ ثشتى يىَ ئيَكىَ ظةدخؤت

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي ك   اَن ُت   نَ فَُّه ا  ع   ن -757 أَن   ٍه ري   ي اَّللَّ عن     أن رو    ل اَّللَّ 
ارَِد اإِلِِء. الشَراِب َثالاا. متفٌق عهللاي . َِ   ُعِن  َُ تَ نَ فَُّه 

سَى جةاران   () سودَى : ثَيغةمبةرَىطوى ()ئةنةسى و ذ 
 دةرظةى ئامانى دكَي ا.ل بَيهنا سو 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي   -758 ال »وعن ابن عباٍس ريي اَّللَّ عنهما قال  قال رو ل اَّللَّ 

ْي َتْشَربُ ا واِحداا َكُشْرِب الَبِعري  َولِِّن اْشَربُ ا َمْث  وُثالَث  وَعص ا ِإذا أَنْ ُتْي َشرِبْ ُتْي  واْ  دوا ِإذا أَنْ  تُ 
 َن. رواه الرتمذي وقال  حدُ  ح« َرفْعُتيْ 

 ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  رازى بيتذ ئينب عةبباسى، سودَى ذ هةردوويان 
ََ دوو فةِر، سةَى فةِر ظةةسون، و نةاظَى        طوى: ئاظَى ئَيك فِر نةظةسون وةكى حَي رتَي، بةة

 هةوة بةس كر. ئةطةرهةوة ظةسوار، و حةمدا سودَى بكةن  ئةطةرسودَى بينس 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي نَ َه   أن ُُ تَ  نَ فََّه ا وعن أيب قَ َتاَدَة ريي  -759 اَّللَّ عن  َأنَّ الن َُّّ 

   ُعِن  ُُ تَ نَ فَُّه ا نَ ْفِه اإِلِِء. اإِلِِء متفٌق عهللاي .
كةرى   ثاشةظةلَيدانا  (): ثَيغةمبةةرَى سةودَى   طةوى  ()قةتادةى ذ ئةبى 

 بَيهس د ئامانيدا بَيتة كَي ان.
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َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ُأِت بهللاَ ٍْب ق د ِش يب وعن أَنٍه ريي  -760 اَّللَّ عن   َأن رو  ل الَّ   
ََْع  َرايبَّ وق  ال   مبَ  اٍء  وَع  ْن َيِينِ  ِ  َأْع  رايب  وَع  ْن ََُ  ارِِه أَب    َبِّ  ٍر ري  ي اَّللَّ عن     َفَش  ِرَب  ُثَّ َأْعطَ    ا

َََيَن » ََََيَن فا ُِهللِاخ.« ِشيبَ »ق ل    متفٌق عهللاي .« ا  َأي  
ئةةاظَى تَيكةةةل بةةو ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  بطةةوى: شةةريةكَى  ()ئةنةسةةى و ذ 

()  ئةبو بةةكر  هاى و رةسَى وى يَى راستَى كوضةرة عةرةبةك بوو، و رةسَى ضةثَى
ثاشى دا كوضةرة عةرةبى و طوى: يَى راستَى دويظرا يَى راسةتَى   ظةسوار ()بوو 
 يَى راستَى هةذيرتة ثاشى يَى دويظرا ذ رةسَى راسيَت(. ئانكو)

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي ُأِتَ  -761 وع   ن و   هل ب   ن و   عد ري   ي اَّللَّ عن     َأن رو    ل اَّللَّ 
ََ  ارِِه َأْش  َياٌ   فق  ال لهللاغُ  الم  َأََتَْذُن ِل َأْن ُأْعِط  َي » بش  راٍب  فش  ِرَب ِمْن  ُ  وَع  ْن ََيِينِ  ِ  غُ  الٌم  وع  ن َُ

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي « ؤالِء هُ  فقال الُغالُم  ال واَّللَِّ  ال ُأوثُِر بِنِصيَب ِمنَك َأَحداا  فَتهللاَُّ  رو ل اَّللَّ 
   َأْي  َوَيَعُ   وهذا الُغالُم ه  اْبُن عباس ريي اَّللَّ عنهما.« تَ هللاَّ »ق ل    ا ُدِه. متفٌق عهللاي .

هةاى   ()ئاظ بو ثَيغةمبةرَى سةودَى  : طوى ()سةعدى ذ سةهلَى كورَى 
ََ بوو، و اليَى ضةثَى ثريةمَير بوون،  )سنَيلةك( ذَى ظةسوار، و اليَى وى يَى راستَى الوةك

طوتة الوى: دَى دةستويريا مس دةى ئةز ب دةمة ظان؟ الوى طوى: نة ب سودَى ئةز كةسَى 
 كرة د دةستَى ويدا. ()ب بارا سو ذ تة ب ثَيش سو نائَيخم ثَيغةمبةرَى سودَى 
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 بابةتىَ نةباشيا ظةخوارنىَ ذ دةظىَ مةشكىَ و ييَت وةكى وىَ و دياركرنا
 يا حةرامة كونةباشيا وىَ نة

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  -762 عن أيب وعيٍد اْل ْدِريِّ ري ي اَّللَّ عن   ق ال نَ َه   رو  ل اَّللَّ 
َر َأفْ َ اُهها  َوُُْشَرب منها. متفٌق عهللاي .  ََ ََْوِقَيِة. ُع   َأْن ُتِّ ِتَناِث ا ِْ  عِن ا

 ثاشظةلَيدانا (): ثَيغةمبةرَى سودَى طوى ()سودرى ذ ئةبى سةعيدَى 
 َينة سواركرن و ذَى ظةسون.هظَيت مةشكا بكرى لَي

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو   هللاَّي َأن  -763 وع  ن أيب هُر  رة ري   ي اَّللَّ عن    ق   ال  نَ َه    رو   ل اَّللَّ 
َِّقاِء َأو الِقْربِة. متفٌق عهللاي .  ُُْشَرَب ِمْن ا ال

كرى ذ  ثاشظةلَيدانا (): ثَيغةمبةرَى سودَى طوى ()هورةيرة و ذ ئةبى 
 َيتة ظةسوارن.هدةظَى مةشكَى ب

ََّ  اِن بْ  ِن اب    ري  ي اَّللَّ عن    وعنه  ا  -764 ِْ  ِ  َح وع  ن ُأمِّ ابِ  ٍ  َكْبَش  َة بِْن  ِ  َاب  ٍ  ُأ
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي  َفَش ِرَب ِم ن ا ِقْرب ٍة ُمَعهللاَّق ٍة قَائم اا. فَ ُقْم ُ  ِإَل  َِل عهللَايَّ رو ُل اَّللَّ  قال   د

 قَطْعُتُ   رواه الرتمذي. وقال  حدُ  حَن ّحيح.ِفيَها فَ 
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ذ ئوم سابتى، كةب ةيا كضا سابتى سوي كا حةسانَى كورَى سابتى سودَى ذ وى و 
هاتةة دةس مةس، ئةاظ ذ دةظةَى مةشةكةكا       ()طوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى    رازى بيتوَى 

 هةالويستى ظةسوار، ئةز رابووم مس دةظَى وَى ذَيظةكر.
َا     َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي. َوتَ تَ بَ  رََّك بِ ِ   َوَتُص  نَُ  َوِإَّنَّ َقَطَعْتها  لَِتْحَفَظ مْ ِيَن َفي رو ل اَّللَّ 

ََكمل  َعن االبِتذاِل  َوهذا اْلَِدُُ  ُْمُم ل عهللا  بَياِن اْل اِز  واْلدُثان الَابقان لبيان اَفبل وا
 واَّللَّ أعهللاي.

دةس سةةةو بثارَيزيةةةت دا  ()َى سةةةودَى ذَيظةةةةكر: دا جهةةةَى دةظةةةَى ثَيغةمبةةةةر
بةرةكةتَى بو سو ذَى ببينيت و بثارَيزيت ذ كَيماسيَي، و ئةظ حةديسة ني ةانة ل سةةر   

َيتةة ظةةسوارن، و هةةردوو حةديسةَيت بةوريس بةو       ههندَي، دبيت ئاظ ذ دةظةَى مةشةكَى ب  
 ديارةكرنا يا باشرت و يا متامرتة، و سودَى ضَيرت دزانيت.

 
 النفخ يف الشرابباب كراهة  -113

 بابةتىَ نةباشيا ثفكرنا خوارنيَ
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي نَ َه    َع  ِن  -765 ع  ن أيب و  عيٍد اْل  دريِّ ري  ي اَّللَّ عن    َأنَّ الن  َُّّ 

ِْ ا الشَّراِب فقال رَُجٌل  القَذاُة َأراها ا اإِلِِء   فقال    ق ال  ف ِإىن ال ُأْرَوى ِم نْ « َأْهرِقْ َها » النَّف
 رواه الرتمذي وقال  حدُ  حَن ّحيح. « فَأَِبْن الَقَدَح ِإذاا َعْن ِفيَك » نَ َفٍه َواِحٍد   قال  
 ثاشظةلَيدان (): ثَيغةمبةرَى سودَى طوى ()سةعيدَى سودرى ذ ئةبى 

مس طلَيش د ئامانيدا ديت؟ طوى: بِرَيذة،  ئةطةرطوى:  ذ ثفكرنا ظةسوارنَى كر، زةالمةكى
ئةز تَير نام دظَيت ئةز بَيهنةا سةو د    بَيهَيسئَيك  ئانكوئَيك فِر تَير نام )ب طوى: ئةز 

ئاظَيدا ظةدةم و هوسا هةملا مس هةر دَى ضيتة د ئاظَيدا(؟ طوى: مادةم وةساية ثةرداغى ذ 
 دةظَى سو دوير بَيخة و بَيهنا سو بهةلكَي ة.

َّ هللاِّ  عُ  -766 َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي نَ َه   َأن ُُت نَ فََّه  وعن ابن عباس ريي اَّللَّ عنهم ا أن الن َب 
َْ ِفيِ   رواه الرتمذي وقال  حدُ  حَن ّحيح.  َف ِء  َأْو ُُ ن ْ َِ  ا اإِل

 () طةةوى ثَيغةمبةةةرى رازى بيةةت و ذ ئةةينب عةبباسةةى سةةودَى ذ هةةةردوويان 
 َيتة ثفكرن.هَيتة هةلكَي ان، يان تَيدا بهكر بَيهس د ئامانيدا ب ثاشظةلَيدان

 



   رياض الصاحلني

 
351 

 بيان جواز الشرب قائِماً وبيان أن األكمل واألفضل الشرب قاعدا باب -114
 ظة و ديارةكرنا يا باشرت و يا متامرت ئةوةدياركرنا دورستيا ظةخوارنيَ شثيابابةتىَ 

 بيت. روينشتى ظةخوارن
  في  حدُ  كبشة الَابق .

 و حةديسا كةب ةيَى يا بورى ل سةر ظى بابةتيية.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ِم  ْن  -767 وع  ن اب  ن عب  اس ري  ي اَّللَّ عنهم  ا ق  ال  َو  َقْيُ  النَّ  َُّّ 

 َزْمَزَم  َفَشِرَب َوُهَ  قَائٌي. متفٌق عهللاي . 
ئاظةةا زمزمةةَى دا طةةوى: مةةس  ى بيةةتذ ئةةينب عةبباسةةى، سةةودَى ذ هةةةردوويان راز

 ظةسوار و ئةو يَى شثياظة بوو. () ثَيغةمبةرى
ُ عن  ُ  نب الرَّْحبَ  ِة  -768 ُ عن    ق  ال  أَتَ    َعهللِا  ي  ري  َي اَّللَّ َرَة ري  َي اَّللَّ وع ن النَ   زَّال ب  ِن و  ب ْ

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي فع ل كم ا رَأَُْ ُتُم  ىن فَ َعهللْا ُ   رواه  َفَشِرب قَائم اا  وق اَل  ِإىنِِّ رَأَُْ ُ  َرو  َل اَّللَِّ 
 البخارى.

ََ كورَى سةبرة  د  ()كورَى ئةبى تالبى طوى: عةلييَى  ()و ذ نةززا
ثَى دةرطةهَى كوفةية( و شثياظة ئاظ ظةسوار، و طوى: ب  مةرةمرةحبةرا هاى )دةرطةهَى 

 ديت وةكر هةروةكى هةوة ئةز ديتيم مس كرى. ()راستى مس ثَيغةمبةرَى سودَى 
َّ  هللاِّ  عُ وع ن اب ن عم  ر ري َي اَّللَّ عنهم  ا ق ال  كنَّ ا أَنُْك  ُل َعهللا   َعه  ِد  -769 رُو  ِل اَّللَِّ 

 َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي وْ ُن ََّنْش   وَنْشَرُب َوْ ُن قياٌم. رواُه الرتمذي  وقال  حدُ  حَن ّحيح.
و ذ ئةةينب عومةةةرى، سةةودَى ذ هةةةردوويان رازى بيةةت طةةوى: مةةة ل سةةةر دةمةةَى  

 ة.رَيظة دضويس و مة ظةدسوار و ئةم شثياظب دسوار و ئةم  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
ُ عن   ق  ال  رَأَُْ ُ  رُو   ل اَّللَِّ  -770 ه ري ي اَّللَّ وع ن عم رو ب  ن ش عيب ع ن أَبي  ِ  ع ن ج  دِِّ

 َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُشرُب قَائماا وقَاِعداا. رواه الرتمذي وقال  حدُ  حَن ّحيح. 
: مةةس ثَيغةمبةةةرَى طةةوى ()بةةاثريَى سةةو و ذ عةةةمرَى كةةورَى شةةوعةيبى ذ 

 ديت ئاظ شثياظة و روين تى ظةدسوار. ()سودَى 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي أَنُ   َ  َأْن ُشرَب الرُِّجُل  -771 ُ عن  عن النَب  وعن أَنٍه ريي اَّللَّ

بُ  . ِْ ََْكُل   قال  ذلَك َأَشرص َأو َأ  رواُه مَهللاي. قَائماا. قال قتادة  َفقهللْاَنا ََنه  فا
كةةرى زةالم  يةةا ثاشةةظةلَيدان ()ى : ثَيغةمبةةةرطةةوى ()ئةنةسةةى و ذ 

شثياظة ئاظَى ظةسوى، قةتادةى طوى: مة طوتة ئةنةس: ثا سوارن؟ طوى: ئةةو سةرابرتة   
 يان ثيسرتة.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي زََجَر َعِن الشصْرِب قَائماا.  وا رواُة ل  َأنَّ النَب 
ذ ظةةةسوارنا شةةثياظة    ()ديةةدا يةةا وى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى      ظةةةطَيرةكا و د 

 ثاشظةبرنا كرى.
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َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -772 اَل »وع  ن أيب هُر  رة ري  ي اَّللَّ عن    ق  ال  ق  اَل رُو   ُل اَّللَّ 
َتقيْء  َْ َي فَ هللْاَي َِ  رواُه مَهللاي.« ُْشَرَبن َأحٌد ِمْنُِّْي قَائماا  َفَمْن َن

طوى: كةس ذ هةوة  (): ثَيغةمبةرَى سودَى طوى ()هورةيرة ذ ئةبى 
ََ سو راكةى. ئةطةرشثياظة نةظةسوى، و   ذبريكر ب  د

 
 باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شرباً -115

 ئاظطيَرى دومياهيكا هةميان ظةخؤت نابابةتىَ باشدانا
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي ق ال   -773 َو اق  الَق ْ ِم » عن أيب قتادة ريَي اَّللَّ عن  عن النُِّّ 

ُرُهْي  ِِ  ُع   شْرنا. رواه الرتمذي  وقال  حدُ  حَن ّحيح. « آ
 طةوى: ئةاظطَير دومياهيكةا    () : ثَيغةمبةرَى سةودىَ طوى ()قةتادة ذ ئةبى 

 )ئانكو ب  دومياهيكا هةميان ظةسوى( هةميانة
 

باب جواز الشرب من مجيع األواني الطاهرةغري الذهب والفضة وجواز الكرع  -116
 وهو الشرب بالفم من النهر وغريه بغري إناء وال يد،وحتريم استعمال إناء الذهب

 والفضة يف الشرب واألكل والطهارة وسائر وجوه االستعمال
 ظةخوارنىَ ذ هةمى ئامانيَت ثاقذ ذبلى ييَت زيَرىبابةتىَ دورستيا ئاظ 

 و زيظى و دورستيا فرِكرنيَ: ئةوة بىَ ئامان و بىَ دةست ذ رويبارى و ذ تشتىَ 
 وةكى وى ظةخؤى و حةرامكرنا ب كارئينانا ئامانيَت زيَرى و زيظى بؤ 

 كارئينانانب خوارنىَ و ظةخوارنىَ و بؤ هةمى 
اِر ِإَل ع  ْن أَن  ٍه ري  َي اَّللَّ  -774 عن    ق  ال  َحَب  َرِو الصَّ  الُة  فَ َق  اَم م  ْن ك  اَن َقُر  ب ال  دَّ

ِِْخَب ُب َأن  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي مبِْخَبب ِم ن ِحَج ارٍَة  َفَص ُغَر ا َأْههللِاِ   وبِق  قَ ْ ٌم فَأََت  رُو ُل اَّللَِّ 
ََُخ ِفيِ  َكفَُّ   فَ تَ َ يََّأ الَقْ ُم ُكهللاَُّهْي. قَاُل ا  كَ  ُتْي   قَاَل  َاَاِنني وِزايدةا. متفٌق عهللاي . ه ذه رواُ ة ُْب ي ُكن ْ

 البخاري.
نظَيذَى ئامادة بووم، يَى ماال وى نَيزيك ضو ل : ئةز طوى ()ئةنةسى و ذ 

ئينا، بةر  ()دةس ماال سو، و هندةك مان، ئامانةكَى ذ بةرى بو ثَيغةمبةرَى سودَى 
هندَى بضويك بوو دةسةتَى وى تَيةدا ظةنةةبوو، هةةميان دةسةتنظَيذَيت سةو ب وَى ئةاظَى        

 شوي نت: طوتس: هويس ضةند بوون؟ طوى: هةشتَى و ثرت.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َدعا نٍِِِء ِم ْن م اٍء  ف ُأِتَ ِبَق دٍح رَْح َراٍح  َهللاي  َأنَّ النَُّّ  وا رواُة ل  ِو

بُ ُن ِم ْن بَ  نْيِ أَّ اِبِع    ِفي ِ  َّاِبَعُ  ِفيِ . قَاَل أَن ه  َفجَعهللْا ُ  أَْنظُ ُر ِإَل اِ اِء َُ ن ْ َشيٌء ِمْن َماٍء  فَ َ َيَن َأ
ْبِعنِي ِإَل الثََّماِننَي. ََّ  َفحَزْرُو مْن تَ َ يََّأ ما بنْيَ ال

كَى داسوازا ئامانة ()ديدا يا وى ل دةس موسلمى: ثَيغةمبةرى  ظةطَيرةكاو د 
لَيةت سةو كرنةة    بو نةيَى كوير بو ئينا هندةك ئاظ تَى بةوو، ت  هةئاظَى كر، ئامانةكَى فرة
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لَيت ويدا دزا، مس دانان حةفتَى بتَيدا، ئةنةسى طوى: مس بةرَى سو دايَى ئاظ د ناظبةرا ت
 شوي نت.ثَى كةسان حةتا هةشتَى كةسان دةستنظَيذَيت سو 

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي  وع   ن عب   د اَّللَّ ب   ِن ُز   ٍد ري   ي اَّللَُّ  -775 َِ النَّ   ُّص   عن     ق   ال  َأاَت
ُّفٍر فَ تَ َ يََّأ. رواه البخاري. َرْجَنا َلُ  َماءا ا تَ ْ ٍر ِمْن  ِْ  فََأ

كالق دح  وه   نلت اِء « والت َّ ْ ر » ببي الصاد  وجي ز كَرها  وه   النح اس  « الصصْفر » 
 اِثناة من ف  .

هاتة دةس مة،  () : ثَيغةمبةرىطوى ()يدى ةزو ذ عةبدول يَى كورَى 
 َيخست دةستنظَيذا سو ثَى شوي ت.ئمة ئامانةكَى سفرى بو دةر

َل عهللا  رَُجٍل ِمَن  -776 َِ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َد ُ عن  َأنَّ رُو َل اَّللَِّ  وعن جابر ريي اَّللَّ
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  اََْنصاِر  وَمعُ  ّاحٌب َلُ    ِإْن َكاَن ِعْنَدَك َماٌء َنَو َهِذِه » فقاَل رُو ُل اَّللَّ 
هللَاَة ا َشنٍَّة َوِإالَّ َكرْعنا   الِقْربة.«  الشَّنص » رواه البخاري. « الهللاَّي ْ
هاتةةة دةس زةالمةةةكَى   (): ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  طةةوى ()و ذ جةةابرى 

ئاظا شظَيدى  ئةطةرطوى:  ()ةل بوو، ثَيغةمبةرَى سودَى ئةنسارى و هةظالةكَى وى دط
نةةة دَى ب دةظةةى بةةَى دةسةةت و بةةَى ئامةةان ئةةاظَى   ئةطةةةرد مةشةةكَى ل دةس تةةة هةةةبيت، 

 ظةسويس.
َِ َع ن اْلَُر ر  -777 َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي نَ َه ا وعن حذُفة ريي اَّللَّ عن  قاَل  ِإنَّ النََُّّّ 

َُباِد والشص رْ  ِِ َرِة » ِب ا آنِي ِة ال ذََّهب والِفبَّ ِة  وق ال  والدِِّ نْيا  وه   َلُِّ ْي ا ار « ِه َي ُِ ْي ا ال دص
 متَّفٌق عهللاي .

كرى ذ ئارموي ى  ثاشظةلَيدانا () طوى: ثَيغةمبةرى ()و ذ حوزةيفةى 
و ذ كراسَى بةر و بةتةن ذ ئارموي ى و ظةسوارنَى ب ئامانَى زَيرى و زيظى و طوى: ئةو 

 د دنيايَيدا بو وانس و د ئاسرةتَيدا بو هةوةنة.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -778 ال ذي » وعن ُأمِّ وهللامة ريي اَّللَّ عنها َأنَّ رُو َل اَّللَّ 
َر َجَهنََّي َُْشَرُب ا آنِيَ  َِ ا جُيْرِجُر ا َبْطِنِ    متفق عهللاي . « ِة الِفبَِّة ِإَّنَّ

 ()طوى: ثَيغةمبةرَى سةودَى   سودَي ذ هةردويان رازى بيتو ذ ئوم سةلةمة 
طوى: ئةوَى ب ئامانَى زيظى ظةدسوى ب راستى ئةو ئاطرَى جةهنةمَى دهاظَيذيتة د زكَى 

 سودا.
 «.أيَُْكُل َأْو َُْشَرُب ا آنَِيِة الِفبَِّة والذََّهِب ِإنَّ الذي » وا رواُة َِهللاي  

زَيةةرى خبةةوى يةةان  و زيظةةى موسةةلميدا: ب راسةةتى يةةَى ب ئامةةانَى   ظةةةطَيرةكاو د 
 ظةسوى.

راا ِمْن َجَهنََّي » وا رواُة َل    َِ ا جُيْرِجُر ا َبْطِنِ    «َمْن َشِرَب ا ِإٍِء ِمْن َذَهٍب َأْو فبٍة فَِإَّنَّ
ديدا يا وى: يَى ب ئامانَى زَيرى يان ب يَى زيظى ظةسوى ب راستى  طَيرةكاظةو د 

 ئةو ئاطرَى جةهنةمَى دهاظَيذيتة د زكَى سودا.
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 كتاب اللباس
 كتَيبا جلكان - 4

 
 باب استحباب الثوب األبيض وجواز األمحر واألخضر واألصفر واألسود  -117

 احلرير وجوازه من قطن وكتّان وشعر وصوف وغريها إال
 يىَ سؤر و كةسك و زةر و رةش بيت ورستةبابةتىَ باشدانانا جلكىَ سثى و د

 و دبيت ذ ثةمبى و كتانى وموى و هريَى بيت و غةيرى وان ذبلى ئارموي ى
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  قال ع تعاَل  

طةَ دويندةها ئادةمى ب راستى مةة جلكةةك بةو هةةوة      .(26َعرار  من ارُ ةا)چ ڇ
 [و مة ني ا هةوة دا كو هويس هةمى رةنطَيت ثةِرؤك و جلكان ضَى بكةن ئانكو ]هنارى 

كو شةرمطةهَى هةوة ظةشَيريت، و جلكةك هةوة جةوان بكةةى و خبةةملينيت، و جلكةَى     
چ    ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ چ وقال تعاَل   تةقوادارى و باوةرييَى باشرتة.

بو هةوة ضَيكريس، هةوة  [ذ هرييَى  ]و جلك  .(81)النحل  من ارُةچ  چ  ڇ
 ذ طةةةةةةةرما رؤذَى بثةةةةةةارَيزن و ديسةةةةةةا هنةةةةةةدة جلةةةةةةك يَيةةةةةةت دايينةةةةةةة هةةةةةةةوة       

 هةوة ذ دذوارييا شةِرى بثارَيزن. [وةكى زرى كومزرييان  ]
َّهللاِّ   -779 ُهما أنَّ رُو َل اَّللَِّ  َُ ا وعن ابِن عبَّاس ريَي اَّللَّ عن ْ عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال  اْلَب

رْيِ ثِياِبُِّْي  وََكفُِِّن ا ِفيها َمْ اَتُكْي  َِ َِ  فَِإن ََّها ِمن  رواُه أب  داود  والرتمذي وقال  « ِمْن ثَِياِبُُِّي البَ َيا
 حدُ  حَن ّحيح.

 ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  رازى بيتذ ئينب عةبباسى، سودَى ذ هةردوويان 
لكَيت سو يَيت سثى بكةنة بةر سو ب راستى ئةو ذ باشرتيس جلكَيت هةوةية، طوى: ذ ج

 و مريَيت سو ثَى كفس بكةن.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -780 َُ   ا »وع  ن َعُ  َرَة ري  َي اَّللَّ عن    ق  ال  ق  اَل رُو   ُل اَّللَِّ  اْلَب

َِ  فَِإ    ا َأْطه   ُر وَأطَي   ُب  وَكفِِّنُ    ا ِفيه   ا َم   ْ اَتُكْي  رواُه النَ   ائ   واْل   اكي وق   ال  ح   دُ  « البَ يَ   ا
 ّحيح. 

جلكَيةت سةثى    طةوى:  ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()سةمورةى و ذ 
بكةنة بةرسو، ب راستى ئةو ثاقذترن و باشرتن )باشيا وان نةجلكَيت سو مةزنكرنَينة( 

 و مريَيت سو ثَى كفس بكةن.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َمْربُ عاا َوَلَقْد  -781 وعن الرباِء ريَي اَّللَّ عن  قال  كاَن رو ُل اَّللَِّ 

َن ِمْنُ . متَّفٌق عهللاي . رَأَُْ ُتُ  ا ُحهللاَِّة ْ راَء ما ر  ََ ُُْ  َشْي اا َقخص َأْح  َأ
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نة  ئانكويَى ناظنؤى بوو ) (): ثَيغةمبةرَى سودَى طوى ()بةرائى و ذ 
يَى درَيذ بوو و نة يَى كورى بوو( و مس جلكةكَى بةر و بةةتس ذ ئَيةك يةَى سةور ل بةةر      

 ديت، ت تَى وةسا يَى جوان ضو جار مس نةديتبوو.
َّ  هللاِّ  عُ وع  ن أيب  -782 َف  َة وْه  ِب ب  ِن عب  ِد اَّللَِّ ري  َي اَّللَّ عن  ُ  ق  ال  رَأَُْ  ُ  النَّ  َُّّ  ُجَحي ْ

ِي ٍح  َِ ئِ ٍل  َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي مَبََِّّة َوُهَ  ِنََْبَطِح ا قُ بٍَّة َلُ  ْ راَء ِمْن َأَدٍم َفَخَرَد بِ الٌل ِبَ ي  ئِِ   َفِم ْن  وَِ
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِِ و اقَ ْيِ   فَ َت يَّ  َأ َوَأذََّن َفَخ َرَد الن َب  ِ  وَو  هللاَّي وَعهللَاْي ِ  ُحهللاَّ  ٌة َ ْ َراُء  َك  َأىنِِّ أَْنظ ُر ِإَل بَ يَ  ا

 ِبالٌل  َفَجَعهللْاُ  أَتَتبَُّن فَاُه هُهَنا وهُهَنا  ُق ُل ََيِيناا وِِشَاالا  َحيَّ َعهللا   الصَّ الِة  ح يَّ عهللا   الَف اَلِح. ُثَّ 
ُِْ  الَِّهللْا ُب َواِْلَم اُر اَل َُيْن ُن. متَّف ٌق عهللاي  . رُِكَزْو َلُ  َعنَ َزٌة  فَ تَ قَ  َم َفَصهللاَّ  ََيُرص بَ نْيَ ََُد بف تح « الَعنَ  َزةُ »دَّ
  الن ِن ْ ُ  الُعِّازَة.

 : مس ثَيغةمبةةر طوى ()عةبدول يى ذ ئةبى جوحةيفةتة، وةهبَى كورَى 
()  ،ل مةكةهَى ديت و ئةو ل بس سيظةتةكا سور بوو ذ كةظلَى دةماركرى ل ئةبتوحَي

بي َ ئاظا وى يةا دةسةتنظَيذا سةو ثةَى شوي ةتى ئينةا ذدةرظةة، هنةدةك ذ هةةظالَيت وى          
ئاظ  كدةستنظَيذا سو ثَى شوي تى( و هندةكان هندة ()تةربوون )ذ ئاظا ثَيغةمبةرى 

َى بةةر و بةةتس ذ ئَيةك و يةَى سةور دةركةةفت، ب       ب جلكةةك  ()طةه يَت، ثَيغةمبةةر  
راستى هةروةكى ئةز يَى بةرَى سو ددةمةة سةثياتيا ثَيةت وى، دةسةتنظَيذ طةرى: بةي َ       
بانط دا مس بةرَى سو ددا دةظَى وى هوسا دزظِرى و هوسا دزظِرى و راست و ضةث دطوى: 

 بو ضك ند ثَي كةفت وةرنة نظَيذَى وةرنة سةرفةرازيَي. ثاشى دارةكَى ذ روحمَى كورترت
ََ نةدطرى.و   نظَيذ كر، سة و كةر د بةررا دبوريس رَيك 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   -783 وعن أيب رِْمثة رفاَعَة التَّمْيِميِِّ ريَي اَّللَّ عن  قال  رأَُ  رُو َل اَّللَِّ 
َبراِن. رواُه أَب  داود  والرتمذي ِنْوَناٍد ّحيٍح. ِْ  وَوهللاَّي وعهللَاْي  ث نن َأ

: مةس ثَيغةمبةةرَى سةودَى    طةوى  ()و ذ ئةبى رميسةةى، رةفةاعَى تةةميمى    
() .ديت دوو جلكَيت كةسك ل بةر بوون 

َِ  َل َُ   ْ َم فَ   ْتِح  -784 َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َد وع  ن ج  ابر ري  َي اَّللَّ عن     َأنَّ َرُو   َل اَّللَِّ 
 َمََِّّة وَعهللَاْيِ  ِعمامٌة وْ داُء. رواُه مَهللاي.

هاى رؤذا ظةكرنا مةكةهَى  (): ثَيغةمبةرَى سودَى طوى ()جابرى و ذ 
 شاشكةكا رةش ل سةرى بوو.و 

وع  ن أيب و  عيد عم  رو ب  ن ُحَرُْ  ٍ  ري  َي اَّللَّ عن    ق  ال  ك  َأىن أَنظ  ر ِإَل رو   ِل اَّللَّ  -785
َِ  َطَرفيها بَ نْيَ    كتفْيِ . رواه مَهللاي. َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي وَعهللاْيِ  ِعَماَمٌة َوْ َداُء قْد َأْر

: هةروةكى ئةز يَى طوى ()حورةيسى و ذ ئةبى سةعيدى، عةمرَى كورَى 
شاشكةكا رةش ل سةرى بوو و رةسَيةت وَى   ()بةرَى سو ددةمة ثَيغةمبةرَى سودَى 

 بةردابوونة سةر ملَيت سو.
َطَب النَّاَس  وَعهللَاْيِ  ِعَماَمة َو َداُء.      َِ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   وا رواٍُة ل   َأن رو ل اَّللَّ 
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سوتبة بو سةلكى دطوى و  ()ديدا يا وى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ظةطَيرةكاو د 
 شاشكةكا رةش ل سةرى بوو.

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي ا وع   ن عائش   ة ري   ي اَّللَّ عنه   ا قال      ُكفِِّ   َن رو    ل  -786 اَّللَّ 
 ثالثة أَثْ َ اٍب بيٍض َوُح ليٍَّة ِمْن ُكْرُوٍ   لَْيَه فيَها َقِميٌص َوال ِعماَمٌة. متفٌق عهللاي .

ََُّح ليَُّة »  ََب ِإَل َوُح ٍل  قَ ْرَُ ٍة « ال بفتِح الَني ويمها ويي اْلاء اِهمهللاتني  ثياٌب تُ ْن
 الُقْطن«  َوالُِّْرُو  » نلَيمِن 

ب سَى جلكَيت سثى يَيت  (): ثَيغةمبةرَى سودَى طوى ()عائي ايَى ذ 
( ذ هريَى هاتة كفنكرن نة قةميس دطةل ل يةمةنَى سةحوَ )سةحوَ ناظَى طوندةكَيية

 .بوو و نة شاشك
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ذاو َغداٍة َوَعهللَاْيِ   -787 َرَد رو ل اَّللَّ  َِ ِمْرٌط ُمَرحٌَّل وعنها قال   

 مْن َشْعٍر َأو د رواه مَهللاي.
نْْل  اِء اِهمهللا  ة  ه    ال  ذي في    ّ   رُة « واَُِرحَّ  ل » بَِّ  ر اِ  يي  وه    كَ  اَء. « اِِ  ْرط » 

ََْكَ اُر.  رِحال اإِلبل  َوهَي ا
سثَيدةكَى دةركةفت و ثاتةكَى نةق كرى ذ  ()ذ وَي، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 

 موييَى رةش ل بةر بوو.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -788 وع  ن اُِِغ  ريِة ب  ن ُش  ْعَبَة ري  ي اَّللَّ عن    ق  ال  ُكْن  ُ  م  ن رو   ل اَّللَّ 

َّت قهللا   نَ َعْي  فَ نَ َزَل عن راِحهللاِتِ  َفَمش   ح « َأمَعَك َماء   » وَوهللاَّي ذاَو ليهللَاة ا مَرٍي  فقال ِل  
ُّ ٍر  فهللا َََل َوْجَهُ  َوَعهللَايِ  ُجبٌَّة ِمْن  ي تَ اَرى ا َو اِد الهللاَّْيِل ُث جاَء فََأفْ َرْغُ  عهللَاْيِ  ِمَن اإِلَداَوٍة  فَ َغ
ََ  َح برْأِو    ُثَّ  ََ  َل ِذرَاعْي  ِ  َوَم َرَجُهَم  ا ِم  ْن َأْو  َفِل اْلُبَّ  ِة  فَ َغ ِْ َْ  َتِطْن َأْن ُخْ  رَِد ِذراَعْي  ِ  منه  ا ح  َّت َأ َُ 

فَّْيِ  فقال   ُِ هللْاتُ ُهما طَاِهَرَتنِي » َأْهَ ُْ  ََنزَع  َِ َح َعهللَاْيِهما. متفٌق عهللاي .« دْعهَما فَِإىن َأد ََ  َوَم
: ئةز شةظةكَى ل وةغةرةكَى )غةزوا طوى ()و ذ موغريَى كورَى شوعبةى 

طوتة مس: ئاظ دطةل تة هةية؟ مس  ()تةبووكَى بوو( دطةل ثَيغةمبةرَى سودَى بووم 
طوى: بةلَي، ذ دةوارَى سو هاتة سوارَي، و ضو هةتا د تارياتيا شةظَيدا بةرزةبووى، ثاشى 
هاى، مس ئاظ ذ ئامانَى ثاقةذكرنَى ل دةسةتَيت وى كةر، سةةر و ضةاظَيت سةو شوي ةنت، و        

بنظة ذسو  جوبةكَى هريَى ل بةربوو، نةشيا دةستَيت سو ذَى دةربَيخيت هةتا دةستَيت
ئيناينة دةرظة، دةستَيت سو شوي نت و مةسحا سةرَى سو كر، ثاشى مس سو ضةماند دا 

و سوفَيت سو  ظَيذَيرا يَيت كرينة ثَيت سونسةر دةستدسوفا وى بَيخم طوى: بهَيلة مس 
 .مةسحكرن

 وا رواٍُة  وَعهللَاْيِ  ُجبٌَّة شاِميٌَّة َييَقُة اْلُِّمَّنْيِ.
 جوبةكَى شامى يَى هضك تةنط ل بةربوو. ديدا: و ظةطَيرةكاو د 

  وا رواٍُة  َأنَّ هِذه القصَة كان  ا َغْزَوِة تَ ُب َك.
 د غةزوا تةبووكَيدا بوو. سةرهاتيةئةظ : ديدا ظةطَيرةكاو د 
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 باب استحباب القميص -118
 بابةتىَ باشدانانا قةميسى

َّ  هللاِّ  عُ ع ن ُأمِّ َو هللامَة ري ي اَّللَّ عنه  ا قال    ك ان َأَح  بَّ  -789 الثِّي اِب ِإَل رو  ل اَّللَّ 
 َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي الَقميُص. رواه أب  داود  والرتمذي وقال  حدُ  حَن.

 ()ثَيغةمبةرَى سودَى ثرت طوى: جلكَى ذ هةميان  ()ئوم سةلةمة و ذ 
 حةذَى دكر قةميس بوو.

 
 باب صفة طول القميص والكمّ واإلِزار وطرف العمامة وحتريم إسبال  -119

 شيء من ذلك على سبيل اخليالء وكراهته من غري خيالء
 بابةتىَ رةوشا دريَذيا قةميسى و هضكى و ئيزارى و لفكا شاشكىَ

ذ ظان بؤ خؤمةزنكرنىَ و نةباشيا هندىَ ذ و حةرامكرنا بةردانا تشتةكي 
 نةخؤمةزنكرن

َد اَنصاِرَِّة ريي اَّللَّ عنه ا قال    ك ان ُك يص قِم يِص رو  ل اَّللَّ  -790 عن َأعاء بن  ُُز
 َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ِإَل الرصُوِغ. رواه أب  داود  والرتمذي وقال  حدُ  حَن . 

: هضةكَى قةميسةَى ثَيغةمبةةرَى    طةوى  ()ئةنسارى ذ ئةمسائا كضا يةزيدَى 
 هةتا بازنَى دةستى بوو. ()سودَى 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -791 َم ْن َج رَّ » وع ن اب ن عم ر ري ي اَّللَّ عنهم ا َأنِّ الن َب 
ْ َُ ْنظُر اَّللَّ ِإليِ  َُ ْ م الِقَياَم ِة  َْ َيالَء  ُِ َْ تَ ْرِ  ِإال َأْن « ثَ ْ بَُ   فق ال أَب   بِّ ر  ايرو  ل اَّللَّ ِإن ِإزارى َُ

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو  هللاَّي   أَتَ َعاَه  َدُه  ُِ   َيالَء » فق  ال ل    رو   ل اَّللَّ  َْ  َ  ِمَّ  ْن َُ ْفَعهللاُ  ُ   رواه «. ِإنَّ  َك َل
 البخاري  وروى مَهللاي بعب .

طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     رازى بيةت و ذ ئينب عومةرى، سةودَى ذ هةةردوويان   
()  ذا قيامةةتَى  طوى: هةركةسَى جلكَى سو ذ سومةزنكرن دوية سورا بكَي ةيت، رؤ

سودَى ب ضاظَى دلوظانيَى بةرَى سو نادةتة وى. ئةبو بةكرى طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَي، 
ئةةز نةةطرم و نةشةدينم شةور دبيةت، ثَيغةمبةةرَى سةودَى         ئةطةرب راستى ئيزارَى مس 

() .طوتَي: تو نة ذ وانى يَيت ذ سومةزنكرن وةدكةن 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -792 رة ريي اَّللَّ عن  َأنَّ رو ل اَّللَّ  ال ُْنُظُر » وعن أيب هُر

 متفٌق عهللاي . « اَّللَّ َُ ْ م الِقَيامة ِإَل َمْن َجرَّ ِإزَارَُه َبطراا 
طوى: رؤذا قيامةتَى  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()هورةيرة ذ ئةبى 

َى بةرَى سو نادةتة وى يَى ئيزارَى سو ذ سومةزنكرن و بةترانى سودَى ب ضاظَى دلوظاني
 دوية سورا دكَي يت.ل 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   -793 َم  ا َأْو  َفَل ِم  َن اْلَِّْعبَ   نْيِ ِم  َن اإِلزار » وعن    ع   ن الن  َب 
 رواه البخاري.« ففي النَّار 
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طوى: يا د بةس طوزةكانةدا ذ ئيةزارى يةا د      ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 
 ذ سومةزنكرن بيت(. ئةطةرئاطريدا. )هةلبةى 

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي ق   ال   -794 ثالث   ٌة ال » وع   ن أيب ذرِّ ري   ي اَّللَّ عن     ع   ن الن   َب 
يِهْي  َوُِيْ  ُ َُ ْ َم الِقَيامِة  وال َُ ْنظُُر ِإلَْيهي  َوال ُُ زَكِِّ قال  فَقرَأها رو  ُل اَّللَّ « َعَذاٌب أَليٌي  َُُِّهللاُِّمُهُي اَّللَّ

َِ  ُروا َم   ْن ُه   ْي اي رو   ل اَّللَّ   ق   ال  َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو   هللاَّي ث  الث ِم  َراٍر. ق   ال أَب    َذرِّ  ِ   ابُ ا ِو
 رواه مَهللاي.« اَُِِبُل  واِنَّاُن َواُِْنِفُق ِوهللْاَعَتُ  ِنْلهللاِ  الِّاِذِب »

طوى: سَى كةسان سودَى رؤذا  () ثَيغةمبةرى: طوى ()زةِرى و ذ ئةبى 
و ب ضاظَى دلوظانيَى بةرَى سو قيامةتَى ئاسفتنا دلوظانيَى و رازيبوونَى دطةل نائاسظيت، 

، و ئيزايةةكا طةران بةو    ابةى و كارَيت وان قةبويل ناكةةى و طونةهَيت وان ذَى ن ،نادةتَي
و زةِرى طوى: ئةةو سوسةارةى   سَى جاران دوبارةكر، ئةب ()وانة. ثَيغةمبةرَى سودَى 

بوون و زيان كةفنت، ئةو كينة يا ثَيغةمبةرَى سودَي؟ طوى: يَى ذ سومةةزنكرن جلكةَى   
سو شور دكةةى و يةَى قةةىيا سةو دكةتةة منةةى و يةَى ت ةتَى سةو ب سةويندَيت درةو           

 دفرؤشيت.
ِبُل ِإزَارَُه » وا رواٍُة ل        َْ ُِ  «.ا
 .سومةزنكرن ئيزارَى سو شور دكةى: يَى ذ ظةطَيرةكَيداو د 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -795 اإِلْو َباُل »وعن ابن عمر ريي اَّللَّ عنهما  عن النَب 

ُِ   َيالَء َْ َُنظُ   ِر اَّللَّ إلي   ِ  ُ   ْ َم الِقَيام   ةِ  رواه أب     « ا اإِلزاِر  والَقِم   يِص  َوالِعَمام   ِة  م   ْن َج   رَّ َش   ي ا 
 وناٍد ّحيح.داود ُ والنَائ  ن

 () طةةوى: ثَيغةمبةةةرى رازى بيةت و ذ ئةينب عومةةةرى، سةودَى ذ هةةةردوويان   
هةركةسةةَى ت ةةتةك ذ ظةةان ذ  د ئيةةزار و قةةةميس و شاشةةكَيدا هةةةى طةةوى: شةةوركرن يةةا
 رؤذا قيامةتَى سودَى ب ضاظَى دلوظانيَى بةرَى سو نادةتَي.)شوركر(  سومةزنكرن كَي ا

هللَايي ريي اَّللَّ عن  ق ال  رَأَُ ُ  رَج الا ُْص ُدُر النَّ اُس َع ْن وعن أيب ُجَريِّ جابر بن وُ  -796
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي.  َّ  َدُروا عن     قهللا  ُ   م  ن ه  ذا   ق  ال ا  رو   ل اَّللَّ  رَْأُ  ِ  اَل َُ ُق   ُل َش  ي اا ِإالَّ 

ََّالُم اي رو َل اَّللَّ  ََّالمُ »َمرَّتَ نْيِ قال   قهللاُ   َعهللايَك ال   عهللَايَك الَالُم حِتيَُّة اِ ْ َت  ال تَ ُقل عهللَايَك ال
ََّالُم عهللَايك  َِ رو  ل اَّللَّ ال ذي ِإذا أَّ اَبَك َي ر  »قال  قهللاُ   أَنَ  رو ل اَّللَّ   ق ال  « ُقِل  ال َأ

ٍِ قَ ْف ٍر َأْو ف ال َّ اَبَك ع اُم و َنة َفَدعْ تَ ُ  أَنبتَ َه ا ل ك  وِإَذا ُكن َ  وَِْر ٍة  َفدَعْ َتُ  َكَشَفُ  عْنَك  وِإذا َأ
َُ ْبََّّ َأح داا » ق ال  قهللا    اْعَه ْد ِإِلَّ. ق ال  « َفَبهللاَّ  راِحهللَاُتَك  َفدعْ َت  َردََّه ا عهللَاي َك  ق ال  « ال ت

َوال حَتِق  رنَّ ِم  َن اِع  روِر َش  ْي اا  وَأْن ُتَِّهللاِّ  َي » َفم  ا و  بْبُ  بْع  دُه ُح  رِّا  وال عب  داا  َوال بَِع  رياا  َوال َش  اةا 
َِ  ٌخ  َِ  اك وأَن  َ  ُمْنب ََّ  اِ   فَ  ِإن َأ ِإلي  ِ  وجُه  َك  ِإنَّ ذل  ك ِم  َن اِع  ُروِر. وارفَ  ن ِإزارَك ِإَل ِنْص  ِ  ال

أبي  َ  ف  إَل الَِّعب  ني  وِإايَك وِإْو  بال اإِلزاِر فَِإن ََّه  ا ِم  ن اِِخيهللا  ِة وِإنَّ اَّللَّ ال ْح  بص اَِِخيهللا  ة  وإن اْم  رٌؤ 
ُه مب   ا  َك مبَ   ا َُ ْعهللاَ   ُي في   َك ف   ال تُع   ريِّ َ   ا ونُل ذل   َك عهللاي   ِ  َش   َتمك َوَع   ريَّ رواه أب     داود « َتعهللاَ   ي في   ِ   فِإَّنَّ

 والرتمذي ِنوناٍد ّحيٍح  وقال الرتمذي  حدٌُ  حَن ّحيح.
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ةلك ديةت  : مةس سة  طةوى  ()سةولةميى  و ذ ئةبى جةورةيى، جةابرَى كةورَى    
و ذَى نةدةردكةفنت، مس طوى: ئةظة كيية؟ طوتس ثَيغةمبةرَى  دزظرينة بوضونا زةالمةكى

، مس طوى: عليك الس م يا ثَيغةمبةرَى سودَي، دوو جاران، طوى: نةبَيذة ()سودَيية 
جاهليان  ئانكوثَى سةلكَى نةزانينَيية  مةرةمس ظا مريانة )  ليك السالم،  ليك السالم

ََ     ()ب ظى رةنطى س ظى مريةان دكةرن، و ثَيغةمبةةرى     نةةظيا ب وى رةنطةى سة ظ 
َيتةكرن، و س ظ ل سةر مريةان د ئيسة مَيدا هةةر ئةةو رةنطةة يةَى ثةَى سة ظ دكةنةة          هب

طةوى: ئةةز    مةس طةوى: تةو ثَيغةمبةةرَى سةودَييى؟      . طةوى: الساالم  لايكم  ساسان( بَيذة: 
نةسوشيةك طةه تة تة، تة دوعا ذَى كر ل سةر تةة   ئةطةر ثَيغةمبةرَى سودَى مة: يَى

 ئةطةرسالةكا برسَى طةه تة تة، تة دوعا ذَى كر، ئةرد بو تة شينكر، و  ئةطةرراكر، و 
تو ل دةشتا بَى ئاظ بى و تة دةوارَى سو بةرزةكر، و تة دوعا ذَى كر، بو تة زظراند، طوى: 

مةس سةبةةر    ذة كةسَي، )طوى: ث تى ظةىَ : مس شريةى بكة، طوى: سةبةرا نةبَيَىمس طوت
(. و ضةةو سَيةةر و ثةةةزةكي نةةة نةطوتينةةة، نةةة ئةةازادةكى نةةة بةندةيةةةكى نةةة حَي ةةرتةكى

، ب راسةتى  كرىقةىييَى كَيم نةدانة سو تو دطةل برايَى سو باسظى و رويَى تة يَى ظة
، هةةتا  تةة وةنةةكر   ئةطةةر ئةظة ذ سَيرَيية، و ئيزارَى سو بلندكة هةتا نيظا لنطَى سةو،  

طوزةكان، ه يارى شوركرنا ئيزارى بى ذ سومةةزنكرن، شةوركةى ب راسةتى ئةةو ذ سةو      
سةبةةر   مرؤظةكى ئةطةرمةزنكرنَيية و ب راستى سودَى حةذ سومةزنكرنَى ناكةى، و 

طوتنة تة يان تو ب ت تةكَى ئةو ذ تة دزانيت كَيماسةى كةرى، تةو وى ب ت ةتَى تةو ذَى      
 رابى و طونةها وَى ل سةر ويية.دزانى كَيماسى نةكة، ب راستى س

ِبٌل ِإزَارَه  قال ل  رو ل  -797 َْ رة ريي اَّللَّ عن   قال  بينما رَُجل َُُصهللاِّ  ُم وعن أيب هُر
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   « اذه ْب فَ َت يَّ ْأ »فَ ذَهب فَ َت يَّ َأ  ُث ج اَء  فق ال  « اذَهب فَ َت يْأ » اَّللَّ 
. مالَك َأمْرَتُ  َأن َُ تَ َ يََّأ ُث َوَِّ َّ عن    قال  فقال ل  رُجٌل  اي رو ل ا ِإن  ك اَن ُُص هللاِّي وه   » َّللَّ

بٌل ِإزارُه  ِإن اَّللَّ ال ُْقبُل ّالَة رُجٍل ُمَِبٍل  َْ  رواه أب  داود ِنوناٍد عهللا  شرط مَهللاي. «.ُم
: زةالمةكَى ئيزارَى سو شور كربوو و نظَيذ دكر، طوى ()هورةيرة ذ ئةبى 

طوتَي: هةرة دةستنظَيذا سو ب و، ضو دةستنظَيذا سو شوي ت  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
هةرة دةستنظَيذا سو ب و، زةالمةكَى طوتَي: يا ثَيغةمبةةرَى سةودَى    و ثاشى هاى، طوتَي:

ََ بَى دةنط كر؟ طوى: ب وى كر دةستنظَيذا سو ب وى ثاشى تة س فةرماناسَيربوو تة  و 
راستى وى ئيزارَى سو شور كربوو و نظَيذ دكر، و ب راستى سودَى نظَيذا زةالمَى جلكَى 

 سو ذ سومةزنكرن شور دكةى قةبويل ناكةى.
رَبىن أيب وكان جهللايَاا َيب الدَّرداِء ق ال  ك ان  -798 ِْ وعن قَيِه بن بشٍر الت َّْغهللاُِّّ قال  َأ

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو هللاَّي ُق  ال ل   و  هُل اب ُن اْلنظهللايَّ  ِة  وك ان رُج  الا  ِبِدمش َق رَُج ٌل م  ن أَّ حاب الن  َب 
َا ه  ّالٌة  فَ  َا ه  تَبيح وتِّبرٌي حَّت أْيَِت أْههللاَ ُ   َفَم رَّ ُمَت حِّداا قَ هللاََّما جُيالُه النَّاَس  ِإَّنَّ ِإذا فرَ  فَِإَّنَّ

َفُعنَ ا وال تُب رصَك . ق ال  بَع َ  رو  ل اَّللَّ  بَِنا وَ ُن ِعند أيب الدَّرَداِء  فقال ل  أَب  الدَّرَداِء  َكهللِام ةا تَ ن ْ
َفَجهللاَه ا اَِْجهللِاه الذي جَيهللِاُه ِفيِ  رو  ل َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ورَّةا فَ َقِدَمْ   َفَجاَء رَُجٌل ِمنهي 
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نَ ا َ  ُن والع ُدو  َفحَم ل ف الٌن  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  فقال لرُجٍل ِإَل َجْنبِ   لَ ْ  رَأَُتنَ ا ِح نَي التَقي ْ اَّللَّ 
َِ الغُ  الُم الِغَف  اِريص  َكْي  َ  تَ  رى ا قْ لِ  ِ    ق   . وَأ ُِ  ْذَها ِم   ِّ ال  َم  ا َأرَاُه ِإال قَ  ْد َبطَ  َل َفَطَع  َن  فق  ال  

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   ُر فقال  َما َأَرى ِبَذَلَك ْوواا  فَ تَ َنازعا َحَّت عَِ َن رو  ل اَّللَّ  َِ ِمَن ِبذلَك آ ََ َأجُرُه. ف
ْرَداِء ُو  رَّ بِ  ذ« ُو  ْبحان اَّللَّ   ال وَْس َأن ُُ   ْؤَجَر وُْحَْم  د » وَو  هللاَّي فق  ال   لَك  وجع  َل فَ َرأَُْ  ُ  َأن ال  دَّ

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   فيق ل  نَعْي  فما  َُ ْرَفُن رْأَو  ِإلَيِ  َوَُ ُق ُل  أأَْنَ  ِعْعَ  َذلَك ِمْن رو ل اَّللَّ 
ََق ُل لََيربَُكنَّ عهللا  رْكبَ تَ ْيِ .   زال ُِعيُد َعهللَاْيِ  حَّت ِإىنِّ 

َر  فقال ل  أَبُ  الدَّ     َِ ْرَداِء  َكهللِاَمةا تَنَفُعنَ ا وال َتُب رصَك  ق ال  ق ال لَنَ ا قال  َفَمرَّ بَِنا َُ ماا آ
َّهللاِّ  ُع َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   ُث م رَّ بِنَ ا «. ال َُ ْقِبُب َها اُِْنِف ُق َعهللا   اْلَْي ِل كالَباِو ِخ َُ َدُه نلصَّ َدقة» رو ل اَّللَّ 

َفُعنَ  ا َوال تَ  ْرَداِء  َكهللِاَم  ةا تَ ن ْ َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  ُ م  اا آِ  ر  فق  ال ل    أَب    ال  دَّ ب  رصَك  ق  ال  ق  ال رو   ل اَّللَّ 
َََو  ديص  ل   ال طُ   ُل ُعت    َوِإْو  َباُل ِإزَارِه » وَو  هللاَّي   ُِ  َرمْيٌ ا َرَي  اا  َفعجَّ  َل « نْع  َي الرَُّج  ُل  ُِ فَبهللا  َغ ذل  ك 

َذ َشفَرةا فَ َقَطَن  ا ُعَتُ  ِإَل ُأذنْي   ورفَن ِإزَارَُه ِإَل أَْنَصار َواقَ يْ  َِ َر فَ َقاَل لَ ُ  فََأ َِ  . ُثَّ َمرَّ بَنا َُ ْ ماا آ
َّ هللاِّ  عُ  َفُعَنا واَل َتُب رصَك قَ اَل  َعْع ُ  رُو  َل اَّللَّ  ْرَداِء  َكهللِامةا تَ ن ْ ِإنَُِّّ ْي » َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ُُق  ُل  أَبُ  الدَّ

هللاح ا لَباَوُِّْي ح ّْ هللِاُح ا رَِحاَلِّْي  وَأ ّْ ِْ اِنُِّْي. فََأ َّت َتُِّ نُ ا َكأَنَُِّّْي َشاَمة ا النَّاِس  قَادُم َن َعهللا  ِإ
رواُه أَب     داود ِنو   ناٍد حَ   ٍن  ِإالَّ قَ    ْيَه ب   ن بش   ر  «. فَ   ِإنَّ اَّللَّ اَل ُْح   بص الُفْح   َش َواَل ال   ت ََّفُحش 

تَ هللَاُف ا ا ت ثيِقِ  وَتْبعفي   وقد روى ل  مَهللاي . ِْ  فا
ََ ئةبى دةردائى  كورَى ب رَى تةغلبى طوى: بابَىو ذ قةيسَى  مس بو مس طوى و هةظا

ل دميةشقَى بوو دطوتنَى سةهلَى كورَى  (): زةالمك ذ هةظالَيت ثَيغةمبةرى طوى بوو
حةنزةلة، حةز ذ تنَيياتيَى دكر، كَيم جار دطةل سةلكى دروين ةتة سةوار، ب نظَيذَيظةة    

س س كربا ب زكريظة بوو تةسبيح و تةكبريان هةتا دهاتة ماال سو، د بةر  ئةطةربوو و 
، ئةبو دةردائى طوتَي: ئاسفتنةكَى بو مة يسبوو ئىئةبو دةردائةم ل دةس مةرا بورى و 
سةريةك   ()ثَيغةمبةرَى سودَى  هينيتة مة و زيانا تة نةكةى، طوى:بَيذة مفاى بطة

ََ  ()وين تة وى جهةَى ثَيغةمبةةرَى سةودَى    هنارى، زظريظة، زةالمةك ذ وان هاى ر
تة ئةم ديتبةايس دةمةَى ئةةم و     ئةطةردروين تة سوارَي، طوتة زةالمةكَى ب رةخ سوظة: 

و دربةة دانةايَى و طةوى: ذ مةس خبةو و ئةةز        ةه تينة ئَيك ف ن رابوو دذمنةكىدذمس ط
را سةو نةةهَي ،   توالزَى غيفارى، تو ئاسفتنا وى ضاوا دبينى؟ طوى: ئةز دبينم وى سَية 

ََ بةةوو طةةوى: ئةةةز دبيةةنم ضةةو تَيةةدا نينةةة،     هةةةظِرك ضةةون هةةةتا  دئَيكةةَى دى ئةظةةة طةةو
ََ بووى، طوى: سوحبان اهلل  ()ثَيغةمبةرَى سودَى   (ثاك و ثاقذى بةو سةودَى بةس   )طو

ب ظَى  ديت  َينةكرن، مس ئةبو دةردْاهبضو نينة يَى سودان سَير بيت و مةدحَيت وى ذى 
دةستهاظَيتَى سةرَى سةو ب بةرظةة بلنةد كةر و دطةوى: ئةةرَى تةة ئةظةة ذ         دخلوش بوو و 

ََ دزظراند هةتا مس طوى  ()ثَيغةمبةرَى سودَى  ََ و بةردةوام  ََ بووية؟ طوى: بة طو
 دَى كةظيتة سةر ضوكَيت سو.

طوى: رؤذةكا دى د بةر مةرا بورى ئةبو دةردائى طوتَي: ئاسفتنةكَى بو مة بَيذة 
يَى ل  :طوتة مة ()مفاى بطةهينيتة مة و زيانا تة نةكةى، طوى، ثَيغةمبةرَى سودَى 

ثَى هةسثَيت بةو جيهةادَى دهَينةة ب كارئينةان( وةكةى       مةرةمسةر هةسثان مبةزَيخيت )
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ى و نةطريت، ثاشى رؤذةكا دى د بةر مةرا بورى ئةبو ويية دةستَى سو ب سةدةقَى ظةكر
دةردائى طوتَي: ئاسفتنةكَى بو مة بَيذة مفاى بطةهينيتة مة و زيانا تة نةكةةى، طةوى،   

سةر طوهَيت وى  ئةطةرطوى: سوش زةالمة سورةميَى ئةسةدى  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
سورةميى، موسةك هةلطرى  يَيت درَيذ نةبان و ئيزارَى وى يَى شور نةبا، ئةظة طةه تة

سةر طوهَيت سو هةتا طوهَيت سو كورتكرن، و ئيزارَى سو هةتا نيظا لنطَى سو بلندكر، 
ثاشى رؤذةكا دى د بةر مةرا بورى ئةبو دةردائى طوتَي: ئاسفتنةكَى بو مة بَيذة مفةاى  

دطوى:  ()بطةهينيتة مة و زيانا تة نةكةى، طوى، مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو 
دةمَى ئةم ذ سةزايَى دزظِريس( ب راستى هويس دَى ضنة دةس برايَيت سو دةوارَيت سو )

ببنةة سةال د    دا، و ب رَيك و ثَيك بَيخس كةن و جلكَيت سو ضَيكةن ب سةر و بةربكةن
 ناظ سةلكيدا ب راستى سودَى نة حةز ذ ثويضيَى دكةى و نة كرنا ثويضيَي.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي وعن أيب وعيٍد اْلْدِريِّ ريَي ا -799 ُ عن  قال  قَاَل رُو ُل اَّللَِّ  َّللَّ
نَ ُ  َوبَ  نْيَ الَِّْعبَ  نْيِ  َفَم ا ك اَن َأْو َفَل »  ََّاِ   َواَل َحَرَد َأْو ال ُجنَ اَح فيم ا بَ ي ْ إزرَُة اَُِهللِاِي ِإَل نْصِ  ال

 َْْ  رواُه أَبُ  داود ِنوناٍد ّحيح. «. َُ ْنظِر اَّللَّ ِإلَْي ِ مَن الِّْعَبنِي فَ َهُ  ا النَّاِر  وَمْن َجرَّ ِإزارُه َبَطراا 
طوى: ياباش  () سودَى : ثَيغةمبةرَىطوى ()سودرى ذ ئةبى سةعيدَى 

ئةوة ئيزارَى موسلمانى هةتا نيظا لنطى بيت و ضو نينة هةتا سةر طوزةكَيدا بيت، و يا د 
بس طوزةكاندا يا د ئاطريدا و سودَى ب ضاظَى دلوظانيَى بةرَى سو نادةتة وى يَى ئيزارَى 

 دوية سورا بكَي يت.ل سو ذ سومةزنكرن و بةترانى 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي وعن ابِن عمر ريَي اَّللَّ عنه -800 ما قال  َمَرْرُو َعهللا  رُو ِل اَّللَِّ 

اٌء. فَ َقاَل   َِ   َفزِْدُو  َفَم ا زِلْ ُ  «زِدْ »َفرفعتُ  ُثَّ قَاَل  « اي َعْبَد اَّللَِّ  اْرَفْن ِإزاَرَك » َوا ِإزاري اْورْت
َُْن   فَ َقا ََّاقَ نْيِ َأحَترَّاها بَ ْعُد. فَ َقاَل بَ ْعض الُقْ ِم  ِإَل َأ  رواُه مَهللاي. «. َل  ِإَل أَْنصار ال

طوى: ئةز ل بةر ثَيغةمبةرَى  رازى بيتو ذ ئينب عومةرى، سودَى ذ هةردوويان 
و ئيزارَى مس ثيضةكَى شور بووبوو طوى: يا عةبدول  ئيزارَى سو  ()سودَيرا بوريم 

بةردوةام بلند ئةز طوى: هَي تا، مس هَي تا بلندكر، ث تى ظَى ثاشى بلندكة، مس بلندكر، 
 دكةم، هندةكان طوى: هةتا كريَي؟ طوى: هةتا نيظا هةردوو لنطان.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -801 ْ َُ ْنظُ ِر » وعن  قال  قاَل رُو ُل اَّللَِّ  َْ َم ْن َج رَّ َث بَ   ِ يالَء 
نَّ  ق  اَل  «  اَّللَّ ِإلَْي  ِ  َُ   ْ َم القياِم  ةِ  ََ  اُء بِ  ُذُُ ِِ «. ُُ   ْرِنَي ِش  رْباا » فقالَ  ْ  ُأمص َو  هللَاَمَة  َفَِّْي  َ  َتْص  َنُن النِِّ

ينَ   ُ  ِذراع   اا اَل َُ   زِْدَن » قَالَ   ْ   ِإذن تَنَِّش   ُ  َأقْ   داُمهنَّ. ق   ال   رواُه أب     داود  والرتم   ذي  «.فيُ ْرِِ
 وقال  حدُ  حَن ّحيح.

طةةوى: هةركةسةةَى جلكةةَى سةةو ذ سةةو      ()ذ وى، طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى   
دويا سورا بكَي يت، رؤذا قيامةتَى سودَى ب ضةاظَى دلوظةانيَى بةةرَى سةو     ل مةزنكرن 

نادةتةةة وى. ئةةوم سةةةلةمة طةةوى: ذن ض ل دةمانَيةةت سةةو بكةةةن؟ طةةوى: بةة  بهوسةةتةكَى  
 شوركةن، طوى: هوسا دَى ثَيت وَى ديار بس، طوى: ب  طةةزةكَى درَيذكةةن و ذ ظةَى زَيةدة    

 نةكةن.
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 باب استحباب ترك الرتفع يف اللباس تواضعاً -120
 بابةتىَ هيَالنا خومةزنكرنىَ دجلكيدا ذ خوشكاندن
ش نة العيش ُعٌَل تتعهللاق  ذا الباب   قد وبق ا نب فبل اْل ع ِو

 بوريس و دبابةتَى قةدرَى برسَى و ذيانا زظردا ضةند رستة يَيت ب ظى بابةتيظة طرَيداى
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ق ال  وعن  -802 َم ْن »معاِذ بن أَنٍه ريي اَّللَّ عن  َأنَّ رُو َل اَّللَِّ 

ُ َُ ْ َم الِقياَمِة َعهللا  ُرُؤوِس اَْلالِئِق حَّت ُخريِِّ  ه مْن تَ َرَك الهللاِّباس َت اُيعاا َّللَّ  َوُهَ  َُ ْقِدُر عهللَاْيِ   دعاُه اَّللَّ
 َُ   رواُه الرتمذي وقال  حدُ  حَن.«. ها َأيِّ ُحهللَاِل اإِلَيان َشاَء ُهللاَب

طةةوى:  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى   ()و ذ معةةازَى كةةورَى ئةنةسةةى  
نيت، شكاندن بو سودَى بهَيليت و ئةو ب َيت ب دةستخوظة بيوسذ  هةركةسَى جلكةكى

ََ ويظة هَيليت هةمى سةلكيدا طازيكةتَى و دَى وى ناسدروذا قيامةتَى سودَى دَى   ب د
 ض جلكَى سودان ئيمانان بظَيت بكةتة بةرسو. )شةرث ك كةى(

 
 وال يقتصر على ما يزري به  باب استحباب التوسط يف اللباس -121

 لغري حاجة وال مقصود شرعي 
 بابةتىَ باشدانانا ناظنجيخازيىَ د جلكاندا و بةردوام جلكيَت كيَم 

 بيَى هةوجةيى و مةبةستةكا شةرعى نةكةتةبةرخو
َّهللاِّ   عن -803 ُ عن  قال  قاَل رُو ُل اَّللَِّ  ِه ريَي اَّللَّ عمرو بن ُشْعيٍب عن أَبي  َعْن جدِِّ

رواُه الرتم  ذي وق  ال  ح  دٌُ  «. ِإن اَّللَّ ْحُِ  بص َأْن ُُ  رى أَثَ   ُر نِْعَمتِ  ِ  َعهللا    عْب  ده» عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  
 حَن.

رازى َى ذ هةردوويان و ذ عةمرَى كورَى شوعةيبى ذ بابَى سو، ذ باثريَى سو سود
انا نيعمةتا طوى: ب راستى سودَى حةزدكةى ني  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  بيت
 ببينيت. ل سةر بةندةيَى سو وس

 
 وحتريم جلوسهم عليه  باب حتريم لباس احلرير على الرجال -122

 واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء
ل سةر رامكرنا جلكىَ ئارمويشى بؤ زةالمان  و حةرامكرنا روينشتنةخوارا ةبابةتىَ ح 

 وان و ثاىلَ خؤ بدةنىَ و دورستيا كرنة بةر خؤ بؤ ذنيَ

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -804 عن عمر بن اْلطَّاب ريَي اَّللَّ عن  ق ال  ق اَل رُو  ُل اَّللَِّ 
ر  فَإنَّ َمْن لَِبَ»  َُ ا اْلُر ُ  ا ارِرِة. اَل تَ هللْاَب َْ ْ َُ هللْاَب َْ نْ َيا   متفٌق عهللاي . « ُ  ا الدص

طةوى:   ()ثَيغةمبةةرَى سةودَى    :طوى ()و ذ عومةرَى كورَى سةتتابَى 
ئارموي ى نةكةنة بةر سو، ب راستى يَى د دنيايَيدا بكةتةة بةةر سةو وى د ئاسرةتَيةدا     

 نةكرة بةر سو.
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َّهللاِّ  -805 ا ُهللا َبُه اْلُر َر م ْن » عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُق ُل   وعن  قال  ِععُ  رُو َل اَّللَِّ  إَّنَّ
َِال  َل ُ   متفٌق عهللاي .« ال 
رة » وا رواٍُة لهللاُبخارَي    ِِ اَلَ  َلُ  ا ار َِ اَلَ  َلُ  » ق ُلُ   «.َمْن اَل  َِ   َأْي  اَل «َمْن ال 

 َنصيَب َلُ . 
 َىراسةةتى ئةةةودطةةوى: ب  ()ذ وى، طةوى: مةةس طةةول ثَيغةمبةةةرَى سةودَى بةةوو   

 .ةئارموي ى دكةتة بةر سو يَى بَى بار
 رؤذا قيامةتَى. ةبَى باربوساريدا: يَى  ظةطَيرةكاو د  

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي   -806 م ْن لَ ِبَه » وعن أنه ريي اَّللَّ عن  قال  قاَل رُو ُل اَّللَّ 
ُ  ا ارَِرِة  َْ ْ َُ هللْاب َْ نْيا  ر ا الدص  متفٌق عهللاي .« اْلُر

طةوى: يةَى ئارموي ةى د     ()طوى: ثَيغةمبةرَى سةودَى   ()و ذ ئةنةسى 
 دنيايَيدا بكةتة بةر سو وى د ئاسرةتَيدا نةكرة بةر سو.

َذ َحرُِراا   -807 َِ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َأ ُُْ  َرُو َل اَّللَّ  وعن عهللايِّ ريي اَّللَّ عن  قال  رَأ
ُِْن ح  َراٌم َعهللا    ذُُك   ِر ُأمَّ  يت » َفَجَعهللاَ  ُ  ا ِِشالِ  ِ   ُثَّ قَ  اَل  َفَجعهللاَ  ُ  ا ََيين     َوَذَهب  اا  رواُه أب    «.إنَّ ه  َذ

  داود نوناٍد حَن
ديةةت ئارموي ةةةك   ()طةةوى: مةةس ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى    ()و ذ عةةةَ 

هةلطرى دانا رةسَى سو يَى راستَى و زَيرةك هةلطرى و دانا رةسَى سو يَى ضةثَى ثاشى 
 ةردووكة ل سةر زةالمَيت ئوممةتا مس يَيت حةرامس.طوى: ئةظ ه
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -808 وعن أيب ُم و  اَْشعريِّ ريي اَّللَّ عن  أنَّ رُو َل اَّللَّ 

ثِِهي »  رواُه الرتمذي وقال حدٌُ  حَن «.ُحرِِّم لَِباُس اْلَرُِِر َوالذََّهب عهللا  ذُُك ِر ُأمَّيت  َوُأحلَّ إلَِ
  حيح.ّ

: جلكةةَى طةةوى () طةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودىَ  () ذ ئةةبى موسةةايَى ئةشةةعةرى 
و زَير ل سةر زةالمَيت ئوممةتا مس يَيت حةرام بوويس و بو ذنَى يَيت حةالل  ئارموي ى
 بوويس.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي أْن َنْش رب ا  -809 َِ النَّ ُّص  وعن ُحَذُْ َفة ريي اَّللَّ عن  قال  نَ َه ا
َُبادآنِيِة الذَّهب   وأْن َإْهللِاه َعهللَايِِّ . رواه البخاري.  َوالِفبَِّة  َوأْن أنَُْكل ِفيَها  وَعْن لُْبِه اْلَرُِِر َوالدِِّ

كرى ئةم ب  يامة  ثاشظةلَيدانا () طوى: ثَيغةمبةرى ()ذ حوزةيفةى 
ئامانَى زَيرى و زيظى ظةسويس، و تَيدا خبويس، و جلكَى ئارموي ى و كراسَى بةر و بةتةن 

 ئارمويش بكةينة بةر سو و ل سةر روينينة سوارَي.
 

  باب جواز لبس احلرير ملن به حِكّة -123
 بيتبابةتىَ دوروستيا كرنةبةرا ئارمويشى بؤ يىَ خوريانةك ىلَ 
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َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي لهللازبري وعْب د  -810 ََِص رُو ُل اَّللَِّ  عن أنه ريي اَّللَّ عن  قال  َر
  الرَّْ ِن بِن عْ ٍر ريي اَّللَّ عنهما ا لْبِه اْلَرُِِر ِْلٍَِّّة  ما. متفٌق عهللاي .

دةستويرى بو زوبةيرى و  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةنةسى 
عةبدولرةمحانَى كورَى عةوفى دا سودَى ذ هةردوويان رازى بيت ئارموي ى بكةنة بةر 

 سو، ذبةر سوريانةكَى ل دةس هةردووكان هةبوو.
 

  باب النهي عن افرتاش جلود النمور والركوب عليها -124
  سياربنلَنطان و ل سةر ثاشظةليَدانيَ ذ رائيَخستنا كةظليَت ثبابةتىَ 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -811 َة ريي اَّللَّ عن  قاَل  قال رُو ُل اَّللَِّ  اَل تَ رَْكب ا » عْن ُمعاُو
 حدُ  حَن  رواُه أَب  داود وغريه نوناٍد حٍَن. «.اْلَزَّ َواَل النَّماَر 

طوى: ل سةر زينَى ب  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ موعاوييةى 
 ئارموي ى كراسكرى و ل سةر كةظلَى ثلنطى نةسوياربس.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي نَ َه   -812 وعن أيب اِهللايح عن أَبيِ   ريَي اَّللَّ عن   أنَّ رُو ل اَّللَِّ 
َِّباِع. رواُه أب  َداود  والرتمذي  والنَائي َوَوانِيد ّحاح. وا رواُةِ  الرتم ذي   َ    عْن ُجهللُا ِد ال

َِّباِع أْن تُ ْفتَ َرَي.   عْن ُجهللُا ِد ال
 ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى    ()و ذ ئةةةبى مةةةليحى ذ بةةابَى سةةو    

ل سةةوياربوونَى كةةرى ل سةةةر كةةةظلَى دةهبةةةيان )ضةةونكى ني ةةانا سةةو         ثاشةةظةلَيدانا
َينةةة هكةةرى كةةةظلَيت دةهبةةةيان ب   ثاشةةظةلَيداناترمزيةةدا:  دظةةةطَيرامةزنكرنَييةةة( و د 
 يَيت نةطةمارةكرى بس، يان بو سومةزنكرنَى بيت(. ئةطةررائَيخسنت )هةلبةى 
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جلكةكىَ نوى كرة بةر خؤ يان ثيَالظةكا نوى كرة ثىَ  ئةطةربابةتىَ كا دىَ ض بيَذيت 
 يان وةكى ظان خؤ

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي عن أيب وعيد اْلُْدري  -813 ريَي اَّللَّ عن   ق ال  ك اَن رُو  ُل اَّللَِّ 
ِ  ِعماَمةا  َأْو َقِميصاا  َأْو رَِداءا ُُق ُل   ََ ْ تَِنيِ   » إذا اْوَتَجدَّ ثَ ْ نا عَّاُه نعِْ الهللاَُّهيَّ ل َك اْلَْم ُد أَنْ َ  َك

ُِّنن َلُ   وَأُع ذُ  َر ما  ي ْ َِ َرُه َو ي ْ َِ ُِّنَن َلُ   َأْوأَُلَك  رواُه أب  داود  والرتمذي «. ِبَك ِمْن َشرِِِّه وَشرِِّ ما 
  وقال  حدُ  حَن.

 ئةطةةةر ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()ذ ئةةةبى سةةةعيدَى سةةودرى 
جلكةكَى نوى كربا بةر سو ناظَى وى دطوى: شاشك يان قةميس يان عةةبا و دطةوى: يةا    

ر مس، ئةز داسوازا باشييا وى ذ تة دكةم و سودَى حةمد و شوكور بو تة بس، تة كرة بة
باشييا بو هاتية ضَيكرن و ئةز سو ب تة دثةارَيزم ذ سربيةا وى و ذ سرابيةا بةو هاتيةة      

 ضَيكرن.
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  باب استحباب االبتداء باليمني يف اللباس -126
 ثيَكرنىَ ب رةخىَ راستىَ د جلكانداتبابةتىَ باشدانانا دةس

  و ررنا األحا يث الصحيح  فيه.هذا الباب قد تقدم مقصو ه 
 ا ظى بابةتى بورى و مة حةديسَيت دورست تَيدا طوتس.مةرةم

  

 كتاب آداب النوم
 كتَيبا تؤر و رةوشتَيت نظستيَن - 5

 
 عود واجمللس واجلليس والرؤياقوال باب آداب النوم واالضطجاع -127

 بابةتىَ تؤر و رةوشتيَت نظستنىَ و دريَذكرنىَ و روينشتنىَ و جظاتىَ 
 و هةظاىلَ ديوانىَ و خةونان

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  -814 عن اْلرَباِء بن عازٍب ريَي اَّللَّ عنهما قال  َك اَن رو  ل اَّللَّ 
َََيِن  ُثَّ قال   َم َعهللا  ِشقَِّ  ا َِ َِ ي إلْي َك  َووجَّْه ُ  َوْجه ي » إذا َأَوى إَل ِفَراِشِ   الهللاَُّهيَّ َأْوهللَاْمُ  نَ ْف

إلَْيَك  وفَ  َّْيُ  َأْمِري إلَْيَك  َوَأْلَ ْأُو ظْه ري إلَْي َك  َرْغب ةا َورْهبَ ةا إلَْي َك  ال َمهللْاج أ وال َمْنج   ِمْن َك 
ه البخ  اري    ذا الهللاف  ظ ا  روا«. إالَّ إلَْي  َك  آَمْن  ُ  ِبَِّتاب  َك ال  ذي أَْنزل  َ   َونَبيِِّ  َك ال  ذي َأْرَو  هللْاَ  

 اَدب من ّحيح . كتاب
ثَيغةمبةةرَى  دةمةَي  طوى:  رازى بيتان ائَى كورَى عازبى سودَى ذ هةردوويذ بةر

، دضو سةر نظينَيت سو ل سةر تةن تا راستَى دنظست و ثاشى دطةوى: يةا   ()سودَى 
ََ سةو و        رادةسةتى ة تة و مس سو دسودَى مس سو سثار فةةرمانا تةة كةر، و مةس بةةرَى د

ا مس ب ثةرستنا مس توى(، و مس كةار و بارَيةت سةو ب    مةرةمئارةستةيا سو دا تة )يان 
هيظييا تةظة هَي ن، و مس ث تا سو ب تة طةرم كر و راست كةر، د هيظيَيةت دلوظانييةا    

بةو دةس تةة   تةدا و د ترسَيت ئيزايا تةدا، ب راسةتى زظةِريس و رةظةني ذ تةة نينةة هةةر       
 نةبيت، مس باوةرى ب وَى كتَيبا تة ئيناية سوارَى و ب ثَيغةمبةرَى تة هنارتى ئينا.

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي   -815 إَذا أَتَ ْي   َ  َمْب   َجعَك » وعن     ق   ال  ق   ال ِل رو    ل اَّللَّ 
ََََيِن  َوقُ  واْجَعهللْاُهنَّ » وذََكَر َ ْ ُه  وفي   « ْل.. فَ تَ َ يَّْأ ُوُي َءَك ِلهللاصَّالِة  ُثَّ اْيَطِجْن َعهللا  ِشقَِِّك ا

َر َما َتق ل  ِِ   متفٌق عهللاي .« آ
تو ضوية سةر نظينَيةت   ئةطةرطوتة مس:  ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 

، ثاشى سو ل سةر اليَى سو يَى راستَى درَيذكة كرنَيدةستنظَيذا نظَيذسو دةستنظذَى بطرة، 
 ثاشى طوى: ب  ئةظة دومياهيك ئاسفنت بيت تو بَيذى.و بَيذة. و وةكى وَى طوى. 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َُص  هللاِّي ِم  ن  -816 وع  ن عائش  َة ري  َي اَّللَّ عنه  ا قال  ْ   َك  اَن النَّ  ُّص 
ِفيفت نْيِ  ُثَّ اْي َطَجَن عهللا   ِش قِِّ  َِ َّ هللاَّ  رْكَعت نْيِ  ِ  اََي ن الهللاَّْيِل إْحَدى َعَشَرَة رَْكَعةا  فَإذا طهللاَ ن اْلَفْج ُر 

  َحَّتَّ جَيِيَء اَُِؤذُِّن فُي ِذنَُ   متفق عهللاي .
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د شةظَيدا دكرن، و  ركاعةىيازدة  () طوى: ثَيغةمبةرى ()ذ عائي ايَى 
َيت سظك دكرن و سو ل سةر تةن تا رةسَى راستَى ركاعةتدةمَى سثَيدة دةردكةفت دوو 

 يَيت هاتني.درَيذ دكر، هةتا بانطةظان دهاى ئاطةهدار دكر سةلك 
َِ   َذ  -817 َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي إذا َأ وع   ن ُحَذُْ َف   َة ري   ي اَّللَّ عن     ق   ال   ك   ان الن   ُّ 

ِه  ُثَّ َُ ُق ُل   دِِّ َِ َك أُم ُو َو َأْحيَ ا » َمْبَجَعُ  ِمَن الهللاَّْيِل َوَيَن َُدُه حَتَْ   َقَظ « الهللاَُّهيَّ ِنعِْ وإذا اْو تي ْ
َِ بْعَد َما َأَماتَ َنا وإلي  النصُش ُر اْلَْمُد َّللَِّ اَ »قَاَل     رواه البخاري.«. لَّذي َأْحَيا

دضةةو سةةةر  ب شةةةظ  () ثَيغةمبةةةر دةمةةَىطةةوى:  ()و ذ حوزةيفةةةى 
ددانا بس رويَى سو و دطوى: يا سةودَى ب تةة ئةةز    )يَي راسيَت( نظينَيت سو دةستَى سو 
شةوكر بةو سةودَى ئةةوَى ئةةم      رادبةوو دطةوى: حةمةد و    ذ سةةو  دنظم و رادم. و دةمةَى  

 ه ياركريس ث تى ئةم نظانديس، و زظِريس هةر بو دةس ويية.
َِ مُبَطِجٌن »وعن ُِعيَش بِن طْخَفَة الِغَفاِريَّ ريي ع عنهما قال  قال أيب  -818 بينما أ

ََ   ِجِد َعهللاَ     َبطْ   ِِن إَذا رَُج   ٌل ُْحَ   رُِِّكِِن ِبرِْجهللا   ِ  فق   ال  ق   ال  « ٌة ُُ ْبِغُب   َها عُ إنَّ ه   ِذِه َي   ْجعَ » ا اْلم
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي رواه أب  داود نوناٍد ّحيح.   فَ َنظْرُو  فإَذا رو ل ع 
طوى: بابَى  رازى بيتو ذ يةعي َى كورَى تةحفةيَى غيفارى سودَى ذ هةردوويان 

كَى ئةز ل مزطةفتَى ل سةر زكَى سو يَى نظستى بووم، مس زانى زةالمةك طوى: دةمةمس 
ب ثَى سو دلظلظينيت و طوى: ئةظة نظستنةكة سودَى حةذَى ناكةى، طةوى: مةس   مس يَى 

 .()هو بةرَى سو دايَى ئةو زةالم ثَيغةمبةرَى سودَى بوو 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي   -819 َم  ْن » ِ  وَو  هللاَّي ق  ال  وع  ن أيب هُر  رة ري  ي ع عن    ع  ن رو   ل ع 

َُْذُكِر ع تعاَل ِفيِ  َكاَنْ  َعهللَاِيِ  ِمَن ع تعاَل تِرٌة  َوَمِن اْيَطَجَن ُمْبَطَجعاا اَلَُْذكُ   ْ َْ ُر ع قَ َعَد َمْقَعداا 
 رواه أب  داود نوناِد حَن. « تعاَل ِفيِ  َكاَنْ  َعهللْاِي  ِمن ِع تِرٌة 
طةوى: هةركةسةَى    ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 

سودَى ل بريا سو نةئينيت و زكرَى سودايَى مةزن تَيدا روين تنةكَى روينيتة سوارَى و 
ل سةر وى ثةشَيمانى و كَيماسيية، و هةركةسَى  مةزن َىاينةكةى، ئةو روين نت ذ سود
زكرَى سةودايَى مةةزن    سودَى ل بريا سو نةئينيت و تَيدا و درَيذكرنةكى سو درَيذكةى

  ذ سودَى ل سةر وى ثةشَيمانى و كَيماسيية. درَيذكرننةكةى، ئةو 
 

ووضع إحدى الرجلني على األخرى إذا مل يَخف  باب جواز االستلقاء على القفا -128
 انكشاف العورة وجواز القعود مرتبعاً وحمتبياً 

 ئةطةر و ثيَيةكىَ بدانيتة سةر ثيَيةكى بابةتىَ دورستيا خؤدريَذكرنىَ ل سةر ثاتكىَ
 طةه دةركةظيت و دورستيا روينشتنا دةست ل بةر ضؤكان و ذ قوينظةنةترسيت شةرم

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي  -820 ع  ن عب   ِد ع ب   ن ُُز  د ري   ي ع عن     أن     رأى رو   ل ع 
 ِْ َُ ْجِد َوايعاا إْحَدى رِْجهللاْيِ  َعهللا  ا ََ   رَى متفق عهللاي .ُمََتهللِاقياَ ا اِ
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ل  ()وى ثَيغةمبةةةةرَى سةةةودَى   ()ذ عةبةةةدول يَى كةةةورَى يةزيةةةدى   
 تبوو.بوو ثَييةك ل سةر ثَى ديرا هاظَي مزطةفتَى ديت ل سةر ثاتكا سو يَى درَيذ كرى

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي إَذا » وع  ن ج  ابر ب  ن ع  رة ري  ي ع عن    ق  ال   -821 ك  ان الن  ُّ 
َْ َناء َّهللاَّ  اْلَفجَر  ِ  حَّتَّ َتْطهللُاَن الشَّمُه َح َِ َْْهللِا ح ِدُ  ّ حيح  رواه أب   داود وغ ريه « تَ َربََّن ا 

  ووانيد ّحيحة.
نظَيةذا   () ثَيغةمبةةرى دةمةَى  طةوى:   ()كةورَى سةةمورةى    َيو ذ جابر
 هةتا رؤذ رؤن دةردكةفت. دروين تة سوارَى سةر ثانيا ثَيت سو د جهَى سوداسثَيدَى دكر ل 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي بفن اء  -822 وعِن ابن عمر ريي ع عنهما قال  رأُ  رو ل ع 

ََّ  بَِيِدُِ  االْحِتباء  وَ ُهَ  الُقرُفَصاء رواه البخاري. ُِْ  هََِّذا  َوَو   الَِّْعِبَة ُُمَْتبياا بَِيَد
طوى: مس ثَيغةمبةرَى سودَى  رازى بيتو ذ ئينب عومةرى، سودَى ذ هةردوويان 

() .ل حةوشا كةعبَى ديت دةستَيت سو دابوونة ضوكَيت سو و ثاال سو دابوو 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -823 هللاَ  َة بِْن    ََمْرَم  َة ري  ي ع عنه  ا قال     رأُ  ُ  الن  ُّ  وع  ن قَ ي ْ

َّهللاِّ  عُ َعهللَايْ  ِ  وَو هللاَّي اَُِتَخشِّ َن ا اِْلهللاَ ِة ُأْرِع دُو ِم َن وه  قَاِعٌد الُقَرُفَصاَء فهللاما رأُُ  رو ل ع 
  الَفَرِ . رواه أب  داود  والرتمذي.

ديت دةستَيت  () طوى: مس ثَيغةمبةر ()و ذ قةيلةيا كضا مةسرةمةى 
يَى  ()سو دابوونة ضوكَيت سو و ثاال سو دابوو، ظَيؤا دةمَى مس ثَيغةمبةرَى سودَى 

 لةرزيم. )هةيبةتاندا( زَيدة ب ترس د روين تنا سودا ديتى ئةز ذ ترساندا
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  -824 د بن ُوَ ٍُْد ريي ع عن  قال  مر يب رو ُل ع  وعِن الشَُّر

هللْاَ  َظْهِري َواتَِّّْأُو َعهللَا  إلْية  َِ َرى  َْ َُ ِدي فق ال  أتْقُع ُد َوأِ َجاله هِّذا  َوَقْد َوَيعُ  َُدِي الُي
 ِقْعدَة اَِغُب ِب َعهللَايْهْي  رواه أب  داود نوناد ّحيحٍ .

د بةةر   ()طوى: ثَيغةمبةرَى سةودَى   ()و ذ شةريدَى كورَى سووةيدى 
منرا بورى و ئةز هوسا يَى روين تى بووم، مس دةستَى سو يَى ضةثَى دابوو ث ت سو و 

نةا طةوى: ضةاوا تةو روين ةتنا وان يَيةت كةةرب و        مس ثاال سو دابوو ثانيا دةستَى سو، ئي
ََ هاتيةكرن )  يان( دروينية سوارَي.هجو ئانكوغةزةب 
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 بابةتىَ تؤر و ئةدةبىَ روينشتنىَ و روينشتى 

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي  -825 » ع   ن اب   ِن عم   ر ري   ي ع عنهم   ا ق   ال  ق   ال رو    ل ع 
ََّح ا  َْْهللاَِ  ُث جَيْهللاُه ِفي  ولِِّْن َت َوعص ا وتَ َف وََكان اب ُن ُعَم َر إذا ق امَ  « الُُِقِيَمنَّ أَحدُُكْي رَُجالا ِمْن 

ْ جَيِهللاْه ِفي . متفق عهللاي . َْ ْْهللِاَ     لُ  رَُجٌل ِمْن 
طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     رازى بيةت و ذ ئينب عومةرى، سةودَى ذ هةةردوويان   

()  طوى: كةس ذ هةوة ضو مرؤظان ذ جهَى وى نةراكةى و ثاشى ل جهَى وى روينيتة
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ََ جهى بكةن و بةرفرة جهَى وى ذ زةالمةك بو  ئةطةركةن. و ئينب عومةر هسوارَي، بة
 نةدروين تة سوارَي. ل جهَى وىسو راببا 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّ  -826 رة ريي ع عن  أن رو ل هلل  إذا ق َام » ي ق ال  وعن أيب هُر
َْْهللاٍه ُثَّ رََجَن إلَْيِ  فَ ُهَ  أَحقص ِب    رواه مَهللاي.« أَحدُُكْي مْن 

ئَيك ذ  ئةطةرطوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 
 .ب رونيتةظة وى جهى لهةذيرتة ، ئةو )لَي زظريظة( هةوة ذ جهَى سو رابوو و هاتَيظة

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  » َعُ َرَة ري ي اَّللَّ عنهم ا ق ال  وعن جابر ب ِن  -827 نَ ا الن ُّ  ُكنَّ ا إَذا أَتَ ي ْ
َتهي  َِ َحْيُ  َُ ن ْ  رواه أب  داود. والرتمذي وقال  حدُ  حَن.«. وَوهللاَّي َجهللَاَه َأَحُد

طةوى: دةمةَى ئةةم     رازى بيةت و ذ جابرَى كورَى سةمورةى، سودَى ذ هةةردوويان  
ََ دروين ةتة سةواريَ       ()دهاتينة دةس ثَيغةمبةةرى    ئَيةك ذ مةة ل جهةَى دطةه ةتَى 

 .)ئانكو جهَي وى ل كريَي هةبا ل وَيرَي د رون ت(
َّ هللاِّ  عُ  -828 وعن أيب عب ِد ع َو هللْامان الفاِرو ي ري ي ع عن   ق ال  ق ال رو  ل ع 
ُل رَ » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َِ ُجٌل َُ ْ َم اْلُُمعة َوَُ َتطهُِّر ما اْوَتطاَع م ْن طُه ر َوُ دَّهُن م ْن ُدْهنِ ِ  أْو ََي هص اَل َُ ْغَت

اُم إال ِمْن طيب بَ ْيت  ُثَّ َخُْرُد َفاَل ُُ َف رُِِّ  بَ  نْيَ اثْن نْي ُثَّ َُُص هللاِّي م ا ُكتِ َب ل  ُ  ُثَّ ُُ ْنِص ُ  إَذا َتَِّهللاَّ َي اإلم 
ن اْل َْ َنُ  َويَبَ َرى ُغِفَر لُ  ما بَ ي ْ ِْ َُ  رواه البخاري.« ُمَعِة ا

 ()طوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى    ()سةملانَى فارسى  عةبدول يىذ ئةبى 
طوى: نينة ئَيك ذ هةوة رؤذا سوتبَى سو ب وى و هندى ب َيت سو ثاقذكةى، و سو ب 

، و ثاشى دةركةظيت و دوو مرؤظان ةىنكةى، يان طوالظا ماال سو ل سو بكدوونَى سو دوو
( ثاشى سوارواندا بروينيتة  ناظبةراَيك نةدةتة ثاش و د دويان ذ ئانكونةكةى، ) َيكظةذ

 ئةطةةر هند سونةتان بكةى هندى سودَى بو نظيسني، ثاشى طوهَى سةو بدةتةة ئيمةامى    
 سوتبا وى و ياديدا ذَى نةبةى. د ناظبةراسودَى طونةهَيت وى يَيت  ئةطةرئاسفت، 

َّ هللاِّ  عُ وعن عمرو ب ن ُش َعْيب ع ن أبي    -829 ع ن ج ده ري ي ع عن   أن رو  ل ع 
رواه أب  داود  والرتمذي وقال  « الَْحلص ِلَرُجل أن ُُ َفرَِِّ  بَ نْيَ اثْننْيِ إال نْذِ َِما » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال  
  حدُ  حَن.

طوى: ثَيغةمبةرَى  ()ذ عةمرَى كورَى شوعةيبى ذ بابَى سو ذ باثريَى سو 
وانةدا   ناظبةةرا َيكظةكةةى و د  ذطوى: نةدورستة بةو مرؤظةى دوو مرؤظةان     ()سودَى 

 َى ب دةستويريا وان نةبيت.سواربروينيتة 
 «.الجَيهللِاُه بَ نْيَ رَُجهللانْي إال نْذِ َما » وا رواُة َيب داود  

َى ب سةةواردوو مرؤظانةةدا نةروينيتةةة  ناظبةةةرا: د  ئةةةبو داوديةةدا ظةةةطَيرةكاو د 
 نةبيت.دةستويريا وان 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َلَعَن َمْن  -830 وعن حذُفة بن اليمان ريي ع عن  أن رو ل ع 
  َجهللَاَه َوَوَخ اْلهللَْاَقَة. رواه أب  داود نوناد حَن.
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لةعنةةتَيت ل   ()طوى: ثَيغةمبةرَى سةودَى   ()و ذ حوزةيفَى يةمانى 
 .سواروى كريس يَى ل نيظةكا ديوانَيدا دروينيتة 

ََ اِن  ْهللاٍز أن رَُجالا قَ َع َد َوَو َخ َحهللاْق ة فق ال ُحَذُْ َف ُة  ُمهللْاُع  ٌن ُعهللاَ َ  ِل وروى الرتمذي عن أيب ِْ
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو  هللاَّي َم ْن َجهللاَ َه َوَو  َخ  ََ  اِن ُُمَم ٍد  َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو  هللاَّي أْو َلَع َن ع َعهللاَ   ِل ُُمَمَّ ٍد 

    حدُ  حَن ّحيح.اْْلهللَْاقِة. قال الرتمذي
نيظةكا ديوانةكَيدا روين تة ل لةزى ظةطَيراية: زةالمةك و ترمزى ذ ئةبى ميؤ

يَى لةعنةتكرية يان  ()، ئينا حوزةيفةى طوى: ل سةر ئةزمانَى موحةممةدى سوار
نيظةكا ديوانَيدا ل يَى لةعنةتكرى يَى  ()سودَى ل سةر ئةزمانَى موحةممةدى 

 َي.سواربروينيتة 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  -831 وعن أيب وعيد اْلدريِّ ريي ع عن  قال عع  رو ل ع 

ُر اْلَمَجاِلِه أْوَوُعَها » ُق ل  ي ْ  رواه أب  داود نوناد ّحيح عهللا  شرِط البخاري. « َِ
طةوى: مةس طةول ثَيغةمبةةرَى سةودَى بةوو        ()و ذ ئةبى سةعيدَى سودرى 

()     يةةا كةةو جهةةةَي روين ةةتيَن تَيةةدا يةةةا      رتةهدطةةوى: باشةةرتيس ديةةوان يةةةا بةةةرفرة(
 .بةرفرةهبيت(
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -832 رة ريي ع عن   ق ال  ق ال رو  ل ع  َم ْن » وعن أيب هُر

َْْهللا ه َفِّثُ  َر في ِ  َلغطُ ُ  فق ال قَ ْب َل أْن َُ ُق  َم م ْن ْهللْاَ   ذل ك  و ْبحاَنك ال ٍَْم دَك َجهللَاَه ا  هللاَُّه يِّ و
رواه « أْش  هُد أْن ال إل    إال أنْ    أْو  تْغِفرَك َوأتَ   ُب إلْي  ك  إال ُغِف  َر لَ  ُ  م  اَ ك  انَ  ا ْهللاَ    ذل  َك 

  الرتمذي وقال  حدُ  حَن ّحيح.
ل طوى: هةركةسَى  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 
بةرى ذ جهَى سو رابيت  وتَيدا زَيدة ببيت  سفتنا وى يا بَى مفاديوانةكَى بروينيت و ئا

ئةز تة ذ هةمى كَيماسييا ثاك و ثاقذ دكةم يا سةودا و ب هاريكارييةا   يا سودَي بَيذيت: 
تة، ضو سودا و ثةرستيَيت راست و دورست نني تو نةبى، ئةز داسوازا طونةه ذَيلنَى ذ 

 روين تنَى ذَى بةى. تة دكةم و تةوبة دكةمة تة. سودَى دَى طونةهَيت وى يَيت وَى
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ُق  ُل آبِ رة  -833 وعن أيب بَ ْرزََة ريي ع عن  ق ال  ك ان رو  ل 

ُو  ْبَحاَنَك الهللاَُّه  يَّ وٍََْم  دَك أْش  هُد أْن ال إل  َ  إال أنْ  َ  َأْو  تَ ْغِفُرَك » إَذا أرَاَد أْن َُ ُق   َم ِم  َن اْلَمِجهللا  ِه 
ذل َك  »ُجٌل ايرو ل ع إنََّك لَتَ ُق ُل قَ ْ اَل َماُكْنَ  تَ ُق ُلُ  ِفَيم ا َمَب     ق ال  فقال رَ « وأُت ُب ِإلَْيَك 

َُُِّ ُن ا اْلمْجهللِاِه  رواه أب   داود  ورواه اْل اكي أب   عب د ع ا اَِ تدرك م ن رواُ ة « كفَّارٌَة ِلماَ 
 عائشة ريي ع عنها وقال  ّحيح اإلوناد. 

دومياهيكةةا ل  ()ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  طةةوى:  ()و ذ ئةةةبى بةةةرزةى  
ئةز تة ذ هةمى كَيماسييا ثاك و يا سودَي ئاسفتنا دةمَى دظيا ذ جهَى سو رابيت دطوى: 

ثاقذ دكةم يا سودَى و ب هاريكارييا تة، ضو سودا و ثةرستيَيت راست و دورست نني تو 
طةوى: يةا    كىزةالمةة نةبى، ئةز داسوازا طونةه ذَيلنَى ذ تة دكةم و تةوبة دكةمةة تةة.   
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ثَيغةمبةرَى سودَى تو ئاسفتنةكَى دبَيذى بةرى نوكة تة نةدطوى؟ طوى: ئةو ذَيلنة بو 
 ت تَى د ديوانَيدا دهَيتة طوتس.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  -834 وعن ابن عمر ريي ع عنهم ا ق ال  قَ هللاََّم ا ك ان رو  ل ع 
َْْهللاه حَّت َُدُعَ   ؤاَلِء الَّ  ْشَيِتَك ما حتُ » دَعَ اِو ُق م من  َِ ي لََنا ِمْن  َِ نَ نَ ا وبَ نَي الَّهللاهيَّ اْق  ُل ِب  بَ ي ْ

نَيا. الَّهللاُه  يَّ َمٌعِص  يِتك  وم ن طَاَعتِ  َك ماتُ بَ هللاِّغُنَ ا بِ    َجن َّتَ َك  وِم  َن ْالَيق نٍي م اِتُِ ُِِّن بِ    َعهللَاْين ا َمَص  اِئَب ال دص
َِ  ِوقُ  ِّتِ  تَ نَ  ا  واْجَعهللْا ُ  ال  َ اِرَث منَّ  ا  ِواجَع ل َ َرَِ َعهللا    َم  ْن ظهللََاَمنَ  ا  َمتِِّْعن ا وْعَاِعن  َا  وأْبَص  ار ن ا م  ا أحيي ْ

َِ  َوال ََتْعْل مُ  واْنُصْرِ َعهللا  نْ َيا أكبَ  َر اِّن ا وال مبهللا غ ِعهللْاٍمنَ ا  َمْن عاَدا صَيبَتنا ا دَُننا  َوال ََتْع ِل ال دص
ََهللاِّخ َعهللَايَ َنا َمْن ال ُْ ْرَ ُناَ    اه الرتمذي وقال حدُ  حَن.رو « َوال ُت
طةةوى: ثَيغةمبةةرَى سةةودَى   رازى بيةت سةةودَى ذ هةةردوويان   و ذ ئةينب عومةةرى  

()    كَيم جاران ذ جهَى سو رادبوو هةتا ئةظ دوعاية نةكربان: سودَى وؤ هنةد ترسةا
سو ب رزقَى مة بكة، سو ذ نةطوهدارييا تة بدةينة ثاش، و هند طوهدارييا سو ب رزقَى 
مة بكة مة بطةهينيتة بةحةشتا تة، و هند باوةرييا راست و دورست ب رزقَى مة بكةة  

مة سظك بكةى، و مة ب ضاظ و طوه و هَيزَى سوش  ئاتاس و نةسوشيَيت دنيايَى ل سةر
بكة هندى تو مة بهَيليية ساخ، و ظةان دوعايةان و ظةان داسةوازان بةدة وَيرسةَيت مةة، و        

ذمناهييا مةة  وتولَيت مة ذ وى ظةكة يَى ستةم ل مة كرى، و مة ب سةر وى بَيخة يَى د
ة مةزنرتيس سةما مة و دكةى، و بةال و نةسوشيا مة نةكة د دينَى مةدا، و دنيايَى نةك

 بةى.دلوظانييَى ب مة نةنةكة دومياهييا زانينا مة، و كةسَى ل سةر مة زال نةكة، 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  -835 رة ريي ع عن  قال  قال رو ل  َما ِمْن قَ ْ ٍم » وعن أيب هُر

َْ َرةا  ُ ْي َح َِ َْْهللاٍه ال َُذُكُرون ع تعاَل في  إال قَام ا َعْن ِمث ِل جيَف ِة ِ َ اٍر وك اَن  رواه « َُق م َن مْن 
 أب  داود نوناد ّحيح. 
 كطوى: نينة هنةدة  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 

تَيدا نةكةن و سودَى ل بريا  مةزن َىايَى و زكرَى سودسوارمرؤظ روين تنةكَى برويننة 
ئةو نةرابس هةروةكى ل سةر كةلةسةكَى وةكى يةَى كةةرى رادبةس و     ئةطةرسو نةئينس، 

 ئةو روين نت دَى بو بيتة ثةشَيمانى.
َْْهللِاَ اا ْ َُ ْذكرُ » َّ هللاِّ  ُع َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال  وعن  عن النُّ  -836 وا ع َم ا َجهللاَ َه قَ  ٌم 

ُ ي تَ َعاََل في   وَْ ُُصَّ  َِ بَ ُهي  وإْن َش اَء َغَف َر  « هللا ا عهللا   نَبِ يِِّهي في   إالَّ ك اَن َعهللاَ يِّهْي تِ رٌة  ف ِإْن ش اَء َع ذَّ
  رواه الرتمذي وقال حدُ  حَن.
مرؤظ روين تنةكَى بروينيتة  كطوى: نينة هندة () ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرى

نةكةن، و تَيدا تَيدا ل بريا سو نةئينس و زكرَى سودايَى مةزن  مةزن َىايَى و سودسوار
ئةو روين نت ل سةر وان نةبيتة  ئةطةر ، سةلةواتان تَيدا نةدةنة سةر ثَيغةمبةرَى سو

سودَى ظيةا ذبةةر وَى كَيماسةيَى دَى وان ئيةزا دةى، و      ئةطةرثةشَيمانى و كيماسى، ظَيؤا 
 ظيا دَى بو طونةهَيت وان ذَى بةى. ئةطةر
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َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  -837 َمْن قَعَد َمْقَعداا ْ َُْذُكِر ع تع اَل ِفي ِ   » وعن  عن رو ل ع 
« ع تع اَل في   َكاَن ْ  َعهللاْي   ِم َن ع تِ َرٌة َ  َكاَن  عهللاي  ِمَن ع تَرة  َوَمن اي طَجَن ُمْب َطَجعاا الَُ ْذكرُ 

با  وَشَرْحَنا  ََة » رواه أب  داود. وقد وبق قُر   ِفي ِ « الرتِّ
طةوى:   ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 

و تَيدا ل بريا سو نةةئينيت  مةزن َى ايَى و سودسوارهةركةسَى روين تنةكَى بروينيتة 
زكرَى سودايَى مةزن نةكةى، ئةو روين نت ذ سودَى ل سةر وى ثةشَيمانى و كَيماسيية، 
و هةركةسَى نظستنةكَى بنظيت و سودَى تَيدا ل بريا سو نةئينيت و زكرَى سودايَى مةزن 

 نةكةى، ئةو نظسنت ذ سودَى ل سةر وى ثةشَيمانى و كَيماسيية.
 

 باب الرؤيا وما يتعلق بها -130
 خةونا و تشتىَ ثيَظةطريَدايىبابةتىَ 

و ذ  .(23)ال       روم  م       ن ارُ       ةچے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  چ ق       ال ع تع       اَل  
 .ني انَيت مةزناتى و دةستهةالتدارييا وى، نظستنا هةوةية د شةظ و رؤذاندا

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُق  ل   -838 رة ريي ع عن  قال  عع  رو ل ع  وعن أيب هُر
رواه « الص    رْؤاَي الصَّ    اِْلُة » ق    ال ا  َوَم    ا اُِبشِّ    راُو   ق    ال  « ِم    َن النُ بُ      َّة إال اُِبشِّ    راُو  ْ َُ ْب    قَ » 

  البخاري.
 ()ل ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى بةةوو وطةةوى: مةةس طةة ()و ذ ئةةةبى هةةورةيرة 

دطةةوى: ذ مزطينيةةان ثَيظةةةتر ذ ثَيغةمبةةةراتيَى نةمايةةة. طةةوتس: مزطينةةى ضةةنة؟ طةةوى:  
 سةونَيت باش و راسنت.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -839 ْ َتَِّْد ُرْؤاَي اُلمْؤمن » وعن  أن النُّ  َْ إَذا اقرَتَب الزََّماُن 
ّْ َدُقُِّي » متفق عهللاي . وا رواُة  « َوأْربَعنَيَ ُجْزءاا ِمَن النُ ُب ِة َتِّذُب  َوُرْؤاَي اُِْؤِمِن ُجْزٌء مْن وتٍَّة  أ

ُدقُِّي َحدُثاا  ّْ  «.ُرْؤاَي  أ
دومياهيكا دنيايَى نَيزيك بوو،  ئةطةرطوى:  ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 

نَيزيكة سةونَيت سودان باوةرى درةو نةدةركةظس، و سةونَيت سودان باوةرى ث كةكة ذ 
يَي ذ هةوة سةون دورسترت ئةوة و دظةطَيرةكَيدا:  و شةش ث كان ذ ثَيغةمبةراتيَي. ضل

 يَي ذ هةوة راستطوتر د ئاسفتنَيدا.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -840 ََ يَ َراِِن ا » وعن  قال  قال رو ل ع  َمْن رآِن ا اِنَ اِم َف

َا رآِن ا اليَ َقَظِة ال  متفق عهللاي .«. َُ َتمثَُّل الشَّْيطاُن يب الَيَ َقَظِة أْو كأَّنَّ
طوى: هةركةسَى ئةز د سةونَيدا ديتم، ئةو دَى  () ثَيغةمبةرى: و ذ وى، طوى

مس ه يار بينيت، يان هةروةكى وى ئةز ه يارى ديتيم، شةيتان نةشةَيت سةو بينيتةة    
 سةر سولكَى مس.
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َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ُق  ل   -841 وعن أيب وعيد اْلدريِّ ريي ع عن  أن  ِعن الن ُّ 
إذا رَأى َأحدُُكي ُرْؤاَي ُْحب صَها فَإَّنَّا هي من ع تعاَل َفهللاَيْحَمِد ع َعهللَايَها َوْلُيُحدِِّْث ِ ا وا رواُة  َفال » 

َتِعْذ مْن َش رَِِّها َوال  ُْحَدِِّْث َ ا إال َمْن ْحُِبص َوإذا رأى َْ َغرَي َذلك ِما ََُِّرُه فإَّنَّ ا هي مَن الشَّْيطاِن َفهللاَي
ره  َُ  متفق عهللاي . « َُذْكرها َحد فإ ا ال تضص

دطةوى:   ()بةوو   وى طةول ثَيغةمبةةرى   ()و ذ ئةبى سةعيدَى سودرى 
ذ هةوة سةونةكا حةذَى دكةى ديت، ب راستى ئةو ذ سودايَى مةزنة، بة    ىئَيك ئةطةر

ديدا: ب  بو كةسَى نةبَيةذيت   ظةطَيرةكاحةمدا سودَى ل سةر بكةى، و ب  بَيذيت. و د 
ثةَى نةةسوش، ب راسةتى ئةةو ذ      يةا ديةت   ئةةو  ئةطةربو وى نةبيت يَى حةذَى دكةى، و 

ل وى بثارَيزيت و ب  بو كةسةَى نةبَيةذيت،   شةيتانيية، ب  سو ب سودَى ذ سرابيا وَى 
 زيانَى ناطةهينييَت. دةمى

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  قت  وع  ن أيب  -842 ال  رِّؤاي » ادة ري  ي ع عن    ق  ال  ق  ال الن  ُّ 
َنُة مَن ع  واْلهللُُاي ِمَن الشَّْيطَان  َفَمن رَأى َشْي اا َُِّرَ  ََ ُفْ  َعن الصَّاْلَُِة وا رواُة الرصؤاَي اَْل ُهُ  فَ هللْايَ ن ْ

ُْطان فَإ َّ ا ال َتُب رصُه  ََ ِ َق « النَّف ُ  » متف ق عهللاي  . « ِِشَال  َثاَلاا  وْليَ تَ َع َّْذ ِمَن الْش ٌْ لطي ٌ  الُر نَف 
 َمَعُ . 

طوى: سةةونا دورسةت، و د    () طوى: ثَيغةمبةرى ()ذ ئةبى قةتادةى 
ديةةدا: سةةةونا سةةوش ذ سودَييةةة، و سةةةونا نةةةسوش )كرَيةةت( ذ شةةةيتانيية،  ظةةةطَيرةكا

هةركةسَى سةونةكا نةسوش ديت، ب  سَى جاران رةسَى سو يَى ضةةثَى تفكةةى، و بة     
، ب راسةتى  ( اع  ذ نهلل م ن الش يطان ال رجيي)بَيةذيت:   سو ب سودَى ذ شةيتانى بثارَيزيت

 هنطى زيانَى ناطةهينييَت.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   -843 إَذا رَأى » وع  ن ج  ابر ري  ي ع عن    ع  ن رو   ل ع 

َْ َتِعْذ نهلل ِم َن الشَّ َيطاِن ثَ الَا  وليَ َتح  َّل َع نْ  ََ ارِِه ثَ اَلاا  ْولَي  أَحدُُكي الرصؤاي ََُِّْرُهها فهللْايبُصْق َع ن َُ
 رواه مَهللاي. « َجْنِبِ  الذي كان عهللاي  

ذ هةوة  ىئَيك ئةطةرطوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()رى و ذ جاب
ديت ب  سَى جاران رةسَى سو يَى ضةثَى تفكةى، و ب  سَى جاران  سوشسةونةكا ثَى نة

، و ب  سةو ل  ( اع ذ نهلل من الشيطان الرجيي)بَيذيت: سو ب سودَى ذ شةيتانى بثارَيزيت
 رينيت.وبطوه سةر تةن تا ئةو ل سةر

َّ هللاِّ  عُ  -844 وعن أيب اَوقن واثهللاة ب ن اَو قن ري ي ع عن   ق ال  ق ال رو  ل ع 
إنَّ من أعَظي الَفرى أن َُدَِّعي الرَُّجُل إَل َغرْيِ أبِي   أْو ُُ ري َعْين ُ  َم اْ تَ  َر  أْو ُق  َل » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  

ْ َُ قُ  َْ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َما   رواه البخاري. « ْل عهللا  رو ل ع 
طوى: ثَيغةمبةرَى  ()و ذ ئةبى لئةسقةعى واسيلةيَى كورَى ئةلئةسقةعى 

، ئةةةوة مةةرؤظ سةةو  رتكةةرَيت درةوا ذ هةةةميان مةةةزنرت و طةةوى: ب راسةةتى ()سةةودَى 
د دسةونا سودا ديتى، يةان  يا يان ذ درةوظة بَيذيت مس ئةظة  ، بطةهينيتة نة بابَى سو

 نةطوتى.وى بَيذيت يا  ()وَى ل سةر ثَيغةمبةرَى سودَى 
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  كتاب السالم
 كتَيبا سالظَي - 6

  
  باب فضل السالم واألمر ب فشائه -131

 بابةتىَ خيَرا سالظىَ و فةرمانكرن ب بةالظكرنا ويَ
وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   چ ق           ال ع تع            اَل  

طةَ ئةوَيت هةوة بةاوةرى ئينةايني، نةضةنة د     .(27)الن ر  من ارُ ةچ  ىئ  ىئ  ىئ
و س ظ نةكةنةة   ضو سانييانظة ذ بلى سانييَيت سو، هةتا هويس دةستوورَى وةرنةطرن،

ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  چ وقال تعاَل  بَيمة ذؤر؟  ((السالم  ليكم))كو بَيذن  ]سودانَيت وان 

ئةطةةةر هةةويس    .(61ارُ  ة )الن   ر  م  نچ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى
وق ال تع اَل  . ضونة د هندةك ماالنظة، س ظكةنة ئَيكةدوو ب سة ظا سةودَى يةا دلظةكةةر     

هةر طاظةكا س ظ ل  .(86)النَاء  من ارُةچ  ی  جئ  حئ         مئ   ىئ  يئ  جب   حبچ
 وق ال تع اَل  .بةدةن يةان ذى وةكةى وَى ظةةطَيِرن     هةوة هاتةكرن، هويس ضَيرت بةرسظا وَى

  رايوا)ال        ذچۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  چ
 دةمةيَ  ،ئةرَى بةحسَى مَيظانَيت ئيلاهيمى ئةوَيت قةدرطران، طةه تيية تة .(25_24

 ضوينة دةظ، و س ظ كرييَن، س ظ ل وان ظةطَيِرا.
وع  ن عب  د ع ب  ن عم  رو ب  ن الع  اا ري  ي ع عنهم  ا أن رج  ال و  أل رو   ل ع  -845

ٌر   قال  ي ْ َِ ََّالم َعهللَاَ  َمْن َعرَِفَ  َوَمْن » َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي أيص اإْلوالم  ُتْطعي الطََّعاَم  َوتَ ْقرأُ ال
ْ تَ ْعِرْر   متفق عهللاي .«. َْ

ةردوويان رازى بيت طوى: و ذ عةبدول يَى كورَى عةمرَى كورَى عاسى سودَى ذ ه
كيذ كار د موسلمانةتيَيدا خبَيرن؟ طوى:  ()ثسيار ذ ثَيغةمبةرَى سودَى كر  زةالمةكى

 نَى بدةى و س ظ كةية سةر يَى تو بنياسى و نةنياسى.سوارتو 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال  -846 رة ريي ع عن  عن النُّ  هللاَ َق ع » وعن أيب هُر َِ ِ ا 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ا ََ  هللاِّْي َعهللاَ    ُأول ِ  َك نَ َف  ٍر ِم  َن اَلَمالَئِّ  ة ُجهللاُ   ٌس فاْو  تمْن آدم  ل  اْذَه  ْب َف
ََّ  المُ  َعهللَاْي  َك َوَرْ   ُة ع ََّ  الم َعهللاَ  ْيُِّْي  فق  ال ا  ال   اُْحَيص نَ  َك فَإ َّ  ا حَتي َّتُ  َك َوحتَِيَّ  ُة ُذرَِِّّتِ  ك. فق  ال  ال

 متفق عهللاي . « َفزاُدوُه  َوَرْ ُة ع 
طوى: دةمَى سودَى ئادةم  () ىطوى: ثَيغةمبةر ()هورةيرة و ذ ئةبى 

()   ضَيكرى، طوتَي: هةرة س ظكة وان ضةند ملياكةتَيت هة يَيت روين تى و طةوهَى
سو بدَى كا دَى جابا تة دةن و س ظ كةنة تة، ب راستى ئةو س ظا تة و دويندةها تةية. 

 ََ زَيدةكر. و رمح  اهلل، اهللورمح    ليكم السالم، طوتس: السالم  ليكمطوى: 
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َّ هللاِّ  عُ  -847 وعن أيب ُعمارة الرباء بن عازٍب ريي ع عنهم ا ق ال  أم ِر رو  ُل ع 
بٍن   ََ ِبَعياَدِة اَلمرُِِض. َواتِِّباع اْلَن ائز  َوتْش مي  الَع اطه  ونص ِر البَّ ِعي   َوَع ْ ن »َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ِب

ََّ  الم  وإب راِر اِقَ ي  و ذ لف  ظ إح دى رواايو البخ  اري.  متف  ق عهللاي    ه ذا« اِظهللا  م  وإْفش اِء ال
طوى: ثَيغةمبةرَى  رازى بيتئةبى عومارةى، بةرائَى كورَى عازبى سودَى ذ هةردووبان 

مة ب سةرةدانا نةساسى كةر، و   فةرمانامة ب حةفت ت تان كر:  فةرمانا ()سودَى 
و ن ةكظةداى، و ب سةرئَيخسةنت   هبو بَي دلوظانيَيونا جةنازةى، و ب دوعاكرنا ب دويفض

هاريكرنةةا بَيضةةارةى، و ب هاريكرنةةا سةةتةملَيكرى، و ب بةةةالظكرنا سةة ظَي، و ب جهئينةةا 
 طونةه تَيدا نةبيت(. ئةطةرسويندا سويندسورى )هةلبةى 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -848 ال » وع  ن أيب هُر  رة ري  ي ع عن    ق  ال  ق  ال رو   ل ع 
هللُا ا اْلَنَّ  َة َح  َّتَّ تُ ْؤِمنُ   ا وَ  ُِ ُتي   تَ  ْد ٍُ إذا فَ َعهللْاُتُم   ُه حَت  اَبَ ب ْ ال ُتؤِمن   ا َح  َّت حتَ  ابص ا  َأَوال أُدلصُِّ  ْي َعهللاَ    َش  

َنُِّي  ََّالم بَ ي ْ  رواه مَهللاي. « أْفُش ا ال
طوى: هويس ناضنة  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 

ك و بةحةشتَى حةتا هويس باوةريَى نةئينس، و هويس باوةريَى نائينس هةتا هويس حةذ ئَي
هويس بكةن، هويس حةذ ئَيك و  ئةطةرني ا هةوة نةدةم  دوو نةكةن، ئةرَى ئةز ت تةكى

 مابةينا سودا بةالظكةن.ل دوو بكةن؟ س ظَى 
َّهللاِّ  عُ وعن أيب ُ و  عبد ع بن والم ريي ع -849  عن  قال  عع  رو ل ع 

َّهللاص ا والنَّاس » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُق ل  َْرحاَم  َو هللُا ا ا ِّ ََّالم  َوْأطِعُم ا الْطَعاَم  َو اَي أُ صَها النِّاُس أْفُش ا ال
ُِهللا ا اْلُنَّة بَالم   رواه الرتمذي وقال  حدُ  حَن ّحيح. « نياٌم  َتْد

طوى: مس طول ثَيغةمبةرَى  ()َى كورَى سةالمى و ذ ئةبى يوسا عةبدول ي
نَى بةدةن، و  سةوار دطوى: طةَ سةلكى س ظَى بةالظ بكةةن، و زادى و   ()سودَى بوو 

باشيَى دطةل مرؤظَيت سو بكةن، و سةلكَى نظستى، شةظنظَيذان بكةن، ب سة مةتى دَى  
 ضنة بةحةشيَت.

ع ب   ن عم   ر فيغ   دو َمَع   ُ  إَل وع  ن الطفي   ل ب   ن أيب ب   ن كع   ب أن     ك  ان أيِت عب   د  -850
الَ     )قال ( فاذا غ دِو اَل الَ    ْ َي ر عب دع عهللا   و قِاط وال ّ احب بيَع ة َوال ْمَ ِّني 
َص   ِ   تَبعِن إَل ال َْ َوال أح  د إال َو  هللاِّي َعهللاي     ق  ال الطصفي  ُل  َفِجْ   ُ  عب  د ع ب  َن ُعم  َر َُ ْ م  اا فاو  َ 

َُ   ُم    ا َوال  فُقهللْا    لَ  ُ   ماَتْص  نُن نلَ   ٍ  وأنْ   َ  َْ  أُل َع  ن الَ  هللان َوال َت ال َتِق  ُ  َعهللا    البَ ْي  ن َوال َت
َِّ       وأق   ُل اْجهللا  ْه بن  ا هُهن  ا نَ َتح  دَّث  فق  ال اي أن بُطْ  ن. وَك  اَن اُلطصَفي  ُل َذا  ََتهللا  ُه ا ْ  اله ال

هللاُِّي َعهللَا  َمْن َلِقيناُه  رواه مالك ا ا ََ ََّالم ُن ا نَ ُغدو مْن أْجل ال  ُِ طَّإ نوناد ّحيح.َبْطن إَّنَّ
و ذ توفةيلَى كورَى ئوبةيَى كورَى كةةعبى، ئةةو دهاتةة دةس عةبةدول يَى كةورَى      

بةةةر  دينة سةةويكَى عةبةةدول  ضةةوعومةةةرى، دطةةةل دضةةو سةةويكَي، )طةةوى( دةمةةَى ئةةةم د
بةر فرؤشكارةكَى ت تَيت بةركةفتريا و  دفرؤشكارةكَى ت تَيت كَيم و كةظس و نويرا و نة 

س ظ نةكربايَي، توفةيلى  ئةطةربةر كةسةكَيرا نةدبورى  دةلنطازةكَيرا و نة بةر ب دنة 
طوى: رؤذةكَى ئةز هامتة دةس عةبدول يَى كورَى عومةرى، ذ مس سواست ئةز دطةل وى 
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، نة تو ل سةر كِرينةكَى دراوةستى و ؟ ل سويكَى ض دكةى بضمة سويكَي، مس طوتَي، ما تو
و نة ثسيارا فايدَى وان دكةى، و نة ل ديواخنانَيت سويكَى نة تو ثسيارا ت تةكَى دكةى، 

َى سةوحبةتَى بكةةيس،   سةوار َي؟  و ئةز دبَيذمة تة دا ل ظَيةرَى بروينينةة   سواردروينية 
طوى: يا سودانَى زكى ة و توفةيل سودان كةرش بوو ة ئةم ذ بةر س ظكرنَى دهَيني  يَى 

 مة ديت دَى س ظكةييَن.
 

  السالمباب كيفية  -132
 بابةتىَ ضاوانيا سالظكرنيَ

َ  تحب أن ُق   ل اِبت  د  نلَ  الم   الَ  الم عهللا  يِّي ور   ة ع وبركات    . في  أِت بب  مري ُ
ق  ل ااي ب   وعهللا يِّي الَ الم ور  ة ع وبركات   . في أِت  اْلمن وإن كان اَِهللاي عهللاي  واح دا   ُو

  ب او العط  ا ق ل    وعهللايِّي .
و . السالم  ليكم ورمح  اهلل وبرراته  ظَى دكةى بَيذيت:يا باش يَى دةستثَيكَى س

ئةوَى س ظ دكةتة سةر ئَيك بيت، و يَى بةرسظَى  ئةطةرجهناظَى كومَى ب كار بينيت سو 
و واوا عةةتفَى   .و ليكم السالم ورمح  اهلل وبرراتاه  ددةى و س ظَى وةردطَيريت بَيذيت:

 دطةل بَيذيت.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   -851 عن ِعمران بن حصني ري ي ع عنهم ا ق ال  ج اَء رُج ل إَل الن ُّ 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   ََّالُم َعهللَايُِّي  فَ  َردَّ َعهللَاْي ِ  ُث َجهللاَ َه  فق ال الن ُّ  ُث « َعْش رٌ »وَوهللاَّي فقال  ال
ََّالُم َعهللَايُِّي َوَرْ َُة ع   ُر فَ َقاَل  ال َِ َِ ُر «ِعْش رون »فَ  َردَّ عهللاي ِ  َفَجهللاَ َه  فق ال  َجاَء آ   ُث َج اَء آ

ََّ الُم َعهللاَ يُِّي َوَرْ َ ُة ع َوبَ رََكاتُ  ِّ  فَ  َردَّ عهللاي ِ  َفَجهللاَ َه  فق ال   رواه أب   داود «. َثالَثُ  َن » فَ َقاَل  ال
 والرتمذي وقال  حدُ  حَن. 

طةوى: زةالمةةك    ةينى سةودَى ذ هةةردوويان رازى بيةت   و ذ عيمرانَى كورَى حوس
 ،، س ظا وى وةرطَيرا و ثاشى روين تالسَّالُم َ َليُكم طوى: ()هاتة دةس ثَيغةمبةرى 

السَّالُم َ َليُكم  طوى: ئةظة دةه سَير، ثاشى ئَيكَى دى هاى و طوى: ()ئينا ثَيغةمبةرى 
ئَيكَى دى ، س ظا وى وةرطَيرا و روين ت ئينا طوى: ئةظة بيست سَير، ثاشى َوَرْحَمُ  اهلل
، س ظا وى وةرطَيرا و روين ت ئينا طوى: السَّالُم َ َليُكم َوَرْحَمُ  اهلل َوَبَرَراُتّه هاى و طوى:

 ئةظة سيه سَير.
وع   ن عائش   ة ري   ي ع عنه   ا قال   ْ   ق   ال ِل رو    ُل ع ّ   هللا  ع عهللاي     وو   هللاي   -852

ََّاَلَم(( قاَلْ   قهللاُ   ََّالُم ورْ َُة ع َوبَ رََكاتُُ (( متفُق عهللاي .  ))هذا ِجربُُِل َُقَرأُ َعهللَاْيِك ال  ))َوَعهللَاْي  ال
طوتةةة مةةس: ئةظةةة    ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى    ()و ذ عائي ةةايَى 

جلائيلة س ظان ل تة دكةى، طوى: مس طوى: س ظَيت سودَى و دلوظانيا وى و بةرةكةى 
 و زَيدةيى و ثريؤزيا وى ل سةر بس.
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رواايِو الص  حيحني ))َوبَ رََكاتُُ (( وا بعب  ها ٍ  ذفها  وزايدة الثق  ة وهِّ  ذا وق  ن ا بع  ض 
  مقب لة.

و  (َوبَ رََكاتُ ُ ): دا )بوسارى و موسلميدا( هاتيةظةطَيرانَيت سةحيحةيناهوسا د هندة 
 يلة.هييا جهَى باوةرَى يا قةبد هندةكاندا نةهاتية، و زَيدة

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ك  ان إذا تِّهللا  ي ِبَِّهللام  ة  -853 وع  ن أن  ٍه ري  ي ع عن    أن الن  ُّ 
ََ هللاََّي َعهللاَ يهي َو هللاَّي َعهللاَ يهي ثَ الَا  رواه البخ اري.  أَعادَها َثالاا حَّتَّ تُ َفَهي عن    وإذا أت   عهللا   ق ْ م َف

 وهذا ُمُم ٌل َعهللَا  ما إذا كان اْلَْمُن كثريَا. 
ئاسفتنةةةكَى  ()ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى   ئةطةةةرطةةوى:  ()و ذ ئةنةسةةى 

هاتبا دةس هندة مرؤظان  ئةطةرئاسفتبا سَى جاران دوبارة دكر، هةتا ذَى هاتبا زانني، و 
 ئةو مرؤظ طةلةك بان(. ئةطةرسَى جاران س ظ دكرة وان. )هةلبةى 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ   -854 ل قال  ُكنَّا نَ ْرَفُن لهللانُّ  وعن اْلمْقَداد ريي ع عن  ا َحِدُث  الطُ 
ِمُن اليَ َقظان َفَجاء النُّ ئِماا َوَُُ َِ هللاُِّي تَهللايما ا الُ قُظ  ََ ُُ ِمَن الهللاَّيِل فَ ُي  وَوهللاَّي َنِصيبُ  ِمَن الَّهللاَْب فَ َيِجي

هللاُي  رواه مَهللاي. َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي فَ  ََ  ََهللايَّ كما كان ُُ
د حةديسا سو يا درَيذدا طوى: مة بارا ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ميقدادى 

()  :شةظَى دهاى س ظ دكر سة ظةكا نظسةتى نةه ةياركةى و     بذ شريى بو دهنارى
ََ بكةى، ثَيغةمبةر   هاى و س ظكر هةروةكى س ظ دكر. ()ه يارى طو

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َم  رَّ ا ع  ن أع  اء  -855 بن  ِ  ُُز  د ري  ي ع عنه  ا أن رو   ل ع 
ِجد ُْ ماا َوعْصبٌة ِمَن النَِِّاء ُقعُ ٌد فألْ ي بِيده نلتَهللايي. َْ َِ رواه الرتمذي وقال  ح دُ  حَ ن.  ا

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َعَ  َن بَ  ني الهللاَّف  ظ واإلش  ارة   ُؤِِّ  ُدُه أن ا ِرواُ  ة أيب وه  ذا ُمم   ل عهللا    أن     ُو
هللاَّي َعهللاْينا » داود   ََ   «.َف

د  ()ثَيغةمبةةرَى سةودَى   رؤذةكةَى  طوى:  ()و ذ ئةمسائا كضا يةزيدى 
 مزطةفتَيرا بورى و كومةكا ذنان يَيت روين تى بوون، ب ئي ارةتا دةستَى سو س ظ كر.

س ظ و ئي ارةى ثَيكظةة   ()و ئةظة هندَى دطةهينيت كو ثَيغةمبةرَى سودَى 
 ظَى ضةندَى دكةى: س ظ كرة مة. يَيت كومكريس، و ريوايةتا ئةبى داوودى ث تطريا

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  -856 وعن أيب ُجَريِّ اُِجْيِميِِّ ريي ع عن  قال  أتي  رو ل ع 
ََّالُم اي َرو ل ع. فقال  التَ ُقْل َعهللَاْيكَ  ََّالُم  فإن عَ  فقهللُا   َعهللْايك ال َِّالُم حَتيَُّة اِ ت ال « هللَاْيَك ال

 رواه أب  داود  والرتمذي وقال  حدُ  حَن ّحيح. وقد وبق ِبط ِل .
طوى: ئةز هامتة دةس ثَيغةمبةرَى سودَى  () هوجةميىو ذ ئةبى جورةيَى 

()  :مس طوى: عليك الس م يا ثَيغةمبةرَى سودَي، دوو جاران، طوى: نةبَيذة مس طوتَي
جاهليان  ئانكوثَى سةلكَى نةزانينَيية  مةرةمس ظا مريانة )  ليك السالم،  ليك السالم

ََ     ()ب ظى رةنطى س ظى مريةان دكةرن، و ثَيغةمبةةرى     نةةظيا ب وى رةنطةى سة ظ 
مَيدا هةةر ئةةو رةنطةة يةَى ثةَى سة ظ دكةنةة        َيتةكرن، و س ظ ل سةر مريةان د ئيسة   هب

 .السالم  ليكمساسان( بَيذة: 
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  باب آداب السالم -133
 بابةتىَ رةوشتيَت سالظيَ

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -857 رة ري ي ع عن   أن رو  ل ع  ََ هللاُِّي » وعن أيب هُر ُُ
متف   ق عهللاي    . وا رواُ   ة « الرَّاك   ُب َعهللاَ     اْلَماِش   ي  َواْلماش   ي َعهللاَ   ي الَقاِع   ِد  والقهللاي   ُل عهللا     الَِّثِ   رِيِ 

 «. البخاري  والصغرُي عهللا  اْلَِِّبرِي 
 ب  يَى سويار: طوى ()َيغةمبةرَى سودَى طوى: ث ()و ذ ئةبى هورةيرة 

س ظكةتة يَى ثةيا و يَى دضيت س ظكةتة يةَى روين ةتى، و يَيةت كةَيم سة ظكةنة يَيةت       
 و يَي بضويك س ظكةتةيَي مةزن. و دظةطَيرا بوساريدا: طةلةك.

ُّ  ديِّ ب  ن عج  الن الب  اِههللِاي ري  ي ع عن    ق  ال  ق  ال رو   ل ع  -858 وع  ن أيب ُأمام  ة 
ََّاَلم ((.»َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي      .رواه أب  داود نوناٍد جيٍد  إنَّ أْوََل النِِّاس نهلل َمْن َبدأهي نل

طوى: ثَيغةمبةرَى  ()و ذ ئةبى ئومامةى سودةيَى كورَى عةج نَى باهلى 
 سودَى نَيزيكرت ئةوة يَى بةراهيكَى س ظ دكةى. بويَى ب طوهداريَى  ()سودَى 

ورواه الرتمذي عن أيب ُأمامَة ريي ع عنُ  ِقيَل ايرو  َل ع  ال رَُّجالِن َُ هللْاَتقي ان أُ صُهَم ا َُ ْب دأُ 
ََّالِم  قال أْوالُاَا نهلل تعاَل  قال الرتمذي  حدُ  حَن.   نل

طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى دوو  ()ئةبى ئومامةى ظةطَيراية  و ترمزى ذ
 مرؤظ بطةهنة ئَيك كيذ س ظَى بكةتة يَى دى؟ طوى: يَى ب طوهداريَى بو سودَى نَيزيكرت.

 
 على من تكرَّر لقاؤه على قرب  باب استحباب إعادة السالم -134

  بأن دخل ثم خرج ثم دخل يف احلال، أو حال بينهما شجرة وحنوها
 بابةتىَ باشيا دوبارةكرنا سالظىَ بؤ وى يىَ نيَزيك ديتنا وى دووبارة دبيت 

 بهيَتة ذؤرظةوةكى بضيتة د ذؤرظة ثاشى دةركةظيت ثاشى هةر وىَ طاظىَ 
 يان دارةك يان تشتةكىَ وةكى دارىَ بكةظيتة د ناظبةرا واندا 
َّالتُ  أنَّ  -859 يِء  َِ رة ريي اَّللَّ عن  ا حدُ  اِ ُ  جاء َفَصهللاَّ  ُثَّ جاء إَل عن أيب هُر

ََّ  الم فق  ال   ََ  هللاََّي َعهللَاْي  ِ  فَ   َردَّ َعهللَاْي ِ  ال َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َف « ارج  ن َفَص  لِّ فَإنَّ  َك ْ ُتَص  لِِّ » الن ُّ 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َحَّتِّ فَ َعل ذل َك ثَ الثَ  هللاََّي َعهللَا  النُّ  ََ َم رَّاٍو. متف ق  فَ َرَجَن َفَصهللاَّ   ُثَّ جاء َف

 عهللاي . 
هاى و : ئةو كريدانةدورست  نظَيذا سو حةديسا يَى د ()ذ ئةبى هورةيرة 

ََ ظةةطَيرا و طةوى: بزظةِرة     ()هاتة دةس ثَيغةمبةرى نظَيذ كر و  و س ظ كرَي، س ظ 
 ()نظَيذا سو بكة تة نظَيذ نةكر، زظِرى نظَيذ كر، ثاشى هاى س ظ كرة ثَيغةمبةةرى  

 هةتا سَى جاران ئةظة كرى.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -860 ََ هللاِّْي » وعن  عن رو ل اَّللَّ  إذا لق َي َأَح دَُكْي أِ اه فَ هللْاُي

هللاِّْي َعهللَاْي   ََ نَ ُهَما َشَجَرٌة أو ِجَداٌر أْو َحَجٌر ُثَّ َلِقَيُ  فَ هللْاُي  رواه أب  داود. « َعهللَاْيِ   فَإْن حاَلْ  بَ ي ْ
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ئَيك ذ هةوة برايَى سو يَى  ئةطةرطوى:  ()و ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 
دارةك يان ديوارةك يان بةةرةك كةفتةة مابةةينا     ئةطةرموسلمان ديت ب  س ظكةتَي، و 
 وان ثاشى ديت، ب  س ظكةتَي.

 
 باب استحباب السالم إذا دخل بيته -135

 د خانيىَ خؤظة ضؤ ئةطةربابةتىَ ياباشدانانا سالظكرنىَ 

ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  چ ق      ال ع تع      اَل  

ئةطةر هويس ضونة د هندةك ماالنظة، س ظكةنة ئَيكدوو  .(61)الن ر  من ارُةچ  ى
 .ب س ظا سودَى يا دلظةكةر

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  -861 ايبُ  ِنَّ  » وعن أنه ريي ع عن  ق ال  ق ال ِل رو  ل ع 
هللاِّْي َُُِّْن بَرك ةا َعهللَاْي َك َوَعهللاَ   أه ِل بَ ْيتِ َك  ََ هللْاَ  َعهللا  أْههللِاَك َف َِ رواه الرتم ذي وق ال  ح دُ  « إذا َد

 حَن ّحيح.
طوتةة مةس: كةورَى مةس      ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()و ذ ئةنةسى 

سَيرَيية( بو تة يا هية د ماال سَوظة، س ظكة وان، س ظا تة بةرةكةتة )زَيدةضوتو  ئةطةر
 و بو سةلكَى ماال تة.

 
  باب السالم على الصبيان -136

 بضويكانسةر بابةتىَ سالظكرنا 

ََ هللاََّي َعهللاَ ْيهْي وق ال  ك اَن رو  ل هلل  -862 ِّ ْبيان َف عن أنه ري ي ع عن   أنَّ ُ  َم رَّ َعهللا   
 َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َُ ْفعهللُاُ . متفق عهللاي . 

ئةةةةو د بةةةةر بضةةةويكانرا د بةةةورى سةةة ظكرة وان و طةةةوى:   ()ذ ئةنةسةةةى        
 ئةظة دكر. ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
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واملرأة من حمارمه  وعلى أجنبية وأجنبيات ال  باب سالم الرجل على زوجته -137
 خياف الفتنة بهن وسالمهن بهذا الشرط 

 بابةتىَ سالظكرنا زةالمى بؤ ذنا خؤ و مةحرةميَت وى و ذنيَت بيانى ئةويَت 
 ثىَ سةردانةضيت و سالظكرنا وان ب ظى مةرجيية

كانَ ْ  لَن ا   -عن وهل بن وعد ري ي ع عن   ق ال  كانَ ْ  فين ا اْم َرَأٌة وا رواُ ة   -863
هللْاَق فتْطَرُح ُ  ا الِق دْ  َِّ ُّ ِل ال َُ ُذ مْن َأ ُِ َّ هللاَّْينا اْلُُمَع َة َعُج ٌز َْت ِر َوُتَِّرْكِ ُر َحبَّ اٍو م ْن َش ِعرٍي  ف إذا 

َنا رواه البخاري. ق ل   ُمُ  إلي ْ هللاُِّي َعهللَاْيها فَ ُتقدِِّ ََ  أي َتطَحُن.« ُتَِّرِْكُر » واْنَصَرفْ َنا ُن
: ظةطَيرةكَيداو د  : ذنةك د ناس مةدا هةبووطوى ()ذ سةهلَى كورَى سةعدى 

دنكَيةت كةَيم    كرهَيت سلكان دئينان دهاظَيتنة د قازانَيةدا و هنةدة  ذنةكا ثري مة هةبوو 
هى دهَيرانة تَيدا، و ث تى مة نظَيذا سوتبَى دكر و ئةم دضون، مة س ظ دكرَي، ةيَيت ج

 و وَى ئةو بو مة ثَي كَيش دكر.
َّ هللاِّ  عُ  -864 َها قَال    أتي   الن ُّ  َتَة بِنِ  أيب طَالب ريي ع َعن ْ ِِ وعن ُأم هانُ فا

ََهللاَّْم ُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َُ ْ َم الَفْتح  رُتُه بِثَ ْ ٍب َف َْ ُل َوفاِطمُة َت َِ  .الرتمذي. وذََكَرو اْلدُ . رواه َوُه  َُ ْغت
طوى: رؤذا فةحتا مةكةهَى ئةز  ()و ذ ئوم هانىء، فاستا كضا ئةبو تالبى 

ب جلكةةةكَى ئةةةو سةةةرَى سةةو دشوي ةةت و فامتةةايَى  وى  ()هامتةةة دةس ثَيغةمبةةةرى 
 مس س ظ كرَي. ،دثاراست

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  -865 د ريي ع عنها قال   مر عهللاين ا الن ُّ  وعن أعاَء بنِ  ُُز
نَ  ا. رواه أب    داو  ََ  هللاََّي َعهللَاي ْ َْ  َ ٍة َف د  والرتم  ذي وق  ال  ح  دُ  حَ  ن  وه  ذا لف  ظ أيب داود  و ا ِن

ََ اِء قُ ُع  د  َْ ِجِد ُْ م اا وُعْص َبٌة م ن النِِّ ِْ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َم رَّ ا ا لفظ الرتمذي  أن رو ل ع 
 فأل ى بَِيِدِه نلتََّهللايِي. 

د بةر مةرا  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةمسائا كضا يةزيدى 
رؤذةكَى د مزطةفتَيرا  ()ثَيغةمبةرَى سودَى  بورى س ظكرة مة. و ريوايةتا ترمزيدا:

 بورى و كومةكا ذنان يَيت روين تى بوون، ب ئي ارةتا دةستَى سو س ظ كر.
 

 وكيفية الرد عليهم واستحباب باب حتريم ابتدائنا الكفار بالسالم -138
 السالم على أهل جملسٍ فيهم مسلمون وكفّار 

 بابةتىَ نةدورستيا دةستثيَكرنا سالظىَ ل سةر طاوران و ضاوانيا ظةطيَرانا سالظا وان 
 ديوانا موسلمان و طاور تيَدال سةر وىَ و باشدانانا سالظكرنا 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -866 رة ريي ع عن  أن رو ل ع  التَ َبَدأوا » وعن أيب هُر
ََّالم  فإذا َلِقيُتي أَحَدُهي ا َطرُِق فَايطِّرصوُه إَل أْيَيِقِ    رواه مَهللاي. « اليَ ُه َد وال النََّصارى نل

ب  طةةوى: دةسةةت  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى    ()ئةةةبى هةةورةيرة  
هةةةوة ئَيةةك ذ وان د رَيكةكَيةةدا ديةةت    ئةطةةةرى و فةلةةةيان نةكةةةن، و  هسةة ظكرنا جةةو 
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نةضاركةنة رَيكا تةنطرت. )هةلبةى وةكى زانا دبَيذن ئةظة دةمَى ئةم دطةل وان د كراسَى 
شةِريدا بني، و فةرمان و حوكمَى ظَى حةديسَى يَى طرَيدايةة ب ظةى كراسةيظة و نةة يةَى      

 ط تيية(.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي   -867 إَذا َو هللاََّي » وعن أنهٍ  ريي ع عن  قال  قال رو ل ع 

وُل ا   وَعهللَاْيُِّْي  ٍَ  متفق عهللاي  . « َعهللَايُِّي أهُل الِّتاب َفُق
ى و هجةةو ئةطةةةرطةةوى:  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()ذ ئةنةسةةى 

بةس. )نةةكو دةظةَى سةو ب سة ظَى       فةلةيان سة ظ كرنةة هةةوة، بَيةذنَى و ل سةةر وة ذى     
 كةن و ت تةك سةلةى بَيذن دا هةر بو وان بزظريت(.سوار

َْْهللا  ٍه في     -868 َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َم  رَّ َعهللاَ     وع  ن ُأو  ام  ري  ي ع عن    أن الن  ُّ 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي.  ََّ هللاَي َعهللاَ ْيِهْي الن ُّ  أِالٌط من اَُِهللِاِمنَي واُِشرِِكني َعبَ دِة اَوَاِن واليَ ُه  ِد َف

 متفق عهللاي . 
د بةةر ديوانةةكا تَيكةةل ذ     () ودَىطوى: ثَيغةمبةةرَى سة   () ذ ئوسامةى

 ()بةورى، ثَيغةمبةةرى    راموسلمان و هةظث ك ضةَيكةران بةت ثةرسةتان، و جوهيةان    
 س ظكرة وان.

 
 وفارق جلساءه أو جليسهاجمللس  باب استحباب السالم إذا قام منَ -139

 روينشتى ييَت دطةل خؤ هيَالن ديوانىَ رابوو ذ ئةطةريَتة كرن هسالظ ببابةتىَ ياباش ئةوة 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  إَذا  -869 وع  ن أيب هُر  رة ري  ي ع عن    ق  ال  ق  ال رو   ل ع 
َرة ِِ َُوَل َوَحقِّ من ار َْ  ا هللاِّْي َفهللاي ََ هللاِّْي  فَإَذا أرَاَد أْن َُ ُق َم فَ هللْاُي ََ « انْ تَ َه  أَحدُُكي إَل اَِْجهللاِه فَ هللْاُي

 الرتمذي وقال  حدُ  حَن. رواه أب  داود  و 
ئَيك ذ  ئةطةرطوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 

ظيا رابيت، ب  س ظكةى، س ظا ئَيكَى ذ يا  ئةطةرهةوة طةه تة ديوانَى ب  س ظكةى، و 
 دوويَى هةذيرت نينة.

 
  باب االستئذان وآدابه -140

 رةوشتيَت ويَبابةتىَ دةستوير وةرطرتنىَ و 
وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   چ ق           ال ع تع            اَل  

طةَ ئةوَيت هةوة بةاوةرى ئينةايني، نةضةنة د     .(27)الن ر  من ارُةچ  ىئ  ىئ  ىئ
و س ظ نةكةنة  َى وةرنةطرن،يريضو سانييانظة ذ بلى سانييَيت سو، هةتا هويس دةستو

وق ال  .[بَيمة ذؤر؟ جارةكَى يان سةَى جةاران    ((السالم  ليكم))كو بَيذن  ]سودانَيت وان 
)الن ر  م ن چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀچ تعاَل  
 َى خبةةةوازنيريو طاظةةةا بضةةةويكَيت هةةةةوة بةةةالق بةةةوون، بةةة  ئةةةةو ذى دةسةةةتو .(59ارُ  ة
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ذ ئةوَيت بةرى وان مةزن بوويني  ] هةروةكى ئةوَيت بةرى وان [ بةرى بَينة دةظ هةوة ]
 .َى دسوازنيريدةستو [ دةماننةبةس ظان سَى  دةمانو بالق بوويني، هةمى 

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ   -870 وع   ن أيب م و     اَش   عري ري   ي ع عن     ق   ال  ق   ال رو    ل ع 
  . االوِتْ ذُان َثاَلٌث  فَِإْن ُأِذَن َلَك َو إالَّ فَاْرِجن  متفق عهللاي» وَوهللاَّي  

طةوى:   ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()و ذ ئةبى موسايَى ئةشعةرى 
 نة بزظِرة. ئةطةردةستويرى داتة داتة و  ئةطةردةستويرسواسنت سَى جارانة، 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  -871 » وعن وهِل بِن وعد ري ي ع عن   ق ال  ق ال رو  ل ع 
َا ُجِعَل االوت ذُان مْن َأْجلِ   متفق عهللاي .« الَبَصر  إَّنَّ

 طةةوى: () طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودىَ   ()و ذ سةةةهلَى كةةورَى سةةةعدى   
نابيةت مةرؤظ بةةرَى سةو بدةتةة       ئةانكو هاتيةة دانةان )   دةستويرى ذ بةر بةرَيخودانَى يةا 

 (.بَي دةستويرى دسانيظة
َّ هللاِّ   -872 ثِّنا رَُجٌل من َبِِن َعامٍر أنَُّ  اوتأَذَن عهللا   الن ُّ  وعن رِْبِعيِِّ بن ِحَراٍي قال حدَّ

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ْلاِدِم ِ    ِْ ُرد »ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي وه  ا بي  فقال  أألِِ   فقال رو ل ع  ُأ
ُُِل   إَل هذا فَ َعهللاِّْمُ  اإلوت َذاَن فَ ُقل َلُ  ُقل ََّالُم َعهللَايُِّي  أأْد ََّ الم «   ال ِمعُ  الرَُّجُل فق ال  ال ََ َف

َل. رواه أب  داود نوناد ّحيح.  َِ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َفَد ُُِل   فَأذن ل  النُّ   َعهللَايِّي  أأد
ذ بةةةنى عةةامر طوتةةة مةةة: وى    ييةةَى كةةورَى حةراشةةى طةةوى: زةالمةةةكى   و ذ ربع

ل مال بوو، طوى: ئةرَى  و ثَيغةمبةر ()ةس ثَيغةمبةرى دةستويرى سواست بضيتة د
طوتةةةة سزمةةةةتكارَى سةةةو: هةةةةرة دةس ظةةةَى   ()َيمةةةة ذَور؟ ثَيغةمبةةةةرَى سةةةودَى  هب

ََ ه، بالسالم  ليكمدةستويرسواستنَى ني ا بدة، بَيذَى بَيذيت:  َيمة ذَور؟ وى زةالمى طو
 دةستويريا وى دا و هاتة ذَور. ()َيمة ذَور؟ ثَيغةمبةرى ه، بالسالم  ليكمبوو طوى: 

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي  -873 ع   ن كهللا   دة ب   ن اْلنب   ل ري   ي ع عن     ق   ال  أتي     الن   ُّ 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي    هللْاُ  َعهللَاْي  ْو ُأَوهللاِّي فقال النُّ  َِ ََّالُم َعهللَايُِّي أََأْدُِل  »َفَد « اْرج ِْن فَ ُقْل ال

 ي وقال  حدُ  حَن. رواه أب  داود  والرتمذ
طوى: ئةز هامت دا بضمة دةس ثَيغةمبةرى  ()و ذ كيلدةيَى كورَى حةنبةَ 

()  و ئةز ضومة دةس و مس س ظ نةكرَي، ثَيغةمبةرى()  :طوى: بزظِرةظة و بَيذة
 َيمة ذَور؟.هالس م عليكم، ب

 
 باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن: من أنت؟-141

 فيسمي نفسه مبا يعرف به من اسم أو كنية وكراهة قوله أنا وحنوهاأن يقول: فالن 
 ستويرخوازى: تو كى؟ةطؤتة د ئةطةربابةتىَ ديارةكرنا هندىَ كو ذ سونةتيَية 

 خؤ بيَذيت،  ناسناظيَناظىَ ثىَ بةرنياس ذ ناظىَ خؤ يان  ةئةو بيَذيت: بيَظان 
 بيَذيت. وةكى ظيَ يان ثةيظةكاو نةباشة بيَذيت ئةزم 
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َّهللاِّ   -874   عن أنه ريي ع عن  ا حدُث  اِشه ر ا اإلوراء قال  قال رو ل ع 
نيا فاو   تفتح » عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي   َِّ   ماء ال   دص َّ   ِعَد يب ِجرْبُ   ُل إَل ال فقي   ل  م   ْن ه   ذا   ق   ال  « ُثَّ 

ََّ  ماء ال َّ  ِعَد إَل ال ثِّاني  ة فاو  تفتح  قي  ل  َم  ْن ه  ذا   جرْبُ  ُل  ِقي  َل  َوَم  ْن َمَع  ك   ق  ال  ُُممَّ  ٌد. ُثَّ 
 ٌَ والثِّالث  ة والرَّابع  ة َوَو  ائرهنَّ َوُُق  اُل ا نب ك  ل « ق  ال  جرُب  ُل  قي  ل  َوَم  ْن َمَع  َك   ق  ال  ُُمَم  دَّ

ل متفق عهللاي .  عاء  َمْن هذا   فَيُق ُل  جرُب
طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  حةديسا وى يا ئاشكرا د ئيسرائَيداذ  ()ئةنةسى  ذ 

() جليلى ئةز بلندكرمة عةمسانَى دنيايَي، داسوازا ظةةكرنا دةرطةةهى    طوى: ثاشى
كر، طوتَي: ئةو كيية؟ طوى: ئةز جليلم، طوتَي: و كى دطةل تةية؟ طوى: موحةممةةدة،  
ثاشى ئةز بلندكرمة عةمسانَى دوويَى و داسوازا ظةكرنا دةرطةهى كر، طوتَي: ئةو كيية؟ 

ى دطةل تةية؟ طوى: موحةممةدة، و عةمسانَى سَى يةَى و  طوى: ئةز جليلم، طوتَي: و ك
 كيية؟ دطوى: جليلة. و ل بةر دةرطةهَى هةر عةمسانةكى دهاتة طوتس: ئةو ضارَى

َّهللاِّ  عُ  -875 َِرَجُ  لَْيهللاة من الهللاِّياِل فإذا رو ل ع  وعن أيب ذِر ريي ع عن  قال  
« َم  ْن ه  ذا   » ا ظ  لِّ القَم  ر  فالتف    ف  رآِن فق  ال  َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َيش  ي وْح  َدُه  فَجعهللا  ُ  أمش  ي 

 فقهللا ُ  أب  َذٍر  متفق عهللاي  
طوى: شةظةكَى ذ شةظان ئةز دةركةفتم مس ثَيغةمبةرَى  ()ذ ئةبى زةِرى 

ديت ب تنَى يَى دضيت، مس دةست ثَى كةر ئةةز ل بةةر رؤناهييةا هةةيظَى       ()سودَى 
 ضوم، زظرى ئةز ديتم، طوى: ئةو كيية؟ مس طوى: ئةبو زةِرة.

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي وه      -876 وع   ن ُأمَّ ه   انُ ري   ي ع عنه   ا قال      أتي     الن   ُّ 
تُ ُرُه فقال   َْ  م َهانُ. متفق عهللاي .فقهللا   أِ أُ « َمْن هذه  »ُغتَل وفاطمُة ت

َى سةو  سةةر  ()طوى: ئةز هامتةة دةس ثَيغةمبةةرى    ()ئوم هانيئ  و ذ
 ، طوى: ئةو كيية؟ مس طوى: ئةز ئوم هانيمة.دشوي ت و فامتايَى دثاراست

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي فَ َدقَ ْقُ  الب اب  -877 وعن جابر ريي ع عن  ق ال  أتَي ُ  الن ُّ 
 كأنُ  َكرَهَها  متفق عهللاي . « أِ أِ   » فقهللا   أِ  فقال  « من هذا   » فقال  

مس دةرطةه قوتا ، ()طوى: ئةز هامتة دةس ثَيغةمبةرى  ()و ذ جابرى 
 بوو. سوشطوى: ئةزم، طوى: ئةزم ئةزم هةروةكى ثَى نةئةو كيية؟ مس ئينا طوى: 

 
 باب استحباب تشميت العاطس إذا محد اهلل تعاىل -142

 وكراهية تشميته إذا مل حيمد اهلل تعاىل وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب
حةمدا  ئةطةريَتةكرن، هبابةتىَ يا باش ئةوة دوعا دلؤظانيىَ بؤ بيَنشكظةداى ب

حةمدا خودايىَ  ئةطةريَتةكرن، هخودايىَ مةزن كر و نةيا باشة دوعا دلؤظانيىَ بؤ ب
 و ديارةكرنا رةوشتيَت دوعاكرنىَ و بيَنشكظةدايى و باوةشكيَ مةزن نةكر



   رياض الصاحلني

 
385 

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي   -878 إن ع ْحُِ   بص » ع   ن أيب هُر   رة ري   ي ع عن     أن الن   ُّ 
ُه التَّث  ُاؤَب  فَ  إَذا َعطَ  ه أَح  دُكي و   د ع تع  اَل ك  اَن حقَّ  ا عهللا    ك  ل مَ  هللاي عع  ُ  أن اُلعط  اَس َوَُِّْ  رَ 

ُق ل ل  ُر ك ع وأما التِّثاوب فإَّنا ه  من الش يطان  ف  إذا تث اءب أح دكي فهللا ريدصُه م ا او تطاع  
 رواه البخاري. « فإن أحدكي إذا تثاءب َيِحَك من  الشيطان 

طوى: ب راستى سودَى حةذ  () طوى: ثَيغةمبةرى ()ذ ئةبى هورةيرة 
ئَيك ذ هةوة بَينذى و حةمدا سودَى كر،  ئةطةربَين كَى دكةى و باوةشك نةظَيت، ظَيؤا 

ََ       ئةركة ََ بووى بَيذتَي: سةودَى رةمحةَى ب تةة ببةةى، بةة ل سةر هةر موسلمانةكَى طو
ك ذ هةوة هاى ب  نةهَيليت باوةشكا ئَي ئةطةرباوةشك ب راستى ئةو ذ شةيتانيية، ظَيؤا 

 باوةشكا ئَيك ذ هةوة هاى شةيتان ثَى دكةتة كةنى. ئةطةرهندى ب َيت، ب راستى 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -879 إذا عط  ه أح  دكي فهللايق  ل  اْلم  د هلل  » وعن    ع  ن الن  ُّ 

ص  هللاح  وليق  ل ل    أِ   ه أو ّ  احب   ُر   ك ع  ف  إذا ق  ال ل     ُر   ك ع فهللايق  ل  ُه  دُِّي ع ُو
 رواه البخاري. « نلِّي 

نذى ب  بَيذيت: هئَيك ذ هةوة بَي ئةطةرطوى:  () ى: ثَيغةمبةرىو ذ وى، طو
ََ وى بَيذتَي: سودَى رةمحَى ب تة ببةى.احلمد هلل دةمَي طوتَي: ، و ب  برايَى وى يان هةظا

كاروبةارَي هةةوة   سودَي رمحَى ب تة ببةى، ب  بَيةذتَى: سةودَي هةةوة راسةتةرَيبكةى و     
 دورست بكةى.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي ُق  ُل  -880 وعن أيب م و  ريي ع عن  قال  عع  رو ل ع 

 رواه مَهللاي.« إذا َعَطه أحدُُكي فحمد ع فشمت ه  فإْن ْ ْحمد ع فال ُتشمت ه » 
دطوى:  ()طوى: مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو  ()و ذ ئةبى موساى 

( بَيذنَي: سودَى ايمد هللطوى:  ئانكون ى و حةمدا سودَى كر )هئَيك ذ هةوة بَي ئةطةر
 حةمدا سودَى نةكر، دوعا رةمحَى بو نةكةن. ئةطةررةمحَى ب تة ببةى، و 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -881 وع  ن أن  ه ري  ي ع عن    ق  ال  عط  ه رج  الن عن  د الن  ُّ 
رِ  ر  فق  ال ال  ذي ْ ُش  مت   عط  ه فُ  الٌن َفَش  مَّتُ  َوعطَ  ُ  فَ هللاَ  ي فش  م  أح  داا ْو ُش  م  ا

 متفق عهللاي . «. هذا  د ع  وإَنك ْ حتمد ع » ُتَشمتِن   فقال  
نذيس، دوعا هبَي () ل دةس ثَيغةمبةرىطوى: دوو زةالم  ()و ذ ئةنةسى 

، يةَى  كريةَى دى نةة  دلوظانيَى بةو ئَيكةَى كةر )طةوتَي: سةودَى دلوظةانيَى ب تةة ببةةى( بةو          
نذى تة طوتَي:سودَى دلوظانيَى ب هنةطوتيَي: سودَى دلوظانيَى ب تة ببةى، طوى: بَيظان بَي

نذيم تة نةطوتة مس سودَى دلوظانيَى ب تة ببةى؟ طوى: ئةظى حةمدا هتةببةى و ئةز بَي
 سودَى كر و تة حةمدا سودَى نةكر.

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي إَذا  وع   ن أيب هُر   رة ري   ي ع عن     ق   ال  ك   ان رو    ل -882 ع 
َّ   ْ َتُ . ش   ك ال   راوي رواه أب     داود   َف   َض أْو غَ   ضَّ َ    ا  َِ َعطَ   َه َوَي   َن َُ   َدُه أْو َث بَ   ُ  َعهللا     في   ِ  َو

 والرتمذي وقال حدُ  حَن ّحيح. 
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ى نةذ هدبَي ()طوى: دةمةَى ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()و ذ ئةبى هورةيرة 
 ةر دةظَى سو و دةنطَى سو ثَى نزم دكر.سو ددانا بدةستَى سو يان جلكَى 

َُ   َن ْعن  َد رو   ل ع » وع  ن أيب م و    ري  ي ع عن    ق  ال   -883 ك  ان اْليَ ُه   ُد َُ تَ َعاط
رواه « َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َُ ْرُج َن أْن َُق َل ِْي َُ ْرَ ُُِّي ع  فيق ُل  َُهْدُُِّي ع وُُصهللاُح نلِّي 

 والرتمذي وقال حدُ  حَن ّحيح.  أب  داود 
 ()طةةوى: جةةوهى ل دةس ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى    ()و ذ ئةةةبى موسةةاى  

نذيس، هيظى دسواسةنت بَيذتةة وان، سةودَى دلوظةانيَى ب هةةوة ببةةى، دطوتةة وان:        هدبَي
 سودَى هةوة راستةرَى بكةى و كار و بارَى هةوة دورست بكةى.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي   -884 وعن أيب وعيد اْلدري ريي ع عن  قال  قال رو ل ع 
 رواه مَهللاي. « إَذا تَثاَءَب أَحدُُكْي فَ هللْاُيمَْك بَيده عهللا  في  فإنَّ الشيطان ُْدِل

طةوى:   ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()و ذ ئةبى سةةعيدَى سةودرى   
، ب رِاستى شةيتان بَيخيتة دةظَي سو ظة باوةشكا ئَيك ذ هةوة هاى ب  دةستَى سو ئةطةر

  تَيِرا دضيتة د ذؤرظة.
 

وتقبيل يد الرجل  باب استحباب املصافحةِ عندَ اللقاء وبشاشةِ الوجهِ -143
 الصاحل وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية االحنناء

دةستىَ ئيَك و دوو و روى ظةكرن دمىَ دطةهنة ئيَك و دوو و بابةتىَ باشدانانا ضؤنا 
ثىَ  دلوظانيماضيكرنا دةستىَ مرؤظىَ راستكار و خودىَ ترس و ماضيكرنا بضويكىَ وى 

 يىَ ذ وةغةرىَ دزظريت و نةباشييا خؤ ضةماندنيَوى برن، و ضؤنا سةر و ستؤيىَ 

ّْ حاِب رو  ل عن أيب اْلطاب قت ادة ق ال  قهللاُ   َن ه  أَكان ِ   -885 اُِص اَفحُة ا أ
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  قال  نَ َعْي. رواه البخاري.   ع 

سةتاب، قةتادةى طوى: مس طوتة ئةنةسى: ضونا دةستى د ناظ هةظالَيت ذ ئةبيل 
 هةبوو؟ طوى: بةلَي. ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وعن أنه ريي ع عن  قال  َلمَّا َجاَء أْهُل اليَ  -886 مِن قال رو ل ع 
 رواه أب  داود نوناد ّحيح. « َقْد َجاءَُكْي أْهُل اْلَيَمِن  َوُهْي أوُل َمْن َجاَء نَُِصاَفَحة » وَوهللاَّي  

َى هاتني، ثَيغةمبةةرَى سةودَى   طوى: دةمَى سةلكَى يةمةن ()و ذ ئةنةسى 
()  َهاتنةة دةس هةةوة، و ئةةو يَيةت ئَيكةَى بةوون ضةونا         طوى: ئةظة سةلكَى يةمةةني

 َيخستى.ئدةستى دةر
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو هللاَّي   -887 م ا ِم  ْن » وع ن ال رباء ري  ي ع عن   ق ال  ق  ال رو  ل ع 

ما قبل أن ُفرتقا  َِ هللِاْمنِي َُ هللْاَتِقَياِن فَ يَ َتصاَفَحاِن إال ُغفر  َْ  رواه أب  داود. « ُم
طوى: نينة دوو موسلمان  ()وى: ثَيغةمبةرَى سودَى ط ()و ذ بةرائى 

طونةهَيت وان ذَى نةبةى  وى سودَى ئةطةربطةهنة ئَيك، و بضنة دةستَيت ئَيك و دوو، 
 بةرى ذَيكظة بنب.
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َِ اُه أْو  -888 وعن أنه ريي ع عن  قال  قال رجل  اي رو ل ع  الرَُّجُل ِمنَّا َُ هللْاَق   أ
قبهللا       ق   ال  « ال » ق   ال   َّ   دَُقُ  أُْنح   ِن لَ   ُ    ُِ   ُذ بِيَ    ده « ال » ق   ال  أفَ َيهللاتزم     ُو ق   ال  فَ َيْأ

 رواه الرتمذي وقال  حدُ  حَن.« نَ َعي َ » َوَُُصاِفُحُ    قال  
طوى: زةالمةكَى طوى: يا ثَيغةمبةرَى سةودَى ئَيةك ذ مةة     ()و ذ ئةنةسى 

ََ سةو ببينيةت سةو بةو بضةةمينيت؟ طةوى: نةةْ          ، طةوى: بطريةت و    برايَى سو يةان هةةظا
 ، طوى: دةستَى وى بطريت و بضيتة دةستَى وى؟ طوى: ئةرَي.ماضيكةى؟ طوى: نْة

ََّال ريي ع عن   ق ال  ق ال َُ ُه  دي ِلَص احب  اْذه ب بن ا إَل  -889 َّْف ان بن َع وعن 
َْ ن آايو بَين او فَ ذَ  ََ أاله ع ن ت َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي َف كَر اْْلَ دُ  إَل هذا النُّ فأتيا رو ل ع 

 قَ ْ ل   فَقبَّال ََُدُه َورِْجهللَاُ  وقاال  َنْشَهُد أنََّك نُّ. رواه الرتمذي وغريه ووانيد ّحيحة.
ََ سو: هةرة طوى: جوهيةكى  ()و ذ سةفوانَى كورَى عةسساَ  طوتة هةظا

ثسةةيارا نةةةه  ()دا بضةةينة دةس ظةةى ثَيغةمبةةةرى، هاتنةةة دةس ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  
موعؤيزةيَيت ئاشكةرا )ئةوَيت سودَى داينة مووسايى( ذَى كرن،... و حةديس طوى هةتا 
ئاسفتنةةةا وى: دةسةةةتَى وى و ثةةةَى وى ماضةةةيكرن، و طةةةوتس: ئةةةةم شةةةادةيَى ددةيةةةس تةةةو  

 ثَيغةمبةرى.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   -890 وعن ابن عمر ريي ع عنهما قصة ق ال فيه ا  فَ َدنَ ْ ِ م ن الن ُّ 

 وَوهللاَّي فقَّبهللْانا ُده. رواه أب  داود. 
ى: كةر تَيةدا طةو    سةرهاتيةك رازى بيتو ذ ئينب عومةرى، سودَى ذ هةردوويان 

 بوويس و مة دةستَى وى ماضيكر. () ئةم نَيزيكى ثَيغةمبةرى
َّ هللاِّ  و  -891 عن عائشة ري ي ع عنه ا قال    قَ دم زَُْ ُد بُ ن َحارث ة اِدُن ة ورو  ل ع 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي جَيُ رص ثْ بَ ُ  فاعت نق   ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ا بَ ْييت فأاَتُه فَ َقرََع الباب. فَ َقام إليْ  الن ُّ 
 رواه الرتمذي وقال  حدُ  حَن. « وقبهللا  

طةةةوى: زةيةةةدَى كةةةورَى حارسةةةى ذ مةةةةدينَى هةةةاى و     () و ذ عائي ةةةايَى
 ()ل ماال مس بوو، هاتة دةس و دةرطةه قوتا، ثَيغةمبةةر   ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

 ثَي ظة ضو و كراسَى سو دسراند ضو سةر و ستويَيت وى و ماضيكر.
َّ    هللاِّ  عُ َعهللَاْي    ِ   -892 ٍَ ري    ي ع عن      ق    ال  ق    ال ِل رو     ل ع  وَو    هللاَّي وع    ن أيب ذْر

 رواه مَهللاي.« الحَتِقَرنَّ ِمَن اِْعُرور َشْي اا َوَل  أن تهللاق  أِاك ب ج  طهللايق »
طوتةةة مةةس: ضةةو ذ  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()و ذ ئةةةبى زةِرى 

تو ب روييةكَى ظةكرى بةرَى سو بدةية برايَى  ئةطةرسَيرَى بضويك و كَيم نةدانة سو 
 سو.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي اْلَ  ن ب  ن  وع  ن أيب هُر  رة ري  ي ع -893 عن    ق  ال  قبَّ  ل الن  ُّ 
َا ِم َن اْلَ لَ د مَاقَ بَّهللا ُ  ِم نُهْي أَح دَا.  عهللا  ريي ع عنهم ا  فق ال  اَقْ  رَُع ب ن َح ابه  إنَّ ِل َعَش رَة

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي.   متفق عهللاي .« َمْن الََُ ْرَحْي ال ُُ ْرَحْي  َ » فقال رو ل ع 
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حةسةةةنَى كةةورَى عةةةَ،  () طةةوى: ثَيغةمبةةةرى ()ذ ئةةةبى هةةورةيرة 
سودَى ذ هةردوويان رازى بيت ماضيكر و ئةقرةعَى كورَى حابسى ل دةس بوو، ئةقرةعى 

 ()طوى: مس دةه بضويك يَيت هةيس هَيذ مس ئَيك ماضى نةكرية، ثَيغةمبةرَى سودَى 
 بةرَى سو دايَى و طوى: يَى دلوظانيَى نةبةى، دلوظانى ثَى ناهَيتة برن.
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وتشييع امليت، والصالة عليه،وحضور دفنه،   كتاب عيادة املريض
  واملكث عند قربه بعد دفنه

و  دبرنا مريداكرنا يكتَيبا سةرةدانا نةساخى و ثشكدار - 7
نظَيذكرن ل سةر وى و بةرهةظبوون د ظةشارتنا ويدا و مان ل دةف 

 طؤِرَى وى ثشتى دهَيتة ظةشارتن
 

 باب عيادة املريض  -144
 بابةتىَ سةرةدانا نةساخى

َّ هللاِّ  عُ  -894  َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي عن الرَباء بن عازب ريي ع عنهما قال  أَم رَِ رو  ل ع 
اَُِرض  واتِِّباع اْلنازة  وتشمي  العاطه  وإبرار اِقَي ونصر اِظهللا  م  وإجاب ة ال داعي   ِبعَيادةٍ 

 وإفشاء الَالم. متفق عهللاي . 
طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ازبى سودَى ذ هةردوويان رازى بيتو ذ بةرائَى كورَى ع

() مة ب سةرةدانا نةساسى كةر، و ب دويفضةونا جةةنازةى، و ب دوعاكرنةا      فةرمانا
طونةه تَيدا نةبيت(، و  ئةطةرسويندَى )هةلبةى  نان كظةداى، و ب جهئيناهرةمحَى بو بَي

 ب هاريكرنا ستةملَيكرى، و بةرسظدانا داسوازنامةكةرى، و ب بةالظكرنا س ظَي.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال  وع  ن أيب هُر  رة ري  ي ع عن    أن رو   ل ع -895 َح  قص »  

ََّ   الم. َوِعي   اَدُة اَِ   ُرض  َواتب   اُع اْلن   ائز  وإجاب   ة ال   دَّع ة.  اْلُمَ   هللِاِي َعهللاَ     اْلُمَ   هللِاِي مَخْ   ٌه  َردص ال
 متفق عهللاي . « وتشمي  العاطه

َى طةةةوى: مةةةاف ()طةةةوى: ثَيغةمبةةةةرَى سةةةودَى  ()ذ ئةةةةبى هةةةورةيرة 
ية، و ي، و سةةةرةدانا نةسةةاسظةةةطَيرانا سةة ظَييةموسةةلمانى ل سةةةر موسةةلمانى ثَيةةنؤس:  

يرمحك ني ك ظةدايى )هية، و بَيذيتة بَيجةنازاية، و بةرسظدانا داسوازنامةَيدويفضونا 
 (.ايمد هلل( سودَى رةمحَى ب تة ببةى، ث تى دبَيذيت )اهلل

َّ   هللاِّ  عُ عَ  -896 هللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي  إنَّ ع ع   زَّ وج   ل َُ ُق    ُل َُ    ْ َم وعن     ق   ال ق   ال رو    ل ع 
اَي اْبَن آَدَم َمرْيُ  فَ هللاَ ي تَ ُع ْدِن  ق ال  ايربِّ َكْي َ  أُع  ُدَك وأنْ َ  َربص الَع اَلمني   ق ال  » القَياَمة  

َِ أَما عَ  َِ فَ هللاَ ْي تَ ُع ْدُه  أَم ا َعهللام َ  أنَّ ك ل   ُعْدت   ل ج دتِن  هللْام َ  أنَّ َعْب دي فُ اَل عن ده   اي اب ن َم ِر
آدم اطعمتك فهللاي تطعم ِن  ق ال  اي رب كي   أطعم ك وأن   رب الع اِني  ق ال  أم ا عهللام   أن   
اوتطعمك عبدي فالن فهللاي تطعم  أما عهللام  أنك ل  أطعمت  ل جدو ذلك عندي   اي ابن آدم 
اوتَ  قيتك فهللا  ي تَ  قِن  ق  ال  ايرب كي    او  قيك وأن    رب الع  اِني   ق  ال  اوتَ  قاك عب  دي 

 رواه مَهللاي. « هللاي تَق   أما عهللام  أنك ل  وقيت  ل  جدو ذلك عندي   فالن ف
طةةوى: ب راسةةتى سةةودايَى مةةةزن رؤذا    ()ذ وى، طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  

قيامةتَى دَى بَيذيت: يا كورَى ئادةمى ئةز نةساخ بووم تة سةةرا مةس نةةدا، دَى بَيةذيت     
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ضاوا سةرا تة دةم و تو سودان و سودايَى هةمى جيهانانى؟ دَى بَيذيت: دَى سودايَى مس 
و تة سةرا وى نةدا، ما تو نوزانى  َيظان بةندةيَى مس يَى نةساخ بووزانى بوو بنة ما تة 
ن دا تة و سوارتة سةرا وى دابا دا تو مس ل دةس وى بينى؟ يا كورَى ئادةمى مس  ئةطةر

نَى دةمة تة و تو سودان و سودايَى سوارضاوا دَى َى مس سوداي :تة نةدا مس؟ دَى بَيذيت
ن ذ تة سواست و سوارهةمى جيهانانى؟ دَى بَيذيت: ما تة زانى بوو بَيظان بةندةيَى مس 

ن دابايَي، دا وَى ضةندَى ل دةس مس بينى؟ يا سوارتة  ئةطةرتة نةدايَى و ما تو نوزانى 
 ضاوا ئةاظىَ دَى سودايَى مس  :بَيذيتس؟ دَى كورَى ئادةمى مس ئاظ ذ تة سواست و تة نةدا م

زانى بوو بَيظان نة دةمة تة و تو سودان و سودايَى هةمى جيهانانى؟ دَى بَيذيت: ما تة 
دابةايَي، دا وَى   تةة ئةاظ   ئةطةةر نةوزانى  بةندةيَى مس ئاظ ذ تة سواست و تة نةدايَى و ما تو 

 ل دةس مس بينى؟. ضةندَى
وع   ن أيب م و     ري   ي ع عن     ق   ال  ق   اَل رو    ُل ِع  ّ   هللا  ع عهللاي     وو   هللاي   -897

 ))ُع ُدوا اَِرَُِض  َوَأْطِعُم ا اْلَائَن  وَفِّص ا الَعاِن(( رواه البخاري . ))الَعاِن((  اَِورُي. 
طةةوى: سةةةرةدانا  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()و ذ ئةةةبى موسةةاى 

 نَى بدةنة يَى برسى، و ئَيخسريى بةردةن و رزطاركةن.سوارنةساسى بدةن، و 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -898 إنَّ اَِ هللاي إذا » وعن ث نن ريي ع عن  ع ن الن ُّ 

ْرَفِة اْلنة حَّت ُرج ن  ُِ ْرفَ ُة اْلن ة  ق ال  « عاد أِاه اَِهللاي ْ ُزل ا  ُِ » قي ل  اي رو  ل ع وم ا 
  أي واجتِن من الثمر.«  َجَناها »  رواه مَهللاي.« َجَناها 

 دةمَى موسلمانطوى: ب راستى  () طوى: ثَيغةمبةرى ()و ذ سةوبانى 
يةا   بةردةوام يَى د ناس فَيقيَى ضنى يَى بةحةشتَيدا، طوتيَن:ئةو  سةرا موسلمانى ددةى
 فَيقيَى بةحةشتَى ضية؟ طوى: يَى ذَى ضنيية. ثَيغةمبةرَى سودَى:

وعن عهللا  ريي ع عن  ق ال  عع   رو  ل ع ّ هللا  ع عهللاي   وو هللاي ُق  ل  م ا  -899
من مَهللاي ُع د مَهللاماا غدوة إال ّهللا  عهللاي  و بع ن أل   مهللا ك ح َّت َيَ ي  وإن ع اده عش يةا إال 

رواه الرتِمِذي وقال  حدُ  « ّهللا  عهللاي  وبع ن أل  مهللاٍك حَّت ُصبح  وكان ل  ُِر  ا اْلنة 
   التَّْمُر اَِخُروُر  َأي  اُِجتَ َِن. «اْلرُُِ  » حَن. 

دطةوى: نينةة    ()طوى: مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بةوو   ()و ذ عةَ 
حةةفتَى هةزار ملياكةةى بةو دوعةا       ئةطةربدةى،  سلمانةك سثَيدَى سةرا موسلمانةكىمو

ََ دبيت، و دومياهيكا رؤذَى سةرا نادةى  حةفتَى هزار ملياكةى  ئةطةرنةكةن هةتا ئَيظار 
ََ دبيت، و فَيقى يَى ضنى بو ل بةحةشتَى يَى هةى )  ئانكوبو دوعا نةكةن هةتا سثَيدة 

 دَى ضيتة بةحةشتَى و فَيقى ضنيت(.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -900 ُ عن     ق  ال  ك  اَن غُ  الٌم َُ ُه   ِدي  َخْ  ُدم الن  ُّ  وع  ن أَن  ٍه  ري  ي اَّللَّ

َِ فَأاَتُه  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُُع دُه  فَ َقَعَد ِعْنَد رَْأِوِ  فقاَل َلُ   وَوهللاَّي  فمِر فَنَظَر « َأْوهللِاْي » النَُّّص 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  َوُه  َ   ِإَل أَبِي  ِ  وُه    ِعْن  َدُه  فق  ال  َأِط  ْن َأن اْلقاِو  ِي  فََأْو  هللَاي  َفَخ  َرَد النَّ  ُّص 

 رواه البخاري. «. الَّذي أَْنقذُه ِمَن النَّاِر  اْلَْمُد َّللَِّ » ُق ُل  
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 ()طةةوى: الوةكةةَى جةةوهى ل دةس ثَيغةمبةةةرى بةةوو    ()و ذ ئةنةسةةى 
هةةاى سةةةرا ويةةدا، ل دةس سةةةرَى وى  ()سزمةةةتا وى دكةةر، نةسةةاخ بةةوو ثَيغةمبةةةر 

َى و طوتَي: موسلمان ببة، بةرَى سو دا بابَى سو ل دةس وى بوو؟ طةوتَي:  سوارروين تة 
 ()ثَيغةمبةرى( ئينةا موسةلمان بةوو، ثَيغةمبةةر      ئانكوطوهَى سو بدة بابَى قامسى )

 دةركةفت و وى دطوى: شوكر بو سودايَى ئةو ذ ئاطرى رزطاركرى.
 

  باب ما يدعى به للمريض -145
 بابةتىَ كا ض دوعا دىَ بؤ نةساخى هيَتة كرن

َّ   هللاِّ  -901 عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي َك   اَن ِإذا اْش   تِّ   ع   ن عائش   ة  ري   ي اَّللَّ عنه   ا  َأن النَّ   َُّّ 
ُبِعِ  ه ّْ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  ُو اُن الشَّيَء ِمْنُ   َأْو َكاَنْ  ِبِ  قَ ْرحٌة َأْو ُجْرٌح  قال النَُّّص  ِّذا  اإِلنَْ

َْ   يِ  ِِ ُثَّ َرفَ َعَه   ا وق   ال  ِب ََْر نَ   ة ال   رَّاوي و   بابَتُ  ِن اَّللَِّ  تُربَ   ُة َأْرِي   نا  ِبرَُِق   ِة  ووي   ن ُو   ْفياُن بْ   ُن ُعيي ْ
 متفٌق عهللاي . « بَ ْعبَنا  ُُْشَف  ِبِ  َوِقيُمَنا  نِِْذن رَبَِِّنا 

مرؤظى ت تةك ذَى ئَي ابا يان كولكةةك يةان    ئةطةرطوى:  ()ذ عائي ايَى 
ب تةة  سةةو هوسةةا دطةةوى، و سةةوفيانَى كةةورَى  ()برينةةةك لَيبةةا ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى 

  سو يا شةهدَى دانا سةر ئةردى و راكر و طوى: ب هاريكارى و بعويةينة يَى ظةطَير ت
ناظَى سودَى ئةز دةرمان دكةم، ئاسا ئةردَى مة، يا تَيكةل ب تفا هندةكان ذ مة، نةساسَى 

 مة ثَى ساخ دبيت ب دةستويريا سودايَى مة.
ََ  ُح بي  ِدِه الُيْم    وعنه  ا َأن ا -902 َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َك  اَن ُُع   ُد بَ ْع  َض َأْههللِا  ِ  ََيْ لن  َُّّ 

ق  ُل   الهللاَُّه يَّ ربَّ النَّ اِس  َأْذِه ب اْلبَ أَس  واْش ِ   أَنْ َ  الشَّ اا ال ِش َفاَء ِإالَّ ِش َفاُؤَك  ِش فاءا ال » ُو
 متفٌق عهللاي . « ُُ َغاِدُر وَقماا 

ب دةستَى سو يَى  ،سةرا هندةكان ذ ماال سو ددا () مبةرىذ وَي، طوى: ثَيغة
راستَى ظةدماَ و دطوى: يا سودَى سودانَى مرؤظان، نةساسيَى ببة، و س مةى بكة، توى 
س مةتكةر، ضو س مةتى نينس س مةتيا تة نةبيت، س مةتيةكا وةسا ضو نةسةاسيان  

 نةهَيليت.
وع  ن أَن  ٍه ري  ي اَّللَّ عن    أَن    ق  ال لِثابِ  ٍ  ر     اَّللَّ  َأال َأْرِقي  َك ِبُرقْ يَ  ِة رو   ِل اَّللَّ  -903

َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   قال  بهللا . قال  الهللاَُّهيَّ َربَّ النَّاِس  ُمْذِهَب الَبأِس  اْشِ  أَن َ  الشَّ اا  ال 
 َقماا. رواه البخاري. شاا ِإالَّ أَْنَ   ِشفاءا ال ُُغاِدر وَ 

ئةةةةز  ثةةةَى ببةةةةى: دلوظةةةانيَى سةةةابتى سةةةودَىوى طوتةةةة  ()و ذ ئةنةسةةةى 
ب تةظة نةسوينم؟ طوى: بةلَي، طوى: يا سودَى  ()ثَيظةسواندنا ثَيغةمبةرَى سودَى 

سودانَى مرؤظان، يا نةساسى بر، س مةى بكة، توى س مةتكةر، ضو س مةتكةر نيةنس  
 تو نةبى، س مةتيةكا وةسا ضو نةساسيان نةهَيليت.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  -904  وع  ن و  عِد ب  ن َأيب َوقَّ  اٍا ري  ي اَّللَّ عن    ق  ال  َع  اَدِن رو   ل اَّللَّ 
 رواه مَهللاي. « الهللاَُّهيَّ اْشِ  وْعداا  الهللاَُّهيَّ اْشِ  َوْعداا  الهللاَُّهْي اْشِ  َوعداا »وَوهللاَّي فقال  
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سةةرا   ()طوى: ثَيغةمبةرَى سةودَى   () ذ سةعدَى كورَى ئةبى وةقاسىو 
و طوى: يا سودَى سةعدى س مةتكة، يا سودَى سةةعدى سة مةتكة، يةا سةودَى سةةعدى      مس دا 

 س مةتكة.
َّ هللاِّ   -905 وعن َأيب عبد اَّللَِّ عثماَن بِن الَعاِا  ريي اَّللَّ عن  أَن  َشِّا ِإَل رو  ل اَّللَّ 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي   َي ْن َُ َدَك َعهللا   »ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َوجعاا جِيُدُه ا َجَِدِه  فقال ل  رو ل اَّللَّ 
ِي اَّللَِّ  ِدَك َوقْل  بَِ ََ ُ ِمن َج َْ  َثالاا َوُقْل َوْبَن َمرَّاٍو  َأُع ُذ ِبِعزَِّة اَّللَِّ َوُقْدرَتِِ  ِمن َشرِِّ َما َأِجُد الذي أيَْ

 رواه مَهللاي. « َوُأحاِذُر 
وى طازندا سو طةهانةدة   ()و ذ ئةبى عةبدول يى عومسانَى كورَى عاسى 

 ()نةكَى ذ لةشَى سو دديت، ثَيغةمبةرَى سودَى ذ بةر ئَي ا ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
طوتَي: دةستَى سو بدانة سةر وى جهَى دئَي يت ذ لةشَى سو و بَيذة: ئةز ب ناظَى سودَى 
داسوازا س مةتيَى دكةم، سَى جاران، و حةفت جاران بَيذة: ئةز سو ب مةزناتى و هَيزا 

 و ذَى دثارَيزم.سودَى و ب شيانا وى دثارَيزم ذ سرابيا ئةز دبينم و س
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -906 َم ْن » وعن اب ن عب اٍس  ري ي اَّللَّ عنهم ا  ع ن الن ُِّّ 

ْ َْحُْب  ْرُه َأَجهللاُ  ُ   فق  اَل ِعْن  َدُه َو  ْبَن َم  رَّاو  َأْو  َأُل اَّللَّ اْلَعِظ  يَي َربَّ اْلَع  ْرِي اْلَعِظ  ييِ  َْ َأْن  َع  اَد َمرُِب  اا 
ِِ َُش ِفَيك  ِإالَّ َعافَ اُه اَّللَّ ِم  رواه أب    داود والرتم ذي وق ال  ح دُ  حَ ن  وق  ال « ْن ذل َك اَِ َر

 اْلاِكي  حدُ  ّحيح عهللا  شرِط البخاري. 
 ()طةوى: ثَيغةمبةةرى    رازى بيةت و ذ ئينب عةبباسةى، سةودَى ذ هةةردوويان    

ل بدةى هَي تا ئةجةال وى نةهاتى و حةةفت جةاران    طوى: هةركةسَى سةرا نةساسةكى
دةس وى بَيذيت: ئةز ذ سودايَى مةزن سودانَى عةرشَى مةزن دسوازم تة س مةى كةى، 

 س مةى كةى.ذ وَى نةساسيَى سودَى دَى وى ئي  
َِ  َل  -907 َِ  ل عهللا    َأَع  رايبِّ َُ ُع   ُدُه  وَك  اَن إذا َد َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َد وعن    َأنَّ الن  َُّّ 

 رواه البخاري. « س  َطُه ٌر ِإن َشاء اَّللَّ ال وَْ » َعهللا  َمن َُ ُع ُدُه قال  
دا، و دةمَى دضو  ضو سةرا كوضةرة عةرةبةكى () و ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرى

ذكةرة بو ن ضو نينة نةترسة( نةساسيا تة ثاقددا دطوى: ضو ترس نينة )يا سةرا ئَيكى
 .طونةهَيت تة ب ئانةهيا سودَي

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  -908 وعن َأيب وعيد اْلُْدِريِّ ريي اَّللَّ عن  َأن ِجرْبُِ َل أَتَ   النَّ َُّّ 
ِي اَّللَِّ َأْرِقيَك  ِم ْن ُك لِّ َش ْيٍء ُُ ْؤِذُ َك  ِم ْن َش رِِّ  « نَ َعْي » فقال  اَي ُُمَمُد اْشَتَِّْيَ    قال   َْ قال  ِب

ِي اَّللَِّ َأْرِقيَك ُكلِّ نَ ْفٍه َأْو عنْيِ َحاِودٍ  َْ ُ ُْشِفيك  ِب  رواه مَهللاي. «   اَّللَّ
 ()طوى: جليل هاتة دةس ثَيغةمبةرى  ()و ذ ئةبى سةعيدَى سودرى 

و طوتَي: يا موحةممةد هةروةكى تو يَى نةساسى و تو ثَى دئَي ى؟ طةوى: بةةلَي، طةوى:    
ةز ب تةظة دسوينم و تة ئةز ب ناظَى سودَى داسوازا س مةتيَى دكةم، و ب ناظَى سودَى ئ

ضاظَى يان  زيانَى ب طةهينيتة تة، و ذ سرابيا هةر جانةكىدثارَيزم ذ هةر ت تةكَى تة 
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، سةةودَى دَى تةةة سةة مةى كةةةى، ئةةةز ب نةةاظَى سةةودَى داسةةوازا    حةسةةويدكةرةكيهةةةر 
 س مةتيَى دكةم، و ب ناظَى سودَى ئةز ب تةظة دسوينم و تة دثارَيزم.

رة ريَي اَّللَّ عنهما  َأ ُما َش ِهَدا عهللا   رو  ل اَّللَّ  -909 وعن َأيب وعيد اْلُْدِريِّ وَأيب هُر
َقُ  رَبَّ ُ   فق ال  ال ِإل   ِإالَّ » َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي أَن  قال   ُ َأْكبَ ُر  ّدَّ ُ واَّللَّ َمْن قال  ال ِإلَ  ِإالَّ اَّللَّ

َِ وأَِ َأْك رُب. َوِإَذا  َِ وْح  ِدي ال َأ ُ وْح  دُه ال َش  رَُِك لَ  ُ   ق  ال  ُق   ل  ال ِإل    ِإال َأ ق  ال  ال ِإل  َ  ِإالَّ اَّللَّ
َِ َِل اِهللُْا ك َوََل اْلَ  ْم ُد. َشرُِك ِل. وإذا قال  ال ِإلَ  ِإالَّ اَّللَُّ َلُ  اِهللُْاُك َوَلُ  اْلَْمُد  قال  ال ِإل َ  ِإالَّ َأ

َة ِإالَّ يب  وِإذا قال  ال إل  ِإالَّ اَّللَُّ  َِ َوال َح ْ َل وال ق  َّ ِة ِإالَّ ِنَّللَِّ  ق ال ال ِإل   ِإالَّ َأ « َوال َحْ َل وال قَ   َّ
ْ َتْطَعْمُ  النَّاُر » وَكاَن ُق ُل   َْ  رواه الرتمذي وقال  حدُ  حَن. « َمْن قاَِا ا َمَرِيِ  ُثَّ ماَو 

هةةردوويان رازى بيةت    و ذ ئةبى سةعيدَى سةودرى و ئةةبى هةورةيرة سةودَى ذ    
دان كو وى طوى: هةركةسَى بَيذيت:  ()هةردوكان شادةيى ل سةر ثَيغةمبةرَى سودَى 

، و سةودَى مةةزنرتة   ضو سودَى و ثةرستى يَيةت راسةت و دورسةت نيةنس سةودَى نةةبيت      
سودايَى وى، وى راست دةردئَيخيت، دَى بَيذيت: ضةو سةودَى و ثةرسةتى يَيةت راسةت و      

طوى: ضو سودَى و ثةرستى يَيت راست  ئةطةرةم و ئةز مةزنرتم، و دورست نينس ئةز ن
و دورست نينس سودَى نةبيت و ضو هةظال و هةوطر بةو نيةنس، طةوى: دَى بَيةذيت: ضةو       
سودَى و ثةرستى يَيت راست و دورست نينس ئةز ب تنَى نةم و ضو هةظال و هوطر بو 

و دورست نينس سودَى نةبيت  طوى: ضو سودَى و ثةرستى يَيت راست ئةطةرمس نينس، و 
هةمى مولك و سةروةرى و ثةسس و حةمد بو وينة، دَى بَيذيت: ضو سودَى و ثةرستى 

هةمى مولك و سةةروةرى و ثةسةس و حةمةد بةو     ، يَيت راست و دورست نينس ئةز نةم
و ، طوى: ضو سودَى و ثةرستى يَيت راست و دورست نينس سودَى نةبيت ئةطةرمنس، و 

ن و ضو هَيز نينس ب سودَى نةبس، دَى بَيذيت: ضو سودَى و ثةرستى يَيت ضو بزاظ و شيا
راست و دورست نينس ئةز نةم، و ضو بزاظ و شيان و ضو هَيز نينس ب مس نةبس. و وى 
دطوى: هةركةسَى ظَى د نةسةاسيا سةودا بَيةذيت، ثاشةى مبريةت، ئةاطرَى جةهنةةمَى وى        

 ناسوذينيت.
 

 املريضِ عَنْ حاِلهِبابُ استحباب سؤالِ أهلِ  -146
 بابةتىَ باشدانانا ثسياركرنا مرؤظيَت نةساخى ذ حاىلَ وى

ُ عنُ  ِرَد ِمْن  -910 عن ابن عباٍس  ريي اَّللَّ عنهما  َأنَّ عهللايَّ بَن َأيب طالٍب  ريي اَّللَّ
َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ا وَجِعِ  الِذي تُ  ُ اِّ ِفي ِ   فق ال النَّ اُس  اي َأَن اْلَ ِن  َكي  َ   ِعْنِد رو ِل اَّللَِّ 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  َبَح رو ُل اَّللَّ  ّْ ْمد اَّللَِّ َنِرائا. رواه البخاري.  َأ بَح ٍِ ّْ  وَوهللاَّي قال  َأ
طوى: عةليَى كورَى ئةبى تالبى  رازى بيتذ ئينب عةبباسى، سودَى ذ هةردوويان 

() ثَيغةمبةرَى سودَى  دةس ذ()    د نةساسيا ويدا، ئةوا تَيدا ئةةمرَى سةودَى
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ََ هةاى،   ()بابَى حةسةنى ثَيغةمبةةرَى سةودَى   يا كرى دةركةفت، سةلكى طوتَي:  ض 
 طوى: حةمد بو سودَى يَى باشة.
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  باب ما يقوله من أيس من حياته -147
 بابةتىَ كا يىَ ذ ذيانا خؤ بىَ هيظى بووى دىَ ض بيَذيت

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي وُه َ  مُ  -911 ْعُ  النَُّّ  ُ عنها قال   عَِ َْ َتِنٌد عن عائشة ريَي اَّللَّ
ََْعهللَا  »ِإِلَّ َُ ُق ُل    متفق عهللاي . « الهللاَُّهيَّ اغِفْر ِل َواْرْ ِن  َوَأِْلقِن نلرَِّفيِق ا

و وى ثاال سو دابوو  ()بوو  طوى: مس طول ثَيغةمبةرى ()ذ عائي ايَى 
 دلوظانبلندتريس مس دطوى: يا سودَى ل مس ببورة و دلوظانيَى ب مس ببة و مس بطةهينة 

 كو سودَيية.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي وُهَ  ِنِ ِو  ِعندُه قدٌح ِفي ِ   -912 ُُْ  رو َل اَّللَّ  وعنها قال   رَأ

ََ  ُح وجَه  ُ  نِ  اِء  ُث ُق   ل   ُل ُ  دُه ا الَق  َدِح  ُث َي ِِ الهللاَُّه  يَّ َأِع  ِنِّ عهللا    غم  َراِو » َم  اٌء  وُه    ُ  د
 لرتمذي . رواه ا« اِْ ِو َوَوَِّراِو اَِْ ِو 

ديةةت و ئةةةو ل بةةةر مرنةةَى بةةوو،  ()و ذ وَي، طةةوى: مةةس ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى 
ئاظَيةدا، ثاشةى سةةر و    ثةةرداغَى  ثةرداغةكَى ئةاظَى ل دةس بةوو، و دةسةتَى سةو دكةرة د      

يا سوشضاظَيت سو ثَى ظةدمالني، ثاشى دطوى: يا سودَى هاريكاريا مس ل سةر طرانى و نة
 مرنَى بكة.مرنَى و ل سةر سةكةراتَيت 

 
 ومن خيدمه باإلحسان إليه واحتماله والصرب  باب استحباب وصية أهل املريض -148

  على ما يشق من أمره وكذا الوصية مبن قرب سبب موته حبد أو قصاص وحنوهما
بابةتىَ باشدانانا شريةتكرنا مرؤظيَت نةساخى و يىَ خزمةتا وى دكةت دطةل ييَت 

نا خؤ ل سةر كارىَ وى يىَ زةمحةتىَ بؤ وان هكةن و بيَهنا خؤ ىلَ فرةهباش بن و بيَ
  ىَ مرنا وى نيَزيك بووى ب حةدةكىكةن و ديسا شريةتكرنا وى يهضيَدكةت فرة

 )وةكى حةدىَ زينايىَ ...هتد( و تؤلظةكرنىَ و وةكى وان
َنَة أَتَ ِ   -913 َّ هللاِّ  عُ عن ِعمران بن اُْلَصني ريي اَّللَّ عنهما َأن امرَأةا ِمْن ُجَهي ْ الن َُّّ 

ا فََأقْمُ  عهللَايَّ  َفدعا رو ُل اَّللَِّ  بُ  حد  َِ  فقال   اي رو ل اَّللَِّ  أَّ هللَا  ِمَن الزِِّ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي وِهي ُحب ْ
َها  فَِإذا وَيعْ  فَْأِتِن ِ َا » َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ولي ََّها  فقال   ْن ِإلَي ْ َِ الن ُّص  َففعَل فَ َأمر ِ  ا« َأْح

َّهللاَّ  عهللايها. رواه مَهللاٌي.  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي فُشدَّْو عهللَايها ثِياُ ا  ُثَّ َأمر ِ ا فَ ُرِعْ   ُثَّ 
طةةوى: ذنةةةك ذ  رازى بيةةتذ عيمرانةةَى كةةورَى حوسةةةينى، سةةودَى ذ هةةةردوويان 

ى: ئةةى  بوو، ئينا طو ب زينايَى يا ب دوطيان ()ان هاتة دةس ثَيغةمبةرى ينيجوهة
مس زينا يا كرى  ئانكوثَيغةمبةرَى سودَى مس حةددةكَى كرى حةددى ب دانة سةر مس )

و يا داية سةر توسيبَى سودَى ظَيؤا مس ثاقذكة و ض حوكم و حةةد و سةزا ل سةةر مةس     
جابةا سةةركارَى وَى فرَيكةر و طةوتَي:      () سةودَى   دضيت دانة سةر مس( ثَيغةمبةرَى

سةةو دانةةا وةرة دةس مةةس و بَيةةذة مةةسئ، و وةكةةر،    زاروكةةَى ئةطةةةرئضةةاظَى سةةو بةةدَى و  
سو  ل وَى هاتنة شداندن، ثاشى فةرماناوَى كر، جلكَيت وَى  فةرمانا ()ثَيغةمبةرى 

 نظَيذ ل سةر كر. ()د راستا وَيدا دا، هاتة بةر بارانكرن ثاشى ثَيغةمبةرى 
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ك أو وارأساه وحنو باب جواز قول املريض: أنا وجع، أو شديد الوجع أو موعو -149
  ذلك وبيان أنه ال كراهة يف ذلك إذا مل يكن على التسخط وإظهار اجلزع

طرانة يان تايا ل من بابةتىَ دورستيا طؤتنا نةساخى: ئةز دئيَشم يان ئيَشا من يا 
نينة  تيَداو ديارةكرنا هندىَ ضو خرابى و نةباشى  و وةكى ظان يان واى سةرىَ من

 نة ذ كةربىَ و ئاشكراكرنا ترسىَ بيت ئةطةر
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي وُه   -914 هللاُ  َعهللا  النَُِّّّ  َِ عن ابِن مَع ٍد ريَي اَّللَّ عن  قال  َد

َْ   ُت   فقهللْا   ُ   ِإنَّ  َك لَُت َع   ُك وْعِّ   اا َش  دُداا  فق   ال   َِ َأَج   ْل ِإِنِِّ ُأَوَع  ُك كم   ا ُُ ع   ُك » ُُ ع  ُك  َفم
 متفق عهللاي . «  رَُجالِن ِمْنُِّيْ 

و ذ تايَى  ()طوى: ئةز ضومة دةس ثَيغةمبةرى  ()و ذ ئينب مةسعودى 
ََ ئةز ذ  :دئَي يا، مس دةستَى سو كرَي، مس طوى ب راستى تايةكا طران يا ل تة، طوى: بة

)ئةانكو ئَي ةا مةس تةمةةى يةا دويةا ذ        تايَى دئَي م هةروةكى دوو ذ هةوة ذ تايَى دئَي س
 .هةوةية(

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -915 وع  ن و  عِد ب  ن َأيب َوقَّ  اا ري  ي اَّللَّ عن    ق  ال  َج  اَءِن رو   ُل اَّللَّ 
َِ ذو َماٍل  َوال ُ رُِثِن ِإالَّ ابن يت. وذك ر  وَوهللاَّي ُع ُدِن ِمن وجٍن اَشتدَّ يب  فَ ُقهللْاُ   بهللَاَغ يب ما ترى  وَأ

 اْلدُ   متفٌق عهللاي .
هاى  ()ى: ثَيغةمبةرَى سودَى طو ()و ذ سةعدَى كورَى ئةبى وةقاسى، 

سةرا مس دا، ذ نةساسييةكَى ل سةر مس طران ببوو، ئينا مةس طةوتَي: ئةةى ثَيغةمبةةرَى     
سودَى ظَى ئَي َى وةل مس كر يا تو دبينى، و ئةز سودان مةامل، و مةس ضةو مةرياى سةور      

 نينس مرياتَى مس بطةهييَت، كضا مس نةبيت. و حةديس طوى.
ُ عنه ا  وارْأَو اُه. فق ال النَّ ُّص وعن القاوي ب ن ُم -916 م ٍد ق ال  قالَ ْ  عائَش ُة ري ي اَّللَّ

َِ وارْأَواُه »َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي    وذكر اْلدُ . رواه البخاري.«. بْل َأ
طوى: واى سةرَى مةس.   ()و ذ قامسَى كورَى موحةممةدى طوى: عائي ايَى 

 .و حةديس طوى واى سةرَى مس بةلكو  طوى: نْة ()ئينا ثَيغةمبةرى 
 

 باب تلقني احملتضر: ال إله إال اهلل -150
 ال إله إال اهلل بابةتىَ بريئينانا يىَ ل بةر مرنيَ: ب

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -917 م ْن َك اَن » عن معاٍذ ري ي اَّللَّ عن   ق اَل  ق ال رُو  ُل اَّللَِّ 
َل اْلنََّة  َِ َر كاَلِمِ  ال ِإلَ  ِإالَّ اَّللَّ َد ِِ  رواه أب  داود واْلاكي وقال  ّحيح اإِلوناد. « آ

يك طوى: هةركةسَى دومياه ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ مةعازى 
 ( بيت ئةو ضو بةحةشيَت.ح ِإلَه ِإحَّ اللَّهئاسفتنا وى )
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -918 وعن َأيب وعيد اْلُْدِريِّ ريي اَّللَّ عنُ  قال  قال رُو ُل اَّللَّ 

 « ُ  رواه مَهللاي. « َلقُِِّن ا مْ اَتُكْي ال ِإل  ِإالَّ اَّللَّ
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ح )طوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى سةعيدَى سودرى 
 و ني ا بدةن. هةوةبةر مرنَى ذ ل بيننة بريا يَيت  (ِإلَه ِإحَّ اللَّه

  باب ما يقوله بعد تغميض امليت -151
 بابةتىَ كا دىَ ض بيَذيت ثشتى ضاظ نقاندنا مرى

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي عهللا    -919 َِ َل رُو  ُل اَّللَِّ  ُ عنها قال    َد عن ُأمِّ َوهللامَة ريَي اَّللَّ
ٌس ِمْن « ِإنَّ الرصوح ِإذا قُِبَض  تِبَع  اْلبَصُر » َأيب وهللَامة َوَقْد َشقَّ بَصُرُه  فَأْغمَبُ   ُثَّ قَال   َِ  َِّ َفَب

ُِّي ِإالَّ ِبَرْيٍ  فِإنَّ اِالِئََِّة ُُؤمُِّن ن َعهللا  ما تَ ُق ل َن  ال َتْدُع ا َعهللا » َأْههللِاِ  فقال   َِ » ُثَّ قاَل  « أَنْ ُف
هللُاْف  ُ  ا َعِقبِ  ِ  ا اْلغَ  اِبرُِن  واْغِف  ْر لَنَ  ا ِْ ولَ     الهللاَُّه  يَّ اْغِف  ر َيب َو  هللَاَمة  َواْرفَ  ْن درََجت  ُ  ا اَِْه  ِدِّنَي  َوا

ِِنَي  َواْفَْح   رواه مَهللاي. « َلُ  ا قَ رْبِِه  َونَ  ِِّْر َلُ  في  اَيربَّ اْلَعا
هاتةةة دةس ئةةةبى  ()طةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةودَى    ()و ذ ئةوم سةةةلةمة  

روح  دةمةةَىسةةتيا بةوون، دانانةة سةةةرَيك و ثاشةى طةوى:     وةوى زل را سةةلةمةى، ضةاظَيت  
، دةركةفت ضاظ ل دويا دزظِرن، هندةك ذ مرؤظَيت وى دةنطَيت سو ب طريَى بلنةدكرن 
ئينا طوى: دوعا ل سو نةكةن ب سَيةرَى نةةبيت، ب راسةتى ملياكةةى ل سةةر يةا هةويس        

ى يا سودَى قةبويلكة( ثاشى طوى: يا سودَى طونةهَيت ئةب ئانكودبَيذن، دبَيذن: ئامني )
ثاش ل َيت وى دطةل راستةرَيكةريان بلند بكة، و جهَى وان يَيت سةلةمة ذَى ببة، و ثلةي
يا سودايَى هةةمى   مايس بطرة، و طونةهَيت مة و يَيت وى ذَى ببةسو هَي يس ذ ئةوَيت 

 و طوِرَى وى بو بةرفرة بكة و بو وى رؤن بكة. جيهانان
 

 باب ما يقال عند امليت وما يقوله من مات له ميت -152
 بابةتىَ كا دىَ ض ل دةف مرى هيَتة طؤتن و ئةوىَ ئيَك ىلَ مرى كا دىَ ض بيَذيت

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  عن ُأمِّ وهللَامَ  -920 ِإذا » َة ريي اَّللَّ عنها قال   قاَل رُو ُل اَّللَِّ 
َحبْرُُتُ اِرَُِض  َأِو اَِيَِِّ   فَ ُق ُل ا ِرْياا  فَِإنَّ اِالِئََِّة ُُؤمِّن َن َعهللا  ما تُق ُل َن  قال    فهللامَّ ا َم اَو 

َّهللاِّ  عُ َعهللاَ  ْي ِ  وَو هللاَّي فَ ُقهللْا ُ   اي رُو  َل اَّللَّ  ِإنَّ أن و هللَاَمة قَ ْد َم اَو  ق اَل  أَبُ  َوهللَاَمة  أَتَ ْيُ  النََُّّّ 
ي ْ ٌر ِل ِمْن ُ   « ُق ِل  الهللاَُّهيَّ اْغِفْر ِل َوَلُ   َوَأْعِقْبِن ِمْنُ  ُعقَب حَنةا » َِ ُ م ْن ُه َ   فقهللاُ   فَأْعَقبِن اَّللَّ

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو  هللاَّي. رواه مَ   هللاي هِّ  ذا  عهللا     « اِيِِّ    » َأو « ِإذا َحَب  ْرُُتُ اَِ   رَُِض »  ُُممَّ  داا 
 بال َشكِّ « اِيِِّ  » الشَّكِِّ  رواه أب  داود وغريه و

هةويس   ئةطةةر طةوى:   ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()ذ ئوم سةلةمة 
هاتنة دةس نةساسى يان مرى، ئاسفتنا سَيرَى بَيذن، ب راستى ملياكةى ل سةر يا هويس 

يا سودَى قةبويلكةة( طةوى: دةمةَى ئةةبو سةةلةمة ئةةمرَى        ئانكودبَيذن، دبَيذن: ئامني )
مس طوتَي: يا ثَيغةمبةرَى سودَى ئةةبو   ()سودَى كرى، ئةز هامتة دةس ثَيغةمبةرى 

كر، طوى: بَيذة: يا سودَى طونةهَيت مس و وى ذَى ببة، و بو مس  سةلةمة ئةمرَى سودَى
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ل ثاش وى باش بةدةلظةكة، )طوى( مةس طةوى: ئينةا سةودَى بةو مةس باشةرت ل جهةَى وى         
 .)كرة هةظذينَى مس(  ()بةدةلظةكر: موحةممةد 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُق ل   -921 ِمْن عبٍد ُتِص يُبُ  َما » وعنها قال   ععُ  رو ل اَّللَِّ 
َها  ِإالَّ  رْياا ِمن ْ َِ هللُا  ِل  ِْ َِّ ِإليِ  رَاِجُع َن  الهللاَّهيَّ أجرِن ا ُمِصيَبيت  َوا َِّ َّللَِّ َوِإ  َأَجَرُه ُمِصيَبٌة  فيق ُل  ِإ

َها. قال    فَ هللَامَّ ا تُ  ُ اَِّ أَبُ   َو هللَاَمة  ق رْياا ِمن ْ َِ هللَا  ل   ِْ هللا ُ  كم ا َأَم رِن رو  ُل اَّللَُّ تَعاَل ا ُمِصيبِتِ  َوَأ
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي. رواه مَهللا رْياا مْنُ  رو َل اَّللَِّ  َِ ُ ِل  هللَاَ  اَّللَّ ِْ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي فََأ  ي.اَّللَِّ 

 دطةوى: نينةة بةندةيةةك    ()ذ وَي، طوى: مةس طةول ثَيغةمبةةرَى سةودَى بةوو      
راسةةتى ئةةةم هةةةر يَيةةت سودَيينةةة  : بيتبَيةةذ و بهَيةةت ىب سةةةر [ئاتافةةةك  ]بةاليةةةك 

، ياسودَى بةاليا مس سَير بو ، و هةر دَى ب بال ويظة زظِريس[و ئةم بةندةيَيت وينةئانكو]
ئةطةر سودَي سَيرَي بو وى ذ ئاتافا وى نة  بدانةوَى مس بنظيسة، و باشرت بو مس ل جهى 

ئةبو سةلةمة مةرى  نظيسيت و باشرت بو بةدل ظةنةطةى )ئوم سةلةمة( دبَيذيت: دةمَي 
 مانا مس كةرى رمس ئةو طوى هةروةكى ثَيغةمبةرَي سودَي س ظَيت سودَي ل سةربس فة

 .)كرة هةظذينَى مس( ()ئينا سودَى بو مس باشرت ل جهَى وى بةدةلظةكر: موحةممةد 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   -922 ِإذا » وع  ن َأيب م و    ري  ي اَّللَّ عن    َأنَّ رو   َل اَّللَِّ 

ماَو َولُد العْبِد قال اَّللَُّ تعاَل ِالِئَِِّتِ   قَبْبُتي َولَد َعْب ِدي   فيق لُ  َن  نَع ي  فيق  ُل  قَ َبب ُتي اَ َرَة 
ُ تع اَل  فُ َؤاِدِه  فيق ل َن  نَعي. فَ يَ ُق ُل  َفَما َذا قال عْبِدي   فيُق ُل َن  ِ دَك واْوتَ ْرجَن  فيق  ُل اَّللَّ

 رواه الرتمذي وقال  حدُ  حَن. « ابْ ُن ا لعبِدي بَيتاا ا اْلَنَّة  َوَعص ُه بيَ  اْلمدِ 
زارؤكَى  ئةطةرطوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى موساى 

ياكةتَيت سو: هةوة روحا زارؤكَى بةندةيَى مس كَي ا؟ بةندةيى مر، سودَى دَى بَيذتة مل
ََ وى كَي ا، دَى بَيذن: بةةلَي، دَى بَيةذيت:    دَى بَيذن: بةلَي، دَى بَيذيت: هةوة جةطةرا د

ب راسةةتى ئةةةم هةةةر يَيةةت  بةنةةدةيَى مةةس ض طةةوى؟ دَى بَيةةذن: حةمةةدا تةةة كةةر و طةةوى: 
، سةةودايَى مةةةزن دَى بَيةةذيت: مالةةةكَى د   سودَيينةةة، و هةةةر دَى ب بةةال ويظةةة زظةةِريس   

 ماال حةمدَى و شوكرَي. ناظَي وَى بكةنةبةحةشتَيدا بو بةندةيَى مس ئاظاكةن، و 
923-  ُ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ق ال  ُُق  ُل اَّللَّ رَة ريي اَّللَُّ عن  َأنَّ رو َل اَّللَِّ  وعن َأيب ُهُر

ََ بُ   ِإالَّ اْلَنَّ َة تعاَل  ما لَعْبِدي اِ ْؤِمن ِعْن دي ج زَ  نْ َيا  ُثَّ اْحَت َّ فيَّ  ِم ْن َأْه ِل ال دص « اٌء ِإذا قَ َبْب ُ  
 رواه البخاري.
طوى: سةودايَى مةةزن    ()ذ ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ئةبى هورةيرة  و ذ

مس جةانَى   ئةطةرل دةس مس نينس،  باوةريداردبَيذيت: ضو سةالى بو بةندةيَى مس يَى 
ذ دل ئةو ةسَى اب يان هةر ك)زاروك يان هةظذيس يان برا يان دايك يان ب وى تظييَىسوش

ذ سةلكَى دنيايَى كَي ا، و ثاشى سةبرا سو بكَي يت، و ب قةدةرا سةودَى  حةذَى بكةى( 
 يَى رازى بيت ذ بلى بةحةشيَت.

َّ هللاِّ  -924   عُ وعن ُأوامَة بِن ُز ٍد ري ي اَّللَّ عنهم ا ق ال  َأْرَو هللَاْ  ِإْح دى بَن اِو الن ُّ 
رِبَْها » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ِإلَيِ  َتْدُع ُه وُُتْرِبُُه َأنَّ ّبي ا َِا َأْو ابْناا ا اَِ ِو فقال لهللارَّو ل   ِْ َها  فََأ اْرِجْن ِإلَي ْ
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ََ مَّ   َفُمْرَه ا  فهللْاَتْص رِبْ و  َذ وَلُ  ما أعط   وَُكلص َش ْيء ِعْن َدُه وَِْج ٍل ُم َِ ْب َأنَّ َّللَِّ تعاَل َما أَِ « ْلَتْحت
 وذكر ْام اْلدُ   متفٌق عهللاي . 

و ذ ئةبى ئوسامةيَى كورَى زةيدى سودَى ذ هةردوويان رازى بيت طةوى: ئَيةك ذ   
داسوازكةى و بَيذتَى ذَي  ة دةس ثَيغةمبةرىهنارتهنارتييةك  ()كضَيت ثَيغةمبةرى 

بضويكةكَى وَى يان كورةكَى وَى يَى ل بةر مرنَي، طوتة قاسدى: بزظرةظة دةس و بَيذَي: ب 
سو يَى  دةمَيراستى هةر يَى سودَيية يَى وةرطرى و يَى دا، و هةمى ت تان ل دةس وى 

فةةةرمانا وَي بكةةة بةة  بَيهنةةا سةةو فرةهكةةةى و بةةو سةةو ب سَيةةر ب   ديةةاركرى يةةَى هةةةى
 .َيريتهةذم

 
 باب جواز البكاء على امليت بغري ندب وال نياحة -153

 بابةتىَ دورستيا طرى ل سةر مرى بىَ ديارةكرنا ساخلةتيَت وى ب ثىَ طؤتينَ

أما النياحة فحرام   وويأِت فيها نب كتاب النهي إن شاء ع تعاَل . وأما البِّاء فجاءو 
أههللا   . وه ي متأول ة ُمم ل ة عهللا   م ن أّو   ب     أحادُ  نلنهي عن    وأن اِي   ُع ذب ببِّ اء 

والنهي إَّنا ه  عن البِّاء ال ذي في   ن دب أو نياح ة . وال دليل عهللا   ج  از البِّ اء بغ ري ن دب وال 
  نياحة أحادُ  كثرية . منها  

د كتَيبا  ب دةنطَى بلند يا حةرامة و نةيا دورستة، و بابةتةك ةثَى طوتنهنديكة 
حةةةديس ب  طريةةة و هنديكةةة، هَيةةتدَي ل سةةةر  ئانةةةهيا سةةودىَ ب نَيةةدا دا ثاشةةظةلَي

نةدورستى و نةهيكرنا وَى يَيت هاتني و مرى ب طريا مرؤظَيت سو دهَيتة ئيزادان، ئةظة 
وةسيةى ب طريكرنَى كربيت، و نةهى ذ وى طرية يَى دةنط  طرَيداية ب وَى ضةندَيظةيا 

بةَى ثةَى طةوتس و     سةةر دورسةتيا طريةا   ةليل و بةلطة ل بلندى و ثَى طوتس تَيدا بيت، و د
 دةنط بلندى طةلةكس. ذ وان:

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ع اد َو ْعَد ب َن  -925 عن ابِن ُعمَر ريي اَّللَّ عنهما َأنَّ رُو َل اَّللَّ 
َْ عُ   ٍد ري ي اَّللَّ ع نهي  ُعَباَدَة  َوَمَعُ  عْبُد الرَّ ِن بُن َع ٍر  ووْعُد ْبُن َأيب َوقَّاٍا  وعْبُد اَّللَِّ ب ن َم

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  فهللامَّ  ا رََأى الق  ْ ُم ُبِّ  اَء رو   ِل اَّللَّ  فَبِّ    رو   ُل اَّللَِّ 
ُْزِن الَقهللْاِب  َولِِّْن ُُ عَ » َبَِّْ ا  فقال   مُع َن   ِإنَّ اَّللَّ ال ُُ َعذُِِّب ِبدْمِن الَعنْيِ  َوال ٍِ َْ ذُِّب ِ  ذاَ َأال َت

انِِ . متفٌق عهللاي . « َأْو َُ ْرَحُي  ََ  َوَأَشاَر ِإَل ِل
طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     رازى بيةت و ذ ئينب عومةرى، سةودَى ذ هةةردوويان   

()        سةرا سةعدَى كةورَى عوبةادةى دا و عةبةدولرةمحانَى كةورَى عةةوفى و سةةعدَى
َى كورَى مةسةعودى دطةةل بةوون، سةودَى ذ هةةميان      كورَى ئةبى وةقاسى و عةبدوالهَي 

كرة طرى، ظَيؤا دةمَى وان طريا ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ثَيغةمبةرَى سودَى  رازى بيت
()  ،هةية؟ ب راسةتى سةودَى نةة ب    وان ذى كرنة طرىديتى ََ ، ئينا طوى: هةوة طو

ََ ب ظى يان ئيز ا ددةى يان دلوظانيَى رؤندكا ضاظى ئيزا ددةى و نة ب سةمطينيا دَ، بة
 دبةى. و ئي ارةى كرة ئةزمانَى سو.ثَي 



 400  طا كيَرهاتى و راستكارانميَر

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي رُِفَن ِإلَي ِ   -926 وعن ُأَوامة بِن َزٍُْد ريي اَّللَّ عنهما َأنَّ رو َل اَّللَِّ 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  ووَ  هللاَّي  فقال ل  وعٌد  َما هذا اي اْبُن ابْ َنِتِ  َوُهَ  ا اَِْ ِو  فَ َفاَيْ  َعْينا رو ل اَّللَّ 

ُ ِم  ْن عبَ  اِدِه » رو   َل اَّللَِّ    ق  ال   ُ َتع  اَل ا قهللا   ِب عب  اِدِه  َوِإَّن  ا َُ   ْرَحُي اَّللَّ َه  ِذِه ر   ٌة َجَعهللاه  ا اَّللَّ
 متفٌق عهللاي . « الرصَ َاَء 

طةوى: كةورَى كضةا     رازى بيةت و ذ ئوسامةيَى كورَى زةيدى، سودَى ذ هةةردوويان  
، ئينا ضاظَيت و ئةو ل بةر مرنَي بوو بةرظة هاتة بلندكرنب  ()سودَى  ثَيغةمبةرَى

تذى رؤندك بوون، سةعدى طوتَي: ئةةى ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
ب سودَى دكةتة د دلَيت بةندةيَيت سودا، و سودَى  دلوظانييةئةظة ضيية؟ طوى: ئةظة 

 .دلوظانب  ئةوَيتبةى د سو  بةندةيانب وان  دلوظانيَيدَى  تيَن
َِ  َل َعهللا    ابْن     -927 َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َد ُ عن    َأنَّ رُو   َل اَّللَِّ  وع  ن أَن  ٍه ري  َي اَّللَّ

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي تَ  ْذرِفَاِن.  َِ    َفجعهللا  ْ  َعْين  ا رو   ِل اَّللَِّ  ُ عْن    َوُه  َ  جَي   ُد بَنف ِإبَ  راِهيَي ري  َي اَّللَّ
ا َرْ ٌة » الرَّ ن بُن ع ٍر  وأَن  اي رو َل اَّللَّ    فقال   فقال ل  عبدُ  ُثَّ أَتْ بَ َعها « اي اْبَن عْ ٍر ِإ َّ

َرى  فقال   ِْ َِّ لِفَراِقَك اي ِإبْ َراهيُي » ُو ِإنَّ اْلَعنْيَ َتْدَمُن والَقهللْاب َْحَْزُن  َوال نَ ُق ُل ِإال ما ُُريي رَبَّنا َوِإ
   البخاري  وروى ُمَهللاٌي بعَب .رواه «.َِْحُزونُ َن 

ضةةو دةس كةةورَى سةةو  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()و ذ ئةنةسةةى 
ضةاظَيت ثَيغةمبةةرَى سودَيةدا     بسةو دكَي ةا رؤنةدك     جانَيو وى  ()ئيلاهيمى 

()  تةو ذى يةا ثَيغةمبةةرَى     دولرةمحانَى كةورَى عةةوفى طةوتَي:    َي، عةبة سةوار هاتنة
ا طةوى: ب  يَينة يا كورَى عةةوفى، ثاشةى دويظةد   سودَي؟ ئينا طوى: ئةو رؤندكَيت دلوظان

راستى ضاظ رؤندكان دكةن، و دل ب سةم دكةظيت، و ئةم ضو نابَيةذيس ئةةو نةةبيت يةا     
 ئةم بو ضونا تة يَيت ب سةمني.ئيلاهيم سودايَى مة ثَى رازى، و ب راستى 

ََحادُ  ا     الباب كثرية ا الصحيح مشه رة  واَّللَّ أعهللاي.وا
 و سودَى ضَيرت دزانيت. بابةتيدا ذ حةديسَيت دورست طةلةكس و د ئاشكرانةو حةديس د ظى 
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 جةنازةى دهيَتة دينت نةباش ذىَ نةطؤتنا تشتىَ بابةت

َّ هللاِّ  عُ  -928 َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي َأنَّ رو  ل اَّللَّ  عن َأيب رافٍن َأْوهللاي مْ َل رو ل اَّللَّ 
ُ ل    َأْربِع  نَي م  رَّةا » َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   ََّ  ل ميِِّت  اا َفَِّ  َتَي َعهللَاْي     َغَف  َر اَّللَّ رواه اْل  اكي وق  ال  « َم  ْن َغ

 ّحيح عهللا  شرط مَهللاي. 
،  طوى: ()ودَى ، ئازاكريَى ثَيغةمبةرَى س()ئةسلةمى و ذ ئةبى رافعى،

ََ بظةشَيريت ) ()ثَيغةمبةرَى سودَى  ت تَى  ئانكوطوى: هةركةسَى مريةكَى ب وى، و 
ََ ببينيت ذ عةيبةكا لةشى يان زةراتيةكَى يان رةشاتيةكَى يان هةر طوهرينةكا هةبيت( 

 سودَى ضل جاران طونةهَيت وى بو ذَيبةى.دَى 



   رياض الصاحلني

 
401 

 



 402  طا كيَرهاتى و راستكارانميَر

  وكراهة اتباع النساء اجلنائز باب الصالة على امليت وتشييعه وحضور دفنه -155
هةظبوون د ظةشارتنا بابةتىَ نظيَذكرنىَ ل سةر مرى و برنا وى بؤ طؤرِستانىَ و بةر

 ثشكداريا ذنان د برنا مريداويدا و نةباشيا 
  قد وبق فبل التشيين

 سَيرا برنا مرى بو طوِرستانَى بورى
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  ع ن  -929 ُ عن   ق ال  ق  ال رو  ل اَّللَِّ  َم  ْن » َأيب ُهُر رَة ري َي اَّللَّ

قي  َل وم  ا « َش  ِهَد اْلنَ  ازََة َح  َّتَّ َُُص  هللاَّي َعهللَايه  ا فَ هللاَ  ُ  ِق  ريَاٌط  َوَم  ْن َش  هَدَها َح  َّتَّ تُ  ْدَفَن فَ هللاَ  ُ  ِقرياطَ  اِن 
  متفٌق عهللاي .« َمنْيِ ِمْثُل اْلَبهللَانْيِ الَعِظي» القرياطَاِن   قال  

طةوى: هةركةسةَى    ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()ذ ئةبى هةورةيرة  
دطةل جةنازةى بةرهةظ ببيت هةتا نظَيذَى ل سةر دكةن، قرياتةكَى سَيران بو وييةة، و  
يَى دطةل بيت هةتا ظةدشَيرن دوو قرياتَيت سَيران بو ويية، طوتس دوو قرياى ضةندن؟ 

 طوى: هندى دوو ضيايَيت مةزنس.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي -930 ََ  انا » ق  ال   وعن    َأنَّ رو   ل اَّللَّ  ِا واْحِت َْ  هللاٍي إَيَ  ا  م  ن اتَّب  َن َجنَ  ازََة ُم

ََجِر بِقرياَطني ُكلص قريَاط ِمثُل ُأحُ  َ ْفرَُ  من َدفِنها  فَِإنَُّ  َُ ْرجُن ِمَن ا ٍد  وََكاَن َمَعُ  َحَّتَّ َُُصهللاَّي َعهللَايها ُو
َّهللاَّ  َعهللَايَها  ُث رََجَن قبل َأن ُتْدَفَن  فَِإنَُّ  ُرجنُ   رواه البخاري. « بِقريَاط  وَمْن 
َى طةةوى: هةركةسةةَى دطةةةل جةةةناز     ()و ذ وى، طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى   

و دا بطةهيتةة وَى سَيةرَى و دطةةل     هةةبيت  باوةر ب سَيرا ضونَى موسلمانةكى بضيت و
ئَيةت، ئةةو دَى ب دوو   هبيت هةتا نظَيذَى ل سةةر دكةةن و طوِركرنةا وى ب دومياهيةك د    

قرياتَيت سَيران زظِريت و هةر قرياتةك هندى ضيايَى ئوحودَيية، و يَى نظَيةذَى ل سةةر   
 بزظريت، ئةو دَى ب قرياتةكَى سَيران زظِريت.بةرى بهَيتة طوركرن بكةى، و ثاشى 

نَ  ا وع  ن ُأمِّ عِطيَّ  َة ري  ي اَّللَّ عنه  ا قَالَ  ْ   ُ ينَ  ا ع  ِن اتِِّبَ  اِع اْلَن  ائز   -931 « َوْ ُُع  َزْم َعهللاي ْ
ْ ُُشدَّد ا النَّهي كما ُُشدَُّد ا اَُِحرََّماو.« ومعناه » متفٌق عهللاي .   وَْ

ضةونا دطةةل جنازةيةان يةا      ذمةة   ثاشةظةلَيدانا طةوى:   ()و ذ ئوم عةتيية 
 نةهاتة كرن. ثاشظةلَيدانيََظَى  ذهاتيةكرن و توندى 
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 بابةتىَ باشدانانا زيَدةكرنا نظيَذكةران ل سةر جةنازةى و ريَزيَت وان ببنة سىَ و ثرت
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  م ا ِم ْن  -932 َعْن عائشَة ريي اَّللَُّ عنه ا قَالَ ْ   ق ال رو  ُل اَّللَِّ 

هللِامِ ميٍِِّ  ُُصهللاِّي عهللايِ   َْ ُِ  رواه مَهللاي. « مَ ة ُكهللاصُهي ُْشَفُع َن ل  ِإال ُشفُِِّع ا في   نَي ُبهللُاُغ نَ أُمٌَّة ِمَن ا
طةةوى: نينةةة مريةةةكى  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()ذ عائي ةةايَى 

ملانان نظَيذَى ل سةر بكةن بطةهنة سةد مرؤظان، هةةمى بةةِرةظانيَى بةو    وكومةك ذ موس
 بةِرةظانيا وان نةهَيتة قةبويلكرن. ئةطةربكةن 
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َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -933 وع  ن اب  ِن عب  اٍس ري  ي اَّللَّ عنهم  ا ق  ال  َعْع  ُ  َرُو   ل اَّللَّ 
َْ  هللاٍي ََيُ   ُو  فَيق   ُم َعهللاَ    َجَنازتِ  ِ  َأْربَع   َن رَُج  ال ال ُُش  رُك َن نَّللَّ َش  ي اا ِإالَّ » َُ ُق   ل   َم  ا ِم  ْن رَُج  ٍل ُم

ُ فيِ  َشفَّعَ   رواه مَهللاي. « ُهْي اَّللَّ
طوى: مس طةول ثَيغةمبةةرَى    اسى، سودَى ذ هةردوويان رازى بيتو ذ ئينب عةبب

دطوى: نينة موسلمانةك مبريت و ضل موسلمان يَيت ضو هةظث ك و  ()سودَى بوو 
سةودَى وى   ئةطةةر شريكان بو سودَى ضَينةكةن رابس نظَيذَى ل سةر جةنازَى وى بكةةن  

 نةدةتة بةر مةهدةر و بةِرةظانيا وان.
َرَة ري ي اَّللَّ عن   ِإذا ّ هللاَّ   -934 وعن َمْرَثِد بن عبِد اَّللَّ اليَ َزِنِِّ قال  كاَن مالُك بُن ُهبَ ي ْ

َه  ا َثالثَ  َة َأْج  َزاٍء ُث ق  ال  ق  اَل َرُو   ُل اَّللَّ  َّ  هللاِّ  عُ َعهللا    اْلنَ  ازَِة  فَ تَ َق  الَّ النَّ  اَس َعهللايه  ا  ج  زََّأُهْي َعهللَاي ْ  
ُُّف ر  فَ َقْد َأْوَجَب » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   َّهللاَّ  عهللايِ  َثالثَُة   «.َمْن 

  رواه أب  داود  والرتمذي وقال  حدُ  حَن.
 ()و ذ مةرسةدَى كورَى عةبدول يَى يةزنى طةوى: مةالكَى كةورَى هةةبرية     

طوى: دكربا و كَيم سةلك هاتبان، دكرنة سَى ث ك، ثاشى  نظَيذ ل سةر جةنازةكى ئةطةر
طوى: هةةر موسةلمانةكَى سةَى رَيةز نظَيةذَى ل سةةر بكةةن، ب         ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

 كر. فةرراستى سودَى بةحةشت )يان ذَيلنا طونةهَيت وى( بو وى 
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 هيَتة خواندنض د نظيَذا جةنازةيدا دىَ بابةتىَ كا 

كرب أربع تكبريات . يت و  ب د األوىل ثم يقرأ فاحت  الكتاب ، ثم يكرب الثاني  ، ثم ي
يصلي  لى النيب صلى اهلل  ليه وسلم فيقول : اللهم صل  لى حمماد و لاى آل حمماد .    
واألفضل أع يتممه بقوله : رما صليَ  لى إبراهيم إىل قوله محيد جميد ، وح يف ل ماا  

)اَحزاب  من چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃچ ري من ال وام من قوهلم :  يف له رث
فإنااه ح تصااح صااالته إ ا اقتصاار  ليااه ، ثاام يكاارب الثالثاا  ويااد و للميااَ        (56ارُ  ة

وللمسلم  مبا سنذرره من األحا يث إع شاء اهلل ت اىل ، ثم يكرب الراب ا  وياد و . ومان    
أحسنه : اللهم ح حترمنا أجره ، وح تفتنا ب ده ، واغفار لناا ولاه . وااختاار أناه يطاول       

تا ه أرثر الناس ، يديث ابن أبي أوفى الذمل سنذرره إع شاء الد اء يف الراب   خالف ما ي 
  ( فأما األ  ي  ااأثورة ب د التكبرية الثالث  فمنها: 940اهلل ت اىل ) انظر ايديث رقم 

دَى  ئانكوسوثاراستنَى كةى )داسوازا ضار تةكبريان كةى، ث تى يا ئَيكَى دَى دَي 
ثاشى دَى فاحتَى سوينيت، ثاشةى دَى تةةكبريا   ر   ا و  باهلل من ال،يطاع الرجيم ر بَيذيت

اللاهم صال    دَى بَيذيت: () واتان دةتة سةر ثَيغةمبةرىدوويَى كةى، ثاشى دَى سةلة
رماا صاليَ  لاى     ، و ياباشرت ئةةوة ئاسفتنةا سةو متةام كةةى:       لى حممد و لى آل حممد

لاى اباراهيم   و لى آل ابراهيم وبارك  لى حممد و لى آل حمماد رماا بارراَ      إبراهيم
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و وَى نةكةةى يةا طةلةةك سةةلكَى عةادى      . و لى آل ابراهيم يف ال اا  انك محيد جمياد 
ب راستى نظَيذا وى نةيا دورسةتة يةَى   چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃچ  :دبَيذيت

دوعا بو مرى و موسلمانان كةى، دَى ظَى ب تنَى بَيذيت، ثاشى دَى تةكبريا سَييَى كةى: و 
دَى د حةديساندا ئينم، ثاشى دَى تةكبريا  مةزن َىايئانةهيا سودب وان دوعايا يَيت ب 

ضارَى كةى و دوعا كةى، و يا ذ هةميان باشرت: يا سودَى مة ذ سَيرا وى بَيبار نةكة، و 
دوعةا د  ئةوة مة ث تى وى سةردا نةبة، و طونةهَيت مة و يَيت وى ذَى ببة، و يا باشرت 

ندةك سةلك فَيةر بةووى، ذ بةةر حةديسةا كةورَى      تةكبريا ضارَيدا درَيذ بكةى، نةوةكى ه
( ئةظةة و  940ئةبى ئةوفاى يا ئةم ب ئانةهيا سودَى دَى ئينني )بنَيِرة حةديسةا ذمةارة:   

 دوعايَيت ظةطوهاستى ث تى تةكبريا سَييَى ئةظةنة، ذ وان:
َّ هللاِّ   -935 عن أيب عبِد الر ِن ع ِر بن مال ٍك ري ي اَّللَّ عن   ق ال  ّ هللاَّ  رو  ل اَّللَّ 

الهللاَُّه يَّ اْغِف ْر لَ ُ   واْر ْ ُ   وعاِف ِ   » ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َعهللا   َجنَ ازٍَة  َفَحِفظْ ُ  ِم ْن ُدعائِ ِ  َوُه   َُ ُق  ُل  
 َِ ِِ واْلربَِد  ونَ قِِّ  مَن اْلَ طَااَي  كما نَ قَّْيَ  واْعُ  عْنُ   َوَأكرِْم نُزَلُ   َوووِّْن ُمْد هللْاُ  ِنِاِء والث َّهللْا َِ هللَاُ  واْغ

َِ  رْياا م  ْن  اا م  ْن أْههللِا  ِ   وَزْوج  اا  َِ  ريِّ الثَّ   ب اَبْ   َيَض م  َن ال  دََّنه  َوأَْبِدلْ  ُ  دارا ِ  رياا ِم  ْن َدارِه  َوَأْه  الا 
هللْا  اْلنََّة  َوَأِعْذه مْن َعذَ  ِِ َِ ذل َك « اِب الَقرْبِ  َوِمْن َعَذاِب النَّار َزْوِجِ   وأْد َن َّْيُ  َأْن َأُك َن أ َْ َحَّتَّ 

 اَِيَِِّ . رواه مَهللاي. 
طوى: ثَيغةمبةرَى  ()عةبدولرةمحانَى كورَى عةوفَى كورَى مالكى ئةبى ذ 
دوعايةا وى ذبةةركر دطةوى: يةا سةودَى       نظَيةذ ل سةةر جةةنازةكى كةر مةس      ()سودَى 

ببة، و دلوظانيَى ثَى ببة، و د طوِريدا س مةى كة، و ئازا بكةة، و بةارا    طونةهَيت وى ذَى
بكة، و وش و ثريؤز بكة، و بارا وى ل بةحةشتَى بةرفرةه و دخل سوشوى ل بةحةشتَى 

طونةهَيت وى ب ئاظَى و بةفرَى و تةرطَى ب و، و وى ذ طونةهان ثاقذ بكة هةروةكى تة 
كة، و كةس انيةكَى ذ سانيَى وى ضَيرت بو بةدةل ظةجلكَى سثى ذ قِرَيذَى ثاقذ كرى، و س

وى ضَيرت و سَيزانةكا ذ سَيزانا وى ضَيرت، و ببة بةحةشتَى و  و كارةَيت ذ كةس وكارَيت
، هةتا مس سوزيك راهَي ن ئةةز ئةةو مةرى    وى ذ ئيزايا طوِرى و ذ ئيزايا ئاطرى بثارَيزة

 بام.
رة وأيب قَ َتاَدَة  وأيب إ -936 َّ َحايب  ري ي وعن أيب ُهُر بْ َراهيَي اَْش َههللايَّ ع ْن أبي    وأب  ه 

َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي أنَّ  ّهللاَّ  َعهللا  َجَنازَة فقال   الهللاَّهي اغفر ِْلَيِِّنَ ا َوميِِِّتن ا  » اَّللَّ عنهي  َعِن النُِّّ 
َِ  وَشاِهِدِ َوغائِبَنا. الهللاَُّهيَّ  َّغرِي وََكبرِيَِ  وذََكِرَِ َوأُنْ ثَا َت  منَّا فَأْحِي  عهللا  اإلْوالِم  َوَمْن  َو مْن َأْحيَ ي ْ

َت  منَّا فَ تَ َ فَُّ  َعهللا  اإلَياِن  الهللاَُّهيَّ ال حَتْرِْمنا َأْجَرُه  َوال تَ ْفِتنَّا بَ ْعَدُه  رواه الرتمذي من رواُة أيب « تَ ف َّي ْ
َدَة. ق ال اْل اكي  ح دُ  أيب هُر رة ُهَرُْرَة واَشَههللايِِّ  ورواه أب   داود م ن رواُ ة أيب هُر رة وأيب قَ تَ ا

َْ  هللِاٍي  ق  ال الرتِْم  ذي ق  ال البخ  اريص  أَّ  حص رواايِو ه  ذا اْل  دُ   َّ  حيٌح عهللا    َش  ْرِط الُبخ  اريِّ وُم
َّحص شيء ا هذا الباب حدُ  عْ ِر بن مالٍك. . قال البخاري  َوَأ ََْشَههللايِِّ  رواُُة ا
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ئيلاهيمةَى ئةشةهةَ ذ بةابَى سةو و     و ذ ئةبى هورةيرة و ئةبى قةتادةى و ئةبى 
نظَيذ ل سةر  () رازى بيت طوى: ثَيغةمبةرى بابَى وى سةحابى بوو سودَى ذ هةميان

كر و طوى: يا سودَى طونةهَيت ساسَيت مةة و مريَيةت مةة ذَى ببةة، و يَيةت       جةنازةكى
حازرَيت  بضويكَيت مة و يَيت مةزنَيت مة، و يَيت زةالمَيت مة و يَيت ذنَيت مة، و يَيت

مة و يَيت نةحازرَيت مة، يا سودَى يَى ذ مة تة هَي  ساخ ل سةر ئيس مَى بهَيلة ساخ و 
يَى ذ مة تة مراند ل سةر باوةرى و ئيمانَى مبرينة يا سودَى مة ذ سَيرا وى بَيبار نةكة، 

 و مة ث تى وى سةردا نةبة.
ُ َعْنُ  قال  ععُ   -937 ْ َرَة َرِيي اَّللَّ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُق ل  وعن أيب ُهُر َرُو ل اَّللَِّ 

هللِاُص ا لُ  الدصعاَء »  ِْ ُتي َعهللا  اَِيِِّ   فَأ َّهللاَّي ْ  رواه أب داود. « إذ 
دطوى:  ()طوى: مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو  ()ذ ئةبى هورةيرة 

 هةوة نظَيذ ل سةر مرى كر ذ دل دوعا بو بكةن. ئةطةر
َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ا الصَّالِة َعهللا  اْلََنازَة   -938 الهللاَُّهيَّ أَْن  رب صَها  » وَعْنُ  َعِن النَُِّّّ 

َِ  رِِّها َوَعالنيِته  ا   هللَاْقَته  ا  وأَنْ  َ  َه  دُْ تَ َها لإلو  الِم  َوأَنْ  َ  قَ َبْب  َ  ُروَحَه  ا  َوأَنْ  َ  َأْعهللا  ُي ِب َِ َوأَنْ  َ  
َناَك ُشفعاَء َلُ    رواه أب  داود. «. فاغِفْر لُ  ج  ْ

ا سةودَى تةو   د نظَيذا جةنازةيدا طوى: ي ()و ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 
راسةتةرَيكرى و تةة جةانَى وَى يةَى      ملانةتيَى يةا وداى و تة بةو موسة   سودانَى وَيى و تة يا

بةِرةظانيَى كَي اى، و تو ب نهَينى و ئاشكراييا وَى ب ئاطةهرتى، ئةم يَيت هاتينة دةس تة 
 ذَى ببة. بو بكةيس ظَيؤا طونةهَيت وَى

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -939 َّ  هللاَّ  بِنَ  ا رو   ُل اَّللَِّ  وع  ن واثهللا  ة ب  ِن اَو  قِن ري  َي اَّللَّ عن    ق  ال  
َْ   هللِامنَي  فَ   معت  ُق   ُل   ُِ الهللاَُّه   يَّ إنَّ فُ   الَن ابْ   َن فُ   الن ا ِذمَّتِ   َك وَح   لَّ » وَو  هللاَّي َعهللا     رُج   ٍل ِم   َن ا

َنَة الَقرْب  َوَعَذاَب النَّ اِر  َوأَنْ َ  َأْه ُل الَ ف اِء واْلَْم ِد  الهللاَُّه يَّ ف اغِفْر ل ُ  َواْرَ ْ ُ   إل ن َك  ارك  َفِقِ  ِفت ْ
 رواه أب  داود.َ« أَْنَ  الَغُف ر الرَّحيُي 

ل نظَيذ  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ واسيلةيَى كورَى ئةسقةعى 
ََ بوو دطوى: يا سودَى بَيظان كورَى وذ موس زةالمةكىبةرى مة ل سةر  ملانان كر مس طو

و ذ ئيزايا ئاطرى  طورىبَيظانى يَى ل بس ئَيمنيا تة و هاتة بس ثارَيزيا تة، ظَيؤا ذ ئيزايا 
َي، يا سودَى طونةهَيت وى ذَى ببة يبثارَيزة، و توى سودانَى وةفاداريَى و حةمد و شوكر

 ب راستى هةر توى طونةه ذَيبةرَى دلوظان.و دلوظانيَى ثَى ببة 
وع  ن عب   د اَّللَّ ب   ِن أيب أْول ري   ي اَّللَّ عنهم   ا أَنَّ   ُ  ك  ربَّ عهللا     َجنَ   ازَِة ابْ نَ   ٍة لَ   ُ  َأْربَ   َن  -940

َْ َتغِفُر َِ ا َوَُ ْدُع   ُثَّ ق ال  َك  اَن رُو  ُل اَّللَِّ َتِِّْبرياٍو  فَ َقاَم بَ ْع َد الرَّاِبَع ِة َكَق ْدِر َم ا بَ  نْيَ التَِّّْبريت نْي َُ
َكب َّ َر َأْربع اا فمِّ   َو اعةا ح َّتَّ ظَنَ ْن ُ  أَنَّ ُ  و ُيَِّربُِّ » َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َُْصَنُن هَِّذا وا رواُة  

دُُكيْ  َعهللا  َما  مَخَْاا  ُثَّ وهللاََّي عْن َيِينِ  َوَعْن ِِشاِلِ   فَ هللَامَّا اْنَصَرر قُ هللْانا َلُ   َما هذا   فقال  إِنِِّ ال أُز
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي.  َّ نَن رو  ُل اَّللَِّ  َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َُْص َنُن  أْو  هِّ ذا  ُُْ  رُو ُل اَّللَِّ  رََأ

 رواه اْلاكي وقال  حدُ  ّحيح. 
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و ذ ئةبى عةبدول يَى كورَى ئةةبى ئةةوفاى، سةودَى ذ هةةردويان رازى بيةت وى      
ما هندى د مابةينا ظةضار تةكبري كرن، ث تى تةكبريا ضارَى نظَيذ ل سةر كضةكا سو كر 

ماى، دوعا طونةه ذَيلنَى بو دكر، ثاشى طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى ظةهةردوو تةكبرياندا 
()  ما هةتا مةس هةزر   ظةديدا: ضار تةكبري كرن و دةمةكَى  ظةطَيرةكاهوسا دكر، و د

كرى دَى ثَينج تةكبريان كةى، ثاشى س ظا رةسَى سو يَى راستَى و يَى ضةثَى ظةدا، دةمَى 
سةر يا مس ذ ثَيغةمبةرَى  مس ضو لس س بووى مة طوتَى ئةظة ض بوو؟ طوى: ب راستى 

 ياكرى. ()، يان هوسا ثَيغةمبةرَى سودَى ديتى ل هةوة زَيدة نةكر ()سودَى 
 

  اإلِسراع باجلنازةباب  -158
 جةنازةىبرنا كرن ل بابةتىَ لةز

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   -941 ُ عن    َع  ن النَّ  ُِّّ  َأْو  رُِع ا » ع  ن أيب ُهَرُْ   َرَة رِي  َي اَّللَّ
ُم  ا إلَْيِ   َوإْن َتك ِوَ ى ذِلَك  َفَشر  َتَبُع نَُ  َعْن رِقَ اِبُِّ  ٌر تُ َقدِِّ َّاِْلَةا  َفَخي ْ « ْي ِنْلََنازَِة  فَإْن َتُك 

هللِاٍي  متفٌق عهللاي .وا رواٍُة ُِ  ُم نَ َها َعهللَاْي  » َْ ٌر تُ َقدِِّ  «. َفَخي ْ
طةةوى: لةةةزَى ل   ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى   ()ذ ئةةةبى هةةورةيرة  

وةسةا   نة يَي ئةطةرو ، دكةن بيت باشية هويس ثَي كَي ى وىباش  َيي ئةطةرجةنازةى بكةن 
موسلميدا: باشيةكة هويس  ظةطَيرةكا، سرابيةكة هويس ذ سةر ملَيت سو رادكةن. و د بيت

 دبةنَي.
َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي  -942 وع  ن أيب و   عيٍد اْلُ   ْدِريِّ ري   ي اَّللَّ عن     قَ   اَل. َك   اَن النَّ   ُّص 

ُم ِن  » َُ ُق ُل   َّاْلةا  قالْ   َقدِِّ إذا ُوِيَعِ  اْلَِنازَُة  فَاْحَتمهللَاَها الرَِِّجاُل َعهللا  َأعَناِقِهْي  فَإْن َكانْ  
َّ  ْ تَ َها ُك  لص َش  ْيٍء إالَّ   َوإنْ  َْ  َمُن  َّ  اِْلٍَة  قَالَ  ْ  َْههللِاَه  ا  اَيَوُْ هللَاَه  ا أَُْ  َن تَ  ْذَهُب َن ِ َ  ا  َُ َكانَ  ْ  َغي ْ  َر 

اُن  َلَصِعَق  ََ َن اإلْن  رواه البخاري.« اإلنَاَن  َوَلْ  عَِ
دطةوى:   ()ثَيغةمبةةرَى سةودَى     طةوى:  ()ذ ئةبى سةةعيدَى سةودرى   

سةتويَيت سةو هةلةدطرن،    سةةر  دةمَى تةرم هاتة دانان، يان دةمَى سةلك يان زةالمان ل 
ة يَى سراب بيت، دَى بَيذيت ئةطةريَى باش بيت دَى بَيذيت: مس ببةن مس ببةن، و  ئةطةر

دةنطَى  ثَى تةرمة( دَى كيظة بةن؟ هةمى ت ت مةرةم) مرؤظَيت سو: وةى سوَ ب سةرى
ََ دبس، مرؤظ نةبس ََ بنب )ذ ترساندا( دَى مرن ئةطةر، و وى طو  .طو
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 واملبادرة إىل جتهيزه إال أن ميوت فجأة باب تعجيل قضاء الدين عن امليت -159
  فيرتك حتى يتيقن موته 

)شوشنت و  ثيَش مريظة و لةزكرنا دورستكرنا وىذ دانا دةينىكرنا بابةتىَ لةز
 ذبلى كو دةملدةست مبريت دىَ هيَتة هيَالن هةتا مرنا وى مسؤطةر دبيت كفنكرن(

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -943 رة ريي اَّللَّ عن   عن النُّ  نَ ْفُه اُِْؤِمِن » عن َأيب هُر
 رواه الرتمذي وقال  حدُ  حٌَن. «. ُمَعهللاََّقٌة ِبَدُِْنِ  َحَّتَّ ُُ ْقَبي َعْنُ  

وحا سودان باوةرى ذ طوى: ر () طوى: ثَيغةمبةرى ()ة ذ ئةبى هورةير
 يا ئاسَيكرية هةتا ثَي ظة دهَيتة دان. بةر دةينَى وى
ُ عن    َأْن طهللَْاَح  َة ب  َن اْلبُ   َراِء ب  ن ع  ازب رِي  ي اَّللَّ  -944 وع  ن ُحَص  نْيِ ب  ن وْح  َ ٍح ري  ي اَّللَّ

َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َُ ُع ُدُه فَ َق اَل  إِنِّ ال ُأَرى طهللَْاح َة إالَّ ق ْد َح َدَث ِفي  ِ   عْنهما َمرِِ  فَأاَتُه النَُّّص 
َْ  هللِايٍ بِ  ِ    اَِ  ْ ُو فَ  آِذنُ ِن بِ  ِ  َوَعجِّهللاُ   ا َبِغ  ي ْلِيَف  ِة ُم رواه أب    «. أْن حُتْ  َبَه بَ   نْيَ َظْه  َراَِنْ َأْههللِا  ِ   َفإنَّ  ُ  ال َُ ن ْ

 داود. 
طةوى: تةحلةةةيَى كةورَى بةةرائَى كةةورَى     () حوسةةينَى كةورَى وةحةوةحى   و ذ 

هاى سةرا بدةى و  () بيت نةساخ بوو، ثَيغةمبةرعازبى سودَى ذ هةردوويان رازى 
مر مس ثةَى ئاطةهداركةةن، و    ئةطةرطوى: ب راستى ئةز تةحلةى دبينم يَى مرية، ظَيؤا 

ََ بكةن، ب راستى نةدورستةلةز  دا.د ناس مرؤظَيت ويملانى مبينيتة وتةرمَى موس َى 
 

  القرب باب املوعظة عند -160
 بابةتىَ شريةتكرنىَ ل سةر طؤرِى

َّ هللاِّ   -945 َِ َرُو  ُل اَّللَّ  ُ عن  قال  ُكنَّا ا جَنازٍَة ا بَِقين اْلَغْرَقد فََأاَت عن عهللايِّ َرِيَي اَّللَّ
َِ َحْ لَ  ُ  َوَمَع  ُ  َِمَْص  َرٌة فَ   َنََِّه َوَجَع  َل َُ ْنُِّ  ُ  مبِْخَص  رتِِ   ُث ق  ال  م  ا  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  فَقَع  َد  وقع  ْد

فقال ا  اي َرُو َل اَّللَِّ َأفَ اَل نَ تَِِّّ ُل « َوَقْد ُكِتَب مْقَعُدُه ِمَن النَّاِر وَمْقَعُدُه ِمَن اْلنَّة  ِمنُِّْي ِمْن َأَحٍد إالَّ 
هللِاَق َلُ  » عهللا  كتابَنا   فقال   ُِ ٌََّر ِلَما   وذَكر ْاَم اْلدُ   متفٌق عهللاي . « اْعَمهللُا ا  َفُِّل  ُمَي
س ل طوِرسةةتانا بةةةقيعا  بةةووي ل طةةةل جةةةنازةكى طةةوى: ئةةةم   ()ذ عةةةَ 

ندؤرى ل دؤرماو ئةم  سوار هاتة دةس مة، روين تة ()غةرقةدَي، ثَيغةمبةرَى سودَى 
دطةل بةوو، سةةرَى سةو نةزم كةر و       سوار، و دارةكَى سةرَى وى يَى سواروى روين تينة 

جهةَى وى ل   ئةطةةر دةست هاظَيتَى دارَى سو ل ئةرديدا، ثاشى طوى: نينة ئَيك ذ هةةوة  
 يا ثَيغةمبةرَى سودَى ثا ئةةم : بةحةشتَى نةهاتبيتة نظيسني. طوتسجةهنةمَى و جهَى وى ل 

رَيةدايي و  نةةهَيلني؟ طةوى: كةار بكةةن هةةر ئَيةك ذ هةةوة يةَى         سو ب هيظيةا نظيسةانا سوظةة    
 بو وى ت تَى بو هاتية ضَيكرن. رَيخوشكرية
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ل سةر طؤرِىَ وى  ظةشارتنا وى و روينشتنىَ دةمةكى بابةتىَ دوعاكرنىَ بؤ مرى ثشتى

 خواندنيَ يَطونةه ذيَربنو خوزتنا بؤ دوعاكرنىَ بؤ وى 
اَّللَّ عن  عن أيب َعْمرو وقيل  أب  عبد اَّللَّ  وقيل  أب  لَْيهللا  ُعْثَماُن بن َعفَّاَن ريي  -946

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي إذا ف  رََ  م  ن دف  ن اَِيِِّ  ِ  وقَ  َ  عهللَاي  ِ   وق  ال   او  تغِفُروا »ق  ال  ك  اَن النَّ  ُّص 
َأُل  يُِّي وَوهللُا ا َلُ  التَّثبيَ  فإنَُّ  ارن َُُ ِِ  رواه أب  داود. «.َ

ذ ئةبى عةمرى، و دبَيذن ئةبو عةبدول يى و دبَيذن ئةبو لةي ، عومسانَى كورَى 
دومياهيك ب ذ ظةشارتنا مرى  ()طوى: دةمَى ثَيغةمبةرَى سودَى  ()عةففانى 

بةو برايةَى سةو بكةةن و دوعةا       داسةوازا طونةةه ذَيلنةىَ   وةستيا و دطةوى:  ددهاى ل سةر را
 سوراطرتنَى بو بكةن ب راستى ظَى طاظَى ثسيارا ذَى دهَيتةكرن.

وعن عمرو بن العاا ريي اَّللَّ عن  قال  إذا دفنتُم ِن  فأقيم ا َحْ ل َقرِبي َقْدَر  -947
ََّ ُي ْْلُمه ا َح َّت َأْو َتأِنَه ِبِّ ي  وَأْعهللا ي م اذا ُأرَاِج ُن  ُ َق . رواه مَ هللاي. ما تُنَحُر َجُزوٌر  ُو بِ ِ  ُرُو َل ريبِّ

 وقد وبق بط ل . 
هةوة ئةز ظةشارمت ل دؤر طوِرَى  ئةطةرطوى:  ()و ذ عةمرَى كورَى عاسى 

َيتةة لَيكظةةكرن دا سةةبرَى مةس     همس مبينس تةمةى ظةكوشتنا حَي رتان و طوشتَى وان د
ثةةَى نةةةكري و  مةةةرةمبهَيةةت و دا بةةزامن دَى ضةةاوة بةرسةةظا قاسةةدَيت سةةودايَى سةةو دةم ) 

 مونكرين(.
قال ال،َّاِفِ يُّ َرِحمُه اللَّه: وُيْساَتَحبُّ أع ُيقاَرَأ ِ ْناَدُه شايٌء ِماَن الُقارآِع، َوإع َخَتُماوا        

  الُقرآع ِ ْندُه راَع َحسنًا .
َيتة هشافعى سودَى دلوظانيَى ثَى ببةى طوى: يا باشة ت تةك ذ قورئانَى ل دةس ب

 َيتة سواندن باشة.هل دةس ب قورئان هةمى ئةطةرسواندن، و 
 

  باب الصدقة عن امليت والدعاء له -162
 ثيَش مريظة و دوعاكرنىَ بؤ وىذ بابةتىَ دانا سةدةقةيان 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  چ  ق           ال ع تع           اَل  

و ئةوَيت د دويةة وانةِرا هةاتني دبَيةذن:      ( 10)اْلشر  من ارُةچڀ  ڀ  ڀ  
 سودَى وؤ طونةهَيت مة و برايَيت مة يَيت بةرى مة باوةرى ئينايني ذَى ببة.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي إنَّ ُأمِّ  ي  -948 َه  ا َأنَّ رَُج  الا ق  ال لهللانَّ  ُِّّ  ُ َعن ْ وَع  ْن عاِئَش  َة َري  َي اَّللَّ
َُ  َها َوُأرَاَه  ا ل     َه  ا   ق  ال  َتَِّهللاََّم  ْ   َتَص  دََّقْ   فَ َه  ل َِ  ا م  ن َأْج  ٌر إن تَص  افُتهللاتَ  ْ  نَ ْف » دَّْقُ  َعن ْ

 متفٌق عهللاي . «. نَ َعيْ 
: ب راستى ()طوتة ثَيغةمبةرَى سودَى  طوى: زةالمةكى ()ذ عائي ايَى 

ئاسفتبةا دا سَيرةكةَى    ئةطةةر دايكا مس دةملدةست روحا سو ذ دةستدا و ئةز هزر دكةم 
 سَير طةهييَت؟ طوى: بةلَي.دَى ثَيش وَيظة سَيرَى بدةم ذ ئةز  ئةطةردةى، 
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َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   -949 إذا » وع  ن أيب ُهَرُْ   َرَة َري  َي اَّللَّ َعْن  ُ  أنَّ رُو   ل اَّللَِّ 
تَ َف ُن بِ ِ   َ ٍة  أْو ِعهللا ي ُُ ن ْ َّ دَقٍة جاُر اُن انقَطَن عَمهللُاُ  إالَّ ِمْن ثَ الٍث   ََ َّ احٍل َُ دُع  َماَو اإلن  َأْو َولَ ٍد 

 رواه مَهللاي. « ل 
مرؤظ  ئةطةرطوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 

سَيرةكا بةردةوام نةبيت يان زانينةك مر كار و كريارَيت وى دهَينة بِريس سَى تَى نةبس: 
 مفاي ذَي بكةى يان عةيالةكَي باش هةبيت دوعا بو بكةى. 

  الناس على امليت باب ثناء -163
 خةلكى بؤ مرى ثةسنكرنابابةتىَ 

َّ هللاِّ  عُ  -950 َِرياا فقال النُّص  َها  عن أَنٍه ريي اَّللَّ عن  قال  مرصوا َلَنازٍَة  فَأَثَن ا َعهللَاي ْ
َّهللاِّ  عُ «َوَجَبْ  » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   يبص  ََ َرى  فَأَثنَ ْ ا عهللايها َشرِّاا  فَ َقال النِِّ ِْ  َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي    ُث مرصوا وُِ

َِ رياا  » فَ َقال ُعمُر ابُن اْلَطَّ اب َرِي َي اَّللَّ َعْن ُ   م ا وجبَ ْ    قَ اَل  « َوجَبْ  »  ه ذا أَثَني ُتْي عهللَاْي ِ  
 ِِ اُر  أنُتي ُش َهداُء اَّللَِّ ا اَر َا متف ٌق «. فَ َ جبْ  َلُ  اْلنَُّة  وهذا أَثَنيُتي عهللاي  شرِّاا  فَ َ جبْ  َلُ  النَّ

 ي . عهللا
بةر جةنازةكَيرا بوريس ب باشةى بةحسةَى وى كةرن    دطوى:  ()ذ ئةنةسى 
بةةر ئَيكةَى ديةرا بةوريس ب سرابةى      دطةوى: واجةب بةوو، ثاشةى      ()ئينا ثَيغةمبةةرى  

طوى: واجب بوو، ئينا عومةرَى كورَى سةتتابى  ()بةحسَى وى كرن ئينا ثَيغةمبةرى 
() وى كر بةحةشت هةوة ب باشى بةحسَى  طوى: ض ت ت واجب بوو؟ طوى: ظى

هةوة ب سرابى بةحسَى وى كر، جةهنةم بو واجب بوو، ب راستى  بو واجب بوو، و ظى
 هويس شاهدَيت سودَينة د ئةرديدا.

َْ ُ  إَل ُعْم َر ب ن اْلَطَّ اِب ري ي اَّللَّ  -951 وعن أيب اَو د قال  َقِدْمُ  اِِدُنَ َة  َفَجهللَا
ِْ رى  فَ أثِ َ عهللا   عْنُ  َفم رَّْو ِ ِ ْي جنَ  َِ رْياا فق ال ُعَم ُر  وجب    ُث ُم رَّ ُو َّ اِحبها  ازٌة  ف أُثَ  عهللا   

َِرياا  فَ َقاَل ُعمُر  وجَب   ُث ُمرَّ ِنلثَّالَِثِة  فَأُثِِنَ عهللا  ّاحبها َش ر ا  فَ َق ال ُعم ُر  وجب ْ    َّاِحِبها 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  قَاَل أَبُ  اَْو ِد  فَ ُقهللْاُ   وما وجَب  اي أمرَي اِ ؤم نني   ق ال  قهللا ُ  كم ا ق ال النَّ ُّص 

هللاَ  ُ  اَّللَّ اْلنَّ  َة » وَو  هللاَّي   َِ َ  ا ُمَ  هللِاي َش  ِهَد ل  ُ  َأربع  ٌة ِبَ  ري  َأد « وَثالثَ  ٌة » فَ ُقهللانَ  ا  وَثالثَ  ٌة   ق  ال  « َأَيص
َأ ْلُ  َعن ال اِحِد. رواه البخ« واثناِن » فقهللانا  واثناِن   قال    اري. ُثَّ ْ نََ

و ذ ئةبى ئةسوةدى طوى: ئةز هامتةة مةةدييَن، روين ةتمة دةس عومةةرَى كةورَى      
جةنازةك د بةر وانرا بورى، ب باشى بةحسَى سودانَى وى هاتة كرن  ()سةتتابى 

عومةرى طوى: واجب بوو، ثاشى ئَيكَى دى بورى ب باشى بةحسَى سودانَى وى هاتة كرن، 
بةورى ب سرابةى بةحسةَى سةودانَى وى     يةَي   عومةرى طوى: واجةب بةوو، ثاشةى يةَى سةىَ     

و يةا  هاتةكرن، عومةرى طوى: واجب بوو، ئةبى ئةسوةدى طوى: مس طوى: ض واجةب بةو  
ى: هةر موسلمانةكَى طوت ()ثَيغةمبةرى  يا طوى هةر مريَى موسلمانان؟ طوى: مس ئةو

طةوى: و  دةيَى ب باشى بو بدةن، سودَى ئةو برة بةحةشيَت، مة طوى: و سةَي؟  ضار شةه
 سَي، مة طوى: و دوو؟ طوى: و دوو، ثاشى مة ثسيارا ئَيكى ذَى نةكر.
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 بابةتىَ خيَرا وى يىَ زارؤكيَت وى ييَت بضويك مرين

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -952 َم  ا ِم  ْن » ع  ن أن  ه ري  ي اَّللَّ َعْن    ق  ال  قَ  ال َرو   ُل اَّللَِّ 
ُهْي   متفُق عهللاي . «. ُمَهللِاٍي ََيُ ُو ل  ثالثٌَة ْ َُبهللُاُغ ا اْلِْنَ  إال أدِهللَاُ  اَّللَّ اْلنََّة ِبَفْبل رْ َِتِ  إايَّ

ملانةكَى وطةوى: نينةة موسة    ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةنةسى 
سودَى ب كةرةما دلوظانيا سو ب وان  ئةطةرهَيذ بالق نةبوويس، مبرن سَى عةيالَيت وى 

 وى نةبةتة بةحةشيَت.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -953 ال » وعن َأيب ُهَرُْ  َرَة رِي َي اَّللَُّ عْن ُ  قَ اَل  قَ اَل َرُو  ُل اَّللَِّ 

ََي  ُ  النَّاُر ِإالَّ حتَِهللاََّة الَق َص َْ هللِاِمنَي َثالثٌة ِمَن الَ َلِد ال  َْ ُِ َحٍد ِمَن ا َِ  متفٌق عهللاي . « ََيُ ُو 
ََ  ي »  وال  ُ ُروُد  ُه  َ  الُعبُ   ُر َعهللا     َوِإْن ِم  ْنُِّْي ِإالَّ َوارُِدَه  ا  اَّللَِّ تع  اَل  ق   ُل « َوحتَِهللاَّ  ُ  الَق

َها. ُ ِمن ْ َِ اَّللَّ ٌر َمْنُص ٌب َعهللَا  ظْهِر َجَهنََّي. َعافَا َْ  الصِّراِط  َوُهَ  ج
طةةةوى: نينةةةة  ()طةةةوى: ثَيغةمبةةةةرَى سةةةودَى  ()ذ ئةةةةبى هةةةورةيرة 

و ئاطر وى بطريت بو سويندَى نةبيت. و جهئينانا  مبرنوملانةكَى سَى ذ زارؤكَيت وى موس
د كةس ذ هةوة نينة  : ئانكو َوِإْن ِمْنُِّْي ِإالَّ َوارُِدَهاثَى طوتنا سودَيية:  مةرةمسويندَى 

سودان باوةر دَى د سةرِرا بورنة بةحةشيَت، و طاور  ]سةرِرا )د سةر دؤذةهَيِرا( نةضيت 
سةر ثرا سرياتَيية، و ئةو ثرةكة ل . و رامان ذ ورودَى ئةظةية: بورينا [تَيدا دَى كةظنة 

 يا داناية سةر هةردوو رةسَيت دؤذةهَي، سودَى مة ذَى بثارَيزيت.
َّ هللاِّ  عُ  -954 ُ َعْنُ  قَاَل  َجاَءِو امرَأٌة ِإَل َرُو ِل اَّللَِّ  وعن َأيب وعيٍد اْلُْدِريِّ َرِيَي اَّللَّ
َِ َك َُ ْ م اا أَنْتي َك في ِ  َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ف َ  َقاَلْ   اي َرُو َل اَّللَِّ َذَهَب الرِِّجاُل ٍَ دُِثَك  فاْجَع ْل لَنَ ا ِم ْن نَ ْف

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  « اْج َتِمْعَن َُ  ْ َم َك َذا وََك َذا » تُ َعهللاُِّمَنا ِمَّا َعهللاََّمَك اَّللَّ  قَاَل   فَ اْجَتَمْعَن  فَ َأاَتُهنَّ الن ُّ 
ُم َثالث  ةا م  َن الَ لَ  ِد ِإالَّ ك  انُ ا َِ  ا » هللاََّمه  نَّ ِمَّ  ا عهللاَّم  ُ  اَّللَّ  ُثَّ قَ  اَل  وَو  هللاَّي فَ عَ  م  ا ِم  ْنُِّنَّ ِم  ن اْم  َرَأٍة تُ َق  دِِّ

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي « ِحَجانا مَن النَّار  متفٌق « َواثْ نَ نْي » َفقالِ  اْمَرَأٌة  َواثننِي   فَ َقاَل َرُو ُل اَّللَّ 
  .عهللاي 

طوى: ذنةك هاتة دةس ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى سةعيدَى سودرى 
()  دةمةيَ طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى ئاسفتنا تة هةمى بو زةالمان ضو، رؤذةكَى ذ 

َيينة دةس تة ذ يا سودَى ني ا تة داى تو ني ا مة بدةى، طوى: هسو بو مة بدانة تَيدا ب
هاتة دةس وان و ذ يا سودَى  ()بَيظان و بَيظان رؤذَى كوم بنب، كوم بوون، ثَيغةمبةر 

بو  ئةطةرني ا داى ني ا وان دا، ثاشى طوى: نينة ذنةك ذ هةوة سَى زارؤكَيت وَى مبرن 
طوى: و دوو  ()و ذى؟ ثَيغةمبةرَى سودَى ذ ئاطرى نةبنة ثةردة، ذنةكَى طوى: و دو

 ذى.
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ومصارعهم وإظهار االفتقار إىل  باب البكاء واخلوف عندا ملرور بقبور الظاملني -165
 اهلل تعاىل والتحذير من الغفلة عن ذلك

 بابةتىَ طريىَ و ترسىَ دةمىَ بؤرينىَ د بةر طؤرِيَت ستةمكاران و جهىَ ئيزا ل سةر
 و ئاشكراكرنا هةوجةيى و هةذاريىَ بؤ خودىَ و ترساندن واندا هاتية خواريَ 

 ذ بىَ ئاطةهيىَ ذ ظيَ
ّْ َحاِبِ   -955 َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قَ اَل َ ُهَما َأنَّ رُو َل اَّللَِّ  َعن اْبِن ُعَمر َرِيَي اَّللَّ َعن ْ

َّا َوّهللُا ا اِْلْجَر  ِداَيَر اُ َد   هللُا ا َعهللا  هَ » َُ ْعِن  ُِ ِبنَي ِإالَّ َأْن َتُِّ نُ  ا َنكِ نَي  فَ ِإْن ْْ ال َتْد ُؤالِء اَُِع ذَّ
َّابَ ُهْي  هللُا ا َعهللَاْيِهْي  ال ُُِصيُبُِّْي َما َأ ُِ  متفٌق عهللاي . « َتُِّ نُ ا نِكني  َفال َتْد
طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     رازى بيةت و ذ ئينب عومةرى، سةودَى ذ هةةردوويان   

()     دةمَى طةه تينة حيؤرَى )جهَى سةمود( طوتة هةظالَيت سةو: نةضةنة دةس ظةان
هويس ب طريظة نةبس، نةضنة دةس وان، دا يا ب سةرَى  ئةطةرئيزادايا ب طريظة نةبيت، 

 وان هاتى ب سةرَى هةوة نةهَيت.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َّا َمرَّ َرُو ُل اَّللَِّ  ََ اِكَن » ِنِْلْج ِر ق ال  وا رواُة قال   هللُا ا َم ُِ ال تَ ْد

َّابَ ُهْي ِإالَّ َأْن َتُِّ نُ ا َنكِ نَي  ُهْي َأْن ُُِصيبُِّْي َما َأ ََ َّ هللاِّ  عُ « الَِّذَُن ظهللََاُم ا أَنْ ُف ُثَّ قَ نَّ ن َرُو  ُل اَّللَِّ 
َر َحَّت َأَجاَز الَ ادي. ي ْ ََّ   َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  رَْأَوُ  َوَأْورََع ال

د بةر حيؤرَيرا بورى  ()طوى: دةمَى ثَيغةمبةرَى سودَى  ديدا ةطَيرةكاظو د 
طوى: نةضنة جهَيت وان يَيت ستةم ل سو كريس دا يا ب سةرَى وان هاتى ب سةرَى هةوة 

سةةرَى سةو    ()نةهَيت، ذ بلى كو هويس يَيت ب طرى بس، ثاشى ثَيغةمبةةرَى سةودَى   
ََ بورى.  ظةشارى و لةز كر هةتا ذ نها
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 كتاب آداب السفر
 كتَيبا رةوشتَيت وةغةرَي - 8

 
 باب استحباب اخلروج يوم اخلميس أول النهار -166

 و دةستثيَكا رؤذيَ بابةتىَ يا باش ئةوة دةركةفنت رؤذا ثيَنج شةميبَ بيت
َرَد ا َغْزَوِة  -956 َِ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  ُ عن   َأنَّ النَُّّ  عن كعِب بن مالك  َريَي اَّللَّ

 تَ ُب َك َُ ْ َم اْلَِميِه  وََكاَن ْحُِبص َأْن َخُْرَد َُ ْ َم اْلَِميه. متفٌق عهللاي . 
رؤذا ثَيةنج   ()طوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى    ()و ذ كةعبَى كورَى مالكى 

 تةبووكَي، و حةز دكر رؤذا ثَينج شةمبى دةركةظيت.سةزايا دةركةفتة  شةمبَى
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َخْ ُرُد ِإالَّ ا َُ   م » وا رواُ ة ا الص حيحني   لقهللاَّم ا ك اَن رو   ُل اَّللَِّ 

  «.اْلَِميِه 
د كَيم رؤذاندا  ()يدا هاتية: ثَيغةمبةرَى سودَى سارو د ريوايةتا موسلمى و بو

 دةردكةفت رؤذا ثَينج شةمبيدا نةبيت.
َّ هللاِّ  عُ  -957 وعن ّْخِر بِن َوَداَعَة الغاِمِديِّ الصَّحايبِّ ريي اَّللَّ عْنُ   َأنَّ رُو  ل اَّللَِّ 

َُمَّيت ا ُبُِّ رِها » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قَاَل   يش اا بَع ثَ ُهي ِم ْن َأوَِّل وَكان ِإذا بع َ  َو ِرَّةا َأْو ج« الهللاَُّهيَّ َنِرْك 
الن ََّه   اِر وَك   ان ّ   ْخٌر اَتِج   راا  وََك   اَن َُ ْبع   ُ  َِتارت   ُ  َأوََّل النَّه   ار  فَ   أَْثرى وَكثُ    َر مالُ   ُ . رواه أب     داود 

 والرتمذيص وقال  حدٌُ  حَن. 
طةوى: ثَيغةمبةةرَى    ()و ذ سةسرَى كورَى وةداعةَى غامةدى يةَى سةةحابى     

طوى: يا سودَى بةرةكةتَى بو ئوممةتا مس بَيخة ه ياربوونا وان دةستثَيكا  ()سودَى 
سةةريةك يةةان لةشةةكةرةك هنارتبةةا ل سةةةرَى رؤذَى دهنةةارى، و سةةةسر   ئةطةةةررؤذَي. و 

ََ وى زَيدةبوو.  بازرطان بوو، و بازرطانيا سو ل سةرَى رؤذَى دهنارى، زةنطني بوو و ما
 

 ريهم على أنفسهم واحداً يطيعونهوتأم باب استحباب طلب الرفقة -167
 هةظاخلواستنىَ و دانانا ئيَك ذ وان ييَت طوهىَ خؤ بدةنىَ وةك ئةمري باشدانانابابةتىَ 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -958 ُهما قَاَل  قَاَل رُو  ُل اَّللَّ  لَ ْ  » َعن اْبِن ُعَمَر رِيَي اَّللَّ َعن ْ
 رواه البخاري. « َأنَّ النَّاَس َُ ْعهللَاُم َن ِمَن ال ْحدِة ما َأَعهللاُي ما َواَر رَاِكٌب بهللَِاْيٍل وْحَدُه 

طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     رازى بيةت و ذ ئينب عومةرى، سةودَى ذ هةةردوويان   
()  :ب شةظسةلكى وةغةركرنا ب تنَى زانيبا وةكى ئةز دزامن ضو سويار  ئةطةرطوى 
 تنَى نةدضو.ب 
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ُ َعْن ُ  قَ اَل  ق ال َرُو  ُل اَّللَِّ  -959 ِه َرِي َي اَّللَّ وعن عمرو بن ُش َعْيٍب  ع ن أَبي    ع ن َج دِِّ
رواه أب    داود  «.الرَّاكِ  ُب َش  يطَاٌن  والرَّاِكب  ان َش  يطَاِِن  والثَّالثَ  ُة رَك  ٌب » َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  

 حدٌُ  حَن. والرتمذي  والنَائي َووانيد ّحيحة  وقال الرتمذي  
 رازى بيت، سودَى ذ هةميان باثريَى سوو ذ عةمرَى كورَى شوعةيبى ذ بابَى سو ذ 

ضةونا ب تنةَى ذ    ئةانكو طوى: سويارَى ب تنَى شةيتانة ) ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 
كومةة و   دوو شةيتانس، و سةَى ثَيكظةة  ( دوو ثَيكظة بضس ئانكو) و دوو سوياركارَى شةيتانية( 

 كاروانة.
َّ هللاِّ  عُ  -960 ُهَم ا قَ اال  قَ ال رو  ُل اَّللَِّ  ُ تعاَل َعن ْ رَة ريَي اَّللَّ وعن َأيب وعيٍد وَأيب ُهُر

َِ  َرد َثالثَ  ٌة ا و  َفٍر فهللايُ   َؤمُِّروا َأح  دهي  ح  دُ  حَ  ن  رواه أب    داود نو  ناٍد « َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  ِإذا 
 حَن.

: بيةةةت طةةةوتس رازى هةةةةردوويانذ  و ئةةةةبى هةةةورةيرة سةةةودىَ و ذ ئةةةةبى سةةةةعيدى 
سَى بو وةغةةرةكَى دةركةةفنت بة  ئَيكةى ذ سةو       ئةطةرطوى:  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

 بكةنة ئةمري.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   -961 ُهم  ا ع  ن الن  ُِّّ  ُ َعن ْ َِ  رُي » وع  ن ابْ  ِن عبَّ  اٍس رِي  ي اَّللَّ

ََّرااي  ُر ال ي ْ َِ رُي اْلُُي ي َأْربعُة آالٍر  وَلن ُُ ْغهللَاَب اثْ َنا عشر أَْلفاا مْن الصََّحابِة َأْربَ َعٌة  َو َِ َأْربَ ُعِماَئٍة  و
 رواه أب  داود والرتمذي وقال  حدُ  حَن.« ِقهللاَّة 

 ()طةوى: ثَيغةمبةةرى    رازى بيةت و ذ ئينب عةبباسةى، سةودَى ذ هةةردوويان    
ارسةةدن، و باشةرتيس   طوى: ضَيرتيس هةظالينى د وةغةرَيدا ضةارن و ضةَيرتيس سةةريية ض   

)و هةكة بَينة شكاندن ئةو ذ  ناهَينة شكاندن ميَيلةشكةر ضارهزارن، و دازدة هزار ذ كَي
 .ت تةكَي ديية(

 
باب آداب السري والنزول واملبيت يف السفرواستحباب السرى والرفق بالدواب  -168

على الدابة ومراعاة مصلحتها وأمر من قصر يف حقها بالقيام حبقها وجواز اإلرداف 
  إذا كانت تطيق ذلك

بابةتىَ رةوشتيَت ضؤنىَ و دانانىَ و مانىَ د وةغةريَدا و باشدانانا ضؤنا ب شةظ و ب 
وان و فةرمانكرنا وى يىَ  بةرضاظ وةرطرتنا بةرذةوةندييَتهةظال و ب دةواران 

يار و دورستة دوو ل دةوارى سو حةقىَ وان رابيتيىَ د دةرهةقىَ واندا دكةت ب خةمسار
  بشيَت ئةطةربن 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -962 ُ َعْن  ُ  ق  ال  ق ال َرُو   ُل اَّللَِّ  إذا » ع ن َأيب ُهَرُْ   َرة رِي َي اَّللَّ
َه  ا  ِِ  وِإذا و  افَ ْرُُتْ ا اْلَ  ْدِب  فََأْو  رُِع ا َعهللَاي ْ ََْر و  افَ ْرُُت ا اِْلْص  ِب فَ  أْعُط ا اإِلبِ  َل حظََّه  ا ِم  َن ا
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َر َون ََّ   ي ْ   َوم   ْأوى اَِ    امِّ دروا ِ َ   ا نِْقيَ َه   ا  َوإذا عرَّْو   ُتي  فَ   اجَتِنُب ا الطَُّر   َق  فَِإن ََّه   ا ط   ُرُ  ال   دَّوابِِّ ال
 رواه مَهللاي.« نلهللاَّْيلِ 

ِِ » مع   ََّرِي لرتَْع  ا ح اِل و ريَِها   « اعُط ا اإِلِبَل َحظها ِمَن اَْر َأْي  اْرفُق ا ِ َا ا ال
ْص  معن اه  « نِْقَيها » وق ل    ه  بَِّر الن ن  وإو ِّان الق ار  ونلي اِء اِثن اة م ن حت   وه    اُِ 

ََّ رْيِ. وَ  الن ُزوُل ا «  الت َّْع رُُِه »َأْورُِع ا ِ َا حَّت َتِصهللُا ا اَِِقصد قَبَل َأْن َُ ذَهَب َُمصه ا ِم ن َي نِك ال
  الهللاْيل.

هةوة  ئةطةرطوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 
لةزَى ل  ئانكوكر، بارا حَي رتَى ذ ئةردى بدةنَى ) )شينكاتيدا( جهةكَى قةلةورادوةغةر 

جهةكَى رويرتا كر، لةزَى دهةوة وةغةر  ئةطةرحَي رتَى نةكةن و بهَيلس ب  بضةريت(، و 
بكةن، دا بطةهنة قوناغا سو بةرى مةذيَى وان ذ  ل حَي رتانل ضونا سو بكةن و لةزَى 

بدةنةة ثةاش، ب    شةظَى دانةا سةو ذ رَيكةىَ   ب هةوة  ئةطةربةر زةمحةتا ضونَى بضيت، و 
وةرانة، و جهَى س خ وكانة )وةكى ماران و دويث كان و سةثيه و  نةاراستى ئةو رَيكا ج
 كَيضان( ب شةظ.

ُ عنُ  قَا -963 َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ِإذا ك اَن وعن َأيب قَ َتادَة ريَي اَّللَّ َل  كاَن َرو ُل اَّللَِّ 
ا وَفٍر  فَ َعرََّس بهللَاْيٍل اْيَطَجَن َعهللا  ََييِنِ   َوِإذا َعرَّس قُبْيَل الصصْبِح َنَصَب ِذرَاَعُ  َوَوَيَن رَْأَوُ  َعهللا   

 َكفِِّ . رواه مَهللاي. 
د  ()ثَيغةمبةةةةرَى سةةةودَى   ئةطةةةةرطةةةوى:  ()و ذ ئةةةةبى قةةةةتادةى  
بةةرى   ئةطةةر سةةر تةن ةتا راسةتَى سةو درَيةذ دكةر، و       ل  ماباوةغةرةكَيدابا و ب شةظَى 

 دةستَى سو درَيذ دكر و سةرَى سو ددانا سةر دةستَيت سو. ماباسثَيدَى 
َْ تَ ْغِرَ  ا الن َّ ْ ِم فَ تَ ُف  َو ّ الُة  َّنا َنَصَب ِذرَاعُ  لِ  الَّ ُ ََ الصص ْبِح ع ْن وْقِتَه ا قال العهللاماُء  إِّ

  َأْو َعْن َأوَِّل َوْقِتَها.
زانا دبَيذن: دةستَى سو درَيذ دكر دا طةلةك نةنظيت و سةوا وى درَيذ نةبيت، و 

 وَي. دةمَيوَى ب بوريت يان ذ سةرَى  دةمَينظَيذا سثَيدَى ذ 
َّ هللاِّ  عُ َعهللاَ  -964 َعهللاَ ْيُِّْي » ْي ِ  وَو هللاَّي  وعْن أَن ٍه ري ي اَّللَّ عن ُ  قَ ال  ق ال رو  ُل اَّللَّ 

َِ ُتْطَ ى ِنلهللاَّيِل  ََْر ُر ا الهللاَّْيِل. « الدصْلَة » رواه أب  داود نوناد حَن. « ِنْلدصْْلَِة  فَِإنَّ ا ي ْ ََّ  ال
طةوى: ب شةةظ وةغةةرَى     ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةنةسى 

َيتةة  بةرةكةتةة زوى رَى ده يةاب   ئةانكو دطةهيتة ئَيةك. )  َيبكةن ب راستى ئةرد ب شةظ
 بِريس(.

وعْن َأيب ثَ ْعهللَابَة اُْلَشِِن َريي اَّللَّ عن ُ  ق ال  ك اَن النَّ اُس إذا نَ َزلُ  ا َمْن زالا تَ َفرَّقُ  ا ا  -965
َّ    هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو    هللاَّي   ََْوِدُ    ِة. فق    اَل رو     ل اَّللَّ  إن تَ َف    رصَقُِّْي ا َه    ِذِه الشِّ    عاِب » الشِّ   عاِب وا

فَ هللاَ ْي ُْنزلُ  ا بْع َد ذل ك مْن زالا ِإالَّ اْنَب يَّ بَعُب ُهْي إَل بْع ٍض. رواه « َواَْوِدُة ِإَّنَّا ذلُِّْي م َن الشَّ ْيطَان 
 أب  داود نوناد حَن. 
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دانابان د  طوى: دةمَى سةلكى ل جهةكى ()ةنى سوشو ذ ئةبى سةعلةبَى 
طوى: ب راستى بةالظبوونا هةوة  ()طةَ و نهاالندا بةالظ دبوون، ثَيغةمبةرَى سودَى 

 ئةطةةر ضو جهان نةدانان ل د ظان طةَ و نهاالندا، ب راستى ذ شةيتانيية، ث تى هنطى 
 نةكومببانة ئَيك و دوو.

وَع  ْن َو  ْهِل ب  ِن عم  رو َوقي  َل َو  ْهِل ب  ن الرَّبي  ِن ب  ِن َعم  رو اَْنَص  اريِّ اَِع  روِر نب  ِن  -966
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي اْلْنظهللايَِّة  وُه  مْن أْه ل ب َ  ْيع ِة الرَِِّي  ان  ري َي اَّللَّ عن   ق اَل  م رَّ رو  ل اَّللَِّ 

َّ  اِْلَةا  وُكهللُا ه  ا » ببِع  رٍي قَ  ْد َْلِ  َق َظْه  ُرُه ببْطنِ  ِ  فق  ال   ات َُّق   ا اَّللَّ ا ه  ذه البَه  ائِي اُِْعجم  ِة فَارْكُب ه  ا 
 رواه أب  داود نوناد ّحيح. « ّاْلَة 

و ذ سةهلَى كورَى عةمرى و دبَيذن سةهلَى كورَى رةبيعى كورَى عةمرَى ئةنسارى 
يةةَى بةةةرنياس ب ئيبنةةى حلةنزةلييةةة و ئةةةو ذ سةةةلكَى سةةوز و ثةةةميانا ريزوانةةَى بةةوو    

()  طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى()     د بةر حَي رتةكَيرا بةورى زكةَى وَى ب ث ةتا
ََ      وَيظة مابوو ئينا طوى: تةقوا سةودَى بكةةن    د راسةتا ظةان جانةةوةرَيت بةَى ئةزمانةدا، 

 َيس.هَيس و خبون ئةو كَير بهسويار بس ئةو كَير ب
َّهللاِّ   -967 وَعن أيب جعفٍر عبِد اَّللَِّ بِن جعفٍر  ريَي اَّللَّ عنهما قال  َأْردفِن رو ل اَّللَّ 

هللْاَف   َوأَورَّ ِإِلَّ ح ِدُثاا ال ُأَح  َِ دِِّث بِ ِ  أَح داا ِم َن النَّ اِس  وك اَن َأح بَّ َم ا ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  ذاو َُ ْ م 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ِْلاَجتِ ِ  َه َدٌر َأْو َح ائُش َْن ل. َُ ْع ِن  َح اِئَخ َْنْ ل  رواه  اْوتَ رَت ِبِ  رو  ل اَّللَّ 

 مَهللاي هِّذا َمتصراا. 
 دَى ذ هةميان رازى بيتو ذ ئةبى جةعفةرى، عةبدول يَى كورَى جةعفةرى، سو

ياركرم ئاسفتنةكا نهَينى بو ئةز ل ث ت سو سو ()َى ثَيغةمبةرَى سودَى طوى: رؤذةك
حةز ذَى  ()ئةز بو كةسَى ذ سةلكى نابَيذم، و ت تَى ثرت ثَيغةمبةرَى سودَى  مس طوى
ئةردةكَى بلند يةان ث ةت بيسةتانَى دار     ث ت ظةشَيريتث ت ل  دةستئاظَىسو بو كو دكر 

 .بوو قةسثان
َل َحائط  اا ِلَرُج  ٍل م  َن  البَ ْرق  اِنص ِنو  ناد مَ  هللاي  ه  ذا بع  د ق ل     ح  ائُش َْنْ  ٍل  وزاد ِفي   ِ  َِ فَ  َد

نَ اه  ف َأاَتُه  َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي جْرج َر وَذرفَ ْ  َعي ْ اََْنصاِر  ف إذا ِفي ِ  َعَ ٌل  فَ هللَامَّ ا رَأى رو  َل اَّللَّ 
َََح وَ  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َفَم ََِّن  فقال  النُّص  َمْن َربص هذا اْلََمِل  »َراَتُ  َأي  وناَمُ  َوِذفْ َراُه فََ

. فق اَل  « ِلَمْن َهذا اْلََمُل    َأفَ ال تَ تَِّق ي اَّللَّ » َفجاَء َفَّت ِمَن اََنَصاِر فقاَل  ه ذا ِل اي رو  َل اَّللَّ
ُ إايَها   فإنَُّ  َُْشُِّ  ورواه أب   داود كرواُ ِة .   ِإِلَّ أَنَّ َك َتُِيُع ُ  َوُتْدئِبُ  ُ ا هِذِه الَبهيَمِة اليت َمهللاَََِّّك اَّللَّ

 «.البَ ْرقاِن. 
ه    بَِّ ر ال  ذال اِعجم  ة وإو ِّان الف  اِء  وه    لف ٌظ مف  رٌد مؤنٌ .ق  ال « ِذفْ   َراه » ق ل    

فْ َرى  اَِْ ِيُن الذي َُ ْعَرُ  ِمَن الَبِعرِي ِهللْا  اَذِن  وق ل     َأْي  تُ ْتِعُبُ .« ئُِبُ  ُتدْ » َأْهُل الهللاصَغة  الذِِّ
ث ت بيستانَى  ئةظة و ث تى طوتنا وى: لو بورقانى ب رَيكا موسلمى زَيدةكرية: 

ناس بيستانةكَى زةالمةكَى ذ سةلكَى مةدييَن، حَي رتةك د ناظدا بوو، ددار قةسثان: ضو 
ديتةى دةنةط ذ سةو ئينةا و رؤنةدك د ضةاظاندا هاتنةة         ()دةمَى ثَيغةمبةرَى سةودَى  
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هاتة دةس و كةوثكَى ث ةتا وَى و ث ةت طوهَيةت وَى ظةةمالني،       ()َي، ثَيغةمبةر سوار
رةحةى بوو، ئينا طوى: كةى سةودانَى ظةَى حَي ةرتَيية، ئةةظ حَي ةرتة يةا كَييةة؟ الوةك ذ         
سةلكَى مةدينَى هاى، طوى: ئةظة يا منة يا ثَيغةمبةرَى سودَي، ئينا طوى: ما تةو ترسةا   

وةرَيةةدا ناكةةى يةةا سةودَى دايةةة تةة؟ ب راسةةتى ئةةو طازنةةدَى     جانة دراسةةتا ظةيَ سةودَى د  
 دطةهينيتة مس كو تو ب راستى وَى برسى دكةى و دوةستينى.

ََ بُِِّح َح َّتَّ َ ُ لَّ الرَِِّح اَل.  -968 ُ عْنُ   ق ال  ُكنَّ ا ِإذا نَ َزْلنَ ا َمْن زالا  ال ن وعن أَنٍه َريَي اَّللَّ
 رواه أب  داود ِنوناد عهللا  شرط مَهللاي.

بُِِّح » وق ل    ََ ُمها « ال ُن نا عهللا  الصَّالِة ال نُ َقدِِّ ِّ َِّ َمَن ِحْر َأْي ال ُنصهللاِّي النَّافهللَاَة  ومعناه  َأ
.  َعهللا  حخِّ الرِِّحال وإرَاحِة الدَّوابِّ

مة سونةى نةدكر )دطةل كو  طوى: دةمَى مة ددانا جهةكى ()و ذ ئةنةسى 
 ذَى دكرن( هةتا مة بار ظةكربان و دانابان.و حة سونةتانظةبوون ب  طرَيداىطةلةك يَيت 
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 بابةتىَ هاريكاريكرنا هةظاىل و يىَ دطةل

ا الب اب أحادُ    كث رية تق  دم  كح دُ    " وع ا ع   ن العب د م  ا ك ان العب  د ا ع   ن 
  أِي  " .

بةةردةوام  و د ظى بابةتيدا طةلةك حةديس يَيت هةيس بوريس وةكى حةديسةا: و  
 ئةانكو سودَى يَى د هاريكاريا بةندةيةدا هنةدى بةنةدة د هاريكاريةا برايةَى سةودا بيةت )       

و حةديسةا: هةةمى باشةى و     وحدُ    " كل مع رور ّ دقة "هةوجةيَيت وى بقةتينيت( 
 و يَيت وةكى وان. .وأشباههما قةىى سةدةقةية. 

بينما َ ُْن ا َوَفٍر ِإذ َجاَء رَُج ٌل عهللا   وعن َأيب وعيٍد اْلُْدريِّ َريَي اَّللَّ عن  قال   -969
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   َمْن َك اَن َمَع ُ  »رَاِحهللاٍة لُ   َفجَعَل َُْصِرُر َبَصرُه ََيِيناا َوِِشَاالا  فقال رو ل اَّللَّ 

« ِبِ  َعهللا  َمْن ال زَاَد ل   َفْبُل َظهٍر  فَ هللْايُعْد ِبِ  عهللا  مْن ال َظهر ل   وَمْن كاَن ل  َفبُل زَاٍد  فَ هللْايَ ُعدْ 
ناِر اِال ما ذََكَرُه  َحَّت رَأََُنا أَنَُّ  ال حقَّ ََحٍد منا ا فْبٍل. رواه مَهللاي. ّْ  َفذََكَر ِمْن َأ

طوى: وةستةةكَى ئةةم ل وةغةةرةكَى بةوويس      ()ذ ئةبى سةعيدَى سودرى 
تَى بةرَى سو زةالمةك ل سةر حَي رتا سو هاى، و دةست هاظَي ()دطةل ثَيغةمبةرى 

طوى: هةركةسَى دةوارةكةَى   ()ددا اليَى ضةثَى و يَى راستَى ئينا ثَيغةمبةرَى سودَى 
نةكا زَيدة دطةل بيت سوارزَيدة دطةل بيت ب  بدةتة وى يَى دةوار نةيى، و هةركةسَى 

ن نةيى، و جويس و رةنطَيت ماَ طوتس هةتا مة هزر كر كةسَى ذ سوارب  بدةتة وى يَى 
 د ت تةكَى زَيدةدا نينة. ماسمة 
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َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ وع  ْن ج  ابٍر ري  َي اَّللَّ عن  ُ    -970 وَو  هللاَّي أَنَّ    َأراَد َأْن َُ ْغ  ُزَو  َع  ْن رو   ل اَّللَِّ 
ِم  ْن إِ  َ ِنُِّي قَ ْ م  اا  ل  ْيه ِ  ْي َم  اٌل  َوال عِش  ريٌَة  فَ هللْاَيُص  يَّ  اَُِه  اِجرَُِن واَنص  اِر  ِإنَّ فق  ال  اي مْعَش  َر 

َِ م ْن ظه ٍر ْْحِمهللاُ ُ  إال ُعقبَ ٌة ُْع ِن َكُعْقبَ ٍة َأَح دهْي  ق ال  أَ  َحدكي ِإلْي ِ  ال َرُجهللَانْيِ َأِو الثَّالثَ َة  فم ا َح ِد
 َفَبمْمُ  إِلَّ اثْ نَ ْينِي َأو َثالثَةا ما ِل إال ُعقبٌة كعقَبِة َأَحِدهْي ِمْن َعهللاي. رواه أب  داود. 

وى ظيا بضةيتة سةةزايَى ئينةا     () ذ ثَيغةمبةرَى سودَى ()و ذ جابرى 
ست و هاريكاران، ب راستى هندةك يَيت هةيس ذ برايَيت هةوة، نة مال ةطوى: طةَ م 

هةنة و نة عةشريةى، هةر ئَيك ذ هةوة دوو زةالمان يان سَييان بيننة دةس سو، و كةسَى 
هةردوو ب  ئانكوئَيك دطةل وى ث كدار نةبا ) ئةطةرذ مة دةوارَى تايبةى ب سو نةبوو 

دةوارةكَى بوون( طوى: مس دوو يان سَى ئينانة دطةل سةو و مةس ضةو دةوارَيةت تايبةةى      
 نةبوون وةكى وان نةبيت ئةم دوو ب ئَيكَى بوويس.

َِ   رِي فَ يُ ْزِج   ي  -971 َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي َُ َتخهللاَّ     ا اِ وعن     ق   ال  ك   اَن رو    ل اَّللَِّ 
ْدُع  ل ..  ُ ْردُر ُو  رواه أب  داود ِنوناد حَن. البَّعي  ُو

سو ظةدهَي  يَى بَيضارة دئينا دضونَيدا  ()و ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 
 و ل ث ت سو سويار دكر و دوعا بو دكرن.

 للسفرِ ةدابالإذا ركب  هباب ما يقول -170
 سويار بوو ئةطةربابةتىَ كا دىَ ض بيَذيت 

ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  چ  ق         ال ع تع         اَل  

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  

رر چڇ  ڇ  ڇ       ڍ   ڍ   طةمى و تةرش دايينةة هةةوة،   سودَى  و ( 14_  12)الِز
ََ سو ل ث تا  دةمَيبنب، ثاشى دا هويس هةر  اريدا هويس ل ث تا وان سو، بنب اريهويس 

بوون، نيعمةةتَيت سةودَى بيننةة بةريا سةو و بَيةذن: ثةاك و ثاقةذى ذ هةةمى           اريوان سو
كريس، و مة ب سو ئةظ شيانة  كَيماسييان بو وى سودايى، ئةوَى ئةظة بو مة سةر نةرم

 و ئةم هةر دَى ب بال سودايَى سوظة زظِريس. ،نةبوون
َّ  هللاِّ  عُ  -972  َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ك  اَن ِإذا وع  ن اب  ِن عم  ر َرِي  َي اَّللَّ عنهم  ا  َأنَّ رو   َل اَّللَّ 

ارجاا ِإِل وَفٍر  َكب ََّر ثالاا  ُثَّ ق اَل   َِ و ْبحاَن ال ذي و خََّر لَنَ ا ه ذا وم ا كنَّ ا ل   »اْوتَ َ ى َعهللَا  بِعريِه 
َْ   أَُلَك ا َو   َفِرَِ ه   ذا ال   ربَّ والتَّق    ى  َِّ َن َِّ ِإَل ربِِّنَ   ا ُِنَقهللِابُ    َن. الهللاَُّه   يَّ ِإ وِم   َن الَعَم   ِل م   ا  ُمق   رننَي  َوِإ

َفِر  َواْلهللَِايفَ  ََّ ُة ا تَ ْري . الهللاَُّهيَّ َه ِِّْن عهللَاْينا وَفَرَِ هذا َواْطِ  عنَّا بُ ْعَدُه  الهللاَُّهيَّ أَنَ  الصَّاِحُب ا ال
َفِر  وكآبِة اِنَظِر  َوُو ِء اِْنقهللَاِب ا اِ ََّ اِل واَهِل َوالَ لِد اَْهِل. الهللاَُّهيَّ ِإِنِِّ َأُع ُذ ِبَك ِمْن وْعثَاِء ال

 رواه مَهللاي.« آُِب َن اَتئِب َن َعاِبُدون ِلَربَِِّنا َحاِمُدوَن » وِإذا رَجَن قَاُِنَّ وزاد فِيهنَّ  « 
بفتِح ال اِو وإوِّان الع ني اِهمهللا ة ونلث اِء اِثهللاث ة « والَ ْعثاُء » ُمِطيِقنَي.«  ُمقرِِننَي » مع  

«  َواِنَقهللاَ  بُ » ْن ُح  زٍن و    ه. ِنِ  دِِّ  وه  ي  تَ َغي ص  ُر ال  نَّفه ِم  « الِّآب  ة » ونِ  د  َوه  ي  الشِّ  دَّة. و 
 اِْرِجنُ 
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طوى: دةمَى ثَيغةمبةرَى سودَى  ةرى سودَى ذ هةردوويان رازى بيتو ذ ئينب عوم
()  :اهلل ل حَي رتا سو سويار دبوو و دظيا بو وةغةرةكَى دةركةظيت سَى جاران دطوى

ك و ثاقذى ذ هةمى كَيماسييان بو وى سودايى، ئةوَى ئةظة بو مة ثا ، ثاشى دطوى:اررب
و ئةم هةر دَى ب بال سودايَى سوظةة   ،سةر نةرمكريس، و مة ب سو ئةظ شيانة نةبوون

، يا سودَى ئةم د ظَى وةغةرا سودا داسوازا باشى و ثارَيزكاريَى ذ تةة دكةةيس و ذ   زظِريس
كارَى يَى تو ثَى رازى، يا سودَى ظَى وةغةرا مة ل سةر مة سظك بكة، و دويراتيا وَى بو 
مة بطةهينة ئَيك و نَيزيك بكة، يا سةودَى تةو هةةظاَ د وةغةرَيةدا و تةوى جهةَى ث ةت        

يا سودَى ئةز سو ب تةة دثةارَيزم ذ زةمحةةتا وةغةةرَى و دميةةنَى      راستبوونَى د مالَيدا، 
دلئَيش و زظِرينا سراب د مال و كةس و كار و زارؤكاندا. و دةمَى دزظرى ذى هةر ئةظة 

 حةمةدا ََ زَيةدة دكةر: ئةةم زظةِريس و تةوبةةداريس و سةودَى ثةرَيسةني و        ئةظة دطوى و 
 .سودايَى سو ب تنَى دكةيس.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وع  ن عب  د اَّللَّ  -973  ب  ن و  ْرِجه ري  ي اَّللَّ عن    ق  ال  ك  ان رو   ل اَّللَِّ 
َقهللاَ  ِب  واْل  ْ ِر بْع  د الَِّ  ْ ِن  ودْع   ِة اِْظهللاُ   ِم.  وَو  هللاَّي ِإذا و  افر َُ َتع   َّذ ِم  ن وْعث  اِء الَف   َِر  وكآب  ِة اُِن ْ

 وو ِء اِْنَظر ا اَْهِل واَِال. رواه مَهللاي.
اْل ْ ِر بْع  َد الِّ ْ ِن  نلن  ن  وك ذا رواه الرتم ذي  والنَ  ائي  هِّ ذا ه   ا ّ حيح مَ هللاي  

ِنل  راِء  وِكالُا  ا ل  ُ  وْج  ٌ . ق  ال العهللام  اُء  ومعن  اه نلن   ِن وال  راِء « الِّ  ْ ُر » ق  ال الرتم  ذي  ُو  روي 
  ُِ َذٌة ِم   ْن تِّْ   ِ ُر عيع   اا  الرصُج    ُع ِم   ن االْو   تقاَمِة َأِو ال   زِِّايدة ِإَل ال   ن َّْقِص. ق   ال ا  ورواُ   ُة ال   رَّاِء م   ْأ

ِا »الِعمام   ِة  وُه   َ  َلفصَه   ا وْعُعه   ا  ورواُ   ُة الن    ن ِم   َن الَِّ   ْ ن  مْص   َدُر  إذا ُوج   د « ك   اَن ُُِّ    ُن َك    
.  واْوَتقرَّ

 ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()و ذ عةبةةدول يَى كةةورَى سةرجسةةى 
ظة و ذ ثاشة وةغةةرَى و دميةةنَى دلئةَيش    ذ زةمحةةتا   دثاراسةت وةغةةر كربةا سةو     ئةطةر

 زظِرينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَى
ث تى راستةِرَييى و سوراطريَى و ذ دوعا ستةملَيكرى و ذ زظِرينا سراب د كةس و كار و 

 ماليدا.
وع  ن عهللِا  يِِّ ب  ن ربيع  ة ق  ال  َش  هْدُو عهللا  يَّ ب  ن أيب طال  ب َري  ي اَّللَّ عن  ُ  ُأِتَ ِبدابَّ  ٍة  -974

َْ  ي  اَّللَِّ  فهللَامَّ  ا اْو  تَ َ ى عهللا    َظْهره  ا ق  ال  اْْلم  ُد َّللَِّ لِيَ رَْكبَ َه  ا  َفهللام  ا وَي  ن رِْجهللاَ  ُ  ا الرِِّك  اِب ق  ال  ِب
َِّ إَل ربَِِّنا ُِْنقهللِاُب َن  ُثَّ قال  اْلْمُد َّللَِّ ثَ الَث م رَّاوٍ    ُثَّ الذي َوخََّر لََنا هذا  وما ُكنَّا َلُ  ُمْقرننَي  وإ

َِ ي فَ اْغِفْر ِل ِإنَّ   ال ُْغِف ُر ال ذصنُ ب قال  اَّللَّ َأْكرُب َثالَث مرَّاٍو  ُثَّ ق ال  ُو ْبحاَنَك ِإِنِِّ  ظهللََاْم ُ  نَ ْف
َّ هللاِّ  عُ  ِإالَّ أَْنَ   ُثَّ يِحك  َفِقيل  اي أِمري اُِْؤِمننَي  ِمْن َأيِّ َشيٍء َيِحَِّْ    قال  رأَُُ  النَُّّ 

ِإنَّ » َشيء يحَِّْ    قال   َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َفعل َكما فعهللْاُ   ُثَّ َيِحَك فقهللاُ   اي رو ل اَّللَِّ ِمْن َأيِِّ 
رواه «. رَبَّك ُوْبحانَُ  َُ ْعجب ِمْن َعْبده إذا قال  اْغِفِر ِل ذنُ يب  َُ ْعهللَاُي أَنَُّ  ال ُْغِفُر ال ذَّنُ َب غَ رْيِي 
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أب    داود  والرتم  ذي وق  ال  ح  دٌُ  حَ  ٌن  وا بع  ض النَ  ْ  حَ  ٌن ّ  حيٌح. وه  ذا لف  ظ َأيب 
  داود.

رةبيعةى طوى: مس عةلييَى كورَى ئةبى تالبى ديت دةوارةك بو و ذ عةلييَى كورَى 
ََ سويار بيت، ظَيؤا دةمَى ثَى سو هاظَيتية ركَيبَى طوى: ) ( ب هاريكارى و بسم اهللئينا دا 
بو وى سودايى، ئةوَى  ناظَى سودَي، و دةمَى ل سةر ث تَى راستياى، طوى: حةمد و شوكر

و ئةةم هةةر دَى ب بةال     ،ئةةظ شةيانة نةةبوون    ئةظة بو مة سةرنةرمكريس، و مةة ب سةو  
، سةَى جةاران،   سودايي بو ( حةمد و شوكرايمد هلل، ثاشى طوى: )سودايَى سوظة زظِريس

سَى جاران، ثاشى طوى: ئةز تة ذ هةمى كَيماسييان سودَي مةزنرتة  )اهلل اررب(ثاشى طوى: 
تى كةةس طونةةهان   ثاك و ثاقذ دكةم مس ستةم ل سو كر، طونةهَيت مس ذَى ببة ب راس

ذَى نابةى تو نةبى، ثاشى كرة كةنى، طوتيَن: يا مريَى موسلمانان، تة ب ض كةرة كةةنى؟   
كر يا مس كرى، ثاشى كرة كةنى، مس طوتَي: تة ب ض ئةوديت  ()مس ثَيغةمبةر  طوى:

 يَي ثاك ذ هةمى كَيماسيان كرة كةنى يا ثَيغةمبةرَى سودَي؟ طوى: ب راستى سودايَى تة
رازيية دةمَى دبَيذيت: طونةهَيت مس ذَى ببة، و ئةو دزانيت ب راستى يَي يَى سو بةندة ذ

 ذبلى مس كةس نينة طونةهان ذَى ببةى.
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  والنهي عن املبالغة برفع الصوت بالتكبري وحنوه

دكةظيت و ييَت وةكى وان  ياريَظينطى دةمىَ ب سةر ريَكيَت ضيابابةتىَ خودىَ مةزنكرنا 
و ثاك و ثاقذكرنا خودىَ دةمىَ دهيَتة خوارىَ د نهاالندا و ييَت وةكى وان، و 

 ذ زيَدة بلندكرنا دةنطى ب تةكبريان و ييَت وةكى وانثاشظةليَدان 

َِ َكب َّ   رْ  -975 َِ  وِإذا نَ َزْلنَ   ا و   بَّْحنا. رواه ع   ن ج   ابٍر ري   ي اَّللَّ عن   ُ  ق   ال  ُكنَّ   ا ِإذا ّ   ِعْد
 البخاري. 

ئةم  ئةطةرو  اهلل أررببوويس مة دطوى: دطوى: دةمَى ئةم بلند ()ذ جابرى 
 .سبحاع اهللنزم دبوويس مة دطوى: 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي وجُي ُشُ  ِإذا  -976 وعن ابن ُعمر ريي اَّللَّ عنهما قال  كاَن النُّص 
 عهللَاُ ا الث ََّنااَي َكب َُّروا  َوإذا َهبُط ا َوبَّح ا. رواه أب  داود نوناد ّحيح. 
 () ثَيغةمبةردةمَى و ذ ئينب عومةرى، سودَى ذ هةردوويان رازى بيت طوى: 

، و اهلل ارارب و لةشكةرَى وى ب سةر رَيكَيت ضيايان سةردكةفنت تةكبري دكرن و دطوتس: 
 .سبحاع اهللَى سودَى ذ كَيماسيان ثاك دكرن دطوتس: سواردةمَى دهاتنة 
ِِّ َأو الُعْمَرِة ُكهللاَّما َأوْ  -977 َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي إذا قَ َفل ِمَن اْل ل وعنُ  قال  كاَن النَُّّص 

ال إل   إالَّ اَّللَّ َوْح َدُه ال َش رَُِك لَ ُ   لَ ُ  اِهللُْا ك ولَ ُ  اْلْم ُد  » َعهللا  ثَِنيٍَّة َأْو َفْدَفد َكربَّ َثالاا  ُثَّ ق ال  
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َوُه  عهللا  كلِّ َشيٍء َقِدٌُر. آُُِب َن اَتئُِب َن عاِبُدوَن واِجُدوَن ِلَربَِِّنا َحاِمُدوَن. ّدَ  اَّللَّ َوْعدُه  َوَنصر 
ََحَزاَب وْحَده ع  متفٌق عهللاي .« ْبده  َوَهَزَم ا

ه     بف   تح الف   اَءُن بينهم   ا داٌل مهمهللا   ٌة « َفْدفَ   د » َأي  اْرتَ َف   َن  وق ل   ُ   « َأْوَل » قْ ل   ُ   
رى وه    ُرُه دال أُِ ِِ   «.الَغهللايُظ اُِْرَتِفن ِمَن اَْرِ » واِكَنٌة  وآ

ذ حةجَى يان ذ عومرَى دزظِرى هةةرطاظا ب   () ثَيغةمبةر دةمَىذ وى، طوى: 
كةتبا سَى جاران دطوى: سةر سةر رَيكةكا ضياى سةركةتبا يان ب سةر طركةكَى ئةردى 

، ثاشى دطوى: ب راستى ضو ثةرستى يَيت راست و دورست نينس سودَى ب تنَى اهلل اررب
حةمةد بةو   نةبيت و يَى بَى شريك و بَى هةظالة و هةمى مولك و سةروةرى و ثةسةس و  

وينة و ئةو ل سةر هةمى ت تان يَى سودان شيانة ئةم زظِريس و تةوبةةداريس و سةودَى   
 و شوكرا سودايَى سو ب تنَى دكةيس.و سوجدة بةريس ثةرَيسني 

ِِّ أو الُعْمرِة. َََّرااي َأو اْل   وا رواٍُة َِهللاي  ِإذا قَ َفل ِمَن اْلُي ِي أو ال
موسلميدا: دةمَى ذ لةشكةريَى يان ذ سرييان يان ذ حةةجَى يةان ذ    ظةطَيرةكاو د 

 عومرَى دزظِرى.
ُ عن  ُ  َأنَّ رج  الا ق  ال  اي رو   ل اَّللَّ  إِن ُأرُِ  ُد َأن ُأو  اِفر  -978 وع  ن َأيب ُهُر  رَة ري  ي اَّللَّ

ِِن  قال   ِّ الهللاَّه يَّ اطْ ِ  » الرُج ُل ق ال  َعهللَاْيَك بِتق ى اَّللَِّ  َوالتَِّّبري َعهللا  كلِّ َش رٍر فَ هللَامَّ ا وِلَّ » فََأْو
ََّفر   رواه الرتمذي وقال  حدُ  حَن. « لُ  البُ ْعَد  َوَه ِِّْن َعهللايِ  ال
طوى: يةا ثَيغةمبةةرَى سةودَى مةس      طوى: زةالمةكى ()و ذ ئةبى هورةيرة 

دظَيت بضمة وةغةرَى شريةتان ل مس بكة، طوى: ه ةيارى تةةقوا سودَيبةة، و تةةكبريا ل     
طوى: ياسودَى دويراتيَى بو نَيزيك بكة،  َى بلند، ظَيؤا دةمَى زةالم ضوىكسةر هةر جهة

 و وةغةرَى ل سةر سظك بكة.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  -979 ََشَعريِّ ريي اَّللَّ عن  قال  كنَّا َمن الن ُّ  وعن َأيب م و  ا

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  ا َو  َفٍر  فِّنَّ  ا إذا َأش  َرفْ َنا عهللا    واٍد َههللاَّهللانَ  ا وَكب َّ  ْرَِ وَ  اْرتَ َفع  ْ  أَّ  َ اتنا فق  اَل الن  ُّ 
يٌن » وَوهللاَّي   َّيَّ َوال َغائِباا. إنَُّ  َمعُِّْي  إنَُّ  عَِ ِّي فَإنَِّّي ال َتدع َن َأ َِ اي أَُ صَها الناس اْربَ ُع ا َعهللا  أَنْ ُف
ٌب   متفٌق عهللاي . « َقُر

ِّي.بفتِح الباِء اِ حدِة َأْي  اْرفق ا وَ « اْربُع ا »  َِ   نْ ُف
طوى: ئةم وةغةرةكَى دطةل ثَيغةمبةةرى   ()و ذ ئةبى موسايَى ئةشعةرى 

و مة  الاله اال اهللهنداس نهالةكَى كةتبايس، مة دطوى: سةر ئةم ب  دةمَي، ()بوويس 
طةَ سةلكى طوى:  ()، و دةنطَيت مة د بلند بوون، ئينا ثَيغةمبةرى اهلل اكربدطوى: 

هويس نة طازى ئَيكَى كةر دكةن نة ئَيكَى نة يَى بةرهةظ ب راستى دلوظانيَى ب سو ببةن، 
 ئةو يَى دطةل هةوة، ب راستى ئةو يَى طوهدَير و نَيزيكة.
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 بابةتىَ باشدانانا دوعاكرنىَ د وةغةريَدا

عن َأيب ُهَرُْ َرَة َريَي عُ عنُ  قاَل  قاَل  رو ُل ع ّهللا  ع عهللاي  ووهللاي  ))َثالُث  -980
ََ  اِفِر  َوَدْع  َ ُة الَ الِ  ِد َعهللا    َول  ِدِه((  َْ  تَجاَنٌو ال َش  كَّ ِف  يهنَّ  َدْع  َ ُة اَِظهللا   ِم  َوَدْع  َ ُة اِ َدَع  َ اٍو ُم

 ه ا رواُة َأيب داود  )) عهللا  وِلِده((. رواه أب  داود والرتمذي وقال  حدُ  حَن. ولي
 يَيت سَى دوعا طوى: ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 

ل دوعايةا بةابَى    و دوعايةا رَيظينطةى و   دوعايةا سةتةملَيكرى   :طومان تَيدا نينةة  سلقةبوي
ََ سو.  و دظةطَيرا ئةبي داودى )ل سةر عةياَ( تَيدا نينة. عةيا
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 يان تشتةكيَ دى مرؤظان ترسيا كذ هندة ئةطةربابةتىَ كا دىَ ض دوعا كةت  

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ك اَن  -981 عن َأيب م و  اَش عِريِّ َري ي اَّللَّ عن ُ  َأنَّ رو  ل اَّللَِّ 
َِ  اَر َق م  اا ق  ال   َِّ إعهللاُ  َك ا     رِِهْي  ونُع   ُذ بِ  ك ِم  ْن ش  ُرِورِهْي » إذا  رواه أب    داود  « الهللاَُّه  يَّ ِإ

 والنَائي نوناد ّحيح. 
ذ  ()ثَيغةمبةةرَى سةودَى    ئةطةةر ى: طو ()ذ ئةبى موسايَى ئةشعةرى 

هندةكان ترسياباية دطوى: يا سودَى تو بةرسينطَى وان بطرة، و ئةم سو ب تة دثارَيزيس 
 ذ سرابيَيت وان.

  باب ما يقول إذا نزل منزالً -174
 دانا ئةردةكيَ ئةطةربابةتىَ كا دىَ ض بيَذيت 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -982 ُ عنه  ا قال  ْ   عْع  ُ  رو   ل اَّللَّ  َِ لَ  ة بن  ِ  حِّ  يٍي َري  ي اَّللَّ ع  ن 
ْ ُب رَّه َش ْيٌء »وَوهللاَّي ُق ُل   هللاَ َق  َْ َِ َمْن نَزَل َمنزالا ُثَّ قال  َأُع ُذ ِبَِّهللِاماو اَّللَِّ التَّامَّاِو ِمْن َشرِِّ َم ا 

 واه مَهللاي. ر « حَّتَّ ُْرحتَِل ِمْن منزِِلِ  ذلَك 
 ()طوى: مس طول ثَيغةمبةرَى سةودَى بةوو    ()ذ سةوال كضا حةكيمى 
و بَى  ئةز سو ب ثةيظَيت سودَى يَيت تةمامثاشى بَيذيت:  دطوى: هةركةسَى دانا جهةكى

كَيماسى دثارَيزم ذ سرابيا ت َى وى داى، ضو ت ت زيانَى ناطةهيننَى هةتا ذ وى جهَى سو 
 دضيت.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي إذا  -983 وعن ابن عمرو َري ي اَّللَّ عنهَم ا ق ال  ك اَن رو  ُل اَّللَِّ 
هللاَق  ُِ ُِ ريبِّ َوربص ِك اَّللَّ  َأُع   ُذ ِنَّللَِّ ِم ْن ش  رِِِّك وَش رِِّ م  ا ِفيِك وش ر م  ا َو افَ َر فََأقبَ  َل الهللاَّْي ُل ق  ال  اَي َأْر

نَّللَِّ ِم ْن َش رِِّ َأو ٍد َوَأْو  ٍد  وِم َن اْليَّ ِة والعق رِب  َوِم ْن َو اِكِن فيِك  وَشرِِّ ما ُ ِدبص عهللاي ِك  وَأع  ذ 
 رواه أب  داود. « البهللَاِد  وِمْن واِلٍد وما َوَلد 
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ََو   ُد »  ُه  ُي اْل  نص الَّ  ِذَُن ه  ْي ُو  َِّّان «  وَو  اِكن البهللا  ِد » الشَّ  خص  ق  ال اْلَطَّ  ايب  « وا
ِِ مَ  ََْر . قال  والبهللاد ِمَن ا ِِ ْ َُِّْن ِفي ِ  بِنَ اء َوَمن ازُل ق ال  وْحَتِم ُل اَْر َْ ا كان مْأوى اْلَيَ اِن وإْن 

 الشََّياِطنُي.«  وما ولد » ِإبهللِايُه «  ِنل اِلِد » َأنَّ اِراد 
ثَيغةمبةةرَى سةةودَى   طةةوى: رازى بيةت سةةودَى ذ هةةردوويان   و ذ ئةينب عومةةرى  

() وةغةركربا و شةةظ هاتبةا دطةوى: يةا عةةردؤ سةودانَى مةس و سةودانَى تةة           ئةطةر
سودَيية، ئةز سو ب سودَى دثارَيزم ذ سرابيا تة و ذ سرابيا د تةدا، و ذ سرابيا د تةدا 
هاتية ضَيكرن و ذ سرابيا هةر ت تَى ل سةر تة دلظلظيت و ئةز سو ب سودَى دثارَيزم ذ 

و دويث كى و ذ جانةوةرَيت ظى جهى و ذ شةيتانى سرابيا شَيرى و هةالمةتى و ذ مارى 
 و دويندةها وى.

 
 
 

 
  الرجوع إىل أهله إذا قضى حاجتهر باب استحباب تعجيل املساف -175

 ئةطةربابةتىَ باشدانانا لةزكرنا ريَظينطى ل زظرِينىَ بؤ دةف ماال خؤ 
 هةوجةييا خؤ قةتاند

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -984 ََّ َفُر » عن َأيب ُهَرُْ َرَة ريَي اَّللَّ عن ُ  َأنَّ رو  ل اَّللَِّ  ال
ِقْطع  ٌة ِم  ن الع  َذاِب  َيْنَ  ُن َأح  دَكي َطعاَم  ُ   وَش  َرابَُ  َونَ ْ َم  ُ   ف  إذا َقَب    َأَح  دُُكْي نَ ْهَمتَ  ُ  ِم  ْن َو  َفرِِه  

 َمْقُص دُه. «  نَ ْهَمتُ  » ٌق عهللاي . متف« فَ هللْايُ َعجِّل إَل َأْههللِاِ  
طةةوى: وةغةةةر  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()و ذ ئةةةبى هةةورةيرة 
نا وى و نظسةةتنا وى سوارنةةا وى و ظةةة سوارئَيةةك ذ هةةةوة ذ   ثارضةةةكةيةكة ذ ئيزايةةي، 

قةتاند ب  لةزَى بكةى ذ وةغةرا سو  ذ هةوة هةوجةيا سو  ىئَيك ئةطةرظةدكةى، ظَيؤا 
 دةس ماال سو. ب زظريتة
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 بابةتىَ باشدانانا زظرِينا ماال خؤ ب رؤذ و نةباشيا زظرِينىَ ب شةظ بىَ هةوجةيى
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   -985  إذا َأط  الَ » ع  ن ج  ابٍر ري  ي اَّللَّ عن  ُ  َأنَّ رو   َل اَّللَِّ 

 «.َأحدُكْي الَغْيبَة َفال ُْطُرقنَّ َأْههللَاُ  لَْيالا 
ذ هةةوة   ىئَيك ئةطةرطوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ جابرى 

 سو.)ذنا( شةظ نةهَيتة دةس ماال  نةهاتنا سو درَيذكر ب  ب
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َ   َأْن ُْطُرَ     الرَُّجُل َأْههللَاُ  لَْيالا. متفٌق عهللاي .وا رواٍُة َأنَّ رو ل اَّللَّ 
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َيتةة دةس  هنةهيا كرى زةالم ب ةةظ ب  (): ثَيغةمبةرَى سودَى ظةطَيرةكَيداو د 
 ذنا سو.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي وو  هللاََّي ال  -986 وع  ن أن  ٍه ري  ي اَّللَّ عن  ُ  ق  ال  ك  اَن رو   ُل اَّللَّ 
 ْدوةا َأْو عِشيَّةا. متفٌق عهللاي .ُطُرُ  َأْههللَاُ  لَْيالا  وكان أيَْتِيهْي غُ 

  اَِِجيُء ا الهللاَّْيِل.«  الطصُروُ  » 
ب شةظ نةدهاتة دةس ماال  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى ()و ذ جابرى 

 سو و ئةو سةرَى رؤذَى يان دومياهيكا رؤذَى دهاتة ماال سو.
 

  باب ما يقوله إذا رجع وإذا رأى بلدته -177
 زظرِيظة جهىَ خؤ ئةطةربابةتىَ كا دىَ ض بيَذيت 

( ا نب تِّب  ري اَِ  افر إذا  977في    ح  دُ  اب  ن عم  ر الَ  ابق ) انظ  ر اْل  دُ  رق  ي 
 ّعد الثنااي .

( د بابةةتَى  977حةديسا ئينب عومةرى يا بورى ل سةرى )بنَيرة حةديسا ذمارة: 
 ب سةر رَيكَيت ضيا سةركةفت. ئةطةرتةكبريا رَيظينطى 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َحَّتَّ إذا ُكنَّا  -987 ُ عنُ  قال  َأقْ بَ هللْاَنا َمَن النَُِّّّ  وعن أَنٍه َريي اَّللَّ
فهللا ْي ُ زْل ُق  ُل ذل ك ح َّتَّ قَ ِدْمَنا « آُُِب َن  اَتئِبُ  َن  َعابِ دوَن  ِلَربِِّنَ ا َحاِم ُدوَن » ِبَظْهِر اَِِدَُنِة قال  

 رواه مَهللاي. « اِدُنةَ 
زظةِريس هةةتا ئةةم     ()طةوى: ئةةم دطةةل ثَيغةمبةةرى      ()و ذ ئةنةسى 

َيظة، طوى: ئةم زظِريس و تةوبةةداريس و سةودَى ثةرَيسةني و    ة يمةدين بةرامبةرهاتينة 
و بةةردةوام ئةظةة دطةوى هةةتا ئةةم طةه ةتينة نةاظ         شوكرا سودايَى سو ب تنَى دكةةيس 

 .مةدينةيَي
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خؤ و كرنا ماال مزطةفتا نيَزيكى ضونا بابةتىَ باشدانانا دةستثيَكرنا يىَ هاتى ب 
 عةتانادوو رك

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ك  اَن إذا  -988 ع ن كع  ب ب  ِن مال ٍك ري  ي اَّللَّ عن  ُ  َأن رو   َل اَّللَِّ 
 َْ َِ  ِجِد َفركن ِفيِ  رَْكعتَ نْيِ. متفٌق عهللاي . َقِدَم ِمْن َوفٍر َبدَأ ن

ذ  ()ثَيغةمبةةرَى سةودَى    ئةطةةر طةوى:   ()و ذ كةعبَى كةورَى مةالكى   
و دوو  )ل دةسةةتثَيكَي د ضةةو مزطةةةفيَت(  وةغةةةرةكَى زظِريبةةا دةسةةت ب مزطةةةفتَى دكةةر 

 دكرن. ركاعةى
 

  باب حتريم سفر املرأة وحدها -179
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 تينَبابةتىَ حةراميا وةغةرا ذنىَ ب 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -989 ال ْحَِلص » عن َأيب ُهَرَُرَة ريي اَّللَّ عنُ  قَاَل  قَاَل َرُو ُل اَّللَِّ 

َها  هللَاٍة إالَّ َمَن ِذي ُْمرٍم عهللاي ْ ريََة َُ ْ ٍم َولَي ْ َِ اِفُر َم ََ ِر ُت ِِ  متفٌق عهللاي . « الْمَرَأة تُ ْؤِمُن نَّللَِّ َوالَي ِم ار
طوى: نةدورستة بو  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()يرة ذ ئةبى هورة

ذنةكَى بةاوةرى ب سةودَى و رؤذا قيامةةتَى هةةبيت قوناغةا شةةظةك و رؤذةكةَى ب تنةَى         
وةغةرَى بكةى ذ بلى كو دطةل مةحرةمةكَى سو بيت. )مةحرةم ئةوة يَى حةرام بيةت  

 شوى ثَى بكةى وةكى بابَى و برا و برازا و...هتد(.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ُق  ُل  -990 ال » وعن ابِن عباٍس ريي اَّللَّ عنهما أن   ع ن الن ُّ 

اِفُر اِْرَأُة ِإالَّ مَن ِذي ُْمرٍم  ََ فقال َلُ  رَُجٌل  اي رو َل « خهللُا نَّ رَُجٌل نْمرأٍة ِإال وَمَعَها ُذو ُْمرٍم  وال ُت
َِرجْ  حاجَّةا  وإِ  َِّ من اْمرأَِتَك »ِنِِّ اْكُتِتْبُ  ا َغْزوِة َكَذا وَكَذا   قال  اَّللَِّ إنَّ اْمرأِت  « اْنطهللِا ْق َفُح

 متفٌق عهللاي . 
 ()وى طول ثَيغةمبةرى بوو  رازى بيتذ ئينب عةبباسى، سودَى ذ هةردوويان 

دطوى: ضو زةالم ب تنَى نةميننة دطةل ضو ذنان ذ بلى كو مةحرةمةك دطةل بيت، و ذن 
: يةا ثَيغةمبةةرَى   َيطةوت  كو مةحرةمةةك دطةةل بيةت، زةالمةةكى     ذ بلىوةغةرَى نةكةى 

سودَي، ب راستى ذنا مس يا دةركةفتى حةجَى بكةى، و مس سو بو سةزا هة وسةزا هة 
 ؟ طوى: هةرة حةجَى دطةل ذنا سو بكة.)بةرهةظكرى( يَى نظيسى
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  كتاب الفضائل
 كتَيبا خَيران - 9

 
  باب فضل قراءة القرآن -180

 بابةتىَ خيَرا خواندنا قورئانيَ
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ُق  ُل   -991 عن َأيب ُأماَمَة ريي اَّللَّ عنُ  قال  ِععُ  رو  َل اَّللَِّ 

ّْحاِبِ  »   رواه مَهللاي. « اقْ َرُؤا الُقْرآَن فِإنَُّ  أيَِْت َُ ْ م القيامِة َشِفيعاا َ
دطوى:  ()طوى: مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو  ()ذ ئةبى ئومامةى 

 سودانَى سو كةى. ذرؤذا قيامةتَى هَيت بةِرةظانيَى دَى قورئانَى خبوينس، ب راستى ئةو 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -992 وَع  ن الن َّ   َّاِس ب  ِن َعع  اَن ري  َي اَّللَّ عن  ُ  ق  ال  ِعع  ُ  رو   ل اَّللَِّ 
نَيا َتقُدمُ  و رة البَقَرِة »وَوهللاَّي ُق ُل   ُُ ْؤت  ُْ َم الِقيامِة نْلُقْرآِن َوَأْههللِاِ  الِذُن كانُ ا ُْعَمهللُا َن ِبِ  ا الدص

 رواه مَهللاي. « ّاِحِبِهَما  َوآل ِعمَراَن  حتَاجَّاِن َعنْ 
طوى: مةس طةول ثَيغةمبةةرَى سةودَى بةوو       ()و ذ نةواسَى كورَى سةمعانى 

()  :رؤذا قيامةتَى قورئانَى و سودانَيت وَى يَيت د دنيايَيدا كار ثَى دكر دَى دَى دطوى
ثَيش سةودانَى  ذ ثَي يا وى دهَيس، طوفت و طويَى ل ئينس، سورةتا بةقةرة و ئاليعومران 

 سوظة دكةن.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -993 وعن عثماَن بن عفاَن ريَي اَّللَّ عنُ  قال  قاَل رو  ُل اَّللَِّ 

 َِريُكي َمْن تَ َعهللاََّي الُقْرآَن َوعهللاَّمُ  رواه البخاري. » 
طةوى:   ()طوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى    ()و ذ عومسانَى كورَى عةففانى 

)ني ةا سةةلكى    دكةةى قورئةانَى   ىَيرى قورئانَى بووى و فَيرباشرتينَى هةوة، ئةوة يَى ف
 .ددةى(

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -994 الَِّذي » وعن عائشة ريي اَّللَّ عنها قالْ   قال رو ُل اَّللَِّ 
تَ تَ ْعتَ  ُن ِفي  ِ  َوُه    عهللاي  ِ   ََّ  َفرِة الِّ  َراِم ال  ربرَِة  وال  ذي ُق  َرأُ الُق  ْرآَن ُو َُق  َرأُ الُق  ْرآَن َوُه    م  اِهٌر بِ  ِ  م  َن ال

 متفٌق عهللاي . « َشا   ل  أْجران 
طةةوى: يةةَى قورئةةانَى  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()عائي ةةايَى و ذ 

دسوينيت و ئةو تَيةدا يةَى شةارةزا يةَى دطةةل ملياكةةتَيت قةةدرطران و طوهةدارة، و يةَى          
قورئانَى دسوينيت تَيدا ئاسَى دبيت و سواندن ل سةر وى يةاطران بيةت، دوو سَيةر بةو     

 وينة.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وع  ن َأيب م و    اَْش  عريِّ ري  ي اَّللَّ  -995  عن  ُ  ق  ال  ق  ال رو   ُل اَّللَِّ 

مثَ  ُل اِ  ؤمِن الَّ  ِذي ُْق  َرأُ الق  رآَن مث  ُل اَُتْ ُرجَّ  ِة  رْحَه  ا طَيِِّ  ٌب وَطعُمَه  ا حهللْا  ٌ   ومثَ  ُل اِ  ؤمِن » وَو  هللاَّي  
 ُِ َناِفق الذي َُ ْقَرأُ القْرآَن َكمَثِل الَّذي ال َُ ْقَرأُ الُقْرآَن َكمَثِل التَّمرِة  ال رُِح َِا وطْعُمَها حهللْاٌ   ومَثُل ا
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َِ ا رِ  ُ ٌح الرِِّْحانَِة  ِرْحها طَيٌِّب وَطْعُمَها مرص  وَمَثُل اَُِناِفِق الذي ال َُ ْقَرأُ القرآَن َكَمثِل اْلَْنظهللاَ ِة  لَ ْيَه 
 متفٌق عهللاي . « َوَطعُمَها ُمر  

طةوى:   ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()و ذ ئةبى موسايَى ئةشعةرى 
ة و تاما وَى سوشمةتةال سودان باوةرَى قورئانَى دسوينيت وةكى نارىَيية بَيهنا وَى يا 

ة، و مةتةال سودان باوةرَى قورئانَى نةسوينيت، وةكى قةسثَيية، بةَيهس نينةة و   سوشيا 
ة، و مةتةال دوو رويَى قورئانَى دسوينيت وةكى رحانَيية بَيهنةا وَى يةا   سوشتاما وَى يا 

لكَيية نة ةتاما وَى يا تةحلة و مةتةال دوو رويَى قورئانَى نةسوينيت وةكى زةرد ة وسوش
 بَيهس هةية و تاما وَى ذى يا تةحلة.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -996 ِإنَّ » وعن عمَر بن اْلط اِب ري ي اَّللَّ عن ُ  َأنَّ النَّ َُّّ 
َبُن بِ  ن اَّللَّ ُرَفُن ِ َذا الِّتاب َأق اماا ُو ُر َِ  رواه مَهللاي. « ِ  آ

طوى: ب راستى  () طوى: ثَيغةمبةرى ()و ذ عومةرَى كورَى سةتتابى 
 ثَى نزمكةى. قورئانَى بلندكةى و هندةكَيت دى سودَى دَى هندةكان ب ظَى

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي ق ال   -997 ََ َد » وعِن ابن عمر ريي اَّللَّ عنهما عن النَُِّّّ  ال َح
َء الن ََّه اِر  َورُج ٌل آاَتُه اَّللَّ م اال  إالص  َِ ا اثنَ تَ نْي  رُج ٌل آاَتُه اَّللَّ الُق رآَن  فه َ  ُق  ُم بِ ِ  آَِء الهللاَّي ِل وآ

َء النهاِر  َِ َء الهللاَّْيِل َوآ َِ ََّاعاُو.«  وارُِء »  متفٌق عهللاي .« فُه  ُُ ْنِفقُ  آ   ال
طةوى:   ()ذ ثَيغةمبةةرى   رازى بيةت و ذ ئينب عومةرى، سودَى ذ هةردوويان 

تاندا نةبيت، )زانا دبَيذن دوو رةنطَيت حةسويديَى سةسلةحةسويدى نةيادورستة د دوو 
يا غةيرى تة نةمينيت، ئةظة يا سوشيَيت هةيس يا راست، ئةو ذى ئةظةية: تو حةزكةى 

ى سوشحةرامة ل سةر بوضونا هةمى زانايان، و يادى يا مةجازيية، تو حةز بكةى ئةو 
ا حةديسَى ئةظ رةنطةية( مةرةميا وى هةر مبينيت و نةضيت و سوشيتة تة ذى و بطةه

سودَى ذبةركرن و تَيطةه تنا قورئان دابييَت، و ئةو هةمى دةمَيةت شةةظَى و    مرؤظةكى
سودَى مال  سواندن و ذبةركرنَي( و زةالمةكى دةمَيت رؤذَى ب جه دئينيت )ذ كارى و

 بكةتة سَير(. ئانكودابيتَى ظَيؤا ئةو هةمى دةمَيت شةظَى و دةمَيت رؤذَى مبةزَيخيت )
وعِن الرُباء بِن َعاِزٍب ريَي اَّللَّ َعنهما قال  َكاَن رَجٌل َُ ْقَرأُ و رَة الَِّْهِ   َوِعْنَده  -998

   وجع  َل َفرُو    ُْنِف  ر ِمنه  ا. فَ هللَامَّ  ا أَّ  بح أَتَ    فَ  رٌس َمرب   ٌط ِبَش  طَنَ نْيِ فَ تَ َغشَّ  ت  َو  َحابٌَة َفَجَعهللاَ    تَ  دن
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي. َفذََكَر ل  ذلَك فقال   ََِِّّيَنُة تَ نَ زَّلْ  لهللاُقرآِن » النََُّّّ   متفٌق عهللاي .« تهللاَك ال

  بفتِح الشنِي اِعجمِة والطاء اِهمهللاة  اْْلَْبُل.« الشََّطُن » 
سورةتا  ى سودَى ذ هةردوويان رازى بيت طوى: زةالمةكىائَى كورَى عازبو ذ بةر

هنداظ بلند ل كةها دسواند، و هةسثةكَى طرَيداى ب دوو كنفاظة ل دةس بوو، عةورةك 
لَي بوية هةسثَى وى وةلَيكر ذَى برةظيت، و دةمَى  ةست ثَى كر نَيزيك بوو، و ظىبوو و د

ئةوا ديتى بو طوى، ئينا طوى: ئةو دلرةحةتى بوو  ()سثَيدة هاتة دةس ثَيغةمبةرى 
 َي.سوار)يان ملياكةى بوو( ذ بةر قورئانَى هاتبوو 



   رياض الصاحلني

 
427 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  م ْن  -999 وعن ابن مَع ٍد ريَي اَّللَّ عنُ  ق اَل  ق ال رو  ُل اَّللَِّ 
َا ال َأق ل  اْ َحرٌر  َولِِّن  أَِلٌ  حْرٌر  قرَأ حْرفاا ِمْن كتاب اَّللَِّ فهللَاُ  حََنٌة  واْلََنُة ِبعشِر َأمثَا ِِ

 رواه الرتمذي وقال  حدُ  حَن ّحيح. « والٌم حْرٌر  وِمَيٌي حْرٌر 
طوى: يَى ثيتةكا  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئينب مةسعودى 

، و ئةةز  َيس وةكةى سويةة  قورئانَى خبوينيةت سَيةرةك بةو وييةة، و هةةر سَيةرةك ب دةهة       
 : ئةليا ثيتةكة و الم ثيتةكة و ميم ثيتةكة.ثيتةكة، بةلكو املة هةوة: نابَيذم

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -1000 وعِن اب ِن عب اٍس ري َي اَّللَّ عنهم ا ق ال  ق ال رو  ُل اَّللَِّ 
رواه الرتم ذي وق ال  ح دُ  حَ ن « إنَّ الَّذي لَيه ا َجْ ِفِ  َشْيٌء ِمَن الُق رآِن كالبي ِ  اْلَ ِرِب »

 ّحيح . 
ةرَى سةودَى  طةوى: ثَيغةمبة   زى بيةت و ذ ئينب عةبباسى، سودَى ذ هةةردوويان را 

() .طوى: ئةوَى ضو ت ت ذ قورئانَى ذبةر نةبيت وةكى سانيَى هةِرفتية 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   -1001 وعن عب ِد اَّللَِّ ب ِن َعْم رو ب ن الع اِا ري ي اَّللَّ َعنهم ا ع ِن الن ُِّّ 

نْ َيا  فَإنَّ مْنزِلََتَك ِعْند ُُ َقاُل ِلصاحِب اْلُقَرآِن  اْقرْأ َواْرَتِق َورَتِِّْل َكما ُكْنَ  ت ُ » وَوهللاَّي قال   َرتُِِّل ا الدص
ِر آٍُة تَ ْقَرُؤَها  ِِ  رواه أب  داود  والرتْمذي وقال  حدُ  حَن ّحيح. « آ

و ذ عةبدول يَى كورَى عةمرَى كورَى عاسى سودَى ذهةردويان رازى بيت طةوى:  
يَى قورئان ذبةر( خبوينة و  ئانكوطوى:دَى بَيذنة سودانَى قورئانَى ) ()ثَيغةمبةرى 

ة دَي ئةةو بيةت   سةركةظة، و خبوينة هةروةكى تة د دنيايَيدا دسواند ب راستى جهَى تة 
 ئةو جهَي تو دومياهيك ئايةى لَي دسويين. 

  باب األمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان -181
 ذبريكرن بهيَتةيىَ كو بابةتىَ فةرمانكرنىَ ب ضاظدانا قورئانىَ و ترساندن ذ خةمسار

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -1002 َتعاَه ُدوا » َعْن َأيب ُم َو  رِيَي اَّللَّ عن ُ  ع ن النَّ ُِّّ 
ُ  َأَشدص تَ َفهللاصتاا ِمَن اإِلِبِل ا ُعُقهللِاها  َِ  متفق عهللاي . « هذا اْلُقرآَن فَ َ الَّذي نَ ْفُه ُُممٍَّد بِيِدِه 

طةةوى:  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()ذ ئةةةبى موسةةايَى ئةشةةعةرى 
بةةردةوام بةةس ل سةةةر سوانةةدنا قورئةةانَي، ئةةةز ب وى كةمةةة يةةَى جةةانَى موحةممةةةدى د  

َي ةرتا طرَيةداى ب   ذ حدضةيت  زويةرت   )ذبةركرنا قورئانَي دهَيتة ذبريكرن( دةستيدا ئةو
 .كنفَى سوظة

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال  وع  ِن ابْ  ِن ُعَم  َر َرِي  ي اَّللَّ  - 1003 »  عنهم  ا َأنَّ رو   َل اَّللَّ 
ََ  ََِّها  وِإْن َأْطهللَاَقَه  ا  َذَهبَ   ْ  َ  ا َمثَ  ُل ّ  اِحِب اْلُق  ْرآِن َكَمثَ  ِل اإِلبِ  ِل اُِعقَّهللاَ  ِة  ِإْن َعاَه  د َعهللاْيه  ا َأْم «  ِإَّنَّ

 متفٌق عهللاي . 
 () طةةوى: ثَيغةمبةةةرى رازى بيةت و ذ ئةينب عومةةةرى، سةودَى ذ هةةةردوويان   
ضةاظَى   ئةطةةر حَي ةرتا طرَيداييةة   مةتةالطوى: ب راستى مةتةةال قورئةان ذبةةرى وةكةى     

 .بةردا ضو ئةطةرسودايَى طرى و 
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 واالستماع هلا  حَسَن الصوتوطلب القراءة من  الصَّوت بالقرآن استحباب حتسنيباب  -182
 خواندن خواسنت ذ يىَ دةنط خؤشبابةتىَ باشدانانا دةنط خؤشكرنىَ ب قورئانىَ و 

 و طوهدانا قورئانيَ
َّهللاَّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُق ل   -1004 َعْن أيب ُهَرُْ َرَة َرِيَي عُ َعْنُ  قال  ِععُ  رو َل ِع 

ِن الصَّْ ِو َُ تَ َغ َّ ِنْلُقْرآِن جَيَْهُر ِب ِ »  ََ  متفٌق عهللاي .«  َما َأِذَن عُ ِلَشْيٍء َما َأِذَن لَِنُِّّ َح
     أي اْوَتَمَن  َوُهَ  إَشارٌَة إَل الرَِِّي  َوالُقُب ِل ".«َأِذَن عُ  »مع  

دطوى:  ()طوى: مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو  ()ذ ئةبى هورةيرة 
سودَى طوهدانا كةسَى نةكرية طوهدانا رازيبوون و قةبويلكرنَى وةكةى طوهةدانا وى بةو    

 كةى.سوشثَيغةمبةرةكَى قورئانَى خبوينيت و دةنطَى سو ب قورئانَى 
وعن أيب م و   اَْش َعِريِّ ري َي عُ عن ُ  أنَّ رو  َل ِع ّ هللا  ع عهللاي   وو هللاي  -1005  
 متفٌق عهللاي . « يُ  ِمْزَمارَاا ِمْن َمَزاِمرِي آِل َداُود َلَقْد ُأوتِ » قاَل لُ   

طوتةة وى:   ()كو ثَيغةمبةرَى سةودَى   ()و ذ ئةبى موسايَى ئةشعةرى 
 وةكى دةنطَى داوودى يَى داية تة. سوشدةنطةكَى سودَي 

َّهللاَّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق اَل ل ُ     َِ َأْو َتِمُن  » وا رواٍُة َِهللاٍي  أنَّ رو َل ِع  لَ ْ  رَأَُْ تَ ِِن َوَأ
  .«ِلِقَراَءِتَك البارَحَة 

تة ئةز دوهةى   ئةطةرطوتَي:  ()موسلميدا: ثَيغةمبةرَى سودَى  ظةطَيرةكاو د 
 ديتبام مس طوهَى سو ددا سواندنا تة.

َّ هللاَّ  -1006 ْعُ  النَّ َُّّ    عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي وَعِن اْلبَ َراِء بِن َعاِزٍب َرِيَي عُ عنهَما قاَل  عَِ
َّْ اتَا ِمْنُ . متفٌق عهللاي .  َن  ََ ْعُ  َأَحَداا َأْح  قَ َرَأ ا الِعَشاِء ِنلِتنِي والزَُّْ ُت ِن  َفَما عَِ

طةةوى: مةةس طةةول    رازى بيةةتو ذ بةةةرائَى كةةورَى عةةازبى، سةةودَى ذ هةةةردووبان    
سورةتا تني و زةيتون د نظَيذا عةي ادا سواندن، مس طول كةسَى  ()بوو  َيغةمبةرىث

 .بيترتسوشنةبووية ذ وى دةنط 
َّ  هللاَّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -1007 َوَع  ْن َأيب لَُبابَ  ة َبِش  ري ب  ِن َعْب  ِد اُِْن  ِذِر ري  َي عُ عن  ُ   أنَّ النَّ  َُّّ 

ْ َُ تَ َغنَّ ِنْلُقْرآِن فَ هللَاْيهَ » وَوهللاَّي قَاَل   َْ  رواُه أب  داود نوناٍد جيد.« ِمنَّا  َمْن 
َّْ َتُ  ِنْلُقْرآِن.«َُ تَ َغ َّ  »َوَمْعَ   ُن  َِ     ُْحْ

كةو ثَيغةمبةةرَى    ()و ذ ئةبى لوبابةى، بةشريَى كةورَى عةبةد ئةةملونزرى    
 .نة ذ مةية نةكةى سوشطوى: يَى دةنطَى سو ب قورئانَى  ()سودَى 
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َّ  هللاَّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -1008 َْ  ُع ٍد ري  َي عُ عن  ُ  ق  اَل  قَ  اَل ِل النَّ  ُّص  » َوَع  ْن ابْ  ِن َم
ِإِنِِّ ُأِحبص َأْن َأْعََعُ  »   فَ ُقهللْاُ   اَي َرُو َل ِع  َأقْ َرأُ َعهللَاْيَك َوَعهللْاَك أُْنِزَل  ! قَاَل  «اقْ َرْأ َعهللَايَّ اْلُقْرآَن 

َنا ِمْن ُكلِّ ُأمٍَّة «ِمْن َغرْيِي  اِء َحَّتَّ ِجْ ُ  إَل هذِه ارَُة  ﴿ َفَِّْيَ  ِإَذا ِج  ْ ََ " فَ َقَرْأُو َعهللَاْيِ  ُو رََة النِِّ
نَ   ا بِ   َك َعهللاَ     ه   ُؤالِء َش   ِهيَداا   ق   اَل   َْ   ُبَك ارَن » ِبَش   ِهيٍد َوِج  ْ نَ   اُه « َح فاْلتَ َف    ص ِإلَْي   ِ   فَ   ِإَذا َعي ْ

 َتْذرِفَان. متفٌق عهللاي . 
طوتة مةس: قورئةانَى بةو     () طوى: ثَيغةمبةرى ()و ذ ئينب مةسعودى 

مس خبوينة، مس طوى: يا ثَيغةمبةرَى سةودَي، ئةةز بةو تةة خبةوينم، و بةو تةة يةا هاتيةة          
ََ ببم، مس سورةتا نيسْاسوار بو سواند، هةتا ئةةز    َي؟  طوى: مس دظَيت ذ ئَيكَى دى طو

ظَيؤةا ئةةو دَى د ض كراسةدا بةس دةمةَى ئةةم بةو هةةر مللةتةةكى           طةه تيمة ظَى ئايةتَي:
و ئةةم تةة ذى ل    [دةيييَى ل سةةر وان ددةن  هثَيغةمبةرَيت وان شا ] شاهدةكى دئينني

، مس بةرَى سو دايَي، ضاظَيت وى رؤندك بةسة ظَى طاظَيطوتة مس  سةر ظان دكةينة شاهد.
 دباراندن.

 
  خمصوصةآيات وباب يف احلثِّ على سور  -183

 سؤرةت و ئايةتيَت تايبةت كبابةتىَ ثالدانا خاندنا هندة

َّ هللاِّ  عُ  -1009 عن َأيب وعيٍد رافِن بِن اُِعهللاَّ  َريَي اَّللَّ َعْن ُ  ق ال  ق ال ِل رو  ُل اَّللَّ 
جِ » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   َْ َِ َذ بي ِدي  فَ هللَامَّ ا َأال ُأَعهللاُِّمَك َأْعَظي ُو رٍة ا اْلُقْرآِن قَ ْبَل َأْن ُْتُرد ِمَن ا َِ َد   فَأ

ََُعهللاِّمنََّك َأْعَظَي ُو رٍَة ا اْلُقْرآِن   قال   َِ َأْن َْنُْرد قُ هللْاُ   اي رُو َل اَّللَِّ ِإنََّك قُ هللْاَ   اْلَْمُد َّللَِّ »َأرْد
ْبُن اَِثَاِن  َواْلُقْرآُن اْلَعِظيُي الَّذي ُأوتِيُتُ   ََّ ِِنَي ِهي ال  بخاري. رواه ال« َربِّ الَعا
 سةودىَ  طةوى: ثَيغةمبةةرىَ   ()ذ ئةبى سةعيدى، رافعَى كورَى موعةةاليى  

()         طوتة مس: ئةرَى ئةز مةزنرتيس سةورةى ذ قورئةانَى ني ةا تةة نةةدةم بةةرى تةو ذ
مزطةةةفتَى دةركةةةظى؟ دةسةةتَى مةةس طةةرى، و دةمةةَى مةةة ظيةةاى دةركةةةظني مةةس طةةوى: يةةا    
 ثَيغةمبةرَى سودَى تة طوتبوو دَى مةةزنرتيس سةورةى ذ قورئةانَى ني ةا تةة دةم؟ طةوى:      

َينةة دوبةارةكرن و   هحةةفت ئايةةتَيت هةةر د   ئةةوة   فاحتة( ئانكو) اَيْمُد للَِّه َربِّ الَ اِاَ 
 مس. ةداي اي ةقورئانا مةزن
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق اَل  -1010 وعن َأيب وعيٍد اْلُْدِريِّ ريَي اَّللَّ عن  َأنَّ رو َل اَّللَِّ 

 «. هللُاَ  الُقْرآِن والَِّذي نَ ْفَي بِيِدِه  ِإن ََّها لَتَ ْعِدُل ث ُ » ا  ُقْل ُهَ  اَّللَّ َأَحٌد  
د راسةتا   () سةودىَ  طوى: ثَيغةمبةرَى ()و ذ ئةبى سةعيدَى سودرى 

طةوى: ئةةز ب وى كةمةة يةَى جةانَى مةس د        (سةورةتا ئةيخ س   ئانكو)(دا ُقْل ُه َ  اَّللَّ َأَح دٌ )
 دةستيدا ئةو بةرامبةرى سَيكا قورئانَيية.
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َّهللاِّ  عُ    ّْحاِبِ   وا رواٍُة  َأنَّ رو َل اَّللَِّ  ََ أََُ ْعِج ُز َأَح دُُكي َأْن ُْق َرَأ » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قاَل 
هللاَ ٍة  قُ ْل »َفَش قَّ ذل َك عهللاَ ْيِهْي  وق اُل ا  أَُ صنَ ا ُُِطي ُق ذل َك اي رو  َل اَّللَّ   فق ال  « بِثُ هللُاِ  اْلُقْرآِن ا لَي ْ

ُ الصََّمُد  ثُ هللُاُ  اْلُقْرآِن    .خاريرواه الب« ُه  اَّللَّ َأَحٌد  اَّللَّ
طوتةة هةةظالَيت سةو: ئةةرَى ئَيةك ذ       (): ثَيغةمبةرَى سةودَى  ظةطَيرةكَيداو د 

يةا ب  ل سةةر وان  هةوة نةشَيت سَيكا قورئانَى د شةةظةكَيدا خبوينيةت، وان ديةت ئةظةة     
ُقْل ُه  اَّللَّ َأَحٌد  ) زمحةتة، طوتس: كى ذ مة ظَى دشَيت يا ثَيغةمبةرَى سودَي؟ ئينا طوى:

 ُ  : سَيكا قورئانَيية.(الصََّمدُ اَّللَّ
ّْ َبَح ج اَء « قَ ُل ُه َ  اَّللَّ َأح ٌد » وعْنُ  َأنَّ رَُجالا ِعن رَُجالا َُ ْقَرُأ   -1011 ُُردُِّده ا فَ هللَامَّ ا َأ

َّ هللاِّ   ِصا فَ َقاَل رو  ُل اَّللَِّ  َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َفذََكَر ذلَك َلُ  وَكاَن الرَُّجُل ُتَ َقا عُ ِإَل رو ِل اَّللَِّ 
ا لَتَ ْعِدُل ثُ هللُاَ  اْلُقْرآِن » ي  َعهللَاْيِ  وَوهللاَّ  ي بَِيِدِه  ِإ َّ َِ  رواه البخاري. « والَّذي نَ ْف

دسوانةةد و هةةةر  (قَ  ُل ُه  َ  اَّللَّ َأح  دٌ ) طةةول زةالمةةةكَى بةةوو طةةوى زةالمةةةكى و ذ وى
ََ بووى هاتةة دةس ثَيغةمبةةرَى سةودَى     و بةو طةوى    ()دوبارة دكر، و دةمَى سثَيدة 

طوى: ئةز ب وى كةمة يَى جانَى  ()هةروةكى وى كَيم ددانا، ئينا ثَيغةمبةرَى سودَى 
 مس د دةستيدا ئةو بةرامبةرى سَيكا قورئانَيية.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال ا  قُ ْل  -1012 رة ريَي اَّللَّ عنُ  َأنَّ رو  ل اَّللَِّ  وعن َأيب هُر
 رواه مَهللاي. « ن ََّها تَ ْعِدُل ثُ هللُاَ  الُقْرآِن إِ » ُهَ  اَّللَّ َأَحٌد  

ُقْل ُهَ  اَّللَّ د راستا ) () سودَى طوى: ثَيغةمبةرَى ()و ذ ئةبى هورةيرة 
 طوى: ب راستى ئةو بةرامبةرى سَيكا قورئانَيية. (سورةتا ئيخ س ئانكو)(دا َأَحدٌ 

َص  رََة   -1013 وعْن أَن ٍه ري ي اَّللَُّ عن ُ  َأنَّ رُج ال ق ال  اي رو  ل اَّللَِّ ِإِن ُأِح بص ه ِذِه ال
هللاَ  َك اْلنَّ  َة » قُ  ْل ُه  َ  اَّللَّ َأح  ٌد  ق  ال   َِ رواه الرتم  ذي وق  ال  ح  دٌُ  حَ  ن. رواه « ِإنَّ ُحبَّه  ا َأْد

 البخاري ا ّحيح  تعهللايقاا. 
طوى: يا ثَيغةمبةةرَى سةودَي: ب راسةتى     طوى: زةالمةكى ()و ذ ئةنةسى 

، طوى: ب راستى حةذَيكرنا تة بو وَى تةو  (ُقْل ُه َ  اَّللَّ َأح دٌ ) ئةز حةذ ظَى سورةتَى دكةم:
 برية بةحةشيَت.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   -1014 وع  ن ُعْقب  َة ب  ِن ع  اِمٍر َرِي  َي اَّللَّ عن  ُ  َأنَّ رو   َل اَّللَِّ 

ْ َتر » َْ ْ ُُ َر ِمثهللُاُهن َقخص   ُقْل َأُع ُذ بَربِّ الَفهللَاِق  َوُقْل َأُع ُذ ِبَربِّ النَّاسِ َأ َْ هللَاَة  «  آاَيٍو أُْنزَِلْ  َهِذِه الهللاَّي ْ
 رواه مَهللاي.

طةوى: تةو    ()طوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى    ()ذ عوقبةيَى كورَى عامرى 
ُقْل َأُع ُذ نةهاتينة دينت؟ ) َى وةكى وانسوارئايةى يَيت هاتينة  كدزانى ظَى شةظَى هندة

 .(سورةتا فةلةق و سورةتا ناس ئانكو)(. بَربِّ الَفهللَاِق َوُقْل َأُع ُذ ِبَربِّ النَّاسِ 
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َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -1015 وع  ن َأيب و  عيٍد اْلُ  ْدِريِّ َري  ي اَّللَّ عن  ُ  ق  ال  ك  اَن رو   ُل اَّللَِّ 
َِ َذ ِ ِم ا وتَ رَك م ا وَوهللاَّي َُ تَ َع َُّذ ِمَن اْلانِّ  َوَعنْيِ اإلِ  َلمَّ ا نَ َزلَتَ ا  َأ ََ ََاِن  حَّتَّ نَ َزلَ ِ  اَُِع  َذاتن  َر ْن

 ِو اُاا. رواه الرتمذي وقال حدُ  حَن. 
ب ئاوايَى  () سودَى طَوى: ثَيغةمبةرَى ()و ذ ئةبى سةعيدَى سودرى 

دطةوى: يةا سةودَى مةس ذ      ئةانكو و ضاظَى مرؤظان دثاراست ) ئةجنةب سودَى ذ سو سو، 
َي، سةوار و ضاظَى مرؤظان بثارَيزة( هةتا سورةتا فةلةةق و سةورةتا نةاس هاتينةة      ئةجنة

 َي، ئةو طرتس و يَيت دى هَي ن.سوارظَيؤا دةمَى هاتينة 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق اَل   -1016 رَة ريَي اَّللَُّ عن ُ  َأنَّ رو  َل اَّللَِّ  ِم َن » وعن َأيب هُر

رواه أب   «. الُقْرآِن ُو رٌَة َثالثُ َن آَُةا َشفعْ  ِلَرُجٍل َح َّتَّ ُغِف َر لَ ُ   وِه َي  تب اَرَك ال ِذي بِيَ ِدِه اِهللُْا ُك 
 «.َتْشَفُن » داود والرتمذي وقال  حدُ  حَن. وا رواُة أيب داود  

طةوى: ذ قورئةانَى    ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 
ا هةى سيه ئايةتةة، بةةِرةظانى بةو زةالمةةكَى كةر هةةتا طونةةهَيت وى هاتينةة         سورةتةك

 سورةتا تةبارةكة. ئانكو( تباَرَك الِذمل ِبَيِدِه اُاْلُكذَيلن، ئةو ذى: )
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   -1017 وع  ن َأيب مَ  ع ٍد الب  ْدِريِّ ري  َي اَّللَّ عن  ُ  ع  ن الن  ُِّّ 

ِر ُو رِة » ِِ هللَاٍة َكَفَتاهُ مْن قَ َرَأ نرُتَ نْيِ ِمْن آ  متفٌق عهللاي .« البَقرِة ِا لَي ْ
هللَاَة  َوِقيَل  َكَفَتاُه ِمْن ِقَياِم    الهللاَّْيِل.قيل  َكَفَتاُه اَُِِّْروَه تهللِْاَك الهللاَّي ْ

طوى: هةركةسَى دوو  ()ذ ثَيغةمبةرى  ()و ذ ئةبى مةسعودَى بةدرى 
ئايةتَيت دومياهيكا سةورةتا بةقةةرة د شةةظَيدا خبوينيةت، بةسةى وينةة )ذ ئةزيةةتا وَى        

 شةظَى يان ذ رابوونا شةظَي(.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   -1018 ال » وع  ن َأيب هُر  رَة ري  َي اَّللَّ عن  ُ  َأنَّ رو   َل اَّللَِّ 
 رواه مَهللاي. « تُ ْقرأُ ِفيِ  ُو رُة اْلبَقرِة  َمَقاِبر  ِإنَّ الشَّْيطَاَن َُ ْنِفُر ِمن اْلبْيِ  الَّذيََتَْعهللُا ا بُ ُي َتُِّْي 

طوى: مالَيةت سةو    ()بةرَى سودَى طوى: ثَيغةم ()و ذ ئةبى هورةيرة 
ََ درةظيت يا سورةتا بةقةرة تَيظة دهَيتةة   نةكةنة طوِرستان، ب راستى شةيتان ذ وَى ما

 سواندن.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -1019 وع ن ُأيَبِّ ب ِن َكْع ٍب ري ي اَّللَّ َعْن ُ  قَ اَل  ق ال رو  ُل اَّللَِّ 

آُ ٍة ِم ن كت اب اَّللَِّ مع َك َأْعظَ ُي   قُ هللْا ُ   اَّللَّ ال ِإل َ  ِإالَّ ُه   اْلَ يص اْلَقيص  ُم   اي َأن اُِنِذِر أََتْدِري َأيص »
َّْدري َوقَال    رواه مَهللاي. « لِيْهنَك اْلِعهللْاُي َأَن اُِنِذِر » َفَبرَب ا 

طةوى: يةا    ()طوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى    ()و ذ ئوبةيَى كورَى كةعبى 
اَّللَّ ) مةزنرتة؟ مس طوى:ل دةس تة كيذ ئايةى ذ قورئانَى  دزانى توئةرَي بابَى مونزرى 

بةو تةة    زانينةىَ  سةينطَى مةس دا و طةوى: سةودىَ    سةو ل   دةسةتىَ ئينا ( ال ِإلَ  ِإالَّ ُه  اْلَيص اْلَقيص مُ 
 بكةى يا بابَى مونزرى. ساناهى
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ٍِْفِظ  -1020 َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  رة ريي اَّللَّ عن  قال  وكَّهللَاِن رو ُل اَّللَِّ  وعن َأيب هُر
َّ هللاِّ   ْذتُ ُ  فُقهللا ُ   ََرفَ َعنَّ ك ِإَل رُو  ل اَّللَّ  َِ زََكاِة رمباَن  فََأاَتِن آٍو  َفجعل ْْحُث  ِمَن الطَّعام  فَأ

ّْ  بْحُ   عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  ق  ال  ِإِنِِّ ُمُ  تَ  اٌد  وعهللا  يَّ َعي  اٌل  ويب حاج  ٌة ش  دَُدٌة.  َفَخهللاَّْي  ُ  عْن  ُ   فََأ
رة  ما َفعَل َأِو ريَُك اْلبارِح َة   » فَ َقال رُو ُل اَّللَِّ ّهللاَّ  اَّللَُّ عهللَاْيِ  وآلِ  وَوهللاََّي   قُ هللْا ُ   اي « اي َأن ُهُر
« َأم  ا ِإنَّ  ُ  قَ  ْد َك  َذبك وو  يُع ُد » ْي  ُ  و  ِبيهللَاُ . فق  ال  رُو   ل اَّللَِّ َش  َِّا َحاَج  ةا وِعيَ  االا  َفرِ ْتُ  ُ   َفَخهللاَّ 

ْدتُُ . َفَجاَء ْحُث  ِمَن الطَّعاِم  فَ ُقهللاْ  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َفّر ُ   َفعرْفُ  أَنَُّ  ويُع ُد ِلَقْ ِل رُو ِل اَّللَِّ 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  ق  الَ    دْع  ِن فَ  ِإِنِِّ ُُمْت  اٌد  وعهللاَ  يَّ ِعي  اٌل ال َأُع   ُد  ََْرَفعنَّ  َك ِإَل رو   ُل اَّللَِّ 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   هللاَّي  ُ  و  ِبيهللَاُ   فَأَّ  بحُ  فَ َق  ال ِل رُو   ُل اَّللَِّ  َِ ْ  رَة  م  ا » فرِ ْتُ  ُ  َو اَي َأن ُهُر
هللاَّيُ  وِبيهللَاُ   فَ َق ال  قُ هللْاُ   اي رُو ل اَّللَِّ َشَِّا حاجةا َوِعياالا َفرِ ْ « َفعل َأِوريَُك اْلبارِحَة    َِ » ُتُ   َو
ََْرَفعنَّ ك ِإَل «. ِإنَُّ  َقْد َكَذبَك وويَ ُع ُد  ْذت ُ   فقهللا ُ    َِ ْدتُُ  الثَّالَِثَة. َفجاَء ْْحُث  ِم َن الطَّع ام  فََأ فّر

ُر َثالٍث مراو أَنََّك تَ ْزُعُي أَنََّك  ِِ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي وهذا آ ال تَ ُع ُد  ُثَّ تَ ُع ُد  فقال  رو ِل اَّللَِّ 
ْ َ  ِإَل ِفراِش َك فَ اْقرْأ آُ َة  َفُعَك اَّللَّ  َا  قهللاُ   ما ُه نَّ   ق ال  ِإذا َأُو دْعِن فَِإِنِِّ ُأعهللاُِّمَك َكهللِاماٍو ُن ْ

َخهللاَّْي  ُ  و  ِبيهللَاُ  اْلُِّرِو  يِِّ  فَِإنَّ  ُ  لَ  ن ُ  َزاَل عهللاْي  َك ِم  َن اَّللَِّ ح  اِفٌظ  وال ُْقربُ  َك ش  ْيطَاٌن ح  َّتَّ ُتْص  ِبِح  فَ 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   ّْ  بْحُ   فَق  اَل ِل رُو   ُل اَّللَِّ  فُقهللا  ُ   اي « م  ا َفع  َل َأِو  ريَُك اْلبارِح  َة   » فََأ

َفُعِن اَّللَّ  َا  َفَخهللاَّْيُ  وِبيهللَا . قال   قهللا   ق ال « َما ِهَي   » َرُو ل اَّللَِّ َزعي أَنَُّ  ُُعهللاُِّمِن َكهللِاماٍو ُن ْ
اَّللَّ ال ِإل َ  ِإالَّ ُه   اْل يص    ِإذا َأوَُْ  ِإَل ِفراِشَك فَ اقَرْأ اُ َة اْلُِّْرو يِِّ ِم ْن َأوَِّ ا َح َّتَّ َُتْ ِتَي ارُ َة  ِل

وق  ال ِل  ال َُ   َزال عهللَاْي َك ِم  َن اَّللَِّ َح  اِفٌظ  َولَ ْن ُْقربَ  َك َش  ْيطَاٌن َح َّتَّ ُتْص  ِبَح. فق  ال النَّ  ُّص  اْلَقيص  ُم 
ْ َرة »   عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َّهللاِّ  َّدقَك َوُه  َكذوٌب  تَ ْعهللَاي َمْن ُُتَاِطُب ُمْنذ َثالٍث اي َأن ُهُر َأَما ِإنَّ  َقْد 
  رواه البخاري.« َذاَك َشْيطَاٌن »قهللا   ال  قال  «   

كةارَى ثاراسةتنا    ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()و ذ ئةبى هةورةيرة  
نَى دان، مةس  سةوار زةكاتا رةمةزانَى داس مس، ئَيك هاى، دةستهاظَيتَى مستَيت سةو ل بةس   

دةس ثَيغةمبةةرَى  )تةة بةمةة(    طرى و مس طوتَي: ب سودَى ئةز دَى كارَى تة بلندكةمة 
، طوى: ب راستى ئةز يَى هةوجةمة و زارؤكَيت ب هيظيا منظة و ئةز زَيدة ()سودَى 

طوى: يةا ئةةبوو    ()ةمة، مس بةردا، سثَيدة ل مس بوو، ثَيغةمبةرَى سودَى يَى هةوج
هورةيرة ئَيخسريَى تة شظَيدى ض كر؟ مس طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى طازندا هةوجةيى و 
ََ مس ما ثَيظة مس بةردا، ئينا طوى: ب ظَى وى درةو دطةةل تةة كةر و دَى     زارؤكان كر، د

مةس زانةةى دَى هَيتةظةة ئةةز ل بةةةر     ()بةةةرَى سةودَى  زظِريتةظةة، ذبةةر طوتنةا ثَيغةم   
نَى دان، مس طرى و مس طوتَي: ب سودَى ئةز دَى سوارستيام، هاى مستَيت سو ل بس وةرا

ب راستى مس بةردة ، طوى: ()دةس ثَيغةمبةرَى سودَى  )تة بةمة( كارَى تة بلندكةمة
و جارةكةا دى   هةوجةمةة  ئةز يَى هةوجةمة و زارؤكَيت ب هيظيا منظة و ئةز زَيدة يَى

ة طوت ()مس بةردا، سثَيدة ل مس بوو، ثَيغةمبةرَى سودَى دلَي مس ما ثَيظة ، ناهَيمةظة
: يا ئةبو هورةيرة ئَيخسريَى تة شظَيدى ض كر؟ مس طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى طازندا مس

ََ مس ما ثَيظة مس بةردا، ئينا طوى: ب ظَى وى درةو دطةل تة  هةوجةيى و زارؤكان كر د
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مس زانى دَى هَيتةظة ئةز بو  ()كر و دَى زظِريتةظة، ذبةر طوتنا ثَيغةمبةرَى سودَى 
نَى دان، مس طرى و مس طوتَي: سوارستيام، هاى مستَيت سو ل بس وةجارا سَييَى ل بةر را

و ئةظةةة جةةارا  ()ب سةةودَى ئةةةز دَى كةةارَى تةةة بلندكةمةةة دةس ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى 
دزظةِرى، ئينةا طةوى: مةس بةةردة ئةةز دَى        سَييَيية تو دبَيذى ئةز نازظِرم ثاشةى هةةر تةو   

ثةيظان ني ا تة دةم سودَى مفاى ثَى بطةهينيتة تة؟ مس طوى: ئةو ضنة؟ طوى:  كهندة
بةةردةوام  دَى تو ضوية سةر جهَيت سو ئايةتا كورسى خبوينة، ب راسةتى ب ظةَى    ئةطةر

دطةل تة بيت، و ضو شةيتان نَيزيكى تة نابس هةتا سثَيدة ل تة دبيت،  ثاراستنا سودَى
: يةا ئةةبو هةورةيرة    ة مةس طوتة  ()مس بةردا، سثَيدة ل مس بوو، ثَيغةمبةةرَى سةودَى   

 كئَيخسريَى تة شظَيدى ض كر؟ مس طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى طوتة مس ئةةز دَى هنةدة  
هينيتة تة؟ مس بةردا، طوى: ئةو ضنة؟ مس ثةيظان ني ا تة دةم سودَى دَى مفاى ثَى طة

تو ضوية سةر جهَيت سو سةرَى ئايةتا كورسى خبوينة، حةتا تو  ئةطةرطوى: طوتة مس: 
بةةردةوام ثاراسةتنا   دَى و طوتةة مةس     اَّللَّ ال ِإلَ  ِإالَّ ُه   اْل يص اْلَقيص  مُ  ئايةتَى متام دكةى 

سودَى دطةل تة بيت، و ضو شةيتان نَيزيكى تةة نةابس هةةتا سةثَيدة ل تةة دبيةت، ئينةا        
طوى: راستى ب ظَى وى راستى بو تة طةوى و ئةةو يةَى درةوينةة، تةو       ()ثَيغةمبةرى 

دزانى يا ئةبو هورةيرة ئةظة ذ سَى شةظان وةرة تو دطةل كَى دئاسظى؟ مس طوى: نةسَير، 
 ةيتان بوو.طوى: ئةو ش

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي ق ال   -1021 ْرِداِء َرِيي اَّللَّ عْن  َأنَّ رُو ل اَّللَِّ  م ْن »وعن َأيب الدَّ
ِِ  ِر ُو   رِة » وا رواُ  ة  «. حِف  َظ عْش  ر آاَيٍو ِم  ْن َأوَِّل ُو   رِة اْلَِّْه     ُعص  َي م  َن ال  دَّجَّاِل  ِم  ْن آ

 رواه مَهللاي. « الِّْه 
طةةوى: يةةَى دةه  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  () ئةةىو ذ ئةةةبى دةردا

و دظةطَيرةكَيدا: ذ  ئايةتان ذ سةرَى سورةتا كةها ذبةركةى ئةو ذ دةجاَ هاتة ثاراسنت.
 دومياهيكا سورةتا كةها. 

ََّ  الم قاِع  ٌد ِعن  َد  -1022 َنم  ا ِجرْبُِ  ُل عهللاي  ِ  ال ُهم  ا قَ  اَل  بي ْ وَع  ِن ابْ  ِن عبَّ  اٍس رِي  ي اَّللَّ عن ْ
ََّ َماِء فُ تِ  َّ هللاِّ  ُع َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي عَِ َن نَِقيبا ا ِم ْن فَ ْ ِق ِ   فَ َرفَ َن رَْأَو   فَ َق اَل  ه ذا نب ِم َن ال َح النَُِّّّ 

ْ ُُ ْفَتح َقخص  ِِ ْ َُ ْنِزْل قَ خص ِإالَّ اليَ  ْ َم اليَ ْ َم  فَ نَ َزَل ِمن  َمهللاٌك فقالَ ِإالَّ اليَ ْ َم وَْ ََْر   هذا َمهللَاٌك نَ َزَل ِإَل ا
َِ  اتِيي ُو  رَِة البَ َق رةِ  ْ ُُ ْؤتَ ُهَم ا نَ ُّ  قَبهللاَ َك  فَاحت ِة الِّت اب  و َْ هللاََّي وقال  أَبِشْر بِن رَُِن ُأوتِيتَ ُهَم ا   ََ   َف

 الصَّ و.« النَِّقيض » رواه مَهللاي. « منها ِإالَّ ُأْعِطيَت  َلن َتقرَأ ٍْرٍر 
دا جليل س ظ : د دةمةكيطوى رازى بيتذ هةردوويان و ذ ئينب عةبباسى، سودَى 
ل هنةداس سةو طةول دةنطةةكى     يَى روين تى بوو،  ()ل سةر بس ل دةس ثَيغةمبةرى 

ذ عةةمسانى   هةكةة بةوو، سةةرَى سةو بلنةدكر و طةوى: ئةظةة دةرطة       ظةكرنا دةرطةهةةكى 
تَيةرا هاتةة    نةةبيت، ملياكةتةةك   كةظةكرن ئةظرؤهاتة ظةكرن و د بنريا نةهاتية  كةئةظرؤ
 كةة َى ئةظرؤسةوار  و ئةو د بنريا نةهاتيةَي، طوى: ئةظة ملياكةتةكة هاتة د ئةرديدا سوار

نةبيت، س ظ كر و طوى: مزطينى بو تةة ب دانةا دوو رؤناهيةان، نةهاتينةة دان بةو ضةو       
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ض ذَى نةاسوينى   دومياهيكا سورةتا بةقةرَي، تةو  بةران بةرى تة، فاحتا قورئانَى وثَيغةم
 سودَى ثَى نةدةتة تة. ئةطةر

 
  باب استحباب االجتماع على القراءة -184

 بابةتىَ باشدانانا كؤمبوونىَ ل سةر قورئان خواندنيَ

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -1023 وَما »وَعْن َأيب ُهَرُْ َرَة َريَي اَّللَّ َعْنُ  قَاَل  قَاَل َرُو ل اَّللَِّ 
هللُا َن كت اب اَّللَِّ اْجَتَمَن قَ ْ ٌم ا بَ ْيٍ  من  ََّ ِِّيَنة   بُي ِو اَّللَِّ َُ ت ْ َتَدارُو  نَ  بي ْ نَ ُهي  ِإالَّ نَ َزل ْ  عهللاَ يهي ال ُو

ُهْي ا ُهي اِالِئَُِّة  وذََكرُهْي اَّللَّ فِيمْن ِعنده وَغِشيَ ت ْ  رواه مَهللاي. « لرَّْ َة  َوَحفَّت ْ
 كطوى: نينة هندة ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 

كةو قورئانةة خبةوينس، و د     كةس د مالةكَيدا ذ مالَيةت سودَيةدا كةوم بةنب، كتَيبةا سةودىَ      
ئَيك خبوينيت و راوةستيت، يَى دى هةر وَى خبوينيت(  ئانكوا ئَيكدوودا خبوينس )ناظبةر
َى و دلوظةانيَى ب سةةر وانةدا    سةوار سودَى دلرةحةةتيَى ب سةةر وانةدا نةئينيتةة      ئةطةر

ئةوَيت ل سةلةكَيت زكرى ) ملياكةتَيت( و نةطريت هةمياندلوظانى وان  ئانكونةبةردةى )
دةس سةو  ل ندؤرى وان نةطرن، و سودَى دَى بةحسةَى وان ل نةك ئةةوَيت    دطةِرن( دؤرما

 كةى.
 

  باب فضل الوضوء -185
 بابةتىَ خيَرا دةستنظيَذيَ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  چ  قال ع تعاَل 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ     ٿ  ٹٹ   

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ 

چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  

 ( 6)اِائدة چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک  ک
ذ َيو هويس يَيت بَى دةستنظ ]طةَ سودان باوةران، ئةطةر هةوة ظيا رابس نظَيذَى بكةن  .

ب ون، و سةرَى سو  نضاظَيت سو و دةستَيت سو هةتا ئةني كا و ئَيدى هويس سةر [بس 
ب جةنابةى  ]ظةمالس، و ثييَيت سو هةتا طوزةكان ب ون، و ئةطةر هويس د بَى نظَيذ بس 

ل سةر وةغةرَى بس، يان ئَيك ذ هةوة ذ  سو ب ون، و ئةطةر هويس د نةساخ بس، يان [بس 
 ] نظينا ذنَي، و ئاظ ب دةست هةوة نةكةفت هاى، يان هويس ضوبنة [دةستاظَى  ]تارةتَى 

، ب ئاسةكا ثاقذ [كو تَيرا هةوة بكةى دةستنظَيذَى ثَى بطرن يان سةرَى سو ثَى ب ون 
ب ظَى فةرمانَى كو  ]ضاظ و دةستَيت سو ثَى ظةمالس، سودَى  و تةيةممومَى بكةن، و سةر

هةوة دظَيت نظَيذان بكةن يان ب هةمى  دةمَيهويس ب ئاظَى يان ب ئاسَى سو ثاقذ بكةن، 
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ََ دظَيت هةوةنة [فةرمانَيت سو  ذ  ظَيت بةرتةنطى و زةمحةتَى بو هةوة ضَيكةى، بة
طونةهان ثاقذ بكةى و سنَيكَيت سو ل سةر هةوة تةمام بكةى، دا هويس شوكرا وى 

 بكةن.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -1024 ْ   َرَة ري  َي اَّللَّ َعْن    ق  ال  ِعْع    َرُو   َل اَّللَِّ  وَع  ْن َأيب ُهُر

هللِا نَي ِم ْن آَاِر ال ي  ِء َفم ِن اْو َتطَاَع ِم ْنُِّْي َأْن ُُِطي ل ِإنَّ أُ » ُُق ل   مَّيت ُُْدَعْ َن َُ ْ َم الِقياَمِة غُ رِّاا َُمجَّ
 متفٌق عهللاي .« ُغرََّت   َفهللايفعْل 

 ()طةةوى: مةةس طةةول ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى بةةوو   ()و ذ ئةةةبى هةةورةيرة 
سةر و ضةاظ  و ئةو يَيت  طازيكرنهَينة  رؤذا قيامةتَىئوممةتا مس دَى دطوى: ب راستى 

، ظَيؤا هةركةسَى ذ هةةوة بظَيةت طةشةاتيا    شوينوارَيت دةستنظَيذَىطةش و ثَى بةلةك ذ 
 سةر و ضاظَيت سو زَيدةكةى، ب  زَيدةكةى.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُُق ل   -1025 هللِايهللاي  َِ ْع   هللُاُغ اْلهللاية ِمَن اِؤِمن » وعن  قَاَل  عَِ تَ ب ْ
هللُاُغ ال ي  ُء   رواه مَ هللاي. « َحْي  ُب ْ

ََ سةةو بةةوو    دطةةوى: ضةةةكَى بةحةشةةتَى ذ   ()و ذ وى، طةةوى: مةةس طةةول هةةةظا
 موسلمانى دَى طةهيتة جهَى دةستنظَيذ دطةهييَت.

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ   وع   ن -1026 عثم   اَن ب   ن عف   اَن ري   ي اَّللَّ عن     ق   ال  ق   ال رو    ُل اَّللَِّ 
ََ ِدِه ح َّتَّ َُتْ ُرَد ِم ْن حت ِ  َأظف ارِِه » وَوهللاَّي   طَااَيُه ِم ْن ج َِ َرَج   َِ َن ال ي  َء   ََ « مْن تَ َ يََّأ فََأْح 

 رواه مَهللاي. 
طوى: يَى  () طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى ()و ذ عومسانَى كورَى عةففانى 

ب وى، طونةةهَيت وى ذ لةشةَى وى   و بَي كَيماسي دةستنظَيذَى ب وى و راست و دورست 
 دةركةفنت هةتا ذ بس نينوكَيت وى دةردكةظس.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َُ تَ َ يَّ أُ مث َل ُوي  ئي ه ذا ُثَّ  -1027 ُُْ  رُو  َل اَّللَِّ  وعنُ  قال  رََأ
ِفهللَاةا » قال   َِ ِجِد  َْ َِ َّالتُُ  َوَمْشُيُ  ِإَل ا َم ِمْن َذنِبِ   وََكاَنْ   رواه « َمْن تَ َ يََّأ هِّذا ُغِفَر َلُ  َما تَ َقدَّ

 مَهللاي. 
ديةت دةسةةتنظَيذا سةةو وةكةةى ظةةَى   ()ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى و ذ وى، طةوى: مةةس  

دةستنظَيذا مس شوي ت ثاشى طوى: هةركةسَى هوسا دةستنظَيذا سو ب وى، طونةهَيت وى 
 يَيت بوريس هاتنة ذَيلن، و نظَيذا وى و ضونا وى بو مزطةفتَى بو زَيدةنة.

َّ هللاِّ  -1028 ِإذا »   عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال  وعن أيب هُر رَة ري ي اَّللَّ عن   َأنَّ رو  َل اَّللَِّ 
َه ا ِبعْينْي ِ  م ن اِ اِء  َِرَد ِمْن َوجِه ِ  ك لص ِِطي َ ة َنظَ ر ِإلَي ْ تَ َ يََّأ العبُد اَُِهللِاي َأِو اِْؤِمُن فَ َغَل وجَهُ  

َها  َِطيَ ٍة ك اَن بَطَش ت ْ َِرد ِمْن ُدُِ  ُكلص  ُ داُه َم َن اَِ اِء َأْو َأْو مَن آِِر َقْطِر اِاِء  فَِإذا َغَل ُدُِ   
ِطيَ ٍة َمَشتها رِجاله من اِاِء َأْو َمن آِِر َقطِر  َِ َرَجْ  ُكلص  َِ ر َقْطِر اِاِء  فَِإذا َغََل رَِجهللاْيِ    ِِ من آ

 رواه مَهللاي. « اِاِء  حَّت خُرَد نَِقي ا ِمن الذصنُ ِب 
 ئةطةةةرطةةوى:  () سةةودَى  طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى ()و ذ ئةةةبى هةةورةيرة 

بةندةيَى موسلمان، يان يَى سودان باوةر دةستنظَيذا سو شوي ت و سةر و ضةاظَيت سةو   
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شوي نت، هةر طونةهةكا ب ضاظَى سو بةرَى سو داييَى دطةل ئاظَى ذ سةر و ضاظَيت وى 
دةسةتَيت سةو شوي ةنت، هةةر      ئةطةةر دةركةفنت، يان دطةل ضثكا دومياهيكَى يا ئاظَي، و 

كريس، دطةل ئاظَى ذ دةستَيت وى دةركةفنت، يان دطةل ضثكا  طونةهةكا ب دةستَيت سو
ثَيت سو شوي ةنت، هةةر طونةهةةكا ب ثَيةت سةو ضةوييَي،        ئةطةردومياهيكَى يا ئاظَي، و 

دطةل ئةاظَى دةركةةفنت، يةان دطةةل ضةثكا دوميةاهيكَى يةا ئةاظَي، هةةتا ذ طونةةهان ثاقةذ            
 دةردكةظيت.

َّ هللاِّ  -1029 ََّ الُم َعهللاَ ْيُِّْي » عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي أَتَ   اِق ربَة فَ َق ال   وعْنُ  َأنَّ رُو  ل اَّللَِّ  ال
ِْ انَ نَ   ا  َِّ قَ   ْد رأَُْ نَ   ا ِإ َِّ ِإْن َش   اَء اَّللَّ ِبُِّ   ْي الِحُق    َن  وِدْدُو َأ َْ   َنا «  َدار قَ    ٍم ُم   ْؤِمننِي وِإ قَ   اُل ا  َأوَل

ِْ اَنَك اي رُو ل اَّللَِّ   قال   َحايب » ِإ ّْ َ انُ َنا الِّ ذَُن َْ أيَْتُ  ا بع د  أَنْ ُتْي َأ ِْ ق ال ا  كي   تَ ْع ِرُر « َوإ
ْ أيَْتُ   ا بَ ْع  ُد م  ن ُأمَّتِ  َك اي رو   ل ع   فق  ال   ْي  ٌل غُ  ر  ُُمجَّهللاَ  ٌة ب  نْيَ » َم  ْن َْ َِ َأرَأَُْ  َ  لَ  ْ  َأنَّ رَُج  ال ل  ُ  

هللاَ  ُ     ي ْ َِ ْي  ٍل ُدْه  ٍي ِ ْ  ٍي  َأال ُْع  ِرُر  َِ فَ  ِإن َُّهْي أْيتُ   َن غُ  ر ا »اي رو   ُل اَّللَِّ  قَ  اَل  قَ  اُل ا  بهللاَ    « ظْه  رْي 
 ِِ َِ فَرطُُهْي عهللا  اْلْ   رواه مَهللاي. « َُمجَّهللِانَي ِمَن الُ ُي ِء  وَأ
هاتةة طوِرسةتانَي، طةوى: سة ظ ل سةةر       ()و ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سةودَى  

سةودَى حةزكةةى ئةةم دَى     ئةطةةر هةوة بس، سةلكَى جهَى سودان بةاوةران، و ب راسةتى   
طةهينة هةةوة، سةوزى مةة برايَيةت سةو ديتبةان طةوتس: مةا ئةةم نةة برايَيةت تةينةة يةا              

ت منس، و برايَيت مة ئةوَيت هَي ةتا نةةهاتني،   ثَيغةمبةرَى سودَي؟ طوى: هويس هةظالَي
نةهاتى ذ ئوممةتا سو، دَى نياسى يا ثَيغةمبةرَى سةودَي؟ طةوى:    طوتس: ضاوا يَى هَي تا

بةلةك د ناس هةسةثَيت رةشةَيت    زةالمةكَى هةسثَيت ناظضاظ سثى و ثَى ئةطةرذة مس بَي
ََ يةا ثَيغةمبةةرَى سةودَي، طةوى: ب     تاري دا هةبس، ما هةسثَيت سو نانياسيت؟ طوتس: بة

دَى بةةرى  راستى ئةو ذبةر دةستنظَيذَى سةر و ضاظ طةش و ثَى بةلةك دَى هَيس و ئةةز  
 .كةوسةرَي)بركا( ضمة سةر  وان

َّهللاِّ   -1030 َأال َأُدلصُِّْي عهللا   م ا ََيُْح   اَّللَّ بِ ِ    » عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قالوعْنُ  َأنَّ رُو َل اَّللَِّ 
ْرفَ  ُن بِ  ِ  ال  دَّرجاِو    قَ  اَل  ِإْو  باُ  الُ ُي   ِء عهللا    اَِِّ  ارِِه وَكثْ   َرُة  قَ  اُل ا  بهللا    اي َرُو   ل اَّللَِّ اْلَطَ  ااي  ُو

 رواه مَهللاي.« ِد  وانِْتظَاُر الصَّالِة بْعد الصَّالِة  َفذِلُُِّي الرَِِّنُط  فذِلُُِّي الرِِّنُط اْلُطَا إَل اَِاجِ 
طوى: ئةز ني ا هةوة نةدةم ت تَى سودَى  ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 

ََ ثلذَى دبةى، و  طونةهان ثَى ، طةوى:  سةوديَ  ثَيغةمبةةرىَ يةا   ةيان ثَى بلند دكةى؟ طوتس: بةة
ياندا و زَيةدة ثَينطةاظ هةاظَينت بةو     سوشة د نة و بةَي كَيماسةى   شوي ةتنا دورسةت  دةستنظَيذ 

هيظييا نظَيذَى ث تى كرنا نظَيذَي، ئةظةية هةذى مرؤظ سو بو ل مزطةفتان و سوطرتس 
 .ئةظةية هةذى مرؤظ سو بو ظاال و ئاسَى بكةى ظاال و ئاسَى بكةى

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَع  ْن َأيب َمال  ٍك  -1031 ََْش  عِريِّ رَي  ي اَّللَّ عْن  ُ  قَ  ال  ق  اَل رُو   ُل اَّللَِّ  ا
 رواه مَهللاي.« الطصُه ُر َشْطُر اإِلَياِن »وَوهللاَّي  

طةةوى:  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى    ()ذ ئةةةبى مةةالكَى ئةشةةعةرى   
 دستنظَيذ نيظا نظَيذَيية.
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ئةظ حةديسة ب درَيذيا سوظة د بابةتَى و ب راستى  وقد وبَق ِبط ِلِ  ا نب الصرِب.
 نفرةهى و سةبرَيدا بورى.هبَي

ِِ   ِر نب الرَّج   اِء  َوُه      ََّ   اِبُق ا آ وا الب  اب ح   دُُ  عم   رو بْ   ِن َعْبَ   َة رِي   َي اَّللَّ عْن   ُ  ال
  حِدٌُ  عظيٌي  ُمْشَتِمٌل عهللا  ُعٍل من اْلرياو.

يا د دومياهيكا  ()و هةر د ظى بابةتيدا حةديسا عةمرَى كورَى عةبسةية 
دطريةت  ب سوظةة  بابةتَى هيظيَيدا بورى، و ئةو حةديسةكا بةركةفتية كومةكا سَيةران  

 (.438بنَيرة حةديسا ذمارة )
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قَاَل   -1032 ما » وعْن ُعَمر ْبِن اْلَطَّاِب ريي اَّللَّ َعْنُ  عِن النَُِّّّ 

َك ِمْنُِّْي ِمْن َأحٍد ُت يَُّأ ف َ  ِبُغ الُ ُي  َء ُثَّ قَ اَل  َأْش هُد َأْن ال ِإل   ِإالَّ اَّللَّ وْح َده ال َش ُر َْ يُ ْبهللِاُغ َأو فَ ُي
ُُِل ِمْن َأِّها ش ا عْبُدُه َورُو ُل   ِإالَّ فُِتَح  َلُ  أَْب اُب اْلنَِّة الثََّمانَِيُة َُْد رواه « اَء لُ   وَأْشهُد َأنَّ ُُممَّدا

 مَهللاي. 
طوى: نينة ئَيك  () طوى ثَيغةمبةرى ()ورَى سةتتابى و ذ عومةرَى ك

ذ هةوة دةستنظَيذا سو راست و دورست ب وى، ثاشى بَيذيت: ئةةز شةةهدة ددةم كةو ب    
راستى ضو ثةرستى يَيت راست و دورست نينس سةودَى نةةبيت و يةَى بةَى شةريك و بةَى       

هةر هةشت دةرطةهَيت  ئةطةرهةظالة و موحةممةد بةندةيَى ويية و ثَيغةمبةرَى ويية، 
 .وى كي ك ظيا تَيرا ب ضيتة ذؤرظة بةحةشتَى بو ظةنةبس

  «.الهللاَُّهيَّ اْجعهللْاِن من الت َّ َّاِبنَي واْجعهللْاِن ِمَن اَُِتَطهِِّرَُِن » وزاد الرتمذي    
و ترمزى زَيدةكرية: يا سودَى مس ذ زَيدة تةوبةداران بدانة و مس ذ ثاقةذكريان  

 بدانة.
 

  األذان باب فضل -186
 بابةتىَ خيَرا بانطى

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي قَ  ال   -1033 ْ  رَة َرِي  َي اَّللَّ عْن  ُ  َأنَّ رُو   َل اَّللَِّ  لَ  ْ  » َع  ْن َأيب ُهُر
َْ  َتِهم ا عهللَاي  ِ  الْو  تهم ا عهللَاْي  ِ   ْ جَيِ  ُدوا ِإالَّ َأْن ُ َْ ََوِل. ُثَّ  ول  ْ   ُْعهللا  ُي النَّ  اُس م  ا ا النِِّ  داِء والصَّ   ِّ ا
متف ٌق « ُْعهللَاُم َن ما ا الت َّْهِجري الْوتَبق ا إَلْيِ   وَلْ  ُْعهللَاُم ن ما ا الَعَتَمِة والصصْبِح َت ُاا وَلْ  حب اا 

 عهللاي .
  الت َّْبِّرُي ِإَل الصَّالِة.«  والت َّْهِجرُي » االْقرتاُع  «  االْوتهاُم » 

سةلكى  ئةطةرطوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 
كةو  نةةديتبان  ضةارة  يةة و ثاشةى ضةو    هة سَيةر د بةانطى و رَيةزا ئَيكَيةدا     ةندزانيبا كا ض

زانيبةان كةا ض د زوى    ئةطةرطةه تبانَى ب ث ك كَي انَى نةبيت، دا ث كَى بو كَي س، و 
دا زانيبان كا ض د نظَيذا عةي ا و سةثَيديَ  ئةطةرضونا نظَيذَيداية دا بةريكانَى بو كةن و 

 ل سةر زكى هاتبانَي. ئةطةرهةية، داهَينَى سو 
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َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َُ ُق  ُل   -1034 وعْن ُمعاِوَُة ريي اَّللَّ عْنُ  قَال  ِعْعُ  رُو َل اَّللَِّ 
 رواه مَهللاي. « اُِؤذِّنُ َن َأْط ُل النَّاِس أْعَناقاا ُْ َم الِقيامِة » 

طوى: بانطدةر د ()طوى: مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى ()ذ موعاوييةى، 
ثَى ثرت ذ هةميان هيظيا دلوظانيا  مةرةمرؤذا قيامةتَى ذ هةمى مرؤظان ستو درَيذترن.)

 ا سودَينة(.ل هيظيا دلوظانيسودَينة ذ بةر هندَى ثرت ذ هةميان سةرَى وان يَى بلندة 
َّْعص َعَة َأن َأَن و ِعيٍد اْلُ ْدِريِّ رِي َي اَّللَّ  وعْن َعْبِد اَّللَّ ْبِن عب ِد ال رَّْ ِن ب نِ  -1035 َأيب 

ْن عْنُ  قَاَل َلُ   إِن أراَك حتُِبص اْلَغَني واْلباِدَُة فِإذا ُكْنَ  ا َغَنِمَك َأْو نِدَُتِ َك فََأذَّنْ َ  لهللاص الِة  فَ اْرفَ 
َُْ  مُن َم  َدى ّ  ْ ِو اُِ  ؤذِّن ِج  نص    وال ِإنْ  ٌه  َوال َش  ْيٌء  ِإالَّ َش  ِهد لَ  ُ  ُ  ْ َم َّ  ْ َتَك نلنِِّ  َداِء  فَِإنَّ  ُ  ال 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي. رواه البخاري.« اْلِقياَمِة  ْعُتُ  ِمْن َرُو ِل اَّللَِّ   قال أب  وعيٍد  عَِ
و ذ عةبةدول يَى كةةورَى عةبةةدولرةمحانَى كةةورَى ئةةبى سةعسةةةعة طةةوى: ئةةةبى   

تو  ئةطةرم تو حةذ ثةزى و دةشتَى دكةى، طوتَي: ئةز دبين ()سةعيدَى سودرى 
بانطى  ل ناس ثةزَى سو بووى يان ل دةشتَى بووى و تة بو نظَيذَى بانط دا، دةنطَى سو ب

ََ نابس  بلندكة، ب راستى ضو ئةجنة  ئةطةرو مرؤظان و ضو ت تان دةنطَى بانطدةرى طو
ثَيغةمبةةرَى سةودَى    ةن. ئةبو سةعيدى طوى: ئةظة مس يارؤذا قيامةتَى شادةيَى بو نةد

 .طولَي بووى ()بووى 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -1036 ْ َرَة ريي اَّللَّ عْنُ  قَال  قَاَل َرُو ُل اَّللَِّ  ِإذا »وَعْن َأيب ُهُر

من التَّْأِذَُن  فَ ِإذا ُقِب َي النِِّ داُء َأق ْ  َْ بَ ل  ح َّتَّ نُ ِدي نلصَّالِة  َأْدبَر الشْيطَاُن و لُ  ُيَراٌط حَّتَّ ال ُ
َِ ِ  ُُق  ُل  اذُْك  ِ ُب َأْقب َل  َح َّتَّ ْخِط ر بَ  نْيَ اِ ْرِء ونَ ْف ْر  ِإذا ثُ  َِِّب لهللاصَّالِة َأْدبَ ر  َح َّتَّ ِإذا ُقِب َي الت َّْثُ 

ْ ُْذُكْر مْن قَ ْبُل َحَّتَّ َُظلَّ الرَُّجُل َما ُدَري َكْي ّهللاَّ   َْ   متفٌق عهللاي .« َكذا  واذُكْر كذا َِا 
 اإِلقَامُة.«  ِ ُُب الت َّثْ » 

بانط  ئةطةرطوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 
 ئةطةةر بو نظَيذَى هاتة دان شةيتان درةظيت و تران دهاظَيذيت دا طول بانطى نةبيت، و 

قامةةةى بةةو نظَيةةذَى هاتةةة طةةرتس  ئةطةةةرزظِريظةةة، [ ب دوماهيةةك هةةاى]بةةانط هاتةةة دان 
قامةةى متةام بةوو زظِريظةة هةةتا وةسواسةَى بةو مرؤظةى ضةَيدكةى و           ئةطةةر رةظيةظة، و 

دبَيذتَي: ظَى بينة بريا سةو و ظةَى ل بةريا سوبينةة ذ وان ت ةتَيت بةةرى هنطةى بةريا وى         
  كرن. ركاعةىنةدهاتَي، هةتا وةل مرؤظى دكةى نةزانيت كا ضةند 

َّ هللاِّ  َوَعْن عْبِد اَّللَِّ ْبِن َعم ِرو بْ ِن الع اِا رِي َي  -1037 ُهم ا أَن   عَِ ن رُو  َل اَّللَِّ  اَّللَّ عن ْ
َّهللاَّ  عهللَايَّ » عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُُق ُل   َّهللاص ا عهللَايَّ  فَِإنَُّ  َمْن  ِإذا ِعْعُتُي النِِّداَء فَ ُق ُل ا ِمْثَل ما َُ ُق ُل  ُثَّ 

َّهللاَّ  اَّللَّ َعهللَاْيِ  ِ َ ا عْش راا  ُثَّ و هللُا ا اَّللَّ ِل اْل ِو  َبِغ ي ِإالَّ لَعْب ٍد َّالةا  يهللَاَة  فَِإن ََّه ا َمنزِلَ ٌة ا اْلنَّ ِة ال تَ ن ْ
َِ ُه   َفمْن َوَأل َِل اْل ِويهللَاة َحهللاَّْ  َلُ  الشَّفاَعُة   رواه مَهللاي.« مْن ِعباد اَّللَّ َوَأْرُج  َأْن َأُك َن َأ

و ذ عةبدول يَى كورَى عةمرَى كورَى عاسى سودَى ذ هةردوويان رازى بيةت وى  
هةوة طول بانطى بوو، هويس ذى وةكى  ئةطةردطوى:  ()ول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو ط

يا ئةو دبَيذيت بَيذن، ثاشى سةلةواتان بدةنة سةر مس، ب راستى هةركةسَى سةلةواتةكَى 
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دةه دلوظانيان دَى ثَى بةى(  ئانكوسةر ) دةهان ل شوينَى دَى دةتةبدةتة سةر مس، سودَى 
د  ئةطةةةرج بةةو مةةس بكةةةن، ئةةةو  )جهةةةكَى تايبةتةةة ذ بةحةشةةيَت( ثاشةةى داسةةوازا وةسةةيلَى  

بةحةشتَيدا بو كةسَى نابيت بو بةندةيةكَى نةةبيت ذ بةنةدةيَيت سةودَى و ئةةز هيظةى      
نى و مةهدةريا مس دكةم ئةز ئةو م، و هةركةسَى داسوازا وةسيلَى بو مس بكةى بةِرةظا

 بوو.. بو فةر
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -1038 وعن َأيب وعيٍد اْلُْدِريِّ ريَي اَّللَّ عْنُ  َأنَّ رُو ل اَّللَِّ 

 متفق عهللاي . «. ِإذا ِعْعُتُي النِِّداَء  فَ ُق ُل ا َكما ُُق ُل اُِؤذُِّن » 
طةوى:   ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()و ذ ئةبى سةةعيدَى سةودرى   

 هةوة طول بانطى بوو، هويس ذى وةكى يا بانطدةر دبَيذيت بَيذن. ئةطةر
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي قَ اَل   -1039 م ن قَ ال » َوعْن جابٍر رَيي اَّللَّ عْنُ  َأنَّ َرُو َل اَّللَِّ 

َْ   مُن النِِّ   داَء  الهللاَُّه   يَّ َربَّ ه   ِذِه ال   دَّع ِة التَّامَّ   ِة  والصَّ   الِة اْلَقائِ  م   ِة  آو ُُمَمَّ   داا اْل ِو   يهللَاَة  ِح   ني ُ
 رواه البخاري. « حهللاَّْ  َلُ  َشَفاعيت ُْ م اْلِقياِمة  ُْمُم داا الَّذي وَعْدَت  واْلَفَبِيهللَاة  واْبعْثُ  مَقاماا 
طةوى: هةركةسةَى دةمةَى     ()طوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى    ()و ذ جابرى 

ََ دبيت بَيذيت: يا سودَى سودانَى ظَى طازيا تةكويز و بَى كَيماسى و سةودانَى   بانطى طو
ظَى نظَيذا دهَيتةكرن )يان نظَيذا هةر دَى مينيت( وةسيلةيَى )جهَى تايبةى ذ بةحةشيَت( 

تَيدا  وى ئةو جهَى شوكرا ]و ثلةيا تايبةى بدة موحوممةدى و بطةهينة جهَى ثةسنكرى 
بو ئةوًى تة ذظان ثَي دايَي بةرظانيا مس رؤذا قيامةتَى  [ؤذا مةهدةرا مةزن دئَيتة كرن ر

 .وى بنةجه و فةر بوو
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي أَنَُّ   -1040 َقاَل  وعْن َوْعِد ْبن َأيب وقَّاٍا رِيَي اَّللَّ عْنُ  َعن النُّ 

منُ  َْ ك ل ُ   َوَأنَّ ُُممَّ داا عْب ُدُه َورُو  ُلُ    َمْن َقال ِحنَي ُ اُِؤذَِّن  َأْشَهد َأْن ال ِإل  ِإالَّ اَّللَّ وْحدُه ال َش ُر
 رواه مَهللاي. « رِييُ  ِنَّللَِّ رن   ومُبَحمٍَّد َرُو الا  ونإِلْوالِم ِدُناا  ُغِفر َلُ  َذنْ ُبُ  

طةةوى:  () طةةوى: ثَيغةمبةةةرى ()و ذ سةةعدَى كةةورَى ئةةةبى وةققاسةةى  
هةركةسَى دةمَى طةول بانطةدةرى دبيةت، بَيةذيت: ئةةز شةةهدة ددةم كةو ب راسةتى ضةو          
ثةرستى يَيت راست و دورست نينس سودَى ب تنَى نةبيت و يَى بَى شريك و بَى هةظالة 
و موحةممةد بةندةيَى ويية و ثَيغةمبةرَى ويية، ئةةز رازميةة ب سةودَي، سةودان، و ب     

 . طونةهَيت وى هاتنة ذَيلن.ئاينيةدى ثَيغةمبةر، و ب ئيس مَى موحةمم
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي   -1041 ال دصَعاُء » وعْن أََنٍه ريَي اَّللَّ عْنُ  قَاَل  قَال رُو ُل اَّللَِّ 

ََذاِن واإِلقامِة   رواه أب  داود والرتمذي وقال  حدُ  حَن. « ال ُُردص بني ا
يةا دناظبةةرا   طةوى: دوع  () سةوديَ  طوى: ثَيغةمبةةرىَ  ()و ذ ئةنةسى 
 ناهَيتة زظِراندن. بانطى و قامةتَيدا
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 بابةتىَ خيَرا نظيَذان
)العنِّب   و  م  ن چ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ىچ  ق  ال ع تع  اَل  

و كريارَيت نة  ثيس، ب راستى نظَيذ بةرَى مرؤظى ذ هةمى طونةهَيت زَيدة . ( 45ارُة
ئةةوَيت شةةريعةتى دورسةت     ]دطةل سروشةتَى مرؤظةان، و كريارَيةت كرَيةت و نةشةريس      

 .يتوةردطَيِر [نةكريس 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -1042 َوع  ْن َأيب ُهَرُْ  رٍة ري  ي اَّللَّ عْن  ُ  قَ  ال  ِعْع  ُ  رُو   ل اَّللَِّ 

َِ  ُل ِمْن   ُك لَّ َُ   ْ ٍم مَخْ ه م رَّاٍو  ه  ْل ُْبق   ِم ْن َدرَنِ  ِ  َأرأَُْ  ُتْي لَ ْ  َأنَّ نَ ْه  راا بِب اب » َُ ُق  ُل   َأَح دِكي ُْغَت
َق    ِم  ْن درنِ  ِ  َش  ْيء  قَ  ال  « َش  يٌء  ف  ذلَك َمثَ  ُل الصَّ  هللَا اِو اْلَْم  ِه  َْيُح    اَّللَّ  ِ  نَّ » ق  اُل ا  ال ُب ْ
 متفٌق عهللاي . « اْلطَااي 

 ()ودَى بةةوو طةةوى: مةةس طةةول ثَيغةمبةةةرَى سةة ()و ذ ئةةةبى هةةورةيرة 
بةر دةرطةهَى ئَيك ذ هةوة بيت، و هةةرؤذ ثَيةنج   ل رويبارةك  ئةطةردطوى: بَيذنة مس 

جةاران سةةو ثةَى ب ةةوى، مةةا دَى ت ةتةك ذ قِرَيةةذا وى مينيةةت؟ طةوتس: ضةةو ذ قِرَيةةذا وى     
، سودَى ثةَى طونةةهان ذَى   [يا وةساية] نامينيت، طوى: هةرهوسا منوونةيا ثَينج نظَيذان

 دبةى.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -1043 مثَ  ُل » وع ْن َج  اِبٍر َري  َي اَّللَّ عن ُ  ق  ال  ق  ال رُو   ُل اَّللَِّ 

َِ ُل ِمْن ُ  ُك لَّ َُ  ْ ٍم مخْ َه م رَّاوٍ  رواه « الصَّهللا اِو اْلَْمِه كمَثِل  ٍْر غْمٍر ج اٍر َعهللا   نب َأَح دُِكي ُْغَت
  ِثرُي.بفتِح الغني اِعجمِة  الِّ« الَغْمُر »  مَهللاي.

طةةوى: منوونةةةيا ثَيةةنج   ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()و ذ جةةابرى 
بةر دةرطةهَى ئَيك ذ هةوةرا بضيت، هةرؤذ دنظَيذان، وةكى رويبارةكَى ظةِرَيذة و بوشة 

 ثَينج جاران سو ثَى ب وى.
هللاَ  ةا  ف  أََت  النَّ  َُّّ  -1044 َْ  ُع ٍد ري  ي اَّللَّ عْن  ُ  َأنَّ رُج  الا أَّ  اب ِم  ِن اْم  رَأٍة قُ ب ْ وَع  ِن ابْ  ِن َم

ربُه ف  أَنَزل اَّللَّ تع اَل   وَأِق  ي الصَّ الَة طَ  را الن ََّه  ار َوزَُلف ا ِم  َن الهللاَّْي  ِل  ِإنَّ  َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو هللاَّي فَ  أَِ
َناِو ُُذِهْْبَ ا يَِِّ اِو اْلََْ ََّ  متفٌق عهللاي . « ْلِمين ُأمَّيت ُكهللاِِّهيْ » فقال الرَُّجُل  َأِل هذا   قال   ل

طوى: زةالمةكى ماضةك ل ذنةةكَى دا، هاتةة دةس    ()و ذ ئينب مةسعودى 
هةةةى  ] َي:سةوار و بةو طةوى، ئينةا سةودَى ئةةظ ئايةتةة ئينةا         ()ثَيغةمبةةرَى سةودَى   

و ث ةكةكَى ذ شةةظَي،    [سثَيدَى و ئَيظةارى   ]تو د هةردوو رةسَيت رؤذَيدا  [موحةممةد 
ئينا زةالمى طوى: ئةظةة بةو    نظَيذَى بكة، ب راستى سَير و ضاكى طونةهان ثويض دكةن.

 مس ب تنَيية ؟ طوى: بو هةمى ئوممةتا منة.
َّ    هللاِّ  عُ عَ  -1045 هللَاْي    ِ  وَو    هللاَّي ق    ال  وع    ن َأيب ُهُر    رة ري    ي اَّللَّ عن    ُ  َأنَّ رو     ل اَّللَِّ 

 رواه مَهللاي. « الصَّهللا اُو اْلَْمُه  واْلُُمعُة ِإَل اْلُُمَعِة  كفَّارٌة ِا بَ ْينُهنَّ  ما ْ تُغش الَِّبائُِر »
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طوى: هةةر ثَيةنج    ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 
نظَيذ و سوتبة بو سوتبَى ذَيلنة بو طونةهَيت د ناظبةرا سودا هندى طونةهَيت مةةزن  

 )كةبائري( نةهَينة كرن.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -1046 وع  ن عثم  اَن ب  ِن عف  ان ري  ي اَّللَّ عن  ُ  ق  ال  ِعْع  ُ  رو   َل اَّللَّ 
هللِاٍي حتُبُرُه »وَوهللاَّي ُق ُل   َْ ُِش َعَها  َورُُك َعها   ت بةّالٌة َمِّما ِمن اْمِريٍء ُم ُن ُوُي َءَها  َو َِ فَ ُيْح

هللَاَها ِمْن الذنُ ِب ما ْ تُ ْؤَو َكِبريٌة  َوذلَك الدَّْهَر كهللاَُّ    رواه مَهللاي. « ِإالَّ كان  َكفَّارةا ِا قَ ب ْ
طوى: مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو  ()و ذ عومسانَى كورَى عةففانى 

() ببيت و  ئانكوسةرنظيسى )ل ؤظةكَى موسلمان نظَيذا دطوى: نينة مر ََ يا فةرز( 
نةبيتة  ئةطةر وَى بنةجه ثَى راببيتدةستنظَيذا وَى و راستيانا وَى يا ب ترس و ركوعا 

 ، و ئةظة بو هةمىكربيتذ طونةهان هندى طونةهةكا مةزن )كةبرية( نةذَيلن بو بةرى سو 
 دةم و وةستانة.
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 الصبح والعصرباب فضل صالة  -188
 بابةتىَ خيَرا نظيَذا سثيَدىَ و ئيَظارى

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -1047 َم ْن » عن َأيب م و   ري ي اَّللَّ عن ُ  َأنَّ رو  ل اَّللَِّ 
َل اْلنَّة  َِ ُْن َد    .الصصْبُح والَعصرُ «  الربْداِن »  متفٌق عهللاي .« ّهللاَّ  الربْد

طةةوى: () سةةودَى طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى ()ذ ئةةةبى مووسةةايَى ئةشةةعةرى 
 هةركةسَى نظَيذا سثَيدَى و ئَيظارى بكةى، ضو بةحةشيَت.

َّ هللاِّ  عُ  -1048 ْب َة ري َي اَّللَّ عْن ُ  ق اَل  ِعْع ُ  رو  ل اَّللَِّ  وعن زهرْيٍ بن ِعمارَةا بن ُرُو
َِ النَّ ار َأح ٌد ّ هللاَّ  قْب َل طهللا  ِع الشَّ ْمه َوقَ ْب ل ُغُروَ  ا » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُق  ُل   ُْع ِن الفْج َر  « لَ ْن ُهللا 

 والعْصَر. رواه مَهللاي. 
طةةةوى: مةةةس طةةةول   () رةيَى كةةةورَى رووةيبةةةةىكةةةورَى عيمةةةاو ذ زوهةةةةيرَى 
طوى: كةسةك ناضيتة جةهنةمَى نظَيذا سثَيدَى و ئَيظارى  ()ثَيغةمبةرَى سودَى بوو 

 بكةى.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -1049 وع  ن ُجن  َدِب ب  ن ُو  ْفياَن ري  ي اَّللَّ عن  ُ  ق  ال  ق  ال رو   ُل اَّللَّ 

َّ هللاَّ  الصص ْبَح فُه َ  ا ِذمَّ ِة اَّللَِّ فَ اْنظُْر اَي اب َن آدم اَل َُْطهللُابنَّ ك اَّللَّ ِم ْن ِذمَّتِ ِ  ِبش يءٍ » وَو هللاَّي   « م ْن 
 رواه مَهللاي. 

طةةوى:  ()ى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى طةةو ()ذ جونةةدبَى كةةورَى سةةوفيانى 
هةركةسةةَى نظَيةةذا سةةثَيدَى ب جةماعةةةى بكةةةى، ئةةةو يةةَى د ئَيمناهيةةا سودَيةةدا و د بةةس  

وة نةكةى ل سةر هضاظدَيريا ويظة، ظَيؤا بةرَى سو بدَى يا كورَى ئادةمى سودَى حسَيبا 
 .شكاندنا وَى ثةميانَى يا هويس ثَى هةذى ئَيمناهى و ضاظدَيريا وى بوويس

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي   -1050 وع   ن َأيب ُهُر   رَة ري   ي اَّللَّ عن   ُ  ق   اَل  ق   ال رو    ُل اَّللَِّ 
َّالِة الصص ْبِح ّو الِة العْص ِر  ُثَّ »  َُ تَ َعاقَ ُب َن ِفيِّي َمالِئٌَِّة ِنلهللاَّْيِل  ومالِئٌَِّة ِنلن ََّهاِر  َوجْيَتِمُع َن ا 

 َْ ُُي اَّللَّ وُه  َأْعهللاُي ِ ْي ُْعُرُد الَِّذَُن نُت ا ِفيِّي  في ُِ   َكيَ  تَ رَكتْي ِعباِدي   فَيُق ُل َن  َتركَناُهْي وُهْي َأ
 متفٌق عهللاي . «. َُُصهللاص َن  وأَتيناُهْي وُهْي ُُصهللاص ن 
طوى: ملياكةةى د   ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 

راستا هةوةدا جهَى ئَيك و دوو دطرن، ملياكةةتَيت شةةظَى و ملياكةةتَيت رؤذَي، و نظَيةذا     
سثَيدَى و ئَيظارى دطةهنة ئَيك، ثاشى ئةوَيت ب شةظ ماينة دطةةل هةةوة دَى بلنةد بةس،     
سةودَى دَى ثسةيارا وان كةةى، و ئةةو ذ وان ضةَيرت دزانيةت: هةةوة ضةاوا بةنةدةيَيت مةةس          

 ؟ دَى بَيذن مة هَي ن و وان نظَيذ دكرن و ئةم ضوينة دةس وان و وان نظَيذ دكرن.هَي ن
َّ  هللاِّ  عُ  -1051 وع  ن َجُر  ِر ب  ِن عب  ِد اَّللَِّ البجهللا  يِِّ ري  َي اَّللَّ عن  ُ  ق  ال  كن  ا ِعن  َد الن  ُِّّ 

هللاَ َة البَ ْدِر  فق ال   بِّ ْي كم ا تَ رْوَن ه ذا الَقم ر  ال إنِّ ي َو تَ َرْوَن ر » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  فَ َنظَ َر ِإَل الَقم ِر لَي ْ
ُتَب  امص َن ا ُرْؤَُتِ  ِ   فَ  ِإِن اْو  َتَطْعُتْي َأْن ال تُ ْغهللابُ   ا َعهللا    ّ  الٍة قَ ْب  ل طهللاُ   ِع الشَّ  ْمِه  َوقَ ْب  ل ُغُرو    ا 

 متفق عهللاي . « فاْفعهللُا ا
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طوى: ئةم ل دةس ثَيغةمبةرَى  () جبَيلي و ذ جةريرَى كورَى عةبدول يَى
بةرَى سو دا هةيظَى شةظا ضاردة شةظى و طوى: ب راستى هويس دَى  ()سودَى بوويس 

سودايَى سو بينس هةروةكى هويس ظَى هةيظَى دبيةنس، و طومةان بةو هةةوة ب ديتنةا وى      
هةويس   ئةطةةر ى بو هةةوة ب ديتنةا وى ضةَينابيت( و    سوشضَينابيت )يان زةمحةى و نة

ه يار بس ذ  ئانكوب َيس د راستا نظَيذا سثَيدَى و ئَيظاريدا يَيت سوسارةى نةبس، بكةن )
ظان نظَيذان د بَى ئاطةه نةبس هةروةكى طةلةك سةلك تَيةدا سوسةارةى ضةونكى ذ بةةر     

ََ سو يَيت ذَى بَى ئاطةهس(.  شو
هللَاَة َأْرَبَن َعشَرَة » وا رواٍُة     .«فَ َنَظَر ِإَل الَقمر لَي ْ

 : بةرَى سو دا هةيظَى شةظا ضاردة شةظى.ظةطَيرةكَيداو د 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -1052 ْ  َدَة ري  َي اَّللَّ عن  ُ  ق  ال  ق  اَل رو   ُل اَّللَِّ  َم  ْن » وع  ن بُُر

َّالَة العْصر فَ َقْد َحِبَخ َعمهللُاُ    رواه البخاري.« تَ َرَك 
هةركةسةَى نظَيةذا    طةوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  () و ذ بورةيدة

 ئَيظارى بهَيليت ب راستى كارَى وى ثويض بوو.
 

  باب فضل املشي إىل املساجد -189
 بابةتىَ خيَرا ضؤنا مزطةفتان

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -1053 رَة ريَي اَّللَّ عنُ  َأنَّ النَُّّ  َمْن َغدا ِإَل » عن َأيب هُر
ِجِد َأْو رَاَح   َْ  متفق عهللاي .« َأَعدَّ اَّللَّ لُ  ا اْلَنَِّة نُ ُزالا ُكهللاََّما َغَدا َأْو رَاَح اِ

طةوى: هةركةسةَى بضةيتة     () طةوى: ثَيغةمبةةرى   ()ذ ئةبى هةورةيرة  
، هةةر طاظةا   ل بةحةشةتىَ  مزطةفتَى يان بزظِريت، سودَى بو مَيظانةدارى بةرهةةظ كرييةة   

 بضيت يان بزظِريت.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  اَل   -1054 َم  ْن َتَطهَّ  َر ا بَ ْيتِ  ِ   ُثَّ َمب    ِإَل » وعن  ُ  َأنَّ النَّ  َُّّ 

 ِْ َُ ِطي َ ةا  وا َِ ُط اتُُ  ِإْحَداها حَتُ خص  ُِ رى بْيٍ  ِمْن بُ ُي ِو اَّللَِّ  لِيَ ْقِبَي َفرَُِبةا ِمْن َفراِئِض اَّللَِّ كاَنْ  
 رواه مَهللاي. « تَ ْرَفُن َدرََجةا 

طوى: هةركةسَى دةستنظَيذَى ل ماال سو ب وى،  () و ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرى
ثاشى بضيتة مالةكَى ذ مالَيت سودَى دا فةرزةكَى ذ فةرزَيت سودَى بكةى، ثَينطاظَيت وى 

 ةكَى بلند دكةى.طونةهةكَى ذَى دبةى و يادى ثلةي ئَيك
ا وع  ن ُأيَبِّ ب  ن كْع  ٍب ري  َي اَّللَّ  -1055 عن    ق  ال  ك  اَن رُج  ٌل ِم  َن اََْنَص  اِر ال َأْعهللا  ي َأح  دا

َّالٌة  َفقيَل ل   ل   اش رَتَُْ  ِ َ اراا لِتَ رَْكبَ ُ  ا الظَّهللْاَم اِء و  ِجد ِمْنُ   وََكاَنْ  ال ُُتِْطُ ُ   َْ ا أَْبعَد ِمَن اِ
َْ جِد  ِإِنِِّ  َِ َُرصِن َأنَّ َمْنزِل ِإَل جْنِب ا َْ ِجِد   الرَّْمَباِء قاَل  ما َُ ُأُر ُد َأْن ُُِّتَ ب ِل َِمْش اي ِإَل اِ

َّ              هللاِّ  عُ َعهللَاْي              ِ  وَو              هللاَّي   َورُج               ِعي ِإذا رََجْع              ُ  ِإَل َأْههللا              ي. فق              اَل رو               ُل اَّللَِّ 
 رواه مَهللاي. « َقْد َعَن اَّللَّ لَك َذلَك ُكهللاَّ  » 



 444  طا كيَرهاتى و راستكارانميَر

ئَيك ذ  طوى: زةالمةك هةبوو ئةز ثَيناحةسم ()و ذ ئوبةيَى كورَى كةعبى 
 ئةطةر، و ضو نظَيذ ذَى نةدضون، ئَيكَى طوتَي، يان مس طوتَى وى ذ مزطةفتَى دويرتر بيت

ََ سويارباى، طوى: مس ثَيريااتة كةرةك كِريبا، ل ت نينة ماال  خوشن و شةِرطةها طةرمَى 
مس ب رةخ مزطةفتَيظة بيت، مس دظَيت هاتنا مس بو مزطةفتَى و زظِرينا مس بو ماال مس، 

سودَى ئةظة هةمى بو  ىطوى: ب راست ()َيتة نظيسني، ثَيغةمبةرَى سودَى همس ببو 
 تة كومكرن.

ِجد  فََأراَد بَ ُن  َوهللِاَمةا َأْن  -1056 َْ هللَاِ  الِبَقاُع َحْ َل اِ َِ وعن جابٍر ريَي اَّللَّ عنُ  قال  
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  و  ِجد  فَ بَ هللَاَغ ذلَك النَُّّ  َْ َِ ُدوَن َأن » َوهللاَّي فقاَل ِي  ُْنتقهللُا ا قُ ْرَب ا بَ هللَاَغِن أَنَُِّّْي تُُر

َِ َذلَك  فقاَل   ِجد   قال ا  نعي اَي َرو َل اَّللَِّ َقْد َأَرد َْ َِ َتِقهللُا ا قُ ْرَب ا َبِِن َوهللاَمَة دايرَُكْي ُتَِّْتْب » تَ ن ْ
َِّ ُكنَّا « آارُُكْي  دايرَُكْي ُتَِّْتْب آارُُكْي  َِ َأ َُرص حَتَ ْلَنا  رواه مَهللاي  وروى البخ اري معن اه فقال ا  ما َُ

  من رواُة أَنه.
و بةةنى سةةلةمة    نجه ظاال بةوو ل دورَيت مزطةفتَى طوى: ()و ذ جابرى 

 طوتة وان: يا () ، ئةظة طةه تة ثَيغةمبةرىظيان سو ظةطوهَيزنة نَيزيكى مزطةفيَت
ََ يةةا     سةةو ظةطوهَيزنةةة طةه ةةتيية مةةس هةةةوة دظَيةةت    نَيزيكةةى مزطةةةفيَت؟ طةةوتس: بةةة

ثَيغةمبةرَى سودَى راستة مة دظيا، طوى: طةَ بةنى سةلةمة ل جهَى سو بس، شويس ثَيت 
نةةبوو ئةةم    سةوش َينة نظيسةني، طةوتس: مةة    دئَينة نظيسني، شويس ثَيت هةوة دههةوة 

 ببايس. ظةطوهازى
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي  وعْن َأيب م و  ريَي اَّللَّ عن  قاَل  قال رو ُل  -1057 ِإنَّ »اَّللَِّ 

َتظُر الصَّالَة حَّتَّ ُُصهللاِّيها َمنَ   َأْعَظي الناس َأجراا ا الصَّالِة أَبْ َعُدُهْي ِإلْيها ِْمشا  فَأَبْ َعُدُهْي. والَّذي َُ ن ْ
 متفٌق عهللاي .« اإِلماِم َأْعَظُي َأجراا ِمَن الذي ُُصهللاِّيها ُثَّ َُ َناُم 

طوى: ب  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()سايَى ئةشعةرى و ذ ئةبى مو
راستى مرؤظَى سَيرا وى ب نظَيذَى ذ هةميان مةزنرت، يَى دويرتر دهَيتةَى و دويرتةر، و   
سَيرا وى يَى سو دطريت هةتا نظَيذَى دطةل ئيمةامى دكةةى مةةزنرتة ذ وى يةَى نظَيةذَى      

 دكةى و دنظيت.
َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي ق   ال   -1058 بشِّ   روا » وع   ن بُ َرُ   َدَة ري   ي اَّللَّ عن     ع   ن النَّ   ُِّّ 

اِجِد ِنلن ر التَّامِّ َُ ْ َم الِقياَمِة  ََ  رواه أب  داود والرتمذي. « اََِشاِئنَي ا الظصهللَاِي ِإَل اِ
ا ب رؤناهةة طةةوى: مزطينيةةَى () طةةوى: ثَيغةمبةةةرى ()و ذ بورةيةةدةى 

  ت د تارياندا زَيدة دضنة مزطةفتانهةمى رةسان دطريت رؤذا قيامةتَى بدةنة وان يَي
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق  اَل   -1059 ُ عن ُ  َأنَّ رو  ل اَّللَِّ  َأال » وع ن أيب هُر رَة ري  َي اَّللَّ

. قَاَل   ُ ِبِ  اْلَطَااَي  َوَُ ْرَفُن ِبِ  الدَّرََجاِو   قَاُل ا  بهللا  اي رو َل اَّللَِّ ِإْوباُ  » َأُدلصُِّْي َعهللا  َما َْيُح  اَّللَّ
ََ  اِجِد  َوانِْتظَ  اُر الصَّ  الِة بْع  د الصَّ  الِة  فَ  ذِلُُِّي ال  رِِّنُط  اْلُ ُي   ِء َعهللا    اََِِّ   َِ ارِِه  وََكثْ   َرُة اْلُطَ  ا ِإَل ا

 رواه مَهللاي. « َفذلُُِّي الرِِّنُط 
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ئةةز ني ةا   طةوى:   ()طوى: ثَيغةمبةرَى سةودَى   ()و ذ ئةبى هورةيرة 
ََ  ةيان ثَىثلذَى دبةى، و  طونةهان ثَىهةوة نةدةم ت تَى سودَى  يةا   بلند دكةى؟ طوتس: بةة

ياندا و زَيدة سوشد نة و بَي كَيماسى شوي تنا دورست، طوى: دةستنظَيذ سودَي ثَيغةمبةرَى
هيظييا نظَيذَى ث تى كرنةا نظَيةذَي، ئةظةيةة    ل ثَينطاظ هاظَينت بو مزطةفتان و سوطرتس 
سةةَى ئةظةيةةة هةةةذى مةةرؤظ سةةو بةةو ظةةاال و ئا هةةةذى مةةرؤظ سةةو بةةو ظةةاال و ئاسةةَى بكةةةى 

 .[نةهَيليت ساناهي ل مرؤظى بضيت]بكةى.
َّ       هللاِّ  عُ َعهللَاْي        ِ  -1060  ُ عن       ُ  ع       ِن الن       ُِّّ   وع       ن َأيب و       عيٍد اْل       ْدِريِّ ري       َي اَّللَّ

ََ    اِجد فاْش    هُدوا لَ    ُ  ِنإِلَيَ    اِن »وَو    هللاَّي ق    ال   َِ  ق    ال اَّللَّ ع    زَّ وج    لَّ « ِإذا رَأَُْ     ُتُي الرَُّج    َل َُ ْعتَ    اُد ا
  ِر       ِِ ََ       اِجَد اَّللَِّ َم       ْن آَم       ن ِنَّللَِّ واْليَ        ِم ار َ      ا َُ ْعُم       ُر َم  ارُ       ة. رواه الرتم       ذي وق       ال  ِإَّنَّ

  حدُ  حَن.
هةةوة   ئةطةةر طةوى:   ()ذ ثَيغةمبةرى  ()و ذ ئةبى سةعيدَى سودرى 

دةيَى ب بةاوةريَى بةو بةدةن، سةودايَى مةةزن      مرؤظةك ديت ضونا مزطةفتان دكةى شةه
ئةو دَى مزطةفتَيت سودَى ئاظاكةى، ئةوَى باوةرى ب سودَى و  بتنَىب راستى  دبَيذيت:

 ... ئايةى.ب رؤذا ئاسرةتَى ئينايى
 

 باب فضل انتظار الصالة -190
 بابةتىَ خيَرا خوَطرتنا ل هيظيا نظيَذان

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  اَل   -1061 ال » ع  ْن َأيب هُر  رَة ري  َي اَّللَّ عن  ُ  َأنَّ رو   َل اَّللَِّ 
َقهللِا َب ِإَل َأْههللِا ِ  ِإالَّ الصَّ الُة  َُُ   ال ََيْنَ ُع ُ  َأْن َُ ن ْ َّالٍة َما َدامِ  الصَّاَلُة حَتِْب متف ٌق « َُ َزاُل َأَحدُُكْي ا 

 عهللاي . 
طوى: بةردةوام ئَيك  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 

 رَيطريةا وى ناكةةى  ، ضةو  نظَيذَيدا هنةدى نظَيةذ وى ئاسةَيكةى و ظةةهَيليت     ذ هةوة يَى د
 بزظِريتة ماال سو نظَيذ نةبيت.

َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ق ال   -1062 اِالِئَِّ ُة ُتَص هللاِّي َعهللاَ   َأَح دُِكْي » وعن  َأنَّ رو َل اَّللَِّ 
َّ   هللاَّ  ِفي   ِ  َم   ا ْْ ُْحْ   ِدْث  تَ ُق    ُل  الهللاَُّه   يَّ اْغِف   ْر لَ   ُ   الهللاَُّه   يَّ اْرَ ْ   ُ   رواه « َم   ا َداَم ا ُمَص   الَُّه الَّ   ذي 

 البخاري. 
طوى: ب راستى ملياكةى دوعا بو ئَيكى  ()غةمبةرَى سودَى و ذ وى، طوى: ثَي

دةسةتنظَيذا سةو    وذ هةوة دكةن هنةدى ئةةو د جهةَى سةودا بيةت يةَى نظَيةذ تَيةدا كةرى          
  دلوظانيَي ثَى ببة. يا سودَىو  طونةهَيت وى ذَى ببةدبَيذن: يا سودَى نةشكَينيت 

هللاَ ةا ّ الَة  وعن أَنه ري َي اَّللَّ عن ُ  َأنَّ رو  َل اَّللَِّ  -1063 َِّ َر لَي ْ َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َأ
َّ  هللاَّ  فق  ال   نَ  ا بَ ْجِه  ِ  بَ ْع  َد م  ا  ْ » اْلِعَش  اِء ِإَل َش  ْطِر الهللاَّْي  ِل ُثَّ َأقْ بَ  َل َعهللَاي ْ ََ النَّ  اُس َوَرقَ  ُدوا وَْ َّ  هللا َّ

َّالٍة ُمْنُذ انْ َتَظْرُْ ها   رواه البخاري. « تَ َزاُل ا ا 
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شةةظةكَى نظَيةذا عةي ةا     ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةنةسى 
طريؤكر هةتا نيظا شةظَى ثاشى ث تى نظَيذ كرى بةرَى سو دا مة و طوى: سةلكى نظَيةذ  

ةمى وةرة يَى هةوة سو ل كرن و نظسنت و هويس بةردةوام د نظَيذَيدا بوون ئةظة ل وى د
 .ىطرتنظَيذَى 

 
 باب فضل صالة اجلماعة -191
 )ب كومى( را نظيَذا ب جةماعةتبابةتىَ خيَ

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -1064 َّالُة »عن ابِن عَمر ريي اَّللَّ عنهما َأنَّ رو َل اَّللَّ 
ْبٍن َوِعْشرَُِن درََجةا  ََ َّالِة الَفذِِّ ِب  متفٌق عهللاي . « اْلََماَعِة َأفَبُل ِمْن 

طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     رازى بيةت و ذ ئينب عومةرى، سةودَى ذ هةةردوويان   
() .طوى: نظَيذا ب جةماعةى بيست و حةفت جاران ب سَيرترة ذ نظَيذا ب تيَن 

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي   -1065 وع   ن َأيب هُر   رة ري   َي اَّللَّ عن   ُ  ق   ال  ق   ال رو    ُل اَّللَِّ 
َن ِي عفاا  وذل َك أَنَّ ُ  » َّالُة الرَُّجِل ا َعاعٍة ُتَبعَُّ  َعهللا  ّالتِِ  ا بَ ْيِتِ  وا ُو ِقِ  مخَاا َوِعْش ُر

َرَد  َِ َن اْلُ ُي َء ُثَّ  ََ ْط ةا ِإالَّ رُِفَعْ  َل  ِإذا تَ َ يََّأ فََأْح َِ ْ َخُْخ  َْ ِجِد  ال ُخْرُِج  ِإالَّ الصَّالُة   َْ َِ ِإَل ا
ْ تَ َزِل اِالِئَِّة ُتَصهللاِّي َعهللَاْيِ  َما َداَم ا ُمَص الَّه   َْ َّهللا   ِطيَ ٌة  فَِإذا  َِ ْ  َا َدرََجٌة  َوُحطَّْ  َعْن   َا  َم ا َْ

َّلِِّ  َّالٍة َما انْ َتَظَر الصَّ الَة  ُْحِْدْث  تَ ُق ُل  الهللاَُّهيَّ  متف ٌق عهللاي  . « َعهللَاْيِ   الهللاَُّهيَّ ارَ ُْ . َوال َُ َزاُل ا 
 وهذا لفظ البخاري. 

طوى: نظَيذا مرؤظى  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 
مةاال وى  ل سةويكا وى و  ل ذ نظَيةذا وى يةا    ثلةةيان دةرةجان ثَينجب جةماعةى بيست و 

دةستنظَيذا سو شوي ت و باش شوي ةت، و ثاشةى    ئةطةرزَيدةتر و ب سَيرترة، ئةو ذى 
، نينة ئةو ثَينطاظةكَى ئةو نةدةرئَيخستييةَيتة مزطةفيَت، ذ نظَيذَى ثَيظةتر ضيَى دى هب

هةتا دضيتة د ]بلند نةبيت و طونةهةك ثَى ذَى نةوةريت  ثلةيةكَي ثَى ئةطةرت ذيثاظَي
ملياكةى دوعا بو دكةن هندى ئةو د جهَى سودا بيت يَى نظَيذ كر  ئةطةر، و [مزطةفتَيظة

يا طونةهَيت وى ذَى ببة دبَيذن: يا سودَى  و دةستنظَيذا سو نة شكَينيت  نظَيذ تَيدا كرى
 و بةردةوام ئةو يَي نظَيذَيدا هندى ئةو ل هيظيا نظَيذَي بيتثَى ببة، سودَى دلوظانيَي 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي رَُج  ٌل َأعم    فق  ال  اي رو   َل اَّللَِّ  وعن  ُ  ق  اَل  أَ  -1066 تَ    الن  َُّّ 

َِِّص َلُ  فَ ُيَصهللايِِّ ا َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َأن ُُ َر َأَل رو َل اَّللَِّ  ِجِد  فََ َْ َِ  لَْيه ِل قَاِئٌد ُُق ُدِن ِإِل ا
َِّص لَ  ُ   فَ هللَامَّ  ا َوَلَّ َدَع  اُه فق  ا َْ  َمُن النِِّ  َداَء ِنلصَّ  الِة   بْيتِ  ِ   فَ   َر » ق  ال  نَ َع  ْي  ق  ال  « ل ل     ه  ْل َت

 رواه مَهللاي. « فََأِجْب 
: يا َىطوتو  ()ثَيغةمبةرى هاتة دةسطوى: زةالمةكَى كورة  ()و ذ وى 

ثَيغةمبةرَى سودَى مس كةس نينة مس بينيتة مزطةفيَت، داسواز ذ ثَيغةمبةرَى سودَى كر 
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()      ضةوى   دةمةيَ ، دةسةتويرى دايةيَ   دةستويريا وى بةدةى نظَيةذَى ل مةاال سةو بكةةى
 : ثا وةرة.َى: تة طول بانطَى نظَيذَى هةية؟ طوى: بةلَي، ئينا طوتَىطازيكرَى و طوت
وعن عبِد اَّللَِّ َوِقيَل  َعْمِرو ْبِن ق ْيٍه اِع ُرور نب ِن ُأمِّ َمِّْتُ  م اُِ َؤذِِّن ري َي اَّللَّ  -1067

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  ووَ  عن ُ  َباِع. فقال رو ُل اَّللَِّ  َِّ هللاَّي  أَنَُّ  قَاَل  اي رو َل اَّللَّ ِإنَّ اَِِدَُنَة َكثريَُة اََِ امِّ َوال
َمُن َحيَّ َعهللا  الصَّ الِة  َح ي  َعهللا   الَف الِح  َفَح ي ََّهالا » َْ ه أب   داود نو ناد حَ ن. ومع    روا«. َت
 تعال. «  َحي ََّهالا »

 ، و دبَيةةةذن عةةةةمرويَى كةةةورَى قةيسةةةى يةةةَى ناظةةةدار ب ئيبنةةةوعةبةةةدول يىو ذ 
طةةوى: يةةا ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى ب راسةةتى طةلةةةك   ()ئةةومى مةةةكتومَى بانطةةدةر 

 س خ وكَيت ئةردى )وةكى مار و دويث ك و سثيه و كَيضان( و دةهبة يَيت ل مةةديينَ 
ََ دبيت، ()، ثَيغةمبةرَى سودَى هةيس  طوى: وةرنة نظَيذَى وةرنة سةرفةرازيَى تة طو

 ظَيؤا وةرة.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قاَل   -1068 رَة ريي اَّللَّ عنُ  َأنَّ رو َل اَّللَِّ  َوالَِّذي »وعن أيب هُر

ٍََطٍب فَ ُيْحَتَطب  ُثَّ آُمَر نلصَّالِة فَ يُ  ي بِيِدِه َلَقْد َاَْم  َأن آُمَر  َِ َ ا  ُثَّ آُم َر رَُج الا فَ يُ ؤمَّ نَ ْف َِ ؤذََّن 
اِلَ  ِإَل رَِجاٍل فُأَحرَِِّ  َعهللَاْيِهْي بي ِتي َِ  متفٌق عهللاي . « النَّاَس ُثَّ ُأ

طةوى: ئةةز ب وى    ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 
مكرن، ثاشى َينة كوهكةمة يَى جانَى مس ددةستيدا نَيزيك بوو ئةز فةرمانَى بدةم دار ب

بةةرى  ل بكةةم   فةةرمانَى ل زةالمةةكى  َيتةة دان، ثاشةى   هطازيكةمة نظَيةذَى و بةانط بةو ب   
زةالمان )ئةوَيت نةهاتينة نظَيذَي( و  كسةلكى نظَيذَى بكةى، ثاشى ئةز بضمة دةس هندة

 سةر واندا بسوذم.ل مالَيت وان 
َْ هللِاماا  -1069 ا ُم وعن ابِن مَع ٍد ريي اَّللَّ عنُ  ق ال  َم ْن َو رَّه َأن َُ هللْاَق ي اَّللَّ تع اَل غ دا

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  فَ هللْاُيَح  اِفْظ َعهللا    َه  ُؤالِء الصَّ  هللَا او َحْي  ُ  ُُن  اَدي    نَّ  فَ  ِإنَّ اَّللََّ َش  رََع لَِنبِ  يِِِّّي 
ِن اُِدى  َوَل  أَنَُِّّْي ّهللاَّْيتي ا بُي ِتِّي كما َُُصهللاِّي ه ذا اَُِتَخهللاِّ   ا بَيتِ ِ  ُوَنَن اَُِدى َوِإن َُّهنَّ ِمن ُونَ 

ْعهللاُ  ُم َلرَتكتي ُونَّة نَِبيِِِّّي  وَل  َتركتي ُونََّة نَِبيِِِّّي َلَبهللَاهللْاُتي  وَلَقد رَأَُْ تُ نَ ا وم ا َُ َتَخهللاَّ   َعنه ا ِإالَّ من افق مَ 
. رواه مَهللاي. النَِِّفا   َوَلَقَد كاَن الرَُّجل   ُُؤتَ  ِبِ   ُُ َهاَدي بنْيَ الرَُّجهللَانْيِ َحَّتَّ ُُ َقاَم ا الصَّ ِّ

بيت سوبةهى موسلمان سوش طوى: هةركةسَى ثَى  ()و ذ ئينب مةسعودى 
َيتة دان، هبطةهيتة سودايَى مةزن، ب  ثارَيزيَى ل ظان نظَيذان بكةى هةر جهَى بانط بو ب

و ب  ةرَييَى بو ثَيغةمبةرَى سو يَيت دانايس و ديارةكريسو ب راستى سودَى رَيكَيت راست
هةوة نظَيذَيت سو ل مالَيت سو كرن  ئةطةر، و راستى ئةو نظَيذ ذ رَيكَيت راستةرَييَينة

هةوة  ئةطةرهةروةكى ظى ثاشظةماى ل ماال سو كرى، دَى رَيكا ثَيغةمبةرَى سو هَيلس، و 
و بةرزة بس، و مة سو ديت كةةس ذ نظَيةذَى    ، دَى سةردا ضسرَيكا ثَيغةمبةرَى سو هَي 

نةظةدما دوورويةك نةبا يَى دوورويياتييا وى ئاشكةرا، و زةالم هةبوو د مابةينا ملَيةت  
 َى دراوةستيا.الماندا دهاتة ئينان هةتا ل رَيزدوو زة
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َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َعهللاََّمنَ ا ُو َننَ  اُِ َدى  َوِإنَّ ِم ن ُو نِن  وا رواٍُة ل  ق ال  ِإنَّ رو  َل اَّللَِّ 
ََجِد الذي ُُ َؤذَُّن في   . اَُِدى الصَّاَلة ا اِ

 رَيكَيت راستةرَييَى يَيت (): ثَيغةمبةرَى سودَى طوى ديدا يا وى ظةطَيرةكاو د 
ََ دهَيتةةةدان ذ رَيكَيةةت       ني ةةا مةةة دايةةس و ب راسةةتى كرنةةا نظَيةةذَى ل مزطةةةفتا بةةانط 

 راستةرَييَينة.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -1070 وع ن َأيب ال  درداِء ري  ي اَّللَّ عن    ق  ال  عع   رو   َل اَّللَّ 

م  ا ِم  ن َثالثَ  ٍة ا قَ ْرَُ  ٍة وال بَ  ْدٍو ال تُ َق  اُم ِف  يهُي الصَّ  الُة ِإالَّ ق  ِد اْو  َتْحَ َذ َعهللاَ  ْيِهُي الشَّ  ْيطَاُن. » ُق   ل  
َا أْيكُ  َيَة فَ َعهللَايُِّْي ِنْلََماَعِة  فَِإَّنَّ ِّ ْئُب ِمَن الَغنِي الَقا  رواه أب  داود ِنوناد حَن. « ُل الذِِّ
دطوى:  ()طوى: مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو  ()و ذ ئةبى دةردائى 

دةشةةتةكَى بةةس و نظَيةةذا ب جةماعةةةى دناظةةدا ل بةةس يةةان  نينةةة سةةَى مةةرؤظ ل طونةةدةكى
، ه يارى [ذَيردةسيَت سو نةكربس] بيتستاندنةشةيتانى سةر ذ وان  ئةطةرنةهَيتةكرن 

 جةماعةتَى بس ب راستى طورط ذ ثةزى ياظةدةر دسوى.
 

  باب احلثِّ على حضور اجلماعة يف الصبح والعشاء -192
 نظيَذا سثيَدىَ و عةيشال بابةتىَ ثالدانىَ بؤ حازربوونا جةماعةتىَ 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -1071 ع  ْن عثم  اَن ب  ِن عف  اَن ري  َي اَّللَّ عن  ُ  ق  اَل  عع  ُ  رو   َل اَّللَّ 
َّهللاَّ  الصْبح ا َعَاَعٍة  »وَوهللاَّي ُق ُل   ا قاَم ِنْص  الهللاَّْيل َوَمْن  َّهللاَّ  الِعَشاَء ا َج َماَعٍة  َفََِّأَّنَّ َمْن 

َّهللاَّ  الهللاَّْيل ُكهللاَُّ   ا   ي. رواه مَهللا« َفََِّأَّنَّ
طةوى: مةس طةول ثَيغةمبةةرَى سةودَى بةوو        ()ذ عومسانَى كورَى عةففانى 

()     دطوى: هةركةسَى نظَيذا عةي ا ب جةماعةى بكةى، هةروةكى ئةةو نيظةا شةةظَى
 نظَيذا سثَيدَى ب جةماعةى بكةى هةروةكى ئةو شةظَى هةميَى رابووى.يَي رابووى و 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وا رواُِة الرتمذيِّ عْن عثماَن بِن عفاَن  ريي اَّللَّ عنُ  قال  قال رو ُل اَّللَِّ 
َّ  هللاَّ  الِعَش  اَء واْلَفْج  ر ا »وَو  هللاَّي   هللاَ  ة  وَم  ْن  َم  ْن َش  ِهَد الِعَش  اَء ا عَاع  ٍة ك  ان ل  ُ  ِقي  اُم ِنْص  ِ  لَي ْ

هللَاة  مذي  حدٌُ  حَن ّحيٌح.« عَاَعٍة  َكاَن َلُ  َكِقَياِم لَي ْ   قال الرتِّ
طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  () ذ عومسانَى كورَى عةففانىترمزيدا  ظةطَيراو د 

()  بكةى سَيرا نيظا رابوونا شةظَى بو ويية،  نظَيذا عةي ا ب جةماعةىطوى: هةركةسَى
بكةى، سَيرا رابوونا شةظَى هةةميَى بةو    عةي ا و سثَيدَى ب جةماعةىو هةركةسَى نظَيذا 

 ويية.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -1072 رة ريَي اَّللَّ عنُ  َأنَّ رو  َل اَّللَِّ  َولَ ْ  » وعن َأيب ُهُر

 متفٌق عهللاي . وقد وبق بطِ لِ . « ُْعهللَاُم َن َما ا الَعتَمِة والصصْبِح ََتَ ْ ُاا َوَل  حب ْ اا 
وان  ئةطةرطوى: و  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 

ل سةةر زكةى    ئةطةةر زانيبان كا ض سَير د نظَيذا عةي ا و سثَيدَيدا هةية، دا هَينةَى سةو   
 هاتبانَي. و ب درَيذيظة ئةظ حةديسة بورى.
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َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -1073  َّ  الٌة أَثْ َق  َل َعهللاَ    » وعن  ُ  ق  ال  ق  ال رو   ُل اَّللَّ  لَ  ْيَه 
  متفق عهللاي .« ِر َوالِعشاِء َوَلْ  َُ ْعهللَاُم َن ما ِفيهما ََتَ ْ ُاا َوَلْ  حب ْ اا اَُِناِفقنَي ِمْن ّالة الَفجْ 

طوى: ضو نظَيذ ذ يا عةي ا و سثَيدَى ل  ()و ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 
وان زانيبةان كةا ض سَيةر د واندايةة دا هَينةَى سةو        ئةطةرسةر دووروييان طرانرت نينة و 

 َي.ل سةر زكى هاتبان ئةطةر
 

 والنهي األكيد باب األمر باحملافظة على الصلوات املكتوبات -193
  والوعيد الشديد يف تركهنَّ 

 بيَطؤمان  ثاشظةليَدانابابةتىَ فةرمانكرنىَ ب ثاريَزيكرنا نظيَذيَت فةرز و 
 و طةفكرنا توند ذ هيَالنا وان

 .(238)البقرة  من ارُةچٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  قال ع تعاَل   
 ل سةةةةةر نظَيةةةةذَيت سةةةةو، و نظَيةةةةذا ئَيظةةةةارى   بةةةةةردةوام بةةةةس [طةةةةةَ موسةةةةلمانان  ]
 و ب طوهةةدارى ب بةةةر سودَيظةةة رابةةس، و هةةويس وى ذ دل بثةرَيسةةس    [ذبةةري نةكةةةن   ]
چ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋچ وق  ال تع  اَل   .[نظَيةةذان بكةةةن  ]

ََ سو دان، ظَيؤا رَيكا وان كرن و زةكاتا  كرن و نظَيذ ئةطةر تةوبة  .(5  من ارُةت بة)ال ما
 بةردةن، ب راستى سودَى طونةه ذَيبةر و دلوظانة.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -1074 وعن ابِن مَع ٍد ريي اَّللَّ عنُ  قاَل  َو أَلُ  رو  َل اَّللَِّ 
ََْعَماِل َأْفَبُل   قال   ُِْن » قهللاُ   ُثَّ َأي    قال  « الصَّالُة عهللا  َوْقِتها » َأيص ا قهللاَ ُ   « ِبرص الَ الِ َد

 متفٌق عهللاي . «  اْليهاد ا َوِبيِل اَّللَِّ » ُثَّ َأي    قال  
 ()كةر   سةودىَ  ثَيغةمبةرَىذ طوى: مس ثسيار  ()و ذ ئينب مةسعودى 

وَيدا، مةس طةوى: ثاشةى كيةذ؟ طةوى:       دةمَيظيرتة؟ طوى: نظَيذ د سوشكيذ كار بو سودَى 
 باشييا دطةل دايبابان، مس طوى: ثاشى كيذ؟ طوى: جيهادا د رَيكا سودَيدا.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -1075 وع  ن اب  ِن عم  َر ري  َي اَّللَّ عنهم  ا ق  ال  ق  اَل رو   ُل اَّللَّ 
 ُبِِنَ اإِلَوالُم عهللا  مَخٍْه  َشهاَدِة َأْن ال ِإلَ  ِإالَّ اَّللَّ  وَأنَّ ُُمم داا رو  ُل اَّللَِّ  وِإق اِم الصَّ الِة  َوِإُت اءِ »

َّْ مِ  ِِّ البَ ْيِ   َو  متفٌق عهللاي . « َرمباَن  الزَّكاِة  َوَح
طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     رازى بيةت و ذ ئينب عومةرى، سةودَى ذ هةةردوويان   

() دةيا ب سودَى كو ب نج شةنطستان ياهاتية ئاظاكرن، شةهطوى: ئيس م ل سةر ثَي
راستى ضو سةودا و ثةرسةتى يَيةت راسةت و دورسةت نيةنس سةودَى نةةبيت و ب راسةتى          

قاسدَى سودَيية، و كرنا نظَيذان ب رةنطَى ثَيدظى و بةردةوام، و موحةممةد ثَيغةمبةر و 
 دانا زةكاتَي، و ضونا حةجَي، و رؤذيطرتنا رةمةزانَي.
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َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -1076 ُأِمْرُو َأْن ُأقاِتَل الناَس حَّتَّ » وعنُ  قال  قاَل رو ُل اَّللَِّ 
ُ ْؤُت ا الزَّكاَة  فَ ِإذا فَ َعهللاُ  ا ذل َك َُْشهُدوا َأْن ال ِإل  ِإالَّ اَّللَّ َوأَ  ا رو ُل اَّللَِّ  َوُُِقيُم ا الصَّاَلة  ُو نَّ ُُمَمَّدا

ابُ ْهي عهللا  اَّللَِّ  ََ ْي ِإالَّ ٍقِّ اإِلوالِم  َوِح َِ  متفٌق عهللاي .« َعصُم ا ِمِنِّ ِدماَءُهْي َوَأْمَ ا
كةرن، ئةةز    هاتيةة  طةوى: فةةرمانا ل مةس    ()ثَيغةمبةرَى سةودَى  ذ وى، طوى: 

ئةةةوَيت دذى شةةةرى نةةة كةةو كوشةةتيَن و ل طةةةل وان    شةةةِرَى سةةةلكى بكةةةم )هةلبةةةى   
أْش َهُد َأْن ال ِإل َ  ِإالَّ اَّللَّ  َوَأنَّ ُُمَمَّ داا ) موسلمانةتيَى دراوةسنت( هةةتا شةةهدة بةدةن بَيةذن:    

ََ سو ذ  ئةطةرو نظَيذان بكةن و زةكاتَى بدةن  (رو ُل اَّللَِّ  وةكرن، وان سوينَيت سو و ما
ََ وان يَى ثاراستيية هندى  ئانكومس ثاراسنت ب حةقَى موسلمانةتيَى نةبيت ) ئةو و ما

ََ ئَيكةى   ئةو ضو نةكةن موسلمانةتى ت تةكَى ل سةر بدا ثةويض   نيت، بو منوونة يةَى مةا
ََ وى نةة    كةى يان بكوذيت هنطى ب حةقَى ئيس مَىكةى يان يَى ئَيكَى بريندار  ئةو و مةا

ََ بيَيت ثاراستينة،  و نهَينيا واندا( ل سةر  حسَيبا وان )د نةثةنى( و ة ظةكرنهَيتدظَيت تول 
 سودَيية.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ِإَل ال َيمن  -1077 وعن معاٍذ ريي اَّللَّ عنُ  قال  بَعثِن رو ُل اَّللَِّ 
الِّت اب  فَ اْدُعُهْي ِإَل َش َهادِة َأْن ال ِإل   ِإالَّ اَّللَّ  وَأِنِِّ رو  ُل اَّللَّ   ِإنََّك َْتِت قَ ْ ماا م ْن َأْه لِ »فقال  

هللاَ ٍة   َّ هللا اٍو ا ك لِّ َُ  ْ ٍم ولَي ْ فَِإْن ُه ْي َأط اُع ا لِ ذلَك  فَ َأْعهللِامُهي َأنَّ اَّللَّ َتع اَل افْ تَ  َرِ َعهللاَ ْيِهْي مخْ َه 
ُذ ِمْن َأْغِنيائِهي فَ رُتدص َعهللا  فَِإْن ُهْي َأطَاُع ا ِلذلَك  فَأْعهللِامُهي َأنَّ ا َِ َّدقة تُ ْؤ َّللَّ تَ َعاَل افْ تَ َرِ عهللَاْيِهْي 

ن َ  ي َواتَّ ِق َدْع  ةَ اِْظهللاُ  ِم  فَِإنَّ ُ  لَ ْيَه بَ ي ْ َك وَكرائِي َأْم  اِِ َه ا وب نْيَ فُ َقرائِهي  فَِإْن ُهْي َأطَاُع ا ِلذَلَك  فَِإايَّ
 متفٌق عهللاي . « اَّللَِّ ِحَجاٌب 

و  ئةةز هنارتةة يةمةةنيَ    ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ مةعازى 
بو شةهدةيَى بكة،  سودانَيت كتَيبان، داسوازا وانطوى: تو دَى ضيية دةس هندة مرؤظان ذ 

كو ضو سودَى و ثةرستى يَيت راست و دورست نينس سودَى نةبيت، و ئةز ثَيغةمبةرَى 
وان بو ظَى طوهَى سو دانة تة، ني ا وان بدة سودَي، ثَينج نظَيذ د هةمى  ئةطةرسودَيمة، 

وان بو ظَى طوهَى سو دانة تة، ني ا  ئةطةرشةظ و رؤذاندا ل سةر وان يَيت فةرز كريس، 
وان بدة سودَي، زةكاى ل سةر وان يا فةرز كرى، ذ زةنطينَى وان دَى هَيتة وةرطرتس و ل 

ََ  ئةطةر، بةالظكرنسةر هةذارَى وان دَى هَيتة  وان بو ظَى طوهَى سو دانة تة، ه يارى ما
ََ ب قةدر و  دةمَى زةكاتَى ذ وان وةردطرى ئانكو]وان يَى ب قةدر و بهاطران بة  سو ذ ما

وَى  ل ناظبةراثةردة  وو سو ذ دوعايا ستةملَيكرى بثارَيزة، ب راستى ض [بهاطران بثارَيزة
 و سودَى نينس.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُق ُل   -1078 » وعن جابٍر ريي اَّللَّ عنُ  قال  ععُ  رو َل اَّللَّ 

 رواه مَهللاي. « ِإنَّ بَ نْيَ الرَُّجِل َوبَ نْيَ الشِّْرِك والُِّْفِر تَ ْرَك الصَّالِة 
دطةوى: ب   ()طوى: مس طول ثَيغةمبةةرَى سةودَى بةوو     ()و ذ جابرى 

 هةظث كضَيكرنَى و طاوريَى نةكرنا نظَيذَيية. دناظبةرامرؤظى و  دناظبةراراستى 
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َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي ق ال   -1079 العْه ُد ال ذي » وعن بُ َرَُْدَة ريي اَّللَّ عنُ  عن النُِّّ 
نَ ُهْي الصَّالُة  فمْن تَ رََكَها َفقْد َكَفَر  َننا وبَ ي ْ  رواه الرتمذي وقال  حدٌُ  حٌَن ّحيٌح. « بي ْ

طوى: ثةميانا د ناظبةرا مةة و   () طوى: ثَيغةمبةرى ()و ذ بورةيدةى 
 ثَى دووروينة( نظَيذة، ظَيؤا هةركةسَى هَي  ب راستى ئةو طاور بوو. مةرةمواندا )

وع   ن ش   ِقيق ب   ِن عب   ِد اَّللَِّ الت   ابعيِِّ اُِت ََّف   ِق عهللا     َجاللت   ِ  َرِ    ُ  اَّللَّ ق   ال  ك   اَن  -1080
ََْعم  اِل تَ رُْك  ُ  ُكْف  ٌر َغي ْ  َر الصَّ  الِة. رواه  َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ال ُ  روَن َش  ْي اا ِم  َن ا ّْ  حاُب ُُمَمَّ  ٍد  َأ

 الرتمذي ا كتاب اإِلَيان ِنوناٍد ّحيٍح. 
تةابعى يةَى هةةمى ل سةةر مةةزناتيا وى ئَيةك،       كورَي عةبدول  يةَي  يقَى ذ شةق و

ضةو ت ةت ذ كريةاران     ()سودَى دلوظانيَى ثَى ببةى، طةوى: هةةظالَيت موحةممةةدى    
 طاورى نةدديت نظَيذ تَى نةبيت.ب  واننةكرنا 

َّ هللاِّ  عُ  -1081 ِإنَّ » َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  وعن َأيب ُهرُْرَة ريي اَّللَّ عنُ  قاَل  قال رو  ُل اَّللَِّ 
َّ  هللُاح   فَ َق  ْد َأَفهللا  َح َوَأإ  ح  وإن  َأوَّل م  ا ُْحاو  ُب بِ  ِ  العْب  ُد َُ   ْ م الِقيام  ِة م  ْن َعمهللِا  ِ  ّ  التُُ   فَ  ِإْن 
ب  ِتِ  َش  ْي اا  ق  ال ال  رَّبص  َع  زَّ وج  لَّ  انظُ  روا َه  ْل  َِ  ر  فَ  ِإِن انْ  تَقص ِم  ْن ِفُر َِ َِ  اَب و فََ  دْو  فَ َق  ْد 

رواه « مْن َتَط صع  فَ ُيَِّمَُّل   ا م ا انْ  تَ َقص ِم َن الَفرَُِب ِة   ُثَّ تِّ  ُن َو ائُِر َأعمالِ ِ  َعهللا   ه ذا  ِلَعْبِدي
 الرتمذي وقال حدُ  حَن. 
 ئَيكةم ت يَتطوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 

دورست  ئةطةرَيتة كرن نظَيذا ويية، ظَيؤا قيامةتَى حسَيبا بةندةى ل سةر ده رؤذا
يا وى  يا سراب بيت ئةو نةطةه تة ئةطةربوو و  سةركةفتىدةركةفت ئةو سةرفةراز و 
مةزن دَى  ةك ذَى كَيم بوو، سودايَىتت ذ فةرزَيت وى  ئةطةردظَيت و سوسارةى بوو، و 

هاتية ، يا ذ فةرزَى سو بدةنَى ئةرَى بةندةيَى مس ت تةك ذ سونةتان هةية بَيذيت: بةرَى
فةرزان ب سونةتان  هوسا هةمى كارَيت وى كَيماسياكرن؟ ثاشى كَيمكرن دَى ثَى هَيتة متام

 كرن.دَى هَينة متام
 

  فيها لِ، وتسويِتها، والرتاصوواألمرِ ب متامِ الصفوفِ األُ باب فضلِ الصفِّ األوَّلِ -194
 ئيَك يا ويَ ئيَكىَ و راستكرن و طةهاندنا ريَزا ريَزا ئيَكىَ و فةرمان ب متامكرنابابةتىَ خيَرا 
َّ  هللاِّ  عُ  -1082 نَ  ا َرُو   ُل اَّللَِّ  َِ  رَد َعهللَاي ْ ُهَم  ا  قَ  اَل   َع  ن ج  اِبِر بْ  ِن عُ  رَة  ري  ي اَّللَّ عن ْ

َ  ا   » َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي فَ َق  اَل   فَ ُقهللْانَ  ا  اي رُو   َل اَّللَِّ وََكْي  َ  « َأال َتُص  فص َن كم  ا ُتُص   ص اِالِئَِّ  ُة ِعْن  َد َر ِّ
ّص َن ا الص ِِّ » ا   قال  َتُص ص اِالِئُِّة ِعند ر ِِّ  َ رَتا َُوَل  ُو  رواه مَهللاي. « ُُِتمص َن الصصف َر ا

ذ جابرَى كورَى سةةمورةى، سةودَى ذ هةةردوويان رازى بيةت طةوى: ثَيغةمبةةرَى       
هاتة دةس مة و طوى: ئةةرَى هةويس رَيزَيةت سةو راسةت ناكةةن هةةروةكى         ()سودَى 

 مات دكةن؟ مة طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى ملياكةى رَيزَيت سو ل دةس سودايَى سو راس
ملياكةى ضاوا رَيزَيت سو ل دةس سودايَى سو راست دكةن؟ طوى: رَيزا ئَيكَى متام دكةن 

 و رَيزَى دطةهيننة ئَيك.
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َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -1083 ل ْ  »وعن َأيب ُهرُْرة  َرِيَي اَّللَّ عْنُ   َأنَّ َرُو  ل اَّللَّ 
ْ جِيُدوا ِإالَّ َأنْ لناُس ما ا النَِِّداِء ُعهللَاُي ا َْ ََوَِّل  ُُث  َتِهُم ا َعهللَاْيِ  الْوَتهُم ا َوالصَّ ِّ ا َْ  متفٌق عهللاي . «  َُ

 ئةطةةةرطةةوى:  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى   ()و ذ ئةةةبى هةةورةيرة 
نةةديتبان  رَيةك  و ثاشةى ضةو    يةة سَيةر د بةانطى و رَيةزا ئَيكَيةدا هة     ةندسةلكى زانيبا كا ض

 طةه تبانَى ب ث ككَي انَى نةبيت، دا ث كَى بو كَي س.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -1084  َا  »وَعْنُ  قَاَل  قَاَل رُو ُل اَّللَِّ  ُِ ُّف ِر الرِِّجاِل َأوَّ ُر  ي ْ َِ

َا  ُِ ُرها  َوشرصَها َأوَّ ِِ اِء آ ََ ُّف ِر النِِّ ُر  ي ْ ُرَها ِو ِِ   رواه مَهللاي.« وشرصها آ
طوى: باشرتيس رَيزَيت زةالمان يا ئَيكَيية  ()و ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 

 و سةرابرتيس رَيةز يةا   دومياهيكَييةة  برتيس رَيز يا دومياهيكَيية، و باشرتيس رَيزَيت ذنان يةا  سراو 
 .ئَيكَيية

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -1085 وع  ن أيب و  ِعيد اْلُ  ْدِريِّ ري  َي اَّللَّ عن  ُ   َأنَّ رُو   ل اَّللَِّ 
ُ   ْي   َِ ِص   راا  فَق   اَل  ّْ   حاِبِ  ََت ْص ا يب  َوليَ   ْأَُتَّ ِبُِّ   ْي َم   ْن بَ ْع   دَُكي  ال ُ   زاُل قَ    ْ ٌم » رَأى ا َأ تَق   دَُّم ا ف   َأ

َرُهيُ  ِِّ َُِّروَن َحَّت ُُ   رواه مَهللاي. « اَّللَّ  َُ َتَأ
ظةةمانك ل   () طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى ()و ذ ئةبى سةعيدَى سودرى 

 لث ت مس راوةسةنت و يَيةت   ل دةس هةظالَيت سو ديت ئينا طوتة وان: ثَي ظة وةرن، و 
ث ت هةوة راوةسنت، و بةردةوام هندةك سو ظةدهَيلس هةتا سودَى وان ل ث ت هةوة ب  

 ظةدهَيليت.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -1086 وع  ن َأيب مَ  ع ٍد  ري  ي اَّللَّ عْن  ُ   ق  ال  ك  اَن رو   ُل اَّللَِّ 

ُق   ُل   اْو  تُ وا وال َُتتهللِاف   ا فَتْخَتهللِا  َ  قُ هللاُ   ُبُِّْي  لِيهللِاي  ِن ِم  ْنُِّي ُأولُ   ا » ََيَْ  ُح َمناِكبَ نَ  ا ا الصَّ  الِة  ُو
ََْحالِم والن صَه   ُثَّ الذَُن ُهللُا َ ْي   رواه مَهللاي.« ُثَّ الِذُن َُ هللُا َ ْي  ا

ملَيةةت مةةة د  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()مةسةةعودى  و ذ ئةةةبي
نظَيذَيدا راست دكرن و دطوى: رَيزَيت سو راست كةن و ثةَيش ئَيةك و دوو نةكةةظس دَى    

بةرَيك ضس، ب  يَيت سودان عةقل و بالق )يان يَيت سودان قةدر( ذ هةوة ذدلَيت هةوة 
 نَيزيكى مس بس، ثاشى يَيت نَيزيكى وان )د سالوسَى بوريدا( ثاشى يَيت نَيزيكى وان.ل 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -1087 َو  صوا » وعن أَنٍه ريي اَّللَّ عْن ُ  ق ال  ق ال رُو  ُل اَّللَِّ 
اِم الصَّالِة  ِ َُة الصَّ ِّ ِمْن َْ َْ  متفٌق عهللاي . « ُُّف َفُِّْي  فَإنَّ َت

طوى: رَيزَيت سو راست  () سودَى  ثَيغةمبةرَىطوى:  ()ئةنةسى و ذ 
 كةن ب راستى راستكرنا رَيزان ذ متاميا نظَيذَيية.

ِ ََُة الصصُف ِر ِمن ِإقَامة الصَّالِة » وا رواُة البخاري     «.فإنَّ تََ
 بوساريدا: ب راستى راستكرنا رَيزان ذ كرن و ثاراستنا نظَيذَيية. ظةطَيراو د 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ِبَ ْجِهِ   -1088 وَعْنُ  قال  ُأِقيَمِ  الصَّالُة  فَأقَبل َعهللايَنا رُو ُل اَّللَِّ 
ّص   ا  فَ  إِنِِّ َأراُك  ْي ِم  ْن َورَاِء َظْه  ِري »فَق  اَل   ُّ  ُف َفُِّْي وَترا َْ  هللِاٌي « َأِقيُم   ا  رواُه الُبَخ  اريص بهللَِاْفِظ  ِ   وُم
 مبْعَناُه. 
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بةرَى سو دا  ()طرتس، ثَيغةمبةرَى سودَى  : قامةى بو نظَيذَى هاتةىو ذ وى، طو
ث ةت سةورا   د مة و طوى: رَيزَيت سو دورست كةن و سو بطةهيننة ئَيةك ب راسةتى ئةةز هةةوة     

 دبينم.
َِ َُ هللْاَزُ  َمنَِِّبُ  مبْنِِِّب ّاِحِبِ  وَقَدِم  ِبَقدِمِ     «.وا ِرَواٍُة لهللاُبَخاِريِّ  وَكاَن َأحُد

ََ سو  ظةطَيرةكاو د  و ثَى سو ظةتنا بوساريدا: و ئَيك ذ مة ملَى سو ب ملَى هةظا
 نا.تب ثَى وى ظة
َّ  هللاِّ  عُ  -1089 َوَع  ِن الن صْعَم  اِن ب  ِن بش  رٍي  ري  َي اَّللَّ عنهم  ا  ق  ال  عع  ُ  رو   َل اَّللَّ 

ُُّف َفُِّْي  َأْو لُيَخاِلَفنَّ اَّللَّ بَ نْيَ وُج ِهُِّْي » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُق ُل    متفٌق عهللاي  « لَُتَ صنَّ 
 مةةس طةةول  طةةوى سةةودَى ذ هةةةردويان رازى بيةةت و ذ نةةةعمانَى كةةورَى بةشةةريى  

طوى: يان هويس دَى رَيزَيت سو راست كةن يان ب سويند د () بوو ثَيغةمبةرَى سودَى
 بةرَيك بةى.ذسودَى دَى دلَيت هةوة 

ُّ ُف فَ َنا  ح َّتَّ كَأَّنَّ ا    ََ  ِِّي  َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ك اَن ُُ وا رواٍُة َِ هللاٍي  َأنَّ رو  َل اَّللَّ 
ََ  ِّي  َ ا الِق  َداَح   َِ َرد َُ ْ م  اا فَ َق اَم َح َّتَّ َك  اَد َُُِّ ربُِّ  فَ  َرَأى رُج  ال ُُ َِّ قَ د َعَقهللْانَ  ا َعْن ُ . ُثَّ  َح َّتَّ رََأى أ

ُُّف َفُِّْي  َأْو لَُيَخاِلَفنَّ اَّللَّ بنْيَ وُج هُِّيْ » َنِدايا ّْدرُُه ِمَن الصَّ ِّ فقاَل   ََ صنَّ    «.ِعَباَد اَّللَِّ  لَُت
بةردةوام رَيزَيةت مةة راسةت     ()دا: ثَيغةمبةرَى سودَى موسلمي ظةطَيرةكاو د 

دكرن هةتا دا تو بَيةذى تةريان ثةَى راسةت دكةةى، هةةتا ديتةى ئةةم تَيطةه ةتني، ثاشةى           
رؤذةكَى ثَي كةفت، رابوو هةةتا نَيزيةك بةووى دةسةت ب نظَيةذَى بكةةى زةالمةةك ديةت         

س دَى رَيزَيت سو راست سينطَى وى ديار ببوو، ئينا طوى: بةندةيَيت سودَى ب سويند هوي
 بةرَيك بةى.ذكةن يان ب سويند سودَى دَى دلَيت هةوة 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   -1090 وعِن الربَاِء ب ِن ع ازٍب  ري ي اَّللَّ عنهم ا  ق اَل  ك اَن رو  ُل اَّللَّ 
ُُّدوَرَِ  َوَمناِكبَ نَ  ُح  ََ ِحَيٍة  ََي َِ ِحَيٍة ِإَل  َِ ق ُل  ال َُتَْتهللِاُف ا فَ َتْخَتهللِا َ  وَوهللاَّي  َُتخهللاَُّل الصَّ َّ ِمْن  ا  ُو

ََُوِل « قُ هللاُ   ُبُِّْي  رواه أب    داود ِنو  ناد « وَك  اَن َُ ُق   ُل  إن اَّللَّ َوَمالِئَِّتَ  ُ  َُُص  هللاص َن عهللا    الصص  ُف ِر ا
ٍََن.   َح

طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  رازى بيتان ائَى كورَى عازبى سودَى ذ هةردوويو ذ بةر
()  سينطَيت مة و ملَيت مة د نظَيذَيدا راست دكرن و دطوى: رَيزَيت سو راست كةن و

بةةرَيك ضةس و دطةوى: ب راسةتى سةودَى و      ذثَيش ئَيك و دوو نةكةظس دَى دلَيةت هةةوة   
ذ سودَي، دلوظانيية؛ و  و سةلةواى) ملياكةتَيت وى سةلةواتان ددةنة سةر رَيزَيت ئَيكَي.

 .(ذ ملياكةتان، دوعانة
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو  هللاَّي ق   اَل   -1091 وَع  ن اب  ن ُعم   َر ري  َي اَّللَّ عنهم   ا  َأنَّ رو   َل اَّللَِّ 

ِْ َ اِنُِّْي  َوال تَ َذُروا فَ ُرَج اوٍ »  َأِقيُم ا الصصُف َر َوَحاُذوا َبنَي اَِناِكب  وُودصوا اْلهللََاَل  َولِيُن ا وَُِِْدي ِإ
َّهللَا ُ  َّف ا َو ََّل  َّف ا َقَطعُ  اَّللَّ  لهللاشْيطاِن  وَمْن و  رواه أب  داود ِنوناد ّحيٍح. « اَّللَّ  َوَمْن َقَطَن 
طةةوى: ثَيغةمبةةرَى سةةودَى   رازى بيةت سةةودَى ذ هةةردوويان   و ذ ئةينب عومةةرى  

()  بطرن، و سو د دةستَيت  بطةهيننة ئَيك و كَيماتيانطوى: رَيزان دورستكةن، و م ن
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ظيان هةوة بكَي ةس يةان ثاشةظة ببةةن بةو دورسةتكرنا        ئةطةربرايَيت سودا نةرم بكةن )
، يَى كَيماتيا رَيزةكَى بطريت سودَى دَى طةهينيتة بو شةيتانى نةهَيلسرَيزَي( و كَيماسيان 

دلوظانيا سو و يَى كَيماتيةةكَى ضةَيكةى و رَيةزَى بِليةت سةودَى دَى وى ذ دلوظانيةا سةو        
 بِريت.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   وَع  ْن أَن  ٍه ري  َي اَّللَّ َعْن   ُ  -1092 ّص   ا » َأنَّ رو   َل اَّللَِّ  ُر
ُُِل م  ْن  َََرى الشَّ  ْيطَاَن َُ  ْد َِ  ي بيَ  ِدِه ِإِنَّ  ََْعن  ا   فَ َ الَّ ِذي نَ ْف َنه  ا  وح  اُذوا ن ُّ ُف َفُِّْي  َوقَ  اربُ ا بَ ي ْ

ا اْلََذُر  هللَاِل الصَّ ِّ  كأ َّ  هللا  شرط مَهللاي.حدُ  ّحيح رواه أب  داود ِنوناد ع« َِ
ُو    ٌد ّ   غاٌر َتُِّ    ُن ٍ   اٍء مهمهللا   ٍة وذاٍل معج   ي مفت    حتني ُث ف   اٌء وه   ي  غَ   َنٌي « اْل   َذُر » 
  ِنْلَيمِن.

بطةهيننة  طوى: رَيزَيت سو ()ذ ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةنةسى 
ئَيك و نَيزيكى ئَيك بكةن، و ستويان بكةن ئَيك سةمت، ئةز ب وى كةمة يَى جانَى مس 

و ]دبينم ذ دةرفةى و كَيماتيا دةردكةظس هةروةكى حةزةفس.  ددةستيدا ئةز يَى شةيتان
 .[حةزةس: رةنطةكَى ثةزَى رةشة و يَى بضويكة ل يةمةنَى يَيت هةيس

َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -1093 ْص ا الصَّ َّ اِق دََّم  ُثَّ الَّ ذي » وعنُ  َأنَّ رو َل اَّللَِّ  َأ
ِر  َِّ  رواه أب  داود ِنوناد حَن. « ُهللِايِ   َفَما َكاَن َمْن نْقٍص فَ هللْاَيُِّْن ا الصَّ ِّ اَُِؤ
د يَى متامكةن ثاشةى يةا   طوى: رَيزا ثَي  ()و ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 

 كَيماتييةك هةبيت ب  د رَيزا دومياهيكَيدا بيت. ئةطةردويفرا، و 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -1094 ِإنَّ » وعن عائشة ريي اَّللَّ عنها قال   قال رو ل اَّللَّ 

َْ هللِاٍي  وفي ِ  رج ٌل رواه أب  داود ِنوناد َعهللا  « اَّللَّ ومالِئََِّتُ  ُُصهللاص َن عهللا  مياِمن الصصف ر  شْرِط ُم
 َُمْتَ هللَاٌ  ا تْ ثِيِقِ . 

طوى: ب راستى سودَى و  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ عائي ايَى 
ذ سةودَي،   و سةةلةواى ملياكةتَيت سو سةلةواتان ددةنة سةر رةسةَى راسةتَى ذ رَيةزان. )   

 .دوعانة( دلوظانيية و ذ ملياكةتان
َّ  هللاِّ  عُ » وَع  ِن ال  رباِء ري  َي اَّللَّ َعْن  ُ  ق  ال   -1095 هللْا  َ  رو   ِل اَّللَّ  َِ َّ  هللاَّيَنا  ُكنَّ  ا ِإذا 

ِمْعُتُ  ُق ل   َربِّ ِقِِن عَذاَبَك َُ ْ َم » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َأْحبْببَنا َأْن َنُِّ َن َعْن ََيِيِنِ   ُُقِبُل عهللَاينا ِبَ ْجِهِ   فََ
َعُ  َأْو ََتَْمُن   رواه مَهللاي. « عَباَدَك تَ ب ْ

 ()طوى: دةمَى مة نظَيةذ ل ث ةت ثَيغةمبةةرَى سةودَى      ()و ذ بةرائى 
ََ بوو دطوى:  دكر  مة حةز دكر ئةم رةسَى وى يَى راستَى بني، بةرَى سو ددامة، مس طو

 يا سودَى مس ذ ئيزايا سو بثارَيزة رؤذا تو بةندةيَيت سو كوم دكةى.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -1096 وَع  ْن َأيب ُهُر  رَة رِي  َي اَّللَّ عْن  ُ   ق  ال  ق  اَل رو   ُل اَّللَِّ 

 رواه أب  داود. « ووُِّط ا اإِلماَم  َوُودصوا اْلهللََاَل »
طةةوى: ئيمةةامى  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()و ذ ئةةةبى هةةورةيرة 

 بَيخنة نيظةكَى و كَيماتيان بطرن.
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بابةتىَ خيَرا سونةتيَت ب فةرزاظة طريَدايى و ديارةكرنا يا خيَرا وىَ يان هذمارا 
 كيَمرت يان زيَدةتر و ييَت د ناظبةرا واندا

ْع ُ  عْن ُأمِّ اِؤِمِننَي ُأمِّ حِبيَبَة رَ  -1097 ْمهللاَة بِنِ  َأيب ُوفياَن ري َي اَّللَّ عنهم ا  قَال ْ   عَِ
َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي ُق  ُل  َْ هللِاي َُُص هللاِّي َّللَِّ تَ َع اَل ُك لَّ َُ  ْ ٍم ثِن ْ يَتْ عْش رَة » رو َل اَّللَّ  َم ا ِم ْن عْب ٍد ُم

َر الفرَُِبِة  ِإالَّ بَ َ  اَّللَّ لُ  بَ ْيتاا ا  رواه مَهللاي. «  اْلَنَِّة  َأْو  ِإالَّ ُبِِن َلُ  بيٌ  ا اْلنَّةِ رَْكَعةا َتط عاا َغي ْ
سةةوفيانى، سةةودَى ذ  ئةةةبى ذ دايكةةا موسةةلمانان، ئومةةو حةبيبةةةيَي، رةمةة  كضةةا   

دطةةوى: نينةةة  ()هةةةردوويان رازى بيةةت طةةوى: مةةس طةةول ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى بةةوو  
ان سونةى ذ بلةى فةةرزان بةو سةودَى بكةةى،      ركاعةتبةندةيةكَى موسلمان هةرؤذ دازدة 

مالةك بو د بةحةشتَيدا  ئةطةرسودَى مالةكَى بو د بةحةشتَيدا ئاظا نةكةى. يان:  ئةطةر
 نةهَيتة ئاظاكرن.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -1098 َّ  هللاَّْيُ  َم  َن رُو   ل اَّللَِّ  ُهم  ا  ق  اَل   وَع  ِن اب  ِن ُعَم  ر َري  َي اَّللَّ عن ْ
قَ ْب َل الظصْه ِر  َورَْكَعتَ  نْيِ بَ ْع َدَها  ورَْكَعت نْيِ بَ ْع َد اْلُُمع ِة  ورَْكعت نْيِ بَ ْع د اِغ ِرِب  ورْكعت نْيِ  وَوهللاَّي رَْكَعتَ  نْيِ 

 بْعد الِعَشاِء. متفٌق عهللاي . 
عةى بةرى او ذ ئينب عومةرى، سودَى ذ هةردوويان رازى بيت طوى: مس دوو رك

عةى ث تى نظَيذا نيظرؤ و او دوو رككرن  ()نظَيذا نيظرؤ دطةل ثَيغةمبةرَى سودَى 
عةى اعةى ث تى نظَيذا مةغرةب و دوو ركاعةى ث تى نظَيذا سوتبَى و دوو ركادوو رك

 ث تى نظَيذا عةي ا.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -1099 وع  ْن عب  ِد اَّللَِّ ب  ن ُمَغفَّ  ٍل رِي  َي اَّللَّ عن  ُ   ق  ال  ق  اَل رو   ُل اَّللَِّ 

َّ الٌة بَ نْيَ ُكلِّ َأذا» وَوهللاَّي   َّ الٌة  بَ  نْيَ ُك لِّ َأَذانَ  نْيِ  َّالٌة  بنْيَ ك لِّ َأَذان نْيِ  وق اَل ا الثَالثَ ة  « نَ نْيِ 
َََذاُن َواإِلقَامُة. متفٌق عهللاي .« َِْن َشاَء » َََذانَ نْي  ا  اَُِراُد ن

 ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()و ذ عةبةةدول يَى كةةورَى موغةفةةةَ 
ثَى د ناظبةرا بانط و قامةتَيدا( سونةتا هةى، د  مةرةمطوى: د ناظبةرا هةردوو بانطادا )

 ناظبةرا هةردوو بانطادا سونةتا هةى، جارا سَييَى طوى: يَى بظَيت.
 

 باب تأكيد ركعيت سنَّةِ الصبح -196
 نةتا سثيَديَوعةتيَت سابابةتىَ دووثاتكرنا دوو رك

 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ك  اَن ال ُ  دَُع َأْربع  اا  -1100 َه  ا  َأنَّ النَّ  َُّّ  ع  ن عائش  َة رِي  َي اَّللَّ عن ْ
 قَ ْبَل الظصْهِر  ورَْكَعتَ نْيِ قْبَل الَغَداِة.رواه البخاري. 

عةى بةرى نظَيذا نيظرؤ اضار رك () طوى: ثَيغةمبةرى ()ذ عائي ايَى 
 نظَيذا سثَيدَى نةدهَي ن.عةى بةرى او دوو رك
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َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قاَل   -1102 نيا وَم ا » َوعْنها َعِن النُّ  رَْكعتا الفْجِر ِي ْ ٌر ِم َن ال دص
 رواه مَهللاي. « ِفيها 

عةةتَيت بةةرى نظَيةذا سةثَيدَى ذ     اطوى: دوو رك () رىو ذ وَي، طوى: ثَيغةمبة
 ضَيرتن.دنيايَى و ذ ت تَيت د دنيايَيدا 

نْيا عيعاا »وا وراٍُة   َُما َأحب ِإِلَّ ِمَن الدص َِ.» 
 ظيرتن.سوشعةى بو مس ذ دنيايَى هةميَى ا: ئةو هةردوو ركظةطَيرةكَيداو د 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ   -1103 وعْن َأيب عبِد اَّللَِّ ِبالِل بِن َرَنٍح ريَي اَّللَّ عْنُ   ُمَؤذِِّن رو ِل اَّللَِّ 
َّ       هللاِّ  عُ َعهللَاْي       ِ  وَو       هللاَّي لُِيؤِذنَ         ِبَص       الِة الغ       َداِة  َفَش       َغهللا ْ  وَو       هللاَّي أَ   نَّ       ُ  أَتَ         َرُو        َل اَّللَِّ 

َبَح ِجد ا  فَ َقاَم ِبالٌل َفآذنَُ  ِنلصَّ الِة  واَتبَ َن َأَذانَ ُ   فَ هللاَ  ي َخْ ُرْد َعائَشُة ِبالالا وَِْمٍر َوأَلَتُ  َعْنُ  َحَّت أَّ
َّ هللاِّ  رَبُه َأنَّ عائَش َة َش َغهللَاْتُ  وَِْم ٍر َو أَلَْتُ   َرُو ُل اَّللَِّ  َِ َرد ّ هللاَّ  ِنلنَّ اِس  فَ أَِ ُع َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  فهللام ا 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  ِإِن    » عْن  ُ  ح  َّت أَّ  بَح ج  د ا  وأَنَّ  ُ  أَبطَ  َأ َعهللَاي  ِ  نْلُ  روِد  فَ َق  ال َُ ْع  ِن الن  ُّ 
ّْ  َبْحَ  ِج  د ا   فق  اَل  « ِر ُكْن  ُ  رََكْع  ُ  ركع  يت الَفْج   ل  ْ  أَّ  َبحُ  » فق  اَل  اي رو   ل اَّللَِّ ِإنَّ  ك َأ

تُ ُهَما َوَأعهللَْاتُ ُهَما  َبحُ   لرَكْعتُ ُهما  وَأْحَن ْ  رواه أَب  داود ِنوناد حَن. « َأْكثَ َر ِما أَّ
ََ كةورَى رةبةاحى    بانطةدةرَى ثَيغةمبةةرَى    ()و ذ ئةبى عةبدول يى، بي 

، دا وى ئاطةهةدارى نظَيةذا سةثَيدَى    ()، هاتة دةس ثَيغةمبةةرَى سةودَى   ()سودَى 
مذويل كر، هةتا باش سثَيدة بووى، بي ل و كر  بي َذ كارةكَى  اثسياربكةى، عائي ايَى 

رابوو ئاطةهدارى نظَيذا سثَيدَى كر و بةردةوامى دا ئاطةهداركرنا سو، ثَيغةمبةرَى سودَى 
()  بةريكا سةلكى كر، و بو طوى ل ل دةرطةفتنَى طريؤ بوو، و دةمَى دةركةفتى نظَيذ

مذويل كر، هةتا باش سثَيدة بووى و ئةو ذى و ئةو كارةكَى ذَى كر  اثسياركو عائي ايَى 
عةةتَيت سةونةتا   اطةوى: مةس دوو رك   ()ل دةركةفتنَى طريؤ بوو ثَيغةمبةةرَى سةودَى   

 طوى: رَى سودَى ب راستى سثَيدة باش يا ل تة بووى؟.غةمبةسثَيدَى كربوون، طوى: يا ثَي
عةتا كةم و دا باش كةم و دا ادا دوو ركهةرسثَيدة ثرت ل مس ببا ذ يا ل مس بووى،  ئةطةر

 جوان كةم.
 

 وبيان ما يقرأ فيهما، وبيان وقتهما باب ختفيف ركعيت الفجر -197
 هيَتة خواندندىَ ض تيَدا وىَ و كا  دةميَبابةتىَ سظككرنا سونةتا سثيَدىَ و ديارةكرنا  

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو  هللاَّي ك اَن َُُص  هللاي رَْكعتَ   نْيِ  -1104 َه  ا َأنَّ النَّ َُّّ  ع ْن عائش  َة َرِي َي اَّللَّ َعن ْ
َّالة الصصْبِح. ُمت ََّفٌق عهللاي . ِفيَفتَ نْيِ بَ نْيَ النَِِّداِء َواإِلقَامِة ِمن  َِ 

عةتَيت سظك د ناظبةةرا  ادوو رك () طوى: ثَيغةمبةرى ()ذ عائي ايَى 
 سثَيدَيدا دكرن.نظَيذا بانط و قامةتا 

  وا رواٍُة َِما  َُُصهللاِّي رَكعيَت الَفْجِر  فَ ُيَخفُِِّفهَما حَّت َأُق َل  َهل قَرَأ فيهما وُِمِّ الُقْرآِن  
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سظك دكر هةةتا  وةسا ديدا يا بوسارى و موسلمى: سونةتا سثَيدَى  ظةطَيرةكاو د 
 مس دطوى: ئةرَى فاحتة تَيدا سواند؟

َََذاَن وُخَفُِِّفهما. هللِاٍي  كان َُُصهللاِّي ركَعيَت الَفْجِر ِإَذا ِعَن ا َْ ُِ  وا رواٍُة 
 دكر و سظك دكر. دبوو سونةتا سثَيدَىموسلميدا: دةمَى طول بانطى  ظةطَيرةكاو د 

 وا رواٍُة  ِإذا طهللََان الَفْجُر.
 : دةمَى سثَيدة دةردكةفت.َيداظةطَيرةكو د 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ك اَن ِإذا َأذََّن  -1105 َه ا َأنَّ رو  َل اَّللَِّ  وَعْن حفَص َة رِي ي اَّللَّ عن ْ
فيفتنِي. متفٌق عهللاي .  َِ  اَُِؤذُِّن لهللاصصبِح  َوَبَدا الصصبُح  ّهللاَّ  ركعتنْي 

طوى: دةمَى بانطدةرى بانطَى سثَيدَى ددا و سثَيدة ديار  ()و ذ حةفسايَى 
 َيت سظك دكرن.ركاعةتدوو  ()دبوو، ثَيغةمبةرَى سودَى 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي إذا طهللََاَن الَفْجر ال ُُصهللاي ِإالَّ رَْكَعتنْيِ  وا رواٍُة َِهللاٍي  كاَن رو ُل اَّللَّ 
فيَفتنْيِ. َِ  

سةونةى   ()دةمَى سثَيدة دبوو ثَيغةمبةةرَى سةودَى    موسلميدا: ظةطَيرةكاو د 
 عةتَيت سظك نةبس.انةدكرن دوو رك
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -1106 وَع  ِن اب  ن ُعم  َر َرِي  ي اَّللَّ َعْنهم  ا ق  ال  ك  اَن رو   ُل اَّللَّ 

َّ  الِة الغَ  داِة   ِِ  ِر الهللاَّْي  ِل  وَُُص  هللاِّي ال  رَّكَعتنِي قَ ْب  ل  ُ   تِر برَْكَع  ٍة ِم  ن آ ُُص  هللاِّي ِم  َن الهللاَّْي  ِل مثْ   َ  مثْ   َ   ُو
 عهللاي . وََكَأنَّ اََذاَن ُوُذنَ ْيِ . متفٌق 

طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     رازى بيةت و ذ ئينب عومةرى، سةودَى ذ هةةردوويان   
()  عةتةكَى وتر اعةى ذ شةظَى دكرن، و دومياهيكا شةظَى ب ركادوو رك ركاعةىدوو

عةى سونةى بةرى نظَيذا سثَيدَى دكرن هةروةكى ب قامةتَيظة طرَيددان ادكر، و دوو رك
 )هند نَيزيكى قامةتَى دكرن(.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ك اَن َُ ْق َرأُ  -1107 وَعِن ابِن عباٍس َرِيَي اَّللَّ َعْنهَما َأنَّ َرُو َل اَّللَِّ 
ُهَم  ا   نَ  ا  ا رَْكَع  يَت اْلَفْج  ِر ا اَوَل ِمن ْ ارُ  ُة ال  يت ا البق  رة  وا  ُق لُ   ا آَمنَّ  ا ِنَّللَِّ وَم  ا أُنْ  ِزَل ِإلي ْ

َرِة ِمنهما   ِِ َِّ ُمَهللاُم َن  ار  . آَمنَّا ِنَّللَِّ َواْشَهْد وَِ

 سةودىَ  طةوى: ثَيغةمبةةرىَ   رازى بيةت و ذ ئينب عةبباسى، سودَى ذ هةةردوويان  
()  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  چ َيت سةةثَيدَيدا يةةا ئَيكةةَى ذ وان:   ركاعةةةتد دوو (

ی  ی  ی  ی  چ ئايةتا د سورةتا بةقةرةدا دسواند، و د يا دوويَيدا   )١٣٦البقرة: 

 دسواند. ) ٥٢آل عمران: )  چجئ  
َنن ا َوبَ ي ْ ُنُِّْي  وا رواٍُة  ا ارِرِة اليت ا آِل ِعمراَن   رواا ا  تَ َعاَلْ ا ِإَل َكهللِاَمٍة َوَ اٍء بَ ي ْ

 مَهللاي. 
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ڤ  چ : د يا دومياهيكَيدا ئايةتا د سورةتا ئاليعومراندا دسواند:ظةطَيرةكَيداو د 

 .(٦٤)آل عمران:  چڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق َرَأ ا رَْكَع يتَِ  -1108 رَة َرِيي اَّللَّ َعْنُ  َأنَّ رو َل اَّللَِّ  وعْن َأيب ُهُر

 رواه مَهللاي.  ُقْل ُهَ  اَّللَّ َأَحٌد  و  ُقْل اَي أَُ صَها اْلَِّاِفُروَن اْلَفْجِر  
د هةةةةردوو  ()طةةةوى: ثَيغةمبةةةةرَى سةةةودَى  ()و ذ ئةةةةبى هةةةورةيرة 

ٱ  ٻ  ٻ  چ و  (١)الكااااااااا  ر ن:  چٱ  ٻ  ٻ  چ  َيت سةةةةةةةةةثَيدَيدا:ركاعةةةةةةةةةةت

 دسواندن. (١)اإلخالص:چٻ
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َش ْهراا  -1109 وعِن ابِن عمر رِيَي اَّللَّ عنُهما  قال  رمْقُ  النََُّّّ 

. رواُه الرتمذي  قل ُهَ  اَّللَّ َأَحٌد    و  ُقْل اَي أَُ صَها الَِّاِفُروَن  ُْقَرأُ ا الرَّْكَعتنْيِ قَ ْبَل اْلَفْجِر  
ٌََن.  وقال  حدٌُ  َح

 ى: هةيظةكَى مس ثَيغةمبةرطو رازى بيتو ذ ئينب عومةرى، سودَى ذ هةردوويان 
()  و ( ١)الك  ر ن:  چٱ  ٻ  ٻ  چ  َيت سثَيدَيدا:ركاعةتديت د هةردوو 

 دسواندن. ( ١)اإلخالص:چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ
 

واحلثّ عليه سواء  على جنبه األمين ركعيت الفجر باب استحباب االضطجاع بعد -198
 كان تهجَّدَ بالليل أم ال 

بابةتىَ باشدانانا خؤ دريَذكرنىَ سةر تةنشتا راستىَ ثشتى سونةتا سثيَدىَ و ثالدان 
 ل سةر كرنا وىَ ض نظيَذيَت شةظىَ كربن يان نة

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي -1110 إذا ّ  هللاَّ   ع  ْن عاِئَش  َة َرِي  ي اَّللَّ عنَه  ا قالَ     ك  اَن النَّ  ُّص 
َََْيِن. رواه البخاريص.   رَْكَعيت اْلَفْجِر  اْيَطجن عهللا  ِشقِِِّ  ا

سونةتا سثَيدَى دكر سو ل  () طوى: دةمَى ثَيغةمبةرى ()ذ عائي ايَى 
 سةر تةن تا راستَى درَيذ دكر.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َُُص  هللاِّي فيم  ا ب  نْيَ َأْن ُْف  رَُ  ِم  ْن  -1111 َه  ا قَالَ  ْ   ك  اَن الن  ُّص  َوعن ْ
ُ   تُِر ِبَ اِح  َدٍة  فَ  إذا َو  ََِّ   ََ  هللاُِّي ب  نْيَ ُك  لِّ ركَعت نْيِ  ُو ُُ ّ الة اْلعَش  اِء إَل اْلفْج  ِر إْح  َدى َعْش َرَة رَْكع  ةا 

ِفيَفتَ  نْيِ  ُثَّ اْي َطَجَن اَُِؤذُِّن ِمْن ّالِة اْلَفْجرِ  َِ   وتَبنيََّ َلُ  اْلَفْجُر  َوجاَءُه اَُِؤذُِّن  قام فَ رََكَن رَْكَعت نْي 
َا   َْ هللِاٌي. قَ ْ ُِ َََْيَِن  هِّذا َحَّتَّ أْيتِيَ ُ  اُِ َؤذُِّن لإِلقَاَم ِة. رواه ُم « َُُ هللاُِّي ب نْي ُك لِّ رَْكعتَ  نْي »َعهللا  ِشقِِّ  ا

 ناه  بْعد ُكلِّ رَْكعتَ نْيِ. هِّذا ه  ا مَهللاٍي ومع
ث تى ذ نظَيذا عةي ا س س دبوو هةتا سثَيدَى  () و ذ وَي، طوى: ثَيغةمبةرى

ب ئَيكَى دكر، و دةمَى وتر ان س ظا م ن ظةددا، و ركاعةتدكرن هةر دوو  ركاعةىيازدة 
بانطدةرى بانطَى سثَيدَى متام دكر و سثَيدة بو ديار دبوو و بانطدةر دهاتة دةس رادبوو 
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َيت سظك دكرن، ثاشى سو ل سةةر تةن ةتا راسةتَى درَيةذ دكةر، هوسةا هةةتا        ركاعةتدوو 
 ر قامةتَى دهاتة دةس.ةبذبانطدةر 

رَة ريَي اَّللَّ عنُ   قالَ  -1112 َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّ وعْن َأيب ُهُر ِإذا »ي    قال رو ُل اَّللَِّ 
َرَواه أَب  داود  والرتم ذي َوو انِيَد ّ حيحٍة. «. َّهللاَّ  َأَحدُُكْي رْكَعيتَِ الَفْجِر فَ هللْاَيبَطِجْن َعهللا  َيِيِنِ  

َِّحيٌح. ٌن  ََ  قاَل الرتمذي  حدٌُ  َح
 ىئَيك ئةطةرطوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 

 ذ هةوة سونةتا سثَيدَى كر ب  سو ل سةر تةن تا راستَى درَيذكةى.
 

 ة الظهرنّباب سُ -199
 بابةتىَ سونةتا نيظرؤ

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -1113 ُهم  ا  ق  اَل  ّ  هللاَّْيُ  َم  ن رو   ِل اَّللَِّ  َع  ِن اب  ِن ُعَم  َر  َري  َي اَّللَّ عن ْ
 وَوهللاَّي رْكَعتَ نْيِ قَ ْبل الظصْهِر  ورَْكَعتنْيِ بعَدَها. متفٌق عهللاي . 

بةةرى   ركاعةةى طوى: مةس دوو   سودَى ذ هةردوويان رازى بيتذ ئينب عومةرى، 
 يَيت كريس. ()ث تى وَى دطةل ثَيغةمبةرَى سودَى  ركاعةى نظَيذا نيظرؤ و دوو

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ك ان ال ُ دُع َأْربع اا  -1114 َه ا  َأنَّ النَّ َُّّ  وَعْن عاِئَشة َرِي َي اَّللَّ عن ْ
 قَ ْبَل الظصْهِر  رواه البخاريص. 
بةةرى   ركاعةةى ضةار   ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()و ذ عائي ايَى 

 نظَيذا نيظرؤ نةدهَي ن.
َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َُُصهللايِِّ ا بَ ْييت قَ ْب َل الظصْه ر َأْربَع اا   -1115 َوَعنها قالْ   كاَن النُّص 

ُُِل فَ ُيَص  هللايِِّ رَْكَعتَ  نْي  وَك  اَن ُُص  هللايِِّ ِنلنَّ  اِس اَِْغ  ِرب  ُثَّ َُ  دْ  ُُِل بي  يت ُث خْ  ُرُد فَ ُيص  هللايِِّ ِنلنَّ  اِس  ُثَّ ُ  د
ُُِل بَ ْييت فَ ُيصهللايِِّ رْكَعتَ نْيِ. رواه مَهللاي.   فَ ُيصهللايِِّ رَْكَعْتنِي  َوَُُصهللايِِّ ِنلنَّاِس الِعشاَء  َوُْد

بةةرى نظَيةذا نيظةرؤ ل مةاال مةس       ركاعةىضار  () و ذ وَي، طوى: ثَيغةمبةرى
و دكةرن،   ركاعةةى بةرى سةلكى دكر، ثاشى دهاى دوو ل دكرن، ثاشى دةردكةفت نظَيذ 

دكةرن، و   ركاعةةى بةرى سةلكى دكر ثاشةى دهاتةة د مةاال منظةة دوو     ل مةغرةب نظَيذ 
 دكرن. ركاعةىبةرى سةلكى دكر ثاشى دهاتة د ماال منظة دوو ل عةي ا نظَيذ 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -1116 وع  ن ُأمِّ َحِبيبَ  َة َرِي  َي اَّللَّ عنه  ا قَالَ  ْ   ق  ال رو   ُل اَّللَِّ 

رواه أب   داود  «. مْن َحافَظ َعهللا  َأْرَبِن ركَعاٍو قَ ْبَل الظصْهِر  َوَأْربٍن بَ ْع َدَها  َحرَّم ُ  اَّللَّ عهللا   النَّ اَر »
 والرتمذي وقال  حدٌُ  حٌَن ّحيٌح. 

طوى: هةركةسَى ضار  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  () ئوم حةبيبةو ذ 
ََ بكةىركاعةتان بةرى نيظرؤ و ضار ركاعةت )بةردةوام بيةت ل   ان ث تى وَى ثارَيزيَى 
 سودَى دَى وى ل سةر ئاطرى حةرام كةى. سةر(
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َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -1117 وَع  ْن عب  ِد اَّللَِّ ب  ن الَ  ائب رِي  َي اَّللَّ َعْن  ُ  َأنَّ رو   َل اَّللَِّ 
ِإن ََّه  ا َو  اَعٌة تُ ْف  َتُح ِفيَه  ا أَب   اُب » ك  اَن َُُص  هللاِّي َأْربع  اا بْع  َد َأن تَ  زول الشَّ  ْمُه قَ ْب  َل الظصْه  ِر  وقَ  اَل  

َََّماِء  فُأِحبص َأن َُصَعَد ِل َّاِلٌح ال  رواه الرتمذي وقاَل  حدٌُ  حٌَن. «  فيها عَمٌل 
ضةار   ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ عةبدول يَى كورَى سائيبى، 

نيظا عةمسانى دبورى دكرن و دطوى: ب راستى ذبةرى نظَيذا نيظرؤ ث تى رؤذ  ركاعةى
ارةكَى بةاش تَيةدا   دةرطةهَيت عةمسانى تَيدا ظةدبس، و مس دظَيت بةو مةس كة    دةمةكةئةو 

 بلند ببيت.
َُُص  لِّ  -1118  ْ َْ َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ك  اَن ِإذا  َه  ا  َأنَّ النَّ  َُّّ  وَع  ْن َعاِئَش  َة َرِي  َي اَّللَّ عن ْ

َّالَُّهنَّ بْعَدها. َرَواُه الرتمذيص َوقَاَل  حدٌُ  حٌَن.   َأْربعاا قْبَل الظْهِر  
بةةرى   ركاعةةى ضةار   ئةطةةر  () طةوى: ثَيغةمبةةرى   ()و ذ عائي ايَى 

 نظَيذا نيظرؤ نةكربان، ث تى وَى دكرن.
 
 
 

  ة العصرنَّباب سُ -200
 بابةتىَ سونةتا ئيَظارى

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو  هللاَّي  -1119 ع ْن عهللا يِِّ ب ِن َأيب طَال  ٍب ري ي اَّللَّ عْن ُ   ق اَل  ك  اَن النَّ ُّ 
َْ هللايِي َعهللا   اِالِئَِّ ِة اِق رِبنَي  َوَم ْن ت ِبَعُهْي ِم  َن ُُصهللاِّي قَ ْبَل الَعْص ِر َأْربَ َن رَكَع اٍو  َُ ْفِص ُل بَ ي ْ نَ ُهنَّ ِنلتَّ

هللِاِمني َواِؤِمِننَي. رو  َْ  اه الرتمذي وقاَل  حدٌُ  حٌَن. اِ
 ركاعةةى ضةار   () طةوى: ثَيغةمبةةرى   ()ذ عةليَى كورَى ئةةبى تةالبى   

بةرى نظَيذا ئَيظارى دكةرن سة ظ ل سةةر ملياكةةتَيت نَيزيكةى سةودَى و يَيةت رَيكةا وان         
 طرتني ذ موسلمان و سودان باوةران دئَيخستة د ناظبةرا واندا.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي  ق اَل   -1120 ُهَما  عِن النَُِّّّ  رَِح َي » وَعن ابن ُعَمَر َرِيَي اَّللَّ عن ْ
ٌََن. «. اَّللَّ اْمَرءاا ّهللاَّ  قْبَل الَعْصِر َأْربعاا   َرَواه أب  داود  والرتمذي وقاَل  حدٌُ  َح

 () طةةوى: ثَيغةمبةةةرى رازى بيةت و ذ ئةينب عومةةةرى، سةودَى ذ هةةةردوويان   
 ان بةرى نظَيذا ئَيظارى بكةى.ركاعةتببةى ضار  طوى: سودَى دلوظانيَى ب مرؤظةكى

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ك  اَن  -1121 وع  ْن عهللا  يِِّ ب  ن َأيب طال  ٍب  َرِي  َي اَّللَّ عن  ُ   َأنَّ الن  َُّّ 
 ّحيح. َُُصهللاِّي قَ ْبَل الَعصِر رَْكَعتَ نْيِ.َرَواه أب  داود نوناد 

 ركاعةةى دوو  () طوى: ثَيغةمبةةرى  ()و ذ عةليَى كورَى ئةبى تالبى 
 بةرى نظَيذا ئَيظارى دكرن.

 
  ها وقبلَهاعدَة املغرب بَنَّباب سُ -201
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 بابةتىَ سونةتا بةرى نظيَذا مةغرةب و ثشتى ويَ
(   وح دُ  عائش ة  1098تقدم ا هذه اَب اب حدُ  ابن عمر ) انظر اْلدُ  رقي 

( وا  ا ّ  حيحان أن الن  ُّ ّ  هللا  ع عهللاي    وو  هللاي ك  ان ُص  هللاي بع  د  1112) انظ  ر اْل  دُ  رق  ي 
 اِغرب ركعتني 

( و 1098حةديسا ئينب عومةرى بورى )بةرَى سةو بةدة حةديسةا     د ظان بابةتاندا
 ()( و هةردوو يَيت دورسنت كو ثَيغةمبةرى 1115حةديسا عائي ايَى )بنَيرة حةديسا: 

 ث تى مةغرةب دكرن. ركاعةىدوو 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو هللاَّي ق  اَل   -1122 َوَع ْن َعْب  ِد اَّللَِّ ب ِن ُمَغفَّ  ٍل َرِي َي اَّللَّ عن  ُ   َع ِن النَّ  ُِّّ 
 رواه البخاريص. « َِْن َشاَء » قَاَل ا الثَّالَثِة  « َّهللاص ا قَبَل اَِغِرب »

بةرى طوى:  () طوى: ثَيغةمبةرى ()و ذ عةبدول يَى كورَى موغةفةَ 
جارا سَييَى طوى: يَى بةرى نظَيذا مةغرةب سونةتَي بكةن  نظَيذا مةغرةب سونةتَي بكةن

 بظَيت.
َّ  هللاِّ  عُ  -1123 وع ن أَن  ٍه َري  َي اَّللَّ َعْن   ق  اَل  َلَق  ْد رَأَُْ  ُ  ِكب اَر أَّ  حاِب رو   ِل اَّللَِّ 

َ اِرَي عنَد اِغرِب. رواه البخاري.  ََّ َتِدُروَن ال  َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َُ ب ْ
دينت  ()ثَيغةمبةرَى سودَى  مةزنة هةظالَيتطوى: مس  ()و ذ ئةنةسى 

مةغرةب لةز دكرن دضونة دةس دنطان. )دا سونةتا مةغرةب بكةن، و دنطَيت مزطةفتَى 
 قورمَيت دارقةسثان بوون(.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي رَكَعت نْيِ بع  َد  -1124 وَعْن ُ  قَ اَل  ُكنَّ ا ُنَص هللاِّي َعهللا   َعه ِد رو  ِل اَّللَِّ 
َّ الَُّاَا   ق ال  ك اَن ُغروِب الشَّْمه قَبَل اَِغ رِب  فقي َل  َأك ا َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  َن رو  ُل اَّللَِّ 

هللِاٌي.  َْ َهنا. َرَواه ُم ْ َُ ن ْ َِ ُنَصهللاِّيِهَما فَ هللَاْي أيَُْمْرَِ َوَْ  َُرا
ث ةتى   ركاعةةى دوو  ()و ذ وى، طوى: مة ل سةر دةمَى ثَيغةمبةةرَى سةودَى   

 ()ئاظابوونا رؤذَى و بةرى نظَيذا مةغرةب دكرن، طوتيَن: ئةرَى ثَيغةمبةرَى سةودَى  
دكرن؟ طوى: ئةم دديةنت مةة دكةرن، نةة      [يَيت بةرى نظَيذا مةغرةب] ركاعةىهةردوو 

 ئةمرَى مة دكر و نة نةهيا مة دكر.
ََّ  َ اِرَي  وعن    قَ  اَل  ُكنَّ  ا ِنَِِدُنَ  ِة ف  ِإذا َأذََّن اُِ  َؤذُِّن  -1125 ِلَص  الِة اَِغ  ِرِب  ابْ تَ  َدُروا ال

ُّ  هللاِّيْ  م  ن   ََ  ُب َأنَّ الصَّ  الَة ق  ْد  ََ فَ َيْح ُُِل اََِ  جِد فَ رََكُع   ا رَكَعْت  ني  َح  َّت إنَّ الرَُّج  َل الَغرُِ  َب ليَ  د
هللِاٌي.  َْ  َكثَرِة َمْن َُُصهللاِّيِهما. َرَواُه ُم

نطَى مةةغرةب ددا لةةز   و ذ وى، طوى: ئةم ل مةدينَى بوويس دةمةَى بانطةدةرى بةا   
دكرن، هةتا ئَيكَى بيةانى هاتبةا مزطةةفتَى هةزر      ركاعةىدكرن دضونة دةس دنطان، دوو 

 دكر نظَيذا مةغرةب يا س س بووى هندى طةلةكان سونةتا بةرى مةغرةب دكرن.
 

  عدها وقبلهاة العشاء بَنَّباب سُ -202
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 بابةتىَ سونةتا عةيشا ثشتى وىَ و بةرى ويَ
 

ََّ ابُق) انظ ر اْل دُ  رق ي  فيِ  حدُ ُ  َّ هللاِّ  عُ  1098اب ِن ُعَم َر ال َّ هللاَّْيُ  َم َن النَّ ُِّّ    )
بَ نْيَ  (  »  1099َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي رَكَعَتنِي بَ ْعَد الِعَشاِء  وحدُُ  عبِد اَّللَِّ بِن ُمَغفَّل) انظر اْلدُ  رقي 

َّالٌة    متفٌق عهللاي . كما وَبَق.« كلِّ َأَذاننْيِ 
 ( مةةس دوو1098ئةةينب عومةةةرى يةةا تَيةةدا )بةةةرَى سةةو بةةدة حةديسةةا:      حةديسةةا 

كةرن. و حةديسةا عةبةدول يَى كةورَى      ()بةرى عةي ةا دطةةل ثَيغةمبةةرى     ركاعةى
بانط و قامةتَيدا ة  ئانكو( د ناظبةرا هةر دوو بانطاندا ة 1099موغةفةَ )بنَيرة حةديسا: 

 سونةتا هةى.
 
 
 
 
 
 

  ةنّة اجلمعَباب سُ -203
 بابةتىَ سونةتا خوتيبَ

 

ََّاِبقُ  َّ هللاِّ  عُ  1098) انظر اْلدُ  رقي  ِفيِ  حدُُ  ابِن ُعمَر ال ( أَنَُّ  ّ هللاَّ  َم َن النَّ ُِّّ 
  َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي رَكَعتَ نْيِ بَ ْعَد اْلُُمَعِة. متفٌق عهللاي .

 ركاعةةى ( وى دوو 1098حةديسا ئينب عومةرى يا تَيدا )بةرَى سو بدة حةديسا: 
 كرن. ()ث تى نظَيذا سوتبَى دطةل ثَيغةمبةرى 

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي  -1126  ع   ْن َأيب ُهُر   رَة رِي   َي اَّللَّ َعْن   ُ  ق   اَل  ق   ال رو    ُل اَّللَِّ 
َّهللاَّ  َأحدُُكُي اْلُُمَعَة  فَ هللْاُيَصلِّ بْعَدَها َأْربعاا »  رواه مَهللاي. « إذا 

ذ  ىئَيك ئةطةرطوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 
 ان ث تى وَى بكةى.ركاعةتهةوة نظَيذا سوتبَى كر ب  ضار 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ك اَن ال ُُص هللاِّي  -1127 ُهَم ا َأنَّ النَّ َُّّ  َوَع ِن اب ِن ُعم َر َرِي ي اَّللَّ َعن ْ
 رَْكَعتنْيِ ا بَ ْيِتِ   رواه مَهللاي. بَ ْعَد اْلُُمع َِة حَّتَّ َُ ْنَصِرر فَ ُيَصهللاِّي 

 () طةةوى: ثَيغةمبةةةرى رازى بيةت وويان و ذ ئةينب عومةةةرى، سةودَى ذ هةةةرد  
 ل مةةةةال ركاعةةةةةىث ةةةةتى نظَيةةةةذا سةةةةوتبَى سةةةةونةى نةةةةةدكر هةةةةةتا دضةةةةو و دوو      

 دكرن.
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واألمر بالتحوّل  الراتبة وغريُها باب استحباب جعل النوافل يف البيت سواء -204
 للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكالم 

مال ض راتيبة بن ئةويَت ب فةرزاظة طريَداى ض ل سونةتان كرنا بابةتىَ باشدانانا 
دى يان ب ئاخفتنىَ  ن ب ظةطوهاستنا  سونةتىَ ذ جهةكى بؤ ئيَكىييَت دى و فةرمانكر

 د ناظبةرا واندا ذيَكظةكةت
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق اَل  َعْن  -1128 ِد بِن ابِ  رِيَي اَّللَّ َعْنُ   َأنَّ النََُّّّ  ّ هللاص ا » ُز

ُصها النَّاُس ا بُ ُي ِتُِّْي  فَإنَّ أفبَل الصَّالِة ّالُة اَِْرِء ا بَ ْيِتِ  ِإالَّ اِِّْ   متفٌق عهللاي . «  ت بةَأ
طوى: طةَ سةةلكى ل   () طوى: ثَيغةمبةرى ()ذ زةيدَى كورَى سابتى 

مرؤظ د ماال سوظةة   ئةو نظَيذة ياسَيرتريس نظَيذ ب مالَيت سو نظَيذَى بكةن، ب راستى 
 دكةى يافةرز نةبيت.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ق ال   -1129 ُهما َعِن النَُِّّّ  اْجَعهللاُ  ا » وعن ابِن ُعَمَر ريي اَّللَّ عن ْ
 متفٌق عهللاي . « تَ تَِّخُذوِها قُ ُب راا ِمْن ّالِتُِّْي ا بُ ُي ِتُِّْي  وال 

 () طةةوى: ثَيغةمبةةةرى رازى بيةت و ذ ئةينب عومةةةرى، سةودَى ذ هةةةردوويان   
سةونةى( بَيخنةة د مالَيةت سوظةة و نةكةنةة طةوِر        مةةرةم طوى: هندةك ذ نظَيذَيت سو )

ََ نةكةن ضونكى ضو نظَيذ د طوِرانظة ناهَينة كرن(. ئانكو)  وةكى طوِران 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -1130 إذا » وَع  ْن ج  ابٍر َرِي  ي اَّللَّ َعْن  ُ  ق  اَل  قَ  اَل رو   ُل اَّللَِّ 

َّ  التِِ   فَ  إنَّ اَّللَّ َجاِع  ٌل ا بْيتِ  ِ  ِم  ْن  َْ  ِجِدِه  فَ هللَايْجَع  ْل لِبَ ْيت  ِ  َنِص  يباا ِم  ْن  َقَب    َأَح  دُُكْي ّ  الَتُ  ا م
رْياا  َِ  رواه مَهللاي. « ّالتِِ  
ذ هةوة  ىئَيك ئةطةرطوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()جابرى  و ذ

، ب  ث كةكَى ذ نظَيذا سو بَيخيتة ماال سو [ئانكو يا فةرز]نظَيذا سو ل مزطةفتا سو كر
سَيةرا وَى  سونةتا سو ببةتة ماال سو( ب راستى سودَى سةونةتا يةا د مةاال ويظةة      ئانكو)

 مةزن دكةى.
َْ أَُلُ   -1131 ِْ ِ  ََّنِ ٍر َُ ََّ اِئب اب ن ُأ ِفَن ْبَن ُحبَ رْي َأْرو هللَاُ  إَل ال َِ َوعْن ُعَمر ْبِن عطاٍء َأنَّ 

َّ  هللاَّْيُ  َمَع  ُ  اْلُُمَع  َة ا اِقُص   رَِة  فَ هللَامَّ  ا َو  هللاََّي  َع  ْن َش  ْيٍء رَآُه ِمْن  ُ  ُمَعاِوُ  ُة ا الصَّ  الِة فَ َق  اَل  نَع  ْي 
اِمي  َفص  هللاَّْيُ   فَ هللَام  ا َدِ  ل َأْرو  َل ِإِلَّ فق  ال  ال تَ ُع  ْد ِ  ا فَعهللا  َ   إذا ّ  هللاَّْيَ  اإِلم  اُم  ُقم  ُ  ا مَق  

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َأم َرِ بِ ذلَك  َأنْ   ال اْلُُمعَة  َفال َتِصهللْاها َحَّت تَ َتَِّهللاََّي َأْو ُْتُرَد  فَإنَّ رو َل اَّللَِّ 
َل ّالةا بصالٍة حَّتَّ نَ َتَِّهللاََّي أَ  ِّ  ْو َْنُْرَد. رواه مَهللاي. نُ 

و ذ عومةرَى كورَى عةتائى، نافعَى كورَى جوبةيرى فرَيكرة دةس سائيبَى كةورَى  
سوي كا نةمرى، ثسيارا وى بكةى ذ ت تةكَى موعاوييةى ذَى ديتبوو، ئينا طوى: بةلَي، 

ذؤرةكا مزطةفتَيظة، ظَيؤا دةمَى ئيمةامى سة ظا مة ن     دمس نظَيذا سوتبَى دطةل وى كر 
ظةداى، ئةز ذ جهَى سو رابووم و مس سونةى كر، و دةمَى هاتية ذؤرظة جابا مس هنارى و 

تةة نظَيةذا سةوتبَى كةر سةونةتَى نةكةة هةةتا تةو دئةاسظى يةان            ئةطةةر طوى: وةنةكةظة: 
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كرى، ئةم نظَيذَى ب  افةرمانا مة ب ظَى ي ()دةردكةظى، ب راستى ثَيغةمبةرَى سودَى 
 كةظني.دئاسظني يان دةرد نظَيذَيظة طرَى نةدةيس هةتا ئةم 

 
  كدة وبيان وقتهؤنة موبيان أنه سُ باب احلثِّ على صالة الوتر -205

 ئةو سونةتةكا بنةجهةكو بابةتىَ ثالدانىَ ل سةر سونةتا وترىَ و ديارةكرنا هندىَ 
 ويَ دةميَو ديارةكرنا  

َ  ْتٍي َكَص  الِة اِِّْ  َع  ْن عهللا  يٍِّ  -1132   ولِِّ  ْن َو  نَّ ت ب  ةَرِي  َي اَّللَّ َعْن  ُ  ق  اَل  ال   تُِر لَ  ْيه ٍِ
َّ هللاِّ  ُع َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق اَل   رواه «.إنَّ اَّللَّ ِوت ٌر ْحُِ بص الْ  تْ َر  ف َأْوتُِروا  اَي َأْه َل اْلُق ْرآِن » رو ُل اَّللَِّ 

 أب  داود والرتمذي وقَاَل  حدٌُ  حٌَن. 
ََ ثَيغةمبةةرَى      ()َ ذ عة طوى: سونةتا وترَى نةفةرزة وةكةى نظَيةذَى بةة

كرية سونةى، طوى: ب راستى سودَى كةتة )د سيفاى و سالوسةى و كار  يا ()سودَى 
و زاتَى سودا( و حةذ ت تَى كةى دكةةى )ذبةةر هنةدَى طةلةةك عيبةادةى كةةتس وةكةى:        
تةوافَى و هاتس و ضونا سةفا و مةروايَى و بةركَيت رةمجَى و...هتد( ظَيؤا طةَ سةلكَى 

 ا ويرتَى بكةن.قورئانَى )ذ سواندةظان و ذبةركريان( نظَيذ
َّهللاِّ  عُ  -1133 َها  قَاَلْ   ِمْن ُكلِّ الهللاْيِل َقْد َأْوَتر رو ُل اَّللَِّ  َوَعْن َعاِئَشَة رِيَي اَّللَّ عن ْ

َََّحِر. متفٌق عهللاي . رِِه. َوانْ َته  ِوتْ ُرُه إَل ال ِِ  َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ِمْن َأوَِّل الهللاَّْيِل  وَمن َأْوَوِطِ   َوِمْن آ
 ()ثَيغةمبةرَى سودَى  هةمى دةمَيت شةةظَيدا طوى: د  ()و ذ عائي ايَى 

ويرت ياكرى، ذ سةرَى شةظَى و ذ نيظا وَى و ذ دومياهيكةا وَى و ويةرتا وى يةا طةه ةتيية     
 سثَيدَي.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قَ اَل   -1134 اْجعهللا  ا »وعِن ابِن ُعمَر َرِيَي اَّللَّ َعْنهَما  َعِن النَُِّّّ 
َر ّالِتُِّْي ِنلهللاَّْيِل ِوْتراا  ِِ  متفٌق عهللاي  « آ
 () ةرى، سةودَى ذ هةةةردوويان رازى بيةت طةةوى: ثَيغةمبةةةرى  و ذ ئةينب عومةة 

 ويرت. طوى: دومياهيكا نظَيذا سو ب شةظ بكةنة
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  اَل   -1135 َوَع  ْن َأيب و  عيٍد اْلُ  ْدِريِّ رِي  ي اَّللَّ َعْن  ُ   َأنَّ النَّ  َُّّ 

 رواه مَهللاي.« َأْوتُِروا قْبَل َأْن ُتْصِبُح ا »
طةوى: بةةرى هةويس     ()ذ ثَيغةمبةةرى   ()و ذ ئةبى سةعيدَى سودرى 

 بضنة د سثَيدَيدا ويرتَى بكةن.
َّالَتُ   -1136 َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي كاَن ُُصهللاِّي  َها  َأنَّ النََُّّّ  وعن عائشَة  ريَي اَّللَّ َعن ْ

 ِنلهللاَّْيِل  وِهي ُمْعرَتَِيٌة بنَي ََُدُِ   فَإذا بِقَي الِ تْ ُر  أَُِقظِها فََأْوترْو. رواه مَهللاي. 
و ئةو ل  سو ب شةظ دكرننظَيذَيت  () ىطوى: ثَيغةمبةر ()و ذ عائي ايَى 

 ويرت تنَى دما ه يار دكر و نظَيذا ويرتَى دكر. دةمَىبةرسينطَى وى يا درَيذكرى بوو، و 
  «.ُق ِمي فََأْوتِري اي َعائشُة » وا رواٍُة ل   فَإذا بَِقَي ال تُر قاَل  

 ويرت دما دطوى: رابة يا عائي ة ويرتَى بكة. دةمَىوَيدا: و  ظةطَيرةكاو د 
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َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي قَ اَل   -1137 َنِدروا » وَعِن ابن ُعَمَر َرِيَي اَّللَّ َعنهَما  َأنَّ النَّ َُّّ 
 َرَواه أب  داود  والرتمذي وقاَل  حدٌُ  حٌَن ّحيٌح. «. الصصْبَح نلِ ْترِ 

 () طةةوى: ثَيغةمبةةةرى رازى بيةت و ذ ئةينب عومةةةرى، سةودَى ذ هةةةردوويان   
 َى بةرى نظَيذا سثَيدَى بكةن.طوى: ويرت

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -1138 م ْن » وَع ْن ج ابٍر رِي ي اَّللَّ عْن ُ   قَ اَل  ق اَل رو  ُل اَّللَِّ 
ر الهللاَّْيل  ف ِإنَّ  ِِ َرُه  َفهللاي تِْر آ ِِ  َِار َأْن ال َُ ُق م ِمْن آِِر الهللاَّْيِل  َفهللاُي تِْر َأوََّلُ   ومْن طِمن َأْن ُُق َم آ

ِر الهللاَّْيِل مْشُه دٌة  وذلَك َأفَبُل ّال ِِ  رواه مَهللاي. « ة آ
طوى: هةركةسَى برتسيت  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ جابرى 

دَى ل دومياهيكا شةةظَى نةةرابيت، بة  سةةرَى وَى ويةرتَى بكةةى، و يةَى ب ئومَيةد بيةت          
ب راسةةتى نظَيةةذا  دومياهيكةةا شةةةظَى ويةةرتَى بكةةةى، ل دومياهيكةةا وَى ه ةةيار بيةةت، بةة   

 دومياهيكا شةظَى يا ب شاهدة )ذ اليَى ملياكةتانظة( و ئةو ضَيرتة.
 
 
 
 

  ، واحلثِّ على احملافظة عليهاوأكثرها وأوسطها وبيان أقلِّها صالة الضحىباب فضل  -206
بابةتىَ خيَرا نظيَذا تيَشتةطةهىَ و ديارةكرنا هةذمارا وىَ ياكيَم و زيَدة و ناظنجى و 

 ل سةر ثاراستنا ويَثالدان 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي بِص ياِم  -1139 هللايهللاي  َِ َّاِن  رَة َريي اَّللَّ عْنُ   قال  أو عْن َأيب ُهُر

ٍم ِمن ُكلِّ شهر  ورْكَعيت البصَح   وَأْن ُأوتَِر قَبل َأْن َأْرُقد   متفٌق عهللاي . « َثالثَِة َأايَّ
ََ مةةس    ()ذ ئةةةبى هةةورةيرة   شةةريةى ل مةةس كةةر ب    ()طةةوى: هةةةظا

َيت تَي ةتةطةهَى و ئةةز ويةرتَى    ركاعةترؤذيطرتنا سَى رؤذان ذ هةمى هةيظان و ب دوو 
 بكةم بةرى بنظم.

َْ َتَحبص ِ ن ال َُثِ ُق نالو تيقاظ آِ ر الهللاَّي ل ف إْن وث ق ف آِر الهللاَّي ل  ُُ واإلُتار قبل الن  م إَّن ا 
  أفبل.

و ويرتكرن بةرى نظسةتنَى يةا باشةة بةو وى يةَى بةاوةرى ب ه ةياربوونَى نةةبيت         
 باوةرى هةبيت دَى رابيت دومياهيكا شةظَى خبَيرترة. ئةطةردومياهيكا شةظَي، و 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -1140 ُُصِبُح َعهللا   » وَعْن َأيب َذر َرِيي اَّللَّ َعْنُ   عن النُِّّ 
ِبيحة َّدقٌة وكل حتميدة ّدقة  وُكل َِتهللايهللَاٍة َّدَقٌة  وَُكلص ُكلِّ ُوالمَ    ِمْن َأحدُِكْي ّدَقٌة  َفُِّلص تََ

تِّبرية َّدقٌة  وَأمر نِْعروِر ّدَقٌة  و ٌي ع ِن اُِْنَِّ ِر ّ دَقٌة  وجُيْ ِز  ِم ن ذل َك رْكعتَ اِن ُرَكُعُهم ا 
 رواه مَهللاي « ِمَن البح  
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سةر هةمى طوى: سثَيدة دبيت و ل  ()رى ذ ثَيغةمبة ()ذ ئةبى زةرى 
( سةةدةقةكة، و  سبحاع اهلل، هةر تةسبيحةك )هةى ل سةر طةهَيت ئَيك ذ هةوة سةدةقةكا

( سةةدةقةكة، و  ح الاه اح اهلل ( سةدةقةكة، و هةر تةهليلةك )ايمد هللهةر تةمحيدةك )
( سةةدةقةكة، و فةةرمان ب باشةييَى سةةدةقةية، و دانةةثاش ذ      اهلل ارارب هةر تةكبريةك )

 جهَى ظَى هةمييَى دطريت. دوو ركاعةى ل تَي تةطةهَىسرابييَى سةدةقةية، و يَى 
َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي  -1141 وَع   ْن عائش   َة ري   َي اَّللَّ َعْنه   ا  قال   ْ   ك   اَن رو    ُل اَّللَِّ 

َزُُد م . رواه مَهللاي. ُصهللاِّي البصَح  َأْربعاا  ُو  ا شاَء اَّللَّ
زوحةةا  ركاعةةى ضةار   ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()و ذ عائي ةايَى  

 دكرن و هندى سودَى حةز دكر زَيدة دكر.
تَة بنِ  َأيب طالٍب َرِيَي اَّللَّ عْنها  قَالْ   ذَهْب ُ  ِإَل رو  ل  -1142 ِِ وعْن ُأمِّ هاِنٍء فا

َّ هللاَّ  َا اَِن رَكع اوٍ  َْ هللِاِ    َِ ُل  فَ هللَامَّ ا فَ  رََ  ِم ْن ُغ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ع اٍم الَف ْتِح َف جْدتُ   ُْغَت   اَّللَِّ 
 ر لفظ إحدى رواايو مَهللاي. َوذلَك ُيح . متفٌق عهللاي . وهذا َمتص

طوى: رؤذا فةحتا مةكةهَى ئةز  ()، فاستا كضا ئةبو تالبى،  و ذ ئوم هانىْْْ
سةرَى سو دشوي ت و دةمَى سةرشوي تنا سو ب  () سودَى ضومة دةس ثَيغةمبةرَى

 نظَيذا تَي تةطةهَى بوو.ئةظة نظَيذ كرن،  ركاعةىدومياهيك ئيناى، هةشت 
 

واألفضل أن تصلَّى عند  جتويز صالة الضحى من ارتفاع الشمس إىل زواهلا باب -207
  اشتداد احلرِّ وارتفاع الضحى

نيظا عةمسانى دضيتةيَتةكرن ذ بلندبوونا رؤذىَ هةتا هزوحا بنظيَذا دورستة ىَ بابةت
 يَتةكرنهدةمىَ طةرم زيَدة دبيت و رؤذ بلند بيت بئةوة و يا خبيَرتر 

ِد بن  -1143 َأْرَقي َرِيي اَّللَّ عْنُ   أَنَُّ  رََأى قَ ْ ماا َُُصهللاص َن ِمَن البص َح   فق ال  َأَم ا عن ُز
َّ  هللاِّ  ََّ  اَعِة َأْفَب  ُل  إنَّ رو   َل اَّللَِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  اَل   َلَق  ْد َعهللِاُم   ا َأنَّ الصَّ  الَة ا غَ  رْيِ ه  ِذِه ال

 رواه مَهللاي. « َّالُة اَوَّاِبنَي ِحنَي تْرَمُض الِفَصاُل »
 رؤذ هةالتنَىكةس يَى سةرَى  كديت هندة ()و ذ زةيدَى كورَى ئةرقةمى 

خبَيرتةةرة، ب راسةةتى  دةميةةدازوحةةايَى دكةةةن ئينةةا طةةوى: ئةةةرَى مةةا نةزانيةةة نةةة د ظةةى  
طةةوى: نظَيةةذا زَيةةدة سةةوزظِرى و تةوبةةةداران دةمةةَى تَي ةةكَى   ()ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى 
 دةمَى طةرم زَيدة دبيت نَيزيكة تَي كَى حَي رتَى بسوذيت(. ئانكوحَي رتَى دسوذيت )

. « َترَمُض »  والِفصاُل ْعُن َفص يٍل » بفتح التاِء واِيي ونلباد اِعجمة  ُعِن  شدة اْلرِّ
 وُه   الصغري ِمَن اإِلِبِل.

 
يف أي  وكراهية اجللوس قبل يصلي ركعتني باب احلثِّ على صالة حتية املسجد -208

  نة راتبة أو غريهال وسواء صلَّى ركعتني بنية التحية أو صالة فريضة أو سُوقت دخ
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بابةتىَ ثالدانىَ ل سةر نظيَذا سالظا مزطةفتىَ و نةباشيا روينشتنىَ ل مزطةفتىَ بةرى 
ان ب ركاعةتدةمىَ ضؤ د مزطةفتيَظة وةكى ئيَكة ض دوو  هةران بكةت ركاعةتدوو 

نظيَذا فةرز بيت يان سونةتا راتيبة بيت يان ئيَكا ئنيةتا سالظا مزطةفتىَ بكةت يان 
 دى بيت

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي  -1144  ع   ن َأيب قت   ادَة رِي   َي اَّللَّ َعْن   ُ   ق   اَل  ق   اَل رو    ُل اَّللَِّ 
ِجَد  َفال جَيهللِاْه َحَّتَّ َُُصهللاَِّي رَْكَعتنْيِ »  َْ َل أَحدُكي اِ َِ  متفٌق عهللاي . « إذا َد

ئَيةك ذ   ئةطةرطوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى قةتادةى 
 ان نةكةى.ركاعةتَى هةتا دوو سوارهةوة ضو د مزطةفتَيظة ب  نةروينيتة 

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي وَه     ِا  -1145 وع   ن ج   اِبٍر ري   َي اَّللَّ عْن   ُ  ق   اَل  أَتْي   ُ  النَّ   َُّّ 
جِد  فَ َقاَل   َْ  متفٌق عهللاي  « َّلِّ رْكَعتنْي »اِ

و ئةةةةو ل  ()طةةةوى: ئةةةةز هامتةةةة دةس ثَيغةمبةةةةرى   ()و ذ جةةةابرى 
 ان بكة.ركاعةتمزطةفتَى بوو طوى: دوو 
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 ان ثشتى دةستنظيَذ شويشتينَركاعةتدوو كرنا بابةتىَ باشدانانا 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  اَل لِ  بالٍل   -1146 ع  ن أيب ُهُر  رَة َرِي  َي اَّللَّ َعْن  ُ  َأنَّ َرو   َل اَّللَِّ 

ْثِِن وَِْرَج    َعَم  ل َعِمهللْاتَ  ُ  ا اإِلْو  الِم  فَ  ِإِنِِّ ِعْع  ُ  َدرَّ نَ ْعهللَاْي  َك ب  نْيَ َُ  ديَّ ا اْلَنَّ  ة» « اَي بِ  الُل َح  دِِّ
َّ هللاَّْيُ    َأْرَج   عْن ِديقَاَل  َما َعِمهللْاُ  َعَم الا  ِم ْن َأِنِِّ َْ أََتَطهَّ ْر طُُه  راا ا َو اَعٍة ِم ْن لَْي ٍل َأْو َ  اٍر ِإالَّ 

َّهللاَِّي. متفٌق عهللاي . وهذا لفظ البخاري.   ِبذلَك الطصه ِر ما ُكِتَب ِل َأْن ُأ
ِِ  واَّللَّ « الدَّرص »  َّْ ُو الن َّْعِل َوَحرََكُتُ  َعهللا  اَْر   َأعهللاي.نلفاِء  

طوتة بي َ: يا بي ل  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 
بو مس بَيذة كارَى ذ هةميان ب هيظيرت تة د ئيس مَيدا كرى ضيية، ب راستى مس تثتثا 

ََ بوون، طوى: مس ضو كار نةكرينةة  د بةحةشتَيدا  سونةعالَيت تة ل ثَي يا  دةس ل طو
دا بيةت ذ  َيذا سةو نةشوي ةتيية د هةةر دةمةكية    دةسةتنظ كو مس ب هيظيرت ذ هندَى مس 

مس ب وَى دةستنظَيذَى هنةدى سةودَى بةو مةس نظيسةني نظَيةذ        ئةطةرشةظَى يان ذ رؤذَى 
 نةكربس.

 
والتبكري إليها والدعاء  بطيّتسال هلا والجوبها واالغتِة ووُباب فضل يوم اجلمعَ -210

يوم اجلمعة والصالة على النيبّ صلى اهلل عليه وسلم فيه وبيان ساعة اإلجابة 
 واستحباب إكثار ذكر اهلل بعد اجلمعة

بابةتىَ خيَرا رؤذا خوتبىَ و واجبيا وىَ و خؤ شويشنت و بيَهن ل خؤكرن بؤ وىَ و زوى 
د  ()دان ل سةر ثيَغةمبةرى  و سةلةوات  دوعا رؤذا خوتبىَدةركةفنت بؤ وىَ و 
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خوتبيَدا و ديارةكرنا سةعةتا قةبويلكرنىَ و باشدانانا زيَدةكرنا زكرىَ خودىَ ثشتى 
 خوتيبَ

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ قال ع تع اَل  

و د ئةرديةدا   [رابةس   ]و ئةطةر نظَيذ هاتةةكرن،   .(10)اْلمعة چڄ  ڄ       ڄ  ڃ   
خبوازن، و طةلةك سودَى بيننة بةريا سةو و    [ب كارَى سو  ]بةالظ بنب و ذ رزقَى سودَى 

، دا هةويس سةةرفةراز   [نظَيةذان ب تنةَى    دةمَيهةمى وةستان نةبةس  ]زكرَى وى بكةن 
 بنب.

َّ  هللاِّ  عُ عَ  -1147 هللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  وَع  ْن َأيب ُهُر  رَة َرِي  َي اَّللَّ َعْن  ُ   ق  اَل  ق  اَل رو   ُل اَّللَّ 
َها » رَِد ِمن ْ ِْ َل اْلَنََّة  وفي  ُأ ِِ هللِاَق آدُم  َوفي  ُأْد ُِ ُر ُْ ِم طهللاَعْ  َعهللَاْيِ  الشَّْمُه َُ ْ ُم اْلُُمَعِة  ِفيِ   « ِي ْ

 رواه مَهللاي.
سَيرتريس ب طوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 

وَيدا ئادةم يةَى هاتيةة ضةَيكرن، و د وَيةدا يةَى       رؤذ، رؤذ ل سةر هةالتى رؤذا ئةينيية: د
 َيخسنت.ئكرية د بةحةشتَيدا، و د وَيدا يَى ذَى هاتية دةر

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -1148 ََ َن الُ ُي  َء » َوَعْنُ  قَاَل  قال َرُو ُل اَّللَِّ  َمْن تَ َ يََّأ فَأْح
ٍم  َوَم   ْن َم   هَّ ُثَّ أَت     اْلُُمَع   َة  فاْو   َتَمَن َوأَْنص   َ   غُ  نَ     َوبَ    نْيَ اْلُُمَع   ِة وِزاَيدة َثالثَ   ِة َأايَّ ِف   َر لَ   ُ  م   ا بَ ي ْ

 رواه مَهللاي. « اَْلَص   فَ َقْد َلَغا 
و طوى: هةركةسَى دةستنظَيذا سو ب وى،  ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 

كةةى، طونةةهَيت   بَيتة سوتيَب، و طوهَى سو بدةتَى و سو بَى دةنط هدورست ب وى، و ب
ئةانكو  ] مابةينا وى و ئةينييَى هاتنة ذَيلن، و سَى رؤذَيةت دى ذى ل سةةر زَيةدة   ل وى 

، و هةركةسةَى دةسةتَى سةو بكةتةة     [طونةهَيت  بضةويك يَيةت دةه رؤذان د هَينةة ذَيةلن    
، يةان دةمةَى دضةيتة سةوجدَى     سةو ثةَي مذويلكةةى    ياريان ثَى بكةةى  ئانكوحةسحاسان )

 ()بو سو دةشت كةى، ئةظة ضونكى هنطى مزطةفتا ثَيغةمبةرى  دةستَى سو بدةتَى
نة يا رائَيخستى بوو( ئةو ئاسفت، يان كةفتة د باتليدا، يان سوسارةى بوو، يان ت تةكَى 

 نةهةذى كر.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  اَل   -1149 الصَّ  هللَا اُو اْلَْم  ُه واْلُُمع  ُة إَل » َوَعْن  ُ  َع  ِن النَّ  ُِّّ 

نَ ُهنَّ إذا اْجُتِنَبِ  الَِّبائُِر اْلُ   رواه مَهللاي. « معِة  َوَرَمَباُن إَل رَمَباَن  ُمَِّفَِِّراٌو ما بي ْ
طوى: ثَينج نظَيةذ، و سوتبةة هةةتا سةوتيَب، و      ()و ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرى 

ذ طونةهَيت مةزن سو  ئةطةررةمةزان هةتا رةمةزانَي، طونةه ذَيبةرن بو د ناظبةرا سودا 
 .ثاش بدةتة

هُ َوَعْنُ  وَعِن اب -1150 َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي اِن ُعَمَر َرِيَي اَّللَّ َعن ْ َعا رو َل اَّللَّ  ما عَِ   َأ َّ
رَبِِه   َتِهنَيَّ َأقْ  َ اٌم َع ْن َوْدِعِه ُي اْلُمَع اِو  َأْو لََيْخ ِتَمنَّ اَّللَّ عهللا   قُ هللاُ  ِ ْي  ُثَّ » ُق ُل َعهللَا  َأْعَ اِد ِمن ْ  لَيَ ن ْ

 رواه مَهللاي. « لَيُِّ ُننَّ ِمَن الَغاِفهللانَي 
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طول ثَيغةمبةرَى  وان  رازى بيتو ذ وى و ذ ئينب عومةرى، سودَى ذ هةردوويان 
كةس دَى هَي نا سودبا  كهندةيان : مينبةرا سو دطةوى ل سةر دارَيت  ()سودَى بوو 
سودَى دلَيت وان موركةى، ثاشى دَى ذ بَى دَى يان [ ل سو زظرن و هَينة سوتبا]بةسكةن
 .هَينة دانانئاطةهان 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  ق  اَل   -1151 ُهَم  ا  َأنَّ َرو   َل اَّللَِّ  َوَع  ن اب  ِن ُعَم  َر َرِي  َي اَّللَّ َعن ْ
ْل » َِ  متفٌق عهللاي . « ِإذا جَاَء َأَحدُُكُي اْلُُمَعَة  َفهللايَ ْغَت

طةةوى: ثَيغةمبةةرَى سةةودَى   رازى بيةت سةةودَى ذ هةةردوويان   و ذ ئةينب عومةةرى  
()  :ئَيك ذ هةوة هاتة سوتبَى ب  سةرَى سو ب وى. ئةطةرطوى 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -1152 وع  ن أيب و  عيٍد اْلُ  ْدِريِّ َرِي  َي اَّللَّ َعْن  ُ   َأنَّ رو   َل اَّللَِّ 
ُل َُ ْ ِم اْلُُمَعِة َواِجٌب عهللا » قاَل   َْ  متفٌق عهللاي . « كلِّ ُُمَْتهللِاٍي   ُغ

طةةوى: سةةةر  ()ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()و ذ ئةةةبى سةةةعيدَى سةةودرى 
 ل سةر هةر بالغةكى. (واجبةفةرة )شوي تنا رؤذا سوتبة 

اُِ  راد نُِْح  َتهللِاِي  البَ  اِلُغ. َواُِ  َراُد ِنلُ ُج   ِب  َوُج   ُب اِِتيَ  اٍر  كْق   ِل الرَُّج  ِل ِلَص  اِحِبِ  َحقص  َك 
  َواِجِب عهللايَّ  واَّللَّ أعهللاي.

ََ وَى وةكى  ،ذَى بطريت ييةهةذى مرؤظ اواجبى: ي ذ مةرةم طوتنا مرؤظى بو هةظا
 سو: حةقَى تة ل سةر مس واجبة.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -1153 ُ عْن  ُ  ق  اَل  ق  اَل َرُو   ُل اَّللَِّ  َم  ْن » َوَع  ْن َعُ  َرَة َرِي  َي اَّللَّ
ل أفَب ل  َْ رواه أب   داود  والرتم ذي وق ال  «. تَ َ يََّأ َُ ْ َم اْلمعة فَِبها ونعم   ومن اغتََل فالُغ

 حدُ  حَن. 
طةوى: يةَى دةسةتنظَيذا     ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ سةمورةى 

 سو رؤذا سوتبة ب وى باشة، و يَى سةرَى سو ب وى، سةر شوي نت ضَيرتة.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -1154 ال » َوَعْن َوهللاَماَن َرِيَي اَّللَّ عن    ق ال  قَ اَل َرُو  ُل اَّللَّ 

َ َتَطهُر ما اوَتطَاَع ِمْن طُ  ُل رَُجٌل َُ ْ َم اْلُُمعِة  ُو َِ ْهٍر  َوُدَِّهُن ِمْن ُدْهِنِ   َأو ََيَهص ِمن ِطيِب بَيِتِ   َُ ْغَت
َن  ُثَّ َخُْرُد فال ُُفرِِّ  بَ نْيَ اثَننْيِ  ُثَّ َُُصهللاِّي َما ُكِتَب َلُ   ُثَّ ُُ ْنِصُ  إذا تَِّهللاَّي اإِلَماُم  ِإالَّ ُغفِ  َر لُ  ما بَ ي ْ

 رواه البخاري.« وبنْيَ اْلُُمَعِة اََِرى 
طوى: نينة ئَيك ذ  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()انَى فارسى و ذ سةمل

سةةو  نةةَىنةةدى ب ةةَيت سةةو ثاقذكةةةى، و سةةو ب دوههةةةوة رؤذا سةةوتبَى سةةو ب ةةوى و ه
َيكظةة  ، و ثاشةى دةركةةظيت و دوو مرؤظةان ذ   ندةى، يان طوالظا ماال سو ل سو بكةىدوه

( ثاشى هند سوارَيك نةدةتة ثاش و د مابةينا واندا ب روينيتة دويان ذ ئانكونةكةى، )
سةةونةتان بكةةةى هنةةدى سةةودَى بةةو نظيسةةني، ثاشةةى طةةوهَى سةةو بدةتةةة ئيمةةامى دةمةةَى   

 مابةينا سوتبا وى و ياديدا ذَى نةبةى.ل سودَى طونةهَيت وى يَيت  ئةطةردئاسظيت، 
رَة ريي اَّللَّ َعْن ُ   َأنَّ رو    -1155 َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال  وَعْن َأيب ُهُر َم ن »ل اَّللَّ 

َ   ا ق   رََّب َبدنَ   ةا  وم   ْن رَاَح ا  َْ   َل اْلَنابَ   ِة  ُثَّ رَاَح ا الَ   اعة اَوَل  فََِّأَّنَّ ََ   َل َُ    ْ م اْلُُمَع   ِة ُغ اْغَت
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اَعِة الثَالِثِة  ََ ا قَ رََّب بَ َقَرةا  َوَمْن رَاَح ا ال ََّاَعِة الثَّانَِية  َفِّأَّنَّ ا قَ رََّب َكْبش اا َأق َرَن  وم ْن رَاَح  ال َفِّأَّنَّ
ََّ اَعِة اْلاِمَ  ِة َفِّأَّنَّ ا قَ   رََّب بْيَب ةا  فَ  ِإذا  ََّ اَعِة الرَّاِبع  ِة  َفِّأَّنَّ ا قَ   رََّب َدَجاَج ةا  وم  ْن رَاَح ا ال ا ال

تِمُع َن الذِِّكرَ  َْ َرد اإِلماُم  َحَبَرِو اِالِئَُِّة َُ  متفٌق عهللاي . « َِ
ل اْلَنابَِة ا الصَِّفِة.«َل اْلََنابة ُغَ» ق ل    َْ    َأي  ُغَالا كُغ

طةوى: هةركةسةَى    ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 
ئَيكَى بضيتة  دةمَيى، ثاشى ترؤذا سوتبة سةرَى سو ب وى، وةكى سةرشوي تنا جةنابة

دويَى بضيت هةروةكى ضَيلةك كرية  دةمَىسوتبَى هةروةكى حَي رتةك كرية سَير، و يَى 
ضارَى  دةمَىسَييَى بضيت هةروةكى بةرسةكَى ب شاخ كرية سَير، و يَى  دةمَىسَير، و يَى 

ثَينؤةَى بضةيت هةةروةكى هَيكةةك      دةمةىَ بضيت هةروةكى مري كةك كرية سَير، و يةَى  
طوهَى سو  ئيمام رابوو دا سوتبَى خبوينيت ملياكةى بةرهةظ دبس دا ئةطةركرية سَير، و 
 بدةنة زكرى.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ذكر َُ ْ َم اْلُُمَعِة  فَ َقاَل   -1156 ِفيها َواَعٌة » وَعْنُ  َأنَّ َرُو َل اَّللَِّ 

ه  ُُ َقهللاِّهللُاَه  ا  َوَأَش  اَر بِي  ِدِه « ال ُُ َ اِفقه  ا َعْب  ٌد ُمَ  هللِاٌي  َوُه    قَ  ائٌِي َُُص  هللاِّي َُ  َأُل اَّللَّ َش  ْي اا  ِإالَّ َأْعطَ  اُه ِإايَّ
 متفٌق عهللاي . 

 دةمةكبةحسَى رؤذا سوتبة كر و طوى:  ()و ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 
و ئةو ذ ثياظة بيةت   ،نينة بةندةيةكَى موسلمان بكةظيتة تَيدا هةى، دارؤذا ئةينيد يَى 

ب . و داسةوازكرى نةةدةتيَ  وى ت تَى  سودَى ئةطةر ،سودَى بكةىو دوعا ذ  ،نظَيذَى بكةى
يَى  دةمئةو ديارةكر ب ئي ارةتا دةستَى سو  ئانكوكَيم دانا )ئاماذة ثَى كر و دةستَى سو 

 كَيمة(.
ََش َعِريِّ َرِي َي اَّللَّ َعْن ُ   قَ اَل  قَ اَل َعْب ُد اَّللَِّ اب ُن  -1157 َوعْن َأيب بُردَة بِن َأيب ُم و  َ  ا

ْع    َأَنَك ُْحَ  دِِّثُ  ُهَم  ا  َأعَِ َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ا َش  ْأِن و  اَعِة  ُعم  َر رَي  َي اَّللَّ عن ْ َع  ن َرُو   ل اَّللَِّ 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َُ ُق  ُل   عُتُ  ُُق  ُل  ِعْع ُ  رُو  َل اَّللَّ  ه ي م ا » اْلُُمَعِة  قَاَل  قهللاُ   نعْي  عَِ

 رواه مَهللاي. « بنْيَ َأْن جَيهللِاَه اإِلماُم ِإَل َأْن تُقَب  الصَّالُة 
طوى: عةبةدول يَى   ()ئةبى بوردةيَى كورَى ئةبى موسايَى ئةشعةرى  و ذ

ََ بووية بابَى تة ت تةك  سودَى ذ هةردويان رازى بيت  كورَى عومةرى طوتة مس: تة طو
 ()رؤذا سوتبةةةة ذ ثَيغةمبةةةةرَى سةةةودَى   لقةةةةبويلبوونا دوعةةةايَى  دةمةةةَيل سةةةةر 

ََ بوو دطوى: مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو  ظةطوهازتى؟ طوى: مس طوى: بةلَي، مس طو
()  ئةوة يَى د ناظبةرا روين ةتنا ئيمةامى )ل سةةر مينبةةرَي( هةةتا       دةمدطوى: ئةو

 نظَيذ س س دبيت.
َّ هللاِّ   -1158 عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  َوَعْن َأوِس بِن َأوٍس َرِيَي اَّللَّ َعْنُ  قَاَل  قَ اَل رُو  ُل اَّللَِّ 

َّالَتُِّْي َمْعروَيٌة عهللايَّ »  ِمُِّْي َُ ْ م اْلُُمَعِة  فَأكثروا عهللايَّ ِمَن الصَّالِة ِفيِ   فَِإنَّ  « ِإنَّ ِمْن َأفَبِل َأايَّ
 رواه أب  داود ِنوناد ّحيح.
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طةوى: ب   ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()و ذ ئةوسَى كورَى ئةوسةى  
قةدرتر رؤذا ئةينيية، طةلةك سةلةواتان تَيدا بدةنة ب راستى رؤذا هةوة يا ذ هةميان 

 َينة ظةطوهازتس.ب راستى سةلةواتَيت هةوة بو مس دهسةر مس، 
 

 عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة ود الشكرباب استحباب سجُ -211
دةمىَ خنيَكةكا ئاشكرا ضيَدبيت يان سوجدا سوثاسيىَ برنا بابةتىَ باشدانانا  

 بةاليةكا ئاشكرا رادبيت
َّ  هللاِّ  عُ  -1159 َرْجنَ  ا َم  َن َرُو   ِل اَّللَِّ  َِ َع  ْن َو  ْعِد ب  ِن َأيب َوقَّ  اٍا َرِي  َي اَّللَّ عْن  ُ  قَ  اَل  

ُِْ   فدَعا اَّللَّ َو اَعةا  ُثَّ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ِمن َمََِّّة نُرُُِد اَِِدَُنَة  فَ هللَامَّا ُكنَّا َقرُِباا ِمن َعْزَوراَء نَ زَ  َل ُثَّ َرَفَن ََُد
ا فَ َعهللَاُ  َثالاا َوقَاَل  ِإِنِِّ  َِرَّ واِجدا ُِْ   واَعةا  ُثَّ  ا  َفَمََِّ  َطِ ُالا  ُثَّ قاَم فَ َرَفَن ََُد رَّ َواِجدا َوأَْلُ   َِ

َُمَّيِت   ََ أَْلُ  َريبِّ  َفَأْعطَاِن ثُ هللُاَ  أُمَّيت  َفَخ رروُ َريبِّ  َوَشَفْعُ   ا ِلَريبِّ ُش ِّراا  ُثَّ َرفْع ُ  رَْأِو ي  َف واجدا
َُمَّ  يت   ََ  ألُ  َريبِّ  َُمَّ  يت  فََأْعطَ  اِن ثهللا  َ  ُأمَّ  يت  َفخ  رْرُو و  اجداا ل  ريبِّ ُش  ِّراا  ُثَّ َرفْع    رَأِو  ي َف

َر  َفَخَررُو واِجدا ِلَريبِّ  َِ  رواه أب  داود. « فَأعطاِن الث صهللُاَ  ار
دطةةةل  مةكةةةهَىطةةوى: ئةةةم ذ   ()ةعدَى كةةورَى ئةةةبى وةققاسةةى   و ذ سةة

  دظيا، ظَيؤا دةمَى ئةم نَيزيكى عةزةورْا مةدينةدةركةفتني مة  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
 ثاشى دةستَيت سو بلنةدكرن دةمكةى   َىسوارنَيزيكى مةكةهَي( هاتة ل  هةكةبوويس )ج

دوعا ذ سودَى كةرن، ثاشةى روين ةت ضةو سةوجدَي، و دةمةةكَى درَيةذ مةا، ثاشةى رابةوو           
دةمةكَى دةستَيت سو بلندكرن، ثاشى روين ت ضةو سةوجدَي، سةَى جةاران ئةظةة كةر، و       
طوى: ب راستى مس مةهدةرى و بةِرةظانى ذ سودايَى سو سواست و بةِرةظانى بو ئوممةتا 

وين ةتم بةو   بةحةشيَت( ئةةز ر  ةمس( دا مس )ببةت سو كر، سَيكا ئوممةتا مس )ب دوعايا
، ثاشةى مةس سةةرَى سةو بلنةد كةر و مةس داسةوازا         سودايَى سو ضومة سةوجدا سوثاسةييَ  

بةِرةظانيَى بو ئوممةتا سو ذ سودايَى سو كر، سَيكا ئوممةتا مس )ب دوعايا مس( دا مةس  
ثاشةى مةس    ،وين تم بو سودايَى سو ضةومة سةوجدا سوثاسةييَ   بةحةشيَت( ئةز ر ة)ببةت

سةرَى سو بلند كر و مس داسوازا بةِرةظانيَى بو ئوممةتا سو ذ سةودايَى سةو كةر، سةَيكا     
وين ةتم بةو سةودايَى سةو ضةومة سةوجدا       بةحةشةيَت( ئةةز ر   ةدومياهيكَى دا مس )ببةتة 

 .سوثاسيَي
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  باب فضل قيام الليل -212
 بابةتىَ خيَرا شةظنظيَذان

ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ    چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍچ ق                      ال ع تع                      اَل  

و ئةانكو  ]ب قورئةانَى بكةة    رابةة نظَيةذان   ،ذ شةةظيَ وةستةةكى  و  .(79)االوراء چڈ
بو تة ب تيَن، دا  [ل سةر هةر ثَينج نظَيذان  ]كو فةرزةكا زَيدةية  [قورئانَى تَيدا خبوينة

ئةو جهةَى شةوكرا تةة تَيةدا      ]سودايَى تة ب وان نظَيذان تة بطةهينيتة جهَى ثةسنكرى 
گ  گ   ڳ  چ وق      ال تع      اَل   .[ ىؤذا مةهةةةةةةدةرا مةةةةةةةزن دكةةةةةةةكةةةةةةرن ردئَيتةةةةةةة 

تةن ةتَيت وان ناكةظنةة سةةر نظينةان      طةلةةك  اآليا  . ( 16)الَجدة  من ارُةچڳ
ڑ  ڑ  ک  ک    ک  چ وق  ال تع  اَل   .[و كةةَيم دنظةةس، و رادبةةس شةةةظنظَيذان دكةةةن    ئةةانكو]

 ذ شةظَى دنظسنت. ئةو ثيضةك .(17)الذرايو چک
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َُ ُق  ُم ِم َن  -1160 َوَعن عاِئَشَة َرِيَي اَّللَّ َعْنها  قَاَلْ   َك اَن النَّ ُّص 

َ َتْصَنُن هذا اي رُو ل اَّللَِّ َوقد ُغِف َر لَ َك م ا تَ َق دَّم ِم ن َذنْبِ كَ   الهللاَّْيِل َحَّت تَ َتفطَّر َقَدَماه  فَ ُقهللْاُ  َلُ   ِْ
َِّ  َر   قَ  اَل  وَ  ا َش  ُِّ راا » َم  ا َتََ متف  ٌق عهللاي   . وَع  ِن اِغ  ريِة ب  ِن ش  عبَة     ُه  متف  ٌق  «.َأفَ  ال َأُك   ُن َعْب  دا

 عهللاي . 
هند ذ شةظَى رادبوو هةتا ثَيت  () ثَيغةمبةرىطوى:  ()و ذ عائي ايَى 

وى ثةق ثةق دبوون، مس طةوتَي: تةو بةو ظةَى دكةةى يةا ثَيغةمبةةرَى سةودَى و بَيطومةان          
طونةهَيت تة يَيت ثَيش و ثاش يَيةت هاتينةة ذَيةلن؟ طةوى: ظَيؤةا مةا ئةةز بةندةيةةكَى         

 شوكردار نةم.
َّ  هللاِّ  -1161   عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َطرقَ  ُ  َوفاِطَم  َة لَ  ْيالا  َوَع  ْن عهللا  يِّ َرِي  َي اَّللَّ عْن  ُ   َأنَّ النَّ  َُّّ 

 َأاَتُه لْيال. «  طرَقُة » متفٌق عهللاي . « َأال ُتصهللاَِّياِن   » فَ َقاَل  
ب شةظ هاتة دةس مس و فاتيمايَى و  () طوى: ثَيغةمبةرى ()و ذ عةَ 
 ناكةن؟ شةظنظَيذانطوى: ما هويس 
ُهي  َع  ن أَبِيِ     َأنَّ  -1162 وَع  ن و  اِْ ب  ِن عب  ِد اَّللَِّ ب  ِن ُعَم  َر ب  ِن اْلَطَّ  اِب رِي  ي اَّللَّ َع  ن ْ

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قَاَل   ٌ  « نِْعَي الرَّجُل عبُد اَّللَِّ َل  كاَن َُُصهللاِّي ِمَن الهللاَّْيِل » رو َل اَّللَِّ  قاَل و اِْ
 ذلَك ال َُ َناُم ِمَن الهللاَّْيِل ِإالَّ َقهللِايالا. متفٌق عهللاي   َفَِّاَن َعْبُد اَّللَِّ بْعدَ 

و ذ ساملَى كورَى عةبدول يى كورَى عومةرَى كورَى سةةتتابى، سةودَى ذ هةةميان    
زةالمةة   سةوش طةوى: عةبةدول     ()رازى بيت ذ بابَى سو طوى: ثَيغةمبةرَى سةودَى  

شةظنظَيذان ذ شةظَى بكةى. ساملى طوى: عةبدول  ث تى هنطى ب شةظ نةدنظست  ئةطةر
 كَيمةك ذَى نةبيت.

َّهللاِّ   -1163 ُهَما قاَل  قَاَل َرُو ُل اَّللَِّ  َوعن عبِد اَّللَِّ بِن َعْمِرو بِن العاِا رَيَي اَّللَّ َعن ْ
 متفٌق عهللاي . «   كاَن َُ ُق ُم الهللاَّْيَل فَ تَ َرَك ِقَياَم الهللاَّْيِل اَي َعْبَد اَّللَِّ ال تِّن ِمْثَل ُفالنٍ » عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  
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و ذ عةبدول يَى كورَى عةمرَى كورَى عاسى سودَى ذ هةردويان رازى بيت طوى: 
طوى: يا عةبدول  وةكى بَيظان كةسى نةبةة: شةةظَى هةةميَى     ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

 رادبوو و رابوونا شةظَى هَي .
ُع ٍد ريَي اَّللَّ عْنُ   َقاَل  ذُِكَر ِعْندَ وعن  -1164 َْ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي رَُج ٌل  ابن َم َم النَُِّّّ  َِ
بحَ  هللَاةا َحَّت أَّ    متفٌق عهللاي . «ا ُأذنَ ْيِ  َأو قال  ا ُأذنِ   ذاَك رَُجٌل نل الشَّْيطَانُ »   قاَل  لَي ْ

بةحسةةةَى  () طةةةوى: ل دةس ثَيغةمبةةةةرى  ()و ذ ئةةةينب مةسةةةعودى  
ََ بةووى، ئينةا طةوى: ئةةو زةالمةكةة         زةالمةكى هاتةكرن شةظةكَى نظست هةةتا سةثَيدة 

 شةيتانى يَى ميزتية د طوهَيت ويدا يان طوى: د طوهَى ويدا.
َّ   هللاِّ  -1165 عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي ق   اَل   وع   ن َأيب ُهُر   َرَة  َرِي   ي اَّللَّ َعْن   ُ   َأنَّ رُو    َل اَّللَِّ 

َم  َثالَث ُعقٍد  َُبِرب َعهللا  كلِّ ُعقَدٍة  َعهللَاْيَك َُ ْعِقُد » َِ الشَّْيطَاُن َعهللا  قاِفيِة رَْأِس َأَحدُِكي  ِإذا ُهَ  
ٌل فَارُقْد  فِإْن اْوتَ ْيقَظ  َفذََكَر اَّللَّ تَ َعاََل ا هللاَّ  ُعْقَدٌة  فِإْن ت يََّأ اَ هللاَّ  ُعقَدٌة  فَِإن ّهللاَّ    لْيٌل َطُ 

الَن اَ هللاَّ  ُعقُدُه كُ  َْ ِبيَ  الن َّْفِه َك َِ بح  َبَح نِشيطاا طَيِِّب النَّفِه  َوِإالَّ أَّ متفٌق عهللاي . « هللاصَها  فأَّ
ُرُه. ِِ  قاِفَيُة الرَّْأِس  آ

ل طةوى: شةةيتان    ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 
ََ ددةى ) ئةطةرث ت ثاتكا سةرَى ئَيك ذ هةوة  سةوَى ل بةر  ئانكونظست سَى طرَييان 

 ئةطةةر طران دكةى( ل سةر هةرطرَيكةكَى دبَيذيت: شةظةكا درَيذ يا ب بةر تةظة بنظة، 
دةستنظَيذا سو شوي ت طرَييةك  ئةطةره يار بوو و زكرَى سودَى كر طرَييةك ظةبوو، و 

ََ بيت يَى زيةرةك و لةةش    ئةطةرظةبوو، و  نظَيذ كر هةمى طرَى ظةبوون و دَى سثَيدة 
ََ بيت يَى لةش طران و بَيخريةى. ةرئةطسظك و   نة دَى سثَيدة 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  اَل  -1166  َوع  ن عب  ِد اَّللَِّ ب  ِن َو  اَلٍم َرِي  َي اَّللَّ َعْن  ُ   َأنَّ النَّ  َُّّ 
َّ  هللاص ا نلهللاَّْي  ل َوالنَّ  اُس نِ »  ََّ  الَم  َوَأْطِعُم   ا الطََّع  اَم  َو ََ  المٍ أَُ صَه  ا النَّ  اُس َأْفش   ا ال ُِهللُا ا اْلَنَّ  َة ِب رواُه  «. ي  اٌم  تَ  د

 الرتمذيص وقاَل  حدٌُ  حٌَن ّحيٌح. 
 ()بوو  طوى: مس طول ثَيغةمبةرى ()و ذ عةبدول يَى كورَى سةالمى 

 و سةةةلكَى نظسةةتىنَى بةةدةن، سةةواردطةةوى: طةةةَ سةةةلكى سةة ظَى بةةةالظ بكةةةن، و زادى و 
 شةظنظَيذان بكةن، ب س مةتى دَى ضنة بةحةشيَت.

َّ  هللاِّ  -1167 َأْفَب  ُل »عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   َوع  ْن َأيب ُهُر  رَة َرِي  َي اَّللَّ َعْن  ُ  ق  اَل  ق  اَل رو   ُل اَّللَِّ 
َّالُة   رواه ُمَهللِاٌي. « الهللاَّْيلالصيَّاِم بْعَد َرَمَباَن َشْهُر اَّللَِّ اَُِحرَُّم  َوَأْفَبُل الصَّالِة بعَد الَفرَُِبِة 

 طةوى: باشةرتيس رؤذى   () طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى ()و ذ ئةبى هورةيرة 
موحةِرةمَي، و باشرتيس نظَيذ ث ةتى يةا فةةرز يةا      هةيظا رةمةزانَى هةيظا سودَيية ياث تى 

 شةظَيية.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي قَ اَل   -1168 ُهَم ا  َأن النَّ َُّّ  َّ الُة »َوَعِن ابِن ُعَمَر َرِي َي اَّللَّ َعن ْ

ْفَ  الصصْبح فََأْوتِْر ِب اِحَدِة  ِِ  متفٌق عهللاي . « الهللاَّْيِل َمثْ َ  َمثْ َ   فَِإذا 
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طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     رازى بيةت و ذ ئينب عومةرى، سةودَى ذ هةةردوويان   
()   تةو ذ سةثَيدَى ترسةياى     ئةطةةر و  ركاعةتةة  دووركاعةةى  طوى: نظَيذا شةةظَى دوو

 ويرتةكَى بكة.
َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُُص هللاِّي م َن الهللاَّْي ل َمثْ  َ  َمثْ  َ   َوُُ  تُر  -1169 َوَعْنُ  قَاَل  َكاَن النَُّّص 

 ِبرَكعة. متفٌق عهللاي . 
ذ شةظَى دكرن، و ب  ركاعةىدوو  ركاعةىدوو  () طوى: ثَيغةمبةرىو ذ وى، 

 ةكَى ويرت دكر.ركاعةت
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي ُُفِط ُر م َن  -1170 وعْن أََنٍه رِيي اَّللَّ َعْنُ   قاَل  َكاَن رُو ُل اَّللَِّ 

َص ُم حَّتَّ َنُظن َأن  ال ُُ ْفِطَر ِمْنُ  َشْي اا  وَكاَن ال َتَشاُء َأْن َتراُه الشَّْهِر حَّتَّ َنُظنَّ َأْن ال ُص م ِمنُ   ُو
ئماا ِإال رَأَُْ َتُ . رواُه البخاريص. َِ  ِمَن الهللاَّْيِل ُمَصهللاِّياا ِإال رَأَُْ َتُ   َوال 

هةتا مة  سوارذ هةيظَى د () سودَى طوى: ثَيغةمبةرَى ()و ذ ئةنةسى 
هزر دكر ئةو رؤذيا ذَى ناطريت، و ب رؤذى دبوو هةتا مة هزر دكر ئةو ضو ذَى ناسوى، 

ب شةظ نظستى با وى ظيا  ةئةطةر ت، و دابينىب شةظ د نظَيذَيدا ببينى  باظيائةطةر تة و 
 .[ئانكو هةظسةنطى دناظبةرا ه ياربوون و نظستنَيدا دثارازى]دا بينى ببينى 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َك  ان ُُص  هللاِّي وَع  ْن عائِ  -1171 َه  ا  َأنَّ َرو   َل اَّللَِّ  ش  ة ري  ي اَّللَّ عن ْ
َِ ني آُ ة قَ ْب َل  ََّْجَدَة ِمْن ذلَك َقْدر َم ا ُْق َرأُ َأح دُُكْي مَخْ ُجُد ال َْ ِإْحَدى َعشَرَة رَْكَعةا تَ ْعِن ا الهللاَّْيِل َُ

َ رَْكُن رَْكَعتَ نْيِ قَ بْ  َََيْ ِن َح َّتَّ أْيتِيَ ُ  اُِنَ اِدي َأن ُْرَفَن رَْأوُ   ُو َّالِة الَفْجِر  ُثَّ ُْبَطِجُن عهللا   ِش قِِِّ  ا ل 
 لهللاصالِة  رواه البخاري. 
دكةرن   ركاعةةى يةازدة   ()طوى: ثَيغةمبةرَى سةودَى   ()و ذ عائي ايَى 

ئَيةك ذ   بةرى سةرَى سو بلندكةةى،  هندىد شةظَيدا( و سوجدة دبر، درَيذيا وَى  ئانكو)
بةرى نظَيذا سثَيدَى دكرن، و ثاشى ل سةر  ركاعةىهةوة ثَينؤى ئايةتان خبوينيت و دوو 

 تةن تا راستَى سو درَيذ دكر هةتا طازيكةر بو نظَيذا سثَيدَى دهاتة دةس.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َُزُِ ُد ا رمب  اَن َوال ا -1172 َه ا قَالَ ْ   م ا ك ان رُو  ُل اَّللَِّ   َوعن ْ

ِِنَّ  ُثَّ َُُص هللاِّي َأْربع اا فَ ال َْ ِنِهنَّ َوط   َْ َأْل َع ْن ُح  َغرْيِِه َعهللا  ِإْح دى عش رَة رَْكَع ةا  ُُص هللاِّي َأْربع اا فَ ال َت
ِِنَّ  ُثَّ َُُصهللاِّي َثالاا. فَ ُقهللْاُ   اي رُو َل اَّللَِّ أَتَناُم قَ ْبَل َأْن ُت تَر   فقال  ِنِهنَّ َوط  َْ َأْل َعْن ُح َْ  اي»  َت

َِنَّ تَناماِن َوال َُناُم قهللاُّ   متفٌق عهللاي . « عائشُة ِإنَّ عي ْ
نةةةة ل رةمةةةزانَى و نةةة ل غةةةةيرى    ()و ذ وَي، طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى    

نةدكرن، ضار دكرن و ثسيارا باشييا وان و درَيذييا  تران زَيدةركاعةترةمةزانَى ذ يازدة 
وان نةكة )هندى هند د باش و درَيذ بوون( ثاشةى ضةار دكةرن و ثسةيارا باشةييا وان و      
درَيذييا وان نةكة، ثاشى سَى دكرن، مس طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى تو دنظى بةرى تةو  

ََويرتَى بكةى؟ طوى: يا عائي ة ضاظَيت مس دنظس،  ََ بة  مس نانظيت. د
رُه فَ ُيصهللاي.  -1173 ِِ ق ُم آ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي كاَن َُ َناُم َأوَّل الهللاَّْيل  ُو َها َأنَّ النََُّّّ  وعن ْ

 متفٌق عهللاي . 
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دومياهيكا وَى رادبوو ل سةرَى شةظَى دنظست و  () ىو ذ وَي، طوى: ثَيغةمبةر
 نظَيذ دكرن.

ُع ٍد رِيي اَّللَّ  -1174 َْ َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي وَعن ابِن َم  َعْن ُ   قَ اَل  ّ هللاَّْيُ  َم َن النَّ ُِّّ 
لَيُ هللَاةا  فَ هللَاْي َُ زْل قائم اا ح َّت َاَْم ُ  وَِْم ٍر ُو  ٍء. قَي ل  م ا َاْم     ق ال  َاْم ُ  َأْن َأْجهللِا ه َوَأدع ُ . 

 متفٌق عهللاي . 
ث ةت ثَيغةمبةةرى   ل طةوى: مةس نظَيةذ شةةظةكَى      ()و ذ ئينب مةسةعودى  

() سو، كر، هند درَيذ كر هةتا ََ ََ    مس ت تةكَى سراب كرية د طوتيَن: تةة ض كةرة د
ََ سو ئةز بروينمة   َى و وى بهَيلم.سوارسو؟ طوى: مس كرة د

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -1175  َّ  هللاَّْيُ  َم  َن النَّ  َُّّ  وَع  ْن ُحذَُف  َ  َرِي  َي اَّللَّ عْن  ُ   قَ  اَل  
َِِ ِة  ُثَّ مب   فقهللاُ   َُُص هللاَّي   ا ا رْكَع ٍة  فَمَب    ذ هللَاٍة فَافْ تَ َتح البَقَرَة  فقهللاُ   َُ رَْكُن ِعْنَد ا اَو لَي ْ

اَء فَ َقرَأَها  ُثَّ افْ تَ َتَح آل ِعْمَراَن  فَ َقَرَأها  َُ ْقَرأُ ُمتَ َروِّالا  ََ آِبَُِة ِإذا َمرَّ  فَ ُقهللْاُ   َُ رَْكُن  ا  ُثَّ افْ تَ َتح النِِّ
َؤاٍل َوَأَل  وإذا َمرَّ بَتع َّذ تَ َع ََّذ  ُثَّ رََكَن  فجَعل َُ ُق ُل  ُوْبَحاَن  َُ بيٌح َوبََّح  َوِإذا َمرَّ ِب َْ ريبِّ ِفيها َت

الا العظيِي  َفَِّاَن رُُك ُعُ  َ ْ اا ِم ْن ِقَياِم ِ   ُثَّ ق ال  ِع ن اَّللَّ َِ ْن  َِ َده  رَب َّنَ ا ل ك اْْلم ُد  ُثَّ ق  اَم طَ ُ 
ََْعهللا  َفَِّاَن َوُج ُدُه َقرُِباا ِمْن ِقَياِمِ . رواه مَهللاي.  َقرُِباا ِمَّا ركن  ُثَّ َوجد فَ َقاَل  ُوْبحاَن َريبَِّ ا

كر،  ()طوى: مس شةظةكَى نظَيذ دطةل ثَيغةمبةرى  ()و ذ حوزةيفةى 
دةست ب سورةتا بةقةرة كر، مس طوى: ل ئايةتا سةدَى دَى ضيتة ركوعَي، ثاشى بةردةوام 

نظَيذَى ثةَى كةةى، هةةر بةةردةوام بةوو، مةس طةوى: دَى ب         ةكاركاعةتبوو، مس طوى: دَى 
سوانةد، ثاشةى     دومياهيك ئينيت و ضيتة ركوعَي، ثاشةى دةسةت هاظَيتةة سةورةتا نيسةاْ     

ََ سةةو دسوانةةد، و  و ليعومران دةسةت هاظَيتةةة سةةورةتا ئةةا  ل سةةةر  ئةطةةةرسوانةد، و ب د
ئايةتةكا ثاك و ثاقذكرنا سودَيرا بوريبا، تةسبيحا وى دكر و ذ كَيماسييان ثاك و ثاقذ 

ل سةر ئايةتةكا  ئةطةرل سةر ئايةتةكا دوعاكرنَيرا بوريبا دوعا دكر، و  ئةطةردكر، و 
سودَى دكر، ثاشى ضةو ركةوعَى و دطةوى:     سوثاراستنَيرا بوريبا، داسوازا سوثاراستنَى ذ

ثاك و ثاقذى بو سودايَى مس يَى مةزن بس، و ركوعا وى هندى رابوونةا وى بةوو، ثاشةى    
طوى: سودَى بةرسظا وى دا يَى شوكرا وى كر، سودايَى مة شوكر هةمى بو تةية، ثاشى 

ثاقةذى بةو    رابوو رابوونةكا درَيذ نَيزيكى يا ركوعَي، ثاشى ضو سوجدَي، و طوى: ثاك و
 سودايَى مس يَى بلندتر بس، و سوجدا وى نَيزيكى رابوونا وى بوو.

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي  َأيص  -1176 َوَع   ْن ج   ابٍر رِي   ي اَّللَّ عْن   ُ  قَ   اَل  ُو   ِ َل َرُو    ُل اَّللَِّ 
 َياُم.رواه مَهللاي. اِراُد ِنلقُن ِو  القِ «. ُط ُل الُقُن ِو » الصَّالِة َأْفَبُل   قال  
هاتةةكرن: كيةذ    ()طوى: ثسيار ذ ثَيغةمبةةرَى سةودَى    ()و ذ جابرى 

 درَيذ. ا وَىنظَيذ ضَيرتة؟ طوى: يا راوةستيان
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َّ هللاِّ  عُ  -1177  ُهَم ا َأنَّ َرُو  َل اَّللَِّ  َوَعْن عبِد اَّللَِّ بِن َعْمرو بِن الَعاِا  َري َي اَّللَّ َعن ْ
ِّ  ياُم َداُوَد  ك  اَن َأَح  بص » َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   َّ  الُة َداُوَد  َوَأح  بص الص  ياِم إَل اَّللَِّ  الصَّ  الِة إَل اَّللَِّ 

َ َناُم ُوُدَوُ  َوُص ُم َُ ماا َوُُفِطُر َُ ماا   متفٌق عهللاي .« َُ َناُم ِنْصَ  الهللاَّْيل َوَُ ُق ُم ثُ هللُاَثُ  ُو
 بيت طوى، رازىو ذ عةبدول يَى كورَى عةمرَى كورَى عاسى سودَى ذ هةردوويان 

تظيرتيس نظَيةةذ بةةو سةةودَى نظَيةةذا داوودييةةة و   سوشةةطةةوى:  () سةةودَى ثَيغةمبةةةرَى
تظيرتيس رؤذى بو سةودَى رؤذييةا داوودييةة، نيظةا شةةظَى دنظسةت، و سةَيكا شةةظَى         سوش

 .سواررادبوو، و شةشَيكا وَى دنظست، و رؤذةك دطرى و رؤذةك د
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُُق ُل   َوَعْن َجاِبٍر َرِيَي اَّللَّ عْن ُ  -1178 » قَاَل  ِعْعُ  َرُو َل اَّللَِّ 

رَِة ِإالَّ َأعْ  ِِ نيا َوار ََاعةا  ال ُُ افُقَها رَج ٌُل ُمَهللِاٌي ََُأُل اَّللَّ تعاَل ِرياا من أمِر الدص طاُه ِإنَّ ا الهللاَّْيِل َل
هللَاٍة  ُه  َوذلَك كلَّ لَي ْ  رواه مَهللاي. « ِإايَّ
د  دطةوى:  ()طوى: مةس طةول ثَيغةمبةةرَى سةودَى بةوو       ()و ذ جابرى 

خبوازيت ذ  َى موسلمان بكةظيتة تَيدا ت تةكىشةظَيدا دةمةكَى هةى، نينة دوعايا مرؤظةك
 .سودَى نةدةتَى و ئةظة يا د هةمى شةظاندا هةى ئةطةرسَيرا دنيايَى و ئاسرةتَى 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي قَ  اَل  ِإذا قَ  اَم  -1179 َوَع  ْن َأيب ُهُر  َرَة َرِي  ي اَّللَّ َعْن  ُ   َأنَّ النَّ  َُّّ 
فيفتنْيِ  َِ  رواُه مَهللِاي. « َأَحدُُكِي ِمَن الهللاَّْيِل َفهللاَيفَتتِح الصَّالَة ِبركَعتَ نْي 

ئَيك ذ هةوة  ئةطةر ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 
 َيت سظك دةست ثَى بكةى.ركاعةتب شةس رابوو ب  نظَيذَى ب دوو 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ِإذا  -1180 َوَعْن َعاِئَشَة  َرِيَي اَّللَّ َعْنها  قال   ك اَن َرُو  ُل اَّللَِّ 
فيَفتَ نْيِ  رواه مَهللاي.  َِ َّالَتُ  ِبرَْكَعتَ نْي   قام ِمن الهللاَّْيِل افتَ َتَح 

ب شةةظ رادبةوو    ()طوى: دةمَى ثَيغةمبةرَى سةودَى   ()و ذ عائي ايَى 
 َيت سظك دةست ثَى دكر.ركاعةتنظَيذا سو ب دوو 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ِإذا فاتْت ُ   -1181 َها  قاَلْ   ك ان رو  ُل اَّللَِّ  وَعْنها  رِيي اَّللَّ عن ْ
 َّ  هللاَّ  ِمَن النَّهاِر ثَِنيت عَشرة رْكَعة. رواه مَهللِاي. الصَّالُة من الهللاَّيل ِمْن وجٍن َأْو غريِِه  

نةساسيَى يان ذ بةر ذ  ()ثَيغةمبةرَى سودَى  ئةطةرطوى:  ()و ذ وَى 
 دكرن. ركاعةىت تةكَى دى نظَيذا شةظَى ذَى ضوبا، ب رؤذَى دازدة 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -1182 وع  ْن ُعَم  َر ب  ِن اْلَطَّ  اِب َرِي  ي اَّللَّ عْن  ُ   قَ  ال  قَ  اَل رُو   ُل اَّللَِّ 
َّ الِة الظصْه ِر  ُكتِ ب » وَوهللاَّي   َّ اِلَة الَفْج ِر و م عن ِحْزِبِ   أو َعْن ْشيٍء ِمنُ   فَ َقرأُه ِفيما بنَي  َِ َمْن 

ا قَ َرَأُه مَن الهللاَّْيِل   رواه مَهللاي. « لُ  كَأَّنَّ
طةوى:   () طوى: ثَيغةمبةةرَى سةودىَ   ()و ذ عومةرَى كورَى سةتتابى 

ذَي، و د  ظ بنظيت و نةةسوينيت يةان ذ ت ةتةكى   ث كا سو ذ قورئانَى ب شةهةركةسَى ذ
نظيسني هةروةكى وى ب  دَى بو هَيتةخبوينيت  ناظبةرا نظَيذا سثَيدَى و نظَيذا نيظرؤدا 

 شةظ سواندى.
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َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -1183 » وَعْن َأيب ُهُر رة َرِي َي اَّللَّ عْن ُ   ق ال  ق اَل رُو  ُل اَّللَِّ 
ُ اَمرَ  َأةا رِحَي اَّللَّ رَُجال قَاَم ِمَن الهللاَّْيِل  فصهللا َّ وأُْ َقَظ امرأَتُ   فإْن أََبْ  َنبَح ا وْجِهَها اِاَء  رَِحَي اَّللَّ

رواُه أب     داود. « هللاَّْ   وأَُْ َقظَ   ْ  َزْوَجَه   ا ف   ِإن َأيب َنَب   َحْ  ا وْجِه   ِ  اِ   اَء قَام     ِم   ن الهللاَّْي   ِل َفص   
 ِنوناِد ّحيٍح. 

طةةوى: سةةودَى  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى   ()و ذ ئةةةبى هةةورةيرة 
ببةى ب شةظ راببيت، و شةظنظَيذان بكةى و ذنا سو ذى ه ةيار   دلوظانيَى ب زةالمةكى

نةرابيت ئاظَى ل سةر و ضاظَيت وَى برةشةينيت، و سةودَى دلوظةانيَى ب     ئةطةربكةى، و 
ذنةكَى ببةى ب شةظ راببيت، و شةظنظَيذان بكةةى و زةالمةَى سةو ذى ه ةيار بكةةى، و      

و  ترانةةةئةةاظ رةشةةاندنةكا  ] نةةةرابيت ئةةاظَى ل سةةةر و ضةةاظَيت وى برةشةةينيت    ئةطةةةر
 .[ه ياربوون ل طةل بيت

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  َوعْن  ُ  َوع  ْن َأيب  -1184 َو  عيٍد َرِي  ي اَّللَّ عنهَم  ا  قَ  اال  ق  اَل رو   ُل اَّللَِّ 
يع   اا  ُكتِ   َب ا ال   ذَّاكرَُِن » وَو   هللاَّي   َّ   هللاَّ  رْكَعتَ   نِي عَِ إذا أََُق   َظ الرَُّج   ُل َأْههللاَ   ُ  ِم   َن الهللاَّْي   ل َفَص   هللاَّيا َأْو 

 رواه أب  داود ِنوناد ّحيٍح. « َوالذَِّكراِو 
طةوتس: ثَيغةمبةةرَى    رازى بيتبى سةعيدى، سودَى ذ هةردوويان و ذ وى و ذ ئة

َيكظةة  زةالمى ذنا سةو ب شةةظ ذ سةةو راكةر و هةةردوويان ث      ئةطةرطوى:  ()سودَى 
كةرن، ئةةو ذ زةالمَيةت زكركةةر و ذ ذنَيةت       ركاعةةى دوو  شةظنظَيذ كرن يةان هةةرئَيكى  

 زكركةر هاتنة نظيسني.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي قَ اَل   -1185 ِإذا نَ َع ه » وع  ن عاِئشة رِيَي اَّللَّ َعْنها  َأنَّ النََُّّّ 

َّهللا  وه  ِِعٌه  َلَعهللاَُّ  َُذَهُب  َأَحدُُكْي ا الصَّالِة  فَ هللْايَ ْرُقْد حَّت َُذَهب َعْنُ  النَّ ُم  فَِإنَّ َأحدُكْي إذا 
َُبَّ نَفَُ   َتغِفُر فَ َي  متفٌق عهللايِ . « ََُ
ذ  ىئَيكة  ئةطةةر طةوى:   ()طوى: ثَيغةمبةرَى سةودَى   ()و ذ عائي ايَى 
 ئةطةرنقرؤسك ضو، ب  بنظيت هةتا سةوا وى دضيت، ب راستى دهةوة ل سةر نظَيذَى 

داسوازا طونةهذَيلنَى بكةى،  ل جهَىئَيك ذ هةوة نظَيذ كر و ئةو يَى ب نقرؤسك، دبيت 
 سةبةرا بَيذتة سو.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   ُهَرَُرَة َرِيي اَّللَّ َوَعْن َأيب  -1186 ِإذا » َعْنُ  قَاَل  قَاَل َرُو ُل اَّللَِّ 
انِِ   فَ هللَاي َُْدِر ما ُُق ُل  فَ هللْايْبَطِجْن  الهللاَّْيِل َفاوتعجَي الُقرآُن عهللا قَاَم َأحدُُكْي ِمَن  ََ  رواه ُمَهللِاٌي. « ِل

ئَيك ذ  ئةطةرطوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 
ب شةظ رابوو و ئةزمانَى وى )ذ سةواندا( نةكةفتة سةر قورئانَى و نةةزانى كةا ض    ةهةو

ئانكو ب  بنظيت و ثاشي هنطى رابيت دةمَي ئاطةةه ذ سةو   ] دبَيذيت، ب  سو درَيذكةى
 .[هةبيت
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  باب استحباب قيام رمضان وهو الرتوايح -213
 ةكرنا تةراوحيانرابوونا شةظيَت رةمةزانىَ كو ئةو ذى بابةتىَ باشدانانا 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  اَل   -1187 م  ْن » ع  ْن َأيب ُهُر  رَة َرِي  ي اَّللَّ عْن  ُ  َأنَّ َرُو   ل اَّللَِّ 
َم ِمْن َذنِْبِ   ِا واْحِتَانا ُغِفَر َلُ  َما تَ َقدَّ  عهللاي . متفٌق « قام َرَمَباَن ِإَيا

طوى: هةركةسَى ذ  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 
تةراوةان بكةى( طونةهَيت وى يَيت  ئانكوباوةرى و ب هيظيا سَيرَي، رةمةزانَى رابيت )

 بوريس هاتنة ذَيلن.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي ُُ َرغِّ ُب ا ِقيَ اِم  -1188 َوعْنُ  َرِيَي اَّللَّ َعْنُ   قَال  كاَن رُو ُل اَّللَِّ 

ََ انا ُغِف َر لَ ُ  َم ا تَ َق دَّم » َرَمَباَن ِمْن غرْيِ َأْن أيَُْمَرُهْي ِفي  بعزَيٍة  فيُق ُل   ِا واْحِت َمْن قَاَم َرَمَباَن ِإَيا
هللِاٌي. «  ِمْن َذنِْب ِ  َْ  رواه ُم

شةةةظَيت  ثالةةدانا رابوونةةا    ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى    ()و ذ وى 
وان بكةى و دطوى: هةركةسَى ذ باوةرى و ل  و فةرمانَىواجب رةمةزانَى دكر بَيى كو ب 

تةراوةان بكةى( طونةةهَيت وى يَيةت بةوريس     ئانكوب هيظيا سَيرَي، رةمةزانَى رابيت )
 هاتنة ذَيلن.

 
  يان أرجى لياهلار وبَباب فضل قيام ليلة القدْ -214

 كرنا هيظيرتين شةظيَت ويَةروميةت و ديار ىَ خيَرا رابوونا شةظا ب ريَز وبابةت

مة قورئان د  إىل آخر السورة . ( 1)القدر چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  قال ع تعاَل 
ض  ب رَيةز و روميةةى   تةو ض دزانةى ئةةو شةةظا     شةظةكا ب رَيز و روميةتدا ئينةا سةوارَي.  

 ساسكرنا وَى شةظَى )ئةو شةظا ب رَيز و روميةى( ب رَيكا ثةرستنا سودَي، ضَيرتة شةظة؟
ب هةمى فةرمانَيت سودَيِرا دئَينة  د وَى شةظَيدا ملياكةى و جليل ذى، ذ هزار هةيظان.

شةةةظا ئاشةةتى و تةناهييَييةةة هةةةتا    [شةةةظا ب رَيةةز و روميةةةى   ]ئةةةظ شةةةظة   سةةوارَي.
   وقال تعاَل .[سودَى بةس تَيدا تةقديرا ئاشتى و تةناهييَى دكةى  ئانكو ]رسثَيدةيَى بة

كةةو  ]ب راسةةتى مةةة ئةةةظ كتَيبةةة    ( 3)ال  دِان  م  ن ارُ  ةچ  پ  پ  پ  پ        ڀچ 
 .ئينا سوارَي [ة، شةظا ب رَيز و روميةتة ة(ليل  القدركو ) ]د شةظةكا ثريؤزدا  [قورئانة 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -1189 رَة َرِيَي اَّللَّ َعْنُ   عن النَُِّّّ  َم ْن ق ام » َوَعْن َأيب ُهُر
ََانا  ُغِفر َلُ  ما تقدَّم ِمْن ذنِْبِ   ِا واْحِت هللَاَة الَقْدِر ِإَيا  متفٌق عهللاي . « لَي ْ

ب طوى: هةركةسَى شةظا  () طوى: ثَيغةمبةرى ()و ذ ئةبى هورةيرة 
ذ باوةرى و ب هيظيا سَيةرَى رابيةت، طونةةهَيت وى يَيةت بةوريس هاتنةة        رَيز و روميةى

 ذَيلن.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -1190 ّْ  َحاِب النَّ  ُِّّ  وع  ن اب  ِن ُعم  ر رِي  َي اَّللَّ َعنهم  ا َأنَّ رَِج  االا ِم  ْن َأ

هللَاَة الَقْدِر ا اَِناِم ا  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  وَوهللاَّي  ُأُروا لي ْ ِر  َفقال رُو ُل اَّللَِّ  ِِ ََوا ْبِن ا ََّ َأرى » ال
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ِِ ِر  ََوا ِر  َفَمْن َكاَن ُمتَحرَُِِّها  فَ هللْايَ َتحرََّهآ ا الَ ْبِن ا ِِ َََوا ْبِن ا ََّ مُتف ٌق « ُرؤاَيُكْي َقْد َت اطََأْو ا ال
  عهللايِ .

زةالمةان ذ هةةظالَيت    كهندة بيترازى و ذ ئينب عومةرى، سودَى ذ هةردوويان 
 [ ةةة (ليلا  القادر  كةو )  ] ب رَيةز و روميةةى  د سةونَيةدا ديةنت شةةظا     ()ثَيغةمبةرى 

طوى: ئةز دبينم سةونا  ()دكةظيتة حةفت شةظَيت دومياهيكَي، ثَيغةمبةرَى سودَى 
ََ بطةةةريت، بةة  د     هةةةوة دكةظيتةةة د حةةةفت شةةةظَيت دومياهيكَيةةدا، ظَيؤةةا هةركةسةةَى 

ََ بطةريت.  حةفتَيت دومياهيكَيدا 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي جُياِوُز  -1191 َها  قَاَلْ   كاَن رُو ُل اَّللَِّ  وعْن عاِئَشَة َرِيَي اَّللَّ عن ْ
ََوَ  َ ُق ل  ا الَعْش ِر ا ِر ِمْن رمَباَن  ُو ِِ ِر ِمْن َرَمب انَ » ا ِِ َََوا هللَاَة الَقْدِر ا العْشِر ا متف ٌق « حَترَّْوا لَي ْ

 عهللاي . 
سو ظاالكرن  ] كاسيئيعت ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ عائي ايَى 

د دةهَيت دومياهيكَيدا ذ رةمةزانَى دكر و دطوى:  [ ل مزطةفتَى بو عيبادةتى و ثةرستنًى
 [ةةة (ليلا  القادر  كةو )  ] ب رَيةز و روميةةى  د دةهَيت دومياهيكَيةدا ذ رةمةةزانَى ل شةةظا    

 بطةِرن.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي قَ  اَل   -1192 حَت  رِّْوا لَْيهللا  َة » َوَعْنه  ا َرِي  َي اَّللَّ عنه  ا َأنَّ َرُو   َل اَّللَِّ 

ِر مْن رَمَباَن  ِِ ََوا  رواُه البخاريص. « الَقْدِر ا ال تْ ِر من الَعْشِر ا
طةةوى: د كةةةتَيت دةهَيةةت    ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى    ()و ذ وَى 

 بطةِرن. ب رَيز و روميةىدومياهيكَيدا ذ رةمةزانَى ل شةظا 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -1193 َه  ا  قَالَ  ْ   َك  اَن رُو   ل اَّللَِّ  َه  ا َرَي  َي اَّللَّ َعن ْ ِإذا » وَعن ْ

ُر ِمْن رَمَباَن  َأْحيا الهللاَّْيَل  َوأَُْ َقَظ أَ  ِِ َََوا َل الَعْشُر ا َِ ِِ زَر َد  متفٌق عهللاي . « ْههللَا   وَجدَّ َوَشدَّ ا
دةمةةةَى دضةةةو د دةهكَيةةةت  ()طةةةوى: ثَيغةمبةةةةرَى سةةةودَى  ()و ذ وَى 

سةاخ دكةر، و مةاال سةو      (عيبةادةتى ثةرسةتنَى ) دومياهيكَيدا ذ رةمةزانَي، شةظ هةمى ب 
 دكر. ثةرستنَىه يار دكر، و سو ذ نظينا ماال سو ددا ثاش و كارَى سو بو 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي جَيَْتِهُد ِا َرمباَن َماال جَيَْتِهُد  -1194 َها قَاَلْ   َكاَن َرُو ُل اَّللَِّ  َوَعن ْ
ِر مْن   َماال جَيَْتهُد ا َغرْيِِه  ِِ َََوا  رواُه مَهللاٌي.« ا َغرْيِِه  وا الَعْشِر ا

د ض انَيةةدا دكةةر د رةمةز ثةرسةةتنائةةةو  ()ذ وَي، طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى 
 نةدكر. رؤذَيت ديداد دةهَيت دومياهيكَيدا دكر د  ثةرستنانةدكر و  هةيظًيت ديدا
هللاَ  ُة الَق  ْدِر م  ا  -1195 هللاَ  ٍة لَي ْ َه  ا قَالَ  ْ   قُ هللْا  ُ   اي َرُو   َل اَّللَِّ َأرَأَُْ  َ  ِإن َعهللِاْم  ُ  َأيَّ لَي ْ َوَعن ْ

رواُه الرِتْمذيص وقال  حدٌُ  «    حتُِبص العْفَ  فاْعُ  عِنِّ ُق ِل  الهللاَُّهيَّ ِإنََّك َعفُ » َأُق ُل فيها   قَاَل  
 حٌَن ّحيٌح. 
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ليلا   مس زانةى كيةذ شةةظ )    ئةطةرو ذ وَي، طوى: مس طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى 
(ةة، ئةز ض تَيدا بَيذم؟ طوى: بَيذة: يا سودَى ب راستى تو لَيبورى و حةذ لَيبورينَى القدر

 دكةى ل مس ببورة.
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  واك وخصال الفطرةباب فضل السِّ -215
 بابةتىَ خيَرا سيواكى و ساخلةتيَت سونةت

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق اَل   -1196 لَ ْ ال » َعْن َأيب ُهُر َرَة َرِي َي اَّللَّ َعْن ُ  َأنَّ َرُو  ل اَّللَِّ 
َِّ اِك مَن    متفٌق عهللاي . « كلِّ ّالٍة َأْن َأُشقَّ َعهللا  ُأمَّيت َأْو َعهللا  الناس َمْرتُ ُهْي ِنل

مةس   ئةطةةر طةوى:   ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()ذ ئةبى هورةيرة 
سةةلكَى دا فةةرمانا وان ب    ذبةر زةمحةتضَيكرنَى نةبا ل سةر ئوممةتا سو، يان ل سةةر 

 كةم دطةل هةمى نظَيذان. سيواكى
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ِإذا قَ اَم  -1197 َوعْن ُحذَُفَة َرِيَي اَّللَّ َعْنُ   قال  َكاَن َرُو ُل اَّللَِّ 

َِّ اِك. متفٌق عهللاي .  « الدَّلُك «  الشَّْ ا »ِمَن النَّ ِم َُُش ُا فَاُه نل
ذ سةوَى ه يار  ()طوى: دةمَى ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ حوزةيفةى 

 د دةظَى سو ددا. اكىدبوو دارَى سيو
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  -1198 َه ا قَالَ ْ   كنَّ ا نُِع دص لرُو  ِل اَّللَِّ  َوَعْن عائش َة َرِي َي اَّللَّ َعن ْ

ََ َُّك  وَ  َعَثُ  ِمَن الهللاَّْيِل  فَيت َعثُُ  اَّللَّ َما َشاَء َأن ُب ْ  رواُه ُمَهللاٌي. « َُ تَ َ يَّأُ وَُُصهللاِّي ِوَ اَكُ  َوَطُه رَُه فَ يَ ب ْ
سيواك و ئاظا وى  ()طوى: مة بو ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ عائي ايَى 

وى دظيا ذ شةظَى ه ةياركةى، دا سةيواكَى ب كةار     دةمَيبةرهةظ دكر سودَى ه يار دكر 
 ئينيت و دةستنظَيذا سو شوى و نظَيذَى كةى.

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي   -1199 » وع   ْن أَن   ٍه َرِي   َي اَّللَّ َعْن   ُ   قَ   اَل  قَ   اَل رُو    ُل اَّللَِّ 
ََِّ اِك   رواُه الُبخاريص. « َأكثَ ْرُو َعهللايُِّْي ا ال

زَيدة ذ هةةوة  مس طوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةنةسى 
 سواست سيواكى ب كار بينس.

َه ا  َويِّ ش يٍء َك ان َُ ْب َدأُ وَعْن ُشرَ  -1200 ُِح بِن هاِنٍء قَاَل  قُ هللْاُ  ِلَعاِئَشَة َرِيَي اَّللَّ عن ْ
هللِاٌي.  َْ ََِّ اِك  رَواُه ُم َتُ   قَاَلْ   ِنل َل بَ ي ْ َِ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ِإذا َد  النَُّّص 

ثَيغةمبةةةرَى  ()ى طةةوى: مةس طوتةةة عائي ةايَى   ئو ذ شةورةةَى كةةورَى هةان  
 دةست ب ض دكر دةمَى دهاتة د ماال سوظة، طوى: ب سيواكى. ()سودَى 

َّ  هللاِّ  عُ  -1201 هللا    َعهللا    النَّ  ُّ  َِ َوَع  ْن َأيب م َو    اَش  َعِريِّ َرِي  َي اَّللَّ َعْن  ُ   قَ  َال  َد
انِِ . ُمت ََّفٌق عهللايِ   وهذا َلْفُظ ُمَهللِايٍ   . َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي وطَرُر الََ اِك عهللا  لَِ

 ()طوى: ئةز ضومة دةس ثَيغةمبةرى  ()و ذ ئةبى موسايَى ئةشعةرى 
 رةسَى سيواكى ل سةر ئةزمانَى وى بوو.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي قَ  اَل   -1202 َِّ   اُك » وع  ْن عاِئَش  َة َرِي  ي اَّللَّ َعْنه  ا  َأنَّ النَّ  َُّّ  ال
َُِزَيَة ا ّحيحِ  َووانيد ّحيحٍة. « َمطَهرٌة لهللاَفِي مْرَياٌة لهللارَّبِّ   رواُه النََّائيص  وابُن 
طةوى: سةيواك ثاقذكةةرة بةو      () طةوى: ثَيغةمبةةرى   ()و ذ عائي ايَى 

 دةظى، رازيكةرة بو سودَي.



 482  طا كيَرهاتى و راستكارانميَر

وذك   ر البخ  اريص ر     اَّللَّ ا ّ  حيحِ  ه  ذا اْل  دُ  تعهللايق  ا بص  يغِة اْل  زِم فق  ال  وقال     
ُ عنها.    عائشُة ريي اَّللَّ

و بوسارى سودَى دلوظانيَى ثةَى ببةةى دسةةحيحا سةودا ئةةظ حةديسةة ب ئاوايةا        
    طوى ()ائي ايَى طومانل يا تةليقكرى و طوتية: ع

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي قَ اَل   -1203 ُ َعْنُ   َع ِن النَّ ُِّّ  رَة رِيَي اَّللَّ الِفط رُة » وَعْن َأيب ُهُر
ََظَف    اِر  ونَ  ت      اإِلبِ    ِخ  وقَ    صص مَخ    ٌه  َأْو مخْ    ٌه ِم    َن الِفط    رِة  اْلِت    ان  َواالْو    ِتْحَداُد  َوتقهللِا    يُي ا

 عهللاي .ُمتفٌق « الشَّاِربِ 
 .االْوِتْحَداُد  حهللْاُق الَعانَِة  وُه  َحهللاُق الشْعِر الذي َحْ َل الفْردِ 

طوى: سونةتا ثَيغةمبةران  () طوى: ثَيغةمبةرى ()و ذ ئةبى هورةيرة 
ثَينؤس يان ثَينج ت ت ذ سةونةتا ثَيغةمبةرانةة: سةونةتكرن و رَيةة ضةَيكرن و نينةوك       

 بريس، و بس كةفش ضَيكرن و مسبَيل كورتكرن.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -1204 َه  ا قَالَ  ْ   ق  اَل َرُو   ُل اَّللَِّ  » وَع  ْن عاِئش  ة ري  َي اَّللَّ عن ْ
ََظَف  اِر  َعش  ٌر ِم  َن الفِ  َِّ  َ اُك  واْوِتنَش  اُ  اِ  اِء  وقَ  صص ا ط  َرِة  قَ  صص الشَّ  اِرِب  وِإعَف  اُء الهللاِّْحيَ  ِة  َوال

يُ  العاِشرة ِإالَّ َأن « وَغَُل البَ َراِجِي  َونَتُ  اإِلبِخ  َوحهللاُق العانَة  وانِتقاُا اَِاِء  َِ قال الرَّاوي  ون
   انِتَقاُا اِاِء  َُعِن  االْوِتْنجاَء. َرواُه ُمَهللِاٌي.َحُد رَواتِِ  َتِّ ن اَِبمَبُة  قاَل وَكيٌن َوُهَ  أَ 

َّاِبِن » نلباِء اِ حدِة واْليي  وهي  « الرَباِجُي »  ََ َمْعنَ اُه  « َوِإْعَفاُء الهللاَّْحيَ ِة «. » ُعَقُد ا
َها َشي اا.  ال ُُقص ِمن ْ

طةةوى: دةه ت ةةت ذ   ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى   ()و ذ عائي ةةايَى 
سونةتا ثَيغةمبةرانة: مسبَيل كورتكرن و ريه بةردان و سيواك و ئاظ هةلكَي ان ب دفنَى 
و نينوك بِريس و شوي تنا ناظ ت ن و بس كةفش ضَيكرن و رَية ضَيكرن، و سوثاقذكرن 
 ب ئاظَي. ظةطَيرى طوى: و يادةهَى مس ذبريكر ذ بلى كو ئةو ئاظ دةظى تَيوةردان بيت.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  اَل   -1205   ُهَم  ا  ع  ن النَّ  ُّ  » َوَع  ن اب  ِن ُعَم  َر َرِي  َي اَّللَّ َعن ْ
 ُمتفُق عهللايِ . « َأْحُف ا الشَّ اِرَب وَأْعُف ا الهللاَِّح  

 () طةةوى: ثَيغةمبةةةرى رازى بيةت و ذ ئةينب عومةةةرى، سةودَى ذ هةةةردوويان   
 طوى: مسبَي  ل سةر لَيظان بِلن )يان كورتكةن( و ريهان بةردةن.

 
  يان فضلها وما يتعلق بهاوب الزكاة وبَباب تأكيد وجُ -216

 زةكاتىَ و ديارةكرنا خيَرا وىَ و تشتىَ ثيَظة طريَدايى فةرزا دوثاتكرنابابةتىَ 

 .(43)البق         رة چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  چ ق         ال ع تع         اَل  
ََ سةةو بةةدةن    و د طةةةل داضةةةميايييان [وةكةةى موسةةلمانان  ]نظَيةةذان بكةةةن و زكاتةةا مةةا

فةرمانا وان ب شةنطستَيت ئيس مَى هاتةكرن، و د طةل موسلمانان  ]داضةمس  [راكعان  ]
نظَيذان ب كوم )ب جةماعةى( بكةن، و وةكى وان بضنة ركووعَي، ضونكى داضةةميان د  
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ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  چ وق   ال تع   اَل    .[نظَيةةةذا وانةةةدا نينةةةة 

د طةل ظَى ذى فةرمانا وان نةهاتيية  .( 5)البينة   چڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ  
كرن، ئةطةر ب ثةرستنا سودَى نةبيت، ذ دل و دلبَي ى و دلسوذ بةس د دينةَى سةودا؛ و    

وةرطَيِرن، و بةرَى سو بدةنة ظيض  و باوةرةكا لةنط و لور و سوار و روييَى سو ذ هةر بري
ََ سو بدةن، ئةها  رَيكا سودَى و بةردةوام و ب رةنطَى ثَيدظى نظَيذان بكةن و زةكاتَى ذ ما

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ وق   ال تع   اَل   ئةظةيةةةة دينةةةَى راسةةةت و دورسةةةت.  

ََ وان وةرطةةرة، وان ثةةَى ثةةاك و ثاقةةذ بكةةة ذ    ( 103  م  ن ارُ  ةت ب  ة)الچڻ زةكةةاتَى ذ مةةا
 .طونةهان

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي قَ اَل  بُ ِِنَ  -1206 ُهما  َأنَّ َرُو ل اَّللَِّ  َوعِن ابِن ُعَمَر َرِيَي اَّللَّ َعن ْ
اِء اإِلْو  الُم َعهللا    مَخْ  ٍه  َش  َهاَدِة َأْن ال ِإل  َ  ِإالَّ اَّللَّ  وَأنَّ ُُممَّ  داا َعْب  ُدُه ورُو   لُ   وِإق  اِم الصَّ  الِة  َوِإُتَ  

َّْ ِم رمَبان الزَّكَ  ِِّ البَ ْيِ   َو  متفٌق عهللاي .« اِة  وَح
طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     رازى بيةت و ذ ئينب عومةرى، سةودَى ذ هةةردوويان   

() دةيا ب سودَى كو ب نج شةنطستان ياهاتية ئاظاكرن، شةهطوى: ئيس م ل سةر ثَي
راستى ضو سةودا و ثةرسةتى يَيةت راسةت و دورسةت نيةنس سةودَى نةةبيت و ب راسةتى          

سودَيية، و كرنا نظَيذان ب رةنطَى ثَيدظى و بةردةوام،  بةندةيىََموحةممةد ثَيغةمبةر و 
 و دانا زةكاتَي، و ضونا حةجَي، و رؤذيطرتنا رةمةزانَي.

َّ هللاِّ  وعن طهللَْاَحَة بِن ُعبْي ِد اَّللَِّ  -1207  َرِي ي اَّللَّ عْن ُ   ق اَل  َج اَء رُج ٌل ِإَل رُو  ِل اَّللَِّ 
َِ ِم   َّ  ْ تِِ   وال نَ ْفَق  ُ  م  ا ُُق   ُل  َح  َّت َد ََ  ْمُن َدِويَّ  َن عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ِم  ْن َأْه  ِل َإْ  ٍد  َائِ  ُر ال  رَّْأِس َن

  َْ َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ف  ِإذا ُه  َ  َُ َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  َرُو   ِل اَّللَِّ  َأُل َع  ِن اإِلْو  الِم  فَ َق  اَل َرُو   ُل اَّللَِّ 
هللَاِة » وَوهللاَّي   َّهللَا اٍو ا اليْ ِم والهللاَّي ْ « ال  ِإالَّ َأْن َتطَّ  ََّع » قاَل  َه ْل َعهللاَ يَّ َغي ْ ُرُهنَّ   قَ اَل  « مَخُْه 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   َياُم » فَ َقاَل َرُو ُل اَّللَّ  ِّ » قَ اَل  َه ْل َعهللاَ يَّ غي ْ ُرْه   قَ اَل  « َش ْهِر َرمَب اَن و
ُرَه ا « ال  ِإالَّ َأْن َتطَّ ََّع  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  الزََّكاَة فَ َقاَل  َه ْل َعهللاَ يَّ َغي ْ قَاَل  َوذََكَر َلُ  َرُو ُل اَّللَِّ 

ُه  َ  َُ ُق   ُل  واَّللَِّ ال َأُز  ُد َعهللا    ه  ذا َوال أَنْ ُق  ُص ِمْن  ُ   فَ  َأْدبَر الرَُّج  ُل و « ال  إالَّ َأْن َتطَّ   ََّع »   قَ  اَل  
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   ََّدَ  »فَ َقاَل َرُو ُل اَّللَِّ   ُمتفٌق عهللايِ . « َأفْ هللَاَح ِإْن 

طوى: زةالمةك هاتة دةس ثَيغةمبةرَى  ()و ذ تةحلَى كورَى عوبةيدول يى 
ََ  ذ سةلكَى نةجدَى بوو و ()سودَى  يَى سةر قذ بوو، مة طول دةنطَى وى هةبوو، بة

مةة   ()ئةم تَى نةدطةه تني كا ض دطوى، حةتا نَيزيكةى ثَيغةمبةةرَى سةودَى بةووى     
 ةك و رؤذةكانداشةظدطوى:  ()زانى يَى ثسيارا ئيس مَى دكةى، ثَيغةمبةرَى سودَى 

هةنةة؟ طةوى: نةة، ذبلةى تةو سةونةتان بكةةى.        ل سةر مس ثَينج نظَيذن. طوى: ذبلى ظان 
ل سةر زانَيية. طوى: ذبلى ظَى ةطوى: و رؤذيطرتنا هةيظا رةم ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

هةية؟ طوى: نة، ذبلى تو رؤذى يَيةت سةونةى بطةرى. طةوى: و ثَيغةمبةةرَى سةودَى       مس 
()   تةو   هةيةة؟ طةوى: نةة، ذبلةى    ل سةةر مةس   بو بةحسَى زةكاتَى كر. طوى: ذبلى ظةَى
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سةدةقان بدةى. زةالم ضو دطوى: ئةز ب سودَى كةمة نة ئةز ظان ذَى كَيم دكةم و نة ل 
راست  ئةطةرطوى: ب راستى سةرفةراز بوو  ()سةر زَيدة دكةم. ثَيغةمبةرَى سودَى 

 بَيذيت.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  بَع   -1208 َ  ُمَع  اذاا وع  ن اب  ن عبَّ  اس َري  َي اَّللَّ َعن  ُ   َأنَّ النَّ  َُّّ 

اْدُعُه  ْي ِإَل ش  هاَدِة َأْن ال ِإل  َ  ِإالَّ اَّللَّ َوَأِنِِّ رُو   ُل اَّللَِّ  ف  ِإْن ُه  ْي » ري  َي اَّللَّ َعْن  ُ  ِإَل ال  َيمِن فَ َق  اَل  
َّ  هللا اٍو ا ُك  لِّ َُ   ْ ِم وليهللا  ٍة  فَ  ِإن ُه   ْي َأطَ  اُع ا لِ  ذلَك  فَ  َأْعهللِاْمُهي َأنَّ اَّللََّ تَ َع  اَل اف  رِت َعهللا  يِهْي مَخ  َه 
َِ  ُذ ِم  ْن َأْغِنيَ  ائِِهْي  َوتُ  ردص َعهللا    فُ َق  رائِهي َّ  دَقةا ُتؤ « َأط  اُع ا لِ  ذلَك فَ  َأْعهللاْمُهْي َأنَّ اَّللَّ اف  رِت َعهللا  يِهْي 

 متفٌق عهللاي .
مةعاز  ()طوى: ثَيغةمبةرى  رازى بيتذ ئينب عةبباسى، سودَى ذ هةردوويان 

()         هنارتة يةمةنَى و طوتَي: داسةوازا وان بةو شةةهدةيَى بكةة، كةو ضةو سةودَى و
 ئةطةرثةرستى يَيت راست و دورست نينس سودَى نةبيت، و ئةز ثَيغةمبةرَى سودَيمة، 
ةك و وان بو ظَى طوهَى سو دانة تة، ني ةا وان بةدة سةودَي، ثَيةنج نظَيةذ د هةةمى شةةظ       

وان بو ظَى طوهَى سو دانة تة، ني ةا وان   ئةطةردا ل سةر وان يَيت فةرز كريس، رؤذةكان
بدة سودَي، زةكاى ل سةر وان يا فةرز كرى، ذ زةنطينَى وان دَى هَيتة وةرطرتس و ل سةر 

 هةذارَى وان دَى هَيتة زظِراندن.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  -1209 َهم ا  ق ال  ق ال َرُو  ُل اَّللَِّ   وَعن اب ن ُعَم ر َرِي َي اَّللَّ عن ْ

ُِقيُم  ا الصَّ الَة »   ُأِمْرُو َأن ُأقاِتَل النَّاَس ح َّت ُش هدوا َأن ال ِإل َ  ِإالَّ اَّللَّ وَأنَّ ُُمَمَّ داا َرُو  ُل اَّللَِّ  ُو
و الِم وِحَ ابُ ُهْي َعهللا   َْ ي ِإالَّ ٍَ قِّ اإِل َِ  َوُُ ْؤُت ا الزَّكاَة  فَِإذا فَ َعهللا ا ذلَك  َعَصُم ا ِمِنِّ ِدَم اَءُهْي وَأْم َ ا

 ُمتفٌق عهللاي .«  اَّللَِّ 
 ()ثَيغةمبةةرَى سةودَى    رازى بيةت و ذ ئينب عومةرى، سةودَى ذ هةةردوويان   

شةرى نة كو كوشتيَن هاتية كرن، ئةز شةِرَى سةلكى بكةم )هةلبةى  طوى: فةرمانا ل مس
أْشَهُد َأْن ) ئةوَيت دذى موسلمانةتيَى دراوةسنت( هةتا شةهدة بدةن بَيذن:و ل طةل وان 

وةكةرن، وان   ئةطةةر و نظَيذان بكةةن و زةكةاتَى بةدةن     (ِإالَّ اَّللَّ  َوَأنَّ ُُمَمَّداا رو ُل اَّللَِّ  ال ِإل َ 
ََ سو ذ مس ثاراسنت ب حةقَى موسلمانةتيَى نةبيت ) ََ  ئانكوسوينَيت سو و ما ئةو و ما

نيت، بةو  وان يَى ثاراستيية هنةدى ئةةو ضةو نةكةةن موسةلمانةتى ت ةتةكَى ل سةةر بةدا        
ََ ئَيكى منوونة كةى يان بكوذيت هنطى ب حةقَى ثويض كةى يان يَى ئَيكَى بريندار  يَى ما
ََ وى نة يَيت ثاراستينة،  ئيس مَى ََ بئةو و ما حسةَيبا وان )د  ( و ة ظةةكرن هَيتة دظَيت تول 
 و نهَينيا واندا( ل سةر سودَيية. نةثةنى

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -1210 َّا تُ  ُ ا َرُو  ُل اَّللَِّ  رَة َرِيي اَّللَّ َعْنُ   قاَل   َوَعْن َأيب ُهُر
وَكاَن أَبُ  َبِّْر  َرِيي اَّللَّ َعْنُ   وََكَفَر َمْن َكَفَر ِمَن الع رِب  فَ َق اَل ُعم ُر َري َي اَّللَّ َعْن ُ   كي َ  تُ َقاتِ ُل 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي   النَّاَس َوقْد قَالَ  ُأِم رُو َأْن ُأقاتِ ل النَّ اَس ح َّتَّ َُ ُق لُ  ا ال ِإل َ  ِإالَّ » رُو ُل اَّللَِّ 
ََ ابُُ  َعهللا   اَّللَِّ    َقِِّ    َوِح ََ ُ  ِإالَّ ٍِ فَ َق اَل أَبُ   َبِّْ ٍر  واَّللَِّ « اَّللَّ َفَمْن قَاَِا  فَقْد َعَصَي ِمِن َمالَ ُ  َونَ ْف
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ُ  ِإَل هللَانَّ َمْن فَ رََّ  بَ نْيَ الصَّالِة والزَّكاِة  فِإن الزََّكاَة َحقص اَِاِل. واَّللَِّ َل  َمنُع ِن ِعَقاالا كاَن ا ُُ َؤدونَ َُقَاتِ 
َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َلَقاتَ هللْاتُ ُهْي عهللا  منِعِ   قَ اَل ُعم ُر َرِي َي اَّللَّ َعْن ُ   فَ  َ اَّللَِّ َم ا ُه   ِإالَّ  َرُو ِل اَّللَِّ 

َّْدَر َأيب َبٍِّْر لهللاِقَتاِل  فَ َعرْفُ  أَنَُّ  اْلَقص. ُمتفٌق عهللاي .  ُُْ  اَّللَّ َقْد َشَرَح   َأن رََأ
ضةوية بةةر    ()طوى: دةمَى ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 

و يَى ذ عةرةبان طاور بووى  بووية جهطرَى وى، ()دلوظانيا سودَى و ئةبو بةكر 
يَى طاور بوو )و ئةبو بةكرى ظيا شةِرَى وان بكةى يَيت زةكاى راوةستانديس و نةدايس(، 

 يا ()طوتَي: ضاوا دَى شةِرَى سةلكى كةى، و ثَيغةمبةرَى سودَى  ()عومةرى 
شةةرى نةة كةو    هاتيةة كةرن، ئةةز شةةِرَى سةةلكى بكةةم )هةلبةةى         فةرمانا ل مسطوتى: 
 ئةوَيت دذى موسلمانةتيَى دراوةسنت( هةتا شةهدة بةدةن بَيةذن:  و ل طةل وان  كوشتيَن

 ئةطةةةرو نظَيةةذان بكةةةن و زةكةةاتَى بةةدةن   (أْش  َهُد َأْن ال ِإل  َ  ِإالَّ اَّللَّ  َوَأنَّ ُُمَمَّ  داا رو   ُل اَّللَِّ )
ََ سةو ذ مةس ثاراسةنت ب حةةقَى موسةلمانةتيَى نةةبيت          وةكرن، وان سوينَيت سةو و مةا

ََ وان يَى ثاراستيية هندى ئةو ضو نةكةن موسلمانةتى ت تةكَى ل سةر  ئانكو) ئةو و ما
ََ ئَيكىبدا كةى يان بكوذيت هنطى ثويض كةى يان يَى ئَيكَى بريندار  نيت، بو منوونة يَى ما

ََ وى نة يَيت ثاراستينة،  ب حةقَى ئيس مَى ََ بئةو و ما حسَيبا ( و ة ظةكرنهَيتدظَيت تول 
. ئةبو بةكرى طوى: ئةز ب سودَى كةم دَى و نهَينيا واندا( ل سةر سودَيية. )د نةثةنى وان

شةِرَى وان كةم يَيت زةكاى و نظَيةذ ذَيةك جةوداكريس، ب راسةتى زةكةاى مةاس و حةةقَى        
ئةةو كنفةةكَى ذ مةس ظةةطرن و وان ددا ثَيغةمبةةرَى       ئةطةةر ماليية، ئةز ب سةودَى كةةم   

طوى: ئةز ب  ()دَى شةِرَى وان كةم ل سةر وَى ظةطرتنَى عومةرى  ()سودَى 
ََ ئةبو بةكرى بو شةِرى ظةكر مس زانةى حةةقى    سودَى كةم مس بَيطومان زانى سودَى د

 ئةوة.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -1211  وع  ن َأيب أَُ   َب رِي  ي اَّللَّ عْن     َأنَّ رَُج  الا قَ  اَل لهللانَّ  ُِّّ 
ِْ  رِبِْن بِ  هللُاِن اْلَّنَ  َة  قَ  اَل َأ ِِ تَ ْعبُ  ُد اَّللَّ َواَل ُتْش  ِرُك بِ    َش  ْي اا  وتُِق  يُي الصَّ  الَة  وتُ   ْؤِت الزَّك  اَة  » َعم  ٍل ُُ  ْد

 متفٌق عهللاي .« وَتِصُل الرَِّحَي 
، كارةكَى بو مس بَيذة مس زةالمةكى طوتة ثَيغةمبةرى ()و ذ ئةبى ئةيوب، 

طوى: سودَى ب ثةرَيسى و ضو هةظث كان بو ضَى  ()ببةتة بةحةشتَى ، ثَيغةمبةرى 
نةكةى، و نظَيذان بةردةوام و وةكى ثَيدظى بكةةى، و زةكةاتَى بةدةى، و بةاش بةى دطةةل       

 مرؤظَيت سو.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي فَ َقال   -1212 َوعْن َأيب ُهَرَُرة رِيي اَّللَّ عنُ   َأنَّ َأعرابِي ا أَت  النََُّّّ 

هللْا  ُ  اْلنَّ  َة. قَ  اَل  اي َرُو   ل  َِ تَ ْعبُ  ُد اَّللَّ وال ُتْش  ِرُك بِ  ِ  َش  ْي اا  » اَّللَِّ ُدلَّ  ِن عهللا    عَم  ل ِإذا عِمهللْاتُ  ُ   د
َِ ي بِيَ ِدِه  ال َأُز ُد َعهللا   « َوتُِقيُي الصَّالَة  َوتُ ْؤِت الزَّكَاة اَِْفُروَيَة  َوَتُص ُم َرَمَباَن  قَ اَل  َوال ذي نَ ْف

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  ه  ذا. فَ هللَامَّ  ا َوَلَّ  َم  ْن َو  رَُّه َأْن َُ ْنظُ  َر ِإَل رَُج  ٍل ِم  ْن َأْه  ِل اْلَنَّ  ِة »   ق  اَل النَّ  ُّص 
 ُمتفٌق عهللاي .« فَ هللْايَ ْنظُْر ِإَل هذا 
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طةةوى: كوضةةرةكَى عةةةرةب هاتةة دةس ثَيغةمبةةةرى    ()ذ ئةةبى هةورةيرة   
() مة ثَى بضمس كر ئةز  ئةطةربدة،  و طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَي، كارةكَى ني ا مس

طوى: سودَى بثةرَيسى و ضو هةظث كان بو ضَى نةكةى، و  ()بةحةشيَت، ثَيغةمبةرى 
بدةى، و رةمةةزانَى يةَى ب رؤذى    فةرزنظَيذان بةردةوام و وةكى ثَيدظى بكةى، و زةكاتا 

ئةز ل سةر ، ئينا كوضةرة عةرةبى طوى: ئةز ب وى كةمة يَي جانَى مس ددةستَى ويدا بى
طوى: هةةر كةسةَى دخلةوش ببيةت      ()ظَيؤا دةمَي ضويي ثَيغةمبةرى  ،ظَى زَيدةناكةم

  بةرَي سو بدةتة ئَيكى ذ سةلكَى بةحةشتَى ب  بةرَى سو بدةتة ظى زةالمى. 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي  -1213 ِر بِن عبِد اَّللَِّ َريَي اَّللَّ َعْنُ   قَاَل  َنُْع  النََُّّّ  ِ  وَو هللاَّي َوَعْن َجُر

هللاٍي. ُمتفٌق عهللاي .  َْ  َعهللا  ِإقاِم الصَّالِة  َوِإُتاِء الزَّكاِة  والنصْصِح ِلُِّلِّ ُم
طةةوى: مةةس سةةوز و ثةةةميان دانةةة     ()و ذ جةةةريرَى كةةورَى عةبةةدول يى   

 بو هةمى موسلمانان. و شريةتكرنَىل سةر كرنا نظَيذان و دانا زةكاتَى  ()ثَيغةمبةرى 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي   -1214 رَة ريَي اَّللَّ عْنُ  قَاَل  قَاَل رو ُل اَّللَِّ  َم ا » َوَعْن َأيب ُهُر

َّ فاِئُح  ُّ فَِِّحْ  لَ ُ   َه ا َحقََّه ا ِإالَّ إذا َك اَن َُ  ْ ُم الِقياَم ِة  ِمْن ّاِحِب ذَهٍب  َوال ِفبَّ ٍة  ال ُُ  َؤدِّي ِمن ْ
َها  َي َعهللَاي ْ ِر  فَُأ ِْ َِ ا ِر َجَهنََّي  فَ ُيَِّْ ى  َا جنُبُ   وجِبيُنُ   وَظْهُرُه  ُكهللاَّما بَردْو ُأعيدْو لَ ُ  ا ِمْن 

نَي أَْل  وَنٍة  حَّتَّ ُُ ْقَب  بنْيَ الِعباِد فَ يُ َرى وِبيهللُاُ   ِإمَّا ِإَل اْلنَِّة وِإما ِإَل ا َِ لنَّاِر ُْ ٍم َكاَن ِمْقَدارُه مْخ
 .» 

إِلبِ   ُل   ق  اَل  وال ّ   احِب ِإبِ  ٍل ال ُ   َؤدِّي ِمنَه  ا حقََّه   ا  وِم  ْن حقَِِّه   ا  قي  ل  اي رُو   َل اَّللَِّ فا
َها َفِصيالا  َحهللْابُ َها ُ َم ِوْرِدها  ِإال إذا كان ُ م القياَمة بُِطَح ِا ِبَقاٍع قَ ْرَقٍر َأْوفر ما كانْ   ال َُفِقُد ِمن ْ

َفاِفه  ا  وتَ َعبص  ُ  وَِْف اِهه  ا  كُ  ِْ راه  ا  ا ُ   ٍم ك  اَن واِح  داا  َتط  ُؤُه َو ِْ هللاَّم  ا َم  رَّ عهللاْي  ِ  َأواله  ا  ردَّ عهللاْي  ِ  ُأ
نَي أَْلَ  َونٍة  حَّتَّ ُُ ْقَبي بَ نْيَ الِعَباد  فَ يُ َرى وِبيهللُا   ِإمَّا إِ  َِ  «. َل اْلنَِّة وِإمَّا ِإَل النارِ ِمْقداره مَخْ

َها حقََّها ِإالَّ  ِقيل  اَي رو ل اَّللَِّ فَاْلبقُر َوالَغَنُي   قاَل  وال ّاِحِب بقرٍ  وال َغنٍي ال ُُ َؤدِّي ِمن ْ
َه ا َش ْي اا لَ ْيه ِفيه ا َعْقص اُء  َوال َجهللْاح اُء  َوال  ِإذا كان َُ ْ ُم القياَمِة  بُِطَح َِا بَقاٍع َقرَقٍر  ال ُْفِقد ِمن ْ

راه  ا  ا ُ   ٍم ك  اَن َعب  باُء  تَ ْنطح    ِبُقُرو َ  ا  َوَتطَ  ُؤُه وَِْظالِفَه  ا  ُكهللاََّم  ا َم  رَّ َعهللَاْي  ِ  ُأواله  ا ِْ   رُدَّ َعهللَاْي  ِ  ُأ
نَي أَْل  وَنٍة حَّتَّ ُُ ْقَب  بنْيَ الِعباِد  فيُ َرى وِبيهللُاُ  ِإمَّا ِإَل  َِ  «.اْلَنَِّة وِإمَّا ِإَل النَّارِ ِمقَدارُُه مَخْ

ٌر  وِه ي اْلَْيُل ثالثٌَة  ِهي ِلَرُج ٍل ِوزٌر  وِه َي ِلَرُج » ِقيَل  اي رُو ل اَّللَِّ فاْلْيُل   قال   ٍل ِو ت ْ
لرُجٍل َأْجٌر  فَأمَّا اليت هي لُ  وزر فَ َرُجٌل ربَطها ِرايءا وَفْخراا وِن اءا َعهللا  َأْهِل اإِلْو الِم  فه ي لَ ُ  ِوزٌر  

ٌر  فَ َرُجل رَبَطَها ا َوِبيِل اَّللَِّ  ُثَّ ْ ُْنَه حقَّ اَّللَِّ ا ظُُه رِها  وال رِقا   ا  َفِه ي وَأمَّا اليت ِهَي َلُ  ِوت ْ
ََْه ل اإِلْو الِم ا َم ْرٍد  َأو َروَي ٍة  َفَم ا  ٌر  وَأمَّا اليت ِهَي َلُ  َأْجٌر  فرُجٌل ربَطَها ا وِبيِل اَّللَِّ  َلُ  ِوت ْ
َأَكهللَا  ِمن ذلك اَِْرِد َأو الرَّوَيِة ِمن َشيٍء ِإالَّ ُكِتب َلُ  عدد ما َأَكهللَا  حَ    َناٌو  وُكتِ ب لَ   ع دد 

ُ لَ ُ  ع دَد آَارَِه ا   َأْرَواثَِها َا فاوتَ نَّ  َش َرفاا َأو َش رفَ نْيِ ِإالَّ َكتَ ب اَّللَّ َا َحََناٌو  َوال تَ ْقَطُن ِطَ َِ وأَبْ َ اِِ
ِقيَ َها ِإالَّ َكَتَب اَّللَّ  َْ ُد َأْن َُ َلُ   وَأْرَواثَها َحََناٍو  وال مرَّ  ا ّاِحبُ َها َعهللا  نَ ْهٍر َفَشرَِب  ِمْنُ   َوال ُُُر

 «.َد ما َشرَِب  َحََناٍو عدَ 
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م  ا أُنْ  ِزل عهللاَ  يَّ ا اْلُُم  ِر َش  يٌء ِإالَّ ه  ِذِه ارُ  ُة اْلَف  اذَُّة » ِقي  َل  اي رو   َل اَّللَِّ ف  اْلُُمُر   ق  اَل  
َِ  رْياا ُ  رُه وَمن ُْعم  ْل مثْ َق  اَل َذرٍَّة َش  رَّاا ُ  رُه  اْلَاِمَع  ُة   ُمت ََّف  ٌق عهللاي  ِ . «.   فم  ن ُْعم  ْل ِمثَق  ال ذرٍَّة 

ِِ ال اون. والقرقر  اَمهللاه. هللاٍي. ومْعَ  القاِع  اِِّان اَِت ى من اَر َْ  وهذا لفُظ ُم
طةةوى: نينةةة   ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى    ()و ذ ئةةةبى هةةورةيرة  

بو كةنة ثارضَيت دَى رؤذا قيامةتَى ل  ئي سودانةكَى زَيِرى و زيظى زةكاتا وان نةدةى 
ئاطرى، و ئاطرَى جةهنةمَى ل سةر دهَيتة هةلكرن، تةن تا وى و ئةنيا وى و ث تا ثان ذ 

وى دَى ثَى هَينة داسكرن، هةرطاظا سار بوو دَى بو هَيتة طةرمكرنظة د رؤذةكَيدا درَيذيا 
وَى ثَينؤى هزار سالس، هةتا فةرمان و حوكم د ناظبةةرا بةندةيانةدا دهَيتةةكرن و ئةةو     

 بو بةحةشتَى يان بو جةهنةمَي.رَيكا سو دبينيت يان 
طوتَي: يا ثَيغةمبةرَى سودَى و حَي رت؟ طوى: نينة سودانةةكَى حَي ةرتان زةكاتةا    

ئانكو دظَيةت رؤذا ئاظةدانَي بَينةة     ] وان نةدةى و دؤتنا وَى رؤذا ئاظدانا وَى حةقَى وَيية
ل سةر كوم  نةسوشيئَيك دا شريَي وَى ذَي بدةنة سةلكى و دا  ندوتس ذ بةر دوو ئةطةرا

رؤذا قيامةتَى بو نةهاظَيذنة سةةر   ئةطةر، [نةبس نةسوشيا دوتنَى و نةسوشيا تَيهناتيَي
ََ بةةرزة          سةر و ضاظَيت وى ل دةشةتةكا راسةت و بةةرفرةه يةا كةو تَي ةكةكَى حَي ةرتَى 

يا ئَيكَى د سةررا  دةمَينةبيت، مسَيت سو ددةنة سةر و ب دةظَى سو لةقان لَيدةن، هةر
تة زظِراندن د رؤذةكَيدا درَيذيا وَى ثَينؤى هزار سالس، هةتا فةرمان دهَيدى بو  ضو ئَيكا

و حوكم د ناظبةرا بةندةياندا دهَيتةكرن و ئةو رَيكا سو دبينيت يان بو بةحةشتَى يان 
 بو جةهنةمَي.

طوتَي: يا ثَيغةمبةرَى سودَى و ضَيل و ثةز؟ طوى: نينة سودانةكَى ضَيل و ثةزى 
رؤذا قيامةةةتَى بةةو نةهاظَيذنةةة سةةةر سةةةر و ضةةاظَيت وى ل   ئةطةةةرةدةى، زةكاتةةا وان نةة

ََ بةرزة نةبيت،  و كوض و  سوارياشاخ نينة دةشتةكا راست و بةرفرةه يا كو ضو ت ت 
ََ ددةن و ب مسَيت سو د سةررا دضس هةرطاظا  ئي شاخ شكةستى  ب شاسَيت سو قوضان 

زظِراندن د رؤذةكَيدا درَيةذيا وَى ثَينؤةى هةزار    َيتة ئَيكَى د سةررا ضو ئَيكا دى بو ده يا
سالس، هةتا فةرمان و حوكم د ناظبةرا بةندةياندا دهَيتةكرن و ئةو رَيكا سو دبينيت يان 

 بو بةحةشتَى يان بو جةهنةمَي.
طوتَي: يا ثَيغةمبةرَى سةودَى و هةسة ؟ طةوى: هةسة  سةَينة: ئَيةك بةو مرؤظةى         
طونةهة و ئَيك بو مرؤظى ثةردةية و ئَيك بو مرؤظى سَيرة، ئةوا بو طونةه زةالمةكة بو 
ناظ و سومةزنكرن و دذمنيا سةلكَى ئيس مَى يَى طرَيداى ئةظة بو وى طونةهة، و ئةوا 

دةرحةةقى وانةدا   ديَى طرَيداى ثاشى ئةو حةقَى سودَى بو ثةردة، زةالمةكة بو جيهادَى 
ئةطةةر بةةو قنةَييَت ذَي هاتةةة    ريتكةةحَيلَى وَى ناظةةةط ذبةري ناكةةى ضةةاظَى سةو ددةتةةَى و    

ئةظة بو وى ثةردةية ذ ئاطرى، و ئةوا بو سَير، زةالمةكة بو سودَى يا طرَيداى  سوازتس،
ل وى جهَى قةلةو يان ل  ت تةكى و يان ل مَيرطةكَي، و ئةوبو موسلمانان ل جهةكَى قةلة

ى سَير بو نةهَينة نظيسةني و هةةذمارا زبلةَى    سوارب هذمارا  ئةطةروَى مَيرطَى ناسوى 
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ان دوو غاران ارةكَى يوان و ميزا وان بو سَير نةهَيتة نظيسني، و درَيذيا وةريسَى سو غ
ر نةهَينة سَيبو  هذمارا شويس ثَيت وى و زبلى وى ئةطةربو جهةكَى بلند بهَيز ناضيت 
ل سةر ض رويبارانرا نابةى و ذَى ظةسوى و نةظَيت ئاظدةى  نظيسني، و سودانَى وي، وى

 ى بو سَير نةهَيتة نظيسني.سوارهذمارا ظة ئةطةر
طوتَي: يا ثَيغةمبةرَى سودَى و كةر؟ طوى: ضو د راستا كةراندا بو مةس نةهاتيةة   

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  چ  َى ئةظ ئايةتا ب تنَى و ظةطر نةةبيت:  سوار

 .(٨ – ٧)الزلزلة:  چک  ک  ک  ک  گ  گ   
 

 يام وما يتعلق بهيان فضل الصّوبَ باب وجوب صوم رمضان -217
 ا رؤذيطرتنا رةمةزانىَ و دياركرنا خيَرا رؤذيىَ و تشتىَ ثيَظةطريَداىبابةتىَ فةرز

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  چ  قال ع تع اَل  

طةَ سودان باوةران، رؤذى ل سةةر هةةوة هاتةة      .(183)البق رة چڦ   ڦ  ڦ  
نظيسةةني، هةةةروةكى ل سةةةر يَيةةت بةةةرى هةةةوة ذى هاتييةةة نظيسةةني، بةةةلكى هةةويس        

ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ إَل ق ل      تع    اَل    ثارَيزكةةةةارييَى بكةةةةةن.

ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے      ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  

 [ديةار كرينةة    ]ضةةند رؤذةكةس    اآلي  .( 185)البق رة چ  ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ
ل سةر وةغةرةكَى بيت، ب  تةمةتى  يان [تَيدا  ]ظَيؤا هةضيَى ذ هةوة يَى نةساخ بيت 

 هةذمارا رؤذييَيت سواريس بطريتةظة، و ئةو كةسَيت طةلةك زةمحةى و نةسوشةييَى ب 
طرتنا وانظة دبةن، ب  ثَيش سوارنا هةر رؤذييةكَيظة، سوارنا بةلنطازةكى ل سةةر سةو   
بَيخس و بدةن، و هةضيَى ثرت ذى ل سةر سو بَيخيت و بدةى بو وى طةلةك سَيرترة، و 

هةيظا رةمةزانَيية،  [ئةظ ضةند رؤذة  ] رؤذيطرتس بو هةوة ضَيرتة ئةطةر هويس بزانس.
هاتيية سوارَي، راستةِرَييية بو سةلكى، و ني انَيت راستةِرَييى و  ئةو هةيظا قورئان تَيدا

ظَيؤا هةركةسَى ذ هةوة ئةظ هةيظة  [ذَيك جوداكرنا هةقييَى و نةهةقييَى  ]ظاظارتنَينة 
ب  رؤذييان بطريت، و هةضيَى  [ل مال بيت و نة ل سةر وةغةرَى بيت  ]ب سةردا هاى 

و بة    [بةو وى هةيةة خبةوى     ]ر وةغةةرةكَى بيةت،   يَى نةساخ بيت، يةان ل سةة   [تَيدا  ]
  .َيت سواريس وةستةكَى دى بطريتةظةتةمةتى هةذمارا رؤذيي

و حةةةديس د بابةتةةةتَى بةةةرى   وأم  ا اَحادُ    فق  د تق  دم  ا الب  اب ال  ذي قبهللا    .
 نوكةدا بوريس.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -1215 » َوعْن َأيب ُهُر رة رِي ي اَّللَّ عْن ُ   ق ال  ق ال رُو  ُل اَّللَِّ 

َِ َأْجِزي ِبِ . والصِّيام ُجنٌَّة فَِإذا   َكاَن قال اَّللَّ َعزَّ وجلَّ  ُكلص عمِل اْبِن آدم لُ  ِإالَّ الصِّيام  فَِإنَُّ  ِل وَأ
َّ  ائٌي. والَّ  ِذي ُ  ْ ُم ّ  ْ ِم َأح  دُِكْي ف  ال  ُْرفُ  ْ  وال َُْص  َخْب  فَ  ِإْن و  ابَُّ  َأح  ٌد َأْو قاتَ هللاَ  ُ   فَ هللْايُق  ْل  ِإِنِِّ 
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َْ ِك. لهللاصَّ ائِي فَ ْرَحتَ اِن ُْفرُحُهم ا   ِِ نَ ْفه َُممٍَّد بِيِدِه َْلهللُُا ُر َفِي الصَّ ائِي َأْطي ُب ِعْن د اَّللَِّ ِم ْن رُِ ِح ا
 متفٌق عهللاي .« قي ربَُّ  فرِح ِبصْ ِمِ  ِإذا َأْفطَر َفرَِح بِفْطرِِه  وإَذا لَ 
طوى: سودايَى مةزن  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 

و ب هَيز طوى: هةمى كار و كريارَيت كورَى ئادةمى بو وينة رؤذى نةبيت، ب راستى ئةو 
 ئةطةربو منة و ئةز دَى سةالتَى وَى دةم، و رؤذى ثارَيزةرة )ذ ئاطرى و طونةهان( ظَيؤا 

، بة  ئاسفتنَيةت كرَيةت    [ئَيك  ذ هةوة يَي ب رؤذى بيةت ] رؤذا رؤذيا ئَيك ذ هةوة بيت
ئَيكَى سةبةر طوتنَى يان شةِرَى وى كر ب   ئةطةرنةبَيذيت و دةنطَى سو بلند نةكةى و 

رينا وبَيذتَي: ئةز يَى ب رؤذمية. ئةز ب وى كةمة يَى جانَى موحةممةدى ددةستيدا، طوه
ت رتة. رؤذيطةرى دوو كةةيفيَ  سوشة دةس سةودَى ذ بَيهنةا مسةكَى     رؤذيطرى لبَيهنا دةظَى 

، و دةمةَى  دهَيةت دبيت: دةمَى فتةارة كةر كةةيفا وى ب فتارةكرنةا وى      وشدخل ثَىهةيس 
 دطةهيتة سودايَى سو كةيفا وى ب رؤذيا وى دهَيت.

ُت ْ  ُرُك َطعاَم  ُ   َوَش  رابَُ   وَش  ْه َتُ   ِم  ْن َأْجهللا  ي  » وه  ذا لف  ظ رواُ  ِة اْلُبَخ  اِري. وا رواُ  ة ل     
َا  الصِّياُم ِل وأَِ َأْجِزي ِبِ   ِِ  «. واْلََنُة ِبَعْشِر َأْمثَا

نةةا سةةو و سوارييةةة، و د ظةةةطَيرةكا ديةةدا يةةا وى:  سارو ئةظةةة بَيةةذةيا ظةةةطَيرا بو 
نا سو و شةهوةتا سو بو مس دهَيليت، رؤذى بو منة و ئةز دَى سةالتَى وَى دةم، و سوارظة

 .َيت وةكى سويةهةر سَيرةك ب دةه
َا ِإَل َوْبِعِمائة ِي ْعٍ . ُكلص َعمِل ابِن » وا رواُة َِهللاي   ِِ َنُة ِبعْشر َأْمثَا ََ آَدَم َُُباعُ  اْل

ِإالَّ الصَّ   ْ َم فَِإنَّ   ُ  ِل وأَِ َأْج   زي بِ   ِ   ُ   دُع َش   ْه َتُ  َوَطعاَم   ُ  ِم   ْن َأْجهللا   ي. ِلهللاصَّ   ائي » ق   ال اَّللَّ تع   اَل  
َْكِ فَ ْرحَتاِن فرحة عند فطره  فَ ْرحٌة ِعْنَد لَقاء رَبِِّ . وَْلهللُُا ُر  ِِ ِح ا   «.فيِ  َأْطَيُب ِعْنَد اَّللَِّ ِمْن ُر

موسلميدا: هةمى كار و كريارَيت كورَى ئادةمى زَيدة دبس سَير ب  ظةطَيرةكاو د 
دةهَيت وةكى سوية هةتا حةفسةد قاتان. سودَى دبَيذيت: رؤذى نةبيت، ب راستى ئةو 

نا سةو بةو مةس    سوارظةة و  نسةوار و  شةةهوةتا سةو   بو منة و ئةةز دَى سةةالتَى وَى دةم،   
دبيت: دةمَى فتارة كر كةةيفا وى ب   وشدخل ثَىدهَيليت، رؤذيطرى دوو كةيفَيت هةيس 

 ، و دةمَى دطةهيتة سودايَى سو كةيفا وى ب رؤذيا وى دهَيت.دهَيتفتارةكرنا وى 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قاَل   -1216 َمْن أَنْ َفَق َزْوَجني ا َو ِبيِل اَّللَِّ » وعنُ  َأنَّ رو َل اَّللَِّ 

ٌر  َفَمْن َكان ِم ْن َأْه ِل الَص الِة ُدِع ي م ْن نب الصَّ الِة   ي ْ َِ نُ ِدَي ِمْن أَْب اب اْلَنَِّة  اَي َعْبَد اَّللَِّ هذا 
ِن وَمْن كاَن ِمْن َأْهِل ا ْليهاد ُدِعي ِمْن نب اْليهاد  وَمْن َكاَن ِمْن َأْهل الصِّياِم ُدِعَي ِم ْن نب ال رَّايَّ

قال أب  بٍِّر َرِيَي اَّللَّ َعْن ُ   َويب أَن   وُأمِّ ي « ومْن َكاَن ِمْن َأْهل الصَّدَقة ُدِعي ِمْن نب الصَّدَقِة 
 ََ ْب اِب ِمْن َي ُرورٍة  فه ْل ُُ ْدع  َأح ٌد ِم ْن تهللا ك اََبْ  اِب  اي رو َل اَّللَّ ما َعهللا  َمْن ُدِعي ِمْن تهللاَك ا

 متفٌق عهللاي . « نَ َعي َوَأْرُج  َأْن تُِّ َن ِمنهي » كهللاِّها   قال  
طوى: هةركةسةَى جوتةةكَى ت ةتان )هةةر      ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 

َي: يا بةندةيَى ت تَى هةبيت( د رَيكا سودَيدا بدةى، دةرطةهَيت بةحةشتَى دَى طازيكةن
ل دةرطةهَى نظَيذان دَى هَيتة  هةى، ظَيؤا يَى سودان نظَيذ بيت سودَي، تة سَيرا ل ظَيرَى
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دَى هَيتة طازيكرن، و يَى سودان  ت، ل دةرطةهَى جيهادَيطازيكرن، و يَى سودان جيهاد بي
ةدةقان رؤذى ل دةرطةهَى رةيان دَى هَيتة طازيكرن، و يَى سودان سةدةقة، ل دةرطةهَى س

طوى: دايك و بابَيت مس قوربانى تة بةس يةا    ()دَى هَيتة طازيكرن. ئةبو بةكرى 
ثَيغةمبةرَى سودَى يَى هاتة طازيكرن ل هةر دةرطةهةكَى هةبيت ضو زيان ظَى ناكةظيت. 

َيتة طازيكرن؟ طوى: بةلَي: و ئةز هيظى دكةم تو هئَيك هةية ذ اليَى هةمى دةرطةهانظة ب
 ذ وان بى.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -1217 ِإنَّ » وعن وهِل بِن وعٍد ريي اَّللَّ عن ُ  ع ن النَّ ُِّّ 
ُُِل ِمْنُ  الصَّائم َن ُ َم الِقيامِة  ال ُدُِل ِمْن  َأحٌد َغريُهي  ُق اُل  ُن  ُْد  ِا اْلَنَّة ننا ُُ َقاُل َلُ   الرَّايَّ

هللا   ا ُأغهللِا  َق فَ هللاَ  ي ُ  دِْل ِمْن  ُ  َأَح  دٌ أَُ  َن الصَّ  ائُم َن   فَيق م   َن ال  َِ « ُ  دُِل ِمن  ُ  َأَح  ٌد غ  ريهي  ف  ِإذا َد
 متفٌق عهللاي . 

طوى: ب راستى د  () طوى: ثَيغةمبةرى ()و ذ سةهلَى كورَى سةعدى 
بةحةشتَيدا دةرطةهةكَى هةى: دبَيذنَى رةيان، رؤذا قيامةتَى رؤذيطر دَى تَيِرا ضنة ذؤر و 

ِرا ناضيت، دَى بَيذيت: كانَينة رؤذيطر؟ دَى رابس كةسَى دى ذبلى ذ بلى وان كةسَى دى تَي
 و كةس تَيِرا ناضيت. ب ذؤركةفنت دَى هَيتة طرتس دةمَىوان تَيِرا ناضيت، ظَيؤا 

َم  ا ِم  ْن عْب  ٍد » وَع  ْن َأيب َو  عيٍد اْلُ  ْدريِّ َري  َي اَّللَّ عن  ُ  ق  ال  ق  اَل رو   ُل اَّللَِّ   -1218
 متفٌق عهللاي . « اَّللَّ ِإالَّ نَعَد اَّللَّ ِبذلك الَي ِم وجَهُ  َعن النَّاِر وبعنَي ِرُِفاا  ُُص ُم َُ ماا ا وِبيلِ 

طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى طةةوى: نينةةة  ()و ذ ئةةةبى سةةةعيدَى سةةودرى 
َى مابةينا رويَى يسودَى ب وَى رؤذ ئةطةربةندةيةك رؤذةكَى بو سودَى يَى ب رؤذى بيت 

 ساالن دوير نةئَيخيت.وى و ئاطرى حةفتَى 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قاَل   -1219 َّاَم » وعْن َأيب ُهَرُرَة ريَي اَّللَّ عنُ   عن النَُِّّّ  َمْن 

َم ِمْن ذنِْبِ   ِا واْحِتَانا  ُغِفَر َلُ  ما تَ َقدَّ  متفٌق عهللاي . « َرَمَباَن ِإَيَا
: هةركةسَى ذ باوةرى طوى () طوى: ثَيغةمبةرى ()و ذ ئةبى هورةيرة 

 و ب هيظيا سَيرَى رةمةزانَى بطريت طونةهَيت وى يَيت بوريس هاتنة ذَيلن.
َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي ق   اَل   -1220 ُ عن   ُ   َأنَّ رو    َل اَّللَِّ  ِإذا َج   اَء » وعن   ُ  ري   َي اَّللَّ

ُّفِِّدِو الشياِطنُي   متفٌق عهللاي . « َرَمَباُن  فُ تَِِّحْ  أَبْ َ اُب اْلنَِّة  وُغهللاَِّق  أَبْ َ اُب النَّاِر  و
رةمةةزان هةاى    ئةطةةر طوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ وى، 

دةرطةهَيت بةحةشتَى ظةدبس و دةرطةهَيت جةهنةةمَى دهَينةةطرتس، و شةةيتان دهَينةة     
 بو سةردابرنَى دهَينة لةوازكرن(. ئانكوزىريكرن )

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي ق   اَل   -1221 ُّ    ُم ا ِلُرْؤَُتِ   ِ   َوَأْفِط   ُروا » وعن   ُ  َأنَّ رو    َل اَّللَِّ 
َِتِ   فِإن َة َشْعباَن َثالثنَي  ِلُرُؤ  متفٌق عهللاي . وهذا لفظ البخاري. « غمي َعهللايِّي  فََأْكِمهللُا ا ِعدَّ

هةةوة هةةيظا    ئةطةرطوى: ب رؤذى بس  ()و ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 
ََ ديت و  ئةطةررةمةزانَى ديت و خبون  عةور كةفتةة مابةةينا    ئةطةرهةوة هةيظا شةوا

 شةعبانَى بكةنة سيه. ،هةوة و ديتنا هةيظا رةمةزانَى
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  «.فَِإن ُغيَّ َعهللايِّي َفُص م ا َثالِثنَي َُ ْ ماا » وا رواُِة مَهللاي  
ََ  ئةطةرموسلميدا:  ظةطَيرةكاو د  عةور كةفتة مابةينا هةوة و ديتنا هةيظا شةوا

 سيه رؤذيان بطرن.
 

باب اجلود وفعل املعروف واإلكثار من اخلري يف شهر رمضان والزيادة من  -218
 ذلك يف العشر األواخر منه 

ذ خيَرىَ د هةيظا رةمةزانيَدا و  ابابةتىَ مةردينى و كرنا قةجنييىَ و زيَدةكرن
 زيَدةكرنا ظىَ د دةهكيَت دومياهيكيَدا

ُهَما  قا -1222 َّهللاَّ  عُ َعهللَاْيِ  َوَوهللاَّي  وعن ابِن عباٍس  رِيَي عُ َعن ْ َل  َكاَن َرُو ُل ِع  
هللاَ ٍة َأْجَ َد النَّاِس  وََكاَن َأْجَ ُد َما َُُِّ  ُن ا َرَمَب اَن ِح نَي َُ هللْاَق اُه ِجرْبُِ ُل  وََك اَن ِجرْبُِ ُل َُ هللْاَق اُه ا ُك لِّ  لَي ْ

َّهللاَّ  عُ َعهللَاْيِ  َوَو هللاَّي  ِح نَي َُ هللْاَق اُه ِجرْبُِ ُل َأْج َ ُد ِنْلَ رْيِ  ِمْن َرَمَباَن فَ ُيَداِرُوُ  الُقْرآَن  فَ هللَاَرُو ُل ِع  
 متفٌق عهللاي . « ِمَن الرُِِِّح اُِْرَوهللَاِة 

طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     سى، سودَى ذ هةةردوويان رازى بيةت  و ذ ئينب عةببا
()  ذ هةةةمى سةةةلكى مةةةردتر بةةوو، و مةةةردتر بةةوو د رةمةزانَيةةدا دةمةةَى دطةه ةةتة

جلائيلةةى، و جلائيةةل هةةةمى شةةةظان ذ رةمةةةزانَى دطةه ةةتَى قورئةةان دطةةةل دسوانةةد،  
 ئةانكو دةمَى جلائيل دطةه تَى مةردرتر بوو ذ بايَى هةوِر. )  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

 هندى يَى ب لةز بوو د مةردينيَيدا(.
َه ا قَالَ ْ    -1223 َّ هللاَّ  عُ َعهللَاْي ِ  َوَو هللاَّي  » َوَعْن َعاِئَشَة َرِي َي ُع َعن ْ َك اَن َرُو  ُل ِع  

َزَر  ْ  ِِ َل الَعْشُر َأْحََي الهللاَّْيَل  َوأَُْ َقَظ َأْههللَاُ   َوَشدَّ ا َِ  متفٌق عهللاي . « ِإَذا َد
ثَيغةمبةرَى سودَى  دةمَىطوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرى  ()و ذ عائي ايَى 

()  َى سةاخ دكةر، و   نتثةرسدضو د دةهكَيت دومياهيكَيدا ذ رةمةزانَي، شةظ هةمى ب
 دكر. ثةرستنَىماال سو ه يار دكر، و سو ذ نظينا ماال سو ددا ثاش و كارَى سو بو 

 
 م رمضانَ بصوم بعد نصف شعبان إالَّ ملن وصله مبا قبلهي عن تقدّهْباب النَّ -219

  له بأن كان عادته صوم االثنني واخلميس فوافقه عادةًأو وافق 
ذ ثيَشئيَخستنا رةمةزانىَ ب رؤذيطرتنىَ ثشتى نيظا شةعبانىَ  ثاشظةليَدانىَبابةتىَ 

رؤذيَت عادةتىَ ويدا وةكى د ةبؤ وى نةبيت يىَ ب يا بةرى ويَظة طريَدةت يان ب كةظيت
 ج شةمبانوى يىَ عادةتىَ وى رؤذيطرتنا رؤذا دووشةمب و ثيَن

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي ق   ال   -1224 ال » ع   ن َأيب ُهُر   رة ري   َي اَّللَّ َعْن   ُ   ع   ن الن   ُِّّ 
َّ ْ َمُ   فَ هللْاَيُص ْي ذل كَ   ُتَ َقدََّمنَّ َأَحدُكْي َرَمَباَن ِبَص ِم ُ ٍم َأْو ُ َمنْيِ  ِإالَّ َأن َُِّ َن رَُجٌل َك اَن ُُص  ُم 

 متفٌق عهللاي . « اليْ مَ 
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ب طةوى: كةةس ذ هةةوة     () طوى: ثَيغةمبةةرى  ()هورةيرة  و ذ ئةبى
ثَيش رةمةزانَى نةكةظيت ب رؤذيا رؤذةكَى يان دوو رؤذان، ئةو نةةبيت مرؤظةةك بيةت    

 رؤذييا سو بطريت، ب  وَى رؤذَى بطريت.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   -1225 وَو هللاَّي  وعن ابِن عباٍس  ريَي اَّللَّ عنهما  قال  قاَل رو ُل اَّللَِّ 

ُّ ُم ا ِلُرْؤُِتِ   َوَأْفِطُروا ِلُرْؤَُِتِ   فَِإْن حاَلْ  ُدونَُ  َغَياٌُة ف َأْكِمهللا ا َثال»  ثِ نَي ال َتُص ُم ا قَ ْبَل َرَمَباَن  
 رواه الرتمذي وقال  حدُ  حٌَن ّحيٌح.« ُ ماا 

َََّحابُة.نلغني اِعجمة ونلياِء اِثناِة من حت  اِِّررِة  وِهي  « الَغياَُة »    ال
طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     رازى بيةت و ذ ئينب عةبباسى، سودَى ذ هةةردوويان  

()  ،هةوة هةيظا رةمةزانَى ديت بطرن و دةمَى طوى: بةرى رةمةزانَى ب رؤذى نةبس
ََ ديت خبون، و دةمَى  عةورةك كةفتة د ناظبةرا هةوة و ديتنا  ئةطةرهةوة هةيظا شةوا

 هةيظا رةمةزانَيدا شةعبانَى سيه رؤذان متامكةن.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -1226 ْ َرَة رِيَي اَّللَّ َعْنُ  قال  قاَل رو ُل اَّللَِّ  ِإذا » وعْن َأيب ُهُر

ٌََن ّحيٌح. رواه الرتمذي وقال  حد« بَِقَي ِنْصٌ  ِمْن َشْعباَن َفال َتُص ُم ا   ٌُ  َح
نية  ئةطةرطوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 

 ذ شةعبانَى ما رؤذيا نةطرن.
َّاَم الَي َم الَِّذي » َوَعْن َأيب الَيقظَان عماِر بِن اَيِوٍر ريَي اَّللَّ عْنهما  قال   -1227 َمْن 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  رواه أب  داود  والرتم ذي وق ال  ح دٌُ  « ُُشكص ِفيِ  فَ َقْد َعَص  َأن الَقاِوِي 
 حَن ّحيٌح. 
 سةةودَى ذ هةةةردوويان رازى بيةةت  ىبى يةةةقزان، عةةةممارَى كةةورَى ياسةةر  و ذ ئةةة

 )رؤذا بةرى رةمةزانَى يةا سةيهى شةةعبانَى و هَيةذ     طومانطوى: هةركةسَى رؤذا تَيدا ب 
 ديةةارة نةةةبووى كةةا رةمةزانةةة يةةان نةةة( ب رؤذى بيةةت ب راسةةتى وى نةطوهةةداريا بةةابىَ  

 .()قامسى كر 
 

  باب ما يُقَالُ عِنْدَ رُؤْيَةِ اهلِاللِ -220
 هيَتة طؤتن دةمىَ هةيظ دهيَتة دينت بابةتىَ كا دىَ ض

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ك اَن ِإذا  -1228 َعْن طهللَْاَحَة بِن ُعْبيِد اَّللَِّ رِيَي اَّللَّ َعْنُ   َأنَّ النَّ َُّّ 
ِِالَل قَاَل   ََّ الَمِة واإِلْو الِم  َريبِّ ورَبص َك اَّللَّ  ِه الُل » رََأى ا ََْمِن واإِلَيَاِن  َوال َنا ِن الهللاَُّهيَّ َأِههللاَُّ  عهللَاي ْ

رْيٍ ُرشْ  َِ  رواه الرتمذي وقال  حدٌُ  حٌَن. « ٍد و
هةية  () طوى، دةمَى ثَيغةمبةرى ()ذ تةحلةيَى كورَى عوبةيدول يى 

دديت دطوى: يا سودَى ب ئَيمناهى و ب باوةريَى و ب س مةتى و ب ئيس مَى هةيظَى ب 
هيدايةةى و   سةر مةدا بهةلينة، سودايَى مس و سودايَى تة ئَيكة، يا سةودَى بكةة هةةيظا   

 سَير و بةرةكةتَي.
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 ما مل يَخْشَ طُلُوع الفَجْر باب فَضْلِ السُّحورِ وتأخريِهِ -221

 بابةتىَ خيَرا ثاشيظىَ و طريؤكرنا وىَ هندى ذ دةركةفتنا سثيَدىَ نةترسيت
 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -1229 ََ حَُّروا  »عْن أَنٍه َرِيَي اَّللَّ َعْنُ  قال  قال رو ُل اَّللَِّ  َت
َصُح ِر بَرَكةا   .متفٌق عهللاي « فَِإنَّ ا ال
طوى: ثاشيظَى خبةون، ب   ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةنةسى 

 ن سَير و بةرةكةتة.سوارراستى ثاشية 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   -1230 ِد بن ابٍ  َري َي اَّللَّ َعْن ُ  ق ال  تََ حَّْرَِ َم َن رو  ِل اَّللَِّ  وعن ُز

نَ ُهَما   قال  َقْدُر مَخَْ َن آُةا. متفٌق عهللاي .   وَوهللاَّي  ُثَّ ُقْمَنا ِإَل الصَّالِة. ِقيَل  َكْي كاَن بَ ي ْ
 () ثَيغةمبةةرَى سةودىَ   طوى: مة ثاشية دطةل () و ذ زةيدَى كورَى سابتى

سارنةا  ] ، ثاشى ئةم رابووينة نظَيةذَي، ئَيكةى طةوتَي: ضةةند د مابةةينا وانةدا بةوو؟       سوار
نةيَيت درَيذ  ،ثَينؤى ئايةتان. )يَيت ناظنؤىساندنا طوى: هندى  [ثاشيظَى و كرنا نظَيذَى

 و نةيَيت كورى و نةسواندنةكا ب لةز و نةيا طران(.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -1231 ُهَم  ا  ق اَل  ك  اَن لرو   ل اَّللَّ  َوَع ِن اب  ِن ُعَم َر َري  َي اَّللَّ َعن ْ

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   ِن  ب  الٌل َوابْ  ُن ُأمِّ َمِّْتُ   ٍم. فَ َق  اَل رو   ُل اَّللَِّ  َِ ِإنَّ ب  الالا ُُ   َؤذُِّن بهللَِاْي  ٍل  » ُم  َؤذِّ
نَ ُهَم ا ِإالَّ َأْن َُ ْن ِزَل ه ذا َوَُ ْرقَ   ه ذا  « َّتَّ ُُ  َؤذَِّن ابْ ُن ُأمِّ َمِّْتُ  ٍم َفُِّهللُا ا َواْشَربُ ا ح  َُُِّ ْن بَ ي ْ  ْ قَ اَل  َوَْ

 متفٌق عهللاي . 
طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     رازى بيةت و ذ ئينب عومةرى، سةودَى ذ هةةردوويان   

()       دوو بانطدةه هةبوون، بي ل و ئيبنةو ئةوم مةةكتوم، ثَيغةمبةةرَى سةودَى() 
خبةون و ظةةسون هةةتا ئيبنةو ئةوم       هةويس شةظَى بةانط ددةى،  ب طوى: ب راستى بي ل 

َى و سوارمةكتوم بانط ددةى. طوى: و ض د مابةينا واندا نةبوو ئةو نةبيت ئةظة دهاتة 
 ئةظة سةردكةفت.

َّهللاِّ  عُ وَعْن عْمرو بِن  -1232  َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق اَل  العاِا َرِيَي اَّللَّ َعْنُ  َأنَّ رو ل اَّللَِّ 
َََّحِر صْ فَ »  ياِم َأْهل الِّتاب َأْكهللَاُة ال ِّ َياِمَنا َو ِّ  رواه مَهللاي. «. ُل ما بنْيَ 

و ذ عةبدول يَى كورَى عةمرَى كورَى عاسى سودَى ذ هةردويان رازى بيت طوى: 
 داى يا د ناظبةرا رؤذيا مة و رؤذيا سودان كتَيبانطوى: جوداه ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

 نة.سوار)جوهى و فةالن( ثاشية 
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 وما يُْفطَرُ عَليهِ وما يَقُولُهُ بَعْدَ اإلِْفطَارر باب فَضْل تَعْجِيل الفِْط -222
 بابةتىَ خيَرا لةزكرنىَ ل فتارةكرنىَ و كا فتارة ل سةر ض دهيَتةكرن و ض دهيَتة

 طؤتن ثشتى فتاريَ 
 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي قَ  اَل  -1233  َع  ْن َو  ْهِل ب  ِن َو  ْعٍد رِي  َي اَّللَّ َعْن  ُ   َأنَّ رُو   َل اَّللَِّ 
 متفٌق عهللاي . « ال َُزاُل النَّاُس َِبرْيٍ َما َعجهللا ا الِفْطَر » 

طةةوى:  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()و ذ سةةةهلَى كةةورَى سةةةعدى 
 هندى ئةو لةزَى ل فتارَى بكةن. دَى هةر د سَيرَيدا بسسةلك 

َها فَق اَل َِ ا  -1234 ُروٌ  عهللا  عائَشَة َرِيَي اَّللَّ َعن ْ َْ َِ وم هللاُ  َأ َِ وعن َأيب َعِطيََّة قَاَل  د
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي كاَلُاَا ال أيَُْل  َعِن اْلَ  َحاِب ُُمَمٍَّد  ّْ ُروٌ   رَُجالِن مْن َأ َْ رْيِ  َأَحُدُاَا ُُ َعجُِّل َم

ُر اِْغِرَب واإِلْفطَاَر   فَ َقاَلْ   َم ْن ُُ َعجِّ ُل اَِْغ رَب َواإِلْفطَ اَر   ق اَل   ِِّ ُر ُُ َؤ َِ اِْغرَب واإِلْفطَاَر  وار
َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو   هللاَّي   َْ  ع ٍد فَ َقالَ   ْ   هَِّ   َذا َك  اَن َرُو    ُل اَّللَِّ  ُْص   َنُن. رواه َعْب  ُد اَّللَّ ُع   ِن اب   َن َم

 َأْي ال ُُ َقصُِّر ا اَْلرْيِ. « ال أيَُْل ا » مَهللاي. ق ل   
 ()و ذ ئةةةبى عةتيةةة، طةةوى: ئةةةز و مةسةةروق ضةةوينة دةس عائي ةةايَى      

هةةةردوو تةسسةةرييَى د   ()مةسةةروقى طةةوتَي: دوو زةالم هةةةظالَيت موحةممةدينةةة   
َى دكةةى، و يةَى دى نظَيةذا    سَيرَيدا ناكةن: ئَيةك ذ وان لةةزَى ل نظَيةذا مةةغرةب و فتةار     

مةغرةب و فتارَى طريؤ دكةى؟ طوى: كيية لةزَى ل نظَيذا مةغرةب و فتارَى دكةى؟ طوى: 
 ئةظة دكر. ()عةبدول يَى كورَى مةسعودى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 

َّ هللاِّ  عُ عَ  -1235 َرَة َرِيَي اَّللَّ عْنُ  قاَل  قاَل َرُو  ُل اَّللَِّ  هللَاْي ِ  وَو هللاَّي  ق ال َوَعْن َأيب ُهُر
 رواه الرتمذي وقاَل  َحدٌُ  حٌَن.  َأَحبص ِعَباِدي ِإِلَّ َأْعَجهللُاُهْي ِفْطراا  اَّللَّ َعزَّ َوَجلَّ  

طةوى: سةودايَى    ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()و ذ ئةبى هةورةيرة  
 دكةى. يَى زويرت فتارَىئةوة تظيرتيس بةندةيَيت مس بو مس سوشمةزن و ب هَيز طوى: 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -1236 َوع  ْن ُعم  ر ب  ِن اْلَطَّ  اِب َرِي  ي اَّللَّ َعْن  ُ   ق  اَل  ق  ال َرو   ُل اَّللَّ 
« ِإذا َأقْ َبَل الهللاَّْيُل ِمْن هُهَنا وَأْدبَ َر الن ََّهاُر ِمْن هُهنا  وَغَربِ  الشَّمُه  فَ َقْد َأْفطَ َر الص ائُي » وَوهللاَّي  

 متفٌق عهللاي . 
طةوى:   ()طوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى    ()و ذ عومةرَى كورَى سةتتابى 

شةظ ل ظَيرَى دةركةفت و رؤذ ل ظَيرَى ضو و رؤذ ئاظابوو ئةو رؤذييةا رؤذيطةرى    ئةطةر
خبةوى يةان نةةسوى     بةَى رؤذيةة ض ت ةتةكى    د ديتنا شةريعةتيدا ئةو يَى ئانكوكةفت. )
 رؤذيَى ب دومياهى هاى(. دةمَيضونكى 

ُهَم ا  ق اَل  ِو ْرَِ َم َن رو  ِل  -1237 َوَعْن َأيب ِإبراهيَي عبِد اَّللَِّ ب ِن َأيب َأْول َرِي ي اَّللَّ عن ْ
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َوُهَ  ّائٌي  فَ هللَامَّ ا َغَرب ِ  الشَّ مُه  ق اَل لِ ْبعِض اْلَق ْ ِم   اَي فُ الُن انْ زْل » اَّللَِّ 

ََيَ    قاَل  فَاْجدْح لَنا  فَ َقال  اي رَ  ق اَل  ِإنَّ عهللَاْي َك نَ َه اراا  « اْنِزْل فَاْج َدْح لَنَ ا » ُو ل اَّللَِّ َلْ  َأْم
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َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  ُثَّ « انْ  زْل فَاْج  َدْح لَنَ  ا » ق  ال   ُ  ْي َفَش  ِرَب رُو   ُل اَّللَّ  َِ قَ  اَل  فَ نَ   َزَل َفَج  َدَح 
وَأش اَر بِيَ ِدِه ِقبَ َل اَِْش ِرِ . متف ٌق « َأقْ َبَل ِمْن هُهَنا  فَ َق ْد َأْفطَ َر الَص ائُي ِإذا رَأَُْ ُتُي الهللاَّْيَل َقْد » قاَل  
 عهللاي .

ََِّ َُق نِاِء.« اْجَدْح » ق ل    هللِاِخ ال ِْ   ليي ُثَّ دال ُث حاء مهمهللاتني  َأي  ا
رازى سودَى ذ هةردوويان  ، عةبدول يَى كورَى ئةبى ئةوفاىو ذ ئةبى ئيلاهيمى

ضويس، و ئةو يَى ب رؤذى بوو، و دةمَى  ()طوى: ئةم دطةل ثَيغةمبةرَى سودَى  بيت
بةو مةة    (سةةويقىَ ثةليكَي ) َى سواركةسان: يا بَيظان وةرة  كرؤذ ئاظا بووى طوتة هندة

ضَيكة )سةويق: طةمنة يان جهة ث تى كةالندنَى هةظري دكةن و جار دطةل ئاظَى تَيكةل 
 ئةطةرل هنطظينى و دوونى( طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَي، دكةن و جار دوونى و جار دطة

َى سةويقَى بو مة ضَيكة، طوى: سوارتو طريؤ بباى دا باش مةغرةب ل تة ببا؟ طوى: وةرة 
و سةويق  سوارَى سةويقَى بو مة ضَيكة، طوى: هاتة سوارماى، طوى: وةرة يا هَي تا رؤذا 

هةوة ديت شةةظ ل   ئةطةرثاشى طوى:  سوارظة ()بو وان ضَيكر، ثَيغةمبةرَى سودَى 
د  ئةانكو كرة راستا رؤذهةالتَي. ) ني انظَيرَى هاى، ب راستى رؤذييا رؤذيطرى كةفت و 

 دةمةيَ ديتنا شةريعةتيدا ئةو يَى بةَى رؤذييةة ض ت ةتةكَى خبةوى يةان نةةسوى ضةونكى        
 رؤذييَى ب دومياهى هاى(.

1238-  ِّ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  َوَعْن َوهللْاَماَن بِن َعامر البَُِِّّّ الصََّحايبِّ َرِيَي اَّللَّ َعْنُ   عن النَُِّّّ 
ْ جَي ْد  فَ هللْايُ ْفِط ْر عهللا   َم اٍء فَِإنَّ   َطُه  ٌر »وَوهللاَّي قَاَل   َْ ْ ٍر  فَ ِإْن  َْ «. ِإَذا َأْفَطَر َأَح دُُكْي  فَ هللْايُ ْفِط ْر َعهللا   

ٌََن ّحيٌح.  رَواُه أَب  َداوَد  والرتمذي وقاَل  حدٌُ  َح
 ()ذ ثَيغةمبةةرى   ()و ذ سةملانَى كورَى عامرَى زةببةى يةَى سةةحابى    

ضةو قةسة     ئةطةةر ئَيكَيى ذ هةوة فتارة كر ب  فتةارَى ب قةسةثَى بكةةى،     ئةطةرطوى: 
 نةدينت، ب  فتارَى ب ئاظَى بكةى، ب راستى ئةو يا ثاقذكةرة.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُُ ْفِطُر قَ ْبَل َوَعْن أََنٍه َرِيَي اَّللَّ َعْنُ   قاَل  كاَن  -1239 َرُو ُل اَّللَِّ 
ََ اٍو ِم ْن م اءٍ  ا َح ََ ريْاٌو َح ْ َتُِّْن ُرطََباٌو فَ ُتَمريْاٌو  فِإْن ْْ َتُِّْن ُْ َْ  َأْن َُُصهللاَِّي َعهللا  ُرطََباٍو  فَِإْن 

 رواه أب  داود  والرتمذي وقال  حدٌُ  حٌَن.
بةرى نظَيذَى بكةى فتارة  ()ةرَى سودَى طوى: ثَيغةمب ()و ذ ئةنةسى 

 ئةطةةر روتةب نةبان ل سةر ضةند قةسةثةكان، و   ئةطةرل سةر ضةند روتةبان دكر، و 
 ن.سوارقةس  نةبان ضةند فِر ذ ئاظَى ظةد
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 عَنِ املُخَالفَاتِ واملُشَاتَمَةِ وَنَحْوهَا بابُ أمرِ الصَّائمِ حبِْفظِ لسانِهِ وَجَوَارِحِهِ -223
بابةتىَ فةرمانكرنا رؤذيطرى ب ثاراستنا ئةزمانىَ خؤ و ئةنداميَت لةشىَ خؤ ذ بىَ 

 ا و خةبةر طؤتنان و ييَت وةكى وانئةمريي
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -1240 ِإذا  » عْن َأيب ُهَرَُرَة ريَي اَّللَّ عنُ  قاَل  قاَل رو  ُل اَّللَّ 

َّ ْ ِم َأح دُِكْي  فَ ال ُ َ  « ْرفُ ْ  َوال َُْص َخْب  فَ ِإْن َو ابَُّ  َأَح ٌد  َأْو قاتَ هللاَ ُ   فَ هللْايَ ُق ْل  ِإِنِِّ ّ ائيٌ َكاَن َُ  ْ ُم 
 متفٌق عهللاي . 

ئَيك ذ  ئةطةرطوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 
غَى نةكةةى و ئةطةةر   هةوة يَى ب رؤذى بيت، ب  ئاسفتنَيت كرَيت نةبَيذيت و قةةرةبال 

 سةبةر طوتنَى يان شةِرَى وى كر ب  بَيذتَي: ئةز يَى ب رؤذمية. ئَيكى
َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -1241 ْ َُدْع قَ ْ َل الزصوِر والعَمَل ِبِ  » وعنُ  قال  قال النُّص  َْ َمْن 

 رواه البخاري. « فهللَاْيَه َّللَِّ َحاجٌة ا َأْن َُدََع َطعاَمُ  وَشَرابُ  
طةةوى: هةركةسةةَى طوتنةةا درةو و كةةارثَيكرنَى   () ثَيغةمبةةةرىو ذ وى، طةةوى: 

 نا سو بهَيليت.سوارنا سو و ظةسوارنةهَيليت سودَى منةى ب وى نينة ئةو 
 

 سائل من الصومباب يف مَ -224
 رؤذييَذ  هندةك ثرسانبابةتىَ 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق اَل   -1242 رَة َريَي اَّللَّ َعْنُ   َعن النُِّّ  َِ َي » َعْن َأيب ُهُر ِإذا َن
َا َأْطَعَمُ  اَّللَّ َوَوَقاُه  َّْ َمُ   فَِإَّنَّ  متفٌق عهللاي . « َأَحدُُكي  فََأَكَل َأْو َشِرَب  فَ هللْايِتيَّ 

ذبريكر  ذ هةوة ىئَيك ئةطةرطوى:  () طوى: ثَيغةمبةرى ()ذ ئةبى هورةيرة 
 ن دايَي.سوارن و ظةسوارراستى ئةو سودَى  ، ب  رؤذيا سو متامكةى، بسواريان ظة سوار

ِْ   رِبِْن َع   ِن  -1243 َّ   رِبَة َرِي   َي اَّللَّ َعْن   ُ   ق   اَل  قهللا   ُ   اي رو    ل اَّللَّ َأ وع   ن َلِق   يِخ ب   ِن 
هللاِّْل » اْلُ ي ِء   قال   َِ َّ ائماا َأْوِبِغ اْل ُي َء  َو َّاِبِن  َوَنَلْغ ا االْوِتْنَشاِ   ِإالَّ َأْن تُِّ َن  ََ بَ نْي ا

 رواه أب  داود   والرتمذي وقال  حدٌُ  حٌَن ّحيٌح. « 
طوى: مس طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى بةو   ()و ذ لةقيتَى كورَى سةبريةى 

مس بةحسَى دةستنظَيذَى بكة؟ طوى: دةستنظَيذَى راست و دورست ب و، و تلَيت سو بكة 
 دفنَيت سو وةردة ذبلى كو تو يَى ب رؤذى بى. دناظَيكدا، و زَيدة ئاظَى د

َّهللاِّ  عُ  -1244  َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُْدرُِكُ  وعْن عائشَة ريي اَّللَّ َعْنها  قاَلْ   كاَن رُو ُل اَّللَِّ 
ُل وَُُص ُم. متفٌق عهللاي .  َِ  الَفْجُر َوُهَ  ُجُنٌب ِمْن َأْههللِاِ   ُثَّ َُ ْغَت

ََ دبوو و  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ عائي ايَى  نظَيذا سثَيدَى 
 ئةو ذ ماال سو يَى ب جةنابةى بوو، ثاشى سةرَى سو دشوي ت و رؤذى دطرى.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   -1245 ُهما  قَالََتا  كاَن رو ُل اَّللَِّ  وعْن عائشَة وُأمِّ َوهللَاَمَة  َريَي اَّللَّ عن ْ
 متفٌق عهللايِ . « وَوهللاَّي ُُْصِبح ُجُنباا ِمْن َغرْيِ ُحهللْاٍي  ُثَّ ُُص ُم 
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طوتس: سةثَيدة ل   رازى بيتو ذ عائي ايَى و ئوم سةلةمةى، سودَى ذ هةردوويان 
 ئةو يَى ب جةنابةى نة ذ سةونَى ثاشى رؤذى دطرى.و بوو د ()مبةرَى سودَى ثَيغة

 
 باب بيان فضل صوم املُحَرَّم وشعبان واألشهر احلُرمُ -225

 بابةتىَ خيَرا رؤذيا موحةررةمىَ و شةعبانىَ و هةيظيَت ب ريَز و روميةت

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -1246 » َع  ْن َأيب ُهُر  َرَة ري  َي اَّللَّ َعْن  ُ   قَ  اَل  قَ  اَل َرُو   ُل اَّللَّ 
َّ  الُة الهللاَّْي  ِل  رواه « َأْفَب ُل الصِّ  َياِم بْع َد َرمَب  اَن  َش ْهُر اَّللَِّ احمل  رَُّم  َوَأْفَب  ُل الصَّ الِة بَ ْع  د الَفرَُِب ِة  

 مَهللاٌي. 
رؤذى  سَيرتريسب طوى:  () طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى () و ذ ئةبى هورةيرة
يا فةرز يا  سَيرتريس نظَيذ ث تىب و ، هةيظا سودَيية يا موحةررةمَيث تى هةيظا رةمةزانَى 

 شةظَيية.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َُُص  م  -1247 َُُِّ ِن الن ُّص   ْ َْ َها  قاَلْ    وَعْن عائشَة َرِيَي اَّللَّ َعن ْ

 ِمْن َشْهٍر َأْكثَ َر ِمْن َشْعَباَن  فَِإنَّ  كاَن َُُص م َشْعَباَن كهللاَّ . 
هةةةيظا  هنةةدىضةةو هةةةيظان  () طةةوى: ثَيغةمبةةةرى ()و ذ عائي ةةايَى 

 شةعبانَى ثرت ب رؤذى نةدبوو، ب راست وى شةعبان هةمى دطرى.
  وا رواُة  َكاَن َُُص ُم َشْعَباَن ِإالَّ َقهللِايالا. متفٌق عهللاي .

 : شةعبان هةمى دطرى كَيمةك نةبيت.ظةطَيرةكَيداو د 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -1248 ِْيَبَة الَباِههللِايَِّة َعْن أَبِيَها َأْو عمِِّها  أَنَُّ  أَت  َرو َل اَّللَّ  وعن 

ْو َحالُ  َوَهي ْ َ ُت   فَ َقاَل  اي َرُو َل اَّللَِّ َأَما تْع رُِفِِن   قَ الَ  َوَم ْن »  ُثَّ انطهللََاَق فََأاَتُه بعَد َوَنة  َوَقد تَ َغريَّ
ََوَِّل. قَاَل  « نَ    أَ  َِ الَباِههللِايص الذي ِج تك عاَم ا ََ َن اَِي  ِة   » قَاَل  َأ َفَما َغي ََّرَك  وَقْد ُكنَ  َح

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  «  ْبَ  » قَاَل  ما َأكهللاُ  طعاماا منذ فَارقْ ُتَك ِإالَّ بهللَاْيٍل. فَ َقال َرُو ُل اَّللَِّ  َع ذِّ
َََك   » ق ال  زِْدن  ي  ف ِإنَّ يب ق  َّةا  قَ اَل  « ُّْي َشهَر الصَّرِب  ُو ماا ِمْن ك لِّ َش هر » اَل  ُثَّ قَ « نَف

ٍم » قال  زِْدِن  قال  « ُّْي َُ منْيِ  ُّ ْي « ُّْي ثالثََة َأايَّ ُّ ْي ِم َن اْلُ ُرِم َواتْ  ُرْك   ق اَل  زِْدِن. ق ال  
ُّ  ْي ِم  َن اْل  ُرِم َواتْ   ُركُ  َّ  اِبِعِ  ال  ثَّالِث َفَب  مََّها  ُثَّ َأْرَو  هللَاَها. رواه أب    «  ِم  َن اْل  ُرم َوات  ُرْك   وق  اَل وَِ

 َرمباُن. «  شهُر الصَّرِب » داود. و 
و ذ موجيبةتا باهلى ذ بابَى سو يةان ذ مةامَى سةو، ئةةو هاتةة دةس ثَيغةمبةةرَى       

ثاشى ضةو و ث ةتى سةالةكا دى هاتةة دةفظةة و سةةر و بةةرَى وى هةاتبوو          ()سودَى 
ريس، طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَي، ما تو مس نانياسى؟ طوى: ما تو كى؟ طوى: ئةةز  طوهو

باهليمة يَى ساال دى هاتيمة دةس تة، طوى: و ض تو طوهارتى، سةر و بةرَى تة يَى بةاش  
مةةس تةةو هةةَي ى ب شةةةظ نةةةبيت،    دةمةةَييةةة ئةظةةة ل سوارن نةسةةواربةةوو؟ طةةوى: مةةس  
ئيزا داى، ثاشى طوى: هةيظا رةمةزانَى بطرة و سو يا طوى: تة  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

رؤذةكَى ذ هةر هةيظةكَي، طوى: بو مس زَيدةكة، ب راستى مس شيان يا هةى، طوى: دوو 
رؤذيان ذ هةر هةيظةكَى بطرة، طوى: بو مس زَيدةكة، طوى: سَى رؤذان ب رؤذيبة، طوى: 

ةررةم: رةجةةب و  بو مس زَيدةكة، طوى: ذ هةةيظَيت ب رَيةز و روميةةى )هةةيظَيت موحة     
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زيلقةعدة و زيلحيؤة و موحةررةم( ب رؤذيبة، و بهَيلة، ذ هةيظَيت ب رَيز و روميةى ب 
رؤذيبة و بهَيلة، ذ هةيظَيت ب رَيز و روميةى ب رؤذيبةة و بهَيلةة. و ب سةَى تلَيةت سةو      

هةر هةيظَى سَى رؤذان بطرة، يان سَى رؤذان ذ ظان  ئانكوطوى، تلَيت سو طرتس و ظةكرن )
 هةيظان بطرة و ثاشى سَييان خبو و ثاشى سَى يَيت دى ذَى بطرة و هوسا سَى ب سَي(.

 
 باب فضل الصوم وغريه يف العشر األوَّل من ذي احلجة -226

 بابةتىَ خيَرا رؤذيىَ و غةيرى وىَ د دةهكاندا

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -1249 ُهَما  قاَل  قاَل رُو ُل اَّللَِّ  » عن ابِن عبَّاٍس َريَي اَّللَّ َعن ْ
ِم  ََايَّ ُع ِن  َأايَم العش ِر  ق ال ا  اي رو  ل « ما ِمْن َأايٍم الَعَمُل الصَّاحلُ ِفيها َأَحبص ِإَل اَّللَِّ ِمْن هِذِه ا

ِ   َوَماِلِ  فَ هللَاي » اَّللَِّ   قاَل  اَّللَِّ َوال اْليهاد ا وِبيِل  َِ َِرَد بِنَ ْف وال اْليهاد ا وِبيِل اَّللَِّ  ِإالَّ رَُجٌل 
 رواه البخاريص. « َُرِجْن مْن ذلك ِبَشيٍء 

 () سودَى طوى: ثَيغةمبةرَى رازى بيتذ ئينب عةبباسى، سودَى ذ هةردوويان 
 ئانكوتظيرت نينة ، سوشدةس سودَى ل طوى: ض رؤذان كارَى سَيرَى تَيدا وةكى ظان رؤذان 

ذ دةهكان، طوتس: يا ثَيغةمبةرَى سودَى سو جيهادا د رَيكا سودَيدا ذى؟ طوى: سو جيهادا 
ََ د رَيكا سودَيدا ذى، زةالمةك  سوظةة دةركةةظيت، و ب ضةو ذ ظانظةة      نةبيت ب سو و مةا

 نةزظِريت.
 

 باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء -227
 بابةتىَ خيَرا رؤذيا عةرةفىَ و دةهينىَ و نةهيينَ

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  َع ْن  -1250 عْن َأيب قَتادَة رِيي اَّللَّ َعْنُ   قاَل  وِ ل رو  ُل اَّللَِّ 
َنَة اَِاِييَة َوالَباِقَيَة » َّْ ِم ُْ ِم َعَرَفَة   قال   ََّ  رواه مَهللاٌي. « ُِّفُِِّر ال

ذ  (): ثسةةيار ذ ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى دبَيةةذيت ()و ذ ئةةةبى قةتادةتةةة 
 عةرةفَى هاتة كرن، طوى: طونةهَيت ساال بورى و يا نةهاتى ذَى دبةى. طرتنا رؤذارؤذ

َّاَم ُ ْ َم  -1251 َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  وعْن ابِن عباٍس ريَي اَّللَّ عنهما  َأنَّ َرو ل اَّللَِّ 
 عاش راَء  وَأَمَر ِبِصَياِمِ . متفٌق عهللاي .

 ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  رازى بيتيان ذ ئينب عةبباسى، سودَى ذ هةردوو
ب  فةةةرمانطةةرى و دعاشةةورايَي، رؤذا دةهةةَى ذ موحةةةررةمَي(   ئةةانكورؤذيةةا دةهينةةَى ) 
 كر.درؤذيطرتنا وَى 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ُو  ِ َل َع  ْن  -1252 وع  ْن َأيب قَ تَ  ادَة ري  َي اَّللَّ َعْن  ُ   َأنَّ رو   َل اَّللَِّ 

َياِم َُ ْ ِم عاُش راِء  فَ َقال   َنَة اَِاِيَيَة » ِّ ََّ هللِاٌي. « َُُِّفُِِّر ال َْ  رواه ُم
 ذ رؤذيةا  ()طوى: ثسيار ذ ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى قةتادةتة 

 دةهينَى )دةهى موحةررةمَي( هاتة كرن، طوى: طونةهَيت ساال بورى ذَى دبةى.
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َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -1253 ُهَما  قَاَل  ق اَل رُو  ل اَّللَِّ  وَعِن ابِن َعبَّاٍس َرِيَي اَّللَّ عن ْ
ُّ َمنَّ التَّاِوَن »  هللِاٌي.« لَِ ْن بَِقيُ  ِإَل قَاِبٍل َ َْ  رواُه ُم

طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     رازى بيةت و ذ ئينب عةبباسى، سودَى ذ هةةردوويان  
()  :رؤذا نةةةهى  ئةةانكو، دَى يةةا نةةةهَى ) ة سةةاخَيةةت مامةة هئةةةز سةةاال ب  ئةطةةةرطةةوى

 موحةررةمَي( ب رؤذى م.
 

 باب استحباب صوم ستة من أيام من شوال -228
 بابةتىَ باشدانانا رؤذيطرتنا شةش رؤذان ذ شةواليَ

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي قَ اَل   -1254 َم ْن » َعْن َأيب أَُ ِب رِيَي اَّللَّ َعْن ُ   َأنَّ رو  ل اَّللَِّ 
هللِاٌي. « َّاَم َرَمباَن ُثَّ أَتَ بَ َعُ  ِوت ا ِمْن َش َّاٍل كاَن كِصَياِم الدَّْهِر  َْ  رواُه ُم

طةةوى: هةركةسةةَى  () ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى طةةوى، ()و ذ ئةةةبى ئةةةيوبى 
ََ بدةتة دطةل هةروةكى هةمى دةمى يَى ب  رةمةزانَى بطريت ثاشى شةش رؤذان ذ شةوا

 .[ئانكو هةروةكى ئةو ذيَي سو هةميَي يَي ب رؤذى]رؤذى
 

 باب استحباب صوم االثنني واخلميس -229
 بابةتىَ باشدانانا رؤذيطرتنا دووشةمبىَ و ثيَنج شةميبَ

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ُو  ِ َل َع  ْن  -1255 ع  ن َأيب قَ تَ  اَدَة َرِي  َي اَّللَّ عْن  ُ   َأنَّ رو   َل اَّللَِّ 
 رواه مَهللاٌي. « ذلَك َُ ْ ٌم ُوِلْدُو ِفيِ   َوَُ ْ ٌم بُِعْثُ   َأْو أُنِزَل عهللايَّ ِفيِ  » َّْ ِم َُ ْ ِم االثْ نَ نْيِ فقاَل  

طوى: ثسيار ذ رؤذيطرتنا دووشةمبَى ذ ثَيغةمبةةرَى   ()ذ ئةبى قةتادةتة 
هاتةكرن، طوى: ئةو رؤذةكة ئةز يَى تَيدا بوويم و رؤذةكةة تَيةدا هاتيمةة     ()سودَى 
، [وةحيا بو مس تَيدا هاتى و ئةز ب ثَيغةمبةراتيَي تَيدا هاتيمة هنةارتس ئانكو ] هنارتس

 َي.سواريان وةحى بو مس تَيدا هاتية 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  اَل   -1256 ْ   َرَة َرِي  َي اَّللَّ عن     َع  ْن رو   ِل اَّللَِّ  » وَع  ْن َأيب ُهُر

َّائٌي   َِ َِ َعمهللاي َوَأ ََْعَماُل ُْ َم االثَننْي واْلَميِه  فَُأِحبص َأْن ُُ ْعَر ُِ ا َرواُه الرِتِْم ِذيص وق اَل  « تُ ْعَر
ٌََن  ورواُه ُمَهللاٌي بغريِ    ِذكِر الصَّْ م. حدٌُ  َح
طوى: كار و كريار  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 

 )ذ اليَى ملياكةتَيت زَيرةظانظة( بو سودَى دهَينة طوتس و ثَينج شةمبَى رؤذا دووشةمبَى
 َيتة طوتس و ئةز يَى ب رؤذى.ه)و سودَى ضَيرت دزانيت( و ئةز حةز دكةم كارَى مس ب

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي  -1257 َه   ا  قَالَ   ْ   ك   اَن رو    ُل اَّللَِّ  َوَع   ْن عائش   َة َرِي   َي اَّللَّ َعن ْ
َّْ َم االثْ نَ نْيِ َواْلَِميِه. رواه الرتمذيص وقاَل  حدٌُ  حٌَن.   َُ َتَحرَّى 

ل سةةةر رؤذيطرتنةةا  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى   ()و ذ عائي ةةايَى 
 و ثَينج شةمبان يَى ه يار بوو. دووشةمب
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 وم ثالثة أيام من كل شهرباب استحباب صَ -230
 بابةتىَ باشدانانا رؤذيطرتنا سىَ رؤذان ذ هةمى هةيظان

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -1258 َّ  اِن ِهللِايهللا  ي  وع  ن َأيب ُهُر  رَة رِي  َي اَّللَّ َعْن  ُ   ق  ال  َأْو
مٍ  َم. متفٌق عهللاي .  بَثالٍث  َّياِم َثالثََة َأايَّ  ِمن كلِّ َشهٍر  َورَكَعيَت الُبح   وَأن ُأوتِر قَ ْبَل َأْن أَِ

ََ مس ()و ذ ئةبى هورةيرة  ل مس ب سَى ت تان شريةى  () طوى: هةظا
َيت تَي ةتةطةهَى و ئةةز   ركاعةةت كر: ب رؤذيطرتنا سَى رؤذان ذ هةمى هةيظان و ب دوو 

 ويرتَى بكةم بةرى بنظم.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  وَع  نْ  -1259 َّ  اِن َحِبي  ُّ  َأيب ال  َدْرَداِء َرِي  َي اَّللَّ عن  ُ   ق  اَل  َأْو

م َح َّت  َِ َّ الِة الب َح   َووَِْن ال َأ ٍم ِم ن ُك لِّ َش ْهر  َو بِثالث َلْن َأَدعُهنَّ ما ِعْشُ   بِصياِم َثالثَة َأايَّ
 ُأوتِر. رواُه مَهللاٌي.

ل ب سَى ت تان شريةى  ()تظيَى مس سوشطوى:  ()و ذ ئةبى دةردائى 
: ب رؤذيطرتنا سةَى رؤذان ذ هةةمى هةةيظان، و ب دوو    هندى يَي ساسبم ناهَيلم مس كر
 َيت تَي تةطةهَى و ئةز نةنظم هةتا ويرتَى نةكةم.ركاعةت

 َوَع  ْن عب  ِد اَّللَِّ ب  ِن َعْم  ِرو ب  ِن الع  اِا َري  ي اَّللَّ عنُهم  ا  ق  اَل  ق  اَل رو   ُل اَّللَِّ  -1260
ٍم مْن كلِّ َشهٍر ّْ ُم الدْهِر ُكهللاُِّ  » َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي    متفٌق عهللاي . «. ّْ ُم ثالثَِة َأايَّ

سودَى ذ هةردوويان رازى بيت طوى:  ول يَى كورَى عةمرَى كورَى عاسىو ذ عةبد
طوى: رؤذيطرتنا سَى رؤذان ذ هةمى هةيظان، رؤذيطرتنا هةمى  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

هةر ئَيك ب دةهانة سَى رؤذ دبنة سيه رؤذ و بةردةوامي ل سةر هةروةكى سالَي ]دةميية
 .[هةميَي ب رؤذى
َّ هللاِّ  -1261 َه ا  َأك اَن َرُو  ُل اَّللَِّ  ا َوأََلْ  عائش َة ري َي اَّللَّ َعن ْ  وعْن ُمعاذَة الَعَدِوَِّة َأ َّ

مٍ عُ َعهللَاْي ِ  وَو  هللاَّي ُص   ُم    قَالَ     نَ َع ْي. فَ ُقهللْا  ُ   م  ْن َأيِّ الشَّ  ْهر َك  اَن َُُص   ُم    ِم  ن ُك لِّ َش  هٍر ثالث  َة َأايَّ
َُُِّن ُُ َباِل ِمْن َأيِّ الشَّْهِر َُُص ُم. رواُه مَهللاٌي.   ْ َْ  قَاَلْ   

طةةةوى: ئةةةةرَى  ()وَى ثسةةةيار ذ عائي ةةةايَى كةةةر  و ذ موعازةيةةةا عةةةةدةوى
سَى رؤذى دطرتس ذ هةمى هةيظان؟ طوى: بةلَي، مس طةوى: ذ   ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

 كا ذ كريا هةيظَى يَى ب رؤذى بيت. سواركريا هةيظَى رؤذى دطرتس؟ طوى: سةم نة د
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّ  -1262 ِإذا » ي  وعْن َأيب َذرٍِّ َرِيَي اَّللَّ عنُ   قَاَل  ق اَل رو  ُل اَّللَِّ 

رواه الرتِم ذيص وق ال  « ُّْمَ  ِمَن الشَّْهِر َثالاا  َفُصْي َثالَث َعْش َرَة  َوَأْرب َن َعْش َرَة  ومَخْ َه َعْش َرَة 
 حدٌُ  حٌَن. 

تةة سةَى    ئةطةرطوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى زةِرى 
 رؤذى ذ هةيظَى طرتس رؤذا سَيزدَى و ضاردَى و ثازدَى ب رؤذى بة.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -1263 وع  ْن قت  اَدَة ب  ن ِمهللاَح  اَن َرِي  َي اَّللَّ َعْن  ُ   ق  ال  ك  اَن َرو   ُل اَّللَِّ 
ِم البيِض  َثالَث عْشَرَة  وَأْرَبَن َعْشَرَة  َومخَْ   َه َعْشَرَة. رواُه أَبُ  داوَد. وَوهللاَّي أْيُمُرَِ ِبِصَياِم َأايَّ
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 فةةرمانا  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ قةتادةيَى كورَى ملحانى 
 مة دكر ب رؤذيطرتنا رؤذَيت شةظَيت كةوضةران: رؤذا سَيزدَى و ضاردَى و ثازدَي.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ال  -1264 ُهَما  قال  كاَن رو ُل اَّللَِّ  وعْن ابِن عبَّاٍس َرِيَي اَّللَّ َعن ْ
ََائي ِنوناٍد َحٍَن.  َم الِبيِض ا َحَبٍر َوال َوَفٍر. رواُه الن  ُُ ْفِطُر َأايَّ

 سةودىَ  طةوى: ثَيغةمبةةرىَ   رازى بيةت و ذ ئينب عةبباسى، سودَى ذ هةةردوويان  
()  ( رؤذا سةةَيزدَى و ضةةاردَى و ثةةازدَى ذ هةةةيظَيت عةةةمسانى ) شةةةظَيت كةوضةةةرانرؤذَيةةت

 ن نة ل مال و نة ل وةغةرَي.سوارنةد
 

 عنده كل للمأكولآليؤكل عنده، ودعاء ا الذي ائماً وفضل الصائمر صَطَّفَ نْفضل مَباب  -231
يَتة دهو خيَرا رؤذيطرىَ خوارن ل دةف  ا وى يىَ فتارىَ بدةتة رؤذيطرةكىبابةتىَ خيَر

 خوارن و دوعا خورةى بؤ يىَ ل دةف دخؤت
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي ق اَل   -1265 » عْن زَُِد بِن ِالٍد اْلَُهِنِّ َريَي اَّللَّ َعْنُ  َعن النَُِّّّ 

ُقصُ  َّ  ائماا  ك  اَن لَ  ُ  ِمثْ  ُل َأْج  رِِه َغي ْ  َر أَنَّ  ُ  ال َُ   ن ْ رواه الرتم  ذي «. ِم  ْن أْج  ر الصَّ  ائِي ش  يٍء  َم  ْن َفطَّ  َر 
 وقاَل  حدٌُ  حٌَن ّحيٌح. 

طةةوى:  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرى  () جوهةةةنىو ذ زةيةةدَى كةةورَى سالةةدَى 
، هندى سَيرا وى بو ويية بَيى كو ت ةتةك ذ سَيةرا   هةركةسَى فتارَى بدةتة رؤذيطرةكي

 رؤذيطرى كَيم ببيت.
َِ َل وَعْن ُأمِّ عَمارََة  -1266 َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي د اََْنصاِرَِّة َرِيَي اَّللَّ َعْنها  َأنَّ الن َُّّ 

َمْ  ِإلَْيِ  َطَعاماا  َفقاَل   َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  « ُكهللِاي » َعهللَاْيها  فقدَّ َفقاَل   ِإِنِِّ ّائمٌة  فقاَل رو ُل اَّللَِّ 
َِ » وَو   هللاَّي   َح   َّتَّ » َوُرمبَّ   ا ق   ال  « الِئَِّ   ُة ِإذا ُأكِ   َل ِعْن   َدُه ح   َّتَّ َُ ْفَرغُ    ا ِإنَّ الصَّ   ائَي ُتص   هللاِّي َعهللَاْي   ِ  ا

 رواُه الرتمذيص وقال  حدٌُ  حٌَن. « ُع اَُْشب َ 
هاتةة   ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()و ذ ئوم عومارة يةا ئةنسةارى   

طةوتَي: خبةو، )ئةوم عومةارة(      ())ثَيغةمبةرى  نةك بو ثَي كَيش كرسواردةس، و وَى 
 ئةطةةر طةوى: ب راسةتى رؤذيطةر     طوى: ئةز يا ب رؤذمية، ئينا ثَيغةمبةرَى سةودَى  

ب دوميةاهيم  ن ملياكةى دوعا طونةه ذَيلنَى بةو دكةةن هةةتا    سوارن ل دةس هاتة سوار
 : هةتا تَير دبس.ظةطَيرةكَيدا، و د دهَيس

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َج  اَء ِإَل َو  ْعِد بْ  ِن  وَع  ْن أَن  ٍه َري  َي اَّللَّ عن  ُ   َأنَّ  -1267 الن  َُّّ 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   َأْفطَ  َر » ُعبَ  اَدَة َري  ي اَّللَّ عن  ُ   َفَج  اَء ِبُْب  ٍز َوزَُْ  ٍ   فََأَك  َل  ُثَّ ق  اَل الن  ُّص 

َّ   هللاَّْ  َعهللاَ   يْ  رواُه أب     داود ِنو   ناٍد «.ُُِّي اِالِئَِّ   ُة ِعن   دُكْي الصَّ   ائم َن  وَأَك   َل َطَع   اَمُِّْي اََبْ    َراُر َو
  ّحيٍح.

سةعدَى كورَى عوبادةى  ( هاتة دةس)ثَيغةمبةر طوى:  ()و ذ ئةنةسى 
()  نان و زةيت بو ثَيغةمبةرى وى()  ن ثاشى ثَيغةمبةرى سوارئينان() 
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نَى ددةتة رؤذيطران و ضاك و سوثارَيزكار سوارطوى: سودَى سَيرا وى بدةتة هةوة يَى 
 نا هةوة خبون و ملياكةى بو هةوة دوعا طونةه ذَيلنَى بكةن.سوار

 كتاب االعتكاف 
)خؤ ظاالكرن ل مزطةفيَت بؤ ثةرستنَى( كايَفيكتَيبا ئيعت - 10  

 االعتكاف باب فضل -232
 بابةتىَ خيَرا ئيعتكايفَ

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ع  ِن اب  ِن ُعَم  َر َرِي  ي اَّللَّ  -1268 ُهم  ا  ق  اَل  ك  اَن رو   ُل اَّللَِّ  َعن ْ
َر ِمْن َرَمَباَن. متفٌق عهللاي . ِِ َََوا  َُعَتُِِّ  الَعْشَر ا

طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     رازى بيةت و ذ ئينب عومةرى، سةودَى ذ هةةردوويان   
()  ل مزطةفيَت دما ساخ دكرنب ثةرستيَن دةهَيت دومياهيكَى ذ رةمةزانَى. 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي كاَن َُ ْعَتُِِّ  الَعْشَر  -1269 وعْن عائشَة َرِيَي اَّللَّ عْنها  َأنَّ النََُّّّ 
َر ِمْن َرَمباَن  َحَّتَّ تَ َ فَّاُه اَّللَّ تعاَل  ُثَّ اْعَتََِّ  َأزواُجُ  ِمْن بْعِدِه. متفٌق عهللاي .  ِِ َََوا  ا

دةه رؤذَيةةت دوميةةاهيكَى ذ د () طةةوى: ثَيغةمبةةةرى ()و ذ عائي ةةايَى 
سةةاخ دكةةرن هةةةتا مةةرى، ثاشةةى ث ةةتى وى و  ل مزطةةةفيَت بةةو ثةرسةةتيَن دمةةارةمةةةزانَى 

 كرن.د ساخسو بو ثةرستيَن د واندا ظاالدكرن و دكابانيَيت وى 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َُ ْعَتِِّ ُ   -1270 رَة  ريي اَّللَّ عنُ   قاَل  ك اَن الن ُّص  وَعْن أيب ُهُر

ٍم  فَ هللَاماا َكاَن الَعاُم الَِّذي قُ باَض ِفيِ  اْعَتََِّ  ِعشرَُِن َُ ْ ماا. رواه البخاريص.   ا ُكلِّ َرَمَباَن َعَشرَة أايَّ
هةمى رةمةةزانان   ()مبةرَى سودَى طوى: ثَيغة ()و ذ ئةبى هورةيرة 

ََ دةمَى بوويةة ئةةو   ثةرستنَى دمادةه رؤذان ذَى ئيعتكاس دكر )ما ل مزطةفتَى بو  ( بة
 كاس كر.يساال تَيدا ضوية بةر دلوظانيا سودَى بيست رؤذان ئيعت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 504  طا كيَرهاتى و راستكارانميَر
 

 كتاب احلج
 كتَيبا حةجَي - 11

 
 وفضله  احلج باب وجوب -233

 و خيَرا ويَا حةجىَ بابةتىَ فةرز
ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  چ  قال ع تعاَل   

ئةىامةةدانا و سةةودَى ل سةةر سةةةلكى هةيةة،    . ( 97)آل عم ران  م ن ارُ ةچۈ  ٴۇ       
بةو   ]و ثَى ضَى ببيةت( قةسةت بكةةتَى    ئانكوهةضيَى ب َيت )حةجَي ل مزطةفتا حةرام 

باوةرييَى ب سةودَى   ]ببيت  [ذى  ]، و هةضيَى طاور [جهئينانا كار و كريارَيت حةجَى 
 ، ظَيؤا ب راستى سودَى ثاكى )منةى( ب سةلكى هةمييَى نينة.[نةئينيت 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  قَ  ال   -1271 ُهَم  ا  أنَّ َرُو   َل اَّللَِّ  َوَع  ِن اب  ن ُعم  َر  ري  ي اَّللَّ َعن ْ
اإلْو  الُم َعهللاَ    مَخْ  ٍه  َش  هاَدِة َأْن ال إل    إال اَّللَّ وَأنَّ ُُمَمَّ  داا رو   ُل اَّللَِّ  وإقَ  اِم الصَّ  الِة وِإُتَ  اِء  بُ  ِِنَ 

َّْ ِم َرَمَباَن  ِِّ البْيِ   و  متفٌق عهللايِ .« الزََّكاِة  وَح
طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     رازى بيةت و ذ ئينب عومةرى، سةودَى ذ هةةردوويان   

()  :دةيا ب سودَى كو ب نج شةنطستان ياهاتية ئاظاكرن، شةهئيس م ل سةر ثَيطوى
راستى ضو سةودا و ثةرسةتى يَيةت راسةت و دورسةت نيةنس سةودَى نةةبيت و ب راسةتى          
موحةممةد ثَيغةمبةر و قاسدَى سودَيية، و كرنا نظَيذان ب رةنطَى ثَيدظى و بةردةوام، و 

 رةمةزانَي.دانا زةكاتَي، و ضونا حةجَي، و رؤذيطرتنا 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -1272 طَبَ نَ ا رو  ُل اَّللَّ  َِ وعْن أيب ُهَرُْرَة  ريي اَّللَّ عنُ   قاَل  

َِّ فُحجص ا »فَ َقاَل   َِ َعهللَاْيُُِّي اَْل فَقاَل رُجٌل  َأُكلَّ َعاٍم اي رو َل اَّللَِّ « اَي أَُ صَها النَّاُس إنَّ اَّللَّ َقْد َفر
َََِّ   حَ  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي    َف ا َثالاا. فَ َقال َرُو ُل اَّللِّ  َِ لَ ْ  قُ هللْا ُ  نَ َع ْي َل َجب   َوَِ ا » َّتَّ قَا

ِْ ِتالِفِهي » ُثَّ ق ال  « او َْتَطْعُتْي  ِِْي  َوا هللَاُِّْي بَِّثْ  َرِة ُو َؤا َ ا َههللاَ َك م ْن ك اَن قَ  ب ْ َذُروِن م ا ت رْكُتُِّْي  فَإَّنَّ
رواُه «. فإذا َأَمْرُتُِّْي ِبَشيٍء فَْأت ا ِمْنُ  َم ا او تَطْعُتي  َوإذا نَ َهي ُتُِّي َع ن َش يٍء فَ دُع ُه  َعهللا  أَنِْبيائِهْي 

 مَهللاٌي.
سوتبة بو مة سواند : ()ثَيغةمبةرَى سودَى  طوى: ()ذ ئةبى هورةيرة 

و طوى: طةَ مرؤظان ب راستى سودَى حةجا ل سةر هةوة  فةرزكرى حؤَي بكةن، ئينا 
زةالمةكَى طوى: هةر سال يا ثَيغةمبةرَى سودَى؟ ثَيغةمبةةر بةَى دةنةط بةوو هةةتا سةَي       

ََ )جاران ثسيارا سو دوبارةكرى، ئينا ثَيغةمبةرَى سودَي  ( طوى: ئةطةر مس طوتبا بة
 مس بهَيلس هندى ئةز ضو ئةمر و نةهيانو هويس نة دشيان، ثاشى طوى:   فةرزبيتدا  

ل هةوة نةكةم، ب راستى يَيت بةرى هةوة طةلةك ثسياركرنا  )فةرمان و ثاشظةلَيدانان(
و  [وةكةةى ثسةةيارا وان بةةو ديتنةةا سةةودَى و دويفضةةونا وان بةةو ظةكوشةةتنا ضةةَيليَ       ]وان 
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مةةس  ئةطةةةرت وان ئةةةو برنةةة هي كةةَي، ظَيؤةةا    ذَيكؤودابوونةةا وان دطةةةل ثَيغةمبةةةريَ  
هةوة ذ ت تةكَى كر و هويس ذَى دانة ثاش سةو ذَى دويةر بةَيخس و سةو ذَى      ثاشظةلَيدانا

 بكةن.ذَي هةوة ب ت تةكَى كر هندى هويس دشَيس  فةرمانامس  ئةطةربدةنة ثاش، و 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -1273 إَي اٌن » َأيص الَعَم ِل َأفَب ُل   ق ال  َوعْنُ  قال  ُوِ َل النُّ 

ٌِ َم ربُورٌ » ماَذا   قَ ال   قيل  ُثَّ « اْلهاد ا َوِبيِل اَّللَِّ » قيل  ُثَّ ماَذا   قال  « ِنَّللَِّ وَرُو ِل ِ  « َح 
َّاِحُبُ  ِفيِ  مْعِصية.   متفٌق عهللايِ  . اِربُوُر ُهَ  الَِّذي ال َُ ْرَتُِِّب 

هاتة كرن كيذ كار و كريار ب قةدرتر و  () ثَيغةمبةرى، طوى: ثسيار ذ ذ وى
ضَيرتن؟ طوى: باوةرييا ب سودَى و ثَيغةمبةرَى وى، طوتس: ثاشى كيذ؟ طوى: جيهةادا د  
رَيكةةا سودَيةةدا، طةةوتس: ثاشةةى كيةةذ؟ طةةوى: حةةةجا راسةةت و دورسةةت يةةا ل دةس سةةودَى    

نَي وَى ضو طونةه و ئةو ئةو حةجة يا راست و دورست هاتيةكرن و سودا ] قةبويلكرى
 .[تَيدا نةكريس

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو   هللاَّي َُق    ُل   -1274 ْع   ُ  رُو    َل اَّللَِّ  َِّ فَ هللاَ   ي » َوَعْن  ُ  ق   اَل  عَِ م   ْن ح   
َُْق  رَجن َكَي ِم وَلدْتُ  ُأمصُ     متفٌق عهللاي .«. ُْرُفْ   َوَْ ُْف

دطوى: هةركةسَى حةجَى  ()و ذ وى، طوى: مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو 
تنَيةةت كرَيةةت و ب طونةةةه نةبَيةذيت و كريارَيةةت سةلةةةى نةكةةةى، دَى ذ  فو ئاسبكةةى،  

 ى.حةجا سو زظِريت هةروةكى ذ نوى ذ دايكا سو بوو
َّهللاِّ  ُع َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  ق اَل   -1275 الُعْم َرة إَل الُعْم رِة َكفَّ ارٌة ِ ا » وَعْنُ  َأنَّ رو َل اَّللَِّ 

ِص اِربُوُر لَيه لُ  جَزاٌء إالَّ اْلَنََّة بْينهُ    متفٌق عهللايِ .«. ما  واْل
طةوى: عةومرة بةو عةومرَى ذَيلنةة بةو        ()و ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سةودَى  

دورستى هاتيةكرن و سودَى ب و يا ئانكو) حةجا مةبروورطونةهَيت د ناظبةرا سودا و 
 ضو سةالى نينس بةحةشت نةبيت. (قةبويل كرى

َه  ا  قَالَ ْ   قُ هللْا ُ  اي َرُو   َل اَّللَّ  نَ رى اْله اد َأفَب  َل  -1276 َوَع ْن َعاِئَش َة  ري ي ع َعن ْ
ِ  مربُوٌر » العمِل  أَفال ُإاِهُد   فَ َقاَل     رواُه البخاريص.« لِِّْن َأفَبُل اْلهاد  َح

د طوى: مس طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى ئةم دبينني جيها ()و ذ عائي ايَى 
ََ    ب  سَيرتةريس و  ب سَيرتريس و باشرتيس كارة، ئةرَى ئةم جيهادَى نةكةةيس؟ طةوى: بةة

 .دورستى هاتييةكرن ة ياحةجئةو باشرتيس جيهاد 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  قَ  اَل   -1277 َه  ا أنَّ َرُو   َل اَّللَِّ  م  ا ِم  ْن َُ   ْ ٍم َأكثَ   َر ِم  ْن أْن » َوَعن ْ

 رواُه مَهللاٌي. «. ُْعِتَق اَّللَّ ِفيِ  عْبداا ِمَن النَّاِر ِمْن َُ ْ ِم َعَرَفَة 
 طوى: ضةو رؤذ نيةنس سةودَى تَيةدا ثةرت      ()و ذ وَي، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 

 .ئاطرى رزطار بكةى ذ رؤذا عةرةفَى بةندةيان ذ
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -1278 ُعمَرٌة » وعِن ابِن عباٍس  ريي اَّللَّ عنُهما  أنَّ النُّ 

  متفٌق عهللايِ .« ا رَمَباَن َتعِدُل َعْمَرةا َأْو َحجَّةا َمِعي 
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 ()طةوى: ثَيغةمبةةرى    رازى بيةت و ذ ئينب عةبباسةى، سةودَى ذ هةةردوويان    
 طوى: عومرةكا د رةمةزانَيدا بةرامبةرى عومرةيةكَيية يان حةجةكَيية دطةل مس.

ِِّ  َأْدرَكْ   -1279 َبَة اَّللَِّ عهللا  ِعَباِدِه ا اْل َوَعْنُ  أنَّ امَرَأةا قاَلْ   اي َرُو َل اَّللَِّ  إنَّ َفُر
ِص َعنُ    قال   أيب َشيخاا َكِبرياا  ال َُثُبُ  َعهللا  الرَّاِحهللَاةِ   متفٌق عهللايِ .«. نعي » َأفَْأُح

فةةرزا سةودَى ل سةةر     ()، طوى: ذنةكَى طوى: يا ثَيغةمبةةرَى سةودَى   و ذ وي
بوو سو ل  دانعومربةندةيَيت وى حةج ل سةر بابَى مس واجب بوو و ئةو ثريةمَيرةكَى 

 سةر حَي رتَى ناطريت، ئةز ثَي ظة حةجَى بكةم؟ طوى: بةلَي.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  فَ َقال   -1280 وعن لقايِخ بِن عامٍر  ريي اَّللَّ عنُ   أَنَُّ  أَت  النُّ 

َِّ  َوال الُعمَرَة  َوال الَظَعَن  قال   ٌْ َكبرٌي ال ََُتِطيٌن اْل َِّ َعْن أَبِيَك واْعتِم رْ » إنَّ أيب َشي رواُه «.ُح
 ح. أَب  داوَد  والرتمذيص وقال  حدٌُ  حٌَن ّحي

طوى:  ()كو ئةو هاتة دةس ثَيغةمبةرى  ()و ذ لةقيتَى كورَى عامرى 
، نةشَيت نة حةجَى بكةى، نةة عةومرَى و نةة    دانعومرةب راستى بابَى مس ثريةمَيرةكَى 

 ثَيش بابَى سوظة هةرة حةجَى و عومرَي.ذسةفةرَي، طوى: 
1281-  َِّ َّ هللاِّ  عُ وَعِن الَائِب ب ِن ُُز َد  ري ي اَّللَّ عن ُ   ق ال  ُح  يب َم َن رو  ِل اَّللَِّ 

َِ ابُن َوبِن ِوِننَي. رواه البخاريص.   َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  ا َحجِة الَ داِع  وَأ
 ()طوى: ئةز دطةل ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ سائيبَى كورَى يةزيدى 

 و ذييَى مس حةفت سال بوون. برمة حةجا سواترسواستنَى
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  َلِق  َي رَْكب  اا  -1282 ُهَم  ا  َأنَّ الن  ُّ  َوع  ِن اب  ِن عبَّ  اٍس  ري  ي اَّللَّ َعن ْ

« رو    ُل اَّللَِّ » قَ   اُل ا  اَِ   هللِاُم َن. قَ   اُل ا  م   ْن أَن   َ    قَ   اَل  « م   ِن الَق   ْ ُم   » ِنلرَّْوَح   اِء  فَ َق   اَل  
َِّبياا فَ َقالْ  أ ِ    قَاَل  فَ َرفَ َعِ  اْمَرَأٌة   رواُه ُمَهللاٌي. « نَ َعْي ولِك َأجٌر » َِذا ح

 ()طةوى: ثَيغةمبةةرى    رازى بيةت و ذ ئينب عةبباسةى، سةودَى ذ هةةردوويان    
سيه و شةش مي ن يا ذ مةدينَى دويرة( دينت، ئينا  هةكةسويار ل رةوحائَى )ج كهندة

ملانني، و طةوتس: تةو كةى؟ طةوى: ئةةز ثَيغةمبةةرَى       وطوى: هويس كينة؟ طوتس: ئةةم موسة  
سودَيمة، ئينا ذنكةكَى بضويكةك بةرظة بلندكر و طةوى: سَيةرا حةةجَى بةو ظةى هةيةة؟       

ََ و بو تة   سَيرة.ذى طوى: بة
َِّ عهللا      -1283 َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي َح    َوَع  ْن أ ن   ٍه  ري   ي اَّللَّ عن   ُ   أنَّ رو    ل اَّللَِّ 
 زاِمهللاَتُ . رواه البخاريص. رَْحٍل  وََكان ْ 

حةةةج ل سةةةر   ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى    ()و ذ ئةنةسةةى  
حَي ةرتةكا   ئةانكو حَي رتةكَى كر و ئةةو حَي ةرت هةةر بةو سةارن و هةوجةةيَيت وى بةو )       

 تايبةى نةبو بو سياربونا وى و ئَيكا دى بو ت تَيت وى هةر ئَيك بو بَو هةردوو ت تان(.
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َنَُّة  َوذو اَااِز َأْو اقاا  -1284 ُهَما  قَاَل  َكاَن  ُعِّاُظ َوِْ َوَعِن ابِن عبَّاٍس  ريي اَّللَّ َعن ْ
ُ ا أن َُ تَّج  ُروا ا اَِ اِو  ِي  فَ نَ َزل  ْ    تَ غُ   ا َفب  الا ِم  ن  ا اْلَاِههللِايَّ  ِة  فَ تَ  َأاَّ لَ  ْيَه َعهللاَ  ْيُِّْي ُجنَ  اٌح أن تَ ب ْ

ِِّ. رواُه البخاريص.198)البقرة   رَبُِِّّي    (ا َمَ اِوي اَْل
طةوى: عوكةاز و ميؤةننةة و     رازى بيتو ذ ئينب عةبباسى، سودَى ذ هةردوويان 

حةةجَى   دةمةيَ ئةةو ذى  ترسةيان  دبةرى ئيس مَى بةوون، ذ طونةةهَى    بازارَيتزيلمةجاز 
طونةةه بةو هةةوة تَيةدا نينةة       وضة  كريس و فرؤتنَى بكةن ئينا ئةظ ئايةتة هاتة سوارَي:

و بازرطةانييَى  ئةانكو  ]كةرةم و سَيةران ذ سةودايَى سةو خبةوازن      [دةمَى حةجَى  ] هويس
 .[بكةن 

 
 
 

 كتاب اجلهاد
 كتَيبا جيهادَى  - 12

 
  اجلهادواالمر بهباب فضل  -234

 فةرمان ثيَ كرنبابةتىَ خيَرا جيهادىَ و 
ۅ  ۉ  ۉ        ې    ې  ېې  چ ق              ال ع تع               اَل   

و هويس هةمى ثَيكظة شةِرَى موشركان  .( 36  من ارُةت بة)الچى  ى  ائ  ائ  ەئ  
و بةةزانس سةةودَى د طةةةل    بكةةةن، هةةةروةكى ئةةةو هةةةمى ثَيكظةةة شةةةِرَى هةةةوة دكةةةن،     

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ  وق  ال تع  اَل  ثارَيزكارانةةة.

 .(216)البق       رة چڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  
وشة، س، ل سةر هةوة هاتة نظيسني، و ئةو ب سو بو هةوة نة[د ِرَيكا سودَيدا  ] شةِركرن

بو هةوة، و ل سةر هةوة يا طرانة، دبيت هةوة ت تةك نةظَيت، و ئةو ب سو باشى بيت 
 و دبيت هويس حةذ ت تةكى بكةن، و ئةو ب سو سرابى بيت بو هةوة، و سودَى دزانيت

ٱ  ٻ  ٻ  چ  وق  ال تع  اَل  و هةةويس نةةوزانس.  [كةةا باشةةييا هةةةوة د ض رايةةة   ]

 چٻ  ٻ  پ    پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ               ٺ
و دلنةسوازى و ب طةةنج و   ب دخلوازى [طةَ سودان باوةران  ]و هويس  . ( 41)الت ب ة 

 و ب زاِرؤك و بَى زاِرؤكظة و نةسوشييانداار و ثةيادةظة و د سوشى و يثريةمَيرظة و ب سو
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ب بارسظكى و ب بارطرانيظة و ب مال و جانَى سوظةة، جيهةادَى د رَيكةا سودَيةدا بكةةن،      
 ئةظة بو هةوة ضَيرتة ئةطةر هويس بزانس.

ۋ  ۋ    ۅۅ     ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ وقال تعاَل   

ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئۇئ  

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ   ېئ     ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  

ََ سودان باوةران، ذ وان كِريية  .(111 ت بة)الچجئ ب ِراستى سودَى جان و ما
بةرانبةرى هندَى بةحةشتَى بدةتة وان، ئةظة ضونكى ئةو د رَيكا سودَيدا جيهادَى دكةن، 

 ]ل سةر وى  دكوذن و دئَينة كوشنت ذى، ئةظة ثةميانةكا بنةجهة [طاوران  ]ظَيؤا ئةو 
كى هةية وةكى سودَى ثةميانا سو ب جه د تةوراى و ئنؤيل و قورئانَيدا، و  [سودَى 

شاد  [كو بةحةشتة  ]بينيت؟ ظَيؤا هويس ب وَى كِرينا سو يا هويس ثَى هاتينة فرؤتنَى 
 .و كةيفخوش بس، نَى سةرفةرازييا مةزن ئةها ئةظةية

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  چ  وق          ال تع          اَل  

ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  

 چڦ   ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ   ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  
تى فئةو نةبس يَيت زيان ثَى كة [ذ جيهادَى  ]موسلمانَيت روين تى  .(96_ 95)النَاء 

ََ سو جيهادَى د رَيكا سودَيدا دكةن، ذ سو سودَى ئةوَيت  نةوةكى وانس يَيت ب سو و ما
ََ سو جيهادَى د رَيكا سودَيدا دكةن، ثةييسكةكَى ب سةر ئةوَيت روين تى  ب سو و ما

ئَيخستينة، و سودَى ذظانَى ضاكييَى ب هةمييان داييية، و سودَى  [و عوزرا سو هةى ]
ثلة و ثاية و ، ( ب سةالتةكَى مةزن ب سةر روين تييان ئَيخستينةموجاهد )جيهادكةر

 ل دةظ سودَينة، و سودَى يَى طونةه ذَيبةر و دلوظانة. طونةه ذَيلن و دلوظانى
ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے     چ وقال تعاَل     

ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭڭ  ڭ     ۇ     ۇ  ۆ   ۆ                ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

ې  ې       ې      ې  ى  ى  ائائ  ەئ  ەئ      وئ     وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ     

دان باوةران، ئةرَى ئةز بازرطانييةكَى ني ا هةوة طةَ سو ( 13_10)الص   چىئ  
باوةرييَى ب سةودَى و ثَيغةمبةةرَى   ، بدةم، هةوة ذ ئيزايةكا دذوار و ب ذان رزطار بكةى

ََ سو د رَيكا سودَيدا بكةن، ئةظة ئينان  باوةرى ] وى بينس، و جيهادَى ب نةفسا سو و ما
ََ هةوة ذ هةوة و م ]بو هةوة  [و جيهاد د رَيكا سودَيدا   ] ،ضَيرتة، ئةطةر هويس بزانس [ا

ئةطةر هويس ظَى بكةن، باوةرييَى ب سودَى و ثَيغةمبةرَى وى بيةنس، و ب نةفسةا سةو و    
ََ سو جيهادَى د رَيكا سودَيدا بكةن  ، سودَى دَى طونةهَيت هةوة ذَيبةى، و دَى هةوة [ما

دا د  ئاظاهييَيةةت سةةوشد  بةتةةة بةحةشةةتَيت رويبةةار د بنةةِرا دضةةس، و دَى هةةةوة كةتةةة 
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يةان   ]و نيعمةتةةكا ديةرت   ، بةحةشةتَيت ئاكنؤيبوونَيةدا، و ئةظةيةة سةةرفةرازييا مةةزن     
، ئةو ذى سةركةفنت [سودَى دَى دةتة هةوة  ]هويس حةذَى دكةن  [سةرفةرازييةكا ديرت 

، و مزطينييَى بدة سودان [ثَى ظةكرنا مةكةهَيية  مةرةم ]و ظةكرنةكا نَيزيكة ذ سودَى 
 اوةران.ب

وارايو ا الب اب كث  رية مش  ه رة .وأم ا اَحادُ    ا فب  ل اْله اد ف  أكثر م  ن أن حتص  ر  
  فمن ذلك  

و ئايةى د ظى بابةتيدا طةلةكس و د ئاشةكرانة، و حةديسةَيت د سَيةرا جيهادَيةدا     
 هاتني ثرتن بَينة كومكرن، ذ وان:

رَة  ريي اَّللَّ عْنُ   قال  وِ َل  -1285 َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  َأيص َعْن أيب ُهُر رو ُل اَّللَِّ 
« اْله  اد ا و  ِبيِل اَّللَِّ » قي  ل  ُثَّ َم  اَذا   قَ  اَل  « إَي  اٌن نَّللَِّ وَرو   ِلِ  » اَعم  اِل أْفَب  ُل   ق  اَل  

ِ  َمبُ ُروٌر » ِقيل  ُثَّ ماذا   قال     متفٌق عهللايِ .« َح
هاتة كرن كيذ كار  () مبةرىثسيار ذ ثَيغةطوى:  ()ذ ئةبى هورةيرة 

و كريار ب قةدرتر و ضَيرتن؟ طوى: باوةرييا ب سودَى و ثَيغةمبةرَى وى، طوتس: ثاشةى  
كيذ؟ طوى: جيهادا د رَيكا سودَيدا، طوتس: ثاشى كيذ؟ طوى: حةجا راست و دورست يا ل 

وَى و ئةو ئةو حةجة يا راست و دورست هاتيةكرن و سودانَي  ] دةس سودَى قةبويلكرى
 .[ضو طونةه تَيدا نةكريس

ُع ٍد  ريي اَّللَّ َعْنُ   قَاَل  قُ هللْا ُ  اي َرُو  ل اَّللَِّ  أيص الَعَم ل َأَح بص  -1286  َْ وَعِن ابِن َم
ُْنِ » قُ هللْاُ   ُثَّ َأي   قَاَل  « الصَّالُة َعهللا  َوْقِتَها » إَل اَّللَِّ تَ َعاَل   قاَل   قُ هللْا ُ   ُثَّ َأيص « بِ رص الَ ال َد

 . متفٌق عهللاي ِ «. اْلهاد ا َوبيِل اَّللَِّ »   قَاَل 
كيذ كار ل  ()طوى: مس ثسيارا ثَيغةمبةرى كر  ()و ذ ئينب مةسعودى 

وَيدا، مس طوى: ثاشى كيةذ؟ طةوى: باشةييا     دةمَيدةس سودَى سوشظيرتة؟ طوى: نظَيذ د 
 دطةل دايبابان، مس طوى: ثاشى كيذ؟ طوى: جيهادا د رَيكا سودَيدا.

َوعْن أيب َذرٍِّ  ريي اَّللَّ عنُ   قَاَل  قُ هللْاُ   اي َرُو َل اَّللَِّ َأيص العمِل َأْفَبُل  قَاَل   -1287
 ُمتفٌق عهللايِ . «. اإلَيَاُن ِنَّللَِّ  َواْلهاد ا وِبيهللِاِ  » 

طوى: مس طوى يا ثَيغةمبةرَى سودَى كيذ كار و كريار  ()و ذ ئةبى زةِرى 
 ب قةدرتر و ضَيرتن؟ طوى: باوةرييا ب سودَي، و جيهادا د رَيكا سودَيدا.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قَ اَل   -1288  َلغَ ْدَوٌة » وعْن أََنٍه  ريي اَّللَّ عنُ   أنَّ َرُو َل اَّللَِّ 
نْ َيا َوَما ِفيها ا وِبيِل اَّللَِّ  أْو َرْوَحةٌ  ٌر ِمن الدص ي ْ َِ   متفٌق عهللايِ .«.   
يةان   طوى: ضةونةكا سةثَيدىَ   ()ذ ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةنةسى 

 بو سودَى ذ دنيايَى و ذ ت تَيت د دنيايَيدا ضَيرتة. ضونةكا ئَيظارى
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َّ  هللاِّ  عُ  -1289  َوَع  ْن أيب َو  عيٍد اْلُ  ْدريِّ  ري  ي اَّللَّ عن  ُ  ق  ال  أَت    رَُج  ٌل رُو   ل اَّللَِّ 
َِ ِ  ومالِ  ِ  ا و ِبيِل اَّللَِّ » النَّ  اِس َأْفب ُل   قَ ال   َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  فَ َق اَل  َأيص  ق  ال  ُثَّ « ُم  ْؤِمٌن جُيَاِه ُد بِنَ ْف

  ٍب ِمَن الشِّعاِب ُْعُبُد اَّللَّ  وَُدَُع النَّاَس ِمْن َشرِِِّه. متفٌق عهللايِ .ُمْؤِمٌن ا ِشعْ » َمْن   قَاَل  
زةالمةةك هاتةة دةس ثَيغةمبةةرَي    طةوى:   ()و ذ ئةبى سةةعيدَى سةودرى   

طوى: يةا ثَيغةمبةةرَى سةودَى كيةذ مةرؤظ ضةَيرتة؟ طةوى: سةودان بةاوةرَى          ( )سودَي 
ََ سةةو د رَيكةةا سودَيةةدا دكةةةى، طةةوى: ثاشةةى كيةةذ؟ طةةوى: ثاشةةى     جيهةةادَى ب سةةو و مةةا

سرابيا سو ظةدةر كربيت د نهالةكَيدا ذ نهاالن سودايَى سو بثةرَيسيت، و  باوةريدارةك
 .ظةدطريتسةلكى سو ذ 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  قَاَل  وعْن وهل بِن وْعدٍ  -1290   ريي اَّللَّ َعْنُ   َأنَّ َرُو َل اَّللَّ 
ي ْ  ٌر م  ن »  َِ نْيا وم  ا َعهللَاْيه  ا  وَمْ ِي  ُن َو  ْ ِط َأَح  دُِكْي ِم  َن اْلنَّ  ِة  ي ْ  ٌر ِم  َن ال  دص َِ ِرنٌط َُ   ْ ٍم ا َو  بيِل اَّللَِّ 

نْيا وما َعهللَاْيها  والرَّْوحُة ُُروُحها العْبُد ا َه ا الدص نْياَ َوما َعهللاي ْ ٌر ِمَن الدص ي ْ َِ  َوبيِل اَّللَِّ َتعاَل  أِو الَغْدَوُة  
  متفٌق عهللاي .«. 

طةوى: سَيةرا    ()ذ ثَيغةمبةةرَى سةودَى    ()و ذ سةهلَى كورَى سةةعدى  
سوراطرتس و جيهادا رؤذةكَى د رَيكا سودَيدا ضَيرتة ذ دنيايَى و ذ ت تَيت ل سةر دنيايَي، 
و جهَى قامضيا ئَيك ذ هةوة ذ بةحةشتَى ذ دنيايَى و ذ ت تَيت ل سةةر دنيةايَى ضةَيرتة،    
ضونةكا ئَيظارى بةنةدة بةو سةودَى دةركةةظيت يةان ضةونةكا سةثَيدَى بةنةدة بةو سةودَى           

 يت ذ دنيايَى و ذ ت تَيت ل سةر دنيايَى ضَيرتة.دةركةظ
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -1291  ْع  ُ  َرُو   َل اَّللَّ  وَع  ْن َو  هللْاَماَن  ري  ي اَّللَّ َعن  ُ   ق  ال  عَِ
ياِم َشْهٍر و ِقياِمِ   َوإْن ماَو فيِ  أجري عهللاي  عَمهللُاُ  الَّ »َُ ُق ُل   ِّ رٌي ِمْن  َِ هللَاٍة  ذي ك ان ِرَنُط َُ ْ ٍم َولَي ْ

 رواُه مَهللاٌي.« َُ ْعَمُل  َوُأْجِرَي َعهللَاْيِ  ِرزُقُ   وأِمَن الَفتَّاَن 
دطوى: سَيرا  ()طوى: مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو  ()و ذ سةملانى 

د رَيكا سودَيدا ذ رؤذيطرتنا هةيظةكَى  جيهادا شةظ و رؤذةكَىسوبةرهةظى و سوراطرتس و 
ئةو د وَى سوراطرتنَيدا مر سَيرا كارَى  ئةطةروَى ضَيرتة و شةظَيت و رابوون و ساسكرنا 

بةةردةوامكرن )د بةحةشةتَيدا    وى دَى بو هَيتة بةردةوامكرن و رزقَى وى دَى بو هَيتةة 
 ( و ذ نةكريى و مونكريى هاتة ئَيمنكرن.دهَيتة هةذمارتسذ شةهيدان  ضونكى

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قَاَل  وَعْن فَبالَة بن ُعبيد  َريَي اَّللَّ عْنُ   أَ  -1292 نَّ رُو َل اَّللَِّ 
ُُ ؤمَُّن ُكلص َميٍِِّ  ُخَْتُي عهللا  َعمهللِاِ  إالَّ اُِراِبَخ ا َوبيِل اَّللَِّ  فَإنَُّ  ُُ َنمَّ  لُ  َعَمهللاُ ُ  إَل ُ ْ ِم الِقياَم ِة  و » 

 حيٌح.رواه أب  داوَد والرتمذيص وقَاَل  حدٌُ  حٌَن ّ«. ِفْتنِة الَقرِب 
طةوى:   ()طوى: ثَيغةمبةرَى سةودَى   ()و ذ فوزالةيَى كورَى عوبةيدى 
سوبةرهةظ و سوراطرَى د رَيكا سودَيدا نةبيت، ب  ،هةمى مريان كارَى وان دهَيتة بِريس

راسةةتى كةةارَى وى بةةو دهَيتةةة زَيةةدةكرن هةةةتا رؤذا قيامةةةتَى و ذ ئيزايةةا طةةوِرى دهَيتةةة   
 ئَيمنكرن.
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َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -1293  ْع  ُ  َرُو   ل اَّللَِّ  ُ َعْن  ُ   قَ  اَل  عَِ َوع  ْن ُعْثَم  اَن  ري  ي اَّللَّ
ٌر ِمْن أْلِ  َُ ْ ٍم فيما و  اُه ِم َن اَِن ازِل »ُُق ُل   ي ْ َِ رواُه الرتم ذيص وق اَل  «. رنُط َُ ْ ٍم ا وبيِل اَّللَّ 

َّحيٌح.   حدٌُ  حَن 
دطةوى:   ()طوى: مس طةول ثَيغةمبةةرَى سةودَى بةوو      ()و ذ عومسانى 

سَيرا سوبةرهةظى و سوراطرتس و جيهادا رؤذةكَى د رَيكا سودَيدا ذ هزار رؤذَيت دى يَيت 
 سوبةرهةظى و سوراطرتس و جيهاد تَيدا نةضَيرتة.

َّ  هللاِّ  عُ  -1294  َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َوَع  ْن أيب ُهَرُ  َرة  ري  ي اَّللَّ َعْن  ُ   قَ  ال  قَ  اَل رو   ُل اَّللَِّ 
َرَد ا َوبيهللِاِ   ال ُخْرُجُ  إالَّ جيهاد ا َوبيهللاي  وإَياٌن يب َوَتْصِدٌُق بُرُوهللاي فَ ُه َ  »  َِ َتَبمََّن اَّللَّ ِلمْن 

َل ِم ْن أْج ٍر  أْو َغِنيَم ة  وَ  َِ َِ  َرَد ِمْن ُ  مب ا  هللاَ ُ  اْلَنَّ َة  أْو أْرِجَع ُ  إَل َمْنزِلِ ِ  ال ذي  ِِ الَّ  ذي َي اِمٌن أْن أْد
َ ِتِ  ُْ م ُكهللِاي   وبيِل اَّللَِّ إالَّ  بَيِدِه ما ِمْن َكهللْاٍي ُُِّهللَاي انَ ْفُه ُُمَمٍَّد   َلْ نُ ُ  لَ ْ ن َدم  وِرْحُ  ُ جاَء ُْ م الِقيامِة َكَهي ْ

الر وِرَّةٍ  ِِ هللِامنَي ما قَعْدُو  َْ ُِ ٍك  والَّذي نَ ْفُه ُُممٍَّد بِيِدِه َلْ ال أْن َأُشقَّ عهللا  ا َْ ُح ِم تَ ْغ ُزو ا  ُر
ُش قص عهللاَ ْيِهْي أن  َوببيِل اَّللَّ أبَ داا  ولِِّ ْن ال أِج دٌ  هللَاهْي وال جي ُدوَن و َعةا  ُو  َُ َتَخهللاف  ا ع ِنِّ  َوال ذيو َعة ف َأ ِْ

 رواهُ « أن أغ  زَو ا و  ِبيِل اَّللَِّ  فَُأقْ تَ ل  ُثَّ أْغ  زو  فَُأقت  ل  ُثَّ أغ  زو  فَُأقت  ل  ُُمَمَّ  د بِي  ِدِه  لَ  ِدْدوُ نْف ُه 
 اْلرح.«  الَِّهللْاُي » ُمَهللاٌي وروى البخاريص بْعبُ . 
طةوى: سةودَى ب    ()طوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى    ()و ذ ئةبى هورةيرة 

طرتى، يَى د رَيكا ويدا دةركةظيت، ض وى نةدةرَيخيت جيهادا د رَيكا مندا نةبيت  سوظة يا
و باوةرييا ب مس و باوةرييا ب ثَيغةمبةرَيت مس، ئةو سةودان زةمانةة، ئةةز وى ببةمةة     
بةحةشتَى يان وى ب سَيرا طةه تييَى يان ب دةستكةفتيا طةه تييَى بزظِرينمة ماال وى 

ى كةمة يَى جانَى موحةممةدى ددةستيدا، نينة ئةو برينةكَى يا ذَى دةركةفتى، ئةز ب و
ئةو رؤذا قيامةتَى نةهَيت وةكةى وَى رؤذا برينةدار    ئةطةرد رَيكا سودَيدا بريندار بيت 

بووى رةنطَى وَى رةنطَى سوينَيية و بَيهنا وَى بَيهنا مسكَيية، ئةز ب وى كةمة يَى جانَى 
ةمحةتَى نةبا بو موسلمانان ضَيببيت، ئةز ل مس ذبةر ز ئةطةرموحةممةدى ددةستيدا، 

ََ مس شيان نةيني ئةةز    ضو سريا، نة ظةدمام سةزايَى د رَيكا سودَيدا بكةى ضو جار، بة
ضَينابيت، و بو وان زةمحةتة دطةل مس نةبس، و ئةز  هةميان ث كداركةم و وان ذى ثَي

د رَيكةا سودَيةدا    ، ئةز حةز دكةم سةزايَىددةستيداب وى كةمة يَى جانَى موحةممةدى 
ثاشى سةزايَى بكةم، و  َيمة كوشنتهَيمة كوشنت، ثاشى سةزايَى بكةم، ثاشى بهبكةم، و ب
 .َيمة كوشنتهثاشى ب
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّيَوعْنُ  قال -1295  م ا ِم ْن َمِّهللا  م ُُِّْهللاَ ُي ا و بيل   »   َقاَل رُو ُل اَّللَِّ 

ٍك اَّللَّ إالَّ جاَء َُ ْ َم  َْ ُح رُُِح ِم   متفٌق عهللايِ .«. الِقيامِة  وَكهللْاُمُ  َُْدِمي  الهللاْ ُن ل ُن دٍم والُر
طةوى: نينةة برينةدارةك د رَيكةا سودَيةدا       ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 

ئةو رؤذا قيامةتَى نةهَيت و برينا وى سويس تَى نةهَيت، رةنطَى وَى  ئةطةربريندار بيت 
 هنا وَى بَيهنا مسكَيية.رةنطَى سوينَيية و بَي
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َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  قَاَل   -1296  مْن قاتل ا » وَعْن ُمعاٍذ ريي اَّللَّ َعْنُ   عن النُّ 
ق  ٍة وجب  ْ  ل    اْلَنَّ  ُة  وَم  ْن ُج  رَِح ُجْرح  اا ا و  بيِل اَّللَّ أْو نِِّ  ب  َِ َو  بيِل اَّللَِّ ِم  ْن رَج  ل ُمَ  هللِاٍي فُ   اَ  

َِِ كِ َنَِّبةا  فَإن ََّها  رواُه أب   داوَد  «. َتيُء َُ ْ َم الِقيامة كأغَزِر ما َكاَنْ   َلْ نُ َها الزَّْعَفراُن  وِرُْحها كا
ٌََن ّحيٌح.   والرتمذيص وقال  حدٌُ  ح

طةةوى: هةركةسةةَى ذ زةالمَيةةت  () : ثَيغةمبةةةرىطةةوى ()و ذ مةةةعازى 
موسلمانان تةمةى دةمَى دكةظيتة د ناظبةرا دوو دؤتنَيت حَي رتةكَيدا جيهةادَى د رَيكةا   

برينداريةةكَى د رَيكةا سودَيةدا    سودَيدا بكةى، بةحةشةت بةو واجةب بةوو، و هةركةسةَى      
رت: يان رويدانةك ل سةر رويبدةى، رؤذا قيامةتَى دَى هَيت سوينا وى بوشبريندارببيت 

 رةنطَى زةعفةرانى و بَيهنا وَى وةكى مسكَي.
َّ هللاِّ   -1297 ّْ َحاب رُو  ِل اَّللَِّ  وعْن أيب ُهُر رَة  رِي ي اَّللَّ َعْن ُ   ق ال  َم رَّ رَُج ٌل ِم ْن أ

َنٌة ِمن ماٍء َعْذبةٍ ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  بِشْعب    فَأعجبتُ   فَ َقاَل  َل  اعتَزلُ  النَّاَس فََأَقْمُ  ا هذا فيِ  ُعيَ ي ْ
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  فذكر ذلَك لرُو ِل اَّللَِّ  َّهللاِّ  عُ الشِّْعِب  وَلْن أفعِل َحَّت أْوتْأذَن رُو َل اَّللَِّ 

 أفَب  ُل ِم  ْن ّ  التِِ  ا بيتِ  ِ  و  ْبِعنَي ال تفع  ْل  ف  إنَّ ُمق  اَم أح  دُِكْي ا و  بيِل اَّللَِّ   » َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  فَ َق  الَ 
هللاَُِّي اْلنَّ  َة   اغ  ُزوا ا و  بيِل اَّللَِّ  م  ْن قَاتَ  َل ا َو  بيِل اَّللَِّ  ِِ ُ  ْد  عام  اا  أال حُتبص   َن أْن َُ ْغِف  ر اَّللَّ َلُِّ  ْي ُو

َقة َوَجبْ  ل  اْلَنَُّة  َِ ٌََن.«. فُ َ اَ      َما بَ نْيَ اْلهللَْابتَ نْيِ.والُفَ ا ُ  رواُه الرتمذيص َوقاَل  حدٌُ  َح
طةةوى: زةالمةةةك ذ هةةةظالَيت ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()و ذ ئةةةبى هةةورةيرة 

()  :بوو، حةذَيكر و طوى ََ مس سةلك  ئةطةرد طةليةكَيرا ضو كانيكةكا ئاظا شريس 
ََ ئةةةز وةناكةةةم هةةةتا ئةةةز دةسةةتويريَى ذ     هَي بةةا و ئةةةز ل ظةةى طةةةَ ئاكنؤيبامةةة، بةةة

ظةةطَيِرا، ئينةا طةوى:     ()نةسوازم، بو ثَيغةمبةرَى سةودَى   ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
سَيرترة ذ نظَيذكرنا وى د ماال ب ذ هةوة د رَيكا سودَيدا  ىوةنةكة، ب راستى جهَى ئَيك

هةوة نةظَيت سودَى طونةهَيت هةوة ذَى ببةةى و هةةوة ببةتةة    ما االن، ويظة حةفتَى س
بةحةشيَت؟ سةزايَى د رَيكا سودَيدا بكةن، هةركةسَى تةمةى دةمَى دكةظيتة د ناظبةةرا  

 دوو دؤتنَيت حَي رتةكَيدا جيهادَى د رَيكا سودَيدا بكةى، بةحةشت بو واجب بوو.
ال » َّللَِّ  م   ا َُ ْع   ِدُل اْله   اد ا َو   بيِل اَّللَِّ   قَ   اَل  وَعْن   ْ  قَ   اَل ِقي   َل  اي رُو    َل ا -1298 

َتطيُع نَ    َْ مثَ ل » ُثَّ ق ال  «. ال تَ تطيع ن  » فأعادوا عهللاي  مرتني أو ثالاا كل ذل ك ُق  ل  « َت
 ّ ياٍم  ح َّت اااهد ا وبيل اَّللَِّ كمَثل الصَّائِي الَق ائِي الَقانِ ِ  آبايِو اَّللَِّ ال َُ ْفتُ  ُر  ِم ْن ّ الٍة  وال

  متفٌق عهللايِ . وهذا لفُظ مَهللِاٍي.« َُرِجَن اااهُد ا وبيل اَّللَِّ 
و ذ وى، طوى: طوتنَى يا ثَيغةمبةرَى سودَى ض جهَى جيهادَى دطريت و بةرامبةرى 
ََ كر، هةر جار دطوى: هويس  وَيية؟ طوى: هويس نةشَيس بكةن، دوو جار سَى جار ثسيار 

مةتةال جيهةادسوازَى د رَيكةا سودَيةدا وةكةى رؤذيطةرَى شةةظ       نةشَيس بكةن. ثاشى طوى: 
ساسَى طوهدارة نة نظَيذا سو نة رؤذييا سو بِليت و بهَيليت هةتا جيهادسوازَى د رَيكا 

 سودَيدا دزظِريت.
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» وا رواُِة البخاري  أنَّ رجال قَال  اي رُو َل اَّللَِّ ُدلَِّن َعهللا  عمٍل َُ ْع ِدُل اْله اد   ق ال   
َُِل َمَِجَدك فتَ ُق َم وال َتفتُ َر  وَتُص َم » ُثَّ قال  « أجدُه ال  َرَد اُِجاِهُد أن تد َِ َتِطيُن إذا  هل تََ

  .َفقاَل  وَمْن َُتِطيُن َذلك  « وال تُفِطَر   
بوساريدا: زةالمةكى طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى كارةكى ني ا مس  ظةطَيرةكاو د 

رامبةرى وَى بيت؟ طوى: ئةز ضةو كةاران نةابينم، ثاشةى     بدة جهَى جيهادَى بطريت و بة
جيهادسواز دةركةفت، تو بضيية د مزطةفتا سوظة رابى نظَيذان  ئةطةرطوى: ما تو دشَيى 

 .؟بكةى و نةراوةستى و رؤذيان بطرى و نةسوى؟ طوى: ماكى ظَى دشَيت
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي قَ  ال   -1299 ُ  ي  »وعْن  ُ  أنَّ رُو   ل اَّللَّ  َِ َِ  رِي مع  اِي الن  اس  ِم  ْن 

ٌك بعَناِن فرِوِ  ا وبيل اَّللَِّ  ُِطرُي عهللا  متنِ ِ  ُكهللاَّم ا ِع ن َهيع ةا  أْو فَ َزَع ة طَ ار عهللا   متنِ ِ    َِ رُجٌل ُِم
َتِغي القتل أو اَِ َو مظَانَُّ   أو رَُجٌل ا ُغنَ ْيمٍة أو َشعَفٍة ِمن هذه الشصعِ  أو بط ِن واٍد م ن ه ِذِه  َُ ب ْ

َِ رْيٍ ا ْعُبُد ربَُّ  حَّتَّ أيَْتَِي  الَيِقنُي لَْيَه من النَّاِس إالَّ ا  ُ ْؤِت الزَّكاَة  ُو رواُه « َوِدُِة ُُقيُي الصَّالَة  ُو
  مَهللاٌي.

طوى: يَى ذيانا وى ذ ذيانا سةةلكى باشةرت    ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 
زةالمةكة سةرهةفسارَى هةسثَى سو د رَيكا سودَيدا طرتبيت و ل سةر ث تا وى بفِريت 

ََ بوو، ل سةر  ت كوشةنت يةان   بفِريث تا وى هةردةمَى طازيةكا جيهادَى يان قيذيةك طو
سةرَى ضيايةكى ، يان زةالمةك دطةل ضةند ثةزكوكان ل مرن  ب ظَى دةركةفتنَى دظَيت

بيت ذ ظان سةرَيت ضيايان، يان ل نهالةكَى ذ ظان نهاالن بيت، نظَيذان دكةةى و زةكةاتَى   
ددةى و سودايَى سو دثةرَيسيت هةتا مرن دهَييَت، ض دطةل سةلكى نينة باشى نةةبيت  

 )ما دَى ض سرابيا وى طةهيتة سةلكى و ئةو يَى ذ وان ظةدةرة و تَيكةَ وان نابيت(.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  ق  اَل  و  -1300  إنَّ ا اْلنَّ  ِة مائَ  َة درج  ٍة » َعْن  ُ   أنَّ رو   َل اَّللَِّ 

ِِ   اَّللَّ ما بنْي الدَّرَجَتنيِ وبيِل  أعدََّها اَّللَّ لهللاُمَجاِهدَُن ا ََْر َََّماِء وا   رواُه البخاريص.«. كما بنْيَ ال
ة يةةَى د  طةةوى: ب راسةةتى سةةةد ثلةة    ()و ذ وى، طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى   

ةظكريس، د ناظبةرا بةحةشتَيدا هةيس، سودَى بو جيهادسوازَيت د رَيكا سودَيدا يَيت بةره
 ة.ئةرد و ئةمساناندا هندى مابةينا هةردو ثلةيان
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي -1301  وَع  ن أيب و  عيٍد اْلُ  ْدِريِّ  ري  ي اَّللَّ َعْن  ُ   أنَّ رُو   َل اَّللَّ 

فَ َعج  ب َِ  ا أب    « َم  ْن ري  ي ِنَّللَِّ َرنَّ  ونإلْو  الِم دُن  اا  َومُبَحمَّ  ٍد َرُو   الا  َوَجب    لَ  ُ  اْلَنَّ  ُة » قَ  ال  
ِْ رى َُ ْرفَ ُن اَّللَّ ِ  ا الَعْب َد مائَ َة » َوعيٍد  فَ َقال أِعْدها َعهللَايَّ اي َرو َل اَّللَِّ فََأعاَدَها َعهللَاْي ِ   ُثَّ ق ال   َوُأ

ِِ درَجةا ا ََّماِء واَْر قال  وما ِهي اي رو  ل اَّللَّ   ق ال  «  اْلَنَِّة  ما بنْي ُكلِّ َدرََجَتني َكما َبني ال
  رواُه ُمَهللاٌي.«. اْلهاد ا وِبيل اَّللَّ  اْلهاد ا َوبيِل اَّللَِّ » 

طةوى:   ()ثَيغةمبةةرَى سةودَى    طةوى:  ()و ذ ئةبى سةةعيدَى سةودرى   
و ب موحةممةدى ثَيغةمبةر، و ب ئيس مَى ديس،  رازى بيتهةركةسَى ب سودَي، سودان 

بةحةشةةت بةةو واجةةب بةةوو، ئةةةبو سةةةعيد ثةةَى سةةوش بةةوو، طةةوى: بةةو مةةس بَيذةظةةة يةةا    
يان دةى ثَى سةد ثلةثَيغةمبةرَى سودَي، بو طوتةظة، ثاشى طوى: و ئَيكا دى: سودَى بةن
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ة، طةوى: ئةةو ضةيية    نانة ئةرد و ئةمساهندى مابةينا  دو ثلةياندابلند دكةى، د ناظبةرا 
 ئةى ثَيغةمبةرَى سودَي؟ طوى: جيهادا د رَيكا سودَيداية، جيهادا د رَيكا سودَيداية.

ْع ُ  أيب  ري ي اَّللَّ عْن    َوُه َ   -1302 وَعْن أيب َبِّْ ِر ب ن أيب ُم و   اَْش َعِريِّ  قَ اَل  عَِ
َّ   هللاِّ  عُ  إنَّ أبْ    اَب اْلَنَّ   ِة حَتْ   َ  ِظ   الِل » َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي  ٍَْب   َرِة الَع   ُدوِِّ  ُق    ل  ق   اَل رُو    ُل اَّللَِّ 

َصُي ِر  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي « ال َ ِة فَ َقاَل  اَي أَن ُم َو  أَأَْن  ِعْعَ  رو َل اَّللَِّ  َفقاَم رَُجٌل َرثص اَِي ْ
ََّ » ُق  ل ه ذا  ق  ال  نَع ي  َفرَج ن إَل أّ  َحاِبِ   فَ َق ال   ََ  ر جْف ن َو  يِفِ  « الَم أق  رأ عهللاَ ْيُُِّي ال ُثَّ َك

ْيِفِ  إَل العُدوِِّ فَبرب ِبِ  حَّتَّ قُتل    رواُه مَهللاٌي.«. فأْلقاه  ُثَّ َمَش  بَِ
و ذ ئةبى بةكرى كورَى ئةبى موسايَى ئةشعةرى، طوى: مس طةول بةابَى سةو بةوو     

()  و ئةو بةرامبةر دذمنان بوو دطوى: ثَيغةمبةرَى سودَى()  طوى: ب راستى
جلك  ئانكوةرطةهَيت بةحةشتَى يَيت ل بس سيبةرا شريانظة، زةالمةكَى بَى سةر و بةر )د

بوويةة ئةظةة    ()سةودَى   طةول ثَيغةمبةةرىَ   طوى: يا ئةبو موسا ئةرَى تةكةظس( رابوو و 
طوتية؟ طوى: بةلَي، زظِرى دةس هةظالَيت سو و طوى: س ظ ل هةوة بةس ثاشةى كةاظ نَى    
شريَى سو شكاند و هاظَيت، ثاشى ب شريَى سوظة ضو دذمنى و شةِر ثَى كر هةتا هاتيةة  

 كوشنت.
َّهللاِّ   وعن أيب َعْبٍه عبِد الرَّ ِن ْبِن ُجبَ رْيٍ  ريي اَّللَّ عنُ  قال  قَال رُو لُ  -1303 اَّللَِّ 
ََّ  النَّاُر » عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي     رواُه البخاري.«. ما اْغبَ رَّْو قَدما َعْبٍد ا وبيِل اَّللَّ فَتم

طوى: ثَيغةمبةرَى  ()و ذ ئةبى عةبسى عةبدولرةمحانَى كورَى جوبةيرى 
 طوى: ثَيت ضو بةندةيان توزَى د رَيكا سودَيدا ناطرن و ئاطر بطةهييَت. ()سودَى 
َّهللاِّ  عُ عَ  -1304  » هللَاْيِ  وَوهللاَّي  َوَعْن أيب ُهَرُْ َرَة  ريي اَّللَّ عنُ   قَاَل  قَال َرُو ُل اَّللَِّ 
ُِ النَّ  ْش يِة اَّللَِّ ح َّتَّ ُُع  َد الهللاَّ َْب ا البَّ ال ُهللا َِ رِع  َواَل جَيَْتِم ُن َعهللاَ   َعْب ٍد ُغبَ اٌر ا اَر رَُج ٌل َبَِّ   ِم ْن 

َِان جَهنَّي     رواه الرتمذيص وقال  حدٌُ  حٌَن ّحيٌح.«وبيل اَّللَِّ ود
طةةوى: مرؤظةةَى ذ  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()ذ ئةةةبى هةةورةيرة 

كربيتة طرى ناضةيتة جةهنةةمَي، هةةتا شةري جارةكةا دى نةزظِريتةظةة        ترسَيت سودَيدا
)و ئةظة نابيت(، توزا د رَيكا سودَيدا طةه تية مرؤظةى و دويكةَي  جةهنةةمَى     طوهانى
 كوم نابس. ثَيكظة

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ   -1305 ُهَم   ا  قَ   اَل  ِعْع  ُ  َرُو    َل اَّللَِّ  وع  ن اب   ن عبَّ   اٍس  ري  ي اَّللَّ َعن ْ
ْش  »وَو  هللاَّي ُُق   ُل   َِ َص  ُهَما النَّ  اُر  ع  نْيٌ بَِّ    ِم  ْن  َْ نَ  اِن ال  يِة اَّللَِّ  وع  نْيٌ نتَ    حتْ  ُرُس ا و  ِبيِل عي ْ

  رواه الرتمذيص وقال  حدٌُ  حٌَن.«. اَّللَِّ 
طوى: مس طةول ثَيغةمبةةرَى    رازى بيتو ذ ئينب عةبباسى، سودَى ذ هةردوويان 

ترسَيت سودَيدا طريابيت،  ذدطوى: دوو ضاظان ئاطر ناسوذن: ضاظةك  ()سودَى بوو 
 زَيرةظانى د رَيكا سودَيدا كربيت. ه يارة شةظ مابيتب و ضاظةك 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي قَ ال   -1306  الٍد  رِيي اَّللَّ َعْن    أنَّ رُو  َل اَّللَِّ  َِ وعن زَُِد بِن 

هللَاَ  َغازايا من جهََّز »  َِ   يِ .متفٌق عهللا«. ا َأْههللِاِ  َِبرْي فَ َقْد غَزا  َغاِزايا ا وبيِل اَّللَِّ فَ َقْد َغَزا  ومْن 
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طةةةوى:  ()طةةةوى: ثَيغةمبةةةةرَى سةةةودَى  ()و ذ زةيةةةدَى كةةةورَى سالةةةد 
سَيةرا دورسةت يةا     ئةانكو بكةى، ب راستى وى سةةزا كةر )   هةركةسَى كارَى سةزاكةرةكى

د مةاال ويةدا    ل ثةاش سةزاكةةرةكى  سةزاكةرى بو هاتة نظيسني( و هةركةسةَى ب باشةى   
 ئانكووى( ب راستى وى سةزا كر )شوينا وى بدةتة عةيال و ماال ل مبينيت )ضاظَى سو 

 سَيرا دورست يا سةزاكةرى بو هاتة نظيسني(.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -1307 » َوَع ْن أيب ُأمام  ة  ري ي اَّللَّ عْن  ُ  قَ  اَل  ق اَل رُو   ُل اَّللَِّ 

طَاٍط ا وبيل اَّللَّ وَمِنيحُة ِ ادٍم ا و بيل ع أو طَ  َْ روق ُ  فح ٍل ا و بيل أْفَبُل الصََّدقاو ِظلص ُف
  رواه الرتمذي وقال  حدُ  حَن ّحيح.« اَّللَّ 

ب طوى: باشرتيس و  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى ئومامةى 
دةن( و يةةة بةةو جيهةةادسوازان )بَيهنةةا سةةو تَيظةةة ظةةة  سَيةةرتني سةةةدةقة ظةةةدانا كوينةكي 

ثَي كَي كرنا حَي رتةكا هاتبيتة ية بدةتة جيهادسوازةكَى يان ثَي كَي كرنا سزمةتكارةكي
ةتة يا ب هَيز بيت و سَى سال ل سةر بورينب و ضوبيتة د ساال ضارَيدا( بد ئانكوبةرى )

 .جيهادسوازةكي
د الَغْزو  -1308  وعْن أنٍه  ريي اَّللَّ عْن   أنَّ َفَّتا ِمن أْوهللَاَي قال  اي رو ل اَّللَِّ إِنِِّ ُأُر

َِ » ال  ولَْيه مِع  ما أََتهَُّز ِبِ   ق ِا  فَإنَّ  َقد كاَن ََتهََّز َفَمِر َا رو  َل « ائِ  ُفال فأاته فَ َقال  إنَّ
ق ُل  أعِطِن الذي ََتهَّزَو بِ ِ   قَ اَل  اي ُفالنَ ُة  أْعِطي ِ    ََّالَم ُو َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُُ ْقرَِئَك ال اَّللَِّ 

َش  ْي اا  ف  َ اَّللَِّ ال حَتِْبَ  ي ِمْن    َش  ْي اا فَ ُيب  اَرَك لَ  ِك ِفي  ِ . رواه  ال  ذي ُكْن  ُ  ََتهَّ  ْزُو بِ  ِ   وال حَتِْبَ  ني ِمْن   ُ 
  مَهللاٌي.

ذ عةشريا ئةسلةميان طةوى: يةا ثَيغةمبةةرَى     ىجةحَيلةك ()و ذ ئةنةسى 
ََ ضو دطةل مس نينة ئةز ثَى كارَى سو بكةم؟ طوى:  سودَى مس دظَيت سةزايَى بكةم بة
هةرة دةس بَيظانى وى كارَى سو كربوو و يَى نةساخ بووى، هاتة دةس طوتَي: ثَيغةمبةرَى 

َى كرى بدة مس، طوى: س ظان ل تة دكةى و دبَيذيت: ت تَى تة كارَى سو ث ()سودَى 
ََ نة ظةشَيرة ئةز ب سودَيكةمة  بَيظانَى ت تَى مس كارَى سو ثَى كرى بدَي، و ضو ت تان 

ََ ناظةشَيرى   سودَى بةرةكةتَى بَيخييَت.و تو ضو ت تان 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّ  -1309 ُ عن  ُ   أنَّ َرُو   َل اَّللَِّ  ي وع  ن أيب َو  عيٍد اْلُ  ْدِريِّ  ري  ي اَّللَّ

ََْجُر بينَ ُهما » بَعَ  إَل َبِن ِْلياَن  فَ َقاَل   َبِعْ  ِمْن ُكلِّ رُجهللَانْيِ أحَدُاا  وا   رواُه مَهللاٌي.« لِيَ ن ْ
ك هنارتنة هندة ()ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى سةعيدَى سودرى 

عةشريَى ذ  ئانكو: ب  هةر ذ دوو زةالمان ئَيك دةركةظيت و بضيت )َى، طوتبةنى لةحيان
 ب  نية دةركةظيت و نيظا دى ضاظَيت سو بدةنة مالَيت وان( و سَير بو هةردووكانة.

هللاَ َ  اْل ارد ا » ُثَّ ق ال ِلهللاقاِع ِد  « لِيْخُرْد ِمْن ُكلِّ رجهللاني رُج ٌل » وا رواٍُة لُ     َِ ُصُِّ ْي  َأ
  «.َأْههللِاِ  وماِلِ  َِبرْيٍ كان لُ  ِمْثُل ِنْصِ  َأجِر اْلارِِد 
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دةركةظيت، ثاشى طوتة  هةر ذ دوو زةالمان زةالمةكديدا يا وى: ب   ظةطَيرةكاو د 
ثاش يَى دةركةفتى د ماال ويدا مبينيت ل  هةركةسَى ذ هةوة ب باشىيَى ماى و روين تى، و 

 شوينا وى بدةتة عةيال و ماال وى( نيظا سَيرا وى يَى دةركةفتى بو ويية.ل )ضاظَى سو 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  رج ٌل مقنَّ ٌن وعِن الرباءِ  -1310    ريي اَّللَّ َعْن ُ   قال  أت  النُّ 

فَأْو هللَاي  ُثَّ قَاتَ َل فَ ُقتِ َل  « أْوهللِاْي  ُثَّ قاتِ ْل » ِنْلِدُِد  َفقال  اي َرُو ل اَّللَِّ ُأقَاِتُل أْو ُأْوهللِاُي   فَقال  
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي متف  ٌق عهللاي  ِ   وه  ذا لف   ُظ «. عِم  ل َقهللِا   يالا َوُأِج  ر َكث  رياا   » فَق  ال رو   ل اَّللَّ 

  البخاري.
 () طوى: زةالمةكَى زريكومزورى هاتة دةس ثَيغةمبةرى ()و ذ بةرائى 

طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى شةِرى بكةم يان موسلمان ببم؟ طوى: موسةلمان ببةة ثاشةى    
شةِرى بكة، ئينا موسلمان بوو، ثاشى شةِر كر و هاتة كوشنت، ئينةا ثَيغةمبةةرَى سةودَى    

() .طوى: كَيم كر و طةلةك سَير طةه يَت 
َّ  هللاِّ  عُ عَ  -1311 م  ا َأح  ٌد » هللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي قَ  اَل  وَع  ْن أنَ  ٍه  ري  ي اَّللَّ عْن  ُ   أنَّ الن  ُّ 

ِِ م ْن َش يٍء إالَّ الشَّ هيُد  ُتَم  َّ أْن َُ ْرِج ن  نْ َيا ولَ   م ا عهللا   اَْر ُُِل اْلنَّة ْحُِبص أْن ُْرِجَن إَل الدص ُْد
نْ َيا  فَ يُ ْقَتَل عْشَر َمرَّاٍو  ِلما ُرى ِمَن الِّرامِة    «.إَل الدص

بةحةشتَى و  طوى: نينة كةسةك بضيتة () طوى: ثَيغةمبةرى ()و ذ ئةنةسى 
سةر دنيايَى يَى وى بيت شةهيد نةبيت، ل حةز بكةى بزظريتةظة دنيايَى و هةر ت تَى 
 َيتة كوشنت ذ بةر وى قةدرَى دبينيت.هحةز دكةى بزظيتةظة دنيايَى و دةه جاران ب

 ُمتفٌق عهللايِ .«. ِلَما َُرى ِمْن َفْبِل الشََّهاَدِة » وا رواٍُة   
 كا ديدا: ذبةر وى قةدرَى شةهيدبوونَى يَى ديتى.د ظةطَيرة و
َّ هللاِّ  عُ  -1312  وَعْن عبِد اَّللَِّ بِن َعمرو بِن العاا  ريي اَّللَّ عْنهما  أنَّ رُو  ل اَّللَّ 

َُْن » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قَاَل   ٍُ إالَّ الدَّ   رواه مَهللاٌي.« ُْغِفُر اَّللَّ لهللاشَّهيِد ُكلَّ َشْي
طوى: عاسى سودَى ذ هةردوويان رازى بيت، ل يَى كورَى عةمرَى كورَى و ذ عةبدو

بو شةهيدى ذَى دبةى  )طونةهان( طوى: سودَى هةمى ت تان () سودَي ثَيغةمبةرَى
 نةبيت؟ ىدةيننةدانا 

ُْن » وا رواٍُة ل      «.الَقْتُل ا َوِبيِل اَّللَِّ ُُِّفُِِّر ُكلَّ َشيٍء إالَّ الدَّ
ذَى  )طونةةهان(  ديدا يا وى: كوشتنا د رَيكا سودَيدا هةةمى ت ةتان   و د ظةطَيرةكا

 نةبيت. ىدةيننةدانا دبةى 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي قَ اَم ف يهْي  -1313  وَعْن أيب قَتاَدَة  ريي اَّللَّ َعْن   أنَّ َرُو  ل اَّللَِّ 

ََْعَم  ال  فَ َق  اَم رُج  ٌل  فَ َق  ال  اي َرُو   ل اَّللَِّ فَ  ذََكَر أنَّ اْله  اد ا و  ِبيِل اَّللَِّ  َواإلَي  اَن ِنَّللَِّ  أَ  ْفَب  ُل ا
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   َِطاايي   َفقاَل لَ ُ  َرُو  ُل اَّللَِّ  َُْ  إْن قُِتهللْاُ  ا وبيِل اَّللَِّ أُتَِّفَُّر عِنِّ  » َأرَأ

َِ ٌب ُمقب ٌل غي ْ  َّ هللاِّ  عُ « ُر ُم ْدِبٍر نعْي إْن قُِتهللا  ا وبيِل اَّللَِّ َوأَْنَ  ّاِبٌر  ُُمْت ُثَّ قَ ال رُو  ُل اَّللَّ 
طَ ااَيَي   فَ َق اَل « َكْيَ  قُ هللْا َ    »َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   َِ ق ال  َأرأَُْ َ  إْن قُِتهللْا ُ  ا و بيل اَّللَِّ أَُتَِّفَّ ُر ع ِنِّ 
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َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   َِ ٌب  ُمقْ » رُو ُل اَّللَِّ  َُْن  فَ إنَّ نَع ْي وأَنْ َ  ّ اِبٌر ُُمَْت ب ٌل َغي ْ ُر ُم ْدبٍر  إالَّ ال دَّ
 رواُه مَهللاٌي.«. ِجرْبَُِل عهللاي  الَالُم قال ِل ذلَك 

ئةو رؤذةكَى د ناظ واندا  ()ذ ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى قةتادةى 
ئينةان ب سةودَى   يرابةوو و طوتةة وان جيهةادا د رَيكةا سودَيةدا و باوةر     )هةظالَيت سةودا(  

ئةز د رَيكا  ئةطةرباشرتيس كارن، زةالمةك رابوو و طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَي، بَيذة مس 
طوى:  ()سودَيدا هامتة كوشنت، طونةهَيت مس دَى هَينة ذَيلن؟ ثَيغةمبةرَى سودَى 

 ََ  ئةانكو َيية كوشنت و تو يةَى سةةبركَيش و دلسةوز بةى )    هتو د رَيكا سودَيدا ب ئةطةربة
ثَيغةمبةرَى بى و نة يَى رةظى بى، ثاشى  ئنيةتا تة بو سودَى بيت( و تو يَى ثَي ظةضوى

ئةةز د رَيكةا سودَيةدا     ئةطةةر طوى: تة ض طوى؟ طوى: مس طةوى بَيةذة مةس     ()سودَى 
ََ    ()هامتة كوشنت، طونةهَيت مس دَى هَينةة ذَيةلن؟ ثَيغةمبةةرَى سةودَى      طةوى: بةة

ئنيةتا تة بو سودَى بيت( و ثَي ظةضوى بى  ئانكووز و )تو يَى سةبركَيش و دلس ئةطةر
 و نة ثاشظةضوى بى، دةيس نةبيت، ب راستى جليلى س ظ ل سةر بس ئةظة طوتة مس.

َِ اي رُو   َل اَّللَِّ إْن قُِتهللا  ُ    -1314 وَع  ْن ج  ابٍر ري  ي اَّللَّ َعْن  ُ   ق  اَل  ق  اَل رَُج  ٌل  أُ  ن أ
ََرا«. ا اْلَنَِّة » قال     ٍو ُكنَّ ا َُِدِه  ُثَّ قاَتَل حَّتَّ قُِتَل  رواُه مَهللاي.فألق  َْ

ئةز هامتة كوشنت ئةز دَى ل  ئةطةرطوى:  طوى: زةالمةكى ()و ذ جابرى 
قةس  د دةستَى ويدا بوون،  ك كريَى م يا ثَيغةمبةرَى سودَي؟ طوى: ل بةحةشيَت، هندة

 هاظَينت، ثاشى شةِر كر هةتا هاتية كوشنت.
َّ    هللاِّ  عُ َعهللَاْي    ِ  وَو    هللاَّي  -1315  وع    ْن أنَ    ٍه ري    ي اَّللَّ َعْن    ُ   ق    اَل اْنطهللا    َق َرُو     ُل اَّللَِّ 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   َحابُُ  َحَّتَّ َوبَ ُق ا اِْشرِكنَي إَل َبدٍر  َوَجاَء اُِشرِك َن  فق اَل رُو  ُل اَّللَِّ  ّْ َوَأ
َّهللاِّ  ُع « يٍء َحَّتَّ أُك َن أِ ُدونَُ  ال َُ ْقدمنَّ أَحٌد ِمْنُِّْي إَل ش»  َِ اُِشرِك َن  فَقال رُو ل اَّللَّ  َفَد

ُِ » َعهللَاْي    ِ  وَو    هللاَّي   ََْر ََّ    م اُو َوا ق    ال  َُق     ُل ُعَمي ْ    ُر ب    ُن اْلَُم    اِم « ُق ُم     ا إَل َجنَّ    ٍة َعْرُي    َها ال
ُِ   قاَل  اَْنَصاِريص ريي اَّللَّ َعْنُ   اي رو َل اَّللَّ َجنٌَّة َعْريُ  ََّم اُو واَر ٍْ « نَعي » َها ال قاَل  َب

ٍْ  فقالَ  َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   َب ٍْ   » َرُو ُل اَّللَّ  ٍْ ب  ق اَل ال َواَّللَِّ اي « م ا َْحِْمهللاُ َك عهللا   َق لِ َك بَ 
ِْ « فَإنَّ  َك ِم  ْن أْههللِاَه  ا » رُو   ل اَّللَّ إالَّ رَج  اَء أن أُك   َن ِم  ْن أْههللِاه  ا  ق  ال   َ  َراٍو ِم  ْن قَ َرنِ  ِ   فَ  أ َْ رد 

هللاَ ٌة  فَ َرَم   مبَ ا َمَع  َ راِت ه ِذِه إن ََّه ا ْلَيَ اٌة َطُ  َْ َِ َحييُ  حَّت آُكل  ُهنَّ  ُثَّ قَال لَِ ْن أ ُ  َفَجَعل أيَُْكُل من ْ
 َمَن التَّْمِر. ُثَّ قَاتَ هللَاُهْي َحَّتَّ قُِتَل. رواُه مَهللاٌي.

 ُجْعَبُة الُنشَّاِب.بفتح القار والراِء  ه  « القَرَن » 
و هةظالَيت سو ضون هةتا  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةنةسى 

بةةةةرى هةظث كضةةةَيكةران طةه ةةةتينة جهةةةَى بةةةةدرَي، و ثاشةةةى هةظث كضةةةَيكةر هةةةاتس، 
طوى: كةس ذ هةوة بةريكا مس نةضيتة ضو شوالن حةتا ئةز  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

 ()هةظث كضَيكةر نَيزيك بوون، ثَيغةمبةرَى سودَى ذ وى بو وى شوَ نَيزيكرت نةم، 
بةةرفرةهيا ئةةرد و ئةمسانانةة، طةوى:     هنةدى  طوى: رابنة بةحةشتةكَى بةةرفرةهيا وَى  

طةوى: يةا ثَيغةمبةةرَى     ()عومةيرَى كورَى حةمامَى ئةنسارى )سةلكَى مةدييَن( 
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، طةوى: بةةلَي،   بةرفرةهيا ئةةرد و ئةةمسانان  هندى سودَي: بةحةشتةكَى بةرفرةهيا وَى 
طوى: ض وةل تة كر تو بَيذى وةى وةى، طوى:  ()طوى: وةى وةى، ثَيغةمبةرَى سودَى 

يا ثَيغةمبةرَى سةودَى ئومَيةدا هنةدَى ئةةز سةةلكَى وَى م، طةوى: تةو ذ سةةلكَى وَييةى.          
قةس  ذ كاظ نكةكَى سو يَى ترياندا دةرَيخسنت، و دةسةتهاظَيتَى سةوارن، ثاشةى     كهندة
وم، ئةظ ذيانة ضةندا درَيةذة،  ظان قةسثَيت سو خب ئةز مامة ساخ هةتا ئةز ئةطةرطوى: 

 قةسثَيت سو هاظَينت و شةِر كر هةتا هاتية كوشنت.
َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي أِن اْبع     معنَ   ا رج   االا  -1316  وعن     ق   ال  ج   اَء ٌِس إَل الن   ُّ 

َصنََّة  فَبعَ  إلَْيِهي و َِاِل حَراٌم  ُُ َعهللاِّم َِ الُقرآَن وال بِعنَي رجال ِمَن اَْنصاِر ُُ َقاُل ُُِي  الُقرَّاُء  فيِهي 
َتَدارُو  نَُ  نلهللاَّْي ِل ُتعهللاَُّم  َن  وك انُ ا نلنَّه ار جيي ُ  َن نِ اِء  فَ َيب ع نُ  ا اَِ ِجِد   ُقرُؤون الُق رآَن  ُو

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  وْْحَتِطُب ن فَيبيُع ن   وَُْشتَ ُروَن ِبِ  الطَّعام َهِل الصصفَّ  ِة وِلهللاُفقراِء  فبعَثهي النُّ 
َِّ َقد َلِقيَناَك َفرِييَنا عنْ  َك فعري ا ِي فقتهللُا ُهي قبل أْن ُبهللُاُغ ا اِِّاَن  فَقاُل ا  الهللاَُّهيَّ بهللاِّغ عنَّا نَبي ََّنا َأ

هللْاِفِ   َفطعَنُ  بِ  َِ ُرمٍح حَّت أنْ َفذُه  فَ َق ال ح راٌم  فُ  ْزُو وريي  َعنا  وأَت  رُجٌل حراماا ِاَل أنه ِمْن 
َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   ِْ  اَنِّي قَ د قُِتهللاُ  ا وإ  ي ق اُل ا  الهللاَُّه يَّ » وربِّ الَِّْعبِة  فقال رو ُل اَّللَّ  إنَّ إ
َِّ َقد َلِقيناَك َفرِييَنا عنَك ورِييَ  َعنَّا    ي.متفٌق عهللاي   وهذا لفظ مَهللا« بهللاِّغ عنَّا نبينا َأ

طةوتس: هنةدة    ()ذ وى، طوى: هنةدة سةةلك هاتنةة دةس ثَيغةمبةةرَى سةودَى      
زةالمان دطةل مة بهنَيرة قورئانَى و حةديسا تة ني ا مة بدةن، حةفتَى زةالم ذ سةلكَى 

ََ مس  ذ وان بةوو،  حةرام مةدينَى ذ ئةنساران دطةل هنارتس، دطوتنَى قورئان سويس، سا
زَيدة دكرن، و ب اظبةرا ئَيك و دوودا دسواند زانينا سو شةظَى د نب قورئان دسواندن و 
ددانانة مزطةفيَت، و دار دئينان دفرؤتس بو هةةذار و سةةلكَى سةوففَى     رؤذَى ئاظ دئينان

يَيةت   ()مزطةفتا ثَيغةمبةةرى  ل سوارن ثَى دكرى )سةلكَى سوففة: ئةو بوون يَيت 
و ل سةر سةدةقَيت سةلكَى مةةدينَى دذيةان(، ثَيغةمبةةرى     بونهةذار و بَى كةس و كار

()  هنارتس، هاتنة د رَيكا واندا، كوشنت بةرى بطةهنة وى جهى، طوتس: يا سودَى ذ مة
بطةهينة ثَيغةمبةرَى مة، ئةم طةه تينة تة و ئةم ذ تة رازى بوويس و تةو ذ مةة رازى   

ََ ئةنة سى و رومةك لَيدا هةتا زكةَى وى  بووى، و زةالمةك ذ ث تَيظة هاتة حةرامى سا
َيخستى ئينا حةرامى طوى: ئةز ب سودانَى كةعبَى كةم ئةز سةركةفتم، ثَيغةمبةرَى ئدةر

طوى: ب راستى برايَيت هةوة هاتنةة كوشةنت، و وان ب راسةتى طةوتس: يةا       ()سودَى 
تو ذ سودَى ذ مة بطةهينة ثَيغةمبةرَى مة، ئةم طةه تينة تة و ئةم ذ تة رازى بوويس و 

 مة رازى بووى.
وعنُ  قال  َغاب َعمِِّي أن ُه ب ُن النْب ر ري ي اَّللَّ عْن ُ  ع ِن ِقتَ اِل ب دٍر  فق ال  اي -1317

رو   ل اَّللَّ ِغب  ُ  ع  ن أوَِّل ِقت  اٍل قاتهللا  َ  اُِش  رِكنَي  ل  ِ ِن اَّللَّ أْش  َهدِن ِقت  اَل اُِش  رِِكنَي ل  رَيُنَّ اَّللَّ م  ا 
نن. فهللامَّا كاَن ُ  ُم أُح ٍد ان ا ّ نن َه ُؤالِء أَّ َا ِّش َ  اَُِ هللِاُم َن  فق ال  الهللاَُّه يَّ إِنِِّ َأعتَ ِذُر إلَي ك ِم يَّ

ّْحابُ  ؤأَْبرُأ إليَك ِمَّا ّنن َهُؤالِء ُعِن اُِشركنَي ُثَّ تق دَّم فاو َتقبهللاُ  و عُد ب ُن ُمع اٍذ فق ال  اي  ُْعِن أ
ِمن دوِن ُأحٍد  قال وعٌد  فما اوَتطعُ  اي رو ل  وعُد بَن ُمعاٍذ اْلنَُّة وربِّ النَّْبِر  إِنِِّ أِجُد ِرَْحَها
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ََّ يِ   أْو َطعن َة ب ُرْمٍح أْو رمي ةا بَِ هٍي   َِ بِ ِ  ِبب عاا وَا اِننَي ي ربةا نل اَّللَِّ َما َّنن  قال أنٌه  َف جْد
تُ ُ  بِبنانِ ِ . ق ال أن هٌ    ُكنَّ ا نَ رى أْو َنظُ نص ووجدُِه قد قُِتَل ومثََّل ِبِ  اُِشرِك َن  َفما عرَفُ  أحٌد إال أُِ

ُهْي م ْن  َأنَّ هِذِه ارَُة نَ َزَلْ  ِفيِ  وا َأشَباِهِ    ِمَن اُِْؤِمننَي رَِجاٌل ّدُق ا ما َعاَهدوا اَّللَّ عهللاْيِ  َفِمن ْ
 [. 23إَل آِرَها ] اَحزاب   َقَب  َ َْبُ  

  متفٌق عهللاي   وقد وَبَق ا نب اُِجاهدة.
شةِرَى بةدرَى نةهاتبوو،  ()مامَى مس ئةنةسَى كورَى نةزرى و ذ وى، طوى: 

طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى ئةز شةةِرَى ئَيكةَى يةَى تةة دطةةل هةظث ةك ضةَيكةران كةرى         
سودَى شةِرَى هةظث ك ضَيكةران ب رزقَى مس كر، دَى سودَى بينيت  ئةطةرنةهاتبووم، و 

ودَي، موسةلمان ثاشظةضةون و شكةسةنت،    كا ئةز دَى ض كةم، ظَيؤا دةمَى بووية رؤذا ئوح
ثَى هةةظالَيت   مةرةمطوى: ياسودَى ئةز داسوازا لَيبورينَى ذ تة دكةم ذ ظَى يا ظان كرى 

ثَى هةظث ك ضةَيكةرن، ثاشةى ثَي ةظة     مةرةموينة، و ئةز يَى بةرمية ذ ظَى يا ظان كرى 
مةعازى ئةظة  ضو، سةعدَى كورَى مةعازى كةفتة بةرسينطَى وى، طوى: يا سةعدَى كورَى

بةحةشتة ئةز ب سودايَى كةعبَى كةمة، ب راستى بَيهنا بةحةشتَى ل ئوحودَى يا دهَيتة 
مس. سةعدى طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى ئةز نةشةيام وَى بكةةم يةا وى كةرى، ئةنةسةى      
ََ دينت ب دربَيت شريى، يان ب لَيدانا رومةَى يةان ب    طوى: مة هةشتَى و ت تةك بريس 

َي، و مة ديت يَى هاتيية كوشنت و هةظث ك ضَيكةران تةرمَى وى زَيدة كرَيت هاظَيتنا تري
و ئةندامَيت لةشَى وى طوهورى بوون و ذَيظة كربوون( كةسةكَى نةنياسةى  وكربو، )ئانك

سوي كا وى نةبيت ب سةرَى تلَيت وى نياسى. ئةنةسى طوى: مة دديت يان مة هزر دكر 
ِمَن اُِْؤِمِننَي رِجاٌل ّدُق ا ما كى ويدا يا هاتيية سوارَى ئةظ ئايةتة د راستا ويدا و يَيت وة

د ناظ سودان باوةراندا هندةك زةالم يَيت هةيس ئةو ثةميانا وان دطةل  َعاَهُدوا اَّللَّ عهللَاي ِ 
 سودَى دايى، ب جه ئينا.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  -1318  رأَُْ ُ  » وَو هللاَّي   وعْن عُرَة ريي اَّللَّ َعنُ  قاَل  قال رُو  ُل اَّللَِّ 
ْ َأر قَ  خص َأْحَ  َن  َْ َِالِن َداراا ِه  ي أْحَ  ُن َوَأفَب  ل   هللاَ  َة رُجهللا  ني أتَي  اِن  َفص  ِعدا يب الشَّ  جرَة  فَ  أْد الهللاَّي ْ

رواه البخاري وه  بعٌض من حدٍُ  طُ  ٍل في   أن  اع « منها  قاال  َأمَّا هِذِه الدَّار َفداُر الشهداِء 
  الِّذِب إْن شاَء اَّللَّ تعاَل. العهللاي ويأِت ا نب حترميِ 
طةوى: مةس ئةةظ شةةظة      ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ سةمورةى 

، و ئةز برمة د سةر دارةكى ةبلندكرمدوو زةالم دينت هاتنة دةس مس و ئةز برم و ئةز 
هنةدى  باش و ضاك بوو مس د بنريا ذَى باشرت نةديتية، طوتنة مس: يَي سانيةكَيظة هند 

 شةهيدانة. سانيةنة سانيَيتئة 
وع ْن أن ٍه ري ي اَّللَّ عْن ُ  أنَّ ُأم الرَّبي ِن بْن َ  البَ  َراِء وه ي ُأمص حارث َة ب ِن ُو َراقَة   -1319 

ُثِن َع ْن حارِثَ َة  وَك اَن قُتِ ل ُ ْ َم ب ْدٍر  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي فَ َقاَل   اي َرُو َل اَّللَِّ أال حُتدِِّ  أَتِ  النُّ 
َّرَبُو  َوإن كاَن َغرْي ذلَك اْجتَ َهْدُو عهللاْيِ  ا الُبَِّاِء  فقال    فَإنْ  اي ُأم حارِثََة إن ََّها » كاَن ا اْلَنَِّة 

ََْعهللا   اب الفْردْوَس ا   رواه البخاري.«. ِجناٌن ا اْلَنَِّة  َوإنَّ ابْ َنَك أَّ
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طوى: ئومو رةبيع كضا بةرائى و ئةو دايكا حارسَى  () و ذ ئةبى ئةنةسى
طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى كا تو بو مس  () قةية، هاتة دةس ثَيغةمبةرىكورَى سورا

ل بةحةشةتَيية دا   ئةطةةر بةحسَى حاريسةى ناكةى، و ئةو رؤذا بةدرَى هاتبوو كوشنت، 
وةسةتينم،  ب و ل سةةر  سة ب طرى ل جهةكَى ديية دا ئةز  ئةطةركةم، و هبَيهنا سو فرة

مَيرطس د بةحةشتَيدا، و ب راستى كةورَى تةة   طةلةك ئينا طوى: يا دايكا حاريسةى، ئةو 
 يَى طةه تية فريدةوسا بلند.

َّ  هللاِّ  عُ  -1320  ُهم  ا ق  ال  ِج  يَء نيب إَل الن  ُّ  وَع  ْن ج  ابر ب  ن عب  ِد اَّللَِّ ري  ي اَّللَّ عن ْ
َّ هللاِّ  َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قْد ُمثِّل ِبِ  فَ ُؤيَن  بَ نْيَ َُدُْ   َفَذَهْبُ  َأْكِشُ  عْن وجِهِ  فَ َنهاِن قَ ْ ٌم فقال الن ُّ 

  متفٌق عهللاي .«. ما زَاَلِ  اِالِئَُِّة ُتِظهللاصُ  وَِْجِنَحِتها » عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  
رازى بيةت طةوى: بةابَى مةس      و ذ جابرَى كورَى عةبدول يى، سودَى ذ هةردوويان

 ئةةانكوو تةةةرمَى وى زَيةةدة كرَيةةت كربةةوو، )   ()ثَيغةمبةةةرى  َيئينةةا دانةةا بةرسةةينط 
، ئةةز ضةوم دا سةةر و ضةاظَيت وى     وهورى بوون و ذَيظة كربوون(ئةندامَيت لةشَى وى ط

ب  َيسيبةريَي  ملياكةى هَي تاطوى:  ()ئاشكراكةم، هندةكان نةهَي ن، ثَيغةمبةرى 
ََ دكة  ن.ثةرَيت سو 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي ق ال  وَعْن وهل بن  -1321  ُحنَ ْيٍ  ريي اَّللَّ عنُ  أنَّ َرُو ل اَّللَِّ 
  رواه مَهللاي.«. َمْن وَأَل اَّللَّ تعاَل الشََّهادَة ِبِصْدٍ  بهللاَّغُ  مَناِزَل الشصَهداِء وإْن ماَو عهللا  ِفراِشِ  » 

طةةةوى:  ()ذ ثَيغةمبةةةةرَى سةةةودَى  ()و ذ سةةةةهلَى كةةةورَى حةةةةنيفى  
هةركةسةةَى ذ دل و ذ راسةةتى داسةةوازا شةةةهيدبوونَى ذ سةةودَى بكةةةى، سةةودَى دَى وى      

 ئةو ل سةر جهَيت سو ذى مبريت. ئةطةرطةهينيتة سَيرا شةهيدان سو 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -1322 م  ْن » وع  ْن أن  ٍه ري  ي اَّللَّ عْن  ُ  ق  ال  ق  ال رُو   ُل اَّللَِّ 

  رواه مَهللاي.«. ُأعطيها ول  ْ ُتِصْبُ  طهللَاب الشََّهادَة ّاِدقاا 
طوى: هةركةسَى ذ دل و  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ئةنةسى و ذ 

ذ راستى داسوازا شةهيدبوونَى ذ سودَى بكةى، سودَى دَى وى طةهينيتة سَيرا شةهيدان 
 ئةو شةهيد ذى نةبيت. ئةطةرسو 

ُ عنُ  قال  -1323  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   وَعْن أيب ُهرُْرَة ريي اَّللَّ ما » قاَل رُو ُل اَّللَِّ 
َّ ِة  رواه الرتم ذي وق ال  ح دٌُ  « جَيُِد الشَِّهيُد ِمن َمهِّ القْتِل إالَّ كم ا جِي ُد أح دُُكْي ِم ْن م هِّ الَقْر

  حٌَن ّحيٌح.
طةةوى: شةةةهيد  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()رة و ذ ئةةةبى هةةورةي

هةست ب ئَي اندنا كوشتنَى ناكةى وةسا نةبيت وةكى ئَيك ذ هةوة هةست ب ئَي اندنا 
 طظ كَى دكةى.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  -1324  ُهما أنَّ رُو ل اَّللَِّ  وعْن عْبِد اَّللَِّ بن أيب أْوَل ريي اَّللَّ عن ْ
ِم  ِ  ال  يت َلِق  ي ِفيَه  ا الع  ُدوَّ انتَ  أَُ صَه  ا » ظ  ر ح  َّت َمال  ِ  الشَّ  مُه  ُثَّ ق  ام ا النَّ  اس فق  ال  ا بع  َض أايَّ



   رياض الصاحلني

 
521 

َ  النَّاُس  ال تَ َتمن َّْ ا ِلَقاَء العُدوِِّ  َووهللُا ا اَّللَّ العاِفيَة  فإذا لِقيُتُم ُهي فَاّرِبُوا  واعهللَاُم  ا أنَّ اْلَنَّ َة حَتْ 
َص  ي ِر  ََْح  َزاِب اْه  زِمُهي الهللاَُّه  يَّ ُمْن  ِزَل الِّت  اب وُْ  رِ » ُث ق  ال  « ِظ  الِل ال ََّ  حاِب  وَه  ازَِم ا َي ال
  متفٌق عهللاي .« واْنُصرَِ عهللَايِهي 

ثَيغةمبةرَى  رازى بيتسودَى ذ هةردوويان  ذ عةبدول يَى كورَى ئةبى ئةوفاىو 
رؤذَيت سودا ئةوَيت تَيدا كةفتيية بةر سينطَى دذمنى، سو طرى  كد هندة ()سودَى 

رابوو و طوى: طةةَ سةةلكى    ثاشى دناظ سةلكيدانيظا ئةمسانى سواركةفتى، ذهةتا رؤذ 
هويس كةفتنةة   ئةطةر، و و داسازا س مةتيَي بكةن دذمنى نةكةن رويلويبووناسوزييا 
، سةبرى بكَي س، و بزانس بةحةشت يا ل بس سيبةرا شريان ئ ثاشى ثَيغةمبةرى بةرئَيك

() وارَى و عةوران دئينيت و دبةى وشةكَينةرَى  طوى:ئ يا سودايَى قورئان ئيناية س
 . قولثان، وان ب كَينة و مة ب سةر وان بَيخة

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -1325  وعن وْهِل بِن وعد ريي اَّللَّ عْنُ  قال  قال رُو ُل اَّللَِّ 
  «.ِعْن د النِِّ  َداِء وِعن  د الب  ْأِس ِح  نَي ُُ هللْاِح  ُي بَ ْعُب  ُهي بَعب  اا  ال  دصَعاءُ تُ  ردَّاِن   تُ   َردَّاِن  أْو قَ هللاََّم  اثَِنت اِن ال » 

  رواه أب  داود نوناد ّحيح.
طوى: دوو  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()سةعدى كورَى و ذ سةهلَى 

دوعا ناهَينة زظِراندن، يان كَيم جار دهَينة زظِراندن: دووعا دةمَى بانطى و دوعا دةمَى 
 ك و دوو دبس و دطةهنة ئَيك و دوو.َيشةِرى )جيهادَي( دةمَى نَيزيكى ئ

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي إذا غَ  زَ  -1326  ا وَع ْن أن ٍه ري ي اَّللَّ عْن ُ  ق ال  ك  اَن رُو  ُل اَّللَِّ 
رواُه أب    داود  « الهللاَُّه  يَّ أن    عُب  ِدي وَنِص  ريي  بِ  ك َأُج   ُل  وبِ  ك أّ   ُل  وبِ  َك ُأقاتِ  ل » ق  ال  

  والرتمذيص وقال  حدٌُ  حٌَن.
دةمَى سةزا دكر دطوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ئةنةسى و ذ 

ياسودَى تويى جهَى ث رتاستييا مس و توى هاريكارَى مس و ب تة ئةز دهَيم و دضم و ب 
 تة ئةز ب سةر دذمنيدا دطرم و ب تة ئةز شةِرى دكةم.

َِ ار  -1327 َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ك اَن إذا  وَعن أيب ُم و   ريي اَّللَّ عْنُ   أنَّ الن ُّ 
َِّ َإَعهللُاَك ا ُ ُ رِِهي  ونَ ُع ُذ ِبَك ِمْن ُشرورِِهي ق ماا قال  ال   رواه أب  داود نوناد ّحيٍح.« هللاَُّهيَّ إ

ذ هندةكان  () ثَيغةمبةرى ئةطةرطوى:  ()ئةشعةرى ذ ئةبى موسايَى 
ترسةياباية دطةوى: يةةا سةودَى تةو بةرسةةينطَى وان بطةرة، و ئةةم سةةو ب تةة دثةةارَيزيس ذ        

 سرابيَيت وان.
َّ  هللاِّ  -1328    عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال  وع  ْن اب  ِن ُعَم  ر  ري  ي اَّللَّ عنهم  ا  َأنَّ رُو   َل اَّللَِّ 

« ٍَ َيها اَْلرُي إَل ُْ ِم الِقياَمِة ِّ   متفٌق عهللاي .« اْلَْيُل َمْعُق ٌد ا نَ َ ا
طةةوى:  () ثَيغةمبةةةرى رازى بيةت و ذ ئةينب عومةةةرى، سةودَى ذ هةةةردوويان   
 بةركةتا د هةسثَى جيهادَيدا هةتا رؤذا قيامةتَي.
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َّ   هللاِّ  -1329    عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي ق   ال  وع   ْن ُع   ْرَوَة البَ   ارِِقيِِّ  ري   ي اَّللَّ عْت   ُ   أنَّ الن   ُّ 
ََجُر  واِغَنُي » يَها اَْلرُي إَل ُْ ِم الِقياَمِة  ا ِّ   متفٌق عهللاي .«. اْلَْيُل َمعُق ٌد ا َن ا

طوى: بةركةتا د هةسةثَى   () طوى: ثَيغةمبةرى () بارقىو ذ عةروَى 
 جيهادَيدا هةتا رؤذا قيامةتَي. و ئةو بةرةكةى: سَير و دةستكةفتيية.

ْ   َرَة  ري  ي اَّللَّ َعْن  ُ   ق  اَل  ق  ال َرُو   ُل اَّللَِّ  -1330 َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  وَع  ْن أيب ُهُر
ِا ِنَّللَِّ  وَتص  ِدُقاا ِب ْع  ِدِه  ف  إنَّ ِش  َبعُ  ورَُْ  ُ  ورْوثَ  ُ   وب لَ  ُ  ا م  ن احتَ   َبه َفرو  اا ا » و  بيِل اَّللَِّ  إَي  ا

  رواه البخاريص.« ِميَزانِِ  ُ َم الِقياَمِة 
طوى: هةركةسَى ب  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 

بو جيهادَى سودانكةى و راطريت، ب  باوةرييا ب سودَى و ب باوةرييا ذظانا وى هةسثةكَى
راستى تَير سوارنا وى و تَير ظةسوارنا وى و زبلَى وى و ميةزا وى هةةمى دَى د ترازيةا    

 ويدا بس رؤذا قيامةتَي.
َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ   -1331  َْ   ُع ٍد  ري   ي اَّللَّ َعْن   ُ   ق   ال ج   اَء رُج   ُل إَل الن   ُّ  وع   ْن أيب م

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   ل َك ِ َ ا » وَوهللاَّي بَِناَقٍة ََمُْط م ٍة فق ال  ه ِذِه ا و بيل اَّللَِّ  فق ال رُو  ُل اَّللَِّ 
 رواُه مَهللاي. «  مٌة َُ َم الِقيامِة وبُعِماَئِة َِقٍة ُكهللاصها َمطُ 
حَي رتةكا سةرهةظسةاركرى ئينةا    طوى: زةالمةكى ()و ذ ئينب مةسعودى 
و طةةوتَي: ئةظةةة بةةو جيهةةادا د رَيكةةا سودَيةةدا، ئينةةا        ()دةس ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  

رؤذا قيامةةتَى حةفسةةد حَي ةرت     بةرامبةةر وىً طوى: بةو تةة     ()ثَيغةمبةرَى سودَي
 هةظساركرى.هةمى يَيت سةر هةنة 

ق اُل   -1332 ق ال  أب   ع اِمٍر  ُو ُق اُل  أب   َأو ٍد  ُو ُقال  أب  ُوعاد  ُو وعن أيب  ِّاٍد ُو
ق ال  أب   َع  ْبٍه ُعْقب ُة ب  ِن ع اِمٍر اْلَُه ِنِّ  ري  ي اَّللَّ َعْن ُ   ق  ال   ق  اُل  أب   اَْو   ِد  ُو أب   َعْم رو  ُو

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ِِْنرِب  ُق ُل   ِعْعُ  رُو َل اَّللَِّ  ٍة  »َوُهَ  َعهللا  ا َوَأِعدصوا ُِي ما اوَتَطْعُتي من قُ  َّ
َة الرَّْمُي  َة الرَّْمُي  أال إنَّ الُق َّ َة الرَّْمُي  أال إنَّ الُق َّ  رواه مَهللاي. « أال إنَّ الُق َّ

و ذ ئةبى حامدى و دبَيذن: ئةبو سوعادى، و دبَيذن: ئةبو ئةسةد، و دبَيذن: ئةبو 
مر، و دبَيذن: ئةبو عةمرو، و دبَيذن ئةبو ئةسوةد، و دبَيذن: ئةبو عةةبس، عةوقبَى   عا

دطوى و  ()طوى: مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو  ()كورَى عامرَى جوهةنى 
 هندى هةوة ثَى ضَى ببيت ذ هَيةزَى بةو وان بةرهةةظ بكةةن،    ئةو ل سةر مينبةرَى بوو: 

بزانس ب راستى هَيز رةمى و هاظَيتنة، بزانس ب  بزانس ب راستى هَيز رةمى و هاظَيتنة،
 راستى هَيز رةمى و هاظَيتنة.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ُق   ُل   -1333  و  تُ ْفَتُح عهللاَ  يُِّي » وَعْن  ُ  ق  ال  ِعْع  ُ  َرُو   ل اَّللَِّ 
ِِّفيُِّي اَّللَّ  َفال ُْعِجْز َأَحدُُكْي أْن ُهللْاُه  وَِْوُهِمِ     مَهللاي.رواه « َأرُي َن  ُو
دطةوى: دَى ئةةرد بةو هةةوة      ()ذ وى، طوى: مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو 

ظةبس و سودَى دَى هةوة بَى منةى كةى بةس ب  كةس ذ هةوة بَيضارة نةبيت هةر سو 
 ب تريَيت سوظة مذويل كةى.
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َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -1334  ُعهللاَِّي الرَّْمَي ُثَّ ترَكُ    منْ » وْعنُ  أَنَُّ  قال  قَال َرُو ُل اَّللَِّ 
  رواه مَهللاي.« فَ هللَايه ِمنَّا  أْو فَقد َعص  

طوى: هةركةسَى فَيربووية تري هاظَيتنَى  ()و ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 
 ثاشى بهَيليت، ئةو نة ذ مةية، يان ب راستى وى نةطوهدارى كر.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُق ُل  وعنُ  ريي اَّللَّ عْنُ   قاَل  ِعْعُ   -1335  إنَّ » رُو ل اَّللَّ 
َِ ُب ا ّ ْنعِتِ  اْل ري  والرَّام ي بِ ِ   وُمْنِبهللاَ ُ   َواْرُم  ا  ُل ِنلَ هِي َثالث َة نَ َف ٍر اْلنَّ َة  ّ انِعُ  ْحت ِِ اَّللَّ ُُد

م َي بْع د م ا ُعهللاِّم ُ  رغبَ ةا عن  . فَإن ََّه ا نِعم ٌة وارْكُب ا  وأْن ترُم ا َأَحبص إَِلَّ ِمْن أْن تَ رَْكُب ا. وَمْن تَ َرَك الرَّ 
  رواُه أب  داوَد.« َكَفَرَها » أْو قال  « َترَكَها 

طةوى: ب راسةتى سةودَى سةةَى    د () مةس طةول ثَيغةمبةةرى بةوو    و ذ وى، طةوى:  
مرؤظان ب تريَى دبةتة بةحةشةيَت: يةَى ضةَيكرى و ب ئنيةةتا سَيةرَى ضةَيكربيت، و يةَى        

هويس تريان باظَيذن  ئةطةرتريان ددةتة ظَي، تريان باظَيذن و سويار بس، و  دهاظَيذيت، و يَى
هويس سويار بس و هةركةسَى تةري هةاظَيتنَى ذ نةةظيان بهَيليةت ث ةتى      كو مس ثَيخوشرتة 

 فَيربوويَى ب راستى ئةوى نيعمةتةك هَي . يان طوى: شوكرا نَيعمةتةكَى هَي .
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  وَعْن َوهللَامَة بن اَك  ِع   -1336 ري ي اَّللَّ عْن ُ   ق ال  َم رَّ الن ُّ 

  رواه البخاري.« اْرُم ا َبِِن ِإْعاعيل فَإنَّ أَنكي كان رَاِمياا » عهللا  نَ َفٍر ُنَتِبهللُا ن  فقال  
 كد بةةر هنةدة   ()طةوى: ثَيغةمبةةر    ()و ذ سةلةمَى كورَى ئةكوةعى 

زةالمانرا بورى ئارماىا تريانَى دكر، ئينا طوى: باظَيذن كورَيت ئسماعيلى، ب راستى بابَى 
 هةوة تريظان بوو.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   -1337  ََ َة  ري ي اَّللَّ َعْن ُ  ق ال  ِعع ُ  رُو  ل اَّللَِّ  وَعْن عْم رو ب ِن عب
رواُه أب    داود  والرتم  ذي «. لَ  ُ  ِع  ْدُل ُُم  رَّرٍة  م  ْن َرَم    بَِ  هٍي ا و  بيِل اَّللَّ فَ ُه   » وَو  هللاَّي  ُق   ُل  

  وقاال  حدٌُ  حٌَن ّحيٌح.
طوى: مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بةوو   ()و ذ عةمرويَى كورَى عةبسةى 

()  دطوى: هةركةسَى تريةكَى د رَيكا سودَيدا باظَيذيت ئةو بو وى بةرامبةر كولةيةكَى
 ئازاكرية.
َّ هللاِّ  عُ وَعن أيب ْحَي  -1338  ُِرمي بن فاتِ ٍك  ري ي اَّللَّ َعْن ُ   ق ال  ق ال َرُو  ُل اَّللَّ 

ُعِمائِة ِي  عٍ  » َعهللَاْي  ِ  وَو   هللاَّي   رواه الرتم   ذي وق   ال  « َم   ْن أَنْ َف  َق نَ َفَق   ةا ا و   بيِل اَّللَِّ ُكتِ  َب لَ   ُ  و   ب ْ
ٌََن.   حدٌُ  َح

 سةودىَ طةوى: ثَيغةمبةةرَى    ()و ذ ئةبى يةةحيا، سةورةميَى كةورَى فةاتكى     
()  ،دَى بو وى حةفت سةد طوى: هةركةسَى مةزاستنةكَى د رَيكا سودَيدا مبةزَيخيت

 هَيتة نظيسني. قاى



 524  طا كيَرهاتى و راستكارانميَر

ما »َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  وعْن أيب َوعيٍد  ريي اَّللَّ َعْنُ   قال  قال رُو ُل اَّللَّ  -1339
رُِف اا ِمْن عبٍد ُص ُم ُْ ماا ا وِبيِل اَّللَِّ إالَّ نعد  َِ متف ٌق « اَّللَّ ِبذلَك الي  م َوْجَه ُ  َع ِن النَّ اِر و ْبِعني 

  عهللايِ .
طةوى:   ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()و ذ ئةبى سةةعيدَى سةودرى   

سودَى ب وَى رؤذَى مابةينا  ئةطةرنينة بةندةيةك رؤذةكَى بو سودَى يَى ب رؤذى بيت 
 رويَى وى و ئاطرى حةفتَى ساالن دوير نةئَيخيت.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  ق ال   -1340  َم ْن » وعْن أيب ُأمامَة  ري ي اَّللَّ عْن ُ   َع ِن الن ُّ 
ْن َدقاا َكَم ا ب نْي  َِ ِِ ّاَم َُ ْ ماا ا وبيل اَّللَِّ َجَعَل اَّللَّ بيَنُ  َوبنْيَ النَّاِر  ََّ ماِء واَْر رواُه الرتم ذي « ال

 وقال  حدٌُ  حٌَن ّحيٌح.
طةةةوى: هةركةسةةةَى  () طةةةوى: ثَيغةمبةةةةرى ()و ذ ئةةةةبى ئومامةةةةى  

َى ئَيخيتةة د ناظبةةرا وى و ئاطريةدا    ةكسودَى سةندةكدَى رؤذييةكَى بو سودَى بطريت، 
 ئةرد و ئةمساناية.ناظبةرا هندى 
رة  ريي  -1341  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي  وعْن أيب ُهُر » اَّللَّ عنُ   قاَل  قال َرُو ل اَّللَِّ 

ََ  ِبَغزٍو  ماَو َعهللا  ُشْعَبٍة َمَن النَِِّفاِ   ْث نَ ْف ْ ُْحَدِِّ ْ َُ ْغُز  َوَْ   رواُه مَهللاٌي.« َمْن ماَو وَْ
طةوى: هةركةسةَى    ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 

سةةلةتةكا ةمبريةةت و جيهةةاد نةةةكربيت و ئنيةةةتا جيهةةادَى نةةةئينابيت، ئةةةو ل سةةةر س   
 دووروياتيَى مر.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  ا غَ َزاة  -1342  وَعن جابٍر  ريي اَّللَّ عْنُ   قاَل  كنَّا من الن ُّ 
ُِ إنَّ نِدُنِة َلرِجاالا ما ِورُُتْ َمَرياا  َوال »فقال    «.َقَطْعُتْي وادايا إالَّ كانُ ا معُِّي  حَبَُهُي اَِر

ئينا  ()بوويس  سةزايةكَى دطةل ثَيغةمبةرىطوى: ئةم  ()و ذ جابرى 
ضو رَيكا ناضس و ضو نهاال ل زةالم ل مةدينَى يَيت مايس، هويس  كطوى: ب راستى هندة

نةساسييَى نةهَي ينة  )تةمةى سَيرا هةوة بو وانة( ئةو دطةل هةوة نةبس ئةطةرنابِرن 
 بهَيس.

ََج   ِر «. حَبَ   ُهُي الُع   ْذُر » وا رواُ   ٍة   رواُه البخ   اري م   ن « وا رواُ   ٍة  إالَّ َش   رَُك ُكْي ا ا
 رواُِة أََنٍه  ورواُه مَهللاٌي من رواُِة جابٍر والهللافظ ل .

ديدا: هة  ظةطَيرةكاد  كريس. يَيت ئاسَىئةو )عوزرَي(  ديدا: بهانةيَي ظةطَيرةكاد 
 كة ئةو ث كدارى سَيرا هةوة نةبس.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -1343 وع  ْن أيب ُم و     ري  ي اَّللَّ َعْن  ُ   َأنَّ أْعَرابيِّ  اا أَت    الن  ُّ 
وا  ُل ُُقاتِ ُل ل رُيى مِّانُ   فَ َقال  اي رو ل اَّللَّ  الرَُّجُل ُُ َقاِتُل ِلهللْاَمْغتِي  والرَُّجُل ُُ َقاِتُل لُيْذَكَر  والرَّجُ 

يَّةا.  ُ َقاِتُل  َِ جاَعةا ُو َا  رواٍُة  ُُقاتُل َي
طةةوى: كوضةةةرة عةرةبةةةك هاتةةة دةس ثَيغةمبةةةرى   ()و ذ ئةةةبى موسةةى 

() ةك: شةِرى بو دةستكةفتى دكةى، و زةالمة ةكطوتَي: يا ثَيغةمبةرَى سودَى زةالم 
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َيتةة  هشةةِرى دكةةى دا جهةَى وى ب    ةكَينةكرن، و زةالمة هشةِرى دكةى دا مةدحَيت وى ب
 بو روميةتييَي(؟ ئانكودينت )

يَى شةِرى دكةى، و شةِرى بو عةشريكييَى دكةى، : بو مَيرسواسيظةطَيرةكَيداو د 
 بو عينادا عةشريكييَى و تةعةسسوبَي(. ئانكو)

ُقات  ُل َغَب  باا  َفْم  ْن ا و  بيل اَّللَِّ   فَ َق  اَل رو   ُل اَّللِّ   َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  وا رواُ  ٍة  ُو
 متفٌق عهللاي . « َمْن قَاَتَل لتُِّ َن َكهللِاَمُة اَّللَّ ِهَي الُعهللْايا  فَ ُهَ  ا وبيِل اَّللَِّ »

شةِرى بكةى، كيذ د رَيكا سودَيداية؟ ئينا  ةك: و ذ كةرباندا زةالمظةطَيرةكَيداو د 
د طوى: هةركةسَى شةِرى بكةى دا دينَى سودَى يةَى بلنةد بيةت ئةةو      ()ثَيغةمبةرى 

 .رَيكا سودَيداية
ُهم  ا  ق  ال  ق  ال رُو   ُل اَّللَّ  -1344 وع  ْن عب  د اَّللَِّ ب  ن عم  رو ب  ِن الع  اا  ري  ي اَّللَّ عن ْ

َْ هللَاي  » َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   إالَّ ك انُ ا قَ ْد تَعجَّهللاُ  ا ثُ هللُاثَ ْي ما ِمْن َغازُِ ٍة  أْو َو ِرٍَّة تَ ْغ ُزو  فَ تَ ْغ نُي وَت
  رواُه مَهللاٌي.« َأج رِِهي  وَما ِمْن غازٍُِة أْو وِرٍَّة ُُتِْفُق وُتصاُب إالَّ َُتَّ ِي ُأج رُُهْي 

و ذ عةبدول يَى كورَى عةمرَى كورَى عاسى سودَى ذ هةردوويان رازى بيت طوى: 
و  ر يةان سةريةك سةةزايَى بكةةى    ك سةزاكةطوى: نينة هندة ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

سودَى بو وان لةز ل دوو سَيكَيت سَيرا  ئةطةردةسكةفت دةست بكةظس و ب س مةى بس، 
سةزاكةةةر يةةان سةةريةك سةةةزايَى بكةةةن، و نةطةهنةةة       كوان نةةةكربيت، نينةةة هنةةدة  

 سودَى سَيرا وان متام نةدةتَي. ئةطةردةستكةفتان و بريندار و كوشتيان بدةن 
أيب ُأماَم    َة  ري    ي اَّللَّ عْن    ُ   أنَّ رَُج    الا ق    اَل  اي رو     َل اَّللَّ ائ    َذن ِل ا وع    ْن  -1345 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   َِّياحِة. َفقاَل النُّ  « إنَّ ِو ياحَة ُأمَّ يت اْله اد ا و بيِل اَّللَِّ  َع زَّ وج لَّ » ال
  رواُه أب  داود نوناد جيِِّد.

مةةةكَى طةةوى: يةةا ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  طةةوى: زةال ()و ذ ئةةةبى ئومامةةةى 
طوى: طةريانا ئومةتا مس جيهادا د  ()دةستويريا مس بدة ئةز بطةريَيم، ثَيغةمبةرى 

 رَيكا سودَيداية يَى هةر ب هَيز و مةزن.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   -1346 وَعْن عبِد اَّللَِّ بن َعْمرو بن العاا  ريي اَّللَّ عنهَما  عِن النُّ 

 رواُه أب  داود نوناد جيد.«.قَ ْفهللَاٌة َكغْزوٌة »  وَوهللاَّي قال 
الرصُج ُع  واِراد  الرصج  ُع ِم َن الغ ْزِو بع د فراِغ ِ   ومعن اه  أَن   ُُث اُب ا رُُج ِع ِ  «  الَقفهللَاُة » 

  بعد فراِغَ  ِمَن الَغْزوِ 
و ذ عةبدول يَى كورَى عةمرَى كورَى عاسى سودَى ذ هةردوويان رازى بيت طوى: 

ذ دَى سَيةةرا زظِرينةةَى  ئانكوطةةوى: زظِرينةةةك وةكةةى سةزايةكَييةةة.)  ()ثَيغةمبةةةرى 
 بو نظيسيت هةروةكى يا ضونَى بو نظيسى(.سةزايَي 
د -1347  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  وعن الَائب بن ُُز َّا قِدَم النُّ  ريي اَّللَّ عْنُ   قاَل  

َّحيٍح  ُتُ  من الصِّبياِن عهللا  ثَنيِِِّة الَ داِع. رواه أب  داود نوناد  َمْن َغزوِة تَ ُب َك تَ هللَاقَّاه النَّاُس  فَ تَ هللَاقَّي ْ
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نَ ا نَتهللاقَّ    رو  ل اَّللَّ  َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو  هللاَّي َم َن الصِّ  بَياِن إَل   ذا الهللاف  ظ  َوَرواه البخ اريص ق  ال  َذَهب ْ  
  ثَِنيَِّة الَ داِع.

سةةزايا  ذ  ()طةوى: دةمةَى ثَيغةمبةةر     ()و ذ سائيبَى كةورَى يةزيةدى   
يكان ل سةةنييا وةداع ديةت، و د   سةلك هاتنة بةراهيكى مس دطةل بضو ،تةبووكَى هاتى

ل سةةنييا   ()ثَيغةمبةةرَى سةودَى   دا ا بوساريدا: ئةم دطةل بضةويكان ضةويس   ظةطَير
 وةداع ببينني؟
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي قَ  اَل   -1348 َم  ْن ْ » وَع  ْن أيب ُأَماَمَة ري  ي اَّللَّ َعْن  ُ   َع  ن الن  ُّ 

ْز َغازايا  أْو َخْهللاُ ْ  غَ ازايا ا أْههللِا ِ  ِبَ رٍي أّ ابَُ  اَّللَّ ِبَقارِع ٍة قَ ْب َل ُ ْ ِم ال رواُه أب   «. ِقيام ِة ُْغُز  أْو جُيهِِّ
 داود نوناد ّحيٍح.

ايَى طةةوى: هةركةسةةَى سةةةز ()ذ ثَيغةمبةةةرى  ()و ذ ئةةةبى ئومامةةةى 
د مةاال ويةدا    ل ثةاش سةزاكةةرةكى  نةكةى، يان ب باشى  نةكةى يان كارَى سةزاكةرةكى

 ةكةكَيظة  ين  وى( سةودَى دَى ذ شوينا وى بدةتةة عةةيال و مةاال   ل نةمينيت )ضاظَى سو 
 نةسوشيةكَى ب سةرى ئينيت بةرى رؤذا قيامةتَي.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   -1349  جاِه  ُدوا » وع  ْن أن  ه  ري  ي اَّللَّ عْن  ُ   أنَّ الن  ُّ 
َنِتُِّي  َِ ُِّي وأَل َِ   رواُه أب  داود نوناد ّحيح.«. اُِشرِكنَي وَِم اِلُِّْي وأَنْ ُف

ََ سو و ب سو و ب  () طوى: ثَيغةمبةرى ()و ذ ئةنةسى  طوى: ب ما
 ئةزمانَيت سو جيهادَى دطةل هةظث كضَيكةران بكةن.

ق  اُل  أب    حِِّ  يٍي النُ ْعَم  انِ  -1350  ب  ِن ُمَق  رٍِِّن ري  ي اَّللَّ عْن  ُ  ق  ال   وَع  ْن أيب َعْم  رو. ُو
ْ َُقاتِ   ْل ِم   ْن أوَِّل النَّه   ارِ  َْ َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي إذا  َِّ   ر الِقت   اَل َح   َّتَّ تَ    ُزوَل  َش   ِهْدُو رو    َل اَّللَّ  َأ

ٌََن ّحيٌح. َنِزَل النَّْصُر. رواُه أب  داود  والرتمذي  وقال  حدٌُ  َح  الشَّْمُه  وَِتبَّ الرِِّايُح  ُو
 ()و ذ ئةبى عةمروى و دبَيذن: ئةبو حةةكيم نوعمةانَى كةورَى مةوقرنى     

ذ ديت سةرَى رؤذَى شةِر نةكر و طريؤ كر هةتا رؤذ  ()طوى: مس ثَيغةمبةرَى سودَى 
طريؤكرنةا وى دا   ئةانكو نيظا عةمسانى سواركةفتى، دا هةوا بهَيت و سةركةفنت بهَيةت. ) 

 سةقا سار ببيت و هاتس و ضون يا ب ساناهى بيت(.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي  -1351  ْ َرَة ريي اَّللَّ عنُ   قاَل  ق اَل َرو  ُل اَّللَّ  » ِ  وَو هللاَّي  وعْن أيب هُر

ُّرِبوا   متفق عهللاي .« ال تَ َتَمن َّْ ا ِلَقاَء الَعُدوِِّ  فإذا َلقيُتُم هي  فَا
طةةوى: سوزييةةا  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()و ذ ئةةةبى هةةورةيرة 
 هويس ظَيك كةفنت، سةبرى بكَي س. ئةطةرظَيككةتنا دذمنى نةكةن، و 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  اَل  وَعْن  ُ  وَع  ْن ج  ابٍر  ري  ي اَّللَّ  -1352 ُهم  ا  أنَّ الن  ُّ  » َعن ْ
ْدَعةٌ  ُِ   متفٌق عهللايِ .« اْلْرُب 

 () طةوى: ثَيغةمبةةرى  (سةودَى ذ هةةردويان رازى بيةت   )و ذ وى، و ذ جابرى 
 طوى: جةنك ساثاندنة.

 



   رياض الصاحلني

 
527 

 ويغسلون ويُصَلَّى عليهم الشهداء يف ثواب اآلخرة باب بيان مجاعة منَ -235
 خبالف القتيل يف حرب الكفار 

كرنا كؤمةكا شةهيديَت دطةهنة خيَرا ئاخرةتيَ، و دهيَنة شويشنت و ةبابةتىَ ديار
 نظيَذ ل سةر دهيَتةكرن نةوةكى وى يىَ د شةرِىَ طاوراندا دهيَتة كوشنت

َّ  هللاِّ  عُ َعهللاَ  -1353 َُ  ق  اَل  ق  اَل َرُو   ُل اَّللَّ   ْي  ِ  وَو  هللاَّي ع  ْن أيب ُهَرُْ  رَة  ري  ي اَّللَّ َعْن  ٍ 
َّ احُب اَِ ْدم َوالشَّ هيُد ا و بيل اَّللَّ »  ٌة  اَِطُع  ُن  َواِْبطُ  ُن  والَغرُِ ُق  َو ََ متف ٌق « الشصَهَداُء مَخ

  عهللايِ .
طةةوى: شةةةهيد  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()و ذ ئةةةبى هةةورةيرة 

ب ئَي َيت هناظان مرى و يَى سةندقى و يَى ت تةك يَي ثَينؤس: يَى ب تاعوونَى مرى و 
 سةردا هاتى و مرى و يَى د رَيكا سودَيدا شةهيد بووى.ب 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -1354 ما تَ ُعدصوَن الشهداَء ِفيُِّي   » وعنُ  قاَل  قاَل رو ُل اَّللَّ 
قاُل ا  « إنَّ ُشَهداَء ُأمَّيت إذاا َلقهللِايٌل  » هيٌد. قال  قاُل ا  اي رُو ِل اَّللَِّ من قُِتل ا وبيل اَّللَّ فَ ُه  ش

م   ْن قُتِ   ل ا و   بيِل اَّللَّ فُه    َش   هيٌد  وم   ْن م   اَو ا و   بيل اَّللَّ فُه     » َفم  ْن اي رُو    ل اَّللَّ   ق   ال  
رواُه « م اَو ا ال بطِن فَ ُه   َش هيٌد  والَغُر ُق َش هيٌد  الطَّ اُع ن فَ ُه   َش هيٌد  وم نْ شهيٌد  ومْن ماَو ا 

  مَهللاٌي.
شةةةهيد ب طةةوى: هةةويس كةةَى ذ سةةو   ()و ذ وى، طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  

َيتةةة كوشةةنت ئةةةو يةةَى د رَيكةةا سودَيةةدا ده ،؟ طةةوتس: يةةا ثَيغةمبةةةرَى سةةودَيدهةةةذمَيرن
مس، طوتس: ثا كيية يةا  شةهيدَيت ئوممةتا مس يَيت كَيبيت هوسا ئةطةر شةهيدة، طوى: 

يةَى د رَيكةا    سودَيدا دئَيتة كوشنت ئةو شةهيدة وثَيغةمبةرَى سودَي؟ طوى: يَى د رَيكا 
و يَى ب تاعوونَى دمريت ئةةو شةةهيدة و يةَى ب ئَي ةَيت     سودَيدا دمريت ئةو شةهيدة 

 شةهيدة.ئةو و يَى سةندقى  هناظان دمريت شةهيدة
ُهَم  ا  ق  ال  ق  ال رو   ُل اَّللَّ وع  ن عب  ِد اَّللَِّ ب  ن عْم  رو  -1355 ب  ن الع  اا  ري  ي اَّللَّ عن ْ

  متفٌق عهللاي .« مْن قُِتل ُدوَن ماِل   فَ ُه  شهيٌد » َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  
و ذ عةبدول يَى كورَى عةمرَى كورَى عاسى سودَى ذ هةردوويان رازى بيت طوى: 

ََ سو ()ثَيغةمبةرَى سودَى   َيتة كوشنت ئةو شةهيدة.هب طوى: هةركةسَى سةرا ما
 وع   ْن أيب اَع    ر و   عيِد ب   ِن زَُْ   ِد ب   ِن عم   رو ب   ِن نُ َفْي   ٍل  َأح   ِد العَش   رِة اِْش   ُه دِ  -1356

َّ    هللاِّ  عُ َعهللَاْي    ِ  وَو    هللاَّي ُق     ُل   ُهْي  ق    ال  ِعع      رُو     ل اَّللَِّ   م    نْ » َِ    ْي نْلنَّ    ِة  ري    ي اَّللَّ ع    ن ْ
 ت     َل ُدوَن دِم     ِ  فُه       ش     هيٌد  وم     ن قُتِ     ل ُدوَن ِدُنِ     ِ  َفه      قُتِ     ل ُدوَن مالِ     ِ  فُه       َش     هيٌد  وم     ْن قُ 

رواه أب     داود  والرتم   ذي وق   ال  ح   دٌُ  حَ   ٌن «. ش   هيٌد  وم   ْن قُتِ   ل ُدوَن أْههللِا   ِ  فُه     ش   هيٌد 
  ّحيٌح.

و ذ ئةبى ئةعوةرى سةعيدَى كورَي زيدَى كورَي عةمرَى كورَى نوفةيلى كو ئَيك 
طوى:  بو هاتية دان سودَى ذ هةر دويان رازى بيت  ذ دةهانة ييَيت مزطينى ب بةح تَى
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ََ سو بد ()بوو ثَيغةمبةرَى سودَى مس طول  َيتةة كوشةنت   هطوى: هةركةسَى سةرا ما
َيتة كوشنت ئةو شةهيدة و هةركةسَى هئةو شةهيدة و هةركةسَى سةرا بةِرةظانيَى ذ سو ب

َيتة كوشنت هنامويسا سو بَيتة كوشنت ئةو شةهيدة و هةركةسَى سةرا هسةرا دينَى سو ب
 ئةو شةهيدة.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   -1357 رة  ري ي اَّللَّ عْن ُ   ق اَل  ج اء رُج ٌل إَل رو  ل اَّللَّ  وعْن أيب ُهُر

َذ ماِل   قال   ِْ ق ال  « َفال تُ ْعِط ِ  مال َك » وَوهللاَّي فَ َقال  اي رو ل اَّللَّ َأرأَُ  إْن جاَء رَُجٌل ُُرُُِد َأ
َُْ  إْن قَ  ق ال  َأرأَُْ َ  « فَأنْ   َش هيٌد » ق ال  َأرأَُ   إن قَتهللاَ ِن   ق ال  « قَاتهللِْا ُ  » اتهللاِن   قال  َأرَأ

  رواُه مَهللاٌي.« ُهَ  ا النَّاِر » إْن قَ تَ هللْاُتُ    قال  
 ()طوى: زةالمةك هاتة دةس ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 

ََ مس ذ مس وةرطريت ض  ئةطةرطوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى بَيذة مس  زةالمةك هاى ظيا ما
ََ سو نةدةظَي، طوى: بَيذة مس  شةِرَى مةس كةر؟ طةوى: شةةِرَى وى      ئةطةربكةم؟ طوى: ما

مةس   ئةطةرئةز كوشتم؟ طوى: تو شةهيدى، طوى: بَيذة مس  ئةطةربكة، طوى: بَيذة مس 
 ئةو كوشت؟ طوى: ئةو يَى د ئاطريدا.

 
  باب فضل العتق -236

 ئازاكرنيَطةردةن بابةتىَ خيَرا 
)البهللا            د  چڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ  چ ق            ال ع تع            اَل  

و طةلةك مرؤظ ذ ئاستةنطان نةبوريس ة ئةو  ]ب  ذ ئاستةنطَى ببوريت  .اآلي  ( 13_11
تو  و ما. [و رَيكا سةرفةرازييَى نةطرتس  ئاستةنطَيت رَيكا وان ذ سةرفةرازييَى ددا ثاش ة

 ض دزانى كا ئةو ئاستةنط ضيية؟ طةردةن ئازاكرنة.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -1358 رَة  ريي اَّللَّ عنُ   قال  قال ِل َرو ُل اَّللَّ  وعْن أيب ُهُر

َا اَّللَّ ِبُِّ  لِّ ُعْب  ٍ  ِمْن  ُ  ُعْب   اا ِمْن  ُ  ِم  َن النَّ  اِر ح  َّت فَ ْرَج  »  َْ  هللِامةا َأْعتَ  َق «. ُ  ِبفرج  ِ  م  ْن َأْعتَ  َق رقَب  ةا ُم
  متفٌق عهللايِ .

طوتةةةة مةةةس:  ()طةةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةةودَى   ()و ذ ئةةةبى هةةةورةيرة  
سودَى ب هةر ئةندامةكَى وى، ئةندامةكَى دَى ئازاكةى  هةركةسَى كولةيةكى )عةبدةكى(

 ذ وى ئازاكةى، هةتا شةِرمينطةها وى ب شةِرمينطةها وى.)ئازاكةرى( 
وَع ْن أيب َذرِّ  ري ي اَّللَّ عن ُ   ق اَل  قُ هللْا ُ  اي رُو  َل اَّللَّ  أيص اَْعم اِل أفَب ل    -1359

َُ  َها » قَ  اَل  قُ هللْا ُ   أيص الرِِّقَ  اِب أْفَب ُل   ق  اَل  « اإلَي  اُن نَّللَّ  واْله اد ا و  بيِل اَّللَّ » قَ ال   أنْ َف
  متفٌق عهللاي .« ِعْند َأْههللِاَها  َوَأكثَ ُرَها َاَناا 
طوى: مس طوى يا ثَيغةمبةرَى سودَى كيذ كار و كريار  ()و ذ ئةبى زةِرى 

ب قةدرتر و ضَيرتن؟ طوى: باوةرييا ب سودَي، و جيهادا د رَيكا سودَيدا، طوى: مس طوى: 
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دةس سةودانَى سةو و بهةا    ل كيذ كولة )عةبد( بو ئازاكرنَى ضَيرتة؟ طوى: يَى ب قةدرتر  
 طرانرت.

 
  ان إىل اململوكسَباب فضل اإلِحْ -237

 )عةبدان(. بابةتىَ باشيكرنىَ دطةل كؤلةيان
 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  چ   ق        ال ع تع        اَل

ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  

و هةويس سةودَى بثةرَيسةس و ضةو هةوطر و       .(36)النَاء  م ن ارُ ةچ  ھ  ے  ے
دطةةل كةةس و كةار و     [ديسةا   ]هةظبةران بو ضَى نةكةن، و دطةل دةيبابان د ضاك بةس  

سَيوى و بةلنطاز و جريانَيت دبنة مرؤظَيت هةوة، و جريانَيت ضو مرؤظانى دطةل هةوة 
 .نةيى و رَيظينط و بةندةيَيت هةوة

 رأَُْ    ُ  أن َذرِّ  رِي    َي اَّللَّ َعْن    ُ   وعهللاي    ِ  ُحهللاَّ    ٌة  وع    ن اَِْع    ُرور ب    ن ُو     ٍُْد ق    اَل  -1360
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   أْلُتُ  َعْن ذلك  َفذكر أنَّ  َوابَّ رَُجالا عهللا  عْهِد َرُو  ِل اَّللَّ  ََ وَعهللا  ُغالِمِ  ِمثْ هللُاَها  َف

َّ     هللاِّ  عُ َعهللَاْي     ِ  وَو     هللاَّي    « ك اْم     ُرٌؤ ِفي     ك جاِههللايَّ     ٌة إنَّ     » وَو     هللاَّي  فَ َعي َّ     َرُه ُومِّ     ِ   فَ َق     ال الن     ُّ 
ُِ  ُه حَت   َُ دِه فهللاُيطِعم ُ  ِمَّ ا أيَْك ُل   َِ ُلُِّْي  جَعهللَاُهُي اَّللَّ حَت  أُ ِدُُِّْي  َفَم ْن َك اَن َأ ِْ اُنُِّْي  و ُهْي إ

َْ           ُ  ِمَّ           ا ُهللا           َبُه  وال ُتَِّهللاُِّف            ُهي َم           ا َُ ْغهللا           بُ ُهْي  ف           إن َكهللاَّفُتُم            ُهي فَ           َأِعيُن ُهي     «َوْليُ هللْاِب
 فٌق عهللاي .مت

بةر  جلكةكَى  ()زةِر ديت  ورَى كورَى سووةيدى، طوى: مس ئةبوو ذ مةغر
و بةتس ذ ئَيك ل بةر وى و سزمةتكارَى وى بوو وةكى ئَيك، مس ثسيارا هنةدَى ذَى كةر،   

ئاسفتنَيةةت نةةةجوان طوتبوونةةة    ()طةةوى: وى ل سةةةر دةمةةَى ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى    
طةوى: ب راسةتى تةو     ()وو، ئينةا ثَيغةمبةةرى   ، و ب دايكا وى كيماسى كربزةالمةكي
رةوشةةةتةكى نةةةةزانينَى يةةةَى ل دةس تةةةة هةةةةى، ئةةةةو برايَيةةةت هةوةنةةةة، و    مرؤظةةةةكى

سزمةتكارَيت هةوةنة، سودَى يَيت ئَيخستينة بس دةسةتَيت هةوةظةة، ظَيؤةا هةةر ئَيكةَى      
دكةتةة  بس دةستَى ويظة بيت ب  ذ وَى سوارنا دسوى بدةتَى و ذ وى جلكَى دبرايَى وى 

ََ نةشَيس ثَى نةكةن، و  هةوة ثَى كر هاريكاريا وان  ئةطةربةر سو بكةتة بةر وى. و شو
 بكةن.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  ق اَل  إذا أَت    -1361 َرَة  ريي اَّللَّ َعْنُ   َعن الن ُّ  َوَعْن أيب ُهُر
ُ  معُ    َْ اِدُمُ  ِبَطعاِمِ   فَإْن ْ جُيْهللِا َِ َفهللاُيناوْلُ  ُلقم ةا أْو ُلقَمتَ  نْيِ أْو ُأكهللاَ ةا أْو ُأكهللَاتَ  نْيِ  فَإنَّ ُ  وِلَ أحدَكي 

َُكهللَاُة » رواه البخاري.« ِعالجُ     ببي اِمزة  ِهَي الهللاصقَمُة.« ا
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سزمةتكارَى  ئةطةرطوى:  () طوى: ثَيغةمبةرى ()و ذ ئةبى هورةيرة 
دطةل سو نةدانيت، بة  ثاريةةكَى يةان دوو     ئةطةرئَيك ذ هةوة سوارنا وى بو وى ئينا، 

 ثاريان بدةتَي، ضونكى وى يَى ضَيكرى و ئيناى.
 

  باب فضل اململوك الذي يؤدي حقَّ اهللِ وحقَّ مواليهِ -238
 سةركارىَ خؤ ددةتيَ و مايفَمافىَ خودىَ  وى كؤلةي ئةوىَبابةتىَ خيَرا 

ُهم ا   -1362 َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق اَل  إنَّ َعن ابن ُعَمَر  ريي اَّللَّ َعن ْ َأنَّ َرُو  ل اَّللَّ 
َن ِعبادَة اَّللَِّ  فَ هللَاُ  َأْجُرُه مرَّتنْيِ  ََ يِِِّدِه  َوَأْح   متفٌق عهللاي .« الَعْبد إذا َنصَح لَِ

طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     رازى بيةت و ذ ئينب عومةرى، سةودَى ذ هةةردوويان   
()  :رَى سو دلسوزى كر و ثةرستنا سودَى باش كر، بو بةندةى بو سةركا ئةطةرطوى

 وى دوو سَير يَيت هةيس.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -1363 َرَة  ريي اَّللَّ عنُ   قَاَل  قَ اَل َرُو  ُل اَّللَِّ  » وَعْن أيب ُهُر

ِص    والَّ ِذي نَف ُه أيب ُهَرُ َرة بيَ ِدِه لَ ْ ال ا«لهللاعبِد اِْمهللُا ِك اُِْص هللاِح َأْج َراِن  ْله اد ا َو ِبيِل اَّللَِّ  واْلَ 
َِ ِْمهللا ٌك. متفٌق عهللايِ .   وِبرص ُأمِّي  َْحببُ  أْن أُم َو وأ

طوى: بو بةندةيَى  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 
كولة يَى كار راست دوو سَيرَيت هةةيس. ئةةز ب وى كةمةة يةَى جةانَى ئةةبو هةورةيرة د        

نةبا  مسذ بةر جيهادا د رَيكا سودَيدا و حةجَى و باشيكرنا دطةل دايكا  ئةطةردةستيدا 
 دا حةزكةم ئةز مربام و ئةز كولة.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   -1364 ََْشَعِريِّ  ريي اَّللَّ عْنُ   قال  قاَل َرُو  ُل اَّللَِّ  وَعْن أيب ُم َو  ا
َِ  ُن ِعبَ  اَدَة رَبِِّ  ِ  »وَو  هللاَّي   َوُُ  ؤدِّي إَل َو  يِِِّدِه ال  ذي عهللاي  ِ  ِم  َن اْل  قِّ  والنَِّص  يَحِة   اِْمهللاُ   ُك ال  ذي ُْحْ

ٌَ أْجَراِن    رواُه البخاريص.« والطَّاَعِة  لُ 
ئةو طوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى موسايَى ئةشعةرى 

بةندةيَى باش ثةرستنا سودايَى سو دكةى، و مافَى سةةركارَى سةو ددةتةَى ذ دلسةوزى و     
 هةيس.بو وى طوهداريَى دوو سَيرَيت 

َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -1365 ثالثٌة ُِْي َأْج راِن  رَُج ٌل ِم ْن » وَعْنُ  قَاَل  قَاَل رُو ُل اَّللَِّ 
مٍد  والعْبُد اَِْمهللُا ُك إذا أدَّى حقَّ اَّللَِّ  َوحقَّ َمَ الِيِ   َورَُجل كاَنْ  َأْهِل الِّتاب آمن بنبيَّ  وآمَن مُبحَ 

َن تَ ْعهللِايَمها  ُثَّ َأْعتَقَه ا فَ تَ َزوََّجَه ا  فَ هللاَ ُ  َأْج رَ  ََ َن ََتِْدَُبها  َوعهللاَّمها فََأْح ََ متف ٌق « ان َلُ  َأمٌة فََأدَّ ا فَأْح
  َعهللايِ .

و سَيةةر بةةو وان طةةوى: سةَى كةسةةان دو  ()و ذ وى، طةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  
بةاوةرى ب ثَيغةمبةةرَى سةو    بيةت    )جوهي يان فةلة( : زةالمةك ذ سودان كتَيبانهةنة

مةافَى سةودَى ب    ئةطةةر ئينابيت و باوةرى ب موحةممةدى ئينابيت، و بةنةدةيَى كولةة   
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جاريةك هةةبيت تةورة بةدةى و     زةالمةكىذى جهئينا، و ، و مافَى سةركارَى سو جهئينا
باش تورة بدةى و ني ا بدةى و باش ني ا بدةى ثاشى ئازا بكةى و مارة بكةى دوو سَير 

 نة.هة بو وي
 

  باب فضل العبادةِ يف اهلرج وهو االختالط والفنت وحنوها -239
 بابةتىَ خيَرا ثةرستنىَ د طيَلةشؤكاندا دةمىَ فيتنة و تيَكةلؤكا

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  عْن  -1366 َمعِقِل بن َُاٍر  ريي اَّللَّ عْنُ   قَاَل  قال َرُو ُل اَّللَِّ 
هللاٌي.« الِعَباَدُة ا اَِْرِد كِهْجرٍة إَِلَّ »  َْ   رواُه ُم

ََ كورَى يةسةارى   طةوى:   ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()و ذ مةعقة
 ثةرستنا د طَيلةشوكَيدا وةكى م ةستبوونَيية بو دةس مس.

 
واألخذ والعطاء، وحسن القضاء  ماحةِ يف البيع والشراءباب فضل السَّ -240

 والتقاضي، وإرجاح املكيال وامليزان 
 والنَّهي عن التطفيف، وفضل إنظار املوسِر واملُعْسِر والوضع عنه 

و بابةتَى  ،يس و فرؤتنَيدا و د دان و ستاندنَيدابابةتَى سَيرا نةرماتيَى د كِر
و بابةتَى زظِراندنا ثيظياى و كَي اى و  سَيرا باش دةيس دانَى و دةيس سواستيَن

ذ ترازى و ثيظان دؤزيَى و سَيرا سولَيطرتس و ثَى هَي نا دةست فرةهى  ثاشةلَيدان
 ل دةست كورتى

و هةر  .(215)البقرة  من ارُةچجب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  چ قال ع تعاَل  
ڎ   ڈ  ڈ  چ وقال تعاَل   سَيرةكا هويس بكةن ب راستى سودَى ثَى ئاطةهة.

و هةةةى ملةةةتَى  .(85)ه  د  م  ن ارُ ةچژ  ژڑ  ڑ  ک   ک  ک  
بكةةن، و دادييةَى    [د كِريس و فرؤتنَيت سةودا   ]مس هويس ب دورستى ثيظان و كَي انَى 

ذَى كةَيم نةكةةن، و د ئةرديةدا نةطةةِرن      [ب ضو رَيكةان   ] تَيدا بكةن، و ت تَيت سةلكى
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   چ وق ال تع اَل   سرابييَى تَيدا بكةةن. 

ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   

ةوَيت ئ وةى ئيزا و نةسوشى، بو تةرازى دز و ثيظان دزان. .(6_1)اِطففني چۆئ   ۆئ   
ََ ئةطةر ب  دةمَى ب ثيظان و كَي ان ذ سةلكى دكِرن، ب دورستى هةقَى سو دسوازن. بة

مةا ئةةظَيت هةةنَى هةزرا رابوونةا ث ةتى مرنةَى         كَي ان و ثيظان فرؤتس، تةرازييَى ددزن.
. رؤذا هةمى مرؤظ ل بةر [كو رؤذا دومياهييَيية  ]بو رؤذةكا ب ترس و سةهم  ناكةن؟

 فةرمانا وى رادوةسنت.سودَى و ل بةر 
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َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي  وَع   نْ  -1367 أيب ُهُر   رة  رِي   َي اَّللَّ عْن   ُ   َأنَّ رُج   الا أت     الن   ُّ 
َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي   ّْ   حابُُ   فَ َق   اَل رُو    ُل اَّللَِّ  دُع    ُه فَ   إنَّ » َُتقاَي   اُه فَ   َأْغهللَاَظ لَ   ُ   فَ َه   يَّ بِ   ِ  َأ

قال ا  اي رو َل اَّللَِّ ال َإُِد إالَّ َأْمثَ ل ِم ْن « َأْعُط ه ِون ا ِمْثَل ِونِِِّ  » ُثَّ قَاَل  « مَقاالا  ِلَصاِحِب اْلَقِِّ 
رَُكي َأْحَُنُِّْي َقَباءا » ِونِِِّ   قال   ي ْ َِ   متفٌق عهللاي .« َأْعُط ُه فَإنَّ 

دةينَى  ()طوى: زةالمةك هاتة دةس ثَيغةمبةرى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 
ََ ثَيغةمبةةرَى      سو سواست و زظر دطةل ئاسفت، نَيزيك بوو هةةظالَيت وى، رابةبيَن، بةة

طوى: بهَيلس سودانَى دةينى حةقَى دةينخواستنَى يةَى هةةى، ثاشةى طةوى:      ()سودَى 
حَي رتةكا هندى حَي رتا وى بدةنَي، طوتس: يا ثَيغةمبةرَى سودَى ئةم نابينني ذ يةا وى  

 ى: بدةنَي، ب راستى باشرتينَى هةوة ئةوة يَى باشرت دةينى ددةى.ضَيرت نةبيت، طو
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي قَ اَل   -1368  رَِح ي » وَعْن جابٍر  ريي اَّللَّ عْن ُ   أن َرُو  َل اَّللَِّ 

  رواه البخاريص.«. اَّللَّ رُجال َعْحاا إذا َنع  َوإذا اْشرَتى  َوإذا اقْ َتبَ  
طوى: سودَى دلوظانيَى ب  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ جابرى 

دةمَى دكِريةت و دةمةَى دفرؤشةيت و دةمةَى دةينةى       :هىئةوَى ب سانةببةى  وى زةالمى
 دسوازيت.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو  هللاَّي  -1369 وَع ْن أيب قَ تَ اَدَة  ري ي اَّللَّ َعْن ُ   قَ  اَل  ِعْع ُ  رُو  ل اَّللَِّ 
َِ ٍر أْو ََُب ْن َعْن ُ  َمْن َو رَّ »ُُق ُل   رواُه « ُه َأْن ُُ َنجِّيَ ُ  اَّللَّ ِم ْن ُك َرِب َُ  ْ ِم الِقَياَم ِة  فَ هللْايُ  نَ فِِّْه َع ْن ُمْع
  مَهللاٌي.

 ()طةةوى: مةةس طةةول ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى بةةوو  ()و ذ ئةةةبى قةتادةتةةة 
رزطاركةى ب  ل سةر  دطوى: هةركةسَى ثَيخوش بيت سودَى وى ذ تةنطاظيَيت قيامةتَى

 ساناهيكةى يان ثَى بهَيليت.ب  دةستكورتةكى
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي قَ  اَل   -1370  » وع  ْن أيب ُهُر  رَة  ري  ي اَّللَّ َعْن  ُ   أنَّ َرُو   ل اَّللَِّ 

راا فَ َتجاوْز  َِ َعْنُ   َلعلَّ اَّللَّ أْن َُتجاوَز عنَّ ا َكاَن رجٌل ُُداُُِن النَّاَس  وََكان َُ ُق ُل ِلَفَتاُه  إذا أَتَ ْيَ  ُمْع
  متفٌق َعهللايِ .« َفهللاِقي اَّللَّ فَ َتجاَوَز عْنُ  

طةوى: زةالمةةكى    ()طوى: ثَيغةمبةرَى سةودَى   ()و ذ ئةبى هورةيرة 
تةةةو هاتيةةةة دةس  ئةطةةةةردةيةةةس دطةةةةل سةةةةلكى دكةةةرن، و دطوتةةةة سزمةةةةتكارَى سةةةو:  

ََ     دةستكورتةكى ََ ببورة، بةلكى سودَى ذى ل مة ببوريت، طةه ةتة سةودَى و سةودَى 
 بورى.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   -1371 ُع ٍد البْدِريِّ  ريي اَّللَّ عْن ُ   قَ ال  قَ اَل َرُو  ُل اَّللَّ  َْ وَعْن أيب م
َِ  اِلُخ ُح و  ب رَُج  ٌل ِمَّ  ْن َك  اَن ق  بهللاِّي فَ هللاَ  ْي ُُ ج  ْد لَ  ُ  ِم  َن اْلَ  رْيِ َش  يَّءٌ »وَو  هللاَّي   َُ   إالَّ أَنَّ  ُ  َك  ان َي

ر. قال اَّللَّ  عزَّ وَجلَّ   َِ َ ُْن أح قص » النَّاس  وََكاَن ُم ِوراا  وََكاَن أْيُمُر ِغهللْاَمانَ  أن َُ َتَجاَوُزوا عن اُِْع
  رواه مَهللاٌي.« ِبَذلَك ِمْنُ   ََتاَوُزوا َعْنُ  
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طةوى:   () طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودىَ    ()و ذ ئةبى مةسةعودَى بةةدرى   
ذ يَيت بةرى هةوة هاتةكرن ت تةك ذ سَيران بو نةديت، ئةو نةبيت  حسَيبا زةالمةكى

سزمةتكارَيت سو دكر ل دةست  دكر و يَى بةرفرةه بوو، و فةرمانا وى تَيكةليا سةلكى
ََ ببورن. وكورتان ببورن، سودايَى هةر ب هَيز و مةزن طوى: ئةم ذ وى ب  ظَى هةذيرتن، 

ُحَذُْ َفَة  ريي اَّللَّ عْنُ   قَاَل  أُِت  اَّللَّ َتعاَل ِبَعْبد من ِعَباِدِه آاتُه اَّللَّ َماالا   وعنْ  -1372 
تَ ِِن مالَ َك َفُِّْن ُ   نْ َيا   قَ اَل  َوال َُُِّْتُم  َن اَّللَّ ح دُثاا قَ ال  اَيربِّ آتَ ي ْ فَ َقاَل َلُ   ماَذا عِمهللْاَ  ا ال دص

 ُِ ر. فَ َق اَل اَّللَّ تَ َع اَل  ُأنُُِن النَّاَس  وَكاَن ِمْن  َِ هللُاقي اْل اُز  فُِّْنُ  أَتَ َيَُر َعهللا  اُِ ِوِر  وأُْنِظُر اُِْع
َِ َأحقص بذا ِمْنَك  َت اوُزوا َع ْن عْب ِدي »  َْ ُع ٍد اَنص اريص  َرِي َي « َأ فق ال ُعْقبَ ُة ب ُن ع امٍر  وأَب   َم

ْعَناُه ِمْن ا َرو ِل اَّللَِّ  ُهما  هِّذا عَِ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي. رواُه مَهللاٌي.اَّللَّ عن ْ    
طوى: بةندةيةكَى سودَى مال دايَى ئينةا دةس سةودَي،    ()و ذ حوزةيفةى 

طوتَى تة ض كار د دنيايَيدا كرية؟ طوى: و ضو ئاسفتنان ل سودَى ناظةشةَيرن، طةوى: يةا    
ََ س سةنج و   و ذ و دابوو مةس و مةس كةريس و فةروتس ل طةةل سةةلكى دكةر،       سودَى تة ما

ساناهى دكر و سو ل دةست كورتى ب ئةس قَى مس ئةو بوو، مس ل سةر دةست فرةهى 
. عوقبَى ل بةندةيَي مس ببورن دطرى، ئينا سودايَى مةزن طوى: ئةز ب ظَى ذ تة هةذيرتم
وويان رازى بيت طوتس: هوسا مة كورَى عامرى و ئةبو مةسعودَى ئةنسارى سودَى ذ هةرد

ََ بووى. ()َى ذ ثَيغةمبةرَى سود يا  طو
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي   -1373  َرَة  ريي اَّللَّ عْن   قَاَل  قَاَل رُو ُل اَّللَّ  » وعْن أيب ُهُر

راا أْو َوَيَن لَ ُ   أظهللاَّ ُ  اَّللَّ َُ  ْ َم الِقياَم ِة حَتْ َ  ِظ لِّ َعْرِش ِ  َُ  ْ َم ال ِظ لَّ إالَّ ِظهللاص ُ   َِ رواُه  «.من أَْنَظر ُمْع
  الرتمذيص وقَال  حدٌُ  حٌَن ّحيٌح.

طةوى: هةركةسةَى    ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 
بطريت يةان ثةَى بهَيليةت سةودَى رؤذا قيامةةتَى دَى ئَيخيتةة بةس         سو ل دةست كورتةكى

 وى نةبيت.عةرشَي سوظة رؤذا ضو سيبةر نةبس سيبةرا عةرشَي سيبةرا 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  اْش رَتى ِمْن ُ  بَِع رياا   -1374  وَعْن جابٍر  ريي اَّللَّ َعْنُ   أنَّ النَُّّ 

 فَ َ َزَن َلُ   فََأْرَجَح متفٌق عهللاي . 
بهايَى دةمَي حَي رتةك ذ وى كرى  () طوى: ثَيغةمبةرى ()و ذ جابرى 
 دايَي. ى زَيدةتر ذ بهايَى وىوَى بو هةذمارت

َِ وَُمْرَم   ُة  -1375  َّ  ْفَ ان ُو   ْ ُِد ب  ِن قَ    ْيه  ري  ي اَّللَّ عن  ُ   قَ   اَل  َجهللاْب  ُ  َأ وع  ْن أيب 
َل  َوِعْن ِدي َوزَّاٌن ُ زُن  ََ اومَنا بَ راُو َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  َف َِ النَّ ُّص  اْلعبِديص بَ ز ا ِم ْن َهَج ر  َفج اَء

َّهللاِّ  عُ َعهللاَ  رواُه أب  داوَد  والرتمذيص وقال  « ِزْن َوَأْرِجْح » ْيِ  وَوهللاَّي ِلهللْاَ زَّاِن  نَْجِر  فَ َقاَل النُّ 
  حدٌُ  حٌَن ّحيٌح.

طةوى: مةس و مةةحرةمَى     ()و ذ ئةبى سةفوانى سووةيدَى كةورَى قةيسةى   
هاتة دةس مة و ثسيارا بهايَى شةلواالن  ()عةبدى جلك ذ هةجةرَى ئينان، ثَيغةمبةر 
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طوتةةة  ()مةةس هةةةبوو ب كةةرَى كَي ةةان دكةةر، ثَيغةمبةةةرى   ترازيكَي ةةةكذ مةةة كةةر، و 
 ترازيكَي ى: حسَيبكة و بو زَيدةكة.

 
 

 كتاُب الِعلم
 كتَيبا زانينَى  - 13

 
 العلم  بابُ فضل -241

 بابةتىَ قةدرىَ زانيينَ

بَيةةةذة: سةةةودَى وؤ  . ( 114)ط      م   ن ارُ   ةچٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ  ق  ال ع تع   اَل  
)الزم ر  م ن چ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئچ  وق ال تع اَل    زَيدة بكة.زانينا مس 

و ئةةوَيت   [و كةار ثةَى دكةةن     ]دزانس  [ئةركَيت سو  ]بَيذة: ئةرَى ما ئةوَيت  . ( 9ارُ ة
چ  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتچ وق ال تع اَل   .نةزانس وةكى ئَيكس؟ 

هةةوة بةاوةرى ئينةايني، و زانةني ب رزقةَى وان      . سودَي، ئةةوَيت ذ  (11)ااادلة  من ارُ ة
)فاطر  من چ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ وقال تعاَل    كرى، دَى وان ثاية بلند كةى.

 .ب دورستى ذ سودَى دترسس ب راستى ذ بةندةيَيت وى بةس زانا .28ارُة
َّهللاِّ  عُ  -1376  َمْن » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   وَعْن ُمعاِوَُة  ريي اَّللَّ عْنُ   قال  قَال رُو ُل اَّللَِّ 

ُِن    متفٌق عهللاي .« ُُرِد اَّللَّ ِبِ  ِرْياا ُُ َفقِِّْهُ  ا الدِِّ
طةةوى: هةركةسةةَى  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى   ()و ذ موعاوييةةةى 

 سودَى سَير و باشى بو بظَيت دَى تَيطةه تنَى د دينيدا دةتَي.
ُع ٍد  ريي اَّللَّ عْن   قَ ال  -1377 َْ َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   وعْن ابِن م قَ ال رُو  ُل اَّللَِّ 

هللاَّطُ  َعهللا  ههللَاَِِّتِ  ا اْلَقِّ  ورَُجٌل آاتُه اَّللَّ اِْلِّْمَ »  ََد إالَّ ا اثْ نَ تَ نْيِ  رَُجٌل آاَتُه اَّللَّ َماالا فََ َة ال َح
  ِغْبَطُة  َوُهَ  أْن َُتم َّ مثْ هللَاُ .واِراُد نْلَِد الْ  ُمت ََّفٌق َعهللايِ .« فُهَ  َُ ْقِبي ِ َا  َوُُ َعهللاُِّمَها 

حةسويدى طوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئينب مةسعودى 
سلةتاندا نةبيت، )زانةا دبَيةذن دوو رةنطَيةت حةسةويديَى يَيةت      نة يا دورستة د دوو سة

: تو حةز بكةى سوشيا غةيرى تة نةمينيت، ئةظة يا حةرامة ل سةر بوضونا ئَيك هةيس
تو  : يا رَيثَيداية و مةجازي دبَيذنَى حةسيدى ئةو ذى ئةظةية:دويَي هةمى زانايان، و يا

ا مةرةمحةز بكةى ئةو سوشى بطةهيتة تة ذى و سوشيا وى هةر مبينيت و نةضيت و 
سودَى وى  سودَى مال دابييَت، ( مرؤظةكىو ئةظة نة يا حةرامة حةديسَى ئةظ رةنطةية

، ب مةزَيخيت د جهَى ويدا و حةقيَيداب شيان و دل بَيخيت  ب سةر مةزاستنا وى ماليدا
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و مرؤظةكَى سودَى تَيطةه نت و شارةزايى دابيتَى ئةو كار ثَى بكةى و ني ا غةيرى سو 
  بدةى.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  م و  وَعْن أيب -1378  َمَثُل »   ريي اَّللَّ عْنُ   قال  قَاَل النُّ 
َه ا طَائَف ٌة طَيِِّبَ ٌة قَِبهللاَ ِ  اَِ اَء َما بعَثِِن اَّللَّ  ِبِ  ِمَن اُِدى واْلِعهللْاِي َكَمَثل َغْيٍ  أّاب أْرياا  َفَِّانَ ْ  ِمن ْ

َََِِّ  اَِاَء  فَ نَ َفَن اَّللَّ ِ َ ا النَّ اَس  َفَش  َها أَجاِدُب أم رِبُ ا فَأَنْ بَ َتِ  اْلََِّ   َواْلُعْشب اْلَِِّثرَي  وََكاَن ِمن ْ
َها َوَوقَ  ُك َماءا  وتُ ْنِبُ  َك ا  َفذلَك ِمن ْ َِ ْْ رى إَّنَّا ِهي ِقيعاٌن  ال  ِْ َها ُأ َّاب طَائَفةا ِمن ْ ْ ا وَزَرُع ا  وَأ

ْ َُ ْرفَ ْن بِ ذلَك رأ َْ ْ مَثُل مْن فَ ُقَ  ا ِدُ ِن اَّللَِّ  َونَ َفَع ُ  م ا بَ َعثَ ِِن اَّللَّ بِ ِ  َفعهللِا َي َوعهللاَّ َي  َوَمثَ ُل م ْن  و اا  َوَْ
 متفٌق عهللاي .« َدى اَّللَِّ الَّذي ُأْرِوهللْاُ  ِبِ  َُ ْقَبْل هُ 

طةوى: مةتةةل و منوونةةيا     () طةوى: ثَيغةمبةةرى   () و ذ ئةبى موسةا 
ذ راستةرَييَى و زانينَى وةكى بارانةكَيية ئةردةكى بطريت، ذ اليَي سودَيظة  هنارتنا مس 

هندةك ذَى سوش ئةرد بيت ئاظَى ظةسوى، و طيا و ضةرةكَى زَيدة شني كةى، و هندةك 
سةلكى، ذَى ظةسون و ذَى ه كة ئةرد بيت ئاظَى ظةطريت، سودَى ثَى مفاى بطةهينيتة 

ذى بطريت، حليسة و دةشتة ئةرد ئةردَى دى  كو ثَى بضينس، و هندة ثَى ئاظدانَى بكةن
بيت، نة ئاظَى ظةطريت و نة ضةرةى شني كةى، ئةظة مةتةال ويية يَى د دينَى سودَيةدا  
شارةزا بووى و ئةوا سودَى ئةز ثَى هنارتيم مفا طةهاندبييَت، ظَيؤةا فَيةر ببيةت و فَيةر     

ا ئةةز ثةَى   تةرَيييا سةودَى ئةةو  بكةى، و مةتةال وى يَى بةرَى سةو ذَى وةرطَيريةت و راسة   
 تيمة هنارتس نةوةرطريت.ها

َّ هللاِّ  -1379    ري ي عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي قَ اَل ِلَعهللا ي   وَعْن َو ْهِل ب ن و عٍد  ري ي اَّللَّ عْن ُ   أنَّ الن ُّ 
ٌر لَك من ُ ِْر النَّعي » اَّللَّ عْنُ    ي ْ َِ   متفٌق عهللايِ .« ف  اَّللَِّ َْن ُْهِدَي اَّللَّ ِبَك رُجالا واِحداا 

طوتة عةةَ   () طوى: ثَيغةمبةرى ()و ذ ئةبى سةهلَى كورَى سةعدى 
() كةى بو بسودَى ئَيكى ل سةر دةستَى تة راستةرَى  ئةطةر: ئةز ب سودَى كةمة

 تة ذ حَي رتَيت سور ضَيرتة.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   -1380  ُهما  أنَّ النُّ  وعن عبِد اَّللَّ بن عمرو بن العاا  ريي اَّللَّ عن ْ

ثُ ا ع  ْن ب  ِن إْو  َرائيل َوال َح  رَد  وم  ْن َك  َذب عهللاَ  يَّ ُمَتعمِِّ  داا »وَو  هللاَّي ق  ال   بهللاِّغُ   ا َع  ِنِّ ولَ  ْ  آَُ  ةا  وَح  دِِّ
  رواه البخاري.« فَ هللْايتبَ  َّْأ َمْقَعدُه من النَّار 

و ذ عةبدول يَى كورَى عةمرَى كورَى عاسى سودَى ذ هةردوويان رازى بيت طوى: 
ئايةتةةك بيةت، و ذ ئيسةرائيليان     ئةطةةر : ذ مس بطةةهينس سةو   طوى ()ثَيغةمبةرى 

ظةطوهَيزن و ضو بةرتةنطى ل سةر هةوة نينة و هةركةسَى درةوةكَى ذ قةسةتا ل سةةر   
 جهنةمَى بطريت. لمس بكةى ب  جهَى سو 

َّ   هللاِّ  عُ  -1381 اَل   َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي  ق   وع   ْن أيب ُهُر   رَة  ري   ي اَّللَّ َعْن   ُ   أنَّ رُو    ل اَّللَّ 
 رواُه مَهللاٌي.« وَمْن وهللَاك طرُِقاا َُ هللْاَتِمُه ِفيِ  ِعهللْاماا  وهََّل اَّللَّ َلُ  ِبِ  َطرُِقاا إَل اْلَنَِّة »..
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طةةةوى: .... و  ()طةةةوى: ثَيغةمبةةةةرَى سةةةودَى   ()ذ ئةةةةبى هةةةورةيرة 
ب بكةى، سودَى دَى بو رَيكةكَى ثَى  تَيدا داسوازا زانينةكَىهةركةسَى رَيكةكَى بطريت، 

 بةحةشيَت.ضونا ساناهى كةى بو 
َم  ْن دع  ا » َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي قَ  اَل   َوَعن  ُ   أُب  اا  ري  ي اَّللَّ عْن    أنَّ َرُو   ل اَّللَّ  -1382 

ُقُص ذلَك من ُأُج رِِهي َشْي اا    رواُه مَهللاٌي.« إَل ُهدىا كاَن لُ  ِمَن اَْجر ِمثُل ُأج ِر مْن تَِبعُ  ال ُن ْ
طةةةوى: هةركةسةةةَى  ()طةةةوى: ثَيغةمبةةةةرَى سةةةودَى  ()و ديسةةا ذ وى،  

دويا وى ل ةكَى بكةى، ذ سَيرَى هند بو ويية وةكى يا وان يَيت راستةِرَيكرن داسوازييا
)دوظضةةةويَيت  ذ سَيرَيةةةت وان سةةةو دايةةةيَن، و ئةةةةظ ضةةةةندة ت ةةةتةكى هةةةاتني و طةةةوهَى
 كَيم ناكةى. راستةرَيكةرى(

َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي  وعْنُ  قال   -1383  إذا م اَو ابْ ُن آَدم انْ َقطَ ن » قَاَل رُو ُل اَّللَّ 
تَ َفُن ِبِ   أْو َولٍد ّاحٍل ُْدُع  َلُ   ة  أْو ِعهللاٍي ُُ ن ْ َّدَقٍة جاُر   رواُه مَهللاٌي.« َعمهللُاُ  إالَّ ِمْن َثالٍث  

مرؤظ مر كةار و كريارَيةت    ئةطةر طوى: ()و ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 
سَيرةكا بةردةوام نةبيت يان زانينةك مفةاي ذَي بكةةى   وى دهَينة بِريس سَى تَى نةبس: 

 يان عةيالةكَي باش هةبيت دوعا بو بكةى.
َّ هللاِّ  ُع َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َُ ُق  ُل   -1384  نْ َيا مهللْاُع نَ ٌة  » َوعْنُ  قَاَل   ِعْع ُ  رُو  ل اَّللَّ  ال دص
رواُه الرتم ذيص وق ال  ح دٌُ  « م ا ِفيَه ا  إالَّ ِذك َر اَّللَّ تَ َع اَل  وم ا وااَلُه  وَعاِ اا  أْو ُمَتعهللاِّم اا  مهللْاُع نٌ 
.« َوَما َواالُه » ق لُ   حٌَن.   أي  طاعُة اَّللِّ

دطوى: ب راسةتى دنيةا يةا     ()و ذ وى، طوى: مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو 
و ئةطةرَى سةرداضونا  ذيانا دنيايَى ذ مذويلى و تِرانةيان ثَيظةتر نينة سرابة )ضونكى

طةلةكاية و طةلةكان ذ دلوظانييا سودَى دوير دئَيخيت ذبةر هندَى طوتَى يا مةلعوونة( و 
يةَى   ئةانكو ت تَى تَيدا يَى سرابة زكرَى سودَى نةبيت يةان يةَى نَيزيكةى زكةرى نةةبيت )     

ةك يةان زانةني سةوازةك نةةبيت. )ل ظَيةرَى ديةار دبيةت        سودَى حةذَى بكةى( يان زاناية 
ناهاظَيذتة دنيايَى هةميَي، ذ دنيايَى ئةو يَى سرابة يَى د سَيرا  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

ََ زكر و زانني و ئةظة منوونةنة بو ت ةتَى بةاش و نةةيَى سرابة     ذ  ةمرؤظيدا نةبيت، بة
 دنيايَى و هةذيية مرؤظ ل سةر يَى رذد بيت(.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -1385  َم ن » َوَعْن أنٍه  ريي اَّللَّ عْنُ  قاَل  قَاَل َرُو ُل اَّللَِّ  
  رواُه الرتِْمذيص وقال  حدٌُ  َحٌَن .« َِرد ا طهللََاِب الِعهللاِي  فه  ا َوبيِل اَّللَِّ حَّت ُرِجَن 

طةةوى: هةركةسةةَى بةةو  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()و ذ ئةنةسةةى 
 سواستنا زانينَى دةركةظيت، ئةو يَى د طوهداريا سودَيدا هةتا دزظِريتةظة.

َّ  هللاِّ  -1386  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال  وَع  ْن أيب َو  عيٍد اْل  ْدِريِّ  ري  ي اَّللَّ َعْن  ُ   َع  ْن رُو   ِل اَّللَّ 
تَ َهاُه اْلَنَّ »  رْيٍ حَّت ُِّ ن ُمن ْ َِ   رواُه الرتمذيص  وقَاَل  حدٌُ  حٌَن. «َة َلْن َُشَبن ُمؤِمٌن ِمْن 

طوى: سودان  ()ذ ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى سةعيدَى سودرى 
 باوةر ذ سَيرَى تَير نابيت هةتا دومياهيكا وى نةبيتة بةحةشت.
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َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي -1387   ق   ال  وَع   ْن أيب ُأَمام   ة  ري   ي اَّللَّ عْن   ُ   أنَّ َرُو    ل اَّللَّ 
ُك  ْي »  َِ َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو   هللاَّي « فْب  ُل اْلع  اِْ عهللا    اْلعابِ   ِد َكَفْب  هللاي عهللا    َأْد  ُثَّ ق   ال  رُو   ُل اَّللَِّ 
ِِ ح َّتَّ النَّْمهللاَ َة ا ُجْحرَِه ا وح َّت اْلُ  َو لَُيَص هللاص َن َعهللا   »  ََّ م اِو واَر إنَّ اَّللَّ ومالِئََِّتُ  وَأْه َل ال

رْ ُمعهللاِِّمي النَّاِس ا   رواُه الرتمذي وقاَل  َحدٌُ  َحٌَن.« ْلَي ْ
طوى: قةدرَى زاناى  ()سودَى ثَيغةمبةرَى طوى:  ()و ذ ئةبى ئومامةى 

 ل سةةر عيبادةتكةةرى، وةكةةى قةةدرَى منةةة ل سةةر يةةَى ذ هةةوة هةةةميان كةَيمرت، ثاشةةى      
طوى: ب راستى سودَى و ملياكةى و سةلكَى ئةرد و ئةمسانان  ()سودَى ثَيغةمبةرَى 

هةتا مَيرى د كونا سوظة و هةتا ماسى سةلةواتان ددةنة سةر ماموستايَيت سَيرَى ني ا 
سةلكى ددةن. )سةالى ذ سودَي: دلوظانيية و ذ ملياكةتان داسوازا طونةه ذَيلنَيية و ذ 

 جانةوةر و ت تَيت دى دوعاية(.
َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ   َوَع   نْ  -1388  أيب ال   دَّْرداِء  ري   ي اَّللَّ َعْن   ُ   قَ   ال  ِعْع   ُ  َرُو    ل اَّللَِّ 

ق  اا إَل اْلن  ِة  َوإنَّ اِالِئَِّ  َة » وَو  هللاَّي  ُق   ُل   َتِغ  ي ِفي  ِ  عهللْام  اا و  هَّل اَّللَّ لَ    َطُر ق  اا َُ ب ْ م  ْن و  هللاك َطُر
ََّ  َم اِو وم  ْن ا لََتَب  ُن أْجِنَحتَ َه  ا ِلطال  ب اْلِعهللْا  ِي ِري  اا مب  ا َُْص  نَ  َْ  تَ ْغِفُر لَ  ُ  م  ْن ا ال ُن  َوإنَّ اْلع  اِْ لََي

ِِ حَّتَّ اْلِيت اُن ا اِ اِء  وَفْب ُل اْلَع اِْ عهللا   اْلعابِ ِد َكَفْب ِل اْلَقم ر َعهللا   و ائر اْلََِّ اكِ ِب  وإنَّ  اَْر
ْ ُُ رِِّثُ ا ِدَُنار  َْ َِ َذ ٍِ ظِّ اْلُعهللَاماَء َورَثَُة اَنِْبياِء وإنَّ اَنِْبياَء  َِ َذُه َأ اا َوال ِدْرَااا وإَّنَّا ورَّثُ ا اْلِعهللْاَي  َفمْن َأ

  رواُه أب  داود والرتمذيص.«. َواِفٍر 
دطوى:  ()طوى: مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو  ()و ذ ئةبى دةردائى 

رَيكةةكَى  وى و هةركةسَى رَيكةكَى بطريت، داسوازا زانينةكَى تَيدا بكةى، سودَى دَى بو 
بةحةشةيَت. و ب راسةتى ملياكةةى ثةةرَيت سةو ذ فِرينةَى       ضةونا  ساناهى كةى بةو  ب ثَى 

دراوةستينس بو زانني سوازى )ذ فِرينَى دراوةسنت و دهَينة سوارَى دا طوهَى سو بدةنة 
زانييَن( ذبةر د رازينة ذ كارَى ئةو دكةى، و ب راستى هةر ت تةكَى د ئةرد و ئةمساناندا 

سى د ئاظَيدا داسوازا طونةه ذَيلنَى بو زاناى دكةن، و قةدرَى زاناى ل سةر هةى هةتا ما
عيبادةتكةرى وةكى قةدرَى هةيظَيية ل سةر ستَيرَيت دى، و ب راستى زانةا مرياتطرَيةت   

اتطةران ل ثةاش سةو    دينةار و دةرهةةم بةو مري   ض ثَيغةمبةرانة، و ب راستى ثَيغةمبةةران  
تطران يَيت هَي يس، ظَيؤا يةَى وةرطةرى، ث ةك و بارةكةا     زانني بو مريا نةهَي ينة، بةلكو
 طةلةك طةه يَت.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي  -1389 ُع ٍد  ريي اَّللَّ عْنُ   قال  ِعْعُ  رو ل اَّللَّ  َْ وعِن ابن م

رواُه «. أْوع    ِم  ْن َو  اِمن  َنبَّ  َر اَّللَّ اْم  رءاا ِع  ن ِمن  ا َش  ْي اا  فبَ هللاَّغَ  ُ  كم  ا َعَع  ُ  فَ   ُربَّ ُمبَ هللاَّ  غٍ » َُ ُق   ُل  
َّحيٌح.   الرتمذيص وقال  حدٌُ  َحٌَن 

 ()بةوو  ثَيغةمبةةرَى سةودَى   مةس طةول   طةوى:   ()و ذ ئينب مةسةعودى  
ََ بيت،  كا ضاوة طوَل بووية ح ودَى مرؤظةكىطوى: سد ال سوش كةى ت تةك ذ مة طو

ََ بووى وةسا   تَيطةه تيرت بيت.بطةهينيت، دبيت يَى دطةهيتَى ذ يَى طو
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َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي   -1390  رَة  ريي اَّللَّ عْنُ   قال  قال رُو ُل اَّللَّ  » وعن أيب ُهُر
ٍر  َِ رواُه أب    داود والرتم  ذي  وق  ال  «. م  ْن ُو  ِ ل ع  ْن ِعهللا  ٍي َفََِّتَم  ُ   ُأْلِ  ي َُ   َم الِقيام  ِة بهللِِاج  اٍم ِم  ْن 

  حدٌُ  حٌَن.
طةوى: هةركةسةَى    ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 

ب هةظسةارةكَى ذ   دَى رؤذا قيامةةتىَ  ،َيتةكرن و ئةةو ظةشةَيريت  هثسيارا زانينةكَى ذَى ب
 ئاطرى هَيتة سةرهةفساركرن.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -1391 مْن َتعهللاََّي ِعهللاماا ِما ُُبتَ َغ  بِ ِ  » وعن  قال  قال رو ُل اَّللَّ 
ْ جِيْد َعْرَر اْلنَِّة ُْ م الِقيامِة  َْ نْيا  ُعِن  « َوْجُ  اَّللَِّ عز َوَجلَّ ال َُ َتعهللاَُّمُ  إال ليِصيَب ِبِ  عرياا ِمَن الدص

  رْحها  رواه أب  داود نوناد ّحيح.
طوى: هةركةسَى زانينةةكَى ذ وان يَيةت    ()و ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 

َيتة سواسنت فَير ببيت، و فَير نابيت بو ب هَيز و مةزن ثَى ده ايَى هةررازيبوونا سود
هندَى نةبيت دا متا و ثةرتالةك ذ دنيايَى بطةهييَت، وى رؤذا قيامةتَى بَيهنا بةحةشتَى 

 نةديت.
وع  ْن عب  ِد اَّللَّ ب  ن عم  رو ب  ن الع  اا ري  ي اَّللَّ َعنُهم  ا ق  ال  ِعع  ُ  رو   َل اَّللَّ  -1392 

إنَّ اَّللَّ ال ُْقِبض الِعهللْاي انِْتَزاعاا ُْنتزُِعُ  ِمَن النَّاِس  ولِِّْن ُْقِبُض الِعهللْاَي » وَوهللاَّي ُق ل  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  
 ا ِبَقْبِض الُعهللَاماِء حَّتَّ إذا ْْ ُُ ْبِق عاِاا  اُتَََّذ النَّ اُس ُرؤوو اا ُجهَّ االا فََ ِ هللُا ا  ف أفْ تَ ْ ا بغَ رْيِ عهللا ٍي  َفَب هللاص 

  عهللاي . متفقٌ « وَأَيهللاص ا 
ذ عةبدول يَى كورَى عةمرَى كورَى عاسى سودَى ذ هةردوويان رازى بيت طوى: مس طول 

دطوى: ب راستى سودَى ب ذَيلنَى زانينَى د ناظ سةلكيدا  ()ثَيغةمبةرَى سودَى بوو 
ََ دَى زانينَى ب مرنا زانايةان راكةةى هةةتا ضةو زانةا       راناكةى كو ذ سةلكى بكَي يت، بة

 َينة كرن، و بَيى كو بةزانس ذَى هنةمينس، سةلك دَى سةرؤكَيت نةزان طرن و دَى ثسيار 
 سةردا بةن.دسةردا ضس و سةلكى ذى دندَى دَى دَى بةرسظَى و فةتوا دةن، ب ظَى ضة
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 كتاُب محد اهلل تعاىل وشكره 
 كتَيبا حةمدا خودَى و شوكرا وى - 14

 
 شكرالمد وبابُ فضل احل -242

 بابةتىَ خيَرا حةمد و شوكريَ
ظَيؤةةا . (152)البق رة  چى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  چ ق ال ع تع اَل  

 [ب سةالتكرن و طونةه ذَيلنَى  ]مس بيننة بريا سو، ئةز ذى  [ب طوهدارى و ثةرستنَى ]
ذ  ]دَى هةوة ئينمة بريا سو. و هويس شوكرا مس بكةن و كةرةمَيت مس ذ بريا سو نةبةن 

)اب   راهيي  م   ن  چ ڦ  ڦ  ڄچ  وق   ال تع   اَل  .[بةةةةر ضةةةاظَيت سةةةو نةبةةةةن 
نيعمةةتَيت سةو ل هةةوة    ئةطةر هويس شوكر و سوثاسييا سودَى بكةن، ئةز دَى  .(7ارُ ة

و بَيةةذة: ثةسةةس و  .(111)االو  راء  م  ن ارُ  ة چڻ  ۀ  ۀ  چ وقااال ت اااىل:   ،زَيدةكةةةم
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  چ  وق    ال تع    اَل   سوثاسةةةةى هةةةةةمى بةةةةو سةةةةوداى بةةةةس.

و دومياهيةك دوعايةا وان ئةظةيةة: هةةمى ثةسةس و        .(10)ُ نه  م ن ارُ ةچڎ
 جيهانان.شوكور بو سودايى، سودانَى هةمى 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُأِت لَْيهللاَة ُأْوِرَي ِبِ   -1393 وعن أيب ُهَرُْرة  ريي اَّللَّ عْنُ   َأنَّ النُّ 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   َذ الهللاََّْب  فَ َقاَل جرُب ُل  اْلْم ُد َّللَِّ » ِبَقَدَحنْي ِمن مَخْر وَلْب  فنَظَر إلَْيِهما فأَِ

ْذَو اْلَْمَر َغ ْو ُأمَُّتَك الَّذي َهدا َِ  رواه مَهللاي.« َك لهللاِفْطرِة لْ  أ
بةو ئةةمسانان هاتيةة     ()طوى: شةظا ثَيغةمبةر  ()و ذ ئةبى هورةيرة 

برن، دوو ثةةرداغ بةو ئينةان: مةةى و شةري، بةةرَى سةو دا هةةردووكان و شةري هةةلطرى،           
تة مةى  ئةطةرايَى بةرَى تة داية ئيس مَي، ثةسس و شوكور بو سود طوى: ()جليلى 

 سةردا ضيت.دهةلطرتبا دا ئوممةتا تة 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -1394 ُكلص أْمٍر ِذي نل ال ُُ ْبدأُ في  » وعْنُ  عْن رو ل اَّللَّ 

ٌََن  رواُه أب  داود وغريُُه .« ب     اْلمد َّللَّ فَ ُهَ  أْقُطن    حدٌُ  ح
 طوى: هةر كةارةكَى ب بةةر بكةةظيت ب    ()و ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 

 يَى بَى بةرةكةتة.)كار( َى دةست ثَى نةهَيتة كرن ئةو سودا ثةسس و شوكور
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -1395 وَع ن أيب ُم و    اَش  عريَّ ري  ي اَّللَّ عْن  ُ   أنَّ رُو   َل اَّللَِّ 

العْبِد قال اَّللَّ تعاَل ِالِئَِِّتِ   قَبْب ُتْي ولَ َد عْب ِدي   فيق لُ  ن  نَع ْي  فَيق  ُل  إذا ماَو وَلُد » قال  
قبب  ُتي َا  رَة فُ   َؤاِدِه   فيق ل   ن  نَ َع  ْي  فيق   ُل  َفَم  اَذا ق  ال َعْب  دي   فيق ل   ن  ِ   دَك واْو  تَ ْرَجن  

رواُه الرتم  ذي وق  اَل  ح  دٌُ  «  ُه بَ ْي  َ  اْلْم  ِد فَيُق   ُل اَّللَّ َتع  اَل  ابْ نُ   ا ِلَعْب  ِدي بْيت  اا ا اْلنَّ  ِة  وَعص  
  حٌَن.



 540  طا كيَرهاتى و راستكارانميَر

 ()طةةةوى: ثَيغةمبةةةةرَى سةةةودَى   ()و ذ ئةةةةبى موسةةةايَى ئةشةةةعةرى  
زارؤكَى بةندةيى مر، سودَى دَى بَيذتة ملياكةتَيت سو: هةوة روحا زارؤكَى  ئةطةرطوى:

ََ وى كَي ا، دَى بَيذن:  بةندةيَى مس كَي ا؟ دَى بَيذن: بةلَي، دَى بَيذيت: هةوة جةطةرا د
ب راستى ئةم  بةلَي، دَى بَيذيت: بةندةيَى مس ض طوى؟ دَى بَيذن: حةمدا تة كر و طوى:

، سودايَى مةزن دَى بَيذيت: مالةكَى د و هةر دَى ب بال ويظة زظِريس هةر يَيت سودَيينة،
 ماال حةمدَى و شوكرَي. ناظَي وَى بكةنةبةحةشتَيدا بو بةندةيَى مس ئاظاكةن، و 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -1396 إنَّ اَّللَّ » وعنِّْ أَنَه ريي اَّللَّ عنُ  قال  قال رُو ُل اَّللَّ 
َها َلرييي عِن  َها  َوَُْشرب الشَّْربََة فَ َيْحَمُدُه َعهللَاي ْ   رواُه مَهللاي.« العْبِد أيَُْكُل اَْكهللَاَة فَ َيْحَمُدُه َعهللاي ْ

طوى: سودَى ذ بةندةيى  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةنةسى 
و  سةر بكةى، يان ظةسوارنةكَى ظةسوىشوكرا وى ل  دةمَى سوارنةكَى خبوىرازى دبيت 
 ل سةر بكةى. شوكرا وى
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 كتيَبا سةلةواتان ل سةر ثيَغةمبةرىَ خودىَ
() 

 كتاُب الصالة على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 ()كتَيبا سةلةواتان ل سةر ثَيغةمبةرَى خودَى  - 15 

 
  صلى اهلل عليه وسلم. الصالة على رسول اهلل باب فضل -243

 ()بابةتىَ خيَرا سةلةواتدانىَ  ل سةر ثيَغةمبةرىَ خودىَ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  چ  ق   ال ع تع   اَل  

ب راستى سودَى و ملياكةتَيت سو سةلةواتان ددةنة  . ( 56)اَح زاب چڇ  ڇ  
. طةةَ  [ذ سةودَي، دلوظانييةة؛ و ذ ملياكةةتان، دوعانةة      و سةةلةواى  ]سةر ثَيغةمبةةرى  

ايهاا  السالم  لياك  و بَيذن: ) ]سودان باوةران هويس ذى سةلةواى و س ظان بدةنة سةر 
 )يَى ثَيغةمبةرى( راوةسنت. يان ذى ب دورستى ل بةر ئةمرَى وى [ (النيب

َّ هللاِّ   -1397 ُهَما أنَّ ُ  ِع ن رُو  ل اَّللَّ  وعْن عبد اَّللَّ بن عمرو بن العاا  ريي اَّللَّ عن ْ
  واُه مَهللاي.ر « من ّهللاَّ  عهللايَّ ّاَلةا  ّهللاَّ  اَّللَّ عهللَايِِّ  ِ َا عْشراا » عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُُق ُل  

و ذ عةبدول يَى كورَى عةمرَى كورَى عاسى سودَى ذ هةردوويان رازى بيةت وى  
دطوى: هةركةسَى سةلةواتةكَى بدةتة سةر مس سودَى  ()طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو 

 دةه دلوظانيان دَى ثَى بةى(. ئانكودةهان ل شوينَى دةتة سةر )دَى 
َْ ُع ٍد ري ي اَّللَّ  -1398  َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق  ال  وع ن اب ن م » عْن  ُ  أنَّ رُو  ل اَّللَِّ 

  رواه الرتمذي وقال  حدٌُ  حٌَن.« َأْوَل النَّاِس يب ُْ َم اْلِقيامِة َأْكثَ ُرُهي َعهللايَّ ّالةا 
طوى: مرؤظَى ثرت  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئينب مةسعودى 

يَى ثرت  ئةوة ذ هةميان رؤذا قيامةتَى نَيزيكى مس يان ثرت ذ هةميان هةذى شةفاعةتا مس
 سةلةواى داينة سةر مس.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي   -1399 وعن أوس بن أوس  ريي اَّللَّ عْنُ  قال  قاَل رو ُل اَّللَّ 
ِمُِّْي َُ ْ َم اْلُمُ »  َّالَتُِّْي مْعُروَيٌة عهللَايَّ إنَّ ِمن َأْفبِل أايَّ « عِة  فََأْكِثُروا عهللايَّ ِمَن الصالِة في   فإنَّ 

ُِ ّ  التُ َنا عهللاْي  َك وق  ْد أَرْم  َ     ُق   ُل  بهللَِاي  َ   ق  اَل   إنَّ اَّللَّ » فق  ال ا  اي رو   ل اَّللَّ  وَكْي  َ  تُع  ر
ِِ أْجَاد اَنِْبياِء   رواُه أب  داود نوناٍد ّحيِح.  «.َحرم عهللا  اَْر

طةوى: ب   ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()و ذ ئةوسَى كورَى ئةوسةى  
قةدرتر رؤذا ئةينيية، طةلةك سةلةواتان تَيدا بدةنة ب راستى رؤذا هةوة يا ذ هةميان 

َينة ظةطوهاسنت، طوتس: يةا ثَيغةمبةةرَى   هسةر مس، ب راستى سةلةواتَيت هةوة بو مس د
يَى مرى(؟ دبَيذيت: تو  ئانكويَى بووية ئاخ )َينة ظةطوهاسنت و تو هسودَى ضاوا بو تة د

 يَى بووية ئاخ، طوى: ب راستى سودَى لةشَى ثَيغةمبةران ل سةر ئةردى يَى حةرامكرى.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   -1400  ْ رَة ري ي اَّللَّ عن ُ  ق ال  ق ال رُو  ُل اَّللَّ  » وَو هللاَّي  وع ْن أيب ُهُر

  رواُه الرتمذي وقاَل  حدٌُ  حٌَن.« َرِغي أْنُ  رُجٍل ذُِكْرُو ِعْنَدُه فَ هللَاْي َُُصلِّ عهللَايَّ 
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طوى: دفنةا وى ب   ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 
سةةلةواتان  و َيتةة ئينةان   هئاسَى بكةظيت )ب كَيت و رةزيل ببيت( يَى ناظَى مس ل دةظ ب

 سةر مس.نةدةتة 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -1401 ال ََتْعهللاُ   ا » وعن  ُ  ري  ي اَّللَّ عْن  ُ  ق  ال  ق  اَل َرُو   ُل اَّللَّ 

ُتْي  هللُاُغِن حْيُ  ُكن ْ َّالَتُِّْي تَ ب ْ   رواُه أب  داود نوناد ّحيح.« قَ رْبِي ِعيداا  َوّهللاص ا َعهللَايَّ  فَإنَّ 
طوى: طوِرَى مس نةكةنة جهَى  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ وى، 

سةةلةواى و  كةو  هةزرا هنةدَى   ب َينةظةة دةس طةوِرَى مةس،    هَيس و بهة لَيزظِرينَى )هةرجار ب
هويس يَيت نَيزيكى مةس نةةبس( و سةةلةواتان بدةنةة      ئةطةرس ظَيت هةوة ناطةهنة مس 

ََ بس.  سةر مس، ب راستى سةلةواتَيت هةوة دطةهنة مس هةر جهَى هويس 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -1402  َُُ هللاُِّي عهللاَ يَّ إالَّ » وعنُ  أنَّ رُو َل اَّللَّ  م ا ِم ْن أح د 

ََّالَم    رواُه أب  داود نوناد ّحيٍح.«. ردَّ اَّللَّ عهللَايَّ ُروحي َحَّتَّ أرُدَّ َعهللايِ  ال
مةس  طوى: نينة ئَيك ذ هةوة س ظكةتة  ()و ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 

 طَيرم.ةسودَى جانَى مس بو مس نةزظِرينيت هةتا ئةز س ظا وى ظ ئةطةر
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -1403  اْلبِخيُل » وعن عهللِايٍِّ ريي اَّللَّ عْنُ  قال  قال رُو ُل اَّللَِّ 

 رواُه الرتمذي وقاَل  حدٌُ  حٌَن ّحيٌح.«. من ذُِكْرُو ِعْنَدُه  فَ هللَاي َُُصلِّ عهللَايَّ 
طوى: يَى ضوريك ئةوة يةَى   ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ عةَ 

 ناظَى مس ل دةس بَيتة طوتس و سةلةواتان نةدةتة سةر مس.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -1404  وع  ْن َفَب  اَلَة ب  ِن ُعبَ ْي  ٍد  ري  ي اَّللَّ َعْن  ُ   ق  ال  ِع  ن رو   ُل اَّللَِّ 

 ْ َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  فق ال وَوهللاَّي رَُجالا ُْدُع  ا ّ التِِ  َْ ْ ُُص لِّ َعهللا   الن ُّ  َُيَجِّ ِد اَّللَّ َتع اَل  َوَْ
َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي     إذا ّ هللاَّ  أَح دُُكْي   ُثَّ دَع اُه فق ال ل ُ  أْو ِلغَ رْيِِه «َعِج َل ه ذا » رو ُل اَّللَّ 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ُثَّ ُ ْدُع  بَع ُد فهللايْبدْأ بَِتْحِميِد ربِِّ  ُوْبحانَُ  والث ََّناِء عهللا يِ   ُثَّ ُُصهللاي َعهللا   الن ُّ 
  رواُه أب  داود والرتمذي وقاال  حدٌُ  حَن ّحيٌح.«. مبا شاَء 

طةول   () سةودىَ  طةوى: ثَيغةمبةةرىَ   ()فوزالةيَى كورَى عوبةيدى  و ذ
بوو دوعا د نظَيذا سودا دكرن، سودَى مةةزن نةةكر و سةةلةواى نةدانةة سةةر       زةالمةكى

طوى: ئةظى لةز كر، ثاشةى طةازى وى    ()ئينا ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ثَيغةمبةرى 
ذ هةةوة نظَيةذ كةر، بة  دةسةت ب حةمةدا        ىئَيكة  ئةطةةر كر و طوتة وى يةان ئَيكةَى دى:   

و ثةسةس و مةةدحَيت وى بكةةى ثاشةى      سودايَى سو يَى ثاك و ثاقذ ذ كَيماسةيان بكةةى  
 بكةى. وى دظَيتب ت َى ب  دوعا ثاشى  ()سةلةواتان بدةتة سةر ثَيغةمبةرى 

َّ هللاِّ   -1405  نَ ا الن ُّ  َِ رد عهللَاي ْ وعن أيب ُممد َكعب بن ُعجَرَة  ري ي اَّللَّ عْن ُ   ق ال  
نَُ  هللاُِّي عهللاْي  َك َفَِّْي  َ  ُنَص  هللاِّي عهللَاْي  َك   ق  ال  عُ َعهللَاْي ِ  وَو  هللاَّي فُقهللْان  ا  اي رو   ل اَّللَّ  قَ  ْد عهللِاْمنَ  ا َكْي   

َّهللاَّْيَ  َعهللا   آِل إبْ  َراِهيَي  إنَّ َك ِ ي ٌد ْي ٌد. » َّلِّ عهللا  ُُممٍَّد  َوَعهللا  آِل ُُممَّد  َكَما  ُق ُل ا  الهللاَّهيَّ 
متف ٌق «. َك  ي ٌد ْي ٌد الهللاُهيَّ نِرْك َعهللا  ُُمَمَّد  َوَعهللا  آِل ُُمَمَّد  َكم ا َنرْك َ  عهللا   آِل إبْ راِهيي  إنَّ 

 عهللايِ .



   رياض الصاحلني

 
543 

 ()طوى: ثَيغةمبةر  ()و ذ ئةبى موحةممةد، كةعبَى كورَى عوجرةى 
 ََ هاتة دةس مة، مة طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى مة زانى ضاوا دَى س ظكينة سةر تة، بة

ضةةاوا سةةةلةواتان دةينةةة سةةةر تةةة؟ طةةوى: بَيةةذن: يةةا سةةودَى سةةةلةواتان بةةدة سةةةر    دَى 
 ى و سةر ماال موحةممةدى هةروةكى تة سةلةواى داينة سةر ماال ئيلاهيمى،موحةممةد
موحةممةدى ثريؤز و ثاك بكة يا سودَى ى، و و يَى ثايةبلند ىهَيذاى شوكرَي توب راستى 

ب  و ماال موحةممةدى ثريؤز و ثاك بكة هةروةكى تة ماال ئيلاهيمى ثريؤز و ثاك كرى،
 .ىو يَى ثايةبلند ىهَيذاى شوكرَي توراستى 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   -1406  ُع د اْلبْدريِّ  ريي اَّللَّ عْنُ   قاَل  َأاتَِ رُو ُل اَّللَِّ  َْ وعْن أيب م

َْْهللِاه وعد بِن ُعَباَدَة ريي اَّللَّ عنُ   فقاَل لُ  َبِشرُي ْبُن وعٍد  أمَرَِ اَّللَّ أْن ُنص هللاِّي  وَوهللاَّي  َوَ ُْن ا 
نَ ا عهللَاْيَك اي رو   ن َّي ْ َْ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  ح َّت  ََِّ  رو ُل اَّللَّ  َل اَّللَِّ  َفَِّْيَ  ُنصَّهللاي عهللَاْيَك   فََ

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو هللاَّي  ق لُ   ا  الهللاَّه يَّ ّ لِّ َعهللا    ُُمَمَّ ٍد  َوَعهللا    آِل  َْ أَْلُ   ُثَّ ق  ال رو  ُل اَّللَّ  َُ أنَّ   ْْ 
ل إبْ  راِهيي  َونِرْك َعهللا    ُُمَمَّ  د  وَعهللا    آِل ُُممَّ  د  كم  ا َنرْك  َ  َعهللا    آل ُُممَّ  ٍد  كم  ا ّ  هللاْيَ  عهللا    آ

ِْيٌد  والَالم كما قد َعهللِامتي    رواُه مَهللاٌي.« إْبراِهيي  إنَك ِ يٌد 
هاتة دةس  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى مةسعودَى بةدرى 

بةشريَى كورَى سةعدى  ()مة و ئةم ل ديواخنانا سةعدَى كورَى عوبادةى بوويس 
ئةم سةلةواتان بدةينة سةر تة،  سودَى فةرمانا مة يا كرىطوتَي: يا ثَيغةمبةرَى سودَي، 

بَيةدةنط بةوو    ()سةةلةواتان دةينةة سةةر تةة؟ ثَيغةمبةةرَى سةودَى        دَى ضةاوا د ئةم 
 ()مة طوى: سوزى ثسيار ذَى نةكربا، ثاشى ثَيغةمبةرَى سودَى  هةتا)دةمةكَى ظةما( 

طوى: بَيةذن: يةا سةودَى سةةلةواتان بةدة سةةر موحةممةةدى و سةةر مةاال موحةممةةدى           
موحةممةدى ثريؤز و ثاك يا سودَى هةروةكى تة سةلةواى داينة سةر ماال ئيلاهيمى، و 

اال ئيلاهيمةى ثةريؤز و ثةاك    بكة و ماال موحةممةدى ثريؤز و ثاك بكة هةروةكى تةة مة  
و هنديكة س ظة هةروةكى هةويس   .ىو يَى ثايةبلند ىهَيذاى شوكرَي توب راستى  كرى،

دزانس)ئانكو د تةحاتَيدا بو هةوة يا هاتية زانني دةمَي هويس دبَيذن الس م عليةك ايهةا   
 النيب ورمحة اهلل وبركاته(.

ََّاِعديِّ  ريي  -1407  اَّللَّ عنُ   قاَل  قَاُل ا اي رو ل اَّللَّ َكْيَ  ُنَصهللاِّي وَعْن أيب ُ َْيٍد ال
َّ هللاَّْيَ  عهللا   إبْ راِهيَي  » َعهللَاْيَك   قاَل   ٍد  وَعهللا   أْزواِج ِ  َوُذرَِِّّتِ ِ   كم ا  ق ُل ا  الهللاَُّهيَّ ّلِّ عهللا  ُُممِِّ

ِْيٌد ونرْك َعهللا  ُُمَمٍَّد  وَعهللا  َأْزَواِجِ  وُذرَِِِّّتِ   كما نرَكَ  عهللا  إْبراهِ    متفٌق عهللايِ .« يي  إنََّك ِ يٌد 
طوى: طوتس: يا ثَيغةمبةةرَى سةودَى ئةةم     ()و ذ ئةبى حومةيدَى ساعدى 

دةينةةة سةةةر تةةة؟ طةةوى: بَيةةذن: يةةا سةةودَى سةةةلةواتان بةةدة سةةةر   دَى سةةةلةواتان ضةةاوا 
تة سةلةواى داينة سةر ئيلاهيمى،  هةروةكىوى  سةر ذنَيت وى و دويندةهاموحةممةدى و 

موحةممةدى ثريؤز و ثاك بكة و ذنَيت وى و دويندةها وى ثريؤز و ثاك بكة يا سودَى و 
 .ىو يَى ثايةبلند ىهَيذاى شوكرَي توب راستى  هةروةكى تة ئيلاهيم ثريؤز و ثاك كرى،
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 كتاب األذكار
 كتَيبا زكران - 16

 
 باب فضل الذكر واحلثِّ عليه -244

 سةربابةتىَ خيَرا زكرى و ثالدانا ل 
وقال تعاَل  . (45)العنِّب و  من ارُةچ  ائ   ائ  ەئچ قال ع تعاَل  

مس بيننة  [ب طوهدارى و ثةرستنَى  ]ظَيؤا  .(152)البقرة  من ارُةچى   ائ  چ
 وقال تعاَل  دَى هةوة ئينمة بريا سو.  [ب سةالتكرن و طونةه ذَيلنَى  ]بريا سو، ئةز ذى 

ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ    وئ  ۇئ  چ 

و سودايَى سو ب ترس و ئاشكةراييظة و ب نهَينى و ناظنؤيظة  .(205)َعرار چۇئ  
 )ناظبةرا دةنطَى نزم و يَى بلند( سثَيدة و ئَيظاران بينة بريا سو، و ذ بَى ئاطةهان نةبة.

و سودَى  .(45ارُةاَنفال  من )چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ  وقال تعاَل 
ڻ  ڻ  چ وقال تعاَل   طةلةك بيننة بريا سو، دا هويس سةرفةراز بنب.

ۇ  ۇ  ۆ                چإَل ق ل  تعاَل    .(35)اَحزاب  من ارُةچۀ  

زةالمَيت  .(35)اَحزاب  من ارُةچۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
ذنَيت سودان باوةر، و زةالمَيت موسلمان و ذنَيت موسلمان، و زةالمَيت سودان باوةر و 

ئةمرى سودَى و ذنَيت بةر ئةمرى سودَي، و زةالمَيت راستطو و ذنَيت راستطو، و  بةر
و زةالمَيت ذ سودَى ترس و ذنَيت ذ سودَى  زةالمَيت سةبركَيش و ذنَيت سةبركَيش،

و ذنَيت رؤذيطر،  ترس، و زةالمَيت سَيركةر و ذنَيت سَيركةر، و زالمَيت رؤذيطر و
زةالمَيت نامويسا سو دثارَيزن و ذنَيت نامويسا سو دثارَيزن، و زةالمَيت طةلةك سودَى ل 

وان و طةلةك زكرى دكةن و ذنَيت سودَى طةلةك ل بريا وان و طةلةك زكرى دكةن،  بريا
 ذَيلن و سةالتةكَى مةزن يَى بةرهةظكرى. طونةه [هةمييان  ] ب راستى سودَى بو ظان
 چىئ  ی  ی  ی  ی  جئ        حئ  مئ  ىئ    يئ    ىئچ  وق       ال تع       اَل  

زكرَى  كبيننة بريا سو و طةلة كطةَ سودان باوةران، سودَى طةلة .(42_41)اَحزاب 
 و سثَيدة و ئَيظاران سودَى ذ كَيماسييان ثاقذ بكةن. وى بكةن.

 و ئايةى د ظى بابةتيدا طةلةكس و د ئاشكرانة. وارايو ا الباب كثرية معهللا مة . 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -1408 » وَعْن أيب ُهُر رَة  ري ي اَّللَّ عْن ُ  ق اَل  ق اَل َرُو  ُل اَّللَِّ 

َْم  ِدِه  ِِي  َزاِن  َحِبيبَ تَ  اِن إَل ال  رَّْ ِن  ُو  ْبحان اَّللَِّ َوٍِ ِفيَفتَ  اِن َعهللا    الهللاَِّ  اِن  ثَقِيهللَات  اِن ا ا َِ  َكهللِامتَ  اِن 
  عهللايِ . متفقٌ « ُوبحاَن اَّللَّ العظيِي 
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طوى: دوو ثةية ل  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 
ئةز سودَى  سوشتظينة:دطرانس و بو سودايَى دلوظان دسظكس و د ترازيَيدا دسةر ئةزمانى 

َى مةزن ذ هةةمى  ايذ هةمى كَيماسييان ثاك و ثاقذ دكةم و ب هاريكارييا وى، ئةز سود
دكةم. )يان: ثاك و ثاقذى و حةمد و ثةسس بو سودَى بس، ثاك و كَيماسييان ثاك و ثاقذ 

 ثاقذى بو سودايَى مةزن بس(.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -1409  َن َأقُ  َل » وَعْنُ  ريي اَّللَّ عْنُ  ق ال  ق اَل َرُو  ُل اَّللَّ 

رواه « رُب  َأح  بص إِلَّ ِمَّ  ا طهللََاَع    عهللاي  ِ  الشَّ  ْمُه و  ْبحاَن اَّللَِّ  َواْلَْم  ُد َّللَِّ  وال إلَ    إالَّ اَّللَّ  َواَّللَّ أْك  
  مَهللاي.

ثاك  ،سْبحاَع اللَِّهئةز بَيذم : ئةطةرطوى:  ()و ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 
و ضةو   ،وح إَله إحَّ اللَّه و هةمى سوثاسى بو سودَي، ،َواَيْمُد للَِّه و ثاقذى بو سودَى بيت،

و سودَى  ،َواللَّه أْررُب سودَى و ثةرستى يَيت راست و دورست نينس سودَى ب تنَى نةبيت،
ََ بدةى.بو مس يَى مةزنة،   سوشتظيرتة ذ هةر ت تَى رؤذ 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قاَل   -1410 م ْن ق ال ال إل   إالَّ اَّللَّ َوْح َدُه » وعنُ  أنَّ رُو َل اَّللَّ 
َلُ   لُ  اِهللا ُك  َول ُ  اْلَْم ُد  َوُه َ  َعهللا   ُك لِّ َش يٍء قَ ِدٌُر  ا ُ  ٍم ِمائ َة َم رٍَّة كانَ ْ  لَ ُ  َع ْدل  ال شرُِكَ 

ََ  نٍة  َوُمُِي    عن  ُ  ِمائ  ة و  يَِِّ ٍة  وكان    ل    ِح  رزاا ِم  َن الشَّ  يطَاِن ُ َم  ُ   َعش  ر رقَ  اٍب وُكِتبَ  ْ  لَ  ُ  ِمائَ  ُة َح
ي  ْو أْيِو َأحدٌ  َِ م ن ق اَل »  وق اَل  «وَِفَب ل ِمَّ ا ج اَء بِ ِ  إالَّ رُج ٌل َعِم َل َأكثَ ر ِمن    ذلَك حَّت َُي

َِطَاايُه  وإْن َكاَنْ  ِمْثَل زََبِد الَبْحر    متفٌق عهللايِ .« ُوْبَحاَن اَّللَِّ َوٍْمِدِه  ا ُْ م ِماَئَة َمرٍَّة  ُحطَّْ  
طوى: هةركةسَى د رؤذةكَيدا سةد جاران  ()و ذوى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 

ضةو  و بَيذيت: ضو سودَى و ثةرستى يَيت راست و دورست نينس سودَى ب تنَى نةةبيت  
هةظال و هوطر بو نينس، هةمى مولك و سةروةرى و ثةسس و حةمد بو وينةة و ئةةو ل   

و سةد  سةر هةمى ت تان يَى سودان شيانة، دَى بو بيتة بةرامبةر ئازاكرنا دةه بةندةيان
َينة ذَيلن، و دَى بو بيتة ثاراسنت ذ نة نظيسني، و سةد طونةه دَى بو هسَير دَى بو هَي

ََ دبيتةة ئَيظةار،    َيةت  و كةةس ب يةا ذ وى ئينةاى باشةرت ناه     شةيتانى وَى رؤذا وى هةةتا 
وى طوتبيت. و طوى: و هةركةسَى د رؤذةكَيدا سةد جاران بَيذيت: ذ زةالمةك نةبيت ثرت 

ذ هةمى كَيماسييان ثاك و ثاقذ دكةم و ب هاريكارييا وى، )يان: ثاك و ثاقذى  ئةز سودَى
 تةمةةى كةةفا   ئةطةةر و حةمد و ثةسس بو سودَى بس(، طونةهَيت وى هاتنة ذَيةلن سةو   

 دةريايَى بيت.
َّ هللاِّ  -1411   عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال  وَعْن أيب أُ َب اَنَصاريِّ ري ي اَّللَّ َعْن ُ  َع ن الن ُّ 

َم  ْن ق  اَل ال إل    إالَّ اَّللَّ وْح  دُه ال َش  رَُِك ل  ُ   لَ  ُ  اِهللُْا  ُك  ولَ  ُ  اْلْم  ُد  َوُه    عهللا    ُك  لِّ َش  يٍء قَ  ِدٌُر  »
 .متفق عهللايِ .« عْشر مرَّاٍو  كان َكَمْن َأْعَتَق أْربعَة أَنُفٍه ِمن َوِلد إْعاِعيَل 

طوى: هةركةسَى  () طوى: ثَيغةمبةرى ()و ذ ئةبى ئةيوبَى ئةنسارى 
دةه جاران بَيذيت: ضو سودَى و ثةرستى يَيةت راسةت و دورسةت نيةنس سةودَى ب تنةَى       

هةمى مولك و سةةروةرى و ثةسةس و حةمةد بةو      ،ضو هةظال و هوطر بو نينسو نةبيت 
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وينة و ئةو ل سةر هةمى ت تان يَى سودان شيانة، ئةو وةكى ويية يَى ضار ذ زارؤكَيت 
 ئيسماعيلى ئازاكريس.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -1412  » وعْن أيب َذرِّ ري ي اَّللَّ َعْن ُ  ق اَل  ق اَل ِل رو  ُل اَّللَّ 
ٍَْمِدِه  رِبَُك وَِحبِّ الَِّالِم إَل اَّللَِّ   إنَّ أحبَّ الَِّالِم إَل اَّللَّ  ُوْبحاَن اَّللَّ و ِْ   رواه مَهللاي.« أال ُأ

طوتةةةة مةةةس: ئةةةةز   () سةةةودَىطةةةوى: ثَيغةمبةةةةرَى  ()و ذ ئةةةةبى زةِرى 
ل دةس سودَى بو تة نةبَيذم؟ ب راستى سوشتظيرتيس ئةاسفنت  ل سوشتظيرتيس ئاسفنت 

دةس سودَى ئةظةية: ئةز سودَى ذ هةمى كَيماسييان ثاك و ثاقذ دكةم و ب هاريكارييةا  
 وى، )يان: ثاك و ثاقذى و حةمد و ثةسس بو سودَى بس(.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَع  ْن أيب مال  ٍك  -1413 اَْش  َعِريِّ ري  ي اَّللَّ عْن  ُ  ق  ال  ق  ال رُو   ُل اَّللَّ 
ْ  ُ م ا »وَوهللاَّي   ِِْي زاَن  وُو ْبَحاَن اَّللَِّ واْلْم ُد َّللَّ ْْ آلِن أو َْ ْ  ُ ا الطصُه ُر َش ْطُر اإلَي ان  واْلم ُد َّللَِّ َْ

 ِِ َََّم اِو واَْر   رواُه مَهللاي.« بَ نْيَ ال
طةةوى:  () سةةودَى طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى ()لكَى ئةشةةعةرى و ذ ئةةةبى مةةا

سابحاع اهلل  ( ترازييةَى تةذى دكةةى، و سَيةرا )    ايمد هللدستنظَيذ نيظا نظَيذَيية و سَيرا )
 ئةرد و ئةمسانان تذى دكةى. ناظبةرا(، وايمد هلل
َّ هللاِّ  وَعْن وْعِد بِن أيب وقَّاٍا ريي اَّللَّ عْنُ  قال  جاَء َأْع َرايب إَل  -1414  رُو  ِل اَّللَّ 

ُقل ال إل  إالَّ اَّللَّ وحَدُه ال شرَُِك لُ   اَّللَّ َأْكبَ ُر  » عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي فقاَل  عهللاِّْمِن َكالماا َأُق ُلُ . قاَل  
َة إالَّ نَّللَِّ ال ِِنَي  وال ح  ْ ل َوال قُ    َّ   «َعُز  ز اْلِّ  يِي َكبِ  رياا  واْلْم  ُد َّللَِّ َكث  رياا  وُو  ْبحاَن اَّللَّ ربِّ الع  ا

  رواه مَهللاي.« ُقل  الهللاَُّهيَّ اْغِفْر ِل واْر ِن. واْهِدِن  واْرزُْقِن » قال  َفهؤالء ِلَريبِّ  َفما ِل   قال  
طوى: كوضةرة عةرةبةك هاتة دةس  ()و ذ سةعدَى كورَى ئةبى وةققاسى 

و طوى: ئاسفتةكَى ني ا مس بدة ئةز بَيذم؟ طوى: بَيذة: ضةو   ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
ضو هةظال و هوطر و سودَى و ثةرستى يَيت راست و دورست نينس سودَى ب تنَى نةبيت 

َى مةةزن، مةةزن دانةا و هةةمى سوثاسةى بةو سةودَى سوثاسةييةكا         ايبو نينس، و مس سةود 
و ضو بزاظ و شيان و ضو  طةلةك، و ثاك و ثاقذى بو سودَى بس سودانَى هةمى جيهانان

هَيز نينس ب سةودايَى سةردةسةت و كاربنةجةه و فةةرمان رةوا نةةبس. طةوى: ئةظةة بةو         
سودايَى منس، ض بو منة؟ طوى: بَيذة: يا سودَى طونةهَيت مس ذَيببة و دلوظانيَى ب مس 

 ببة و مس راستةرَى بكة و رزقَى مس بدة.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   وع  ْن ث   نَن ري  ي اَّللَّ عْن  ُ  ق  ال  ك  ان -1415 إذا » َرُو   ُل اَّللَِّ 

ََّ  الُم  تبارْك  َ  اَيذا » اْنَص  َرر ِم  ْن ّ  التِِ  اْو  َتغَفر ثَ  الاا  وق  ال   ََّ  الُم  وِمن  َك ال الهللاَُّه  يَّ أَنْ  َ  ال
َأْو تَ ْغفُر  ِقيل لَ ْوزاعي وُهَ  َأَحد ُرواِة اْلدُ   كيَ  االوِتغَفاُر   قال  تق  ل « اْلالِل واإلكرام 

. رواُه مَهللاي.  اَّللَّ  َأْوتَ ْغِفُر اَّللَّ
ب نظَيةةذا سةةو () سةةودَى ثَيغةمبةةةرَىدةمةةَى طةةوى:  ()و ذ سةةةوبانى 

َى ( ئةز داسةوازا طونةةه ذَيلنةَى ذ سةود    اهلل استففرسَى جاران دطوى: ) دومياهيك دئينا
س مةتى ذ كَيماسييان و سة مةتى ذ تةيةة، تةو مةةزن      دكةم، و دطوى: يا سودَى تو يى
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بووى يا سودانَى مةزناتيَى و كةرةمان. ئَيكى طوتةة ئةةوزاعى و ئةةو ئَيةك ذ ظةةطَيرَيت      
 .استففر اهلل، استففر اهللحةديسَيية ئستيغفار ضاواية؟ طوى: تو ببَيذى: 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َك ان وَعن اُِِغريِة ب ن ُش ْعبَة ري ي اَّللَّ َعْن ُ  أنَّ َرُو  -1416   ل اَّللَّ 
ال إل َ  إالَّ اَّللَّ وْح َدُه ال َش رَُِك لَ ُ   ل ُ  اِهللُْا ُك ولَ ُ  اْلَْم ُد  وُه َ  » إذا َفرَ  ِمَن الصَّالة ووهللاَّي ق اَل  

َف  ُن ذا اْلَ  دِِّ ِمْن  َك ُ َعهللا    ُك  لِّ َش  يٍء قَ  دٌُر. الهللاَُّه  يَّ ال م  اِنَن ِ  ا أْعطَْي  َ   َوال ُمْعط  َي ِ  ا َمنَ ْع  َ   وال ن ْ
  متفٌق عهللايِ .« اْلدص 

دةمةَى   ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()و ذ موغريَى كورَى شوعبةى 
دطوى: ضو سودَى و ثةرستى يَيت راسةت و   ب دومياهيك دئينا و س ظ ظةددانظَيذا سو 

هةمى مولةك و سةةروةرى و ثةسةس و حةمةد بةو      و دورست نينس سودَى ب تنَى نةبيت 
يةا سةودَى كةةس نينةة يةا تةة دا        ،وينة و ئةو ل سةر هةةمى ت ةتان يةَى سةودان شةيانة     

ل و زةنطينييا زةنطينةى   ،و كةس نينة بدةى يا تة ظةطرى و نةدا )ظةطريت( نةهَيليت
رزطار ناكةى، كريارَيت ئةوى  ،زةنطينى و دةسهةالتا وى ئانكووى نادةى ) َىيدةس تة مفا

 وى يَيت ضاك و راست نةبس(.
ُهم ا أَنَّ ُ  ك ان ُُق  ل ُدبُ  َر َك لِّ ّ الٍة   -1417 وَعْن عبد اَّللَّ بن الزصبَ رْيِ ري ي اَّللَّ تع اَل عن ْ

َك لُ   لُ  اِهللاُك ولُ  اْلَْمُد  وُهَ  َعهللا  ُكلِّ ش يٍء قَ دٌُر. ال  هللاُِّي  ال إَل  إالَّ اَّللَّ َوْحَدُه ال شُر ََ حنَي ُُ
َة إالَّ ِنَّللَّ  ال ُن   حْ َل َوال قُ  َّ ُه  لُ  النعمُة  وَلُ  الفْبُل َوَلُ  الث ََّناُء اْلََ إل  إالَّ اَّللَّ  َوال نَ ْعُبُد إالَّ إايَّ

َّهللاِّ  عُ َعهللاَ  َُن ولْ  َكرِه الَِّافُرون.قاَل اْبُن الزصبَ رْي  وَكان رو ُل اَّللَّ  ْيِ  ال إل  إالَّ اَّللَّ َُمْهللِاِصنَي َلُ  الدِِّ
َّالٍة مِّ وَوهللاَّي ُُ َههللاُِّل ِ ِنَّ      رواه مَهللاي.ت بةُدبُ َر ُكلِّ 

دويا هةمى ل و ذ عةبدول يَى كورَى زوبةيرى، سودَى ذ هةردوويان رازى بيت 
دطوى: ضو سودَى و ثةرستى يَيت راست و دورست نينس سودَى ب ث تى س ظَى نظَيذانرا 

هةةمى   تنَى نةبيت، هةمى مولك و سةروةرى و ثةسس و حةمد بو وينة، و ئةو ل سةةر 
ت تان يَى سودان شيانة، و ضو بزاظ و شيان و ضو هَيز نينس ب سودَى نةبس، ضو سودَى 
و ثةرستى يَيت راست و دورست نينس سودَى ب تنَى نةبيت، ئةم كةسَى ناثةرَيسني ئةو 
ب تنَى نةبيت، نيعمةى و كةةرم ذ وينةة و ثةسةس و مةةدحَيت بةاش هةةذى وينةة، ضةو         

ثةرستنا ذ دل  و دورست نينس سودَى ب تنَى نةبيت، ئةمسودَى و ثةرستى يَيت راست 
ئينب زوبةيرى طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ، ب  طاوران ثَى نةسوش ذى بيت.دكةيسبو وى 

() .دويا هةمى نظَيذَيت فةرزرا ئةظة دطوى 
َّ  هللاِّ  عُ وع  ْن أيب ُهُر  رَة ري  ي اَّللَّ َعْن  ُ  أنَّ فُ َق  َراَء اُِه  اِجرَُِن أَتَ   ْ ا َرُو   َل  -1418  اَّللَّ 

ثُ ِر نل  دَّرَجاِو الُعهللا     َوالنِِِّع  يِي اُِق  يِي  َُُص  هللاص َن َكم  ا ُنص  هللاِّي   َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي فق  اُل ا  َذه  ب أْه  ُل ال  دص
َتَص دَُّق ن. فق اَل   َ ْعَتِم ُروَن  َوجُياِه ُدوَن  ُو ُي َفْبٌل ِمْن أْم اٍل  ْحجص َن  ُو َوُُص ُم َن كما َنُص ُم  ِو

ِبُق َن ِبِ  مْن بَ ْعدُكْي. وال َُُِّ ُن َأَحٌد َأْفبَل ِمْنُِّْي  أال»  ُأعهللاُمُِّْي َشْي اا ُتْدرُِك َن ِبِ  َمْن وبَ َقُِّْي  وتََ
َّنَ ْعُتي    ََّنِن ِمثَل ما  ُوَن  »قاُل ا  بَ هللَا  اي رو ل اَّللَّ  ق ال  « إالَّ َمْن  تَُ بُِِّح َن  وحَتْم ُدوَن وُتَِّ ربِّ

َّ و ِ ل ع ْن كْيِفي ِة ِذْك رِهنَّ  « ثالاا وَثالثنَي ِهللْاَ  ُكلِّ ّالٍة  قال أبُ  ّاحٍل الرَّاوي عْن أيب ُهَرُْ رَة  
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ُهنَّ ُكهللاِّهنَّ ثالاا وثالثني. متفٌق عهللايِ   قال  ُق ل  ُوْبحان اَّللَّ  واْلْمُد َّللَّ  واَّللَّ أْكرُب  حَّتَّ ُُِّ َن ِمن ْ
َْ  هللاٌي ا رواُتِ  ِ   َفرج  ن فُ َق  راءُ  َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  فق  ال ا  ِع  ن  وزاد ُم اَُِه  اِجرَُِن إَل رُو   ِل اَّللَِّ 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   ِْ انُنا أهُل اَْم ال مبا فَعهللْاَنا  ففَعهللُا ا ِمْثهللاُ    فقاَل َرُو ُل اَّللَّ  ذلَك َفْبُل » إ
  «.اَّللَّ ُُ ْؤتِيِ  مْن ُشاُء 

ثُ ُر »    وه  اِاُل الِّثرُي.« بفتِح الدَّاِل وإوِّاِن الثاء اِثهللاََّثِة » ٍر عن َدثْ « الدص
طوى: هةذارَيت م ةستيان هاتنة دةس ثَيغةمبةرَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 

ئةو نظَيذا  ،بلند و سوشيا بةردةوام وان برن ثلةيَيتطوتس: سودانَيت ماَ  ()سودَى 
و زَيدةى ظَي مالَي وانة دكةن وةكى ئةم نظَيذا دكةيس، و رؤذيان دطرن وةكى ئةم دطريس، 

 ، ثَيغةمبةرىةيان ددةنسةدةقثَي دضنة حةجَى و عومرَى و درَيكا سودَيدا دمةزَيخس و 
()      بةةراهيكا  دطوى: ئةرَى ئةز ت تةكَى ني ا هةوة نةدةم هةويس ثةَى بطةهنةة يَيةت

بةراهيكا يَيت ث تى سو راكةن، و كةس ذ هةوة ضةَيرت نةةبيت   دس، و هويس هةوة راكري
ََ يا ثَيغةمبةرَى سودَي، طوى: ث تى هةةر   ئةو نةبيت يَى وةكى هةوة بكةى؟ طوتس: بة

ئةبو صاحلَي ظةطَير  (:سبحاع اهلل، ايمد هلل، اهلل ارربنظَيذةكَى سيه و سَى جاران بَيذن: )
( دبَيذيت: دةمَي ثسيار ذَي هاتية كةرن ضةاوا وى زكةرى دكةةن     ذ ئةبوهوريرة )
سيه و سةَي   ك ذ وان دبيتةَيهةتا هةر ئ (سبحاع اهلل، ايمد هلل، اهلل اررب)طوى:  بَيذيت: 

    جار.
زَيةةدة ئينايةةة: هةةةذارَيت م ةةةستيان زظِرينةظةةة دةس  ظةطَيرةكَيةةداو موسةةلمى د 
ََ بوون كا مة ض دكر، وان  ()ثَيغةمبةرَى سودَى  طوتس: برايَيت مة سودانَيت ماَ طو

طوى: ئةظة كةراما سودَيية ددةتة وى  ()ذى وةكى مة كرن؟ ئينا ثَيغةمبةرَى سودَى 
 يَى وى بظَيت.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  اَل   -1419   َم  ْن َو  بََّح اَّللَّ ا ُدبُ  ِر ُك  لِِّ » وعْن  ُ  ع  ْن َرُو   ِل اَّللَّ 
ِِاَئِة  ال إلَ  إ اَم ا الَّ اَّللَّ ّالٍة َثالاا وَثالثنَي  َوِ َد اَّللَّ َثالاا وَثالثني  وَكب ََّر اَّللَّ َثالاا َوَثالثنَي وقال َْ

ك لُ   لَ ُ  اِهللُْا ُك َولَ ُ  اْلْم د  وُه   عهللا   ُك لِّ َش يٍء قَ ِدٌُر  ُغِف رْو ِطَ اايُه وإن َكانَ ْ   وْحَده ال َشُر
 رواُه مَهللاي.« بِد اْلَبْحَر ِمْثَل زَ 

دويةةةا هةةةةر ل طةةةوى: هةركةسةةةَى  ()و ذ وى، طةةةوى: ثَيغةمبةةةةرَى سةةةودَى 
سبحاع نظَيذةكَيرا سيه و سَى جاران سودَى ذ كَيم و كاسييان ثاك و ثاقذ بكةى )بَيذيت: 

( و سةيه و سةَى جةاران    ايمد هلل: ( و سيه و سَى جاران شوكرا سودَى بكةى )بَيذيتاهلل
( و متاميا سةدَى بَيذيت: ب راستى ضو ثةرسةتى  اهلل ارربسودَى مةزن بدانيت )بَيذيت: 

يَيت راست و دورست نينس سودَى نةبيت و يَى بَى شريك و بَى هةظالة و هةمى مولك و 
ل سةروةرى و ثةسس و حةمد بو وينة و ئةو ل سةر هةمى ت ةتان يةَى سةودان شةيانة،     

 ا دةريايَى بس.هندى كةف ئةطةروى هاتنة ذَيلن سو  طونةهَيت
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َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -1420 » وعْن كْعِب بن ُعْروَة ريي اَّللَّ َعْنُ  َعْن رو ل اَّللَّ 
َُ مِّ َْ  ِبيحَ ت ب  ةُمعقِِّبَ  اٌو ال خَِي  ُب قَ  ائهللُِاُهنَّ َأو فَ  اِعهللُاُهنَّ ُدبُ   َر ُك  لِّ ّ  الٍة ةا  َوثَ  الاا   ثَ  الاا وَثالث  نَي َت

 رواه مَهللاي..« َوَثالِثنَي حَتِْميَدةا  َوَأْربَعاا وَثالِثنَي َتِِّبريةا 
طةةوى:  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى   ()و ذ كةةةعبَى كةةورَى عةةورةى  

دويا هةر نظَيذةكا فةرزرا بَيذيت يان بكةى ل تةسبيحس دويا نظَيذانرا دهَينةكرن، يَى 
يَى سوسارةى نينة، سةيه و سةَى جةاران سةودَى ذ كةَيم و كاسةييان ثةاك و ثاقةذ بكةةى          

( و سيه ايمد هلل( و سيه و سَى جاران شوكرا سودَى بكةى )بَيذيت: سبحاع اهلل)بَيذيت: 
 (.اهلل ارربو ضار جاران سودَى مةزن بدانيت )بَيذيت: 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ك اَن وع -1421  ْن وعِد ب ن أيب وق اا ري ي عْن ُ  أنَّ َرُو  ل اَّللَّ 
الهللاَُّهيَّ إِنِِّ َأُع ُذ ِبَك ِمَن اُْلْْبِ واْلُبخِل َوَأع ُذ ِبَك ِمْن أْن » َُ َتع َُّذ ُدبُر الصَّهللَا اِو ِ ؤالِء الِّهللِاماو  

َنِة الَقرب  ُأَردَّ إَل أْرَذل الُعُمِر َوأُع ُذ ِبَك ِمنْ  نْيا  وَأع ُذ ِبَك ِمْن ِفت ْ َنِة الدص  رواه البخاري.« ِفت ْ
ل  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سةودَى   ()و ذ سةعدَى كورَى ئةبى وةققاسى 

ئةةز سةو ب تةة دثةارَيزم ذ      سو دثاراست: يا سةودىَ دويا هةمى نظَيذانرا ب ظان ثةيظان 
و ئةةز  كةى،  زَيدة ثري و بَيضارةترسنوكى و قةلسييَي، و ئةز سو ب تة دثارَيزم تو مس 

و جةرباندنا دنيايَي، و ئةز سو ب تةة دثةارَيزم ذ ئيزايةا     سو ب تة دثارَيزم ذ تاقيكرن
 طوِرى.

َّهللاِّ   -1422 َِ َذ بيَ ِدِه وق ال  وعْن معاٍذ ريي اَّللَّ َعْنُ  َأنَّ رُو ل اَّللَِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َأ
َُِحبصَك »  َّ الٍة تُق  ُل  الهللاَُّه يَّ » فقال  « اَي ُمَعاُذ  َواَّللَِّ إِنِِّ  يَك اَي معاُذ ال َتدَعنَّ ا ُدبُِر ُك لِّ  ِّ ُأو

 رواُه أب  داود نوناد ّحيٍح.«.أِعِنِّ عهللا  ِذْكِرَك  وُشِِّْرَك  َوُحَِن ِعبادِتَك 
دةستَى مس طرى و طوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ةعازى و ذ م

دويةا  ل يا مةعاز، ب سودَى ئةز حةذ تة دكةم، و طوى: يا مةعاز ئةز تة شريى دكةةم  
بَيذى: يا سودَى هاريكاريا مس ل سةر زكرَى سو و شوكرا سو و هةر نظَيذةكَيرا نةهَيلى 
 و باش ثةرستنا سو بكة.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي قَ  اَل  ع ْن أيب  -1423  ْ رة ري ي اَّللَّ َعْن ُ  أنَّ رُو  َل اَّللَِّ  إذا » ُهُر
َتِعذ ِنَّللَّ ِمْن أْرَبن  ُق ُل  الهللاَُّهيَّ إِنِِّ أُع ُذ ِبَك ِم ْن ع َذاِب جَه نََّي  َوِم ْن َع َذابِ  َْ  َتَشهَّد َأحدُُكْي َفهللاي

يح الدَّجَّاِل الَقرِب  َوِمْن ِفْتنِة احمْلَيا واَِماوِ  َِ َِ َنِة ا   رواه مَهللاي.«.   َوِمْن َشرِِّ ِفت ْ
 ىئَيك ئةطةرطوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 

، بَيذيت: يا سودَى ئةز ذ ضار ت تان  ذ هةوة تةحياى سواند ب  سو ب سودَى بثارَيزيت
و ذ بةاليا دنيةايَى و مرنةَى و ذ    سو ب تة دثارَيزم ذ ئيزايا جةهنةمَى و ذ ئيزايا طوِرى

 دةجاَ. يا سرابيا بةال
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ِِ ر    كاَن َرُو ُل اَّللَِّ إذاوعْن َعهللِايِّ ريي اَّللَّ عْنُ  قال -1424 قام إَل الصَّالِة ُِّ ُن ِم ْن آ
هللِايي  ما ُق ُل بنَي  َْ َِّْرُو  وما َأْوَررْ  الهللاَّهيَّ اغِف رْ » التََّشهصِد والتَّ ُو وَم ا أْعهللَاْن ُ   وم ا ِل ما َقدَّمُ  وما َأ

ُِِّر  ال إل  إالَّ أْنَ   ُم  َوأْنَ  اَُِؤ   رواه مَهللاي.« َأْورْفُ   وما أَنَ  َأْعهللاُي ِبِ  ِمِنِّ  أْنَ  اَُِقدِِّ
رادبةةةوو نظَيةةةذَى ()ثَيغةمبةةةرَى سةةةودَى  دةمةةةَى طةةةوى:  ()و ذ عةةةَ  

يا سودَى بو مس ذَى ببة دومياهيك ئاسفتنا وى د ناظبةرا تةحياى و س ظا م ندا دطوى: 
يا مس ل ثَي ييا سو كرى، و يا مس ب ثاش سوظة هَي يى، و يا مس ب بةرزةييظة كرى و 
يا مس ب ئاشكةرايى كرى، و يا مس ذ توسويبان بوراندى و يا تو ثَى ذ مس ب ئاطةهرت، تو 
بةندةى ب طوهداريَى ثَيش دئَيخى و بةندةى ب طونةهَى ثةاش دئَيخةى، ب راسةتى ضةو     

 ودَى و ثةرستى يَيت راست و دورست نينس تو نةبى.س
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ُُِّْثِ ُر أْن  -1425  َه ا قَالَ ْ   ك اَن الن ُّ  وعْن عائشَة ريي اَّللَّ عن ْ

َْمدك  الهللاَُّهيَّ اْغِفْر ِل   .متفٌق عهللاي ِ « ُق َل ا رُُك ِعِ  َوُوُج ِدِه  ُوْبَحاَنَك الهللاَُّهيَّ رَب ََّنا َوٍِ
طةلةك د ركوع و سوجدَيت سودا  () طوى: ثَيغةمبةرى ()ذ عائي ايَى 

دطوى: ئةز تة ذ هةمى كَيماسييان ثاك و ثاقذ دكةم سودايَى مة و ب هاريكارييا تة، يا 
 سودَى طونةهَيت مس ذَيببة.

َّ هللاِّ  ُع َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ك اَن َُ ُق  ُل ا  -1426  َها أنَّ َرُو َل اَّللَِّ  » رُك ِع ِ  وو ج ِدِه  َوَعن ْ
  رواه مَهللاي.« ُوبص ٌح قدصوٌس ربص اِالِئِِّة َوالرصوِح 

د ركوع و سوجدَيت سودا دطوى: زَيدة  ()و ذ وَي، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 
(،  سةودايَى  نةة الئيةق  )نةهةةذى  هةةر ت ةتَى   ذ كَيماسةييان و   هةةمى  ة ذيَى ثاك و ثاقذ

 ملياكةتانة و سودايَى جليليية.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -1427  ُهما أنَّ رُو ل اَّللَّ  » وَعِن ابن َعبَّاٍس ريي اَّللَّ عن ْ

َْ  َتَجاب َلُِّ  ْي  ُُ َص  ُج ُد فَاْجَتِه  ُدوا ا ال  دصعاء فَ َقِم  نص أْن  « فََأمَّ  ا الرصك   ُع فَ َعظِّم   ا في  ِ  ال  رَّبَّ  وأمَّ  ا ال
  رواه مَهللاي.

طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     رازى بيةت ذ هةةردوويان   سةودىَ  و ذ ئينب عةبباسةى 
()       طوى: د ركوعَيدا سودَى تَيدا مةةزن بةدانس، و د سةوجدَيدا سةةمَى ذ دوعةاكرنَى

 َيتة قةبويلكرن.هخبون ب راستى هةذيية ذ هةوة ب
َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي  -1428  » ق   ال  وع  ن أيب هُر   رَة ري   ي اَّللَّ َعْن   ُ  أنَّ رُو   َل اَّللَّ 

  رواُه مَهللاي.« أقرُب ما َُِّ ُن العْبُد ِمن ربِِّ  َوَه  واجٌد  فََأكِثُروا الدصعاَء 
 ىجهَى ثةرت  طوى: ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 

جدةيَيدا، ظَيؤةا طةلةةك   ود سة تَيدا ئةو  ة دةمئةو هةمييان بةندة تَيدا نَيزيكى سودَى 
 .دوعايان تَيدا بكةن

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ك اَن ُُق  ُل ا ُو ُج ِدِه الهللاَُّه يَّ اغِف ْر ِل  -1429 وعنُ  أنَّ رُو ل اَّللَّ 
َرُه  وعالنيت  َوِورَّه  ِِ   رواُه مَهللاي.« َذنُّ ُكهللاَُّ   ِدقَّ  وِجهللاَُّ   وَأوَّل  َوآ
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د سةوجدَيت سةودا دطةوى: يةا سةودَى       ()و ذ وى، طوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى   
و دومياهيكَى و  دةستثَيكَيونةهَيت مس هةميان ذَى ببة: يَيت بضويك و مةزن و يَيت ط

 يَيت ئاشكرا و بةرزة.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َذاَو  -1430 وعْن عائش َة ري ي اَّللَّ عْنه ا قالَ ْ   افَتق ْدُو الن ُّ 

َْ  ُ   فَ  إَذا ُه    راك  ٌن أْو َو  اجٌد ُق   ُل   ََّ هللاَ  ٍة  فَ َتَح وا « ْبَحانَك وٍم  ِدَك  ال إل  َ  إالَّ أنْ  َ  ُو  » لَي ْ
ِجِد  واا مْنُص بتاِن  َوُهَ  َُ ُق ُل   َْ َِ الهللاَُّهيَّ إِنِِّ » رواٍُة  َف قَ َع  َُِدي عهللا  َبْطِن َقدميِ   وُهَ  ا ا

ثَ َناءا عهللايَك أَنْ َ    َأُع ُذ ِبرَياَك ِمْن َوَخِطَك  ومبُعافاِتَك ِمْن ُعق بِتَك  َوَأُع ُذ ِبك ِمْنَك  ال ُأْحِصي
َك  َِ   0رواُه مَهللاي« كما أثنيَ  عهللا  نَ ْف
ََ  ()شةةةظةكَى ثَيغةمبةةةر مةةس طةةوى:  ()و ذ عائي ةةايَى  نةةةديت ئةةةز 

ماسييان ئةز تة ذ هةمى كَييا سودَى طةِريام مس د ركوعَيدا يان د سوجدَيدا ديت دطوى: 
ضو سودا و ثةرستيَيت راست و دورست نني تو  ثاك و ثاقذ دكةم و ب هاريكارييا تة و

: دةستَى مس كةفتة سةر ثانيا ثَيت وى و ئةو د سوجدَيدا بوو و ظةطَيرةكَيدانةبى، و د 
يَيت درَيذكرى بوون و وى دطوى: يا سودَى ئةز سو ب رازيبوونا تة ذ كةربا تة دثارَيزم 

ةشَيم وةكى تو هةذى ثةسنا تةة  و ب لَيبورينا تة ذ ئيزايا تة، و ب تة ذ ئيزاياتة ئةز ن
  بكةم ب راستى تو يَى وةسايى وةكى تة سو داية نياسني و ثةسنا سو كرى.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ   -1431 وعْن وعِد بن أيب وقاٍا ريي اَّللَّ عْنُ  قال  ُكنَّا ِعْند رُو ِل اَّللَِّ 
َِ َب ا ك لِّ ُ ْ ٍم » وَوهللاَّي فقال   ََ أََلُ  و اِئٌل ِم ْن ُجهللَاَ ائِِ    « أَل   َحَ َنة  أَُعِجُز َأحدُكي أْن ُِّْ َف

ُب أَلَ  َحََنٍة   ق اَل   َِ ََ َنٍة  أْو ُْحَ خص عْن ُ  » كيَ  ُِّ َْ ِبيحة  فَ ُيِّتَ ُب ل ُ  أَل ُ  ح ََ بُِِّح ِمائ َة َت ُُ
ِطيَ ٍة  َِ  0رواه مَهللاي« ألُ  

اِنص  ورواُه ُش  ْعَبُة  وأب    ق  ال  البَ ْرقَ  « أْو ُْحَ  خص   » ه    ا كت  اب مَ  هللايق  ال اْلُمي  ِديص  ك  ذا 
  .ِبَغرْيِ أَل ٍ « َوُْحَخص » ع انََة  وَْحََي الَقطَّاُن  َعْن ُم و  الذي رواه مَهللاي ِمن ِجهِتِ  فقاُل ا  

طةةوى: ئةةةم ل دةس ثَيغةمبةةةرَى  ()و ذ سةةةعدَى كةةورَى ئةةةبى وةققاسةةى  
ان ب دةست سوظة طوى: ما ئَيك ذ هةوة نةشَيت هةرؤذ هزار سَير ()سودَى بوويس 

ضاوا طةهيتةة هةزار سَيةران،    دَى كَى روين تى ل دةس ثسيار ذَى كر، بينيت، ثسياركةرة
دَى (، سابحاع اهلل ن سودَى ذ كَيم و كاسيان ثاك و ثاقذ بكةى )بَيةذيت:  اطوى: سةد جار

 هزار طونةه بو هَينة ذَيلن.دَى هزار سَير بو هَينة نظيسني يان 
  

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق اَل  وعْن أيب َذرٍِّ  -1432 ُُْص ِبُح » ريي اَّللَّ عْنُ  َأنَّ رُو  َل اَّللَِّ 
َّ  َدَقٌة  وَُك  لص تَ ْههللِايهللاَ  ٍة  َْ  ِبيحٍة ّ  دَقٌة  وُك  لص حَتِْمي  َدٍة  َّ  َدقٌة  فُِّ  لص َت َعهللا    ُك  لِّ ُو  الَم  ِم  ْن َأح  دُِكْي 

َّ دَقٌة  َونَ ْه ٌي َع ِن اُِنَِّ ِر ّ دَقةٌ ََّدَقٌة  وُكلص َتِِّْبريٍة ّدَقٌة  َوَأْمٌر ِنِْعرُ  َوجُيْ ِزيُء ِم ْن ذل َك  0وِر 
  0رواه مَهللاي« رْكعَتاِن َُ رَْكُعُهما مَن البصَح  

سةةر  طوى: سثَيدة دبيت و ل  ذ ثَيغةمبةرى  ()هةر ذ ئةبى زةرى و 
( ساابحاع اهلل، هةةةر تةسةةبيحةك ) هةةةى ل سةةةر هةةةمى طةةةهَيت ئَيةةك ذ هةةةوة سةةةدةقةكا   
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( ح الاه اح اهلل ( سةدةقةكة، و هةر تةهليلةةك ) ايمد هللسةدةقةكة، و هةر تةمحيدةك )
( سةدةقةكة، و فةرمان ب باشييَى سةةدةقةية، و  اهلل ارربسةدةقةكة، و هةر تةكبريةك )

جهةَى ظةَى هةةمييَى     دوو ركاعةى ل تَي تةطةهَىدانةثاش ذ سرابييَى سةدةقةية، و يَى 
 دطريت.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَعْن أُ  -1433  مِّ اِؤمننَي ُجَ ُْرََُِة بنِ  اْل اِرِث ري ي اَّللَّ َعْنه ا أنَّ الن ُّ 

َْ ِجِدَها  ُثَّ رَج ن بَ ْع د َأْن َأْي ح  وَه ي  َّهللاَّ  الصصْبَح وِه َي ا م َِرَد ِمْن ِعْنِدَها ُبَِّرةا ِحنَي  وَوهللاَّي 
َه  ا    مازلْ  ِ  عهللا    اْل  ال ال  يت فاَرقْ تُ  كَ » َجالَِ  ٌة فق  ال   َّ  هللاِّ  عُ « َعهللَاي ْ قالَ  ْ   نَع  ْي  فَ َق  اَل الن  ُّ 
َلَقْد قُ هللْاُ  بَ ْعِدِك أْرَبَن َكهللاَماٍو َثالَث مرَّاٍو  َلْ  ُوزَِنْ  مبَا قُ هللْاِ  ُمْنُذ اْلَي ِم لَ َ زَنْتُهنَّ  » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  

   ِ َِ هللْاِقِ   َوِرَياَء نَ ْف َِ  «.رواه مَهللاي. « َوزِنََة عْرِشِ   وِمداد َكهللاَماتِ  ُوْبَحاَن اَّللَِّ وٍْمِدِه َعَدَد 
 ()طةوى: ثَيغةمبةةر    ()و ذ دايكا موسلمانان جووةيريا كضةا حارسةى   

)جووةيرييةا( د جهةَى    سثَيدَى ل دةس وَى دةركةفت ث ةتى نظَيةذا سةثَيدَى كةرى و ئةةو     
تَي تةطةهَيدا  دةمَى ضوية درؤذ زظِرى ث ى ( ) ثَيغةمبةر بوو ثاشى جهنظَيذا سودا 

طوى: هَيذ تو يا وةسايى وةكى مةس تةو   ( )ثَيغةمبةرى يا روين تى بوو، هةر و ئةو 
ضةار ثةةية سةَى     مس ث تى تةة طوى: ب راستى  ()هَي ى؟ طوى: بةلَي، ثَيغةمبةرى 

ل سثَيدَى وةرة طةوتى دَى   ئةظا تةَينة بةرامبةركرن دطةل هب ئةطةرجاران يَيت طوتني 
بةرامبةر هَيس: ئةز سودَى ذ هةمى كَيماسييان ثاك و ثاقذ دكةم و ب هاريكارييا وى، ب 
 هةذمارا ضَيكريَيت وى و هندى ئةو رازى و هندى عةرشَى وى و هندى ثةيظَيت وى.

هللْاِق ِ   ُو ْبَحاَن اَّللَِّ ِرَي اَء نَ فْ  َِ َِ ِ   ُو ْبحاَن اَّللَِّ زِنَ َة َعْرِش ِ   وا رواٍُة ل ُ   ُو ْبحاَن اَّللَِّ ع دَد 
  «.ُوْبَحاَن اَّللَِّ ِمداد َكهللاماتِِ  

ديدا يا وى: ئةز سودَى ذ هةمى كَيماسييان ثةاك و ثاقةذ دكةةم ب     ظةطَيرةكاو د 
هةذمارا ضَيكريَيت وى، ئةز سودَى ذ هةمى كَيماسييان ثةاك و ثاقةذ دكةةم هنةدى ئةةو      

ان ثاك و ثاقذ دكةم هندى عةرشَى وى، ئةز سودَى ذ رازى، ئةز سودَى ذ هةمى كَيماسيي
 هةمى كَيماسييان ثاك و ثاقذ دكةم هندى ثةيظَيت وى.

أال ُأعهللاُِّمِك َكهللاماٍو تَ ُق لِيَنها   ُوْبحاَن اَّللَِّ َعَدَد ِهللْاِقِ   ُوْبحاَن اَّللَِّ » وا رواُِة الرتمذي   
هللْاِقِ   ُوبْ  َِ هللْاِقِ   ُوْبحاَن اَّللَّ عدد  َِ ِ   ُوْبحاَن اَّللَّ َعدَد  َِ ِ   ُوْبحان اَّللَِّ ريا نَ ْف َِ حاَن اَّللَّ ريا نَ ْف

َِ  ِ   ُو  بَحاَن اَّللَّ زِنَ  َة عْرِش  ٍ   ُو  بَحاَن اَّللَّ زِنَ َة عْرِش  ٍ   ُو  بَحاَن اَّللَّ زِنَ  َة عْرِش  ٍ   ُو  بَحاَن اَّللَِّ   ري ا نَ ْف
 «.َحاَن اَّللَِّ ِمداَد َكهللاماتِ  ِمداَد َكهللاماتِِ   ُوبَحاَن اَّللَِّ ِمداَد َكهللاماتِِ   ُوب

ثةيظان ني ا تة نةدةم تو بَيةذى؟ ئةةز    كو د ريوايةتا ترمزيدا: طوى: ئةز هندة
سودَى ذ هةمى كَيماسييان ثاك و ثاقذ دكةم ب هةذمارا ضةَيكريَيت وى، ئةةز سةودَى ذ    
هةمى كَيماسييان ثةاك و ثاقةذ دكةةم ب هةةذمارا ضةَيكريَيت وى، ئةةز سةودَى ذ هةةمى         

ماسييان كَيماسييان ثاك و ثاقذ دكةم ب هةذمارا ضَيكريَيت وى، ئةز سودَى ذ هةمى كَي
ثاك و ثاقذ دكةم هندى ئةو رازى، ئةز سودَى ذ هةةمى كَيماسةييان ثةاك و ثاقةذ دكةةم      
هندى ئةو رازى، ئةز سودَى ذ هةمى كَيماسييان ثاك و ثاقذ دكةم هندى ئةو رازى، ئةز 
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سودَى ذ هةمى كَيماسييان ثاك و ثاقذ دكةم هندى عةرشةَى وى، ئةةز سةودَى ذ هةةمى     
دكةم هندى عةرشَى وى، ئةز سودَى ذ هةمى كَيماسييان ثاك و كَيماسييان ثاك و ثاقذ 

ثاقذ دكةم هندى عةرشَى وى، ئةز سودَى ذ هةمى كَيماسييان ثاك و ثاقذ دكةم هنةدى  
ثةيظَيت وى، ئةز سودَى ذ هةمى كَيماسييان ثاك و ثاقذ دكةم هندى ثةيظَيت وى، ئةز 

 َيت وى.سودَى ذ هةمى كَيماسييان ثاك و ثاقذ دكةم هندى ثةيظ

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -1434  وع  ْن أيب ُم َو    اَش  عريِّ  ري  ي اَّللَّ عن  ُ   ع  ن الن  ُّ 
  رواُه البخاري.« َمَثُل الذي َُذُكُر ربَُّ  َوالذي ال ُذُكُرُه  َمَثل اْليِِّ واَِيِِِّ  »قال  

طوى: منوونةيا  () طوى: ثَيغةمبةرى ()و ذ ئةبى موسايَى ئةشعةرى 
وى يَى سودَى ل بريا سو دئينيت )زكةرَى سةودَى بكةةى( و وى يةَى سةودَى ل بةريا سةو        

 يَى ساخ و مريية.مةتةال نةئينيت )زكرَى سودَى نةكةى( وةكى 
ُل َمَثُل البَ ْيِ  الَّذي ُُْذَكُر اَّللَّ ِفيِ   َوالَبيِ  الذي ال ُُْذَكُر اَّللَّ ِفيِ   َمثَ » ورواه مَهللاي فقال  

  «.اْلَيِِّ واَِيِِِّ  
زكةرَى   الَيتة كرن و مةا وونةيا ماال زكرَى سودَى تَيدا دهو موسلمى ظةطَيراية: من
 يَى ساخ و مريية.مةتةال سودَى تَيدا نةهَيتةكرن وةكى 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  اَل   -1435  » وع  ْن أيب ُهُر  رَة  ري  ي اَّللَّ عْن  ُ   أنَّ رُو   َل اَّللَّ 
َِ ِعْن   َد ظَ   نِِّ عب   دي يب  وأِ َمع   ُ  إذا ذََك   َرِن  فَ   إن ذَك   َرِن ا نَ ْفَ   ِ   ذََكْرتُ   ُ  ا  ُُق    ُل اَّللَّ َتع   اَل  َأ

ُهْي  رْيٍ من ْ َِ  متَّفٌق عهللايِ .« نَفَي  وإْن ذََكَرِن ا مإٍل  ذَكرتُُ  ا مإٍل 
طةوى: سةودايَى    ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()و ذ ئةبى هةورةيرة  

 ئةطةةر مةزن دبَيذيت: ئةز يَى ل دويا هزرا بةندةيَى مس ب مس، و ئةز يةَى دطةةل وى   
ََ سودا  ئةطةر، ظَيؤا ئةز ئينامة بريا سو )زكرَى مس كر( بريا سو بينيت، مس ل ئةو د د

زكرَى مس ل ديوانةكَى بكةى ئةةز دَى بةحسةَى وى ل    ئةطةرئةز دَى ذَى قةبويل كةم و 
 ا باشرت كةم.ديوانةك

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -1436 قال ا  وَما « وبَق اَُِفرُِِّدوَن » وَعْنُ  قال  قاَل َرُو ُل اَّللَّ 
اِكُروَن اَّللَّ َكثرياا والذَّاِكراُو » اَُِفرُِِّدوَن اي رُو ل اَّللَِّ   قال     رواه مَهللاي.« الذَّ

 فيفها  واَِْشُه ُر الَّذي قَاَلُ  اْلمُه ُر  التَّشدُُد.بتشدُد الراء وُت« اَُِفرُِِّدوَن » روي  
ب طوى: موفةةرةد )زكركةةرَيت سةودَى     ()و ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 

زةالمَيت طةلةك  تيَن( بةريكَى كةفنت، طوتس: موفةرةد كينة يا ثَيغةمبةرَى سودَي؟ طوى:
سودَى ل بريا وان و طةلةك طةلةك دكةن و ذنَيت وى  وان و طةلةك زكرَى سودَى ل بريا

 .دكةن وى زكرَى
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ُق  ُل   -1437  وعن جابر ريي اَّللَّ َعْنُ  قاَل  ِعْعُ  رُو ل اَّللَّ 

  رواُه الرتِمذيص وقال  حدٌُ  حٌَن.«.َأْفَبُل الذِِّكِر  ال إل  إالَّ اَّللَّ » 
دطةةوى:  ()طةةوى: مةةس طةةول ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى بةةوو   ()و ذ جةةابرى 

 باشرتيس زكر: ضو سودَى و ثةرستى يَيت راست و دورست نينس سودَى نةبيت.
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َْ  ٍر ري  ي اَّللَّ عْن  ُ  أنَّ رَُج  الا ق  ال  اي رُو   َل اَّللَِّ  إنَّ َش  راِئن  -1438 وع  ْن عب  د اَّللَّ ب  ن ُب
ََ اُنَك َرْطب اا ِم ْن ِذْك ِر اَّللَِّ » ٍء أتَش بَُّ  ب ِ  ق ال  اإلْوالِم َقْد َكثُرْو عهللَايَّ  فَأِرْبِن ِبشي « ال َُ زاُل ِل
ٌََن.   رواُه الرتمذي وقال  حدٌُ  َح

طوى: يةا ثَيغةمبةةرَى    طوى: زةالمةكى ()و ذ عةبدول يَى كورَى بوسرى 
بَيةذة   ل سةر مس، بو مةس ت ةتةكى   سودَي، ب راستى فةرمانَيت ئيس مَى بوونة طةلةك

 ئةز سو ثَيظة بطرم، طوى: ب  بةردوام ئةزمانَى تة ب زكرَى سودَى يَى تةربيت.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -1439  م ْن ق ال  » وعْن جابٍر ري ي اَّللَّ عن ُ   َع ِن الن ُّ 

ٍَمِدِه  ُغِروْ  لُ  َْنْهللَاٌة ا اْلَنَِّة    حدُ  حٌَن.رواه الرتمذي وقال  «. ُوْبحاَن اَّللَِّ و
هةركةسةَى بَيةذيت: ئةةز     طةوى:  () طةوى: ثَيغةمبةةرى   ()و ذ جابرى 

د سةةودَى ذ هةةةمى كَيماسةةييان ثةةاك و ثاقةةذ دكةةةم و ب هاريكارييةةا وى، دارقةسةةثةك      
 بو هاتة ضاندن.بةحةشتَيدا 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   -1440  ُع ٍد ريي اَّللَّ َعْنُ  قال  ق ال رُو  ل اَّللَّ  َْ » وَو هللاَّي وعن ابن م
ََّ  الم   هللاَ  َة ُأْو  ِرَي يب فق  ال  اي ُُممَّ  ُد أق  ِريْء ُأمَّتَ  َك ِم  ِنِّ ال َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي لَي ْ َلِقي  ُ  إب  راهيَي 

ا ِقيع اٌن وأنَّ ِغَراَو ها  ُو ْبحاَن اَّللَّ  واْلْم ُد َّللَّ  رِبُْهْي أنَّ اْلنََّة طَيِِّبُة الت صُربِة  عْذبُة اِاِء  وأ َّ   وال وأَِ
  رواه الرتمذي وقال  حدٌُ  حٌَن. «.إل  إالَّ اَّللَّ واَّللَّ أْكبَ ُر 

طوى: شةةظا ئةةز    ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئينب مةسعودى 
ثةَيش  ل ديت، طوتة مس: يةا موحةممةةد    ()بو عةمسانان هاتيمة برن مس ئيلاهيم 

بةحةشت يا ئاخ سوشة و ئاظ شرينة و يا منظة س ظان ل ئوممةتا سو بكة و بَيذة وان، 
 ،َواَيْمُد للَِّه ثاك و ثاقذى بو سودَى بيت، ،سْبحاَع اللَِّه دةشتة و ب راستى ضاندنا وَى ب:

و ضو سودَى و ثةرستى يَيت راست و دورست  ،وح إَله إحَّ اللَّه و هةمى سوثاسى بو سودَي،
 سودَى يَى مةزنة. و ،َواللَّه أْررُب نينس سودَى ب تنَى نةبيت،

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -1441  » وعْن َأيب الدِِّرداِء  ريَي اَّللَّ َعْنُ  قاَل  قاَل رو ُل اَّللَِّ 
ي ْ  ٌر َلُِّ  ْي ِم  ْن ِإنْ َف  ا   َِ َأال أُنَ بِِّ  ُ ُِّي ِبَ  رْيِ َأْعَم  اِلُِّي  وَأزَْكاَه  ا ِعن  د مهللا  يِِِّّي  وَأْرفِعه  ا ا َدرج  اِتِّي  و

ب رِب ا َأْعنَ اقُِّي الذََّهِب  ٌر َلُِّْي ِمْن َأْن تَ هللْاقْ ا عُدوَّكي  فَ َتبربُ ا َأْعَناقَ ُهي  ُو ي ْ َِ ق ال ا  « والفبَِّة  و
  رواُه الرتمذي  قاَل اْلاكُي أَب  عبد اَّللَِّ  ِإوناده ّحيح.«. ِذُكر اَّللَِّ َتعاَل » بهللَا   قال  

ب طةةوى: ئةةةز  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى   ()و ذ ئةةةبى دةردائةةى 
كو باشرتيس سَيةرا  بو هةوة نةبَيذم؟ دةس سودايَى هةوة ل سَيرتريس كريارَيت هةوة و 

، بو هةوة ذ مةزساندنا زَيرى بلندتر لَيبكةىهةوة  هةية ل دةس سودايَي هةو و ثلةيَيت
ذ هندَى هويس بطةهنة دذمنَى سو ئةو  بيتسَيرترب و بو هةوة  بيتسَيرترب  و زيظى

هويس وان بكوذن و ئةو هةوة  ئانكول ستويَى هةوة بدةن و هويس ل ستويَى وان بدةن )
 َى مةزنة.ايبكوذن( طوتس: بةلَي، طوى: زكرَى سود
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َّ هللاِّ  عُ َعهللاَ  -1442 َِل من رو  ِل اَّللَِّ  ْي ِ  وعن وْعِد بِن َأيب وقَّاٍا ريي اَّللَّ َعْنُ  أَنَُّ  َد
بُِِّح ِب  فقال   َُْ ُر َعهللاْي ِك ِم ْن » وَوهللاَّي عهللا  اْمرَأٍة وبنْيَ ُدُْ َها َن ىا َأْو حص ا تَُ رِبُك مبا ُه   َأ ِْ َأال ُأ

هللاَ  َق ا » فق اَل  « ه ذا َأْو َأْفَب  ُل  َِ ََّ ماِء  َوُو  ْبحاَن اَّللَِّ ع دَد م  ا  هللاَ  َق ا ال َِ ُو  ْبحاَن اَّللَِّ ع دَد َم  ا 
ِِ  ُو  بحاَن اَّللَِّ  ََْر َِ  اِلٌق. واَّللَّ َأْك  رُب ِمثْ  َل ذل  َك  ا  ع  دَد م  ا ب  نْيَ ذل  ك  وو  ْبحاَن اَّللَِّ ع  دد م  ا ُه  َ  

َة ِإالَّ نَّللَّ ِمثْ  َل ذل  ك  رواه «. واْلَْم  د َّللَِّ ِمثْ  ل ذل  ك  وال ِإل    ِإال اَّللَّ ِمثْ  ل ذل  َك  وال ح  ْ ل وال قُ    َّ
 الرتمذي وقال  حدٌُ  حٌَن.

طوى: ئةز دطةل ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ سةعدَى كورَى ئةبى وةققاسى 
()    ضومة دةس ذنكةكَى و بةركَيت قةسثان يان حةسو ل بةر سينطَى وَى بةوو، زكةر

ثاك  ،سْبحاَع اللَِّه ساناهيرت يان باشرت نةبَيذم طوى:ب ثَى دكر، طوتَي: ئةز بو تة يا ذ ظَى 
ثاك و ثاقذى بو  ،سْبحاَع اللَِّهو  و ثاقذى بو سودَى بيت ب هذمارا ل ئةمسانان ضَيكريس،

ثاك و ثاقذى بو سودَى بيت ب  ،سْبحاَع اللَِّهو  سودَى بيت ب هذمارا ل ئةردى ضَيكريس،
ثاك و ثاقذى بو سةودَى بيةت ب    ،سْبحاَع اللَِّهو هذمارا د ناظبةرا هةردووياندا ضَيكريس،

و هةةمى   ،َواَيْمُد للَّاهِ  و سودَى يَى مةزنة هند جاران، ،َواللَّه أْررُب هذمارا ئةو ضَيدكةى،
و ضةو سةودَى و ثةرسةتى يَيةت راسةت و       ،اللَّاه  وح إَله إحَّ سوثاسى بو سودَى هند جاران،

، ضو بزاظ و شيان و ضو حَّ باللَّهوح ُقوََّة ِإ دورست نينس سودَى ب تنَى نةبيت هند جاران،
 هَيز نينس ب سودَى نةبس هند جاران.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -1443  وعْن َأيب ُم و  ريي اَّللَّ عْن  قال  ق اَل ِل رُو  ُل اَّللَِّ 
َة ِإالَّ ال » فقهللا   بهللا  اي رو ل اَّللَّ  ق ال  « َأال َأُدلصك عهللا  َكْنٍز ِمْن ُكُن ِز اْلنَِّة   »  ح  ل وال قُ   َّ

  متفٌق عهللاي .« ِنَّللَِّ 
طوتة مس:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى موسايَى ئةشعةرى 

ََ يةا ثَيغةمبةةرَى      كَى ذ سزينَيت بةحةشتَى ني ةا تةة بة   ئةز سزينة دةم؟ مةس طةوى: بةة
 سودَي، طوى: ضو بزاظ و شيان و ضو هَيز نينس ب سودَى نةبس.
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  إال القرآن فال حيل جلنب وال حائض
 بابةتىَ زكركرنا خودايىَ مةزن راوةستياى و روينشتى و دريَذكرى و بىَ دةستنظيَذ

 و ب جةنابةت و د عاديَدا قورئان نةبيت نةدورستة بؤ بىَ نظيَذى و بىَ نظيَذيَ
ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  چ   تع      اَل ق     ال ع

ب  .(191_190)آل عمران   چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  
ل سةر هةيس و  ]راستى ضَيكرنا ئةرد و ئةمسانان، و هاتس و ضونا شةظ و رؤذان ني انس 

ئةةوَيت   [كةسةَيت ذيةر و ئاقلةدار     ]بو كةسَيت ذير و ئاقلدار. [دةستهةالتدارييا سودَى 
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و روين تى و ل سةر تةن تَى )كَيلةكَي( درَيذكرى، سودَى  [ل سةر ثييان  ]راوةستيايى 
 دئيننة بريا سو و زكرَى سودَى دكةن.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ُ ذُكُر  -1444 َها قَاَل   كاَن رُو ُل اَّللَِّ  وعْن عائشة ريَي اَّللَّ عن ْ
  َأحيانِِ . رواه مَهللاي.اَّللَّ َتعاَل عهللا  ُكلِّ 

سةو و د   دةمةيَ هةةمى   ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ عائي ايَى 
 هةمى كراساندا زكرَى سودَى دكر.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -1445 ل   َأنَّ » وعن ابن عبَّاٍس ريي اَّللَّ عْنهما عن النَُِّّّ 
  َْ نَ  ا الشَّ  يطَاَن َوجنِِّ  ِب الشَّ  يطاَن م  ا رَزقْ تَ نَ  ا  فَ ُقِب  ي َأَح  دُكْي ِإذا أَتَ    َأههللاَ  ُ  ق  اَل  ِب ِي اَّللَِّ الهللاَُّه  يَّ َجنِِّب ْ

  متفٌق عهللاي .« بْينُهما وَلٌد  ْ ُُبرُِّه 
 ()طةوى: ثَيغةمبةةرى    رازى بيةت و ذ ئينب عةبباسةى، سةودَى ذ هةةردوويان    

يةا  ب هاريكاريةا سةودَي   ذنةا سةو بَيةذيت:     نظينائَيك ذ هةوة دةمَى دهَيتة  ئةطةرطوى: 
دكةى دوير بَيخة، و  سودَى شةيتانى ذ مة دوير بَيخة و شةيتانى ذ يَى تو ب رزقَى مة

 كَى بو وان بنظيسيت، شةيتان زيانَى ناطةهينييَت.سودَى زاروية
 

 ما يقوله عند نومه واستيقاظِه باب  -246
 بابةتىَ كا دىَ ض بيَذيت دةمىَ نظستنىَ و هشياربوونيَ

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ   -1446 ُهَم  ا ق  اال  ك   اَن رو   ُل اَّللَِّ  ع  ن ُحَذُْ َف  َة  وَأيب َذرٍِّ ري   َي اَّللَّ َعن ْ
اْلْم  ُد َّللَِّ » وِإذا اْو  تيَقَظ ق  ال  « ِنِع  َك الهللاَُّه  يَّ َأْحيَ  ا َوَأُم   ُو » وَو  هللاَّي ِإذا َأَوى ِإَل ِفراِش  ِ  ق  ال  
َِ بعد َما َأماتَ َنا َوِإليْ   رواه البخاري.« ِ  النصش ُر الِذي َأْحَيا

: ثَيغةمبةرَى سطوت و ذ ئةبى زةرى سودَى ذ هةردويان رازى بيتو ذ حوزةيفةى 
)ب هاريكاريا تة(  تةناظَى دةمَى دضو سةر نظينَيت سو دطوى: يا سودَى ب  ()سودَى 

ئةةوَى ئةةم    بةس  ئةز دنظم و رادم. و دةمَى رادبةوو دطةوى: حةمةد و شةوكر بةو سةودىَ      
  ه ياركريس ث تى ئةم نظانديس، و زظِريس هةر بو دةس ويية.

 
 والنَّدب إىل مالزمتها والنهَّي عن مفارقتها لغري عذر باب فضل حِلَقِ الذِّْكر -247

 بابةتىَ خيَرا خةلةكيَت زكرى و باشيدانانا ثيَظةمانىَ و نةهيكرن
 ذ هيَالنا وىَ بىَ دةستويرى

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  چ قال ع تع اَل  

ل سةر  سةبرَى سوتو  [ةى موحةممةد ه ] .(28)الِّه   من ارُةچڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
 َى سةةةو دكةةةةنايسةةةثَيدة و ئَيظةةةاران طةةةازى سةةةود وان بكَي ةةةة، و وان نةهَيلةةةة ئةةةةوَيت 

قايلبوون و رازيبوونا سةودايَى   ،[طازييا سو ب ثةرسنت و و  ،َى سو دثةرَيسسايو سود ]
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 كتةنط بس بو هندة دةستهةذار و ضةند د  ]ة وان وةرنةطَيِر ذبةرَى سو ، و دظَيس سو
 .[كةنكةنة و طرةطران 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -1447 رَة ريي اَّللَّ عنُ  قال  قاَل َرُو ُل اَّللَِّ  ِإنَّ » وعْن َأيب ُهُر
َُ َن َأْهَل الذِِّْكِر  فِإذا َوجُدوا قَ ْ ماا ُذُكُروَن اَّللَّ َعزَّ َوجلَّ  َّللَِّ َتعاَل مالِئَِّةا َُُط ُف َن ا الطصُر  َُ هللْاَتمِ 

ُي رَب صُه ي َوُه َ  أَ  نْ َيا  فَ َيَ أَِ َََّماء ال دص   ْعهللا ي تَ َناَدْوا  َههللُامص ا ِإَل حاجِتُِّْي  فَ َيُحفص َ ي وَِْجِنَحِتهي ِإَل ال
َُُ  بِِّحُ  ونَ  َك  وْْحَم  ُدوَنَك  وَُيَجِّ  ُدوَنَك  فيق   ُل  ه  ل م  ا ُق   ُل ِعبَ  اِدي   ق  ال  َُ ُق لُ   َن    َنَك َوَُُِّربِّ

رَأْوِن   فيق ل ن  ال واَّللَِّ ما رَأْوَك  فَ يَ ُق ُل  َكْيَ  ل  رََأْوِن   قال  ُُق ُل ن ل  رََأْوَك كانُ ا َأَشدَّ لَك 
ِبيحاا. فَ يَ ُق ُل  ف َْ ِْْجيداا  وَأكثَر لَك َت أَُل َن   ق ال  َُ ُق ل  َن  َُ أَُل َنَك ِعباَدةا  وَأَشدَّ لَك  ماذا ََُ

اْلنََّة. قاَل  ُق  ُل  َوه ل رََأْوَه ا   ق اَل  َُ ُق لُ  َن  ال َواَّللَّ ايربِّ َم ا رَأْوَه ا. قَ اَل  َُ ُق  ُل  َفَِّْي َ  ل   
َها ِحْرّاا  َوَأَشدَّ  َِا طهللََاباا  َوَأْعَظي ِفيها رْغبة.  رََأْوَها    قال  َُ ُق ُل َن  ل  أَن َُّهي رَأْوها َكانُ ا َأَشدَّ عهللَاي ْ

قَاَل  َفِميَّ َُ تَ َع َُّذوَن   قَاَل  ُق ُل ن َُتَع َُّذوَن ِمَن النَّاِر  قال  فَيُق ُل  وَهل رََأْوَه ا   ق اَل  ُق ل  َن  
دَّ منه ا ِف راراا  وَأَش دَّ ال واَّللَِّ ما رَأْوَها. فَيُق ُل  َكْي  ل  رَأْوها    قال  ُُق لُ  ن  ل   رََأْوَه ا ك ان ا َأَش 

ِا ََمَاَفة. قَاَل  فيُق ُل  فَُأْشهدُكي َأِنِِّ َقد َغَفْرُو ِ ي  قَ اَل  ُُق  ُل َمهللاَ ٌك ِم َن اِالِئَِّ ِة  ِف يهي فُ الٌن 
اُء ال َُْشَق  ِ ي جهللِايَُهي  ََ َا جاَء ِْلاَجٍة  قال  ُهُي اْلهللَُا  متفٌق عهللاي .« لَْيه ِمنهي  ِإَّنَّ

طةوى: ب راسةتى    ()طوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى    ()و ذ ئةبى هورةيرة 
َيت هةيس ل رَيكان دهَيس و دضس ل سةلكَى زكرى دطةِرن، ظَيؤا ي ملياكةى كسودَى هندة

هندةك دينت زكرَى سودايَى ب هَيز و مةزن دكةن، طازى ئَيك و دوو دكةن: وةرنة  دةمَى
هةةةتا  وان سرظةةةبسدؤرمةنةةدؤر ل و دَى هةوةجةةةيى و داسوازيةةا سةةو، و ب ثةةةِرَيت سةة 

ئةمسانَى دنيايَي، سودايَى وان دَى ثسيارا وان كةى، و ئةو ذ وان زاناترة، بةندةيَيت مس 
ض دطوتس؟ طوى: دَى بَيذن: تة ذ كَيماسييان ثاك دكةن و تةةكبريا تةة دكةةن و شةوكر و     

دَى بَيةذن: نةة ب   حةمدا تة دكةن و تة مةزن دانس، دَى بَيةذيت: مةا وان ئةةز ديتيمةة؟     
وان ئةز ديتبام؟ طوى: دَى بَيذن:  ئةطةربيت ضاوا دَى  سودَى تو نةديتية، دَى بَيذيت: 

دا ثةةرت ثةرسةةتنا تةةة كةةةن، و ثةةرت تةةة مةةةزن دانةةس و دا ثةةرت تةةة ذ  ئةطةةةر تةةو ديةةت بةةاى 
كَيماسييان ثاك و ثاقذ كةن، دَى بَيذيت: ض دسوازن؟ طوى: دَى بَيذن: داسوازا بةحةشتَى 
ذ تة دكةن، طوى: دَى بَيذيت: ما وان ديتية؟ طوى: دَى بَيذن: نة ب سودَى يا ثةروةردطار 

 ئةطةروان ديتبان؟ طوى: دَى بَيذن:  ئةطةربيت اوا ضدَى نةديتية، طوى: دَى بَيذيت: وان 
ََ وان ثرت ل سةةر بيةت، طةوى:    دديتبان دا ل سةر وان  رذدتر بس و دا ثرت سوازن و دا د

ثاراستنا سو ذ ض دكةن؟ طوى: دَى بَيذن: سو ذ جةهنةمَى دثارَيزن، طوى: دَى بَيذيت: ما 
بيت  ضاوا دَى ية، طوى: دَى بَيذيت: وان ديتية؟ طوى: دَى بَيذن: نة ب سودَى وان نةديت

ديتبةان دا ثةرت ذَى رةظةس و دا ثةرت ذَى     وان  ئةطةةر وان ديتبان؟ طوى: دَى بَيةذن:   ئةطةر
ترسس، طوى: دَى بَيذيت: ئةز هةوة دكةمة شاهد كو ب راستى مس طونةهَيت وان ذَيلن، 

نةة ذ وانةة و   ئةةو   ََبةوو  طوى: ملياكةتةك ذ ملياكةتان دَى بَيذيت: بَيظان د ناس واندا 
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روين تينة روين تييَى  كذ بةر هةوجةيةكَى يَى هاتية دةس وان، طوى: ئةو هندة بتنَى
 دطةل وان بةرهنطارى نةسوشيَى نابيت.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   رَة رِيي اَّللَّ عْنُ  َعِن النَُِّّّ  ِإنَّ َّللَِّ » وا رواٍُة َِهللِاٍي عْن َأيب ُهُر
هللِاَ اا ِفي ِ  ِذْك ٌر  َقع ُدوا معُه ي  وح  َّ َمالئِ  َْ َِّةا َويَّارةا ُفباالَء ُتَ تَ ب َُّع  َن ْ اِله ال ذِِّكِر  فَ ِإذا وج ُدوا 

ِعدو  نْ َيا  فَِإذا تَ َفرَُّق ا َعرُج ا ّو ََّماِء الدص نَ ُهْي َوبَ نْيَ ال ا ِإَل بْعُبُهي بْعباا وَِْجِنَحِتِهي حَّتَّ ََيُْ وا ما بي ْ
ََّماِء  ُُي اَّللَُّ َعزَّ وجلَّ وُهَ  َأْعهللَاُي  ال أَِ َْ َنا ِمْن ِعنِد ِعب اٍد لَ َك ا فَي ُتْي   فَ يَ ُق ُل ن  ِج  ْ َُْن ِج  ْ   ِمْن َأ

َْ   أَُل ِن    َْ   أَُل َنَك. ق   ال  وم   اذا ُ ُونَ   َك  َوُُ َههللاِّهللُا نَ   َك  َوْْحَم   ُدوَنَك  َوَُ َُُ   بُح َنَك  وَُُِّربِّ   ِِ ََْر ا
أَُل نَ  َْ َك جن ََّتَك. قال  وَهْل رََأْوا جنَّيت   قاُل ا  ال  َأْي ربِّ  قال  فَِّْي َ  ل   رَأْوا جنَّ يت   قَاُل ا  َُ

ِري   ق ال ا   َِ . قال  َوَهْل رََأْوا  ِرَك ايربِّ َِ َتِجريُوِن   قال ا  مْن  َْ َتِجريُوَنَك قال  وِميَّ ُ َْ قاُل ا  ُو
ِري    ق  ا َِ َْ  تَ ْغِفروَنَك  فيق   ل  قَ  ْد غَف  ْرُو ُِ  ْي  وَأعطَي ْ  تُ ُهْي م  ا ال  ق  ال  َفَِّْي  َ  لَ  ْ  رََأْوا  ُل ا  ُو

َ ا َم رَّ  َفجهللاَ ه معُه ْي   طَّ اٌء ِإَّنَّ َِ َوأَُل ا  وَأجْرُِتي ِمَّا اْوَتجاُروا. قال  فَيُق ل َن  ربِّ فيهْي ُفالٌن عْبٌد 
َُُهْي    «.فيق ل  ولُ  غَفْرُو  ُهْي الَقْ ُم ال َُْشَق  ِ ِْي َجهللِاي

 () طةوى: ثَيغةمبةةرى   ()موسلميدا: ذ ئةبى هةورةيرة   ظةطَيرةكاو د 
طةةوى: ب راسةةتى سةةودَى هنةةدة ملياكةةةتَيت طةةةِرؤك و سةةودان قةةةدر يَيةةت هةةةيس ل         

روين ةتنةكا زكةرى ديةنت دطةةل وان      دةمَىزكرى دطةِرن، ظَيؤا )ديوانَيت( روين تنَيت 
ئةردوو ئةمسانان ثر دكةن،  ناظبةرادرويننة سوارَي، و ل دؤر ئَيك و دوو وةردهَيس هةتا 

، سودايَى وان يَى ب هَيز و مةزن سةردكةظنة ئةمسانىذَيكظة بوون بلند دبس و  دةمَىو 
بَيذن: ئةم يَى ذ دةس  دَى ثسيارا وان كةى، و ئةو ذ وان زاناترة، هويس ذ كريَى دهَيس؟ دَى

بةندةيَيت تةة يَيةت ئةةردى دهةَيني: تةة ذ كةَيم و كاسةييان ثةاك و ثاقةذ دكةةن            كهندة
تنَى ثةرستييَى هةذى ب ( و تة اهلل اررب( و تة مةزن ددانس )دبَيذن: سبحاع اهلل)دبَيذن: 

( و داسواز و دوعا ذ تة ايمد هلل( و شوكرا تة دكةن )دبَيذن: حاله اح اهللددانس )دبَيذن: 
دكةن، طوى: ض داسواز ذ مس دكةن؟ طوتس: داسوازا بةحةشتا تة ذ تة دكةةن، طةوى: مةا    

وان  ئةطةةر بيةت  ضةاوا  دا وان بةحةشتا مس ديتية؟ طوتس: نةسَير يا سةودَي، طةوى: ثةا    
بةحةشتا مس ديتبان؟ طوتس: و داسوازا ثاراستنَى ذ تة دكةن، طوى: داسوازا ثاراستنا ض ذ 

، طوى: ما وان ئاطرَى مس ديتية؟ طوتس: نةسَير، يا سودَى س دكةن؟ طوتس: ذ ئاطرَى تةم
وان ئاطرَى مس ديتبان؟ طوتس: و داسوازا طونةه ذَيلنَى ذ تة  ئةطةربيت ضاوا دا طوى: ثا 

دكةن، دَى بَيذيت: ب راستى مس طونةهَيت وان ذَيلن و ت تَى سواستني مس دانَى و مس 
ةنةدة زَيةدة يةَى    ت تَى ثاراسةنت ذَى دسواسةنت، طةوى: دَى بَيةذن بَيظةان ب     ئةو ثاراسنت ذ 

مس بو وى د وَيرَيرا ضو و دطةل وان روين تة سوارَي، دَى بَيذيت:  طونةهكارة ئةو بتنَى
روين تينة رون ةتييَى دطةةل وان ذى بةةرهنطارى     كغةفراند، ب راستى ئةو هندة ذى 

 نةسوشيَى نابيت.
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َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وعن  ُ  ع   ْن َأيب -1448  ُهَم   ا ق  اال  قَ   اَل رُو   ُل اَّللَِّ   و  عيٍد رِي   ي اَّللَّ عن ْ
ََِِّّيَنة  » وَوهللاَّي   ُهُي اِالِئِّة  وغِشيتُهُي الرَّْ ُة ونَ َزَلْ  عهللَاْيِهْي ال َ ِإالَّ حفَّت ْ ال َُ ْقُعُد قَ ْ ٌم ُْذُكُروَن اَّللَّ

 رواه مَهللاي. « وذَكَرُهي اَّللَّ ِفيمن ِعْنَدُه 
طةوتس: ثَيغةمبةةرَى    رازى بيةت سودَى ذ هةردوويان  و ذ وى و ذ ئةبى سةعيدى

 ئةطةةر كةةس رويننةة سةوارَى و زكةرَى سةودَى بكةةن        كطوى: نينة هندة ()سودَى 
ملياكةتَيت )ل سةلةكَيت زكرى دطةِرن( دؤرمةنةدؤرى وان نةةطرن، و دلوظةانى ب سةةر     

َيتة ( و دلرةحةتى ب سةر واندا نةهطريتدلوظانى وان هةميان نة ئانكوواندا نةهَيت )
 سوارَى و سودَى بةحسَى وان ل نك ئةوَيت ل دةس سو نةكةى.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   -1449  وعن َأيب واِق ٍد اْل اِرِث ب ن َع ْ ٍر ري َي اَّللَّ عْن ُ  َأنَّ رُو  ِل اَّللَِّ 
ِجِد  والنَّ اُس مع ُ   ِإذ َأْقب  َْ َنما ُه  َجاِلٌه ا اِ َل َثالثَ ُة نَ َف ٍر  فَأقْ بَ ل اثْ نَ اِن ِإَل رو  ِل اَّللَِّ وَوهللاَّي بي ْ

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي. فََأمَّ  ا َأح  ُدُاا  َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي وَذَه  ب واح  ٌد  َف قَ َف  ا عهللا    رو   ل اَّللَِّ 
هللْاَفُه ْي  وأَ  َِ ُر  َفَجهللاَ ه  َِ مَّ ا الثال ُ  فَ َأدبر ذاهب اا. َفهللامَّ ا فرَأى فُ ْرَجةا ا اْلهللْاَقِة  فَجهللَاَه فيها وَأمَّا ار

رِبُكي عن الن ََّفِر الثَّالثَِة  َأمَّا َأحُدهي  فََأوى ِإَل ا َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال  َأال أُِ َّللَِّ فَ رََ  رُو ل اَّللَِّ 
ُ ِمْنُ  َوَأمَّا ارِ ُر  ف َأْعر  ُ عْن ُ  فآواه اَّللَّ وَأمَّا ارُِر فَاْوَتْحيي فاوتحيي اَّللَّ متف ٌق « َِ  ف َأْعِر اَّللَّ

 عهللاي .
ةكَى ثَيغةمبةةرَى  طةوى: دةمة   ()و ذ ئةبى واقدى، حارسَى كةورَى عةةوفى   

سَى كةس هةاتس، دوو   نل مزطةفتَى يَى روين تى بوو و سةلك دطةل بوو ()سودَى 
هنداس سةرَى ثَيغةمبةرَى ل و ئَيك ضو، هةردوو  ()هاتنة دةس ثَيغةمبةرَى سودَى 

ث ت ل روين تة سوارَى و يَى دى ََ ذ وان جهةك ديت  ىراوةستيان، ئَيك ()سودَى 
ََ يَى سَييَى زظِرى ضو، ظَيؤا دةمةَى ثَيغةمبةةرَى سةودَى      ()وان روين تة سوارَى بة

س س بووى، طوى: ئةز بو هةوة بةحسَى هةرسَى كةسان نةكةةم؟ هنديكةة ئَيةك ذ وان    
سو طةهاندة سودَي، سودَى ذى طةهاندة سو و هنديكة يَى دى بوو شةرم كر سو د  بوو

ناظرا كةى، سودَى ذى دلوظانى ثَى بةر و طونةةهَيت وى ذَيةلن، و هنديكةة يةَى دى بةوو       
 بةرَى سو وةرطَيرا سودَى ذى دلوظانى ثَى نةبر.

َِ رد  -1450  معاِوَُ ة ري ي اَّللَّ َعْن ُ  عهللاَ   وعن أيب وعيد اْلُْدريِّ ري ي اَّللَّ عْن ُ  ق ال  
. قَاَل  آَّللَِّ ما َأْجهللَاَُِّي ِإالَّ َذاَك    َنا َنْذُكُر اَّللَّ َْ ِجِد  فقال  ما َأْجهللَاَُِّْي   قاُل ا  جهللَا َْ َحهللْاَقٍة ا اِ

ْ َأْوَتْحهللِاْفُِّي تُ ْهمةا َلُِّي وما ك اَن َأح دٌ  َْ مبْن زَِليت ِم ْن رُو  ِل  قال ا  ما َأْجهللَاََنا ِإالَّ َذاَك  قال  َأما ِإِنِِّ 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ِ  َرد عهللاَ     َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي أق  لَّ عْن  ُ  َح  ِدُثاا ِم  ِنِّ  ِإنَّ رُو   ل اَّللَِّ  اَّللَِّ 

َِ « م  ا َأْجهللَاَ   ُِّْي   » َحهللْاَق  ٍة ِم  ن أَّ  حاِب  فق  ال   َْ  َنا نَ  ذُكُر اَّللَّ  وْ م  ُدُه عهللاَ    ماَه   َدا  ق  ال ا  جهللَا
آَّللَِّ ما َأْجهللَاَُِّْي ِإالَّ َذاَك   قال ا  واَّللَّ ما َأْجهللَاَنا ِإالَّ َذاَك. قاَل  » ِلإِلْوالِم  ومنَّ ِبِ  عهللاْينا. قَال  

ربِن َأنَّ اَّللَّ ُُب اِهي ِبُِّ ُي اِالئَِّ َة »  ِْ ْ َأْوَتْحهللِاْفُِّْي ُِتمةا لُِّْي  وِلِّنَُّ  َأاتِن جربُُِل فَ َأ َْ واُه ر « َأما ِإِنِِّ 
  مَهللاٌي.
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ضةةةو دةس  ()طةةةوى: معاويةةةة   ()و ذ ئةةةةبى سةةةةعيدَى سةةةودرى  
سةلةكةكَى ل مزطةفيَت، ئينا طوى: ض هويس داينة روين نت؟ طوتس: ئةم يَيت روين تني 
زكرَى سودَى دكةيس. طوى: هويس ب سودَى كةن ض هويس نةداناينة ئةو نةبيت؟ طوتس: 

وى: بزانس ب راسةتى مةس هةويس نةداينةة     بو هندَى نةبيت ئةم نةروين تينة سوارَي، ط
َى ذ مس كَيمرت حةةديس نةبوينةة ذيَيةت    سويندَى ذبةر كو هويس جهَى طومانَينة و كةس

)جارةكَى ئةو ئَيةك ذ نظيسةةرَيت وةحيةَى     ()ثَيغةمبةرَى سودَى  وةكى مس نَيزيكى
دايكا موسلمانان(، ب راستى ثَيغةمبةرَى سةودَى   يا دوويَى برايَى ئوم حةبيبة ية بوو و

() دةس سةلةكةكا هةظالَيت سو طوتة وان: ض هويس داينة روين نت؟ طوتس: ئةم  ضو
يَيت روين تني زكرَى سودَى دكةيس و شوكر و حةمدا وى دكةيس ل سةر راسةتةرَيكرنا  

كةن ض هويس  وى بو مة بو ئيس مَى و ئةو منةى دطةل مة كرى. طوى: هويس ب سودَى
نةداناينة سوارَى ئةو نةةبيت؟ طةوتس: ب سةودَى بةو هنةدَى نةةبيت ئةةم نةروين ةتينة         
سوارَي، طوى: بزانس ب راستى مس هويس نةداينة سويندَى ذبةر كو هويس جهَى طومانَينة، 
ََ جليل هاتة دةس مس طوتة مس: ب راستى، سودَى سو د نةاظ ملياكةتانةدا ب هةةوة     بة

 مةزن دكةى.
 

  باب الذكر عند الصباح واملساء -248
 بابةتىَ زكرىَ سثيَدة و ئيَظاران

ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ  ەئ   چ ق     ال ع تع     اَل  

و ئاشكةراييظة و ب  و سودايَى سو ب تةرس  .(205)َعرار چەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  
نهَينى و ناظنؤيظة )ناظبةرا دةنطَى نزم و يَى بلند( سثَيدة و ئَيظاران بينة بريا سو، و ذ 

. أّ يل وه     م ا ب ني العص ر واِغ ربق ال أه ل الهللاغ ة    )ارّ ال(  ع ن  .بَى ئاطةةهان نةبةة  
و بةرى  .(130)ط    من ارُةچ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک     کچ وقال تعاَل  

گ  گ  چوقال ت اىل:   رؤذهةالتنَى و بةرى رؤذئاظابوونَي، سودَى ثاك و ثاقذ بكة.

و هةةةمى ئةةانكوو سةةثَيدة و ئَيظةةاران )  (55)غ  افر  م  ن ارُ  ةچگ  گ     ڳ  
  ما بني زوال الشمه قال أهل الهللاغة   )العشي( دةمان( تةسبيح و حةمدا سودايَى سو بكة.

مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت  حت    خت  مت    چ  وق       ال تع       اَل  وغرو        ا .

ئةةةةةةةةو  ] .(  ارُ       ة37_36)الن        ر  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پىت  يت   
كرى بلند بَينة ئاظاكرن، و قةدر و  د مزطةفتاندا ئةو مزطةفتَيت سودَى ئةمر [رؤناهييا 

رَيز بو بَينة طرتس، و ئايةتَيت سودَى تَيدا بَينة سواندن، و زكرَى وى تَيدا بَيتةكرن، و 
و ئانكوظان سانييان  ]نظَيذ بو تَيدا بَينةكرن.  [و ثَينج وةستان ئانكو ]سثَيدة و ئَيظاران 

يس و فرؤتس، وان ذ زكر و بريئينانا هندةك زةالم يَيت تَيدا، بازرطانى و كِر [مزطةفتان 
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كو  ]ناكةن، ذ رؤذةكَى دترسس  [بَى ئاطةه و مذويل ]سودَى و كرنا نظَيذان و دانا زةكاتَى 
دل سو دقوتس، و د ناظبةرا هيظى ] دل و ضاظ تَيدا دزظِرن و راناوةسنت [رؤذا قيامةتَيية 

دزظِرن، كا دَى كةظيتة دطةل  دضس، و ضاظ ذ ظى ملى بو ملَى دىو و بَى هيظييَيدا دئَيس 
ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ وق ال تع اَل  .[َى يان بةحةشتَى كيش ملى، ملَى دؤذةه

مةةةة ضةةةيا بةةةو وى سةةةةرنةرم كربةةةوون، د طةةةةل داوودى ئَيظةةةار و  .(18)اِّ چٿ  
 سثَيدةيان، سودَى ذ كَيماسييان ثاقذ بكةن.

رة ريي اَّللَّ عنُ  قال  قاَل رو ُل اَّللَِّ  -1451 َم ْن »َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي  وعْن َأيب هُر
َِ  ي  ُو  ْبحاَن اَّللَِّ وٍم  ِدِه ِمائَ َة َم  رٍة َْ أْيِو َأح  ٌد ُ  ْ م الِقيام  ة َوفَب  ِل ِم  ا  ق ال ِح  نَي ُُْص  ِبُح وح  نَي َُي

 رواُه مَهللاي.« ل َأْو زَاَد َجاَء ِبِ   ِإالَّ َأحٌد قال ِمثَل َما قا
ََ  طوى: ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة  هةركةسَى 

ََ بوو سثَيدة سةد جاران بَيذيت: ئةز سودَى ذ هةمى كَيماسييان ثاك و  بوو ئَيظار يان 
ثاقذ دكةم و ب هاريكارييا وى، )يان: ثاك و ثاقةذى و حةمةد و ثةسةس بةو سةودَى بةس(       

وةكةى وى طوتبيةت يةان ذ وى     ئَيةك نةةبيت   ،يا ذ وى ضةَيرت كةس رؤذا قيامةتَى ناهَيت ب 
 تبيت.زَيدةتر طو
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  فق ال  اي رُو  ل اَّللَِّ م ا  -1452  وَعنُ  قال  جاَء رُج ٌل ِإَل النَّ ُِّّ 

َأما َل  قهللاَ  ِحنَي أْمَي   أُع ُذ ِبَِّهللام اِو اَّللَِّ التَّامَّ اِو » َلِقيُ  ِمْن َعْقرٍب َلدَغتِن البارِحَة  قال  
هللَاَق ْ َتُبرَّك  َِ  رواه مَهللاي.  «مْن َشرِِّ ما 

 طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى ()و ذ وى، طوى: زةالمةك هاتة دةس ثَيغةمبةرى 
دةمةَى ل تةة   ئةطةر ديتى دوهى ب مس ظةدا، طوى:  ضةندا مةزن بوو مس ذ دويث كةكى

بووية ئَيظار تة طوتبا: ئةز سو ب ثةيظَيت سودَى يَيت متةام و بةَى كَيماسةى دثةارَيزم ذ     
 داى، زيان نةدطةهاندة تة.سرابيا ت َى وى 

ّْ  َبَح  الهللاَُّه  يَّ بِ  َك  -1453  َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي أَنَّ    ك  ان ُق   ل ِإَذا َأ وعْن  ُ  ع  ن الن  ُِّّ 
َنا وبِ  َك َ ْي  ا  وبِ  َك ََّنُ   ُو  َوِإلَْي  َك النصُش   ُر  ََ  ي ْ ّْ  بْحَنا وبِ  َك َأم الهللاَُّه  يَّ بِ  َك » وِإذا َأْمَ    ق  ال  « َأ

َنا  ي ْ ََ   رواه أَب  داود والرتمذي وقال  حدُ  حَن.«. وِبَك َ ْيا  وِبك َّنُ ُو وِإلَْيَك اَِِصري  َأْم
ََ ببا سثَيدة دطوى: يا سودَى ب  ()ثَيغةمبةرَى سودَى  ئةطةرو ذ وى، طوى: 

تة ل مة بوو سثَيدة و ب تة ل مة بوو ئَيظار و ب تةة ئةةم دذيةس و ب تةة دَى مةريس و      
ََ ببا دطوى: يا سودَى ب تة ل مة بوو ئَيظار  ئةطةردومياهيكا مة بو دةس تةية. و  ئَيظار 

 و ب تة ئةم دذيس و ب تة دَى مريس و دومياهيكا مة بو دةس تةية.
َُق  ري َي اَّللَّ عن     ق ال  اَي َرُو  َل اَّللَِّ ُم ْرِن ِبَِّهللاَم  اٍو  -1454  وعن ُ  َأنَّ َأن َبِّ ٍر الصِّ دِِّ

ََ   يُ   ق   ال  قُ   ْل   ّْ   َبْحُ  وِإَذا َأْم ُنَّ ِإَذا َأ ِِ َع   اَْ الَغْي   ب » َأقُ    ُِ ََّ   َم اِو واَر الهللاَُّه   يَّ فَ   اِطَر ال
ُ . َأْش  َهُد َأن اَل ِإل     ِإالَّ أَن  َ   َأُع    ُذ ب  َك م  ْن َش   رِِّ نَفَ  ي وَش   رِِّ َوالشَّ  َهادِة  ربَّ ُك  لِّ َش   يٍء َوَمهللِايَِّ  
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ََ ْيَ   وِإذا أَِ ْذَو َمْب ِجَعَك » قال  « الشَّْيطَاِن َوِشرْكِ   ّْ بْحَ   َوِإذا َأْم رواه أب   « قُ هللْاها ِإذا َأ
  داود والرتمذي وقال  حدٌُ  حٌَن ّحيٌح.

طةةوى: يةةا ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى   () صةةةديق و ذ وى، طةةوى: ئةةةبو بةةةكرىَ 
ل مس بوو سثَيدة يان ل مس بوو ئَيظار ئةز  ئةطةرئاسفتنان بكة  كمس ب هندة فةرمانا

بَيذم، ئينا طوى: بَيذة: يا سودَى ضَيكةرَى ئةرد و ئةمسانان زانايَى نهَينى و بةرضةاظان،  
و دورسةت و  سودان و سةروةرَى هةمى ت تان، ئةز شادةيَى ددةم ضةو سودايَيةت راسةت    

شةيتانى نةفسا سو و ذ سرابييا هةذى نينس تو نةبى، ئةز سو ب تة دثارَيزم ذ سارابييا 
ل تة بوو سثَيدة يان ل تة بوو ئَيظار يان تو  ئةطةرو تور و داظكَيت وى. طوى: ظَى بَيذة 

 ضوية سةر جهَيت سو.
َْ  ُع ٍد ري  ي اَّللَّ عن  ُ  ق  اَل  ك  اَن ن  ُّص اَّللَِّ  -1455 َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ِإَذا وَع  ن ابْ  ن َم  

َك لَ      َنا وَأْمَ     اِهللا   ُك َّللَِّ  واْلْم   ُد َّللَِّ  اَل ِإل   َ  ِإالَّ اَّللَّ وْح   َدُه اَل َش   ُر ََ   ي ْ ق   اَل « َأمَ     ق   ال  َأْم
ي ْ َر َم ا ا لُ  اِهللاُك َوَل  اْلْمُد وُهَ  َعهللا  كلِّ َشيٍء قِدٌُر  ربِّ َأْوأَلُ » الرواي  َأرَاُه قال فيِهنَّ   َِ َك 

هللَاِة وَشرِِّ م ا بْع َدَها  ربِّ َأُع  ُذ بِ  َر َما بَ ْعَدَها  وَأُع ُذ ِبَك مْن َشرِِّ َما ا هِذِه الهللاَّي ْ ي ْ َِ َك هِذِه الهللاَّيهللَاِة  َو
ََ  ِل  َوُو   ِء الِِّ  رْبِ  أع   ُذ بِ  َك م  ْن ع  َذاٍب ا النَّ  ار  َوَع  َذاٍب ا الق  رب  ّْ  بَح ق  ال « م  ن الَِّ َوِإَذا َأ

ُْباا   ذلك َبَح اِهللُْاك َّللَِّ » َأ ّْ بْحَنا َوَأ ّْ   رواه مَهللاي.« َأ
ََ ببةةا  ئةطةةةر ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()و ذ ئةةينب مةسةةعودى 

ئَيظار دطوى: ل مة بوو ئَيظار و مولك و سةروةرى بو سودَينة و حةمد و ثةسس هةمى 
بو سودَينة، و ضو ثةرستى يَيت راست و دورست نينس سودَى ب تنَى نةبيت و يَى بةَى  
شريك و بَى هةظالة. ظةطَير دبَيذيت: مس دديت دطةوى: و هةةمى مولةك و سةةروةرى و     

ئةو ل سةر هةمى ت تان يَى سةودان شةيانة، يةا سةودَى ئةةز      ثةسس و حةمد بو وينة و 
داسوازا سَيرا ظَى شةظَى و هةر سَيرةكا ث تى وَى ذ تة دكةم، و ئةز سو ب تة دثارَيزم ذ 

زم ذ سرابييا ظَى شةظَى و هةر سرابييةكا ث ةتى وَي، يةا سةودَى ئةةز سةو ب تةة دثةاريَ       
ذ ئيزايةا ئةاطرى و   و ب تةة دثةارَيزم ذ   ئةز س و  بَيخريةتيَى و سرابيا بناظ سالظة ضونَى

ك و ََ ببةا سةثَيدة هةةر ئةةو دطةوى: ل مةة بةوو سةثَيدة و مولة          ئةطةةر ئيزايا طةوِرى. و  
 .سةروةرى بو سودَينة

بَ ْيب بَبيِّ اْْلَاِء اُِْعَجَمةِ  -1456 ُِ ري ي اَّللَّ َعْن ُ  ق ال  ق ال ِل َرُو  ُل اَّللَِّ  وعْن عبِد اَّللَِّ بِن 
ي َوِحنَي ُتصِبُح  َثالَث َم رَّاٍو » َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   َِ ُْْ اْقرْأ  ُقْل هَ  اَّللَّ َأَحٌد  واِع َِِّذتَ نْي ِحنَي 
  رواُه أَب  داود والرتمذي وقال  حدٌُ  حَن ّحيح.«.َتِِّْفيَك ِمْن كلِّ َشْيٍء 

طوتةة   ()طوى: ثَيغةمبةرَى سةودَى   () ةبدول يَى كورَى سوبةيبىو ذ ع
( و هةردوو مةعوزةيان )سورةتا فةلةق و ناس( ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌدئيخ سَى )سورةتا مس: 

 سةثَيدة بةسةى تةنةة بةو هةةر      ، دةمَى ل تةة بةوو ئَيظةار و دةمةَى ل تةة بةوو      سَى جاران خبوينة
 ت تةكَى هةبيت.



   رياض الصاحلني

 
563 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وع  ْن  -1457  ُعْثَم  اَن بْ  ِن َعَف  اَن ري  َي اَّللَّ عن  ُ  ق  اَل  ق  اَل َرو   ُل اَّللَّ 
َْ ِي اَّللَِّ الَّ ِذي اَل َُُب رص َم ن اعِْ ِ  » وَوهللاَّي   هللاَ ٍة  ِب ََ اٍء ك لِّ لَي ْ ََّباِح ك لِّ َُ  ْ ٍم وَم َما ِمْن َعْبٍد َُ ُق ُل ا 

 ََّ ِِ وال ا الَماِء َوُه َ  ال َُُب رَُّه َش يٌء شيء ا اَر  ْ َْ رواه أب   « ِميُن اْلعهللِا يُي  ث الَث َم رَّاٍو  ِإالَّ 
مذي وقال  حدُ  حَن ّحيح.  داود  والرتِّ

طةوى:   ()طوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى    ()و ذ عومسانَى كورَى عةففانى 
، سَى جاران بَيذيت: ئةز ندةيةك سثَيدةيا هةر رؤذةكَى و ئَيظارييا هةر شةظةكَىنينة بة

هاريكاريَى ب ناظَى سودَى دسوازم ئةوَى ضو ت ت دطةل ناظَى وى زيانَى نة ل ئةردى و 
 نة ل ئةمسانى نةكةى و ئةو طوهدَير و زاناية، و ت تةك زيانَى بطةهينييَت.

 
  باب ما يقوله عند النوم -249

 بابةتىَ كا دىَ ض بيَذيت دةمىَ نظستينَ
ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  چ ق     ال ع تع      اَل  

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  

ب راستى ضَيكرنا ئةرد و ئةمسانان، و هاتس و ضونا  .(191_190)آل عمران  چڻ     
بةو كةسةَيت ذيةر و     [و دةسةتهةالتدارييا سةودَى    ل سةةر هةةيس   ]شةظ و رؤذان ني انس 

و روين تى و ل  [ل سةر ثييان  ]ئةوَيت راوةستيايى  [كةسَيت ذير و ئاقلدار  ] ئاقلدار.
سةر تةن تَى )كَيلةكَي( درَيذكرى، سودَى دئيننة بريا سو و زكرَى سودَى دكةن و هزرا 

 سو د ضَيكرنا ئةرد و ئةمساناندا دكةن.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ك اَن  وعْن ُحذُفَة وَأيب ذرٍِّ ريي اَّللَّ عْنهما َأنَّ رُو ل اَّللَِّ  -1458
َك الهللاَُّهيَّ َأْحَيا َوَأُم ُو » ِإَذا َأَوى ِإََل ِفَراِشِ  قاَل    رواه البخاري. «.نعِْ
ثَيغةمبةرَى : سطوت (سودَي ذ هةردويان رازى بيت) و ئة بو زةرى و ذ حوزةيفةى

)ب هاريكاريا تة(  تةناظَى دةمَى دضو سةر نظينَيت سو دطوى: يا سودَى ب  ()سودَى 
 ئةز دنظم و رادم.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق اَل ل   َوِلَفاِطم َة  -1459 وَعْن عهللايِّ ريي اَّللَّ َعْن ُ  َأنَّ رُو  َل اَّللَِّ 
ا ثَ   الاا وَ » ري   َي اَّللَّ عنهم   ا   َا َمَب   اِجَعُِّما َفَِّ   ربِّ ُْ َِ   ْذ َثالثِ   نَي  ِإَذا َأَوُْ ُتَم   ا ِإَل ِفراِش   ُِّما  َأْو ِإَذا َأ

َْ ِبيُح َأرَبع اا َوَثالثِ نَي » وا رواٍُة  « َوَوبَِِّحا َثالاا وَثالِثنَي  َواْ ََدا َثالاا َوَثالِثني  » وا رواُ ٍة  « التَّ
  متفٌق عهللاي .« التَِّّبرُي َأربعاا َوَثالِثنَي 
طوتة وى و فاتيمايَى سودَى  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ عةَ 

هةةوة   ئةطةةر هويس ضةونة سةةر نظينَيةت سةو يةان ذى       ئةطةرذ هةردوويان رازى بيت: 
( و سيه و سةَى  اهلل ارربجهَيت سو طرتس، سيه و سَى جاران سودَى مةزن بدانس )بَيذن: 

( و سةيه و سةَى   سابحاع اهلل جاران سودَى ذ كَيم و كاسييان ثةاك و ثاقةذ بكةةن )بَيةذن:     
: سودَى ذ كَيم و كاسييان ظةطَيرةكَيدا(. و د ايمد هللران شوكرا سودَى بكةن )بَيذن: جا



 564  طا كيَرهاتى و راستكارانميَر

: سودَى مةزن ظةطَيرةكَيدا( سيه و ضار جاران. و د سبحاع اهللثاك و ثاقذ بكةن )بَيذن: 
 ( سيه و ضار جاران.اهلل اررببدانس )بَيذن: 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  وع  ن َأيب ُهُر  رَة َرِي  َي اَّللَّ عن  ُ   ق  ال  ق  ال رو   ُل اَّللَِّ  -1460 
هللَاَفُ  َعهللَاْيِ   ُثَّ » َِ هللَاِة ِإزَارِِه فِإنَُّ  اَل َُْدِري َما  ِِ ُفض ِفراَشُ  بدا  َُ ُق ُل  ِإذا َأَوى َأَحدُُكي ِإَل ِفراِشِ   فَ هللْايَ ن ْ

َك َريبِّ َوَيعْ  َِ ي فَاْرَ ْه ا  وِإْن َأْرَو هللْاتَ َها  فَاْحَفْظَه ا مبَ ا ِنعِْ ََ َِّْ  نَ ْف ُ  َجْنُّ  َوبِ َك َأْرفَ ُع ُ   ِإْن َأْم
  متفٌق عهللاي .« حَتَْفُظ ِب  ِعباَدَك الصَّاِْلنَي 

ئَيك  ئةطةرطوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرةى 
، ئةو نوزانيةت ض كةتيةة   داقوتيتئيزارَى سو  لَيفكاذ هةوة ضو سةر نظينَيت سو ب  ب 

ب تة و ب هاريكارى و ب هَيةزا   ئانكوسةر، ثاشى ب  بَيذيت: ب ناظَى تة سودايَى مس، )
تة ئةز مراندم و جانَى مس كَي ا  ئةطةرتة( مس تةن تا سو دانا و ب تة ئةز دَى راكةم، 

بثارَيزة ب وَى يا تو بةندةيَيت ةمراند( )نتة بةردا و تة هَي   ئةطةردلوظانيَى ثَى ببة و 
 سو يَيت راستكار دثارَيزى.

َِ َذ  -1461 َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ك ان ِإَذا َأ وعْن عائشَة ريي اَّللَّ عْنها  َأنَّ رو ل اَّللَِّ 
َدُه  متفٌق عهللاي . ََ ُِْ   َوقَ َرَأ نْلُمَع ِِّذاِو وَمَح ِ َما َج   مْبجَعُ  نَ َفَ  ا َُد

دةمةةَى دضةةو سةةةر    ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى    ()ذ عائي ةةايَى  و
نظينَيةةت سةةو، مةةةعوزاى )سةةورةتا ئةةَيخ س و فةلةةةق و نةةاس( دسوانةةدن و ثةةا دكةةرة   

 لةشَى سو ثَى ظةدماَ.و دةستَيت سو 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َكاَن ِإَذا َأوى ِإَل ِفَراِشِ  ُك لَّ لَْيهللا ٍة عَ ن َكفَّْي ِ    وا رواُة ِما  َأنَّ النَُّّ 

 ُثَّ نَفَ  فيهما فَ َقرَأ ِفيهما  قُ ْل ُه َ  اَّللَّ َأَح ٌد  وقُ ْل َأُع  ُذ بِ َربِّ الفهللاَ ِق  َوقُ ْل َأُع  ُذ بِ ربِّ النَّ اِس  ُثَّ 
َََح  ِِ  ِدِه  َُ ْفَع ُل ذل َك َم ََ ِدِه  ُْبَدأُ ِ ما َعهللَا  رَْأِوِ  َووجِهِ   وما َأقبَل ِمْن َج ََ َما ما اْوتطاَع ِمن ج

ٌْ َلِطيٌ  ِباَل رٍُِق.« الن َّْفُ  » قال َأهُل الهللاصَغِة  َثاَلَث مرَّاو متفٌق عهللاي .   نَف
دةمةَى دضةو سةةر     () سارى و موسلمى: ثَيغةمبةةرى ديدا يا بو ظةطَيرةكاو د 

ُقْل ُهَو اللَّه َأَحٌد، نظينَيت سو هةرشةظ دةستَيت سو كوم دكرن ثاشى ثا دكرة تَيدا و )
تَيدا دسواند ثاشى هندى دشيا لةشَى سو  (وُقْل َأُ وُ  ِبَربِّ الفَلِق، َوُقْل َأُ وُ  ِبربِّ النَّاِس

ى ذ لةشةَى سةو، ئةةظ    ر و اليةَى سةينط  ثَى ظةدماَ، ب سةر و ضاظَيت سةو دةسةت ثةَى دكة    
 سَى جاران دكر. ضةندة
َّ  هللاِّ  عُ  -1462  َوع  ِن ال  ربَاِء ب  ِن ع  اِزٍب  َرِي  َي اَّللَّ عْنهَم  ا  قَ  اَل  ق  ال ِل رُو   ُل اَّللَِّ 

ََََيِن  وق لْ »َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي     ِإَذا أَتَيَ  َمْبَجَعَك فَ َت يَّْأ وُي َءَك ِلهللاصَّالِة  ُثَّ اْيَطِجْن َعهللا  ِشقَِِّك ا
الهللاَُّهيَّ َأْوهللَاْمُ  نِفَي ِإلَيَك  َوَوجَّْهُ  َوْجِهي ِإلَْيَك. َوفَ  َّيُ  َأمري ِإلَْي َك  َوَأَْلَ ْأُو َظه ِري ِإلَْي َك  
رغبةا ورْهَبةا ِإلَْيَك  الَمهللاجَأ وال َمنجي ِمْنَك ِإالَّ ِإليَك  آمنُ  ِبَِِّتاِبَك ال ِذي أَنَزلْ    َوبَِنِبيِِّ َك ال ِذي 

َر ما تَ ُق ُل  َأرَوهللاَ   ِِ . ِم َّ عهللا  الِفطرِة  واْجَعهللاُهنَّ آ  ُمتَّفٌق عهللايِ .« فِإْن ِم َّ
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 طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى رازى بيةةتان ائَى كةةورَى عةةازبى سةةودَى ذ هةةةردوويو ذ بةةةر 
وةكةى  تو ضةوية سةةر نظينَيةت سةو دةسةتنظَيذَى بطةرة،        ئةطةر :طوتة مس () سودَى

ل سةر اليةَى سةو يةَى راسةتَى درَيذكةة و بَيةذة: يةا        دةستنظَيذا سو بو نظَيذَي، ثاشى سو 
ََ سةو و        مس سو سثارتة تة و مس سو رادةسةتى  سودَى فةةرمانا تةة كةر، و مةس بةةرَى د

ا مس ب ثةرستنا مس توى(، و مس كةار و بارَيةت سةو ب    مةرةمئارةستةيا سو دا تة )يان 
يظييَيت دلوظانييةا  هيظييا تةظة هَي ن، و مس ث تا سو ب تة طةرم كر و راست كر، د ه

تةدا و ترسَيت ئيزايا تةدا، ب راستى زظِريس و رةظني ذ تة نينة هةر بو دةس تة نةبيت، 
تةو   ئةطةرمس باوةرى ب وَى كتَيبا تة ئيناية سوارَى و ب ثَيغةمبةرَى تة هنارتى ئينا. 
 بَيذى.دمرى، تو ل سةر موسلمانةتييَى مرى، و ب  ئةظة دومياهيك ئاسفنت بيت تو 

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي َك   اَن إذا َأَوى ِإَل  -1463 َوَع   ْن أَنَ   ٍه َرِي   َي اَّللَّ َعْن   ُ   َأنَّ النَّ   َُّّ 
َِ  فِّْي ِمَّْن ال كاَا َلُ  وال ُمْؤِوَي »ِفَراِشِ  قَال   َِ وآوا رواُه « اْلْمُد َّللَِّ الَّذي َأْطَعمَنا ووَقاِ  وكَفا

  مَهللاٌي.
دةمةَى دضةو سةةر نظينَيةت سةو،       ()طوى: ثَيغةمبةةر   ()و ذ ئةنةسى 

دطوى: حةمد و شوكر بو سودَى ئةوَى سوارن داية مة و ئاظ داية مة و هةوجةيَيت مة 
نة كةةس هةيةة هةوجةةيَيت وى     ، ضةند هةنةقةتانديس و جهَى ئاكنؤيبوونَى داية مة

 بقةتينيت و نة كةس هةية جهَى ئاكنؤيبوونَى بدةتَي.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َك اَن ِإذا َأرَاد وعْن  -1464  ُحذُْ َفَة  رِيَي اَّللَّ َعْنُ   َأنَّ رُو ل اَّللَِّ 

ِه  ُثَّ ُُق  ُل   َِ دِِّ رواُه « الهللاَّه يَّ ِق ِن َع َذابَك ُ ْ َم تَ ْبع ُ  ِعب اَدَك » َأْن ُْرُقَد  وَين َُدُه الُيم َ  حَتْ َ  
  الرتِمذيص وقال  حدٌُ  َحٌَن.

دةمةةَى دظيةةا سةةو    ()سةةودَى ثَيغةمبةةةرَى طةةوى:  ()وزةيفةةةى و ذ ح
ددانا بس روييَى سو، ثاشى دطوى: يا سودَى مس ذ ئيزايا يَي راستَى درَيذكةى، دةستَى سو 

 سو بثارَيزة رؤذا تو بةندةيَيت سو كوم دكةى.
ُها  َوفيِ  أَنَُّ     َكاَن ُُق لُ  َثالَث َمرَّاٍو.َوَرواُه أَب  داوَد ِمْن ِرواُِة حْفصَة  َرِيي اَّللَّ عن ْ

و تَيةدا هاتيةة: ئةظةة سةَى      ()ئةبو داوودى ب رَيكةا حةفسةايَى ظةطَيِرايةة    
 جاران دطوى.
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 كتاب الدعوات
 كتَيبا دوعايان - 17

 
 باب فضل الدعاء  – 250

 بابةتىَ قةدرىَ دوعاييَ

سودايَى و  .(60)غافر  من ارُةچ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ  قال ع تعاَل 
ہ  ہ  چوق ال تع اَل    هةوة طوى: دوعايَى ذ مس بكةن ئةز دَى بةرسةظا هةةوة دةم.  

هويس سوشكاندى و ب ترس و ب  .(55)َعرار چھ   ھھ  ھ         ے  ے  ۓ  
ئاشكةرايى و بةرزةيى دوعةا ذ سةودايَى سةو بكةةن، ب راسةتى سةودَى حةةذ زَيةدةطاظان         

 وقال تعاَل  . [سو طةلةك بلند دكةن  دوعاياندا، و دةنطَىبةر د ئةوَيت زَيدة ددةنة  ]ناكةى 
)البق                     رة  م                     ن چ  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئچ 

و ئةطةر بةندةيَيت مس، ثرسا مس ذ تة كرن، ئةز يَى نَيزيكم، يَى طازى  .(  ارُة186ارُة
ۇ  ۆ  ۆ       چ وقال تعاَل   .َى ئَيم، و بةرسظا طازييا وى دةممس بكةى دَى د هةوار

ئةرَى ئةوَيت هةوة بو سودَى كرينة  .(  ارُة62)النمل  من ارُةچۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  
ددةى، طاظا هةوارا سو دطةهينييَت، يان يَى هةظث ك ضَيرتن، يان ذى ئةوَى بةرسظا تةنطاظ

 .رادكةى و ددةتة ئالةكَي [ل سةر وان  ]ذى نةسوشييَى 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي قَ اَل  َوعن الن صْعماِن ْبِن  -1465 ُهما  َعِن النَُِّّّ  بشرٍي رِيي اَّللَّ عن ْ
  رواه أب  داود والرتمذي وقاال حدُ  حَن ّحيح.«. الدصعاُء هَ  الِعَبادُة » 

دبَيذيت: ثَيغةمبةرى  ،سودَى ذ هةردوويان رازى بيت نوعمانَى كورَى بةشريىو ذ 
() طوى: دوعا عيبادةتة. 

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي  -1466 َه   ا  قَالَ   ْ   َك   ان رُو    ل اَّللَِّ  وَع   ْن َعاِئَش   َة َرِي   َي اَّللَّ َعن ْ
َتِحبص اْل اِمَن ِمَن الدصعاِء  وَُدَُع ما ِو ى ذلَك. َرَواه أَب  داود ِنوناٍد جيِِّد. َْ َُ 

َيم ذ دوعايةان يَيةت كة    ()طوى: ثَيغةمبةرَى سةودَى   ()و ذ عائي ايَى 
 ثةية و رامان مةزن ضَيرت دظيان، و يَيت ذبلى وان دهَي ن.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -1467 » وَعْن أََنٍه َريي اَّللَّ عْنُ   قَاَل  كاَن َأْكثَ ُر ُدَعاِء النُِّّ 
رِة َحََنةا  َوِقَنا َعذاَب النَّاِر  ِِ َنةا  وا ار ََ نْ َيا َح   ُمت ََّفٌق عهللايِ . «الهللاَُّهيَّ آتَِنا ا الدص

سودَى وؤ  ئةظةبوو: ()طوى: باراثرت دوعا ثَيغةمبةرى  ()و ذ ئةنةسى 
رةتَى ذى باشى و سوشييَى بدةمة و مةة ذ  سئال د دنيايَيدا باشى و سوشييَى بدةمة و 

 ئاطرَى جةهنةمَى بثارَيزة.
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َُدُعَ  ِبدعَ ٍة َدَعا  ا  َوِإذا َأرَاَد َأن َُ دُع  زاد ُمَهللِاٌي ا ِرواُِتِ  قَال  وَكاَن أََنٌه ِإذا َأرَاد َأْن 
 بُدَعاٍء َدعا  َا في .

ظيابا دوعايةكَى  ئةطةر: و ئةنةسى موسلمى د ظةطَيرةكَيدا زَيدةكرية و طوى ئيمام
 ظيابا دوعايان بكةى ئةظ دوعاية تَيدا دكر. ئةطةرب تنَى بكةى، ئةظ دوعاية دكر، و 

ُع دٍ  -1468 َْ َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َكاَن َُ ُق ُل   وَعن ابِن م » َريي اَّللَّ عْنُ   َأنَّ النََُّّّ 
هللِاٌي.« الهللاَُّهيَّ ِإِن َأْوأَُلَك اَُِدى  َوالت صَق   َوالعَفاَر  والغَ   َْ   رواُه ُم

دطوى: سودَى وؤ ئةز  () طوى: ثَيغةمبةرى ()و ذ ئينب مةسعودى 
داسوازا راستةِرَييى و تةقوا و ثارَيزكارى و دةهمةن ثاقذى و بَيمنةتى و زةنطينييَى ذ تة 

 دكةم.
وَع ْن ط  اِرِ  ب ِن َأْش  َيَي  رِي َي اَّللَّ َعْن  ُ   ق  اَل  َك اَن الرَّج  ُل ِإذا َأْو هللَاَي َعهللاََّم  ُ  النَّ  ُّص  -1469

الهللاَُّه  يَّ اغِف  ْر ِل  َواْر ْ  ِن  » َة  ُثَّ َأَم  َرُه َأْن َُ  دُعَ   َ  ُؤالِء الَِّهللِاَم  اِو  َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي الصَّ  ال
 رواُه مَهللاٌي. « واْهِدِن  وعاِفِن  واْرزُقِن 

 ، ثَيغةمبةرىطوى: دةمَى ئَيك موسلمان ببا ()و ذ تارقَى كورَى ئةشةمى 
()   وى دكةر دوعةا ب ظةان ثةةيظان بكةةى: يةا سةودَى         نظَيذ ني ا ددا، ثاشةى فةةرمانا

طونةهَيت مس ذَى ببة، و دلوظانيَى ب مس ببة، و مس راستةِرَى بكة، و مس س مةى بكة، و 
 رزقَى مس بدة.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َوَأاتُه رَُج ٌل  فَ َق اَل  اي َرُو   لَ   وا ِرواَُ ٍة لَ ُ  َع ْن ط ارٍ  أَنَّ ُ  عَِ َن النَّ َُّّ 
. كْي َ  َأقُ  ُل ِح نَي َأْو َأُل َريبِّ   قَ اَل   قُ  ْل  الهللاَُّه يَّ اْغِف ْر ِل  َواْرَ ْ ِن  َوَع اِفِن  َواْرزُق ِن  فَ  ِإنَّ » اَّللَِّ

َرَتَك  ِِ  «. َهُؤالِء ََتَْمُن َلَك ُدنْ َياَك َوآ
ََ بةوو زةالمةةك     ()، وى ذ ثَيغةمبةةرى  وى ذ تارقى دى يا ظةطَيرةكاو د  طةو

هاتة دةس طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى ئةز ض بَيذم دةمَى ئةز دوعا ذ سودايَى سو دكةم؟ 
، و مس س مةى بكة، يَى ب مس ببةطوى: بَيذة: يا سودَى طونةهَيت مس ذَى ببة، و دلوظان

 ب راستى ئةظة دنيا تة و ئاسرةتا تة بو تة كوم دكةن. ،و رزقَى مس بدة
ُهَم  ا  قَ  اَل  قَ  ال َرُو   ُل الهللاَّ   ِ  َوَع   -1470 ْن َعْب  ِد اَّللَِّ ب  ِن عم  رو ب  ن الع  اِا ري  َي اَّللَّ عن ْ

هللِاٌي.« الهللاَُّهيَّ ُمَصرَِِّر الُقهللُا ِب ّرِِّْر قهللا بَ َنا َعهللَا  طَاَعِتَك » َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   َْ   َرَواُه ُم
ردوويان رازى بيت طوى: و ذ عةبدول يَى كورَى عةمرَى كورَى عاسى سودَى ذ هة

ََ مس ل سةةر دينةَى سةو    طوى: ئ () سودَى ثَيغةمبةرَى ةى ئةوَى دالن وةردطَيِرى، د
ََ مس ل سةر طوهدارييا سو موكوم بكة.  موكوم بكة، و د

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي قَ اَل   -1471 َرَة َريَي اَّللَّ َعْنُ   عن النَّ ُِّّ  ُذوا تَ َع  َّ » َوَعْن َأيب ُهُر
ََْعَداِء    متفٌق عهللاي .« ِنَّللَِّ ِمْن َجْهِد اْلَبالِء  َوَدَرِك الشََّقاِء  َوُو ِء اْلَقَباِء  َوَِشاَتِة ا
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طوى: سو ب سودَى بثارَيزن  () طوى: ثَيغةمبةرى ()ذ ئةبى هورةيرة 
 اكةيف ا بةاليَى و ذ نةسوشى طةه تنَى و ذ قةزا و قةدةرا نةسوش و ذيذ طرانى و زَيدةي

 ل سةرهاتنا دذمنان.
 وا ِرَواٍُة  قاَل ُوْفَياُن  َأُشكص َأِنِِّ زِْدُو َواِحَدةا ِمنها.

ََ زَيدةكر.ظةطَيرةكَيداو د   : سوفيانى طوى: ئةز دبَيذم مس ئَيك 
َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُُق ُل   -1472 هللِاْح ِل ِدُِن الهللاَّهيَّ » َوَعْنُ  قَاَل  َكاَن َرُو ُل اَّللَِّ  ّْ َأ

َرِت الَّيت ِفيها معادي   ِِ هللِاْح ِل آ ّْ هللِاْح ِل ُدنْ َياَي اليت ِفيَها َمَعاِشي  َوَأ ّْ الَّذي ُهَ  ِعْصَمُة َأْمِري  وَأ
رْيٍ  َواْجَعِل اِ َو راَحةا ِل ِمْن ُكلِّ َشٍر  َِ   َرَواُه مَهللِاٌي.« َواْجعِل اْلَياَة ِزايَدةا ِل ا ُكلِّ 

 دطوى: سودَى وؤ دينَى مس بو مس ()ثَيغةمبةرَى سودَى ذ وى، طوى: 
راست و دورست بكة ئةوَى ثاراستنا مس تَيدا، و دنيا مس بو مس سوش بكة ئةوا ذيارا مس 
تَيدا، و ئاسرةتا مس بو مس باش بكة ئةوا ظةطةِريانا مس تَيدا، و ذيانَى بو مس بكة 

مرنَى بو مس بكة رةحةتى ذ هةمى ئةطةرَى هندَى هةمى سَير ل مس زَيدة بنب، و 
 سرابييان.

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي  -1473  َوع   ْن عهللا   ي َرِي   َي اَّللَّ َعْن   ُ   قَ   اَل  ق   ال ِل َرُو    ُل اَّللَِّ 
 «. ُقْل  الهللاَُّهيَّ اْهِدِن  َوودِِّْدِن » 

طوتة مس بَيذة: يا سودَى مس  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ عةَ 
 بكة، و مس ناظنؤى و دورستى سوازَى نةزَيدةكةر و نةكَيمكةر رابطرة. راستةِرَى

َََّداَد » َوا ِرَواٍُة   ُدى  َوال ِْ   .رواُه مَهللاي« الهللاَُّهيَّ ِإِنِِّ َأْوأَُلَك ا
ديةةدا: يةةا سةةودَى ئةةةز داسةةوازا راسةةتةِرَييَى و نةةاظنؤى و دورسةةتى  ظةةةطَيرةكاو د 

 ذ تة دكةم. ازيَى بَى زَيدةكةرن و كَيمكرنسو
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  َُ ُق  ُل   -1474 َوَعْن أََنٍه َرِي َي اَّللَّ َعْن ُ   قَ اَل  َك اَن رُو  ُل اَّللَِّ 

ََ ِل َواْلُ  ْْبِ َواَِ َرِم  َواْلُبْخ  ِل  َوَأُع  ُذ بِ َك ِم  ْن َع َذاِب الق  رْبِ    الهللاَُّه يَّ ِإنِِّ  ي َأُع   ُذ بِ َك ِم  َن اْلعْج ِز والَِّ
َنِة اَِْحيا َواََِماِو َوَأعُ   «. ُذ ِبَك ِمْن ِفت ْ

دطوى: سودَى وؤ ئةز سو  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةنةسى 
ب تة دثارَيزم ذ نةضارييَى و بَيخريةتييَى و ذ ترسنوكييَى، و ذ ثرياتييَى و ذ قةلسييَي، و 

ذ بةاليَيت دنيةايَى و ذ  ئةز سو ب تة دثارَيزم ئةز سو ب تة دثارَيزم ذ ئيزايا طوِرى، و 
 بةال و ئيزايا قةبرى.

ُِْن َوَغهللَاَبِة الرَِِّجاِل » وا ِرواٍُة   هللِاٌي.« َوَيهللَاِن الدَّ َْ  َرَواُه ُم

 : و ذ دةيس طرانى و بندةستييَى.ظةطَيرةكَيداو د  
َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ   -1475 ُِق َرِي   َي اَّللَّ َعْن      أَنَّ     قَ   اَل ِلَرو    ِل اَّللَّ  َوع   ن َأيب بِّْ   ٍر الصِّ   دِِّ

ي ظهللُْاماا كِثرياا  َوال َُ ْغِف ر َِ َّالِت  قَاَل  ُقْل  الهللاَّهيَّ ِإِنِِّ ظهللََاْمُ  نَ ْف  وَوهللاَّي  َعهللاِّمِن ُدَعاءا َأدُع  ِبِ  ا 
 مت ََّفٌق عهللايِ . « فَاْغِفر ِل مْغِفَرةا ِمن ِعْنِدَك  َوارَ ِْن  ِإنََّك أَْنَ  اْلَغف ر الرَِّحيي الذصن َب ِإالَّ أَْنَ   
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: ()طوتةةة ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى    وى  ()و ذ ئةةةبى بةةةكر ئةلسةةةديق    
دوعايةكَى ني ا مس بدة ئةز د نظَيذا سودا بكةم، طوى: بَيذة: يةا سةودَى ب راسةتى مةس     

كةرى و كةةس طونةةهان ذَى نابةةى تةو نةةبى، تةو ذ دةس سةو و ذ         طةلةك ستةما ل سو 
ض رَيكَيت طونةه ذَيلنَى ذى نةةطرتنب و هةةذى   مس  ئةطةركةرةما سو بو مس ذَى ببة، )

 ذى نةم( و دلوظانيَى ب مس ببة ب راستى تو يَى طونةه ذَيبةر و دلوظانى.
ِنلث   اِء اِثهللاث   ة وِنلب   اِء « َكبِ   رياا » ورِوَي « ظهللُْام   اا َكثِ   رياا » َوُرِوي  « َوا بْي   يت » وا ِرواُ   ٍة  

نَ ُهَما  فَ يُ َقاُل  َكثرياا َكبرياا.   اِ حدة  فَ يَ ْنبِغي َأن جُيَْمَن بَ ي ْ
سةودا بكةةم، و هاتيةة     الديدا: دوعايةكَى ني ا مةس بةدة ئةةز د مةا     ظةطَيرةكاو د 

هندَى ثَيدظيية ثَيكظة  ظةطَيِران: طةلةك ستةم، و هاتية ظةطَيِران: ستةمةكا مةزن، ذبةر
 َيتة طوتس: طةلةك ستةم، و ستةمةكا مةزن.هَينة كومكرن، بهب

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي أَنَّ   َك اَن َُ دُع   -1476 َوَعن َأيب م َو  رَيَي اَّللَّ َعْن   َع ِن النَّ ُِّّ 
ِطي َ يت وجْههللا ي  وِإْو َراا » َذا الدصَعاِء   َِ ا َأْم ري  وم ا أَنْ َ  َأعهللاَ ي بِ ِ  ِم ِنِّ  الهللاَّه يَّ الهللاَّهيَّ اْغِف ر ِل 

َِّ ْرُو   َِطَ ي َوعْمِدي  وَكلص ذِلَك ِعْنِدي  الهللاَُّهيَّ اْغِفْر ِل َما َقدَّْمُ  َوَم ا َأ اغِفْر ِل ِجدِِّي َوَهْزِل  َو
مُ  ُر  َوأَْنَ  َعهللا   ك لِّ َش ْيٍء َوما َأْورْرُو َوَما َأْعهللَاْنُ   َوَما أَْنَ  َأْعهللَاُي ِبِ  ِمِنِّ  أَْن  اَِقدِِّ ِِّ   َوأَْنَ  اَُِؤ

  متفٌق عهللاي .« َقِدٌُر 
ئةةظ دوعايةة   و  () طةوى: ثَيغةمبةةرى   ()ذ ئةبى موسةايَى ئةشةعةرى   

دكر: يا سودَى طونةها مس ذ زانني و ذ نةزانني كرى و زَيدةطاظييا مس د كار و بارَى مندا 
يا سةودَى طونةةهَيت مةس ب رذد و ب تِرانةظةة و     ذَى ببة، و يا تو ثَى ذ مس ب ئاطةهرت، 

 دةس مةةس، يةةا سةةودَى بةةول  ا كةةريس ذَى ببةةة، و ئةظةةة هةةةمى يةةيَ سةلةتيظةةة و ذ قةسةةت
 مس بغةفرينة و ذَى ببة يا مس ل ثَي ةييا سةو كةرى، و يةا مةس ب ثةاش سوظةة هَي يةى،        

 اطةةهرت، و يا مس ب بةرزةييظة كرى و يا مس ب ئاشكةرايى كرى، و يا تو ثَى ذ مةس ب ئ 
نَى يَى ئَيكَى و يَى دومياهييَى هةر تويى، و تو ل سةر هةمى ت تان يَى دةستهةالتدار و 

 سودان شيانى.
َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي َك   اَن ُُق    ُل ا  -1477 وع   ْن َعاِئَش   َة َرِي   َي اَّللَّ َعنَه   ا  َأنَّ النَّ   ُّ 

ْ َأْعَمْل الهللاَُّهيَّ ِإِنِِّ َأُع ُذ ِبَك ِمْن شَ » ُدَعائِِ    َْ هللِاي.«. رِِّ ما عِمهللْاُ  وِمْن َشرِِّ ما  َْ  َرَواُه ُم
د دوعا سودا دطةوى: يةا سةودَى     () طوى: ثَيغةمبةرى ()ذ عائي ايَى 

 و ذ سرابييا مس نةكرى. ئةز سو ب تة دثارَيزم ذ سرابييا مس كرى
ُهما قَاَل  ك اَن ِم ْن  -1478 َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَعِن ابِن ُعَمر َرِيَي اَّللَّ َعن ْ ُدع اِء رُو  ِل اَّللَِّ 

« الهللاَّهيَّ ِإِنِِّ َأُع ُذ ِبَك ِمْن َزَواِل نِْعَمِتَك  َوحَتَ صِل َعاِفَيِتَك َوُفجاَءِة نِْقَمِتَك  َوعيِن وَخِطَك » وَوهللاَّي 
هللِاٌي. َْ   رَواُه ُم
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ثَيغةمبةرَى  يَيتدوعاذ طوى:  رازى بيتو ذ ئينب عومةرى، سودَى ذ هةردوويان 
ئةظة بوو: سودَى وؤ ئةز سو ب تة دثارَيزم ذ نةمانا كةرةمَيت تة و ذ  ()سودَى 

 َيت، و ذ هةمى كةربا تة.اتنا ئيزايا تة يا ذ ن كةكَيظة دهنةمانا س مةتييا تة، و ذ ه
َّ هللاِّ   -1479 عُ َعهللَاْي ِ  وَو  هللاَّي َوَع ْن زَُْ ِد ب  ِن َأْرقَ ي رَي ي اَّللَّ َعْن  ُ   قَ اَل  َك اَن َرُو   ُل اَّللَّ 

ي »َُق ُل   َِ ََِل  والُبْخِل َواَِرم  وَعَذاب اْلَقرْب  الهللاَُّهيَّ آِو نَ ْف الهللاُهيَّ ِإِنِِّ َأُع ُذ ِبَك ِمَن الَعْجِز َوالَِّ
َِ رُي َم ْن زَكَّاَه ا  أَنْ َ  ولِي صَه ا َومْ اَلَه ا  الهللاَُّه يَّ ِإِنِِّ َأُع  ُذ  َها أَنْ َ   َف ُن  تَ ْقَ اَها  َوزَكِِّ بِ َك ِم ْن ِعهللا ٍي ال َُ ن ْ

تجاُب َِا  َْ هللِاٌي.« وِمْن قَ هللْاٍب اَل ْخَشُن  َوِمْن نَ ْفٍه ال َتشَبُن  وِمْن َدْع ٍة ال ُُ َْ  رواُه ُم
دطوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ زةيدَى كورَى ئةرقةمى 

سودَى وؤ ئةز سو ب تة دثارَيزم ذ نةضارييَى و بَيخريةتييَى و ذ قةلسييَى و ذ ثرياتييَى 
و ذ ئيزايا طوِرى، يا سودَي: سودَى ترسييَى ني ا نةفسا مس بدة و ثاقذ بكة، تو ذ 
هةمييان ضَيرتى ثاقذ بكةى، تو سةميان و سودانَى وَى يى، يا سودَى ئةز سو ب تة 

تَير ر زانينةكا مفايى نةدةى، و ذ هةر دلةكَى نةترسيت و نةفسةكا دثارَيزم ذ هة
 َيتة قةبويلكرن.نةبيت، و ذ هةر دوعايةكا نةه

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َك  اَن  -1480 ُهَم  ا  َأنَّ َرُو   َل اَّللَِّ  َوع  ِن اب  ِن عبَّ  اٍس َرِي  َي اَّللَّ َعن ْ
َّْمُ   وِإلَْيَك  الهللاَُّهيَّ َلَك َأْوهللَاْمُ   َوِبكَ » َُ ُق ُل   ا َِ آَمْنُ   وعهللَاْيَك تَ  َكَّهللْاُ   َوِإلَْيَك أَنَ ْبُ  َوِبَك 

ُر  ِِّ ُم  َوأَنْ َ  اُِ َؤ َِّْرُو  َوَما َأْورْرُو وَما َأعهللَاْن ُ   أَنْ َ  اَُِق دِِّ  َحاَكْمُ . فاْغِفْر ِل ما َقدَّْمُ   وما َأ
  «.ال ِإَلَ  ِإالَّ أَْنَ  

 سةودىَ  طةوى: ثَيغةمبةةرىَ   رازى بيةت سةودَى ذ هةةردوويان    و ذ ئينب عةبباسةى 
()  دطوى: يا سودَى مس سو سثارتة تة )سو ئَيخستة بس فةرمانَيت تة( و باوةرى ب

دورستى ب تة ئينا، و مس ث تا سةو ب تةة طةةرم كةر، و ئةةز ب طوهةدارى و ثةرسةتنَى        
دويةا شةةريعةى و   ل  زظِرمية تة، و ب تة هةظِركييا نةيار و نةحةزَيت دينى دكةةم، و 

رَيكا تة ئةز فةرمان و حوكمى دكةم، ظَيؤا بو مس بغةفرينة و ذَى ببة يا مس ل ثَي ييا 
سو كرى، و يةا مةس ب ثةاش سوظةة هَي يةى، و يةا مةس ب بةرزةييظةة كةرى و يةا مةس ب            
ئاشكةرايى كرى، نَى يَى ئَيكَى و يَى دومياهييَى هةر تويى، و تو ل سةر هةمى ت تان يَى 

 .ضو ثةرستيَيت راست و دورست نينس تو نةبى هةالتدار و سودان شيانىدةست
َة ِإالَّ ِنَّللَِّ » زاَد بْعُض الرصَواِة    متَفُق عهللايِ .« وال َح َل وال ق َّ

 هندة ظةطَيرا زَيدةكرية: و ضو بزاظ و شيان و ضو هَيز نينس ب سودَى نةبس.
َه ا  -1481 َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َك اَن َُ دع    ُؤالِء  َوَعن َعاِئَشَة َرِيَي اَّللَّ َعن ْ َأنَّ النَّ َُّّ 

َرَواُه أَب    «.الهللاَُّهيَّ ِإِن َأع ُذ ِبَك ِمن ِفتنِة النَّاِر  وَعَذاِب النَّاِر  َوِمن َشرِِّ الِغَ  َوالَفْق ر »الَِّهللِاَماِو  
  داَود  والرتمذيص وقال  حدُ  حَن ّحيح  وهذا لفُظ َأيب داود.

ب ظةان ثةةيظان دوعةا دكةر: يةا       () طةوى: ثَيغةمبةةرى   ()ذ عائي ايَى 
سةةودَى ئةةةز سةةو ب تةةة دثةةارَيزم ذ بةةةال و رَيكةةا مرؤظةةى دبةتةةة جةهنةةةمَى و ذ ئيزايةةا  
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جةهنةمَى و ذ سرابييا زةنطينى و هةذارييَى )سرابيا زةنطينييَى بةسيلى و بةترانى و 
هةةةذارييَى بَيةةزارى و بةةَى ئومَيةةدى و  ضةةرويكى و دفةةس بلندييةةة و ...هتةةد و سرابييةةا   

 نةرازيبوونة ب قةدةرَى و ...هتد(.
وَعن زايِد ْبن ِعالَقَة عن عمِِّ   وه  ُقطَبُة بُن ماِلٍك  َرِي َي اَّللَّ َعْن ُ   قَ ال  َك اَن  -1482

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي ُُق    ُل   ََِ   الِ   واَْعَم   اِل الهللاَّه   يَّ ِإِنِِّ َأُع    ُذ بِ   َك ِم   ن مْنَِّ   َرا» النَّ   ُّص  ِو ا
ََْه اِء  ٌََن. « وا  رواُه الرتمذي وقال  حدُُ  َح

طةةوى:  ()و ذ زيةةادَى كةةورَى عي قةةة ذ مةةامَى سةةو قةةوتبَى كةةورَى مةةالكى   
و كةار و   سو ب تة دثةارَيزم ذ سةنج و رةوشةت    دطوى: يا سودَى ئةز () ثَيغةمبةرى

سةةو مةةةزنكرن و حةسةةويدى و  َيت سةةراب وةكةةى:ب. )رةوشةةتكريةةار و دخلوازيَيةةت سةةرا
سيانةةةى و... و كريارَيةةت سةةراب وةكةةى: زنةةايَى و دزيةةَى و درةوَى و سةةةلةفَى و هةةةمى  
 كريارَيت حةرام، و دخلوازيَيت سراب وةكى ئنيةتَيت نةدورست و راو بوضونَيت سراب(.

  َعهللاِّْم  ِن ُدع  اءا. وَع  ن ش  َِِّل ب  ِن ُ َْي  ٍد َرِي  َي اَّللَّ َعْن  ُ  قَ  ال  قُ هللْا  ُ  اي َرو   َل اَّللَِّ  -1483
ََاِن  َوِمن َشرِِّ َقهللاُّ  » قَاَل   ُقْل  الهللاَُّهيَّ ِإِن أع ُذ ِبَك ِمْن َشرِِّ َعِْعي  َوِمن َشرِِّ بَصِري  َوِمن َشرِِّ ل

 رواُه أب  داوَد  والرتمذيص وقاَل  حدٌُ  حٌَن. « َوِمن َشرِِّ مِنيِِّي 
ََ كورَى حومةيدى  طوى: مةس طةوى يةا ثَيغةمبةةرَى سةودَى       ()و ذ شةكة

دوعايةكَى ني ا مس بدة. طوى: بَيذة: يا سودَى ئةز سو ب تة دثارَيزم ذ سرابييا طوهَيت 
ََ مس و ذ سرابى و  مس و ذ سرابييا ضاظَيت مس و ذ سرابييا ئةزمانَى مس و ذ سرابييا د

 دذوارييا شةهوةتا مس.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َك اَن َُ ُق  ُل  َوَعن أَنٍه َرِيَي اَّللَّ َعْن  ُ  -1484 الهللاَّه يَّ »   َأنَّ النَّ َُّّ 

ََْوقاِم    َرَواُه أَب  داود ِنوناٍد ّحيٍح.« ِإِنِِّ َأُعُ ُذ ِبَك ِمَن اْلرَبِا  َواْلُُن ِن  واْلَُذاِم  ووِّيِء ا
دطةةوى: يةةا سةةودَى ئةةةز سةةو ب تةةة    ()ثَيغةمبةةةرى  ()و ذ ئةنةسةةى 

 ذ بةلةكييَى و ديناتييَى و سلتةييَى، و ذ هةمى ئَي َيت ثيس. دثارَيزم
َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي  -1485 وَع   ْن َأيب ُهَرُْ    َرَة َرِي   َي اَّللَّ َعْن   ُ   قَ   اَل  ك   اَن َرُو    ُل اَّللَِّ 

ََ ِ  َُق ُل  الهللاَّهيَّ ِإِنِِّ َأُع ُذ ِبَك ِمَن اْلُ  ِع  فِإنَّ ُ  بِ ْ َه البَّ جيُن  َوَأُع  ُذ بِ  َك م ن اْلِيانَ ِة  فَِإن ََّه ا بْ 
 رواُه أب  داوَد ِنوناٍد ّحيٍح.«.الِبطانَُة 

دطوى: يا سودَى ئةز  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى هورةيرة 
سةو ب تةة دثةارَيزم ذ برسةةَى ب راسةتى ئةةو ثيسةة حالةةة و ئةةز سةو ب تةة دثةةارَيزم ذ          

 نةديارة.سلةتا ةسيانةتَى ب راستى ئةو ثيسة س
َوعن عهللايِّ َرِيَي اَّللَّ َعْنُ   َأنَّ ُمَِّاتَباا جاءُه  فَ َقاَل ِإِن عجزُو َعن كتابيت.  -1486

َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َل  كاَن َعهللَاْيَك ِمثْ  . قاَل  َأال ُأَعهللاُِّمَك َكهللِاماٍو َعهللاََّمنيهنَّ َرُو ُل اَّللَِّ  ُل فََأِعِنِّ
الهللاَّهيَّ اْكِفِن ٍالِلَك َعن َحَراِمَك  َواْغِنِن ِبَفبهللِاَك َعمَّن »  عْنَك   ُقْل  جبٍل َدُْناا َأدَّاُه اَّللَُّ 

 رواُه الرتمذيص وقال  حدٌُ  حٌَن.«. ِوَ اكَ 
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كةفتى ئازا بكةى بةندةيةكَى ل طةل سةركارَى سو رَي ()و ذ عةَ 
َيمةدةر. هاريكاريا ناهدا هاتة دةس طوى: ئةز د دةرهةقَى ثَيكهاتنا سو بةرامبةر ثارةكى

يَيت ني ا  ()ثةيظان ني ا تة نةدةم ثَيغةمبةرَى سودَى  كمس بكة. طوى: ئةز هندة
 ئانكودةى )بثَيش تةظة هةبس سودَى دةيس ل سةر تة  هندى ضيايةكى ئةطةرمس دايس، 

ََ سو ذ حةرامَى سو بَى منةى  تة ب ساناهى كةى(؟ بَيذة: يا سودَى دَى بو مس ب حةال
 بكة، و مس ب كةرةما سو ذ غةيرى سو بَى منةى بكة.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي عهللاَّ ي  -1487 ُهَم ا  َأنَّ النَّ َُّّ  وَعْن ِعْمراَن بِن اُْلصنِي َريي اَّللَّ عن ْ
ِِْم ِن» َأنُه ُحصْيناا َكهللِامتَ نْيِ ُدُع   ما   رواُه الرتم ذيص  «.ُرْش ِدي  وَأِع ذِن ِم ن َش رِِّ نفَ ي  الهللاَُّهيَّ َأ

 وقَاَل  حدٌُ  حٌَن.
 كةو ثَيغةمبةةرى   رازى بيةت و ذ عيمرانَى كورَى حوسةينى، سودَى ذ هةردوويان 

()  دوو ثةية ني ا بابَى وى حوسةينى دابوون دوعا ثَى دكرن: يا سودَى بةرَى مس
 و مس ذ سرابييا نةفسا مس بثارَيزة. تَيدا سَيرا مست تَى بدة 

َوَعن َأيب الَفب ِل العبَّ اِس ب ِن َعْب ِد اُِطَّهللِا ِب رِي ي اَّللَّ عْن ُ   ق ال  قُ هللْا ُ  ايرو  ل  -1488
ماا  ُثَّ ِج ُ  ف َ «. َوهللُا ا اَّللَّ العاِفيَة » اَّللَِّ  َعهللاِّْمِن َشْي اا َأْوأَُلُ  اَّللَّ تَ َعاَل  قَاَل   ُقهللْاُ   اي َفمَِّْثُ  َأايَّ

اَي عبَّ اُس اي ع يَّ َرو  ِل اَّللَِّ  َو هللُا ا اَّللَّ العافي َة » رو َل اَّللَّ  عهللاِّْمِن َشْي اا َأْوأَُلُ  اَّللَّ تع اَل  قَ اَل ِل  
رِة  ِِ نْيا وار َّحيٌح.«. ا الدص   َرواُه الرتمذيص وقَاَل  حدٌُ  حٌَن 

وى: يةا  طوى: مس طة  ()ذ ئةبى ئةلفةزل عةبباسَى كورَى عةبدوملوتتةلبى 
ني ا مس بدة ئةز بو سو ذ سةودَى خبةوازم طةوى: ذ سةودَى      ثَيغةمبةرَى سودَى ت تةكى

خبوازن، هةوة ذ بةال و نةسوشيان س مةى كةى، ضةند رؤذان ئةز مام ثاشى ئةز هامت 
ني ا مس بدة ئةز بو سو ذ سودَى خبوازم طوى:  وى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى ت تةكىمس ط

يا مامَى ثَيغةمبةرَى سودَي، ذ سودَى خبةوازن، هةةوة ددنيةا و ئاسرةتَيةدا ذ      يا عةبباس
 بةال و نةسوشييان س مةى كةى.

َها  اي ُأمَّ اِؤِمِنني َما  -1489 َُمِّ َوهللَاَمَة  َرِيي اَّللَّ َعن ْ وعْن َشْهِر ْبِن ح َشٍب قَاَل  قُ هللْاُ  
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ِإذا ك اَن ِعْن دِك   قَالَ ْ   ك اَن َأْكثَ  ُر ُدعائِ ِ    اي » َكاَن َأْكثَ ُر ُدَعاِء رُو ل اَّللَِّ 

 َرواُه الرتمذيص  وقال َحدٌُ  حٌَن. « هللْاُّ عهللَا  ِدُِنَك ُمقهللاَب الُقهللا ِب ثَ بِِّْ  ق
يةا دايكةا    ()و ذ شةهرَى كورَى حةوشةبى طوى: مس طوتةة ئةوم سةةلةمَى    

باراثرت ض بوو دةمَى ئةو ل دةس تةة؟ طةوى:    ()موسلمانان دوعا ثَيغةمبةرَى سودَى 
ََ مس ل سة دوعا وى ثرت ئةظة بوو:  .ر دينَى سو رابطرةهةى راطر و وةرطَيرَى دالن د

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي   -1490 » وعن أيب الدَّرداِء َريَي اَّللَّ َعْنُ   قَاَل  قَاَل َرو ُل اَّللَِّ 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   الهللاَّه يَّ ِإِنِِّ َأْو أَُلَك ُحبَّ َك  َوُح بَّ م ن ْحُِبص َك  َوالعَم ل » كاَن ِمن ُدعاِء َداُوَد 

رَواُه « بَ هللاِّغُ  ِن ُحبَّ  َك الهللاَُّه  يَّ اْجع  ل ُحبَّ  َك َأَح  بَّ ِإَِلَّ ِم  ن نَفَ  ي  وَأْههللا  ي  وِم  ن اِ  اِء الب  ارد ال  ذي ُ ُ 
  الرتمذيص َوقَاَل  حدٌُ  حٌَن.
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طةوى: ذ دوعايَيةت    ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()ذ ئةبى دةردائى 
ئةظةبوو: يا سودَى ئةز حةذَيكرنا تة ذ تة دسوازم و حةذَيكرنا وى يةَى   ()داوودى 

حةذ تة دكةى، و وى كار و كريارَى مس دطةهينيتة حةذَيكرنا تة، يا سودَى حةةذَيكرنا  
ََ بكة سو   ذ نةفسا مس و ماال مس و ذ ئاظا سار.ل دةس مس سوشتظيرت 

أَِلظص  ا »َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  ل رُو  ُل اَّللَِّ وعن أََنٍه رِيَي اَّللَّ َعْنُ   قَ اَل  ق ا -1491
ََ  ائيص ِم  ن ِرواُ  ِة ربيع  َة ب  ِن ع  اِمٍر الصَّ  حايبِّ. قَ  اَل «. بِي  اذا اْلَ  الِل َواإِلك  راِم  رواه الرتم  ذي ورَواُه النَّ

 اْلاكي  حدٌُ  ّحيُح اإِلْوَناِد.
 مْعَناه  اْلَزُم ا هِذِه الدَّْعَ ِة وَأْكِثُروا ِمنها.بَِّر الَّالم وتشدُد الظاِء اِعجمِة « أَِلظص ا » 

طوى: زَيدة ظَى دوعةايَى   ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةنةسى 
 بكةن و سو ثَيظةبطرن: يا سودان مةزناتى و سودان كةرةم.

َّهللاِّ  عُ  -1492 َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي بِ ُدَعاٍء  وعن َأيب ُأمامَة ريَي اَّللَّ عْنُ  قَاَل  َدعا رُو ُل اَّللَِّ 
َأال » َكث  رٍي  ْ َ َْف  ْظ ِمْن  ُ  َش  ْي اا  قُ هللْان  ا اي َرُو   َل اَّللَِّ دع   و بِ  ُدعاٍء َكثِ  رٍي ْ َ َْف  ظ مْن  ُ  َش  ْي اا  فَق  اَل  

َِ رِي م ا و أََلَك مِ » َأُدلصُِّي عهللا  ما جَيَْمُن َذل َك ُكهللاَّ ُ    تَ ُق  ُل   ْن ُ  نبيص َك ُُمَمَّ ٌد الهللاَُّه يَّ ِإِنِِّ َأْو أَُلك ِم ن 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  َوأَ  نْ َ  َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  وَأُع ُذ ِبَك من َشرِِّ ما اْوَتعاَذ ِمْنُ  نَبيصَك ُُممٌَّد 

َة ِإالَّ ِنَّللَِّ  تَ َعاُن  وعهللاْيَك البالُ   وال َحْ َل وال قُ  َّ َْ ُِ ٌََن. رواُه الرتمذيص وقَاَل  حدُ ٌ « ا  َح
دوعايةكا درَيذ كر  () سودَى طوى: ثَيغةمبةرَى ()و ذ ئةبى ئومامةى 

مة ضو ذَى ذبةر نةكر، مة طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى تة دوعايةكا درَيذ كر مة ضو ذَى 
ذبةر نةكر، طوى: ئةز ني ا هةوة نةدةم يا وَى هةميَى كوم دكةى؟ بَيذة: يا سودَى ئةز 

ذ تة سواستى، و  ()ذ تة دكةم يا ثَيغةمبةرَى تة موحةممةدى داسوازا وَى سَيرَى 
ذ تة سواستى  ()ئةز سو ب تة دثارَيزم ذ وَى سرابييا ثَيغةمبةرَى تة موحةممةدى 

هاريكارى ذ تة دهَيتة سواسنت و طةهاندنا سَيرَى ذ تةية )يان تو  تو ذَى بثارَيزى، بتنَى
 بةسى(، و ضو بزاظ و شيان و ضو هَيز نينس ب سودَى نةبس.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ   -1493 ُع ٍد  رِيَي اَّللَّ عْنُ   قَاَل  َكاَن ِمن ُدَعاء َرُو ِل اَّللَّ  َْ َوَعن اْبِن م
ََّ الَمَة ِم ن ُك لِّ ِإٍُث  والَغِنيَم َة ِم ن  وَوهللاَّي  الهللاَُّهيَّ ِإِنِِّ َأْوأَ  ُلَك ُم ِجب اِو رْ تِ َك  َوع َزائَي مغِفرتِ َك  وال

رواُه اْلاِكي أب  عبد اَّللَِّ  وقال  حدٌُ  ّحيٌح عهللا  «. ُكلِّ ِبٍر  َوالَفْ َز نْلَنَِّة  َوالنَّجاَة ِمَن النَّاِر 
 شرط مَهللِاٍي.

ئةظة  ()ثَيغةمبةرَى سودَى  تطوى: ذ دوعايَي ()و ذ ئينب مةسعودى 
بوو: يا سودَى ئةةز داسةوازا رَيكَيةت دلوظانييةا تةة ثَيةدظى دكةةن و كةار و بارَيةت دبنةة           
ئةطةرَى لَيبورينا تة و س مةتييَى ذ هةر طونةهةكا هةبيت، و زَيدةكرنَى ذ هةر سَيرةكا 

 هةبيت و طةه تنا بةحةشتَى و رزطاربوونَى ذ جةهنةمَى ذ تة دكةم.
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 عاء بظهر الغيبباب فضل الدُّ -251
 بابةتىَ خيَرا دوعايا ثشت مرؤظريا دئيَتةكرن

 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  چ ق             ال ع تع             اَل  

و ئةوَيت د دويةة وانةِرا هةاتني دبَيةذن:      .(10)اْلشر  من ارُةچڀ  ڀ  ڀ  
سودَى وؤ طونةهَيت مة و برايَيت مة يَيت بةرى مة باوةرى ئينايني ذَى ببة، و نةظيانا 

 د راسةةتا وانةةدا زكةةِرةش   وان ئةةةوَيت بةةاوةرى ئينةةايني نةئَيخةةة د دلَيةةت مةةةدا، و مةةة    
مث  يت  جث       چ  وق  ال تع  اَل  .نةكةةة، سةةودَى وؤ تةةو ميهرةبةةان و دلوظةةانى  

و داسوازا لَيبورينَى بو طونةهَيت سو و بو طونةةهَيت   .(19)ُممد  من ارُةچ  ىث
 وقاااال ت ااااىل إخباااارا  ااان إباااراهيم     .هةةةةمى سةةةودان بةةةاوةران، ض زةالم ض ذن بكةةةة   

 دبَيةةةذيت: ()و سةةةودَى ل سةةةةر ئةةةةزمانَى ئيلاهيمةةةى   صااالى اهلل  لياااه وسااالم :  
 يةةةةةةةا سةةةةةةةودَى .(41)اب       راهيي چەئ  وئ       وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  چ 

 رؤذا قيامةتَى طونةهَيت مةس ذَى ببةة، و يَيةت دةيبابَيةت مةس، و يَيةت سةودان بةاوةران،        
 ض ذن ض مَير.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َُ ُق ُل   -1494 َوَعن َأيب الدَّرَداِء َرِيي اَّللَّ عْنُ  أَنَُّ  ِعَن َرُو َل اَّللَِّ 

هللِاٍي »  َْ يِ  ِبَظهِر الَغْيِب ِإالَّ قَاَل اِهللاُك وَلَك مبِْثٍل ما ِمن عْبٍد ُم ِِ ََ   رواه مَهللاي.« َُدُع  
نينةة   دطةوى:  ()طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو وى  () ذ ئةبى دةردائى

َى سودَى وةكى وَى تملياكةى نةبَيذ ئةطةرنةثةنى برايَى سو دوعا بو بكةى  موسلمانةك
 .دوعايَى بدةتة تة

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي ك  اَن ُُق    ُل  وَعْن  ُ   -1495 َْ   هللِاِي » َأنَّ رُو    ل اَّللَّ  ُِ َدْع    ُة اِ   رِء ا
ي ِ  ِب رٍي قَ ال اِهللاَ ُك اُِ كَّ ُل بِ  ِ  ِِ ََ َتَجابٌة  ِعْند رْأِوِ  مهللَاٌك ُم كٌَّل كهللاََّم ا دع ا  َْ يِ  ِبَظْهِر الَغْيِب ُم ََِ  

  رواه مَهللاي.« آِمنَي  وَلَك مبِْثٍل 
نةثةةنى   دطوى: دوعايا مرؤظَى موسةلمان  ()، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى ذ وى
ةكَى ل دةس سةرَى وى بو ظى كارى يَى هاتية ملياكةت يا قةبويلكرية،كةى دبرايَى سو بو 

ملياكةتَى ب ويظة هاتيةة طرَيةدان دَى   ئةو دانان هةرطاظا دوعا سَيرَى بو برايَى سو كر 
 وةكى وَى دوعايَي. بو تة ذىو  بَيذَيت: يا سودَى قةبويلكة،
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  باب يف مسائل من الدعاء -252
 بابةتةك ذ بةحسيَت دوعاييَ

 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -1496 ُهما قاَل  قاَل رُو ُل اَّللَّ  عْن ُأواَمَة ْبِن زٍُْد رِيَي اَّللَّ عن ْ
ُّ  ِنَن إَلَْي  ِ  مْع  ُروٌر  فق  اَل ِلَفاِعهللِا  ِ   ج  َزاك »  َِ  رْياا  فَ َق  د أَبْ هللاَ  َغ ا الث َّنَ  اِء َم  ْن  رواه الرتم  ذي  «.اَّللَّ 

َِّحيٌح.  وقَاَل  َحِدٌُ  حٌَن 
طةوى: ثَيغةمبةةرَى    رازى بيةت ذ ئوسامةيَى كةورَى زةيةدى سةودَى ذ هةةردوويان     

طوى: هةركةسَى قةىييةك ل ئَيكى كر، و طوتة سودانَى وَى سودَى سَيرَى  ()سودَى 
 وى كرن. (مةدحَيتثةسنا )بدةتة تة، ب راستى وى زَيدة 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -1497  ال » َوَع  ن َج  ابٍر َرِي  َي اَّللَّ َعْن    ق  ال  قَ  ال رُو   ُل اَّللَِّ 
ُِّي  َوال تْدُع   َِ ا َعهللا  َأوالدُِكي  وال َتْدُع ا عهللا  َأْمَ اِلُِّي  ال ُت اِفُق ا ِمَن اَّللَِّ و اعة َتدُع ا َعهللا  أَنْ ُف

َتجيَب َلُِّي  َْ َأُل ِفيَها َعطاءا  فَي  رواه مَهللاي. « َُُ
طوى: نفرينان ل سو نةكةن  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ جابرى 

ََ سو ذى نةكةن، نةكو بكةظنة د  و نفرينان ل زارؤكَيت سو ذى نةكةن و نفرينان ل ما
 َيتة قةبويلكرن.هيَى سودَى دوعا تَيدا قةبويل دكةى و نفرينا هةوة ب وى دةميدا 

َّ    هللاِّ   -1498  ْي    ِ  وَو    هللاَّي قَ    اَل  عُ َعهللاَ وع    ن َأيب ُهُر    رَة ري    ي اَّللَّ عن    ُ  َأنَّ َرو     َل اَّللَِّ 
  رواه مَهللاي.« َأقْ َرُب ما َُُِّ ُن الَعْبُد ِمن ربِِّ  َوُهَ  َواِجٌد  فََأْكِثُروا الدصَعاَء »

 ىجهةَى ثةرت   طةوى:  ()طوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى    ()ذ ئةبى هورةيرة 
جدةيَيدا، ظَيؤةا طةلةةك   ود سة تَيدا ئةو  ة دةمئةو هةمييان بةندة تَيدا نَيزيكى سودَى 

 .دوعايان تَيدا بكةن
َََحدُِكي ما َْ ُْعجْل   -1499  تَجاُب  َْ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قَاَل  ُُ َوَعْنُ  َأنَّ َرُو ل اَّللَِّ 

َتجْب ِل  َْ   متفٌق عهللاي .«. ُُق ُل َقد َدع ُو َريبِّ  َفهللاي ُ
ئَيةك ذ  بةردةوام سودَى دَى دوعايا  طوى: ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 

ذ و  ،كرنذ سودايَى سو  مس دوعا :قةبويل كةى هندى ئةو لةزَى نةكةى، بَيذيت هةوة
 .كرننة قةبويل مس

َْ    هللِاٍي    ُِ ْ » وا ِرَواَُ    ٍة  َْ    َتَجاُب ِلهللاَعْب    ِد َم    ا َْ ُ    دُع ِنٍُث  َأْو َقِطيع    ِة رَِح    ٍي  م    ا َْ ُُ ال ُ    َزاُل 
تْعِجْل  َْ َُ ُق  ُل  قَ ْد دَع ْ ُو  َوقَ ْد َدَع ْ ُو فَ هللاَ ي َأَر » ْوِتْعَجاُل   قَ اَل  ِقيَل  اي رُو َل اَّللَِّ َما اال« َُ

ُر ِعْند ذلك  وَُدَُع الدصَعاَء  َِ َتْح َْ َتِجيُب ِل  فَ َي َْ َُ .» 
موسلميدا: بةردةوام سودَى دوعايا بةندةيى قةبويل دكةى هندى  ظةطَيرةكاو د 

 و هندى ئةو لةزَى نةكةى، طوتنَى يا ا مرؤظانيَى نةكةى،ينبِر َى يانطونةه دوعا ب ئةو
كرن، و مس  و مس دوعا كرن، َيذيت: مس دوعالةزكرن ضاواية؟ طوى: بسودَى َى ثَيغةمبةر

 هَيليت. دَى دوعاياندَى وةستيت و  ظَيؤا ل وى دةمى نةديت بو مس هاتنة قةبويلكرن،
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َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  َأيص َوَعْن َأيب ُأماَمَة َريَي اَّللَّ َعْنُ  قَ اَل  ِقي َل ِلرَ  -1500 ُو  ِل اَّللَِّ 
ِِ  ِر  َوُدبُ   َر الصَّ  هللَاَ اِو اِِّْتُ   نِو » ال  دصَعاِء َأْع  ُن  قَ  اَل   رواه الرتم  ذي وق  اَل  « ج  ْ َر الهللاَّْي  ِل ار

  0حدٌُ  حَنٌ 
كيذ دوعا : ()طوى: طوتنة ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى ئومامةى 

 0شةظَيدا و ث تى نظَيذَيت فةرز دسيكا دومياهياضَيرت دهَيتة قةبويلكرن؟ ئينا طوى: د 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -1501  َوَع  ْن ُعبَ  اَدَة بْ  ِن الصَّ  اِمِ  رِي  ي اَّللَّ عْن  ُ  َأنَّ رُو   َل اَّللَِّ 
هللِاٌي َُْدُع  اَّللَّ َتعاَل » قَاَل   َْ ِِ ُم ََْر َص  ِء َما َعهللا  ا ََّرر عْنُ  ِم َن ال َها  َأْو  ِبَدْعَ ٍة ِإالَّ آاَتُه اَّللَّ ِإايَّ

 «.اَّللَّ َأْكثَ رُ » ِإذاا ُنِِّْثُر. قَاَل   فَ َقاَل رَُجٌل ِمَن الَقْ ِم « ِمثْ هللَاَها. ما َْ ُْدُع ِنُْث  َأْو َقِطيَعِة رِحٍي 
 طةوى:  ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()و ذ عوبادةيَى كةورَى سةامتى   

ايَى مةزن دوعايا وى بو قةةبويل  سود يَى بكةى ودوعال سةر ئةردى  ةكموسلماننينة 
 َى يانطونةه دوعا ب هندى ئةو ،دةتة ثاشنةيان ثَى نةسوشييةكا وةكى وَى ذَى  نةكةى،

ثا ئةم دَى طةلةك دوعايان كةيس؟  ذ يَيت حازر طوى: ا مرؤظانيَى نةكةى زةالمةكىينبِر
 .طوى: سودَى دَى ثرت دةتة هةوة ()ئينا ثَيغةمبةرى 

َّ  ِحيٌح  َوَرواُه اْل  اِكُي ِم  ْن ِرواُ   ِة َأيب و  عِيٍد َوزَاد ِفي  ِ   رواه الرتم  ذي وق  ال َح  ِدٌُ  َحَ  ٌن 
ََْجِر ِمثْ هللَاها »   «.َأْو َُدَِّر لُ  ِمَن ا

سَيرَى هندى دَى  يانئةبى سةعيديدا زَيدة هاتية:  ظةطَيرا حاكميدا ذ رَيكا و د 
 .هَيليت بو رؤذا قيامةتَيوَى بو 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َك  ان  -1502  ُهم  ا َأنَّ رُو   َل اَّللَّ  وَع  ِن ابْ  ِن َعبَّ  اٍس ري  ي اَّللَّ عن ْ

الَّ اَّللَّ َربص الَع ْرِي العِظ يِي  ال ِإلَ  َ  ِإالَّ ال ِإلَ   ِإالَّ اَّللَّ العِظ يُي اْلهللِا يُي  ال ِإل   إِ » ُُق  ُل ِعْن د الِّ ْرِب  
ََْرِ  وَربص العرِي الِّرمِي    متفٌق عهللاي .« اَّللَّ َربص الََم اِو  وربص ا

 () سودَى طوى: ثَيغةمبةرَى رازى بيتذ ئينب عةبباسى، سودَى ذ هةردوويان 
َى مةزن و اينينس سوددورستى و هةذى راست و د نةسوشيَيدا دطوى: ضو ثةرستييَيت 
دورستى و هةذى نينس سودانَى عةرشَى راست و نةرم و حةليم نةبيت، ضو ثةرستييَيت 

دورسةتى و هةةذى نيةنس سةودانَى ئةةمسانان و      راسةت و  مةزن نةبيت، ضو ثةرستييَيت 
 سودانَى ئةردى و سودانَى عةرشَى ثريؤز نةبيت.

 
 
 
 
 
 



   رياض الصاحلني

 
577 

  باب كرامات األولياء وفضلهم -253
 كةرامةتَي  مرؤظَي  ِ ديَ   نبةت َ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ  ع تعاَل قال 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

نة ترس  ،ئاطةهدار بس، مرؤظَيت سودَي .(64_62)ُ نه چڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ل سةةر   ]، و نة ب سةةم دكةةظس   [كو سودَى وان ب بةر ئيزايَى بَيخيت  ]بو وان هةية 

بةةاوةرى  [ذ دل  ]ئةةةوَيت  [مرؤظَيةةت سةةودَى  ] .[هَي نةةا دنيةةايَى و ت ةةتَى ذ وان ضةةويى
د ذيانةةا دنيةةايَى و  يةةا سةةودَى كةةريس. يثارَيزكار [ثاشةةى راسةةت و دورسةةت   ]ئينةةايني، و 

ل مزطينييةا دنيةايَى ئةةوة يةا ملياكةةى ددةنةَى دطةة        ]ئاسرةتَيدا مزطينى بو وان هةية 
روحكَي انَي، يان ذى سةونا ضاكة يا ئةو دبيةنس، يةان ذى يةا ب وانظةة دئَيتةة ديةنت، و       

، و قةى ضو طوهوِريس بو ثةميانا سودَى نينة، و ئةظةية [مزطينييا ئاسرةتَى بةحةشتة 
ٱ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   چ ق ال تع اَل  سةرفةرازييا مةزن.

بهةذينةةة،  ظةةةسو نةةكب دارقةسةةثَى قةةورمَى و   .(26_25)م  رمي  چ  ٻ  ٻ  ٻ
و دا بزانيةت سةودَى كةةرةما دطةةل      ]س يَيتةِر و طةه تى دَى ب سةر تةدا وةر بَيترتة

َيخست و جوك ذَى دضو، و قورمَى ئسظك بنب كانييا ئاظَى ل دةظ دةرَى كرى و سةمَيت و
ذَى  برتةةة ،ذيانا وَى و ئةةةو ب سةةو يةةا الواز ة، و ب هةةئينةةا بةةةرىدارا ه ةةك شةةينكر و 

ب وى  ]ظةةسو، و ضةاظَيت تةة بة       [وَى ئةاظَى   ] خبةو و  [بان تةوان ر ]. ظَيؤا [وةراندن
ََ تةة ثةَى سةوش ببيةت.      ،طةةش بةنب   رؤن و [بضويكى كو عيسةاية    وق ال تع اَل   و بة  د

ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبمب   ىب  يب  جت  حت  ختمت  ىت  چ

ضةند زةكةةريا ضةوباية دةظ د    .(37من ارُ ة )آل عمران چيت  جث  مث  ىث  يث     حج  
جهَى ثةرستنا وَيدا، فَيقى و سوارن ل دةظ دديةت، و دطةوى: مةريةةمَي، ئةظةة بةو تةة ذ       

بَى هةذمار  ، و سودَى يَى بظَيت[بو مس دئَيت  ]كيظة دئَيت؟  طوى: ئةظة ذ نك سودَى 
ٻ  ٻ  ٱ  ٻ  ٻ  چ  وق ال تع اَل   كةرةم و سَيران دطةل دكةى و ددةتةَي. 

پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

)الِّه                                چٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ           ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ 
، دوير [تان وذ ب ]دثةرَيسس شوينا سودَى سو ذ وان و يَيت ئةو و طاظا هةوة   (17_16
شكةفيَت، سةودايَى هةةوة دَى    [نة هةِر ]سو بطةهيننة ظَيؤا ثاش،  ادَى و سو ذ ستئَيخ

دلوظانييا سو ل سةر هةوة فرةه كةى، و كار و بةارَى هةويس تَيةدا و ت ةتَى     بةروبةياظَى 
يت. و تو ئَيخدَى بو هةوة ب ساناهى  ،ذ سوارن و ظةسوارنَي ،هويس مفايى ذَى وةردطرن

تريؤذكَيت وَى رَيكا سو ل سةر رةسَى راستَى يَى شةكةفتَى  رؤذ دهةلَيت  دةمَيبينى َى د
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د  ت و ئةةو بوريوان دو ذ  ،ىدةوان نال ضةثَيظة ملَى ئاظا دبيت ذ  دةمَيو دطوهَيزيت، 
رؤذَى ل وان نةةةددا  ،هةةةالتنَى و نةةة ئاظةةابوونيَ  نةةة و ئةةانكو ] بةةوون شةةكةفتَيظةنيظةةا 

  .[د نيظا وَيدا بوون  بوو، و ئةوذى دةرَى شكةفتَى يَى ظةكرى هةرضةندة 
ّْ حاب  -1503 ُهم ا أنَّ أ ُِق ري ي اَّللَّ عن ْ وعْن أيب ُُمَمٍَّد َعْبِد الرَّْ ن بِن أيب بِّر الصِّ دِِّ

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي قَ اَل م رَّةا  و اا فُ َق َراَء وأنَّ الن ُّ  َِ م ْن ك اَن ِعْن َدُه َطع اُم اثنَ نِي  » الصصفَِّة ك انُ ا ُأ
ََ اِدٍس  فَ هللْايْذَهْب بِثَال   وَمْن َكانَ  أْو َكم ا قَ اَل  وأنَّ أَن « ِعْندُه طعاُم أْربَ َعٍة  فَ هللْايَ ْذَهْب ِبَ اِمٍه وِب

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ِبَعش  َرٍة  َوأنَّ أَن َبِّْ  ٍر تَ َعشَّ     َبِّْ  ٍر ري  ي اَّللَّ َعْن  ُ  ج  اَء بَثالثَ  ٍة  َواْنطهللاَ  َق الن  ُّ 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  ُثصَّ لَبِ  َ  َح  َّتَّ ّ  هللاَّ  الِعَش  اَء  ُثَّ رََج  َن  َفَج  اَء بَ ْع  َد م  ا َمَب    م  ن  ِعْن  د الن  ُّ 

 .  الهللاَّيِل َما شاَء اَّللَّ
َََك َعْن أْيياِفَك   قَاَل  أَو ما َعشَّيِتهْي   قَاَلْ   أبْ ا َحَّتَّ ََتِيَء َوقْد  قَاَلْ  اْمَرأَتُُ   ما حب

 َِ ثَ  ُر  فج دََّع َوَو بَّ َوقَ اَل  ُكهللاُ  ا ال َهِني  اا  عَرُي ا َعهللَاْيِهي قَال  فَ َذَهْبُ  أ   فَاِتب ْأُو  فَ َق اَل  اَي ُغن ْ
َه  ا ح  َّتَّ  َِ  ق  ال  وامُي اَّللَِّ م  ا ُكنَّ  ا أَنِْ  ُذ م  ْن ُلْقم  ٍة إالَّ رن ِم  ْن َأْو  َفهللِاَها أْكثَ   ُر ِمن ْ  واَّللَّ ال َأْطعُم  ُ  أبَ  داا

َّاَرْو أكثَ َر ِمَّا َكاَنْ  قَ بْ  َ  بِن ِفَراٍس َشِبُع ا  و ِْ َها أبُ  بٍِّْر فَ َقال ال ْمَرأَتِِ   اَي ُأ َل ذلَك  فَ َنَظَر إلَي ْ
َه ا أبُ   بِّْ ٍر  َها قَ ْبَل َذلَك بَِثالِث مرَّاٍو  فََأَكل ِمن ْ َما َهذا   قَاَلْ   ال َوقُ رِِّة َعيِن ِي ارَن َأكثَ ُر ِمن ْ

َ  ا َك  اَن ذل  َك ِم  َن الشَّ  يطَاِن  َُع  ِن َّ  هللاِّ  عُ  َوقَ ال  إَّنَّ ََيينَ  ُ   ُثَّ َأَك  َل ِمنَه  ا ٍلقم  ةا  ُثَّ َ هللََاَه  ا إَل الن  ُّ 
َبَح  ِعْنَدُه. وكاَن بَ ْينَنا وبَ نْيَ َق ٍم عْهٌد  َفَمَب  اََجُل  فَ تَ َفرَّقَنا اثِن عَشَر رَُجالا  ّْ  َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي فََأ

ٌس  اَّللَّ أْعهللَاي َكيْ  َِ ُهي ُأ َها َأْعَُع َن. َمَن ُكلِّ رَُجٍل ِمن ْ  َمَن ُكلِّ رَُجٍل فََأَكهللُا ا ِمن ْ
وا رواَُة  َفَحهللَاَ  أبُ  َبٍِّْر ال َُْطعُم    َفَحهللَاَف ِ  اِ رَأُة ال َتْطِعَم    َفَحهللاَ َ  البِّ يُ  أِو      

ََْي   َياُر أن ال َُطَعَم      أْو ُطَعُم    ه َح   َّتَّ َُطَعم      فَ َق   اَل أبُ     َبِّْ   ٍر  ه   ِذِه ِم   َن الشَّ   ْيطَ  اِن  فَ   َدعا ا
َه ا  فَ َق ال  ايَ  ِْ َ   نلطَّعاِم فََأَكَل َوَأَكهللُا ا  َفَجَعهللُا ا ال َُ ْرفَ ُع َن ُلْقَمةا إالَّ ربَ ْ  ِم ْن َأْو َفهللِاَها َأْكثَ  َر ِمن ْ ُأ

َه ا قَ ْب َل أْن أَنُْك َل  فَ َأَكهللُا ا ََْكثَ  ُر ِمن ْ   وبَ َع َ   َ ا َبِن ِفَراس  ما َهذا   َفقاَلْ   َوقُ رَِّة َعْيِن إ َا ارَن 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي فذََكَر أَنَّ  َأَكَل ِمنَها.  إَل النُّ 

َّ هللاِّ     وا رواٍُة  إنَّ أَن َبِّْ ٍر قَ اَل ِلَعْب ِد ال رَّْ َِن  ُدونَ َك َأْي ياَفَك  فَ إِنِِّ ُمْنطهللَِا ٌق إَل الن ُّ 
أِج يَء  فَ اْنطهللََاَق عْب ُد ال رََّ ن  فَ َأاَتهي مبَ ا ِعْن دُه. فَ َق ال  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  فَافْ رُْ  ِمْن ِق راُهي قَ ْب َل أْن 

َُْن َربص َمنزِلََنا   قال  اطعم ا  قَاُل ا  َما َ ُْن آبِكهللِاني حََّت جَيَِيء رُب َمْنزِلَنا  قَال   اْطَعُم ا  فَقاُل ا  أ
ْ َتْطَعُم  ا لَنَ  هللاَق نَيَّ ِمْن  ُ   فَ أَبَ ْ ا  فَ َعَرفْ ُ  أنَّ   جَيِ د َعهللاَ يَّ  فَ هللَامَّ ا ج  اَء اقْ بَ هللاُ  ا َعنَّ ا ِق َراُكي  فإنَّ   إْن َج اَء وَْ

ََ َِّ ص ُث ق ال  اي عب د ال ر ن.  رَبوُه  فق اَل اَي َعْب َد ال رََّ ِن َف ِْ تَ َنحَّْيُ  َعْنُ   َفقاَل  ماّ نعتي   ف َأ
َمُن ّ ِت  ََْمُ  َعهللَاْيَك إن ُكْنَ  تََ ِا ِجْ َ   َفَخَرجُ   فَ ُقهللْا ُ   و ْل فَِّ   فَ َقاَل  اي ُغنثَ ُر َأْق

َِ ر  هللاَ َة  َفق اَل ار َ ا انْ َتَظْرُْ  ِن َواَّللَّ ال َأطَعُم   الهللاَّي ْ َِ بِ ِ . فَ َق اَل  إَّنَّ َّ دَ   أاَت ون  َأْيَياِفَك  فَ َق اُل ا  
اُكي   َهاِو َطَعاَمَك  َفجاَء ِبِ   َواَّللَِّ ال َنطَعُم  َحَّتَّ َتطعم   فَ َقاَل  َوُْ هللَاُِّي َماَلُِّْي ال تَ ْقبَ هللُا َن عنَّا ِقرَ 

ِي اَّللَِّ  اَوَل ِمَن الشَّيطَاِن فََأَكَل َوَأَكهللُا ا. متفٌق عهللاي . َْ  فَ َ َيَن ََُده  فَ َقاَل  ِب
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َثر » ق ل    بغني معجمٍة مبم مٍة  ُث ن  ٍن و اِكنٍة  ُثَّ اٍء مثهللاث ٍة وه    الغَ ُّص اْلَاٍه ُل  « ُغن ْ
ه     بَِّ   ر اْل   يِي  أْي  « جِي   ُد عهللا   يَّ » َش   َتم  َواْلَ   ْدع  الَقط   ن. ق ل      أي « فج   دَّع » وق ل      
 َُ ْغَبُب.

و ذ ئةبى موحةممةد عةبةدولرةمحانَى كةورَى ئةةبى بةةكرَى سةةدديق سةودَى ذ       
مرؤظَيت هةذار بوون، و ثَيغةمبةرى  كهةردوويان رازى بيت طوى: سةلكَى سوففَى هندة

()  جارةكَى طوى: هةركةسَى سوارنا دوويا هةبيت ب  يَى سَييَى دطةل سو ببةى، و
و ئةبو  ،يَى سوارنا ضاران هةبيت ب  يَى ثَينؤَى و شةشَى ببةى، يان ذى هةروةكى طوتى

دةه دطةل سو برن، و ئةبى  ()سَى دطةل سو ئينان و ثَيغةمبةرى  ()بةكرى 
ما هةتا نظَيذا عةي ا كرى، ل وَيَر ثاشى ، ارسو ()بةكرى شية ل دةس ثَيغةمبةرى 

 ثاشى زظِرى، ث تى كا ضةند سودَى ظياى ذ شةظَى ضوى.
طةوى:   ؟طوى: ما تة شية نةةداييَ  ؟طريؤكرى سوض تو ذ مَيظانَيت  :ذنا وى طوتَي

دانان، )عةبدولرةمحانى( طوى: ئةةز ضةوم    بهَيتةقةبويل نةكرن هةتا تو بهَيى، بو وان 
و دوعا دفس يان  و)ذ ترسَيت بابَى سودا(. )ئةبو بةكرى( طوى: ساوَيلك ،مس سو ظةشارى

ََ كر )ئةظ ئاسفتنة ئةبو بةكرى طوتنة كورَى  :طوتنَى ، و ئاسفنتطوه يان لَية بِرينَى 
مَيظاناندا كربيت لةوا سوارنا سةو نةسوارينةة( و    د راستا سةمسارىترسا هندَى ذ سو 

سودَى ئةز قةى ناسوم، طوى: ب سودَى مة ثارى طوى: خبون هةوة عافيةى نة بيت ب 
زَيدة نةببا، هةتا تَير بوويس، و ثرت  )ئامانَى سارنَى( ثرت ذَى ب بنَى وَيظة ئةطةرنةرادكر 

سوي كا بةنى فرياس، ئةظة  :ذ بةرَى لَيهاتى، ئةبو بةكرى بةرَى سو دايَى و طوتة ذنا سو
سويند بةس ئةوة يا ضاظ ثَى سوش  ب ،طوى: ضو نينة ئةو نةبيت يا ئةز دبَيذم ؟ضيية

ببيت، و ئةو ظَى طاظَى سَى جار ثرتترة ذ بةرى نوكة، ئةبو بةكرى، ذَى سوار و طوى: ئةو 
وما  ()سويند ذ شةيتانى بوو، ثاشى ثارييةك ذَى سوار، ثاشى برة دةس ثَيغةمبةرى 

هيكا سو، كةسان ثةميانةك هةبوو، طةه تة دوميا كمة و هندة ل دةس وى، و دناظبةرا
ئةم دازدة زةالم ذَيكظةبوويس، دطةل هةر زةالمةكَى ذ وان مرؤظ هةبوون، سودَى دزانيت 

 .كا هةر زةالمةكَى ضةند دطةل بوون، هةميان ذَى سوارن
ئةبو بةكرى سويند سوار نةسوى، و ذنا وى سويند سوار ئةو  :ظةطَيرةكَيداو د 

ذى نةسوى، و مَيظانى يان مَيظانان ذى سويند سوارن نةسون هةتا ئةو نةسوى، ئةةبو  
ا وى سويندسوارن( ذ شةيتانيية، طازى سوارنَى كر و سوار، و مةرةمبةكرى طوى: ئةظة )

ظة زَيدة نةةببا،  َى  ئامانَى سارنَيثرت ذَى ب بن ئةطةروان ذى سوارن، وان ثارى نةرادكر 
ب  ،طوى: ضو نينة ئةو نةبيت يا ئةةز دبَيةذم   ؟طوى: سوي كا بةنى فرياس، ئةظة ضيية

ثرتترة ذ بةرى ئةم خبويس،  َى سويند بةس ئةوة يا ضاظ ثَى سوش ببيت، و ئةو ظَى طاظ
 .هنارى و طوى: ذَى سوار ()هةميان سوار و بو ثَيغةمبةرى ذى 

ئةز دَى  ،ئةو مَيظانَيت تة :ئةبو بةكرى، طوتة عةبدولرةمحانى :ظةطَيرةكَيداو د  
مَيظاندارييا وان بدَى بةرى ئةز بهَيم، عةبدولرةمحان ضو  ()ضمة دةس ثَيغةمبةرى 
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طوى: خبون،  ؟مة الض ل دةس هةية بو وان ئينا، و طوى: خبون، طوتس: كا سودانَى ماو كا 
مة نةهَيت، طوى: مَيظانييا سو ذ مة قةبويلكةن، ال نَى مائةم ناسويس هةتا سودا :طوتس
)دطةل هندَى ذى( قةبويل  ،َيت دَى ت ةك نةسوش ذَى بيننيهو ئةو بوةنةكةن  ئةطةر
، ظَيؤا دةمَى هاتى مس سو ذَى دا ثاش، طوى: هةوة تورةبيتمس زانى دَى ذ مس  ،نةكرن
كةر، ثاشةى طةوى: يةا      دةنةط مةس سةو بةَى     عةبةدولرةمحان بو طوى، ئينةا طةوى: يةا     ضكر؟

ئةةز تةة ددةمةة سةويندَى      وعةبدولرةمحان مس سو بَى دةنط كر، ئينا طوى: يةا سةاويلك  
تة طول مس ببيت و نةهَيى، ئةز دةركةفتم مس طوى: ثسيارا مَيظانَيت سةو بكةة،    ئةطةر
ََ مة ن ،راست دبَيذيت :طوتس هةةوة   ةسوار هةتا تو نةهَيى( طوى: ئانكوبو مة ئينا )بة
ب سودَى ئةم ذى  :ب سودَى ئةز ئةظ شةظة ناسوم، يَيت دى طوتس ،ل هيظيا مس طرىسو 

بوضى هويس مَيظانيا سو ذ  وةى بو هةوة ناسويس هةتا تو نةسوى، )ئةبو بةكرى( طوى:
ب ناظَى كا بينة زادَى سو، سوارن ئينا دةستَى سو درَيذكرَى و طوى:  ؟مة قةبويل ناكةن

 .سوارى ذ شةيتانى بوو، و سوار و وان ذى سوارن جارا ئَيكَى مس سويندسودَى 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -1504  » وعْن أيب ُهَرُْ  َرة ري ي اَّللَّ َعْن ُ  قَ اَل  ق ال َرُو  ُل اَّللَِّ 

ٌس ُمدَّث َن  فإن َُُك ا ُأمَّ يت َأَح ٌد  فإنَّ ُ  ُعَم ُر  َِ َُمِي  هللَاُِّْي ِمَن ا البخ اري   رواه« َلَقْد َكان ِفيما قَ ب ْ
ثُ َن » ورواه مَهللاي من رواُِة عائشَة  وا ِرواُِتهما قاَل ابُن َوْهٍب     َأي  ُمهللاَهُم ن.« ُمدَّ

طوى: ب راستى د  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 
دة ددةن هب راستييَى بو شا ن ئيلهام هةبوون )ئةون يَيت دلملةتَيت بةرى هةوةدا سودا

 ذ ئوممةتا مس ئَيك هةبيت ئةو عومةرة. ئةطةرو هزرا ئةو دكةن راست دةردكةظيت( 
ُهَم ا. قَ اَل  َش َِّا أْه ُل الُِّ فَ ِة َو ْعداا  َُ ْع ِِن   وعْن َج اِبر ب ن -1505 عُ َرَة  ري ي اَّللَّ َعن ْ

اَّللَّ َعْن  ُ   َفعَزلَ    َواْو  تَ ْعَمَل َعهللاَ  ْيِهْي ابْ  ِن أيب َوقَّ  اٍا  ري  ي اَّللَّ َعْن  ُ   إَل ُعَم  َر ب  ِن اْلَطَّ  اِب  ري  ي 
َِ  ُن َُُص  هللاِّي  فَْأرَو  َل إلَْي  ِ   فَ َق  اَل  ايَأن إْو  حاَ   إنَّ ه  ُؤالِء  عمَّ  اراا  َفَش  َِّْ ا َح  َّتَّ ذَك  ُروا أَنَّ  ُ  ال ُْحْ

َِ واَّللَِّ فَإِنِِّ ُكْنُ   ُن ُتَصهللاِّي. فَ َقاَل  أمَّا َأ َِ َّهللاِّ  عُ ُْزُعُم َن أنََّك ال حُتْ َّالَة َرُو ِل اَّللَّ  َّهللاِّي ِ ْي  ُأ
َرُنْيِ  قال   ِْ َُ ِِ ص ا ا َُولَيَ نَيِ  َوُأ َّالَة الِعَشاِء فََأرُْكُد ا ا َّهللاِّي  َها ُأ رُِم َعن ْ ِْ َذِلَك َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ال َأ

َأُل َعْنُ  َأْهَل الُِّ َفِة  فَ هللاَ ْي َُ دَْع الَظنص بَك اَي أَن إْوحاَ   وَأروَل َمَعُ  رَُجالا َأْو رَجاالا إََل الُِّ  َْ  َفِة َُ
ُهْي  ُُ َق الُ  ِجداا لَِبِن َعْبٍه  فَ َقاَم رَُجٌل ِمن ْ َْ َل َم َِ ِجداا إالَّ َوَأَل َعْنُ   َوُُ ثْ ُن َن َمْعُروفاا  َحَّتَّ َد َْ  لَ ُ  َم

ُي ُأوامُة بُن قَ َتاَدَة  َُُِّ َّ أن َوْعَدَة  فَ َقاَل  َأَما إْذ َنَشدْ  َِ ََِّرِِّة وال َُ ْق رُي ِنل َِ تَ َنا فَإنَّ َوْعداا كاَن ال ُ
ََّ   َِّة  َوال ُْع  ِدُل ا الَقِب  يَِّة  قَ  اَل و  ْعٌد  َأَم  ا َواَّللَِّ َْدُع  َ نَّ بِ  َثالٍث  الهللاَُّه  يَّ إْن َك  اَن عْب  دَك ه  ذ ا  ِنل

ْق  َرُه  َوَعرِِّْي  ُ  لهللاِف  ََتِ  وََك  اَن بَ ْع  َد ذل  َك إذا ُو  ِ َل َك  اِذنا  قَ  ام ِرَ،ءا  وُعَْع  ةا  فََأِط  ْل ُعُم  َرُه  َوَأِط  ْل ف َ 
َّابْتِن َدْع ُة وْعٍد. ٌْ َكِبرٌي َمْفُت ن  أ  َُ ُق ُل  َشْي

قَاَل َعْبُد اِهللِاِك بُن ُعمرْيٍ الرَّاِوي عْن َجابِر بِن َعَُرَة فَأَِ رَأَُْ تُ ُ  بَ ْع َد قَ ْد َو َقخ َحاِجبَ اُه َعهللا   
ُِ لهللاج اِري ا الطصرِ  فَيْغِمُزُهنَّ. متفٌق عهللايِ .عْينْيِ  ِمَن الِِّ    رَبِ  َوإنَُّ  لَيَ تَ َعرَّ

طوى: سةلكَى كوفة  رازى بيت ذ هةردوويانو ذ جابرَى كورَى سةمورةى، سودَى 
ل سةةعدَى كةورَى ئةةبى وةققاسةى      ()طازندة ل دةس عومةرَى كةورَى سةةتتابى   
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()  كرن، عومةرى سةعد ئَيخست و عةمار ل سةر وان كرة سةركار، طازندة كرن
يةا ئةةبا ئيسةحاق، ئةةظَيت هةةنَى       :و طوتس باش نظَيذَى ناكةى، فرَيكرة دويفرا و طةوتيَ 

دبَيذن تو نوزانى نظَيذَى بكةى، طةوى: هنديكةة ئةةزم ئةةز ب سةودَى كةمةة مةس نظَيةذا         
ئةز ذَى كَيم ناكةم، ئةز نظَيذا عةي ا   تةكىب وان دا كرن ت ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

ز سةظك  َيت دوويَى ئةركاعةتَيت ئَيكَى ئةز درَيذ دكةم و هةردوو ركاعةتدكةم هةردوو 
م المةةك يةان ضةةند زة   الب تة هةى يا ئةبا ئيسحاق، و زة دكةم، طوى: ئةظ هزرة مة يا

طةفت نةهَي ن و مزض ،سةلكَى كوفة بكةنسةعدى ذ ثسيارا دا كو دطةل هنارتنة كوفة، 
هةةميان مةةدحَيت وى دكةرن و ب باشةى بةحسةَى وى دكةرن، هةةتا         ثسيار ذَى نةكرى، 

َى ئوسةامةيَى كةورَى   مةةك ذ وان رابةوو، دطةوتن   الهاتية مزطةفتةكَى يا بةنى عةةبس، زة 
، طوى: مادةم تة ذ مة سوازى ئةةم بةاسظني، ب   ة بوودَى وى ئةبو سةعناسناظقةتادةى، 

لةشكةرى ناضيت و ب دادثةروةرى دانَى بةالظ ناكةى، و دادثةروةريَى راستى ئةو دطةل 
مكرنَيدا ناكةى، ئينا سةعدى طوى: هندى ئةزم ب سودَى ئةز دَى سَى دوعايان ود حوك
ئةظ بةنةدةيَى تةة يةَى درةويةس بيةت و بةو روميةةتى و نةاظَى سةو          ئةطةر يا سودَى  :كةم

بكةة، و ث ةتى   ال رَيذكةة و بةةرهنطارى بةة   تو ذييَى وى درَيذكة و هةذاريا وى د ،راببيت
و دوعةا سةةعدى ل    فتنةضوييةدهاتباكرن دطوى: ثريةمَيرةكَى  ثسيار ذَى ئةطةرهنطى 

 .مس قةبويل بوو
مس ئةو  :عةبدوملةلكَى كورَى عومةيرَى ظةطَير ذ جابرَى كورَى سةمورةى دبَيذيت

ئةو بةرهنطارى جاريان  ديت ث تى برهَيت وى كةفتينة د ضاظَيت ويدا ذ دانعومرييَى و
 دبوو و دةستَيت سو دئَيخستنة د ناظ دةستَيت واندا؟

ٍَ بْ  ِن عْم  رو بْ  ِن نُ َفْي  ِل  ري  ي اَّللَّ َعْن  ُ   -1506  وع  ْن ُع  ْرَوَة ب  ن ال  زصبرْي أنَّ و  ِعيَد ب  َن زَُْ  ِد
َِ ذَ  َّمْتُ  أْرَوى بِْنُ  أْوٍس إَل َمْرَواَن ْبِن اْلََِّي  َوادََّع ْ  أنَّ ُ  َأ ا َش ْي اا ِم ْن أْرِي َها  فَ َق اَل َو ِعيٌد   َِ

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي   قَ اَل  َم اذا  ُذ ِمْن أْرِيها َشْي اا بْعَد الذي ِعْعُ  ِمْن َرُو ِل اَّللَّ  ُِ َِ ُكْنُ  آ أ
 َّ ْعُ  َرُو َل اَّللَِّ  َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   قَاَل  عَِ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ُُق  ُل  ِعْعَ  ِمْن َرُو ِل اَّللَّ 

َقُ  إَل وْبِن أرينَي »  ِِ ظهللُْاماا  ُط ِِّ َذ ِشرْباا ِمَن اَْر َِ   «َمْن َأ
فَ َق  اَل لَ  ُ  م  ْرَواٌن  ال أْو  أَُلَك بَ يِِّنَ  ةا بْع  د ه  ذا  فَ َق  ال و  عيٌد  الهللاَُّه  يَّ إْن كانَ  ْ  كاذبِ  ةا  فَ  َأْعِي  

ْْش ي ا أْرِي َها إذ  َنم ا ِه ي  بصرَها  َواقْ تُ هللْاَه ا ا أْرِي َها  قَ اَل  َفَم ا ماتَ ْ  َح َّتَّ َذَه َب َبَص ُرَها  وبي ْ
  فٌق عهللاي .َوقَ َعْ  ا ُحْفرٍة َفَماتْ . مت

و ذ عوروةيَى كورَى زوبةيرى، طةوى: سةةعيدَى كةورَى زةيةدى كةورَى عةةمرويَى       
دةس مةروانَى كورَى ل ََ كر  (شكياىسكاال )ئةروا كضا ئةوسى  ()كورَى نوفةيلى 

حةكةمى و طوى: وى ت تةك ذ عةردَى وَى يَى راكرى، سةعيدى طوى: ئةز دَى عةةردَى  
طوى: و تةة ض ذ ثَيغةمبةةرَى    ()وَى راكةم ث تى مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بووى 

ََ بوويةةة؟ طةةوى: مةةس طةةول ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى بةةوو     ()سةةودَى  دطةةوى:  ()طةةو
بهوسةةتةكا ئةةةردى ذ  ئةةانكوراكةةةى ) ب سةةتةم ئةةةردةكىكَى هةركةسةةَى تةمةةةى بهوسةةتة
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يان دَى  ئانكونةحةقى زةبكةى( سودَى دَى حةفت تةسَيت ئةردى ئَيخيتة ستويَى وى )
يةان سةودَى دَى    ،هَيتةكرن هنةدى وى ئةةردى هةةتا حةةفت تةةسان بهةةلطريت      ان فةرم

يان ذى  ،يَى وىستويَى وى درَيذكةى و وةكى توكَى حةفت تةسَيت ئةردى ئَيخيتة ستو
طونةهَى دَى ئَيخيتة ستويَى وى و دَى ب ستويَى ويظة مينيت هةروةكى توك ب ستويظة 

 .دمينيت(
ئينةا سةةعيدى    ،ئةز ثسيارا ضو بةلطةيان ث تى ظَى ذ تة ناكةم :مةروانى طوتَي 
و د نةاظ ئةةردَى وَيةدا وَى     ،يا درةويس بيت، ضاظَيت وَى كورة بكة ئةطةريا سودَى  :طوى

كَى ل ناس ئةردَى ناظبةينةبكوذة، طوى: ئةو ذن نةمرى هةتا ضاظَيت وَى كورة بوويس، و 
 .سو دضو كةفتة د كوركةكَيدا تَيدا مرى

وا رواُ ٍة َِ  هللِاٍي ع ْن ُُممَّ  ِد ب  ن زَُْ د ب  ن عب د اَّللَّ ب  ن ُعَم  ر مبَْعنَ اُه وأَنَّ  ُ  رآَه ا َعْمي  اَء تَ هللْا  َتِمُه 
َّ  َمْتُ  ِفيَه  ا  َف َقع  ْ  اْلُ   ا َِ اِر ال  يت  َّ  ابَ ْتِن دْع  َ ُة و  عايٍد  َوَأ َّ  ا م  رَّْو َعهللا    بِْ   ٍر ا ال  دَّ ُدَر تَ ُق   ُل  أ

 ِفيها  وَكاَنْ  قَ رْبَها. 
يَى كةورَى   عةبةدول  كورَىموسلميدا ذ موحةممةدَى كورَى زةيدى  ظةطَيرةكاو د 

ديةوارانرا دضةو و دطةوى     بعومةرى هةر ب ظَى رامةانَى و وى ديتبةوو يةا كةورة بةوو و      
 هةظِركى ئةو سانيَي ضو  ويظةسانيَى ددوعايا سةعيدى ئةز هنطافتم و ئةو ل سةر بريا 

 بوو طوِرَى وَي.)ئةو بري( كرى كةفتة تَيدا و  تَيظة
َّا َحَب َرْو ُأُح ٌد َدع اِن أيب ِم َن  َوَعْن َجاِبِر بِن عْبِد اَّللَِّ ريي -1507  ُهما قَال   اَّللَّ َعن ْ

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َوإِنِِّ  ّْحاِب النُّ  ال  الهللاَّْيِل فَ َقال  َما ُأرَاِن إالَّ َمْقُت ال ا أوَّل َمْن ُُ ْقَتُل ِمْن أ
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  وإنَّ عهللاَ  يَّ َدُْن  اا فَ  اْقِض  أَتْ   ُرُك بْع  ِدي أع  زَّ َعهللاَ  يَّ ِمْن  َك غَ  رْيِ نَ ْف  ِه رُو   ِل اَّللَِّ 

ْ َتِط  ْب  َْ َِ  َر ا قَ   رْبِِه  ُثَّ  ّْ  َبْحَنا  َفَِّ  اَن أوَّل قَِتي  ٍل  وَدفَ ْن  ُ  َمع  ُ  آ َِ  رْياا  فَأ َ اتِ  َك  َِ واْو  تَ ْ ِا وَِ
َر  فَاْوَتْخَرجت  بْعَد ِوتَِّة أْشُهٍر  فَإذا  َِ ُه  َكيَ ْ ِم َوَيْعُتُ  َغرْي ُأُذنِِ   َفَجَعهللاُتُ  ا نفَي أْن أتْ رُكُ  من آ

  قَ رْبٍ َعهللا  ٍحَدٍة. رواه البخاري.
طوى: دةمَى بووية  رازى بيتيى سودَى ذ هةردوويان  و ذ جابرَى كورَى عةبدول

كوشةتيبم  يةَي   دَيبيةنم  د، ب شةظ بابَى مس طازى مس كةر و طةوى: ئةةز    َيئوحودشةرَي 
و ب راستى ئةز كةسَى ثاش  ()دطةل يَى ئَيكَى دهَيتة كوشنت ذ هةظالَيت ثَيغةمبةرى 
نةبيت و ب راستى دةينَى  ()سو ناهَيلم ذ تة عةزيز و سوشظيرت ثَيغةمبةرَى سودَى 

ل سةر مس دةينَى مس بدة و تة ئةمانةى سوي كَيت سو: ل مة بوو سثَيدة ئةو كوشتييَى 
ََ مس سو نةطرى ئةز وى دطةل ئَيكَى و  ،ئَيكَى بوو ئَيكَى دى مة دطةل ظةشارى، ثاشى د

َيخست، مة ديت وةكى وَى رؤذَيية يا مة كرية د ئدى بهَيلم، ث تى شةش هةيظان مس دةر
 .طوِريدا طوهَى وى نةبيت، مس كرة د طوِرةكَى ب تنَيدا

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َوَع  ْن أنَ  ٍه ري  ي اَّللَّ َعْن  ُ  أنَّ رَُجهللاَ  نْيِ ِم  ْن أ -1508 ّْ  حاِب الن  ُّ 
ِِْص  َباَحنِي ب نْيَ أُ  دُِهما   هللاَ ٍة ُمْظهللِاَم َة وَمعُهَم  ا ِمثْ ُل ا َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو  هللاَّي ا لَي ْ َرج ا ِم ْن ِعْن  ِد الن ُّ  َِ
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ِم ْن ط ُرٍ   وا بْعِب ها رواه البخاري  فَ هللَامَّا افتَ َرقَا  ّاَر َمَن كلِّ واِحٍد ِمنهما َواِحٌد َحَّت أَت  أْههللَاُ .
ُهما.لرَُّجهللَانْيِ ُأوْيُد بُن ُحبريٍ أنَّ ا    وعبَّاُد بُن ِبْشٍر ريي اَّللَّ َعن ْ

ل شةظةكا تارى ذ دةس  ()دوو هةظالَيت ثَيغةمبةرى  ()و ذ ئةنةسى 
دةركةفنت، وةكى دوو الهَيتا ل بةر سينطَى وان دطةل بوون، ظَيؤا دةمَى ذَيكظةبوويس هةر 

بوسةارى ب ضةةند رَيكةان ظةطَيِرايةة، و د     . سةو  الئَيك دطةل بةوو هةةتا هاتيةة مةا     ئَيكَى
وزةيرى بوو و عوبةادَى كةورَى بي ةرى    م ئوسةيدَى كورَى حالهندةكاندا ئةو هةردوو زة

 رازى بيت.سودَى ذ هةردوويان 
َّ  هللاِّ   -1509  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي وع  ْن أيب ُهَرُْ  رَة  ري  ي اَّللَّ َعْن  ُ   قَ  ال  بَع  َ  َرُو   ُل اَّللِِّ 

َي بَن اِبٍ  اَنصاريَّ  ريي اَّللَّ عْنُ   فَانطهللََاُق ا ح َّتَّ إذا   ِّ َعَشَرَة رْهٍخ َعْيناا َورَّةا  وأمََّر عهللاْيِهي َعا
ٍُْل ُُق اُل ُِ ْي  بنُ  ا ِْليَ اَن  فَ نَ َف ُرو  فاَن ومََِّّة  ذُِكُروا ْلَِيِِّ مْن ُه َذ َْ ا ِ ْي بَقُر ب كانُ ا نَِْداِة  بنْيَ ُع

ٌي َؤأّحابُُ   ْلَأوا إَل َمْ ِيٍن  فَأحاَط  ُي  ِّ مْن ِمائِِة رُجٍل رَاٍم فَاقْ َتصص ا آَاَرُهْي  فَ هللَامَّا أَحهَّ ِ ْي عا
ِِيثاَ  أْن ال نَ ْقُتل ِم ْنُِّي أح داا  فَ َق اَل عا ّ ي الَقْ ُم  فَ َقاُل ا اْنزل ا  فََأْعُط ا وُِْدُُِّْي ولُِّي الَعْهُد وا

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو  رِبْ َعنَّا نَِبيََّك  ِْ َِ فال أَْنِزُل َعهللَا  ِذمِة َكافٍر. الهللاهيَّ أ هللاَّي بن اب   أُها الق ُم  َأمَّا َأ
بْيٌب  وزَُْ  ُِ ُهْي  ِِيثاِ   ِمن ْ ماا  ونَ َزل إلَْيِهْي َثالثَُة نَ َفٍر عهللا  العهِد وا ِّ ُد ب ُن َفرَمْ ُهْي ِنلن َّْبِل فَ َقتَ هللُا ا َعا
يِِّهْي  فَربُط ُهْي ِ ا  قَ ال الرَّج ُل الثَّ  َِ ُهْي أْطهللَاُق ا أْواَتر ِق ُر  فَ هللَامَّا اْوَتْمَُِّن ا ِمن ْ َِ ثِِنة ورَُجٌل آ الِ ُ   الدَّ

ه   ذا أوَُّل الغَ   ْدِر واَّللَِّ ال أّ   حُبِّْي إنَّ ِل     ؤالِء ُأْو    ةا  ُُُر   ُد الَقْتهللا      َفج   رصوُه وع   اْل ه  فَ   أيب أْن 
ثِنَ ِة  ح َّت َنُع ُا ا مبَِّّ َة بَ ْع د َوْقع ِة ب دٍر  فَابتَ اَع َُصْ  ْ ِد ب ِن الدَّ حبَ ُهْي  فَ َقتَ هللُا ُه  واْنطهللََاُق  ا ِبُبَ ْي ٍب  َوُز

َبي  ُب ُه  َ  قَ تَ  ل اْلَ  اِرَث َُ   ْ َم بَ  ْدٍر   ُِ بَ ْيب  اا  وك  اَن  ُِ بَ نُ    اْل  اِرِث اب  ِن ع  اِمِر ب  ن نْ فَ  ِل ب  ِن َعْب  ِد َمنَ  اٍر 
بْيبٌ  ُِ تِحدص  فهللَاِبَ   َْ ِعْندُهي أِورياا َحَّت أْعَُع ا عهللا  قَ ْتهللِاِ   فَاْوَتعاَر ِمْن بْعِض بَناِو اْلاِرِث ُم َو  َُ

ََ  ُ  َعهللا    َفخ  ِذِه َواُِ َو    بِي  ده   ُْْهللِا  َ  ا فََأَعارَتْ  ُ   فَ  َدرََد بُ   َِنص َِ  ا َوِه  ي َغاِفهللا  ٌة َح  َّت َأاَتُه  فَ َ َجْدتُ    
ُُْ  فَ َفزِعْ  فَ ْزَعةا َعَرفَ هَ  بَ ْيٌب  فَ َقال  أَُتْشنْيَ أن أقْ تُ هللَاُ  ما ُكْنُ  َْفعل ذلَك  قَاَلْ   َواَّللَِّ ما رأ ُِ ا 

بيٍب  ف اَّللَِّ َلَقْد َوجْدتُُ  ُْ ماا أَيُكُل ِقْطفاا ِمْن ِعنٍب ا ُِدِه  وإنَُّ  ُِ َثٌق ِنْلدُدِ  ُِ رْياا ِمْن  َِ  َوما أِورياا 
َِرُج ا ِبِ  ِمَن اْلَ رِم لِيْقتُ هللاُ  ُه ا اْلِ لِّ  مَبََِّّة ِمْن اََرٍة  وَكَ  َبيباا  فَ هللَامَّا  ُِ اَنْ  تُق ُل  إنَُّ  َلرزٌ  َرزَقُ  اَّللَّ 

ُب ا أنَّ م ايب  ََ هللاي ركعتَ نْيِ  فتَ رَُك ُه  َفركَن رَْكَعتَ نْيِ  فقاَل  واَّللَِّ َلْ ال أْن حَت بيُب  دُع ِن أُّ ُِ قَال ُِي 
ُهي أحداا. وقال جزٌَع َلزِْدُو  الهللاَّ   ُهيَّ أْحِصهْي عدداا  واقْ ُتهللاهْي َبَدداا  وال تُ ْبِق ِمن ْ

هللِاماا     َْ ُ  ُأنِل حنَي ُأْقتُل ُم َْ  عهللا  أيِّ جْنٍب َكاَن َّللَِّ مْصرِعي     فهللَا
 ُُ َباِرْك َعهللَا  أْوّ اِل ش هللِْاٍ  ُِمَزَِّع       وذِلَك ا َذاِو اإللَ ِ  وإْن ُ ش   َْأ    

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وك  اَن   ِْ  رَب ُع  ِن الن  ُّ  َْ  هللِاٍي قُتِ  َل ّ  رْباا الصَّ  الَة وأ بْي  ٌب ُه    َو  نَّ ِلُِّ  لِّ ُم ُِ
ثُ ا أنَُّ  قُِتل  ي بن ابٍ  حنَي ُحدِِّ ِّ ٌس ِمْن ُقرٍُْش إَل عا َِ يُب ا ِربُهْي وبَعَ   ِّ َحابُ  ُْ َم ُأ ّْ وَوهللاَّي. أ

ِّ  ٍي ِمثْ  َل الظصهللاَّ  ِة ِم  َن  أْن ُُ ْؤتَ   ا بَش  يٍء ِمْن  ُ  ُُ ْع  رُر. وَك  انَ  قتَ  ل رَُج  الا ِم  ْن ُعَظم  ائِِهْي  فَبع  َ  اَّللَّ ِلَعا
ْبِر  َفَحَمْتُ  ِمْن ُرُوهللِاِهْي  فَ هللَاْي ُْقِدُروا أْن َُ ْقَطُع ا ِمنُ  َشْي اا. رواه البخاري.  الدَّ
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بْ ُر  النَّْح   ُل.  « اقْ    تُ هللْاُهْي بِ   َدداا » وقَ ْ لُ   ُ   ق لُ   ُ   اَِ   ْدَاُة  َمْ ِي   ٌن  َوالظصهللاَّ   ُة  الَ   حاب  وال   دَّ
ٍة بَِّ ر الب اِء  وه   النِص يب  ومعن اه اقْ تُ هللْاُه  ْي  ِبَِِّر الباِء وفتحَها  فمن كَ ر  ق ال ه   ع ٍن بِ دَّ
ُهْي نصيٌب  ومن فَ َتح  قَاَل  َمْعَناُه  ُمتَ َفرِِِّقنَي ا الَقْت ِل واِح داا بَ ْع َد  َمةا ِلِّلِّ واِحٍد ِمن ْ َِ َق ِحَصصاا ُمن ْ

  اِحد ِمَن الت ِّْبِدُِد.وَ 
م بو سةح الدةه زة ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 

و سوييان د سريةكَيدا هنارتس و عامسَى كةورَى سةابتَى ئةنسةارى دانةا سةةر سةةرَى وان       
()  مابةينا عةسةفان و مةكةهَي، بةحسَى وان ل دةركةفنت هةتا هاتينة هوداتَى

مَيةةت الهوزةيلييةةان هاتةةةكرن، دبَيةةذنَى بةةةنى لةةةحيان نَيزيكةةى سةةةد زةبةو ث ةةكةكَى ذ  
دويةا شةويس ثَيةت وانةرا ضةون، ظَيؤةا دةمةَى عاسةم و         ل تريهاظَيذ دويظِرا دةركةفنت و 

 :، و وان دؤرمانةدؤرَيت وان طةرتس، طةوتس   سو ثَى حةسيايس سو دانة ئةردةكي هةظالَيت
ثةميان بو هةوة بس ئةةم كةسةَى ذ هةةوة    و  سوزوةرنة سوارَى و دةستَيت سو داهَيلس و 

نةكوذيس، عامسى طوى: طةَ مرؤظةان هنديكةة ئةةزم ئةةز ل سةةر بةةستَى ضةو طةاوران         
 تةري هةاظيتنىَ   ()ناهَيمة سوارَي. يا سودَى بةحسَى مةة بطةهينةة ثَيغةمبةةرَى سةو     

سوبةةيب و  ذوان و ثةةميانا وان هاتنةة سةوارَي،     عاسم كوشت، و سَى كةس ل سةر سةوز 
سةر زالبوويس و شياينَى بةندكَيت ل ظَيؤا دةمَى  ،مةكَى دىاليدَى كورَى ديسينةى و زةزة

مَى سَييَى طوى: ئةظة سةرَى غةدرَيية ب سةودَى  الكظانَيت سو ظةكرن و ثَى طرَيدان، زة
ا وى كوشتينة، سراندن مةرةمئةز دطةل هةوة ناهَيم و ئةظة بو مس جهَى ضاظلَيكرنَينة 

و سوبةيب و زةيد  ،ََ بكةن، قةبويل نةكر دطةل وان بضيت ئينا كوشنتو ظيان ضارةكَى 
برن هةتا هةردوو ل مةكةهَى فرؤتني ث تى شةِرَى بةدرَي، كورَيت حارسَى كورَى عامرَى 

ََ كورَى عةبدى مةنافى سوبةيب كرى و سوبةيبى  ل شةِرَى بةدرَى حارس كورَى نةوفة
هةتا ل سةر كوشتنا وى كومبوويس، سوبةيبى  ، سوبةيب ئَيخسري ما ل دةس وانكوشتبوو

ميَيت لةشَى سو برتاشيت، بضويكةكَى  كدةظمووسةك ذ كضةكا حارسى وةرطرى دا هندة
هةةو ديةةت يةةَى  سةةةر لةةةثكا ضةةو هةةةتا هاتيةةة دةس سوبةةةيبى،ل وَى يةةَى هةةاى ذ سةةو نةةة 

ا ترسةيا ترسةيانةكا وةسة    ،روين تيية ل سةر ضوكا وى و دةظمووس يةَى د دةسةتَى ويةدا   
ئةز نة ئةةوم يةَى وةبكةةى، وَى     ؟تو دترسى ئةز بكوذم :سوبةيب ثَى حةسيا، ئينا طوى

طوى: ئةز ب سودَى كةم ضو ئَيخسري ذ سوبةيبى باشرت مس نةديتينة، ئةز ب سودَيكةم 
مةس ديةت ذ ئوي ةيَيت تةةرى دسةوى، و دةسةتَيت وى يَيةةت طرَيةداى بةوون و فَيقيةةةك ل        

ئةو رزقةك بوو سودَى ب رزقَى سوبةيبى كربةوو،  مةكةهَى نةبوو، و دطوى: ب راستى 
 ،دةرظةةةى مةكةةةهَى دا بكةةوذنذ َيخسةةتى بريةةة ئظَيؤةةا دةمةةَى ذ ختويبَيةةت مةكةةةهَى دةر
كرن، و طوى:  ركاعةىدوو  ،هَي ن ،ان بكةمركاعةتسوبةيبى طوى مس بهَيلس دا ئةز دوو 

يا سودَى  :رَيذكةم(هةوة هزر نةكربا ئةز دترسم دا ثرت كةم )يان دا د ئةطةرب سودَى 
و طوى: مس سةم  هةذمارا وان هةميان بزانة و ئَيك ئَيكة بكوذة و كةسَى ذ وان نةهَيلة.

بيت مرنا مس بو سودَى و هةنينة دةمَى ئةز موسلمان دهَيمة كوشنت ل سةر هةر اليَى 
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بظَيةةت دَى بةرةكةةةتَى ئَيخيتةةة ئةنةةدامَيت لةشةةَى    ئةطةةةرئةةةو د رازيبوونةةا سودَيةةدا و  
رتى و سوبةيبى بو هةر موسلمانةكَى طرَيدايى دهَيتة كوشنت سونةتا نظَيذكرنَى ةكثذَي

رؤذا ئةو ب سةرَى وان هاتى بةحسَى وان بو هةظالَيت  ()و ثَيغةمبةرى  ،دةرَيخست
مرؤظ ذ قورةي ييان هنارتنة عامسَى كورَى سابتى دةمةَى بةو وان    كسو كربوو. و هندة

مةك الَيتة نياسني، و عامسى زةههاتية طوتس يَى هاتية كوشنت دا ت تةكَى ذَى بينس ثَى ب
بو عامسى هنارتس  َى مَي َيت هنطظينى وةكى عةورةكىذ كةنكةنَيت وان كوشتبوو، سود

 .نذ قاسدَيت وان ثاراست، نةشيان ضو ذَيظةكة
وا الباب أحادٌُ  َكِثريٌَة ِّحيَحُة وبق  ا م اِيعها ِمْن هذا الِّتاب ِمنها حدُُ        

ٍِ  وح  دُُ  أّ  َحاِب الغ  ار ال  ذُن  َه  ا َح  دُُ  ُج  َرُ ََّ  اِحَر وِمن ْ الغُ  الم ال  ذي ك  اَن أيِت الرَّاِه  َب وال
َّ اتا  َن  ََّحاب ُق ُل  اْوِق حِدُق ة ف الٍن  َأْطبَقْ  عهللَاْيهُي الصَّْخرُة  وحدُُ  الرَُّجِل الذي عَِ ا ال

  وغرُي ذلك والدَّالِئُل ا الباب كثريٌة َمْشُه رٌة  وِنَّللَِّ الت َّْ ِفيُق.
و د ظى بابةتيدا طةلةك حةديسَيت دورست يَيت هةيس د جهَيت سةودا بةوريس ذ   

حةديسا الوى ئةوَى دهاتة دةس عيبادةتكةةرى و سةَيربةندى و ذ وان    :ظَى كتَيبَى ذ وان
حةديسان جورةجيى و حةديسا سودانَيت شكةفتَى ئةوَيت كةظرى دةرطةه ل وان طرتى و 

ََ بووى دطوى: بيستانَى بَيظانى ئاظةدة، و  الحةديسا وى زة مى يَى دةنطةك ل ئةوران طو
 .سةركةفنت ب سودَييةذبلى ظان و بةلطة طةلةكس و د ئاشكرانة، و 

ُهم  ا ق  ال  م  ا ِعْع  ُ  ُعم  َر ري  ي اَّللَّ عْن  ُ  َُ ُق   ُل  -1510 وَع  ن ابْ  ِن ُعم  ر ري  ي اَّللَّ عن ْ
 ِلَشيٍء قخص  إِنِِّ َظُنَُّ  َكذا إال َكاَن َكَما َُُظنص  رواُه الُبَخاري.
ََ نةبوويةةة  رازى بيةةتو ذ ئةينب عومةةةرى، سةةودَى ذ هةةةردوويان   طةةوى: مةةس طةةو

وةسا  ئةطةر: ئةز هزر دكةم يَى هوساية د راستا ت تةكَيدا طوى بيت ()ى عومةر
 نةدةركةفتبيت وةكى وى هزر كرى.
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 كتاب األمور املنهي عنها
 هاتيةكرنذَى  كارَيت ثاشظةلَيدانكتَيبا  - 18

 
 باب حتريم الغيبة واألمر حبفظ اللسان -254

 كرن ب ثاراستنا ئةزمانىفةرمانبابةتىَ حةرامكرنا نةكاميىَ و 
ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ ق          ال ع تع          اَل  

 .(12)اْلجراو  من ارُةچڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  
ذ هةوة هةية بظَيت طوشتَى برايَى  نةكةن، ئةرَى ما ئَيك وو نةكامييا ئَيك و دو

كا ضاوا هةوة ئةظة نةظَيت، دظَيت وةسا هةوة  ]سو يَى مرى خبوى؟ و هةوة ئةظة نةظَيت 
ئةمرَى هةوة  ب هَي نا ت تَى ] ، و تةقوا سودَى بكةن[ د ث ت ويِرا نةظَيت نةكامييا وى ذى
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ وقال تعاَل   وةرطر و دلوظانة. ، ب راستى سودَى تةوبة[ثَى هاتييةكرن 

 .(36)االو                                               راء  چۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی  
ََ طةةوهمةةرؤظ ذ ب راسةةتى ة، ضةةنة دويةةة ل نةةةزانىتةةو ضةةو ذَى  ت ةةتَىو  سةةو  و ضةةاظ و د

تنان فو مرؤظ ضو ئاس .(18) ِّ چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  چ وقال تعاَل  . ةبةرثرس
 ملياكةتةكَى كاركرى و زَيرةظانَى دطةل، نةنظيسيت.، و [ض باش ض سراب  ]ناكةى 

اعهللا  ي أن     ُنبغ   ي لِّ   ل مِّهللا     أن ْحف   ظ لَ   ان  ع   ن عي   ن الِّ   الم إال كالم   ا ظه   رو في     
اِصهللاحة   ومَّت اوت ى الِّالم وترك  ا اِصهللاحة فالَ نة اإلمَ اك عن     َن   ق د ُنج ر الِّ الم 

  مة ال ُعدِا شُ .اِباح إَل حرام أو مِّروه وذلك كثري ا العادة والَال
بزانة ثَيدظيية ل سةر هةر بالغةكَى ئةزمانَى سو ذ هةمى ئاسفتنةان بثارَيزيةت   

ََ ئاشكرا ببيةت  ئةاسفنت و هَي نةا وَى د راسةتا     دةمةيَ و هةةر   ،ئاسفتنةك نةبيت سَير 
ضونكى دبيت ئاسفتنا  ،د ظى كراسيدا يا سونةى نةئاسفتنة ،سَيرَيدا وةكى ئَيك لَيهاتس

و ضةو بةرامبةةرى    ،حةالل بكَي يتة ئاسفتنا حةرام يان يا نةباش، و وةكى ظَى طةلةكة
 مةتيَى ناطرن. س

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي قَ اَل   -1511 ْ َرَة ريي اَّللَّ عْنُ  َعِن النُّ  َم ْن َك اَن » َوعْن أيب ُهُر
ِر فَ  ِِ رْياا  أْو لَيْصُمْ  ُُ ْؤِمُن ِنَّللَِّ َواليَ ْ ِم ار َِ   متفٌق عهللاي .« هللايُقْل 

طوى: هةركةسَى بةاوةرى   () طوى: ثَيغةمبةرى ()و ذ ئةبى هورةيرة 
 ب سودَى و رؤذا قيامةتَى هةبيت ب  ئاسفتنا سَيرَى بَيذيت يان سو بَيدةنط كةى.

َّ  رٌُِح ا أَنَّ  ُ  َُ ْنبغ  ي أن ال ُ  َتَِّهللاَّي إالَّ إذا َك  ان َِ  رْياا  َوُه    الَّ  ذي  َوه  ذا اْلَ  دُُ   الَِّ  الُم 
  َظَهَرْو مْصهللاَحُتُ   َوَمَّت َشكَّ ا ظُُه ِر اَِْصهللَاحِة  َفال َُ َتَِّهللاَُّي.



   رياض الصاحلني

 
587 

و  ،و ئةظة حةديسةكا ئاشكراية كو دظَيت نةئاسظى ذ بلى كو ئاسفتنا سَيرَى بيت
و هةةر طاظةا طومةان ب     ،ئاشةكرا ببيةت   يا سَير و بةرذةوةندى ذَى :ئاسفتنا سَيرَى ئةوة

 ئاشكراييا سَيرَى ضَى بوو ب  نةئاسظيت.
َْ هللِاِمنَي أْفَب ُل   -1512 ُِ وَعْن أيب ُم َو   ري ي اَّللَّ َعْن ُ  قَ ال  قُ هللْا ُ  اي َرُو  َل اَّللَِّ أيص ا

انِِ  َوَُِدِه » قال   ََ هللِاُم َن ِمن ِل َْ ُِ   متفق عهللاي .«. َمْن َوهللِاَي ا
 ()سودَى  : مس طوى يا ثَيغةمبةرَىطوى ()و ذ ئةبى موسايَى ئةشعةرى 

مةى  ذ موسلمانان ضَيرتة، طوى: يَى موسلمان ذ ئةزمانَى وى و دةستَى وى يَيت ب سكي
 بس.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -1513 َم ْن َُْب َمْن » َوَعْن َوْهِل بِن وْعٍد قَال  قَاَل َرُو  ُل اَّللَِّ 
  متفٌق عهللايِ .«. بنْيَ رِْجهللَاْيِ  أْيمْن لُ  اْلَنَّة  ِل ما بنْيَ َْلْيَ ْيِ  َوَما

طةةوى:  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()و ذ سةةةهلَى كةةورَى سةةةعدى 
ثةةَى دةظ و  مةةةرةمسةةو  )  المَيةةتهةةةردووثى  ناظبةةةراب ثاراسةةتنا  هةركةسةةَى طرنتيةةَي

 ناظبةراَيتة طوتس ( و هَيتة سارن و نة سرابى ب ئةزمانى بهئةزمانة، نةحرام ب دةظى ب
 دةمَي.تَى ب بةحةش طرنتيَيهةردوو ثَيت سو بدةتة مس ئةز دَى 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َُ ُق   ُل  إنَّ  -1514 َوَع  ْن أيب ُهَرُْ   َرَة ري  ي اَّللَّ َعْن  ُ  أَنَّ  ُ  عَِ  َن الن  ُّ 
 متفٌق عهللايِ .«. ا إَل النَّاِر أبْ َعَد ِمَّا بنْيَ اِْشِرِ  واِْغِرِب اْلَعْبد لَيَ َتَِّهللاَُّي ِنلَِّهللِامِة َما َُ َتبنيَُّ فيَها َُِزلص  َ 

ٌر أْم ال.« َُ تَ بَ نيَُّ » ومع    ي ْ َِ   َُ تَ َفَُِّّر أن ََّها 
دطةوى: ب راسةتى    ()بوو  وى طول ثَيغةمبةرى ()و ذ ئةبى هورةيرة 

بةندة يَى هةى ئاسفتنةكَى دئاسظيت، و هزرا سو تَيدا ناكةى )كةا سَيةرة ئةان نةة( وى     
 دئَيخيتة د ئاطريدا دويرتر ذ ناظبةرا رؤذهةالى و رؤذئاظايَي.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   -1515  إنَّ اْلَعْب  َد لَيَ   َتَِّهللاَُّي ِنلَِّهللِام  ِة ِم  نْ » َوَعْن  ُ  ع  ن الن  ُّ 
ْن َوَخِخ اَّللَِّ ِرْيَ اِن اَّللَِّ تَ َعاَل َما ُهللاِقي َِا َنالا َُ ْرفَ ُعُ  اَّللَّ  َا َدرَجاٍو  َوإنَّ اْلعْبَد لَيَ َتِّهللاَُّي نْلَِّهللِاَمِة مِ 

  رواه البخاري.« َتعاَل ال ُُ هللْاقي َِا نالا ُِه ي  َا ا َجَهنَّي 
طوى: ب راستى بةندة يَى هةى ئاسفتنةكَى د  () و ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرى

سودَى )ضةند حةذآ دكةى( رازيبوونا سودايَى مةزندا دئاسظيت، هزرا سو تَيدا ناكةى 
يان ثَى بلندكةى، و ب راستى بةندة يةَى هةةى ئاسفتنةةكَى د نةةرازيبوونا سةودايَى      ثلة

َى دَى ثَى ئَيخيتة سود)ضةند كةرب ذَى ظةدبس( مةزندا دئاسظيت، هزرا سو تَيدا ناكةى 
 .د جةهنةمَيدا
َّ هللاِّ   -1516 وَعْن أيب َعْبِد الرَّ ِن ِبالل بِن اْلارِث اُِزِنِِّ ريي اَّللَّ َعْنُ  أنَّ َرُو َل اَّللَّ 

هللاُ َغ َم ا إنَّ الرَُّجَل ليَ َتَِّهللاَُّي نْلَِّهللِاَمِة ِمْن ِرْي  اِن اَّللَِّ َتع اَل م ا َك اَن َُظُ نص » ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قاَل   أْن تَ ب ْ
َك  اَن   بهللَاغَ  ْ  ُِّْتُ  ُب اَّللَّ  َ  ا ِرْي  َ انَُ  إَل َُ   ْ ِم ُهللْاَق  اُه  َوإنَّ الرَُّج  َل لَيَ   َتَِّهللاَُّي نلَِّهللِام  ِة ِم  ْن َو  َخِخ اَّللَّ َم  ا

هللاُ   َغ م   ا بهللَاغَ   ْ  ُِّْتُ   ُب اَّللَّ لَ   ُ   َ   ا َو   َخَطُ  إَل َُ    ْ ِم ُهللْاَق   اُه  « طَّ   ِإ اُِ  » رواُه مال   ك ا «.ُظُ   نص أن تَ ب ْ
 والرتمذي وقال  حدٌُ  حٌَن ّحيٌح.
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ََ كةةةورَى حارسةةةَى مةةةوزنى   طةةةوى:  ()و ذ ئةةةةبى عةبةةةدولرةمحان، بةةةي 
طةوى: ب راسةتى بةنةةدة يةَى هةةى ئاسفتنةةكَى د رازيبوونةةا       ()ثَيغةمبةةرَى سةودَي   

سةةودَى دَى  ،سةةودايَى مةزنةةدا دئاسظيةةت، هةةزر نةةةدكر دَى طةهيتةةة جهةةَى طةه ةةتييَ     
بةةو ثةةَى نظيسةةيت هةةةتا رؤذا دطةةةهييَت، و ب راسةةتى بةنةةدة يةةَى هةةةى   رازيبوونيةةا سةةو 

ئاسفتنةكَى د نةرازيبوونا سودايَى مةزنةدا دئاسظيةت، هةزر نةةدكر دَى طةهيتةة جهةَى       
 سودَى نةرازيبوونيا سو دَى بو ثَى نظيسيت هةتا رؤذا دطةهييَت. ،طةه تيَي

ثِن وْم  ٍر  وَع ْن ُو ْفيان ب  ِن عْب ِد اَّللَِّ ري ي اَّللَّ عْن   ُ  -1517 قَ ال  قُ هللْا ُ  اي رُو   َل اَّللَِّ َح دِِّ
َِ َذ « ُقْل ريبِّ اَّللَّ  ُثَّ اْوَتِقْي » أْعَتِصُي ِبِ  قاَل   ِْ ُر َما َُتَ اُر َعهللاَ يَّ   فََأ قُ هللْاُ   اي رُو ل اَّللَِّ ما َأ

ِ   ُثَّ قَال   َِ اِن نَ ْف ََ  رواه الرتمذي وقال  حدٌُ  حٌَن ّحيٌح.«. هذا » بهللِِا
طوى: مس طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى  ()يى  ذ سوفيانَى كورَى عةبدولو 

سودايَى مس سودَيية، ثاشى ل سةر  :بو مس ت تكَى بَيذة ئةز سو ثَيظة بطرم، طوى: بَيذة
ترسى دسةر مس  لظَى سو رابطرة و مبينة. مس طوى يا ثَيغةمبةرَى سودَى ترسا ثرت تو 

 .ئةزمانَى سو طرى، ثاشى طوى: ئةظةية ؟ضيية
ُهَما قَاَل  قَاَل رُو ُل اَّللَّ  -1518 ال »َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َوَعن ابِن ُعَمر ريي اَّللَّ عن ْ

َْ ٌة ِلهللْاَقهللْابِ    وإنَّ أبْ َعَد النَّاِس ُتِِّْثُروا الَِّالَم بَغرْيِ ِذْكِر اَّللَِّ  فَإنَّ َكثْ َرة الَِّالِم ِبَغرْيِ ِذْكِر اَّللَّ َتعاََل َق
  رواه الرتمذي.«. ِمَن اَّللَِّ الَقهللاُب الَقاوي 

طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     رازى بيةت سةودَى ذ هةةردوويان    ،و ذ ئينب عومةرى
()  ب راسةتى طةلةةك ئةاسفنت بةَى      ،طوى: طةلةك ئاسفتنَى بَى زكرَى سودَى نةكةةن

ََ سودانَى زكرَى سودَى دَ رةق دكةى، و ب راستى مرؤظَى ذ هةميان ذ سودَى دويرتر  د
 رةقة.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -1519 َرة ريي اَّللَّ َعنُ  قَاَل  قال رُو ُل اَّللَِّ  َمْن » وعْن أيب ُهُر
َل اْلنََّة  َوقَاُه اَّللَّ َشرَّ َما بنْيَ َْلْيْيِ   َِ ِمذي وقال  حدُ  حٌَن.« وَشرَّ َما بَ نْيَ رِْجهللَاْيِ  َد   َرَواه الرتِّ

طةوى: هةركةسةَى    ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 
سرابيةا دةظ و ئةةزمانا ( و ذ    ئةانكو )  المَيت سوهةردوو  ناظبةرا سودَى ئةو ذ سرابيا 

 سرابيا مابةينا هةردوو ثَيت وى ثاراست ئةو ضو بةحةشيَت.
» َوَعْن ُعْقبَة بِن عاِمٍر ريي اَّللَّ عْنُ  قَاَل  قُ هللْاُ  اي َرو ل اَّللَِّ َما النَّجاُة   قَال   -1520

ِطيَ تِ  كَ  َِ تُ  َك  وابْ  ِك عهللا     ََ  ْعَك بي ْ َِ  ْك َعهللَاْي  َك لَِ  اَنَك  َوْلَي رواه الرتم  ذي وق  اَل  ح  دٌُ  «  أْم
  حٌَن.

طوى: مس طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى رزطارى  ()و ذ عوقبَى كورَى عامرى 
ب  ئةزمانَى تة طونةهان ل سةر  ئانكوطوى: ئةزمانَى سو ل سةر سو بطرة ) ؟د ض داية
و طوهدارييا   تةوان رَيكان بطرة يَيت تة ب ماال ئانكوكةى( و ماال سو بة ) تومارتة نة

 .سودَيظة طرَى ددةن( و بو طونةها سو بكة طرى
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َّ  هللاِّ   -1521 عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي قَ  اَل  وع  ن أيب َو  عيٍد اْلُ  ْدِريِّ ري  ي اَّللَّ َعْن  ُ  ع  ن الن  ُّ 
بح اْبُن آدم  فَإنَّ اَْعَباَء ُكهللاََّها ُتَِّفُِِّر الهللاَِّاَن  تَ ُق ُل  اتِِِّق اَّللَّ فيَنا  » ّْ َا  فَإِن إذا َأ فَإَّنَّا  ُن ِبَك

 رواه الرتمذي.« اْوتَ َقْمَ  اَوتَقْمنا وإِن اْع جج  اْعَ جْجَنا 
ََان » مع     َأي َتِذلص وَُتْبُن َلُ .«  ُتَِّفُِِّر الهللاِّ

سثَيدة  ئةطةرطوى:  ()ذ ثَيغةمبةرى  ()و ذ ئةبى سةعيدَى سودرى 
تةةقوا سةودَى    :ل مرؤظى بوو هةمى ئةندامَيت وى سو بو ئةةزمانى دشةكَينس و دبَيةذن   

تو راست بووى ئةم  ئةطةرب راستى ئةم ب تةظة يَيت طرَيداينة، ظَيؤا دراستا مةدا بكة 
 تو سوار بووى ئةم سوار بوويس. ئةطةرراست بوويس و 

هللُاِن اْلَنَّة  وعْن ُمعاذ ريي اَّللَّ عنُ  قال  قُ هللْاُ   -1522  ِِ اي رُو ل اَّللَِّ أِربِن ِبَعَمٍل ُُْد
ُ َباِعُدِن عن النَّاِر   قَال   ََّ َرُه اَّللَّ تَ َع اَل عهللَاي ِ   » ُو َِ رٌي َعهللا   م ْن َُ َلقْد َو أَْلَ  ع ْن َعِظ يٍي  وإنَّ ُ  لََي

ِص البَ ْي   َ  إن تَ ْعبُ   د اَّللَّ ال ُتْش   رُك بِ   ِ  َش   ْي اا  وتُِق   يُي الصَّ   الَة  وتُ   ؤِت الزََّك   اَة   وتُص    ُم رمَب   اَن وحَتُ   
أال أُدلص   ك َعهللا    أبْ    اِب اْلَ   رْيِ   الصَّ  ْ ُم ُجنٌَّة. الصَّ   َدقٌة تْطِف   يُء » او  تطع  ِإلَْي   ِ  َو  ِبْيالا  ُثَّ قَ   ال  

  ُْي َع  ِن تتج  ال ُجنُ  ُثَّ تَ  ال  « اْلَِطي   ة كم  ا ُُْطِف  يُء اَِ  اُء النَّ  ار  ّو  الُة الرَُّج  ِل م  ْن ج  ْ ِر الهللاَّْي  ِل 
ِْ   رِبَُك بِ   َرأِس اَْم   ِر  » [. ُثَّ ق   ال   16] الَ   جدة   ُْعَمهللاُ    َن  ح   َّتَّ بهللاَ   َغ  اََِب   اِجِن  أال ُأ

رْأُس اَْمِر اإلْوالُم  وَعُم ُدُه الصَّالُة. » قهللاُ   بهللا  اي رو ل اَّللَِّ  قَاَل  « وعم ِدِه  وِذْروِة َوناِمِ  
رِبَُك ب ِِمالِك ذلَك كهللا   »  قال  ُثَّ « وذروُة وناِمِ  اْليهاد  ِْ َذ « أال ُأ . فَأَِ قُ هللْاُ   بهللا  اي رُو َل اَّللَِّ

ََ  انِِ  ق  اَل   َِ  ذون مبَ  ا نَ   َتِّهللاَُّي بِ  ِ    فَق  ال  « ُك   َّ عهللَاْي  َك ه  ذا » بهللِِا َِّ َُِؤا قُ هللْا  ُ   اي رُو   َل اَّللَِّ وإ
َِ َنِتِهْي    َثِِّهللاْتَك ُأمصَك  وَهْل َُُِّبص النَّ اَس ا النَّ ارِ  رواه الرتم ذي «. عهللا   َوُج  ِهِهي إالَّ حَص اِئُد أْل

 وقال  حِدٌُ  حٌَن ّحيٌح.
بو مس بَيذة  كارةكى ،طوى: مس طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَي ()و ذ مةعازى 

طوى: تة ثسيارا ت تةكَى مةزن كر، و  ،مس ببةتة بةحةشتَى و مس ذ ئاطرى دوير بَيخيت
تةو سةودَى    :سةاناهى كربيةت  ب ئةو يا ب ساناهيية بةو وى يةَى سةودايَى مةةزن ل سةةر      

بثةرَيسى و ضو شريك و هةظكويفان بو ضَينةكةى، نظَيذان ب رةنطَى ثَيدظى و بةردةوام 
ت، ثاشةى  تة ثَى ضَيبي ئةطةربكةى، و زةكاتَى بدةى، رةمةزانَى بطرى، و بضيية حةجَى 

)ذ ئاطرى و طونةهان( و  رؤذى ثارَيزظانيية ؟ئةز دةرطةهَيت سَيرَى ني ا تة نةدةم :طوى
سةدةقة شوينوارَيت طونةهَى ذَى دبةى هةروةكى ئاظ ئاطرى دظةمرينيت، و نظَيذا مرؤظى 

قةوى ة ) كار و كريارَيت وان دكرننيظا شةظَي. ثاشى ئةظ ئايةتة سواند هةتا طةه تية ة 
و  [و كَيم دنظس، و رادبس شةظنظَيذان دكةن ئانكو ] ت وان ناكةظنة سةر نظينانتةن تَي

ب ترس و هيظيظة دوعايان ذ سودَى دكةن، و رزقَى مة دايية وان سَير و سةدةقةيان ذَى 
كةس نوزانيت ض سةالى يَى بو وان هاتيية ظةشارتس، ضاظَيت وان ثَى رؤن بنب و  ددةن.

ثاشى طوى: ئةرَى ئةز سةةرَى   .(وان كار و كريارَيت وان دكرن، ذ بةر ب ديتنا وى شاد بنب
ََ يا ثَيغةمبةرَى سودَي،  ؟كارى و ستوينا وى و طوثيتكا وى بو تة نةبَيذم مس طوى: بة

ثاشى طةوى: يةا    ،طوى: سةرَى كارى ئيس مة و ستوينا وى نظَيذة و طوثيتكا وى جيهادة
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ََ يا ثَيغةمبةرَى سودَي. ئةزمانَى مس ط ؟ئةظة هةمى ثَيظة رادبيت بو تة نةبَيذم وى: بة
مس طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى ما دَى ل مة هَيتة طرتس  ،سو طرى و طوى: ئةظى بةسكة
ََ  لطوى: تو  ؟ل سةر ئاسفتنا ئةم دئاسظني ثَى  مةرةمدايكا سو بةرزةببى )نفرينة بة

ما تو و طوه ينة ضاوا ظَى ثسيارَى دكةى(  ثَى تورةئَيخستنا ويية مةرةمنةنفرينة بةلكى 
 سةر سةر و ضاظان دهاظَيذيتة د جةهنةمَيةدا ل ما ض سةلكى  ،هزرةكا دى دكةى نة يا مة طوتى

 .ئةو نةبيت يا ئةزمان دبَيذيت( ئانكوئةىام و دورينا ئةزمانَى وان نةبيت )
َّ    هللاِّ  -1523   عُ َعهللَاْي    ِ  وَو    هللاَّي ق    ال  وع    ْن أيب ُهَرُ    رَة ري    ي اَّللَّ عن    ُ  أنَّ رُو     ل اَّللَّ 

َِ اَك مب ا ُِّْ َرُه » قَاُل ا  اَّللَّ ورُو  ُلُ  َأْعهللاَ ُي. ق ال  « أََتْدُروَن ما الِغيبُة » ِقي ل  َأفرأُْ َ  إن  « ِذك ُرَك َأ
ي ما َأُق ُل   قَاَل   ِِ ْ ُُِّ ن ِفي ِ  م ا » كان ا أ َْ تَ ُق  ُل فَ َق ْد إْن كاَن ِفيِ  ما تُق ُل فَ َقِد اْغتَ ْبت   وإْن 

  رواه مَهللاي.«  تَُّ  
طوى: هويس دزانس  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 

طوى: تو بةحسَى برايةَى سةو ب    ،سودَى و ثَيغةمبةرَى وى دزانس :طوتس ؟نةكامى ضيية
دةس ل ئةو ت تَى ئةز دبَيذم  ئةطةرطوى: بَيذة مس  ئةو ثَى نةسوش بكةى. ئَيكىت تَى 

ئةوا تو دبَيذى ل دةس هةبيت ئةو تة نةكامييا وى كر،  ئةطةرطوى:  ؟برايَى مس هةبيت
ََ كر ئةطةرو   .ئةوا تو دبَيذى ل دةس وى نةبيت ئةو تة بَى بةستى 

ْطبِتِ   -1524 ُِ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال ا  وعْن أيب بِّْرَة ريي اَّللَّ عْنُ  أنَّ رُو ل اَّللَّ 
إنَّ ِدماءَُكي  وأْم اَلِّي وأْعراَيُِّي حراٌم َعهللاَ ْيُِّي َكُحْرم ة ُ  ِمُِّي » مب ا ا حجَِّة ال َداِع   ُْ م النَّحر

  متفٌق عهللاي .« هذا  ا شهرُِكْي هذا  ا بهللَادُِكي هذا  أال َهْل بهللاَّْغ  
د سوتبةةا رؤذا  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()و ذ ئةةةبى بةكرةتةةة 

ََ هةوة  قوربانيدا ل مينايَى ل حةجا ساتر سواستنَيدا طوى: ب راستى سوينا هةوة و ما
و نامويسا هةوة ل سةر هةوة يَيت حةرامس وةكةى حورمةةتا رؤذا هةةوة ئةةظرؤ، د ظةَى      

بةرهنطارييا هةوة بو مال و سوينا ئَيةك و   ئانكو) ،د ظى باذَيرَى هةوةدا ،هةيظا هةوةدا
هةةةمى رؤذَيةةت سةةالَيدا وةكةةى بةةةرهنطاربوونا ظةةَى رؤذَييةةة كةةو عةرةفةيةةة د ظةةى  دوو د 

و ذ هةةةيظَيت ب رَيةةز و  ةكةهةةة د ظةةَى هةيظَيةةدا كةةو هةةةيظا زيلحيؤةيةةة باذَيريةةدا كةةو م
 .( ئةرَى مس طةهاندل دةس سودَى روميةتة

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي  -1525 َْ ُبك وعْن عاِئشة رِي ي اَّللَّ عْنه ا قَالَ ْ   قُ هللْا ُ  لهللان ُّ  ِ  وَو هللاَّي ح
لَقْد قُ هللْاِ  َكهللِامةا ل  ُمزج ِّ مباِء البْحر » ِمْن ِّفيَّة كذا وَكَذا قَال بْعُض الرصواِة  تْعِن َقِصريٌة  فقال  

ِا فق  ال  « ََِزجْت      ِا وإنَّ ِل ك  ذا وََك  َذا » قَالَ  ْ   وحَِّْي  ُ  ل    إنَ  ا « م  ا أِح  بص أِن حَِّْي  ُ  إنَْ  ا
 مذي وقال  حدٌُ  حٌَن ّحيٌح.رواه أب  داود  والرت 

الطت  َُمَاَلطة َُتَغي َُّر  َا َطْعُمُ   أْو ِرُْحُ  ِلِشدِة نتنها وقبحها  وَهذا ِمْن « مَزَجْتُ  » ومع    َِ
ُ َتع   اَل   چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  چ  أبهللا  َغ الزَّواِج  ِر ع  ِن الِغيبَ  ِة  قَ  ال اَّللَّ

  .( ٤ - ٣النجم: )
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بةسى تةية سةةفييا   ()طوى: مس طوتة ثَيغةمبةرى  ()و ذ عائي ايَى 
ئينةا طةوى: ب راسةتى تةة      ،يا كورتة ئانكوظةطَيِران طوى:  كيا هوساية و هوساية، هندة

تَيكةةةل كربةةا دا دطةةةل تَيكةةةل بيةةت و    دطةةةل ئاظةةا دةريةةايى  ئةطةةةرئاسفتنةةةك طةةوى، 
طةوى:   ()ظةكر، ئينا ثَيغةمبةةرى   ائي ايَى طوى: و مس زارى مرؤظةكىطوهوريت. ع

و هندَى ذ دنيةايَى بةو    هندة ئةطةرظةكةم، سو  س ثَى سوش نينة ئةز زارى مرؤظةكىم
 .مس بيت

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -1526 َّا ُعرَِد » َوَعْن أَنٍه ريي اَّللَّ عنُ  قاَل  قَاَل رُو ُل اَّللَِّ 
ُُّدوَرُهي  فَ ُقهللْاُ   مْن ه ؤالِء اَي ِجرْبُِ ل يب مرْرُو ِبَقْ ٍم ُِْي أْظَفاٌر  ِمن ُ اٍس َخِمُش َن  َا وُج َهُهُي َو

َ َقُع ن ا أْعراِيهْي    رواُه أب  داود.«   قَال  هؤالِء الَِّذَُن أيَُْكهللُا َن ُْلُ م النَّاِس  ُو
طوى: دةمَى ئةةز برميةة    ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةنةسى 

كةسانرا بوريم نينوكَيت وان ذ سفرى بوون سةر و ضاظ و  كبةر هندة دئةمسانان، ئةز 
طةوى: ئةظةة ئةةون     ؟مس طوى: ئةظة كينة يةا جليةل   ،سينطَيت سو ثَى ددانة بةر ثةىا

 .نةكاميا وان دكةن( و بةحسَى نامويسا وان دكةن ئانكويَيت طوشتَى سةلكى دسون )
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي قَ اَل  و  -1527 ُك لص » عن أيب ُهرُْرة ريي اَّللَّ عْنُ  أنَّ رُو ل اَّللَّ 

هللِاِي حَراٌم  َدُمُ  وِعْرُيُ  َوَماُلُ   َْ ُِ   رواُه مَهللاي.« اَُِهللِاِي َعهللا  ا
طوى: هةمى ت تَى  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 

ََ وى و سوينا وى. ،موسلمانى ل سةر موسلمانى حةرامة  نامويسا وى و ما
 

 ها،مة بردِّمر من مسع غيبة حمرَّأو باب حتريم مساع الغيبة -255
 ف ن عجز أو مل يقبل منه فارق ذلك اجمللس إن أمكنه  واإلِنكار على قائلها 

 بابةتىَ حةرامييا طوهدانا نةكاميىَ و فةرمانكرنا وى يىَ طول نةكاميةكا حةرام 
 نةشيا يان قةبويل نةكر  ئةطةرببيت نةهيَليت و خؤ ذ خودانىَ نةكاميىَ نةرازيكةت 

 بشيَت ئةطةروىَ ديوانىَ بهيَليت بال 
و دةمةَى   .(55)القصص  من ارُ ةچڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  چ قال ع تعاَل  

وقاال ت ااىل:    ث ةتا سةو ددةنةَى     ،وان طول قةسةة و طوتنَيةت سةةقةى و شكةسةتى دبيةت     
وان ل  ث ةتا  [هةمى دةمان  ]و ئةوَيت  .(3)اِؤمن  ن چڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  چ

ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  چ وق ال تع اَل   .[و سو ذَى ددةنة ثاش  ]طوتس و كريارَيت ثويض 

ََ مرؤظ ذ ب راستى  .(36ارُ ة)االوراء  م ن چىئ    ی  ی          ی  ی    طوه و ضةاظ و د
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  چ وقال ت اىل:  .ةسو بةرثرس

و هةةةر  .(68)اَنع  ام  چىئيئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   مت  
طاظةكا تة ئةو دينت ئةوَيت تِرانةيان بو سو ب ني ان و ئايةتَيت مة دكةن، روييَى سو ذ 
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هةةةتا ئةةةو نةضةةنة سةةوحبةتةكا دى، ظَيؤةةا ئةطةةةر   [و دطةةةل نةِروينةةة  ] وةرطَيةةِرةوان 
، ث ةتى  [كو دظَيت تو دطةل وان نةِروينى و ثاتكةا سةو بةدةيَى     ]شةيتانى ذ بريا تة بر 

 بريهاتنَى تو ل دةظ ستةمكاران نةِروينة.
َّهللاِّ  عُ  -1528 م ْن ردَّ » َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق اَل  وعْن أيب الدَّْرداِء ريي اَّللَّ َعْنُ  عِن النُّ 

ِِ أِيِ   ردَّ اَّللَّ عْن وْجهِ  النَّاَر ُْ َم الِقَياَمِة    رواه الرتمذي وقاَل  حدٌُ  حٌَن.« َعْن ِعْر
طةةةوى: هةركةسةةةَى   () مبةةةةرىطةةةوى: ثَيغة ()و ذ ئةةةةبى دةردائةةةى  

رؤذا قيامةةتَى  سودَى دَى  ،بةِرةظانيَى ذ برايَى سو بكةى دةمَى نةكامييا وى دهَيتةكرن
 ئاطرى ذ سةر و ضاظَيت وى دةتة ثاش.

ِل اِْشه ِر الَّ ذي تق دَّم ا  -1529  ُ عْنُ  ا حِدُِثِ  الطَُّ  َباَن بِن ماِلٍك ريي اَّللَّ وعْن ِعت ْ
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ُُص  هللاِّي َفق  ال   ُش  ِي   أُْ  َن مالِ  ُك ب  ُن » نب الرَّج  اِء قَ  اَل  ق  اَم الن  ُّ  ِْ « الدص

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   ال تُق ْل ذل َك  » فَ َقال رجل  ذلَك ُمناِفٌق ال ْحُِبص اَّللَّ ورُو َلُ   فَ َقال النُّ 
ُد بذلك وْج  اَّللَّ  وإن اَّللَّ قْد َح رََّم عهللا   النَّ اِر م ْن ق ال  ال إل    أال َتراه قد قَال  ال إلَ  إالَّ اَّللا ُُُر

َتِغي ِبذلَك وْجَ  اَّللَّ إالَّ اَّللَّ    متفٌق عهللاي .«  ُب ْ
بَِّر العني عهللا  اِشه ر  وُحِِّي يمصها  وبعدها اتء مثناٌة ِمْن ف     ُثَّ نء « وِعتباُن » 
ُشُي » م حدٌة. و  ِْ  ببي الدال وإوِّان اْلاِء وييِّ الشني اِعجمتني.« الدص

رَيةذ و ئاشةكرادا ئةةوا د    د حةديسا سو يةا د  ()و ذ عيتبانَى كورَى مالكى 
و طوى: كا مالكَى نظَيذ كررابوو  ()بابةتَى هيظيَيدا بورى طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 

زةالمةةةكَى طةةوى: ئةةةو دوو روييةةة، حةةةذ سةةودَى و ثَيغةمبةةةرَى وى  ؟كةةورَى دوس ةةومى
 وض( اَّللَُّ اَل ِإلَ َ  ِإالَّ طوى: وةنةبَيذة، ما تة نةديت طوى: ) ناكةى، ثَيغةمبةرَى سودَى 

دظَيت؟ طوى: ثَي ثةرستى يَيت راست و دورست نينس سودَى نةبيت، رازيبوونيا سودَى 
ََ ئةم، ئةز ب سودَى كةم، ئةم ظيانا وى و ئاسفتنةا   سودَى و ثَيغةمبةرَى وى دزانس، بة

طوى: ب راستى سودَى جةهنةم  نابينني بو دوو روييان نةبيت، ثَيغةمبةرَى سودَى 
( ضةو ثةرسةتى يَيةت راسةت و دورسةت      اَل ِإلَ َ  ِإالَّ اَّللَُّ حةرامكرى يَى طوى: )ل سةر وى يا 

 بظَيت.ثَي نينس سودَى نةبيت، رازيبوونيا سودَى 
ِل ا قصَِّة تْ بَِتِ  وق د و بَق  -1530  وَعْن كْعِب بِن مالٍك ريي اَّللَّ َعْنُ  ا حِدُِثِ  الطَُّ 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو هللاَّي وُه   َج  اِلٌه ا (.  21) انظ ر اْل  دُ  رق ي ت ب ةا نب ال ق ال  ق  ال الن ُّ 

فقاَل رُجٌل ِمْن َبِن وهللِاَمَة  اي رُو َل اَّللَّ حبَُ  بُ ْرداُه  « ما فعل َكْعُب بُن مالك   » الَقْ م بِتُب َك  
اَّللَِّ اي رُو   َل اَّللَِّ م  ا والنَّظَ  ُر ا ِعْطفْي  ِ . فَق  ال لَ  ُ  مع  اُذ ب  ُن جب  ٍل ري  ي اَّللَّ عْن     بِ   ه م  ا قُ هللْا  َ   و 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي. متفق عهللاي . ََِّ  رُو ُل اَّللَّ   َعهللِاْمنا عهللَاْيِ  إالَّ ِرْياا  فََ

  جانِباُه  وه  إشارٌة إَل إعجاب  بنفَِ .« ِعْطَفاُه » 
 د حةديسا وى يا درَيذدا د سةرهاتيا تةوبةيا ()و ذ كةعبَى كورَى مالكى 

ئةةو د نةاظ   طةوى:   ()ويدا و يا د بابةتَى تةوبَيةدا بةورى طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى      
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سةحاباندا يَى روين تى بوو ئينا طوى: كا كةعبَى كورَى مالكى ض كر؟ زةالمةك ذ بةنى 
سةلةمة طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَى ئاظا وى يا تةزى و بةرَيخودانا جلكان ل سةر ملَيت 

ما ب كانيا سو يا تةزى و جلكَيت سوظةة ل سةةر ملَيةت سةو      ئانكوسو نةهَي ن بهَيت )
نةهاى( ئينا مةعازَى كورَى جةبةَ طوتَي: ثيسة ئاسفنت بوو تة طوتى  ب سودَى  لةوما

بَى  كةم يا ثَيغةمبةرَى سودَي، ذ سَيرَى ثَيظةتر مة ذ كةعبى نةزانيية، ثَيغةمبةر 
 دةنط بوو
 

 الغيبةباح من باب بيان ما يُ -256
 بابةتىَ كا ض ذ نةكاميىَ دورستة

  ّ  ل إلي  إال  ا وه  وتة أوباباعهللاي أن الغيبة تباح لغِر ّحيح شرعي ال َيِّن ال
بزانة ب راستى نةكامى يا دورستة بو مةبةستةكا دورست و شةرعى يا كو مرؤظ 

 نةطةهيتَى ب وَى نةبيت، و ئةو ذى شةش ئةطةرن:
التظهللاي فيج ز لهللامظهللا م أن ُتظهللاي إَل الَهللاطان والقايي وغرياا ِمن ل   والُ ة و    اَول 

 قدرة عهللا  إنصاف  من ظاِ    فيق ل   ظهللامِن فالن بِّذا.
ََ هاتيةةكرن بةو    بو ستةملَيكرى دورستة  :طازندا ستةملَيكرنَي :يا ئَيكَي سةتةما 
و دادوةرى و غةيرى وان ذى بَيذيت، يَيت فةرماندارى هةى و شيان هةيس  دةسهةالتدارى

 بَيظانى ب ظَى ستةم ل مس كر. :مافَى وى ذ ستةمكارى وةرطرن، بَيذيت
االو  تعانة عهللا    تغي  ري اِنِّ  ر ورد العاّ  ي إَل الص   اب   فيق   ل ِ  ن ُرج    قدرت      الث  اِن 

ِّ  ن مقص  ده التّ  ل إَل إزال ة  عهللا  إزالة اِنِّر   فالن ُعمل كذا فازجره عن    و   ذلك   ُو
  اِنِّر   فإن ْ ُقصد ذلك كان حراما .

بو رَيكا  ا سرابيَى و زظِراندنا طونةهكارىهاريكارى سواسنت بو طوهوِرينيا دويَي: 
بَيظان ظى  :بَيذتة وى يَي هزر ذَي بكة ى شيان يَيت هةيس سرابيَي ب طوهرينيت ،راست

ا وى ئةو بيت بطةهيتة راكرنةا سرابةى و   مةرةمو ، ، و وةكى ظَيكارى دكةى ثاشظة ببة
 .ئنيةتا وى ئةو نةبيت حةرامة ئةطةرطونةهَى و 

االوتفتاء   فيق ل لهللامفيت   ظهللامِن أيب أو أِي أو زوجي أو فالن بِّذا فهل ل     الثال 
قي ا اْلالا من  وحتصيل حقي ودفن الظهللاي   و   ذلك فهذا جائز لهللاحاج ة    ذلك   وما طُر
ولِّن اَح ط واَفبل أن ُق ل   ما تق ل ا رجل أو شخص أو زود كان من أمره كذا   فإن   

 تعي ني   وم ن ذل ك ف التعيني ج ائز كم ا و نذكره ا ح دُ  هن د ) انظ ر ْحصل ب   الغ ِر م ن غ ري
 ( إن شاء ع تعاَل . 1532اْلدُ  رقي 

مَى مس البابَى مس يان برايَى مس يان زة :فةتوا سواسنت وةكو بَيذتة مفتىيا سيَي: 
و مس ضو رَيةك هةيةة    ؟وى ئةظ مافة هةيةيان بَيظانى ب ظى ت تى ستةم ل مس كر، ما 

و وةكةةى ظةةَى بةةو  ؟ذَى رزطةةارم و مةةافَى سةةو ذَى ضةةَيكةم، و سةةتةمَى ل سةةةر سةةو راكةةةم
ََ ياباشرت ئةوة بَيذيت يان زةالمَى  مةكى يان كةسةكىالتو بو زة :هةوجةييَى دورستة، بة
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ثةَى دقةةتيَيت بَيةى كةو      مةرةمب راستى ب ظَى  ؟بيت ئةظة كارَى وىض دبَيذى وذنةكَى 
ئزنةها بو دطةل هندَى ذى دةستني انكرن دورستة، هةروةكى ئةم  ،تة دةستني انكرنَيهب

 .(1535) :)بنَيرة حةديسا ذمارة، سودَى دَى د حةديسا هندَيدا بَيذيس
حتذُر اَِهللامني من الشر ونصيحتهي   وذل ك م ن وج  ه   منه ا ج رح اا روحني    الرابن 

م   ن ال   رواة والش   ه د   وذل   ك ج   ائز نع   اع اَِ   هللامني ب   ل واج   ب لهللاحاج   ة . ومنه   ا اِش   اورة ا 
مصاهرة إنَان أو مش اركت  أو إُداع   أو معامهللات   أو غ ري ذل ك أو ْاورت     وجي ب عهللا   اِش اور 

ذكر اَِاو  اليت في  بنية النصيحة . ومنها إذا رأى متفقها ُرتدد إَل مبتدع أن ال خفي حال  بل ُ
ار أن ُتبرر اِتفق   ب ذلك   فعهللاي   نص يحت  ببي ان حال   بش رط أن  أو فاوق أيِذ عن  العهللاي ِو
هللا به الش يطان عهللاي    ُقصد النص يحة   وه ذا ِم ا ُغهللا خ في     وق د ْحم ل اِ تِّهللاي ب ذلك اْلَ د ُو

  نصيحة فهللايتفطن لذلك . ومنها أن ُِّ ن ل  والُ ة ال ُق  م   ا عهللا   وجهه ا   ذلك وخيل إلي  أن
إما ون ال ُِّ ن ّاْلا ِا   وإما ون ُِّ ن فاوقا أو مغف ال و    ذل ك   فيج ب ذك ر ذل ك ِ ن 
هللا  ُو ِل من ُصهللاح   أو ُعهللاي ذلك من  ليعامهللا  مبقتب  حال  وال ُغرت ب     ل  عهللاي  والُة عامة ليُز

  ا أن ْحث  عهللا  االوتقامة أو َُتبدل ب  .وأن َُع  
ئاطةهداركرنا موسلمانان ذ سرابيَى و شريةتكرنا وان و ئةظة ب ضةند يا ضارَي: 

 رَيكةكان دهَيتة كرن.
ئةظة يا دورسةتة ب   ،دةس ظةطَيرَيت حةديسَى و شاهدانل ة ديارةكرنا سةلةتيا 1

 واجبة. ل دةمَي ثَيتظياتيَيئيؤماعا هةمى موسلمانان، بةلكى 
 كدارييا وى بكةةى  يا مرؤظةكَيدا يان ثةتكرن( د سزمانم َيورثسيارثَيكرن )ة 2

ويَيةت   بدانيتة دةس يان كارةكَى دطةل بكةى يةان ببيتةة جريانةَى وى،    يان ئةمانةتةكى
ذَى دهَيتة سواسنت ضو ذَى نةظةشَيريت و  (م َيورةىثسياركرن )و دظَيت يَى  وةكى ظان،

 ا نةسيحةى و شريةتَى بَيذيت.سرابيَيت وى ب ئنيةت
و زانينَى  دةس بيدعةضييةكى يان فاسقةكى فقه سوازةك ديت دضيتة ئةطةرة 3

ذَى وةردطريت و ترسيا زيان ب ظَى ضةندَى بطةهيتة فقه سوازى، ل سةر ثَيدظيية وى 
 ََ ََ ب ئنيةتا شريةتكرنَي، و ئةظَى دظَيت مرؤظَى  ََ وى بة شريةتكةى و ب ديارةكرنا حا

ويدا بَيذيت  د راستا ه يار بيت ضونكى دبيت حةسويدى و شةيتان وى ثالدةن ئاسفتنَى
 بو وى ئاشكراكةى ئنيةتا وى سَيرة ظَيؤا دظَيت ئاطةه ذ ظَى ضةندَى هةبيت. و شةيتان
حوكمةك د دةستيدا بيت و حةقَى وى حوكمى نةدةتَى و ب دورستى  ئةطةرة و 4

ئان بو وى حوكمى ب كَير نةهَيت يان يَى فاسق و طونةهكار بيت يان يَى  :ثَى نةرابيت
َيتة طوتس دا وى راكةى و هبو يَى ذَى بةرثرس ب ئةظة ثَيتظيية ،ساوَيلكة بيت و وةكى ظان

يان دا بزانيت يَى ضاواية دا ل سةر وى بنياتى سةرةدةريَى  ،ئَيكَى باش بدانيتة جهَى وى
بةربطةِريت بةرَى وى بدةتة راسةتةِرَييَى يةان   ل دطةل بكةى و ثَى نةهَيتة ساثاندن، و 

 .طوهوِرينا وى ب ئَيكَى دى
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أن ُِّ    ن ْ   اهرا بفَ   ق  أو بدعت     كاا  اهر بش   رب اْلم   ر   ومص   ادرة الن   اس    اْل  امه
وْح رم ذك ره  وأِذ اِِّه وجباُة اَم ال ظهللاما وت ِل اَم ر الباطهللاة   فيج ز ذكره مب ا جي اهر ب   

ه .  بغريه من العي ب إال أن ُِّ ن ْل ازه وبب آِر ِما ذكِر
سةرداضونا سو و بيدعا سو ئةو ئاشكرا دكةةى وةكةى وى يةَى     ئةطةريا ثَينؤَي: 

ئاشكرا عةرةقَى ظةدسوى، و ئاشةكرا سةةلكى دطريةت وبةاج و سةويكَى وةردطريةت و ب       
ََ سةلكى ذَى وةردطريت و كار و با ب  رَيت ثويض دكةى، دورستة بةحسَى وىسورتى ما

َيتةة  هَيت وى يَيت دى بَيتة كرن و حةرامة بةحسَى عةيبهوان كريارَيت ئاشكرا دكةى ب
 .طوتنيبةرى نوكة ئةظَيت مة ذ كرن ذبلى كو دورست بيت ب رَيكةكا دى 

التعُر       ف   إذا ك   ان اإلنَ   ان معروف   ا بهللاق   ب ك   اَعمش واَع   رد واَّ   ي    الَ   ادس
فهي ب ذلك   وْح رم إطالق   عهللا   جه ة الت نقص   ول   أمِّ ن  واَعم  واَح  ل وغ ريهي ج از تع ُر

ف  بغري ذلك كا ن أوَل . فهذه وتة أوباب ذكرها العهللاماء وأكثرها ْمن عهللاي   . ودالئهللاه ا م ن تعُر
 اَحادُ  الصحيحة اِشه رة   فمن ذلك  

يَى بةةرنياس و ناظةدار بيةت     مرؤظ ب ناسناظةكى ئةطةر :دانة نياسنييا شةشَي: 
ضاظكوير و سةقةى و كةِر و كورة و وير و غةيرى ظةان دورسةتة ثةَى     :وةكى ناظني انَى

ضَى ببيةت ب   ئةطةرا كَيماسيكرنَى و مةرةمَينة طوتس ب هو حةرامة ب ،َينة نياسكرنهب
َينة نياسكرن باشرتة. ئةظة شةش ئةطةرن زانايان يَيت طةوتني و بةاراثرت   هت تةكَى دى ب

 :دورست و ئاشكرانة، ذ وان وان حةديسَيتذَى زانا هةمى يَيت دطةل و بةلطةيَيت 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َعْن َعاِئَشَة ريي  -1531  َها أن رَُج الا او تْأَذن َعهللا   الن ُّ  اَّللَّ َعن ْ
َِّ بِ  البخاري ا َج اِز غيبِة أهِل الفَاِد « ائَذنُ ا لُ   ب ه أِؤ العِشريَِة » فَقاَل   متفٌق عهللاي .اْحَت

  وأهِل الرُِِِّب.
هَيتةةةة دةس دةسةةةتويرى سواسةةةت ب مةةةةكىالطةةةوى: زة ()و ذ عائي ةةةايَى 

ئينا طوى: دةستويريا وى بدةن، ئةو ثيسة مرؤظة ذ عةشريا. بوسارى  () ثَيغةمبةرى
 .ئةظة كرية بةلطة و ني ان ل سةر دورستيا نةكاميكرنا سلكَى سرابيَى و طومانلَيكريان

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -1532  َه  ا قَالَ  ْ   قَ  اَل رُو   ُل اَّللَّ  ِا » وعن ْ ِا وفُ  ال  َم  ا َأظُ  ن فُ  ال
رواه البخ   اريص. ق   ال الهللاي   ُ  ب   ُن و   ْعٍد أح   ُد ُرواِة ه   ذا اْلَ   ِدُِ   ه   َذاِن « ُعرِفَ  اِن ِم   ْن دُنن   ا َش   ْي اا 

َِ ِمَن اَُِناِفِقنَي.   الرَُّجالِن َكا
زر ناكةةم بَيظةان و بَيظةان    طوى: ئةز هة  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ،و ذ وَي

ذ دينَى مة دزانس. لةيسَى كةورَى سةةعدى طةوى: و ئةةو ئَيةك ذ ظةةطَيرَيت ظةَى         ت تةكى
 م ذ دووروييان بوون.الئةو هةردوو زة :حةديسَيية

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -1533  وع  ْن فَاِطم  َة بْن  ِ  قَ   ْيٍه ري  ي اَّللَّ َعْنه  ا قَالَ  ْ   أَتْي  ُ  الن  ُّ 
َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو   هللاَّي  وَو  هللاَّي  فقهللا      إنَّ أن اْلَْه  ِي وُمعاِوُ   َة  طب   اِن   فق  ال رو    ل اَّللَِّ  أمَّ   ا » َِ

 متفٌق عهللاي .« ُمَعاِوُُة  َفُصْعهللُا ٌك ال ماَل ل   وأمَّا أب  اْلَْهِي فال َُبُن الَعصا عْن عاتِِقِ  
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مس  () ئةز هامتة دةس ثَيغةمبةرى طوى: ()و ذ فاتيمايا كضا قةيسى 
طةوى:   ()ئينةا ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ؟ئةبو جةةهم و موعاوييةة مةس دسةوازن     :طوتَي

هنديكة موعاوييةية هةذارة ضو مال نينة، و هنديكة ئةةبو جةهمةة دارَى سةو ل سةةر     
هةمى دةمان دارَى د دةستيدا و ذنان دقوتيت يان هةر يَى ب  ئانكوستويَى سو نادانيت )

 .(وةغةرانظة و ل ماال سو ناروينيتة سوارَي
ال ََُب  ُن » وه    تفَ  ري لرواُ  ة  « وأمَّ  ا أبُ    اْلَْه  ِي فَب  رَّاُب لهللانَِِّ  اِء » وا رواُ  ٍة َِ  هللاٍي  

 وقيل  معناه  كثرُي اَوفاِر. « الَعصا َعْن عاتِِقِ  
ئةظةية  ذن قوتة. وو هنديكة ئةبو جوهةمة طةلةك يَى  :موسلميدا ظةطَيرةكاو د 
ََ رامانا هةذيرت (الَعصا َعْن عاتِِق ِ ال ََُبُن ) :ظةطَيراراظةكرنا   : طةلةك يَى ب وةغةرة. بة
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -1534  رْجنَ  ا م  ن رو   ِل اَّللِِّ  َِ ْ  د ب  ِن أْرقَ  َي ري  ي اَّللَّ عن  ُ  ق ال   وع ن ُز

وَوهللاَّي ا وَفٍر أّاب النَّاس فيِ  ِشدٌة  فقال عبُد اَّللَّ ب ُن أيب  ال تُ ْنِفُق  ا عهللا   م ْن ِعْن د رُو  ِل اَّللَّ 
َفبص ا وقال  لَِ ْن رجْعَنا إَل اِِدَُنِة  َّ هللاِّ  عُ حَّت ُن ْ لُيخرِجنَّ اَعزص ِمْنها اََذلَّ  فَأَتَ ْيُ  رو  ل اَّللَّ 

ربْتُُ  ِبذلَك  فأروَل إَل عبد اَّللَّ بن أيب فَاْجتَ َهد َيِيَنُ   ما فَ َعل  فقال ا  َكَذب ُز ٌد  ِْ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  فََأ
َِ  ي ِمَّ   َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  َف قَ  ن ا نَ ْف ٌة ح  َّت أنْ   َزل اَّللَّ تع  اَل َتْص  ِدُقي  رو  َل اَّللَّ  ا ق  ال ُه ِش  دَّ

 إذا جاَءك اَُِناِفُق ن  تْغِفَر ِي فهللَا َّْوا ُرُؤوَو ُهْي. متف ٌق َْ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  لَِي ُث دعاهي النُّ 
  عهللاي .

طوى: ئةم وةغةةرةكَى دطةةل ثَيغةمبةةرَى     ()و ذ زةيدَى كورَى ئةرقةمى 
يَى كةورَى   زةمحةى بةو سةةلكى ضةَيبوو، ئينةا عةبةدول     تَيدا دةركةفتني،  ()سودَى 

كوم َى سودَي، دا ظةِرةظس و ل دؤر ضو نةدةنة وان ئةوَيت ل دةظ ثَيغةمبةر ئوبةى طوى:
: ئةطةةر ئةةم زظِرينةظةة مةدينةةيَى و ئةةوَيت سةودان قةةدر و ماقويةل و         و طوىنةبس، 

ا مةةرةم  ]، دَى بَى قةدر و بَى دةسةتهةالتان  [ا وان ئةو ب سونة مةرةم ]دةستهةالتدار 
مس بو  ()ئةز هامتة دةس ثَيغةمبةرَى سودَى  ،دةرئَيخس [وان ثَيغةمبةر و م ةسنت 

يَى كةةورَى ئوبةةةيرا، سةةويندَيت مةةوكم سةةوارن كةةو وى   طةةوى، فرَيكةةرة دويةةا عةبةةدول 
نةسوشيةكا طران كةفتة  كر ()زةيدى درةو ل ثَيغةمبةرَى سودَى  :وةنةطوتية، طوتس

ََ مندا ذبةر ئاسفتنا وان طوتى، هةتا ئاسفتنا سودايَى مةةزن ل سةةر راسةتييا مةس      د د
طازى وان كةر دا   ()دووروى هاتنة دةس تة( ث تى هنطى ثَيغةمبةرى  ئةطةرهاتى )

ََ وانبكةى،  وانداسوازا طونةه ذَيلنَى بو   ن.ان و روييَى سو وةرطَيِراسةرَيت سو باد بة
َّ هللاِّ  عُ  -1535 وعْن عائشَة ريي اَّللَّ عنها قالْ   قال  ِهْنُد اْم رَأُة أيب ُو ْفياَن لهللان ُّ 

َِ ْذُو ِمن    وَه    َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  إنَّ أن ُوفياَن رُجٌل َشِحيُح ولَْيه ُُ ْعِطيِن ما َُِِّْفيِن ووَلِدي إالَّ ما أ
  متفٌق عهللاي .« ِك نِْعُروِر ُِِذي ما ُِِّْفيِك وَوَلدَ » ال ُْعهللَاُي   قال  

 ()طوى: هيندا ذنا ئةبى سوفيانى طوتة ثَيغةمبةرى  ()و ذ عائي ايَى 
ََ مس بكةى  ب راستى ئةبو سوفيان زةالمةكَى قةلسة و هندَى نادةتة مس تَيرا مس و عةيا
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 تَيرال دويا عةدةتى طوى: هندَى راكة  ؟ئةو نةبيت يا ئةز ذَى وةردطرم و ئةو نوزانيت
ََ تة بكةى.  تة و عةيا

 
 باب حتريم النميمة -257

 بابةتىَ حةراميا ئاخفتنظةطوهيَزييَ

ظةطوهازتنا ئاسفتنيَيةة دناظبةةرا   ئةو  وهي نقل الِّالم بني الناس عهللا  جهة اإلفَاد
 سةلكيدا ب مةرةما سرابكرنَي.

و  ئاظَيذ و عةيب دةرئَيخ يَى تان .(11)القهللا ي  چۉ  ۉ  ې   چ قال ع تع اَل  
وق ال تع اَل   . [بةو هلئَيخسةتنا فتنةة و نةسوشةييان      ]نت طةوهَيزى  فئةوَى كارَى وى ئاس

ض بةاش ض  ] تنةان ناكةةى  فو مرؤظ ضةو ئاس  .(18) ِّ چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  چ
 ، و ملياكةتةكَى كاركرى و زَيرةظانَى دطةل، نةنظيسيت.[سراب 

َّ    هللاِّ  عُ َعهللَاْي    ِ  وَو    هللاَّي وَع    ْن حَذُْ َف    َة ري    ي اَّللَّ عن    ُ  ق    اَل   -1536  ق    ال رُو     ُل اَّللَّ 
ُُِل اْلنَة َّنَّامٌ »   متفٌق عهللاي .« ال َُْد

 طوهَيزظةنت فئاس طوى: () سودَي طوى: ثَيغةمبةرَى ()ذ حوزةيفةى 
 .ناضيتة بةحةشيَت بو هلئَيخستنا فتنة و نةسوشييان()

ُهَم   ا أنَّ  -1537 َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي  م   رَّ وَع   ْن اب   ن َعب   اٍس ري   ي اَّللَّ َعن ْ َرُو    ل اَّللَِّ 
إن َُّهَم  ا ُُ َع  ذَّنن  َوَم  ا ُُ َع  ذََّنِن ا َكب  رٍي  بهللا    إنَّ  ُ  َكب  رٌي  أمَّ  ا أَح  ُدَاا  َفَِّ  اَن َيِش  ي »ِبَق  ربُِْن فق  ال  

َترِتُ ِمْن ب ِل   َْ  حدى رواايو البخاري.متفٌق عهللاي   وهذا لفظ إ«.نلنَِّميَمِة  وأمَّا ارُِر َفَِّاَن ال ُ
  أْي كبري ا َزْعِمهما وقيَل  َكِبرٌي تَ رُْكُ  َعهللَايهما.« وما ُُ َعذََّنِن ا َكبريٍ »قاَل الُعهللَاماُء  مْعَ   

طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     رازى بيةت و ذ ئينب عةبباسى، سودَى ذ هةةردوويان  
()  دويا ل ل بةر دوو قةبرانرا بورى و طوى: ب راستى ئةو يَيت دهَينة ئيزادان و

وةسا نينةة وةكةى ئةةو هةزر       ، نْةر طونةهةكا مةزن ناهَينة ئيزادانئةو ل سةهزرا وان 
و  ،هنديكة ئَيك ذ وانة ئاسفنت ظةطوهَيزى دكةر  :دكةن، ب راستى ئةو طونةه يا مةزنة

 .نةدثاراست يان ذ ضاظَيت سةلكى سو نةدثاراست هنديكة يَى ديية سو ذ ميزا سو
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   -1538  َْ  ُع ٍد ري  ي اَّللَّ عْن  ُ  أنَّ الن  ُّ  أال » وع  ن اب  ن م

 رواه مَهللاي. « أُنَ بِِّ ُِّي ما الَعْبُ    هي النَِّميمُة  الَقاَلُة بنْيَ النَّاِس 
  وإْو   ِّان البَّ   اِد اُِْعَجَم   ِة  ونِ   اِء عهللا     وزِن ال ج   ِ   بَف   ْتح الع   ني اُِْهَمهللاَ   ةِ «  الَعْب   ُ  » 
ِر الَعنْيِ و فَ ْتِح البَّاِد اُِْعَجَمِة َعهللا  َوْزِن الِعَدِة  وِهي  الِِّذُب والُبهتاُن  « الِعَبُة » وُروي   َْ ِبِّ

 ِ .وَعهللا  الرِِّواُة اَوَل  الَعْبُ  مصدٌر  ُقال  َعَبَهُ  َعْبهاا  أي  رماُه نلَعبْ 
طةةوى: ئةةةز بةةو هةةةوة  () طةةوى: ثَيغةمبةةةرى ()و ذ ئةةينب مةسةةعودى 

ئةو ئاسفنت ظةطوهَيزيية، ئاسفنت ظةطوهَيزيية د  ؟نةبَيذم كا درةو و بَى بةستى ضيية
 ناظبةرا سةلكيدا.
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  مفسدةٍ وحنوهاكَخَوفِ 
ذ ظةطوهاستنا ئاخفتنىَ و ئاخفتنا خةلكى بؤ كاربدةستان  ثاشظةليَدانبابةتىَ 

 هةوجةيى نةخوازتىَ وةكى ترسا خرابيةكىَ و وةكى ويَ ئةطةر
و ل سةةةةر  .( 2)اِائ   دة  م   ن ارُ   ةچ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئچ ق   ال ع تع   اَل  

ول الب اب االحادُ   الَ ابقة ا الب اب  درَيذييَى هاريكارَيةت ئَيةك نةةبس.    طونةه و دةست
 بوريس د بابةتَى بةرى ظيدا. ئةوَيتو د ظى بابةتيدا ئةو حةديسس  قبهللا .

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي -1539 ُع ٍد ريي اَّللَّ عنُ  قاَل  قاَل َرُو ُل اَّللَِّ  َْ ال   »وعن ابن َم
ّْحايب عْن أَحٍد َشْي اا   ُرَد ِإلْيُِّْي وأِ وهللايُي الصَّ ْدِر ُُ بَ هللاِّْغِن أحٌد من أ ِْ رواه أب   « فَإِنِِّ ُأِحبص أْن َأ

  داود والرتمذي .
طةوى: كةةس ذ    ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()و ذ ئينب مةسعودى 

هةوة ضو ت تان ل سةر ضو هةظالَيت مس نةطةهينيتة مس، ب راستى مس دظَيت ئةز دل 
 .َيمة دةس هةوةهثاقذ ب

 
  ذي الوجهنيباب ذم  -259

 دووروى (عةيبداركرنالةكةداركرنا )بابةتىَ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  قال ع تع اَل 

ئةةةو دوِروى.. سيانةةةتا  ] .(108)النَ اء چڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  
ذ سودَى ناظةشَيرن، و سودَى دطةةل   ظةدشَيرن و [ذ ترس و شةرمان  ]سو ذ مرؤظان 

ب شةظ وان رةئييَيت، سودَى ثَى نةسوش و ثةَى نةةِرازى، دطةةل ئَيةك      دةمَيبوو  واندا
 باش ئاطةهدارة. و ب راستى سودَى ب وى ت تَى ئةو دكةن دطَيِران.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   - 1540 َا ريي اَّللَّ َعْنُ  قاَل  قاَل رُو ُل اَّللَِّ  رَة » وعن أيب ُهُر
ي اَر النَّ اِس ا ََتُدوَن النَّاَس معاِدنَ  ِِ يارُُهي ا اْلاِههللايَِّة ِيارُُهي ا اإلْوالِم إذا فَ ُقُه  ا  وَت ُدوَن  ِِ   

ه  ذا الشَّ  أِن أش  دَُّهْي ل  ُ  َكراِهي  ةا  وََت  ُدوَن َش  رَّ النَّ  اِس ذا ال   ْجهنْيِ  ال  ذي أيِت ه  ؤالِء ِب ْج  ِ  َوه  ؤالِء 
  متفٌق عهللاي .« ِبَ ْجِ  

طوى: دَى سةةلكى   ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  () ئةبى هورةيرةو ذ 
س ضاوا زَير و زية نةوةكى ئةَيك  ئانكوسودان ئةسل و بنياى وةكى زَيرى وزيظى بينس )

ضقَيت وى ذى يَيت باش دَى يَى بنياتَى وى يَى باش بيت  هوسا مرؤظ ذى نة وةكى ئَيكس
دا بةاش و بذارةنةة د   بس و هةرهوسا بةروظاذى ذى( بةاش و بةذارةيَيت وان د جاهليةتَية   

و دَى بينى  ،د ئيس مَيدا شارةزا بنب و فةرمانَيت ئيس مَى بزانس ئةطةرئيس مةتييَيدا 
يَى ثرت نةظيان بو نةةزانينَى هةةبيت، و دَى بينةى سةةلكَى ذ هةةميان      ئةوة باشرتَى وان 
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دى  ييةةكى دهَيتةة دةس ظةان و ب روييةةكى    ئةوَى ب رو بيت يَى دووروى ،ئةوة سرابرت
 .دهَيتة دةس ظان
1541-  َِّ ِه عب ِد اَّللَّ ب ِن ُعْم رو ري ي اَّللَّ عْنهم ا  إ واا قَاُل ا ْلَدِِّ َِ وعْن ُممِد بن َزٍُْد أنَّ 

َرْجَنا ِم ْن ِعن ِدِهْي ق ال  ُكنا ا نُع دص ه ذا نَِفاق اا  َِ ُُِل َعهللَا  َوالِطيننا فنق ُل ُِْي ِبالِر ما نتِّهللاَُّي إَذا  َنْد
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي. رواه البخاري.َعهللا  َعْهِد   رو ِل اَّللَّ 

سةةةةلكى طوتةةةة بةةةاثريَى وى   كو ذ موحةممةةةةدَى كةةةورَى زةيةةةدى طةةةوى: هنةةةدة 
ب راستى ئةم دضينة دةس  رازى بيت:عةبدول يَى كورَى عةمروى سودَى ذ هةردوويان 

ا ئةةم دئةاسظني   ية  يا جودا ذ وَى دةسهةالتدارَيت سو ئةم وَى ئاسفتنَى دطةل دئاسظني 
ب  ()سةر دةمَى ثَيغةمبةرَى سودَى ل طوى: مة ئةظة  ،دةمَي ل دةس وان دةردكةظني

 دووروياتى ددانا.
 

  باب حتريم الكذب -260
 بابةتَى حةرامكرنا درةوَي

تةو  ت تَى و  .(36)االوراء  من ارُ ةچ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ  قال ع تعاَل  
و  .(18) ِّ چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  چ  وق  الة. ضةةدويةةة نة لضةةو ذَى نةةةزانى  

، و ملياكةتةةكَى كةاركرى و زَيرةظةانَى    [ض بةاش ض سةراب    ]مرؤظ ضو ئاسفتنان ناكةةى  
 .دطةل، نةنظيسيت

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -1542 » وعْن ابِن مَع د ريي اَّللَّ عْنُ  قال  ق اَل رُو  ُل اَّللَّ 
َا الصِّْدَ  ُْهِدي إَل الْ رِبِّ َوإنَّ ال ربِّ ُْه ِدي إَل اْلنَّ ِة  وإنَّ الرَُّج ل لَيْص ُدُ  ح َّتَّ ُُِّتَ َب ِعْن َد اَّللَِّ  إنَّ

دُِّقاا  وإنَّ اْلَِِّذَب َُ ْهِدي إَل َا ُْهِدي إَل الناِر  وإن الرج َل ليِّ ذَب َح َّت ِّ  الُفُج ِر وإنَّ الُفُج َر
 متفٌق عهللاي . « ُُِّْتَب عْنَد اَّللَِّ َكذَّانا 

 طةوى: ب راسةتى   ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئينب مةسعودى 
ى يى بةرَى مرؤظى ددةتة باشييَى )كار و كريارَيت باش و سودَى ثَى سوش( و باشراستطو

بةرَى مرؤظى ددةتة بةحةشيَت، و مرؤظ هةر دَى راستييَى بَيذيت، هةتا ل دةس سةودَى  
َيتة نظيسني و نياسني، و درةو بةرَى مرؤظى ددةتة طونةهَي، )سواركةفتنَى ذ ده استطور

كةةى،   رَيكا راست(، و طونةه بةرَى مرؤظى ددةتة جةهنةةمَي، و مةرؤظ هةةر دَى درةوىَ   
 َيتة نظيسني و نياسني.هةتا درةويس ل دةس سودَى ده

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   -1543  ُهم ا  أنَّ الن ُّ  وعن عبِد اَّللَِّ بِن َعْمرو بِن العاا ري ي اَّللَّ عن ْ
ُهنَّ  َكان   ْ »وَو  هللاَّي ق  ال   ْص  هللَاٌة ِم  ن ْ َِ ِفي  ِ   َأْرب  ٌن م  ْن ُك  نَّ ِفي  ِ   ك  ان ُمناِفق  اا ِاِلص  اا  وم  ْن َكان  ْ  في  ِ  

َِاّ َي  َِ اَن  َوإذا ح دََّث َك َذَب  وإذا عاَه َد غَ َدَر  وإذا  ِ َن  ْصهللاٌة ِمْن نِفاٍ  ح َّتَّ َُ دَعَها  إذا اؤُْ َِ
  متفٌق عهللاي .« فَجَر 
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طةوى:   رازى بيت ذ هةردوويانذ عةبدول يَى كورَى عةمرَى كورَى عاسى سودَى 
ل دةس  ئةةانكوضةةار ت ةةنت هةركةسةةَى ئةةةو تَيةةدابس ) طةةوى:  ()ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى 

هةبس(، ئةةو دوورويةةكَى متامةة و هةركةسةَى ث ةكةك ذ وان تَيةدابيت، ئةةوى ث ةكةكا         
 ئةطةةر  باوةرى ثةَى هاتةة ئينةان سيانةةى كةر،      ئةطةرتَيدا هةتا بهَيليت:  يادووروياتيَى 

 ضو سةرداضو.هةظِرك د ئةطةرثةميان دا غةدرة كر، و  ئةطةرئاسفت درةو كر، و 
 «.نب ال فاِء نلعهد » وقد وبَق بيان  من حدُِ  أيب ُهَرُْ َرَة بنح ِه ا 

و وةكةى وَى بةةةرى نوكةةة هاتةة ديةةارةكرن د بابةةةتَى جهئينانةا ثةميانَيةةدا بنَيةةرة    
 .690 :حةديسا ذمارة

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -1544  ُهما عن النُّ  َم ْن » ق اَل  وعن ابن عباٍس ريي اَّللَّ عن ْ
ُهللْا ٍي ْْ ُ َرُه  ُكهللاِّ  َ  أْن َُ ْعِق َد ب نْي َش ِعريتنِي  ولَ  ْن ُْفَع َل  وِم ِن اْو َتَمن إَل ح  دُِ  قَ  ْ م وُه ْي ل  ُ    حَتَهللاَّ َي ٍِ
َْ فيه ا ال رصوحَ  ُّ رةا  ُعذَِِّب وَُكهللاِّ َ  أْن ُ نُف ُّبَّ ا ُأُذنَ ْيِ  ارُنُك َُ ْ َم الِقياَمِة  وَمْن ّ َّر   كارُِه َن  

 ٍْ  رواه البخاري.« َولْيه بِناف
نِ  دِِّ « ارن  ك » أي  ق  اَل أن  ُ  َحهللا  ي ا نَ ْ ِم  ِ  ورَأى َك  ذا وَك  ذا  وه    ك  اذٌب و « حَتهللاَّ  ي » 

َّاُا اِذاُب.   وييِّ الن ِن وُتفيِ  الِّار  وه  الرَّ
 ()طةوى: ثَيغةمبةةرى    رازى بيةت و ذ ئينب عةبباسةى، سةودَى ذ هةةردوويان    

)ذ درةوظة بَيذيت مس ئةظ سةونة  سةونةكا نةديتى ب سو بدةتة دينتطوى: هةركةسَى 
طرَيةةدةى و ئةةةو دنكَيةةت جةهيةةدا ، دَى ذَى هَيتةةة سواسةةنت ئةةةو مابةةةينا دوو يةةا ديتةةى(

كةسان بكةى و ئةةو يَيةت ثةَى نةةسوش بةس رؤذا       كنةشَيت، و هةركةسَى طوهدانا هندة
و هةركةسةَى وَينةةكَى )ت ةتةكَى     سفرَى حةالنةدى رَيذنةة دطوهَيةت ويةدا،    دَى قيامةتَى 

سودان روح و ثةيكةر( ضَيكةى، دَى هَيتة ئيزادان و دَى ذَى هَيتة سواسنت ئةو روحةَى  
 .بدةتَى و ئةو نةشَيت روحَى بدةتَي

ُهما قاَل  قال النُّ  -1545  أفْ  َرى »َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  وعن ابِن ُعمَر ريي اَّللَّ عن ْ
ْ تَ َراي  الِفَرى أْن ُُِريَ  َْ نَ ْيِ  ما   «.الرُجُل عي ْ

  رواُه البخاري. ومعناه  ُق ُل  رأُُ  فيما ْ ُره.
 () طةةوى: ثَيغةمبةةةرى رازى بيةت سةودَى ذ هةةةردوويان   ،و ذ ئةينب عومةةةرى 

ئةةوة ذ درةوظةة بَيةذيت مةس      ،طوى: ب راستى درةوا ذ هةميان مةزنرت ذ درةوَيت كرَيت
 ئةظة د سةونا سودا ياديتى.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  -1546 وعن َعَُرَة بِن ُجْنُدٍب ريي اَّللَّ َعْنُ  قاَل  كاَن رُو ُل اَّللَّ 
. « َهْل رََأى أحد  ِمنُِّْي ِمن رؤاي » ِما ُُِِّْثُر أْن ُق َل َّحابِ    فيُقصص عهللايِ  مْن َشاَء اَّللَّ أْن ُُقصَّ

هللَاَة آتي اِن  وإن َُّهم ا ق اال ِل  انطهللا ْق  وإِنِِّ اْنطهللَاْق ُ  معُهم ا   إنَّ ُ » َوإنَُّ  قال لنا ذاو َغَداٍة   أاَتِن الهللاَّي ْ
َِ  ُر قَ  ائٌِي َعهللَاْي  ِ  ِبَص  ْخَرٍة  وِإَذا ُه  َ  َُ ْه   ي نلصَّ  ْخَرِة ِلَرْأِو  ِ   نَ  ا َعهللا    رُج  ٍل ُمْب  َطِجٌن  وِإَذا َآ َِّ أتَ ي ْ  وإ

َُ اَْلَجُر َهاهُ  ُِ ُذُه  فال َُرِجُن إلَْي  َح َّتَّ َُِص حَّ رَْأُو ُ  كم ا  فَيثْ هللَاُغ رَْأوُ   فَ يَ َتَدْهدُه َنا. فيتبُن اَْلَجَر فيْأ
قال  قهللاُ  ِما  ُوْبحاَن اَّللَِّ  م ا ه ذاِن « كان  ُثَّ َُ ُع ُد َعهللَاْيِ   فَيْفعُل بِ  ِمْثَل ما فَ َعل اَِرََّة اَوَل 
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نَ  َِ ُر ق ائٌي عهللاي ِ  بَِّهللاص  ٍب   قاال ِل  اْنطهللَِاْق اْنطهللَِاْق  فاْنطهللََاْقن ا. فأَتي ْ َْ تَ هللْاٍق لَقَف اه َوإذا آ ا َعهللا   رَُج ل ُم
ِمْن َحدٍُد  وإذا ُهَ  أيَْت  أَحد ِشقَّْي َوْجِهِ  فُيَشْرِشُر ِش ْدَقُ  إَل َقف اُه  ومْنِخ رُه إَل قَ َف اُه  َوعينَ ُ  إَل 

َا  نْلان ب اَول  َفم ا َُ ْف رُُ  ِم ْن ذل َك  َقفاُه  ُثَّ َُتح َّل إَل اْلانِب ارِِر فَ يَ ْفَع ل ب ِ  مثْ َل م ا فع َل
اْلان  ب ح  َّتَّ ُِص  حَّ ذل  َك اْلانِ  ُب كم  ا ك  اَن  ُثَّ َُ ُع   ُد عهللاْي  ِ   فَ يَ ْفَع  ل ِمثْ  َل م  ا َفع  َل ا اَِ  رَِّة اَوَل. 

ل الت َّنص   ِر ق  ال  قهللا  ُ   ُو  ْبَحاَن اَّللَّ  م  ا ه  ذان   ق  اال ِل  اْنطهللِا  ْق اْنطهللَِا  ْق  فَاْنطهللََاْقنَ  ا. فَأتَ ْين  ا َعهللا    ِمثْ  
ّْ   اٌو  فَاطَّهللَاْعن ا في  ِ  فَ ِإَذا ِفي  ِ  رج اٌل ونَِ  اء ُع َراٌة  وإذا ُه  ْي  َِ ُب أن ُ  ق  ال  ف إذا في  ِ  َلغَ ٌخ  وأ فََأْح
ُهْي  فإذا أاَتُهْي ذلَك الهللاََّهُب َيْ َيُؤوا  قهللاُ  ما ه ؤالِء   ق اال ِل  اْنطهللَِا ْق  ٌَب ِمْن َأْوفِل ِمن ْ َِ أيتِيهْي 

ْبُ  أَنُ  ك اَن ُُق  ُل  اْنطهللَِاْق فَ  َِ َنا عهللا   ٍر ح ِم  وإذا ا الن َّْه ِر رَُج ٌل » اْنطهللاْقَنا. فَأَتي ْ َا َأْ  ُر ِمثْ ُل ال دَّ
ََّاِبُح َُبح ما  بُح  َوإذا عهللا  َشخِّ الن َّْهِر رُجٌل َقد َعََن ِعنَدُه ِحجارةا َكِثريَة  وإذا ذلَك ال َْ واِبٌح َُ

َْ   َبُح  ُثَّ أَيِْت ذل   َك ال      فَ يَ ْفغَ   ُر ل   َ  ف   اُه  فَ يُ هللْاِقُم   ُ  حج   راا  فَ يَ ْنطهللَِا   ُق ذي قَ   ْد عَ   َن ِعْن   دُه اِْلج   ارةَ َُ
َا َُ ْرِجُن إليِ   ُكهللاََّما رجن إلْيِ   فَ َغر فاُه لُ   فَأْلقمُ  َحَج راا  قهللا   ِم ا  م ا ه ذاِن   ق اال  َبُح  ُثَّ َْ فَ َي

َنا عهللا   رَُجٍل كِرُِ  اَِْرآِة  أْو كَأكَرِه ما أن  رَاٍء رُج الا َم ْرَأى  ف إذا ِل  اْنطهللِاْق انطهللِاق  فاْنطهللََاقنا. فَأَتَ ي ْ
َا  قهللاُ  ِما  م ا ه ذا   ق اال ِل  اْنطهللَِا ْق اْنطهللِا ْق  فَاْنطهللاقن ا. ع  َحْ َِ َْ فَأتَين ا  ه  ِعنَده ٌِر ْحشصها َوُ

ٌل ال أكاُد أرى رأَوُ  عهللا  رْويٍة ُمْعَتمٍَّة ِفيها ِمْن كلِّ نَ ْ ِر الرَّبيِن  وإذا بنْيَ ظهْ  ِري الرَّوَيِة رَجٌل طُ 
ََّماِء  وإذا حْ َل الرجِل مْن أكثر ولدان ما رَأَُْ تُ ُهْي قخص  قهللاُ   م ا ه ذا   وم ا ه ؤالِء    ُط الا ا ال

ْ أر َدْوحةا ق خص أعظ َي ِمنه ا  َنا إَل َدْوحٍة عِظيَمة َْ وال أْحَ َن   قاال ِل  انطهللاْق اْنطهللَِاْق فَاَْنطهللاقنا. فَأتي ْ
ق   اال ِل  اْرَ  فيه   ا  فَارَتقين   ا فيه   ا  إَل مِدُن   ٍة َمْبِنيَّ   ٍة بهللاَ   ِْبٍ َذه   ٍب ول   ٍْب فبَّ   ٍة  فأتَينَ   ا نب اَِدُن   ة 
هللْاِقِه  ي كأْحَ  ِن م  ا أن    راٍء  وَش  طٌر  َِ َِ رج  اٌل َش  ْطٌر ِم  ن  هللاناَها  فَ تَ هللَاقَّ  ا َِ فَاْو  تفَتْحَنا  فَ ُف  تَح لَن  ا  فَ  َد

ٌِ جْي ِري ك أن  ِمنهي كَأْقبِح ما أنَ  راِء  قاال ِ ي  اذهب  ا فَقُع  ا ا ذل ك الن  ْه ر  وإذا ُه َ  َ  ٌر مع رَتِ
َص  ُء َع نهْي  َفص اُروا  ماَءُه احملُض ا البياِ  فَذهُب ا ف قُع ا في   ُثَّ رجُع ا إلين ا ق د َذَه ب ذل َك ال

ُّ رٍة.قال  قاال ِل  هذه َجنَُّة عْدن  وهذاك منزلُ كَ  ُّ عداا  ف إذا قص ر ا أحَن    فَ َما بَص ِري 
هللْا  . ق اال   ُِ ِمثُل الرَّنبة البيب اِء. ق اال ِل  ه ذاك منزِلُ َك. قهللا ُ  ِم ا  نرك اَّللَّ فيُِّم ا  فَ ذراِن فأد

قهللا  ُِما  فَإِنِِّ رأَُُ  ُمْنُذ الهللاَّيهللاة عجباا   فما هذا الذي رأُ     ق اال  أما ارن فال  وأنَ  داِهللُاُ .
َِ َونخرِبُ  ُِ ُذ الُق ْرآَن ِل  إ ك. أمَّا الرُجُل اَوَُّل الذي أتَيَ  َعهللاي  ُُثهللَاُغ رأُو ُ  نَْلَج ِر  فإنَّ ُ  الرَُّج ُل أي

ناُم ع ن الصَّ الِة الِّ . وأمَّ ا ال ذي أتَي َ  َعهللاْي ِ  ُُشْرش ُر ِش ْدُق  إَل َقف اُه  وَمْنِخ ُره إَل ت ب ةفريُفُب   ُو
ُل َُ ْغ  دو ِم  ْن بَ ْيتِ    فَيِّ  ذُب الِّذب  َة تبهللاُ  ُغ ارف  اَ . وأمَّ  ا الرِِّج  اُل َقف  اُه  وَعْين  ُ  إَل قف  اُه  فإن    الرَُّج  

ي ال زصُِة وال زَّواِن. وأم ا الرُج ُل الَّ ذي أتَ ْي   عهللاْي ِ   والنَِِّاُء الُعراُة الذُن ُهْي ا ِمثل بِناِء الت َّنص ِر  ف إ َّ
هللْاقُي اِْلجارة  فإنَُّ  آِكُل الرِِّن َبُح ا النَ ْهِر  ُو َْ ُ  اَِرآِة الذي عن َد النَّ اِر َْحُشص ها ُ . وأمَّا الرَُّجُل الَُِّر

ا فإنَُّ  مالِ ُك ِ ازُن َجه نََّي. وأم ا الرَُّج ُل الطَُّ  ُل الَّ ذي ا الرَّْوي ِة  فإن   إب راهيي  وأم ا  ع  َحْ َِ َْ ُو
«. ُوِلد عهللا   الِفطْ َرِة » اِن  وا رواُة البَ ْرقَ « الِ لداُن الذَُن حْ ل   فِّلص ُمْ ل د ماَو عهللا  الِفْطَرِة 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   فق  ال بع  ض اَِ  هللامنَي  اي رو   ل اَّللَّ  وأوالُد اِش  رِكنَي   فق  ال رو   ُل اَّللَّ 
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وأما الق م الذُن كان ا شطر منهي حَن وشطر منهي قبيح فإ ي ق م ِهللاط ا «. وأوالُد اِشركنَي »
 ع عنهي. رواه البخاري عمالا ّاْلاا وآِر وي اا َتاوز

طةلةك  () طوى: ثَيغةمبةرَى سودَي () و ذ سةمورةيَى كورَى جوندوبى
ظةطَيرن وَى ذ هةوة ئةظ شةظة سةونةك ديتية؟ دا بو  ىدطوتة هةظالَيت سو: ئةرَى ئَيك

يا سودَى دظيا بو ظةطَيرن و وى سثَيدةكَى طوتة مة: مس ئةظ شةظة دوو زةالم دينت هاتنة 
م، و ب راسةةتى ئةةةم د بةةةر  طوتنةةة مةةس: وةرة، و ئةةةز دطةةةل وان ضةةو   وان دةس مةةس، و 
ا بةةوريس يةةَى درَيذكريةةة و ئَيكةةَى دى بةةةرةكَى ظةةَى و ل هنةةداظ سةةةرَى وى يةةَى زةالمةةةكري

يَي يَى وى بةرى ل سةرَى وى ددةى و سةرَى وى دهةِرشينيت، و بةر  راوةستيايية، و ئةو
زظِريتةظة سةةرَى  ددويا بةريرا دضيت رادكةتةظة، و هةتا د طرَيل دبيتة وَيرا هةنَي و

ََ دكةتةظة وةكى جارا ئَيكَي. طةوى: مةس طوتةة     وى وةكى بةرَي ََ دهَيت، جارةكا دى وة
ةردووكةة كينةة؟ طوتنةة مةس: وةرة وةرة، ئةةم      وان: ثاك و ثاقذى بو سةودَى بةس، ئةةظ ه   

سةةةر ثاتكةةا سةةو يةةَى درَيذكريةةة، و ئَيكةةَى دى     ةم هاتينةةة دةس زةالمةةةكى ل ضةةويس، ئةة 
ضنطالةكَى ئاسنى يَى ظَى و ل هنداظ سةرَى وى يَى راوةستيايية، و ئةو دهَيتة لَيظةكا وى 

وى و ثاشى  ثاتكاتة ثاتكا وى و ثاشى رةسَى دفنا وى هةتا نيشةق دكةى هةتا دطةهيو 
ثاشى دهاتة رةسَى دى يَى وى، ئةو ب سةرى دئينا يا ب سةرَى  ضاظَى وى هةتا ثاتكا وى،

دى وةكى بةرَى ضَيدبووظة،  هَيذ ذ ظى اليي ب دومياهيك نةهاتى اليَياليَى ئَيكَى دئينا، 
ََ دكرةظة وةكى جارا ئَيكَي. طوى: مس طوتة وان: ََ دزظِريظة وة ثاك و  ثاشى جارةكا دى 

ثاقذى بو سودَى بس، ئةةظ هةردووكةة كينةة؟ طوتنةة مةس: وةرة وةرة، ئةةم ضةويس، ئةةم         
هاتينة سةر ت تةكَى وةكى تةنويرَي، ئةز هزر دكةةم وى طةوى: قةةرةبال  و دةنةط ذَى     
دهاى مة بةرَى سو دايَى مة ديت ذن و زةالمَيت رويس يَيت تَيدا و ئةاطرةك يةَى د بةس    

ظا ئاطر دهاتَى دكرنة قيذى و هةوار، مس طوى ئةظة كينة؟ طوتنة وانرا دهَيتة وان، هةرطا
مس: وةرة وةرة، ئةم ضويس، ئةم هاتينة سةر رويبارةكَى ئةز هزر دكةم وى دطةوى: يةَى   

 تَيدا دكرن، و زةالمةكَى دى ل سةر اليةيَ مةلةظانى  سور بوو وةكى سوييَن، و زةالمةكى
وم كربةوون، و مةلةةظانى هنةدى دشةيا     دى يَى رويبارى بوو، طةلةك بةةر ل دةس سةو كة   

دةظَى سو بو  ثاشى دهاتة دةس وى ئةوَى بةر ل دةس سو كوم كريس، و نمةلةظانى دكر
هاظَيذيتةة د دةظةَى ويةدا، و دا ضةيت مةلةةظانيا كةتةظةة، ثاشةى دا         ظةدكر، و دا بةرةكى

 كىدةظةةَى سةةو بةةو ظةكةةةى، و دا بةةةرة  زظِريتةظةةة دةس، و هةةةر جةةارا زظِريباظةةة دةس دا
م ضةويس،  هاظيذيتة تَيدا مس طوتة وان: ئةظ هةردووكة كينة؟ طوتنة مس: وةرة وةرة، ئة

 ل دةس رَيترتيس زةالم تة ديتى، ئاطرةكسولك كرَيت وةكى ك ئةم هاتينة دةس زةالمةكى
سوش دكر و ل دؤر دزظِرى مس طوتة وان: ئةظة كيية؟ طوتنة مس: وةرة وةرة، ئةةم   بوو

طةكا بوش و درَيذ يا هةمى طولَيت بهارَى تَيدا و زةالمةكَى درَيذ ضويس، ئةم هاتينة مَير
نةبينم هنةدى ل بةةر ئةةمسانان بةوو ل بةةر رةسةَى وَى بةوو، و        سةرَى وى نَيزيكة ئةز 

دؤرماندؤرَيت وى بوون، مس ل زارؤكَيت وةكى وان زارؤكان جوانرت مس نةديتني  كهندة
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رة وةرة، ئةةم ضةويس، ئةةم هاتينةة دةس     طوى: ئةظة كيية؟ و ئةظة كينة؟ طوتنة مس: وة
     ََ دارةكا مةزن مس ضو دار نة ذ وَى مةزنرت و نة ذ وَى جةوانرت نةديتينةة، طوتنةة مةس 
ََ سةركةفتني، باذَيرةكَى ئاظاكرية ب لبنَيت زَيرى و لبنَيت زيظى، ئةةم   سةركةظة، ئةم 

ذؤر  ، ئةم بمة ظةكرا ظةكرنَى كر، دةرطةه بو هاتينة بةر دةرطةهَى باذَيرى مة داسواز
زةالم كةفتنة سينطَى مةة نيظةا دَيمةَى وان وةكةى جةوانرتيس ت ةتَى تةة         ككةفتني، هندة

ديتني، و نيظا دى ذ وان وةكى كرَيترتيس ت تَى تة ديتني، طوتنة وان: هةِرن سو باظَيذنة 
 د رويبارَى هةنَيدا، ئةو رويبارةكَى بةرضاظ دضو ئاظةا وى دبَيةذى شةرية هنةدَى سةثيية،     

ذ وان ضةو، بوونةة    ى زظِرينةظةة دةس مةة و ئةةو كرَيتةى    ضةون سةو هاظَيتنةة تَيةدا، ثاشة     
جوانرتيس سولك، طوى: طوتنة مس: ئةظة بةحةشتا ئاكنؤيبوونَييةة و ئةظةة مةاال تةيةة،     
ضاظَيت مس بلندبوونَى مس ديت قةسرةكة وةكى عةورةكَى سثيية، طوتنة مس ئةظة ماال 

َى ل هةوة زَيدةكةةى، مةس بهةَيلس بضةمة تَيظةة. طةوتس:       تةية، مس طوتة وان: سودَى سَير
 ظَيطاظَى نة، و دَى ضيية تَيظة.

ئةظةة ضةيية    ؟مس ت تَيت عنتيكة دينتب راستى ظَى شةظَى  :طوى مس طوتة وان
دَى بو تة بَيذيس. هنديكة زةالمَى ئَيكَيية يَى تةة ديتةى،    :طوتنة مس ؟ئةظَيت مس ديتني

ئةو ب راستى مرؤظةك بوو قورئةان وةردطةرى و    ،سةرَى وى ب بةرى دهاتة هةِرشاندن
دهَي  و نظَيذا فةرز نةةدكر و دنظسةت، و هنديكةة ئةةوَى تةو هاتيةة دةس و لَيظَيةت وى        

اتكا وى و ضةاظَى وى هةةتا ثاتكةا    دهاتنة شةقكرن هةتا ثاتكا وى و لَيظا دفنا وى هةتا ث
سو دةردكةظيت درةوةكَى دكةى دطةهيتة  الوى، ب راستى ئةو ئةو مرؤظة سثَيدَى ذ ما

م و ذنَيةةت رويسةةس ئةةةويَيت تةةة د ت ةةتةكَى وةكةةى    البةةةر ئةةةمسانا، و هنديكةةة ئةةةو زة  
ئةو زناكةرن. و هنديكة ئةةو مرؤظةَى تةة ديتةى مةلةةظانى د ئاظَيةدا        ،تةنويرَيدا ديتني

دكرن و بةر دهاظَيتنة د دةظيدا ئةو سةلةس سورة. و هنديكة ئةو زةالمَى دميةن كرَيتة 
ظانَى جةهنةمَيية. هئةوَى ل دةس ئاطرى و ئاطر سوش دكر و ل دؤر دزظِرى ئةو دةرطة

ل ، و ئةةو بضةويكَيت   ()مةَى درَيةذة يةَى ل مَيرطةَى ئةةو ئيلاهيمةة      الهنديكة ئةةو زة 
يَيةةت بضةةويكاتى دمةةرن بةةةرى بةةال  بةةنب. و د ريوايةةةتا  دؤرمانةةدؤر ئةةةو ئةةةو بضةةويكس 

و  ،موسلمانان طوى: يا ثَيغةمبةرَى سودَي كو ل سةر ئيس مَى بوويس. هندة :بةرقانيدا
، و ئةو طوى: و بضويكَيت موشركان ذى ()ثَيغةمبةرَى سودَى  ؟بضويكَيت موشركان
كرَيتة ئةو ئةو كةسس يَيت كارَي يَي و نيظا دى  جوانةنيظا دَيمَى وان كةسَيت تة ديتني 

  باش كرى و تَيكةلكرى ل طةل كارَي سراب سودَي ذ وان بورى و ئازاكرن.
ِِ » وا رواُة ل     رج اِن إَل أْر ِْ ُث ذَك ره. وق ال  « ُمقدَّو ِة  رأُ ُ  الهللاَّيهللاَ َة رُجهللاَ ني أتَي اِن فأ

ُ  َواوٌن  َُ تَ َ قَُّد حَتتُ  ِراا  فإذا ارتَ َفع   اْرتَ َفُع  ا فانطهللََاْقَنا إَل نَقٍب مثل التنص ِر  أْعالُه َييٌِِّق وأْوَفهللاُ »
َحَّت كاُدوا أْن َخُْرج ا  وإذا مَخَدو  رََجع ا فيها  وفيها رجاٌل ونَاء عراٌة. وفيها  ح َّت أتَينَ ا عهللا   

م   َا هِر  وعهللا  شخِّ النَّهر رُجٌل  وبنْيَ  ( ْو ُشك) َ ٍر من َد َا  ُدُِ  في  رُجٌل قائٌي عهللا  ووخ النَّ
ج ٍر ا ِفي    ف ردَُّه حْي ُ    حجارٌة  فأقبل الرَُّجُل الذي ا النَّه ِر  فَ إذا أراد أْن خْ ُرَد  رَم   الرَُّج ُل ٍِ
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فص  عدا يب » ك  اَن  فجع  َل ُكهللاََّم  ا ج  اَء ليْخ  رد َجَع  َل َُ ْرم  ي ا في    ٍج  ٍر  فريِْج  ُن كم  ا كاَن.وفيَه  ا  
ْ أر  َه  ا  فيه  ا رج  اٌل ُش  ُي ٌ  َوَش  باب الشَّ  َجرَة  فَ  أْدِالِن داراا َْ الَّ  ذي » وِفيَه  ا  «. قَ  خص أْحَ  َن من ْ

هللُاَغ ارفا   فيْصَنُن بِ  ما رأُْ َ  إَل  رأُْتُ  َُُشقص ِشْدُقُ  فَِّذَّاٌب  ُْحدُِِّث نْلِّذبِة فَ ُتْحمُل عْنَ  حَّتَّ تَ ب ْ
ْ الَّ  ذي رأُْت  ُ  ُُْش  َدُ  رأُو  ُ  فرُج  ُل » وفيه  ا  «. ُ  ْ م اْلِقيام  ِة  عهللاَّم  ُ  اَّللَّ اْلُق  رآَن  فن  ام عن  ُ  ِنلهللاَّْي  ِل  وَْ

هللْاَ  داُر عامَِّة اُِؤمننَي  وأمَّا «. ُْعمْل في  ِنلن ََّهاِر  فيُ ْفعُل ِب  إَل ُ م اْلِقيامِة  َِ اُر اَوَل اليت د والدَّ
اُر فَداُر الشصَهداِء  وأِ ِجرْبُُل  وهذا ِميِّائيُل  ف اْرفن رأَو ك  ف رفع ُ  رْأو ي  ف إذا ف  قي هذه الدَّ

ُِ   ْل من   زِل  ق   اال  إنَّ   ُ  بَق   ي لَ   َك ُعُم   ٌر َْ  ََّ   حاِب  ق   اال  ذاَك منزلُ   َك  قهللا   ُ   َدع   اِن أْد ِمث   ُل ال
تِِّمهللْاُ   فهللَاْ  اْوَتِّْمهللات   أتي  مْنزَِلَك   رواه البخاري.« تََ

ُ  وَُُش قص . ق ل     وه   ايلث  اِء اِثهللاث ة والغ  نِي اِعجم ة  أي  « َُ ثْ هللاَ غ رَْأو  ُ  » ق ل     ُِ » ُش  د
بف  تح الِّ  ار  وي  ي ال  الم اِش  ددة  وه    مع  رور. « الَِّهللاص   ُب » أي  ُت  دحرُد  و « َُ َتدْه  ده 
وه  ببادُن معجمتني  أي ّاح ا. ق ل   « يْ َي ؤوا » أي  ُُ َقطَُّن. ق ل   « فُيَشرِشُر » ق ل   

ه   بف تح اِ يي  أي  اِْنظَ ر. « اِ رآِة » ل    ه  نلفاِء والغني اِعجمة  أي  ُف تُح. ق  « فيْفَغُر » 
» ه    بف  تح الي  اء وي  ي اْل  اِء اِهمهللا  ة والش  ني اِعجم  ة  أي  ُ ق  دها  ق ل     « ُْحشص  ها » ق ل     

هللَات . « رْوَيٍة ُمْعَتمَِّة  ه  ببي اِيي وإوِّان العني وفتح التاء وتشدُد اِيي  أي  وافيِة النَّباو طُ 
وهي بفتح الدال  وإوِّان ال او ونْلاِء اِهمهللاة  وِه ي الشَّ جَرُة اْلِّب ريُة  ق لُ ُ   « دْوَحٌة » َق ُلُ   

ََ  ما »ه    بف  تح اِ  يي وإو  ِّان اْل  اِء اِهمهللا  ة ونلبَّ  اد اِعجم  ة  وُه  َ  الهللاَّ  َْبُ. ق لُ  ُ   « اَِْح  ُض » َف
ُّ  ُعداا » أي  اْرتَ َف  َن. « بص  ِري  بف  تح ال  راِء «  َوالرَّنب  ُة »بب  ي الص  اد والع  ني  أْي  ُمْرَتِفع  اا. «  َو

ََّحابة.  ونلباِء اِ حدة ُمِّررة  وهي ال
م ديةنت هاتنةة دةس مةس و ئةةز     المةس ب شةةظ دوو زة   :ديدا يةا وى  ظةطَيرةكاو د 

وةكةةى  كىينةةة طةليةةةبةحسةةكر و طةةوى: ئةةةم هاتَيخسةةتمة ئةةةردةكَى ثةةريؤز. ثاشةةى ئدةر
تةنويرَى بوو سةرَى وى يَى تةنط بوو و بنَى وى يَى فةرةه بةوو، بنةَى وى ئةاطر دهاتةة      

دطةل بلند بوون هةتا نَيزيك دبوون )ئوَيت تَيدا( ئاطر بلند ببا ئةو ذى  ئةطةرهةلكرن 
م و ذنَيةت رويةس تَيةدا بةوون.     الئاطر سار ببا دزظِرينةظة تَيدا، و زة ئةطةردةركةظس، و 
طومةان  د ظَيرَيةدا ب   ظةةطَير ذ سةوينَى )  هاتينة سةةر رويبةارةكى  هةتا ئةم  :ديسا هاتية

مةكَى د نيظةكا الئَيكَى و بَيطومان طوى: رويبارَى سوينَيية( زة نةكةفت وةكى ظةطَيرانا
مةك ل سةر رةسَى رويبةارى بةوو و كومةةكا بةةران ل بةةر دةسةتَى وى       الرويباريدا و زة
مى بةرةك دهاظَيتة د الدظيا دةركةظيت وى زة دةمَيدهاى مَى د رويباريدا البوون، ئةو زة

 ،و هوسا هةرطاظا دهةاى دا بدةركةةظيت   ،دةظَى ويدا، جارةكا دى دا زظِريتة جهَى ئةو لَي
و ئةةز   :بةرةك دهاظَيتة د دةظَى ويدا و دا زظِريتة جهةَى سةو يةَى بةةرَي. و تَيةدا هاتيةة      

ظة هندَى باش و ضاك بوو مس د بةنريا  و ئةز برمة د سانيةكي ،سةر دارةكَى  ةبلندكرم
ئةوَى تة ديتى لَيظَيت  :جةحَيل و ثريةمَير تَيدا بوون. و تَيدا هاتية ،ذَى باشرت نةديتية

درةوَى دكةةةى، و ذ وى دهَيتةةة ظةةةطوهازتس هةةةتا  ،وى دهاتنةةة شةةةقكرن، ئةةةو درةوينةةة
هةتا رؤذا قيامةتَي. و يا تة ديتى  ئينان دطةهيتة بةر ئةمسانان، و ئةو ب سةرى دهَيتة 
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ئةوَى تة ديتى سةرَى وى دهَيتة هةِرشاندن مرؤظةكة سودَى قورئانا ني ةا   :تَيدا هاتية
يا تة رؤذَى كار ثَى ناكةى، و ئةو ب سةرى دهَيتة ئينان ب شةظَى ناسوينيت و ب داى، 
نيَى ط ت موسلمانانة و ئةظ هةتا رؤذا قيامةتَي. و سانيَى ئَيكَى تو ضوية تَيظة ساديتى 

سانية سانيَى شةهيدانة، و ئةز جلائيلم و ئةظة ميكائيلةة و سةةرَى سةو بلندكةة، مةس      
تةية  الئةظة ما :هنداظ سةرَى سو ديت، طوتس سةرَى سو بلندكر مس وةكى عةورةكى ل

يَى ماى تةة متةام    (مر)عةذى تة هندة  :، طوتسجهَى سوظة مس طوى مس بهَيلس بضمة د 
 تة متام كر دَى هَيية د جهَى سوظة. ئةطةررية، نةك
 

 باب بيان ما جيوز من الكذب -261
 بابةتىَ كا ض ذ درةوىَ دورستة

هللُاُ  ُُمرَّماا  فَيُج  ُز ا بْع ض اَْح  اِل بش ُروٍط ق د أْوَي ْحتُ َها  ّْ ْإْعهللَاْي أنَّ اْلَِّذب  َوإْن َكاَن أ
الِّ  الَم وو  يهللاٌة إَل اِقاّ  ِد  َفُِّ  لص َمْقُص   ٍد ُْمُم   ٍد َُيِِّْ  ن وَُمَْتَص  ُر ذل  ك أنَّ « اَذْك  ارِ »ا كت  اب  

ْ َُيِِّْن حتصيهللا  إالَّ نلِّذِب جاز اْلِِّذُب. ُثَّ إن كاَن  َْ حْتصيهللُاُ  بَغرْي اْلَِِّذِب َْحُْرُم اْلِِّذُب في   وإْن 
َتفي حَتِْصيُل ذلك اِْقُص ِد ُمباحاا َكاَن اْلَِِّذُب ُمباحاا  وإْن كاَن واِجباا  ِْ   كان الَِِّذُب واِجباا  فإذا ا

َِفي ماَل   وُوِ ل إنَاٌن عن   وج ب الَِّ ذُب نِفائِ     َذ ماِل   وأ ِْ د قَتهللَا   أْو أ هللاٌي ِمن ظاٍْ ُُر َْ ُم
ٌ أِ َذها  وج ب اْلَِّ ِذُب نِفائه ا  واَْح  ُط ا ه ذا ُكهللاِّ   أْن  وكذا ل  كاَن ِعندُه ودُعة  وأراد ظاِْ

َِّ بِة إلَْي ِ   وإْن ك اَن  ُُ َ رِِّي  ومْعَ   َّ حيحاا ل ْيَه ه   ك اِذنا نلنِِّ  الت َّْ رُِِة  أن ُْقِصد ِبعبارَتِ   َمْقُص  داا 
َْ بِة إَل م ا ُفَهم ُ  اَُِخاطَ ُب ولَ ْ  تَ رَك الت َّْ رُِ َة َوأْطهللاَ ق ِعب ارَة الِّ ِذِب   كاِذنا ا ظاِهِر الهللا فِظ  وِنلنِِّ

َراٍم ا هذا اْلَاِل.  فهللاْيه ٍِ
ََ د هنةةدة  ب  كزانةةة ب راسةةتى دطةةةل كةةو درةو د بنيةةاتَى سةةودا يةةا حةرامةةة، بةةة

رؤنكةرى، و كورتيةا وَى    رسةتة، مةس د كتَيبةا ئةزكارانةدا يةا     كراساندا و ب مةرجان يا دو
 ئةطةرةكا دورست مةرةمو هةر  ،انمةرةمب راستى ئاسفنت رَيكة بو مةرةم و  :ئةظةية

نةضةَيبيت   ئةطةةر َيتةةكرن، و  هضَى ببيت نة ب درةوَى بطةةهيتَى حةرامةة درةو تَيةدا ب   
َى يةا حةةالل   مةرةمطةه تنا وَى  ئةطةربطةهيَى ب درةوَى نةبيت درةو دورستة. ثاشى 

يا واجةب بيةت، درةو بةو وَى     مةرةمئةو  ئةطةرَى يا حةاللة، و مةرةمبيت درةو بو وَى 
بظَيةت  كو ظةشارى  موسلمانةكى سو ذ ستةمكارةكى ئةطةر )بو منونة(َى واجبة، مةرةم

ََ سةو ذَى ظةشةَيريت و ثسةيارا مرؤظةةكى ذَى       ََ وى ذَى وةرطريت، و مةا بكوذيت يان ما
ئةمانةتةك ل دةس بيت و  ئةطةردظَيت درةوَى د ظةشارتنا ويدا بكةى، و ديسا  ،هاتةكرن

نا ويدا بكةى، و يا باشةرت د ظةَى   ستةمكارةكى ظيا ذَى بستينيت، دظَيت درةوَى د ظةشارت
ا وى ب ئاسفتنةةا وى مةةةرةم :هةميَيةةدا ئةةةو تةةةوريَى بكةةةى، و رامانةةا تةةةوريَى ئةظةيةةة

ل ب  ئاسفتنا وى ب سةرظة  ،دةس سو يَى درةويس نةبيتل ت تةكَى دورست بيت و ئةو 
اسفتنا تةوريَى بهَيليت و ئ ئةطةرو  ،دةس وى يَى دطةل دئاسظيت ديار بكةى يَى درةوينة

 .درةو بَيذيت، نة حةرامة د ظى كراسيدا
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َع ْ   َه ا أ َّ ا عَِ واْوَتدلَّ اْلُعهللَاماُء َل اِز الَِِّذب ا هذا اْلَال ٍ ِدُ  أمِّ ُكهللْاث  ٍم ري ي اَّللَّ عن ْ
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُق ُل   ه  ََ َِ رْياا لَْيه الَِّذَّاُب الَّذي ُُصهللاُح بنْيَ النَّاِس  فينِم ي » رو ل الْل

رْياا  َِ  متفٌق عهللاي .« أو ُق ُل 
ياكريةةة بةلطةةة و ني ةةان ل سةةةر    () حةديسةةا ئةةوم كةلسةةومَيو زانايةةان 

دطوى: درةويةس   ()دورستيا درةوَى د ظى كراسيدا، وَى طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو 
 يان سَيرَى بَيذيت. ،سَيرَى ظةطوهَيزيت ،نةئةوة يَى ئاشتيَى د ناظبةرا سةلكيدا بكةى

ُِِّص ا َش يٍء ِمَّ ا ُُق  ُل النَّ اُس إالَّ ا » زاد مَهللاي ا رواُة   قال   أمص ُكهللْاُث ٍم  وَْ أْعْعُ  ُُ  ْر
ّْالَح بنْي النَّاِس  وحدَُ  الرَُّجَل اْمَرأََتُ   وحدُ  اِْرَأِة زْوَجَها  ثالٍث  تَ ْعِن  اْلَْرَب  واإل

ََ نكرىزَيدة يا  ظةطَيرةكَيداد و موسلميدا  ةبووية ، ئوم كةلسومَى طوى: و مس طو
دابيت ذ ظَى ئةظا سةلك دبَيذن ذ درةوان، د سةَى ت ةتاندا    رَيك و دةستويرى ذ ت تةكى

ميدا بو الو د ئاسفتنا زة ،درةو د شةِريدا، و د ثَيكئينانا سةلكيدا :مةسسدا وَي ،نةبيت
مَى سو. )هةلبةى د حةذَيكرن و ظيانَيدا، ذ بلةى ظةَى   الذنا سو و د ئاسفتنا ذنَيدا بو زة

حةواالن ل ئَيك و دوو و نابيت ذن و مَير درةوان ل ئَيك و دوو بكةن و ب درةوان حيلة 
 بكةن ب ئيؤماعا موسلمانان(.
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 بابةتىَ ثالدانىَ ل سةر بنةجهكرنىَ د ئاخفتنيَدا

تةةو ضةةو ذَى ت ةةتَى و  .(36)االو  راء چ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ  ق ال ع تع  اَل 
و مرؤظ  .(18) ِّ چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  چ وقال تعاَل    ة.ضدوية نة لنةزانى 

، و ملياكةتةةكَى كةاركرى و زَيرةظةانَى دطةةل،     [ض باش ض سةراب   ]ضو ئاسفتنان ناكةى 
 نةنظيسيت.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -1547 كفي نَِرِء  » وعْن أيب ُهرُْرة ريي اَّللَّ عْنُ  أنَّ النَُّّ 
 رواه مَهللاي. « َكِذنا أْن ُْحَدَِِّث ِبُِّلِّ ما عِن 

طةةوى: بةسةةى  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى   ()و ذ ئةةةبى هةةورةيرة 
ََ بيت ثَى باسظيت.  مرؤظيية درةوكرن ئةو هةر ت تَى طو

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -1548 م  ْن » وع  ن عُ  رة ري  ي اَّللَّ عْن  ُ  ق  ال  ق  ال رُو   ُل اَّللَّ 
َِدٍُ  َُرى أنَُّ  كِذٌب  فَ ُه  أحُد الَِّاِذبني    رواه مَهللاي.« حدَّث عِنِّ ٍِ

طةةوى: هةركةسةةَى   ()غةمبةةةرَى سةةودَى  طةةوى: ثَي ()و ذ سةةةمورةى 
 حةديسةكَى ذ مس ظةطوهَيزيت و بزانيت ئةو درةوة، ئةو ئَيك ذ درةوينانة.

وعْن أعاَء ريي اَّللَّ عْنها أن اْمرأة قاَلْ   اي َرُو  ل اَّللَّ إنَّ ِل ي رََّة فه ل عهللاَ يَّ  -1549
َر الذي ُُعِطيِن   فقال النُّص  اُِتش بُِِّن مب ا » َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي   جناٌح إْن َتشبْعُ  من زوجي غي ْ

  متفٌق عهللاي .« ل ي ُُ ْعَخ َكالِبه ثَ ْ يَب ُزوٍر 
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طوى: ذنةكَى طوى: يا ثَيغةمبةرَى سةودَى مةس هةويةةكا     ()و ذ ئةمسائَى 
ئةز سو ل دةس بينمة دةرَى زةالمَى مس ت تةكَى داية مس  ئةطةرهةى ما بو مس طونةهة 

طوى: ئةوَى تَيراتيَى ذ سو ديارةكةى ب ت تَى بو  ()ثَيغةمبةرى  ؟و وى نةدابيتة مس
وةكى ويية دو كراسَيت مزةوةر ل بةر بةس )كراسةَى سةودَى ترسةييَى يةان       ،نةهاتية دان

ََ     كراسَى زةنطينيَى يان يَى زانينَى بكةتة بةر سو و  ئةو ب سو ضةو ذ وانةا نةةبيت بةة
 دكةتة بةر سو دا سةلكى ثَى سةردا ببةى(.

اُِتش  بُِِّن  ه    ال  ذي ُُظه  ُر الشَّ  بن ول  يه بش  بعان  ومعناه  ا ُهن  ا  أنَّ  ُ  ُُظه  ُر أن    َحص  َل ل    
ِّ هللاة.   أي  ِذي ُزوٍر  وه   ال ذي ُ َزوُِِّر عهللا   النَّ اس  ون« والبِ ه ثَ  ْ يب زوٍر » فِبيهللاٌة ولْيَ ْ  حا

ُر ذلك  َُ تَ َزَّيَّ ِبزيِّ أهل الزصهِد أو الِعهللاي أو الثْروِة  ليْغرتَّ ِبِ  النَّاُس ولْيه ه  بِِتهللاك الصِّفِة  وقيل َغي ْ
 واَّللَّ أعهللاي.

  باب بيان غلظ حتريم شهادة الزور -263
 بابةتىَ زيَدة حةرامكرنا شةهدةزؤرييَ

و سةو ذ طوتنةا    . ( 30)اْل ِ  م ن ارُ ةچەئ  وئ  وئ  چ  قال ع تعاَل  
 ق   ال ع تع   اَل   رييَى بثةةةارَيزن، و سةةةو ذَى دويةةةر بةةةَيخس. ؤثةةةويض و درةوَى و شةةةةهدةز

 لتةو ضةو ذَى نةةزانى    ت ةتَى  و  . (36)االوراء  م ن ارُ ةچ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ 
و مةةرؤظ ضةةو  . ( 18) ِّ چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  چ  وق  ال تع اَل  ة. ضةةدويةة نة 

، و ملياكةتةةةكَى كةةاركرى و زَيرةظةةانَى دطةةةل،   [ض بةةاش ض سةةراب   ]ئاسفتنةةان ناكةةةى  
سودايَى تة ل بةر وان  . ( 14)الفجر چک  ک  ک  چ  وقال تعاَل  نةنظيسيت. 

هةر و]يَى راوةستياييية، و هةمى كار و كريارَيت وان ل بةر د ئاشكةرانة 
)الفرقان  چک  ک  ک    کچ  وقال تعاَل   .[ئَيكى جزايَى وى دَى دةتَى 

ك ض درةو ض ريض ش ]ثويضييَى بكةن  و ئةوَيت بةرهةظ نةبس سرابييَى و . ( 72من ارُة
 .[رى ض ذى هةر ت تةكَى ثويضَى دى ؤشةهدةز

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -1550 أال » وعن أيب بِّْرَة ريي اَّللَّ َعْنُ  قال  قاَل رو ُل اَّللَّ 
. قَ اَل   وك ان « اإلش راُك نَّللَّ  وُعُق  ُ  ال الِ دُِْن » أُنبِِّ ُِّي وكرب الَِّبائِر   قهللاَنا  بَ هللَا  اي رو  ل اَّللَِّ

تَ   ُ  « أال وقَ    ْ ُل ال   زصوِر  وش   هادُة ال   زوِر » ُمتَِِّّ    ا َفجهللاَ   ه  فق   ال   فم   ا زال َُُِّرِِّرَُه   ا ح   َّت قهللان   ا  لَي ْ
 وَِّ . متفق عهللاي .
ثَيغةمبةةرَى  طوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()كرةى يو ذ ئةبى ب

طوى: ئةز مةزنرتيس طونةهَيت مةزن بو هةوة نةبَيذم؟ سَى جاران، مة طوى:  سودَى 
ََ يا ثَيغةمبةرَى سودَي، طوى: هةظث ك ضَيكرنة دطةل سودَى و دهلَي نا دايبابانة، و  بة

نا درةو و بَيبةست و ثويضة، و يَى ثالداى بوو و روين تة سوارَي، و طوى: و بزانس طوت
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شادةزؤرية، و هةر طوى و طوتةظة هةتا )ذ بةر وى و ذ دلثَيظةبوون هنةدى هنةد زَيةدة    
 با.طوت بةسطوتةظة( مة طوى: سوزى 

 
  ينه أو دابةن إنسان بعَعْباب حتريم لَ -264

 بابةتىَ حةرامكرنا لةعنةتكرنا مرؤظةكىَ ب ناظىَ وى يان جانةوةرةكيَ

ْ  ٍد اب  ِ  ب  ِن البَّ  حاِك اَنص  اريِّ ري  ي اَّللَّ عن  ُ   وه    م  ن أْه  ل بْيع  ِة ع  ن  -1551 أيب ُز
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   م  ن َحهللاَ    َعهللا    َيِ  نٍي مبهللاَّ  ٍة غ  رْيٍ اإلْو  الِم  » الرِِّي   اِن ق  ال  قَ  اَل رُو   ُل اَّللَِّ 
ذِِّب ِبِ  ُْ م الِقيامِة  َولْيه عهللا  رُجٍل َنْذٌر كاذنا ُمتَ َعمِِّداا  فُه  كما قَاَل  ومْن قَ َتل نَفَُ  بشيٍء  عُ 

 متفٌق عهللاي .« ِفيما ال ََيهللِاُِّ   ولعُن اُِْؤِمِن َكَقْتهللِاِ  
سةلكَى مةدييَن( و  ئانكوزةحاكَى ئةنسارى )سابيَت كورَى زةيدَى كورَى ئةبى و ذ 

 ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()ئةو ذ سةلكَى سوز و ثةميانا ريزوانَى بوو 
طوى: هةركةسَى ذ درةوظة سويند خبوى ئةو نة ل سةر ئيس مَيية )بو منوونة: سويند 
خبوى ئةو جويية يان فةلةية يان هةر دينةكَى دى ...هتد( ئةو يَى وةساية وةكى طوتى، 
و هةركةسَى سو ب ت تةكَى بكوذيت، رؤذا قيامةتَى دَى ثَى هَيتة ئيزادان، و نةزر ل سةر 

ةبيتدا نينة، و لةعنةتكرنا موسلمانى يا حةرامة وةكى كوشتنا وى مرؤظى د ت تةكَى ن
 .يا حةرام

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   -1552 ْ  رَة ري  ي اَّللَّ عن  ُ  أنَّ رُو   ل اَّللَّ  ال » وع  ْن أيب ُهُر
ِا  ٍُق أْن ُُِّ َن َلعَّا  رواه مَهللاي.« ُْنبِغي ِلِصدِِّ
طوى: نةدورستة بو  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 

 زَيدة يَى لةعنةتضى بيت. راستطويى
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -1553 » وعْن أيب الدَّرَداِء ريي اَّللَّ َعْنُ  قال  ق اَل رُو  ُل اَّللَِّ 

  .رواه مَهللاي« ال ُُِّ ُن الهللاَّعَّانُ ن ُشفَعاَء  وال ُشَهَداَء ُْ َم الِقياَمِة 
طةةوى: زَيةةدة   ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى    () ئةةىو ذ ئةةةبى دةردا

 لةعنةتضى نةدبنة بةِرةظان و نةدبنة شاهد رؤذا قيامةتَي.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -1554 وَعْن َعَُرَة ْبِن ُجْنُدٍب ريي اَّللَّ عْنُ  قاَل  قاَل َرُو ُل اَّللَِّ 

رواه أب    داود  والرتم ذي وق  اال  ح دٌُ  حَ  ٌن « وال ِبغب  ِبِ   وال ِنلنَّ اِر ال َتالعنُ  ا بهللاعن ِة اَّللَّ  » 
  ّحيٌح.

طوى:  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ سةمورةيَى كورَى جوندوبى 
نةبَيذنة ئَيك و دوو لةعنةتا سودَى ل تة بيت يان غةزةبا سودَى ل سةر تة بيةت يةان   

 سودَى تة ببةتة جةهنةمَي.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  اب  ن مَ  ع ٍد ري  ي اَّللَّ عن  ُ  ق  ال  ق  ال رُو   ُل اَّللَِّ  وع  ن -1555

  رواه الرتمذي وقاَل  حدٌُ  حٌَن.« لَْيه اِؤِمُن ِنلطَّعَّاِن  وال الهللاَّعَّاِن وال الَفاِحِش  وال البِذيِّ »
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طةوى: سةودان    ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()و ذ ئينب مةسةعودى  
و نةة يةَى ئةاسفنت و كةار و     و نة يَي لةعنةى بارينة باوةرَى دورست نة يَى تان هاظَيذة 

 كريار كةشةفرَيتة و نة يَى ئةزمان ثيسة.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  إنَّ  -1556 وعْن أيب الدَّْرداِء ريي اَّللَّ عنُ  قال  قال رُو ُل اَّللَّ 
ِِ  العْبد إذا َلعَن  ََّماِء ُدوَ ا  ُثَّ َِتِبُخ إَل اَْر ََّماء  فتُ ْغهللَاُق أْب اُب ال َشْي اا  ِّعدِو الهللاَّْعنُة إَل ال

ُذ َييناا وِِشاال  فإذا ْْ ََتِْد مَاغاا رجع  إَل الذي ُلِعَن  ف إْن ك ان أه الا  ُِ فُتغهللَاُق أب اُ ا ُدوَ ا  ُثصَّ ََت
 رواه أب  داود.« ِلذلك  وإالَّ رجعْ  إَل قائهللِِاها 
 ئةطةةةرطةةوى:  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى   ()و ذ ئةةةبى دةردائةةى  

بةندةى لةعنةى ل ت تةكَى كر، لةعنةى دَى بلند بيتة ئةمسانا، دةرطةهَيت ئةةمسانان  
ََ هَينة طرتس، ثاشى  ََ هَينة طرتس، ثاشى دَى هَيتة سوارى بو ئةردى، دةرطةه دَى  دَى 

 ِريتةة ضو رَيك نةةدينت، دَى زظ  ئةطةريت يَى راستَى ضيت، ظَيؤا دَى بو رةسَى ضةثَى ض
ََ هاتيةكرن  و  ،)هةةذى لةعنةةتَى بيةت(    سودانَى وَى بيت ئةطةرسةر وى يَى لةعنةى 

 .دَى زظِريتة سودانَى سو يَى لةعنةتكرى )هةذى لةعنةتَى بيت(نة  ئةطةر
ُهما -1557  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ   وعْن ِعْمَراَن بِن اُْلصنْيِ ريي اَّللَّ عن ْ قال  بيَنما رُو ُل اَّللَّ 

من ذلَك َرُو ُل اَّللَِّ  َها  فََ َقٍة  فبِجَرْو فَ هللَاَعنَ ت ْ َِ وَوهللاَّي ا بعِض أْوَفارِِه  وامرَأٌة ِمَن اَنصاِر َعهللا  
َُ » َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي فقاَل   ا مهللاُع نٌَة اُن  فََِّأِنِِّ أرَاَه ا قاَل ِعمرَ « ُِذوا ما عهللايها ودُع ها  فإ َّ

ُِ َِا أحٌد. رواه مَهللاي.  ارَن ْشي ا النَّاِس ما ُعِر
 طوى: ناظبةينةكَى رازى بيتو ذ عيمرانَى كورَى حوسةينى، سودَى ذ هةردوويان 

ل ل وةغةةةرةكا سةةو بةةوو، ذنةةةكا سةةةلكَى مةةةدينَى سةةةر       ()ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  
ََ بوو  ()حَي رتةكَى بوو، بَيزار بوو لةعنةى ل حَي رتَى كرن، ثَيغةمبةرَى سودَى  طو

ئةو يا لةعنةى لَيكرية. عيمرانى طوى:  ،و بهَيلس بضيت ،راكةن ئينا طوى: كا ض ل سةرة
ئةو حَي رت د ناظ سةلكيدا يا دضيت و كةس مايَى سو  يَي دبينمهةروةكى ئةز ظَى طاظَى 

 .تَى ناكةى
وع ن أيب ب  رِّزََة َنب  هللَاَة بْ ِن ُعبْي  ٍد اَو  هللاِميِِّ ري ي اَّللَّ عْن  ُ  ق  ال  بينم ا جاُر  ٌة عهللا     -1558

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي وَتب اََُق   ُي اْلَب ُل  فقال ْ    َِقٍة عهللَايها بعُض مَتاع الَقْ ِم  إْذ َبُصَرْو نلنُِّّ 
َّهللاِّ  عُ  َقٌة عهللايها لْعنٌة » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َحْل  الهللاَُّهي العْنها فقال النُّص  َِ  رواه مَهللاي.« ال ُتصاِحْبنا 

  م  وَهي كهللِامٌة لَزْجِر اإلبِل.بفتح اْلاِء اُِهمهللاِة  وإوِّان الالَّ « حْل » ق ل   
طةةةوى:  ()و ذ ئةةةةبى بةةةةرزةى، نةزلةةةةتَى كةةةورَى عوبةيةةةدَى ئةسةةةلةمى   

ت ةتَيت سةةلكى ل سةةر حَي ةرتةكَى بةوون،       كذنةكا جةحَيل دطةةل هنةدة   ناظبةينةكى
ََ تةنط بةوو، طةوى: حَيةل )    ()ثَيغةمبةر  ل حَي ةرتا   ئةانكو بةرؤكا سو ديت و ضيا 

طوى: حَي رتةكا لةعنةى ل سةر  ()سوِرى( يا سودَى لةعنةى بكة، ئينا ثَيغةمبةرى 
 .بس دطةل مة ناهَيت
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َتْش   ُِّل   َْ ُُ َا ه   ذا اْل   دُ  ق   د  مْعنَ   اُه  َوال إْش   ِّال في      ب   ل اُِ   راُد النَّه   ُي أْن واْعهللاَ   ي أنَّ
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ   ُّْحبِة النُّ  َها َورُُك ِ ا ا َغرْيِ  ٍِْ ُتصاِحبَ ُهُي تهللاك النَّاَقُة  وليه في   ٌي عن بْيِعها وَذ

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَوهللاَّي بْل ُكلص ذل ك َوم ا و َ اُه م َن التَّص رصفاِو ج ائٌِز ال مْن ن ِمْن    إالَّ ِم  ْن ُمص احَبِتِ  
وَو هللاَّي ِ  ا  َنَّ ه  ِذِه التَّص رصفاِو ُكهللاَِّه ا كان  ْ  ج ائزة فُمن ن ْبع  ٌض ِمْنه ا  فَبِق ي الب  اِقي عهللا   م ا َك  اَن. 

  واَّللَّ أْعهللَاُي.
 ،بزانة دبيت رامانا ظَى حةديسَى تَيكةليةك تَيدا رويدةى، و ضو تَيكةَ تَيدا نينة

حَي رت دطةل وان نةبيت، نة نةهيية ذ فرؤتنا وَى كو ئةو ةئةوذ نةهيَى  مةرةمضونكى 
بةةلكى ئةظةة هةةمى و     ،()و ظةكوشتنا وَى و سوياربوونا وَى نة دطةل ثَيغةمبةةرى  

دطةل ثَيغةمبةةرى  نابيت غةيرى وَى ذ دةستكارييا دورستة و ضو تَيدا نينة، ذ بلى كو 
()      بضةةيت، ضةةونكى ئةةةظ دةسةةتكارية هةةةمى يَيةةت دورسةةت بةةوون، هنةةدةك هاتنةةة

 .مةنعةكرن يَيت دى وةكى سو مان. و سودَى ضَيرت دزانيت
 

 ن بعض أصحاب املعاصي غري املُعَيّنِنيعْباب جواز لَ -265
 طونةهان بىَ دةستنيشانكرن كبابةتىَ دورستيا لةعنةتكرنا خودانيَت هندة

ب راستى لةعنةتا  .(18)ه د  من ارُةچىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  چ قال ع تعاَل  
)َعرار  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ  وقال تعاَل  سودَى ل ستةمكاران بيت.

طازى كر: ب راستى لةعنةتا سةودَى ل سةةر    بانطهلدَيرةكى د ناظ وانداثاشى  .(44من ارُ ة
 ستةمكاران بيت.

ِّ  هللَاةَ   » َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  الأن رُو   ل اَّللَّ  َوثَب    ا الصَّ  حيحِ  ِّ  هللاَة  لَع  َن اَّللَّ الَ ا َت  َْ ُِ  «وا
(  1615انظ  ر اْل  دُ  رق  ي « ) لَع  َن اَّللَّ آكِ  َل ال  رِِّن » وأنَّ  ُ  ق  ال  (  1642)انظ  ر اْل  دُ  رق  ي 

ن  وأنَّ  قال   َلع َن »  ُح ُدودها  وأنَّ ُ  ق ال  أيْ « لعَن اَّللَّ َمْن َغريَّ مناَر اَْرِ » وأنَُّ  َلَعَن اَُِص ُِِّر
ِرُ  البيَبة  ََّاِرَ  ََُ » ( 338)انظ ر اْل دُ  رق ي « َلع َن اَّللَّ َم ْن لع ن واِلدُْ ِ  »وأن ُ  ق ال  « اَّللَّ ال
 م ْن أْح َدَث ِفيه ا ح داا أْو آوى ُم ِداا  َفعهللايِّ ِ  َلْعنَ ُة اَّللَِّ » وأن ُ  ق ال  « َوَلَعَن اَّللَّ َمْن ذبح ِلغرْيِ اَّللَّ 
  وذَك    اَن الهللاَُّه   يَّ الع   ْن رِْع   الا » وأنَّ   ُ  ق   اَل   (1804)انظ   ر اْل   دُ  رق   ي  «واِالِئَِّ   ِة والنَّ   اِس أْعِع   نَي 

قُب  َر َلع َن اَّللَّ اليه  َد اُتَ ُذوا »ِم َن الَع َرِب وأنَّ   ق ال   َوهِذِه ثالُث قباِئل« وَرُو َلُ  َوُعصيََّة  عَص ا اَّللَّ 
اِجدَ  ََ اِء نلرِِّجالِ » وأنَُّ  «  أنبَيائِهي م ََ  «.َلعن اُِتشبِهنَي ِمَن الرِِّجاِل ِنلنَِّاِء  واِتَشبَِّهاِو ِمَن النِّ

َوَعي   ُن ه   ِذِه اَلف   اِظ ا الص   حيِح  بْعُب   َها ا ّ   حيحي البخ   اري ومَ   هللاٍي  وبْعُب   ها ا 
َها  ووأذكُر ُمعظَ  َمَها ا أب ا ا ِمْن هذا الِّت اب  إن أحِدِاَا  وإَّنَّا َقصْدُو االِتَصار ِنإلشارِة إلي ْ

  شاَء اَّللَّ تعاَل.
لةعنةى  :طوتية ()بنةجه بووية د حةديسا دورستدا كو ثَيغةمبةرَى سودَى 

ل وَى ذنَى بس يا ثرضَى سو ب ثرضَى ئَيكا ديظة درَيذدكةى و ئةوا دسوازيت ئةظ كةارة  
سورى  سودَى لةعنةتَيت ل سةلةس :طوتيةو  1642 :َيتة كرن. بنَيرة حةديسا ذمارةهدطةل ب

كريس يَيت سةودان   و وى لةعنةتَيت ل ثةيكةر ضَيكةران 1615: كريس. بنَيرة حةديسا ذمارة
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 :ئةردى دطوهوِرن. و طوتية سودَى لةعنةتَيت ل وى كريس يَى ختويبَيت :و وى طوتية ،روحان
لةعنةتَيت  سودَى :طوتية د دزيت، و وى لةشكةرىسوزا سودَى لةعنةتَيت ل دزيكةرى كريس 

لةعنةتَيت  . و سودَى338 :ذمارة لةعنةى ل دايبابَيت سو كريس. بنَيرة حةديسال وى كريس يَى 
هةركةسَى سرابيةكَى د  :سودَى ظةدكوذيت. و وى طوتيةنة بو )جانةوةرى( ل وى كريس يَى 

ملياكةتان و ، لةعنةتَيت سودَى و يَيت سرابكارةكَى تَيدا حبةوينيتمةدينةيَيدا بكةى يان 
يا سودَى  :. و وى طوتية1804 :يَيت سةلكى هةميان ل سةر وى بس. بنَيرة حةديسا ذمارة

لةعنةتان ل ريغ ن و زةكوان و عوسةيان بكة، وان نةطوهدارييا سةودَى و ثَيغةمبةةرَى   
 لةعنةى ل جوهيان كرن طوِرَيت سودَى :وى طوتيةوى كرن. و ئةظة سَى عَيلَيت عةربانة. و 

ئةوَيت سو وةكى  كريةمان المبةرَيت سو كرنة مزطةفت. و وى لةعنةى ل وان زةثَيغة
ََ دكةن و لةعنةى ل وان ذنان  ََ دكةنالئةوَيت سو وةكى زة كريةذنان   .مان 

ئةظ بَيذةية هةمى يَيت دورسنت، هنةدةك يَيةت بوسةارى و موسةلميدا و هنةدةك      
ئزنةةها  ب و مة ب ني انكرنا وان ظيا كورى كةيس، و بارا ثةرت ذ وان   ،يَيت ئَيك ذ واندا

 سودَى دَى د بابةتَيت واندا ذ ظَى كتَيبَى ئينم.
 

 بّ املسلم بغري حقّباب حتريم سَ -266
 ذ نةهةقى بابةتىَ حةرامييا خةبةرا دراستا موسلمانيدا 

ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  چ ق         ال ع تع         اَل  

و ئةوَيت ذ نةهةقى و بَيى وان ت تةك كربيت  .(58)اَحزاب چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
ب هةر رةنطةكَى هةبيت ب  ]ئةزيةتا زةالمَيت سودان باوةر و ذنَيت سودان باوةر دكةن 

، ب سةةويند وان سةةتةم و بةةَى بةستييةةةكا مةةةزن و  [ئةةةزمانَى سةةو يةةان ب دةسةةتَى سةةو 
 .طونةهةكا زَيدة ئاشكةرا كر

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  وع  ِن اب  ِن َمَ  ع ٍد ري  ي اَّللَّ َعن  ُ  ق  ال  ق  ال رُو   ُل اَّللَّ  -1559
هللِاِي فَُ ٌ   وِقَتاُلُ  ُكْفٌر » َْ ُِ   متفٌق عهللاي .« ِوباب ا

 طوى: سةبةرطوتس ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئينب مةسعودى 
كةةارَى  ئةةانكوطاورييةةة. ) شةةةِركرن د راسةتا ويةةدا د راسةتا موسةةلمانيدا رَى دةركةفتنةةة و  

 طاورانة(.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُق ُل   -1560 ال » وعْن أيب ذرِّ ريي اَّللَّ عْنُ  أنَُّ  ِعن رُو ل اَّللَّ 

قِ  َْ   رواه البخاريص.« ّاِحُبُ  كذلَك  الُِّْفِر  إالَّ ارتدو عهللايِ   إْن ْْ َُُِّنأو  َُرمي رُجٌل رَُجالا ِنلِف
دطوى: ب  ضو  ()وى طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو  ()و ذ ئةبى زةِرى 

ََ وى  ئةطةردَى بو وى زظِريتةظة  ئةطةركةس كةسَى رَيدةركةفتى و طاور نةدانيت  هةظا
 يَى وةسا نةبيت.
» َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي ق   اَل  وع   ْن أيب ُهَرُ   رَة ري   ي اَّللَّ عْن   ُ  أنَّ رُو    َل اَّللَّ  -1561

ُهما حَّتَّ َُ ْعَتِدي اِظهللُا ُم    رواه مَهللاي.« اَُِتَانِن َما قَاال فَ َعهللا  الَباِدي ِمن ْ
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طةوى: هةةردوو    ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()و ذ ئةبى هةورةيرة  
وان ل سةر يَى ئَيكَى سةبةر طوتني هندى يةَى سةتةملَيكرى    بةربَيذ طونةها سةبةراسة

 زَيدة نةكةى.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ِبرُج ٍل قَ ْد َش ِرب ق اَل   -1562 « اي ربُ ُه » وعنُ  قاَل  ُأَِت النُّص 

هللَامَّا انَصرَر  ق ال بع ض قال أب  ُهَرُْ َرة   َفِمنَّا البَّارُب بِيِدِه  والبَّارُب بِنْعهللِا   والبَّاِرُب بث بِ   ف
  رواه البخاري.« ال تُق ُل ا هذا  ال تُِعيُن ا عهللايِ  الشَّيطَاَن » الَق م  أِزاَك اَّللَّ  قال  
عةةرةق ظةةسواربوو، طةوى:     () المةك ئينةا دةس ثَيغةمبةةرى  ذ وى، طوى: زة

اال سو لَيبدةن، ئةبو هورةيرةى طوى: هندةكان ذ مة ب دةستَى سو لَيدا هندةكان ب نةع
ضوى، هندةكان طوى: سودَى تة رةزيلكةى، طوى: ظَى  دةمَيو هندةكان ب كراسَى سو، و 

 نةكةن. ريكارييا شةيتانى ل سةر وىنةبَيذن، و ها
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َُ ُق  ُل   -1563 م ن قَ َذر ِْمهللُا َك ُ  » وعْنُ  قاَل  ِعْعُ  رُو  ل اَّللَّ 

  متفٌق عهللاي .« دص ُ َم الِقياَمِة  إالَّ أْن َُُِّ َن كما قاَل ِنلزِِِّ ُُقاُم عهللايٍ  اْلَ 
دطوى: هةركةسَى كولةيَى  ()و ذ وى، طوى: مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو 

سو ب زنايَى طونةهبار بكةى، رؤذا قيامةتَى دَى حةد ذَى هَيتة ستاندن ذ بلى كو ئةو يَى 
 وةسا بيت وةكى طوتى.

 
  األموات بغري حقِّ ومصلحة شرعية بّباب حتريم سَ -267
 هةوجةييةكاذ نةحةقى و بيَى كو  دامريانخةبةران د راستا  طؤتنابابةتىَ حةرامييا 

 شةرعى هةبيت

هي التحذُر من اإلقتداء ب  ا بدعت  وفَق  و   ذلك في  ارُة واَحادُ  الَابقة ا 
 .الباب قبهللا 

ََ نةهَيتة كرن د بيةدعا ويةدا و د    هةوجةييا شةرعى ئةوة: ئاطةهداركرنة ضاظ 
 .بابةتَى بةرى نوكة ل سةر ظى بابةتينة و يَيت هوسا. ئايةى و حةديسَيتسةرداضونا ويدا 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -1564 ال » وعن عاِئشَة ريي اَّللَّ عنها قالْ   قال رُو ُل اَّللَِّ 
َُبص    رواه البخاري.«  ا اَم اَو  فَإن َُّهْي قد أْفَبْ ا إَل ما َقدَّم ا َت

طوى: سةبةرا نةبَيذنة  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ عائي ايَى 
 .مريان، ئةو طةه تنة كار و كريارَيت وان كريس

 
  باب النهي عن اإليذاء -268
 ثاشظةليَدانيَ ذ ئةزيةتدانىَبابةتىَ 

ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  چ ق         ال ع تع         اَل  

و ئةوَيت ذ نةهةقى و بَيى وان ت تةك كربيت  .(58)اَحزاب چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  



   رياض الصاحلني

 
613 

ب هةر رةنطةكَى هةبيت ب  ]ئةزيةتا زةالمَيت سودان باوةر و ذنَيت سودان باوةر دكةن 
مةةةزن و ، ب سةةويند وان سةةتةم و بةةَى بةستييةةةكا [ئةةةزمانَى سةةو يةةان ب دةسةةتَى سةةو 

 طونةهةكا زَيدة ئاشكةرا كر.
ُهَم  ا ق  اَل  ق  ال َرُو   ُل اَّللَِّ  -1565  وع  ْن عب  ِد اَّللَّ ب  ِن َعم  رو ب  ن الع  اا ري  ي اَّللَّ عن ْ

ََ انِِ  ُو ِدِه  واَُِه اِجُر م ْن َهَج ر م ا نَ َه   » َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   هللِاُم َن ِم ْن ِل َْ ُِ هللِاُي مْن َوهللِاَي ا َْ ُِ ا
 متفٌق عهللاي .« ُ  اَّللَّ عنْ 

و ذ عةبدول يَى كورَى عةمرَى كورَى عاسى سودَى ذ هةردويان رازى بيت طوى: 
طوى: موسلمان ئةوة يَى موسلمان ذ ئةزمان و دةستَى وى ب سة مةى   ثَيغةمبةرى 

 ذَى كرى م ةست ببيت. ثاشظةلَيدانبس، و م ةست ئةوة يَى ذ ت تَى سودَى 
َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   وعنُ  قاَل  قال رو لُ  -1566  َم ْن أح بَّ أن ُُ َزْح زَح ع ن » اَّللَّ 

ِِ ِر  َوْليَ أِو إَل النَّ اِس ال ذي ْحُِ بص  َِل اْلنََّة  فهللاَتأتِِ  مِني َُّتُ  وُهَ  ُُ ؤِمُن نهلِل واليَ  ْ ِم ار أْن  النَّاِر  وَُْد
  رواه مَهللاي.« ُُ ْؤَِت إلْيِ  

َيتةة  ههةركةسةَى بظَيةت ذ ئةاطرى ب    طةوى:  ()ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 
باوةرييَى ب سودَى و رؤذا  وىدويرئَيخسنت و بكةنة د بةحةشتَيدا ب  مرنا وى بهَيت و 

ظَيت سةلك وَى ثَي كَي ى وى ، و ب  وَى ثَي كَي ى سةلكى بكةى يا وى دهةىقيامةتَى 
 . بكةن

ٍل وبَق ا نب طاعِة ُوالِة    .( 668)انظر اْلدُ  رقي  اَُم روُه  بْعُض َحدٍُ  طُ 
و ئةظة هندةكةة ذ حةديسةةكا درَيةذ د بابةةتَى طوهةدارييا كاربدةسةتاندا بنَيةرة        

 .668 :حةديسا ذمارة
 

 باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر. -269
 نىَ ذ كةرب هةلطرتنا ئيَكدوو وذ نةظيانا ئيَكدووثاشظةليَدابابةتىَ 

 و ذ سلبونا ئيَكدوو 
 

باوةرن  هندى سودان  (.10)اْلجراو  من ارُةچۈ  ٴۇ  ۋ      چ  قال ع تعاَل 
د  .(54)اِائ  دة  م  ن ارُ  ةچھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  چ  وق  ال تع  اَل   برايَيةةت ئةةَيكس.

 وق ال تع اَل   .بلنةدن  راستا موسلماناندا سو دشةكَينس و بةرانبةةر طةاوران سةورى و سةةر     
 موحةممةد .(29)الفتح  من ارُةچ  ڀ  ڀ ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      چ

، و ئةوَيت دطةل د راستا طاوراندا يَيةت دذوارن، و د ناظبةةرا سةو ب    سودَييةة  ثَيغةمبةرَى
 .سودا دلوظانس
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َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   -1567  ال تَباَغُب  ا  » وعْن أنٍه ريي اَّللَّ َعنُ  أنَّ الن َُّّ 
َِ اه وال حتاوُدوا  واَل  َْ هللِاٍي أْن ُْهُج َر أ ِا  وال ْحَِ لص ِلُم تَ دابَ ُروا  وال تَ َق اطُع ا  وَُك نُ  ا ِعب اَد اَّللَِّ إِ  ا

  متفٌق عهللاي .« َف َ  ثالٍث 
طةوى: كةةربَيت سةو ذ     ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()و ذ ئةنةسى 

و ذ  ،حةسةويديَى ب ئَيكةةدوو نةبةةةن  ،ئَيكةدوو ظةنةكةةةن و نةةظيانا ئَيكةةدوو نةهةةةلطرن  
و  ،و ئَيكدوو نةهَيلس و مرؤظانيَى نةبِرن ،ئَيكدوو سل نةبس و ث تا سو نةدةنة ئَيكدوو

هةظكارييا براينيَى دطةل ئَيكدوو بكةن(  ئانكوبةندةيَيت سودَى بس و برايَيت ئَيك بس، )
 ببيت نةدورستة بو ضو موسلمانان سَى شةظان زَيدةتر ذ برايَى سو سلو 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -1568 ُ َعْنُ  أنَّ َرُو َل اَّللَّ  تُ ْفَتُح » وعْن أيب ُهَرُْ َرَة ريي اَّللَّ
َ ْ َم اْلَِميه  فَ يُ ْغَفُر ِلُِّلِّ عْبٍد ال ُُْشِرُك ِنَّللَِّ َشي اا  إالَّ رُجالا كانَ    بْين ُ  أْب اُب اْلَنَِّة َُ ْ َم االثنَ نْيِ ُو

ُِْن حَّتَّ َُصطهللَِاحا أِيِ  َشْحناُء فيقاُل  أْنِظُروا هذُِْن حَّتَّ ُصطهللَِاحا  أنْ وبَ نْيَ    رواه مَهللاي.« ِظُروا هَذ
طوى: دةرطةةهَيت   ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 

دهَينة ظةكرن، ظَيؤا طونةهَيت هةر بةندةيةكَى  شةمبَىو ثَينج  دووشةمبَىرؤذا  بةحةشتَى
هةبيت ضو شريك بو سودَى نةضَيكربس دهَينة ذَيلن، مرؤظةك نةبيت ئةو و برايَى سو 

ظةان هةةردووكان بهةَيلس هةةتا ذ ئَيةك       :)يان سوي كا سو( يَيت ذَيك سل بس، دَى بَيذيت
 .ئاشت دبس، ظان هةردووكان بهَيلس هةتا ذ ئَيك ئاشت دبس

ُِ اَْعماُل ا ُكلِّ ُ ِم مَخيٍه َواثنَ نْيِ » رواٍُة ل    وا   وذََكر ْ َ ُه.« تُ ْعَر
دووشةمبى و ثَينج شةمبى  هةمى رؤذَيتكار و كريار  :ديدا يا وى ظةطَيرةكاو د 

  و وةكى وى بةحسكر. )ذ اليَى ملياكةتَيت زَيرةظانظة( بو سودَى دهَينة طوتس
 

  باب حتريم احلسد -270
 بابةتىَ حةرامكرنا حةسويدييَ

حةةز  : حةسويدى ئةةوة  ه  ِْن زوال نعمة عن ّاحبها و اء كان  نعمة دُن أو دني ا
قال نةمينيت ض نيعمةتا دينى بيت ض يا دنيايَى بيت.  بكةى ئةو نيعمةتا سودانى هةى

يةةةان  .(54)النَ   اء  م   ن ارُ   ةچ  ٹ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ ع تع   اَل  
وفي  حدُ  أنه الَابق  يس.حةسويدييَى ب سةلكى دبةن، ذ وَى كةرةما سودَى دطةل كر

و حةديسا ئةنةسى يا بورى د بابةةتَى بةةرى    .( 1567ب قبهللا  ) انظر اْلدُ  رقي ا البا
 .1567 :ظَيدا ل سةر ظى بابةتيية. بنَيرة حةديسا ذمارة

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  اَل  وَع  ْن أيب ُهَرُ  رة ري  ي اَّللَّ عْن  ُ  أنَّ ال -1569  ُك  ْي » ن  َُّّ  إايَّ
 رواه أب  داود .« واْلََد  فإنَّ اْلََد أيُكُل اْلَناِو َكما ََتُْكُل النااُر اْلطَب  أْو قال الُعْشَب 
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 حةسةويديا طوى: ه يار بةس   () ثَيغةمبةةرى طوى:  ()ذ ئةبى هورةيرة 
ئَيك و دوو نةكةن، ب راستى حةسويدى سَيران ثويض دكةى و دسةوى هةةروةكى ئةاطر    

 داران دسوى و دسوذيت.
 

  والتسمّع لكَالم مَن يكره استماعُهُ باب النهي عن التجسّس -271
 و طوهداريكرنا ئاخفتنا يىَ ثىَ نةخؤش بيت  سيخورييَنىَ ذ ثاشظةليَدابابةتىَ 

 يَتةكرنهطوهدارى بؤ ب
و جاسويسييَى ل سةر ئَيك   .(12)اْلجراو  من ارُةچڀ   ٺ  چ  ع تعاَل قال 

ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  چ وقال تعاَل   .و دوو نةكةن

و ئةوَيت ذ نةهةقى و بَيى وان ت تةك كربيت  .(58)اَحزاب چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
ب هةر رةنطةكَى هةبيت ب  ]ئةزيةتا زةالمَيت سودان باوةر و ذنَيت سودان باوةر دكةن 

، ب سةةويند وان سةةتةم و بةةَى بةستييةةةكا مةةةزن و  [ئةةةزمانَى سةةو يةةان ب دةسةةتَى سةةو 
 .طونةهةكا زَيدة ئاشكةرا كر

َّ    هللاِّ  عُ َعهللَاْي    ِ  وَو    هللاَّي ق    ال  -1570  ْ    رَة ري    ي اَّللَّ عن    ُ  أنَّ رُو     ل اَّللَّ   وع    ْن أيب ُهُر
ُكْي والظَّنَّ  فإن الظَّنَّ أكذُب »  َُ  ا وال حتَاَو ُدوا  إايا َُ ا وال تناَف ََّ َُ ا  وال ََت ََّ اْلِدَُ   وال حَت

َْ هللِاِي  ال ُظهللِاُم ُ   وال  ُِ هللِاُي أِ ؤ ا َْ ُِ ِا َكما أمرُكْي. ا ِْ ا وال تَباَغُب ا  وال َتدابَرُوا  وُك نُ ا ِعباد اَّللَِّ إ
َّ ْدرِه  وُُش  ري« خُذلُ ُ  وال ْْحق  ُرُه  التَّق  ى هُهن  ا  التَّق َ ى هُهن  ا  َْ  ِب ام ريٍء ِم  ن الشَّ  رِِّ أن » إَل  ٍِ

َْ   هللِاِي ح   َراٌم  دُم   ُ   وِعْرُي   ُ   وَمالُ      إنَّ اَّللَّ ال َُ ْنظُ   ُر إَل  ُِ َِ   هللاي  ُك   لص اَُِ   هللاِي عهللا     ا ْْحِق   ر أِ   اُه اِ
َُّ رُِكْي  وأعمالِّي ولِّْن َُ ْنظُُر إَل قُ هللُا ِبُِّيْ    «. أْجَادُِكْي  َوال إَل 

طةوى: ه ةيار بةس     ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 
و سةحوسةةي و  ،ب راسةةتى هةةزرا سةلةةةى درةوتةةريس ئاسفتنةةة   ،هةةزرا سةلةةةى نةكةةةن 

ل سةر ئَيكدوو نةكةن،  ت ئيك و دوو نةكةن، و جاسويسي و سوخيريَيعةيبَي دويظضونا
ت سةو ذ  و ملم نَى دطةل ئَيكدوو نةكةن، و حةسةويدييَى ب ئَيكةدوو نةبةةن، و كةةربيَ    

ئَيكدوو ظةنةكةن و نةظيانا ئَيكدوو نةهةلطرن، و ذ ئَيكدوو سل نةبس و ث تا سو نةدةنة 
هةةظكارييا براينييةَى دطةةل     ئانكوئَيكدوو، و بةندةيَيت سودَى بس و برايَيت ئَيك بس، )

نة ستةمَى ، موسلمان برايَى موسلمانيية هةر وةكى مس فةرمان ثَي كرى، ئَيكدوو بكةن(
ئها  ،تةقوا و سودَى ترسى ،و نة دهَيليتة ب تنَى بَيى هاريكارى ،نة كَيم دكةى ،ََ دكةى

ئها يا ل ظَيرَى و ئي ةارةى كةرة سةينطَى سةو، بةسةى       ،يا ل ظَيرَي، تةقوا و سودَى ترسى
مرؤظيية سرابى، ئةو برايَى سو يَى موسلمان كَيم بدانيت. هةةمى ت ةتَى موسةلمانى ل    

ََ وى و نامويسا وىا وى سوين ،سةر موسلمانى حةرامة ، ب راستى سودَي، بةرَى سو و ما
ََ دَى       نة ددةتة لةشَيت هةوة و نة ددةتة وَينةيَيت هةةوة و كةار و كريارَيةت هةةوة، بةة

 بةرَى سو دةتة دلَيت هةوة.
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َُ   ا وال تَ َناجُش   ا » وا رواُ  ة    ََّ َُ   ا وال حَت ََّ وُك نُ   ا ال حَتاَو  ُدوا  َوال تَ َباَغُب   ا  َوال ََتَ
ِا  َ ا ِْ  «.ِعَباَد اَّللَِّ إ
نةبةن، و كةربَيت سو ذ ئَيكدوو ظةنةكةن و  ئَيكدووب  حةسويديَى :ظةطَيرةكَيداو د 

ل سةةةر ئَيكةةدوو نةكةةةن،  و    ا ئَيكةةدوو نةهةةةلطرن، و جاسويسةةي و سةةوخيرييَ   نةةةظيان
بئنيةةتا  ن ةعةبَيت ئيكدوو نةكةن، و ل سةر ئَيكدوو زَيةدة نةكة   سةحوسي و دويظضونا

ََ سو، و بةنةدةيَيت سةودَى بةس و برايَيةت ئَيةك بةس،        َيئَيخستنَى و سوسارةتكرنات هةظا
 .هةظكارييا براينييَى دطةل ئَيكدوو بكةن( ئانكو)

 نُ      ا ِعبَ     اَد اَّللَِّ ال تَ َق     اَطُع ا  َوال تَ     َدابَ ُروا  َوال تَ َباَغُب      ا وال حتَاو     ُدوا  وَكُ » وا رواُ     ٍة  
ِا  َ ا ِْ  «.إ

و ئَيكدوو نةهَيلس و مرؤظانيَى نةبِرن، و ذ ئَيكدوو سل نةبس و  :ظةطَيرةكَيداو د   
ث ةةتا سةةو نةدةنةةة ئَيكةةدوو، و كةةةربَيت سةةو ذ ئَيكةةدوو ظةنةكةةةن و نةةةظيانا ئَيكةةدوو     

و بةندةيَيت سودَى بس و برايَيت ئَيك بس،  ،نةهةلطرن، و حةسويديَى ب ئَيكدوو نةبةن
 دطةل ئَيكدوو بكةن(. هةظكارييا براينييَى ئانكو)

 «.ال تَ َهاَجروا َوال َُِبْن بَ ْعُبُِِّي عهللا  بين بَ ْعٍض » وا رواُة  
ذ ئَيكدوو سل نةبس، كِريس و فرؤتنَى ل سةر كةِريس و فرؤتنةا     :ظةطَيرةكَيداو د 

 ئَيكدوو نةكةن.
 رواه مَهللاي  بِّلِّ هذه الرواايو  وروى البخاري أكثَ َرها.

 كريس و بوسارى باراثرت ذ وان. ظةطَيرايسهةمى يَيت  ظةطَيرةو موسلمى ئةظ 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َُ ُق ُل   -1571  ْعُ  َرُو َل اَّللَِّ  َة ريي اَّللَّ عْنُ  قاَل  عَِ وَعْن ُمَعاُو

َْ هللِامنيَ إنََّك إن اتَّبْع َ  َع ْ راِو »  ُِ ََ ْدتَ ُهيْ  ا َِ َدُهَي أف رواُه أب    .ح دٌُ  ّ حيح«   أْو كِ ْدَو أْن تُف
  داود نوناد ّحيح.

دطةوى: ب   () طوى: مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بةوو  ()و ذ موعاوييةى 
)ضونكى تة د طونةهَيدا  كاسَيت موسلمانان طةِرياى تة ئَيخستنةتو ل كَيم و  ئةطةرراستى 

بةةةر ديةةان ب كريارةكةةا سةلةةةى رابةةس( يةةان نَيزيكةةة تةةو وان   وةلَيكةةرن نةةةكاميَى بكةةةن
 طونةهَيرا ببةى.

وعِن ابِن مَع ٍد ريي اَّللَّ َعْنُ  أنَُّ  أُِتَ  ِبَرُجٍل َفقيَل َلُ   هَذا ُفالٌن تَ ْقطُُر ِْلْيَ تُ ُ   -1572 
ََ  ٌن  ُِ  ْذ بِ  ِ   َح  دٌُ  َح َص  ِه  ولِِّ  ْن إن ُظَه  ْر لَنَ  ا َش  يٌء  أَن َِّ قَ  ْد ُ ينَ  ا ع  ِن التََّج مَخ  راا  فق  اَل  إ

  نْوناٍد َعهللا  َشْرِط البخاري ومَهللاٍي. رواه أب  داود ّحيٌح.
ئةظةةة بَيظانةةة  :، ئَيكةةى طةةوتَيمةةةك ئينةةا دةسالزة ()و ذ ئةةينب مةسةةعودى 

رهَيت ويدا دهَيتةة سةوارَي، ئينةا طةوى: ب راسةتى نةةهيا مةة ذ جاسويسةيَى          عةرةقا ب
 ََ  .ت تةك بو مة ديار بوو ئةم دَى ثَى كةيس ئةطةرياهاتية كرن، بة
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  النهي عن سوء الظنّ باملسلمني من غري ضرورةباب  -272
 و نة ثيَتظياتي تيَدا ذ هزرا خةلةتيىَ ب موسلمانان ثاشظةليَدانيَبابةتىَ 

)اْلج  راو   چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀچ ق  ال ع تع  اَل  
طةَ سودان باوةران سةو ذ طةلةةك طومةانَى بثةارَيزن، ب راسةتى هنةدةك        .(12م ن ارُ ة

 .طومان طونةهس
َّهللاِّ  -1573  ُكْي »  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال  وعْن أيب ُهَرُرَة ريي اَّللَّ عْنُ  أنَّ َرُو ل اَّللَّ  إايَّ

  متفٌق عهللاي .« نَّ  فإنَّ الظَّنَّ أكَذُب اْلَِدُِ  َوالظَّ 
طةوى: ه ةيار بةس     ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()رة و ذ ئةبى هورةي
 .ب راستى هزرا سةلةى درةوتريس ئاسفتنة ،هزرا سةلةى نةكةن

 
  باب حتريم احتقار املسلم -273

 بابةتىَ حةرامييا كيَمدانانا موسلمانان
ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    چ  قال ع تعاَل   

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     یی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب   مب  ىب  يبجت  

طةةةةَ سةةةودان بةةةاوةران بةةة  ضةةةو زةالم   .(11)اْلج   راو چحت  خت  مت  ىت  يت  جث  
 كةرن ذ وان ئةةوَيت   تِرانةيان ب ضةو زةالمةان نةكةةن، دبيةت ئةةوَيت تِرانةة ثةَى دئَينةة        

تِرانةيان ثَى دكةن ضَيرت بةس، و بة  ضةو ذن ذى تِرانةةيان ب ضةو ذنةان نةكةةن، دبيةت         
ئةوَيت تِرانة ثَى دئَينة كرن ذ وان ئةوَيت تِرانةيان ثَى دكةن د ضَيرت بس، و تانان د ئَيك 

و لةكةدار نةكةن، و ب ناظ و نةقلناظَيت كرَيت طازى ئَيك و دو وو دو نةقوتس و ئَيك و د
ض ثيسة ت تة مرؤظ ب ناظَى فسقَى بَيتة ناظكرن ث تى باوةرى ئينانَي، و هةر نةكةن، و 
تةوبة نةكةى،  [ذ تانقوتان و لةكةداركرنَى و ب ناظكرنا سةلكى ب ناظَيت ثيس  ]كةسَى 

 .(1)اِم   زة چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ وق   ال تع   اَل   ظَيؤةةةا ئةةةةوَيت سةةةتةمكار ئةظةنةةةة.  
 دةرئَيخ و تانهاظَيذ.كَيماسينةسوشى و ئيزا بو هةر كةسَى 

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي ق   اَل  -1574  » وع   ْن أيب ُهَرُ   رة ري   ي اَّللَّ َعْن   ُ  أنَّ َرُو    َل اَّللَِّ 
هللِاَي  َْ ُِ اُه ا َِ ِب اْمِريٍء ِمَن الشَّرِِّ أن ْْحِقَر أ َْ َ   رواه مَهللاي  وقد وبق قرُِباا بط ل .« ٍِ

طةةوى: بةسةةى  ()سةةودَى طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى  ()و ذ ئةةةبى هةةورةيرة 
 مرؤظيية سرابى ئةو برايَى سو يَى موسلمان كَيم بدانيت.

َّ  هللاِّ  -1575 ُُِل » عُ َعهللَاْي ِ  وَو  هللاَّي ق اَل   وَع ن ابْ ِن مَ  ُع ٍد ري ي اَّللَّ عن ُ   ع  ن الن ُّ  ال َُ  ْد
إنَّ الرَُّج َل ْحُِ بص أْن َُُِّ  َن ثَ ْ بُ ُ  َحَ ناا  ونَ ْعهللاُ ُ    فَ َقاَل رَُج لٌ « مْن َكاَن ا قَ هللْاِبِ  ِمثْ َقاُل َذرٍَّة ِمْن ِكرْبٍ  اْلَنََّة 
َنةا  ََ رُ »   فقال  َح يٌل ْحُِبص اْلََمال  الِِّب ْ  .رواه مَهللاي« َبَطُر اْلَقِّ  وَغْمُخ النَّاِس  إنَّ اَّللَّ عَِ

ُ  أْوَي ح ِم ْن َه ذا اْحِتَق ارُهْي  وقَ ْد َو َبَق بيانُ «  وَغْمطُُه ي » َدْفع    «  بطر اْلَ قِّ » َوَمْعَ  
  ا نب الِِّرِب.
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طوى: ناضيتة بةحةشتَى  () طوى: ثَيغةمبةرى ()و ذ ئينب مةسعودى 
ََ ويةدا هةةبيت   ذ هةمييان بضويكرت هةر كةسَى تةمةى طرانييا ثرتا  ،ذ مةزناتييَى د د

طوى: ب راستى مرؤظى دظَيت جلكَى وى يَى جوان بيت و ثَي ظا وى يا جوان  مةكىالزة
طوى: ب راستى سودَى يَى جوانة و كار و بارَيت وى هةةمى يَيةت جةوانس و حةةذ      ،بيت

 و زظِراندنا راستيَيية و كَيمكرنا سةلكيية. مةزناتى نة وةرطرتس ،دكةى سوجوانكرنَى
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وع  ن ُجْن  ُدِب ب  ن عب  ِد اَّللَّ  -1576 ري  ي اَّللَّ عن  ُ  ق  اَل  ق  اَل رو   ُل اَّللَّ 

قاَل رَُجٌل  واَّللَِّ ال َُ ْغِفُر اَّللَّ لُفالٍن  فَ َقاَل اَّللَّ َعزَّ َوَج لَّ  َم ْن ذا الَّ ِذي َُ تَ َأَلَّ عهللا يَّ أْن ال » وَوهللاَّي  
َأْحَبْطُ  عَمهللَاَك  َا  رواه مَهللاي.« أغِفَر لُفالٍن إِنِِّ َقد َغَفْرُو َلُ   َو

 ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()يى  و ذ جونةةدوبَى كةةورَى عةبةةدول
طوى: ب سودَي، سودَى طونةهَيت بَيظانى ذَى نابةى، سودَى طوى: ئةةو   مةكىالطوى: زة

كييةةة سةةويندَى ب سةةةر مةةس دسةةوى ئةةةز طونةةةهَيت بَيظةةانى ذَى نابةةةم، ب راسةةتى مةةس  
 .طونةهَيت وى بو ذَى برن، و كارَى تة ثويضكر
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 نىَ ذ ديارةكرنا كةيفثيَهاتنىَ ب نةخؤشييا موسلمانى ثاشظةليَدابابةتىَ 

هنةةةدى سةةةودان  .(10)اْلج   راو  م   ن ارُ   ةچۈ  ٴۇ  ۋ       چ   ق   ال ع تع   اَل  
ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  چ وق ال تع اَل   باوةرن برايَيت ئَيكس.

و ثةَى   ]ب راستى ئةةوَيت حةةز دكةةن     .(19)الن ر  من ارُ ةچ  ی  ی   ی  جئ  حئ
د ناظ واندا بةالظ بةنب، ئةةوَيت    [وةكى زنايَى  ]، كريارَيت زَيدة كرَيت و سراب [سوش 

 باوةرى ئينايني ئيزايةكا دذوار و ب ذان بو وان د دنيايَى و ئاسرةتَيدا يا هةى.
َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  َّ هللاِّ  عُ وعْن َواثهللاَة بِن اَْوَقِن ري ي اَّللَّ عْن ُ  ق اَل  ق ال رُو  ُل اَّللَِّ  -1577 

ُ َوُبَتهللِايكَ »   وقال  حدُ  حٌَن. رواه الرتمذي«  ال ُتْظِهِر الشََّماَتة َِيك َفرْيْ ُ  اَّللَّ
طةوى:   ()طوى: ثَيغةمبةرَى سةودَى   () ئةسقةعىو ذ واسيلةيَى كورَى 

ب وى بةةى و تةة    دلوظةانييىَ  سةودىَ دَى  ئةطةةر موسةلمانى نةئينةة    نةسوشيياكةيفا سو ب 
 كةى.البةربة

رةَ  َصهِ الَابُق ا نب  وا الباب حدُُ  أيب هُر هللِاِي حَرامٌ   » التََّج َْ ُِ هللِاِي عهللا  ا َْ ُِ    .اْلدُ «  ُكلص ا
 :حةديسا ئةبى هورةيرةى يا بورى د بابةتَى جاسويسيَيدا ل سةةر ظةى بابةتييةة   

 هةمى ت تَى موسلمانى ل سةر موسلمانى حةرامة... حةديس.
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 وةكى ئاشكرا دشةرعيدا بابةتىَ حرامييا تان هاظيَتنىَ د قنيَتيَت بنةجهدا

ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  چ ق         ال ع تع         اَل  

و ئةوَيت ذ نةهةقى و بَيى وان ت تةك كربيت  .(58)اَحزاب چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
ب هةر رةنطةكَى هةبيت ب  ]ئةزيةتا زةالمَيت سودان باوةر و ذنَيت سودان باوةر دكةن 

، ب سةةويند وان سةةتةم و بةةَى بةستييةةةكا مةةةزن و  [ئةةةزمانَى سةةو يةةان ب دةسةةتَى سةةو 
 طونةهةكا زَيدة ئاشكةرا كر.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  َوَعْن أيب ُهَرُْ َرَة ري ي اَّللَّ  -1578  »  َعْن ُ  ق اَل  قَ اَل رُو  ُل اَّللَّ 
َّي   ََِب  والنَِِّياحُة عهللا  ا   رواه مَهللاي.« اثْ نَ َتان ا النَّاِس ُاَا ِ ِي ُكْفٌر  الطَّْعُن ا النَّ

طوى: دوو ت تَيت  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 
 .بلند ل سةر مريان و ثَيطوتنا ب دةنطَى قنَيتانعةيبداركرنا  :طاورانةذ كارَيت  سةلكيداد ناظ 
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 و خاثاندنيَ سةختةييَذ  ليَدانيَ بابةتىَ ثاشظة
ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  چ ق       ال ع تع       اَل   

و ئةوَيت ذ نةهةقى و بَيى وان ت تةك كربيت  .(58)اَحزاب چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
ب هةر رةنطةكَى هةبيت ب  ]ئةزيةتا زةالمَيت سودان باوةر و ذنَيت سودان باوةر دكةن 

، ب سةةويند وان سةةتةم و بةةَى بةستييةةةكا مةةةزن و  [ئةةةزمانَى سةةو يةةان ب دةسةةتَى سةةو 
 طونةهةكا زَيدة ئاشكةرا كر.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي قَ اَل  َوَعْن أيب ُهَرُرَة ريي اَّللَّ  -1579  م ْن » َعن  أنَّ َرُو َل اَّللَِّ 
َِّالَح  فَ هللَاْيَه ِمنَّا  وَمْن َغشََّنا  فَ هللَاْيَه ِمنَّا  َنا ال   رواه مَهللاي.« َ َل َعهللَاي ْ

طةوى: هةركةسةَى    ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 
 .ضةكى بو مة راكةى نة ذ مةية، و هةركةسَى حيلَى ل مة بكةى نة ذ مةية

َِ َل ُ دُه فيه ا    َرِة َطعاٍم  فَأْد ُّب ْ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي مرَّ َعهللا   وا رواٍُة َل  أنَّ َرُو ل اَّللَّ 
َّاِحَب الطَّ  َّاِبُعُ  بَ هللَاالا  فَ َقاَل  َما َهَذا اي  َََّماُء اَي َرُو َل اَّللَّ قَاَل  « َعاِم   فَناَلْ  أ َّابْتُ  ال قَاَل أ

 «.أَفال َجعهللْاَت  فَ ْ َ  الطََّعاِم َحَّتِّ َُراُه النَّاس  َمْن َغشََّنا فَ هللَاْيَه ِمنَّا » 
د بةةر كومةةكا سةوارنَيرا     ()ثَيغةمبةةرَى سةودَى    :ديدا يا وى ظةطَيرةكاو د 

وى تةةِر بةوو، ئينةا طةوى: ئةظةة ضةيية يةا سةودانَى          بورى دةستَى سو كرة تَيرا دةسةتىَ 
طوى: بارانَى يةَى طرتةى يةا ثَيغةمبةةرَى سةودَي، طةوى: بوضةى تةة نةةدئينا ب           ؟سوارنَي

 .سةرظة دا سةلك ببينيت، هةركةسَى حيلَى ل مة بكةى نة ذ مةية
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قَال   -1580   متفٌق عهللاي .« َناجُش ا ال ت َ » َوَعْنُ  أنَّ َرُو َل اَّللَّ 
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ن ب ةب سةر ئَيكدوو زَيدة نةكة  طوى:  ()و ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 
ََ سو. كرنائنيةتا تَيئَيخستنَى و سوسارةت  هةظا

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي نَ َه    ع  ن  -1581  ُهَم  ا  أنَّ الن  َُّّ  َوَع  ْن اب  ِن ُعم  ر ري  ي اَّللَّ َعن ْ
  عهللاي .النََّجِش. متفٌق 

 () طةةوى: ثَيغةمبةةةرى رازى بيةت سةودَى ذ هةةةردوويان   ،و ذ ئةينب عومةةةرى 
 و.كرنا بهايَى ت تى كرى ب ئنيةتا تَيئَيخستنا غةيرى سةنةهيا ذ زَيد

 ِباٍء معجمٍة مَِّ رة  ونٍء م حدة  وهي اْلِدُعُة.« اِْلالبُة » 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي أنَّ ُ  ُخْ دُع ا البُ يُ  ِع   وَعْنُ  قَاَل  ذََكَر رَُج ٌل ِلَرُو  ِل اَّللَِّ  -1582 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   البََة » فَ َقاَل َرُو ُل اَّللَِّ  ِِ   متفٌق عهللاي .« مْن نَُ ْعَ   فَ ُقْل ال 
هاتةةكرن، كةو    ()مةةكى بةو ثَيغةمبةةرَى سةودَى     الو ذ وى، طوى: بةحسةَى زة 

طوى: يَى تو ذَى دكِرى  ()ئينا ثَيغةمبةرَى سودَى  ؟كةىحيلَى د كِريس و فرؤتنَيدا د
 بَيذَى بَى حيلة و ساثاندن.

َم ْن »َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َوَعْن أيب ُهَرُْ َرَة ريي اَّللَّ َعنُ  قَال  قَاَل َرُو ُل اَّللَِّ  -1583
بَّب َزْوَجة اْمِريٍء  أْو ِْمهللُا َكُ   فَ هللَاْيَه ِمنَّا   أب  داود.رواُه « َِ

دَعُ .« ِبب »    ِباٍء معجمة  ُث نٍء م حدة مِّررة  أْي  أفََدُه ِو
طةوى: هةركةسةَى    ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 

 وى ئةو نة ذ مةية. )عةبدَى( سةردا ببةى و سراببكةى، يان كولةيَى مةكىالذنا زة
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 غةدريَبابةتىَ حةرامييا 

طةةةةَ  .(1)اِائ   دة  م   ن ارُ   ةچ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ ق   ال ع تع   اَل  
 .ئةوَيت هةوة باوةرى ئينايني، سوز و ثةميانَيت سودَى ذ هةوة وةرطرتني، ب جه بينس

و ثةميانا سو  .(34)االوراء  من ارُةچۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  چ وقال تعاَل   
 ب جه بينس، ب راستى ثسيارا ثةميانَى دَى ذ هةوة ئَيتةكرن.

َّ هللاِّ  عُ  -1584  ُهَم ا أنَّ رُو  َل اَّللَّ  وَعْن عْب ِد اَّللَِّ بْ ِن َعْم رو بْ ِن الع اا ري ي اَّللَّ َعن ْ
ُهنَّ  ك اَن ِفي ِ  أْربٌن َمْن ُكنَّ فيِ   كاَن ُمَناِفقاا ِالصاا  َوَمْن كان » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قَاَل   ْص هللَاٌة ِم ن ْ َِ ْ  في   

َّ ي  ا َِ َِْن ِاَن  وإذا حدََّث َكَذب  وإذا عاَه َد غَ َدر  وإذا  ْصهللَاٌة ِمَن النِِّفاِ  حَّتَّ ُدعها  إذا أؤ َِ
  «.متفٌق عهللاي . «. َفجر 

طوى:  رازى بيت ذ هةردوويانو ذ عةبدول يَى كورَى عةمرَى كورَى عاسى سودَى 
ل دةس  ئةةانكوضةةار ت ةةنت هةركةسةةَى ئةةةو تَيةةدابس ) طةةوى:  ()ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى 

هةبس(، ئةةو دوورويةةكَى متامةة و هةركةسةَى ث ةكةك ذ وان تَيةدابيت، ئةةوى ث ةكةكا         



   رياض الصاحلني

 
621 

 ئةطةةر  باوةرى ثةَى هاتةة ئينةان سيانةةى كةر،      ئةطةرتَيدا هةتا بهَيليت:  يادووروياتيَى 
 هةظِرك ضو سةرداضو.د ئةطةران دا غةدرة كر، و ثةمي ئةطةرئاسفت درةو كر، و 

َّهللاِّ  عُ  -1585 ُع ٍد  وابِن ُعمَر  وأنٍه ريي اَّللَّ عنُهْي قَاُل ا  قَاَل النُّص  َْ وعن ابن م
  متفٌق عهللاي .« ِلُِّلِّ َغاِدٍر ِلَ اٌء ُْ َم الِقيامِة  ُُ َقاُل  هِذِه َغْدرَُة ُفالٍن » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  

 رازى بيةت و ذ ئينب مةسعودى و ئةينب عومةةرى و ئةنةسةى، سةودَى ذ هةةميان      
ني ةانةكا   ئةانكو ) ئااليةةكىَ  طوى: هةر غةدرةضييةكى ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :طوتس

ئاشكرا يا هةى ب رةنطةةكَى وةسةا سةةلكَى مةح ةةرَى هةةمى وى بنياسةس( هةةى، رؤذا        
 .ئةظة ني انا غةدرا يَيظانيية :قيامةتَى دَى هَيتة طوتس

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي قَ  ال   -1586  َوَع  ْن أيب َو  ِعيٍد اْلُ  ْدِري ري  ي اَّللَّ َعن  ُ  أنَّ الن  ُّ 
ْعظ ُي غَ ْدراا ِم ْن أم ري ِلُِّلِّ َغاِدٍر ِل اٌء ِعنَد إْو ِت  َُ  ْ َم الِقيام ِة ُُ ْرفَ ُن لَ ُ  ِبق ْدِر غ ْدرِِه  أال وال غَ ادر أ»

  رواه مَهللاي .« ةٍ عامَّ 
طةةةةوى: هةةةةةر  ()ذ ثَيغةمبةةةةةرى  ()سةةةةودرى  سةةةةةعيدَىو ذ ئةةةةةبى 

ني انةكا ئاشكرا يا هةى ب رةنطةكَى وةسا سةلكَى  ئانكوهةى ) غةدرةضييةكى ئااليةكَى
دوية غةدرا وى ل مةح ةرَى هةمى وى بنياسس( رؤذا قيامةتَى يَى ل دةس قوينا وى ، 

 غةدرة ذ غةدرا كاربدةستَى ط تى مةزنرت نينة.دَى بلند بيت، و بزانس ضو 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال  قَ  اَل اَّللَّ  -1587  وع  ْن أيب ُهَرُ  رَة ري  ي اَّللَّ عن  ُ  ع  ن الن  ُّ 

ْص  ُمُهْي ُ  ْ َم الِقَياَم ِة  رَُج  ٌل أعطَ    يب ُثُْ غَ  َدَر  َورُج ٌل نع ُح  راا فَأك  ل انَ  ُ   ورُج  لٌ  َِ  تع اَل َثالثَ  ٌة أِ 
ْ ُُ ْعِطِ  أْجَرُه   رواه البخاري.« اوَتأجَر أِجرياا  فَاْوتَ ْ ا ِمنُ   وَْ

طوى: سودايَى مةزن طوى:  () طوى: ثَيغةمبةرى ()و ذ ئةبى هورةيرة 
ب ثةةميانا مةس(    ئةانكو ب مةس )  مرؤظةةكى  :سَى كةسان ئةةز دذمنةَى وامن رؤذا قيامةةتيَ   

دابيتةةَى ثاشةةى غةةةدرَى بكةةةى، و مرؤظةةةك يةةَى ئةةازاد بفرؤشةةيت و بهةةايَى وى خبةةوى، و  
 .مرؤظةك ئَيكى كرَى بكةى، و كرَييا سو ذَى خبوازيت، و كريا وى نةدةتَي
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 نىَ ذ ديارةكرنا منةتىَ د دانيَدا و وةكى ويَثاشظةليَدابابةتىَ 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى      ائ   ائ  چ  قال ع تعاَل   

 يَيةت )سةةدةقة  ى طةَ سودان باوةران سَير و قةةى  .(264)البقرة  من ارُةچەئ  ەئ   
ََ سو بو روميةتى  يَيت( سو ب منةى و ضكييَى )ئةزيةتَي( ثويض نةكةن، وةكى ئةوَى ما

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  چ  وقال تعاَل    دمةزَيخيت.

ََ سةو د رَيكةا سودَيةدا دمةةزَيخس، نةة دكةنةة          .(262)البقرة  من ارُةچ  ۀ ئةةوَيت مةا
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كو ئةزيةتَى ثَى بطةهيننة يةَى مةال دايينةَى و هةةِرؤ بدةنةة       ]منةى و نة دكةنة ضكى 
 .[روييَى وان 

َّ  هللاِّ  عُ  -1588 َثالث  ٌة ال » َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي قَ  اَل  وع  ْن أيب َذرِّ ري  ي اَّللَّ عن  ُ  ع  ِن الن  ُِّّ 
يِهْي َوُِ ْي ع ذاٌب أل يٌي  ق ال  َفقرأه ا رو  ُل اَّللَّ « ُُِّهللاُِّمُهْي اَّللَّ ُْ َم القيامِة  وال َُ ْنظُُر إلْيِهْي  وال ُُ زَكِِّ

َِ   روا م   ْن ُه   ْي اي رو    َل ا َِ َِ   ابُ ا و َّللَّ  ق   ال َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي ثَ   الَث َم   رَّاٍو. ق   ال أب     ذرِّ  
 رواه مَهللاي.« اَُِِبُل  واَِنَّاُن  واُِْنِفُق وهللاعتُ  نْلهللاِ  الَِّاذِب 

طوى: سَى كةسان سةودَى رؤذا    : ثَيغةمبةرىطوى ()زةِرى و ذ ئةبى 
قيامةتَى ئاسفتنا دلوظانيَى و رازيبوونَى دطةل نائاسظيت، و ب ضاظَى دلوظانيَى بةرَى سو 

، و ئيزايةةكا طةران بةو    ابةى و كارَيت وان قةبويل ناكةةى و طونةهَيت وان ذَى ن ،نادةتَي
سَى جاران دوبةارةكر، ئةةبو زةِرى طةوى: ئةةو سوسةارةى       وانة. ثَيغةمبةرَى سودَى 

بوون و زيان كةفنت، ئةو كينة يا ثَيغةمبةرَى سودَي؟ طوى: يَى ذ سومةةزنكرن جلكةَى   
منةةى و يةَى ت ةتَى سةو ب سةويندَيت درةو       سو شور دكةةى و يةَى قةةىيا سةو دكةتةة     

 دفرؤشيت.
ِبُل إزَارُه وثَ ْ بَُ  أوَفَل ِمِن الَِّْعبَ نْيِ لهللاُخَيالِء.« اَِبُل إزارُه » وا رواٍُة ل    َْ  ُْعِن  اِ

 يَى ذ سومةزنكرن ئيزارَى سو شوِر دكةى. :ظةطَيرةكَيداو د 
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 ذ خؤمةزنكرن و زؤردارييَ ثاشظةليَدانيَبابةتىَ 

سو ثاقذ  .(32)لنجي  من ارُةچۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  چ قال ع تعاَل  
ى  چوقال تعاَل    نةدانس و مةدحَيت سو نةكةن، ئةو ضَيرت دزانيت كى يَى ب تةقواية. 

 چى  ائ  ائ       ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ      ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  

ئةو دَى بةرلومة و لومةدار بس ئةوَيت زؤردارييَى ل سةلكى دكةن، و ذ  .(42)الش رى 
 ََ نةهةقى سو د ئةرديدا مةزن دكةن، و سرابى و دةستدَيذييَى تَيدا ل سةر جان و ما

 .[رؤذا قيامةتَى  ]سةلكى دكةن، ئةظان ئيزايةكا ب ذان و دذوار بو وانة 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  وَعْن ِعياِ ْبِن  ار ريي  -1589 اَّللَّ عْنُ  قَال قَال رُو  ُل اَّللَِّ 

« إن اَّللَّ َتعاَل أْوَح  إِلَّ أن ت ايُع ا َحَّت ال ُْبِغ َي أَح ٌد عهللا   أح ٍد  وال ُْفخ َر أح ٌد عهللا   أح ٍد » 
 رواه مَهللاي.

  قال أهُل الهللاغِة  الَبغُي  الت ََّعدِِّي واالوِتطالُة.
طةوى: ب   ()طوى: ثَيغةمبةرَى سةودَى   ()ارى و ذ عييازَى كورَى حيم

كةس سو ل سةر كةسةكَى مةزن  داكو ،سو ب كَينس ،راستى سودَى وةحى بو مس هنارى
و كةةس سةو ل سةةر كةسةَى      ،نةبينيت و كةس دةست درَيذيَى ل سةر كةسةكَى نةكةةى 

 مةزن نةكةى.
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رَة ريي اَّللَّ عْنُ  أنَّ رُو ل اَّللَّ  -1590  إذا » َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي قَ ال  وعن أيب ُهُر
 رواه مَهللاي.« قال الرَُّجُل  ههللَاَك النَّاُس  فُه  أْههللَاُُِّهْي 

  ِبرفِن الِّاِر  وُرِوي بَِنصِبَها.« أْههللاُُِّهْي » الرِِّواُُة اِْشُه رُة  
 ئةطةةةرطةةوى:  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى   ()و ذ ئةةةبى هةةورةيرة 

هي ك ضو، ئةو ثرت ذ هةةميان يةَى   د( طوى: سةلك ذ سوشاهياتى سورازياتى ومى )ذ الزة
 .هي ك ضوييةد

َِ  ِ   وتص  اُغراا لهللان  اِس  واْرتِفاع  اا عهللاَ  ْيهْي  فَه  َذا ُه      وه  ذا النَّه  ي ِ  ْن ق  اَل ذل  َك عْجب  اا بِنْف
ِا  ُِن  اْلرام  وأما مْن قالُ  ِا ُرى ا الناس ِمن نْقٍص ا أْمر دُ ِنِهي  وقَال ُ  حَت زص عهللاَ ْيِهْي  وعهللا   ال دِِّ

ََّ    رُه الُعهللام    اُء وفصَّ    هللا ُه  وِِم    ْن قالَ      ِم    َن اَئم    ِة اَْع    الم  مال    ُك اب    ُن  ف    ال وس ب    ِ . َهَِّ    ذا َف
  «.اَذَْكاِر » أنٍه واْلَطَّايبص  واْلميِديص وآِروَن  وقد أْوَيْحت  ا كتاب 

كَيم بدانيت، و سو ئةظ نةهية بو ويية يَى ذ سو شاهى و ذ سو رازى، و سةلكى 
ََ ئةوَى ذ بةر ئةو كَيماتييا  د  ل دةس سةلكىل سةر وان بلندكةى، ئةظة يا حةرامة، بة

كارَى دينَى واندا دبينيت، و سةمكةفنت ل سةر وان و ل سةةر دينةى بَيةذيت ضةو تَيةدا      
 :وتىدايَي، و ذ ئيمامَيت ناظدار يَيت ئةظة طيا نينة، هوسا زانايان يَى راظةكرى و درَيذى 

 .مالكَى كورَى ئةنةسيية و سةتتابيية و حومةيديية و هندةكَيت دى
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 تظاهر بفسق أو حنو ذلك 

ذبةر بيدعةكىَ  زيَدة سيَ رؤذان بابةتىَ حةرامييا سلبوونىَ د ناظبةرا موسلماناندا
نةبيت دةف وى يىَ سلبوون دطةل هاتيةكرن يان ب ئاشكرا يىَ طونةهىَ بكةت يان 

 وةكى ظيَ
 .(10)اْلجراو  من ارُةچ  ۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅچ قال ع تعاَل   

هندى سودان باوةرن برايَيت ئَيكس، ظَيؤا ناظبةرا برايَيت سو سوش بكةن و ثَيك بينس، 
  وق      ال تع      اَل دا دلوظةةةةةةانى ب هةةةةةةةوة بَيتةةةةةةة بةةةةةةرن.  بكةةةةةةةن،و تةةةةةةةقوا سةةةةةةودَى 

درَيذييَى  و ل سةر طونةه و دةست .(2)اِائدة  من ارُ ةچ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئچ 
 هاريكارَيت ئَيك نةبس.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو   هللاَّي   -1591 ال » وع  ْن أنَ  ٍه ري  ي اَّللَّ عن   ُ  ق  ال  ق  ال رُو    ُل اَّللَِّ 
َْ   هللِاٍي أْن تَ َق   اَطُع ا  وال  ُِ ِا. وال ِْح   لص  ِْ    ا تَ   دابروا  وال تباغُب    ا  وال حتاو   ُدوا  وُك نُ    ا ِعب   اَد اَّللَِّ إ

اُه َف َ  َثالٍث  َِ   متفٌق عهللاي .« ُْهُجَر أ
طوى: و ئَيكدوو نةهَيلس  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةنةسى 
و كةربَيت سو ذ  ،و ذ ئَيكدوو سل نةبس و ث تا سو نةدةنة ئَيكدوو ،و مرؤظانيَى نةبِرن

و  ،و حةسةةويديَى ب ئَيكةدوو نةبةةةن  ،ئَيكةدوو ظةنةكةةن و نةةةظيانا ئَيكةدوو نةهةةلطرن    
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هةظكارييا براينيَى دطةل ئَيكدوو بكةن(  ئانكوبةندةيَيت سودَى بس و برايَيت ئَيك بس، )
 زَيدةتر ذ برايَى سو سل ببيت. و نةدورستة بو ضو موسلمانان سَى رؤذان

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي قَ ال   -1592  ال » وعْن أيب أُ َب ري ي اَّللَّ عْن ُ  أنَّ رُو  ل اَّللَّ 
ُرُا ا الَّ ِذي  ي ْ َِ ُِ ه ذا  و ُع ِر ُِ ه ذا ُو اُه ف ْ َ  ثَ الِث لَي اٍل  ُهللاَتِقي اِن  فُيع ِر َِ هللِاٍي أْن َُ ْهُجَر أ َْ ُِ ِْحلص 

 ََّ   متفٌق عهللاي .« الِم ُْبدأ نل
طوى: نةدورستة بو  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى ئةيوب 

ضو موسلمانان سَى شةظان زَيدةتر ذ برايَى سو سل ببيت، بطةهنة ئَيك، ئةظة بةرَى سو 
ظ  يةَى بةةراهيكَى سة    ئةةوة  وةرطَيريت و ئةظة بةرَى سو وةرطَيريت، و يَى باشةرت ذ وان 

 دكةى.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -1593 » وع  ْن أيب ُهُر  رَة ري  ي اَّللَّ عْن    قَ  ال  قَ  ال رُو   ُل اَّللَّ 

ُِ اَْعماُل ا ُكلِّ اثنني ومَخيه  فيغِفر اَّللَّ ِلُِّلِّ اْمريٍء ال ُُْشِرُك ِنَّللَِّ َش ْي اا  إال اْم رءاا َكانَ ْ   تُ ْعر
يِ  َشْحناُء  فيُق لُ  ِِ َنُ  وبنْيَ أ   رواه مَهللاي.«   اتْ رُُك ا هَذُِن حَّتَّ ُْصطهللِاحا بي ْ
طوى: كار و كريار  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 

بةو سةودَى    ،دووشةمبَى و ثَينج شةمبَى )ذ اليَى ملياكةةتَيت زَيرةظانظةة(   هةمى رؤذَيت
هةةبيت ضةو    بةندةيةةكىَ )و سودَى ضةَيرت دزانيةت( ظَيؤةا طونةةهَيت هةةر       دهَينة طوتس

بس دهَينةة ذَيةلن، مرؤظةةك نةةبيت ئةةو و برايةَى سةو )يةان         شريك بو سودَى نةضةَيكر 
ظان هةردووكان بهَيلس هةةتا ذ ئَيةك ئاشةت     :سوي كا سو( يَيت ذَيك سل بس، دَى بَيذيت

 دبس.
َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو   هللاَّي ُُق    ُل  وَع  ْن ج   ابٍر ري  ي اَّللَّ عْن   ُ  قَ  ال  ِعْع    ُ  -1594   رُو   ل اَّللَّ 

رِة العرِب ولِِّن ا الشَّْيطَانَ إنَّ »   رواه مَهللاي.« التَّْحرُِِش بْينهي  َقْد ُ َه أْن َُ ْعُبدُه اُِصهللاص ن ا َجُز
  اإلفَاُد وتغيرُي قُ هللُا ِ ي وتَ َقاطُُعهي.« الَتْحرُُِش » 

دطةوى: ب   ()بةةرَى سةودَى بةوو    طوى: مس طول ثَيغةم ()و ذ جابرى 
ََ بَى هيظى  ،راستى شةيتان يَى بَى هيظةيية نظَيذكةر ل طزيرتا عةرةبى وى بثةرَيسس بة
 نةبووية نةظيانَى بَيخيتة د ناظبةرا واندا و دلَيت وان ذ بةرَيك ببةى.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  -1595  رة ريي اَّللَّ َعْن  قَال  قال رو ل اَّللَّ  ال » وعْن أيب هُر
َِل الَنار  اه فْ َ  َثالٍث  فمْن َهجر فَ ْ َ  ثالٍث فماو د َِ هللِاٍي أْن ُْهُجَر أ َْ رواُه أب  داود  «.ِْحلص ِ

  نْوناٍد عهللا  شْرِط البخاري.
طوى: نةدورستة بو  ()بةرَى سودَى طوى: ثَيغةم ()و ذ ئةبى هورةيرة 

سةل ببيةت، و هةركةسةَى     سو )سوشكا سةو(  ضو موسلمانان سَى شةظان زَيدةتر ذ برايَى
 سَى شةظان سل بوو و مر ئةو ضو جةهنةمَي. ىزَيدة

َصهللامي الصَّحايب ريي  -1596  ُ َقاُل ال وَعْن أيب َِراٍي حْدَرِد بن أيب حْدرٍد اَْوهللامي  ُو
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ُُق   ُل  اَّللَّ َعْن ُ   «. م ْن َهج ر أِ اُه َو َنةا فَ ُه   َكَ ْفِك دِم  ِ  » أنَّ ُ  عَِ َن الن ُّ 

  رواه أب  داود نوناد ّحيح.
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و ذ ئةةةبى سةراشةةى، حةةةدرةدَى كةةورَى ئةةةبى حةةةدرةدَى ئةسةةلةمى و دبَيةةذن       
دطةوى: هةركةسةَى    ()بةوو   وى طةول ثَيغةمبةةرى   ()سوللةمى، يَى سةةحابى  

 سالةكَى ذ برايَى سو سل ببيت هةروةكى وى سوينا وى رَيتى.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قَ اَل   -1597  َا رُو َل اَّللَِّ  ال » وعْن أيب ُهَرُْرَة ريي اَّللَّ َعْنُ  أنَّ

ََ   هللاِّْي َعهللَاْي    ِ   فَ    ْ َ  ثَ  الٍث  فَ   إْن م   رَّْو بِ   ِ  ثَ   الثٌ ْحَِ  لص ُِ   ْؤِمٍن أْن ُْهُج   َر ُمْؤِمن   اا    فَ   إن َردَّ عهللاي   ِ  فَ هللْايَ هللْاَق  ُ   وْلُي
َرَد اَُِهللاُِّي ٍمن اِْجرةِ  َِ ْ َُ ُردَّ َعهللَاْيِ   فَ َقْد نَء نإلُِث  و َْ ََّالم  فَقِد اْشتَ رََكا ا اَْجِر  وإْن   «.ال

 رواُه أب  داود نوناٍد حَن.
طوى: نةدورستة بو  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 

سَى شةظ بوريس،  ئةطةرضو موسلمانان سَى شةظان زَيدةتر ذ برايَى سو سل ببيت، ظَيؤا 
س ظا وى ظةطَيرا، ئةظة هةردوو د سَيرَيةدا ث ةكدار    ئةطةرب  ببينيت و س ظكةتَي، و 

 طونةةهىَ )يةَى سة ظكرى( ذ    ، ئةو ب طونةهَى زظةِرى، و موسةلمان  ََ نةظةطَيرا ئةطةربوون، و 
 دةركةفت.
  قال أب  داود  إذا َكاَنِ  اِْجَرُة َّللَِّ َتعاَل فَ هللَاْيه ِمْن هَذا ا شيٍء. 

سل بوون بو سودايَى مةزن بيت، ئةو ب ضو ت تان نة  ئةطةرداوودى طوى:  ئةبو
 ذ ظَيية.

 
  الثالث بغري إذنه إال حلاجةٍ باب النهي عن تناجي اثنني دونَ -281

  سرا حبيث ال يسمعهما ويف معناه ما إذا حتدثا بلسان ال يفهمهوهو أن يتحدثا 
ذ ثستةثستىَ د ناظبةرا دووياندا ل دةف يىَ سيَيىَ بيَى  ثاشظةليَدانىَبابةتىَ 

نهيَنى باخظن  ب رةنطةكىَ ب وى بؤ هةوجةييةكىَ نةبيت ثستةثست ئةوة  دةستوريا
دطةل ئيَك و دوو  هةردوو ب ئةزمانةكى ئةطةروةسا طول وان نةبيت هةر ذ ظىَ حسيَبة 

 باخظن يىَ سيَيىَ وى ئةزمانى نةزانيت
ب راسةةةةتى  .(10)ااادل    ة  م    ن ارُ    ة چۉ  ې     ې  ې  چ ق    ال ع تع    اَل    
 .ثستةثست ذ شةيتانيية

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  -1598 ُهَما أنَّ رُو َل اَّللَِّ  إذا » قَال  وعن اْبِن ُعَمَر ريي اَّللَّ عن ْ
  متفٌق عهللاي .« َكانُ ا َثالثَةا  َفال َُ تَ َناَج  اثْ َناِن ُدوَن الثَّاِلِ  

طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     رازى بيةت سةودَى ذ هةةردوويان    ،و ذ ئينب عومةرى
()  :سَى دطةلَيك بس، ب  دوو بَيى يَى سَييَى دطةلَيك ثستةثستَى نةكةن. ئةطةرطوى 

 «.  قَاَل أبُ  ّاحل  قُ هللْاُ  الْبِن ُعمَر  فأربعة   قَاَل  ال ُبرصكَ ورواه أب  داود َوزاد  
ئةبو ساحلى طوى: مس طوتة ئينب عومةرى  :و زَيدةكرية ظةطَيرايةو ئةبو داوودى 

 طوى: ضو نينة. ؟ضار بس )و دوويان بو سو ثستةثست كر( ئةطةر
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َِ َوابْ  ُن ُعم  َر ِعن  د داِر  ع  ْن عْب  ِد اَّللَِّ ب  ِن ِدُنَ  ارٍ «  اُِ ط  أ » ورواه مال  ك ا   قَ  اَل  ُكْن  ُ  أ
ُد أْن ُُ َناِجَيُ   ولَْيه من ابِن ُعمر أَحٌد َغرْيي  َفدعا  َص ِ   َفجاَء رُجٌل ُُُر ِاِلِد بن ُعقَبَة اليت ا ال

را ِِ َش  ْي اا  ف  إِنِِّ  اب  ُن ُعم  َر رُج  الا آِ  ر ح  َّتَّ ُكنَّ  ا أْربَ َع  ةا  فق  ال ِل ولهللارَُّج  ِل الثَّالِ  ِ  الَّ  ذي َدع  ا  اْو  َتأ
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َُ ُق ُل   ْعُ  رُو َل اَّللَّ   «. ال َُ تَ َناَج  اثْ َناِن دوَن َواحٍد » عَِ

طةوى: ئةةز و    يَى كورَى دينارى و ئيمام مالكى د موةتةئَيدا ظةطَيِراية ذ عةبدول
مةك هاى ظيا الزةدةس سانيَى سالدَى كورَى عوقبةى بوويس ل سويكَي، ل ئينب عومةر 

ثستةثستَى دطةل بكةى، و كةةس ذ بلةى مةس دطةةل ئةينب عومةةرى نةةبوو، ئينةا ئةينب          
مَى ضارَى يَى المةكَى دى كر هةتا ئةم بووينة ضار، و طوتة مس و زةالعومةرى طازى زة

 ()طول ثَيغةمبةرَى سةودَى بةووى    ضةكَى سو ظةهَيلس، ب راستى مس ياطازيكريَى ثي
 َى سَييَى ثستةثستَى نةكةن.دطوى: دوو بَيى ي

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -1599 ُع ٍد ريي اَّللَّ عنُ  أنَّ رُو َل اَّللَِّ  َْ إذا » َوعن ابِن م
ِر حَّتَّ ُتَْتهللِاُط ا نلنَّاِس  ِم ْن أْج ل أنَّ َذل َك ُْحزِنُ ُ   َِ ُتْي َثالثة  َفال َُ تَ َناج  اثْ َناِن ُدوَن ار متف ٌق « ُكن ْ

  عهللاي .
 ئةطةةةرطةةوى:  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()و ذ ئةةينب مةسةةعودى 

هةةتا هةويس دهَينةة د نةاظ      ،هويس سَى دطةلَيك بس دوو بَيى يةَى دى ثستةثسةتَى نةكةةن   
 سةلكيدا، ضونكى ئةظة دَى وى ب سةم ئَيخيت.

 
واملرأة والولد بغري سبب شرعي أو زائد  د والدابةبْباب النهي عن تعذيب العَ -282

 على قدر األدب 
ذ ئازاردانا كؤلةى و دةوارى و ذنىَ و عةياىل بيَى ئةطةرةكىَ  ثاشظةليَدانيَبابةتىَ 

 شةرعى يان زيَدةكرن ذ قةدةرىَ ثةروةردةكرنيَ
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  چ ق        ال ع تع         اَل  

ھ  ھ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     

و هويس سةودَى بثةرَيسةس و ضةو هةوطر و       .(36)النَاء  من ارُ ةچ  ھ  ے  ے
دطةةل كةةس و كةار و     [ديسةا   ]هةظبةران بو ضَى نةكةن، و دطةل دةيبابان د ضاك بةس  

سَيوى و بةلنطاز و جريانَيت دبنة مرؤظَيت هةوة، و جريانَيت ضو مرؤظانى دطةل هةوة 
 .نةيى و رَيظينط و بةندةيَيت هةوة

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي قَ   -1600 ََ رو   ل اَّللَِّ  ُهم  ا أنِّْ ال  َوع  ِن اب  ِن ُعم  ر ري  ي اَّللَّ عن ْ
َه ا وو َقْتها  إذ ه ي » بِ  اْمَرأٌة ا ِهرٍَّة حبَتها َحَّتَّ ماَتْ   َفَدِهللَاْ  ِفيَه ا النَّ اَر  ال ِه َي أْطعمت ْ ُعذِِّ

َها ََتُكُل ِمْن  َها وال ِهي تَ رَكت ْ َشاِي اَِر حَبَت ْ  متفٌق عهللاي .« َِ
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 « ِِ َش    اُي اَْر بف    تح اْل    اء اِعجم    ِة  ونلش    نِي اِعجم    ة اِِّ    ررة  وه    ي َه امصه    ا « َِ
 وحَشراُِتا.

طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     رازى بيةت سةودَى ذ هةةردوويان    ،و ذ ئينب عومةرى
()    ثةةَى ضةةو ىطةةوى: ذنةةةك هاتةةة ئيةةزادان ذ بةةةر كتكةةةكَى زينةةدان كةةر هةةةتا مةةر ،

نة وَى سوارن و ظةسوارن دايَى دةمَى زيندان كرى و نة هَي  ذ س خ وكَيت  جةهنةمَي،
 ئةردى خبوى.
َياٍن ِمْن ُقرٍُْش َقْد نصُب ا َطرْياا وُهْي ُْرُم نَُ  وَقْد جعهللاُ  ا ِلص احِب  -1601 وعْنُ  أنَُّ  مرَّ بِفت ْ

اِط ٍة ِمْن نَ ْبهللِاِهْي  فَ هللَامَّا رأُوا  َِ ابَن ُعمَر تَفرَّقُ  ا فَ َق اَل اب ُن ُعَم َر  م ْن فَ َع َل ه ذا   َلع َن اَّللَّ الطَّرْيِ ُكلَّ 
َ  َذ َش  ْي اا ِفي  ِ  ال  رصوُح َغري  اا. متف  ٌق  َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َلَع  َن م  ن اُتَّ َم  ن َفع  َل ه  ذا  إنَّ رُو   َل اَّللَّ 

 عهللاي .
 « ُِ   لشَّيُء الَّذي ُُ ْرَم  إلَيِ .بفتح الغني اِعجمة  والراِء وُه  اَِدُر  وا«  اْلغَر

الوَيت قورةي يانرا بورى، بالةةفِرةك ظةةنابوو و تةري     كبةر هندة و ذ وى، ئةو د
ةك دانابوو ل سةر هةر تةريا ذَى نةةطريت، دةمةَى    تدهاظَيتيَن، و بو سودانَى بالةفِرَى ت 

 ؟ظ بةةوون، ئةةينب عومةةةرى طةةوى: كةةَى ئةظةةة كريةةة الديتةةى، ذَيةةك بةةة وان ئةةينب عومةةةر
 ()لةعنةةةتَيت سةةودَى ل وى بةةس يةةَى ئةظةةة كةةرى، ب راسةةتى ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى      

 لةعنةتَيت ل وى كريس يَى ت تةكَى ب روح ظةنيت و بكةتة ئارمانج.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي أنَّ ُتْص بَ َر  -1602 وَعْن أَنٍه ريي اَّللَّ عْنُ  قَال  نَ َه  رُو  ُل اَّللَّ 
  عهللاي   وَمْعَناه  حُتْبَه لهللْاَقْتِل.اْلبَ َهائُي. متفٌق 

نةةهيا كةرى جانةةوةر     ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()و ذ ئةنةسى 
 َينة طرَيدان بو كوشتيَن.هب

َعٍة ِم ْن  -1603 ُ عْنُ   قَاَل  َلَقْد رَأُْ تُ ِن و اِبَن و ب ْ َوَعْن أيب َعهللايِّ ُوَ ُِْد بِن ُمَقرٍِِّن ريي اَّللَّ
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي أْن نُ ْعِتَقه ا. بِن ُمقرٍِِّن َمالَنا  غُرَِ فأَمرَِ رُو ُل اَّللَّ  ّْ اِدٌم إالَّ واِحدٌة َلطمها أ َِ

  رواه مَهللاي.
طوى: مس سو ديت ئةم ئَيك ذ  ()سووةيدَى كورَى موقرنى  و ذ ئةبى عةَ

ذ مة حةفتان بوويس ذ بةنى موقرن مة سزمةتكار نةبوو جارييةك نةبيت، يَى بضويكرت 
 فةرمانا مة كر ئةم ئازاكةيس. ()قوتا، ئينا ثَيغةمبةرَى سودَى 

ِْ ٍة ِل » وا رواٍُة    «.واِبن إ
 برايَى مس يَى حةفيَت. :ظةطَيرةكَيداو د 

ََّ  ِط   -1604 ُع ٍد البْدِريِّ رِيَي اَّللَّ عْن ُ  قَ ال  ُكْن ُ  أْي ِرُب غالم اا ِل نل َْ وعْن أيب َم
ِمْعُ  ّ اتا ِمنْ  هللافي   فََ َْ ُع ٍد » َِ َِ ِم ِنِّ « اعهللاَ ْي أن َم فَ هللاَ ْي أفْ َه ْي الصَّ ْ َو ِم َن اْلَغب ب  فَ هللَامَّ ا د

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو هللاَّي فَ  إذا ُه    َُ ُق   ُل   َْ  ُع ٍد أنَّ اَّللَّ أقْ  دُر عهللَاْي  َك » إذا ُه   رُو   ُل اَّللَّ  اعهللاَ ْي أن م
  ُب ِمهللُا كاا بْعَدُه أبداا.فَ ُقهللْاُ   ال أْير « ِمْنَك َعهللا  هذا الُغالِم 
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طوى: مس سزمةتكارةكَى سةو ب قامضةيَى    ()و ذ ئةبى مةسعودَى بةدرى 
بزانة يا ئةبو مةسةعود، مةس نةةزانى دةنطةَى      :دقوتا، مس طول دةنطةكى بوو ل ث ت سو

و  ()كَيية ذ توِرةبوونَي، و دةمَى نَيزيكى مس بووى مس هو ديت ثَيغةمبةرَى سودَيية 
تة يا ذ  هةالترتةبزانة يا ئةبا مةسعود ب راستى سودَى ل سةر تة دةس :ئةو يَى دبَيذيت

 ل سةر ظى سزمةتكارى. مس طوى: ئةز ضو كولةيان ث تى وى ناقومت.
ََّْ ُط ِمْن ُِدي ِمْن هْيبِتِ .  َقَخ ال ََ  وا رَواٍُة  َف

 قامضى ذ ترسَيت ويدا ذ دةستَى مس كةفت. :ظةطَيرةكَيداو د 
ْ تَ ْفَعْل  َلهللَاَفَحْتَك » وا رواٍُة  فُقهللْاُ   اَي رُو ل اَّللَّ ُه  ُحر  ِل ْجِ  اَّللَّ تعاَل فَ َقال   َْ أَما لْ  

ََّتَك النَّاُر  َِ   رواه مَهللاي.  ِذِه الرواايِو.« النَّاُر  أْو 
مةةس طةوى: يةةا ثَيغةمبةةرَى سةةودَى ئةةو يةةَى ئازايةة بةةو روييةةَى      :ظةطَيرةكَيةدا و د 

 .تة وةنةكربا دا ئاطر تة سوذيت يان ئاطر دا تة طريت ئةطةردايَى مةزن، ئينا طوى: سو
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي قَ  ال   -1605 ُهَم  ا أنَّ الن  َُّّ  م  ْن » َوع  ِن ابْ  ِن ُعم  ر ري  ي اَّللَّ عن ْ

  مَهللاي. رواه« يرب ُغالماا ل  َحداا ْ أيتِِ   أو َلَطَمُ   فإن َكفَّارَتُ  أن ُُ ْعِتَقُ  
طةةوى:  () ثَيغةمبةةةرى رازى بيةت سةودَى ذ هةةةردوويان   ،و ذ ئةينب عومةةةرى 

هةركةسَى سزمةتكارةكَى سو سةزا بةدةى ل سةةر حةةددةكَى نةةكرى، يةان بقوتيةت، ب        
 .راستى طونةهذَيلنا وى ئةوة ئةو وى ئازابكةى

ُهم ا أنَّ ُ  م رَّ  -1606 ُ عن ْ ٍس ِم َن وعن ِهَشام بن حِّيي بن حزاٍم ريي اَّللَّ َِ نلشَّ اِم عهللا   أ
بُ َن ا  ُُْ   فَ َقال  ما َه ذا   قاي ل  ُُ َع ذَّ ُّبَّ عهللا  ُرُؤوِوِهي الزَّ اَنباِط  وقْد ُأِقيُم ا ا الشَّْمه  و
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   َُ   ا ا اِْلُز  ِة. فَ َق  ال ِهَش  اٌم  أْش  َهُد لَ  ِمْعُ  رُو   ل اَّللَِّ  اْلَ  راِد  َوا ِرواُ  ٍة  ُحِب

نْيا » ي ُُق ُل  وَوهللاَّ  بُ َن النَّاس ا الدص ثَ ُ   فَ أمر « إن اَّللَّ ُُعذُِِّب الِذَُن ُُعذِِّ َِل عهللا  اَِمرِي  فحدَّ َفَد
  الفالَُّح َن ِمَن العجِي.« اَنَباُط » ِ ي فُخهللاص ا. رواه مَهللاي 

ئةو  رازى بيتو ذ هي امَى كورَى حةكيمَى كورَى حيزامى، سودَى ذ هةردوويان 
جوتيارَيت عةجةمرا بورى، ل بةر رؤذَى راوةستاندبوون و زةيت  كل شامَى د بةر هندة

زادان، و سسةرا سويكَى يَى دهَينة  :ئَيكى طوى ؟ل سةرَى وان كربوون، طوى: ئةظة ضيية
. ه امى طوى: ئةز شادةيَى ددةم زيندانكرنسةرا زَيرةسةرَى يَيت هاتينة  :ظةطَيرةكَيداد 

يَى بووى دطوى: ب راستى سودَى دَى وان ئيةزا دةى   ()ةمبةرَى سودَى مس طول ثَيغ
 .ئةوَيت سةلكى د دنيايَيدا ئيزا ددةن. ضو دةس ئةمريى و بو طوى، فةرمان دا بةردةن

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -1607 ُهم  ا قَ  ال  رأى رُو   ُل اَّللَّ  وع  ِن اب  ِن عبَّ  اٍس ري  ي اَّللَّ َعن ْ
ال ْجِ   فأَْنَِّر ذلَك   فَ َقال  َواَّللَِّ ال أِعُُ  إال أْقص  َش يٍء ِم َن ال ْج ِ   َوأم َر ٍَِِم ارِِه  ِ اراا ْم ُو َم 

  َفُِِّ َي ا جاِعرتَ ْيِ   فه  أوَُّل َمْن ك ى اْلَاِعرتَ نْيِ. رواه مَهللاي.
ِحيَتا ال رَكنْي حْ ل الدصبُر.«  اْلاِعراَتِن »  َِ 
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 سةوديَ  طةوى: ثَيغةمبةةرىَ   رازى بيةت هةةردوويان  و ذ ئينب عةبباسى، سودَى ذ 
()  نةرازيبوونا سو ئاشكرا كر، و طوى: ب بون دوريكرىوى كةرةك ديت ناظ ضاظَيت ،

كةرَى سو كر ئينا و  فةرماناو  ،سودَى ئةز درويناكةم جهةكَى دوير سةر و ضاظان نةبيت
 .)داسكرن بو ني انَي( و ئةو يَي ئَيكَي بوو تلك )كماخ( دوريكريس تَلكَيت وى دوريكرن

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  َم رَّ عهللَاي ِ  ِ َ اٌر ق د ُوِو ي ا وْجِه   فَق ال   -1608 وَعْنُ  أنَّ الن َُّّ 
  رواه مَهللاي.« لعن اَّللَّ الَّذي وعُ  »

دوريكرى وى طوى: كةرةكَى ناظ ضاظَيت  ()و ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 
 ، ئينا طوى: لةعنةتَيت سودَى ل وى بس يَى دورى كرى.دبةررا بورى)داسكرى( 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ع ن البَّ ْرِب ا ال ج ِ   وع ِن  وا رواُة َِهللاي أُباا  َ   رُو ُل اَّللَّ 
  .ِ ال ْوِي ا ال ج 
نةهيا ذ قوتانا  ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :اتيةه نموسلميدا ديسا ظةطَيرةكاو د 

 سةر و ضاظان.)داسكرنا( سةر و ضاظان كرى و ذ درويكرنا 
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 بابةتىَ حةرامييا ئازاردانا هةمى جانةوةران هةتا ميَريىَ ب ئاطرى

ْ  رة ري  ي اَّللَّ  -1609 َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ا ع  ْن أيب ُهُر عْن  ُ  قَ  ال  بعثن  ا رُو   ُل اَّللَّ 
ِا »بع  ٍ  َفق  ال   ِا وفُ  ال ُثَّ قَ  ال « فأْحرُِق ُاَ  ا نلنَّ  اِر » لِ  رُجهللَانْيِ ِم  ْن قُ  ُرش عَّاُاَ  ا « إن وج  ْدُُت فُ  ال

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ِح  نَي أرْدِ اْلُ  ُرود   ِا  إِنِِّ  » رُو   ُل اَّللَِّ  ِا وفُ  ال ُكْن  ُ  أم  ْرُتِّْي أن حُتْرقُ   ا فُ  ال
ُْ ُاا فَاقْ تُ هللُا ُاا    رواه البخاري.« وإنَّ النَّار ال ُُ َعذُب ِ َا إال اَّللَّ  فَإْن وَجْد

ئةةم هنارتنةةكَى    ()طوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى    ()و ذ ئةبى هورةيرة 
مَيت قورةي يان ئينا، الهةوة بَيظان و بَيظان دينت، ناظَى دوو زة ئةطةرهنارتني و طوى: 

طةوى: ب   ()ب ئاطرى بسوذن. ثاشى دةمَى مة ظياى دةركةةظني ثَيغةمبةةرَى سةودَى    
هةوة كربوو بَيظانى و بَيظانى بسوذن، و ب راسةتى كةةس كةسةَى ب     راستى مس فةرمانا

 .هةوة دينت بكوذن ئةطةرئاطرى ئيزا نادةى سودَى نةبيت، 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  -1610  ُع ٍد ريي اَّللَّ عْنُ  قَال  ُكنَّا من رُو  ِل اَّللَّ  َْ وعن ابِن م

َِ فَ ْرِْيها  َفَجاءْو اْلُمَّ رُة تَ ْع ِرُي فج اءَ  ْذ اِن  فَأَِ َِ  ا وَفر  فَاْنطهللََاَق ْلَاجِتِ   َفرأُْ َنا ُ َّرةا مَعَها فَ ْر
َّهللاِّ  َه ا » ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي فق ال   النُّ  َورأى قَ ْرَُ َة ََّنْ ٍل « م ْن َفج ن ه ِذِه ِب لَ ِدَها   رُدصوا َولَ دَها إلي ْ

َبِغ ي أْن ُُ َع ذِِّب نلنَّ اِر إالَّ » قُ هللْانَ ا  َ ْ ُن. قَ اَل  « َم ْن ح رََّ  ه ِذِه   » َقْد حرَّقْ َناَها  َفقال   إنَّ ُ  ال ُن ْ
 ب  داود نوناد ّحيح.رواه أ«. ربص النَّاِر 

  مْ ِيُن النَّْمِل َمن النَّمِل.معناُه  « قَ ْرَُة ََّنٍْل » ق ل   
طوى: ئةم وةغةةرةكَى دطةةل ثَيغةمبةةرَى سةودَى      ()و ذ ئينب مةسعودى 

، مةة هةةردوو   لةفِرةك ديت و دوو تَي ك دطةل بون، ضو دةستئاظَي، مة با()بوويس 
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تَي كَيت وَى ئينان، ئةو بالةفِر هةاى ثةِرظةةكرى و سةيبةر ل بةس سةو دكةر، ثَيغةمبةةر        
() تَي كَيت وَى بو بزظِرينس، و كون  ؟هاى و طوى: كَى ئةظة ب تَي كا وَى ئَي انديية

نةدورسةتة بةو   مة طوى: مة. طوى:  ؟مَيرييةك ديت مة سوتبوو، طوى: كَى ئةظة سوتية
 بدةى سودانَى ئاطرى نةبيت. ئيزا كةسَى ب ئاطرى ئَيكى
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 بابةتىَ حةرامكرنا دةين طريؤكرنا زةنطينى

ب  .(58)النَاء  من ارُ ةچۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  چ قال ع تعاَل  
چ وقال تعاَل   راستى سودَى فةرمانا هةوة دكةى هويس ئةمانةتى بدةنة سودانَيت وان. 

و ئةطةةةر هةةويس   . ( 283)البق  رة  م  ن ارُ  ةچڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
سودانَى دةينى باوةرى ب دةيندارى هاى، و دةيس ل سةر نةنظيسى و  ]ذَيك ئَيمس بوون 

 [كو دةيندارة ]، ظَيؤا ب  ئةوَى سودانَى دةينى باوةرييا سو داييَى [ب طةرةوَى رازى بوو 
 دةينَى سو بدةى.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -1611 َرَة ريي اَّللَّ َعْنُ  أنَّ َرُو َل اَّللَّ  َمطْ ُل » َوَعْن أيب ُهُر
َبُن    ُأِحيَل.« أُتِبَن » متفٌق عهللاي .َمْعَ  « الَغِِنِّ ظهللُْاٌي  َوإَذا أُتِبَن أَحدُُكُي َعهللا  َمهللاايٍء فَ هللْايَ ت ْ

طةةوى: دةيةةس   ()سةةودَى  طةةوى: ثَيغةمبةةةرىَ  ()و ذ ئةةةبى هةةورةيرة  
هاتة ظةطوهاسنت )دا دةينَى سو  ئَيك بو زةنطينةكى ئةطةرطريؤكرنا زةنطينى ستةمة، و 
 .ذ وى وةرطريت( ب  بضيت
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 شيئا تصدق به  ويف هبة وهبها لولده وسلمها أو يسلمها وكراهية شرائه 
 من الذي تصدق عليه أو أخرجه عن زكاة أو كفارة وحنوها وال بأس بشرائه 

 من شخص آخر قد انتقل إليه
 بابةتىَ نةباشييا زظرِاندنا مرؤظى بؤ دانةكىَ هيَذ نةدابيتةف وى  

 يىَ بؤ هاتية دان و دانةكىَ دابيتة كورىَ خؤ وةرطرتبيت و نةباشييا 
يان تشتةكى وةكى ظان زةكات يان كةفارةت كرِينا سةدةقىَ ذ وى يىَ سةدةقة يان 

 ريَكةكىَ ذ ريَكان ضؤبيتة ظيَب داييىَ و ضو نينة ذ ئيَكىَ دى بكرِيت 
َّ   هللاِّ   -1612 ُهم   ا أن َرُو    َل اَّللَّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي قَ   اَل  َع   ِن اب   ِن َعبَّ   اٍس ري   ي اَّللَّ عن ْ

  متفٌق عهللاي .« قَ ْيِ ِ  الَِّذي ُُع ُد ا ِهَبتِ  َكالَِّهللاِب ُرجُن ا »
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 سةودىَ  طةوى: ثَيغةمبةةرىَ   رازى بيةت و ذ ئينب عةبباسى، سودَى ذ هةةردوويان  
()  دلرابوونا سو دزظِريت. ذ دانا سو لَيظة ببيت وةكى سةية لطوى: ئةوَى 

 «. ُُع ُد ا قَ ْيِ ِ  فَ َيأُكهللُا ُ  َمَثُل الَّذي َُرِجُن ا ّدقَِتِ   َكَمثِل الَِّهللْاِب َُقيُء  ُثصَّ » وا رواٍُة  
ََ  ل سةدةقا سومةتةال وى يَى  :ظةطَيرةكَيداو د  دزظِريت، وةكى مةتةال سةية د

 دلرابوونا سو بزظِريت خبوى. لسو راكةى ثاشى 
 «. العاِئُد ا ِهَبِتِ  كالعائِد ا قَ ْيِ ِ  » وا رواٍُة   

 يَى ل دانا سو دزظِريت وةكى ويية يَى ل دلرابوونا سو دزظِريت. :ظةطَيرةكَيداو د 
َوَع  ْن ُعَم  َر ب  ن اْلَطَّ  اِب ري  ي اَّللَّ عْن  ُ  قَ  اَل  َ هللَْا  ُ  َعهللا    فَ   َرٍس ا و  بيِل اَّللَّ  -1613 

ََ أل ُ  ِص  ف ِْ َّ هللاِّ  عُ  فَأَياَعُ  الَّذي َكاَن ِعْنَده  فَ أردُو أْن أْش رَتَُُ   وظَنَ ْن ُ  أنَّ ُ  َُبيُع ُ  بِ ُر الن َُّّ 
َّ  َدقَِتِ   » َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي فَ َق  اَل   ال َتش  رَتِِه َوال تَ ُع  ْد ا ّ  َدقَِتَك وإن أْعطَاَك  ُ  بِ  ِدْرَهٍي  فَ  إنَّ اْلَعائ  د ا 

  متفٌق عهللاي .« َكاْلَعاِئِد ا قْيِ ِ  
 َعهللا  بْعض اُِجاِهِدَُن.مْعَناُه  َتصدَّْقُ  ِبِ  «  هللَْاُ  َعهللا  َفرٍس ا َوبيِل اَّللَّ » ق ل   

طوى: مةس هةسةثةك بةو جيهةادَى دابةوو       ()و ذ عومةرَى كورَى سةتتابى 
هندةكان، ئةوَى ل دةس بةرزةكر، مس ظيا ئةز بكِرم و مةس هةزر كةر ئةةو ب دةسةتويرى      

طوى: نةكرة و ل سةدةقا سو نةزظِرة، سو  ()دفرؤشيت، مس ثسيارا ثَيغةمبةرى كر 
تة تة، ب راستى يَى ل سةدةقا سو دزظِريت وةكى ويية يَى ل ب دةرهةمةكى بدة ئةطةر

 .دلرابوونا سو دزظِريت
 

  باب تأكيد حتريم مال اليتيم -286
 بابةتىَ زيَدة حةرامكرنا ماىلَ ئيَتيمى

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کک  چ  ق    ال ع تع    اَل 

ََ سَيوييان ذ بَى بةةستى   .(10)النَاء چک  ک   و ب نةهةةقى  ئةوَيت ما
دسون، ب راستى تنَى ئةو يَى ئاطرى تذى زكَى سو دكةن و دسون، و زوى دَى ضةنة د  

)اَنع  ام  م  ن  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ وق  ال تع  اَل   ئةةاطرَى دؤذةهَيةةدا. 
ََ سَيوى نةبس، ئةطةر بو سَيرا وى نةبيت  .(152ارُة كو بو بثارَيزن و  ]و نَيزيكى ما

ٻ  پ  پپ  پ  ڀ       ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺ  چ  وق ال تع اَل  .[بو شول ثَى بكةةن  

و ثسيارا ئَيتيمان ذ تة  .(220)البقرة  من ارُةچ ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ
ََ وان دطةل يَىدكةن، بَيذة: قةىى دطةل وان ضَيرتة، و ئةطةر   سو تَيكةل بكةن، هويس ما

نةة، و سةودَى سةراب و قةةىان ذَيةك       [يَيت دينةى   ]برايَيت هةوة  [و ثَيكظة بذيس  ]
 .دنياسيت
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َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي قَ اَل   -1614  اْجَتِنبُ  ا » َوعن أيب ُهرُْرة ريي اَّللَّ َعْنُ  َعن النَّ ُِّّ 
َِّ  ْحُر َوقَ ْت  ُل ا ََّ  ْبَن اُِ ِبَق  اِو  قَ  اُل ا  اي َرُو   َل اَّللَّ وَم  ا ُه  ن   ق  ال  الشِّ  ْرك ِنَّللَِّ  َوال ل  ن َّْفِه ال  يت ال

ُ إالَّ ِنْل   قِّ  َوأْك   ُل ال   رَِِّن  َوأْك   ُل م   ال اليتِ   يِي. والتَّ    ِلِّ ُ   ْ َم الزَّْح   ِ   وق   ذُر اُِْحص   َناٍو  ح   رََّم اَّللَّ
 اُِْههللاَِّاُو.« اُِ ِبَقاُو »  متفٌق عهللاي .« اُِؤِمَناو الغاِفالِو 

طةوى: سةو ذ حةةفتَيت     () طةوى: ثَيغةمبةةرى   ()و ذ ئةبى هةورةيرة  
طةوى: شةريكا ب سةودَى و     ؟يا ثَيغةمبةرَى سةودَى ئةةو ضةنة    :هي كبةر بثارَيزن، طوتس

ََ ئَيتيمةى و        سَيربةندى و كوشتنا مرؤظى ذ نةحةةقى و سوارنةا سةةلةفَى و سوارنةا مةا
ثاقذ و دلساخ و بَى غال  ذنَيت دةهمةنكرنا اربطونةهرةظني رؤذا شةِرى دطةل طاوران و 

 ةز و ئاطةه ذ ضو نةيى و سودان ئيمان ب زنايَي.و غةر
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 بابةتىَ زيَدة حةرامكرنا ريباييَ

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  چ  قال ع تعاَل 

ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  

ئةوَيت   .(276_275)البقرة  چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ          ک           ک       
رادبس، ئةوَى تةبويى  [ذ طوِران  ]وةكى وى  [رؤذا قيامةتَى  ] دسون، زَيدةيييَىسةلةفَى و 

تى، ضونكى ئةوان دطوى: هةةما كةِريس و   فبويى(، ئةوَى شةيتانى ديس كرى و هنطا طه)
فرؤتس ذى وةكى سةلةفَيية، و سودَى كِريس و فرؤتس دورست كريية، و سةلةس دورست 

كةرى و  هَي  و دةست ذَى كَي ا، ئةةظا   طةه تَى و سةلةس شريةتا سودَىنةكريية، ظَيؤا يَى 
ََ ناطريت . و ئةو د دةست سودَى [ذ يا بورى ناطريت  و ئةظ حوكمةئانكو ] بورى سودَى 

ََ ناطريت و بظَيت دَى ئيزا دةى  ] داية ََ زظِريظة [بظَيت  سةلةفَى خبوى  ]، و هةضيَى 
 مينيت. هةر دَى تَيدا و ؤذةهيية، هةرد [ث تى بِريار و شريةتا سودَى طةه تييَى 

ََ سَير و سةدةقة ذَى بَيتة دان زَيدة دكةى  سودَى سةلةفَى بَى بةرةكةى دكةى، و ما
 تَيرطونةهان ناكةى. سودَى حةذ زَيدةطاور وو  ،[سةدةقةيان رادكةى  ]دئَيخيتَى و بةرةكةتَى 

 چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ             ۓ  چ إَل ق ل           تع         اَل   

هةوة مايية ل سةلكى  سودَى برتسس، و ئةو سةلةفاطةَ سودان باوةران ذ  .(278)البق رة 
 هويس سودان باوةرن. [راست  ]بهَيلس، ئةطةر 

وأما األحا يث فكثرية يف الصحيح م،هورة ، منهاا حاديث أباي هريارة الساابق يف       
 .(  1614)انظر ايديث رقم  قبلهالباب 
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هنديكة حةديسس طةلةكس و يَيت بوسارى و موسةلميدا و يَيةت ئاشةكرانة، ذ وان    
 .1614 :حةديسا ئةبو هورةيرة يا بورى د بابةتَى بةرى نوكةدا بنَيرة حةديسا ذمارة

ع ٍد ريي اَّللَّ َعْنُ  قَاَل   -1615  َْ َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي » َوَعن ابِن َم َلَع َن رُو  ُل اَّللَِّ 
 رواه مَهللاي. « آِكَل الرِِّنَ وم ِكهللا ُ 

لةعنةةةتَيت ل  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()و ذ ئةةينب مةسةةعودى 
 سةلةس سورى و سةلةس دةهى كريس.

 «.َوَشاهدُ   وََكاتَبُ  » زاد الرتمذي وغريه  
 و هةردوو شاهدَيت وَى و نظيسةرَى وَي. :و ترمزى و غةيرى وى زَيدةكرية
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 روميةتييَ ةرامكرنابابةتىَ ح
دطةةةل  .( 5)البين  ة   چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  چ  ق ال ع تع اَل 

ثةرستنا سودَى نةبيت، ذ دل و دلبَي ى و ظَى ذى فةرمانا وان نةهاتيية كرن، ئةطةر ب 
ظيض  و باوةرةكا لةنط و لور و سوار و دلسوذ بس د دينَى سودا؛ و روييَى سو ذ هةر بري

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى      ائ   چ وق  ال تع  اَل   وةرطَيةةِرن،. 

طةةةةَ سةةةودان بةةةاوةران سَيةةةر و قةةةةىييَيت    .(264)البق   رة  م   ن ارُ   ةچائ  ەئ  ەئ   
ََ سو بو  )سةدةقةيَيت( سو ب منةى و ضكييَى )ئةزيةتَي( ثويض نةكةن، وةكى ئةوَى ما

)النَ اء  م ن  چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ          ژ  چ وقال تع اَل   روميةتى دمةزَيخيت.
و ثَيش ضاظَيت سةلكى نظَيذَى دكةن، كَيم جار نةبس سودَى نائيننة بريا سو  .(142ارُة

 .[د نظَيذَيدا، ضونكى ذ بةر سةلكى دكةن و ترسا سودَى تَيدا ناكةن  مةرةم ]
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -1616  ْع  ُ  َرُو   َل اَّللَّ  ْ   َرَة ري  ي اَّللَّ عْن  ُ  قَ  اَل  عَِ َوَع  ْن أيب ُهُر
َِ أْغ    الشص  رََكاِء َع  ِن الشِّ  رِك  م  ْن َعم  َل َعَم  ال» َُ ُق   ُل   أْش  رَك في  ِ  َمِع    غَ  رْيِى   قَ  اَل اَّللَّ تَع  اَل  أ

  رواه مَهللاي.« َترْكُتُ  وِشرَْكُ  
 ()طةةوى: مةةس طةةول ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى بةةوو   ()و ذ ئةةةبى هةةورةيرة 

 ئانكودطوى: سودايَى مةزن طوى: ب راستى ئةز ذ هةمى شريكان بَيمةنترتم ذ شريكيَى )
بكةى ئَيكَى  هةركةسَى كارةكىثَى نينة( ظَيؤا هةوجةيى مس ئةز ثَيدظى شريكى نينم و 

 بو يَى دى هَيلم.وى دى ل مس ث كداركةى، ئةز قةبويل ناكةم و دَى 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َُ ُق   ُل   -1617 إنَّ أوََّل النَّ  اِس » َوَعْن  ُ  قَ  اَل  ِعْع  ُ  َرُو   َل اَّللَّ 

ِبِ   َفعرََّفُ  نِْعَمَتُ   فَ َعرفَ َها  ق اَل  َفَم ا َعِمهللْا َ  ِفيه ا    ُُ ْقَب  ُْ َم اْلِقياَمِة َعهللاْيِ  رُجٌل اْوُتْشِهَد  فَأُِت َ 
قَاَل  قَاتَ هللْاُ  ِفيَك َحَّتَّ اْوُتْشِهْدُو  قاَل َكَذْب   َولِِّنََّك قَاتهللْاَ  ََن ُُق اَل َج ِريء  فَ َق ْد ِقي َل  ُثَّ 

َُِحَب َعهللا  َوْجِهِ  َحَّتَّ أُْلِقَ  ا النَّاِر. وَ  رَُجل َتعهللاَّي اْلِعهللاِّ َي وَعهللاََّم ُ   وقَ  َرأ اْلُق ْرآَن  فَ أِتَ  بِ ِ   ُأِمَر ِبِ  َف
آَن  فَ َعرََّفُ  نَِعمُ  فَ َعَرفَ َها. قاَل  فَما عِمهللْاَ  ِفيَها   قاَل  َتعهللاَّْم ُ  اْلِعهللْا َي َوَعهللاَّْمتُ ُ   َوقَ  َرأُو ِفي َك اْلُق ر 
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ُتُ   وقَ َرأُو اْلقرآن لِيقاَل  ه  قَاِرىٌء  فَ َقْد ِقيَل  ُثَّ أِمَر  قَاَل  َكَذْبَ   ولِِّنَّك تَ َعهللاَّْم  اْلِعهللْاَي َوَعهللاَّمْ 
َُِحَب َعهللا  َوْجِهِ  َحَّتَّ أُْلِقَ  ا النَّاِر  َورَُجٌل ووََّن اَّللَّ َعهللَاْيِ   َوأْعطَاه ِمْن أَّناِر اَِال  فَأُِت  بِ  ِ  َف

َف َق فيَه ا إالَّ  َفعرََّفُ  نعَمُ   فَ َعَرفَ َها. قال  َفَم ا َعِمهللْا   فيه ا   ق ال  م ا ترك ُ  ِم ن َو بيٍل حتُِ بص أْن ُُ ن ْ
َُ ِحَب  أنْ َفْقُ  فيه ا لَ ك. قَ اَل  َك َذْبَ   ولِِّنَّ َك فَ َعهللْا َ  ليُ َق اَل  ه   َج َ اٌد فَ َق ْد قي َل  ُثَّ أِم َر بِ ِ  َف

 رواه مَهللاي.« َعهللَا  وْجِهِ  ُثَّ أْلِقَ  ا النار 
  الرَّاَء ونِدِِّ أىِّ  ُشَجاٌع َحاذٌ .بفتح اْليي وكَر « َجِريء » 

دطوى: مرؤظَى ئَيكَى رؤذا  ()و ذ وى، طوى: مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو 
شةهيد بووى، ئينا دةس و نيعمةتَيت سو يَي مةكة القيامةتَى حسَيبا وى دهَيتةكرن، زة

طوى:  ؟ن كربو دانة نياسني و وى ذى ل سةر سو ئاشكراكرن، طوى: تة ض ب ظان نيعمةتا
ََ تةة شةةِر كةر           مس بوتة شةِر كر هةتا ئةز شةةهيد بةوويم، طةوى: تةو درةوا دكةةى، بةة

، و هاتة طوتس، ثاشى فةرمان ثَى هاتة دان و ل سةر (جةسارةتةوَيرةكة )دابَيذن يَى ب 
مةكة زانني وةرطرتى و زانني السةر و ضاظان هاتة راكَي ان هةتا هاظَيتية د ئاطريدا، و زة

قورئان سواندى ئينا دةس و نيعمةتَيت سو بو دانة نياسني و وى ذى ل سةر سو داى و 
طوى: مس بو تة زانني وةرطرى و زانني دا  ؟ئاشكراكرن، طوى: تة ض ب ظان نيعمةتان كر

ََ تةة زانةني وةرطةرى و زانةني دا و قورئةان        و قورئان سواند، طوى: تو درةوا دكةى، بةة
و هاتة طوتس، ثاشى فةرمان ثَى هاتة دان و ل سةر سةر سواند، دابَيذن، قورئان سوينة، 

ل بةةر دةسةتى    مةكةة سةودَى يةا   الو ضاظان هاتة راكَي ان هةتا هاظَيتية د ئاطريدا، و زة
بةرفرةهكرى و هةمى رةنطَيت ماَ يَيةت دايةيَن، ئينةا دةس و نيعمةةتَيت سةو بةو دانةة        

طوى: مس ضو  ؟نيعمةتان كرنياسني و وى ذى ل سةر سو ئاشكراكرن، طوى: تة ض ب ظان 
مس تَيدا نةمةزاستنب، طوى: تو  ئةطةرَيتة مةزاسنت هرَيك نةهَي ينة تو حةزكةى تَيدا ب

ََ تة كر، دابَيذن، يَى مةردة، و هاتة طوتس، ثاشى فةرمان ثَى هاتة دان و  درةوا دكةى، بة
 .ل سةر سةر و ضاظان هاتة راكَي ان هةتا هاظَيية د ئاطريدا

ُُِل َعهللا    َو  الِطيننا  -1618  َِّ نَ  ْد و  اا قَ  اُل ا لَ  ُ   إ َِ ُهم  ا أنَّ  َوَع  ْن اب  ِن ُعَم  َر ري  ي اَّللَّ َعن ْ
ُهَما  ُكنَّا نَ ُعدص ه َرْجَنا مْن عْنِدهْي   قاَل اْبُن ُعَمَر ريي اَّللَّ عن ْ َِ ذا فَ نَ ُق ُل ُِْي ِبِالِر َما نَ َتَِّهللاَُّي إذا 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي . رواه البخاري.نَِفاقاا َعهللا  َعْهد َرُو    ِل اَّللَِّ 
ب : ة وىسةلكى طوت كهندة رازى بيتسودَى ذ هةردوويان  ،و ذ ئينب عومةرى

يا جودا ذ راستى ئةم دضينة دةس دةسهةالتدارَيت سو ئةم وَى ئاسفتنَى دطةل دئاسظني 
سةةةر دةمةةَى ل طةةوى: مةةة ئةظةةة  ،دةمةةَي ل دةس وان دةردكةةةظنييةةا ئةةةم دئةةاسظني  وَى 

 دووروياتى ددانا.ب  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
َّ هللاِّ  عُ  -1619  وعْن ُجْنُدب بن َعْبِد اَّللَّ ب ِن ُو ْفياَن ري ي اَّللَّ َعْن ُ  قَ اَل  ق اَل الن ُّص 

َْ هللِاٌي أُب اا ِم ْن  متف ٌق عهللاي  . «َمن َعََّن َعََّن اَّللَّ ِبِ   وَمْن ُُ َراَئِ   اَّللَّ ُُ َرئِ   بِ ِ  »َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   َوَرواُه ُم
ُهَما.  ِرَواَُِة اْبِن َعبَّاٍس ريي اَّللَّ َعن ْ
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ِِيِي  َوَمْعَناُه  أْشَهَر عَمهللَاُ  لهللانَّاس راَيءا « َعََّن »   أْي  َفَبَحُ  َُ ْ َم « َعََّن اَّللَّ ِبِ  » بَتْشِدُِد ا
« رَاَءى اَّللَّ ِب ِ »ِعْندُهْي  َمْن َأْظَهَر لهللانَّاِس اْلَعَمل الصَّاحلَ لِيَ ْعُظيَ أْي  « مْن رَاَءى » اْلِقَياَمِة  وَمْع   

 أْي  أْظَهَر َورَُِرَتُ  َعهللا  ُرؤوس اَْلالِئِق.
 طةوى: ثَيغةمبةةرى   ()يَى كةورَى سةوفيانى    و ذ جوندوبَى كورَى عةبدول

()    طوى: هةركةسَى روميةتيَى بكةى سودَى رؤذا قيامةةتَى دَى وى شةةرمزاركةى، و
د ضاظَيت سةلكيدا مةزن ببيت، سودَى دَى  هةركةسَى كارَى سو يَى باش ئاشكراكةى دا 

 راستييا وى بو سةلكى رؤذا قيامةتَى ئاشكراكةى.
ْ َرَة ريي اَّللَّ عْنُ  قَاَل  قَاَل َرُو   -1620   َّهللاِّ  عُ َعهللاَ وَعْن أيب ُهُر َمْن »ْيِ  وَوهللاَّي  ُل اَّللَِّ 

ن ْ  تَ َغ  ِبِ  َوْجُ  اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ال َُ تَ َعهللاَُّمُ  إالَّ لُِيِصيَب ِبِ  َعَرياا ِمَن الدص ْ جَيِْد َعْرَر تَ َعهللاَّي ِعهللْاماا ِمَّا ُُ ب ْ َْ َيا  
  داود نوناٍد ّحيٍح.َُ ْع   ِرَْحَها. رواه أب  « اْلَنَِّة َُ ْ َم اْلِقَياَمِة 

طةوى: هةركةسةَى    ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 
َيتةة سواسةنت فَيةر    ايَى هةر ب هَيز و مةزن ثَى دهزانينةكَى ذ وان يَيت رازيبوونا سود

وى رؤذا  ،و فَيرنابيت بو هندَى نةةبيت دا متةا و ثةرتالةةك ذ دنيةايَى بطةةهييتَ      ،ببيت
 قيامةتَى بَيهنا بةحةشتَى نةديت.

 واَحادُُ  ا الباب كثريٌة مشه رٌة.
 و حةديس د ظى بابةتيدا طةلةكس و د ئاشكرانة.
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 و ئةو ب خؤ نة روميةتيية بابةتىَ طؤمانىَ ضيَكةت كو روميةتيية
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  َأرأَُْ َ   -1621 عْن أيب َذرِّ ري ي اَّللَّ عْن ُ  قَ ال  ِقي ل ِلرُو  ِل اَّللَّ 

  «تهللِْا َك عاِج ُل ُبْش َرى اُِ ْؤِمِن » الرَُّجَل الذى ُْعمُل اْلعمَل ِمَن اْلرْيِ  وْْحمُده النَّاُس عهللاي    قال  
 رواه مَهللاي. 

تو ض دبَيذى  ()طوى: ئَيكى طوتة ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ذ ئةبى زةِرى 
بو وى مرؤظى يَى كارَى سَيرَى دكةى و سةلك ذبةر هندَى مةدحَيت وى بكةةن؟ طةوى:   

 ئةو مزطينيا لةزلَيكرية بو سودان باوةرى.
 

  لغري حاجة شرعية باب حتريم النظر إىل املرأة األجنبية واألمرد احلسن -290
 ةريَخؤدانا ذنا بيانى و كةسىَ جان نةبؤ هةوجةييةكا شةرعىبابةتىَ حةرامييا ب

)الن   ر  م  ن چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ ق  ال ع تع  اَل   
ذ بةةةرَيخودانا نةدورسةةت و حةةةرام  و بَيةةذة سةةودان بةةاوةران، بةة  ضةةاظَى سةةو .(30ارُ ة

 چېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی  چ وق            ال تع            اَل    .وةرطَيةةةةةةةةةةةةِرن
طوه و ضاظ مرؤظ ذ ة، ب راستى ضدوية نة لتو ضو ذَى نةزانى ت تَى و  .(36)االوراء 
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ََ   .(19)غ افر  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ  وق ال تع اَل   .ةسةو بةرثرسة   و د
و د دالنةدا ظةشةارتى، ذَى ب    [نيظةة  َيب دزى و نه بةةرَيخودانا  ]سودَى سيانةتا ضةاظان  

سةةودايَى تةة ل بةةر وان يةةَى     .(14)الفج ر  چک  ک  ک  چ  وق ال تع اَل   ئاطةهةة.. 
و هةر ئَيكى جزايَى وى  ]راوةستياييية، و هةمى كار و كريارَيت وان ل بةر د ئاشكةرانة 

 ..[دَى دةتَى 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قَال   -1622 ُكِتَب عهللا  »َوَعْن أيب ُهرُْرَة ريي اَّللَّ عْنُ  عِن النُّ 
ُا  ا االو  ِتماُع  ابْ  ِن آدم َنِص  يُبُ   ِن ِزَِ َِ َُُذ ُاَ  ا النَّظَ  ُر  وا نَ  اِن ِزَِ َِ ُم  ْدِرٌك ذل  َك ال ُمالَ  َة  اْلَعي ْ ِم  َن ال  زِِّ

َه ا اْلُطَ ا  واْلَقهللْا ب َُ ْه َ ى َوَُ َتم  َّ  وَُُص  َها اْلَبْطُش  والرَّْجُل ِزَِ ُه اْلَِّالُم  َواْليُد ِزَِ اُن ِزَِ ََ ُ  والهللاِّ دِِّ
بُُ  ذلَك اْلفْرُد أ   متفٌق عهللاي . وهذا َلْفُظ مَهللاٍي  ورواُُة اْلُبخاريِّ َُمَْتَصَرٌة.«.ْو َُُِّذِِّ

طةةوى: ل سةةةر مرؤظةةى  () طةةوى: ثَيغةمبةةةرى ()و ذ ئةةةبى هةةورةيرة 
 مرؤظ نينة ت تةكى ئانكوهاتية نظيسني بارا وى ذ زينايَى ضارة نينة هةر دَى طةهييَت، )

ض هةر ت تةكَى دى يَى حةرام ذ رَيخوشكةرَيت زنايَى نةكةى ض بةرَيخودانا حةرام بيت 
وان طوهدانةة، و ئةةزمان زنةا وى    يةا  وان بةرَيخودانة، و طوهةان زنةا   يا ضاظان زنا  بيت(

هاظَيتنة، و دل  ثَينطاظ يا وانزنا  ةستكرنة، و ثَيياندطرتس و  يا وانزنا  انئاسفتنة، و دةست
 يان )ظان ئةندامَيت لةشى( وان كاران ا مةرةمةز دكةى و دسوازيت، و شةرمينطةه زنا وى ح
 َيخيت يان درةو دردئَيخيت.ئراست دةر
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  و  -1623  َو  هللاَّي قَ  اَل  وع  ْن أيب و  ِعيٍد اْلُ  ْدِريِّ ري  ي اَّللَّ عْن  ُ  َع  ِن الن  ُّ 

ُك ْي واْلهللاُ  ِس ا الطصُرقَ اِو  » َِ نا بُ د   نَ َتَح دَُّث فيه ا. َفق اَل « إايَّ قَ اُل ا  اَيَرُو  ل اَّللَّ مالَنَ ا ِم ْن ْاِل
َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   ُتْي إالَّ اْاهللِاَه  فَأْعُط ا الطَّرَُِق َحقَّ ُ  » رُو ُل اَّللَِّ  قَ اُل ا  وَم ا َح قص « فإذا أبَ ي ْ

ََّ الِم  واَْم ُر ِنَِْع ُروِر والنَّه ُ  غَ ضَّ » الطَّرُِق اَيَرُو َل اَّللَّ   قَ اَل   البص ر  وَك  ص اََذى  وردص ال
  متفٌق عهللاي .« عِن اُِْنَِِّر 

طوى: ه ياربس ل  () ثَيغةمبةرىطوى:  ()و ذ ئةبى سةعيدَى سودرى 
رَيكةةان نةرويننةةة سةةوارَي، طةةوتس: يةةا ثَيغةمبةةةرَى سةةودَي، ئةةةم نةشةةَيني ذ بةةةر     سةةةر

روين تنَيت سو رَيكان بهَيلني ئةم تَيدا دطةل ئَيك و دوو دئاسظني، ثَيغةمبةرَى سودَى 
()  :رَيكَى بدةنَي، طوتس:  ماَ هةر دَى رويننة سوارَي، ثا و هويس نةهَيلس  ئةطةرطوى

ثَيغةمبةرَى سةودَي؟ طةوى: ضةاظ )ذ بةةرَيخودانا حةةرام( طرتنةة، و        رَيكَى ضيية يا ماَ 
ذ  ثاشةةظةلَيدانئةزيةةةى نةطةهاندنةةة، و سةة ظ وةرطرتنةةة، و فةةةرمان ب باشةةييَيية، و    

 سرابييَيية.
وَعْن أيب طهللْاحَة زُِْد ب ِن و ْهٍل َرِي َ  اَّللَّ عْن ُ  قَ اَل  ُكنَّ ا قُ ُع  داا نَفِني ِة نَتَح دَُّث  -1624

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي فَ َق اَم عهللاين ا فق ال  فيها فَ  « م الُِّْي َوَِج اِلِه الصص ُعداِو   » َجاَء رُو ُل اَّللَّ 
َِ نَ َتذاكُر  ونتحدَُّث. قال   ا َقعدَِ لَغري ما َوس  َقعْد إما ال فَأدصوا َحقََّها  َغضص البصِر  » فَ ُقهللانا  إَّنَّ

ُن الَِّال َْ ََّالم  وُح  بَبيِّ الصَّاِد والعنْي. أي  الطصرقَاو.« الصصعداُو »  رواه مَهللاي.« م وَردص ال
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طوى: ئةم ل بةةر دةرطةةهان    ()و ذ ئةبى تةحلةى، زةيدَى كورَى سةهلى 
هنداظ مة ل هاتة دةس مة  () ثَيغةمبةرَى سودَى و د ئاسفتني يَيت روين تى بوويس

راوةستيا و طوى: بوضى هويس ل سةرَى رَيكان روين تنا سو ددانس؟ مة طوى: ئةم بو ضو 
ت تةكَى نةباش نةروين تينة: ئةم يَيت روين تني بريا ئَيك و دوو بينني و دطةل ئَيك و 

هويس نةهَيلس هةر دَى رويننة سوارَي، حةقَى رَيكَى بدةنَي:  ئةطةردوو باسظني. طوى: 
 ةرَيخودانا حةرام( طرتنة، و س ظ وةرطرتنة، و جوان ئاسفتنة.)ذ ب ضاظ

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َع  ْن  -1625  َوَع  ْن َجرُِ  ر ري  ي اَّللَّ عْن  ُ  قَ  اَل  و  أْلُ  َرُو   َل اَّللَِّ 
ِرْر بَصَرك » َنَظِر الفجأِة فَ َقال   ّْ   رواه مَهللاي.« ا

ذ  مةرةمو بَى  ذ ن كةكَيظةطوى: مس ثسيارا بةرَيخودانا  ()و ذ جةريرى 
 طوى: ضاظَى سو وةرطَيِرة. ()ثَيغةمبةرَى سودَى كر 

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ   -1626 َه   ا قَالَ   ْ   ُكْن  ُ  ِعْن   َد َرُو    ِل اَّللَّ  َوع  ْن أمِّ َو   هللَامَة ري   ي اَّللَّ عن ْ
َّ هللاِّ  عُ وَوهللاَّي وِعْنَدُه َميم نُ   فََأقْ بَ َل اب ُن أمص مِّتُ  م  وذل َك بْع َد أْن  ُأِم ْرَِ ِنِْلج اِب فَ َق اَل الن ُّص 

فَ ُقهللْاَنا  اي َرُو َل اَّللَِّ ألَْيه ُهَ  أْعَم   ال ُُ ْبِصُرَِ  وال ُْعرِفُ َنا   فَق ال « اْحَتِجبا ِمْنُ  » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   ُتما تُبِصرا»النُّص  َْ رواه أب  داود والرتمذي وقَاَل  « نِِ    أفَ َعْمياَواِن أنْ ُتما أَل

َِّحيٌح.   َحِدٌُ  حٌَن 
و  ()طوى: ئةز ل دةس ثَيغةمبةرَى سودَى بووم  ()و ذ ئوم سةلةمَى 

مةميونةةة ذى ل دةس بةةوو، ئيبنةةو ئةةومى مةةةكتوم هةةاى، ئةظةةة ث ةةتى فةةةرمانا مةةة ب      
طةةوى: سةةو ذَى ظةشةةَيرن، مةةة طةةوى:      ()ثةردةثوشةةيَى هاتيةةة كةةرن، ثَيغةمبةةةرى    

مةةا ئةةةو نةةة يةةَى كورةيةةة: نةةة مةةة دبينيةةت و نةةة مةةة دنياسةةيت؟     ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى 
 .طوى: ما هويس هةردوو ذى يَيت كورنة وى نابينس؟ ()ثَيغةمبةرى 

مس طوى: ئةظ حةديسة ذ بةر نةبهانى ئازاكريَى ئوم سةلةمَى يا لةوازة و كار ثَى ]
 .ر()وةرطَي [ناهَيتةكرن

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   -1627 ال » وع  ْن أيب َو  عيٍد ري  ي اَّللَّ عْن  ُ  أنَّ رُو   ل اَّللَِّ 
َُ ْنظُ  ُر الرَُّج  ُل إَل ع  ْ رِة الرَُّج  ِل  َوال اَِ  ْرأُة إَل ع  ْ رَِة اَِ  ْرأِة  وال ُُ ْفِب    الرَُّج  ُل إَل الرَُّج  ِل ا ث   ٍب 

  رواه مَهللاي.«  اَِْرأِة ا الث َّْ ِب ال اِحِد واِحٍد  وال تُ ْفِب  اَِْرأُة إَل
طوى: زةالم بةرَى سو  () طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى ()و ذ ئةبى سةعيدى 

زةالمى، و ذن بةرَى سو نةدةتة شةرمينطةها ذنَي، و زةالم نةطةهيتة  شةرمينطةهانةدةتة 
درَيةةذ نةكةةةن( و ذن ظة ل بةةس ت ةةتةكي ثَيكظةةة سةةو رويةةس ئةةانكوزةالمةةى د كراسةةةكَيدا )

 ظة درَيذ نةكةن(.ل بس ت تةكيرويس سو ثَيكظة  ئانكونةطةهيتة ذنَى د كراسةكَيدا )
 
 
 
 



 638  طا كيَرهاتى و راستكارانميَر

  باب حتريم اخللوة باإلجنبية -291
 بابةتىَ حةرامييا مانا ب تنىَ دطةل ذنا بيانى

 

)اَح      زاب  م      ن چ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېچ ق      ال ع تع      اَل  
هةوة هةوجةيييةك ذ ذنَيت ثَيغةمبةرى سواست يان هةوة ظيا  دةمَيو هةر   .(53ارُة

 .وان باسَيظس، ظَيؤا ل ث ت ثةردةيَى ذَى خبوازن يان باسظس
َّ    هللاِّ  عُ َعهللَاْي    ِ  وَو    هللاَّي -1628   َوَع    ْن ُعْقبَ    َة بْ    ن َع    اِمٍر ري    ي اَّللَّ َعْن    ُ  أنَّ َرُو     َل اَّللَّ 
ُِ َل َعهللَا  » قَال   ُكْي َوالدص اِء إايَّ ََ اْْلْم ُ  »   فَ َقاَل رَُجٌل ِم َن اَْنَص اِر أَفرأُْ َ  اْْلْم َ    ق اَل  «النِِّ
  متفٌق عهللاي .« اَِْ ُو 

ِ .« اْْلَمُ  »  يِ   وابن أِي   واْبِن عمِِّ ِِ   َقرُُِب الزَّْوِد كأ
 طةةوى: ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى   ()و ذ عةةوقبَى كةةورَى عةةامرى  

ذنَيت بيانى )ذنا بيانى: ذنا بو مرؤظى نةحةرام، حةرامييةكا سو بثارَيزن ذ ضونا دةس 
و ذنةلا بيةانى    هةر و هةر، ب ظى رةنطى كض سال و كض مام و كةض مةةى و كةض سالةةى    

ذ سةلكَى مةدينَى طوى: تو ض دبَيذى بو مرؤظَيت زةالمَى ذنَي؟ طوى:  حسَينب( زةالمةكى
نا وان وةكةى مرنَييةة د كرَيتةى و    مرؤظَيت زةالمَى ذنةَى تةرس ثةرت يةا ذ وان. )يةان ضةو      

 سرابيَيدا(.
َّ  هللاِّ  -1629  ُهم  ا أنَّ رُو   ل اَّللَّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي قَ  ال   َوَع  ن اب  ِن عبَّ  اٍس ري  ي اَّللَّ عن ْ

 متفٌق عهللاي .« َمَن ِذي َُمَْرٍم  حدُُكْي ِنْمرأٍة إالَّ ال َخْهللُاَ نَّ أ»
 () سودَي طوى: ثَيغةمبةرَى رازى بيتذ ئينب عةبباسى، سودَى ذ هةردوويان 

 طوى: ضو زةالم ب تنَى نةميننة دطةل ضو ذنان ذ بلى كو مةحرةمةك دطةل بيت.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -1630 ُحْرم ُة » وعن بُرُْدَة ريي اَّللَّ عْنُ  قَاَل  قَال رُو ل اَّللَّ 

ْي  م  ا ِم  ْن رُج  ل ِم  ْن اْلَقاِع  ِدُن ْخهللاُ  ُ  رُج  الا ِم  َن نَِ  اِء اُِجاِه  ِدَُن عهللاَ    اْلَقاِع  ِدَُن َكُحْرم  ِة أمه  اِتِ 
ََ  ناتِِ  م  ا َش  اَء َح   ُِ  ُذ ِم  ن ح َّتَّ اُِجاه  دَُن ا أههللِا  ِ   فَ َيُخ نُ  ُ  ِف  يِهي إالَّ وقَ    ل  ُ  َُ   ْ م اْلِقيام  ِة  فَيأ

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي فَ َقاَل  « َُريي َنا رُو ُل اَّللَّ    رواُه مَهللاي.« نصُِّْي   ما ظَ » ُثَّ اْلَتف  إلي ْ
طوى: حةرامييا ذنَيت  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ بورةيدةى 

سةزاكةران ل سةر روين تييان وةكى حةرامييا دايكَيت وانة ل سةر وان، زةالمةك نينة 
ثاش سةزاكةرةكَى د ماال ويدا مبينيةت )ضةاظَى سةو شةوينا وى بدةتةة      ل ذ روين تييان 

وى بةةو سةةودَى رؤذا قيامةةةتَى  ئةطةةةرعةةةيال و مةةاال وى( و سيانةةةتَى د وانةةدا بكةةةى،   
، دَى ذ سَيرَيت وى هنةدى حةزكةةى راكةةى هةةتا سةزاكةةر      سةزاكةرى نةراوةستينيت

ة و طةوى: هةويس ض هةزر    بةةرَى سةو دا مة    ()رازى دبيت، ثاشى ثَيغةمبةرَى سةودَى  
 .دكةن؟
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 مان ىلَ بكةنالبابةتىَ حةرامكرنا زةالم خؤ وةكى ذنان ىلَ بكةن و ذن خؤ وةكى زة

 د جلكيدا و د لظينيَدا و غةيرى ظان
ُهم  ا  -1631 َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ع  ن اب  ِن عبَّ  اٍس ري  ي اَّللَّ عن ْ قَ  اَل  َلَع  َن رُو   ُل اَّللَّ 

 اَُِخنَّثني ِمَن الرِِّجاِل  واِرَُتجِّالِو ِمن النَِِّاِء.
طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     رازى بيةت و ذ ئينب عةبباسى، سودَى ذ هةةردوويان  

()  .لةعنةتَيت ل دارةذنان كريس ذ زةالمان و لةعنةتَيت ل دارةزةالمان كريس ذ ذنان
 )دارةذن و دارةزةالم ئةون يَيت دارَى سو دطوهوريت(.

َّ    هللاِّ  عُ َعهللَاْي    ِ  وَو    هللاَّي اَُِتش    بِِّهني ِم    ن الرِِّج    اِل ِنلنَ    اِء    وا رواُ    ة  َلع    َن رُو     ُل اَّللَِّ 
ََاءِ    ِنلرِِّجاِل. رواه البخاري. واَُِتشبَِِّهاو ِمن النِِّ

لةعنةتَيت ل وان زةالمان كريس ئةوَيت  (): ثَيغةمبةرَى سودَى ظةطَيرةكَيداو د 
ََ دكةن و  ََ دكةن. ذنان كريس ئةوَيت سول وان  لةعنةتَيتسو وةكى ذنان   وةكى زةالمان 

ْ   رَة ري   ي اَّللَّ عن   ُ  ق   ال  َلع   َن رُو    ُل اَّللَّ  -1632  َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي وع   ْن أيب ُهُر
  الرَُّجل ُهللْابُه لِْبََة اِْرأِة  واِْرأِة تَ هللْاِبُه لِْبََة الرَُّجِل. رواه أب  داود نوناد ّحيح.

لةعنةةتَيت ل وى   ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 
زةالمى كريس يَى جلكَيت ذنان دكةتة بةر سةو و ل وَى ذنةَى كةريس يةا جلكَيةت زةالمةى       

 دكةتة بةر سو.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -1633 َفاِن ِم  ْن أه  ِل النَّ  اِر ْْ » وعْن    قَ  ال  قَ  ال رُو   ُل اَّللَّ  ِّ  ن ْ

ِب اْلبَق   ِر َُ  َِ ْب   رِب َن ِ    ا النَّ   اس  ونَِ   اء كاو   ياٌو ع   اِرايٌو ُِمِ   يالٌو أَرُا   ا  قَ    ْ ٌم معه   ي ِو   ياٌط ك   أْذ
هللاَن اْلنَّ  َة  وال جِي  ْدَن ِرَْحَه  ا  وإنَّ ِرَْحَه  ا لَيُ    ٌِ وإنَّ  َم  اِئالٌو  ُرُؤوُو  ُهنَّ َكأْو  ِنمِة اْلُبْخ  ِ  اِائهللاَ  ِة ال َُ  ْد

ريَِة كَذا وَكَذا  َِ   رواه مَهللاي.« ِرَْحَها لَُي َجُد ِمْن م
َْ تُ ُر بْع ض « عاِرايٌو » أْي  ِمْن نْعَمِة اَّللَّ « كاوياو » مع   ِمن ُشِّْرَِها َوِقيل  معناُه  ت

ا و   ه. وقي ل  تَ هللْا ِبُه ثَ  ْ نا رِقيق اا ُِص ُ  لَ ْ َن ب دِ َا. ومْع    » بدِ ا  وَتِِّْشُ  بْعَبُ  إْظهاراا ِْلماِِ
أْي  ُُعهللاِّْم َن غَ ريُهنَّ ِفْعهللَاُه نَّ « ِمِ يالٌو » ِحْفظُ ُ    قيل  َعن طاع ة اَّللَّ تع اَل وم ا ُهللا َزُمُهنَّ « ماِئالٌو 

ِِْش   َطَة  اِ   ْذُم م  وقي   ل م   اِئالٌو ََيِْش   نَي ُمَتبْخرتاو ُِمِ   يالٍو َْكتَ   اِفهنَّ  وِقي   َل  م   اِئالٌو َيَْتِش   ْطَن ا
ِِْش   َطَة.  رْيُهنَّ تهللِْا  كَ َُيشِّ  ْطَن غَ   «  ُِم   يالٌو » اَِ  ْيالَء  وه  َ  ِمْش   َطُة اْلبغَ  ااي. و  ُؤوُو  ُهنَّ َكأْو   ِنمِة ُ»ا

ُعظِّْمنها بهللَا ِّ ِعَمامة أْو ِعصابٍة أو َ ْ ه.« اْلُبْخِ    أْي  ُُِّربَِّْ ا ُو
طوى: دوو جويس ذ سةلكَى جةهنةةمَى   ()و ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى 

مس نةديتينة: جوينَى ئَيكَى هندةكس قامضةى يَيةت وةكةى كوريَيةت ضةَي ن يَيةت ظةَى و        
ََ  ل جلكَيت  ئانكوويسس )دذنس يَيت ب جلكس و ر كسةلكى ثَى دقوتس، و هندة بةر بةة

ََ وان ذ طوهةداريَى يةىَ     سةوارة و   لةشَى وان ناطريت يان يَيت رؤنس يان يَيةت كةورتس( د
رَيظةةة دضةةس و مةةل و ب غةةيرى سةةو ذى ذ طوهةةداريَى سةةوار دكةةس )يةةان قةبةةة و شةةاهى  

 ستويَيت سو ذ مةزناتى باددةن( سةرَيت وان وةكى ث تا حَي رتانة.
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 نىَ ذ وةكيليَكرنا شةيتانى و طاورانبابةتىَ ثاشظةليَدا

 

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي  ع   ْن ج   ابٍر ري   ي  -1634 ال » اَّللَّ عْن   ُ  قَ   ال  قَ   ال َرُو    ُل اَّللَّ 
  رواه مَهللاي.« َْتُكهللُا ا ِنلشَِّماِل  فَإنَّ الشَّْيطَاَن أيُكل وَُْشَرُب ِبِشماِلِ  

طةوى: ب دةسةتَى ضةةثَى     ()طوى: ثَيغةمبةرَى سةودَى   ()و ذ جابرى 
 دسوى و ظةدسوى. نةسون، ب راستى شةيتان ب دةستَى ضةثَى

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي قَ اَل   -1635 ُهما أنَّ َرُو َل اَّللَّ  ال » وَعن ابِن ُعمر ريي اَّللَّ عن ْ
  رواُه مَهللاي.« أيَُْكهللَانَّ أحدُُكْي ِبِشماِلِ   َوال َُْشرَبنَّ ِ َا. فَإنَّ الشَّْيطَاَن أيَُْكُل ِبِشماِلِ  َوُْشرُب ِ َا 

طوى: كةس ذ هةوة ب دةستَى  رازى بيتسودَى ذ هةردوويان  عومةرىو ذ ئينب 
 ظةسوى، ب راستى شةيتان ب دةستَى ضةثَى دسوى و ظةدسوى. و نةخبوى نة ضةثَى 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قَال  إنَّ اْليُه د  -636 وَعْن أيب ُهَرَُرَة ريي اَّللَّ عْنُ  أنَّ َرُو ل اَّللَّ 
 .متفٌق عهللاي « ْصِبُغ َن  َفَخاِلف ُهْي والنَّصارى ال َُ 

ََّ   اُد  َفمْنه  يص َعْن  ُ    َب  اُب َش  ْعِر الهللاِّْحي  ِة وال  رَّأِس اَبْ  يِض ِبُص  ْفرٍة أْو ُ ْ  رٍة  وأمَّ  ا ال ِِ اُِ  َراُد  
  َكما َوَنْذُكُر ا اْلباب بْعَدُه  إن شاء اَّللَّ تعاَل.

طوى: جوى و فةلة  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 
 سةر و رهَيت سو بوياغ ناكةن، هويس بوياغكةن.
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 زةالمى و ذنىَ ذ بؤياغكرنا ثرضىَ خؤ ب رةنطىَ رةش ثاشظةليَدانابابةتىَ 

 

ُِق ري ي اَّللَّ  -1637 عْن جابٍر ريي اَّللَّ عنُ  قَال  أُِت  نيب ُقحاَفَة والِ ِد أيب بِّْ ٍر الصِّ دِِّ
ُهما ُ م فْتِح مََِّّة ورأُوُ  وِْليُتُ  كالث ََّغاَمِة بياياا  فَ َقاَل رُو ُل اَّللَّ  ُوا »َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  عن ْ غَ ريِّ

ََّ اَد   واه مَهللاي. ر « َهذا واْجَتنُب ا ال
طوى: ئةبى قوحافةيَى بابَى ئةبو بةةكر ئةلسةةدديق رؤذا    ()و ذ جابرى 

ظةكرنا مةكةهَى ئينا و سةةر و رهَيةت وى وةكةى سةوغامَى يَيةت سةثى بةوون )سةوغامة         
طوى: ئةظى  ()طيايةكة يَى سثيية و طوال وى ذى هةر يا سثيية( ثَيغةمبةرَى سودَى 

 بطوهورن، و ذ رةشاتيَى بثارَيزن.
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  وإباحة حلقه كله للرجل دون املرأة

هندةكىَ ذ   :كو ئةو ذى ئةظةيةذ سةر كوالظكييىَ )قةزةعيَ(  ثاشظةليَدانيَبابةتىَ 
 سةرى برتاشيت هندةكىَ نة و دورستيا سةرتراشتنىَ هةميىَ بؤ زةالمان نة بؤ ذنان

 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ع ِن عن ابن  -1638 ُعمر ريي اَّللَّ عنُهما قَاَل  نَ َه   رُو  ُل اَّللَّ 
  الَقزِع. متفق عهللاي .

 ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  رازى بيتو ذ ئني عومةرى، سودَى ذ هةردوويان 
 نةهى ذ سةرتراشتنا سةركوالظكى كريية.

َّهللاِّ  -1639 عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ِّبياا َقْد ُحهللِاَق بْعُض َشْعر رأِوِ   وَعْنُ  قَاَل  رَأى َرُو ُل اَّللَّ 
رواُه أب    داود نو  ناد «.اْحهللِاُق   ُه ُكهللاَّ  ُ  أو اتْ رُُك   ُه ُكهللاَّ  ُ  » وتُ  ِرَك بْعُب  ُ   فَ نَ َه  اَهْي َع  ْن َذلِ  َك َوقَ  ال  

هللِاي. َْ   ّحيٍح عهللا  َشْرِط الُبَخاِري َوم
كةك ديةت و سةةرَى وى هنةدةك    بضةوي  ()و ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرَى سةودَى  

هاتبوو تراشنت و هندةك هاتبوو هَي ن، ئينا نةهيا وان ذ ظَى كر و طوى: يةان هةةميَى   
 برتاشس يان هةميَى بهَيلس.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي أْمَه ل  -1640 ُهم ا أنَّ الن ُّ  وعْن عْبِد اَّللَّ بِن جْعَفر ري ي اَّللَّ َعن ْ
ِِ » ن  َثالاا  ُثَّ أاَتُهْي فَ َقاَل  آَل جْعَفٍر ريي اَّللَّ ع اْدُع ا »ُثَّ قَال  «   بَ ْعَد اْلي م ال تَ ْبُِّ ا عهللا  أ

  ِِ فََأمرُه  َفَحهللاَ َق ُرُؤوو َنا. رواه أب   « اْدُع ا ِل اْلالََّ  » فِج َء بَِنا َكأَنَّنا أفْ ُرٌ  فَ َقال  « ِل َبِِنَّ أ
هللِاٍي.داود نوناٍد ّحيح عهللا  َشْرِط البخاري ومُ  َْ  

طةةةوى:  رازى بيةةت و ذ عةبةةدول يَى كةةورَى جةعفةةةرى، سةةةودَى ذ هةةةردوويان     
ثاشى هاتة دةس وان  ()سَى رؤذ دةرفةى دانة ماال جةعفةرى  () ثَيغةمبةرى

و طوى: ث تى ئةظرؤ بو برايَى مس نةكةنة طرى، ثاشى طوى: كا بو مس طازى برازايَيةت  
مس بكةن، ئةم ئينايس هةروةكى ئةةم تَي ةكني، طةوى: بةو مةس طةازى سةرتراشةى بكةةن،         

 ئةمرَى وى كر سةرَيت مة تراشنت.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي أْن حْتهللِا َق وَعن َعهللِا ِّ ري ي اَّللَّ عْن ُ  قَ اَل  نَ َه   رُو  ل اَّللَّ  -1641  

  اَِرأُة رَأَوَها. رواُه النَِِّائ  .
نةهيا كةرى ذن سةةرَى سةو     ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ عةَ 

 برتاشيت.
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 طريَدان و دةقضيَكرنىَبابةتىَ حةرامييا ثرض ب ثرضيَظة بيَتة 
 و ددان زراظكرنيَ

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں        ں   ڻ  ڻ   ڻ    ڻ  ۀ  چ  قال ع تعاَل  

ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  

 .(119_117)النَاء چۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
وةكى  ] ذ بلى سودَى طازى و ثةرستنا هندةك ثةرستييَيت مَى دكةن [ئةو موشرك ]

، ب تنَى [الى و عوززا و مةناى و نائيلة.. هتد، و ب ظَى ثةرستنَى و طازيكرنَى 
ئَيخست ذ دلوظانييا سو  سودَى دوير شةيتانَى سِريايى دثةرَيسس و هةوار دكةنَي.

ََ باراندن ] ذ بةندةيَيت تة بو  دَى بارةكا ئاشكةرا، سويند سوار و طوى: ئةز [لةعنةى 
كو دَى  ]و ئةز دَى وان ذ رَيكا راست بةرزة كةم، و دَى وان ب هيظى ئَيخم  سو ئَيخم.

ذى درَيذ بس و دَى هزركةن هَي تا زويية تةوبة بكةن، و ل سو بزظِرن هةتا ذيانا سو 
ظَيؤا ئةو دَى  و ئةز دَى فةرمانا وان كةم، [هةمييَى ب ظان هيظييان دبةنة سةرى 

، و [كو بَينة ني انكرن ئةو ثَي كَي س بو ثةرستى و بوتان  ]طوهَيت تةرشان ذَيظةكةن 
ئةز دَى فةرمانا وان كةم كو ئةو ضَيكرييان يان دينَى سودَى بطوهوِرن. و هةر كةسَى 
شةيتانى ل جهَى سودَى بو سو بكةتة هاريكار و ث تةظان، ئَيدى ب سويند ئةو ب بةر 

 ا ئاشكةرا كةظت.زيانةك
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي فَ َقالْ    -1642  َها أنَّ اْمرَأةا وألِ  النَُّّ  وَعْن أْعَاَء ريي اَّللَّ عن ْ

ُل ِفيِ    فق ال   ِّ َها اْلَْْصبُة  فتمرََّ  َشْعُرَها  وإِنِِّ َزوَّْجُتها  أفََأ َّابَ ت ْ َلَع َن » اي َرُو َل اَّللَّ إنَّ ابْ َنيِت أ
هللاة واْلَمّ  لة اَّللَّ  ِّ  متفٌق عهللاي .«  اْل ا

هللَاَة » وا رواٍُة    ِّ ت  َْ ُِ هللَاَة  وا ِّ  «.ال ا
َا    هللاة » ه  نلرَّاِء  ومعناه  انْ َتَشَر َوَوَقَخ  « فَ َتمرََّ  » قَ ْ َِ ِّ اليت َتِصُل َش ْعرَها  «  واْلَ ا

ُّ لة » أو َشْعر غريها بَشْعٍر آِر.  َُّل «  واَِْ   َشْعُرَها.اليت ُُ 
هللَاُة »   ِّ َها َ ُْ ُه  متفٌق «  واََُِت  َا. وَعْن عائشة ريي اَّللَّ عن ْ َِ َأُل مْن َُ ْفَعُل ذلَك  َْ اليت َت

  عهللاي .
كر و طةوى: يةا    () ذنةكَى ثسيار ذ ثَيغةمبةرىطوى:  ()و ذ ئةمسائَى 

ثَيغةمبةرَى سودَى مس كضةكا هةى سوركا يا طرتى و ثرضَى وَى يةَى وةريةاى، و مةس يةا     
كةم؟ طوى: سودَى لةعنةتَيت ل وَى ذنَى ب ثرضةكَى دي درَيذ  داية شوى، ئةز ثرضَى وَى

وا ئةظ كارة ب رازيبوونا وَى بو درَيذ دكةى و ئة س يا ثرضَى سو ب ثرضَى ئَيكا ديكري
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: يا ثرضَى سو ب ثرضةَى ئَيكةا ديظةة درَيةذ دكةةى و ئةةوا       ظةطَيرةكَيداة كرن. و د دهَيت
 َيتة كرن.هدسوازيت ئةظ كارة دطةل ب

ِِن ْ رَب  -1643  َِّ عهللاَ   ا ََة ريي اَّللَّ عْن ُ  ع اَم ح  َوَعْن  ْيِد بن عْبِد الرَّْ ن أنَُّ  عن ُمعاُو
َّهللاِّ  َوتَ َناول ُقصَّةا ِمْن َشْعٍر َكاَنْ  ا ُد حَ  َُْن ُعهللَاَماؤُكْي   ِعْعُ  النَُّّ  ِرويِّ فَ َقاَل  اي أْهل اَِِدَُنِة أ

ُق ُل   َه  عْن ِمْثِل َهِذِه ُو ََ اُؤُهْي » ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َُ ن ْ َ َذَها ِن َما َههللَاَِّْ  بُن  إْوَرائِيل ِح نَي اُتَّ َا « إنَّ
  متفٌق عهللاي .

ل سةر  ()ل موعاويةى بوو و ذ حومةيدَى كورَى عةبدولرةمحانى وى طو
مينبةرَى ساال ضوية حةجَى و قةفتةكا ثرضَى ذنةان هةةلطرى د دةسةتَى زَيرةظانةكَيةدا     

 ()بوو، طوى: طةَ سةلكَى مةدينَى كانَى زانايَيت هةوة؟ مس طول ثَيغةمبةةرى بةوو   
نةهى ذ ظى كارى دكر و دطوى: ب راستى ئيسرائيلى بةرهي ك ضون دةمةَى ذنَيةت وان   

 ثرضَيت سو ب ثرضةكَى ديظة درَيذ كريس(. ئانكوئةظ كارة كرى )
هُ  -1644 َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي َلَع   َن  م   اوَع   ِن اب   ِن ُعم   ر ري   ي اَّللَّ عن ْ أنَّ رُو    َل اَّللَّ 

هللَاةَ  ِّ ت  َْ ُِ هللَاَة َوا ِّ     واْلَ اِِشَة واََُِت ِِشة. متفٌق عهللاي .اْل ا
 ()كو ثَيغةمبةرَى سودَى  رازى بيتو ذ ئينب عومةرى، سودَى ذ هةردوويان 

لةعنةتَيت ل وَى ذنَى كةريس يةا ثرضةَى سةو ب ثرضةَى ئَيكةا ديظةة درَيةذ دكةةى و ئةةوا           
دسوازيت دةق بو َيتة كرن، و يا دةقَى بو سو ضَيدكةى و يا هدسوازيت ئةظ كارة دطةل ب

 َيتة ضَيكرن.هب
وع      ن اب      ِن َمَ      ُع ٍد ري      ي عْن      ُ  قَ      ال  لع      َن اَّللَّ اْل اِِش      اِو واَُِ      َت ِشاو  -1645 

هللْا    ِق اَّللَّ  فَ َقالَ    ْ  لَ    ُ  اْم    رَأٌة ا ذل    َك. فَ َق    اَل  َِ اِو  َْ    ن  اُِغَ    ريِّ  واُِتَ َنمِِّص    او  واَُِتفهللاِّج    او ِلهللاُح
َّ        هللاِّ  عُ َعهللَاْي        ِ  وَو        هللاَّي َوُه          ا كت        اب اَّللَّ   وم        ا ِل ال أْلَع        ُن َم        ْن َلَع        َن َرُو           ُل اَّللَّ 

[. متف  ٌق  7] اْلش  ر    َوَم  ا آاَتُك  ُي الرَُّو   ُل َفُخ  ُذوُه َوَم  ا نَ َه  اُكْي َعْن  ُ  فَ  انْ تَ ُه ا قَ  اَل اَّللَّ َتع  اَل  
 عهللاي . 

َِّ  نُ َها وُه  َ  ه  ي ال  يت تب ْ  ُرُد ِم  ْن أْو  َناِ َا لِيَ َتباع  َد «  اُِتَ َفهللاِّج  ُة »  بْعُب  ها ِم  ْن بْع  ٍض َقهللا  يالا وحُتَ
ُذ ِمْن َشْعِر ح اجب َغرْيَِها  وتُ َرقُِّقُ  لِي ِصي َر َحَناا  واَُِتنمِِّصُة  ال يت ُِ  اْلَ ْش ُر  والنَّاِمَصُة  ِهي اليت ََتْ

 ََتُمُر مْن ُْفَعُل ِ َا َذِلَك .
ضةةَيكةران و  طةةوى: سةةودَى لةعنةةةتَيت ل دةق   ()و ذ ئةةينب مةسةةعودى  

دةقخوازان و بروى ضَيكةران و ددان زراظكةران بو جوانيَى ذ ذنان كريس. ئةوَيت ضَيكرنا 
سودَى دطوهوِرن، ذنةكَى د ظَى ضةندَيدا طةوتَي، طةوى: مةا بوضةى ئةةز لةعنةةتان ل وى       

ََ كريس و ئةو يا دكتَيبا سودَيدا: سودايَى  ()ناكةم يَى ثَيغةمبةرَى سودَى  لةعنةى 
هةوة ذ ض  ثاشظةلَيداناثَيغةمبةرى ل هةوة كر بكةن، و  و هةر فةرماناو  دبَيذيت: مةزن

 كر سو ذَى بدةنة ثاش.
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وعن نتف األمرد  باب النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغريهما -297
 شعر حليته عند أول طلوعه

 دى نىَ ذ ئينانةدةرا موييَت سثى ذ سةر و رهان و جهيَتثاشظةليَدابابةتىَ 
 دةستثيَكا هاتنا وان ل ذ ئينانةدةرا موييَت رهيَت خؤ كؤسةى و 

هُ  -1646 ِه ريي اَّللَّ َعن ْ َّ هللاِّ  عُ يعْن َعْمِرو بِن ُشَعْيٍب  عن أبيِ   عْن َجدِِّ   عِن الن ُّ 
َْ  هللِاِي ُ  ْ َم اْلِقيام  ِة » َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي قَ  اَل   ُِ ِْم  ِذيص   «اَل تَ ْنِتُف   ا الشَّ  ْيَب  فَإنَّ  ُ  نُ   ُر ا رواُه أب    داوَد والرتِّ

ٌََن.   والنَاِئيص َوَوانِيَد حََنٍة  قَاَل الرتمذي  ُه  حدٌُ  َح
رازى و ذ عةمرَى كورَى شوعةيبى ذ بابَى سو ذ بةاثريَى سةو، سةودَى ذ هةةميان     

ب راستى ئةو رؤناهييا  ،طوى: موى يَيت سثى نةئيننة دةر () غةمبةرىطوى: ثَي بيت
 رؤذا قيامةتَي.ل موسلمانينة 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  -1647  َها قَاَلْ   قَاَل رُو ُل اَّللَّ  مْن » وعْن عاِئَشَة ريي اَّللَّ َعن ْ
  رواه مَهللاي.« عِمل عمالا لَْيه عهللايِ  أْمُرَِ فُه  َردص 

 طوى: هةركةسَى كارةكى ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ عائي ايَى 
 نةيا قةبويلة. ئانكوبكةى نةدطةل دينَى مةدا بيت، ئةو يا ثويضة، 
 

  ومس الفرج باليمني من غري عذر باب كراهية االستنجاء باليمني -298
 بابةتىَ نةباشيا خؤثاقذكرنىَ ب دةستىَ راستىَ و دةستكرنا شةرمينطةهىَ

 ب دةستىَ راستىَ بىَ عوزر
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي قَ  ال  ع  ْن أيب  -1648 إَذا نل » قَ تَ  ادَة ري  ي اَّللَّ َعْن  ُ  ع  ِن الن  ُّ 

ِء  ِِ بِيِمينِ  ِ   واَل ُت  نَ فَّْه ا اإلَِ َْ  تَ ْن ُِ  َذنَّ ذََك  رُه بَِيِمينِ  ِ   َواَل ُ متف  ٌق عهللاي   . وا  «.أح  دُُكْي. فَ  اَل أْي
  اْلباب أحادٌُ  َكِثريٌة ِّحيحٌة.
ذ هةوة  ىئَيك ئةطةرطوى:  () طوى: ثَيغةمبةرى ()و ذ ئةبى قةتادةى 

ميزى ب  ب دةستَى راستَى شةةرمينطةها سةو نةةطريت و ب دةسةتَى راسةتَى سةو ثاقةذ        
 نةكةى، و بَيهنا سو د ئامانيدا نةكَي يت.

 و دظى بابةتيدا طةلةك حةديسَيت دورست يَيت هةيس.
 

وكراهة لبس النعل  واحد لغري عذر ، أو خفّواحدةٍ باب كراهة املشي يف نعلٍ -299
 واخلف قائماً لغري عذر 

و نةباشيا  بىَ عوزر بابةتىَ نةباشيا ضؤنىَ ب نةعالةكىَ تنىَ يان ب خوفةكىَ تنىَ
 بىَ عوزر كرنا نةعاىلَ يان خوفىَ ذ ثيانظة

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو  هللاَّ  -1649 َا رُو  ل اَّللَّ  ال » ي قَ  اَل  ع ْن أيب ُهُر  رَة ري ي اَّللَّ عْن  ُ  أنَّ
َعهللْاُهم  ا ِعيع  اا  أْو لِيْخهللَاْعُهَم  ا ِعيع  اا  أْو لُِيْحِفِهم  ا » وا رواُ  ٍة  «.َيْ  ِش أح  دُُكي ا نَ ْع  ٍل واِح  َدٍة  لِين ْ

 متفٌق عهللاْيِ  .« عيعاا 



   رياض الصاحلني

 
645 

طوى: كةس ذ هةوة  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 
 ب نةعالةكَى تنَى نةضيت، ب  هةردووكان بكةتَى يان هةردووكان بَيخيت.

َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َُ ُق ُل   -1650  َْ ُن » وعن  قَال  ِععُ  رُو ل اَّللَّ  إَذا انْ َقطَ َن ِش
رى حَّتَّ ُُْصهللِاَحَها  ِْ   رواُه مَهللاي.« نَ ْعِل أحدُِكْي  فال َْيِش ا اَ

 ئةطةةر طةوى:  د () بةوو  ثَيغةمبةرَى سةودىَ مس طول طوى:  ()و ذ وى 
 .هةتا ض[دكةى قةيتانا نةعاال ئَيك ذ هةوة قةتيا ب  ب يا دى نةضيت

َتِع  َل  -1651 َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي نَ َه    أْن ُن ْ وَع  ْن ج  اِبٍر ري  ي اَّللَّ عْن  ُ  أن رو   ل اَّللَّ 
  الرَُّجُل قَائماا. رواُه أبُ  داُوَد نْوناٍد َحٍَن.

ظة نةهيا كرى مرؤظ ذ ثييا ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ جابرى 
ََ بكةتة ثَى سو.  نةعا

 
 وحنوه سواء كانت ترك النار يف البيت عند النومباب النهي عن  -300

  يف سراج أو غريه 
 نظستنىَ و وةكى وىَ  دةميَ هةال ئاطرى ل ماليَظةذ هيَالنا  ثاشظةليَدانيَبابةتىَ 

 ض ضرا بيت يان غةيرى وى
َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي قَ   ال   -1652 ُهَم   ا ع   ِن الن   ُّ  ال » ع   ِن ابْ   ِن ُعم   َر ري   ي اَّللَّ عن ْ

رُُك ا النَّار ا بُ ُي ِتُِّْي ِحني تَناُم َن   متفق عهللاي .« تَ ت ْ
طةوى:   () ذ ثَيغةمبةةرى  رازى بيةت سودَى ذ هةةردوويان   و ذ ئينب عومةرى

 ئاطرى د مالَيت سوظة نةهَيلنة هةلكرى دةمَى هويس دنظس.
وَعْن أيب ُم َو  اَْشعريِّ ري ي اَّللَّ عْن ُ  قَ اَل  اْحتَ  َرَ  بْي ٌ  ِنِدُن ِة عهللا   أْههللِا ِ   -1653

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ِبَشْأِ ِْي قَ ال   َه ِذِه النَّ ار ع ُدو  لُِّ ْي   إنَّ » ِمَن الهللاَّْيِل. فَ هللَامَّا ُحدَِِّث رُو ُل اَّللَّ 
 متفق عهللاي .« فَإَذا َّنُْتْي فأْطِفُ  ها 

طوى: مالةك ل مةدينةيَى ب شةظ ل سةر  ()و ذ ئةبى موسايَى ئةشعةرى 
هاتية طوتس، طوى:  ()سوحبةتا وان بو ثَيغةمبةرَى سودَى  دةمَيسودانَى سو سوى، 

 ظسنت، ظةمرينس.هويس ن ئةطةرئةظ ئاطرة دذمنَى هةوةية، ظَيؤا 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي قَ  ال   -1654 َغطص   ا » وع  ْن ج  اِبر ري  ي اَّللَّ عْن  ُ  ع  ْن رُو   ل اَّللَِّ 

َِّ راِد  ف إنَّ الشَّ ْيطَاَن ال ِْح لص ِو َقاءا  واَل ُف َتُح  َِّ َقاَء  َوأْغهللِاُق  ا اْلب اب  َوأطِف ُ  ا ال ء  وأوِْكُ  ا ال اإلَِ
ْ جيِ  ءا  فإْن َْ َِ ْذُكر اْوَي اَّللَِّ فَ هللْايْفَعْل  ننا  واَل ُِِّْشُ  إ ئِِ  ع داا  ُو َِ َِ عهللا  إ ْد أَحدُُكْي إال أْن َُ ْعُر

تَ ُهْي  َقَة ُتْبرُِم عهللا  أْهِل البيِ  بي ْ َِ  رواُه مَهللاي.« فَإنَّ الُف ُْ
َقَة »  َِ   حُتِْرُ .«  ُتْبرُِم » الفْأرُة  و «  الُف ُْ

، و نخةَيظس طوى: ئامانى ب ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ جابرى 
مةشةةكَى طرَيةةدةن، و دةرطةةةهى بطةةرن، و ضةةراى ظةةةمرينس، ب راسةةتى شةةةيتان نةةة ضةةو  
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 ئةطةرمةشكان ظةدكةى و نة ضو دةرطةهان ظةدكةى و نة ل سةر ضو ئامانان رادكةى، 
ذ هةوة ضو نةديت ل سةر ئامانَى سو دادةى داركةك نةبيت و ناظَى سودَى ل سةر  ىئَيك

ََ ل سةر وان دسوذيت.بينيت ب  و  ةبكةى، ب راستى م ك ماال سودانى ما
 

  وقول ما ال مصلحة فيه مبشقة وهو فعلُ باب النهي عن التكلف -301
 طؤتن و كريارا بىَ هةوجةيى و ب خورتى :ذ خؤ زيَدةدانانيَ ثاشظةليَدانيَبابةتىَ 

هةةةةةةةةى   ] .(86)اِّ چٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    ٿ     ٿ   ٹ    ٹ چ ق       ال ع تع       اَل  
ئةز ضو كرَييان ذ هةوة ناسوازم، و  [بةرانبةرى ثَيغةمبةراتييا سو  ]بَيذة:  [ثَيغةمبةر 

و هويس باش دزانس ئةطةر  ]ئةز نة ذ وامن يَيت سو ت تةك ددانس، و ئةو ب سو ئةو نة 
 .[ئةز ثَيغةمبةر نةبامة، مس نةدطوتة هةوة ئةز ثَيغةمبةرم 

  ريي اَّللَّ عنُهما  قَاَل  ُ يَنا عِن التَِّّهللاصِ . رواه الُبخاري.وعْن ابن ُعمر   -1655
طةةوى: نةةةهيا مةةة ذ سةةو   رازى بيةةتو ذ ئةةينب عومةةةرى سةةودَى ذ هةةةردوويان  

زَيدةدانانَى يان زَيدة ثسياركرنَى يان دويفضونا ت تَى نةديار و نةثَيدظى يان زةمحةى 
 يا هاتية كرن. َيبو سو ضَيكرن
َْ  ُع ٍد ري  ي اَّللَّ عنُ  ُ  فَ َق  ال  اي  -1656 هللْانَ  ا عهللا    عْب  ِد اَّللَِّ ب  ن م َِ َْ  ُرو  قَ  ال  د وع  ْن م

ْ ُْعهللَاْي  فهللْايُقْل  اَّللَّ أْعهللَاُي  فإنَّ ِمَن اْلِعهللْاِي أن تَ ُق لَ  َْ ِلَما ال  أَُ صَها النَّاس مْن َعهللِاي َشي اا فَ هللْايُقْل بِ   ومْن 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  تَ ْعهللَاُي  اَّللَّ أْعهللَاُي. قَا قْل ما أوْأُلُِّْي َعهللاْيِ  ِمْن أْجٍر وما أِ  ل اَّللَّ َتعاَل لَِنبيِِِّ  

  رواُه البخاري. ِمَن اَُِتَِّهللاِِّفني 
 ()طوى: ئةم ضوينة دةس عةبةدول يَى كةورَى مةسةعودى     و ذ مةسروقى
بَيذيت، و يَى نةزانيت، ب  بَيذيت: ئةز  هةركةسَى ت تةكى بزانيت ب طوى: طةَ سةلكى 

طوتة ثَيغةمبةرَى  سودَى دزانيت، سودَى: ت تَى تو نةزانى بَيذىنوزامن، ب راستى ذ زانينَيية 
ئةز ضو كرَييان  [بةرانبةرى ثَيغةمبةراتييا سو  ]بَيذة:  [هةى ثَيغةمبةر  ] :()سو 

هويس و  ]انس، و ئةو ب سو ئةو نة ذ هةوة ناسوازم، و ئةز نة ذ وامن يَيت سو ت تةك دد
 .[ئةز ثَيغةمبةر نةبامة، مس نةدطوتة هةوة ئةز ثَيغةمبةرم  باش دزانس ئةطةر

 
ونتف الشعر وحلقه،  اجليب باب حتريم النياحة على امليت، ولطم اخلدِّ وشقِّ -302

 والدعاء بالويل والثبور
مرى و ثيَدادانا روى و بابةتىَ حةرامييا ثىَ طؤتنىَ و ب دةنطىَ بلند ل سةر 

 بةرسينطدرِاندن و ثرض ئينانةدةر و تراشتنا وى و نفرينكرن ب هيالك و نةمانيَ
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  َع  ْن ُعَم  ر بْ  ِن اْلَطَّ  اِب ري  ي اَّللَّ َعْن  ُ  قَ  اَل  قَ  ال الن  ُّص  -1657

 «. اِيُِِّ  ُُعذَُّب ا َقربِِه مبا نِيح عهللَاْيِ  »
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طةوى: مةرى د    () طةوى ثَيغةمبةةرى   ()و ذ عومةرَى كورَى سةتتابى 
 طوِرَى سودا ب ثَيطوتنا ل سةر هاتيةكرن دهَيتة ئيزادان.

مةةرى دطةةوِرَى سةةودا  : ديةةدا ظةةةطَيرةكاو د  متف  ٌق عهللاي  .« م ا نِ  يَح عهللَاْي ِ  » وا رواُ ة  
 دهَيتة ئيزادان هندى ثَى هاتية طوتس.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي   -1658  » وعن اْبِن مَُع ٍد ريي اَّللَّ َعْنُ  قَاَل  قَاَل َرُو ُل اَّللَّ 
  متفٌق عهللاي .« لَْيَه ِمنَّا َمْن َيَرَب اْلُُدوَد  وَشقَّ اْلُُي َب  وَدعا ِبَدْعَ ى اْلَاِههللايِة 

طوى: نة ذ مةية  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئينب مةسعودى 
يَى ل رويَيت سو بةدةى و يةَى بةةرويكان بةدِرينيت و يةَى ئاسفتنَيةت نةةزانان بَيةذيت.         

 ثَى د بةال و نةسوشياندا(. مةرةم)
َوع  ْن أيب بُ   ْردَة قَ  اَل  َوِج  َن أبُ    ُم َو    اَش  عريص ري  ي اَّللَّ عن     فَ ُغِش  َي عهللَاْي  ِ    -1659

َه ا َش ْي اا  فَ هللَامَّ ا أفَ اَ   َورَْأُوُ  ا ِحْجِر اْمرَأٍة ِمْن أ َتِطُن أْن َُ ُردَّ َعهللَاي ْ َْ ْههللِاِ   فََأْقبهللَاْ  َتِصيُح ِبرنٍَّة فَ هللَاْي َُ
َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي بَ   ِريَء ِم   َن الصَّ   اِلَقِة  واْلَاَلق   ِة   َِ بَ   ِريٌء ِمَّ   ْن بَ   ِريَء ِمْن   ُ  رُو    ُل اَّللَّ  قَ   ال  أ

 والشَّاقََّة  متفٌق عهللاي .
ال  يت حَتْهللِا  ُق رَأَو  َها ِعْن  َد «  واْلَاِلَق  ُة » ال  يت تَ ْرفَ  ُن ّ  ْ تَ َها نلنِِّياح  ِة والنَّ  ْدِب «  الصَّ  اِلَقُة » 
   اليت َتُشقص ثَ ْ بَ َها.« والشَّاقَُّة » اُِِصيَبِة. 

نةساخ بوو  ()طوى: ئةبى موسايَى ئةشعةرى  () و ذ ئةبى بوردةى
بةةةرَى سةةو دايةةَى و ب  ،و هةةاى ذ سةةو نةةةما و سةةةرَى وى ل سةةةر ضةةوكا كابانيةةا وى بةةوو

ََ بزظِرينيت، ظَيؤا دةمَى ه يار بووى، طوى: ئةزَى  دةنطةكَى سةمطني كرة طازى، نةشيا 
بةرائةتا سو ذَى كرى، بةرائةى كةر: ذ ئةةوا    ()ثَيغةمبةرَى سودَى  يا بةرمية ذ وَى

بةر ل جلكَيت دتراشيت و يا  داذ نةسوشيانسةرَى سو دةنطَى سو ب ثَى طوتنَى بلندكةى و 
 سو د دِرينيت.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -1660 ْع  ُ  َرُو   َل اَّللَِّ  وَع  ن اُِِغ  ريِة ب  ِن ُش  ْعَبَة ري  ي اَّللَّ َعْن  ُ  قَ  اَل  عَِ

  متفٌق عهللاي .« َمْن نِيَح َعهللاْيِ   فَإنَُّ  ُُ َعذَُّب مبَا نِيَح عهللَاْيِ  َُ ْ م اْلِقيامِة   » وَوهللاَّي َُ ُق لُ 
طوى: مس طةول ثَيغةمبةةرَى سةودَى بةوو      ()و ذ موغريَى كورَى شوعبةى 

()  :ب راستى رؤذا قيامةتَى ب وَى ثةَى طوتنةا ل سةةر    هةركسَى ثَى هاتة طةوتس دطوى ،
 ئيزادان.هاتيةكرن دهَيتة 

َِ  َذ َعهللَاينَ  ا  -1661 َه  ا قَالَ  ْ   أ َبَة ِبَب  يِّ النص   ِن َوفَتِحَه  ا ري  ي اَّللَّ َعن ْ وَع  ْن أمِّ َعِطيَّ  َة نَُ  ي ْ
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ِعْنَد البَ ْيعة أْن ال نَ ُن ح. متفٌق عهللاي .   َرُو ُل اَّللَِّ 

ثةميان ذ  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()نوسةيبايَي و ذ ئوم عةتيية 
 مة وةرطرى دةمَى بةيعَى و ثةميان دان و وةرطرتنَى ئةم ثَى طوتنَى نةكةيس.

ُهَم ا قَ اَل  ُأْغِم ي عهللاَ   عْب ِد اَّللَّ ب ِن َرواَح َة  -1662 َوَعِن الن صْعماِن ب ِن بش رٍي ري ي اَّللَّ عن ْ
تُ  ُ  تبِّ  ي  وت َ  ِْ ُد عهللَاْي  ِ . فَق  ال ِح  نَي ري  ي اَّللَّ عْن  ُ   َفَجَعهللاَ  ْ  ُأ ُق   ُل  واج  باَلُه  واك  َذا  واَك  َذا  تُع  دِِّ

  أفَاَ   ما قُ هللْاِ  شْي اا إالَّ ِقيل ِل  أْنَ  َكَذِلَك    رواُه الُبَخاِري.
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طةوى: عةبةدل يَى    رازى بيةت و ذ نوعمانَى كورَى بةشريى، سودَى ذ هةةردوويان  
طَيذ بوو، سوي كا وى دةسةت هةاظَيتَى كةرة طةرى و طةوى: وا       ()كورَى رةواحةى 

ئَيكةةى  ئةطةةةرضةةياوا وا بَيظةةان وا بَيظةةان، دةمةةَى ه ةةار بةةووى طةةوى: تةةة ضةةو نةطوتيةةة،  
 نةطوتبيتة مس تو يَى وةساى.

1663-  ٍَ ُهَما قَ ال  اْش َتَِّ  و ْعُد ب ُن ُعب اَدَة ري ي اَّللَّ عْن ُ  َوَعن ابن ُعمر ريي اَّللَّ عن ْ
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ُُع   ُدُه م  َن عْب  ِد ال  رَّْ ِن ب  ِن ع  ْ ٍر  وَو  ْعِد ب  ِن أيب  َش  َِّْ ى  فَ  َأاَتُه رُو   ُل اَّللَّ 

َل عهللاْيِ   وج دُه ا َغْش يٍة َفق اَل   َِ ُع ٍد ريي اَّللَّ عْنهْي  فهللاما د َْ َأُقَب    »وقَّاا  وعْبِد اَّللَّ بن م
. فَ َبَِّ   َّ هللاِّ  قَاُل ا  ال اي رُو َل اَّللَّ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي. َفهللامَّ ا رَأى اْلَق ْ ُم ُبِّ اَء الن ُّ  رُو ُل اَّللَّ 
ُ  ْزِن اْلَقهللْا  ِب  » عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َبَِّ   ْ ا  قَ  اَل   ُب بِ  دْمِن اْلَع  نْيِ  وال ٍِ ُ ال ُُ َع  ذِِّ َْ  مُع ن   إنَّ اَّللَّ أاَل َت

  متفٌق عهللاي .« أْو َُ ْرَحُي » انِِ  َوأَشاَر إَل لَِ« وَلِِّْن ُُعذُِِّب ِ َذا 
طوى: سةعدَى كورَى عوبادةى  رازى بيتسودَى ذ هةردوويان  نب عومةرىو ذ ئي

()  نةسةةةاسيةكَى كةةةةفت ثَيغةمبةةةةرَى سةةةودَى  ب()   هةةةاى سةةةةرا بةةةدةى و
كةةورَى  رَى ئةةةبى وةقاسةةى و عةبةةدوالَيعةبةةدولرةمحانَى كةةورَى عةةةوفى و سةةةعدَى كةةو

دةمَى ضوية دةس ديةت هةاى ذ سةو     رازى بيتمةسعودى دطةل بوون، سودَى ذ هةميان 
 ()نينة، ئينا طوى: مرية؟ طوتس: نةسَير يا ثَيغةمبةرَى سودَي، ثَيغةمبةرَى سودَى 

ديتةى، ئةةو ذى طريةان، ئينةا طةوى:       () دةمَى وان طريا ثَيغةمبةةرى كرة طرى، ظَيؤا 
ََ هةية؟ ب راستى سودَى نة ب رؤندكا ضاظى ئيزا ددةى و نة ب سةةمطينييا   هةوة طو

ََ ب ظى ئيزا ددةى يان دلوظانيَى   دبةى. و ئي ارةى كرة ئةزمانَى سو.ثَي دَ، بة
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -1664 وَع  ْن أيب مالِ  ٍك اَْش  َعريِّ ري  ي اَّللَّ عْن  ُ  ق  اَل  قَ  اَل َرُو   ُل اَّللَّ 

ْ تتُ  ْب قَ ْب  ل َمْ ِِتَ  ا تُ َق  اُم ُ  ْ َم اْلِقيام  ِة وَعهللَاْيه  ا ِو  ْرَنٌل ِم  ْن َقِط  َراٍن  وَدرٌْع ِم  ْن النَّاِئَح  ُة إَذا »وَو  هللاَّي   َْ
 رواُه مَهللاي.« جَربٍ 

طةةوى:  ()طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ()و ذ ئةةةبى مةةالكَى ئةشةةعةرى 
 قةميسةةكَى ذ  يا ثَيبَيةذ تةوبةة نةكةةى بةةرى مبريةت رؤذا قيامةةتَى دَى رابيةت        ئةطةر
و  ((ئةبهةةل ))َيتة وةرطرتس دبَيةذنَى  هقةتران دؤنةكة ذ دارةكَى د ] ى يَى ل بةرقةتران
َيتة دؤنكرن، و ئةو ب سو يا نويسةك و بَيهس ثيس هتة كةالندن، حَي رتا طوِرى ثَى ددئَي

ََ   َيهجةهنةمى رؤذا قيامةتَى دَى ثَى  ،سوذةكةو تيذ و  نة هنويس، هةتا وةكةى جلكةان 
َيت ل بةر وان، دا تيذى و طةنيياتى و طةزتس و زوى ئاطر طرتس ل سةر وان كوم بنب هد
 طِرياتيَي. و زريكونزريةك ذ .[

وعْن ُأويِد بِن أيب ُأِويِد التَّاِبِعيِِّ َعِن اْمَرَأٍة ِمَن اُِباُعاو قَاَلْ   َكاَن ِفيَم ا أِ ذ  -1665 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  نَ  ا َرُو   ُل اَّللَّ  نَ  ا أْن ال نَ ْعِص  َيُ  ِفي  ِ   َأْن ال  عهللَاي ْ وَو  هللاَّي  ا اِْع  ُروِر الَّ  ِذي أِ  َذ عهللَاي ْ

ثُر َشْعراا. َرواُه أب  داُوَد نْوناٍد حٍَن.َنْدُعَ  وُْاَل  وال َنُشقَّ جْيباا َْنِْمَش َوْجهاا  واَل     وأْن ال نَ ن ْ
و ذ ئةبى ئوسةيدَى كورَى ئةبى ئوسةيدَى تابعى ذ ذنةكَى ذ وان ئةوَيت سوز و  

ذ مةة   ()طةوى: ذ ثةةميانَيت ثَيغةمبةةرَى سةودَى      ()ثةميان داينةة ثَيغةمبةةرى   
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وى نةكةةيس: ئةةم سةةر و ضةاظان ثةىةة        ذ وان يَيت داكو ئةةم بةَى فةةرمانيا   وةرطرتني
 ةدِرينني و ثرضَى قذةظذ نةكةيس.نةدةيس، و نفرينان نةكةيس، و جالكان ن

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي قَ اَل   -1666  م ا » وَعْن أيب ُم َو  ريي اَّللَّ عْنُ  أن َرُو َل اَّللَِّ 
ِم  ْن ميِِّ  ٍ  ََيُ   ُو  فَ يَ ُق   ُم نك  يهْي  فَ يَ ُق   ُل  َواج  بالُه  واَو  يِِّداُه أَو َ ْ    َذلِ  ك إالَّ وُكِِّ  ل بِ  ِ  َمهللَاَِّ  اِن 

ٌََن.« انِِ   أَهََِّذا ُكنَ     ُهللْاَهزَ  ِْمذي وقال  حدٌُ  َح  َرَواُه الرتِّ
ْفُن ُلْمِن اْلَيِد ا الصَّدِر.«  الهللاَّْهُز »    الدَّ

مريةك  طوى: نينة ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى موساى 
سودَى دوو  ئةطةر ،يان وةكى ظَى ،وا مةزنا ،بَيذن: وةى ضياوا مبريت و طريوكَيت سةر 

 .؟ملياكةتان بو تايبةى نةكةى، دةستَيت سو ل سينطَى وى بدةن: تو يَى هوسابى
ْ   رَة ري   ي اَّللَّ َعْن   ُ  قَ   اَل  قَ   اَل َرُو    ُل اَّللَّ  -1667 َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي  وع   ْن أيب ُهُر

ََِب  »  رواُه مَهللاي.« والنِِّياَحة َعهللا  اَِيِِِّ  اثْنَتاِن ا النَّاِس ُاَا ِ ِْي ُكْفٌر  الطَّْعُن ا النَّ
طوى: دوو ت تَيت  ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 

و ثَيطوتنا ب دةنطَى بلند ل سةر  قنَيتاند ناظ سةلكيدا ذ كارَيت طاورانة: عةيبداركرنا 
 مريان.

 
الرمل، والطوارق  اف وأصحابرَّمني والعُان واملنجّباب النهي عن إتيان الكهّ -303

 وحنو ذلك  باحلصى وبالشعري
ذ هاتنا دةف كاهنان و ستيَرضييان و خيَظزانكان و رةملةضييان و  ثاشظةليَدانيَبابةتىَ 

 و وةكى وان. خيضكيَشان ب حةسحاسى يان ب جهى
ٌس  -1668 َِ َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ُأ َها قَاَلْ   َو َأَل رُو  َل اَّللَّ  عْن عاِئَشَة ريي اَّللَّ َعن ْ

ِا بْشيٍء فيُِّ ُن حقِّ اا » عِن اْلُِّهَّاِن  فَ َقاَل   ثُ نَ َنا أْحَيا َُ ا ِبَشيٍء فَ َقاُل ا  اَي َرُو َل اَّللَّ إن َُّهْي ُْحَدِِّ لَْي
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي    فَ َقاَل َرُو ل اَّللَّ  تهللِْاَك اْلَِّهللام ُة ِم َن اْْلَ قِّ ْخَطُفَه ا اْلِ ِنِّص. فَ يَ ُقرصَه ا ا أُذِن »  

 ُمت ََّفٌق عهللاْيِ . « ولِيِِِّ   فَيْخهللِاُط َن معَها ِماَئَة ِكْذبٍَة 
سةلكى ثسيارا سَيظزانكان ذ ثَيغةمبةرَى  كطوى: هندة ()و ذ عائي ايَى 

 كجاران هنةدة  ككرن طوى: ضو نني، طوتس: يا ثَيغةمبةرَى سودَي، هندة ()سودَى 
 طوى: ئةو ثةية ذ راستى ()؟ ثَيغةمبةرَى سودَى دبَيذن راست دةردكةظست تان بو مة 

ََ سودا، و ئةو سةد درةوان دطةل تَيكةل  يَي ية ئةجنة درةظينت و دكةتة د طوهَيت هةظا
 دكةن.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   وا رواٍُة لهللاُبَخاِريِّ عنْ  َع  َرُو ل اَّللَّ  َها أن ََّها عَِ وَو هللاَّي عاِئَشَة ريي اَّللَّ عن ْ
َْ    رَتُِ   إنَّ اِالئَِّ    َة تَ ْن    ِزُل ا» َُ ُق     ُل   ََّ    َماِء  في ََّ    حاُب فَ تَ    ْذُكُر اَْم    َر ُقِب    َي ا ال الَعن    اِن وه      ال

ِهْي  َِ مُعُ   فَ ُي ِحيِ  إَل اْلُِّهَّاِن  فيِِّْذبُ َن مَعَها ماَئَة َكْذبٍة ِمْن ِعْنِد أنُف َْ ََّْمن  فَ َي  «.الشَّْيطَاُن ال
  بفتح العني.« واْلعَناُن »   أي  ُهللاِقيَها. والراءِ  ه  بفتح الياء  ويي القار« فَ يَ ُقرصَها » ق لُُ   
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وَى طول ثَيغةمبةرَى سودَى بةوو   ()بوساريدا ذ عائي ايَى  ظةطَيرةكاو د 
()       دطوى: ب راستى ملياكةى دهَينة سةوارَى سةةر عةةوران، بةحسةَى وان فةةرمانان

ََ دبيةت،   دكةن يَيت ل عةمسانى هاتينة نظيسني، شةيتان ب دزيظة طوهدانَى دكةن، طو
 بو سَيظزانكان دئينيت، ئةو سةد درةوان ذ دةس سو دطةل دكةن.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي وري ي وعْن ّفيََّة بْنِ  أيب ُعبيٍد  َعْن بَ ْعِض أْزو  -1669 اِد النُِّّ 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قَال   َها َعِن النُِّّ  ْ تُ ْقبْل » اَّللَّ عن ْ َْ َقُ    أََلُ  عْن َشْ ٍء  َفصدَّ َمْن أَت  َعرَّافاا فََ

  رواُه مَهللاي.« َلُ  ّالٌة أْربَِعنَي ُْ ماا 
ذ  ()ذنَيت ثَيغةمبةرى  كدةذ هن ()و ذ سةفييا كضا ئةبى عوبةيدى 

ثسيارا ت تةكَى ذَى بكةى  هَيتة دةس سَيظزانكةكىطوى: هةركةسَى ب ()ثَيغةمبةرى 
 و باوةر ذَى بكةى ضل رؤذان نظَيذ ذَى ناهَيتة قةبويلكرن.

َّ هللاِّ  عُ  -1670 َعهللَاْي ِ  وعْن قَِبيَصَة بن اَُِخاِر ا ري ي اَّللَّ عْن ُ  قَ اَل  ِعْع ُ  رُو  ل اَّللَّ 
 «.اْلِعَياَفُة  والطَّريَُة  والطَّْرُ   ِمَن اْلِْبِ   » وَوهللاَّي ُُق ُل 

رواُه أب  داود نوناد حَن   وقال  الطَّْرُ   ُهَ  الزَّْجُر  أْي  زْجُر الطَّ رْيِ  وُه َ  أْن َُ تَ يمََّن 
ََ  اِر َتَش  اَءم  ق  ال أب    أْو َُتش  اَءَم ِبَطريانِ  ِ   فَ  إْن طَ  ار إَل جه  ِة اْليِم  نَي تَ   َيمََّن  وَ  إْن طَ  اَر إَل جه  ِة اْلَي

اْلِْب   ُ  َكهللِام   ٌة تَ َق   ن عهللا     الصَّ   َني «  الصِّ   حاح » ق   ال اْلَ   ْ َهريص ا  اْلَ   خص. «  َواْلِعيافَ   ُة » داود  
ََّاِحِر وَ ِْ  ذلَك.   والَِّاِهن وال

طوى: مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو  ()و ذ قةبيسةيَى كورَى موساريقى 
()  دطوى: بالةفِر فِراندن )بو بةست زانييَن( و بَيوةغةرى ذ بالةفِران و سيضكَي ان

كا ضاوا سَيربةندى يا حةرامةة   ئانكول سةر سيزى بو زانينا بةستى ذ سَيربةنديَيية )
 د حةرامس(.وةسا ئةو ذى 

هُ  -1671 َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  وعْن اْبِن عبَّاِس ريي اَّللَّ عن ْ » ما قَاَل  قَال َرُو ُل اَّللَّ 
َِّْحرِ    َرَواُه أب  داود نوناد ّحيح.« زَاَد ما زَاد  من اقْ تَ َبَه ِعهللْاماا ِمَن النصُج ِم  اقْ َتبَه ُشْعَبةا ِمَن ال

طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     رازى بيةت و ذ ئينب عةبباسى، سودَى ذ هةةردوويان  
()   طوى: هةركةسَى زانينةكَى ذ ستَيرضييَى وةرطريت، وى ث كةك ذ سةَيربةندييَى

 وةرطرى، ضةند زَيدة وةرطريت وى هند سَيربةندى زَيدة وةرطرى.
ََة بِن اْلََِّي ريي اَّللَّ َعْنُ  قَال  قُ هللْاُ  اي رُو ل اَّللَّ إىنَّ َحِدٌُ  عْه ٍد  -1672 وَعْن معاُو

قُ هللْا ُ   « فَ ال ََتِِْتِ ي » َّللَّ تعاَل نإلْوالم  وإنَّ ِمنَّا رجاالا أيُت َن اْلُِّهَّاَن   قَ ال  ِلاِههللايٍَّة  وقدِّْ َجاَء ا
ُُّدورِِهْي  َفاَل ُُُص دصُهْي » َوِمنَّا رجاٌل َُتطَي َُّروَن   قال   قُ هللْا ُ   َوِمنَّ ا رَِج اٌل « ذلَك َشْ ٌء جِيُدونَ  ا 

 رواه مَهللاي.« َِطَُّ   َفذاَك  اَنِْبَياِء َخُخ  َفَمْن َواَفقَ  َكاَن نُّ  ِمنَ » َخُطص َن   قَاَل  
طوى: مس طوى يا ثَيغةمبةرَى سةودَى   ()و ذ موعاويةيَى كورَى حةكةمى 

ب راستى ئةز نَيزيك يَى موسلمان بوويم و نَيزيكى نةزانينَيمة و سودَى ئةظ ئيسة مة  
، طوى: نةضة دةس وان، مس طوى: و ؟زةالم ذ مة دهَينة دةس سَيظزانكان كئينا و هندة
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هندةك ذ مة بَيوةغةرييا سو ذ هندة ت تان دبينس، طوى: ئةو ت تةكَى بَى راسةتيية د  
ََ سودا دبينس ب  ئةةو وان )  ئةةو بَيوةغةةرى و تةشةائوما دبيةنس( ذ كةارَى وان       ئةانكو د

 َيةت يذ مةة   ك زةالمدظَيت نةدةتة ثاش )ضونكى تةشائوم يا حةرامة( مةس طةوى: هنةدة   
سةيض دكَي ةان يةا     ذ ثَيغةمبةةران  طوى: ثَيغةمبةرةكىهةيس سيضا ل سةر سيزى دكَي س؟ 

 وةكى وى بو ضونينة.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي نَ َه   -1673 وَعْن أيب مَْع ٍد اْلبدِري َريَي اَّللَّ عْنُ  أنَّ َرُو َل اَّللَِّ 

  متفٌق عهللايِ .« ِن اْلِّاِهِن َعْن َاَِن اْلَِّهللْاِب  ومْهِر اْلَبِغيِِّ وُحهللْا ا
نةةهيا ذ   ()سودَى  َيطوى: ثَيغةمبةر ()و ذ ئةبى مةسعودَى بةدرى 

 بهايَى سةى وحةقَى دةهمانثيسَى و شرينيا سَيظزانكى كرى.
  رباب النهي عن التطيّ -304

 ذ بيَوةغةرييَ ثاشظةليَدانيَبابةتىَ 
َّ     هللاِّ  عُ َعهللَاْي    ِ  وَو     هللاَّي  وع    ْن أنَ     ٍه ري    ي اَّللَّ َعْن     ُ  قَ    اَل  قَ     الَ  -1674  َرُو     ُل اَّللَّ 

ُ ْعِجُب  الفأُل »   متفٌق عهللاي .« َكهللِامٌة طيَِِّبٌة » قال ا  وَما اْلَفأُل   قَاَل  « ال َعْدَوى وال ِطيَ َرَة ُو
 طةوى: نةسةاسى ب سةو    ()طوى: ثَيغةمبةرَى سةودَى   ()و ذ ئةنةسى 

نةدورستة و ئةز حةذ طةشبينيَى دكةةم   )بَى حةزكرنا سودَي( ناظةطريت، و بَيوةغةرى
 طوتس: طةشبينى ضيية؟ طوى: ئاسفتنا سَيرَى و سوشة.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  ال  -1675 ُهما قَاَل  قَاَل رُو  ُل اَّللَّ  وَعْن اْبِن ُعَمَر ريي اَّللَّ َعن ْ
اِر  و    متفٌق عهللاي .« اَِْرأِة َوالَفَرِس َعْدوى َوال ِطيَ َرَة  وإْن َكان الشصؤُم ا َشْ ٍء  َففي الدَّ

طةةوى: ثَيغةمبةةرَى سةةودَى   رازى بيةت سةةودَى ذ هةةردوويان   و ذ ئةينب عومةةرى  
()  طوى: نةساسى ب سو )بَى حةزكرنا سودَي( ناظةطريت، و بَيوةغةرى نةدورستة و

ََ نينة.بَيوةغةرى د ت تةكي ئةطةر  دا هةبا، دا د سانى و ذنَى و هةسثيدا بيت بة
1676-  َُ َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َك اَن ال ُتطَي َّ ُر. َرواُه وَعْن بُرُْدَة رِيَي اَّللَّ َعْنُ  أنَّ النَُّّ 

  أبُ  داود نوناٍد ّحيٍح.
 بَيوةغةرى نةرادكر. () طوى: ثَيغةمبةرى ()و ذ بورةيدةى 

َّ هللاِّ  َوعْن ُعْرَوَة بْ ِن ع اِمِر ري ي اَّللَّ َعْن ُ  قَ اَل   -1677 ذُكِ رِو الطَّيَ  َرُة ِعْن د َرُو  ِل اَّللَّ 
َْ هللِاماا  فَ إذا رأى أَح دُُكْي م ا َُِّْ َره  فَ هللْايُق ْل  الهللاَُّه  نُ َها اْلَفأُل  َوال تَ ُردص ُم ََ يَّ ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي فَقاَل  أْح

ََّ  يِِّ اِو إالَّ أنْ  َ   َوال ح   ََ  ناِو إالَّ أن  َ   َوال َُ  ْدَفُن ال َة إالَّ ب  ك ال أَيت    نَْل ح  دٌُ  « ْ َل َوال قُ    َّ
َّحيٍح .   َّحيٌح َرَواُه أب  داوُد نوناٍد 

ل دةس  ريَىةطةةةوى: مةةةس بةحسةةةَى بَيوةغةةة  () ذ عةةةوروةيَى كةةةورَى عةةةامرى و 
طةوى: يةا ذ وَى ضةَيرت طةشةبينية و ئةةو ضةو موسةلمانان         ()ثَيغةمبةرَى سودَى كةر  

ثاشظة نابةى )ضونكى دزانيت بَيوةغةرى نةيا دورستة هةتا وى ذ باشيةكَى بدةتة ثاش( 
 باشييان نائينيت يا سودَى كةس: نةسوش ديت ب  بَيذيتذ هةوة ت تةكَى ثَى  ىئَيك ئةطةر

و شيان و ضو هَيز نينس ب سودَى تو نةبى و كةس سرابييان نابةى تو نةبى و ضو بزاظ 
 نةبس.
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أو درهم أو خمدَّة أو دينار أو وسادة اط أوحجر أو ثوب باب حتريم تصوير احليوان يف بسَ -305
 ب تالف الصور واألمروثوب وحنوها  يف حائط وسرت وعمامة وغري ذلك وحتريم  اختاذ الصورة

سةر بةرى و جلكى و ل بابةتىَ حةرامييا ويَنةييَت جانةوةران ل سةر مةحفوير و 
سةر ديوارى و ل ثارةى و دةرهةمى و باليفكىَ و غةيرى وان  و حةرامييا ويَنةضيَكرنىَ 

 كرن ب ثويضكرنا ويَنةيانفةرمانثةردىَ و شاشكىَ و جلكى و وةكى وان  و 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قَاَل  َعن اْبِن ُعَمَر ريي اَّللَّ عَ  -1678 ُهما أنَّ َرُو َل اَّللَِّ  إنَّ » ن ْ
هللَاْقُتْي  َِ َُ ْ َم اْلِقَياَمِة  ُُ َقاُل ُِْي  أْحُي ا َما   متفٌق عهللاي .« الَِّذُن َُْصَنع َن هِذِه الصص َر ُُ َعذَّبُ َن 

طوى: ب  () طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى رازى بيت و ذ ئينب عومةرى، سودَى ذ هةردوويان
وان ساسكةن  ،وان دَى بَيذنةدَى هَينة سزادان و   ضَيدكةن رؤذا قيامةتَى راستى ئةوَيت ظان ثةيكةران

 ضَيكريس. ةئةوَيت هةو
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ِم  ْن  -1679 وَع ْن َعاِئَش  َة ري  ي اَّللَّ عنَه  ا قَالَ  ْ   قَ  ِدَم َرُو   ُل اَّللَِّ 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي تهللا َّنَ  وْجُه    َوَفٍر َوَقْد َوتَ ْرُو َوْهَ ةا ِل ِبِقَراٍم فيِ  ْاثيُل  فَ هللَامَّا رَآُه رُو ُل اَّللَّ 
قَالَ   ْ   « وقَ   اَل  اي َعاِئَش   ُة أش   دص الن   اِس َع   ذانا ِعْن   َد اَّللَّ َُ    ْ م اْلِقيام   ِة الَّ   ِذَُن َُُب   اُه ن ِبهللَْا   ِق اَّللَّ  

 َطْعَناُه  َفَجَعهللانا ِمْنُ  ِووادةا أْو ِوواَدتَ نْي. متفٌق عهللاي .فَ قَ 
ُر. « الِقَراُم »  َِّ ت ْ ِر الَقاِر  ُه َ   ال َْ ََّ ْه ُة » بِّ َِّ ني اُِْهَمهللاَ ِة َوِه َي  الصص فَُّة « َوال ِبَف ْتِح ال

  طَّاُ  النَّاِفُذ ا اْلَاِئِخ.تِّ ن بَ نْيَ َُدي اْلبْيِ   وقَيَل  ِهَي ال
ذ وةغةةرةكَى زظةِرى و    ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ عائي ايَى 

وَينَيةت   كمس كولةكا سو يان سانيكةكَى بضويك ب ثةردةكا تةنك ستارة كربةوو، هنةدة  
هاتةة  ، و رةنطةَى وى  تةى دي ()مرؤظان ل سةر بوون، ظَيؤا دةمَى ثَيغةمبةرَى سودَى 

دةس سةودَى ذ  ل و طةوى: يةا عائي ةا ذ مرؤظةان يةَى ئيزايةا وى رؤذا قيامةةتَى         طوهارتس
ََ دكةن يَى سودَى ضَيكرى  هةميان طرانرت ئةون ئةوَيت ت تَى ئةو ضَيدكةن وةكى وى 

 .عائي ايَي طوى: مة ذَيظةكر و مة باليفكةك يان دوو باليفك ذَي ضَيكرن
هُ  -1680 َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َوَعن اْبِن َعبَّاٍس ريي اَّللَّ عن ْ ْعُ  َرُو  َل اَّللَّ  َما قَاَل  عَِ

بُ  ُ  ا جَه  نَّي » َُ ُق   ُل   َّ   ََّرَها نَ ْف  ٌه فَ يُ َعذِِّ ُّ   رٍَة  قَ  اَل ابْ  ُن « ُك  لص ُمَص   ٍِِّر ا النَّ  اِر جُيَْع  ُل لَ  ُ  ِبُِّ  لِّ 
َنِن الشََّجَر َومٍس  فَإْن ُكْنَ  ال بُدَّ فَاعِ َعبَّا ّْ   ا ال ُروح ِفيِ . متفٌق عهللاي .الا  فَا

 طوى: مس طةول ثَيغةمبةةرىَ   رازى بيتو ذ ئينب عةبباسى، سودَى ذ هةردوويان 
د ئاطريةدا، هةةر ثةيكةةرةكَى     مى ثةيكةةر ضةَيكةرة يَيةت   دطةوى: هةة   ()بةوو   سودَي

و دَى وى د جةهنةمَيةدا ئيةزادةى. ئةينب عةباسةى طةوى:       كةسةةك ضَيكرى دَى بو بيتة 
 دَى هةر ضَيكةى، دارى ضَيكة و ت تَى بَى روح. ئةطةر

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َُ ُق  ُل  -1681 ْعُ  َرُو َل اَّللَّ  ُّ  رة ا » َوَعْنُ  قَاَل  عَِ َّ  ََّر  َم ْن 
 ٍْ َْ فيها الرصوَح َُ ْ َم اْلِقَياَمِة َولَْيَه بَِناف ُف نْ َيا  ُكهللاَِّ  أْن َُ ن ْ   متفٌق عهللاي .« الدص
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 دطوى: هةركةسَى وَينةكى ()وى، طوى: مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو و ذ 
ذَى هَيتةةة  تَىرؤذا قيامةةةدَى د دنيايَيةةدا )ت ةةتةكَى سةةودان روح و ثةيكةةةر( ضةةَيكةى،   
 سواسنت ئةو روحَى بدةتَى و ئةو نةشَيت روحَى بدةتَي.

ْع ُ   -1682 َْ ُع ٍد ري ي اَّللَّ َعْن ُ  قَ اَل  عَِ َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي وَعن اب ن َم َرُو  َل اَّللَّ 
  متفٌق عهللاي .« إنَّ أَشدَّ النَّاِس َعَذانا َُ ْ َم اْلِقَياَمِة اَُِص ُِِّروَن » َُ ُق ُل  

 ()طةوى: مةس طةول ثَيغةمبةةرَى سةودَى بةوو        ()و ذ ئينب مةسةعودى  
 ثةيكةر ضَيكةرن.وى رؤذا قيامةتَى ذ هةميان طرانرت،  يادطوى: ب راستى مرؤظَى ئيزا

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -1683  ْع  ُ  َرُو   َل اَّللَّ  َوَع  ْن أيب ُهَرُْ   َرة ري  ي اَّللَّ َعْن  ُ  قَ  اَل  عَِ
قَاَل اَّللَّ تَ َعاَل  وَمْن أْظهللَاُي ِمَّْن ذَه ب َخْهللاُ ُق َكَخهللْاِق    فَ هللْاَيْخهللُاُق  ا َذرَّةا أْو لَِيْخهللُاُق  ا َحبَّ ةا  أْو » َُ ُق ُل  

  متفٌق عهللاي .« لَِيْخهللُاُق ا َشِعريَةا 
 ()طةةوى: مةةس طةةول ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى بةةوو   ()و ذ ئةةةبى هةةورةيرة 

دطةةوى: سةةودايَى مةةةزن طةةوى: كةةةس ذ وى سةةتةمكارتر نينةةة يةةَى وةكةةى ضةةَيكريَى مةةس  
ضَيدكةى، ب  مَيريةكَى ضَيكةن يان ب  دنكةكا طةمنى ضةَيكةن يةان بة  دنكةةكا جهةى      

 ضَيكةن.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي قَ  ال   -1684 ال » َوَع ْن أيب طهللَْاَح  َة ري  ي اَّللَّ َعْن  ُ  أنَّ َرُو  َل اَّللَِّ 

ُّ رٌَة  ٍَ َكهللْاٌب َوال  ُُِل اِالِئَُِّة بَ ْيتاا ِفيِ    متفٌق عهللاي .« َتْد
طةوى: ملياكةةى    ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()و ذ ئةبى تةحلةةى  

 .هةبس يان ثةيكةر تَيظة ناضنة د مالةكَيظة سة
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -1685  ُهَم  ا ق  اَل  َوَع  َد َرُو   َل اَّللَِّ  وع  ن اب  ن ُعم  َر ري  ي اَّللَّ َعن ْ

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  ووَ  هللاَّي  َفَخَرَد فَ هللَاِقيُ  جرْبٌُِل ِجرْبُُِل أْن أيتَِيُ   فَ َراَث َعهللاْيِ  حَّتَّ اْشَتدَّ َعهللا  َرُو ل اَّللَّ 
ُّ رٌَة. رواه البخاري. ُُِل بْيتاا فيِ  َكهللْاٌب َوال  َِّ ال َنْد  َفَشَِّا إلَْيِ . فَقاَل  إ

  أْبطَأ  وه  نلثاِء اِثهللاثِة.«  رَاَث » 
دا  طةةوى: جليلةةى ذظةةان  رازى بيةةتو ذ ئةةينب عومةةةرى، سةةودَى ذ هةةةردوويان   

ََ طريؤ بوو هةتا بو ثَيغةمبةةرَى سةودَى   هب ()ثَيغةمبةرَى سودَى   ()َيتة دةس، 
طازندة  ()ثَيغةمبةرَى سودَى دةركةفت جليل طةه يَت، )ذمال( نةسوش بووى، ئينا 

 .هةبس يان ثةيكةر تَيظة اكةى ناضينة د مالةكَيظة سةذَى كرن. طوى: ئةم ملي
َه  ا قَالَ  ْ    -1686  َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َوَع  ْن َعاِئَش  َة ري  ي اَّللَّ َعن ْ َواَع  َد َرُو   َل اَّللا 

ََّ اعُة ْو أيتِ ِ   قَالَ ْ   وََك اَن بيَ ِدِه عص اا   ََّ الُم ا َو اَعٍة أْن أيتِيَ ُ   َفَج اَءْو تهللِْا َك ال جرْبُُِل َعهللَاْي ِ  ال
ُثَّ اْلتَ َف َ   فَ إذا ِج ْرُو َكهللْا ٍب حتْ َ  « ُ  َما ُخْهللِاُ  اَّللَّ َوَع َدُه َوال ُرُو هللاُ » َفَطَرَحَها ِمْن َُِدِه َوُهَ  َُ ُق ُل  

ره. َفقاَل   َل هذا اْلَِّهللْا ُب   » َوُر َِ رَِد  َفَج اَءُه « َمََّت َد ِْ فَ ُقهللْا ُ   َواَّللَّ َم ا َدرَُْ ُ  بِ ِ   ف أمر ب   فَ ُأ
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   ََّالُم  فَ َقال َرُو ُل اَّللَّ  َْ ُ  ل َك وَْ ََتتِ  َوَع ْدتَ » جرْبُُِل َعهللَاْيِ  ال «    َفَجهللَا

تاا ِفيِ  َكهللْاٌب َوال ّ رٌَة  ُُِل بَ ي ْ َِّ ال َنْد   رواه مَهللاي.« فقاَل  َمَنع  اْلِّهللْاُب الذى َكاَن ا بْيِتَك و إ
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طوى: جليلى س ظ ل سةةر بةس ثةةميان دا ثَيغةمبةةرَى      ()و ذ عائي ايَى 
هةاى و نةهاتةة دةس، عائي ةايَى     دةمَيتةة دةس، ئةةو   هب كرىَى دياردةمةك ()سودَى 

طوى: دارةك د دةستَى ويدا بوو دانا و طوى: نة سودَى نةة ثَيغةمبةةرَيت وى ل ثةةميانا    
سو لَيظة نابس، ثاشى زظِرى تَي كةكَى سةى ل بس تةستى ديت، طوى: كةنطى ئةظ سةية 

ر، هاتة ب دةرئَيخستنا وى ك فةرمانهاتية ذؤر؟ مس طوى: ب سودَى مس هاى ذَى نينة، 
طةوى: تةة    ()دةرئَيخسنت، جليل س ظ ل سةر بةس هاتةة دةس، ثَيغةمبةةرَى سةودَى     

ثةميان دابوو مس و ئةز ل هيظيا تة بووم و تو نةهاتية دةس مس. طوى: ئةو سةيَى د ماال 
 تةظة نةهَي  ئةز بهَيم، ب راستى ئةم ناضينة د وَى مالَيظة يا سة يان ثةيكةر تَيظةبس.

أيب التيَّ  اِح َحيَّ  اَن ب  ِن ُحَص  نٍي قَ  اَل  ق  ال ِل َعهللا  يص ب  ن أيب طَالِ  ٍب ري  ي اَّللَّ وَع  ْن  -1687
ُّ    رَةا إالَّ  َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي   أْن ال تَ   دََع  َعْن   ُ   أال أبَ َعثُ   َك َعهللا     م   ا بَ َعثَ   ِن َعهللَاْي   ِ  َرُو    ُل اَّللَّ 

تَ َها  وال قَ رْبٍا ُمْشرِفاا إالَّ َو َُّْ َتُ . َْ هللِاٌي. َطم َْ   رواه م
تةةالبى  طةةوى: عةةةليَى كةةورَى ئةةةبى  حةةةيانَى كةةورَى حوسةةةينى و ذ ئةةةبى تةةةيياحى، 

() سودَى  طوتة مس ئةز تة ب وَى نةهنَيرم يا ثَيغةمبةرَى()  ئةز ثَى هنارتيم؟ تو
ثةيكةران نةهَيلى و ثويض نةكةى و ضو طوِرَيت بلند نةهَيلى و دطةل ئةردى راست  ضو

 نةكةى.
  د أو ماشية أو زرعيْحتريم اختاذ الكلب إال لصَ باب -306

 بابةتىَ حةرامييا خودانكرنا سةى بؤ نيَضريىَ يان بةر ثةزى يان ضاندنىَ نةبيت

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -1688 ُهم  ا  قَ  اَل ِعْع  ُ  رُو   َل اَّللَّ  ع  ِن ابْ  ِن ُعَم  ر ري  ي اَّللَّ َعن ْ
ُقُص ِم ْن أْج رِِه ُك لَّ ُ ْ ٍم ِقرياطَ اِن من اقْ َت  َكهللْاباا إال  » َُ ُق ُل   َّْيٍد أْو َماِش يٍة فإنَّ ُ  َُ  ن ْ متف ٌق « َكهللْاب 
  «.ِقريَاٌط » وا رواٍُة   عهللاي .

و ذ ئينب عومةرى، سودَى ذ هةردوويان رازى بيت طوى: مةس طةول ثَيغةمبةةرَى    
بو سو بينيت سةيَى نَيضريَى و بةر ثةزى  هةركةسَى سةيةكىدطوى:  ()سودَى بوو 

كَي انَينة  ثيظةرَيتؤذ دوو قرياتان ذ سَيرا سو كَيم دكةى. )قرياى: ذ ر نةبيت، ئةو هةر
 : قرياتةك.ظةطَيرةكَيداو هةر قرياتةك ضار كيلوية( و د 

1689-  َّ ْن َم »عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  هللاِّ  وَعْن أيب ُهَرُْ َرَة ريي اَّللَّ عْنُ  قَاَل  قَاَل رُو ُل اَّللَّ 
ُقُص ُكلَّ َُ ْ ٍم ِمْن  َََك َكهللْاباا  فَإنَُّ  ُن ْ َا َكهللْابأْم   متفٌق عهللاي .« َحْرٍث أْو َماِشَية  عمهللِاِ  ِقريَاٌط إالَّ

طةوى: هةركةسةَى    ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى هورةيرة 
كةارَى سةو كةَيم دكةةى، سةةيَى بةةر       ؤذ قرياتةةكَى ذ  ر بو سو بينيت، ئةو هةةر  سةيةكى

 ضاندن و بةر ثةزى نةبيت.
ُقُص ِمْن » وا رواُة َِهللاي   ٍِ فَإنَُّ  َُ ن ْ َّْيٍد  وال َماِشيٍة وال أْر َمِن اقْ َت  َكهللْاباا لَْيَه ِبَِّهللْاِب 

  «.أْجرِِه ِقرياطَاِن ُكلَّ ُْ ٍم 
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بو سو بينيت، نة سةيَى  هةركةسَى سةيةكى :موسلميدا هاتية ظةطَيرةكَيداو د 
نَيضريَى بيت و نة يَى بةر ثةزى بيت و نة يَى بةر ئةردى بيت، ئةو دوو قرياتان رؤذَى 

 ذ سَيرا سو كَيم دكةى.
 

وكراهية استصحاب  باب كراهية تعليق اجلرس يف البعري وغريه من الدواب -307
  الكلب واجلرس يف السفر

ب حيَشرتيَظة و غةيرى وىَ ذ دةواران و نةباشييا بابةتىَ نةباشييا هةالويستنا زةنطلىَ 
 دطةل خؤ برنا سة و زةنطلىَ د وةغةريَدا

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -1690 ال » َعْن أيب ُهَرُْ َرَة رِيَي اَّللَّ عْنُ  قَ اَل  ق ال رُو  ُل اَّللَّ 
  رواه مَهللاي.« َتْصَحُب اِالِئَُِّة رُفْ َقةا فيَها َكهللْاٌب أْو َجَرٌس 

طةوى: ملياكةةى    ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     ()و ذ ئةبى هورةيرة 
 هةظاالن ناكةن سة يان زةنطل دطةل وان بيت. كهةظالينيا هندة
َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قَال   -1691 َرواُه « اْلرُس من مَزاِمري الشَّْيطَاِن » وَعْنُ  أنَّ النُِّّ 

هللِاٌي. رواه أب  داود نوناد  َْ   ّحيح عهللا  شرط مَهللاي.ُم
طوى: زةنطل زِرنةا شةةيتانيية. )دبيةت ذ بةةر      () ذ وى، طوى: ثَيغةمبةرى و

 قةرةبالغا ذ زةنطلَى ضَيدبيت(.
 

ف ن أكلت  باب كراهة ركوب اجلالَّلة وهي البعري أو الناقة اليت تأكل العَذِرة، -308
  علفاً طاهراً فطاب حلمها، زالت الكراهة

ثشتى هنطى ئالفةكىَ  ئةطةربابةتىَ نةباشييا سوياربينا حيَشرتا ثيساتيىَ دخؤت و 
 ثاقذ خوار و طؤشتىَ وىَ ثاقذ بوو نةباشى نةما

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ع ِن  -1692 ُهم ا قَ ال  َ    رُو  ُل اَّللَّ  َعِن اْبِن ُعَمَر رِيَي اَّللَّ عن ْ
َها.رواُه أب  داود نوناد ّحيٍح.اَْلالََّلِة ا اإلبِل أْن ُُ رْكَ    ب َعهللَاي ْ

طةةوى: ثَيغةمبةةرَى سةةودَى   رازى بيةت سةةودَى ذ هةةردوويان   و ذ ئةينب عومةةرى  
() .نةهيا ل سوياربينا حَي را ثيساتيَى دسوى كرى 

 
 باب النهي عن البُصاق يف املسجد  -309

 منه إذا وجد فيه واألمر بتنزيه املسجد عن األقذار واألمر ب زالته
 هاتة دينت  ئةطةربابةتىَ نةهيىَ ذ تفكرنىَ ل مزطةفتىَ و ئةمركرن ب ثاقذكرنا وىَ  

 و ئةمر كرن ب ثاقذكرنا مزطةفتىَ ذ ثيساتيان

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قَال   -1693 الُبَصاُ  ا » َعْن أنٍه ريي اَّللَّ َعنُ  أنَّ َرُو َل اَّللَّ 
ِطيَ ٌة  وََكفَّارَ  َِ ِجِد  َْ   متفق عهللاي .« تُ َها َدفْ نُ َها اِ
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طةوى: تفكةرن ل    ()طةوى: ثَيغةمبةةرَى سةودَى     () ئةنةسىو ذ ئةبى 
 مزطةفتَى طونةهة و ذَيلنا وَى ثاقذكرنا وَيية.

ِجُد تُرانا أْو َرْمالا وَ َْ ُه  فَ يُ َ ارَُِها حْتَ  ترابِ . قاَل أب  احملاو ن   َْ واَِراد ِبَدْفِنَها إذا كاَن اِ
َْ  ِجُد «البح  ر » ال  رصواَيىن ا كتاب  ِ   ِْ َْ  ِجِد  أمَّ  ا إذا َك  اَن ا َراُجَه  ا ِم  َن اِ ِْ   وقي  ل  اُِ  َراُد بِ  دْفِنَها إ

َْصَّصاا  َفَدَلََِّها عهللَاْيِ  مبَداِوِ  أو ِبغَ ريِِه َكم ا َُ ْفَعهللاُ ُ  كث رٌي ِم َن اْلهَّ اِل  فَ هللاَ يه ذل َك بِ دْفن  ُمبهللاَّطاا أْو 
ََحُ  بَ ْعَد ذلك بِثَ ْ ِبِ  أو  بْل ِزايَدٌة ا ِجِد  َوعهللا  َمْن فَ َعَل ذلك أْن ََيْ َْ َِ اْلِطيَ ِة وَتِّثرٌي لهللاَقَذِر ا ا

هللَاُ . َِ  بيده أْو َغرْيِِه أْو َُ ْغ
 ،و وةكةى وان  ،ئاخ يان سيز بيةت   َىمزطةفتبيَن ذ بنئاسكرنا تفَي هةكة  مةرةم

وَيظة ظةشَيريت. ئةبو مةحاسنآ رويانى د كتَيبا سودا )البحر(دا دبَيذيت:  سابس ئال دآ 
ََ هةكةة    هاتية طوتس مةرةم ذ بنئاسكرنا وَى ئةوة ل مزطةفيَت بهَيتة دةر ئَيخسنت، بةة

، ب ثَي سو يان ب ت تةكى دى تَيرا ب ضكرى بيتبيت يان يا طَي مزطةفت يا رائَيخستى
دكةةةن ئةظةةة نةةة بنئاسكرنةةة بةةةلكى زَيةةدةكرنا   هسةةيت هةةةروةكى هنةةدةك نةةةزان ظةةَى  

طونةهَيية و زَيدةكرنا ثيساتَيية ل مزطةفيَت، و يَي ظَى بكةى دظَيت ئةو ث تى هنطى ب 
   جلكَي سو يان ب دةسيَت سو ظةماليت يان ب وى. 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي رَأ -1694 َها أنَّ رُو  َل اَّللَّ  ى ا ِج َداِر وَعْن عاِئَشَة ريي اَّللَّ عن ْ
هللَاِة َُمَاطاا  أْو بُ َزاقاا  أْو ُْنَامةا  َفحَِّّ . متفٌق عهللاي .   اْلِقب ْ

بةلغةمةك يةان تفةةك    ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ عائي ايَى 
 يان كلمي ةك ب ديوارَى راستا قيبلَيظة ديت، ئينا مةسحكر.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي قَ اَل  وَعْن أَنٍه ريي اَّللَّ َعْن ُ  أنَّ َرُو  َل  -1695 إنَّ ه ِذِه » اَّللَّ 
َا ِهَي لِ ذِْكِر اَّللَّ تَ َع اَل  وقَ راَءِة اْلُق ْرآِن  ََاِجَد ال َتْصهللُاُح ِلْش ٍء ِمْن هذا اْلبْ ِل وال الَقَذِر  إَّنَّ أْو  « اِ

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي. رواه مَهللاي.   َكَما قاَل رُو ُل اَّللَّ 
ب طةوى: ئةةظ مزطةفتةة     ()طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ةنةسى و ذ ئ

ََ بةةو زكةةرَى سودَييةةة و قورئةةان   كَيةةر ضةةو ت ةةتان ذ ظةةَى ميةةزَى و ثيسةةاتيَى ناهَيةةت، بةةة
 سواندنَيية.

 
 باب كراهة اخلصومة يف املسجد  -310

  ونشد الضالة والبيع والشراء واإلِجارة وحنوها من املعامالت، ورفع الصوت فيه
 بابةتىَ نةباشييا هةظرِكيىَ و دةنط بلنديىَ و ليَطةرِيانا تشىَ بةرزة

 د مزطةفتيَظة و ييَت وةكى وان و كرِين و فرؤتن و كريَكرن 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُُق ُل  ِمْن  -1696 َن َرُو َل اَّللَّ  ْ َرَة ريي اَّللَّ َعْنُ  أنَُّ  عَِ َعْن أيب ُهُر

ْ تُ  ْْبَ ِ  ذا ِع َن رَُج  الا  َْ َْ ِجِد فَ هللْايَ ُق  ْل  ال َردَه ا اَّللَّ عهللَاْي  َك  ف إنَّ اَِ  اجَد  َرواُه « ُْنُش ُد َي  الَّةا ا اِ
هللِاي. َْ   ُم
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دطةةوى:  ()بةةووثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  وى طةةول ()و ذ ئةةةبى هةةورةيرة 
، د مزطةفتَيظة دطةِريت د( ل ت تةكَى بةرزةبوو )ب دةنطَى بلن هةركةسَى طول زةالمةكى

 نةهاتينة ئاظاكرن. ظَى ضةندَىب  بَيذيت: سودَى بوتة نةزظِرينيت، مزطةفت بو 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قَاَل   -1997 ِإذا رأَُتي َمْن َُِبيُن َأو ُبتَ اُع ا » َوَعْنُ  َأنَّ َرُو َل اَّللَِّ 

«. ْي ِم ْن ُْنُش ُد َي الَّةا فَ ُق لُ  ا  ال ردََّه ا اَّللَّ َعهللَاي كَ اَِجِد  فَ ُق ُل ا  ال َأْرَبَح اَّللَّ َِتَارتَ َك  َوِإذا رأَُْ  تُ 
  رواه الرتمذي وقال  حدُ  حَن.

هةةةوة ئَيةةك ديةةت د    ئةطةةةرطةةوى:  ()و ذ وى، طةةوى: ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى   
، و َىنةةئَيخيت  ىمزطةفتَيظة دفرؤشيت يان دكِريت، بَيذنَي: سودَى بازرطانييا تة فايةدة 

، بَيذنَي: سودَى د مزطةفتَيظة دطةِريتد( ل ت تةكَى بةرزة )ب دةنطَى بلن ديتهةوة ئَيك  ئةطةر
 بو تة نةزظِرينيت.

ِجِد فَ َق اَل  م ْن َدَع ا ِإِلَّ اْلَم َل  -1698 َْ َِ وَعْن بُرَُْدَة رِيَي اَّللَّ َعْنُ  َأنَّ رَُجالا َنَشَد ا ا
ََْ َر   فَ َقاَل َرُو لُ  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ   ا اِجُد ِلَما بُِنَيْ  لَ ُ  » وَوهللاَّي اَّللَِّ  ََ َِ َا بُِنَيِ  ا رواه « ال َوَجْدَو ِإَّنَّ

  مَهللاي.
دطةِريا طوى: زةالمةك )ب دةنطَى بلند( ل ت تةكَى بةرزة  () و ذ بورةيدة

طةوى:   ()، طوى: كَى حَي رتا مس يا سةور ديتيةة؟ ثَيغةمبةةرَى سةودَى     مزطةفتَيظةد 
 نةبينى، مزطةفت نةهاتينة ئاظاكرن، بو ت تَى بو هاتية ئاظاكرن نةبيت.

َّ هللاِّ   -1699 ِه َرِي َي اَّللَّ َعْن ُ  َأنَّ َرُو  َل اَّللَِّ  َوَعْن َعْمرو ْبِن ُشَعْيٍب  َعْن أَبِيِ   َع ْن َج دِِّ
َْ ِجِد  وَ  َأْن تُ ْنَش َد في  ِ  َي الٌَّة  َأْو ُُ ْنَش َد ِفي ِ  ِش  ْعٌر. عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي نَ َه   َع ِن الشِّ  َراِء َوالبَ ْيب ِن ِا اِ

ٌن. ََ مذي وقال  َحدٌُ  َح   رواُه أَبُ    َداوَد  والرتِّ
طوى:  رازى بيت َىو ذ عةمرَى كورَى شوعةيبى ذ بابَى سو ذ باثريَى سو، سودَى ذ

نةهيا ذ كةِريس و فةرؤتس و لَيطةةِريانا ت ةتَى بةةرزة و طوتنةا        ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
 شيعرَى د مزطةفتَيظة كرى.

ِجِد َفَحَصبِن  -1700 َْ َِ َد الصََّحايب َرِيَي اَّللَّ عْنُ  قاَل  ُكْنُ  ا ا ََّاِئِب ْبِن ُُز َوَعِن ال
ُتُ  ِ َما  فَ َقاَل  رَُجٌل  فَ َنَظْرُو فَِإَذا ُعَمُر بُن اْلَطَّاِب َرِيَي اَّللَّ َعْنُ  ف َ  ُِْن َفِج  ْ َقاَل  اذَهْب فْأِتِن ِ َذ

ََْوَجْعُتَُِّم ا  تَ رْ  ُتَم ا ِم ْن َأْه ِل اْلبَ هللاَ ِد   َُْن أَنْ ُتَم ا   فَ َق اال  ِم ْن َأْه ِل الطَّ اِئِ   فَ َق اَل  لَ ْ  ُكن ْ فَ َع اِن ِمْن َأ
َّهللاِّ  عُ َعهللَايْ  ِجِد َرُو ِل اَّللَِّ  َْ َ اَتَُِّما ِا م ّْ   ِ  وَوهللاَّي   َرَواُه الُبَخاِري.َأ

طوى: ئةز ل مزطةفتَى بووم، مةس   ()و ذ سائيبَى كورَى يةزيدَى سةحابى 
هند ديت زةالمةكى حةسحاسةك هاظَيتة مس، مس بةةرَى سةو دايةَى مةس ديةت عومةةرَى       

مةس ئةةو    هة بةو مةس بينةة    هةرة وان هةردوو زةالمَيتطوى:  ()كورَى سةتتابيية 
هويس  ئةطةر، طوتَي: هويس يَيت كريَينة؟ طوتس: ئةم سةلكَى تائيفَيينة، ئينا طوى: ئينان

سةلكَى ظَيرَى بان، دا هةوة ئَي ينم، هويس دةنطَى سو د مزطةفتا ثَيغةمبةرَى سودَيظةة  
() .بلند دكةن 
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 كريهة أو غريه مما له رائحة ي من أكل ثوماً أو بصالً أو كُرَّاثاًهْباب نَ -311
 دخول املسجد قبل زوال رائحته إال لضرورةعن 
وى يىَ سوير يان ثيظاز يان قراد يان غةيرى وان ذ تشتيَت  بابةتىَ ثاشظةليَدانا

يَتة مزطةفتيَظة بةرى وىَ بيَهنىَ ذيَببةت بو ثيَتظيةكا ههةين خارين ب يَت نةخوشبيَهن
 ثيَتظى نةبيت

ُهَما -1701 َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قَاَل  مْن َأَكَل ِمْن  َعِن اْبِن ُعَمَر َرِيَي اَّللَّ َعن ْ َأنَّ النََُّّّ 
َِ  َُ ْعِن الثص َم  َهِذِه الشََّجَرِة  ِجَد َْ َِ » وا رواٍُة َِهللاي   متفٌق عهللاي . «  فال ُْقَرَبنَّ َم اِجَد ََ   «.َم

 طَوى: () زيبيت ، طَوى : ثَيغةمبةرىو ذ ئينب عومةرى ، سودَى ذ هةردوويا را
ا مة نبيةت. و دظةةطَيرةكا   سويرَى سار ب  نَيزيكى مزطةفت ئانكوهةركةسَى ذ ظى طياى 

 : مزطةفتَيت مة. موسلميدا
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -1702 َمْن َأَكَل ِم ْن » َوَعْن أََنٍه َرِيَي اَّللَّ َعْنُ  قَاَل  قَاَل النُّص 

  متفٌق عهللاي .« َوال َُُصهللاِّنيَّ َمعَنا هِذِه الشََّجَرِة َفال َُ ْقربنَّا  
 طةَوى : هةركةسةَى ذ ظةى طيةاى    ()طةوى : ثَيغةمبةةرى   ()و ذ ئةنةسى 

 رية ( سار ب  نة نَيزيكى مة بيت، و نة نظَيذَى ل طةل مة بكةى.ثَى س مةرةم) 
َّ  هللاِّ  عُ  -1703 َم  ْن َأَك  َل » َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  َوَع  ْن َج  اِبٍر َرِي  َي اَّللَّ َعْن  ُ  قَ  اَل  قَ  اَل النَّ  ُّص 

 َِ جَد َْ   متفٌق عهللاي .« ثُ ماا َأْو َبَصالا  فَ هللْايَ ْعَتزْلَنا  َأْو فَ هللْايَ ْعَتزْل َم
ري يان طَوى : هةركةسَى س()طَوى : ثَيغةمبةرَى سودَى () و ذ جابرى

 ثيظاز سار ب  ذ مة دويركةظيت، يان ب  ذ مزطةفتا مة دويركةظَيت. 
هللِاٍي  وا رواُة  َْ َِ  فَ ِإنَّ اِالِئَِّ َة  ُِ َْ ِجَد َمْن َأَكَل اْلَبَصَل  َوالثص م  َواْلَُِّراث  َفال َُ ْقَرَبنَّ م

 «.تَ َتَأذَّى ِمَّا ُتَأذَّى ِمْنُ  بَ ُن  آدَم 
ري و قةوراد سةارن بة  نَيزيكةى     موسةلميدا : هةركةسةَى ثيظةاز وسة     و دظةطَيرةكا 

 يَى مروظ ثَى نة سوشدبس. وى ت تى نة سوشدبس ب ملياكةىنةبيت ، ب راستى مزطةفتا مة 
ْطَبِتِ   ُثَّ  -1704 ُِ َوَعْن ُعَمَر ْبِن اْلَطَّاِب َرِيَي اَّللَّ َعْنُ  أَنَُّ  َِطَب َُ ْ َم اْلُُمَعِة فَ َقاَل ِا 

ِبيثَ تَ   نْيِ  َِ   اْلَبَص  َل  َوالثص   َم  َلَق  ْد رَأَُْ  ُ  َرو   َل اَّللَِّ ِإنَُِّّ  ْي أَُ صَه  ا النَّ  اُس ََتُْكهللاُ   َن َش  َجَرتَ نْيِ م  ا ُأرَاُاَ  ا ِإالَّ 
رَِد ِإَل اْلَبِقي  ِن  فَ  ِْ َْ  ِجِد َأَم  َر بِ  ِ   فَ  ُأ َِ َم  ْن َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ِإَذا َوَج  َد رَْحُهَم  ا ِم  َن الرَُّج  ِل ِا ا

ُهَما طْبخاا. رواه مَهللاي.   َأَكهللَاُهَما  فَ هللْاُيِمت ْ
دسوتبةا سةودا    رؤذا سوتبةة سوتبةسانةد و   ()ةتتابى كورَى سة  و ذ عومةرَى

: ثيظاز و سوير،  ئةز دبينم  يَيت ثيسسطَوى: ثاشى طةَ سةلكى هويس دوو طيايان دسون 
 فةةرمان هاتبةايَي،   بَيهنةا وان ذ زةاَلمةةكى   ئةطةةر ديةت  ()و مس ثَيغةمبةرَى سةودَى  

، ظَيؤا هةركةسَى سارن ب  بَيهنا وان ب لَينانَى َيخسنتئبةقيعَى دهاتة دةردراستا ويدا دا بو 
 ب مرينيت.  
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 ألنه جيلب  باب كراهية االحتباء يوم اجلمعة واإلمام خيطب -312
 فيفوت استماع اخلطبة وخياف انتقاض الوضوء  النوم

 بابةتىَ نةباشيا دةستيَت خؤ يان هةرتشتىَ دى ب دةتة ضوكيَت خؤ و ضوكان بيَخيتة
 خؤ  ظةدةت روذا خوتبة دةمىَ ئيمام دخوينيت ضونكى خةوىَ دئينيت  و ثاالزكىَ خؤ 

 يَتة شكاندن  هو خودبىَ ذ مروظى دبةت وترس ضيَدبيت دةست نظيَذ ب
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي نَ َه   -1705 عْن ُمَعاِذ ْبِن أَنٍه اْلَُهِنِّ  َرِيَي اَّللَّ َعنُ  أَنَّ  النََُّّّ 

ٌََن.  َ ِة َُ ْ َم اْلُُمَعِة َواإِلَماُم َخُْطُب. رواُه أب  داود  والرتمذي َوقَاال  حِدٌُ  َح  َعِن اْلِب ْ
نةهى ()طوى : ثَيغةمبةرى  ()و ذ مةعازَى كورَى ئةنةسَى جوهةنى، 

يتة ذ روين تنا مروظ دةستَيت سو يان هةرت تَى دى ب دةتة ضوكَيت سو و ضوكان بَيخ
 سو و ظةدةى رؤذا سوتبة دةمَى ئيمام سوتبَى دسوينيت. زكَى سو و ثاال
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  تى يضّحيَوأراد أن يضحِّيَ عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره ح
ذ  ىَ ضو ددةهكاندا و ظيا قوربانةكى بدةت ئةو تشتةكىوى ي ثاشظةليَدانابابةتىَ 

 مييىَ خؤ يان نيَنوكيَت خؤ ذيَظةكةت هةتا قوربانىَ خؤ نةدةت 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -1706 َه ا قَالَ ْ   قَ اَل رُو  ُل اَّللَِّ  » َعْن ُأمِّ َو هللَامَة رِي َي اَّللَّ َعن ْ

ُِ َذنَّ ِم ْن َش ْعره َوال م ْن َأْظَف ارِه َش  ْي  ُ ُ   فَ ِإذا ُأِه لَّ ِه الُل ِذي اِْلجَّ ة  فَ ال أيَْ ٍَ اا َم ْن َك اَن لَ ُ  ِذبْ ٌح َُْذ
هللِاي.« حَّت َُُبحَِّي  َْ   َرواُه ُم

طةَوى : هةركةسةَى   ()طوى : ثَيغةمبةةرَى سةودَى    ()و ذ ئوم سةلةمَى 
قوربانةك هةبيت ظةكوذيت، و هةيظا زيلحيؤة دةركةفت ب  ضو نة ذ ميَيت سو نةة ذ  

 نَينويكَيت سو ذَيظةنةكةى هةتا قوربانَى سو نة دةى. 
 

 والسماء واآلباء  ن احللف مبخلوق كالنيب والكعبة واملالئكةهي عَباب النَّ - 314
 تُرْبَة فالن واألمانة، وهي من أشدها نهياً واحلياة والروح والرأس ونعمة السلطان و

 نىَ ذ سويندخوارنىَ ب ضيَكريةكىَ وةكى ثيَغةمبةرى و ملياكةتانثاشظةليَدابابةتىَ 
و ئةمسانى و ب باب و باثريان و ب ذيان و طيان و جان و سةرى و  و كةعيبَ

ان ئةظة ذ هةمى ثاشظةليَدان نيعمةتيَت حاكمى و ئاخا بيَظانى و ب ئةمانةتى
 رذدترن

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  قَ اَل   -1707 ُهَم ا  َع ِن النَّ ُِّّ  ِإنَّ » َعِن اْبِن ُعَم َر  رِي َي اَّللَّ عن ْ
َهاُكْي َأْن حَتْهللِاُف ا ننِئُِّْي  َفَمْن َكاَن َحاِلفاا  فهللْاَيْحهللِاْ  ِنَّللَِّ  َأْو لَِيْصُمْ     متفٌق عهللاي .« اَّللَّ َتعاَل ُن ْ
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ب  :طوى () ذ ثَيغةمبةرى رازى بيتسودَى ذ هةردوويان  ،ئينب عومةرىو ذ 
راستى سودايَى مةزن نةهيا هةوة دكةى هويس ب بابَيت سو سةويند خبةون، هةركةسةَى    

 كةى.بسو بَى دةنط ب  سويند سوار ب  ب سودَى سويند خبوى يان 
ُِّْ   فمْن َكاَن َحاِلفاا  َفال َْحْهللِا ْ » وا رواُة ا الصحيح     َْ   «ِإالَّ ِنَّللَِّ  َأْو لِي

هةركةسَى سويند سوار ب  ب سودَى ثَيظةتر  :ديدا يا د سةحيحَيدا و د ظةطَيرةكا
 .كةىبسو بَى دةنط ب  سويند نةسوى يان 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  -1708  وعْن َعْبِد الرْ ِن ْبن عَُرَة  رِيي اَّللَّ عْنُ  قَ اَل  قَ اَل رُو  ُل اَّللَِّ 
  رواه مَهللاي.« ال حْتهللِاف ا ِنلطَّ اِغي  وال ننِئُِّْي »وَوهللاَّي  

ّْ  َناُم  َوِمْن  ُ  اْل  دُُ   «  الطَّ  َ اغي »  َأْي  «  ه  ِذِه طاِغي  ُة دْوٍس » َعْ  ُن طاغي  ة  وِه  ي اَ
هللِاي   َْ  َوالصَّنُي. ْعن طاُغ و  وُه  الشَّيطانُ « نلطَّ اِغيِ  » ّنُمُهي ومْعُب ُدُهي. وُرِوَي ا َغرِي ُم

 ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :طوى ()و ذ عةبدولرةمحانَى كورَى سةمورةى 
 نة ب بوتان )سةنةمان( نة ب بابَيت سو سويند نةسون. :طوى

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي ق   ال   -1709 ْ   دة رِي   ي اَّللَّ عن   ُ  َأنَّ رُو    ل اَّللَّ  م   ن » وع   ْن بُُر
ََمانَِة فهللاْيه ِمنا    حِدٌُ  ّحيٌح  رواُه أَبُ  داود ِنوناٍد ِّحيٍح. «.حهللَا  ِن
نة ذ مةية يَى ب  :طوى ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :طوى ()و ذ بورةيدةى 

ئةمانةتى )ب رامانا ط تى( سويند خبوى. )ضونكى ئةمانةى فةرزةكة ذ فةةرزان وةكةى   
 َينة سوارن(.هنظَيذَى يان زةكاتَى و...هتد نابيت بلند ببنة رَيزا سودَى و سويند ثَى ب

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -1710 ل  ِإِن بِريٌء مْن حهللاَ   فقا» وعْنُ  قال  قال رُو ُل اَّللَِّ 
رواه «. ِمَن اإِلوالِم فِإن كاَن كاِذنا  فَ ُه  كما قَاَل  وِإْن َكان ّاِدقاا  فهللَاْن ُْرِجن ِإَل اإِلواَلِم واِلماا 

 أب  داود.
ب  :هةركةسَى سويند سوار و طوى :طوى ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :و ذ وى، طوى

يت ئةو يَى وةساية هةروةكى طوتى، يَى درةويس ب ئةطةرراستى ئةز ذ ئيس مَى بةرمية، 
 .يَى راستطو بيت، ئةو بَى كَيماسى نازظِريتةظة ئيس مَي ئةطةرو 

ُهَم  ا أَنَّ  ُ  ِع  َن رَُج  الا َُ ُق   ُل  اَل واْلِّْعب  ِة  فق  اَل ابْ  ُن  -1711 َوع  ِن ابْ  ن عم  ر رِي  ي اَّللَّ عن ْ
ْع  ُ  رُو   َل اَّللَِّ  َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ُُق   ُل  ُعم  ر  ال حَتْهللِا  ْ  ِبغَ  رْيِ اَّللَِّ  ف  ِإِن عَِ م  ْن حهللا  َ  ِبغَ  رْيِ »  

ٌََن.« اَّللَِّ  َفقْد َكَفر َأْو َأشْرَك   رواه الرتمذي وقال  حِدٌُ  ح
 :بوو دطوى وى طول زةالمةكى رازى بيتو ذ ئينب عومةرى، سودَى ذ هةردوويان 

نة ئةز ب كةعبَى كةمة ئينب عومةرى طوتَي: ب غةيرى سودَى سويند نةسو، ب راستى 
هةركةسَى نة ب سودَى سويند سوار ئةو دطوى:  ()مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو 
 .طاور بوو يان هةظث ك ضَيكر

ََّر بْعُض اْلعهللاماِء قْ لُ     َّ هللاِّ  عُ عهللَا  التَّغهللِايِظ كما ُرِوي أَ « َكفر َأْو أشرَك » وف نَّ الن َُّّ 
 «.الرِِّاَيُء ِشْرٌك » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قَاَل  
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ةهَييةة  طاور بوو يةان هةظث ةك ضةَيكر، بةو ديارةكرنةا مةةزناتيا طون       :زانا دبَيذن
 روميةتى شريكة. :طوتى () هةروةكى ثَيغةمبةرى
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 درةو ذبابةتىَ مةزنكرنا طونةها سويندا 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -1712 ُع ٍد رِيي اَّللَّ َعْنُ  َأنَّ النََُّّّ  َْ مْن حهللاَ  » َعِن اْبِن م

َْ  هللِاٍي بغ  رْيِ حقِِّ  ِ   لِق  ي اَّللَّ وُه    عهللَاْي  ِ  َغْب  باُن  نَ  ا رُو   ُل اَّللَّ « عهللاَ    َم  اِل اْم  ريٍء ُم قَ  اَل  ُثَّ ق  رَأ عهللاي ْ
ِإنَّ الَِّذَُن َُْشتَ ُروَن ِبعْهِد اَّللَِّ وَأَْياِ ِْي َاناا  َصداَق  مْن كتاب اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ  َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي مِ 

ِر ارُِة  ُمت ََّفٌق عهللاْي . 77]آل عمران    َقهللِايالا  ِِ   [ إَل آ
هةركةسَى سويند  :طوى () ثَيغةمبةرى :طوى ()و ذ ئينب مةسعودى 

ََ موسلمانةكى بو سو بَيخيت، دَى طةهيتة سودَى و ئةةو يةَى ذَى    ذ نةهةقى سوار دا ما
راسةتييا سةو ذ كتَيبةا سةودَى      ()ثاشةى ثَيغةمبةةرَى سةودَى     :نةةرازى. طةوى  تورة و 
ئةةرزان   سةودَى و سةويندَيت سةو   ب راستى ئةو كةسَيت سوز و ثةةميانَيت دايينةة    :سواند

وان  [ب دلوظةةةانى  ]، و سةةودَى  د ئاسرةتَيةةدا نينةةة   ث ةةةكن ضةةو بةةار و   دفرؤشةةس، ئةةةظا  
نائاسَيظيةةت، و رؤذا قيامةةةتَى بةةةرَى سةةو نادةتةةة وان، و طونةةةهَيت وان ذَى نابةةةى، و     

 .ئيزايةكا دذوار دَى دةتة بةر وان
َّ  هللاِّ  عُ وَع  ْن َأيب ُأمام  َة ِإايِس بْ  ِن ثْعهللابَ  َة اْلَ  ارِِثيِِّ رِي  َي اَّللَّ َعْن  ُ  َأن  -1713 رُو   ل اَّللَّ 

َْ هللِاٍي بِيِمينِ ِ   فَ َق ْد َأْوَج ب اَّللَّ لَ ُ  النَّ اَر. وح رَّم َعهللَاْي  ِ  » َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق اَل   م ِن اقْ َتط َن َح قَّ اْم ِريٍء م
َِ  رياا اي رُو   َل اَّللَِّ   قَ  اَل  « اْْل   نَّةَ  « باا ِم  ْن َأراٍك َوِإْن ك  ان َقِب  ي» َفق  اَل لَ  ُ  رَُج  ٌل  وِإْن َك  اَن َش  ْي اا ُ

هللِاٌي. َْ   رواُه ُم
 ()ثَيغةمبةرَى سودَى  ()و ذ ئةبى ئومامةتة ئيياسَى كورَى سةعلةبة 

ب راستى  ،ب سويندسوارنا سو بو سو بَيخيت موسلمان مرؤظةكىماَ  هةركةسَى  :طوى
سو  :طوى مةكىالزة ،ل سةر حةرام كرية و بةحةشت ،كريةسودَى جةهنةم بو وى ثَيدظى 

داركةكَى سيواكَى  ئةطةرسو :   طوى؟ت تةكَى كَيم ذى بيت يا ثَيغةمبةرَى سودَي ئةطةر
 بيت.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   -1714 ُهَم ا ع ن الن ُِّّ  وعْن عْبِد اَّللَِّ بْ ِن عم ِرو بْ ِن اْلع اِا رِي ي اَّللَّ َعن ْ
رواه « اْلَ الِ َدُْن  َوقْت ُل ال ن َّْفِه  واْلَيِم نُي اْلَغُم  ُس اْلَِّبَ ائُِر  اإِلْش َراُك ِنَّللَِّ  َوُعُق  ُ  » وَوهللاَّي ق اَل  

  البخاري.
 :طوى رازى بيت ذ هةردوويانو ذ عةبدول يَى كورَى عةمرَى كورَى عاسى سودَى 

طونةهَيت مةزن هةظث ةك ضةَيكرنة دطةةل سةودَى و دهلَي نةا       :طوى ()ثَيغةمبةرى 
ضةةونكى مرؤظةةى د  :رةوة. )طةةوتَى غةةةموسو كوشةةتنا مرؤظييةةة و سةةويندا د ،دايبابانةةة

 طونةهَيدا دبةتة سوار هةروةكى هةر ت ت د سيزيدا دضيتة سوار(.
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َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َفقال  اَي َرُو ل اَّللَّ ما اْلََِّبائُِر  وا رواٍُة ل   َأن َأْعَرابِي ا جاَء ِإَل النَُِّّّ 
قُ هللْاُ   َوَم ا اْليِم نُي اْلَغُم  ُس   « اْلَيِمنُي اْلَغُم ُس » ُثَّ ماذا   قاَل  قَاَل  « اإِلْشراُك ِنَّللَِّ »  قاَل  
  ُْعِِن بِيِمنٍي ُهَ  ِفيها كاِذٌب.« الَِّذي َُ ْقَتِطُن َماَل اْمِريٍء مَهللاي  » قال  

يا  :طوتَي () رةبةك هاتة دةس ثَيغةمبةرىكوضةرة عة :يا وى ظةطَيرةكَيداو د 
 :هةظث ك ضَيكرنة دطةل سودَي، طوى :طوى ؟ثَيغةمبةرَى سودَى طونةهَيت مةزن ضنة

ََ  :طةةوى ؟و سةةويندا درةو ضةةيية :و سةةويندا درةوة، طةةوى :طةةوى ؟ثاشةةى ض ئةةةوا ثةةَى مةةا
 .ب سويندةكَى ئةو تَيدا درةويس ئانكومرؤظةكَى موسلمان بو سو بَيخيت. 

 
أن يفعل ذلك احمللوف  فرأى غريها خريَاً منها، منيٍن حلف على يَباب ندب مَ -316

  ر عن ميينهعليه، ثم يكفِّ
بابةتىَ باشدانانا يىَ سويندةك ل سةر تشتةكىَ خوار و ببينيت غةيرى وىَ ذ وىَ 

 ئةو تشتىَ سويند ل سةر خوارى بكةت ثاشى كةفارةتا سويندا خؤ بدةتبال ضيَرتة 
 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   -1715 َعْن عْبِد الرَّْ ِن ْبِن َعُرَة رِيي اَّللَّ َعْنُ  قَاَل  قَاَل ِل رُو  ُل اَّللَّ 
ي ْ  ٌر  وكفِِّ  ْر ع  ن »... وَو  هللاَّي   َِ َِ  رْياا ِمنَه  ا  ف  ْأِو الَّ  ِذي ُه  َ   َره  ا  َوِإَذا َحهللَاْف  َ  عهللاَ    ََيِ  نٍي  فَ َرأَُْ    َغي ْ
 متفٌق عهللاي . « ََيِينك 

 ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :طوى ()و ذ عةبدولرةمحانَى كورَى سةمورةى 
 ةوةر ،ئَيكا دى ضَيرتة ،سوار و تة ديت تة سويند ل سةر ت تةكى ئةطةر... و  :طوتة مس

 وَى يا ب سَير و ضَيرت و كةفارةتا سويندا سو بدة.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق اَل   -1716 ْ َرَة رِيَي اَّللَّ َعْنُ  َأنَّ رُو  َل اَّللَِّ  م ْن » وَعْن َأيب ُهُر

َهاحهللَا  َعهللَا   رْياا ِمن ْ َِ َرَها  رٌ   فَ هللْاُيَِّفِِّْر َعْن ََيِيِن ِ   َيَِنٍي َفرَأى َغي ْ ي ْ َِ   رواُه مَهللاي.«  وْليَ ْفَعْل الَِّذي ُهَ  
هةركةسةَى   :طةوى  ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :طوى ()و ذ ئةبى هورةيرة 

ب  كةفارةتا سويندا سو بدةى، و  ،ئَيكا دى ضَيرتةديت و  ،سوار سويند ل سةر ت تةكى
 ب  يا ب سَير و ضَيرت بكةى.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي قَ اَل   -1717 ِإِنِِّ » َوَعْن َأيب ُم َو  رِيَي اَّللَّ َعْنُ  َأنَّ رُو  ل اَّللَّ 
َِ  رْياا ِمنَه  ا ِإالَّ َكفَّ  ْرُو َع  ْن ََيِي   ِن  وأَتْي  ُ  الَّ  ِذي ُه  َ  واَّللَِّ ِإْن َش  اَء اَّللَّ اَل َأحهللِا  ُ  َعهللاَ    ََيِ  نٍي  ُثَّ َأَرى 

  متفٌق عهللاي .« َِريٌ 
ب  :طوى ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :طوى ()و ذ ئةبى موسايَى ئةشعةرى 

ناسوم ثاشى  دةكَى ل سةر ت تةكىسودَى حةز بكةى، ئةز سوين ئةطةرراستى ب سودَى 
 ئةز كةفارةتا سويندا سو نةدةم و وَى نةكةم يا باشرت. ئةطةرئةز باشرت ذَى ببينم 
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َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -1718 » َوَع  ْن َأيب ُهَرُْ   َرَة رِي  ي اَّللَّ عْن  ُ  قَ  اَل  قَ  اَل َرُو   ُل اَّللَِّ 
َِّ أَ  «  ِ َحدُُكْي ا ََيِيِنِ  ا َأْههللِاِ  آُثَُ َلُ  ِعْنَد اَّللَِّ تَ َعاَل ِمْن َأْن ُُ ْعِطَي َكفَّارََتُ  الَّيت فَ  َرِ اَّللَّ َعهللَاْي ََْن َُ هللَا
 متفٌق عهللاي .

َِّ » ق ُلُ     «آَُثُ »ِبَفْتِح الَّالِم  َوَتْش ِدُِد اْل ِيِي  َأْي َُتم اَدى ِفيه ا  َواَل َُُِّفِِّ ُر  وق لُ    « ُهللَا
 نلثاِء اِثهللاثة  َأْي  َأْكثَ ُر ِإْااا.
ب سةودَى   :طةوى  ()ثَيغةمبةةرَى سةودَى    :طوى ()و ذ ئةبى هورةيرة 

سةودا طونةةهكارترة ل دةس   ال ئَيك ذ هةوة يَى رذد بيت ل سةر سويندا سو د راستا مةا 
 سودَى كو ئةو )سويندا سو خبوى و( كةفارةتا سودَى ل سةر فةرزكرى بدةى.

 
 ، وهو ما جيري على اللسان العفو عن لغو اليمني وأنه ال كفارة فيهباب  -317

 بغري قصد اليمني كقوله على العادة: ال واهلل، وبلى واهلل، وحنو ذلك 
 :كةفارةت ل سةر نينة، ئةوة ، ئاخفنتو بووية  ئنيةتذ سويندا بىَ  ليَنةطرتنىَبابةتىَ 

 :سويندىَ وةكى طؤتنا وى يا عادةتى ب مةرةمايا ذ ئةزمانى دةردكةظيت نة  
 نة ب خودىَ و بةىلَ ب خودىَ و وةكى ظيَ

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ   چ ق     ال ع تع     اَل  

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى            ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  

سودَى ب سويندا بَى  .( 89)اِائدة  من ارُ ةچۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ         ېئ  
ََئنيةى و ئةوا بووية  ذ  دَى وَى سويندَى ل هةوة طريت ئةوا ئاسفنت، ل هةوة ناطريت، بة

ََ هةوة دةردكةظيت. ظَيؤا  هةوة شكاند، يان ئةطةر ب ظى رةنطى هةوة سويند سوار و  ]د
ظَيت بةلنطازة ذ مرؤزاددانا دةه  [و ذَيلنا طونةها سويندَى  ]جزايَى وَى  [ هةوة ظيا ب كَينس

وان  ]هويس ددةنة ماال سو، يان ذى ب جلك ئَيخستنا وانة  [رؤذانة  ]، ئةوَى زادَى ناظنؤى
و ] ذ ظان نةديت، ظَيؤا هةضيَى ضو يةييان ذى ئازاكرنا بةندةيةك [ئَيكَى جلكةك  دةهان هةر

سويندا هةوة، ئةطةر  [كةفارةتا  ] يان بطريت، ئةظةية راكرنايرؤذسَى  دظَيت [ثَى ضَى نةبوو 
 هةوة شكاند. 

َه   ا قَالَ   ْ   أُْنزِلَ   ْ  َه   ِذِه ارَُ   ُة   -1719 ِِ   ذُُكْي اَّللَّ   َوَع  ْن َعاِئَش   َة َرِي   َي اَّللَّ َعن ْ ال ُُ َؤا
. رواه البخاري.  ِنلهللاَّْغ  ا َأَْيَاِنُِّْي    ا قَ ْ ِل الرَُّجِل  ال واَّللَِّ  َوبهللا  واَّللَِّ

سودَى ب سويندا بَى ئنيةةى و ئةةوا    :ئةظ ئايةتة :طوى ()و ذ عائي ايَى 
دةمَي دبَيذيت:  . د راستا سويندا مرؤظيدا هاتة سوارَيبووية ئاسفنت، ل هةوة ناطريت
ََ ب سودَي  .نة ب سودَي، و بة
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  باب كراهة احللف يف البيع وإن كان صادقاً -318
 بيت ذى يىَ راست  ئةطةربابةتىَ نةباشييا سويندخوارنىَ د كرِين و فرؤتنيَدا خؤ 

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي  -1720 ْع   ُ  َرُو    َل اَّللَِّ  َع   ْن َأيب ُهَرُْ    َرَة َرِي   َي اَّللَّ َعْن   ُ  قَ   اَل  عَِ
ِب »ُُق ُل   َْ هللْاَعِة  َِمَْحَقٌة لهللْاَِّ َِّ َفَقٌة لهللا   عهللاي .متفٌق « اْلهللَِاُ  من ْ

 ()مةةس طةةول ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى بةةوو  :طةةوى ()و ذ ئةةةبى هةةورةيرة 
 بو فايدةى. كةى نةهَيلةةمتا سةرفكةرة، و بةرسويند  :دطوى

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -1721 ْع  ُ  َرُو   َل اَّللَِّ  َوَع  ْن َأيب قَ تَ  اَدَة رِي  َي اَّللَّ َعْن  ُ  قَ  اَل  عَِ
ُكْي » َُ ُق ُل     رواه مَهللاي.« وََكثْ َرَة اْلهللِاِ  ا اْلبَ ْيِن  فَِإنَُّ  ُُ نَ فُِِّق ُثَّ ََيَْحُق ِإايَّ

 ()مةةس طةةول ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى بةةوو  :طةةوى ()و ذ ئةةةبى قةتادةتةةة 
سون، ب راستى ئةو سةرس دكةى ثاشى ه يار بس طةلةك سويندا د فرؤتنَيدا نة :دطوى

 بةرةكةتَى دبةى.
 

وكراهة منع من سأل  اإلِنسان بوجه اهلل عز وجل غري اجلنةباب كراهة أن يسأل  -319
 باهلل تعاىل وتشفَّع به 

ذ بلى بةحةشتىَ ب ناظىَ خودىَ خبوازيت و نةباشييا  بابةتىَ نةباشييا مرؤظ تشتةكى
 ب ناظىَ خودىَ ذىَ دهيَتة خواسنت و ب خودىَ مةهدةريىَ بكةت يا نةدانا وىَ

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َعْن جابٍر رِيَي اَّللَّ  -1722 َأُل » َعْنُ  قَال  قاَل رُو ُل اَّللَِّ  َْ ُُ ال 
  رواه أب  داود.« بَ ْجِ  اَّللَِّ ِإالَّ اْلَنَُّة 

نةدورستة ت ةتةك   :طوى ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :طوى ()و ذ جابرى 
 َيتة سواسنت بةحةشت نةبيت.هب ناظَى سودَى ب
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  َوَعن اْبن ُعَمَر  -1723 ُهما قَاَل  قَ ال رُو  ُل اَّللَِّ  » رِيَي اَّللَّ عن ْ

 َم  ِن اْو  تَ َعاَذ ِنَّللَِّ  فَأِعي  ُذوُه  وم  ْن َو  َأل نَّللَِّ  فَ  َأْعُط ُه  َوَم  ْن َدَع  اُكْي  فَ  َأِجيُب ه  وَم  ْن ّ  َنن ِإلَ  ْيُِّيْ 
ُْ ُه  َِّاِفُ  نَ ُ  ب    فَ اَدُع ا لَ ُ  َح َّتَّ تَ  َرْوا مْعُروفاا َفَِّاِفُ  ُه  فَِإْن ْْ ََتُِدوا َما تُ  ح دٌُِ  « أَنَُِّّ ْي قَ ْد َكافَ ْأ

  َِّحيٌح  رواُه أَبُ  داود  والنَائي ووانيد الصحيحني.
ثَيغةمبةةرَى سةةودَى   :طةةوى رازى بيةت  ذ هةةردوويان و ذ ئةينب عومةةرى سةةودَى   

() وى بثةةارَيزن، و  هةةويس ودَى طةهانةةدة هةةةوةهةركةسةةَى هةةةوارا سةةو ب سةة :طةةوى
هةركةسةةَى ب نةةاظَى سةةودَى خبوازيةةت بةةدةنَي، و يةةَى هةةويس طةةازيكرن قةةةبويل بكةةةن، و  

ضةو نةةديت ثةَى     ةهةةو  ئةطةةر و  ،هةركةسَى قةىييةك دطةل هةةوة كةر سةةالى بكةةن    
 سةالى بكةن، دوعا بو بكةن هةتا هويس ببينس هةوة سةالى كر.

 
 
 
 



   رياض الصاحلني

 
665 

 باب حتريم قوله شاهِنشاه للسلطان وغريه  320
 ، وال يوصف بذلك غري اهلل سبحانه وتعاىل ألن معناه ملك امللوك

 :بابةتىَ حةرامييا طؤتنا شاهينشاه بؤ سولتانى و غةيرى وى ضونكى رامانىَ وىَ ئةوة
 ثىَ ناهيَتة سالؤخكرنكةسيَ دى ىَ هةر ثاك و بلند ايخود ذبليشاهىَ شاهان و 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال  عَ  -1724 ْ َرَة رِيَي اَّللَّ َعْنُ  ع ن النَّ ُِّّ  نَ َن » ْن َأيب ُهُر ِْ ِإنَّ َأ
ََمالِك  ََمَّ  َمهللِاَك ا  متفق َعهللَاي .« اوٍي عنَد اَّللَِّ عزَّ وَجلَّ رَُجٌل َت

َنَة   ََْمالِك » قال ُوْفَياُن بن ُعيَ ي ْ  ِمْثُل شاِهنَشاِه.« َمهللِاُك ا
ب راستى رةزيلرتيس  :طوى () ثَيغةمبةرى :طوى ()و ذ ئةبى هورةيرة 

  مةك ب ناظَى شاهين اه سو ناظ بكةى.الناظ ل دةس سودَى زة
 سوفيانَي كورَي عويينة دبَيذيت: مةلكَى مةلكان وةكى شاهين اهة.

 
  باب النهي عن خماطبة الفاسق واملبتدع وحنوهما بسيدي وحنوه -321

و  مةزنىَ من :نىَ بيَذية سةردا ضؤى يان بيدعةضى و يىَ وةكى وىثاشظةليَدابابةتىَ 
 وةكى وىَ

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  عن بُ َرَُْدَة َرِيَي اَّللَّ عن ُ  قَ الَ  -1725 ال تَ ُق لُ  ا »   قَ اَل َرُو  ُل اَّللَِّ 
  رواه أب  داود ِنوناٍد ّحيٍح.« عزَّ َوَجلَّ  ْطُتْي رَبَُِّّيْ   َفِإنَُّ  ِإْن ُُك َويِّداا  فَ َقْد َأْوخَ لهللْاُمَناِفِق َويِِّدٌ 

نةبَيذنة دووروى  :طوى ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :طوى ()و ذ بورةيدةى 
 ذ سو نةرازى كر. مةزن َىايبيت، هةوة سود هةوةئةو مةزنَى  ئةطةرمةزن، 
 

  باب كراهة سبَّ احلُمّى -322
 تاييَ بابةتىَ نةباشييا خةبةران بيَذنة

َِ   َل عهللا     ُأمِّ  -1726 َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي د ع  ْن َج   ابٍر َرِي   َي اَّللَّ َعْن   ُ  َأنَّ رُو    ل اَّللَِّ 
ََ   يَِّب فَق  اَل   ُِ ََّ  ائِب  َأْو ُأمِّ ا ََّ  ائِب » ال قَالَ   ْ   « تُ َزفْ  زِفنَي    َأْو اَي ُأمِّ اَُِ   يَِّب  َمالَ   ِك اي ُأمَّ ال

طَ  ااي بَ  ِن آدم  َكم  ا ُُ  ْذِهُب » اَّللَّ ِفيَه  ا  فَ َق  اَل  اْلُمَّ    ال نَرَك  َِ َُ  ُِِّّ اْلُمَّ     فَِإن ََّه  ا تُ  ْذِهُب  ال َت
بَ  اْلِدُِد  َِ  رواه مَهللاي.« اْلِِّرُي 

َعةا  وَمْعناُه  تَ ْرَتِعُد  َوُهَ  بب يِّ الت اِء ونل زاي اِِّ ررة « تُ َزْفزِِفنَي »  َأْي  تَ َتحرَِّكنَي حرََكةا وُر
 ُباا نلراِء اِِّررة والقافني.ء اِِّررة  وُرِوي أَ والفا

ضو دةس دايكةا سةائبى يةان     ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :طوى ()ذ جابرى 
 ؟تة سَيرة يا دايكا سائبى يان دايكا موسةييةبى تةو دلةةرزى   :دايكا موسةييةبى و طوى

نةبَيذة تايَي، ب راستى ئةو  جظينان :تاية سودَى بةرةكةتَى نةئَيخييَت، ئينا طوى :طوى
 .طونةهان ذ مرؤظان دبةى، هةروةكى كويرهة ثيساتيا ئاسنى دبةى
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  باب النهي عن سبَّ الريح، وبيان ما يقال عند هبوبها -323
ذ خةبةر طؤتنا هرِةباى و ديارةكرنا كا دىَ ض هيَتة طؤتن دةمىَ  بابةتىَ ثاشظةليَدانيَ

 دهيَت
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  َعْن َأيب  -1727 اُِْنِذِر َأيَبِّ ْبِن َكْعٍب َرِيَي اَّللَّ َعْنُ  قَ اَل  قَ اَل َرُو  ُل اَّللَِّ 

َِ رْيِ ه ِذِه ال رُِِِّح » وَوهللاَّي   َْ أَُلَك ِم ْن  َِّ َن َُبص ا الرَُِِّح  فَِإَذا رَأَُْ ُتْي م ا َتَِّْرُه  َن  فَ ُق لُ  ا  الهللاَُّه يَّ ِإ ال َت
رْيِ َما ِفيَها َِ رْيِ ما ُأِمَرْو ِبِ   َونَ ُع ُذ ِبَك ِمْن َشرِِّ َهِذِه الرُِِِّح َوَشرِِّ ما فيه ا وش رِِّ م ا ُأِم َرْو بِ ِ   و َِ « و

  رواه الرتمذي وقَاَل  َحدٌُ  حٌَن ّحيح.
ثَيغةمبةةرَى سةودَى    :طةوى  () و ذ ئةبي مونزرى ئوبةةيَي كةورَي كةةعبى   

() ةك ديةةت هةةويس يَيةةت ثةةَى تهةةةوة ت ةة ئةطةةةرسةبةةةرا نةبَيذنةةة هِرةبةةاى،  :طةةوى
و باشييا تَيةدا و   وازا باشييا ظى هِرةباى ذ تة دكةيسداس يا سودَى ئةم :بَيذن ،نةسوش

ذ سرابيةا ظةى هِرةبةاى و ذ     اشييا ثَى هاتيةة فةةرمانكرن، و ئةةم سةو ب تةة دثةارَيزيس      ب
 سرابيا تَيدا و ذ سرابيا ثَى هاتية فةرمانكرن.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  وع  ْن َأيب ُهَرُْ  رةَ  -1728 ْع  ُ  َرُو   َل اَّللَِّ  َرِي  ي اَّللَّ َعْن  ُ  قَ  اَل  عَِ
َُ  بص َها  وَ  َو  هللُا ا اَّللَّ َُ ُق   ُل  ال  رُُِِّح ِم  ْن َرْوِح اَّللَِّ ََتِْت ِنلرَّْ َ  ِة  َوََتِْت نلَع  َذاِب  فَ  ِإذا رَأَُْ ُتُم َه  ا فَ  ال َت

َرَها  واْوَتِعيُذوا نَّللَِّ  ي ْ   رواه أب  داود ِنوناد حٍَن.« ِمْن َشرَِِّها َِ
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي    ه  بفتح الراِء  َأْي َرْ َِتِ  ِبِعَباِدِه.« ِمْن َرْوِح اَّللَِّ » ق ه 
 ()مةةس طةةول ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى بةةوو  :طةةوى ()و ذ ئةةةبى هةةورةيرة 

هةوة  ئةطةردئينيت، ظَيؤا  و ئيزايىدَيية دلوظانيَى دئينيت هِرةبا ذ دلوظانيا سو :دطوى
 خبةةوازن و سةةو ب سةةودَى ذ سرابيةةا وى  ديةةت سةبةةةرا نةبَيةةذنَى و سَيةةرا وى ذ سةةوديَ 

 .بثارَيزن
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ِإذا َعِصَفِ   -1729 َها قَاَلْ   َكاَن النَُّّص  وعْن َعاِئَشَة َرِيَي اَّللَّ عن ْ

رْي ما ُأرِوهللَاْ  ِبِ   َوَأُع ُذ ب ك ِم ْن َش رِِِّها  الهللاَُّهيَّ ِإِن»الرُِِّح قاَل   َِ رْيِ َما ِفيَها  و َِ َرَها  َو ي ْ َِ  َأْوأَُلَك 
  رواه مَهللاي.« َوَشرِِّ ما ِفيها  َوَشرِِّ ما ُأرِوهللَا  ِبِ  

يةا   :دطوى () هِرةبا دهاى، ثَيغةمبةرى دةمَى :طوى ()و ذ عائي ايَى 
سودَى ئةز داسوازا باشييا ظى هِرةبةاى ذ تةة دكةةم و باشةييا تَيةدا و باشةييا بةو هاتيةة         
هنارتس، و ئةز سو ب تة دثارَيزم ذ سرابيا ظى هِرةباى و ذ سرابيا تَيدا و ذ سرابيا بو 

 هاتية هنارتس.
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 باب كراهة سبَّ الدِّيك -324
 بابةتىَ نةباشييا خةبةران بيَذنة ديكلى

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   -1730 الِ  ٍد اْلَُه  ِنِّ َري  َي اَّللَّ َعْن  ُ  قَ  اَل  قَ  اَل َرُو   ُل اَّللَّ  َِ ْ  ِد بْ  ِن  ع  ْن ُز
َُك  فَِإنَُّ  ُُ ِقُظ لهللاصالِة » وَوهللاَّي   َُب ا الدِِّ  رواه أب  داود ِنوناٍد ّحيح. « ال َت

 ()ثَيغةمبةةرَى سةودَى    :طةوى  ()يدَى كورَى سالةدَى جوهةةنى   ةزو ذ 
 سةبةرا نةبَيذنة ديكلى، ب راستى ئةو )مرؤظى( بو نظَيذَى ه يار دكةى. :طوى

 
  مُطِرْنَا بِنَوْء كذا باب النهي عن قول اإلِنسان: -325

 ذ طؤتنا مرؤظى ب بيَظان ستيَرىَ باران بؤ مة هات بابةتىَ ثاشظةليَدانيَ

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  -1731 اِلٍد َرِيَي اَّللَّ َعْنُ  قَاَل  ّهللاَّ  بَِنا َرُو ُل اَّللَِّ  َِ َعْن َزُِْد ْبِن 
َهْل »َّاَلَة الصصْبِح ِنْلُدُِْبَيِة ا ِإْثِر َعَاٍء َكانْ  ِمَن الهللاَّْيل  فَ هللَامَّا اْنصَرَر َأقْ َبَل َعهللا  النَّاِس  فَ َقال  

ّْ َبَح ِم ْن ِعبَ اِدي ُم ؤِمٌن يب  » قَ اُل ا  اَّللَُّ َوَرُو  ُلُ  َأعهللاَ ُي. قَ اَل  « اَذا قَ اَل رَبصُِّ ْي   َتْدُرون مَ  قَ اَل  َأ
اَل  وََك  اِفٌر  فَأمَّ  ا َم  ْن ق  اَل ُمِط  ْرَِ ِبَفْب  ِل اَّللَِّ َوَرْ تِ  ِ   فَ  ذِلَك ُم  ؤِمٌن يب َك  اِفٌر نْلَِّ َْك  ِب  َوَأمَّ  ا َم  ْن ق  

ََّماُء ُهَنا  اََِطُر.« نَ ْ ِء َكذا وَكذا  َفذلَك َكاِفٌر يب ُمؤِمٌن نْلَِّ َْكبِ ُمِطْرِ بِ   متفٌق عهللاي . وال
نظَيذا سثَيدَى  ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :طوى ()يدَى كورَى سالدى ةزو ذ 

رؤذا حودةيبييَى بةراهيكا مة كر ث تى بارانةك ب شةظ هاتى، ظَيؤا دةمَى س س بووى 
سودَى و  :طوتس ؟هويس دزانس سودايَى هةوة ض طوى ئةرَي :بةرَى سو دا سةلكى و طوى
سودان باوةرن ب مس  نوكة هندةك ذ بةندةيَيت مس، :طوى :ثَيغةمبةرَى وى دزانس. طوى

اورن، هنديكة يَى طوتى ب سَير و كةرةما سودَى و ب دلوظانييا وى باران بو و هندةك ط
، و هنديكةة يةَى طةوتى ب ظةَى     س سودان باوةرة و ب سةتَيران بَيبةاوةرة  مة هاى ئةو ب م

و ب ستَيران سةودان   بَيباوةرةستَيرَى و ب ظَى ستَيرَى باران بو مة هاى ئةو ب مس يَى 
 .باوةرة

 
 ملسلم: يا كافرباب حتريم قوله  -326
 يا طاور :دارنا طؤتنا وى د راستا موسلمانةكيبابةتىَ حةرامك

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -1732 ُهَم  ا قَ  اَل  قَ  اَل َرُو   ُل اَّللَّ   َع  ِن اب  ِن ُعَم  َر َرِي  َي اَّللَّ َعن ْ
ي  ِ   اَي َك  اِفر  فَ َق  ْد َنَء ِ َ  ا َأَح  ُدُاا  فَ  »  ِِ ََ « ِإْن َك  ان َكَم  ا قَ  اَل َوِإالَّ رََجَع  ْ  َعهللَاْي  ِ  ِإذا قَ  اَل الرَُّج   ُل 

 متفٌق عهللاي .
ثَيغةمبةةرَى سةودَى    :طةوى  رازى بيةت  ذ هةةردوويان و ذ ئينب عومةرى، سةودَى  

() يَى  ئةطةريا طاور، ل سةر ئَيك ذ وان زظِرى،  و:مرؤظى طوتة برايَى س ئةطةر :طوى
 .نة بو وى زظِرى ئةطةروةسا بيت وةكى طوتى )ئةو هةذى وَيية( و 
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َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َُ ُق   ُل  -1733  وَع  ْن َأيب َذرِّ َرِي  ي اَّللَّ عْن  ُ  أَنَّ  ُ  ِع  َن َرُو   َل اَّللَِّ 
 متف    ٌق عهللاي     .« م    ْن َدَع    ا رَُج    الا نْلُِّْف    ِر  َأْو قَ    اَل  َع    ُدوَّ اَّللَِّ  ولَ    ْيه َك    ذلَك ِإالَّ َح    اَر عهللَاْي    ِ  » 
 رََجَن.«  َحاَر » 

نينة ئَيك  :دطوى ()وى طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو  ()ذ ئةبى زةِرى 
ذمنَى سودَى و ئةةو يةَى وةسةا نةةبيت     ود :بكةى، يان بَيذيت مةكىالب طاوريَى طازى زة

 بو وى نةزظِريت. ئةطةر
 

  باب النهي عن الفُحش وبَذاءِ اللِّسان -327
 ئةزمان ثيسييَ ثيسيىَ وو كريار ذ ئاخفنت  ثاشظةليَدانيَبابةتىَ 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -1734 َْ ُع ٍد َرِي َي اَّللَّ َعْن ُ  قَ اَل  قَ اَل رُو  ُل اَّللَِّ  » َعن اْبِن َم
رواه الرتم   ذي وق   ال  ح   دٌُ  « لَ   ْيه اُِ   ْؤِمُن نلطَّعَّ   اِن  َوال الهللاَّعَّ   اِن  َوال اْلَف   اِحِش  َوال اْلبَ   ِذيء 

  حٌَن.
سةودان   :طةوى  ()ثَيغةمبةةرَى سةودَى    :طةوى  ()و ذ ئينب مةسةعودى  

و نةة يةَى ئةاسفنت و كةار و     و نة يَي لةعنةى بارينة باوةرَى دورست نة يَى تان هاظَيذة 
 كريار كةشةفرَيتة و نة يَى ئةزمان ثيسة.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -1735 َم ا َك اَن » وِعْن أََنٍه ريي اَّللَّ َعنُ  قََال  قَاَل َرُو ُل اَّللَِّ 
رواه الرتم   ذي  وق   ال  ح   دٌُ  « اْلُفْح   ُش ا َش   ْيٍء ِإالَّ ش   انَُ   وَم   ا َك   اَن اْلَيَ   اُء ا َش   ْيٍء ِإالَّ زَانَ   ُ  

  حَن.
ئاسفنت و كار و كريار  :طوى () سودَي ذ ثَيغةمبةرَى ()و ذ ئةنةسى 

د ضو ت تاندا نابيت  كرَيت نةكةى و شةرمينى ئةطةركةشةفرَيتى د ضو ت تاندا نابيت 
 جوان نةكةى. ئةطةر

 
  باب كراهة التقعري يف الكالم بالتشدُّق وتكلُّف الفصاحة -328

 واستعمال وَحشيّ اللغة ودقائق اإلعراب يف خماطبة العوام وحنوهم  
كارئينانا ب بابةتىَ نةباشييا ئةزمان ثةحنيىَ و كؤتةكى ضيَكرنىَ د رةوانبيَذييَدا و 

 و ئاسايي و هوير د ئاخفتنيَدا دطةل خةلكىَ طشتى ثةيظيَت غةريب

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي قَ  اَل   -1736 َْ  ُع ٍد َرِي  َي اَّللَّ َعْن  ُ  َأنَّ النَّ  َُّّ  َههللاَ  َك » َع  ِن ابْ  ِن َم
هللِاي.« اُِتَ َنطُِّع ن  َْ َا َثالاا. َرَواُه ُم َِ   قَا
ََُم ِر.اَُِباِلُغ َن ا «  اُِتَ َنطُِّع َن »   ا

زةمحةةى   :طةوى  ()ثَيغةمبةرَى سةودَى   :طوى ()و ذ ئينب مةسعودى 
  هي ك ضون، سَى جاران طوى.دحةز و توندى سواز 
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َّ  هللاِّ  عُ  -1737 ُهَم  ا َأنَّ َرُو   َل اَّللَِّ  َوَع  ِن َعْب  ِد اَّللَِّ بْ  ِن َعْم  رو بْ  ِن الَع  اِا َرِي  َي اَّللَّ عن ْ
ََ انِِ  َكَم ا تَ َتَخهللاَّ ُل اْلبَ َق َرُة  ِإنَّ »َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قَ اَل   «. اَّللَّ ُُ  ْبِغُض اْلَبهللِاي َغ ِم َن الرَِِّج اِل الَّ ذي َُ َتَخهللاَّ ُل بهللِِا

  َرواه أَب  داوَد  والرتمذي  وقال  حدٌُ  حَن.
 :طوى رازى بيت ذ هةردوويانو ذ عةبدول يَى كورَى عةمرَى كورَى عاسى سودَى 

ب راستى سودَى حةذ وى زةالمى ناكةى يَى كوتةكيَى د  :طوى ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
ئاسفتنا سودا دكةى ئةوَى ئاسفتنا سو ب ئةزمانَى سو ظةدجويت هةروةكى ضَيل ئالفى 

 .ب ئةزمانَى سو ظةدجويت
ُهم  ا َأنَّ َرُو   لَ وَع  ْن  -1738 َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو   َج  اِبِر بْ  ِن َعْب  ِد اَّللَِّ َرِي  َي اَّللَّ َعن ْ هللاَّي قَ  اَل  اَّللَّ 

الق  اا  َوِإنَّ أَبْ َغَب  ُِّيْ  ِْ َْْهللِاَ  اا َُ   ْ َم اْلِقيام  ِة  َأَحاِو  ُنُِّْي َأ   َوأَبْ َع  دَُكْي ِم  ِنِّ ِإِلَّ  ِإنَّ ِم  ْن َأَح  بُِِّّْي ِإِلَّ  َوأقْ   َرِبِّْي ِم  ِنِّ 
ُق َن َواُِتَ َفْيِهُق َن   ذي وقال  حدٌُ  حَن.رواه الرتم« ُْ َم اْلقَياَمِة  الث َّْرَاُروَن  َواَُِتَشدِِّ

ثَيغةمبةةرَى   :طوى كورَى عةبدول يي سودَي ذ هةردويان رازى بيت و ذ جابرَى
سوشظيرت بو مس و جه هةميان ب راستى رؤذا قيامةتَى يَى ذ هةوة  :طوى ()سودَى 

ب سنج و رةوشةت باشةرت و ب راسةتى رؤذا    هةميان يَيت ذ هةوة ئةون  ،نَيزيكرت بو مس
و ئاسفنت ثربَيذن  :نةسوشظيرت بو مس و جه دويرتر بو مسهةميان قيامةتَى يَى ذ هةوة 

  .مةزنس و دةظ ثةحنس )يَيت دةظ تذى دئاسظس ذ سومةزنكرن(
 

  باب كراهة قوله: خَبُثَتْ نفسي -329
 بابةتىَ نةباشييا طؤتنا وى: لةشىَ من يىَ خةبيس بووى

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  ال   -1739 َه  ا َع  ِن النَّ  ُِّّ  ال َُ ُق   َلنَّ » َع  ْن َعاِئَش  ة َرِي  َي اَّللَّ َعن ْ
ي  َِ ََْ  نَ ْف بُ َثْ  نَ ْفَي  َولِِّْن لِيَ ُقْل  َلِق َِ  متفٌق عهللاي .« َأَحدُُكْي 

ََْ  » قاَل اْلُعهللَاَماُء  مْعَ  ِبُ َثْ  َغثَيْ   َوُهَ  َمْعَ    َولِِّْن َكرَِه َلْفَظ اْلُْبِ .« َلِق
كةةس ذ هةةوة نةبَيةذيت     :طةوى  () ثَيغةمبةرى :طوى ()ذ عائي ايَى 

ََ ب  بَيذيت لةشةَى مةس يةَى لةةقس بةووى. )هةةردوو        :لةشَى مس يَى سةبيس بووى، بة
ََ يا ئَيكَى يا كرَيتة و يا دوويَى جوانرتة، و  ئانكوثةية ئَيك رامانس،  يَى طران بووى، بة

مة ئاراسةتةى هنةدَى دكةةى ئةةم ثةةيظا جةوانرت ذَى        ()ظَيرَى ثَيغةمبةرَى سودَى ل 
 .بطريس(
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 ماًباب كراهة تسمية العنب كرْ -330
 بابةتىَ نةباشييا ناظكرنا ترى ب كةرةميَ

ال »َعهللَاْي ِ  وَو  هللاَّي  َّ هللاِّ  عُ َع ْن َأيب ُهَرُْ  َرَة رَي َي اَّللَّ َعْن  ُ  قَ اَل  قَ اَل َرُو   ُل اَّللَِّ  -1740
هللِاُي  َْ ُِ ََمص ا اْلِعَنَب اْلَِّْرَم  فِإنَّ اْلَِّْرَم ا   متفٌق عهللاي . وهذا لفظ مَهللاٍي.« ُت

نةبَيذنةة   :طةوى  ()ثَيغةمبةةرَى سةودَى    :طوى ()و ذ ئةبى هورةيرة 
 .ترى كةرةم، ب راستى كةرةم موسلمانة

َا اْلَِّْرُم قَ هللْاُب » وا رَواٍُة    َا » وا رواُة لهللابخاري ومَهللِاي  « اُِْؤِمِن فَِإَّنَّ َُ ُق ُل َن اْلِّْرُم ِإَّنَّ
  «.اْلَِّْرُم قهللْاُب اُِْؤِمِن 

ََ سةةودان باوةرييةةة. و د  بةةتيَنب راسةةتى كةةةرةم  :ظةطَيرةكَيةةداو د   ظةةةطَيرةكاد
ََ سودان باوةريية بتيَنكةرةم، ب راستى كةرةم  :دبَيذن :بوسارى و موسلميدا  .د

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي قَ ال   -1741 ال » َوَعْن َواِئِل ْبِن َحج ٍر َرِي َي اَّللَّ َعْن ُ  َع ِن النَّ ُِّّ 
  رواه مَهللاي.« تَ ُق ُل ا  اْلَِّْرُم  َوَلِِّْن ُق ُل ا  اْلِعَنُب  َواْلبَ هللَاُة 

قال أُباا ِنوِّان الباِء.« اْلبَ هللَاُة »   بفتح اْلاِء والباِء  ُو
نةبَيذنةة   :طةوى  () ثَيغةمبةرى :طوى ()و ذ وائيلَى كورَى حةجةرى 

ََ بَيذن نةهيا وان هاتة كرن ئةو بَيذنة  :ترى و دارا ترى. )زانا دبَيذن :ترى كةرةم، بة
ئَيك ضونكى ذ ترى  :ترى كةرةم ضونكى عةرةبان د جاهليةتَيدا دطوتنة عةرةقَى كةرةم

، و دا نا ل سةر كةرةم و مةردانيا زةالمةي ضونكى ني ان ددا :كو كةرةمة ضَيدبيت، دوو
ئةظ ناظة بريا وان نةئينيتة عةرةقَى و دا بو وان ديارةكةى ضو مةردينى و كةةرم تَيةدا   

 .نينة نةهيا وان هاتةكرن بَيذنة ترى كةرةم(
 

ال حيتاج إىل ذلك لغرض شرعي  باب النهي عن وصف حماسن املرأة لرجل -331
 وهكنكاحها وحن

مةكىَ نةثيَدظى هندىَ بؤ النىَ ذ سالؤخكرنا جوانيا ذنىَ بؤ زةبابةتىَ ثاشظةليَدا
 ةكا شةرعى وةكى خواستنا وىَ و وةكى ظيَمةرةم

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -1742 ُع ٍد َرِيَي اَّللَّ عْنُ  قَاَل  قَاَل َرُو ُل اَّللَِّ  َْ ال » َعِن اْبِن َم
َها تُ َباِشِر اِْرَأُة    متفٌق عهللاي .« اَِْرَأَة  فَ َتِصَفَها ِلَزْوِجَها َكأَنَُّ  َُ ْنظُُر ِإلَي ْ

ذن لةشةَى   :طةوى  ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :طوى ()و ذ ئينب مةسعودى 
مَى سو رةوشا السو د لةشَى ذنَى نةدةى )نةرماتيا لةشَى وَى هةست ثَى بكةى( و بو زة

 ددةتَي.وَى بَيذيت هةروةكى ئةو بةرَى سو 
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 بل جيزم بالطلب  باب كراهة قول اإلِنسان يف الدعاء: اللهُمَّ اغفر لي إن شئت -332
 يا خودىَ طونةهيَت من ذىَ ببة :بابةتىَ نةباشييا طؤتنا مرؤظى د دوعاييَدا

 كةتتة بظيَت بةلكى داخوازىَ رذد ب ئةطةر

ْ   َرَة َرِي  َي اَّللَّ َعْن  ُ  َأنَّ  -1743 َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي قَ  اَل  ع  ْن َأيب ُهُر ال » َرُو   َل اَّللَِّ 
أََلَة  فِإنَُّ   َْ َِ « ال ُمِّْرَِه َلُ  َُ ُق َلنَّ َأَحدُُكْي  الهللاَُّهيَّ اْغِفْر ِل ِإْن ِشْ َ   الهللاَُّهيَّ اْرَ ِْن ِإْن ِشْ َ   لِيْعزِِم ا

  متف   ٌق عهللاي .
كةس ذ هةوة  :طوى ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :طوى ()و ذ ئةبى هورةيرة 

تة بظَيت، يا سةودَى دلوظةانيَى ب مةس     ئةطةريا سودَى طونةهَيت مس ذَى ببة  :نةبَيذيت
تة بظَيت، ب  دوعا سو ئَيك تا كةى و رذد بكةى، ضونكى ب راستى كوتةكى  ئةطةرببة 

 ََ ناهَيتة كرن.
َْ   هللِاٍي    ُِ ُتَ َعاَظُم   ُ  َش    ْيٌء  َولْ   يُ ْعظِِّي الرَّْغبَ   َة  فَ   ِإنَّ اَّللَّ تَ َع   اَل الَولِّ   ْن  لِيَ ْع   زِْم » وا رواُ   ٍة 
  «.َأْعطَاهُ 

ََ ب  دوعةا سةو ئَيةك تةا كةةى و رذد بكةةى، و بة          :موسلميدا ظةطَيرةكاو د  بة
مةةزن نةابس ئةةو     سةودايَي بلنةد   داسوازا سو مةزن بكةى، ب راستى ضو ت ةت ل سةةر   

 .بدةى
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َوَعْن أََنٍه  -1744 ِإذا دعا » َرِيَي اَّللَّ َعْنُ  قَاَل  قَاَل َرُو ُل اَّللَِّ 

َتِّْرَه َلُ   َْ أََلَة  َوال َُ ُق َلنَّ  الهللاَُّهيَّ ِإْن ِشْ َ   فََأْعِطِن  فَِإنَُّ  ال ُم َْ َِ   متفٌق عهللاي .« َأَحدُُكْي  فَ هللْايَ ْعزِِم ا
ذ  ىئَيكة  ئةطةةر  :طةوى  ()ثَيغةمبةةرَى سةودَى    :طةوى  ()و ذ ئةنةسى 

 ئةطةريا سودَى  :هةوة دوعا كرن ب  ئَيك تا بكةى و دوعايَى سست نةكةى، و نةبَيذيت
ََ بكةى. تة بظَيت  بدة مس، ضونكى ب راستَى كةس نينة كوتةكيَى 

 
  باب كراهة قول: ما شاء اهلل وشاء فالن -333

 يا خودىَ ظياى و بيَظانى ظياى :بابةتىَ نةباشييا طؤتنا

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ق اَل   -1745 ال » عْن ُحَذُْ َفَة ْبِن الَيَماِن َرِيَي اَّللَّ َعْن  َعِن النَُِّّّ 
 رواه أب   داود ِنو نادٍ « تَ ُق ل ا  ماش اَء اَّللَّ وش اَء فُ الٌن  ولِِّ ْن ُق ل  ا  َم ا َش اَء اَّللَّ  ُثَّ َش اَء فُ الٌن 

  ّحيح.
 :نةبَيذن :طوى () ثَيغةمبةرى :طوى ()و ذ حوزةيفةيَى كورَى يةمانى 

ََ بَيةةةذن    يةةةا سةةةودَى ظيةةةاى ثاشةةةى بَيظةةةانى  :يةةةا سةةةودَى ظيةةةاى و بَيظةةةانى ظيةةةاى، بةةةة
 ظياى.
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  باب كراهة احلديث بعد العشاء اآلخرة -334
 بابةتىَ نةباشييا سوحبةتىَ ثشتى نظيَذا عةيشا

الذي ُِّ ن مباحا ا غري هذا ال ق  وفعهللا  وترك  و اء . فأما اْلدُ  اِراد ب  اْلدُ    
احمل  رم أو اِِّ  روه ا غ  ري ه  ذا ال ق    أش  د حترَي  ا وكراه  ة   وأم  ا اْل  دُ  ا اْل  ري كم  ذاكرة العهللا  ي 
وحِّ  اايو الص  اْلني ومِّ  ارم اَِ  ال  واْل  دُ  م  ن الب  ي  وم  ن طال  ب حاج  ة و     ذل  ك ف  ال  

وك   ذا اْل   دُ  لع   ذر وع   اِر ال كراه   ة في     . وق   د تظ   اهرو كراه   ة في       ب   ل ه     مَ   تحب   
  اَحادُ  الصحيحة عهللا  كل ما ذكرت  .

يا  و ئةو ئاسفنت ئةوة د ظى دةميدا ذى نة ثَى سوحبةتا حةالل و دورست مةرةم
ة، د ظةى دةميةدا   كرنا وَى و هَي نا وَى وةكى ئَيك، و هنديكة ئاسفتنةا حةةرام و نةباشة   

نةباشرتة، و هنديكة ئاسفتنا سَيرَيية وةكى بريئينانةا زانينةَى و   ث تى عةي ا حةرام و 
سةرهاتيَيت راستكاران و سنج و رةوشتَيت بلند و سوحبةتكرن دطةل مَيظةانى و دطةةل   

سوحبةتا  نهةوجة سوازى و وةكى ظَى ضو نةباشى تَيدا نينة، نةء بةلكى يا باشة، ديسا
نينة، و حةديس ث تطرييا ئَيك و دوو ئةطةرَى سو هةى ضو نةباشى تَيدا و عوزرا سو 

 مس طوتى. دورستيادكةن ل سةر 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َكاَن َُِّ َرُه الن  َم  -1746 َعْن َأيب بَ ْرزََة َرِيي اَّللَّ َعْنُ  َأنَّ َرُو َل اَّللَِّ 
  قْبَل الِعَشاِء َواْلَِدَُ  بْعَدَها. متفٌق عهللاي .

نظستنا بةرى عةي ا  ()َيغةمبةرَى سودَى ث :طوى ()و ذ ئةبى بةرزةى 
 .و ئاسفتنا ث تى وَى نةدظيا

َّ   هللاَّ   -1747 َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي  ُهَم   ا َأنَّ َرُو    َل اَّللَِّ  وَع   ِن ابْ   ِن ُعم   َر َرِي   َي اَّللَّ َعن ْ
ِِ  ِر َحَياتِ  ِ   َفهللامَّ  ا َو  هللاَّي  قَ  اَل   هللاَ  َتُِّْي » الِعَش  اَء ا آ َه  ِذِه   فَ  ِإنَّ عهللا    رَْأِس ِم َ  ِة َو  َنٍة ال َأرَأَُْ   َتُِّْي لَي ْ
ِِ اليَ ْ َم َأحٌد  ََْر َق  ِمَّْن ُهَ  َعهللا  َظْهِر ا   متفٌق عهللاي .« َُ ب ْ

ثَيغةمبةةرَى سةودَى    :طةوى  رازى بيةت و ذ ئينب عومةرى، سةودَى ذ هةةردوويان   
() طةوى دومياهيكا ذيانا سو كر و دةمَى س ظا م ن ظةةداى،  ل نظَيذا عةي ا  :طوى: 

ب راستى سةرَى سةد سالَيت دى كةس نامينيت ذ  ؟بَيذنة مس هويس ظَى شةظا سو دزانس
 وان يَيت ئةظرؤ ل سةر رويَى ئةردى هةيس.

ب اا  -1748 َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َفجاَءُهْي قُر ي انْ َتَظُروا النََُّّّ  َوَعْن أََنٍه َرِيَي اَّللَّ َعْنُ  َأ َّ
طَبَ نَ  ا فَ َق  اَل  ِم  ْن َش  ْطِر الهللاَّ  َِ َّ  هللاص ا  ُثَّ » ْي  ِل فص  هللاَّ  ِ ِ  ي  ُع  ِن الِعَش  اَء قَ  اَل  ُثَّ  َأال ِإنَّ النَّ  اَس قَ  ْد 

َّالٍة ما انْ َتَظْرُُتُ الصَّالَة « َرَقُدوا   رواه البخاري.« َوِإنَُِّّْي َلْن تَ َزاُل ا ا 
عةي ةا  شةةظةكَى نظَيةذا    ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :طوى ()و ذ ئةنةسى 

سةلكى نظَيذ  :ثاشى ث تى نظَيذ كرى بةرَى سو دا مة و طوى ،طريؤ كر هةتا نيظا شةظَى
كرن و نظسنت و هويس بةردةوام د نظَيذَيدا بوون ئةظة ل وى دةمى وةرة يَى هةوة سو ل 

 نظَيذَى دطرى.
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  إذا دعاها ومل يكن هلا عذر شرعي باب حتريم امتناع املرأة من فراش زوجها -335
 داخوازا وىَ كر  ئةطةرخؤ  ييا نةهاتنا ذنىَ بؤ نظينا زةالميَبابةتىَ حةرام

 و وىَ ضو دةستويرييَت شةرعى نةبن
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   َعْن َأيب ُهرُْرَة َرِيَي اَّللَّ َعْنُ  قَ اَل  قَ اَل َرو  لُ  -1749 ِإذا َدَع ا » اَّللَِّ 

َها اْمَرأََتُ  ِإَل ِفراِش ِ الرَُّجُل  َها اِالِئَُِّة حَّت ُتْصِبح فأََبْ   فَباَو َغْبباَن عهللَاي ْ  متفٌق عهللاي .«   َلَعنَ ت ْ
 ئةطةةةر :طةةوى ()ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  :طةةوى ()و ذ ئةةةبى هةةورةيرة 

 ،و ب شةظ ذَى كةرب طرتى بوو ،مى داسوازا ذنا سو بو نظينا سو كر و نةهاتة دةسالزة
ََ دبيت. ََ دكةن هةتا سثَيدة   ملياكةى لةعنةتان 

 : هةتا دزظِريت.ظةطَيرةكَيداو د  «.تَ ْرِجن » وا رواُة  َحَّتَّ  
 

  جها حاضر إالَّ ب ذنهواملرأة تطوعاً وزصوم باب حتريم  -336
بيت )ل مال بيت(  مىَ وىَ يىَ بةرهةظ اليا سونةت و زةبؤ رؤذبابةتىَ حةرامييا رؤذيطرتنا ذنىَ 

 ب دةستويريا وى نةبيت

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قَاَل   -1750 ال ْحَِلص » عْن َأيب ُهرُْرَة رِيَي اَّللَّ عْنُ  َأنَّ رُو َل اَّللَّ 
 فٌق عهللاي .مت« لهللاَمْرَأِة َأْن َتُص َم َوَزْوُجَها شاِهٌد ِإالَّ ِنْذنِِ  وال ََتَْذَن ا بَ ْيِتِ  ِإالَّ ِنْذنِِ  

نةدورستة بو  :طوى () طوى: ثَيغةمبةرَى سودَى ()و ذ ئةبى هورةيرة 
يةَى بةرهةةظ و حةازر بيةت ب دةسةتويرا وى       مةَى وىَ السونةى بطريت و زةضو ذنان رؤذيا 

ب دةسةتويريا وى   ،وى بةدةى ال ماهاتنا ذؤرا و نةدورستة دةستويريا كةسَى بو  ،نةبيت
 .نةبيت

 
  أو السجود قبل اإلِمام رأسه من الركوع املأموم باب حتريم رفع  -337

 بابةتىَ حةرامييا مةئموم سةرىَ خؤ ذ ركوعىَ يان سجودىَ بةرى ئيمامى بلندكةت
اَل   -1751 ََ َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي َ  ْ    َرَة َرِي   َي اَّللَّ َعْن   ُ  َأنَّ النَّ   َُّّ  َأَم   ا » ع   ْن َأيب ُهُر

ُّ  رََة  َخَْش  َأَحدُُكْي ِإذا رَفنَ  ُّ  رَتُ   رْأَوُ  قَ ْبَل اإِلَم اِم َأْن جَيْع َل اَّللَّ رْأَو ُ  رْأَس ِ  اٍر  َأْو جَيْع َل اَّللَّ 
 متفٌق عهللاي .« ِ ارٍ 

ئةةرَى مةا ئَيةك ذ     :طةوى  () ةرىثَيغةمبة  :طوى ()و ذ ئةبى هورةيرة 
سةرَى سو بةرى ئيمامى بلندكةى سودَى سةرَى وى بكةتة سةرَى  ئةطةرهةوة ناترسيت 

 كةرى، يان سودَى وَينَى وى بكةتة وَينَى كةرى.
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  باب كراهة وضع اليد على اخلاصرة يف الصالة -338
 د نظيَذيَدا بابةتىَ نةباشييا دةستدانانىَ ل سةر كيَلةكيَ

ْ   رَة َرِي   َي اَّللَّ َعْن   ُ   -1752 َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي      ي ع   ِن َع   ْن َأيب ُهُر أن رو    ل ع 
  اَْلْصِر ا الصَّالِة. متفٌق عهللايِ .
نةهيا ذ دةستدانانا  ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :طوى ()و ذ ئةبى هورةيرة 

 سةر كَيلةكَى كرى د نظَيذَيدا.ل 
أو مع مدافعة األخبثني:  باب كراهة الصالة حبضرة الطعام ونفسه تتوق إليه -339

 وهما البول والغائط 
 بابةتىَ نةباشييا كرنا نظيَذىَ دطةل بةرهةظبوونا خوارنىَ و دىلَ وى بضييتَ

 يا زراظ و يا ستوير :يان دطةل تةنطاظيا هةردوو دةستنظيَذان

َّ  هللاِّ    -1753 ْع  ُ  َرُو   ل اَّللَِّ  َه  ا قَالَ  ْ   عَِ عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َع  ْن َعاِئَش  َة َرِي  َي اَّللَّ َعن ْ
بَ ثَاَن » َُ ُق ُل   ِْ ََ ٍَبَرِة َطَعاٍم  َوال َوُهَ  َُُداِفُعُ  ا َّالَة    رواه مَهللاي.« ال 

 :دطةوى  ()مس طةول ثَيغةمبةةرَى سةودَى بةوو      :طوى ()و ذ عائي ايَى 
نظَيذ ناهَيتة كرن دطةل بةرهةظبوونا سوارنَى و ناهَيتةة كةرن و ئةةو يةَى تةةنطاظ بيةت       

 .دةستنظَيذا وى بهَيت ض يا زراظ ض يا ستوير
 

 ر إىل السماء يف الصالةصَباب النهي عن رفع البَ -340
 ذ بةريَخؤدانا ئةمسانى د نظيَذيَدا بابةتىَ ثاشظةليَدانيَ 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َعْن أَنِه ْبِن  -1754 » َمالٍك َرِيَي اَّللَّ َعْنُ  قَاَل  قَاَل َرُو ُل اَّللَِّ 
َّ  الِِتِْي   ََّ  ماِء ا  » فَاْش  َتدَّ قَ ْ لُ   ُ  ا ذل  ك َح  َّتَّ قَ   اَل  « َم  ا نُل َأقْ   َ اٍم َُ ْرفَ ُع   َن أَْبَص   اَرُهْي ِإَِل ال

تَ ُهنَّ َعْن ذلك  َأْو لَُتْخَطَفنَّ أَبْ   رواه البخاري.« صارُُهْي  لَيَ ن ْ
 :طةةوى ()ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  :طةةوى () كةةورَي مةةالكى و ذ ئةنةسةةَى

 :كةسان سَيرة د نظَيذَيدا بةرَى سو ددةنة ئةمسانى. زَيدة نةهى كر هةتا طةوى  كهندة
 .يان دَى ظَى هَيلس يان سودَى دَى ضاظَيت وان كورةكةى

 
  عذر باب كراهة االلتفات يف الصالة لغري -341

 ةكا شةرعى د نظيَذيَداىَ نةباشييا زظرِينىَ بيَى دةستوريبابةت

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َع ِن  -1755 َها قَاَلْ   وأَْلُ  َرُو  َل اَّللَِّ  َعْن َعاِئَشَة رِيَي اَّللَّ َعن ْ
ُ  الشَّْيطَاُن » االْلِتَفاِو ا الصَّالِة فَ َقاَل   َُ ِتالٌس َخَْتهللِا ِْ َّالِة اْلَعْبِد ُهَ  ا   رواُه الُبَخاري.« ِمْن 
مةةس يسةةيارا زظِرينةةَى د نظَيذَيةةدا ذ ثَيغةمبةةةرَى  :طةةوى ()و ذ عائي ةةايَي، 

 ئةو دزيةكة شةيتان ذ نظَيذا بةندةى ددزيت. :طوى ()سودَى كر 
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َّهللاِّ  عُ  -1756 َك » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َوَعْن أََنٍه َرِيَي اَّللَّ َعْنُ  قَاَل  قَاَل ِل رُو ُل اَّللَِّ  ِإايَّ
َواالْلِتَف   اَو ا الصَّ   الِة  فَ    ِإنَّ االْلِتَف   اَو ا الصَّ   الِة َههللَاَِّ    ٌة  ف   ِإْن َك   ان البُ    دَّ  َفف   ي التَّطَ     صِع ال ا 

َِّحيٌح.«. اْلَفرَُِبةِ  مذي وقال  حدٌُ  حٌَن    رواه الرتِّ
ه ةياربى د   :طوتةة مةس   ()ثَيغةمبةرَى سةودَى   :طوى ()و ذ ئةنةسى 

هةر زظِرى، دَى  ئةطةرنظَيذَيدا نةزظِرى، ب راستى زظِريس د نظَيذَيدا ئةطةرَى هي كَيية، 
 ب  د سونةتَيدا بيت نة د فةرزَيدا.

 
 باب النهي عن الصالة إىل القبور -342

 ذ نظيَذكرنىَ ل سةر طؤرِان بابةتىَ ثاشظةليَدانيَ
َّ هللاِّ  عُ  َعْن َأيب َمْرَثٍد َكنَّاِز ْبنِ   -1757 اُْلَصنْيِ َرِيَي اَّللَّ َعْنُ  قَاَل  ِعْع ُ  َرُو  َل اَّللَِّ 

َُ ا عهللَاْيها » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َُ ُق ُل   هللِاي.« ال ُتَصهللاص ا ِإَل الُقُب ِر  َوال ََتْهللِا َْ   رواه ُم
مةةس طةةول   :طةةوى ()و ذ ئةةةبى مةرسةةةدى، كةةةننازَى كةةورَى حوسةةةينى    

نظَيذان ل سةر طوِران نةكةن و ل سةر نةرويننةة   :دطوى ()ثَيغةمبةرَى سودَى بوو 
 سوار.

 
  لّيي املصَدَباب حتريم املرور بني يَ -343

 بابةتىَ حةرامييا بؤرينىَ د بةر سينطىَ نظيَذكةريرا
َعْن ُ  قَ اَل  َعْن َأيب اْلُهْيِي َعْبِد اَّللَِّ ْبِن اْلَاِرِث بْ ِن الصِّ مَِّة اََْنَص اِريِّ َرِي َي اَّللَّ   -1758

َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   َلْ  َُ ْعهللَاُي اَِارص بَ نْيَ ُدي اَُِصهللاِّي َماذا َعهللَاْي ِ  َلَِّ اَن َأْن َُِق َ  » قَاَل َرُو ُل اَّللَِّ 
  ُِْ رْياا َلُ  ِمْن َأْن ََيُرَّ بَ نْيَ ََُد َِ  ماا  َأو َأْربَِعنَي َشْهراا  َأْو قَاَل الرَّاوي  ال َأْدِري  قَاَل َأْربَِعني َُ « َأْربَِعنَي 

  َأْربَِعنَي َوَنةا.. متفٌق عهللاي .
 ئانكويَى كورَى حارسَى كورَى سومةيَى ئةنسارى، ) و ذ ئةبى جوهةميى، عةبدول

ئةةوَى د بةةر    ئةطةةر  :طوى ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :طوى ()سةلكَى مةدييَن( 
وى سو ض ن طرتبا ضَيرتة بو وى ئةو  ،سينطَى نظَيذكةريرا دبوريت زانيبا كا ض ل سةرة

د بةرسينطَى ويرا ببوريت. ظةطَير دبَيذيت: ئةز نوزامن طوى: ضل رؤذان يان ضل هةيظان 
 يان ضل ساالن.
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 الصالةن يف إقامة بعد شروع املؤذِّ باب كراهة شروع املأموم يف نافلة -344
 سواء كانت النافلة سُنّةَ تلك الصالةِ أو غريها 

 قامةتا نظيَذىَ دطريت  باشييا كرنا سونةتىَ ثشتى بانطهةلديَربابةتىَ نة
 بيت ض ئةو سونةت سونةتا وىَ نظيَذىَ بيت يان يا ئيَكا دى

َّهللاِّ  عُ  -1759 ِإذا ُأِقيمِ  » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قَاَل  َعْن َأيب ُهَرُْ َرَة َرِيَي اَّللَّ َعْن  َعِن النَُِّّّ 
َّاَلَة ِإال اِِّت بََة    رواه مَهللاي.« الصاَلُة  َفاَل 
قامةى هاتة  ئةطةر :طوى () ثَيغةمبةرى :طوى ()و ذ ئةبى هورةيرة 

 طرتس، ضو نظَيذ ناهَينةكرن يا فةرز نةبيت.
 

 بني اللياليأو ليلته بصالة من  باب كراهة ختصيص يوم اجلمعة بصيام -345
 ب رؤذيةكىَ يان شةظا وىَ د ناظ هةمى نةباشييا تايبةتكرنا رؤذا خوتبة بابةتىَ

 شةظاندا ب نظيَذةكيَ
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي قَ اَل   -1760 ال َُتُصص  ا » َعْن َأيب ُهَرُْرة رَيَي اَّللَّ َعْنُ  َعِن النَّ ُِّّ 

هللاَ  َة اْلُُمَع  ِة ِبِقيَ  اٍم ِم  ْن بَ   نْي  ِم ِإالَّ َأْن َُُِّ   َن ا لَي ْ ََايَّ  الهللاَّيَ  اِل  َوال َُتُصص   ا َُ   ْ َم اْلُُمَع  ة ِبص  َياٍم ِم  ْن ب  نْيِ ا
  رواه مَهللاي« َّْ ٍم َُُص ُمُ  َأَحدُُكْي 

شةظا سوتبَى  :طوى ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :طوى ()و ذ ئةبى هورةيرة 
ب رابوونَى د ناظ هةمى شةةظاندا تايبةةى نةكةةن، و رؤذا سوتبةة ب رؤذيطرتنةَى د نةاظ       

ذبلةى   ئةانكو هةمى رؤذاندا تايبةى نةكةن، ئةو رؤذى نةبيت يا ئَيةك ذ هةةوة دطةرى. )   
ية نة ضونكى يا ةت رؤذيا هةبيت بكةظيتة سوتيَب. تو دطرى ضونكىهندَى تة رؤذيةك 

 سوتبَيية(.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َُ ُق ُل   -1761  ْعُ  َرُو َل اَّللَِّ  ال َُُص َمنَّ َأَحدُُكْي » َوَعْنُ  قَاَل  عَِ

هللَاُ  َأْو بَ ْعَدُه    متفٌق عهللاي .« َُ ْ َم اْلُُمَعِة ِإالَّ َُ ْ ماا قَ ب ْ
كةس ذ هةوة رؤذا  :دطوى ()مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو  :و ذ وى، طوى

 .بيتَى بةرى وَى يان ث تى وَى ب رؤذى رؤذةك ذبلى ئةوسوتبة رؤذيَى نةطريت، 
َّ  هللاِّ  عُ  -1762 َوَع  ْن ُُمَمَّ  ِد بْ  ِن َعبَّ  اٍد قَ  اَل  َو  أَْلُ  َج  اِبراا َرِي  َي اَّللَّ َعْن  ُ   أَنَ َه    النَّ  ُّص 

َّْ ِم اْلُُمَعِة   قَاَل     نَ َعْي. متفٌق عهللاي .َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َعْن 
ئةةرَى   :()مس ثسيارا جةابرى كةر    :و ذ موحةممةدَى كورَى عةبادى، طوى

 بةلَي. :طوى ؟نةهى ذ رؤذيطرتنا رؤذا سوتبة كرية () ثَيغةمبةرى
َّ هللاِّ  عُ  -1763  ََة بْنِ  اْلَ اِرِث َرِي َي اَّللَّ َعنَه ا َأنَّ النَّ َُّّ  َعهللَاْي ِ   َوَعْن ُأمِّ اُِْؤِمِننَي ُجَ ُُْر

َه   ا ُ   ْ َم اْلُُمَع   َة َوَه   َي ّ   ائَمٌة  فَ َق   اَل   َِ   َل َعهللَاي ْ ُّ   ْمِ  أَ » وَو   هللاَّي َد قَالَ   ْ   ال  قَ   اَل  « ْم   ِه   َأ
  َرَواُه الُبخاري.« فََأْفِطري » قَاَلْ   ال  قَاَل  « تُرُِدَُن َأْن َتُص ِمي غداا   »
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رؤذا  () ثَيغةمبةةرى  () جووةيرييةا كضةا حارسةى   و ذ دايكا موسةلمانان  
 :طةوى  ؟تو دوهى يةا ب رؤذى بةووى   :سوتبة ضو دةس و ئةو يا ب رؤذى بوو، ئينا طوى

 رؤذييا سو خبو. :نةسَير، طوى :طوى ؟تة ل بةرة سوبةهى يا ب رؤذى بى :نةسَير، طوى
 

 أو أكثر، وال يأكل وال يشرب بينهما وهو أن يصوم يومني ال يف الصومباب حتريم الوصَ -346
سةريَك ب ل دوو رؤذان يان ثرت  :ئانكؤبابةتىَ حةرامييا طةهاندنا ئيَك د رؤذييَدا 

 رؤذى بيت و د ناظبةرا واندا نة خبؤت نة ظةخؤت
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي نَ َه  َعِن  -1764 ُهَما َأنَّ النََُّّّ  ْ َرَة َوَعاِئَشَة َرِيي اَّللَّ عن ْ َعْن َأيب ُهُر
  عهللاي .اْلِ ّاِل. متفٌق 

 ثَيغةمبةرى :طوتس رازى بيت ذ هةردوويان و عائي ايَى سودَىو ذ ئةبى هورةيرة 
() ئانكو طرَيدانا دو  ]بو دةمَى ثرت ذ رؤذةكَي  نةهيا ل بةردةوامى ثَيدانا رؤذيَى كرى

 .[رؤذان يان ثرت ثَيكظة
ُهما قاَل  نَ َه  رُو ُل  -1765 َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َعِن َوَعن اْبِن ُعَمَر َرِيي اَّللَّ َعن ْ اَّللَِّ 

ُل   قَاَل   ِّ َْ ُ  ِم ثْ هللَاُِّْي  ِإِن ُأْطَع ُي َوُأْو َق  » اْلِ ّاِل. قَاُل ا  ِإنََّك ُت ا متف ٌق عهللاي    وه ذا « ِإِنِِّ َل
  َلْفُظ الُبخاري.

ثَيغةمبةةرَى سةةودَى   :طةةوى رازى بيةت و ذ ئةينب عومةةرى سةةودَى ذ هةةردوويان    
() ب راستى تو بةردةواميَى ب رؤذيَى  :نةهى ل بةردةوامى ثَيدانا رؤذيَى كر، طوتس

نةوةكى هةوةمة، ب راستى ب راستى ئةز  :طوى ؟[ئانكو رؤذيَي ب رؤذَيظة طرَيدةى ]ددةى
 .سورى و ظةسورى ب مس دهَيتة دان هَيزا

 
 باب حتريم اجللوس على قرب -347

 بابةتىَ حةرامييا روينشتنا ل سةر طؤرِى 
ََْن  -1766 َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   َعْن َأيب ُهَرُْ  َرَة رِي ي اَّللَّ عْن ُ  قَ ال  قَ ال رُو  ُل اَّللَِّ 

رٌي َلُ  ِمْن َأْن جْيهللِا َه عهللا   َِ رواه « قَ  رْبٍ  جْيهللِاَه َأحدُُكْي عهللا  َعَْرٍة  فَ ُتْحِرَ  ثَِيابَ   فَ َتْخهللُاَص ِإَل ِجهللْاِدِه 
  مَهللاي.

ئَيك ذ  ئةطةر :طوى ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :طوى ()ذ ئةبى هورةيرة 
بةو   و بطةهيتة لةشَى وى ب روينيتة سوار، و جلكَيت وى بسوذنهةوة ل سةر ثةلةكَى 

 .روينيتة سوار وى باشرتة ئةو ل سةر طوِرةكى ب
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 باب النهي عن جتصيص القبور والبناء عليها -348
 ىَ ذ طيَضكرنا طؤرِان يان ئاظاكرنا وانبابةتىَ ثاشظةليَدان

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َأْن جُيَصَّ َص  -1767 َعْن َجاِبٍر رِيي اَّللَّ َعْنُ  قَاَل  نَ َه  َرُو ُل اَّللَِّ 
َ  َعهللَاْيِ . رواه مَهللاي. ُر  َوَأْن ُُ ْقَعَد َعهللَايِ   وَأْن ُُ ب ْ   اْلَقب ْ

َينةةة هطةةوِر ب :نةةةهيا كةةرى ()ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  :طةةوى()ذ جةةابرى 
 َيتة ئاظاكرن.هطَيضكرن و ل سةر رويننة سوار و ل سةر ب

 
  دهباب تغليظ حتريم إباق العبد من سيّ -349

 ذ خودانىَ خؤ )عةبدى( بابةتىَ زيَدة حةرامييا رةظينا كؤلةى

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َعْن َجرُِِر َرِيَي اَّللَّ َعْنُ  قَاَل  قَاَل  -1768 َا َعْبٍد » َرُو ُل اَّللَِّ  َأَيَّ
مَُّة رواه مَهللاي.   أََبَق  فَ َقْد بَرَِئْ  ِمْنُ  الذِِّ

هةر كولةيةكَى )بَى  :طوى ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :طوى ()ذ جةريرى 
بةةَي  سةةويض و سةةةبةب( بِرةظيةةت، ب راسةةتى ئةةةو ذ ثةةةميانا ثةةَى هةةةذى ئَيمنةةاهى بةةووى 

 .(بةرى بوو) بةهربوو
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -1769 َّالٌة » َوَعْنُ  َعِن النَُِّّّ  ْ تُ ْقَبْل َلُ   َْ رواه « ِإذا أََبَق اْلعْبُد  

 «.فَ َقْد َكَفر » مَهللاي. وا رَواُة  
كولة )بَى سويض و سةبةب(  ئةطةر :طوى ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :و ذ وى، طوى

 ب راستى وى قةىى ذبريكر. :ظةطَيرةكا ديداَيذةكا وى ناهَيتة قةبويلكرن. و د رةظى، نظ
 

  باب حتريم الشفاعة يف احلدود -350
 بابةتىَ حةرامييا بةرِةظانيكرنىَ د سزا حدودادا

 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   چ قال ع تعاَل  

زناكةةةرا شةةوينةكرى و زناكةةةرَى ذن    . (2)الن   ر  م  ن ارُ  ةچ  ڦ ڤ           ڤ  ڦ  ڦ 
ََ بدةن،ينةئينايى، هةر ئَيكى سةد قامض ََ هةوة ل سةرحسَيبا دينَى س يان  دَي، وو ب  د

، ئةطةةر هةويس ئةةو بةس     [سودَى ب جةه نةةئينس    كو هويس ئةمرَى ]نةمينتة ب وانظة 
 .هةىئةوَيت هةوة باوةرى ب سودَى و رؤذا قيامةتَى 

َه     ا  َأنَّ قُ َرُْش     اا َأَاَُّه      ْي َش     ْأُن اِ     ْرَأِة اِْخُزوِميَّ      ةِ  -1770 ُ َعن ْ  َوَع     ْن َعاِئَش     َة رِي      َي اَّللَّ
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  فَ َقاُل ا  َوَمْن جَيْرَتيُء َعهللَاْي  ِ  ِإالَّ الَّيت َوَرَقْ  فَ َقاُل ا  مْن َُُِّهللاُِّي فيها َرُو َل اَّللَّ 

َّ  هللاِّ  عُ  ُأَو اَمةُ  َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو هللاَّي  َفَِّهللاََّم ُ  ُأَو اَمُة فَ َق اَل َرُو  ُل اَّللَِّ  بْ ُن زَُ ٍد  ِح بص رو  ِل اَّللَِّ 
 تط       ب ُثَّ قَ       اَل ُِث ق       ام فا« اَّللَِّ تَ َع       اَل    أََتْش       َفُن ا َح       دِّ ِم       ْن ُح       ُدودِ » َعهللَاْي       ِ  وَو       هللاَّي  
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هللَاُِّ »  َا َأههللَاَك الَّذَُن قَ ب ْ ْي َكانُ ا ِإذا َو َرَ  ِف يهي الشَّ رُُِ  تَ رَُك  ُه  َوِإذا َو َرَ  ِف يِهُي البَّ ِعيُ   ِإَّنَّ ْي َأ َّ
  متفٌق عهللاي .« َأقاُم ا َعهللَاْيِ  اْلَدَّ  َوامْيُ اَّللَِّ َلْ  َأنَّ فاِطَمَة بِْنبَ  ُُمَمٍَّد َوَرَقَ  َلَقَطْعُ  ََُدَها 

قورةي ييان سةما ذنا مةةسزومى هةةلطرى ئةةوا     :طوى ()و ذ عائي ايَى 
 ؟ئاسظيةت  ()كةى دَى د راسةتا وَيةدا دطةةل ثَيغةمبةةرَى سةودَى        :و طوتس ،دزى كرى

سوشتظيَى ثَيغةمبةرَى سودَى  ،ئوسامَى كورَى زةيدى نةبيت ،كى جسارةى دكةى :طوتس
().   ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى   ،ئوسةةامة دطةةةل ئاسفةةت() د تةةو بةةةِرةظانيَى   :طةةوى

ئةو طونةهبارية يا شةريعةتَى سزايَى وَى  :)حةد؟ حةدةكَيدا ذ حدودَيت سودَيدا دكةى
ديارة كربيت وةكو مافةك ذ مافَيت سودايَى مةزن( ثاشى رابةوو سوتبةة سوانةد ثاشةى     

يَى مةزن ذ وان دزى كربا  ئةطةرئةوان  ،ب راستى يا يَيت بةرى هةوة هي ك برى :طوى
ئةةز ب سةودَى كةمةة     ،سزا ل سةةر ددانةا   ،يَى بَيضارة ذ وان دزى كربا ئةطةرو  ،دهَي ن
 .فامتايا كضا موحةممةدى دزى كربا دا دةستَى وى بِرم ئةطةر

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   فَ َق  اَل   أََتْش  َفُن ا َح  دِّ ِم  ْن » وا ِرَواُ  ة  فَ تَ هللاَ   ََّن َوْج  ُ  رو   ِل اَّللَِّ 
. قَاَل  ُثَّ أمَر بِِتهللْاَك اِْرَأِة  فُقِطَعْ  َُُدَها.قَاَل أُ « ُحدوِد اَّللَِّ     َواَمُة  اْوتَ ْغِفْر ِل اي رُو َل اَّللَِّ
هاتة طوهوِريس  ()رةنطَى سةر و ضاظَيت ثَيغةمبةرَى سودَى  :ظةطَيرةكَيداو د 

ى ئوسامة ؟ئةرَى تو بةِرةظانيَى د حةدةكَيدا ذ حدودَيت سودَيدا دكةى يا ئوسامة :و طوى
داسوازا طونةه ذَيلنَى بو مس بكة يا ثَيغةمبةرَى سودَي. ثاشى ئةمرَى سو د راستا  :طوى

 وَى ذنَيدا دا و دةستَى وَى هاتة بِريس.
 

 هم وموارد املاء وحنوهاوظلِّ ط يف طريق النَّاسباب النهي عن التغوّ -351
 بابةتىَ نةهيكرنىَ ذ دةستنظيَذ خؤشكرنىَ )دةستنظيَذا ستوير( ل سةر ريَكيَت 

 خةلكى و سيبةريَت وان و جهيَت ئاظ ليَ
ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  چ  ق         ال ع تع         اَل 

و ئةوَيت ذ نةهةقى و بَيةى وان ت ةتةك كربيةت     (.58)اَح زاب   چڳ  ڳ  ڱ  ڱ
ب هةةر رةنطةةكَى هةةبيت ب     ] ذنَيت سةودان بةاوةر دكةةن   زةالمَيت سودان باوةر و  ئةزيةتا

يةةةكا مةةةزن و ي، ب سةةويند وان سةةتةم و بةةَى بةست[ئةةةزمانَى سةةو يةةان ب دةسةةتَى سةةو 
 .طونةهةكا زَيدة ئاشكةرا كر

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قَاَل   -1771 ات َُّق ا » َوَعْن َأيب ُهَرُْ َرَة َرِيَي اَّللَّ َعْنُ  َأنَّ َرُو ل اَّللَِّ 
ِق النَّاِس َأْو ا»   َقاُل ا وَما الَّالِعَناِن   َقالَ « الَّالِعنَ نْي    رواه مَهللاي.« ِظهللاِِّهْي  الَِّذي َُ َتَخهللاَّ  ا َطُر

سةةو ذ  :طةةوى ()ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى   :طةةوى ()و ذ ئةةةبى هةةورةيرة  
ََ بكةن(دبيتة ئةطةر ئانكو. )هةردوو لةعنةتضيان بثارَيزن  :طوتس َى هندَى سةلك لةعنةتان 

سيبةرَيت وان بةر يان ل  ئةوَى دةستنظَيذا سو د رَيكا سةلكيدا :طوى ؟هةردوو لةعنةتضى ضنة
 دكةى. سوش
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  البول وحنوه يف املاء الراكد باب النهي عن -352

 بابةتىَ نةهيىَ ذ ميزتنىَ د ئاظا راوةستيايدا و يا وةكى ويَ
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي نَ َه   َأْن ُُ بَ ال ا  -1772 َعْن َجاِبٍر َريَي اَّللَّ َعْنُ   َأنَّ رُو  َل اَّللَِّ 

  اَِاِء الرَّاكِد. رواُه مَهللاي.
نةةةةهيا كةةةرى د ئاظةةةا   ()ثَيغةمبةةةةرَى سةةةودَى   :طةةةوى ()ذ جةةةابرى 

 َيتة ميزتس .هراوةستيايدا ب
 

  ةبَباب كراهة تفضيل الوالد بعض أوالده على بعض يف اهلِ -353
 عةياىلَ خؤدا د دانا خؤدا ناظبةرابابةتىَ نةباشييا فةرق و جوداكرنا بابىَ د 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  َعِن الن صْعَماِن ْبِن َبِشرٍي رِيَي اَّللَّ  -1773 ُهَما َأنَّ َأَنُه أََت  ِبِ  َرو ل اَّللَِّ  عن ْ
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   َأُك لَّ » وَوهللاَّي فَ َقاَل  ِإِنِِّ َ َهللْا ُ  ابْ ِن ه ذا ُغالم اا َك اَن ِل  فَ َق اَل َرُو  ُل اَّللَِّ 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  فَ َقال  ال  فَ َقاَل َرُو ُل ا« َوَلِدَك َ هللْاَتُ  ِمْثَل َهذا   «.فَأْرِجْعُ  » َّللَِّ 
بابَى وى ئةو ئينا دةس ثَيغةمبةةرَى   :طوى ()ذ نةعمانَى كورَى بةشريى  
مس سزمةتكارةكَى سو يَى داية ظى كورَى سو، ثَيغةمبةرَى سودَى  :و طوى ()سودَى 

() نةسَير، ثَيغةمبةرَى سةودَى   :طوى ؟هةمى عةيالَيت سو وةكى ظى تة دايَي :طوى
() دانا سو( بزظِرينةظة. :طوى( 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي    قَ اَل  « َأفَ َعهللْاَ  َهذا ِبَ َلِدَك ُكهللاِِّه ْي   » وا ِرَواٍَُة  فَ َقاَل َرُو ُل اَّللَِّ 
 تهللْاَك الصََّدَقَة.  فَ َرَجَن َأيب  َفردَّ « ات َُّق ا اَّللَّ َواْعِدُل ا ا َأْوالدُِكْي » ال  قَاَل  

ََ   تة ئةظة  :طوى ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :ظةطَيرةكَيداو د  دطةل هةةمى عةةيا
ََ سةودا        :نةسَير، طةوى  :طوى ؟سو كرية ذ سةودَى برتسةس و عةدالةةتَى د ناظبةةرا عةةيا

 بكةن. بابَى مس زظِرى سةدةقا سو زظِراندةظة.
َّهللاِّ   اَي َبِشرُي أََلَك َوَلٌد ِو َ ى َه ذا   قَ اَل  » عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  وا ِرَواٍَُة  فَ َقال رُو َل اَّللَِّ 

َفال ُتْشِهْدِن ِإذاا فَِإِنِِّ ال َأْشَهُد َعهللا  » قَاَل  ال  قاَل  « َأُكهللاَُّهْي َوَهْبَ  َلُ  ِمْثَل َهذا   » نَ َعْي  قَال  
  «.َجْ ٍر 

يا بةشةري تةة عةيالةةكَى دى ذ     :طوى ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :ظةطَيرةكَيداو د 
مس ثا  :نةسَير، طوى :طوى ؟هةميان تة وةكى ظى دايَي :بةلَي، طوى :طوى ؟بلى ظى هةية
 .ئةز ل سةر زوملَى نامبة شاهدنكة شاهد 

 «.ال ُتْشِهْدِن َعهللا  َجْ ٍر » َوا ِرَواٍَُة  
 مس ل سةر زوملَى نةكة شاهد. :ظةطَيرةكَيداو د 

َُرصَك َأْن َُُِّ نُ ا ِإلَْيَك ا اْلرِبِّ َوَ اءا  » ُثَّ قَاَل  « َأْشهْد َعهللا  هذا َغرْيِي  » وا رواٍُة    َُ َأ
  متفٌق عهللاي .« َفال ِإذاا » قَاَل  بهللا   قَاَل  « 
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ما تة نةظَيت هةمى  :ئَيكَى دى ل سةر ظى بكة شاهد. ثاشى طوى :ظةطَيرةكَيداو د 
فةرق و جوداييَى د  ئانكوثا وةنةكة ) :بةلَي، طوى :طوى ؟وةكى ئَيك بو تة يَيت باش بس

 ناظبةرا واندا نةكة دا هةمى وةكى ئَيك بس بو تة(.
 

إال على زوجها أربعة أشهر  أيام ةت فوق ثالثباب حتريم إحداد املرأة على ميّ -354
  وعشرة أيام

 زيَدةى سىَ رؤذان ل سةر  ىَ د بةهييَدا ل سةر مريةكىبابةتىَ حةرامييا مانا ذن
 مىَ وىَ نةبيت ضار هةيظ و دةه رؤذانالزة

هللْاُ  َعهللَا  ُأمِّ َحِبيب َة َرِي َي  -1774 َِ ُهَما قَاَلْ   َد َعْن زَُْ َنَب بِْنِ  َأيب َوهللَاَمَة َرِيَي اَّللَّ َعن ْ
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ِح  نَي تُ   ُ اِّ  َه ا َزْوِد النَّ  ُِّّ  أَبُ ه  ا أَبُ    ُو  ْفَياَن بْ  ُن َح  ْرٍب َرِي  ي اَّللَّ َعْن  ُ   اَّللَّ َعن ْ

ََّْ  ِبَعاِرَي ْيها. ُثَّ قَالَ ْ   هللُا ٍ  َأْو َغرْيِِه  فَدَهَنْ  ِمْنُ  َجارَُِةا  ُثَّ َم َِ ُّْفَرُة  َواَّللَِّ  فَدَعْ  ِبِطيٍب ِفيِ  
ْع ُ  َرُو  َل ا ِِْن رِب  َماِل ِنلطِّيِب ِمْن َحاَجٍة  َغي ْ َر َأِنِِّ عَِ َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ُُق  ُل َعهللا   ا ال » َّللَِّ 

ِر َأْن حتُِدَّ َعهللَا  َميٍِِّ  فَ ْ َ  َثالِث لََياٍل  ِإالَّ َعهللا  َزْوٍد  ِِ َأْربَ َعة َأْشُهٍر ِْحلص الْمرَأٍة تُ ْؤِمُن ِنَّللَِّ َواْليَ ْ ِم ار
هللْا  ُ  َعهللا  « َوَعْش  راا  َِ ُِ َه  ا  قَالَ  ْ  زَُْ نَ  ُب  ُثَّ َد َه  ا ِح  نَي تُ   ُ اَِّ َأ   زَُْ نَ  َب بْن  ِ  َجْح  ش َرِي  َي اَّللَّ َعن ْ

ْعُ  َرُو لَ  َر َأِنِِّ عَِ ََّْ  ِمْن   ُثَّ قَاَلْ   َأَما َواَّللَِّ َماِل ِنلطِّيِب ِمْن حاَجٍة  َغي ْ اَّللَّ  َفَدَعْ  ِبِطيٍب َفَم
ِِن ْ  رَب  ِِ  ِر َأْن حتُِ  دَّ َعهللا    »  َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َُ ُق   ُل َعهللا    ا ال ْحَِ  لص الْم  َرَأٍة تُ   ْؤِمُن ِنَّللَِّ َواليَ   ْ م ار

 متفٌق عهللاي .«. َميٍِِّ  فَ ْ َ  َثاَلٍث ِإالَّ َعهللا  زوٍد َأْربَ َعَة َأْشُهٍر َوَعْشراا 
ئةز ضومة  :طوى رازى بيت ذ هةردوويانو ذ زةينةبا كضا ئةبى سةلةمة، سودَى 

دةمَى بةابَى وَى ئةةبو سةوفيانَى     () انيا ثَيغةمبةرىكاب ()دةس ئوم حةبيبة 
ئةمرَى سودَى كرى، داسوازا طوالظةةكَى كةر زةراتييةا سةةلوقَى      ()كورَى حةربى 

دهَيتةة ب كارئينةان رةنطةَى زةر ددةى(    طيايةكةة بةو بةَيهس سوشةيَى      :تَيدا بوو )سةلوق
ب  :، ثاشةى طةوى  كرذ وَى ل بس هةردوو طةهَيت سو هندةك ، ثاشى جاريةكَى ل سو كر
ََ مةةس طةةول ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى بةةوو  ل سةةودَى مةةس دل  ل سةةةر  ()سةةةر نينةةة، بةةة
دورست نينة بو ذنةكَى باوةريَى ب سودَى و رؤذا قيامةتَى بينيت، ئةو  :مينبةرَى دطوى

نةبيت ضار هةية  ذان زَيدةتر راكةى، ل سةر هةظذييَن وَىتازيَى ل سةر مريةكى سَى رؤ
 ()ثاشى ئةةز ضةومة دةس زةينةةبا كضةا جةح ةى       :زةينةبَى طوى و دةه رؤذان.

بزانس ب سودَى مس  :دةمَى برايَى وَى مرى داسوازا طوالظةكَى كر و ل سو كر ثاشى طوى
ََ مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوو  ل سةةر مينبةةرَى    ()دل ل سةر طوالظَى نينة بة

رؤذا قيامةتَى بينيت، ئةو تازيَى ل دورست نينة بو ذنةكَى باوةريَى ب سودَى و  :دطوى
نةبيت ضار هةية و دةه  ذينَى وَىسةر مريةكى سَى رؤذان زَيدةتر راكةى، ل سةر هةظ

 رؤذان. 
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 والبيع على بيع أخيه  باب حتريم بيع احلاضر للبادي وتلقي الركبان -355
  واخلطبة على خطبته إال أن يأذن أو يردَّ

 باذيَرى بؤ طوندى و ضؤنة بةراهيكا فرؤشكاران و كرِينابابةتىَ حةرامييا فرؤتنا 
 ل سةر كرِينا براى و خواستنا ذنىَ ل سةر خواستنا وى ذ بلى كو ئةو دةستويريىَ 

 بدةت يان نةهيَتة قةبويلكرن
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َأْن  -1775 َُِبي  َن َع  ْن أَنَ  ٍه َرِي  َي اَّللَّ َعْن  ُ  قَ  اَل  نَ َه    َرُو   ُل اَّللَِّ 

اُه ََبِي  َوُأمِِّ . متفق عهللاي . َِ   َحاِيٌر لَِباٍد َوِإْن َكاَن َأ
نةةةهيا كةةرى سةةةلكَى  ()ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  :طةةوى ()و ذ ئةنةسةةى 

سةو  ، [نةةهَيليت ئةةو ب سةو بفرؤشةيت    ]بفروشةيت سةلكَى دةشتَى )طونةدا(  بو باذَيرى 
و بَيذتَى نةفرؤشة  ئةوة نةضيتة بةراهيكا وى مةرةمبرايَى وى يَى دايبابى بيت. ) ئةطةر
ئةةو متةا ئةةو     بهايةكَى باش فرؤشم و ب مةرجةكى دةس مس ئةز دَى بو تة بل بهَيلة 

  بو نةبيت ضونينة(. ثَيتظياتى ئةطةرثَى و  ثَيتظياتى ىبيت يَى كو سةلك
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  و  -1776 ال تَ تَ هللَاقص ُ ا الَ هللَان » َو هللاَّي  َوَعِن اْبِن عَمَر قال  قاَل َرو ل اَّللَّ 

ََْو اِ     متفٌق عهللاي .« َحَّتَّ ُُ ْهَبَخ ِ َا إَل ا
ثَيغةمبةةرَى سةودَى    :طةوى  رازى بيةت سةودَى ذ هةةردوويان    ،و ذ ئينب عومةرى

() َيتة د سويكَيدا.هنةضنة بةراهيكا متايَى فرؤتنَى بةرى ب :طوى 
ُهما قَاَل  َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِيي اَّللَّ  -1777 َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  » َعن ْ قَاَل َرُو ُل اَّللَِّ 

« ال َُِبْن َحاِيٌر لِباٍد   »  ق ل     فَ َقاَل َلُ  طَاووُس  ما«ال تَ تَ هللَاقَُّ ا الرصْكَباَن  َوال ُِبْن َحاِير لَِباٍد » 
ََاراا. متفٌق عهللاي .   قال  ال ُُِّ ُن َلُ  َعْ

ثَيغةمبةةرَى سةودَى    :طةوى  رازى بيةت و ذ ئينب عةبباسى، سودَى ذ هةةردوويان  
() نةضنة بةراهيكا سوياران )بةرى بطةهنة بازارى دا هَيذ زوى ذَى بكِرن( و  :طوى

َى و بَيذتَى ئةوة نةضيتة بةراهيك مةرةمسةلكَى دةشتَى نةفرؤشيت ) وسةلكَى باذَيرى ب
ئةو  بهايةكَى باش فرؤشم و ب مةرجةكى بو تة ب دةس مس ئةز دَىل نةفرؤشة بهَيلة 

بو نةبيت ضونينة( تاووسى  ثَيتظياتى ئةطةرثَى و  ثَيتظياتى ىمتا ئةو بيت يَى كو سةلك
 .بو نةبيتة دةالل :طوى ؟ض ئانكوسةلكَى باذَيرى بو سةلكَى دةشتَى نةفرؤشيت  :طوتَي

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َأْن َوَع  ْن َأيب ُهَرُْ   َرَة َرِي  َي اَّللَّ َعْن  ُ   -1778 قَ  اَل  نَ َه    َرُو   ُل اَّللَِّ 
ي  ِ   وال  ِِ ْطبَ  ِة َأ ِِ ي  ِ   وال خط  ْب َعهللا     َُِبي َن َحاِي  ٌر لِبَ  اٍد َوال تَ َناَجُش   ا وال ُب  ن الرَُّج  ُل َعهللا    بَ ْي  ن أَِ

ئَِها. َِ ِتَها لَِتَِّْفأ َما ا ِإ ِْ أِل اِرأُة طالَ  أ َْ    ت
نةهيا كرى سةلكَى  ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :طوى ()و ذ ئةبى هورةيرة 

ئةوة نةضيتة بةريكَى و بَيذتَى نةفرؤشة  مةرةمباذَيرى بو سةلكَى دةشتَى بفرؤشيت )
دةس مس ئةز دَى بو تة ب بهايةكَى باش فرؤشم و ب مةرجةكَى ئةةو متةا ئةةو    ل بهَيلة 

بةو نةةبيت ضةونينة( و ل سةةر      ثَيتظيةاتى  ئةطةةر ثةَى و   ثَيتظيةاتى  ىبيت يَى كو سةةلك 
ََ سو ئَيكدوو زَيدة نةكس ب و ب  مرؤظ كِريس  ئنيةتا تَيئَيخستنَى و سوسارةتكرنا هةظا
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و فرؤتنَى ل سةر كِريس و فرؤتنا برايَى سو نةكةى، و ب  ل سةر سوازطينيا برايَى سو 
ئامانَى سودا. نةسوازيت، و ب  ذن داسوازا بةردانا سوي كا سو نةكةى دا بقولثينيتة د 

 دا ئةو شوينا وَى شوى ثَى بكةى(. ئانكو)

تَ   اَع اَُِه   اِجُر   َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي َع   ِن التَّهللاقِِّ   ي وأن َُ ب ْ وا ِرَواَُ   ٍة قَ   اَل  نَ َه     َرُو    ُل اَّللَّ 
َْ َتام الرَُّج ُل َعهللا   و  ْ  ِتَه ا  َوأْن َُ ِْ ِم أِي ِ   ونَ َه   َع ِن ال نََّجِش ََْعرايبِّ  وأْن تْشرَتَِط اِ ْرَأُة طَ الَ  ُأ

ِة. متفٌق عهللاي .   والتَّْصُر
ذ ضونا بةةراهيكا   :نةهيا كرى ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :، طوىظةطَيرةكَيداو د 

وضةرة عةرةبى )ب بةرامبةر فرؤشكاران )بةرى بطةهنة بازارى( و سةلكَى باذَيرى بو ك
مةرج، و مرؤظ بهةاى ل سةةر بهةايَى    بكةتة سو ( بكِريت، و ذن بةردانا سوي كا ت تةكي

نيةتا تَيئَيخسنت و ذ ل سةر ئَيكدوو زَيدةكرنَى ب ئ :برايَى سو زَيدةكةى، و نةهيا كرى
ََ سةو، و هَي نةا شةريى د طوهانانةدا دا مةةزن دياركةةن و بكةر ثةَى           سوسارةتكرنا هةةظا

 .خباثيت
ُهَما  أنَّ َرُو لَ  -1779 َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قَاَل   َوعِن اْبِن ُعَمِر ريي اَّللَّ َعن ْ ال » اَّللَِّ 

ي  ِ  إالَّ أْن أيََْذَن لَ  ُ   ِِ ْطب  ة أ ِِ متف  ٌق عهللاي     وه  ذا « ُبِ  ْن بَ ْعُب  ُِّْي َعهللا    بَ ْي  ِن بْع  ٍض  وال َخْطُ  ْب عهللا    
 َلْفُظ مَهللاي.

ثَيغةمبةةرَى سةةودَى   :طةةوى رازى بيةت و ذ ئةينب عومةةرى سةةودَى ذ هةةردوويان    
()  ل سةوازطينيَي  كِريس و فرؤتنَى ل سةر كِريس وفرؤتنا ئَيكةدوو نةكةةن، و    :طوى

ى مةةرةم ثةَي   هةلبةة ] ذ بلى ئةو دةستويريَى بو بدةى كةسةر سوازطينيا برايَى سو نة
 .[ئةطةر ثَيكهاتس ل سةر سوازتيَن دورستبوية هنطى نة دورستة

َّ  هللاِّ   -1780 عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي قَ  اَل  َوَع  ْن ُعْقب  َة ب  ِن َع  اِمٍر ري  ي اَّللَّ َعْن  ُ  أنَّ َرُو   َل اَّللَِّ 
ي   ح َّتَّ » ِِ ْطبَ ِة أ ِِ ي ِ  َواَل َخِْط ْب عهللاَ    ِِ تَ اَع َعهللاَ   بَ ْي ِن أ اُِْؤِمُن أِؤ اُِؤِمن  َفاَل ِْح لص ِلُم ؤِمٍن أْن ُب ْ

 رواُه مَهللاي.« ََُذر 
 :طةةوى ()ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى   :طةةوى ()و ذ عةةوقبَى كةةورَى عةةامرى  

ئةةو كِريةارَى ل سةةر     َى موسلمانيية، بو ضةو موسةلمانةكى دورسةت نينةة    موسلمان براي
 بكةةى ل سةر سوازطينيةا برايةَى سةو    ةى و نةدورستة سوازطينيَي كِريارا برايَى سو بك
ثَيكهةاتس ل سةةر سةوازتيَن دورسةتبوية     هةلبةى مةرةم ثَي ئةطةةر  ] هةتا ئةو نةهَيليت
 .[هنطى نة دورستة
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  اليت أذن الشرع فيها يف غري وجوهه باب النهي عن إضاعة املال -356
 وان جهانداذ مةزاختنا ماىل نة د  ثاشظةليَدانيَبابةتىَ 

 ئةويَت خودىَ دةستويرى ثىَ داى
 

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  َعْن أيب ُهرُْرَة ريي اَّللَّ َعْنُ  قَاَل   -1781 إنَّ » قَ ال َرُو  ُل اَّللَِّ 
َُري  َلُِّْي ثالاا  َوََُِّْره َلُِّْي َثالاا  فَ رَييي َلُِّْي أْن تَ ْعُبدوه  َوال ُتشرُك ا ِبِ  َش ْي اا  َوأْن  اَّللَّ تَ َعاَل 

يعاا َوال تَ َفرَُّق ا  وَُِّْرُه َلُِّيْ  َْبِل اَّللَِّ عَِ َصؤاِل  وإَياَعَة اَِاِل تَ ْعَتِصم ا ٍِ رواه «   ِقيَل َوقَاَل  وََكثْ َرَة ال
  مَهللاي  وتقدَّم شرح 

ب راسةتى   :طةوى  ()ثَيغةمبةةرَى سةودَى    :طوى ()و ذ ئةبى هورةيرة 
 :هةوة ب سَى ت تان دكةى و نةةهيا هةةوة ذ سةَى ت ةتان دكةةى      فةرماناسودايَى مةزن 

هويس وى بثةرَيسس، و ضو شريكان بو ضَى نةكةن، و هويس هةمى  :هةوة دكةى فةرمانا
و  ،ذ طوتطوتكان :سو ب قورئان و دينَى ويظة بطرن و ذَيكظة نةبس، و نةهيا هةوة دكةى

 دورستدا.نة و مةزاستنا ماَ د جهَى  ،ثسياركرنا زَيدة
هللَايَّ اُِِغريَُة ب ُن ُش عبَة ا كت اب إَل َوَعْن َورَّاٍد َكاِتِب اُِِغريَِة بن ُشْعَبة قاَل  أْمهللَا  عَ  -1782

َّ الٍة َمُِّْت بَ ٍة   َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َك اَن َُ ُق  ل ا دبُ ِر ُك لِّ  ََة ريي اَّللَّ عْن   أنَّ النُِّّ  اَل » ُمَعاُو
َش يٍء قَ ِدٌُر  الهللاَُّه يَّ اَل م اِنَن ِلَم ا  إَلَ  إالَّ اَّللَّ َوحَدُه اَل َشرَُِك َلُ   َلُ  اِهللُْاُك َول  اْْلَْمد َوُهَ  َعهللَا  ُك لِِّ 

َفُن َذا اْلَدِِّ ِمْن َك اْْلَ دص  َه   َع ْن » وََكتَ َب إلَْي ِ  أنَّ ُ  « أْعطَْيَ   َواَل ُمْعِطَي ِلَما َمنَ ْعَ   َواَل ُن ْ َك اَن َُ ن ْ
َه   َع ْن ُعُق   ِ  َص َؤاِل  وََك اَن َُ ن ْ اَمهَّ اِو  ووْأِد اْلبَ نَ اِو  َوَمْن ٍن  ِقيل وقَاَل  وإَياَعِة اَِاِل  وََكثْ رِة ال

  متفٌق َعهللَاْيِ   ووبق شرح .« وَهاِو 
موغريَى كورَى شوعبةى  :نظيسةرَى موغريةيَى كورَى شوعبةى، طوىو ذ وةررادى 

هةةر   ب ةتى  () كةو ثَيغةمبةةرى   ()مس نظيسى بو موعاويةةى  و بو مس طوى 
ضو سودَى و ثةرستى يَيت راست و دورست نيةنس سةودَى ب تنةَى     :نظَيذةكا فةرز دطوى

هةمى مولك و سةروةرى و ثةسس و حةمد بو وينة و ئةو ل سةر هةمى ت تان و نةبيت 
و كةس نينة بدةى  )ظةطريت( يا سودَى كةس نينة يا تة دا نةهَيليت ،يَى سودان شيانة

زةنطينى  ئانكووى نادةى ) َىيادةس تة مفل و زةنطينييا زةنطينى  ،يا تة ظةطرى و نةدا
 رزطار ناكةى، كريارَيت وى يَيت ضاك و راست نةبس(.ئةوى  ،و دةسهةالتا وى

ذ  :( نةةهيَى دكةةى  () ثةَى ثَيغةمبةةرَى سودَييةة    مةةرةم و بو نظيسةى ئةةو )   
دورسةتدا و ثسةياركرنا زَيةدة و نةةهى دكةر ذ      نةة  طوتطوتكان و مةةزاستنا مةاَ د جهةَى    

و  ،ت َى واجب نايناو نةهَي نا ب جهئ ،و بنئاسكرنا كضان هَيذ يَيت ساخ دهلَي نا دايكان
  .سواستنا ت تَى نةيَى مرؤظى
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  سواء كان جادّاً أو مازحاً باب النهي عن اإلِشارة إىل مسلم بسالح -357
 والنهي عن تعاطي السيف مسلوال

ذ بةرىَ ضةكى بدةتة موسلمانةكىَ ض يىَ رذد بيت ض ب  ثاشظةليَدانيَبابةتىَ  
 ذ هةلطرتنا شريىَ رويس ثاشظةليَدانيَترِانةظة بيت و 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي قَ  ال   -1783 اَل »َع  ن أيب ُهَرُْ   َرة ري  ي اَّللَّ َعْن    َع  ْن َرُو   ِل اَّللَّ 
َِّ  اَلِح  فَإنَّ  ُ  الَ  ي  ِ  ِنل ِِ يَ َق  َن ا ُحْف  َرٍة م  ن َُ  ْدِري َلَع  لَّ الشَّ  ْيطَاَن َُ ْن  زُِع ا َُ  ِدِه  ف َ  ُِش  ْر أَح  دُُكْي إََل أ

  متفٌق عهللايِ .« النَّارِ 
كةس ذ هةوة  :طوى ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :طوى ()و ذ ئةبى هورةيرة 

بةرَى ضةكى نةدةتة برايَى سو، ئةو نوزانيت دبيت شةيتان ذ دةستى بينتة دةرَي، ثاشى 
 بكةظيتة د كورةكا ئاطريدا.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي    َْ  هللِاٍي قَ  اَل  قَ  اَل أبُ    اْلَقاِو  ِي  َم  ْن أش  اَر إََل أِي  ِ  » وا ِرَواُ  ٍة ِلُم
َِدَُدٍة  فَإنَّ اِالِئِّةَ  اُه َبِيِ  وُأمِِّ   ٍِ َِ  «.تَ هللْاعُنُ  حَّتَّ َُ ْنزَِع  وإْن َكان أ

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي   َْ   ِر ال   زَّاي  ونْلغَ   نْيِ « َُ ْن   زِع » قَ ْ لُ   ُ   ُي   ِبَخ نْلَع   نْيِ اُِْهَمهللاَ   ِة َم   َن َك
ُل  اُِْعَجَمِة من فتِحها ومعنااا ُمتَ َقاِرٌب  َمَعْناُه ِنِْهَمهللَاِة َُ ْرِمي  ّْ ُد  َوَأ َِ ونُِعجَمِة أُْباا َُ ْرِمي َوُُ ْف

ََاُد.   الن َّْزِع  الطَّعُن َواْلَف
هةركةسةةَى بةةةرَى   :طةةوى ()ئةةةبو قةةامسى   :طةةوى :موسةةلميدا ظةةةطَيرةكاو د 
ََ دكةن هةتا ددانيت ئاسنةكى ئةةو   ئةطةةر سةو   ،بدةتة برايَى سو، ملياكةى لةعنةتان 

 .برايَى وى يَى دايبابى بيت
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي أْن » َوَع  ْن ج  ابٍر ري  ي اَّللَّ عْن  ُ  قَ  اَل   -1784 نَ َه    رُو   ُل اَّللَّ 

هللُا الا  َْ ََّْيُ  َم ٌََن. «.ُُ تَ َعاَط  ال   رواُه أب  داود  والرتمذي وقال  حدٌُ  ح
نةةهيا كةرى شةري رويةس      ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :طوى ()و ذ جابرى 

 َيتة هةلطرتس.هب
 

 ي املكتوبةعذر حتى يصلّلإال  باب كراهة اخلروج من املسجد بعد اإلذان -358
بابةتىَ نةباشييا دةركةفتنىَ ذ مزطةفتىَ ثشتى بانطى بؤ عوزرةكىَ نةبيت هةتا 

 نظيَذا فةرز نةكةت
ِجِد   -1785 َْ فََأذََّن َعْن أيب الشَّْعثاِء قال  ُكنَّا قُ ُع داا من أيب ُهرُْرَة ريي اَّللَّ عنُ  ا اِ

َْ ِجِد  فَق اَل أبُ    َِ رَد ِم َن اِ ْ رَة بَص رُه ح َّتَّ  ِجِد ََيِْشي  فَأْتبعُ  أبُ  ُهُر َْ اَِؤذُِّن  فَ َقام رَُجٌل ِمَن اِ
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي. رواه مَهللاي. ْ َرَة  أمَّا َهَذا فَ َقْد عَص  أَن اْلَقاِوِي    ُهُر

( )ئةم ل مزطةفتَى ل دةس ئةبى هةورةيرةرى   :طوى و ذ ئةبى شةعسائى
مةك ل مزطةفتَى رابةوو ضةو، ئةةبو    البانط دا، زة يَيت روين تى بوويس، بانطهةلدَيرةكى
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دويظةرا زظِرانةد هةةتا ذ مزطةةفتَى دةركةةفتى، ئةةبو هةورةيرة        ل هورةيرةى ضاظَى سةو  
() هنديكة ئةظةية، وى نةطوهدارييا بابَى قامسى كر  :طوى(). 

 
  باب كراهة ردَّ الرحيان لغري عذر -359

 ئةطةربابةتىَ نةباشييا زظرِاندنا روحانىَ بىَ 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -1786 ْ َرَة ريي اَّللَّ َعْنُ   قَال  قَاَل َرُو ُل اَّللَّ  َمْن » َعْن أيب ُهُر
فيُ  اَِْحم َِ َِ َعهللَاْيِ  رْْحَاٌن  َفال َُ ُردَُّه  فَإنَُّ     رواُه مَهللاي.« ِل  طَيُِِّب الرُِِِّح ُعِر

هةركةسةَى   :طةوى  ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :طوى ()و ذ ئةبى هورةيرة 
 روحان ثَى هاتةدان ب  نةزظِرينيت، ب راستى ئةو يا هةلطرتس سفكة و بَيهس سوشة.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  -1787 َك اَن ال َُ  ُردص  وَو هللاَّي  َوَعْن أَنِه بِن َماِلٍك ريي اَّللَّ َعْنُ  أنَّ النَُّّ 
 الطِّيَب. رواُه الُبخاري.

بةةَيهس سوشةةى  () ثَيغةمبةةةرى :طةةوى ()و ذ ئةنةسةةَى كةةورَى مةةالكى  
 نةدزظِراند.

 
 وحنوه  من إعجاب باب كراهة املدح يف الوجه ملن خيف عليه مفسدةٌ -360

 وجوازه ملن أُمِنَ ذلك يف حقه
بةر دا يىَ ترس هةبيت خرابيةك دىَ هةبيت ذ وي بابةتىَ نةباشييا مةدحةكرنا د رويَ 

 و دورستة د راستا ويدا يىَ مرؤظ ذىَ ئيَمن خؤشاهييَ و وةكى وى،

َّ    هللاِّ  عُ َعهللَاْي     ِ  -1788 ُ َعْن    ُ  قَ    اَل  عَِ    َن النَّ    ُّص   َع    ْن أيب ُم و      اَْش    عِريِّ ري    ي اَّللَّ
متف ٌق « أْههللَاِّْ ُتْي  أْو َقطْع ُتْي َظه َر الرَُّج ِل » اِْدَحِة  فَ َق اَل  وَوهللاَّي رَُجالا ُُ ْثِن َعهللَا  رَُجٍل َوُُْطرُِِ  ا 

  اُِباَلَغُة ا اَِْدِح.«  َواإلْطَراُء »  عهللايِ .
مةةكى  الطول زة () ثَيغةمبةرى :طوى ()و ذ ئةبى موسايَى ئةشعةرى 

هةةةوة زةالم  :بةةوو مةةةدحَيت زةالمةةةكَى دكةةرن و زَيةةدة مةةةدحَيت وى دكةةرن ئينةةا طةةوى 
 مى شكاند.الهي ك بر يان هةوة ث تا زةد

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -1789 َوَع  ْن أيب َبِّْ  َرة ري  ي اَّللَّ عْن  ُ  أنَّ رُج  الا ذَكِ  َر ِعْن  َد الن  ُّ 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   رْياا  فَ َقاَل النُّ  َِ ُُق لُ ُ  « َّ اِحبَك  وْْحَ َك َقَطْع   ُعنُ قَ » فَأَثْ َ  َعهللَاْيِ  رَُجٌل 

َِ  ُب َك  َذا وَك  َذا إْن َك  اَن َُ   َرى أنَّ  ُ  َك  َذِلَك  » ِم  َراراا  إْن َك  اَن أَح  دُُكْي َماِدح  اا ال َُمَالَ  َة  فَ هللْايَ ُق  ْل  َأْح
يُبُ  اَّللَّ  واَل ُُ زَكَّ  عهللَا  اَّللَِّ أَحٌد  َِ   متفق عهللاي .« َوَح

 () ثَيغةمبةرى مةكى ل دةسالبةحسَى زة :طوى ()و ذ ئةبى بةكرةى 
وةى بةو تةة، تةة     :طوى ()باش مةدحَيت وى كرن، ثَيغةمبةرى  مةكىالهاتةكرن، زة

ََ سو بِرى ) ( تة نَيزيكى هي كَى كةر هنةدى تةة مةةدحَيت وى كةرن      ئانكوستويَى هةظا
ئَيك ذ هةوة هةر دَى مةدحان كةى ضو ضارة  ئةطةر :ثاشى طوى دوبارةكر،ضةند جاران 
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ئةو وةسا ببينيت، و  ئةطةرئةز هزر دكةم يَى هوساية و يَى هوساية  :نينة، ب  بَيذيت
بةةر وى   لحسَيبا وى يا ل سةر سودَى و مةدحَيت كةسَى بو سةودَى ناهَينةةكرن )ضةو    

 .بةرزة نابيت و ئةو ضَيرت دزانيت كا بةندةيَى وى يَى ضاواية(
ِِْق َداِد ري ي ا -1790 َّللَّ َعْن ُ  أنَّ رَُج الا جَع ل ََيْ َدُح ُعْثَم اَن َوَعْن َاَّاِم بِن اْْلَ اِرِث  ع ِن ا

ِِْقداُد  َفَجثَا َعهللَا  رُْكبَ تَ ْيِ   َفَجَعَل َْحُْث  ا َوْجِهِ  اْلَْْصَباَء  فَ َقاَل َلُ  ُعثْ  َماُن  ريي اَّللَّ عن   فَ َعِمَد ا
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  إَذا رَأَُْ   ُتُي اَِ  دَّاِحنَي  فَ  اْحُث ا ا » قَ  اَل  َم  ا َش  ْأُنَك   فَ َق  اَل  إنَّ َرُو   َل اَّللَِّ 

اَب   َرَواُه مَهللاي.« َوُج ِهِهُي الرتص
مةكى دةستهاظَيتَى الزة :طوى ()و ذ هةممامَى كورَى حارسى، ذ ميقدادى 

ميقدادى قةستا ئاسَى كر و كةفتة سةر ضوكَيت سو  ()مةدحَيت عومسانى كرن 
ب راستى  :طوى ؟تة سَيرة :و حةسحاسوك هاظَيتنة سةر و ضاظَيت وى، عومسانى طوتَي

هةوة زَيدة مةدحةكةر دينت، ئاسَى باظَيذنة  ئةطةر :طوتى يا ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
 .سةر و ضاظَيت وان

َِّحيَحٌة. فَ َهِذِه اََحاِدُُ  ا الن َّْهِي  َوجَ    اَء ا اإلَنَحِة أَحاِدُُ  كِثريٌَة 
دورسةتيا مةدحةكرنَيةدا   راسةتا  نَيدا يَيت دورسنت و د ثاشظةلَيدائةظ حةديسة د 
 ك يَيت هاتني.ةحةديسَيت دورست طةل

ََ الُعهللَاَم اُء  َوطُر ُق اْلَْم ِن بَ  نْيَ اََحاِدُ ِ  أْن ُُ َق اَل  إْن َك اَن اَِْم ُدوُح            ِعْن َدُه  قَالا
َْي  ُ  ال َُ ْفتَ  َتُ  َوال َُ ْغتَ   رص بِ  َذِلَك  َوال تَ هللاْ  َع  ُب بِ  ِ  َكَم  اُل إَيَ  اٍن َوَُِق  نٍي  َوراَيَي  ُة نَ ْف  ٍه  َوَمْعرِفَ  ة اَتمَّ  ٌة ٍِ

يَ  َعهللَاْيِ  َشيٍء مْن َهِذِه اَُم ِر ُكرَِه َمْدُحُ   ِِ ََراٍم َوال َمُِّْروٍه  وإْن  ُ   فَ هللَاْيَه ٍِ َُ ْجِهِ  َكَراَهةا ا وَ  نَ ْف
َّ هللاِّ   َشِدَُدةا  وَعهللَا  َهَذا الت َّْفِصيِل تُنزَُّل اَحادُُ  اُِخَتهللاَفة ا َذلِ َك. َوِِمَّ ا َج اَء ا اإلَنَح ِة قَ ْ لُ ُ  

ه َعْنُ    َا ُهْي » عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َيب َبٍِّْر ريي اللَّ َن ِمْن أْي  ِمَن الَِّذَُن ُُْدَع ْ « أْرُج  أْن َتُِّ َن ِمن ْ
ِر   َِ َا  وا اْلَدُِ  ار ِِ ُِ يِن أْب اِب اْْلَنَِّة ِلُد ُهْي » عَِ َْ َ  ِم ن ْ َْ ِبهللُا َن « َل ُُ َْ َ  ِم َن الَّ ِذَُن  أْي  َل

َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ِلُعَمَر ريي اَّللَّ َعْنُ    َيالَء. َوقَاَل  ُِ إالَّ َما رَآَك الشَّْيطَاُن َواِلِّاا َفجِّا » ُأُزَرُهْي 
َر َفجِّك    َواََحاِدُُ  ا اإلَنَحِة َكِثريٌَة  َوقَ ْد ذََك ْرُو ُعْهللاَ ةا ِم ْن أْطَراِفَه ا ا كت اب  «وهللاَك َفجِّا َغي ْ

  «.اَذَْكار » 
ئةوَيت مةةدحَيت وى   :و رَيكا كومكرنَى د ناظبةرا حةديساندا ئةظية :زانا دبَيذن

و شيان و دةستةسةرييا نةفسَى و  )تةمام( باوةرى و يةقينا تةكويز ئةطةرة كرن دهَين
زانينةكا كامل ل دةس هةبيت ب رةنطةكَى وةسا سةردا نةضيت و نةهَيتة ساثاندن، نةيا 
حةرامة و نةيا نةباشة، و هكة ذَى ترسةيا ذ ئَيةك ذ ظةان ت ةتان نةباشةة مةةدحَيت وى       

دا دهَينةةة ظةةَى درَيةةذيَى حةديسةةَيت ذَيةةك جةةو   ذبةةةرَينةةة كةةرن نةباشةةيةكا زَيةةدة، و   هب
يةا طوتيةة ئةةبو     ()سةر دورستيَى هةاتني، طوتنةا وى   ل شرؤظةكرن. و ذ حةديسَيت 

ذ وان بةةى يَيةةت د هةةةمى   ئةةانكوئةةةز هيظةةى دكةةةم تةةو ذ وان بةةى.    :()بةةةكرى 
طوتةة   ()دةرطةهَيت بةحةشتَيرا دهَينة طازيكرن دا تَيرا بضةيية د بةحةشةتَيظة، و   

ئةو رَيكةكا دى نةرَيكا  ئةطةرَيكةكَى بطرى شةيتان تة نابينيت تو ر ()عومةرى 
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مس هنةدةك ذ وان د كتَيبةا   تة نةطريت. و حةديس ل سةر دورستيا مةدحَى طةلةكس و 
 دا يَيت ئينايس.ئةزكارا

 
  فراراً منه وكراهة القدوم عليه باب كراهة اخلروج من بلد وقع فيها الوباء -361

 تةكىَ تاعون كةفتية تيَدا الوةذ و رةظيينَ بابةتىَ نةباشييا دةركةفتنىَ 
 تىالو نةباشييا هاتنا وى وة

)النَ     اء  م     ن چ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېچ ق     ال ع تع     اَل  
، سو هويس د كةهلَيت ئاسَيظة ذى بةس، هةةر   [ل وَيرَى بس  ]هويس ل كيظة بس  .(78ارُة

و . (195)البقرة  من ارُةچ  ۀ ۀ  ہ  ہ      ہچ وقال تعاَل   .مرن دَى طةهيتة هةوة
 .[سو د هي ك نةبةن  ]د مالوَيرانيَيدا  سو ب دةستَيت سو نةهاظَيذنة

َِ َرَد  -1791 اِب ري ي اَّللَّ َعْن ُ   َا ُهَم ا أنَّ ُعَم ر بْ ِن اْْلَ خَّ َوَعْن ابْ ِن َعبَّ اٍس ري ي اَّللَّ َعن ْ
ََ ْرَ  َلِقيَ ُ  ُأَم  راُء اَْجنَ اِد  ّْ َحابُُ   إََل الشَّ اِم َح َّتَّ إَذا َك  اَن ِب بَ ُروُه أنَّ  أبُ    ُعبَ ْي َدَة بْ ُن اْلَ  رَّاِح َوأ ِْ فَ  َأ

َوقَ   َن نلشَّ   اِم  قَ   اَل ابْ   ُن َعبَّ   اٍس  فَ َق   اَل ِل ُعَم   ُر  ادُْع ِل اُِه   اجرُِن اَوَّلِ   نَي فَ   َدَع ُِتي  الْ    َنَء قَ   ْد 
ربَُهي أنَّ اْلَ َنَء َقْد َوَقَن ِنلشَّ  ِْ تهللَاف ا  فَ َقاَل بَ عْ فَاْوَتَشارهي  َوَأ ِْ ََْمٍر  وال نَ َرى بُ اِم  فَا َرْجَ   َِ ُهْي  

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  َوال أْن تَ ْرِجَن َعْنُ . وَ  ّْ َحاُب رُو  ِل اَّللَّ  قَاَل بَ ْعُب ُهْي  َمَع َك بَِقيَّ ة النَّ اِس َوأ
نَ   َرى أْن تُ ْق  ِدَمُهي َعهللاَ    ه  ذا الْ  َ َنِء  فَ َق  اَل  اْرَتِفُع   ا َع  ِنِّ  ثُ   يَّ قَ  اَل  ادُْع ِل اََْنَص  اَر  فَ  دَع تُ ُهي  

هللَاُِّ ا َوبِ  ََ تالفهي  فَ َقال  اْرَتِفُع ا َعِِن  ُثَّ قَاَل  ادُْع ِل فَاْوَتَشارهْي  َف ِْ يَل اُِهاجرُِن  َواِتَ هللَاف ا َكا
ُهْي رَُج  الِن  َمْن َكاَن َها ُهَنا ِمْن َمْشَيَخِة قُ َرٍُْش ِمْن ُمَهاِجرِة اْلَفْتِح  َفَدَعْ تُ ُهْي  فَ هللَاْي َخَْتهللِاْ  عهللاي   ِم ن ْ

لنَّاِس َواَل تُ ْقِدَمُهي َعهللَا  َهَذا اْلَ َنِء  فَ َنادى ُعَمُر ريي اَّللَّ َعْنُ  ا النَّ اِس  فَ َقاُل ا  نَ َرى أْن تَ ْرِجَن نِ 
ُ َعْنُ   َأِف َراراا ِم  ِبُح ا َعهللَاْيِ   فَ َقال أبُ  ُعبَ ْيَدَة اْبُن اْلَرَّاِح ريي اَّللَّ ّْ ْن قَ َدِر إِنِِّ ُمْصِبٌح َعهللَا  َظْهِر  فََأ

َ ا اَي أَن ُعبْي َدَة  اَّللَّ   فَ َقاَل ُعَمُر ر  َِ الفَ ُ   نَ َع ْي نَِف رص  يي اَّللَّ َعْن ُ   لَ ْ  َغي ْ ُرَك قَا ِِ وَك اَن ُعَم ُر َُِّْ َرُه 
ْص  بةٌ  َِ   م  ْن قَ  َدِر اَّللَّ إَل قَ  َدِر اَّللَّ  أرأَُْ  َ  لَ  ْ  َك  اَن لَ  َك إبِ  ٌل  فَ َهَبطَ  ْ  َواِدايا ل  ُ  ُع  ْدَواَتِن  إْح  َداُاَا 

َرى َجْدبَةٌ  ِْ تَ َه ا ِبَق َدر اَّللَّ  واَ تَ َها بَق َدِر اَّللَّ  وإْن َرَعْي َ  اْلَْدبَ َة رَعي ْ   ألَْيَه إْن َرَعْيَ  اَْلْصَبَة رَعي ْ
ي قَاَل  فَجاَء َعْبُد الرَّْ َِن ْبُن َعْ ٍر ريي اَّللَّ َعْنُ   وََكاَن ُمتَ َغيِِّباا ا بَ ْعِض َحاَجتِ ِ   فَ َق ال  إنَّ ِعْن دِ 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َُ ُق  ُل  ِمْن َهَذا ِعهللْام ْعُ  َرُو َل اَّللَّ  ٍِ  ف اَل تَ ْق دُم ا » اا  عَِ ْع ُتْي بِ ِ  ِوْر إَذا عَِ
ٍِ َوأَنْ   ُتْي ِ َ  ا  فَ  ال ُْتُرُج   ا ِف  َراراا ِمْن  ُ   َفَحِم  َد اَّللَّ تَ َع  اَل ُعَم  ُر ري  ي اَّللَّ َعْن  ُ  « َعهللَاْي  ِ   وإَذا َوقَ  َن وَِْر

  واْلُعْدَوُة  جاِنُب اْل اِدي.   متفٌق عهللاي .َواْنَصَررَ 
عومةةةرَى كةةورَى   :طةةوى رازى بيةةتو ذ ئةةينب عةبباسةةى، سةةودَى ذ هةةةردوويان   

سةتتابى دةركةفت ضو شامَى هةتا طةه تية سةرغَى )جهَى قوناغا حةجيان( سةردارَيت 
تاعونةا  لةشكةرى ئةبو عوبةيدةيَى كورَى جةراحى و هةظالَيت وى طةه تيَن، و طةوتنَى  

بو مس طازى م ةستَيت ئَيكَى بكة،  :عومةرى طوتة مس :كةتية شامَي، ئينب عةباسى طوى
مس طازى وان كر، و م َيورةتا وان كر و طوتة وان تاعونا كةتية شامَي، ذَيك جودا ضون، 

ََ بزظةِرى، و هنةدةكان       تو بو كارةكى :هندةكان طوى يَى دةركةفتى و ئةةم نةابينني تةو 
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)يا  يَيت دطةل تة، و ئةم نابينني ()سةلكَى دى و هةظالَيت ثَيغةمبةرَى سودَى  :طوى
هلةون ذ دةس مةس    :تو بةرى وان بكةظى بةرَى وان بدةية ظَى تاعونَي، طوى دورستبيت(

بو مةس طةازى ئةنسةاران سةةلكَى مةةدينَى بكةة، مةس طةازى وان كةر، و           :رابس، ثاشى طوى
م ةستان طةرتس، و وةكةى جودابوونةا وان جةودا ضةون،       م َيورةتا وان كر، وان ذى رَيكا

بةو مةس كةا كةى ل ظَيرَييةة ذ رويسةثى يَيةت         :هلون ذ دةس مةس رابةس، ثاشةى طةوى     :طوى
قورةي ييان ذ وان يَيت ث تى فةحتا مةكةهَى موسلمان بوويس طازيكة، مس طازيكرن، دوو 

ةلكيظة بزظِرى و بةرَى ئةم دبينني تو خب :زةالم ذى ذ وان د طةلَيك جودا نةبوون، طوتس
ئةز سةثَيدَى يةَى ل سةةر     :طازى سةلكى كر ()وان نةدةية ظَى تاعونَي. عومةرى 

دَى ذ  :وةغةرَى هويس ذى سثَيدَى وةغةرَى بكةن، ئةبو عوبةيدةيَى كورَى جةراحى طوى
ئَيكةةَى دى وةطوتبةةا يةةا ئةةةبو   ئةطةةةر :طةةوى ()عومةةةرى  ؟قةةةدةرا سةةودَى رةظةةى

ََ دَى ذ قةدةرةكا سودَى بو هوى ب جوداهياعوبةيدة   )و عومةرى نةدظيا  َيتة كرن( بة
تة حَي رت هةةبس و بضةنة نهالةةكَى دوو     ئةطةرقةدةرةكا دى يا سودَى رةظني، بَيذة مس 

قةلةو تة رةسَى  ئةطةررةخ هةبس رةسةكَى قةلةو بيت و يَى دى يَى رويت بيت، ما نة 
تة رةسةَى رويةت ضةةراند تةة ب قةةدةرا       ئةطةرضةراند تة ب قةدةرا سودَى ضةراند و 

هةوجةيةكَى  ذبةرهاى و ئةو  ()عةبدولرةمحانَى كورَى عةوفى  ؟سودَى ضةراند
ب راستى مس زانينا ل سةر ظَى هةى، مس طول ثَيغةمبةرَى سودَى  :نة يَى ئامادةبوو طوى

ََ بوو  ل ئةردةكَى )تاعون( ياهةوة ط ئةطةر :دطوى ()بوو  هةى نةضنة وَيرَي، و  و
كةةظس ذَى ب رةظةس. عومةةرى    نةكةفتة ئةةردةكَى و هةويس ل وَيةرَى بةس، ذَى دةر     ئةطةر

() .حةمدا سودَى كر و ضو 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي قَ  اَل   -1792  ِعْع  ُتْي  إَذا» َوَع  ْن ُأَو  اَمَة بْ  ِن زَُْ  ٍد ري  ي اَّللَّ َعْن  ُ  ع  ِن النَّ  ُِّّ 

ٍِ  َوأَنْ ُتْي ِفيَها  َفاَل َُتُْرُج ا ُِهللُا َها  َوإَذا وَقَن وَِْر ٍِ  َفاَل َتْد َها  الطَّاُع َن وَِْر  متفٌق عهللايِ . « ِمن ْ
هةةوة طةول    ئةطةةر  :طوى () ذ ثَيغةمبةرى () و ذ ئوسامةيَى كورَى زةيدى

ئةردةكَى و هةويس ل وَيةرَى بةس، ذَى     كةفتة ئةطةر، نةضنة وَيرَي، و بوو ل ئةردةكي تاعونَى
 كةظس.نةدةر

 
 باب التغليظ يف حتريم السِّحْرِ -362

 بابةتىَ زيَدة حةرامييا سيَربةنديييَ

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   چ ق        ال ع تع         اَل  

فَيةرى   و كةةس  ]سلَيمان ب سو طاور نةبووبوو و  .(  ارُ ة102)البقرة  من ارُةچٺ  
ََ شةيتان طاور بووبوون، و سةلك فَيرى سَيربةند [يَى نةكربوو يسَيربةند  .يَى دكرنيبة

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي قَ اَل   -1793 اْجَتِنبُ  ا » َوَعْن أيب ُهَرُْ َرَة ريي اَّللَّ َعْن ُ  َع ِن الن ُِّّ 
ْبَن اُِ ِبَقاِو  ََّ َِّْحُر  َوقَ ْتُل الن َّْفِه اليت »   قَاَل   قَاُل ا  اَي رُو َل اَّللَِّ َوَما ُهنَّ « ال الشِّْرُك ِنَّللَِّ  ال

ح   رََّم اَّللَّ إالَّ ِنْْلَ   قِّ  َوَأْك   ُل ال   رَِِّن  َوأْك   ُل َم   اِل اليت   يي  والت َّ   َ ِلِّ َُ    ْ َم الزَّْح   ِ   وقَ   ذُر اُِْحص   َناو 
 متفٌق عهللاي .« اُِؤِمناِو اْلَغاِفالو 
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سةو ذ حةةفتَيت    :طةوى  () ثَيغةمبةةرى  :طةوى  ()و ذ ئةبى هةورةيرة  
طةوى: شةريكا ب سةودَى و     ؟يا ثَيغةمبةرَى سةودَى ئةةو ضةنة    :هي كبةر بثارَيزن، طوتس

ََ ئَيتيمةى و        سَيربةندى و كوشتنا مرؤظى ذ نةحةةقى و سوارنةا سةةلةفَى و سوارنةا مةا
و بَى غال ثاقذ و دلساخ  ذنَيت دةهمةنكرنا اربطونةهرةظني رؤذا شةِرى دطةل طاوران و 

 و غةرةز و ئاطةه ذ ضو نةيى و سودان ئيمان ب زنايَي.
 

  إذا خيف وقوعه بأيدي العدوّباب النهي عن املسافرة باملصحف إىل بالد الكفّار  -263
 تىَ طاوران الذ وةغةركرنىَ ب قورئانيَظة بؤ وة ثاشظةليَدانيَبابةتىَ 

 ترس هةبيت بكةظيتة د دةستيَت دذمنيدا ئةطةر
ُهَما قَاَل   -1794 َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي أْن » َعْن اْبِن ُعَمَر ريي اَّللَّ َعن ْ نَ َه  َرُو ُل اَّللَّ 

ِِ اْلَعُدوِِّ  افَ َر نلقرآن إََل أْر ََ   متفٌق عهللاي .« ُُ
ثَيغةمبةةرَى سةودَى    :طةوى  رازى بيةت و ذ ئينب عومةرى، سةودَى ذ هةةردوويان   

() َيتةكرن.هذمنى بونةهيا كرى وةغةر ب قورئانَيظة بو ئةردَى د 
 

 يف األكل والشرب باب حتريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة -364
  والطهارة وسائر وجوه االستعمال 

 بابةتىَ حةرامييا ب كارئينانا ئامانيَت زيَرى و زيظى د خوارن و ظةخوارن
 كارئينانيَب و ثاقذكرن و هةمى رةنطيَت  

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قَ اَل   -1795 الَّ ِذي » َعِن أمِّ َوهللَاَمَة ريي اَّللَّ عنها أنَّ َرُو َل اَّللَّ 
ر َجَهنََّي  َِ َا جُيَْرِجُر ا َبْطِنِ    متفٌق عهللاي .« َُْشَرُب ا آنَِيِة اْلِفبَِّة إَّنَّ

ئةوَى ب ئامانَى  :طوى ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :طوى ()و ذ ئوم سةلةمة 
 زيظى ظةدسوى ب راستى ئةو ئاطرَى جةهنةمَى دهاظَيذيتة د زكَى سودا.

 «.ِإنَّ الذي أيَُْكُل َأْو َُْشَرُب ا آنَِيِة الِفبَِّة والذََّهِب » وا رواُة َِهللاي  
 خبوى يان ظةسوى. زَيرى و زيظى يَى ب ئامانَى ب راستى :موسلميدا ظةطَيرةكاو د 

َِ َع  ِن  -1796  َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي نَ َه  ا وع  ْن ُحَذُْ َف  َة ري  ي اَّللَّ َعْن  ُ  ق  اَل  إنَّ الن  َُّّ 
ُباِد  َوالشص  ْرب ا آنِيَ  ِة ال  ذََّهِب َواْلِفبَّ  ِة  وق  ال   نْ َيا َوِه  َي َلُِّ  ْي ا » اْلَرُِ  ِر  وال  دِِّ ُه  نَّ ُِ  ْي ا ال  دص

رِة  ِِ   متفٌق عهللايِ .« ار
كرى ذ ئارموي ى مة يا نةهيا  () ثَيغةمبةرى :طوى ()يفةى و ذ حوزة

 :و ذ كراسَى بةر و بةتةن ذ ئارموي ى و ذ ظةسوارنَى ب ئامانَى زَيةرى و زيظةى و طةوى   
 و د ئاسرةتَيدا بو هةوةنة. )طاوران( ئةو د دنيايَيدا بو وانس

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َُ ُق   ُل   وا رواُ  ٍة ا الصَّ  ِحيَحنْيِ َع  ْن ُحَذُْ َف  َة ري  ي اَّللَّ َعْن  ُ   ْع  ُ  َرُو   َل اَّللَّ  عَِ
َحاِفَها»  ِّ َُباَد  وال َتْشَربُ ا ا آنَيِة الذََّهِب واْلِفبَِّة َوال َتَُْكهللُا ا ا  َُ ا اْلَرَُِر َوال الدِِّ  «.ال تَ هللْاِب
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مةس طةول    :طوى ()و د ريوايةتا بوسارى و موسلميدا ذ ئةبى حوزةيفةى 
جلكَى ئارموي ى و كراسَى بةر و بةتةن ئارمويش  :دطوى ()ثَيغةمبةرَى سودَى بوو 

 و د سَينيكَيت واندا نةسون. ،نةكةنة بةر سو، و ب ئامانَى زَيرى و زيظى نةظةسون

َن قال  كْنُ  َمن أَنِه بن مالك ريي اَّللَّ عْنُ  ِعْند نَ َفٍر ِم َن  -1797 وَعْن أنه بن ِورُي
ٍء ِم  ْن   َِ ل  ُ  فح َّلَ    َعهللا    إ ٍء ِم  ْن ِفبَّ  ٍة  فَ هللاَ  ْي أيُكهللْا  ُ   َفِقي  َل لَ  ُ  ح ِِّ َِ ااُ   ِس  َفِج  يَء بَف  اُل َدٍد َعهللا    إ

هللَاْنِ  وِجيَء ِبِ  فَأَكهللَاُ . رواه البيهقي نْوناٍد َحٍَن.  َِ « ُِ   اْلَْفَنة.«  اْلهللََاْن
ل  ()مالكى بووم  ئةز دطةل ئةنةسَى كورَى :طوى، ذ ئةنةسَى كورَى سريينىو 

ل سةةر   )سوارنةكة فةارس ثةَى ب نةاظ و دةنطةس(     ةجهندةك مرؤظَيت ئاطر ثةرَيس، فالوددةس 
بطوهورة، طوهارتة سةر ئامانةكَى ذ دارى و ئيناظة،  :طوتَي زيظى ئينان، نةسوار، ئَيكىئامانةكَى 

 سوار. ئينا
 

 عفراًباب حتريم لبس الرجل ثوباً مز -365
 م جلكىَ زةعفةرانكرى بكةتة بةر خؤالبابةتىَ حةرامييا زة

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي أْن َُ تَ َزْعَف   ر  -1798 َع   ْن أن   ٍه ري   ي اَّللَّ َعْن   ُ  ق   اَل  نَ َه     الن   ُّ 
  الرَُّجُل. متفٌق عهللاي .

م جلكةةةكَى النةةةهيا كةةرى زة  () ثَيغةمبةةةرى :طةةوى ()و ذ ئةنةسةةى 
 )طيايةكة جلك ثَى دهَينة بوياغكرن( بكةتة بةر سو.زةعفةرانكرى 

ُهَم  ا ق  الَ وع  ْن عب  ِد  -1799 َّ  هللاِّ  عُ   اَّللَّ ب  ِن َعْم  رو ب  ن الع  اا ري  ي اَّللَّ َعن ْ َعهللَاْي  ِ   رَأى الن  ُّ 
ن فَ َقال  وَوهللاَّي َعهللَايَّ  هللُاُهَما   قال  «   أمصَك أَمَرْتَك  ذا» ثَ ْ بَ نْيِ ُمَعْصَفُر َِ   «.أْحرقْ ُهمابْل » قهللاُ   أْغ

 :طوى رازى بيت ذ هةردوويانو ذ عةبدول يَى كورَى عةمرَى كورَى عاسى سودَى 
دوو كراسَيت بوياغكرى ب عةسةفةرَى )طيايةكةة جلكةان ثةَى بويةاغ       ()ثَيغةمبةرى 

 بةلكو :طوى ؟ب وم :مس طوى ؟تة ب ظَى كرية دايكا تة فةرمانا :دكةن( ل بةر مس دينت، طوى
 بسوذة.

َها » رواٍُة  فقال  وا   َْ   رواه مَهللاي.« إنَّ هذا مْن ثَياِب الُِّفَّار َفال تَ هللْاب
 ب راستى ئةظة ذ جلكَيت طاورانة نةكةية بةر سو. :ظةطَيرةكَيداو د 

 
 باب النهي عن صمت يومٍ إىل الليل -366

 هةتا شةظيَ ىَذ بىَ دةنطيىَ ب رؤذ ثاشظةليَدانيَبابةتىَ 

ال »َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َعْن عهللايِّ ريي اَّللَّ َعْنُ  قاَل  َحِفْظُ  َعْن َرُو ِل اَّللَِّ  -1800
َُّماَو َُ ْ ٍم إَل الهللاَّْيِل    رواه أب  داود نوناد حَن.« ُُ ْتَي بَ ْعَد اْحِتالٍم  َوال 

ئَيتيمةى   :ذبةةر كةر   ()مةس ذ ثَيغةمبةةرَى سةودَى     :طةوى  ()و ذ عةَ 
 .ث تى بالغبوونَى نينة، و بَيدةنطى نةدورستة هةتا شةظَي
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َُِك اْلاِههللِايَّة الصَِّماُو  فَ نُ ُه ا ا اإلْو الِم  قاَل اْلَطَّايب ا تفَرِي هذا اْلدُِ   َكاَن ِمْن ُن
  َعْن ذلَك  وُأِمُروا ِنلذِِّْكِر َواْلَِدُِ  نَْلرْيِ.

ذ عيبادةى و ثةرستنَيت بَى دةنطى  :دبَيذيتسةتابى د راظةكرنا ظَى حةديسَيدا 
 .وان ب زكرى و ئاسفتنا سَيرَى كر فةرماناهندَى كر، و  ، ئيس مَى نةهى ذجاهليةتَى بوو

ُُق ري ي اَّللَّ َعْن ُ  عهللا   » وَعْن ق يه ب ن أيب ح ازٍِم ق اَل   -1801  َِ َل أبُ   بِّ ٍر الصِّ دِِّ َد
  فق اُل ا  َحجَّ ْ  « َماَِ ا ال تَ  َتَِّهللاَُّي » ُب  فَ َرآَه ا ال تَ  َتَِّهللاَّي. فق اَل  اْمَرَأٍة ِمَن أْ ََه ُُ َقاُل َِ ا  زَُْ نَ 

    فَ َتَِّهللاََّم . رواه البخاري.«مْن َعَمِل اْلَاِههللِاية َتَِّهللاَِّمي َفِإنَّ هذا ال ْحَِلص  هذا» ُمْصِمَتةا  فقاَل َِا  
ضةو دةس   ()ئةبو بةكر ئةلسةديق  :طوى و ذ قةيسَى كورَى ئةبى حازمى

 ؟زةينةب ديت نائاسظيةت، طةوى: وَى سَيةرة نائاسظيةت     :ذنةكَى ذ ئةمحةسييان دطوتيَن
باسظة ب راستى ئةظة نةةيا دورسةتة، ئةظةة ذ     :حةجا كرى بَى دةنط، ئينا طوتَي :طوتس

 كارَيت نةزانينَيية. ئينا ئاسفت.
 

  واليهغري مَإىل باب حتريم انتساب اإلِنسان إىل غري أبيه وتولّيه  -367
 بابةتىَ حةرامييا هندىَ مرؤظ خؤ بطةهينيتة )بكةتة كورىَ ( نة بابىَ خؤ 

 خؤ ةرييَتتة نة ئازاكنيو خؤ بطةهي

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق اَل  َم ن  -1802 َعْن َوْعِد بن أيب وقَّاٍا ريي اَّللَّ َعْنُ  أنَّ النَُّّ 
ُر أبِيِ  فَاْلَنَُّة َعهللَايِ  َحراٌم ادََّع  إَل َغرْيِ أبِيِ  َوُهَ  َُ ْعهللَاُي   متفٌق عهللايِ .«. أنَُّ  َغي ْ

 :طةةوى () ثَيغةمبةةةرى :طةةوى ()و ذ سةةعدَى كةةورَى ئةةةبى وةققاسةةى  
هةركةسَى سو بكةتة كورَى نة بابَى سو و ئةو بزانيت ئةو نة بابَى ويية، بةحةشةت ل  

 سةر وى حةرامة.
ْ َرة ريي اَّللَّ عْنُ   -1803 َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قَاَل  وعن أيب ُهُر ال تَ ْرَغُب ا » َعن النَُِّّّ 

  متفٌق عهللاي .« َعْن آَنِئُِّْي  َفَمْن َرِغَب َعْن أبيِ  فَ ُهَ  ُكْفٌر 
نةةظيانَى نةراكةةن    :طوى () ثَيغةمبةرى :طوى ()و ذ ئةبى هورةيرة 

كو هويس دطةهنة بابَيت سو، هةركةسَى نةظَيت كو ئةو كور يان كضا بابَى سو بيت، كارَى 
 وى رةنطةكَى طاوريَيية.

ِِن ْ  رَبِ ب  ن َوَع  ْن ُُز  َد  -1804 ك ب  ن ط  ارٍ  ق  اَل  رَأَُْ  ُ  َعهللِاي   ا ري  ي اَّللَّ َعْن  ُ  َعهللا    ا ش  ُر
َِ ِم ْن كت اب نَ ْق رؤُه إالَّ كت اب اَّللَّ  َوَم ا ا ه ِذِه الصَّ ِحيَفِة   ِمْعتُ  َُ ُق ُل  ال واَّللَِّ َما ِعْنَد ََ َخُْطُب  َف

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  فَ َنَش  َرَها فَ  إذا ِفيَه  ا أْو  َناُن اإلب  ِل  َوَأْش  َياُء ِم  َن ا ِْلَراح  اِو  َوفيَه  ا  قَ  اَل َرو   ُل اَّللَّ 
 اَّللَِّ وَوهللاَّي  اِِدَُنُة َحَرٌم َما بَ نْيَ َعرْيٍ إَل ثَ  ْ ٍر  َفَم ْن أْح َدَث فيَه ا َح َداا  أْو آَوى ُُمْ ِداا  فَ َعهللَاْي ِ  َلْعنَ ةُ 

َْ  هللِاِمنَي َواِح  َدٌة  واِالِئَِّ  ة َوالنَّ  اِس أْعَِع  نَي  ال َُ ْقبَ  ُل اَّللَّ ِمْن   ُِ َّ  ْرفاا َوال َع  ْدالا  ِذمَّ  ُة ا ُ  َُ   ْ َم اْلِقَياَم  ة 
َْ هللِاماا  َفعهللَاْي ِ  َلْعنَ ُة اَّللَّ واِالِئَِّ ِة َوالنَّ اِس أْعَِع نَي  ال َُ ْقبَ لُ  َف َر ُم ِْ ُهْي  َفَمْن أ َِ َع  ِ َا أْد َْ  اَّللَّ ِمْن ُ  َُ
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َّ  رفاا وال ع  ْدالا. وَ  َم  ِن ادََّع    إَل غَ  رْيِ أبي  ِ   أو انَتَم    إَل غَ  رْيِ َمَ الي  ِ   َفعهللَاْي  ِ  َلْعنَ  ُة اَّللَّ َُ   ْ م اْلِقياَم  ِة 
َّْرفاا َوال َعْدالا  النَّاِس أْعَِعنَي  ال ُْقَبُل اَّللَّ ِمْنُ  َُ ْ َم اْلِقَيامِة  َا  متفٌق عهللاي .«. َواِالِئَِِّة َو

َْ  هللِاِمنَي »  ُِ ُهْي وأم  ا« ِذمَّ  ُة ا ٌَ َف  َرُه » نتُ ُهي. أْي  َعْه  ُد ِْ «  والصَّ  ررُ » نَ َق  َض َعْه  َدُه. «  َوأ
  الِفَداُء.َ«  َواْلَعْدُل » الت َّْ بَُة  َوِقيَل  اْلهللَِاُة. 

ل سةةةر  ()مةةس عةةةَ  :و ذ يةزيةةدَى كةةورَى شةةةريكَى كةةورَى تةةارقى، طةةوى
ََ بوو دطوى نة ب سودَى مةة ضةو كتَيةب نيةنس      :مينبةرَى ديت سوتبة دسواند، مس طو

حَي ةرتان   (عةومرىَ ذييَي) :وينني كتَيبا سودَى نةبيت، و يا د ظَى دةفتةرَيدا، و ظةكرخب
ثَيغةمبةرَى سودَى  :فةرمانَيت نَيضريكرنَى ل مةكةهَي، و تَيدا هاتبوو كتَيدابوو و هندة

() مةدينة يا ب رَيز و روميةتة )وةكى رَيز و حورمةةتا مةكةةهَي( ل ضةياكَى     :طوى
دينةَى تَيةدا بكةةى يةان     نوى د ظى  كَى سةور، ظَيؤا هةركةسَى ت تةكىعةيرَى هةتا ضيا

تَيدا حبةوينيت، لةعنةتَيت سودَى و يَيت ملياكةتان و يَيت سةلكى هةميان  سرابكارةكى
و  ثةةميان  ،بةةدةليَ  تةوبةيَى ذَى قةبويل دكةى نةة ل سةر وى بس، رؤذا قيامةتَى سودَى نة 

موسلمانةكَى بةستَى سو  هةر ئانكويان كَيمرت ددةى )بةستَى موسلمانان ئَيكة يَى ذ هةم
و  و ثةميانا ئَيمنيَى دايَى وةكى ئَيكة ضو ذ هةذاران بيت يان ذ ماقوي ن بيت( دا ئَيكى

لةعنةتَيت سودَى و يَيت ملياكةتان  هةركةسَي ثةميانا بةستدانا موسلمانةكَي ب كَينيت،
تةوبةيَى ذَى قةبويل دكةى ةتَى سودَى نة و يَيت سةلكى هةميان ل سةر وى بس، رؤذا قيام

 َيتريةهةركةسَى سو بكةتة كورَى نة بابَى سو يان سو بطةهينيتة نة ئازاكو  بةدةلَي نة
شينَى بدانيت( لةعنةتَيت ل َى سو نةدانيت و ئَيكَى ةرَى سو ب ئازاكةرئازاك ئانكوسو) 

رؤذا قيامةتَى سودَى نة  سودَى و يَيت ملياكةتان و يَيت سةلكى هةميان ل سةر وى بس،
 تةوبةيَى ذَى قةبويل دكةى نة بةدةلَي.

َّ  هللاِّ  عُ  -1805   َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َُ ُق   ُل  َوَع  ْن أيب َذرِّ ري  ي اَّللَّ َعْن  ُ  أنَّ  ُ  عَِ  َن رو   َل اَّللَّ 
ا لَ ْيَه ل ُ   فَ هللاَ ْيَه ِمنَّ ا  َوليَ َتب  َّأُ َُ ْعهللَاُمُ  إالَّ َكَف َر  َوَم ِن ادََّع   َم  ٍل ادََّع  ِلَغرْي أبيِ  َوُه َ لَْيَه مْن رَجُ »

َا النَّار  َوَمْن َدَعا رَُجالا ِنْلُِّْفِر  أْو قاَل  عُدوَّ اَّللَّ  َولَْيَه َكذلَك إالَّ َحاَر َعهللَاْيِ   متفٌق « َمْقَعَدُه ِمَن
هللِاِي. َْ   عهللايِ   َوَهَذا لْفُظ رواُِة ُم
نينةة   :دطةوى  ()وى طول ثَيغةمبةرَى سودَى بةوو   ()و ذ ئةبى زةِرى 

وى كارةك  ئةطةربزانيت ئةو نة بابَى ويية،  نة بابَى سو و ئةوزةالمةك سو بكةتة كورَى 
نةكربيت ذ طاوران ثَيظةتر وى كارى ناكةن، و هةركةسَى ت تةكَى نةيَى وى بَيذيت يَى 

جةهنةمَى بطريت، و هةركةسَى ئَيكى ب طاوريَى  لمنة ئةو نة ذ مةية، و ب  جهَى سو 
 ذمنَى سودَى و ئةو يَى وةسا نةبيت ئةو دَى بو وى زظِريت.ود :طازى بكةى، يان بَيذييَت
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 عنه  رسوله صلى اهلل عليه وسلم وأ عزَّ وجلَّ ما نهى اهلل ارتكابباب التحذير من  -368
 ذىَ كرى ثاشظةليَدان ()بابةتىَ ترساندنىَ ذ كرنا تشتىَ خودىَ و ثيَغةمبةرىَ وى 

ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  چ    ق     ال ع تع     اَل

ب  ئةوَيت ب طوتنا ثَيغةمبةرى نةكةن ه يار بس، و ذ سو  .(63)الن ر  م ن ارُ ةچڳ  
ب سةرَى وان بَيت، يان ذى  [ض كوشنت و هةر ت تةكَى دى د دنيايَيدا  ]برتسس ئاتافةك 

  وق    ال تع    اَل   وان هنطَيظيةةةةت و بطريةةةةت.  [ل ئةةةةاسرةتَى  ]ئيزايةةةةةكا ب ذان و دذوار 
سةو   [ئيةزا   ].سودَى هةوة ه ةيارى  (28)آل عمران  م ن ارُ ةچ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ

ب  .(12)ال ربود چۀ  ۀ   ہ  ہ   چ  وق ال تع اَل  [و هةةوة ئاطةهةدار دكةةى     ]دكةى 
ڑ  ک  ک  ک       ک  گ  گ  چ وقال تعاَل    راستى ئيزادانا سودايَى تة يا دذوارة.

و هوسا ئيزادانا سودايَى تة، سةلكَى وان طوندان  .(102)ه د چگگ  ڳ  ڳ    ڳ   ڳ  
 ئةو ستةمكار، ب راستى ئيزادانا سودايَى تة زَيدة ب ذان و طرانة. دةمَيدطريت 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي قَ  اَل   -1806 إنَّ اَّللَّ » َوَع  ْن أيب ُهَرُْ   َرَة ري  ي اَّللَّ َعْن  ُ  أنَّ الن  ُّ 
َرُة اَّللَِّ أْن أيََِْت اَِْرُء َما َحرََّم اَّللَّ َعهللايِ     تفٌق عهللاي .م« تَ َعاَل َُ َغاُر  َوَغي ْ

طةةوى: ب راسةةتى سةةودَى ثةةَى  ()ذ ثَيغةمبةةةرى  () و ذ ئةةةبى هةةورةيرة
نةسوش دبيت، و ثَينةسوشيا سودَى ئةوة، مرؤظ وى ت ةتى بكةةى يةَى سةودَى ل سةةر      

 حةرام كرى.
 

  اً عنهباب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيّ -369
 ذىَ كرى كر ثاشظةليَدانبابةتىَ كا دىَ ض بيَذيت و ض كةت يىَ تشتةكىَ 

)َع           رار  م           ن  چچ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  چ ق           ال ع تع           اَل  
و هةر وةستةكَى وةسواسةك ذ شةيتانى بطةهيتة تة، سو ب سودَى بثارَيزة،  .(200ارُة

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  چ وق ال تع اَل   ب راستى ئةو يَى طوهدَير و زاناية.

راستى ئةوَيت ثارَيزكارى كريس، ب  .(201)َعرار چک  ک   گ  گ  گ  
هاتةة بةريا وان،    [فةرمانا سودَى  ] هةر وةستةكَى وةسواسةك ذ شةيتانى طةه تة وان،
ية، يو دزانس ئةظة وةسواسا شةيتان ]ظَيؤا ب سو دحةسس، و ضاظَيت وان باش رؤن دبس، 

 .[سو ذ طونةهَى ظةدكَي س و طوهَى سو نادةنة شةيتانى 
ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    چ  وق        ال تع        اَل  

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

 چڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک   کک  گ  گ  گ  
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. و ئةةوَيت )ثارَيزكارَيةت( ئةطةةر طونةهةةكَى دكةةن يةان ذى       (136_135)آل عمران 
دئيننةة بةريا سةو، و داسةوازا      ستةمَى ل سو دكةن، ناظَى سودايَى سو دئيةنس و سةودىَ  

طونةه ذَيلنَى ذ سودَى دسوازن، ما كى ذ بلى سودَى طونةهان ذَى دبةى، و ركمانَى ل 
ََ نةزظِرينَى دكةنة  سةر طونةها كريس ناكةن )هةر ناميننة ل سةر و دهَيلس و ئنيةتا 

ََ سو(. و ئةو دزانس وان سةلةتى كر و نابيت هةر ل سةر مبيةنس، و دظَيةت توبةة     ] د
ئةةظان سةةالتَى وان    .[بكةن، و دزانس كةس ذ سودَى ثَيظةة طونةةهَيت وان ذَى نابةةى    

بنِرا دهةِركس و دضس، و  ذ بةرَى سودايَى وانظة و بةحةشتَيت رويبار د ذَيلنا طونةهانة
وق ال  ة بةو كرياركةةرَيت قةةنج.   هةر دَى تَيدا بس، و بةحةشت ض سةوش سةالتة   و هةر

. و (31)الن  ر  م ن ارُ ةچىئ   ی    ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  چ تعاَل  
 هويس هةمى طةَ سودان باوةران توبة بكةن، دا سةرفةراز بنب.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال   -1807 َمْن َحهللَا  » وَعْن أيب ُهَرُْ َرَة ريي اَّللَّ َعْنُ  َعن النَُِّّّ 
َل ا حهللاِف    ِ   ِنلَّ    الِو واْلُع    زَّى  فَ هللْايُق    ْل  ال إلَ    َ  إالَّ اَّللَّ وَم    ْن قَ    اَل ِلَص    اِحِبِ   تَ َع    اَل أقَ    اِمْرَك فَ َق    ا

  متفٌق عهللاي .«. َفهللايَتَصدَّ 
هةركةسةةةَى  :طةةةوى () ثَيغةمبةةةةرى :طةةةوى ()و ذ ئةةةةبى هةةةورةيرة  

و  حالااه اح اهلل :ب التةةى و عوزاكةمةةة، بةة  بَيةةذيت  :د سةةويندا سةةودا طةةوى سةةوندسوار 
ََ سو وةرة قومارَى دطةل تة بكةم، ب  سةدةقةكَى بدةى.  هةركةسَى طوتة هةظا
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  كتاب املنثورات وامللح
 كتَيبا حةديسَيت بةالظ و خؤش - 19

 
  املنثورات وامللحبابُ  -370

 بابةتىَ حةديسيَت بةالظ و خؤش
 

  باب الدجال وأخباره
 وى بابةتىَ دةجاىل و دةنط و باسيَت

 
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  -1808 َعن النَّ اس بِن َعْعاَن ريي اَّللَّ َعْنُ  قاَل  ذََكَر َرُو ُل اَّللَِّ 

َك الدَّجَّاَل َذاَو َغَداٍة  َفَخفَّض ِفيِ   َوَرَفن َحَّتَّ ظََنناه ا طَائَِفِة النَّْخِل  فَ هللَامَّا رُْحَنا إلَْي ِ   َع َرَر ذل 
قُ هللْانَ  ا  اَيَرُو   َل اَّللَِّ ذََك ْرَو ال  دَّجَّال اْلغَ  َداَة  َفَخفَّْب  َ  ِفي  ِ  َوَرفَ ْع  َ   « م  ا ش  أنِّي    »ِفينَ ا فق  اَل  

َِ » َح  َّتَّ ظَنَ نَّ  اه ا طَائِف  ِة النَّْخ  ِل  فق  اَل   ِْ   َفِن َعهللاَ  ْيُِّْي  إْن خْ  رْد وأ  ِف  يُِّْي  فَ  أ َغي ْ  ُر ال  دََّجاِل أ
هللايَف  يت َعهللا    ُك  لِّ  َحِجيُج    دوَنُِّ  ْي  َوإْن َخْ  ردْ  َِ َِ  ِ   واَّللَّ  ُِ نَ ْف َْ  ُ  ِف  يُِّْي  فِّ  لص ام  ريٍء َحج  ي َوَل

ُنُ  طَاِفَيٌة  كَأِنَّ أَشبُِِّه  بَعْب ِد اْلُع زَّى ب ن َقطَ ٍن  َفَم ْن أْدرََك   ِم ْنُِّْي  فَ هللاْ  هللِاٍي. إنَّ  َشاٌب َقَطٌخ َعي ْ َْ يَ ْق َرْأ ُم
 َِ هللاَّةا بَ نَي الشَّ اِم َواْلِع َراِ   فَ َع اَث َيِين اا َوع اَث ِش االا  اَي عبَ اَد َعهللَاْيِ  فَ َ اِتَح ُو رِة اْلَِّْهِ   إنَّ   َِ ارٌِد 

ِِ   ق  اَل  «. اَّللَّ فَ  اثْ بُ ُت ا  ثُ    ا اَْر ََ  َنٍة  َوَُ   ْ ٌم  » قُ هللْانَ  ا اي رو   ل اَّللَّ وَمالُب ْ أْربَ ُع   ن َُ ْ م  اا  َُ   ْ ٌم َك
ِم   ِ  ِمُِّي   َكَش  ْهٍر  َوُ  ْ ٌم كُجُمَع  ٍة  َوَو  ائُِر أايَّ ََ  َنٍة  «. ك  َأايَّ قُ هللْانَ  ا  اي َرُو   ل اَّللَّ  فَ  ذلَك اْليَ   ْ ُم الَّ  ِذي َك

ِِ قُ هللْانَ ا  «. ال  اقْ ُدُروا لَ  ُ  قَ ْدرَُه » أتِِّْفينَ ا ِفي ِ  ّ  الُة َُ  ْ ٍم   ق  ال      اَيَرُو   َل اَّللَِّ َوَم ا إْو  راُعُ  ا اَْر
تجيب ن َلُ  فَ َيأُمُر » قاَل   َْ َكاْلَغْي  اوَتدبَ َرْت  الرُُِِّح  فَ َيْأِت عهللا  اْلَقْ م  فَ َيْدُع هي  فَيْؤمُن َن ِبِ   وَُ

َِ فَ تُ ْنِبُ   فَ تَ ُروُح َعهللَاْيهْي وارِحتُ ُهي أْطَ َل َما َكاَنْ  ُذرى  َوأْوبَ َغ  ُي ُروعاا   ََّماَء فَ ُتْمِطُر  واَْر ال
هُ  ُهْي  فَ ُيْص بُح ن ُِمِْحهللا نَي  وأَمدَّ َر  ُثَّ أيَِْت اْلَقْ َم فَ َيْدُع هي  فَ يَ ُردصون َعهللَايِ  قَ ْ لُ   فَ يَ ْنَصرر َعن ْ ِّ َِ ا

بَ ُع      ُكُن زَُه   ا   رِج   ي ُكنُ    َزِك  فَ تَ ت ْ ِْ َ   ا  أ َِ ٍَ فَيق    ل  ي  َوََيُ   رص ِنْلَربَ   ِة لَ   ْيَه وُْ   ِدُهي َش   يٌء م   ْن أْم    اِِ
ِِ  ُثَّ َكيَ َعاِويب النَّحْ  ََّْيِ   فَ يَ ْقَطعُ   ِجْزلَتَ نْي َرْميَ َة اْلغَ َر ِل  ُثصَّ ُْدُع  رَُجالا ُِمَْتهللِا اا َشبانا فَيْبربُُ  نل

َّ هللاِّ   وْجُه ُ  َُْب َحُك. فَ َبيَنم ا ُه   َك ذلَك إْذ بَ َع  َ َُْدُع ُه  فَ يُ ْقِبُل  َوَُ َتههللاَُّل  َِ يَح ابْ َن َم ْرمي  اَّللَّ تَ َع اَل اِ
أْجِنحِة َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  فَ يَ ْنِزُل ِعْند اََِنارَِة اْلبَ ْيب َآِء َشْرقيَّ ِدَمْشَق بَ نْيَ َمْهُرودتَ نْيِ  َوايعاا َكفَّْيِ  َعهللا  عُ 

َِ  إالَّ َمهللَاَِّنْيِ  إذا طَْأطَأَ رَأوُ   َقَطَر وإذا َرفَ َعُ  حَتدَّر ِمْنُ  ُعَاٌن َكالهللاصؤُلؤ  َفال ْحَِلص ِلَِّاِفر جَيِدص ُر َح نَ َف
 ََ َتِهي َطْرُفُ   فَ َيْطهللُاُب  َحَّتَّ ُُْدرَِك ُ  بَب اب لُ دِّ فَ يَ ْقتُ هللاُ  . ُثَّ أيِت ِعي َتِهي إَل َحْيُ  َُ ن ْ ُ  َُ ن ْ َُ   ماو  ونَ َف

ثُ ُهي بِ  د ََ  ُح ع  ْن ُوج   ِهِهْي  وْحَ  دِِّ رَجاِِتي ا َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي قَ ْ م  اا قَ  ْد َعَص  َمُهُي اَّللَّ ِمْن  ُ   فَ َيْم
َرجُ  ِعَباداا  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي أِنِِّ َقْد أَِ  اْلنَِّة. فَ َبيَنما ُهَ  َكذِلَك إْذ أْوَح  اَّللَّ تَ َعاَل إَل ِعيَ  
َع  ُ  اَّللَّ أيَُْج   َد وَم  أج َد َوُه  ْي ِم  ْن ُك  لِّ  ِل ال ُ  داِن ََح  ٍد بِقتَ  اِْي  َفَح  رِِّْز ِعب  ادي إَل الطص   ِر  َوَُ ب ْ
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ُرُهْي فيق ُل َن  َلَقْد َك  ِِ ٍَُرْيِة َطرِبََّة فَ َيْشَرب ن َما فيَها  َوَيُرص آ اَن َحِدٍب َُ ْنَهللُا ن  فَيُمرص أَوائهللُاُهي َعهللا  
ّْ  َحابُُ  َح  َّتَّ ُُِّ   َن رْأُس الث َّ  ْ ِر   َ  ِذِه م  رَّةا م  اٌء.  َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َوأ     ََ َوُْحَْص  ُر ن  ُّ اَّللَِّ ِعي

ّْ َحابُ    مائَ ِة ِدُنَ اٍر ََح دُِكُي اْليَ  ْ َم  َفريْغَ ُب ن ُّ اَّللَّ حِدهْي ِرْياا م ْن َ َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي وَأ    ََ ِعي
ُهْي  إَل اَّللَِّ تَ َع  اَل  فَ يُ ْرِو  ُل اَّللَّ تَ َع  اَل َعهللاَ  ْيِهْي الن َّغَ  َ  ا رِقَ  اِ ِي  فَ ُيص  بُح ن فَ ْرو      ري  ي اَّللَّ َع  ن ْ

ُهْي  إَل َكمْ ِو  ّْحابُ  ريي اَّللَّ َعن ْ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َوأ نَ ْفٍه َواِحَدٍة  ُثَّ ُْهِبُخ نُّ اَّللَّ عيَ  
َّهللاِّ     ََ ِِ َمْ ِيَن ِشرْبٍ إالَّ َم ُه َزَاُُهْي َونَ تَ نُ ُهْي   فَ يَ ْرَغُب نُّ اَّللَّ ِعي ِِ  َفاَل جَيُِدون ا اَْر اَْر

ُهْي إَل اَّللَّ تَ َع اََل  فَ يُ ْرِو ُل اَّللَّ تَ َع اَل ط رْياا َكأْعنَ اِ  اْلُبْخ ِ   ُع َعهللَاْيِ  ووَ  ّْحابُُ  ري ي اَّللَّ َع ن ْ هللاَّي َوأ
 َوبٍَر  فَتْحِمهللُاُهْي  فَ َتطَرُحهي َحْيُ  َشآَء اَّللَّ  ُثَّ ُُ ْرِوُل اَّللَّ َعزَّ وَجلَّ م َطراا ال َُِِّنص ِمْنُ  بَ ْيُ  َمَدٍر وال

 َِ رَُكَها كالزََّلَقِة. فَ يَ ْغ َِ َحَّتَّ َُ ت ْ ِِ  أنِْبيت َاَرَتِك  ورُدِّي برََكَتِك  فَ يَ ْ مِ ٍذ َتُك ُل  ُل اَْر ُثَّ ُُ َقاُل ِل ْر
تِظهللا ن ِبِقْحِفَها  َوُُباَرُك ا الرِِّْوِل َحَّتَّ إنَّ الهللاَّْقَحَة ِمَن اإلِبِل لََتِّْفي َْ اَم الف َ  اْلِعَصابَة ِمن الرصمَّانَِة  َوُ

الَفِخ   َذ ِم   َن  النَّ   اس  َوالهللاَّْقَح   َة ِم   َن اْلغَ   نِي لََتِّْف   يِم   َن النَّ   اس  َوالهللاَّْقَح   َة ِم   َن اْلبَ َق   ِر لََتِّْف   ي اْلَقِبيهللاَ   َة ِم   َن 
ُِ ُذهي حَتْ َ  آَنِطِه ْي  فَ تَ ْق ِبُض رُ  َنَما ُهْي َكَذِلَك إْذ بَ َعَ  اَّللَّ َتعاََل ِرْح اا طَيِِّبَ ةا  فَتْأ وَح ُك لِّ النَّاس.فَ بَ ي ْ
ََّ  اَعةُ  َق   ِش َراُر النَّ اِس َُتَه  ارُج ن ِفيَه ا تَ َه ارُد اْْلُُم ِر فَ َعهللاَ ْيِهي تَ ُق  ُم ال َْ هللِاٍي  َوُب ْ رواُه « ُم ؤِمن وُك لِّ ُم

 مَهللاي.
هللاٌَّة بنْيَ الشَّ ام َواْلِع َراِ  » َق ل    نَ ُهم ا. وقَ ْ لُ ُ   « َِ ق اا بَ ي ْ نْلْع نِي اِهمهللا ة « ع اَث » أْي  َطُر

ََ اِد.  دص اْلَف َا اِل اُِْعَجَم َة َوه َ  أع اِل اَْو ِنَمِة. «  َوال ذصَرى » والثاِء اِثهللاَّثِة  َواْلَعْيُ   أَي ِببا يِّ ال ذَّ
رَِها  َْ » أي  ِقْطعت نِي  « وج ْزلَتني»ذك  ر النَّْح ِل. «  والَيعاِو يُب » وُه  َعُْن ِذْرَوٍة ِبَبي الذَّاِل وََك

 ُِ َ  َدِر. اَِ  دَ «  َواْلغَ  َر ِْ » ُر الَّ  ِذي ُُ ْرَم    إلْي  ِ  ِنلنَّشَّ  اِب  أْي  َُ ْرِمي  ِ  َرْميَ  ةا َكرْم  ي النَّشَّ  اِب إَل ا
» أْي  اَل طَاَقَة. « اَل ََُداِن » ِنلدَّال اُِْهَمهللَاة اِعجمة  َوِهي  الث َّْ ُب اَِْصُب ُ . قَ ْ ُلُ   « َواِْهرودة 
بف   تِح ال   زَّاي وال   الَِّم « الزََّلَق   ُة »   َعْ   ُن فَ   رٍُِه  َوُه     اْلَقِتي   ُل  َو «وفَ ْرَو     » ٌدوٌد. «  َوالن َّغَ   ُ  

«  َوالِعَص   ابَة » بب   يِّ ال   زَّاي وإْو   َِّاِن ال   الَِّم ونْلف   اِء  وه   ي اِِ   ْرآُة. « الزصْلَف   ُة » وااْلق   اِر  وُرِوَي 
بَِّ   ر الف   اِء « َواْلف َ   ام »   الهللاَّبُ    ُن  «َوالهللاَّْقَح   ة » بَِّ   ر ال   راِء  الهللاَّ   ُْب  « َوالرِِّْو   ُل » اْلماع   ُة  

 ِمَن النَّاِس  ُدوَن اْلَقِبيهللَاِة.« َواْلَفِخُذ » وبعدها ازة  اْلَماَعٌة. 
رؤذةكَى سةثَيدَى ثَيغةمبةةرَى سةودَى     :طوى ()ذ نةواسَى كورَى سةمعانى 

()      بةحسةةَى دةجةةاَ كةةر، سةةظك دانةةا و مةةةزن كةةر هةةةتا مةةة هةةزر كةةرى يةةَى د نةةاظ
 ؟هةوة سَيرة :ئينا طوى ل مةئينا دةردارقةسثانرا، ظَيؤا دةمَى ئةم ئَيظارى ضوينة دةس، 

بةحسَى دةجاَ كر، و تة سظك دانا و مةزن سثَيدَي يا ثَيغةمبةرَى سودَى تة  :مة طوى
ثةرت ل سةةر   ئةةز  ت ةتَى   :ارقةسثانرا ظةشارتيية، طوىكر هةتا مة هزر كرى يَى د ناظ د

ئةز دَى شةوينا هةةوة    ،دةركةفت و ئةز د ناظ هةوةدام ئةطةر :هةوة دترسم نة دةجالة
دةركةفت و ئةز د ناظ هةوةدا نةم، هةر مرؤظةك بةرسظدةه  ئةطةربةرسظا وى دةم، و 

ية. ئةةو طةىةةكَى   نةكيتى مس ثارَيزةرَى هةةر موسةلما  و بةلطةزانَى سوية، و سودَى ث 
وةكى عةبدولعوززايَى كورَى قةتةنى ددامن، وى سةر سةلةكَى ضاظ بلوقة، هةروةكى ئةز 
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ئَيةك ذ هةةوة طةه ةتَى بة  سةةرَى سةورةتا كةةها ثَيظةة خبوينيةت، ئةةو دَى ل            ئةطةر
شامَى و عرياقَى دةركةظيت، رةسَى راسةتَى دَى سرابيةَى بةالظكةةى و     ناظبةرارَيكةكَى ل 

يةا   :ظكةى، طةَ بةندةيَيت سودَى سةو راطةرن، مةة طةوى    الَى ضةثَى دَى سرابيَى بةرةس
رؤذةك هنةةدى  :ضةةل رؤذان :طةةوى ؟ة د ئةرديةةداضةةةند مينيتةةدَى ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى 

سالةكَيية، و رؤذةك هنةدى هةيظةكَييةة و رؤذةك هنةدى حةفتييةكَييةة، و رؤذَيةت دى      
يا ثَيغةمبةرَى سودَى ئةو رؤذا هندى سالةكَى نظَيذَيت  :وةكى رؤذَيت هةوةنة، مة طوى

ئةانكو هةةر بيسةت و ضةار     ]وَى حسةَيبكةن  دةمةيَ نةةسَير،   :طةوى  ؟رؤذةكَى بةسى مةنةة 
يا ثَيغةمبةةرَى سةودَى ضةةند زوى ئةةردى      :، مة طوى[دةمذمَيرا دَى ثَينج نظَيذان كةن

ت )ظَيؤا هةر بباريت(، دَى ثاش سو هَي بيل وةكى بارانةكَى هِرةباى  :طوى ؟ظةدطريت
دَى باوةريَى ثَى ئينس، و دَى طوهَى سو دةنَي،  ،هَيتة دةس هندةكان دَى داسوازيا وان كةى

دَى  ،شني بيت فةرمانا ئةردى كةىدَى دَى فةرمانا عةورى كةى دَى بارانَى بارينيت، و 
رَيةذتر و طوهةان   شني بيت، و ثةزَى وان دَى زظِريت درَيذتر ذ ث تا حَي رتا ذ هةميان د

دَى ثةةزَى وان زظِريةت تَيةر سةوارى و ظةةسوارى و ثةر        ئانكومةزنرت و كَيلةك درَيذتر )
طوشت و شري( ثاشى دَى هَيتة دةس هندةكَيت دى، دَى داسوازا وان كةى، دَى ئاسفتنا وى 
ََ وان نامينيتة د  زظِرينس، دَى وان هَيليت و باران دَى ذ وان هَينة بِريس، و ت تةك ذ ما

دةستَى واندا، و ئةو )دةجال( دَى ل بةر كاظلريا ضيت دَى بَيذتَى سزينَيت سو دةربَيخة، 
مةةكَى  الدَى سزينَيت وى دويظراضس وةكةى نَيرةمَي ةَيت هنطظينةى، ثاشةى دَى طةازى زة     

ب ديراتيةةا كةةةى، و دَى شةةريى دانيتةةَى و دَى كةتةةة دوو ثارضةةة و   دكام نةةا طةىينَيةةدا
ارماىَى هةردوو كةرَيت وى دَى ذَيك دوير ئَيخيت، ثاشى دَى طازيكةتَى تريَى و ئ دناظبةرا

، ئةو يَى هوسا دظَي ناظبةرَيدا دَى رابيت و سةر و ضاظَيت وى طةش دكةن و دكةتة كةنى
سةثى ل رؤذهةةالتا    هنَيريت و دَى ل منةارا  ()سودَى عيسايَى كورَى مةريةمايَى دَى 

دميةشقَى هَيتة سوار دوو كراسَيت بوياغكرى يَيت ل بةر و دةستَيت سو يَيةت داناينةة   
 ئةطةةر سةوار و   دَيخوه ذَى هَيتةسةرَى سو ضةماند  ئةطةرسةر ثةرَيت دوو ملياكةتان 

 رَيةك نينةة كةسةةك ذ وان نينةة    ،  طةاوران  دَى راوةسنتوةكى دنكَيت لوئلوئَى  بلندكةى
نةمريت، و بَيهنا وى )يا سوش( هندى ضاظَيت وى قةترة  ئةطةريساى بطةهيتَى بَيهنا ع

بةةر دةرطةةهَى شةاركَى لةود )باذَيركةكةة      ل دكةن دضيت، دَى ل دةجةاَ طةةريَيت هةةتا    
دَى هَيتةة دةس   ()دكةظيتة نَيزيك قودسَي( دطةهييَت، دَى وى كوذيت، ثاشى عيسةا  

ت وان ظةةماليت و دَى  دَى سةةر و ضةاظيَ   ،ستنيكةسان سودَى ذ دةجاَ يَيت ثارا كهندة
وةحيَى بو عيساى  دَى سودَىَيت وان د بةحةشتَيدا كةى، ظَيؤا ئةو يَى هوسا بةحسَى ثلة

() بةندة يَيةت دايةس كةةس نةشةَيت شةةِرَى وان بكةةى، ظَيؤةا         كمس هندة :هنَيريت
ذ رَيكا وان راكة و ببةة تةور( و سةودَى دَى     ئانكوضيايَى تور بثارَيزة ) بةندةيَيت مس ب

هنةدى  ]ذ هةمى جهَيت بلنةد ب لةةز دادكةةظس     َيخيت و ئةوئيةئؤوج و مةئؤوجان دةر
دةستثَيكا وان دَى ل سةر دةريا  .[يَى بكةن يهند طةلةكس، ذ هةمى رَيكان دئَيس، دا سراب
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 :دَى هةَيس دَى بَيةذن  تةبةرييةرا ضيت دَى ئاظا وَى هةميَى ظةسون، و يَيةت دوميةاهيكَى   
و هةةظالَيت وى دَى  )سة ظَيت سةودَي ل سةةربس(    بوو، و عيسةا  هةة ةكَى ئاظ ل ظَيرَى دةم

ئاسَى بس، )دَى طرانى كةظيتة د ناظ واندا( هةتا سةرَى طاى ل دةس ئَيك ذ وان ضَيرتة ذ 
و هةظالَيت وى سودَى ذ وان  ()سةد دينارَيت هةوة ئةظرؤ، ثَيغةمبةرَى سودَى عيسا 

دَى هةوارا سو بةنة دةس سودَي، سودَى دَى كرمَيت دكةظنة دفنَيت ثةزى و  رازى بيت
دَى مةرن، ثاشةى    ثَيكظةة حَي رتان ل سةر يةئؤوج و مةئؤوجاندا ئينيتة سوارَى هةمى 

، دَى هَينة سوارَي رازى بيتسودَى ذ وان و هةظالَيت وى  ()ثَيغةمبةرَى سودَى عيسا 
طةةنياتى و بَيهنةا وان يةا ثةيس ثةِر نةةكربيت،        ئةطةرجهَى بهوستةكَى ذ ئةردى نابينس 

دَى هةوارا سةو   رازى بيتو هةظالَيت وى سودَى ذ وان  ()ثَيغةمبةرَى سودَى عيسا 
بالةفِران وةكى سةتويَيت حَي ةرتَيت سةرةسةانيان     كبةنة دةس سودَي، سودَى دَى هندة

وى جهَى سودَى حةزكرى، ثاشى سودايَى هةر  هاظَيذنةو دَى هنَيريت، دَى وان هةلطرن 
نةا مينيةت   ب هَيز و مةزن دَى بارانةكَى هنَيريت نة سانيَى ئاسَى نة يَى هريَى و موى 

د هةمى ت تاندا دضيتة سوارَي( دَى ئةردى شوى هةتا وةكةى   ئانكوظةطريت )ئي  دَي 
ََ دكةى، ثاشى دَى بَي سو دةربَيخة، و بةرةكةتا سو بزظِرينة،  تة ئةردى فَيقيَىذقوديكَى 

وَى رؤذَى كومةكا مرؤظان ذ هنارةكَى دسون و سو ددةنة بةر سيبةرا وَي، و سودَى دَى 
زاى، تَيرا كومةكا بوش ذ مرؤظان  شريى، هةتا حَي رتةكا ب شري و نَيزيكبةرةكةتَى ئَيخيتة 
ذ سةةلكى دكةةى، و ئةةو    )بنةمالةكَي(  َيرا بابكةكىشري و نَيزيك زاى، تدكةى، و ثةزةكا ب 

وانرا  بس بنكةف يَيتل سوش هنَيريت دَى وان سودَى بايةكَى دَى  دظَي رةوشَيدا يَيت هوسا
، و سرابَيت سةلكى دَى و هةر موسلمانةكَى كَي يت سودان باوةرةكىطريت و دَى جانَى هةر 

دَى ، (روةكى ضةةونةو هةةة)بةرامبةةةر ئَيةةك ضةةنة نظينةةا ئَيةك وةكةةى كةةةران  ل ميةنس دَى  
 ل سةر ظان رابيت قيامةى
ُع ٍد اَْنصاِريِّ إَل ُحَذُْ َفَة ْبِن  -1809     َْ َوَعْن رِْبعيِِّ ْبِن ِحَراٍي قَال  اْنطهللََاْقُ  َمَن أيب م

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ   ْثِن َم  ا ِعْع    ِم  ْن َرُو   ِل اَّللَّ  اْلَيَم  اِن ري  ي اَّللَّ ع  نهي فَ َق  اَل لَ  ُ  أبُ    مَ  ع ٍد  َح  دِِّ
راا  فََأمَّ ا الَّ ِذي َُ  َراُه النَّ اُس م اءا فَ نَ اٌر إنَّ ا» وَوهللاَّي  ا الدَّجَّال قاَل   لدَّجَّاَل َخْ ُرُد َوإنَّ َمَع ُ  م اءا َوَِ

راا   حُتِْرُ   َوأمَّا  َِ راا  َفَماٌء َنرٌد عْذٌب  َفَمْن أْدرََكُ  ِمْنُِّْي  فَ هللْايَ َقْن ا الذي َُراُه  َِ الَِّذي َُ َراُه النَّاُس 
ْعُتُ . مت ََّفٌق َعهللَاْيِ . « ُب فَإنَُّ  ماٌء َعْذٌب طَيِِّ  َِ َقْد عَِ ُع ٍد  َوأ َْ  فَ َقاَل أبُ  َم

ئةز دطةل ئةةبى مةسةعودَى سةةلكَى مةةدينَى      :و ذ ريبعييَى كورَى حرياشى طوى
ئةةبو مةسةعودى    رازى بيةت ضومة دةس حوزةيفةيَى كةورَى يةةمانى سةودَى ذ هةةميان     

ََ بووى بو مس بَيذة، طوىل سةر  ()طوتَي، يا تة ذ ثَيغةمبةرَى سودَى  ب  :دةجاَ طو
ئاظ و ئاطر يَى دطةل، هنديكة ئةوا سةلك دبينيةت ئاظةة،    :راستى دةجال دَى دةركةظيت

 ئةطةرئةو ئاطرة دسوذينيت، و هنديكة ئةوا سةلك ئاطر دبينيت، ئاظةكا سار و سوشة، 
اظةكا سةوش و  ، ئةو ئينيتئاطر دبب ئَيك ذ هةوة طةه تَى ب  بكةظيتة د ئةوا سةلك 

ََ بووى.ب راستى و  :شرينة. ئةبو مةسعودى طوى  مس ذى ئةظة يا طو
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َّهللاِّ  عُ  اَّللَِّ بن َعْمرو بن العاا رييوَعْن َعْبِد  -1810 ُهما قاَل  قَاَل َرُو ُل اَّللَّ  اَّللَّ َعن ْ
ْخُرُد الدَّجَّاُل ا أمَّيت فَ َيْمُِّ ُ  أربَِع نَي  ال أْدري أْربَِع نَي َُ ْ م اا  أو أْربَِع نَي َش ْهراا  أْو » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  

َّ هللاِّ  عُ  ََ   ابْ َن َم  ْرمَي   َعهللَاْي ِ  وَو  هللاَّي فَ َيْطهللُابُ ُ  فَ يُ ْههللِاُِّ    ُثصَّ ََيُِّْ  ُ  أْربَِع نَي َعام اا  فَيْبع ُ  اَّللَّ َتع  اَل ِعي
ِم  فَ ال النَّاُس وْبَن ِوِننَي لَْيَه بَ نْيَ اثْ ْننِي عَداَوٌة. ُثصَّ ُُ ْرِوُل اَّللَّ  عزَّ وَجلَّ  رْح اا نرَِدةا ِم ْن ِقب ِل الشَّ ا

ِِ أَح  ٌد ا قَ هللْابِ  ِ  ِمثْ َق  اُل َذرَّةٍ  َق    عهللا    َوْج  ِ  اَْر َِ  رْيٍ أْو إَيَ  اٍن إالَّ قَ َبَب  ْت ُ  ُب ْ   ح  َّتَّ لَ  ْ  أنَّ أَح  دَُكْي ِم  ْن 
َل ا َكِبِد َجبلٍ  َِ هللَاْتُ  َعهللَاْيِ  َحَّتَّ تَ ْقِبَبُ . د َِ َِّ باِع    َلَد فَّ ِة الطَّ رْيِ  وأْح الِم ال ِِ َق  ِش َراُر النَّ اِس ا  فَ يَ ب ْ

َْ َتِجيُب ن   فَ يَ ُق لُ  َن   ال َُ ْعرُِف ن َمْعُروفاا  َوال ُُ ْنُِِّروَن ُمْنَِّراا  فَ يَ َتَمثََّل ُُِي الشَّْيطَاُن  فَيُق  ُل  أال ت
ُْ ا  َف َفم   ا َتُم   ُرَِ   فَ يَ   أمُرُهي ِبِعبَ   ادِة اَْوَاِن  وُه   ْي ا ذل   َك دار  ِرْزقُ ُه   ْي  حَ   ٌن َعْيُش   ُهْي. ُثَّ ُُ    ن ْ

غ  لِيتاا ورفن ليتاا  ّْ مُعُ  أَحٌد إالَّ أ َْ مُعُ  الصَّ ر  َفال َُ َْ َِ إبهللا    فَ ُيْص عقُ   َوأوَُّل مْن ُ  رَُج ٌل ُهللاُ  ُط َح ْ 
َعق النَّاُس ح ل   ُثَّ ُُ ْرِوُل اَّللَّ  ُبُ  ِمْن ُ َمَطراا  أْو قاَل  ُُ ْنِزُل اَّللَّ  ُو ََ اُد  كأَنَُّ  الطَّلص أو الظِّلص  فَ تَ ن ْ أْج

َرى  ِْ رَبُِِّّ ي  َوِقُف  ُهْي إن َُّه ْي  ُُ َق اُل اي أَُه ا النَّ اُس َههللاُ يَّ إَلُثَّ  . ُرونف إذا ُه ْي ِقي اٌم َُ ْنظُ النَّاس ُثَّ ُنفْ ِفيِ  أ
َْ عَة  َْ َعِمائة وِت رُج ا بَ ْعَ  النَّاِر فَ يُ َق اُل  ِم ْن َك ْي   فَ يُ َق اُل  ِم ْن ُك لِّ ألْ ٍ  ِت ِْ ؤول َن  ُثَّ ُُ َقاُل  أ َْ َم

عنَي  فذلَك ُْ م جْيَعُل اْلِ ْلداَن ِشيباا  و  َْ  رواه مَهللاي.« َذلَك َُ ْ َم َُُِّْشُ  عْن واٍ  وِت
َرى.« الهللاِّيُ  »  ِْ َّْفحتُ  اَ َ ْرَفُن   َّْفَحُة الُعُنِق  َوَمْعَناُه  َُبُن ّْفَحَة ُعُنِقِ  ُو

 :طوى رازى بيتو ذ عةبدول يَى كورَى عةمرَى كورَى عاسى سودَى ذ هةردوويان 
ناس ئوممةتا مندا، و ض ن دَى د دةجال دَى دةركةظيتة  :طوى ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

مينيت، ئةز نوزامن ضل رؤذان يان ضل هةيظان يان ضل ساالن، ثاشى سودَى دَى عيسايَى 
ََ طةريت و كوذيت، ثاشى سةلك حةفت ساالن دَى ( )كورَى مةريةمايَى  هنَيريت دَى 

بايةكَى سار ذ اليَى شامَيظة  ودَىدَى سذمنى د ناظبةرا دوو كةساندا نة، ثاشى ومينس، د
 يان بضويكرتيذ هةم يا ثرتايتةمةى طران هنَيريت، كةسَى ل سةر رويَى ئةردى ناهَيليت

ََ ويدا بيت  َيةك ذ  ئ ئةطةةر جانَى وى نةكَي يت. هةةتا   ئةطةرذ سَيرَى يان باوةريَى د د
بكَي ةيت، سرابَيةت   ا ئةو دَى ضيتة دةس هةةتا جةانَى وى   هةوة بضيتة د نيظا ضيايةكري

وةكى بالةفِران دَى  ئانكوبالةفِراندا و مةذيَى دةهباندا ) دلةز وسظكيا سةلكَى دَى مينس،
ل دؤر ئَيةك و دوو زظةِرن( نةةة   فِرنةة سرابيةَى و وةكةى دةهبةان دَى ضةنة ئَيةك و دوو و       

 نةة وَيذ سرابيَى دكةن، شةيتان دَى سو بو  ثاشظةلَيدانَىب باشيَى دكةن و نة  فةرمانَى
 ؟مة دكةةى  تو ب ض فةرمانا :دَى بَيذن ؟هويس طوهَى سو نادةنة مس :كةى و دَى بَيذيت

تان كةى، و ئةو رزقَى وان يَى زَيدةية و ذيانا وان يا باشة، دَى فةرمانا وان ب ثةرستنا بو
ََ ببيت،  ل بوقَى هَيتة دان، نينة كةسةكى ثاشى دَى ثا رةسةكَى ستويَى سو  ئةطةرطو
ََ دبيت زةنةدانيت و  مةكة حةوشا حَي ةرتَيت  الرةسَى دى بلند نةكةى، و يَى ئَيكَى طو

دَى سو ئاخ دكةى و ضَى دكةى، دَى مريت و سةلكَى دؤرمةندؤرَيت وى دَى مرن، ثاشى 
مانة، لةشَيت الدَى ئينيتة سوارَى ة هةروةكى ئاظا زة :بارانةكَى هنَيريت ة يان طوىسودَى 

ئةو دَى  ل وى دةمىتةدان، َيثا ل بوقَى ه دى ارةكاجدَى ى ثاش سةلكى دَى ثَى شني بس،
طةَ  :ثاشى دَى بَيذيت .[َيت هكا دَى ض ب سةرَى وان  ]ظة راوةسنت و ضاظةِرَى بس اثي ذ
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ب راستى ئةةو يَيةت    راوةستينس [ستةمكاران  ]و وان  و:سةلكى وةرنة دةس سودايَى س
يَيت ئاطرى بهنَيرن، دَى  :ثاشى دَى هَيتة طوتس َيتة كرن.هبةرثرسس، دظَيت ثسيار ذ وان ب

نةه سةد و نوى و نةةهان،   :هةر ذ هزاران :دَى هَيتة طوتس ؟هةر ذ ضةندا :هَيتة طوتس
 ئةو رؤذةكة بضويكان ثري دكةى و ئةو رؤذةكة راستى و نةسوشى ديارة دكةى.

لَ ْيَه » َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  َوَعْن أنَ ٍه ري ي اَّللَّ َعْن ُ  قَ اَل  قَ ال َرُو  ُل اَّللَّ  -1811
َّ افِّنَي  ِمْن بَ هللَاٍد إالَّ َوَيَطُؤُه الدَّجَّاُل إالَّ َمَِّّ َة واَِدُن ة  ولَ ْيَه نَ ْق ٌب ِم ْن أنْ َقاِ م ا إالَّ َعهللَاْي ِ  اِالِئَِّ ةُ 

َبَخِة  فَ تَ ْرُجُ  اِدُنُة ثالَث رََجَفاٍو  ُخْرِ  ََّ َها ُكلَّ َكاِفٍر َوُمنَ اِفقٍ حْتُرُوُهما  فَ يَ ْنِزُل نل رواه « ُد اَّللَّ ِمن ْ
 مَهللاي. 

بةاذَيرةك نينةةة   :طةوى  ()ثَيغةمبةةرَى سةودَى    :طةوى  ()و ذ ئةنةسةى  
دةجال نةضيتَى مةكةه و مةدينة نةبيت )و قودس و مزطةةفتا تةور ذى نةةبيت     ئةطةر

ملياكةةى رَيةز ل    ئةطةةر هةروةكى د حةديسةكا ديدا هاتى( ضو رَيك نني ذ رَيكَيت وان 
ََ نةكةن، دةجال دَى هَيتة سةخبَى )ج نَيزيكى مةدييَن( ل  هةكةسةر نةبس و زَيرةظانيَى 

 َيخيت.ئسَى هذيان دَى كةظنة مةدينَى سودَى دَى هةمى طاور و دوورويان ذَى دةر
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  -1812 َُ ْتب ُن ال دَّجَّال » قَ اَل  وَعْنُ  ريي اَّللَّ عْنُ  أنَّ رُو  َل اَّللَّ 

ة  ُع َن أْلفاا عهللَاْيهي الطََّيالَِ بَهاَن َوب ْ ّْ هللاٌي.« ِمْن ُُه ِد أ َِ   رواُه م
حةةةةفتَى هةةةزار ذ  :طةةةوى ()ثَيغةمبةةةةرَى سةةةودَى  :طةةةوى ()و ذ وى 

تةيلةس يَيت بةر وان )تةيلةس جلكةكة لةشى دطريت  ،دَى طةهيَنيَيت ئةسثةهانَى هجو
ََ درويس تَيدا   نينة هةما ثارضةكا ثةرؤكيية(. بة
َّ  هللاِّ  عُ  -1813 َه  ا أ َّ  ا ِعع ِ  الن  ُّ  ٍك ري  ي اَّللَّ َعن ْ  َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َُ ُق   ُل  وَع ْن أمِّ َش  ُر

هللِاٌي.« ِمَن الدَّجَّاِل ا اْلَِبالِ  ليَ ْنِفَرن النَّاسُ » َْ   َرَواُه ُم
سةلك دَى ذ  :دطوى ()بوو  وَى طول ثَيغةمبةرى ()و ذ دايكا شةريكى 
 دةجاَ رةظس ضنة ضيان.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   -1814 ْعُ  َرُو َل اَّللَِّ  ُهما قاَل  عَِ وَعن ِعْمَراَن بِن ُحَصنْيٍ ريي اَّللَّ عن ْ
ََّاعِة أْمٌر أْكرُب ِمَن الدَّجَّاِل » وَوهللاَّي َُ ُق ُل   هللْاِق آَدم إَل ِقياِم ال َِ   رواه مَهللاي.« َما بَ نْيَ 
مةس طةول ثَيغةمبةةرَى سةودَى بةوو       :طوى () عيمرانَى كورَى حوسةينىو ذ 

() د ناظبةرا ضَيكرنا ئادةميدا هةتا قيامةى رادبيت ضو كار ذ دةجاَ مةزنرت  :دطوى
 نينس.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ق ال   وعْن أيب َوِعيٍد اْلُْدِريِّ ريي -1815 » اَّللَّ َعْن ُ  َع ِن الن ُّ 
 ْخُرُد الدَّجَّاُل فَيتَ َ جَّ  ِقبَ هللاَ   رَُج ٌل م َن اُِ ؤِمنني فَ يَ تَ هللَاقَّ اُه اََِ احل  مَ احلُ ال دَّجَّاِل  فَيُق لُ  َن ل    إَل

َرَد  فيق ُل ن ل    َِ َُْن َتعِمُد   فيَ ُق ل  أْعِمُد إَل هذا الَّذي  أو م ا تُ  ْؤِمن ِبَربِِّنَ ا   فيق  ل  م ا ِبَربنَ ا  أ
َف  اء  فيق لُ   ن  اقْ تُ هللاُ   ه  فيُق   ل بْعب  ُهْي ل  بعٍض  ألَ  ْيه قَ  ْد َ   اُكْي رَبصُِّ  ْي أْن تقتهللا   ا أح  داا دونَ      َِ

ُل الَّ ذي ذََك ر َرُو  ُل فَيْنطهللَِاُق َن ِبِ  إَل الدَّجَّاِل  فَإذا رآه اُِْ ِمُن قال  اَي أُ صَها النَّ اُس إنَّ ه ذا ال دَّجَّا
ُِ ُذوُه َوُش جص ُه  فَ ُي َو ُن َظْه ُرُه وبَ  َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي فَيأُمُر الدَّجَّاُل ِبِ  فَ ُيْشَبُح  فَ َيق ُل   ْطنُ ُ  اَّللَّ 
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َِ  يُح اْلَِّ  ذَّاُب  فَ يُ  ؤمُر ب  ِ   فَيْؤَش  ُر  َِ ِِْنَش  اِر ِم  ْن َي  ْرنا  فيق   ُل  أوم  ا تُ  ؤِمُن يب   فَ يَ ُق   ُل  أنْ  َ  ا ن
َت   َْ ي قَائماا. ُثَّ َمْفرِقِ  حَّتَّ ُُ ْفرَ  بَ نْيَ رِْجهللَاْيِ   ُثَّ ََيِْشي الدَّجَّاُل بَ نْيَ اْلِقْطعتَ نْيِ  ُثَّ ُق ُل َلُ   ُقْي  فَ َي

َا َُ ُق ُل  اَي  النَّاُس ِإنَُّ  ال ُْفَعُل بْعِدي أَُ صَها ُق ُل َلُ   أُتؤِمُن يب   فيق ُل  َما اْزددُو ِفيَك إالَّ بِصريةا  ُثَّ
َ  ُ   فَ َيْجَع  ُل اَّللَّ َم  ا ب  نْيَ رقَ َبتِ  ِ  إَل  َوَح دٍ  ٍَ ُِ  ُذُه ال  دَّجَّاُل لَِيْذ َْ  َتِطينُ ِم  َن النَّ  اِس  فَيأ  تَ ْرقُ َ تِ  ِ  ُ َاو  اا  فَ  ال َُ

ََ ُب الن  ُِ ُذ بَيَدُْ ِ  ورْجهللَاْي ِ  فَ يَ ْق ِذُر بِ ِ   فَيْح اُس أَّنَّ ا َقَذفَ ُ  إَل النَّ ار  وإَّنَّ ا أْلِق َي ا إلَْيِ  َوبيالا  فَ َيْأ
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  « اْلنَِّة  « ه ذا أْعظَ ُي النَّ اِس َش َهاَدةا ِعْن د َربِّ اْلع اَلِمنَي » فقاَل رُو  ُل اَّللَّ 

ََاحل »  رواه مَهللاي. َِ  ُهْي اْلَُفَراُء َوالطَّالئُن.«  ا
دةجال دَى  :طوى () ثَيغةمبةرى :طوى ()و ذ ئةبى سةعيدَى سودرى 

 ،دةركةظيت، زةالمةك ذ سودانباوةران دَى قةستا وى كةةى، ضةةكدار دَى رَيكةا وى طةرن    
ئةةز دَى قةسةتا ظةى كةةم      :دَى بَيةذيت  ؟دَى ضيية كريَي :ضةكدارَيت دةجاَ، دَى بَيذنَي
سةودَى   :دَى بَيذيت ؟ما تو باوةريَى ب سودايَى مة نائينى :ئةوَى دةركةفتى، دَى بَيذنَي
مةا سةودايَى مةة     :بكوذن، هنةدةك دَى بَيذنةة ئَيةك و دوو    :مة نةيَى بةرزةية، دَى بَيذن

 دةمةةَىدَى بةنةةة دةس دةجةةاَ، ظَيؤةةا  ؟نةةةهيا هةةةوة نةكريةةة كةسةةَى بَيةةى وى نةةةكوذن 
 ()طةَ سةلكى ئةظة دةجالة ئةوَى ثَيغةمبةرَى سودَى  :باوةريدارى ديت دَى بَيذيت

بةحسَى وى كرى، دةجال دَى فةرمانَى د راستا ويدا دةى، دَى درَيذكةنةة سةةر    بو هةوة
ببةن و سةر و ضاظَيت وى برينداركةن، دَى زَيدة ل زك و ث تَيت  :زكَى وى، دَى بَيذيت
تةو ضةاظهنيَى درةوينةى     :دَى بَيةذيت  ؟تةو بةاوةريَى ب مةس نةائينى     :وى دةن، دَى بَيذيت

رمانَى د راستا ويدا دةى، دَى هَيتة م اركرن ذ كوالظانكا )ضاظةكَى وى يَى هنية( دَى فة
هةردوو  دناظبةراسةرَى وى هةتا هةردوو ثَيت وَى دهَينة ذَيكظةكرن، ثاشى دةجال دَى 

دَى  :رابةة، دَى راسةت رابيةت، ثاشةى دَى بَيةذتيَ      :كةرَيت ويرا ضيت، و ثاشى دَى بَيذيت
راستا تةدا زَيةدة نةبوويةة شةارةزايَى و     ضو بو مس د :دَى بَيذيت ؟ريَى ب مس ئينىةباو

طةةَ سةةلكى ئةةو ث ةتى مةس       :، ثاشى دَى بَيذيت[كو تو دةجاَ] زانينا بنةجه نةبيت
نةشَيت ظَى دطةل كةسَى ذ مرؤظةان بكةةى، دةجةال دَى طريةت دا ظةةكوذيت، سةودَى دَى       

سينطَى وى هةةتا سةةرَى وى كةتةة سةفر ب ضةو رَيكةان نةشةَييَت، دَى         ناظبةرا شكةلكةكا
ََ كةرة د     دةست و ثَيت وى طريت هاظَيذيت، سةلك دَى هزركةى هاظَيتة د ئاطريةدا، بةة

ل ئةظى شةهيدييا وى ذ يا هةمى سةلكى  :طوى ()بةحةشتَيدا. ثَيغةمبةرَى سودَى 
 دةس سودايَى هةمى جيهانان مةزنرتة.

  . و بوسارى هندةك ب ظَى رامانَى ظةطَيِراية.مبْعَناهُ يص بَ ْعَبُ  وروى البخار 
َّ  هللاِّ  عُ  -1816 وَع  ِن اُِِغ  ريَِة ب  ِن ُش  ْعبَة ري  ي اَّللَّ َعْن  ُ  قَ  اَل  م  ا َو  أَل أَح  ٌد َرُو   ُل اَّللَّ 

قهللا ُ   إن َُّه ْي ُُق لُ  َن  إنَّ « َُُب رصَك   م ا » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َعِن الدَّجَّاِل أْكثَ َر ِمَّا و أْلُتُ   وإنَّ ُ  ق اَل ِل  
ْبٍز َونَ ْهَر َماٍء  قاَل   ُِ  متفٌق عهللاي .« ُهَ  أْهَ ُن َعهللا  اَّللَِّ ِمْن ذِلَك » مَعُ  َجَبَل 

كةسَى هندى مس ثسيارا دةجاَ ذ  :طوى ()و ذ موغريَى كورَى شوعبةى  
مةا تةو ض ذَى    :نةكرية، ذ وان يَيت ثسيار ذَى دكر،  طوتة مس ()ثَيغةمبةرَى سودَى 
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دةس ل ئةو  :ضيايةكَى نانى و رويبارةكَى ئاظَى يَى دطةل، طوى :دبَيذن :مس طوى ؟دترسى
 طومانَى بو باوةريداران ضَيكةى.هةيس سودَى ذ هندَى كَيمرتة ئةو ب وان ت تَيت دةس 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َما ِمْن َنٍُّ وَعْن أَنٍه ريي اَّللَّ عْنُ  قالَ  -1817   قاَل َرُو ُل اَّللَّ 
نْيَ إالَّ َوَقْد أْنَذَر أمََّتُ  اَْعَ َر اْلَِّذَّاب  أال إنَّ ُ  أْع َ ُر  وإنَّ ربَُِّّ ْي َع زَّ وج لَّ لَ ْيَه وْع  َر  مِّْتُ  ٌب بَ  

نَ ْيِ  ك ر ر    متفق عهللاي .« َعي ْ
ثَيغةمبةةر نينةة    :طةوى  ()ثَيغةمبةرَى سةودَى   :طوى ()و ذ ئةنةسى 

بزانس دةجال يَى ويِرة، و ب راستى  ،كربسنةملةتَى سو ب ويِرَى درةويس ئاطةهدار  ئةطةر
 طاور(. ئانكوسةر ئةنيا وى يا نظيسية ك س ر.)ل  ،سودايَى هةوة نةيَى ويِرة

أال »َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  َوَعْن أيب ُهَرُْ َرة ريي اَّللَّ َعْنُ  قاَل  قاَل َرُو ُل اَّللَِّ  -1818
ُُ َمَع ُ  مبثَ اِل اْلَنَّ  ُثُِّْي َح ِدُثاا ع ِن ال دَّجَّاِل َم ا َح دََّث بِ ِ  نَ ُّ  قَ ْ َم ُ   إنَّ ُ  أْع َ ُر َوإنَّ ُ  جي  ِة والن  ار  ُأَحدِِّ

  ُل إن ََّها اْلنَُّة ِهَي النَّاُر. متفٌق عهللاي .فاليت َُ ُق  
ئةز بو هةوة  :طوى ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :طوى ()و ذ ئةبى هورةيرة 

بةحسةكَى دةجاَ نةكةم ضو ثَيغةمبةران بو ملةتَى سو بةةحس نةةكربيت، ب راسةتى    
و جةهنةةمَى يةَى دطةةل، ئةةوا      ئةو دَى هَيت و وةكى بةحةشتَىئةو يَى ويِرة، و ب راستى 

 دبَيذنَى بةحةشتة ئةو جةهنةمة.

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي ذََك   َر  -1819 ُهم   ا أنَّ َرُو    َل اَّللَِّ  ُ َعن ْ وَع   ْن اب   ِن ُعَم   َر ري   ي اَّللَّ
َِ   يَح » ال   دَّجَّاَل بَ    نْيَ َظْه   َراِن النَّ   اس فَ َق   اَل   َِ ال   دَّجَّاَل أْع   َ ُر اْلع   نْيِ إنَّ اَّللَّ لَ   ْيَه َوْع   َ َر  أال إنَّ ا

َنُ  ِعَنبٌة طَاِفَيٌة    متفٌق عهللاي .« اْلُيْم   َكَأنَّ َعي ْ
ثَيغةمبةةرَى سةودَى    :طةوى  رازى بيةت سةودَى ذ هةةردوويان    ،و ذ ئينب عومةرى

() بزانس  ،ب راستى سودَى نة يَى ويِرة :بةحسَى دةجاَ د ناس سةلكيدا كر و طوى
كةا  ضاظَى وى يَى دةركةفتية وةكى تليو  ،ضاظهنيَى دةجال ضاظَى وى يَى راستَى يَى ويِرة

 ترى.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  اَل   -1820 ْ   َرَة ري  ي اَّللَّ عْن  ُ  أنَّ َرُو   َل اَّللَِّ  ال » وَع  ْن أيب ُهُر

هللِاُم َن اْليَ ُه دَ  َْ ُِ حَّتَّ َخَْتَُّء اْليَ ُه ديص ِمْن َوراِء اَْلَجر والشََّجِر  فَ يَ ُق ُل  تَ ُق ُم الَاَعُة َحَّتَّ ُُ َقاِتَل ا
هللْاف ي تَ َع اَل فَاقْ تُ هللْا ُ   إالَّ اْلَغْرقَ َد فَإنَّ ُ  م ْن َش َجِر اْليَ ُه  دِ  َِ هللِاُي ه ذا َُ ُه  ِدي   َْ «  اَْلَجُر والشََّجُر  اَي ُم

  متفٌق عهللاي .
رؤذا  :طةةةوى ()ثَيغةمبةةةةرَى سةةةودَى  :طةةةوى ()و ذ ئةةةةبى هةةةورةيرة 

ث ت بةرى ل ى سو هيان نةكةن، و هةتا جوهقيامةتَى نارابيت هةتا موسلمان شةِرَى جو
وةرة  ،ث ةت مةس  ل يكة هئةظة جويا موسلمان  :و دارى ظةدشَيريت، دار و بةر دَى بَيذن

 .يانةهبكوذة، دارا غةرقةدَى نةبيت، ئةو ذ دارَيت جو
َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي  وَعْن   ُ  ري   ي  -1821 وال   ِذي » اَّللَّ َعْن   ُ  ق   اَل  ق   ال َرُو    ُل اَّللَّ 

تَ ِن َمَِّ اَن  ق  ُل  اَيلَي ْ نْ َيا َحَّتَّ ََيُرَّ الرَُّجُل نْلَقرْبِ  فيتَمرََّ  َعهللَاْي ِ   ُو ي بَِيِده ال َتْذَهُب الدص َِ َّ اِحِب نَ ْف
  متفٌق عهللاي . «. اْلَباَلُء هذا اْلَقرْبِ  َولَْيه ِبِ  الدَُّن وما ب  إالَّ 
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ئةةز ب وى كةمةة يةَى     :طةوى  ()ثَيغةمبةرَى سةودَى   :طوى ()و ذ وى 
دومياهيك ناهَيت هةتا مرؤظ د بةر طوِريرا نةضيت و سو ل ب جانَى مس ددةستيدا دنيا 

جهَى سودانَى ظى طوِرى بام، و نة ذ ديندارى ل سوزى ئةز  :سةر نة وةرطَيِريت، و بَيذيت
  وةدكةى و وى ضونينة بةرتةنطى نةبيت.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -1822 ال تَ ُق   ُم » وَعْن  ُ  ري  ي اَّللَّ َعْن  ُ  ق  اَل  ق  اَل َرُو   ُل اَّللَِّ 
َْ َعٌة و  َر اْلُفَراُو َعْن جَبٍل مْن َذَهٍب ُُ ْقتَ تَ ُل عهللَاْي ِ   فيُ ْقتَ ُل ِم ْن ُك لِّ ِمائ ٍة ِت َِ ََّاَعُة َحَّتَّ َْحْ َْ ُع َن  ال ِت

َِ أْإُ  ُهْي  َلَعهللاِّي أْن أُك َن أ   «.فَ يَ ُق ُل ُكلص رَُجٍل ِمن ْ
قيامةى نارابيت حةةتا   :طوى ()ثَيغةمبةرَى سودَى : طوى ()و ذ وى 

ثَى بريَيت طازَى بس( شةِر ل سةر دَى  مةرةمفوراى ضيايةكَى زَيرى ئاشكرا نةكةى )دبيت 
 :مةةك ذ وان دَى بَيةذيت  الهَيتةكرن، هةر سةدا نوى و نةةه دَى هَينةة كوشةنت، هةةر زة    

  بةلكى ئةز ئةو م يَى قورتال دبيت.
ُِ ْذ مْن ُ  َش يْ » وا رواٍُة  َر اْلُفَراُو َعن َكْنٍز ِمْن َذَهٍب  َفَمنِّْ َحَب َرُه فَ ال أي َِ  اا ُُ ِشُك أْن َْحْ

 متفٌق عهللاي . « 
ثةَى بريَيةت    مةةرةم نَيزيكة فوراى سزينةكا زَيرى )دبيت ديسا  :ظةطَيرةكَيداو د 

 طازَى بس( ئاشكراكةى، يَى طةه تَى ب  ضو ذَى نةراكةى.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َُ ُق   ُل   -1823 ْع  ُ  َرُو   َل اَّللَّ  رُُك   َن اَِدُنَ  َة » وَعْن  ُ  ق  ال  عَِ َُ ت ْ

رْيٍ َما َكاَنْ   ال َُ ْغَشاَها إالَّ اْلع َ اا  َِ َِّ باِع َوالطَّ رْيِ  َعهللا   ِِ ر َم ْن ُْحَْش ُر رَاِعي اِن  ُُرُِ ُد  َع َ اا ال َوآ
َِ  رَّا عهللا    ِم  ْن ُمَزُْ نَ  َة ُُُر  دَ  اِن اَِدُنَ  َة ُْنِعَق  اِن ِبَغَنمه  ا فَ َيج  َدا ا ُوُح ش  اا. ح  َّتَّ إذا بَ هللَاغَ  ا ثِنيَّ  َة الْ   َداِع 

  متفٌق عهللاي .« َوج ِههَما 
 دةمةيَ  :دطةوى  ()مةس طةول ثَيغةمبةةرَى سةودَى بةوو       :طوى ()و ذ وى

هةَيلس و كةةس ناهَيتةة تَيةدا دةهبةة و تةةير و تةةوال         باشرتيس حال دَى ل سةر مةدينة
نةبس، و دومياهيك كةسَى حةشرا وان دهَيتة كرن دوو شظانَيت عَي  موزينةنة، قةستا 

ََ نينةة، هةةتا   ةيمةدين َى دكةن و ل ثةزَى سو دسوِرن، دَى بينس يا بَى سةبرة و كةس 
 دطةهنة سةنييا وةداع دَى كةظنة سةر سةر و ضاظَيت سو.

َّ  هللاِّ  عُ  -1824  َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي قَ   اَل  وَع  ْن أيب َو  عيٍد اْلُ  ْدِريِّ ري  ي اَّللَّ َعْن   ُ  أنَّ النَّ  ُّ 
ُه » َمان َْحُْث  اَِاَل َوال َُ ُعدص َا ِر الزَّ ِِ هللَاَفاِئُِّْي ا آ ُِ هللِايَفٌة ِمْن  َِ   رواه مَهللاي.« َُُِّ ُن 

سةليفةةك ذ   :طةوى  ()ذ ثَيغةمبةةرى   ()و ذ ئةبى سةعيدَى سودرى 
 دومياهيكا زةمانى دَى مستا ل بس ماَ دةى و ناهةذمَيريت.ل سةليفَيت هةوة 
َّ    هللاِّ  عُ َعهللَاْي    ِ  وَو    هللاَّي ق    ال  وَع    ْن أيب ُم و      اَْش    َعِريِّ ري    ي اَّللَّ عْن    ُ  أنَّ  -1825  النَّ    َُّّ 

ُِ ُذَها ِمْن ُ   َوُُ  َرى ِم َن ال ذََّهبِ َُُط ُر الرَُّجُل ِفيِ  ِنلصََّدَقة ليأتنَيَّ َعهللا  النَّاِس َزَماٌن »    فَ ال جَيِ ُد أَح داا أيَْ
بَ ُعُ  أْربَ ُع َن اْمرأةا َُ هللُاْذَن ِبِ  ِمْن ِقهللاَِّة الرِِّجالِ الرَُّجُل  اِء  اْلَ اِحُد َُ ت ْ ََ  رواه مَهللاي.« وََكثْ َرِة النِِّ

 دةمةةك  :طةوى  () ثَيغةمبةةرى  :طوى ()و ذ ئةبى موسايَى ئةشعةرى 
دَى ل سةر سةلكيدا هَيت زةالم دَى سةةدةقةيا ذ زَيةرى طَيِرينيةت، كةسةَى نابينيةت ذَى      
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المةكَى ب تنةَى دَى هَيتةة ديةنت ضةل ذن سةو ثَيظةة دطةرن و سةو ثَيظةة          ةوةرطريت، و ز
 يا ذنان.همان و زَيدةالدثارَيزن ذ كَيماتيا زة

اْش تَ َرى » قَ اَل   َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  وَعْن أيب ُهَرُْ َرَة ريي اَّللَّ َعْنُ  َعن النَُِِّّّ  -1826
رَُجٌل ِمْن رَُجٍل عَقاراا  فَ َ َجد الذي اْشتَ َرى اْلَعَقاَر ا َعَقارِه َجرَّةا ِفيَها َذَهٌب  فقاَل لُ  الذي اْشتَ َرى 

ْ أْش  رَتِ ال  ذََّهبَ  َِ  َوَْ َ  ا اْش  تَ َرُُْ  ِمْن  َك اَْر ُِ  ْذ َذَهبَ  َك  إَّنَّ َ  ا اْلَعَق  اُر   ُِ  إَّنَّ   وق  اَل الَّ  ذي لَ  ُ  اَْر
َِ َوَما ِفيَها  فَ َتحاَكما إَل رَُجٍل  فقاَل الَّذي حَتَاَكَما إلَْيِ   أََلَُِّما َوَلٌد   قَاَل أحُدُاَا  ِل  بْعُتَك اَر

َ َة  َوأْنِفَق  ا َعهللا   أنْ ُفَ  ه « َما ِمْن ُ  وتَص  دَّقَا غُ الٌم. وق اَل ارِ  ُر  ِل َجارُِ ٌة  ق  اَل أْنٍَِّح ا اْلغُ  الَم اْلَاُر
   متفٌق عهللاي .

 زةالمةكَى ملكةةكى  :طوى () ثَيغةمبةرى :طوى ()و ذ ئةبى هورةيرة 
مةةكَى دى كةِرى، ئةةوَى    البنةجه )ض سانى بيت يان ئةرد يةان هةرت ةتَى بنةجةه( ذ زة   

 :ملكَى بنةجه كِرى جةِركةكَى زَيرى تَيرا ديت، ئينا طوتة وى يَى ملكَى بنةجه ذَى كِرى
زَيرَى سو بهةلطرة، ب راسةتى مةس بةةس ئةةردَى ذ تةة كةِرى و مةس زَيةر ذ تةة نةكِريةة،           

ََ مس ئةرد و ت تَى د ئةرديدا يَى فرؤتية تة، حوكمَى سو برنة  :سودانَى ئةردى طوى بة
مس  :ئَيكى طوى ؟هةوة زارؤك هةنة :، ئةوَى حوكمَى سو برية دةس طوىمةكيالدةس زة

كضَى ل كورى مارةبكةةن و ل   :مس كضةكا هةى، ئينا طوى :وىكورةكَى هةى، و يَى دى ط
 سةر وان مبةزَيخس و بكةنة سَير.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َُ ُق  ُل   -1827 كانَ ْ  » وعْنُ  ريي اَّللَّ عْن ُ  أنَّ ُ  عَِ َن َرُو  َل اَّللَِّ 
ْئُب فَ  َذَهَب نب  نِ اْم  َرأاَتن َمعُهَم  ا  َ  ا ذَه  َب نبنِ  كِ   فقال    إْح  داُاا ابْناُا  ا  َج  اَء ال  ذِِّ   وقال    لص  اِحبتَها  إَّنَّ

ِْ  رى   َ  ا َذَه  َب نبنِ  ك  فَ َتَحاكم  ا إَل داُوودَ اَ َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  فَ َقِب  ي بِ  ِ  لهللْاُِّب ْ  َرى  َفَخَرجتَ  ا  إَّنَّ
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  ف  أِرباَته  فق  اَل  ائْ تُ   نَ ُهَم  ا. عهللا    ُو  هللَاْيماَن ب  ِن داوَد  َِّ  ِّنَي أَش  قصُ  بَ ي ْ  ِن ِنل
  متفٌق عهللاي .« فقال  الصصْغرى  ال تَ ْفَعْل  َرِ َك اَّللَّ  ُه  ابْ نُ َها فَ َقَب  ِبِ  لهللاصصْغَرى 

دوو ذنةةان  :دطةةوى ()وى طةةول ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى بةةوو    ()و ذ وى 
كورَيت وان دطةل بوون، طورط هاى كورَى ئَيكَى ذ وان سوار، ئينا طوتة هةظاال سو كورَى 

 ()سو ئينانة دةس داوودى  نةسَير كورَى تة بوو برى، حوكمَى :تة بوو برى، يا دى طوى
 ()حوكم بةو يةا مةةزن ئَيخسةت، دةركةةفنت ضةونة دةس سةولةميانَى كةورَى داوودى         

كا كَيرَى بو مس بينس دا د مابةينا واندا لَيكظةكةم، ئينا  :رن، ئينا طوىبةحسَى سو بو ك
وةنةكة سودَى دلوظانيَى ب تة ببةى ئةو كورَى وَيية، ئينا حوكم بو يا  :يا بضويك طوى
 بضويك ئَيخست.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  -1828 » وَو هللاَّي   وَعْن ِمْرداٍس اَْوهللَاِميِِّ ري ي اَّللَّ َعْن ُ  ق اَل ق اَل النَّ ُّص 

َق    ُحثَالَ  ٌة كُحثَالَ  ِة الشِّ  ِعرِي أْو التَّْم  ِر  ال ُُب  الِيهُي اَّللَّ نلَ  ةا    «َُ  ْذَهُب الصَّ  اْلُ َن اَوَُّل ف  اَوُل  وتَ ب ْ
  رواه البخاري.
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ل ئَيةك   بةاش  :طةوى  () ثَيغةمبةةرى  :طوى ()و ذ مريداسَى ئةسلةمى 
سودَى  ،هَى سراب يان قةسثَيت سرابةو سراب دَى مينس وةكى ج ،دَى ضس دويا ئَيكى

 هاى بو وان نادانيت.وضو ب

َّ هللاِّ  عُ  -1829 وعْن رِفَاَعَة بِن رافٍن الُزرقيِِّ ريي اَّللَّ عْنُ  قاَل  جاء ِجرْبُ ُل إَل الن ُّ 
هللِاِمني » َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قاَل  َما تَ ُعدصوَن أْهَل َبْدٍر فيُِّْي   قاَل   َْ ُِ َكهللِاَمةا َ َْ َها ق اَل    أوْ « ِمْن أْفَبِل ا

  رواه البخاري.«.وََكَذلَك َمْن َشِهَد َبْدراا ِمَن اِالِئَِِّة »
جليل هاتة دةس ثَيغةمبةةرى   :طوى ()و ذ ريفاعَى كورَى رافعَى زورقى 

() ذ باشرتيس موسلمانان ددانني،  :طوى ؟هويس بةدريان ضاوا ل دةس سو ددانس :طوى
و هةر هوسا ملياكةى ذى يَيت ث كدارى  :يان ذى ئاسفتنةكا وةكى ظَي، ئينا جليلى طوى

 د بةدرَيدا كريس.

ُهما -1830 َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   وعن ابِن ُعَمر ريي اَّللَّ عن ْ » قال  قال َرُو  ُل اَّللَِّ 
ْي إذا أْنزل اَّللَّ َتعاَل ِبَقْ ٍم عَ  َّاَب اْلَعَذاُب َمْن َكاَن ِفيهْي. ُثَّ بُِعُث ا عهللا  أعَماِِ  متفٌق عهللاي .« َذانا َأ

ثَيغةمبةةرَى سةودَى    :طةوى  رازى بيةت سةودَى ذ هةةردوويان    ،و ذ ئينب عومةرى
() سودايَى مةزن ئيزا ب سةر هندةكاندا ئينا سوار ئيزا هةركةسةَى د   ئةطةر :طوى

 و كريارَيت سو دَى ذ طوِران هَينة راكرن. ثاشى ل سةر كارندا هةبيت دطريت، ناس وا
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -1831 وَعْن جابٍر ريي اَّللَّ عْنُ  قال  كاَن ِجْذٌع ُُق ُم إلَْيِ  النُّ 

ْعَنا ِلهللْاجْذِع مْثل ّْ ِو الِعَشاِر َحَّتَّ نَ زَ  ِِْنرُب  عَِ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  ُْعِن ا اْلُْطَبِة  فَ هللَاما ُوِيَن ا َل النُّ 
ََََِّن.   وَوهللاَّي َف َين َُده عهللاْيٍ  ف

سوتبةة ل   () سثَي، ثَيغةمبةةرى قورمةكَى دارقة :طوى ()و ذ جابرى 
دسواند، ظَيؤا دةمَى مينبةر هاتية دانان مة طول دةنطَى قورمى بوو وةكةى دةنطةَى    بةر

 هاتية سوار دةستَى سو داناية سةر بَى دةنط بوو. ()حَي رتَى هةتا ثَيغةمبةر 
ِِن ْ  رَبِ  فص  احِ   َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي عهللا    ا وا رواُ ٍة  فَ هللَامَّ  ا َك  اَن َُ   ُم اْلُمع  ة قَ َع  َد الن  ُّ 

 النَّْخهللَاُة اليت َكاَن ْخُطُب ِعْنَدَها َحَّتَّ َكاَدْو أْن تَ ْنَشقَّ. 
ل سةةةر  () يةةة رؤذا سوتبةةة، ثَيغةمبةةةرىظَيؤةةا دةمةةَى بوو :ظةطَيرةكَيةةداو د 

مينبةرَى روين تة سوار، ئينا ئةو دارقةسثا سوتبةة ل دةس دسوانةد كةرة قيةذى هةةتا      
 نَيزيك بووى كةر ببيت.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  حَّتَّ أَِذَها َفَبمَّ  َها وا رواٍُة  َفَصاَحْ  ّياح الصَُِّّّ. فَ نَ َزَل النَُّّص 
َُِّّ  َحَّتَّ اْوَتقرَّْو  ق ال   بِّ   َعهللا   م ا َكانَ ْ  تَ مُن » إلَْيِ   َفَجعهللَاْ  تَِ نص أِننَي الصَُِّّّ الَّذي َُُ

  رواه البخاريص.« ِمَن الذِِّْكِر 
هاتة سوار هةتا  () قيذيا بضويكان. ثَيغةمبةرىكرة قيذى،  :ظةطَيرةكَيداو د 

 كرن هةتا اويَينة هَى كر ناَ نالينا بضويكان يَيت هطرتى و كَي اية بةر سوظة، دةست ث
ََ دبوو. :بَى دةنط بووى، طوى  كرة طرى ذبةر زكرَى طو
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َّ هللاِّ  عُ  -1832 ِشٍر ريي اَّللَّ َعْن ُ  ع ْن َرُو  ِل اَّللَّ  َِ وعْن أيب ثَ ْعهللَاَبَة اُْلَشِنِّ َجْرثُ ِم بِن 
َِ فَ  راِئَض فال ُتَبيُِِّع َها  وحدَّ ُحُدوداا َفال تَ ْعَتُدوَها  وَحرَّم أْشياَء َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قال  إن اَّللَّ تعاَل فَ َر

ياٍن َفال تَ ْبحُث ا عنه ا  َْ َر ِن َتِهُِّ ها  َووََِّ  َعْن أْشياَء َرْ ةا َلُِّْي َغي ْ ح دٌُ  حَ ن  رواه « َفال تَ ن ْ
َرُه.   الدَّارُقْطِن َوَغي ْ

 :طةةوى ()و ذ ئةةةبى سةةةعلةبةيَى سوشةةةنى، جورسةةومَى كةةورَى ناشةةرى    
فةرزَيت فةرز كريس نةهَيلس، و  كب راستى سودَى هندة :طوى ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

 لت ت يَيت حةرام كريس نةكةن، و  كختويب يَيت دانايس نةدةنة سةر، و هندة كهندة
دلوظانى ثةَى بةرن ب هةةوة    وةك  نة ذ بريكرن بةلكو ت تان يَى بَى دةنط بووى كهندة

محةةى  ةدويةا نةضةس ب ز   س يةان يَيةت حةةاللس( ل    نةدياركرية كو يَيت حةرام ئانكو)
 بَيخس.

َّ هللاِّ   -1833 ُهَم ا ق ال  غَ َزْوَِ م ن َرُو  ِل اَّللَّ  وعْن َعب ِد اَّللَِّ ب ن أيب أْوا ري ي اَّللَّ  َعن ْ
  اْلراَد.عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َوْبَن َغَزَواٍو أَنُكُل 

مةة   :طةوى  رازى بيةت  ذ هةردوويانيَى كورَى ئةبى ئةوفاى، سودَى  و ذ عةبدول
 كرن مة كوَ دسوارن. ()حةفت سةزا دطةل ثَيغةمبةرَى سودَى 

 وا رواٍُة  أَنُْكُل معُ  اْلَراد  متفٌق عهللاي .
 .مة كوَ دطةل وى دسوار :ظةطَيرةكَيداو د 

ْ رَة ري ي  -1834 َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي قَ ال  وَعْن أيب ُهُر ال ُُ هللْا دُ  » اَّللَّ عْن ُ  أنَّ الن ُّ 
 متفٌق عهللاي .« اُِؤِمُن ِمْن ُجْحٍر مرَّتَ نْيِ 

د كونةةةةكَيرا  :طةةةوى () ثَيغةمبةةةةرى :طةةةوى ()و ذ ئةةةةبى هةةةورةيرة 
دظَيةت موسةلمان يةَى ه ةيار بيةت       ئةانكو دووجاركى ب باوةريداريظة ناهَيتة ثَيظةدان. )

نةشيا و جارةكَى هاتة ساثاندن دظَيت ئاطةه ذ سو هةبيت بةو   ئةطةرنةهَيتة ساثاندن 
 جارا دوويَى نةهَيتة ساثاندن ضونكى موسلمان دووجاركى ناهَيتة ساثاندن(.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -1835 اَل َُُِّهللاُِّمُه ُي اَّللَّ َُ  ْ َم َثالثَ ٌة » َوعْنُ  قَال  قَ ال رُو  ُل اَّللَِّ 
ُ ْي ع ذاٌب ألِ يٌي  رُج ٌل عهللاَ   َفْب ِل م اٍء ِنْلَف الِة َيْنَ ُع ُ  ِم ن  يِهْي وَِ ابْ ِن اْلِقَيامِة َواَل ُْنظُُر إلَ ْيِهْي َوال ُُ  زَكِِّ

َذَها بَِّذَ  َِ ِبيِل  ورَُجٌل َنَُن رُجالا ِوهللْاَعةا بْعد اْلَعْبِر  َفَحهللَاَ  ِنَّللَِّ َ ََّ َقُ  َوُه َ  َعهللا   ال ا وََك ذا  َفَص دَّ
 ْ َْ َه ا  َه ا وا  وإْن َْ ُُ ْعِط ِ  ِمن ْ « َُ ِ  غرْيِ َذِلَك  ورَُجٌل َنُن إَماماا ال ُُباُُِعُ  إالَّ ِلُدنَيا  فَإْن أْعطَ اُه ِمن ْ

  متفٌق عهللاي .
سَى كةسان سودَى رؤذا قيامةةتَى   :طوى ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :و ذ وى، طوى

دلوظانيَى و رازيبوونَى دطةل نائاسظيت و طونةهَيت وان ذَى نابةى و كريارَيت  ئاسفتنا
 :بو وانةة  ب ذانو ئيزايةكا  ،و ب ضاظَى دلوظانيَى بةرَى سو نادةتَي ،وان قةبويل ناكةى

مرؤظةك ل سةر ئاظةكَى بيت ل ضولةكَى ذ رَيظينطى ظةطريت، و مرؤظةك ث تى ئَيظارى 
بفرؤشيتة مرؤظةكَى دى، و بو سويند خبوى وى ب هندَى و هندَى يَى كةِرى و    تةكىت

 مرؤظةةك ثةةميانا سةو بدةتةة مةزنةةكى     ، و بيت ئةو باوةر ذَى بكةى و ئةو نةيَى وةسا
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ََ دنيايَي(  ئةطةرثةميانَى نادةتَى بو دنيايَى نةبيت، ظَيؤا  دايَى ب جه ئينا )مال و ثةرتا
 ينا.نةدايَى ب جه نةئ ئةطةرو 

َّ هللاِّ  ُع َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي قَ اَل   -1836 قَ اُل ا اي « بَ  نْيَ الن َّْفَختَ  نْيِ أْربُع  َن » َوَعْنُ  عن النَُِّّّ 
ْ  رَة  أْربَ ُع   َن َُ ْ م  اا   قَ  اَل  أبَ ْي  ُ   ق  اُل ا  أْربُع   َن َو  َنةا   قَ  ال  أبَ ْي  ُ . قَ  اُل ا  أْربَ ُع   َن َش  ْهراا   أَن ُهُر

َنِب  ِفيِ  ُُ رَكَُّب اْْلهللَْاُق  ُثَّ ُُ نَ زُِِّل اَّللَّ ِم َن » قَال  أبَ ْيُ   ََاِن إالَّ َعْجَب الذَّ هللَا  ُكلص َشيٍء ِمَن اإلْن َوَُ ب ْ
ُبُ  اْلبَ ْقُل  بُ ُت َن َكَما َُ ن ْ َََّمآِء َماءا  فَ يَ ن ْ   متفٌق عهللاي .« ال

هةردوو ثفكرنَيت بوقَى ضةلس.   دناظبةرا :طوى () ثَيغةمبةرى :و ذ وى، طوى
 ؟مس نةظَيت دةستني ان بكةم، طوتس ضل سالس :طوى ؟طوتس يا ئةبو هوريرة، ضل رؤذن

مس نةظَيت دةستني ان بكةم،  :طوى ؟، طوتس ضل هةيظسمس نةظَيت دةستني ان بكةم :طوى
و هةةةمى ت ةةت ذ مرؤظةةى دَى ثةةويض بةةس، هةسةةتيكةكَى ب سةةةرَى كةلَيذيَيظةةة نةةةبيت     

سةودَى ئاظةةكَى ذ ئةةمسانان    دَى ( ذ وَى مرؤظ دَى شني بس، ثاشى  جب الذنب :َي)دبَيذن
 بارينيت دَى شني بس هةروةكى كةسكاتى شني دبيت.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو  هللاَّي  -1837 َنَم  ا النَّ  ُّص  ُث اْلَق  ْ َم  ج   اَءُه  َوَعْن  ُ  قَ  اَل بي ْ َْْهللِا  ٍه ُْحَ  دِِّ ا 
ََّاَعُة  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُْحَدِِّثُ أْعرايبص فَ َقاَل  َمََّت ال   فَقال بَ ْعُض اْلَقْ ِم  عَِ َن َم ا   َفَمَب  رُو ُل اَّللَّ 

َْ َمْن  َح َّتَّ إَذا َقَب   َحِدُثَ ُ  قَ اَل  قَاَل  َفَِّ  َُ  ْ َْ ََّ اِئُل َع ِن » رِه ما قَاَل  وقَاَل بَ ْعُبهْي  َبْل  أُْ َن ال
ََّاَعِة    َِ اَي رُو  َل اَّللَّ  قَ اَل  « ال ََّ اعَة » قَال  ها أ َََمان ُة ف انْ َتِظِر ال قَ اَل  َكْي َ  « إَذا ُي يَِِّعِ  ا

ََّاعة إَياَعتُ َها   قَاَل  إذَ   رواُه الُبخاري. « ا ُووِّد اَْمُر إَل َغرْيِ أْههللِاِ  فَانْ َتِظِر ال
ل ديوانةكَى بوو، بةو وان دئاسفةت،    () د دةمةكَيدا ثَيغةمبةر :و ذ وى، طوى

 ()ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  ؟قيامةةةى كةنطييةةة :كوضةةةرة عةرةبةةةك هاتةةة دةس طةةوى 
ََ :بةردةوامى دا ئاسفتنا سو، هندةكان طوى ََ ثَى نةسوش بوو يا  طو بوو كا ض طوى، بة

ََ نةبوو، ظَيؤا دةمَى ئاسفتنا سو ب دومياهى ئيناى،  :طوتى، و هندةكان طوى نةسَير طو
 ئةطةةر  :ئةز ئةظةمة يا ثَيغةمبةرَى سةودَي، طةوى   :طوى ؟كا ثسياركةرَى قيامةتَي :طوى

 :طةوى  ؟و بةةرزةكرنا وَى ضةاواية   :ئةمانةى هاتة بةرزةكرن ل هيظيا قيامةتَيبةة. طةوى  
  ل هيظيا قيامةتَيبة. د دةستَى يَى نةهةذيداكار ئَيخستة  ئةطةر

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -1838 َّ  ابُ ا » قَ  اَل   وعْن  ُ  أنَّ رُو   ل اَّللَّ  َُُص  هللاص َن َلُِّ  ْي  فَ  إْن أ
طُ  ا فَ هللَاُِّْي َوَعهللَاْيِهْي  ِْ   يص.رواُه الُبخار « فَ هللَاُِّْي  وإْن أ

ل بةةةراهيكا نظَيةةذان  :طةةوى ()ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  :طةةوى () و ذ وى
سةلةةى بةوون سَيةر بةو      ئةطةةر دورست كةرن سَيةر بةو هةوةيةة، و      ئةطةر، هةوة دكةن

 هةوةية و طونةه بو وانة.
رَِج  ْ  ِلهللانَّ  اِس   َوَعْن  ُ  ري  ي اَّللَّ عْن  ُ    -1839 ِْ ي ْ  َر ُأمَّ  ٍة أ َِ ي ْ  ُر النَّ  اِس  ُكن ْ  ُتْي  َِ قَ  اَل  

هللُا ا ا اإلْوالِم. ُِ ََّالِول ا أْعَناِقهْي َحَّتَّ َُْد   ِلهللانَّاِس أيَُْت َن ِ ِْي ا ال
باشةةرتيس  [طةةةَ موسةةلمانان  ]هةةويس  :د راسةةتا ظةةَى ئايةتَيةةدا  ()و ذ وى 

باشرتيس سةلك بو سةلكى، ئةوة يَى وان دئينيت و زىري  :طوى مللةتس بو سةلكى هاتني
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ئَيخسةةريكرن ث ةةتى ئَيخسةةرييَى    ئةةانكوسةةتويَيت وانةةدا هةةةتا وان موسةةلمان دكةةةى. )    
و ب سَيةةرا وَى ئَيخسةةرييَى ب سةةةر وَى سَيةةرَى    ،موسةةلمانةتى زانةةى و موسةةلمان بةةوون  

ا وان ذبةةر هنةدَى   هةلبوون و ئةوَيت ئةو ئَيخسري كةريس بوونةة ئةطةةرَى موسةلمانبوون    
وان  رَيكةةاهةةةذى سَيةةرَى بةةوون، و هةةةذى بةةوون باشةةرتيس مةةرؤظ بةةس بةةو وان ضةةونكى ب 

 طةه تنة وَى سَيرَي(.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي قَ  ال   -1840 َعج  َب اَّللَّ َع  زَّ َوَج  لَّ ِم  ْن قَ   ْ ٍم » َوَعْن  ُ  َع  ن النَّ  ُِّّ 

ََّالِو  ِل  هللُا َن اْْلَنَّ  َة ا ال ُِ قي  دون ُث َُ  هللام ن في  دِهللا ن رو « َُ  ْد اُا  ا الُبخ  اري. معناه  ا ُؤو  رون ُو
  اْلنة.

كان سوشةة ب  ةسودَى ب هنةد  :طوى () ثَيغةمبةرى :طوى ()و ذ وى 
دهَينة ئَيخسريكرن ثاشى دهَينة زىريكرن ثاشةى   ئانكوزىريظة دضنة د بةحةشتَيظة. 

 موسلمان دبس و دضنة بةحةشيَت.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي قَ اَل  َوعْنُ  َعِن  -1841 َأَح بص الْ ِباَلِد إَل اَّللَّ َمَ اِجُدَها  » النَّ ُِّّ 
  رَواُه ُمَهللاي.« وأبَغُض اْلِباَلِد إَل اَّللَّ أو اقُ َها 

سوشةةةتظيرتيس جةةةه ل دةس سةةةودَى  :طةةةوى () ثَيغةمبةةةةرى :و ذ وى، طةةةوى
ثةَى ئةةو نينةة بهةايَى      مةةرةم مزطةفنت، و نةسوشتظيرتن جه ل دةس سةودَى سةويكس. )  

ََ ضونكى سويك جهَى بَى ئاطةهيَييةة ذ زكةرَى سةودَى ئةظةة     هسويكَى ب َيتة كَيمكرن، بة
 كرنة ذ بَى ئاطةهيَي(.دارئاطةه

َوَعْن َوهللْاَماَن اْلَفاِرويِِّ ريي اَّللَّ َعْنُ  مْن َق ِلِ  قَال  اَل َتُِّ َننَّ إن اْوَتطْعَ  أوََّل  -1842
ُِلُ  َها  فَإن ََّها َمْعرََكُة الشَّْيطَاِن  َو َا ُْنُصُب رَاَُ َتُ . رواُه مَهللاي  َمْن َُْد َر َمْن َخُْرُد ِمن ْ ِِ َص َ   َوال آ ال

 هِّذا.
طوتنا ويية نةيا ثَيغةمبةرى  ئانكوذ ئاسفتنا وى ) ()و ذ سةملانَى فارسى 

()تةةو ب ةةَيى نةةةيَى ئَيكَيبةةة بضةةية سةةويكى و نةةةيَى دومياهيَيبةةة ذَى  ئةطةةةر :. طةةوى
 وَيرَى ئااليَى سو دضكلينيت.ل دةركةظى، ئةو جهَى شةِرَى شةيتانيية و 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   ال » وَرَواُه الربْقَ  اِن ا ّ  حيح  َع  ْن َو  هللْاَماَن قَ  اَل  قَ  اَل رُو   ُل اَّللَّ 
َِ الشَّْيطَاُن َوفَ رََّ   َها  ِفيَها َن َر مْن ْخُرُد ِمن ْ ِِ َص َ   َوال آ ُُِل ال  «. َتُِّْن أوََّل َمْن َُْد

ثَيغةمبةرَى سودَى  :ملانَى فارسى، طوىو بةرقانى د سةحيحا سودا ظةطَيِراية ذ سة
() نةيَى ئَيكَيبة بضية سويكَى و نةيَى دومياهيَيبة ذَى دةركةظَي، شةةيتانى ل   :طوى

 .ئةو جهَى غش و ساثاندن و درةوانة( ئانكووَيرَى هَيكا سو يا كرى و كورك بووى )
ي اَْحَ ِل َعْن َعْبِد اَّللَّ بِن َوْرِجَه ريي -1843 ِّ اَّللَّ َعْنُ  قَاَل  قُ هللْاُ  ِلَرُو ِل  وَعْن عا

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  اَي َرُو   َل اَّللَّ َغَف  َر اَّللَّ ل  َك  قَ  اَل   ِّ  ٌي  َفقهللْا  ُ  لَ  ُ   « َولَ  َك » اَّللَّ  قَ  اَل َعا
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   قَ  اَل  نَ َع  ْي َولَ  َك  ُثَّ تَ  الَ  واو  تغِفْر  َه  ذه ارُ  َة   اْو  تَ ْغَفَر لَ  َك َرُو   ُل اَّللَّ 

 [  َرواُه ُمَهللاي. .  19] ُممد    ِلَذنِْبَك وِلهللْاُمؤِمِننَي واُِْؤِمناوِ 
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مةس طوتةة    :طةوى  ()يَى كورَى سةرجسةى   ذ عةبدول ئةحوةلو ذ عامسَى 
و  :يا ثَيغةمبةرَى سودَى سودَى طونةهَيت تة ذَى ببةى، طوى :()ثَيغةمبةرَى سودَى 
داسوازا طونةه ذَيلنَى بو تة  ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :مس طوتَي :يَيت تة، عامسى طوى

ََ و بوتة، ثاشى ئةظ ئايةتة سواند :طوى ؟كر و داسوازا لَيبورينَى بو طونةهَيت سو و  :بة
 .بو طونةهَيت هةمى سودان باوةران، ض زةالم ض ذن بكة

َْ  ُع ٍد  -1844 َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  اَْنَص  اِريِّ ري  ي اَّللَّ َعْن  ُ  قَ  اَل  قَ  الَ َوَع  ْن أيب م  النَّ  ُّص 
ِة اَوََل  إَذا »  نْن َما ِشْ  َ إنَّ ِمَّا أْدَرَك النَّاُس ِمْن َكالِم الن صبُ  َّ ّْ َتِح َفا َْ ْ َت   رواُه الُبَخاريص.«  َْ

ذ  :طةةوى  () ثَيغةمبةةةرى :طةةوى ()و ذ ئةةةبى مةسةةعودَى ئةنسةةارى   
تو شةرم نةكةى وَى بكة ياتة بظَيت  ئةطةر :ثَيغةمبةرَيت ئَيكَى طةه تية سةلكىئاسفتنَيت 

شةةرم نةةما ض وى ذ سرابيةَى     ئةطةةر شةرمة مرؤظةى ذ طونةةهَى ددةتةة ثةاش و      ئانكو)
 ناظةطريت(.

َّ هللاِّ   -1845 ُع ٍد ريي اَّللَّ َعْن ُ  قَ اَل  قَ اَل النَّ ُّص  َْ أوَُّل » عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  َوَعْن اْبِن َم
َماِء    ُمت ََّفٌق عهللَاْيِ .« َما ُُ ْقَب  بَ نْيَ النَّاِس ُْ َم اْلِقَيامِة ا الدِِّ

ت تَى ئَيكةَى رؤذا   :طوى () ثَيغةمبةرى :طوى ()و ذ ئينب مةسعودى 
 قيامةتَى حوكم تَيدا دهَيتة كرن سوينس.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -1846 َه  ا قَالَ  ْ   قَ  اَل َرُو   ُل اَّللَّ  » َوَع  ْن َعاِئَش  َة ري  ي اَّللَّ َعن ْ
هللِاَقِ  اِالِئَُِّة  ُِهللِاقُِ را  و َِ َ  َلُِّْي  ِمْن نُ ٍر  َوِهللِاَق اْلَانص ِمْن َمارٍِد مْن  ِّ  رواُه مَهللاي.« آدُم ِمَّا ُو

ملياكةةةى ذ  :طةةوى ()ودَى ثَيغةمبةةةرَى سةة  :طةةوى ()و ذ عائي ةةايَى 
و ئادةم ذ  يسبووو ئةجنة ذ طوِريةكا بَى دويكَي  ئاطرى يَيت ضَي رؤناهيَى يَيت ضَيبوويس

وآ يَي هاتية ضَيكرن يا بو هةوة هاتية طوتس )كو ذ ئاَي ضَيبوى هةروكى د قورئانَيةدا  
 .هاتى(

َه   ا قَالَ   ْ    -1847 َه   ا ري   ي اَّللَّ َعن ْ َّ   هللاِّ  عُ َعهللاَ » َوعن ْ هللاُ   ُق ن   ُّ اَّللَّ  ُِ ْي   ِ  وَو   هللاَّي َك   اَن 
ٍل.« اْلُقْرآنَ  هللِاي ا ُعْهللَاِة حِدٍُ  طُ  َْ   رواُه ُم

 قورئان بوو. ()سنج و ئةس قَى ثَيغةمبةرَى سودَى  :طوى ()و ذ وَى 
َها قَاَلْ   قَاَل َرُو ُل  -1848 َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َوَعن ْ َمْن أَحبَّ ِلقاَء اَّللَِّ أحبَّ » اَّللَّ 

فَ ُقهللْاُ   اَي رُو َل اَّللَّ  أَكَراِهَيُة اِ ْ ِو   َفُِّهللاصنَ ا َنِّْ َرُه « اَّللَّ ِلَقاَءُه  َومْن َكرَِه ِلقاَء اَّللَّ َكرَِه اَّللَّ ِلَقاَءُه 
اُِ  ؤِمَن إَذا ُبشِّ  ر ِبَرْ َ  ِة اَّللَّ َوِرْي   انِِ  َوجنَّتِ  ِ  أَح  بَّ ِلَق  اَء اَّللَّ   لَ  ْيه َك  َذِلَك  َوَلِِّ  نَّ » اِ  ْ َو  قَ  اَل  

رواه «. َق اَءهُ فََأَحبَّ اَّللَّ ِلَقاَءُه وإنَّ اْلَِّاِفَر إَذا ُبشَِّر بَعذاِب اَّللَّ َوَو َخِطِ   َك رَِه ِلَق اَء اَّللَّ  وََك رَِه اَّللَّ لِ 
  مَهللاي.

هةركةسَى ظيةا بطةهيتةة    :طوى ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :طوى ()ذ وَي 
سةودَى نةةظَيت    ،و هةركةسةَى نةةظَيت بطةهيتةة سةودىَ     ،سودَى دظَيت بطةهيتَى ،سودَى

مة هةميان مرن  ؟ا تة نةظيانا مرنَييةمةرةميا ثَيغةمبةرَى سودَي،  :بطةهييَت. مس طوى
ََ باوةريدار  :نةظَيت، طوى مزطينى ب دلوظانييا سودَى و رازابوونا  ئةطةرنةوةساية، بة
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بطةهيتةة سةودَى و سةودَى ذى حةةز دكةةى       دكةىوى و بةح تا وى بو هاتة دان حةز 
 دَى و كةةربا وى بةو هاتةة دان نةةظَيت    مزطينةى ب ئيزايةا سةو    ئةطةةر بطةهييَت، و طةاور  

 بطةهيتة سودَى و سودَى ذى نةظَيت بطةهييَت.

َّ  هللاِّ  عُ  َوَع ْن ُأمِّ اُِ ْؤِمِننيَ  -1849 َه ا قَالَ  ْ   َك اَن النَّ ُّص  َّ ِفيََّة بْن  ِ  ُحيَ يِّ َرِي َي اَّللَّ َعن ْ
ثْ ُتُ  ُثَّ ُقْمُ  َنْ َقهللِاب  فَ َقاَم َمِعي لِيَ ْقهللِاَبِن ُتُ  أُزورُُه لَْيالا. َفَحدَّ   َفَمرَّ رَُج النا َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ُمْعَتِِّفاا  فَأَتَ ي ْ

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  ِمَن اَْنصاِر ريي اَّللَّ عَ  َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي أْو رَعا. فَ َق اَل  ُهما  َفهللامَّا رَأاَي النَّ َُّّ  ن ْ
َّ  ِفيَُّة بن  ُ  ُحيَ  يِّ » وَو  هللاَّي   إنَّ » َفق  ااَل  ُو  ْبَحاَن اَّللَّ اَيرُو   َل اَّللَّ  فَ َق  اَل  « َعهللاَ    ِرْو  هللُاَُِّما إن ََّه  ا 

ِشيُ  أْن َُقِذَر ا قُ هللُا ِبَُِّما َش را الشَّْيطَاَن جَيِْري ِمْن اْبِن آدَ  َِ ََْْرى الدَِّم  َوإِنِِّ   أْو قَ اَل  َش ْي اا  َم 
 متفٌق عهللاي . « 

يةَى   () ثَيغةمبةرى :طوى ()و ذ دايكا موسلمانان سةفيا كضا حويةى 
د مزطةفتَيظة مابوو بو عيبةادةتى( ب شةةظ ئةةز هةامت سةةرا وى       ئانكوموعتةكا بوو )

بدةم، ئةز دطةل ئاسفتم ثاشى ئةز رابووم دا بزظِرم، دطةل مس رابوو دا مس بزظِرينيت، 
وان  دةمةةَي بةةوريس، رازى بيةةتَى سةةودَى ذ هةةةردوويان ةيمَيةةت سةةةلكَى مةدينةةالدوو زة

هَيةدى هَيةدى    :طةوى  ()رى ثَيغةمبةة ديتني، ثَيت سو سظك كةرن،   ()ثَيغةمبةر 
ثاك و ثاقذى بةو سةودَى بيةت يةا ثَيغةمبةةرَى سةودَى        :ئةظة سةفيا كضا حويةية، طوتس

ب راستى شةيتان  :ضاوا ئةم دَى هزرةكا نةدورست د راستا تةدا كةيس( ئينا طوى ئانكو)
هندى شةيتان مرؤظةى ل   ئانكومرؤظيدا دهَيت و دضيت )لةشَي د جهَى سوينَيدا د ناظ 

ر سةردابرنَيدا دبةى دَى تو بَيذى سوينة د ناظ رهَيت مرؤظريا دهَيت و دضيت( و ئةز بة
 .ت تةكي :ترسيام سةلةتيةكَى باظَيذتة د دلَيت هةوةدا. يان طوى

َوَع  ْن أيب الَفْب  ل العبَّ   اِس ب  ِن َعْب   ِد اُِطَّهللِا  ب ري   ي اَّللَّ َعْن  ُ  قَ   اَل  َش  ِهْدُو َم   َن  -1850
َِ َوأبُ    ُو  ْفَياَن ب  ُن اْل  اِرِث ب  ِن َعْب  ِد اُِطَّهللِا  ِب  َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي َُ   ْ َم ُحنَ  ني فَ هللَازْم  ُ  أ رُو  ِل اَّللَّ 

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي عهللَا  بْغهللَاٍة َلُ  بَ ْيَباَء.  َرُو ِل اَّللَّ  ْ نَفارِْقُ   وَرُو ُل اَّللَّ  َْ  وَوهللاَّي 
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   هللِاُم َن ُمْدِبرَُِن  َفَطِفَق رُو  ُل اَّللَّ  َْ ُِ هللِاُم َن َواُِْشرُك َن َوَلَّ ا َْ ُِ فَ هللَامَّا اْلتَ َق  ا

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو هللاَّي َأُكفصَه  ا وَو هللاَّي  َُ  رُْكُض بَ ْغهللَاتَ  ُ  قِ  ِِ ٌذ بهللِِاَج  اِم بَ ْغهللاَ ِة َرُو   ِل اَّللَّ  َِ آ ب ل اْلُِّفَّ  اِر  وأ
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي. ٌذ ِبرَكاِب َرُو ِل اَّللَّ  ِِ رَِع  وأب  ُوْفياَن آ َْ  إراَدَة أْن ال ُت

َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   ََُّمرِة » فَ َقاَل َرُو ُل اَّللَِّ  َحاَب ال ّْ قَاَل العبَّ اُس  « أْي عبَّاُس ِِد أ
ُع    ََّ ُمَرِة  فَ   اَّللَّ َلَِّ أنَّ َعْطَف تَ ُهْي ِح نَي عَِ ّْحاُب ال ُْن أ َّْ ِت  أ َّيِِّتاا  فَ ُقهللْاُ  ِوْعهللَا   ا وََكاَن رَُجالا 

ب َّْي  َك  فَ  اقْ تَ تَ هللُا ا ُه  ْي واْلَُِّف  اُر  وال  دَّْع ُة ا َّ  ْ ِت َعْطَف  َة اْلبَق  ِر َعهللاَ    أْوالِدَه  ا  فَ َق  اُل ا  ايلَب َّْي  َك اَيلَ 
اَْنَص اِر ُُق لُ  َن  اَي َمْعَش  َر اَْنص اِر  اي َمْعَش ر اَْنَص  ار  ُثَّ َقُص َرِو ال دَّْع ُة َعهللاَ    ب ِِن اْْلَ اِرِث ب  ن 

 اْْلْزرَد.
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َوُهَ  عهللاَ   بَ غْ  ْي فَ َق ال  فَ َنَظَر َرُو ُل اَّللَّ  َه ا إََل ِقتَ اِِ هللَاتِ ِ  َكاَُِتطَ اِول عهللَاي ْ

َي اْلَ ِطيُه »  َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي حص ياٍو  فَ َرَم   ِ ِ نَّ َوُج  ه « َهَذا ِحنَي  َِ َذ َرُو ُل اَّللَّ  َِ ُثَّ أ
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َ تِ ِ  ِفيم  ا أَرى   َذافَ َذَهْبُ  أْنظُ ُر فَ إ« انْ َهَزُم  ا َوَربِّ ُُمَمَّ  ٍد »قَ ال  اْلُِّفَّ اِر  ُثَّ  فَ  اَّللَّ م ا ُه    اْلِقتَ  اُل َعهللاَ   َهي ْ
ََصَياتِِ   َفَمازِْلُ  أَرى  . رواه مَهللاي.حدَُّهْي َكهللايالا  وأْمَرُهْي ُمْدِبراا  إالَّ أْن رَماُهْي ٍِ

ََ اُِْهَمهللاَ  ِة ُه  َ  نِ « ح  دَُّهْي » الت َّنص   ُر. وَمْعنَ  اُه  اْش  َتدَِّو اْْل  ْرُب. َوقَ ْ لُ  ُ   « ال  َ ِطيُه »  ْل  اِء
 أي  وَوُهْي.

شةِرَى ل ئةز  :طوى ()لفةزل عةباسَى كورَى عةبدوملوتةلبى ئةو ذ ئةبى 
مةس و ئةةبو سةوفيانَى كةورَى حارسةَى       ()حونةينَى دطةل ثَيغةمبةرَى سةودَى بةووم   

ئانكو بةردةم ضاظَي مة لَي ]طرتبو و مة نةهَي ( )كورَى عةبدوملوتةلبى ثَيغةمبةر 
ل سةر  ()، و ثَيغةمبةرَى سودَى [و مة ضاظدَيريا وى دكر و مة نة دهَي  ب تيَن بوو

هَيسرتةكا سثى بوو. ظَيؤا دةمَى موسلمان و هةظث ك ضَيكةر طةه تينة ئَيك موسةلمان  
دةسةتهاظَيتَى هَيسةرتا سةو راكةرة غةارَى بةو راسةتا         ()رةظني، ثَيغةمبةرَى سودَى 

طرتبوو دا سةوش نةضةيت، و    ()طاوران و مس هةظسارَى هَيسرتا ثَيغةمبةرَى سودَى 
 :طوى ()طرتبوو، ثَيغةمبةرَى سودَى  ()ئةبو سوفيانى ركَيبا ثَيغةمبةرَى سودَى 

بةس وَى دارَى داينةة   ئةةوَيت ثةةميان ل    ئةانكو يا عةباس طازى سودانَيت دارا سةةمورَى ) 
كا  :مس ب هةمى دةنطَى سو طوى :و زةالمةكَى ب دةنط بوو :ثَيغةمبةرى( عةباسى طوى
ئةز ب سودَى كةمة زظِرينا وان دةمَى طول دةنطَى مس بةوويس   ،سودانَيت دارا سةمورةى

لةبَى ثاشى لةبَى ثاشةى لةةبَي، و وان و    :بو تَي كَيت سو، طوتس بوو وةكى زظِرينا ضَيلَى
طةةةَ سةةةلكَى   :َى دهاتةةة كةةرن، دطةةوتس ةيطةةاوران شةةةِر كةةرن، و طةةازى سةةةلكَى مةدينةة   

ثاشةى تايبةةى طةازى بةةنى حةارس ذ سةةزرةجان        َي،ةيطةَ سةةلكَى مةدينة  َي، ةيمةدين
ل سةر هَيسرتا سو بةرَى سودايَى وةكى وى يَى سو  ()ثَيغةمبةرَى سودَى  ،هاتةكرن
حةسحاسةك هةةلطرتس و    كهنةدة  ()شةِرَى وان، ثاشى ثَيغةمبةرَى سودَى ة دكَي يت

رةظةني   :طةوى ئةظة طوى دةمَى شةِر طةرم بةووى.  هاظَيتنة سةر و ضاظَيت طاوران، ثاشى 
كةمة، ئةز ضوم بةرَى سو بدةمَى وةكى سوية وةكى ئةةز   ىئةز ب سودايَى موحةممةد

تةةة وان، ا حةسحاسةةَى سةةو هاظَيوةسةةا نةضةةو هةةةتيةةا دبيةةنم، ئةةةز ب سةةودَى كةمةةة ضةةو 
 واز و كارَى وان رةظ ديت.بةردةوام مس هَيزا وان ال

ْ َرَة ريي اَّللَّ عْنُ  قَاَل  قَاَل رُو ُل اَّللَّ  -1851 أُ صَها »َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  وَعْن أيب ُهُر
اَي اَل  النَّاُس إنَّ اَّللَّ طيٌِِّب ال ُْقبُل إالَّ طيِِّباا  َوإنَّ اَّللَّ أَمر اُِؤِمِننَي مبَ ا أَم ر بِ ِ  اُِْرو هللِانَي  فَ َق ال تَ َع 

َّ  اْلاا   ا ِم  َن ُكهللاُ   اَي أَُ صَه  ا الَّ  ِذَُن آمنُ   ا  َوقَ  ال َتع  اََل   أُصه  ا الرصْو  ُل ُكهللاُ   ا ِم  َن الطَّيِِّب  اِو واعمهللا   ا 
ََّ َماِء  اَيربِّ اَيَربِّ   طَيَِِّباو َما رَزقْ َناُكْي  َََّفر أْشَعَ  أْغرب َيُدص َُدُْ ِ  إََل ال ُثَّ ذََكَر الرَُّجَل ُُِطيُل ال

َْ  َتجاُب لِ  َذِلَك     ُُ َُ  ُ  ح  راٌم  وغُ  ِذَي ِنْْلَ  راِم  فَ  َأىنَّ  واه ر « َوَمْطَعُم  ُ  َح  راٌم  وَمْش  َربُ  ح  َراٌم  وَمهللْاب
 مَهللاي.

طةَ سةلكى  :طوى ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :طوى ()و ذ ئةبى هورةيرة 
نةبيت قةبويل  ثاك و ثاقذب راستى سودَى يَى ثاك و ثاقذة ذ كَيماسيان و يَى حةالل و 

ناكةى و سودَى فةرمانا باوةريداران ب وَى يا كرى يا فةرمانا ثَيغةمبةران ثَى كرى، هةر 
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. باش بكةن ثاك و ثاقذَى حةالل خبون، و كار و كريارَيتطةَ ثَيغةمبةران ذ  :يَى بلند طوى
ََ مةطةَ  :و هةر يَى بلند طوى ثاشى  كرى خبون. ب رزقَى هةوة سودان باوةران ذ وى حةال

، دةستَيت سو بلند دكةتة يةيكةذة و توزظدرَيذة و سةر قذة يَى وةغةر كر ىزةالمبةحسَى 
وى يا حةرامة و جلكَى  سوارنا وى يا حةرامة و ظةسوارناةمسانى سودَى وؤ سودَى وؤ و ئ

 .ةبويلكرنقوى يَى حةرامة، و ب حةرامى يَى رابووى، ظَيؤا ما ضاوا دَى ذَى هَيتة 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -1852 اَل  َثالثَ  ةٌ » َوعْن  ُ  ري  ي اَّللَّ َعْن  ُ  قَ  اَل  قَ  اَل َرُو   ُل اَّللَّ 

ٌْ زَاٍن  وَمهللاِ  ُْي عَذاٌب أليٌي  َشْي يِهْي  َوال ُْنظُُر إلَْيِهْي  وَِ ٌك َكذَّاٌب  َُُِّهللاُِّمُهْي اَّللَّ ُْ َم اْلِقَيامِة  َوالَ ُُ زَكِِّ
َتِّْرِبٌ  َْ  اْلَفِقرُي.«  اْلَعاِئُل »   رواُه مَهللاي. « َوَعاِئل ُم
كةسةان سةودَى رؤذا   سةَى   :طوى ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :طوى ()ذ وى 

قيامةتَى ئاسفتنا دلوظانيَى و رازيبوونَى دطةل نائاسظيت، و طونةهَيت وان ذَى نابةى و 
كريارَيت وان قةبويل ناكةى، و ب ضاظَى دلوظانييَى بةرَى سو نادةتَي، و ئيزايةكا طران 

 بو وانة: ثريةمَيرَى زناكةر، و مةلكَى درةويس، و هةذارَى سومةزنكةر.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  َوعَ  -1853 و  ْيَحاُن » ْن  ُ  ري  ي اَّللَّ عْن  ُ  قَ  اَل  قَ  اَل َرُو   ُل اَّللَّ 

  رواُه مَهللاي.« وَجْيَحاُن َواْلُفراُو والنِِّيُل ُكل  ِمْن أنْ َهاِر اْْلنَِّة 
سةةةان )رويبةارةكَى    :طةوى  ()ثَيغةمبةةرَى سةودَى    :طوى ()و ذ وى 

 .بةحةشتَينة و فوراى و نيل هةمى رويبارَيت )رويبارةكَى سةرةسانَيية(هندَيية( و جةةان 
 ََ ثَى يَيت ثريؤز و ثر سَير و بةرةكةتس و جهَى تَيرا دضس بارا  مةرةم)سودَى دزانيت بة

 ثرتَى سةلكَى وان جهان دَى موسلمان بس و هوسا دَى بنة سةلكَى بةحةشيَت(.
َِ   َذ َرُو    ُل  -1854 َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو   هللاَّي بِيَ   ِدي فَ َق   اَل  َوَعْن  ُ  قَ   ال  أ هللاَ   َق اَّللَّ » اَّللَّ  َِ

هللَاَق اَِِّْ رُ  َِ هللَاَق الشََّجَر َُ ْ َم اإلثْ نَ نْيِ  َو َِ هللَاَق ِفيَها اْْلَِباَل َُ ْ َم اََحد  و َِ ََّْبِ   و وَه َُ  ْ َم الت صْربََة ُْ َم ال
هللَاَق النص  َر َُ  ْ َم اَْربَ َع اءِ  َِ َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  الثصالَاِء  َو هللاَ َق آَدَم  َِ   َوبَ  َّ ِفيَه ا ال دََّوابَّ َُ  ْ َم اْلَِم يِه  و

ِِ  ِر َو اَعٍة ِم  َن الن ََّه اِر ِفيَم  ا بَ  نْيَ اْلَعْص  ِر إَل ِِ  ِر اْْلهللَْا ِق ا آ  وَو هللاَّي بَ ْع َد اْلَعْص  ِر ِم ْن َُ   م اْلُُمَع ِة ا آ
  رواه مَهللاي .«.الَّهللايِل 

رؤذا  :دةستَى مس طرى و طوى ()ةرَى سودَى ثَيغةمب :طوى  ()و ذ وى 
ضةيا تَيةدا يَيةت ضةَيكريس، و رؤذا      ىشةمبى سودَى ئاخ يةا ضةَيكرى، و رؤذا ئَيةك شةةمب    

دووشةةةمبَى دارَيةةت ضةةَيكريس، و رؤذا سةةَى شةةةمبى نةسوشةةى يَيةةت ضةةَيكريس، و رؤذا      
ظكريس، و الضارشةمبى رؤناهى يا ضَيكرى، و رؤذا ثَينج شةةمبى جانةدار يَيةت تَيةدا بةة     

دومياهيكةا هةةمى ضةَيكريان سةةعةتا      يةَي ل  ث ةتى ئَيظةارى ذ رؤذا ئةةينى    ()ئادةم 
 ئَيظارى و شةظَى يَى ضَيكرى. ناظبةرا ل دومياهيكَى ذ رؤذَى

اِلِد بِن اْل لِيِد ريي اَّللَّ َعْنُ  قاَل   -1855 َِ  َلَقِد انْ َقَطَع ْ  ا َُ ِدي» وعْن أيب ُوهللَاْيَماَن 
َعُة أْويارِ  َْ َِّفيحٌة ََيَانِيٌَّة ُْ َم ُمؤَتَة ِت  رواُه الُبخاري. «.   َفَما بِقَي ا ُِدي إال 

رؤذا شةِرَى موئتَى نةه  :طوى ()سالدَى كورَى وةليدى  و ذ ئةبى سولةميان
 شري د دةستَى مندا شكةسنت، ضو د دةستَى مندا سو نةطرى شريةكَى يةمةنى نةبيت.
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َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي وَعْن  -1856 عْمرو ْبِن اْلَعاا ريي اَّللَّ عْن ُ  أنَّ ُ  عَِ ن رُو  َل اَّللَّ 
طَ  َأ  فَ هللاَ  ُ  » َُ ُق   ُل   ِْ إَذا َحَِّ  َي اْْلَ  اِكُي  فَاْجتَ َه  َد  ُثَّ أّ  اب  فَ هللاَ  ُ  أْج  راِن وإْن َحَِّ  ي َواْجتَ َه  َد  فََأ

  متفٌق َعهللَاْيِ .« أْجرٌ 
 :دطةوى  () طول ثَيغةمبةرَى سودَى بوووى  ()و ذ عةمرَى كورَى عاسى 

بةلكى هةركةسةكى شةيانان هةةميان    كَى ئاشكرايةةثَى نةكةس مةرةمفةرماندارى ) ئةطةر
دورست  راستييَي( ظيا حوكمى بدةى و هةمى شيانَيت سو ب كارئينان دا ةمبةزَيخيت دا بطةهيت

ظيا فةرمانَى بةدةى و هةةمى    ئةطةرو  حوكمى بدةى، و حوكم دورست دا دوو سَير بو وينة
ى فةةرمان دا سَيةرةك بةو    ةشيانَيت سو ب كارئينان دا دورست فةرمانَى بةدةى، و سةلة  

 ويية.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي قَ اَل   -1857 َها أنَّ النُّ  ه َعن ْ َا اْْلُمَّ   » َوَعْن عاِئَشَة ريي اللَّ

 عهللاي .  متفقٌ « ِمْن فْيِح َجَهنَّي فأْبرُِدوَها ِنَِاِء 
تا ذ دذوارييا طوِرييةا   :طوى () ثَيغةمبةرى :طوى ()و ذ عائي ايَى 

ثَى نة هةمى رةنطَيت تايَينةة هةةروةكى ئةينب     مةرةمجةهنةمَيية ب ئاظَى سار بكةن. )
بارا ثرت ذ تايَيت حيؤازَى ب ظى رةنطى  ثَى بارا ثرتة ضونكى مةرةمقةيم دبَيذيت بةلكى 

 بوون(.

َها  -1858 َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي قَ اَل  َوَعن ْ َها َعِن النُّ  َم ْن َم اَو َوَعهللَاْي ِ  » ريي اَّللَّ َعن ْ
َّاَم َعْنُ  َولِيصُ    واَُِراُد نْلَ ِلِّ  اْلَقرُُِب َواِراا َكاَن أْو َغرْيِ َواِرٍث. متفٌق َعهللَاْيِ .« َّْ ٌم  

هةركةسَى مر و رؤذى ل سةر  :طوى () ثَيغةمبةرى: طوى ()و ذ وَى 
 ثَيش ويظة بطريت.ذ ب  مرؤظَى وى )ض مرياتطر بيت يان نة(  ،بس

ََذا اْْلَِدُِ   َّْ ٌم ِِ دورستة  :و يا دورست ئةوة َواُِْخَتاُر َجَ اُز الصَّْ ِم َعمَّْن َماَو َوَعهللَاْيِ  
   ظَى حةديسَي. ةطرتس ذ بةرهَينبثَي ظة رؤذى  ،ثَيش ويظة يَى مرى و رؤذى ل سةرذ 

َثْ  أنَّ َعْب َد اَّللَّ  -1859 َها ُحدِِّ َوَعْن َعْ ِر بِن َماِلِك بِن الطصَفْيِل أنَّ َعاِئَشَة ريي اَّللَّ َعن ْ
ُهَما قَاَل ا بْيٍن أْو َعطَاٍء أْعطَْتُ  َعاِئَشُة ريي اَّللَّ َتعاََل َعْنها  َواَّللَّ لَتَ ن ْ  َتِهنَيَّ ابَن الزَّبَ رْي ريي اَّللَّ َعن ْ

َها  قَال ْ   أُه َ  قَ اَل َه َذا   قَ اُل ا  نَع ْي  قَالَ ْ   ُه    َّللَِّ عهللاَ َي نَ ْذٌر أْن ال َعاِئَشةُ    أْو َْحُجَرنَّ عهللَاي ْ
ْجَرُة. فَ َقاَلْ   اَل َواَّللَِّ ال أُ  ِْ َشفَُّن ِفي ِ  ُأَكهللاِّي اْبَن الزصبرْيِ أَبداا  فَاْوَتْشَفن اْبُن الزصبرْيِ إليها ِحنَي طاَلِ  ا

َْ  َر ب َن َْمَرَم َة  وعْب َد ال رَّْ ِن  اا  وال أحَتَنَُّ  إََل َنْذري. أَبد ِِ فهللَامَّا طَال َذِلَك عهللَا  اْبِن الزصبرْيِ َكهللاَّي ا
َه  ا   هللْاُتَم اِن عهللاَ   عاِئَش  َة ري ي اَّللَّ َعن ْ َِ بْ َن اَْو َ ِد ب  ِن عْب ِد ُغُ  َث وقَ  ال ُِم ا  أْنُش دُُكما اَّللَّ َِ  ا أْد

َا أْن تَ ْنِذر َقِطيَعيت   فَإن ََّها الَ  َِ  ْحَِلص 
ََّ اَلُم عهللَاْي ِك وَر  ُة  َِ عهللاَ   عاِئَش َة  فَ َق ااَل  ال ْ ن َحَّتَّ اْوَتأَذ َا َْ ُر  وَعْبُد الرَّ ِِ فََأقْ َبل بِ  ا

 ُِ هللُا ا. قَاُل ا  ُكهللاصَنا   قَاَلْ   نَعْي اْد ُِ ُُِل   قَاَلْ  َعاِئَشُة  اْد هللُا ا ُكهللاصُِّْي  واَل تَ ْعهللَاُي أنَّ اَّللَّ وبرََكاتُُ   أََنْد
َه ا  وَطِف قَ  َل اْبُن الزصبرْيِ اْلَِْجاَب  فَاْعتَ َنَق عاِئَش َة ري ي اَّللَّ عن ْ َِ هللُا ا  د َِ  مَعُهما اْبَن الزصبَ رْيِ  َفهللامَّا د

َْ ُر  وعْبُد الرَّْ ِن ُُ َناِشَداِ َا إالَّ َكهللاََّمْت ُ  ِِ ْبِِّي  َوَطِفَق ا ُق الِن  إنَّ النُّ  ُُ َناِشُدَها ُو وقبَ هللَاْ  ِمْنُ   ُو
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َا  َِ  اُه فَ   ْ َ  َْ  هللِاٍي أْن ُْهُج  ر أ ُِ ِِْْج  رِة. َواَل َْح  لص  َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي نَ َه    َعمَّ  ا قَ  ْد عهللِاْم  ِ  ِم  َن ا
ِِ  َطِفَق ْ  تُ  َثالِث لََياٍل.  ُرُاا وتَ ْبِِّ ي  وتَ ُق  ُل  فَ هللَامَّا أْكثَ  ُروا عهللاَ   َعاِئَش َة ِم َن التَّ ْذِكرِة والتَّْح رُِ ذَكِِّ

قَب ةا  إِنِِّ َنَذْرُو والنَّْذُر َشِدٌُد  فَ هللاَ ْي َُ  َزاال بَ َه ا ح َّتَّ َكهللاَّم ِ  ابْ ِن ال زصبرْيِ  َوأْعتَ َق ْ  ا نَ ْذرَِها أْربِع نَي ر 
 البخاري.  وََكاَنْ  َتْذُكُر َنْذَرَها بْعَد َذِلَك فَ تَ ْبِِّي حَّتَّ تَ ُبلَّ ُدُم ُعَها مِخاَرَها. رواهُ 

يَى  و ذ عةوفَى كورَى مالكَى كورَى توفةيلى، بو عائي ايَى هاتة طوتس كو عةبدول
عائي ايَى  د فرؤتنةكَيدا يان د دانةكَيدا سودَي ذ هةردويان رازى بيت كورَى زوبةيرى 

ئةةز ب سةودَى كةمةة يةان عائي ةا دَى بةسةكةى، يةان ئةةز دَى وَى          :طوى ()داى 
 :طةوتس  ؟ئةةوى ئةظةة طوتيةة    :طةوى عائي ةايَي  ناهَيلم دةستكاريَى بكةى(  ئانكوظةطرم )

دطةةل ئةينب زوبةةيرى     ب ئَيكؤةارى بو سودَى نةزر ل سةةر مةس بيةت ئةةز      :بةلَي. طوى
نةئاسظم. و دةمَى نةئاسفتنا وَى بو درَيذ بووى، ئينب زوبةيرى بةِرةظانى و مةهدةرى 

بةِرةظانيَى د راستا ويدا قةى قةةبويل  نة ب سودَى ئةز مةهدةرى و  :ذَى سواست، طوى
ئةز ناشةكَينم ثةَى طونةةهكار بةبم(.      ئانكوناكةم، و ئةز طونةهَى د نةزرَى سودا ناكةم )

طةةل ميسةوةرَى كةورَى    دظَيؤا دةمةَى ث ةتدانا وَى ل سةةر ئةينب زوبةةيرى درَيةذ بةووى،        
و طوتةة   مةسرةمةى و عةبدولرةمحانَى كورَى ئةسوةدَى كورَى عةبد يةغوسى ئاسفت،

هةويس مةس نةبةنةة دةس عائي ةةايَى     ئةطةةر ئةةز هةةوة ب سةودَى ددةمةة سةةويندَى      :وان
()    بةةةو وَى نةدورسةةةتة ئةةةةو نةزركةةةةى دطةةةةل مةةةس نةةةةئاسظيت، ميسةةةوةرى و

سة ظ و   :عةبدولرةمحانى دطةل سو بر، هةةتا دةسةتويرى ذ عائي ةاَى سواسةتى: طةوتس     
وةرنةة   :عائي ايَى طةوى  ؟َيينة ذؤرهبدلوظانييا سودَى و بةرةكةتَيت وى ل سةر تة بس، 

ََ هويس هةمى وةرنة ذؤر و ئةو نوزانيت ئينب زوبةير  :طوى ؟ئةم هةمى :ذؤر. طوتس بة
يةةَى دطةةةل وان، ظَيؤةةا دةمةةَى ب ذؤركةةةفتني ئةةينب زوبةةةير ضةةو ث ةةت ثةةةردَى )ضةةونكى 

ةستثَيكر ذَى سواسةت دطةةل   دو ()َى وَى بوو( و سو د عائي ايَى وةركر ايسوارز
باسظيت و كرة طرى، و ميسوةرى و عةبدولرةمحانى دةست هاظَيتنَى ذَى سواسنت دطةل 

ب راستى هةروةكى تو دزانى ثَيغةمبةرى نةهيا ذ  :باسظيت و ذَى قةبويلكةى. و طوتيَن
َى كرى، و بو ضو موسلمانان دورست نينة سَى شةظان زَيدةتر ذ برايَى سو سل يسلبوون

و ديارةكرنا طونةها سلبوونَى ل سةر عائي ايَى درَيذكريس.  وان شريةى دةمَيبيت، ظَيؤا 
ب راستى مس نةزرَى كرى، و نةزر يَى  :دةستهاظَيتَى بريا وان ئينايَى و كرة طرى و طوى

طرانة، مانة ثَيظة هةتا دطةل ئينب زوبةيرى ئةاسفتى، و وَى ثةَيش نةةزرَى سوظةة ضةل      
دكةر دكةرة طةرى هةةتا رؤنةدكَيت وَى      بةندة ئازاكرن، و ث تى هنطى بريييا نةزرَى سةو  

 .دةرسوكا وَى تةر دكرن

َِرَد إََل  -1860 َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  وَعْن ُعْقَبَة بِن عاِمر ريي اَّللَّ عْنُ  أنَّ رُو َل اَّللَّ 
هللَا  ُأُحٍد. َفصهللاَّ  عهللَاْيِهْي بْعد َاان ِوِنني كاِ دِِّع ل ْحياِء واَْم اِو  ُثَّ طهللََانَ  ِِْنرب  فَ َقاَل  إِنِِّ  قَ ت ْ إَل ا

ُِ  َوإِنِِّ َْنظُ ُر إلي   ِم ْن َمق اِمي َه َذا  وإِنِِّ  َِ شهيد عهللاَ ْيُِّْي وإنَّ مْ ِع دَُكُي اْْل ْ  ُِْدُُِّْي فَ َرٌط وأ بنْيَ أ
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َُ  َها نيا أْن تَ َناَف َش   َعهللاَ ْيُِّْي ال دص ِْ َش  َعهللَاْيُِّْي أْن ُتْشرُك ا  وَلِِّ ْن أ ِْ ُ  أ َْ ِِ َر قَ اَل  َفَِّ « َل انَ ْ  آ
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  متفٌق عهللاي .  َنْظَرٍة َنَظْرتُ َها إََل َرُو ِل اَّللَّ 

ُْي  اَل الصَّالُة اِْعُروَفةُ  َِ هللَا  ُأُحٍد  الدصَعاُء     .َواُِراُد ِنلصَّالِة َعهللَا  قَ ت ْ
ضةو سةةر    ()ثَيغةمبةةرَى سةودَى    :طوى ()و ذ عوقبَى كورَى عامرى 

ن وةكى ساتر سةوازى بةو   الو دوعا بو كرن ث تى هةشت سا ،طوِرَى شةهيدَيت ئوحودَي
بةةراهيكا هةةوة و ئةةز     ئةز ل ثَي ى :ساخ و مريان، ثاشى سةركةفتة مينبةرَي، و طوى
ثَى ئاظا كةوسةرَيية( و ئةز ل  مةرةمشاهدم ل سةر هةوة و ذظانا هةوة ل سةر طةِرَيية )

ظى جهَى سو بةرَى سو ددةمَي، و ئةز ذ هةوة ناترسم هويس شريكان بو سودَى ضَيكةن، 
ََ ئةز ذ دنيايَى ذ هةوة دترسم هويس ملم نةَى تَيةدا بكةةن. طةوى     ئةظةة دومياهيةك    :بة

 .()بةرَيخودان بوو ئةز بةرَى سو بدةمة ثَيغةمبةرَى سودَى 
َُ  ا ِفيَه ا  وتَ ْقَتِتهللاُ  ا فَ تَ ْههللِاُِّ  ا  » وا رواٍُة   نَيا أْن تَ َناَف َش  عهللَاْيُِّْي ال دص ِْ  َكم ا َههللاَ كَ َوَلِِِّنِّ أ

ِِْنرِب.« مْن َكان قَ ْبهللاُِّْي  َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي َعهللَا  ا ُُْ  َرُو َل اَّللَّ  ر ما رَأ ِِ  قَاَل ُعقبُة  َفِّاَن آ
ََ ئةز ذ دنيايَى ذ هةوة دترسم هويس ملم نَى تَيدا بكةن و  :ظةطَيرةكَيداو د  بة

 هي ك بريس.دهي ك ببةى هةروةكى يَيت بةرى هةوة دشةِرى ل سةر بكةن ظَيؤا هةوة 
ل سةةةر  ()ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  مةةسبةةوو ديةةنت ئةظةةة دومياهيةةك و عوقبةةةى طةةوى: 

 .مينبةرَى ديتى
َِ َش  ِهيٌد عهللاَ  ْيُِّْي  َوإِنِِّ واَّللَّ َْنظُ  ُر إََل َحْ ِي  ي ارَن  إِنِِّ فَ  رٌط » وا رَواُ  ٍة ق  ال   َلُِّ  ْي وأ

َِ  اُر عهللاَ  ْيُِّْي أْن ُتْش  رُِك ا  ِِ  َوإِنَّ واَّللَِّ َم  ا َأ ِِ  أْو َمَف  اتِيَح اَْر َِ  َزاِئن اَر وإِنِِّ ُأْعِطي  ُ  َمَف  اتِيَح 
َُ ا ِفيَها  اُر عهللَاْيُِّْي أْن تَ َناَف َِ  .«بْعِدي وَلِِّْن أ

ثَي يا هةوةمة و ئةز شاهدم ل سةر هةوة، و ب  ل ب راستى ئةز :ظةطَيرةكَيداو د 
سودَى ئةز ظَى طاظَى يَى بةرَى سو ددةمة طةِرا سو، و ب راستى كليلَيت سزينَيت ئةردى 

دايَي( ئةز  سودَى سَيرا د دنيايَيدا هةى يا ثَى مةرةميان كليلَيت ئةردى يَيت داينة مس )
 ََ ب سودَى كةمة ئةز نة ذ هةوة دترسم هويس شريكان ث تى مس بو سودَى ضَيكةن، بة

د وَى سَيةرا دنيةايَى يةا دايةة      ئةانكو ئةز ذ هةةوة دترسةم هةويس ملم نةَى تَيةدا بكةةن. )      
 (. ()ثَيغةمبةرى 

َطَب اَْنَصاِريِّ ريي اَّللَّ َعْن  ُ  -1861 ِْ قَ ال  ّ هللاَّ  بن ا َرُو  ُل  وَعْن أيب َزٍُْد عْمُرو بِن أ
بَ  َر  َفَخطَبنَ ا َح َّتَّ َحَب َرِو الظصْه ُر  فَ نَ  َزل َفَص هللاَّ . ُثَّ  ِِن ْ َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي اْلَفْج ر  َوّ ِعَد ا  اَّللَّ 

َا ِّعد اِْن رب ح َّت َغَرب ِ  ال رَب فخطب َحَّتَّ َحَبرِو العْصُر  ُثَّ نَ َزل َفَصهللاَّ   ُثَّ ِِن ْ شَّ ْمُه  َِّعَد ا
هللِاٌي.  َْ رِب َما كان وَما ُهَ  ِكاِئٌن  فََأْعهللَاُمَنا أْحَفظَُنا. رواُه ُم ِْ  فَأ

 :طةةةوى ()و ذ ئةةةةبى زةيةةةدى عةةةةمرويَى كةةةورَى ئةستةةةةبَى ئةنسةةةارى    
بةراهيكا مة كةر و سةةركةفتة مينبةةرَي، و    ل نظَيذا سثَيدَى  ()ثَيغةمبةرَى سودَى 

طوتار بو مة سواند هةتا نيظرؤ بووى، هاتة سوار نظَيذ كر، ثاشى سةركةفتة مينبةرَى و 
طوتار سواند هةتا ئَيظار بووى، ثاشى هاتة سوار و نظَيذ كر ثاشى سةركةفتة مينبةرَى 
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بةحسَى دةستثَيكا  انكوئت بو مة طوى )ا بووى، و ت تَى هةى و يَى دَى هَيهةتا رؤذ ئاظ
ذيانَى كر هةتا دومياهيكَى مرؤظ دبنة دوو جويس ث كةك بو بةحةشتَى دضس و ث كةك 

 .بو جةهنةمَى دضس( زَيدة مة زانى و زَيدة مة ذبةر كر

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -1862 َها قَاَلْ   قال النُّ  َمْن َنَذَر » وعْن عاِئَشَة ريي اَّللَّ َعن ْ
  رواُه الُبخاري.« ُُِطين اَّللَّ فَ هللْاُيِطْعُ   وَمْن َنَذَر أْن ُْعِصَي اَّللَّ  فال ُْعِصِ  أن 

نةةةزر كةةر  َىهةركةسةة :طةةوى () ثَيغةمبةةةرى :طةةوى ()و ذ عائي ةةايَى 
و هةركةسةَى نةةزر كةر نةطوهةدارييا      دَى بكةى ب  طوهةدارييا وى بكةةى  طوهدارييا سو

 سودَى بكةى، ب  نةطوهدارييا وى نةكةى.
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو  هللاَّي أمَرَه   ا  -1863 َه  ا أن رُو    ل اَّللَّ  ٍَ َش  رٍُِك ري   ي اَّللَّ عن ْ َوع  ْن ُأمِّ

ُْ عهللَا  إْبراهيَي » ِبَقْتِل اَوزَاِ   وقَال   ُف  متفٌق َعهللَاْيِ .« َكاَن ُن ْ
وَى ب  فةةةرمانا ()ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  :طةةوى ()ريكى و ذ دايكةةا شةةة

 وى ثا دكرة ئاطرَى ئيلاهيمى. :كوشتنا كمكمان كر و طوى

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   -1864 ُ عْنُ  قَال  قَاَل رُو ُل اَّللَّ  رَة ريي اَّللَّ مْن » َوعْن أيب ُهُر
َوَمْن قَ تَ هللَاَها ا البَّْربَِة الثَّانِية  فَ هللَاُ  َكَذا وَكَذا َحََنةا  وََكَذا حََنةا قَ َتَل وَزَغةا ا أوَِّل َيْربٍة  فَ هللَاُ  َكَذا 

َنةا  ََ  «.ُدوَن اَوََل  وإنَّ قَ تَ هللَاَها ا البَّْربِة الثَّالَِثِة  فَ هللَاُ  َكذاَ وََكَذا َح
  قال أْهُل الهللاصَغِة  اْلَ زَُ   اْلِعظَاُم ِمْن وامَّ أْبرَا.

هةركةسةَى   :طةوى  ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :طوى ()و ذ ئةبى هورةيرة 
دربَى ئَيكَى كمكمةى بكوذيت هندة و هندة سَير بو وينة، و هةركةسَى ب دربَى دوويَى 
بكوذيت هندة هنةدة سَيةر كةَيمرت ذ يةَى ئَيكةَى بةو وينةة، و هةركةسةَى ب دربةَى سةَييَى           

 بكوذيت هندة هندة سَير بو وينة.

ََ  َنٍة  َوا الثَّانِيَ  ِة ُدوَن َذلِ  َك  » اُ  ٍة  وا ِروَ  َم  ْن قَ تَ  َل وَزغ  اا ا أوَِّل َي  ْربِة  ُكتِ  َب لَ  ُ  مائ  ُة ح
 رواه مَهللاي.«. وا الثَّالَِثِة ُدوَن َذِلَك 

ب دربَى ئَيكَى بكوذيت سةد سَيةر دَى بةو    هةركةسَى كمكمةكى :ظةطَيرةكَيداو د 
 هَينة نظيسني و ب يا دوويَى ذَى كَيمرت و ب يا سَييَى ذَى كَيمرت.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي قَ ال   -1865 ْ َرَة ريي اَّللَّ َعْنُ  أنَّ رُو ل اَّللَّ  قَ ال » َوَعْن أيب ُهُر
َ   رَُج  ٌل ََتص  دَقنَّ ِبَص  دَقِة  َفَخ  رَد ِبَص  دقَت   ثُ َن  َتَص  دِِّ ّْ  بُح ا َُتح  دَّ فَ َ َي  َعَها ا َُ  ِد َو  اِرٍ   فَأ

الهللايهللاة عهللاَ   و اِرٍ   فَ َق اَل  الهللاَُّه يَّ لَ َك اْْلَْم ُد ََتَص دََّقنَّ ِبَص َدَقٍة  َفَخ َرَد ِبَص دقَِتِ   فَ َ َي َعَها ا ُ ِد 
ثُ َن  ّْ   َبُح ا َُتح   دَّ هللاَ   َة َعهللاَ     زَانِيَ    زاني   ٍة  فَأ ٍة  فَ َق   اَل  الهللاَُّه   يَّ لَ   َك اْْلَْم   ُد َعهللاَ     زانِيَ   ٍة    ُتُص   دِِّ  الهللاَّي ْ

دَِّ  عهللاَ    ٌَ ّْ َبُح ا َُتح دَّث َن  تُ ُص ٍَ  فَ َ َي عَها ا ُ د غَ ِِن  فأ ََتَصدََّقنَّ ِبص دقة  َفَخ َرَد ِبَص دقَِتِ 
ِت َفِقي ل لَ ُ   أمَّ ا ّ َدقَ ُتَك َغِِنِّ  فَ َقاَل الهللاَُّهيَّ لَ َك اْْلَْم ُد عهللاَ   و اِرٍ   وَعهللاَ   زَانِي ٍة  وعهللاَ   غَ ِِن  فَ أ

َها  وأماا اْلغِِنص  َتِع َّ َعْن ِزَِ َْ ِتع َّ عْن ورِقَِتِ   وأمَّا الزَّانِيُة فَ هللَاعهللاََّها َت َْ  فَ هللَاعهللاَُّ  عهللَا  َواِرٍ  فَ هللَاَعهللاَُّ  أْن َُ
 ُ هللِايٌ « أْن ُْعَترِب  فَ يُ ْنِفَق ِمَّا آاَتُه اَّللَّ َْ   مبعَناُه. َرواُه البخاري بهللافِظِ   َوُم
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 مةةكى الزة :طةوى  ()ثَيغةمبةرَى سةودَى   :طوى ()و ذ ئةبى هورةيرة 
ََ ئطوى ئةز دَى سَيرةكَى دةم، سَيرا سو دةر َيخست كرة د دةستَى دزيكةرةكَيدا، سثَيدة 

يةا سةودَى ئةةز حةمةدا تةة       :، ئينا طوىب شةظ سَيرا داية دزيكةرةكي :بوو ثَى ئاسفنت
َيخسةت كةرة د دةسةتَى دةهمةةن     ئدكةم ب سويند ئةز دَى سَيرةكةَى دةم، سَيةرا سةو دةر   

ََ بوو ثَى ئاسفنت يةا   :، طةوى سَيرا دايةة دةهمةةن ثيسةةكي   ب شةظ  :ثيسةكَيدا، سثَيدة 
سودَى ئةز حةمدا تة دكةم ل سةر دةهمةةن ثيسةَي، ب سةويند ئةةز دَى سَيرةكةَى دةم،      

ََ بةوو ثةَى ئةاسفنت   ئو دةرسَيرا س ب شةةظ   :َيخست كرة د دةستَى زةنطينةكَيدا، سثَيدة 
يا سودَى ئةز حةمدا تة دكةم ل سةر دزيكةرى و ل سةةر   :، طوىسَيرا داية زةنطينةكي
هنديكة سَيرا تة داية  :طوتَي ر زةنطينى، د سةونَيدا ديت ئَيكىدةهمةن ثيسَى و ل سة

و هنديكة دةهمةن ثيسة دبيت دةهمةن ثيسةييا سةو    دزيكةرى دبيت دزيا سو بهَيليت،
 بهَيليت، و هنديكة زةنطينة دبيت ثَيظة بضيت ذ يا سودَى دايَى مبةزَيخيت.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي ا دع ة فرفن إلي   ال ذراع  وعن  قال كنا»  -1866 من رو ل اَّللَّ 
الن اس ُ  م اْلِقَياَم ِة  َه ْل تَ ْدُروَن ِم يَّ َذاَك   جَيْم ُن وكان  تصعجب  فَ َنهَه منها نَ َهََة وق ال  أِ و يد 

ُهُي الشَّمْ  ِمُعُهُي الدَّاِعي  وَتْدنُ  ِمن ْ رَُِن ا ِّعيٍد َواِحد  فَ يَ ْنظُُرهُي النَّاِظُر  َوَُُ ِِ ُه  اَّللَّ اَوَِّلنَي وار
هللاُ  ُغ النَّ  اُس ِم  َن اْلغَ  يِّ واْلَِّ  ْرِب َم  ااَل ُُطيُق   َن َوالَ  ْْحَتِمهللاُ   َن  فَ يَ ُق   ُل النَّ  اُس  َأاَل تَ  رْوَن ِإَل َم  ا أَنْ   ُتْي  فَ يَ ب ْ

  ِفيِ   ِإََل ما بَ هللَاَغُِّْي   َأاَل تَ ْنظُُروَن َمْن ُْشَفُن َلُِّْي ِإَل رَبَُِّّْي  
هللَاَق ك فيَ ُق ُل بْعُض النَّاِس لِبَ ْعٍض  أبُ ُكْي آَدُم  وأيُت نَُ  فَ يَ ُق ُل َن  اَي َأدُم أَْنَ  أَبُ   اْلبَ  َِ ش ِر  

ََ  َجُدوا لَ  َك َوَأْو ََِّنَك اْْلَنَّ  َة  َأال َتْش  فُن لَنَ  ا إِ  َْ ِفي  َك ِم ْن ُروِح  ِ   وَأَم  َر اِالِئَِّ َة َف ََل اَّللَّ بيِ ِدِه  ونَف  
هللاَ ُ   ْ ُْغَب ْب قَ ب ْ َْ ِمثْ هللاَ  ُ . َواَل ربِِّ َك   َأاَل تَ رى َم ا َ ْ  ُن ِفي ِ   وَم ا بَ هللَاَغنَ  ا   فَ َق اَل  ِإنَّ َريبِّ َغِب َب غَب  باا 

َِ ي نَ ْفَ ي. اذَهبُ  ا ِإََل غَ رْيِي   َِ ي نَ ْف َُ ْغَبُب بَ ْعَدُه ِمثْ هللَاُ   َوِإنَُّ  نَ َهاِن عِن الشَّ َجرِة  فَ َعَص ْيُ . نَ ْف
ِِ  َوقَ ْد  َعَّ اك اَّللَّ اْذَهُب ا ِإََل نُ ٍح. فَ َيْأُت َن نُ حاا فَيُق لُ  َن  اَي نُ  ُح  أَنْ َ  َأوَُّل الرصُو ل ِإَل َأْه ِل اَْر
ُق  ُل  ِإنَّ َعْبداا َشُِّ راا  َأال تَ َرى ِإََل َما َ ُْن ِفيِ   َأاَل تَ َرى ِإََل َم ا بَ هللَاَغنَ ا  َأاَل َتْش َفُن لَنَ ا ِإََل رَبِِّ َك  فَ ي َ 

هللاَ ُ  ِمثْ هللاَ ُ   َولَ ْن َُ ْغَب َب بَ ْع َدُه ِمثْ هللاَ ُ   َوأَنَّ  ُ  ق ْد كانَ ْ  ِل َدْع  ٌة ريبِّ َغِبَب اْليْ َم َغَب باا ْْ َُ ْغَب ْب قَ ب ْ
َِ   ي  اْذَهبُ    ا ِإََل غَ   رْيِي اْذَهبُ    ا ِإََل ِإبْ    َراِهيَي.  َِ   ي نَ ْف َِ   ي نَ ْف فَ ْي   ْأُت َن  َدَع  ْ ُو ِ َ   ا َعهللاَ     قَ    ْ ِمي  نَ ْف

ِِ  اْش َفنْ  هللِايهللاُ ُ  ِم ْن َأْه ِل اَْر َِ لَنَ ا ِإََل رَبِِّ َك  َأاَل تَ  َرى  ِإبْ َراِهيَي فَ يَ ُق ُل َن  اَي ِإبْ  َراِهيُي أَنْ َ  نَ ُّص اَّللَِّ َو
هللاَ ُ  ِمثْ هللاَ ُ   َولَ ْن  ْ َُ ْغَب ْب قَ ب ْ َْ ُْي  ِإنَّ ريبِّ قَ ْد َغِب َب اْليَ  ْ َم َغَب باا  َِ َُ ْغَب َب ِإََل َما َ ُْن ِفيِ    فَ يَ ُق ُل 

َِ  ي  ا َِ  ي نَ ْف َِ  ي نَ ْف ْذَهبُ   ا ِإََل غَ  رْيِي  اْذَهبُ   ا ِإََل بَ ْع  َدُه ِمثْ هللاَ  ُ  َوِإِنِِّ ُكْن  ُ  َك  َذْبُ  ثَ  اَلَث َك  ْذَنٍو نَ ْف
فَيْأُت َن ُم َو   فَيُق ُل ن  اي ُم َو   أَنْ   رُو  ُل اَّللَّ  َفبَّ هللَاَك اَّللَّ ِبِرو االَتِِ  وبَِّاَلِم ِ  عهللا    ُم َو . 

ْ  النَّ  اِس  اْش  فْن لَنَ  ا ِإََل رَبِِّ  َك  َأاَل تَ   َرى ِإَل َم  ا َ ْ  ُن ِفي  ِ    فَ َيق   ل ِإنَّ ريبِّ قَ  دْ  َْ َغِب  َب اْليَ   ْ َم َغَب  باا 
َِ ي ن َ  ْ ُأوم ْر ِبْقتهللِاَه ا. نَ ْف َْ هللَاُ  ِمثْ هللاَ ُ   َولَ ْن َُ ْغَب َب بَ ْع َدُه ِمثْ هللاَ ُ  َوِإِنِِّ قَ ْد قتَ هللْا ُ  نَ ْفَ اا  َِ ي َُ ْغَبْب قَ ب ْ ْف

ََ  . فَيُق لُ  َن  اي  ي  اْذَهُب ا ِإََل َغرْيِي  اْذَهُب ا ِإََل ِعيَ . فَ َيْأُت َن ِعي َِ ِعيَ   أَنْ َ  َرُو  ُل اَّللَِّ نَ ْف
َ ُْن ِفيِ    وَكهللامُتُ  أَْلَقاَها ِإََل َمرمي وُروٌح ِمْنُ  وََكهللاَّْمَ  النَّاَس ا اَِْهِد. اْشَفْن لََنا ِإََل رَبَِّك. َأاَل تَ َرى َما
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هللَاُ  ِمثْ هللاَ ُ   وَ  ْ َُ ْغَبْب قَ ب ْ َْ لَ ْن َُ ْغَب َب بَ ْع َدُه ِمثْ هللاَ ُ   َوْْ َُ ْذُكْر فَيق ُل   ِإنَّ ريبِّ َقْد َغِبَب اْليَ ْ َم َغَبباا 
َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي. في  ْأت ن  َِ  ي  اْذَهبُ   ا ِإََل غَ  رْيِي  اْذَهبُ   ا ِإََل ُُممَّ  د  َِ  ي نَ ْف َِ  ي نَ ْف ذنْب  اا  نَ ْف

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي.   َُممداا 
زةند  ()دطةل ثَيغةمبةرَى سودَى بوويس  مَيظانداريةكَىئةم ل  :و ذ وى، طوى

رؤذا قيامةتَى ئةز سةردارَى  :بةرظة هاتة بلندكرن و وى حةذَى دكر لةقةك لَيدا و طوى
و يَيةت دوميةاهيَى دَى ل    ت دةسةتثَيكىَ سةودَى يَية   ؟سةلكيمة، هويس دزان ئةةو ذ ضةيية  

ََ كةى و رؤذ دَى نَيزيكى  ئةردةكَى كوم كةى، راطر دَى وان راطريت و طازيكةر دَى وان طو
وان بيت، و هند سةم و كوظان دَى بو سةةلكى ضةَيبيت سةو ل بةةر نةةطرن، سةةلك دَى       

ئَيةك  هويس بةرَى سو نادةنَى  ؟هويس نابينس يا هويس تَيدا و يا هويس طةه تييَن :بَيذن
سةلك دَى بَيذنة  كهندة ؟بةِرةظانى و مةهدةريَى ل دةس سودايَى هةوة بو هةوة بكةى

يا ئادةم تو بابَى مرؤظانى،  :و دَى هَينة دةس و دَى بَيذن ،بابَى هةوة ئادةم :ئَيك و دوو
ملياكةةتان كةر بةو تةة      ضَيكرى، و روحا داية تة، و فةرماناسودَى ب دةستَى سو تو يَى 

ل دةس يَى و تةو ل بةحةشةتَى ئةاكنؤيكرى، تةو بةةِرةظانى و مةهةدةريَى       ضونة سةوجدة 
ب  :دَى بَيذيت ؟ما يا ئةم تَيدا و يا ئةم طةه تينَى تو نابينى ؟بو مة ناكةىسودايَي سو 

نةبووية و وةكى وَى  تورةبونَىبووى وةكى وَى  تورةيَى  تورةبونةكَيراستى سودايَى مس 
س ل سوارنا دارَى كربوو و مس نةطوهداريا وى كر، ئةز ذ نابيت، و وى نةهيا م تورةبونَى

سو دترسم، ئةز ذ سو دترسم، ئةز ذ سو دترسم، هةرنة دةس ئَيكةَى دى، هةرنةة دةس   
يا نوح تو ثَيغةمبةرَى ئَيكَى بووى بو سةلكَى  :نوحى، دَى هَينة دةس نوحى و دَى بَيذن

مةةا يةةا ئةةةم تَيةةدا و يةةا ئةةةم ، ئةةةردى، و سةةودَى نةةاظَى تةةة يةةَى كريةةة بةنةةدةيَى شةةوكردار 
دَى  ؟مة ناكةىبو ل دةس سودايَي سو  ةظانى و مةهدةريَىتو بةِر ؟طةه تينَى تو نابينى

نةبووية  تورةبونَىبووى وةكى وَى  تورةيَى  تورةبونةكَيب راستى سودايَى مس  :بَيذيت
دةمَى  ئانكو) ، و مس دوعايةك هةبوو مس ل ملةتَى سو كر،نابيت  تورةبونَىو وةكى وَى 

راالَربِّ ال َتَذْر َعهللَا  ا :طوتى ِِ ِمَن اْلَِّاِفرَُِن َدايَّ سودَى وؤ كةتَى ذ طاوران نةهَيلة، ل سةر  .ْر
ئةز ذ سو دترسم، ئةز ذ سو دترسم، ئةز ذ سةو دترسةم، هةرنةة دةس     يَى ئةردى.(يرو

يا ئيلاهيم تةو   :دَى بَيذن ىئَيكَى دى، هةرنة دةس ئيلاهيمى، دَى هَينة دةس ئيلاهيم
ثَيغةبةةةرَى سةةةودَى و سوشةةتظيَى وى يةةةَى سوسةةةةرى ذ سةةةلكَى ئةةةةردى، بةةةةِرةظانى و    

ب  :دَى بَيذيتة وان ؟مةهدةريَى بو مة ل دةس سودايَى سو بكة، ما يا ئةم تَيدا تو نابينى
نةبووية و وةكى وَى  تورةبونَىبووى وةكى وَى  تورةيَى  تورةبونةكَيراستى سودايَى مس 

 :، و ب راستى مس سَى درةو كربوون، )ئةو سَى درةو ئةظةنة دةمَى طوتىنابيت نَىتورةبو
نةسَير مةزنَى وان ظى  .َبْل فَ َعهللَاُ  َكِبريُُهْي َهَذا  :،  ئةز يَى نةساسم، و دةمَى طوتىِإنِّي َسِقيٌم

سوي كا منة، و وى ئةظة درةو دانان  :يَى وةكرى، و دةمَى د راستا ذنا سو سارايَيدا طوتى
ََ ضونكى د وَينةيَى درةوَيدا يَيت هاتني ذ ترسَيت  دطةل كو د راستييا سودا نةدرةون بة

ئةز ذ سو دترسم، ئةةز ذ سةو دترسةم، ئةةز ذ سةو دترسةم،        (سودايَى سودا درةو دانان
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يا موسا تو  :ذنهةرنة دةس ئَيكَى دى، هةرنة دةس موساى، دَى هَينة دةس موساى، دَى بَي
فتنا سو ب سةةر سةةلكى يةَى    ت سو و ب ئاسثَيغةمبةرَى سودَييى، و سودَى تو ب نامَي

ئَيخستى، بةِرةظانى و مةهدةريَى بو مة ل دةس سودايَى سةو بكةة، مةا يةا ئةةم تَيةدا تةو        
بةووى وةكةى وَى    تةورة يَى  تورةبونةكَيب راستى سودايَى مس  :دَى بَيذيتة وان ؟نابينى

 فةرمانا، و ب راستى مس ئَيكَى كوشتى نابيت تورةبونَىنةبووية و وةكى وَى  تورةبونَى
ََ دايى  مس ب كوشتنا وى نةهاتبوو كرن، )ئةو مرؤظَى قيبتى بوو دةمَى موساى كوملةك 

ئةز ذ سو دترسم، ئةز ذ سو دترسةم، ئةةز ذ    (فَ  ََكَزُه ُم َو  فَ َقَب  َعهللَاْي  ِ  :و هاتية كوشنت
 :سو دترسم، هةرنة دةس ئَيكَى دى، هةرنة دةس عيساى، دَى هَينة دةس عيساى دَى بَيذن

، كةو ئاراسةتةى   بووىضةيَ تةو يةَى    [ببة ] وىثةيظا ب  و ىثَيغةمبةرَى سودَييا عيسا تو 
بةِرةظانى  .دئاسفتى وى، و د النكَيدا تو دطةل سةلكىذ  ىو جانةكتمةريةمَى كربوو، و 

 :دَى بَيذيتة وان ؟و مةهدةريَى بو مة ل دةس سودايَى سو بكة، ما يا ئةم تَيدا تو نابينى
ب راستى سودايَى مس كةربطرتنةكَى يَى كةربطرتى بووى وةكى وَى كةربطرتى نةبووية 

ئةز ذ سو دترسم، ئةةز ذ   ،و وةكى وَى كةربطرتى نابيت، و بةحسَى ضو طونةهان نةكر
س ظَيت  و دترسم، ئةز ذ سو دترسم، هةرنة دةس ئَيكَى دى، هةرنة دةس موحةممةدىس

 .سودَي ل سةربس دَي هَينة دةس موحةممةدى س ظَيت سودَي ل سةربس
َك فَ َيْأُت ِن فيَ ُق ُل َن  اَي ُُمَمَُّد أَْنَ  رُو ُل اَّللَِّ  َوِاَُتُ اََنِْبياَء  وَقْد َغَفَر اَّللَّ لَ » وا رواٍُة  

َِّ ر  اْش َفْن لَنَ ا ِإََل ربِِّ َك  َأاَل تَ  َرى ِإََل م ا َ ْ ُن ِفي ِ    فَ أَْنطهللَِاُق  فَ آِت  َم ِمْن َذنِْبَك َوما ََت حَتْ َ  ما تَ َقدَّ
ن الث ََّناِء َعهللَاْيِ  َشْي اا « اْلَعْرِي  فَأَقُن َواِجداا ِلريبِّ  َْ ْ َُ ْفَتْحُ  َعهللَا  ُثَّ َُ ْفَتُح اَّللَّ َعهللَايَّ ِمْن َُمَاِمِدِه  وُح ِْ

مَّ يِت َأَحٍد قَ ْبهللِاي ُثَّ ُُ َق اُل  اَي ُُمَمَّ ُد ارفَ ن رْأو َك  َو ْل تُ ْعطَ ُ   َواْش َفْن ُتَش فَّْن  فَ َأرَفُن رَْأِو ي  فَ َأُق ُل أُ 
ََ اَب َعهللاَ ْيِهْي ِم  ِِ ْل ِم ْن ُأمَّت ك َم ْن اَل ِح َََْيَ ِن ِم ْن اَيَربِّ  ُأمَّيِت اَيَربِّ  فَ يُ َقاُل  ايُُممَّ ُد َأْد َن اْلب اب ا

ي بِي ِدِه ِإنَّ » ُثَّ قال  « أَبْ َ اِب اْْلَنَِّة وُهْي ُشرَكاُء النَّاِس ِفيَما ِو َي َذِلَك ِمَن اََبْ َ اِب  َِ َوالَِّذي نَ ْف
  متفٌق عهللاي .« ََِّّة َوُبْصَرى َما بَ نْيَ اِصراَعنْيِ ِمْن َمَصارُِِن اْْلَنَِّة َكَما بَ نْي َمََِّّة َوَهَجر  َأْو َكَما بَ نْيَ مَ 

يةا موحوممةةد تةو ثَيغةمبةةرَى      :دَى بَيةذن  مةس دَى هَينة دةس  :ظةطَيرةكَيداو د 
سودَى و دومياهيك ثَيغةمبةرى و ب راستى سودَى طونةهَيت تة يَيت ثَيش و ثاش يَيت 

بةِرةظانى و مةهدةريَى بو مةة ل دةس سةودايَى سةو بكةة، مةا يةا ئةةم تَيةدا تةو           .ذَيليس
ضمة سوجدةيَى ثاشى دَى بو سودايَى سو ئةز دَى ضم دَى هَيمة بس عةرشى و  ؟نابينى

كرنا سو كةى وةسا هاريكاريا ثةسنهاريكاريا مس  ل سةر حةمدةكرنا و باش دَى سودَى 
سةرَى سو بلندكة خبوازة دَى بو تة  :هَيتة طوتس كةسَى بةرى مس نةهاتيةكرن، ثاشى دَى

دَى سةرَى هَيتة دان و بةِرةظانى و مةهدةريَى بكة دَى بةِرةظانييا تة هَيتة قةبويلكرن، 
ئوممةةتا   ئةانكو ئوممةتا مس يا سودَي، ئوممةتا مس يا سودَي، )سو بلندكةم و دَى بَيذم 

يا موحةممةد يَيت حسَيب ل سةةر نةة ذ ئوممةةتا سةو د      :مس رزطاركة( دَى هَيتة طوتس
ا يَيةت  دةرطةهَى راستَيرا ببة بةح تَى و ئةةو ث ةكدارَيت سةلكينةة د دةرطةةهَيت ديةر     

ئةز ب وى كةمة يَى  :بَى حسَيب دضنة بةحةشيَت( ثاشى طوى مايس، )ئةو حةفتَى هزارن
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رطةةهَيت بةحةشةتَى   جانَى مس د دةسةتيدا مابةةينا هةةردوو رةسَيةت دةرطةهةةكى ذ دة     
هةروةكى مابةينا مةكةهَى و هةجةرَيية )هةجةر يا ل بةحرةييَن( يان مابةينا مةكةهَى 

 و بوسرايَيية )باذَيرةكة ل سوريايَى ئةظرؤ دبَيذنَى ئةسكى شام(.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   -1867 ُهَم ا قَ اَل  ج اَء ِإبْ  َراِهيُي  وَو هللاَّي وُِمِّ َوَعِن اْبِن َعبَّ اٍس َرِي َي اَّللَّ َعن ْ

هللاَ    ِإْعَاِعي  ل َونبِنَه  ا ِإْعَاِعي  َل َوِه  ي تُ ْرِي  ُعُ  َح  َّتَّ َوَي  َعَها ِعْن  َد اْلبَ ْي  ِ  ِعْن  َد َدْوَح  ٍة ف  ْ َ  َزْم  َزَم ا َأعْ 
ِجِد  َولَْيَه مبََِّّة َُ ْؤم ٍذ َأَحٌد َولَ ْيَه ِ َ ا َم اٌء  َف َي َعَهَما ُهنَ اَك  َووَي ن ِعْن َدُاَا ِج رَ  َْ َْ ٌر  اِ انا ِفي   

رُُكَنا  وِوَقاء في  َماٌء.  َُْن َتْذَهُب وتَ ت ْ ُثَّ َقفي ِإبْ َراِهيُي ُمْنطهللَِاقاا  فَتِبعْتُ  ُأمص ِإْعاِعيل فَ َقاَلْ   اي ِإْبراِهيُي َأ
َه ا  قَالَ ْ  لَ     َذا اْل اِدي لْيَه ِفيِ  أَنيٌه واَل َشيٌء   فَ َقاَلْ  َلُ  َذلَك ِمراراا  وجع ل اَل ُهللْاَتِف ُ  ِإلَ  ي ْ

َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ   ُ َأم   رَك ِ    َذا   قَ   اَل  نَ َع   ْي. قَالَ      ِإذاا ال َُُب   يُِِّعنا  ُثَّ رجعْ .فَ   اْنطهللاَق ِإبْ   راِهيُي  آَّللَّ
 وَوهللاَّي  َحَّتَّ ِإذا َكاَن ِعْنَد الثَِّنيَِّة حْيُ  ال َُرْونَُ .

ُْ  فَقاَل  اْوتَ ْقبل ِب ْجهِ  اْلبْيَ   ُثَّ دعا  َؤُ  رَّب ََّنا ِإِنِِّ َأْوَِّْنُ  ِم ْن  الِء الدَّع اِو  َفرَفَن َُد
. وجعهللَاْ  ُأمص ِإْعَاِعي ل تُ ْرِي ُن ِإْعاِعي ل  وَتْش رُب ُْشُُِّرونَ حَّتَّ بهللَاَغ  ُذرَِِّّيت ِب اٍد َغرْيِ ِذي َزرٍْع 

َقاِء عطش  وَعِطش ابْ نُ َه ا  وجعهللاَ ْ  تَ ْنظُ ُر ِإلَْي ِ  َُتهللا  َّى  َِّ َأْو  ِمْن َذِلَك اَِاِء  حَّتَّ ِإَذا نَِفَد ما ا ال
ِِ ُهللِايَها  فَ َقام ْ  قَاَل  ُتَ هللَابَُّخ فَاْنطهللََاَقْ  َكراِهيَة َأْن تَ ْنظُر ِإلَْيِ   َف جدِو الصَّ  َفا َأقْ َرَب جَبٍل ا اَْر

عهللَاْي  ِ   ُثَّ او  َتقبَ هللَاِ  الْ   اِدَي تَ ْنظُ  ُر َه  ْل تَ  رى َأح  داا   فَ هللاَ  ْي تَ  ر َأح  داا. فَهبطَ  ْ  ِم  َن الصَّ  َفا ح  َّتَّ ِإَذا 
اِن اْاُه ِد حَّتَّ  جاوَزِو اْلَ اِدَي  ُثَّ أََتِ  بهللَاَغِ  اْل اِدَي  رَفعْ  َطرَر ِدْرِعِها  ُثَّ َوعْ  وْعي اإِلنَْ

َها  فَنَظرْو َهْل َترى َأَحداا  فَ هللَاْي َتر َأَحداا  فَ َفَعهللَاْ  َذِلَك َوْبن مرَّاٍو.  قَال اْبُن  اِْروَة  فقامْ  عهللَاي ْ
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   ُهَما  قَال النَّ ُّص  نَ ُهم ا فَ َذِلَك و ْعُي النَّ اِس ب» عبَّاٍس َرِيي اَّللَّ عن ْ فهللَامَّ ا «. ي ْ

ع ْ  ّ اتا  فَ َقاَلْ   ّْ   ُْباا فَ َقالْ    تُرُُِد نَ ْفََها  َأْشرَفْ  عهللَا  اِْروِة عَِ ِمعْ  َأ َمَعْ   فََ ُثَّ تََ
َناِحِ  َأْو قَال ِل  فَِإَذا ِهي ِنِهللَاِك ِعْند مْ ِيِن زمَزم  فَبحَ  ِبعِقِبِ   َقْد َأْعْعَ  ِإْن َكاَن ِعْندَك َغ اٌث.

َحَّتَّ َظَهَر اِاُء  َفجعهللَاْ  حُت ُِِّيُ  َوتَ ُق ُل بِيِدَها َهََِّذا  وجَعهللاَ ْ  تَ ْغ ُرُر اَِ اَء ا ِو َقائَِها وُه   ُُف  ُر  
َّ هللاِّ  عُ  بَ ْعَد ما تَ ْغرُر وا رواٍُة  ِبَقدِر ما تَ ْغِرُر.  ُهَم ا  ق اَل النَّ ُّص  قَال اْبُن عبَّ اٍس رِي َي اَّللَّ َعن ْ

ْ تَ ْغ ِرْر ِم َن اَِ اِء  َلَِّانَ ْ  َزْم َزُم  رِحي اَّللَّ ُأمَّ ِإعاِعيل َلْ  َترْك  َزم َزم » هللَاْيِ  وَوهللاَّي  عَ  َْ َأْو قَ اَل  ل ْ  
عْيناا مِعيناا قَال َفَش رِبْ   َوَأْرَي َعْ  َولَ دَها. ب ةرا ِ ؤ دا م ااَل ِ دا و اش   ب ظ ان دوع ااين 

) رَب ََّنا ِإِنِِّ َأْوَِّْنُ  ِمْن ُذرَِِّّيِت ِبَ اٍد َغرْيِ ِذي َزرٍْع ِعْنَد  طؤو  دوعاكرن ودةوتص  ِؤ بهللاندكرن و 
الثََّم  َراِو  بَ ْيتِ  َك اْلُمَح  رَِّم رَب َّنَ  ا لُِيِقيُم   ا الصَّ  الَة فَاْجَع  ْل َأْف ِ  َدةا ِم  َن النَّ  اِس تَ ْه  ِ ي ِإلَ  ْيِهْي َواْرزُقْ ُه  ْي ِم  نَ 

  (37ي َلَعهللاَُّهْي َُْشُُِّروَن( )ابراهي
َعة فَ  ِإنَّ َهُهنَ  ا بَ ْيت  اا َّللَِّ ُبني    َه  َذا اْلغُ  اَلُم وأَبُ   ُه  وِإنَّ اَّللَّ  َ  ا اِهللاَ  ُك  اَل َُتَ  اُف ا البَّ  ي ْ َِ ال فَ َق  ال 

ُِ ُذ ع ْن َيِينِ ِ  وَ  َص ُي ُل  فَتْأ ِِ َكالرَّابِي ِة َْتتِي ِ  ال ََْر َع ْن ِِشالِ ِ . ُُبيُِِّن َأْههللاَ ُ   وََك اَن اْلبْي ُ  ُمْرَتِفع اا ِم َن ا
َفَِّاَنْ  َكَذِلَك حَّتَّ مرَّْو ِ ِْي رُفْ َقٌة ِمْن ُجْرُهْي  أو َأْه ُل بْي ٍ  ِم ْن ُج ْرُهٍي ُمْقِبهللا ني ِم ْن َطُر ِق َك َداَء   

 َِ  ِ ذا ال ادي فَ نَ َزُل ا ا َأْوَفِل َمََِّة  فَ َرَأْوا طَائراا عائفاا فَ َقاُل ا  ِإنَّ َهذا الطَّائِر لَيُدوُر َعهللا  ماء َلعْهُد
بَ ُروهي فَأْقبهللُا ا  َوُأمص ِإعْ  ِْ اِعيَل عن د َوَما ِفيِ  ماَء فَأرَوهللُا ا ِجرايِّا َأْو َجرُِ َّنْيِ  فَِإَذا ُهْي ِنِاِء  فَ َرَجُع ا فََأ
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ِ اِء  قَ اُل ا  نَ َع ْي. اِاَء  فَ َقاُل ا  َأََتَْذِننَي لََنا َأْن نن ِزَل ِعْن دَك   قَال ْ   نَ َع ْي  ولِِّ ْن ال َح قَّ َلُِّ ي ا ا
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي    فَأَلفي ذل َك ُأمَّ ِإعاِعي َل  َوِه ي حتُِ بص اَُنْ َه. » قَال اْبُن عبَّاٍس  قَاَل النَُّّص 
الُم وَتعهللاَّ  ي فَنَزلُ   ا  فََأْرو  هللُا ا ِإَل َأْههللِا  يِهي فنَ َزلُ   ا معُه  ي  ح  َّتَّ ِإذا َك  انُ ا ِ َ  ا َأْه  ل أَبي  اٍو  وش  بَّ الغُ   

ََُهي وَأعَجبُهْي ِحنَي َشبَّ  فَ هللَامَّا َأْدرَك  َزوَُّج ُه امرَأةا منُهْي  وَماَتْ  ُأمص ِإعَاعِ   يل.العربِيََّة ِمنُهْي وأَنْ َف
َفَج  اَء إب  راِهيُي بْع  د م  ا تَ   َزوََّد إعاِعي  ُل ُُط  اِلُن َترَِكتَ  ُ  َفهللا  ي جِي  ْد ِإْعاِعي  ل  فََ  َأل امرأَتَ  ُ  عن    

َتِغي لََنا ف َ  َرَد ُب ْ َِ َا ع ْن عْيِش ِهْي وَهي ْ َ ِتِهي فَ َقالَ ْ   َ ْ ُن َبَش رٍِّ   وا ِرواٍُة  ُِصيُد لََنا َقال ْ    ُثَّ و أَِ
ََّ الم  وقُ  ِل لَ ُ  ُُ غَ  ريِّْ  ٍة  وَش َِّْ  ِإلْي ِ   قَ ال  ف إذا ج  اَء َزْوُج ِك  اْقرئ   َعهللَاْي ِ  ال َ ْ ُن ا ِي يٍق وِش دَّ

َِ  . َعتبَة نب ِ  فَ هللَامَّا جاَء إْعاعيُل   َكأَنَُّ  آَنَه َشْي اا فَ َقال  َهْل جاءَُكْي مْن َأَحٍد   قَاَلْ   نَ َع ْي  ج اَء
ٍة. قَ اَل   َِّ ا َجْه ٍد وِش دَّ ربْتُ ُ  َأ ِْ بَ ْرتُ ُ   فََ ألِن َكْي   عْيُش نا  فَأ ِْ أَلََنا عْنَك  فَأ ٌْ َكذا وَكذا  فََ َشْي

َ ُق ُل  َغريِّْ َعتبة نبَك. قَاَل  َذاِك َأيب فَ َهْل َأْوّاِك بَشيْ  ََّالَم ُو ِء   قَاَلْ   نَعْي َأَمرِن َأقْ َرأ عهللَاْيَك ال
ُهْي ِإبْ راهيي م ا َش اءَ  رى. فهللَابِ   َع ن ْ ِْ ُهْي ُأ  وَقْد َأمرِن َأْن ُأفَارَِقِك  اْْلَِقي َوْههللِاِك. َفطهللاََّقَها  وتَ َزوَّد ِمن ْ

َتِغ ي لَنَ ا. قَ ال  َكْي َ  اَّللَّ ُثَّ َأاَتُهي بَ عْ  َرد ُب ْ َِ َََأل عْنُ . قَاَلْ    َِل عهللا  اْمَرأتِِ   َف ُد  فَ هللَاْي جيْدُه  َفَد
أَنْ   ُتْي  وو  أَِا ع  ْن عْيِش  ِهْي وَهي ْ َ  ِتِهْي فَ َقالَ  ْ   َ ْ  ُن ِبَ  رْيٍ َوو  عٍة وأَثْن  ْ  عهللا    اَّللَِّ َتع  اَل  فَ َق  ال  م  ا 

قَال  َفما َشراُبُِّْي   قَاَلِ   اِاُء. قَال  الهللاَُّهيَّ َنِرْك ُِْي ا الهللاَّْحي واِاِء  َطعاُمُِّْي   قَاَلْ   الهللاَّْحُي. 
َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي   ُْي فيِ  »قَال النَُّّص  َِ ْ ُِّْن ُِْي ُْ َمِ ٍذ ُحب  َوَلْ  َكاَن ُِْي َدَعا  قَال  فَ ُهم ا « َوَْ

ْ ُُ اِفقاُه.اَل ْخهللُا  عهللَاْيِهما َأحٌد بَغرْيِ  َْ   مََِّّة ِإالَّ 
دايكةا   ()ئيةلاهيم   :طوى رازى بيتو ذ ئينب عةبباسى سودَى ذ هةردوويان 

ل ئيسماعيلى و كورَى وَى ئيسماعيل و وَى شري ددايَى ئينان و دانانة دةس دارةكَى دةس 
نةبوو و ئاظ سةرَى مزطةفيَت، و وَى رؤذَى كةس ل مةكةهَى ل سةر زمزمَى ل  ماال سودَى

ََ نةبوو، هةردوو هَي نة ل وَيرَى و همبانكةكا قةسثا و مةشكةكا ئاظَى دانانة دةس وان، 
يا ئيلاهيم  :ثاشى ئيلاهيمى ث تا سو دا وان و ضو، دايكا ئيسماعيلى دويفرا ضو و طوى

ََ نة سةبرَى مرؤظى ثَى بهَيت و ضو ت تل دَى كيظة ضى و مة هَيلية   ظَى نهاال كةس 
ََ نةدزظِرى، طوتَي ؟نة لَي ئةرَى سودَى فةرمانا تة  :ضةند جاركى ئةظة طوى، و هةر ئةو 

ثا سودَى مة بةةرزة ناكةةى، ثاشةى زظةِرى. و ئيةلاهيم       :بةلَي. طوى :طوى ؟ب ظَى كرية
()  .و زظرى بةرَي سو دا كةعَب ضو هةتا طةه تية د طةليدا جهَى ئةو وى نةبينيت

ذ  سةودايَى مةة ب راسةتى مةس هنةدةك      :طةوى دةستَيت سو ب ظان دوعايةان بلنةدكرن و   
، يَيةةت ل نهالةةةكا بةةَى [ دايكةةا و بضةةويكَيت دَى ذ وى بةةسئيسةةماعيل و  ]دوينةةدةها سةةو 

ئاكنؤى كةريس، سةودايَى مةة، داكةوو      [كةعبةيَى  ]يا موحةِرةم  شينكاتى ل دةظ ماال تة
ََ هندةك مرؤظان ب نك وانظة ببة بكةن، ظَيؤا  [تَيدا  ]نظَيذان  بضنة دةظ وان، و ئةو  ]د

و  يَيت رةنط رةنط ب رزقَى وان بكةة، دا شةوكرا تةة بكةةن.     ، و فَيقى[ب تنَى نةمينس 
دايكا ئيسماعيلى دةستهاظَيتَى شري دا ئيسماعيلى و ذ وَى ئاظَى ظةدسوار هةتا ئاظ نةماى، 

و بةرَى سو دايَى يَى سو دطةظزينيت، ضو، نةدظيا  ،تَينى بوو و كورَى وَى ذى تَينى بوو
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       ََ هوسا ببينيت، سةفا نَيزيكرتيس ضيا بو سو ديت، ضةو سةةر، ثاشةى بةةرَى سةو دا نهةا
كةس نةديت، ذ سةفايَى هاتة سوار هةتا طةه تية نهالَي، دةمانا  ؟ئةرَى دَى ئَيكى بينيت

نةسوشى بو ضَيبووى، هةتا ذ قةميسَى سو بلندكر ثاشى لةزكر لةزا مرؤظَى وةستيان و 
ََ بورى، ثاشى هاتة سةر ضيايَى مةروايَى و ل سةر راوةستيا، دةستهاظَيتَى بةرَى سو  نها

حةةةفت جةةاران كةةر. ئةةينب  كةةةس نةةةديت، ئةةةظ ضةةةندة ؟دايةةَى ئةةةرَى دَى ئَيكةةى بينيةةت
ئها ئةوة هاتس و  :طوى ()ثَيغةمبةرى  :طوى رازى بيتعةبباسى سودَى ذ هةردوويان 

 :بوو، طوى سةر مةروايَى كةفتى طول دةنطةكى ونا سةلكى د ناظبةرا واندا. و دةمَى بض
ََ بةوو، ئينةا      مةرةمبَى دةنط بة  ا وَى ئةو ب سوية، ثاشى طوهَى سو دا سةةر، ديسةا طةو

ئَيةك هةةبا هةةوارا سةو بطةةهينيَي. د وى دةميةدا        ئةطةردا دةنطَى سو طةهينيَى  :طوى
زمزمَى ديت بنَى ثَى سةو لَيةدا. يةان طةوى ثةةِرَى سةو، هةةتا ئةاظ         سةر جهَى ل ملياكةى 

دةركةتى، دةستهاظَيتَى كرة طةِرك و ب دةستَيت سةو هوسةا دبَيةذيت، و دةسةتهاظَيتَى ب     
 ت ث تى وَى مست ذَى رادكر،ظَيد هةال َيمستا ئاظ كرة مةشكا سو و ئاظ

سودَى ذ هةردوويان  هندى ب مستَى ذَى رادكر. ئينب عةبباسى :ظةطَيرةكَيداو د  
سودَى دلوظانيَى ب دايكةا ئيسةماعيلى ببةةى،     :طوى ()ثَيغةمبةرى  :طوى رازى بيت

مست ذ ئاظَى نة راكربان دا زمزم كانيةكا ب ظةِرَيذ  ئةطةر :زمزم هَي با، يان طوى ئةطةر
ذ بةرزةبوونَى نةترسس، ب  :ذَى ظةسوار و شري دا كورَى سو، ملياكةتى طوتَي :بيت. طوى

راستى مالةكا سودَى يا ل ظَيرَى ئةظ بضويكة و بابَى وى دَى ئاظاكةن، و سودَى مرؤظَيت 
سو بةرزة ناكةى، و مال ل جهةكَى بلند بوو ذ ئةردى وةكى طرةكَى جوك تَيةرا دهةاتس   

ان هةظال ذ جورهومية  كرةسَى راستَى و يَى ضةثَى دطرتس. و ئةو هوسا مان هةتا هندة
يةةان ذ مالةةةكا جورهوميةةان بةةوريس، ذ رَيكةةا كةةةداء دهةةاتس، روين ةةتنة بنةةَى مةكةةةهَي،    

ئةةو بالةةفِرَى هةة ل سةةر ئةاظَى دزظِريةت و مةة         :بالةفِرةك ديت يةَى ب هةواظةة، طةوتس   
ََ بووية ئاظ د ظَى نهالَيدا هةبيت، قاسدةك يان دوو قاسد هنارتس، ئاظ  نةديتية و نة طو

دَى  :وان، هةةاتس و دايكةةا ئيسةةماعيلى ل سةةةر ئةةاظَى بةةوو، طةةوتس  ديةةنت، زظةةِريس و طوتنةةة
ََ بةس هةوة ماس د ئاظَيدا نينة،  :طوى ؟َيينة دةس هةوةهدةستويريا مة دةى ئةم ب بة

دايكةا ئيسةماعيلى ديةت وَى     :طةوى  ()ثَيغةمبةةرى   :ب . ئينب عةبباسى طوى :طوتس
ورا ئةةو ذى هاتنةة دةس وان،   حةز ذ مرؤظان دكر، هاتس و فرَيكرنة دويا مرؤظَيةت سة  

ن، و بضويك مةزن بوو و ذ وان فَيرى عةرةبييَى الهةتا وَيرَى بووية سودانَيت ضةند ما
بوو، و حةذَيكرن و ثَى سوش بوون دةمَى مةزن بووى، و دةمَى بال  بووى ذنةك ذ سو 

بةرَى ََ مارةكر، و دةيكا ئيسماعيلى مر، ئيلاهيم ث تى ئيسماعيلى ذن ئيناى هاى دا 
ََ هاتس، ئيسماعيل نةديت، ثسيارا وى ذ ذنا وى كر، طوى  :سو بدةتة يَيت هَي يس كا ض 

نَيضريَى بةو مةة    :ظةطَيرةكَيدا، و د )رزقةكى ب طةريَيت( يَى دةركةفتى بو مة خبوازيت
ئةةم يَيةت سةةر و بةةرةكَى      :بكةى، ثاشى ثسيارا ذيانا وان و سةر و بةرَى وان كر، طوى

زةالمَى  ئةطةر :سرابدا و ئةم يَيت بةرتةنطيَى و نةسوشيَيدا و طازندة بو كرن، ئينا طوى
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ََ بكة و بَيذَى بة  دةرةزينكةا دةرطةةهَى سةو بطوهوريةت، ظَيؤةا دةمةَى         تة هاى س ظان 
 ؟هةوةئةرَى ئَيك هاتبوو دةس  :ئيسماعيل هاتى هةروةكى ب ت تةكَى حةسيا ئينا طوى

ََ ثريةمَيرةكى :طوى هوسا و هوسا هاتبوو دةس مة و ثسيارا تة ذ مة كر مس بو طوى،  بة
و ثسيارا مس كر كا ذيانا مة يا ضاواية، مس طوتَى ئةةم يَيةت بةرتةةنطى و نةسوشةيَيدا.     

ََ فةرمانا :طوى ؟ئةرَى وةسيةتا تة ب ت تةكَى كر :طوى مس كةر ئةةز سة ظان ل تةة      بة
مس يَى  ئةو بابَى منة، و فةرمانا :ةرةزينكا دةرطةهَى سو بطوهوِرة. طوىد :بكةم  و طوى

سةو، و بةةردا و ئَيكةا دى ذ وان بةو سةو ئينةا،       ال كرى ئةز تة بةةردةم، هةةرة بطةهةة مةا    
ئيلاهيم هندى سودَى حةز كةرى ذ وان دويةر مةا ثاشةى جارةكةا دى هاتةة دةس وان، و       

يةَى دةركةةفتى بةو مةة      :وى ذَى كر، طةوى ئيسماعيل نةديت، و ضو دةس ذنا وى ثسيارا 
و ثاشى ثسيارا ذيانا وان و  ؟هويس يَيت ضاوانس :، طوى)رزقةكى بو مة بينيت( خبوازيت

ئةةم يَيةت باشةني و ئةةم يةَى د بةرفرةهيَيةدا و ثةسةةنَيت        :سةةر و بةةرَى وان كةر، طةوى    
رنا هةوة و ظةسوا :طوشتة. طوى :طوى ؟سوارنا هةوة ضيية :سودايَى مةزن كرن، و طوى

سودَى بو هةوة بةرةكةتَى بَيخيتة طوشتى و ئاظَي، ثَيغةمبةرى  :ئاظة. طوى :طوى ؟ضيية
() وان هةبا دا بو وان دوعا تَيدا كةى.  ئةطةروَى رؤذَى وان دةرامةى نةبوو و  :طوى

ََ بهَيت سةلكَى مةكةهَى نةبيت هةركةسَى  :طوى نينة ئَيك طوشتى و ئاظَى ب تنَى خبوى 
ََ ناهَيت.  دى ب تنَى خبوى 

وا رواُ  ٍة َفج  اَء فَ َق  اَل  أَُْ  َن ِإْعاِعي  ُل   فَ َقالَ  ِ  اْمرأتُ  ُ   َذه  َب َُِص  يُد  فَ َقالَ  ِ  اْمرأَتُ  ُ   َأال 
طع اُمِّْي وم ا َش راُبُِّْي   قَالَ ْ   َطَعاُمن ا الهللاَّْح  ُي  وَش رابُ َنا اِ اُء. تَ ْنِزُل  فَتْطَعي وَتْشرَب   قَ اَل  وم ا 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   ُ  ْي ا َطع  اِمهْي وَش  َراِ ِْي قَ  اَل  فَ َق  اَل أَبُ    الَقاِو  ي  َِ برَك  ُة »قَ  ال  الهللاَُّه  يَّ َنِرْك 
َّهللاِّ  ُع َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي  ََّ الَم َوُمُر ِ  ُُ ثَ بِِّ ْ   قَ اَل « دْع ِة ِإبراِهيي  فَ ِإذا ج اَء َزْوُج ِك  ف اْقرئي عهللَاْي ِ  ال

ََ ن اَِي َ ِة  عتَ َبَة نبِ .  ٌْ َح َِ ش ْي فَ هللَامَّا جاَء ِإْعاِعي ُل  قَ ال  َه ْل َأاَتُك ْي م ْن َأح د   قَال ْ   نَ َع ْي  َأاَت
أََلِن كي َ  ربتُُ   فََ ِْ ََأََلِن عْنَك  فََأ َّاِك ِبَش ْيٍء  َوأَثْ َنْ  َعهللَاْيِ   َف َِّ َِبرٍي. قَاَل  فَأْو بَ ْرتُُ  َأ َعْيُشَنا فَأَِ

ََّ  الَم  وأْيُم  ُرَك َأْن تُ ثَ بِِّ  َ  َعتَ بَ  ة نب  َك. قَ  اَل  َذاِك َأيب وأن  ِ  اْلَعَتب  ُة    قَالَ  ْ   نَ َع  ْي  َُ ْق  َرأُ َعهللَاْي  َك ال
َِ  َِِّك. ُهْي م  ا َش  اَء اَّللَّ  ُثَّ  َأم  رِن َأْن ُأْم  َج  اَء بْع  د ذل  َك وِإْعاِعي  ُل ُ  رْبِي نَ   ْبالا لَ  ُ  حَتْ  َ  ُثَّ لَبِ  َ  ع  ن ْ

باا ِمْن َزْمَزَم  فَ هللَامَّا رآُه  قَاَم ِإلَْيِ   َفصنَن َكَما ُْصَنُن اْلَ اِلد ِنْل َلُد وال الد نْل ال ِد  قَ ا ِل  اي َدْوحٍة قُر
ِنْن َما أَ  ّْ مرَك ربصَك   قَال  وتُِعيُنِن  قَال  وُأِعيُنَك  قَاَل  فَ ِإنَّ ِإْعاِعيُل ِإنَّ اَّللَّ َأمرِن وَِْمٍر  قَال  فَا

َن اَّللَّ َأمرِن َأْن أَْبِن بْيت اا هُهنَ ا  وَأَش ار ِإَل َأَكَم ٍة ُمْرَتِفع ٍة عهللا   م ا َحْ َِ ا َفِعْن د ذل ك َرفَ َن اْلَقَ اِع َد ِم 
ُْبِن حَّتَّ ِإذا اْرتَ َفَن اْلِبَناُء َجاَء ِ َذا اْلجِر َف َي َعُ  اْلبْيِ   َفَجَعَل ِإْعاِعيل أيِت ِنِْلجارَِة  َوإْبراِهيُي 

ََّ ِميُن » َلُ  فقاَم َعهللَاْيِ   َوُه  ُْبِن وإْعَاِعيُل ُُ َناِوُلُ  اِْلَجارَة َوُاا ُُق اَلِن   رب ََّنا تَ َقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَ  ال
  «.اْلَعهللِايُي 

يَى ضوية نَيضريَي، ذنا  :ذنا وى طوى ؟كا ئيسماعيل :هاى و طوى :ظةطَيرةكَيداو د 
مةا سةوارن و ظةةسوارنا هةةوة      :طةوى  ؟تو ناروينيةة سةوارَى خبةوى و ظةةسوى     :وى طوى
يا سودَى بةرةكةةتَى بَيخةة    :سوارنا مة طوشتة و ظةسوارنا مة ئاظة. طوى :طوى ؟ضيية
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وعايةا ئيلاهيمةةى  بةرةكةةتا د  :طةوى  ()بةابَى قةامسى   طةوى:  سوارنةا وان و ئاظةا وان،   
()بكة و فةرمانامالزة ئةطةر :. طوى ََ وى بكة دةرةزينكا دةرطةهَى  َى تة هاى س ظا 

 :طةوى  ؟ئةرَى ئَيةك هاتيةة دةس تةة    :سو بنةجهكةى. ظَيؤا دةمَى ئيسماعيل هاتى، طوى
ََ ثريةمَيرةكَى سةر و بةر باش هاتبوو دةس مة و مةدحَيت وى كرن، ثسيارا تة ذ مس  بة

 :ئةةم يَيةت باشةني. طةوى     :مس طوتَي ؟كر، مس طوتَى و ثسيارا مس كر ذيانا مة يا ضاواية
ََ سة ظان ل تةة دكةةى. و فةةرمانا تةة دكةةى تةو         :طوى ؟كر وةسيةتا تة ب ت تةكى بة
ئةو بابَى منة، و دةرةزينك توى، و فةةرمانا   :بنةجهكةى، طوىدةرةزينكا دةرطةهَى سو 

مس دكةى ئةز تة بطرم. ثاشى هندى سودَى حةز كرى دويرى وان ما، ثاشى ث تى هنطى 
هاتةظة و ئيسماعيل يَى تريةكةَى دبِريةت ل بةس دارةكةَى نَيزيكةى زمزمةَي، دةمةَى ديتةى         

فةةرمانا مةس ب   يسماعيل سةودَى  يا ئ :ثَي ظة رابوو و ضونة سةر و ستويَيت ئَيك. طوى
و دَى  :ت تَى سودايَى تة فةرمانا تة ثَى كرى ب جه بينة. طوى :كرى. طوى ت تةكَى يا

 ب راستى سودَى فةرمانا مس يا :و دَى هاريكاريا تة كةم. طوى :طوى ؟هاريكاريا مس كةى
ندؤرَيت سو كرى ئةز مزطةفتةكَى ئها ل ظَيرَى ئاظاكةم، و ئي ارةى كرة طركةكَى ذ دؤرما

بلندتر، هنطةى بنياتَيةت كةةعبَى بلنةدكرن، ئيسةماعيلى دةسةت هةاظَيتَى بةةر دئينةان و          
ئينةا دانةا و   [ مةةقام ئيةلاهيم  ]ئيلاهيمى ئاظا دكر، هةتا ئاظاهى بلند بووى ئةظ بةةرة  

سودَى وؤ  :ئيلاهيم ضو سةر و ئاظا دكر و ئيسماعيلى بةر ددانة ظَى و هةردووكان دطوى
 ى طوهدار و زانا.يب راستى هةر تو ل بكة،يذ مة قةبو

َِ   َرد نِِْعاِعي   ل وُأمِّ إْعَاِعي   ل  مَعُه   ي َش   نٌَّة ِفيَه   ا م   اٌء َفَجعهللاَ   ْ  ُأم  وا رواُ   ٍة  ِإنَّ إبْ   راِهيي 
ْوح ٍة  ُثَّ رََج ن ِإْعاِعيَل َتْشرُب ِمَن الشَّنَِّة  فَ َيِدرص لَبنُ َها عهللا  ِّبيَِِّها َحَّتَّ َقِدم مََِّّة. فَ َ َيعَها حَتَْ  دَ 
َّا بهللاُغ ا َكداَء َِدْت  ِمْن ورائِ     اَي ِإبْ َراهيُي إِ  رُُكنَ ا ِإْبراهيُي ِإَل َأْههللِاِ   فاتَّبَعْتُ  ُأمص ِإْعَاِعيَل َحَّتَّ  َل م ْن تَ ت ْ

 . ِة  َوَُ  درص لَبَ نُ َه  ا َعهللا    فَ َرجع  ْ   َوجعهللاَ  ْ  َتْش  َرُب ِم  َن الشَّ  نَّ    قَ  اَل  ِإَل اَّللَِّ  قَالَ  ْ   رِي  يُ  ِنَّللَِّ
َّا فَ   اِ اُء قَالَ ْ   لَ ْ  َذهْب ُ   فَ َنظَ ْرُو لَعهللاِّ ي أِح هص َأَح داا  قَ اَل  فَ َذَهَبْ  فص ِعدو  َِّبيَِِّها َحَّتَّ 

ت  ِ  الصَّ  فا. فَ َنظَ  رْو َوَنظَ  َرْو َه  ْل حتُِ  هص َأح  داا  فَ هللاَ  ْي حتُِ  هَّ أح  داا  فَ هللَامَّ  ا بهللَاغَ  ِ  الْ   ادي  و  عْ   وأَ 
اِْروَة  وَفعهللَاْ  ذلَك َأْش اطاا  ُثَّ قَاَلْ   ل  ذَهْبُ  فَنظْرُو ما َفعَل الصَُّّص  َفَذَهبْ  وَنَظَرْو  ف ِإَذا 
َُ َها. فَ َقالَ    لَ ْ  َذَهْب ُ   فَ َنظَ ْرُو لعهللا ي َأِح هص  ُهَ  عهللا  َحالِ  كأَنَّ ُ  َُ ْنَش ُغ لهللاَم ْ ِو  فَ هللاَ ْي تُِقرََّه ا نْف

َّْ  َوْبعاا  ُثَّ قَاَلْ   لَ ْ  َأحداا  َفَذهَ  َبْ  فَصِعدِو الصََّفا  فَ َنَظرْو وَنَظرْو  فَ هللَاْي حتُِهص َأَحداا حَّتَّ َأ
َّ هللاِّ   َذَهْبُ   فَ َنَظْرُو َما َفعل. فَِإذا ِهَي ِبصْ ٍو. فَ َقاَلْ   َأِغْ  ِإْن ك ان ِعْن َدَك ِي ْ ٌر ف ِإذا ِجرْبُِ ُل 

ل ِبَعِقب ِ  َهَِّ َذا  وغم َز ِبعِقب   َعهللا   اَْرِ  فَ انْبَثَق اِ اُء َفَدِهَش ْ  ُأمص إْعاِعي َل فَق ا ُع َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي 
 رواه البخاري  ِذِه الرواايِو كهللاها. وذَكَر اْلَِدَُ  ِبُط ِلِ . َفجعهللَاْ  حَتِْفُن 

. « َقف    ي » الشَّ    جرُة اْلَِّبِ    ريُة. ق ل    ُ   «  الدَّْوح    ُة »  » الرو     ل. «  اْلَ    ِريص وَ » َأْي  وَلَّ
  َأْي  َُْشهُق.« َُ ْنَشُغ » معناه  وَجد. قَ ْ ُلُ   « َوأََلفي

ئيلاهيمى ئيسماعيل و دايكا ئيسماعيلى برن، و مةشكةكا ئاظَى  :ظةطَيرةكَيداو د 
دطةل وان بوو، دايكا ئيسماعيلى ذَى ظةدسوار و شريَى وَى زَيدة دبوو بو كورَى وَى هةتا 
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سَو، دايكا ئيسماعيلى  المةكةهَي، دانا بس دارةكَي، ثاشى ئيلاهيم زظِريظة دةس ماهاتينة 
يا ئيلاهيم تو دَى مةة بةو كةَى     :دويفرا ضو هةتا طةه تية كةدائَى ذ ث تَيظة طازيكرَي

و ذ وَى مةشكَى ظةسوار و  ،بو سودَي. طوى ئةز ب سودَى رازمية. و زظِرى :طوى ؟هَيلى
ئةز ضوبام مس بةرَى سو دابايَى  ئةطةر :دهاتَى هةتا ئاظ نةماى. طوىشري بو بضويكَى وَى 

ضو سةركةفتة سةفايَي، بةرَى سو دايَى و بةرَى سو دايَى كةا   :بةلكى ئَيكى ببينم، طوى
ََ لةز كر و هاتة مةروايَى و ضةند  دَى ئَيكى بينيت، كةس نةديت، و دةمَى طةه تية نها

، ضو و ضوبام مس سةحكربا بضويكى كا ض كةى ئةز ئةطةر :جاران ئةظة كر، ثاشى طوى
 :بةرَى سو دايَى ئةو يَى د كراسةكَيدا هةروةكى بَيهنا مرنَى دكَي يت، نةشيا سو، طةوى 

ئةز ضوبام مس بةرَى سو دابايَى بةلكى ئَيكى ببينم، و ضو سةةركةفتة سةةفايَي،    ئةطةر
س نةديت هةتا حةفت جار متام بةرَى سو دايَى و بةرَى سو دايَى كا دَى ئَيكى بينيت، كة

 بضويكى كا ض كر، وَى طول دةنطةكىئةز ضوبام مس سةحكربا  ئةطةر :كريس، ثاشى طوى
و ب ثانيةا   ()سَير د تةدا هةبيت، ديت جليلة  ئةطةرهةوارا مة وةرة د :بوو، طوى

ثَى سو هو طوى و ثانيا ثَى سةو ل ئةةردى شةداند، و ئةاظ دةركةةفت، دايكةا ئيسةماعيلى        
  ى و دةستهاظَيتَى مست ل بس دان و حةديس ب درَيذيا وَيظة طوى.طوه

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  -1868 وعْن وِعيِد ْبِن زٍُْد رِيي اَّللَّ عْنُ  قَال  ِععُ  رو ل اَّللَِّ 
 متفٌق عهللاي . « اْلَِّمَأُة ِمَن اِنِِّ  وماُؤَها ِشَفاٌء لهللْاَعنِي »ُُق ُل  

مةس طةول ثَيغةمبةةرَى سةودَى بةوو       :طةوى  ()و ذ سةعيدَى كورَى زةيةدى  
() كظارك ذ منةتا سودَيية )ضونكى ئةو ب سو شني دبيت بَى دةستكارى( و  :دطوى

 .ئاظا وَى دةرمانَى ضاظيية
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 طونةه ذيَربنىَ كرناداخوازكتيَبا 
 

  باب االستغفار واالمر به -371
 طونةه ذيَربنىَ و فةرمان ثىَ كرنبابةتىَ داخوازا 

و  .(19)ُممد  من ارُ ةچ  يت  جث       مث  ىثچ قال ع تعاَل   
داسوازا لَيبورينَى بو طونةهَيت سو و بو طونةهَيت هةمى سودان بةاوةران، ض زةالم ض  

و  .(106)النَ     اء  چٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ        پ  پ  چ وق     ال تع     اَل   ة.ذن بكةةةةة
وقاال ت ااىل:    ذَيلنَى بكة، ب راسةتى سةودَى طونةةه ذَيبةةر و دلوظانةة.     داسوازا طونةه 

سةةةةةةةودَى ذ هةةةةةةةةمى  .(3)النص      ر چڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ      ڌ  ڎ  چ
يان ب و، و شوكرا سو بو دياركة، و داسوازا لَيبورينَى ذَى بكة، ضونكى بَيطومان يكَيماس

) آل عم  ران   چۉ  ې  ې  ې     ېچ وق  ال تع  اَل   ئةةةوة يةةَى هةةةر توبةةةوةرطر.  
إىل قوله  ر  .بو وان ئةوَيت ثارَيزكارى كريس، ذ بةرَى سودايَى وانظة بةحةشتَيت .(15

)آل چٺ  ٿ  چ : هةةةتا طوتنةةا وى هةةةر يةةَى مةةةزن و بهَيةةز    : وجاال
داسوازا ذَيلنا طونةهان ذ  [سودَى دثةرَيسس و  ]سثَيدةيان  و ئةوَيت بةر .(17عمران 

گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   چ  وقال تعاَل  ن.سودَى دكة

كو ئةزيةتا وى بطةهيتة  ]و هةر كةسَى كارةكَى سراب بكةى  .(110)النَاء چڻ  
ثاشى  [و طونةهان بكةى ئانكو ]يان ستةمَى ل سو بكةى  [هندةكَيت دى و ثَى بئَي س 

داسةةوازا طونةةةه ذَيلنةةَى ذ سةةودَى خبوازيةةت، دَى بينيةةت سةةودَى يةةَى طونةةةه ذَيبةةةر و  
ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ            ۈئ  ۈئ  ېئ  چ   وق ال تع اَل دلوظانة.

يان ب ط ةتى ب بةةر ئيةزا    يهةم ]و سودَى وان ئيزا نادةى  .(33)َنفال چېئ  
ب بةةةر ئيزايةةَى  و سةةودَى وان د نةةاظ وانةةدا.. [هةةةى موحةممةةةد  ]و تةةو  [نائَيخيةةت 

ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  چ وقال تعاَل  . نائَيخيت، و ئةو داسوازا طونةه ذَيلنَى بكةن

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  

. و ئةوَيت )ثارَيزكارَيت( ئةطةر طونةهةكَى (135)آل عمران  چڇ  ڍ  ڍ  
ل سو دكةن، ناظَى سودايَى سو دئينس و سودَى دئيننة بريا سو، دكةن يان ذى ستةمَى 

و داسوازا طونةه ذَيلنَى ذ سودَى دسوازن، ما كى ذ بلى سودَى طونةهان ذَى دبةى، و 
   ََ ركمةةانَى ل سةةةر طونةةةها كةةريس ناكةةةن )هةةةر ناميننةةة ل سةةةر و دهةةَيلس و ئنيةةةتا 

ََ سو(. و ئةو دزانس ةلةتى كر و نابيت هةر ل سةر مبينس، وان س ] نةزظِرينَى دكةنة د
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واآليات يف  .[و دظَيت توبة بكةن، و دزانس كةس ذ سودَى ثَيظة طونةهَيت وان ذَى نابةى 
 .و ئايةى دظي بابةتيدا طةلةكس و يَيت ئاشكرانة الباب رثرية م لوم  .

َََغرِِّ اَُِزِنِِّ رِيي اَّللَّ عْنُ  َأنَّ رُو ل اَّللَِّ   1869  ِإنَُّ  » َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قَاَل  َوعن ا
ََْوتْغِفُر اَّللَّ ا اْليْ ِم ِمَ َة مرٍَّة    رواُه ُمَهللِاي.« لَيُ َغاُن عهللا  قَ هللْاُّ  َوِإِن 

ََ  :طوى ()ثَيغةمبةرى  :طوى ()و ذ ئةغةررَى موزةنى  ب راستى د
داسوازا طونةه ذَيلن و مس ذ زكرى سست دبيت و ب راستى ئةز رؤذَى ثرت ذ سةد جاران 

 م.سوازَى دلَيبورينَى ذ سود

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي  -1870  ْ  رة رِي  ي اَّللَّ عْن  ُ  قَ  ال  ِعْع  ُ  رُو   ل اَّللَِّ  وع  ْن َأيب ُهُر
ََْوتَ ْغِفُر اَّللَّ وأَُت ُب ِإلَْيِ  ا اْليَ ْ ِم َأْكثَ َر ِمْن وْبِعنَي َمرَّ » ُُق ُل     رواه البخاري.« ةا واَّللَِّ ِإِنِِّ 

ئةز ب  :طوىد ()مس طول ثَيغةمبةرى بوو  :طوى ()و ذئةبى هورةيرة 
داسوازا طونةه ذَيلن و لَيبورينَى ذ سودايَى  سودَى كةمة ئةز رؤذَى ثرت ذ حةفتَى جارا

 دكةم. و توبة مزظِردل سودَى  م وسوازدسو 

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   وعْن  ُ  َرِي  ي اَّللَّ عْن  ُ  قَ  ال  قَ  ال رُو   لُ  -1871  والَّ  ذي » اَّللَِّ 
َْ تَ ْغِفُروَن اَّللَّ َتع ا ْ ُتْذنُِب ا  َلَذَهب اَّللَّ تَ َعاَل ِبُِّ ْي  وْل اَء بَق ْ ٍم ُُ ْذنُِب َن فَ َي َْ ي بِيِدِه َلْ   َِ َل فَيْغِف ُر نَ ْف

  رواه مَهللاي.« ِْي 
ئةةز ب وى كةمةة يةَى     :طةوى  ()ثَيغةمبةرَى سةودَى  : طوى ()و ذ وى 

دا سودَى هةوة بةى و هندةكَيت دى  ،هةوة طونةه نةكربان ئةطةر ،روحا مس ددةستيدا
و ئةو طونةهَيت وان ذَى  ،و داسوازا طونةه ذَيلنَى ذ سودَى بكةن ،ئينيت طونةهان بكةن

 ببةى.
ُهما قَال  ُكنَّا نَ ُعدص ِلَرُو ل -1872 َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي  وَعِن اْبِن ُعمر رِيي اَّللَّ َعن ْ اَّللَِّ 

رواه أب    « ربِّ اْغِف  ْر ِل  وتُ  ْب عهللا  َي ِإنَّ  َك أَنْ  َ  التَّ   اُب ال  رَِّحيُي » ا ااهللِا  ه اْل اِح  ِد مائَ  َة م  رٍَّة  
  داود  والرتمذي  وقال  حدُ  ّحيح.

مةة بةو ثَيغةمبةةرَى     :طةوى  رازى بيةت سةودَى ذ هةةردوويان    ،و ذ ئينب عومةرى
يا سودَى طونةهَيت مةس   :د ئَيك روين تندا دهةذمارى سةد جاران دطوى ()سودَى 
 وةرطر و دلوظان. ل بكة، و ب راستى تويى يَى هةر توبةيقةبو سو توبةيا مذَى ببة 

َّ هللاِّ  عُ عَ  -1873  ُهما قَال  ق اَل َرُو  ُل اَّللَِّ  هللَاْي ِ  وَو هللاَّي  وعِن اْبِن َعبَّاٍس رِيي اَّللَّ عن ْ
مْن لَ زِم االْو ِتْغَفار  جع ل اَّللَّ لَ ُ  ِم ْن ُك لِّ ِي يٍق َْمرج اا  وم ْن ُك لِّ َه يِّ َفرج اا  َوَرَزقَ ُ  ِم ْن حْي ُ  ال » 

ُب  َِ   رواه أب  داود . « َْحَْت
ثَيغةمبةةرَى سةودَى    :طةوى  رازى بيةت و ذ ئينب عةبباسى، سودَى ذ هةةردوويان  

() هةةر  دسةودَى دَى   ،بةردةوام ب دوعاكرنا طونةه ذَيلنَيظة بيةت هةركةسَى : طوى
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كَى دةتَى و رزقةَى وى  رزطاربونة دهةر سةمةكَيدادةتَى و  بةرتةنطييةكَيدا دةرطةهةكى
 وةسا دةى نة د هزرا ويدا.

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   -1874 ُع ٍد رِيي اَّللَّ عْنُ  قال  ق ال رُو  ُل اَّللَّ  َْ » وَو هللاَّي  وعِن اْبِن َم
ْد فَ  رَّ مْن قال  َأْوتَ ْغِفُر اَّللَّ الذي ال ِإَلَ  ِإالَّ ُه  اْليَّ اْلَقيص َم وأَُت ُب ِإلَيِ   ُغِف َرْو ُذنُ بُ ُ  وِإْن َك اَن قَ 

رواه أب     داود والرتم   ذي واْل   اِكُي  وق   ال  ح   ِدٌُ  ّ   حيٌح عهللا     َش   ْرِط الُبَخ   اِريِّ « ِم   َن الزَّْح   ِ  
  وُمَهللاٍي.

هةركةسَى  :طوى ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :طوى () مةسعودى و ذ ئينب
ئةز داسوازا طونةه ذَيلن و لَيبورينَى ذ سودَى دسةوازم ئةةوَى ضةو ثةرسةتَيت      :بَيذيت

بارَيةت   و و د هةمى كار ]هةر مايى و  و ، ئةوة يَى هةرراست و دورست نة ئةو نةبيت
ذ  ئةطةةر و تةوبَى ذ وى دسوازم، طونةةهَيت وى هاتنةة ذَيةلن سةو      رَيبةر [هةبوونَيدا 

 جيهادَى رةظى بيت.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي ق  اَل   -1875  اِد بْ  ِن َأْوٍس ري  ي اَّللَّ عْن  ُ  ع  ن النَّ  ُِّّ  » وع  ْن َش  دَّ
َِ عهللا    و  يُِِّد االْو  ِتْغفار َأْن ُُق   ل اْلعْب  ُد  الهللاَُّه  يَّ أَنْ  َ  َريبِّ  ال ِإلَ    إِ  َِ َعْب  ُدَك  وَأ هللَاْقتَ  ِن وَأ َِ الَّ أَنْ  َ  

عْهِدَك ووْعِدَك ما اْوَتَطْعُ   َأُع ُذ ِبَك ِمْن َشرِِّ ما ّ نَ ْعُ   أَب  ُء لَ َك بِِنْعمتِ َك عهللاَ َي  وأَبُ  ُء ب َذْنُّ 
َا ِمَن الن ََّهارِ  َِ ُم ِقن اا ِ َ ا  َفم  اَو ِم ْن ُْ ِم ِ  قَ ْب ل َأْن  فَاْغِفْر ِل  فَِإنَُّ  ال ُْغِفُر الذصنُ ِب ِإالَّ أَْنَ . مْن قَا

َا ِمَن الهللاَّْيِل وُه  ُم ِقٌن  ا َفَماَو قَبل َأْن ُُْصِبح  فُه  ِمْن َأهْ  َِ َي  فَ ُه  ِمْن َأْهِل اْلنَِّة  وَمْن قَا َِ ِل َُيْ
 رواه البخاري.« اْلنَِّة 

  مبم مة  وَمْعَناُه  َأِقرص َوَأعرِتُر.بباٍء مْبم مٍة ُثَّ واٍو واَزٍة «  أَبُ ُء » 
سةةردارا   :طةوى  ()ثَيغةمبةةرى   :طوى ()و ذ شةددادَى كورَى ئةوسى 

 مس دوعايا طونةه ذَيلنَى ئةظةية: بةندة بَيذيت: سودَى وؤ تو سودانَى منى، ذ بةَ تة
ضو سودان نينس، تة ئةز يَى ضَيكريم و ئةز بةندةيَى تةمة، و ئةز يَى ل سةر وَى سوز و 

يا مس كرى، يثةميانا تة ذ مة وةرطرتى، هندى ئةز ب َيم، ئةز سو ب تة دثارَيزم ذ سراب
ب طونةهَيت  (ئعتريافَى) دانثَيدانَيو ئةز كةرةمَيت تة ل سةر سو ئاشكةرا دكةم و ئةز 

  نةبى. َيؤا طونةهَيت مس ذَى ببة، ب راستى كةس طونةهان ذَى نابةى توسو ذى دكةم، ظ
بَيذيت و ثاشى د رؤذا سودا مبريت  رؤذب  ،يةكا موكوميهةركةسَى ظَى دوعايَى ب باوةر

ََ ببيتَيبةرى ئ يةةكا  يئةو سةلكَى بةحةشتَيية، و هةركةسَى ظَى دوعايَى ب باوةر ،ظار 
ََ ببيتو ثاشى مبر ،بَيذيت شةظب موكوم   .ئةو سةلكَى بةحةشتَيية ،يت بةرى رؤذ 
َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي ِإذا  -1876  وع   ْن ث   ْ نَن رِي   ي اَّللَّ عْن   ُ  قَ   ال  َك   اَن رو    ُل اَّللَِّ 

ََّ الُم  تَبارْك  َ » اْنصرَر ِمْن ّالتِِ   اوتَ ْغَفر اَّللَّ َثالاا وقَ اَل   ََّ الُم  وِمْن َك ال ايَذا  الهللاَُّه يَّ أَنْ َ  ال
  َكْي َ  االْو ِتْغَفاُر   قَ ال  ُُق  ُل  َأْو تَ ْغِفُر اَّللَّ  وُهَ  َأحُد ُرَواتِِ   قيَل ِل وزاِعيِِّ « اْلالِل واإِلْكراِم 

. رواه مَهللاي.   َأْوتَ ْغِفُر اَّللَّ
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ب دومياهيةك  دةمَى نظَيذا سةو   ()ثَيغةمبةرى  :طوى ()و ذ سةوبانى 
و  ،)اسةتغفر اهلل( ئةةز داسةوازا طونةةه ذَيلنةَى ذ سةودَى دكةةم       : سَى جاران دطوى دئينا
يا سودانَى  ى تو مةزن ،يا سودَى تو يَى س مةتى ذ كَيماسيان و س مةتى ذ تةية :دطوى

مةزناتيَى و كةرةمان. ئَيكى طوتة ئةوزاعى و ئةو ئَيك ذ ظةطَيرَيت حةديسَيية ئستيغفار 
 .استففر اهلل ،استففر اهلل :تو بَيذى :طوى ؟ضاواية

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي ُُِّْثِ ُر  -1877 َها قَاَلْ   َكاَن َرُو  ُل اَّللَِّ  وَعْن َعاِئَشَة َريي اَّللَّ عن ْ
  متفٌق عهللاي .« ُوْبحاَن اَّللَِّ وٍْمِدِه  َأْوتَ ْغِفُر اَّللَّ وأَُت ُب ِإلَْيِ  » َأْن َُ ُق َل قَ ْبل مْ تِِ   

بةرى مرنةا سةو زَيةدة     ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :طوى ()و ذ عائي ايَى 
ئةز تة ذ هةمى كَيماسييان ثاك و ثاقذ دكةم سودايَى مة و ب هاريكارييا تة، ئةز  :دطوى

 داسوازا طونةه ذَيلنَى ذ سودَى دكةم و تةوبة دكةمة وى.

َّ هللاِّ  عُ  -1878  َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي َُ ُق  ُل  َوَعْن أَنٍه رِيي اَّللَّ عْنُ  قاَل  ِعْعُ  رُو َل اَّللَّ 
قاَل اَّللَّ تَ َعاَل  اي اْبَن آَدَم ِإنََّك ما َدَعْ َتِن ورجْ َتِن غفرُو َلَك عهللا   م ا َك اَن مْن َك َوال ُأَنِل  اي » 

ََّ ماِء ُُث اْو تَ ْغَفْرَتِن َغف ْرُو لَ َك َوال ُأنِل  اي ابْ َن آدم ِإنَّ  َك لَ ْ  اْبَن آدم لَ ْ  بهللَاغَ ْ  ُذنُ بُ ك َعنَ اَن ال
تُ َك ِبُقراِ  ا َمْغِف َرةا  ِِ ِط ااَي  ُثَّ َلِقيتَ ِن ال ُتْش ِرُك يب َش ْي اا  ََتَ ي ْ ََْر َتِن ِبُق راٍب ا رواه الرتم ذي « أَتَ ي ْ

ََنٌ   .وقَاَل  َحِدٌُ  َح
ََّ  َماِء »  ََّ  َحاُب  وِقي  ل  ُه  َ  َم  ا ع  نَّ لَ  َك ِمْنه  ا  « عن  ان ال َأْي  ِبَف  ْتِح الع  نْيِ  ِقي  ل  ُه    ال
ِِ » َظَهَر  و  ََْر رَِها  والبَّيص َأْشَهُر  وُه  ما ُُ َقارُب ِمهللْا َ َها.« قُ َراُب ا َْ   ِبَبيِّ القاِر  وُروَي ِبَِّ

 :دطةةوى ()مةةس طةةول ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى بةةوو    :طةةوى ()ذ ئةنةسةةى 
 يا كورَى ئادةمى ب راستى هندى تو دوعا ذ مس بكةى و هيظيا ذ مس :سودايَى بلند طوى

دطةل وان طونةهَيت  ئانكوبكةى دَى طونةهَيت تة بو تة ذَى بةم دطةل وَى يا ل دةفتة )
يا كورَى ئادةمى  ،مس سةم نينة )و ل دةس مس ئةظة يا مةزن نينة(ئةظة بو تو دكةى( و 

ثاشى تو داسوازا  ،طونةهَيت تة بطةهنة هندى ضاظَيت تة قةترة بكةن ذ ئةمسانى ئةطةر
مس سةم نينة )و ل دةس مةس  ئةظة بو و  دَى بو تة ذَى بةم ،طونةه ذَيلنَى ذ مس بكةى

َيية هتو نَيزيكى تذى ئةردى ب طونةهان ب ئةطةريا كورَى ئادةمى  ،،ئةظة يا مةزن نينة(
ئةز دَى نَيزيكى  ،ثاشى بطةهيية مس و تو ضو ت تان بو مس نةكةية هةظث ك ،دةس مس
 ةردى طونةه ذَيلنَى دةمة تة.تذى ئ

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي قَ   ال   -1879  ُهم   ا َأنَّ النَّ   َُّّ  اي » َوع  ِن اب   ِن ُعَم   َر رِي  ي اَّللَّ عن ْ
ْقَن  وَأْكِثْرَن ِمَن االْوِتْغَفاِر  فَِإِنِِّ رَأَُْ ُتُِّنَّ َأْكثَ َر َأْهِل النَّاِر  ُهنَّ  قاَلِ  اْمرَ « مْعَشَر النَِِّاِء َتَصدَّ َأٌة ِم ن ْ

ِقَص اِو عْق ٍل وِدُ ٍن » مالََنا َأْكثَ َر َأْهِل النَّاِر   قَاَل   َِ ُتِِّْثْرَن الهللاَّْعَن  وَتُِّْف ْرَن العِش رَي َم ا رأَُْ ُ  ِم ْن 
ُِن   قال  « َأْغهللاَب ِلِذي ُلبِّ ِمْنُِّنَّ  ُجٍل  َشَهاَدُة امرأَتَ نْيِ ِبشَهادِة ر » قَاَلْ   ما نُ ْقصاُن اْلعْقل والدِِّ
َم ال ُتَصهللاِّي  ََايَّ   رواه مَهللاي.« وَُُِّْْ  ا
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 () ثَيغةمبةةةرى :طةةوى رازى بيةت و ذ ئةينب عومةةةرى، سةودَى ذ هةةةردوويان   
طةَ ذنان سَيران بكةن و زَيدة دوعا طونةه ذَيلنَى بكةةن، ب راسةتى مةس هةويس      :طوى
 :طوى ؟نةايجةهنةمي يابوضى ئةم ثرت :سةلكَى جةهنةمَي. ذنةكَى ذ وان طوىثرتيا دينت 

مَى سو ذبري دكةن و مس نةديتية ذ كَيم عةقل الهويس زَيدة لةعنةتان دكةن و قةىيا زة
 :طوى ؟كَيماتييا عةقل و دينان ضيية :و دينان وةكى هةوة ب َيتة سودان عةق ن. طوى

 مةكَيية، و ضةند رؤذان دمينيت نظَيذان ناكةى.الدةيا زةشةهدةيا دوو ذنان ب شةه
 

  ما أعدّ اهلل تعاىل للمؤمنني يف اجلنةبيان باب  -372
 بابةتىَ ئاشكراكرنا كا خودايىَ مةزن ض بؤ باوةريداران د بةحةشتيَدا بةرهةظكرية

ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  چ قال ع تعاَل  

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  

ب س مةتى و  راستى ثارَيزكار د ناظ باغ و كانياندانة. . ب(48_45)اْلجر چۇئ
 و مة ئةو كةرب و كينا د دلَيت واندا هةى ئينا ياندا.يئَيمنى هةِرنة د ناظ وان باغ و كان

 تَيدا ل سةر تةستان بةرانبةرى ئَيكس. [وةكى برايَيت ئَيك  ]دةر، ظَيؤا ئةو برا 
ۀ  ۀ   ہ   چ   وقال تعاَل ناوةسنت، و ئةو ذَى نائَينة دةرئَيخسنت.  [د بةحةشتَيدا ]

ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ې  ېې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ               ۆئ  

رر چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ           ېئ  ىئ   ئةوَيت ]هةى بةندةيَيت مس  .(73_68)الِز
و نة  ، ئةظرؤ نة ترس بو هةوة هةية،[هةوة باوةرى ئينايني، و هويس بةر ئةمرى مس 

هةِرنة د  ئةوَيت باوةرى ئينايني و سو سثارتينة ئةمرَى سودَي. هويس ب سةم دكةظس.
ب رةنطةكَى وةسا كو  ]يان تَيدا بينس يبةحةشتَيدا هويس و هةظسةرَيت سو، دَى سوش

و  [يَيت سوارنَى ]و ئامانَيت زَيرى  .[ضاظَيت هةوة ديار ببيت  و ل سةر ئةو سوشى
ل بةر وان دئَينة طَيِران، و دل ض خبوازيت و ضاظ بضنة ض  [ظةسوارنا ثاقذ  ]ثةرداغَيت 

 و ئةظ بةحةشتة هةر دَى تَيدا مينس. و بو وان د بةحةشتَيدا يَى هةى، و هويس هةر
ية يذ بةر كار و كريارَيت هةوة د دنيايَيدا كريس، طةه ت [ئةوا ب ظان سالوسةتان ]

طةلة فَيقى و ذ هةمى رةنطان يَى  [ذ بلى سوارن و ظةسوارنَى  ]بو هةوة تَيدا  هةوة.
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں  چ   وقال تعاَل هةى، و هويس ذَى دسون.

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

ھ      ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ     ۈ  
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ب راستى ثارَيزكار  .(57_51)الدِان چۈ   ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ    ې      ې
و جلكَيت ئارموي َى  ياندانة.يد ناظ باغ و كان و مرؤظَيت سودَى يَيت د جهةكَى ئَيمندا.

ئةها بةحةشتى د هوسانة، و  تةنك و ستوير دكةنة بةر سو، و بةرانبةرى ئَيك و دونة.
 [كو ت تةك ل وان بَيت  ]بَى ترس  يَيت ضاظطر يَيت كرينة هةظسةرَيت وان.يمة ثةر

ذ بلى مرنا سو يا ئَيكَى  .[و دسون  ]يان د بةحةشتَيدا دسوازن يئةو هةمى رةنطَيت فَيق
ئةظة  ئةو ذ ئيزايا دؤذةهَى ثاراسنت. [سودَى  ]، مرنَى نابينس و [كو مرنا دنيايَيية  ]

   وقال تعاَل يا مةزن.ي، نَى ئةظةية سةرفةراز[ية وان يداي ]كةرةمةكة ذ سودايَى تة 
ھ  ھ      ھ  ھ      ے  ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ

ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې   ى  ى      ائ  ائ  ەئ  ەئ  

مرؤظ و سودَيناسس، دَى د بةحةشتَيدا  هندى سوش .(28_22)اِطففني  چوئ     
سودَى بو وان دَى ل سةر تةستَيت ضارضةظكرى، بةرَى سو دةنة وَى سَيرا  بس.

دَى ذ مةيةكا سةرمور  .يَى د ناظ ضاظَيت وانِرا بينىيدَى ني انَيت سوش بةرهةظكرى.
يَى ئةها بو ظَى ييا وَى ظةسوارنَى تاما مسكَى ددةى، ب  هةظِرك هةظِركيدومياه ظةسون.
ََ وَى ذ كان بكةن.  يةكة سودَيناس و سوشيكان يةكا زَيدة ب قةدرة د بةحةشتَيدا.يتَيكة

 رؤظ ذَى ظةدسون.م
 و ئايةى د ظى بابةتيدا طةلةكس و يَيت ئاشكرانة. وارايو ا الباب كثرية معهللا مة .

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي   -1880 أيَُْك ُل » وعْن َجاِبٍر رِيي اَّللَّ عْنُ  قَ اَل  قَ اَل رُو  ُل اَّللَِّ 
ْش َربُ ُن  وال َُ تَ َغ َّطُ  َن   وال َيَْتِخطُ  َن  وال ُُب لُ  َن  ولِِّ ْن َطع اُمُهْي ذل َك ُجَش اء  َأْهُل اْلنَِّة ِفيَه ا ُو

ِك ُهللاَهُم َن التََِّبيح َوالتِِّْبري  َكما ُُ هللْاَهُم َن الن ََّفَه  َْ ِِ  رواه مَهللاي.« َكرْشِح ا
سةلكَى بةح تَى دَى  :طوى ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :طوى ()و ذ جابرى 

       ََ تَيدا سون و ظةسون و نة دضنة دةستئاظا ستوير و نةة كةا دكةةن و نةة دميةزن، بةة
نا سو دهةلكَي س هسوارنا وان دَى بيتة بِرك وبَيهنا وَى وةكى بَيهنا مسكَيية كا ضاوا بَي

 ن.وةسا دَى )سودَى ذ كَيم و كاسيان ثاك كةن و مةزن دانس( تةسبح و تةكبريا سودَى كة
َقال »َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  وَعْن َأيب ُهرُْرَة رِيَي اَّللَّ عْنُ  قَال  قَال رُو ُل اَّللَِّ  -1881

طَ َر عهللاَ   قَ هللْا ِب َبَش ٍر   َِ ع ْ  واَل  اَّللَّ َتعاََل  َأْعدْدُو لِعباِدَي الصَّاِْلنَي َما اَل عنْيٌ رََأْو  واَل ُأُذٌن عَِ
ُ   ْي ِم   ْن قُ    رَِّة َأْع   نُيٍ ج   َزاءا مب   ا َك   انُ ا ُْعمهللاُ    نَ  واقْ   رُؤوا ِإْن ِش    ُتْي   َِ ِف   َي  ِْ  فَ   ال تَ ْعهللاَ   ُي نَ ْف   ٌه م   ا ُأ

  [ متفٌق عهللاي .17]الَجدة  
سةودايَى   :طةوى  ()ثَيغةمبةةرَى سةودَى    :طةوى  ()و ذ ئةبى هةورةيرة  

ت ةتَى نةة    :مس بو بةندةيَيت سو يَيت كَير هاتى و راستكار يَى بةرهظكرى :مةزن طوى
ََ ضو مرؤظان، خبوينس  ََ بووى و نة كةفتية سةر د  ئةطةةر ضاظان ديتى و نة طوهان طو

ية ظةشارتس، ضاظَيت وان ثَى رؤن يض سةالى يَى بو وان هات كةس نوزانيت :هةوة بظَيت
 بنب و ب ديتنا وى شاد بنب، ذ بةر وان كار و كريارَيت وان دكرن.
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َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي   -1882 هللُا َن اْْلنَّ  َة » وَعْن  ُ  قَ  اَل  ق  ال رُو   ُل اَّللَِّ  ُِ َأوَُّل زُْم  َرٍة ُ  ْد
هللاَ  َة  ُّ   رَِة اْلَقم  ِر لَي ْ ََّ  َماِء ِإَي  اَءةا  اَل عهللا     اْلب  ْدِر. ُثَّ الَّ  ِذَُن ُهللاُ   نَ ُهْي عهللاَ    َأَش  دِِّ َك َْك  ٍب ُدرِِّيِّ ا ال

َْ ُك  ْو اِمُرُهُي  ِِ ُفهللُا َن  واَل َيَْتِخُط ن. أْمشاطُُهُي الذََّهُب  ورْش حُهُي ا ُُب ُل َن واَل ُتَ َغ َُّط َن  واَل ُت ْ
ُة  ُّ  رَِة أَبِ يِهْي آدم ِو تص َن َأْزواجُ  ُع ُد الطِّيِب  اَُُل َّ هللْا ِق رُج ٍل واِح د  عهللاَ    َِ ُهي اْْلُ ُر اْلِع نُي  عهللاَ   

ََّماِء   متفٌق عهللاي .« ِذراعاا ا ال
دةسةتَى ئَيكةَى دضةنة     :طةوى  ()ثَيغةمبةةرَى سةودَى    :طوى ()و ذ وى 

بةحةشتَى يةَى ل سةةر وَينةَى هةةيظا ضاردةشةةظى، ثاشةى يَيةت دويفةرا وةكةى سةتَيرا ذ           
هةميان طةشرت ل ئةمسانى، نة دميزن و نة دضنة دةستنظَيذا ستوير و نة تا دكةةن و  
نة كا دكةن. شةيَيت وان زَيرن و سوها وان مسكة، و ئامانَى وان يَى خبويرَى ئةو ب سو 

مةى  الس، هةمى يَيت ل سةر ضةَيكريا ئَيةك زة  يَيت ضاظطر هةظسةرَيت وانى ثةر، خبويرة
 وَينَى بابَى سو ئادةمى شَيست طةزان د بلندن.

ُهْي  َْ ُك  وِلُِّ  لِّ واِح  ٍد ِم  ن ْ ِِ َْ  هللِاٍي  آني تُ ُهْي ِفيَه  ا ال  ذََّهُب  ورْش  ُحُهْي ا وا رواُ ٍة لهللاُبَخ  اِريِّ وُم
ْص ُو   ِقهما  ِْ  ِتاَلَر بي  نَ ُهْي  وال تَ بَ  اُغَض  قُ هللاُ    ُْي َزْوَجتَ  اِن ُُ   َرى ُم   َْ  ِن  اَل ا ِم  ْن وراِء الهللاَّْح  ِي ِم  َن اْلُْ

بُِِّح َن اَّللَّ ُبِّْرَة َوَعِشيِّاا  ََ  «.قَ هللْاُب رَُجٍل واِحٍد  ُُ
هللْا   ِق رُج   ٍل واِح   د » قَ ْ لُ   ُ    َِ  رواُه بَ ْعُب   ُهْي ِبَف   ْتِح اْلَ   اِء وِإْو   َِّاِن ال   الَِّم  وبْعُب   ُهيْ « َعهللاَ     

َِّحيٌح.  ِبَبمِِِّهما  وِكاَلُاا 
ئامانَيت وان تَيدا زَيرن و سوها وان مسةكة،   :بوسارى و موسلميدا ظةطَيرةكاو د 
ث ت طوشتريا دهَيتةة ديةنت   ل ذ وان دوو هةظسةرَيت هةيس، مةذَى ثَيت وان  ىهةر ئَيك

)د  هنةةدى د جةةوانس، نةةة ذَيةةك جةةوداهى د ناظبةةةرا وانةةدا هةيةةة نةةة نةةةظيان، دلَيةةت وان 
ََ ئَيةك زة  هةةمى دةمةان(    ئةانكو َيظةاران ) مييةة، سةثَيدَى وئ  الحةذَيكرن و ثَيككرنَيدا( د

 سودَى ذ كَيماسيان ثاك دكةن.
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي قَ اَل   -1883 َوَعن اُِِغريَِة ْبن ُشْعَبة َرِيي اَّللَّ َعْنُ  عْن رُو  ِل اَّللَِّ 

َّهللاِّ  عُ َعهللَايْ »  ِ  وَوهللاَّي ربَُّ   ما َأْدىَن َأْه ِل اْْلنَّ ِة َمْنزلَ ةا   قَ اَل  ُه   رَُج ٌل جِي يُء بْع َد م ا وَأل ُم َو  
ِِ ِل اْْلنَّ ة. فَيُق  ُل  َأْي َربِّ َكْي َ  وقَ ْد نَ  َزل النَّ اُس منَ ازِ  ل َأْهُل اْْلنَِّة اْْلَنَّ َة  فَ يُ َق اُل لَ ُ   اْد ِِ ُْي  ُأْد َِ

ذاِِتِي   فَ يُ َق  َِ ُذوا َأ َِ نْيا   فَيُق  ُل  وَأ اُل ل ُ   أََتري ي َأْن ُُِّ  َن لَ َك ِمثْ ُل ُمهللْا ِك َمهللِا ٍك ِم ْن ُمهللاُ  ِك ال دص
ََ   ِة  رِي   يُ  ربِّ   رِي  يُ  ربِّ  فَيُق    ُل  لَ   َك َذلِ   َك وِمثْ هللاُ   ُ  وِمثْ هللاُ   ُ  وِمثْ هللاُ   ُ  وِمثْ هللاُ   ُ   فَيُق    ُل ا اْْلَاِم

نُ َك. فَ يَ ُق  ُل  رِي يُ  ربِّ  فَ يَ ُق ُل  َهَذا َلَك وعَشرُة َأْمثَاِلِ   وَلَك م َُ َك  ولَ ذَّْو َعي ْ ا اْش تَ َهْ  نَ ْف
َه  ا   َتْم  ُ  عهللَاي ْ َِ قَ  اَل  ربِّ فَ  َأْعاَلُهْي مْنزِلَ  ةا   ق  ال  ُأولَ ِ  ك الَّ  ِذَُن َأرْدُو  َغرْو  ُ  َك  رامتَ ُهْي بِي  ِدي و

ْ ْخطُْر َعهللَا  قَ هللْاِب بَشٍر  مْن ُأُذٌن  وَْ َْ ْ َت هللاي.« فَ هللَاْي َتر عنْيُ  وَْ َْ  رواُه ُم
 :طةوى  ()ثَيغةمبةةرَى سةودَى    :طةوى  ()و ذ موغريَى كورَى شةوعبةى  

ذ هةةميان كةَيمرت ذ سةةلكَى بةحةشةتَى     وى يةَى جهةَى    ،موساى ثسيار ذ سودايَى سو كر
 :ئةو زةالمةكة دَى هَيت ث تى بةحةشتى دضنة بةحةشيَت، دَى بَيذنة وى :طوى ؟كيية

يا سودَى ضاوا و سةلكى جهَيت سو يَيت طرتني و ت تَى بو  :هةِرة بةحةشيَت. دَى بَيذيت
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مةةا تةةو يةةَى رازى نينةةى تةةة هنةةدةى   :دَى بةةو هَيتةةة طةةوتس ؟هاتيةةة دان يَيةةت وةرطةةرتني
ئةو بو  :ئةز يَى رازمية يا سودَي، دَى بَيذيت :دَى بَيذيت ؟كةكَى دنيايَى ملك هةبيتيمةل

ئةز يَى رازمية  :تة و وةكى وى و وةكى وى و وةكى وى و وةكى وى، يا ثَينؤَى دَى بَيذيت
ََ تة دضيتة ض و ضاظَيت تة  :يا سودَي، دَى بَيذيت ئةو بو تة و دةه جاران هندى وى و د

يا سودَى ثا يَى جهَى وى  :ئةز يَى رازمية يا سودَي. طوى :ب ض سوشس بو تة، دَى بَيذيت
ئةةون يَيةت مةس ذَيطةرتني و مةس هةلبةذارتني و        :طةوى  ؟كييةة  بلندتر يان ثرت ةميانذه

وان قةةدرَى   ئةانكو و مس يَى سةةر مةوركرى )   ذَيطرتىقةدرَى وان ب دةستَى سو مس يَى 
ََ  ناهَيتة طوهوريس(، نة ضاظةكى ديتية و نة طوهةكى ََ بووية و نة كةفتية سةر د ض طو

 .مرؤظةكي
َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي  وعن اْبِن م -1884 ُع ٍد رِيي اَّللَّ عْنُ  قال  قَ ال رُو  ُل اَّللَِّ  َْ «

ُِ الا اْْلنَّة. رُجٌل خْ ُرُد ِم َن النَّ اِر  َر َأْهل اْْلنَِّة ُد ِِ ُُِروجاا ِمنَها  َوآ َر َأْهل النَّار  ِِ ََْعهللَاُي آ حْب  اا  ِإِنِِّ 
ُِ ِل اْْلنَّ َة  فَيْأتِيَه ا  فُيخيَّ ُل ِإلَْي ِ  أَن ََّه ا َم َ ى  فيَ ْرِج ُن  فَيُق  ُل   فَيُق ُل اَّللَّ عزَّ وَج لَّ لَ ُ   اْذَه بْ  فَاد

ُِ  ِل اْلنَّ  َة  فيْأتِيه  ا  فَ ُيَخيَّ  ل ِإلَْي  ِ  أَن ََّه  ا  ايربِّ وج  ْدتُ َها َم   ى  َُ ُق   ُل اَّللَّ ع  زَّ وج  لَّ ل  ُ   اْذَه  ْب فَاْد
ُِِل اْْلَنَّ َة. ف ِإنَّ م ى  َفريِْجُن. فيَ ُق ُل  ايربِّ وجْدتُ هَ  ا َم ى   فَيُق ُل اَّللَّ عزَّ وجلَّ لُ   اْذَهْب فَاْد

َْ   َخُر يب  َأَو  نْيا  فَيُق    ُل  أََت ِِ   ا  َأْو ِإنَّ لَ   َك ِمثْ   ل َعش   َرِة َأْمثَ   اِل ال   دص نْيا وعَش   رَة َأْمثَا لَ   َك ِمثْ   َل ال   دص
َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَو هللاَّي َي ِحَك َح َّتَّ ب دو قَال  فَ هللَاَقْد رأَُْ « أََتبحُك يب وأَْنَ  اِهللِاُك  ُ  َرُو ل اَّللَِّ 

 متفٌق عهللاي .« َذِلَك َأْدىَن َأْهِل اْْلَنَِّة مْنزَِلةا » نَ َ اجُذُه َفَِّاَن ُُق ُل  
ب راسةتى   :طةوى  ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :طوى ()و ذ ئينب مةسعودى 

و دومياهيةةك بةحةشةةتييَى دضةةيتة   ،جةهنةةةمييَى ذَى دةردكةةةظيتئةةةز دزامن دومياهيةةك 
كة ل سةر ضةنط و لةثان ذ جةهنةمَى دةردكةظيت، سودايَى هةر ب المةبةحةشيَت، زة

هةرة، هةرة بةحةشيَت، دَى هَييَت، دَى هزركةى يةا تذييةة، دَى    :هَيز و مةزن دَى بَيذتَي
زن دَى ، سةودايَى هةةر ب هَيةز و مةة    يةا تذييةة   ديةت  يا سودَى مس  :زظِريت، دَى بَيذيت

 :هةرة، هةرة بةحةشيَت، دَى هَييَت، دَى هزركةى يا تذيية، دَى زظِريت، دَى بَيذيت :بَيذتَي
هةةرة، هةةرة    :، سةودايَى هةةر ب هَيةز و مةةزن دَى بَيةذتيَ     يةا تذييةة   ديت يا سودَى مس

هندى دنيايَى  انبةحةشيَت، هندى دنيايَى و دةه جار هندى وَى بوتة. يان ذى دةه جار
 ؟يان تو ب مس دكةية كةةنى و تةو سةودايى    ؟تو تِرانان ب مس دكةى :َى بَيذيتبو تة. د

كرة كةنى هةتا ددانَيت بةرَى دةظَى وى ديةار   ()مس ديت ثَيغةمبةرَى سودَى  :طوى
 ذ هةميان كَيمرت ذ بةحةشتيان. ئةظة ئةوة يَى جهَى وى :بوويس، و دطوى
َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وَو   هللاَّي قَ   اَل  َوَع   ْن َأيب ُم َو     َرِي   ي اَّللَّ عْن   ُ   -1885 ِإنَّ » َأنَّ النَّ   َُّّ 

ََّماِء ِوتص َن ميالا. لهللْاُمْؤِمِن ِفيَه  َا ا ال ُْ ََّفٍة ُط ُِ ا َأْههللاُ  َن  لهللْاُمْؤِمِن ا اْْلَنَِّة َْلَْيمةا ِمْن ُلْؤُلؤٍة َواِحدٍة 
ِِيُل » متَّفٌق عهللَاْيِ   «. اا َُُط ُر َعهللَاْيِهُي اُِْؤِمُن َفاَل َُرى بْعُبُهْي بَ ْعب  ِوتَّة آالِر ِذرَاٍع.« ا

ب راسةتى سةودان    :طةوى  () ثَيغةمبةةرى  :طةوى  ()و ذ ئةبى موسةاى  
هةةى بلنةديا وَى شَيسةت مةيلس،     يةا  ل بةحةشةتَى   فةرةه باوةرى سيظةتةكا ذ لوئلوئَى يا 
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س وان و ئةو ئَيةك و  سودان باوةرى كةس و كارَيت تَيدا هةيس، سودان باوةر دضيتة دة
 .[هةر ميلةك شَيست هزار طةزة ]دوو نابينس. 
َّهللاِّ  -1886 ِإنَّ »عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قَال   َوَعْن َأيب َوِعيٍد اْْلُْدِريِّ رِيَي اَّللَّ َعْنُ  َعِن النَُِّّّ 

ََّرَُِن  رُي الرَّاِكُب اْْل اَد اَُِبمََّر ال َِ  متفٌق عهللاي .« مِاَئَة وَنٍة َما َُ ْقَطُعَها ا اْْلنَِّة َلَشجَرةا ُ
ب راسةةتى  :طةةوى ()ذ ثَيغةمبةةةرى  ()و ذ ئةةةبى سةةةعيدَى سةةودرى  

وازكرى )دا سةظك ببيةت و   سويارَى هةسثَى بةركةفتى و يَى الدارةكا ل بةحةشتَى هةى 
 سوش بضيت( و ثَى سظك سةد ساالن د بةررا دضيت س س ناكةى.

ْ َرَة َرِي ي اَّللَّ عن   ق اَل  « الصَِّحيَحنْيِ » َوَرَوايُه ا  ُْباا ِمْن رَواَُِة َأيب ُهُر َِ رُي الرَّاكِ ُب » َأ َُ
 «ا ِظهللاَِّها مِاَئَة َوَنٍة َما َُ ْقَطُعَها 

و بوسةةارى و موسةةلمى هةةةردوويان د سةةةحيحةينَيدا ديسةةا ظةطَيِرايةةة ذ ئةةةبى     
بةةس ل يار سةةةد سةةاالن سةةو :طةةوى ()ثَيغةمبةةةرَى سةةودَى  :طةةوى ()هةةورةيرة 

 سيبةرا وَيرا دضيت س س ناكةى.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي قَ  اَل   -1887  إنَّ َأْه  َل اْْلنَّ  ِة لَيَ تَ   َراُءْوَن َأْه  َل » َوَعْن  ُ  َع  ن النَّ  ُِّّ 
َُُفِق  ِمَن اِْشِرِ  َأِو اَِْغرِب لتَ َفاُيِل ما اْلُغَرِر ِمْن فَ ْ ِقِهْي َكَما تَ تَ َراَءْوَن الَِّ َْكَب الدصرَّيَّ اْلَغاِبَر ا ا

نَ ُهْي  هللُاُغَه ا َغي ْ ُرُهْي   قَ اَل  « بَ ي ْ َِ ي » قَاُل ا  اَي َرُو َل اَّللَّ  تهللْاَك َمَنازُل اََنِْبيَ اِء اَل ُب ْ بهللاَ   َوالَّ ِذي نَ ْف
َّدَُّق ا اُِْروهللِانَي   متفٌق عهللاي .« بَِيِدِه رَجاٌل َأَمُن ا ِنَّللَِّ و

ب راستى بةحةشتى سودانَيت  :طوى () ثَيغةمبةرى :طوى ()و ذ وى 
 لذؤرَيت سةر سةودا دبيةنس هةةروةكى سةتَيرَيت طةةش ئةةظَيت ل دومياهيكةا ئةةمسانى         

يا  :هةى. طوتسيَيت رؤذهةالتَى يان ل رؤذئاظايَى دبينس، هندى جوداهى د ناظبةرا واندا 
ََ ئةز  :طوى ؟يَتيثَيغةمبةرَى سودَى ئةو جهَيت ثَيغةمبةرانة ئةو نةبس كةس ناطةه بة

م دَى طةهنَى باوةرى ب سودَى ئيناينة و الزة كب وى كةمة يَى روحا مس ددةستيدا هندة
 و باوةر ذ ثَيغةمبةران كرينة(.ئانكثَيغةمبةر راستدةر ئَيخستينة )

َّهللاِّ  وعْن َأيب ُهرُْرَة رِيي -1888  َلَقاُب »عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قَال   اَّللَّ عْنُ  َأنَّ رُو ل اَّللَِّ 
ٌر ِمَّا َتْطهللُاُن عهللَاْيِ  الشْمُه َأْو تَ ْغرُب  ي ْ َِ  متفٌق عهللايِ .« قَ ْ ٍس ا اْْلَنَِّة 

ب راسةتى   :طةوى  ()ثَيغةمبةةرَى سةودَى    :طوى ()و ذ ئةبى هورةيرة 
هندى كظانَى ئَيك ذ هةوة ل بةحةشتَى ضَيرتة ذ وَى يا رؤذ ل سةر دهةلَيت يان ل سةر 

 ئاظا دبيت.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي قَ  اَل   -1889  ِإنَّ ا » وع  ْن أَنَ  ٍه رِي  ي اَّللَّ عْن  ُ  َأنَّ َرُو   َل اَّللَِّ 
َْ ناا  اْْلنَِّة ُو قاا أْيُت نَ َها ُكلَّ ُعُعٍة. فتَ ُه بص  رُِ ُح الشَّ ماِل  فَتحثُ   ا ُوُج  ِهِهْي وثِيَ اِ ِْي  فَي ْزداُدوَن ُح

ُ  ْي َأْههللاُ   ُهْي  َواَّللَِّ َلَق  ِد ازْ  َِ َْ  ناا وع  االا  فَيُق   ُل  َدْدُُتْ وَع  االا. فَ يَ ْرِجُع   َن ِإََل َأْههللِا  يِهْي  وقَ  ْد اْزَداُدوا ُح
ناا وعاالا  فَيُق ُل َن  وأَنْ ُتْي َواَّللَِّ  َْ َِ ُحَناا َوعاالا ُح  رواُه ُمَهللِاٌي.«  َلَقِد اْزدْدُُتْ بْعَد
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ب راستى سةويكةكا ل   :طوى () سودَي ذ ثَيغةمبةرَى ()و ذ ئةنةسى 
بةحةشتَى هةى هةمى سوتبا دَى هَييَن، بايَى ذؤرى دَى هَيت و ل سةر و ضاظ و جلكَيت 

ََ هَيس وانرت و دَى زظِرنة دةس هةظذينَيت سو، و ئةو ج ،وان دةى، دَى جوانرت و ماقويلرت 
ََ هةاتني   َيةت جةوانرت و   ، هةظسةةرَيت وان دَى بَيةذنَي: ب سةودَى هةويس ي    ماقويلرت يَيةت 

ََ هةاتني   ََ      مةاقويلرت  ، ئةةو دَى بَيةذن: و هةةويس ذى ب سةودَى يَيةت جةوانرت و مةةاقويلرت 
 هاتني.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي قَ اَل   وعْن َوْهِل ْبِن وْعٍد رِيي اَّللَّ عْن ُ  -1890 » َأنَّ رُو َل اَّللَّ 
ََّماِء   متفٌق عهللاي .« ِإنَّ َأْهَل اْْلنَِّة لَيَ رَتاَءْوَن اْلُغرَر ا اْْلنَِّة َكَما تَ تَ َراَءْوَن اْلَِّ َْكَب ا ال

ب  :طةوى  ()ثَيغةمبةةرَى سةودَى    :طوى ()و ذ سةهلَى كورَى سةعدى 
ستَيران هويس راستى سةلكَى بةحةشتَى دَى سةلكَى ذؤران د بةحةشتَيدا بينس هةروةكى 

 ل ئةمسانى دبينس.
ْْهللِاَ اا َوّ َ   -1891 َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي  َوعْنُ  رِيي اَّللَّ عْنُ  قَال  َشِهْدُو ِمَن النَُِّّّ 

رِ  ِِ َِطَ ر » حِدُِثِ    ِفيِ  اْْلَنََّة حَّتَّ انْ تَ َه   ُثَّ قَال ا آ ِفيَها م ا اَل ع نْيٌ رَأْو  وال ُأُذٌن ِعَع ْ   واَل 
فَ اَل تْعهللاَ ُي نَ ْف ٌه م ا  ِإَل قَ ْ لِ ِ  َتع اََل   تتجال ُجُن بُ ُهْي َعِن اَِب اِجِن  َعهللا  قَ هللْاِب بَشٍر  ُثَّ َقرَأ 
ُْي ِمْن قُ رَِّة َأْعنيٍ  َِ ِفَي  ِْ  رواُه البخاري. .ُأ

 ()ئةةز ل روين ةتنةكَى دطةةل ثَيغةمبةةرَى سةودَى       :طوى ()و ذ وى 
ئةةو   :دومياهييةا ئاسفتنةا سةو طةوى    ل بةرهةظ بووم تَيدا رةوشا بةحةشتَى دكر، ثاشةى  

ََ بةووى و نةكةفتيةة سةةر ضةو       ت تَى تَيدا يَى نة ضو ضاظان ديتى و نة ضو طوهان طةو
و ئةانكو ]تةن تَيت وان ناكةظنة سةةر نظينةان    طةلةك :دلَيت مرؤظان ثاشى ئةظة سواند

كةس نوزانيت ض  :هةتا طةه تية طوتنا سودَي .[كَيم دنظس، و رادبس شةظنظَيذان دكةن
 ية ظةشارتس، ضاظَيت وان ثَى رؤن بنب و ب ديتنا وى شاد بنب.يسةالى يَى بو وان هات

ُهم   ا  -1892  ْ   رَة رِي   ي اَّللَّ عن ْ َّ   هللاِّ  عُ َعهللَاْي   ِ  وع   ْن َأيب و   ِعيٍد وَأيب ُهُر َأنَّ رُو    ل اَّللَِّ 
ُ تُ  ا أَب داا وِإنَّ لُِّ ْي » وَوهللاَّي قَال   َل َأْهُل اْْلنَِّة اْلنََّة ُُ َناِدي ُمَناٍد  ِإنَّ َلُِّ ْي َأْن حَتْيَ  ْ ا  فَ ال َْ َِ ِإَذا د

َقُم ا أَبداا  وِإنَّ َلُِّْي َأْن َتِشبص ا َفال ِتْرَ  َْ ُم ا أَبداا وِإنَّ َلُِّْي َأن تَ ْنعُم ا  َفال تبؤو ا َأْن َتِصحص ا  َفالَ َت
  رواُه مَهللاي.« أََبداا 

 ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :طوى ()و ذ ئةبى سةعيدى و ئةبى هورةيرة 
ب راستى يا  :سةلكَى بةحةشتَى ضونة بةحةشتَى طازيكةرةك دَى طازيكةى ئةطةر :طوى
يَيةت سةاسلةم بةس و    هةةر  بةذيس و دبةنريا نةةمرن و هةويس     هةر هويس يا هةى هةوة بو 

د سوشياندا بس و د هةر هويس و بس و ثري نةبس،  طةنجيَيت هةر نةساخ نةبس و هويس 
 بنريا نةسوشيان نةبةن.
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َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ  وَو هللاَّي قَ اَل   -1893  ْ َرَة رِيي اَّللَّ َعْنُ  َأنَّ َرُو ل اَّللَِّ  ِإنَّ » وَعْن َأيب ُهُر
ن َّْي َ    فَ ي َ  َْ . فَ يَ ُق  ُل لَ ُ   ه ْل  َتم ِنَّ ُق  ُل  َأْدىَن مْقَعِد َأحدُِكْي ِمَن اْْلنَّ ِة َأْن ُق  َل لَ ُ   َْ نَّ فَ يَ َتم ِنَّ ُو

ن َّْيَ  وِمثْ هللَاُ  معُ   َْ هللِاٌي.« نَعْي فَيُق ُل َلُ   فَِإنَّ َلَك ما  َْ  َرواُه ُم
ب راستى يَى  :طوى ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :طوى ()و ذ ئةبى هورةيرة 

خبوازة، و خبوازيت و خبوازيت.  :ذ هةميان كَيمرت ذ بةحةشتَى ئةوة بَيذيتة وى جهَى وى
يا تة سواستى بو تة و هندى وَى  :بةلَي، دَى بَيذتَي :دَى بَيذيت ؟تة سواست :دَى بَيذتَي
 دطةل وَي.

َّهللاِّ  عُ َعهللَاْيِ  وَوهللاَّي قَال  وعْن َأيب وِعيٍد اْْلُْدِريِّ ريِ  -1894 ي اَّللَّ عْنُ  َأنَّ رُو ل اَّللَّ 
ِإنَّ اَّللَّ ع  زَّ وج  لَّ ُُق   ُل َْه  ل اْْلنَّ  ِة  اي َأْه  َل اْْلنَّ  ة  فَيُق لُ   َن  لَب َّْي  َك رب َّنَ  ا وو  ْعدَُْك  واْْل  رُي ا » 

تَ نَ ا م ا ْْ تُ ْع ِخ َأح داا ِم ْن ُدُْك فَيُق ُل  َهْل َرِييُتْي   فَيُق ُل َن  وما لََنا اَل نَ رْ  َي ِي اي رَب َّنَ ا وقَ ْد َأْعطَي ْ
هللْاِقَك  فَيُق ُل  َأاَل ُأْعِطيُِّْي َأْفَب َل ِم ْن َذلَ َك   فَيُق لُ  َن  وَأيص َش ْيِء َأْفب ُل ِم ْن ذلِ َك   فيُق  ُل   َِ

  عهللاي .متفق « ُأِحلص عهللاْيُِّْي رْي اِن  َفال َأْوَخُخ عهللاْيُِّْي بَ ْعَدُه أََبداا 
ب  :طةوى  ()ثَيغةمبةرَى سودَى  :طوى ()و ذ ئةبى سةعيدَى سودرى 

طةَ بةحةشتييان،  :راستى سودايَى هةر ب هَيز و مةزن دَى بَيذيتة سةلكَى بةحةشيَت
دويا هاريكاريَى يا سودَى و سَير هةمى يا ل دويا لةبَى و هاريكارى ل لةبَى  :دَى بَيذن

مةا بةو ئةةم رازى نةابني يةا       :دَى بَيةذن  ؟هةويس رازيبةوون   :د دةستَيت تةةدا، دَى بَيةذيت  
ئةرَى يا ذ ظَى  :سودايَى مة و تة ئةو دا مة يا تة نةداية ضو ضَيكريَيت سو، دَى بَيذيت

ئةز ذ هةوة رازيبم و  :دَى بَيذيت ؟ما ض ذ ظَى ضَيرتة :دَى بَيذن ؟ضَيرت ئةز نةدةمة هةوة
 نةم. ذ هةوة تورة و ضو جاران

َّ هللاِّ  عُ َعهللَاْي ِ   -1895 وعْن جرُِِر ْبِن عْبِد اَّللَِّ ريي اَّللَّ عْنُ  ق ال  ُكنَّ ا ِعْن َد َرُو  ِل اَّللَِّ 
هللاَ  َة اْلب  ْدِر  وقَ ال   ِا كم  ا تَ  َرْوَن َه  َذا اْلَقم  َر  اَل » وَو هللاَّي فَ َنظَ  َر ِإََل اْلَقم ِر لَي ْ ِإنَُِّّ  ْي و  تَ َرْوَن رَبَُِّّ ْي ِعي  ا

 .ْؤُِتِ  ُمت ََّفٌق عهللَاْي ِ ُتباُم َن ا رُ 
ئةم ل دةس ثَيغةمبةرَى سودَى  :طوى ()ى  يو ذ جةريرَى كورَى عةبدول

ب راسةتى هةويس دَى    :شةظا ضةاردة شةةظى و طةوى   ل بةرَى سو دا هةيظَى  ()بوويس 
و طومةان بةو هةةوة ب ديتنةا وى      ،سودايَى سو بينس هةروةكى هويس ظَى هةيظَى دبيةنس 

 ضَينابيت )يان زةمحةى و نةسوشى بو هةوة ب ديتنا وى ضَينابيت(.

َّ  هللاِّ  عُ َعهللَاْي  ِ  وَو  هللاَّي قَ  ال   -1896  ُّ  َهْيب َرِي  ي اَّللَّ عْن  ُ  َأنَّ رُو   ل اَّللَِّ  ِإَذا » وع  ْن 
َِل َأْهَل اْْلنَِّة اْلنََّة ُُق ُل اَّللَّ تَبارَك وَتعاََل  تُ  ْ تُبيِِّْض ُوُج َهَنا   َد َْ رُُِدوَن َشْي اا َأزُِدُُكْي   فَيُق ُل َن  َأ

هللْاَنا اْْلَنََّة وتُ َنجَِّنا ِمَن النَّاِر   فَيِِّْشُ  اْلِْجاَب  َفما ُأْعُط ا َشْي اا َأحبَّ ِإلَ يِهْي ِم َن ال ِِ ْ ُتْد َْ نَّظَ ِر ِإََل َأ
هللِاٌي. « َر ِِّْي  َْ  رواُه ُم

دةمةَى سةةلكَى   ( طةوى:  )ثَيغةمبةةرَى سةودَى    :طوى ()و ذ سوهةيبى 
هةوة ت تةك دظَيت ئةز ل هةوة  :بةحةشتَى ضونة بةحةشتَى سودايَى مةزن دَى بَيذيت

ما تة ئةم نةبرينة بةحةشتَى و تة  ؟نمة نةسثيكر ما تة روييَيت :دَى بَيذن ؟زَيدةكةم



 738  طا كيَرهاتى و راستكارانميَر

نةدايةة وان شةرينرت ذ    ثةردة دَى هَيتةة راكةرن، ضةو ت ةت     ؟ئةم ذ ئاطرى نةرزطاركريس
 بةرَيخودانا وان بو سودايَى وان.

ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ     چ  قَاَل َتعاََل 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  

 [.10  9]ُ نه   چڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  
كريس، ب راستى ئةوَيت باوةرى ئينايني و كار و كريارَيت قةنج  :سودَى دبَيذيت
َى كةتة بةحةشتا ثِر سَير، كو رويبار د بنِرا يا وان دَى وان راستةِريسودَى ذ بةر باوةر
يان ييا وان د بةحةشتَيدا ئةظةية: سودَى وؤ ئةم تة ذ هةمى كَيماسة يدضس. دوعا و طاز

وان س ظة، و دومياهيك دوعايا وان ئةظةية: هةمى  ب سَيرئيناناثاقذ دكةيس، و دروودا
 كور بو سودايى، سودانَى هةمى جيهانان.ثةسس و شو

  َِ َِ اَّللَّ  الهللاَُّه  يَّ ّ  لِّ َعهللاَ    و  يِد َ  َذا وم  ا ُكنَّ  ا لنَ ْهتَ  ِدَي لَ  ْ اَل َأْن َه  َدا َِ اْْلَْم  ُد َّللَِّ الَّ  ِذي َه  داِ 
عهللاَ   ُُمَمَّ ٍد وعهللاَ   آِل ُُمَمٍَّد وعهللَا  آِل ُُممَّ ٍد  َكَم ا ّ هللاَّْيَ  َعهللاَ   ِإبْ راِهيي وعهللاَ   آِل ِإبْ راِهيَي. ونِرْك 

ِْيٌد.    ُُممٍَّد  َكَما نرْكَ  عهللَا  ِإبْ َراِهيَي وعهللَا  آل ِإْبراِهيَي  ِإنََّك ِ يٌد 
هةمى ثةسس و سوثاسى بةو سةودَى ئةةوَى بةةرَى مةة دايةة ظةَى و ئةةم راسةتةِرَى          

روةرَى سودَى ئةم راستةِرَى نةكربايس، يا سودَى سةلةواتان بدة سةر سة ئةطةرنةدبوويس 
موحةممةدى هةروةكى تة سةلةواى داينة سةر ئيلاهيمى  المة موحةممةدى و سةر ما

موحةممةدى ثريؤز و ثاك بكة  الئيلاهيمى، و موحةممةدى ثريؤز و ثاك بكة و ما الو ما
هَيةةذايى  تةةوب راسةةتى  هةةةروةكى تةةة ئيةةلاهيم و مةةاال ئيلاهيمةةى ثةةريؤز و ثةةاك كةةرى،

 .ىبلند و يَى ثاية سوثاسَيي

َفرْغ ُ  ِمْن ُ  ُ ْ َم االثْ نَ  نْي رابِ َن َعش َر ش هر رمَب اَن » قَال ُمؤلُِِّفُ  ْح َي الن َ اِويص َغَف ر اَّللَّ لَ ُ   
 «.َوَنَة وْبعنَي َووتِِّمائة بدمشق 

ئةةز رؤذا   :طةوى  وةوى سةودَى طونةةهَيت وى ذَى ببةةى   دانةرَى وَى يةةحيايَى نةة  
م ةستى ل شامَى ذَى س س يَي ضاردةى رةمةزانَى ساال شةش سةد و حةفتَى  دوشةمبَى

 بووم.
و وةرطَيِرَى وَى ئيسماعيل سطَيرى سودَى طونةهَيت وى و دايبابَيت وى و كةس و 

ئةز رؤذا ئةينى نازدةى رةجةبَى ساال هزار  :طوى ت و هةظالَيت وى ذَى ببةىكار و دؤس
تى ل بةغةدا بةرامبةةر سةَيى تةةباسا دوو هةزار و      و ضارسةد و بيست و هةشتَى م ةس

 حةفتَى ذَى س س بووم.
راستظةكرنا دويَي رؤذا ضوارشةةمبى ئَيكةى شةةعبانا سةاال هةزار و       ضون وو ثَيدا

ظة كرونايَي ل مالَيت سو ستى ل دهوكَي و ئةم ذبةر ظايروساضوار سةد وضل وئَيكآ م ة
 وهزار و بيسيَت ذَي س س بووم.بوويس بةرامبةر بيست و ثَينؤي ئادارا ساال د
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 148...  ...................................................... وةسيةتا سَيرَى ب ذنانبابةتَى  -34
 151.....  ................................................. بابةتَى مافَى زةالمى ل سةر ذنَي -35

 154......  ......................................... بابةتَى مةزساندنَى ل سةر سةلكَى سو -36
 157.......  ................................... بابةتَى مةزاستنا ذ يَى بظَيت و ذ يَى باش -37

بابةتَى دياريكرنا ثَيدظيا فةرمانكرنا بضويكَيت سو يَيت بسثور و هةمى يَيت ذَير ضاظدَيريا وى  -38
وان ذ نةطوهداريَى و رةوشتئَيخستنا وان و نةهَي نا وان ذ كرنا  ثاشظةلَيداناب طوهداريا سودَى و 

 157..........  .......................................... ذَى هاتية كرن ثاشظةلَيدانت تةكَى 

 160.........  ................................... بابةتَى مافَى جريانى و فةرمان ثَى كرن -39
 162....  ........................ باشييا دطةل دايبابان و باشيكرنا مرؤظينييَي بابةتَى -40

 171........  ................. يَييبابةتَى حةرامكرنا دهلَي نا دايبابان و بِرينا مرؤظان -41
دى يَيت بابةتَى سَيرا باشيكرنا دطةل هةظالَيت دايبابان و مرؤظَيت مرؤظى و ذنَى و هةمى يَيت  -42

 174...........  .......................................... َيتة طرتسهباش ئةوَيت قةدرَى وان ب
 176..  و ديارةكرنا قةدرَى وان ()بابةتَى قةدرطرتنا سةلكَى ماال ثَيغةمبةرَى سودَى  -43
ثَي ئَيخستنا وان ل سةر بابةتَى قةدرطرتنا زانايان و مةزنان و سودان قةىى و كةرةمان و  -44

 179...  .................غةيرى وان و بلندكرنا ديوانا وان و ديارةكرنا رَيز و جهَى وان
 دةس وان و هةظالينيا وان و حةذَيكرنا وان ل بابةتَى سةرةدانا سَيرسوازان و روين تنةسوارا  -45
 183..  ....... ت ب قةدرسةرةدانا وان و دوعا سواسنت ذ وان و سةرةدانا جهَيسوازيا و 
بابةتَى سَيرا حةذَيكرنا بو سودَى و ثالدان بو ظَى و ئاطةهداركرنا مرؤظَى حةذَى دكةى ب  -46

 188.....  ......................... ثَى ئاطةهدار كر ئةطةرحةذَيكرنا سو و دَى ض بَيذيتَى 
ل سةر وةرطرتنا ظان ني انان د  بابةتَى ني انَيت حةذَيكرنا سودَى بو بةندةيى و ثالدان -47

  192....  ............................. ئةس قيدا و ل سةر كاركرنَى بو بدةستظةئينانا وان
 بابةتَى ترساندن و ئاطةهداركرنَى ذ ئةزيةتدانا   -48

 194.......  ...................................................... سودَيناس و بَيضارة و بةلنطازان
 ريظةبرنا فةرمانَيت سةلكى ل دويا ت تَىببابةتَى  -49
 195........... ......................................... ذ وان ئاشكرا و نهَينيَيت وان بو سودَي 
 198.............. ................................................................... بابةتَى ترسَي -50
  205............  ................................................................ بابةتَى هيظييَي -51
 220...........  ........................................................ بابةتَى سَيرا هيظييَي  -52
 221..........  ............................... و هيظيَيدا بابةتَى كومكرنَى د ناظبةرا ترس -53
 223..........  ......................... طرى ذ ترس و سةريبيَيت سودَيدا بهايَيبابةتَى  -54
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 بابةتَى قةدرَى دنيا نةظيانَى و ثالدان -55
 227....  ............................................... ل سةر كَيم وةرطرتس ذَى و قةدرَى هةذاريَي 
بابةتَى قةدرَى برسَى و ذيانا زظر و كَيمَى نةبوريت د سوارن و ظةسوارن و جلكيدا و غةيرى   -56

 238.........  ......................................... وان ذ دخلوازياندا و هَي نا دخلوازيان
 ئةطةرزيبوون و دلثاكى و ئابوركرنَى د ذيار و مةزساندنَيدا و كَيماسيكرنا سواستنَى بابةتَى را -57

 255...........  ............................................................... بو ثَيدظيَى نةبيت
 260. .... بابةتَى دورستيا وةرطرتنا ت ى نة ذ سواسنت و نة ذ دل ضونا وى ت تى -58
بابةتَى ثالدان ل سةر سوارنَى ذ كارَى دةستَى سو و سو ثَى ثاك بكةى ذ سواستنَى و سو بةرضاظ  -59

 261...  ...................................................................... ئَيخستنَى دا بدةتَي
 262..  سودايَى مةزنبابةتَى مةردينى و مةزساندنَى د رَيكَيت سَيرَيدا ذ باوةرى ب  -60
 268..........  .......................... ذ ضرويكاتى و قةلساتييَي ثاشظةلَيدانَىبابةتَى  -61
 269.......  ........................................ بابةتَى ثَي خوئَيخستنَى و بريظةبرنَى  -62
   بابةتَى بةريكانَى د كار و بارَيت قيامةتَيدا -63

 271........... ......................................... و زَيدةكرنا ت تَيت ثَى دئَيت ثريؤزكرن
و د رَيكَيت ويدا  بابةتَى قةرَى زةنطينَى شوكردار: و ئةو ئةوة يَى ماَ د رَيكا ويدا وةردطريت -64

   272.........  .................................. وى ثَى هاتية كرن دمةزَيخيت فةرمانايَيت 
 273.........  ..................................... بابةتَى بةحسَى مرنَى و كورى ئومَيديَي -65
 278...   كا دَى ض بَيذيت كةربابةتَى باشدانانا سةرةدانا طوِران بو زةالمان و سةرةدان -66
ذ ترسا  ئةطةربابةتَى نةباشيا مرن سواستنَى ذ بةر نةسوشيةكَى طةه تبيتَى و ضو نينة  -67

  279............  .........................................................بةاليةكَى د دينيدا بيت
   280..  ..... حةرامييا وى نةديار يَي وى ت تَى حةاللبابةتَى سوثارَيزيَى و هَي نا  -68
بابةتَى باشدانانا سودويرئَيخستنَى دةمَى سةلك و دةم سراب دبس يان ذى ترسا بةاليَى د دينيدا  -69

 يان ذى ترسا هندَى بكةظيتة د حةراميدا 
 283.......  ........................... و ت تَى حةالل و حةرام ذَى نةديار و يَيت وةكى وان

تَيكةليَى دطةل سةلكى و بةرهةظبوونا نظَيذَيت وان يَيت ب كومى، و جةذنَيت وان بابةتَى سَيرا . -70
و روين تنَيت وان يَيت زانينَى و سَيرا روين تنا جظاتَيت زكرى دطةل وان و سةرةدانا نةساسَيت 
وان و راستةرَيكرنا نةزانَى وان و غةيرى ظَى ذ بةرذةوةنديَيت وان بو وى يَى شيان ل سةر فةرمان 

باشيَى و ثاشظةلَيدان ذ سرابيَى هةبيت و ب َيت سو ذ ئيزاطةهاندنَى ظةطريت و سةبرى ل سةر  ب
 284......  ....................................................................... ئيزايَى بكَي يت

 285......  .............. بابةتَى سوشكاندن و سونةرمى و قةدرطرتنا سودان باوةران -71
 288.........  ..................... بابةتَى حةرامكرنا سومةزنكرنَى و سومةزن ديتيَن -72
 290.......... .......................................................... بابةتَى باش سنؤييَي -73
  293......... ............... بابةتَى نةرم و حةليمى و سةرسويى و هَيدى هَيديياتيَي -74
 296.........  ................ بابةتَى ئازاكرنَى و روى وةرطَيرانَى ذ نةزان و بَيفامان -75
 298............  ................................................ بابةتَى تةحةم  ئةزيةتَي -76
 فةرمانَيت شةريعةتى ئةطةرنَى بابةتَى تورةظةبو -77
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  299........  .............................................هاتنة شكاندن و هاريكرنا دينَى سودَي 
ب يَيت ذَير ضاظدَيريا وان و ب شريةتكرنا وان و يَي دةستان ب دلوظانى ةبابةتَى فةرمانكرنا كارب -78

دنا وان ب سةرطرانكرنَى ل سةر وان و ب نا وان ذ ساثانثاشظةلَيداب دلسوتنَى ب وان و ب 
  سةمساريكرنا بةرذةوةنديَيت وان 

 301...........  ............................ و ب سونةئاطةهكرنَى ب وان و ب هةوجةيَيت وان
 303............ ................................................... بابةتَى سةركارَى دادثةروةر -79
و حةرامكرنا نةبيت د نةطوهداريا سودَيدا ئةطةر دةستان ةبابةتَى واجبكرنا طوهداريا كارب -80

 3006...................................................................   طوهداريا وان د طونةهَيدا
ل سةر وى  ئةطةردةستيَى ةدةستخوازيَى و ذَيطرتنا هَي نا كاربةنَى ذ كاربثاشظةلَيدابابةتَى  -81

 309............  .................................... ثَيدظى نةبيت يان هةوجةيى بو نةبيت
هاريكارةكَى  بابةتَى ثالدانا فةرماندارى و قازى و غةيرى وان ذ كابةدةستان  ل سةر هةلبذارتنا -82

 310................................  و ترساندنا وان ذ هةظالَيت سراب و قةبويلكرن ذ وانباش 
وان ذ بةرثرساتييان بو وى يَى  ذ بلىذ دانا مريطةهيَى و قةزاوةتَى و  ثاشظةلَيدانَيبابةتَى  -83

 310..  سواستى يان يَى ل سةر ه يار و رذد بيت ظَيؤا ب ئي ارتان رذدييا سو ديارةكةى
 

 336ـ  312 و ئةدةبان ةكتيَبا تؤر - 2
 311..  رةوةشتناندابابةتَى شةرمَى و سَيرا وَى و ثالدان ل سةر وةرطرتنا شةرمَى د  -84
 314..........................  ........................................ بابةتَى ثاراستنا نهَينيَي -85
 316.................  .................................. بابةتَى ب جهئينانا ثةميان و ذظانان -86
 317........  .......... و بووية عادةى ذ سَيرَيَى فةرمانكرنَى ب ثارَيزيا ت َى كبابةت -87
 318...  ......... بابةتَى باشيدانانا ئاسفتنا سوش و روى ظةكرنَى د ضاظثَيكةفتناندا -88
مبةر و دوبارةكرنا وَى بو وى دا تَى بطةهيت بابةتَى باشدانانا ديارةكرنا ئاسفتنَى بو يَى بةرا -89

 319..........  .......................................................... تَى نةطةه تبيت ئةطةر
بابةتَى طوهدانا روين تى بو ئاسفتنا روين تييَى دطةل سو يا نةياحةرام و طوهدارى سواستنا  -90

 319.....  .................... َيت ديوانا ويدا بةرهةظو شريةتكةرى ذ بةرهةظبووي زاناى
 319...... ........................ ناظنؤيكرن )كورتكرن و نةدرَيذكرن( تَيدا شريةتكرن و-91
 321.....  .................................... بابةتَى رَيز و روميةتى و نةرم و سةرسويَي -92
َينة نظَيذَى و زانينَى و يَيت وةكى وان ذ هئةوة رةحةى و ب رَيز و روميةى ببابةتَى يا باش  -93

 322...........  .......................................................................... ثةرستنان
 323.........  ...................................................... بابةتَى قةدرطرتنا مَيظانى -94
 325......  ................................. بابةتَى باشيدانانا مزطيين دانَى و ثريؤزكرنَي -95
بابةتَى ساترسواستنا هةظاَ و شريةتكرنا وى دةمَى دهَيليت بو وةغةرةَى و غةيرى وةغةرَي، و  -96

  330 .....................................................دوعاكرن بو وى و دوعاسواسنت ذ وى
 333........  ............................... بابةتَى سَيرسوازى و راوةرطرتس و م َيورةتَي -97
بابةتَى باشدانانا ضونا نظَيذا جةذنَى و سةرةدانا نةساسى و حةجَى و سةزايَى و جةنازةى و يَيت  -98

 335. ... و زظريس ب رَيكةكا دى بو زَيدةكرنا جهَيت ثةرستيَن رَيكةكةَيوةكى وان ب 
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  335  ..بابةتَى باشدانانا ثَي ئَيخستنا راستَى د هةر ت تةكَى ذ بابةتَى قةدرطرتنَى بيت -99
 

 350ـ  337 كتيَبا رةوشتىَ خوارنيَ - 3
 338 ومياهيكا وَيل سودَى كرنَى كرنا دةستثَيكا وَى و حةمدا ل  ئينانا ناظَى سودَىبابةتَى  -100
 340.  .................... َينةكرنهو مةدحَيت وَى بنةدانانا سوارنَى  كَيماسى بابةتَى -101
 بابةتَى كا دَى ض بَيذيت يَى ل سةر سوارنَى بةرهةظ بوو  -102

 340.......  ........................................... و يَى ب رؤذى بيت و رؤذيا سو نةسوى
 بابةتَى كا دَى ض بَيذيت يَى بو سوارنةكَى هاتة طازيكرن -103
 341.........  ....................................................... و ئَيكَى دى ذى دطةل بضيت 

 بابةتَى سوارن ذ بةرؤكا سو و شريةتكرنا وى -104
 341..........  ........................... دكةىو تورةكرنا وى يَى سةلةتيَى د سوارنا سودا  

دطةل هندةكان  ئةطةرجوى جوتة  بابةتَى ثاشظةلَيدانَى ذ سوارنا قةسثان و يَيت وةكى وان -105
 342.............  ...................................... ثَيكظة خبون ب دةستويريا وان نةبيت

 342................  ........... و ض كةى نةبيت كا دَى ض بَيذيتبابةتَى يَى خبوى و تَير  -106
 ذ سوارنَى ذ نيظةكا وَي ارنَى ذ رةسَى سَينيكَى و ثاشظةلَيدانكرنَى ب سويبابةتَى فةرمان -107
 342........ ............................................. بابةتَى نةباشيا سوارنَى درَيذكرى -108
ل مَيذتنَى و نةباشيا ظةمالينا وان بةرى ب ن، و باشدانانا تببةتَى باشدانانا سوارنَى ب سَى تبا -109

ثاقذكرنا وان ب ئةزمانى و باشدانا سَينيك ثاقذكرنَى و هةلطرتنا ثاريَى ذَى كةفتى و سوارنا وى 
 344  ............  ن ب دةستى و ثَيى ث تى ئاليستنا وانبثارى و دورستييا ظةمالينا ت

 346........  .................................... بابةتَى زَيدةكرنا دةستان ل سةر سوارنَي -110
َيتة ظةدان و نةباشيا هدةرظةى ئامانى بل سَيؤار بَيهس  نابابةتَى رةوشتَيت ظةسوارنَى و باشدانا  -111
سةر يَى رةسَى راستَى ث تى يَى ئَيكَى و باشيدانانا طَيرانا ئامانى ل  َيس ظةدانَى د ناظ ئامانيداهب

 346............  ........................................................................... ظةدسوى
بابةتَى نةباشيا ظةسوارنَى ذ دةظَى مةشكَى و يَيت وةكى وَى و دياركرنا نةباشيا وَى نة ذ يا  -112

 347.............  .......................................................................... حةرامة
 348............  ........................................... بابةتَى نةباشيا ثفكرنا سوارنَي -113
 شرت و ديارةكرنا يا با دياركرنا دورستيا ظةسوارنَى شثَيرظةبابةتَى  -114

 349......  ........................................... بيت روين تى و يا متامرت ئةوة ظةسوارن
 350.....  ....................... ئاظطَيرى دومياهيكا هةميان ظةسوى نابابةتَى باشدانا -115
بابةتَى دورستيا ئاظ ظةسوارنَى ذ هةمى ئامانَيت ثاقذ ذبلى يَيت زَيرى و زيظى و دورستيا  -116

ذ رويبارى و ذ ت تَى وةكى وى ظةسوى و حةرامكرنا ب ئامان و بَى دةست فِركرنَي: ئةوة بَى 
 350 كارئينانانب كارئينانا ئامانَيت زَيرى و زيظى بو سوارنَى و ظةسوارنَى و بو هةمى 
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 362ـ  352  كتيَبا جلكان - 4
و دبيت ذ ثةمبى و  يَى سور و كةسك و زةر و رةش بيت دورستةبابةتَى باشدانانا جلكَى سثى و  -117

   352.....  ....................... كتانى وموى و هريَى بيت و غةيرى وان ذبلى ئارموي ى
 355......  ........................................................ بابةتَى باشدانانا قةميسى -118
 شكَى و حةرامكرنا بةردانا ت تةكيبابةتَى رةوشا درَيذيا قةميسى و هضكى و ئيزارى و لفكا شا -119
 355.......  بهَيتة درَيذكرن  ذ ظان بو سومةزنكرنَى و نةباشيا هندَى ذ نةسومةزنكرن 

 360.......  .......................  نا سومةزنكرنَى دجلكيدا ذ سوشكاندنبابةتَى هَي -120
بابةتَى باشدانانا ناظنؤيخازيَى د جلكاندا و بةردوام جلكَيت كَيم بَيى هةوجةيى و مةبةستةكا  -121

  360........  ............................................................ شةرعى نةكةتةبةرسو
وان و ل سةر رامكرنا جلكَى ئارموي ى بو زةالمان  و حةرامكرنا روين تنةسوارا ةبابةتَى ح  -122

ََ سو بدةنَى و دورستيا كرنة بةر سو بو ذنَي  360.............  ....................... ثا
ََ بيت -123  362..  ............. بابةتَى دوروستيا كرنةبةرا ئارموي ى بو يَى سوريانةك 

  362....  ...... َلنطان و ل سةر سياربسبابةتَى ثاشظةلَيدانَى ذ رائَيخستنا كةظلَيت ث -124

 جلكةكَى نوى كرة بةر سو  ئةطةربابةتَى كا دَى ض بَيذيت  -125
 362..................................  يان ت تةكَى وةكى وان يان ثَي ظةكا نوى كرة ثَى سو

 363...  ................... ثَيكرنَى ب رةسَى راستَى د جلكانداتبابةتَى باشدانانا دةس -126

 
 369ـ  363  كتيَبا تؤر و رةوشتيَت نظستينَ - 5

 بابةتَى تور و رةوشتَيت نظستنَى و درَيذكرنَى و روين تنَى -127
ََ ديوانَى و سةونان   363.....  ................................................ و جظاتَى و هةظا

نةترسيت  ئةطةر و ثَييةكى بدانيتة سةر ثَييةكى بابةتَى دورستيا سودرَيذكرنَى ل سةر ثاتكَى -128
 364 ......و دورستيا روين تنا دةست ل بةر ضوكان و ذ قوينظة طةه دةركةظيتشةرم

 365.......  .............................. روين تنَى و روين تىبابةتَى تور و ئةدةبَى   -129

 369...........  ..................................... بابةتَى سةونا و ت تَى ثَيظةطرَيدايى -130
 

 383ـ  372  كتيَبا سالظيَ - 6
 372.........  ..................... بابةتَى سَيرا س ظَى و فةرمانكرن ب بةالظكرنا وَي -131

 374...........  ................................................. بابةتَى ضاوانيا س ظكرنَي -132
 376....................  .......................................... بابةتَى رةوشتَيت س ظَي -133
و وى يَى نَيزيك ديتنا وى دووبارة دبيت، وةكى بضيتة د ذؤرظة بابةتَى باشيا دوبارةكرنا س ظَى ب -134

، يان دارةك يان ت تةكَى وةكى دارَى بكةظيتة ةظيت ثاشى هةر وَى طاظَى بضيتة ذ دةرظةثاشى دةرك
 376.......  ...................................................................... د ناظبةرا واندا

 377.........  ................ د سانيَى سوظة ضو ئةطةرباشدانانا س ظكرنَى بابةتَى  -135
 377....  .................................................. بضويكانسةر بابةتَى س ظكرنا  -136

 ثَى سةردانةضيتبابةتَى س ظكرنا زةالمى بو ذنا سو و مةحرةمَيت وى و ذنَيت بيانى ئةوَيت  -137
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 377...........  .................................................. و س ظكرنا وان ب ظى مةرجيية
بابةتَى نةدورستيا دةستثَيكرنا س ظَى ل سةر طاوران و ضاوانيا ظةطَيرانا س ظا وان و باشدانانا  -138

 378.........................................   اموسلمان و طاور تَيد ل سةر وَى ديوانَي ياس ظكرنا 

 ديوانَى ذ ئةطةرَيتة كرن هبابةتَى ياباش ئةوة س ظ ب -139
 379.............  ........................................ رابوو روين تى يَيت دطةل سو هَي ن 

 379...  ..................................... بابةتَى دةستوير وةرطرتنَى و رةوشتَيت وَي -140

طوتة دستويرسوازى: تو كى؟ ئةو بَيذيت: بَيظان  ئةطةربابةتَى ديارةكرنا هندَى كو ذ سونةتَيية -141
 يان كونيا سو بَيذيت،  ناظَى ثَى بةرنياس ذ ناظَى سو 
 381....  ...................................................... و نةباشة بَيذيت ئةزم و وةكى ظَي

حةمدا سودايَى مةزن  ئةطةرَيتةكرن، هن كظةداى بهبابةتَى يا باش ئةوة دوعا دلوظانيَى بو بَي -142
و ديارةكرنا  حةمدا سودايَى مةزن نةكر ئةطةرَيتةكرن، هو نةيا باشة دوعا دلوظانيَى بو ب كر

 382........  ............................. شكَيهَين كظةدايى و باورةوشتَيت دوعاكرنَى و ب
بابةتَى باشدانانا ضونا دةستَى ئَيك و دوو و روى ظةكرن دمَى دطةهنة ئَيك و دوو و ماضيكرنا  -143

ثَى برن، و ضونا سةر و  و دلوظانىدةستَى مرؤظَى راستكار و سودَى ترس و ماضيكرنا بضويكَى وى 
 383.....  ................. نةباشييا سو ضةماندنَييَى ذ وةغةرَى دزظريت و وى ستويَى 

 406ـ  386
 كتيَبا سةرةدانا نةساخى و ثشكداركرنا برنا مرى و نظيَذكرن ل سةر وى - 7

 و بةرهةظبوون د ظةشارتنا ويدا و مان ل دةف طؤرِىَ وى ثشتى دهيَتة ظةشارتن
 386......  ........................................................ بابةتَى سةرةدانا نةساسى -144
 388..  ..................................... بابةتَى كا ض دوعا دَى بو نةساسى هَيتة كرن -145
ََبابةتَى باشدانانا ثسياركرنا  -146  390..  ..................... وى مرؤظَيتذ نةساسى  حا

 392.....  ..................... بابةتَى كا يَى ذ ذيانا سو بَى هيظى بووى دَى ض بَيذيت -147
 بابةتَى باشدانانا شريةتكرنا مرؤظَيت نةساسى و يَى سزمةتا وى دكةى دطةل يَيت باش بس  -148

ََ فرةكةن و ديسا َى بو وان ضَيدكةى فرةكةن و بَينا سو ل سةر كارَى وى يَى زةمحةت  و بَينا سو 
 شريةتكرنا وى يَى مرنا وى نَيزيك بووى ب حةدةكَى )وةكى حةدَى زينايَى ...هتد( 

 392....  ................................................................. و تولظةكرنَى و وةكى وان
تايا ل مس يان واى سةرَى طرانة يان بابةتَى دورستيا طوتنا نةساسى: ئةز دئَي م يان ئَي ا مس يا  -149

نة ذ كةربَى و  ئةطةرَيدا نينة تندَى ضو سرابى و نةباشى د ظَى ظَى ضةو ديارةكرنا  و وةكى ظان
 392...  .................................................................. ئاشكراكرنا ترسَى بيت

 393.......  ......................... ه إال اهللبابةتَى بريئينانا يَى ل بةر مرنَي: ب ال إل -150
 394.......  ............................ بابةتَى كا دَى ض بَيذيت ث تى ضاظ نقاندنا مرى -151

ََ مرى كا دَى ض بَيذيت -152  394 بابةتَى كا دَى ض ل دةس مرى هَيتة طوتس و ئةوَى ئَيك 
 396  مرى بَى ديارةكرنا ساسلةتَيت وى ب ثَى طوتيَنبابةتَى دورستيا طرى ل سةر  -153

 397..........  .......................... جةنازةى دهَيتة دينت ذبابةنَى نةطوتنا ت تَى  -154
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شارتنا ويدا و بابةتَى نظَيذكرنَى ل سةر مرى و برنا وى بو طوِرستانَى و بةرهةظبوون د ظة -155
 399......  ............................................. نا مريداث كداريا ذنان د بر نةباشيا 

 بابةتَى باشدانانا زَيدةكرنا نظَيذكةران ل سةر جةنازةى -156
 399.......  ........................................................ و رَيزَيت وان ببنة سَى و ثرت 

 400......  ..........................د نظَيذا جةنازةيدا سواندنهَيتة  دَى كا ضبابةتَى  -157
 403.......  .................................................... كرن ل جةنازةىبابةتَى لةزي -158
ثَيش مريظة و لةزكرنا دورستكرنا وى ذبلى كو دةملدةست مبريت ذ َى دانا دةينكرنا بابةتَى لةز -159

 404.....  .................................... هَيتة هَي ن هةتا مرنا وى مسوطةر دبيتدَى 

 404......  ............................................... بابةتَى شريةتكرنَى ل سةر طوِرى -160

َى وى بو ل سةر طوِر ظةشارتنا وى و روين تنَى دةمةكى بابةتَى دوعاكرنَى بو مرى ث تى -161
 405.......  ..................... و سواندنَيرنَى بو وى و سواستنا طونةه ذَيلنَى دوعاك

 405.....  ................. بابةتَى دانا سةدةقةيان ثَيش مريظة و دوعاكرنَى بو وى -162
 406....  ............................................... بابةتَى مةدحكرنا سةلكى بو مرى -163

 407...  ......................... بابةتَى سَيرا وى يَى زارؤكَيت وى يَيت بضويك مريس -164

بابةتَى طريَى و ترسَى دةمَى بورينَى د بةر طوِرَيت ستةمكاران و جهَى ئيزا ل سةر واندا هاتية  -165
 و ئاشكراكرنا هةوجةيى و هةذاريَى بو سودَى سوارَي

 808..... ......................................................... ذ بَى ئاطةهيَى ذ ظَي و ترساندن
 

 419ـ  409  كتيَبا رةوشتيَت وةغةريَ - 8
 409...   و دةستثَيكا رؤذَي بيت رؤذا ثَينج شةمبى بابةتَى يا باش ئةوة دةركةفنت -166

 بابةتَى باشدانانا هةظاخلواستنَى و دانانا ئَيك   -167
  409......  .............................................ذ وان يَيت طوهَى سو بدةنَى وةك ئةمري

بابةتَى رةوشتَيت ضونَى و دانانَى و مانَى د وةغةرَيدا و باشدانانا ضونا ب شةظ و ب هةظال و ب  -168
 دراستاد  و فةرمانكرنا وى يَى سةمسارىوان  بةرضاظ وةرطرتنا بةرذةوةنيَيتدةواران و 

 و دورستة دوو  واندا دكةى ب حةقَى وان رابيت
 410 ............................................................. ب َيت ئةطةرل دةوارى سويار بس 

 413.......  ...................................... بابةتَى هاريكاريكرنا هةظاَ و يَى دطةل -169
 414.................. ل دةواركى بو وةغةرةكى. سويار بوو ئةطةربابةتَى كا دَى ض بَيذيت  -170

دكةظيت و يَيت وةكى وان و ثاك و  يابابةتَى سودَى مةزنكرنا رَيظينطى دةمَى ب سةر رَيكَيت ضيا -171
ذ زَيدة  ثاشظةلَيداندهَيتة سوارَى د نهاالندا و يَيت وةكى وان، و  ثاقذكرنا سودَى دةمَى

 416......  .................................... بلندكرنا دةنطى ب تةكبريان و يَيت وةكى وان
 417......  ...................................... بابةتَى باشدانانا دوعاكرنَى د وةغةرَيدا -172

 418........  ............... ذ هندة مرؤظان ترسيا ئةطةربابةتَى كا دَى ض دوعا كةى   -173

 418.....  .................................. دانا ئةردةكَي ئةطةربابةتَى كا دَى ض بَيذيت  -174
 بابةتَى باشدانانا لةزكرنا رَيظينطى ل زظِرينَى بو دةس ماال سو   -175
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 419.......  .......................................................... ةوجةييا سو قةتانده ئةطةر

 بابةتَى باشدانانا زظِرينا ماال سو ب رؤذ و نةباشيا   -176
 419.......  ..........................................................زظِرينَى ب شةظ بَى هةوجةيى

 420.........  ........................ زظِريظة جهَى سو ئةطةربابةتَى كا دَى ض بَيذيت   -177
 مزطةفتا ضونا بابةتَى باشدانانا دةستثَيكرنا يَى هاتى ب   -178

 420......................................................   انركاعةتسو و كرنا دوو ماال نَيزيكى 
 420................  ................................ بابةتَى حةراميا وةغةرا ذنَى ب تيَن  -179
 

 498ـ  422 كتيَبا خيَران - 9
 422.....  .................................................. بابةتَى سَيرا سواندنا قورئانَي  -180

 قورئانَى و ترساندنبابةتَى فةرمانكرنَى ب ضاظدانا   -181
 424......  ...................................................... ذ سةمساريَى كو بدةتة ذبريكرن 

 بابةتَى باشدانانا دةنط سوشكرنَى ب قورئانَى و سواندن سواسنت -182
 425...  ................................................. سوش و طوهدانا قورئانَي ذ يَى دةنط 

 426....  .................. سورةى و ئايةتَيت تايبةى كبابةتَى ثالدانا ساندنا هندة  -183
 431......  ...................... بابةتَى باشدانانا كومبوونَى ل سةر قورئان سواندنَي  -184

 431........  ....................................................... بابةتَى سَيرا دةستنظَيذَي -185
 434........  ............................................................. بابةتَى سَيرا بانطى  -186

 437.....  .............................................................. بابةتَى سَيرا نظَيذان  -187
 436.....  .......................................... بابةتَى سَيرا نظَيذا سثَيدَى و ئَيظارى -188

 440.......  ................................................ بابةتَى سَيرا ضونا مزطةفتان  -189
 442.....  ....................................... نبابةتَى سَيرا سَوطرتنا ل هيظيا نظَيذا -190

 443........  .............................................. بابةتَى سَيرا نظَيذا ب جةماعةى-191

 445.  ........ نظَيذا سثَيدَى و عةي ال بابةتَى ثالدانَى بو حازربوونا جةماعةتَى  -192

 نظَيذَيت فةرز  فةرمانكرنَى ب ثارَيزيكرنابابةتَى   -193
 446........  ......................... بَيطومان و طةفكرنا توند ذ هَي نا وان ثاشظةلَيداناو 

 بابةتَى سَيرا رَيزا ئَيكَى و فةرمان ب متامكرنا رَيزا ئَيكَى  -194
 448....  ..................................................... و راستكرن و طةهاندنا ئَيك يا وَي

بابةتَى سَيرا سونةتَيت ب فةرزاظة طرَيدايى و ديارةكرنا هذمارا كَيمرت يان زَيدةتر و يَيت د   -195
 452...  ............................................................................. ناظبةرا واندا

 452.....  .......................... نةتا سثَيدَيوَيت سركاعةتبابةتَى دووثاتكرنا دوو  -196
 بابةتَى سظككرنا سونةتا سثَيدَى و ديارةكرنا   -197

 453.....  ............................................. هَيتة سواندندَى ض تَيدا وَى و كا  دةمَي

سةر تةن تا راستَى ث تى سونةتا سثَيدَى و ثالدان ل سةر ل بابةتَى باشدانانا سو درَيذكرنَى  -198
 455........  ....................................... كرنا وَى ض نظَيذَيت شةظَى كربس يان نة

 456.......  ............................................................ بابةتَى سونةتا نيظرؤ-199
 457......  ......................................................... بابةتَى سونةتا ئَيظارى  -200
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 458...  ............................. بابةتَى سونةتا بةرى نظَيذا مةغرةب و ث تى وَي  -201
 459  ..................................... وَيبابةتَى سونةتا عةي ا ث تى وَى و بةرى   -202
 459........  ......................................................... بابةتَى سونةتا سوتيَب  -203

 دى و فةرمانكرن مال ض راتيبة بس ئةوَيت ب فةرزاظة طرَيداى ض يَيت كرنا سونةتان لبابةتَى باشدانانا   -204
بو ئَيكَى دى يان ب ئاسفتنَى د ناظبةرا واندا  ستنا  سونةتَى ذ جهةكىب ظةطوها
 459.....  ................................................................................ ذَيكظةكةى

ئةو سونةتةكا بنةجهة و ديارةكرنا كو بابةتَى ثالدانَى ل سةر سونةتا وترَى و ديارةكرنا هندَى  -205
 461............ ........................................................................... وَي دةمَي

بابةتَى سَيرا نظَيذا تَي تةطةهَى و ديارةكرنا هةذمارا وَى ياكَيم و زَيدة و ناظنؤى و ثالدان ل  -206
 462......  ...................................................................... سةر ثاراستنا وَي

نيظا عةمسانى و يا رؤذ دضيتة َيتةكرن ذ بلندبوونا رؤذَى هةتا هزوحا ب نظَيذادورستة بابةتَي  -207
 463...................  . َيتةكرنهدةمَى طةرم زَيدة دبيت و رؤذ بلند بيت بئةوة خبَيرتر 

بابةتَى ثالدانَى ل سةر نظَيذا س ظا مزطةفتَى و نةباشيا روين تنَى ل مزطةفتَى بةرى دوو  -208
ان ب ئنيةتا س ظا ركاعةتوةكى ئَيكة ض دوو  دةمَى ضو د مزطةفتَيظة هةران بكةى ركاعةت

 463....  مزطةفتَى بكةى يان نظَيذا فةرز بيت يان سونةتا راتيبة بيت يان ئَيكا دى بيت
 464....................   ان ث تى دةستنظَيذ شوي تيَنركاعةتدوو كرنا بابةتَى باشدانانا  -209

بابةتَى سَيرا رؤذا سوتبَى و واجبيا وَى و سو شوي نت و بَيهس ل سوكرن بو وَى و زوى  -210
د سوتبَيدا و  ()دةركةفنت بو وَى و دوعا رؤذا سوتبَى و سةلةواى دان ل سةر ثَيغةمبةرى 
 464 ديارةكرنا سةعةتا قةبويلكرنَى و باشدانانا زَيدةكرنا زكرَى سودَى ث تى سوتيَب

 سوجدا سوثاسيَى دةمَى سنَيكةكا ئاشكرا ضَيدبيت برنا بابةتَى باشدانانا  -211
 468...  .............................................................. يان بةاليةكا ئاشكرا رادبيت

 469........ ........................................................ بابةتَى سَيرا شةظنظَيذان -212
 475...........  ...... ةكرنا تةراوةانرابوونا شةظَيت رةمةزانَى كو ئةو ذى بابةتَى باشدانانا  -213
 روميةى سَيرا رابوونا شةظا ب رَيز و  بابةتَى -214
 475.......... ................................................ كرنا هيظيرتيس شةظَيت وَيةديارو 
 478........  ............................... بابةتَى سَيرا سيواكى و ساسلةتَيت سونةى  -215
 زةكاتَى و ديارةكرنا  بابةتَى دوثاتكرنا فةرزا -216

 479......  .................................................... طرَيدايى سَيرا وَى و ت تَى ثَيظة

 رؤذيطرتنا رةمةزانَى و دياركرنا فةرزابابةتَى  -217
 485.....  ................................................... سَيرا رؤذيَى و ت تَى ثَيظةطرَيداى 

سَيرَى د هةيظا رةمةزانَيدا و زَيدةكرنا ظَى د  اقةىييَى و زَيدةكرنبابةتَى مةردينى و كرنا  -218
 488.....  ................................................................. دةهكَيت دومياهيكَيدا

نَى ذ ثَي ئَيخستنا رةمةزانَى ب رؤذيطرتنَى ث تى نيظا شةعبانَى بو وى نةبيت ثاشظةلَيدابابةتَى  -219
رؤذَيت عادةتَى ويدا وةكى وى يَى عادةتَى وى د ةب كةظيتيَى ب يا بةرى وَيظة طرَيدةى يان 

 488......... ................................... رؤذيطرتنا رؤذا دووشةمب و ثَينج شةمبان
 489.......  ................... كا دَى ض هَيتة طوتس دةمَى هةية دهَيتة دينت بابةتَى -220
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 490 ... بابةتَى سَيرا ثاشيظَى و طريؤكرنا وَى هندى ذ دةركةفتنا سثَيدَى نةترسيت -221

 دهَيتةكرن  فتارةكرنَى و كا فتارة ل سةر ضبابةتَى سَيرا لةزكرنَى ل  -222
 491....  ........................................................... فتارَيو ض دهَيتة طوتس ث تى 

ا و بابةتَى فةرمانكرنا رؤذيطرى ب ثاراستنا ئةزمانَى سو و ئةندامَيت لةشَى سو ذ بَى ئةمريي -223
 493 ............ .............................................. سةبةر طوتنان و يَيت وةكى وان

 493.........  ....................................................... بابةتَى بةحسَيت رؤذيَي -224
 494. ....بابةتَى سَيرا رؤذيا موحةررةمَى و شةعبانَى و هةيظَيت ب رَيز و روميةى -225

 495..  ................................... بابةتَى سَيرا رؤذيَى و غةيرى وَى د دةهكاندا -226

 495...  .............................. بابةتَى سَيرا رؤذيا عةرةفَى و دةهينَى و نةهييَن -227

 496..  ............................ بابةتَى باشدانانا رؤذيطرتنا شةش رؤذان ذ شةوالَي -228

 496....... .................... شةميَببابةتَى باشدانانا رؤذيطرتنا دووشةمبَى و ثَينج  -229
 488......  .................. بابةتَى باشدانانا رؤذيطرتنا سَى رؤذان ذ هةمى هةيظان -230
َيتة سوارن و و سَيرا رؤذيطرَى سوارن ل دةس ده بابةتَى سَيرا وى يَى فتارَى بدةتة رؤذيطرةكَى -231

 499............  ........................................... دوعا سورةى بو يَى ل دةس دسوى
 

 500 كايفَيكتيَبا ئيعت - 10
 500.......  ......................................................... كاَ يبابةتَى سَيرا ئيعت -232

 503ـ  501 كتيَبا حةجيَ - 11

 501........ ............................................. حةجَى و سَيرا وَي بابةتَى فةرزا -233
 

 529ـ  504  كتيَبا جيهاديَ - 12
 504....  ......................................كرن .. ثَي بابةتَى سَيرا جيهادَى و فةرمان -234
شوي نت و نظَيذ ل سةر كرنا كومةكا شةهيدَيت دطةهنة سَيرا ئاسرةتَي، و دهَينة ةبابةتَى ديار -235

 524....  ..................... دهَيتةكرن نةوةكى وى يَى د شةِرَى طاوراندا دهَيتة كوشنت
 525....  .............................................................. بابةتَى سَيرا ئازاكرنَي -236
 526...  ..................................)عةبدان(.... بابةتَى باشيكرنَى دطةل كولةيان -237
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 623...  .................................................. زَيدةكرن ذ قةدةرَى ثةروةردةكرنَي
 626.  ........ بابةتَى حةرامييا ئازاردانا هةمى جانةوةران هةتا مَيريَى ب ئاطرى -283
 627......  ................................. بابةتَى حةرامكرنا دةيس طريؤكرنا زةنطينى -284
دانةكَى بابةتَى نةباشييا زظِراندنا مرؤظى بو دانةكَى هَيذ نةدابيتةس وى يَى بو هاتية دان و  -285

 دابيتة كورَى سو وةرطرتبيت و نةباشييا كِرينا سةدةقَى ذ وى يَى سةدةقة يان زةكاى يان كةفارةى
 داييَى و ضو نينة ذ ئَيكَى دى بكِريت  يان ت تةكَي وةكى ظان 
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299-  ََ بابةتَى نةباشيا ضونَى ب نةعالةكَى تنَى يان ب سوفةكَى تنَى بَى عوزر و نةباشيا كرنا نةعا
 641..  ....................................................................... يان سوفَى ذ ثيانظة

نظستنَى و وةكى وَى ض ضرا بيت يان  دةمَي هةال ئاطرى د مالَيظة ذ هَي نا  نَىثاشظةلَيدابابةتَى  -300
 641....  ................................................................................ غةيرى وى

 643 طوتس و كريارا بَى هةوجةيى و ب سورتى :ذ سو زَيدةدانانَي َىثاشظةلَيدانبابةتَى  -301
بابةتَى حةرامييا ثَى طوتنَى و ب دةنطَى بلند ل سةر مرى و ثَيدادانا روى و بةرسينطدِراندن و  -302

 643....  ................ ثرض ئينانةدةر و تراشتنا وى و نفرينكرن ب هي ك و نةمانَي
ذ هاتنا دةس كاهنان و ستَيرضييان و سَيظزانكان و رةملةضييان و  ثاشظةلَيدانَىبابةتَى  -303

 646...... ..............................و وةكى وان   سيضكَي ان ب حةسحاسى يان ب جهى
 648......  ............................................ ذ بَيوةغةريَي نَىثاشظةلَيدابابةتَى  -304
سةر بةرى و جلكى و ثارةى و ل بابةتَى حةرامييا وَينةيَيت جانةوةران ل سةر مةحفوير و  -305

سةر ديوارى و ثةردَى و ل و حةرامييا وَينةضَيكرنَى  دةرهةمى و باليفكَى و غةيرى وان
  649....  .................كرن ب ثويضكرنا وَينةيانشاشكَى و جلكى و وةكى وان  و فةرمان

 بابةتَى حةرامييا سودانكرنا سةى  -306
 651.........  ........................... بو نَيضريَى يان بةر ثةزى يان ضاندنَى نةبيت      

بابةتَى نةباشييا هةالويستنا زةنطلَى ب حَي رتَيظة و غةيرى وَى ذ دةواران و نةباشييا دطةل سو  -307
 652.......  ................................................... سة و زةنطلَى د وةغةرَيدابرنا 

ث تى هنطى ئالفةكَى ثاقذ سوار و  ئةطةربابةتَى نةباشييا سوياربينا حَي رتا ثيساتيَى دسوى و  -308
 652..........  ............................................ طوشتَى وَى ثاقذ بوو نةباشى نةما



   رياض الصاحلني

 
753 

 هاتة دينت  ئةطةركرن ب ثاقذكرنا وَى ذ تفكرنَى ل مزطةفتَى و فةرمان نَىثاشظةلَيدابابةتَى   -309
 652...  ....................................... كرن ب ثاقذكرنا مزطةفتَى ذ ثيساتيانو فةرمان

بابةتَى نةباشييا هةظِركيَى و دةنط بلنديَى و لَيطةِريانا ت َى بةرزة و كِريس و فرؤتس و كرَيكرن  -310
 653.............................  ............................د مزطةفتَيظة و يَيت  وةكى وان 

َيت وان رى وان ذ ت تَيت بَيهنراد يان غةيوري يان ثيظاز يان قثاشظةلَيدانا وى يَى سبابةتَى  - 311
 َيتة مزطةفتَيظة بةرى وَى بَيهنَى ذَيببةى هب هةيس ساريس نةسوش

   655..  ............................................................ بو ثَيتظيةكا ثَيتظى نةبيت   
 ضوكان بَيخيتة زكَى سو بابةتَى نةباشيا دةستَيت سو يان هةرت تَى دى ب دةتة ضوكَيت سو و - 312
سو  ظةدةى روذا سوتبة دةمَى ئيمام دسوينيت ضونكى سةوَى دئينيت و سودبَى ذ  و ثاال     

   656......  .................... َيتة شكاندنهمروظى دبةى وترس ضَيدبيت دةست نظَيذ ب
 وى يَى ضو ددةهكاندا و ظيا قوربانةكَى بدةى ئةو ت تةكَى ذ مييَى سو  نَىثاشظةلَيدابابةتَى  - 313
 656.....  ............................ يان نَينوكَيت سو ظةكةى هةتا قوربانَى سو نةدةى   
و ملياكةتان و كةعبَى وةكى ثَيغةمبةرى  ذ سويندسوارنَى ب ضَيكريةكى ثاشظةلَيدانَىبابةتَى  - 314

 سةرى و جان و  باثريان و ب ذيان و طيانو ئةمسانى و ب باب و 
 656....  ............................. حاكمى و ئاسا بَيظانى و ب ئةمانةتى و نيعمةتَيت   
 657..... .................................... درةو ذبابةتَى مةزنكرنا طونةها سويندا  -  315
ب  بابةتَى باشدانانا يَى سويندةك ل سةر ت تةكَى سوار و ببينيت غةيرى وَى ذ وَى ضَيرتة  - 316

 658...........  ل سةر سوارى بكةى ثاشى كةفارةتا سويندا سو بدةى ئةو ت تَى سويند
يا ذ  :كةفارةى ل سةر نينة، ئةوة ويندا بَى ئنيةى و بووية ئاسفنت بابةتَى لَينةطرتنَى ذ س - 317

ََ ب  :سويندَى وةكى طوتنا وى يا عادةتى مةرةمائةزمانى دةردكةظيت نة ذ  نة ب سودَى و بة
 659...  ........................................................................ سودَى و وةكى ظَي

 بابةتَى نةباشييا سويندسوارنَى د كِريس - 318
 660.....  .......................................بيت ذى يَى راست  ئةطةرو فرؤتنَيدا سو     
  يا ب ناظَى سودَى خبوازيت و نةباشييا نةدانا وَى ذ بلى بةحةشتَى نةباشييا مرؤظ ت تةكىبابةتَى - 319

 660.  ..................... ب ناظَى سودَى ذَى دهَيتة سواسنت و ب سودَى مةهدةريَى بكةى
 شاهَى شاهان :وى ضونكى رامانَى وَى ئةوة حةرامييا طوتنا شاهين اه بو سولتانى و غةيرىبابةتَى  - 320

 662  .................. ثَى ناهَيتة سالوسكرنضو ت ت َى هةر ثاك و بلند ايسود ذبلىو  
 بَيذية سةردا ضوى يان بيدعةضى  ثاشظةلَيدانَىبابةتَى  - 321
 662.....  ....................................................... مةزنَى مس :و يَى وةكى وى     

 662.........  ................................... بابةتَى نةباشييا سةبةران بَيذنة تايَي - 322

 ذ سةبةر طوتنا هِرةباى  َىثاشظةلَيدانبابةتَى  - 323
 663........ .............................. وتس دةمَى دهَيتو ديارةكرنا كا دَى ض هَيتة ط      
 664..........  ................................. بابةتَى نةباشييا سةبةران بَيذنة ديكلى - 324
 664....  ذ طوتنا مرؤظى ب بَيظان ستَيرَى باران بو مة هاى ثاشظةلَيدانَيبابةتَى  - 325

 664.....  ............ يا طاور :دارنا طوتنا وى د راستا موسلمانةكيبابةتَى حةرامك - 326

 665............ ............ ذ ئاسفنت ثيسيَى و ئةزمان ثيسيَي ثاشظةلَيدانبابةتَى  - 327



 754  طا كيَرهاتى و راستكارانميَر

كارئينانا ثةيظَيت ب د رةوانبَيذيَيدا و  نةباشييا ئةزمان ثةحنيَى و كوتةكى ضَيكرنَىبابةتَى  - 328
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