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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 المقدمة
إن احلّد هلل، ٕحّده، وٕستًْٔف، وٕستٌٍره، وًٕقذ بٚهلل مـ ذور 

إٍٔسْٚ، ومـ شٔئٚت أظامفْٚ، مـ هيده اهلل ؾال ُموؾَّ فف، ومـ ُيوِؾ ؾال 

هٚدي فف، وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ ذيؽ فف، وأصٓد أن حمّدًا 

 .ظبده ورشقفف 

 َِـذ إِِٓذ َوَأكُمؿ َيو َأُّي ُؼقْا اهلل ضَمؼِذ سُمَؼوسمِِف َوَٓ َُمُقسُم ـَ ََنـُقْا اسمِذ  و ايمِذِذي

ؾُِؿقنَ  ًْ ُن
(1). 

 و ايمـِذوُس اسمِذ ْػٍس َواضِمَدٍة َوطَمَؾَؼ ِنـَْفو َيو َأُّيَ ـ كِذ ُؽُؿ ايمِذِذي طَمَؾَؼُؽؿ نِّ ُؼقْا َرزمِذ

وءً  ًَ
ٌِذ ِنـُْفََم ِرصَموًٓ ىَمثغًِما َوكِ وءَ  َزْوصَمَفو َوزَم ًَ ُؼقْا اهلل ايمِذِذي سَم يُمقَن زمِِف َواسمِذ

ًٌو َوإَْرضَموَم إِنِذ اهلل ىَموَن فَمَؾْقُؽْؿ َروِمق
(2) . َُؼقا اهلل َيو َأُّي ـَ ََنـُقا اسمِذ و ايمِذِذي

 ُيْصؾِْح يَمُؽْؿ َأفْمََميَمُؽْؿ َوَيْغِػْر يَمُؽْؿ ُذُكقزَمُؽْؿ َوَنـ ُيطِعِ  * َووُمقيُمقا وَمْقٓ ؽَمِديًدا

اهلل َوَرؽُمقيَمُف هَمَؼْد هَموَز هَمْقًزا فَمظِقًَم 
(3). 

أمٚ بًد: ؾ٘ن أصدق احلديٞ ـتٚب اهلل، وأحسـ اهلدي هدي حمّد 

، ، ٌٜ ٍٜ بدظ ٍٜ ضالفٜ، وـؾ  وّذ إمقر حُمَدثٚهتٚ، وـؾ حُمَدث وـؾ بدظ

ٍٜ ذم افْٚر.  ضالف

                                                 
 .102ؽمقرة َل فمؿران، أيي:   (1)

 .1(  ؽمقرة ايمـًوء، أيي: 2)

 .71-70(  ؽمقرة إضمزاب، أيمون: 3)
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ًٚ مقؾًََٚ  مسددًا ذم  ٓصؽَّ أن افداظٜٔ إػ اهلل تًٚػ ٓ يُقن ٕٚجح

ذم ـؾ أمقره،  دظقتف إٓ ب٘خالص ظِّف ـِف هلل، ومتٚبًتف فرشقل اهلل 

مٚت افتل دمًِف مستَٔاًم ذم دظقتف مًتدًٓ، ٓ  وبٚفتزامف بٚفهٍٚت وادَقِّ

مٚت افتل دمًِف إؾراط وٓ تٍري ط. وٓ ريٛ أن مًرؾٜ افداظٜٔ فَِّقِّ

ًٚ ذم دظقتف مـ أهؿ ادٓاّمت: ٕن ٕجٚح دظقتف، وؾقزه برىض ربف،  ٕٚجح

وتقؾَٔف مقؿقف ظذ افًّؾ هبذه ادَّقمٚت، ومَّقمٚت افداظٜٔ افْٚجح 

متًددة وـثرة: وفُْل شٖؿتك ظذ ذـر أصقهلٚ، وأشسٓٚ افتل تتٍّرع 

مٚت افتل ٓبّد فُؾ داظٜٔ مـ مًرؾتٓٚ، وافًّؾ هبٚ، مْٓٚ مجٔع ادَ قِّ

 وتىبَٔٓٚ ذم حٔٚتف.

وهذا مقضقع مٓؿ جدًا يْبٌل أن ُيبغَّ وُيزز مـ ؿبؾ افًِامء ادززيـ 

افذيـ بذفقا حٔٚهتؿ وجٓدهؿ ذم شبٔؾ ٕؼ هذا افديـ، وإيهٚفف فِْٚس 

اهلل يل مـ شٖذـر مٚ يّّس بٚفقشٚئؾ وافىرق افْٚؾًٜ ادؼوظٜ: وفُْل 

 .هذه ادَّقمٚت افتل ٓ يستٌْل ظْٓٚ افداظٜٔ ذم دظقتف

إػ متٍٓٔد، وتسًٜ ؾهقل، وحتٝ ـؾ ؾهؾ  بحٞوؿد ؿسّٝ اف

 :ظذ افْحق أيتمبٚحٞ، وحتٝ ـؾ مبحٞ مىٚفٛ ذم افٌٚفٛ 

 ايممؿفقد: نػفقم نؼقنوت ايمدافمقي ايمـوصمح.

 ايمػصؾ إول: ايمعؾؿ ايمـوهمع

 ادبحٞ إول: أمهٜٔ افًِؿ

 ادبحٞ افثٚين: أؿسٚم افًِؿ افْٚؾع

 ؿبٚفًِ ؾادبحٞ افثٚفٞ: افًّ
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 ادبحٞ افرابع: ضرق حتهٔؾ افًِؿ

 ايمػصؾ ايمثوين: احلؽؿي

 .ٕول: مٍٓقم احلُّٜادبحٞ ا

 ادبحٞ افثٚين: أمهٜٔ احلُّٜ

 ادبحٞ افثٚفٞ: إٔقاع احلُّٜ

 ادبحٞ افرابع: درجٚت احلُّٜ

 .ّٜرق حتهٔؾ احلُادبحٞ اخلٚمس: ض

 ادبحٞ افسٚدس: إٕزال افْٚس مْٚزهلؿ ومراتبٓؿ.

 ايمػصؾ ايمثويمٌ: احلؾؿ

 ادبحٞ إول: مٍٓقم احلِؿ

 ادبحٞ افثٚين: أمهٜٔ احلِؿ

 .ادبحٞ افثٚفٞ: صقر مـ مقاؿػ تىبٔؼ احلِؿ ذم افدظقة

 ع: ضرق حتهٔؾ احلِؿ.ادبحٞ افراب

 ايمػصؾ ايمرازمع: إكوة وايممثًٌ

 ٕٚة.ادبحٞ إول: مٍٓقم إ

 ادبحٞ افثٚين: أمهٜٔ إٕٚة.

 .إٕٚة ذم افدظقة ادبحٞ افثٚفٞ: صقر مـ مقاؿػ تىبٔؼ

 .ِٜ وآشتًجٚلادبحٞ افرابع: افًج

 ايمػصؾ اخلونس: ايمرهمؼ وايمؾكم

 ادبحٞ إول: مٍٓقم افرؾؼ وافِغ.

 ادبحٞ افثٚين: أمهٜٔ افرؾؼ وافِغ.
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 .وافِغ ذم افدظقة ادبحٞ افثٚفٞ: صقر مـ مقاؿػ تىبٔؼ افرؾؼ

 ايمػصؾ ايمًودس: ايمصػم

 ادبحٞ إول: مٍٓقم افهز.

 ادبحٞ افثٚين: أمهٜٔ افهز ذم افدظقة.

 ادبحٞ افثٚفٞ: جمٚٓت افهز.

 ادبحٞ افرابع: حُؿ افهز.

 .: إٔقاع افهزادبحٞ اخلٚمس

 .ٔؼ افهز وافنجٚظٜ ذم افدظقةادبحٞ افسٚدس: صقر مـ مقاؿػ تىب

 .ق حتهٔؾ افهزسٚبع: ضرادبحٞ اف

 ايمػصؾ ايمًوزمع: اإلطمالص وايمصدق

 ادبحٞ إول: مٍٓقم اإلخالص.

 ادبحٞ افثٚين: أمهٜٔ اإلخالص.

 .ٜ أشٚس افًّؾادبحٞ افثٚفٞ: افْٔ

 .ٕقاظف وأؿسٚمفادبحٞ افرابع: خىر افريٚء وأ

 ادبحٞ اخلٚمس: ضرق حتهٔؾ اإلخالص وظالج افريٚء.

 .افسٚدس: افهدقادبحٞ 

 ايمػصؾ ايمثونـ: ايمؼدوة احلًـي

 ادبحٞ إول: مٍٓقم افَدوة احلسْٜ.

 ادبحٞ افثٚين: أمهٜٔ افَدوة احلسْٜ.

 ادبحٞ افثٚفٞ: وجقب افَدوة احلسْٜ.

 ايمػصؾ ايمموؽمع: اخلؾؼ احلًـ
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 ادبحٞ إول: مٍٓقم اخلِؼ احلسـ.

 ادبحٞ افثٚين: أمهٜٔ اخلِؼ احلسـ ذم افدظقة.

 حتهٔؾ اخلِؼ احلسـ.ادبحٞ افثٚفٞ: ضرق 

 .ِؼ احلسـ وتىبَٔٓٚ ذم افدظقةادبحٞ افرابع: ؾروع اخل

ال، أن جيًؾ هذا افًّؾ واهلل  ًُ أشٖل بٖشامئف احلسْك، وصٍٚتف اف

ًٚ، وأن يًٍْْل بف ذم حٔٚيت وبًد ممٚيت، وأن يٍْع بف إخقاين افدظٚة،  مبٚرـ

ًٚ فقجٓف افُريؿ مقاإتٓك إفٔف ـمومجٔع  ًٚ فُسّْٜ شٔد ، وأن جيًِف خٚفه ؾَ

افْٚس أمجًغ: ؾٕ٘ف شبحٕٚف خر مسئقل، وأـرم مٖمقٍل، وهق حسبْٚ 

ِّؿ ظذ ٕبْٔٚ حمّد،  وًٕؿ افقـٔؾ، واحلّد هلل رب افًٚدغ، وصذ اهلل وش

 وظذ آفف وأصحٚبف ومـ تبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ.

 اظمميمػ

 هـ5/3/4445ظك يقم اجلًّٜ 
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 عية الناجحالتمهيد: مفهـو مقّومات الدا

ٕيٚم إمر، وظامده، ومالـف افذي يَقم بف. ُيَُٚل: هذا ِؿقام  اُم:ايمِؼق

افديـ، وِؿقام احلؼ: أي افذي يَقم بف. ويَٚل: ؾالن ِؿقام أهؾ بٔتف: 

ظامدهؿ. ويَٚل: افدشتقر هق ِؿقام افدوفٜ: أي افوٚبط هلٚ تَقم ظِٔف. 

فف، وِؿقاُم ـؾ رء مٚ ويَٚل: ؿّقم افقء تَقياًم: أز ال اظقجٚجف وظدَّ

ُٝ افقء ؾٓق ؿقيؿ: أي مستَٔؿ م اشتَٚم بف.. وؿقَّ
(1). 

مٚت افداظٜٔ افْٚجح:  هل ؾتبغ مـ هذه افتًريٍٚت افٌِقيٜ أن مَقِّ

ٓت ايممل سُمعّدل ايمدافمقي، وسمؼقؿ افمقصموصمف هممجعؾف: نًمؼقَمً  ، اظمعدِّ

ًٚ ذم ـؾ أمقره، ٕٚج ًٚ مسدداً ً ً ً ً ً ً ً ً ً، مًتدًٓ، حُٔاًم، مْوبى ًٚ ذم دظقتف ومقؾَ ح

 مِٓاًم ب٘ذن اهلل تًٚػ.

   

 

                                                 
، ، وخممور ايمصحوح1487، ص، وايمؼونقس اظمحقط12/504ٓزمـ نـظقر،  (  اكظر: يمًون ايمعرب1)

، واهلودي إلم يمغي 3/166ٓزمـ دريد،  ، ومجفرة ايمؾغي2/768ايمقؽمقط، ، واظمعجؿ 233ص

يمؾؿعؾؿ زمطرس،  ، وحمقط اظمحقط821، ص، واظمـجد إزمجدي3/581يمؾؽرنل،  ايمعرب

 .764ص
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 ـ النافعالمبحث اهوؿ: اهمية العم

افًِؿ مـ أظيؿ ادَّقمٚت فِداظٜٔ افْٚجح، وهق مـ أرـٚن احلُّٜ، وهلذا 

هَموفْمَؾْؿ َأكِذُف ٓ إيِمََف إِٓ اهلل أمر اهلل بف، وأوجبف ؿبؾ افَقل وافًّؾ، ؾَٚل تًٚػ: 

 .(1) َوَنثَْقاىُمؿْ  ُؿْمِنـَوِت َواهلل َيْعَؾُؿ ُنمََؼؾِذٌَُؽؿْ ـَواؽْممَْغِػْر يمَِذكٌَِؽ َويمِْؾُؿْمِنـكَِم َوايمْ 

ب اإلمٚم افبخٚري زموب: ))أيٜ بَقفف: رمحف اهلل تًٚػ هلذه  وؿد بقَّ

((ايمعؾؿ ومٌؾ ايمؼقل وايمعؿؾ
(2). 

وذفؽ أن اهلل أمر ٕبٔف بٖمريـ: بٚفًِؿ، ثؿ افًّؾ، وادبدوء بف افًِؿ ذم 

ُف ٓ إيَِمَف إِٓ اهللؿقفف تًٚػ:   ، ثؿ أظَبف بٚفًّؾ ذم ؿقفف:  هَموفْمَؾْؿ َأكِذ

 َواؽْمَمْغِػْر يمَِذكٌَِؽَمٜ ظذ مرتبٜ ، ؾدّل ذفؽ ظذ أن مرتبٜ افًِؿ ُم دَّ

افًّؾ، وأن افًِؿ ذط ذم صحٜ افَقل وافًّؾ، ؾال يًتزان إٓ بف، 

 .(3)ؾٓق مَدم ظِٔٓام: ٕٕف مهحح فِْٜٔ ادهححٜ فًِّؾ

، وؿد  مٚ ؿٚم ظِٔف افدفٔؾ، وافْٚؾع مْف مٚ جٚء بف افرشقل  ؿوافًِ

، فُـ ذم أمقر دٕٔقيٜ، مثؾ: افىٛ،  يُقن ظِؿ مـ ؽر افرشقل 

 .(4)ٚب، وافٍالحٜ، وافتجٚرةواحلس

وٓ يُقن افداظٜٔ إػ اهلل مستَٔاًم حُٔاًم إٓ بٚفًِؿ افؼظل، وإن مل 

يهحٛ افداظٜٔ مـ أول ؿدم يوًف ذم افىريؼ إػ آخر ؿدم يْتٓل إفٔف، 

                                                 
 .19يي: (  ؽمقرة حمؿد، ا1ٔ)

 .68، ىمموب ايمعؾؿ، زموب: ايمعؾؿ ومٌؾ ايمؼقل وايمعؿؾ، ومٌؾ احلديٌ رومؿ (  ايمٌخوري2)

ظمحؿد زمـ فمٌد ايمقهوب، مجع فمٌد ايمرمحـ  ، وضموؾمقي شمالشمي إصقل1/160 (  اكظر: هممح ايمٌوري3)

 .15، صزمـ وموؽمؿ احلـٌقم

 .6/388، 13/136(  هممووى ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي، 4)
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ؾسِقـف ظذ ؽر ضريؼ، وهق مَىقع ظِٔف ضريؼ افقصقل، ومسدود 

 ٚرؾغ.ظِٔف شبٔؾ اهلدى وافٍالح، وهذا إمجٚع مـ افً

وٓصؽ إٔف ٓ يْٓك ظـ افًِؿ إٓ ُؿىَّٚع افىريؼ، وّٕقاب إبِٔس 

ضف أهؾ افًِؿ وبغَّ ؾوِٓؿ، وأثْك ظِٔٓؿ،  . وؿد مدح اهلل (1)َوُذَ

ـَ ٓ َيْعَؾُؿقنَ ؿٚل شبحٕٚف:  ـَ َيْعَؾُؿقَن َوايمِذِذي َمِقي ايمِذِذي ًْ وُمْؾ َهْؾ َي
(2) ، 

 ـَ ُأوسُمقا ايْمِعْؾَؿ َدَرصَموٍت ـَ ََنـُقا ِنـُؽْؿ َوايمِذِذي ََم (3) ، َيْرهَمِع اهلل ايمِذِذي إِكِذ

ٌَوِدِه ايْمُعَؾََمءُ  ـْ فِم ََيَْشك اهلل ِن
، وبغَّ شبحٕٚف أن افًِؿ ٕقر حلٚمِف (4)

َأَو َنـ ىَموَن َنقْمًو هَملضَْمقَقْـَوُه َوصَمَعْؾـَو يمَُف ُكقًرا وافًٚمؾ بف ذم افدٕٔٚ وأخرة: 

ـَ  َيْؿًِم زمِِف دِم  ـَْفو ىَمَذيمَِؽ ُزيِّ ثَُؾُف دِم ايمظُُؾََمِت يمَقَْس زمَِخوِرٍج نِّ ايمـِذوِس ىَمَؿـ نِذ

ـَ َنو ىَموُكقْا َيْعَؿُؾقنَ  يمِْؾَؽوهمِِري
(5) ، ـْ َأْنِرَكو َنو َوىَمَذيمَِؽ َأْوضَمقْـَو إيِمَقَْؽ ُروضًمو نِّ

ِْدي زمِ  ًَ سَمْدِري َنو ايمْؽِمَوُب َوٓ اإِليََمُن َويمَؽِـ صَمَعْؾـَوُه ُكقًرا َّنِذ ـْ كِذَشوءُ ىُمـ ـْ  ِف َن ِن

فِمٌَودَِكو
((نـ يرد اهلل زمف طمغمًا يػؼفف دم ايمديـ)):  افْبل وهلذا ؿٚل :(6)

(7). 

نثؾ نو زمعثـل اهلل زمف نـ اهلدى وايمعؾؿ ىمؿثؾ نمقٌ أصوب أرووً ))وؿٚل: 

ايمؽثغم، وىمون  همؽوكً نـفو ؿموئػي ؿمقٌي ومٌؾً اظموء هملكٌمً ايمؽأل، وايمعشى

                                                 
 .2/464يمإلنوم ازمـ ايمؼقؿ،  (  اكظر: ندارج ايمًويمؽكم1)

 .9(  ؽمقرة ايمزنر، أيي: 2)

 .11(  ؽمقرة اظمجوديمي، أيي: 3)

 .28(  ؽمقرة هموؿمر، أيي: 4)

 .122(  ؽمقرة إكعوم، أيي: 5)

 .52ة ايمشقرى، أيي: (  ؽمقر6)

، ىمموب ، ونًؾؿ71، زمرومؿ ، ىمموب ايمعؾؿ، زموب نـ يرد اهلل زمف طمغمًا يػؼفف دم ايمديـ(  ايمٌخوري7)

 .1037ايمزىموة، زموب ايمـفل فمـ اظمًليمي، زمرومؿ 
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ُب أنًؽً اظموء همـػع اهلل هبو ايمـوس همممزمقا نـفو وؽمؼقا وزرفمقا، نـفو أصمودِ 

: ٓ ُمًؽ نوًء وٓ سمـًٌ ىمألً همذيمؽ وأصوب ؿموئػي نـفو أطمرى إكَم هل ومقعون

نثؾ نـ هَمُؼَف دم ديـ اهلل وكػعف نو زمعثـل اهلل زمف هَمَعؾَِؿ وفَمؾِذَؿ، ونثؾ نـ مل يرهمع 

((زمذيمؽ رأؽموً، ومل يؼٌؾ ُهدى اهلل ايمذي أرؽمؾً زمف
(1). 

دل ظذ أمهٜٔ افًِؿ فِدظٚة إػ اهلل تًٚػ، وإٔف مـ أهؿ ادٓامت، وهذا ي

 وأظيؿ افقاجبٚت: فٔدظقا افْٚس ظذ بهرة.

ّْٜٔ ذم دظقتف: وهلذا ؿٚل شبحٕٚف وُمْؾ : ؾٔجٛ أن يُقن افداظٜٔ ظذ ب

ٌَْحونَ  ٌََعـِل َوؽُم ـِ اسمِذ ـَ ا َهـِذِه ؽَمٌِققِم َأْدفُمق إلَِم اهلل فَمعَم زَمِصغَمٍة َأَكْو َوَن هلل َوَنو َأَكْو ِن

ىمكِمَ ـايمْ  ُؿمْمِ
: ٜ رشقفف ، وافًِؿ افهحٔح مرتُز ظذ ـتٚب اهلل وشْ(2)

 ََّ ك مـ ؽرمهٚ جيٛ أن يًرض ظِٔٓام، ؾ٘ن واؾؼ مٚ ؾٔٓام ٕن ـؾ ظِؿ يتِ

ًٚ مـ ـٚن ًٚ وجٛ رّده ظذ ؿٚئِف ـٚئْ  .(3)ُؿبؾ، وإن ـٚن خمٚفٍ

 وهذا مًْك ـالم افنٚؾًل رمحف اهلل:

 كػػػؿ العمػػػـو سػػػوم القػػػر ف م ػػػ مة  
 

 الفقػػف فػػي الػػديفإاّل الحػػديث وعمػػـ  
 العمػػػػـ مػػػػا كػػػػاف فيػػػػف لػػػػاؿ حػػػػد:نا 

 

 ٗ()وما سوم ذاؾ وسواس ال ياطيف 
بقشقاس افنٔٚضغ افًِقم افتل ختٚفػ  -رمحف اهلل  -ومَهقده  

 افُتٚب وافسْٜ، أو افتل فٔس ؾٔٓٚ ٍٕع فِّسِّغ.

                                                 
، ىمموب ايمػضوئؾ، زموب ، ونًؾؿ79، ىمموب ايمعؾؿ، زموب همضؾ نـ فمؾؿ وفمّؾؿ، زمرومؿ (  ايمٌخوري1)

 .2283نـ اهلدى وايمعؾؿ، زمرومؿ  زمقون نثؾ نو زمعٌ ايمـٌل 

 .108(  ؽمقرة يقؽمػ، أيي: 2)

 .6فمثقؿكم، صإلم اهلل يمؾعالني ازمـ  (  اكظر: زاد ايمدافمقي3)

 .10/124ٓزمـ ىمثغم،  ، وايمٌدايي وايمـفويي124، ص(  اكظر: ديقان ايمشوهمعل4)



 لعمـالساـ ا

 

14 
 المبحث ال:اني: الساـ العمـ
افذي هق أحد  - وؿد ؿّسؿ اإلمٚم ابـ تّٜٔٔ رمحف اهلل افًِؿ افْٚؾع

وافًِؿ ))إػ ثالثٜ أؿسٚم، ؾَٚل رمحف اهلل:  -دظٚئؿ احلُّٜ وأشسٓٚ 

 ((ادّدوح افذي دّل ظِٔف افُتٚب وافسْٜ هق افًِؿ افذي وّرثف إٕبٔٚء

شمقا شمقا درمهًو وٓ ديـورًا، وإكَم ورّ إن إكٌقوء مل يقرّ )): ـام ؿٚل افْبل 

((ايمعؾؿ، همؿـ أطمذه أطمذ زمحظٍّ واهمرٍ 
(1). 

 وهذا افًِؿ ثالثٜ أؿسٚم:

ظِؿ بٚهلل، وأشامئف، وصٍٚتف، ومٚ يتبع ذفؽ، وذم مثِف  ايمؼًؿ إول:

 إٔزل اهلل شقرة اإلخالص، وآيٜ افُرد وٕحقمهٚ.

أخز اهلل بف ممٚ ـٚن مـ إمقر ادٚضٜٔ، ومٚ ظِؿ بام  ايمؼًؿ ايمثوين:

يُقن مـ إمقر ادستَبِٜ، ومٚ هق ـٚئـ مـ إمقر احلٚرضة، وذم مثؾ 

هذا إٔزل اهلل آيٚت افَهص، وافقظد، وافقظٔد، وصٍٜ اجلْٜ وافْٚر، 

 وٕحق ذفؽ.

افًِؿ بام أمر اهلل بف مـ افًِقم ادتًَِٜ بٚفَِقب  ايمؼًؿ ايمثويمٌ:

اإليامن بٚهلل مـ مًٚرف افَِقب وأحقاهلٚ، وأؿقال واجلقارح مـ 

اجلقارح وأظامهلٚ، وهذا يْدرج ؾٔف: افًِؿ بٖصقل اإليامن وؿقاظد 

                                                 
، وايمؼمنذي، ىمموب 3641، ىمموب ايمعؾؿ، زموب احلٌ فمعم ؿمؾى ايمعؾؿ، زمرومؿ (  ؽمــ أيب داود1)

، وازمـ نوصمف دم اظمؼدني، زموب همضؾ 2682همضؾ ايمػؼف فمعم ايمعٌودة، زمرومؿ  ايمعؾؿ، زموب نو صموء دم

 .1/43يمأليمٌوين،  ، واكظر: صحقح ازمـ نوصمف223ايمعؾَمء واحلٌ فمعم ؿمؾى ايمعؾؿ، زمرومؿ 
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اإلشالم، ويْدرج ؾٔف افًِؿ بٕٚؿقال وإؾًٚل افيٚهرة، ويْدرج ؾٔف مٚ 

ؾ٘ن ذفؽ جزٌء  :ُوجد ذم ـتٛ افٍَٓٚء مـ افًِؿ بٖحُٚم إؾًٚل افيٚهرة

 مـ ظِؿ 
ٍ
 افديـ.مـ جزء

 وؿد أصٚر اإلمٚم ابـ افَٔؿ إػ هذه إؿسٚم بَقفف:

 العمػػػػـ السػػػػاـ :ه:ػػػػة مػػػػا لهػػػػا
 

 مػػػػف رابػػػػع والحػػػػّؽ ذو تبيػػػػاف 
ـ  بفواػػػػاؼ اهلػػػػف وفعمػػػػف   ِعمػػػػ

 

 وكػػػػػػػذلؾ اهسػػػػػػػما  لمػػػػػػػرحمف 
 واهمػر والنهػي الػػذ  هػو دينػػف 

 

 وجػػػػػزاؤ  يػػػػػـو المعػػػػػاد ال:ػػػػػاني 
إٕام يٌِىقن ذم هذه ادسٚئؾ: ٕهنؿ ٓ يٍّٓقن مسّٔٚت إشامء  وافْٚس 

افقاردة ذم افُتٚب وافسْٜ، وٓ يًرؾقن حَٚئؼ إمقر ادقجقدة، ؾُربَّ 

رجؾ حيٍظ حروف افًِؿ افتل أظيّٓٚ حٍظ حروف افَرآن، وٓ يُقن فف 

 ويت افَرآن، ومل يٗتمـ افٍٓؿ، بؾ وٓ مـ اإليامن مٚ يتّٔز بف ظذ مـ أُ 

نثؾ اظممنـ ايمذي يؼرأ ايمؼرَن )): حٍظ حروف افًِؿ، ـام ؿٚل افْبل 

ى، ونثؾ اظممنـ ايمذي ٓ يؼرأ وؿمعؿفو ؿمقّ  ،رحيفو ؿمقّى  ،يىمؿثؾ إسُمُرصّم 

، ونثؾ اظمـوهمؼ ايمذي يؼرأ ايممؿرة ٓ ريح هلو، وؿمعؿفو ضمؾقايمؼرَن ىمؿثؾ 

ايمؼرَن ىمؿثؾ ايمرحيوكي، رحيفو ؿمقّى، وؿمعؿفو نّر، ونثؾ اظمـوهمؼ ايمذي ٓ يؼرأ 

((ايمؼرَن ىمؿثؾ احلـظؾي، يمقس هلو ريح، وؿمعؿفو نرّ 
(1). 

ًٚ، ؾَد يُقن ا ًٚ حلروف افَرآن وشقره، وٓ يُقن مٗمْ فرجؾ حٚؾي

ًٚ، ؾٚدٗمـ افذي ٓ حيٍظ حروؾف وشقره خر مْف، وإن  بؾ يُقن مْٚؾَ

                                                 
دم صالة اظمًوهمريـ، زموب  ، ونًؾؿ5111، ىمموب إؿمعؿي، زموب ذىمر ايمطعوم، زمرومؿ (  ايمٌخوري1)

 .5111همضقؾي ضموهمظ ايمؼرَن، زمرومؿ 
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ـٚن ذفؽ ادْٚؾؼ يْتٍع بف افٌر ـام ُيْتٍع بٚفرحيٚن، وأمٚ افذي ُأويت افًِؿ 

ـٌ حٌُٔؿ وظٌِٔؿ، ؾٓق أؾوؾ مـ ادٗمـ افذي فٔس  واإليامن، ؾٓق مٗم

 .(1)افًِؿ مثؾ اصساـٓام ذم اإليامن، ؾٓذا أصؾ دمٛ مًرؾتفمثِف ذم 

 

                                                 
، وومول ازمـ 25-7/21زممٌمف، وايمػمووى أيضًو  397، 11/396 (  اكظر: هممووى ازمـ سمقؿقي1)

ء سمقؿقي رمحف اهلل: ))ايمعؾقم مخًي: همعؾؿ هق ضمقوة ايمديـ، وهق فمؾؿ ايممقضمقد، وفمؾؿ هق نمذا

ايمديـ، وهق فمؾؿ ايممذىمر زمؿعوين ايمؼرَن واحلديٌ، وفمؾؿ هق دواء ايمديـ، وهق فمؾؿ ايمػمقى إذا 

كزل زمويمعٌد كوزيمي اضمموج إلم نـ يشػقف نـفو ىمَم ومول ازمـ نًعقد، وفمؾؿ هق داء ايمديـ، وهق 

، ايمؽالم اظمحدث، وفمؾؿ هق هالك ايمديـ، وهق فمؾؿ ايمًحر وكحقه((. اكظر: هممووى ازمـ سمقؿقي

10/145. 
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 ـبالعم ؿالمبحث ال:الث: العم

وافًِؿ ٓبّد ؾٔف مـ إؿرار افَِٛ، ومًرؾتف بًّْك مٚ ضِٛ مْف ظِّف، 

افذي هق أظيؿ أرـٚن  -ومتٚمف أن يًّؾ بَّتوٚه: ؾ٘ن افًِؿ افْٚؾع 

ًٚ  -ثرًا احلُّٜ افتل مـ ُأوتٔٓٚ ؾَد ُأويَت خرًا ـ هق مٚ ـٚن مَروٕ

بٚفًّؾ، أمٚ افًِؿ بال ظّؾ، ؾٓق حجٜ ظذ صٚحبف يقم افَٔٚمٜ: وهلذا 

ًٜ هبؿ، وؾواًل مْف  ر اهلل ادٗمْغ مـ أن يَقفقا مٚ ٓ يًٍِقن، رمح حذَّ

ًٚ، ؾَٚل:  َََنـُقا يمِ وإحسٕٚ ـَ  و ايمِذِذي ىَمػُمَ  * َؿ سَمُؼقيُمقَن َنو ٓ سَمْػَعُؾقنَ ـَيو َأُّيَ

 .(1) ًمو فِمـَد اهلل َأن سَمُؼقيُمقا َنو ٓ سَمْػَعُؾقنَ َنؼْ 

 حسٛ افىٚؿٜ وحّذرهؿ ظـ ـتامن افًِؿ، وأمرهؿ بتبٌِٔف فِبؼيٜ ظذ

ًٚ إٓ  واجلٓد، وظذ حسٛ افًِؿ افذي أظىٚهؿ اهلل  ٓ ُيُِػ اهلل ٍٕس

َوِت َوايمْ وشًٓٚ، ؿٚل تًٚػ:  ـَ ايمٌَْقِـّ ـَ َيْؽمُُؿقَن َنو َأكَزيمْـَو ِن ُفَدى ِنـ زَمْعِد ـإِنِذ ايمِذِذي

ِذوُه يمِؾـِذوِس دِم ايمْؽِمَوِب ُأويمَـئَِؽ َيؾَعـُُفُؿ اهلل َويَ   .(2) فِمـُقنَ الْؾَعـُُفُؿ ايمِذ َنو زَمقِـذ

ٝ ٕٚزفٜ ذم أهؾ افُتٚب ومٚ ـتّقه مـ صٖن وهذه أيٜ، وإن ـٕٚ

وصٍٚتف، ؾ٘ن حُّٓٚ ظٚم فُؾ مـ اّتهػ بُتامن مٚ إٔزل  افرشقل 

ّْٔٚت افّدآت ظذ احلؼ، اُديٓرات فف، وافًِؿ افذي حتهؾ بف  اهلل مـ افب

اهلدايٜ إػ افكاط ادستَٔؿ، ويتبّغ بف ضريؼ أهؾ افًْٔؿ مـ ضريؼ أهؾ 

ْتؿ مٚ إٔزل اهلل، وافٌش اجلحٔؿ، ومـ ٕبذ ذفؽ  ـَ ومجع بغ ادٍسدتغ: 

فًبٚد اهلل، فًْف اهلل، وفًْف مجٔع اخلَِٜٔ: فسًٔف ذم ؽّش اخلِؼ وؾسٚد 
                                                 

 .3 -2(  ؽمقرة ايمصػ، أيمون: 1)

 .159(  ؽمقرة ايمٌؼرة، أيي: 2)
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ِّؿ  أديٚهنؿ، وإبًٚدهؿ ظـ رمحٜ اهلل، ؾُجقزَي مـ جْس ظِّف، ـام أن مً

افْٚس اخلر يستٌٍر فف ـؾ رء حتك احلقت ذم ادٚء، وافىر ذم اهلقاء: 

مهِحٜ اخلِؼ، وإصالح أديٚهنؿ: وٕٕف ؿرهبؿ مـ رمحٜ اهلل، فسًٔف ذم 

 .(1)َؾُجقزَي مـ جْس ظِّف

َؿ يقم ايمؼقوني نـ ؽُمئِؾ فمـ فمؾٍؿ َيعْ ))أن   افْبل وؿد بغ َؾُؿُف هَمؽَمَؿُف ُأْْلِ

((زمؾجوٍم نـ كور
(2). 

ؾتبّغ بذفؽ وؽره أن افًِؿ افْٚؾع افذي هق أحد أرـٚن احلُّٜ ٓ 

ذم افًّؾ بٚفًِؿ واحلرص  (3)يُقن إٓ مع افًّؾ بف: وهلذا ؿٚل شٍٔٚن

أصمفؾ ايمـوس نـ سمرك نو يعؾؿ، وأفمؾؿ ايمـوس نـ فمؿؾ زمَم يعؾؿ، ))ظِٔف: 

((وأهمضؾ ايمـوس أطمشعفؿ هلل
(4). 

ـــف اهلل:  ـــٚل رمح ـــتامع، ))وؿ ـــؾ، وآش ـــظ، وافًّ ـــؿ: احلٍ ـــراُد فًِِ ُي

((واإلٕهٚت، وافْؼ
(5). 

سمعّؾؿقا، سمعّؾؿقا، )): مسًقد  وؿٚل افهحٚيب اجلِٔؾ ظبد اهلل بـ 

                                                 
 .1/200،وازمـ ىمثغم، 1/134،وسمػًغم ايمٌغقي،1/186،(  اكظر:سمػًغم فمٌد ايمرمحـ زمـ كوس ايمًعدي1)

دم ايمعؾؿ، زموب ىمراهقي نـع  ، وأزمق داود2649ايمعؾؿ، زموب نو صموء دم ىممَمن ايمعؾؿ، زمرومؿ ، دم (  ايمؼمنذي2)

، وأمحد، 266، وازمـ نوصمف دم اظمؼدني، زموب نـ ؽمئؾ فمـ فمؾؿ همؽمؿف، زمرومؿ 3658ايمعؾؿ، زمرومؿ 

 .2/336، وصحقح ايمؼمنذي ،1/49يمأليمٌوين،  ، واكظر: صحقح ازمـ نوصمف305، 2/263

هـ، دم ايمـصػ نـ 107(  ؽمػقون زمـ فمققـي زمـ أيب فمؿران، اإلنوم ايمؽٌغم ؾمقخ اإلؽمالم، ويمد ؽمـي 3)

 .474-8/454، ( ؽمـي. اكظر: ؽمغم أفمالم ايمـٌالء91ؾمعٌون، وفموش )

 .1/81دم ؽمــف، دم اظمؼدني، زموب همضؾ ايمعؾؿ وايمعومل،  (  أطمرصمف ايمدارنل4)

 .1/81(  اظمصدر ايمًوزمؼ، 5)



 العمؿ بالعمـ

 

19 
((همنذا فمؾؿمؿ هموفمؿؾقا

(1). 

إن افْٚس أحسْقا افَقل ـِٓؿ، ؾّـ واؾؼ ؾًِف ؿقفف )): وؿٚل 

((ؾٕ٘ام يقّبخ ٍٕسف ؾذفؽ افذي أصٚب حيف، ومـ خٚفػ ؿقفف ؾًِف
(2). 

يو محؾي ايمعؾؿ افمؿؾقا زمف، همنكَم ايمعومل نـ )): وؿٚل ظع بـ أيب ضٚفٛ 

ٓ  ، وواؾؼ ظِّف ظِّف، وشُٔقن أؿقام حيِّقن افًِؿفمؾؿ شمؿ فمؿؾ

جيٚوز تراؿٔٓؿ، ختٚفػ رسيرهتؿ ظالٕٔتٓؿ، وخيٚفػ ظِّٓؿ ظِّٓؿ، 

ًٚ، حتك أن افرجؾ فٌٔوٛ ظذ  ًٚ ؾٔبٚهل بًوٓؿ بًو يًَدون حَِ

فسٓؿ جِٔسف أن جيِس إػ ؽره ويدظف، أوفئؽ ٓ تهًد أظامهلؿ ذم جمٚ

((تِؽ إػ اهلل 
(3). 

ٓ سمؽقن سمؼّقًو ضممك سمؽقن فموظمًو، وٓ سمؽقن )): وؿٚل أبق افدرداء 

((زمويمعؾؿ مجقاًل ضممك سمؽقن زمف فمونالً 
(4). 

 وهلذا ؿٚل افنٚظر:

 تعمػػؿ بػػف كػػاف حجػػة  إذا العمػػـ لػػـ 
 

 عميػػؾ ولػػـ ت عػػذر بمػػا انػػت جاهم ػػف 
 فػػ ف كنػػت لػػد ا وتيػػت عممػػا  ف نمػػا 

 

 (٘)يادؽ لػوؿ  المػر  مػا هػو فاعم ػف 

وهبذا يتوح أن افًِؿ ٓ يُقن مـ دظٚئؿ احلُّٜ إٓ بٚؿسإف بٚفًّؾ.  

                                                 
 .1/195، (  أطمرصمف ازمـ فمٌد ايمػم دم صمونع زمقون ايمعؾؿ وهمضؾف1)

 .2/6(  اظمرصمع ايمًوزمؼ، 2)

 .2/7، (  صمونع زمقون ايمعؾؿ وهمضؾف3)

 .2/7(  اظمرصمع ايمًوزمؼ، 4)

 .2/7،  (  صمونع زمقون ايمعؾؿ وهمضؾف5)
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 - ذ رأشٓؿ أصحٚب افْبل وظ -وؿد ـٚن ظِؿ افسِػ افهٚفح 

ًٚ بٚفًّؾ: وهلذا ـٕٚٝ أؿقاهلؿ، وأؾًٚهلؿ وشٚئر تكؾٚهتؿ تزخر  مَروٕ

ٓ ضمًد إٓ دم اشمـمكم: رصمؾ َسموه اهلل نوًٓ )):  افْبل بٚحلُّٜ: وهلذا ؿٚل

ؾِّط فمعم هؾؽمف دم احل ًُ ؼ، ورصمؾ َسموه اهلل احلؽؿي همفق يؼ ي هبو هم

((ويعّؾؿفو
(1). 

بٚحلُّٜ، وافٍَف ذم  رضي اهلل عنهمافًبد اهلل بـ ظبٚس  وؿد دظٚ افْبل 

ايمؾفؿ فمؾؿف ))، وذم فٍظ: ((ايمؾفؿ فمؾؿف احلؽؿي)): افديـ، ؾَٚل 

((ايمؾفؿ همؼفف دم ايمديـ))، وذم فٍظ: ((بايمؽمو
(2). 

َحْزًا فألمٜ ذم ظِؿ افُتٚب وافسْٜ وافًّؾ بام ؾٔٓام  رضي اهلل عنهماؾُٚن 

 .اشتجٚبٜ فدظقة افْبل 

 
 

                                                 
، دم ىمموب ، ونًؾؿ1343، ىمموب ايمعؾؿ، زموب آنممٌوط دم ايمعؾؿ واحلؽؿي، زمرومؿ (  ايمٌخوري1)

ؼقم زمويمؼرَن ويعؾؿف وهمضؾ نـ سمعؾؿ ضمؽؿي نـ همؼف أو صالة اظمًوهمريـ وومٌمهو، زموب نـ ي

 .816نمغمه همعؿؾ هبو وفمؾؿفو، زمرومؿ 

، 6842، 3546، زمرومؿ رضي اهلل عنهما، ىمموب همضوئؾ ايمصحوزمي، زموب ذىمر ازمـ فمٌوس (  ايمٌخوري2)

 .2477، زمرومؿ اهلل عنهما رضي، ىمموب همضوئؾ ايمصحوزمي، زموب همضوئؾ ازمـ فمٌوس ونًؾؿ
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 رؽ تحايؿ العمـالمبحث الرابع: ط

 وافًِؿ افْٚؾع فف أشبٚب ُيْٚل هبٚ، وضرق ُتسِؽ ذم حتهِٔف وحٍيف، مـ أمهٓٚ:

ويستًغ بف تًٚػ، ويٍتَر إفٔف،  أن يًلَل ايمعٌد رزّمف ايمعؾَؿ ايمـوهمع، -1

وُمؾ وَ ، ؾَٚل تًٚػ: (1)بسٗافف أن يزيده ظِاًم إػ ظِّف وؿد أمر اهلل ٕبٔف 

بِّ ِزْديِن فِمْؾًَم  رِذ
ا اكػعـل زمؿ ؿايمؾف))يَقل:   افْبل ، وؿد ـٚن(2)

((ؿـل نو يـػعـل، وزدين فمؾَمً ؿمـل، وفمؾّ فمؾّ 
(3). 

هٚدؿٜ ذم ابتٌٚء مرضٚة وافنقق إفٔف،وافرؽبٜ اف آصممفود دم ؿمؾى ايمعؾؿ، -2

 .(4)اهلل تًٚػ،وبذل مجٔع إشبٚب ذم ضِٛ ظِؿ افُتٚب وافسْٜ

ِّؿ افًِؿ  وؿد جٚء رجؾ إػ أيب هريرة  ؾَٚل: إين أريد أن أتً

ًِّٔف، ؾَٚل أبق هريرة  ((ىمػك زمؼمىمؽ يمف سمضققعوً )): وأخٚف أن ُأض
(5). 

ْٚل بف افًِؿ؟ بًض احلُامء ظْدمٚ ُشئَؾ: مٚ افسبٛ افذي يُ  وهلذا ؿٚل

ِِّؿ  ؿٚل: بٚحلرص ظِٔف ُيتبع، وبٚحلٛ فف ُيستّع، وبٚفٍراغ فف جيتّع، ]َظ

ِّؿ ممـ يًِؿ، ؾٕ٘ؽ إن ؾًِٝ ذفؽ ظِّٝ مٚ  ظِّؽ مـ جيٓؾ، وتً

]ِّّٝ  .(6) جِٓٝ، وحٍيٝ مٚ تً

                                                 
 .5/194، وسمػًغم ايمعالني ايمًعدي، 3/233، (  اكظر: سمػًغم اإلنوم ايمٌغقي1)

 .114(  ؽمقرة ؿمف، أيي: 2)

، وازمـ نوصمف دم ايمعؾؿ، زموب 3599، دم ايمدفمقات، زموب دم ايمعػق وايمعوهمقي، زمرومؿ (  ايمؼمنذي3)

 .1/47، ، واكظر: صحقح ازمـ نوصمف3833ٓكمػوع زمويمعؾؿ وايمعؿؾ زمف، زمرومؿ ا

 .5/194(  اكظر: سمػًغم ايمًعدي، 4)

 .1/104ٓزمـ فمٌد ايمػم،  (  صمونع زمقون ايمعؾؿ وهمضؾف5)

 .103، 1/102ٓزمـ فمٌد ايمػم،  (  صمونع زمقون ايمعؾؿ وهمضؾف6)
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 وهلذا ؿٚل اإلمٚم افنٚؾًل رمحف اهلل:

 العمػػـ إال بسػػتة   اخػػي لػػف تنػػاؿ
 

 سػػػفنبعؾ عػػػف تفاػػػيمها ببيػػػاف 
،واجتهػػػاد ، وب م ػػػة     ذكا  ،وحرص 

 

 (ٔ)واػحبة  اسػػتاذ  وطػػوؿ زمػػاف 

بتَقى اهلل تًٚػ: ؾ٘ن ذفؽ مـ أظيؿ  اصممـوب مجقع اظمعويص -3 

ؼُ افقشٚئؾ إػ حهقل افًِؿ، ـام ؿٚل تًٚػ:  ُؿُؽُؿ اهلل َواسمِذ قْا اهلل َوُيَعؾِّ

ٍء فَمؾِقؿٌ  ـَ ََنـُقْا َإن سَممِذُؼقْا اهلل ، وؿٚل تًٚػ: (2) َواهلل زمُِؽؾِّ َرْ و ايمِذِذي يِو َأُّيَ

ََيَْعؾ يمِذُؽْؿ هُمْروَموكوً 
(3). 

ُق بف بغ احلؼ  وهذا واضح بغِّ أنَّ  رِّ ٍَ مـ اتَك اهلل جًؾ فف ظِاًم ُي

إين ٕضمًى أن ايمرصمؾ )): : وهلذا ؿٚل ظبد اهلل بـ مسًقد (4)وافبٚضؾ

((ف زمويمذكى يعؿؾفيـًك ايمعؾؿ ومد فَمؾِؿَ 
(5). 

مخٌس إذا أخىٖ افَٚيض )): -رمحف اهلل  -وؿٚل ظّر بـ ظبد افًزيز 

ًٜ  (6)مْٓـ خىٜ ًٚ  (7)ـٕٚٝ ؾٔف وصّ ًٚ، صِٔب ، (8)أن يُقن: ؾٓاًم، حِٔاًم، ظٍٍٔ

 ًٚ ًٚ شٗوًٓ ظـ افًِؿ(8)صِٔب ((، ظٚد
(ٜ). 

                                                 
 .116، ص(  ديقان ايمشوهمعل1)

 .282(  ؽمقرة ايمٌؼرة، أيي: 2)

 .29(  ؽمقرة إكػول، أيي: 3)

 .1/349، وسمػًغم ايمًعدي، 1/338، (  اكظر: سمػًغم ازمـ ىمثغم4)

 .1/196ٓزمـ فمٌد ايمػم،  (  صمونع زمقون ايمعؾؿ وهمضؾف5)

 .13/146، : أي طمصؾي. اكظر: هممح ايمٌوري(  طمطي6)

 .13/146، : فمقًٌو. اكظر: هممح ايمٌوري(  وصؿي7)

 .13/146، احلؼ وٓ يؿقؾ نع اهلقى. اكظر: هممح ايمٌوري ، يؼػ فمـد(  ومقيًو ؾمديداً 8)

 .13/146نع ايمػمح، ىمموب إضمؽوم، زموب نمك يًمقصمى ايمرصمؾ ايمؼضوء،  (  ايمٌخوري9)
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 وؿٚل اإلمٚم افنٚؾًل رمحف اهلل تًٚػ:

 سػػو  حفظػػي (ٔ)  ػػكوت  إلػػي وكيػػع  
 

 ففر ػػدني إلػػي تػػرؾ المعااػػي 
 واخبرنػػػػي بػػػػفف عمػػػػـ ا  نػػػػور 

 

 (2)ال ي هػػدم لعااػػيونػػور ا   

إين أرى اهلل ؿد جًؾ )): رمحهما اهلل تعاىلوؿٚل اإلمٚم مٚفؽ فإلمٚم افنٚؾًل  

((ذم ؿِبؽ ٕقرًا، ؾال تىٍئف بيِّٜ ادًهٜٔ
 (3). 

: رضي اهلل عنهاؿٚفٝ ظٚئنٜ  ، وهلذا فمدم ايمؽػم واحلقوء فمـ ؿمؾى ايمعؾؿ -4

َؿ افْسٚء ٕسٚء إٕهٚر، مل يًّْٓـ احلٔٚء أن يتٍَٓـ ذم افديـ)) ًْ
ِٕ))

(4). 

: يٚ رشقل اهلل، إن اهلل ٓ يْسَتْحٔل مـ احلؼ، رضي اهلل عنهاوؿٚفٝ أم ُشِٔؿ 

((إذا رأت اظموء)): ؾ ظذ ادرأة مـ ُؽسٍؾ إذا احتِّٝ؟ ؿٚل افْبل ؾٓ
(5). 

((اظموء
(5). 

((ٓ يتًِؿ افًِؿ مستحل وٓ مستُز))وؿٚل جمٚهد: 
(6). 

 ؿٚل ،بؾ أظيّٓٚ وُفبُّٓٚ اإلطمالص دم ؿمؾى ايمعؾؿ وايمعؿؾ زمف، -5

                                                 
 هـ، ونوت ؽمـي 129(  وىمقع زمـ اْلراح زمـ نؾقح، اإلنوم، احلوهمظ، حمدث ايمعراق، ويمد ؽمـي 1)

 .11/109، ، وهتذيى ايممفذيى9/140يمؾذهٌل،  ـ. اكظر: ؽمغم أفمالم ايمـٌالءه196

 .104ٓزمـ ايمؼقؿ، ص ،واكظر:اْلقاب ايمؽودم ظمـ ؽملل فمـ ايمدواء ايمشودم88،ص( ديقان ايمشوهمعل2)

 .104(  اْلقاب ايمؽودم ظمـ ؽملل فمـ ايمدواء ايمشودم، ٓزمـ ايمؼقؿ، ص 3)

 .130، ىمموب ايمعؾؿ، زموب احلقوء دم ايمعؾؿ، ومٌؾ احلديٌ رومؿ ايمٌخوري (4)

،  صحقح نًؾؿو، 130ايمعؾؿ، زمرومؿ  ، ىمموب ايمعؾؿ، زموب احلقوء دمنمػؼ فمؾقف: صحقح ايمٌخوري(  5)

زموب اؽممحٌوب اؽممعَمل اظمغمًؾي نـ احلقض همرصي نـ نًؽ دم نقوع ،  ىمموب احلقض، نًؾؿ

 .332 ايمدم، زمرومؿ

 .130نع ايمػمح، ىمموب ايمعؾؿ، زموب احلقوء دم ايمعؾؿ، ومٌؾ احلديٌ رومؿ  (  ايمٌخوري6)
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، ٓ يمعّؾؿف إٓ يمقصقى ُيٌمغك زمف وصمف اهلل  ممّو ؿ فمؾَمً نـ سمعؾّ )):  بلافْ

((زمف فمروًو نـ ايمدكقو مل َيد فَمْرف اْلـي يقم ايمؼقوني
 يًْل رحيٓٚ. (1)

 ؾٔف مـ افًّؾ واإلخالص وادتٚبًٜ. بدَّ  ؾٔيٓر ممٚ تَدم أن افًِؿ ٓ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، وازمـ نوصمف دم اظمؼدني، زموب 2885زمؾػظف دم ايمعؾؿ، زموب دم ؿمؾى ايمعؾؿ يمغغم اهلل، زمرومؿ  (  أزمق داود1)

 .1/48، ، واكظر: صحقح ازمـ نوصمف54آكمػوع زمويمعؾؿ، زمرومؿ 
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 المبحث اهوؿ: مفهـو الحكمة
 المطمب اهوؿ: تعريؼ الحكمة في الم ة

 ذم افٌِٜ بًدة مًٚن، مْٓٚ: احلؽؿيجٚءت ـِّٜ 

 ،واحلِؿ،وافْبقة،وافَرآن، واإلٕجٔؾ.ايمعدل،وايمعؾؿتستًّؾ بًّْك: -4

 .(1)وأحُؿ إمر: أتَْف ؾٚشتحُؿ ومًْف ظـ افٍسٚد

ظبٚرة ظـ مًرؾٜ أؾوؾ إصٔٚء بٖؾوؾ افًِقم، وُيَٚل  واحلؽؿي -2

 .(2)دـ حيسـ دؿٚئؼ افهْٚظٚت وُيتَْٓٚ: حُٔؿ

 .(3)أحُّتف افتجٚربادتَـ فألمقر،يَٚل فِرجؾ إذا ـٚن حُٔاًم:ؿد واحلؽقؿ: -3

:احلٚـؿ،وافَٚيض، واحلُٔؿ ؾًٔؾ بًّْك مهٚ بًّْك واحَلَؽُؿ واحلؽقؿ -4

 .(4)ؾٚظؾ، أو هق افذي حُيُُِؿ إصٔٚء ويتَْٓٚ، ؾٓق ؾًٔؾ بًّْك: مًٍؾ

 .(5)إصٚبٜ احلؼ بٚفًِؿ وافًَؾ واحلؽؿي: -5

ّٜ افِجٚم: ٕهنٚ فٍسٚد، مـ اادٕٚع واحلؽقؿ:  -6 َُ ٔٝ َح ِّّ ومْف ُش

                                                 
هـ، زموب اظمقؿ، 817زَزمودي، اظممقذم ؽمـي ، ظمجد ايمديـ حمؿد زمـ يعؼقب ايمػغمو(  ايمؼونقس اظمحقط1)

 ، واكظر: يمًون ايمعرب ٓزمـ نـظقر، زموب اظمقؿ، همصؾ احلوء، 1415همصؾ احلوء، ص

 .62، نودة: ضمؽؿ، ص، وخممور ايمصحوح12/143

، 1/119احلوء نع ايمؽوف، نودة ضمؽؿ،  وإشمر، ٓزمـ إشمغم، زموب (  ايمـفويي دم نمريى احلدي2ٌ)

، نودة: ، واظمعجؿ ايمقؽمقط12/140واكظر: يمًون ايمعرب ٓزمـ نـظقر، زموب اظمقؿ، همصؾ احلوء، 

 .1/190ضمؽؿ، 

دة: ، نو، وخممور ايمصحوح12/143(  اكظر: يمًون ايمعرب ٓزمـ نـظقر، زموب اظمقؿ، همصؾ احلوء، 3)

 .62ضمؽؿ، ص 

 .1/419وإشمر،ٓزمـ إشمغم،زموب احلوء نع ايمؽوف،نودة:ضمؽؿ،  ( اكظر:ايمـفويي دم نمريى احلدي4ٌ)

 .127، يمؾرانمى إصػفوين، ىمموب احلوء، نودة: ضمؽؿ، ص(  اظمػردات دم نمريى ايمؼرَن5)



 الحكمةمفهـو    

 

28 
متْع افٍَرس مـ اجلري وافذهٚب ذم ؽر ؿهد، وافسقرة ادحُّٜ، 

ادّْقظٜ مـ افتٌٔر وـؾ افتبديؾ، وأن يِحؼ هبٚ مٚ خيرج ظْٓٚ، ويزدد 

 ظِٔٓٚ مٚ فٔس مْٓٚ.

واحلُّٜ مـ هذا: ٕهنٚ متْع صٚحبٓٚ مـ اجلٓؾ، ويَٚل: أحُؿ افقء، 

 .(1)مـ اخلروج ظام يريد، ؾٓق حمُؿ وحُٔؿ ظذ افتُثرإذا أتَْف ومًْف 

ٔٝ بذفؽ: ٕهنٚ متًْف مـ  واحَلَؽَؿُي: -7 ِّّ مٚ أحٚط بحُْل افٍَرس، ُش

اجلري افنديد، وتذفؾ افدابٜ فراـبٓٚ، حتك متًْٓٚ مـ اجلامح، ومـ ـثر مـ 

 .(2)اجلٓؾ، ومْف اصتَٚق احلُّٜ: ٕهنٚ متْع صٚحبٓٚ مـ أخالق إراذل

ٔٝ حُّٜ افدابٜ، ٕهنٚ متًْٓٚ،  واحُلْؽُؿ: -8 ّّ هق ادْع مـ افيِؿ، وش

يَٚل: حُّٝ افدابٜ وأحُّتٓٚ، ويَٚل: حُّٝ افسٍٔف وأحُّتف إذا 

أخذت ظذ يديف، واحلُّٜ هذا ؿٔٚشٓٚ: ٕهنٚ متْع مـ اجلٓؾ، وتَقل: 

ًٚ حتُٔاًم: مًْتف ظام يريد  .(3)حُّٝ ؾالٕ

حلُّٜ ييٓر ؾٔٓٚ مًْك ادْع، ؾَد وممٚ تَّدم يّتوح ويتبّغ أن ا

 اشتًِّٝ ذم ظدة مًٍٚن تتوّـ مًْك ادْع:

 يّْع صٚحبف مـ افقؿقع ذم افيِؿ. همويمعدل:

 يّْع صٚحبف مـ افقؿقع ذم افٌوٛ. واحِلْؾُؿ:

 يّْع صٚحبف مـ افقؿقع ذم اجلٓؾ. وايمعؾؿ:

                                                 
 زممٌمف يًغم. 1/288يمؾؼرؿمٌل،  اْلونع ٕضمؽوم ايمؼرَن (  اكظر:1)

 هـ، نودة: احلؽؿ، 770، ٕمحد زمـ حمؿد ايمػققنل، اظممقذم ؽمـي (  اكظر: اظمصٌوح اظمـغم2)

 .8/253، ، وسموج ايمعروس1/145

 ، زموب احلوء وايمؽوف، نودة: ضمؽؿ.2/91ٕيب احلًكم أمحد زمـ همورس،  (  نؼويقس ايمؾغي3)
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ٌُّقة، َٞ دْع مـ بًٞ   وافَرآن، واإلٕجٔؾ: ؾٚفْبل وايمـُ ًِ إفٔٓؿ إٕام ُب

مـ ظبٚدة ؽر اهلل، ومـ افقؿقع ذم ادًٚيص وأثٚم، وافَرآن واإلٕجٔؾ 

ومجٔع افُتٛ افسامويٜ إٔزهلٚ اهلل تتوّـ مٚ يّْع افْٚس مـ افقؿقع ذم 

 افؼك وـؾ مُْر وؿبٔح.

ؾٔٓٚ  اظمعرهمي ايمصحقحيومـ ؾّّس احلُّٜ بٚدًرؾٜ ؾٓق مبْل ظذ أن 

إصٔٚء، وـذفؽ اإلتَٚن، ؾٔف مْع مًْك ادْع، وافتحديد، وافٍهؾ بغ 

فِقء ادتَـ مـ تىرق اخلِؾ وافٍسٚد إفٔف، وذم هذا ادًْك ؿٚل صٔخ 

اإلحُٚم هق افٍهؾ وافتّٔٔز وافٍرق )): -رمحف اهلل  -اإلشالم ابـ تّٜٔٔ 

وافتحديد افذي بف يتحَؼ افقء وحيهؾ إتَٕٚف: وهلذا دخؾ ؾٔف مًْك 

((زء مًْٚه ٓ مجٔع مًْٚهادْع ـام دخؾ ذم احلد بٚدْع ج
(1). 

 المطمب ال:اني: تعريؼ الحكمة في االاطهح ال رعي
ذـر افًِامء مٍٓقم احلُّٜ ذم افَرآن افُريؿ وافسْٜ افْبقيٜ، واختٍِقا 

ظذ أؿقال ـثرة، ؾَٔؾ: احلُّٜ: افْبقة، وؿٔؾ: افَرآن وافٍَف بف: ٕٚشخف 

حالفف وحرامف، ومْسقخف، وحمُّف ومتنٚهبف، ومَّدمف ومّٗخره، و

وأمثٚفف. وؿٔؾ: اإلصٚبٜ ذم افَقل وافًٍؾ، وؿٔؾ: مًرؾٜ احلؼ وافًّؾ 

بف، وؿٔؾ: افًِؿ افْٚؾع، وافًّؾ افهٚفح، وؿٔؾ: اخلنٜٔ هلل، وؿٔؾ: 

َّّ افسْٜ، وؿٔؾ: افقرع ذم ديـ اهلل، وؿٔؾ: افًِؿ وافًّؾ بف، وٓ يُ  ك س

 ء دم نقوعفووع ىمؾ رافرجؾ حُٔاًم إٓ إذا مجع بْٔٓام، وؿٔؾ: 

                                                 
 .2/7، ٓزمـ سمقؿقي، (  جمؿقفمي ايمرؽموئؾ ايمؽػمى1)
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 .(1)هفمي اْلقاب نع اإلصوزمي، وؿٔؾ: ]ب٘حٍُٚم، وإتٍَٚن[

ؾجّٔع إؿقال تدخؾ ذم هذا افتًريػ: ٕن احلُّٜ مٖخقذة مـ احلُؿ 

 ًٚ وؾهؾ افَوٚء افذي هق بًّْك افٍهؾ بغ احلؼ وافبٚضؾ، يَٚل: إن ؾالٕ

ٔع حلُٔؿ بغِّ احلُّٜ، يًْل: إٔف فبّغ اإلصٚبٜ ذم افَقل وافًٍؾ، ؾجّ

افتًٚريػ داخِٜ ذم هذا افَقل: ٕن اإلصٚبٜ ذم إمقر إٕام تُقن ظـ ؾٓؿ 

هبٚ، وظِؿ، ومًرؾٜ، وادهٔٛ ظـ ؾٓؿ مْف بّقاضع افهقاب يُقن ذم 

ًٚ ذم ديْف. ًٚ، ظٚماًل بًِّف، ورظ ًٚ، ظٚد ًٚ هلل، ؾَٔٓ اًم، خٚصٔ ِٓ . .مجٔع أمقره: ؾ

ظذ أؿسٚمٓٚ: ٕن إٕبٔٚء واحلُّٜ أظّؿ مـ افْبقة، وافْبقة بًض مًٕٚٔٓٚ وأ

ّقن، وُمقؾََّقن إلصٚبٜ افهقاب ذم  فمؾقفؿ ايمصالة وايمًالم َّٓ دون، ُمٍ ُمسدَّ

 .(2)إؿقال، وإؾًٚل، وآظتَٚدات، وذم مجٔع إمقر

 : مٍردة، ومَروٕٜ بٚفُتٚب.(3)واحلؽؿي دم ىمموب اهلل كقفمون

َؿْقفِمَظِي ـِحْؽَؿِي َوايمْ ـويمْ اْدُع إلِِم ؽَمٌِقِؾ َرزمَِّؽ زمِ ؾٚدٍردة ـَقفف تًٚػ: 

ـَِي َوصَموِديمْ ـايمْ  ًَ ـُ ـَح ًَ ُفؿ زمِويمِذمِل ِهَل َأضْم
ِحْؽَؿَي ـُيمِِت ايمْ . وؿقفف تًٚػ: (4)

ا ىَمثغًِماـَوَنـ ُيْمَت ايمْ  ـ َيَشوءُ نَ   . وؿقفف شبحٕٚف: (5) ِحْؽَؿَي هَمَؼْد ُأوِِتَ طَمغْمً

 ِْف ِحْؽَؿَي َأِن اؾْمؽُ ـَويَمَؼْد َسَمْقـَو يُمْؼََمَن ايم ًِ ََم َيْشُؽُر يمِـَْػ ْر هلل َوَنـ َيْشُؽْر هَمنِكِذ

                                                 
 .31-26 يمؾؿميمػ، صسمعولم (  اكظر: ايممعريػ زمويممػصقؾ دم احلؽؿي دم ايمدفمقة إلم اهلل1)

 .3/61، 1/436، (  اكظر: سمػًغم ايمطػمي2)

 .227ٓزمـ ايمؼقؿ، ص ، وايممػًغم ايمؼقؿ2/478، ٓزمـ ايمؼقؿ، (  اكظر: ندارج ايمًويمؽكم3)

 .125(  ؽمقرة ايمـحؾ، أيي: 4)

 .269يي: (  ؽمقرة ايمٌؼرة، ا5ٔ)
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َوَنـ ىَمَػَر هَمنِنِذ اهلل نَمـِلٌّ مَحِقٌد 

(1). 

ت بام تَدم مـ أؿقال افًِامء ذم تًريػ احلُّٜ  وهذه احلُّٜ ُؾّسِّ

 وهذا افْقع ـثر ذم ـتٚب اهلل تًٚػ.

 .(2)وؿد ذـر بًوٓؿ تسًٜ وظؼيـ ؿقًٓ ذم تًريػ احلُّٜ

وهذه إؿقال ـِٓٚ ؿريٛ بًوٓٚ مـ بًض: ٕن احلُّٜ مهدر مـ ))

ن ذم ؿقل أو ؾًؾ، ؾُؾ مٚ ذـر ؾٓق ٕقع مـ اإلحُٚم، وهق اإلتَٚ

حُّٜ، وـؾ  احلُّٜ افتل هل اجلْس، ؾُتٚب اهلل حُّٜ، وشْٜ ٕبٔف 

ف، ٍَ مٚ ذـر مـ افتٍهٔؾ ؾٓق حُّٜ، وأصؾ احلُّٜ مٚ يّتْع بف مـ افسَّ 

ؾَٔؾ فًِِؿ حُّٜ: ٕٕف يّتْع بف مـ افسٍف، وبف يًِؿ آمتْٚع مـ 

 ((..افسٍف افذي هق ـؾُّ ؾًٍؾ ؿبٔح.
(3). 

وظْد افتٖمؾ وافْير ٕجد أن افتًريػ افنٚمؾ افذي جيّع ويوّؿ 

اإلصوزمي دم إومقال وإهمعول، ))مجٔع هذا إؿقال ذم تًريػ احلُّٜ هق: 

 .((وووع ىمؾ رء دم نقوعفواإلرادات، وآفممؼود، 

، وأهمعويمف أومقال ايمـٌل أمٚ احلُّٜ ادَروٕٜ بٚفُتٚب،ؾٓل افسْٜ مـ:

ـُْفْؿ َيمُْؾق فَمَؾقِْفْؿ شرتف،ـَقفف تًٚػ: وتَريراتف،و ٌْ همِقِفْؿ َرؽُمقًٓ نِّ َرزمِذـَو َوازْمَع

ًَ ايمَعِزيُز ايمـََيوسمَِؽ َوُيَعؾُِّؿُفُؿ ايمْؽِمَوَب َوايمْ  قِفْؿ إِكِذَؽ َأك ؽِقؿُ ـَحـِْحْؽَؿَي َوُيَزىمِّ
(4). 

                                                 
 .12(  ؽمقرة يمؼَمن، أيي: 1)

 .2/320ٕيب ضمقون،  (  اكظر: سمػًغم ايمٌحر اظمحقط2)

 .2/33، (  اكظر: ذح ايمـقوي فمعم نًؾؿ3)

 .129(  ؽمقرة ايمٌؼرة، أيي: 4)
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ـَ وؿقفف:  ًَ اهلل فَمَؾقُْؽْؿ َوَنو َأكَزَل فَمَؾقُْؽْؿ نِّ ايمْؽِمَوِب  َواْذىُمُروْا كِْعَؿ

ٍء فَمؾِقؿٌ ـَوايمْ  ِحْؽَؿِي َيِعظُُؽؿ زمِِف َواسمِذُؼقْا اهلل َوافْمَؾُؿقْا َأنِذ اهلل زمُِؽؾِّ َرْ
(1). 

ِـذ اهلل فَمعَم ايمْ  ؿٚل اهلل  ِفْؿ ـيمََؼْد َن ًِ ـْ َأكُػ ٌَ همِقِفْؿ َرؽُمقًٓ نِّ ُؿمِنـكَِم إِْذ زَمَع

قِفْؿ َوُيَعؾُِّؿُفُؿ ايمْؽِمَوَب َوايمْ  وَمٌُْؾ ِحْؽَؿَي َوإِن ىَموُكقْا ِنـ ـَيمُْؾق فَمَؾقِْفْؿ ََيوسمِِف َوُيَزىمِّ

يمَِػل َوالٍل ُنٌكِمٍ 
(2). 

ـُْفْؿ َيمُْؾق فَمَؾقِْفْؿ ََيوسمِِف : وؿٚل  ًٓ نِّ قِّكَم َرؽُمق ٌَ دِم إُنِّ ُهَق ايمِذِذي زَمَع

قِفْؿ َوُيَعؾُِّؿُفُؿ ايمْؽِمَوَب َوايمْ  ِحْؽَؿَي َوإِن ىَموُكقا ِنـ وَمٌُْؾ يمَِػل َوالٍل ـَوُيَزىمِّ

ُنٌكِمٍ 
 ، وؽر ذفؽ مـ أيٚت.(3)

ل، واإلمٚم وممـ ؾّس احلُّٜ ادَروٕٜ بٚفُتٚب بٚفسْٜ: اإلمٚم افنٚؾً

 .(4)ابـ افَٔؿ، وؽرمهٚ مـ إئّٜ

 

                                                 
 .231(  ؽمقرة ايمٌؼرة، أيي: 1)

 .164فمؿران، أيي: (  ؽمقرة َل 2)

 .2(  ؽمقرة اْلؿعي، أيي: 3)

 .227، ص، وايممػًغم ايمؼقؿ2/478ٓزمـ ايمؼقؿ،  (  اكظر: ندارج ايمًويمؽكم4)
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 المبحث ال:اني: اهمية الحكمة

ؿد بّغ افَرآن افُريؿ ضرق افدظقة إػ اهلل تًٚػ، ويٖيت ذم مَدمٜ  -1

وؿد أمر اهلل تًٚػ ٕبٔف حمّدًا  ،هذه افىرق: احلُّٜ ذم افدظقة إػ اهلل 

  ؾَٚل: زموحلؽؿيبٚفدظقة إػ اهلل تًٚػ ، ِْحْؽَؿِي ـاْدُع إلِِم ؽَمٌِقِؾ َرزمَِّؽ زمِويم

ـَِي َوصَموِديمْ ـَؿْقفِمَظِي ايمْ ـَوايمْ  ًَ ـُ ـَح ًَ ُفؿ زمِويمِذمِل ِهَل َأضْم
(1). 

وجد إٔف ـٚن يالزم احلُّٜ ذم مجٔع  تتّبع شرة افْبل مـ  -2

، ؾٖؿبؾ افْٚس ودخِقا ذم ديـ اهلل أمقره، وخٚصٜ ذم دظقتف إػ اهلل 

ًٚ بٍوؾ اهلل تًٚػ، ثؿ بٍوؾ هذا افْبل احلُٔؿ  افذي مأل اهلل  أؾقاج

رشقل  ّدث أنَّ ؿٚل: ـٚن أبق ذر حُي  ؿِبف بٚإليامن واحلُّٜ، ؾًـ إٔس 

َج ؽمؼػ زمقمل وأكو زمؿؽي، همـزل صمػميؾ هَمػرَج صدري شمؿ هُمرِ ))ؿٚل:  اهلل 

نـ ذهى مممؾٍئ ضمؽؿي وإيَمكًو هملهمرنمف  (2)نمًؾف زمَمء زنزم، شمؿ صموء زمطًً

 .(3)احلديٞ(( .دم صدري، شمؿ أؿمٌؼف، شمؿ أطمذ زمقدي همعرج يب.

ُٝ أن احلُّٜ مـ أظيؿ إمقر إشٚشٜٔ ذم مْٟٓ افدظقة  وهذا ُيثبِ

وهق صٚحٛ افدظقة،  إػ اهلل تًٚػ، حٔٞ امتأل هبٚ صدر رشقل اهلل 

د ؿّٜٔ وأمهٜٔ  ـّ مع اإليامن، وهق ؿؤٜ افدظقة ذم حليٜ واحدة، ـام يٗ

                                                 
 .125(  ؽمقرة ايمـحؾ، أيي: 1)

، واظمعجؿ ايمقؽمقط، 1/460، زمممح صحقح ايمٌخوري إكوء ىمٌغم نًمدير. اكظر: هممح ايمٌوري ( 2)

 ،)ً ًْ  .2/557نودة: )ايمّط

، ، ونًؾؿ3164، ىمموب ايمصالة، زموب ىمقػ همروً ايمصؾقات دم اإلهاء، زمرومؿ (  ايمٌخوري3)

إلم ايمًؿقات وهمرض ايمصؾقات، زمرومؿ  اء زمرؽمقل اهلل وايمؾػظ يمف، ىمموب اإليَمن، زموب اإله

163. 
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 ضسٝ مـ احلُّٜ مـ خالل جمٔئٓٚ حيِّٓٚ جزيؾ وهق روح افَدس، ذم

ذهٛ، وهق أؽذ ادًٚدن، ذم مُٜ ادُرمٜ، وهل افبًَٜ ادبٚرـٜ: فّٔتِئ 

وهق خر اخلِؼ، بًد ؽسِف بامء زمزم وهق  هبٚ صدر حمّد رشقل اهلل 

 أضٓر ادٚء وأؾوِف.

هنٚ تًٚػ أمرهٚ ظئؿ، وصٖ ذم افدظقة إػ اهلل احلؽؿيـؾ هذا يٗـد أن 

ا ىَمثغًِماـَوَنـ ُيْمَت ايمْ ـبر، وؿد ؿٚل تًٚػ:  ِحْؽَؿَي هَمَؼْد ُأوِِتَ طَمغْمً
(1). 

ظذ ضريَف وهديف ذم افدظقة إػ اهلل  ثؿ شٚر أصحٚب رشقل اهلل 

إتنٚرًا ظئاًم، ودخؾ ذم   ظٓدهؿ بٚحلُّٜ، ؾٕٚتؼ اإلشالم ذم

 ّّ ِقا اإلشالم خِؼ ٓ حييص ظددهؿ إٓ اهلل تًٚػ، وجٚء افتٚبًقن، وـ

افسر ظذ هذا افىريؼ ذم افدظقة إػ اهلل بٚحلُّٜ، وهُذا شٚرت 

افَرون افثالثٜ ادٍوِٜ ومـ بًدهؿ مـ أهؾ افًِؿ واإليامن، ؾٖطٓر اهلل 

 وأهِف وأظقإف.اإلشالم وأهِف، وأَذلَّ افؼك 

تَتك ظذ افُالم  احلؽؿيومـ افْٚس مـ ييـ أو يًتَد أن  -3

افِغ، وافرؾؼ، وافًٍق، واحلِؿ.. ؾحسٛ، وهذا َٕص وؿهقر طٚهر 

 ؾ٘ن احلُّٜ ؿد تُقن: احلؽؿي:دٍٓقم 

  بٚشتخدام افرؾؼ وافِغ، واحلِؿ وافًٍق، مع بٔٚن احلؼ ظِاًم وظّاًل

جلّٔع إذـٔٚء مـ افبؼ  سمٌي سمًمخدموهذه اظمرواظتَٚدًا بٕٚدفٜ، 

 افذيـ يَبِقن احلؼ وٓ يًٕٚدون.

                                                 
 .269(  ؽمقرة ايمٌؼرة، أيي: 1)
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  بٚشتخدام ادقظيٜ احلسْٜ ادنتِّٜ ظذ افسؽٔٛ  احلؽؿيوتٚرة تُقن

 وهذه اظمرسمٌي سمًمخدم نع ايمؼوزمؾ يمؾحؼذم احلؼ وافسهٔٛ مـ افبٚضؾ، 

 ادًسف بف، وفُـ ظْده ؽٍِٜ وصٓقات، وأهقاء تهّده ظـ اّتبٚع احلؼ.

  ـِ  احلؽؿيوتٚرة تُقن بٚشتخدام اجلدال بٚفتل هل أحسـ، بُِحس

ٍُِؼ، وُفىٍػ، وفغ ـالم، ودظقة إػ احلؼ، وحتسْٔف بٕٚدفٜ افًَِٜٔ  ُخ

وافَِْٜٔ، ورّد افبٚضؾ بٖؿرب ضريؼ، وإٔسٛ ظبٚرة، وأن ٓ يُقن 

ّٛ افًِّق، بؾ ٓبّد أن  افَهد مـ ذفؽ جمّرد ادجٚدفٜ وادٌٚفبٜ وح

يمؽؾ  وهذه اظمرسمٌي سمًمخدمبٔٚن احلؼ وهدايٜ اخلِؼ،  يُقن افَهد

 جٚحد. نعوكد

  بٚشتخدام افَقة: بٚفُالم افَقي، وبٚفرضب  احلؽؿيوتٚرة تُقن

وافتٖديٛ وإؿٚمٜ احلدود دـ ـٚن فف ؿقة وشِىٜ مؼوظٜ، وبٚجلٓٚد 

ذم شبٔؾ اهلل تًٚػ بٚفسٔػ وافسْٚن حتٝ فقاء ويل أمر ادسِّغ، مع 

وهذه ط وافؼوط افتل دلَّ ظِٔٓٚ افُتٚب وافسْٜ، مراظٚة افوقاب

فُؾ مًٕٚد جٚحد طِؿ وضٌك، ومل يرجع فِحؼ بؾ  اظمرسمٌي سمًمخدم

 .(1)رّده ووؿػ ذم ضريَف

 ومٚ أحسـ مٚ ؿٚفف افنٚظر:

 ولػػػػػد الف منػػػػػف جانػػػػػب  وخطػػػػػاب  
 

 دعا الماطفي دهرا  بمكػة  لػـ ي جػب 
 (ٕ)لػػػف اسػػػمموا واستسػػػمموا وانػػػابوا 

 

 فممػػػا دعػػػا والسػػػيؼ  اػػػمت  ِبكف ػػػفِ  
                                                  

(
1

، 315/ 4، و416/ 3، ، وسمػًغم ازمـ ىمثغم194/ 1ٓزمـ ايمؼقؿ،  ( اكظر: نػموح دار ايمًعودة

 .164/ 19، و45/ 2وهممووى ازمـ سمقؿقي، 

أن هذا  )): 204، و184/ 3، ذىمر ؽمَمضمي ايمشقخ ايمعالني فمٌد ايمعزيز ازمـ زموز دم جمؿقع همموواه ( 2)

= 
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ًٚ فِحؼ ًٚ مىٚبَ : وهلذا ؿٚل (1)وصدق هذا افَٚئؾ ؾَد ؿٚل: ؿقًٓ صٚدؿ

عِر ضمؽؿي)): افْبل  ((إن نـ ايمشِّ
(2). 

ر إمقر ؿدرهٚ، ؾالدمًؾ افداظل إػ اهلل يُ  احلؽؿي -4 د ذم َدِّ  ُيَزهِّ

افدٕٔٚ، وافْٚس بحٚجٜ إػ افْنٚط واجلّد وافًّؾ، وٓ يدظق إػ افتبتؾ 

وإَٓىٚع، وادسِّقن ذم حٚجٜ إػ افدؾٚع ظـ ظَٔدهتؿ وبالدهؿ، وٓ 

يبدأ بتًِٔؿ افْٚس افبٔع وافؼاء، وهؿ ذم مسٔس احلٚجٜ إػ تًِؿ 

 افقضقء وافهالة.

ٖمؾ ويراظل أحقال اددظقيـ دمًؾ افداظٜٔ إػ اهلل يت احلؽؿي -5

وطروؾٓؿ وأخالؿٓؿ وضبٚئًٓؿ، وافقشٚئؾ افتل ُيَٗتقن مـ ؿبِٓٚ، 

وافَدر افذي يبّغ هلؿ ذم ـؾ مرة حتك ٓ يثَؾ ظِٔٓؿ، وٓ ينّؼ 

بٚفتُٚفٔػ ؿبؾ اشتًداد افٍْقس هلٚ، وافىريَٜ افتل خيٚضبٓؿ هبٚ، 

دظق إػ اهلل وافتْقيع وافتنقيؼ ذم هذه افىريَٜ حسٛ مَتؤٚهتٚ، وي

ِِّؿ افًٚمٜ مٚ حيتٚجقٕف  بٚفًِؿ ٓ بٚجلٓؾ، ويبدأ بٚدٓؿ ؾٚفذي ئِف، وُيً

بٖفٍٚظ وظبٚرات ؿريبٜ مـ أؾٓٚمٓؿ ومستقيٚهتؿ، وخيٚضبٓؿ ظذ ؿدر 

دمًؾ افداظٜٔ يْير ببهرة ادٗمـ، ؾرى حٚجٜ افْٚس  هموحلؽؿيظَقهلؿ، 

ؿِقب افْٚس مـ ؾًٔٚجلٓٚ بحسٛ مٚ يَتؤف احلٚل، وبذفؽ يٍْذ إػ 

                                                 

 .((ايمشعر يروى حلًون زمـ شموزمً  =

وفمقن ، 2/33، ، وذح ايمـقوي فمعم صحقح نًؾؿ6/531، 10/540، اكظر: هممح ايمٌوري( 1)

 .13/354، اظمعٌقد ذح ؽمــ أيب داود

صَمِز واحلداِء ونو يؽره نـف، زمرومؿ (  ايمٌخوري2) عر وايمرِذ  .5793، ىمموب إدب، زموب نو َيقز نـ ايمشِّ
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أوشع إبقاب، وتْؼح فف صدورهؿ، ويرون ؾٔف ادَْذ احلريص ظذ 

شًٚدهتؿ ورؾٚهٔتٓؿ وأمْٓؿ واضّئْٚهنؿ، وهذا ـِف مـ افدظقة إػ اهلل 

 بٚحلُّٜ افتل هل افىريؼ افقحٔد فِْجٚح.
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 المبحث ال:الث: انواع الحكمة

 الحكمة نوعاف:
الع ظذ بقاضـ إصٔٚء، وهل آضِّ ، ايمـقع إول: ضمؽؿي فمؾؿقي كظريي

.ًٚ ًٚ وأمرًا، وؿدرًا وذظ  ومًرؾٜ ارتبٚط إشبٚب بّسببٚهتٚ، خَِ

 .(1)وهل وضع افقء ذم مقضًف ايمـقع ايمثوين: ضمؽؿي فمؿؾقي،

ؾٚحلُّٜ افْيريٜ مرجًٓٚ إػ افًِؿ واإلدراك، واحلُّٜ افًِّٜٔ 

ٜ ظـ هذيـ مرجًٓٚ إػ ؾًؾ افًدل وافهقاب، وٓ يُّـ خروج احلُّ

ادًْٔغ: ٕن ـامل اإلٕسٚن ذم أمريـ: أن يًرف احلؼ فذاتف، وأن يًّؾ 

 بف، وهذا هق افًِؿ افْٚؾع وافًّؾ افهٚفح.

إٔبٔٚءه ورشِف ومـ صٚء مـ ظبٚده افهٚحلغ هذيـ  وؿد أظىك اهلل 

، وهق احلُّٜ َربِّ َهْى رِم ضُمْؽًَم  :افْقظغ، ؿٚل تًٚػ ظـ إبراهٔؿ 

ويمِ ـَوَأيمْ افْيريٜ،  ِحكمَ ـِحْؼـِل زمِويمصِذ
 ، وهق احلُّٜ افًِّٜٔ.(2)

ـِل َأَكو اهلل ٓ إيَِمَف إِٓ َأَكو :وؿٚل تًٚػ دقشك  ، وهق احلُّٜ إِكِذ

ٌُْديِن افْيريٜ،  هَموفْم
 ، وهق احلُّٜ افًِّٜٔ.(3)

ٌُْد اهلل َسَمويِنَ ايْمؽَِموَب َوصَمَعَؾـِل َكٌِقًّو :وؿٚل ظـ ظٔسك  ، وهق إيِنِّ فَم

ًُ ضَمقًّواحلُّٜ افْيريٜ،  ىَموِة َنو ُدْن الِة َوايمزِذ َوَأْوَصويِن زمِويمصِذ
،  وهق (4)

                                                 
 .2/478ؿ، ٓزمـ ايمؼق (  اكظر: ندارج ايمًويمؽكم1)

 .83(  ؽمقرة ايمشعراء، أيي: 2)

 .14(  ؽمقرة ؿمف، أيي: 3)

 .31-30(  ؽمقرة نريؿ، أيمون: 4)
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 احلُّٜ افًِّٜٔ.

ُف ٓ إيَِمَف إِٓ اهلل :وؿٚل ذم صٖن حمّد  ، وهق احلُّٜ هَموفْمَؾْؿ َأكِذ

َواؽْمَمْغِػْر يمَِذكٌَِؽ افْيريٜ، 
 ، وهق احلُّٜ افًِّٜٔ.(1)

ُل ايمْ وؿٚل ذم مجٔع إٕبٔٚء:  ـْ َأْنِرِه فَمعَم َنـ َيَشوءُ ـُيـَزِّ  َؿمئَِؽَي زمِويْمُروِح ِن

ُف َٓ إيَِمـَف إِِٓذ َأَكوْ  ٌَوِدِه َأْن َأكِذُروْا َأكِذ ـْ فِم يٜ، ثؿ ؿٚل: وهق احلُّٜ افْير ،ِن

 ُِؼقن هَموسمِذ
 .(3)، وهق احلُّٜ افًِّٜٔ(2)

 
 

                                                 
 .19(  ؽمقرة حمؿد، أيي: 1)

 .2(  ؽمقرة ايمـحؾ، أيي: 2)

 .7/68، (  اكظر: ايممػًغم ايمؽٌغم يمؾػخر ايمرازي3)
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 المبحث الرابع: درجات الحكمة

 مة العممية لها :هث درجات:حكال
يف حّده، وٓ ))  ايمدرصمي إولم: أن تًىل ـؾ رء حَف، وٓ تًدِّ

 .((تًجِف ظـ وؿتف، وٓ تّٗخره ظْف

دٚ ـٕٚٝ إصٔٚء هلٚ مراتٛ وحَقق تَتؤٓٚ، وهلٚ حدود وهنٚيٚت 

تهؾ إفٔٓٚ وٓ تتًّداهٚ، وهلٚ أوؿٚت ٓ تتَّدم ظْٓٚ وٓ تتّٖخر، ـٕٚٝ 

مراظٚة هذه اجلٓٚت افثالث بٖن تًىل ـؾ مرتبٜ حَٓٚ افذي احلُّٜ 

 ًٚ ًٚ خمٚفٍ أحَف اهلل هلٚ بؼظف وؿدره، وٓ تتًّدى هبٚ حّدهٚ ؾتُقن متًدي

فِحُّٜ، وٓ تىِٛ تًجِٔٓٚ ظـ وؿتٓٚ ؾتخٚفػ احلُّٜ، وٓ تٗخرهٚ 

ًٚ وؿدرًا،  ظْف ؾتٍقهتٚ، وهذا حُؿ ظٚم جلّٔع إشبٚب مع مسببٚهتٚ ذظ

ٚ تًىٔؾ فِحُّٜ بّْزفٜ إضٚظٜ افبذر وشَل إرض، وتًّدي ؾ٘ضٚظتٓ

احلؼ ـسَٔٓٚ ؾقق حٚجتٓٚ، بحٔٞ يٌرق افبذر وافزرع ويٍسد، 

وتًجِٔٓٚ ؿبؾ وؿتٓٚ ـحهٚده ؿبؾ إدراـف وـامفف، وهذا يُقن ؾًؾ مٚ 

 .(1)يْبٌل ظذ افقجف إـّؾ ذم افقؿٝ ادْٚشٛ

حسٕٚف ذم وظده، وظدفف ذم مًرؾٜ ظدل اهلل ذم وظٔده، وإ ايمدرصمي ايمثوكقي:

أحُٚمف افؼظٜٔ وافُقٕٜٔ اجلٚريٜ ظذ اخلالئؼ، ؾٕ٘ف ٓ طِؿ ؾٔٓٚ وٓ ؾجقر، 

ـًَي ُيَضوفِمْػَفو َوُيْمِت ِنـ ؿٚل تًٚػ:  ًَ ٍة َوإِن سَمُؽ ضَم إِنِذ اهلل َٓ َيظْؾُِؿ ِنثَْؼوَل َذرِذ

يمِذُدْكُف َأصْمًرا فَمظِقًَم 
ه ذم مًْف، ؾٕ٘ف شبحٕٚف هق اجلقاد رِّ ، وـذفؽ مًرؾٜ بِ (2)

                                                 
 .2/479، يمؽكم(  اكظر: ندارج ايمًو1)

 .2/481، ، واكظر: ندارج ايمًويمؽكم40(  ؽمقرة ايمـًوء، أيي: 2)
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افذي ٓ يَْص خزائْف اإلٍٕٚق، وٓ ئٌض مٚ ذم ئّْف شًٜ ظىٚئف، ؾٓق 

مقضًف ووؿتف بَدر مٚ تَتؤف حُّتف، شبحٕٚف ٓ يوع بره وؾوِف إٓ ذم 

 ؾام أظىك إٓ بحُّتف وٓ مْع إٓ بحُّتف، وٓ أضؾ إٓ بحُّتف.

 .(1)افبهرة، وهل ؿقة اإلدراك وافٍىْٜ واخلزة ايمدرصمي ايمثويمثي:

وافبهرة أظذ درجٚت افًِؿ افتل تُقن ٕسبٜ افًِقم ؾٔٓٚ إػ افَِٛ 

افتل اختّص هبٚ افهحٚبٜ ظـ ـْسبٜ ادرئّل إػ افبك، وهذه اخلهٔهٜ 

، وهل أظذ درجٚت شٚئر إمٜ ثؿ ادخِهغ مـ أتبٚع افْبل 

ـِ ، ؿٚل تًٚػ: (2)افًِامء وُمْؾ َهـِذِه ؽَمٌِققِم َأْدفُمق إلَِم اهلل فَمعَم زَمِصغَمٍة َأَكْو َوَن

ـَ ايمْ  ٌَْحوَن اهلل َوَنو َأَكْو ِن ٌََعـِل َوؽُم ىمكِمَ ـاسمِذ ُؿمْمِ
، ، ؾَد أمر اهلل رشقفف (3)

أن خيز افْٚس أن هذه ضريَتف ومسُِف وشْتف، وهل افدظقة إػ صٓٚدة 

 اهلل وحده ٓ ذيؽ فف، يدظق إػ اهلل ظذ بهرة مـ ذفؽ، أن ٓ إفف إٓ

ويَغ وبرهٚن، وظِؿ، وـؾ مـ اتبًف يدظق إػ مٚ دظٚ إفٔف رشقل اهلل 

(4)، ظذ بهرة ويَغ، وبرهٚن ظَع وذظل. 

 وافبهرة ذم افدظقة إػ اهلل ذم ثالثٜ أمقر:

ٔف بٖن يُقن أن يُقن افداظٜٔ ظذ بهرة ؾٔام يدظق إف إنر إول:

 ًٚ ًٚ بٚحلُؿ افؼظل ؾٔام يدظق إفٔف: ٕٕف ؿد يدظق إػ رء ييْف واجب ظٚد

                                                 
 .1/59، نودة: زمٌم، (  اظمعجؿ ايمقؽمقط1)

 .2/482، (  اكظر: ندارج ايمًويمؽكم2)

 .108أيي:  (  ؽمقرة يقؽمػ،3)

 .4/63، وسمػًغم ايمًعدي، 2/496، (  اكظر: سمػًغم ازمـ ىمثغم4)
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وهق ذم ذع اهلل ؽر واجٛ، ؾِٔزم ظبٚد اهلل بام مل يِزمٓؿ اهلل بف، وؿد 

ًٚ وهق ذم ديـ اهلل ؽر حمرم، ؾٔحرم ظذ  يدظق إػ ترك رء ييْف حمرم

ِّف اهلل هلؿ.  ظبٚد اهلل مٚ أح

أن يُقن ظذ بهرة بحٚل اددظق، ؾالبد مـ مًرؾٜ حـٚل  :إنر ايمثوين

ـــٜ،  ـــٜٔ، وافًِّٔ ـــٜ، وافٍْس ـــٜ، آظتَٚدي ـــٜ، وآجتامظٔ ـــدظق: افدئْ اد

 م فف مٚ يْٚشبف.َدِّ وآؿتهٚديٜ حتك يُ 

، وؿد رشؿ اهلل (1)أن يُقن ظذ بهرة ذم ـٍٜٔٔ افدظقة إنر ايمثويمٌ:

 ْضرق افدظقة ومسٚفُٓٚ ذم آيٚت ـثرة م :ٚٓ وُمْؾ َهـِذِه ؽَمٌِققِم َأْدفُمق

...إلَِم اهلل فَمعَم زَمِصغَمةٍ 
ذم افدظقة إػ اهلل  وموفمدة ومقيي نمقـي، وهذه أيٜ (2) 

  شمؿ سمؽقن هذه ايمؼوفمدة نمػرفمي إلم شمالشمي أزمقاب:تًٚػ، 

افدظقة إػ اهلل: بٚحلُّٜ، وادقظيٜ احلسْٜ، واجلدال بٚفتل هل وهل 

ـَِي ـَؿْقفِمَظِي ايمْ ـِحْؽَؿِي َوايمْ ـاْدُع إلِِم ؽَمٌِقِؾ َرزمَِّؽ زمِويمْ ، ؿٚل تًٚػ: (3)أحسـ ًَ َح

ـُ ـَوصَموِديمْ  ًَ  . (4) ُفؿ زمِويمِذمِل ِهَل َأضْم

ؿِٝ: وافبٚب افرابع: افدظقة إػ اهلل بٚشتخدام افَقة ظْد احلٚجٜ 

ـُ إِٓ  إفٔٓٚ ـام ؿٚل تًٚػ: ًَ وِديُمقا َأْهَؾ ايْمؽَِموِب إِٓ زمِويمِذمِل ِهَل َأضْم َوٓ ُُتَ

                                                 
 .7إلم اهلل يمؾشقخ حمؿد زمـ صويمح ايمعثقؿكم، ص (  اكظر: زاد ايمدافمقي1)

 .108(  ؽمقرة يقؽمػ، أيي: 2)

ؾشقخ فمٌد ايمؼودر ؾمقٌي احلؿد دم حمورضة زمعـقان: (  هذا ايممؼًقؿ اْلقد يمؾؼوفمدة وايمثالشمي أزمقاب، يم3)

 هـ.1408، أيمؼقً زمجونع ايمراصمحل زمويمرزمقة، زمويمريوض، فموم ؿمرق ايمدفمقة إلم اهلل

 .125(  ؽمقرة ايمـحؾ، أيي: 4)
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ـَ ـَمَؾُؿقا ِنـْفُ   .(1)ؿْ ايمِذِذي

وٓصؽ أن أحسـ افىرق ذم دظقة افْٚس ضريَٜ افَرآن، وخمٚضبتف 

 .(2)هلؿ ودظقتف، وجمٚدفتٓؿ

 
 

                                                 
 .46(  ؽمقرة ايمعـؽٌقت، أيي: 1)

 .173-19/158، (  اكظر: هممووى ازمـ سمقؿقي2)
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 المبحث الخامس: طرؽ تحايؿ الحكمة

 تمهيد:
هيبٓٚ دـ ينٚء مـ ظبٚده وأوفٔٚئف،  احلُّٜ هبٜ وؾوؾ مـ اهلل 

واحلُّٜ فٔسٝ ـسبٜٔ حتهؾ بّجرد ـسٛ افًبد دون تًِٔؿ إٕبٔٚء فف 

ضرق حتهِٔٓٚ، ؾٚفًبد ٓ يُقن حُٔاًم إٓ إذا شِؽ ضرق حتهٔؾ 

احلُّٜ، وٓ يُّـ أن حيهؾ ظذ احلُّٜ إٓ إذا ـٕٚٝ ضرؿٓٚ مستَٚة 

َؼ افداظٜٔ ادسِؿ فىرق احلُّٜ ؾال خيرجٓٚ مـ افُتٚب وافس ْٜ، وإذا ُوؾِّ

 ِحْؽَؿَي َنـ َيَشوءُ ـُيمِِت ايمْ ذفؽ ظـ ـقهنٚ هبٜ مـ اهلل تًٚػ، فَقفف تًٚػ: 

ا ىَمثغًِماـَوَنـ ُيْمَت ايمْ  ِحْؽَؿَي هَمَؼْد ُأوِِتَ طَمغْمً
، بؾ اهلل افذي وّؾَف وشّدده، (1)

وأظىٚه خرًا ـثرًا، جِٔاًل ؿدره، ظئاًم ًٍٕف، وهلذا اشتْبط بًض 

ا ىَمثغًِماادحََغ مـ ؿقفف:  أن إيتٚء احلُّٜ خر مـ افدٕٔٚ ومٚ   طَمغْمً

ْكَقو وَمؾِقٌؾ  ؾٔٓٚ ـِٓٚ: ٕن اهلل وصػ افدٕٔٚ ذم ؿقفف: وُمْؾ َنَموُع ايمدِذ
، ؾدّل (2)

ؾذفؽ ظذ أن مٚ يٗتٔف اهلل مـ حُّتف خر مـ افدٕٔٚ ومٚ ظِٔٓٚ: ٕن مـ 

أوتٔٓٚ خرج مـ طِّٜ اجلٓؾ إػ ٕقر اهلدى، ومحؼ إٓحراف ذم إؿقال 

ؾٔٓٚ، وحهقل افسداد وآظتدال، وإؾًٚل إػ إصٚبٜ افهقاب 

وافبهرة ادستْرة، وإتَٚن إمقر وإحُٚمٓٚ، وتْزيِٓٚ مْٚزهلٚ، وهذا 

 .(3)ـِف مـ أؾوؾ افًىٚيٚ وأجّؾ اهلبٚت

                                                 
 .269(  ؽمقرة ايمٌؼرة، أيي: 1)

 .77(  ؽمقرة ايمـًوء، أيي: 2)

 ، وسمقًغم ايمؽريؿ ايمرمحـ، 4/131يمؾعالني فمٌد ايمرمحـ ايمدوهي،  (  اكظر: صػقة أشمور واظمػوهقؿ3)

= 
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واحلُّٜ هلٚ ضرق تُتسٛ هبٚ بتقؾٔؼ اهلل تًٚػ، ومـ أهؿ هذه افىرق 

 افتل إذا شُِٓٚ ادسِؿ صٚر حُٔاًم ب٘ذن اهلل تًٚػ مٚ يٖيت:

فًِؿ افْٚؾع، واحلِؿ، وإٕٚة، وهذه افثالثٜ: هل أرـٚن احلُّـٜ افتـل ا

ـــٚ ـــقم ظِٔٓ ـــقى، وافهـــز (1)تَ ـــغ، واإلخـــالص وافتَ ـــؼ وافِ ، وافرؾ

وادهٚبرة، وافسـِقك احلُـٔؿ، وافًّـؾ بـٚفًِؿ، وآشـتَٚمٜ واخلـزات 

ـٜ، وافًـدل، وافـدظٚء،  ّّ وافتجٚرب، وجٓٚد افٍْس وافنٔىٚن، وظِّق اهل

 وآشتنٚرة، وؾَف وإتَٚن أرـٚن افدظقة إػ اهلل تًٚػ.وآشتخٚرة 

وشٖذـر ذم هذا ادبحٞ بٚفتٍهٔؾ بًض هذه افىرق افتل إذا شُِٓٚ 

م مـ افىرق  -افداظٜٔ ادسِؿ  ـٚن حُٔاًم ذم أؿقافف وأؾًٚفف،  -مع مٚ تَدَّ

ًٚ فِهقاب ذم مجٔع أمقره ب٘ذن اهلل تًٚػ،  وتكؾٚتف، وأؾُٚره، مقاؾَ

 ادىٚفٛ أتٜٔ:وذفؽ ذم 

 المطمب اهوؿ: السموؾ الحكيـ
ًٚ، وشِؽ ادُٚن يسُِف  :ايمًؾقك مهدر شِؽ يَٚل: شِؽ ضريَ

ًٚ وشِقـًٚ ً  ، وشُِف ؽره.(2)شُِ

شرة اإلٕسٚن ومذهبف وادمٚهف، يَٚل: ؾالن حسـ افسِقك  وايمًؾقك:

ّٔئ افسِقك أو ش
(3). 

                                                 

 .30، صؼَمن احلؽقؿ وضمؽؿف، ويم1/312، ، ودم ـمالل ايمؼرَن1/332 =

 .78-43، يمؾؿميمػ، ص(  اكظر: احلؽؿي دم ايمدفمقة إلم اهلل1)

 .10/442(  يمًون ايمعرب ٓزمـ نـظقر، ضمرف ايمؽوف همصؾ ايمًكم، 2)

 .1/445، نودة )ؽمؾؽ(، (  اظمعجؿ ايمقؽمقط3)
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حٚل ذم افٍْس راشخٜ تهدر ظْٓٚ إؾًٚل مـ خر  :ؼ همفقأنو اخُلؾ

ٜ، ومجًف: أخالق.  أو ذ مـ ؽر حٚجٜ إػ ؾُر ورِويَّ

ّٜ تتًِؼ بٕٚظامل افتل تقصػ ِّٔ مقضقظف أحُٚم ؿَ  ؿٌ ِْ وإخالق ظِ 

 ، وهذه احلٚل تَْسؿ إػ ؿسّغ:(1)بٚحلسـ أو افَبح

ًٚ مـ أصؾ ادزاج، ـٚإلٕس ايمؼًؿ إول: ٚن افذي حيرـف مٚ يُقن ضبًٔٔ

أدٕك رء ٕحق افٌوٛ، وهئٟ ٕدٕك شبٛ، وـٚفذي جيبـ مـ أيّس 

 رء، ـّـ يٍزع مـ أدٕك صقت يىرق شًّف.

مٚ يُقن مستٍٚدًا بٚفًٚدة وافتدريٛ، وربام ـٚن مبدؤه  ايمؼًؿ ايمثوين:

ٜ وُخًَِٚ  َُ َِ  .(2)بٚفروّيٜ وافٍُر، ثؿ يستّر ظِٔف حتك يهر َم

: افهدق، وافُذب، وافبخؾ، وافُرم، وافسِقك ظّؾ إرادي، ـَقل

 وٕحق ذفؽ.

 ،ًٚ ًٚ ميٓرّي ًٚ خٚرج ؾٚتوح أن اخلِؼ حٚفٜ راشخٜ ذم افٍْس وفٔس صٔئ

ؾٕٚخالق رء يتهؾ ببٚضـ اإلٕسٚن، وٓبد فْٚ مـ ميٓر يدّفْٚ ظذ 

هذه افهٍٜ افٍْسٜٔ، وهذا اديٓر هق افسِقك، ؾٚفسِقك هق اديٓر 

افسِقك ادستّر فنخص مٚ ظذ  اخلٚرجل فِخِؼ، ؾْحـ ٕستدل مـ

 ًٚ خَِف، ؾٚفسِقك دفٔؾ اخلِؼ، ورمز فف، وظْقإف، ؾ٘ذا ـٚن افسِقك حسْ

ًٚ دل ظذ خِؼ ؿبٔح، ـام أن افنجرة  دل ظذ خِؼ حسـ، وإن ـٚن شٔئ

                                                 
 .1/252، نودة )طمؾؼ(، (  اظمعجؿ ايمقؽمقط1)

 .39، د/حمؿقد محدي زومزوق، ص(  اكظر: نؼدني دم فمؾؿ إطمالق2)
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ّٔٛ يًرف بٕٚظامل افىٔبٜ تًرف بٚفثّر، ؾُذفؽ اخلُِؼ افى

(1). 

افسِقك احلُٔؿ،  واحلُّٜ تتٍّرع إػ ؾروع، وأحد هذه افٍروع هق

ًٚ هق افسِقك  وافتزام ؾوٚئؾ إخالق، واجتْٚب رذائِٓٚ طٚهرًا وبٚضْ

 .(2)إخالؿل احلُٔؿ

وافداظٜٔ إذا افتزم افسِقك إخالؿل احلُٔؿ ـٚن ذفؽ مـ أظيؿ 

ضرق اـتسٚب احلُّٜ، ومـ أشبٚب تقؾٔؼ اهلل فف ذم دظقتف، وذم أمقره 

فَبقل دظقتف، وإصالح ـِٓٚ، واشتَٚمتف، وحسـ شرتف، وأدظك 

إخالق، وحمٚربٜ ادُْرات، إذ ٓ جيد ذم افْٚس مـ يٌّزه ذم شِقـف 

افنخيص، شقاء ـٚن ذفؽ مـ ؿبؾ ؿٔٚمف بٚفدظقة أو بًده، وـثرًا مٚ 

ًٚ ؿٚمقا بدظقة اإلصالح، وخٚصٜ إصالح إخالق،  شًّْٚ أن إٔٚش

مٚ  وـٚن مـ أـز افًقامؾ ذم إظراض افْٚس ظْٓؿ، وظـ دظقهتؿ

يذـروٕف هلؿ مـ مٍٚض مِّقث، وخِؼ ؽر مستَٔؿ، بؾ إن هذا ادٚيض 

افسٔئ مدظٚة فِنؽ ذم صدق مثؾ هٗٓء افدظٚة، بحٔٞ ُيتَّّٓقن 

بٚفتسس وراء دظقة اإلصالح: ٕؽراض خٚصٜ، أو يتّٓقن بٖهنؿ مٚ 

بدءوا بٚفدظقة إػ اإلصالح إٓ بًد أن ؿوقا بًض أوؿٚت أو مراحؾ 

ا ٕهٔبٓؿ مـ مِّذات احلٔٚة وصٓقاهتٚ، وأصبحقا ذم أظامرهؿ، وأخذو

وضع أو ظّر ٓ أمؾ هلؿ ؾٔف بٚٓشتّرار ؾٔام ـٕٚقا يبٌِقن ؾٔف مـ َظَرٍض 

 أو مٍٚل، أو صٓرة، أو جٍٚه.

                                                 
 .43، ص(  اكظر: نؼدني دم فمؾؿ إطمالق1)

 .1/13يمؾؿقداين،  أؽمًفو(  اكظر: إطمالق اإلؽمالنقي و2)
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أمٚ افداظٜٔ ادستَٔؿ ذم صبٚبف وحٔٚتف ـِٓٚ، ؾٕ٘ف ييؾ أبدًا بٍوؾ اهلل 

شبٔاًل إػ ؽّزه بامٍض  راؾع افرأس، ٕٚصع اجلبغ، وٓ جيد أظداء افدظقة

ؿريٛ أو بًٔد، وٓ يتخذون مـ ادٚيض ادْحرف وشِٜٔ إػ افتنٓر بف، 

 أو دظقة افْٚس إػ آشتخٍٚف بف وبنٖٕف.

يَبؾ تقبٜ افتٚئٛ ادَبؾ ظِٔف بهدق وإخالص،  وٓصؽ أن اهلل 

ويّحق بحسْٚتف احلٚرضة شٔئٚتف ادْكمٜ. وافداظٜٔ إذا اشتَٚمٝ 

ٕجح ذم  (1)ٝ شًّتف افىٔبٜ احلّٔدة، وشِقـف احلُٔؿشرتف، وحسْ

 دظقتف ب٘ذن اهلل تًٚػ.

وإذا شِؽ افداظٜٔ ادسٚفؽ احلُّٜٔ ذم شِقـف ؾَد شِؽ أظيؿ 

 افىرق ذم اـتسٚب احلُّٜ، ومـ هذه ادسٚفؽ ظذ شبٔؾ ادثٚل مٚ يٖيت:

 المسمؾ اهوؿ: لدوة الداعية في سموكف
ًٚ يْبٌل فِداظٜٔ أن يتخذ ذم شِقـ ف وأظامفف ـِٓٚ ؿدوة حُٔاًم، وإمٚم

ؾَد ـٚن حسـ افسرة وافسِقك، بؾ ـٚن  ٕبٔاًل، وهق حمّد بـ ظبد اهلل 

أظيؿ خِؼ اهلل ذم حسـ ُخَِف افذي دّل ظِٔف شِقـف احلُٔؿ، وٓ ؽرابٜ 

، وظرف (2) َوإِكِذَؽ يَمَععم طُمُؾٍؼ فَمظِقؿٍ ؾَد مدحف ربف وأثْك ظِٔف بَقفف: 

ُْؿ ؿقمف ذفؽ مْف، وفُـ صّد بًوٓؿ ظـ تهديَف افُز واجلحقد  هَمنَِّنِذ

ِـذ ايمظِذويمِ 
زُمقَكَؽ َويَمؽِ ، وهلذا ظْدمٚ ؿٚل (3) ِؿكَم زمِآَيوِت اهلل ََيَْحُدونَ ـَٓ ُيَؽذِّ

                                                 
 .39، يمؾدىممقر نصطػك ايمًٌوفمل، ص(  اكظر: ايمًغمة ايمـٌقيي دروس وفمػم1)

 .4(  ؽمقرة ايمؼؾؿ، أيي: 2)

 .33(  ؽمقرة إكعوم، أيي: 3)
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  :أىمـمؿ زمًػح هذا اْلٌؾ خترج أرأيمؽؿ يمق أطمػمسمؽؿ أن طمقاًل ))فَقمف

؟ ًٚ ، ؿٚفقا: مٚ جرّ ((ُنصدوملِذ همنين كذير يمؽؿ زمكم يدي ))ؿٚل: . بْٚ ظِٔؽ ـذب

((فمذاب ؾمديد
(1). 

 وذم حديٞ أيب شٍٔٚن مع هرؿؾ حْٔام شٖفف ظـ أحقال افْبل 

وشِقـف، ؿٚل هرؿؾ: ؾٓؾ ـْتؿ تتّٓقٕف بٚفُذب ؿبؾ أن يَقل مٚ ؿٚل؟ ؿٚل 

أبق شٍٔٚن: ؿِٝ: ٓ... ثؿ ؿٚل: مٚذا يٖمرـؿ بف؟ ؿٚل أبق شٍٔٚن: ؿِٝ: 

وضمده، وٓ سمممىمقا زمف ؾمقئوً، واسمرىمقا نو يؼقل َزموؤىمؿ، افمٌدوا اهلل ))يَقل:

ثؿ ؿٚل هرؿؾ ٕيب  ((،...ويلنركو زمويمصالة، وايمصدق، وايمعػوف، وايمصؾي

ًٚ، ؾسِّٔؽ مقضع ؿدمّل ))ن ذم هنٚيٜ احلديٞ: شٍٔٚ ؾ٘ن ـٚن مٚ تَقل حَ

هٚتغ، وؿد ـْٝ أظِؿ إٔف خٚرج، مل أــ أطـ إٔف مُْؿ، ؾِق أين أظِؿ أين 

((ويمق ىمـً فمـده يمغًؾً فمـ ومدنفأخِص إفٔف فتجنّٝ فَٚءه، 
(2). 

ًٚ أهؾ  وذم حديٞ جًٍر بـ أيب ضٚفٛ فِْجٚر: أهيٚ ادِؽ ـْٚ ؿقم

د إصْٚم، وٕٖـؾ ادٔتٜ، وٕٖيت افٍقاحش، وَٕىع إرحٚم، جٚهِٜٔ ًٕب

وٕزء اجلقار، ويٖـؾ افَقي مْٚ افؤًػ، حتك بًٞ اهلل إفْٔٚ رشقًٓ 

ده  مْٚ ًٕرف ٕسبف، وصدؿف، وأمٕٚتف، وظٍٚؾف، ؾدظٕٚٚ إػ اهلل فْقحِّ

وًٕبده، وٕخِع مٚ ـْٚ ًٕبد ٕحـ وآبٚؤٕٚ مـ دوٕف: مـ احلجٚرة 

ٚ بهدق احلديٞ وأداء إمٕٜٚ، وحسـ اجلقار، وافُّػ وإوثٚن، وأمرٕ

                                                 
، ىمموب ، ونًؾؿ4687ايممػًغم، ؽمقرة سمًٌ، زموب ضمدشمـو يقؽمػ، زمرومؿ، ىمموب (  ايمٌخوري1)

 . 529، زمرومؿ  َوَأكِذْر فَمِشغَمسَمَؽ إوَْمَرزمكِمَ اإليَمن، زموب ومقيمف سمعولم: 

 .7، ىمموب زمدء ايمقضمل، زموب ضمدشمـو أزمق ايمقَمن، زمرومؿ (  ايمٌخوري2)
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ظـ ادحٚرم وؿذف ادحهْٚت، وأمرٕٚ أن ًٕبد اهلل وحده وٓ ٕؼك بف 

ًٚ، وأمرٕٚ: بٚفهالة، وافزـٚة، وافهٔٚم... وظدد ظِٔف أمقر اإلشالم،  صٔئ

ًٚ بُؿ وبّـ جئتؿ مـ  ؾهّدؿْٚه، ثؿ ؿٚل افْجٚر جلًٍر ووؾده: مرحب

د إٔف رشقل اهلل، وإٔف افذي بؼ بف ظٔسك وفقٓ مٚ إٔٚ ؾٔف ظْده، ؾٖٕٚ أصٓ

ٌّؾ كعؾفمـ ادِؽ ٕتٔتف   .(1)ضممك ُأوم

ؾٓذا افرشقل افُريؿ هق ؿدوة افداظٜٔ، وإمٚمف افذي يسر ظذ هديف، 

حسـ افسرة وافسِقك احلُٔؿ  ويِتزم أخالؿف، وشِقـف، ؾَد ـٚن 

ذم جمتّع  ِف ؿقمف، ؾَد ٕنٖ ذم حٔٚتف ـِٓٚ، ومل ُيّتٓؿ بقء ممٚ ـٚن يًّ

ٝ ؾٔف افرذائؾ: ؾٚفبٌٚء، وآشتبوٚع، وافزٕك  ّّ ـثرت ؾٔف ادٍٚشد، وظ

اجلامظل، واإلؾرادي، وُٕٚح أشبؼ افرجٚل ممـ مٚت زوجٓٚ، وآظتداء 

ًٚ ذم ؿقمف ؿبؾ  ظذ إظراض وإمقال وافدمٚء، ـؾ ذفؽ ـٚن صٚئً

هذا بٚإلضٚؾٜ إػ َوْأِد  اإلشالم، ٓ يُْره أحد، وٓ حتٚربف مجٚظٜ،

افبْٚت، وؿتؾ إوٓد خنٜٔ افٍَر أو افًٚر، وفًٛ ادّٔس، وذب 

اخلّر، أمقر ُتًدُّ ذم اجلٚهِٜٔ مـ ادٍٚخر وافتبٚهل، وفٔس مـ ذط أن 

يُقن ادجتّع ـِف يرتُٛ هذه اجلرائؿ، وإٕام ظدم إُٕٚرهٚ هق دفٔؾ ظذ 

 ػ جٕٚٛ إؾُٚر إخرى.افرىض هبٚ، وهذا مٚ يدظق إػ إتنٚرهٚ إ

مل يًّؾ أي ظّؾ أو يبٚذ أي ُخِؼ مـ هذه إخالق  وافْبل 

 ًٚ افرذيِٜ، بؾ ؿد اتهػ بجّٔع مُٚرم إخالق بغ ؿقمف، ؾُٚن صٚدؿ

ًّٔٚ ٓ يًرف افٌدر، حتك ـٚن  ًٚ ٓ يًرف اخلٕٜٔٚ، وؾ ٓ يًرف افُذب، أمْٔ

                                                 
 .92، ص، وايمرضمقؼ اظمخمقم605-1/505، م ايمـٌالء(  اكظر: ؽمغم أفمال1)
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ًا هبٚ  ًٚ ذم جمتًّف هبذه افهٍٚت، مُمٔزَّ ظـ ؽره، وٓ جيٓؾ ذفؽ أحد مًروؾ

ممـ ظرؾف، وٓ يسٚويف ذم ذفؽ أحد مـ خِؼ اهلل، وٓ يُْر ذفؽ أحد، 

 َٞ ًِ ا أو ؽره، وٓ يُّـ أن يتّٓف خهؿ، ؾَد ُب  شقاء ـٚن ظدوًّ

وَٕٚصَبُف ؿقمف افًداء، وفُـ مل يستىع واحد مْٓؿ أن يتّٓف بهٍٜ ؽر 

 ًٚ وؿد ظٚش بْٔٓؿ  -مـ ذفؽ ٓئَٜ، أو ُخِؼ ئًبف بف، وفق ظرؾقا صٔئ

 ًٚ ٕراحٓؿ مـ افتَْٔٛ ظـ خهِٜ ؽر محٔدة يتّٓقٕف هبٚ  -أربًغ ظٚم

ظْدمٚ حيؾ ادقشؿ، ويِتَل بٚفْٚس ذم احلٟ حتك يبًدوه ظْٓؿ ؾًجزوا 

هل إٔسٛ افهٍٚت افتل  ((شٚحر))ظـ ذفؽ، ووجدوا أن ـِّٜ 

وإخ وأخٔف،  يىَِقهنٚ ظِٔف حٔٞ يٍرق بدظقتف إػ اهلل بغ إب وابْف،

وافرجؾ وزوجتف، واهتّقه بٚجلْقن: ٕٕف خٚفػ ذـٓؿ ودظٚ إػ ظبٚدة 

، اهلل وحده، ومل يستىًٔقا أن يٖتقا بٖي خِؼ رذيؾ ؾْٔسبقه إفٔف 

((نو صمّرزمـو فمؾقؽ ىمذزموً ))ظـ صدؿف ؿٚفقا:  وظْدمٚ شٖهلؿ 
، وهلذا (1)

َٛ بغ ؿقمف بـ َِّ ((حمؿد إنكم))ُف
(2). 

ؾٚفهدق وإمٕٜٚ مـ أوػ إخالق وأحُؿ افسِقك افتل جيٛ ظذ 

ِّؼ هبٚ، وافهدق يُقن ذم: افَقل، وافْٜٔ،  افدظٚة إػ اهلل آّتهٚف وافتخ

 وافًزم، وافًّؾ.

                                                 
َوَأكِذْر ، ىمموب إيَمن، زموب: ، ونًؾؿ33، ىمموب ايممػًغم، زموب ضمدشمـو يقؽمػ، زمرومؿ (  ايمٌخوري1)

 ،وسمؼدم خترَيف.220، زمرومؿ    فَمِشغَمسَمَؽ إوَْمَرزمكِمَ 

، ومول إيمٌوين دم 3/425، زمنؽمـود ضمًـ، نـ ضمديٌ ايمًوئى زمـ فمٌد اهلل  (  أمحد دم اظمًـد2)

، رواه ايمطقويمز زمؼمسمقى ايمشقخ نـ ضمديٌ فمقم  ، ويمف ؾموهدختريٍ همؼف ايمًغمة يمؾغزارم

 .2/86، فمٌدايمرمحـ ايمٌـو
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هق أصٓر إٔقاع افهدق، ويُقن بٚإلخبٚر، ؾ٘ن  همويمصدق دم ايمؼقل

ؽره مـ ادسِّغ خالف افقاؿع ومٚ هق ظِٔف ؾٓق ـٚذب َٕؾ افداظٜٔ أو 

ـَ َٓ ُيْمِنـُقَن زمِآَيوِت اهلل َوُأْويمـئَِؽ ُهُؿ ومٍس،  ي ايْمَؽِذَب ايمِذِذي ََم َيْػؼَمِ إِكِذ

ايْمَؽوِذزُمقنَ 
(1). 

ث ىمذب، وإذا وفمد )):  افْبل وؿٚل َيي اظمـوهمؼ شمالث: إذا ضمدِذ

 .(2) أطمؾػ، وإذا اؤُمـ طمون

 اإلخالص ذم افًّؾ فقجف اهلل تًٚػ. وايمصدق دم ايمـقي:

ـٖن يَقل ادسِؿ: فئـ ظٚؾٚين اهلل  فمعم ايمعؿؾ: وايمصدق دم ايمعزم

 ٕتهّدق ذم شبِٔف بُذا، ؾ٘ذا ظقذم دخؾ افهدق بٚفقؾٚء ؾٔام ٕذر بف.

ـْ فَموَهَد اهلل ظدم افهدق بٚفقؾٚء بٚفًٓد:  وؿد ذّم اهلل  َوِنـُْفؿ نِذ

ويمِ  ـَ ايمصِذ ِـذ ِن ِـذ َويَمـَُؽقَك وَم دِذ ـْ َسَموَكو ِنـ هَمْضؾِِف يَمـَصِذ
ـ  * ِحكمـيَمئِ هَمَؾَمِذ َسَموُهؿ نِّ

ُهؿ ُنْعِرُوقنَ  ٌَُفْؿ كَِػووًمو دِم وُمُؾقهِبِْؿ إلَِم َيْقِم  * هَمْضؾِِف زَمِخُؾقْا زمِِف َوسَمَقيمِذقْا وِذ هَمَلفْمَؼ

َيْؾَؼْقَكُف زمََِم َأطْمَؾُػقْا اهلل َنو َوفَمُدوُه َوزمََِم ىَموُكقْا َيْؽِذزُمقنَ 
(3). 

وافهدق ذم افًّؾ: يُقن بٖن ٓ خيتِػ طٚهر افداظٜٔ ادسِؿ ظـ 

، ؾام أمجؾ ومٚ أحسـ، ومٚ أحُؿ، ومٚ أـرم مـ شٚر ظذ هديف (4)بٚضْف

                                                 
 .105(  ؽمقرة ايمـحؾ، أيي: 1)

وب اإليَمن، زموب زمقون ، دم ىمم، ونًؾؿ33، ىمموب اإليَمن، زموب فمالنوت اظمـوهمؼ، زمرومؿ (  ايمٌخوري2)

 .746طمصول اظمـوهمؼ، زمرومؿ 

 .77-75(  ؽمقرة ايممقزمي، أيوت: 3)

 .1/33، (  اكظر: ايمموريخ اإلؽمالنل، ظمحؿقد ؾموىمر4)
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  واتبع شِقـف احلُٔؿ، وـؾ شِقـف حُٔؿ  ٓ يُقن ـذفؽ وـٔػ

اًم دُٚرم إخالق، ؿٚل  ّّ إكَم )): وهق افذي بًثف اهلل رمحٜ فًِٚدغ، مت

((القؿ نؽورم إطمعثً ُٕمِّ زمُ 
(1). 

ِف، ؾَٚفٝ:  رضي اهلل عنهاوُشئِٝ ظٚئنٜ  َِ ُِ ُِ ))ظـ ُخ ـٚن  َؼ ٕبل اهلل ؾ٘ن ُخ

((افَرآن
(2). 

ــَيٌ وفْٚ ؾٔف خر أشـقة،  ًَ يَمَؼـْد ىَمـوَن يَمُؽـْؿ دِم َرؽُمـقِل اهلل ُأؽْمـَقٌة ضَم
(3) ،

 ًٚ ؾحريٌّ بٚفداظٜٔ أن يِتزم شِقـف، وبذفؽ يُقن حُٔاًم ذم دظقتف، مقاؾَ

 ن اهلل تًٚػ.فِهقاب ب٘ذ

 المسمؾ ال:اني: ااوؿ السموؾ الحكيـ:
فِسِقك احلُٔؿ ؿقاظد ظئّٜ، إذا افتزمٓٚ افداظٜٔ إػ  فَد جًؾ اهلل 

ـٚن ذفؽ مـ أشبٚب تقؾٔؼ اهلل فـف، واـتسٚبف احلُّٜ، ومـ أمجع  اهلل 

ًَ أيٚت ذم هذا افنٖن، ؿقفف تًٚػ:  ذِي  وِن َوإِيمَوءِ إِنِذ اهلل َيلُْنُر زمِويمَْعْدِل َواإِلضْم

ـِ ايمَْػْحَشوءِ  ُرونَ ـَوايمْ  ايمُْؼْرزَمك َوَيـَْفك فَم ُؿـَؽِر َوايمٌَْْغِل َيِعظُُؽْؿ يمََعؾِذُؽْؿ سَمَذىمِذ
(4). 

وهذه أيٜ مـ أظيؿ ؿقاظد افسِقك احلُٔؿ وأصقفف افًئّٜ، ؾٓل 

جٚمًٜ جلّٔع ادٖمقرات وادْٓٔٚت، مل يبؼ رء إٓ دخؾ ؾٔٓٚ، وهذه 
                                                 

وصححف  وىمؿ، واحل2/381، وأمحد، 10/192زمؾػظف،  (  أطمرصمف ايمٌقفؼل دم ايمًــ ايمؽػمى1)

، وإضموديٌ 2830، زمرومؿ 3/8، ، واكظر: صحقح اْلونع ايمصغغم2/613وواهمؼف ايمذهٌل، 

 .45، زمرومؿ 1/75، ايمصحقحي

 .776ف أو نرض، زمرومؿ (  نًؾؿ، دم صالة اظمًوهمريـ، زموب صمونع صالة ايمؾقؾ ونـ كوم فمـ2)

 .21(  ؽمقرة إضمزاب، أيي: 3)

 .90(  ؽمقرة ايمـحؾ، أيي: 4)
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ؿٚظدة ترجع إفٔٓٚ شٚئر اجلزئٔٚت، ؾُؾ مسٖفٜ منتِّٜ ظذ ظدل، أو 

 ؿربك، ؾٓل ممٚ أمر اهلل بف. إحسٚن، أو إيتٚء ذي 

 أو بٌل،ؾٓل ممٚ هنك اهلل ظْف.،وـؾ مسٖفٜ منتِّٜ ظذ ؾحنٚء،أو مُْر

َِؿ حسـ مٚ أمر اهلل بف، وؿبح مٚ هنك ظْف، وهبٚ يًتز مٚ ظْد  ًْ وهبذا ُي

 .(1)افْٚس مـ إؿقال، وُترّد إفٔٓٚ شٚئر إحقال

ب، وإٔقاع ؾٓذه إوامر وافْقاهل مجًٝ ؾوٚئؾ إخالق وأدا

افتُٚفٔػ افتل رشّٓٚ اهلل وحٞ ظِٔٓٚ: دٚ ؾٔٓٚ مـ إصالح افٍْقس، 

: : وهلذا ؿٚل ظبد اهلل بـ مسًقد (2)وصالح حٚل إمؿ وافنًقب

إِنِذ : ((افْحؾ شقرة أمجع آيٜ ذم ـتٚب اهلل فِخر وافؼ أيٜ افتل ذم))

ونِ  ًَ  .(3)أيٜ...اهلل َيْلُنُر زمِويْمَعْدِل َواإِلضْم

افداظٜٔ ادسِؿ مـ أوػ افْٚس بتىبٔؼ هذا افسِقك احلُٔؿ، ؾُٔقن و

ًٚ واصاًل ٕؿربٚئف، مبتًدًا ظـ افٍحنٚء وادُْر، وافبٌل.  ظدًٓ حمسْ

، (5)، وهق إظىٚء ادرء مٚ فـف وأخذ مٚ ظِٔف(4)ضد اجلقر وايمعدل:

 وإٔقاظف ثالثٜ:

                                                 
، وسمػًغم 2191-4/2189، ودم ـمالل ايمؼرَن يمًقد ومطى، 4/233(  اكظر: سمػًغم ايمًعدي، 1)

 .14/130اظمرانمل، 

 .14/130، (  اكظر: سمػًغم اظمرانمل2)

 .4/109زمًـده دم سمػًغمه، (  أطمرصمف اإلنوم ايمطػمي 3)

 .1331، (  اكظر: ايمؼونقس اظمحقط4)

 .2/588، (  اكظر: اظمعجؿ ايمقؽمقط5)
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ق: إيثٚر حؼ اهلل ظذ حّظ ٍٕسف، افًدل بغ افًبد وربف، وه ايمـقع إول:

 وتَديؿ رضٚه ظذ هقاه، وآمتثٚل فألوامر، وآجتْٚب فِزواجر.

افًدل بغ افًبد وبغ ٍٕسف: مًْٓٚ ظام ؾٔف مـ هالـٓٚ  ايمـقع ايمثوين:

 ودمٚرهٚ، وإفزامٓٚ بتَقى اهلل ذم افّس وافًِـ.

وترك  افًدل بغ افًبد وبغ اخلِؼ: ببذل افْهٔحٜ، ايمـقع ايمثويمٌ:

اخلٕٜٔٚ ؾٔام ؿّؾ وـثر، واإلٕهٚف مـ افٍْس بُؾ وجف، وٓ يُقن مـ 

افداظٜٔ إػ أحد مسٚءة بَقل أو ؾًؾ، وافهز ظذ مٚ حيهؾ مْٓؿ مـ 

 .(1)افبِقى، ويًٚمؾ اخلِؼ بٚفًدل افتٚم، ؾٔٗدي ـؾ مٚ ظِٔف

ًٚ، وهق ظذ مًْٔغ واإلضمًون:  :(2)مهدر أحسـ حيسـ إحسٕٚ

ِتف،  متًد   اظمعـك إول: َّّ ْتف وـ بٍْسف، ـَقفؽ: أحسْٝ ـذا، أي: حسَّ

وهق مَْقل بٚهلّزة، مـ: حسـ افقء، وهذا ادًْك يدّل ظِٔف حديٞ 

((اإلضمًون أن سمعٌد اهلل ىملكؽ سمراه، همنن مل سمؽـ سمراه همنكف يراك))جزيؾ: 
(3). 

وهذا ادًْك راجع إػ إحسٚن افًبٚدة وتُِّٔٓٚ وحتسْٔٓٚ، وافَٔٚم هبٚ 

ّٛ اهلل  ظذ افقجف إـّؾ، ومراؿبٜ اهلل ؾٔٓٚ واشتحوٚر  -تًٚػ  -ـام حي

 ظيّتف وجالفف: حٚفٜ افؼوع ؾٔٓٚ، وحٚفٜ آشتّرار.

: متًد  بحرف جر، ـَقفؽ: أحسْٝ إػ ؾالن، أي اظمعـك ايمثوين:و

                                                 
ل ، ودم ـمال10/166، وأضمؽوم ايمؼرَن يمؾؼرؿمٌل، 3/1172، (  اكظر: أضمؽوم ايمؼرَن ٓزمـ ايمعريب1)

 .4/2190ايمؼرَن، 

 .4/232، وسمػًغم ايمًعدي، 10/167يمؾؼرؿمٌل،  (  اكظر: اْلونع ٕضمؽوم ايمؼرَن2)

 .9(  نًؾؿ، دم ىمموب اإليَمن، زموب زمقون اإليَمن واإلؽمالم واإلضمًون، زمرومؿ 3)
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أوصِٝ إفٔف مٚ يْتٍع بف، وهذا إيهٚل ادْٚؾع بٖٕقاظٓٚ إػ اخلِؼ، 

 .(1)ويدخؾ ذم ذفؽ حتك اإلحسٚن إػ احلٔقإٚت

ومـ ؿقاظد افسِقك احلُٔؿ افتل تنتّؾ ظذ ظدة مـ أّمٓٚت احلُؿ 

ْ ؿقفف تًٚػ:  (2)افًٚفٜٔ َعؾ َنَع اهلل إيَِمـًفو َطَمَر هَمَمْؼُعَد َنْذُنقًنو خمِذ  * ُذوًٓ ِٓذ َُتْ

وًكو ًَ ـِ إضِْم وُه َوزمِويْمَقايمَِدْي ٌُُدوْا إِِٓذ إِيِذ ... أيٚت، إػ ؿقفف  َووَمَه َرزُمَؽ َأِٓذ سَمْع

ـَ ايمْ تًٚػ:  ِذو َأْوضَمك إيَِمْقَؽ َرزُمَؽ ِن ِحْؽَؿيِ ـَذيمَِؽ مِم
(3). 

ذم هذه افقصٚيٚ احلُّٜٔ ؿقاظد افسِقك احلُٔؿ، وبدأه  ؾبّغ اهلل 

ل ـِف، وآداب بَٚظدة افتقحٔد: فَٔٔؿ ظذ هذه افَٚظدة افبْٚء آجتامظ

افًّؾ وافسِقك ؾٔف، ـام تربط هبذه افًروة افقثَك مجٔع افروابط: ؾ٘ن 

مجٔع مٚ ذم احلٔٚة ٓ يَقم بْٚؤه إٓ بٚفتقحٔد، وـؾ شِقك ٓ يَقم وٓ 

ًٚ حُٔاًم، بؾ  يستْد إػ تقحٔد اهلل ٓ تَقم فـف ؿٚئّٜ، وٓ يىِؼ ظِٔف شِقـ

ًّٚٔ ًٚ جٚهِ شِقـ
(4). 

ة اإلرساء مـ أظيؿ مٚ تُتسٛ بف احلُّٜ، ؿٚل وهذه افقصٚيٚ ذم شقر

ًٚ ))اإلمٚم افنقـٚين:  ((وترتَل إػ مخسٜ وظؼيـ تٍُِٔ
(5). 

ؾٚصتِّٝ هذه افقصٚيٚ ظذ مخس وظؼيـ حُّٜ، إخذ هبٚ خر 

                                                 
 .10/167ؾؼرؿمٌل، يم (  اكظر: اْلونع ٕضمؽوم ايمؼرَن1)

 .87، ص،وايمريوض ايمـورضة يمؾًعدي4/130،،وسمػًغم ايمـًػل4/279(  اكظر:سمػًغم ايمًعدي،2)

 .39-22(  ؽمقرة اإلهاء، أيوت: 3)

 .2220، 4/2209(  اكظر: دم ـمالل ايمؼرَن، 4)

 .3/229يمؾشقىموين،  (  اكظر: هممح ايمؼدير5)
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 .(1)مـ افدٕٔٚ ومٚ ؾٔٓٚ، وافتٍريط هبٚ هق شبٛ خّسان افدٕٔٚ وأخرة

يٚ ـام بدأهٚ بربىٓٚ بٚهلل إوامر وافْقاهل ذم افقصٚ وخيتؿ اهلل 

وظَٔدة افتقحٔد وافتحذير مـ افؼك، وبٔٚن أن هذه ادذـقرات بًض 

ِذو  :احلُّٜ افتل هيدي إفٔٓٚ افَرآن افذي أوحٚه اهلل إػ رشقفف  َذيمَِؽ مِم

ـَ ايمْ  َعْؾ َنَع اهلل إيِمَ ـَأْوضَمك إيَِمْقَؽ َرزُمَؽ ِن  ًفو َطَمَر هَمُمْؾَؼك دِم ـِحْؽَؿِي َوَٓ َُتْ

ْدضُمقًرا صَمَفـِذَؿ َنُؾقًنو نِذ
، وهق ختٚم ينبف آبتداء، ؾتجلء حمبقـٜ (2)

ىرؾغ، مقصقفٜ بٚفَٚظدة افُزى افتل ئَؿ ظِٔف اإلشالم احلٔٚة، اف

 .(3)ؿٚظدة: تقحٔد اهلل وظبٚدتف وحده دون مٚ شقاه

وهبذا ُيًِؿ أن مـ ظّؾ هبذه افَقاظد، وافتزم هذا افسِقك احلُٔؿ ؿد 

شِؽ أظيؿ ضرق اـتسٚب احلُّٜ: ٕن احلُّٜ مًرؾٜ احلؼ وافهقاب 

بًد أن ذـر افقصٚيٚ افًؼ ذم شقرة إًٕٚم:  وافًّؾ بف: وهلذا ؿٚل تًٚػ

 َق زمُِؽْؿ فَمـ ٌَُؾ هَمَمَػرِذ ًُ ٌُِعقُه َوَٓ سَممِذٌُِعقْا ايم َمِؼقًَم هَموسمِذ ًْ اؿمِل ُن َوَأنِذ َهـَذا ِسَ

ُؽْؿ سَممِذُؼقنَ  وىُمؿ زمِِف يَمَعؾِذ ؽَمٌِقؾِِف َذيمُِؽْؿ َوصِذ
(4). 

 المسمؾ ال:الث: واايا الحكما  باكتساب الحكمة:
ؿ افتل  احلُامء افذيـ آتٚهؿ اهلل احلُّٜ َُ يقصقن بٚـتسٚب أصقل احِل

وؾََّف اهلل ٓـتسٚب احلُّٜ،  وصدٍق  مـ افتزمٓٚ وظّؾ هبٚ ب٘خالصٍ 

ومـ ذفؽ مٚ أخز اهلل بف ظـ فَامن احلُٔؿ ووصٚيٚه احلُّٜٔ افتل آتٚه 

                                                 
 .2/599، (  اكظر: أين ايممػوؽمغم يمؽالم ايمعقم ايمؽٌغم1)

 .39( ؽمقرة اإلهاء، أيي: 2)

 .4/228(  اكظر: دم ـمالل ايمؼرَن يمًقد ومطى، 3)

 .153-151، أيوت: (  ايمقصويو ايمعمم دم ؽمقرة إكعوم4)
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 ِحْؽَؿَي َأِن اؾْمُؽْر هلل َوَنـ َيْشُؽرْ ـَويَمَؼْد َسَمْقـَو يُمْؼََمَن ايمْ اهلل إيٚهٚ، ؿٚل تًٚػ: 

ِف َوَنـ ىَمَػَر هَمنِنِذ اهلل نَمـِلٌّ مَحِقٌد  ًِ ََم َيْشُؽُر يمِـَْػ َوإِْذ وَموَل يُمْؼََمُن ٓزْمـِِف َوُهَق  * هَمنِكِذ

َك يَمُظْؾٌؿ فَمظِقؿٌ  ْ ْك زمِوهلل إِنِذ ايمممِّ ... أيٚت إػ ؿقفف  َيِعُظُف َيو زُمـَلِذ ٓ سُممْمِ

دِم َنْشقَِؽ َوانْمُضْض ِنـ َصْقسمَِؽ إِنِذ َأكَؽَر إَْصَقاِت  َواوْمِصْد تًٚػ: 

َحِؿغمِ ـيَمَصْقُت ايمْ 
(1). 

هذه وصٜٔ حُٔؿ ٓبْف، ؾٓل ٕهٔحٜ مزأة مـ افًٔٛ، وصٚحبٓٚ ؿد 

أويت احلُّٜ افتل مـ أوتٔٓٚ ؾَد أويت خرًا ـثرًا، وهل دمّع أمٓٚت 

وصٚيٚ هذا احلُٔؿ  احلُؿ، وتستِزم مٚ مل يذـر مْٓٚ، وـؾ وصٜٔ مـ

ٓبْف يَرن هبٚ مٚ يدظق إػ ؾًِٓٚ إن ـٕٚٝ أمرًا، وإػ ترـٓٚ إن ـٕٚٝ 

ًٚ، وهذا يدل ظذ أن احلُّٜ هل: افًِؿ بٕٚحُٚم، وحُّٓٚ،  هنٔ

 ومْٚشبتٓٚ، ووضع إصٔٚء مقاضًٓٚ.

ؿ حتك َُ ظِٔٓؿ هذه احلِ  ومـ ؾوؾ اهلل ظذ ظبٚده ومّْتف أن ؿصَّ 

بٍوِف تًٚػ، وهذا احلُٔؿ أمر ابْف بٖصؾ افديـ  يًِّقا هبٚ ويُتسبقهٚ

وهق افتقحٔد، وهنٚه ظـ افؼك بٚهلل، وبغ فـف ادقجٛ فسـف، وأمره بّز 

افقافديـ، وبغ فـف افسبٛ ادقجٛ فّزمهٚ، وأمره بنُر اهلل وصُرمهٚ، 

ثؿ احسز بٖن حمّؾ بّرمهٚ وامتثٚل أوامرمهٚ مٚ مل يٖمرا بًّهٜٔ، ومع ذفؽ 

ٓام بؾ حُيسـ إفٔٓام، وأن ٓ يىًٔٓام إذا جٚهداه ظذ افؼك، ؾال ي َّ ً

 وخقؾف افَدوم ظِٔف، وإٔف تًٚػ ٓ يٌٚدر صٌرةً  وأمره بّراؿبٜ اهلل 

ظيّٜ ظِؿ اهلل، ودّؿٜ  فمـ اخلر وافؼ إٓ أتك هبٚ، ؾهّقر ف وٓ ـبرةً 

                                                 
 .19-12(  ؽمقرة يمؼَمن، أيوت: 1)
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مر صّقفف، وإحٚضتف تهقيرًا يرتًش فـف افقجدان افبؼي، وأوصٚه بٕٚ

بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر بًد مٚ أمره بتُّٔؾ ٍٕسف بًٍؾ اخلر وترك 

افؼ، حتك حيهؾ افُامل فٌره بًد ـامل ٍٕسف، ودٚ ظِؿ هذا احلُٔؿ إٔف 

ََّ  ٓبد أن ُيبتذ إذا أمر وهنك، وأنّ  ٜ ظذ افٍْقس أمره ذم إمر وافْٓل من

ٓبد وأن يقاجف بٚفهز ظذ مٚ حيهؾ فـف مـ ادنَٜ وإذى: ؾٕ٘ف 

ادتٚظٛ افتل يقاجٓٓٚ صٚحٛ افًَٔدة افهحٔحٜ، وبّغ فـف أن ذفؽ مـ 

إمقر افتل يًزم ظِٔٓٚ، وهيتّؿ هبٚ، وٓ يَػ هلٚ إٓ أهؾ افًزائؿ: ؾ٘ن 

إمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر، وإؿٚمٜ افهز يسٓؾ اهلل بذفؽ ـؾ 

اَلةِ َواؽْمَمِعقـُقْا زمِ ظسر، ـام ؿٚل تًٚػ:  أمرٍ  ػْمِ َوايمصِذ ويمصِذ
(1). 

ومع ذفؽ ـِف مـ إمر بجّٔع احلُـؿ افسـٚبَٜ مل يٌٍـؾ هـذا احلُـٔؿ 

ظـ وصٜٔ ابْـف بـٚٔداب افسـٚمٜٔ، ؾْٓـٚه ظــ افتُـز، وأمـره بٚفتقاضـع، 

ـــُ ـــره بٚفس ـــرح، وأم ـــر وإذ واد ــــ افبى ـــٚه ظ ـــٚت وهن قن ذم احلرـ

وإصقات، وهنٚه ظــ ضـد ذفـؽ حتـك ٓ يتىـٚول ظـذ افْـٚس ؾٍٔسـد 

 بٚفَدوة مٚ يهِح افُالم.

بّـ أوىص هبذه افقصٚيٚ، وهذا افسِقك احلُٔؿ أن يُقن  ؾحٌَٔؼ 

ًٚ بٚحلُّٜ، منٓقرًا هبٚ، وحٌَٔؼ   -بّـ افتزم هذه افقصٚيٚ  خمهقص
ًٜ  وإخالصٍ  بهدٍق  ٔف احلُّٜ، ويقؾَف ٗتأن يُ  -ؾٔام ظْد اهلل  ورؽب

 .(2)فِهقاب ذم افَقل وافًّؾ

                                                 
 .153، واكظر أيضًو: ؽمقرة ايمٌؼرة، أيي: 45(  ؽمقرة ايمٌؼرة، أيي: 1)

، وسمػًغم 2782، 2790، 5/2781، ودم ـمالل ايمؼرَن، 3/444، (  اكظر: سمػًغم ازمـ ىمثغم2)

 .161، 6/159ايمًعدي، 
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وممٚ يبّغ أن اإلٕسٚن يُتسٛ احلُّٜ بتقؾٔؼ اهلل ثؿ بٚفتزامف فِسِقك 

ًٚ فرضٚه  -احلُٔؿ  ـَِر مـ إشبٚب افتل  -رؽبٜ ؾٔام ظْد اهلل وضِب مٚ ُذ

 اـتسٛ هبٚ فَامن احلُّٜ بًد تقؾٔؼ اهلل فـف وتسديده، ومـ ذفؽ: 

فَــامن، ؾَــٚل فـــف: إٔــٝ فَــامن، إٔــٝ ظبــد بْــل  إٔــف وؿــػ رجــؾ ظــذ

افْحٚس؟ ؿٚل: ًٕؿ، ؿٚل: ؾٖٕٝ راظل افٌْؿ إشقد؟ ؿٚل: أمـٚ شـقادي 

ــٚس بســٚضؽ،  ــٚل: وطء افْ ــري؟ ؿ ـــ أم ــؽ م ــذي يًجب ــام اف ؾيــٚهر، ؾ

وؽنٔٓؿ بٚبؽ، ورضٚهؿ بَقفؽ. ؿٚل: يٚ ابـ أخل إن إٔـٝ صـًْٝ مـٚ 

نَم يِّ زمٌمي، وىَمّػـل ))أؿقل فؽ ـْٝ ـذفؽ، ؿٚل: ومٚ هق؟ ؿٚل فَامن: 

ٍّ يمًوين ضًّتل، وحٍيل ؾرجل، وؿٔٚمل بًديت، ووؾٚئل بًٓـدي،  ٜ، وظ

وتُرمتل ضٍٔل، وحٍيـل جـٚري، وترــل مـٚ ٓ ئًْْـل، ؾـذاك افـذي 

((صّرين ـام ترى
(1). 

ؿدر اهلل، وأداء ))وشٖفف آخر ظـ افسبٛ افذي بِغ بف احلُّٜ، ؾَٚل: 

((ًْْٔلإمٕٜٚ، وصدق احلديٞ، وترك مٚ ٓ ي
(2). 

((صدق احلديٞ، وافهّٝ ظام ٓ ئًْْل))وشٖفف آخر، ؾَٚل: 
(3). 

وهذه إخالق افُريّٜ، وافسِقك احلُٔؿ يزخر هبٚ ـتٚب اهلل وشْٜ 

امن وحده، ؾٚتوح بذفؽ أن افداظٜٔ إػ اهلل فَ، وفٔسٝ مـ ؿقل رشقفف 

 تًٚػ. وؽره مـ ادسِّغ إذا شِؽ هذه ادسٚفؽ اـتسٛ احلُّٜ بًقن اهلل

                                                 
 ، وفمزاه زمًـده إلم ازمـ وهى.2/224ٓزمـ ىمثغم،  (  ايمٌدايي وايمـفويي1)

 ، وفمزاه ٓزمـ أيب ضموسمؿ زمًـده.2/224، (  ايمٌدايي وايمـفويي2)

 .2/124، ، واكظر: ايمٌدايي وايمـفويي21/44(  أطمرصمف ازمـ صمرير زمنؽمـوده دم سمػًغمه، 3)
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 المطمب ال:اني: العمؿ بالعمـ المقروف بالادؽ واهخهص

مـ أظيؿ  ، ورؽبٜ ذم رىض اهلل ، وصدٍق افًّؾ بٚفًِؿ ب٘خالصٍ 

 ادىٚفٛ افتل تُتسٛ هبٚ احلُّٜ بتقؾٔؼ اهلل وتسديده وؾوِف وإحسٕٚف.

، وايمعؾؿ هق نو وموم فمؾقف ايمديمقؾ، وهق ايمـؼؾ اظمصدق وايمٌحٌ اظمحؼؼ

: ظِؿ افُتٚب وافسْٜ، وادىِقب مـ مٚ جٚء بف افرشقل وافْٚؾع مْف 

اإلٕسٚن هق ؾٓؿ مًٕٚٔٓام، وافًّؾ بام ؾٔٓام، ؾ٘ن مل تُـ هذه مهٜ حٚؾظ 

 .(1)افَرآن وضٚفٛ افسْٜ مل يُـ مـ أهؾ افًِؿ وافديـ

 .(2)ايمعؾؿ ايمـوهمع وايمعؿؾ ايمصويمحوهلذا ـٕٚٝ احلُّٜ ظْد افًرب هل 

ؿٚل ؽر واحد مـ )): -رمحف اهلل  -ؿٚل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ 

((احلؽؿي نعرهمي ايمديـ وايمعؿؾ زمفافسِػ: 
(3). 

وافًِؿ بال ظّؾ حجٜ ظذ صٚحبف يقم افَٔٚمٜ، وهلذا حذر اهلل 

َََنـُقا مِلَ سَمُؼقيُمقَن  :ادٗمْغ أن يَقفقا مٚ ٓ يًٍِقن، ؾَٚل  ـَ  و ايمِذِذي َيو َأُّيَ

 .(4) و فِمـَد اهلل َأن سَمُؼقيُمقا َنو ٓ سَمْػَعُؾقنَ ىَمػُمَ َنْؼمً  * َنو ٓ سَمْػَعُؾقنَ 

مطى ونثؾ نـ يمعؾؿ ايمعؾؿ ويزداد نـف وٓ يعؿؾ زمف نثؾ رصمؾ اضم

 .(٘)ضمطًٌو همحزم ضمزني، شمؿ ذهى حيؿؾفو همعجز فمـفو، همضّؿ إيمقفو أطمرى

                                                 
 .23/54، 6/338، 13/136، (  اكظر: جمؿقع هممووى ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي1)

 .6/154، وسمػًغم ايمعالني ايمًعدي، 19/170(  اظمرصمع ايمًوزمؼ، 2)

 .1/87، واكظر: سمػًغم ايمًعدي، 23، 9/22، (  درء سمعورض ايمعؼؾ وايمـؼؾ3)

 .3 -2(  ؽمقرة ايمصػ، أيمون: 4)

 .85، ص(  اكظر: ايمزهد يمإلنوم أمحد5)
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وافداظٜٔ ٓ يُقن حُٔاًم ذم دظقتف مٚ مل يًّؾ بًِّف، وهلذا يٍْر 

افْٚس ظْف، وتزل مقظيتف مـ افَِقب ـام يزل افَىر مـ افهٍٚ: ٕن 

إذا خرج مـ افَِٛ وؿع ذم افَِٛ، وإذا خرج  -ذم افٌٚفٛ  -افُالم 

 ، ؿٚل افنٚظر:(1)سٚن مل يتجٚوز أذانمـ افِ

 هػػػػّه لنفسػػػػؾ كػػػػاف ذا التعمػػػػيـ
 

 يػػػا ايهػػػا الرجػػػؿ المعمػػػـ  يػػػر  
 فػػ ذا انتهػػت عنػػف ففنػػت حكػػيـ 

 
 ابػدا بنفسػؾ فانههػا عػف  يهػا 

 العمـ منػػػػػؾ وينفػػػػػع التعمػػػػػيـبػػػػػ 
 

 فهنػػاؾ ي قبػػؿ مػػا تقػػوؿ وي قتػػدم 
 ف وانػػػت سػػػقيـكيمػػػا ياػػػح بػػػ 

 
 تاػػؼ الػػدوا  لػػذ  السػػقاـ مػػف ال ػػنا 

 ناحا  وانػت مػف الر ػاد عػديـ 
 

 اراؾ تمقػػػػػح بالر ػػػػػاد عقولنػػػػػا 
 (ٕ)عػػار عميػػؾ إذا فعمػػت عظػػيـ 

 
 ال تنػػف  عػػف خمػػؽ وتػػفتي م:مػػف 

وافًّؾ بٚفًِؿ ٓبد ؾٔف مـ اإلخالص، واإلخالص ٓبد أن يَهد  

رمحف  -اإلشالم ابـ تّٜٔٔ  بف وجف اهلل، وحمبتف، ورضٚه، وهلذا ؿٚل صٔخ

أن نـ أطمؾص هلل أرزمعكم يقنًو سمػّجرت ُحَُل أن أبٚ حٚمد بٌِف )): -اهلل 

ًٚ، ؾِؿ يـوزمقع احلؽؿي نـ ومؾٌف فمعم يمًوكف ، ؿٚل: ؾٖخِهٝ أربًغ يقم

يتٍجر رء، ؾذـرت ذفؽ فبًض افًٚرؾغ ؾَٚل يل: إٕؽ أخِهٝ 

ِِص هلل ((فِحُّٜ، مل خُتْ
(3). 

ؿد يُقن مَهقده ٕٔؾ افًِؿ واحلُّٜ، أو ٕٔؾ وذفؽ أن اإلٕسٚن 

                                                 
 .2/8ٓزمـ فمٌد ايمػم،  (  اكظر: صمونع زمقون ايمعؾؿ وهمضؾف1)

 .23، 9/22رض ايمعؼؾ وايمـؼؾ، ، ودرء سمعو1/196(  اكظر: اظمرصمع ايمًوزمؼ، 2)

 .6/66، (  درء سمعورض ايمعؼؾ وايمـؼؾ3)
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ادُٚصٍٚت وافتٖثرات، أو ٕٔؾ تًئؿ افْٚس فـف ومدحٓؿ إيٚه، أو ؽر 

 ذفؽ مـ ادىٚفٛ.

وؿد ظرف أن ذفؽ مل حيهؾ بٚإلخالص هلل، وإرادة وجٓف، ؾ٘ذا ؿهد 

ًٚ: ٕن مـ أراد  أن يىِٛ ذفؽ بٚإلخالص هلل وإرادة وجٓف ـٚن متْٚؿو

ًٚ فٌره  ؾٚفثٚين هق ادراد ادَهقد بذاتف، وإول يراد فُقٕف وشِٜٔ صٔئ

ًٚ، أو ذا حُّٜ، أو  ًٚ، أو ظٚرؾ إفٔف، ؾ٘ذا ؿهد أن خيِص: فٔهر ظٚد

ًٚ بٚفْسبٜ إفٔف، أو صٚحٛ مُٚصٍٚت وتكؾٚت، وٕحق ذفؽ،  متؼؾ

ؾٓق هْٚ مل يرد اهلل، بؾ جًؾ اهلل وشِٜٔ فـف إػ ذفؽ ادىِقب إدٕك، 

 .(1)اهلل ابتداء مـ ذاق حالوة حمبتف وذـرهوإٕام يريد 

إذا زهد ايمعٌد دم ايمدكقو وؿد روي: )): -رمحف اهلل  -وؿٚل ابـ تّٜٔٔ 

زمؼؾٌف نؾؽًو يغرس همقف َشمور احلؽؿي ىمَم يغرس  -ؽمٌحوكف  -وىمؾ اهلل 

((أضمدىمؿ ايمػًقؾ دم زمًموكف (ٕ)أىمور
(3). 

فؽ ؾٓذا بًٔد أمٚ مـ مل يًّؾ بٚفًِؿ، أو ظّؾ بف وفُْف مل خيِص ذم ذ

 ظـ إيتٚء احلُّٜ افتل مـ أوتٔٓٚ ؾَد ُأويت خرًا ـثرًا: وهلذا ؿٚل افنٚظر:

 (ٗ)وانت لكؿ ما تهوم ركوب

 
 وكيؼ ياح اف ت دعي حكيما   

 المطمب ال:الث: االستقامة 
ـَ وَمويُمقا افديـ ـِف، ؿٚل تًٚػ: ـِّٜ جٚمًٜ تنّؾ  آؽممؼوني: إِنِذ ايمِذِذي

                                                 
 زممٌمف. 67، 6/66، (  درء سمعورض ايمعؼؾ وايمـؼؾ1)

 : أىمر.: ايمزارع. اكظر: يمًون ايمعرب، ضمرف ايمراء، همصؾ اهلؿزة، نودة(  إىمور2)

 .8/518، (  اكظر: درء سمعورض ايمعؼؾ وايمـؼؾ3)

 .23، 9/22،  (  اكظر: درء سمعورض ايمعؼؾ وايمـؼؾ4)
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ُل فَمَؾْقِفُؿ ايمْ  وا  َؿالئَِؽُي َأِٓذ ـَرزُمـَو اهلل شُمؿِذ اؽْمَمَؼوُنقا سَمَمـَزِذ َزُكقا َوَأزْممِمُ وهُمقا َوٓ ََتْ خَتَ

َجـِذِي ايمِذمِل ىُمـُمْؿ سُمقفَمُدونَ ـزمِويمْ 
ـَ وَمويُمقا َرزُمـَو اهلل شُمؿِذ . وؿٚل تًٚػ: (1) إِنِذ ايمِذِذي

َزُكقنَ ا َجـِذِي ـُأْويَمئَِؽ َأْصَحوُب ايمْ  * ؽْمَمَؼوُنقا هَمال طَمْقٌف فَمَؾْقِفْؿ َوٓ ُهْؿ حَيْ

ـَ همِقَفو صَمَزاءً  هَموؽْمَمِؼْؿ  :، وؿٚل تًٚػ فِْبل (2) زمََِم ىَموُكقا َيْعَؿُؾقنَ  طَمويمِِدي

ُف زمََِم سَمْعَؿُؾقَن زَمِصغمٌ   .(3) ىَمََم ُأِنْرَت َوَنـ سَموَب َنَعَؽ َوَٓ سَمْطَغْقْا إِكِذ

ؿٚل: ؿِٝ: يٚ رشقل اهلل، ؿؾ يل ذم اإلشالم  وظـ شٍٔٚن بـ ظبد اهلل 

((ومؾ: َنـً زموهلل، شمؿ اؽممؼؿ))ؿقًٓ ٓ أشٖل ظْف أحدًا ؽرك؟ ؿٚل: 
(4). 

وادىِقب مـ افًبد ادسِؿ وخٚصٜ افدظٚة إػ اهلل:آشتَٚمٜ،وهل 

 افسداد:ؾ٘ن مل يَدر ؾٚدَٚربٜ،ؾ٘ن ٕزل ظـ ادَٚربٜ ؾِؿ يبؼ إٓ افتٍريط وافؤٚع.

زمقا، وافمؾؿقا دوا وومورِ ؽمدِّ ))إٔف ؿٚل:  ظـ افْبل  ؾًـ أيب هريرة 

؟ ؿٚل: ، ؿٚفقا: وٓ إٔٝ يٚ رشقل اهلل((نـؽؿ زمعؿؾف أضمٌد  أكف يمـ يـجقَ 

 ٍ((نـف وهمضؾ اهلل زمرمحيٍ  أن يمغؿدينَ  وٓ أكو، إّٓ ))
(5). 

ؾجّع هذا احلديٞ مَٚمٚت افديـ ـِٓٚ، ؾٖمر بٚٓشتَٚمٜ، وهل: 

أهنؿ  ْبل وإظامل، وظِؿ اف ،وإؿقال ،افسداد واإلصٚبٜ ذم افْٔٚت

ٓ يىَٔقن آشتَٚمٜ، ؾَِْٓؿ إػ ادَٚربٜ، وهل أن يَرب اإلٕسٚن مـ 

آشتَٚمٜ بحسٛ ضٚؿتف، ـٚفذي يرمل إػ اهلدف، ؾ٘ن مل يهبف يَٚربف، 
                                                 

 .30(  ؽمقرة همصؾً، أيي: 1)

 .14 -13(  ؽمقرة إضمؼوف، أيمون: 2)

 .113(  ؽمقرة هقد، أيي: 3)

 .38نًؾؿ، دم ىمموب اإليَمن، زموب صمونع أوصوف اإلؽمالم، زمرومؿ (  4)

 .2816(  نًؾؿ، دم ىمموب صػوت اظمـوهمؼكم وأضمؽونفؿ، زموب يمـ يدطمؾ اْلـي أضمد زمعؿؾف زمؾ زمرمحي اهلل، زمرومؿ 5)
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أن آشتَٚمٜ وادَٚربٜ ٓ ُتْجل يقم افَٔٚمٜ، ؾال  ومع هذا أخزهؿ 

ف بف، بؾ إٕام ظذ ظِّف، وٓ ُيًجٛ بف، وٓ يرى أن ٕجٚت يًتّد أحدٌ 

ٕجٚتف برمحٜ اهلل، وظٍقه، وؾوِف، ؾٚٓشتَٚمٜ ـِّٜ آخذة بّجٚمع افديـ 

ـِف، وهل افَٔٚم بغ يدي اهلل ظذ حََٜٔ افهدق، وافقؾٚء بٚفًٓد، وهل 

 وافْٔٚت. ،وإحقال ،وإؾًٚل ،تتًِؼ بٕٚؿقال

 -وافداظٜٔ إػ اهلل جيٛ أن يُقن مـ أظيؿ افْٚس اشتَٚمٜ، وهبذا 
ِّٔٛ اهلل شًٔف، وجيًؾ احلُّٜ ظذ فسٕٚف، وذم  -اهلل تًٚػ  ب٘ذن ٓ خُي

 .(1)أؾًٚفف، وتكؾٚتف، وهق تًٚػ ذو افٍوؾ واإلحسٚن

وأظيؿ افُرامٜ فزوم آشتَٚمٜ، وبذفؽ ُيَبؾ ؿقل افداظٜٔ، وُيَتَدى 

ًٚ جزياًل: إلخالصف وصدق  ًُٔىك بذفؽ خرًا ـثرًا، وثقاب بٖؾًٚفف، ؾ

ظذ  وظّؾٍ  ، وحيهؾ ظذ أحسـ ؿقلٍ ٔام ظْد اهلل ٕٔتف، ورؽبتف ؾ

ِـذ َدفَمو إلَِم اهلل َوفَمِؿَؾ َصويمِ  :اإلضالق، ـام ؿٚل  ـُ وَمْقٓ ممِّ ًَ ـْ َأضْم ًحو ـَوَن

ـَ ايمْ  ـِل ِن ؾِِؿكمَ ـَووَموَل إِكِذ ًْ ُؿ
(2). 

ـِّٜ افدظقة حْٔئٍذ هل أحسـ ـِّٜ تَٚل ذم إرض، وتهًد ذم  إنّ 

افهٚفح افذي يهدق  ؾافُِؿ افىٔٛ إػ افسامء، وفُـ مع افًّ ٜمَدم

 افدظقة، ومع آشتسالم افُٚمؾ هلل وحده، وآظتزاز بٚإلشالم.

ِٝ ظذ ثالثٜ ذوط حتك يُقن وهبذا ُيًِؿ أن هذه أيٜ اصتّ

 افداظٜٔ ٓ أحد أحُؿ وٓ أحسـ ؿقًٓ مْف ذم افدٕٔٚ أبدًا:
                                                 

 .15/357، واْلونع ٕضمؽوم ايمؼرَن يمؾؼرؿمٌل، 2/105ٓزمـ ايمؼقؿ،  (  اكظر: ندارج ايمًويمؽكم1)

 .33(  ؽمقرة همصؾً، أيي: 2)
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ُٔىٚع ؾال  اهلل بٖن ُيًبد -تًٚػ  -دظقتف إػ اهلل  ايمممط إول: وحده، َؾ

 ُيًل، وُيذـَر ؾال ُيْسك، وُينُر ؾال ُيٍُر.

ظّؾ افداظٜٔ افهٚحلٚت بٖداء افٍرائض، واجتْٚب  ايمممط ايمثوين:

ادحٚرم، وافَٔٚم بٚدستحبٚت، وآبتًٚد ظـ ادُروهٚت، ؾٓق مع دظقتف 

 اخلِؼ إػ اهلل يبٚدر هق بٍْسف إػ امتثٚل إوامر واجتْٚب افْقاهل.

اظتزاز افداظٜٔ بٚإلشالم وإَٔٚده ٕمره صُرًا فربف:  ايمممط ايمثويمٌ:

افثالثٜ، وٕٕف ظذ احلؼ افقاضح ادبغ، ؾ٘ذا ؿٚم افداظٜٔ هبذه افؼوط 

 .(1)ؾال أحد أحسـ ؿقًٓ مْف

ه ظـ دظقتف مـ صٔٚضغ اإلٕس، وفُـ ؿد حيهؾ فِداظٜٔ مٚ يهدُّ 

أن ادخرج مـ صٔٚضغ اإلٕس بٚإلحسٚن  وصٔٚضغ اجلـ، ؾبّغ اهلل 

 ِِّ غ، وافًٍق ظْٓؿ، واإلظراض ظـ جِٓٓؿ إفٔٓؿ، ومًٚمِتٓؿ بٚف

 وإشٚءهتؿ.

، (2)بٚٓشتًٚذة مْٓؿ بٚهلل وحده أمٚ صٔٚضغ اجلـ ؾال مْجل مْٓؿ إٓ

ـِ ايمْ تًٚػ:  اهلل ؿٚل و  * َجوِهؾكِمَ ـطُمِذ ايْمَعْػَق َوْأُنْر زمِويْمُعْرِف َوَأفْمِرْض فَم َوإِنِذ

ُف ؽَمِؿقٌع فَمؾِقؿٌ  ْقَطوِن َكْزٌغ هَموؽْمَمِعْذ زمِوهلل إِكِذ ـَ ايمشِذ  .(3) َيـَزنَمـِذَؽ ِن

                                                 
 .4/120، وسمػًغم اْلزائري، 6/575(  اكظر: سمػًغم ايمعالني ايمًعدي، 1)

 ، ، وزاد اظمعود6/527، وسمػًغم ايمًعدي، 342، 2/341يمؾشـؼقطل،  (  اكظر: أوقاء ايمٌقون2)

2/462. 

، وؽمقرة 98-96، واكظر: ؽمقرة اظممنـقن، أيوت: 200 -199ن: (  ؽمقرة إفمراف، أيمو3)

 .36-34همصؾً، أيوت: 
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وٓصؽ أن افداظٜٔ إذا شِؽ هذه ادسٚفؽ احلُّٜٔ اـتسٛ احلُّٜ 

 اهلل تًٚػ.بتقؾٔؼ 

 المطمب الرابع: الخبرات والتجارب
افتجربٜ هلٚ إثر افًئؿ ذم اـتسٚب ادٓٚرات واخلزات، وهل مـ 

أظيؿ ضرق اـتسٚب احلُّٜ، وافتجربٜ ٓ خترج احلُّٜ ظـ ـقهنٚ ؾوؾ 

ـَ اهللاهلل يٗتٔف مـ ينٚء: ؾٕ٘ف ادًىل افقّهٚب  ْعَؿٍي هَمِؿ ـ كِّ َوَنو زمُِؽؿ نِّ
(1) :

ًٚ يقصؾ إفٔف. وفُْف  شبحٕٚف جًؾ فُؾ رء شبب

ؿ فيٚهرة أو طقاهر يراد مالحيتٓٚ ْيِّ اختبٚر مُ  :وافتجربٜ ذم افًِؿ

 ٍٜ مًغ،  مٚ، أو حتَٔؼ ؽرضٍ  مالحيٜ دؿَٜٔ مْٓجٜٔ: فُِنػ ظـ ٕتٔج

 
ٍ
: (2)وإصالحف ومٚ يًّؾ أوًٓ فتالذم افَْص ذم رء ًٜ َبُف دَمِرَب ، وُيَٚل: َجرَّ

ب: ظرف ـــِـِ، ـًّيؿ: بُ اختزه، ورجؾ جمرب َل مٚ ـٚن ظْده، وجمرِّ

ًٚ: اختزتف مرة بًد أخرى، وآشؿ (3)إمقر ، تَقل، جربٝ افقء دمريب

 .(4)افتجربٜ، واجلّع افتجٚرب

((ٓ ضمؽقؿ إٓ ذو ُترزمي))ؿٚل:  وظـ مًٚويٜ 
(5). 

مـ دمٚرب ؿد أحُّتف، وهلذا ؿٔؾ:  ومـ ادًِقم أن احلُٔؿ ٓبد فـف
                                                 

 .53(  ؽمقرة ايمـحؾ، أيي: 1)

 .1/114، نودة: صمرب، (  اظمعجؿ ايمقؽمقط2)

 .85، زموب ايمٌوء، همصؾ اْلقؿ، ص(  ايمؼونقس اظمحقط3)

 .95، نودة صمرب، صـغم(  اظمصٌوح اظم4)

، ىمموب إدب، زموب ٓ يؾدغ اظممنـ نـ صمحر نرسمكم، نقومقهمًو فمعم نعوويي جمزونًو زمف، (  ايمٌخوري5)

 .6132زمعد ايمرومؿ 
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((ٓ ضمؾقؿ إٓ ذو فمثرة، وٓ ضمؽقؿ إٓ ذو ُترزمي))

(1). 

 وادًْك: ٓ حِٔؿ إٓ صٚحٛ زفٜ ؿدم، أو فٌزة ؿِؿ ذم تَريره أو حتريره. 

خلىٖ وافتخجؾ وؿٔؾ: ٓ حِٔؿ ـٚماًل إٓ مـ وؿع ذم زفٜ وحهؾ مْف ا

ؾًٍل ظْف ؾًرف بف رتبٜ افًٍق ؾٔحِؿ ظْد ظثرة ؽره: ٕٕف ظْد ذفؽ 

يهر ثٚبٝ افَدم، وٓ حُٔؿ ـٚماًل إٓ مـ جرب إمقر، وظِؿ 

ادهٚفح وادٍٚشد: ؾٕ٘ف ٓ يًٍؾ ؾًاًل إٓ ظـ حُّٜ، إذ احلُّٜ إحُٚم 

 .(2)افقء وإصالحف ظـ اخلِؾ

 .(3)ادتَـ فِحُّٜ احلٚؾظ هلٚاحلُٔؿ هق ادتَٔظ ادتْبف، أو و

واحلُّــٜ مـــ أثّـــ ٕتــٚئٟ افتّٔٔــز وافتٍُــر، وهــل زبــدة افًِــؿ 

وآختبٚر، ؾٚفًِؿ خيىط إشس افْيريـٜ، ثـؿ يُتّـؾ ويهـَؾ بـٚخلزة 

 َّٔ وهلذا ـٚن افًِامء إحـداث بسـبٛ  :ٜ ظذ ادران وافتجٚربافًِّٜٔ ادبْ

ًٚ ذم افً ِــؿ مـــ ـبــٚر افًِــامء ؿِــٜ دمــٚرهبؿ إَٔــص حُّــٜ، وأؿــؾ رشــقخ

 .(4)افراشخغ ذم افًِؿ

وهبذا يًِؿ أن افداظٜٔ إػ اهلل إذا خٚفط افْٚس، وظرف ظٚداهتؿ 

وتَٚفٔدهؿ، وأخالؿٓؿ آجتامظٜٔ، ومقاضـ افوًػ وافَقة، شرـز 

ظذ مٚ يٍْع افْٚس، ويوع إصٔٚء ذم مقاضًٓٚ: ٕٕف ؿد جّرهبؿ، 

ل ادقاهٛ وافَدرات، وتز ّّ يد افبهر بكًا، واحلِٔؿ ؾٚفتجٚرب تْ

                                                 
 .3/8، وأمحد دم اظمًـد، 2033، ىمموب ايمػم وايمصؾي، زموب نو صموء دم ايممجورب، زمرومؿ (  ايمؼمنذي1)

 .6/182، ، وَتػي إضمقذي ذح ؽمــ ايمؼمنذي10/530، (  اكظر: هممح ايمٌوري2)

 .6/424، (  اكظر: همقض ايمؼدير ذح اْلونع ايمصغغم3)

 .140، يمؾدىممقر/ صٌحل حمؿصوين، صيمدفموئؿ اخلؾؼقي يمؾؼقاككم ايمممفمقي(  اكظر: ا4)
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ل افبخٔؾ، وؿد ع اجلبٚن، وتسخِّ حِاًم، ودمًؾ افًٚؿؾ حُٔاًم، وؿد تنجِّ 

ي ؿِٛ افؤًػ، ومـ زادتف افتجٚرب ظًّك   ُتِغِّ ؿِٛ افَٚد، وتَقِّ

 .(1)إػ ظامه ؾٓق مـ احلَّك افذيـ ٓ يٍَٓقن

ــٚء،  : إٕبٔ ًٜ ــٜ، وأـِّٓــؿ حُّــ ــٚس دمرب ــقفؿ ايمصــالة وأظيــؿ افْ فمؾ

ــالمو ــِٓؿ ايمً ــؿ أرش ــٚهؿ، ث ــؿ صــٍقة افبؼــ اصــىٍٚهؿ اهلل ورّب : ٕهن

إلخراج افْٚس مـ افيِامت إػ افْقر، ومع هذا مٚ بًـٞ اهلل مــ ٕبـل إٓ 

، ؾَـٚل ((رفمـك ايمغــؿ ًو إّٓ نو زمعـٌ اهلل كٌّقـ)):  افْبل رظك افٌْؿ، ـام ؿٚل

((كعؿ، ىمـً أرفموهو فمعم ومراريط ٕهؾ نؽي))ل: أصحٚبف: وإٔٝ؟ ؾَٚ
(2). 

وومـد  إّٓ  وهـؾ نــ كٌـلٍّ ))وذم روايٜ: ؿٚفقا: أـْٝ ترظك افٌـْؿ؟ ؿـٚل: 

((رفموهو؟
(3). 

يِٓؿ إٕبٔـٚء ؿبـؾ افْبـقة  أن اهلل  -واهلل أظِؿ  -واحلُّٜ مـ ذفؽ 

قٕـف مــ  رظل افٌْؿ: فٔحهؾ هلؿ افتّريـ ٍُ َِّ وافتجربٜ برظٔٓٚ ظـذ مـٚ ُيُ

ـؾ هلـؿ احلِـؿ وافنـٍَٜ، ــام  افَٔٚم بٖمر أمتٓؿ: وٕن ذم خمٚفىتٓٚ مـٚ حُيهِّ

اإليـَمُن أرُق أهمئـدًة وأيمـكم ومؾقزمـًو.  ؿأسمـوىمؿ أهـؾ ايمـقؿـ هـ)):  افْبـل ؿٚل

، وايمًــؽقـي َيــَمٍن، واحلؽؿــي يَمكقــي، وايمػخــر واخلــقالء دم أصــحوب اإلزمــؾ

((وايمقومور دم أهـؾ ايمغــؿ
وٕهنـؿ إذا صـزوا ظـذ رظٔٓـٚ ومجًٓـٚ بًـد  :(4)

                                                 
 .47، ايمؼًؿ إول: يمؾدىممقر نصطػك ايمًٌوفمل، ص(  اكظر: هؽذا فمؾؿمـل احلقوة1)

 .2262زموب رفمل ايمغـؿ فمعم ومراريط، زمرومؿ  ، ىمموب اإلصمورة،(  ايمٌخوري2)

، وىمموب إؿمعؿي، زموب 3225، ىمموب إكٌقوء، زموب يعؽػقن فمعم أصـوم هلؿ، زمرومؿ (  ايمٌخوري3)

ومؿ ، زمردم ىمموب إذزمي، زموب همضقؾي إؽمقد نـ ايمؽٌوث ، ونًؾؿ3225ايمؽٌوث، زمرومؿ 

 .14/6، وهق ايمـضقٍ نـ شمؿر إراك، اكظر: ذح ايمـقوي، 2050

دم اإليَمن،  ، ونًؾؿ4127، ىمموب اظمغوزي، زموب ومدوم إؾمعريكم وأهؾ ايمقؿـ، زمرومؿ (  ايمٌخوري4)

= 
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 هٚ مــ شـبعٍ تٍرؿٓٚ ذم ادرظك، وَِٕٓٚ مـ مّسح إػ مّسح، ودؾـع ظـدوِّ 

وؽره ـٚفسٚرق، وظِّقا اختالف ضبٚئًٓٚ، وصّدة تٍّرؿٓـٚ مـع ضـًٍٓٚ، 

ــقا  ــٜ، وظرؾ ــؽ افهــز ظــذ إم ـــ ذف ــقا م ــدة أفٍ ــٚ إػ ادًٚه واحتٔٚجٓ

اختالف ضبٚئًٓؿ وتٍٚوت ظَقهلؿ، ؾجزوا ـّسهٚ، ورؾَـقا بوـًٍٔٓٚ، 

ـُ  ٍـقا ِِّ وأحسْقا افتًٚهد هلٚ، ؾُٔـقن حتِّٓـؿ دنـَٜ ذفـؽ أشـٓؾ ممـٚ فـق 

بذفؽ مـ أّول وهِٜ، دٚ حيهؾ هلؿ مــ افتـدريٟ ظـذ ذفـؽ برظـل افَٔٚم 

افٌْؿ، وُخّهٝ افٌْؿ بذفؽ: فُقهنٚ أضـًػ مــ ؽرهـٚ: وٕن تٍّرؿٓـٚ 

أـثر مـ تٍرق اإلبؾ وافبَر، إلمُٚن ضبط اإلبؾ وافبَر بٚفربط دوهنـٚ ذم 

 .(1)افًٚدة ادٖفقؾٜ، ومع أـثريٜ تٍّرؿٓٚ ؾٓل أرسع إَٔٚدًا مـ ؽرهٚ

د رظٔٓؿ افٌْؿ جّربقا افْٚس، وظرؾقا ضبٚئًٓؿ، ؾٚزدادوا ثؿ بً

ظْدمٚ ؾرضٝ ظِٔف  دحّد  وهلذا ؿٚل مقشك  :دمٚرب إػ دمٚرهبؿ

إّن أّنمؽ ٓ ))افهالة مخسغ صالة ذم ـؾ يقٍم فِٜٔ اإلرساء وادًراج: 

سمًمطقع مخًكم صالة ىمّؾ يقٍم، وإين واهلل ومد صمّرزمً ايمـوس ومٌؾؽ، 

 قؾ أؾمدِذ اظمعوْلي، همورصمع إلم رزمؽ هموؽمليمف ايممخػقػوفموْلً زمـل إهائ

 اجع ربف ويوع ظْف حتك ُأِمَر بخّسٍ ير  ؾام زال افْبل ((...ٕنمؽ

 .(2)ـؾ يقم صِقاٍت 

أضًػ مـ بْل  ؾّقشك ؿد جرب افْٚس، وظِؿ أن أمٜ حمّد 

                                                 

 .52زموب سمػووؾ أهؾ اإليَمن، زمرومؿ  =

 .14/6، وذح ايمـقوي فمعم نًؾؿ، 4/441، (  اكظر: هممح ايمٌوري1)

 .3674، ىمموب نـوومى إكصور، زموب اظمعراج، زمرومؿ (  ايمٌخوري2)
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وافًٚدة أن مٚ ظجز ظْف افَقي  مْٓؿ ؿقًة، إرسائٔؾ أجسٚدًا، وأؿّؾ 

 .(1)ؾٚفؤًػ مـ بٚب أوػ

ؾٚفداظٜٔ بتجٚربف بٚفسٍر، ومًٚذتف اجلامهر، وتًرؾف ظذ ظقائد افْٚس 

وظَٚئــدهؿ، وأوضــٚظٓؿ، ومنــُالهتؿ، واخــتالف ضبــٚئًٓؿ وؿــدراهتؿ، 

شُٔقن فـف إثر افُبر ذم ٕجٚح دظقتف وابتًٚده ظـ افقؿقع ذم اخلىٖ: ٕٕف 

إذا وؿع ذم خىٖ ذم مْٓجف ذم افدظقة إػ اهلل، أو أمقره إخـرى ٓ يَـع ؾٔـف 

ٚربــف مـرة أخـرى، وإذا ُخـدع مــرة مل خيـدع مـرة أخـرى، بــؾ يسـتٍٔد مــ دم

((ٓ ُيؾدغ اظممنـ نـ صمحٍر واضمـٍد نـرسمكم)):  افْبل وهلذا ؿٚل :وخزاتف
(2) ،

((ىمّؾؽؿ طمّطوء، وطمغم اخلّطوئكم ايممقازمقن))وؿٚل: 
(3). 

 -ـ افتجٚرب، ؾالبد فـف وإذا أراد افداظٜٔ أن يُتسٛ احلُّٜ م
أن ئًش مًٓؿ ذم مسٚجدهؿ،  -ْغ وتقجٔٓٓؿ إلصالح ادتديِّ 

وجمتًّٚهتؿ، وجمٚفسٓؿ، وإذا أراد إصالح افٍالحغ وافًامل ظٚش 

مًٓؿ ذم ؿراهؿ ومهًٕٚٓؿ، وإذا أراد أن يهِح ادًٚمالت افتجٚريٜ بغ 

ٓؿ، افْٚس، ؾًِٔف أن خيتِط هبؿ ذم أشقاؿٓؿ، ومتٚجرهؿ، وإٔديت

وجمٚفسٓؿ، وإذا أراد أن يهِح إوضٚع افسٔٚشٜٔ، ؾًِٔف أن خيتِط 

ف إػ تْئامهتؿ، ويستّع خلىبٓؿ، ويَرأ هلؿ ٔٚشٔغ، ويتًرَّ بٚفسِّ 

                                                 
 .1/463، وهممح ايمٌوري، 1/220(  اكظر: ضموؾمقي ايمًـدي فمعم ؽمــ ايمـًوئل، 1)

، ىمموب ، ونًؾؿ 5782اظممنـ نـ صمحر نرسمكم، زمرومؿ ، ىمموب إدب، زموب ٓ يؾدغ (  ايمٌخوري2)

 .2998ايمزهد وايمروموئؼ، زموب ٓ يؾدغ اظممنـ نـ صمحر نرسمكم، زمرومؿ 

،وازمـ نوصمف دم ايمزهد،زموب ذىمر ايممقزمي، زمرومؿ 2499،ىمموب صػي ايمؼقوني،زموب ضمدشمـو هـود،زمرومؿ (  ايمؼمنذي3)

 .2/305،يمؼمنذيا، وضمًـف إيمٌوين دم صحقح 2/213ل دم ايمروموئؼ، زموب ايممقزمي، ، وايمدارن4251
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براجمٓؿ، ثؿ يتًرف إػ افبٔئٜ افتل ئًنقن ؾٔٓٚ، وافثَٚؾٜ افتل حهِقا 

ٍْر ظِٔٓٚ، وآدمٚه افذي يْدؾًقن ٕحقه: فًٔرف ـٔػ خيٚضبٓؿ بام ٓ ت

مْف ٍٕقشٓؿ، وـٔػ يسِؽ ذم إصالحٓؿ بام ٓ يدظقهؿ إػ حمٚربتف ظـ 

وإدؾٚع ظٚضٍل، ؾٔحرم ٍٕسف مـ افدظقة إػ اهلل، وحيرم  ٍٕسٍ  هِ رْ ـُ 

َث افْٚس بام يًرؾقن، وٓ (1)افْٚس مـ ظِّف ِف إػ أن حُيدِّ ، وهذا يٗهِّ

ًٚ ٓ تبٌِف ظَقهلؿ، ؿٚل ظع حيدِّ  شمقا ايمـ)): ثٓؿ حديث وس زمَم يعرهمقن، ضمدِّ

َب اهلل ورؽمقيمف ((أَتٌقن أن ُيؽذِذ
(2). 

ٍث ومقنًو ضمديثًو ٓ سمٌؾغف فمؼقهلؿ )): وؿٚل ابـ مسًقد  نو أكً زمُِؿحدِّ

 .(3)(( ًـيإٓ ىمون يمٌعضفؿ همم

ن افداظٜٔ مـ دمٚربف ذم احلٔٚة، ومًرؾتف بنٗون  وهُذا يْبٌل أن يُقِّ

ُِّ افْٚس مٚ يُ  اْدُع إلِِم ؽَمٌِقِؾ  ْف مـ اـتسٚب احلُّٜ، وحتَٔؼ ؿقفف تًٚػ:ّ

ـَِي َوصَموِديمْ ـَؿْقفِمَظِي ايمْ ـِحْؽَؿِي َوايمْ ـَرزمَِّؽ زمِويمْ  ًَ ـُ ـَح ًَ ُفؿ زمِويمِذمِل ِهَل َأضْم
(4). 

 مب الخامس: السياسة الحكيمةالمط
إذا شِؽ افداظٜٔ إػ اهلل مسِؽ افسٔٚشٜ احلُّٜٔ ذم دظقتف إػ اهلل 

تًٚػ، ؾسُٔقن فذفؽ ظئؿ إثر ذم ٕجٚح دظقتف واـتسٚبف احلُّٜ، 

 وافقصقل إػ افٌٚيٜ ادىِقبٜ ب٘ذن اهلل تًٚػ.

                                                 
، وايمريوض ايمـورضة 41، يمؾدىممقر نصطػك ايمًٌوفمل، ص(  اكظر: ايمًغمة ايمـٌقيي دروس وفمػم1)

 .88واحلدائؼ ايمـغمة ايمزاهرة، يمعٌد ايمرمحـ ايمًعدي، ص

 .127، ىمموب ايمعؾؿ، زموب نـ طمص زمويمعؾؿ ومقنًو دون ومقم ىمراهقي أن ٓ يػفؿقا، زمرومؿ (  ايمٌخوري2)

 .14(  نًؾؿ، دم اظمؼدني، زموب ايمـفل فمـ احلديٌ زمؽؾ نو ؽمؿع، زمرومؿ 3)

 .125(  ؽمقرة ايمـحؾ، أيي: 4)
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هذا  هق ُأشقتْٚ وؿدوتْٚ، وإمٚم افدظٚة إػ اهلل، وؿد شِؽ وافْبل 

بف افًبٚد، وإَٔذهؿ بف مـ افؼك إػ افتقحٔد، وـٚن  اهلل ادسِؽ، ؾٍْع

فسٔٚشتف احلُّٜٔ ظئؿ افٍْع وإثر ذم ٕجٚح دظقتف، وإٕنٚء دوفتف، وؿقة 

شِىٕٚف، ورؾًٜ مَٚمف، ومل ُيًَرف ذم تٚريخ افسٔٚشٚت افبؼيٜ أن رجالً 

ٍٜ  مـ افسٚشٜ ادهِحغ ذم أيِّ  مثؾ هذا إثر افًئؿ، مـ إمؿ ـٚن فـف  أم

ًٚ، أو مربِّ َّْ شقاء ـٚن ؿٚئدًا حُم  -زيـ وَمـ ِمـ ادهِحغ ادزِّ  ًٚ حُٔاًم ُ ٔ- 
اجتّع فديف مـ رجٚحٜ افًَؾ، وأصٚفٜ افرأي، وؿقة افًزم، وصدق 

؟ وفَد برهـ ظذ وجقد ذفؽ ؾٔف: افٍراشٜ، مٚ اجتّع ذم رشقل اهلل 

، ومُٚرم أخالؿف، صحٜ رأيف، وصقاب تدبره، وحسـ تٖفٍٔف
(1). 

ؾ٘ذا ؿٚم افداظٜٔ بسِقك هذا ادسِؽ ب٘خالص، وصدق، وظزيّٜ، 

ًٚ ظئاًم.  اـتسٛ مـ احلُّٜ ذم افدظقة إػ اهلل مُتسب

 :فىرق أتٜٔـثرة،مْٓٚ ا وضرق افسٔٚشٜ احلُّٜٔ ذم افدظقة إػ اهلل 

قيـ واحلٚجٜ ظْد اددظ َتري أووموت ايمػراغ، وايمـشوط، ايمطريؼ إول:

 ُِّ قا ظـ آشتامع ويٍقهتؿ مـ اإلرصٚد وافتًِٔؿ افْٚؾع، حتك ٓ يّ

إٔف ـٚن يتخّقل  وافْهٚئح افٌٚفٜٔ افقء افُثر، وؿد ثبٝ ظـ افْبل 

ؿٚل:  أصحٚبف بٚدقظيٜ ـراهٜ افسآمٜ ظِٔٓؿ، ؾًـ ظبد اهلل بـ مسًقد 

يمُـو زموظمقفمظي دم إيوم ىمراهي ايمًآني فمؾ ىمون ايمـٌل )) ((قـويمخقِذ
(2). 

                                                 
 .31، و24، يمؾشقخ فمعم حمػقظ، ص(  اكظر: هدايي اظمرؾمديـ1)

يمخقهلؿ زموظمقفمظي وايمعؾؿ ىمل ٓ يـػروا، زمرومؿ  ، ىمموب ايمعؾؿ، زموب نو ىمون ايمـٌل (  ايمٌخوري2)

 .118، وزموب نـ صمعؾ ٕهؾ ايمعؾؿ أيونًو نعؾقني، زمرومؿ 95
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ر ؼ افهحٚبٜ هذه افسٔٚشٜ، ؾَد ـٚن ظبد اهلل بـ مسًقد يُ وهلذا ضبَّ  ِـّ ذ

إٔؽ  ُت دْ افْٚس ذم ـؾ مخٔس، ؾَٚل فـف رجؾ: يٚ أبٚ ظبد افرمحـ، فقدِ 

ُِّؿ، وإين ذـرتْٚ ذم ـؾ يقم، ؿٚل: أمٚ إٕف يّ ًْْل مـ ذفؽ أين أـره أن أم

 .(1)يمخّقيمـو هبو خموهمي ايمًآني فمؾقـو ىمَم ىمون ايمـٌل ُؿ بٚدقظيٜ فُ أختقَّ 

وا وٓ وزممّم  وا،عّن وا وٓ سمُ يّن )) إٔف ؿٚل:  افْبل وؿد ثبٝ ظـ

((رواـػِّ سمُ 
(2). 

اتًَٚء فٍِتْٜ، ؾَد  سمرك إنر ايمذي ٓ رضر همقف وٓ إشمؿ، ايمطريؼ ايمثوين:

ًٚ اشتَر جمتًّٓؿ وظٚداهتؿ ظذ أصٔٚء ٓ ختٚفػ  جيد افداظٜٔ ؿقم

افؼيًٜ: وفُـ ؾًؾ ؽرهٚ أؾوؾ، ؾ٘ذا ظِؿ افداظٜٔ إٔف شٔحهؾ ؾتْٜ 

 يدظق، ؾَد ترك افْبل  أَّٓ  ؾال حرج إذا دظٚ إػ ترك هذا إمر أو ؾًِف

ًٚ فٍتْٜ ؿقمٍ  وبْٚءهٚ ظذ ؿقاظد إبراهٔؿ  هدم افًُبٜ ـٕٚقا  اجتْٚب

يو ))ؿٚل هلٚ:  أن افْبل  رضي اهلل عنهابجٚهِٜٔ، ؾًـ ظٚئنٜ  حديثل ظٓدٍ 

، مَ دِ فُ فموئشي، يمقٓ أن ومقنؽ ضمديثق فمفد زمجوهؾقي ٕنرت زمويمٌقً همَ 

زموزمكم: زموزمًو  يمـف، وصمعؾً طمرج نـف، وأيمزوممف زموٕرضهملدطمؾً همقف نو أُ 

((ذومقًو، وزموزمًو نمرزمقًو، همٌؾغً زمف أؽموس إزمراهقؿ
(3). 

ؿِٝ: ؾام صٖن بٚبف  ،((إن ومقنؽ ومٌمت هبؿ ايمـػؼي))وذم روايٜ: 

                                                 
 .70ؾ ايمعؾؿ أيونًو نعؾقني، زمرومؿ ، ىمموب ايمعؾؿ، زموب نـ صمعؾ ٕه(  ايمٌخوري1)

، ىمموب اْلفود، زموب إنر ، ونًؾؿ69يمخقهلؿ زموظمقفمظي، زمرومؿ  ، زموب نو ىمون ايمـٌل (  ايمٌخوري2)

 .1734زمويممقًغم وسمرك ايممـػغم، زمرومؿ 

، دم احلٍ، زموب كؼض ، ونًؾؿ1509نؽي وزمـقوَّنو، زمرومؿ ، ىمموب احلٍ، زموب همضؾ (  ايمٌخوري3)

 .1333ايمؽعٌي وزمـوئفو، زمرومؿ 
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ًٚ؟ ؿٚل:  همعؾ ذيمؽ ومقنؽ يمُِقدطِمؾقا نـ ؾموءوا ويؿـعقا نـ ؾموءوا، ))مرتًٍ

 ٌٌ زموْلوهؾقي هملطموف أن سمـؽر ومؾقهبؿ أن  فمفدهؿ ويمقٓ أن ومقنؽ ضمدي

((أدطمؾ اَْلْدَر دم ايمٌقً، وأن أيمصؼ زموزمف زموٕرض
(1). 

دهٚفح إذا تًٚرضٝ، أو تًٚرضٝ وهذا يدل افداظٜٔ ظذ أن ا

ر اجلّع بغ ؾًؾ ادهِحٜ وترك ادٍسدة ُبِدَئ  مهِحٜ ومٍسدة، وتًذَّ

هٚ إػ مٚ ـٕٚٝ ظِٔف مـ أخز أن َٕض افًُبٜ وردَّ  بٕٚهؿ: ٕن افْبل 

مهِحٜ، وفُـ تًٚرضف مٍسدة أظيؿ مْف، وهق  ؿقاظد إبراهٔؿ 

ًٚ، وذفؽ دٚ ـٕٚ قا يًتَدوٕف مـ ؾوؾ خقف ؾتْٜ بًض مـ أشِؿ ؿريب

 .(2)فدؾع هذه ادٍسدة افًُبٜ، ؾرون تٌٔرهٚ ظئاًم، ؾسـٓٚ 

ًٚ،سمليمقػ ايمؼؾقب زموظمول  ايمطريؼ ايمثويمٌ: ؾٚفداظٜٔ ـٚفىبٔٛ افذي  أحٕٔٚ

ص ادرض أوًٓ، ثؿ يًىل افًالج ظذ حسٛ ٕقع ادرض،ؾ٘ذا ظِؿ  ينخِّ

 ًٚ ٓ تزفزفف افٍتـ، ؾِف أن افداظٜٔ أن اددظق مل يرشخ اإليامن ذم ؿِبف رشقخ

يًىٔف مـ ادٚل مٚ يستىًٔف،فالحتٍٚظ بٚفبَٚء ظذ اهلدايٜ بٚإلشالم، وؿد 

ًٚ مـ افزـٚة،وؿد ـٚن رشقل اهلل  يسِؽ  ذع اهلل فِّٗفٍٜ ؿِقهبؿ ٕهٔب

جٕٚٛ مـ ادٚل،إذا طٓر فـف بهذا ادسِؽ،ؾٔٗثر حديثل افًٓد بٚإلشالم 

إين ٕفمطل ايمرصمؾ ونمغمه ))بَقفف:  أن اإليامن مل يرشخ:وفذفؽ أصٚر

((نـف طمشقي أن ُيؽّى دم ايمـور فمعم وصمفف إرمِذ  أضمُى 
(3). 

                                                 
، ىمموب احلٍ، زموب ، ونًؾؿ1509، ىمموب احلٍ، زموب همضؾ نؽي وزمـقوَّنو، زمرومؿ (  ايمٌخوري1)

 .1332كؼض ايمؽعٌي، زمرومؿ 

 .9/89، ح ايمـقوي فمعم نًؾؿ(  اكظر: ذ2)

دم  ، ونًؾؿ1408زمـحقه، ىمموب اإليَمن، زموب إذا مل يؽـ اإلؽمالم فمعم احلؼقؼي، زمرومؿ  (  ايمٌخوري3)

= 
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أذاف ؿريش وؽرهؿ مـ ادٗفٍٜ ؿِقهبؿ،   افْبل وؿد ـٚن يًىل

افَِقب، ودمًؾ افَِقب متٓٔئٜ فتالذم أحَٚدهؿ: وٕن اهلدايٚ دمّع 

فِْير ذم صدق افدظقة، وصحٜ افًَٔدة، وآشتٍٚدة مـ أيٚت 

ِّْٔٚت، وافزاهغ افقاضحٜ افب
(1). 

((قاهتودوا َتوزمّ ))حٔٞ ؿٚل:   افْبل وصدق
(2). 

وفِتٖفٔػ بٚدٚل أمثِٜ ـثرة مـ هديف 
(3). 

 افْبل وهلذا ؿٚل :مـ افسٔٚشٜ احلُّٜٔ وهايممليمقػ زموْلايمطريؼ ايمرازمع: 

  :أهمال سمروقن أن يذهى ))فألٕهٚر حْٔام آثر ظِٔٓؿ ؽرهؿ ذم افًىٚء

همقاهلل ظمو سمـؼؾٌقن  ؟ايمـوس زموٕنقال وسمرصمعقن إلم رضمويمؽؿ زمرؽمقل اهلل 

 .(4)، ؾَٚفقا: بذ يٚ رشقل اهلل ؿد رضْٔٚ((يـؼؾٌقن زمف زمف طمغم نو

عًٌو، وؽمؾؽً إكصور واديًو يمق ؽمؾؽ ايمـوس واديًو أو ؾِم ))وذم روايٜ: 

ًَ أو ؾِم  ًُ عًٌو يم ((عى إكصوروادي إكصور أو ؾِم  ؾؽ
(5). 

                                                 

 .2480اإليَمن، زموب سمليمقػ ومؾى نـ َيوف فمعم إيَمكف يمضعػف، زمرومؿ  =

 .35، صكظر: هدايي اظمرؾمديـ(  ا1)

، ومول 594، زمرومؿ 208، ص،وايمٌخوري دم إدب اظمُْػَرد6/169، (  أطمرصمف ايمٌقفؼل دم ايمًــ ايمؽػمى2)

 .1601، زمرومؿ ،واكظر:إرواء ايمغؾقؾ ((ؽمـوده ضمًـإ)): 3/70،احلوهمظ ازمـ ضمجر دم ايممؾخقص احلٌغم

، 3/135نع ايمػمح،  ، واكظر أيضًو: ايمٌخوري1806-4/1803، (  اكظر: صحقح نًؾؿ3)

6/250 ،11/258. 

، 2483يعطل اظمميمػي ومؾقهبؿ، زمرومؿ  و ىمون ايمـٌل ، ىمموب همرض اخلؿس، زموب ن(  ايمٌخوري4)

 .2483، ىمموب ايمزىموة، زموب إفمطوء اظمميمػي ومؾقهبؿ وسمصػم نـ ومقي إيَمكف، زمرومؿ ونًؾؿ

 .2486(  نًؾؿ، دم ىمموب ايمزىموة، ايمٌوب ايمًوزمؼ، زمرومؿ، 5)
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ب٘ذن اهلل  -ؾ٘ذا شِؽ افداظٜٔ هذه افسٔٚشٜ ُوؾِّؼ فِهقاب واحلُّٜ 

 .-تًٚػ 

واإلحسٚن ذم  ايممليمقػ زمويمعػق دم نقوع آكمؼوم، ايمطريؼ اخلونس:

مُٚن اإلشٚءة، وبٚفِغ ذم مقضع ادٗاخذة، وبٚفهز ظذ إذى، ؾُٚن 

ؾ، ويَٚبؾ احلّؼ بٚحلِؿ وافرؾؼ، ويَٚبؾ يَٚبؾ إذى بٚفهز اجلّٔ

 افًجِٜ وافىٔش بٕٕٚٚة وافتثبٝ.

وهذا أظيؿ مٚ جيذب اددظقيـ إػ اإلشالم وآشتَٚمٜ وافثبٚت، 

ؿِقب أصحٚبف حقفف، ؾتٍٕٚقا  وبّثؾ هذه ادًٚمِٜ احلسْٜ مجع افْبل 

 ذم حمبتف وافدؾٚع ظْف، وظـ دظقتف بّٗازرتف ومْٚستف.

، وأمره بٚفًٍق وافهٍح وآشتٌٍٚر دـ تبًف  رشقففوؿد مدح اهلل 

ًَ يمَ  :بَقفف تًٚػ مـ ادٗمْغ ـَ اهلل يمِـ ًَ هَمظًّو نَمؾِقَظ ـهَمٌََِم َرمْحٍَي نِّ ُفْؿ َويمَْق ىُمـ

ـْ ضَمْقيمَِؽ هَموفْمُػ فَمـُْفْؿ َواؽْممَْغِػْر يمَ  ُفْؿ َوؾَموِوْرُهْؿ دِم إَْنِر ـايْمَؼْؾِى َٓكَػُضقْا ِن

ْؾ فَمعَم اهلل إِنِذ اهلل حُيُِى ايمْ هَمنَِذا  ًَ هَممََقىمِذ ؾكِمَ ـفَمَزْن  .(1) ُؿمََقىمِّ

ُؽْؿ فَمِزيٌز فَمَؾقِْف َنو فَمـِمُْؿ ضَمِريٌص يَمَؼْد صَموءَ :   وؿٚل ًِ ـْ َأكُػ ىُمْؿ َرؽُمقٌل نِّ

ضِمقؿٌ ـفَمَؾقُْؽؿ زمِويمْ   .(2) ُؿْمِنـكَِم َرُؤوٌف رِذ

ظْدمٚ يريد أن  فمدم نقاصمفي ايمدافمقي أضمدًا زمعقـف ايمطريؼ ايمًودس:

مـ افسٔٚشٜ  بف أو يزجره مٚدام جيد ذم ادقظيٜ افًٚمٜ ـٍٚيٜ، وهذاٗدِّ يُ 

                                                 
 .159(  ؽمقرة َل فمؿران ،أيي: 1)

 .128(  ؽمقرة ايممقزمي، أيي: 2)
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يسِؽ هذا إشِقب  وهلذا ـٚن افْبل  :افبٚفٌٜ ذم مْتٓك احلُّٜ

ع خِذ ـنو زمول أضمدىمؿ يؼقم نًمؼٌؾ رزمف، همقم)): احلُٔؿ، ومـ ذفؽ ؿقفف 

ع أضمدىمؿ ، همنذا سمـّخ ع دم وصمففّخ ـًمؼٌؾ همقمأنونف، أحيى أضمدىمؿ أن يُ 

، ووصػ ((ع فمـ يًوره َتً ومدنف، همنن مل َيد همؾقػعؾ هؽذاهمؾقمـّخ 

 .(1)افَٚشؿ ؾتٍؾ ذم ثقبف، ثؿ مسح بًوف ظذ بًض

ًٚ ذم بًض افهِقات، ؾَٚل:   افْبل وؾَد وايمذي كػز زمقده يمؼد ))ٕٚش

 ًُ  هلو، شمؿ َنر رصماًل يممُ ن ، شمؿ َنر زمويمصالة همقمذِذ حطَى همقُ  أن َنر زمحطٍى  مهؿ

((ػقن فمـفو[ هملضمرق فمؾقفؿ زمققهتؿطمويمػ إلم رصموٍل ]يمخؾّ ، شمؿ أُ ايمـوس
(2). 

 ،ؾٚصتدّ ((صالةنو زمول أومقام يرهمعقن أزمصورهؿ إلم ايمًَمء دم ايم)):وؿٚل 

ِـذ خطَ فمـ ذيمؽ أو يممُ  ِـذ يمقـمفُ ))ذم ذفؽ حتك ؿٚل: ؿقفف ((هؿأزمصورُ  ػ
(3). 

ًٚ ؾرّخص ؾٔف، ؾتْزَّ  وصْع افْبل   ه ظْف ؿقم، ؾبِغ ذفؽ افْبل صٔئ

هقن فمـ رٍء أصـعف، نو زمول أومقام يمـزِذ ))خىٛ، ؾحّد اهلل، ثؿ ؿٚل: ؾ

((ٕفمؾؿفؿ زموهلل، وأؾمُدهؿ يمـف طمشقيهمقاهلل إين 
(4). 

أصقم وأكوم، نو زمول أومقام ومويمقا ىمذا وىمذا، يمؽـل )): افْبل  وؿٚل

((يمـًوء، همؿـ رنمى فمـ ؽمـمل همؾقس نـلوأصقم وأهمطر، وأسمزوج ا
(5). 

                                                 
 .550(  نًؾؿ، ىمموب اظمًوصمد، ونقاوع ايمصالة، زموب ايمـفل فمـ ايمٌصوق دم اظمًجد، زمرومؿ 1)

، ىمموب اظمًوصمد ، ونًؾؿ618، ىمموب إذان، زموب وصمقب صالة اْلَمفمي، زمرومؿ (  ايمٌخوري2)

 نو زمكم اظمعؼقهمكم نـ روايي نًؾؿ.، و651ونقاوع ايمصالة، زموب همضؾ صالة اْلَمفمي، زمرومؿ 

 .717، ىمموب إذان، زموب رهمع ايمٌٌم إلم ايمًَمء دم ايمصالة، زمرومؿ (  ايمٌخوري3)

، ىمموب ، ونًؾؿ5750، ىمموب إدب، زموب نـ مل يقاصمف ايمـوس زمويمعموب، زمرومؿ (  ايمٌخوري4)

 .2356زموهلل سمعولم وؾمدة طمشقمف، زمرومؿ  وئؾ، زموب فمؾؿف ايمػض

 .1401(  نًؾؿ، دم ىمموب ايمـؽوح، زموب اؽممحٌوب ايمـؽوح ظمـ سموومً كػًف إيمقف، زمرومؿ 5)
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ٚ، ثؿ خىٛ أن افقٓء هلؿ بًد بًٔٓ رضي اهلل عنهاوبٌِف ذط أهؾ بريرة 

يشؼمؿمقن ذوؿمًو يمقًً دم ىمموب اهلل، نـ  نو زمول أكوسٍ ))افْٚس ؾَٚل: 

وإن ذط نوئي نرة، ذط اهلل  ،يمـفاؾمؼمط ذؿمًو يمقس دم ىمموب اهلل همؾقس 

((أضمُؼ وأوشمُؼ 
(1). 

وهذا يدّل افداظٜٔ ظذ أن مـ احلُّٜ ظدم مقاجٜٓ افْٚس بٚفًتٚب 

ًٚ هبؿ، وتِىُّ  ًٚ.شسًا ظِٔٓؿ، ورؾَ ٍ 

ف افًتٚب ظـ ضريؼ خمٚضبٜ اجلّٓقر إذا ـٚن قجِّ وافداظٜٔ يستىٔع أن يُ 

 .(2)ٔٛاددظّق ادَهقد بْٔٓؿ ومـ مجِتٓؿ، وهذا مـ أحُؿ إشٚف

نـ )): ـَقفف  إفمطوء ايمقؽموئؾ صقرة نو سمصؾ إيمقف، ايمطريؼ ايمًوزمع:

((فمعم طمغم همؾف نثؾ أصمر هموفمؾف دلِذ 
(3). 

 افدٓفٜ ظذ ؾًؾ اخلر ذم صقرة افًٍؾ ٍٕسف.  افْبل رؾَد صقَّ 

((ز نموزيًو همؼد نمزانـ صمفِذ )): وـَقفف 
(4). 

ؿٔؾ: يٚ رشقل  ،((إن نـ ايمؽٌوئر أن يؾعـ ايمرصمؾ وايمديف)): وؿٚل 

أزموه،  أزمو ايمرصمؾ همقًُى  يًُى ))اهلل: وـٔػ يًِـ افرجؾ وافديف؟ ؿٚل: 

                                                 
، ىمموب ، ونًؾؿ2584، ىمموب اظمؽوسمى، زموب نو َيقز نـ ذوط اظمؽوسمى، زمرومؿ (  ايمٌخوري1)

 .1504ؼ، زموب إكَم ايمقٓء ظمـ أفممؼ، زمرومؿ ايمعم

 .10/513، (  اكظر: هممح ايمٌوري2)

 .1893(  نًؾؿ، دم ىمموب إنورة، زموب همضؾ إفموكي ايمغوزي دم ؽمٌقؾ اهلل، زمرومؿ 3)

 .1895(  نًؾؿ، دم ىمموب اإلنورة، زموب همضؾ إفموكي ايمغوزي دم ؽمٌقؾ اهلل، زمرومؿ 4)
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ف أنف ويًُى  ((همقًى أنِذ

(1). 

مٍ افذرائع، ويُ  وهذا أصؾ ذم شدّ  حيرم  ٗخذ مْف أن مـ آل ؾًِف إػ حمرَّ

ٌُقْا ، ـام ؿٚل تًٚػ: (2)ظِٔف ذفؽ افًٍؾ، وإن مل يَهد إػ مٚ حيرم ًُ َوَٓ سَم

ٌُقْا اهلل فَمْدًوا زمَِغغْمِ فِمْؾؿٍ  ًُ ـَ َيْدفُمقَن ِنـ ُدوِن اهلل هَمَق  .(3) ايمِذِذي

ُّٛ أبٚ افٌر وأمف صقرة مـ يسٛ وافديف:  ؾَد أظىك افْبل  مـ يس

 ٕٕف تسبَّٛ ذم شبِّٓام.

بام يتْٚوفف وؽره  أن َيقى ايمدافمقي فمعم ايمًمال اخلوص ايمطريؼ ايمثونـ:

ه، ؿٚل ظّرو بـ حتك يُقن مٚ أجٚب بف ؿٚظدة ظٚمٜ فِسٚئؾ وؽر

ؾَِٝ: ابسط  افًٚص: دٚ جًؾ اهلل اإلشالم ذم ؿِبل أتٔٝ افْبل 

نويمؽ يو ))، ؿٚل: ؾَبوٝ يدي، ؿٚل: ئّْؽ ؾألبٚيًؽ، ؾبسط ئّْف

أن  ؿِٝ: ،((سمشؼمط زمَمذا؟))أن أصسط، ؿٚل:  تؿٚل: ؿِٝ: أرد ((فمؿرو؟

ٍَ يُ  أنو فمؾؿً أن اإلؽمالم ّيدم نو ىمون ومٌؾف، وأن اهلجرة ))ر يل، ؿٚل: ٌ

 ((...هتدم نو ىمون ومٌؾفو، وأن احلٍ ّيدم نو ىمون ومٌؾف
(4). 

د ظدم ادٗاخذة ظـ ـؾ مـ اظتْؼ اإلشالم، وظـ بام ئٍ ؾٖجٚب 

ٚ مزورًا، وؿد ـٚن ئٍُف ذم  ـؾ مـ هٚجر، وظـ ـؾ مـ حٟ حجًّ

                                                 
 .5973، ىمموب إدب، زموب ٓ يًى ايمرصمؾ وايمديف، زمرومؿ (  ايمٌخوري1)

 .10/404، (  اكظر: هممح ايمٌوري2)

 .108(  ؽمقرة إكعوم، أيي: 3)

 .121(  نًؾؿ، ىمموب اإليَمن، زموب ىمقن اإلؽمالم ّيدم نو ومٌؾف وىمذا اهلجرة واحلٍ، زمرومؿ 4)
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 .(1)اجلقاب أن يَقل: ُؽٍر فؽ، أو ٕحقهٚ

((نقممف فقر نوؤه، احلّؾ هق ايمطّ ))دـ شٖفف ظـ مٚء افبحر:  وؿٚل 
(2). 

ئؾ ظـ احلُؿ افذي شٖل ظْف، وزاده حُاًم مل يسٖل افسٚ ؾٖجٚب 

اصتبٚه إمِر ظذ افسٚئؾ ذم  ظْف، وهق حّؾ مٔتٜ افبحر، ؾًْدمٚ ظرف 

مٚء افبحر أصٍؼ أن ينتبف ظِٔف حُؿ مٔتتف، وؿد ُيْبَتَذ هبٚ راـٛ افبحر، 

ٛ اجلقاب ظـ شٗافف ببٔٚن حُؿ ادٔتٜ، وذفؽ مـ حمٚشـ افٍتقى أن  َّ ؾً

جلقاب بٖـثر ممٚ ُشِئَؾ ظْف تتّٔاًم فٍِٚئدة، وإؾٚدة فًِؿ ؽر جُيٚء ذم ا

ـام هْٚ: ٕن مـ  ادسٗول ظْف، ويتٖـد ظْد طٓقر احلٚجٜ إػ حُؿٍ 

تقؿػ ذم ضٓقريٜ مٚء افبحر ؾٓق ظـ افًِؿ بحؾ مٔتتف، مع تَدم حتريؿ 

 .(3)ادٔتٜ أصد تقؿًٍٚ 

ىمويمٌـقون  اظممنـ يمؾؿمنـ)): ؿٚل  رضب إنثول، ايمطريؼ ايمموؽمع:

((يشد زمعضف زمعضًو، وؾمٌؽ زمكم أصوزمعف
(4). 

ادٗمْغ ذم تبٚدل افرمحٜ وادقدة وافًىػ بٚجلسد ذم  وؿد مثؾ افْبل 

نثؾ ))روابىف افًوقيٜ، إذا مرض ظوق مرضٝ بٚؿل إظوٚء، ؾَٚل: 

                                                 
 .32، ص، واكظر: هدايي اظمرؾمديـ2/138، فمعم نًؾؿ (  اكظر: ذح ايمـقوي1)

، دم ايمطفورة، زموب ايمقوقء زمَمء ايمٌحر، زمرومؿ، وايمؼمنذي دم ايمطفورة، زموب نو صموء دم نوء (  أزمق داود2)

، وازمـ نوصمف دم 331دم ايمطفورة، زموب نوء ايمٌحر، زمرومؿ  ، وايمـًوئل83ايمٌحر أكف ؿمفقر، زمرومؿ 

 .1/14، ، وصححف إيمٌوين دم صحقح ايمـًوئل386ايمطفورة، زموب ايمقوقء زمَمء ايمٌحر، زمرومؿ 

 .1/18خ حمؿد زمـ إؽمَمفمقؾ ايمصـعوين، ، يمؾشق(  اكظر: ؽمٌؾ ايمًالم ذح زمؾقغ اظمرام3)

، دم ، ونًؾؿ2446، ىمموب ايمصالة، زموب سمشٌقؽ إصوزمع دم اظمًجد ونمغمه، زمرومؿ (  ايمٌخوري4)

 .2585ىمموب ايمػم وايمصؾي، زموب سمراضمؿ اظممنـكم وسمعوؿمػفؿ، زمرومؿ 
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ىمؿثؾ اْلًد، إذا اؾممؽك نـف  ،وسمعوؿمػفؿ ،وسمرامحفؿ ،اظممنـكم دم سمقادهؿ

((ؽموئر اْلًد زمويمًفر واحلؿك يمـففمضق سمدافمك 
(1). 

ذم احلديٞ افذي ؿبؾ هذا ذم افتًٚون ظذ افز  ْبل ومّثِٓؿ اف

ًٚ ـنّد افبْٔٚن  .(2)وافتَقى وافتُٚتػ بٚفبْٔٚن ينّد بًوٓؿ بًو

ًٚ أن افداظٜٔ إذا شِؽ هذه ادسٚفؽ اـتسٛ احلُّٜ  ومـ ادًِقم ئَْ

د  وُوؾِّؼ هلدي افْبل  -تًٚػ  -بًقن اهلل  ذم ؿقفف ذم دظقتف، وُشدِّ

 . وؾًِف بتقؾٔؼ اهلل

 المطمب السادس: فقف اركاف الدعوة إلي ا  تعالي
إٓ بٍَف وإتَٚن  -تًٚػ  -ٓ يُقن افداظٜٔ حُٔاًم ذم دظقتف إػ اهلل 

رـٚئز افدظقة وأشسٓٚ افتل تَقم ظِٔٓٚ، حتك يسر ذم دظقتف ظذ 

وُمْؾ َهـِذِه بهرة، وٓصؽ أن ؾٓؿ هذه إرـٚن يدخؾ ذم ؿقفف تًٚػ: 

ـَ  أَ ــقِم ؽَمٌِق ٌَْحوَن اهلل َوَنو َأَكْو ِن ٌََعـِل َوؽُم ـِ اسمِذ ْدفُمق إلَِم اهلل فَمعَم زَمِصغَمٍة َأَكْو َوَن

ىمكِمَ ـايمْ  ُؿمْمِ
(3). 

مـ مًرؾٜ افداظٜٔ دٚ يدظق إفٔف، ومـ هق افداظل، ومٚ هل  ؾالبدّ 

افهٍٚت وأداب افتل يْبٌل أن تتقاؾر ذم افداظٜٔ؟ ومـ هق اددظق، 

ومٚ هل افقشٚئؾ وإشٚفٔٛ افتل تستخدم ذم ٕؼ افدظقة وتبٌِٔٓٚ؟ 

                                                 
دم ايمػم وايمصؾي، زموب  ، ونًؾؿ5665ىمموب إدب، زموب رمحي ايمـوس وايمٌفوئؿ، زمرومؿ ، (  ايمٌخوري1)

 .1999سمراضمؿ اظممنـكم وسمعوؿمػفؿ، زمرومؿ 

 .16/139، وذح ايمـقوي، 10/450، (  اكظر: هممح ايمٌوري2)

 .108(  ؽمقرة يقؽمػ، أيي: 3)
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 .وايمقؽموئؾ ،وإؽمويمقى واظمدفمق، اظمقوقع، وايمدافمل،هذه هل أرـٚن افدظقة: 

 :((ما يدعو إليف الداعية))اهوؿ: مو وع الدعوة  ركفال
ـَ فِمـَد اهلل اإِلؽْماَلمُ ))مقضقع افدظقة: هق ديـ اإلشالم  ي إِنِذ ايمدِّ

(1). 

 ٌََْمِغ نَمغْمَ اإِلؽْماَلِم ِديـًو هم ـَ َوَنـ َي ٌََؾ ِنـُْف َوُهَق دِم أطِمَرِة ِن َؾـ ُيْؼ

ـَ ـايمْ  ي  .(2) َخوِهِ

ِف حديٞ جزيؾ ذم ذـر أرـٚن اإلشالم:  أن اإلؽمالم ))وهذا مٚ َؾهَّ

سمشفد أن ٓ إيمف إٓ اهلل، وأن حمؿدًا رؽمقل اهلل، وسمؼقؿ ايمصالة، وسممِت 

وأرـٚن  .((ايمزىموة، وسمصقم رنضون، وَتٍ ايمٌقً إن اؽممطعً إيمقف ؽمٌقالً 

أن سممنـ زموهلل، ونالئؽمف، وىممٌف، ورؽمؾف، وايمققم أطمر، ))اإليامن: 

أن سمعٌد اهلل ىملكؽ سمراه همنن مل ))واإلحسٚن: . ((وسممنـ زمويمؼدر طمغمه وذه

((سمؽـ سمراه همنكف يراك
(3). 

 وٓصؽ أن اإلشالم اختص بخهٚئص ظئّٜ مْٓٚ:

 اإلؽمالم نـ فمـد اهلل سمعولم. -1

 ؾمونؾ ْلؿقع كظؿ احلقوة وؽمؾقك اإلكًون، ونـ هذه ايمـظؿ:اإلؽمالم  -2

يٚم إخالق، وٕيٚم ادجتّع، واإلؾتٚء، واحلسبٜ، واحلُؿ، ٕ

وآؿتهٚد، واجلٓٚد، وٕيٚم اجلريّٜ وافًَٚب، وذفؽ ـِف ؿٚئؿ ظذ 

 افرمحٜ، وافًدل، واإلحسٚن.

 :، ومول اهلل سمعولمفموم ْلؿقع ايمٌمميي دم ىمؾ زنون ونؽوناإلؽمالم  -3

                                                 
 .19ي: (  ؽمقرة َل فمؿران، أي1)

 .85(  ؽمقرة َل فمؿران، أيي: 2)

 .9(  نًؾؿ، ىمموب اإليَمن، زموب زمقون اإليَمن واإلؽمالم واإلضمًون، زمرومؿ 3)
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 َو ايمـِذوُس إيِنِّ َرؽُمقُل اهلل إيِم ْقُؽْؿ مَجِقًعووُمْؾ َيو َأُّيَ

(1). 

افثقاب وافًَٚب افذي يهٔٛ  - هق نـ ضمقٌ اْلزاء:اإلؽمالم  -4

ُف أو خمٚفٍف  ًَ ذو جزاء ُأخروّي بٚإلضٚؾٜ إػ جزائف افدٕٔقي إٓ مٚ  -ُمتَّبِ

 .ف افدفٔؾخّه 

واإلؽمالم حيرص فمعم إزمالغ ايمـوس أفمعم نًمقى ممؽـ نـ ايمؽَمل  -5

وهذه مثٚفٜٔ اإلشالم، وفُْف ٓ يٌٍؾ ظـ ضبًٜٔ اإلٕسٚن  اإلكًوين:

 ٜ اإلشالم.وواؿًف، وهذه هل واؿًّٔ 

اهلل ، ؿٚل اإلؽمالم وؽمط: دم فمؼوئده، وفمٌوداسمف، وأطمالومف، وأكظؿمف -6

فَمعَم ايمـِذوِس َوَيُؽقَن  ًي َوؽَمًطو يمَِّمُؽقُكقْا ؾُمَفَداءَ َوىَمَذيمَِؽ صَمَعْؾـَوىُمْؿ ُأنِذ تًٚػ: 

ؽُمقُل فَمَؾْقُؽْؿ ؾَمِفقًدا ايمرِذ
(2). 

ٝ ظِٔٓٚ افؼيًٜ يِزم افداظٜٔ ؾٓؿ مَٚصد اإلشالم افتل دفّ ـام 

اإلشالمٜٔ: وهل حتَٔؼ مهٚفح افًبٚد، ودرء ادٍٚشد وإرضار ظْٓؿ 

 ذم افًٚجؾ وأجؾ.

إن افؼيًٜ اإلشالمٜٔ )): -رمحف اهلل  -ؿٚل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ 

 ((جٚءت بتحهٔؾ ادهٚفح وتُِّٔٓٚ، وتًىٔؾ ادٍٚشد وتَِِٔٓٚ
(3). 

 وبٚجلِّٜ ؾ٘ن افؼيًٜ اإلشالمٜٔ مدارهٚ ظذ ثالث مهٚفح:

درء ادٍٚشد ظـ شتٜ أصٔٚء: افديـ، وافٍْس،  اظمصؾحي إولم:

 وافًَؾ، وافْسٛ، وافًرض، وادٚل.
                                                 

 .158(  ؽمقرة إفمراف، أيي: 1)

 .143(  ؽمقرة ايمٌؼرة، أيي: 2)

 .1/147، (  اكظر: نـفوج ايمًـي ايمـٌقيي3)
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جِٛ ادهٚفح: ؾَد ؾتح افَرآن إبقاب جلِٛ  اظمصؾحي ايمثوكقي:

 رضر.ادهٚفح ذم مجٔع ادٔٚديـ وشّد ـؾ ذريًٜ تّٗدي إػ اف

اجلري ظذ مُٚرم إخالق وحمٚشـ افًٚدات،  اظمصؾحي ايمثويمثي:

ؾٚفَرآن حّؾ مجٔع ادنُالت افًٚدٜٔ افتل ظجز ظْٓٚ افبؼ ومل يسك 

ًٚ مـ اجلقإٛ افتل حيتٚجٓٚ افبؼ ذم افدٕٔٚ وأخرة إٓ وضع هلٚ  جٕٚب

 .(1)رق وأظدهلٚافَقاظد، وهدى إفٔٓٚ بٖؿقم افىّ 

افذي يدظق إػ مٚ تَدم مـ أرـٚن اإلشالم،  ؾٚفداظٜٔ احلُٔؿ هق

وأصقل اإليامن، واإلحسٚن، ويبّغ فِْٚس مجٔع مٚ جٚء ذم افَرآن 

وافسْٜ: مـ افًَٚئد، وافًبٚدات، وادًٚمالت، وإخالق، بٚفتٍهٔؾ 

 .(2)وافؼح وافتقضٔح

 ال:اني: الداعي: فكر ال
ّدة افداظٜٔ ُٓبدَّ فِداظٜٔ مـ مًرؾٜ هذا إصؾ بؼوضف، ومٚ هل ظ

وشالحف، ومٚ هل وطٍٔتف، وأخالؿف، وؾٓؿ ذفؽ مـ أهّؿ ادٓامت 

 فِداظٜٔ، وإفٔؽ افتٍهٔؾ ب٘جيٚز:

 وظيفة الداعية: -ٔ
فمؾقفؿ ايمصالة هل وطٍٜٔ افرشؾ  -تًٚػ  -وطٍٜٔ افداظٜٔ إػ اهلل 

، ؿٚل ، وافرشؾ هؿ ؿدوة افدظٚة إػ اهلل، وأظيّٓؿ حمّد وايمًالم

                                                 
 .457-3/409يمؾشـؼقطل  ٌقون(  اكظر: أوقاء ايم1)

، ، وأصقل ايمدفمقة1/342(  اكظر: هممووى ؽمَمضمي ايمشقخ فمٌد ايمعزيز زمـ فمٌد اهلل زمـ زموز، 2)

 .81، يمؾدىممقر سمقهمقؼ ايمقافمل، ص، وايمدفمقة إلم اهلل293-7يمعٌدايمؽريؿ زيدان، ص
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ا َوَكِذيًراَيو َأُّيَ تًٚػ:  ً ٌَممِّ و َأْرؽَمْؾـَوَك ؾَموِهًدا َوُن ُِل إِكِذ َوَدافِمًقو إلَِم اهلل  * و ايمـٌِذ

اصًمو ُنـغًِما زمِنِْذكِِف َوِهَ
(1). 

َمِؼقؿٍ  وؿٚل تًٚػ: ًْ َواْدُع إلَِم َرزمَِّؽ إِكِذَؽ يَمَععَم ُهًدى ُن
(2). 

ـَ ايمْ وؿٚل شبحٕٚف:  ِـذ ِن ىمكِمَ ُؿمْمِ ـَواْدُع إلَِم َرزمَِّؽ َوٓ سَمُؽقَك
، وؿٚل (3)

َك زمِِف إيَِمْقِف َأْدفُمق َوإيَِمْقِف َنآِب تًٚػ:  ٌَُد اهلل َوٓ ُأْذِ ََم ُأِنْرُت َأْن َأفْم إِكِذ
(4). 

وإمٜ ذيُٜ فرشقهلٚ ذم وطٍٜٔ افدظقة إػ اهلل، ؾٚٔيٚت افتل تٖمره 

ًٚ: ٕن إصؾ ذم خىٚب اهلل  بٚفدظقة إػ اهلل يدخؾ ؾٔٓٚ ادسِّقن مجًٔ

 دخقل أمتف ؾٔف إٓ مٚ اشُتْثْل، وفٔس مـ هذا ادستثْك تًٚػ فرشقفف 

ًْ يمِؾـِذوِس أمر اهلل تًٚػ بٚفدظقة إفٔف، ؿٚل تًٚػ:  ٍي ُأطْمِرصَم ىُمـُمْؿ طَمغْمَ ُأنِذ

ـِ ايمْ ـسَمْلُنُروَن زمِويمْ  ُؿـَؽِر َوسُمْمِنـُقَن زمِوهللـَؿْعُروِف َوسَمـَْفْقَن فَم
(5) . 

وؿد جًؾ اهلل إمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر مـ أخصِّ أوصٚف 

 ُؿْمِنـَوُت زَمْعُضُفْؿ َأْويمَِقوءُ ـُؿْمِنـُقَن َوايمْ ـَوايمْ ادٗمْغ، ـام ؿٚل شبحٕٚف: 

ـِ ايمْ  َؿْعُروِف َوَيـَْفْقنَ ـزَمْعٍض َيْلُنُروَن زمِويمْ  ُؿـَؽرِ ـفَم
، وهبذا يتوح أن (6)

َِّػ بٚفدظقة إػ اهلل هق ـؾ مسِؿ ومسِّٜ ظذ ؿدر افىٚؿٜ، وظذ  ادُ

ؿدر افًِؿ، وٓ خيتّص افًِامء بٖصؾ هذا افقاجٛ: ٕٕف واجٛ ظذ 

بحسبف، وإٕام خيتص أهؾ افًِؿ بتبِٔغ تٍٚصٔؾ اإلشالم،  اجلّٔع ـؾٌّ 

                                                 
 .46 -45ة إضمزاب، أيمون: (  ؽمقر1)

 .67(  ؽمقرة احلٍ، أيي: 2)

 .87(  ؽمقرة ايمؼصص، أيي: 3)

 .36(  ؽمقرة ايمرفمد، أيي: 4)

 .110(  ؽمقرة َل فمؿران، أيي: 5)

 .71(  ؽمقرة ايممقزمي: أيي: 6)
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وأحُٚمف، ومًٕٚٔف افدؿَٜٔ، ومسٚئؾ آجتٓٚد، ٕيرًا فسًٜ ظِّٓؿ، 

 ومًرؾتٓؿ بٚدسٚئؾ، واجلزئٔٚت، وإصقل، وافٍروع.

ًٚ ؿقفف تًٚػ: ممٚ يزيد إمر وضو وُمْؾ َهـِذِه ؽَمٌِققِم َأْدفُمق إلَِم اهلل فَمعَم قح

ـَ ايمْ  ٌَْحوَن اهلل َوَنو َأَكْو ِن ٌََعـِل َوؽُم ـِ اسمِذ ىمكِمَ ـزَمِصغَمٍة َأَكْو َوَن ُؿمْمِ
، ؾبغ (1)

هؿ افدظٚة إػ اهلل، وهؿ أهؾ افبهٚئر ـام  شبحٕٚف أن أتبٚع افرشقل 

 .(2) ويَغ ،وظِؿٍ  ،يدظق إػ اهلل ظذ بهرةٍ  ـٚن افرشقل 

 وافدظقة إػ اهلل واجبٜ ظذ ـؾ مسِؿ ومسِّٜ ـٌؾ بحسبف، وهل

 تٗدَّى ظذ صقرتغ:

ؾرديٜ، يَقم هبٚ ادسِؿ ظذ صٍٜ ؾرديٜ بحسٛ ضٚؿتف،  ايمصقرة إولم:

ْ )):  افْبل وؿدرتف، وظِّف، ـام ؿٚل همنن مل  ه زمقدهنـ رأى نـؽؿ نـؽرًا همؾقغغمِّ

((يًمطع همٌؾًوكف، همنن مل يًمطع همٌؼؾٌف، وذيمؽ أوعػ اإليَمن
(3). 

بهٍٜ مجٚظٜٔ، ؾتُقن ؾرؿٜ متهديٜ هلذا افنٖن، ـام  ايمصقرة ايمثوكقي:

ٌي َيْدفُمقَن إلَِم ايمْ ؿٚل تًٚػ:  ـُؽْؿ ُأنِذ َؿْعُروِف ـَخغْمِ َوَيْلُنُروَن زمِويمْ ـَويْمَمُؽـ نِّ

ُؿْػؾُِحقنَ ـُؿـَؽِر َوُأْويَمـئَِؽ ُهُؿ ايمْ ــِ ايمْ َوَيـَْفْقَن فمَ 
(4). 

 عّدة الداعية وسهحف: -ٕ
ٍة  -تًٚػ  -تٚج افداظٜٔ إػ اهلل حي ذم أداء مّٓتف ووطٍٔتف إػ ُظدَّ

                                                 
 .108(  ؽمقرة يقؽمػ، أيي: 1)

 .356-295ايمؽريؿ زيدان، ص يمؾدىممقر فمٌد (  اكظر: أصقل ايمدفمقة2)

 .49(  نًؾؿ، ىمموب اإليَمن، زموب ىمقن ايمـفل فمـ اظمـؽر نـ اإليَمن، زمرومؿ 3)

 .104(  ؽمقرة َل فمؿران، أيي: 4)
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 وشالٍح ؿقي، مْٓٚ:

افٍٓؿ افدؿٔؼ ادبْل ظذ افًِؿ ؿبؾ افًّؾ، وافَٚئؿ  ايمًالح إول:

ظذ تدّبر مًٚين وأحُٚم افَرآن افُريؿ، وؾٓؿ افسْٜ افْبقيٜ افؼيٍٜ، 

 ويرتُز هذا افٍٓؿ ظذ ظدة أمقر، مـ أمهٓٚ:

ًٚ  نر إول:إ ًٚ متَْ ؾٓؿ افداظٜٔ افًَٔدة اإلشالمٜٔ ؾٓاًم صحٔح

 بٕٚدفٜ مـ افُتٚب، وافسْٜ، وإمجٚع ظِامء أهؾ افسْٜ واجلامظٜ.

 ؾٓؿ افداظٜٔ ؽٚيتف ذم احلٔٚة ومرـزه بغ افبؼ. إنر ايمثوين:

 تًَِف بٚٔخرة، ودمٚؾٔف ظـ دار افٌرور. إنر ايمثويمٌ:

فًّٔؼ ادثّر: دحبٜ اهلل، وخقؾف، ورجٚئف، اإليامن ا ايمًالح ايمثوين:

 ذم ـؾ أمقره. واتبٚع رشقفف 

ذم مجٔع أمقره،وتًَِف بف،  -تًٚػ  -اتهٚل افداظٜٔ بٚهلل ايمًالح ايمثويمٌ:

 ف،واشتٌٚثتف بف،وإخالصف فـف،وافهدق مًف ذم إؿقال وإؾًٚل.ٔوتقـِف ظِ

 اخهؽ الداعية وافاتف: -ٖ
ق احلسْٜ وافهٍٚت افُريّٜ: وهل أخالق حيتٚج افداظٜٔ إػ إخال

ّْٔٓٚ رشقفف  ّْٔٓٚ اهلل ذم ـتٚبف، وب  ذم شْتف. اإلشالم افتل ب

ومـ أهّؿ هذه إخالق وافهـٍٚت افتـل يْبٌـل فِداظٔـٜ أن يِتزمٓـٚ: 

افهدق، واإلخالص، وافدظقة، إػ اهلل ظـذ بهـرة، واحلِـؿ، وافرؾـؼ، 

ــق، وافهــٍ ــٚء، وافِــغ، وافهــز، وافرمحــٜ، وافًٍ ح، وافتقاضــع، وافقؾ

واإليثــٚر، وافنــجٚظٜ، وافــذـٚء، وإمٕٚــٜ، واحلٔــٚء ادحّــقد، وافُــرم، 
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وافتَــقى، واإلرادة افَقيــٜ افتــل تنــّؾ ؿــقة افًزيّــٜ، واهلّــٜ افًٚفٔــٜ، 

وافتٍٚؤل، وافْيٚم وافدؿٜ وادحٚؾيٜ ظذ افقؿٝ، وآظتـزاز بٚإلشـالم، 

 ًٜ ، وافزهـــد، وافـــقرع، وافًّـــؾ بـــام يـــدظق إفٔـــف: فُٔـــقن ؿـــدوًة صـــٚحل

وآشتَٚمٜ، وإدراك افداظٜٔ دـٚ حقفـف، وافَهـد وآظتـدال، وافنـًقر 

ٜ اهلل، وافثَٜ بٚهلل تًٚػ، وافتدرج ذم افـدظقة، وافبـدء بـٕٚهّؿ ؾـٚدّٓؿ بًّّٔ 

 ، وأمر بذفؽ مًٚذ بـ جبؾ ظْدمٚ أرشِف إػ افّٔـ.ـام ؾًؾ افْبل 

ّٚد هــذه إخــالق مـــ ـــام يْبٌــل فِداظٔــٜ أن يبتًــد ظـــ ـــؾ مــٚ يوــ

 إخالق افَبٔحٜ.

ــٜ افتــل يْبٌــل فِداظٔــٜ أن يًتْــل هبــٚ، مًرؾــٜ  ّّ ومـــ هــذه إمــقر ادٓ

افَقاظد، وافوقابط افتل جيٛ مراظٚهتٚ وافسر ظذ ضقئٓٚ، حتك يُقن 

دًا ذم دظقتف.   افداظٜٔ ُمسدَّ

ٓ يـلنر زمـوظمعروف وٓ يـفـك فمــ )): (1)ومـ ذفؽ: ؿـقل شـٍٔٚن افثـقري

، ر إٓ نـ ىمون همقف طمصول شمالث: رهمقؼ همقَم يلنر زمف رهمقؼ همـقَم يـفـك فمــفاظمـؽ

 ((فمـف فمدل همقَم يلنر زمف فمدل همقَم يـفك فمـف، فمومل زمَم يلنر زمف، فمومل زمَم يـفك
(2). 

ٓ يٖمر بٚدًروف ))ؿٚل بًض افسِػ:  ))وؿٚل اإلمٚم حمّد ادَدد: 

إٓ رؾٔؼ ؾٔام يٖمر بف رؾٔؼ ؾٔام يْٓك ظْف، حِٔؿ ؾٔام يٖمر بف حِٔؿ ؾٔام 

 ((يْٓك ظْف، ؾَٔف ؾٔام يٖمر بف ؾَٔف ؾٔام يْٓك ظْف
(3). 

                                                 
هـ، 97(  هق ؾمقخ اإلؽمالم، إنوم احلػوظ اظمجمفد: ؽمػقون زمـ ؽمعقد زمـ ننوق ايمثقري، ويمد ؽمـي 1)

 .279-7/229، هـ، اكظر: ؽمغم أفمالم ايمـٌالء161ونوت ؽمـي 

 .50، ص(  اكظر: إنر زموظمعروف وايمـفل فمـ اظمـؽر، ٕيب اخلالل2)

ي أيضًو دم: ، وكًى هذا ايمؼقل إلم زمعض ايمًؾػ ازمـ سمقؿق129، ص(  خممٌم نـفوج ايمؼوصديـ3)

= 
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افثالثٜ: ؾالبد مـ هذه )): -رمحف اهلل  -وؿٚل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ 

افًِؿ،وافرؾؼ،وافهز.افًِؿ ؿبؾ إمر وافْٓل،وافرؾؼ مًف،وافهز بًده، 

ًٚ ذم هذه إحقال  ((وإن ـٚن ـؾ مـ افثالثٜ ٓبد أن يُقن مستهحب
(1). 

 ؾُٕ٘ٚر ادُْر أربع درجٚت:)): -رمحف اهلل  -وؿٚل ابـ افَٔؿ 

 إوػ: أن يزول وخيٍِف ضّده.

 بجِّتف. افثٕٜٚٔ: أن يَّؾ وإن مل يزل

 افثٚفثٜ: أن خيٍِف مٚ هق مثِف.

 افرابًٜ: أن خيٍِف مٚ هق ّذ مْف.

 ((مٜؾٚفدرجتٚن إُوَفٔٚن مؼوظتٚن،وافثٚفثٜ مقضع اجتٓٚد، وافرابًٜ حمرَّ 
(2). 

ؼ افداظٜٔ مٚ تَدم مـ افهٍٚت وإخالق وافَقاظد ؾ٘ذا ضبّ 

 .-ب٘ذن اهلل تًٚػ -وافوقابط ـٚن مـ أظيؿ افْٚس حُّٜ 

 ال:الث: المدعو: فكر ال
يْبٌل فِداظٜٔ أن يًِؿ أن افدظقة إػ اإلشالم ظٚمٜ جلّٔع افبؼ، بؾ 

ًٚ، ذم ـؾ زمٚنٍ  إػ ؿٔٚم افسٚظٜ، وفٔسٝ  ومُٚنٍ  فِجـ واإلٕس مجًٔ

ٍٜ دون جْسٍ  خٚصٜ بجْسٍ  ٍٜ  ، أو ضبَ ٍٜ دون ضبَ ٍٜ  ، أو ؾئ  ، أو زمٚنٍ دون ؾئ

دظق أن ُيٗتك وُيدظك، وٓ اد دون مُٚن. ومـ حّؼ  ، أو مُٚنٍ دون زمٚنٍ 

يٖيت  جيِس افداظل ذم بٔتف ويْتير جملء افْٚس إفٔف، ؾَد ـٚن افْبل 

                                                 

 .84، صاحلًٌي دم اإلؽمالم =

 .84، ص(  احلًٌي دم اإلؽمالم1)

 .3/16(  إفمالم اظمقومعكم فمـ رب ايمعوظمكم، ٓزمـ ايمؼقؿ رمحف اهلل سمعولم، 2)
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افْٚس ويدظقهؿ، وخيرج إػ افَبٚئؾ ذم ادقاشؿ، ويذهٛ إػ مَٚبِٜ 

 ومالؿٚة افقؾقد ومـ يَدم.

وٓ جيقز فِداظٜٔ أن يستهٌر صٖن أي إٕسٚن أو أن يستٓغ بف: ٕن 

 ُيدظك.مـ حؼ ـؾ إٕسٚن أن 

وإذا ـٚن مـ حؼ اددظق أن ُيٗتك وُيدظك وٓ يستٓٚن بف، وٓ 

 يستهٌر مـ صٖٕف ؾًِٔف أن يستجٔٛ.

 ويْبٌل فِداظٜٔ أن يًِؿ أن اددظقيـ أصْٚف وأؿسٚم:

ؾّْٓؿ ادِحد، ومْٓؿ ادؼك افقثْل، ومْٓؿ افٔٓقدي، ومْٓؿ 

سبٜٔ وافتًِٔؿ، افْكاين، ومْٓؿ ادْٚؾؼ، ومْٓؿ ادسِؿ افذي حيتٚج إػ اف

ًٚ خيتٍِقن ذم ؿدراهتؿ افًَِٜٔ،  ومْٓؿ ادسِؿ افًٚيص، ثؿ هؿ أيو

 ََّ ، وهذا أّمٌل، ٌػ وافًِّٜٔ، وافهحٜٔ، ومراـزهؿ آجتامظٜٔ، ؾٓذا مث

، وهذا صحٔح، ، وهذا ؾَرٌ ، وهذا ؽْلٌّ ، وهذا مرؤوٌس وهذا رئٌٔس 

يُقن  وهذا مريض، وهذا ظريب، وهذا أظجّل... ؾْٔبٌل فِداظٜٔ أن

ص ادرض، ويًرف افداء وحيّدده،  ـٚفىبٔٛ احلٚذق احلُٔؿ افذي ينخِّ

ًٚ ذم  ثؿ ُيًىل افدواء ادْٚشٛ ظذ حسٛ حٚل ادريض ومرضف، مراظٔ

ِف فًِالج، وؿد حيتٚج ادريض إػ  ّّ ذفؽ ؿقة ادريض وضًٍف، وحت

ًٚ مـ أظوٚئف مـ أجؾ اشتئهٚل  ظِّٜٔ جراحٜٔ ؾٔنّؼ بىْف، أو يَىع صٔئ

ًٚ فهحٜ ادريضادر  .(1)ض ضِب

                                                 
 .394-365(  اكظر: أصقل ايمدفمقة يمؾدىممقر فمٌد ايمؽريؿ زيدان، ص1)
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يـ بخىقات مْٚشبٜ حمسقشٜ وافداظٜٔ يْبٌل فـف أن يبدأ مع اددظقِّ
(1) ،

 مْٓٚ مٚ يٖيت:

 يبدأ بٍْسف ؾٔهِحٓٚ حتك يُقن افَدوة افهٚحلٜ. -4

ن افبٔٝ ادسِؿ،  -2 ُُٔقِّ ثؿ يّيض إػ تُقيـ بٔتف وإصالح أرستف، ف

 وافِبْٜ ادٗمْٜ.

قة اخلر ؾٔف، وحيٚرب افرذائؾ ثؿ يتقّجف إػ ادجتّع، ويْؼ دظ -3

 وادُْرات بٚحلُّٜ، وينجع افٍوٚئؾ ومُٚرم إخالق.

َٓ ))ثؿ دظقة ؽر ادسِّغ إػ مْٟٓ احلؼ وإػ ذيًٜ اإلشالم  -4 ضَممِذك 

ـُ هللِِذِ ي ((سَمُؽقَن همِْمـٌَي َوَيُؽقَن ايمدِّ
 (2). 

 الرابع: اساليب الدعوة ووساعؿ تبمي ها: فكالر 
 ؾٓؿ أشٚفٔٛ افدظقة ووشٚئؾ تبٌِٔٓٚ، حتك يُقن افداظٜٔ حيتٚج إػ

، وبهرةٍ  وإتَٚنٍ  ظذ ؿدر مـ افٍُٚءة فتبِٔغ افدظقة إػ اهلل تًٚػ ب٘حُٚمٍ 

 وذفؽ ظذ افْحق أيت:

 اوال : اساليب الدعوة:
افىريؼ وافٍـ، يَٚل: هق ظذ أشِقب مـ أشٚفٔٛ افَقم: أي ظذ  إؽمؾقب:

 .(3)ؿٓؿ، ويَٚل: أخذٕٚ ذم أشٚفٔٛ مـ افَقل: ؾْقن متْقظٜضريؼ مـ ضر

                                                 
ومد أووحً ىمقػقي دفمقة اظمدفمقيـ فمعم اطممالف أصـوهمفؿ دم ايمػصؾ ايمثويمٌ وايمػصؾ ايمرازمع (  و1)

 .315، و333سمعولم، ص نـ ىمموب احلؽؿي دم ايمدفمقة إلم اهلل

 .84(  اكظر: ايمدفمقة إلم اهلل، يمؾدىممقر سمقهمقؼ ايمقافمل، ص2)

 ، واظمصٌوح اظمـغم، نودة )ؽمؾى(، 125، همصؾ ايمًكم، زموب ايمٌوء، ص(  اكظر: ايمؼونقس اظمحقط3)

= 
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وأشٚفٔٛ افدظقة: هل افًِؿ افذي يتهؾ بٍُٜٔٔ مبٚذة افتبِٔغ، 

 وإزافٜ افًقائؼ ظْف.

وادهٚدر إشٚشٜٔ افتل يستّد افداظٜٔ ويتًِؿ أشٚفٔٛ دظقتف 

، وشرة ، وشْٜ رشقفف -تًٚػ  -احلُّٜٔ مْٓٚ هل: ـتٚب اهلل 

ٚفح: مـ افهحٚبٜ افُرام، وافتٚبًغ هلؿ ب٘حسٚن مـ أهؾ افسِػ افه

 افًِؿ واإليامن.

 وتَقم أشٚفٔٛ افدظقة احلُّٜٔ افْٚجحٜ ادٗثرة ظذ إشٚفٔٛ أتٜٔ:

ؾ٘ن ضبٔٛ  سمشخقص وَتديد ايمداء دم اظمدفمقيـ، ونعرهمي ايمدواء: -1

إبدان احلٚذق احلُٔؿ ينّخص ويًرف افداء أوًٓ، ثؿ يهػ افًالج 

هق ضبٔٛ إرواح وافَِقب،  -تًٚػ  -افداء. وافداظٜٔ إػ اهلل  حسٛ

ؾًِٔف أن يسِؽ هذا إشِقب ذم مًٚجلٜ إرواح، وافداء ظْد افْٚس ؿد 

يُقن ـٍرًا، وؿد يُقن مًهٜٔ، ؾًذ افداظٜٔ أن يًىل افدواء ظذ 

، دواء افٍُر اإليامن بٚهلل، وبام جٚء ظْف وظـ رشقفف  حسٛ افداء: ؾ٘نّ 

، واإلؿبٚل -تًٚػ  -واء ادًٚيص ـبٚئرهٚ وصٌٚئرهٚ افتقبٜ إػ اهلل ود

 
ٍ
رة فِسٔئٚت، وهُذا فُؾ داء ٍِّ  دواء. إفٔف، واإلـثٚر مـ افىٚظٚت ادُ

 إزايمي ايمشٌفوت ايممل ُمـع اظمدفمقيـ نـ رؤيي ايمداء واإلضمًوس زمف: -2

وٓصؽ أن افنبٓٚت: هل مٚ يثر افنؽ وآرتٔٚب ذم صدق افداظٜٔ 

َٜٔ مٚ يدظق إفٔف، ؾّْٔع ذفؽ مـ رؤيٜ احلؼ وآشتجٚبٜ فـف، أو وحَ

                                                 

 .1/441، واظمعجؿ ايمقؽمقط، نودة )ؽمؾى(، 1/248 =
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 تٖخر هذه آشتجٚبٜ.

إػ اشتًامل افدواء، وآشتجٚبٜ  سمرنمقى اظمدفمقيـ وسمشقيؼفؿ: -3

وؿبقل احلؼ، وافثبٚت ظِٔف، وترهٔبٓؿ مـ ترك افدواء بُؾ مٚ خيقف 

 ف.وحيذر مـ ظدم آشتجٚبٜ، أو ظدم افثبٚت ظذ احلؼ بًد ؿبقف

بٚفسبٜٔ وافتًِٔؿ، وافتقجٔف:  سمعفد اظمًمجقٌكم نـ اظمدفمقيـ: -4

فتحهؾ هلؿ ادْٚظٜ ضد دائٓؿ افَديؿ، ومـ أظيؿ وشٚئؾ افسبٜٔ 

تالوًة، وتدبرًا، وؾٓاًم، وآتهٚل  -تًٚػ  -ادٗثرة: آتهٚل بُتٚب اهلل 

أن ، ؾًذ افداظٜٔ افدائؿ بٚفسْٜ افْبقيٜ، وشرة افسِػ مـ افهحٚبٜ 

 يًغ ادستجٔبغ ظذ هذه إمقر افًئّٜ.

ظذ أشِقب احلُّٜ، وادقظيٜ احلسْٜ،  سمؼقم مجقع إؽمويمقى: -5

 واجلدال بٚفتل هل أحسـ، ثؿ اشتخدام افَقة فًِّٕٚديـ افيٚدغ.

 :انيا : وساعؿ تبميغ الدعوة إلي ا  تعالي:
، ووشٚئؾ افدظقة هل: (1)افقءذم إصؾ: مٚ يتقصؾ بف إػ افقشِٜٔ 

 مٚ يستًغ بف افداظٜٔ ظذ تبِٔغ افدظقة مـ أصٔٚء وأمقر.

 وٓصؽ أن وشٚئؾ افدظقة ظذ ٕقظغ:

وشٚئؾ خٚرجٜٔ تتًِؼ بٚختٚذ إشبٚب فتٓٔئٜ ادجٚل  ايمـقع إول:

 ادْٚشٛ، ومْٓٚ ظذ شبٔؾ ادثٚل مٚ يٖيت:

مع إخذ  -تًٚػ  -ظذ اهلل احلذر ادبْل ظذ افتقـؾ  ايمقؽمقؾي إولم:
                                                 

 .5/185وإشمر، ٓزمـ إشمغم، زموب ايمقاو نع ايمًكم،  (  اكظر: ايمـفويي دم نمريى احلدي1ٌ)
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بٕٚشبٚب، ومًِقم أن احلذر إٔقاع مـ جٜٓ مٚ حيذره افداظل ادسِؿ، 

ؾْٓٚك: حذره مـ افقؿقع ذم ادًٚيص، واحلذر مـ إهؾ وافقفد، واحلذر 

 مـ اتبٚع اهلقى، واحلذر مـ ادْٚؾَغ وافٍُٚر.

تبِٔغ افدظقة،  بٚفٌر ذم -تًٚػ  -آشتًٕٜٚ بًد اهلل  ايمقؽمقؾي ايمثوكقي:

ؾٚفداظٜٔ حيرص ظذ إيهٚل افدظقة إػ افْٚس، ؾٔستًغ بُؾ وشِٜٔ 

 مؼوظٜ فتحَٔؼ مٚ حيرص ظِٔف.

ادحٚؾيٜ ظذ افْيٚم ادؼوع: ـحٍظ افداظٜٔ تْئؿ  ايمقؽمقؾي ايمثويمثي:

وؿتف وظدم إضٚظتف، وإذا ـٚن افدظٚة مجٚظٜ ؾًِٔٓؿ أن يراظقا ؿقاظد 

م، حتك تثّر جٓقدهؿ وٓ تؤع: ؾ٘ن افَِٔؾ افْيٚم افتل أمر هبٚ اإلشال

 وافدوام ظِٔف خر مـ افُثر مع افٍقىض وإَٓىٚع. مـ افًّؾ بْيٚمٍ 

 وشٚئؾ تبِٔغ افدظقة بهقرة مبٚذة. ايمـقع ايمثوين:

وهذه افقشٚئؾ تُقن: بٚفَقل، وبٚفًّؾ، وبسرة افداظٜٔ افتل دمًِف 

 ذه افقشٚئؾ مٚ يٖيت:ؿدوة حسْٜ فٌره ؾتجذهبؿ إػ اإلشالم، ومـ ه

 التبميغ بالقوؿ: الوسيمة اهولي:
متًددة، مْٓٚ: اخلىبٜ، وافدرس،  إٔقاع افَقل ذم جمٚل افتبِٔغوشِٜٔ 

واجلدل، وإمر بٚدًروف وافْٓل ظـ  ،وادحٚرضة، وافْدوة، وادْٚؿنٜ

ادُْر، وافُِّٜ افقظئٜ، وافدظقة افٍرديٜ، وافْهٔحٜ إخقيٜ، 

ِّٔٛ، وافٍتقى افؼظٜٔ ت ُُ ، وافُتٚبٜ: ـٚفرشٚفٜ، وادَٚل، وافُتٚب، واف

 وافْؼة.
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وافداظٜٔ يستًغ ذم تبِٔغ دظقتف بجّٔع افقشٚئؾ ادختٍِٜ،ادؼوظٜ، 

ادٍٔدة،وؿد تُقن بًض افقشٚئؾ ٕٚؾًٜ ذم زمـ دون زمـ،وذم جمتّع دون 

 آخر،وافداظٜٔ احلُٔؿ هق افذي خيتٚر افقشٚئؾ ادْٚشبٜ فُؾ ظك ومك.

َِّغ ظـ ضريؼ افقشٚئؾ أتٜٔ:وو  شِٜٔ افتبِٔغ بٚفَقل ُتب

افَِــــــٚءات افًٚمٜ:ـ٘ؿٚمــــــٜ ادحٚرضات،وافْدوات،وادْٚؿنــــــٚت،  -4

 وافدروس ذم ادسٚجد،واجلٚمًٚت،وادًٚهد،واددارس، وادـٗمترات،

 وذم ادْٚشبٚت افتل حيرضهٚ افْٚس بهقرة مجٚظٜٔ ـبرة.

افًِؿ، وٓ يّْع افَِٚءات اخلٚصٜ: ـٚفدروس اخلٚصٜ بىالب  -2

 حوقر ؽرهؿ.

 افدظقة افٍرديٜ: بٚفْهٔحٜ إخقيٜ، واهلديٜ افرمزيٜ. -3

ِّٔٛ، وافْؼة. -4 ت ُُ  افُتٚبٜ: افرشٚفٜ، وادَٚل، وافُتٚب، واف

 وشٚئؾ اإلظالم احلديثٜ:ادسّقظٜ،وادرئٜٔ،وادَروءة،وافنخهٜٔ. -5

 افقشٚئؾ افنخهٜٔ ـٚدسجالت، وذائط افتسجٔؾ، واهلٚتػ.. -6

هذه افقشٚئؾ وينٌِٓٚ  تْؿ اشتخدامفِداظٜٔ احلُٔؿ أن يٌؾْٔبٌل 

بٚحلؼ: ٕٕف بذفؽ خيٚضٛ ماليغ افبؼ ذم منٚرق إرض ومٌٚرهبٚ، 

 وظـ ضريَٓٚ تهؾ افدظقة إػ أؿىٚر بًٔدة، وتًّؿ أمٚــ ـثرة.

ًٚ مـ إفٍٚظ افتل  ًٚ، خٚفٔ ِّْٔ ًٚ ب ويْبٌل أن يُقن ؿقل افداظٜٔ واضح

ًٚ وبٚضاًل،  ًٚ، وأن يستًّؾ إفٍٚظ افؼظٜٔ حتّؾ حَ ًٖ وصقاب وخى

 ادستًِّٜ ذم افَرآن وافسْٜ وظْد ظِامء ادسِّغ.

ّٕك ذم ـالمف حتك يستقظٛ افسٚمع ـالمف  ـام يْبٌل فِداظٜٔ أن يتٖ
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 َٓ ف، وأن يبتًد ظـ افتٍٚصح وافتًٚطؾ، وافتُِػ ذم افْىؼ، ويبتًد َّ ويٍ

طٓٚر ؾوِف ظِٔف، وأن ظـ روح آشتًالء ظذ اددظق واحتَٚره وإ

 .(1)يتِّىػ بٚفَقل فِّدظقيـ، ويُقن مقضع افثَٜ بغ افْٚس

 التبميغ بالعمؿ: الوسيمة ال:انية:
ــغ ب ــٜ ادُْــر وٕكــة احلــؼ وافتبِٔ ــٗدي إػ إزاف ٚفًّــؾ هــق ـــؾ ؾًــؾ ي

ه نـ رأى نــؽؿ نـؽـرًا همؾقغـغّمْ )):  افْبل وإطٓٚره، وإصؾ ذم ذفؽ ؿقل

((، همنن مل يًمطع همٌؾًوكف،همنن مل يًمطع همٌؼؾٌف وذيمؽ أوعػ اإليَمنزمقده
(2)، 

وافتبِٔــغ بٚفًّــؾ ـــام يُــقن ب٘زافــٜ ادُْــر يُــقن ب٘ؿٚمــٜ ادًــروف: ـبْــٚء 

وادــدارس اإلشــالمٜٔ، وإؿٚمـــٜ  ،وادًٚهــد ،وبْــٚء اجلٚمًــٚت ادســٚجد،

ادُتبٚت ؾٔٓـٚ وتزويـدهٚ بٚفُتـٛ افْٚؾًـٜ، وبْـٚء ادستنـٍٔٚت اإلشـالمٜٔ، 

ودور افرظٚيــٜ آجتامظٔــٜ، وضبــع افُتــٛ اإلشــالمٜٔ وتقزيًٓــٚ، واختٔــٚر 

ـِف  -افرجؾ افهٚفح فًِّؾ ذم هذه ادجٚٓت وذم ادجٚٓت ادّٜٓ، وهذا 

 احلََٜٔ دظقة صٚمتٜ إػ اهلل تًٚػ. ذم -

 التبميغ بالسيرة الحسنة: الوسيمة ال:ال:ة:
ٜ ذم تبِٔغ افدظقة إػ اهلل، وجذب افْٚس إػ  ّّ مـ وشٚئؾ افتبِٔغ ادٓ

ّٔبٜ فِداظل، وأؾًٚفف احلّٔدة، وصٍٚتف  اإلشالم افتبِٔغ بٚفسرة افى

ًٚ، ممٚ جيًِف  افًٚفٜٔ، وأخالؿف افُريّٜ، وافتزامف بٚإلشالم طٚهراً  وبٚضْ

                                                 
سمعولم  ، وايمدفمقة إلم اهلل454، و453يمؾدىممقر فمٌد ايمؽريؿ زيدان، ص(  اكظر: أصقل ايمدفمقة 1)

 .264، و262يمؾدىممقر سمقهمقؼ ايمقافمل، ص

 .49(  نًؾؿ، ىمموب اإليَمن، زموب ىمقن ايمـفل فمـ اظمـؽر نـ اإليَمن، زمرومؿ 2)
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ًٜ فٌره: ٕن افتٖثر بٕٚؾًٚل وافسِقك أبِغ مـ  ، وُأشقًة حسْ ًٜ ؿدوًة ضٔب

 افتٖثر بٚفُالم وحده.

ًٜ فٌره ترجع  وأصقل افسرة احلسْٜ افتل يُقن هبٚ افداظٜٔ ؿدوًة ضٔب

 .ضمًـ اخلؾؼ، ونقاهمؼي ايمعؿؾ يمؾؼقلإػ أصِغ ظئّغ: 

 ٚٓـثر مـ افهٍٚت: ـٚفتقاضع،  ؾحسـ اخلِؼ ـِّٜ يْدرج حتت

وافقؾٚء بٚفًٓد، وإمٕٜٚ، وؿقة افًزيّٜ، وافنجٚظٜ، وافهز، 

وافنُر، واحلِؿ، وافرؾؼ، وافتَقى، واحلٔٚء، وافًٍق وافهٍح، 

 واجلقد، وافُرم، وافهدق وافًدل، وحٍظ افِسٚن، وافرمحٜ.

  فِىريؼ ًٚ ومقاؾَٜ افَقل فًِّؾ هل أن يُقن ؾًؾ افداظٜٔ مقاؾَ

ًٚ فَقفف، وٓ خيٚفػ طٚهره بٚضْف، ؾ٘ن اد ًٚ ظِّٔ ستَٔؿ، وشرتف تىبَٔ

أمر بقء افتزمف، وإن هنك ظـ رء ـٚن أول تٚرٍك فـف: فٍٔٔد وظيف، 

ويٍْع إرصٚده وُيثّر، وُيَتدى بف، ؾ٘ن ـٚن يٖمر بٚخلر وٓ يًٍِف، 

ويْٓك ظـ افؼ وهق واؿع ؾٔف، ؾٓق بحٚفف هذه ظَبٜ ذم شبٔؾ افدظقة 

 .(1)اهلل تًٚػإػ 

 

                                                 
يمعٌد ايمؽريؿ زيدان، (  اكظر: أؽمويمقى ايمدفمقة ووؽموئؾ سمٌؾقغفو زمويممػصقؾ دم: أصقل ايمدفمقة 1)

، واحلؽؿي دم ايمدفمقة إلم اهلل 372-241يممقهمقؼ ايمقافمل، ص ، وايمدفمقة إلم اهلل469-395ص

 .130-124يمؾؿميمػ، ص
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 المبحث السادس: إنزاؿ الناس منازلهـ ومراتبهـ
 المطمب اهوؿ: إنزاؿ الناس منازلهـ

افداظٜٔ احلُٔؿ هق افذي يدرس افقاؿع، وأحقال افْٚس، 

 ،ْزل افْٚس مْٚزهلؿ، ثؿ يدظقهؿ ظذ ؿدر ظَقهلؿومًتَداهتؿ، ويُ 

ٓجتامظل، ومستقاهؿ افًِّل وا ،وأخالؿٓؿ ،وضبٚئًٓؿ ،وأؾٓٚمٓؿ

: وهلذا ؿٚل ظع بـ أيب ضٚفٛ  :وافقشٚئؾ افتل يٗتقن مـ جٓتٓٚ

ب اهلل ورشقفف)) ثقا افْٚس بام يًرؾقن، أحتّبقن أن ُيُذَّ ((َحدِّ
(1). 

ـَِر ظـ ظٚئنٜ  ِْْزَل  رٕٚ رشقل اهلل أم))أهنٚ ؿٚفٝ:  رضي اهلل عنهاوُذ ُٕ أن 

((افْٚس مْٚزهلؿ
(2). 

ًٚ ٓ تبٌِف )): وؿٚل ظبد اهلل بـ مسًقد  ًٚ حديث ٍث ؿقم مٚ إٔٝ بّحدِّ

((ظَقهلؿ إٓ ـٚن فبًوٓؿ ؾتْٜ
(3). 

  ، ؾَٚل دًٚذ بـ جبؾ ذفؽ فِدظٚة إػ اهلل  وؿد بّغ افْبل 

ًٚ  -حْٔام بًثف إػ افّٔـ  ًٚ ومًِاًم وؿٚضٔ إكؽ سملِت ومقنًو أهؾ )): -داظٔ

 .(4)احلديٞ ((...ىمموب

قف يَدم ظِٔٓؿ حتك يًرف دًٚذ ظَٔدة افَقم افذيـ ش ؾبغ 
                                                 

 .157، ىمموب ايمعؾؿ، زموب نـ طمص ومقنًو زمويمعؾؿ دون ومقم ىمراهقي أن ٓ يػفؿقا، زمرومؿ (  ايمٌخوري1)

 .13/191، وؽمــ أيب داود نع ايمعقن، 1/55نًؾؿ، دم اظمؼدني، نع ذح ايمـقوي،   (2)

 .14(  نًؾؿ، دم اظمؼدني، زموب ايمـفل فمـ احلديٌ زمؽؾ نو ؽمؿع، 3)

، وايمؾػظ 1395، ىمموب ايمزىموة، زموب: ٓ سممطمذ ىمرائؿ أنقال ايمـوس دم ايمصدومي، زمرومؿ (  ايمٌخوري4)

 .19، ىمموب اإليَمن،زموب: ايمدفموء إلم ؾمفودة أن ٓ إيمف إٓ اهلل وذائع اإلؽمالم، زمرومؿ يمـف، ونًؾؿ
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 حٚهلؿ، ويستًّد هلؿ، ويَّدم هلؿ مٚ يْٚشبٓؿ، ومٚ ُيهِح أحقاهلؿ.

ــٚل ــل  وؿ ــٜ  افْب ٌٌ )):رضييي اهلل عنييها فًٚئن ــدي ــؽ ضم ــي،يمقٓ ومقن ــو فموئش ي

ـــوزمكم: زمـــوب يـــدطمؾ  فمفـــدهؿ زمؽػـــر يمـؼضـــً ايمؽعٌـــي وصمعؾـــً هلـــو زم

((ايمـوس،وزموب َيرصمقن
(1). 

 .(2)هذه ادهِحٜ: ٕمـ افقؿقع ذم ادٍٚشد ؾسك 

ؾ٘ن  :ؾدراشٜ افبٔئٜ وادُٚن افذي تبِغ ؾٔف افدظقة أمر مٓؿٌّ جداً 

، افداظٜٔ حيتٚج ذم دظقتف إػ مًرؾٜ أحقال اددظقيـ: آظتَٚديٜ

وافٍْسٜٔ، وآجتامظٜٔ، وآؿتهٚديٜ، ومًرؾٜ مراـز افوالل ومقاضـ 

إٓحراف مًرؾٜ جٔدة، وحيتٚج إػ مًرؾٜ فٌتٓؿ، وهلجتٓؿ، وظٚداهتؿ، 

واإلحٚضٜ بّنُالهتؿ وٕزظٚهتؿ اخلَِٜٔ، وثَٚؾتٓؿ، ومستقاهؿ اجلديل، 

 .(3)بف افتل إتؼت ذم جمتًّٓؿ، ومذاهبٓؿوافنُّ 

ًٚ دٚ حقفف، مَّدرًا فِيروف افتل يدظق وافّداظٜٔ احلُٔؿ  يُقن مدرـ

ًٚ حلٚجٚت افْٚس ومنٚظرهؿ، وـؾ أحقاهلؿ.  ؾٔٓٚ، مراظٔ

ًٚ ذم  -تًٚػ  -وافداظٜٔ إػ اهلل  ٓ يْجح ذم دظقتف، وٓ يُقن مقؾَ

                                                 
، ىمموب ايمعؾؿ، زموب نـ سمرك زمعض آطممقور خموهمي أن يؼٌم همفؿ زمعض ايمـوس فمـف (  ايمٌخوري1)

 .126همقؼعقا دم أؾمد نـف، زمرومؿ 

سمعولم: ))يًمػود نـف سمرك اظمصؾحي: ٕنـ ايمقومقع دم اظمػًدة، وسمرك  -اهلل رمحف  -(  ومول ازمـ ضمجر 2)

 .1/225، إكؽور اظمـؽر طمشقي ايمقومقع دم أكؽر نـف((. اكظر: هممح ايمٌوري

، وىمقػ يدفمق 1/225، وهممح ايمٌوري، 197، 1/76(  اكظر: ذح اإلنوم ايمـقوي فمعم نًؾؿ، 3)

، وزاد ايمدافمقي إلم اهلل يمؾشقخ حمؿد زمـ 155، 47، 37، 7يمعٌد اهلل كوصح فمؾقان، ص ايمدافمقي

 .7، صصويمح ايمعثقؿكم
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تبٌِٔف وٓ مسّددًا ذم ؿقفف وؾًِف حتك يًرف مـ يدظقهؿ، وهؾ هذا 

ًُهٚة، أو م ـ ادسِّغ افذيـ إتؼت ؾٔٓؿ ادجتّع مـ ادسِّغ اف

افبدع واخلراؾٚت؟ هؾ هذا ادجتّع مـ أهؾ افُتٚب؟ ؾ٘ذا ـٕٚقا مْٓؿ، 

ؾٓؾ هؿ مـ افٔٓقد أم مـ افْهٚرى؟ هؾ هذا ادجتّع مـ ادِحديـ 

 .؟افىبًٔٔغ وادّٚديغ وافدهرّيغ؟ أم مـ افقثْٔغ ادؼـغ

هذه افٍئٚت  ؾ٘ذا ظرف افداظٜٔ هذا ـِف، ؾُٔػ يدظق ـؾ ؾئٜ مـ

بٚحلُّٜ؟ ومٚذا يَّدم مًٓؿ؟ومٚذا يّٗخر؟ومٚ افَوٚيٚ افتل يًىٔٓٚ أمهٜٔ 

 وأوفقيٜ ؿبؾ ؽرهٚ؟ ومٚ إؾُٚر افرضوريٜ افتل يىرحٓٚ ويبدأ هبٚ؟

ُص ادرض،  وهُذا، ؾٚفداظٜٔ احلُٔؿ ـٚفىبٔٛ احلُٔؿ افذي ُينخِّ

ٚل ويًرف افداء وحُيّدده، ثؿ يًىل افدواء ادْٚشٛ ظذ حسٛ ح

ًٚ ذم ذفؽ: ؿقة ادريض وضًٍف، وحتِّف فًِالج،  ادريض ومرضف، مراظٔ

ًٚ مـ  وؿد حيتٚج ادريض إػ ظِّٜٔ جراحٜٔ ؾٔنؼ بىْف، أو يَىع صٔئ

ًٚ فهحٜ ادريض، وهُذا  أظوٚئف، مـ أجؾ اشتئهٚل ادرض ضِب

ؾٚفداظٜٔ احلُٔؿ يًرف أمراض ادجتّع، وحُيّدد افّداء، ويًرف افّدواء، 

ٚ هل افنبف وافًقائؼ ؾٔزيِٓٚ، ثؿ يَدم ادٚدة ادْٚشبٜ بدءًا بٖمقر ويْير م

افًَٔدة اإلشالمٜٔ افهحٔحٜ افهٚؾٜٔ، مع تنقيؼ اددظق إػ افَبقل 

 .(1)واإلجٚبٜ

                                                 
 .336-335يمؾؿميمػ، ص (  اكظر: احلؽؿي دم ايمدفمقة إلم اهلل1)
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 المطمب ال:اني: مراتب الدعوة والمدعويف

 -بحسٛ مراتٛ افبؼ  -مراتٛ افدظقة  ـتٚب اهلل ظذ أنّ  ؿد دّل 
ـَِي ـَؿْقفِمَظِي ايمْ ـِحْؽَؿِي َوايمْ ـُع إلِِم ؽَمٌِقِؾ َرزمَِّؽ زمِويمْ ادْ ؿٚل اهلل تًٚػ:  ًَ َح

ـُ ـَوصَموِديمْ  ًَ ُفؿ زمِويمِذمِل ِهَل َأضْم
وِديُمقا َأْهَؾ ايْمؽَِموِب ػ: ، وؿٚل تًٚ(1) َوٓ ُُتَ

ـَ ـَمَؾُؿقا ِنـُْفؿْ  ـُ إِٓ ايمِذِذي ًَ إِٓ زمِويمِذمِل ِهَل َأضْم
، ؾٚتوح بذفؽ أن مراتٛ (2)

 يت:فْحق أاظذ إػ اهلل أربع مراتٛ افدظقة 

 ادرتبٜ إوػ: احلُّٜ.

 ادرتبٜ افثٕٜٚٔ: ادقظيٜ احلسْٜ.

 ادرتبٜ افثٚفثٜ: اجلدال بٚفتل هل أحسـ.

 ادرتبٜ افرابًٜ: اشتخدام افَقة.

وٓبد أن تُقن مرتبٜ احلُّٜ مالزمٜ جلّٔع ادراتٛ افتل بًدهٚ، 

، واجلدال ذم مقضًف، واشتخدام ؾٚدقظيٜ ٓبد أن تقضع ذم مقضًٓٚ

افَقة ذم مقضًف مع بٔٚن احلؼ بدفِٔف واإلصٚبٜ ذم إؿقال وإؾًٚل، 

 وـؾ ذفؽ ب٘حٍُٚم وإتَٚن.

 :يتفْحق أاظذ وهبذا تُقن مراتٛ اددظقيـ بحسٛ هذه ادراتٛ 

ادستجٔٛ افّذـل، افَٚبؾ فِحّؼ، افذي ٓ يًٕٚد وٓ يٖبٚه، وهذا  -4

 ظِاًم وظّاًل واظتَٚداًَ ، ؾَٔبِف ويًّؾ بف. ُيبغ فـف احلؼ

                                                 
 .125(  ؽمقرة ايمـحؾ، أيي: 1)

 .46(  ؽمقرة ايمعـؽٌقت، أيي: 2)
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افَٚبؾ فِحّؼ ادًسف بف: فُـ ظْده ٕقع ؽٍِٜ وتٖخر، وفف أهقاء  -2

وصٓقات تهّده ظـ اّتبٚع احلّؼ، ؾٓذا ُيدظك بٚدقظيٜ احلسْٜ ادنتِّٜ 

 ظذ افسؽٔٛ ذم احلّؼ وافّسهٔٛ مـ افبٚضؾ.

 .(1)سـادًٕٚد اجلٚحد، ؾٓذا جُيٚدل بٚفتل هل أح -3

ؾ مًف إػ مرتبٜ اشتخدام  -4 َِ ؾ٘ن طِؿ ادًٕٚد ومل يرجع إػ احلّؼ إُت

 افَقة إن أمُـ.

واشتخدام افَقة يُقن بٚفُالم، وبٚفتٖديٛ دـ فـف شِىٜ وؿّقة، وبٚجلٓٚد 

حتٝ فقاء ويل أمر ادسِّغ بٚفّؼوط افتل دّل ظِٔٓٚ  -تًٚػ  -ذم شبٔؾ اهلل 

يَتؤف مٍٓقم احلُّٜ افهحٔح: ٕهنٚ وضع  ، وهذا مٚ(2)افُتٚب وافسْٜ

 .(3)افقء ذم مقضًف افالئؼ بف ب٘حُٚم وإتَٚن وإصٚبٜ

ًٚ مٚ ـٚن ظِٔف افرشقل  ًٚ وبٕٔٚ وهق افذي أظىٚه  ويزيد ذفؽ وضقح

ربف مـ احلُّٜ مٚ مل يًِط أحدًا مـ افًٚدغ، ؾَد ـٚن يوع افًِؿ 

مقضًٓٚ، وادجٚدفٜ بٚفتل وافّتًِٔؿ وافّسبٜٔ ذم مقاضًٓٚ، وادقظيٜ ذم 

                                                 
، ونػموح دار 19/164، 15/243، 45، 2/44(  اكظر: هممووى ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي، 1)

ونعومل ايمدفمقة دم ، 344ٓزمـ ايمؼقؿ، ص ، وايممػًغم ايمؼقؿ195، 1/194ٓزمـ ايمؼقؿ،  ايمًعودة

 .1/53، ايمؼصص ايمؼرَين يمؾديؾؿل

ظمحؿد زمـ  ، وهممح اظمجقد ذح ىمموب ايممقضمقد4/315، 3/416، (  اكظر: سمػًغم ازمـ ىمثغم2)

، وزاد ايمدافمقي 1/90، وى ؽمَمضمي ايمشقخ حمؿد زمـ إزمراهقؿ َل ايمشقخ، وهممو89فمٌدايمقهوب، ص

 ، وأوقاء ايمٌقون دم إيضوح ايمؼرَن زمويمؼرَن15، صإلم اهلل يمػضقؾي ايمعالني حمؿد زمـ فمثقؿكم

 .175-2/174يمؾشقخ حمؿد إنكم زمـ حمؿد اظمخمور ايمشـؼقطل، 

زمويممػصقؾ، اكظر:  (  ومد زمقـً ىمقػقي دفمقة هذه إصـوف إرزمعي دم رؽمويمي احلؽؿي دم ايمدفمقة إلم اهلل3)

 .564-333ص
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هل أحسـ ذم مقضًٓٚ، وافَقة وافٌِيٜ وافسٔػ ذم مقاضًٓٚ، وهذا 

وَر َوايمْ مـ أحُؿ احلُؿ، ؿٚل تًٚػ:  ُِل صَموِهِد ايْمُؽػِذ و ايمـٌِذ ُؿـَوهمِِؼكَم ـَيو َأُّيَ

َؿِصغمُ ـَوانْمُؾْظ فَمَؾْقِفْؿ َوَنْلَواُهْؿ صَمَفـِذُؿ َوزمِْئَس ايمْ 
ّٜ ذم ، وهذا ظغ احلُ(1)

 .(2)تًٚػ افدظقة إػ اهلل

   

                                                 
 .9(  ؽمقرة ايممحريؿ، أيي: 1)

 .344ند ايمػؼل فمعم ايممػًغم ايمؼقؿ ٓزمـ ايمؼقؿ، ص(  اكظر: سمعؾقؼ ايمشقخ حمؿد ضمو2)
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 ِلُهــــــــــــــــــــــــــــاحِل: الفصل الثالث

 
 المبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث اهوؿ: مفهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو الحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 المبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث ال:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني: اهميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

 اور مف موالؼ تطبيػؽ الحمـػ فػي الػدعوة المبحث ال:الث: 
 اػػػػػػػػػػػػيؿ الحمػػػػػػػػػػػػـ المبحػػػػػػػػػػػػث الرابػػػػػػػػػػػػع: طػػػػػػػػػػػػرؽ تح
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 المبحث اهوؿ: مفهـو الِحْمـ
َّٕك وشُـ ظْد افٌوٛ أو (1)بٚفُّس: افًَؾ :احِلْؾؿ ، وحِؿ حِاًم: تٖ

: )احلِٔؿ(، -تًٚػ  -، ومـ أشامء اهلل (2)مُروه مع ؿدرة، وؿقة، وظَؾ

ف رء مـ ظهٔٚن افًبٚد، وٓ يستٍزه افٌوٛ  ٍّ وهق افذي ٓ يستخ

 .(3)، وفُْف جًؾ فُؾ رء مَدارًا ؾٓق مْتٍف إفٔفظِٔٓؿ

 .(4)ضبط افٍْس وافىبع ظـ هٔجٚن افٌوٛ واحلؾؿ:

هق حٚفٜ متقشىٜ بغ رذيِتغ: افٌوٛ، وافبالدة، ؾ٘ذا  واحلؾؿ:

ِّد،  ؾ وٓ تبّك ـٚن ظذ رذيِٜ، وإن تب َّ اشتجٚب ادرء فٌوبف بال تً

ّٔع حَف وريض بٚهلوؿ وافيِؿ ـٚن ظذ رذيِٜ ، وإن حتّذ بٚحلِؿ مع وض

 افَدرة وـٚن حِّف مع مـ يستحَف ـٚن ظذ ؾؤِٜ.

وهْٚك ارتبٚط بغ احلِؿ وـيؿ افٌٔظ، وهق أن ابتداء افتخِؼ بٍؤِٜ 

احلِؿ يُقن بٚفتحِؿ: وهق ـيؿ افٌٔظ، وهذا حيتٚج إػ جمٚهدة صديدة، دٚ 

راشخٜ ذم ذم ـيؿ افٌٔظ مـ ـتامن ومَٚومٜ واحتامل، ؾ٘ذا أصبح ذفؽ هٔئٜ 

ًٚ مـ ضبٚئًٓٚ ـٚن ذفؽ هق احلِؿ، واهلل أظِؿ  .(5)افٍْس، وأصبح ضبً

                                                 
 .1416، زموب اظمقؿ، همصؾ احلوء، ص(  ايمؼونقس اظمحقط1)

 .1/194، نودة: ضمؾؿ، (  اظمعجؿ ايمقؽمقط2)

 .1/434ٕشمغم، ضمرف احلوء نع ايمالم، وإشمر، ٓزمـ ا (  ايمـفويي دم نمريى احلدي3ٌ)

 .129، يمؾرانمى إصػفوين، نودة ضمؾؿ، ص(  اظمػردات دم نمريى ايمؼرَن4)

، وإطمالق 1/182، ، وأطمالق ايمؼرَن يمؾممزمويص129(  اكظر: نػردات نمريى ايمؼرَن ص5)

 .2/326يمعٌد ايمرمحـ اظمقداين،  اإلؽمالنقي
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وؿد وصػ اهلل ٍٕسف بهٍٜ احلِؿ ذم ظدة مقاضع مـ افَرآن افُريؿ، 

َويَمَؼْد فَمَػو اهلل فَمـُْفْؿ إِنِذ اهلل نَمُػقٌر ضَمؾِقؿٌ ـَقفف تًٚػ: 
(1). 

وٕالحظ أن أيٚت افتل وصٍٝ اهلل بهٍٜ احلِؿ ؿد ؿرٕٝ صٍٜ 

بهٍٜ ادٌٍرة أو افًٍق، ويٖيت هذا  -ذم أؽِٛ هذه أيٚت  -احلِؿ 

ؿع، أو تٍريط ذم أمر اآؿسان ذم افٌٚفٛ بًد إصٚرة شٚبَٜ إػ خىٖ و

َويَمْق ظَقبٜ، ؿٚل شبحٕٚف:  حمّقد، وهذا أمر يتٍؼ مع احلِؿ: ٕٕف تٖخر

ُرُهْؿ  ٍي َويَمؽِـ ُيَمطمِّ ٌُقا َنو سَمَرَك فَمعَم ـَمْفِرَهو ِنـ َدازمِذ ًَ ُيَماطِمُذ اهلل ايمـِذوَس زمََِم ىَم

ك ؿًّ ًَ إلَِم َأصَمٍؾ ُن
(2). 

ًٚ أن ظددًا مـ أيٚت افتل وصٍٝ اهلل بٚحلِؿ ؿد ؿرن ؾٔٓٚ  وٕجد أيو

َوإِنِذ اهلل يَمَعؾِقٌؿ ضَمؾِقؿٌ ذـر احلِؿ بٚفًِؿ، ـَقفف تًٚػ: 
 - ، وهذا ئٍد(3)

أن ـامل احلِؿ يُقن مع ـامل افًِؿ، وهذا مـ  -واهلل أظِؿ بّراده 

 .(4)أظيؿ مَقمٚت افداظٜٔ افْٚجح، ومـ أظيؿ أرـٚن احلُّٜ

 
 

                                                 
 .155(  ؽمقرة َل فمؿران، أيي: 1)

 .45(  ؽمقرة هموؿمر، أيي: 2)

 .59(  ؽمقرة احلٍ، أيي: 3)

 .1/185، (  اكظر: أطمالق ايمؼرَن يمؾممزمويص4)
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 المبحث ال:اني: اهمية الِحْمـ
ًٚ مـ دظٚئؿ  احلؾؿ مـ أظيؿ مَقمٚت افداظٜٔ افْٚجح، وهق أيو

ًٚ حتك يُقن: حُٔامً  ، ؾٚحلُّٜ تَقم احلُّٜ، ؾال يُقن افداظٜٔ ٕٚجح

ظذ ثالثٜ أرـٚن: افًِؿ، واحلِؿ، وإٕٚة، وـؾ خِؾ ذم افداظٜٔ إػ اهلل 

 ،ًٚ ؾسببف اإلخالل بٚحلُّٜ وأرـٚهنٚ، ؾٖـّؾ افْٚس أوؾرهؿ مْٓٚ ٕهٔب

 ِّ ًٚ، ومًٚول هدم احلُّٜ: وإَٔهٓؿ وأبًدهؿ ظـ افُامل أؿ ٓؿ مْٓٚ مراث

 .(1)وضٚئش، وٓ ظجقلاجلٓؾ، وافىٔش، وافًجِٜ، ؾال حُّٜ جلٚهؾ، 

ِـّ وممٚ يُ  د أن احلِؿ مـ أظيؿ مَقمٚت افداظٜٔ ومـ أرـٚن احلُّٜ ٗ

فِحِؿ،  مدح افْبل  -تًٚػ  -افتل يْبٌل فِداظٜٔ أن يدظق هبٚ إػ اهلل 

  افْبل ، ؿٚلوتًئّف ٕمره، وإٔف مـ اخلهٚل افتل حيبٓٚ اهلل 

 ِّٟ فألص
(2) :(( ٌِّ ((حلؾؿ وإكوةفَم اهلل: اإن همقؽ طمصؾمكم حي

(3). 

ََِّٝ هبام أم اهلل جبِْل  : يٚ رشقل اهلل، إٔٚ خت ّٟ وذم روايٜ ؿٚل إص

، ؿٚل: احلّد هلل افذي جبِْل ظذ ((زمؾ اهلل صمٌؾؽ فمؾقفَم))ظِٔٓام؟ ؿٚل: 

 .(4) حيبٓام اهلل ورشقففَْغ ُِ ُخ 

                                                 
 .2/480، (  اكظر: ندارج ايمًويمؽكم1)

(  اظمـذر زمـ فموئذ زمـ اظمـذر ايمعٌمي، أؾمٍ فمٌد ايمؼقس، ىمون ؽمقد ومقنف، رصمع زمعد إؽمالنف إلم 2)

 ، . اكظر: هتذيى ايممفذيىايمٌحريـ نع ومقنف، شمؿ كزل ايمٌٌمة زمعد ذيمؽ ونوت هبو 

10/267. 

 .25ورؽمقيمف، زمرومؿ  -سمعولم  -وهلل (  نًؾؿ، دم ىمموب اإليَمن، زموب إنر زموإليَمن زم3)

 .3/23، 4/206، وأمحد، 5227، دم إدب، زموب دم ومٌؾي اْلًد، زمرومؿ (  أزمق داود4)
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ّٟ مٚ جٚء ذم حديٞ افقؾد أهنؿ دٚ  وشبٛ ؿقل افْبل  ذفؽ فألص

ّٟ ظْد رحٚهلؿ، ؾجًّٓٚ، وصِقا ادديْٜ بٚدروا إػ افْبل  ، وأؿٚم إص

 ؾَّربف افْبل  وظَؾ ٕٚؿتف، وفبس أحسـ ثٔٚبف، ثؿ أؿبؾ إػ افْبل 

سمٌويعقِن فمعم أكػًؽؿ )): وأجِسف إػ جٕٚبف، ثؿ ؿٚل هلؿ افْبل 

ّٟ  ((وومقنؽؿ؟ : يٚ رشقل اهلل، إٕؽ مل تزاول ؾَٚل افَقم: ًٕؿ، ؾَٚل إص

ظِٔف مـ ديْف، ٕبٚيًؽ ظذ إٍٔسْٚ، وٕرشؾ مـ  افرجؾ ظذ رء أصدّ 

صدومً، إن همقؽ ))، ؿٚل: هْٚ ـٚن مْٚ، ومـ أبك ؿٚتًَِْٚ يدظقهؿ، ؾّـ اتبَّ 

 احلديٞ. ((طمصؾمكم...

هذا افَقل  واحلؾؿ:ف حتك ٕير ذم مهٚحلف، ومل يًجؾ، ُه تربُّ  :هموٕكوة

 .(1)افذي ؿٚفف، افدال ظذ صّحٜ ظَِف، وجقدة ٕيره فًِقاؿٛ

د أن احلِؿ مـ أظيؿ أرـٚن احلُّٜ ودظٚئّٓٚ افًيٚم إٔف  ِـّ وممٚ ُيٗ

ُِؼ ظئؿ مـ أخالق افْبقة وافرشٚفٜ، ؾٕٕٚبٔٚء ظِٔٓؿ افهالة  ُخ

، وؿدوة أتبٚظٓؿ مـ افدظٚة إػ اهلل وافهٚحلغ وافسالم هؿ ظيامء افبؼ

 ذم إخالق ادحّقدة ـٚؾٜ.

وؿد واجف ـؾ واحد مْٓؿ مـ ؿقمف مٚ يثر افٌوٛ، ويٌوٛ مْف 

ظيامء افرجٚل، وفُـ حِّقا ظِٔٓؿ، ورؾَقا هبؿ، وٕٓقا هلؿ حتك 

ر، وظذ رأشٓؿ إمٚمٓؿ، وشٔدهؿ، وخٚمتٓؿ حمّد  جٚءهؿ ٕك اهلل ادٗزَّ

  أن يقجٓف اهلل تًٚػ إػ ؿّٜ هذه افسٔٚدة حغ يَقل فـف: ومل ًٚ يُـ ؽريب

 ْـِ ايم ـَ  * َجوِهؾكِمَ ـطُمِذ ايْمَعْػَق َوْأُنْر زمِويْمُعْرِف َوَأفْمِرْض فَم و َيـَزنَمـِذَؽ ِن َوإِنِذ
                                                 

 .6/152، ، وَتػي إضمقذي ذح ؽمــ ايمؼمنذي1/189، (  ذح ايمـقوي فمعم نًؾؿ1)
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ُف ؽَمِؿقٌع فَمؾِقؿٌ  ْقَطوِن َكْزٌغ هَموؽْمَمِعْذ زمِوهلل إِكِذ ايمشِذ

(1) . 

َمِقي ايمْ : وؿٚل  ًْ قَِّئيُ ـَوٓ سَم ًِذ ـَُي َوٓ ايم ًَ ـُ هَمنَِذا  َح ًَ اْدهَمْع زمِويمِذمِل ِهَل َأضْم

ُف َورِمٌّ مَحِقؿٌ  ايمِذِذي زَمْقـََؽ َوزَمْقـَُف فَمَداَوٌة ىَمَلكِذ
(2).  

ًَ يمَ  :وؿٚل  ـَ اهلل يمِـ ٍي نِّ ًَ هَمظًّو نَمؾِقَظ ايْمَؼْؾِى ـهَمٌََِم َرمْحَ ُفْؿ َويَمْق ىُمـ

ـْ ضَمْقيمَِؽ   .(3) َٓكَػُضقْا ِن

 
 

                                                 
 .200-199(  ؽمقرة إفمراف، أيمون: 1)

 .34(  ؽمقرة همصؾً، أيي: 2)

 .159(  ؽمقرة َل فمؿران، أيي: 3)
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 المبحث ال:الث: اور مف موالؼ تطبيؽ الحمـ في الدعوة إلي ا 
افٌٚيٜ  -تًٚػ  -ذم حِّف، وظٍقه ذم دظقتف إػ اهلل  افْبل  غَ َِ بَ 

ادثٚفٜٔ، وافدٓئؾ ظذ ذفؽ ـثرة جدًا، مْٓٚ ظذ شبٔؾ ادثٚل ٓ احلك 

 :ٜٔفهقر أتا

 الاورة اهولي: مع مف لاؿ هذ  لسمة ما ع ِدؿ  فيها:
ًٚ ذم   ؿٚل: دٚ ـٚن يقم حٍْغ آثر افْبلُّ  ظـ ابـ مسًقد  ُإٔٚش

ٜ مثؾ ، وأظىك ظْٔٔافَسّٜ، ؾٖظىك إؿرع بـ حٚبس مٚئٜ مـ اإلبؾ

ًٚ مـ أذاف افًرب ؾآثرهؿ يقمئذ ذم افَسّٜ، ؿٚل  ذفؽ، وأظىك ُإٔٚش

رجؾ: واهلل إن هذه افَسّٜ مٚ ُظِدَل ؾٔٓٚ، ومٚ ُأريَد هبٚ وجف اهلل، ؾَِٝ: 

يعدِل اهلل إذا مل  عدْل ي همؿـ))، ؾٖتٔتف ؾٖخزتف، ؾَٚل: واهلل ُٕخزنَّ افْبل 

(( نـ هذا همصػمف؟! رضمؿ اهلل نقؽمك همؼد أوذي زملىمثر ورؽمقيمُ 
(1). 

وؿد  -تًٚػ  -وهذا مـ أظيؿ ميٚهر احلِؿ ذم افدظقة إػ اهلل 

أن يَسؿ افٌْٚئؿ بغ هٗٓء ادٗفٍٜ ؿِقهبؿ،  اؿتوٝ حُّٜ افْبل 

ِـّ   .(2)ن إػ إيامٕفف ممتِئ بٚإليامبؾ مـ ؿِويق

 الاورة ال:انية: مع مف لاؿ: كنا احؽَّ بهذا:
إػ رشقل  ؿٚل بًٞ ظع بـ أيب ضٚفٛ  ظـ أيب شًٔد اخلدري 

                                                 
يعطل اظمميمػي ومؾقهبؿ ونمغمهؿ نـ  زمؾػظف، ىمموب همرض اخلؿس، زموب نو ىمون ايمـٌل  (  ايمٌخوري1)

، ىمموب ايمزىموة، زموب إفمطوء اظمميمػي ومؾقهبؿ فمعم اإلؽمالم وسمصػم ، ونًؾؿ2981اخلؿس، زمرومؿ 

 .1062نـ ومقي إيَمكف، زمرومؿ 

 .8/49، ، ذح صحقح ايمٌخوري(  اكظر: هممح ايمٌوري2)



 اور مف موالؼ تطبيؽ الحمـ في الدعوة إلي ا  

 

113 
، ؿٚل: ؾ مـ تراهبٚهِّ مل حُت  (2)ذم أديؿ مَروظ (1)اهلل مـ افّٔـ بذهٔبٜ

، وأؿرع بـ حٚبس، وزيد (3)ؾَسّٓٚ بغ أربًٜ ٍٕر: بغ ظْٜٔٔ بـ بدر

وإمٚ ظٚمر بـ افىٍٔؾ، ؾَٚل رجؾ مـ  (5)، وافرابع إمٚ ظَِّٜ(4)اخلٔؾ

ؾَٚل:   أصحٚبف: ـْٚ ٕحـ أحؼَّ هبذا مـ هٗٓء، ؿٚل: ؾبِغ ذفؽ افْبلَّ 

 ((صٌوضمًو ونًوء؟ ايمًَمء، يلسمقـل طمػم ايمًَمء دم أٓ سملنـقين وأكو أنكم نـ))

 ّٞ  ؿٚل: ؾَٚم رجؾ ؽٚئر افًْٔغ، مؼف افقجْتغ، ٕٚصز اجلبٜٓ، ـ

ر اإلزار، ؾَٚل: يٚ رشقل اهلل!  ِّّ اّتِؼ اهلل، ؿٚل: افِحٜٔ، حمِقق افرأس، من

 افرجؾ، ؿٚل: ثؿ وػَّ  ((،ض أن يمؼل اهلل؟أهؾ إر ويؾؽ، أويمًً أضمؼِذ ))

ٓ، يمعؾف أن ))أٓ أرضب ظَْف؟ ؿٚل: يٚ رشقل اهلل!  :ؿٚل خٚفد بـ افقفٔد

 يَقل بِسٕٚف مٚ فٔس ذم ؿِبف! ؾَٚل خٚفد: وـؿ مـ مهؾ   ((،يؽقن يصقم

 وٓ أؾمّؼ  ،ى ومؾقب ايمـوسإين مل أونر أن أكؼِّ )): ؿٚل رشقل اهلل 

هذا  ئإكف َيرج نـ وئض))ؾَٚل:  ؿٚل: ثؿ ٕير إفٔف وهق ُمَػ   ،((زمطقَّنؿ

نـ ايمديـ ىمَم  ومقم يمؾقن ىمموب اهلل رؿمًٌو ٓ َيووز ضمـوصمرهؿ، يؿرومقن

((رق ايمًفؿ نـ ايمرنقي، يمئـ أدرىممفؿ ٕوممؾـفؿ وممؾ فموديؿ
(6). 

                                                 
 .8/68، (  أي: ذهى. اكظر: هممح ايمٌوري1)

 .8/68، ويمؼرظ. اكظر: هممح ايمٌوري(  ندزمقغ زم2)

 .8/68(  وهق فمققـي زمـ ضمصـ زمـ ضمذيػي، كًى ْلده إفمعم. ايمػمح، 3)

، زيد اخلغم، زمويمراء زمدل ايمالم. اكظر: هممح ايمٌوري (  زيد اخلقؾ زمـ نفؾفؾ ايمطوئل، وؽمَمه ايمـٌل 4)

8/68. 

، أؽمؾؿ وضمًـ إؽمالنف، واؽممعؿؾف فمؿر فمعم ضمقران، همَمت هبو دم طمالهممف. (  ازمـ فمالشمي ايمعونري5)

 .8/68، اكظر: هممح ايمٌوري

، ىمموب اظمغوزي، زموب زمعٌ فمعم زمـ أيب ؿمويمى، وطمويمد زمـ ايمقيمقد ريض اهلل فمـفَم إلم (  ايمٌخوري6)

 .1064، دم ىمموب ايمزىموة، زموب ذىمر اخلقارج وصػوهتؿ، زمرومؿ ، ونًؾؿ3166ايمقؿـ، زمرومؿ 
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، ؾَد أخذ بٚفيٚهر، ومل يٗمر أن يَْٛ ْبل اهر حِؿ افقوهذا مـ ط

ؿِقب افْٚس، وٓ أن ينؼ بىقهنؿ، وافرجؾ ؿد اشتحؼ افَتؾ 

مل يَتِف، فئال يتحّدث افْٚس إٔف يَتؾ  واشتقجبف: وفُـ افْبل 

 .(1)أصحٚبف، وٓشٔام مـ صّذ 

 الاورة ال:ال:ة: مع الطفيؿ
ظّرو افدود  مع افىٍٔؾ بـ  مـ مقاؿػ احلِؿ مٚ ؾًِف رشقل اهلل 

 ؾَد أشِؿ افىٍٔؾ ، ،ُٜثؿ رجع إػ ؿقمف  ؿبؾ اهلجرة ذم م

ؾٖشِؿ أبقه وزوجتف، ثؿ دظٚ ؿقمف  يدظقهؿ إػ اإلشالم، ؾبدأ بٖهؾ بٔتف،

ؾٖبٝ ظِٔف وظهٝ، وأبىٗوا ظِٔف، ؾجٚء افىٍٔؾ إػ رشقل  إػ اهلل 

ًٚ هُِٝ وـٍرت وظهٝ وأبٝ. اهلل   وذـر فـف أن دوش

ؿٚل: جٚء افىٍٔؾ بـ ظّرو افدود إػ رشقل اهلل  رة ؾًـ أيب هري

  ؿد ظهٝ وأبٝ، ؾٚدع اهلل ظِٔٓؿ، ؾٚشتَبؾ رشقل ًٚ ؾَٚل: إن دوش

 ،ايمؾفؿ اهد دوؽموً ))اهلل افَبِٜ ورؾع يديف، ؾَٚل افْٚس: هُِقا. ؾَٚل: 

((ً هبؿ، ايمؾفؿ اهد دوؽمًو، وائً هبؿوائ
(2). 

ِّٕ  وهذا يدّل ظذ حِؿ افْبل  : ؾٕ٘ف ٔف ذم افدظقة إػ اهلل وصزه، وتٖ

  مل يًجؾ بٚفًَقبٜ، أو افدظٚء ظذ مـ رّد افدظقة: وفُْف  دظٚ هلؿ

                                                 
 .8/69، ذح صحقح ايمٌخوري (  اكظر: هممح ايمٌوري1)

ىمموب  ، ودم2779، دم ىمموب اْلفود، زموب ايمدفموء يمؾؿممىمكم زموهلدى يمقمليمػفؿ، زمرومؿ (  ايمٌخوري2)

، ودم ىمموب ايمدفمقات، زموب 4131اظمغوزي، زموب ومصي دوس وايمطػقؾ زمـ فمؿرو ايمدود، زمرومؿ 

، دم ىمموب همضوئؾ ايمصحوزمي، زموب همضؾ نمػور ، ونًؾؿ6034ايمدفموء فمعم اظمممىمكم، زمرومؿ 

، وأطمرصمف أمحد وايمؾػظ يمـف، 2524وأؽمؾؿ وصمفقـي وأؾمجع وُمقؿ ودوس وؿمقئ، زمرومؿ 

 .1/407، ، وؽمغمة ازمـ هشوم3/99، 6/337، ، واكظر: ايمٌدايي وايمـفويي448، 2/243
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بٚهلدايٜ، ؾٚشتجٚب اهلل دظٚءه، وحهؾ ظذ ثّرة افهز وافتٖين وظدم 

ورؾؼ هبؿ، ؾٖشِؿ ظذ يديف خِؼ افًجِٜ، ؾَد رجع افىٍٔؾ إػ ؿقمف، 

ًٚ  ـثر، ثؿ ؿدم ظذ افْبل  وهق بخٔز، ؾدخؾ ادديْٜ بثامٕغ أو تسًغ بٔت

 .(1)بخٔز، ؾٖشٓؿ هلؿ مع ادسِّغ مـ دوس، ثؿ حلَقا بٚفْبل 

 اهلل أـز! مٚ أظيّٓٚ مـ حُّٜ أشِؿ بسببٓٚ ثامٕقن أو تسًقن أرسة.

افًْٚيٜ بٚحلِؿ ذم دظقهتؿ،  وٓ   وهذا ممٚ يقجٛ ظذ افدظٚة إػ اهلل

 ذم دظقتف. حيهؾ هلؿ ذفؽ إٓ بٍوؾ اهلل ثؿ مًرؾٜ هدي افْبل 

 الاورة الرابعة: مع مف اراد لتؿ النبي 
ؿٚل: ؽزوٕٚ مع  رضي اهلل عنهماروى افبخٚري ومسِؿ، ظـ جٚبر بـ ظبد اهلل 

ر افًوٚه، ؾْزل ذم واٍد ـث ، ؾٖدرـْٚ رشقل اهلل (2)ِؿبََؾ ٕجد رشقل اهلل 

ِّؼ شٍٔف بٌهـ مـ أؽهٚهنٚ، ؿٚل: وتٍرق  رشقل اهلل  حتٝ صجرة، ؾً

ِّقن بٚفنجر، ؿٚل: ؾَٚل رشقل اهلل  إن رصمالً )): افْٚس ذم افقادي يستي

أسموين وأكو كوئؿ، هملطمذ ايمًقػ هموؽممقؼظً وهق وموئؿ فمعم رأد، همؾؿ أؾمعر 

؟ ومول: ومؾً: اهلل، شمؿ نـلهمؼول رم: نـ يؿـعـؽ  دم يده، (ٖ)إٓ وايمًقػ صؾموً 

ػ، همفو ايمًق (ٗ)ومول دم ايمثوكقي: نـ يؿـعؽ نـل؟ ومول: ومؾً: اهلل، ومول: همشوم

، ثؿ مل يًرض فـف رشقل اهلل ((هق ذا صمويمس
(5). 

                                                 
 .2/225، ،واإلصوزمي دم ُمققز ايمصحوزمي3/626، ،وزاد اظمعود1/346يمؾذهٌل،  (  اكظر: ؽمغم أفمالم ايمـٌالء1)

 .7/426نع ايمػمح،  ، اكظر: ايمٌخوري((ذات ايمروموع ))ايممٌميح زموؽمؿفو  (  وومع دم روايي ايمٌخوري2)

 .15/45: أي نًؾقًٓ. اكظر: ذح ايمـقوي، (  وايمًقػ صؾموً 3)

 .15/45: أي رده دم نمؿده. اكظر: اظمرصمع ايمًوزمؼ، (  ؾموم ايمًقػ4)

، 2910، ىمموب اْلفود، زموب نـ فمؾؼ ؽمقػف زمويمشجر دم ايمًػر فمـد ايمؼوئؾي، زمرومؿ (  ايمٌخوري5)

= 
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اهلل أـز! مٚ أظيؿ هذا اخلِؼ! ومٚ أـز أثره ذم افٍْس! أظرايب يريد 

ْف مـ افَدرة ظذ ؿتِف، ثؿ يًٍق  ؿتؾ افْبل  ُِّ ثؿ يًهّف اهلل مْف، ويّ

 َوإِكِذَؽ  :ظئؿ، وصدق اهلل افًئؿ إذ يَقل فِْبل  ٌؼ ُِ ظْف! إن هذا خلُ 

ر ذم حٔٚة افرجؾ، وأشِؿ ، وهذا اخلِؼ احلُٔؿ ؿد أثَّ (1) يَمَععم طُمُؾٍؼ فَمظِقؿٍ 

 .(2)بًد ذفؽ، ؾٚهتدى بف خِؼ ـثر

 الاورة الخامسة: مع زيد الحبر
 يًٍق ظْد افَدرة، وحيِؿ ظْد افٌوٛ، وحيسـ إػ ـٚن افْبل 

ادزء، وؿد ـٕٚٝ هذه إخالق افًٚفٜٔ مـ أظيؿ إشبٚب ذم إجٚبٜ 

دظقتف واإليامن بف، واجتامع افَِقب ظِٔف، ومـ ذفؽ مٚ ؾًِف مع زيد بـ 

 .(3)شًْٜ، أحد أحبٚر افٔٓقد وظِامئٓؿ افُبٚر

ًٚ فـف، ؾٖخذ بّجٚمع  جٚء زيد بـ شًْٜ إػ رشقل اهلل  يىِبف ديْ

 ؽِٔظٍ  بقجفٍ  ِظ فـف افَقل، وٕير إػ افْبل ؿّٔهف وردائف وجذبف، وأؽ

وؿٚل: يٚ حمّد، أٓ تَؤْل حَل، إُٕؿ يٚ بْل ظبد ادىِٛ ؿقم ُمْىٌؾ، 

                                                 

، وايمؾػظ يمـف، ىمموب ايمػضوئؾ، ، ونًؾؿ4136وىمموب اظمغوزي، زموب: نمزوة ذات ايمروموع، زمرومؿ  =

 ، وأمحد، 843يمـف نـ ايمـوس، زمرومؿ  -سمعولم  -، وفمصؿي اهلل -سمعولم  -زموب: سمقىمؾف فمعم اهلل 

3 /311 ،364. 

يمؾؿقداين، همؼد ذىمر روايي نطقيمي فمزاهو ٕيب زمؽر  واكظر: إطمالق اإلؽمالنقي وأؽمًفو

 .2/335صحقحف، اإلؽمَمفمققم دم 

 .4(  ؽمقرة ايمؼؾؿ، أيي: 1)

، وذىمر ازمـ ضمجر وايمـقوي 15/44، وذح ايمـقوي فمعم نًؾؿ، 7/428، (  اكظر: هممح ايمٌوري2)

 دم هذا اظمقوع أن اؽمؿ إفمرايب: نمقرث زمـ احلورث.

 .384، صايي اظمرؾمديـ، وهد528، ص(  اكظر: هذا احلٌقى يو حمى3)
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وصّدد فـف ذم افَقل، ؾْير إفٔف ظّر وظْٔٚه تدوران ذم رأشف ـٚفٍِؽ 

مٚ أشّع، وتًٍؾ مٚ  ادستدير، ثؿ ؿٚل: يٚ ظدو اهلل، أتَقل فرشقل اهلل 

بٚحلؼ فقٓ مٚ أحٚذر فقمف فرضبٝ بسٍٔل رأشؽ،  أرى، ؾقافذي بًثف

ٍؿ، ثؿ ؿٚل:  ورشقل اهلل  َدٍة وَتَبسُّ َٗ  أكو وهق))يْير إػ ظّر ذم شُقن وُت

ىمـو أضمقج إلم نمغم هذا نـؽ يو فمؿر، أن سملنرين زمحًـ إداء، وسملنره 

، اذهى زمف يو فمؿر هموومضف ضمؼف، وزده فممميـ صوفمًو نـ زمحًـ ايممؼويض

ًٚ إلشالمف، ؾَٚل: أصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل، وأصٓد أن ((ُمرٍ  ، ؾُٚن هذا شبب

 حمّدًا ظبده ورشقفف.

مل يبؼ رء مـ ظالمٚت افْبقة إٓ ))وـٚن زيد ؿبؾ هذه افَهٜ يَقل: 

إٓ اثْتغ مل أخزمهٚ مْف: يسبؼ حِّف  ف حمّد وؿد ظرؾتٓٚ ذم وج

((جِٓف، وٓ يزيده صدة اجلٓؾ ظِٔف إٓ حِامً 
(1). 

ؾٚختزه هبذه احلٚدثٜ ؾقجده ـام ُوِصَػ، ؾٖشِؿ وآمـ وصدق، وصٓد 

 .(2)منٚهده، واشتنٓد ذم ؽزوة تبقك مَباًل ؽر مدبر مع افْبل 

صدؿف، وأن مٚ يدظق  براهغ ظديدة مـ أخالؿف ظذ ؾَد أؿٚم حمّد 

 إفٔف حؼ.

                                                 
، (  ذىمر ازمـ ضمجر دم ىمموب اإلصوزمي دم ُمققز ايمصحوزمي هذه ايمؼصي وفمزاهو إلم ايمطػماين، واحلوىمؿ1)

، وازمـ ؽمعد، ونمغمهؿ، شمؿ ومول ازمـ ضمجر: ورصمول إؽمـوده وأيب ايمشقخ دم ىمموزمف أطمالق ايمـٌل 

 .1/566د زمـ أيب ايمني وشمؼي ازمـ نعكم... وايمقيمقد ومد سح زمويممحديٌ، نقشمؼقن... وحمؿ

، وفمزاه إلم أيب كعقؿ دم ايمدٓئؾ، وومول اهلقثؿل دم 310/ 2، وذىمره ازمـ ىمثغم دم ايمٌدايي وايمـفويي

 .: ))رواه ايمطػماين، ورصمويمف شمؼوت((8/240، جمؿع ايمزوائد

 .1/566(  اإلصوزمي دم ُمققز ايمصحوزمي، 2)
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 الاورة السادسة: مع زعيـ المنافقيف

بـ  ادديْٜ،وؿد أمجع إوس واخلزرج ظذ متِٔؽ ظبد اهلل ؿدم افْبل 

ُأيّب، ومل خيتِػ ظِٔف ذم ذؾف اثْٚن، ومل دمتّع إوس واخلزرج ؿبِف وٓ 

 ُٔ جقه بًده ظذ رجؾ مـ أحد افٍريَغ، وـٕٚقا ؿد ٕيّقا فـف اخلرز، ف َتقِّ

ُِِّقه ظِٔٓؿ، ؾجٚءهؿ اهلل  وهؿ ظذ  برشقل اهلل  -تًٚػ  -ثؿ يّ

ذفؽ، ؾِام إكف ؿقمف ظْف إػ اإلشالم امتأل ؿِبف حَدًا وظداوة 

ًٚ، ورأى أن رشقل اهلل  ؿد اشتِبف مُِف، ؾِام رأى ؿقمف أبقا إٓ  وبٌو

ًٚ ُمّكًا ظذ افٍْٚق واحلَد وافًدا ، ومل يُٖل (1)وةاإلشالم، دخؾ ؾٔف ـٚره

جٓدًا ذم افهّد ظـ اإلشالم، وتٍريؼ مجٚظٜ ادسِّغ، وافذّب ظـ 

 افٔٓقد ومسٚظدهتؿ.

وؿد طٓرت مقاؿٍف اخلبٔثٜ ذم مًٚداتف فدظقة اإلشالم، وفُـ ظـ 

يَٚبؾ ظداوتف بٚفًٍق وافهٍح   ضريؼ افتسس وافٍْٚق، وؿد ـٚن افْبلُّ 

ًٚ مـ ادْٚؾَغ، هق رئٔسٓؿ واحلِؿ: ٕٕف ُييٓر اإلشالم: وٕن فـف أ ظقإ

حيسـ إفٔف بٚدَٚل وافًٍؾ، ويَٚبؾ إشٚءتف بٚفًٍق  وهؿ تبع فـف، ؾُٚن 

 واإلحسٚن ذم ظدة مقاؿػ، مْٓٚ ظذ شبٔؾ ادثٚل مٚ يٖيت:

 عندما نق وا العهد: -بنو لينقاع  - فاعتف لميهود  -ٔ
غ ذم َٕض بْق ؿَْٔٚع افًٓد بًد بدر بُنػ ظقرة امرأة مـ ادسِّ

 ، ؾسٚر إفٔٓؿ رشقل اهلل (2)افسقق، وبَتؾ رجؾ ٕكهٚ مـ ادسِّغ

                                                 
 .4/157، وايمٌدايي وايمـفويي، 2/216(  اكظر: ؽمغمة ازمـ هشوم، 1)

، وهذا 228، ص، وايمرضمقؼ اظمخمقم4/4، وايمٌدايي وايمـفويي، 2/427(  اكظر: ؽمغمة ازمـ هشوم، 2)

 .246احلٌقى، ص
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يقم افسبٝ فِْهػ مـ صقال، ظذ رأس ظؼيـ صٓرًا مـ اهلجرة، 

ًٚ، وحتهْقا ذم حهقهنؿ، ؾحٚسهؿ أصّد  وحٚسهؿ مخسٜ ظؼ يقم

 احلهٚر، وؿذف اهلل ذم ؿِقهبؿ افرظٛ، ؾْزفقا ظذ حُؿ رشقل اهلل 

تِّ  ُُ قا، وـٕٚقا شبًامئٜ مَٚتؾ، ؾَٚم إػ افْبل ؾٖمر هبؿ َؾ ٍُ  ظبد اهلل بـ ُأيّب

حغ أمُْف اهلل مْٓؿ، ؾَٚل: يٚ حمّد، أحسـ ذم مقايّل، ؾٖبىٖ ظِٔف رشقل 

، ؾَٚل: يٚ حمّد، أحسـ ذم مقايّل، ؾٖظرض ظْف، ؾٖدخؾ يده ذم اهلل 

 ، وؿٚل: واهلل ٓ أرشِؽ حتك حتسـ ذم مقايل أربعجٔٛ درع افْبل 

، ؿد مًْقين مـ إمحر وإشقد (1)مٚئٜ حٚرس، وثالث مٚئٜ دارع

حتهدهؿ ذم ؽداة واحدة، إين واهلل امرؤ أخنك افدوائر، ؾقهبٓؿ افْبل 

 وأمرهؿ أن خيرجقا مـ ادديْٜ وٓ جيٚوروه هبٚ، ؾخرجقا إػ (2)فـف ،

أذرظٚت مـ أرض افنٚم، وؿبض مْٓؿ أمقاهلؿ، ومخس ؽْٚئّٓؿ 

 .(3)المف ظِٔفصِقات اهلل وش

 يـو احد: ما فعمف مع النبي  -ٕ
إػ مًرـٜ أحد، ؾِام صٚر بغ ُأُحد وادديْٜ إخزل  خرج افْبل 

ظبداهلل بـ ُأيّب بْحق ثِٞ افًسُر، ورجع هبؿ إػ ادديْٜ ؾتبًٓؿ ظبد اهلل 

ؾقّبخٓؿ، وحّوٓؿ ظذ  رضي اهلل عنهمابـ ظّرو بـ حرام، وافد جٚبر 

فقا ؿٚتِقا ذم شبٔؾ اهلل أو ادؾًقا، ؿٚفقا: فق ًِٕؿ إُٔؿ افرجقع، وؿٚل: تًٚ

                                                 
، نودة وايمدارع: هق ٓزمس ايمدرع. اكظر: اظمعجؿ ايمقؽمقط(  احلوه: هق ايمذي ٓ درع يمـف، 1)

 .1/280، ونودة ))درع ((، 1/172))ضمن((، 

 .4/4، وايمٌدايي وايمـفويي ٓزمـ ىمثغم، 2/428(  اكظر: ؽمغمة ازمـ هشوم، 2)

 .190، 3/126(  اكظر: زاد اظمعود، 3)
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 .(1)تَٚتِقن مل ٕرجع، ؾرجع ظْٓؿ وشّبٓؿ

 فًئؿ، وختذيؾ ادسِّغ.ظذ هذا اجلرم ا ؾِؿ يًٚؿبف رشقل اهلل 

 عف الدعوة إلي ا  تعالي: اّد  الرسوؿ  -ٖ
إػ شًد بـ ظبٚدة، ؾّّر بًدّو اهلل ظبد اهلل بـ ٌأيّب   رـٛ افْبلُّ 

ِّؿ ثؿ جِس ؿِٔاًل، ؾتال افَرآن،  وحقفف رجٚل مـ ؿقمف، ؾْزل  ؾس

ر بٚهلل، وحّذر وبّؼ وإٔذر، وظْدمٚ ؾرغ اودظٚ إػ اهلل  َـّ  فْبل ، وذ

مـ مَٚفتف، ؿٚل فـف ظبد اهلل بـ ٌأيّب: يٚ هذا، إٕف ٓ أحسـ مـ حديثؽ 

ًٚ ؾٚجِس ذم بٔتؽ ؾّـ جٚءك ٚه، ومـ مل ثف إيَّ ؾحدِّ  فف هذا، إن ـٚن حَ

 ، ؾِؿ يٗاخذه افْبل (3)تٖتف ذم جمِسف بام يُره مْف ، وٓ(2)يٖتؽ ؾال تٌتف

 وظٍٚ ظْف وصٍح.

 الن ير:ت:بيتف بني  -ٗ
ؿ بَتؾ افْبل  ِٓ ِّّ ، بًٞ إفٔٓؿ ظْدمٚ َٕض هيقد بْل افْور افًٓد هِبَ

حمّد بـ مسِّٜ يٖمرهؿ بٚخلروج مـ جقاره وبِده، ؾبًٞ إفٔٓؿ أهؾ 

أن اثبتقا ومتًّْقا ؾٕ٘ٚ فـ  -وظذ رأشٓؿ ظبد اهلل بـ ُأيّب  -افٍْٚق 

ؿ، ؾَقيٝ ُٕسُِّؿ، إن ُؿقتِتؿ ؿٚتِْٚ مًُؿ، وإن ُأخرجتؿ خرجْٚ مًُ

                                                 
، وايمٌدايي 3/57، 3/8، ، وؽمغمة ازمـ هشوم3/194(  اكظر: زاد اظمعود دم هدي طمغم ايمعٌود، 1)

 .4/51وايمـفويي، 

، زموب ايمموء، همصؾ (  أي: ٓ سمؽثر فمؾقف زمف وسمؼمدد زمف فمؾقف، أو ٓ سمعذزمف زمف. اكظر: ايمؼونقس اظمحقط2)

ًِذ ((، 200ايمغكم، ص  .2/644، واظمعجؿ ايمقؽمقط، نودة ))نم

 .219، 2/218اكظر: ؽمغمة ازمـ هشوم،   (3)
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بَْض افًٓد، ؾخرج إفٔٓؿ حتك  ظزيّٜ افٔٓقد، وٕٚبذوا رشقل اهلل 

 ٕزل هبؿ وحٚسهؿ، ؾَذف اهلل ذم ؿِقهبؿ افرظٛ، وأجالهؿ افْبل 

 .(1)وخرجقا إػ خٔز، ومْٓؿ مـ شٚر إػ افنٚم

 ظبد اهلل بـ ُأيّب ؾِؿ ُيًٚؿبف ظذ ذفؽ. وترك افْبل 

 مف المسمميف في  زوة المريسيع:ومف معف   كيد  و در  لمنبي -٘
ذم هذه افٌزوة ؿٚم ظبد اهلل بـ ُأيّب بًدة مقاؿػ خمزيٜ تقجٛ ؿتِف 

 وظَٚبف، ومْٓٚ:

دّبر ادْٚؾَقن ذم هذه افٌزوة ؿهٜ اإلؾؽ،  اظمقومػ اظمخزي إول:

ه ظبد اهلل بـ ُأيّب بـ شِقل ْزَ
ـِ  .(2)وتقّػ 

يَمئِـ بد اهلل بـ ُأيّب: وذم هذه افٌزوة ؿٚل ظ اظمقومػ اظمخزي ايمثوين:

صَمْعـَو إلَِم ايمْ  ِـذ إفََمُز ِنـَْفو إََذّل ـرِذ  .(3) َؿِديـَِي يَمُقْخِرصَم

ٓ سُمـِػُؼقا : وذم هذه افٌزوة ؿٚل ظدو اهلل اظمقومػ اظمخزي ايمثويمٌ:
                                                 

 .3/127، ، وزاد اظمعود4/75، وايمٌدايي وايمـفويي، 3/192(  اكظر: ؽمغمة ازمـ هشوم، 1)

، وىمموب 4142، ىمموب اظمغوزي، زموب ضمديٌ اإلهمؽ، ومٌؾ ايمرومؿ (  اكظر ومصي اإلهمؽ دم ايمٌخوري2)

ٌَْحوَكَؽ َهَذا يمـقر، زموب ايممػًغم، ؽمقرة ا َذا ؽُم َؿ هِبَ َمَؽؾِذ و َيُؽقُن يَمـَو َأن كِذ َويَمْقٓ إِْذ ؽَمِؿْعُمُؿقُه وُمْؾُمؿ نِذ

َموٌن فَمظِقؿٌ  ، وزاد 2770، ىمموب ايممقزمي، زموب ضمديٌ اإلهمؽ، زمرومؿ ، ونًؾؿ  ،8/452 هُبْ

 .268-3/256، اظمعود

 .8ؽمقرة اظمـوهمؼقن، أيي: (  3)

ْؿ ـُفْؿ َأْم يمَ ـفَمَؾْقِفْؿ َأؽْمَمْغَػْرَت يمَ  ؽَمَقاءٌ ، ىمموب ايممػًغم، ؽمقرة اظمـوهمؼقن، زموب واكظر: ايمٌخوري

َمْغِػْر يمَ  ًْ ، ودم ىمموب 4905، زمرومؿ  ُفْؿ إِنِذ اهلل ٓ َّيِْدي ايْمَؼْقَم ايْمَػوؽِمِؼكمَ ـُفْؿ يَمـ َيْغِػَر اهلل يمَ ـسَم

، ىمموب ايمػم وايمصؾي، زموب ، ونًؾؿ3518اظمـوومى، زموب نو يـفك فمـف نـ دفمقى اْلوهؾقي، زمرومؿ 

 .3/334، واكظر: ؽمغمة ازمـ هشوم، 2584اكٌم أطموك ـموظمًو أو نظؾقنًو، زمرومؿ 



 والؼ تطبيؽ الحمـ في الدعوة إلي ا اور مف م 

 

122 
ـْ فِمـَد َرؽُمقِل اهلل ضَممِذك َيـَػُضقا  .(1) فَمعَم َن

وؿد طٓرت احلُّٜ ادحّديٜ، ودمِٝ افسٔٚشٜ افرصٔدة ذم إمخٚد افْبل 

  ظذ ظبداهلل بـ ُأيّب،  -اهلل ثؿ بهزه  بٍوؾ -ٕٚر افٍتْٜ، وؿىع دابر افّؼ

ِف فـف، واإلحسٚن إفٔف، ومَٚبِٜ هذه ادقاؿػ ادخزيٜ مـ هذا افزظٔؿ  ّّ وحت

ادْٚؾؼ بٚفًٍق: ٕن هذا افرجؾ فـف أظقان، وخينك مـ ذهؿ ظذ افدظقة 

 -فًّر بـ اخلىٚب  وهلذا ؿٚل افْبل  :اإلشالمٜٔ: وٕٕف ُييٓر إشالمف
دفمف ضممك ٓ )): -شقل اهلل دظْل أرضب ظْؼ هذا ادْٚؾؼ حْٔام ؿٚل: يٚ ر

((ث ايمـوس أن حمؿدًا يؼمؾ أصحوزمفيمحّد 
(2). 

رًا فِْٚس ظـ افدخقل ذم  ؾِق ؿتِف رشقل اهلل  ٍِّ فُٚن ذفؽ مْ

ثؿ شَٔقل افْٚس:  اإلشالم: ٕهنؿ يرون أن ظبد اهلل بـ ُأيّب مسِؿ، ومـ

 إن حمّدًا يَتؾ ادسِّغ، ؾًْد ذفؽ تيٓر ادٍٚشد، وتتًىَّؾ ادهٚفح.

ًٚ مـ أن  ؾيٓرت حُّٜ افْبل  وصزه ظذ بًض ادٍٚشد خقؾ

تسّتٛ ظذ ذفؽ مٍسدة أظيؿ: وفتَقى صقـٜ اإلشالم، وؿد ُأمر 

 بٚحلُؿ افيٚهر، واهلل يتقّػ افّسائر.

فؽ ذم ظدم ؿتؾ ظبد اهلل بـ ُأيّب ؾَٚل: وؿد طٓرت احلُّٜ فًّر بًد ذ

                                                 
 .7(  ؽمقرة اظمـوهمؼقن، أيي: 1)

مَْغِػْر ـُإَِذا ومِقَؾ يمَ  ، ىمموب ايممػًغم، ؽمقرة اظمـوهمؼقن، زموب ومقيمف سمعولم: واحلديٌ دم ايمٌخوري ًْ ْؿ سَمَعويمَْقا َي

 .2772، ىمموب صػوت اظمـوهمؼكم وأضمؽونفؿ، زمرومؿ ، ونًؾؿ4904، زمرومؿ   يمَُؽْؿ َرؽُمقُل اهلل

َمْغِػْر ـُفْؿ َأْم يمَ ـفَمَؾْقِفْؿ َأؽْمَمْغَػْرَت يمَ  ؽَمَقاءٌ ظمـوهمؼقن، زموب ، ىمموب ايممػًغم، ؽمقرة ا(  ايمٌخوري2) ًْ ْؿ سَم

، ىمموب ايمػم ، ونًؾؿ4905، زمرومؿ  ُفْؿ إِنِذ اهلل ٓ َّيِْدي ايْمَؼْقَم ايْمَػوؽِمِؼكمَ ـُفْؿ يَمـ َيْغِػَر اهلل يمَ ـيمَ 

 .2584ومؿ وايمصؾي، زموب اكٌم أطموك ـموظمًو أو نظؾقنًو، زمر
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((أظيؿ برـٜ مـ أمري ؿد واهلل ظِّٝ، ٕمر رشقل اهلل ))

(1). 

وهُذا يْبٌل فِدظٚة إػ اهلل أن يسُِقا ضريؼ احلُّٜ ذم دظقهتؿ 

 .اؿتداء بْبٔٓؿ 

 :مامة الاورة السابعة: مع
 إٔف ؿٚل: بًٞ رشقل اهلل  روى افبخٚري ومسِؿ ظـ أيب هريرة 

خٔاًل ِؿَبَؾ ٕجد، ؾجٚءت برجؾ مـ بْل حٍْٜٔ، يَٚل فـف ثاممٜ بـ ُأثٚل، 

شٔد أهؾ افٔاممٜ، ؾربىقه بسٚريٜ مـ شقاري ادسجد، ؾخرج إفٔف رشقل 

ؾَٚل: ظْدي يٚ حمّد خر، إن تَتؾ  ((؟نوذا فمـدك يو شمَمني))ؾَٚل:  اهلل 

، وإن ُتًْؿ ُتًْؿ ظذ صٚـر، وإن ـْٝ تريد ادٚل ؾسؾ ُتًَط (2)تَتؾ ذا دم

نو فمـدك يو ))ؾسـف رشقل اهلل حتك ـٚن بًد افٌد، ؾَٚل:  :مْف مٚ صئٝ

ن تَتؾ تَتؾ ذا إًْؿ ظذ صٚـر، وًْؿ تُ ؾَٚل: مٚ ؿِٝ فؽ، إن تُ  (( شمَمني؟

 ؾسـف رشقل اهلل  ؟مْف مٚ صئٝ دم، وإن ـْٝ تريد ادٚل ؾسؾ تًطَ 

ؾَٚل: ظْدي مٚ ؿِٝ  ((،نوذا فمـدك يو شمَمني؟))حتك ـٚن مـ افٌد، ؾَٚل: 

فؽ، إن ُتًْؿ ُتًْؿ ظذ صٚـر، وإن تَتؾ تَتؾ ذا دم، وإن ـْٝ تريد ادٚل 

ؾٕٚىِؼ  ،((أؿمؾؼقا شمَمني)): ؾَٚل رشقل اهلل  ؟مٚ صئٝ ؾسؾ ُتًَط مْف

ٍٛ  إػ ٕخؾٍ  أصٓد أن ))مـ ادسجد، ؾٚؽتسؾ، ثؿ دخؾ ادسجد ؾَٚل:  ؿري

ٓ إفف إٓ اهلل وأصٓد أن حمّدًا ظبده ورشقفف، يٚ حمّد! واهلل مٚ ـٚن ظذ 
                                                 

، 16/139، ، واكظر: ذح ايمـقوي فمعم نًؾؿ4/185، (  ذىمره ازمـ ىمثغم دم ايمٌدايي وايمـفويي1)

 .336وهذا احلٌقى يو حمّى، ص

سمؼمؾ نـ  (  نعـوه: أن سمؼمؾ سمؼمؾ صوضمى دم يدرك وموسمؾف زمف شملره يمرئوؽممف وهمضقؾمف، وومقؾ: نعـوه2)

 .8/88، فمؾقف دم نطؾقب زمف، وهق نًمحؼ فمؾقف همال فممى فمؾقؽ دم وممؾف. اكظر: هممح ايمٌوري
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َّٛ افقجقه  إرض وجف أبٌَض إيلَّ مـ وجٓؽ، ؾَد أصبح وجٓؽ أح

، َّٛ  ـِٓٚ إيلَّ واهلل مٚ ـٚن مـ ديـ أبٌَض إيلَّ مـ ديْؽ، ؾٖصبح ديْؽ أح

، واهلل مٚ ـٚن مـ بِد أبٌض إيلَّ مـ بِدك، ؾٖصبح بِدك  افديـ ـِف إيلَّ

، وإن خِٔؽ أخذتْل وإٔٚ أريد افًّرة ؾامذا ترى؟  َّٛ افبالد ـِٓٚ إيلَّ أح

ؾ: ، وأمره أن يًتّر، ؾِام ؿدم مُٜ ؿٚل فـف ؿٚئؾبّؼه رشقل اهلل 

، وٓ واهلل أصبقت؟ ؾَٚل: ]ٓ واهلل[، وفُْل أشِّٝ مع رشقل اهلل 

 . ))(1)ٓ يٖتُٔؿ مـ افٔاممٜ حّبٜ حْىٜ حتك يٖذن ؾٔٓٚ رشقل اهلل 

ًٚ، ؾُتبقا إػ  ثؿ خرج )) إػ افٔاممٜ ؾًّْٓؿ أن حيِّقا إػ مُٜ صٔئ

: إٕؽ تٖمر بهِٜ افرحؿ، وإٕؽ ؿد ؿىًٝ أرحٚمْٚ، وؿد رشقل اهلل 

إػ ثاممٜ أن  ؿتِٝ أبٚء بٚفسٔػ وإبْٚء بٚجلقع، ؾُتٛ رشقل اهلل 

((خيع بْٔٓؿ وبغ احلّؾ 
(2). 

وذـر ابـ حجر أن ابـ مْده روى ب٘شْٚده ظـ ابـ ظبٚس ؿهٜ إشالم 

 ثاممٜ ورجقظف إػ افٔاممٜ، ومًْف ؿريش ظـ ادرة، وٕزول ؿقفف تًٚػ: 

 فُمقنَ  َويَمَؼْد َأطَمْذَكوُهؿ زمِويْمَعَذاِب ِْؿ َوَنو َيَمَيِذ  .(3) هَمََم اؽْمَمَؽوُكقا يمَِرهبِّ

وؿد ثبٝ ثاممٜ ظذ إشالمف دٚ ارتّد أهؾ افٔاممٜ، وارحتؾ هق ومـ أضٚظف مـ 

                                                 
 - ، ونًؾؿ4372، ىمموب اظمغوزي، زموب وهمد زمـل ضمـقػي وضمديٌ شمَمني زمـ أشمول، زمرومؿ (  ايمٌخوري1)

دم ىمموب اْلفود وايمًغم، زموب رزمط إؽمغم  - زمكم اظمعؼقهمكم همؿـ ايمٌخوري وايمؾػظ يمـف إٓ نو

ـّ فمؾقف، زمرومؿ   .1764وضمًٌف وصمقاز اظم

 .8/88، زممٌمف يًغم، وهممح ايمٌوري زمممح صحقح ايمٌخوري 4/317(  ؽمغمة ازمـ هشوم، 2)

 .76(  ؽمقرة اظممنـقن، أيي: 3)

 .1/203ول ازمـ ضمجر فمـ هذا إشمر: ))إؽمـوده ضمًـ ((. اكظر: اإلصوزمي دم ُمققز ايمصحوزمي، ووم
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 .(1)ٚفًالء بـ احلرضمل ؾَٚتؾ مًف ادرتديـ مـ أهؾ افبحريـؿقمف ؾِحَقا ب

، ومٚ أظيّف مـ مقؿػ، ؾَد ـٚن اهلل أـز، مٚ أحِؿ افْبل حمّدًا 

  يتٖفػ افَِقب، ويالضػ مـ ُيرجك إشالمف مـ إذاف افذيـ

 يتبًٓؿ ظذ إشالمٓؿ خِؼ ـثر.

فًٍق ظـ أن يًّيّقا أمر احلِؿ وا وهُذا يْبٌل فِدظٚة إػ اهلل 

ادزء، ٕن ثاممٜ أؿسؿ أن بٌوف إَِٛ حبًّٚ ذم شٚظٜ واحدة: دٚ أشداه 

ـّ بٌر مَٚبؾ، وؿد طٓر هلذا افًٍق إثر  افْبل  إفٔف مـ احلِؿ وافًٍق واد

 : وهلذا ؿٚل:(2)افُبر ذم حٔٚة ثاممٜ، وذم ثبٚتف ظذ اإلشالم ودظقتف إفٔف

ـ  الّنبػػّي محّمػػدِ   إلػػي القػػوؿ إنعػػا
 

 ـّ بتػػػرؾ القػػػوؿ :ػػػـ يرّدنػػػياهػػػ 
 (ٖ)رايت خياال  مػف حسػاـ  مهّنػدِ  

 
  ػػكرت  لػػػف فّكػػي مػػف ال ػػؿ  بعػػدما 

 برداعف الاورة ال:امنة: مع مف جبذ النبي  
وظِٔف برد  ؿٚل: ـْٝ أمق مع افْبل  ظـ إٔس بـ مٚفؽ 

حتك  ين ؽِٔظ احلٚصٜٔ، ؾٖدرـف أظرايب ؾجبذه بردائف جبذًة صديدةٕجرا

ؿد أّثرت بف حٚصٜٔ افرداء مـ صدة  ٕيرت إػ صٍحٜ ظٚتؼ افْبل 

همويممػً إيمقف حمّد، ُمْر يل مـ مٚل اهلل افذي ظْدك، جبذتف، ثؿ ؿٚل: يٚ 

 .(4)همضحؽ، شمؿ أنر يمـف زمعطوء رؽمقل اهلل 

                                                 
 .1/203(  اكظر: اإلصوزمي دم ُمققز ايمصحوزمي، 1)

 .8/88، ، وهممح ايمٌوري زمممح صحقح ايمٌخوري12/89، (  اكظر: ذح ايمـقوي فمعم نًؾؿ2)

 .1/203(  اكظر: اإلصوزمي دم ُمققز ايمصحوزمي، 3)

يعطل اظمميمػي ومؾقهبؿ ونمغمهؿ نـ اخلؿس  ، ىمموب همرض اخلؿس، زموب نو ىمون ايمـٌل ايمٌخوري ( 4)

= 
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وـامفف، وحسـ خَِف، وصٍحف اجلّٔؾ،  وهذا مـ روائع حِّف 

وصزه ظذ إذى ذم افٍْس، وادٚل، وافتجٚوز ظذ جٍٚء مـ يريد تٖفٍف 

َُِف ظذ اإلشالم: وفٔتّٖشك بف افدظٚة إػ اهلل، وافقٓ ة بًده ذم حِّف، وُخ

 .(1)اجلّٔؾ مـ افهٍح، واإلؽوٚء، وافًٍق، وافدؾع بٚفتل هل أحسـ

 الاورة التاسعة: المهـ ا فر لقومي
ومـ ظئؿ حِّف ظدم دظٚئف ظذ مـ آذاه مـ ؿقمف، وؿد ـٚن بٚشتىٚظتف 

حِٔؿ حُٔؿ هيدف إػ  أن يدظق ظِٔٓؿ، ؾُِٔٓٓؿ اهلل، ويدمرهؿ، وفُْف 

وهلذا ؿٚل ظبد اهلل  :ّك، وهل رجٚء إشالمٓؿ، أو إشالم ذريٚهتؿافٌٚيٜ افًي

صؾقات ، ًٚ مـ إٕبٔٚءحيُل ٕبّٔ  : ـٖين إٔير إػ رشقل اهلل بـ مسًقد 

وجٓف ويَقل: ، رضبف ؿقمف ؾْٖدَمْقُه وهق يّسح افدم ظـ اهلل وؽمالنف فمؾقفؿ

((ايمؾفؿ انمػر يمؼقنل همنَّنؿ ٓ يعؾؿقن))
(2). 

 الاورة العا رة: مع ابي إبراهيـ
وممٚ يدّل ظذ أن احلِؿ رــ مـ أرـٚن احلُّٜ مالزمٜ صٍٜ احلِؿ 

 ذم دظقهتؿ إػ اهلل تًٚػ. فألٕبٔٚء ؿبؾ افْبل 

ؿد بِغ مـ  فمؾقف وفمؾقفؿ ايمصالة وايمًالم،ٔٚء، ؾٓذا إبراهٔؿ أبق إٕب

ًٚ ظئاًم حتك وصٍف اهلل بَقفف:  َوَنو ىَموَن اؽْممِْغَػوُر إزِْمَراِهقَؿ احلِؿ مبٌِ

                                                 

ـ ؽملل زمػحش ونمؾظي، زمرومؿ ، ونًؾؿ3149وكحقه، زمرومؿ  =  .1057، ىمموب ايمزىموة، زموب إفمطوء ن

 .147، 7/146، وذح ايمـقوي فمعم نًؾؿ، 10/506، ظر: هممح ايمٌوري(  اك1)

، دم ىمموب ، ونًؾؿ3477، ىمموب أضموديٌ إكٌقوء، زموب ضمدشمـو أزمق ايمقَمن، زمرومؿ (  ايمٌخوري2)

 .1792اْلفود وايمًغم، زموب نمزوة أضمد، زمرومؿ 
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َأ ِنـُْف إِنِذ  ُف فَمُدوٌّ هلل سَمػَمِذ َ يَمُف َأكِذ ٌَكمِذ وُه هَمَؾَمِذ سَم ْقفِمَدٍة َوفَمَدَهو إِيِذ ٕزَمِقِف إِِٓذ فَمـ نِذ

اٌه ضَمؾِقؿٌ إزِْمَراِهقَؿ ٕ  .(1) وِذ

ًٚ، ؾَد ـٚن إبراهٔؿ ـثر افد ـ طِّف، وإٔٚفف مُروه ّّ ظٚء، حِٔاًم ظ

ـْ َيمِ وهلذا اشتٌٍر ٕبٔف مع صدة أذاه فـف ذم ؿقفف: ًَ فَم َفمِل َيو ـَأَرانِمٌى َأك

ـِذَؽ َواْهُجْريِن َنؾِقًّوـَإزِْمراِهقُؿ يَمئِـ يمّ  وَموَل ؽَمالٌم فَمَؾْقَؽ  * ْؿ سَمـَمِف َْٕرمُجَ

ُف ىَموَن يِب  َوَأفْمَمِزيُمُؽْؿ َوَنو سَمْدفُمقَن ِنـ ُدوِن اهلل  * ضَمِػقًّو ؽَمَلؽْمَمْغِػُر يَمَؽ َريبِّ إِكِذ

ك َأِٓذ  ًَ  .(2) َأىُمقَن زمُِدفَموء َريبِّ ؾَمِؼقًّو َوَأْدفُمق َريبِّ فَم

إِنِذ ، وهلذا ؿٚل تًٚػ: (3)ؾحِؿ ظْف مع أذاه فـف، ودظٚ فـف، واشتٌٍر

اٌه ضَمؾِقؿٌ   .(4) إزِْمَراِهقَؿ ٕوِذ

وهُذا مجٔع إٕبٔٚء وادرشِغ، ـٕٚقا مـ أظيؿ افْٚس حِاًم مع 

 .(5)أؿقامٓؿ ذم دظقهتؿ إػ اهلل تًٚػ

 الاورة الحادية ع ر: مع مف سبّ 
فهالة وافسالم، يٖيت افدظٚة إػ اهلل ومـ وراء إٕبٔٚء، ظِٔٓؿ ا

ًٚ   ؿد جًؾ حمّداً  وافهٚحلقن مـ أتبٚظٓؿ، وإذا ـٚن اهلل  مثاًل ظٚفٔ

ذم احلِؿ، ؾَد أراد ٕتبٚظف أن يسروا ظذ هنجف وشْتف، وفذفؽ يَقل اهلل 

                                                 

 .114ايممقزمي، أيي:  (  ؽمقرة1)

 .48-46(  ؽمقرة نريؿ، أيوت: 2)

، وإطمالق اإلؽمالنقي يمؾؿقداين، 2/332، وايمٌغقي، 2/396، (  اكظر: سمػًغم ازمـ ىمثغم3)

2/332. 

 .114(  ؽمقرة ايممقزمي: أيي: 4)

 .1/185، قفمي أطمالق ايمؼرَن يمؾممزمويص، ونقؽم2/114، (  اكظر: سمػًغم ازمـ ىمثغم5)
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ـَ َيْؿُشقَن فَمعَم ظـ إخٔٚر مـ هٗٓء:  -تًٚػ  - ـِ ايمِذِذي مْحَ ٌَوُد ايمرِذ َوفِم

ٌَُفُؿ ايمْ إَ   .(1) َجوِهُؾقَن وَمويُمقا ؽَمالًنوـْرِض َهْقًكو َوإَِذا طَموؿَم

ٓٚل بٚفَقل ؾّـ صٍٚهتؿ أهنؿ أصحٚب حِؿ، ؾ٘ذا شٍف ظِٔٓؿ اجل

افسٔئ مل يَٚبِقهؿ ظِٔف بّثِف، بؾ يًٍقن ويهٍحقن، وٓ يَقفقن إٓ 

 .(2)ٓ يزيده صدة اجلٓؾ ظِٔف إٓ حِامً  خرًا ـام ـٚن رشقل اهلل 

ّٛ رجؾ  ، ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل  ؾًـ افًْامن بـ مَرن ادزين وش

:  رجاًل ظْده، ؾجًؾ ادسُبقُب يَقل: ظِٔؽ افسالم، ؾَٚل رشقل اهلل

زمؾ أكً وأكً  :يمـففمـؽ ىمؾَم يشمؿؽ هذا، ومول  نؾؽًو زمقـؽَم يذّب  أنو إنِذ ))

(( أضمّؼ زمف، وإذا ومول يمـف: فمؾقؽ ايمًالم، ومول: زمؾ يمؽ، أكً أضمؼ زمف
(3). 

 ًٚ ؾٓٗٓء افدظٚة إػ اهلل وافهٚحلقن إذا خٚضبٓؿ اجلٚهِقن ؿٚفقا صقاب

: ٕن مـ (4)وشدادًا، ويرّدون ادًروف مـ افَقل ظذ مـ جٓؾ ظِٔٓؿ

َِّقا بُّٚرم  أخالؿٓؿ افًٍق وافهٍح ظّـ أشٚء إفٔٓؿ، ؾَد خت

اخلِؼ هلؿ إخالق، وحمٚشـ افنٔؿ، ؾهٚر احلِؿ هلؿ شجٜٔ، وحسـ 

، حتك إذا أؽوبٓؿ أحد بَّٚفف أو ؾًٚفف ـيّقا ذفؽ افٌوٛ ؾِؿ  ًٜ ضبًٔ

ٍِّ يُ  ٌُقا ُهْؿ وه، ذُ ْ ٌَوئَِر اإِلشْمِؿ َوايْمَػَقاضِمَش َوإَِذا َنو نَمِض ٌُقَن ىَم
َمـِ ـَ ََيْ َوايمِذِذي

                                                 
 .63(  ؽمقرة ايمػرومون، أيي: 1)

، وجمؿع 1/556، ، واإلصوزمي دم ُمققز ايمصحوزمي2/310ٓزمـ ىمثغم،  (  اكظر: ايمٌدايي وايمـفويي2)

 .8/240ايمزوائد، 

 : ))إؽمـوده ضمًـ((.3/326، وومول ازمـ ىمثغم دم سمػًغمه، 5/445(  رواه اإلنوم أمحد دم اظمًـد، 3)

 .3/326، (  اكظر: سمػًغم ازمـ ىمثغم4)
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، ؾسّتٛ ظذ هذا احلِؿ، وافًٍق، وافهٍح مـ ادهٚفح (1) َيْغِػُرونَ 

اْدهَمْع ، ـام ؿٚل تًٚػ: (2)ودؾع ادٍٚشد ذم إٍٔسٓؿ وؽرهؿ رء ـثر

ُف َويمِ  ـُ هَمنَِذا ايمِذِذي زَمْقـََؽ َوزَمْقـَُف فَمَداَوٌة ىَمَلكِذ ًَ  .(3) لٌّ مَحِقؿٌ ـزمِويمِذمِل ِهَل َأضْم

 الاورة ال:انية ع رة: مع عيينة
مـ بًده وإن ـٕٚقا خٍِٚء وأمراء،  وممٚ ُيبّغ حِؿ أصحٚب افْبل 

ؿٚل: ؿدم ظْٜٔٔ بـ حهـ بـ  ابـ ظبٚس مٚ رواه افبخٚري ظـ 

حذيٍٜ ؾْزل ظذ أخٔف احلّر بـ ؿٔس، وـٚن مـ افٍْر افذيـ يدٕٔٓؿ ظّر، 

 ،ًٚ وـٚن افَّراء أصحٚب جمٚفس ظّر ومنٚورتف ـٓقًٓ ـٕٚقا أو صبٕٚ

ؾَٚل ظْٜٔٔ ٓبـ أخٔف: يٚ ابـ أخل، فؽ وجف ظْد هذا إمر، ؾٚشتٖذن 

ٔف، ؿٚل ابـ ظبٚس: ؾٚشتٖذن احلر فًْٜٔٔ يل ظِٔف، ؿٚل: شٖشتٖذن فؽ ظِ

ؾٖذن فـف ظّر، ؾِام دخؾ ظِٔف  ؿٚل: هل يٚ ابـ اخلىٚب، ؾقاهلل مٚ تًىْٔٚ 

اجلزل، وٓ حتُؿ بْْٔٚ بٚفًدل، ؾٌوٛ ظّر حتك هّؿ بف، ؾَٚل فـف احلر: 

ّٔف  -تًٚػ  -يٚ أمر ادٗمْغ، إن اهلل  ِف طُمِذ ايْمَعْػَق َوْأُنْر زمِويْمُعرْ  :ؿٚل فْب

ـِ ايمْ  ، وإن هذا مـ اجلٚهِغ، واهلل مٚ جٚوزهٚ (4) َجوِهؾكِمَ ـَوَأفْمِرْض فَم

ٚؾًٚ   .(5)ظْد ـتٚب اهلل ظّر حغ تالهٚ ظِٔف، وـٚن وؿَّ

                                                 
 .37(  ؽمقرة ايمشقرى، أيي: 1)

 .6/621ًعدي، ، وسمػًغم ايمعالني ايم4/118، (  اكظر: سمػًغم ازمـ ىمثغم2)

 .34(  ؽمقرة همصؾً، أيي: 3)

 .199(  ؽمقرة إفمراف، أيي: 4)

ـِ  ، ىمموب ايممػًغم، ؽمقرة إفمراف، زموب: (  ايمٌخوري5) طُمِذ ايْمَعْػَق َوْأُنْر زمِويْمُعْرِف َوَأفْمِرْض فَم

 .4642، زمرومؿ  َجوِهؾكِمَ ـايمْ 
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غ بًدة أمقر تثر افٌوٛ، وهذا افرجؾ ؿد جٍٚ ظّر أمر ادٗمْ

 ودمًِف ظرضٜ فالٕتَٚم وافتٖديٛ.

 ؿقفف: هل يٚ ابـ اخلىٚب، ومل يَؾ: يٚ أمر ادٗمْغ. أول هذه إنقر:

 ؿقفف: واهلل مٚ تًىْٔٚ اجلزل، يًْل افًىٚء افُثر. وايمثوين:

 وهق أؿبح إمقر افثالثٜ، ؿقفف: وٓ حتُؿ بْْٔٚ بٚفًدل. وايمثويمٌ:

حِؿ ظْف ظّر وظٍٚ ظْف، وصٍح بًدمٚ شّع أيٜ، ومع هذا ـِف 

وشّع ؿقل احلر: إن هذا مـ اجلٚهِغ، ووؿػ ظْد أيٜ: ومل يًّؾ بٌر 

، وهذا يدل ظذ ـامل (1)وأرضٚه مٚ دفٝ ظِٔف، بؾ ظّؾ بَّتوٚهٚ، 

ؾرشخٝ ذم ذهْف  حِّف وحُّتف افتل اشتٍٚدهٚ مـ هدي رشقل اهلل 

َُِف.حتك ـٕٚٝ هٔئٜ راشخٜ ثٚبتٜ ذم   ٍٕسف وُخ

يمقس )):  افْبل وهلذا ؿٚل :وهذا حيتٚج ذم بدايٜ إمر إػ جٓٚد وؿقة

(( فمي، إكَم ايمشديد ايمذي يؿؾؽ كػًف فمـد ايمغضىايمشديد زمويمٌُمَ 
(2). 

افٌوٛ ٓ يُقن وٓصؽ أن افٌوٛ هيدم احلِؿ ويْٚؾٔف، وصٚحٛ 

(( ٓ سمغضى))دـ ؿٚل أوصْل:  حِٔاًم، وهلذا ؿٚل 
(3). 

وافداظٜٔ إػ اهلل يستىٔع أن يّتهػ بٚحلِؿ: فُٔقن حُٔاًم، وذفؽ 

                                                 
 .13/250، 8/305، 13/259، زمممح صحقح ايمٌخوري (  اكظر: هممح ايمٌوري1)

، ىمموب ايمػم وايمصؾي، ، ونًؾؿ6141، ىمموب إدب، زموب احلذر نـ ايمغضى، زمرومؿ (  ايمٌخوري2)

 .2609ومؿ زموب همضؾ نـ يؿؾؽ كػًف فمـد ايمغضى وزملي رء يذهى ايمغضى، زمر

، واحلديٌ همقف: همردد نرارًا، 6116، ىمموب إدب، زموب احلذر نـ ايمغضى، زمرومؿ (  ايمٌخوري3)

 .(( ٓ سمغضى))ومول: 
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، إذا حّؾ بف وٕزل، وٓ يُقن افًالج افْٚؾع إٓ بام (1)بًالج افٌوٛ

ِّغ تربٜٔ ؿقفٜٔ ، ؾَد ظّؾ ظذ تربٜٔ ادسذظف اهلل، وبْٔف ٕبٔف 

 وؾًِٜٔ وظِّٜٔ حتك يُقٕقا حِامء، حُامء.

 الاورة ال:ال:ة ع رة: حمـ زيف العابديف
وأصحٚبف، بؾ حِؿ أتبٚظف أهؾ افًِؿ  ومل يَتك احلِؿ ظذ افْبل 

 واإليامن ومـ ذفؽ:

َّٛ رجٌؾ ظعَّ بـ احلسغ بـ ظع بـ أيب ضٚفٛ ادنٓقر بزيـ  ش

ًٚ ؾجؾ يتٌٚؾؾ ؾَٚل فـف افرجؾ:  -يريف إٔف مل يسًّف  -ظْف  افًٚبديـ يقم

 .(2)ظْل، ؾَٚل فـف ظع: وظْؽ أؽيضأإيٚك 

ًٚ مـ ادسجد ؾسبف رجؾ ؾٕٚتدب افْٚس إفٔف ؾَٚل: دظقه.  وخرج يقم

ثؿ أؿبؾ ظِٔف ؾَٚل: مٚ شسه اهلل ظْؽ مـ ظٔقبْٚ أـثر، أفؽ حٚجٜ ًْٕٔؽ 

ٔٚ افرجؾ ؾٖفَك إفٔف مخٔهٜ ـٕٚٝ ظِٔف وأمر فـف بٖفػ ظِٔٓٚ؟ ؾٚشتح

 .(3)درهؿ، ؾُٚن افرجؾ بًد ذفؽ إذ رآه يَقل: إٕؽ مـ أوٓد إٕبٔٚء

   

 

                                                 
 (  اكظر: اظمٌحٌ ايمرازمع: ؿمرق َتصقؾ احلؾؿ، اظمطؾى إول: فمالج ايمغضى نـ هذا ايمؽموب.1)

 .9/105ٓزمـ ىمثغم،  (  ايمٌدايي وايمـفويي2)

 .9/105(  اظمرصمع ايمًوزمؼ، 3)
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 المبحث الرابع: طرؽ تحايؿ الحمـ

هْٚك أشبٚب دمِٛ احلِؿ وتدظق إفٔف، مـ حٚؾظ ظِٔٓٚ واجتٓد ذم 

شبٔؾ ادثٚل مٚ يٖيت ذم  حتهِٔٓٚ ـٚن حِٔاًم ب٘ذن اهلل تًٚػ، ومْٓٚ ظذ

 ادىٚفٛ أتٜٔ:

 المطمب اهوؿ: عهج ال  ب
 غ:وٛ بٕٚدويٜ ادؼوظٜ يُقن بىريَظالج افٌ

 الطريؽ اهوؿ: الولاية:
ومًِقم أن افقؿٚيٜ خر مـ افًالج، وحتهؾ افقؿٚيٜ مـ افٌوٛ ؿبؾ 

وؿقظف بٚجتْٚب أشبٚبف، واشتئهٚهلٚ ؿبؾ وؿقظٓٚ، ومـ هذا إشبٚب 

ر ٍٕسف مْٓٚ: افُز، واإلظجٚب بٚفٍْس،  افتل ِّٓ يْبٌل فُؾ مسِؿ أن ُيى

ٔف، واحلرص ادذمقم، وادزاح ذم ؽر مْٚشبٜ، أو اهلزل وآؾتخٚر، وافتِّ 

 .(1)ومٚ صٚبف ذفؽ

 الطريؽ ال:اني: العهج إذا ولع ال  ب:
 :ظذ افْحق أيتويْحك ذم أربًٜ إٔقاع 

و َيـَزنَمـِذَؽ فنٔىٚن،ؿٚل اهلل تًٚػ:آشتًٚذة بٚهلل مـ اايمـقع إول: َوإِنِذ

ُف ؽَمِؿقٌع فَمؾِقؿٌ  ْقَطوِن َكْزٌغ هَموؽْمَمِعْذ زمِوهلل إِكِذ ـَ ايمشِذ ،وظـ شِٔامن بـ ُسٍد (2) ِن

  رجالن ظْد افْبل َّٛ وٕحـ ظْده جِقس وأحدمهٚ  ؿٚل: اشت

                                                 
 .227، يمؾدىممقر صٌحل حمؿصوين، ص(  اكظر: ايمدفموئؿ اخلؾؼقي وايمؼقاككم ايمممفمقي1)

 .36ؽمقرة همصؾً، أيي: ، و97، واكظر: ؽمقرة اظممنـقن، أيي: 200(  ؽمقرة إفمراف، أيي: 2)
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ًٚ ؿد امحّر وجٓف، ؾَٚل افْبل  ّٛ صٚحبف مٌوب ىمؾؿي  إين ٕفمؾؿُ )): يس

(( يمق وموهلو يمذهى فمـف نو َيد. يمق ومول: أفمقذ زموهلل نـ ايمشقطون ايمرصمقؿ
(1). 

 ودٚ ـٚن افنٔىٚن ظذ ٕقظغ: 

ًٚ، وهق صٔىٚن اإلٕس، وٕقع ٓ ُيرى، وهق صٔىٚن  ٕقع ُيرى ظٕٔٚ

 .اجلـ

جًؾ اهلل شبحٕٚف ادخرج مـ ذ صٔىٚن اإلٕس بٚإلظراض ظْف، 

وافًٍق، وافدؾع بٚفتل هل أحسـ، ومـ ذ صٔىٚن اجلـ بٚٓشتًٚذة 

 فف افَٚئؾ:، ومٚ أحسـ مٚ ؿٚ(2)بٚهلل مْف

ْسن ي همػا خيػر  مطمػوب  او الدفع بالح 
 

 فمػػػػا هػػػػو إال االسػػػػتعاذة  ػػػػارعا   
 ٖ()وذاؾ دوا  الػػػدا  مػػػف  ػػػر محجػػػوب 

 
 فهػػػذا دوا  الػػػدا  مػػػف  ػػػر مػػػا ي ػػػرم 

ؿٚل: ؿٚل رشقل  ظىٜٔ افسًدي  حلديٞ :افقضقء ايمـقع ايمثوين: 

إكَم يمغضى نـ ايمشقطون، وإن ايمشقطون طُمؾَِؼ نـ ايمـور، وإن ا)): اهلل 

((سمطػل ايمـور زموظموء، همنذا نمضى أضمدىمؿ همؾقمقول
(4). 

ٌوبٚن، بٚجلِقس، أو تٌٔر احلٚفٜ افتل ظِٔٓٚ اف ايمـقع ايمثويمٌ:

                                                 
، ىمموب ايمػم وايمصؾي، ، ونًؾؿ6115، ىمموب إدب، زموب احلذر نـ ايمغضى، زمرومؿ (  ايمٌخوري1)

 .2610زموب همضؾ نـ يؿؾؽ كػًف فمـد ايمغضى وزملي رء يذهى ايمغضى، زمرومؿ 

 .36، وؽمقرة همصؾً، أيي: 97منـقن أيي: ، وؽمقرة اظم200(  اكظر: ؽمقرة إفمراف، أيي: 2)

 .342-2/341زممٌمف يًغم، وأوقاء ايمٌقون،  463-2/462(  اكظر: زاد اظمعود، 3)

، ومول ايمشقخ فمٌد ايمعزيز 4784، ىمموب إدب، زموب نو يؼول فمـد ايمغضى، زمرومؿ (  ؽمــ أيب داود4)

، وفمقن اظمعٌقد، 168-7/165ذيى ايمًــ، ازمـ زموز: ))وإؽمـوده صمقد((، واكظر: هت

13/141. 
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إذا ))ؿٚل فْٚ:  ؿٚل: إن رشقل اهلل  اخلروج، أو ؽر ذفؽ، ظـ أيب ذر 

نمضى أضمدىمؿ وهق وموئؿ همؾقجؾس، همنن ذهى فمـف ايمغضى وإّٓ 

((همؾقضطجع
(1). 

ؾوؾ ـيؿ افٌٔظ مـ افثقاب، ومٚ اشتحوٚر مٚ ورد ذم  ايمـقع ايمرازمع:

أن  ورد ذم ظٚؿبٜ افٌوٛ مـ اخلذٓن افًٚجؾ وأجؾ، ظـ مًٚذ 

 نـ ىمظؿ نمقظًو وهق ومودٌر فمعم أن يـػذه دفموه اهلل ))ؿٚل:  رشقل اهلل 

(( فمعم رؤوس اخلالئؼ يقم ايمؼقوني ضممك َُيغّمه نـ احلقر نو ؾموء
(2). 

 المطمب ال:اني: اسباب تحايؿ الحمـ
وإذا أراد افداظٜٔ أن يزداد حِّف، وتًيؿ حُّتف، ؾِٔحرص ظذ 

 إشبٚب افتل تدظق إػ احلِؿ، ؾًِّٔؾ هبٚ، وهل ظؼة:

 هنٚ مـ أوـد أشبٚب احلِؿ.ؾ٘: ايمرمحي زموْلفول -4

 وذفؽ مـ شًٜ افهدر، وحسـ افثَٜ. ايمؼدرة فمعم آكمصور: -2

 وذفؽ مـ ذف افٍْس وظِق اهلّٜ. ايمؼمهمع فمـ ايمًٌوب، -3

                                                 
، وأزمق داود دم إدب، زموب نو يؼول فمـد ايمغضى، زمرومؿ 5/152(  أطمرصمف أمحد دم نًـده، 1)

 ، وذىمره اهلقثؿل دم13/162)نقارد(، وذح ايمًـي يمؾٌغقي،  484، وازمـ ضمٌون، ص 4782

، وصححف إيمٌوين دم صحقح  ((أمحد رصمول ايمصحقح رصمول))، وومول: 8/70، جمؿع ايمزوائد

 .3/908، ؽمــ أيب داود

، وايمؼمنذي، ىمموب صػي 4777، ىمموب إدب، زموب نـ ىممؿ نمقظًو، زمرومؿ (  ؽمــ أيب داود2)

هد، زموب احلؾؿ، زمرومؿ ، وازمـ نوصمف، دم ىمموب ايمز4777ايمؼقوني، زموب ضمدشمـو فمٌد زمـ محقد، زمرومؿ 

، وصحقح 2/407، ، وصحقح ازمـ نوصمف2/305، ، وضمًـف إيمٌوين صحقح ايمؼمنذي4186

 .3/907، ، وصحقح أيب داود5/353اْلونع، 
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 آؽممفوكي زموظمزء: -4

 فخيػػػػر مػػػػف إجابتػػػػف السػػػػكوت  
 

 إذا نطػػػػؽ السػػػػفيف فػػػػه تجبػػػػف 
هذا مـ صٕٜٔٚ افٍْس وـامل و آؽممحقوء نـ صمزاء اْلقاب، -5 

 ادروءة.

وّب، -6 ًّ ّٛ افتّٖفػ. ايممػّضؾ فمعم ايم  وهذا مـ افُرم وح

 ؿىع افّسبٚب، وهذا مـ احلزم ـام ؿٚل افنٚظر: -7

 موفي الحمـ ردع لمسفيف عف اهذ   في الخرؽ إ را  فه تؾ اخرلاو 

وهذا ممٚ يَتؤف احلزم، ؾَد ؿٔؾ:  قاب،اخلقف نـ ايمعؼقزمي فمعم اْل -8

 احلِؿ حجٚب أؾٚت.

وحرمٜ ٓزمٜ، وهذا مـ افقؾٚء وحسـ افًٓد،  ايمرفمويي يمقد ؽمويمػي، -9

 ؿٚل افنٚظر:

 والمػػـؤ مقػػروف بػػذ  اهخػػهؼ
 

 إف الوفا  عمي الكػريـ فري ػة 
مـ افدهٚء، وؿد ؿٔؾ: مـ  وهذا اظمؽر وسمقومع ايمػرص اخلػقي، -41 

 طٓر ؽوبف ؿّؾ ـٔده.

 وؿٚل بًض افنًراء:

 ٔ()ا ػػّر لػػػف مػػف  ػػتمف حػػيف ي ػػتـ

 

 ول ْمكػػػػؼ  عػػػػف  ػػػػتـ المعػػػػيـ تكّرمػػػػا   
ؾ٘ذا راظك افداظٜٔ افقؿٚيٜ مـ افٌوٛ، وافًالج، وهذه إشبٚب  

ًٚ مـ أرـٚن احلُّٜ  -تًٚػ  - افًؼة ـٚن حِٔاًم ب٘ذن اهلل ؼ رـْ َّ وهبذا حي

 افتل مـ أوتٔٓٚ ؾَد ُأويت خرًا ـثرًا.

                                                 
 .214هـ، ص450ٕيب احلًـ اظمووردي، اظممقذم ؽمـي  (  اكظر: أدب ايمدكقو وايمديـ1)
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ويْبٌل أن يًِؿ أن افٌوٛ هلل يُقن حمّقدًا، وٓ يدخؾ ذم افٌوٛ 

ادذمقم، ؾٚفٌوٛ ادحّقد يُقن مـ أجؾ اهلل ظْدمٚ ترتُٛ حرمٚت 

ة اإليامن، وفُـ اهلل، أو تسك أوامره ويستٓٚن هبٚ، وهذا مـ ظالمٚت ؿق

بؼط أن ٓ خيرج هذا افٌوٛ ظـ حدود احلِؿ واحلُّٜ، وؿد ـٚن 

يٌوٛ هلل إذا إتُٓٝ حمٚرمف، وـٚن ٓ يْتَؿ فٍْسف،  رشقل اهلل 

وفُـ إذا إُتُٓٝ حرمٚت اهلل مل يَؿ فٌوبف رء، ومل يرضب بٔده 

ًٚ، وٓ امرأة، إّٓ أن جيٚهد ذم شبٔؾ اهلل، وؿد خدمف إٔس بـ مٚفؽ  خٚدم

  ًِٝظؼ شْقات، ؾام ؿٚل فـف: ُأف  ؿّط، وٓ ؿٚل فـف فقء ؾًِف: مل ؾ

 .(1)ـذا، وٓ فقء مل يًٍِف: أٓ ؾًِٝ ـذا؟

وهذا ٓ يْٚذم احلِؿ واحلُّٜ، بؾ افٌوٛ هلل ذم حدود احلُّٜ مـ 

 صّٔؿ احلِؿ واحلُّٜ.

   

 

                                                 

نع ايمػمح، دم ىمموب إدب،  هلل سمعولم، دم ايمٌخوري (  اكظر: فمدة ضموٓت نمضى همقفو ايمـٌل 1)

، 6114، زملروموم احلديٌ: 10/517 -سمعولم  -زموب نو َيقز نـ ايمغضى وايمشدة ٕنر اهلل 

، وهممح 127ٓزمـ رصمى، ص واكظر: صمونع ايمعؾقم واحلؽؿ 6116ومؿ ، ور6115ورومؿ 

 ، ايمطٌعي ايمًؾػقي.10/518ايمٌوري، 
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 تبُّـثاة والتـــــــــــاألن: الفصل الرابع

 
 اهوؿ: مفهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو اهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة  المبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث

 المبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػث ال:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني: اهميػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة 
 اور مػف موالػؼ تطبيػؽ اهنػاة فػي الػدعوة المبحث ال:الث: 

 المبحػػػػػػػػػػػػػػث الرابػػػػػػػػػػػػػػع: العجمػػػػػػػػػػػػػػة واالسػػػػػػػػػػػػػػتعجاؿ 
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 المبحث اهوؿ: مفهـو اهناة والت:بت

َّٕك ذم إمر:  إٕٚة مُٞ ومل ذم افٌِٜ: افتثبٝ وظدم افًجِٜ، يَٚل: َتٖ

 .(1)يًجؾ، وآشؿ مْف: إٔٚة

 َّٕ َؾ، واشتٖٕك بف: إتير بف ويَٚل: تٖ ّٓ ك ذم إمر: ترؾَّؼ، وتّْير، ومَت

 .(2)وأمِٓف

وتٖيت إٕٚة بًّْك افتبّغ وافتثّبٝ ذم إمقر، يَٚل: َتبّغَ ذم إمر 

ّٕك ؾٔف ومل يًجؾ  .(3)وافرأي: تثّبٝ، وتٖ

تًرف وافتٖمؾ، يَٚل: تبّك افقء، ويٖيت افتبغ بًّْك: افتبك: اف

 .(4)وتٖمؾ ذم رأيف: تبغ مٚ يٖتٔف مـ خٍر أو ٍذ 

ايممٌمف احلؽقؿ زمكم ايمعجؾي وظذ ضقء مٚ تَدم تُقن إٕٚة هل: 

 .(5)وايممٌوؿمم

وإٕٚة ميٓر مـ ميٚهر ُخِؼ افهز، وهل مـ صٍٚت أصحٚب 

ظقٕٜ افًَؾ وافرزإٜ، بخالف افًجِٜ ؾ٘هنٚ مـ صٍٚت أصحٚب افر

وافىٔش، وهل تدل ظذ أن صٚحبٓٚ ٓ يِّؽ اإلرادة افَقيٜ افَٚدرة 

                                                 
 .28، نودة: أكك، (  اظمصٌوح اظمـغم1)

 .1/31 ، واظمعجؿ ايمقؽمقط،13، نودة: أكك، ص(  اكظر: خممور ايمصحوح2)

 .1/93، ونودة: شمًٌ، 1/80، نودة: أزمون، (  اكظر: اظمعجؿ ايمقؽمقط3)

 ، نودة:  زمٌم، ، وخممور ايمصحوح448، زموب ايمراء، همصؾ ايمٌوء، ص(  اكظر: ايمؼونقس اظمحقط4)

 .1/59، واظمعجؿ ايمقؽمقط، 22ص

 .2/352يمعٌد ايمرمحـ اظمقداين،  كظر: إطمالق اإلؽمالنقي وأؽمًفو(  ا5)
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ظذ ضبط ٍٕسف دمٚه إًٍٚٓتف افًجقفٜ، وبخالف افتبٚضٗ وافتقاين ؾٓام 

مـ صٍٚت أصحٚب افُسؾ وافتٓٚون بٕٚمقر، ويدّٓن ظذ أن 

ؼ فـف مٚ  َّ صٚحبٓام ٓ يِّؽ افَدرة ظذ دؾع مّهتف فَِٔٚم بٕٚظامل افتل حت

يرجقه، أو فٔس فديف مهٜ ظٚفٜٔ تْند افُامل، ؾٓق يرىض بٚفدٕٔٚت، إيثٚرًا 

 فِراحٜ، وـساًل ظـ افَٔٚم بٚفقاجٛ.

 
 



 اهمية اهناة والت:بت

 

141 

 المبحث ال:اني: اهمية اهناة والت:بت
ُِّ  -تًٚػ  -وإٕٚة ظْد افداظٜٔ إػ اهلل  ؿ أمقره، تسّح فـف بٖن حُي

ُّٜ، بخالف ويوع إصٔٚء ذم مقاضًٓٚ، ؾٓل رــ مـ أرـٚن احل

افًجِٜ ؾ٘هنٚ تًّرضف فُثر مـ إخىٚء واإلخٍٚق، وافتًثر، وآرتبٚك، 

ونـ اؽممعجؾ ايمًمء ومٌؾ ثؿ تًرضف فِتخِػ مـ حٔٞ يريد افسبؼ، 

ًٚ يًرضف أواكف فمقومى زمحرنوكف ، وبخالف افتبٚضٗ وافُسؾ ؾٓق أيو

 .(1)فِتخِػ واحلرمٚن مـ حتَؼ افْتٚئٟ افتل يرجقهٚ

ُِؼ إٕٚة، وفُـ مٚ يتىِٛ مـ وافداظٜٔ مىِقب  ِّؼ بُخ مْف أن يتخ

ًٚ ؾٚحلُّٜ افّسظٜ إذن، وهل ٓ خترج ظـ إٕٚة،  إمقر ظّاًل رسيً

ًٚ ؾٚحلُّٜ افبطء إذن،  ؾٚفَؤٜ ٕسبٜٔ، ومٚ يتىِٛ مـ إمقر ظّاًل بىٔئ

وهق ٓ خيرج ظـ إٕٚة: ٕن إمر ٕسبل، وفٔس فألٕٚة مَٚدير زمْٜٔ 

تِػ بٚختالف حٚجٜ إصٔٚء إػ مَدار افّسظٜ افزمْٜٔ ثٚبتٜ: وفُْٓٚ خت

افتل حتتٚجٓٚ وتستدظٔٓٚ افْتٚئٟ ادىِقبٜ، ؾٕٚصٔٚء مربقضٜ بٖوؿٚهتٚ، 

ٌُِؼ مذمقم يدل ظذ ضًػ  وافًجِٜ ؾٔٓٚ مع مًرؾٜ أوؿٚهتٚ ادىِقبٜ ُخ

اهلّٜ واإلخالد إػ افراحٜ وافُسؾ، أمٚ إٕٚة ؾِٔسٝ تًجاًل ومسٚبَٜ 

صٔٚء، وٓ تبٚضًٗا وـساًل، وـؾ مـ افًجِٜ وافتبٚضٗ يؤًٚن ٕوؿٚت إ

ب٘ذن اهلل  -ظذ أصحٚهبام اجلٓد وافزمـ، ومٚ بذفقه، وإٕٚة هل افٍُِٜٔ 

 بتحَٔؼ ادىِقب، وتٍٚدي اخلسٚرة. -تًٚػ 

                                                 
، وأطمالق ايمؼرَن ايمؽريؿ 2/353يمعٌد ايمرمحـ اظمقداين،  (  اكظر: إطمالق اإلؽمالنقي وأؽمًفو1)

 .3/15يمؾممزمويص، 
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وؿد ذم اإلشالم آشتًجٚل وهنك ظْف، وذم افتبٚضٗ وافُسؾ وهنك 

ظذ تربٜٔ ادسِّغ ظذ إٕٚة  ظْف، ومدح إٕٚة وأمر هبٚ، وظّؾ

 .(1)وافتثبٝ احلُٔؿ بٕٚظامل وتكيػ إمقر

وَكَؽ تربٜٔ فـف وتًِٔاًم:  فِْبل  -تًٚػ  -ؿٚل اهلل  ًَ
ْك زمِِف يمِ رِّ ٓ َُتَ

َعُف َووُمْرََكفُ  * يمَِمْعَجَؾ زمِفِ  ٌِْع وُمْرََكفُ  * إِنِذ فَمَؾْقـَو مَجْ نِذ فَمَؾْقـَو شُمؿِذ إِ  * هَمنَِذا وَمَرْأَكوُه هَموسمِذ

 .(2) زَمَقوَكفُ 

َِؽ ذم ؿراءتف، وتٍُؾ  ؾٖمر اهلل شبحٕٚف ٕبٔف بًدم افًجِٜ ومسٚبَٜ اد

اهلل فـف أن جيًّف ذم صدره، وأن ئّسه ٕدائف ظذ افقجف افذي أفَٚه إفٔف، 

 ِّٔ  .(3)هْف فـف ويٍّسِّ وأن يب

ٌِْؾ َأن  نِ هَمَمَعولَم اهلل ايمـَؿؾُِؽ ايمـحـَُؼ َوَٓ سَمْعَجْؾ زمِويْمُؼْرَوؿٚل تًٚػ:  ِنـ وَم

بِّ ِزْديِن فِمْؾًَم ُيْؼَه إيَِمقْ  َؽ َوضْمُقُف َووُمؾ رِذ
(4). 

بٚفتٖين ذم  -تًٚػ  - اهلل وأمر شبحٕٚف ظبٚده ادٗمْغ وافدظٚة إػ

ـَ ََنـُقا إِن صَموءَ إمقر وافتثبٝ ؾٔٓٚ:  و ايمِذِذي ٌَقِذـُقا َأن َيو َأُّيَ ٌَلٍ هَمَم ىُمْؿ هَموؽِمٌؼ زمِـَ

ٌُقا وَمْقًنو زمَِجَفويَمٍي هَمُمْصٌُِحقا فَمعَم َنو هَمَعْؾُمْؿ َكوِدِنكمَ  ، ؿرأ اجلّٓقر (5) سُمِصق

ٌِذمقا(،مـ افتبغ، وهق افتٖمؾ، وؿرأ محزة وافُسٚئل:  )هممٌقـقا(  )همَمث

                                                 
 ، زممٌمف.354-2/353يمؾؿقداين،  نقي وأؽمًفو(  اكظر: إطمالق اإلؽمال1)

 .19-16(  ؽمقرة ايمؼقوني، أيوت: 2)

 .4/450، (  اكظر: سمػًغم ازمـ ىمثغم3)

 .114(  ؽمقرة ؿمف، أيي: 4)

 .6(  ؽمقرة احلجرات، أيي: 5)
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تثّبٝ: إٕٚة وظدم افًجِٜ، وادراد مـ افتبّغ افتًّرف وافتٍّحص، ومـ اف

 .(1)وافتبك ذم إمر افقاؿع واخلز افقارد حتك يتوح وييٓر

ٝ مـ  وافتثبُّ وبٚفتٖينِّ  -تًٚػ  -وافدظٚة إػ اهلل أوػ بٚمتثٚل أمر اهلل 

إؿقال وإؾًٚل، وآشتٔثٚق مـ مهدرهٚ ؿبؾ احلُؿ ظِٔٓٚ أو هلٚ، 

ر متًجِغ: فتيٓر هلؿ جِٜٔ وظِٔٓؿ أن يتدبروا إمقر ظذ مٍٓؾ، ؽ

 .(2)واضحٜ، ٓ ؽّقض ؾٔٓٚ وٓ افتبٚس

ـَ افْدامٜ، وٓ يُقن  -تًٚػ  -وافداظٜٔ إػ اهلل  إذا أبك افًٚؿبٜ أِم

ذفؽ إٓ إذا تدّبر إمقر افتل تًرض فـف، ويقاجٓٓٚ، ؾ٘ذا ـٕٚٝ رصدًا، 

َّٔٚ، وضالًٓ، وطًّْٚ خٚض ًٚ ؾِّٔض، وإذا ـٕٚٝ ؽ ًٚ، وصقاب ًٚ، ؾَِٔػ وحَ ئ

 وفْٔتِف حتك يتوح فـف احلؼ.

يٚن إػ ـثر مـ وادنَٚهد وافقاؿع أن ظدم افتثبٝ وظدم افتٖين يٗدِّ 

إرضار وادٍٚشد، ؾَد يسّع اإلٕسٚن خزًا، أو يَرأ ٕبٖ ذم صحٍٜٔ، أو 

جمِٜ، ؾٔسٚرع بتهديَف، ويًٚدي ويهٚدق، ويبْل ظذ ذفؽ افتكؾٚت 

ومٜ أو ادقاؾَٜ، ظذ أشٚس إٔف حؼ واؿع، وإظامل افتل يهدرهٚ فَِّٚ

ًٚ ؾٔف، أو مرادًا بف  رًا، أو مبٚفٌ ًٚ، أو مزوَّ ًٚ، أو حُمّرؾ ثؿ ييٓر إٔف ـٚن مُذوب

ؽر مٚ ؾّٓف اإلٕسٚن، ومـ هْٚ يُتقي ادتّسع بِٓٛ افْدم واحلّسة 

 بسبٛ اشتًجٚفف وظدم تثبتف.

يًرف وؿد يهٚب افداظٜٔ أو ؽره مـ ادسِّغ بٖذى دون أن 
                                                 

 .4/60، يمإلنوم ايمشقىموين، (  اكظر: هممح ايمؼدير1)

 .3/15، ، ونقؽمقفمي أطمالق ايمؼرَن يمؾممزمويص6/3334(  اكظر: دم ـمالل ايمؼرَن، 2)
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ّٛ ذاك، ؾْٔدم وحيهد  مهدره، ؾٔستًجؾ ويسٚرع ؾّٔتٓؿ هذا، أو يس

 َّٕ ٝ: ٕدرك مهدر ، وتثبَّ ك، وتبغَّ ثّرة ظجِتف وظدم تثبتف، وفق إٔف تٖ

إذى ظذ حََٔتف، وحْٔئذ يهدر افتكف ظذ أشٚس افبْٜٔ وافزهٚن، 

 ؾال يٍَد أصدؿٚء فـف، وٓ يؤػ إػ أظداءه ظدوًا جديدًا مْٓؿ.

يدخؾ ذم افًجِٜ وظدم افتثبٝ تًجؾ اإلٕسٚن ذم اددح أو افذم، و

دون درايٜ أو دون مقجٛ فذفؽ، أو يتًجؾ بٚفُالم ؿبؾ أن يديره ظذ 

ظَِف، أو بٚفٍتقى ؿبؾ أن يًرف دفِٔف وبرهٕٚف افذي اظتّد ظِٔف، وبْك 

ِّ ، (1)ظِٔف ؾتقاه، وبًد ذفؽ حيهد افٌؿ وإشػ وُن زمِويمممِذ ًَ  َوَيْدُع اإِلك

وُن فَمُجقًٓ ـُه زمِويمْ ُدفَموءَ  ًَ  .(2) َخغْمِ َوىَموَن اإِلك

وفًيؿ أمر إٕٚة وافتبغ افتل أمر اهلل هبٚ حتك ذم جٓٚد افٍُٚر ذم شبٔؾ 

َيو َأُّيَو ؿ وشٚئؾ افدظقة إػ اهلل تًٚػ، ؾَٚل شبحٕٚف: اهلل افذي هق مـ أظي

ُقْا َوَٓ سَمُؼقيمُقْا يمِ  زْممُْؿ دِم ؽَمٌِقِؾ اهلل هَممٌََقِـذ ـَ ََنـُقْا إَِذا رَضَ ـْ َأيمَْؼك إيِمَقُْؽُؿ ـايمِذِذي َؿ

ًَ ُنْمِنـًو سَمٌْمَُغقَن فَمَرَض ايمْ  ًْ الََم يَم ًِذ وكُِؿ ىَمثغَِمٌة ىَمَذيمَِؽ َحقَوِة ايمُدْكقَو هَمِعـَد اهلل َنغَ ـايم

ُقْا إِنِذ اهلل ىَموَن زمََِم سَمْعَؿُؾقَن طَمٌغًِما ِـذ اهلل فَمَؾقُْؽْؿ هَممٌََقِـذ ـ وَمٌُْؾ هَمَؿ  .(3) ىُمـمُؿ نِّ

 ومـ ادًِقم أن إمقر ؿسامن: أمقر واضحٜ، وأمقر ؽر واضحٜ.

 ؾٚفقاضحٜ افبْٜٔ ٓ حتتٚج إػ تثبٔٝ وتبغ، ٕن ذفؽ حتهٔؾ حٚصؾ.

وأمٚ إمقر ادنُِٜ ؽر افقاضحٜ ؾ٘ن افداظٜٔ خٚصٜ وادسِّغ 

                                                 
 .6/3342، ودم ـمالل ايمؼرَن، 3/26(  اكظر: نقؽمقفمي أطمالق ايمؼرَن ايمؽريؿ، 1)

 .11(  ؽمقرة اإلهاء، أيي: 2)

 .94ـًوء، أيي: (  ؽمقرة ايم3)
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ًٜ بحٚجٜ إػ افتثبٝ  ؾ٘ن ذفؽ حيهؾ ؾٔف مـ افٍقائد  :ؾٔٓٚ وافتبغظٚم

افُثرة، وافُّػ ظـ ذور ظئّٜ مٚ جيًؾ ادسِؿ ذم شالمٜ ظـ افزفؾ، 

 .(1)وبذفؽ ُيًرُف ديـ افًبد وظَِف ورزإتف

ًٚ مٚ رواه افبخٚري ذم صحٔحف ظـ ابـ  وممٚ يزيد أيٜ افسٚبَٜ وضقح

ـْ ـَوَٓ سَمُؼقيُمقْا يمِ  رضي اهلل عنهماظبٚس  ًَ ُنْمِنـًوَؿ ًْ اَلَم يَم ًِذ ؿٚل:   َأيْمَؼك إيَِمْقُؽُؿ ايم

ـٚن رجؾ ذم ُؽَّْٜٔ فـف ؾِحَف ادسِّقن، ؾَٚل: افسالم ظُِٔؿ ؾَتِقه 

  َحَقوِة ايمُدْكَقوـفَمَرَض ايمْ وأخذوا ُؽَّْٔتف، ؾٖٕزل اهلل ذم ذفؽ إػ ؿقفف: 

َّْٜٔ، وؿرأ ابـ ظبٚس: افسالم ٌُ  .(2)تِؽ اف

 
 

                                                 
 .2/132(  اكظر: سمقًغم ايمؽريؿ ايمرمحـ دم سمػًغم ىمالم اظمـون يمؾًعدي، 1)

ًَ  ، ىمموب ايممػًغم، ؽمقرة ايمـًوء، زموب:  (  ايمٌخوري2) ًْ اَلَم يَم ًِذ ـْ َأيْمَؼك إيَِمْقُؽُؿ ايم َوَٓ سَمُؼقيُمقْا ظمَِ

 .4591، زمرومؿ  ُنْمِنـًو
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 ناة في الدعوة ث:اور مف موالؼ تطبيؽ اهالمبحث ال:ال
ًٚ ذم دظقتف إٓ إذا افتزم إٕٚة ذم مجٔع أمقره  ٓ يُقن افداظٜٔ ٕٚجح

 ، ومْٓٚ:وتكؾٚتف، وممٚ يقضح ذفؽ إحٚديٞ افهحٔحٜ ظـ افْبل 

 الاورة اهولي: مع اسامة:
مـ إػ احلرؿٜ  ؿٚل: بًثْٚ رشقل اهلل  رضي اهلل عنهماظـ أشٚمٜ بـ زيد 

جْٜٓٔ، ؿٚل: ؾهبَّحْٚ افَقم ؾٓزمْٚهؿ، ؿٚل: وحلَٝ إٔٚ ورجؾ مـ 

إٕهٚر رجاًل مْٓؿ، ؿٚل: ؾِام ؽنْٔٚه ؿٚل: ٓ إفف إٓ اهلل، ؿٚل: ؾُػ ظْف 

 إٕهٚري، ؾىًْتف برحمل حتك ؿتِتف، ؿٚل: ؾِام ؿدمْٚ بِغ ذفؽ افْبل 

ؿٚل: ؿِٝ: يٚ  ((هلل؟يو أؽموني، أوممؾمف زمعدنو ومول ٓ إيمف إٓ ا))ؿٚل: ؾَٚل يل: 

، ((زمعدنو ومول ٓ إيمف إٓ اهلل؟وممؾمف أ))ؾَٚل: ؿٚل: ذًا، رشقل اهلل، إٕام ـٚن متًقِّ 

 .(1)فٔقمؿٚل، ؾامزال ُيُّررهٚ حتك متْٔٝ أين مل أــ أشِّٝ ؿبؾ ذفؽ ا

ًٚ مـ افسالح، ؿٚل:  وذم روايٜ: ؿٚل: ؿِٝ يٚ رشقل اهلل: إٕام ؿٚهلٚ خقؾ

، ؾامزال يُررهٚ حتك ((ً فمـ ومؾٌف ضممك سمعؾؿ أوموهلو أم ٓأهمال ؾمؼؼ))

 .(2)متْٔٝ أين أشِّٝ يقمئذٍ 

ؿٚل:  ((،ذا صموءت يقم ايمؼقوني؟ىمقػ سمصـع زمال إيمف إٓ اهلل إ))وذم روايٜ: 

وىمقػ سمصـع زمال إيمف إٓ اهلل إذا صموءت )) يٚ رشقل اهلل: اشتٌٍر يل، ؿٚل: 

ىمقػ سمصـع زمال إيمف ))يَقل: ؿٚل ؾجًؾ ٓ يزيده ظذ أن . ((يقم ايمؼقوني؟

                                                 
دم  ، ونًؾؿ4269أؽموني إلم احلروموت، زمرومؿ  ، ىمموب اظمغوزي، زموب زمعٌ ايمـٌل (  ايمٌخوري1)

 .96ىمموب اإليَمن، زموب َتريؿ وممؾ ايمؽوهمر زمعد أن ومول ٓ إيمف إٓ اهلل، زمرومؿ 

 .96هلل، زمرومؿ (  نًؾؿ، دم ىمموب اإليَمن، زموب َتريؿ وممؾ ايمؽوهمر زمعد أن ومول ٓ إيمف إٓ ا2)
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((إٓ اهلل إذا صموءت يقم ايمؼقوني

(1). 

ًٚ، ؾُٚن ٓ يُ أظيؿ افْٚس إًٔٚة وتثبُّ  وهلذا ـٚن افْبل  َٚتؾ أحدًا مـ ت

افٍُٚر إٓ بًد افتٖـد بٖهنؿ ٓ ئَّقن صًٚئر اإلشالم، ؾًـ إٔس بـ 

ًٚ مل يُـ يٌزو بْٚ حت أن افْبل )): مٚفؽ  ك يهبح ـٚن إذا ؽزا بْٚ ؿقم

ًٚ أؽٚر ظِٔٓؿ... ًٚ ـػ ظْٓؿ، وإن مل يسّع أذإ  ((ويْير، ؾ٘ن شّع أذإ
(2). 

 الاورة ال:انية: لبؿ القتاؿ:
ِِّ يُ  ـٚن افْبل  ٝ ذم دظقهتؿ إػ  أصحٚبف ظذ إٕٚة وافتثبُّ ؿ ويريبِّ ً

ه ؿبؾ ظدوَّ  ومـ ذفؽ إٔف ـٚن يٖمر أمر رسيتف أن يدظقَ  -تًٚػ  -اهلل 

 ث خهٚل:افَتٚل إػ ثال

اإلشالم واهلجرة، أو إػ اإلشالم دون اهلجرة، إوػ:  اخلصؾي

 ويُقٕقن ـٖظراب ادسِّغ.

 ؾ٘ن أبقا اإلشالم دظٚهؿ إػ بذل اجلزيٜ. اخلصؾي ايمثوكقي:

 .(3)ؾ٘ن امتًْقا ظـ ذفؽ ـِف اشتًٚن بٚهلل وؿٚتِٓؿ اخلصؾي ايمثويمثي:

 الاورة ال:ال:ة: في الاهة:
قؿً إذا أوم))ظذ إٕٚة وظدم افًجِٜ ؿقفف:  ف ومـ تربٔتف ٕصحٚب

عقن، وأسمقهو ُمشقن، وفمؾقؽؿ ايمًؽقـي همَم أدرىْمُمْؿ  ًْ ايمصالة همال سملسمقهو سَم

                                                 
 .96(  أطمرصمف نًؾؿ دم ىمموب اإليَمن، زموب َتريؿ وممؾ ايمؽوهمر زمعد أن ومول ٓ إيمف إٓ اهلل، زمرومؿ 1)

، ، ونًؾؿ610زمؾػظف نطقًٓ، دم ىمموب إذان، زموب نو حيؼـ زموٕذان نـ ايمدنوء، زمرومؿ  (  ايمٌخوري2)

 .1365نًوك فمـ اإلنمورة فمعم ومقم دم دار ايمؽػر إذا ؽُمِؿَع همقفؿ إذان، زمرومؿ دم ايمصالة،زموب اإل

(  أطمرج احلديٌ نًؾؿ دم ىمموب اْلفود وايمًغم، زموب سملنغم اإلنوم إنراء فمعم ايمٌعقث ووصقمف 3)

 .3/100، واكظر: زاد اظمعود ٓزمـ ايمؼقؿ، 1731إيوهؿ زمآداب ايمغزو ونمغمهو، زمرومؿ 
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(( همصّؾقا، ونو هموسمؽؿ هملُمقا

(1). 

((إذا أومقؿً ايمصالة همال سمؼقنقا ضممك سمروين ومد طمرصمً)):وؿقفف 
(2). 

قِّ إٕٚة أحبٓٚ اهلل وفِ  ُّ إن همقؽ ))فألصٟ:   اهلل رشقل ، ؿٚل ُس

((وإكوة ،طمصؾمكم حيٌفَم اهلل: احلؾؿ
(3). 

وافرشؾ ظِٔٓؿ افهالة وافسالم هؿ صٍقة اخلِؼ وؿدوهتؿ، وهؿ 

ًٚ حمّد   .أـّؾ افْٚس إٔٚة وحِاًم، وأظيّٓؿ ذم ذفؽ وأوؾرهؿ حي

 :الاورة الرابعة: مف ت:بت سميماف 
ومـ أمثِٜ ذفؽ ؿهٜ شِٔامن مع اهلدهد وتثّبتف وظدم ظجِتف، ؿٚل 

َد ايمطِذغْمَ هَمَؼوَل َنو رِمَ ٓ َأَرى ايمْ َوسَمػَ شبحٕٚف ظـ ذفؽ:  ـَ ـؼِذ ُفْدُهَد َأْم ىَموَن ِن

ْؾَطوٍن ُنٌكِمٍ  * ايْمَغوئٌِكِمَ  ًُ زَمـِذُف فَمَذازًمو ؾَمِديًدا َأْو َْٕذزَمَحـِذُف َأْو يَمَقْلسمَِقـِّل زمِ  .(4) ٕفَُمذِّ

ًٚ بٌر إذن شِٔامن، وحْٔئذ  ؾٓذا اهلدهد مـ جْقد شِٔامن  ـٚن ؽٚئب

 :جلْقد حتك ٓ تُقن ؾقىضيتًّغ أن ُيٗخذ إمر بٚحلزم واجلّد ذم تْئؿ ا

ؾ٘ن شِٔامن إذا مل يٖخذ بذفؽ ذم تْئؿ اجلْقد ومراؿبتٓؿ ـٚن ادتٖخر مْٓؿ 

وهلذا ٕجد شِٔامن افْبل ادِؽ احلٚزم يتٓدد  :ؿدوة شٔئٜ فبَٜٔ اجلْقد

ًٚ جبٚرًا ذم إرض، وٓ  اجلْدي افٌٚئٛ ادخٚفػ، وفُـ شِٔامن فٔس مُِ

ًٚ ظجقًٓ، وهق مل يسّع  بًد حجٜ اهلدهد افٌٚئٛ، ؾال يْبٌل أن متّّسظ

                                                 
 ، ونًؾؿ908، زمرومؿ  هَموؽْمَعْقا إلَِم ذىِْمِر اهلل، ىمموب اْلؿعي، زموب اظمًم إلم اْلؿعي، وومقيمف: (  ايمٌخوري1)

 .602دم اظمًوصمد، زموب اؽممحٌوب إسمقون ايمصالة زمًؽقـي ووومور وايمـفل فمـ إسمقوَّنو ؽمعقو، زمرومؿ 

 .604وس يمؾصالة، زمرومؿ (  نًؾؿ، دم ىمموب اظمًوصمد، زموب نمك يؼقم ايمـ2)

ورؽمقيمف وذائع ايمديـ وايمدفموء  -سمعولم  -(  نًؾؿ، دم ىمموب اإليَمن، زموب إنر زموإليَمن زموهلل 3)

 .17إيمقف، زمرومؿ 

 .21 -20(  ؽمقرة ايمـؿؾ، أيمون: 4)
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ًٚ ؿبؾ أن يسّع مْف ويتبغ  يسك إٕٚة وافتثبٝ ويَيض ذم صٖٕف ؿوًٚء هنٚئٔ

ْؾَطوٍن ُنٌكِمٍ ظذره، ومـ ثؿ تزز شّٜ افْبل افًٚدل ادتثبٝ  ًُ   َأْو يمَقَلسْمِقَـِّل زمِ

 .(1)أي: حجٜ ؿقيٜ واضحٜ تقضح ظذره وتٍْل ادٗاخذة ظْف

ٜ مجِٜٔ، وتُقن أمجؾ إذا جٚءت مـ افَٚدر ظذ افًَٚب، ؾٕٕٚٚة صٍ

 وهلذا ؿٚل افنٚظر ابـ هٕٚئ ادٌريب:

 وال كفنػػػػػػاة مػػػػػػف لػػػػػػدير  محكػػػػػػـ
 

 وكػػػؿ انػػػاة فػػػي المػػػواطف سػػػؤدد 
 مف السيؼ يافح عف ك:يػر ويحمـػ 

 
 ومػػف يتبػػيف اف لماػػفح مو ػػعا   

 عػػػػد طػػػػوؿ تمػػػػـووال الحػػػػـز إال ب 
 

 ت  ب ػػػ:  ومػػػا الػػػرا  إال بعػػػد طػػػوؿ ت   
 وؿٚل افنٚظر يّدح ظٚؿاًل حُٔاًم: 

 (ٕ)يخاطبف في كػؿ امػر عوالبػف
 

 باػػػير بفعقػػػاب اهمػػػور كفنمػػػا 
ًٚ مـ  وافداظٜٔ إػ اهلل   إذا تثبٝ، وتٖمؾ ذم مجٔع أمقره اـتسٛ رـْ

يْبٌل أٓ يَتك ذم مْٓجف ادتُٚمؾ ظذ افتٖين وافتثبٝ أرـٚن احلُّٜ، و

ذم إؾًٚل وإؿقال ؾحسٛ، بؾ ظِٔف أن جيري ذفؽ ظذ افَِٛ ذم 

َوَٓ سَمْؼُػ َنو يَمْقَس يَمَؽ زمِِف خقاضره، وتهقراتف، وذم منٚظره وأحُٚمف 

ٌٌََمَ َوايْمُػَماَد ىُمُؾ ُأويمـئَِؽ ىَموَن فمَ  ْؿَع َوايْم ًِذ ُموًٓ فِمْؾٌؿ إِنِذ ايم ًْ  .(3) ـُْف َن

ؾال يَقل افِسٚن ـِّٜ، وٓ يروي حٚدثٜ، وٓ حيُؿ افًَؾ حُاًم، 

ٝ مـ ـؾ جزئٜٔ، ومـ ـؾ مالبسٜ، ثبّ توؿد وٓ يزم افداظٜٔ أمرًا إٓ 

                                                 
، وهمؼف ايمدفمقة دم إكؽور اظمـؽر، يمعٌد احلؿقد 5/2638(  اكظر: دم ـمالل ايمؼرَن يمًقد ومطى، 1)

 .17، صايمٌالرم

 .3/27(  اكظر: نقؽمقفمي أطمالق ايمؼرَن، يمؾدىممقر ايمممزمويص، 2)

 .36(  ؽمقرة اإلهاء، أيي: 3)
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ومـ ـؾ ٕتٔجٜ، حتك ٓ يبَك هْٚفؽ صؽ وٓ صبٜٓ ذم صحتٓٚ، 

وحْٔئذ يهؾ افداظٜٔ ادسِؿ ادتّسؽ هبذه افوقابط إػ أظذ درجٚت 

 .(1)-ب٘ذن اهلل تًٚػ  -إٕٚة واحلُّٜ وافسداد 

 الاورة الخامسة: في ال زو:
يٌر إذا ضِع افٍجر، وـٚن يستّع  ؿٚل: ـٚن رشقل اهلل  ظـ إٔس 

ًٚ أمسؽ وإٓ أؽٚر، ؾسّع رجاًل يَقل: اهلل أـز، اهلل  إذان ؾ٘ن شّع أذإ

، ثؿ ؿٚل: أصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل (( فمعم ايمػطرة)): أـز ؾَٚل رشقل اهلل 

((طمرصمً نـ ايمـور)): أصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل، ؾَٚل رشقل اهلل 
(2). 

ًٚ مل يٌُز بْٚ حتك يهبح ويْير  أن افْبل  وظْف  ـٚن إذا ؽزا بْٚ ؿقم

ًٚ أؽٚر ظِٔٓؿ... ًٚ ـػ ظْٓؿ وإن مل يسّع أذإ  .(3) ؾ٘ن شّع أذإ

وظدم ظجِتف، وهق أشقة افدظٚة إػ اهلل تًٚػ  وهذا يدل ظذ تثبتف 

 وؿدوهتؿ.

ًُ ))ؿٚل: ،أن افْبل  وظـ ظبد اهلل بـ رسجس ادزين ْؿ ًِذ ايم

، صمزء نـ أرزمعٍي وفممميـ صمزءًا نـ (٘)وآوممصود ،ُمَمَدةُ ، وايم(ٗ)احلًـ

                                                 
 .4/2227(  اكظر: دم ـمالل ايمؼرَن، 1)

إذا ؽمؿع همقفؿ  (  أطمرصمف نًؾؿ، ىمموب ايمصالة، زموب اإلنًوك فمـ اإلنمورة فمعم ومقم دم دار ايمؽػر2)

 .382إذان، زمرومؿ 

 .2943، ىمموب إذان، زموب نو حيؼـ زموٕذان نـ ايمدنوء، زمرومؿ (  ايمٌخوري3)

 .3/277: هق ضمًـ اهلقئي واظمـظر. اكظر: همقض ايمؼدير يمؾؿـووي، (  ايمًؿً احلًـ4)

ايممقؽمط دم إنقر وايممحرز فمـ ؿمردم اإلهمراط وايممػريط. اكظر: اظمرصمع ايمًوزمؼ  : هق(  آوممصود5)

3/277. 
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((ايمـٌقة

(1). 

مـ أمر  إٓ مٚ ـٚن ًِؿ أن إٕٚة ذم ـؾ رء حمّقدة وخرٌ وهبذا يُ 

أخرة، بؼط مراظٚة افوقابط افتل ذظٓٚ اهلل حتك تُقن ادسٚرظٜ ممٚ 

 .(2)حيبف اهلل تًٚػ

 
 

                                                 
، وضمًـف إيمٌوين دم 2010، ىمموب ايمػم وايمصؾي، زموب نو صموء دم ايمملين وايمعجؾي، زمرومؿ (  ايمؼمنذي1)

 .2/195، صحقح ؽمــ ايمؼمنذي

 .6/153، ، وَتػي إضمقذي ذح ؽمــ ايمؼمنذي13/177يمؾٌغقي،  ح ايمًـي(  اكظر: ذ2)
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 المبحث الرابع: العجمة واالستعجاؿ
 المطمب اهوؿ: مفهـو العجمة واورها

هق ضِٛ وؿقع إمر ؿبؾ وؿتف، وهق صٍٜ مذمقمٜ. وافذي  :آؽممعجول

ـْ افهٍٜ: هق أن ضبًٜٔ اإلٕسٚن افًجِٜ  حيرك هذه وُن ِن ًَ طُمؾَِؼ اإِلك

فَمَجؾٍ 
 ، وفُـ ادٗمـ يًّؾ بٕٚشبٚب، ويبتًد ظـ أشبٚب افًجِٜ.(1)

 وفًِجِٜ صقر ذم حٔٚة افْٚس، مْٓٚ:

ظالمٜ افٖٔس اشتًجٚل ٕزول افًذاب بٚدخٚفٍغ،وهذا أمٚرة و -4

ََم َكُعُد يمَ افذي ٓ ئِؼ بٚفدظٚة إػ اهلل تًٚػ: اـهَمال سَمْعَجْؾ فَمَؾقِْفْؿ إِكِذ ُفْؿ فَمدًّ
(2). 

اشتًجٚل افزوز ؿبؾ افْوقج وافرشقخ ذم افًِؿ، ؾال جيقز  -2

  ذفؽ بدون بهرة: وهلذا ؿٚل بًوٓؿ:آشتًجٚل ذم

 (ٖ)ف ػػػػحتف  ػػػػواهد االمتحػػػػاف

 

 مػػػف ت حّمػػػي ب يػػػر مػػػا هػػػو فيػػػف 
وؿد ؿٔؾ: افًِؿ ثالثٜ أصبٚر: مـ دخؾ ذم افنز إول تُّز، ومـ  

دخؾ ذم افنز افثٚين تقاضع، ومـ دخؾ ذم افنز افثٚفٞ ظِؿ إٔف مٚ 

ٌُقَن َأن حُيَْؿُدوْا زمََِم مَلْ َيْػَعُؾقْا ، (4)يًِؿ
حُيِ ـَ َيْػَرضُمقَن زمََِم َأسَمقْا وِذ ِـذ ايمِذِذي ٌَ ًَ َٓ ََتْ

ـَ ايْمَعَذاِب َويمَ  ٌَـِذُفْؿ زمَِؿَػوَزٍة نِّ ًَ  .(5) ُفْؿ فَمَذاٌب َأيمِقؿٌ ـهَماَل ََتْ

                                                 
 .37(  ؽمقرة إكٌقوء، أيي: 1)

 .84(  ؽمقرة نريؿ، أيي: 2)

 .74يمًؾقؿ اهلالرم، ص (  اكظر: ايمدفمقة وايمدفموة زمكم َتؼقؼ ايممقىمؾ واؽممعجول ايمـموئ3ٍ)

 .75(  اكظر: اظمرصمع ايمًوزمؼ، ص4)

 .188(  ؽمقرة َل فمؿران، أيي: 5)



 العجمة واالستعجاؿ 

 

153 
ٓ يزال يًمجوب يمؾعٌد نو مل يدُع زمنشمؿ أو )): ترك افدظٚء، ؿٚل  -3

يٚ رشقل اهلل، ؾام آشتًجٚل؟ ؿٚل:  :ؿٔؾ (( ومطقعي رضمؿ نو مل يًمعجؾ

 يؼقل ومد دفمقت همؾؿ أر ُيًمجى رم همقًمحن فمـد ذيمؽ ويدع ))

((ايمدفموء
(1). 

 ف.اشتًجٚل افْك دون افتُّـ مـ أشبٚب -4

وهْٚك صقر ـثرة ٓ يُّـ حكهٚ ؾًذ افدظٚة أن يبتًدوا ظـ 

 افًجِٜ وأشبٚهبٚ.

ـّ العجمة  المطمب ال:اني: ذ
 هَموؽْمَمَخػِذ وَمْقَنُف افًجِٜ مذمقمٜ، ؿٚل شبحٕٚف ظـ ؾرظقن: 

هَمَلؿَموفُمقهُ 
ؾ، واشتخػ ، اشتخٍٓؿ ومحِٓؿ ظذ افوالفٜ واجلٓ(2)

ظَقهلؿ، يَٚل: اشتخػ ظـ رأيف: إذا محِف ظذ اجلٓؾ وأزافف ظام ـٚن 

 .(3)ظِٔف مـ افهقاب

ـَ ٓ ُيقومِـُقنَ وؿٚل شبحٕٚف:  ـِذَؽ ايمِذِذي َمِخػِذ ًْ  .(4) َوٓ َي

ـْ فَمَجؾٍ ؾ وٓصؽ أن اإلٕسٚن ؿد خِؼ مـ ظج وُن ِن ًَ : (5) طُمؾَِؼ اإِلك

                                                 
(  نًؾؿ، ىمموب ايمذىمر وايمدفموء، وايممقزمي وآؽممغػور، زموب اؽممحٌوب محد اهلل سمعولم زمعد إىمؾ 1)

 .2735وايمممب، زمرومؿ 

 .54(  ؽمقرة ايمزطمرف، أيي: 2)

 .13/175، وذح ايمًـي يمؾٌغقي، 4/130، ازمـ ىمثغم(  سمػًغم 3)

 .60(  ؽمقرة ايمروم، أيي: 4)

 .37(  ؽمقرة إكٌقوء، أيي: 5)
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 إذا امتثؾ أمر اهلل وترك هنٔف حسْٝ أخالؿف وضبٚئًف. -بحّد اهلل  -وفُْف 

وافًجِٜ هلٚ أشبٚب يْبٌل اجتْٚهبٚ، مْٓٚ: ظدم افْير ذم افًقاؿٛ، 

ٔىٚن ظدو اإلٕسٚن: ؾ٘ن أشٚس افًجِٜ وشْـ اهلل ذم افُقن، ومْٓٚ افن

مـ افنٔىٚن: ٕٕف احلٚمؾ ظِٔٓٚ بقشقشتف، ؾّْٔع مـ افتثبٝ وافْير ذم 

 .(1)افًقاؿٛ، ؾَٔع ادستًجؾ ذم ادًٚضٛ وافٍنؾ

ايممـــلين نــــ اهلل وايمعجؾـــي نــــ )) :يرؾًـــف وظــــ إٔـــس بــــ مٚفـــؽ 

((ايمشقطون
 فذفؽ ؿٔؾ:و :(2)

 إف النجػػاح رهػػيف اف ال تعجػػه
 

 يػػػػا اػػػػاحبّي تمّومػػػػا ال تعجػػػػه 
((فْدامٜآ يزال افرجؾ جيْل مـ ثّرة افًجِٜ )) :وؿٚل ظّرو بـ افًٚص  

(3). 

َِؿ أن افًجِٜ ادذمقمٜ مٚ ـٚن ذم ؽر ضٚظٜ، ومع ظدم  ويْبٌل أن ًْ ُي

افتثبٝ وظدم خقف افٍقت، وهلذا ؿٔؾ فبًض افسِػ: ٓ تًجؾ، ؾ٘ن 

ًُ افًجِٜ مـ افنٔىٚن، ؾَٚل: فق ـٚن ـذفؽ دٚ ؿٚل مقشك:  َوفَمِجْؾ

َى   .(4) إيَِمْقَؽ َربِّ يمؼَِمْ

 وؿد ؿٚل بًض افسِػ:ٓ تًجؾ ظجِٜ إخرق وحتجؿ إحجٚم افقاين.

 إٔف يستثْك مـ افًجِٜ مٚ ٓ صبٜٓ ذم خريتف، ؿٚل تًٚػ:  واخلالصي:

                                                 
 .3/184، وهمقض ايمؼدير ذح اْلونع ايمصغغم، 13/176(  اكظر: ذح ايمًـي يمؾٌغقي، 1)

، وومول إيمٌوين 10/1040، ــ ايمؽػمى، وايمٌقفؼل دم ايم3/1054ً(  أطمرصمف أزمق يععم دم نًـده، 2)

 : ))هذا إؽمـود ضمًـ ورصمويمف شمؼوت((.4/404، دم ؽمؾًؾي إضموديٌ ايمصحقحي

 .6/153، (  اكظر: َتػي إضمقذي ذح ؽمــ ايمؼمنذي3)

 .84(  ؽمقرة ؿمف، أيي: 4)
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 ْوِرفُمقَن دِم ايم ًَ ُْؿ ىَموُكقا ُي اِت ـإَِّنِذ َخغْمَ

(1). 

ؿٚل إظّش: وٓ أظِّف إٓ ظـ افْبل  وظـ شًد بـ أيب وؿٚص 

 :((دم ىمؾ رء طمغم إٓ دم فمؿؾ أطمرة (2)ايمُمَمَدة ))
(3). 

 المطمب ال:الث: عهج االستعجاؿ
 ِّ  ص مـ آشتًجٚل بٖمقر، مْٓٚ:يُّـ افتخ

ؾ٘ن ـٚن آشتًجٚل بْزول  ٓ ريى همقف، وفمد اهلل ٍَت  ايمعؾؿ زملن -1

َوَٓ افًذاب ظذ ادخٚفٍغ، ؾًِِٔؿ ادستًجؾ إٔام هل آجٚل حمدودة، 

ِـذ اهلل نَموهماًِل فَمَمِذ َيْعَؿُؾ ايمظِذويمِ  ٌَ ًَ ، وإن ـٚن اشتًجٚل افْك ؿبؾ (4) ُؿقنَ ـََتْ

 افتُّـ مـ أشبٚبف ؾًِِٔؿ ادستًجؾ أن اهلل ُمتؿُّ ٕقره وفق ـره افُٚؾرون.

افٌٚبريـ افذيـ اشتًجِقا افًذاب، ؾٖصبح ايمـظر إلم ؽمــ اهلل دم  -2

ٌَْؾ ٓ ُيرى إٓ مسٚـْٓؿ ظزة فُؾ مًتز:  قَِّئِي وَم ًِذ َمْعِجُؾقَكَؽ زمِويم ًْ َوَي

ٌْؾِِفُؿ ايمْ َح ـايمْ  ًْ ِنـ وَم ـَِي َووَمْد طَمَؾ ...َؿُثاَلُت ـًَ
(5). 

مـ  ٜؿد يُقن رمح فمدم وومقع إنر فمعم وهمؼ اؽممعجول اظمًمعجؾ -3

                                                 
 .90قرة إكٌقوء، أيي: (  ؽم1)

 .3/165،وفمقن اظمعٌقد، 3/277يمؾؿـووي، :ايمملين.اكظر:همقض ايمؼدير ذح اْلونع ايمصغغم(  ايممَُمَدة2)

زمؾػظف وومول: صحقح فمعم ذط  واحلوىمؿ، 4810، ىمموب إدب، زموب ايمرهمؼ، زمرومؿ (  أزمق داود3)

 .3/913، ، واكظر: صحقح ؽمــ أيب داود1/64ايمشقخكم، وواهمؼف ايمذهٌل، 

وذيمؽ ٕن احلزم زمذل اْلفد دم فمؿؾ أطمرة: يممؽثغم ايمؼرزموت ورهمع ايمدرصموت ٕن دم سملطمغم 

 .3/165، وفمقن اظمعٌقد، 3/277 اخلغمات َهموت. اكظر: همقض ايمؼدير،

 .42(  ؽمقرة إزمراهقؿ، أيي: 4)

 .6(  ؽمقرة ايمرفمد، أيي: 5)
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ِذ اؽْممِْعَجويمَ تًٚػ: اهلل تًٚػ ـَقفف  ُؾ اهلل يمِؾـِذوِس ايمممِذ َخغْمِ ـُفؿ زمِويمْ ـَويَمْق ُيَعجِّ

 .(1) يَمُؼ ِيَ إيَِمْقِفْؿ َأصَمُؾُفؿْ 

وافتهـّز، وادجٚهـدة ظـذ ظـدم  ؾـي زمويممـدرب،يمخؾص نــ ايمعج -4

ٌَُؾـَو َوإِنِذ اهلل يَمـ ، ؿٚل تًٚػ:افًجِٜ ـَ صَموَهُدوا همِقـَـو يَمـَْفـِدَيـِذُفْؿ ؽُمـ  َؿَع ـَوايمِذِذي

ـكِمَ ـايمْ  ًِ  .(2) ُؿْح

َوَنـ َيمِذِؼ اهلل ََيَْعؾ يمِذُف  ؿٚل اهلل تًٚػ: ،سمؼقى اهلل سمعولم ودفموؤه -5

 .(3) خَمَْرصًمو

ـَ ََنـُقْا َإن سَممِذُؼقْا اهلل ََيَْعؾ يمِذُؽْؿ هُمرْ : وؿٚل  و ايمِذِذي  .(4) وَموكوً يِو َأُّيَ

 .(5) َووَموَل َرزُمُؽُؿ اْدفُمقيِن َأؽْمَمِجْى يَمُؽؿْ  وؿٚل تًٚػ:

   

 

                                                 
 .11(  ؽمقرة يقكس، أيي: 1)

 .69(  ؽمقرة ايمعـؽٌقت، أيي: 2)

 .2(  ؽمقرة ايمطالق، أيي: 3)

 .29(  ؽمقرة إكػول، أيي: 4)

 .60(  ؽمقرة نموهمر، أيي: 5)
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 نــــــــق والليـــــــــــالرف: الفصل اخلامس
 

 المبحػػػػػػػػػػػث اهوؿ: مفهػػػػػػػػػػػـو الرفػػػػػػػػػػػؽ والمػػػػػػػػػػػيف 
 المبحػػػػػػػػػث ال:ػػػػػػػػػاني: اهميػػػػػػػػػة الرفػػػػػػػػػؽ والمػػػػػػػػػيف 

 لػدعوة ا :اور مػف موالػؼ تطبيػؽ الرفػؽ فػيالمبحث ال:الث
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 المبحث اهوؿ: مفهـو الرفؽ والميف
ضد  وايمؾكم:، (2)، وهق ضد افًْػ(1)ٕٚٛافِىػ وفغ اجل يمغي: ايمرهمؼ

ًَ يمَ ، ؿٚل اهلل تًٚػ: (3)اخلنقٕٜ ـَ اهلل يمِـ ٍي نِّ ًَ هَمظًّو ـهَمٌََِم َرمْحَ ُفْؿ َويَمْق ىُمـ

ـْ ضَمْقيمَِؽ   .(4) نَمؾِقَظ ايْمَؼْؾِى َٓكَػُضقْا ِن

ًَ يمَ ومًْك  ِٝ هلؿ أخالؿؽ، وـثرة احتامفؽ، ومل  ُفؿْ ـيمِـ َّٓ : ش

 .(5)تّسع إفٔٓؿ بٚفٌوٛ ؾٔام ـٚن مْٓؿ

ؾيٓر مـ هذه افتًريٍٚت افٌِقيٜ أن افرؾؼ وافِغ يتوّـ: فغ 

ؾ، وإخذ بٕٚشٓؾ وإيّس وحسـ اخلِؼ، اجلٕٚٛ بٚفَقل وافًٍ

 .(6)وـثرة آحتامل، وظدم اإلرساع بٚفٌوٛ وافتًْٔػ

َٚل: ىِؼ افرؾؼ وافِغ ظذ ادداراة إذا ـٚن ذم ذفؽ دؾع برؾؼ، يُ ويُ 

، وذم (9)ه، وٓضٍف وٓيْف اتًَٚء فؼِّ (8)، ودؾًف(7)أي ٓيْف واتَٚه ((َداَرأهُ ))

ىمون يصقم همجوءت هبؿي ُمّر زمكم يديف  أن رشقل اهلل ))وذم احلديٞ: 
                                                 

، وايمـفويي دم نمريى احلديٌ وإشمر، 1/362، واظمعجؿ ايمقؽمقط، 145، ص(  ايمؼونقس اظمحقط1)

 .2/246ٓزمـ إشمغم، 

 .105، ص(  خممور ايمصحوح2)

 .255(  اظمرصمع ايمًوزمؼ، ص3)

 .159(  ؽمقرة َل فمؿران، أيي: 4)

 .1/449(  اكظر: سمػًغم ايمٌغقي، 5)

 .10/449، وري(  اكظر: هممح ايم6ٌ)

 ، نودة ))َدَرَأ ((.85، ص(  خممور ايمصحوح7)

 .50، ص(  ايمؼونقس اظمحقط8)

 .1/276، (  اظمعجؿ ايمقؽمقط9)
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ًٚ ذم  -رمحف اهلل  - ، وؿد بّقب افبخٚري(1)أي يداؾًٓٚ ((همَمزال ُيدارُئفو بٚب

ظٚئنٜ إٔف ( ثؿ أورد حديٞ زموب اظمداراة نع ايمـوسصحٔحف ؾَٚل: )

 أو - ((همٌئس ازمـ ايمعشغمة يمـفائذكقا ))رجؾ ؾَٚل:  اشتٖذن ظذ افْبل 

ؿٚفٝ ظٚئنٜ: ؾَِٝ . ((أٓن يمـف ايمؽالم )) ؾِام دخؾ ،(( زمئس أطمق ايمعشغمة

أي فموئشي ))فـف: يٚ رشقل اهلل ؿِٝ مٚ ؿِٝ ثؿ أفْٝ فـف ذم افَقل. ؾَٚل: 

ايمـوس اسمِّؼوء  -ودفمف أو  -ايمـوس نـزيمي فمـد اهلل نـ سمرىمف إن ذ 

((هُمحشف
ذم وجقه أؿقام وإن  (3)إٕٚ فُِْؼُ )): ، ويذـر ظـ أيب افدرداء (2)

((وإن ؿِقبْٚ تًِْٓؿ
(4). 

 ؾيٓر أن ادداراة هل: افدؾع برؾؼ وفغ.

: ادداراة مـ -رمحف اهلل  -وادداراة فٔسٝ مـ ادداهْٜ: ؿٚل ابـ بىٚل 

أخالق ادٗمْغ وهل خٍض اجلْٚح فِْٚس، وفغ افُِّٜ، وترك 

اإلؽالظ هلؿ ذم افَقل، وذفؽ مـ أؿقى أشبٚب إفٍٜ. ؿٚل: وطـ 

ؿ أن ادداراة هل ادداهْٜ ؾٌِط: ٕن ادداراة مْدوب إفٔٓٚ، بًوٓ

وادداهْٜ حمرمٜ، وافٍرق: أن ادداهْٜ مـ افدهٚن وهق افذي ييٓر ظذ 

نعوذة ايمػوؽمؼ وإـمفور افقء ويسس بٚضْف، وؾّسهٚ افًِامء بٖهنٚ 

 .ايمرى زمَم هق همقف نـ نمغم إكؽور فمؾقف

                                                 
 .2/110، (  ايمـفويي دم نمريى احلدي1ٌ)

 .6054، ىمموب إدب، زموب نو َيقز نـ انممقوب أهؾ ايمػًود وايمريى، زمرومؿ (  ايمٌخوري2)

 .10/528(  هق دم ايمغويمى ايمضحؽ نع ـمفقر إؽمـون، ايمػمح، 3)

، 6131ومٌؾ احلديٌ رومؿ  ، زمصقغي ايممؿريض، ىمموب إدب، زموب اظمداراة نع ايمـوس،(  ايمٌخوري4)

 .((نـؼطع)): 10/528، وومول ازمـ ضمجر6131
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ؿ، وبٚفٍٚشؼ ذم افْٓل ظـ ؾًِف وادداراة هل افرؾؼ بٚجلٚهؾ ذم افتًِٔ

وترك اإلؽالظ ظِٔف حٔٞ ٓ ييٓر مٚ هق ؾٔف، واإلُٕٚر ظِٔف بِىػ 

ف وٕحق ذفؽ ٍّ  .(1)افَقل وافًٍؾ ٓشٔام إذا احتٟٔ إػ تٖف

ُف ؿَمَغكوؿد ؿٚل اهلل تًٚػ دقشك وهٚرون:  ٌَو إلَِم همِْرفَمْقَن إِكِذ  * اْذَه

ُر َأْو ََيَْشكهَمُؼقٓ يَمُف وَمْقٓ يمِذقِّـًو يمِذَعؾِذ  هَمُؼقٓ يَمُف وَمْقٓ ، ومًْك: (2) ُف َيَمَذىمِذ

ٖمقن ظْدمٚ ، وؿد اشتدل هبذه أيٜ اد(3): يَقل: داريٚه وارؾَٚ بفيمِذقِّـًو

ظٍّْف واظظ وصّدد ظِٔف افَقل، ؾَٚل: يٚ رجؾ ارؾؼ، ؾَد بًٞ اهلل مـ 

هَمُؼقٓ يَمُف وَمْقٓ هق خر مْؽ إػ مـ هق ذ مْل وأمره بٚفرؾؼ، ؾَٚل: 

ُر َأْو ََيَْشك ُف َيَمَذىمِذ ـَ اهلل ، ويٗيد ذفؽ ؿقفف تًٚػ: (4) يمِذقِّـًو يمِذَعؾِذ ٍي نِّ هَمٌََِم َرمْحَ

ًَ يمَ  ـْ ضَمْقيمَِؽ ـيمِـ ًَ هَمظًّو نَمؾِقَظ ايْمَؼْؾِى َٓكَػُضقْا ِن  .(5) ُفْؿ َويَمْق ىُمـ

 وهلذا ؿٚل افَٚئؾ:

 وامػػػػػزح لػػػػػػف إف المػػػػػزاح  وفػػػػػاؽ  
 

ذا عجػػػػزت عػػػػف العػػػػدو     فػػػػدار  وا 
 ت عطي الن  ػاح وطبع هػا اهحػراؽ   

 

 فالنػػار  بالمػػا  الػػذ  هػػو  ػػد ها 
 ؾيٓر ممٚ تَدم: 

فغ اجلٕٚٛ بٚفَقل، وافًٍؾ، وإخذ بٕٚشٓؾ  أن ايمرهمؼ وايمؾكم: -4

                                                 
 .10/528، (  هممح ايمٌوري1)

 .44-43(  ؽمقرة ؿمف، أيمون: 2)

 .3/219(  سمػًغم ايمٌغقي، 3)

 .12، صؾ إهلل. واكظر: ايمرهمؼ وايمؾكم يمؾدىممقر همض2/334يمؾغزارم،  (  اكظر: إضمقوء فمؾقم ايمديـ4)

 .159(  ؽمقرة َل فمؿران، أيي: 5)
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وإيّس، وحسـ اخلِؼ، وـثرة آحتامل، وظدم اإلرساع بٚفٌوٛ 

 وافتًْٔػ وافندة واخلنقٕٜ.

تىِؼ ظذ افرؾؼ وافِغ إذا ـٚن ؾٔٓٚ مداؾًٜ، ـتًِٔؿ  أن اظمداراة -2

 اجلٚهؾ، وهنل افٍٚشؼ ظـ ؾسَف. وادداراة مـ أخالق ادٗمْغ.

مذمقمٜ حمرمٜ، وهل: مًٚذة افٍٚشؼ وخمٚفِتف مع  أن اظمداهـي -3

 افرىض بام هق ظِٔف مـ ادًٚيص وظدم اإلُٕٚر ظِٔف، واهلل ادقؾؼ.
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 المبحث ال:اني: اهمية الرفؽ والميف
ف نـ فمطل ضمظّ إكف نـ أُ ))ؿٚل هلٚ:  أن افْبل  رضي اهلل عنهاظـ ظٚئنٜ 

، وصؾي ايمرضمؿ، وضمًـ ف نـ طمغم ايمدكقو وأطمرةايمرهمؼ همؼد ُأفمطل ضمظّ 

(( ؼ، وضمًـ اْلقار يعؿران ايمديور ويزيدان دم إفمَمرؾُ اخُل 
(1). 

إمقر ـِٓٚ، وبغ ذفؽ بًٍِف صٖن افرؾؼ ذم  ظّيؿ افْبل  دؾَ

ًٚ: فُل تًّؾ أّمتُف بٚفرؾؼ ذم أمقرهٚ ـِٓٚ، وخٚصٜ  ًٚ ـٚؾٔ ًٚ صٚؾٔ وؿقفف بٕٔٚ

: ؾ٘هنؿ أوػ افْٚس بٚفرؾؼ ذم دظقهتؿ، وذم مجٔع افدظٚة إػ اهلل 

تّكؾٚهتؿ، وأحقاهلؿ. وهذا احلديٞ افسٚبؼ وؽره مـ إحٚديٞ افتل 

ِّؼ بف، وبٌره مـ إخالق  شتٖيت ُتبّغ ؾوؾ افرؾؼ، واحلٞ ظذ افتخ

َِّؼ بف.  احلسْٜ، وذّم افًْػ وذّم مـ خت

ؾٚفرؾؼ شبٛ فُؾ خر: ٕٕف حيهؾ بف مـ إؽراض ويسٓؾ مـ 

 .(2)ادىٚفٛ، ومـ افثقاب مٚ ٓ حيهؾ بٌره، ومٚ ٓ يٖيت مـ ضده

، ؾًـ مـ افًْػ، وظـ افتنديد ظذ أمتف  وؿد حّذر افْبل 

ايمؾفؿ ))يَقل ذم بٔتل هذا:  ؿٚفٝ: شًّٝ رشقل اهلل  عنها رضي اهللظٚئنٜ 

وؾمؼؼ فمؾقف، ونـ ورم نـ أنر نـ ورم نـ أنر أنمل ؾمقئًو همشّؼ فمؾقفؿ، هم

(( أنمل ؾمقئًو همرهمؼ هبؿ همورهمؼ زمف
إذا أرشؾ أحدًا مـ أصحٚبف  وـٚن  ،(3)

                                                 
 .519، وإؽمـوده صحقح ىمَم دم إضموديٌ ايمصحقحي يمأليمٌوين، زمرومؿ 6/159(  أطمرصمف أمحد، 1)

، 10/449، ح ايمٌخوري، وهممح ايمٌوري زمممح صحق16/145، (  اكظر: ذح ايمـقوي فمعم نًؾؿ2)

 .6/154، وَتػي إضمقذي زمممح ؽمــ ايمؼمنذي

(  أطمرصمف نًؾؿ دم ىمموب اْلفود، زموب همضقؾي اإلنوم ايمعودل، وفمؼقزمي اْلوئر واحلٌ فمعم ايمرهمؼ 3)

 .1828زمويمرفمقي وايمـفل فمـ إدطمول اظمشؼي فمؾقفؿ، زمرومؿ 
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 ذم بًض أمقره أمرهؿ بٚفتٔسر وهنٚهؿ ظـ افتٍْر.

إذا بًٞ أحدًا مـ أصحٚبف  ؿٚل:ـٚن رشقل اهلل   ؾًـ أيب مقشك

وا))ذم بًض أمقره ؿٚل: ُ وا وٓ سُمعنِّ ُ ُروا،وينِّ وا وٓ سُمـػِّ ُ ((زمممِّ
(1). 

زملهؾ  إذا أراد اهلل )): ؿٚفٝ: ؿٚل رشقل اهلل  رضي اهلل عنهاوظـ ظٚئنٜ 

 ًٍ ((غمًا أدطمؾ فمؾقفؿ ايمرهمؼطم زمق
(2). 

حْٔام بًثٓام إػ  رضي اهلل عنهمإيب مقشك إصًري ومًٚذ   افْبل وؿٚل

را، وسمطوَوفَمو وٓ ختمؾَِػو))افّٔـ:  ا وٓ سمـػِّ ا، وزمممِّ ا وٓ سمعنِّ (( ينِذ
(3). 

وا، )): ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل  وظـ إٔس بـ مٚفؽ  ُ وا وٓ سمعنِّ ُ ينِّ

ُروا وا وٓ سمـػِّ ُ (( وزمممِّ
(4). 

، وؿد مجع افْبل ذم هذه إحٚديٞ إمر بٚفتٔسر وافْٓل ظـ افتٍْر

  ذم هذه إفٍٚظ بغ افقء وضده: ٕن اإلٕسٚن ؿد يًٍؾ افتٔسر ذم

 ٍٝ وافتًسر ذم وؿٝ، ويبؼ ذم وؿٝ ويٍْر ذم وؿٝ آخر، ؾِق اؿتك  وؿ

ظذ يّّسوا فهدق ذفؽ ظذ مـ يّسِّ مّرة أو مّرات، وظّّس ذم مًيؿ 

وا إتٍك افتًسر ذم  ُ مجٔع إحقال مـ احلٚٓت، ؾ٘ذا ؿٚل: وٓ تًّسِّ

مجٔع وجقهف،وهذا هق ادىِقب،وـذا يَٚل ذم يّّسا وٓ تًّسا،وبؼا 

                                                 
 .1732 ىمموب اْلفود وايمًغم، زموب إنر زمويممقًغم وسمرك ايممـػغم، زمرومؿ (  أطمرصمف نًؾؿ دم1)

، زمرومؿ 3/219، ، ومول إيمٌوين دم ؽمؾًؾي إضموديٌ ايمصحقحي6/71(  أطمرصمف أمحد دم اظمًـد، 2)

 .((رضي اهلل عنهاضمديٌ صحقح نـ روايي فموئشي )): 1219

، 4341،ىمموب اظمغوزي،زموب زمعٌ أيب نقؽمك ونعوذ إلم ايمقؿـ ومٌؾ ضمجي ايمقداع،زمرومؿ (  ايمٌخوري3)

 ، وايمؾػظ يمف.1733دم ىمموب اْلفود وايمًغم، زموب إنر زمويممقًغم وسمرك ايممـػغم، زمرومؿ  ونًؾؿ

يمخقهلؿ زموظمقفمظي وايمعؾؿ ىمل ٓ يـػروا، زمرومؿ   ، ىمموب ايمعؾؿ، زموب نو ىمون ايمـٌل(  ايمٌخوري4)

 .1734دم ىمموب اْلفود وايمًغم، زموب إنر زمويممقًغم وسمرك ايممـػغم، زمرومؿ  ، ونًؾؿ69
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وٓ تٍْرا،وتىٚوظٚ وٓ ختتٍِٚ:ٕهنام ؿد يتىٚوظٚن ذم وؿٝ وخيتٍِٚن ذم 

ّٞ ذم  وؿٝ وؿد يتىٚوظٚن ذم رء وخيتٍِٚن ذم رء، وافْبل  ؿد ح

ثقابف،وجزيؾ هذه إحٚديٞ وذم ؽرهٚ ظذ افتبنر بٍوؾ اهلل وظئؿ 

ظىٚئف،وشًٜ رمحتف،وهنك ظـ افتٍْر بذـر افتخقيػ وإٔقاع افقظٔد 

حموٜ مـ ؽر ضّٓٚ إػ افتبنر،وهذا ؾٔف تٖفٔػ دـ ؿرب إشالمف وترك 

افتنديد ظِٔف،وـذفؽ مـ ؿٚرب افبِقغ مـ افهبٔٚن،ومـ بِغ، ومـ 

تٚب مـ ادًٚيص ـِٓؿ يْبٌل أن يتدرج مًٓؿ وُيتِّىػ هبؿ ذم إٔقاع 

افىٚظٚت ؿِٔاًل ؿِٔاًل،وؿد ـٕٚٝ أمقر اإلشالم ذم افتُِٔػ ظذ افتدريٟ 

َ ظذ افداخؾ ذم افىٚظٜ،أو ادريد فِدخقل ؾٔٓٚ شِٓٝ ظِٔف  ؾّتك ُيّسِّ

ت ظِٔف أْوَصَؽ أن ٓ  ًٚ آزديٚد مْٓٚ، ومتك ُظّسِّ وـٕٚٝ ظٚؿبتف ؽٚفب

ا ، وهُذ(1)يدخؾ ؾٔٓٚ، وإن دخؾ أوصؽ أن ٓ يدوم وٓ يستحِٔٓٚ

يتخّقل  تًِٔؿ افًِؿ يْبٌل أن يُقن بٚفتدريٟ: وهلذا ـٚن افْبل 

آمٜ ظِٔٓؿ أصحٚبف بٚدقظيٜ ذم إيٚم ـراهٜ افسَّ
(2). 

َد دّل أمتف ظذ ـؾ خر، وحّذرهؿ مـ ؾؾهِقات اهلل وشالمف ظِٔف 

ـؾ ّذ، ودظٚ ظذ مـ صّؼ ظذ أمتف، ودظٚ دـ رؾؼ هبؿ ـام تَدم ذم 

أبِغ افزواجر ظـ ادنَٜ ظذ افْٚس، وأظيؿ  حديٞ ظٚئنٜ، وهذا مـ

 .(3)احلٞ ظذ افرؾؼ هبؿ
 

                                                 
 .1/163، وهممح ايمٌوري، 12/41، (  اكظر: ذح ايمـقوي فمعم نًؾؿ1)

 .163، 1/162، (  اكظر: هممح ايمٌوري2)

 .12/213 (  اكظر: ذح ايمـقوي فمعم نًؾؿ3)
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 المبحث ال:الث: اور مف موالؼ تطبيؽ الرفؽ في الدعوة
 الاورة اهولي: مع  اب استفذف في الزنا

ًٚ أتك افْبل  ظـ أيب أمٚمٜ  ؾَٚل: يٚ رشقل اهلل،  ؿٚل: إن ؾتًك صٚب

ؾزجروه، وؿٚفقا فـف: مف مف! ؾَٚل فـف: ائذن يل بٚفزٕٚ، ؾٖؿبؾ افَقم ظِٔف 

ًٚ، ((ادكف)) ؿٚل: ٓ واهلل، جًِْل اهلل  ((؟ف ٕنؽأَتٌّ ))ؿٚل: ، ؾدٕٚ مْف ؿريب

 ((ف ٓزمـمؽ؟أهممحٌّ ))ؿٚل: . ((قكف ٕنفوهتؿوٓ ايمـوس حيٌّ ))ؾداءك، ؿٚل: 

وٓ ايمـوس حيٌقكف ))ؿٚل: ؿٚل: ٓ واهلل يٚ رشقل اهلل، جًِْل اهلل ؾداءك. 

ؿٚل: ؿٚل: ٓ واهلل جًِْل اهلل ؾداءك.  ((أهممحٌف ٕطممؽ؟))ؿٚل: . ((يمٌـوهتؿ

ؿٚل: ٓ واهلل،  ((أهممحٌف يمعؿمؽ؟)) ؿٚل:. ((وٓ ايمـوس حيٌقكف ٕطمقاهتؿ))

أهممحٌف ))ؿٚل: . ((وٓ ايمـوس حيٌقكف يمعَمهتؿ)) ؿٚل:جًِْل اهلل ؾداءك. 

وٓ ايمـوس حيٌقكف ))ؿٚل: هلل ؾداءك. ؿٚل: ٓ واهلل جًِْل ا ((خلويممؽ؟

ر ومؾٌف، ايمؾفؿ انمػر ذكٌف، وؿمفِّ ))ؿٚل: ؾقضع يده ظِٔف، وؿٚل: . ((خلوٓهتؿ

 .(1)، ؾِؿ يُـ بًد ذفؽ افٍتك يِتٍٝ إػ رء((وضمّصـ همرصمف

أن يًتْقا بٚفرؾؼ   وهذا ادقؿػ افًئؿ ممٚ يٗـد ظذ افدظٚة إػ اهلل

ُٛ ذم اشتئالؾٓؿ فٔدخِقا ذم  واإلحسٚن إػ افْٚس، وٓشٔام مـ ُيرَؽ

 اإلشالم، أو فٔزيد إيامهنؿ ويثبتقا ظذ إشالمٓؿ.

 افّرؾؼ بًٍِف بْٔف فْٚ بَقفف وأمرٕٚ بٚفرؾؼ ذم إمر ـِف. وـام يبغ فْٚ افرشقل 

                                                 
، وذىمره اهلقثؿل دم جمؿع  ،5/256 ،257(  أطمرصمف أمحد دم اظمًـد نـ ضمديٌ أيب أنوني 1)

رصمول ايمصحقح((، وصححف إيمٌوين دم ، وومول: ))رصمويمف 1/129، وفمزاه إلم ايمطػماين، ايمزوائد

 . 370، زمرومؿ ؽمؾًؾي إضموديٌ ايمصحقحي



  اور مف موالؼ تطبيؽ الرفؽ في الدعوة

 

167 
 الاورة ال:انية: مع اليهود:

 ؿٚفٝ: دخؾ رهط مـ افٔٓقد ظذ رشقل اهلل  نهارضي اهلل عظـ ظٚئنٜ 

ؾَٚفقا: افسُٚم ظُِٔؿ، ؿٚفٝ ظٚئنٜ: ؾٍّٓتٓٚ ؾَِٝ: وظُِٔؿ افسُٚم 

نفاًل يو فموئشي إن اهلل حُيّى ايمرهمؼ )): وافًِْٜ. ؿٚفٝ: ؾَٚل رشقل اهلل 

رشقل اهلل ؟ ؿٚل ايٚ رشقل اهلل أو مل تسّع مٚ ؿٚفق، ؾَِٝ: ((دم إنر ىمؾف

 :((ومد ومؾً وفمؾقؽؿ))
(1). 

يو فموئشي إن اهلل رهمقؼ حيى ايمرهمؼ، ويعطل فمعم )):  رشقل اهلل وؿٚل

((ايمرهمؼ نو ٓ ُيعطل فمعم ايمُعـْػ، ونو ٓ ُيعطل فمعم نو ؽمقاه
(2). 

إن ايمرهمؼ ٓ يؽقن دم رء إٓ زاكف، وٓ ُيـْزع نـ )):  افْبل وؿٚل

((رء إٓ ؾموكف
(3). 

نـ )): ؿٚل أن مـ ُحِرَم افرؾؼ ؾَد حرم اخلر،   رشقل اهلل وبغ

((حيرم ايمرهمؼ حيرم اخلغم
(4). 

نـ ٌأفمطَل ضمظف نـ ايمرهمؼ ))ؿٚل:  ظـ افْبل  وظـ أيب افدرداء 

همؼد أفمطل ضمظف نـ اخلغم، ونـ ضُمِرَم ضمظف نـ ايمرهمؼ همؼد ضمرم ضمظف نـ 

((اخلغم
نـ أفمطل ضمظف نـ ايمرهمؼ أفمطل ضمظف ))يبِغ بف ؿٚل:  وظْف  ،(5)

                                                 
 .6024، ىمموب إدب، زموب ايمرهمؼ دم إنر ىمؾف، زمرومؿ (  ايمٌخوري1)

 ،ي اهلل عنهارض(  أطمرصمف نًؾؿ دم ىمموب ايمػم وايمصؾي وأداب، زموب همضؾ ايمرهمؼ، فمـ فموئشي 2)

 .2593زمرومؿ 

 أيضًو. رضي اهلل عنها،فمـ فموئشي 2594(  اظمرصمع ايمًوزمؼ،دم ايمؽموب وايمٌوب اظمشور إيمقفَم ؽموزمؼًو،زمرومؿ 3)

 .2592، زمرومؿ  (  اظمرصمع ايمًوزمؼ، دم ايمؽموب وايمٌوب اظمشور إيمقفَم ؽموزمؼًو فمـ صمرير زمـ فمٌد اهلل 4)

ضمديٌ ))، وومول: 2013 ىمموب ايمػم وايمصؾي، زموب نو صموء دم ايمرهمؼ، زمرومؿ دم (  أطمرصمف ايمؼمنذي5)

 .2/195، ، وصححف إيمٌوين دم صحقح ايمؼمنذي((ضمًـ صحقح
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((نـ اخلغم، ويمقس رء أشمؼؾ دم اظمقزان نـ اخُلُؾؼ احلًـ

(1). 

 لاورة ال:ال:ة: مع مف باؿ في المسجد:ا
إذ  ؿٚل: بْٔام ٕحـ ذم ادسجد مع رشقل اهلل  ظـ إٔس بـ مٚفؽ 

 : َمفْ جٚء أظرايب، ؾَٚم يبقل ذم ادسجد، ؾَٚل أصحٚب رشقل اهلل 

، ، ؾسـقه حتك بٚل((، دفمقه(ٖ)ٓ سمزرنقه)): ، ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل (2)َمفْ 

إن هذه اظمًوصمد ٓ سمصؾح يمًمء نـ ))دظٚه ؾَٚل فـف:  ثؿ إن رشقل اهلل 

، أو ((، وٓ ايمؼذر، إكَم هل يمذىمر اهلل، وايمصالة، وومراءة ايمؼرَنايمٌقلهذا 

 .اهلل ـام ؿٚل رشقل 

 .(5)ظِٔف (4)ؿٚل: ؾٖمر رجاًل مـ افَقم ؾجٚء بدفق مـ مٚء ؾنّْف

افِٓؿ ))وؿد ثبٝ ذم افبخٚري وؽره أن هذا افرجؾ هق افذي ؿٚل: 

ؿٚل: ؿٚم  ، ؾًـ أيب هريرة ((ارمحْل وحمّدًا وٓ ترحؿ مًْٚ أحداً 

وؿّْٚ مًف، ؾَٚل أظرايب وهق ذم افهالة: افِٓؿ ارمحْل   رشقل اهلل

                                                 
، 876، وصححف إيمٌوين دم إضموديٌ ايمصحقحي ، زمرومؿ 6/451(  أطمرصمف أمحد دم اظمًـد، 1)

 وذىمر يمـف ؾمقاهد ىمثغمة.

: ىمؾؿي زصمر، وهق اؽمؿ نٌـل فمعم ايمًؽقن، نعـوه: اؽمؽً. وومقؾ: أصؾفو: نو هذا؟ اكظر: (  نف2)

 .3/193ذح ايمـقوي، 

 .3/190: أي ٓ سمؼطعقا فمؾقف زمقيمف. واإلزرام: ايمؼطع. اكظر: اظمرصمع ايمًوزمؼ، (  ٓ سمزرنقه3)

 .3/193ايمًوزمؼ، : أي صٌف فمؾقف. اكظر :اظمرصمع (  ؾمـف4)

(  أطمرصمف نًؾؿ زمؾػظف دم ىمموب ايمطفورة، زموب وصمقب نمًؾ ايمٌقل ونمغمه نـ ايمـجوؽموت إذا 5)

، وايمٌخوري، 286ضمصؾً دم اظمًجد وأن إرض سمطفر زموظموء نـ نمغم ضموصمي إلم ضمػرهو، زمرومؿ 

 وايمـوس إفمرايب ضممك همرغ نـ زمقيمف دم زمؿعـوه خممٌمًا دم ىمموب ايمقوقء، زموب سمرك ايمـٌل 

، 219دم فمدة نقاوع نـفو: زمرومؿ  ، وروايوت زمقل إفمرايب دم ايمٌخوري219اظمًجد، زمرومؿ 

 .222، وومٌؾ احلديٌ رومؿ 221، 220
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يمؼد ))ؿٚل فألظرايب:  وحمّدًا، وٓ ترحؿ مًْٚ أحدًا، ؾِام شِؿ افْبل 

 .(1)يريد رمحٜ اهلل ((رت واؽمعوً ضمّج 

ٍّّس هذه افروايٜ افروايٚت إخرى ظْد ؽر افبخٚري، ؾًـ أيب وتُ 

ثؿ ؿٚل: افِٓؿ  ،دخؾ رجؾ أظرايب ادسجد ؾهذ رـًتغ ؿٚل: هريرة 

ؾَٚل:  ارمحْل وحمّدًا، وٓ ترحؿ مًْٚ أحدًا! ؾٚفتٍٝ إفٔف رشقل اهلل 

، ثؿ مل يِبٞ أن بٚل ذم ادسجد، ؾٖرسع افْٚس ((يمؼد َتّجرت واؽمعوً ))

 يـ،عنِّ ٌعثقا نُ يـ، ومل سمُ قنِّ عثمؿ نُ إكَم زمُ )): هلؿ رشقل اهلل ؾَٚل  ،إفٔف

((أهريؼقا فمؾقف ديمقًا نـ نوء، أو ؽمجاًل نـ نوء
(2). 

إيّل بٖيب وأمل ؾِؿ  ؾَٚم افْبل ))ؿٚل: يَقل إظرايب بًد أن ؾَف: 

ّٕٛ، ومل يرضب ، ومل يٗ ّٛ ((يس
(3). 

أحُؿ خِؼ اهلل، ؾّقاؿٍف وتكؾٚتف ـِٓٚ مقاؿػ حُّٜ مؼؾٜ،  افْبل 

 ومـ وؿػ ظذ أخالؿف ورؾَف وظٍقه وحِّف، ازداد ئَْف وإيامٕف بذفؽ.

 وهذا إظرايب ؿد ظّؾ أظامًٓ تثر افٌوٛ، وتسّبٛ ظَقبتف وتٖديبف

مـ احلٚرضيـ: وفذفؽ ؿٚم افهحٚبٜ إفٔف، واشتُْروا أمره، وزجروه، 

 أن يَىًقا ظِٔف بقفف. ؾْٓٚهؿ افْبل 

                                                 
 .6010، ىمموب إدب، زموب رمحي ايمـوس وايمٌفوئؿ، زمرومؿ (  ايمٌخوري1)

، 147زمـحقه دم ىمموب ايمطفورة، زموب نو صموء دم ايمٌقل يصقى إرض، زمرومؿ   (  أطمرصمف ايمؼمنذي2)

، وأطمرصمف 7254، زمرومؿ 12/244وايمؾػظ ٕمحد،  وأطمرصمف أمحد دم اظمًـد زمؼمسمقى أمحد ؾموىمر

 .380، وأزمق داود، زمرومؿ 10540، زمرومؿ 20/134أمحد أيضًو نطقًٓ، 

، د دم اظمًـد زمؼمسمقى أمحد ؾموىمر وهق سمؽؿؾي يمؾحديٌ ايمًوزمؼ نـ روايي أيب هريرة (  أطمرصمف أمح3)

، وازمـ نوصمف، ىمموب ايمطفورة وؽمــفو، زموب إرض يصقٌفو يمٌقل 10540، زمرومؿ 20/134

 .529ىمقػ سمغًؾ، زمرومؿ 



 في الدعوةاور مف موالؼ تطبيؽ الرفؽ 

 

171 
وهذا ذم ؽٚيٜ افرؾؼ واحلِؿ وافرمحٜ، وجيّع ذفؽ ـِف احلُّٜ، ؾَد 

بٚحلُّٜ ظذ هذا إظرايب ظِّف، ؾَٚل فـف حْٔام ؿٚل:  إُٔر افْبل 

، ((رت واؽمعوً يمؼد ضمّج )): ((مًْٚ أحداً افِٓؿ ارمحْل وحمّدًا، وٓ ترحؿ ))

مِل  :رمحٜ اهلل، ؾ٘ن رمحٜ اهلل ؿد وشًٝ ـؾ رء، ؿٚل  يريد  َوَرمْحَ

ءٍ  ًْ ىُمؾِذ َرْ  َِف.، ؾَد بخؾ هذا إظرايب برمحٜ اهلل ظذ خ(1) َوؽِمَع

ـَ صَموُؤوا  مـ ؾًؾ خالف ذفؽ حٔٞ ؿٚل: وؿد أثْك اهلل  َوايمِذِذي

ٌَُؼقَكو زمِوإِليََمنِ  ـَ ؽَم ـَو انْمِػْر يَمـَو َوإِلطْمَقاكِـَو ايمِذِذي  .(2) ِنـ زَمْعِدِهْؿ َيُؼقيُمقَن َرزمِذ

 .(3)بٚحلُّٜ وهذا إظرايب ؿد دظٚ بخالف ذفؽ، ؾُٖٕر ظِٔف افْبل 

بسـف: ٕٕف ؿد ذع ذم ادٍسدة،  وحْٔام بٚل ذم ادسجد أمر افْبل 

ؾِق مْع ذفؽ فزادت ادٍسدة، وؿد حهؾ تِقيٞ جزء مـ ادسجد، ؾِق 

 ذفؽ فدار بغ أمريـ:بًد  مًْف 

 إمٚ أن يَىع ظِٔف بقفف ؾٔترّضر إظرايب بحبس افبقل بًد خروجف. -4

 وإمٚ أن يَىًف ؾال يٖمـ مـ تْجٔس بدٕف،أو ثقبف،أو مقاضع أخرى مـ ادسجد. -2

بٚفُّػ ظْف فِّهِحٜ افراجحٜ، وهل دؾع أظيؿ  ؾٖمر افْبل 

دهِحتغ ادٍسدتغ أو افرضريـ بٚحتامل أيّسمهٚ، وحتهٔؾ أظيؿ ا

 .(4)بسك أيّسمهٚ

هذه ادهٚفح، ومٚ  وهذا مـ أظيؿ احلُؿ افًٚفٜٔ، ؾَد راظك افْبل 

                                                 
 .156(  ؽمقرة إفمراف، أيي: 1)

 .10(  ؽمقرة احلمم، أيي: 2)

 .10/439، زمممح صحقح ايمٌخوري (  اكظر: هممح ايمٌوري3)

 .3/191، وذح ايمـقوي فمعم نًؾؿ، 1/325، ، ذح صحقح ايمٌخوري(  اكظر: هممح ايمٌوري4)
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ٕمتف وافدظٚة مـ بًده ـٍٜٔٔ افرؾؼ  يَٚبِٓٚ مـ ادٍٚشد، ورشؿ 

ٛ  وٓ إيذاء وٓ  بٚجلٚهؾ، وتًِّٔف مٚ يِزمف مـ ؽر تًْٔػ، وٓ ش

ًٚ، وؿد ـٚن هلذا تنديد، إذا مل يُـ ذفؽ مْف ظْٚدًا وٓ اشتخٍٚؾ

آشتئالف وافرمحٜ وافرؾؼ إثر افُبر ذم حٔٚة هذا إظرايب وؽره، 

 وذم روايٜ اإلمٚم أمحد: ؾَٚم افْبل  -ـام تَّدم  -ؾَد ؿٚل بًد أن ؾَف 

ّٕٛ، ومل يرضب ، ومل يٗ ّٛ إيّل بٖيب وأمل، ؾِؿ يس
(1). 

 .(2)ؾَد أّثر هذا اخلِؼ افًئؿ ذم حٔٚة افرجؾ

 ابعة: مع معاوية بف الحكـ:الاورة الر 
 ؿٚل: بْٔٚ إٔٚ أصع مع رشقل اهلل  ظـ مًٚويٜ بـ احلُؿ افسِّل 

إذ ظىس رجؾ مـ افَقم، ؾَِٝ: يرمحؽ اهلل! ؾرمٚين افَقم بٖبهٚرهؿ، 

؟ ؾجًِقا يرضبقن بٖيدهيؿ  ؾَِٝ: واثُؾ أّمٔٚه، مٚ صُٖٕؿ تْيرون إيلَّ

شُٝ، ؾِام صذ رشقل ظذ أؾخٚذهؿ، ؾِام رأيتٓؿ ُيهّتقْٕل، فُْل 

اًم ؿبِف وٓ بًده أحسـ تًِٔاًم م اهلل  ِِّ ْف، ؾبٖيب هق وأمل مٚ رأيٝ مً

إن هذه ايمصالة ٓ ))وٓ رضبْل وٓ صتّْل، ؿٚل:  (3)ؾقاهلل مٚ ـٓرين

س، إكَم هق ايممًٌقح وايممؽٌغم وومراءة يصؾح همقفو رء نـ ىمالم ايمـو

 .، أو ـام ؿٚل رشقل اهلل ((ايمؼرَن

ؿِٝ: يٚ رشقل اهلل! إين حديٞ ظٓد بجٚهِٜٔ، وؿد جٚء اهلل 

                                                 
 َيف.، وأمحد، سمؼدم ختر529، زمرومؿ (  أطمرصمف ازمـ نوصمف1)

 ، ، وفمقن اظمعٌقد ذح ؽمــ أيب داود3/191، وذح ايمـقوي، 1/325،  (  اكظر: هممح ايمٌوري2)

 .1/457، ، وَتػي إضمقذي، ذح ؽمــ ايمؼمنذي2/39

 .5/20اكظر: ذح ايمـقوي، : أي نو ومفرين وٓ َّنرين. (  نو ىمفرين3)
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 .((همال سملهتؿ))، ؿٚل: بٚإلشالم، وإٕٚ مْٚ رجًٚٓ يٖتقن افُٓٚن

ذاك رء َيدوكف دم صدورهؿ همال ))ؿٚل: ومْٚ رجٚل يتىرون، ؿٚل: 

((ؿَّّن يصّد 
(، ؿٚل: ؿِٝ: ومْٚ رجٚل كؽؿهمال يصّد ، )ؿٚل ابـ افهالح: (1)

((ف همذاكواهمؼ طمطّ  ـ، همؿىمون كٌل نـ إكٌقوء َيطّ ))ؿٚل:  ،قنخيىّ 
(2). 

إٜٔ ؿٚل: وـٕٚٝ يل جٚريٜ ترظك ؽْاًم يل ِؿَبَؾ ُأُحد واجلقَّ
، ؾٚضًِٝ (3)

ذات يقم ؾ٘ذا افذئٛ ؿد ذهٛ بنٚة مـ ؽّْٓٚ، وإٔٚ رجؾ مـ بْل آدم، 

ؿ ؾًيَّ  آشػ ـام يٖشٍقن، فُْل صُُتٓٚ صُٜ، ؾٖتٔٝ رشقل اهلل 

، ؿِٝ: يٚ رشقل اهلل! أؾال أظتَٓٚ، ؿٚل: ذفؽ ظ ، ؾٖتٔتف هبٚ، ((ائمـل هبو))عَّ

إٔٝ ؿٚفٝ:  ((نـ أكو؟))ؿٚفٝ: ذم افسامء، ؿٚل:  ((أيـ اهلل؟))ؾَٚل هلٚ: 

((أفممؼفو همنَّنو نمنـي))ؿٚل:  رشقل اهلل.
(4). 

، أوتٔٓٚ افْبل  وهذا ادقؿػ مـ أظيؿ احلُؿ افبٚرزة افسٚمٜٔ افتل

: ٕن افٍْقس جمبقفٜ ظذ وؿد طٓر أثر ذفؽ ذم حٔٚة وٍٕس مًٚويٜ 

ّٛ مـ أحسـ إفٔٓٚ، وهلذا ؿٚل مًٚويٜ  اًم ؿبِف وٓ ح ِِّ : مٚ رأيٝ مً

 بًده أحسـ تًِٔاًم مْف.
                                                 

(  ومول ايمعؾَمء: نعـوه أن ايمطغمة رء ُتدوكف دم كػقؽمؽؿ رضورة، وٓ فممى فمؾقؽؿ دم ذيمؽ، ويمؽـ 1)

 .5/22ٓ ُممـعقا زمًٌٌف نـ ايممٌمف دم أنقرىمؿ. اكظر: اظمرصمع ايمًوزمؼ، 

ٓ ؿمريؼ يمـو (  اطممؾػ ايمعؾَمء دم نعـوه، وايمصحقح أن نعـوه: نـ واهمؼ طمطف همفق نٌوح يمـف: ويمؽـ 2)

إلم ايمعؾؿ ايمقؼقـل زموظمقاهمؼي همال ُيٌوح، واظمؼصقد أكف ضمرام: ٕكف ٓ ُيٌوح إٓ زمقؼكم اظمقاهمؼي، ويمقس 

يمـو يؼكم هبو، وومقؾ: إكف ُكًخ دم ذفمـو. همحصؾ نـ جمؿقع ىمالم ايمعؾَمء همقف آسمػوق فمعم ايمـفل 

 .5/23، فمـف أن همفق حمرم. اكظر: ذح ايمـقوي فمعم صحقح نًؾؿ

 .5/23: نقوع دم ؾمَمل اظمديـي زمؼرب صمٌؾ أضمد. اكظر: اظمرصمع ايمًوزمؼ، (  اْلقاكقي3)

(  أطمرصمف نًؾؿ دم صحقحف، ىمموب اظمًوصمد ونقاوع ايمصالة، زموب َتريؿ ايمؽالم دم ايمصالة 4)

 .5/20ي، ، واكظر ذضمف دم ذح نًؾؿ يمؾـقو537وكًخ نو ىمون نـ إزموضممف، زمرومؿ 
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 الاورة الخامسة: مع مف كانت يد  تطيش:

ًٚ ذم حجر رشقل اهلل ظـ ظّر بـ أيب شِّٜ    ؿٚل: ـْٝ ؽالم

يو نمالم ؽمؿ )): وـٕٚٝ يدي تىٔش ذم افهحٍٜ، ؾَٚل يل رشقل اهلل 

 .(1)، ؾامزافٝ تِؽ ضًّتل بًد((اهلل، وىمؾ زمقؿقـؽ، وىمؾ ممو يؾقؽ

 الاورة السادسة: مع مف اااب مف امراتف لبؿ الكفارة:
... خرجٝ )) حديثف: ؿٚل ذم ظـ شِّٜ بـ صخر إٕهٚري 

ؾَِٝ: إٔٚ بذاك،  ؟((أكً زمذاك))ؾٖخزتف خزي ؾَٚل يل:  ؾٖتٔٝ افْبل 

؟ ؾَِٝ: ًٕؿ ((أكً زمذاك))ؾَٚل: ؟ ؾَِٝ: إٔٚ بذاك، ((أكً زمذاك))ؾَٚل: 

ؿٚل: ، ((فممؼ رومٌيأ))فـف، ؿٚل: هٚ إٔذا ؾٚمِض ذمَّ حُّؽ ؾ٘ين صٚبر 

ؾرضبٝ صٍحٜ رؿبتل بٔدي وؿِٝ: ٓ وافذي بًثؽ بٚحلؼ مٚ أصبحٝ 

ؿٚل: ؿِٝ: يٚ رشقل اهلل وهؾ  ((همصؿ ؾمفريـ))ؿٚل: أمِؽ ؽرهٚ. 

ؾَِٝ: وافذي  :ؿٚل ((هممصدق))أصٚبْل إٓ ذم افهٔٚم، ؿٚل: أصٚبْل مٚ 

ًٚ مٚ فْٚ ظنٚء ى إلم اذه))ؿٚل:  ،بًثؽ بٚحلؼ فَد بتْٚ فِٔتْٚ هذه وحن

يمـف همؾقدهمعفو إيمقؽ، هملؿمعؿ فمـؽ نـفو صوضمى صدومي زمـل زريؼ همؼؾ 

ؿٚل ؾرجًٝ إػ ؿقمل ، ((وؽمؼًو شمؿ اؽممعـ زمًوئره فمؾقؽ وفمعم فمقويمؽ

 ووجدت ظْد رشقل اهلل ،ٔؼ وشقء افرأيؾَِٝ:وجدت ظْدـؿ افو

 .(2) ((افسًٜ وافزـٜ وؿد أمر يل بهدؿتُؿ ؾٚدؾًقهٚ يل،ؿٚل:ؾدؾًقهٚ يل

                                                 
، وايمٌخوري، ىمموب إؿمعؿي، زموب 2022(  نًؾؿ، ىمموب إذزمي، زموب َداب ايمطعوم، زمرومؿ 1)

 .5376ايممًؿقي فمعم ايمطعوم وإىمؾ زمويمقؿكم، زمرومؿ 

، وايمؼمنذي، 2215، وأزمق داود، ىمموب ايمطالق، زموب دم ايمظفور، زمرومؿ 16468(  أمحد، زمرومؿ 2)

ونـ ؽمقرة اظمجوديمي، زمرومؿ وازمـ نوصمف، ىمموب  ، زموبىمموب سمػًغم ايمؼرَن فمـ رؽمقل اهلل 

= 
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 الاورة السابعة: مع مف بكت عند القبر:

اسمِؼ اهلل ))بٚمرأة تبُل ظْد ؿز ؾَٚل:  ؿٚل: مرَّ افْبل  ظـ إٔس 

ْٛ بّهٔبتل، ومل ((واصػمي  تًرؾف، ؾَٔؾ ؿٚفٝ: إفٔؽ ظّْل ؾٕ٘ؽ مل ُتَه

ؾِؿ دمد ظْده بّقابغ، ؾَٚفٝ: مل  ، ؾٖتٝ افْبل هلٚ: إٕف افْبل 

((إكَم ايمصػم فمـد ايمصدني إولم))أظرؾؽ، ؾَٚل: 
وهذا ؾٔف افدٓفٜ  ،(1)

 بٚجلٚهؾ، وترك ادٗاخذة. ظذ رؾؼ افْبل 

 ـ:الاورة ال:امنة: مف رفؽ امة بف ا ي
حغ مر رجؾ  -رمحف اهلل  -ومـ ادقاؿػ افتىبَٜٔٔ مٚ ؾًِف صِٜ بـ أصٔؿ 

ؿد أشبؾ ثٔٚبف يسحبٓٚ وجيّرهٚ ظذ إرض، ؾٖخذ افْٚس يسبّقٕف وُيٌِيقن 

ًٚ فِرؾؼ وافِغ ذم  ًٚ ظِّٔ فـف ذم افَقل، ؾسٚءه ذفؽ، وأراد أن يرهيؿ درش

ـ أخل إّن يل إفٔؽ اإلُٕٚر ؾَٚل هلؿ: دظقين أـٍُؿ أمره، ثؿ ؿٚل: يٚ اب

 -حٚجٜ. ؿٚل: مٚ هل؟ ؿٚل: أحٛ أن ترؾع إزارك، ؿٚل: ًٕؿ وًّٕك ظْٔل 
ؾرؾع إزاره. ؾَٚل: صِٜ ٕصحٚبف:  -أي أؿر ظْٔؽ بىٚظتؽ واتبٚع أمرك 

 .(2)هذا ـٚن أمثؾ ممٚ أردتؿ، ؾُٕ٘ؿ فق صتّتّقه وآذيتّقه فنتُّؿ

   

                                                 

، وإرواء 1/352، ، وصححف إيمٌوين دم صحقح ايمؼمنذي2026ايمطالق، زموب ايمظفور، زمرومؿ  =

 .7/179ايمغؾقؾ، 

 .1283، ىمموب اْلـوئز، زموب ومقل ايمرصمؾ يمؾؿرأة فمـد ايمؼػم: اصػمي، زمرومؿ (  ايمٌخوري1)

 .137، ص(  خممٌم نـفوج ايمؼوصديـ2)
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 بــرــــــــــــــالص: الفصل السادس

 
 بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث اهوؿ: مفهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو الاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبر الم

 المبحػػػػػػػػث ال:ػػػػػػػػاني: اهميػػػػػػػػة الاػػػػػػػػبر فػػػػػػػػي الػػػػػػػػدعوة 
 المبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػث ال:الػػػػػػػػػػػػػػػػػػث: مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت الاػػػػػػػػػػػػػػػػػػبر 
 المبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث الرابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع:  حكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبر 
 المبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػث الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػامس: انػػػػػػػػػػػػػػػػػػواع الاػػػػػػػػػػػػػػػػػػبر 
 المبحث السػادس: اػور مػف موالػؼ تطبيػؽ الاػبر وال ػجاعة فػي الػدعوة 
 المبحػػػػػػػػػػػث السػػػػػػػػػػػابع: طػػػػػػػػػػػرؽ تحاػػػػػػػػػػػيؿ الاػػػػػػػػػػػبر 
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 مبحث اهوؿ: مفهـو الابرال

َِّد  ل ة: الابر احلبس وادْع، وهق ضّد اجلزع، ويَٚل: صز صزًا: دم

 :ًٚ ومل جيزع، وصز: إتير، وصّز ٍٕسف: حبسٓٚ وضبىٓٚ، وصز ؾالٕ

ل افهقم صزًا  ّّ حبسف، وصزت صزًا: حبسٝ افٍْس ظـ اجلزع، وُش

، وافؼاب، وافُْٚحدٚ ؾٔف مـ حبس افٍْس ظـ افىًٚم
(1). 

ؾتبغ بذفؽ أن افهز هق:مْع وحبس افٍْس ظـ اجلزع،وافِسٚن ظـ 

ل،واجلقارح ظـ افتْنقيش:ـِىؿ اخلدود،وصّؼ اجلٔقب وٕحقمهٚ ُِّ افتن
(2). 

ٌُِؼ ؾٚضؾ مـ أخالق افٍْس يّْع صٚحبف مـ  وضمؼقؼي ايمصػم: هق ُخ

، وٓ جيّؾ، وهق ؿقة مـ ؿقى افٍْس  ـُ ُس افتل هبٚ صالح ؾًؾ مٚ ٓ حَيْ

صٖهنٚ، وؿقام أمرهٚ
(3). 

وىذه القوة تمكِّن اإلنسان من ضبط نفسو لتحّمل المتاعب، والمشاق، 
 .(4)واآلالم

 

                                                 
،وايمؼونقس 1/331،واظمصٌوح اظمـغم،3/7وإشمر،ٓزمـ إشمغم،  (  اكظر: ايمـفويي دم نمريى احلدي1ٌ)

 .206،صيمغي واصطالضموً ،وايمؼونقس ايمػؼفل 145،ص،وخممور ايمصحوح540اظمحقط،ص

، وؿمريؼ اهلجرسمكم ٓزمـ 2/156، وندارج ايمًويمؽكم، 27ٓزمـ ايمؼقؿ، ص (  اكظر: فمدة ايمصوزمريـ2)

 .437، صايمؼقؿ

 .29، ص(  اكظر: فمدة ايمصوزمريـ3)

 .2/305(  اكظر: إطمالق اإلؽمالنقي يمؾؿقداين، 4)
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 المبحث ال:اني: اهمية الابر في الدعوة إلي ا  تعالي
افهز ذم افدظقة إػ اهلل تًٚػ مـ أهؿ ادٓامت، ومـ أظيؿ افقاجبٚت 

ًٚ بٖٕقاظف ظذ ـؾ مسِؿ،  ،ظذ افدظٚة إػ اهلل  وافهز وإن ـٚن واجب

ؾٕ٘ف ظذ افدظٚة إػ اهلل مـ بٚب أوػ وأوػ: وهلذا أمر اهلل بف إمٚم افدظٚة 

َك إِِٓذ زمِوهلل  وؿدوهتؿ رشقل اهلل ظِٔف افهالة وافسالم:  َواْصػِمْ َوَنو َصػْمُ

ِذو يَ  َزْن فَمَؾْقِفْؿ َوَٓ سَمُؽ دِم َوْقٍؼ ممِّ َؼقْا  * ْؿُؽُرونَ َوَٓ ََتْ ـَ اسمِذ إِنِذ اهلل َنَع ايمِذِذي

ـُقنَ  ًِ
ـَ ُهؿ حُمْ ايمِذِذي ـَ  ، وؿٚل تًٚػ: (1) وِذ هَموْصػِمْ ىَمََم َصػَمَ ُأْويُمقا ايْمَعْزِم ِن

َمْعِجؾ يمِذ  ًْ ـ ، وؿٚل تًٚػ: (2) ُفؿْ ـايمُرؽُمِؾ َوٓ سَم ًْ ُرؽُمٌؾ نِّ زَم َويَمَؼْد ىُمذِّ

َل يمَِؽؾََِمِت  ٌَدِّ َكو َوَٓ ُن زُمقْا َوُأوُذوْا ضَممِذك َأسَموُهْؿ َكٌْمُ وْا فَمعَم َنو ىُمذِّ ٌْؾَِؽ هَمَصػَمُ وَم

ٌَنِ ايمْ اهلل َويَمؼْد صَموءَ  ؿد أمره اهلل  ، ؾٓذا شٔد وفد آدم (3) ُؿْرؽَمؾكِمَ ـَك ِنـ كِذ

 بٚفهز، وأتبٚظف مـ بٚب أوػ.

وآختبٚر،  ؿد أوضح فِْٚس إٔف ٓبد مـ آبتالء، واهلل 

وآمتحٚن فًبٚده، وخٚصٜ افدظٚة إػ اهلل تًٚػ: فٔيٓر افهٚدق مـ 

افُٚذب، وادٗمـ مـ ادْٚؾؼ، وافهٚبر مـ ؽره، وهذه شْٜ اهلل ذم خَِف، 

ىُمقا َأن َيُؼقيُمقا ََنـِذو َوُهْؿ ٓ  * املؿٚل شبحٕٚف:  َى ايمـِذوُس َأن ُيؼْمَ ًِ َأضَم

ِـذ َويَمَؼْد هَمَمـِذ  * ُيْػَمـُقنَ  ـَ َصَدوُمقا َويَمَقْعَؾَؿ ِـذ اهلل ايمِذِذي ٌْؾِِفْؿ هَمَؾَقْعَؾَؿ ـَ ِنـ وَم و ايمِذِذي

 ايْمَؽوِذزمكِمَ 
ُؽْؿ ضَممِذك َكْعَؾَؿ ايمْ   :، وؿٚل (4) ٌُْؾَقكِذ ـَ ِنـُؽْؿ ـَويَمـَ ُؿَجوِهِدي

                                                 
 .128، 127(  ؽمقرة ايمـحؾ، أيمون: 1)

 .35(  ؽمقرة إضمؼوف، أيي: 2)

 .34(  ؽمقرة إكعوم، أيي: 3)

 .3-1(  ؽمقرة ايمعـؽٌقت، أيوت: 4)
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ٌَوَرىُمؿْ  ٌُْؾَق َأطْم ـَ َوَك وزمِِري  َوايمصِذ

(1). 

أؾمد ايمـوس زمالء إكٌقوء شمؿ إنثؾ هموٕنثؾ، ))وؿٚل ظِٔف افهالة وافسالم: 

((...ُيٌمعم ايمرصمؾ فمعم ضمًى ديـف همنن ىمون دم ديـف صؾٌوً اؾممد زمالؤه
(2). 

مـ مل يهز ظذ إذى مـ أجؾ افدظقة إػ اهلل ؾَٚل  وؿد ذم اهلل 

ـَ ايمـِذوِس َنـ َيُؼقُل ََنـِذو زمِوهلل هَمنَِذا ُأوِذَي دِم اهلل صَمَعَؾ همِْمـََي شبحٕٚف:  َوِن

 اهلل ايمـِذوِس ىَمَعَذاِب 
ٌُْمْؿ َأن سَمْدطُمُؾقْا ايمْ : وهلذا ؿٚل شبحٕٚف: (3)

ًِ َجـِذَي ـَأْم ضَم

ْمُفُؿ ـَويمَ  ًِذ ٌْؾُِؽؿ نِذ ـَ طَمَؾْقْا ِنـ وَم َثُؾ ايمِذِذي ٌَْلؽَموءُ َمِذ َيْلسمُِؽؿ نِذ اءُ  ايْم ِذ َوُزيْمِزيُمقْا  َوايميِذ

ـَ ََنـُقْا َنَعُف َنَمك َكٌْمُ اهلل َأٓ إِنِذ َكٌْمَ اهلل  ؽُمقُل َوايمِذِذي  ضَممِذك َيُؼقَل ايمرِذ

 وَمِريٌى 
و ىَموَن اهلل يمَِقَذَر ايمْ ، وؿٚل تًٚػ:  (4) ُؿْمِنـكَِم فَمعَم َنآ َأكُمْؿ فَمَؾْقِف ـنِذ

ـَ ايمطِذقِِّى ـمِذَك َيِؿقَز ايمْ ضَم  ٌَ ِن  َخٌِق
(5). 

 ذم ظدة أمقر، مْٓٚ: وتزز أمهٜٔ افهز ذم افدظقة إػ اهلل 

 زممالء يمؾدفموة إلم اهلل ٓزمد نـف،همؾق ؽمؾؿ أضمد نـ إذى يمًؾؿأوًٓ:إن آ

رشؾ اهلل ظِٔٓؿ افهالة وافسالم وظذ رأشٓؿ إمٚمٓؿ حمّد بـ ظبد اهلل 

ظِٔف وظِٔٓؿ أؾوؾ افهالة وافسالم ؾَد ُأوذوا ؾهزوا، وجٚهدوا حتك 
                                                 

 .31(  ؽمقرة حمؿد، أيي: 1)

، وازمـ نوصمف، ىمموب 2398يمزهد، زموب نو صموء دم ايمصػم فمعم ايمٌالء، زمرومؿ ، ىمموب ا(  ايمؼمنذي2)

، 2/565، ، وضمًـف إيمٌوين دم صحقح ايمؼمنذي4023ايمػمـ، زموب ايمصػم فمعم ايمٌالء، زمرومؿ 

ؽمؾًؾي إضموديٌ  زمنؽمـود صحقح، واكظر: فمـ أيب ؽمعقد اخلدري  وأمحد دم اظمًـد، واحلوىمؿ

 .143، زمرومؿ 1/65يمأليمٌوين،  ايمصحقحي

 .10(  ؽمقرة ايمعـؽٌقت، أيي: 3)

 .214(  ؽمقرة ايمٌؼرة، أيي: 4)

 .179(  ؽمقرة َل فمؿران، أيي: 5)
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ٕكهؿ اهلل ظذ أظداء افدظقة إػ اهلل تًٚػ، وٓصؽ أن ـؾ داظٜٔ خمِص 

 بف إذى، وإن شِؿ أحد ؾذفؽ مـ إٔدر افْقادر.يهٔ

 شموكقًو: ايمصػم حيموصمف ايمدافمقي دم دفمقسمف إلم اهلل دم شمالشمي أضمقال:

ؿبؾ افدظقة بتهحٔح افْٜٔ واإلخالص، ودمْٛ دواظل افريٚء  - 1

 وافسًّٜ، وظَد افًزم ظذ افقؾٚء بٚفقاجٛ.

ٍريط، أثْٚء افدظقة، ؾٔالزم افهز ظـ دواظل افتَهر وافت - 2

ويالزم افهز ظذ اشتهحٚب ذـر افْٜٔ، وظذ حوقر افَِٛ بغ يدي 

 اهلل تًٚػ، وٓ يْسٚه ذم أمره.

 بًد افدظقة، وذفؽ مـ وجقه: - 3

أن ُيهزِّ ٍٕسف ظـ اإلتٔٚن بام ُيبىؾ ظِّف، ؾِٔس افنٖن  ايمقصمف إول:

 اإلتٔٚن بٚفىٚظٜ، وإٕام افنٖن ذم حٍيٓٚ ممٚ يبىِٓٚ.

 أن يهز ظـ رؤيتٓٚ وافًجٛ هبٚ، وافتُز، وافتًيؿ هبٚ.:ايمقصمف ايمثوين

أن يهز ظـ َِٕٓٚ مـ ديقان افّس إػ ديقان افًالٕٜٔ،  ايمقصمف ايمثويمٌ:

ؾ٘ن افًبد يًّؾ افًّؾ رّسًا بْٔف وبغ اهلل شبحٕٚف ؾُٔتٛ ذم ديقان 

َُٕؾ إػ ديقان افًالٕٜٔ افّس، ؾ٘ن حتدث بف 
(1). 

ؾال دظقة زمؿثوزمي ايمرأس نـ اْلًد،  اهلل شمويمثًو: ايمصػم دم ايمدفمقة إلم 

دـ ٓ صز فـف ـام إٔف ٓ جسد دـ ٓ رأس فـف، وهلذا ؿٚل ابـ افَٔؿ رمحف 

افهز مـ اإليامن بّْزفٜ افرأس مـ اجلسد، وٓ إيامن دـ ٓ ))اهلل تًٚػ: 

                                                 
 .90، ص(  فمدة ايمصوزمريـ1)
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((صز فـف، ـام إٔف ٓ جسد دـ ٓ رأس فـف 

، ؾ٘ذا ـٚن ذفؽ ذم اإليامن (1)

  ذم افدظقة إػ اهلل تًٚػ مـ بٚب أوػ.ؾٚفهز

 رازمعًو: ايمصػم دم ايمدفمقة إلم اهلل سمعولم نـ أفمظؿ أرىمون ايمًعودة إرزمعي

وَن يَمِػل طُمْنٍ  *َوايْمَعٌْمِ   :ؿٚل  ًَ ـَ ََنـُقا َوفَمِؿُؾقا  *إِنِذ اإِلك إِٓ ايمِذِذي

ويمِ   ػْمِ َحؼِّ َوسَمَقاَصْقا زمِويمصِذ ـَحوِت َوسَمَقاَصْقا زمِويمْ ـايمصِذ
، ـام ؿٚل ذفؽ شامحٜ (2)

 افًالمٜ ابـ بٚز رمحف اهلل تًٚػ.

ؾؼ احلًـ ايمذي حيموصمف ىمؾ نًؾؿ طمونًًو: ايمصػم نـ أفمظؿ أرىمون اخُل 

وـؾ داظٜٔ إػ اهلل تًٚػ خٚصٜ، وؿد أصٚر إػ ذفؽ اإلمٚم ابـ افَٔؿ  فموني

رمحف اهلل تًٚػ
(3). 

ذم  وهلذا ذـره اهلل  ؽمودؽمًو: ايمصػم دم ايمدفمقة إلم اهلل نـ أهؿ اظمفَمت:

ًٚ ـام ؿٚل اإلمٚم أمحد افَرآن افُريؿ ذم ٕحق تسًغ مقضً
(4). 

نـ أفمظؿ ايمؼرزموت ونـ أصمؾ  ايمصػم دم ايمدفمقة إلم اهلل  ؽموزمعًو:

ًٚ ؽر افهز جُيٚزى  -ظذ ؿِٜ ظِّل -ومل أظِؿ  اهلٌوت أن هْٚك صٔئ

وزمُِروَن َأصْمَرُهؿ  :ويثٚب ظِٔف افًبد بٌر حسٚب ؿٚل اهلل  ََم ُيَقذمِذ ايمصِذ إِكِذ

وٍب  ًَ  زمَِغغْمِ ضِم
 ، افِٓؿ إٓ افهٔٚم ؾ٘ن افهٔٚم مـ افهز.(5)

                                                 
،ضمقٌ ومول:))أٓ إن ايمصػم نـ اإليَمن زمؿـزيمي ايمرأس ؿمويمى  (  هذا نؼمٌس نـ ىمالم فمقم زمـ أيب1)

 .10/4،((شمؿ رهمع صقسمف همؼول:))أٓ ٓ إيَمن ظمـ ٓ صػم يمـف ((اكظر هممووى ازمـ سمقؿقينـ اْلًد

 (  ؽمقرة ايمعٌم.2)

 .2/308، ندارج ايمًويمؽكم (  اكظر:3)

 .2/152(  اظمرصمع ايمًوزمؼ، 4)

 .10(  ؽمقرة ايمزنر، أيي: 5)
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شمونـًو: ايمدفمقة إلم اهلل ؽمٌقؾفو ؿمقيؾ َتػ زمف اظمموفمى وأٓم: ٕن 

إػ اهلل يىِبقن مـ افْٚس أن يسـقا أهقاءهؿ وصٓقاهتؿ افتل ٓ  ايمدفموة

قا ظْد حدوده، ويًِّقا ويَْٚدوا ٕوامر اهلل، ويٍَ ،يرضٚهٚ اهلل 

بؼائًف افتل ذع، ؾٔتخذ أظداء افدظقة مـ هذه افدظقة ظدوًا حيٚربقٕف 

بُؾ شالح، وأمٚم هذه افَقة ٓ جيد افدظٚة مٍّرًا مـ آظتهٚم بٚفَٔغ 

 وافهز: ٕن افهز شٔػ ٓ يْبق، ومىٜٔ ٓ تُبق، وٕقر ٓ خيبق.

 وادرشِغلم هق وصػ إكٌقوء سموؽمعوً: ايمصػم دم نؼوم ايمدفمقة إلم اهلل سمعو

صِقات اهلل وشالمف ظِٔٓؿ أمجًغ، وظِٔف مدار ٕجٚح دظقهتؿ إػ اهلل تًٚػ، 

وٓصؽ أن افداظٜٔ إذا ؾَد افهز ـٚن ـّـ يريد افسٍر ذم بحر جُلِّل بٌر 

ـَ ٓ ُيقومِـُقنَ مرـٛ   ـِذَؽ ايمِذِذي مَِخػِذ ًْ  هَموْصػِمْ إِنِذ َوفْمَد اهلل ضَمؼٌّ َوٓ َي
: وهلذا (1)

أوىص بف احلُامء مـ أتبٚع إٕبٔٚء، ؾٓذا فَامن احلُٔؿ ظْدمٚ أوىص ابْف 

الَة َيو زُمـَلِذ َأومِِؿ ايمصِذ بٕٚمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر ؿرن ذفؽ بٚفهز 

ـِ ايمْ ـَوْأُنْر زمِويمْ  ـْ فَمْزِم ـَؿْعُروِف َواْكَف فَم ُؿـَؽِر َواْصػِمْ فَمعَم َنو َأَصوزَمَؽ إِنِذ َذيمَِؽ ِن

 إُُنقرِ 
ؾ ؽره وأن (2) ّّ ، ؾٓق ظْدمٚ أمره بتُّٔؾ ٍٕسف بىٚظٜ اهلل أمره أن يُ

 يهز ظذ مٚ يْزل بف مـ افندائد وآبتالء.

 ٓ يؽقن ومدوة دم اخلغم نطؾؼًو إٓ زمويمصػم فموذًا: ايمدافمقي إلم اهلل 

َواصْمَعْؾـَو ... :  وافثبٚت ظِٔف، ـام ؿٚل شبحٕٚف ذم صٍٚت ظبٚد افرمحـ

 يمِْؾُؿمِذِؼكَم إَِنوًنو
ًٚ إٓ بٚفهز، (3) ، وهذه اإلمٚمٜ ذم افديـ ٓ حتهؾ ؿىً

                                                 
 .60(  ؽمقرة ايمروم، أيي: 1)

 .17(  ؽمقرة يمؼَمن، أيي: 2)

 .74(  ؽمقرة ايمػرومون، أيي: 3)
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َوصَمَعْؾـَو ِنـُْفْؿ ؾَد جًؾ اهلل اإلمٚمٜ ذم افديـ مقروثٜ بٚفهز وافَٔغ  

ُد  ًي َّيْ وا َوىَموُكقا زمِآَيوسمِـَو ُيقوِمـُقنَ ـوَن زمَِلْنِرَكو يمَ َأئِؿِذ  َمِذ َصػَمُ
، ؾ٘ن افديـ ـِف (1)

، وافداظٜٔ ٓبد فـف مـ ظِؿ بٚحلؼ وظّؾ بف، وافًّؾ بف ٓبد ؾٔف مـ صز

أن يًِؿ احلؼ ويًّؾ بف حتك يَقم بٚفدظقة، وٓ يَقم بٚفدظقة إٓ 

 بٚفهز ظذ مٚ أصٚبف.

 إطمذ نع -احلودي فممم: ايمصػم يـمٌم زمف ايمدافمقي فمعم فمدوه 

مـ افٍُٚر وادْٚؾَغ، وادًٕٚديـ، وظذ مـ طِّف مـ  -بٕٚشبٚب 

وْا  ...  :ٔدة، ؿٚل ادسِّغ وفهٚحبف تُقن افًٚؿبٜ احلّ َوإِن سَمْصػِمُ

قطٌ  ىُمْؿ ىَمْقُدُهْؿ ؾَمْقًئو إِنِذ اهلل زمََِم َيْعَؿُؾقَن حُمِ  َوسَممِذُؼقْا َٓ َيُيُ
، وؿٚل تًٚػ: (2)

 ـَ ُأوسُمقْا ايْمؽَِموَب ِنـ ـَ ايمِذِذي ِـذ ِن َؿُع ًْ ُؽْؿ َويَمَم ًِ ٌَْؾُقنِذ دِم َأْنَقايمُِؽْؿ َوَأكُػ يَمُم

ـْ  وْا َوسَممِذُؼقْا هَمنِنِذ َذيمَِؽ ِن ىُمقْا َأًذى ىَمثغًِما َوإِن سَمْصػِمُ ـَ َأْذَ ـَ ايمِذِذي ٌْؾُِؽْؿ َوِن وَم

 فَمْزِم إُُنقرِ 
يقشػ ظِٔف افهالة وافسالم ؿقفف ، وحُك اهلل ظـ (3)

َؽ وبٖي رء ٕٚل افْك وافتُّغ، ؾَٚل إلخقتف حْٔام شٖفقه:  َأإِكِذ

ُف َنـ َيمِذِؼ  ِـذ اهلل فَمَؾْقـَو إِكِذ ًَ ُيقؽُمُػ وَموَل َأَكْو ُيقؽُمُػ َوَهـَذا َأطِمل وَمْد َن َٕك

ـكِمَ ـَويِْصػِمْ هَمنِنِذ اهلل َٓ ُيِضقُع َأصْمَر ايمْ  ًِ  ُؿْح
، وٓبد بًقن اهلل وتقؾَٔف (4)

مره ربف،ومـ ذفؽ إخذ مـ افْك فِداظٜٔ ادتَل افهٚبر افًٚمؾ بام أ

ـكِمَ ـَواْصػِمْ هَمنِنِذ اهلل َٓ ُيِضقُع َأصْمَر ايمْ بجّٔع إشبٚب ادؼوظٜ  ًِ ُؿْح
(5). 

                                                 
 .24(  ؽمقرة ايمًجدة، أيي: 1)

 .120(  ؽمقرة َل فمؿران، أيي: 2)

 .186ؽمقرة َل فمؿران، أيي: (  3)

 .90(  ؽمقرة يقؽمػ، أيي: 4)

 .115(  ؽمقرة هقد، أيي: 5)
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ؼوً   ايمثوين فممم: ايمصػم نـ أهؿ اظمفَمت يمؾدافمقي: ٕكف ٓ يؽقن دافمقي ُنَقهمِذ

إٓ إذا ـٚن صٚبرًا ظذ دظقتف ومٚ يدظق إفٔف، صٚبرًا ظذ مٚ يًسض 

 ٚرضٚت، صٚبرًا ظذ مٚ يًسضف هق مـ أذى.دظقتف مـ مً

ايمثويمٌ فممم: ايمصػم يشمؿؾ فمعم أىمثر نؽورم إطمالق، همقدطمؾ همقف 

ؾٕ٘ف صز ظـ دواظل إٓتَٚم ظْد افٌوٛ، وإٕٚة: صز ظـ  احلِؿ:

إجٚبٜ دواظل افًجِٜ، وافًٍق وافهٍح صز ظـ إجٚبٜ دواظل إٓتَٚم، 

مسٚك، وافُٔس: صز ظـ واجلقد وافُرم صز ظـ إجٚبٜ دواظل اإل

إجٚبٜ دواظل افُسؾ واخلّقل، وافًدل صز إذا تًِؼ بٚفتسقيٜ بغ 

ادتامثِغ، وشًٜ افهدر صز ظـ افوجر، وافُتامن وحٍظ افّس صز 

ظـ إطٓٚر مٚ ٓ حيسـ إطٓٚره، وافنجٚظٜ صز ظـ إجٚبٜ دواظل 

وأن افداظٜٔ  افٍرار، وهذا يدل ظذ أمهٜٔ افهز ذم افدظقة إػ اهلل تًٚػ،

 ٓ يسًف أن يستٌْل ظْف ذم مجٔع أحقافف.

 ايمرازمع فممم:ايمصػم كصػ اإليَمن:هموإليَمن كصػون:كصػ صػم وكصػ

ٌِذوٍر ؾَمُؽقرٍ صُر، ؿٚل تًٚػ:    إِنِذ دِم َذيمَِؽ َٔيوٍت يمُِّؽؾِّ َص
: . وؿٚل افْبل (1)

إن أصوزممف  :ؾؿمنـيمويمقس ذيمؽ ٕضمد إٓ  ،فمجًٌو ٕنر اظممنـ إن أنره ىمؾف طمغم))

 ((...وإن أصوزممف رضاء صػم همؽون طمغمًا يمـف ،يمـفهاء ؾمؽر همؽون طمغمًا 
(2). 

اخلونس فممم:ايمصػم ؽمٌى ضمصقل ىمؾ ىمَمل،هملىمؿؾ اخلؾؼ أصػمهؿ: 

افهز بٚفًزيّٜ وافثبٚت، ؾّـ مل يُـ فـف ظزيّٜ ؾٓق ٕٚؿص،  ٕن ـامل

                                                 
 .5(  ؽمقرة إزمراهقؿ، أيي: 1)

 .2999(  أطمرصمف نًؾؿ، ىمموب ايمزهد وايمروموئؼ، زموب اظممنـ أنره ىمؾف طمغم، زمرومؿ 2)
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ومـ ـٚن فـف ظزيّٜ وفُـ ٓ ثبٚت فـف ظِٔٓٚ ؾٓق ٕٚؿص، ؾ٘ذا إوؿ 

يػ وحٍٚل ـٚمؾ، وهلذا ُيْرَوى: افثبٚت إػ افًزيّٜ أثّر ـؾ مَٚم ذ

(( وايمعزيؿي فمعم ايمرؾمد ،ايمؾفؿ إين أؽمليمؽ ايمثٌوت دم إنر))
، وصجرة (1)

افثبٚت وافًزيّٜ ٓ تَقم إٓ ظذ شٚق افهز
(2)

. 

ف فمـ أنقر يضٌط كػً ايمًودس فممم: ايمصػم َيعؾ ايمدافمقي إلم اهلل 

مـ آبتًٚد ظْٓٚ، ومْٓٚ: ضبط افٍْس ظـ إٓدؾٚع بًقامؾ  ٓبد فـف

افوجر، واجلزع، وافسٖم، وادِؾ، وافًجِٜ، وافرظقٕٜ، وافٌوٛ، 

وافىٔش، واخلقف، وافىّع، وإهقاء، وافنٓقات، وبٚفهز يتُّـ 

افداظٜٔ أن يوع إصٔٚء مقاضًٓٚ، ويتكف ذم إمقر بًَؾ واتِّزان، 

ذ مٚ يريد مـ تكف ذم افزمـ ادْٚشٛ بٚفىريَٜ ادْٚشبٜ احلُّٜٔ، ويْ ٍِّ

وظذ افقجف ادْٚشٛ، بخالف ظدم افهز افذي يقؿع ذم افتّسع وافًجِٜ، 

ؾٔوع افداظٜٔ إصٔٚء ذم ؽر مقاضًٓٚ، ويتكف ؾٔخىئ ذم حتديد 

افزمٚن، ويزء ذم ضريَٜ افتٍْٔذ، وربام يُقن صٚحٛ حؼ ؾُٔقن مٍسدًا، 

ق إٔف اظتهؿ بٚفهز فسِؿ مـ ذفؽ ـِف ب٘ذن اهلل تًٚػوف
، وهبذا يتوح (3)

 أن افهز رضوري فِداظٜٔ يتسِح بف ويتهػ بف ذم حمٚور ثالثٜ: 

 ادحقر إول: افهز ظذ ضٚظٜ اهلل وافدظقة إفٔف.

 ادحقر افثٚين: افهز ظـ حمٚرم اهلل.

                                                 
، ىمموب ايمًفق، زموب ، وايمـًوئل5/476،  3407، ىمموب ايمدفمقات، زموب نـف، زمرومؿ (  ايمؼمنذي1)

 .4/125، وأمحد دم اظمًـد، 3/54،  1304كقع َطمر نـ ايمدفموء، زمرومؿ 

 .440، ٓزمـ ايمؼقؿ، ص(  اكظر: ؿمريؼ اهلجرسمكم وزموب ايمًعودسمكم2)

 .329، و2/305وأؽمًفو يمؾؿقداين،  ، وإطمالق اإلؽمالنقي140ٓزمـ ايمؼقؿ، ص ( اكظر:فمدة ايمصوزمريـ3)
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 ادحقر افثٚفٞ: افهز ظذ أؿدار اهلل ادٗدٜ.

: هذه ادحٚور افثالثٜ هلٚ ارتبٚط وثٔؼ بقطٍٜٔ افدظقة إػ اهلل  وـؾ

ٕهنٚ دمًؾ افداظٜٔ ؿدوة حسْٜ فٌره مـ افْٚس
(1). 

ايمًوزمع فممم: ايمصػم ذو نؼوم ىمريؿ وطمؾؼ فمظقؿ: وهلذا ومركف اهلل زمويمؼقؿ 

 ذم اإلشالم، ومـ هذه افَٔؿ افتل ؿرٕف هبٚ مٚ يٖيت: افًِٔٚ

ًي َّيُْدوَن زمَِلْنِرَكو يمَ َوصَمَعْؾـَ ؿرٕف بٚفَٔغ   -4 وا َوىَموُكقا ـو ِنـُْفْؿ َأئِؿِذ َمِذ َصػَمُ

 زمِآَيوسمِـَو ُيقوِمـُقنَ 
(2). 

ٌِذوٍر ع شقر ربىف اهلل تًٚػ بٚفنُر ذم أرب -2 إِنِذ دِم َذيمَِؽ َٔيوٍت يمُِّؽؾِّ َص

 ؾَمُؽقرٍ 
(3). 

ُؾقنَ مجًف مع افتقـؾ  -3 ِْؿ َيَمَقىمِذ وْا َوفَمعَم َرهبِّ ـَ َصػَمُ  ايمِذِذي
(4). 

ـَ وَ ؿرٕف بٚفهالة  -4 وزمِِري اَلِة إِنِذ اهلل َنَع ايمصِذ ػْمِ َوايمصِذ اؽْمَمِعقـُقْا زمِويمصِذ
(5). 

ٌِّْح ـَواْصػِمْ يمِ ؿرٕف بٚفتسبٔح وآشتٌٍٚر  -5 ُحْؽِؿ َرزمَِّؽ هَمنِكِذَؽ زمَِلفْمُقـِـَو َوؽَم

 زمَِحْؿِد َرزمَِّؽ ضِمكَم سَمُؼقمُ 
(6). 

ـَ َهوصَم مجًف مع اجلٓٚد   -6 ِذي ُروْا ِنـ زَمْعِد َنو هُممِـُقْا شُمؿِذ شُمؿِذ إِنِذ َرزمِذَؽ يمِؾِذ

                                                 
 ، إفمدادهو ونًمويمقمفو دم ايمدفمقة، يمؾدىممقر: أمحد أزمو زمطكم، (  اكظر: اظمرأة اظمًؾؿي اظمعوسة1)

 .210ص

 .24(  ؽمقرة ايمًجدة، أيي: 2)

، وؽمقرة ايمشقرى، 19، وؽمقرة ؽمٌل، أيي: 31، وؽمقرة يمؼَمن، أيي: 5(  ؽمقرة إزمراهقؿ، أيي: 3)

 .33أيي: 

 .42(  ؽمقرة ايمـحؾ، أيي: 4)

 .153(  ؽمقرة، ايمٌؼرة، أيي: 5)

 .48(  ؽمقرة ايمطقر، أيي: 6)
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ضِمقؿٌ  وْا إِنِذ َرزمِذَؽ ِنـ زَمْعِدَهو يَمَغُػقٌر رِذ  صَموَهُدوْا َوَصػَمُ

(1). 

ـْ فَمْزِم إُُنقرِ ربىف بٚفتَقى  -7 وْا َوسَممِذُؼقْا هَمنِنِذ َذيمَِؽ ِن َوإِن سَمْصػِمُ
(2). 

ػْمِ َحؼِّ َوسَمَقاَصْقا ـَوسَمَقاَصْقا زمِويمْ ربىف بٚحلؼ  -8  زمِويمصِذ
(3). 

ػْمِ َوسَمَقاَصْقا زمِويمْ ؿرٕف بٚفرمحٜ:  -9 يِ ـَوسَمَقاَصْقا زمِويمصِذ  َؿْرمَحَ
(4). 

 ومن ذلك: رسمِذى اهلل سمعولم طمغمات ايمدكقو وأطمرة فمعم ايمصػمايمثونـ فممم: 
َّٜٔ اهلل مع افهٚبريـ   -4 ـَ مً وزمِِري  إِنِذ اهلل َنَع ايمصِذ

(5). 

ـَ حمبَّٜ اهلل فِهٚبريـ   -2 وزمِِري  َواهلل حُيُِى ايمصِذ
(6). 

ـَ ... صِقات اهلل ورمحتف ظذ افهٚبريـ  -3 وزمِِري ِ ايمصِذ ـَ إَِذا  * َوزَمممِّ ايمِذِذي

ـو إيَِمْقِف َراصِمعقنَ  و هلل َوإِكِذ ٌٌَي وَمويُمقْا إِكِذ ُأويَمـئَِؽ فَمَؾْقِفْؿ  * َأَصوزَمْمُفؿ ُنِصق

ٌي َوأُ  ِْؿ َوَرمْحَ هبِّ ـ رِذ  ُؿْفَمُدونَ ـويَمـئَِؽ ُهُؿ ايمْ َصَؾَقاٌت نِّ
(7). 

ـ ضامن افْك واددد فِهٚبريـ   -4 وْا َوسَممِذُؼقْا َوَيْلسُمقىُمؿ نِّ زَمعَم إِن سَمْصػِمُ

ـَ ايمْ  ِي ٍَٓف نِّ ًَ ِنكمَ ـهَمْقِرِهْؿ َهـَذا ُيْؿِدْدىُمْؿ َرزُمُؽؿ زمَِخْؿ قِّ ًَ  * َؿمئَِؽِي ُن

ى يَمُؽْؿ َويمَِمْطَؿئِ  ـْ َوَنو صَمَعَؾُف اهلل إِِٓذ زُممْمَ ِـذ وُمُؾقزُمُؽؿ زمِِف َوَنو ايمـِذٌْمُ إِِٓذ ِن

 َحؽِقؿِ ـفِمـِد اهلل ايْمَعِزيِز ايمْ 
(8). 

                                                 
 .110(  ؽمقرة ايمـحؾ، أيي: 1)

 .186(  ؽمقرة َل فمؿران، أيي: 2)

 .3رة ايمعٌم، أيي: (  ؽمق3)

 .17(  ؽمقرة ايمٌؾد، أيي: 4)

 .153(  ؽمقرة ايمٌؼرة، أيي: 5)

 .146(  ؽمقرة َل فمؿران، أيي: 6)

 .157 -155(  ؽمقرة ايمٌؼرة، أيوت: 7)

 .126 -125(  ؽمقرة َل فمؿران، أيمون: 8)
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ٌُْؽْؿ احلٍظ مـ ـٔد إظداء  -5 ْمُهْؿ َوإِن سُمِص ًُ ـٌَي سَم ًَ ُؽْؿ ضَم ًْ ًَ ْ إِن َُم

و َوإِ  ىُمْؿ ىَمْقُدُهْؿ ؾَمْقًئوؽَمقَِّئٌي َيْػَرضُمقْا هِبَ وْا َوسَممِذُؼقْا َٓ َيُيُ  ن سَمْصػِمُ
(1). 

ْقَن همِقَفو خقل اجلْٜ اشتحَٚق د -6 وا َوُيَؾؼِذ َزْوَن ايْمُغْرهَمَي زمََِم َصػَمُ ُأْويَمئَِؽ َُيْ

قِذًي َوؽَمالًنو
 ََتِ

(2). 

 رُّ افَٚئؾ:وهذه افٍوٚئؾ ؿِٔؾ مـ ـثر، وهلل دَ 

 لكػػػف عوالبػػػف احمػػػي مػػػف العسػػػؿ
 

 الاػػػبر م:ػػػؿ اسػػػمف مػػػر  مذالتػػػف 
  

 
 
 
 

   

                                                 
 .120(  ؽمقرة َل فمؿران، أيي: 1)

 .75(  ؽمقرة ايمػرومون، أيي: 2)
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 المبحث ال:الث: مجاالت الابر

 فِهز جمٚٓت ـثرة ذم حٔٚة اإلٕسٚن مْٓٚ ادجٚٓت أتٜٔ:

بٕٚظامل افتل تتىِٛ  ـػس فمـ ايمًلم واظمؾؾ فمـد ايمؼقوماظمجول إول:وٌط ايم

 افهز وادثٚبرة خالل مدة مْٚشبٜ ؿد يراهٚ ادستًجؾ مدة ضقيِٜ.

 ادهٚئٛ وادُٚره. اظمجول ايمثوين:وٌط ايمـػس فمـ ايمضجر واْلزع فمـد ضمؾقل

مىِٛ مـ  اظمجول ايمثويمٌ: وٌط ايمـػس فمـ ايمعجؾي وايمرفمقكي فمـد َتؼقؼ

 أو ادًْقيٜ. ادىٚفٛ ادٚديٜ

مثرات ظقامؾ  اظمجول ايمرازمع: وٌط ايمـػس فمـ ايمغضى، وايمطقش فمـد

افٌوٛ ذم افٍْس، وحمرضٚت اإلرادة فالٕدؾٚع بىٔش ٓ حُّٜ ؾٔف 

 وٓ اّتزان ذم افَقل أو ذم افًّؾ.

ذم افٍْس،  اظمجول اخلونس: وٌط ايمـػس فمـ اخلقف فمـد نثغمات اخلقف

افتل حتسـ ؾٔٓٚ افنجٚظٜ، وتُقن حتك ٓ جيبـ اإلٕسٚن ذم ادقاضع 

 خرًا، ويَبح ؾٔٓٚ اجلبـ ويُقن ذًا.

ٓ  اظمجول ايمًودس: وٌط ايمـػس فمـ ايمطؿع فمـد نثغمات ايمطؿع ضممك

 يْدؾع اإلٕسٚن وراء افىّع ذم أمٍر يَبح افىّع ؾٔف.

وصٓقاهتٚ  اظمجول ايمًوزمع: وٌط ايمـػس فمـ آكدهموع وراء أهقائفو،

 ٕٓدؾٚع أمرًا ٓ خر ؾٔف.وؽرائزهٚ ـِام ـٚن هذا ا

اجلسديٜ  اظمجول ايمثونـ: وٌط ايمـػس يممحؿؾ اظمموفمى، واظمشوّق، وأٓم

 وافٍْسٜٔ ـِام ـٚن ذم هذا افتحّؾ خر ظٚجؾ أو آجؾ.

وحغ يتٖمؾ ادسِؿ ذم ادجٚٓت افتل حتتٚج إػ صز ذم حٔٚة اإلٕسٚن 

حيتٚج إػ  يتبّغ فـف أن افهز رضورة فُؾ ظّؾ ٕٚؾع: ؾُسٛ افرزق
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صز، ومًٚمِٜ افْٚس حتتٚج إػ صز، وافَٔٚم بٚفقاجبٚت وادستحبٚت 

حيتٚج إػ صز، وافُّػ ظـ ادحرمٚت وادُروهٚت حيتٚج إػ صز، 

واجلٓٚد ذم شبٔؾ اهلل حيتٚج إػ صز، ومَٚرظٜ صدائد احلٔٚة ومَٚومٜ 

ِّل مُٚرهٓٚ وحتّؾ تُٚفٍٔٓٚ حيتٚج إػ صز، وافدراشٜ وافبحٞ افً

وآجتٓٚد ذم اشتخراج إحُٚم افؼظٜٔ مـ مهٚدرهٚ إصِٜٔ أمقر 

حتتٚج إػ صز مجٔؾ، ؾال يَقم هبٚ إٓ ـؾ صٚبر، وـيؿ افٌٔظ وافدؾع 

بٚفتل هل أحسـ أمقر حتتٚج إػ حظ ظئؿ مـ خِؼ افهز
(1). 

وافدظقة إػ اهلل وإمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر، وتربٜٔ إرسة 

 تربٜٔ إشالمٜٔ أمقر حتتٚج إػ صز ظئؿ.ادسِّٜ 

ؾتبغ بذفؽ أن اإلٕسٚن ٓ يستٌْل ظـ افهز ذم حٚل مـ أحقافف: 

ٕٕف بغ أمر جيٛ ظِٔف تٍْٔذه، وهنل جيٛ ظِٔف اجتْٚبف وترـف
(2). 

ؾٚفهز رضورة ٓزمٜ فإلٕسٚن فٔبِغ آمٚفف، وتْجح مَٚصده، ؾّـ 

ة إٕام حََقا آمٚهلؿ بٚهلل ثؿ صز طٍر، ؾُؾ افْٚجحغ ذم افدٕٔٚ وأخر

 بٚفهز، وهلل درُّ أيب يًذ ادقصع افَٚئؾ:

 لماػػػػبر عالبػػػػة محمػػػػودة اه:ػػػػر
 

 إنػػػػي رايػػػػت  وفػػػػي اهيػػػػاـ تجربػػػػة 
 ٖ()واستاحب الابر إال فػاز بػالظفر 

 

 ولػػػؿَّ مػػػف جػػػدَّ فػػػي امػػػر  يحاولػػػف 
 

 

 
                                                 

 .319، و2/306يمؾؿقداين،  : إطمالق اإلؽمالنقي وأؽمًفو(  اكظر1)

 .87ٓزمـ ايمؼقؿ، ص (  اكظر: فمدة ايمصوزمريـ2)

 .16-15، ص (  اكظر: ايمصػم اْلؿقؾ يمًؾقؿ اهلالرم3)
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 بحث الرابع: حكـ الابرالم

ذـر اإلمٚم ابـ افَٔؿ أن افهز واجٛ ب٘مجٚع إئّٜ
، ويَهد بذفؽ (1)

 افهز افقاجٛ: ؾ٘ن افهز يَْسؿ إػ مخسٜ أؿسٚم:  -رمحف اهلل -

ـٚفهز ظذ افىٚظٚت، وافهز ظـ  ايمؼًؿ إول: صػم واصمى:

مراض، ادحّرمٚت، وافهز ظذ ادهٚئٛ افتل ٓ صْع فًِبد ؾٔٓٚ: ـٕٚ

 وافٍَر، وؾَد إٍٕس وإمقال وؽرهٚ.

ـٚفهز ظـ ادُروهٚت، وافهز ظذ  ايمؼًؿ ايمثوين: صػم نـدوب:

 ادستحبٚت.

ـٚفهز ظذ ادحّرمٚت: ـّـ يهز ظـ  ايمؼًؿ ايمثويمٌ: صػم حمرم:

افىًٚم وافؼاب حتك يّقت أو يهز ظذ مٚ هيُِف مـ شبع أو حٜٔ، أو 

 مداؾًٜ ذفؽ بٕٚشبٚب افْٚؾًٜ. حريؼ أو مٚء، وهق يستىٔع

ـّـ يهز ظـ افىًٚم وافؼاب حتك  ايمؼًؿ ايمرازمع:صػم نؽروه:

 يترضر بذفؽ بدٕف.

وهق افهز ظـ ـؾ ؾًٍؾ مستقي افىرؾغ ايمؼًؿ اخلونس: صػم نٌوح: 

 ُخرِّ بغ ؾًِف وترـف.

 ؾٚفهز ظذ افقاجٛ واجٛ، وظـ افقاجٛ حرام.  وزموْلؿؾي:

                                                 
، وايمصػم دم وقء ايمؽموب 52-50ٓزمـ ايمؼقؿ نع إنثؾي يمؽؾ كقع، ص ـ(  اكظر: فمدة ايمصوزمري1)

، نع إنثؾي زممقؽمع يمؽؾ كقع، وندارج 90-75، ص54وايمًـي، جمؾي دفمقة احلؼ، ايمعدد 

 .2/152ايمًويمؽكم، 
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 ٛ، وظِٔف حرام. وافهز ظـ احلرام واج

 وافهز ظـ ادُروه مستحٛ، وظِٔف مُروه. 

، وظْف مُروه.  ٌّٛ ّٛ مستح  وافهز ظذ ادستح

 وافهز ظـ ادبٚح مبٚح، وظِٔف مبٚح. واهلل أظِؿ.

 وافهز ادحّقد وادٖجقر ظِٔف صٚحبف هق مٚ اصتّؾ ظذ ذوط ثالثٜ:

 َويمَِرزمَِّؽ هَموْصػِمْ اإلخالص هلل  -4
(1). 

 ظدم افنُقى إػ افًبٚد. -2

أن يُقن افهز ذم أوإف ظْد افهدمٜ إوػ -3
(2). 

 
 

                                                 
 .7(  ؽمقرة اظمدشمر، أيي: 1)

 .29-27ر: ايمصػم اْلؿقؾ، ص(  اكظ2)
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 المبحث الخامس: انواع الابر

شبؼ ذم أؿسٚم افهز بٚظتبٚر تًِؼ إحُٚم اخلّسٜ بف أن افهز 

ز ظـ افقاجٛ ثالثٜ إٔقاع هل: صز ظذ ضٚظٜ اهلل وأداء افقاجبٚت، وص

ادًٚيص وادحرمٚت، وصز ظذ ادهٚئٛ وافبِٔٚت وأؿدار اهلل ادٗدٜ. 

 وشٖبغ ذفؽ بقء مـ افتٍهٔؾ ذم ادىٚفٛ أتٜٔ:

 المطمب اهوؿ: الابر عمي طاعة ا 
افىريؼ إػ اهلل تًٚػ مِٔئٜ بٚفًقائؼ: ٕن افٍْس بىبًٓٚ تٍْر مـ 

فذفؽ ؾٚفٍْس ٓ تستَٔؿ افَٔقد، وافًبقديٜ هلل ؿٔد فنٓقات افٍْس: و

ظذ أمر اهلل بّٔس وشٓقفٜ، ؾالبد مـ ترويوٓٚ، وـبح مجٚحٓٚ، وهذا 

 حيتٚج إػ اصىبٚر.

ٌَوَدسمِِف ؿٚل تًٚػ: ٌُْدُه َواْصَطػِمْ يمِِع َؿَقاِت َوإَْرِض َوَنو زَمْقـَُفََم هَموفْم ًِذ َرُب ايم

 َهْؾ سَمْعَؾُؿ يَمُف ؽَمِؿقًّو
(1). 

َليُمَؽ ِرْزوًمو وؿٚل جؾ ثْٚؤه: ًْ اَلِة َواْصَطػِمْ فَمَؾْقَفو َٓ َك َوْأُنْر َأْهَؾَؽ زمِويمصِذ

ٌَُي يمِؾمِذْؼَقى  ـُ َكْرُزوُمَؽ َوايمَعووِم ْح كِذ
(2). 

 وافهز ظذ افىٚظٜ يتُقن مـ ثالث صًٛ:

صز ؿبؾ افىٚظٜ بتهحٔح افْٜٔ، واإلخالص، وافتزؤ مـ  إولم:

 صقائٛ افريٚء.

                                                 
 .65(  ؽمقرة نريؿ، أيي: 1)

 .132(  ؽمقرة ؿمف، أيي: 2)



 انواع الابر

 

194 
ويمِ  ٚػ:ؿٚل تً وْا َوفَمِؿُؾقْا ايمصِذ ـَ َصػَمُ ْغِػَرٌة ـَحوِت ُأْويَمـئَِؽ يمَ ـإِِٓذ ايمِذِذي ُفؿ نِذ

 َوَأصْمٌر ىَمٌغِمٌ 
(1). 

 ذ افًّؾ.افهز ظ ؾَدم اهلل 

افهز حٚل افىٚظٜ حٔٞ ٓ يٌٍؾ ظْٓٚ أثْٚء تٖديتٓٚ، وٓ  ايمثوكقي:

ًٚ مٚ بْٔف افرشقل  حذو  يتُٚشؾ، ؾٖٔيت هبٚ ظذ أـّؾ وجف مؼوع مّتبً

ة. ذَّ َُ ة بٚف ذَّ َُ  اف

ويمِ ؿٚل تًٚػ:  ـَ ََنـُقا َوفَمِؿُؾقا ايمصِذ ـَ ايمْ ـَوايمِذِذي َئـِذُفؿ نِّ ٌَقِّ َجـِذِي ـَحوِت يَمـُ

ـَ همِقَفو كِْعَؿ َأصْمُر ايْمَعوِنؾكِمَ نُمرَ  مَِفو إََّْنَوُر طَمويمِِدي ِري ِنـ ََتْ ـَ  * هًمو َُتْ ايمِذِذي

ُؾقنَ  ِْؿ َيَمَقىمِذ وا َوفَمعَم َرهبِّ  َصػَمُ
(2). 

افهز بًد افًّؾ، ؾال يْير فٍْسف بًغ افًجٛ، ؾٔتيٚهر بام  ايمثويمثي:

ًٜ وريًٚء: ف م شًّ  ئال حيبط ظِّف ويبىؾ أجره، ويّحق أثره.ؿدَّ

وافهز ظذ افدظقة إػ اهلل مـ أظيؿ افىٚظٚت: ؾ٘ن افدظقة إػ اهلل 

شبِٔٓٚ ضقيؾ، حتػ بف ادتٚظٛ وأٓم، وذفؽ أن افدظٚة يىِبقن مـ 

َِِّقا أهقاءهؿ، ويْحروا أوهٚمٓؿ، ويثقروا ظذ صٓقاهتؿ،  افْٚس أن يى

ًٚ.ويٍَقا ظْد حدود اهلل أمرًا   وهنٔ

وأـثر افْٚس ٓ يٗمْقن هبذا افّْط اجلديد، ؾٔتخذون مـ هذه افدظقة 

 ظدوًا حيٚربقٕف بُؾ شالح.

                                                 
 .11(  ؽمقرة هقد، أيي: 1)

 .59 -58(  ؽمقرة ايمعـؽٌقت، أيمون: 2)
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وأمٚم هذه افدظقة افًٚتٜٔ، وافسِىٜ افىٚؽٜٔ ٓ جيد افدظٚة مٍرًا مـ 

آظتهٚم بٚفَٔغ وافهز: ٕن افهز شٔػ ٓ يْبق، ومىٜٔ ٓ تُبق، 

 وٕقر ٓ خيبق.

ْٚدى أهؾ اإليامن فٔتقاصقا بٚحلؼ، ويتقاصقا وحْٔئٍذ ٓبد أن يت

يـ مـ وجف اهلدى.  بٚفهز فْٔجقا مـ اخلّسان ادبغ افذي يقاجف افٍٚرِّ

إِنِذ  * َوايْمَعٌْمِ وذم ذفؽ إٔزل احلؼ شقرة ـٚمِٜ هل شقرة افًك: 

وَن يَمِػل طُمْنٍ  ًَ ويمِ  * اإِلك ـَ ََنـُقا َوفَمِؿُؾقا ايمصِذ َصْقا َحوِت َوسَمَقاـإِٓ ايمِذِذي

ػْمِ ـزمِويمْ   َحؼِّ َوسَمَقاَصْقا زمِويمصِذ
(1). 

ن وابْف، وهٚهق فَامن ومـ هذه افًهٚبٜ ادبٚرـٜ افًبد افهٚفح فَام

الَة َوْأُنْر زمِويمْ يقيص ابْف:  ـِ ايمْ ـَيو زُمـَلِذ َأوِمِؿ ايمصِذ ُؿـَؽِر َواْصػِمْ ـَؿْعُروِف َواْكَف فَم

ـْ فَمْزِم إُُنقرِ   فَمعَم َنو َأَصوزَمَؽ إِنِذ َذيمَِؽ ِن
(2). 

ودوٕؽ أهيٚ افداظل إػ اهلل ظذ بهرة بًض ادًقؿٚت افتل تًسض 

 ضريَؽ فئال تٖخذك ظذ حغ ؽرة:

 ايمعوئؼ إول: إفمراض ايمـوس فمـ دفمقسمؽ:

هٔح بٖظذ صقتف، ويْٚدي ٓ رء أثَؾ ظذ صٚحٛ افدظقة وهق ي

ًٚ صاًم،   بّؾء ؾٔف فَْٔذ افْٚس مـ افيِامت إػ افْقر، ؾال جيد إٓ آذإ

ًٚ ؿد اشتٌنقا ثٔٚهبؿ، وأّسوا واشتُزوا اشتُبٚرًا. ًٚ، وإٔٚش ًٚ ؽٍِ  وؿِقب

                                                 
 .3-1(  ؽمقرة ايمعٌم، أيوت: 1)

 .17(  ؽمقرة يمؼَمن، أيي: 2)



 انواع الابر

 

196 
وَموَل َربِّ إيِنِّ َدفَمْقُت وَمْقِنل يَمْقال يْٚجل ربف:  ؾٓٚهق ٕبل اهلل ٕقح 

ْؿ يمَِمْغِػَر يمَ  * ْؿ َيِزْدُهْؿ ُدفَموئِل إِٓ همَِراًراهَمؾَ  * َوََّنَوًرا ََم َدفَمْقهُتُ ُفْؿ ـَوإيِنِّ ىُمؾِذ

وا  وا َواؽْمَمْؽػَمُ ْؿ َوَأَسُ  صَمَعُؾقا َأَصوزمَِعُفْؿ دِم ََذاَِّنِْؿ َواؽْمَمْغَشْقا شمَِقوهَبُ

ٌَوًرا  اؽْممِْؽ
(1). 

ًٚ، ؾال يٍتٖ وفُـ افتحديٚت تزيد ظقد افداظٜٔ صالبٜ، ومهتف صّق خ

ؿٚئاًم ظذ أمر اهلل، طٚهرًا ظذ احلؼ، ٓ يرضه مـ خٚفٍف، وٓ مـ خذفف 

ْؿ صِمَفوًراحتك جيًؾ اهلل فـف شبٔاًل:  ًُ يمَ  * شُمؿِذ إيِنِّ َدفَمْقهُتُ ُفْؿ ـشُمؿِذ إيِنِّ َأفْمَؾـ

ْرُت يمَ  اًراـَوَأْهَ  ُفْؿ إِْهَ
(2). 

، وهق مقؿػ ؿقم خٚتؿ هذا هق صٖن ؿقم أول ادرشِغ ٕقح 

مل يتٌر ومل يتبدل، وهذه هل شبٔؾ ادجرمغ ذم ـؾ  ادرشِغ حمّد 

 . َأسَمَقاَصْقا زمِِف زَمْؾ ُهْؿ وَمْقٌم ؿَمونُمقنَ افَرون... 

ـَ  *ضمؿ :ويهػ اهلل تبٚرك وتًٚػ مقؿػ ؿريش مـ افْبل  سَمـِزيٌؾ نِّ

ضِمقؿِ  ـِ ايمرِذ مْحَ ًْ ََيوسُمُف وُمْرًَكو فَمَرزمِقًّو يمَِّؼْقٍم َيْعَؾُؿقنَ  * ايمرِذ َؾ زَمِشغًما  * ىمِمَوٌب هُمصِّ

َؿُعقنَ  ًْ ِذو ـُؾقزمُ ـــقا ومُ ـَووَمويمُ  * َوَكِذيًرا هَملفَْمَرَض َأىْمثَُرُهْؿ هَمُفْؿ ٓ َي ـَو دِم َأىمِـِذٍي ممِّ

 سَمْدفُمقَكو إيِمَقِْف َودِم ََذاكِـَو َووْمٌر َوِنـ زَمقْـِـَو َوزَمقْـَِؽ ضِمَجوٌب هَموفْمَؿْؾ إِكِذـَو فَموِنُؾقنَ 
(3). 

َزْن  :وهلذا ؿٚل اهلل تًٚػ آمرًا ٕبٔف  َك إِِٓذ زمِوهلل َوَٓ ََتْ َواْصػِمْ َوَنو َصػْمُ

ِذو َيْؿُؽُرونَ  ـَ ُهؿ  * فَمَؾْقِفْؿ َوَٓ سَمُؽ دِم َوْقٍؼ ممِّ ايمِذِذي َؼقْا وِذ ـَ اسمِذ إِنِذ اهلل َنَع ايمِذِذي

                                                 
 .7-5(  ؽمقرة كقح، أيوت: 1)

 .9 - 8(  ؽمقرة كقح، أيمون: 2)

 .5-1(  ؽمقرة همصؾً، أيوت: 3)
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ـُقنَ  ًِ

 حُمْ
(1). 

 ايمعوئؼ ايمثوين: إذى نـ ايمـوس ومقًٓ وهمعاًل:

ػ اهلل يّحض هلؿ أظداء احلؼ يَٚبِقن اإلحسٚن بٚإلشٚءة، ؾٚفداظل إ

افْهح ؾٔتّٓقٕف بام فٔس ؾٔف، ويدظقهؿ إػ اهلل بٚدقظيٜ احلسْٜ ؾردوٕف 

بٚفسقء، وجيٚدهلؿ بٚفتل هل أحسـ ؾَٔٚومقٕف بٚفتل هل أخنـ وأشقأ، 

 ويهدع بْٔٓؿ بٚحلؼ ؾال يسّع مْٓؿ إٓ افبٚضؾ.

وؾقق هذا ـِف متتّد يد افبٚضؾ إػ إمقال ؾتْٓبٓٚ، وإػ إبدان 

 تًّذهبٚ، واحلرمٚت ؾتْتُٓٓٚ، وإٍٕس ؾتَتِٓٚ.ؾ

ًٚ ادٗمْغ فٔقّضْقا إٍٔسٓؿ ظذ  وهذا مٚ أصٚر إفٔف رب افًزة خمٚضب

ـَ ُأوسُمقْا افهز وافثبٚت:  ـَ ايمِذِذي ِـذ ِن َؿُع ًْ ُؽْؿ َويَمَم ًِ ٌَْؾُقنِذ دِم َأْنَقايمُِؽْؿ َوَأكُػ يَمُم

ـَ أَ  ـَ ايمِذِذي ٌْؾُِؽْؿ َوِن وْا َوسَممِذُؼقْا هَمنِنِذ ايْمؽَِموَب ِنـ وَم ىُمقْا َأًذى ىَمثغًِما َوإِن سَمْصػِمُ ْذَ

ـْ فَمْزِم إُُنقرِ   َذيمَِؽ ِن
(2). 

 وذم أيٜ: ُٕٝ فىٍٜٔ يْبٌل فٍٝ ٕير افدظٚة إفٔٓٚ:

إذى ادسّقع مـ أهؾ افُتٚب وادؼـغ  وصػ اهلل  إولم:

 أهؾ اإليامن.وإظالمٜٔ شتنـ ظذ  ضمرزموً ىمالنقيبٚفُثرة، وهذا يدل ظذ أن 

 وافتنقيش، وافدّس، وآؾساء، وافتحريػ. أؽمؾحمفو: ايممشقيف،

ؿؽ افْٚس. ؾمعورهو: ايمغويي سمػمر ايمقؽمقؾي،  واـذب حتك يهدِّ

                                                 
 .128، 127(  ؽمقرة ايمـحؾ، أيمون: 1)

 .186(  ؽمقرة َل فمؿران، أيي: 2)
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ؾالُبدَّ مـ احتامل مُٚرهٓٚ، وافهز ظذ دمّرع ؽههٓٚ حتك يٖيت ٕك 

.ًٚ  اهلل ؾٔحّؼ احلؼ، ويبىؾ افبٚضؾ إن افبٚضؾ ـٚن زهقؿ

 افهز بٚفتَقى، ؾالبدَّ أن جيّع ادٗمْقن افتَقى ؿرن اهلل ايمثوكقي:

 وافّهز دقاجٜٓ هذه احلرب افرضوس.

 افهز فِثبٚت ذم وجف افبٚضؾ.

ٍّػ ظـ مَٚبِٜ اخلهقم بٖشِحتٓؿ اخلبٔثٜ، ؾٚدٗمـ ٓ يقاجف  وافتَقى فِتً

ُّيَو َيو أَ افدّس بٚفدّس، وٓ آؾساء بّثِف: ٕن ادٗمْغ حيُّٓؿ ؿقل اهلل تًٚػ: 

اِنكَم هلل ؾُمَفَداءَ  ـَ ََنـُقْا ىُمقُكقْا وَمقِذ ِط َوَٓ ََيِْرَنـِذُؽْؿ ؾَمـَآُن وَمْقٍم فَمعَم َأِٓذ  ايمِذِذي ًْ زمِويمِْؼ

 سَمْعِديمُقْا افْمِديمُقْا ُهَق َأوْمَرُب يمِؾمِذْؼَقى َواسمِذُؼقْا اهلل إِنِذ اهلل طَمٌغٌِم زمََِم سَمْعَؿُؾقنَ 
(1). 

ؾ افُتٚب وادؼـغ هذا مع اختالف مؼهبؿ ؿرن اهلل بغ أه ايمثويمثي:

دت  ووجٓتٓؿ، وذم هذا فٍتٜ رائًٜ إػ أن ظدواهتؿ فإلشالم وأهِف وحَّ

 بْٔٓؿ ظذ اختالف.

 هذا مٚ ؿرره افَرآن افُريؿ ؿبؾ مئٚت افسْغ، وأيده افتٚريخ وافقاؿع.

فَد وجدٕٚ افٔٓقديٜ افًٚدٜٔ، وافهِٔبٜٔ، وافنٔقظٜٔ افدوفٜٔ ختتِػ 

ِّف ظْدمٚ حيٚربقن اإلشالم.بْٔٓ  ٚ أصد آختالف، ثؿ تتْٚشك هذا ـ

ـَ ىَمَػُروْا زَمْعُضُفْؿ َأْويمَِقوءُ ؿٚل اهلل تًٚػ:   زَمْعضٍ  َوايمِذذي
(2). 

 زَمْعضٍ  َأْويمَِقوءُ وإِنِذ ايمظِذوظمكَِِم زَمْعُضُفْؿ وؿٚل جؾ ثْٚؤه: 
(1). 

                                                 
 .8(  ؽمقرة اظموئدة، أيي: 1)

 .73(  ؽمقرة إكػول، أيي: 2)
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 ؾهز مجٔؾ، واهلل ادستًٚن ظذ مٚ يًٍِقن.

ًٚ يّثِقن هذا افْقع مـ افهز حٔٞ ؿٚفقا رّدًا ظذ أذى  وإٔبٔٚء اهلل مجًٔ

نِذ فَمعَم َنو ََذْيُمؿُ أؿقامٓؿ:  ِؾ ايمْ َويَمـَْصػِمَ ُؾقنَ ـقَكو َوفَمعَم اهلل هَمْؾَقَمَقىمِذ  ُؿَمَقىمِّ
(2). 

ًٚ مـ ؿبِف حدث هلؿ إذى  وـٚن ظزاء رشقل اهلل  أن افرشؾ مجًٔ

زُمقْا وَ وافتنقيف وآؾساء:  وْا فَمعَم َنو ىُمذِّ ٌْؾَِؽ هَمَصػَمُ ـ وَم ًْ ُرؽُمٌؾ نِّ زَم يَمَؼْد ىُمذِّ

َل يمَِؽؾََِمِت اهلل ٌَدِّ َكو َوَٓ ُن  َوُأوُذوْا ضَممِذك َأسَموُهْؿ َكٌْمُ
(3). 

َواْصػِمْ فَمعَم َنو ومـ هْٚ أمر اهلل رشقفف أن يهز ظذ إيذاء ؿقمف: 

 َيُؼقيُمقَن َواْهُجْرُهْؿ َهْجًرا مَجِقال
(4). 

ًٚ ذم  -حغ وؿع احلؼ ؾآمْقا  -وفَد رضب شحرة ؾرظقن  مثاًل رائً

ّٝ مـ ظُوِدهؿ، ومل يزظزع ئََْٓؿ هتديُد ؾرظقن:   افهز، ؾِؿ يٍ

 ... ٌََْؾ َأن ََذَن يَمُؽْؿ إِنِذ َهـَذا يم َؽْرُُمُقُه دِم ايمْ ـََنـُمؿ زمِِف وَم َؿِديـَِي ـَؿْؽٌر نِذ

ْقَف سَمْعَؾُؿقنَ يمُِمْخِرصُمقْا ِنـَْفو َأْهَؾَفو  ًَ ـْ  * هَم ِـذ َأْيِدَيُؽْؿ َوَأْرصُمَؾُؽؿ نِّ ٕوَُمطَِّع

ٌَـِذُؽْؿ َأمْجَِعكمَ   طِماَلٍف شُمؿِذ َُٕصؾِّ
(5). 

مـ ضٚؽٜٔ جبٚر يَقل فِْٚس: إٔٚ ربُؿ إظذ،  (6)مٚ هذا افقظٔد اهلٚدر

                                                 

 .19(  ؽمقرة اْلوشمقي، أيي: 1) =

 .12(  ؽمقرة إزمراهقؿ، أيي: 2)

 .34(  ؽمقرة إكعوم، أيي: 3)

 .10ة اظمزنؾ، أيي: (  ؽمقر4)

 .124 -123(  ؽمقرة إفمراف، أيمون: 5)

: هدر ايمٌعغم هدرًا، أي ردد صقسمف دم ضمـجرسمف، وييب ظمـ يصقح وَيؾى. ايمؼونقس ( اهلودر6)

 ، )هدر(.اظمحقط
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 ومٚ ظِّٝ فُؿ مـ إفٍف ؽري.

ادٗمْغ افذيـ وؿٍقا ـٚجلبٚل افنّؿ،  إن أمقاجف تتحّىؿ ظذ يَغ

وفُْٓؿ تقجٓقا إػ اهلل فٔثّبتٓؿ، ويَِل ذم ؿِقهبؿ افسُْٜٔ، ويٍرغ ظِٔٓؿ 

ٌُقنَ افهز: 
ـَو ُنـَؼؾِ و إلَِم َرزمِّ ـَو  * وَمويُمقْا إِكِذ َوَنو سَمـِؼُؿ ِنـِذو إِِٓذ َأْن ََنـِذو زمِآَيوِت َرزمِّ

ـَو َأهْمِرغْ َمِذ صَموءَ ـيمَ  ؾِِؿكمَ  سْمـَو َرزمِذ ًْ ـَو ُن ا َوسَمَقهمِذ  فَمَؾْقـَو َصػْمً
(1). 

 ايمعوئؼ ايمثويمٌ: اؽممٌطوء ايمـٌم وايمػرج:

افًٚؿبٜ فِّتَغ،وـتٛ هلؿ افتُّغ ذم إرض: فُٔقن  فَد جًؾ اهلل 

ٍٜ وضحٚهٚ.  افديـ ـِف هلل،وفُـ هذه ادْزفٜ فـ يبٌِٓٚ ادٗمْقن بغ ظنٔ

ٌُْمْؿ َأن سَمْدطُمُؾقْا ايمْ ؿٚل تًٚػ: 
ًِ ـَ طَمَؾْقْا َمِذ َيْلسمُِؽؿ نِذ ـَجـِذَي َويمَ ـَأْم ضَم َثُؾ ايمِذِذي

ٌَْلؽَموءُ  ْمُفُؿ ايْم ًِذ ٌْؾُِؽؿ نِذ اءُ  ِنـ وَم ِذ ـَ  َوايميِذ ؽُمقُل َوايمِذِذي َوُزيْمِزيُمقْا ضَممِذك َيُؼقَل ايمرِذ

 ََنـُقْا َنَعُف َنَمك َكٌْمُ اهلل َأٓ إِنِذ َكٌْمَ اهلل وَمِريٌى 
(2). 

فـف، واشتًجًٚٓ دجٔئف: هْٚفؽ جيلء افٌقث متك ٕك اهلل؟ اشتبىًٚء 

 أٓ إن ٕك اهلل ؿريٛ. -فِِّٓقف، وافٍرج فُِّروب، ؾتٍرح افَِقب 

 وفًِٔؿ ادسِؿ أن ذم تٖخر افٍرج فىٚئػ وأرسارًا، مْٓٚ:

ًٚ ـام ذم ؿقفف تًٚػ:  -4 ضَممِذك إَِذا أن افُرب ـِام اصتّد ـٚن افٍرج ؿريب

ُْؿ وَمْد ىُمِذزُمقْا صَموءَ اؽْمَمْقَلَس ايمُرؽُمُؾ َوـمَ  َشوءُ ـُقْا َأَّنِذ َل َنـ كِذ َكو هَمـُجِّ َوَٓ  ُهْؿ َكٌْمُ

ـِ ايْمَؼْقِم ايمْ   ُؿْجِرِنكمَ ـُيَرُد زَمْلؽُمـَو فَم
(3). 

                                                 
 .126 -125(  ؽمقرة إفمراف، أيمون: 1)

 .214ٔيي: (  ؽمقرة ايمٌؼرة، ا2)

 .110(  ؽمقرة يقؽمػ، أيي: 3)
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أن افُرب ـِام اصتّد وجد افٖٔس مـ ـنٍف مـ جٜٓ ادخِقق،  -2

وازداد افتًِؼ بٚخلٚفؼ حتك يهؾ افًبد إػ حمض افتقـؾ افذي هق مـ 

ْؾ فَمعَم َوَنـ َيَمَقىمِذ أظيؿ إشبٚب افتل تىِٛ هبٚ احلقائٟ، ـام ؿٚل تًٚػ: 

ٌُفُ  ًْ  اهلل هَمُفَق ضَم
(1). 

أن افُرب ـِام اصتّد ؾ٘ن افًبد حْٔئذ حيتٚج إػ زيٚدة جمٚهدة  -3

ىف، ؾٔحتٚج افًبد إػ جمٚهدتف ودؾًف،  افنٔىٚن ٕٕف يٖتٔف ؾَِّْٔىف، ويسخِّ

 ظدّوه ودؾًف.ؾٔحقز ثقاب جمٚهدة 

نو مل يعجؾ همقؼقل: ومد  يًمجوب ٕضمدىمؿ)): وهلذا ؿٚل افْبل 

(( دفمقت همؾؿ يًمجى رم هَمَقدع ايمدفموء
(2). 

واظِؿ أخٚ اإليامن أن ادٗمـ ـِام اشتبىٖ افٍرج واشتٖٔس مْف وٓشٔام 

بًد ـثرة افدظٚء وإحلٚح افترضع ومل تيٓر فـف إجٚبٜ رجع إػ ٍٕسف 

ِِِؽ.يِقمٓ ُٝ مـ ِؿَب  ٚ، ؿٚئاًل: إٕام ُأتٔ

ّٛ إػ اهلل مـ أـثر افىٚظٚت ٕٕف يقرث إُسٚر افًبد  ِّقم أح وهذا اف

افهٚفح فربِّف، ؾِذفؽ يّسع إفٔف افٍرج ويتقاثٛ إفٔف افّٔس: ٕن اهلل جيز 

 ادُّْسة ؿِقهبؿ ٕجِف، وظذ ؿدر افُّس يُقن اجلز.

ـ َُيِقُى ايمْ ؿٚل تًٚػ:  َعُؾُؽْؿ ُؿْض ـَأنِذ قَء َوََيْ ًُ َطرِذ إَِذا َدفَموُه َوَيْؽِشُػ ايم

                                                 
 .3(  ؽمقرة ايمطالق، أيي: 1)

، 6340، ىمموب ايمدفمقات، زموب يًمجوب يمؾعٌد نو مل يعجؾ، زمرومؿ (  نمػؼ فمؾقف: ايمٌخوري2)

همقؼقل: دفمقت همؾؿ ، ىمموب ايمذىمر وايمدفموء، زموب زمقون أكف يًمجوب يمؾدافمل نو مل يعجؾ، ونًؾؿ

 .2735يًمجى رم، زمرومؿ 
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َع اهلل وَمؾِقال طُمَؾَػوءَ  ُرونَ نِذ  إَْرِض َأإيَِمٌف نِذ  و سَمَذىمِذ

(1). 

 المطمب ال:اني: الابر عف المعااي والمحرمات
إذا أخذت افدٕٔٚ زيْتٓٚ وأؿبِٝ ظذ اإلٕسٚن تساؿص ـٚحلسْٚء 

افًِقب، وٕؼت صٓقاهتٚ ذات افّٔغ وذات افنامل، ؾٓذا فقن جديد 

اء: ٕن اهلل يبِق ظبٚده بٚفؼ و  اخلر.مـ آبتالء، إٕف ؾتْٜ افّسَّ

ِّ َوايمْ  ؿٚل تًٚػ: ٌُْؾقىُمؿ زمِويمممِذ  َخغْمِ همِْمـًَي َوإيَِمْقـَو سُمْرصَمُعقنَ ـَوَك
(2). 

 إير رمحؽ اهلل فَد جًؾ ذو اجلالل واإلـرام افتًْٔؿ واإلـرام ابتالءً 

 ـٚفتؤٔؼ ذم افرزق شقاء.

وفذفؽ ؾٚفًبد حمتٚج إػ افهز ظـ مالذ افدٕٔٚ وصٓقات افٍْس، ؾال 

يىِؼ هلٚ افًْٚن فتسسشؾ وراء صٓقاهتٚ مـ افْسٚء وافبْغ وافَْٚضر 

 ادَْىرة مـ افذهٛ وافٍوٜ واخلٔؾ ادسقمٜ وإًٕٚم واحلرث.

ُِّع إػ دٕٔٚ وثّٜ أمر آخر فِهز ذم هذا ادجٚل إٕف افهز ظـ  افتى

 أخريـ، وآؽسار بام يًّْقن بف مـ مٚل وبْغ.

ـُْفْؿ َزْهَرَة ايْمـَحَقوِة ؿٚل تًٚػ:  نِذ فَمْقـَْقَؽ إلَِم َنو َنمِذْعـَو زمِِف َأْزَواصًمو نِّ َوَٓ َُمُدِذ

ايمُدْكَقو يمِـَْػمِـَُفْؿ همِقِف َوِرْزُق َرزمَِّؽ طَمغْمُ َوَأزْمَؼك 
(3). 

وٓ تيـ أهيٚ افًبد افَٕٚع بام آتٚه اهلل أن مٚ ذم أيدي افىٌٚة افًتٚة 

 هنٚ َٕؿ وفُـ أـثر افْٚس ٓ يًِّقن.ادٌروريـ ًٕؿ.. إ

وٍل َوزَمـكِمَ أمل تَرأ ؿقل اهلل تًٚػ:  ََم ُكِؿُدُهؿ زمِِف ِنـ نِذ ٌُقَن َأكِذ ًَ  * َأحَيْ

                                                 
 .62(  ؽمقرة ايمـؿؾ، أيي: 1)

 .35(  ؽمقرة إكٌقوء، أيي: 2)

 .131(  ؽمقرة ؿمف، أيي: 3)
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وِرُع يمَ  ًَ اِت زَمؾ ٓ َيْشُعُرونَ ـُفْؿ دِم ايمْ ـُك  َخغْمَ

(1). 

ًٚ فِذيـ يًتزون ذم ـؾ افَرون، فَد  وهذا هق ادثٚل ٓ يزال صٚخه

خرج ؿٚرون افذي مِؽ افُْقز ذات ادٍٚتٔح افتل تْقء بٚفًهبٜ أويل 

ـبف افَقة... خرج ظذ ؿقمف ذم ـٚمؾ زيْتف، وأهبك حِتف، وؾخٚمٜ مق

 ومرـبف. ؾَٚل افذيـ يريدون احلٔٚة افدٕٔٚ وزيْتٓٚ ذم حّسة وتِٓػ: 

 ... ٍُف يَمُذو ضَمظٍّ فَمظِقؿ ًَ يَمـَو ِنْثَؾ َنو ُأوِِتَ وَموُروُن إِكِذ  َيو يَمْق
(2). 

افدٕٔٚ فـ ختِق مـ ٕٚصح أمغ وِرث افًِؿ واإليامن وافهز مـ وفُـ 

ـَ ُأوسُمقا ايْمِعْؾَؿ َوْيَؾُؽْؿ شَمَقاُب اهلل طَمغْمٌ يمّ ادرشِغ:  ـَ ـَِووَموَل ايمِذِذي ـْ ََن َؿ

وزمُِرونَ ـَوفَمِؿَؾ َصويمِ  وَهو إِٓ ايمصِذ  ًحو َوٓ ُيَؾؼِذ
(3). 

ره اهلل ؾهؾ اخلىٚب:  ْػـَو زمِِف َوزمَِداِرِه إَ وـٚن مٚ ؿدَّ ًَ ْرَض هَمََم ىَموَن هَمَخ

ـَ اظم وَكُف ِنـ ُدوِن اهلل َوَنو ىَموَن ِن ـَ ـُ يَمُف ِنـ همَِئٍي َيـٌُمُ ي ـَ  * ـَمٌِمِ ٌََح ايمِذِذي َوَأْص

ْزَق يمِ  ُط ايمرِّ ًُ ٌْ ٌَوِدِه  َؿـ َيَشوءُ ـَُمَـِذْقا َنَؽوَكُف زمِوَْٕنِس َيُؼقيُمقَن َوْيَؽَلنِذ اهلل َي ـْ فِم ِن

ِـذ  ُف ٓ ُيْػؾُِح ايْمَؽوهمُِرونَ ـاهلل فَمَؾْقـَو يمَ َوَيْؼِدُر يَمْقٓ َأن نِذ َػ زمِـَو َوْيَؽَلكِذ ًَ  َخ
(4). 

 مةالمطمب ال:الث: الابر عمي المااعب والدار ا  المؤل
ٓ أحد يسِؿ مـ آٓم افٍْس، وأمراض افبدن، وؾَدان إحبٚء، 

 وخّسان ادٚل.

وهذا مٚ ٓ خيِق مْف َبرٌّ وٓ ؾٚجر، وٓ مٗمـ وٓ ـٚؾر، وفُـ ادٗمـ 
                                                 

 .56 -55(  ؽمقرة اظممنـكم، أيمون: 1)

 .79(  ؽمقر ايمؼصص، أيي: 2)

 .80(  ؽمقرة ايمؼصص، أيي: 3)

 .82 -81(  ؽمقرة ايمؼصص، أيمون: 4)
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 ِِّٛ ك هذه ادهٚئٛ برىًض وضّْٖٕٜٔ تًٍؿ ؿِبف افذي أشِس ؿٔٚده دَ ََّ يتِ

ٚبف مل يُـ فٔخىئف، افَِقب وإبهٚر: ٕٕف يًِؿ ظِؿ افَٔغ أن مٚ أص

 ومٚ أخىٖه مل يُـ فٔهٔبف.

ـَ ايمْ ؿٚل تًٚػ:  ٍء نِّ ُؽْؿ زمًَِمْ ٌُْؾَقكِذ ـَ ـَخقْف َوايمْ ـَويَمـَ ُجقِع َوَكْؼٍص نِّ

ـَ  وزمِِري ِ ايمصِذ  إََنَقاِل َوإكُػِس َوايمثِذَؿَراِت َوزَمممِّ
(1). 

ؾٚفبالء هْٚ ظٚم يهٔٛ افَِقب بٚخلقف، وافبىقن بٚجلقع، وإمقال 

 بٚفَْص، وإٍٕس بٚدقت، وافثّرات بٚٔؾٚت.

ـــبالء:  ـــؾ اف ـــف جً ـــٚده إٔ ـــف بًب ــــ فىـــػ اهلل ورمحت ـــوم ـــٍء نِّ  ـَ زمًَِمْ

ًٚ  ...َخقْف ـايمْ  أيٜ: فٔـدل ظـذ افتَِٔـؾ مراظـٚة فوـًػ افًبـٚد، وختٍٍٔـ

ًٜ هبؿ.  ظِٔٓؿ، ورمح

وذم هذا ادجٚل ـٚن صز إٔبٔٚء اهلل مثاًل ُيَتدى بف،ؾٖيقب صز ظذ مرضف 

وؾَد أهِف،ويًَقب ظِٔف افهالة وافسالم صز ظذ ؾراق وفده، وـٔد 

ز ظذ افسجـ وآؾساء وافدّس أبْٚئف،ويقشػ ظِٔف افهالة وافسالم ص

صز  وافتنقيف افذي مٚرشتف امرأة افًزيز ؿبؾ أن حيهحص احلؼ، وحمّد 

ّٟ وجٓف، ووضع افسال ظذ طٓره  َّٔتف، وص  ... !!ظذ ـّس ربٚظ

 
 

                                                 
 .155ة ايمٌؼرة، أيي: (  ؽمقر1)



 مف تطبيؽ الابر في الدعوة اور

 

215 
 المبحث السادس:اور مف تطبيؽ الابر في الدعوة

 في دعوتف المطمب اهوؿ: اور مف ابر النبي 
مقاؿػ ذم افدظقة إػ اهلل تدل ظذ صزه، ورؽبتف ؾٔام  فِْبل حمّد 

ظْد اهلل تًٚػ، ومـ ادًِقم إٔف صز ذم مجٔع أحقافف ابتداًء بدظقتف افّسيٜ 

ًٚ، وصقر صزه ذم دظقتف ـثرة جدًا ٓ حتك،  َل ربف صٚبرًا حمتسب َِ حتك َف

 وفُْل أؿتك ظذ إيراد افهقر افتىبَٜٔٔ أتٜٔ:

 صعقده فمعم ايمصػو وكداؤه ايمعوم:ايمصقرة إولم: 

َوَأكِذْر فَمِشغَمسَمَؽ  :أمر اهلل ٕبٔف بٕ٘ذار ظنرتف إؿربغ، ؾَٚل 

ـَ ايمْ ـَواطْمِػْض صَمـَوضَمَؽ يمِ  * إوَْمَرزمكِمَ  ٌََعَؽ ِن ـِ اسمِذ هَمنِْن فَمَصْقَك  * ُؿْمِنـكِمَ ـَؿ

ِذو سَمْعَؿُؾقنَ   هَمُؼْؾ إيِنِّ زَمِريٌء ممِّ
(1). 

بتٍْٔذ أمر ربف بٚجلٓر بٚفدظقة وافهدع هبٚ، وإٕذار  ؾَٚم رشقل اهلل 

ػ حُّٜٔ أطٓر اهلل هبٚ افدظقة اإلشالمٜٔ، وبّغ هبٚ ظنرتف، ؾقؿػ مقاؿ

وصجٚظتف، وصزه وإخالصف هلل رب افًٚدغ، وؿّع هبٚ  حُّٜ افْبل 

 افؼك وأهِف، وأذهلؿ إػ يقم افديـ.

  َوَأكِذْر فَمِشغَمسَمَؽ إوَْمَرزمكِمَ ؿٚل: دٚ ٕزفٝ  رضي اهلل عنهماظـ ابـ ظبٚس 

 - همفر، يو زمـل فمدييو زمـل ))ٚدي: ظذ افهٍٚ ؾجًؾ يْ صًد افْبل 

حتك اجتًّقا، ؾجًؾ افرجؾ إذا مل يستىع أن خيرج  -فبىقن ؿريش 

أرأيمؽؿ يمق أرشؾ رشقًٓ فْٔير مٚ هق، ؾجٚء أبق هلٛ، وؿريش، ؾَٚل: 

                                                 
 .216-214(  ؽمقرة ايمشعراء، أيوت: 1)
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ؿٚفق:  ؟أطمػمسمؽؿ أن طمقاًل زمويمقادي سمريد أن سمغغم فمؾقؽؿ، أىمـمؿ نصدوملّ 

ًٚ. ًٕؿ، مٚ جرَّ  همنين كذير يمؽؿ زمكم يدي فمذاب ؿٚل: بْٚ ظِٔؽ إٓ صدؿ

ًْ ؾَٚل أبق هلٛ: تبًّٚ فؽ شٚئر افٔقم أهلذا مجًتْٚ؟ ؾْزفٝ: . ((ؾمديد  ٌِذ سَم

َى َنو َأنْمـَك فمَ  * َفٍى َوسَمىِذ ـَيَدا َأيِب يمَ  ًَ  ـُْف َنويُمُف َوَنو ىَم
(1). 

ًٚ، ويَقل فُؾ بىـ:  إٔف  وذم روايٜ ٕيب هريرة  ًٚ بىْ ٕٚداهؿ بىْ

ذي كػًؽ نـ يو هموؿمؿي أكؼ))، ثؿ ؿٚل: ((...أكؼذوا أكػًؽؿ نـ ايمـور))

((ايمـور: همنين ٓ أنؾؽ يمؽؿ نـ اهلل ؾمقئًو،نمغم أن يمؽؿ رمحًو ؽملزمُؾفو زمٌالهلو
(2). 

 وؽٚيٜ اإلٕذار، ؾَد أوضح وهذه افهٔحٜ افًٚدٜٔ ؽٚيٜ افبالغ، 

ٕؿرب افْٚس إفٔف أن افتهديؼ هبذه افرشٚفٜ هق حٔٚة افهِٜ بْٔف وبْٔٓؿ، 

وأوضح أن ظهبٜٔ افَرابٜ افتل يَقم ظِٔٓٚ افًرب ذابٝ ذم حرارة هذا 

ذم هذا ادقؿػ  -ؿقمف  اإلٕذار، افذي جٚء مـ ظْد اهلل تًٚػ، ؾَد دظٚ 

ظبٚدة إوثٚن، ورّؽبٓؿ ذم اجلْٜ،  إػ اإلشالم، وهنٚهؿ ظـ -افًئؿ 

وحّذرهؿ مـ افْٚر، وؿد مٚجٝ مُٜ بٚفٌرابٜ وآشتُْٚر، واشتًّدت 

حلسؿ هذه افكخٜ افًئّٜ افتل شتزفزل ظٚداهتٚ وتَٚفٔدهٚ ومقروثٚهتٚ 

ًٚ: ٕٕف  اجلٚهِٜٔ: وفُـ افرشقل افُريؿ  مل يرضب فكخٚهتؿ حسٚب

ِِّغ مرشؾ مـ اهلل  افبالغ ادبغ ظـ رب افًٚدغ، حتك وفق ، وٓبدَّ أن ُيب

                                                 
،  4770، زمرومؿ 8/501نع ايمػمح، ىمموب ايممػًغم، زموب وأكذر فمشغمسمؽ إومرزمكم،  (  ايمٌخوري1)

، 208ومؿ ، زمر1/194زمـحقه دم ىمموب اإليَمن، زموب ومقيمف: وأكذر فمشغمسمؽ إومرزمكم،  ونًؾؿ

 .2 -1وأيمون نـ ؽمقرة اظمًد: 

، زمرومؿ 8/501نع ايمػمح، ىمموب ايممػًغم، ؽمقرة ايمشعراء، زموب وأكذر فمشغمسمؽ إومرزمكم،  (  ايمٌخوري2)

 ، وايمؾػظ يمف.204، زمرومؿ 1/192، ىمموب اإليَمن، زموب: وأكذر فمشغمسمؽ إومرزمكم، ، ونًؾؿ4771
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خٚفٍف أو رّد دظقتف مجٔع افًٚدغ، وؿد ؾًؾ 

(1). 

فٔاًل وهنٚرًا، ورّسًا وجٓراً ً ً، ٓ يكؾف  -تًٚػ  -يدظق إػ اهلل  اشتّّر 

ظـ ذفؽ صٚرف، وٓ يرّده ظـ ذفؽ راّد، وٓ يهّده ظـ ذفؽ صّٚد، 

وحمٚؾِٓؿ، وذم ادقاشؿ  اشتّر يتتبع افْٚس ذم إٔديتٓؿ وجمٚمًٓؿ

ومقاؿػ احلٟ، يدظق مـ فَٔف مـ: حر  وظبٍد، وؿقي  وضًٍٔػ، وؽْل  

 وؾٍَر، مجٔع اخلِؼ ظْده ذم ذفؽ شقاء.

اء إؿقيٚء مـ مؼـل ؿريش  وؿد تسِط ظِٔف وظذ مـ اتبًف إصدَّ

َّٜٔ، وإٍجرت مُٜ بّنٚظر افٌوٛ ٕهنٚ ٓ تريد  َّٜٔ وافًٍِ ٜ افَقف بٕٚذيَّ

أن تٍٚرق ظبٚدة إصْٚم وإوثٚن
ذم  ، ومع ذفؽ مل يٍس حمّد (2)

دظقتف، ومل يسك افًْٚيٜ وافسبٜٔ اخلٚصٜ ٕوفئؽ افذيـ دخِقا ذم 

اإلشالم، ؾَد ـٚن جيتّع بٚدسِّغ ذم بٔقهتؿ ظذ صُؾ ُأرٍس بًٔدة ظـ 

أظغ ؿريش، وتتُّقن هذه إرس مـ إبىٚل افذيـ ظَد ظِٔٓؿ رشقل 

ذم محؾ افًٛء وادّٓٚم اجلسّٜٔ فْؼ  -تًٚػ  -إمؾ بًد اهلل  اهلل 

اإلشالم، وبذفؽ تُّقٕٝ ضبَٜ خٚصٜ مـ ادٗمْغ إوائؾ ؿقيٜ ذم 

إيامهنٚ، متْٜٔ ذم ظَٔدهتٚ، مدرـٜ دسئقفٔتٓٚ، مَْٚدة ٕمر رهبٚ، ضٚئًٜ 

فَٚئدهٚ، مىبَٜ فُؾ أمر يهدر ظْف برؽبٜ وصقق وإدؾٚع ٓ يًٚدفف 

 ٚع، وحٛ ٓ يسٚويف حٛ.إدؾ

                                                 
، وايمًغمة ايمـٌقيي، 102، 101، ص، وهمؼف ايمًغمة، ظمحؿد ايمغزارم78، ص(  اكظر: ايمرضمقؼ اظمخمقم1)

 .47دروس وفمػم ظمصطػك ايمًٌوفمل، ص

 .3/40، (  ايمٌدايي وايمـفويي2)
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أن  وهبذه ادقاؿػ احلُّٜٔ، وافسبٜٔ افهٚحلٜ ادتْٜٔ اشتىٚع حمّد 

ِّغ افرشٚفٜ، ويْهح إمٜ، وجيٚهد ذم اهلل حّؼ جٓٚده،  يٗدِّي إمٕٜٚ، ويب

ًٚ ٕسر ظِٔف ذم دظقتْٚ وظِّْٚ وشِقـْٚ، ؾٓق ؿدوتْٚ  ويرشؿ فْٚ ضريَ

ِف وإمٚمْٚ افذي ٕسر ظذ هديف، وٕستْر ِّ َُ  . بِح

ؾَد بدأ افدظقة بًْٚس اختٚرهٚ ورّبٚهٚ، ؾِّبٝ افدظقة، وآمْٝ بف، 

ز ظذ مـ جيد ظْدهؿ  ـّ وـٕٚٝ دظقتف ظٚمٜ فِْٚس، وأثْٚء هذه افدظقة ير

ن مـ هذه افًْٚس ٕقاة  اإلمُٕٚٚت أو يتقؿع مْٓؿ ذفؽ، وؿد تُقَّ

افَٚظدة افهِبٜ افتل ثبتٝ ظِٔٓٚ أرـٚن افدظقة
(1). 

إػ آؽتٔٚل  ذا اجلٓد ادبٚرك افًئؿ مل يِجٖ رشقل اهلل ومع ه

َِّص بٚٓؽتٔٚل مـ أؾراد بٖظٔٚهنؿ، وـٚن ب٘مُٕٚف ذفؽ  افسٔٚد، ومل يتخ

وبُؾ يّس وشٓقفٜ، إذ ـٚن يستىٔع أن يُِػ أحد افهحٚبٜ بَتؾ بًض 

ؿٚدة افٍُر:ـٚفقفٔد بـ ادٌرة ادخزومل،أو افًٚص بـ وائؾ افسّٓل، أو 

أو  أو أيب هلٛ ظبد افًزى بـ ظبد ادىِٛ، ٓؾ ظّرو بـ هنٚم،أيب ج

افْرض بـ احلٚرث،أو ظَبٜ بـ أيب مًٔط،أو ُأيّب بـ خِػ،أو ُأمٜٔ بـ 

،ؾِؿ يٖمر أحدًا وهٗٓء هؿ مـ أصّد افْٚس أذّيٜ فرشقل اهلل  خِػ...،

مـ أصحٚبف بٚؽتٔٚل أحد مْٓؿ أو ؽرهؿ مـ أظداء اإلشالم:ؾ٘ن مثؾ هذا 

ؿد ُيْقدي بٚجلامظٜ اإلشالمٜٔ ـٚمِٜ،أو يًرؿؾ مسرهتٚ مدة فٔسٝ  افًٍؾ

بٚفٔسرة،ـرّد ؾًؾ مـ أظداء اإلشالم افذيـ يتُٚفبقن ظذ حربف، وافْبل 

 .مل يٗمر ذم هذه ادرحِٜ بٚؽتٔٚهلؿ:ٕن افذي أرشِف هق أحُؿ احلٚـّغ 

                                                 
 .2/65، ، ظمحؿقد ؾموىمر(  ايمموريخ اإلؽمالنل1)
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ء، وظذ هذا جيٛ أن يسر افدظٚة إػ اهلل ؾقق ـؾ أرض، وحتٝ ـؾ شام

وذم ـؾ وؿٝ، جيٛ أن تُقن افدظقة ظذ حسٛ ادْٟٓ افذي شٚر ظِٔف 

شقاء ـٚن ذفؽ ؿبؾ اهلجرة أو بًدهٚ، ؾىريؼ افدظقة افهحٔح  رشقل اهلل 

هق هديف وافتزام أخالؿف وحُّف وتكؾٚتف ظذ حسٛ مٚ أرادهٚ 
(1). 

 ايمصقرة ايمثوكقي: اوطفود ؽمودات ومريش:

ًٚ آخر دمّع ؾٔف بغ افسؽٔٛ وافسهٔٛ،  رأت ؿريش أن دمّرب أشِقب

تًرض ظِٔف مـ افدٕٔٚ مٚ ينٚء، وفسشؾ إػ ظّف  ؾِسشؾ إػ حمّد 

ره مٌّبٜ هذا افتٖئد وافْك دحّد  ، وتىِٛ مْف أن افذي حئّف حتذِّ

يُػ ظْٓٚ حمّدًا وديْف
(2). 

جٚءت شٚدات ؿريش إػ أيب ضٚفٛ، ؾَٚفقا فـف: يٚ أبٚ ضٚفٛ، إن فؽ 

ًٚ وذؾ ًٚ ومْزفٜ ؾْٔٚ، وإٕٚ ؿد اشتْْٓٔٚك مـ ابـ أخٔؽ ؾِؿ تْٓف، وإٕٚ شْ

: َصْتؿ آبٚئْٚ، وتسٍٔف أحالمْٚ، وظٔٛ آهلتْٚ،  ـْ واهلل ٓ ٕهز ظذ هذا، ِم

ف ظْٚ، أو ْٕٚزفف وإيَّٚك ذم ذفؽ، حتك هيِؽ أحد افٍريَغ. ٍَّ  حتك ُٕ

راق ؾًُيؿ ظذ أيب ضٚفٛ هذا افقظٔد وافتٓديد افنديد، وظيؿ ظِٔف ؾ

ًٚ ب٘شالم رشقل اهلل  هلؿ، وٓ  ؿقمف وظداوتف هلؿ، ومل يىٛ ٍٕس

ؾَٚل فـف: يٚ ابـ أخل، إن ؿقمؽ  خذٕٓف، ؾبًٞ إػ رشقل اهلل 

جٚءوين ؾَٚفقا يل ـذا وـذا، فِذي ـٕٚقا ؿٚفقا فـف، ؾٖبِؼ ظّع وظذ 

ِْل مـ إمر مٚ ٓ أضٔؼ إٔٚ وٓ إٔٝ، ؾٚـٍػ ظـ  ّّ ٍٕسؽ، وٓ حت

                                                 
 .2/65، (  اكظر: ايمموريخ اإلؽمالنل، ظمحؿقد ؾموىمر1)

 .112، وهمؼف ايمًغمة ظمحؿد ايمغزارم، ص3/41ٓزمـ ىمثغم،  (  اكظر: ايمٌدايي وايمـفويي2)
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 يُرهقن مـ ؿقفؽ.ؿقمؽ مٚ 

ظذ دظقتف إػ اهلل، ومل تٖخذه ذم اهلل فقمٜ ٓئؿ: ٕٕف  ؾثبٝ افْبل 

ظذ احلؼ، ويًِؿ بٖن اهلل شْٔك ديْف ويًع ـِّتف، وظْدمٚ رأى أبق 

فَريش ظذ ترك دظقتف إػ  ضٚفٛ هذا افثبٚت ويئس مـ مقاؾَٜ افْبل 

 افتقحٔد ؿٚل:

 حتػػػػي ا وسَّػػػػد فػػػػي التػػػػراب دفينػػػػا
 

  لػػػػف ياػػػػموا إليػػػػؾ بجمعهػػػػـوا  
 (ٔ)واب ػػر ولػػّر بػػذاؾ منػػؾ عيونػػا 

 

 فااػدع بػفمرؾ مػا عميػؾ   ا ػة 
 

 ايمصقرة ايمثويمثي: نع فممٌي:

بًد أن أشِؿ محزة بـ ظبد ادىِٛ، وظّر بـ اخلىٚب أخذت 

ؼـغ، افسحٚئٛ تَْنع، وأؿِؼ هذا ادقؿػ اجلديد موٚجع اد

ًٚ تزايد ظدد ادسِّغ، وإظالهنؿ إشالمٓؿ،  وأؾزظٓؿ وزادهؿ هقًٓ وؾزظ

وظدم مبٚٓهتؿ بًداء ادؼـغ هلؿ، إمر افذي جًؾ رجٚل ؿريش 

، ؾبًٞ ادؼـقن ظتبٜ بـ ربًٜٔ فًٔرض ظذ يسٚومقن رشقل اهلل 

ًَُٔىك مـ أمقر افدٕٔٚ مٚ يريد رشقل اهلل   .أمقرًا فًِف يَبؾ بًوٓٚ ؾ

، ؾَٚل: يٚ ابـ أخل إٕؽ مَّْٚ ؾجٚء ظتبٜ حتك جِس إػ رشقل اهلل 

حٔٞ ؿد ظِّٝ مـ افسىٜ
ذم افًنرة، وادُٚن ذم افْسٛ، وإٕؽ ؿد  (2)

                                                 
، وهمؼف ايمًغمة يمؾغزارم، 3/42، ، واكظر: ايمٌدايي وايمـفويي1/278(  اكظر: ؽمغمة ازمـ هشوم، 1)

 .94، ص، وايمرضمقؼ اظمخمقم114ص

، وايمؼونقس اظمحقط، زموب 276، نودة ))ؽمطو((، ص(  يعـل: اظمـزيمي ايمرهمقعي. اكظر: اظمصٌوح اظمـغم2)

 .1670ايمقاو، همصؾ ايمًكم، ص
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ٓٝ بف أحالمٓؿ،  ٍَّ ؿٝ بف مجٚظتٓؿ، وش أتٔٝ ؿقمؽ بٖمر ظئؿ ؾرَّ

رت بف مـ مٙ مـ آبٚئٓؿ، ؾٚشّع مْل  ٍَّ وظبٝ بف آهلتٓؿ وديْٓؿ، وـ

أمقرًا تْير ؾٔٓٚ فًِؽ تَبؾ مْٓٚ بًوٓٚ، ؿٚل رشقل اهلل  أظرض ظِٔؽ

 :((ومؾ أزمو ايمقيمقد أؽمؿع))،  :يٚ ابـ أخل إن ـْٝ إٕام تريد بام جئٝ ؿٚل

بف مـ هذا إمر مًٚٓ مجًْٚ فؽ مـ أمقافْٚ حتك تُقن أـثرٕٚ مًٚٓ، وإن 

ًٚ شّقدٕٚك ظِْٔٚ حتك ٓ َٕىع أمرًا دوٕؽ، وإن  ـْٝ إٕام تريد بف ذؾ

ًٚ تراه ٓ  ُِّْٚك ظِْٔٚ، وإن ـٚن هذا افذي يٖتٔؽ رئٔ ًٚ م ـْٝ تريد بف مُِ

، وبذفْٚ ؾٔف أمقافْٚ حتك ٕزئؽ  ّٛ تستىٔع رّده ظـ ٍٕسؽ ضِبْٚ فؽ افى

مْف، ؾٕ٘ف ربام ؽِٛ افتٚبع ظذ افرجؾ حتك يداوى مْف... حتك إذا ؾرغ 

ؿٚل: ((أومد همرنمً يو أزمو ايمقيمقد؟))ف، ؿٚل: يستّع مْ ظتبٜ، ورشقل اهلل 

ضِمقؿ، ؿٚل: أؾًؾ، ؾَٚل: ((هموؽممؿع نـل))ًٕؿ، ؿٚل:  ـِ ايمرِذ مْح ِؿ اهلل ايمرِذ ًْ *  زمِ

ضِمقؿِ  * ضمؿ ـِ ايمرِذ مْحَ ـَ ايمرِذ ًْ ََيوسُمُف وُمْرًَكو فَمَرزمِقًّو يمَِّؼْقٍم  * سَمـِزيٌؾ نِّ َؾ ىمَِموٌب هُمصِّ

َؿُعقنَ زَمِشغًما َوَكِذيًرا همَ  * َيْعَؾُؿقنَ  ًْ َووَمويُمقا  * َلفْمَرَض َأىْمَثُرُهْؿ هَمُفْؿ ٓ َي

ِذو سَمْدفُمقَكو إيَِمْقِف َودِم ََذاكِـَو َووْمٌر َوِنـ زَمْقـِـَو َوزَمْقـَِؽ ضِمَجوٌب  وُمُؾقزُمـَو دِم َأىمِـِذٍي ممِّ

ـَو فَموِنُؾقنَ   هَموفْمَؿْؾ إِكِذ
ؾٔٓٚ يَرؤهٚ ظِٔف، ؾِام  . ثؿ مٙ رشقل اهلل (1)

شًّٓٚ مْف ظتبٜ إٔهٝ هلٚ، وأفَك يديف خِػ طٓره مًتّدًا ظِٔٓٚ يسّع 

ومد ))إػ افسجدة مْٓٚ ؾسجد، ثؿ ؿٚل:  مْف، ثؿ إتٓك رشقل اهلل 

((يو أزمو ايمقيمقد نو ؽمؿعً هملكً وذاك ؽمؿعً
(2). 

                                                 
 .5-1(  ؽمقرة همصؾً، أيوت: 1)

نـ ؽمغمة ازمـ هشوم، ومول إيمٌوين: وإؽمـوده ضمًـ إن  1/313إؽمحوق،  (  أطمرج هذه ايمؼصي ازمـ2)

 ، وايمٌدايي وايمـفويي، 4/61، ، وسمػًغم ازمـ ىمثغم113ؾموء اهلل. اكظر: همؼف ايمًغمة يمؾغزارم، ص

= 
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 إػ ؿقفف تًٚػ:  وذم روايٜ أخرى أن ظتبٜ اشتّع حتك جٚء افرشقل 

 َثَْؾ َصوفِمَؼِي فَموٍد َوشَمُؿقد هَمنِْن َأفْمَرُوقا هَمُؼْؾ َأكَذْرسُمُؽْؿ َصوفِمَؼًي نِّ
،ؾَٚم (1)

يَقل:إٔندك اهلل وافرحؿ، وضِٛ  مذظقرًا ؾقضع يده ظذ ؾؿ رشقل اهلل 

ًٚ ـٖن افهقاظؼ شتالحَف،واؿسح  مْف أن يُّػ ظْف،ؾرجع إػ ؿقمف مّسظ

يرؽبٓؿ ذم ذفؽ ظذ ؿريش أن تسك حمّدًا وصٖٕف،وأخذ
(2). 

، ثؿ بحُّتف افًئّٜ هذه -تًٚػ  -بٍوؾ اهلل  فَد خّتر رشقل اهلل 

 أيٚت مـ افقحل، فًٔرف ظتبٜ حََٜٔ افرشٚفٜ وافرشقل، وأن حمّدًا 

ًٚ مـ اخلٚفؼ إػ خَِف، هيدهيؿ مـ افوالل، ويَْذهؿ مـ  حيّؾ ـتٚب

، وافقؿقف ظْد ؿبؾ ؽره مُِػ بتهديَف وافًّؾ بف اخلبٚل، وحمّد 

 يٖمر افْٚس بٚٓشتَٚمٜ ظذ أمره، ؾّحّد  أحُٚمف، ؾ٘ذا ـٚن اهلل 

ْف اهلل  ُّ ًٚ، فَد م ًٚ وٓ مًٚٓ وٓ جٚه أوػ افْٚس بذفؽ، وهق ٓ يىِٛ مُِ

مـ هذا ـِف، ؾًّػ ظْف وترّؾع أن يّّد يديف إػ هذا احلىٚم افٍٚين: ٕٕف 

صٚدق ذم دظقتف، خمِص فربف، 
(3). 

، قؿػ مـ أظيؿ مقاؿػ افهز واحلُّٜ افتل أوتٔٓٚ افْبل وهذا م

ًٚ، وٓ  ًٚ، وٓ ُمُِ ؾٓق ؿد ثبٝ وصدق ذم دظقتف، ومل يرد مًٚٓ، وٓ جٚه

ًٚ، مـ أجؾ أن يتخّذ ظـ دظقتف، وؿد اختٚر افُالم ادْٚشٛ ذم  ُٕٚح

                                                 

 .103، ص، وايمرضمقؼ اظمخمقم3/62 =

 .13(  ؽمقرة همصؾً، أيي: 1)

همؼف ايمًغمة ، و158، ومًؿ ايمًغمة، ص، وسموريخ اإلؽمالم يمؾذهٌل3/62، (  اكظر: ايمٌدايي وايمـفويي2)

 .4/62، ، وسمػًغم ازمـ ىمثغم102، وهذا احلٌقى يو حمّى، ص114ظمحؿد ايمغزارم، ص

 .113(  اكظر: همؼف ايمًغمة ظمحؿد ايمغزارم، ص3)
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 ادقضع ادْٚشٛ، وهذا هق ظغ احلُّٜ.

 ايمصقرة ايمرازمعي: نع أيب صمفؾ:

ر اد ومـ  ؼـقن أٓ يٖفقا جٓدًا ذم حمٚربٜ اإلشالم وإيذاء افْبل ؿرَّ

 دخؾ مًف ذم اإلشالم، وافتًرض هلؿ بٖفقان افُْٚل واإليالم.

بدظقتف إػ اهلل، وبّغ أبٚضٔؾ اجلٚهِٜٔ، إٍجرت  ومْذ جٓر افْبل 

مُٜ بّنٚظر افٌوٛ، وطِٝ ظؼة أظقام تًّد ادسِّغ ظهٚة ثٚئريـ 

حتٝ أؿدامٓؿ، واشتبٚحٝ ذم احلرم أمـ دمٚءهؿ ؾزفزفٝ إرض مـ 

وأمقاهلؿ وأظراضٓؿ، وصٚحبٝ هذه افْٚر ادنتًِٜ حرب مـ افسخريٜ 

وافتحَر، وآشتٓزاء وافتُذيٛ، وتنقيف تًٚفٔؿ اإلشالم، وإثٚرة 

ّٞ افدظٚيٚت افُٚذبٜ، ومًٚرضٜ افَرآن، وافَقل بٖٕف  افنبٓٚت، وب

ًٚ،   فِْبل أشٚضر إوفغ، وحمٚوفٜ ادؼـغ أن يًبد آهلتٓؿ ظٚم

ًٚ! إػ ؽر ذفؽ مـ مٍٚوضٚهتؿ ادوحُٜ!  ويًبدون اهلل ظٚم

ّقا افْبلَّ   بٚجلْقن، وافسحر، وافُذب وافُٕٜٓٚ، وافْبل  واهتَّ

ثٚبٝ صٚبر حمتسٛ يرجق مـ اهلل افْك فديْف، وإطٓٚره
(1). 

دٗمْغ، ؾٓذا مٚ مل يْٚفقه مـ ـثر مـ ا فَد ٕٚل ادؼـقن مـ افْبل 

ر وجٓف ذم افساب، وفُـ اهلل محٚه  أبق جٓؾ يًتدي ظذ افْبل  ٍِّ فًٔ

ؿٚل: ؿٚل أبق جٓؾ:  مْف، وردَّ ـٔد أيب جٓؾ ذم ٕحره، ؾًـ أيب هريرة 

ر حمّد وجٓف بغ أطٓرـؿ؟ ؿٚل: ؿٔؾ: ًٕؿ. ؾَٚل: وافالت  ٍِّ هؾ يً
                                                 

ؽمالنل ، وايمموريخ اإل82، 80، ص، وايمرضمقؼ اظمخمقم106(  اكظر: همؼف ايمًغمة ظمحؿد ايمغزارم، ص1)

 .110، وهذا احلٌقى يو حمّى، ص94، 93، 91، 88، 2/85ظمحؿقد ؾموىمر، 
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ظٍرنَّ وجٓف ذم وافًزى، فئـ رأيتف يًٍؾ ذفؽ ٕضٖنَّ ظذ رؿبتف، أو ٕ

وهق يهع، زظؿ فٔىٖنَّ ظذ رؿبتف، ؿٚل:  افساب، ؿٚل: ؾٖتك رشقل اهلل 

ؾام ؾجئٓؿ
مْف إٓ وهق يُْص ظذ ظَبٔف (1)

، ويتَل بٔديف، ؿٚل: ؾَٔؾ فـف: (2)

ًٚ مـ ٕٚر، وهقًٓ،وأجْحٜ،ؾَٚل رشقل  مٚ فؽ؟ ؾَٚل: إن بْٔل وبْٔف خلْدؿ

:  ؿٚل: ؾٖٕزل اهلل . ((ئؽي فمضقًا فمضقاً يمق دكو نـل ٓطممطػمف اظمال)): اهلل 

 ّوَن يمَقَطَْغك ىَمال ًَ إػ آخر افسقرة  إِنِذ اإِلك
(3). 

ذا مـ هذا افىٚؽٜٔ ومـ ؽره، وصز ظذ ه وؿد ظهؿ اهلل افْبل 

، ؾوّحك بٍْسف ومٚفف ووؿتف ذم -تًٚػ  -إذى افًئؿ ابتٌٚء وجف اهلل 

 شبٔؾ اهلل تًٚػ.

ال فمعم ـمفره  ًِذ  : ايمصقرة اخلونًي: ووع ايم

ؿٚل: بْٔام  مـ إذى مٚ رواه ابـ مسًقد  وممٚ ُأصٔٛ بف حمّد 

يهع ظْد افبٔٝ، وأبق جٓؾ وأصحٚب فـف جِقس، وؿد  رشقل اهلل 

بٕٚمس، ؾَٚل أبق جٓؾ: أيُؿ يَقم إػ َشال ٕحرت جزور
جزور بْل  (4)

ؾالن ؾٖٔخذه ؾٔوًف ظذ طٓر حمّد إذا شجد، ؾٕٚبًٞ أصَك افَقم
(5) 

                                                 
 .17/140، أي زمغمفؿ. اكظر: ذح ايمـقوي، (  ويؼول أيضًو: همجلهؿ1)

 .7/140صمع يؿًم إلم ورائف. اكظر: اظمرصمع ايمًوزمؼ، (  ير2)

وَن يَمَقْطَغكف سمعولم: (  أطمرصمف نًؾؿ دم ىمموب اظمـوهمؼكم، زموب ومقيم3) ًَ ، زمرومؿ  4/2154 ىَمال إِنِذ اإِلك

 .17/140. واكظر: ذح ايمـقوي، 2797

ال4) ًّ : هق ايمؾػوهمي ايممل يؽقن همقفو ايمقيمد دم زمطـ ايمـوومي وؽموئر احلققان، وهل نـ أدنقي: اظمشقؿي. (  ايم

 .12/151اكظر: ذح ايمـقوي، 

 .3/1419، ىمَم سح دم روايي ظمًؾؿ دم صحقحف، (  هق فمؼٌي زمـ أيب ُنعقط5)
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وضًف بغ ـتٍٔف، ؿٚل: ؾٚشتوحُقا، وجًؾ  ؾٖخذه، ؾِام شجد افْبل 

بًوٓؿ ئّؾ ظذ بًض، وإٔٚ إٔير، فق ـٕٚٝ يل مًْٜ ضرحتف ظـ طٓر 

شٚجد مٚ يرؾع رأشف، حتك إىِؼ إٕسٚن ؾٖخز  ، وافْبل رشقل اهلل 

ؾٚضّٜ، ؾجٚءت وهل جقيريٜ، ؾىرحتف ظْف، ثؿ أؿبِٝ ظِٔٓؿ تنتّٓؿ، 

صالتف، رؾع صقتف، ثؿ دظٚ ظِٔٓؿ، وـٚن إذا دظٚ دظٚ  ؾِام ؿٙ افْبل 

ًٚ، ثؿ ؿٚل:  ًٚ، وإذا شٖل شٖل ثالث ث ثال ((ايمؾفؿ فمؾقؽ زمؼريش))ثالث

مرات، ؾِام شًّقا صقتف ذهٛ ظْٓؿ افوحؽ، وخٚؾقا دظقتف، ثؿ ؿٚل: 

ـ رزمقعي، ايمؾفؿ فمؾقؽ زمليب صمفؾ زمـ هشوم، وفممٌي زمـ رزمقعي، وؾمقٌي زم))

، وذـر افسٚبع ومل ((وايمقيمقد زمـ فممٌي، وأنقي زمـ طمؾػ، وفمؼٌي زمـ أيب ُنعقط

ك سظك  أحٍيف، ؾقافذي بًٞ حمّدًا  ّّ بٚحلؼ فَد رأيٝ افذيـ ش

يقم بدر، ثؿ شحبقا إػ افَِٔٛ، ؿِٔٛ بدر
(1). 

 ايمصقرة ايمًودؽمي: نع فمؼٌي

مٚ رواه افبخٚري ذم صحٔحف ظـ  ومـ أصد مٚ صْع بف ادؼـقن 

، ؿٚل: ؿِٝ فًبد اهلل بـ ظّرو بـ افًٚص: أخزين ظروة بـ افزبر 

يهع ذم  ؟ ؿٚل: بْٔام رشقل اهلل بٖصّد مٚ صْع ادؼـقن برشقل اهلل 

 حجر افًُبٜ، إذ أؿبؾ ظَبٜ بـ أيب مًٔط، ؾٖخذ بُّْٛ رشقل اهلل 

ًٚ صديدًا، ؾٖؿبؾ أبق بُر، ؾٖخذ بُّْبف،  وفقى ثقبف ذم ظَْف، ؾخَْف خَْ

َ اهلل َووَمْد وؿٚل:  اهلل ودؾًف ظـ رشقل  َأسَمْؼُمُؾقَن َرصُمال َأن َيُؼقَل َريبِّ
                                                 

نع ايمػمح، دم ىمموب ايمقوقء، زموب إذا ُأيمؼَل فمعم ـمفر اظمصقم ومذر أو صمقػي مل سمػًد فمؾقف  (  ايمٌخوري1)

أذى نـ  دم ىمموب اْلفود وايمًغم، زموب نو يمؼل ايمـٌل  ، ونًؾؿ240، زمرومؿ 1/349صالسمف، 

 .1794، زمرومؿ 2/1418اظمممىمكم واظمـوهمؼكم، 
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زمُِّؽؿْ صَموءَ  ٌَقِّـَوِت ِنـ رِذ  ىُمؿ زمِويْم

(1). 

وٕصحٚبف، حتك جٚء بًض  اهلل  وؿد اصتّد أذى ادؼـغ فرشقل

يستْكه، ويسٖل مْف افدظٚء وافًقن، وفُـ  افهحٚبٜ إػ رشقل اهلل 

 افْبل احلُٔؿ واثؼ بْك اهلل وتٖئده، ؾ٘ن افًٚؿبٜ فِّتَغ.

د  ؿٚل: صُقٕٚ إػ رشقل اهلل  ظـ خبٚب بـ إرتِّ  وهق متقشِّ

 ِصّدة[، ؾَِْٚ: أٓ بردة فـف ذم طؾ افًُبٜ، ]وفَد فَْٔٚ مـ ادؼـغ

مطمذ ايمرصمؾ ومد ىمون نـ ومٌؾؽؿ يُ ))تستْك فْٚ، أٓ تدظق فْٚ؟ ؾَٚل: 

دم إرض همُقجعؾ همقفو، همُقجوء زموظمـشور همُققوع فمعم رأؽمف  يمـفحػر همقُ 

ط زملنشوط احلديد ]نو دون فمظونف نـ حلؿ أو  همُقجعؾ كصػكم، وُيؿشِذ

ِـذ هذا إنر ضممك يًغم  فمصى[، همَم يصّده ذيمؽ فمـ ديـف، واهلل يمُقَمؿِذ

ايمراىمى نـ صـعوء إلم ضمينقت ٓ َيوف إٓ اهلل وايمذئى فمعم نمـؿف، 

((ويمؽـؽؿ سمًمعجؾقن
(2). 

وظذ أصحٚبف، ومٚ ذفؽ  ى ؿريش ظذ رشقل اهلل وهُذا اصتّد أذ

                                                 
 .28(  ؽمقرة نموهمر، أيي: 1)

وأصحوزمف نـ  نع ايمػمح، دم ىمموب نـوومى إكصور، زموب نو يمؼل ايمـٌل  واحلديٌ دم ايمٌخوري 

،، زموب، زمرومؿ 8/553، وىمموب ايممػًغم، ؽمقرة اظممنـ، 385، زمرومؿ 7/165اظمممىمكم زمؿؽي، 

يمق ىمـً نمخذًا طمؾقاًل ٓختذت أزمو زمؽر : ))، وىمموب همضوئؾ ايمصحوزمي، زموب ومقل ايمـٌل 4815

 . وايمؾػظ نؾػّؼ نـ ىمموب اظمـوومى وىمموب ايممػًغم.3678، زمرومؿ 7/22 ((،طمؾقالً 

، 3612، زمرومؿ 6/619نع ايمػمح دم ىمموب اظمـوومى، زموب فمالنوت ايمـٌقة دم اإلؽمالم،  (  ايمٌخوري2)

، 7/164وأصحوزمف نـ اظمممىمكم زمؿؽي،  ودم ىمموب نـوومى إكصور، زموب نو يمؼل ايمـٌل 

، 12/315، ودم ىمموب اإلىمراه، زموب نـ اطممور ايميب وايمؼمؾ واهلقان فمعم ايمؽػر، 3852زمرومؿ

 ، وايمؾػظ نـ ىمموب اإلىمراه، ونو زمكم اظمعؼقهمكم نـ نـوومى إكصور.6943زمرومؿ 
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ـِف إٓ مـ أجؾ إظالء ـِّٜ اهلل، وافهدع بٚحلؼ، وافثبٚت ظِٔف، 

 وافدظقة إػ افتقحٔد اخلٚفص، وٕبذ ظٚدات اجلٚهِٜٔ وخراؾٚهتٚ ووثْٔتٓٚ.

 ايمصقرة ايمًوزمعي: نع زوصمي أيب هلى:

احتَٚرًا فـف  أصّد إذى، ووصؾ إمر إػ تٌٔر اشّف  فَل افْبل 

ًٚ فـف، ؾَد ـٚن ادؼـقن مـ ؿريش مـ صدة  وفديْف، وحسدًا وُبٌو

قٕف بٚشّف افدال ظذ اددح ؾًٔدفقن إػ ضده،  ـراهتٓؿ فِْبل  ّّ ٓ ُيس

ؿ، وإذا ذـروه بسقء ؿٚفقا: ؾًؾ اهلل بّذمؿ، ومذمؿ فٔس  ؾَٔقفقن: ُمذمَّ

ًٚ إػ ؽره هق اشّف وٓ يًرف بف، ؾُٚن افذي يَع مْٓؿ ذم ذفؽ م كوؾ

بحّد اهلل تًٚػ
(1). 

أٓ سمعجٌقن ىمقػ يٌمف اهلل فمـل ؾممؿ ومريش، )): ؿٚل افْبل 

((يشمؿقن نذممًو، ويؾعـقن ُنذممًو، وأكو حمؿدويمعـفؿ؟! 
(2). 

فـف مخسٜ أشامء فٔس مْٓٚ ُمَذَمؿ وافْبل 
(3). 

حغ شًّٝ مٚ إٔزل اهلل ؾٔٓٚ وذم  -جٚءت أم مجٔؾ زوجٜ أيب هلٛ 

وهق جٚفس ذم ادسجد ظْد  إػ رشقل اهلل  -زوجٓٚ مـ افَرآن 

افًُبٜ، ومًف أبق بُر افهديؼ، وذم يدهٚ مؾء افُػ مـ حجٚرة، ؾِام 

ؾال ترى إٓ أبٚ بُر،  وؿٍٝ ظِٔٓام أخذ اهلل ببكهٚ ظـ رشقل اهلل 

ؾَٚفٝ: يٚ أبٚ بُر! أيـ صٚحبؽ؟ ؿد بٌِْل إٔف هيجقين، واهلل فق وجدتف 

                                                 
 .6/558، (  اكظر: هممح ايمٌوري1)

 .3533، زمرومؿ  ،6/554نع ايمػمح،ىمموب اظمـوومى،زموب نو صموء دم أؽمَمء رؽمقل اهلل  (  ايمٌخوري2)

 .3532،زمرومؿ  6/554نع ايمػمح،ىمموب اظمـوومى،زموب نو صموء دم أؽمَمء رؽمقل اهلل  (  اكظر:ايمٌخوري3)
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 فرضبٝ هبذا افٍٓر ؾٚه، أمٚ واهلل إين فنٚظرة، ثؿ ؿٚفٝ:

ًٚ ظهْٔٚ وديْف ؿِْٔٚ   وأمره أبْٔٚ  ُمَذمم
(1) 

وبٖصحٚبف افذيـ  اشتّر ادؼـقن ذم إحلٚق إذى برشقل اهلل 

أن زاد ظدد ادسِّغ وـثر ازداد حْؼ ادؼـغ ظذ أشِّقا وبًد 

 ادسِّغ، وبسىقا إفٔٓؿ أيدهيؿ وأفسْتٓؿ بٚفسقء، ودٚ رأى رشقل اهلل 

ذفؽ، ورأى إٔف ذم محٚيٜ اهلل ثؿ ظّف أيب ضٚفٛ، وهق ٓ يستىٔع أن يّْع 

ؾَد مٚت مْٓؿ مـ مٚت، وُظّذب مـ  -ادسِّغ ممٚ هؿ ؾٔف مـ افًذاب 

ؾٖذن رشقل اهلل ٕصحٚبف بٚهلجرة  -ظّل وهق حتٝ افًذاب ُظّذب حتك 

إػ احلبنٜ، ؾُٚن أهؾ هذه اهلجرة إوػ اثْل ظؼ رجالً، وأربع ٕسقة، 

، ذهبقا ؾقؾَّؼ اهلل هلؿ شٚظٜ وصقهلؿ إػ ورئٔسٓؿ ظثامن بـ ظٍٚن 

افسٚحؾ شٍْٔتغ، ؾحِّقهؿ ؾٔٓٚ إػ أرض احلبنٜ، وـٚن ذفؽ ذم رجٛ، 

ٚمسٜ مـ افبًثٜ، وخرجٝ ؿريش ذم آثٚرهؿ حتك جٚءوا افبحر ذم افسْٜ اخل

قا ظـ  ٍّ ًٚ ؿد ـ ؾِؿ يدرـقا مْٓؿ أحدًا، ثؿ بِغ هٗٓء ادٓٚجريـ أن ؿرين

ؾرجًقا إػ مُٜ مـ احلبنٜ، وؿبؾ وصقهلؿ مُٜ بسٚظٜ مـ هنٚر  افْبل 

ًٚ أصد مٚ ـٕٚقا ظداوة فرشقل اهلل  ؾدخؾ  بٌِٓؿ أن اخلز ـذب، وأن ؿرين

، ووجد أن مٚ دخؾ مُٜ بجقار، وـٚن مـ افداخِغ ابـ مسًقد مـ 

 -بٌِٓؿ مـ إشالم أهؾ مُٜ ـٚن بٚضالً، ؾِؿ يدخؾ مْٓؿ أحد إٓ بجقار 

ًٚ، ثؿ اصتد افبالء مـ ؿريش ظذ مـ دخؾ مُٜ -ـٚبـ مسًقد  أو مستخٍٔ

ذم  مـ ادٓٚجريـ وؽرهؿ، وفَقا مْٓؿ أذًى صديدًا، ؾٖذن هلؿ رشقل اهلل 

                                                 
 .4/523، :أي أزمغضـو.اكظر:سمػًغم ازمـ ىمثغم،ونعـك ومقهلو:ومؾقـو1/378كظر:ؽمغمة ازمـ هشوم،(  ا1)
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روج إػ احلبنٜ مرة ثٕٜٚٔ، وـٚن ظدد مـ خرج ذم هذه ادرة افثٕٜٚٔ ثالثٜ اخل

وثامٕغ رجالً، إن ـٚن ؾٔٓؿ ظامر بـ يٚرس، ومـ افْسٚء تسع ظؼة امرأة، 

ؾُٚن ادٓٚجرون ذم ممُِٜ أصحّٜ افْجٚر آمْغ، ؾِام ظِّٝ ؿريش 

ؿ، بذفؽ أرشِٝ فِْجٚر هبدايٚ وحتػ فرّدهؿ ظِٔٓؿ، ؾّْع ذفؽ ظِٔٓ

ورد ظِٔٓؿ هدايٚهؿ، وبَل ادٓٚجرون ذم احلبنٜ آمْغ حتك ؿدمقا إػ 

ظٚم خٔز رشقل اهلل 
(1). 

 دم ايمشعى: ايمصقرة ايمثونـي: ضمًٌف 

ودٚ رأت ؿريش إتنٚر اإلشالم، وـثرة مـ يدخؾ ؾٔف، وبٌِٓٚ مٚ فَل 

 ،ًٚ ادٓٚجرون ذم بالد احلبنٜ، مـ: إـرام وتٖمغ، مع ظقدة وؾدهٚ خٚئب

تد حَْٓٚ ظذ اإلشالم، وأمجًقا ظذ أن يتًٚؿدوا ظذ بْل هٚصؿ، اص

وبْل ظبد ادىِٛ، وبْل ظبد مْٚف، وأن ٓ يبٚيًقهؿ، وٓ يْٚـحقهؿ، 

وـتبقا  ،وٓ يُِّقهؿ، وٓ جيٚفسقهؿ، حتك يسِّقا إفٔٓؿ رشقل اهلل 

َِّقهٚ ذم شَػ افًُبٜ، ؾٕٚحٚز بْق هٚصؿ، وبْق ظبد  بذفؽ صحٍٜٔ وظ

ٗمْٓؿ وـٚؾرهؿ إٓ أبٚ هلٛ، ؾٕ٘ف بَل ميٚهرًا فَريش ظذ ادىِٛ م

 وظذ بْل هٚصؿ، وبْل ظبد ادىِٛ. رشقل اهلل 

ذم صًٛ أيب ضٚفٛ فِٜٔ هالل حمرم، شْٜ شبع  وُحبَِس رشقل اهلل 

ًٚ ظْٓؿ  ًٚ ظِٔٓؿ جدًا، مَىقظ مـ افبًثٜ، وبَقا حمهقريـ حمبقشغ، مؤَ

                                                 
، وهذا احلٌقى يوحمى، 89، ص، وايمرضمقؼ اظمخمقم38، 36، 3/23(  اكظر: زاد اظمعود ٓزمـ ايمؼقؿ، 1)

، وايمموريخ اإلؽمالنل ظمحؿقد 3/66، وايمٌدايي وايمـفويي، 1/343، ، وؽمغمة ازمـ هشوم120ص

 .183، وسموريخ اإلؽمالم يمؾذهٌل، ومًؿ ايمًغمة، ص109، 2/98ؾموىمر، 
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َع أصقات افىًٚم وادٚء ٕحق ثالث شْغ حتك  ِّ بٌِٓؿ اجلٓد، وُش

صبٔٚهنؿ بٚفبُٚء مـ وراء افنًٛ، ثؿ أضِع اهلل رشقفف ظذ أمر 

افهحٍٜٔ، وإٔف أرشؾ ظِٔٓٚ إرضٜ ؾٖـِٝ مجٔع مٚ ؾٔٓٚ مـ جقر 

، ؾٖخز بذفؽ ظّف، ؾخرج إػ ؿريش وؿىًٜٔ وطِؿ إٓ ذـر اهلل 

ًٚ خِْٔٚ بُْٔؿ وبْٔف،  ؾٖخزهؿ أن حمّدًا ؿد ؿٚل ـذا وـذا، ؾ٘ن ـٚن ـٚذب

ًٚ رجًتؿ ظـ ؿىًٔتْٚ وطِّْٚ، ؿٚفقا: ؿد إٔهٍٝ، ؾٖٕزفقا  وإن ـٚن صٚدؿ

ازدادوا ـٍرًا إػ  افهحٍٜٔ، ؾِام رأوا إمر ـام أخز بف رشقل اهلل 

ومـ مًف مـ افنًٛ بًد ظؼة أظقام مـ  ـٍرهؿ، وخرج رشقل اهلل 

ٜ بًده بثالثٜ افبًثٜ، ومٚت أبق ضٚفٛ بًد ذفؽ بستٜ أصٓر، ومٚتٝ خدجي

أيٚم، وؿٔؾ ؽر ذفؽ
(1). 

ََِوٝ افهحٍٜٔ واؾؼ مقت أيب ضٚفٛ مقت خدجيٜ وبْٔٓام زمـ يسر،  ُٕ ودٚ 

مـ شٍٓٚء ؿقمف، ودمرؤوا ظِٔف ؾُٚصٍقه  ؾٚصتد افبالء ظذ رشقل اهلل 

بٕٚذى، ؾٚزدادوا ؽاّمً ظذ ؽؿ  حتك يئس مْٓؿ، وخرج إػ افىٚئػ رجٚء أن 

و يٗووه أو يْكوه ظذ ؿقمف، ؾِؿ ير مـ يٗوي، ومل ير يستجٔبقا فدظقتف أ

ٕٚسًا، وآذوه مع ذفؽ أصد إذى، وٕٚفقا مْف مٚ مل يِْف ؿقمف
(2). 

 ايمصقرة ايمموؽمعي: نع أهؾ ايمطوئػ:

إػ افىٚئػ فًِف  ذم صقال،مـ افسْٜ افًٚذة بًد افْبقة،خرج افْبل 
                                                 

، وايمموريخ 3/64، ، ايمٌدايي وايمـفويي1/371، ، وؽمغمة ازمـ هشوم3/30(  اكظر: زاد اظمعود، 1)

، وسموريخ اإلؽمالم يمؾذهٌل، ومًؿ ايمًغمة، 128، 127، 2/109اإلؽمالنل ظمحؿقد ؾموىمر، 

 .112، ص، وايمرضمقؼ اظمخمقم137، 126ص

 .113، ص، وايمرضمقؼ اظمخمقم3/31(  اكظر: زاد اظمعود، 2)
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ٚن مًف زيد بـ جيد ذم ثَٔػ حسـ اإلصٌٚء فدظقتف وإٓتهٚر هلٚ،وـ

حٚرثٜ مقٓه، وـٚن ذم ضريَف ـِام مرَّ ظذ ؿبِٜٔ دظٚهؿ إػ اإلشالم، ؾِؿ 

 دُمِْبف واحدة مْٓٚ.

ظْدمٚ وصؾ إػ افىٚئػ ظّد إػ رؤشٚئٓٚ ؾجِس إفٔٓؿ، ودظٚهؿ إػ 

ًٚ، وأؿٚم رشقل اهلل  بغ أهؾ افىٚئػ  اإلشالم، ؾردوا ظِٔف ردًا ؿبٔح

أذاؾٓؿ إٓ جٚءه وـِّف، ؾَٚفقا: اخرج مـ  ظؼة أيٚم، ٓ يدع أحدًا مـ

بالدٕٚ، وأؽروا بف شٍٓٚءهؿ وصبٔٚهنؿ، ؾِام أراد اخلروج تبًف هٗٓء 

ٍف،  ٍَّغ يرمقٕف بٚحلجٚرة، وبُِامت مـ افسَّ افسٍٓٚء واجتًّقا ظِٔف َص

 ورمجقا ظراؿٔبف حتك اختوٛ ًٕاله بٚفدمٚء، وـٚن زيد بـ حٚرثٜ 

مـ  ج ذم رأشف، ورجع رشقل اهلل ئَف بٍْسف حتك أصٚبف صجٚ

ًٚ، ـسر افَِٛ، وذم ضريَف إػ مُٜ أرشؾ اهلل إفٔف  افىٚئػ إػ مُٜ حمزوٕ

جزيؾ ومًف مِؽ اجلبٚل يستٖمره أن يىبؼ إخنَبْغ ظذ أهؾ مُٜ، 

ومهٚ جبالهٚ افِذان هل بْٔٓام
(1). 

ؾ أتك : يٚ رشقل اهلل هأهنٚ ؿٚفٝ فرشقل اهلل  رضي اهلل عنهاظـ ظٚئنٜ 

يمؼد يمؼقً نـ ومقنؽ ]نو يمؼقً[، ))ظِٔؽ يقم أصد مـ يقم أحد؟ ؾَٚل: 

وىمون أؾمد نو يمؼقً نـفؿ يقم ايمعؼٌي، إذ فمروً كػز فمعم ازمـ فمٌد يويمقؾ 

زمـ فمٌد ىمالل
َيٌـل إلم نو أردت، هموكطؾؼً وأكو نفؿقم فمعم ، همؾؿ (ٕ)

                                                 
، وايمٌدايي 132، وهذا احلٌقى يو حمّى، ص122، ص، وايمرضمقؼ اظمخمقم3/31(  اكظر: زاد اظمعود، 1)

 .3/135وايمـفويي، 

 .6/315(  ازمـ فمٌد يويمقؾ زمـ ىمالل نـ أىموزمر أهؾ ايمطوئػ نـ شمؼقػ. ايمػمح، 2)
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ايمثعويمى وصمفل، همؾؿ أؽْمَمِػؼ إٓ زمؼرن

، همرهمعً رأد، همنذا أكو زمًحوزمي (ٔ)

ومد ؽمؿع  ومد أـمؾمـل، همـظرت همنذا همقفو صمػميؾ، همـوداين: همؼول: إن اهلل 

ٌول يمملنره زمَم ومقل ومقنؽ يمؽ، ونو ردوا فمؾقؽ، وومد زمعٌ إيمقؽ نؾؽ اْل

ؾمئً همقفؿ، ومول: همـوداين نؾؽ اْلٌول وؽمؾؿ فمقّم، شمؿ ومول: يو حمؿد! إن اهلل 

ومد ؽمؿع ومقل ومقنؽ يمؽ، وأكو نؾؽ اْلٌول، وومد زمعثـل ريب إيمقؽ يمملنرين 

زملنرك همَم ؾمئً
. ؾَٚل فـف ((؟ إن ؾمئً أن ُأؿْمٌِؼ فمؾقفؿ إطمشٌكم (ٕ)

هبؿ نـ يعٌد اهلل وضمده ٓ زمؾ أرصمق أن َيرج اهلل نـ أصال)): رشقل اهلل 

((يممك زمف ؾمقئوً 
(3). 

تتجذ صخهٔتف افٍذة،  وذم هذا اجلقاب افذي أدػ بف رشقل اهلل 

 ومٚ ـٚن ظِٔف مـ اخلِؼ افًئؿ افذي أمّده اهلل بف.

قمف، ومزيد صزه وحِّف، وهذا مقاؾؼ وذم ذفؽ بٔٚن صٍَتف ظذ ؿ

ًَ يمفَقفف تًٚػ:  ـَ اهلل يمِـ ٍي نِّ  ُفؿْ ـَهَمٌََِم َرمْحَ
َوَنو ، وؿقفف تًٚػ: (4)

ًي يمِّْؾَعوظَمكِمَ   َأْرؽَمْؾـَوَك إِٓ َرمْحَ
قفهمصؾقات اهلل وؽمالنف فمؾ. (5)

(6). 

                                                 
 .6/315  ػمح،ايم اكظر: ويعرف أن زمويمًقؾ ايمؽٌغم. ومرن اظمـوزل، ويؼول يمـف: (  وهق نقؼوت أهؾ كجد،1)

 .6/316، (  اؽممػفوم، أي: هملنرين زمَم ؾمئً. اكظر: هممح ايمٌوري2)

نع ايمػمح دم ىمموب زمدء اخلؾؼ، زموب إذا ومول أضمدىمؿ َنكم واظمالئؽي دم ايمًَمء همقاهمؼً  (  ايمٌخوري3)

زمؾػظف دم ىمموب  ، ونًؾؿ3231ومؿ ، زمر6/312إضمدامهو إطمرى نمػر يمـف نو سمؼدم نـ ذكٌف، 

، ونو 1795، زمرومؿ 3/1420نـ أذى اظمممىمكم واظمـوهمؼكم،  اْلفود وايمًغم، زموب نو يمؼل ايمـٌل 

 دون نًؾؿ. زمكم اظمعؼقهمكم نـ ايمٌخوري

 .159(  ؽمقرة َل فمؿران، أيي: 4)

 .107(  ؽمقرة إكٌقوء، أيي: 5)

 .124، ص، وايمرضمقؼ اظمخمقم6/316نع ايمػمح،  (  اكظر: ايمٌخوري6)
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ؿ ظذ افرجقع إػ مُٜ، وظذ افَٔٚم  وأؿٚم  ّّ ًٚ، وص بْخِٜ أيٚم

بٚشتئْٚف خىتف إوػ ذم ظرض اإلشالم، وإبالغ رشٚفٜ اهلل اخلٚفدة، 

بْنٚط جديد، وجد  ومحٍٚس، وحْٔئذ ؿٚل فـف زيد بـ حٚرثٜ: ـٔػ تدخؾ 

ظِٔٓؿ وؿد أخرجقك؟ َؾُروي ظْف
فمؾ ظمو يو زيد، إن اهلل صمو))إٔف ؿٚل:  (1)

 .((سمرى همرصمًو وخمرصمًو، وإن اهلل كوس ديـف، ونظفر كٌقف

ثؿ شٚر حتك وصؾ إػ مُٜ ؾٖرشؾ رجؾ مـ خزاظٜ إػ مىًؿ بـ 

 ظدي فٔدخؾ ذم جقاره، ؾَٚل مىًؿ: ًٕؿ، ودظٚ بْٔف وؿقمف ؾَٚل:

افبسقا افسالح، وـقٕقا ظْد أرـٚن افبٔٝ، ؾ٘ين ؿد أجرت حمّدًا، ؾدخؾ 

ومًف زيد بـ حٚرثٜ حتك إتٓك إػ ادسجد احلرام، ؾَٚم  رشقل اهلل 

اُدْىًُؿ بـ ظدي ظذ راحِتف ؾْٚدى: يٚ مًؼ ؿريش إين ؿد أجرت حمّدًا 

 إػ افرــ ؾٚشتِّف وصذ ؾال هيجف أحد مُْؿ، ؾٕٚتٓك رشقل اهلل 

رـًتغ، وإكف إػ بٔتف، وادىًؿ بـ ظدي ووفده حمدؿقن بف بٚفسالح 

حتك دخؾ بٔتف
(2). 

ذم رحِتف إػ افىٚئػ  وذم هذه ادقاؿػ افًئّٜ افتل وؿٍٓٚ افْبل 

دفٔؾ واضح ظذ تهّّٔف اجلٚزم ذم آشتّرار ذم دظقتف، وظدم افٖٔس 

َٞ ظـ مٔدان جديد فِدظ قة، بًد أن ؿٚمٝ مـ اشتجٚبٜ افْٚس هلٚ، وَبَح

 احلقاجز دوهنٚ ذم ادٔدان إول.

                                                 
 .3/33(  اكظر: زاد اظمعود، ٓزمـ ايمؼقؿ، 1)

ؼ ، وايمرضمق3/137، وايمٌدايي وايمـفويي، 2/28، ، وؽمغمة ازمـ هشوم3/33(  اكظر: زاد اظمعود، 2)

 .125، صاظمخمقم
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ـٚن أشتٚذًا ذم احلُّٜ، وذفؽ: ٕٕف  وذم ذفؽ دفٔؾ ظذ أن افْبل 

حْٔام ؿدم افىٚئػ اختٚر افرؤشٚء وشٚدة ثَٔػ ذم افىٚئػ وؿد ظِؿ أهنؿ 

 إذا أجٚبقه أجٚبٝ ـؾ ؿبٚئؾ أهؾ افىٚئػ.

أـز مثؾ  -افُريؿ وهق افْبل  - وذم شٔؾ افدمٚء مـ ؿدمل افْبل 

 دٚ يتحِّف افداظٜٔ ذم شبٔؾ اهلل مـ أذى واضىٓٚد.

وذم ظدم دظٚئف ظذ ؿقمف، وظذ أهؾ افىٚئػ، وظدم مقاؾَٜ مِؽ 

اجلبٚل ذم إضبٚق إْخَنبْغ ظذ أهؾ مُٜ أـز مثؾ دٚ يتحِّف افداظٜٔ ذم 

 مـ صزه ظذ مـ رّد دظقتف، وظدم افٖٔس مـ هدايتٓؿ، ؾربام خُيِرج اهلل

.ًٚ  أصالهبؿ مـ يًبد اهلل ٓ يؼك بف صٔئ

إٔف مل يدخؾ مُٜ إٓ بًد أن دخؾ ذم جقار اُدْىًؿ بـ  ومـ حُّتف 

ظدي، وهُذا يْبٌل فِداظٜٔ أن يبحٞ ظّـ حئّف مـ ـٔد أظدائف: 

فَٔقم بدظقتف ظذ افقجف ادىِقب
(1). 

 ايمصقرة ايمعوذة: نع أهؾ إؽمقاق واظمقاؽمؿ:

قتف ذم مُٜ بًد ظقدتف مـ افىٚئػ ذم صٓر ذي دظ بٚذ افْبل 

افًَدة شْٜ ظؼ مـ افْبقة، ؾبدأ يذهٛ إػ ادقاشؿ افتل تَٚم ذم 

إشقاق مثؾ: ظُٚظ، وجمْٜ، وذي جمٚز، وؽرهٚ، افتل حترضهٚ افَبٚئؾ 

افًربٜٔ فِتجٚرة وآشتامع دٚ ُيَِك ؾٔٓٚ مـ افنًر، ويًرض ٍٕسف ظذ 

، وجٚء مقشؿ احلٟ هلذه افسْٜ -تًٚػ  -هلل هذه افَبٚئؾ يدظقهٚ إػ ا

                                                 
 .134، وهذا احلٌقى يو حمّى، ص58ظمصطػك ايمًٌوفمل، ص (  اكظر: ايمًغمة ايمـٌقيي دروس وفمػم1)
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ؾٖتٚهؿ ؿبِٜٔ ؿبِٜٔ يًرض ظِٔٓؿ اإلشالم ـام ـٚن يدظقهؿ مْذ افسْٜ 

 افرابًٜ مـ افْبقة.

بًرض اإلشالم ظذ افَبٚئؾ ؾحسٛ، بؾ ـٚن  ومل يُتػ رشقل اهلل 

.ًٚ  يًرضف ظذ إؾراد أيو

أيب افزٕٚد  يرؽٛ مجٔع افْٚس بٚفٍالح، ؾًـ ظبد افرمحـ بـ وـٚن 

ظـ أبٔف، ؿٚل: أخزين رجؾ يَٚل فـف: ربًٜٔ بـ ظبٚد، مـ بْل افديؾ، 

ًٚ، ؿٚل: رأيٝ افْبل  ّٔ ذم اجلٚهِٜٔ ذم شقق ذي ادجٚز وهق  وـٚن جٚهِ

جمتًّقن ، وافْٚس ((يو أّيو ايمـوس ومقيمقا ٓ إيمف إٓ اهلل سمػؾحقا))يَقل: 

ووراءه رجؾ ويضء افقجف، أحقل، ذو ؽديرتغ، يَقل: إٕف صٚبئ ظِٔف، 

 ـٚذب، يتبًف حٔٞ ذهٛ، ؾسٖفٝ ظْف، ؾذـروا يل ٕسٛ رشقل اهلل 

وؿٚفقا: هذا ظّف أبق هلٛ
(1). 

ّٟ افًرب دون افٔٓقد، ؾِام  وؿد ـٕٚٝ إوس واخلزرج حيّجقن ـام حت

افذي تتقظدهؿ بف افٔٓقد،  ودظقتف، ظرؾقا إٔف رأى إٕهٚر أحقافف 

ذم هذه افسْٜ، ورجًقا  ؾٖرادوا أن يسبَقهؿ: وفُْٓؿ مل يبٚيًقا افْبل 

إػ ادديْٜ
(2). 

 وذم مقشؿ احلٟ مـ افسْٜ احلٚديٜ ظؼة مـ افْبقة، ظرض افْبل 

                                                 
 1683، وؽمـده ضمًـ، ويمف ؾموهد فمـد ازمـ ضمٌون، زمرومؿ 3/492، 4/341(  أطمرصمف أمحد، 1)

دم اظمًمدرك زمنؽمـوديـ، وومول فمـ  زمـ فمٌد اهلل اظمحوريب، واحلوىمؿ )نقارد( نـ ضمديٌ ؿمورق

 .1/15اإلؽمـود إول: صحقح فمعم ذط ايمشقخكم، رواسمف ىمؾفؿ شمؼوت أشمٌوت، 

 ، ، وايمرضمقؼ اظمخمقم2/136، وايمموريخ اإلؽمالنل ظمحؿقد ؾموىمر، 3/43(  اكظر: زاد اظمعود، 2)

 .2/31، وازمـ هشوم، 3/149، وايمٌدايي وايمـفويي، 129ص
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يًرض ٍٕسف، مر بًَبٜ ِمَْك ؾقجد  ٍٕسف ظذ افَبٚئؾ، وبْٔام افرشقل 

، ؾًرض ظِٔٓؿ اإلشالم، ؾٖجٚبقا دظقتف، هبٚ شتٜ ٍٕر مـ صبٚب يثرب

ورجًقا إػ ؿقمٓؿ وؿد محِقا مًٓؿ رشٚفٜ اإلشالم حتك مل تبؼ دار مـ 

دور إٕهٚر إٓ وؾٔٓٚ ذـر رشقل اهلل 
(1). 

ثؿ اشتدار افًٚم وأؿبؾ افْٚس إػ احلٟ ذم افسْٜ افثٕٜٚٔ ظؼة مـ 

مخسٜ مـ افستٜ افْبقة، وـٚن مـ بغ حجٚج يثرب اثْٚ ظؼ رجاًل، ؾٔٓؿ 

ذم افًٚم افسٚبؼ، وافتَقا حسٛ  افذيـ ـٕٚقا ؿد اتهِقا برشقل اهلل 

بًٜٔ  ظْد افًَبٜ بّْك، وبٚيًقا رشقل اهلل  ادقظد مع رشقل اهلل 

افْسٚء
(2). 

ؿٚل وحقفف ظهٚبٜ مـ  أن رشقل اهلل  ظـ ظبٚدة بـ افهٚمٝ 

ؾمقئًو، وٓ سمنومقا، وٓ سمعويمقا زمويعقين فمعم أن ٓ سمممىمقا زموهلل ))أصحٚبف: 

يديؽؿ زمكم أ سمزكقا، وٓ سمؼمؾقا أوٓدىمؿ، وٓ سملسمقا زمٌفمونٍ ِ سمػؼموكف

هملصمره فمعم اهلل، ونـ  وأرصمؾؽؿ، وٓ سمعصقين دم نعروٍف، همؿـ وذم نـؽؿ

أصوب نـ ذيمؽ ؾمقئًو همعقومى زمف دم ايمدكقو همفق يمـف ىمػورة، ونـ أصوب نـ 

 ((ذيمؽ ؾمقئًو همًؼمه اهلل فمؾقف هملنره إلم اهلل: إن ؾموء فموومٌف، وإن ؾموء فمػو فمـف

ؾبٚيًْٚه ظذ ذفؽ
(3). 

                                                 
، وايمرضمقؼ 2/145، وهذا احلٌقى يو حمّى، 2/137(  اكظر: ايمموريخ اإلؽمالنل ظمحؿقد ؾموىمر، 1)

 .3/149، وايمٌدايي وايمـفويي، 2/38، ، وؽمغمة ازمـ هشوم3/45، ، وزاد اظمعود132، صاظمخمقم

، وهذا 2/139، وايمموريخ اإلؽمالنل، 139، ص، وايمرضمقؼ اظمخمقم3/46(  اكظر: زاد اظمعود، 2)

 .2/38، ، وؽمغمة ازمـ هشوم145احلٌقى يو حمّى، ص

، 7/219دم نؽي،  ىمموب نـوومى إكصور، زموب وهمقد إكصور إلم ايمـٌل  نع ايمػمح، (  ايمٌخوري3)

= 
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مع هٗٓء  وبًد أن إتٓٝ ادبٚيًٜ، وإتٓك ادقشؿ بًٞ افْبل 

ِّؿ ادسِّغ ذائع اإلشالم: وفَٔقم بْؼ فٔ مهًٛ بـ ظّر  ً

أتؿ ؿٔٚم، وذم مقشؿ احلٟ ذم افسْٜ افثٚفثٜ  اإلشالم، وؿد ؿٚم بذفؽ 

ظؼة مـ افْبقة حرض ٕداء احلٟ مـ يثرب ثالثٜ وشبًقن رجاًل 

 وامرأتٚن، وـِٓؿ ؿد أشِّقا.

ظْد افًَبٜ، وجٚءهؿ ظذ مقظدهؿ، ثؿ  ؾِام ؿدمقا مُٜ واظدوا افْبل 

، ثؿ ؿٚفقا: يٚ رشقل اهلل، ظذ مٚ ٕبٚيًؽ؟ ؾَٚل: ِؿ رشقل اهلل تُ

سمٌويعقين فمعم: ايمًؿع وايمطوفمي دم ايمـشوط وايمؽًؾ، وايمـػؼي دم ايمعن ))

ٓ ختوهمقن  اهلل دم، وأن سمؼقيمقا وايمقن، وفمعم إنر زموظمعروف وايمـفل فمـ اظمـؽر

دم اهلل يمقني ٓئؿ، وفمعم أن سمـٌموين هممؿـعقين إذا ومدنً فمؾقؽؿ ممو ُمـعقن نـف 

((أكػًؽؿ وأزواصمؽؿ وأزمـوءىمؿ ويمؽؿ اْلـي 
 ؾَٚمقا إفٔف ؾبٚيًقه.، (1)

، اثْل ظؼ زظٔامً  وبًد ظَد هذه افبًٜٔ جًؾ ظِٔٓؿ رشقل اهلل 

يُقٕقن َٕبٚء ظذ ؿقمٓؿ، وـٕٚقا تسًٜ مـ اخلزرج، وثالثٜ مـ إوس، 

ثؿ رجًقا إػ يثرب، وظْدمٚ وصِقا أطٓروا اإلشالم ؾٔٓٚ، وٍٕع اهلل هبؿ 

ذم افدظقة إػ اهلل تًٚػ
(2). 

ذم تٖشٔس وضـ  وبًد أن متٝ بًٜٔ افًَبٜ افثٕٜٚٔ وٕجح افْبل 

                                                 

 .18، زمرومؿ 1/64، وىمموب اإليَمن، زموب ضمدشمـو أزمق ايمقَمن، 3892زمرومؿ  =

، 2/624وصححف وواهمؼف ايمذهٌل،  ، واحلوىمؿ9/9، وايمٌقفؼل، 3/322(  أمحد دم اظمًـد، 1)

 .7/117ػمح، وضمًـ إؽمـوده يمؾحوهمظ دم ايم

، وايمموريخ اإلؽمالنل ظمحؿقد ؾموىمر، 3/158، وايمٌدايي وايمـفويي، 2/49(  اكظر: ؽمغمة ازمـ هشوم، 2)

 .143، ص، وايمرضمقؼ اظمخمقم2/142
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ؿد بٚيع  ، وثبٝ فَريش أن افْبل فإلشالم، إتؼ اخلز ذم مُٜ ـثراً 

بٚهلجرة  أهؾ يثرب، ؾٚصتد أذاهؿ ظذ مـ أشِؿ ذم مُٜ، ؾٖمر افْبل 

إػ ادديْٜ، ؾٓٚجر ادسِّقن، ؾٚجتّع ؿريش ذم افسٚدس وافًؼيـ مـ 

، صٓر صٍر ذم افسْٜ افرابًٜ ظؼة مـ افْبقة، وأمجًقا ظذ ؿتؾ افْبل 

ًٚ أن بذفؽ: وحل ؾٖوحك اهلل إػ افْبل  سـ شٔٚشتف وحُّتف أمر ظِٔ

يبٔٝ ذم ؾراصف تِؽ افِِٜٔ، ؾبَل ادؼـقن يْيرون إػ ظع مـ ِصر 

افبٚب
، ومّر بٖيب بُر، وهٚجر إػ ادديْٜ، وخرج رشقل اهلل (1)

(2). 

دفٔؾ واضح ظذ  وهذه ادقاؿػ افًئّٜ افتل وؿٍٓٚ رشقل اهلل 

ًٚ ؿد حٔ ،وظذ صزه،وصجٚظتف،وإٔف حُّٜ افْبل  ْام ظِؿ بٖن ؿرين

ضٌٝ، ورؾوٝ افدظقة بحٞ ظـ مُٚن يتخذ ؾٔف ؿٚظدة فِدظقة 

اإلشالمٜٔ، ومل يُتػ بذفؽ، بؾ أخذ مْٓؿ افبًٜٔ وادًٚهدة ظذ ٕكة 

اإلشالم، وتؿ ذفؽ ذم مٗمتريـ:بًٜٔ افًَبٜ إوػ، ثؿ افثٕٜٚٔ، وظْدمٚ وجد 

ظقة أذن بٚهلجرة مُٚن افدظقة افذي يتخذ ؿٚظدة هلٚ، ووجد إٔهٚر افد

ٕصحٚبف، وأخذ هق بٕٚشبٚب ظْدمٚ تآمرت ظِٔف ؿريش، وهذا ٓ يًتز 

ًٚ، وٓ ؾرارًا مـ ادقت: وفُـ يًتز أخذًا بٕٚشبٚب مع افتقـؾ ظذ اهلل  جبْ

تًٚػ، وهذه افسٔٚشٜ احلُّٜٔ مـ أشبٚب ٕجٚح افدظقة، وهُذا يْبٌل أن 

وهتؿ وإمٚمٓؿهق ؿد يُقن افدظٚة إػ اهلل، ؾ٘ن افْبل 
(3). 

                                                 
 .1/531، نودة ))صور(( (  صغم ايمٌوب: هق ؾمؼ ايمٌوب. اكظر: اظمعجؿ ايمقؽمقط1)

، وايمًغمة 3/54، ، وزاد اظمعود3/175، وايمٌدايي وايمـفويي، 2/95ظر: ؽمغمة ازمـ هشوم، (  اك2)

، 2/148، وايمموريخ اإلؽمالنل ظمحؿقد ؾموىمر، 61ايمـٌقيي دروس وفمػم ظمصطػك ايمًٌوفمل، ص

 .156وهذا احلٌقى يو حمّى، ص

 .68، ص(  اكظر: ايمًغمة ايمـٌقيي دروس وفمػم3)
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 : ايمصقرة احلوديي فمممة: صمرح وصمفف وىمنت رزموفمقمف 

يقم أحد ؾَٚل:  إٔف ُشئَؾ ظـ جرح افْبل  وظـ شٓؾ بـ شًد 

ٝ افبٔوٜ ظذ رأشف،  ُجِرَح وجف افْبل  َّ ت ربٚظٔتف، وُهِن ِّسَ ـُ و

يّسؽ، ؾِام رأت افدم ٓ  تٌسؾ افدم، وظعٌّ  رضي اهلل عنهاؾُٕٚٝ ؾٚضّٜ 

د إٓ ـثرة أخذت حهرًا ؾٖحرؿتف حتك صٚر رمٚدًا ، ثؿ أفزؿتف يرت

ؾٚشتّسؽ افدم
(1). 

وؿد حهؾ فـف هذا إذى افًئؿ افذي ترتٟ فًيّتف اجلبٚل، هق ٕبل 

 ومل يدع ظذ ؿقمف، بؾ دظٚ هلؿ بٚدٌٍرة، ٕهنؿ ٓ يًِّقن. اهلل 

ُل حي ؿٚل: ـٖين إٔير إػ رشقل اهلل  ؾًـ ظبد اهلل بـ مسًقد 

ًٚ مـ إٕبٔٚء رضبف ؿقمف وهق يّسح افدم ظـ وجٓف، ويَقل:  ايمؾفؿ ))ٕبٔ

(( انمػر يمؼقنل همنَّنؿ ٓ يعؾؿقن
(2). 

ؿد ـٕٚقا وظذ رأشٓؿ حمّد  -فمؾقفؿ ايمصالة وايمًالم-ؾٕٕٚبٔٚء 
(3) 

ظذ ؿقمٓؿ ظذ جٕٚٛ ظئؿ مـ احلِؿ وافتهز، وافًٍق وافنٍَٜ 

ودظٚئٓؿ هلؿ بٚهلدايٜ وافٌٍران، وظذرهؿ ذم جْٚيتٓؿ ظذ إٍٔسٓؿ بٖهنؿ 

                                                 
، ىمموب ،  ونًؾؿ2911، زمرومؿ 6/96نع ايمػمح، ىمموب اْلفود، زموب يمٌس ايمٌقضي،  (  ايمٌخوري1)

 .1790، زمرومؿ 3/1416اْلفود، زموب نمزوة أضمد، 

، وىمموب 3477،  زمرومؿ  6/514ضمدشمـو أزمق ايمقَمن، نع ايمػمح، ىمموب إكٌقوء، زموب  (  ايمٌخوري2)

، وأطمرصمف نًؾؿ دم 6929، زمرومؿ 12/282اؽممموزمي اظمرسمديـ، زموب ضمدشمـو فمؿر زمـ ضمػص، 

، 6/521، واكظر:  ذضمف دم ايمػمح، 1792، زمرومؿ 3/1417ىمموب اْلفود، زموب فمزوة أضمد، 

 .12/148وذح ايمـقوي يمصحقح نًؾؿ، 

 .12/148(  اكظر: ذح ايمـقوي ظمًؾؿ، 3)
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ٓ يًِّقن
(1)

اؾممد نمضى اهلل فمعم ومقم همعؾقا هذا )): ، ؿٚل افْبل 

اؾممد نمضى اهلل فمعم ))، وهق حْٔئذ ينر إػ ربٚظٔتف، ((زمرؽمقل اهلل 

(( دم ؽمٌقؾ اهلل  رصمؾ يؼمؾف رؽمقل اهلل 
(2). 

يقم أحد ظزاء فِدظٚة ؾٔام يْٚهلؿ ذم شبٔؾ اهلل مـ  وذم إصٚبٜ افْبل 

 أذى ذم أجسٚمٓؿ، أو اضىٓٚد حلريٚهتؿ، أو ؿوٚء ظذ حٔٚهتؿ، ؾٚفْبل 

ي وصزهق افَدوة ؿد أوذ
(3). 

لدامف   المطمب ال:اني: اور مف  جاعتف وا 
ٓصؽ أن افنجٚظٜ صز ذم شٚحٚت افَتٚل وافقؽك، وؾٔٓٚ ضبط 

افٍْس ظـ مثرات اخلقف حتك ٓ جيبـ اإلٕسٚن ذم ادقاضع افتل حتسـ 

ؾٔٓٚ افنجٚظٜ ويَبح ؾٔٓٚ اجلبـ ويُقن ذًا، ومـ هذه افهقر جيد 

خر مثٚل ذم ذفؽ: وهلذا جٚهد ذم شبٔؾ خر ؿدوة و اإلٕسٚن أن افْبل 

اهلل: بٚفَِٛ، وافِسٚن، وافسٔػ، وافسْٚن، وافدظقة وافبٔٚن، ؾَد أرشؾ 

ًٚ وظؼيـ ؽزوة، وؿٚتؾ ذم تسع مـ  ًٚ ومخسغ رسيٜ وؿٚد بٍْسف شبً شت

ؽزواتف، ومـ ذفؽ افهقر أتٜٔ
(4)

: 

                                                 
 زممٌمف. 12/150 (  ذح ايمـقوي فمعم نًؾؿ1)

، زمرومؿ 7/372نـ صمراح يقم أضمد،  نع ايمػمح، ىمموب اظمغوزي، زموب نو أصوب ايمـٌل  (  ايمٌخوري2)

 نـ وممؾف رؽمقل اهلل ، ، ىمموب اْلفود، زموب: اؾممداد نمضى اهلل فمعم، ونًؾؿ4073

 .1793، زمرومؿ 3/1417

 .116، ص(  ايمًغمة ايمـٌقيي دروس وفمػم3)

احلؽؿي دم ايمدفمقة إلم اهلل سمعولم يمؾؿميمػ، ،و12/436،(  اكظر:ذح ايمـقوي فمعم صحقح نًؾؿ4)

 .172ص
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 في معركة بدر الكبرم:  الاورة اهولي:  جاعتف 

اشتنٚر افْٚس  تل تزخر بٚحلُّٜ ذم هذه افٌزوة إٔف مـ مقاؿٍف اف

يريد أن يًرف مدى رؽبٜ إٕهٚر ذم افَتٚل:  ؿبؾ بدء ادًرـٜ: ٕٕف 

َط فـف ذم افبًٜٔ أن يًّْقه ذم ادديْٜ ممٚ يًّْقن مْف إٍٔسٓؿ  ٕٕف ُذِ

وأمقاهلؿ وأبْٚءهؿ وأزواجٓؿ، أمٚ خٚرج ادديْٜ ؾِؿ حيهؾ أي ذط، 

ؾَٚل  واشتنٚرهؿ، ؾَٚم أبق بُر  يستنرهؿ، ؾجًّٓؿ أن  ؾٖراد 

ًٚ،  وأحسـ، ثؿ ظّر بـ اخلىٚب  ؾَٚل وأحسـ، ثؿ اشتنٚرهؿ ثٕٚٔ

َداد ؾَٚل: يٚ رشقل اهلل، امض دٚ أمرك اهلل ؾْحـ مًؽ، واهلل ٓ  َْ ؾَٚم ادِ

َٕقل فؽ ـام ؿٚفٝ بْق إرسائٔؾ دقشك: اذهٛ إٔٝ وربؽ ؾَٚتال إٕٚ 

فُـ اذهٛ إٔٝ وربؽ ؾَٚتال إٕٚ مًُام مَٚتِقن، هْٓٚ ؿٚظدون، و

]َٕٚتؾ ظـ ئّْؽ، وظـ صامفؽ، ومـ بغ يديؽ، ومـ خٍِؽ، ثؿ 

ًٚ، ؾٍّٓٝ إٕهٚر إٔف ئًْٓؿ، ؾبٚدر شًد بـ مًٚذ  اشتنٚر افْٚس ثٚفث

ئًْٓؿ، ٕهنؿ بٚيًقه  ؾَٚل: يٚ رشقل اهلل ـٖٕؽ تريدٕٚ[، وـٚن افْبل 

إشقد ذم ديٚرهؿ، ؾِام ظزم ظذ اخلروج ظذ أن يًّْقه مـ إمحر و

اشتنٚرهؿ: فًِٔؿ مٚ ظْدهؿ، ؾَٚل فـف شًد: فًِؽ ختنك أن تُقن 

ًٚ ظِٔٓٚ أن ٓ يْكوك إٓ ذم ديٚرهٚ، وإين أؿقل ظـ  إٕهٚر ترى حَ

إٕهٚر وأجٔٛ ظْٓؿ: ؾٚطًـ حٔٞ صئٝ، وِصْؾ َحْبؾ مـ صئٝ، 

وأظىْٚ مٚ صئٝ، ومٚ واؿىع حبؾ مـ صئٝ، وخذ مـ أمقافْٚ مٚ صئٝ، 

أخذت مْٚ ـٚن أحٛ إفْٔٚ ممٚ ترـٝ، ومٚ أمرتْٚ ؾٔف مـ أمر ؾٖمرٕٚ تبع 

ٕمرك، ؾقاهلل فئـ رست حتك تبِغ افزك مـ ؽّدان فْسرنَّ مًؽ، 
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وافذي بًثؽ بٚحلؼ فق اشتًرضٝ بْٚ هذا افبحر َؾُخْوَتُف خلوْٚه مًؽ، 

ِّػ مْٚ رجؾ واحد، ومٚ ُٕره أن تَِك بْٚ ظد وًا ؽدًا، إٕٚ َفُهُزٌ ذم مٚ خت

احلرب، ُصدٌق ذم افَِٚء، وفًؾ اهلل يريؽ مْٚ مٚ تَّر بف ظْٔؽ، ؾّس بْٚ 

ىف ذفؽ،  ظذ برـٜ اهلل، ؾٖذق وجف رشقل اهلل  ورُسَّ بام شّع، وٕنَّ

ؽمغموا وأزممموا، همنن اهلل ومد وفمدين إضمدى ايمطوئػمكم، ويمؽلين ))ثؿ ؿٚل: 

((لم نصورع ايمؼقمأكظر إأن 
(1). 

ٕٕف  -تبٚرك وتًٚػ  -ومـ مقاؿٍف افًئّٜ ذم بدر: اظتامده ظذ ربف 

ؿد ظِؿ أن افْك ٓ يُقن بُثرة افًدد وٓ افًدة، وإٕام يُقن بْك اهلل 

 ظذ اهلل  مع إخذ بٕٚشبٚب وآظتامد. 

إػ  ؿٚل: دٚ ـٚن يقم بدر ٕير رشقل اهلل  ظـ ظّر بـ اخلىٚب 

ادؼـغ وهؿ أفػ، وأصحٚبف ثالثامئٜ وتسًٜ ظؼ رجاًل، ؾٚشتَبؾ ٕبل 

افَبِٜ، ثؿ مدَّ يديف، ؾجًؾ هيتػ بربف اهلل 
ايمؾفؿ أكجز رم نو )): (2)

سمعٌد دم وفمدسمـل، ايمؾفؿ إن هتؾؽ هذه ايمعصوزمي نـ أهؾ اإلؽمالم ٓ 

ًا يديف، مستَبؾ افَبِٜ، حتك شَط ، ؾامزال هيتػ بربف، مٚدّ ((إرض

ه ؾٖفَٚه ظذ مُْبٔف، ثؿ افتزمف ءرداؤه ظـ مُْبٔف، ؾٖتٚه أبق بُر، ؾٖخذ ردا

                                                 
، وزاد 7/287، وهممح ايمٌوري، 2/253(  ؽمقؼً هذه ايمؼصي زموظمعـك، واكظر: ؽمغمة ازمـ هشوم،1)

 نقاوع نـفو. اكظر: ايمٌخوري ،وومد أطمرج ايمٌخوري200،ص،وايمرضمقؼ اظمخمقم3/173، اظمعود

ُؽْؿ هَموؽْمَمَجوَب يَمُؽؿْ ايمػمح، ىمموب اظمغوزي،زموب: نع  َمِغقُثقَن َرزمِذ ًْ ، زمرومؿ   ،7/287 إِْذ سَم

،وأطمرج نًؾؿ زمعض اظمقاوع نـ ايمؼصي.اكظر:صحقح 8/273، وىمموب ايممػًغم، 3952

، واكظر:ايمموريخ 1779، زمرومؿ 3/1403، ىمموب اْلفود وايمًغم،زموب نمزوة زمدر، نًؾؿ

 .2/194ؽمالنل ظمحؿقد ؾموىمر، اإل

 .12/84، أي: يصقح ويًمغقٌ زموهلل زمويمدفموء. اكظر: ذح ايمـقوي، (  ّيمػ زمرزمف2)
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بل اهلل ـٍٚك مْٚصدة ربؽ، ؾٕ٘ف شْٔجز فؽ مٚ مـ ورائف، وؿٚل: يٚ ٕ

ُؽْؿ هَموؽْمَمَجوَب يَمُؽْؿ َأينِّ مُمُِدىُمؿ  :وظدك، ؾٖٕزل اهلل  َمِغقُثقَن َرزمِذ ًْ إِْذ سَم

ـَ ايمْ   َؿمئَِؽِي ُنْرِدهمكِمَ ـزمَِليْمٍػ نِّ
ؾٖمّده اهلل بٚدالئُٜ (1)

(2). 

َجْؿُع ـؽَمُقْفَزُم ايمْ مـ افًريش وهق يَقل:  وؿد خرج رشقل اهلل 

 َوُيَقيُمقَن ايمُدزُمرَ 
(3). 

ًرـٜ، وـٚن مـ أصدِّ اخلِؼ وأؿقاهؿ وأصجًٓؿ، ومًف ذم اد وؿٚتؾ 

ـام ـٕٚٚ ذم افًريش جُيِٚهدان بٚفدظٚء وافترضع، ثؿ ٕزٓ  أبق بُر 

ًٚ بغ ادَٚمغ افؼيٍغ ؾحرضٚ،وحثٚ ظذ افَتٚل،وؿٚتال بٕٚبدان مجً
(4). 

فَد ))ؿٚل:  ، ؾًـ ظع بـ أيب ضٚفٛ وـٚن أصجع افْٚس افرشقل 

وىمون وهق أؿربْٚ إػ افًدو،  بدر، وٕحـ ِٕقذ برشقل اهلل رَأْيُتَْٚ يقم 

((نـ أؾمد ايمـوس يقنئذ زملؽموً 
(5). 

برشقل  ـْٚ إذا محل افبٖس، وفَل افَقم افَقم اتَْٔٚ))ؿٚل:  وظْف 

((ؾال يُقن أحدٕٚ أدٕك إػ افَقم مْف اهلل 
(6). 

                                                 
 .9(  ؽمقرة إكػول، أيي: 1)

 (  أطمرصمف نًؾؿ زمؾػظف دم ىمموب اْلفود وايمًغم واظمغوزي، زموب اإلنداد زمويمـؿـالئؽي دم نمزوة زمــــدر، 2)

 ،وايمٌخوري نع ايمػمح زمؿعـوه خممٌمًا،دم ىمموب اظمغوزي،زموب ومقيمف سمعـولم: 1763،زمرومؿ 3/1383

 ُْؽــــــْؿ هَموؽْمــــــَمَجوَب يَمُؽــــــؿ ــــــَمِغقُثقَن َرزمِذ ًْ ،واكظر:ايمرضمقــــــؼ 3953،زمــــــرومؿ ،7/287 إِْذ سَم

 .208،صاظمخمقم

 .7/287نع ايمػمح،  ، واحلديٌ دم ايمٌخوري45(  ؽمقرة ايمؼؿر، أيي: 3)

 .3/278، (  اكظر: ايمٌدايي وايمـفويي4)

 .2/143وصححف، وواهمؼف ايمذهٌل،  ، واحلوىمؿ1/86(  أطمرصمف أمحد دم اظمًـد، 5)

 ايمـًوئل.،إلم 3/279،،وفمزاه ازمـ ىمثغم دم ايمٌدايي وايمـفويي2/143(  احلوىمؿ وصححف،وواهمؼف ايمذهٌل،6)
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 دم نمزوة أضمد:  ايمصقرة ايمثوكقي: ؾمجوفممف 

ًٚ، وصزه ظذ أذى ؿقمف مٚ ؾًِف   ذم مـ مقاؿٍف ذم افنجٚظٜ أيو

ؽزوة أحد، ؾَد ـٚن يَٚتؾ ؿتًٚٓ ظئاًم: ؾ٘ن افدوفٜ ـٕٚٝ أول افْٓٚر 

قا مدبريـ حتك إتٓقا إػ  فِّسِّغ ظذ ادؼـغ، ؾٚهنزم أظداء اهلل ووفَّ

ٕسٚئٓؿ، ؾِام رأى افرمٚة هزيّتٓؿ ترـقا مرـزهؿ افذي أمرهؿ رشقل اهلل 

 ا ذم ضِٛ بحٍيف، وذفؽ أهنؿ طْقا إٔف فٔس فِّؼـغ رجًٜ، ؾذهبق

ًٚ ؿد خال  افٌّْٜٔ، وترـقا اجلبؾ ؾُّر ؾرشٚن ادؼـغ ؾقجدوا افثٌر خٚفٔ

مٚة ؾجٚزوا مْف، ومتُْقا حتك أؿبؾ آخرهؿ ؾٖحٚضقا بٚدسِّغ،  مـ افرُّ

ؾٖـرم اهلل مـ أـرم مْٓؿ بٚفنٓٚدة، وهؿ شبًقن، وتقػَّ افهحٚبٜ، 

َّٔتف ؾجرحقا وجٓف، وـّسوا  وخِص ادؼـقن إػ رشقل اهلل  ربٚظ

افّْٔك، وـٕٚٝ افسٍذ، وهنّقا افبٔوٜ ظذ رأشف، وؿٚتؾ افهحٚبٜ 

ًٚ ظـ رشقل اهلل  دؾٚظ
(1). 

دٚ  رجالن مـ ؿريش،وشبًٜ مـ إٕهٚر، ؾَٚل  وـٚن حقل افْبل 

 ،((و ويمف اْلـي، أو هق رهمقؼل دم اْلـيهؿ فمـِذ نـ يردّ ))رهَقه، وؿربقا مْف:

ًٚ ؾَٚل: هؿ نـ يردّ ))ؾتَدم رجؾ مـ إٕهٚر ؾَٚتؾ حتك ُؿتَِؾ،ثؿ رهَقه أيو

،ؾِؿ يزل ـذفؽ َؾ تِ ،ؾتَدم رجؾ مـ إٕهٚر ؾَٚتؾ حتك ؿُ ((و ويمف اْلـيفمـِذ 

((نو أكصػـو أصحوزمـو))فهٚحبٔف: افسبًٜ،ؾَٚل رشقل اهلل  َؾ تِ حتك ؿُ 
(2). 

إػ افنًٛ افذي ٕزل  وظْدمٚ اجتّع ادسِّقن،وهنوقا مع افْبل 

                                                 
 .256، 255، ص، وايمرضمقؼ اظمخمقم199، 3/196(  اكظر: زاد اظمعود، 1)

 .1789، زمرومؿ 3/1415(  أطمرصمف نًؾؿ دم ىمموب اْلفود وايمًغم، زموب نمزوة أضمد، 2)
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ؾٔف،وؾٔٓؿ أبق بُر،وظّر،وظع،واحلٚرث بـ افّهّٜ إٕهٚري وؽرهؿ، 

ُأيَبُّ بـ خِػ، وهق ظذ جقاد  ؾِام اشتْدوا إػ اجلبؾ أدرك رشقَل اهلل 

اهلل، فـف،ويَقل:أيـ حمّد، ٓ ٕجقت إن ٕجٚ؟ ؾَٚل افَقم:يٚ رشقل 

بسـف،ؾِام دٕٚ مْف تْٚول  أيًىػ ظِٔف رجؾ مْٚ،ؾٖمرهؿ رشقل اهلل 

احلربٜ مـ احلٚرث بـ افهّٜ،ؾِام أخذهٚ مْف إتٍض  رشقل اهلل 

إتٍٚضٜ تىٚيروا ظْف تىٚير افنًر ظـ طٓر افبًر إذا إتٍض،ثؿ اشتَبِف 

ٍٜ بغ شٚبٌٜ افدرع وافبٔوٜ،ؾىًْف ؾٔٓٚ ضًْٜ  وأبك ترؿقتف مـ ؾرج

تدحرج مْٓٚ ظـ ؾرشف مرارًا،ؾِام رجع ظدو اهلل إػ ؿريش وؿد خدصف ذم 

ًٚ ؽر ـبر...ؿٚل:ؿتِْل واهلل حمّد،ؾَٚفقا فـف:ذهٛ واهلل ؾٗادك  ظَْف خدص

واهلل إن بؽ مـ بٖس،ؿٚل:إٕف ؿد ؿٚل يل بُّٜ:إٔٚ أؿتِؽ، ؾقاهلل فق بهؼ 

ظعَّ فَتِْل،ؾامت ظدو اهلل بّسف،وهؿ ؿٚؾِقن إػ مُٜ
(1). 

 دم نعرىمي ضمـكم  ايمصقرة ايمثويمثي: ؾمجوفممف 

بًد أن دارت مًرـٜ حْغ وافتَك ادسِّقن وافٍُٚر، وػَّ ادسِّقن 

مدبريـ
أي ))يرـض بٌِتف ِؿَبَؾ افٍُٚر... ثؿ ؿٚل:  ، ؾىٍؼ رشقل اهلل (2)

ِّٔ  وـٚن رجالً  -ؾَٚل ظبٚس (( فمٌوس، كود أصحوب ايمًؿرة ًٚ ص ؾَِٝ  :-ت

تٓؿ حغ  ٍَ بٖظذ صقيت: أيـ أصحٚب افسّرة؟ ؿٚل: ؾقاهلل فُٖن َظْى

ٜ افبَر ظذ أوٓدهٚ، ؾَٚفقا: يٚ فبٔؽ، يٚ فبٔؽ، ؿٚل:  ٍَ شًّقا صقيت َظْى
                                                 

ٕيب  ، وروى ومصي وممؾ ايمـٌل 263، ص، وايمرضمقؼ اظمخمقم3/199ؼقؿ، (  اكظر: زاد اظمعود، ٓزمـ ايم1)

ٓزمـ  زمـ طمؾػ:أزمق إؽمقد فمـ فمروة زمـ ايمززمغم،وايمزهري فمـ ؽمعقد زمـ اظمًقى.اكظر:ايمٌدايي وايمـفويي

 .226ظمحؿد ايمغزارم، ص،واكظر:همؼف ايمًغمة 2/67،وىمالمهو نرؽمؾ، وايمطػمي،4/32ىمثغم،

دم هذه ايمغزوة أيمػون نـ أهؾ نؽي، نع فمممة َٓف نـ أصحوزمف ايمذيـ طمرصمقا  (  ىمون نع ايمـٌل 2)

 .3/468نعف نـ اظمديـي همػمح هبؿ. اكظر: زاد اظمعود، 
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وهق ظذ بٌِتف ـٚدتىٚول ظِٔٓٚ  ؾٚؿتتِقا وافٍُٚر... ؾْير رشقل اهلل 

((أن محل ايمقؿمقس)): إػ ؿتٚهلؿ، ؾَٚل 
(1). 

افتل ٓ ٕير هلٚ ذم هذا ادقؿػ افذي ظجز  وطٓرت صجٚظٜ افْبل 

ظْف ظيامء افرجٚل
(2). 

وشئؾ افزاء، ؾَٚل فـف رجؾ: يٚ أبٚ ظامرة، أـْتؿ وفٔتؿ يقم حْغ؟ 

ن أصحٚبف، وفُْف خرج صبٚؿٚل: ٓ واهلل مٚ وّػ رشقل اهلل 
(3) 

وأخٍٚؤهؿ
اً حّس (4)

ًٚ رمٚة  (5) فٔس ظِٔٓؿ شالح أو ـثر شالح،ؾَِقا ؿقم

ٓ يُٚد يسَط هلؿ شٓؿ،مجع هقازن،وبْل ٕك،ؾرصَقهؿ رصًَٚ 
،مٚ (6)

وأبق شٍٔٚن بـ  يُٚدون خيىئقن،ؾُٕٚنٍقا،ؾٖؿبؾ افَقم إػ رشقل اهلل 

 يَقل: احلٚرث يَقد بٌِتف، ؾْزل ودظٚ واشتْك وهق

ػػػػػػػػػػػػػػػػِذبْ   انػػػػػػػػػػػػػػػػا النبػػػػػػػػػػػػػػػػي  ال ك 
 

 انػػػػػػػػػػا ابػػػػػػػػػػف  عبػػػػػػػػػػِد المّطمػػػػػػػػػػبْ  
ؿ ناػػػػػػػػػػػػػػرؾ    (ٚ)المهػػػػػػػػػػػػػـ نػػػػػػػػػػػػػػز 

 

 

                                                 
 .1775،زمرومؿ 3/1398(  نًؾؿ،دم ىمموب اْلفود وايمًغم،زموب:نمزوة ضمـكم،وومد اطممٌمت أيمػوـمف،1)

 .408، وهذا احلٌقى يو حمى، ص401، صؼ اظمخمقم(  اكظر: ايمرضمق2)

 .12/117(  مجع ؾمٌوب. ذح ايمـقوي ظمًؾؿ، 3)

 .12/117(  مجع طمػقػ، وهؿ اظمًورفمقن اظمًمعجؾقن. ذح ايمـقوي ظمًؾؿ، 4)

(  ضمنًا:مجع ضموه،أي زمغغم دروع،وومد همنه زمؼقيمف:يمقس فمؾقفؿ ؽمالح.ذح ايمـقوي 5)

 .12/117ظمًؾؿ،

ؼو: هق زمػمح ايمراء، وهق نصدر، وأنو ايمرؾمؼ زمويمؽن همفق اؽمؿ يمؾًفوم ايممل سمرنقفو اْلَمفمي (  رؾم6)

 .12/118دهمعي واضمدة. اكظر: ذح ايمـقوي، 

،  3/1400(  نًؾؿ، دم ىمموب اْلفود وايمًغم،زموب نمزوة ضمـكم، نع ايممٌمف دم زمعض ايمؽؾَمت، 7)

ايمػمح، ىمموب اْلفود، زموب نـ صػ أصحوزمف فمـد اهلزيؿي وكزل فمـ  ، وايمٌخوري نع1776زمرومؿ 

 .4317، زمرومؿ 28، 8/27، 2929، زمرومؿ  6/150دازممف هموؽممـٌم ،
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َّْٚ واهلل إذا امحّر افبٖس ـُ ؿٚل افزاء: 

ٕتََّل بف، وإن افنجٚع مْٚ فِذي  (1)

حيٚذي بف، يًْل افْبل 
(2). 

مْٓزمًٚ  ل اهلل وذم روايٜ دسِؿ ظـ شِّٜ ؿٚل: مررت ظذ رشق
(3) ،

يمؼد رأى ازمـ إىمقع )): وهق ظذ بٌِتف افنٓبٚء، ؾَٚل رشقل اهلل 

ٕزل ظـ افبٌِٜ، ثؿ ؿبض ؿبوٜ مـ تراب  ؾِام ؽنقا رشقل اهلل . ((همزفموً 

((ؾموهً ايمقصمقه))مـ إرض، ثؿ اشتَبؾ بف وجقهٓؿ، ؾَٚل: 
، ؾام (4)

ًٚ بتِؽ افَبوٜ، ؾقفَّ  ًٚ إٓ مأل ظْٔٔف تراب ا مدبريـ، قْ خِؼ اهلل مْٓؿ إٕسٕٚ

ؽْٚئّٓؿ بغ ادسِّغ ، وؿسؿ رشقل اهلل ؾٓزمٓؿ اهلل
(5). 

افبٌِٜ ذم مقضع احلرب، وظْد  وؿد ؿٚل افًِامء: إن رـقب افْبل 

ًٚ ي ُقن مًتّدًا اصتداد افبٖس هق افْٓٚيٜ ذم افنجٚظٜ وافثبٚت: وٕٕف أيو

يرجع افْٚس إفٔف، وتىّئـ ؿِقهبؿ بف وبُّٕٚف، وإٕام ؾًؾ هذا ظّدًا، 

 أؾراس مًروؾٜ. وإٓ ؾَد ـٕٚٝ فـف 

وهق يرـض بٌِتف إػ مجع ادؼـغ،  وممٚ يدّل ظذ صجٚظتف تَدمف 

وؿد ؾرَّ افْٚس ظْف، وٕزوفف إػ إرض حغ ؽنقه مبٚفٌٜ ذم افنجٚظٜ 

                                                 
ايمٌلس: ىمـويي فمـ ؾمدة احلرب، واؽممعغم ذيمؽ حلؿرة ايمدنوء احلوصؾي همقفو دم ايمعودة. (  إذا امحر 1)

 .12/121اكظر: ذح ايمـقوي، 

 .1776، زمرومؿ 3/1401(  رواه نًؾؿ دم ىمموب اْلفود وايمًغم، زموب نمزوة ضمـكم، 2)

. اكظر: ؾمــرح ايمـقوي، ،ويمقس ايمـٌل ضمول نـ ازمـ إىمقع ((نـفزنوً (  ومول ايمعؾَمء: ومقيمف:))3)

12/122. 

 .12/122، أي: ومٌحً. اكظر: ذح ايمـقوي، (  ؾموهً ايمقصمقه4)

 .1777، زمرومؿ 3/1402دم ىمموب اْلفود وايمًغم، زموب نمزوة ضمـكم ، (  أطمرصمف نًؾؿ5)
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ؽ مقاشٚة دـ ـٚن ٕٚزًٓ ظذ إرض مـ وافهز، وؿٔؾ: ؾًؾ ذف

ذم مجٔع ادقاضـ بنجٚظتف  ادسِّغ، وؿد أخز افهحٚبٜ 
(1). 

 دم احلَميي ٕصحوزمف:  ايمصقرة ايمرازمعي: ؾمجوفممف 

أحسـ افْٚس،  ؿٚل:ـٚن افْبل  روى افبخٚري ومسِؿ، ظـ إٔس 

 ٍٜ ، ؾٕٚىِؼ وأجقد افْٚس، وأصجع افْٚس، وفَد َؾِزَع أهؾ ادديْٜ ذات فِٔ

ؿد شبؼ افْٚس إػ افهقت،  افْٚس َؿبَِؾ افهقت، ؾٚشتَبِٓؿ افْبل 

،وهق ظذ ؾرس ٕيب ضِحٜ ظري مٚ ((مل سمرافمقا، مل سمرافمقا))وهق يَقل:

((يمؼد وصمدسمف زمحرًا،أو إكف يمٌحر))ظِٔف رسج،ذم ظَْف شٔػ،ؾَٚل:
(2). 

وهذا ادثٚل وؽره مـ إمثِٜ افسٚبَٜ تدل دٓفٜ واضحٜ ظذ أن افْبل 

  أصجع إٕسٚن ظذ اإلضالق، ؾِؿ يُتحؾ افقجقد بّثِف وؿد صٓد ،

فـف بذفؽ افنجًٚن إبىٚل
(3). 

ـْٚ واهلل إذا امحر افبٖس ٕتَل بف، وإن افنجٚع مْٚ )) :ؿٚل افزاء 

((فِذي حيٚذي بف، يًْل افْبل 
(4). 

أحسـ افْٚس، وأجقد  ـٚن افْبل ))وؿٚل إٔس ذم احلديٞ افسٚبؼ: 

                                                 
 .12/114، (  اكظر: ذح ايمـقوي فمعم نًؾؿ1)

، زمرومؿ 10/455نع ايمػمح،ىمموب إدب، زموب ضمًـ اخلؾؼ وايمًخوء،ونو يؽره نـ ايمٌخؾ،  (  ايمٌخوري2)

 .2307، زمرومؿ 4/1802وسمؼدنف يمؾحرب،  ، ىمموب ايمػضوئؾ، زموب دم ؾمجوفمي ايمـٌل ، ونًؾؿ2908

وصححف،  ، واحلوىمؿ1/86دم نًـد أمحد  (  اكظر: روايي فمقم زمـ أيب ؿمويمى دم ؾمجوفمي ايمـٌل 3)

 .2/143وواهمؼف ايمذهٌل، 

 م خترَيف.، وسمؼد1776، زمرومؿ 3/1401(  أطمرصمف نًؾؿ، 4)
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((...افْٚس، وأصجع افْٚس

(1). 

 ايمعؼؾقي:  ايمصقرة اخلونًي: ؾمجوفممف 

افسٚبَٜ فنجٚظتف افَِبٜٔ، أمٚ صجٚظتف افًَِٜٔ  ـٕٚٝ هذه افنقاهد

ؾسٖـتٍل بنٚهٍد واحٍد: ؾٕ٘ف يٍُل ظـ أفػ صٚهد ويزيد، وهق مقؿٍف 

 مـ تًّْٝ شٓٔؾ بـ ظّرو، وهق يّع وثَٜٔ صِح احلديبٜٔ، إْذ تْٚزل 

إػ بٚشّؽ افِٓؿ، وظـ ـِّٜ  ((زمًؿ اهلل ايمرمحـ ايمرضمقؿ  ))ظـ ـِّٜ 

ـِّٜ: حمّد بـ ظبد اهلل، وؿبقفف ذط شٓٔؾ ظذ  إػ ((حمؿد رؽمقل اهلل ))

رجؾ مـ ؿريش حتك وفق ـٚن مسِاًم إّٓ رّده إػ أهؾ  أن ٓ يٖيت افْبل 

ا ٓ مزيد ظِٔف،  ًٚ، وبِغ افٌوٛ حدًّ مُٜ، وؿد اشتنٚط افهحٚبٜ ؽٔي

ًٚ. وهق  ًٚ مبْٔ  صٚبر ثٚبٝ حتك إتٓٝ افقثَٜٔ، وـٚن بًد أيٚم ؾتح

مع  ايمؼؾٌقي، وايمعؼؾقي،إظذ ذم افنجٚظتغ: بذفؽ ادثؾ  ؾرضب 

ُبًد افْير، وأصٚفٜ افرأي، وإصٚبتف: ؾ٘ن مـ احلُّٜ أن يتْٚزل افداظٜٔ 

ظـ أصٔٚء ٓ ترّضه بٖصؾ ؿؤتف فتحَٔؼ أصٔٚء أظيؿ مْٓٚ
(2). 

وثبٚتف، وهذا َٕىٜ مـ بحر،  ومجٔع مٚ تَدم مـ ٕامذج مـ صجٚظتف 

َٛ ذم صجٚظتف
تِ ـُ َٛ جمِدات، ؾٔجٛ   وإٓ ؾٕ٘ف فق 

تِ ُُ بٚٓشتَهٚء ف

ؿدوةً َ ذم  أن يتخذوا افرشقل  ظذ ـؾ مسِؿ، وخٚصٜ افدظٚة إػ اهلل 

                                                 
 ، وسمؼدم خترَيف.2307، زمرومؿ ، ونًؾؿ2908، زمرومؿ  ( اكظر: ايمٌخوري1)

، ىمموب اظمغوزي، زموب نمزوة  5/329نع ايمػمح،  (  اكظر: وشمقؼي صؾح احلديٌقي ىمونؾي دم ايمٌخوري2)

، ىمموب اْلفود وايمًغم، زموب صؾح احلديٌقي دم احلديٌقي، ونًؾؿ،  4181، 4180احلديٌقي، زمرومؿ 

، واكظر: 331-4/328، ونًـد أمحد، 352-5/333،  وذح ايمقشمقؼي دم ايمػمح، 1873زمرومؿ 

 .532، صهذا احلٌقى يو حمّى 
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ـؾ أحقاهلؿ وتكؾٚهتؿ، وبذفؽ حيهؾ افٍقز وافْجٚح، وافسًٚدة ذم 

ـٌَي ظمَِّـ ىَموَن َيْرصُمق افدٕٔٚ وأخرة،  ًَ يَمَؼْد ىَموَن يَمُؽْؿ دِم َرؽُمقِل اهلل ُأؽْمَقٌة ضَم

  َوايْمَقْقَم أطِمَر َوَذىَمَر اهلل ىَمثغًِمااهلل
(1). 

 المطمب ال:الث: اور مف ابر الاحابة 
ا ٓ يستىٔع أحد أن حيكهٚ: ٕهنؿ  هلؿ مقاؿػ افهحٚبٜ  ـثرة جدًّ

  مـ ًٚ بٚظقا إٍٔسٓؿ، وأمقاهلؿ وحٔٚهتؿ هلل، ابتٌٚء مرضٚتف، وخقؾ

 ظَٚبف، ؾٍٚزوا بسًٚدة افدٕٔٚ وأخرة.

ومـ درس حٔٚهتؿ، وٕير إػ تىبَٔٚهتؿ فإلشالم ؿقًٓ، وظّاًل، 

ًٚ، وأحبٓؿ: ؾٔحهؾ فـف بذفؽ حمبٜ ا  هلل تًٚػ.واظتَٚدًا ازداد إيامٕ

 ايمصقرة إولم: صػم زمالل:

 ـٚن يًذبف أمٜٔ بـ خِػ ظذ تقحٔده وإيامٕف بٚهلل   زمالل زمـ رزموح

وؿد ظّذبف أصد افًذاب، ومـ ذفؽ أن أمٜٔ ـٚن خُيرُج بالًٓ إذا  -تًٚػ  -

محٔٝ افنّس ذم افيٓرة، ؾٔىرحف ظذ طٓره ذم بىحٚء مُٜ، ثؿ يٖمر 

صدره، ثؿ يَقل: ٓ تزال هُذا حتك  بٚفّهخرة افًئّٜ ؾتقضع ظذ

متقت أو تٍُر بّحّد وتًبد افالت وافًزى، ؾَٔقل وهق ذم ذفؽ 

افبالء: َأحٌد أحٌد، ؾّر بف أبق بُر ؾٚصساه. وهذه افُِّٜ افتل زظزظٝ 

ـٔٚن أمٜٔ بـ خِػ
(2). 

                                                 
 .21(  ؽمقرة إضمزاب، أيي: 1)

،وؽمغم أفمالم ايمـٌالء، 1/340،،وؽمغمة ازمـ هشوم1/165،دم ُمققز ايمصحوزمي(  اكظر:اإلصوزمي 2)

1/37. 
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 ايمصقرة ايمثوكقي: صػم َل يوه:

قن أصد افًذاب ُيًذب  وهذا فمَمر زمـ يوه، وأزمقه يوه، وأنف ؽُمؿّقي

، ؾِؿ يردَّهؿ ذفؽ افًذاب ظـ ديْٓؿ: -تًٚػ  -مـ أجؾ إيامهنؿ بٚهلل 

صػمًا َل  ))وهلذا ؿٔؾ هلؿ:  -تًٚػ  -ٕهنؿ صدؿقا مع اهلل ؾهدؿٓؿ اهلل 

(( همنن نقفمدىمؿ اْلـي :يوه
ؾريض اهلل ظْٓؿ وأرضٚهؿ (1)

(2). 

 ويمثي: صػم ُصفقى:ايمصقرة ايمث

أراد اهلجرة ؾًّْف ـٍٚر ؿريش أن هُيٚجر  وهذا ُصفقى ايمرونل 

ِِّف ويدؾًف إفٔٓؿ ترـقه ومٚ أراد،  بامفف، وإن أحٛ يتجّرد مـ مٚفف ـ

ـَ :  ؾٖظىٚهؿ مٚفف وٕجٚ بديْف مٓٚجرًا إػ اهلل ورشقفف، وإٔزل اهلل  َوِن

ُف ازْممَِغوءَ  ًَ ي َكْػ ٌَودِ َنرْ  ايمـِذوِس َنـ َيمْمِ  َووِت اهلل َواهلل َرُؤوٌف زمِويْمِع
، ؾتَِٚه (3)

ومجٚظٜ إػ ضرف احلرة ؾَٚفقا فـف: ربح افبٔع. ؾَٚل:  ظّر بـ اخلىٚب 

ٚرتُؿ، ومٚ ذاك؟ ؾٖخزوه أن اهلل إٔزل ؾٔف هذه وإٔتؿ ؾال أخّس اهلل دم

أيٜ
(4). 

 ايمصقرة ايمرازمعي: صػم أيب ؽمؾؿي وزوصممف:

 رضي اهلل عنهما وهذا فمٌد اهلل زمـ فمٌد إؽمد أزمق ؽمؾؿي وزوصممف أم ؽمؾؿي

                                                 
رصمويمف ))، وومول: 9/293، ، واكظر: جمؿع ايمزوائد3/388(  احلوىمؿ وصححف، وواهمؼف ايمذهٌل، 1)

 .2/512، واكظر: اإلصوزمي، ((قؿ زمـ فمٌد ايمعزيز اظمؼقم رصمول ايمصحقح نمغم إزمراه

 .1/342، ، وؽمغمة ازمـ هشوم2/512، واإلصوزمي، 1/406، (  اكظر: ؽمغم أفمالم ايمـٌالء2)

 .207(  ؽمقرة ايمٌؼرة، أيي: 3)

 .2/195، واإلصوزمي، 26-2/17، وؽمغم أفمالم ايمـٌالء، 1/248، (  اكظر: سمػًغم ازمـ ىمثغم4)
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يهزان ظذ افبالء افًئؿ ويٍَٚن ادقؿػ احلُٔؿ افذي يدل ظذ 

صدؿٓام مع اهلل
(1). 

هٚجر مـ مُٜ إػ ادديْٜ، ؿبؾ افًَبٜ افثٕٜٚٔ  ـٚن أبق شِّٜ أول مـ

.ًٚ  بسْٜ تَريب

بًد أن رجع أبق شِّٜ وزوجتف أم شِّٜ مـ اهلجرة إػ احلبنٜ آذتف 

 -ؿريش، وظِؿ ب٘شالم مـ أشِؿ مـ إٕهٚر، ؾَرر اهلجرة إػ ادديْٜ 

ؾحّؾ زوجتف أم شِّٜ، وابْٓام شِّٜ وؿٚد هبام راحِتف  -ؾرارًا بديْف 

ًٚ إػ ادديْٜ وؿبؾ أن خيرج مـ مُٜ حلَف رجٚل مـ بْل وخرج مت جٓ

خمزوم ؾَٚفقا فـف: هذه ٍٕسؽ ؽِبتْٚ ظِٔٓٚ أرأيتؽ صٚحبتؽ هذه َظالَم 

ٕسـؽ تسر هبٚ ذم افبالد؟ وٕزظقا خىٚم افبًر مـ يده، وأخذوا افراحِٜ 

وظِٔٓٚ أم شِّٜ وابْف شِّٜ، وؽوٛ فذفؽ رجٚل مـ بْل ظبد إشد 

هلل ٓ ٕسك ابْْٚ ظْدهٚ إذا ٕزظتّقهٚ مـ بْل صٚحبْٚ ؾتجٚذب وؿٚفقا: وا

ًَٝ يده، وأخذه بْق 
ِِ بْق خمزوم وبْق ظبد إشد افىٍؾ حتك ُخ

ظبدإشد وحبس بْق ادٌرة أم شِّٜ ظْدهؿ، وإىِؼ أبق شِّٜ إػ 

ؿقا بْٔل وبغ زوجل وبْٔل وبغ  ًٚ بديْف. ؿٚفٝ أم شِّٜ: ؾٍرَّ ادديْٜ هٚرب

ْٝ أخرج ـؾ ؽداة إػ إبىح ؾام أزال أبُل حتك أمز، ابْل، ؾُ

ًٚ مْٓٚ حتك مّر يب رجؾ مـ بْل ظّل  أحد بْل  -وذفؽ شْٜ أو ؿريب

ؾرأى مٚ يب ؾرمحْل، ؾَٚل فبْل ادٌرة: أٓ خترجقن هذه  -ادٌرة 

                                                 
، وايمٌدايي وايمـفويي 2/335، ، واإلصوزمي دم ُمققز ايمصحوزمي1/150، (  اكظر: ؽمغم أفمالم ايمـٌالء1)

 .4/90ٓزمـ ىمثغم، 
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ادسُْٜٔ ؾرؿتؿ بْٔٓٚ وبغ زوجٓٚ، وبْٔٓٚ وبغ وفدهٚ؟ ؿٚفٝ: ؾَٚفقا يل: 

ن صئٝ، ؿٚفٝ: ورّد بْق ظبد إشد ظْد ذفؽ ابْل احلَل بزوجؽ إ

ؾٚرحتِٝ ببًري ثؿ أخذت ابْل ؾقضًتف ذم حجري ثؿ خرجٝ أريد 

زوجل بٚدديْٜ ومٚ مًل أحد مـ خِؼ اهلل
(1). 

اهلل أـز مٚ أظيؿ هذا ادقؿػ ومٚ أحُّف: ؾَد ترك أبق شِّٜ زوجتف 

ًٚ ٕهٍف وراءه مـ أجؾ ديْف ويتجٚذب  وابْف، ومٚفف، وهٚجر بٍْسف تٚرـ

بْق ظبد إشد وبْق ادٌرة بـ أم شِّٜ،وخيًِقن يده وهل تْير، وحتبس 

ًٚ مْٓٚ، إٕف مقؿػ  مـ أجؾ ديْٓٚ،وتبُل ـؾ يقم ذم إبىح شْٜ أو ؿريب

ظئؿ وبالء ـبر أشٍر ظـ ؿقة اإليامن وافهدق مع اهلل،ؾْسٖل اهلل 

زوجتف وأرضٚمهٚ، افًٚؾٜٔ ذم افدٕٔٚ وأخرة،وريض اهلل ظـ أيب شِّٜ و

 ؾَد جٚهدا ذم اهلل، وُأوذيٚ ذم اهلل، وصزا ذم اهلل، واهلل ادستًٚن.

 ايمصقرة اخلونًي: صػم فمٌد اهلل زمـ ضمذاهمي:

ظْدمٚ   نقومػ فمٌد اهلل زمـ ضمذاهمي زمـ ومقسوظْدمٚ يْير اإلٕسٚن ذم 

 حٚول مِؽ افروم أن يهّده ظـ ديْف يرى ادقؿػ احلُٔؿ، وافرجؾ افًئؿ!

ف ظ ًٚ إػ افروم، ؾٖرسوا ظبد اهلل بـ حذاؾٜ،  ّر بـ اخلىٚب وجَّ جٔن

ُِٓؿ، ؾَٚفقا: إن هذا مـ أصحٚب حمّد. ؾَٚل: هؾ فؽ  ِِ ؾذهبقا بف إػ َم

أن تتْكَّ وُأظىٔؽ ٕهػ مُِل؟ ؿٚل: فق أظىٔتْل مجٔع مٚ متِؽ، 

ضرؾٜ  ومجٔع مٚ متِؽ، ومجٔع مِؽ افًرب، مٚ رجًٝ ظـ ديـ حمّد 

َٛ وؿٚل فِرمٚة:  ظغ، ؿٚل: إذاً 
ِِ ُِٖمَر بف ؾُه أؿتِؽ. ؿٚل: إٔٝ وذاك، ؾ

                                                 
، وهذا 150، ص، وايمرضمقؼ اظمخمقم3/169، وايمٌدايي وايمـفويي، 2/77(  اكظر: ؽمغمة ازمـ هشوم، 1)

 .151احلٌقى يو حمّى، ص
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ًٚ مـ بدٕف، وهق يًرض ظِٔف ويٖبك ومل جيزع، ؾٖٕزفف، وأمر  ارمقه ؿريب

ـِ مـ  َّٛ ؾٔف مٚء وُأؽَع ظِٔف حتك احسؿٝ، ودظٚ بٖشرْي بَدر ؾُه

ُٖفَل ؾٔٓٚ ؾ٘ذا ظيٚمف تِقح، وهق يًرض ظِٔف  ادسِّغ، ؾٖمر بٖحدمهٚ، ؾ

ٕٜٔ وهق يٖبك، ؾٖمر ب٘فَٚئف ذم افَدر إن مل يتّْك، ؾِام ذهبقا بف افْكا

ؽ: إٕف بُك، ؾيـ إٔف ؿد جزع، ؾَٚل: ُردُّوه، ؾَٚل: مٚ 
ِِ
َّ بُك، ؾَٔؾ فِ

أبُٚك؟ ؿٚل: ؿِٝ هل ٍٕس واحدة ُتَِك افسٚظٜ ؾتذهٛ ؾُْٝ أصتٓل 

 أن يُقن بًدد صًري إٍٔس ُتَِك ذم افْٚر ذم اهلل، ؾتًجٛ افىٚؽٜٔ ؾَٚل

فـف: هؾ فؽ أن ُتَّبؾ رأد وُأخعِّ ظْؽ؟ ؾَٚل فـف ظبد اهلل: وظـ مجٔع 

أشٚرى ادسِّغ؟ ؿٚل: ًٕؿ، ؾَّبؾ رأشف، ؾخّذ ظْٓؿ، وؿدم بٕٚشٚرى 

ظذ ظّر، ؾٖخزه خزه. ؾَٚل ظّر: حؼٌّ ظذ ـؾِّ مسِؿ أن ُيَبِّؾ رأس 

ظبد اهلل بـ حذاؾٜ، وإٔٚ أبدُأ. ؾَبَّؾ رأشف
(1). 

ثبٝ ظذ ديْف، ومل يَبؾ  ئؿ حُٔؿ: ؾ٘ن ظبد اهلل هذا مقؿػ ظ

ًٚ، ثؿ  شقاه، وفق ُأظىل مِؽ ـّسى ومثِف مًف، ومِؽ افًرب مجًٔ

فهدؿف مع اهلل مل جيزع مـ افّرمٚة ظْدمٚ رمقه وهق مهِقب، ومل جيزع مـ 

ْدِر وادٚء ادٌّع وؿد رأى مـ ُيَِك ذم افْٚر مـ إرسى وظيٚمف تِقح،  َِ اف

َّْك أن يُقن فـف ظدد صًره مـ إٍٕس تًذب ذم اهلل ومـ ومع ذفؽ مت

أجؾ اهلل، وظْدمٚ رأى أن ادهِحٜ ظٚمٜ جلّٔع إرسى ؿبَّؾ رأس 

افىٚؽٜٔ: فُل خيرج ادسِّغ مـ إرس، وهذا مـ أظيؿ احلُؿ 

 افًئّٜ. ؾريض اهلل ظـ ظبد اهلل بـ ُحذاؾٜ وأرضٚه.

                                                 
 .2/269، ، واإلصوزمي دم ُمققز ايمصحوزمي2/14يمؾذهٌل،  (  اكظر: ؽمغم أفمالم ايمـٌالء1)
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 ايمصقرة ايمًودؽمي: صػم طمٌقى:

اؿػ افًئّٜ افتل تدل ظذ ؿقة اإليامن وافرؽبٜ ؾٔام ظْد ومـ هذه ادق

 طمٌقى زمـ فمدي زمـ فمونراهلل وافدار أخرة، مٚ ؾًِف افهحٚيب اجلِٔؾ: 

  ظْدمٚ أرستف ـٍٚر ؿريش وظذبتف ؾثبٝ حتك ُؿتَِؾ صٓٔدًا. 

ؿٚفٝ بًض بْٚت احلٚرث بـ ظٚمر: واهلل مٚ رأيٝ أشرًا ؿطُّ خرًا مـ 

ٍٛ ذم يده وإٕف دُقَثٌؼ بٚحلديد خبٔٛ واهلل فَد و ًٚ مـ ظْ ًٚ يٖـؾ ِؿىٍ جدتف يقم

ًٚ. ؾِام خرجقا بف  ومٚ بُّٜ مـ ثّرة. وـٕٚٝ تَقل: إٕف فرزق رزؿف اهلل خبٔب

: دظقين أصع رـًتغ ؾسـقه ؾرـع  ٌٛ مـ احلرم فَٔتِقه ذم احلؾ ؿٚل هلؿ خبٔ

ايمؾفؿ ؿٚل:  رـًتغ ؾَٚل واهلل فقٓ أن حتسبقا أن مٚ يب جزٌع فزدت. ثؿ

 ، ثؿ إٔنٖ يَقل:أضمصفؿ فمددًا، واوممؾفؿ زَمَددًا، وٓ سمٌؼ نـفؿ أضمداً 

 فمسػػػت  ا بػػػالي حػػػيف التػػػؿ  مسػػػمما  
 

 عمػػي ا   جنػػب كػػاف   ماػػرعي 
ف ي ػػػػفوذلػػػػ   ؾ فػػػػي ذات اهلػػػػف وا 

 

 ي بػػارؾ عمػػي اواػػاِؿ ِ ػػمو  ممػػّزعِ  
ثؿ ؿٚم إفٔف أبق رسوظٜ ظَبٜ بـ احلٚرث ؾَتِف، وـٚن خبٔٛ هق افذي  

شـ فُؾِّ مسِؿ ُؿتَِؾ صزًا افهالة
(1). 

 :ايمصقرة ايمًوزمعي: صػم ؽمعد زمـ أيب ووموص 

ًْرض أمف ظِٔف أن يٍُر بديـ حمّد  وهذا شًد بـ أيب وؿٚص  ، َت

وحٍِٝ أن ٓ تُِّف، وٓ تٖـؾ وٓ تؼب حتك متقت ؾًّٔر هبٚ، ؾَٔٚل: 

يٚ ؿٚتؾ أمف! وؿٚفٝ فـف: زظّٝ أن اهلل وصٚك بقافديؽ، وإٔٚ أمؽ، وإٔٚ 

                                                 
نع ايمػمح، ىمموب اْلفود، زموب هؾ يًمله ايمرصمؾ ونـ مل يًمله، ونـ رىمع رىمعمكم  ي(  ايمٌخور1)

 ، وىمموب اظمغوزي، زموب ضمدشمـل فمٌد اهلل زمـ حمؿد اْلعػل، 3045، زمرومؿ 6/166فمـد ايمؼمؾ، 

 .1/246، ، واكظر: ؽمغم أفمالم ايمـٌالء13/381، 7/378، 3989، زمرومؿ 7/308
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آمرك هبذا. ؿٚل شًد: ٓ تًٍع يٚ ُأّمف إين ٓ أدع ديْل هذا فقء. ؾبَٔٝ 

ذفؽ مْٓٚ  ثالثٜ أيٚم ٓ تٖـؾ وٓ تؼب، ؾِام رأى شًد بـ أيب وؿٚص

 ،ًٚ ًٚ ٍٕس ؿٚل هلٚ: يٚ ُأّمف، تًِّغ واهلل فق ـٚن فؽ مٚئٜ ٍٍٕس، ؾخرجٝ ٍٕس

ِٝ ؾُع أو ٓ تٖـع. ؾِام رأت ذفؽ أـِٝ مٚ ترـٝ ديْل، إن صئ
. ؿٚل (1)

َك يِب َنو يمَقَْس يمََؽ : ٕزفٝ هذه أيٜ ذّم: شًد  َوإِن صَموَهَداَك فَمعم َأن سُممْمِ

 ََم َوَصوضِمٌُْفََم دِم ايمُدْكَقو َنْعُروهًموزمِِف فِمْؾٌؿ هَمال سُمطِْعفُ 
، وؿد جًؾ اهلل شًدًا (2)

(( اؽممجى يمًعد إذا دفموكايمؾفؿ  )): مستجٚب افدظقة فدظقة افْبل 
(3). 

 :رضي اهلل عنهاايمصقرة ايمثونـي: صػم أم ضمٌقٌي أم اظممنـكم 

، رضي اهلل عنهاومـ ذفؽ مٚ ؾًِتف أم حبٔبٜ رمِٜ بْٝ أيب شٍٔٚن:أم ادٗمْغ 

وبغ وذفؽ أن أبٚهٚ ؿدم مـ مُٜ إػ ادديْٜ يريد أن يزيد ذم اهلدٕٜ بْٔف 

وذهٛ فٔجِس ظذ  رضي اهلل عنها، ؾِام دخؾ ظذ بْتف أم حبٔبٜ افرشقل 

ضقتف دوٕف، ؾَٚل: يٚ بْٜٔ أرؽبٝ هبذا افٍراش ظْل  ؾراش رشقل اهلل 

 ،وإٔٝ امرؤ ٕجس مؼك أم يب ظْف؟ ؿٚفٝ: بؾ هق ؾراش رشقل اهلل 

ؾَٚل: واهلل فَد أصٚبؽ يٚ بْٜٔ بًدي ذ
(4)

، ؿِٝ: واهلل مل يهبٓٚ إٓ ؿقة 

                                                 
، ىمموب همضوئؾ ايمصحوزمي، زموب نـ همضوئؾ ؽمعد زمـ أيب ووموص، (  اكظر: صحقح نًؾؿ1)

، وايمؼمنذي، ىمموب  سمػًغم 182-1/181، خممٌمًا زمؿعـوه، وأمحد، 1748، زمرومؿ 4/1877

ـــٌالء، ، واكظر: ؽمغم أفمـــــالم ايم3189، زمرومؿ 5/341ايمؼرَن، زموب ونـ ؽمقرة ايمعـؽٌقت، 

1/109. 

 .15(  ؽمقرة يمؼَمن، أيي: 2)

وصححف،  ، واحلوىمؿ ،5/649دم ىمموب اظمـوومى، زموب نـوومى ؽمعد زمـ أيب ووموص  (  ايمؼمنذي3)

 .1/111، ء، وؽمـده صحقح. اكظر: ؽمغم أفمالم ايمـٌال3/498وواهمؼف ايمذهٌل، 

، وفمزاه زمنؽمـوده إلم ازمـ ؽمعد. واكظر أيضًو: ايمموريخ 4/306(  اكظر: اإلصوزمي دم ُمققز ايمصحوزمي، 4)

 .3/135اإلؽمالنل ظمحؿقد ؾموىمر، 
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مٝ حمبٜ اهلل ورشقفف ظذ حمبٜ وافدهٚ  اإليامن وحمبٜ اهلل ورشقفف، ؾَدَّ

ؾريض اهلل  ،ادؼك ومل ترَض أن جيِس ادؼك ظذ ؾراش رشقل اهلل 

 ا مـ أظيؿ احلُؿ.ظـ أم ادٗمْغ: ؾ٘هنٚ مل تٖخذهٚ ذم اهلل فقمٜ ٓئؿ، وهذ

رجًٚٓ وٕسًٚء، ـٕٚٝ أظامهلؿ وحٔٚهتؿ، وممٚهتؿ  رضي اهلل عنهم مجيعاًوافهحٚبٜ 

حتك وفق ـٚن ذفؽ  -تًٚػ  -هلل ٓ يريدون، وٓ يرؽبقن إٓ مٚ يرضٔف 

ّٛ إصٔٚء إفٔٓؿ.  ببذل أح

 : ايمصقرة ايمموؽمعي: صػم أكس زمـ ايمـي

ؿتٚل بدر ؾَٚل: ؿٚل: ؽٚب ظّل إٔس بـ افْرض ظـ  ظـ إٔس 

َٝ ؾٔف ادؼـغ، واهلل فئـ أصٓدين  ُٝ ظـ أول ؿتٚل ؿٚتِ يٚرشقل اهلل ؽب

ـّ اهلل مٚ أصْع ام ـٚن يقم أحد إُنػ . ؾِاهلل ؿتٚل ادؼـغ فرَي

يًْل ادسِّغ  -ادسِّقن ؾَٚل: افِٓؿ إين أظتذر إفٔؽ ممٚ صْع هٗٓء 

، ثؿ تَدم ؾٚشتَبِف -يًْل ادؼـغ-، وأبرأ إفٔؽ ممٚ جٚء بف هٗٓء -

شًد بـ مًٚذ ؾَٚل: أي شًد وافذي ٍٕز بٔده إين ٕجد ريح اجلْٜ دون 

غ افَتذ بف بوع وثامٕقن أحد، ؾَٚتِٓؿ حتك ؿتؾ. ؿٚل إٔس: ؾقجدٕٚه ب

جراحٜ:مـ بغ رضبٜ بسٔػ وضًْٜ برمح،ورمٜٔ بسٓؿ وؿد َمثَِّقا بف، ؾام 

ـَ ايمْ ظرؾْٚه حتك ظرؾتف أختف ببْٕٚف.وٕزفٝ هذه أيٜ: ُؿْمِنـكَِم ِرصَموٌل ـِن

ـ َيـَمظِرُ  ٌَُف َوِنـُْفؿ نِذ ـ وَمَه َكْح َوَنو  َصَدوُمقا َنو فَموَهُدوا اهلل فَمَؾْقِف هَمِؿـُْفؿ نِذ

ٌِْديال يُمقا سَم  زَمدِذ
. ؿٚل ؾُْٚ َٕقل: ٕزفٝ هذه أيٜ ؾٔف وذم أصحٚبف(1)

(2). 

                                                 
 .23(  ؽمقرة إضمزاب، أيي: 1)

ـَ ايمْ   :ل اهلل نع ايمػمح دم ىمموب اْلفود، زموب ومق (  ايمٌخوري2) ُؿْمِنـكَِم ِرصَموٌل َصَدوُمقا َنو فَموَهُدوا ـِن

ٌِْديال يُمقا سَم ـ َيـَمظُِر َوَنو زَمدِذ ٌَُف َوِنـُْفؿ نِذ ـ وَمَه َكْح  ،2805، زمرومؿ  ،6/21 اهلل فَمَؾْقِف هَمِؿـُْفؿ نِذ

= 
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 : يمصقرة ايمعوذة: صػم فمؿغم زمـ احُلََمما

ذم  فُمؿغم زمـ احُلَممؾٔام ظْد اهلل مٚ ؾًؾ  ويدل ظذ رؽبٜ افهحٚبٜ 

و فَ فمرُو  يٍ ـّ قا إلم صَم ومقنُ ))بدر حْٔام شّع رشقل اهلل يَقل ٕصحٚبف: 

 ًّ اهلل جْٜ ظرضٓٚ افسّقات  ؾَٚل: يٚ رشقل (( ؿقات وإرُض ايم

بخؿٚل: بخ . (( كعؿ))وإرض؟ ؿٚل: 
نو حيؿؾؽ فمعم )): ، ؾَٚل (1)

، ؿٚل: ٓ واهلل يٚ رشقل اهلل إٓ رجٚء أن أـقن مـ أهِٓٚ. ((؟ومقيمؽ زمخ زمخ

ٕفؾٖخرج مترات مـ ؿر (( همنكؽ نـ أهؾفو))ؿٚل: 
يٖـؾ مْٓـ ثؿ  ؾجًؾ (2)

ئـ إٔٚ حٔٔٝ حتك آـؾ مـ مترايت هذه إهنٚ حلٔٚة ضقيِٜ، ؾرمك بام ؿٚل: ف

ـٚن مًف مـ افتّر ثؿ ؿٚتؾ حتك ؿتؾ
(3). 

وهذه افْامذج تدل ظذ صز افهحٚبٜ وحُّتٓؿ افًئّٜ، وصدؿٓؿ 

 مـ افثقاب وزهدهؿ ذم افدٕٔٚ. -شبحٕٚف  -مع اهلل ورؽبتٓؿ ؾٔام ظْده 

حُتَْل، وفُـ مٚ ذـرتف هْٚ هلؿ مقاؿػ حُّٜٔ ـثرة ٓ  وافهحٚبٜ 

مـ مقاؿٍٓؿ مٚ هق إٓ بًض إمثِٜ افٔسرة مـ ادقاؿػ احلُّٜٔ افتل 

 .-تًٚػ -تدل ظذ حُّتٓؿ ويستٍٔد مْٓٚ افدظٚة إػ اهلل 

 وأشٖل اهلل أن يًِّْٚ مٚ يًٍْْٚ ويًٍْْٚ بام ظِّْٚ. واهلل ادستًٚن.
 

 
                                                 

، وايمٌدايي 4783ومؿ ، زمر8/518نع ايمػمح،  ،. واكظر: ايمٌخوري4048، زمرومؿ 7/354  =

 .269، وهذا احلٌقى يو حمى، ص1/74، ، واإلصوزمي دم ُمققز ايمصحوزمي34-4/31وايمـفويي، 

 .13/45(  ىمؾؿي سمؼول يممعظقؿ إنر وسمػخقؿف دم اخلغم. اكظر: ذح ايمـقوي، 1)

 .13/46(  أي صمعٌي ايمـشوب. اكظر: ذح ايمـقوي، 2)

 .1901، زمرومؿ 3/1510ؿ، ىمموب اإلنورة، زموب شمٌقت اْلـي يمؾشفقد، (  نًؾ3)
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 المبحث السابع: طرؽ تحايؿ الابر

 اهوؿ: الطرؽ العامة لتحايؿ الابرالمطمب 
ٓ ينؽ ذو مسُٜ ظَؾ أن افهز مرُّ ادذاق،صًٛ ظذ افٍْس افبؼيٜ 

 ًٚ ٕٕف ُيًىِِّٓٚ ظـ مٖفقؾٚهتٚ،ورؽبٚهتٚ،فذفؽ ؾالبدَّ مـ تًقيدهٚ ظِٔف صٔئ

ًٚ حتك تستسٌٔف وتًّض ظِٔف بٚفْقاجذ ظْد ادهٚئٛ وافٍتـ.  ؾنٔئ

غ ظذ افهز، وهتّقٕف ظذ افٍْس، وشٖبّغ مجِٜ مـ إمقر افتل تً

 وهل ظذ افْحق أيت:

 أوًٓ: نعرهمي ؿمٌقعي احلقوة ايمدكقو:

فًؾ أؿرب أمر يًغ اإلٕسٚن ظذ افهز وحيّؾ افٍْس ظِٔف هق تهّقر 

احلٔٚة افتل ئًش ؾٔٓٚ، ومًرؾتٓٚ ظذ حََٔتٓٚ وواؿًٓٚ، ؾٓل فٔسٝ جْٜ 

ِّٔس افٍىـ ٓ ًٕٔؿ، وٓ دار ُمَٚمٜ، إٕام ممّر ابتالء و َُ تُِٔػ: فذفؽ ؾٚف

 يٍٚجٖ بُقارثٓٚ، ؾٚفقء مـ مًدٕف ٓ يستٌرب.

 وهلل َدرُّ افَٚئؾ:

 طمقػػػػػػوا الػػػػػػدنيا وخػػػػػػافوا الِفت نػػػػػػا
 

   عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادا  ف ط نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإف  
ط نػػػػػػػػػا   انهػػػػػػػػػا ليسػػػػػػػػػت لحػػػػػػػػػي  و 

 

 نظػػػػػػػػروا فيهػػػػػػػػا فممػػػػػػػػا عممػػػػػػػػوا 
 اػػػػػػالح اهعمػػػػػػاؿ فيهػػػػػػا س ػػػػػػف نا 

 

ػػػػػػػػػػػػػة  واتخػػػػػػػػػػػػػذوا   جعموهػػػػػػػػػػػػػا ل جَّ
ورب افًٚدغ ينر إػ أن حٔٚة اإلٕسٚن حمٍقؾٜ بٚدخٚضر ممِقءة  

ٌَدٍ بٚدتٚظٛ ذم ؿقفف:   وَن دِم ىَم ًَ  يَمَؼْد طَمَؾْؼـَو اإِلك
(1). 

                                                 
 .4(  ؽمقرة ايمٌؾد، أيي: 1)
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وٓ يَر هلٚ ؿرار، ؾٔقم  ؾٓٚ هل افدٕٔٚ ـام وصٍٝ ٓ تستَٔؿ ظذ حٚل،

ُؽْؿ وَمْرٌح هَمَؼْد َنسِذ ايْمَؼْقَم وَمْرٌح فؽ وآخر ظِٔؽ، ؿٚل تًٚػ:   ًْ ًَ إِن َيْؿ

وُم ُكَداِويمُ  ْثُؾُف َوسمِْؾَؽ إيِذ  َفو زَمكْمَ ايمـِذوسِ ـنِّ
(1). 

 وؿد أحسـ أبق افبَٚء افرٕدي افَٚئؾ:

 فػػػه ي ػػػّر بطيػػػب العػػػيش إنسػػػاف
 

 إذا مػػػػا تػػػػـ نقاػػػػاف لكػػػػؿ  ػػػػي  
 مػػػػف سػػػػر  زمػػػػاف سػػػػا تف ازمػػػػاف 

 

 هػػػػي اهيػػػػاـ كمػػػػا  ػػػػاهدتها دوؿ 
 

افًبد افهٚفح إٔف فق ؾتش افًٚمل مل جيد إٓ مبتذ: إمٚ بٍقات وفًِٔؿ 

حمبقب، أو حهقل مُروه، وأن رسور افدٕٔٚ أحالم ٕٚئؿ، وطؾ زائؾ، 

 ًٚ وشحٚبٜ صٔػ، إن أضحُٝ ؿِٔاًل أبُٝ ـثرًا، وإن رّست يقم

 أشٚءت دهرًا، وإن مّتًٝ ؿِٔاًل، مًْٝ ضقياًل.

 شموكقًو: ايمقؼكم زمحًـ اْلزاء فمـد اهلل:

إذا ظِؿ افًبد أن افهٚبريـ يْتيرهؿ أحسـ اجلزاء ظْد اهلل حغ 

يرجًقن إفٔف، ويٍَقن بٔديف، ؾًٔقضٓؿ ظـ صزهؿ خرًا، ويّْحٓؿ 

 أجرًا، وجيزل هلؿ ادثقبٜ، ؾٕ٘ف ٓصؽ يتهّز ويرىض بام ؿّدره اهلل.

َؿ جزاؤه، وُظيِّؿ أجره  ًٚ ُضخِّ وٓ جيد ادتتبع ٔيٚت افَرآن افُريؿ صٔئ

 افهز. مثؾ

كِْعَؿ َأصْمُر ؾٓٚهق يتحدث ظـ هذا إجر بٖشِقب اددح وافتٍخٔؿ: 

ُؾقنَ  * ايْمَعوِنؾكِمَ  ِْؿ َيَمَقىمِذ وا َوفَمعَم َرهبِّ ـَ َصػَمُ  ايمِذِذي
(2). 

                                                 
 .140(  ؽمقرة َل فمؿران، أيي: 1)

 .59 -58(  ؽمقرة ايمعـؽٌقت، أيمون: 2)
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َنو فِمـَدىُمْؿ َيـَػُد وُيبغِّ أن جزاءهؿ يُقن بٖحسـ مٚ ـٕٚقا يًِّقن: 

ـِ َنو ىَموُكقْا  ًَ وْا َأصْمَرُهؿ زمَِلضْم ـَ َصػَمُ ِـذ ايمِذِذي  َوَنو فِمـَد اهلل زَموٍق َويَمـَْجِزَي

 َيْعَؿُؾقنَ 
(1). 

ََم ويّكح أن أجر افهٚبريـ ؽر مًدود، ورزؿٓؿ ؽر حمدود:  إِكِذ

وٍب  ًَ وزمُِروَن َأصْمَرُهؿ زمَِغغْمِ ضِم  ُيَقذمِذ ايمصِذ
(2). 

 شمويمثًو: نعرهمي اإلكًون كػًف:

هق افذي مْح اإلٕسٚن احلٔٚة: ؾخَِف مـ ظدم، وأشبغ ظِٔف  اهلل 

ًّٕف طٚهرة وبٚضْٜ، ؾٓق مِؽ هلل أوًٓ وآخرًا، فذفؽ ؾ٘ذا ٕزل بٚفًبد 

ًٚ ممٚ ظْده، ؾٕ٘ام اشسّد صٚحٛ ادِؽ بًض مٚ وهٛ، وٓ  ٕٚزل شِبف صٔئ

هٚ.يْبٌل فِّقَدع أن يسخط ظذ صٚح  ٛ افًٚريٜ إذا اشسدَّ

 افَٚئؾ: وصدق فبٔد بـ ربًٜٔ 

 والبػػػػػػّد يومػػػػػػا  اف ت ػػػػػػردَّ الوداعػػػػػػع
 

 المػػػػاؿ  واه همػػػوف إال وداعػػػػع  ومػػػا  
َِٔؿ مع زوجٓٚ أيب ضِحٜ دفٔؾ واضح ظذ ؾٓؿ افسِػ   وذم ؿهٜ أم ُش

هلذه احلََٜٔ حٔٞ ظرؾقا إٍٔسٓؿ ؾًرؾقا  -رضقان اهلل ظِٔٓؿ  -افهٚفح 

روه حؼَّ ؿدره.  مَٚم رهبؿ وؿدَّ

َِٔؿ ؾَٚفٝ ٕهِٓٚ: ٓ  ؿٚل: مٚت ظـ إٔس  ـٌ ٕيب ضِحٜ مـ أم ُش اب

 حتدثقا أبٚ ضِحٜ بٚبْف حتك أـقن إٔٚ أحدثف.

                                                 
 .96(  ؽمقرة ايمـحؾ، أيي: 1)

 .10(  ؽمقرة ايمزنر، أيي: 2)



 طرؽ تحايؿ الابر

 

252 
ْٝ إفٔف ظنًٚء ؾٖـؾ َب رَّ ََ ْٝ فـف أحسـ  ؿٚل:ؾجٚء َؾ وذب، ؿٚل:ثؿ َتَهًَّْ

 مٚ ـٚن تهَُّْع ؿبؾ ذفؽ،ؾقؿع هبٚ،ؾِام رأت إٔف ؿد صبع وأصٚب مْٓٚ.

ًٚ أظٚروا ظٚريتٓؿ أهؾ بٔٝ ؾىِبقا  ؿٚفٝ: يٚ أبٚ ضِحٜ أرأيٝ فق أن ؿقم

 ظٚريتٓؿ أهلؿ أن يًّْقهؿ؟

 ؿٚل: ٓ.

 ؿٚفٝ: ؾٚحتسٛ ابْؽ.

ُٝ ث ؿ أخزتْل بٚبْل، ؾٕٚىِؼ ؿٚل: ؾٌوٛ، وؿٚل: ترـتِْل حتك تِىَّخ

 ؾٖخزه بام ـٚن. حتك أتك رشقل اهلل 

 .((  يمؽَم دم نموزمر يمقؾمؽَمزمورك اهلل)): ؾَٚل رشقل اهلل 

ذم شٍر وهل مًف، وـٚن  ؿٚل: ؾحِّٝ، ؿٚل: ؾُٚن رشقل اهلل 

ًٚ ؾدٕقا مـ ادديْٜ إذا أتك ادديْٜ مـ شٍر ٓ يىرؿٓٚ  رشقل اهلل  ُضُروؿ

 .ؾرضهبٚ ادخٚض ؾٚحتبس ظِٔٓٚ أبق ضِحٜ وإىِؼ رشقل اهلل 

يٚ رب إٔف يًجبْل أن أخرج مع  ؿٚل: يَقل أبق ضِحٜ: إٕؽ فتًِؿ

 ا دخؾ وؿد احتبسٝ بام ترى.رشقفؽ إذا خرج وأدخؾ مًف إذ

َِٔؿ: يٚ أبٚ ضِحٜ مٚ أجد افذي ـْٝ أجد إىِؼ،  ؿٚل: تَقل أم ُش

 ؾٕٚىَِْٚ.

.ًٚ  ؿٚل: ؾرضهبٚ ادخٚض حغ ؿدمٚ ؾقفدت ؽالم

ؾَٚفٝ يل أمل: يٚ إٔس ٓ يرضًف أحد حتك تٌدو بف ظذ رشـقل اهلل 

 ؾِام أصبح احتِّتف ؾٕٚىَِٝ بف إػ رشقل اهلل ، ؾتف ؿٚل: ؾهٚد
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 .(( قؿ ويمدتؾَ أم ؽُم  يمعؾ))ومًف مٔسؿ ؾِام رآين ؿٚل: 

ؿِٝ: ًٕؿ، ؾقضع ادٔسؿ. وؿٚل: وجئٝ بف ؾقضًتف ذم حجره ودظٚ 

ٓٚ ذم ؾٔف حتك ذابٝ ثؿ َؿَذَؾٓٚ  رشقل اهلل  ـَ بًجقة مـ ظجقة ادديْٜ َؾال

ظروا إلم ضُمىِّ إكصور اك)): ذم افهبل يتِّيٓٚ. ؿٚل: ؾَٚل رشقل اهلل 

 .((ايممِذْؿر

 .((ظبد اهلل ))ؿٚل: ؾّسح وجٓف وشاّمه 

]ؿٚل شٍٔٚن: ؿٚل رجؾ مـ إٕهٚر: ؾرأيٝ هلام تسًٜ أوٓد ـِٓؿ ؿد 

 ؿرأ افَرآن[
(1). 

ـَ وَ وهذه ادًٚين ؿبس مـ ؿقفف تًٚػ:  وزمِِري ِ ايمصِذ ـَ إَِذا  * زَمممِّ ايمِذِذي

ـو إيَِمْقِف َراصِمعقنَ  و هلل َوإِكِذ ٌٌَي وَمويُمقْا إِكِذ  َأَصوزَمْمُفؿ ُنِصق
(2). 

هذه افُِّٜ افىٔبٜ تتوّـ أصِغ ظئّغ إذا حتَؼ افًبد بًّرؾتٓام 

 سّذ ظـ مهٔبتف:ت

 .حََٜٔ أن افًبد وأهِف ومٚفف مِؽ هلل -4

 أن مهر افًبد ومرجًف إػ اهلل مقٓه احلؼ فٔقؾٔف حسٚبف.-2

فف وهنٚيتف، ؾُٔػ يٍرح بّقجقد أو  ؾ٘ذا ـٕٚٝ هذه بدايٜ افًبد ومٚ خقِّ

يٖشك ظذ مٍَقد؟ ؾٍُره ذم مبدئف ومًٚده أظيؿ مًغ ظذ افتحعِّ 

ئد وادهٚئٛ وادحـ وافٍتـ، ؾٚفِٓؿ ثبتْٚ بٚفَقل بٚفهز ظْد افندا

                                                 
، 3/169، 1301ىمموب اْلـوئز، زموب نـ مل يظفر ضمزكف فمـد اظمصقٌي، زمرومؿ  نع ايمػمح، (  ايمٌخوري1)

 ، ونو زمكم اظمعؼقهمكم يمؾٌخوري اظمقوع إول.2144، زمرومؿ 16/11نع ايمـقوي،  ، ونًؾؿ9/587و

 .156 -155(  ؽمقرة ايمٌؼرة، أيمون: 2)



 طرؽ تحايؿ الابر

 

254 
 افثٚبٝ ذم احلٔٚة افدٕٔٚ وأخرة.

 رازمعًو: ايمقؼكم زمويمػرج:

ٓ ينؽ افًٚؿؾ أن ٕك اهلل ؿريٛ، وؾرجف آٍت ٓ ريٛ ؾٔف، وأن بًد 

 افؤؼ شًٜ،ومع افًّس يّسًا: ٕن اهلل وظد هبذا، واهلل ٓ خيِػ ادًٔٚد.

د طِّٜ افَِؼ، ويَٓر صبح افٖٔس، وييضء هذا افَٔغ جدير أن يبد

 ٍٕس ادٗمـ بْقر افهز افذي ٓ خيبق.

ًٚ بٖن وظد اهلل حؼ ـام ذم ؿقفف  وفذفؽ ورد افهز ذم ـتٚب اهلل مَروٕ

ـَ ٓ ُيقوِمـُقنَ وْصػِمْ همَ تًٚػ:  ـِذَؽ ايمِذِذي َمِخػِذ ًْ   إِنِذ َوفْمَد اهلل ضَمؼٌّ َوٓ َي
(1). 

ٌِّْح  ْصػِمْ إِنِذ َوفْمَد اهللهَمووؿقفف جؾ صٖٕف:  ضَمؼٌّ َواؽْمَمْغِػْر يمَِذكٌَِؽ َوؽَم

  ِزمَِحْؿِد َرزمَِّؽ زمِويْمَعًِمِّ َواإِلزْمَؽور
(2). 

 وؿد وظد اهلل ظبٚده افهٚبريـ بَرب افٍرج ذم صقر، مْٓٚ:

افقظد بٚفسًٜ بًد افؤؼ، وافرخٚء بًد افندة، وافّٔس بًد  إولم:

اافًّس، وذم هذا يَقل جؾ وظال:   ؽَمَقْجَعُؾ اهلل زَمْعَد فُمْنٍ ُيْنً
(3). 

أن جًؾ افّٔس بًد افًّس، بؾ جًِف ذم مقضـ  ومل يُتػ اخلٚفؼ 

اآخر مًف وبهٌٜٔ افتٖـٔد حٔٞ ؿٚل:  إِنِذ َنَع  * هَمنِنِذ َنَع ايْمُعْنِ ُيْنً

ا  ايْمُعْنِ ُيْنً
(4). 

                                                 
 .60(  ؽمقرة ايمروم، أيي: 1)

 .55: (  ؽمقرة نموهمر، أيي2)

 .7(  ؽمقرة ايمطالق، أيي: 3)

 .6، 5(  ؽمقرة ايمممح، أيمون: 4)
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 وذم هذه أيٚت يتجذ أمران:

ًٚ حتك ـٖٕف مًف ومتهؾ بف، حتك  -4 ًٚ ؿريب حتَؼ افّٔس بًد افًّس حتََ

 فق دخؾ افًّس جحر ضٛ فتبًف افّٔس، وفـ يٌِٛ ُظٌّس ُيَّسيـ.

ًٚ،  إن مع افًّس يّسًا بٚفًٍؾ، وفُـ -2 ًٚ أو مُْقٕ ؿد يُقن مِّقش

 ؾٍل ـؾ ؿدر فىػ، وذم ـؾ بالء ًّٕٜ.

ر ويِىػ:  نِذ َريبِّ إِ وٓ ينّؽ مٗمـ ظرف ربف وآمـ بف أن اهلل ُيَدِّ

فُ  ََم َيَشوءُ ـيَمطِقٌػ يمِّ   َحؽِقؿُ ـُهَق ايْمَعؾِقُؿ ايمْ  إِكِذ
: ٕٕف أظِؿ بّـ خِؼ وأرحؿ (1)

ـْ طَمَؾَؼ َوُهَق ايمؾِذطِقُػ ايمْ أَ هبؿ مـ إٍٔسٓؿ:    َخٌغِمُ ـٓ َيْعَؾُؿ َن
(2). 

ٚفًقاؿٛ، واددار ظذ افقظد بحسـ افًٚؿبٜ، وافًزة بايمثوكقي: 

ٌََي يمِْؾُؿمِذِؼكمَ همَ سمعولم: اخلقاتٔؿ. ؿٚل   وْصػِمْ إِنِذ ايْمَعووِم
(3)

. 

 وفَد أحسـ افَٚئؾ:

 لػػػػػػػػػػػػػػد  ذف ليمػػػػػػػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػػػػػػػالبم 
 
 

 

 ا ػػػػػػػػػػػػتّد  ازمػػػػػػػػػػػػة تنفرجػػػػػػػػػػػػي 
  دّر افَٚئؾ:وهلل 

 ذرعػػػػا  وعنػػػػد ا  منهػػػػا المخػػػػرج  
 

 لػػػر بَّ نازلػػػة  ي ػػػيؽ بهػػػا الفتػػػيو  
 ف ِرجػػػػػت وكنػػػػػت اظنهػػػػػا ال ت فػػػػػر ج   

 

  ػػالت فمّمػػا اسػػتحكمْت حمقات هػػا 
افقظد بحسـ افًقض ظام ؾٚت، ؾ٘ن اهلل ٓ يؤع أجر مـ  ايمثويمثي: 

                                                 
 .100(  ؽمقرة يقؽمػ، أيي: 1)

 .14(  ؽمقرة اظمؾؽ، أيي: 2)

 .49(  ؽمقرة هقد، أيي: 3)
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ـَ َهوصَمُروْا دِم اهلل ِنـ زَمْعِد َنو ـُمؾُِؿقْا ايمِذذِ وَ ؿٚل تًٚػ: أحسـ ظّاًل.  ي

صَْمُر أطِمَرِة َأىْمػَمُ يَمْق ىَموُكقْا َيْعَؾُؿقنَ  َٕ ـًَي َو ًَ َئـِذُفْؿ دِم ايمُدْكَقو ضَم ٌَقِّ ـَ  * يَمـُ ايمِذِذي

ُؾقنَ  ِْؿ َيَمَقىمِذ وْا َوفَمعَم َرهبِّ  َصػَمُ
(1). 

 طمونًًو: آؽممعوكي زموهلل:

وجلٖ إػ محٚه صًر بٚفىّْٖٕٜٔ ذم ؿِبف، وافسُْٜٔ  إذا اشتًٚن افًبد بربف

ؽْمَمِعقـُقا زمِوهلل امتأل جقارحف، ؾّـ ـٚن ذم محك اهلل ؾِـ يوٚم. ؿٚل تًٚػ: 

واْ   َواْصػِمُ
(2). 

ّٜٔ اهلل مًف، وظغ اهلل ترظٚه، ؾٓق حَٔؼ أن ي تحّؾ ومـ ـٕٚٝ مً

 ادتٚظٛ، ويهز ظذ إذى.

 ؽمودؽمًو: ايمملّد زملهؾ ايمصػم وايمعزائؿ:

إن افتّٖمؾ ذم ِشر افهٚبريـ، ومٚ ٓؿقه مـ أفقان افندائد، ومٚ ذاؿقه 

 مـ صْقف افبالء يًغ ظذ افهز، ويىٍئ ٕٚر ادهٔبٜ بزد افتٖد.

ٚء ومـ هْٚ حرص افَرآن افُريؿ وافسْٜ افْبقيٜ ظذ ذـر ؿهص إٕبٔ

ًٚ فَِقهبؿ ذم مقاجٜٓ افبالء  وافهٚحلغ تسِٜٔ فِْبل  وادٗمْغ، وتثبٔت

ٌَوءِ وَ وافٍتـ. ؿٚل تًٚػ:  ـْ َأك ًُ زمِِف  ىُمـالًّ كِذُؼُص فَمَؾْقَؽ ِن ٌِّ ايمُرؽُمِؾ َنو ُكَث

 َحُؼ َوَنْقفِمَظٌي َوِذىْمَرى يمِْؾُؿْمِنـكِمَ ـَك دِم َهـِذِه ايمْ هُمَماَدَك َوصَموءَ 
(3). 

                                                 
 .42 -41(  ؽمقرة ايمـحؾ، أيمون: 1)

 .128(  ؽمقرة إفمراف، أيي: 2)

 .120(  ؽمقرة هقد، أيي: 3)
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هَموْصػِمْ ىَمََم َصػَمَ ُأْويُمقا ؿٚئاًل:  وجيلء اخلىٚب افربٚين فرشقل اهلل 

َمْعِجؾ يمِذ  ًْ ـَ ايمُرؽُمِؾ َوٓ سَم  ُفؿْ ـايْمَعْزِم ِن
(1). 

ؾ٘ذا ضٚق صدره بام يًٍِقن، وأدرـف احلزن ظِٔٓؿ ممٚ يُّرون، وجد 

 ظزمف، ويذهٛ مهف، ذم صز إخقإف مـ ادرشِغ مٚ يند أزره، ويّيض

ًٚ ممٚ أصٚب افرشؾ مـ ؿبِف، يَقل اهلل  ًْ وَ  :ؾٓق فٔس بدظ زَم يَمَؼْد ىُمذِّ

َكو َوَٓ  زُمقْا َوُأوُذوْا ضَممِذك َأسَموُهْؿ َكٌْمُ وْا فَمعَم َنو ىُمذِّ ٌْؾَِؽ هَمَصػَمُ ـ وَم ُرؽُمٌؾ نِّ

َل يمَِؽؾََِمِت اهلل َويَمؼْد صَموءَ  ٌَدِّ ٌَنِ ايمْ ُن  ُؿْرؽَمؾكِمَ ـَك ِنـ كِذ
(2). 

 ؽموزمعًو: اإليَمن زمؼدر اهلل وومضوئف:

ذ ادسِؿ أن يًِؿ ظِؿ افَٔغ أن ؿدر اهلل ٕٚؾذ ٓ حمٚفٜ، وأن مٚ أصٚبف مل ظ

يُـ فٔخىئف، ومٚ أخىٖه مل يُـ فٔهٔبف، جٍٝ إؿالم وضقيٝ افهحػ. 

ـ نَ ؿٚل تًٚػ:  ُؽْؿ إِٓ دِم ىمِمَوٍب نِّ ًِ و َأَصوَب ِنـ ُنِصقٌٍَي دِم إَْرِض َوٓ دِم َأكُػ

غمٌ وَمٌْ  ًِ َأَهو إِنِذ َذيمَِؽ فَمعَم اهلل َي يمَِؽقاْل سَملؽَْمْقا فَمعَم َنو هَموسَمُؽْؿ َوٓ سَمْػَرضُمقا  * ِؾ َأن كِذػْمَ

 زمََِم َسَموىُمْؿ َواهلل ٓ حُيُِى ىُمؾِذ خُمْمَوٍل هَمُخقرٍ 
(3) ،ِٓذ زمِنِْذِن  َنو َأَصوَب ِنـ ُنِصقٌٍَي إِ

ٍء فَمؾِقؿٌ   اهلل َوَنـ ُيْمِنـ زمِوهلل َّيِْد وَمْؾٌَُف َواهلل زمُِؽؾِّ َرْ
(4). 

إن افرـقن فِهز ذم مثؾ هذا ادَٚم أمر حمّقد بؾ واجٛ ٕن مَٚدير 

ء ريض افًبد أم شخط، صز أم جزع، وفُـ افًٚؿؾ يْبٌل اهلل ٕٚؾذة شقا

                                                 
 .35ف، أيي: (  ؽمقرة إضمؼو1)

 .34(  ؽمقرة إكعوم، أيي: 2)

 .23 -22(  ؽمقرة احلديد، أيمون: 3)

 .11(  ؽمقرة ايممغوزمـ، أيي: 4)
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أن يتحذ بٚفهز حتك ٓ حيرم ادثقبٜ، وإٓ شتٗول بف افسْـ افُقٕٜٔ إػ 

إكَم ايمصػم )): صز آضىرار افذي ٓ ؿّٜٔ فـف ذم ديـ اهلل ـام ؿٚل افْبل 

(( فمـد ايمصدني إولم
(1). 

ًٚ ٍٕذت ؾٔف ادَٚدير وفف إجر، و ًٚ واحتسٚب ذفؽ ٕن افًبد إن صز إيامٕ

َِْق افبٓٚئؿ وٍٕذت ؾٔف ادَٚدير، وظِٔف افقزر.  وإن جزع وهِع وتّزم شال َش

ًٚ، وإٓ ؾًٍِٔؾ مٚ ينٚء  إن افتسِٔؿ بٚفَدر هق مَتٙ افًَؾ وافديـ مً

ٌرِّ مـ افقاؿع مـ إطٓٚر افُآبٜ وادبٚفٌٜ ذم افتقجع وافتنُل، وفـ ي

ل شْـ اهلل ذم افُقن، وإٕام يزيد ٍٕسف ـّدًا وؽاًم، وحّسة. ًٚ، وفـ يبدِّ  صٔئ

ًٚ رشقفف افُريؿ  وإير أهيٚ افًبد افهٚفح ـٔػ يَّرر اهلل هذه احلََٜٔ خمٚضب

  :حغ آذاه مقؿػ ؿريش وتُذيبٓٚ فـف وَمْد َكْعَؾُؿ إِكِذُف يمَقَْحُزُكَؽ ايمِذِذي

ِـذ ايمظِذوظمكَِِم زمِآَيوِت اهلل ََيَْحُدونَ 
زُمقَكَؽ َويمَؽِ ُْؿ َٓ ُيَؽذِّ ًْ  * َيُؼقيمُقَن هَمنَِّنِذ زَم َويمََؼْد ىُمذِّ

زُمقْا َوُأوُذوْا ضَممِذك َأسَموُهْؿ كَ  وْا فَمعَم َنو ىُمذِّ ـ وَمٌْؾَِؽ هَمَصػَمُ َل ُرؽُمٌؾ نِّ َكو َوَٓ ُنٌَدِّ ٌْمُ

ٌَنِ ايمْ يمَِؽؾََِمِت اهلل َويمَؼْد صَموءَ  َوإِن ىَموَن ىَمػُمَ فَمَؾقَْؽ إفِْمَراُوُفْؿ  * ُؿْرؽَمؾكِمَ ـَك ِنـ كِذ

ََمءِ  ًِذ ًَ َأن سَمٌْمَِغَل َكَػًؼو دِم إَْرِض َأْو ؽُمؾِذًَم دِم ايم  هَممَلسْمِقَُفؿ زمِآَيٍي َويمَْق ؾَموءَ  هَمنِِن اؽْممَطَْع

ـَ ايمْ ـَجَؿَعُفْؿ فَمعَم ايمْ ـاهلل يمَ  ِـذ ِن  َجوِهؾكِمَ ـُفَدى هَمالَ سَمُؽقَك
(2). 

ـُ فَِٕٚىغ مـ رمحٜ اهلل افٔٚئسغ مـ ٕكه:  وؿٚل اهلل  َنـ ىَموَن َيُظ

ََمءِ  ًِذ ٌٍَى إلَِم ايم ًَ ُه اهلل دِم ايمُدْكَقو َوأطِمَرِة هَمْؾَقْؿُدْد زمِ شُمؿِذ يمَِقْؼَطْع  َأن يمِذـ َيـٌُمَ

                                                 
 ،وسمؼدم خترَيف.926،زمرومؿ 6/227نع ايمـقوي، ،ونًؾؿ1283،زمرومؿ 3/148نع ايمػمح، (  ايمٌخوري1)

 .35-33ٔيوت: (  ؽمقرة إكعوم، ا2)
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ِـذ ىَمْقُدُه َنو َيِغقظُ  ٌَ  هَمْؾَقـُظْر َهْؾ ُيْذِه

(1). 

 صغور اظمصقٌي:شمونـًو: اؽمم

يو أّيو ايمـوس أيَم أضمٍد نـ ايمـوس أو نـ اظممنـكم ُأصقى )): ؿٚل افْبل 

يب فمـ اظمصقٌي ايممل سمصقٌف زمغغمي: همنن أضمدًا نـ أنمل يمـ همؾقمعزِذ زمؿصقٌمف 

(( ُيصوب زمؿصقٌي زمعدي أؾمد فمؾقف نـ نصقٌمل
(2). 

وـتٛ بًض افًَالء إػ أخ فـف يًزيف ظـ ابـ فـف يَٚل فـف: حمّد، 

 ؾْيؿ احلديٞ إٔػ صًرًا ؾَٚل:

 واعمػػػػـ بػػػػفف المػػػػر   يػػػػر م خّمػػػػدِ 
 

 اػػػػػػبر لكػػػػػػػؿ ماػػػػػػيبة  وتجّمػػػػػػػدِ ا 
 فػػػػػاذكر ماػػػػػابؾ بػػػػػالنبي محّمػػػػػدِ  

 

ذا ذكػػػػػػػرت محمػػػػػػػدا  وماػػػػػػػاب ف     وا 
 سموؽمعًو: احلذر نـ أهموت ايمعوئؼي دم ايمطريؼ: 

ٓبدَّ فِْٚس ظٚمٜ، وفِّٗمْغ خٚصٜ، وحلِّٜ افدظقة ظذ وجف 

بؼيٜ ؾتًٔؼ أخص أن حيذروا مـ أؾٚت افٍْسٜٔ افتل تًسي افٍْس اف

 افهز وتًسض ضريَف وهل:

 آؽممعجول: -1

ؾَِؼ طُم اإلٕسٚن مقفع بٚفًٚجؾ ٕٕف خِؼ مـ ظجؾ: فَقفف تًٚػ: 

ـْ فَمَجؾٍ  وُن ِن ًَ  اإِلك
(3). 

                                                 
 .15(  ؽمقرة احلٍ، أيي: 1)

، 1599وايمؾػظ يمـف، دم ىمموب اْلـوئز، زموب نو صموء دم ايمصػم فمعم اظمصقٌي، زمرومؿ  (  أطمرصمف ازمـ نوصمف2)

 ، ونمغمهؿ، وصححف إيمٌوين دم صحقح ازمـ نوصمف 2/275، وازمـ ؽمعد، 1/40وايمدارنل، 

 .1106، زمرومؿ 3/97، ، ودم ؽمؾًؾي إضموديٌ ايمصحقحي1/267

 .37(  ؽمقرة إكٌقوء، أيي: 3)
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ًٚ أن فُؾ  ؾ٘ذا أبىٖ اخلر ظـ اإلٕسٚن ٍٕد صزه، وضٚق صدره ٕٚشٔ

ًٚ مسّك، وأن اهلل ٓ يًجؾ بًجِٜ اخلِؼ.أ  جؾ ـتٚب

ًٚ فْوقجٓٚ، ؾٔحسـ ظْدئٍذ ؿىٚؾٓٚ،  وفًِٔؿ افًبد أن فُؾ ثّرة أوإ

مـ اشتًجؾ افقء ))ٓ يْوجٓٚ بؾ هيُِٓٚ، وؿدياًم ؿٔؾ:  وآؽممعجول

 .((ؿبؾ أوإف، ظقؿٛ بحرمٕٚف 

ـَ همَ وهلذا خٚضٛ اهلل رشقفف ؿٚئاًل:  وْصػِمْ ىَمََم َصػَمَ ُأْويُمقا ايْمَعْزِم ِن

َمْعِجؾ يمّ  ًْ  ُفؿْ ـَايمُرؽُمِؾ َوٓ سَم
(1). 

مـ شْـ ادؼـغ جلِٓٓؿ وشٍٓٓؿ ؾَد ـٕٚقا  وآؽممعجول

ؾرّد ظِٔٓؿ رهبؿ بام يَىع دابرهؿ:  يستًجِقن ظذاب اهلل ؽرورًا وظْٚدًا،

 ََمْعِجُؾقَكَؽ زمِويْمَعَذاِب َويَمْقَٓ و ًْ ك َْلَ  َي ؿًّ ًَ ُهُؿ ايْمَعَذاُب َويَمَقْلسمَِقـِذُفؿ وءَ َأصَمٌؾ ُن

 زَمْغَمًي َوُهْؿ ٓ َيْشُعُرونَ 
(2). 

 ايمغضى: -2

ؿد يرى ادسِؿ مٚ يُره،ويسّع مٚ يٗذيف ؾٔستٍّزه افٌوٛ إػ اإلظراض 

 ظـ افْٚس وافٍْقر مْٓؿ،ومـ ثؿ إػ افٖٔس وافَْقط ومهٚ آؾٜ افهز.

اضٓؿ ظـ دظقتف، ؾٔجٛ ظذ ادسِؿ أن يهز ظذ أذى افْٚس وإظر

ويًٚودهؿ ادرة بًد ادرة ظسك أن هيدي اهلل بف رجاًل واحدًا، ؾُٔقن خرًا 

 فـف ممٚ ضًِٝ ظِٔف افنّس.

                                                 
 .35(  ؽمقرة إضمؼوف، أيي: 1)

 .53(  ؽمقرة ايمعـؽٌقت، أيي: 2)
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 ايمضقؼ: -3

َزْن وَ ؿٚل تًٚػ فرشقفف افُريؿ:  َك إِِٓذ زمِوهلل َوَٓ ََتْ اْصػِمْ َوَنو َصػْمُ

ِذو َيْؿُؽُرونَ   فَمَؾْقِفْؿ َوَٓ سَمُؽ دِم َوْقٍؼ ممِّ
(1). 

َؾَعؾِذَؽ سَموِرٌك زَمْعَض َنو ُيقضَمك إيَِمْقَؽ َوَوآئٌِؼ زمِِف همَ وؿٚل جؾ صٖٕف: 

ًَ َكِذيٌر َواهلل َنَعُف َنَؾٌؽ  َصْدُرَك َأن َيُؼقيُمقْا يَمْقَٓ ُأكِزَل فَمَؾْقِف ىَمـٌز َأْو صَموءَ  ََم َأك إِكِذ

ٍء َوىمِقٌؾ   فَمعَم ىُمؾِّ َرْ
(2). 

إن اإليامن وافٍُر واهلدى وافوالل ٓ يستىٔع اإلٕسٚن أن جيِبٓٚ دـ 

 أحٛ ويدؾًٓٚ ظْف، وإٕام ظِٔف افتذـر وافْهٔحٜ وافبٔٚن وافبالغ.

 ايمقلس: -4

بد افٖٔس آؾٜ افهز افُزى، ٕهنٚ تىٍئ رساج إمؾ، ؾٔسك افً

 افًّؾ، وخيِد إػ افُسؾ.

وهلذا حرص افَرآن افُريؿ وافسْٜ ادىٓرة ظذ ؽرس بذور إمؾ ذم 

َزُكقا َوأَ وَ ٍٕقس ادٗمْغ. ؿٚل تًٚػ:  كُمُؿ إفَْمَؾْقَن إِن ىُمـُمؿ َٓ هَتِـُقا َوَٓ ََتْ

 ُنْمِنـكِمَ 
(3). 

وَل ُنقؽَمك يمَِؼْقِنِف اؽْمَمِعقـُقا زمِوهلل ومَ خمزًا ظـ مقشك وؿقمف:  وؿٚل 

وْا إِنِذ إَْرَض هلل ٌَُي يمِْؾُؿمِذِؼكمَ  ُيقِرشُمَفو َنـ َيَشوءُ  َواْصػِمُ ٌَوِدِه َوايْمَعووِم ـْ فِم  * ِن

                                                 
 .127(  ؽمقرة ايمـحؾ، أيي: 1)

 .12(  ؽمقرة هقد، أيي: 2)

 .139 (  ؽمقرة َل فمؿران، أيي:3)
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ٌِْؾ َأن سَمْلسمِقَ  ك َرزُمُؽْؿ َأن ُّيْؾَِؽ وَمويُمقْا ُأوِذيـَو ِنـ وَم ًَ ـَو َوِنـ زَمْعِد َنو صِمْئَمـَو وَموَل فَم

َمْخؾَِػُؽْؿ دِم إَْرِض هَمَقـُظَر ىَمْقَػ سَمْعَؿُؾقنَ  ًْ ىُمْؿ َوَي  فَمُدوِذ
(1). 

وظذ مْٟٓ افَرآن ذم إضٚءة صًِٜ إمؾ أمٚم ادٗمْغ درج رشقل اهلل 

  ظْدمٚ جٚءه خّبٚب بـ إرّت  ينُق مٚ يالؿٔف ادٗمْقن مـ أذى

ادؼـغ صُقى حتّؾ مًْك افؤؼ وافتّزم وآشتًجٚل، ؾرضب فـف 

ط زمؿشوط نـ ضمديد ؿّش يمؼد ىمون نـ ومٌؾؽؿ يمقُ ))مثاًل ؾَٚل:  رشقل اهلل 

دون فمظونف نـ حلؿ أو فمصى نو يٌمهمف ذيمؽ فمـ ديـف، وُيقوع  نو

ـّ اهلل اظمـشور فمعم نػرق رأؽمف همُقشّؼ زموشمـكم نو يٌمهمف ذيمؽ فمـ ديـف ، ويمُقمِؿِذ

هذا إنر ضممك يًغم ايمراىمى نـ صـعوء إلم ضَمي َنقت ٓ َيوف إٓ اهلل 

(( ويمؽـؽؿ سمًمعجؾقن))وذم روايٜ:  ((وايمذئى فمعم نمـؿف 
(2). 

ومٚ ذفؽ إٓ ٕن إمؾ أظيؿ مًغ ظذ افهز ظذ ضقل افىريؼ وؿِٜ 

مَِٛ افَِقب ثبٝ ؿِقبْٚ ظذ  افرؾٔؼ، وخٚصٜ ذم زمـ افٌربٜ، ؾٚفِٓؿ يٚ

ديْؽ وظٚؾْٚ واظُػ ظْٚ
(3). 

 المطمب ال:اني: طرؽ تحايؿ الابر عف المعااي
افهز ظـ ادًٚيص وافسٔئٚت يْنٖ مـ أشبٚب ظديدة، مْٓٚ ظذ شبٔؾ 

 ادثٚل مٚ يٖيت:

نفو وَّنك ظْٓٚ  أوًٓ: فمؾؿ ايمعٌد زمؼٌحفو ورذايممفو ودكوءهتو، وأن اهلل إكَم ضمرِذ
                                                 

 .129 -128(  ؽمقرة إفمراف، أيمون: 1)

 .3852وأصحوزمف نـ اظمممىمكم زمؿؽي،زمرومؿ  ،ىمموب نـوومى إكصور،زموب نو يمؼل ايمـٌل (  ايمٌخوري2)

 54دفمقة احلؼ، ايمعدد ، و70-55يمصػم اْلؿقؾ يمؾشقخ ؽمؾقؿ زمـ فمقد اهلالرم، ص(  اكظر: ا3)

 .112-91يمصػم دم ايمؼرَن يمؾدىممقر يقؽمػ ايمؼروووي، ، وا160-151ص
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ٕٚيٚ وافرذائؾ، ـام حيّل افقافد افنٍٔؼ وفده ظام يرضه. صٕٜٔٚ ومح ٚيٜ ظـ افدَّ

 وهذا افسبٛ حيّؾ افًٚؿؾ ظذ ترـٓٚ وفق مل يًِؼ ظِٔٓٚ وظٔد افًذاب.

ظِٔف،  شموكقًو: احلقوء نـ اهلل ؽمٌحوكف: همنن ايمعٌد نمك فمؾؿ زمـظر اهلل إيمقف، ونؼونف

ًٚ اشتحٔك مـ ربف  ّٔ  أن يتًرض دسٚخىف.وإٔف بّرأى مْف ومسّع، وـٚن حٔ

 شمويمثًو: نرافموة كعؿف فمؾقؽ وإضمًوكف إيمقؽ: همنن ايمذكقب سمزيؾ ايمـعؿ

ًٚ إٓ زافٝ ظْف ًّٕٜ مـ اهلل بحسٛ ذفؽ  ، ؾام أذٕٛ ظبٌد ذٕب وٓبدَّ

افذٕٛ، ؾ٘ن تٚب ورجع رجًٝ إفٔف أو مثِٓٚ، وإن أّس مل ترجع إفٔف، 

ـِٓٚ، ـام ؿٚل وٓ تزال افذٕقب تزيؾ ظْف ًّٕٜ ًّٕٜ حتك تسِٛ افًْؿ 

ِفؿْ إِ تًٚػ:  ًِ وْا َنو زمَِلْكُػ ُ ُ َنو زمَِؼْقٍم ضَممِذك ُيَغغمِّ  نِذ اهلل َٓ ُيَغغمِّ
 ، وؿٚل تًٚػ:(1)

 َِفْؿ ذ ًِ وْا َنو زمَِلكُػ ُ ْعَؿًي َأْكَعَؿَفو فَمعَم وَمْقٍم ضَممِذك ُيَغغمِّ ا كِّ ً يمَِؽ زمَِلنِذ اهلل مَلْ َيُؽ ُنَغغمِّ

 ؽَمِؿقٌع فَمؾِقؿٌ  َوَأنِذ اهلل
(2). 

وأظيؿ افًْؿ اإليامن، وذٕٛ افزٕٚ وافّسؿٜ وذب اخلّر وإتٓٚب 

 افْٓبف يزيؾ افًْؿ ويسِبٓٚ. 

ُٝ مـ ؿٔٚم افِٔؾ شْٜ.  ًٚ ؾُحِرم ُٝ ذٕب  ؿٚل بًض افسِػ: أذٕب

ُٝ ؾٓؿ افَرآن. وذم مثؾ هذا ؿٔؾ: ًٚ ؾُحِرم ُٝ ذٕب  وؿٚل آخر: أذٕب

 فػػػػػػ ّف المعااػػػػػػي ت زيػػػػػػؿ الػػػػػػنعـ
 

 كنػػػػػػت  فػػػػػػي نعمػػػػػػة فاْرع ه ػػػػػػا ذاإ 
وبٚجلِّٜ ؾ٘ن ادًٚيص ٕٚر افًْؿ تٖـِٓٚ ـام تٖـؾ افْٚر احلىٛ، ظٔٚذًا  

                                                 
 .11(  ؽمقرة ايمرفمد، أيي: 1)

 .53(  ؽمقرة إكػول، أيي: 2)
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 بٚهلل مـ زوال ًّٕتف، وحتقل ظٚؾٔتف، وُؾجٚءة َّٕتف، ومجٔع شخىف.

ووظٔده  فمدهرازمعوً: طمقف اهلل وطمشقي فمؼوزمف، وهذا إكَم يثًٌ زممصديؼف دم و

َقى بٚفًِؿ وافَٔغ، ويوًػ  َْ واإليامن بف وبُتٚبف وبرشقفف، وهذا افسبٛ َي

ـْ فِمٌَودِهِ ايمُْعَؾََمءُ إِكِذ بوًٍٓام. ؿٚل اهلل تًٚػ:   ََم ََيَْشك اهلل ِن
(1). 

ل نـ أومقى إؽمٌوب دم ايمصػم فمـ خمويمػمف طمونًًو: حمٌي اهلل، وه

 ؾ٘ن ادحٛ دـ حيٛ مىٔع. ونعوصقف:

ؽمودؽمًو: ذف ايمـػس وزىموؤهو وهمضؾفو وأكػمفو ومحقمفو أن ختمور 

افتل حتّىٓٚ وتوع ؿدرهٚ، وختٍض مْزفتٓٚ وحتَرهٚ، وتسّقي  إؽمٌوب

 بْٔٓٚ وبغ افسٍِٜ.

هو وايمير ايمـوؾمئ ؽموزمعًو: ومقة ايمعؾؿ زمًقء فموومٌي اظمعصقي، وومٌح أشمر

ف، وحزٕف وأدف،  نـفو: ّّ مـ شقاد افقجف، وطِّٜ افَِٛ، وضَٔف وؽ

وإحهٚره وصدة ؿَِف واضىرابف، ومتّزق صِّف، وضًٍف ظـ مَٚومٜ 

ظدّوه: ؾ٘ن افذٕقب متٔٝ افَِقب، وافًبد إذا أذٕٛ ُٕٝ ذم ؿِبف ُٕتٜ 

ًٚ آخر ُٕٝ ُٕتٜ أخرى،  شقداء، ؾ٘ن تٚب مْٓٚ صَؾ ؿِبف، وإن أذٕٛ ذٕب

ال زَمْؾ َراَن ىمَ وٓ تزال حتك تًِق ؿِبف، ؾذفؽ هق افران ؿٚل اهلل تًٚػ: 

ٌُقنَ 
ًِ و ىَموُكقا َيْؽ  فَمعَم وُمُؾقهِبِؿ نِذ

(2). 

ـ أن حئط هبٚ افًبد ظِاًم، وآثٚر وبٚجلِّٜ ؾآثٚر ادًهٜٔ افَبٔحٜ أـثر م

افىٚظٜ احلسْٜ أـثر مـ أن حئط هبٚ ظِاًم، ؾخر افدٕٔٚ وأخرة بحذاؾره 
                                                 

 .38(  ؽمقرة هموؿمر، أيي: 1)

 .14(  ؽمقرة اظمطػػكم، أيي: 2)
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 ذم ضٚظٜ اهلل، وذ افدٕٔٚ وأخرة بحذاؾره ذم مًهٔتف.

شمونـًو: ومٌم إنؾ، وفمؾؿف زمنفمي اكمؼويمف، وأكف ىمؿًوهمر دطمؾ ومريي 

ذم طؾ صجرة ثؿ شٚر ظٚزم ظذ اخلروج مْٓٚ، أو ـراـٛ ؿٚل  وهق

وترـٓٚ، ؾٓق فًِّف بَِٜ مَٚمف ورسظٜ إتَٚفف حريص ظذ ترك مٚ يثَِف 

محِف ويرّضه وٓ يًٍْف، حريص ظذ إٓتَٚل بخر مٚ بحرضتف، ؾِٔس 

 فًِبد إٍٔع مـ ؿك إمؾ، وٓ أرّض مـ افتسقيػ وضقل إمؾ.

 صممَمفمفسموؽمعًو: جموكٌي ايمػضقل دم نطعؿف ونممزمف ونؾًٌف ونـونف وا

بٚفْٚس: ؾ٘ن ؿقة افداظل إػ ادًٚيص إٕام تْنٖ مـ هذه افٍوالت، ؾ٘هنٚ 

ًٚ ؾٔؤؼ ظِٔٓٚ ادبٚح ؾتتًّداه إػ احلرام، وأظيؿ إصٔٚء  تىِٛ هلٚ مكؾ

رضرًا ظذ افًبد بىٚفتف وؾراؽف: ؾ٘ن افٍْس ٓ تًَد ؾٚرؽٜ، بؾ إن مل 

 ينٌِٓٚ بام يًٍْف صٌِتف بام يرضه وٓبد.

ٌوت ؾمجرة اإليَمن دم ايمؼؾى،وهق اْلونع هلذه إؽمٌوب ىمؾفو: فموذًا:شم

ؾهز افًبد ظـ ادًٚيص إٕام هق بحسٛ ؿقة إيامٕف، ؾُِام ـٚن إيامٕف أؿقى 

ـٚن صزه أتّؿ، وإذا ضًػ اإليامن ضًػ افهز. واهلل خيتص برمحتف مـ 

 ينٚء واهلل ذو افٍوؾ افًئؿ.

 المطمب ال:الث: طرؽ تحايؿ الابر عمي الطاعات
وافهز ظذ افىٚظٜ يْنٖ مـ مًرؾٜ أشبٚب افهز ظـ ادًٚيص 

افسٚبَٜ، ومـ مًرؾٜ مٚ دمِبف افىٚظٜ مـ افًقاؿٛ احلّٔدة وأثٚر 

اجلِّٜٔ، ومـ أؿقى أشبٚهبٚ اإليامن وادحبٜ، ؾُِام ؿقي داظل اإليامن 

  افَِٛ ـٕٚٝ اشتجٚبتف فِىٚظٜ بحسبف.ذم وادحبٜ هلل تًٚػ، وفرشقفف 
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 المطمب الرابع:طرؽ تحايؿ الابر عمي المايبة والبه  والدار ا  المؤلمة

 كثيرة، منيا الطرق اآلتية:
أوًٓ: نعرهمي صمزائفو وشمقاهبو
(ٔ). 

شموكقًو: ايمعؾؿ زممؽػغمهو يمؾًقئوت وحمقهو هلو
(ٕ). 

ٚ مَدرة ذم أم افُتٚب ؿبؾ وأهن شمويمثًو: اإليَمن زمويمؼدر ايمًوزمؼ اْلوري هبو،

 أن خُيِؼ ؾالبد مْٓٚ، ؾجزظف ٓ يزيده إٓ بالء.

ؾٔٓٚ افهز بال  رازمعًو: نعرهمي ضمؼ اهلل فمؾقف دم سمؾؽ ايمٌؾقى، وواصمٌف

خالف بغ إمٜ، أو افهز وافرضٚ ظذ أحد افَقفغ، ؾٓق مٖمقر بٖداء 

 توٚظػ ظِٔف.حؼ اهلل وظبقديتف ظِٔف ذم تِؽ افبِقى، ؾالبد فـف مْف وإٓ 

ـ وَ  :طمونًًو: ايمعؾؿ زمؼمسمٌفو فمؾقف زمذكٌف، ىمَم ومول اهلل سمعولم َنو َأَصوزَمُؽؿ نِّ

ًْ َأْيِديُؽؿْ  ٌَ ًَ ٌٍَي هَمٌََِم ىَم  َوَيْعُػق فَمـ ىَمثغِم ُنِصق
(3). 

ؾٓذا ظٚم ذم ـؾ مهٔبٜ دؿَٜٔ وجِِٜٔ، ؾنٌِف صٓقد هذا افسبٛ 

 بٚٓشتٌٍٚر افذي هق أظيؿ أشبٚب دؾع تِؽ ادهٔبٜ.

((مٚ ٕزل بالء إٓ بذٕٛ،وٓ رؾع بالء إٓ بتقبٜ)):ؿٚل ظع بـ أيب ضٚفٛ 
(4). 

وؿسّٓٚ وأن  ؾؿ أن اهلل ومد ارسمضوهو يمـف واطممورهوؽمودؽمًو: أن يع

                                                 
: همنن همقف أديمي نـ ايمؽموب وايمًـي فمعم فمالج 131-127ايمدفموء وايمعالج زمويمرومك يمؾؿميمػ، ص(  اكظر: 1)

 اظمصقٌي يـٌغل أن يًمحيهو نـ أصقى زمؿصقٌي، واكظر أيضوً: سمػميد ضمرارة اظمصقٌي يمؾؿميمػ.

 .196-4/188، سمػميد ضمرارة اظمصقٌي يمؾؿميمػ، وزاد اظمعود(  اكظر: 2)

 .30(  ؽمقرة ايمشقرى، أيي: 3)

 وزمحثً فمـف ىمثغمًا همؾؿ أصمد نـ طمرصمف. 457(  ذىمره اإلنوم ازمـ ايمؼقؿ دم ؿمريؼ اهلجرسمكم وزموب ايمًعودسمكم،ص4)
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افًبقديٜ تَتيض رضٚه بام ريض فـف بف شٔده ومقٓه، ؾ٘ن مل يقفِّ ؿدر 

ادَٚم حَف ؾٓق فوًٍف، ؾِْٔزل إػ مَٚم افهز ظِٔٓٚ، ؾ٘ن ٕزل ظْف ٕزل 

 إػ مَٚم افيِؿ وتًدي احلؼ.

فٔف افىبٔٛ افًِٔؿ إ ؽموزمعًو: أن يعؾؿ أن هذه اظمصقٌي هل دواٌء كوهمع ؽموومف

بّهِحتف، افرحٔؿ بف، ؾِٔهز ظذ دمرظف، وٓ يتَٖٔه بتسخىف وصُقاه 

 ؾٔذهٛ ًٍٕف بٚضاًل.

وافًٚؾٜٔ وافهحٜ  شمونـًو: أن يعؾؿ أن دم فُمؼٌك هذا ايمدواء نـ ايمشػوء

وزوال إمل مٚ مل حتهؾ بدوٕف، ؾ٘ذا ضٚفًٝ ٍٕسف ـراهٜ هذا افدواء 

ك َأن سَمْؽَرُهقْا َوفمَ سـ تٖثره. ؿٚل اهلل تًٚػ: ومرارتف ؾِْٔير إػ ظٚؿبتف وح ًَ

ك َأن َُتٌُِقْا ؾَمقْئًو َوُهَق َذٌّ يمِذُؽْؿ َواهلل َيْعَؾُؿ َوَأكمُْؿ َٓ ؾَمقْئًو َوُهَق طَمغْمٌ يمِذُؽْؿ وَ  ًَ فَم

 سَمْعَؾُؿقنَ 
(1) ، ًك َأن سَمْؽَرُهقْا ؾَمقْئًو َوََيَْعَؾ اهلل همِقِف طَمغْم ًَ  ا ىَمثغًِماهَمَع

(2). 

وإٕام جٚءت  سموؽمعًو: أن يعؾؿ أن اظمصقٌي نو صموءت يممفؾؽف وسمؼمؾف

فتّتحـ صزه وتبتِٔف: ؾٔتبغ حْٔئذ هؾ يهِح ٓشتخدامف وجًِف مـ 

 أوفٔٚئف وحزبف أم ٓ؟ وؾوؾ اهلل يٗتٔف مـ ينٚء واهلل ذو افٍوؾ افًئؿ.

، وافًّْٜ ياءفموذًا: أن يعؾؿ أن اهلل يريبِّ فمٌده فمعم ايمناء وايم

وافبالء، ؾٔستخرج مْف ظبقديتف ذم مجٔع إحقال: ؾ٘ن افًبد ظذ احلََٜٔ 

ايمؾفؿ أفمـل فمعم ذىمرك ))مـ ؿٚم بًبقديٜ اهلل ظذ اختالف إحقال وؿٚل: 

                                                 
 .216يي: (  ؽمقرة ايمٌؼرة، ا1ٔ)

 .19(  ؽمقرة ايمـًوء، أيي: 2)
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(( وؾمؽرك وضمًـ فمٌودسمؽ

(1)
. 

افبالء،ؾ٘ن ؿقيٝ أثّرت افرضٚ  ؾٓذه إشبٚب وٕحقهٚ تثّر افهز ظذ

 وافنُر.

ٕسٖل اهلل أن يسسٕٚ بًٚؾٔتف،وٓ يٍوحْٚ بٚبتالئف بّّْف وـرمف
(2). 

 
 

 

                                                 
، ىمموب ايمًفق، زموب كقع َطمر ، وايمـًوئل1522، ىمموب ايمصالة، زموب آؽممغػور، زمرومؿ (  أزمق داود1)

 ، وصححف إيمٌوين دم صحقح690، وايمٌخوري دم إدب اظمػرد، زمرومؿ 1302نـ ايمدفموء، زمرومؿ 

 .533، ودم صحقح إدب اظمػرد، زمرومؿ 1/284أيب داود، 

، واكظر: زاد اظمعود، 459-448(  اكظر: ىمموب ؿمريؼ اهلجرسمكم، وزموب ايمًعودسمكم ٓزمـ ايمؼقؿ، ص2)

 .86-76، وفمدة ايمصوزمريـ، يمف أيضًو، ص196-4/188يمف، 
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 اإلخـالص والصـدق: ابعـــــــــــــل الســــالفص

 

 المبحػػػػػػػػػػػػػػث اهوؿ: مفهػػػػػػػػػػػػػػـو اهخػػػػػػػػػػػػػػهص 
 المبحػػػػػػػػػػػث ال:ػػػػػػػػػػػاني: اهميػػػػػػػػػػػة اهخػػػػػػػػػػػهص 
 المبحػػػػػػػث ال:الػػػػػػػث: النيػػػػػػػة اسػػػػػػػاس العمػػػػػػػؿ 

 حػػث الرابػػع: خطػػر الريػػا  وانواعػػف والسػػامف المب
 المبحػػػث الخػػػامس: طػػػرؽ تحاػػػيؿ اهخػػػهص وعػػػهج الريػػػا  
 المبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادس: الاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؽ 
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 المبحث اهوؿ: مفهـو اهخهص

ًٚ: صٍٚ وزال ظْف صقبف،  طمالص دم ايمؾغي:اإل ََِص خيِص خِقص َخ

ًٚ: أي  ويَٚل: خِص مـ ورضتف: شِؿ مْٓٚ وٕجٚ، َِّهف ختِٔه ويَٚل: خ

ٚه، واإلخالص ذم افىٚظٜ ترك افريٚء ٕجَّ
(1). 

 هق أن يريد افًبد بًِّف افتَرب إػ اهلل تًٚػ وحده. وضمؼقؼي اإلطمالص:

 وؿد ذـر أهؾ افًِؿ تًريٍٚت بًوٓٚ ؿريٛ مـ بًض:

 بٚفَهد ذم افىٚظٜ. -شبحٕٚف  -إؾراد احلؼ  اإلطمالص:ؾَٔؾ: 

ء أظامل افًبد ذم افيٚهر وافبٚضـ، وافريٚء أن اشتقا اإلطمالص:وؿٔؾ: 

يُقن طٚهره خرًا مـ بٚضْف، وافهدق ذم اإلخالص أن يُقن بٚضْف 

 أظّر مـ طٚهره.

 .(2)وؿٔؾ: تهٍٜٔ افًّؾ مـ ـؾ مٚ ينقبف

سف افًّؾ وافتَرب بف إػ  اإلطمالص:يتوح أن  :وظذ مٚ تَدم

ًٚ فًِرض ًٚ،  اهلل وحده، ٓ ريًٚء وٓ شًّٜ، وٓ ضِب افزائؾ، وٓ تهًْ

 وإٕام يرجق ثقاب اهلل وخينك ظَٚبف ويىّع ذم رضٚه.

ترك افًّؾ مـ أجؾ افْٚس ريٚء، ))وهلذا ؿٚل افَٚيض ظٔٚض: 

((وافًّؾ مـ أجؾ افْٚس ذك، واإلخالص أن يًٚؾٔؽ اهلل مْٓام
(3). 

                                                 
 .77، ص، وخممور ايمصحوح1/249، (  اظمعجؿ ايمقؽمقط1)

 .2/91ٓزمـ ايمؼقؿ،  (  ندارج ايمًويمؽكم2)

 .2/91(  اكظر: اظمرصمع ايمًوزمؼ، 3)
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فف، اؿقأفف، وظاموأ تف،اب٘راد أن يَهد :واإلخالص ذم حٔٚة افداظٜٔ

ٚتف، وتقجٔٓٚتف وتًِّٔف وجف اهلل تًٚػ وحده ٓ ذيؽ فـف وشٚئر تكؾ

 وٓ ربَّ شقاه.
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 المبحث ال:اني: اهمية اهخهص

فَد خِؼ اهلل اخلِؼ: اجلـ واإلٕس فًبٚدتف وحده ٓ ذيؽ فـف، وأمر 

َوَنو ُأِنُروا إِٓ يمِقَْعٌُُدوا اهلل  ، ؿٚل اهلل تًٚػ:مجٔع ادٍُِغ بٚإلخالص

ـَ خُمْؾِِص  ي كَم يمَُف ايمدِّ
(1). 

و َأكَزيْمـَو إيَِمْقَؽ تًٚػ:  اهلل وؿٚل ٌُِد اهلل خُمْؾِ ـايْمؽَِموَب زمِويمْ  إِكِذ ًصو يمِذُف َحؼِّ هَموفْم

ـَ َأٓ هلل ي ـُ ايمْ  ايمدِّ ي  .(2) َخويمُِص ـايمدِّ

ؽِل َوحَمَْقوَي َومَمَوِِت هلل َربِّ ايْمَعويمَ وُمْؾ    وؿٚل تًٚػ: ًُ  ِؿكمَ ـإِنِذ َصاَلِِت َوُك

ُل ايمْ  * يَؽ يَمُف َوزمَِذيمَِؽ ُأِنْرُت َوَأَكْو َأوِذ ؾِِؿكمَ ـَٓ َذِ ًْ  .(3) ُؿ

ـُ ـَؿْقَت َوايمْ ـايمِذِذي طَمَؾَؼ ايمْ  وؿٚل تًٚػ: ًَ ٌُْؾَقىُمْؿ َأُيُؽْؿ َأضْم َحَقوَة يمَِق

 .(4) فَمَؿال

ؿٚل افٍؤؾ بـ ظٔٚض: هق أخِهف وأصقبف. ؿٚفقا: يٚ أبٚ يًذ: مٚ 

ًٚ مل ))أخِهف وأصقبف؟ ؾَٚل:  ًٚ ومل يُـ صقاب إن افًّؾ إذا ـٚن خٚفه

ًٚ ُيَبؾ ًٚ ومل يُـ خٚفهًٚ َ مل ُيَبؾ، حتك يُقن خٚفه ، وإذا ـٚن صقاب

ًٚ، واخلٚفص أن يُقن هلل، وافهقاب أن يُقن ظذ افسْٜ . ثؿ ؿرأ (5)صقاب

ِف هَمْؾَقْعَؿْؾ فَمَؿاًل َصويمِ  َؿـ ىَموَن َيْرصُمق يمَِؼوءَ همَ ؿقفف تًٚػ:  ْك ـَرزمِّ ًحو َوٓ ُيمْمِ

                                                 
 .5(  ؽمقرة ايمٌقـي، أيي: 1)

 .3 -2(  ؽمقرة ايمزنر، أيمون: 2)

 .163 -162(  ؽمقرة إكعوم، أيمون: 3)

 .2(  ؽمقرة اظمؾؽ، أيي: 4)

 .2/89، ًويمؽكم(  ندارج ايم5)
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ِف َأضَمًدا ٌَوَدِة َرزمِّ  .(1) زمِِع

ـٌ وؿٚل تًٚػ:  ًِ
ـْ َأؽْمَؾَؿ َوصْمَفُف هلل َوُهَق حُمْ ِذ ـُ ِديـًو ممِّ ًَ ـْ َأضْم ،  (2) َوَن

ؾ٘شالم افقجف: إخالص افَهد وافًّؾ هلل، واإلحسٚن ؾٔف: متٚبًٜ 

((وشْتف رشقل اهلل 
(3). 

:  افْبل لٚؿؿٚل:  وؿد ثبٝ ذم احلديٞ ظـ إٔس بـ مٚفؽ 

إطمالص ايمعؿؾ هلل، ونـوصحي وٓة  ى نًؾؿ:فمؾقفـ ومؾ شمالث ٓ يغُؾ ))

((إنر، ويمزوم مجوفمي اظمًؾؿكم، همنن دفمقهتؿ َتقط نـ وراءهؿ
(4). 

ؿ صٍٚتف، ؾبدوٕف يُقن واإلخالص هق روح ظّؾ افداظٜٔ، وأه

 جٓد افداظٜٔ وظِّف هبًٚء مْثقرًا.

واإلخالص مـ أهؿ أظامل افَِقب بٚتٍٚق أئّٜ اإلشالم، وٓصؽ 

أن أظامل افَِقب هل إصؾ: دحبٜ اهلل ورشقفف، وافتقـؾ ظِٔف، 

واإلخالص فـف، واخلقف مْف، وافرجٚء فـف، وأظامل اجلقارح تبع: ؾ٘ن 

ّؾ بّْزفٜ اجلسد فألظوٚء افذي إذا ؾٚرق افْٜٔ بّْزفٜ افروح، وافً

 افروح مٚت، ؾًّرؾٜ أحُٚم افَِقب أهّؿ مـ مًرؾٜ أحُٚم اجلقارح.

ًٚ هلل  ٓ يريد ريًٚء وٓ شًّٜ،  ؾٔجٛ ظذ افداظٜٔ أن يُقن خمِه

                                                 
 .110(  ؽمقرة ايمؽفػ، أيي: 1)

 .125(  ؽمقرة ايمـًوء، أيي: 2)

 .2/90، (  ندارج ايمًويمؽكم3)

ؼدني، ، وازمـ نوصمف، اظم2658، ىمموب ايمعؾؿ، زموب احلٌ فمعم سمٌؾقغ ايمًَمع، زمرومؿ (  أطمرصمف ايمؼمنذي4)

 .1/78، ، وصححف إيمٌوين دم نشؽوة اظمصوزمقح5/183، وأمحد، 230زموب نـ زمؾغ فمؾًَم، زمرومؿ 



 اهمية اهخهص

 

275 
 وٓ ثْٚء افْٚس وٓ مدحٓؿ ومحدهؿ، إٕام يدظق إػ اهلل يريد 

، (1) وُمْؾ َهـِذِه ؽَمٌِققِم َأْدفُمق إلَِم اهللـام ؿٚل شبحٕٚف:  -تًٚػ  -وجف اهلل 

ِـذ َدفَمو إلَِم اهللوؿٚل شبحٕٚف:  ـُ وَمْقٓ ممِّ ًَ ـْ َأضْم  .(2) َوَن

أظيؿ افهٍٚت افتل دمٛ ظذ افدظٚة ؾريدوا بدظقهتؿ واإلخالص 

وجف اهلل وافدار أخرة، ويريدوا إصالح افْٚس وإخراجٓؿ مـ افيِامت 

 .(3)إػ افْقر

 
 

                                                 
 .108(  ؽمقرة يقؽمػ، أيي: 1)

 .33(  ؽمقرة همصؾً، أيي: 2)

 .4/229و ،1/349 ،ازمـ زموز (  اكظر: جمؿقع هممووى ؽمَمضمي ايمشقخ3)
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 المبحث ال:الث: النية اساس العمؿ

 المطمب اهوؿ: اهمية النية ومكانتها
أشٚس افًّؾ وؿٚظدتف، ورأس إمر وظّقده، وأصِف افذي  ايمـقي:

ظِٔف ُبَْل: ٕهنٚ روح افًّؾ، وؿٚئده، وشٚئَف، وافًّؾ تٚبع هلٚ يهح 

بهحتٓٚ ويٍسد بٍسٚدهٚ، وهبٚ حيهؾ افتقؾٔؼ، وبًدمٓٚ حيهؾ 

: وهلذا ؿٚل (1)اخلذٓن، وبحسبٓٚ تتٍٚوت افدرجٚت ذم افدٕٔٚ وأخرة

((...نو كقى انرئٍ إكَم إفمَمل زمويمـقوت وإكَم يمؽؾ )): افْبل 
(2). 

ـْ َأَنَر زمَِصَدوَمٍي َأْو ِٓذ وؿٚل اهلل تًٚػ:   ْجَقاُهْؿ إِِٓذ َن ـ كِذ  طَمغْمَ دِم ىَمثغٍِم نِّ

َنْرَووِت اهلل  َنْعُروٍف َأْو إِْصاَلٍح زَمكْمَ ايمـِذوِس َوَنـ َيْػَعْؾ َذيمَِؽ ازْمَمَغوءَ 

ْقَف ُكْمسمِقِف َأصْمًرا فَمظِقًَم  ًَ  .(3) هَم

أمهٜٔ ومُٕٜٚ افْٜٔ، وأن افدظٚة إػ اهلل وؽرهؿ مـ  وهذا يدّل ظذ

ادسِّغ بحٚجٜ إػ إصالح افْٜٔ، ؾ٘ذا صِحٝ ُأظىل افًبد إجر 

افُبر وافثقاب افًئؿ، وفق مل يًّؾ وإٕام ٕقى ٕٜٔ صٚدؿٜ، وهلذا ؿٚل 

نثُؾ نو ىمون يعؿؾ نؼقًَم  يمـفإذا نرض ايمعٌد أو ؽموهمر ىُممَِى )): افْبل 

((صحقحوً 
صالة زمؾقؾ همقغؾٌف فمؾقفو  يمـفنو نـ انرٍئ سمؽقن )):   ؿٚلو، (4)

                                                 
 .1/151وم ايمممفمقي يمؾدىممقر صويمح زمـ نموكؿ ايمًدٓن، (  اكظر: ايمـقي وأشمرهو دم إضمؽ1)

، ىمموب ، ونًؾؿ1ومؿ ، زمرايمقضمل إلم رؽمقل اهلل  ء، ىمموب ايمقضمل، زموب ىمقػ ىمون زمد(  ايمٌخوري2)

 .1907، زمرومؿ إكَم إفمَمل زمويمـقي اإلنورة، زموب ومقيمف 

 .114(  ؽمقرة ايمـًوء، أيي: 3)

 .2834،ىمموب اْلفود وايمًغم،زموب يؽمى يمؾؿًوهمر نثؾ نو ىمون يعؿؾ دم اإلوموني، زمرومؿ (  ايمٌخوري4)



 اهمية النية ومكانتها 

 

277 
(( كقم إٓ ىُممَى يمـف أصمر صالسمف وىمون كقنف فمؾقف صدومي

(1). 

نـ سمقول هملضمًـ ايمقوقء شمؿ طمرج إلم اظمًجد )): افْبل  وؿٚل

همقصمد ايمـوس ومد صؾقا أفمطوه اهلل نثؾ أصمر نـ صعم وضمي ٓ يـؼص 

((ذيمؽ نـ أصمره ؾمقئوً 
(2). 

نـوزل  اهلل نـ ؽملل اهلل ايمشفودة زمصدٍق زمّؾغف)):  افرشقل وؿٚل

((وإن نوت فمعم همراؾمف ،ايمشفداء
(3). 

ذم   افْبل ذا ؿٚلوإحسٕٚف إػ ظبٚده: وهل وهذا يدل ظذ ؾوؾ اهلل 

وٓ أكػؼمؿ نـ  ،يمؼد سمرىممؿ زموظمديـي أومقانًو نو هسمؿ نًغماً ))ؽزوة تبقك: 

اهلل ـٔػ  ، ؿٚفقا: يٚ رشقل(( كػؼي، وٓ ومطعمؿ نـ واٍد إٓ وهؿ نعؽؿ همقف

(( ذرايمعُ  ؿُ ًفُ ٌَ ضَم ))يُقٕقن مًْٚ وهؿ بٚدديْٜ؟ ؾَٚل: 
(4). 

  افرشقل وبٚفْٜٔ افهٚحلٜ يوٚظػ اهلل إظامل افٔسرة: وهلذا ؿٚل

فرجؾ جٚء إفٔف مَْع بٚحلديد، ؾَٚل: يٚ رشقل اهلل: أؿٚتؾ أو أشِؿ؟ ؾَٚل 

 :((أؽمؾؿ شمؿ وموسمؾ )) تِؾ، ؾَٚل رشقل اهلل َُ فمؿؾ )): ، ؾٖشِؿ ثؿ ؿٚتؾ َؾ

                                                 
، ىمموب ومقوم ايمؾقؾ ، وايمـًوئل1314، ىمموب ايممطقع، زموب ايمـعوس دم ايمصالة، زمرومؿ (  أزمق داود1)

 ، واكظر: إرواء ايمغؾقؾ1784وسمطقع ايمـفور، زموب  نـ ىمون يمف صالة زمويمؾقؾ همغؾٌف فمؾقفو كقم، زمرومؿ 

 .5567، زمرومؿ 5/160، وصحقح اْلونع، 2/204يمأليمٌوين، 

، ، وايمـًوئل564، ىمموب ايمصالة، زموب همقؿـ طمرج يريد ايمصالة همًٌؼ هبو، زمرومؿ (  أطمرصمف أزمق داود2)

ح ، ومول ازمـ ضمجر دم همم327/ 1، ، واحلوىمؿ855ىمموب اإلنوني، ضمد إدراك اْلَمفمي، زمرومؿ 

 .((إؽمـوده ومقيّ )): 6/137، ايمٌوري

 .1909(  نًؾؿ، ىمموب اإلنورة، زموب اؽممحٌوب ايمشفودة دم ؽمٌقؾ اهلل سمعولم،، زمرومؿ 3)

،  وايمؾػظ يمـف، 2510، ىمموب اْلفود، زموب ايمرطمصي دم ايمؼعقد نـ ايمعذر، زمرومؿ (  أطمرصمف أزمق داود4)

 .2684، ىمموب اْلفود وايمًغم، زموب نـ ضمًٌف ايمعذر فمـ ايمغزو، زمرومؿ وايمٌخوري
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(( ومؾقاًل وأصمر ىمثغماً 

(1). 

 ؾدخؾ ذم اإلشالم، ؾُٚن رشقل اهلل  وجٚء رجؾ إػ رشقل اهلل 

ِّّف اإلشالم وهق ذم مسره، ؾدخؾ خػ بًره ذم جحر يربقع ؾقؿهف  يً

 .(2)ؿٚهلٚ محٚد ثالثًٚ  ((فمؿؾ ومؾقالً وأصمر ىمثغماً )): ٚل رشقل اهلل بًره ؾامت، ؾَ

 :افًبد ٚوبٚفْٜٔ افهٚحلٜ يبٚرك اهلل ذم إظامل ادبٚحٜ ؾٔثٚب ظِٔٓ

 يمـفإذا أكػؼ ايمرصمؾ فمعم أهؾف حيمًٌفو همفق )):  رشقل اهلل وهلذا ؿٚل

((صدومي
إكؽ يمـ سمـػؼ كػؼًي )): فسًد بـ أيب وؿٚص  افْبل  وؿٚل ،(3)

((سمٌمغل هبو وصمف اهلل إٓ أصمرت فمؾقفو ضممك نو ُتعُؾ دم دِم انرأسمؽ
(4). 

إكَم ايمدكقو ٕرزمعي كػٍر: فمٌٍد رزومف اهلل نوًٓ وفمؾًَم )):  اهلل رشقل وؿٚل

يمؼل زمف رزمف، ويصؾ همقف رمحف، ويعؾؿ هلل همقف ضمؼًو، همفذا زملهمضؾ  همفق

، همفق صودق ايمـقي يؼقل: يمق أن اظمـوزل، وفمٌٍد رزومف اهلل فمؾًَم ومل يرزومف نوًٓ 

رم نوًٓ يمعؿؾً همقف زمعؿؾ همالن، همفق زمـقمف هملصمرمهو ؽمقاء، وفمٌٍد رزومف اهلل 

 يصؾ نوًٓ ومل يرزومف فمؾًَم همفق َيٌط دم نويمف زمغغم فمؾؿ، ٓ يمؼل همقف رزمف وٓ

همقف رمحف، وٓ يعؾؿ هلل همقف ضمؼًو همفق زملطمٌٌ اظمـوزل، وفمٌٍد مل يرزومف اهلل نوًٓ 

وٓ فمؾًَم، همفق يؼقل: يمق أن رم نوًٓ يمعؿؾً زمعؿؾ همالن همفق زمـقمف همقزرمهو 

((ؽمقاء
ىممى  إن اهلل ))ؾٔام يرويف ظـ ربف:   افرشقل لٚوؿ .(5)

                                                 
، وايمؾػظ يمـف، 2808، ىمموب اْلفود وايمًغم، زموب فمؿؾ صويمح ومٌؾ ايمؼمول، زمرومؿ (  ايمٌخوري1)

 .1900، ىمموب اإلنورة، زموب شمٌقت اْلـي يمؾشفقد، زمرومؿ ونًؾؿ

 .4/357وم أمحد، (  نًـد اإلن2)

 .55، ىمموب اإليَمن، زموب نو صموء أن إفمَمل  زمويمـقي واحلًٌي، ويمؽؾ انرئ نو كقى،زمرومؿ (  ايمٌخوري3)

 .56، ىمموب اإليَمن، زموب نو صموء أن إفمَمل  زمويمـقي واحلًٌي، ويمؽؾ انرئ نو كقى،زمرومؿ (  ايمٌخوري4)

، وازمـ نوصمف، ىمموب ايمزهد، 2325، ىمموب ايمزهد، زموب نثؾ ايمدكقو نثؾ أرزمعي كػر، زمرومؿ نذي(  ايمؼم5)

= 
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همؾؿ يعؿؾفو ىممٌفو اهلل  احلًـوت وايمًقئوت شمؿ زمكّم ذيمؽ همؿـ هّؿ زمحًـيٍ 

((...فمـده ضمًـي ىمونؾي
(1). 

 المطمب ال:اني: خطر إرادة الدنيا بعمؿ اآلخرة
ًٚ يريد بف ظرضًٚ  مـ  مـ اخلىر افًئؿ أن يًّؾ اإلٕسٚن ظّاًل صٚحل

افدٕٔٚ، وهذا ذك يْٚذم ـامل افتقحٔد افقاجٛ وحيبط افًّؾ، وهق 

أظيؿ مـ افريٚء: ٕن مريد افدٕٔٚ ؿد تٌِٛ إرادتف ظذ ـثر مـ ظِّف، 

وأمٚ افريٚء ؾَد يًرض فـف ذم ظّؾ دون ظّؾ وٓ يسسشؾ مًف، وادٗمـ 

 يُقن حذرًا مـ هذا وهذا.

ًٚ  وافٍرق بغ افريٚء، وإرادة اإلٕسٚن بًِّف افدٕٔٚ: هق أن بْٔٓام ظّقم

ًٚ جيتًّٚن ذم أن اإلٕسٚن إذا أراد بًِّف افتزيـ ظْد  ًٚ مىَِ وخهقص

ًٚ إرادة افدٕٔٚ:  افْٚس، فروه ويًيِّّقه ويّدحقه، ؾٓذا ريٚء، وهق أيو

 ٕٕف تهّْع ظْد افْٚس وضِٛ اإلـرام واددح وافثْٚء.

ًٚ ٓ يَهد بف أمٚ افًّؾ فِدٕٔٚ ؾٓق أن يًّؾ اإلٕسٚن ظّاًل صٚحل

ًٚ مـ افدٕٔٚ: ـّـ حيٟ ظـ ؽره فٖٔخذ  افريٚء فِْٚس، وإٕام يَهد بف ظرض

مًٚٓ، أو جيٚهد فٌِّْؿ، أو ؽر ذفؽ، ؾٚدرائل ظّؾ ٕجؾ اددح وافثْٚء 

مـ افْٚس، وافًٚمؾ فِدٕٔٚ يًّؾ افًّؾ افهٚفح يريد بف ظرض افدٕٔٚ 

                                                 

 .2/270، ، وصححف إيمٌوين دم صحقح ايمؼمنذي4/130، وأمحد، 4228زموب ايمـقي، زمرومؿ  =

، ىمموب اإليَمن، ، ونًؾؿ6491ـ هؿ زمحًـي أو زمًقئي، زمرومؿ ، ىمموب ايمروموق، زموب ن(  ايمٌخوري1)

 .131زموب إذا هؿ ايمعٌد زمحًـي سمؽمى وإذا هؿ زمًقئي مل سمؽمى، زمرومؿ 
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 .(1)ظَٚبف وـالمهٚ خٚرس، ًٕقذ بٚهلل مـ مقجبٚت ؽوبف وأفٔؿ

وؿد جٚءت افْهقص تدل ظذ خّسان صٚحٛ هذا افًّؾ ذم افدٕٔٚ 

َحَقوَة ايمُدْكَقو َوِزيـََمَفو ُكَقفِّ إيَِمْقِفْؿ ــ ىَموَن ُيِريُد ايمْ نَ وأخرة، ؿٚل تًٚػ: 

قنَ ـَأفْمََميمَ  ًُ ٌَْخ ـَ يَمْقَس يمَ ُأْويَمـئَِؽ ايمِذ  * ُفْؿ همِقَفو َوُهْؿ همِقَفو َٓ ُي ُفْؿ دِم أطِمَرِة ـِذي

و ىَموُكقْا َيْعَؿُؾقنَ   .(2) إِِٓذ ايمـِذوُر َوضَمٌَِط َنو َصـَُعقْا همِقَفو َوزَموؿمٌِؾ نِذ

ْؾـَو يَمُف همِقَفو َنو َكَشوءُ  وؿٚل تًٚػ: ـ ىَموَن ُيِريُد ايْمَعوصِمَؾَي فَمجِذ َؿـ ُكِريُد ـيمِ  نِذ

ْدضُمقًراشُمؿِذ صَمَعْؾـَو يَمُف صَمَفـِذَؿ َيْص   .(3) الَهو َنْذُنقًنو نِذ

ِزْد يَمُف دِم ضَمْرشمِِف َوَنـ ىَموَن َنـ ىَموَن ُيِريُد ضَمْرَث أطِمَرِة كَ  تًٚػ: وؿٚل

 .(4) ُيِريُد ضَمْرَث ايمُدْكَقو ُكمسمِِف ِنـَْفو َوَنو يَمُف دِم أطِمَرِة ِنـ كِذِصقٍى 

ـَو َسمِـَو دِم ايمُدْكَقو َوَنو يَمُف دِم أطِمرَ همَ  وومول سمعولم: ـَ ايمـِذوِس َنـ َيُؼقُل َرزمِذ ِة ِؿ

ـْ طَماَلٍق  ِن
(5). 

ؿُف إٓ ٓ يمعؾّ  ؿ فمؾًَم ممو ُيٌمغك زمف وصمف اهلل نـ سمعؾّ )):  افرشقل وؿٚل

 .(6)يًْل رحيٓٚ ((ووً نـ ايمدكقو مل َيد فَمْرف اْلـي يقم ايمؼقونيرَ فمَ  زمف يمقُصقى

ؿقا ايمعؾؿ يممٌوهقا زمف ايمعؾَمء، وٓ يممَمروا ٓ سمعؾِذ ))يرؾًف:  وظـ جٚبر 

                                                 
 .534سمقًغم ايمعزيز احلؿقد، ص، و442قد، ص(  اكظر: هممح اظمج1)

 . 16 -15قد، أيوت: (  ؽمقرة ه2)

 . 17(  ؽمقرة اإلهاء، أيي: 3)

 . 20(  ؽمقرة ايمشقرى، أيي: 4)

 . 200(  ؽمقرة ايمٌؼرة، أيي: 5)

، وازمـ نوصمف، اظمؼدني، 3664، ىمموب ايمعؾؿ، زموب دم ؿمؾى ايمعؾؿ يمغغم اهلل سمعولم، زمرومؿ (  أزمق داود6)

 . 1/48 ،صحقح ازمـ نوصمف صححف إيمٌوين دم، و252ؿؾ زمف، زمرومؿ زموب آكمػوع زمويمعؾؿ وايمع
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((همؿـ همعؾ ذيمؽ همويمـور ايمـور ،زمف ايمًػفوء، وٓ يممخغّموا زمف اظمجويمس

(1). 

ِّّقا افًِؿ فثالث: فتامروا بف افسٍٓٚء، )): وؿٚل ابـ مسًقد  ٓ تً

ودمٚدفقا بف افًِامء، وفتكؾقا بف وجقه افْٚس إفُٔؿ، وابتٌقا بَقفُؿ مٚ 

((ظْد اهلل: ؾٕ٘ف يدوم ويبَك ويٍْد مٚ شقاه
(2). 

ؾ اهلل بٚفسًٚدة دـ ظّؾ هلل، ؾًـ إٔس يرؾًف:  ٍّ نـ ىموكً ))وهلذا تُ

مف ايمدكقو وهل أطمرة مّهُف صمعؾ اهلل نمـوه دم ومؾٌف ومجع يمف ؾمؿؾف، وأسم

ق فمؾقف ؾمؿؾف، رانمؿي، ونـ ىموكً ايمدكقو مهّ  ف صمعؾ اهلل همؼره زمكم فمقـقف، وهمرِذ

َر يمف (( ومل يلسمف نـ ايمدكقو إٓ نو وُمدِّ
(3). 

 المطمب ال:الث: انواع العمؿ لمدنيا
افًّؾ فِدٕٔٚ إٔقاع متًددة، وؿد ذـر اإلمٚم حمّد بـ ظبد افقهٚب 

 رمحف اهلل تًٚػ إٔف جٚء ظـ افسِػ ذم ذفؽ أربًٜ إٔقاع:

ـ افْٚس ابتٌٚء وجف افًّؾ افهٚفح افذي يًٍِف ـثر م ايمـقع إول:

اهلل تًٚػ: مـ صدؿٜ، وصالة، وإحسٚن إػ افْٚس، ورد طِؿ، وٕحق 

ًٚ هلل تًٚػ: فُْف ٓ يريد ثقابف ذم  ذفؽ ممٚ يًٍِف اإلٕسٚن أو يسـف خٚفه

أخرة، وإٕام يريد أن جيٚزيف اهلل بحٍظ مٚفف، وتّْٔتف، أو حٍيف أهِف 
                                                 

صحقح  صححف إيمٌوين دم، و254، اظمؼدني، زموب آكمػوع زمويمعؾؿ وايمعؿؾ زمف، زمرومؿ (  ازمـ نوصمف1)

 ظمقوعكم أضموديٌ أطمرى.، ودم ا1/46، وصحقح ايمؼمنمقى، 1/48، ازمـ نوصمف

، صحقح ازمـ نوصمف ضمًـف إيمٌوين دمنقومقهمًو، وازمـ نوصمف فمـ أيب هريرة، و 1/70، (  ايمدارنل2)

 . 1/48صحقح ايمؼمنمقى وايمؼمهقى، ، و1/48

، وازمـ نوصمف، 2465ىمموب صػي ايمؼقوني وايمروموئؼ وايمقرع، زموب ضمدشمـو وممقٌي، زمرومؿ ، (  ايمؼمنذي3)

 . 950، ، وإضموديٌ ايمصحقحي5/351زمـحقه، زمرومؿ، وصححف إيمٌوين دم صحقح اْلونع، 
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مّهٜ فف ذم ضِٛ اجلْٜ واهلرب  وظٔٚفف، أو إدامٜ افًْؿ ظِٔف وظِٔٓؿ، وٓ

مـ افْٚر، ؾٓذا ُيًىك ثقاب ظِّف ذم افدٕٔٚ، وفٔس فف ذم أخرة مـ 

 .رضي اهلل عنهمإهٔٛ، وهذا مروي ظـ ابـ ظبٚس 

وهق أـز مـ إول وأخقف، وهق أن يًّؾ أظامًٓ  ايمـقع ايمثوين:

د صٚحلٜ ؤٕتف ريٚء افْٚس ٓ ضِٛ ثقاب أخرة. وهق مٚ ذـر ظـ جمٚه

 رمحف اهلل تًٚػ.

أن يًّؾ أظامًٓ صٚحلٜ يَهد هبٚ مًٚٓ، مثؾ أن حيٟ  ايمـقع ايمثويمٌ:

ظـ ؽره دٚل يٖخذه، وٓ يَهد بذفؽ وجف اهلل وٓ افدار أخرة، أو 

ِّؿ افًِؿ فٔحهؾ ظذ  هيٚجر فدٕٔٚ يهٔبٓٚ، أو جيٚهد ٕجؾ ادٌْؿ، أو يتً

ًٚ، أو يتًِؿ افَرآن  افنٓٚدة وظذ اجلٚه، وٓ يَهد بذفؽ وجف اهلل مىَِ

ويقاطٛ ظذ افهالة: ٕجؾ وطٍٜٔ ادسجد أو ؽره مـ افقطٚئػ 

.ًٚ ًٚ مىَِ  افدئْٜ، وٓ يريد بذفؽ ثقاب

ًٚ ذم ذفؽ هلل وحده ٓ ذيؽ  ايمـقع ايمرازمع: أن يًّؾ بىٚظٜ اهلل خمِه

ره ـٍرًا خيرجف ظـ اإلشالم، ـّـ يٖيت بْٚؿض مـ  ٍّ فف، فُْف ظذ ظّؾ يُ

ـَِر ذفؽ ظـ إٔس ٕقاؿض ا  .(1)وؽره إلشالم. ُذ

ؾِٔحذر افداظٜٔ إػ اهلل تًٚػ ممٚ حُيبط ظِّف ويًّرضف فسخط اهلل 

 وؽوبف، وفٔحذر مجٔع ادسِّغ مـ هذه إٕقاع افٍٚشدة ًٕقذ بٚهلل مْٓٚ.

 
 

                                                 
ايمؼقل و ،536ص ،، وسمقًغم ايمعزيز احلؿقد444ص ،(  اكظر: هممح اظمجقد ذح ىمموب ايممقضمقد1)

 . 126ص ،ايمًديد يمؾًعدي
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 المبحث الرابع: خطر الريا ، وانواعف، واسبابف

 المطمب اهوؿ: خطر الريا 
ظئؿ جدًا ظذ افٍرد وادجتّع وإمٜ: ٕٕف حيبط افريٚء خىره 

 افًّؾ وافًٔٚذ بٚهلل، وييٓر خىره ذم إمقر أتٜٔ:

:  افرشقل ؿٚل ايمريوء أطمطر فمعم اظمًؾؿكم نـ اظمًقح ايمدصمول:  - 1

ايمممك أٓ أطمػمىمؿ زمَم هق أطمقف فمؾقؽؿ فمـدي نـ اظمًقح ايمدصمول،  ))

 .(1)(( سمف ظمَِو يرى نـ كظر رصمؾاخلػل أن يؼقم ايمرصمؾ همقصقم، همقزيـ صال

نو : )) رشقل اهلل ؿٚل ايمريوء أؾمد هممؽًو نـ ايمذئى دم ايمغـؿ،  - 2

َد  ًَ نـ ضمرص اظمرء فمعم اظمول وايمممف  ذئٌون صموئعون ُأرؽمال دم نمـؿ زملهم

((يمديـف
(2). 

بّغ ؾٔف أن افديـ يٍسد بٚحلرص ظذ  وهذا مثؾ رضبف رشقل اهلل 

ادٚل، وذفؽ بٖن ينٌِف ظـ ضٚظٜ اهلل، وبٚحلرص ظذ افؼف ذم افدٕٔٚ 

 ـ، وذفؽ إذا ؿهد افريٚء وافسًّٜ.بٚفدي

خىر ظئؿ: ٕٕف ُيذهٛ  طمطقرة ايمريوء فمعم إفمَمل ايمصوحلي  - 3

 ىَمويمِذِذي ُيـِػُؼ َنويَمُف ِرَئوءَ   ، ؿٚل اهلل تًٚػ:برـتٓٚ، وُيبىِٓٚ وافًٔٚذ بٚهلل

ـُ زمِوهلل َوايْمَقْقِم أطِمِر هَمَؿَثُؾُف ىَمَؿَثِؾ َصْػَقاٍن  فَمَؾْقِف سُمَراٌب ايمـِذوِس َوَٓ ُيْمِن
                                                 

، وضمًـف إيمٌوين دم صحقح 4204، ىمموب ايمزهد، زموب ايمريوء وايمًؿعي، زمرومؿ (  أطمرصمف ازمـ نوصمف1)

 . 2/410، ؽمــ ازمـ نوصمف

، وصححف إيمٌوين 3/456، وأمحد، 2376ايمزهد، زموب ضمدشمـو ؽمقيد، زمرومؿ ب و، ىمم(  ايمؼمنذي2)

 . 2/280، دم صحقح ؽمــ ايمؼمنذي
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ٌُقْا َواهلل َٓ َّيِْدي  ًَ ِذو ىَم ٍء ممِّ ىَمُف َصْؾًدا ِٓذ َيْؼِدُروَن فَمعَم َرْ هَمَلَصوزَمُف َوازمٌِؾ هَمؼَمَ

 . (1) ايْمَؼْقَم ايْمَؽوهمِِريـ

ًٚ ذم وؿٝ ٓ يِّؽ  هذه هل آثٚر افريٚء متحؼ افًّؾ افهٚفح حمَ

ًٚ، وٓ يستىٔع فذفؽ ردَّ صٚحبف ؿقة وٓ   ًا.ظقٕ

ِري ؿٚل تًٚػ:  ـ كِذِخقٍؾ َوَأفْمـَوٍب َُتْ َأَيَقُد َأضَمُدىُمْؿ َأن سَمُؽقَن يَمُف صَمـِذٌي نِّ

ٌي ُوَعَػوءُ  يِذ مَِفو إََّْنَوُر يَمُف همِقَفو ِنـ ىُمؾِّ ايمثِذَؿَراِت َوَأَصوزَمُف ايْمؽػَِمُ َويَمُف ُذرِّ  ِنـ ََتْ

و إفِْمَصورٌ  ُؽْؿ  هَمَلَصوهَبَ ُ اهلل يَمُؽُؿ أَيوِت يَمَعؾِذ ٌَكمِّ ًْ ىَمَذيمَِؽ ُي وَم همِقِف َكوٌر هَموضْمؼَمَ

ُرون  .(2) سَمَمَػؽِذ

ؾٓذا افًّؾ افهٚفح أصِف ـٚفبستٚن افًئؿ ـثر افثامر، ؾٓؾ هْٚك 

ه افثامر وافبستٚن افًئؿ ثؿ يرشؾ ظِٔٓٚ افريٚء أحد حيٛ أن تُقن فف هذ

ًٚ، وهق ذم أصد احلٚجٜ إفٔٓٚ!!  ؾّٔحَٓٚ حمَ

أكو أنمـك ايمممىموء ))ؾٔام يرويف ظـ ربف تًٚػ:   رشقل اهلل وهلذا ؿٚل

((فمـ ايمممك، نـ فمؿؾ فمؿاًل أذك نعل همقف نمغمي سمرىممف وذىمف
وذم  ،(3)

إذا مجع اهلل إويمكم وأطمريـ يمققم ايمؼقوني، يمققم ٓ ريى همقف ))احلديٞ:

فمؿؾف هلل أضمدًا همؾقطؾى شمقازمف نـ فمـد  كودى نـوٍد: نـ ىمون أذك دم فمؿؾٍ 

((نمغم اهلل، همنن اهلل أنمـك ايمممىموء فمـ ايمممك
(4). 

                                                 
 . 264(  ؽمقرة ايمٌؼرة، أيي: 1)

 . 266(  ؽمقرة ايمٌؼرة، أيي: 2)

 .2985(  نًؾؿ، ىمموب ايمزهد وايمروموئؼ، زموب نـ أذك دم فمؿؾف نمغم اهلل، زمرومؿ 3)

، وازمـ نوصمف، ىمموب ايمزهد، 3154، ىمموب سمػًغم ايمؼرَن، زموب ؽمقرة ايمؽفػ، زمرومؿ ؼمنذي(  ايم4)

= 
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ر هبؿ ايمـور يقم ايمؼقوني:  - 4 عِذ ًَ ؿٚرئ افَرآن، وادجٚهد،  أول نـ سُم

ؿٚرئ، ؾالن صجٚع، وادتهدق بامفف، افذيـ ؾًِقا ذفؽ فَٔٚل: ؾالن 

 .(1)ؾالن ـريؿ متهدق، ومل تُـ أظامهلؿ خٚفهٜ هلل تًٚػ

 رشقل اهلل ؿٚل ايمريوء يقرث ايمذّل وايمصغور واهلقان وايمػضقحي،  - 5

 :((ع اهلل زمف، ونـ يرائل يرائل اهلل زمف ع ؽمؿِذ (( نـ ؽمؿِذ
(2). 

زممّم هذه إني )) : ايمـٌل ايمريوء حيرم شمقاب أطمرة، ومول  - 6

وايمديـ، وايمرهمعي، وايممؿؽكم، دم إرض، همؿـ فمؿؾ نـفؿ  ،(ٖ)ءزمويمًـو

((فمؿؾ أطمرة يمؾدكقو مل يؽـ يمف دم أطمرة نـ كصقى
(4). 

إكَم يـٌم اهلل )):  رشقل اهلل ؿٚل ايمريوء ؽمٌى دم هزيؿي إني،  - 7

(( ه إني زمضعقػفو، زمدفمقهتؿ، وصالهتؿ، وإطمالصفؿهذ
(5).  

ذا يبغ أن اإلخالص هلل شبٛ ذم ٕك إمٜ ظذ أظدائٓٚ، وأن وه

 افريٚء شبٛ ذم هزيّٜ إمٜ!

                                                 

، 1/18، وضمًـف إيمٌوين دم صحقح ايمؼمنمقى وايمؼمهقى، 4203ايمريوء وايمًؿعي، زمرومؿ،  بزمو =

 . 3/74، ودم صحقح ايمؼمنذي

: ىمموب اإلنورة، زموب نـ وموسمؾ يمؾريوء وايمًؿعي اؽممحؼ ايمـور، (  اكظر احلديٌ دم صحقح نًؾؿ1)

 .1905زمرومؿ 

، ىمموب ايمزهد وايمروموئؼ، ، ونًؾؿ6499، ىمموب ايمروموق، زموب ايمريوء وايمًؿعي، زمرومؿ (  ايمٌخوري2)

 .2968زموب نـ أذك دم فمؿؾف نمغم اهلل، زمرومؿ 

 . 1/293، (  نعـوه ارسمػوع اظمـزيمي ٕن ايمًـوء هق ايمرهمعي. اكظر: اظمصٌوح اظمـغم3)

 . 1/15، وصححف إيمٌوين دم صحقح ايمؼمنمقى، 4/318، ، واحلوىمؿ5/134(  نًـد أمحد، 4)

، وصححف إيمٌوين دم 3178قػ، زمرومؿ (  رواه ايمـًوئل، ىمموب اْلفود، زموب آؽممـصور زمويمضع5)

 . 1/6صحقح ايمؼمنمقى، 
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َُيَوِدفُمقَن اهلل ؿٚل اهلل تًٚػ ظـ ادْٚؾَغ:   ايمريوء يزيد ايمضالل،  - 8

ُفؿ َوَنو َيْشُعُرونَ  ًَ ـَ ََنـُقا َوَنو ََيَْدفُمقَن إِِٓذ َأكُػ َرٌض  * َوايمِذِذي  دِم وُمُؾقهِبِؿ نِذ

 .(1) ُفؿ فَمَذاٌب َأيمِقٌؿ زمََِم ىَموُكقا َيْؽِذزُمقنَ ـو َويمَ هَمَزاَدُهُؿ اهلل َنَرًو 

 المطمب ال:اني: انواع الريا 
 أيت: ْحقاف إٕقاع ظذ أبقاب افريٚء ـثرة ًٕقذ بٚهلل مـ ذفؽ وهذه

ويريد وحيٛ أن يًرف افْٚس إٔف يًٍؾ  أن يؽقن نراد ايمعٌد نمغم اهلل، - 1

ًٚ، ًٕقذ بٚهلل مـ ذفؽ،  ؾٓذا ٕقع مـ افٍْٚق. ذفؽ، وٓ يَهد اإلخالص مىَِ

 أن يؽقن ومصد ايمعٌد ونراده هلل سمعولم همنذا اؿّمؾع فمؾقف ايمـوس كشط - 2

يو أّيو ايمـوس )):  رشقل اهلل ذم افًبٚدة وزيْٓٚ وهذا ذك افّسائر، ؿٚل

؟ ؿٚل: ، ؿٚفقا: يٚ رشقل اهلل: ومٚ ذك افّسائر((إيوىمؿ وذك ايمنائر

يؼقم ايمرصمؾ همقصقم همقزيـ صالسمف صموهدًا ظمَِو يرى نـ كظر ايمـوس إيمقف ))

(( همذيمؽ ذك ايمنائر
(2). 

 أن يدطمؾ ايمعٌد دم ايمعٌودة هلل وَيرج نـفو هلل هَمُعِرَف زمذيمؽ وُنِدح - 3

دوه، ويْٚل  ؾسُـ ؿِبف إػ ذفؽ اددح، ومّْك افٍْس بٖن حيّدوه ويّجِّ

مٚ يريده مـ افدٕٔٚ، وهذا افّسور وافرؽبٜ ذم آزديٚد مْف واحلهقل ظذ 

 مىِقبف يدل ظذ ريٚء خٍل.

فُرَي افْٚس  وهـوك ريوء زمدين: ىمؿـ يظفر ايمصػور وايمـحقل، - 4

                                                 
 . 10 -9(  ؽمقرة ايمٌؼرة، أيمون: 1)

، وضمًـف إيمٌوين دم صحقح ايمؼمنمقى 937، زمرومؿ 67/ 2، (  أطمرصمف ازمـ طمزيؿي دم صحقحف2)

 . 1/7وايمؼمهقى، 
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خرة، وؿد يُقن افريٚء بذفؽ إٔف صٚحٛ ظبٚدة ؿد ؽِٛ ظِٔف خقف أ

 بخٍض افهقت وذبقل افنٍتغ فٔدل افْٚس ظذ إٔف صٚئؿ.

ًٚ مرّؿًٜ: فَٔقل  ريوء نـ صمفي ايمؾٌوس - 5 أو افزي: ـّـ يِبس ثٔٚب

ًٚ يرتديف ويِبسف ضٚئٍٜ  ًٚ مًْٔ افْٚس إٕف زاهد ذم افدٕٔٚ، أو مـ يِبس فبٚش

َُٚٔ  ل ظٚمل.مـ افْٚس يًّدهؿ افْٚس ظِامء، ؾِٔبس هذا افِبٚس ف

وهق ظذ افٌٚفٛ ريٚء أهؾ افديـ بٚفقظظ  ايمريوء زمويمؼقل: - 6

 ،وادجٚدفٜ ،ٕجؾ ادحٚورة :وافتذـر، وحٍظ إخبٚر وأثٚر

 وادْٚطرة، وإطٓٚر ؽزارة افًِؿ.

ـّراءاة ادهع بىقل افهالة وافرـقع  :ايمريوء زمويمعؿؾ - 7

 وافهدؿٜ.وافسجقد، وإطٓٚر اخلنقع، وادراءاة ذم افهقم واحلٟ 

ًٚ:  ايمريوء زموٕصحوب وايمزائريـ: - 8 ـٚفذي يتُِػ أن يستزير ظٚد

ًٚ، ودظقة افْٚس فزيٚرتف ـل يَٚل: إن أهؾ  ًٚ ؿد زار ؾالٕ فَٔٚل إن ؾالٕ

 افديـ يسددون ظِٔف.

ويريد بذفؽ أن ُيِرَي افْٚس إٔف  افريٚء بذّم افٍْس بغ افْٚس، - 9

ويّدحقٕف بف، وهذا مـ دؿٚئؼ متقاضع ظْد ٍٕسف، ؾرتٍع بذفؽ ظْدهؿ 

 أبقاب افريٚء.

أن خيٍل افًٚمؾ ضٚظتف بحٔٞ ٓ  ونـ دوموئؼ ايمريوء وطمػويوه: - 10

يريد أن يّىِع ظِٔٓٚ أحٌد، وٓ ُيّسَّ بيٓقر ضٚظتف، وفُْف مع ذفؽ إذا 

ّٛ أن يبدءوه بٚفسالم، وأن يَٚبِقه بٚفبنٚصٜ وافتقؿر،  رأى افْٚس أح

ىقا ذم ؿوٚء حقائجف، وأن يسٚحمقه ذم افبٔع وأن يثْقا ظِٔف، وأن يْن

ًٚ ذم ٍٕسف، ـٖٕف يتَٚىض آحسام ظذ  وافؼاء، ؾ٘ن مل جيد ذفؽ وجد أد
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 افىٚظٜ افتل أخٍٚهٚ.

مـ  ونـ دوموئؼ ايمريوء أن َيعؾ اإلطمالص وؽمقؾي ظمَِو يريد - 11

َُِل أن أبٚ حٚمد افٌزايل بٌِف))ادىٚفٛ، ؿٚل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ:   ُح

ًٚ تٍّجرت احلُّٜ مـ ؿِبف ظذ فسٕٚف، ؿٚل:  أن مـ أخِص هلل أربًغ يقم

ًٚ، ؾِؿ يتٍّجر رء، ؾذـرت ذفؽ فبًض افًٚرؾغ  ؾٖخِهٝ أربًغ يقم

((ؾَٚل يل: إٕؽ أخِهٝ فِحُّٜ، مل ختِص هلل
، وذفؽ أن اإلٕسٚن ؿد (1)

يُقن مَهقده ٕٔؾ احلِؿ واحلُّٜ، أو ٕٔؾ تًئؿ افْٚس فف ومدحٓؿ فف، 

أو ؽر ذفؽ مـ ادىٚفٛ. وهذا مل حيهؾ بٚإلخالص هلل وإرادة وجٓف: 

 إٕام حهؾ هذا افًّؾ فْٔؾ ذفؽ ادىِقب.

 المطمب ال:الث: الساـ الريا  
افريٚء أظٚذٕٚ اهلل مْف أؿسٚم ودرـٚت يْبٌل فُؾ مسِؿ أن يًرف هذه 

 أيت:ظذ افْحق إؿسٚم: فٔٓرب مْٓٚ وهل 

وٓ يراد بف إٓ مراءاة ادخِقؿغ  حمضًو،أن يؽقن ايمعؿؾ ريوء   - 1

ولَم ُيَرَُؤوَن  :، ؿٚل اهلل ـحٚل ادْٚؾَغ ًَ اَلِة وَموُنقْا ىُم َوإَِذا وَموُنقْا إلَِم ايمصِذ

، وهذا افريٚء ادحض ٓ يُٚد يهدر (2) ايمـِذوَس َوَٓ َيْذىُمُروَن اهلل إِِٓذ وَمؾِقالً 

مـ مٗمـ ذم ؾرض افهالة وافهٔٚم، وؿد يهدر ذم افهدؿٜ افقاجبٜ أو 

احلٟ وؽرمهٚ مـ إظامل افيٚهرة، وهذا افًّؾ ٓ صؽ ذم بىالٕف وأن 
                                                 

، 221-214نـفوج ايمؼوصديـ، ص، و6/66ٓزمـ سمقؿقي،  (  اكظر: درء سمعورض ايمعؼؾ وايمـؼؾ1)

اإلطمالص وايمممك إصغر يمؾدىممقر فمٌد ايمعزيز زمـ فمٌد ، و24ص يمؾعقائشي، صواإلطمال

 . 17وايمريوء يمًؾقؿ اهلالرم، ص ،9ايمؾطقػ، ص

 . 142(  ؽمقرة ايمـًوء، أيي: 2)
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 ، وافًٔٚذ بٚهلل.صٚحبف يستحؼ ادَٝ مـ اهلل وافًَقبٜ

أي مـ أوفف إػ  - أن يؽقن ايمعؿؾ هلل، ويشورىمف ايمريوء نـ أصؾف  - 2

ًٚ. ،-آخره   ؾٚفْهقص افهحٔحٜ تدل ظذ بىالٕف وحبقضف أيو

أثْٚء  أن يؽقن أصؾ ايمعؿؾ هلل، شمؿ ؿمرأت فمؾقف كقي ايمريوء  - 3

 افًبٚدة، ؾٓذه افًبٚدة ٓ ختِق مـ حٚفغ:

ط أول افًبٚدة بآخرهٚ، ؾٖوهلٚ صحٔح بُؾ أن ٓ يرتب احلول إولم:

حٚل وآخرهٚ بٚضؾ، مثٚل ذفؽ: إٕسٚن ظْده ظؼون ريًٚٓ يريد أن 

يتهدق هبٚ، ؾتهدق بًؼة خٚفهٜ هلل، ثؿ ضرأ ظِٔف افريٚء ذم افًؼة 

افبٚؿٜٔ، ؾٚفهدؿٜ إوػ صحٔحٜ مَبقفٜ، وافثٕٜٚٔ صدؿٜ بٚضِٜ ٓختالط 

 افريٚء ؾٔٓٚ بٚإلخالص.

 أن يرتبط أول افًبٚدة بآخرهٚ ؾال خيِق اإلٕسٚن حْٔئذ مـ أمريـ:ثوكقي:احلول ايم

أن يُقن هذا افريٚء خٚضرًا ثؿ دؾًف اإلٕسٚن ومل يسُـ  إنر إول:

:  افْبل فَقل :إفٔف، وأظرض ظْف وـرهف، ؾٕ٘ف ٓ يرضه بٌر خالف

(( إن اهلل ُتووز فمـ أنمل نو ضمدشمً زمف أكػًفو نو مل سمعؿؾ أو سمؽؾؿ زمف))
(1). 

أن يسسشؾ مًف افريٚء ويىّئـ إفٔف وٓ يداؾًف وحيبف،  إنر ايمثوين:

ؾتبىؾ مجٔع افًبٚدة ظذ افهحٔح: ٕن أوهلٚ مرتبط بآخرهٚ، مثٚل ذفؽ: 

ًٚ هبٚ هلل تًٚػ ثؿ ضرأ ظِٔ ف افريٚء ذم افرـًٜ افثٕٜٚٔ مـ ابتدأ افهالة خمِه

واشسشؾ مًف إػ هنٚيٜ صالتف، ومل يداؾًف، ؾتبىؾ افهالة ـِٓٚ ٓرتبٚط 

                                                 
 .127(  نًؾؿ،ىمموب اإليَمن،زموب  ُتووز اهلل فمـ ضمديٌ ايمـػس واخلقاؿمر زمويمؼؾى إذا مل سمًمؼر، زمرومؿ 1)
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 .(1)أوهلٚ بآخرهٚ

 .(2)مـ افًبٚدة أن يؽقن ايمريوء زمعد آكمفوء  - 4

ًٚ، ثؿ أفَك اهلل افثْٚء احلسـ ذم  وأمٚ إذا ظّؾ ادسِؿ افًّؾ هلل خٚفه

اهلل ورمحتف، واشتبؼ بذفؽ مل يرّضه ؿِقب ادٗمْغ بذفؽ، ؾٍرح بٍوؾ 

ظـ افرجؾ يًّؾ افًّؾ هلل مـ اخلر ثؿ  ذفؽ، ؾَد شئؾ رشقل اهلل 

ى اظممنـ))حيّده افْٚس ظِٔف، ؾَٚل:  (( سمؾؽ فموصمؾ زُممْمَ
(3). 

 المطمب الرابع: اسباب الريا  ودوافعف
ّٛ هذا صٚر  أصؾ افريٚء حٛ اجلٚه وادْزفٜ، ومـ ؽِٛ ظذ ؿِبف ُح

ًٚ بٚفسدد إفٔٓؿ، وادراءاة هلؿ، وٓ  مَهقر اهلؿ ظذ مراظٚة اخلِؼ، منٌقؾ

ًٚ إػ ـؾ مٚ يًيِّؿ مْزفتف ظْد  يزال ذم أؿقافف وأؾًٚفف وتكؾٚتف مِتٍت

افْٚس، وهذا أصؾ افداء وافبالء، ؾ٘ن مـ رؽٛ ذم ذفؽ احتٚج إػ افريٚء 

حيقرات، وهذا بٚب ؽٚمض ٓ يًرؾف إٓ ذم افًبٚدات، واؿتحٚم اد

 افًِامء بٚهلل، افًٚرؾقن بف، ادحبقن فف.

ؾ هذا افسبٛ وادرض افٍتٚك رجع إػ ثالثٜ أصقل:  وإذا ُؾهِّ

 ضمى يمّذة احلؿد وايمثـوء واظمدح.  - 1

 ايمػرار نـ ايمذم.  - 2

                                                 
وهممح اظمجقد، ، 84-1/79ٓزمـ رصمى،  صمونع ايمعؾقم واحلؽؿدم (  اكظر: هذه إومًوم زمويممػصقؾ 1)

 . 2/29وهممووى ازمـ فمثقؿكم،  438ص

 . 2/30(  اكظر: هممووى ازمـ فمثقؿكم، 2)

 .2642(  نًؾؿ، ىمموب ايمػم وايمصؾي وأداب، زموب إذا أشمـل فمعم ايمصويمح همفل زمممى وٓ سميه، زمرومؿ 3)
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 .(ٔ)ايمطؿع همقَم دم أيدي ايمـوس  - 3

ؿٚل: جٚء  إصًري وينٓد هلذا مٚ جٚء ذم حديٞ أيب مقشك 

ّٜٔ، ويَٚتؾ  رجؾ إػ افْبل  ؾَٚل: افرجؾ يَٚتؾ صجٚظٜ، ويَٚتؾ مَح

نـ وموسمؾ يممؽقن ىمؾؿي اهلل هل )): ريًٚء، ؾٖيُّ ذفؽ ذم شبٔؾ اهلل؟ ؿٚل 

(( ايمعؾقو همفق دم ؽمٌقؾ اهلل
(2). 

ُٔذـر وُينُر وُيّدح وُيثْك ظِٔف. ((يَٚتؾ صجٚظٜ))ؾَقفف:   أي ف

 أي يٖٕػ أن ُيٌِٛ وُيَٓر أو ُيذّم. ((يَٚتؾ محٜٔ ))وؿقفف: 

ى مُٕٚف، وهذا هق فذة اجلٚه وادْزفٜ ذم  ((يَٚتؾ ريًٚء ))وؿقفف:  أي فُرَ

 افَِقب.

ٚن ذم اددح، وفُْف حيذر مـ افذم ـٚجلبٚن بغ وؿد يرؽٛ اإلٕس

افنجًٚن، ؾٕ٘ف يثبٝ وٓ يٍر، فئال يذم، وؿد يٍتل اإلٕسٚن بٌر ظِؿ 

حذرًا مـ افذم بٚجلٓؾ، ؾٓذه إمقر افثالثٜ هل افتل حترك إػ افريٚء 

 وتدظق إفٔف ؾٚحذرهٚ!

   

                                                 
 . 222-221ٓزمـ ومداني، ص (  اكظر: خممٌم نـفوج ايمؼوصديـ1)

، ىمموب ، ونًؾؿ123، ىمموب ايمعؾؿ، زموب نـ ؽملل وهق وموئؿ فموظمًو صمويمًًو، زمرومؿ (  ايمٌخوري2)

 .1904ومؿ ، زمراإلنورة، زموب نـ وموسمؾ يممؽقن ىمؾؿي اهلل هل ايمعؾقو همفق دم ؽمٌقؾ اهلل
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أن افريٚء حمبط فًِّؾ، وشبٛ فٌوٛ اهلل ومَتف، وإٔف مـ ؿد ُظِرَف 

 ادُِٓٚت، وأصد خىرًا ظذ ادسِؿ مـ ادسٔح افدجٚل.

وَمـ هذه حٚفف ؾٓق جدير بٚفتنّر ظـ شٚق اجلد ذم إزافتف وظالجف، 

ؾ  وؿىع ظروؿف وأصقفف. ومـ هذا افًالج افذي يزيؾ افريٚء، وحيهِّ

 اإلخالص ب٘ذن اهلل تًٚػ مٚ يٖيت:

ودواؾًف، وأشبٚبف ثؿ ؿىًٓٚ وؿِع ظروؿٓٚ،  نعرهمي أكقاع ايمريوء،  - 1

 وتَدمٝ هذه افدواؾع وإشبٚب.

بًّرؾٜ: أشامئف، وصٍٚتف، وأؾًٚفف  نعرهمي فمظؿي اهلل سمعولم،  - 2

ًٜ مبْٜٔ ظذ ؾٓؿ افُتٚب وافسْٜ ظذ مذهٛ أهؾ افسْٜ  ًٜ صحٔح مًرؾ

هق افذي يٍْع ويرّض، ويًّز واجلامظٜ: ؾ٘ن افًبد إذا ظرف أن اهلل وحده 

ويذّل، وخيٍض ويرؾع، ويًىل ويّْع، وحئل وئّٝ، ويًِؿ خٚئْٜ 

إظغ ومٚ ختٍل افهدور، إذا ظرف ذفؽ، وظِؿ بٖن اهلل هق ادستحؼ 

ًٚ مع اهلل، ؾالبُ  ًٚ وصدؿ ُٔثُّر ذفؽ إخالص  دَّ فًِبٚدة وحده ٓ ذيؽ فف ؾس

 شِّٜٔ.مـ مًرؾٜ إٔقاع افتقحٔد ـِٓٚ مًرؾٜ صحٔحٜ 

وأهقال  ه اهلل دم ايمدار أطمرة نـ كعقؿ وفمذاب،نعرهمي نو أفمدِذ   - 3

ادقت، وظذاب افَز: ؾ٘ن افًبد إذا ظرف ذفؽ، وـٚن ظٚؿاًل هرب مـ 

 افريٚء إػ اإلخالص.

: ؾ٘ن مـ خٚف أمرًا بَل َحِذرًا اخلقف نـ ايمريوء اظمحٌط يمؾعؿؾ  - 4
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غ ادْزفٜ. ؾْٔبٌل فِّرء بؾ مْف ؾْٔجق: ؾ٘ن مـ خٚف أدفٟ، ومـ أدفٟ بِ

َر ٍٕسف  ِـّ ّٛ احلّد واددح أن ُيَذ جيٛ ظِٔف إذا هٚجٝ رؽبتف إػ آؾٜ ُح

بآؾٚت افريٚء، وافتًّرض دَٝ اهلل، ومـ ظرف ؾَر افْٚس وضًٍٓؿ 

صموهد كػًؽ دم دهمع أؽمٌوب ايمريوء ))اشساح ـام ؿٚل بًض افسِػ: 

قون همال سمػرق دم فمـؽ، واضمرص أن يؽقن ايمـوس فمـدك ىمويمٌفوئؿ وايمصٌ

فمٌودسمؽ زمكم وصمقدهؿ وفمدنفؿ، وفمؾؿفؿ هبو أو نمػؾمفؿ فمـفو، واومـع 

((زمعؾؿ اهلل وضمده
(1). 

وبٚهلل وحده ثؿ بٚخلقف مـ حبقط افًّؾ ٕجٚ أهؾ افًِؿ واإليامن 

إنِذ )): يرؾًف إػ افْبل  مـ افريٚء وحبقط افًّؾ، ؾًـ حمّد بـ فبٔد 

ٌر ــصؿٚفقا: ومٚ افؼك إ ،(( أطمقف نو أطموف فمؾقؽؿ ايمممك إصغر

هلؿ يقم ايمؼقوني إذا صمزى ايمـوس  يؼقل اهلل  ،ايمريوء))يٚ رشقل اهلل: ؿٚل: 

زملفمَمهلؿ: اذهٌقا إلم ايمذيـ ىمـمؿ سمراؤون دم ايمدكقو هموكظروا هؾ ُتدون 

(( فمـدهؿ صمزاء
(2). 

وهلذا اخلىر افًئؿ خٚف افهحٚبٜ وافتٚبًقن وأهؾ افًِؿ واإليامن 

 مـ هذا افبالء اخلىر، ومـ ذفؽ إمثِٜ أتٜٔ:

ْؿ َوصِمَؾٌي ؿٚل اهلل تًٚػ:  اظمثول إول: وُمُؾقهُبُ ـَ ُيْمسُمقَن َنو َسَمقا وِذ َوايمِذِذي

 ِ ُْؿ إلَِم َرهبِّ يٚ رشقل اهلل: أهق  رضي اهلل عنها، ؿٚفٝ ظٚئنٜ (3) ْؿ َراصِمُعقنَ َأَّنِذ

                                                 
 . 15(  اكظر: اإلطمالص وايمممك إصغر، ص1)

 . 2/45، وصححف إيمٌوين دم صحقح اْلونع، 5/428(  أمحد دم اظمًـد، 2)

 . 60(  ؽمقرة اظممنـقن، أيي: 3)
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أو يو ))ٓ يو زمـً أيب زمؽر ))افذي يزين، ويّسق، ويؼب اخلّر؟ ؿٚل: 

 وهق َيوف أٓ ق، ويصقّم ويمؽـف ايمرصمؾ يصقم، ويمصّد  ((ديؼزمـً ايمص

ٌِذؾ نـف (( ُيمؼ
(1). 

أصحٚب افْبل أدرـٝ ثالثغ مـ ))ُٜ: ْٔ َِ ؿٚل ابـ أيب مُ  اظمثول ايمثوين:

  ُِّٓؿ خيٚف افٍْٚق ظذ ٍٕسف، ومٚ مْٓؿ أحد يَقل: إٕف ظذ إيامن ـ

((جزيؾ ومُٔٚئٔؾ
(2). 

ُٝ ؿقيل ظذ ظّع إٓ ))وؿٚل إبراهٔؿ افتّّٔل:  ايمثويمٌ: اظمثول مٚ ظرض

 ًٚ ب ((خنٔٝ أن أـقن مُذِّ
(3). 

مٚ خٚؾف إٓ مٗمـ وٓ أِمْف ))وُيذـر ظـ احلسـ إٔف ؿٚل:  ايمرازمع: اظمثول

((إٓ مْٚؾؼ
(4). 

ٕندتؽ )): ي اهلل عنهمارضوؿٚل ظّر بـ اخلىٚب حلذيٍٜ  اخلونس: اظمثول

                                                 
 ، واكظر: صحقح ازمـ نوصمف4198، ىمموب ايمزهد، زموب ايممقومل فمعم ايمعؿؾ، زمرومؿ (  ازمـ نوصمف1)

، ىمموب سمػًغم ايمؼرَن فمـ رؽمقل اهلل وايمؼمنذي ،25، 159/ 6، ورواه أمحد 2/409يمأليمٌوين، 

 وضمًـف إيمٌوين دم إضموديٌ 393/ 2، ، واحلوىمؿ3174، زموب ونـ ؽمقرة اظممنـقن، زمرومؿ ،

 .162ايمصحقحي، زمرومؿ 

نعؾؼًو جمزونًو زمف، ىمموب اإليَمن، زموب طمقف اظممنـ نـ أن حيٌط فمؿؾف وهق ٓ يشعر،  (  ايمٌخوري2)

 .((وصؾف ازمـ أيب طمقثؿي دم سمورَيف)):110/ 1،دم هممح ايمٌوري .ومول ازمـ ضمجر48ومٌؾ احلديٌ رومؿ 

زموب طمقف اظممنـ نـ أن حيٌط فمؿؾف وهق ٓ يشعر،  نعؾؼًو وجمزونًو زمف، ىمموب اإليَمن، (  ايمٌخوري3)

 . 1/110، .ومول ازمـ ضمجر: ))وصؾف اظمصـػ دم سمورَيف((.اكظر:هممح ايمٌوري48ومٌؾ احلديٌ رومؿ 

ؿ ، ىمموب اإليَمن، زموب طمقف اظممنـ نـ أن حيٌط فمؿؾف وهق ٓ يشعر، ومٌؾ احلديٌ روم(  ايمٌخوري4)

. ، وومول ازمـ ضمجر: ))وصؾف صمعػر ايمػريويب دم ىممى صػي اظمـوهمؼكم((، وصححف. اكظر: 48

 . 1/111ايمػمح، 
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ؿٚل: ٓ،  -يًْل مـ ادْٚؾَغ  -مْٓؿ  بٚهلل هؾ شاّمين فؽ رشقل اهلل 

ِـّ وٓ أُ  ((ل بًدك أحداً ز
(1). 

افِٓؿ إين أظقذ ))إٔف ؿٚل:   افدرداء وُيذـر ظـ أيب ايمًودس: اظمثول

أن ترى افبدن ))ؿٔؾ: ومٚ خنقع افٍْٚق؟ ؿٚل:  ((بؽ مـ خنقع افٍْٚق

ًٚ وافَِٛ فٔس بخٚصع ((خٚصً
 (2). 

فئـ أشتَٔـ أن ))إٔف ؿٚل:  وُيذـر ظـ أيب افدرداء  ًوزمع:ايم اظمثول

ّٛ إيلَّ مـ افدٕٔٚ ومٚ ؾٔٓٚ ، إن اهلل يَقل: اهلل تَبَّؾ يل صالة واحدة أح

 ٌِذُؾ اهللـإِكِذ ـَ ايمْ  ََم َيَمَؼ  .))(3) ُؿمِذِؼكمَ ـِن

ُٝ ظؼيـ ومٚئٜ ))وؿٚل ظبد افرمحـ بـ أيب فٔذ:  ايمثونـ: اظمثول أدرـ

ـ ادسٖفٜ، مٚ ، ُيسٖل أحدهؿ ظ مـ إٕهٚر مـ أصحٚب رشقل اهلل 

((مْٓؿ رجؾ إٓ ودَّ أن أخٚه ـٍٚه
(4). 

ؾ٘ن مـ أشبٚب افريٚء افٍرار مـ ذّم افْٚس،  ايمػرار نـ ذّم اهلل:  - 5

، ـام ؿٚل وفُـ افًٚؿؾ يًِؿ أن افٍرار مـ ذّم اهلل أوػ: ٕن ذّمف صغ

: مدحل زيـ وذّمل صغ، ؾَٚل  : يٚ رشقل اهلل إنَّ فرشقل اهلل  رجٌؾ 

((ذاك اهلل))
وٓ صؽ أن افًبد إذا خٚف افْٚس وأرضٚهؿ بسخط اهلل  ،(5)

                                                 
 . 36صػوت اظمـوهمؼكم ٓزمـ ايمؼقؿ، ص، واكظر: 5/19، (  ازمـ ىمثغم زمـحقه، دم ايمٌدايي وايمـفويي1)

 . 36ازمـ ايمؼقؿ دم صػوت اظمـوهمؼكم، ص(  ذىمره 2)

 .27، وفمزاه إلم ازمـ أيب ضموسمؿ، وأيي نـ ؽمقرة اظموئدة، أيي: 2/41(  ذىمره ازمـ ىمثغم دم سمػًغمه، 3)

 . 32، واكظر: خترَيف دم ىمموب ايمريوء يمًؾقؿ اهلالرم، ص1/53دم ؽمــف،  (  ايمدارنل4)

، وإؽمـوده ضمًـ، ورواه ، نـ ضمديٌ إومرع زمـ ضموزمس 6/394، 3/488(  أمحد دم اظمًـد، 5)

 . 3267، زمرومؿ ، زموب ونـ ؽمقرة احلجرات، ىمموب سمػًغم ايمؼرَن فمـ رؽمقل اهلل وضمًـف ايمؼمنذي



 خطر الريا ، وانواعف، واسبابف

 

296 
شخط اهلل ظِٔف، وؽوٛ وأشخط افْٚس ظِٔف، ؾٓؾ إٔٝ ختنك ؽوٛ 

.ًٚ  افْٚس؟ ؾٚهلل أحؼ أن ختنٚه إن ـْٝ صٚدؿ

ٕن افنٔىٚن مْبع افريٚء وأصؾ  نـف ايمشقطون: نعرهمي نو يػرُ   - 6

افبالء، وافنٔىٚن يٍر مـ أمقر ـثرة، مْٓٚ إذاُن، وؿراءة افَرآن، 

وشجقد افتالوة، وآشتًٚذة بٚهلل مْف، وافتسّٜٔ ظْد اخلروج مـ افبٔٝ 

وافدخقل ذم ادسجد مع افذـر ادؼوع ذم ذفؽ، وادحٚؾيٜ ظذ أذـٚر 

 .(1)فهبٚح وادسٚء، وأدبٚر افهِقات، ومجٔع إذـٚر ادؼوظٜا

وإخٍٚؤهٚ:  اإلىمثور نـ أفمَمل اخلغم وايمعٌودات نمغم اظمشوهدة،  - 7

ًٚ مـ خنٜٔ اهلل، وصالة  ـَٔٚم افِٔؾ، وصدؿٜ افّس، وافبُٚء خٚفٔ

 ،حيٛ افًبد افتَّل  افْقاؾؾ، وافدظٚء فإلخقة ذم اهلل بيٓر افٌٔٛ، واهلل 

يَقل:  : شًّٝ رشقل اهلل اخلٍّل، ؿٚل شًد بـ أيب وؿٚص  ،افَّْل 

((اخلػلّ  ،لّ ـؼايم ،إن اهلل حيى ايمعٌد ايممؼلّ ))
(2). 

ٕن ذفؽ ٓ يرض وٓ  فمدم آىمؼماث زمذّم ايمـوس وندضمفؿ:  - 8

، ؿٚل اهلل رح بٍوؾ اهلليٍْع، بؾ جيٛ أن يُقن اخلقف مـ ذّم اهلل، وافٍ

:  َِذو ََيَْؿُعقن مِِف هَمٌَِذيمَِؽ هَمْؾَقْػَرضُمقْا ُهَق طَمغْمٌ ممِّ ، (3) وُمْؾ زمَِػْضِؾ اهلل َوزمَِرمْحَ

بؾ ظذ حٛ اددح وافثْٚء ؾٚزهد ؾٔٓام زهد ظنٚق افدٕٔٚ ذم ؾٔٚ ظبد اهلل أؿ

ؾ ظِٔؽ اإلخالص ُٓ أخرة، ؾ٘ذا اشتَٚم فؽ ذفؽ َش
(4). 

                                                 
يمشقطون دم وقء ايمؽموب وايمًـي يمًؾقؿ اهلالرم، وهق نفؿ نؼونع ا(  اكظر ايممػصقؾ دم ذيمؽ: ىمموب 1)

 . 63-57صمدًا، واإلطمالص حلًكم ايمعقائشي، ص

 . 2965(  نًؾؿ، ىمموب ايمزهد وايمروموئؼ، زمرومؿ 2)

 . 58(  ؽمقرة يقكس، أيي: 3)

 . 67ائد ٓزمـ ايمؼقؿ، ص(  ايمػق4)
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ًٚ إٔف فٔس أحد يٍْع  ُؾ افزهد ذم حٛ اددح وافثْٚء افًِؿ ئَْ ِّٓ ويس

ف وينغ إٓ اهلل وحده، ؾٚزهد ذم مدح مـ ٓ يزيـ ويرض ذمّ ومدحف 

افزيـ  ـ ـّؾ  ينْٔؽ ذّمُف، وارؽٛ ذم مدح مَ يزيْؽ مدحف، وذم ذمِّ مـ ٓ

ذم مدحف وـؾ افنغ ذم ذمف، وفـ يَدر ظذ ذفؽ إٓ بٚفهز وافَٔغ، 

 .(1)ؾّـ ؾَد افهز وافَٔغ ـٚن ـّـ أراد افسٍر ذم افبحر بٌر مرـٛ

ًٚ ؿٚصدًا افْهح فؽ ؾٚؿبؾ هديتف  وإير إػ مـ ذّمؽ ؾ٘ن يؽ صٚدؿ

ًٚ ؾَد جْك ظذ ٍٕسف وٕهحف ؾٕ٘ف ؿد أهدى إفٔؽ ظٔق بؽ، وإن ـٚن ـٚذب

ؾؽ مٚ مل تُـ تً َٝ بَقفف: ٕٕف ظرَّ رك مـ خىــــوإتًٍ ـّ ٚيٚك ـــرف، وذ

مٚ ٕسٔٝ، وإن ـٚن ذفؽ اؾساًء ظِٔؽ، ؾٕ٘ؽ إن خِقت مـ هذا افًٔٛ مل 

ختُؾ مـ ؽره، ؾٚذـر ًّٕٜ اهلل ظِٔؽ إذ مل يىِع هذا ادٍسي ظذ ظٔقبؽ، 

ت فذٕقبؽ إن صزت واحتسبٝ، وظِٔؽ أن تًِؿ وهذا آؾساء ـٍٚرا

أن هذا اجلٚهؾ جْك ظذ ٍٕسف وتًرض دَٝ اهلل تًٚػ، ؾُـ خرًا مْف: 

ٌُقَن َأن َيْغِػَر اهلل يَمُؽْؿ : ، ؿٚل اهلل ؾٚظػ واصٍح، واشتٌٍر فف
َأٓ َُتِ

ضِمقؿٌ   .(2) َواهلل نَمُػقٌر رِذ

ىُمُؾ َكْػٍس َذَئَِؼُي : ؿٚل اهلل  ،سمذىّمر اظمقت وومٌم إنؾ  - 9

ـِ ايمـِذوِر َوُأْدطِمَؾ ـايمْ  ْقَن ُأصُمقَرىُمْؿ َيْقَم ايْمِؼَقوَنِي هَمَؿـ ُزضْمِزَح فَم ََم سُمَقهمِذ َؿْقِت َوإِكِذ

 .(3) ايمُدْكَقو إِِٓذ َنَموُع ايْمُغُرورِ  َحَقوةُ ـَجـِذَي هَمَؼْد هَموَز َونو ايمْ ـايمْ 

ُى نَمًدا َوَنو سَمْدِري َكْػٌس   ؿٚل اهلل تًٚػ: ًِ وَذا سَمْؽ َوَنو سَمْدِري َكْػٌس نِذ

                                                 
 . 268(  اكظر: ايمػقائد ٓزمـ ايمؼقؿ، ص1)

 . 22قرة ايمـقر، أيي: (  ؽم2)

 . 185(  ؽمقرة َل فمؿران، أيي: 3)
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 .(1) زمَِليِّ َأْرٍض َُمُقُت إِنِذ اهلل فَمؾِقٌؿ طَمٌغِمٌ 

ؾًذ افًبد أن خيٚف أن تُقن أظامل  اخلقف نـ ؽمقء اخلوُمي،  - 10

افريٚء هل خٚمتٜ ظِّف وهنٚيٜ أجِف، ؾٔخّس خسٚرة ؾٚدحٜ ظئّٜ: ٕن 

اإلٕسٚن يبًٞ يقم افَٔٚمٜ ظذ مٚ مٚت ظِٔف، وافْٚس يبًثقن ظذ ٕٔٚهتؿ، 

 ٚ.وخر إظامل خقامتٓ

ّخِص ـِٔس افـجـؾ٘ن اف نصوضمٌي أهؾ اإلطمالص وايممؼقى:  - 11

ٓ يًدمؽ اخلر، ودمد مْف ؿدوة فؽ صٚحلٜ، وأمٚ ادرائل وادؼك 

 ؾٔحرؿؽ ذم ٕٚر جْٓؿ إن أخذت بًِّف.

َِّّْٚ رشقل اهلل  وء إلم اهلل سمعولم،ايمدفموء وآيممج  - 12 ذفؽ  وؿد ظ

، ؾَٚل ((ك همنكف أطمػك نـ دزمقى ايمـؿؾيو أّيو ايمـوس اسمؼقا هذا ايممم))ؾَٚل: 

بًض افهحٚبٜ: ـٔػ ٕتَٔف وهق أخٍك مـ دبٔٛ افّْؾ يٚ رشقل اهلل؟ 

ومقيمقا: ايمؾفؿ إكو كعقذ زمؽ أن كممك زمؽ ؾمقئًو كعؾؿف وكًمغػرك ظمَِو ))ؿٚل: 

((ٓ كعؾؿف
(2). 

ّٛ ذـره فف ظذ حٛ مدح  ضمّى ايمعٌد ذىمر اهلل يمف،  - 13 وتَديؿ ح

ؾٔام   رشقل اهلل ، وؿٚل(3) هَموْذىُمُرويِن َأْذىُمْرىُمؿْ : ؿٚل اهلل  ،اخلِؼ

أكو فمـد ـمـ فمٌدي يب وأكو نعف إذا ذىمرين، همنن ذىمرين دم ))رويف ظـ ربف: ي

كػًف ذىمرسمف دم كػز، وإن ذىمرين دم نأل ذىمرسمف دم نأل طمغم نـفؿ، وإن 

                                                 
 . 34(  ؽمقرة يمؼَمن، أيي: 1)

صحقح اْلونع،  ضمًـف ايمشقخ إيمٌوين دم، وإؽمـوده صمقد، ونمغمه، و4/403(  أطمرصمف أمحد، 2)

 . 1/19، وصحقح ايمؼمنمقى، 3/233

 . 152(  ؽمقرة ايمٌؼرة، أيي: 3)
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زمً نـف زموفمًو، ب إرم ذرافمًو سمؼرّ زمً إيمقف ذرافمًو، وإن سمؼرّ ب إرّم ؾمػمًا سمؼرّ سمؼرّ 

((وإن أسموين يؿًم أسمقمف هرويمي
 .(2)، واهلل ادستًٚن(1)

ؾ٘ن اإلخالص ٓ جيتّع ذم  أيدي ايمـوس:فمدم ايمطؿع همقَم دم   - 14

افَِٛ وحمّبٜ اددح وافثْٚء وافىّع ؾٔام ذم أيدي افْٚس إٓ ـام جيتّع ادٚء 

ّٛ واحلقت، ؾ٘ذا حّدثتؽ ٍٕسؽ بىِٛ اإلخالص ؾٖؿبؾ  وافْٚر، وافو

ؾ ذبح  ِّٓ ظذ افىّع أوًٓ ؾٚذبحف بسُغ افٖٔس ممٚ ذم أيدي افْٚس، ويس

ًٚ إٔف فٔس مـ رء ُيىّع ؾٔف إٓ وبٔد اهلل وحده خزائْف  افىّع افًِؿ ئَْ

ًٚ شقاه  .(3)ٓ يُِّٓٚ ؽره، وٓ يٗيت افًبد مْٓٚ صٔئ

وظقاؿبف احلّٔدة ذم افدٕٔٚ  نعرهمي شمؿرات اإلطمالص وهمقائده  - 15

وأخرة، ومـ ذفؽ أن اإلخالص شبٛ فْك إمٜ، وافْجٚة مـ 

وأخرة، وافسالمٜ مـ ظذاب اهلل، ورؾع ادْزفٜ وافدرجٜ ذم افدٕٔٚ 

ّٛ أهؾ افسامء وإرض،  ّٛ اهلل فًِبد وح افوالل ذم افدٕٔٚ، وافٍقز بح

ّٔٛ، وتٍريٟ ـروب افدٕٔٚ وأخرة، وافىّْٖٕٜٔ وافنًقر  وافهٔٝ افى

ؾ ادتٚظٛ وادهٚظٛ، وتزيغ اإليامن ذم  ّّ بٚفسًٚدة وافتقؾٔؼ، وحت

بنر بٚفّسور، واهلل افَِقب، واشتجٚبٜ افدظٚء، وافًْٔؿ ذم افَز وافت

                                                 
فُ  ايممقضمقد، زموب ومقل اهلل سمعولم:  ب، ىممو(  ايمٌخوري1) ًَ ُرىُمُؿ اهللِذُ َكْػ ، ، ونًؾؿ7405، زمرومؿ َوحُيَذِّ

، وايمؾػظ 2675ىمموب ايمذىمر وايمدفموء وايممقزمي وآؽممغػور، زموب احلٌ فمعم ذىمر اهلل سمعولم، زمرومؿ 

 يمؾٌخوري .

، وىمموب اإلطمالص حلًكم ايمعقائشي، 223-221(  اكظر: نو سمؼدم دم نـفوج ايمؼوصديـ، ص2)

، واإلطمالص 72-61، وايمريوء ذنف وأشمره ايمًقئ دم إني يمًؾقؿ اهلالرم، ص64-41ص

 . 13وايمممك إصغر، ص

 . 268-267ايمػقائد ٓزمـ ايمؼقؿ، ص :(  اكظر3)
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 .(1)ادقؾؼ شبحٕٚف

ؾٚفداظٜٔ افذي يريد ٕجٚح دظقتف، وافٍقز بْجٚتف وحمبٜ اهلل فف، ظِٔف أن 

يًّؾ جٚهدًا ذم حتهٔؾ اإلخالص وافٍرار مـ افريٚء، أشٖل اهلل أن يًهّْل 

 وإيٚك ومجٔع دظٚة ادسِّغ وأئّتٓؿ وظٚمتٓؿ مـ هذا افبالء اخلىر.

 

 

 

 

                                                 
 . 66-64(  اكظر: ىمموب اإلطمالص يمؾعقائشي، ص1)
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 ادس: الادؽالمبحث الس

 المطمب اهوؿ: مفهـو الادؽ واهميتف وف مف
هدق: مىٚبَٜ افُالم فِقاؿع بحسٛ اظتَٚد ادتُِؿ، وهق ضد اف

ًٚ، ومتك إخرم (1)افُذب ، وؿٔؾ: مىٚبَٜ افَقل افوّر وادخز ظْف مً

ًٚ تٚمًٚ  ، وؿٔؾ: افهدق حهقل افقء (2)ذط مـ ذفؽ مل يُـ صدؿ

 .(3)ل ؿقتف واجتامع أجزائفومتٚمف وـام

وٓ خيٍك مٚ فِهدق مـ ؾوؾ ظئؿ، وثقاب جزيـؾ، ومَـٚم ــريؿ، 

ــف مـــ  ــف إٔ ــّق مُٕٚ ــف، وظِ ــدّل ظــذ ؾوــؾ افهــدق، وشــّّق مْزفت ــٚ ي ومم

ؾِِؿكَم َوايمْ ـإِنِذ ايمْ خهٚئص أهؾ اإليامن وافتَقى، ؿٚل تًٚػ:   ًْ ؾََِمِت ـُؿ ًْ ُؿ

ــ ـــَوايْم ــوِدوَموِت ُؿْمِنـَوِت وَ ـُؿْمِنـكَِم َوايْم ــوِدوِمكَم َوايمصِذ ــوِت َوايمصِذ ايْمَؼــوكِمكَِم َوايْمَؼوكَِم

ـــ ـــوزمَِراِت َوايْم ـَ َوايمصِذ ـــوزمِِري ــــَوايمصِذ ــــَخوؾِمِعكَم َوايْم وِمكَم ـَخوؾِمَعوِت َوايْم ُؿَمَصدِّ

ـــــ ــــــَوايْم ـــــوئََِمِت َوايْم ـــــوئِِؿكَم َوايمصِذ وَموِت َوايمصِذ ـــــُروصَمُفْؿ ـُؿَمَصدِّ َحوهمِظكَِم هُم

اىمَِراِت َأفَمدِذ اهلل يمَ َحوهمَِظوِت َوايمذِذ ـَوايمْ  ـَ اهلل ىَمثغًِما َوايمذِذ ْغِػَرًة َوَأصْمـًرا ـاىمِِري ُفؿ نِذ

، ؾّـ اتهػ هبذه افهٍٚت افًيٚم وـٕٚٝ فبٚشف وحِٔتف ؾَـد (4) فَمظِقًَم 

 ؾٚز. ٕسٖل اهلل أن جيًِْٚ مْٓؿ.

وفَد أمر اهلل ظبٚده ادٗمْغ بٖن يُقٕقا مع افهٚدؿغ ويالزمقا 

                                                 
 . 209، وايمؼونقس ايمػؼفل يمغي واصطالضمًو، ص1/511 ،(  اظمعجؿ ايمقؽمقط1)

 . 478(  نػردات ايمؼرَن يمؾرانمى إصػفوين، ص2)

 . 2/268، (  ندارج ايمًويمؽكم3)

 . 35(  ؽمقرة إضمزاب، أيي: 4)
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افهدق ذم ـؾ إحقال ؾٓق شبٔؾ افْجٚة مـ خزي افدٕٔٚ وظذاب 

ُؼقْا اهلل َوىُمقُكقْا َنَع َيو أَ أخرة، ؿٚل تًٚػ:  ـَ ََنـُقْا اسمِذ و ايمِذِذي ُّيَ

وِدوِمكمَ  ايمصِذ
(1). 

وممٚ يدل ظذ ؾوؾ افهدق وافهٚدؿغ شقء مهر افُذابغ 

وذم  -تًٚػ  -ت افٍْٚق وافًٔٚذ بٚهلل وبقارهؿ، وأن افُذب مـ ظالمٚ

َيي اظمـوهمؼ ))ؿٚل:  أن افْبل  رضي اهلل عنهماافهحٔحغ ظـ ظبد اهلل بـ ظّرو 

((شمالث: إذا ضمدث ىمذب، وإذا وفمد أطمؾػ، وإذا ائمؿـ طمون
وذم  ،(2)

ونـ ىموكً همقف طمصؾي نـفـ  ،ـ ىمـ همقف ىمون نـوهمؼًو طمويمصوً أرزمع ن))روايٜ: 

 .(3) ؾذـر افُذب (( ...ايمـػوق ضممك يدفمفو ىموكً همقف طمصؾي نـ

ضريؼ وافهدق ضريؼ افز واجلْٜ ظذ ظُس افُذب افذي هق 

إن ))إٔف ؿٚل:  افٍجقر وافْٚر وافًٔٚذ بٚهلل، وذم افهحٔحغ ظـ افْبل 

ايمصدق ّيدي إلم ايمػم، وإن ايمػم ّيدي إلم اْلـي، وإن ايمرصمؾ يمقصدق ضممك 

وإن ايمػجقر ّيدي  ،يؼًو، وإن ايمؽذب ّيدي إلم ايمػجقريؽقن فمـد اهلل صّد 

((ازموً إلم ايمـور، وإن ايمرصمؾ يمقؽذب ضممك يؽمى فمـد اهلل ىمّذ 
(4). 

                                                 
 . 119(  ؽمقرة ايممقزمي، أيي: 1)

، ىمموب اإليَمن،زموب زمقون طمصول ، ونًؾؿ33زموب فمالني اظمـوهمؼ، زمرومؿ  ، ىمموب اإليَمن،(  ايمٌخوري2)

 .59اظمـوهمؼ، زمرومؿ 

، ىمموب اإليَمن،زموب زمقون طمصول ، ونًؾؿ34،  ىمموب اإليَمن، زموب فمالني اظمـوهمؼ، زمرومؿ (  ايمٌخوري3)

 ، .58اظمـوهمؼ، زمرومؿ 

ُؼقا ، ىمموب إدب، زموب ومقل اهلل سمعولم: (  ايمٌخوري4) ـَ ََنـُقا اسمِذ و ايمِذِذي ، 6094، زمرومؿ َيو َأُّيَ

 .2607، ىمموب ايمػم وايمصؾي وأداب، زموب ومٌح ايمؽذب، وضمًـ ايمصدق وهمضؾف، زمرومؿ ونًؾؿ
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 المطمب ال:اني: مجاالت الادؽ

 أهؿ جمٚٓت افهدق ثالثٜ:

 بًّْك خِقص افْٜٔ وصدق افًزيّٜ وثبٚت اإلرادة. ايمصدق دم ايمؼصد

 بٕٚخذ بٚحلؼ وٕبذ افبٚضؾ وافٌِق وافِٓق ادحرم. وايمصدق دم ايمؼقل

 بّقاؾَٜ افَقل افًّؾ،ومقاؾَتٓام هدي افُتٚب وافسْٜ. وايمصدق دم ايمعؿؾ

ومتك بِغ افًبد حتَٔؼ افهدق ذم هذه ادجٚٓت ـِٓٚ ظذ افقجف إتؿ 

يَغ، وـٕٚٝ احلٔٚة حْٔئذ ٓ تسٚوي ظْده إٓ بَدر إ دِّ ـّؾ ـٚن مـ افهِّ

ّٛ إفٔف ممٚ ذم أيدي افْٚس. مٚ يتبِغ بف ادسٚؾر، وـٚن مٚ ظْد اهلل   أح

 وشٖتْٚول ؾٔام يع ـؾ واحد مـ هذه ادجٚٓت ببًض افبسط.

افهدق ذم افَهد يستِزم إخالص  ايمصدق دم ايمـقي وايمؼصد:  - 1

ذم افدظقة وذم ـؾ ضٚظٜ وؿربٜ، ؾال يدظق فىِٛ جٚه وٓ   افْٜٔ هلل

حمّدة وٓ وجٚهٜ، ومتك دخؾ رء مـ هذه افنقائٛ افْٜٔ خرج 

اإلخالص ادؼوط فَبقل افًّؾ، ومتك حهؾ افهدق ذم افَهد 

وحتَؼ اإلخالص أثّر ذفؽ ظزيّٜ صٚدؿٜ وإرادة مٚضٜٔ، ؾال يتقإك 

ؼ واخلر فِْٚس يبتٌل بذفؽ افداظل افهٚدق ظـ اديض ذم إيهٚل احل

ِِّؿ، ويتقّخك احلؼ وافهدق أيْام ـٚن. َِّؿ ويً  وجف اهلل وافدار أخرة، يتً

ًٚ ـٕٚٝ  ايمصدق دم ايمؼقل:  - 2 يستِزم أن ٓ يْىؼ افداظل بٚفبٚضؾ أي

ًٚ، أو ؽٔبٜ،  ًٚ، أو ؾحن ًٚ، أو فًْ ًٚ، أو صتاًم، أو شبٚب صقرة هذا افبٚضؾ: ـذب

زور.. وبٚجلِّٜ ؾٓق أبًد افْٚس ظـ آؾٚت افِسٚن. أو ّّٕٜٔ، أو ؿقل اف
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 هذا مٚ يّس حٔٚة افدظٚة وشرهتؿ افذاتٜٔ.

أمٚ ذم جمٚل افدظقة ؾٚحلٚل ـذفؽ، ؾال يدظق إٓ ظذ بهرة، ومًرؾٜ 

ف، ؾٚفدظقة ٓ تهّح إٓ ظذ بهرة.. َّ وٓ  .بٚحلؼ ودفِٔف، وبًد تبّك وتٍ

ٚل، ويبتًد ظـ افُذب، يًظ افْٚس إٓ بٚفهٚدق مـ افَهص وإمث

وافدجؾ، وإحالم، وافرؤى افتل ٓ ُيًرف مهدرهٚ وٓ صدؿٓٚ وٓ 

مهدره افُتٚب وافسْٜ  ظدافٜ صٚحبٓٚ وٓ ثبقهتٚ ظْف.. ؾديـ اهلل 

وؾٓؿ افسِػ هلام ٓ ؽر، ومتك اشتبدل افداظل هذيـ ادهدريـ بٌرمهٚ 

 ؾَد ضّؾ شقاء افسبٔؾ. -أظْل افُتٚب وافسْٜ  -

ِّٜ ؾرائد افدظٚة افهٚدؿغ تقّخل احلؼ واحلؼ هق مٚ ذم افُتٚب وبٚجل

وإفٔٓام  ،ومْٓام يِْٓقن، وظذ هدامهٚ يسرون ،وافسْٜ مْٓام يستّدون

 وذم شٚحتٓام يتحٚـّقن. ،يدظقن

ٕسٖل اهلل أن ٓ يزيغ ؿِقبْٚ بًد إذ هدإٚ وأن جيًِْٚ مـ أهؾ افهدق 

 وافرصد إٕف شّٔع جمٔٛ.

ؾٓق مىٚبَٜ إؿقال وإظامل فِحؼ افذي  يمعؿؾ:وأنو صدق ا  - 3

 يدظق إفٔف، وؿد تَدم ذم مبحٞ افًّؾ بٚفًِؿ.

 المطمب ال:الث: ا:ر الادؽ في نجاح الدعوة
افهدق فف أثٚر احلّٔدة ذم حٔٚة افدظٚة، وٕجٚح افدظقة، ومـ هذه 

 :ٜتٔٔأثٚر ا

ييٓر  إذ ٓ َيػك أن يمؾصدق أشمره ايمٌويمغ دم نًغمة ايمدفموة،  - 1
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افهدق ذم ـالم افداظل، وشّتف، وهلجتف، وحرارة ظٚضٍتف، ؾٔٗثر ذفؽ 

ًٚ بّهداؿٜٔ افٍُرة افتل يدظق  ًٚ ظَّٔ ذم اددظقيـ، ويسك ؾٔٓؿ إىبٚظ

 إفٔٓٚ ويٗمـ هبٚ.

حيدث افذيـ يَِقٕف أول مرة ؾَٔقفقن: واهلل مٚ  وفَد ـٚن افْبل 

ًٚ بٚفهدق ذم هذا بقجف ـّذاب وٓ بُالم ـذاب! وإذا ـٚن ادس ِؿ مىٚفب

إؿقال وإظامل وادَٚصد: ؾ٘ن افدظٚة إػ اهلل تًٚػ مـ بٚب أوػ 

 وأوجٛ.

وتَٚرب  يمؾصدق أشمره احلؿقد دم ايممآيمػ وايممآزر وايممقادد - 2

افَِقب، ظذ ظُس افُذب افذي يٌرس افؤٌْٜ ويرؾع افثَٜ، ويقرث 

هػ بف افُٚذب، ومـ افريبٜ بًٍؾ افتِّقن وافتٌّر وظدم افثبٚت افذي يت

هذا ادْىِؼ ـٚن مـ فقازم افهدق ترك ـؾ آؾٚت افِسٚن: ـٚهلّز، 

وافِّز، وافَٔؾ، وافَٚل، وـثرة افسٗال.. ومتك تآفٍٝ افَِقب 

وتهٚؾٝ واجتًّٝ ظذ حمبٜ اهلل رست افدظقة ذم ادجتّع رسيٚن ادٚء 

 –ـذفؽ  -ذم افزرع، ؾٖمدتف بٚحلٔٚة وافْامء وافبَٚء، وٕام ذم ادجتّع 
 اإليامن، واشتقثَٝ ظراه وارتًٍٝ أظالمف.

 ايمصدق يزرع دم ايمـػقس ايمثؼي وايمطؿلكقـي وايمراضمي وإكس، - 3

ؾرــ افْٚس إػ افدظٚة افهٚدؿغ، ويثَقن ؾٔٓؿ وهبؿ ويٖمْقهنؿ، 

وتَقيٜ هذه افقصٚئٟ بغ افدظٚة واددظقيـ مـ أهؿ أشبٚب ٕجٚح 

.. ظذ ظُس افُذب افذي يزرع افدظقة، وٓ يتحَؼ ذفؽ إٓ بٚفهدق

ذم افٍْقس بذور افريبٜ وافنؽ واحلذر، ؾِٔس أمر أهؾ افُذب مـ 
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 افقضقح وافثبٚت بٚدُٚن افذي يٖفٍف افْٚس وحيبذوٕف.

ومتك وثؼ افْٚس ذم افداظل فهدؿف ؾتحقا فف افَِقب ؾٚشتًّقا إفٔف 

إذا حتّدث وؿبِقا إرصٚده وتقجٔٓف إذا وّجف وأرصد وبّغ وحّدث، 

وتقجٓقا إفٔف يسٖفقن ويستٍتقن.. وحهؾ افتقاصؾ بْٔف وبْٔٓؿ وهل 

ر بثّـ ومل حتهؾ إٓ بٍوؾ اهلل، ثؿ بٍوؾ افهدق، وَٕٚء َدَّ ًّٕٜ ٓ تُ 

 .(1)افهٍحٜ، وخِق افسرة مـ مسٚوئ إظامل وإخالق

   

 

                                                 
 . 2/128 ،ىممقر فمٌد ايمرب زمـ كّقاب(  اكظر: أصقل ايمدفمقة وؿمرومفو يمؾد1)



 القدوة الحسنة

 

317 
 

 

 

 الُقدوة احلسنة: الفصل الثامن

 

 المبحػػػث اهوؿ: مفهػػػـو القػػػدوة الحسػػػنة 
 حػػػث ال:ػػػاني: اهميػػػة القػػػدوة الحسػػػنة المب

 المبحػػث ال:الػػث: وجػػوب القػػدوة الحسػػنة 
 

 



 القدوة الحسنة

 

318 
 

 

 

 

 



 مفهـو القدوة الحسنة

 

319 
 المبحث اهوؿ: مفهـو القدوة الحسنة

دوة، وافَدوة: هل احلٚفٜ افتل يُقن اإلٕسٚن إُ  َِ شقُة: واإِلشقُة ـٚف

ًٚ، وإن شٚرّ  ًٚ وإن ؿبح وهلذا ؿٚل  ًا:ًا وإن ضٚرّ ظِٔٓٚ ذم اتبٚع ؽره إن حسْ

ـٌَي يمّ تًٚػ:  ًَ َؿـ ىَموَن َيْرصُمق اهلل ـِيَمَؼْد ىَموَن يَمُؽْؿ دِم َرؽُمقِل اهلل ُأؽْمَقٌة ضَم

، ويَٚل: ؾالن (2)، ؾقصٍٓٚ بٚحلسْٜ(1) َوايْمَقْقَم أطِمَر َوَذىَمَر اهلل ىَمثغًِما

 .(3)ُؿدوٌة إذا ـٚن ُيَتدى بف

ؾُٕٚشقة  :وأشقة شٔئٜ ،وإشقة أو افَدوة ٕقظٚن: أشقة حسْٜ

، وأمٚ إشقة بٌره إذا خٚفٍف ؾٓل أشقة احلسْٜ إشقة بٚفرشقل 

و شؾ فِتٖد هبؿ شٔئٜ، ـَقل ادؼـغ حغ دظتٓؿ افر زَمْؾ وَمويُمقا إِكِذ

و فَمعَم َشَموِرِهؿ ُنْفَمُدونَ َوصَمْدَكو َزَموءَ  ٍي َوإِكِذ  .(4) َكو فَمعَم ُأنِذ

وة أن يُقن افداظٜٔ ادسِؿ ؿدوًة صٚحلٜ وادَهقد مـ إُشقة أو افَد

ُف، وٓ ؾًِف ؿقفف. َِ  ؾٔام يدظق إفٔف ؾال يْٚؿض ؿقُفُف ؾًِ

   

 

                                                 
 . 21(  ؽمقرة إضمزاب، أيي: 1)

 .(أؽمو)، نودة 576ص ،(  نػردات أيمػوظ ايمؼرَن يمألصػفوين2)

 . 220ص ،، وخممور ايمصحوح2/721 ،(  اظمعجؿ ايمقؽمقط3)

 . 6/208م اظمـون يمؾعالني فمٌد ايمرمحـ ايمًعدي، ، واكظر: سمػًغم ىمال22(  ؽمقرة ايمزطمرف، أيي: 4)
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 المبحث ال:اني: اهمية القدوة الحسنة

دًا إػ تىبٔؼ ــك بحٚجٜ صديدة جـك اهلل تًٚفـؽ أن افداظٜٔ إفـــٓ ص

افَٔؿ رمحف اهلل  مٚ يَقل ويدظق إفٔف حتك يَتدي بف افْٚس: وهلذا بّغ ابـ

ظِامء افسقء ))تًٚػ هذه ادسٖفٜ، وصّدد ذم ظدم افتزامٓٚ حٔٞ ؿٚل: 

جِسقا ظذ أبقاب اجلْٜ يدظقن إفٔٓٚ افْٚس بٖؿقاهلؿ، ويدظقهنؿ إػ افْٚر 

بٖؾًٚهلؿ، ؾِام ؿٚفٝ أؿقاهلؿ فِْٚس: هِّقا، ؿٚفٝ أؾًٚهلؿ: ٓ تسًّقا 

ًٚ، ـٕٚقا  أول ادستجٔبغ فف، ؾٓؿ ذم مْٓؿ، ؾِق ـٚن مٚ يدظقن إفٔف حَ

((افهقرة أدّٓء، وذم احلََٜٔ ؿّىٚع ضرق
(1). 

 ويُّـ إمجٚل أمهٜٔ افَدوة افًِّٜٔ ذم إمقر أتٜٔ:

 ومدراً  إن اظمثول احلل وايمؼدوة ايمصوحلي يثغم دم كػس ايمٌصغم ايمعوومؾ  - 1

ـبرًا مـ آشتحسٚن واإلظجٚب وافتَدير وادحبٜ، ؾّٔٔؾ إػ اخلر، 

يًّؾ مثِف حتك حيتؾ درجٜ و ،ِّع إػ مراتٛ افُامل ويٖخذ حيٚولويتى

 افُامل وآشتَٚمٜ.

ؿْٚظٜ بٖن عطل أطمريـ قي زمويمػضوئؾ سمُ إن ايمؼدوة احلًـي اظممحؾِّ   - 2

بِقغ هذه افٍوٚئؾ وإظامل افهٚحلٜ مـ إمقر ادُّْٜ افتل هل ذم 

 .(2)د ادَٚلمتْٚول افَدرات اإلٕسٕٜٚٔ، وصٚهد احلٚل أؿقى مـ صٚه

يْيرون  إن إسمٌوع واظمدفمّقيـ ايمذيـ يرزّمقفؿ ويدفمقهؿ ايمدافمقي  - 3

إفٔف ٕيرة دؿَٜٔ دون أن يًِؿ هق إٔف حتٝ رؿٚبٜ جمٓريٜ، ؾُرّب ظّؾ يَقم 

                                                 
 . 112(  ايمػقائد، ص1)

 . 215و ،1/214اإلؽمالنقي يمؾؿقداين، (  اكظر: إطمالق 2)
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بف مـ ادخٚفٍٚت ٓ يَِل فف بًٚٓ يُقن ذم ٕيرهؿ مـ افُبٚئر: ٕهنؿ 

ؽر مؼوع أو حمرم  ، وؿد يراه اجلٚهؾ ظذ ظّؾٍ (1)وٕف ؿدوة هلؿيًدُّ 

ؾٔيـ إٔف ظذ حؼ، وٓ صؽ أن إمر خىر، وافْجٚة مـ ذفؽ أن يًّؾ 

 افدظٚة بٚفًِؿ، وفٔتَقا اهلل تًٚػ.

وفُـ اجلّٔع يستقون  إن نًمقيوت ايمػفؿ يمؾؽالم فمـد ايمـوس سممػووت،  - 4

أمٚم افرؤيٜ بٚفًغ ادجردة، وذفؽ أيّس ذم إيهٚل ادٍٚهٔؿ افتل يريد افداظٜٔ 

ًٚ ؿٚل ؾٔف:  إيهٚهلٚ فِْٚس ادَتديـ بف، وممٚ يدل ظذ ذفؽ أن افبخٚري بّقب بٚب

طموُمًو نـ  اختذ ايمـٌل ))، ثؿ شٚق احلديٞ: ((زموب آوممداء زملهمعول ايمـٌل ))

إين اختذت طموُمًو نـ )): ؾَٚل افْبل  ((ذهى هموختذ ايمـوس طمقاسمقؿ نـ ذهى

 .(2)ؾْبذ افْٚس خقاتّٔٓؿ ،((إين يمـ أيمًٌف أزمداً ))وؿٚل:  ؾْبذه ((ذهى

((ؾدّل ذفؽ ظذ أن افًٍؾ أبِغ مـ افَقل))ؿٚل ابـ بّىٚل: 
(3). 

ف خِع خٚمتف ؾخًِقا خقاتّٔٓؿ ذم هذه افَهٜ، وهلذا أمثِٜ ـثرة: ؾٕ٘

وٕزع ًِٕف ذم افهالة حْٔام أخزه جزيؾ أن ؾٔٓام أذًى ؾْزظقا، ودَّٚ أمرهؿ 

ِّؾ وتّٖخروا ظـ ادبٚدرة رجٚء أن يٖذن هلؿ ذم افَتٚل وأن  ظٚم احلديبٜٔ بٚفتح

يْكوا ؾُِّٔقا ظّرهتؿ، ؿٚفٝ فف أم شِّٜ: اخرج إفٔٓؿ واذبح واحِؼ 

 ، ؾدّل ذفؽ ـِف ظذ أمهٜٔ افَدوة وظئؿ مُٕٚتٓٚ.(4)ؾتٚبًقه مّسظغ ؾًٍؾ

ذم  ؾبّغ  ومد ضمّذر ايمدفموة نـ اظمخويمػي ظمَِو يؼقيمقن، إن ايمـٌل  - 5

                                                 
 . 1/21ك نـ صػوت ايمدفموة يمعٌد احلؿقد ايمٌالرم، (  اكظر: اظمصػّ 1)

 .7298، ىمموب آفممصوم زمويمؽموب وايمًـي، زموب آوممداء زملهمعول ايمـٌل، زمرومؿ ايمٌخوري(  2)

 . 13/275، (  هممح ايمٌوري3)

 . 13/275، (  اكظر هممح ايمٌوري4)
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احلديٞ افؼيػ حٚل افدظٚة افذيـ يٖمرون افْٚس ويْٓقهنؿ ويْسقن 

ؼرض ؾمػوهفؿ زمؿؼوريض أسمقً يمقؾي ُأهي يب فمعم ومقٍم سمُ ))ٍسٓؿ، ؿٚل: إٔ

يو صمػميؾ نـ همٓء؟ ومول: طمطٌوُء  :نـ كور، ىمؾِذَم ومروً وهمً، همؼؾً

((أنمَؽ ايمذيـ يؼقيمقن نو ٓ يػعؾقن، ويؼرؤون ىمموب اهلل وٓ يعؿؾقن زمف
(1). 

 وٓ يَتك اخلىر ظذ افداظٜٔ وظذ ديْف، بؾ يتًّدى إػ ـؾ مـ يدظقهؿ.

وإن ممٚ يذـر ذم هذا افنٖن، أن إحراف افداظٜٔ وخروجف ظـ افْٟٓ 

ٌٛ ذم إحراف ـؾ مـ تٖثر بف أو شّع افه حٔح هق ذم افقؿٝ ٍٕسف شب

مْف، ومٚ ذفؽ إٓ بسبٛ أن شِقك افداظٜٔ وتكؾٚتف ـِٓٚ مرصقدة مـ 

 ؿبؾ افْٚس، ومجٔع أؾًٚفف وأؿقافف مقضقظٜ حتٝ ادجٓر.

ؾِٔحتِط افداظٜٔ هلذا إمر ادٓؿ، ويراؿٛ أؾًٚفف وأؿقافف.. وفِر اهلل 

 ًا.تًٚػ مـ ٍٕسف خر

إػ  إن مجقع إكٌقوء واظمرؽمؾكم فمؾقفؿ ايمصالة وايمًالم نـ أوهلؿ  - 6

ًٜ ٕؿقامٓؿ، وهذا يدل ظذ ِظَيؿ وأمهٜٔ افَدوة  آخرهؿ ـٕٚقا ُؿـِدوًة حسْ

َوَنو ُأِريُد َأْن احلسْٜ: وهلذا ؿٚل صًٔٛ ظِٔف افهالة وافسالم فَقمف: 

ًُ َوَنو سَمْقهمِقِؼل  ُأطَمويمَِػُؽْؿ إلَِم َنو َأَّْنَوىُمْؿ فَمـُْف إِنْ  ُأِريُد إِِٓذ اإِلْصاَلَح َنو اؽْمَمَطْع

ًُ َوإيَِمْقِف ُأكِقُى  ْؾ  .(2) إِِٓذ زمِوهلل فَمَؾْقِف سَمَقىمِذ

يْيرون إػ  إن ايمـوس ىمَم يـظرون إلم ايمدافمقي دم أفمَميمف وسمٌمهموسمف  - 7

أرستف وأهؾ بٔتف، وإػ مدى تىبَٔٓؿ دَِٚ يَقل، وهذا ئٍد ويبّغ أن افداظٜٔ 

                                                 
وضمًـف  ،239، 231، 120/ 32وأمحد،  ، ،2 /283ؾمعى اإليَمن فمـ أكس (  ايمٌقفؼل دم 1)

 . 128، زمرومؿ 2/96، إيمٌوين دم صحقح اْلونع ايمصغغم

 . 88(  ؽمقرة هقد، أيي: 2)
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م أهؾ بٔتف وأرستف، ـام جيٛ ظِٔف أن يُقن ؿدوة ذم ٍٕسف جيٛ ظِٔف أن ي َقِّ

ويِزمٓؿ بام يٖمر بف افْٚس، ويدظقهؿ إفٔف: وهلذه إمهٜٔ ـٚن ظّر بـ 

إين ))إذا صًد ادْز ؾْٓك افْٚس ظـ رء، مجع أهِف ؾَٚل:  اخلىٚب 

هنٔٝ افْٚس ظـ ـذا وـذا، وإن افْٚس يْيرون إفُٔؿ ٕير افىر إػ افِحؿ، 

((إٓ أضًٍٝ ظِٔف افًَقبٜ وأؿسؿ بٚهلل ٓ أجد أحدًا مُْؿ ؾًِف 
(1). 

وفَد تْبف خلىقرة هذا إمر افٍَٔف أبق ادْهقر افدمٔٚضل ؾٖخذ حيذر 

 افَدوات ؿٚئاًل:

 واحػػػػذِر الهفػػػػوة ، فالخطػػػػب  جم ػػػػؿْ 
 

 العػػػػػػػػػاِلـ إيػػػػػػػػػاؾ الزلػػػػػػػػػؿ ايهػػػػػػػػػا 
: ػػػؿْ    إف هفػػػا ااػػػبح فػػػي الخمػػػؽ م 

 

 العػػػػػػػػػػػاِلـ مسػػػػػػػػػػػتعظمة هفػػػػػػػػػػػوة 
ؿّْ  ففبهػػػػػػا يحػػػػػػتّ  مػػػػػػف اخطػػػػػػ   وز 

 
 وعمػػػػػػػػػػػػػػي زل تػػػػػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػػػػػدتهـ 

 بػػْؿ بهػػا يحاػػؿ فػػي العمػػـ الخم ػػؿْ  
 

 تػػػػػػػيال تقػػػػػػػْؿ يسػػػػػػػتر عممػػػػػػػي زلَّ  
ػػػػػػؿْ   ب   فهػػػػػي عنػػػػػد ا  والنػػػػػاس ج 

 
 إف تكػػػػػػػػػػف عنػػػػػػػػػػدؾ مسػػػػػػػػػػتحقرة   

ػػػػػؿْ   ج   وجػػػػػؿ  الخمػػػػػؽ  لهػػػػػا كػػػػػؿ الو 
 

 فػػػػػػ ذا ال ػػػػػػمس بػػػػػػدت كاسػػػػػػػفة   
ػػػػػ   ؿْ فػػػػػي انزعػػػػػاج  وا ػػػػػطراب  وزج 

 
 وترامػػػػػػػػػػت نحوهػػػػػػػػػػا اباػػػػػػػػػػار هـ 

ػػػػػػب ؿْ    ف ػػػػػػدت م ظممػػػػػػة  منهػػػػػػا الس 
 

 وسػػرم الػػنقص لهػػـ مػػف نقاػػها 
 يفػػػػػػػػتف العػػػػػػػػالـ ط ػػػػػػػػرّا  ويِ ػػػػػػػػؿّْ  

 
 تػػػػػػػػػػفوكػػػػػػػػػػذا العػػػػػػػػػػاِلـ فػػػػػػػػػػي زلَّ  

 ال بمػػػػػا استعاػػػػػـ فيػػػػػف واسػػػػػت ق ؿّْ  
 

 ي قتػػػػػػدم منػػػػػػف بمػػػػػػا فيػػػػػػف هفػػػػػػا 
م ػػػػػػػؿْ    (ٕ)إف بػػػػػػػدا فيػػػػػػػف فسػػػػػػػاد  وخ 

 
 فهػػػػو ممػػػػح  اهرض مػػػػا ياػػػػمحف 

  

                                                 
 . 3/31ايمؽونؾ دم ايمموريخ ٓزمـ إشمغم، ، و2/68يمؾطػمي،  (  سموريخ إنؿ واظمؾقك1)

 ،، واكظر: اظمصّػك نـ صػوت ايمدفموة يمعٌد احلؿقد ايمٌالرم108، 1/107 ،ٓزمـ احلوج(  اظمدطمؾ، 2)

1/21 . 
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 بحث ال:الث: وجوب القدوة الحسنةالم

مـ إخالق وإوصٚف افتل يْبٌل، بؾ جيٛ أن يُقن ظِٔٓٚ 

افداظٜٔ، افًّؾ بدظقتف، وأن يُقن ؿدوة صٚحلٜ ؾٔام يدظق إفٔف، فٔس ممـ 

يدظق إػ رء ثؿ يسـف، أو يْٓك ظْف ثؿ يرتُبف، هذه حٚل اخلٚرسيـ 

ٓؿ دظٚةاحلؼ يًِّقن بف ًٕقذ بٚهلل مـ ذفؽ، أمٚ ادٗمْقن افرابحقن ؾ

جؾ  -ويْنىقن ؾٔف، ويسٚرظقن إفٔف، ويبتًدون ظام يْٓقن ظْف، ؿٚل اهلل 

َََنـُقا يمِ : -وظال  ـَ  و ايمِذِذي ىَمػُمَ َنْؼًمو فِمـَد اهلل  * َؿ سَمُؼقيُمقَن َنو ٓ سَمْػَعُؾقنَ ـَيو َأُّيَ

ـُ وَمْقًٓ (1) ، َأن سَمُؼقيُمقا َنو ٓ سَمْػَعُؾقنَ  ًَ ـْ َأضْم ِـذ َدفَمو إلَِم اهلل َوفَمِؿَؾ  َوَن ممِّ

ـَ ايمْ ـَصويمِ  ـِل ِن ؾِِؿكمَ ـًحو َووَموَل إِكِذ ًْ  .(2) ُؿ

يْبٌل أن يُقن ذا   فْٚ أن افداظل إػ اهلل بغِّ هذه أيٜ افًئّٜ تُ 

ًٚ:ظّؾ صٚفح يدظق إػ اهلل بِسٕٚ وهلذا ؿٚل  ف، ويدظق إػ اهلل بٖؾًٚفف أيو

يُقن داظٜٔ بٚفِسٚن،  ، ؾٚفداظل إػ اهلل  ًحوـَوفَمِؿَؾ َصويمِ : بًده

وداظٜٔ بٚفًّؾ، وٓ أحسـ ؿقًٓ مـ هذا افهْػ مـ افْٚس، هؿ افدظٚة 

ٓقن افْٚس بٕٚؿقال وإظامل ؾهٚروا إػ اهلل بٖؿقاهلؿ افىٔبٜ، وهؿ يقجِّ 

 .(3)ؿدوة صٚحلٜ ذم أؿقاهلؿ وأظامهلؿ وشرهتؿ

ظِٔٓؿ افهالة وافسالم، دظٚة إػ اهلل بٕٚؿقال وهُذا ـٚن افرشؾ 

وإظامل، وافسرة وـثر مـ اددظقيـ يْتًٍقن بٚفسرة أـثر ممٚ يْتًٍقن 

                                                 
 . 3-2(  ؽمقرة ايمصػ، أيمون: 1)

 . 33(  ؽمقرة همصؾً، أيي: 2)

 . 1/350زموز،  (  هممووى ؽمَمضمي ايمشقخ ازمـ3)
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ؾ٘هنؿ يْتًٍقن مـ افسرة  :بٕٚؿقال، وٓ شٔام افًّٚمٜ وأربٚب افًِقم افَٚسة

ٓ وإخالق افٍٚضِٜ وإظامل افهٚحلٜ، مٚ ٓ يْتًٍقن مـ إؿقال افتل ؿد 

مـ أهّؿ ادٓامت ذم حَف أن يُقن ذا شرة  يٍّٓقهنٚ، ؾٚفداظل إػ اهلل 

 .(1)حسْٜ، وذا ظّؾ صٚفح، وذا خِؼ ؾٚضؾ حتك ُيَتدى بًٍٚفف وأؿقافف

ـُ وَمْقًٓ وهلذا ؿٚل تًٚػ:  ًَ ـْ َأضْم ِـذ َدفَمو إلَِم اهلل َوفَمِؿَؾ  َوَن  ممِّ

هؿ  ن افدظٚة إػ اهلل  ، أيٜ. وهذه أيٜ افُريّٜ تٍٔد أ ًحوـَصويمِ 

أحسـ افْٚس ؿقًٓ إذا حََقا ؿقهلؿ بٚفًّؾ افهٚفح، وافتزمقا اإلشالم 

ظـ إيامن وحمبٜ وؾرح هبذه افًّْٜ افًئّٜ، وبذفؽ يتّٖثر افْٚس 

حبقهنؿ ظِٔٓٚ، بخالف افدظٚة افذيـ يَقفقن ـٓؿ، ويْتًٍقن هبٚ ويـبدظقت

ْٚء افًٚضر، وٓ أثر فدظقهتؿ مٚ ٓ يًٍِقن، ؾ٘هنؿ ٓ حّظ هلؿ مـ هذا افث

 -شبحٕٚف  -ذم ادجتّع، إٕام ٕهٔبٓؿ ذم هذه افدظقة ادَٝ مـ اهلل 
 وافسٛ مـ افْٚس، واإلظراض ظْٓؿ وافتٍْر مـ دظقهتؿ.

ًٚ افٔٓقد:   ؿٚل اهلل ُؽْؿ مقبِّخ ًَ ْقَن َأكُػ ًَ َأسَمْلُنُروَن ايمـِذوَس زمِويْمػِمِّ َوسَمـ

ذم هذه أيٜ  -شبحٕٚف  -، ؾٖرصد (2) َب َأهَماَل سَمْعِؼُؾقنَ َوَأكُمْؿ سَمْمُؾقَن ايْمؽَِمو

فؼع، إػ أن خمٚفٍٜ افداظل دَِٚ يَقل أمر خيٚفػ افًَؾ، ـام إٔف خيٚفػ ا

 .(3)ؾُٔػ يرىض بذفؽ مـ فف ديـ أو ظَؾ

 ،ؾؼك دم ايمـورُيمسمك زمويمرصمؾ يقم ايمؼقوني همقُ ))إٔف ؿٚل:  وصّح ظـ افْبل، 

                                                 
 . 3/110 جمؿقع هممووى ازمـ زموز،(  1)

 . 44(  ؽمقرة ايمٌؼرة، أيي: 2)

 . 2/343 ،(  اكظر: هممووى ازمـ زموز3)
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ضمك، همقجمؿع فمؾقف أهؾ همقدور همقفو ىمَم يدور احلَمر زمويمرّ  ،هممـديمؼ أومموب زمطـف

 :همقؼقل ؟وسمـفك فمـ اظمـؽر ايمـور همقؼقيمقن يمف يو همالن أمل سمؽـ سملنر زموظمعروف

((ىمـً َنرىمؿ زموظمعروف وٓ َسمقف، وأَّنوىمؿ فمـ اظمـؽر وَسمقف ،زمعم
(1). 

وأمر بٚدًروف وهنك ظـ ادُْر، ثؿ خٚفػ هذه حٚل مـ دظٚ إػ اهلل 

ؿقفف ؾًِف وؾًِف ؿقفف، ًٕقذ بٚهلل مـ ذفؽ، ؾّـ أهّؿ إخالق ومـ أظيّٓٚ 

ذم حؼ افداظٜٔ، أن يًّؾ بام يدظق إفٔف، وأن يْتٓل ظام يْٓك ظْف، وأن يُقن 

 .(2)ذا خِؼ ؾٚضؾ، وشرة محٔدة، وصز ومهٚبرة، وإخالص ذم دظقتف

 أصّد احلٚجٜ إػ تَقى ربؽ وفزومٓٚ وآشتَٚمٜ ؾٖٕٝ يٚ ظبد اهلل ذم

ظِٔٓٚ وفق جرى مـ آمتحٚن، وفق أصٚبؽ مـ إذى أو آشتٓزاء مـ 

أظداء اهلل، أو مـ افٍسَٜ وادجرمغ ؾال تبِٚل، واذـر افرشؾ ظِٔٓؿ افهالة 

وافسالم، واذـر أتبٚظٓؿ ب٘حسٚن، ؾَد أوذوا واشتٓزئ هبؿ وشخر هبؿ، 

 .(3)ُٕٚٝ هلؿ افًٚؿبٜ احلّٔدة ذم افدٕٔٚ وأخرةوفُْٓؿ صزوا ؾ

ح بحؼ  وادٗمـ افداظل إػ اهلل ؿقّي اإليامن، افبهر بٖمر اهلل يكِّ

اهلل، ويْنط ذم افدظقة إػ اهلل، ويًّؾ بام يدظق إفٔف، وحيذر مٚ يْٓك ظْف، 

د افْٚس ظـ ـؾ مٚ ـــك مٚ يدظق إفٔف، ومـ أبًـؾُٔقن مـ أرسع افْٚس إف

ظْف، ومع ذفؽ يّكح بٖٕف مسِؿ، وبٖٕف يدظق إػ اإلشالم، ويٌتبط يْٓك 

                                                 
، ىمموب زمدء اخلؾؼ، زموب صػي ايمـور وأَّنو خمؾقومي، ايمٌخوري :(  نمػؼ فمؾقف نـ ضمديٌ أؽموني زمـ زيد1)

ىمموب ايمزهد، زموب فمؼقزمي نـ يلنر زموظمعروف وٓ يػعؾف ويـفك فمـ اظمـؽر   ، ونًؾؿ3267زمرومؿ 

 . 2989ويػعؾف، زمرومؿ 

 . 1/351 ،(  اكظر: هممووى ؽمَمضمي ايمشقخ ازمـ زموز2)

 . 2/290 ،(  اكظر: اظمرصمع ايمًوزمؼ3)
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مِِف هَمٌَِذيمَِؽ هَمْؾَقْػَرضُمقْا  :بذفؽ ويٍرح بف ـام ؿٚل  وُمْؾ زمَِػْضِؾ اهلل َوزمَِرمْحَ

ِذو ََيَْؿُعقنَ  ، ؾٚفٍرح برمحٜ اهلل ؾرح آؽتبٚط، ؾرح افّسور، (1) ُهَق طَمغْمٌ ممِّ

 .(2)أمر مؼوع

ويْبٌل فِدظٚة إػ اهلل تًٚػ: أن ُيًْقا ظْٚيٜ تٚمٜ بٚفَرآن افُريؿ 

ٕهنٚ إصؾ افثٚين، وٕهنٚ  :تالوة وتدبرًا وتًَاًل، وظّاًل بٚفسْٜ ادىٓرة

ة فُتٚ َ يمِؾـِذوِس َنو  :ب اهلل، ـام ؿٚل اهلل ادٍّسِّ ٌَكمِّ ىْمَر يمُِم َوَأكَزيْمـَو إيَِمْقَؽ ايمذِّ

ُرونَ  ُفْؿ َيَمَػؽِذ َل إيَِمْقِفْؿ َويَمَعؾِذ َوَنو َأكَزيْمـَو فَمَؾْقَؽ ايْمؽَِموَب   :، وؿٚل (3) ُكزِّ

َ يمَ  ٌَكمِّ ًي يمَِّؼْقٍم ُيْمِنـُقنَ ـإِِٓذ يمُِم  .(4) ُفُؿ ايمِذِذي اطْمَمَؾُػقْا همِقِف َوُهًدى َوَرمْحَ

ذم شْتف  وافًِؿ هق مٚ ؿٚفف اهلل ذم ـتٚبف افُريؿ، أو ؿٚفف افرشقل 

افهحٔحٜ، وذفؽ بٖن يًتْل افداظٜٔ بٚفَرآن افُريؿ وافسْٜ ادىٓرة: 

ذم  فًٔرف مٚ أمر اهلل بف ومٚ هنك اهلل ظْف، ويًرف ضريَٜ افرشقل 

 اهلل وإُٕٚره ادُْر وضريَٜ أصحٚبف دظقتف إػ
(5). 

ؾجدير بٖهؾ افًِؿ مـ افدظٚة واددرشغ وافىِبٜ، جدير هبؿ أن يًْقا 

ًٚ يسرون  بُتٚب اهلل  ًٚ ومْٓج حتك يستَّٔقا ظِٔف، وحتك يُقن هلؿ خَِ

، ؾٓق (6) إِنِذ َهـَذا ايمُْؼْرََن ِّيِْدي يمِؾِذمِل ِهَل َأوْمَقمُ   :ظِٔف أيْام ـٕٚقا، يَقل 

                                                 
 . 58(  ؽمقرة يقكس، أيي: 1)

 . 1/338(  اكظر: هممووى ازمـ زموز، 2)

 . 44ي: (  ؽمقرة ايمـحؾ، أي3)

 . 64(  ؽمقرة ايمـحؾ، أيي: 4)

 . 232، 4/171(  اكظر: هممووى ازمـ زموز، 5)

 . 9(  ؽمقرة اإلهاء، أيي: 6)
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اهلٚدي إػ افىريَٜ افتل هل أؿقم افىرق وأهدى افسبؾ، وهؾ هْٚك هدف 

 فِّٗمـ أظيؿ مـ أن يُقن ظذ أهدى افسبؾ وأؿقمٓٚ.

ُِؼ، وأن يُ  َبِقا ظذ ؾًذ مجٔع أهؾ افًِؿ وضِبتف أن ُيًْقا هبذا اخلُ

الً  ،راً وتدبُّ  ،ـتٚب اهلل ؿراءةً  َّ ىمَِموٌب َأكَزيْمـَوُه  :وظّاًل، يَقل  ،وتً

ٌَوِب  َر ُأْويُمقا إيَْم ُروا ََيوسمِِف َويمَِقَمَذىمِذ زمِذ ٌَوَرٌك يمَِّقدِذ  . (1) إيَِمْقَؽ ُن

أصحٚب افًَقل افهحٔحٜ افذيـ وهبٓؿ اهلل افتّٔٔز بغ احلؼ 

وافبٚضؾ وبغ اهلدى وافوالل، ومـ أراد هذا اخلِؼ افًئؿ ؾًِٔف 

ومذاـرة  ،وتًَالً  ،وتدبراً  ،تالوةً  :وافًْٚيٜ بف بٚإلؿبٚل ظذ ـتٚب اهلل 

 أصُؾ ظِٔف مـ آشتٍٚدة مـ هؾ افًِؿ ظامَّ وشٗآً ٕ ،بْٔف وبغ زمالئف

ٕهنٚ تٍّس افَرآن  :ـتٛ افتٍسر ادًتّدة، ومع افًْٚيٜ بٚفسْٜ افْبقيٜ

وتدل ظِٔف، حتك يسر ظذ هذا افْٟٓ افَقيؿ، وحتك يُقن مـ أهؾ 

 .(2)ـتٚب اهلل ؿراءة وتدبرًا وظّالً 

   

 

 

                                                 
 . 29(  ؽمقرة ص، أيي: 1)

 . 80، 4/79(  اكظر: جمؿقع هممووى ؽمَمضمي ايمشقخ ازمـ زموز، 2)
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 ُلق احَلَسنــــــــــاخُل: الفصل التاسع

 

 لمبحػػػػػػػػػػػػث اهوؿ: مفهػػػػػػػػػػػػـو الخمػػػػػػػػػػػػؽ الحسػػػػػػػػػػػػف ا
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م ؽ الحسف  المبحث اهوؿ: مفهـو الخ 

ّٜٔ، وافىبع، و ْؾُؼ يمغًي:اخُل   .(1)ادروءة، وافديـافسج

وحََٔتف إٔف صقرة اإلٕسٚن افبٚضْٜ، وهل: ٍٕسف، وأوصٚؾٓٚ، 

ِْؼ فهقرتف افيٚهرة، وهلام أوصٚف  ومًٕٚٔٓٚ ادختهٜ هبٚ، بّْزفٜ: اخلَ

 .(2)حسْٜ وؿبٔحٜ

حٚل ذم افٍْس راشخٜ تهدر ظْٓٚ إؾًٚل مـ خر أو ذ  هموخلؾؼ:

ٍٜ إػ ؾُر وروّيٜ،ومجًف:أخالق.  وإخالق:ظِؿ مقضقظف مـ ؽر حٚج

،وهذه (3)أحُٚم ؿّٜٔ تتًِؼ بٕٚظامل افتل تقصػ بٚحلسـ أو افَبح

 احلٚل تَْسؿ إػ ؿسّغ:

ًٚ مـ أصؾ ادزاج، ـٚإلٕسٚن افذي  ايمؼًؿ إول: مٚ يُقن ضبًٔٔ

حيرـف أدٕك رء ٕحق افٌوٛ، وهئٟ ٕدٕك شبٛ، وـٚفذي جيبـ مـ 

 ًّف.أيّس رء، ـّـ يٍزع مـ أدٕك صقت يىرق ش

مٚ يُقن مستٍٚدًا بٚفًٚدة وافتدريٛ، وربام ـٚن مبدؤه  ايمؼًؿ ايمثوين:

ًٜ وخًَِٚ  ٜ وافٍُر ثؿ يستّر ظِٔف حتك يُقن مُِ بٚفرويَّ
(4). 

ؾٓق شرة اإلٕسٚن ومذهبف وادمٚهف، يَٚل: ؾالن حسـ  ًؾقك:أنو ايم

                                                 
 . 1/180ـغم، ، واظمصٌوح اظم137، ص(  اكظر: ايمؼونقس اظمحقط1)

 . 2/70(  اكظر: نمريى احلديٌ وإشمر ٓزمـ إشمغم، 2)

 . 1/445، (  اكظر: اظمعجؿ ايمقؽمقط3)

 . 39، د/ حمؿقد محدي زومزوق، ص(  اكظر: نؼدني دم فمؾؿ إطمالق4)



 مفهـو الخمؽ الحسف 

 

322 
ّٔئ افسِقك افسِقك أو ش

(1). 

، ـَقل: افُذب، وافهدق، وافبخؾ،  وافسِقك: ظّؾ إراديٌّ

 وافُرم وٕحق ذفؽ.

 ًٚ ًٚ خٚرج ؾّٚتوح أن اخلِؼ حٚفٜ راشخٜ ذم افٍْس، وفٔس صٔئ

ًٚ، ؾٕٚخالق رء يتهؾ ببٚضـ اإلٕسٚن، وٓ بد فْٚ مـ ميٓر  ميٓرّي

يدفْٚ ظذ هذه افهٍٜ افٍْسٜٔ، وهذا اديٓر هق: افسِقك، ؾٚفسِقك: هق 

ٕستدل مـ افسِقك ادستّر فنخٍص مٚ اديٓر اخلٚرجل فِخِؼ، ؾْحـ 

ظذ خَِف، ؾٚفسِقك دفٔؾ اخلِؼ، ورمز فف، وظْقإف، ؾ٘ذا ـٚن افسِقك 

ًٚ دّل ظذ شِقك ؿبٔح،  ًٚ دّل ظذ خِؼ حسـ، وإن ـٚن افسِقك شٔئ حسْ

ـام أن افنجرة تًرف بٚفثّر، ؾُذفؽ اخلِؼ احلسـ يًرف بٕٚظامل 

 .(2)افىٔبٜ

   

 

                                                 
 . 1/252 ،(  اظمعجؿ ايمقؽمقط1)

 . 43ص ،(  اكظر: نؼدني دم فمؾؿ إطمالق2)
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 ية الخمؽ الحسفالمبحث ال:اني: اهم

اخلِؼ احلسـ ذم افدظقة إػ اهلل تًٚػ مـ أهؿ ادٓامت، ومـ أظيؿ 

افَربٚت، ومـ أوػ افقاجبٚت افتل يْبٌل أن يتهػ هبٚ افدظٚة، وٓبد 

مْٓٚ فُؾ داظٜٔ يرؽٛ ؾٔام ظْد اهلل تًٚػ، ويرؽٛ ذم ٕجٚح دظقتف 

ؽرهؿ دًرؾٜ وطٓقر ثّراهتٚ: ؾ٘ن افدظٚة إػ اهلل تًٚػ أصّد حٚجٜ مـ 

ًٚ حلهقل  اخلِؼ احلسـ وتىبَٔف ظذ إٍٔسٓؿ ذم مجٔع جمٚٓت احلٔٚة ضِب

أثٚر افًئّٜ افْبِٜٔ ذم جمتًّٚهتؿ ـام حهؾ ذم صدر اإلشالم: ؾٕ٘ف ٓ 

حُيَل مـ دخؾ ذم اإلشالم بسبٛ خِؼ افْبل افُريؿ ظِٔف افهالة 

أو ظٍقه أو وافسالم شقاء ـٚن ذفؽ اخلِؼ احلسـ مـ: جقده أو ـرمف، 

صٍحف، أو حِّف أو إٔٚتف، أو رؾَف أو صزه، أو تقاضًف أو ظدفف، أو 

، ومـ رمحتف أو مّْف، أو صجٚظتف وؿقتف.. وهُذا أصحٚبف افُرام 

َِّٔدي: إوس واخلزرج  أصٓر إمثِٜ ؿهٜ مهًٛ بـ ظّر  مع َش

ظذ ؾٖشِام  -افرؾؼ واحلِؿ وإٕٚة  -حْٔام اشتخدم مًٓام اخلِؼ احلسـ 

يديف، ثؿ دظٚ ـؾٌّ مْٓام ؿقمف إػ اإلشالم، ؾِؿ يبَؼ بٔٝ إٓ دخِف اإلشالم 

 بٍوؾ اهلل تًٚػ ثؿ بٍوؾ هذا اخلِؼ احلسـ افًئؿ.

 وتزز أمهٜٔ اخلِؼ احلسـ ذم افدظقة إػ اهلل تًٚػ ذم أمقر مْٓٚ:

اخلِؼ احلسـ ذم حٔٚة ادسِؿ ظٚمٜ وذم حٔٚة افدظٚة إػ  إنر إول:

: : فَقفف نـ أفمظؿ روازمط اإليَمن وأفمعم درصموسمفتًٚػ خٚصٜ  اهلل

((أىمؿؾ اظممنـكم إيَمكًو أضمًـفؿ طمؾؼوً ))
(1). 

                                                 
، وأزمق داود، ىمموب 1162، ىمموب ايمرووع، زموب ضمؼ اظمرأة فمعم زوصمفو، زمرومؿ (  أطمرصمف ايمؼمنذي1)

= 
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وهـق  اخلؾؼ احلًـ رضورة اصممَمفمقي ْلؿقع اظمجمؿعـوت، :ثوينإنر ايم

ِّؼ مـ أظيؿ ادٓامت افتل تتًغ ظذ مجٔع افدظٚة إػ اهلل  تًٚػ: ٕن مـ خت

ّٛ افْٚس إػ افْبل  ًٚ يـقم افَٔٚمـٜ:  بف ـٚن مـ أح إن ))وأؿرهبؿ مْف جمِس

((نـ أضمٌؽؿ إرّم وأومرزمؽؿ نـل جمؾًًو يقم ايمؼقوني أضموؽمـؽؿ أطمالوموً 
(1). 

ًـ َيعؾ ايمدافمقي إلم اهلل سمعولم نـ أضمًـ اخلؾؼ احل :ثويمٌإنر ايم

ِّؼ هبذا اخلِؼ ايمـوس ًٚ، وٓ يُقن ـذفؽ إٓ بٚفتخ ، ومـ خٔٚرهؿ مىَِ

((إن نـ طمقورىمؿ أضمًـؽؿ أطمالوموً )): افْبل افًئؿ، ؿٚل 
(2). 

 وؿد أحسـ افنٚظر إذ يَقل:

 إنما اهمـ اهخهؽ ما بقيت       ف ف هـ  ذهبت اخهلهـ ذهبوا
، اخلؾؼ احلًـ نـ أفمظؿ ايمؼرزموت وأصمّؾ ايمعطويو واهلٌوت إنر ايمرازمع:

َف ظذ وافداظٜٔ إػ اهلل تًٚػ هق مـ أحؼ افْٚس هبذا اخلر افًئؿ: فٔىبِّ 

: افْبل وهلذا ؿٚل  :فٔحهؾ ظذ افثقاب اجلزيؾ :افْٚس إفٔف ٍٕسف، ويدظق

((نو رء أشمؼؾ دم نقزان اظممنـ يقم ايمؼقوني نـ طمؾؼ ضمًـ))
(3). 

                                                 

 صحقح ؽمــ ، وضمًـف إيمٌوين دم4682ايمًـي، زموب ايمديمقؾ فمعم زيودة اإليَمن وكؼصوكف،  زمرومؿ  =

 .340 /1، ايمؼمنذي

، وصححف إيمٌوين دم 2019، ىمموب ايمػم وايمصؾي، زموب نعورم إطمالق، زمرومؿ (  أطمرصمف ايمؼمنذي1)

 . 2/196، صحقح ؽمــ ايمؼمنذي

، ىمموب ايمػضوئؾ، زموب ، ونًؾؿ3559، زمرومؿ زموب صػي ايمـٌل  ، ىمموب اظمـوومى،(  ايمٌخوري2)

 . 2321، زمرومؿ ضمقوئف 

، وايمؼمنذي، ىمموب ايمشفودات، زموب 4799، ىمموب إدب، زموب دم ضمًـ اخلؾؼ، زمرومؿ (  أزمق داود3)

 . 3/911ين دم صحقح أيب داود، ، وصححف إيمٌو2587زمقون نؽورم إطمالق، زمرومؿ 
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اظممنـ يمقدرك زمحًـ طمؾؼف درصمي ايمصوئؿ إن )) :وؿٚل افْبل 

((ايمؼوئؿ
أرزمع إذا ىمـ ))وؿٚل ظِٔف افهالة وافسالم فًبد اهلل بـ ظّرو:  ،(1)

همقؽ همَم فمؾقؽ نو هموسمؽ نـ ايمدكقو: ضمػُظ أنوكٍي، وصدق ضمديٌ، وضمًـ 

((طمؾقؼي، وفمػي دم ؿمعؿي
(2). 

((ايمػم ضمًـ اخلؾؼ))وهبذا حيهؾ افداظٜٔ ظذ جقامع اخلرات وافزـٚت 
(3). 

ٔع مجإػ  اخلؾؼ احلًـ هق وصقي رؽمقل اهلل  :ونسإنر اخل

ًٚ،  افدظٚة، ؾَد أوىص بف  مًٚذ بـ جبؾ حْٔام بًثف إػ افّٔـ وافٔ

 ،ًٚ ًٚ إػ اهلل ؾَٚل فف: وؿٚضٔ ((وطمويمؼ ايمـوس زمخؾؼ ضمًـ.. ))وداظٔ
(4). 

ــودس: ــر ايمً ــي إن ــي زمويمغ ـــ ذو أمهق ــؼ احلً ــف  : ٕن اهلل اخلؾ ــف ٕبٔ ــر ب أم

طُمـِذ  : اهلل . ؿـٚلافُريؿ، وأثْك ظِٔف بـف، وظّيـؿ صـٖٕف افرشـقل إمـغ 

ـِ ايمْ ايمَْعْػَق َوْأُنْر زمِويمُْعْرِف وَ  َوإِكِذَؽ يمََععم طُمُؾـٍؼ : ، وؿٚل (5) َجوِهؾكِمَ ـَأفْمِرْض فَم

((ُمؿ نؽورم إطمالقإكَم زمعثً ٕ)) : افْبل وؿٚل ،(6) فَمظِقؿٍ 
(7). 

 همنن طمؾؼ كٌقؽؿ .. ))ؾَٚفٝ:   فِ َِ ُِ ظـ ُخ  رضي اهلل عنهاوشئِٝ ظٚئنٜ 

                                                 
، وصححف إيمٌوين دم صحقح أيب 4798، ىمموب إدب، زموب دم ضمًـ اخلؾؼ، زمرومؿ (  أزمق داود1)

 . 3/911داود، 

 . 886، زمرومؿ 1/301 يمأليمٌوين، ، واكظر: صحقح اْلونع ايمصغغم2/177(  أمحد دم اظمًـد زمنؽمـود صمقد، 2)

 . 2553(  نًؾؿ، ىمموب ايمػم وايمصؾي وأداب، زموب سمػًغم ايمػم واإلشمؿ، زمرومؿ 3)

، وضمًـف إيمٌوين دم صحقح 1987، ىمموب ايمػم وايمصؾي، زموب نعوذة ايمـوس،  زمرومؿ (  ايمؼمنذي4)

 . 2/191، ؽمــ ايمؼمنذي

 . 199اف، أيي: (  ؽمقرة إفمر5)

 . 4(  ؽمقرة ايمؼؾؿ، أيي: 6)

وصححف وواهمؼف  ، واحلوىمؿ2/381، وأمحد، 10/192زمؾػظف،  (  ايمٌقفؼل دم ايمًــ ايمؽػمى7)

 . 45، زمرومؿ 1/75، واكظر: إضموديٌ ايمصحقحي يمأليمٌوين، 2/613ايمذهٌل، 
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((ىمون ايمؼرَن

(1). 

افتل دمذب افْٚس  اخلؾؼ احلًـ نـ أفمظؿ إؽمويمقى: ًوزمعإنر ايم

 م، واهلدايٜ، وآشتَٚمٜ: وهلذا مـ تتبَّع شرة ادهىٍك إػ اإلشال

وجد إٔف ـٚن يالزم اخلِؼ احلسـ ذم شٚئر أحقافف وخٚصٜ ذم دظقتف إػ 

ًٚ بٍوؾ اهلل تًٚػ ثؿ  اهلل تًٚػ، ؾٖؿبؾ افْٚس ودخِقا ذم ديـ اهلل أؾقاج

 .، ؾُؿ دخؾ ذم اإلشالم بسبٛ خَِف افًئؿبٍوؾ حسـ خَِف 

واهلل مٚ ـٚن ظذ إرض وجف أبٌض إيلَّ مـ )) يؼقل:ًؾؿ وهمفذا يُ 

َّٛ افقجقه ـِٓٚ إيلَّ  (( وجٓؽ ؾَد أصبح وجٓؽ أح
(2). 

((أحداً ارمحْل وحمّدًا وٓ ترحؿ مًْٚ  ايمؾفؿ))وذاك يؼقل: 
، تٖثر (3)

ومل يسـف ظذ حتجره رمحٜ اهلل افتل وشًٝ ـؾ رء، بؾ  بًٍق افْبل 

 .((رت واؽمعوً يمؼد َتجِذ ))ؿٚل فف: 

ده أحسـ هق وأمل مٚ رأيٝ مًِاًم ؿبِف وٓ بً همٌليب))وأطمر يؼقل: 

(( تًِٔاًم مْف
(4). 

يٚ ؿقمل أشِّقا ؾ٘ن حمّدًا يًىل ظىًٚء ٓ خينك )) وايمرازمع يؼقل:

(( افٍٚؿٜ
(5). 

مٚ أظىٚين وإٕف  واهلل فَد أظىٚين رشقل اهلل )) يؼقل:واخلونس 
                                                 

 .746ظمًوهمريـ، زموب صمونع صالة ايمؾقؾ ونـ كوم فمـف أو نرض، زمرومؿ (  نًؾؿ دم صالة ا1)

، ىمموب اْلفود وايمًغم، ، ونًؾؿ4372، ىمموب اظمغوزي، زموب وهمد زمـل ضمـقػي، زمرومؿ (  ايمٌخوري2)

ـّ فمؾقف،، زمرومؿ   .1764زموب رزمط إؽمغم وضمًٌف وصمقاز اظم

 .6010، ىمموب إدب، زموب رمحي ايمـوس وايمٌفوئؿ، زمرومؿ (  ايمٌخوري3)

 .537(  نًؾؿ، ىمموب اظمًوصمد، زموب َتريؿ ايمؽالم دم ايمصالة وكًخ نو ىمون نـ إزموضمي، زمرومؿ 4)

 .2312ؾمقئوً ومط همؼول: ٓ، وىمثرة فمطوئف، زمرومؿ  (  نًؾؿ، ىمموب ايمػضوئؾ، زموب نو ؽمئؾ رؽمقل اهلل 5)
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ّٛ افْٚس إيلَّ  ، ؾام برح يًىْٔل حتك إٕف ٕح (( ٕبٌض افْٚس إيلَّ

(1). 

جئتُؿ مـ ظْد خر ))ظْف:  د ظٍق افْبل ًب وايمًودس يؼقل:

ٜ ، وهْٚك أمثِ(2)، ثؿ يدظق ؿقمف فإلشالم ؾٖشِؿ مْٓؿ خِؼ ـثر(( افْٚس

 ـثرة جدًا.

وـؾ داظٜٔ خمِص  اخلؾؼ احلًـ هق أنـقي ىمؾ نًؾؿ إنر ايمثونـ:

خٚصٜ: ٕٕف بذفؽ يْجق ويٍقز ويْجح ذم مجٔع أمقره اخلٚصٜ وافًٚمٜ: 

يَقل ذم  يدظق ربف أن هيديف فِخِؼ احلسـ، ؾُٚن  وهلذه إمهٜٔ ـٚن 

واهدين ٕضمًـ إطمالق، ٓ ّيدي ٕضمًـفو إٓ ))اشتٍتٚحف فهالة افِٔؾ: 

((..أكً
ـ طُمُؾؼل))، وـٚن يَقل: (3) ًّ ((ايمؾفؿ ىمَم أضمًـً طمْؾؼل همح

(4). 

ٌّى ايمدافمقي إلم ايمـوس مجقعوً  إنر ايمموؽمع: حتك  اخلؾؼ احلًـ حي

أظدائف، ويتُّـ بذفؽ مـ إرضٚء افْٚس ظذ اختالف ضبَٚهتؿ، وـؾ 

ىف أحبف، وهبذا يسٓؾ ظذ افداظٜٔ إدراك مىٚفبف مـ جٚفسف أو خٚف

ًَ ٓ يَ  افسٚمٜٔ ب٘ذن اهلل تًٚػ: ٕن افدظٚة إػ اهلل  قن افْٚس بٖمقاهلؿ س

 وفُـ ببسط افقجف وحسـ اخلِؼ.

ر ايمـوس   إنر ايمعوذ: مـ  نـ مل يمخّؾؼ زموخلؾؼ احلًـ نـ ايمدفموة يـػِّ

ضبٚئع افْٚس أهنؿ ٓ  ٕن مـ :دظقتف، وٓ يستٍٔدون مـ ظِّف وخزتف

يَبِقن ممـ يستىٔؾ ظِٔٓؿ أو يبدو مْف احتَٚرهؿ، واشتهٌٚرهؿ، وفق 
                                                 

 .2313ؾمقئوً ومط همؼول: ٓ، وىمثرة فمطوئف، زمرومؿ  موب ايمػضوئؾ، زموب نو ؽمئؾ رؽمقل اهلل (  نًؾؿ، ىم1)

 . 7/428، (  اكظر: هممح ايمٌوري2)

 .771(  نًؾؿ، ىمموب صالة اظمًوهمريـ، زموب ايمدفموء دم صالة ايمؾقؾ وومقونف، زمرومؿ 3)

، 1/113، إيمٌوين دم إرواء ايمغؾقؾ، وصححف 6/68، وأمحد، 364/ 6(  ايمٌقفؼل دم ايمشعى، 4)

 . 74زمرومؿ 
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ًٚ. ؿٚل  ًَ يمَ  :فِْبل افُريؿ  ـٚن مٚ يَقفف حَ ـَ اهلل يمِـ ٍي نِّ ُفْؿ ـهَمٌََِم َرمْحَ

ـْ ضَمْقيمَِؽ هَموفْمُػ فَمـُْفْؿ َواؽْممَ  ًَ هَمظًّو نَمؾِقَظ ايْمَؼْؾِى َٓكَػُضقْا ِن ْغِػْر َويَمْق ىُمـ

 .(1) ُفْؿ َوؾَموِوْرُهْؿ دِم إَْنرِ ـيمَ 

ـَ ايمْ ـَواطْمِػْض صَمـَوضَمَؽ يمِ :وؿٚل  ٌََعَؽ ِن ـِ اسمِذ  .(2) ُؿْمِنـكِمَ ـَؿ

ًٚ ظذ ظبٚده:  وؿٚل  ُؽْؿ فَمِزيٌز يَمَؼْد صَموءَ ممتْ ًِ ـْ َأكُػ ىُمْؿ َرؽُمقٌل نِّ

ضِمقؿٌ ـيٌص فَمَؾْقُؽؿ زمِويمْ فَمَؾْقِف َنو فَمـُِمْؿ ضَمرِ   .(3) ُؿْمِنـكَِم َرُؤوٌف رِذ

ِـذ اهلل فَمعَم ايمْ وؿٚل اهلل تًٚػ:  ـْ ُؿمـيمََؼْد َن ٌَ همِقِفْؿ َرؽُمقًٓ نِّ ِنـكَِم إِْذ زَمَع

قِفْؿ َوُيَعؾُِّؿُفُؿ ايمْؽِمَوَب َوايمْ  ِفْؿ َيمُْؾق فَمَؾقِْفْؿ ََيوسمِِف َوُيَزىمِّ ًِ  .أيٜ (4)..ِحْؽَؿيَ ـَأكُػ

ًي يمِّْؾَعوظَمكِمَ  َوَنو َأْرؽَمْؾـَوَك إِّٓ : تًٚػ وؿٚل ٌد حُمَ ، وؿٚل: (5) َرمْحَ ؿِذ

اءُ  ـَ َنَعُف َأؾِمدِذ ؽُمقُل اهلل َوايمِذِذي وءُ  رِذ وِر ُرمَحَ  .(6) زَمْقـَُفؿْ  فَمعَم ايْمُؽػِذ

 َو َأْرؽَمْؾـَوك ُِل إِكِذ و ايمـٌِذ ا َوَكِذيًرا َيو َأُّيَ ً ٌَممِّ َوَدافِمًقو إلَِم اهلل  * ؾَموِهًدا َوُن

اصًمو ُنـغًِما ِ ايمْ  * زمِنِْذكِِف َوِهَ ـَ اهلل هَمْضالً ـُؿْمِنـكَِم زمَِلنِذ يمَ ـَوزَمممِّ  .(7) ىَمٌغًِما ُفؿ نِّ

ًٚ فَقفف  وٓ صؽ إٔف يتًغ ظذ ـؾ داظٜٔ أن يتخذه  ؿدوة وإمٚم

ـٌَي يمّ يَمَؼْد ىَموَن يَمُؽْؿ دِم َرؽُمقِل اهلل ُأؽْمقَ تًٚػ:  ًَ َؿـ ىَموَن َيْرصُمق اهلل ـٌِة ضَم

                                                 
 . 159(  ؽمقرة َل فمؿران، أيي: 1)

 . 215(  ؽمقرة ايمشعراء، أيي: 2)

 . 128(  ؽمقرة ايممقزمي، أيي: 3)

 . 164(  ؽمقرة َل فمؿران، أيي: 4)

 . 107(  ؽمقرة إكٌقوء، أيي: 5)

 . 29(  ؽمقرة ايمػمح، أيي: 6)

 . 47-45(  ؽمقرة إضمزاب، أيوت: 7)
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 .(1) َوايْمَقْقَم أطِمَر َوَذىَمَر اهلل ىَمثغًِما

هبٚ ٓ يُقن  إن صالح إني وهدايمفو وايمـفقض إنر احلودي فممم:

ًٚ إٓ بٕٚخذ مـ ادْبع افهٚذم، وافبًد ظـ إؾُٚر اهلدامٜ  شِٔاًم َٕٔ

ادْحرؾٜ، وافتزام افدظٚة إػ اهلل تًٚػ بٚخلِؼ احلسـ ودظقة افْٚس إفٔف 

َيو أُّيو هق مـ هذا ادْبع، وتىبٔؼ ذفؽ ظذ إٍٔسٓؿ ؿبؾ افدظقة إفٔف 

ىَمػُمَ َنْؼًمو فِمـَد اهلل َأن سَمُؼقيُمقا َنو ٓ  * َؿ سَمُؼقيُمقَن َنو ٓ سَمْػَعُؾقنَ ـَََنـُقا يمِ ـَ ايمِذِذي

: وهلذا أمر اهلل بٚفًِؿ ؿبؾ افًّؾ، وبٚفًّؾ ؿبؾ افدظقة إفٔف، (2) سَمْػَعُؾقنَ 

ُف ٓ إيَِمَف إِّٓ ؾَٚل تًٚػ:  اهلل َواؽْمَمْغِػْر يمَِذكٌَِؽ َويمِْؾُؿْمِنـكَِم  هَموفْمَؾْؿ َأكِذ

وَن يَمِػل طُمْنٍ  * ايْمَعٌْمِ وَ  ، وؿٚل:(3) ُؿْمِنـَوِت ـَوايمْ  ًَ ـَ  إِّٓ  * إِنِذ اإِلك ايمِذِذي

ويمِ  ػْمِ ـَحوِت َوسَمَقاَصْقا زمِويمْ ـََنـُقا َوفَمِؿُؾقا ايمصِذ م ، ؾَدَّ (4) َحؼِّ َوسَمَقاَصْقا زمِويمصِذ

 افًّؾ ؿبؾ افدظقة إػ احلؼ.

اخلؾؼ احلًـ دم ايمدفمقة َيعؾ ايمدافمقي نًمـغم  إنر ايمثوين فممم:

ؼ، وهيتدي بف إػ افقشٚئؾ  بف مقاضـ احلويٍتح مدارـف، ؾٔتبكَّ  ايمؼؾى،

وإشٚفٔٛ افهحٔحٜ  ذم دظقة افْٚس ادالئّٜ فِيروف وإحقال، 

ـَ ََنـُقْا َإن سَممِذُؼقْا اهلل ََيَْعؾ يمِذُؽْؿ هُمْروَموكوً  وإصخٚص و ايمِذِذي  أيٜ. (5) يِو َأُّيَ

 أيٜ.

                                                 
 . 21(  ؽمقرة إضمزاب، أيي: 1)

 .3 -2(  ؽمقرة ايمصػ، أيمون: 2)

 .19(  ؽمقرة حمؿد، أيي: 3)

 (  ؽمقرة ايمعٌم.4)

 .29(  ؽمقرة إكػول، أيي: 5)
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افتل  اخلؾؼ احلًـ دم ايمدفمقة نـ أفمظؿ إؽمٌوبثويمٌ فممم: يمإنر ا

قرث افٍقز بٖظذ افدرجٚت ذم جْٚت افًْٔؿ، وهذا ْجل مـ افْٚر وتُ تُ 

رجاًل   افْبل وهلذا ظْدمٚ شٖل :هق ؽٚيٜ ـؾ مسِؿ بًد رىض اهلل 

د ثؿ أشٖل اهلل اجلْٜ وأظقذ بف  ((نو سمؼقل دم ايمصالة؟))ؾَٚل فف:  ّٓ ؿٚل: أتن

: افْبل مـ افْٚر. أمٚ واهلل! مٚ أحسـ دٕدٕتؽ، وٓ دٕدٕٜ مًٚذ، ؾَٚل 

((ُكَدْكِدنُ  ضَمْقهلو))
، وهذا يدّل أن مجٔع إؿقال وافدظقات وإظامل: إٕام (1)

 .ْٜ وافْجٚة مـ افْٚر بًد رىض اهلل هق مـ أجؾ افٍقز بٚجل

ـ خَِف ؾَٚل:  افْبل وؿد تٍُؾ  أكو ))ببٔٝ ذم أْظذ اجلْٜ دـ حسَّ

زفمقؿ زمٌقً دم رزمض اْلـي ظمـ سمرك اظمِراء وإن ىمون حُمّؼًو، وزمٌقً دم وؽمط 

ـ  ًِذ اْلـي ظمـ سمرك ايمؽذب وإن ىمون نوزضمًو، وزمٌقً دم أفمعم اْلـي ظمـ ضم

((طمؾؼف
سمؼقى اهلل ))ئؾ ظـ أـثر مٚ ُيدخؾ افْٚس اجلْٜ، ؾَٚل: ، وُش (2)

((وضمًـ اخلؾؼ
(3). 

أن ايمـور َترم فمعم ))ب٘شْٚد حسـ  ؾٔام أخرجف افسمذي بل افْويبغ 

((ىمؾ ومريى هكّم ؽمفؾ
(4). 

                                                 
، واكظر: صحقح 3/474، وأمحد، 792، ىمموب ايمصالة، زموب دم ختػقػ ايمصالة، زمرومؿ (  أزمق داود1)

 .2/328، ازمـ نوصمف

، وضمًـف إيمٌوين دم صحقح أيب 4802، ىمموب إدب، زموب دم ضمًـ اخلؾؼ، زمرومؿ (  أزمق داود2)

 .273 ، زمرومؿ، ودم ؽمؾًؾي إضموديٌ ايمصحقحي3/911داود، 

 ، واكظر: صمونع إصقل، 2005، ىمموب ايمػم وايمصؾي، زموب ضمًـ اخلؾؼ، زمرومؿ (  ايمؼمنذي3)

 .2/194، ، وضمًـف إيمٌوين دم صحقح ايمؼمنذي11/694

، زموب ضمدشمـو هـود، زمرومؿ  ، ىمموب صػي ايمؼقوني وايمروموئؼ وايمقرع فمـ رؽمقل اهلل(  ايمؼمنذي4)

 .11/698إصقل،  ، واكظر: صمونع2490
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ينّؾ: احلِؿ،  اخلؾؼ احلًـ نقوقع واؽمع صمداً إنر ايمرازمع فممم: 

، وافهز وإٕٚة، واجلقد وافُرم، وافًٍق وافهٍح، وافرؾؼ وافِغ

وافًزيّٜ، وافثبٚت، وافًدل واإلٕهٚف، وافهدق، وافّز، وافقؾٚء 

 ِّٔ ٜ، وافتقاضع، وافزهد، وافُ ٍّ س بٚفًٓد، واإليثٚر، وافرمحٜ، وافً

وافْنٚط، وافسامحٜ، وادروءة، وافنجٚظٜ، وإمٕٜٚ، واإلخالص... 

 وهذا هق اخلِؼ احلسـ ذم افدظقة إػ اهلل تًٚػ ومٚ يتٍّرع مْف.

ؾٓق افديـ ـِف، واخلِؼ  اهلل بف افْبل  و اخلؾؼ ايمعظقؿ ايمذي ندحأن

، وؿٚل (1)احلسـ جزء مْف ـام ذـر ابـ تّٜٔٔ رمحف اهلل تًٚػ ذم افٍتٚوى

حسـ اخلِؼ  )): ذم مدارج افسٚفُغ -رمحف اهلل تًٚػ  -اإلمٚم ابـ افَٔؿ 

ايمصػم، وايمعّػي، ؿٔٚم شِٚؿف إٓ ظِٔٓٚ: يَقم ظذ أربًٜ أرـٚن، ٓ يتهّقر 

((، ومْنٖ مجٔع إخالق افٍٚضِٜ مـ هذه إربًٜوايمشجوفمي، وايمعدل
(2). 

   

 

                                                 
 .10/658، (  جمؿقع هممووى ازمـ سمقؿقي1)

 .2/308 ،(  ندارج ايمًويمؽكم2)
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 المبحث ال:الث: طرؽ تحاؿ الخمؽ الحسف

إشبٚب وافقشٚئؾ افتل يُتسٛ هبٚ اخلِؼ احلسـ ـثرة، وفُـ مـ 

 أبرزهٚ ظذ شبٔؾ ادثٚل مٚ يٖيت:

وادامرشٜ افتىبَٜٔٔ فألخالق احلسْٜ وفق مع  ،ايممدريى ايمعؿقم - 1

ِّػ ذم أول إمر، وؿّس افٍْس ظذ ؽر مٚ هتقى: ؾٚفًِؿ بٚفتًِؿ  افتُ

ِّؿ، وافهز بٚفتهّز  ٍّػ، ؿٚل  ،واحلِؿ بٚفتح ونـ )): وآشتًٍٚف بٚفتً

ه اهلل ((يًمعػػ يعّػف اهلل ونـ يًمغـ ُيغـف اهلل، ونـ يمصػّم يصػمِّ
(1). 

ٕن مـ ضبًٜٔ اإلٕسٚن أن يُتسٛ  ايمغؿس دم ايمٌقئي ايمصوحلي: - 2

مـ افبٔئٜ افتل يٌّْس ؾٔٓٚ وئًش مع أهِٓٚ، ؾُٔتسٛ مٚ فدهيؿ مـ 

وتَٚفٔد، وإٔقاع شِقك ظـ ضريؼ ادحٚـٚة وافتَِٔد،  ،أخالق، وظٚدات

فؽ تتؿ افًدوى افْٚؾًٜ، وهلذا ؿٔؾ: إن افىبع فِىبع يّسق، وأظيؿ وبذ

وبٕٔٚف أن اجلِٔس افهٚفح ـحٚمؾ ادسؽ إمٚ أن  مـ ذفؽ تقجٔف افْبل 

ًٚ ضٔبٜ  .(2)تبتٚع مْف أو دمد مْف رحي

 (3)وٓصؽ أن افرجؾ ظذ ديـ خِِٔف، ؾِْٔير ـؾ داظٜٔ مـ خيٚفؾ

   

 

                                                 
، ىمموب ايمزىموة، ، ونًؾؿ1427ومي إٓ فمـ ـمفر نمـك، زمرومؿ ، ىمموب ايمزىموة، زموب ٓ صد(  ايمٌخوري1)

 .1053زموب همضؾ ايممعػػ وايممصػم، زمرومؿ 

 .2628(  نًؾؿ، ىمموب ايمػم وايمصؾي وأداب، زموب اؽممحٌوب جمويمًي ايمصوحلكم، زمرومؿ 2)

 .213-1/209 ،ؿقداينيمؾ (  اكظر: إطمالق اإلؽمالنقي وأؽمًفو3)
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 سفالمبحث الرابع: فروع الخمؽ الح

 تمهيد: فروع الخمؽ الحسف:
ؾروع حسـ اخلِؼ ـثرة جدًا ؾٓق ينّؾ: احلِؿ، وإٕٚة، واجلقد 

وافهٍح، وافرؾؼ وافِغ، وافهز وافًزيّٜ، وافثبٚت،  ،وافُرم، وافًٍق

واإلٕهٚف، وافهدق واإلخالص، وافز، وافقؾٚء، واإليثٚر  ،وافًدل

افسامحٜ، وادروءة، وافرمحٜ، وافتقاضع، وافزهد، وافُٔس وافْنٚط، و

وافتقـؾ... وهذا  ،وافنجٚظٜ، وإمٕٜٚ، وحٍظ افّس، وافقرع، وافَٔغ

مٍٓقم واشع ٓ يتسع فف هذا ادبحٞ، وؿد تَدم ذم افٍهقل وادبٚحٞ 

 افسٚبَٜ مجِٜ مـ هذه إخالق احلسْٜ.

 أمٚ ذم هذا ادبحٞ ؾسٖؿتك ظذ ادىٚفٛ أتٜٔ:

 المطمب اهوؿ: الجود والكـر
 قد وافُرم ُخٌِؼ ظئؿ وهق ظذ ظؼ مراتٛ ظذ افْحق أيت:اجل

 اجلقد بٚفٍْس وهق َأْظذ مراتٛ اجلقد. - 4

اجلقد بٚفريٚشٜ، ؾٔحّؾ اجلقاد جقده ظذ اجلقد بريٚشتف واإليثٚر ذم 

 ؿوٚء حٚجٚت افْٚس.

ًٚ ذم مهِحٜ ؽره. - 3  اجلقد براحتف، ؾٔجقد هبٚ تًب

 مـ أظذ مراتٛ اجلقد،وهق أؾوؾ مـ ادٚل.اجلقد بٚفًِؿ وبذفف وهق  - 4

 اجلقد بٚفٍْع بٚجلٚه ـٚفنٍٚظٜ وؽرهٚ. - 5

ٍْع افبدن ظذ اختالف إٔقاظف، ؾُؾ يقم تًدل ؾٔف بغ اثْغ باجلقد  - 6



 فروع الخمؽ الحسف 

 

334 
صدؿٜ، وتًغ افرجؾ ذم دابتف ؾسؾع متٚظف ظِٔٓٚ أو حتِّف ظِٔٓٚ 

 صدؿٜ، وافُِّٜ افىٔبٜ صدؿٜ.

يًٍق ظّـ اؽتٚبف، أو شّبف، وٕٚل مـ ظرضف، اجلقد بٚفًرض، ـّـ  - 7

 ـام ؾًؾ أبق ضّوؿ.

 اجلقد بٚفهز، وآحتامل، وـيؿ افٌٔظ، وهذا إٍٔع مـ اجلقد بٚدٚل. - 8

 اجلقد بٚخلِؼ احلسـ، وافبنٚصٜ، وافبسىٜ، وهق ؾقق اجلقد بٚفهز. - 9

 اجلقد بسك مٚ ذم أيدي افْٚس ظِٔٓؿ ؾال يِتٍٝ إفٔف. - 41

مـ اجلقد مزيد وتٖثر خٚص ذم افَِٛ، واهلل شبحٕٚف ؿد  وفُؾ مرتبٜ

 .(1)ضّـ ادزيد فِجقاد واإلتالف فِّّسؽ، واهلل ادستًٚن

وـؾ إٔقاع اجلقد وافُرم يْبٌل فِدظٚة أن يتحِقا هبٚ ذم دظقهتؿ، ومـ 

 ومـ ذفؽ: افهقر افًئّٜ فتىبٔؼ اجلقد وافُرم مٚ ؾًِف رشقل اهلل 

ًٚ إٓ أظىُٚه،  شقل اهلل ؿٚل: مٚ شئؾ ر ظـ إٔس  ظذ اإلشالم صٔئ

ؿٚل: ؾجٚءه رجؾ ؾٖظىٚه ؽْاًم بغ جبِغ ؾرجع إػ ؿقمف ؾَٚل: يٚ ؿقمل 

 .(2)أشِّقا ؾ٘ن حمّدًا يًىل ظىًٚء ٓ خينك افٍٚؿٜ

، وؽزارة ذ ظيؿ شخٚء افْبل وهذا ادقؿػ احلُٔؿ افًئؿ يدّل ظ

 .(3)جقده

                                                 
 زممٌمف. 296-2/293ٓزمـ ايمؼقؿ،  (  اكظر: ندارج ايمًويمؽكم1)

 .2312ؾمقئًو همؼول: ٓ، زمرومؿ  (  نًؾؿ، ىمموب ايمػضوئؾ، زموب نو ؽمئؾ 2)

قضمل، زموب ضمدشمـو فمٌدان نع ايمػمح، ىمموب زمدء ايم (  اكظر: أنثؾي ىمثغمة نـ ىمرنف وصمقده دم ايمٌخوري3)

، وىمموب ايمروموق، زموب 10/455، وىمموب إدب زموب ضمًـ اخلؾؼ ونو يؽره نـ ايمٌخؾ، 1/30

= 
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ًٚ فِْٚس ذم  يًىل افًىٚء ابتٌٚء مرضٚة اهلل  وـٚن  وترؽٔب

ًٚ فَِقهبؿ، وؿد ُييٓر افرجؾ إشالمف أوًٓ فِدٕٔٚ ثؿ   -اإلشالم، وتٖفٍٔ
ٓ يِبٞ إٓ ؿِٔاًل  -وٕقر اإلشالم  بٍوؾ اهلل تًٚػ، ثؿ بٍوؾ افْبل 

ـ مـ ؿِبف، ؾُٔقن حتك يْؼح صدره فإلشالم بحَٔ ُّ َٜ اإليامن، ويتّ

 .(1)أحٛ إفٔف مـ افدٕٔٚ ومٚ ؾٔٓٚ

ؽزا  وهلذا صقاهد ـثرة، مْٓٚ: مٚ رواه مسِؿ ذم صحٔحف أن افْبل 

بّـ مًف مـ ادسِّغ ؾٚؿتتِقا  ثؿ خرج  -ؾتح مُٜ  -ؽزوة افٍتح 

بـ  يقمئذ صٍقان بحْغ، ؾْك اهلل ديْف وادسِّغ، وأظىك رشقل اهلل 

أمٜٔ مٚئٜ مـ افٌْؿ، ثؿ مٚئٜ، ثؿ مٚئٜ، ؿٚل صٍقان: واهلل فَد أظىٚين 

مٚ أظىٚين وإٕف ٕبٌض افْٚس إيّل، ؾام برح يًىْٔل حتك إٕف  رشقل اهلل 

 .(2)ٕحٛ افْٚس إيلّ 

إن ـٚن افرجؾ فٔسِؿ مٚ يريد إٓ افدٕٔٚ ؾام يسِؿ )): وؿٚل إٔس 

((ِٔٓٚحتك يُقن اإلشالم أحٛ إفٔف مـ افدٕٔٚ ومٚ ظ
(3). 

                                                 

، وىمموب ايمؽػويمي، زموب نـ 11/303، 11/264د ذهًٌو، : يمق أن فمـدي نثؾ أضُم ومقل ايمـٌل  =

ٌل ، وىمموب ايممؿـل، زموب ُمـل اخلغم، وومقل ايمـ4/474سمؽػؾ فمـ نقً ديـًو همؾقس يمف أن يرصمع، 

 ىمموب ايمػضوئؾ، زموب نو ؽمئؾ رؽمقل اهلل ، ونًؾؿ13/217د ذهًٌو، : يمق ىمون رم نثؾ أضُم ، 

، وىمموب ايمزىموة، زموب نـ ؽملل زمػحش 1806، 4/1805ؾمقئًو ومط همؼول: ٓ، وىمثرة فمطوئف، 

 .2/687، وزموب سمغؾقظ فمؼقزمي نـ ٓ يمدي ايمزىموة، 2/730ونمؾظي، 

 .15/72، قوي فمعم نًؾؿ(  اكظر: ذح ايمـ1)

 .2313ؾمقئًو ومط همؼول: ٓ، وىمثرة فمطوئف، زمرومؿ  (  نًؾؿ، ىمموب ايمػضوئؾ، زموب نو ؽمئؾ 2)

 .4/1806، دم ايمؽموب وايمٌوب اظمشور إيمقفَم َكػًو، ؾؿًن(  3)



 فروع الخمؽ الحسف 

 

336 
جيزل فف ذم  افرجؾ ضًٔػ اإليامن، ؾَد ـٚن   افْبل وإذا رأى

إين ٕفمطل ايمرصمؾ ونمغمه أضمّى إرّم نـف طمشقي أن ُيؽىِذ )): افًىٚء، ؿٚل 

(( وصمففدم ايمـور فمعم
ًٓ نـ ومريش اظموئي نـ ويعطل رصم))وفذفؽ ـٚن : (1)

((اإلزمؾ
(2). 

مع ادرأة ادؼـٜ  ومـ مقاؿٍف احلُّٜٔ افًئّٜ ذم ذفؽ مٚ ؾًِف 

ٚحبٜ ادزادتغ، ؾٕ٘ف بًد أن أشَك أصحٚبف مـ مزادتٔٓٚ، ورجًٝ ص

، ((امجعقا هلو))ادزادتٚن أصد مالءًة مْٓٚ حغ ابتدأ ؾٔٓٚ ؿٚل ٕصحٚبف: 

ًٚ  -مـ بغ ظجقة ودؿَٜٔ وشقيَٜ  -ؾجًّقا هلٚ  حتك مجًقا هلٚ ضًٚم

 ـثرًا وجًِقه ذم ثقب، ومحِقهٚ ظذ بًرهٚ، ووضًقا افثقب بغ يدهيٚ،

نـ  (3)اذهٌل هملؿمعؿل هذا فمقويمؽ، سمعؾؿكم واهلل نو رزأكوك)):  ؾَٚل هلٚ

 .((نوئؽ ؾمقئًو، ويمؽـ اهلل هق ايمذي أؽمؼوكو

فْٚس، أو هق ٕبل وذم افَهٜ أهنٚ رجًٝ إػ ؿقمٓٚ ؾَٚفٝ: فَٔٝ أشحر ا

 .(5)بتِؽ ادرأة، ؾٖشِّٝ وأشِّقا (4)ـام زظّقا، ؾٓدى اهلل ذفؽ افكم

وذم روايٜ: ؾُٚن ادسِّقن بًد ذفؽ يٌرون ظذ مـ حقهلٚ مـ 

                                                 
َليُمقَن ايمـِذوَس إيِْمـَحوهًمو ، ىمموب ايمزىموة، زموب ومقيمف سمعولم: (  ايمٌخوري1) ًْ ، ، ونًؾؿ1478، زمرومؿ َٓ َي

 .150ىمموب ايمزىموة، زموب إفمطوء نـ َيوف فمعم إيَمكف، زمرومؿ 

 .2978 زمرومؿ يعطل اظمميمػي ومؾقهبؿ، ، ىمموب همرض اخلؿس، زموب نو ىمون ايمـٌل (  ايمٌخوري2)

 .1/453، أي: مل كـؼص نـ نوئؽ ؾمقئًو. اكظر: هممح ايمٌوري: نو رزأكوك(  3)

 .1/453، : أزمقوت جممؿعي نـ ايمـوس. اكظر: هممح ايمٌوري(  ايمٌمم4)

، ىمموب اظمًوصمد ونقاوع ، ونًؾؿ3571زمرومؿ ، ىمموب اظمـوومى، زموب فمالنوت ايمـٌقة، (  ايمٌخوري5)

 .682ايمصالة، زموب ومضوء ايمصالة ايمػوئمي واؽممحٌوب سمعجقؾ ومضوئفو، زمرومؿ 
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ًٚ فَقمٓٚ: مٚ  ادؼـغ وٓ يهٔبقن ذفؽ افكم افذي هل ؾٔف، ؾَٚفٝ يقم

؟ ؾٖضٚظقهٚ، أرى أن هٗٓء افَقم يدظقُٕؿ ظّدًا، ؾٓؾ فُؿ ذم اإلشالم

 .(1)ؾدخِقا ذم اإلشالم

 وؿد ـٚن شبٛ إشالم هذه ادرأة أمران:

وأصحٚبف مـ مزادتٔٓٚ ومل  مٚ رأتف مـ أخذ افْبل  إنر إول:

ًٚ، وهذا مـ مًجزات افْبل  افتل تدل ظذ  يَْص ذفؽ مـ مٚئٓٚ صٔئ

 صدق رشٚفتف.

هلٚ، ؾجًّقا حْٔام أمر أصحٚبف أن جيًّقا  ـرم افْبل  إنر ايمثوين:

ًٚ ـثرًا.  هلٚ ضًٚم

ٕن ادسِّغ صٚروا يراظقن  :أمٚ ؿقمٓٚ، ؾَد أشِّقا ظذ يدهيٚ

ًٚ  ؿقمٓٚ ب٘ؿرار افْبل  ظذ شبٔؾ آشتئالف هلؿ، حتك ـٚن ذفؽ شبب

 .(2)إلشالمٓؿ

، ٓٚ مٚ هل إٓ ؿىرة مـ بحر مـ ـرم افْبل تُ َْ وهذه إمثِٜ افتل ُش 

 إػ آؿتداء بٚفْبل  افدظٚة إػ اهلل  ؾام أحقجْٚ، ومٚ أوػ مجٔع

 وآؿتبٚس مـ ٕقره وهديف ذم دظقتف وذم أمقره ـِٓٚ، واهلل ادستًٚن.

 المطمب ال:اني: العدؿ
افًدل فف جمٚٓت ـثرة ٓ حتك مْٓٚ: افًدل ذم افقٓيٜ، وافًدل ذم 

                                                 
 .344، ىمموب ايممقؿؿ، زموب ايمصعقد ايمطقى ووقء اظمًؾؿ زمؽػقف نـ اظموء، زمرومؿ (  ايمٌخوري1)

 .1/453، (  اكظر: هممح ايمٌوري2)
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افَوٚء، وافًدل ذم تىبٔؼ احلدود، وافًدل ذم ادًٚمالت بغ افْٚس، 

فًدل ذم اإلصالح بغ افْٚس، وافًدل مع إظداء، وافًدل مع وا

 إوٓد، وافًدل بغ افزوجٚت... وؽر ذفؽ.

 ومـ إمثِٜ افًئّٜ ذم تىبٔؼ افًدل ادثٚل افًئؿ أيت:

أظدل افبؼ ذم مجٔع أمقره وأحُٚمف، وممٚ ُيرضب بف  ؿد ـٚن افْبل 

مٜٔ افتل رسؿٝ ؾَىع يدهٚ بًد ادثؾ ذم ظدفف إػ يقم افَٔٚمٜ ؿهٜ ادخزو

مل حيِٚب ذم ذفؽ، ومل يَبؾ  أن صٍع ؾٔٓٚ أشٚمٜ، وفُـ افرشقل 

 افنٍٚظٜ ذم حد  مـ حدود اهلل تًٚػ.

ًٚ أمّهٓؿ صٖن ادرأة ادخزومٜٔ افتل رضي اهلل عنها ؾًـ ظٚئنٜ  أن ؿرين

ِّؿ ؾٔٓٚ رشقل اهلل رسؿٝ ذم ظٓد افْبل   ذم ؽزوة افٍتح، ؾَٚفقا: مـ يُ

 رشقل اهلل ّٛ ُٖيِتَ  ؟ ؾَٚفقا: ومـ جيسئ ظِٔف إٓ أشٚمٜ بـ زيد، ِح  ؾ

ن وجف رشقل اهلل هبٚ رشقل اهلل  ِّّف ؾٔٓٚ أشٚمٜ بـ زيد، ؾتِقَّ  ، ؾُ

ؾَٚل فف أشٚمٜ: اشتٌٍر يل يٚ  ((أسمشػع دم ضمدٍّ نـ ضمدود اهلل؟))ؾَٚل: 

ؾٚختىٛ ؾٖثْك ظذ اهلل بام  ـٚن افًق ؿٚم رشقل اهلل  رشقل اهلل! ؾِام

أنو زمعد، أّيو ايمـوس: إكَم أهؾؽ ايمذيـ نـ ومٌؾؽؿ أَّنؿ ))هق أهِف، ؾَٚل: 

ىموكقا إذا هق همقفؿ ايممميػ سمرىمقه، وإذا هق همقفؿ ايمضعقػ أومونقا 

فمؾقف احلّد، وإين وايمذي كػز زمقده يمق أن هموؿمؿي زمـً حمؿد هومً 

 .((يمؼطعً يدهو

 ثؿ أمر بتِؽ ادرأة افتل رسؿٝ ؾَىًٝ يدهٚ.

بًد، وتزوجٝ، وـٕٚٝ تٖتْٔل ؾٖرؾع  ؿٚفٝ ظٚئنٜ: ؾحسْٝ تقبتٓٚ
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حٚجتٓٚ إػ رشقل اهلل 

(1). 

بف ذم افَقل واحلُؿ، ؾَٚل  إن افًدل خالف اجلقر، وؿد أمر اهلل 

َوإَِذا ضَمَؽْؿُمؿ ، وؿٚل: (2) َوإَِذا وُمْؾُمْؿ هَموفْمِديُمقْا َويَمْق ىَموَن َذا وُمْرزَمكتًٚػ:  

ُؽُؿقْا زمِويْمَعْدلِ   .(3) زَمكْمَ ايمـِذوِس َأن ََتْ

ممٚ يقجٛ ظذ  وٓصؽ أن هذا ادقؿػ احلُٔؿ وؽره مـ مقاؿٍف 

بف افدظٚة تىبَٔٓٚ أشقة 
(4). 

 المطمب ال:الث: التوا ع
، وادراد بٚفتقاضع: إطٓٚر افتْزل دـ (5)يَٚل: تقاضع: تذّفؾ وختٚصع

 .(6)يراد تًئّف، وؿٔؾ: تًئؿ مـ ؾقؿف فٍوِف

وافتقاضع صٍٜ ظئّٜ وخِؼ ـريؿ جيٛ ظذ افدظٚة إػ اهلل تًٚػ، 

ٌَوُد ايمرِذ وؽرهؿ، وهلذا مدح اهلل ادتقاضًغ ؾَٚل:   ـَ َوفِم ـِ ايمِذِذي مْحَ

                                                 
، 6787ايمقوقع، زمرومؿ وزمـحقه خممٌمًا دم ىمموب احلدود، زموب إوموني احلد فمعم ايممميػ  (  ايمٌخوري1)

، ورواه نًؾؿ زمؾػظف دم ىمموب 6788وزموب ىمراهقي ايمشػوفمي دم احلد إذا رهمع إلم  ايمًؾطون، زمرومؿ 

، 1688ه، وايمـفل فمـ ايمشػوفمي دم احلدود، زمرومؿ احلدود، زموب ومطع ايمًورق ايممميػ ونمغم

 .96، 12/95، ، وهممح ايمٌوري زمممح صحقح ايمٌخوري11/186 ،واكظر: ذح ايمـقوي

 .152(  ؽمقرة إكعوم، أيي: 2)

 .58(  ؽمقرة ايمـًوء، أيي: 3)

، 137/ 3، وايمؼمنذي، 242/ 2، (  اكظر نقاومػ ضمؽقؿي دم هذا ايمشلن دم: ؽمــ أيب داود4)

 ، 312/ 11، 143/ 2، 292/ 3، نع ايمػمح ، واكظر أيضًو: ايمٌخوري64/ 7، وايمـًوئل

 .535، 534ص ،، وهذا احلٌقى يو حمّى 458/ 3، ونًؾؿ ،112/ 12

 .997، ص(  ايمؼونقس اظمحقط5)

 .11/341، (  هممح ايمٌوري6)
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ٌَُفُؿ ايمْ  ، أي (1) َجوِهُؾقَن وَمويُمقا ؽَمالًنوـَيْؿُشقَن فَمعَم إَْرِض َهْقًكو َوإَِذا طَموؿَم

ن ذم شُْٜٔ ووؿٚر متقاضًغ ؽر أذيـ وٓ متُّزيـ، وٓ يّنق

ٜ ٍّ  .(2)مرحغ، ؾٓؿ ظِامء، حِامء، وأصحٚب وؿٚر وظ

 :وافدظٚة إػ اهلل تًٚػ إذا تقاضًقا رؾًٓؿ اهلل ذم افدٕٔٚ وأخرة

نو كؼصً صدومٌي نـ نول، ونو زاد اهلل فمٌدًا زمعػٍق إٓ )):  افْبل فَقل

((ففمزًا، ونـ سمقاوع هلل رهمع
(3). 

وهذا مٚ يٍتح اهلل بف فِداظٜٔ ؿِقب افْٚس: ؾ٘ن اهلل يرؾًف ذم افدٕٔٚ وأخرة، 

ٚ مـ ، أمَّ (4)ويثبٝ فف بتقاضًف ذم ؿِقب افْٚس مْزفٜ ويرؾًف ظْدهؿ وجيؾُّ مُٕٚف

ْٚس ؾَد تقظده اهلل بٚفذّل واهلقان ذم افدٕٔٚ وأخرة: ٕن اهلل مـ تُز ظذ اف

 ((ايمعُز إزاره، وايمؽػميوُء رداؤه همؿـ يـوزفمف ذيمؽ فمّذزمف))
(5). 

ك افًوبٚء وـٕٚٝ  ؿٚل: ـٕٚٝ ٕٚؿٜ فرشقل اهلل  وظـ إٔس  ّّ ُتس

، ؾجٚء أظرايب ظذ ؿًقد فف ؾسبَٓٚ، ؾٚصتّد ذفؽ ظذ ادسِّغ ٓ ُتْسَبُؼ 

ِٝ افًوبٚء، ؾَٚل رشقل اهلل  ََ إن ضمؼًو فمعم اهلل أن ٓ )): وؿٚفقا: ُشبِ

((يرهمع ؾمقئًو نـ ايمدكقو إٓ ووعف
(6). 

ًٚ ذم هق إشقة احلسْٜ  ورشقل اهلل  فِدظٚة ؾَد ـٚن متقاضً

ِّّف  ؿٚل: أتك افْبل  دظقتف فِْٚس، ؾًـ أيب مسًقد  رجؾ ؾُ

                                                 
 .63(  ؽمقرة ايمػرومون، أيي: 1)

 .2/327، (  اكظر: ندارج ايمًويمؽكم2)

 .2588(  نًؾؿ، ىمموب ايمػم وايمصؾي وأداب، زموب اؽممحٌوب ايمعػق وايممقاوع، زمرومؿ 3)

 .16/142، ح ايمـقوي فمعم صحقح نًؾؿ(  اكظر: ذ4)

 .((همؿـ يـوزفمـل فمذزممف))،ويمػظف:2620(  نًؾؿ ىمموب ايمػم وايمصؾي وأداب، زموب َتريؿ ايمؽػم،زمرومؿ 5)

 .6501، ىمموب ايمروموئؼ، زموب ايممقاوع، زمرومؿ (  ايمٌخوري6)
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ًُ زمَِؿؾٍِؽ، إكَم ))ؾجًؾ ترُظد ؾرائهف ؾَٚل فف:  ن فَمؾقَؽ كػًؽ همنين يمً هقِّ

وزاد احلٚـؿ ذم روايتف ظـ جرير بـ  ((أكو ازمـ انرأٍة ىموكً سملىمؾ ايمؼديد

ٌِذوٍر ، ثؿ تال جرير: ((دم هذه ايمٌطحوء... ))ظبد اهلل:  ًَ فَمَؾْقِفؿ زمَِج َوَنو َأك

ْر زمِويْمُؼْرَِن َنـ ََيَوُف َوفِمقدِ   .(1) هَمَذىمِّ

ًٚ ذم دظقتف مع  ؾًذ افدظٚة أن يَتدوا برشقل اهلل  ؾَد ـٚن متقاضً

ِّؿ ظِٔٓؿ، وتٖخذه بٔده إمٜ ؾتْىِؼ بف  افْٚس، ؾُٚن يّّر بٚفهبٔٚن ؾٔس

حٔٞ صٚءت، وـٚن ذم بٔتف ذم خدمٜ أهِف، ومل يُـ يْتَؿ فٍْسف ؿط، 

هِف، ويًِػ افبًر، وـٚن خيهػ ًِٕف، ويرؿع ثقبف، وحيِٛ افنٚة ٕ

ويٖـؾ مع اخلٚدم، وجيٚفس ادسٚـغ، ويّق مع إرمِٜ وافٔتٔؿ ذم 

حٚجتٓام، ويبدأ مـ فَٔف بٚفسالم، وجئٛ دظقة مـ دظٚه وفق إػ أيّس 

ف، رؿٔؼ افَِٛ  ًٚ مـ ؽر ذّفٜ، جقادًا مـ ؽر رَسَ رء، ؾُٚن متقاضً

، ؾٔجٛ (2)ٛ هلؿرحٔاًم بُؾ مسِؿ خٚؾض اجلْٚح فِّٗمْغ، فغ اجلٕٚ

 .آؿتداء بف  ظذ افدظٚة إػ اهلل 

وآخر دظقإٚ أن احلّد هلل رب افًٚدغ وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٕبْٔٚ 

 حمّد وآفف وأصحٚبف ومـ تبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ.

 

                                                 
 يمأليمٌوين،  ٌل، واكظر: ؽمؾًؾي إضموديٌ ايمصحقحي، وصححف وواهمؼف ايمذه2/446(  احلوىمؿ، 1)

 .45، ؽمقرة ق، أيي: 4/497

 .329-2/328ٓزمـ ايمؼقؿ،  (  اكظر: ندارج ايمًويمؽكم2)
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 الخاتمة: ممخص البحث واهـ النتاع 

ـّ ظذ ظبده افؤًػ إفٔف وحده بًّٚجلٜ ه ذا احلّد هلل افذي م

 ادقضقع ظذ ؿدر افٍٓؿ وآشتىٚظٜ.

ٓصؽ أين ؿد حٚوفٝ ذم افًّؾ ذم هذا افبحٞ افتسديد وادَٚربٜ، 

وبذفٝ مٚ اشتىًٝ مـ جٓد ذم إظداده، وٓ أّدظل افُامل: ؾ٘ن افُامل 

ادىِؼ مـ مجٔع افقجقه هلل وحده، ومٚ مْٚ إٓ ُيٗخذ مـ ؿقفف وُيرّد إٓ 

 فسالم.حمّد ظبد اهلل ظِٔف افهالة وا

ًٚ فُ وأشٖل اهلل أن ًٚ ٕٚؾً  ف، ومـ إتٓك إفٔف إػ يقم افديـ.تبٚجيًِف مبٚرـ

أمٚ أهؿ افْتٚئٟ افتل أظْٕٚل اهلل ظِٔٓٚ، ويّّس شبحٕٚف افتقّصؾ إفٔٓٚ 

 ذم هذا افبحٞ ؾٓل ظذ افْحق أيت:

ٓت - 1 ل افداظٜٔ  إن نؼقنوت ايمدافمقي ايمـوصمح هل اظمعدِّ افتل تًدِّ

م اظقج ًٚ ذم ـؾ أمقره، وتَقِّ ٚجف ؾتجًِف مستَٔاًم مًتدًٓ، حُٔاًم مْوبى

دًا ب٘ذن اهلل تًٚػ. ًٚ ُمسدَّ ًٚ ذم دظقتف مقّؾَ  ٕٚجح

وفُْل اؿتكت ظذ  إن نؼقنوت ايمدافمقي ايمـوصمح ىمثغمة نمعددة، - 2

أصقهلٚ وأشسٓٚ افتل تتٍّرع مْٓٚ مجٔع ادَقمٚت، افتل ٓبد فُؾ داظٜٔ 

ة أصقل: ظؼوتىبَٔٓٚ ذم حٔٚتف. وهل ذم ٕيري مـ مًرؾتٓٚ وافًّؾ هبٚ 

افًِؿ افْٚؾع، واحلُّٜ، واحلِؿ، وإٕٚة، وافرؾؼ، وافهز، وافهدق، 

 واإلخالص، وافَدوة احلسْٜ، واخلِؼ احلسـ.

ًٚ ذم دظقتف  وٓ ريٛ أن مًرؾٜ افداظٜٔ فَِّقمٚت افتل دمًِف ٕٚجح

، وؾقزه برىض مـ أهؿ ادٓامت، ومـ أوػ افقاجبٚت: ٕن ٕجٚح دظقتف
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 ربف، وتقؾَٔف مقؿقف ظذ افًّؾ هبذه ادَقمٚت.

وهلذا أمر  إن ايمعؾؿ ايمـوهمع نـ أفمظؿ نؼقنوت ايمدافمقي ايمـوصمح: - 3

ُف ٓ إيَِمَف إِٓ اهلل اهلل بف ؿبؾ افَقل وافًّؾ ؾَٚل شبحٕٚف:   هَموفْمَؾْؿ َأكِذ

رمحف  : وهلذا بّقب افبخٚري(1) ُؿْمِنـَوِت ـَواؽْمَمْغِػْر يمَِذكٌَِؽ َويمِْؾُؿْمِنـكَِم َوايمْ 

ًٚ ؿٚل ؾٔف:   .ايمعؾؿ ومٌؾ ايمؼقل وايمعؿؾ :زموٌب اهلل تًٚػ ذم صحٔحف بٚب

 ، ؿٚلافدفٔؾ، وافْٚؾع مْف مٚ جٚء بف افرشقل  وافًِؿ مٚ ؿٚم ظِٔف

((نـ يرد اهلل زمف طمغمًا يػؼفف دم ايمديـ)):  افْبل
(2). 

وافًِؿ افْٚؾع أؿسٚم ثالثٜ: ظِؿ بٚهلل وأوصٚؾف ومٚ يتبع ذفؽ، وظِؿ 

ُقن ذم ادستَبؾ، وظِؿ بام بام أخز اهلل بف ممٚ ـٚن مـ إمقر ادٚضٜٔ ومٚ ي

 أمر اهلل بف مـ افًِقم ادتًَِٜ بٚفَِقب واجلقارح.

َٛ مْف ظِّف ومتٚمف 
ِِ وافًِؿ ٓبد ؾٔف مـ إؿرار افَِٛ ومًرؾتف بام ُض

ًٚ بٚفًّؾ، أمٚ افًِؿ بال  افًّؾ بَّتوٚه: ؾ٘ن افًِؿ افْٚؾع مٚ ـٚن مَروٕ

 َٚئؾ حٔٞ ؿٚل:ظّؾ ؾٓق حجٜ ظذ صٚحبف يقم افَٔٚمٜ. وؿد أحسـ اف

 عميػػؾ ولػػـ ت ْعػػذ ْر بمػػا انػػت جاهمػػف
 

 إذا العمػػـ لػػـ تعمػػؿ بػػف كػػاف حجػػة   
 حجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 
 فػػػػػػ ف كنػػػػػػت لػػػػػػد اوتيػػػػػػت عممػػػػػػا    ف نما يادؽ لوؿ المر  ما هو فاعمف

وافًِؿ فف ضرق يُتسٛ هبٚ، ومـ أظيّٓٚ: أن يسٖل افًبد ربف افًِؿ  

وأن جيتٓد ذم ضِبف، وأن يبتًد ظـ مجٔع ادًٚيص: ٕهنٚ شبٛ ذم  افْٚؾع،

حرمٚن افًِؿ، وأن ٓ يستحٔل مـ ضِٛ افًِؿ، وٓ يتُز ظـ ضِبف، 

                                                 
 .19(  ؽمقرة حمؿد، أيي: 1)

،  ، ونًؾؿ71، زمرومؿ ب ايمعؾؿ، زموب نـ يرد اهلل زمف طمغمًا يػؼفف دم ايمديـ، ىممونمػؼ فمؾقف: ايمٌخوري(  2)

 (.1037) 98ىمموب ايمزىموة، زموب ايمـفل فمـ اظمًليمي، زمرومؿ 
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 وأن خيِص ذم افىِٛ.

افْٚجح،  إن احلؽؿي هل ايمرىمـ إفمظؿ نـ نؼقنوت ايمدافمقي - 4

وهل بال صؽ اإلصٚبٜ ذم إؿقال وإؾًٚل، ووضع ـؾ رء ذم 

 ب٘حُٚم وإتَٚن.مقضًف 

واحلُّٜ تُقن تٚرة بٚشتخدام افرؾؼ وافِغ، وتٚرة بٚشتخدام 

ادقظيٜ احلسْٜ، وتٚرة تُقن بٚشتخدام اجلدال بٚفتل هل أحسـ، وتٚرة 

تُقن بٚشتخدام افَقة دـ ـٚن فف شِىٜ مؼوظٜ بٚفوقابط افتل دّل 

 ظِٔٓٚ افُتٚب وافسْٜ.

ّْٔٓٚ واحلُّٜ حُّتٚن: حُّٜ ظِّٜٔ وحُّٜ ظِّٜٔ  وهل درجٚت ب

أهؾ افًِؿ، واحلُّٜ هلٚ ضرق تُتسٛ هبٚ وحُتّهؾ هبٚ، ؾ٘ذا شِؽ 

افداظٜٔ هذه افىرق ُوؾِّؼ ٓـتسٚب احلُّٜ ب٘ذن اهلل تًٚػ، ومـ أبرز 

 افىرق أتٜٔ: وأهؿ هذه افىرق

افسِقك احلُٔؿ افذي يسُِف افداظٜٔ ذم حٔٚتف  ايمطريؼ إول:

 وتكؾٚتف، وشرتف.

 افًِؿ بٚفًّؾ ادَرون بٚفهدق واإلخالص.  ين:ايمطريؼ ايمثو

 ومٚ أحسـ وأمجؾ مٚ ؿٚفف افنٚظر احلُٔؿ:

 وانػػػػػت لكػػػػػؿ مػػػػػا تهػػػػػوم ركػػػػػوب
 

 وكيػػػػؼ ياػػػػح اف ت ػػػػْدعي حكيمػػػػا   
ٔؿ اخلزات وافتجٚرب: ٕن افتجٚرب هلٚ إثر افًي ايمطريؼ ايمثويمٌ: 

 ذم اـتسٚب ادٓٚرات واخلزات.

افسٔٚشٜ احلُّٜٔ ومـ أظيّٓٚ: حتّري أوؿٚت افٍراغ  ايمطريؼ ايمرازمع:

ِّقا ظـ آشتامع، وترك  وافْنٚط واحلٚجٜ ظْد اددظقيـ، حتك ٓ يّ
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إمر افذي ٓ إثؿ ذم ترـف وٓ رضر اتًَٚء فٍِتْٜ، وهذا يبّغ فِداظٜٔ أن 

مهِحٜ ومٍسدة وتًّذر اجلّع بغ ادهٚفح إذا تًٚرضٝ أو تًٚرضٝ 

ؾًؾ ادهِحٜ وترك ادٍسدة ُبِدَئ بٕٚهؿ، ؾّ٘ن دؾع ادٍٚشد مَدم ظذ 

جِٛ ادهٚفح، ودؾع أظيؿ ادٍسدتغ أو افرضريـ بٚحتامل أيّسمهٚ، 

 وحتهٔؾ أظيؿ ادهِحتغ بسك أيّسمهٚ.

ُٔاًم ؾَف رـٚئز افدظقة وأرـٚهنٚ: ؾ٘ن افداظٜٔ ٓ يُقن ح ايمطريؼ اخلونس:

حتك يًرف مقضقع افدظقة افذي يدظق إفٔف، ومـ هق افداظل، ومٚ هل 

افهٍٚت وأداب افتل يْبٌل أن تتقاؾر ذم افداظٜٔ؟ ومـ هق اددظق، ومٚ 

 هل افقشٚئؾ وإشٚفٔٛ افتل تستخدم ذم ٕؼ افدظقة وتبٌِٔٓٚ؟

وافداظٜٔ احلُٔؿ هق افذي يْزل افْٚس مْٚزهلؿ، ومراتبٓؿ، ؾٔدرس 

ٕحقال افْٚس ومًتَداهتؿ، وٍٕسٔٚهتؿ، ويًرف مراـز افوالل  افقاؿع

ومقاضـ إٓحراف مًرؾٜ جٔدة، ثؿ يدظقهؿ ظذ حسٛ أحقاهلؿ ومٚ 

ص ادرض، ويًرف  حيتٚجقن إفٔف، ؾٚفداظٜٔ احلُٔؿ ـٚفىبٔٛ افذي ُينخِّ

افداء وحيّدده، ثؿ يًىل افًالج وافدواء ادْٚشٛ ظذ حسٛ حٚل 

 ًٚ ِف فًِالج،  ادريض ومرضف، مراظٔ ّّ ذم ذفؽ ؿقة ادريض، وضًٍف وحت

ًٚ مـ  وؿد حيتٚج ادريض إػ ظِّٜٔ جراحٜٔ ؾٔنّؼ بىْف، أو يَىع صٔئ

ًٚ فهحٜ ادريض، وهُذا افداظٜٔ  أظوٚئف: مـ أجؾ اشتئهٚل ادرض ضِب

ًٚ، ويْير مٚ  احلُٔؿ يًرف أمراض ادجتّع، وحيّدد ادرض حتديدًا دؿَٔ

ٓٚ، ثؿ يَدم افًالج ادْٚشٛ بدءًا بٖمقر افًَٔدة هل افنبف وافًقائؼ ؾٔزيِ

 اإلشالمٜٔ افهحٔحٜ مع تنقيؼ اددظّق إػ افَبقل واإلجٚبٜ.

هق مـ و إن احلؾؿ هق وٌط ايمـػس وايمطٌع فمـ هقجون ايمغضى، - 5
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أظيؿ مَقمٚت افداظٜٔ افْٚجح، ومٚ أـثر افهقر افتىبَٜٔٔ افتل ؾًِٓٚ رشقل 

ٚل احلِؿ ذم افدظقة إػ اهلل تًٚػ ؾدخؾ ذم جم وأصحٚبف افُرام  اهلل 

ًٚ بٍوؾ اهلل تًٚػ ثؿ بتىبٔؼ هذا ادَقم افًئؿ.  افْٚس ذم ديـ اهلل أؾقاج

.ًٚ  واحلِؿ فف ضرق يُتسٛ هبٚ إذا شُِٓٚ افداظٜٔ ـٚن حِٔاًم ومقؾَ

وهل مـ صٍٚت  إن إكوة نـ أفمظؿ نؼقنوت ايمدافمقي ايمـوصمح، - 6

ف افًجِٜ ؾ٘هنٚ مـ صٍٚت أصحٚب أصحٚب افًَؾ وافرزإٜ، بخال

افرظقٕٜ وافىٔش، وهل تدّل ظذ أن صٚحبٓٚ ٓ يِّؽ اإلرادة افَقيٜ 

ؿ أمقره ويوع  ُِّ افتل توبط ٍٕسف: ؾ٘ن إٕٚة ظْد افداظٜٔ دمًِف حي

إصٔٚء مقاضًٓٚ، وافتثبٝ ذم إمقر افقاؿًٜ وذم إخبٚر افقاردة حتك 

و ؾ احلُؿ ظِٔٓٚ أْو هلٚ: تتوح وتيٓر، وآشتٔثٚق مـ مهدرهٚ ؿب َيو َأُّيَ

ـَ ََنـُقا إِن صَموءَ  ٌَقِذـُقاايمِذِذي ٌَلٍ هَمَم وـؿ مـ افهقر افتىبَٜٔٔ  (1) ىُمْؿ هَموؽِمٌؼ زمِـَ

ـْ بًِدِه  ٚػ افتل ضبَٓٚ رشقل اهلل فألٕٚة ذم افدظقة إػ اهلل تً وضبَٓٚ ِم

 أهؾ افًِؿ واإليامن ؾٍْع اهلل هبٚ؟

وإخذ بٕٚيّس  إن ايمرهمؼ هق يمكم اْلوكى زمويمؼقل وايمػعؾ، - 7

وإشٓؾ، وحسـ اخلِؼ وـثرة آحتامل، وظدم اإلرساع بٚفٌوٛ 

وافتًْٔػ وافندة، وهق مـ أظيؿ مَقمٚت افداظٜٔ افْٚجح: وهلذا ؿٚل 

إن ايمرهمؼ ٓ يؽقن دم رء إٓ زاكف وٓ ُيـزع نـ رء إٓ )): فْبل ا

((ؾموكف
روا)):  ، وؿٚل(2) وا وٓ سمـػِّ وا وزمممِّ وا وٓ سمعنِّ ((ينِّ

(3). 

                                                 
 .6(  ؽمقرة احلجرات، أيي: 1)

 (.2594) 78زموب همضؾ ايمرهمؼ، زمرومؿ (  رواه نًؾؿ، ىمموب ايمػم وايمصؾي وأداب، 2)

، زمرومؿ يمخقهلؿ زموظمقفمظي وايمعؾؿ ىمل ٓ يـػروا نو ىمون ايمـٌل ،  ىمموب ايمعؾؿ، زموب (  نمػؼ فمؾقف: ايمٌخوري3)

= 
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وافِسٚن ظـ  إن ايمصػم هق نـع ايمـػس وضمًٌفو فمـ اْلزع، - 8

افتنُل، واجلقارح ظـ افتنقيش، وهق يّْع صٚحبف مـ ؾًؾ مٚ ٓ 

حيسـ وٓ جيّؾ، وهق ؿقة مـ ؿقى افٍْس افتل هبٚ صالح صٖهنٚ وؿقام 

ؾ ادنٚق  ّّ ـ افداظٜٔ مـ ضبط ٍٕسف فتح ُِّ أمرهٚ، وهذه افَقة مت

مرضٚة اهلل تًٚػ، وهق مـ أظيؿ مَقمٚت وادتٚظٛ وأٓم ابتٌٚء 

افداظٜٔ افْٚجح، وحيتٚجف افداظٜٔ ؿبؾ افدظقة، وأثْٚء افدظقة، وبًد 

 افدظقة ـام بّغ ذفؽ أهؾ افًِؿ واإليامن.

وافهز ذم افدظقة بّثٚبٜ افرأس مـ اجلسد، ؾال دظقة دـ ٓ صز فف، 

 ـام إٔف ٓ جسد دـ ٓ رأس فف.

ٜٔ ظذ ظدوه مع إخذ بٕٚشبٚب ادؼوظٜ وافهز يْتك بف افداظ

 ٌقط ىُمْؿ ىَمقُْدُهْؿ ؾَمقْئًو إِنِذ اهلل زمََِم َيْعَؿُؾقَن حُمِ وْا َوسَممِذُؼقْا َٓ َيُيُ  .(1) َوإِن سَمْصػِمُ

ؾالبد فِداظٜٔ أن يهز ظذ دظقتف ومٚ يدظق إفٔف، وظذ مٚ يتًّرض 

دظقتف مـ مًٚرضٚت، وظذ مٚ يهٔبف هق مـ أذى، ؾ٘ذا ؾًؾ ذفؽ ـٚن 

ًٚ ُيَتدى بف:  ًي َّيُْدوَن زمَِلْنِرَكو يمَ إمٚم وا َوىَموُكقا ـَوصَمَعْؾـَو ِنـُْفْؿ َأئِؿِذ َمِذ َصػَمُ

 .(2) ُيقوِمـُقنَ زمِآَيوسمِـَو 

هبذا افًِؿ إػ  إن ايمصدق واإلطمالص دم ايمدفمقة إلم اهلل: هق ايممؼّرب - 9

ًٚ فًِ ، وٓ ضِب ًٜ ًٚ وإٕام اهلل وحده: ٓ ريًٚء وٓ شًّ رض افزائؾ، وٓ تهًْ

يرجق ثقاب اهلل وخينك ظَٚبف، ويىّع ذم رضٚه، ويَهد بدظقتف وشٚئر 
                                                 

 (.1734)-8، ىمموب اْلفود وايمًغم، زموب دم إنر زمويممقًغم وسمرك ايممـػغم، زمرومؿ ، ونًؾؿ69 =

 .120(  ؽمقرة َل فمؿران، أيي: 1)

 .24(  ؽمقرة ايمًجدة، أيي: 2)
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تكؾٚتف وتقجٔٓٚتف وجف اهلل وحده ٓ ذيؽ فف، وٓ رب شقاه. وهلذا ؿٚل 

ـٌ شبحٕٚف:   ًِ
ـْ َأؽْمَؾَؿ َوصْمَفُف هلل َوُهَق حُمْ ِذ ـُ دِيـًو ممِّ ًَ ـْ َأضْم  .(1)...َوَن

وافهدق يُقن ذم افَهد وافْٜٔ وهق اإلخالص، وذم افَقل بٕٚخذ 

بٚحلؼ وٕبذ افبٚضؾ، وذم افًّؾ بّقاؾَٜ افَقل، وهذه ادجٚٓت حتٝ 

ـَ ََنـُقْا اسمِذ ؿقفف تًٚػ:   و ايمِذِذي وِدوِمكمَ َيو َأُّيَ  .(2) ُؼقْا اهلل َوىُمقُكقْا َنَع ايمصِذ

ؾٔام يدظق  إن ايمؼدوة احلًـي هل أن يؽقن ايمدافمقي ومدوة صوحلي - 10

مـ أظيؿ مَقمٚت إفٔف ؾال يْٚؿض ؿقفف ؾًِف وٓ ؾًِف ؿقفف، وهل 

افداظٜٔ افْٚجح: ٕن افْٚس يْيرون إػ افداظٜٔ ٕيرة دؿَٜٔ دون أن يًِؿ 

إٔف حتٝ رؿٚبٜ جمٓريٜ، ؾرب ظّؾ يَقم بف افداظٜٔ مـ ادخٚفٍٚت ٓ يَِل 

فف بًٚٓ يُقن ذم ٕيرهؿ مـ افُبٚئر وادقبَٚت: ٕهنؿ يًّدوٕف ُؿدوة، وؿد 

إٔف ظذ حؼ، ومًِقم أن يراه اجلٚهؾ ظذ ظٍّؾ ؽر مؼوع ؾٔيـ 

افداظٜٔ إذا ـٚن ظٚماًل بام يدظق إفٔف ـٚن ذفؽ أيّس ذم إيهٚل ادٍٚهٔؿ 

افتل يريد افداظٜٔ إيهٚهلٚ فِْٚس ادَتديـ بف: ٕن ـثرًا مـ افْٚس 

يْتًٍقن بٚفسرة احلسْٜ أـثر ممٚ يْتًٍقن بٕٚؿقال، وٓشٔام ظٚمٜ افْٚس: 

ـْ َأضْم وهلذا ؿٚل شبحٕٚف:   ـُ وَمْقًٓ َوَن ِـذ َدفَمو إلَِم اهلل َوفَمِؿَؾ  ًَ ممِّ

...ًحوـَصويمِ 
ـَ وؿد ذم شبحٕٚف مـ خٚفػ ؿقفف ؾًِف:  (3) و ايمِذِذي َيو َأُّيَ

َ سَمُؼقيُمقَن َنو ٓ سَمْػَعُؾقنَ   ىَمػُمَ َنْؼًمو فِمـَد اهلل َأن سَمُؼقيُمقا َنو ٓ  * َََنـُقا مِل

                                                 
 .125(  ؽمقرة ايمـًوء، أيي: 1)

 .119(  ؽمقرة ايممقزمي، أيي: 2)

 .33(  ؽمقرة همصؾً، أيي: 3)
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ْقَن أَ (1)،  ، سَمْػَعُؾقنَ  ًَ ُؽْؿ َوَأكُمْؿ سَمْمُؾقَن َأسَمْلُنُروَن ايمـِذوَس زمِويْمػِمِّ َوسَمـ ًَ كُػ

ايْمؽَِموَب َأهَماَل سَمْعِؼُؾقنَ 
 افَٚئؾ:مٚ ؿٚفف ، ومٚ أحسـ  (2)

 لنفسػػػػػؾ كػػػػػاف ذا التعمػػػػػيـ هػػػػػهَّ 
 

 ر ـ  يػػػػايهػػػػا الرجػػػػؿ المعم ػػػػ يػػػػا 
 فػػػ ذا انتهػػػت عنػػػف ففنػػػت حكػػػيـ 

 
 ابػػدا بنفسػػؾ فانههػػا عػػف  ي هػػا 

ـ     بػػػػػالعمـ منػػػػػؾ وينفػػػػػع التعمػػػػػي
 

 فهنػػاؾ يقبػػؿ مػػا تقػػوؿ  وي قتػػدم 
 عظػػػػيـ عميػػػػؾ إذا فعمػػػػت   عػػػػار   

 
 ال تنػػػف  عػػػف خمػػػؽ  وتػػػفتي م:مػػػف 

 ًـ ضمويمي راؽمخي دم ايمـػس سمصدر فمـفو إهمعولإن اخلؾؼ احل - 11 

 َِّ ؼ بف احلسْٜ اجلِّٜٔ وهق مـ أظيؿ مَقمٚت افداظٜٔ افْٚجح، وإذا خت

ًٚ حتك أظدائف ذم افٌٚفٛ، ؾٔتُّـ بذفؽ مـ  افداظٜٔ أحبف افْٚس مجًٔ

إدراك مىٚفبف افسٚمٜٔ ب٘ذن اهلل تًٚػ: ٕن افداظٜٔ ٓ يسع افْٚس بامفف 

 حسـ اخلِؼ.وفُـ ببسط افقجف و

ومـ افتجٚرب ادِّقشٜ وادنٚهدة أن مـ مل يتخِؼ بٚخلِؼ احلسـ 

مـ افدظٚة يٍْر افْٚس مـ دظقتف، وٓ يستٍٔدون مـ ظِّف وخزتف: ٕن 

مـ ضبٚئع افْٚس أهنؿ ٓ يَبِقن ممـ يزء إفٔٓؿ، ويبدو مْف احتَٚرهؿ 

ًٚ: وهلذا ؿٚل اهلل تًٚػ فْبٔف افُريؿ: ـَ  وفق ـٚن مٚ يَقفف حَ ٍي نِّ هَمٌََِم َرمْحَ

ًَ يمَ  ـْ ضَمْقيمَِؽ هَموفْمُػ ـاهلل يمِـ ًَ هَمظًّو نَمؾِقَظ ايْمَؼْؾِى َٓكَػُضقْا ِن ُفْؿ َويَمْق ىُمـ

... ُفْؿ َوؾَموِوْرُهْؿ دِم إَْنرِ ـفَمـُْفْؿ َواؽْمَمْغِػْر يمَ 
(3). 

واخلِؼ احلسـ مقضقع واشع جدًا ينّؾ: احلِؿ، وإٕٚة، واجلقد، 

                                                 
 .3 -2(  ؽمقرة ايمصػ، أيمون: 1)

 .44(  ؽمقرة ايمٌؼرة، أيي: 2)

 .159(  ؽمقرة َل فمؿران، أيي: 3)
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وافُرم، وافًٍق وافهٍح، وافرؾؼ وافِغ، وافهز وافًزيّٜ، وافثبٚت، 

فًدل واإلٕهٚف، وافهدق واإلخالص، وافز واإلحسٚن، وافقؾٚء، وا

واإليثٚر، وافرمحٜ، وافتقاضع، وافزهد، وافُٔس وافْنٚط، وافسامحٜ، 

وافتقـؾ،  ،وادروءة، وافنجٚظٜ، وإمٕٜٚ، وحٍظ افّس، وافقرع، وافَٔغ

ًٚ ذم دظقتف بًقن اهلل.  وهذا مٍٓقم واشع إذا ظّؾ بف افداظٜٔ ـٚن ٕٚجح

أشٖل أن يقؾؼ مجٔع ظِامء ادسِّغ ودظٚهتؿ إػ افًّؾ هبذه  اهللو

ًٚ، وأن حيسـ يل وهلؿ  ادَقمٚت، وأن يزيدين وإيٚهؿ ظِاًم، وهدًى، وتقؾَٔ

ًٚ مـ خزي  وجلّٔع ادسِّغ افًٚؿبٜ ذم إمقر ـِٓٚ، وأن جيرٕٚ مجًٔ

حمّد افدٕٔٚ وظذاب أخرة. واهلل أظِؿ وصذ اهلل وشِؿ وبٚرك ظذ ٕبْٔٚ 

 وآفف وأصحٚبف ومـ تبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ.
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 فهرس اآليات القر نية -ٔ

 

 الافحة رلمها اآلية ـ
 ضٛز٠ ايبكس٠

   م ا ي ْخد ع وف اِدع وف  ا  و الَِّذيف   م ن وا و   ٕٙٛ ٓٔ-ٜ            ي خ 
ٔ-   ْـ ت نس ْوف  ا نف س ك  وف  النَّاس  ِباْلِبر  و   ٜٖٗ، ٖ٘ٔ ٗٗ              ا ت ْفم ر 
  ِه ة ْبِر و الاَّ  ٜ٘ ٘ٗ                                و اْست ِعين وْا ِبالاَّ
  وِع وْؼ و اْلج  ـْ ِب  ْي   م ف  اْلخ  نَّك  ل ن ْبم و   ٕٗٓ ٘٘                و 
  ْـ ـ  اْدع وِني ا ْست ِجْب ل ك  ب ك  ل اؿ  ر   ٙ٘ٔ ٓٙ                         و 
  ْم ْيِهـ ـْ ي ْتم و ع  ـْ ر س وال  م ْنه  بَّن ا و اْبع ْث ِفيِه  ٖٔ ٜٕٔ          ر 
    س ط ا ل ت ك ون وْا   ه د ا ـْ ا مَّة  و  ع ْمن اك  ك ذ ِلؾ  ج   ٗٛ ٖٗٔ          و 
  ْـ وِني ا ْذك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْرك   ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاْذك ر 

                                                
ٕٔ٘ ٕٜٛ 

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِبِريف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع  الاَّ ِإفَّ ا  م 
                                         

ٖٔ٘ ٔٛٚ 

   ه ِة ِإفَّ ا  م ع ْبِر و الاَّ  ٙٛٔ،  ٖ٘ٔ              و اْست ِعين وْا ِبالاَّ
 اب ْته ـ *الَِّذيف  ِإذ ا ا ا  اِبِريف  ب   ِر الاَّ -٘٘ٔ                    و 

ٔ٘ٚ 
ٔٛٚ ،ٕٖ٘ 

  ْلن ا ِمف  اْلب ي ن اِت  ٚٔ ٜ٘ٔ              ِإفَّ الَِّذيف  ي ْكت م وف  م ا ا نز 
 بَّن ا  ِتن ا م ا ف ِمف  النَّاِس م ف ي ق وؿ  ر   ٕٓٛ ٕٓٓ            ِفي الد ْني ا و 
    ِمف  النَّاِس م ف ي ْ ِر  ن ْفس ف  اْبِت  ا  ٕٔٗ ٕٚٓ                  و 
ٕ-  ل ػمَّا ي ْفِتك ـ نَّة  و  م وْا اْلػج  ـْ ا ف ت ْدخ  ِسْبت  ـْ ح   ٕٓٓ، ٜٚٔ ٕٗٔ           ا 
  ْـ ْير  لَّك   ٕٚٙ ٕٙٔ              و ع س ي ا ف ت ْكر ه وْا   ْيع ا و ه و  خ 
  ْـ م ْيك  ؿ  ع  م ا ا نز  ـْ و  م ْيك  وْا ِنْعم ت  ا  ع   ٕٖ ٖٕٔ           و اْذك ر 
  ك الَِّذ  ي نِفؽ  م ال ف  ِرع ا   النَّاِس و ال  ي ْؤِمف  ِبا             ٕٙٗ ٕٛٗ 
   نَّة  م ف نَِّخيؿ ـْ ا ف ت ك وف  ل ف  ج  د ك  د  ا ح   ٕٗٛ ٕٙٙ               ا ي و 
   م ف ي ْؤت  ٗٗ، ٖٗ، ٖٓ ٜٕٙ                  ي ؤِتي اْلػِحْكم ة  م ف ي   ا   و 
  ـ  ا ي ع م م ك   ٕٕ ٕٕٛ                و ا  ِبك ؿ    ْي   و اتَّق وْا ا  و 

 ضٛز٠ آٍ عُسإ
   ـ  ٖٛ ٜٔ                                   ِإفَّ الد يف  ِعند  ا  اِهْسه 
   م ف ي ْبت ِغ   ْير  اِهْسه ـِ ِدين ا ف م ف ي ْقب ؿ  ِمْنف  ٖٛ ٘ٛ           و 
  ِؽَّ ت ق اِتف  ٖ ٕٓٔ               ي ا ا ي ه ا الَِّذيف   م ن وْا اتَّق وْا ا  ح 
  ْيِر ـْ ا مَّة  ي ْدع وف  ِإل ي اْلػخ  ْلت ك ف م نك   ٚٛ ٗٓٔ                 و 
   وف ْت ِلمنَّاِس ت ْفم ر  ْير  ا مَّة  ا ْخِرج   ٙٛ ٓٔٔ                ك نت ـْ خ 
  ْـ ف ت ِاْبك  ـْ و اِ  س ن ة  ت س ْؤه  ـْ ح   ،ٛٛٔ، ٖٛٔ ٕٓٔ               ِإف ت ْمس ْسك 

ٖٗٚ 
  ْـ ي ْفت وك ـ م ف ف ْورِِه ت تَّق وْا و  وْا و   -ٕ٘ٔ              ب م ي ِإف ت ْاِبر 

ٕٔٙ 
ٔٛٚ 

 و ال  ت ِهن وا و ال  ت ْحز ن وا و ا نت ـ  اه ْعم ْوف  ِإف              ٖٜٔ ٕٙٔ 
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   م ف:ْ ـْ ل ْرح  ف ق ْد م سَّ اْلق ْوـ  ل ْرح  م   ٕٓ٘ ٓٗٔ         ِإف ي ْمس ْسك 
   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِبِريف  و ا  ي ِحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  الاَّ

                                           
ٔٗٙ ٔٛٚ 

   ِميـ ـْ ِإفَّ ا    ف ور  ح  ل ق ْد ع ف ا ا  ع ْنه   ٛٓٔ ٘٘ٔ                و 
  ْـ  ٗٛ ٛ٘ٔ                 ل ْؿ ي ا ا ي ه ا النَّاس  ِإن ي ر س وؿ  ا  ِإل ْيك 
   ل ْو ك نت ـْ و  ، ٜ٘ٔ، ٔٔٔ، ٚٚ ٜ٘ٔ              ف ِبم ا ر ْحم ة  م ف  ا  ِلنت  ل ػه 

ٔٙٔ، ٕٕٕ، 
ٖٕٛ ،ٖ٘ٓ 

  ْم ي اْلػم ؤِمِنيف  ِإذ  ٕٖٛ، ٕٖ ٗٙٔ           ب ع ث  ِفيِهـْ  ل ق ْد م فَّ ا  ع 
  ْم ي م آ ا نت ـ  ٜٚٔ ٜٚٔ            مَّا ك اف  ا  ِلي ذ ر  اْلػم ْؤِمِنيف  ع 
   فَّْوف نَّم ا ت و   ٜٕٚ ٘ٛٔ                 ك ؿ  ن ْفس  ذ  ِعق ة  اْلػم ْوِت و اِ 
  ْـ ـْ و ا نف ِسك  فَّ ِفي ا ْمو اِلك  ل ت ْسم ع فَّ ِمف  ل ت ْبم و   ،ٚٛٔ، ٖٛٔ ٙٛٔ           و 

ٜٔٚ 
   ي ِحب وف  ٕ٘ٔ ٛٛٔ         ال  ت ْحس ب فَّ الَِّذيف  ي ْفر ح وف  ِبم ا ا ت وْا وَّ

 ضٛز٠ ايٓطا٤
   م ق ك ـ م ف نَّْفس ـ  الَِّذ  خ  بَّك   ٖ ٔ  ي ا ا ي ه ا النَّاس  اتَّق وْا ر 
  ْْير ا ف ع س ي ا ف ت ْكر ه وا ي ْجع ؿ  ا  ِفيِف خ   ٕٚٙ ٜٔ         ْيع ا و 
   س ن ة ف ت ؾ  ح  ـ  ِمْ:ق اؿ  ذ رَّة  و اِ   ٓٗ ٓٗ            ِإفَّ ا  ال  ي ْظِم
  ِك ْمتـ  ب ْيف  النَّاِس ا ف ت ْحك م وْا ِباْلع ْدؿ ذ ا ح   ٜٖٖ ٛ٘           و اِ 
   ل ْؿ م ت اع  الدَّْني ا ل ِميؿ                                            ٚٚ ٗٗ 
  ـْ ِفي س ِبيِؿ ا ْبت  ر   ٗٗٔ ٜٗ       ي ا ا ي ه ا الَِّذيف   م ن وْا ِإذ ا   
   د ل ة ـْ ِإالَّ م ْف ا م ر  ِبا  ْير  ِفي ك ِ:ير  م ف نَّْجو اه   ٕٙٚ ٗٔٔ         الَّ خ 
  َّم ْف ا ْحس ف  ِدين ا م م ْجه ف    و ه و  و  ـ  و   ٖٛٗ، ٕٗٚ ٕ٘ٔ         ْف ا ْسم 
   ه ِة ل ام وْا ك س ال ي ي ر  ؤ وف ذ ا ل ام وْا ِإل ي الاَّ  ٕٛٛ ٕٗٔ       و اِ 

 ضٛز٠ املا٥د٠
    ي ا ا ي ه ا الَِّذيف   م ن وْا ك ون وْا ل وَّاِميف      ه د ا       ٛ ٜٔٛ 
   ا  ِمف  اْلػم تَِّقيف   ِإنَّػم ا ي ت ق بَّؿ                            ٕٚ ٕٜ٘ 

 ضٛز٠ األْعاّ
  ل ِكفَّ الظَّاِلػِميف  ِبآي اِت ا ـْ ال  ي ك ذ ب ون ؾ  و   ٕٛ٘، ٛٗ ٖٖ      ف ِ نَّه 
 ا م ي م  وْا ع  ب ر  ل ق ْد ك ذ ب ْت ر س ؿ  م ف ل ْبِمؾ  ف ا   ٕٚ٘ ٜٜٔ، ٛٚٔ ٖٗ         و 
  ْو ال  ت س ب وْا الَِّذيف  ي ْدع وف  ِمف د وِف ا  ف ي س ب وا      ٔٓٛ ٛٓ 
   ـ ـْ و الَِّذيف  ا وت وا اْلِعْم  ٕٔ ٕٕٔ     ي ْرف ِع ا  الَِّذيف   م ن وا ِمنك 
  ْو ا فَّ ه ػذ ا ِار اِطي م ْست ِقيم ا ف اتَِّبع و   و ال  ت تَِّبع وا         ٔ٘ٔ-

ٖٔ٘ 
٘ٚ 

 ل ْو ك اف  ذ ا ل ْرب ي ـْ ف اْعِدل وْا و  ذ ا ل ْمت   ٜٖٖ ٕ٘ٔ                       و اِ 
   م م اِتي م ْحي ا   و  ن س ِكي و  ه ِتي و  -ٕٙٔ           ل ْؿ ِإفَّ ا 

ٖٔٙ 
ٕٖٚ 

 ضٛز٠ األعساف
   ـْ ِإفَّ ه ػذ ا ل ػم ْكر -ٖٕٔ           م نتـ  ِبِف ل ْبؿ  ا ف  ذ ف  ل ك 

ٕٔٗ 
ٜٜٔ 
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  ْـ  ِمنَّا ِإالَّ ا ف م ا ت نِق ب ن ا م نق ِمب وف  * و  -ٕ٘ٔ ل ال وْا ِإنَّا ِإل ي ر 

ٕٔٙ 
ٕٓٓ 

  َّوْا ِإف -ٕٛٔ      ل اؿ  م وس ي ِلق ْوِمِف اْست ِعين وا ِبا  و اْاِبر 
ٕٜٔ 

ٕٙٔ 

   اْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ِعين وا ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
واْ                                        و اْاِبر 

ٕٔٛ ٕ٘ٙ 

  ِْسع ْت ك ؿَّ   ي ر ْحم ِتي و   ٓٚٔ ٙ٘ٔ                                     و 
   اِهِميف ِذ اْلع ْفو  و ْام ْر ِباْلع ْرِؼ و ا ْعِرْض ع ِف اْلػج  -ٜٜٔ خ 

ٕٓٓ 
ٙٙ ،ٔٔٔ ،ٕٜٔ ،

ٖٕ٘ 
  ْمَّا ي نز   نَّؾ  ِمف  ال َّْيط اِف ن ْزغ  ف اْست ِعذ  ٕٖٔ ٕٓٓ ِبا  ِإنَّف   و اِ 

 ضٛز٠ األْؿاٍ
  ِـْ ا ن ي م ِمد ك ـ ِبف ْلؼ  إ اب  ل ك  ـْ ف اْست ج  بَّك   ٖٖٕ ٜ      ْذ ت ْست ِ ي: وف  ر 
 ـْ ف ْرل انا  ٜٕٖ، ٙ٘ٔ، ٕٕ ٜٕ        ِيا ا ي ه ا الَِّذيف   م ن وْا إ ف ت تَّق وْا ا  ي ْجع ؿ لَّك 
 م ي ل ْوـ  ذ ِلؾ  ِبف فَّ ا ـْ ي ؾ  م   ي ر ا ن ْعم ة  ا ْنع م ه ا ع   ٖٕٙ ٖ٘   ل 
   ـْ ا ْوِلي ا   ب ْعض ه  وْا ب ْع    ٜٛٔ ٖٚ                     و الَّذيف  ك ف ر 

 ضٛز٠ ايتٛب١
   ـْ ا ْوِلي ا   ب ْعض ه   ٙٛ ٔٚ و اْلػم ْؤِمن وف  و اْلػم ْؤِمن ات  ب ْع  
  َِّمْنه ـ م دَّل فَّ و   ٕ٘ ٚٚ-٘ٚ ْف ع اه د  ا  ل ِعْف  ت ان ا ِمف ف ْ ِمِف ل ن اَّ
   ـ  ه ِبيِف ِإالَّ ع ف مَّْوِعد ة م ا ك اف  اْسِتْ ف ار  ِإْبر اِهي  ٕٚٔ ٗٔٔ     و 
   ك ون وْا م ع  ٖٛٗ، ٕٖٓ ٜٔٔ            ي ا ا ي ه ا الَِّذيف   م ن وْا اتَّق وْا ا  و 
  ِْنت ـْ  ل ق د م ْيِف م ا ع  ـْ ع ِزيز  ع  ـْ ر س وؿ  م ْف ا نف ِسك  ا  ك   ٕٖٛ، ٚٚ ٕٛٔ ج 

 ضٛز٠ ْٜٛظ
  ِْير ال ػه ـ ِباْلػخ  ؿ  ا  ِلمنَّاِس ال َّرَّ اْسِتْعج  ل ْو ي ع ج   ٙ٘ٔ ٔٔ و 
   ْير وْا ه و  خ  ِتِف ف ِبذ ِلؾ  ف ْمي ْفر ح  ِبر ْحم   ٖٚٔ، ٜٕٙ ٛ٘ ل ْؿ ِبف ْ ِؿ ا  و 

 ضٛز٠ ٖٛد
 اِت ا ْول ػِعؾ  ل ه ـ الح  وْا و ع ِمم وْا الاَّ ب ر   ٜٗٔ ٔٔ ِإالَّ الَِّذيف  ا 
  ِآِعؽ  ِبف ي ِإل ْيؾ  و     ٕٔٙ ٕٔ       ف م ع مَّؾ  ت اِرؾ  ب ْعض  م ا ي وح 
  ْؼ  ِإل ْيِهـ ِزين ت ه ا ن و  ي اة  الد ْني ا و   ٕٓٛ ٙٔ-٘ٔ م ف ك اف  ي ِريد  اْلػح 
   ف اْاِبْر ِإفَّ اْلع اِلب ة  ِلْمم تَِّقيف                                   ٜٗ ٕ٘٘ 
   ـْ ع ْنف  ِإْف ا ِريد ـْ ِإل ي م ا ا ْنه اك  اِلف ك  م ا ا ِريد  ا ْف ا خ   ٕٖٔ ٛٛ و 
  َّم ف ت اب  م ع ؾ  و ال  ت ْط  ْوْا ِإن ـْ ك م ا ا ِمْرت  و   ٗٙ ٖٔٔ  ف  ف اْست ِق
  ِم ْيؾ  ِمْف ا نب اِ  الر س ِؿ م ا ن : ب ت  ِبف ك ػهًّ نَّق ص  ع   ٕٙ٘ ٕٓٔ  و 

 ضٛز٠ ٜٛضـ
   ن ْا ي وس ؼ  و ه ػذ ا ا ِخيا ِإنَّؾ  ه نت  ي وس ؼ  ل اؿ  ا      ٜٓ ٖٔٛ 
  ِـ  إ ِكي ـ  اْلػح  ب ي ل ِطيؼ  ل ػم ا ي   ا   ِإنَّف  ه و  اْلع ِمي  ٕ٘٘ ٓٓٔ فَّ ر 
  ْم ي ب ِاير ة  ا ن ا  ،ٕٗ، ٔٗ، ٖٔ ٛٓٔ ل ْؿ ه ػِذِ  س ِبيػِمي ا ْدع و ِإل ي ا  ع 

ٕٛ ،ٛٚ ،ٕٚ٘ 
  ْـْ ل ْد ك ِذب وا ظ ن وْا ا نَّه  تَّي ِإذ ا اْست ْيف س  الر س ؿ  و   ٕٓٓ ٓٔٔ      ح 

 ضٛز٠ ايسعد
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  ْي ْست ْعِجم ون ؾ  ِبالسَّي ع ِة ل ْبؿ  ال م تْ و  ل ْد خ  س ن ِة و   ٘٘ٔ ٙ      ػح 
  ْاِبف ْنف ِسِهـ وْا م  تَّي ي   ي ر   ٖٕٙ ٔٔ    ِإفَّ ا  ال  ي   ي ر  م ا ِبق ْوـ  ح 
 ِإنَّم ا ا ِمْرت  ا ْف ا ْعب د  ا  و ال ا ْ ِرؾ  ِبِف ِإل ْيِف ا ْدع و   ٖٙ ٛٙ 

 ضٛز٠ إبساِٖٝ
   بَّار    ك ور  ِإفَّ ِفي ذ ِلؾ  آلي ات  ل  ٙٛٔ، ٗٛٔ ٘                      ك ؿ  ا 
  ِكَّؿ م ي ا  ف ْمي ت و  م ي م ا  ذ ْيت م ون ا و ع  فَّ ع  ل ن ْاِبر   ٜٜٔ ٕٔ     و 
   و ال  ت ْحس ب فَّ ا    اِفه  ع مَّا ي ْعم ؿ  الظَّاِلػم وف         ٕٗ ٔ٘٘ 

 ضٛز٠ ايٓخٌ
  ِؿ  اْلػم آلع م ي م ف ي   ا   ي ن ز  وِح ِمْف ا ْمرِِ  ع   ٜٖ ٕ ك ة  ِباْلر 
  ْـ ع نَّه  وْا ِفي ا  ِمف ب ْعِد م ا ظ ِمم وْا ل ن ب و  ر   ٕٙ٘، ٙٛٔ ٕٗ-ٔٗ و الَِّذيف  ه اج 
  ْؿ  ِإل ْيِهـ ْلن ا ِإل ْيؾ  الذ ْكر  ِلت ب ي ف  ِلمنَّاِس م ا ن ز   ٖٚٔ ٗٗ        و ا نز 
   م ا ا ـ  الَِّذ و  م ْيؾ  اْلِكت اب  ِإالَّ ِلت ب ي ف  ل ػه  ْلن ا ع   ٖٚٔ ٗٙ        نز 
 يت اِ  ِذ  اْلق ْرب ي  ٖ٘ ٜٓ  ِإفَّ ا  ي ْفم ر  ِباْلع ْدِؿ و اِهْحس اِف و اِ 
   ل ن ْجِزي فَّ الَِّذيف م ا ِعند  ا  ب اؽ  و  ـْ ي نف د  و   ٕٔ٘ ٜٙ  م ا ِعند ك 
   ا ي ْفت ِر  اْلك ِذب  الَِّذيف  ال  ي ْؤِمن وف  ِبآي اِت ا ِإنَّم      ٔٓ٘ ٕ٘ 
  ْاه د وا وْا ِمف ب ْعِد م ا ف ِتن وْا : َـّ ج  ر  بَّؾ  ِلمَِّذيف  ه اج   ٚٛٔ ٓٔٔ : َـّ ِإفَّ ر 
  َّب  ،ٕٗ ،ٖٖ، ٖٓ ٕ٘ٔ          ؾ  ِباْلػِحْكم ِة و اْلػم ْوِعظ ةِ اْدع  ِإِلي س ِبيِؿ ر 

ٕٚ ،ٕٔٓ 
   ـْ و ال  ت ؾ م ْيِه ْف ع  ْبر ؾ  ِإالَّ ِبا  و ال  ت ْحز  م ا ا  -ٕٚٔ و اْاِبْر و 

ٕٔٛ 
ٔٚٛ ،ٜٔٚ، 
ٕٙٔ 

 ضٛز٠ اإلضسا٤
   ـ  ٖٚٔ ٜ                         ِإفَّ ه ػذ ا اْلق ْر ف  ِيْهِد  ِلمَِّتي ِهي  ا ْلو 
 ا ي ْدع  اِهنس اف  ِبال َّر  د ع  ك اف  اِهنسو  ْيِر و   ٗٗٔ ٔٔ  اف     ِباْلػخ 
  َّْمن ا ل ف  ِفيه ا م ا ن   ا   مَّف ك اف  ي ِريد  اْلع اِجم ة  ع ج       ٔٚ ٕٛٓ 
   ر  ف ت ْقع د  م ْذم وم ا مَّْخذ وال   ال  ٙ٘ ٜٖ-ٕٕ ت ْجع ؿ م ع  ا  ِإل ػه ا  خ 
   ـ ر  و ال  ت ْقؼ  م ا ل ْيس  ل ؾ  ِبِف ِعْم  ٜٗٔ ٖٙ   ِإفَّ السَّْمع  و اْلب ا 
  ْب ؾ  ِمف  اْلػِحْكم ِة و ال  ت ْجع ؿ ي ِإل ْيؾ  ر   ٚ٘ ٜٖ ذ ِلؾ  ِممَّا ا ْوح 

 ضٛز٠ ايهٗـ
   ب ِف ف ْمي ْعم ْؿ ع م ه و ِلق ا   ر  ا ف م ف ك اف  ي ْرج  اِلػح   ٖٕٚ ٓٔٔ    ا 

 ضٛز٠ َسِٜ
 ْبد ا   ت اِني  ا ع م ِني ن ِبيًّاِإن ي ع  ج  اِني*ْلِكت اب  و   ٖٛ ٖٔ-ٖٓ و ا ْوا 
  ِـ  ل ِعف ّلػ ـْ ت نت ف  ٕٚٔ ٛٗ-ٙٗ ا ر اِ ب  ا نت  ع ْف  ِلػه ِتي ي ا ِإْبراِهي
    م ا ب ْين ه م ا ف اْعب ْد  ٖٜٔ ٘ٙ           ر ب  السَّم و اِت و اه ْرِض و 
   ـْ ِإنَّم ا ن م ْيِه ْؿ ع  ـْ ع دًّاف ه ت ْعج   ٕ٘ٔ ٗٛ                     ع د  ل ػه 

 ضٛز٠ ط٘
 ِإنَِّني ا ن ا ا  ال ِإل ف  ِإال ا ن ا ف اْعب ْدِني                        ٔٗ ٖٛ 
  ْـ ا م ْنه  ْين ْيؾ  ِإل ي م ا م تَّْعن ا ِبِف ا ْزو اج   ٕٕٓ ٖٔ      و ال  ت م دَّفَّ ع 
  ِف ق وال ل ف  ل ْوال لَّي ن ا ْرع ْوف  ِإنَّف  ط   ي *اْذه ب ا ِإل ي ف   ٖٗ-ٗٗ ٔٙٔ 
 و ع ِجْمت  ِإل ْيؾ  ر ب  ِلت ْر  ي                                    ٛٗ ٔ٘ٗ 
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  ْؿ ِباْلق ْر ِف  ٕٗٔ، ٕٔ ٗٔٔ ف ت ع ال ي ا  الػم ِمؾ  الػحػ ؽ  و ال  ت ْعج 

 م ْيه ا ال  ن ْسف ل ؾ  ِرْزل او ْام ْر ا ْهم ؾ  ِبال ه ِة و اْاط ِبْر ع   ٖٜٔ ٕٖٔ اَّ
 ضٛز٠ األْبٝا٤

   ع وف ل ْين ا ت ْرج  ْيِر ِفْتن ة  و اِ  ن ْبم وك ـ ِبال َّر  و اْلػخ   ٕٕٓ ٖ٘       و 
  ِْير ات ـْ ك ان وا ي س ارِع وف  ِفي اْلػخ   ٘٘ٔ ٜٓ                      ِإنَّه 
   ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْف خ  اِهنس 

ؿ                                           ع ج 

ٖٚ ٕٔ٘، ٖٔ٘، 
ٕٜ٘ 

   ْمن اؾ  ِإاّل ر ْحم ة  ل ْمع ال ِميف م ا ا ْرس   ٕٖٛ ٚٓٔ                           و 
 ضٛز٠ اذتج

  ِر    ا  ِفي الد ْني ا و اآلِخر ة  ٕٛ٘ ٘ٔ م ف ك اف  ي ظ ف  ا ف لَّف ي نا 
   ب ؾ  ِإنَّؾ  ل ع م ي ه د م م ْست ِقيـ  ٙٛ ٚٙ                   و اْدع  ِإل ي ر 
   ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ فَّ ا  ل ع  و اِ 

ِميـ                                                 ح 

ٜ٘ ٔٓٛ 

 ضٛز٠ املؤَٕٓٛ
   ن * ب ِنيف   ٖٕٓ ٙ٘-٘٘ س اِرع  ا ي ْحس ب وف  ا نَّم ا ن ِمد ه ـ ِبِف ِمف مَّاؿ  و 
  ْـ ِجم ة  ا نَّه  ـْ و  ل م وب ه   ٖٜٕ ٓٙ             و الَِّذيف  ي ْؤت وف  م ا  ت وا وَّ
 ا م  ـْ و  ب ِه ْذن اه ـ ِباْلع ذ اِب ف م ا اْست ك ان وا ِلر  ل ق ْد ا خ   ٕٗٔ ٙٚ      و 

 ضٛز٠ ايٓٛز
  ـْ و ا  ٜٕٚ ٕٕ          ف ور  رَِّحيـ  ا ال ت ِحب وف  ا ف ي ْ ِفر  ا  ل ك 

 ضٛز٠ ايؿسقإ
  م ي اه ْرِض ه ْون ا  ٖٓٗ، ٕٛٔ ٖٙ و ِعب اد  الرَّْحم ِف الَِّذيف  ي ْم  وف  ع 
   و اْجع ْمن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِلْمم تَِّقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف

                                          ِإم ام ا
ٚٗ ٕٔٛ 

   ْوف  اْل  ْرف ة ي م قَّْوف  ِفيه اا ْول ِعؾ  ي ْجز  وا و  ب ر   ٛٛٔ ٘ٚ      ِبم ا ا 
 ضٛز٠ ايػعسا٤

  و ا ْلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِحْقِني
اِلػِحيف                                          ِبالاَّ

ٖٛ ٖٛ 

   ؾ  ِلػم ِف اتَّب ع ؾ ن اح  *و اْخِفْض ج  ِبيف  -ٕٗٔ و ا نِذْر ع ِ ير ت ؾ  اه ْلر 
ٕٔٙ 

ٕٓ٘ 

   ؾ ن اح   ٕٖٛ ٕ٘ٔ         ِلػم ِف اتَّب ع ؾ  ِمف  اْلػم ْؤِمِنيف   و اْخِفْض ج 
 ضٛز٠ ايٌُٓ

   ـْ ك اف ت ف قَّد  الطَّْير  ف ق اؿ  م ا ِلي  ال ا ر م اْلػه ْده د  ا   ٛٗٔ ٕٔ-ٕٓ و 
  ِ ي ْك  ٕٕٓ ٕٙ ؼ  الس و   ػا مَّف ي ِجيب  اْلػم ْ ط رَّ ِإذ ا د ع ا   و 

 ضٛز٠ ايكصص
   ظ  ع ِظيـ   ي ا ل ْيت وف  ِإنَّف  ل ذ و ح   ٖٕٓ ٜٚ ل ن ا ِمْ:ؿ  م ا ا وِتي  ل ار 
   : ْـ ْيم ك  ـ  و  ل اؿ  الَِّذيف  ا وت وا اْلِعْم ْير  ّلِػم فْ و   ٖٕٓ ٓٛ  و اب  ا  خ 
   ِبد ارِِ  اه ْرض  ف م ا ك اف  ل ف  ِمف ِفع ة س ْفن ا ِبِف و   ٖٕٓ ٕٛ-ٔٛ      ف خ 
  ِب ؾ  و ال ت ك ون فَّ ِمف  اْلػم ْ ِرِكيف  و اْدع  إ  ٙٛ ٚٛ           ل ي ر 
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 ضٛز٠ ايعٓهبٛت

 ِسب  النَّاس  ا ف ي ْتر ك وا ا ف ي ق ول وا  م نَّا  ٛٚٔ ٖ-ٔ      الـ * ا ح 
  ِمف  النَّاِس م ف ي ق وؿ   م نَّا ِبا  ف ِ ذ ا ا وِذ   ِفي ا  ٜٚٔ ٓٔ و 
   اِدل  ٕٓٔ، ٖٗ ٙٗ وا ا ْهؿ  اْلِكت اِب ِإال ِبالَِّتي ِهي  ا ْحس ف  ِإال و ال ت ج 
  ْب ِهـ م ي ر  وا و ع  ب ر  *الَِّذيف  ا  ـ  ا ْجر  اْلع اِمِميف   ٕٓ٘، ٜٗٔ ٜ٘-ٛ٘        ِنْع
   ـْ س ب م ن اه د وا ِفين ا ل ن ْهِدي نَّه  فَّ ا  ل ػم ع  و الَِّذيف  ج   ٙ٘ٔ ٜٙ ا و اِ 

 سّٚضٛز٠ اي
   ؽ  و ال ي ْست ِخفَّنَّؾ  الَِّذيف  ٕٗ٘، ٕٛٔ ٓٙ               ف اْاِبْر ِإفَّ و ْعد  ا  ح 
   و ال ي ْست ِخفَّنَّؾ  الَِّذيف  ال ي وِلن وف                             ٙٙ ٖٔ٘ 

 ضٛز٠ يكُإ
   ل ق ْد  ت ْين ا ل ْقم اف  اْلػِحْكم ة  ا ِف اْ ك ْر م ف ي ْ ك رْ و   ٛ٘، ٖٔ ٜٔ-ٕٔ  و 
  مي ا ف ت ْ ِرؾ  ِبي م ا ل ْيس  ل ؾ  ِبِف اه د اؾ  ع  ف ج   ٕٙٗ،  ٘ٔ و اِ 
  ِوِؼ و اْنف  ع ف  ٜ٘ٔ، ٕٛٔ ٚٔ   ي ا ب ن يَّ ا ِلـِ الاَّهة  و ْام ْر ِباْلػم ْعر 
   م ا ت ْدِر  ن ْفس م ا ت ْدِر  ن ْفس  مَّاذ ا ت ْكِسب    د ا و   ٜٕٛ ٖٗ و 

 ضٛز٠ ايطجد٠
 وا ب ر  ـْ ا ِعمَّة  ي ْهد وف  ِبف ْمِرن ا ل ػمَّا ا  ع ْمن ا ِمْنه  ج  ، ٙٛٔ، ٖٛٔ ٕٗ      و 

ٖٗٛ 
 ضٛز٠ األحصاب

   س ن ة ـْ ِفي ر س وِؿ ا  ا ْسو ة  ح  ، ٜٖٓ، ٕٓٗ، ٖ٘ ٕٔ              ل ق ْد ك اف  ل ك 
ٖٕٜ 

   اؿ م ْيفِ  ِمف  اْلػم ْؤِمِنيف  ِرج  د ل وا م ا ع اه د وا ا  ع   ٕٚٗ ٖٕ ا 
  ِفَّ اْلػم ْسِمِميف  و اْلػم ْسِمم اِت و اْلػم ْؤِمِنيف  و اْلػم ْؤِمن اتِ إ   ٖ٘ ٖٓٔ 
   ن م ب   ر ا و  ْمن اؾ    اِهد ا و   ٕٖٛ، ٙٛ ٚٗ-٘ٗ ِذير اػي ا ا ي ه ا النَِّبي  ِإنَّا ا ْرس 
 ل ول وا ل ْوال س ِديد ا ي ا ا ي ه ا الَِّذي  ٖ  ٔٚ-ٓٚ ف   م ن وا اتَّق وا ا  و 

 ضٛز٠ ؾاطس
    ِإنَّم ا ي ْخ  ي ا  ِمْف ِعب اِدِ  اْلع م م ا                        ٖٛ ٕٔ ،ٕٙٗ 
   ل ْو ي ؤ اِخذ  ا  النَّاس  ِبم ا ك س ب وا م ا ت ر ؾ  ع  ٛٓٔ ٘ٗ م ي ػو 

 ضٛز٠ ص
   ِلي  ِكت اب وا  ي اِتِف و  ْلن ا   ِإل ْيؾ  م ب ار ؾ  ل ي دَّبَّر   ٖٛٔ ٜٕ    ت ذ كَّر  ا نز 

 ضٛز٠ ايصَس
  ا ؽ  ف اْعب ِد ا  م ْخِما  ْلن ا ِإل ْيؾ  اْلِكت اب  ِباْلػح   ٖٕٚ ٖ-ٕ ِإنَّا ا نز 
   ل ْؿ ه ْؿ ي ْست ِو  الَِّذيف  ي ْعم م وف  و الَِّذيف  ال ي ْعم م وف  ٜ ٕٔ 
   وف  ا ْجر ه ـ ِب  ْيِر ِحس اب اِبر  فَّي الاَّ  ٕٔ٘، ٔٛٔ ٓٔ             ِإنَّم ا ي و 

 ضٛز٠ غاؾس
 ا  ك ـ ل ْد ج  ب ي  ا  و   ٕٙٔ ٕٛ          ا ت ْقت م وف  ر ج ه ا ف ي ق وؿ  ر 
  ْس ب ح ؽ  و اْست ْ ِفْر ِلذ نِبؾ  و   ٕٗ٘ ٘٘     ف اْاِبْر ِإفَّ و ْعد  ا  ح 

 ضٛز٠ ؾصًت
 ب ِ ير ا* ِبيًّا ل ق ْوـ  ي ْعم م وف  م ْت  ي ات ف  ل ْر ن ا ع ر   ٕٔٔ، ٜٙٔ ٘-ٔ    ِكت اب  ف ا 
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  ْ: اِعق ة  م  ـْ ا  وا ف ق ْؿ ا نذ ْرت ك  اِعق ةِ ف ِ ْف ا ْعر     ٕٕٔ ٖٔ    ؿ  ا 
   ب ن ا ا  : َـّ اْست ـ  ِإفَّ الَِّذيف  ل ال وا ر  م ْيِه ؿ  ع   ٗٙ ٖٓ ق ام وا ت ت ن زَّ
  م ْف ا ْحس ف  ل ْوال م مَّف د ع ا ِإل ي ا ا و  اِلح   ٖٗٔ، ٕ٘ٚ، ٘ٙ ٖٖ و ع ِمؿ  ا 

ٖٜٗ 
   س ن ة  و ال السَّي ع ة  اْدف ْع ِبالَِّتي ِهي  ٜٕٔ، ٔٔٔ ٖٗ و ال ت ْست ِو  اْلػح 

 ضٛز٠ ايػٛز٣
 ْرث  اآل م فم ف ك اف  ي ِريد  ح  ْرِ:ِف و   ٕٓٛ ٕٓ ِخر ِة ن ِزْد ل ف  ِفي ح 
 ي ْعف و ـْ و  اب ك ـ م ف م ِايب ة  ف ِبم ا ك س ب ْت ا ْيِديك  م ا ا ا   ٕٙٙ ٖٓ و 
   ذ  ٜٕٔ ٖٚ اػا م  و الَِّذيف  ي ْجت ِنب وف  ك ب اِعر  اِهْ:ـِ و اْلف و اِحش  و اِ 

 ضٛز٠ ايصخسف
  ْد ج  م يب ْؿ ل ال وا ِإنَّا و  نَّا ع  م ي ا مَّة  و اِ   ٜٖٓ ٕٕ        ن ا  ب ا  ن ا ع 
  َّف اْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت خ ؼ

                                                    ل ْوم ف  
٘ٗ ٖٔ٘ 

 ضٛز٠ ادتاث١ٝ
   ـْ ا ْوِلي ه  فَّ الظَّاِلِميف  ب ْع    ٜٛٔ ٙٔ                      ا   ب ْعض  واِ 

 ضٛز٠ األحكاف
   ْوؼ ب ن ا ا  : َـّ اْست ق ام وا ف ه خ   ٗٙ ٗٔ-ٖٔ      ِإفَّ الَِّذيف  ل ال وا ر 
  ِب ر  ا ْول وا اْلع ْزـِ ِمف  الر س ؿ ، ٕٚ٘، ٚٛٔ ٖ٘               ف اْاِبْر ك م ا ا 

ٕٙٓ 
 ضٛز٠ ستُد

  ِل ـْ ا نَّف  ال ِإل ف  ِإاّل ا  و اْست ْ ِفْر ِلذ نِبؾ  و  ، ٜٕٖ ،ٜٖ ،ٔٔ ٜٔ ْمم ْؤِمِنيف  ف اْعم 
ٖٖٗ 

  ِاب ـْ و الاَّ اِهِديف  ِمنك  ـ  اْلػم ج  تَّي ن ْعم  ـْ ح  نَّك  ل ن ْبم و   ٜٚٔ ٖٔ ِريف  و 
 ضٛز٠ ايؿتح

  ِم ي اْلك فَّار مَّد  رَّس وؿ  ا  و الَِّذيف  م ع ف  ا ِ دَّا   ع   ٕٖٛ ٜٕ   م ح 
 ضٛز٠ اذتجسات

  َّـْ ف اِسؽ  ِبن ب ف  ف ت ب يَّن وا ي ا ا ي ه ا ال ا  ك   ٖٙٗ، ٕٗٔ ٙ ِذيف   م ن وا ِإف ج 
 ضٛز٠ م

   اؼ بَّار  ف ذ ك ْر ِباْلق ْر ِف م ف ي خ  م ْيِهـ ِبج  م ا ا نت  ع   ٖٔٗ ٘ٗ     و 
 ضٛز٠ ايرازٜات

   ـْ ل ْوـ  ط ا  وف ْوا ِبِف ب ْؿ ه   ٜٙٔ ٖ٘                           ا ت و اا 
 ضٛز٠ ايطٛز

   ب ؾ ْمِد ر  س ب ْح ِبح  ب ؾ  ف ِ نَّؾ  ِبف ْعي ِنن ا و  ْكـِ ر   ٙٛٔ ٛٗ و اْاِبْر ِلػح 
 ضٛز٠ ايكُس

   ل وف  الد ب ر ي و  ْمع  و  ـ  اْلػج   ٖٖٕ ٘ٗ                             س ي ْهز 
 الحديد سورة

  ِاب  ِمف م ِايب ة  ِفي اه ْرض ـْ ِإال م ا ا ا   ٕٚ٘ ٖٕ-ٕٕ  و ال ِفي ا نف ِسك 
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 ضٛز٠ اجملادي١

   ـ ـْ و الَِّذيف  ا وت وا اْلِعْم  ٕٔ ٔٔ      ي ْرف ِع ا  الَِّذيف   م ن وا ِمنك 
 ضٛز٠ اذتػس

  بَّن ا اْ ِفْر ل ن ا ـْ ي ق ول وف  ر  وا ِمف ب ْعِدِه اؤ   ٓٚٔ ٓٔ و الَِّذيف  ج 
 ضٛز٠ ايصـ

   ـ  ت ق ول وف  م ا ال ت ْفع م وف  ي ا ا ي ه ، ٖٗٔ ،ٔٙ ،ٚٔ ٖ-ٕ        ا الَِّذيف    م ن وا ِلػ
ٖٜٗ 

 ضٛز٠ ادتُع١
   م ْيِهـْ  ه و  الَِّذ  ب ع ث  ِفي اه م ي يف  ر س وال ـْ ي ْتم و ع   ٕٖ ٕ م ْنه 

 ضٛز٠ املٓاؾكٕٛ
   فَّ اه ِدين ِة ل ي ْخِرج  ْعن ا ِإل ي اْلػم   ٕٔٔ ٛ ع ز  ِمْنه ا اه ذ ؿّ ل ِعف رَّج 
     تَّي ي نف م ي م ْف ِعند  ر س وِؿ ا  ح   ٕٕٔ ٚ واػال ت نِفق وا ع 

 ضٛز٠ ايتػابٔ
  ِاب  ِمف م ِايب ة  إ م ف ي ْؤِمف ِبا اّل م ا ا ا   ٕٚ٘ ٔٔ     ِبِ ْذِف ا  و 

 ضٛز٠ ايطالم
 س ي ْجع ؿ  ا  ب ْعد  ع ْسر  ي ْسر ا                                  ٚ ٕ٘ٗ 
 ا م ف ي تَِّؽ ا  ي ْجع ؿ لَّف  م ْخر ج   ٙ٘ٔ ٕ                             و 
   ْسب ف م ي ا  ف ه و  ح  كَّْؿ ع  م ف ي ت و   ٕٔٓ ٖ                          و 

 ضٛز٠ املًو
 م ؽ  و ه و  المَِّطي ـ  م ْف خ  ِبير  ا ال ي ْعم   ٕ٘٘ ٗٔ               ؼ  اْلػخ 

 

 ضٛز٠ ايكًِ
   م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ نَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ  ل ع مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي خ  و اِ 

                                         ع ِظيـ  
ٗ ٗٛ ،ٔٔٙ ،ٖٕ٘ 

 ضٛز٠ ْٛح
  ْـ ـْ ي ِزْده  ن ه ار ا*ف م   ٜٙٔ ٚ-٘ ل اؿ  ر ب  ِإن ي د ع ْوت  ل ْوِمي ل ْيه و 
   ـْ ِجه ار ا*: َـّ ِإن ي ا  : َـّ ِإن ي د ع ـْ ْوت ه   ٜٙٔ ٜ-ٛ         ْعم نت  ل ػه 

 ضٛز٠ املصٌَ
 ِميه ـْ ه ْجر ا ج  ْره  م ي م ا ي ق ول وف  و اْهج   ٜٜٔ ٓٔ     و اْاِبْر ع 

 ضٛز٠ املدثس
   ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ِلر  و 

                                                     ف اْاِبرْ 
ٚ ٜٕٔ 

 ٠ ايكٝا١َضٛز
   ْمع ف م ْين ا ج  ؿ  ِبِف*ِإفَّ ع  ر ْؾ ِبِف ِلس ان ؾ  ِلت ْعج   ٕٗٔ ٜٔ-ٙٔ       ال ت ح 

 ضٛز٠ املطؿؿني
   م ي ل م وِبِهـ مَّا ك ان وا ي ْكِسب وف  ٕٗٙ ٗٔ           ك ه ب ْؿ ر اف  ع 
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 ضٛز٠ ايبًد

   م ْقن ا اِهنس اف  ِفي ك ب د  ٜٕٗ ٗ                                    ل ق ْد خ 
  ِم ة ْوا ِباْلػم ْرح  ت و اا  ْبِر و  ْوا ِبالاَّ ت و اا   ٚٛٔ ٚٔ               و 

 ضٛز٠ ايػسح
 ف ِ فَّ م ع  اْلع ْسِر ي ْسر ا * ِإفَّ م ع  اْلع ْسِر ي ْسر ا          ٘-ٙ ٕ٘ٗ 

 ضٛز٠ ايعًل
   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّه ِإفَّ اِهنس  ك 

                                         ل ي ْط  ي
 ٕٔٗ 

 ضٛز٠ ايعصس
   ِإاّل الَِّذيف   م* ْسر   ،ٚٛٔ ،ٔٛٔ ٖ-ٔ ن واػو اْلع ْاِر*ِإفَّ اِهنس اف  ل ِفي خ 

ٜٔ٘، ٖٕٜ 
 ضٛز٠ املطد

   م ا ك س ب *م ا ا ْ ن ي ع ْنف  م ال ف  و  ت بَّ  ٕٙٓ ٕ-ٔ ت بَّْت ي د ا ا ِبي ل ػه ب  و 
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 فهرس اهحاديث النبوية -ٕ

 
 طرؼ الحديث                                                        الافحة

 ٓٙٔ                                                        اعذنوا لػف فبعس ابف الع يرة، -ٔ
، والحكمة يمانية،-ٕ  ٜٙ             اتاكـ اهؿ اليمف هـ ارؽ  افعدة  واليف لموبا   اهيماف  ي ماف 
 ٙٙٔ                                                                       اتحّبف همؾ؟، -ٖ
 ٖٔٔ                              ،  ا  مف ذهب فاتخذ الناس خواتيـ مف ذهبخاتم اتخذ النبي -ٗ
 ٖٖٛ                                                       ات فع في حد  مف حدود ا ؟، -٘
 ٓٛ                             ابسط يمينؾ فألبايعؾ، فبسط يمينف، : فقمت اتيت النبي -ٙ
 ٕٖٔ          يض مف نار، كمَّما لر تتيت ليمة ا سر  بي عمي لوـ  ت قرض  فاههـ بمقار ا-ٚ
 ٘٘                           ف يراؾ، اهحساف اف تعبد ا  كفنؾ ترا ، ف ف لـ تكف ترا  ف ن-ٛ
 ٗٙٔ                                   بفهؿ بيت  خيرا  ادخؿ عميهـ الرفؽ،  إذا اراد ا  -ٜ
 ٛٗٔ             ،وها تم وف، وعميكـ السكينة فماإذا اليمت الاهة فه تفتوها ت ْسعوف، وات-ٓٔ
 ٛٗٔ                                 إذا اليمت الاهة فه تقوموا حتي تروني لد خرجت، -ٔٔ
 ٕٛٚ                                  إذا انفؽ الرجؿ عمي اهمف يحتسبها فهو لػف ادلة، -ٕٔ
، إذا جمع ا -ٖٔ  ٕٗٛ               اهوليف واآلخريف ليـو القيامة، ليـو ال ريب فيف نادم مناد 
ذا اعتمف خاف، -ٗٔ ذا وعد اخمؼ، وا   ٕٖٓ                                    إذا حدث كذب، وا 
 ٖٕ                                                                       إذا رات الما ، -٘ٔ
اّل فمي طجع، -ٙٔ  ٖٗٔ          إذا   ب احدكـ وهو لاعـ فميجمس، ف ف ذهب عنف ال  ب وا 
 ٕٙٚ                   يما  احيحا ، إذا مرض العبد او سافر ك ِتب  لػف م:ؿ  ما كاف يعمؿ مق-ٚٔ
 ٖٚٔ          ،دفعها إليؾ، ففطعـ عنؾ منهااذهب إلي ااحب ادلة بني زريؽ فقؿ لػف فمي-ٛٔ
 ٖٜٕ             اذهبوا إلي الذيف كنتـ تراؤوف في الدنيا فانظروا هؿ تجدوف عندهـ جزا ، -ٜٔ
 ٖٖٙ          ، يعا ، ولكف ا  اذهبي ففطعمي هذا عيالؾ، تعمميف وا  ما رزاناؾ مف ماعؾ-ٕٓ
 ٕٙٓ              ـ اف خيه  بالواد  تريد اف ت ير عميكـ، اكنتـ مادلّي؟،ارايتكـ لو اخبرتك-ٕٔ
؟، -ٕٕ  ٜٗ                    ارايتكـ لو اخبرتكـ اف خيه  تخرج بسفح هذا الجبؿ اكنتـ م ادليَّ
 ٕٖ٘             ،ثحفظ  امانة ، وادؽ حدي: اربع إذا كف فيؾ فما عميؾ ما فاتؾ مف الدنيا-ٖٕ
 ٕٖٓ           ،انت فيفك اربع مف كف فيف كاف منافقا  خالاا ، ومف كانت فيف خامة منهف-ٕٗ
 ٕٚٚ                                                                       اسمـ :ـ لاتؿ، -ٕ٘
 ٖٕٓ                     ، في سبيؿ ا   ا تد   ب ا  عمي رجؿ يقتمف رسوؿ ا  -ٕٙ
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 ٖٕٓ                                  ،  ا تد   ب ا  عمي لـو فعموا هذا برسوؿ ا  -ٕٚ
 ٜٚٔ             ،ي الرجؿ عمي حسب دينفا د الناس به  اهنبيا  :ـ اهم:ؿ فاهم:ؿ، ي بتم-ٕٛ
 ٜٗ                ، واتركوا ما يقوؿ  باؤكـ، ويفمرنا، اعبدوا ا  وحد ، وال ت ركوا بف  يعا  -ٜٕ
 ٕٚٔ                                                                اعتقها ف نها مؤمنة، -ٖٓ
 ٙٚ           ؟، افه تر وف اف يذهب الناس باهمواؿ وترجعوف إلي رحالكـ برسوؿ ا  -ٖٔ
 ٙٗٔ                                          افه  ققت عف لمبف حتي تعمـ الالها اـ ال، -ٕٖ
 ٙٗٔ                                                     التمتف بعدما لاؿ ال إلف إال ا ؟، -ٖٖ
 ٖٕٖ                                                 ، اكمؿ المؤمنيف إيمانا  احسنهـ خمقا  -ٖٗ
 ٖٕٛ            ، ال رؾ الخفي اال اخبركـ بما هو اخوؼ عميكـ عند  مف المسيح الدجاؿ،-ٖ٘
 ٖٔٔ            اال تفمنوني وانا اميف مف في السما ، يفتيني خبر السما  اباحا  ومسا ؟،-ٖٙ
 ٕٚٔ            ،  مما  اال تعجبوف كيؼ يارؼ ا  عني  تـ لريش، ولعنهـ؟! ي تموف مذ-ٖٚ
 ٕٛٔ         ،بؿ انت وانت احّؽ بف:  تمؾ هذا، لاؿ لػفاما إفَّ ممكا  بينكما يذّب عنؾ كمما ي-ٖٛ
 ٖٖٛ            ،  كانوا إذا سرؽ فيهـ إنما اهمؾ الذيف مف لبمكـ انهـ، اما بعد، ايها الناس-ٜٖ
 ٓٛ               ،لبمهااما عممت اف اهسهـ يهدـ ما كاف لبمف، واف الهجرة تهدـ ما كاف -ٓٗ
 ٜٜ                                           اف ن ْنِزؿ  الناس منازلهـ، امرنا رسوؿ ا  -ٔٗ
 ٖٜٕ                                           عميكـ ال رؾ اها ر،  إفَّ اخوؼ ما اخاؼ-ٕٗ
نما وّر:وا العمـ، فمف اخذ  اخذ بح-ٖٗ  ٗٔ           ،ظ  إف اهنبيا  لـ يوّر:وا درهما  وال دينارا ، وا 
 ٖٚٗ، ٚٙٔ             إف الرفؽ ال يكوف في  ي  إال زانف وال ي نزع مف  ي  إال  انف، -ٗٗ
ف البر يهد  إلي الج-٘ٗ ف الرجؿ ليادؽإف الادؽ يهد  إلي البر، وا   ٕٖٓ             ،نة، وا 
نما تطفف الناإف ا-ٙٗ ِمؽ  مف النار، وا  ف ال يطاف خ   ٖٖٔ        ،ر بالما ل  ب مف ال يطاف، وا 
 ٜٕٚ           ،لؾ فمف هـّ بحسنة  فمـ يعممهاكتب الحسنات والسيعات :ـ بّيف ذ إف ا  -ٚٗ
 ٜٕٛ                 إف ا  تجاوز عف امتي ما حد:ت بف انفسها ما لـ تعمؿ او تكمـ بف، -ٛٗ
 ٜٕٙ                                             ،  إف ا  يحب العبد التقّي، النقّي، الخفيّ -ٜٗ
 ٕٖ٘                                  إف المؤمف ليدرؾ بحسف خمقف درجة الااعـ القاعـ، -ٓ٘
 ٖٖٓ                                             اف النار تحـر عمي كؿ لريب هّيف سهؿ، -ٔ٘
ني و -ٕ٘ ، وا   ٓٚ           ،ا  لد جّربت الناس لبمؾإّف اّمتؾ ال تستطيع خمسيف اهة كّؿ يوـ 
 ٖٛ                 ،ـو اآلخر، وتؤمف بالقدراف تؤمف با ، ومهعكتف، وكتبف، ورسمف، والي-ٖ٘
 ٖٓٗ                               ي ا  اف ال يرفع  يعا  مف الدنيا إال و عف، إف حقا  عم-ٗ٘
 ٖٕٙ                                                                اآلف حمي الوطيس، -٘٘
 ٘ٔٔ            ،قظت وهو لاعـ عمي راسي، فمـإف رجه  اتاني وانا ناعـ، ففخذ السيؼ فاستي-ٙ٘
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 ٓٙٔ              كاف يامي فجا ت بهمة تمّر بيف يديف فمازاؿ ي دارع ها،  اف رسوؿ ا  -ٚ٘
 ٛٗٔ، ٜٓٔ                                  اة،الحمـ، واهن: إف فيؾ خامتيف يحبهما ا -58
 ٘ٚ، ٗٚ                                                    إف لومؾ لارت بهـ النفقة، -ٜ٘
 ٕٖٗ                    إف مف احبكـ إلّي والربكـ مني مجمسا  يـو القيامة احاسنكـ اخهلا ،-ٓٙ
 ٖٙ                                                                  إف مف ال  عِر حكمة،-ٔٙ
 ٜٚ                                                  إف مف الكباعر اف يمعف الرجؿ والديف،-ٕٙ
 ٕٖٗ                                                      إف مف خياركـ احسنكـ اخهلا ، -ٖٙ
 ٔٚٔ       ،و التسبيح والتكبير، إنما هإف هذ  الاهة ال يامح فيها  ي  مف كهـ الناس-ٗٙ
 ٛٙٔ         ،ذكر ا إف هذ  المساجد ال تامح ل ي  مف هذا البوؿ، وال القذر، إنما هي ل-٘ٙ
 ٕٗٛ            ، ا رؾ معي فيف  ير  تركتفانا ا ني ال ركا  عف ال رؾ، مف عمؿ عمه  -ٙٙ
ف-ٚٙ  ٖٖٓ             ،كاف م حّقا ، وببيت في انا زعيـ ببيت في ربض الجنة لمف ترؾ الِمرا  وا 
 ٜٜٕ               ،ذكرني في نفسف ذكرتفند ظف عبد  بي وانا معف إذا ذكرني، ف ف انا ع-ٛٙ
ف لموبنا تمعنهـ،-ٜٙ  ٓٙٔ                                          إنا لنكِ ر  في وجو  الواـ وا 
 ٚٔٔ               بحسف اهدا ، انا وهو كنا احوج إلي  ير هذا منؾ يا عمر، اف تفمرني -ٓٚ
 ٖٚٔ                                                                          انت بذاؾ، -ٔٚ
 ٕٙٓ                                                             انقذوا انفسكـ مف النار، -ٕٚ
 ٜٜ                                                            إنؾ تفتي لوما  اهؿ كتاب، -ٖٚ
 ٕٛٚ            ،  عميها حتي ما تجعؿ  فيؾ لف تنفؽ نفقة  تبت ي بها وجف ا  إال اجرت إن-ٗٚ
نما لكؿ امرئ  ما نوم، -٘ٚ  ٕٙٚ                                        إنما اهعماؿ بالنيات وا 
 ٕٛٚ        ،فهو يتقي بف ربف، وياؿ فيف عبد  رزلف ا  ماال  وعمما  : إنما الدنيا هربعة نفر  -ٙٚ
 ٕٛ٘، ٗٚٔ                                             إنما الابر عند الادمة اهولي، -ٚٚ
 ٕٖ٘، ٖ٘                                               هتم ـ مكاـر اهخهؽ،  إنما ب ع:ت-ٛٚ
 ٜٙٔ                   ،وا  مف ما إنما ب ع:تـ م يس ريف، ولـ ت بع:وا م عس ريف، اهريقوا عميف دل-ٜٚ
خهاهـ، -ٓٛ  ٕ٘ٛ                 إنما ينار ا  هذ  اهمة ب عيفها، بدعوتهـ، واهتهـ، وا 
 ٖٙٔ                ،ف خير الدنيا واآلخرةإنف مف ا عطي حّظف مف الرفؽ فقد ا عطي حّظف م-ٔٛ
 ٖٔٔ               ،طبا  ال يجاوز حناجرهـف  ع ئ هذا لوـ يتموف كتاب ا  ر إنف يخرج م-ٕٛ
 ٖٔٔ                                                           ،  إني اتخذت خاتما  مف ذهب-ٖٛ
 ٖٖٙ، ٘ٚ                 ،خ ية اف ي كّب في النار إني هعطي الرجؿ و ير  احب  إليَّ منف-ٗٛ
ـ  كممة لو لالها لذهب عنف ما يجد  لو لاؿ-٘ٛ  ٖٖٔ         ،اعوذ با  مف ال يطاف: إني هعم
 ٖٔٔ                                ب لموب الناس، وال ا ّؽ بطونهـ، إني لـ اومر اف انق  -ٙٛ



 يةبو الن ديثاحفهرس اه -ٕ

 

364 
 ٖٔٔ                                                                    ،إني لف البسف ابدا  -ٚٛ
 ٓٙٔ                 ا  عاع ة إف  ر الناس منزلة عند ا  مف تركف الناس ات قا  ف ح ف،-ٛٛ
 ٖٕ٘                                                     ا  عباس، ناد ااحاب السمرة، -ٜٛ
ذا اؤتمف خاف، :  ية المنافؽ :هث-ٜٓ ذا وعد اخمؼ، وا   ٕ٘، ٔ٘             إذا حدَّث كذب، وا 
 ٕٕ٘                                                     ليمتكما، بارؾ ا  لكما في  ابر -ٜٔ
 ٕٖ٘                                                                   البر حسف الخمؽ، -ٕٜ
 ٕ٘ٛ           بّ ر هذ  اهمة بالسنا ، والديف، والرفعة، والتمكيف، في اهرض، فمف عمؿ،-ٖٜ
وا، -ٜٗ وا وال ت عس ر  وا،ويس ر  وا وال ت نف ر   ٗٙٔ                                                 ب  ر 
 ٕٕٕ              بؿ ارجو اف يخرج ا  مف ااهبهـ مف يعبد ا  وحد  ال ي رؾ بف  يعا ،-ٜ٘
 ٘٘ٔ                                         خير إال في عمؿ اآلخرة، الت ؤ د ة في كؿ  ي -ٜٙ
 ٗ٘ٔ                                                 التفني مف ا  والعجمة مف ال يطاف،-ٜٚ
 ٓٔٔ                                                       تبايعوِف عمي انفسكـ ولومكـ؟،-ٜٛ
 ٕٕٚ         ،ؿ، والنفقة في العسر واليسرالسمع والطاعة في الن اط والكس تبايعوني عمي-ٜٜ
 ٕٕٙ                     ،اتعالوا بايعوني عمي اف ال ت ركوا با   يعا ، وال تسرلوا، وال تزنو  -ٓٓٔ
 ٖٖٓ                                                            وحسف الخمؽ، تقوم ا   -ٔٓٔ
 ٜٕٓ                                                           تمؾ عاجؿ ب ْ ر م المؤمف،  -ٕٓٔ
 ٙٚ                                                                        تهادوا تحاّبوا،  -ٖٓٔ
 ٕٗٚ               ،ااحة والة اهمرإخهص العمؿ  ، ومن :هث ال ي ؿ  عميهف لمب مسمـ -ٗٓٔ
ـ  الع ذر،  -٘ٓٔ ب سه   ٕٚٚ                                                                      ح 
ٔٓٙ- ، ْولها ن د ْنِدف   ٖٖٓ                                                                        ح 
 ٓ٘ٔ                                                                     خرجت مف النار، -ٚٓٔ
 ٕٕٔ                                 دعف حتي ال يتحّدث الناس اف محمدا  يقتؿ ااحابف،  -ٛٓٔ
 ٜٕ٘                                                                            اؾ ا ، ذ -ٜٓٔ
 ٕٚٔ                                        ذاؾ  ي  يجدونف في ادورهـ فه ياّدّنهـ،  -ٓٔٔ
 ٖٜٕ           ،اذهبوا إلي: لهـ يوـ القيامة إذا جزم الناس بفعمالهـ  الريا ، يقوؿ ا  -ٔٔٔ
 ٗٙ                                  سد دوا ولاِربوا، واعمموا انف لف ينجو  احد  منكـ بعممف، -ٕٔٔ
 ٔ٘ٔ          جز ا  مف النبوة،السَّْمت  الحسف، والت ؤ د ة ، وااللتااد، جز  مف اربعة  وع ريف  -ٖٔٔ
 ٕٖٕ               ،ولكفني اآلف انظرسيروا واب روا، ف ف ا  لد وعدني إحدم الطاعفتيف،  -ٗٔٔ
 ٖٕٚ                                                                       اهت الوجو ،  -٘ٔٔ
 ٕٔٗ                                                   ابرا   ؿ ياسر؛ ف ف موعدكـ الجنة، -ٙٔٔ
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 ٗٛٔ          ،إف ااابتف عجبا  همر المؤمف إف امر  كمف خير، وليس ذلؾ هحد إال لممؤمف -ٚٔٔ
 ٖٓٗ                                     ينازعف ذلؾ عّذبف، العز  إزار ، والكبريا   رداؤ  فمف -ٛٔٔ
 ٓ٘ٔ                                                                         عمي الفطرة، -ٜٔٔ
 ٕٛٚ                                                                عمؿ لميه  واجر ك:يرا ، -ٕٓٔ
م ؽ  نبي ا   -ٕٔٔ  ٕٖٙ، ٖ٘                                               كاف القر ف، ف ف خ 
 ٖٖ              ،  :ـ  سمف بما  زمـزف ِرج  سقؼ بيتي وانا بمكة، فنزؿ جبريؿ ف فرج  ادر  -ٕٕٔ
 ٕٔٔ          ،ر مف هذفمف يعدْؿ إذا لـ يعدِؿ ا  ورسول ف؟! رحـ ا  موسي فقد اوذ  بفك: -ٖٕٔ
 ٕٔٔ                                         لد سمعت يا ابا الوليد ما سمعت ففنت وذاؾ، -ٕٗٔ
 ٕٙٔ               ،ا لد كاف مف لبمكـ ي ؤخذ الرجؿ في حفر لػف في اهرض في جعؿ فيها، في ج -ٕ٘ٔ
 ٕٔٔ                                                                  لؿ ابا الوليد اسمع، -ٕٙٔ
 ٗٙ                                                             منت با ، :ـ استقـ،: لؿ -ٕٚٔ
 ٜٕٛ             المهـ إنا نعوذ بؾ اف ن رؾ بؾ  يعا  نعممف ونست فرؾ ِلم ا ال نعممف،: لولوا -ٕٛٔ
،لوم و  -ٜٕٔ ه ا الّسموات واهرض  ّنة  عر    ٕٛٗ                                            ا إلي ج 
 ٕٚٔ                                    كاف نبي مف اهنبيا  يخّط، فمف وافؽ خّطف فذاؾ، -ٖٓٔ
 ٔٚ                                                 كّمكـ خّطا ، وخير الخّطاعيف التوابوف، -ٖٔٔ
 ٕ٘ٔ             ،اعرابي وعميف برد نجراني  ميظ الحا ية، ففدركف كنت ام ي مع النبي  -ٕٖٔ
 ٙٗٔ                                    كيؼ تانع به إلف إال ا  إذا جا ت يـو القيامة؟، -ٖٖٔ
 ٛٙٔ                                                                    ال تزرمو ، دعو ، -ٖٗٔ
ـ  لتباهوا بف العمما ، وال لتماروا بف السفها ، وال لتخيَّروا بف،  -ٖ٘ٔ  ٕٓٛ            ال تعمَّموا العم

 ٖٓٔ                                                                           ال ت  ب، -ٖٙٔ
 ٕٓ           ،ط عمي همكتف في الحؽ، ورجؿرجؿ  تا  ا  ماال  فس م  : ال حسد إال في ا:نتيف -ٖٚٔ
، ال يا بنت ابي بكر ))او يا بنت الاد -ٖٛٔ  ٜٕٗ              ،ويتاّدؽيؽ(( ولكنف الرجؿ ياـو
 ٖ٘ٔ                   ال يزاؿ يستجاب لمعبد ما لـ يدع  ب :ـ او لطيعة رحـ ما لـ يستعجؿ، -ٜٖٔ
 ٔٚ                                                 ال ي مدغ المؤمف مف جحر  واحد  مرتيف، -ٓٗٔ
 ٖٔٔ                                                            ال، لعمف اف يكوف يامي، -ٔٗٔ
 ٖٕ٘                                                                  لعؿ اـ س م يـ ولدت، -ٕٗٔ
 ٕٖٙ                                                                   لقد تحجَّرت واسعا ، -ٖٗٔ
 ٕٚٚ              ، لطعتـة، واللقد تركتـ بالمدينة الواما  ما سرتـ مسيرا ، وال انفقتـ مف نفق -ٗٗٔ
 ٓٚٔ، ٜٙٔ                                                            لقد حّجرت واسعا ، -٘ٗٔ
 ٖٕٚ                                                             لقد رام ابف اهكوع فزعا ، -ٙٗٔ
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 ٕٕٙ        ،يد ما دوف عظامف مف لحـ او عابلقد كاف مف لبمكـ لي مّ ط بم اط مف حد -ٚٗٔ
 ٕٕٔ                   يـو العقبة، لقد لقيت مف لومؾ ]ما لقيت[، وكاف ا د ما لقيت منهـ -ٛٗٔ
 ٖٕٛ                                                         لقد وجدتف بحرا ،او إنف لبحر، -ٜٗٔ
 ٖٕٛ                                                                 لـ تراعوا،لـ تراعوا،  -ٓ٘ٔ
 ٕٙٗ                                                        المهـ استجب لسعد إذا دعاؾ، -ٔ٘ٔ
 ٕٛٙ                                       المهـ اعني عمي ذكرؾ و كرؾ وحسف عبادتؾ، -ٕ٘ٔ
 ٙٙٔ                                          المهـ ا فر ذنبف، وطه ر لمبف، وحّاف فرجف، -ٖ٘ٔ
 ٜٕٕ، ٕٙٔ                                          المهـ ا فر لقومي ف نهـ ال يعمموف، -ٗ٘ٔ
 ٕٖٕ      ،مف اهؿ اهسهـ ال تعبد المهـ انجز لي ما وعدتني، المهـ إف تهمؾ هذ  العاابة -٘٘ٔ
 ٕٔ                            المهـ انفعني بما عّممتني، وعّممني ما ينفعني، وزدني عمما ، -ٙ٘ٔ
 ٘ٛٔ                              المهـ إني اسفلؾ ال:بات في اهمر، والعزيمة عمي الر د، -ٚ٘ٔ
 ٗٔٔ                               المهـ اهد دوسا ، واعت بهـ، المهـ اهد دوسا ، واعت بهـ، -ٛ٘ٔ
 ٕٓ                                                                   المهـ عممف الحكمة، -ٜ٘ٔ
 ٕٓ                                                                   المهـ عممف الكتاب، -ٓٙٔ
 ٕ٘ٔ          ، يبة بف ربيعة، والوليدبف ربيعة، و المهـ عميؾ بفبي جهؿ بف ه اـ، وعتبة  -ٔٙٔ
 ٕ٘ٔ                                                                  المهـ عميؾ بقريش، -ٕٙٔ
 ٕٓ                                                                 المهـ فقهف في الديف، -ٖٙٔ
م قي، -ٗٙٔ  ٕٖٚ                                                المهـ كما احسنت خْمقي فحّسف خ 
 ٕٗٔ                                         لو دنا مني الختطفتف المهعكة ع وا  ع وا ، -٘ٙٔ
م -ٙٙٔ  ٙٚ            ،كت  واد لو سمؾ الناس واديا  او ِ عبا ، وسمكت اهناار واديا  او ِ عبا  لس 
ر عة، إنما ال ديد الذ  يممؾ نفسف عند ال  ب،ليس ال -ٚٙٔ  ٖٓٔ                      ديد بالا 
 ٛٚ                                                 لينته فَّ عف ذلؾ او لت خط ففَّ اباار هـ، -ٛٙٔ
 ٔٛ                        المؤمف لممؤمف كالبنياف ي د بع ف بع ا ، و بؾ بيف ااابعف، -ٜٙٔ
 ٖٕٗ                                                                  ما انافنا ااحابنا، -ٓٚٔ
ع امامف، ايحب  -ٔٚٔ  ٛٚ               ،احدكـ اف ي ستقبؿما باؿ احدكـ يقـو مستقبؿ ربف، فيتنخَّ
 ٛٚ           ،النسا ما باؿ الواـ لالوا كذا وكذا، لكني اامي واناـ، وااـو وافطر، واتزوج  -ٕٚٔ
 ٛٚ             ،هعممهـ با ، وا د هـما باؿ الواـ يتنزَّهوف عف  ي   اانعف، فوا  إني  -ٖٚٔ
 ٛٚ                                  ما باؿ الواـ يرفعوف اباارهـ إلي السما  في الاهة، -ٗٚٔ
 ٜٚ            ،ف ا ترط  رطا  ليسا ، مما باؿ اناس  ي ترطوف  روطا  ليست في كتاب  -٘ٚٔ
 ٜٙ                                                        ما بعث ا  نبّيا  إاّل رعي ال نـ، -ٙٚٔ
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 ٖٖٓ                                                                ما تقوؿ في الاهة؟، -ٚٚٔ
 ٔ٘، ٜٗ                                                            ما جّربنا عميؾ كذبا ،  -ٛٚٔ
 ٖٕٛ                   ،حرص المر  عمي الماؿما ذعباف جاععاف ا رسه في  نـ بففس د  مف  -ٜٚٔ
 ٕٖٗ                          ما  ي  ا:قؿ في ميزاف المؤمف يوـ القيامة مف خمؽ حسف، -ٓٛٔ
 ٕٚٚ           ،ػف اجر اهتفاهة بميؿ في مبف عميها نـو إال ك تب  ل ما مف امرئ  تكوف لػف -ٔٛٔ
 ٖٓٗ                ،فو  إال عزا ، ومف توا عما نقات ادلة  مف ماؿ، وما زاد ا  عبدا  بع -ٕٛٔ
 ٖٕٔ                                                                ماذا عندؾ يا :مامة؟، -ٖٛٔ
 ٘ٔ               ،ة، ريحها طيّب، وطعمها طّيبم:ؿ المؤمف الذ  يقرا القر ف كم:ؿ اه تر جّ  -ٗٛٔ
 ٕٛ              ،كم:ؿ الجسد، إذا ا تكيمهـ، وتعاطفهـ، م:ؿ المؤمنيف في توادهـ، وتراح -٘ٛٔ
 ٖٔ            ،اااب ار ا  فكانت منهام:ؿ ما بع:ني ا  بف مف الهدم والعمـ كم:ؿ  يث  -ٙٛٔ
 ٔ٘                                                                         محمد اهميف، -ٚٛٔ
 ٛٙٔ،ٚٙٔ           ،ا:قؿمف اعطي حظف مف الرفؽ اعطي حظف مف الخير، وليس  ي   -ٛٛٔ
 ٕٓٛ، ٕٗ        ،ا  بف ع ر  ال يتعّممف  إال لي ايب  مف تعّمـ عمما  مما ي بت ي بف وجف ا   -ٜٛٔ
 ٕٚٚ          ،لد اموا اعطا مف تو ف ففحسف الو و  :ـ خرج إلي المسجد فوجد الناس  -ٜٓٔ
 ٜٚ                                                               مف جهَّز  ازيا  فقد  زا، -ٜٔٔ
 ٜٚ                                                 مف دؿَّ عمي خير فمف م:ؿ اجر فاعمف، -ٕٜٔ
 ٜٚ، ٚٛ    مف رام منكـ منكرا  فمي ي ْر  بيد  ف ف لـ يستطع فبمسانف، ف ف لـ يستطع فبقمبف، -ٖٜٔ
ـ  يـو القيامة بمجاـ  مف نار، مف س ِعؿ عف عمـ   -ٜٗٔ  ٛٔ                        ي ْعم م ف  ف كت م ف  ا ْلِج
ف مات عمي فرا ف، -ٜ٘ٔ  ٕٚٚ          مف سفؿ ا  ال هادة بادؽ  بّم ف ا  منازؿ ال هدا ، وا 
 ٕ٘ٛ                                      مف سمَّع سمَّع ا  بف، ومف يراعي يراعي ا  بف، -ٜٙٔ
 ٜٕٔ                                مف لاتؿ لتكوف كممة ا  هي العميا فهو في سبيؿ ا ، -ٜٚٔ
 ٕٔٛ            ،ف وجمع لف  ممف، واتتف الدنياخرة هّمف  جعؿ ا   نا  في لمبمف كانت اآل -ٜٛٔ
 ٖٗٔ           ،لخهعؽعمي رؤوس ا مف كظـ  يظا  وهو لادر  عمي اف ينفذ  دعا  ا   -ٜٜٔ
 ٚٙٔ                                                         مف يحـر الرفؽ يحـر الخير،  -ٕٓٓ
 ٖٖٗ، ٕٔ                                          مف يرد ا  بف خيرا  يفقهف في الديف،  -ٕٔٓ
 ٖٕٗ                                   نة، مف يرّدهـ عنَّا ولف الجنة، او هو رفيقي في الج -ٕٕٓ
 ٚٙٔ                                    مهه  يا عاع ة إف ا  ي حّب الرفؽ في اهمر كمف،  -ٖٕٓ
 ٔٛ                                                       هو الّطهور ماؤ ، الحّؿ ميتتف،  -ٕٗٓ
، إنما انا ابف امراة  كانت تفكؿ القديد،  -ٕ٘ٓ ِمؾ  ميؾ  نفسؾ ف ني لست  ِبم  ف ع   ٖٔٗ              هو 
، :ـ  مر بالاهة فيؤذَّ  -ٕٙٓ  ٛٚ          ،فوالذ  نفسي بيد  لقد هممت  اف  مر بحطب  في حطب 
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 ٕٖٚ                                 هدني هحسف اهخهؽ، ال يهد  هحسنها إال انت، وا -ٕٚٓ
 ٕٖ٘                                                          وخالؽ الناس بخمؽ حسف،  -ٕٛٓ
 ٙٗٔ                                  وكيؼ تانع به إلف إال ا  إذا جا ت يـو القيامة؟،  -ٜٕٓ
 ٕٖٖ               ومف يستعفؼ يعّفف ا  ومف يست ف ي  نف ا ، ومف يتاّبر ياب ر  ا ،  -ٕٓٔ
 ٜٙ                                                         وهؿ مف نبي  إاّل ولد رعاها؟،  -ٕٔٔ
 ٖٔٔ                                       اهؿ اهرض اف يتقي ا ؟،  ويمؾ، اولست احؽَّ  -ٕٕٔ
 ٖٙٔ ي ؤتي بالرجؿ يـو القيامة في مقي في النار، فتندلؽ التاب بطنف، فيدور فيها كما يدور،  -ٖٕٔ
 ٙٗٔ                                           يا اسامة، التمتف بعدما لاؿ ال إلف إال ا ؟،  -ٕٗٔ
 ٜٕٛ                           يا ايها الناس اتقوا هذا ال رؾ ف نف اخفي مف دبيب النمؿ،  -ٕ٘ٔ
 ٕٙٛ                                                  سراعر، يا ايها الناس إياكـ و رؾ ال -ٕٙٔ
 ٜٕ٘        ،ينيف ا ايب فميتعزَّ بمايبتف بيا ايها الناس ايما احد  مف الناس او مف المؤم -ٕٚٔ
 ٕٕ٘                                            يا ايها الناس لولوا ال إلف إال ا  تفمحوا،  -ٕٛٔ
 ٕ٘ٓ                                                          يا بني فهر، يا بني عد ،  -ٜٕٔ
 ٕٖٔ        ،ويقرؤوف خطبا   امتؾ  الذيف يقولوف ما ال يفعموف،: يا جبريؿ مف هؤال ؟ لاؿ -ٕٕٓ
ف ا  ناار دينف، ومظهر نبيف،  يا زيد، إف -ٕٕٔ  ٖٕٕا  جاعؿ لما ترم فرجا  ومخرجا ، وا 
 ٚٙٔ       ،ع ْنؼيا عاع ة إف ا  رفيؽ يحب الرفؽ، ويعطي عمي الرفؽ ما ال ي عطي عمي ال -ٕٕٕ
، ففدخمتيا عاع ة، لوال اف لومؾ حدي:و عهد بجاهمي -ٖٕٕ ـ   ٗٚ            ،ة همرت بالبيت ف ه ِد
 ٓٓٔ             فر لنق ت الكعبة وجعمت لها بابيف،يا عاع ة،لوال لومؾ حديث  عهدهـ بك -ٕٕٗ
 ٖٚٔ                                        يا  هـ سـ ا ، وكؿ بيمينؾ، وكؿ مما يميؾ،  -ٕٕ٘
 ٕٙٓ          ،ير اف لكـيا فاطمة انقذ  نفسؾ مف النار؛ ف ني ال اممؾ لكـ مف ا   يعا ،  -ٕٕٙ
 ٗٙٔ                                  يسَّرا وال تعس را، وب  را وال تنف را، وتطاو ع ا وال تختِمف ا،  -ٕٕٚ
 ٖٚٗ، ٗٙٔ، ٗٚ                                      روا وال تنف روا، يس روا وال تعس روا وب -ٕٕٛ
 ٖٖٙ                                             يعطي رجاال  مف لريش الماعة مف اهبؿ،  -ٜٕٕ
 ٖ٘ٔ                 ، الدعا  يقوؿ لد دعوت فمـ ار ي ستجب لي فيستحسر عند ذلؾ ويدع -ٖٕٓ
 ٕٙٛ                ،  فدا  ِلم ا يرم مف نظر الناس إلييقـو الرجؿ فيامي فيزيف اهتف جاه -ٖٕٔ
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 الافحة                                                         طرؼ اه:ر 

 ٕٔٔ]ابف مسعود[،           ا ناسا  في القسمة، ففعطي اهلرع بف حابس ماعة  :ر النبي   -ٔ
 ٛٔ، ]سفياف[      اجهؿ الناس مف ترؾ ما يعمـ، واعمـ الناس مف عمؿ بما يعمـ،واف ؿ الناس -ٕ
 ٖٔٔـ سممة[، ]ا                           اخرج إليهـ واذبح واحمؽ ففعؿ فتابعو  مسرعيف -ٖ
 ٜٕٗ]ابف ابي مميكة[،    كم هـ يخاؼ النفاؽ عمي نفسف ادركت :ه:يف مف ااحاب النبي  -ٗ
 ٜٕ٘]ابف ابي ليمي[،    ،ي سفؿادركت  ع ريف وماعة مف اهناار مف ااحاب رسوؿ ا   -٘
 ٔٛٔ]عمي[ح،                            اال إف الابر مف اهيماف بمنزلة الراس مف الجسد -ٙ
 ٖٕٚ]عياض[،                            خالاا  ولـ يكف اوابا  لـ ي قبؿإف العمؿ إذا كاف  -ٚ
 ٜٔ، ]ابف مسعود[   إف الناس احسنوا القوؿ كمهـ، فمف وافؽ فعمف لولف فذلؾ الذ  اااب حظف -ٛ
 ٜٕ٘]ابو الدردا [،                               اف ترم البدف خا عا  والقمب ليس بخا ع -ٜ

 ٖٖ٘، ]انس[    حب إليفإف كاف الرجؿ ليسمـ ما يريد إال الدنيا فما يسمـ حتي يكوف اهسهـ ا -ٓٔ
 ٕٕ٘]ابو طمحة[،              إنؾ لتعمـ يا رب انف يعجبني اف اخرج مع رسولؾ إذا خرج -ٔٔ
 ٖٕ]مالؾ[،                إني ارم ا  لد جعؿ في لمبؾ نورا ، فه تطفعف بظممة المعاية  -ٕٔ
ِمم ف بالذنب يعممف -ٖٔ  ٕٕ]ابف مسعود[،                إني هحسب اف الرجؿ ينسي العمـ لد ع 
 ٖٔٔ]ابو سعيد الخدر [،     إلي رسوؿ ا  مف اليمف بذهيبة بي طالب بعث عمي بف ا -ٗٔ
 ٕٙٗ]اـ حبيبة[،                      وانت امرؤ نجس م رؾ بؿ هو فراش رسوؿ ا   -٘ٔ
 ٜٔ]ابف مسعود[،                                      تعّمموا، تعّمموا، ف ذا عممتـ فاعمموا  -16
 ٕٖٚ]احابي[،                                               جعتكـ مف عند خير الناس -ٚٔ
 ٖٜٕ]بعض السمؼ[،  عنؾ، واحرص اف يكوف الناس جاهد نفسؾ في دفع اسباب الريا  -ٛٔ
 ٕٚ ،ٓٓٔ ]عمي[،               حد :وا الناس بما يعرفوف، اتحبوف اف ي كذَّب  ا  ورسولف -ٜٔ
 ٛٔ]سفياف[،                              الحفظ، والعمؿ، واالستماع، واهناات، والن ر -ٕٓ
 ٕٕ]عمر بف عبد العزيز[،           خمس  إذا اخطف القا ي منهف خطة كانت فيف وامة   -ٕٔ
 ٕٖٙ، ٔٚٔ]احابي[،     بفبي هو وامي ما رايت معمما  لبمف وال بعد  احسف تعميما  منفف -ٕٕ
 ٜٙٔ]اعرابي[،            إلّي بفبي وامي فمـ يسّب، ولـ يؤّنب، ولـ ي رب  فقاـ النبي  -ٖٕ
 ٖٕٔ]عمر[،                     اعظـ بركة مف امر  لد وا  عممت، همر رسوؿ ا   -ٕٗ
 ٜٖٕ]انس[،                    اس، وا جع الناساحسف الناس، واجود الن كاف النبي  -ٕ٘
ل نا بالموعظة في اهياـ كراهة السآمة عمينا كاف النبي  -ٕٙ  ٖٚ]ابف مسعود[،            يتخوَّ
 ٕٙٔ]ابف مسعود[،                   يحكي نبّيا  مف اهنبيا  كفني انظر إلي رسوؿ ا   -ٕٚ
 ٕٔ]ابو هريرة[،                                                   كفي بتركؾ لف ت ييعا   -ٕٛ
 ٖٖٕ، []عمي   فه يكوف احدنا ادني قـو اتقينا برسوؿ ا  كنا إذا حمي البفس، ولقي القـو ال -ٜٕ
 ٜٕ٘، ]ابو الدردا [       لعف استيقف اف ا  تقبَّؿ لي اهة واحدة احّب إليَّ مف الدنيا وما فيها -ٖٓ
 ٕٔٛ]ابف مسعود[،       ه ،لتماروا بف السفها ، وتجادلوا بف العمم: ال تعّمموا العمـ ل:هث -ٖٔ
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 ٜٔ، ]ابو الدردا [   ي تكوف عالما ، وال تكوف بالعمـ جميه  حتي تكوف بف عامه  ال تكوف تقّيا  حت -ٕٖ
 ٚٙ]معاوية[،                                                       ال حكيـ إال ذو تجربة -ٖٖ
 ٛٙ[، معاوية]                                ال حميـ إال ذو ع:رة، وال حكيـ إال ذو تجربة -ٖٗ
 ٜٛ، []سفياف ال:ور           رفيؽ:ال يفمر بالمعروؼ وال ينهي عف المنكر إال مف كاف فيف خااؿ :هث -ٖ٘
 ٖٕ]مجاهد[،                                           ال يتعمـ العمـ مستحي وال مستكبر -ٖٙ
 ٗ٘ٔ]عمرو بف العاص[،                     ال يزاؿ الرجؿ يجني مف :مرة العجمة الندامة -ٖٚ
 ٖٖٕ]عمي[،    وهو الربنا إلي العدو، وكاف لقد را ْيت ن ا يـو بدر، ونحف نموذ برسوؿ ا   -ٖٛ
 ٕ٘ٗ]خبيب[،                       ؽ منهـ احدا  المهـ احاهـ عددا ، والتمهـ ب د دا ، وال تب -ٜٖ
 ٕٖٙ، ٛٙٔ]احابي[،                          المهـ ارحمني ومحمدا  وال ترحـ معنا احدا   -ٓٗ
 ٜٕ٘]ابو الدردا [،                                  المهـ إني اعوذ بؾ مف خ وع النفاؽ -ٔٗ
 ٕٓٔ]والد جابر بف عبد ا [،          لو نعمـ انكـ تقاتموف لـ نرجع، فرجع عنهـ وسّبهـ -ٕٗ
 ٜٜ، ٕٚ ]ابف مسعود[،     ا  ال تبم ف عقولهـ إال كاف لبع هـ فتنة  ما انت ِبم حد ث  لوما  حدي: -ٖٗ
 ٜٕٗ]الحسف[،                                      ما خافف إال مؤمف وال اِمنف إال منافؽ -ٗٗ
 ٜٕٗ]إبراهيـ التيمي[،             ما عر ت  لولي عمي عممي إال خ يت اف اكوف مكذ با   -٘ٗ
 ٕٙٙ]عمي[،                                 ما نزؿ به  إال بذنب،وال رفع به  إال بتوبة -ٙٗ
 ٕٔ٘]انس[،                                          ابف  هبي طمحة مف اـ س م يـ مات  -ٚٗ
 ٜٕ٘]عمر[،      –يعني مف المنافقيف  -منهـ  ن دتؾ با  هؿ سّماني لؾ رسوؿ ا   -ٛٗ
ـ  النسا  نسا  اهناار، لـ يمنعهف الحيا  اف يتفقهف في الديف -ٜٗ  ٖٕ]عاع ة[،          ِنْع
نف هب ض الن وا  لقد اعطاني رسوؿ ا   -ٓ٘  ٕٖٚ، [فواف]ا     اس إليَّ، فما برحما اعطاني وا 
 ٕٖٙة[، :مام]            وا  ما كاف عمي اهرض وجف اب ض إليَّ مف وجهؾ فقد اابح -ٔ٘
 ٖٔٔ]زيف العابديف[،                                                       وعنؾ ا  ي -ٕ٘
 ٜٔ]عمي[،     يا حممة العمـ اعمموا بف، ف نما العالـ مف عمـ :ـ عمؿ، ووافؽ عممف عممف -ٖ٘
 ٖٖٗ، ٕٖٙ]احابي[،          طا   ال يخ ي الفالةيا لومي اسمموا ف ف محمدا  يعطي ع -ٗ٘
 ٕٚٗ]انس بف الن ر[،         يارسوؿ ا   بت  عف اوؿ لتاؿ لاتمت  فيف الم ركيف، وا  -٘٘
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 فهرس  رح ال ريب -ٗ

 
 لمفردة              الافحةا    ـ      فردة                 الافحة   الم   ـ  

 ٘٘                                   اهحساف، -ٔ

 ٖٕٙ                                اخفاؤهـ،  -ٕ

 ٕٔٚ                               اهخهص،  -ٖ

 ٖٕٚ                      إذا احمر البفس،  -ٗ

 ٕ٘ٔ                              الستعجاؿ، ا -٘

 ٕٜ                                   اهسموب،  -ٙ

 ٜٖٓ                                   وة، اهس -ٚ

 ٓ٘ٔ                                 االلتااد،  -ٛ

اهكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار،  -ٜ

                                        ٖٙ 

 ٖٕٔ               إف تقتؿ تقتؿ ذا دـ،  -ٓٔ

 ٜٖٔ، ٓٔٔ                        اهناة،  -ٔٔ

 ٕٛٗ                                 بخ بخ،  -ٕٔ

 ٘٘ٔ                                  الت ؤ د ة،  -ٖٔ

 ٜٚ                                    التبميغ،  -ٗٔ

 ٕٓٔ                                    ت تف،  -٘ٔ

 ٕٚٔ                              الجوانية،  -ٙٔ

 ٖٕٙ                                  حسرا ،  -ٚٔ

 ٕٚ                                     الحكـ،  -ٛٔ

 ٕٚ                                   الحكمة،  -ٜٔ

 ٕٚ                                     الحكيـ، -ٕٓ

 ٚٓٔ                                    الِحْمـ، -ٕٔ

 ٕٕ                                     خطة،  -ٕٕ

م ؽ، -ٖٕ  ٕٖٔ، ٙٗ                          الخ 

 ٖٕٙ                                  ر قا ،  -ٕٗ

 ٜ٘ٔ                                  الرفؽ، -ٕ٘

 ٕٗٔ                                  السه،  -ٕٙ

 ٘ٗ                                   السموؾ، -ٕٚ

 ٓ٘ٔ                     السمت الحسف، -ٕٛ

 ٕ٘ٛ                                السنا ،  -ٜٕ

 ٘ٔٔ                           اـ السيؼ، -ٖٓ

 ٖٕٚ                     اهت الوجو ،  -ٖٔ

 ٖٕٙ                                    باف، -ٕٖ

 ٛٙٔ                                      نف، -ٖٖ

 ٚٚٔ                                  الابر، -ٖٗ

 ٖٔٓ                                الادؽ، -ٖ٘

ٖٙ- ،  ٖٖٙ                                 الاـر

 ٖٖ                                     طست، -ٖٚ
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 ٗ٘                                      العدؿ، -ٖٛ

 ٕٗٔ                                  فجفهـ، -ٜٖ

 ٕٕٕ                         لرف ال:عالب، -ٓٗ

 ٕٛٗ                                    لرنف، -ٔٗ

 ٕٛٔ                                    لمينا، -ٕٗ

 ٛ                                       القواـ، -ٖٗ

 ٕٕ                             ا   ديدا ،لوي -ٗٗ

 ٜٙ                                    الكباث، -٘ٗ

 ٛٙٔ                           ال تزرمو ، -ٙٗ

ٗٚ- ، ـْ  ٜ٘ٔ                            ِلنت  ل ػه 

 ٖٖٙ                            ما رزاناؾ، -ٛٗ

 ٔٚٔ                            ما كهرني، -ٜٗ

 ٛٙٔ                                       مف، -ٓ٘

 ٜٜٔ                                  الهادر، -ٔ٘

 ٘ٔٔ                      والسيؼ امتا ، -ٕ٘

 ٜٗ                                  الوسيمة، -ٖ٘

 ٕٕ                                    وامة، -ٗ٘

 ٕٗٔ                                   يرجع، -٘٘

 ٕٖٕ                          يهتؼ بربف، -ٙ٘
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 فهرس اه عار -٘

 ال اعر   الافحة              يت     ػػػػػػػػـ                     الب   
 

ُ  ولد الف منف جانب  وخطاب  اعر ٖ٘
 
 

  بدعا الماطفي دهرا  بمكة  لـ ي ج 
 

ٔ- 

الف اسمموا واستسمموا وانابو  
 

 

  فمما دعا والسيؼ  امت  ِبكف فِ  
 

 
 بوانت لكؿ ما تهوم ركو  اعر ٖ٘ٗ، ٖٙ

 
  وكيؼ ياح اف ت دعي حكيما   

 

ٕ- 

 -ٖ  إنما اهمـ اهخهؽ ما بقيت  اف ف هـ  ذهبت اخهلهـ ذهبو شوقي 324

ْسن ي هما خير  مطمو  اعر ٖٖٔ  باو الدفع بالح 
 

  فما هو إال االستعاذة  ارعا   
 

ٗ- 

 بوذاؾ دوا  الدا  مف  ر محجو  
 

  فهذا دوا  الدا  مف  ر ما ي رم 
 

 

 -٘  باير بفعقاب اهمور كفنما   يخاطبف في كؿ امر عوالبف  اعر ٜٗٔ

 -ٙ  إذا نطؽ السفيف فه تجبف  ُ  فخير مف إجابتف السكوت  اعر ٖ٘ٔ

 ُ  ذرعا  وعند ا  منها المخرج   اعر ٕ٘٘
 

  بَّ نازلة  ي يؽ بها الفتيلر  و  
 

ٚ- 

ُ  ف ِرجت وكنت اظنها ال ت فر ج  
 

 

   الت فمّما استحكمْت حمقات ها 
 

 

لبم    اعر ٕ٘٘ ا   لد  ذف ليمؾ ب
 

 

 ا تّد  ازمة تنفرجي 
 

 

ٛ- 

ـ  الّنبّي محّمد :مامة ٕ٘ٔ ُِ إلي القوؿ إنعا
 
 

ـّ بترؾ القوؿ :ـ ير     ّدنياه
 

ٜ- 

ُِ رايت خياال  مف حساـ  مهّند  
 

 

   كرت  لػف فّكي مف ال ؿ  بعدما 
 

 

ُِ واعمـ بفف المر   ير م خّمد  اعر ٜٕ٘
 

 

 -ٓٔ ُِ ابر لكؿ مايبة  وتجّمدا 

  لمابر عالبة محمودة اه:ر ابو يعمي ٜٓٔ
 

  إني رايت  وفي اهياـ تجربة 
 

ٔٔ- 

  واستاحب الابر إال فاز بالظفر   
 

  ولؿَّ مف جدَّ في امر  يحاولف 
 

 

 -ٕٔ    حفظيسو  كوت  إلي وكيع        ففر دني إلي ترؾ المعااي ال افعي ٖٕ

  ونور ا  ال ي هدم لعااي  

 
   واخبرني بفف عمـ ا  نور 
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  والبّد يوما  اف ت ردَّ الوداعع لبيد ٕٔ٘

 

ُ  الماؿ  واه هموف إال وداععوما  
 

 

ٖٔ- 

  عمي ا   جنب كاف   مارعي خبيب ٕ٘ٗ
 

ُ  لتؿ  مسممافمست  ا بالي حيف ا 
 

 

ٔٗ- 

ُِ ي بارؾ عمي اوااِؿ ِ مو  ممّزع  
 

 

ف ي ف    وذلؾ في ذات اهلف وا 
 

 

 ؼوالمؤـ مقروف بذ  اهخه  اعر ٖ٘ٔ
 

  إف الوفا  عمي الكريـ فري ة 
 

ٔ٘- 

   فيف عف اهذموفي الحمـ ردع لمس   وفي الخرؽ إ را  فه تؾ اخرلا  اعر ٖ٘ٔ

ُ  وامزح لػف إف المزاح  وفاؽ  اعر ٔٙٔ
 
 

ذا عجزت عف العدو  فدار     وا 
 

ٔٙ- 

ُ  ت عطي الن  اح وطبع ها اهحراؽ  
 
 

  فالنار  بالما  الذ  هو  د ها 
 

 

ُْ واحذِر الهفوة ، فالخطب  جم ؿ الدمياطي ٖٖٔ
 

 

ـ إياؾ الزلؿ ايها    العاِل
 

ٔٚ- 

: ؿْ      إف هفا اابح في الخمؽ م 
 

ـ مستعظمة    هفوة العاِل
 

 

ؿّْ      فبها يحتّ  مف اخطف وز 
 

هـ  ت ف عمد ت زل  ي    وعم
 

 

  بْؿ بها يحاؿ في العمـ الخم ؿْ   
 

  ال تقْؿ يستر عممي زلَّتي 
 

 

ب ؿفهي ع   ُْ ند ا  والناس ج 
 
 

ُ  إف تكف عندؾ مستحقرة 
 

 

 

ؿ   ج  ُْ وجؿ  الخمؽ  لها كؿ الو 
 
 

ُ  ف ذا ال مس بدت كاسفة 
 

 

 

ؿ   ُْ في انزعاج  وا طراب  وزج 
 
 

  وترامت نحوها اباار هـ 
 

 

ُْ ف دت م ظممة  منها الس ب ؿ  
 
 

  وسرم النقص لهـ مف نقاها 
 

 

ُْ يفتف العالـ ط ّرا  ويِ ؿّ   
 
 

ـ في زلَّتفوكذ  ِل لعا   ا ا
 

 

ُْ ال بما استعاـ فيف واست ق ؿّ   
 
 

  ي قتدم منف بما فيف هفا 
 

 

م ؿ   ُْ إف بدا فيف فساد  وخ 
 
 

  فهو ممح  اهرض ما يامحف 
 

 

  إف النجاح رهيف اف ال تعجه  اعر ٗ٘ٔ
 

  يا ااحبّي تمّوما ال تعجه 
 

ٔٛ- 

  لكف عوالبف احمي مف العسؿ  اعر ٛٛٔ
 

  الابر م:ؿ اسمف مر  مذالتف  
 

ٜٔ- 
  عميؾ ولـ ت عذر بما انت جاهم ف  اعر ٖٗٗ، ٜٔ

 

 ُ   إذا العمـ لـ تعمؿ بف كاف حجة 
 

ٕٓ- 

  يادؽ لوؿ  المر  ما هو فاعم ف  

 
  ف ف كنت لد ا وتيت عمما  ف نما 
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  ا ّر لػف مف  تمف حيف ي تـ  اعر ٖ٘ٔ

 

  ول ْمكؼ  عف  تـ المعيـ تكّرما   
 

ٕٔ- 

  طمقوا الدنيا وخافوا الِفت نا لاعؿ ٜٕٗ
 

ف   اإ ن ط  ف  ا   د ا ب ع     
 

ٕٕ- 

ط نا     انها ليست لحي  و 
 

  نظروا فيها فمما عمموا 
 

 

 االح اهعماؿ فيها س ف نا   
 

ة  واتخذوا    جعموها ل جَّ
 

 

  ف ّف المعااي ت زيؿ النعـ  اعر ٖٕٙ
 

  نعمة فاْرع ه ا  كنت  في إذا 
 

ٕٖ- 

  وال كفناة مف لدير  محكـ ابف هانئ ٜٗٔ
 

 دوكؿ اناة في المواطف سؤد 
 

ٕٗ- 

  مف السيؼ يافح عف ك:ير ويحمـ  
 

ُ  ومف يتبيف اف لمافح مو عا 
 
 

 

  وال الحـز إال بعد طوؿ تموـ  
 

ُ  : ب توما الرا  إال بعد طوؿ ت   
 
 

 
  ههَّ لنفسؾ كاف ذا التعميـ  اعر ٜٖٗ، ٕٙ

 
  ر  يا ايها الرجؿ المعم ـ  ي 

 

ٕ٘- 

  ف ذا انتهت عنف ففنت حكيـ  
 

  ابدا بنفسؾ فانهها عف  ي ها 
 

 

ُ  بالعمـ منؾ وينفع التعميـ  
 
 

  فهناؾ يقبؿ ما تقوؿ  وي قتدم 
 

 

  عار  عميؾ إذا فعمت  عظيـ  
 

  ال تنف  عف خمؽ  وتفتي م:مف 
 

 

  حتي ا وسَّد في التراب دفينا ابو طالب ٕٓٔ
 

  وا  لف ياموا إليؾ بجمعهـ 
 

ٕٙ- 

  واب ر ولّر بذاؾ منؾ عيونا  
 

  فاادع بفمرؾ ما عميؾ   ا ة 
 

 

 ففه ي ّر بطيب العيش إنسا الرند  ٕٓ٘
 

 فإذا ما تـ نقاا لكؿ  ي  
 

ٕٚ- 

 فمف سر  زماف سا تف ازما  
 

 ؿهي اهياـ كما  اهدتها دو 
 

 

 فمف رابع والحّؽ ذو تبيا ابف القيـ ٘ٔ
 

  العمـ الساـ :ه:ة ما لها 
 

ٕٛ- 

  وكذلؾ اهسما  لمرحمف  
 

ـ  بفوااؼ اهلف وفعمف    ِعم
 

 

  وجزاؤ  يوـ المعاد ال:اني  
 

  واهمر والنهي الذ  هو دينف 
 

 

 فسفنبعؾ عف تفايمها ببيا ال افعي ٕٕ
 

 ُ   اخي لف تناؿ العمـ إال بستة 
 

ٕٜ- 

 فحبة  استاذ  وطوؿ زماوا  

 
،واجتهاد ، وب م ة   ُ   ذكا  ،وحرص 

 
 

 فف حتف  واهد االمتحا  اعر ٕ٘ٔ

 

  مف ت حّمي ب ير ما هو فيف 
 

ٖٓ- 
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  إاّل الحديث وعمـ الفقف في الديف يعف اال ٖٔ

 

  كؿ العموـ سوم القر ف م  مة   
 

ٖٔ- 

  العمـ ما كاف فيف لاؿ حد:نا   وما سوم ذاؾ وسواس ال ياطيف  
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 فهرس الماادر والمراجع -ٙ
 

 
 .ايكسإٓ ايهسِٜ -1

هػ، تحقيؽ عمي بف  ٖٗ٘هبي بكر محمد بف عبد ا  بف العربي، ت  أحهاّ ايكسإٓ، -2
 ، بيروت، لبناف محمد البجاو ، بدوف تاريخ، دار المعرفة

 لإلماـ ال زالي، دار الندوة الجديدة، بيروت  ،إحٝا٤ عًّٛ ايدٜٔ -3

هػ،  ٕٔٗٔلعبد العزيز بف محمد  ؿ عبد المطيؼ،الطبعة اهولي،  ،سػألصى اسٚايػص اإلخال -ٔ
 ية السعودية بدار الوطف، الرياض، المممكة العر 

هػ، ٖٔٗٔ،الطبعة ال:ال:ة، ميدانيلعبد الرحمف بف حسف حبنكة ال ،األخالم اإلضال١َٝ ٚأضطٗا -ٕ
  دار القمـ دم ؽ

هػ، ميداف اهزهر، ٖٗٚٔهػ، طبعة  ٓ٘ٗ، هبي الحسف الماورد ، ت أدب ايدْٝا ٚايدٜٔ -ٖ
 مكتبة ومطبعة محمد بف عمي ابيح واوالد  

لإلماـ ابي عبد ا  محمد بف إسماعيؿ البخار  تخري  محمد فؤاد عبدالبالي،  األدب املؿسد، -ٗ
 دار الب اعر، بيروت، لبناف   ل:ال:ةالطبعة ا

 ، هبي السعود، بدوف تاريخ، دار الفكر إزغاد ايعكٌ ايطًِٝ إىل َصاٜا ايهتاب ايهسِٜ -٘
لمعهمة محمد ناار الديف اهلباني، المكتب  ،إزٚا٤ ايػًٌٝ يف ختسٜج أحادٜح َٓاز ايطبٌٝ -ٙ

 اهسهمي، بيروت، لبناف  

هػ، دار الوفا  ٙٓٗٔحمد الوكيؿ، الطبعة ال:انية، ، لمدكتور مأضظ ايدع٠ٛ ٚأدب ايدعا٠ -ٚ
 ودار المجتمع، جدة 

لمحافظ احمد بف عمي بف حجر العسقهني دار اادر، بيروت،  اإلصاب١ يف متٝٝص ايصخاب١، -ٛ
 لبناف  

هػ، مكتبة المنار ٜٖٙٔ، لمدكتور عبد الكريـ زيداف، الطبعة ال:ال:ة، أصٍٛ ايدع٠ٛ -ٜ
 اهسهمية 

هػ، دار ٖٔٗٔ، لمدكتور عبد الرب بف نّواب، الطبعة اهولي، ٗاأصٍٛ ايدع٠ٛ ٚطسق -ٓٔ
 العاامة، الرياض 

محمد اهميف بف محمد المختار الجكني ال نقيطي  ،أضٛا٤ ايبٝإ يف إٜطاح ايكسإٓ بايكسإٓ -ٔٔ
طبع وتوزيع  الرعاسة العامة هدارات البحوث العممية واهفتا ، الرياض، المممكة العربية 

 السعودية  

، ل مس الديف ابي عبد ا  محمد بف ابي بكر بف ليـ ّ املٛقعني عٔ زب ايعاملنيإعال -ٕٔ
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هػ، المكتبة ٚٓٗٔهػ، تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحميد، طبعة ٔ٘ٚالجوزية، ت 

 العارية، ايدا، بيروت 

ل مس الديف ابي عبد ا  محمد بف ابي بكر بف ليـ  ،إغاث١ ايًٗؿإ َٔ َصاٜد ايػٝطإ -ٖٔ
هػ، تحقيؽ محمد حامد الفقي، بدوف تاريخ، مكتبة حميدو، ٔ٘ٚت  الجوزية،

 اهسكندرية 

، هبي بكر الخهؿ، بتحقيؽ عبد القادر احمد عطا، الطبعة األَس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس -ٗٔ
 هػ، دار الباز لمن ر والتوزيع، مكة المكرمة ٙٓٗٔاهولي، 

 هػ ٚٓٗٔر،الطبعة اهولي،هبي بكر جابر الجزاعر ،بدوف نا  ،أٜطس ايتؿاضري -٘ٔ
هػ،  ٗٚٚدا  إسماعيؿ بف عمر بف ك:ير، ت فلمحافظ عماد الديف ابي ال ،ٚايٓٗا١ٜ١ٜ ايبدا -ٙٔ

 ـ، مكتبة المعارؼ، بيروت، لبناف  ٜٜٚٔالطبعة ال:ال:ة، 

لمحمد مرت ي الزبيد ، بدوف تاريخ، دار مكتبة الحياة،  ،تاج ايعسٚع َٔ جٛاٖس ايكاَٛع -ٚٔ
 بيروت، لبناف 

، ل مس الديف محمد بف احمد بف ع:ماف الذهبي، ذ اإلضالّ ٚٚؾٝات املػاٖري ٚاألعالّتازٜ -ٛٔ
هػ، )لسـ السيرة النبوية وعهد الخمفا  الرا ديف(، تحقيؽ الدكتور عمر بف ٛٗٚ

 هػ، دار الكتاب العربي ٚٓٗٔعبدالسهـ، الطبعة اهولي، 

 المكتب اهسهمي، بيروت هػ، ٘ٓٗٔ، الطبعة الرابعة، ايتازٜذ اإلضالَٞ، ستُٛد غانس -ٜٔ

هػ، الطبعة ال:انية، ٖٓٔ، هبي جعفر محمد بف جرير الطبر ، ت تازٜذ األَِ ٚاملًٛى -ٕٓ
 هػ، دار الكتب العممية، بيروت، لبناف ٛٓٗٔ

، لحسيف بف  ناـ، تازٜذ صتد، زٚض١ األؾهاز ٚاألؾٗاّ ملستاد حاٍ اإلَاّ ٚتعداد غصٚات ذٟٚ اإلضالّ -ٕٔ
هػ، مطابع  ركة الافحات ٖٓٗٔديف اهسد، الطبعة ال:ال:ة، بتحقيؽ الدكتور ناار ال

 الذهبية، الرياض، المممكة العربية السعودية 

  هبي عبد الرحمف سعيد بف عمي بف وهؼ القحطاني،توزيع مؤسسة الجريسي،تربٜد حساز٠ املصٝب١ -ٕٕ
 اركفور ، بـ الميد الرحمف عبد الرحعبمحمد  هع  ال يبه يرتَرٟ،جاَع ا حٟ غسٛذألحا ؿ١حت -ٖٕ

 هػ، مكتبة ابف تيمية، القاهرة   ٚ٘ٗٔهػ، الطبعة ال:انية،  ٖٖ٘ٔت 

هػ، الطبعة ٙ٘ٙ، لعبد العظيـ بف عبد القو  المنذر ، ت ايرتغٝب ٚايرتٖٝب َٔ اذتدٜح ايػسٜـ -ٕٗ
 هػ، دار إحيا  التراث العربي ٖٛٛٔال:ال:ة، 

بعة طهػ، الٗ٘ٚهندلسي، ت ، هبي عبد ا  محمد بف يوسؼ بف حياف اتؿطري ايبخس احملٝط -ٕ٘
 هػ، دار الفكر ٖٓٗٔال:انية، 

 لب و  ف مسعود ابف يمحمد الحس ياـ الحافظ ابإلمل،(يتٓصٌٜا املَع) ٟٛػيبا ريؿطت -ٕٙ
هػ، دار  ٙٓٗٔلي،يؽ خالد عبد الرحمف العؾ ومرواف سوار،الطبعة اهو قهػ،تح ٙٔ٘ت

 المعرفة، بيروت، لبناف 

الطبر ، ت جرير جعفر محمد بف  يماـ ابإلل ،سإٓ(يكا آٟ أٌٜٚتٔ ع إيبٝا عَاجٟ )يطربا تؿطري -ٕٚ
دار المعارؼ تاريخ،  هػ، تحقيؽ محمود واحمد محمد  اكر، الطبعة ال:انية، بدوف ٖ٘ٔ

 بمار 
هػ، الطبعة اهولي، ٗٓٙ، لمحمد الراز  فخر الديف بف  يا  الديف عمر، ت ايتؿطري ايهبري -ٕٛ
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 ، بيروت بدوف تاريخ، دار إحيا  التراث العربي

بف ك:ير يب عمر الفدا  إسماعيؿ بف الخط يماـ ابإلل ،(يعظِٝسإٓ ايكا ؿطري)تجريابٔ ن ريطتؿ -ٜٕ
 ، لبناف هػ، دار الفكر، بيروت ٚٓٗٔهػ، طبعة  ٗٚٚ، ت يالقر ي الدم ق

تفسير القر ف الحكيـ، ال هير بتفسير المنار، لمحمد ر يد ر ا، الطبعة ال:انية، بدوف  -ٖٓ
 اف تاريخ، بيروت، لبن

بدوف الفقي،  الندو ، تحقيؽ محمد حامد يسجمعف محمد او  يكِٝ،ابٔ اّ إلَاي يكِٝا ريايتؿط -ٖٔ
 ناف بتاريخ، دار الكتب العممية، بيروت، ل

، هحمد ماطفي المرا ي، الطبعة ال:ال:ة، بدوف تاريخ، دار الكتاب العربي، تؿطري املساغٞ -ٕٖ
 بيروت 

هػ، بدوف تاريخ، دار الكتاب  ٔٓٚد النسفي، ت ، لعبد ا  بف احمد بف محمو تؿطري ايٓطؿٞ -ٖٖ
 العربي، بيروت 

هػ، تحقيؽ محمد عوامة، ٕ٘ٛهحمد بف عمي بف حجر العسقهني، ت  تكسٜب ايتٗرٜب، -ٖٗ
 هػ، دار الر يد، سوريا، حمب ٙٓٗٔالطبعة اهولي، 

هػ، الطبعة اهولي،  ٕ٘ٛهحمد بف عمي بف حجر العسقهني، ت  تٗرٜب ايتٗرٜب، -ٖ٘
 دار الفكر  هػ،ٗٓٗٔ

 ماف بف عبد ا  بف محمديمة سمهلمع ،يتٛحٝدا بغسح نتا دُٝذتا ٜصصيعا تٝطري -ٖٙ
ية بالعر لمممكة هػ، مكتبة المعارؼ، الرياض، ا ٙٓٗٔهػ، طبعة  ٖٖٕٔ، ت بدالوهابع

 دية عو الس
مة عبدالرحمف بف ناار هالع،ٓإملا ّنال تؿطري يف ٔمحيسا يهسِٜا ريطتٝ -ٖٚ

هػ، طبع ون ر الرعاسة  ٗٓٗٔيؽ محمد زهر  النجار، طبعة ػ، تحقهٖٙٚٔالسعد ،ت
 ة واهفتا ، الرياض، المممكة العربية السعودية يالعامة هدارات البحوث العمم

  السعادات المبارؾ بف محمد بف اه:ير الجزر ، يهب،ضٍٛيسا حأحادٜ ٍَٔ ألصٛجاَع ا -ٖٛ
هػ، دار الفكر، بيروت،  ٖ٘ٗٔ هػ، تحقيؽ عبد القادر اهرناؤوط، الطبعة ال:انية، ٙ٘ٙت

 لبناف 
اه باؿ  يهػ، تحقيؽ اب ٖٙٗعمر يوسؼ بف عبد البر، ت  يهب يعًِ ٚؾطً٘،إ اٝبَع جا -ٜٖ

 ة يالسعود هػ، دار ابف الجوز ، المممكة العربية ٗٔٗٔالزهير ، الطبعة اهولي 
 ٔٚٙطبي، ت اار  القر نمحمد بف احمد اه  عبد ا  يهب ،ايهسِٜ سإٓيكا ّحهاأل َعادتا -ٓٗ

 ،ػه ٗٔٗٔولي، راهيـ الحفناو ، ومحمود حامد ع:ماف، الطبعة اه إبتحقيؽ محمد  هػ،
 دار الحديث، القاهرة 

 يماـ الحافظ زيف الديف ابإلل يهًِ،ا َعجٛا َٔ ٜجًاحد نيطمخ حغس هِ يفذتايعًّٛ ٚجاَع ا -ٔٗ
ؤوط، ارنحقيؽ  عيب اه تهػ،  ٜ٘ٚ، ت يالفرج عبد الرحمف بف احمد بف رجب الحنبم

 هػ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبناف  ٔٔٗٔالطبعة اهولي، 

هػ، ٖ٘ٗٔالبف دريد ابي بكر بف محمد بف الحسف البار ، الطبعة اهولي،  مجٗس٠ ايًػ١، -ٕٗ
 دار اادر 
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بكر ابف ليـ  يالديف محمد بف اب سم ماـ إلل ،ػايفيا دٚا٤ئ اعضأٍ  ٔيف ملهايا بادتٛا -ٖٗ

ػ، دار هٚٓٗٔحذيفة عبيد ا  بف عالية،الطبعة اهولي، هػ،تحقيؽ ابئ٘ٚالجوزية، ت
 ، لبناف ت، بيرو يالكتاب العرب

بقمـ عبدالرحمف بف محمد بف لاسـ، ،حاغ١ٝ ثالث١ األصٍٛ حملُد بٔ عبدايٖٛاب -ٗٗ
 هػ، بدوف نا ر ٚٓٗٔهػ، الطبعة الخامسة، ٕٜٖٔت

هػ،  ٕٛٚبف تيمية، ت ال يخ اهسهـ تقي الديف احمد بف عبد الحميـ  ،اذتطب١ يف اإلضالّ -٘ٗ
 بدوف تاريخ، دار الفكر، بيروت، لبناف  

هػ،  ٚٔٗٔال:ة، :، الطبعة اليسعيد بف عمي بف وهؼ القحطان ، اهلىل٠ٛ إيدعا ١ يفُهذتا -ٙٗ
 ، الرياض، المممكة العربية السعودية يتوزيع مؤسسة الجريس

ي، الطبعة اهولي، لمدكتور محمد ربيع المدخم اذته١ُ ٚايتعًٌٝ يف أؾعاٍ اهل تعاىل، -ٚٗ
 هػ، مكتبة لينة ٜٓٗٔ

هػ، ٖٓٗهبي نعيـ احمد بف عبد ا  اهافهاني، ت  ح١ًٝ األٚيٝا٤ ٚطبكات أألصؿٝا٤، -ٛٗ
 بدوف تاريخ، دار الكتاب العربي، بيروت 

هػ،  ٕٛٚبف تيمية،ت االديف احمدبف عبدالحميـ  يالعباس تق يهبايٓكٌ،ٚكٌ عيا زضاتع ٤زد -ٜٗ
هػ، جامعة اهماـ محمد بف سعود  ٓ٘ٗٔالـ، الطبعة اهولي، تحقيؽ د  محمد ر اد س

 ية هماهس

هػ، ٕٜٖٔجمع عبد الرحمف بف محمد بف لاسـ، ت  ،ايدزز ايط١ٝٓ يف األجٛب١ ايٓجد١ٜ -ٓ٘
 هػ، المكتب اهسهمي، بيروت ٖ٘ٛٔالطبعة ال:انية، 

نية، بدوف لممحامي ابحي محمااني، الطبعة ال:ا ايدعا٥ِ ارتًك١ٝ يًكٛاْني ايػسع١ٝ، -ٔ٘
 تاريخ، دار المهييف، بيروت 

هػ، ٙٓٗٔ، ٗ٘هسما  عمر حسف، العدد  دع٠ٛ اذتل: ايصرب يف ض٤ٛ ايهتاب ٚايط١ٓ، -ٕ٘
 رابطة العالـ اهسهمي، مكة 

 هػ، مكتبة الفهح، الكويت ٙٓٗٔلتوفيؽ الواعي، الطبعة اهولي،  ايدع٠ٛ إىل اهل، -ٖ٘

جمع الدكتور محمد السيد الجميند، الطبعة  دقا٥ل ايتؿطري، ادتاَع يتؿطري ابٔ ت١ُٝٝ، -ٗ٘
هػ، مؤسسة عمـو القر ف الكريـ، بيروت، ودار القبمة، جدة، المممكة ٙٓٗٔال:ال:ة، 

 العربية السعودية 

سميـ بف عيد الههلي، الطبعة ل ايدع٠ٛ ٚايدعا٠ بني حتكٝل ايتٛنٌ ٚاضتعجاٍ ايٓتا٥ج، -٘٘
 هػ، دار الاديؽ، الجبيؿ ٖٔٗٔاهولي، 

لعدناف عمي ر ا النحو ، الطبعة الرابعة،  ٗاج ايسباْٞ يف ايدع٠ٛ اإلضال١َٝ،دٚز املٓ -ٙ٘
 هػ، مطابع الفرزدؽ التجارية بالرياض، المممكة العربية السعودية ٘ٓٗٔ

ب رح الخطيب التبريز ، تحقيؽ محمد عبد  عزاـ، الطبعة ال:انية، بدوف  دٜٛإ أبٞ متاّ، -ٚ٘
 تاريخ، دار المعارؼ بمار 

هػ، جمعف وعمؽ  ٕٗ٘ ت، يمحمد بف إدريس ال افع هبي عبد ا  ؾعٞ،ايػا َّاإلٜٛإ اد -ٛ٘
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 ، بيروت، لبناف يهػ، مؤسسة الزعب ٕٜٖٔ، الطبعة ال:ال:ة، يعميف محمد عفيؼ الزعب

لسعيد بف عمي بف وهؼ القحطاني، ، ايرنس ٚايدعا٤ ٚايعالج بايسق٢ َٔ ايهتاب ٚايط١ٓ -ٜ٘
 هػ ٕٕٗٔعة ال:ال:ة،  عباف الطب مؤسسة الجريسي لمتوزيع واهعهف،

هػ، دار القمـ، بيروت، ٙٓٗٔ، الطبعة اهولي، ايسحٝل املدتّٛ، يصؿٞ ايسمحٔ املبازنؿٛزٟ -ٓٙ
 لبناف 

، هبي الف ؿ  هاب الديف محمود زٚح املعاْٞ يف تؿطري ايكسإٓ ايعظِٝ ٚايطبع املجاْٞ -ٔٙ
 كر هػ، بدوف تاريخ، دار الفٛٓٗٔهػ، الطبعة ٕٓٚٔاهلوسي الب داد ، ت 

، دار هػٛٓٗٔي، الطبعة اهولي، هلد الهيسميـ بف ع ١،َأليف ا ئيطٝا ثسٙأَ٘ ٚذ٤: سٜايا -ٕٙ
 ابف الجوز ، الدماـ، المممكة العربية السعودية 

 ٖٙٚٔلمعهمة عبدالرحمف بف ناار السعد ،تايسٜاض ايٓاضس٠ ٚاذتدا٥ل ايٓري٠ ايصاٖس٠، -ٖٙ
حوث العممية، المممكة العربية هػ، بدوف تاريخ، ن ر الرعاسة العامة هدارات الب

 السعودية 

، لمحمد بف االح الع:يميف، بدوف تاريخ، مطابع المدينة بالرياض، شاد ايداع١ٝ إىل اهل -ٗٙ
 المممكة العربية السعودية 

هػ، الطبعة اهولي، ٜٙ٘هبي الفرج عبد الرحمف بف الجوز ، ت  شاد املطري يف عًِ ايتؿطري، -٘ٙ
 هػ، المكتب اهسهمي ٖٗٛٔ

بكر ابف ليـ  يعبد ا  محمد بف اب يماـ  مس الديف ابإلل ،اديعبا خري ٖدٟيف  اد املعادش -ٙٙ
وط وعبد القادر اهرناؤوط، الطبعة اهولي، ؤ ، تحقيؽ  عيب اهرناهػ ٔ٘ٚالجوزية، ت 

 ، لبناف تهػ، مؤسسة الرسالة، بيرو  ٜٜٖٔ
اهمير الانعاني، تحقيؽ محمد  لإلماـ محمد بف إسماعيؿ ،ضبٌ ايطالّ املٛصٌ إىل بًٛؽ املساّ -ٚٙ

هػ، دار ابف الجوز ، الدماـ، المممكة ٛٔٗٔابحي حسف حهؽ، الطبعة اهولي عاـ 
 العربية السعودية 

هػ، ٜٛٗٔلم يخ محمد ناار الديف اهلباني، الطبعة الرابعة  ضًط١ً األحادٜح ايصخٝخ١، -ٛٙ
 المكتب اهسهمي، بيروت 

ب تهػ، المك ٜٜٖٔ، الطبعة ال:انية، يبانهلاار الديف امة نهلمع ١،ؿعٝطيادٜح األحا ضًط١ً -ٜٙ
 ، بيروت، لبناف يمهاهس

هػ، تحقيؽ احمد محمد  ٜٕٚعيسي محمد بف عيسي بف سورة، ت  يهب ،رَٟيرتضٓٔ ا -ٓٚ
اهرة، ق، الواوالد  يالحمب يهػ ة مطبعة ماطفي الباب ٜٖٛٔ اكر، الطبعة ال:انية، 

 مار 
وبذيمف التعميؽ الم ني عمي  هػ،ٖ٘ٛف عمر الدار لطني، ت لإلماـ عمي ب ،ضٓٔ ايداز قطين -ٔٚ

الدارلطني، لمحمد  مس الحؽ العظيـ اباد ، تحقيؽ عبد ا  ها ـ يماني، بدوف 
  والمدينة المنورة ، القاهرةوالن ر دار المحاسف لمطباعة تاريخ،

د عبحقيؽ هػ، ت ٗٓٗٔعة بهػ، ط ٕ٘٘د الرحمف الدارمي، ت ببف ع د ا بع ٞ،َزدايضٓٔ ا -ٕٚ
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تا ، الرياض، هفاسة العامة هدارة البحوث العممية واعالر  زيع، تو ي بف ها ـ اليمان ا

 المممكة العربية السعودية 
هػ، تحقيؽ محمد محيي الديف  ٕ٘ٚ، ت يف اه عث السجستانبلسميماف ، دٚداٞ ضٓٔ أب -ٖٚ

 ، لبناف تاريخ، دار الفكر، بيرو تدوف بد الحميد، بع
هػ،  ٛ٘ٗف الحسيف بف عمي البيهقي، ت بكر احمد ب يماـ الحافظ ابإلل ،٣يهربايطٓٔ ا -ٗٚ

 فة، بيروت، لبناف عر ، دار المهػٙٓٗٔالطبعة اهولي، 

هحمد بف  عيب النساعي، تحقيؽ: د  عبدال فار سميماف البندار ، وسيد  ايطٓٔ ايهرب٣، -٘ٚ
 هػ ٔٔٗٔ، ٔكسرو  حسف، دار الكتب العممية، بيروت، ط

، يالبال هػ، تحقيؽ محمد فؤاد عبد ٕ٘ٚ، ت يزيد القزوينيلمحمد بف  ٘،َاج ٔبا ٔ ٓض -ٙٚ
 يروت، لبناف ب، يبعر اريخ، دار إحيا  التراث التدوف ب

ؿ الديف هػ، ب رح الحافظ جه  ٖٖٓعبد الرحمف احمد بف  عيب، ت  بيه ٥ٞ،ايٓطٔ اضٓ -ٚٚ
ني عتهػ، ا ٙٓٗٔهػ، الطبعة اهولي،  ٖٛٔٔهػ،وحا ية السند ، ت ٜٔٔالسيوطي،ت 

مية، هر اهسعهػ، دار الب ا ٙٓٗٔانية، :بف ورلمف عبد الفتاح ابو  دة، الطبعة ال
 بيروت، لبناف 

هػ،  ٛٗٚ تاف الذهبي، ع:مف احمد بف بس الديف محمد  مماـ إلل، ٤البٓيا ّعالأ ريض -ٛٚ
 روت، لبناف يهػ، مؤسسة الرسالة، ب ٙٓٗٔعة، بوط، الطبعة الراؤ يؽ  عيب اهرناقحت

هػ، المكتب ٘ٓٗٔلمدكتور ماطفي السباعي، الطبعة ال:امنة،  يٓب١ٜٛ دزٚع ٚعرب،ايطري٠ ا -ٜٚ
 اهسهمي 

هبي محمد بف عبد الممؾ بف ه اـ، تحقيؽ محمد محيي الديف عبدالحميد،  ضري٠ ابٔ ٖػاّ، -ٓٛ
 ن ر رعاسة إدارات البحوث العممية واهفتا  

هػ،  ٜٔ٘و ، ت  فرا  البد العو محمد الحسيف بف مس ياـ الحافظ ابإلمل ١ٓ،طيح اغس -ٔٛ
 يروت، لبناف بي، همكتب اهسلمهػ، ا ٜٖٙٔولي، ب اهرناؤوط، الطبعة اه عيتحقيؽ  

 ٙٚٙف  رؼ النوو ، ت بزكريا يحيي  يلمحيي الديف اب ،يَٟٓٛٚاّ اغسح صخٝح َطًِ إل -ٕٛ
مـ، قال دوف تاريخ، داربال:ة، :  راؼ النا ر، الطبعة البنة مف العمما  جيؽ لقهػ، تح

 اف بنيروت، لب
ر جي هاابيؽ قحتهػ،  ٛ٘ٗ، ت قيهبيف الحسيف البكر احمد ب يماـ ابإلل ،إاإلميب عغ -ٖٛ

يروت، ب مية،عمال تبهػ، دار الك ٓٔٗٔز موؿ، الطبعة اهولي،  ييونبس عيدمحمد الس
 ناف بل

 . عر احمد  ولي، بدوف تاريخ، دار العودة، بيروت ايػٛقٝات، -ٗٛ
 هػ، دار ابف القيـ، الدماـ ٔٔٗٔ، الطبعة ال:انية، الههلي بف عيد لسميـ، ايصرب ادتٌُٝ -٘ٛ

هػ، مؤسسة ٗٓٗٔ، لمدكتور يوسؼ القر او ، الطبعة ال:انية، ايصرب يف ايكسإٓ ايهسِٜ -ٙٛ
 الرسالة، بيروت 

هػ،  ٗٔٗٔهػ، طبعة  ٕٙ٘ محمدبف إسماعيؿ البخار ، ت ا بد ع يهب،ٟزدايبخٝح اص -ٚٛ
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وؿ، تركيا، بمية، إستانههػ، المكتبة اهس ٖ٘ٔٔ، لبناف  وطبعة تدار الفكر، بيرو 

، وا  راؼ محب الديف يوالنسخة المطبوعة مع فتح البار ، ترليـ محمد فؤاد عبد البال
 الخطيب، بدوف تاريخ، مكتبة الرياض، المممكة العربية السعودية 

هػ،  ٕ٘ٗٔعة اهولي، طب، اليبانهلمة محمد ناار الديف اهلمع ٝب،ٚايرتٖ يرتغٝبا خٝحص -ٛٛ
 ، بيروت، لبناف يمهالمكتب اهس

هػ؟ المكتب  ٖٛٛٔ، الطبعة اهولي، ينلباة ناار الديف اه هملمع ،ريػيصا َعادتخٝح اص -ٜٛ
 ، بيروت، لبناف يمهاهس

 ٖٗ٘،تيحاتـ محمدبف احمدبف حباف البست يماـ ابإل،لإًبب ابٔبرتتٝب  إحب ابٔ خٝحص -ٜٓ
هػ، تحقيؽ  ٜٖٚ، ت ييماف بف بمباف الفارسبف سم يػ، رتبف اهمير عه  الديف عمه

 هػ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبناف  ٗٔٗٔ عيب اهرناؤوط، الطبعة ال:انية، 
يسابور ، ت لنماـ ابي بكر محمد بف إسحؽ بف خزيمة السممي اإلل ،١صخٝح ابٔ خصمي -ٜٔ

، بيروت، يمههػ، المكتب اهس ٜٖٓٔاهعظمي، طبعة  ياطفمتحقيؽ محمد  ،هػ ٖٔٔ
 بناف ل

 ٛٓٗٔعة اهولي، طب، الينهلبالمحمد ناار الديف ا ،دٓيطا زاصتخارٟ بَيرتضٓٔ ا خٝحص -ٕٜ
 ، بيروت، لبناف هميهػ، المكتب اهس

، ٜٓٗٔعة اهولي، طب، البانيلمحمد ناار الديف اهل ،دٓيطا زاختصبا دٚداٞ بأضٓٔ  صخٝح -ٖٜ
 ، بيروت، لبناف هميب اهستالمك

 ٚٓٗٔطبعة اهولي، لباني، اهللمحمد ناار الديف ا،دطٓيا زاختصباج٘ َا ٔبا ضٓٔح خٝص -ٜٗ
 ، بيروت، لبناف يمههػ، المكتب اهس

 ٜٓٗٔعة اهولي، طب، اليبانهللمحمد ناار الديف ا ٓد،طيا زاختصاٞ بٓطا٥يضٓٔ ا خٝحص -ٜ٘
 ، بيروت، لبناف يمههػ، المكتب اهس

يؽ قهػ، تح ٕٔٙابور ، ت يسالنهبي الحسيف مسمـ بف الحجاج الق ير  ا ،َطًِ خٝحص -ٜٙ
 ، بيروت، لبناف ي، بدوف تاريخ، دار إحيا  التراث العربيالبمحمد فؤاد عبد ال

 هػ   ٔ٘ٚ تمحمد بف ابي بكر بف ليـ الجوزية،  عبد ا  يماـ ابإلل ،نيكاملٓاؾ اتصؿ -ٜٚ

 ، لعبد الرحمف بف محمد الدوسر ، الطبعةصؿ٠ٛ اآلثاز ٚاملؿاِٖٝ يف تؿطري ايكسإٓ ايعظِٝ -ٜٛ
 هػ، مكتبة دار اهرلـ، الكويت ٕٓٗٔاهولي، 

 هػ، بدوف تاريخ، تاوير بيروت، دار اادر  ٖٕٓلمحمد بف سعد، ت  ايطبكات ايهرب٣، -ٜٜ
لإلماـ  مس الديف ابي عبد ا   محمد بف ابي بكر  طسٜل اهلجستني ٚباب ايطعادتني، -ٓٓٔ

الطبعة اهولي  ، تخري  عمر بف محمود وابو عمر،ٔ٘ٚت ، المعروؼ بابف ليـ الجوزية
   هػ، دار ابف القيـ، الدماـ، المممكة العربية السعودية   ٜٓٗٔ

هػ،  ٓٓٗٔطبعة اهولي، ل، اينابهلمة ناار الديف اهلمع ١،ٓيطا ٜجختس ١ يفٓدتظالٍ ا -ٔٓٔ
 مي، بيروت، لبناف هالمكتب اهس

 لإلماـ  مس الديف محمد بف ابي بكر بف ليـ عد٠ ايصابسٜٔ ٚذخري٠ ايػانسٜٔ، -ٕٓٔ
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 الجوزية، 

هػ، دار الكتاب  ٓٔٗٔهػ، تحقيؽ محمد ع:ماف الخ ت، الطبعة الرابعة،  ٔ٘ٚت 
 العربي، بيروت، لبناف  

لاالح بف إبراهيـ البميهي، الطبعة  ،عكٝد٠ املطًُني ٚايسد ع٢ً املًخدٜٔ ٚاملبتدعني -ٖٓٔ
 هػ، مكتبة ابف تيمية ٗٓٗٔال:انية، 

ب محمد  مس الحؽ العظيـ  باد ، الطبعة هبي الطي عٕٛ املعبٛد غسح ضٓٔ أبٞ داٚد، -ٗٓٔ
 هػ، دار الفكر ٜٜٖٔال:ال:ة 

ماف، الطبعة اهولي، دار يجمع فهد بف ناار السم ،ُنيجٝايع حلاص بٔ ُد٣ٚ ستاتؾ -٘ٓٔ
 الوطف، المممكة العربية السعودية 

جمع وترتيب  ،بٔ عبد ايًطٝـ آٍ ايػٝذ ايػٝذ ستُد بٔ إبساِٖٝ  مساح١ ؾتا٣ٚ ٚزضا٥ٌ -ٙٓٔ
الحكومة بمكة  ، مطبعةٜٜٖٔالطبعة اهولي،  حمد بف عبد الرحمف بف لاسـ،وتحقيؽ م

 المكرمة )ولؼ   تعالي( 
 ٕ٘ٛ، ت ينقه سعبف حجر ال يلمحافظ احمد بف عم ازٟ،يبدخٝح اصح سبػ ازٟبح ايتؾ -ٚٓٔ

اريخ، مكتبة توا  راؼ محب الديف الخطيب، بدوف  ييـ محمد فؤاد عبد الباللهػ، تر 
 لعربية السعودية المممكة ا ،الرياض

بف  يمحمد بف عم اـمإلل ،يتؿطرياعًِ  يف زا١ٜيدا١ٜ ٚٚايسابني ؾين  عَادتا سيكدٜا تحؾ -ٛٓٔ
 هػ، بدوف تاريخ، دار المعرفة، بيروت، لبناف  ٕٓ٘ٔ، ت يمحمد ال وكان

  عبد الرحمف بف حسف بف محمد بف عبد الوهاب، د يتٛحٝد،اب ح نتاسبػ ٝدجملح اتؾ -ٜٓٔ
دار  هػ، ٘ٔٗٔلوليد بف عبد الرحمف  ؿ فرياف، الطبعة اهولي هػ،تحقيؽ د  إ٘ٛٔت 

بف  ، الرياض، المممكة العربية السعودية  وطبعة دار المنار، بعناية اادؽيالاميع
 سميـ بف اادؽ، الرياض، المممكة العربية السعودية 

ر الدعوة، هػ، داٚٓٗٔ، لعبد الحميد البهلي، الطبعة ال:انية، ؾك٘ ايدع٠ٛ يف إْهاز املٓهس -ٓٔٔ
 الكويت 

ـ، خرج احادي:ف محمد ناار الديف ٜٙٚٔلمحمد ال زالي، الطبعة السابعة،  ؾك٘ ايطري٠، -ٔٔٔ
 اهلباني، دار الكتب الحدي:ة 

هػ، بتحقيؽ ب ير ٔ٘ٚهبي عبد ا  محمد بف ابي بكر بف ليـ الجوزية، ت  ،ايؿٛا٥د -ٕٔٔ
 هػ، مكتبة دار البياف، دم ؽ ٚٓٗٔعيوف، الطبعة اهولي، 

 هػ، دار ال روؽ، بيروت، القاهرة ٓٓٗٔسيد لطب، الطبعة التاسعة،  ظالٍ ايكسإٓ، يف -ٖٔٔ
هػ، بدوف  ٖٔٓٔمة عبد الرؤوؼ المناو ، ت هلمع يصػري،ا عَادتا حغس يكدٜسض اؾٝ -ٗٔٔ

 تاريخ، دار المعرفة، بيروت، لبناف 
طبعة هػ ال ٚٔٛمة مجد الديف محمد بف يعقوب الفيروز باد ، ت هلمع ط،ٝاحملٛع اَيكا -٘ٔٔ

 ، لبناف تهػ، مؤسسة الرسالة، بيرو  ٙٓٗٔاهولي، 

هػ، دار ٕٓٗٔل ة وااطهحا ، لسعد  ابو جيب، الطبعة اهولي،  ايكاَٛع ايؿكٗٞ: -ٙٔٔ
 الفكر، دم ؽ، سورية 
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 ٖٙٚٔ ت د الرحمف بف ناار السعد ،عبلم يخ  ،يتٛحٝداصد ايف َك دٜيطدا يكٍٛا -ٚٔٔ

هػ، مجموعة  ٙٔٗٔالطبعة اهولي، خري  د  المرت ي الزيف احمد، تهػ، بعناية و 
 حؼ النفاعس الدولية، الرياض، المممكة العربية السعودية لتا

البف اه:ير:، عمي بف ابي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ، ت  ايهاٌَ يف ايتازٜذ، -ٛٔٔ
 هػ، دار الكتاب العربي ٙٓٗٔهػ، الطبعة السادسة ٖٓٙ

ة، عماف، هميسة اهبهػ، المكت ٘ٓٗٔال:ة، طبعة ال:لحسيف العواي ة، ا ص،الإلخا بتان -ٜٔٔ
 هردف ا

هػ،  ٕٔٗ، ت يانبؿ ال يبف حنبف محمد بد ا  احمد بي عباـ اإلمل يصٖد،ا بتان -ٕٓٔ
، الرممة، ياب العربتهػ، دار الك ٙ٘ٗٔ، الطبعة اهولي، يد بسيونعييؽ محمد السقحت

 بيروت، لبناف  

هػ، دار التوفيؽ ٗٓٗٔاسعة، ، لعبد البديع اقر، الطبعة التنٝـ ْدعٛ ايٓاع -ٕٔٔ
 .النموذجية، القاهرة

هػ، دار السهـ، ٙٓٗٔلعبد ا  نااح عمواف، الطبعة ال:انية،  نٝـ ٜدعٛ ايداع١ٝ، -ٕٕٔ
 القاهرة، وحمب 

هػ،  ٔٔٚف منظور، ت ب يف مكـر بف عمبالف ؿ جماؿ الديف  ياـ ابإلمل يعسب،طإ اي -ٖٕٔ
 ناف بهػ، دار اادر، بيروت، ل ٗٔٗٔالطبعة ال:ال:ة، 

 .هػ، دار الماحؼٗٓٗٔلمحمد خير رم اف، الطبعة اهولي، ، يكُإ اذتهِٝ ٚحهُ٘ -ٕٗٔ
هػ، ٘ٓٚ، لعبد المؤمف بف خمؼ الدمياطي، ت املتجس ايسابح يف ثٛاب ايعٌُ ايصاحل -ٕ٘ٔ

 هػ، النا ر: المحقؽ ٙٓٗٔتحقيؽ عبد الممؾ بف دهيش، الطبعة ال:ال:ة، 

هػ،  ٚٓٛبكر الهي:مي، ت  يلديف عمي بف ابلمحافظ نور ا ،٥دايؿٛع ابَٓٚ ٥دصٚايُع ازت -ٕٙٔ
 ، بيروت، لبناف  يهػ، دار الكتاب العرب ٕٓٗٔالطبعة ال:ال:ة، 

هػ، دار ٙٔٗٔجمع عبد ا  الطيار، واحمد الباز، الطبعة اهولي  زتُٛع ؾتا٣ٚ ابٔ باش، -ٕٚٔ
 الوطف، الرياض، المممكة العربية السعودية 

 ـ بف تيمية، هاحمد بف عبد الحميـ بف عبد السـ هل يخ اهس ت١ُٝٝ، اب٣ٚٔ ُٛع ؾتازت -ٕٛٔ
هػ، جمع وترتيب عبد الرحمف بف محمد بف لاسـ، بدوف تاريخ، مكتبة  ٕٛٚت 

 المعارؼ، الرباط، الم رب 

هػ، بدوف تاريخ، ٕٛٚهحمد بف عبد الحميـ بف تيمية، ت  ،زتُٛع١ ايسضا٥ٌ ايهرب٣ -ٜٕٔ
 بيروت دار إحيا  التراث العربي، 

 ـ، مكتبة لبناف، بيروت ٜٚٛٔلمعمـ بطرس البستاني، طبعة جديدة، ا ستٝط احملٝط، -ٖٓٔ
كتبة مـ، ٜ٘ٛٔعة بادر الراز ، طقبكر بف عبد ال يماـ محمد بف ابإلل، خاحيصا زشتتا -ٖٔٔ

 لبناف، بيروت، لبناف  

تحقيؽ  ،شتتصس ضٓٔ  أبٞ داٚد َع َعامل ايطٓٔ يًدطابٞ ٚتٗرٜب٘ البٔ  قِٝ ادتٛش١ٜ -ٕٖٔ
 حامد الفقي، ط دار المعرفة، بيروت  احمد محمد  اكر، ومحمد
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هػ، بدوف تاريخ، ٕٙٓٔمحمد بف عبد الوهاب، ت  لم يخ ،شتتصس ضري٠ ايسضٍٛ  -ٖٖٔ

توزيع الرعاسة العامة هدارات البحوث العممية واهفتا  واهر اد، الرياض، المممكة 
 العربية السعودية 

 ٜٛٙدسي، ت قة المداملماـ احمد بف عبد الرحمف بف إلل ،ٔصدٜايكا اجَٗٓ صسشتت -ٖٗٔ
دار البياف،  هػ، مكتبة ٜٖٛٔهػ، تعميؽ  عيب اهرناؤوط وعبد القادر اهرناؤوط، طبعة 

 ؽ  دم
لإلماـ ابي عبد ا  محمد بف ابي  ،َدازج ايطايهني بني َٓاشٍ إٜاى ْعبد ٚإٜاى ْطتعني -ٖ٘ٔ

تبة بكر بف ايوب بف ليـ الجوزية تحقيؽ محمد حامد الفقي، الطبعة  بدوف تاريخ، مك
 السنة المحمدية، ومكتبة تيمية، القاهرة  

  البف الحاج املدخٌ -136

الطبعة اهولي،  هحمد ابا بطيف، ،املسأ٠ املط١ًُ املعاصس٠ إعدادٖا َٚطؤٚيٝتٗا يف ايدع٠ٛ -ٖٚٔ
 هػ، دار عالـ الكتب، الرياض ٔٔٗٔ

لإلماـ الحافظ ابي عبد  ا  محمد بف عبد  ا  الحاكـ  املطتدزى ع٢ً ايصخٝخني، -138
  النيسابور ، بدوف تاريخ، دار المعرفة،  بيروت، لبناف  

هػ، بدوف تاريخ، المكتب  ٕٔٗماـ احمد بف محمد بف حنبؿ، ت إلل د،أمح َاّإلا ٓدطَ -ٜٖٔ
 ، دار اادر، بيروت، لبناف يمهاهس

لإلماـ احمد بف محمد بف حنبؿ،  رحف و ع  َطٓد اإلَاّ أمحد بػسح أمحد غانس، -ٓٗٔ
 ،  بدوف تاريخ، دار المعارؼ، مار  فهارسف احمد محمد  اكر

هػ(، تحقيؽ: د   ٕٗٓهبي داود سميماف بف داود الطيالسي ) ٞ داٚد ايطٝايطٞ،بأَطٓد  -ٔٗٔ
 هػ  ٜٔٗٔمحمد بف عبد المحسف التركي، طبع دار هجر بالقاهرة، الطبعة اهولي 

هلباني، لمحمد عبد  ا  الخطيب التبريز ، تحقيؽ محمد ناار الديف ا َػها٠ املصابٝح، -ٕٗٔ
 الطبعة ال:ال:ة ، المكتب اهسهمي، بيروت، لبناف  

لمعهمة احمد بف محمد بف عمي المقرئ  ،املصباح املٓري يف غسٜب ايػسح ايهبري يًساؾعٞ -143
 الفيومي، بدوف تاريخ، المكتبة العممية، بيروت، لبناف  

ػ، دار الدعوة، ه٘ٓٗٔ، لعبد الحميد البهلي، الطبعة الرابعة، املصؿ٢ َٔ صؿات ايدعا٠ -ٗٗٔ
 الكويت 

هػ، دار المجتمع، ٙٓٗٔلعبد الوهاب بف لطؼ الديممي، الطبعة اهولي،  َعامل ايدع٠ٛ، -٘ٗٔ
 جدة، المممكة العربية السعودية 

هػ، تحقيؽ  ٜٖ٘الحسيف احمد بف فارس بف زكريا، ت  يهب ١،ًػيٝظ يف اٜاكامل عجَِ -ٙٗٔ
 ناف بيروت، لبالفكر، هػ، دار  ٘ٔٗٔعمرو، الطبعة اهولي،  بيالديف ا ب ها

مجمع الم ة العربية، الطبعة ال:انية، المكتبة اهسهمية، إستانبوؿ،  ،املعجِ ايٛضٝط -ٚٗٔ
 تركيا  

لمعهمة اهماـ  مس الديف ابي عبد  ا  محمد بف ابي بكر ابف ليـ  ،َؿتاح داز ايطعاد٠ -ٛٗٔ
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اهولي،  هػ، تخري  عمي بف حسف بف عمي بف عبد  المجيد، الطبعة ٔ٘ٚالجوزية، ت 

 هػ، دار ابف عفاف، الخبر، المممكة العربية السعودية   ٙٔٗٔ
، ت يالرا ب اهافهان ابي القاسـ الحسيف بف محمد مةهمعل ،سإٓيكا يف غسٜب داتؿسامل -ٜٗٔ

 بدوف تاريخ، دار المعرفة، بيروت، لبناف  محمد سيد كيهني،هػ، تحقيؽ  ٕٓ٘
ة ابف بهػ، مكت ٛٓٗٔعة اهولي، ، الطبههليد اليلسميـ بف ع ،ػٝطإيا عاََك -ٓ٘ٔ

 سعودية لحسا ، المممكة العربية اوز ، اهجال

هػ، بتحقيؽ عبدالسهـ  ٜٖ٘، هبي الحسيف احمد بف فارس بف زكريا، ت َكاٜٝظ ايًػ١ -ٔ٘ٔ
 هػ، دار الفكر ٜٜٖٔمحمد هاروف، طبعة 

دار  هػ،ٔٓٗٔلمدكتور محمود حمد  زلزوؽ، الطبعة ال:انية،  َكد١َ يف عًِ األخالم، -ٕ٘ٔ
 القمـ، الكويت 

هػ، توزيع ٔٔٗٔلمدكتور ف ؿ إلهي، الطبعة اهولي،  َٔ صؿات ايداع١ٝ ايًني ٚايسؾل، -ٖ٘ٔ
 مؤسسة الجريسي، الرياض 

 الطبعة التاسعة، دار الم رؽ، بيروت، لبناف  املٓجد األظدٟ، -ٗ٘ٔ
هػ، ٛٓٚ، لنور الديف عمي بف ابي بكر الهي:مي، ت َٛازد ايظُإٓ إىل شٚا٥د ابٔ حبإ -٘٘ٔ

 حقيؽ محمد بف عبد الرزاؽ حمزة، بدوف تاريخ، دار الكتب العممية، بيروت، لبناف ت

هػ، دار ٘ٓٗٔلمدكتور احمد ال ربااي، الطبعة ال:انية،  َٛضٛع١ أخالم ايكسإٓ ايهسِٜ، -ٙ٘ٔ
 الراعد العربي، بيروت، لبناف 

يخ، هػ، تحقيؽ محمد فؤاد عبد البالي، بدوف تار ٜٚٔلإلماـ مالؾ بف انس، ت  املٛطأ، -ٚ٘ٔ
 دار إحيا  الكتب العربية، عيسي البابي الحمبي واوالد  

 ف اه:ير الجزر ، بالسعادات المبارؾ بف محمد  يماـ ابإلل ،حٜدذتا سٜبيف غ ١ٜٗايٓا -ٛ٘ٔ
ة بدوف تاريخ، المكتب، يحنايؽ طاهر احمد الزاو  ومحمود محمد الطقهػ، تح ٙٓٙت 

 العممية، بيروت، لبناف 
انية، :الدكتور االح بف  انـ السدالف، الطبعة ال ،سع١ٝػيا ّحهاأل ايف أثسٖا١ٝ ٚٓيا -ٜ٘ٔ

 دية عو هػ، دار عالـ الكتب، الرياض، المممكة العربية الس ٗٔٗٔ

هػ، دار لبناف، ٔٔٗٔ، لحسف بف سعيد الكرمي،الطبعة اهولي، اهلادٟ إىل يػ١ ايعسب -ٓٙٔ
 بيروت 

طبعة التاسعة، ، لم يخ عمي محفوظ، الٖدا١ٜ املسغدٜٔ إىل طسم ايٛعظ ٚارتطاب١ -ٔٙٔ
 هػ، دار االعتااـ ٜٜٖٔ

هػ، مكتبة لينة، ٛٓٗٔهبي بكر جابر الجزاعر ، الطبعة اهولي، ، ٖرا اذتبٝب ٜا ستب -ٕٙٔ
 دمنهور 

هػ، المكتب ٙٓٗٔ، لمدكتور ماطفي السباعي، الطبعة ال:ال:ة، ٖهرا عًُتين اذتٝا٠ -ٖٙٔ
 اهسهمي 
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 فهرس المو وعات -ٚ

 ٖ                                                                                        املكد١َ
َّٛات ايداع١ٝ ايٓاجحايتُٗٝد: َؿ  ٛ                                                            ّٗٛ َك
 ٛ                                                                                     القواـ: 

 ٜ                                                                  لعله النافع: االفصل األول
 ٔٔ                                                                 املبخح األٍٚ: أ١ُٖٝ ايعًِ ايٓاؾع

 ٗٔ                                                                      املبخح ايجاْٞ: أقطاّ ايعًِ
 ٗٔ                                               القسـ اهوؿ: عمـ با ، واسماعف، وافاتف 

 ٗٔ                                                       القسـ ال:اني: عمـ بما اخبر ا  بف
 ٗٔ                                             لعموـالقسـ ال:الث: العمـ بما امر ا  بف مف ا

 ٚٔ                                                                    ِ بايعً ٌاملبخح ايجايح: ايعُ
 ٕٔ                                                                املبخح ايسابع: طسم حتصٌٝ ايعًِ

 ٕٔ                                                      اف يسفؿ العبد ربف العمـ النافع  -ٔ
 ٕٔ                                                             االجتهاد في طمب العمـ  -ٕ
 ٕٕ                                                             اجتناب جميع المعااي  -ٖ
 ٖٕ                                                    عدـ الكبر والحيا  في طمب العمـ  -ٗ
 ٖٕ                                                  اهخهص في طمب العمـ والعمؿ بف  -٘

 ٕ٘                                                                     نةكاحل: يالفصل الثان
 ٕٚ                                                                      املبخح األٍٚ: َؿّٗٛ اذته١ُ

 ٕٚ                                                      المطمب اهوؿ: تعريؼ الحكمة في الم ة
 ٕٚ                                   بمعني العدؿ والعمـ والحمـ والنبوة والقر ف واهنجيؿ  -ٔ
 ٕٚ                                       عبارة عف معرفة اف ؿ اه يا  بفف ؿ العمـو  -ٕ
 ٕٚ                                                                              الحكيـ  -ٖ
ك ـ والحكيـ  -ٗ  ٕٚ                                                                      الح 
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 ٕٚ                                                               الحكمة: إاابة الحؽ  -٘
 ٕٚ                                                               حكيـ: المانع لمفساد ال -ٙ
ك مة: ما احاط بحنكي الفرس  -ٚ  ٕٛ                                                     الح 
كـ: المنع مف الظمـ  -ٛ  ٕٛ                                                              الح 

 ٕٛ                                                                                 العدؿ 
 ٕٛ                                                                                والحمـ 
 ٕٛ                                                                                والعمـ 
 ٜٕ                                                                                والنبوة 

 ٜٕ                                        المطمب ال:اني: تعريؼ الحكمة في االاطهح ال رعي
 ٖٓ                                                           والحكمة في كتاب ا  نوعاف: 

 ٖٓ                                               وهي و ع كؿ  ي  في مو عف مفردة:
 ٖٔ                                                           بالكتاب: وهي السنة نةمقرو 

 ٖٖ                                                                    املبخح ايجاْٞ: أ١ُٖٝ اذته١ُ
 ٖٖ                                        بيف القر ف الكريـ طرؽ الدعوة إلي ا  تعالي  -ٔ
 ٖٖ                                          كاف يهـز الحكمة في جميع امور   النبي -ٕ
 ٖٗ                    مف الناس مف يظف او يعتقد اف الحكمة تقتار عمي الكهـ الميف  -ٖ

 ٖٗ                                                 باستخداـ الرفؽ والميف، والحمـ والعفو،
 ٖ٘                                        وتارة تكوف الحكمة باستخداـ الموعظة الحسنة 

 ٖ٘                                 وتارة تكوف الحكمة باستخداـ الجداؿ بالتي هي احسف،
 ٖ٘                                                    وتارة تكوف الحكمة باستخداـ القوة:

 ٖٙ                                     الحكمة تجعؿ الداعي إلي ا  يقّدر اهمور لدرها  -ٗ
 ٖٙ                        الحكمة تجعؿ الداعية إلي ا  يتفمؿ ويراعي احواؿ المدعويف  -٘

 ٖٛ                                                                     املبخح ايجايح: أْٛاع اذته١ُ
 ٖٛ                                                                           الحكمة نوعاف:

 ٖٛ                                                      النوع اهوؿ: حكمة عممية نظرية:
 ٖٛ                                                            ية:ممالنوع ال:اني: حكمة ع
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 ٓٗ                                                                    املبخح ايسابع: دزجات اذته١ُ

 ٓٗ                                                         الحكمة العممية لها :هث درجات:
 ٓٗ                                    تعطي كؿ  ي  حقف، وال تعد يف حّد الدرجة اهولي: 
حسانف في وعد معرفة الدرجة ال:انية:   ٓٗ                               عدلف في وعيد  وا 
 ٔٗ                                البايرة وهي لوة اهدراؾ والفطنة والخبرةالدرجة ال:ال:ة: 

 ٔٗ                                              والبايرة في الدعوة إلي ا  في :ه:ة امور 
 ٔٗ                              فيما يدعو إليفاهمر اهوؿ: اف يكوف الداعية عمي بايرة 

 ٕٗ                                      اهمر ال:اني: اف يكوف عمي بايرة بحاؿ المدعو 
 ٕٗ                                    اف يكوف عمي بايرة في كيفية الدعوة اهمر ال:الث:

 ٗٗ                                                             املبخح ارتاَظ: طسم حتصٌٝ اذته١ُ
 ٗٗ                                                                                       متٗٝد:

 ٘ٗ                                                                المطمب اهوؿ: السموؾ الحكيـ
 ٘ٗ                                                                                 السموؾ 
 ٙٗ                                                                                  الخمؽ 

 ٙٗ                                                                          الخمؽ لسماف: 
 ٙٗ                                                                          القسـ اهوؿ 
 ٙٗ                                                                          القسـ ال:اني 

 ٛٗ                                                                  مسالؾ اكتساب الحكمة 
 ٛٗ                                                 المسمؾ اهوؿ: لدوة الداعية في سموكف

 ٖ٘                                                 ال:اني: ااوؿ السموؾ الحكيـ:المسمؾ 
 ٗ٘                                                                            العدؿ وانواعف
 ٘٘                                                     العدؿ بيف العبد وربف  النوع اهوؿ:
 ٘٘                                              العدؿ بيف العبد وبيف نفسف  النوع ال:اني:
 ٘٘                                             العدؿ بيف العبد وبيف الخمؽ  النوع ال:الث:

 ٘٘                                                                    اهحساف ولف معنياف 
 ٘٘                                                            متعد بنفسف  المعني اهوؿ:
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 ٙ٘                                                      جر متعد  بحرؼ ال المعني ال:اني:

 ٚ٘                                         المسمؾ ال:الث: واايا الحكما  باكتساب الحكمة:
 ٔٙ                                     المطمب ال:اني: العمؿ بالعمـ المقروف بالادؽ واهخهص

 ٔٙ                                                                 العمـ هو ما لاـ عميف الدليؿ 
 ٖٙ                                                                    المطمب ال:الث: االستقامة

 ٘ٙ                                                   ال احد احسف لوال  منف ذ  روط الداعية ال
 ٙٙ                                              الدعوة إلي ا  بفف يعبد وحد  :ال رط اهوؿ
 ٙٙ                                                            عمؿ الاالحات :ال رط ال:اني
 ٙٙ                                                          االعتزاز باهسهـ :ال رط ال:الث

 ٚٙ                                                             المطمب الرابع: الخبرات والتجارب
 ٕٚ                                                          المطمب الخامس: السياسة الحكيمة

 ٖٚ                                                  طرؽ السياسة الحكيمة في الدعوة إلي ا  
 ٖٚ                                               تحر  اولات الفراغ والن اط  الطريؽ اهوؿ:
 ٗٚ                                       رر فيف وال إ:ـ  ترؾ اهمر الذ  ال الطريؽ ال:اني:
 ٘ٚ                                                     تفليؼ القموب بالماؿ  الطريؽ ال:الث:
 ٙٚ                                                      تفليؼ القموب بالجا  الطريؽ الرابع: 

 ٚٚ                                      التفليؼ بالعفو في مو ع االنتقاـ  الطريؽ الخامس:
 ٚٚ                                       عدـ مواجهة الداعية احدا  بعينف  الطريؽ السادس:
 ٜٚ                                      إعطا  الوساعؿ اورة ما تاؿ إليف  الطريؽ السابع:

 ٓٛ                                   يجيب الداعية عمي السؤاؿ الخاص اف  ال:امف: الطريؽ
 ٔٛ                                                            رب اهم:اؿ  الطريؽ التاسع:

 ٕٛ                                            المطمب السادس: فقف اركاف الدعوة إلي ا  تعالي
 ٖٛ                                        :((ما يدعو إليف الداعية)) الركف اهوؿ: مو وع الدعوة

 ٖٛ                                                  اهسهـ اختص بخااعص عظيمة منها:
 ٖٛ                                                           اهسهـ مف عند ا  تعالي -ٔ
 ٖٛ                                       سهـ  امؿ لجميع نظـ الحياة وسموؾ اهنساف،اه -ٕ
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 ٖٛ                                     اهسهـ عاـ لجميع الب رية في كؿ زماف ومكاف، -ٖ
 ٗٛ                                         اخرو  ودنيو  اهسهـ هو مف حيث الجزا : -ٗ
 ٗٛ                                                   واهسهـ يحرص عمي إبهغ الناس -٘
 ٗٛ                               اهسهـ وسط: في عقاعد ، وعباداتف، واخهلف، وانظمتف -ٙ

 ٗٛ                                                            ث ماالح مدار ال ريعة عمي :ه
 ٗٛ                                                           المامحة اهولي:  در  المفاسد

 ٘ٛ                                                         المامحة ال:انية: جمب الماالح 
 ٘ٛ                                             المامحة ال:ال:ة: الجر  عمي مكاـر اهخهؽ 

 ٘ٛ                                                                        الركف ال:اني: الداعي:
 ٘ٛ                                                                          وظيفة الداعية: -ٔ

 ٚٛ                                                     تؤدم الدعوة إلي ا  عمي اورتيف: 
 ٚٛ                                                                   الاورة اهولي: فردية 

 ٚٛ                                                          ية الاورة ال:انية: بافة جماع
 ٚٛ                                                                   عّدة الداعية وسهحف: -ٕ

 ٛٛ                                                                  الفهـ الدليؽالسهح اهوؿ: 
 ٛٛ                                                                       ر: و يرتكز عمي ام

 ٛٛ                                                        اهمر اهوؿ: فهـ الداعية لمعقيدة 
 ٛٛ                                                         اهمر ال:اني: فهـ الداعية  ايتف 

 ٛٛ                                                              اهمر ال:الث: تعمقف باآلخرة 
 ٛٛ                                                               اهيماف العميؽالسهح ال:اني: 
 ٛٛ                                                           االتااؿ با  تعاليالسهح ال:الث: 

 ٛٛ                                                                 اخهؽ الداعية وافاتف: -ٖ
 ٜٓ                                                                   الركف ال:الث: المدعو:

 ٕٜ                                             الركف الرابع: اساليب الدعوة ووساعؿ تبمي ها:
 ٕٜ                                                                           أٚاًل: أضايٝب ايدع٠ٛ:

 ٖٜ                                 ت خيص وتحديد الدا  في المدعويف، ومعرفة الدوا : -ٔ
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 ٖٜ                    إزالة ال بهات التي تمنع المدعويف مف رؤية الدا  واهحساس بف: -ٕ
 ٜٗ                                                         المدعويف وت ويقهـ: تر يب -ٖ
 ٜٗ                                                     تعهد المستجيبيف مف المدعويف: -ٗ
 ٜٗ                                                                تقـو جميع اهساليب: -٘

 ٜٗ                                                         ثاًْٝا: ٚضا٥ٌ تبًٝؼ ايدع٠ٛ إىل اهل تعاىل:
 ٜٗ                                                                     نوعاف وساعؿ الدعوة

 ٜٗ                                                             النوع اهوؿ: وساعؿ خارجية 
 ٜ٘                                                           الوسيمة اهولي: التبميغ بالقوؿ:
 ٜٚ                                                           الوسيمة ال:انية: التبميغ بالعمؿ:

 ٜٚ                                                  الوسيمة ال:ال:ة: التبميغ بالسيرة الحسنة:
 ٜ٘                                        النوع ال:اني:  وساعؿ تبميغ الدعوة باورة مبا رة 

 ٜ٘                                                           الوسيمة اهولي: التبميغ بالقوؿ:
 ٜٙ                                                                  المقا ات العامة  -ٔ
 ٜٙ                                                                 المقا ات الخااة  -ٕ
 ٜٙ                                                                    الدعوة الفردية  -ٖ
 ٜٙ                                                                           الكتابة  -ٗ
 ٜٙ                                                           وساعؿ اهعهـ الحدي:ة  -٘
 ٜٙ                                                                خاية الوساعؿ ال -ٙ

 ٜٚ                                                           الوسيمة ال:انية: التبميغ بالعمؿ:
 ٜٚ                                                  الوسيمة ال:ال:ة: التبميغ بالسيرة الحسنة:

 ٜٛ                                      * حسف الخمؽ كممة يندرج تحتها ك:ير مف الافات 
 ٜٛ                                                                    * موافقة القوؿ لمعمؿ

 ٜٜ                                                    املبخح ايطادع: إْصاٍ ايٓاع َٓاشهلِ َٚساتبِٗ
 ٜٜ                                                           المطمب اهوؿ: إنزاؿ الناس منازلهـ

 ٕٓٔ                                                   :اني: مراتب الدعوة والمدعويفالمطمب ال
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 ٕٓٔ                                                     المستجيب الذكي القابؿ لمحؽ  -ٔ
 ٖٓٔ                                                          القابؿ لمحّؽ المعترؼ بف  -ٕ
 ٖٓٔ                                                                    المعاند الجاحد  -ٖ
 ٖٓٔ                                    جع إلي الحؽ انت قؿ معف ر ف ف ظمـ المعاند ولـ ي -ٗ

 ٘ٓٔ                                                                    لِهُاحلِ: الفصل الثالث
 ٚٓٔ                                                                     املبخح األٍٚ: َؿّٗٛ اذِتًِْ

 ٚٓٔ                                                                                 الِحْمـ 
 ٜٓٔ                                                                    ايجاْٞ: أ١ُٖٝ اذِتًِْاملبخح 

 ٜٓٔ                                                                                    الحمـ مف اعظـ مقومات الداعية الناجح 
 ٓٔٔ                                                                                                                       اهناة 

 ٕٔٔ                                      املبخح ايجايح: صٛز َٔ َٛاقـ تطبٝل اذتًِ يف ايدع٠ٛ إىل اهل
 ٕٔٔ                                   الاورة اهولي: مع مف لاؿ هذ  لسمة ما ع ِدؿ  فيها:

 ٕٔٔ                                             الاورة ال:انية: مع مف لاؿ: كنا احؽَّ بهذا:
 ٗٔٔ                                                             ة: مع الطفيؿالاورة ال:ال:

 ٘ٔٔ                                               الاورة الرابعة: مع مف اراد لتؿ النبي 
 ٙٔٔ                                                        الاورة الخامسة: مع زيد الحبر

 ٛٔٔ                                                   الاورة السادسة: مع زعيـ المنافقيف
 ٛٔٔ                             عندما نق وا العهد: -بنو لينقاع  - فاعتف لميهود  -ٔ
 ٜٔٔ                                                   يوـ احد: ما فعمف مع النبي  -ٕ
 ٕٓٔ                                      تعالي: عف الدعوة إلي ا  اّد  الرسوؿ  -ٖ
 ٕٓٔ                                                             ت:بيتف بني الن ير: -ٗ
 ٕٔٔ                       ومف معف مف المسمميف في  زوة المريسيع:  كيد  و در  لمنبي -٘

 ٕٔٔ                                                           المولؼ المخز  اهوؿ: 
 ٕٔٔ                                                           المولؼ المخز  ال:اني: 
 ٕٔٔ                                                           المولؼ المخز  ال:الث: 
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 ٖٕٔ                                                             الاورة السابعة: مع :مامة

 ٕ٘ٔ                                            برداعف الاورة ال:امنة: مع مف جبذ النبي 
 ٕٙٔ                                                     الاورة التاسعة: المهـ ا فر لقومي

 ٕٙٔ                                                        الاورة العا رة: مع ابي إبراهيـ
 ٕٚٔ                                                     الاورة الحادية ع ر: مع مف سبّ 

 ٜٕٔ                                                        الاورة ال:انية ع رة: مع عيينة
 ٖٔٔ                                                الاورة ال:ال:ة ع رة: حمـ زيف العابديف

 ٕٖٔ                                                              املبخح ايسابع: طسم حتصٌٝ ايعًِ
 ٕٖٔ                                                               المطمب اهوؿ: عهج ال  ب

 ٕٖٔ                                                                 وؿ: الولاية:الطريؽ اه 
 ٕٖٔ                                                 الطريؽ ال:اني: العهج إذا ولع ال  ب:

 ٕٖٔ                                                               ينحار في اربعة انواع: 
 ٕٖٔ                                                            النوع اهوؿ: االستعاذة با  

 ٖٖٔ                                                                 النوع ال:اني: الو و  
 ٖٖٔ                                                             النوع ال:الث: ت يير الحالة 

 ٖٗٔ                                    النوع الرابع: استح ار ما ورد في ف ؿ كظـ ال يظ 
 ٖٗٔ                                                       الحمـالمطمب ال:اني: اسباب تحايؿ 

 ٖٗٔ                                                                   الرحمة بالجهاؿ  -ٔ
 ٖٗٔ                                                              القدرة عمي االنتاار  -ٕ
 ٖٗٔ                                                                الترفع عف السباب  -ٖ
 ٖ٘ٔ                                                                االستهانة بالمسي  -ٗ
 ٖ٘ٔ                                                       االستحيا  مف جزا  الجواب  -٘
 ٖ٘ٔ                                                               التفّ ؿ عمي السابّ  -ٙ
 ٖ٘ٔ                                                                      لطع الّسباب  -ٚ
 ٖ٘ٔ                                                  الخوؼ مف العقوبة عمي الجواب  -ٛ
 ٖ٘ٔ                                                                 الرعاية ليد سالفة  -ٜ
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 ٖ٘ٔ                                                     المكر وتولع الفرص الخفية  -ٓٔ

 ٖٚٔ                                                          األناة والتثبت: الفصل الرابع
 ٜٖٔ                                                              املبخح األٍٚ: َؿّٗٛ األْا٠ ٚايتجبت

 ٜٖٔ                                                                                 اهناة 
 ٔٗٔ                                                            املبخح ايجاْٞ: أ١ُٖٝ األْا٠ ٚايتجبت

 ٙٗٔ                                                 املبخح ايجايح:صٛز َٔ َٛاقـ تطبٝل األ ْا٠ يف ايدع٠ٛ
 ٙٗٔ                                                             الاورة اهولي: مع اسامة:

 ٚٗٔ                                                             ؿ القتاؿ:الاورة ال:انية: لب
 ٚٗٔ                                                       يدعو عدوَّ  إلي :هث خااؿ: 

 ٚٗٔ                                                    الخامة اهولي: اهسهـ والهجرة 
 ٚٗٔ                                                             الخامة ال:انية: الجزية 
 ٚٗٔ                                                              الخامة ال:ال:ة: القتاؿ 

 ٚٗٔ                                                            الاورة ال:ال:ة: في الاهة:
 ٛٗٔ                                                  :الاورة الرابعة: مف ت:بت سميماف 

 ٓ٘ٔ                                                           الاورة الخامسة: في ال زو:
 ٕ٘ٔ                                                              ١ً ٚاالضتعجاٍاملبخح ايسابع: ايعج

 ٕ٘ٔ                                                      المطمب اهوؿ: مفهـو العجمة واورها
 ٕ٘ٔ                                                                            االستعجاؿ 

 ٕ٘ٔ                                                          استعجاؿ نزوؿ العذاب  -ٔ
 ٕ٘ٔ                                                   استعجاؿ البروز لبؿ الن وج  -ٕ
 ٖ٘ٔ                                                                     رؾ الدعا  ت -ٖ
 ٖ٘ٔ                                                                استعجاؿ النار  -ٗ

ـّ العجمة  ٖ٘ٔ                                                                  المطمب ال:اني: ذ
 ٗ٘ٔ                                                                             والخهاة 

 ٘٘ٔ                                                           المطمب ال:الث: عهج االستعجاؿ



 فهرس المو وعات -ٚ

 

398 
 ٘٘ٔ                                                 لعمـ بفف وعد ا   ت  ال ريب فيف ا -ٔ
 ٘٘ٔ                                                  النظر إلي سنف ا  في ال ابريف  -ٕ
 ٘٘ٔ                                             عدـ ولوع اهمر عمي وفؽ االستعجاؿ  -ٖ
 ٙ٘ٔ                                                       يتخّمص مف العجمة بالتدرب  -ٗ
 ٙ٘ٔ                                                                 تقوم ا  ودعاؤ   -٘

 ٚ٘ٔ                                                           ق واللنيالرف: الفصل اخلامس
 ٜ٘ٔ                                                               املبخح األٍٚ: َؿّٗٛ ايسؾل ٚايًني

 ٜ٘ٔ                                                                             الرفؽ ل ة 
 ٓٙٔ                                                                         معني المداراة 

 ٔٙٔ                                                                        يظهر مما تقدـ 
 ٔٙٔ                                                              اف الرفؽ والميف  -ٔ
 ٕٙٔ                                           اف المداراة تطمؽ عمي الرفؽ والميف  -ٕ
 ٕٙٔ                                                         اف المداهنة مذمومة  -ٖ

 ٖٙٔ                                                              املبخح ايجاْٞ: أ١ُٖٝ ايسؾل ٚايًني
ـ تطبٝل ايسؾل يف ايدع٠ٛ ٛاق  َٔ  ٙٙٔ                                                     املبخح ايجايح: صٛزَ 
 ٙٙٔ                                              ي الزناالاورة اهولي: مع  اب استفذف ف

 ٚٙٔ                                                             الاورة ال:انية: مع اليهود:
 ٛٙٔ                                                الاورة ال:ال:ة: مع مف باؿ في المسجد:

 ٓٚٔ                                                         لو منع منف لدار بيف امريف 
 ٓٚٔ                                                 إما اف يقطع عميف بولف في رر  -ٔ
ما اف يقطعف فه يفمف مف تنجيس بدنف او :وبف  -ٕ  ٓٚٔ                               وا 

 ٔٚٔ                                                  الاورة الرابعة: مع معاوية بف الحكـ:
 ٖٚٔ                                            سة: مع مف كانت يد  تطيش:الاورة الخام

 ٖٚٔ                                 الاورة السادسة: مع مف اااب مف امراتف لبؿ الكفارة:
 ٗٚٔ                                               الاورة السابعة: مع مف بكت عند القبر:
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 ٗٚٔ                                                الاورة ال:امنة: مف رفؽ امة بف ا يـ:

 ٘ٚٔ                                                                  ربالص: الفصل السادس
 ٚٚٔ                                                                     املبخح األٍٚ: َؿّٗٛ ايصرب

 ٚٚٔ                                                                            الابر ل ة 
 ٚٚٔ                                                                         حقيقة الابر 

 ٛٚٔ                                               ايجاْٞ: أ١ُٖٝ ايصرب يف ايدع٠ٛ إىل اهل تعاىل املبخح
 ٜٚٔ                                                  اوال : إف االبته  لمدعاة إلي ا  ال بد منف 

 ٓٛٔ                           :انيا : الابر يحتاجف الداعية في دعوتف إلي ا  في :ه:ة احواؿ:
 ٓٛٔ                                              لبؿ الدعوة بتاحيح النية واهخهص  -ٔ
 ٓٛٔ                                                       ا:نا  الدعوة، فيهـز الابر  -ٕ
 ٓٛٔ                                                      ، وذلؾ مف وجو : بعد الدعوة -ٖ

 ٓٛٔ                                                                       الوجف اهوؿ: 
 ٓٛٔ                                                                        الوجف ال:اني 
 ٓٛٔ                                                                        الوجف ال:الث 

 ٓٛٔ                                   :ال:ا : الابر في الدعوة إلي ا  بم:ابة الراس مف الجسد 
 ٔٛٔ                                رابعا : الابر في الدعوة إلي ا  تعالي اعظـ اركاف السعادة 

 ٔٛٔ                                             خامسا : الابر مف اعظـ اركاف الخمؽ الحسف 
 ٔٛٔ                                       في الدعوة إلي ا  مف اهـ المهمات  سادسا : الابر

 ٔٛٔ                                        سابعا : الابر في الدعوة إلي ا  مف اعظـ القربات 
 ٕٛٔ                               :امنا : الدعوة إلي ا  سبيمها طويؿ تحؼ بف المتاعب واآلالـ 

 ٕٛٔ                           تاسعا : الابر في مقاـ الدعوة إلي ا  تعالي هو واؼ اهنبيا  
 ٕٛٔ                          لدوة في الخير مطمقا  إال بالابر عا را : الداعية إلي ا  ال يكوف 

 ٖٛٔ                                        الحاد  ع ر: الابر ينتار بف الداعية عمي عدو  
 ٗٛٔ                                             ال:اني ع ر: الابر مف اهـ المهمات لمداعية 

 ٗٛٔ                                      ال:الث ع ر: الابر ي تمؿ عمي اك:ر مكاـر اهخهؽ 
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 ٗٛٔ                                                         الرابع ع ر: الابر ناؼ اهيماف 

 ٗٛٔ                                             الخامس ع ر: الابر سبب حاوؿ كؿ كماؿ 
 ٘ٛٔ                                 السادس ع ر: الابر يجعؿ الداعية إلي ا  ي بط نفسف 

 ٘ٛٔ                         الابر  رور  يتسمح بف الداعية ويتاؼ بف في محاور :ه:ة 
 ٘ٛٔ                                                  المحور اهوؿ: الابر عمي طاعة ا  
 ٘ٛٔ                                                  المحور ال:اني: الابر عف محاـر ا  

 ٙٛٔ                                         المحور ال:الث: الابر عمي الدار ا  المؤلمة 
 ٙٛٔ                                           الابر ذو مقاـ كريـ وخمؽ عظيـ السابع ع ر: 

 ٚٛٔ                              ال:امف ع ر: رتب ا  تعالي خيرات الدنيا واآلخرة عمي الابر 
 ٜٛٔ                                                                  املبخح ايجايح: زتاالت ايصرب

 ٜٛٔ                                                  المجاؿ اهوؿ:  بط النفس عف السفـ
 ٜٛٔ                                               المجاؿ ال:اني:  بط النفس عف ال جر 
 ٜٛٔ                                               المجاؿ ال:الث:  بط النفس عف العجمة 

 ٜٛٔ                                               بع:  بط النفس عف ال  ب المجاؿ الرا
 ٜٛٔ                                             المجاؿ الخامس:  بط النفس عف الخوؼ 
 ٜٛٔ                                              المجاؿ السادس:  بط النفس عف الطمع 
 ٜٛٔ                                              المجاؿ السابع:  بط النفس عف االندفاع

 ٜٛٔ                                           المجاؿ ال:امف:  بط النفس لتحمؿ المتاعب 
 ٜٔٔ                                                                     املبخح ايسابع: حهِ ايصرب

 ٜٔٔ                                                              القسـ اهوؿ: ابر واجب 
 ٜٔٔ                                                            اني: ابر مندوب القسـ ال:

 ٜٔٔ                                                             القسـ ال:الث: ابر محـر 
 ٜٔٔ                                                             القسـ الرابع: ابر مكرو  

 ٜٔٔ                                                            القسـ الخامس: ابر مباح 
 ٜٔٔ                                                                              وبالجممة 

 ٖٜٔ                                                                   املبخح ارتاَظ: أْٛاع ايصرب
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 ٖٜٔ                                                      المطمب اهوؿ: الابر عمي طاعة ا 

 ٖٜٔ                                            الابر عمي الطاعة يتكوف مف :هث  عب: 
 ٖٜٔ                                                              اهولي: ابر لبؿ الطاعة 

 ٜٗٔ                                                       ال:انية: الابر عمي حاؿ الطاعة 
 ٜٗٔ                                                              ال:ال:ة: الابر بعد العمؿ 

 ٜ٘ٔ                                            العاعؽ اهوؿ: إعراض الناس عف دعوتؾ:
 ٜٚٔ                                           العاعؽ ال:اني: اهذم مف الناس لوال  وفعه :

 ٕٓٓ                                               العاعؽ ال:الث: استبطا  النار والفرج:
 ٕٓٓ                                                         في تفخير الفرج لطاعؼ واسرار 

 ٕٓٓ                                            فرج لريبا  اف الكرب كمما ا تد كاف ال -ٔ
 ٕٔٓ                                      اف الكرب كمما ا تّد وجد اليفس مف ك فف  -ٕ
 ٕٔٓ                           اف الكرب كمما ا تّد ف ف العبد حينعذ يحتاج إلي زيادة  -ٖ

 ٕٕٓ                                            المطمب ال:اني: الابر عف المعااي والمحرمات
 ٖٕٓ                                    المطمب ال:الث: الابر عمي المااعب والدار ا  المؤلمة

ٔ تطبٝل ايصرب  ٕ٘ٓ                                                           يف ايدع٠ٛاملبخح ايطادع:صٛزَ 
 ٕ٘ٓ                                         في دعوتف المطمب اهوؿ: اور مف ابر النبي 

 ٕ٘ٓ                                        الاورة اهولي: اعود  عمي الافا ونداؤ  العاـ:
 ٜٕٓ                                                الاورة ال:انية: ا طهاد سادات لريش:

 ٕٓٔ                                                              الاورة ال:ال:ة: مع عتبة:
 ٖٕٔ                                                          الاورة الرابعة: مع ابي جهؿ:

 ٕٗٔ                                          : الاورة الخامسة: و ع السَّه عمي ظهر  
 ٕ٘ٔ                                                            الاورة السادسة: مع عقبة

 ٕٚٔ                                                  الاورة السابعة: مع زوجة ابي لهب:
 ٜٕٔ                                                  في ال عب: الاورة ال:امنة: حبسف 

 ٕٕٓ                                                      الاورة التاسعة: مع اهؿ الطاعؼ:
 ٕٕٗ                                            الاورة العا رة: مع اهؿ اهسواؽ والمواسـ:
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 ٜٕٕ                                : الاورة الحادية ع رة: جرح وجهف وكسرت رباعيتف 

لدامف المطمب ال:اني: اور مف   ٖٕٓ                                               جاعتف وا 
 ٖٕٔ                                    في معركة بدر الكبرم:  الاورة اهولي:  جاعتف 
 ٖٕٗ                                            في  زوة احد:  الاورة ال:انية:  جاعتف 
 ٖٕ٘                                           في معركة حنيف  الاورة ال:ال:ة:  جاعتف 
 ٖٕٛ                                     في الحماية هاحابف:  الاورة الرابعة:  جاعتف 

 ٜٖٕ                                                العقمية:  الاورة الخامسة:  جاعتف 
 ٕٓٗ                                                :الث: اور مف ابر الاحابة المطمب ال

 ٕٓٗ                                                             الاورة اهولي: ابر بهؿ:
 ٕٔٗ                                                         الاورة ال:انية: ابر  ؿ ياسر:
 ٕٔٗ                                                          الاورة ال:ال:ة: ابر ا هيب:

 ٕٔٗ                                               الاورة الرابعة: ابر ابي سممة وزوجتف:
 ٖٕٗ                                             الاورة الخامسة: ابر عبد ا  بف حذافة:

 ٕ٘ٗ                                                         الاورة السادسة: ابر خبيب:
 ٕ٘ٗ                                         :ر سعد بف ابي ولاص الاورة السابعة: اب

 ٕٙٗ                            الاورة ال:امنة: ابر اـ حبيبة اـ المؤمنيف ر ي ا  عنها:
 ٕٚٗ                                             :الاورة التاسعة: ابر انس بف الن ر 
م اـ:  ٕٛٗ                                                الاورة العا رة: ابر عمير بف الح 

 ٜٕٗ                                                             املبخح ايطابع: طسم حتصٌٝ ايصرب
 ٜٕٗ                                               المطمب اهوؿ: الطرؽ العامة لتحايؿ الابر

 ٜٕٗ                                                            فة طبيعة الحياة الدنيا:اوال : معر 
 ٕٓ٘                                                        :انيا : اليقيف بحسف الجزا  عند ا :

 ٕٔ٘                                                                :ال:ا : معرفة اهنساف نفسف:
 ٕٗ٘                                                                       رابعا : اليقيف بالفرج:

 ٕٙ٘                                                                    خامسا : االستعانة با :
 ٕٙ٘                                                       سادسا : التفّسي بفهؿ الابر والعزاعـ:
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 ٕٚ٘                                                          سابعا : اهيماف بقدر ا  ول اعف:

 ٜٕ٘                                                                 يبة::امنا : استا ار الما
 ٜٕ٘                                               تاسعا : الحذر مف اآلفات العاعقة في الطريؽ:

 ٜٕ٘                                                                        االستعجاؿ: -ٔ
 ٕٓٙ                                                                           ال  ب: -ٕ
 ٕٔٙ                                                                           ال يؽ: -ٖ
 ٕٔٙ                                                                            اليفس: -ٗ

 ٕٕٙ                                         المطمب ال:اني: طرؽ تحايؿ الابر عف المعااي
 ٕٕٙ                                                  اوال : عمـ العبد بقبحها ورذالتها ودنا تها 

 ٖٕٙ                                                              :انيا : الحيا  مف ا  سبحانف 
حسانف إليؾ :ال:ا : مراع  ٖٕٙ                                                     اة نعمف عميؾ وا 

 ٕٗٙ                                                             رابعا : خوؼ ا  وخ ية عقابف 
 ٕٗٙ                                                                         خامسا : محبة ا  

 ٕٗٙ                                                     سادسا :  رؼ النفس وزكاؤها وف مها 
 ٕٗٙ                                                    سابعا : لوة العمـ بسو  عالبة المعاية 
 ٕ٘ٙ                                                   :امنا : لار اهمؿ وعممف بسرعة انتقالف 

 ٕ٘ٙ                                               تاسعا : مجانبة الف وؿ في مطعمف وم ربف 
 ٕ٘ٙ                                                       را : :بات  جرة اهيماف في القمب عا

 ٕ٘ٙ                                         المطمب ال:الث: طرؽ تحايؿ الابر عمي الطاعات
 ٕٙٙ                           المطمب الرابع:طرؽ تحايؿ الابر عمي المايبة والبه  والدار ا  المؤلمة

 ٕٙٙ                                                                 اوال : معرفة جزاعها و:وابها 
 ٕٙٙ                                                  :انيا : العمـ بتكفيرها لمسيعات ومحوها لها 

 ٕٙٙ                                                   القدر السابؽ الجار  بها :ال:ا : اهيماف ب
 ٕٙٙ                                                  رابعا  معرفة حؽ ا  عميف في تمؾ البموم 

 ٕٙٙ                                                          خامسا : العمـ بترتبها عميف بذنبف 
 ٕٙٙ                                            سادسا : اف يعمـ اف ا  لد ارت اها لف واختارها 
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 ٕٚٙ                                            سابعا : اف يعمـ اف هذ  المايبة هي دوا  نافع 

 ٕٚٙ                                                    :امنا : اف يعمـ اف في ع قبي هذا الدوا  
 ٕٚٙ                                       تاسعا : اف يعمـ اف المايبة ما جا ت لتهمكف وتقتمف 

 ٕٚٙ                                    عا را : اف يعمـ اف ا  يرّبي عبد  عمي السرا  وال را  
 ٜٕٙ                                                      اإلخـالص والصـدق: الفصل السابع

 ٕٔٚ                                                                  املبخح األٍٚ: َؿّٗٛ اإلخالص
 ٕٔٚ                                                                    خهص في الم ة:اه

 ٕٔٚ                                                                            وحقيقة اهخهص:
 ٖٕٚ                                                                 أ١ُٖٝ اإلخالصاملبخح ايجاْٞ: 

 ٕٙٚ                                                               املبخح ايجايح: اي١ٝٓ أضاع ايعٌُ
 ٕٙٚ                                                                                    النية:

 ٕٙٚ                                                        المطمب اهوؿ: اهمية النية ومكانتها
 ٜٕٚ                                               المطمب ال:اني: خطر إرادة الدنيا بعمؿ اآلخرة

 ٕٔٛ                                                           المطمب ال:الث: انواع العمؿ لمدنيا
 ٕٔٛ                                                                           النوع اهوؿ 
 ٕٕٛ                                                                           النوع ال:اني 
 ٕٕٛ                                                                           النوع ال:الث 
 ٕٕٛ                                                                           النوع الرابع 

 ٖٕٛ                                                   املبخح ايسابع: خطس ايسٜا٤، ٚأْٛاع٘، ٚأضباب٘
 ٖٕٛ                                                                المطمب اهوؿ: خطر الريا  

 ٖٕٛ                                 الريا  اخطر عمي المسمميف مف المسيح الدجاؿ:  - ٔ
 ٖٕٛ                                             الريا  ا د فتكا  مف الذعب في ال نـ،  - ٕ
 ٖٕٛ                                خطورة الريا  عمي اهعماؿ الاالحة خطر عظيـ؛  - ٖ
 ٕ٘ٛ                                             النار يـو القيامة: اوؿ مف ت س عَّر بهـ  - ٗ
 ٕ٘ٛ                                  الريا  يورث الذّؿ والا ار والهواف والف يحة،   - ٘
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 ٕ٘ٛ                                                         الريا  يحـر :واب اآلخرة،  - ٙ
 ٕ٘ٛ                                                     الريا  سبب في هزيمة اهمة،  - ٚ

 ٕٙٛ                                                                المطمب ال:اني: انواع الريا 
 ٕٙٛ                                                                اف يكوف مراد العبد  ير ا ، - ٔ
 ٕٙٛ                                              اف يكوف لاد العبد ومراد    تعالي - ٕ
 ٕٙٛ                                      اف يدخؿ العبد في العبادة   ويخرج منها   - ٖ
 ٕٙٛ                                                                وهناؾ ريا  بدني: - ٗ
 ٕٚٛ                                                    ريا  مف جهة المباس او الز : - ٘
 ٕٚٛ                                                                    الريا  بالقوؿ: - ٙ
 ٕٚٛ                                                                    الريا  بالعمؿ: - ٚ
 ٕٚٛ                                                       الريا  باهاحاب والزاعريف: - ٛ
ـّ النفس بيف الناس، - ٜ  ٕٚٛ                                                     الريا  بذ

 ٕٚٛ                                                        وخفايا :ومف دلاعؽ الريا - ٓٔ
 ٕٛٛ                                     ومف دلاعؽ الريا  اف يجعؿ اهخهص وسيمة - ٔٔ

 ٕٛٛ                                                               المطمب ال:الث: الساـ الريا 
 ٕٛٛ                                                     اف يكوف العمؿ ريا  مح ا ،  - ٔ
 ٜٕٛ                                                              اف يكوف العمؿ  ،  - ٕ
 ٜٕٛ                                                        اف يكوف ااؿ العمؿ  ،  - ٖ

 ٜٕٛ                                                                          الحاؿ اهولي:
 ٜٕٛ                                                                                               الحاؿ ال:انية:

 ٜٕٛ                                                                         اهمر اهوؿ:
 ٜٕٛ                                                                        :اهمر ال:اني

 ٜٕٓ                                          اف يكوف الريا  بعد االنتها  مف العبادة  - ٗ
 ٜٕٓ                                                       المطمب الرابع: اسباب الريا  ودوافعف

 ٜٕٓ                                                          حب لّذة الحمد وال:نا  والمدح   - ٔ
 ٜٕٓ                                                                   الفرار مف الذـ   - ٕ
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 ٜٕٔ                                                             الطمع فيما في ايد  الناس  - ٖ

 ٕٜٕ                                                   املبخح ارتاَظ:طسم حتصٌٝ اإلخالص ٚعالج ايسٜا٤
 ٕٜٕ                                            ع الريا ، ودوافعف، واسبابفمعرفة انوا  - ٔ
 ٕٜٕ                                                         معرفة عظمة ا  تعالي،  - ٕ
 ٕٜٕ                                               معرفة ما اعدَّ  ا  في الدار اآلخرة  - ٖ
 ٕٜٕ                                                الخوؼ مف الريا  المحبط لمعمؿ؛  - ٗ
ـّ ا ؛  - ٘  ٜٕ٘                                                                الفرار مف ذ
 ٜٕٙ                                                     معرفة ما يفر  منف ال يطاف؛  - ٙ
 ٜٕٙ                                الم اهدة،اهك:ار مف اعماؿ الخير والعبادات  ير   - ٚ
ـّ الناس ومدحهـ؛  - ٛ  ٜٕٙ                                                عدـ االكتراث بذ
 ٜٕٚ                                                        تذّكر الموت ولار اهمؿ،  - ٜ

 ٜٕٛ                                                      الخوؼ مف سو  الخاتمة،  - ٓٔ
 ٜٕٛ                                               مااحبة اهؿ اهخهص والتقوم؛  - ٔٔ
 ٜٕٛ                                                 الدعا  وااللتجا  إلي ا  تعالي  - ٕٔ
 ٜٕٛ                                                         حّب العبد ذكر ا  لف،  - ٖٔ
 ٜٜٕ                                               ي ايد  الناسعدـ الطمع فيما ف  - ٗٔ
 ٜٜٕ                                                 معرفة :مرات اهخهص وفواعد   - ٘ٔ

 ٖٔٓ                                                                       املبخح ايطادع: ايصدم
 ٖٔٓ                                              المطمب اهوؿ: مفهـو الادؽ واهميتف وف مف

 ٖٔٓ                                                                                  الادؽ: 
 ٖٖٓ                                                            المطمب ال:اني: مجاالت الادؽ

 ٖٖٓ                                                                       مجاالت الادؽ 
 ٖٖٓ                                                             الادؽ في النية والقاد -ٔ
 ٖٖٓ                                                                  الادؽ في القوؿ -ٕ
 ٖٗٓ                                                                      واما ادؽ العمؿ-ٖ

 ٖٗٓ                                                المطمب ال:الث: ا:ر الادؽ في نجاح الدعوة
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 ٖٗٓ                                             اف لمادؽ ا:ر  البالغ في مسيرة الدعاة- ٔ
 ٖ٘ٓ                                     لمادؽ ا:ر  الحميد في التآلؼ والتآزر والتوادد - ٕ
 ٖ٘ٓ                         الادؽ يزرع في النفوس ال:قة والطمفنينة والراحة واهنس - ٖ

 ٖٚٓ                                                          القُـِدوة احلسنة: الفصل الثامن
 ٜٖٓ                                                             ّٛ ايكد٠ٚ اذتط١ٓاملبخح األٍٚ: َؿٗ

 ٜٖٓ                                                                                    اهسوة 
 ٖٓٔ                                                            املبخح ايجاْٞ: أ١ُٖٝ ايكد٠ٚ اذتط١ٓ

 ٖٓٔ                إف الم:اؿ الحي والقدوة الاالحة ي:ير في نفس الباير العالؿ لدرا    - ٔ
 ٖٓٔ                       إف القدوة الحسنة المتحم ية بالف اعؿ ت عطي اآلخريف لناعة  - ٕ
 ٖٓٔ                             هـ الداعيةإف اهتباع والمدعّويف الذيف يرّبيهـ ويدعو   - ٖ
 ٖٔٔ                                               إف مستويات الفهـ لمكهـ عند الناس تتفاوت،  - ٗ
 ٖٔٔ                               لد حّذر الدعاة مف المخالفة ِلم ا يقولوف، إف النبي  - ٘
 ٕٖٔ        جميع اهنبيا  والمرسميف مف اولهـ إلي  خرهـ كانوا ل ِػدوة  حسنة  هلوامهـ،  - ٙ
 ٕٖٔ          : ينظروف إلي اسرتفوتارفاتفإف الناس كما ينظروف إلي الداعية في اعمالف   - ٚ

 ٖٗٔ                                                            املبخح ايجايح: ٚجٛب ايكد٠ٚ اذتط١ٓ
 ٜٖٔ                                                             اخلُلُق احلَسَن: الفصل التاسع

 ٕٖٔ                                                               املبخح األٍٚ: َؿّٗٛ ارُتًُل اذتطٔ
 ٕٖٔ                                                                            الخمؽ ل ة 

 ٕٖٔ                                                                          لسما الخمؽ: 
 ٕٖٔ                                                        القسـ اهوؿ: طبيعي المزاج

 ٕٖٔ                                            القسـ ال:اني: مستفاد بالعادة والتدريب 
 ٕٖٔ                                                                               السموؾ 

 ٖٕٖ                                                              املبخح ايجاْٞ: أ١ُٖٝ ارتًل اذتطٔ
 ٖٕٖ                                     اهمر اهوؿ: الخمؽ الحسف مف اعظـ روابط اهيماف

 ٕٖٗ                        اهمر ال:اني: الخمؽ الحسف  رورة اجتماعية لجميع المجتمعات
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 ٕٖٗ              اهمر ال:الث: الخمؽ الحسف يجعؿ الداعية إلي ا  تعالي مف احسف الناس

 ٕٖٗ                            القربات واجّؿ العطايا والهبات اهمر الرابع: الخمؽ الحسف مف اعظـ
 ٕٖ٘                                  اهمر الخامس: الخمؽ الحسف هو واية رسوؿ ا  

 ٕٖ٘                                               اهمر السادس: الخمؽ الحسف ذو اهمية بال ة
 ٕٖٙ                                        اهمر السابع: الخمؽ الحسف مف اعظـ اهساليب
 ٕٖٚ                                           اهمر ال:امف: الخمؽ الحسف هو امنية كؿ مسمـ

 ٕٖٚ                            الداعية إلي الناس جميعا  اهمر التاسع: الخمؽ الحسف يحّبب 
 ٕٖٚ                    اهمر العا ر:   مف لـ يتخّمؽ بالخمؽ الحسف مف الدعاة ينف ر الناس

 ٜٕٖ                            اهمر الحاد  ع ر: إف اهح اهمة وهدايتها والنهوض بها
 ٜٕٖ               اهمر ال:اني ع ر: الخمؽ الحسف في الدعوة يجعؿ الداعية مستنير القمب

 ٜٕٖ    ي الدعوة مف اعظـ اهسباب التي ت نجي مف الناراهمر ال:الث ع ر: الخمؽ الحسف ف
 ٖٖٓ                                    اهمر الرابع ع ر: الخمؽ الحسف مو وع واسع جدا  

 ٕٖٖ                                                        املبخح ايجايح: طسم حتصٌ ارتًل اذتطٔ
 ٕٖٖ                                                                         التدريب العممي، - ٔ
 ٕٖٖ                                                        ال مس في البيعة الاالحة - ٕ

 ٖٖٖ                                                               املبخح ايسابع: ؾسٚع ارتًل اذتطٔ
 ٖٖٖ                                                                تمهيد: فروع الخمؽ الحسف:
 ٖٖٖ                                                                المطمب اهوؿ: الجود والكـر

 ٖٖٖ                                                                    الجود بالنفس  - ٔ
 ٖٖ                                                                      الجود براحتف  - ٖ
 ٖٖ                                                                      الجود بالعمـ وبذلف  - ٗ
 ٖٖٖ                                                                الجود بالنفع بالجا  - ٘
 ٖٖٖ                                             الجود بنفع البدف عمي اختهؼ انواعف  - ٙ
 ٖٖٗ                                                                    الجود بالعرض  - ٚ
 ٖٖٗ                                                    الجود بالابر، واالحتماؿ، وكظـ ال يظ - ٛ
 ٖٖٗ                                                خمؽ الحسف، والب ا ة، والبسطةالجود بال - ٜ
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 ٖٖٗ                                            الجود بترؾ ما في ايد  الناس عميهـ - ٓٔ

 ٖٖٚ                                                                      المطمب ال:اني: العدؿ
 ٜٖٖ                                                                   المطمب ال:الث: التوا ع

 ٕٖٗ                                                            ارتامت١: ًَدص ايبخح ٚأِٖ ايٓتا٥ج
 ٖٔ٘                                                                            الفهارس العامة

 ٕٖ٘                                                                 فهرس اآليات القر نية -ٔ
 ٖٔٙ                                                               فهرس اهحاديث النبوية -ٕ
 ٜٖٙ                                                                          فهرس اآل:ار -ٖ
 ٖٔٚ                                                                   فهرس  رح ال ريب -ٗ
 ٖٖٚ                                                                        فهرس اه عار -٘
 ٖٚٚ                                                              فهرس الماادر والمراجع -ٙ
 ٜٖٛ                                                                    فهرس المو وعات -ٚ

 



 

 

  

  

 



  

   



 

 

 

 


