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 دهدس  اهلل ووفقه 
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احلّد هلل رب افًٚدغ، مٚفؽ يقم افديـ، وافهالة وافسالم ظذ إمٚم ادتَغ، 

ومـ تبًٓؿ  وصٍقة اخلِؼ أمجًغ حمّد بـ ظبد اهلل افهٚدق إمغ 

 أمٚ بًد:ب٘حسٚن إػ يقم افديـ، 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )تًٚػ: ؾّـ بٚب ؿقل اهلل 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

  ،[754]آل عمران:   (ٹ ٹ

يف بٔٚن حُؿ  أحببٝ أن أـتٛ هذه افرشٚفٜ ادٍٔدة يف بٚهبٚ إن صٚء اهلل

 ، وـٚن افداؾع ظذ ـتبتٓٚ أمقر:افتجسس ظذ ادسِّغ

، ؾٚدسِؿ يْبٌل فف أن يتحذ إخالق حتذير ادسِّغ مـ مسٚوئ إول:

إكام بعثً »: ، ويف حديٞ أيب هريرة ُّٚرم إخالق، وجيتْٛ مسٚوئٓٚب

افؾفؿ جـبـل مـؽرات  » ومـ صحٔح دظٚء افْبل  شٕمتؿ صوفح إخالق

 . شإخالق ، وإهقاء ، وإدواء 

 ادُْر ؾِٔزم افىريؼًرو  وادأن يُقن ادرء ظذ مًرؾٜ ٕحُٚم  افثوين:

، وادقاؾؼ فسْٜ شٔد ادرشِغ، ادتّلؾ يف ادقصؾ إػ مرضٚت رب افًٚدغ

 .وجيتْٛ مٚ ظداه إخذ بّْٟٓ افسِػ افهٚحلغ
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رضار أمـ حيهؾ بسبٛ افُلر مْٓؿ ردع أصحٚب اجلقشسٜ دٚ  افثوفٌ:

 يف هذه إيٚم بهقرة ـبرة. بسبٛ إتنٚر افتجسس ٚتد وادجتًّاؾرظذ إ

 ادامت إٕف ظذ ذفؽ ؿٚدر.بًد و ةٔٚؾٚهلل أشٖل أن يٍْع هبذه افْهٔحٜ يف احل

 ـتبف:

 أبقحمّد افزظُري ظبداحلّٔد بـ حئك بـ زيد احلجقري 

 هـ8241/ذو افًَدة/7دار احلديٞ بدمٚج 

 .واحلّد هلل  هـ 8244وـٕٚٝ مراجًتٓٚ يف صٓر رجٛ 

 

 

; 
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ُس مٚدة )جس( شافعرب فسون»ؿول يف   ضـبقا ظـ افتٍتٔش بٚجلٔؿ : افتََّجسُّ

 صٚحٛ وافْٚمقُس  افؼَّ  ِسر  صٚحٛ واجلُٚشقُس  افؼ يف يَٚل مٚ وَأـلر إُمقر

ُس  وؿٔؾ اخلر سر   وؿٔؾ فٍْسف يىِبف َأن وبٚحلٚء فٌره يىِبف َأن بٚجلٔؿ افتََّجسُّ

 تىِٛ يف واحد مًْٚمهٚ وؿٔؾ آشتامع وبٚحلٚء افًقرات ظـ افبحٞ بٚجلٔؿ

 اهـ إَخبٚر. مًرؾٜ

 سس، وافًغ، وآشتخبٚر.مْٓٚ افًوفف أشامء 

ًُسُّ  : ظسَّ مٚدة )ظس( شافًرب فسٚن»ؿٚل يف  وأمو افعسس ًٚ  َظَسسًٚ  َي  وَظّس

 يطقف َأي بودديـي َيُعس   ـون َأكف» ظّر  حديٞ ومْف بٚفِٔؾ ضٚ  َأي

يَبي َأهؾ ويؽشػ افـوَس  حيرس بوفؾقؾ َسُس  ،شافرِّ ًَ َِٛ مْف اشؿ واف  وؿد ـٚفىَّ

ًَسُّ  وَحَرسٍ  ـحِٚرسٍ  ًٚس  ف مجًًٚ  يُقن ُض  واف َْ  اهـافريبٜ. َأهؾ مـ افِٔؾ َٕ

ْغُ مٚدة )ظغ( شافًرب فسٚن»يف  ؾَد ؿٚل ابـ مْيقر  وأمو افعغ ًَ  : واف

س ُيْبًٞ افذي َٔتجسَّ َْْٔغ ذا ويسّك اخلزَ  ف ًَ  افًْٔغ. ذا افًرب تسّٔف ويَٚل اف

 اهـ

ُ  : وآْشتِْخبٚرُ (خز)مٚدة  شافًرب فسٚن»ؿٚل يف  ومـف آشتخبور  وافتََّخزُّ

ًٚ  بًٞ َإٔف احلديبٜٔ حديٞ ويف اخلََز  ظـ افسٗال ْْٔ َٜ  مـ َظ  َخَزَ  فف َيَتَخزَّ  ُخَزاَظ

ُ . َأي ؿريش رَّ ًَ  اهـ َيَت
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(: 8771حديٞ رؿؿ ) شذح ريٚض افهٚحلغ»يف   ؿول ابـ ظثقؿغ

اء ـٚن ذفؽ ظـ وافتجسس هق أن يتبع اإلٕسٚن أخٚه فٔىِع ظذ ظقراتف شق

أو ـٚن ظـ  ٍسف يتجسس فًِف جيد ظلرة أو ظقرةضريؼ مبٚذ بٖن يذهٛ هق بْ

ضريؼ أٓت ادستخدمٜ يف حٍظ افهقت أو ـٚن ظـ ضريؼ اهلٚتػ، ؾُؾ 

رء يقصؾ اإلٕسٚن إػ ظقرات أخٔف وملٚفبف ؾ٘ن ذفؽ مـ افتجسس وهق 

 اهـ حمرم.

 

 

 

; 
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ذ ادسِّغ مـ افُبٚئر افًيٚم افتل دل ظذ حتريّٓٚ افُتٚب افتجسس ظ

وافسْٜ واإلمجٚع ـام شْراه إن صٚء اهلل تًٚػ.

 [71]احُلُجرات:   (ڀ ٺ)تًٚػ: اهلل ؿٚل 

مسِؿ ( و0102افبخٚري )ظْد  ـام يف حديٞ أيب هريرة  وؿٚل 

 .شوٓ حتسسقا وٓ جتسسقا»(: 4704)

 ومًِقم أن افْٓل فِتحريؿ.

 ظذ جس مـ)وافستقن:  افتٚشًٜ افُبرة: شافُبٚئر»يف   ول افذهبلؿ

 .(ظقرهتؿ ظذ ادسِّغ ودل

 ؾًؾ بام ؿتِف أراد  ظّر وأن،  بِتًٜ أيب بـ حٚضٛ حديٞ ؾٔف

 ظذ وهـ جسف ظذ ترتٛ إذاو ،بدراً  صٓد فُقٕف ؿتِف مـ  اهلل رشقل ؾًّْف

 يف شًك ممـ ؾٓذا ذفؽ ـم رء أو هنٛ أو شبك أو وؿتؾ وأهِف اإلشالم

 ؾْسٖل. افًذاب ظِٔف وحؼ ؿتِف ؾٔتًغ وافْسؾ احلرث وأهِؽ ؾسٚداً  إرض

 مـ ـٕٚٝ إذا افّّْٜٔ أن جس ذي ـؾ يدري وبٚفرضورة. وافًٚؾٜٔ افًٍق اهلل

 وٕسٖفف ذفؽ مـ بٚهلل ًٕقذ .وأظيؿ أـز اجلٚشقس ؾّّْٜٔ ادحرمٚت أـز

 اهـ .ـريؿ جقاد خبر فىٔػ إٕف وافًٚؾٜٔ افًٍق
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بَِرةُ اف: شافُبٚئر اؿسا  ظـ افزواجر»يف   وؿول ابـ حجر اهلقثؿل َُ 

ُٜ اخلَ  دَ  ِٚمَس ًْ ِٜ  َب اِمَئ ًِ ُٜ ): إَْرَب َٓف غَ ادُ  َظْقَرةِ  َظَذ  افدَّ ِّ ُِفُ (ْسِِ ُٞ احلَ  ، َدفِٔ ِحُٔح  ِدي : افهَّ

َٛ  َأنَّ »
ـَ  َحٚضِ َٜ  َأيِب  ْب ًَ َت ِْ َٛ  َظْْفُ   َب َت َٜ  َأْهؾِ  إَػ  ـَ َُّ ُهؿْ  َم ِزُ ِسرِ  ُُيْ َّ  افَّْبِلر  بِ

ؿْ   ِٓ ْٔ َِؿَ  إَف َْٖظ َّٔفُ  اهللُ َؾ بِ َْٖرَشَؾ  بَِذفَِؽ، َٕ ِٜ  إَػ  َؾ َِ ًّٔٚ َُِتِٚب اف َحِٚم
َدادَ ادِ وَ  َظِِ َْ  

ََٖخَذاهُ  ٚ َؾ َٓ ًرا ِمْْ ْٓ دَ  َؿ ًْ ْٝ  َأنْ  َب ٌَ ِٚرهِ  يِف  َبَٚف َُ ْٕ ِٚئِف، إ ٍَ َِامَّ  َوإِْخ   افَّْبِلر  إَػ  بِفِ  َجَٚءا َؾ

ْٔفِ  َوُؿِرَئ  َِ رُ  َؿَٚل  .َظ َّ ُب  َدْظِْل اهللِ  َرُشقَل  َيٚ: ُظ ُف، َأرْضِ ََ فُ  ُظُْ ًَ َْ َّ ـْ   َؾ  َؿْتِِفِ  ِم

ْقِٕفِ  َُ دَ  فِ ِٓ  .شَبْدًرا َص

َٛ  َؾِ٘نْ  ـْ  َتَرتَّ ِٜ  ِم َف َٓ ـٌ  َذفَِؽ  َظَذ  افدَّ  َأوْ  َشْبٌل  َأوْ  َؿْتٌؾ  َأوْ  َْٕهِِِف، َأوْ  فإِِلْشالمِ  َوْه

 ٌٛ ٚنَ  هَنْ ـْ  َذفَِؽ  ـَ َبِٚئرِ اف َأْظَيؿِ  ِم َُ ٚ َٓ فُ  َوَأْؿَبِح َّٕ ك َٕ ًَ ََِؽ  َؾَسًٚدا إَْرضِ  يِف  َش  َوَأْه

َْٖواهُ  َوافَّْْسَؾ  ْرَث احلَ  َّ َّْؿُ  َؾ َٓ ٚدُ ادِ  َوبِْئَس  َج  اهـ .َٓ

أن اجلٚشقس ٓ يرتُٛ ـبرة واحدة ؾحسٛ، بؾ وشٖٔيت إن صٚء اهلل بٔٚن 

ر ظيٚم ومهٚئٛ جسٚم ومًٚيص وإجرام، ؾْسٖل اهلل ظز وجؾ يَع يف ـبٚئ

 .هيدهيؿ إن ظِّٓؿ أهاًل فِٓدايٜ، وجيْبْٚ ذورهؿأن اجلبٚر ذا افسِىٚن 

 

 

; 
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ٻٻٻ

ٺڀڀڀڀٻ

 

ٻٻٻ

 ٺڀڀڀڀٻ

 ٱ ٻ ٻ ٻ)

(ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

اظِؿ وؾَؽ اهلل فىٚظتف أن افتجسس وتتبع افًقرات ؽٚفبٚ مٚ يَع بسبٛ 

 ذفؽ ثْك اهلل ظز وجؾ بٚفتجسس بًد ذـر افْٓل ظـ شقء افيـ.شقء افيـ، وف

 مـ ـلر ظـ ادٗمْغ ظبٚده ٕٚهٔٚ تًٚػ يَقل :شتٍسره»يف   ؿول ابـ ـثر

 بًض ٕن حمِف3 ؽر يف وافْٚس وإؿٚرب فألهؾ وافتخقن افتّٜٓ وهق افيـ،

 ظّر دٗمْغا أمر ظـ ورويْٚ احتٔٚضٚ، مْف ـلر ؾِٔجتْٛ حموٚ، إثام يُقن ذفؽ

 إٓ ادسِؿ أخٔؽ مـ خرجٝ بُِّٜ تيْـ وٓ: ؿٚل إٔف ، اخلىٚب بـ

 اهـ .(1)حمّال اخلر يف هلٚ جتد وإٔٝ خرا،

 أخزٕٚ اهلل ظبد أخزٕٚ حمّد بـ بؼ (: حدث0102ْٚ)  ؿول افبخوري

 إيوـؿ» ؿٚل:  افْبل ظـ  هريرة أيب ظـ مْبف بـ مهٚم ظـ مًّر

 ،حتوشدوا وٓ ،جتسسقا وٓ ،حتسسقا وٓ ،احلديٌ بأـذ افظـ ؾنن ،وافظـ

 .شإخقاكو اهلل ظبود وـقكقا ،تبوؽضقا وٓ ،تدابروا وٓ

 .شتـوجشقا وٓ»زاد يف روايٜ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهق أثر ضًٔػ وفُـ إصؾ يف ادسِؿ افهٚفح  (7/707) ادْلقر افدر يف ـام افزهد يف أمحد رواه (8)

وشٖٔيت   حسـ افيـ حتك يَْؾ ظـ ذفؽ ٕٚؿؾ صحٔح ـام أبٕٚف افًالمٜ ابـ مٍِح يف أداب افؼظٜٔ

 .إن صٚء اهلل ؿريبٚ
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وٓ »وؾٔف مـ افزيٚدات:  ،(4704رؿؿ ) احلديٞ أخرجف مسِؿ 

 ،وـقكقا ظبود اهلل إخقاكو ،بعضبقع وٓ يبع بعضؽؿ ظذ  ،وٓ تـوؾسقا ،هتوجروا

 .شـام أمرـؿ اهلل

ؾٓذا احلديٞ مجع إحدى ظؼ هنٔٚ ؾٔام يٗدي إػ زظزظٜ افلَٜ بغ ادسِّغ 

 وإطٓٚر ظقرات ادسِّغ ٕن اهلل ظز وجؾ أمر ادسِّغ أن يُقٕقا إخقة بَقفف

 .[71]احُلُجرات:   (ۈ ٴۇ ۋ): تًٚػ

ر وإخ ٕخٔف ـٚفٔد فألخرى ٓ ييـ بف شقء وٓ هيجره وٓ حيسده إػ ؽ

أحدـؿ حتك حيى ٕخقف مو  ٓ يممـ»مبْٔٚ ظيؿ إخقة:  ذفؽ، ؾَد ؿٚل 

ظـ  (27(، مسِؿ )84افبخٚري )أخرجف  ،. احلديٞ متٍؼ ظِٔفشحيى فـػسف

 .إٔس 

 إذا اجلسد مثؾ وتعوضػفؿ وترامحفؿ تقادهؿ يف ادممـغ مثؾ»: وؿٚل 

يٞ متٍؼ ظِٔف . احلدشواحلؿك بوفسفر اجلسد شوئر فف تداظك ظضق مـف اصتؽك

 (.4710) (، مسِؿ7007)برؿؿ افبخٚري أخرجف . ظـ افًْامن بـ بنر 

ادممـ فؾؿممـ ـوفبـقون يشد »وؿٚل ـام يف حديٞ أيب مقشك ادتٍؼ ظِٔف: 

، 4482، 207)برؿؿ افبخٚري أخرجف . شبعضف بعضو وصبؽ بغ أصوبعف

  (.4717(، مسِؿ )7011
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ٻٻٻ

ٺڀڀڀڀٻ

 

ٻٻٻ

 ٺڀڀڀڀٻ

بسىٓٚ، صٚهدٕٚ أن ادٗمـ ٓ  ضـيف أحٚديٞ أخرى ـلرة فٔس هذا مق

 شسه مسؾام شس مـ»يَقل:  يْبٌل أن يتتبع ظقرة ادسِّغ ؾ٘ن رشقل اهلل 

 .ظـ أيب هريرة ( 4022) شمسِؿصحٔح ». احلديٞ يف شافؼقومي يقم اهلل

ؾسسه، ؾُٔػ بّـ يتتبع افًقرات إلطٓٚرهٚ هذا إن ظِؿ مْف ًذا 

ُذب وافٍجقر وافبٓتٚن وافزور، ـام هق وإصٓٚرهٚ، ؾام بٚفؽ إذا أضٚ  إفٔٓٚ اف

 احلٚل أن إٓ ممـ رحؿ ريب ظز وجؾ.

إن صٚء وشٖٔيت  ٕحقه،  ظّر بـ اهلل ( ظـ ظبد4481ويف افبخٚري )

مـ تتبع ظقرة مسؾؿ تتبع اهلل ظقرتف ومـ تتبع اهلل ظقرتف يػضحف »حديٞ: اهلل 

 .شاهلل وفق يف جقف رحؾف

يف ذـره فُِبـٚئر افَِبٔـٜ  شؿسا  افُبٚئراافزواجر ظـ »يف   ؿول اهلقتؿل

ٚ َٓ ـر  ُشقءُ : َوِمْْ غَ ٚدُ بِ  افيَّ ِّ َٚػ  اهلل َؿَٚل  .ْسِِ ًَ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ): َت

 [71]احُلُجرات:   (پ پ ڀ ڀ ڀ
ـْ   ؿَ  َوَم َُ هِ  َظَذ  بَِؼ   َح دِ  َؽْرِ َجرَّ ُّ ـر  بِ َِفُ  افيَّ َْٔىٚنُ  مَحَ ِٚرهِ  َظَذ  افنَّ ََ  َوَظَدمِ  اْحتِ

َٔٚمِ فا
قِؿفِ  َِ َُ َراِمِف، يِف  َتَقاِن افوَ  بُِح ـْ ِٜ  إ ِرَسٚنِ  َوإَِضَٚف ؾُّ  ِظْرِضفِ  يِف  اف ـُ ٌٚت  َهِذهِ  َو َُ ِِ ْٓ  .ُم

ـْ   َؿَٚل  َوَؿدْ  هُ  دَِ ِرؿُ  َأْبَكَ َُ َٜ  َزْوَجَتفُ  ُي َّٔ
ٍِ َو»: َص ُؽاَم  إَّنه َرا ُأم   ،شفَِذفَِؽ  َؾَتَطقه

َٚل  ََ ْقَطونَ  إنه »: َؾ ـْ  ِريَفَقْج  افشه ـِ  ِم ِم، ََمَْرى آَدمَ  اْب ًُ  َوإيِنِّ  افده  يِف  َيْؼِذَف  َأنْ  َخِشق

َؼ  ،(1)شَصْقًئو ُؿُؾقبُِؽاَم  ٍَ َْٖص اَم  َؾ ِٓ ْٔ َِ اَم  َظ ُٓ تِفِ  َوَظَذ  َؾَحَرَش ؿْ  ُأمَّ ُٓ َّ َِّ ًَ ازِ  َضِريَؼ  َؾ  آْحِسَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4877(، ومسِؿ )4147أخرجف افبخٚري ) (8)
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ـْ  ِٜ  ِم َّ ْٓ ُ اف َيَتَسَٚهَؾ  ٓ َحتَّك افتُّ ِٚل فُ  ِمْْفُ  َطًّْٚ َقافِفِ َأْح  يِف  َقِرعُ اف ًَ َّٕ ُـّ  ٓ َأ  إَّٓ  بِفِ  ُيَي

ِسِف، ِمْْفُ  إْظَجًٚبٚ ْرُ اخلَ  ٍْ ٌٜ  َوِهَل  بَِْ ٌٜ  َزفَّ َّ سِ  َأْوَرعُ  إذْ  3 َظئِ ُٚهؿْ  افَّْٚ ََ ؿْ  َوَأْت ُٓ ُّ َِ  ٓ َوَأْظ

ـْ  َففُ  ُبدَّ  َِصٍ  ِم ٌٍِض، ُمْْ َ  َوُمْب غَّ ًَ ازُ  َؾَت ـْ  آْحِسَ ِٜ  َظ َّ  إَْظَدا هُتْ
ِ
ارِ  ء ُؿْ  َوإَْذَ  ٓ َؾِ٘هنَّ

سِ  َيُيُّْقنَ  ؿْ  بِٚفَّْٚ ِٓ ِر ، إَّٓ  ـُ َّ ؾُّ  افؼَّ ـُ ـْ  َو ٔرَئ  َرَأْيَتفُ  َم ـر  َش سِ  افيَّ ٚرِ  َضٚفًِبٚ بِٚفَّْٚ َٓ  إِلْط

ؿْ  ِٓ ِٚيبِ ًَ  .َم

َِؿْ  ِٞ  َذفَِؽ  َأنَّ  َؾْٚظ   َبِٚضِْفِ  خِلُْب
ِ
تِِف، َوُشقء ـَ ادُ  َؾِ٘نَّ  َضِقيَّ ِم ْٗ  ُٛ ُِ ِٚذيرَ ادَ  َيْى ًَ  ِٜ  فَِساَلَم

ُٛ  َْٚؾُِؼ ادُ وَ  َبٚضِِِْف، ُِ ُٔقَب اف َيْى ًُ  ِٞ ِذهِ  َبٚضِِِْف، خِلُْب َٓ ُض  َؾ ًْ َْٔىٚنِ  َمَداِخؾِ  َب  إَػ  افنَّ

ِٛ اف ِْ ََ ٚ َٓ ٚ َظَذ  َتْْبِٔفٌ  َوؾِٔ َٓ  .َبِٚؿٔ

ِٜ ٚجلُ َوبِ  َِ َْٔس : ّْ َِ ٌٜ  أَدِملر  يِف  َؾ ٍَ ٌٜ  ِص َْٔىِٚن، ُح ِشال َوِهَل  إَّٓ  َمْذُمقَم ٚ افنَّ  َوهِبَ

ًِغُ  ْٔفِ  َوؾِرَّ  اهلل إَػ  ْٖ ٚجلَ ؾَ  َوإِْؽَقاِئفِ  إْضالفِِف، َظَذ  َيْسَت ـْ  إَف ِٚئِدهِ  ِم َُ َِّ  َم ًَ َٔؽ َأنْ  فَف  ُيِْْج

ٚ َٓ ِذْ  بَِرمْحَتِِف، ِمْْ رَ  َواَِّتَّ ـْ ًرا افذر ِّ رْ  َش َـّ ًْٔٚ أِخَرةَ  َوَتَذ ًِ ًرا، ُم ِٓ  َؽ َذفِ  َظَذ  َوُدمْ  َوَط

ظُ  ٍَ ـْ  -اهلل َصٚءَ  إنْ - حُتْ َِْؽ  َشِٚئرِ  ِم ٚفِِؽ ادَ  تِ  اهـ .َٓ

وحسـ افيـ يُقن بٖهؾ افديـ، أمٚ ؽرهؿ مـ أهؾ افريٛ، ؾٕٚصؾ  ؿؾً:

 .ؾٔٓؿ شقء افيـ

ـِ  يِف  (: َؾْهٌؾ 8/74)شأداب افؼظٜٔ»يف   ؿول ابـ مػؾح ـر  ُحْس  افيَّ

َْٖهؾِ  ـِ  بِ ي ِٜ » يِف  َؿَٚل  ،افدر ـُ : شْبَتِدِئغَ ادُ  هِنََٚي ـر  ُحْس َْٖهؾِ  افيَّ ـِ  بِ ي ، افدر ـٌ  َهَذا َطِٚهرُ  َحَس

َّٕفُ  ، ٓ َأ ُٛ ـَ  َأنَّ  َأْيًوٚ َطِٚهُرهُ  جَيِ ـر  ُحْس َْٖهؾِ  افيَّ ر  بِ َْٔس  افؼَّ ، َف ـٍ  ٓ َؾَيِٚهُرهُ  بَِحَس

ُرُم، ْٔفِ  َؿْقفِفِ  َوَطِٚهرُ  حَيْ َِ المُ  َظ ؿْ » افسَّ ـُ ٚ َـّ  إيَّ َـّ  َؾِ٘نَّ  َوافيَّ َذُب  افيَّ ـْ ِٞ احلَ  َأ  َأنَّ  شِدي
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ٻٻٻ

ٺڀڀڀڀٻ

 

ٻٻٻ

 ٺڀڀڀڀٻ

َراءَ  ّْ
ـر  اْشتِ   َط

ِ
قء فُ  افسُّ ََ ٔ َِ َففُ  جَيُقُز، ٓ َوحَتْ ُض  َوَأوَّ ًْ  اف َب

ِ
َِاَمء ؿِ احلُ  َظَذ  ًُ عِ  يِف  ُْ ْ  افؼَّ

ـ   دٍ  بَِي َْٔس  َدفِٔؾٍ  باِل ُُمَرَّ تَِّجٍف. َوَف ُّ  بِ

 بًوـُؿ ظـذ: أي   (ڀ ٺ): : وؿقفـفشتٍسره»يف   ؿول ابـ ـثر

 ؾُٔـقن افتحسس وأمٚ. اجلٚشقس ومْف افؼ، يف يىِؼ ؽٚفبٚ وافتجسس. بًوٚ

ٱ ٻ ): ؿـٚل إٔـف  يًَـقب ظـ إخبٚرا تًٚػ ؿٚل ـام اخلر، يف ؽٚفبٚ

 [54]يوسف:   (ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ
  اهلل رشـقل أن افهـحٔح يف ثبـٝ ـام افؼ، يف مْٓام ـؾ يستًّؾ وؿد ،

 اهلل ظبوود وـقكوقا تودابروا، وٓ تبوؽضوقا، وٓ ،جتسسقا وٓ حتسسقا، ٓ»: ؿٚل

 اهـ .(1)شإخقاكو

 أبقرجٚء ؿرأ ،   (ڀ ٺ): تًٚػ : ؿقففشتٍسره»يف   وؿول افؼرضبل

  .بٚحلٚء    (حتسسقا ٓو) وؽرمهٚ بٚختال  واحلسـ

 فٔس تبًد: خٍشإ ؾَٚل بًّْٔغ، أو واحد بًّْك مهٚ هؾ واختِػ

  .ظْؽ يُتؿ ظام افبحٞ جسسافت ٓن خرى،إ مـ إحدامهٚ

 افتجسس إن: وؿٔؾ .ظْٓٚ وافبحٞ اإلخبٚر ضِٛ بٚحلٚء، وافتحسس

 .إمقر ظـ يبحٞ ـٚن إذا جٚشقس رجؾ: ؿٔؾ ومْف افبحٞ، هق بٚجلٔؿ،

  .حقاشف ببًض اإلٕسٚن أدرـف مٚ هق: وبٚحلٚء

 ،فٌره رشقٓ يُقن أن وبٚجلٔؿ فٍْسف، تىِبف بٚحلٚء إٔف: افٍرق يف ثٚن وؿقل

 اهـ .أظر  وإول .ثًِٛ ؿٚفف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ظـ أيب هريرة  (0742)رمحف اهلل  افبخٚري واحلديٞ أخرجف (8)
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 أبقمًٚويٜ ثْٚ صٔبٜ أيب بـ أبقبُر (: حدث2121ْٚ)  داودؿول اإلموم أبق

 تَىر ؾالن هذا فف: ؾَٔؾ مسًقد ابـ تكأُ : ؿٚل وهٛ بـ زيد ظـ إظّش ظـ

 رء فْٚ ييٓر إن وفُـ افتجسس ظـ هنْٔٚ ؿد إٕٚ اهلل ظبد ؾَٚل: ،امخرً  حلٔتف

 . بف ٕٖخذ

 فإلمٚم افقادظل  شممٚ فٔس يف افهحٔحغ افهحٔح ادسْد»يف احلديٞ 

(142). 

 ظـ صًٔٛ أخزٕٚ ٕٚؾع بـ احلُؿ (: حدث4028ْٚ)  ؿول افبخوري

 ؿٚل: ظتبٜ بـ اهلل ظبد أن ظق  بـ افرمحـ ظبد بـ محٔد حدثْل ؿٚل افزهري

 ظٓد يف بٚفقحل يٗخذون ـٕٚقا إٔٚشٚ إن: يَقل  اخلىٚب بـ ظّر شًّٝ

 مـ فْٚ طٓر بام أن ٕٖخذـؿ وإٕام إَىع ؿد افقحل وإن  اهلل رشقل

 اهلل رء، سيرتف مـ إفْٔٚ وفٔس وؿربْٚه أمْٚه خرا فْٚ أطٓر ؾّـ أظامفُؿ

 سيرتف إن ؿٚل وإن ٕهدؿف ول ٕٖمْف ل شقءا فْٚ أطٓر ومـ سيرتف يف حيٚشبف

 حسْٜ.

تقجد مْف افريبٜ،  : ويٗخذ مْف أن افًدل مـ لشافٍتح»يف   ؿول احلوؾظ

وهذا ؿقل أمحد وإشحٚق وهذا إٕام هق يف حؼ ادًروؾغ ٓ مـ ٓ يًر  حٚفف 

 اهـ أصال.
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 مًٚذ بـ واجلٚرود أـلؿ بـ حئك حدثْٚ (:4144)  ؿول اإلموم افسمذي

 ٕٚؾع ظـ دهلؿ بـ أوىف ظـ واؿد بـ احلسغ حدثْٚ مقشك بـ افٍوؾ حدثْٚ ؿٚٓ

 يو» ؾَٚل: رؾٔع بهقت ؾْٚدى ادْز  اهلل رشقل صًد: ؿٚل ظّر ابـ ظـ

 وٓ ادسؾؿغ، تمذوا ٓ ؿؾبف، إػ اإليامن يػض ومل بؾسوكف أشؾؿ ؿد مـ معؼ

 ظقرتف هللا تتبع ادسؾؿ أخقف ظقرة تتبع مـ ؾنكف ظقراهتؿ، تتبعقا وٓ تعروهؿ،

  .شرحؾي جقف يف وفق يػضحف ظقرتف اهلل تتبع ومـ

 وأظيؿ أظيّؽ مٚ ؾَٚل: افًُبٜ إػ أو افبٔٝ إػ يقمٚ ظّر ابـ وٕير ؿٚل:

 مْؽ. اهلل ظْد حرمٜ أظيؿ وادٗمـ حرمتؽ

 (.747) فًِالمٜ افقادظل  شافهحٔح ادسْد»احلديٞ يف 

 ظٚمر بـ إشقد ثْٚ ٔبٜص أيب بـ ظلامن (: حدث2111ْٚ)  وؿول أبق داود

 برزة أيب ظـ جريٟ بـ اهلل ظبد بـ شًٔد ظـ إظّش ظـ ظٔٚش بـ بُر أبق ثْٚ

 اإليامن يدخؾ ومل بؾسوكف آمـ مـ معؼ يو» : اهلل رشقل ؿٚل: ؿٚل إشِّل

 ظقرتف اهلل يتبع ظقراهتؿ اتبع مـ ؾنكف ظقراهتؿ تتبعقا وٓ ادسؾؿغ تغتوبقا ٓ ؿؾبف

 . شبقتف يف يػضحف ظقرتف اهلل يتبع ومـ

 صحٔح. حسـ: إفبٚن  افنٔخ ؿٚل
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(: ؾٔف تْبٔف ظذ أن ؽٔبٜ ادسِؿ مـ 84/874) شظقن ادًبقد» ؿٚل صٚحٛ

ُسقا ٓ َأْي : ، شٓ تتبعقا ظقرهتفؿ»صًٚر ادْٚؾؼ ٓ ادٗمـ. ؿقفف:  سَّ ُٔقهبؿْ  جَتَ  ُظ

فُ »َوَمَسِٚوهيِْؿ.  ْٖن.  َأْي : شَؾنِكه َرهُ : شَظْقَرتف اهلل عَيتهبِ »افنَّ ـَ َِٜادُ  َشبِٔؾ َظَذ  َذ ـَ  َأْي  َنٚ

ِنػ ُْ ُٔقبف َي َْٚهُ  َوِؿَٔؾ . أِخَرة يِف  َوَهَذا ُظ ًْ ِٚزيف َم   جُيَ
ِ
: شَيْػَضحفُ »َصًِْٔف.  بُِسقء

ـْ  َْعَ  َؾَوَح  ِم َّ ِنػ َأْي  ـَ ُْ ٚنَ  َوَفقْ  َأْي : شَبْقتف يِف »َمَسِٚويِف.  َي ْٔتف يِف  ـَ ًّٔٚ َب
ٍِ
ْ  ـْ مِ  ََم

س.  افَّْٚ

 

 

 

 

 

; 
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 مهًٛ حدثْٚ ديْٚر بـ إبراهٔؿ حدثْٚ (:8077)  ؿول اإلموم أبق يعذ

: ؿٚل افزاء ظـ افسبًٔل إشحٚق أيب ظـ افزيٚت حبٔٛ بـ محزة ظـ شالم بـ

 -خدورهٚ يف: ؿٚل أو- ٔقهتٚب يف افًقاتؼ أشّع حتك  اهلل رشقل خىبْٚ

 مـ ؾنكف ظقراهتؿ تتبعقا وٓ ادسؾؿغ تغتوبقا ٓ بؾسوكف آمـ مـ معؼ يو»: ؾَٚل

 .شبقتف جقف يف يػضحف ظقرتف اهلل تتبع ومـ ظقرتف اهلل تتبع أخقف ظقرة تتبع

هذا حديٞ طٚهره افهحٜ فُـ محزة افزيٚت ل يسّع مـ أيب إشحٚق 

 .مـ حديٞ ابـ ظّر  دمواحلديٞ صحٔح فٌره ـام تَ

 وابـ افرمع حمّد بـ ظٔسك حدثْٚ (:2111) ؿٚل اإلمٚم أبق داود 

 ظـ شًد بـ راصد ظـ ثقر ظـ شٍٔٚن ظـ افٍريٚيب ثْٚ ؿٚٓ فٍيف وهذا ظق 

 افـوس ظقرات اتبعً إن إكؽ» يَقل:  اهلل رشقل شًّٝ: ؿٚل مًٚويٜ

 مـ مًٚويٜ شًّٓٚ ـِّٜ افدرداء أبق ؾَٚل ،شتػسدهؿ أن ـدت أو أؾسدهتؿ

 . هبٚ تًٚػ اهلل ًٍٕف  اهلل رشقل

 (.8880)شافهحٔح ادسْد»يف احلديٞ 
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، أي شؾتح افقدود»(: ؿٚل يف 84/872)  شظقن ادًبقد»ؿٚل صٚحٛ 

إذا بحلٝ ظـ مًٚئبٓؿ وجٚهرهتؿ بذفؽ ؾٕ٘ف يٗدي إػ ؿِٜ حٔٚئٓؿ ظْؽ 

  اهـ ب أملٚهلٚ ُمٚهرة.ؾٔجسؤن ظذ ارتُٚ

، أي ضِٛ افريبٜ بٚفُرس: ش إذا ابتغك افريبيرإن إم»يف ؿقفف: وؿٚل 

 أن يًٚمِٓؿ بٚفتّٜٓ وافيـ بسقء ويتجٚهرهؿ بذفؽ. 

: أي إذا ابتٓٓؿ وجٚهرهؿ بسقء افيـ ؾٔٓؿ أداهؿ ذفؽ إػ شافْٓٚيٜ»وؿٚل يف 

 ارتُٚب مٚ طـ هبؿ ؾٍسدوا..

هقد احلديٞ حٞ اإلمٚم ظذ افتٌٚؾؾ وظدم تتبع وؿٚل: ؿٚل ادْٚوي: ومَ

 اهـ افًقرات.

 ثْٚ احلرضمل ظّرو بـ شًٔد حدثْٚ (:2112)  وؿول اإلموم أبق داود

 ٍٕر بـ جبر ظـ ظبٔد بـ ذيح ظـ زرظٜ بـ ضّوؿ ثْٚ ظٔٚش بـ إشامظٔؾ

 افْبل ظـ: أمٚمٜ وأيب يُرب مًد بـ وادَدام إشقد بـ وظّرو مرة بـ وـلر

 .شأؾسدهؿ افـوس يف افريبي ابتغك إذا إمر إن» ؿٚل: 

 هذا حديٞ صحٔح فٌره ينٓد فف مٚ ؿبِف.

 

; 
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َث81188َْٚ) ؿٚل اإلمٚم أمحد  َثَْٚ َؿَٚل  َرْوٌح  (: َحدَّ ـُ  َحدَّ ٍٟ  اْب  َؿَٚل  ُجَرْي

ْٔاَمنُ  َؿَٚل  َِ َثَْٚ ُش ـُ  ُٚص َوؿَّ  َحدَّ َٜ  ْب ًَ ؿْ  ْسَتْقِردَ ادُ  َأنَّ  َربِٔ ُٓ َث ْـ » َؿَٚل:  افَّْبِلَّ  َأنَّ  َحدَّ  َم

َؾ  ـَ َؾيً  ُمْسؾِؿٍ  بَِرُجؾٍ  َأ ـْ ةً  َوَؿوَل  َأ َؾيً  َمره ـْ ـْ  ِمْثَؾَفو ُيْطِعُؿفُ  َوَجؾه  َظزه  اهللَ َؾنِنه  ُأ  َجَفـهؿَ  ِم

ـْ  َتَسك َوَم ـْ ـْ  ِمْثَؾفُ  َيْؽُسقهُ  َوَجؾه  َظزه  اهللَ َؾنِنه  َثْقًبو ُمْسؾِؿٍ  بَِرُجؾٍ  ا ـْ  َجَفـهؿَ  ِم  َؿومَ  َوَم

 .شِؼَقوَميِ اف َيْقمَ  ُشْؿَعيٍ  َمَؼومَ  بِفِ  َيُؼقمُ  َوَجؾه  َظزه  اهللَ َؾنِنه  ُشْؿَعيٍ  َمَؼومَ  ُمْسؾِؿٍ  بَِرُجؾٍ 

هذا حديٞ ضًٔػ هبذا افسْد ؾٔف وؿٚص بـ ربًٜٔ ُمٓقل حٚل، فُـ فف 

 ،( وشْده صحٔح717)شافزهد»ـ احلسـ ظْد ابـ ادبٚرك يف صٚهد مرشؾ ظ

 (. 8487مـ حديٞ إٔس ) شافزهد»وآخر يف 

 (.242)شافهحٔحٜ»يف  واحلديٞ حسْف افنٔخ إفبٚن 

 

 

; 
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 مـ ادًِقم أن افّّْٜٔ هل َٕؾ احلديٞ مـ ؿقم إػ ؿقم فإلؾسٚد بْٔٓؿ.

 وَرْؾع واإلْؽراءُ  افتقريُش  افَّْؿُّ  :شافًرب سٚنف» يف  ؿول ابـ مـظقر

 ِٞ ِٜ  وجف ظذ احلدي  َٕؿَّ  وافًٍُؾ  بٚفُذب افُالم َتْزيغُ  وؿٔؾ واإلْؾسٚدِ  اإلصٚظ

َٕؿَّ  افوؿ وإصؾ وَيُْؿُّ  َيِْؿُّ  اّمً  وظِٔف بف و َٕ  ًٜ َّّٕٔ ٔؿُ  وؿٔؾ ؤّٕامً  و ِّ ٍٜ  مجعُ  افَّْ ّّٕٔ 

مفَِّْ  ويَٚل...  اشامً  يُقن أن بًدَ  ّتُٚت  امَّ ََ َّٝ  يَٚل اف ّٜٔ منك إذا َؿ  ويَٚل بٚفَّّْ

اٌج  َؿّسٌٚس  فَِّْاّمم ٚزٌ  وَؽاّمزٌ  وَدرَّ  اهـ ومِمْآٌس. ومٚئٌس  ومَهّ

 مع يتحدث افذي هق (: افْامم407)شافتًريٍٚت»يف   ؿول اجلرجوين

 إفٔف ادَْقل أو ظْف ادَْقل ـرهف شقاء ـنٍف يُره مٚ ؾُٔنػ ظِٔٓؿ ؾْٔؿ افَقم

 اهـ بٌرمهٚ. أو بٚإلصٚرة أو بٚفًبٚرة افُنػ ـٚن وشقاء افلٚفٞ. أو

 افلٚفلـٜ : افُبـرةشافُبـٚئر» وافّّْٜٔ مـ ـبٚئر افذٕقب، ؿـٚل افـذهبل 

 هذا بْٔٓؿ اإلؾسٚد جٜٓ ظذ افْٚس بغ احلديٞ يَْؾ مـ وهق افْامم: وإربًقن

 حتريّٓـٚ ظـذ تتيـٚهر وؿـد ادسـِّغ ب٘مجٚع حرام ؾٓل أحُٚمٓٚ وأمٚ: بٔٚهنٚ

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ): تًـٚػ اهلل وافسـْٜ، ؿـٚل افُتٚب مـ افؼظٜٔ افدٓئؾ

 اهـ . [71]القلم:   (ۅ

 بغ يّق افذي: يًْل  (ۉ ې ې): شتٍسره»يف  ؿٚل ابـ ـلر 

 اهـ احلٚفَٜ. وهل افبغ ذات فٍسٚد احلديٞ ويَْؾ بْٔٓؿ وحيرش افْٚس،
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 أبق ثْٚ افًالء بـ حمّد ( ؿٚل: حدث2282ْٚ) ششْْف»يف  أخرج أبق داود 

 افدرداء أيب ظـ افدرداء أم ظـ شٚل ظـ مرة بـ ظّرو ظـ إظّش ظـ مًٚويٜ

 وافصالة افصقوم درجي مـ بلؾضؾ أخزـؿ أٓ» : اهلل رشقل ؿٚل: ؿٚل

 ذات وؾسود افبغ ذات إصالح»ؿٚل:  اهلل. يٚ رشقل بذ ؿٚفقا ،ش؟ وافصدؿي

 . شاحلوفؼي افبقً

 (.8171)شافهحٔح ادسْد»يف احلديٞ 

َِٜاخلَ  ِهَل  : َأْي شوؾسود ذات افبغ احلوفؼي»: ؿقفف  تِل ْه ـْ  افَّ ْٖهنَٚ ِم  َأنْ  َص

ِِؼ يـ حَتْ ِْٖصِفُ  افدر اَم  َوَتْسَت ِْٖصؾ ـَ ر قَشكادُ  َيْسَت ًْ ٞ   ِديٞاحلَ  َويِف . افنَّ  َٔٛوَتْرؽِ  َح

ـْ  َواْجتَِْٚب َبْغ اف َذات إِْصالح يِف  ٚ اإِلْؾَسٚد َظ َٓ  َشَبٛ اإِلْصالح َٕنَّ  ، ؾِٔ

ق َوَظَدم اهلل بَِحْبؾِ  فاِلْظتَِهٚمِ  رُّ ٍَ َغ،ادُ  َبْغ  افتَّ ِّ ٜ َبْغ اف َذات َوَؾَسٚد ْسِِ َّ ِْ  يِف  ُث

يـ ـْ  افدر َّ َٚضك َؾ ًَ ٚ َت َٓ ِٚئؿ َيَْٚففُ  َمٚ َؾْقق َجَٜدرَ  ََٕٚل  َؾَسٚدَهٚ َوَرَؾعَ  إِْصالح  افهَّ

ِٚئؿاف ٌِؾادُ  ََ َٜ  ْنَت سف. بُِخَقْيَه ٍْ  (.84/871)شظقن ادًبقد»مـ  اهـ َٕ

 

; 
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َث481َْٚ) ؿٚل اإلمٚم افبخٚري  دُ  (: َحدَّ َّّ ـُ  حُمَ َثَْٚ َؿَٚل  َلَّْكادُ  ْب  َحدَّ

دُ  َّّ ـُ  حُمَ َثَْٚ َؿَٚل  َخِٚزمٍ  ْب ُش  َحدَّ َّ ـْ  إَْظ ـْ  ُُمَِٚهدٍ  َظ ـِ  َضُٚوسٍ  َظ ـِ  َظ  َظبَّٚسٍ  اْب

ـِ   افَّْبِكُّ  َمرَّ  :َؿَٚل   ْي ْزَ ََ َٚل: بِ ََ اَُم » َؾ َبوِن، إَِّنه َبونِ  َوَمو َفُقَعذه بِرٍ  ِف  ُيَعذه و ـَ  َأمه

و ـَ  َيْسَتِسُ  َٓ  َؾَؽونَ  َأَحُدُُهَ و َبْقِل،اف ِم  .شبِوفـهِؿقَؿيِ  َيْؿِشك َؾَؽونَ  رُ أَخ  َوَأمه

 (. 424) احلديٞ أخرجف مسِؿ 

 مع ّٕق ـْٚ: : ؿٚل( ظـ أيب هريرة 4/810وأخرجف ابـ حبٚن )

 حتك يتٌر فقٕف ؾجًؾ مًف، ؾَّْٚ ؾَٚم، ؿزيـ، ظذ ؾّررٕٚ ، اهلل رشقل

: ؿِْٚ ش؟ أشؿع مو تسؿعقن مو»: ؿٚل اهلل؟، ٕبل يٚ فؽ مٚ: ؾَِْٚ ؿّٔهف، ـؿ رظد

 يف صديدا ظذابو ؿبقرُهو يف يعذبون رجالن هذان»: ؿٚل ؟، اهلل ٕبل يٚ ذاك ومٚ

 افبقل، مـ يستـزه ٓ أحدُهو ـون»: ؿٚل اهلل؟، ٕبل يٚ ذفؽ مؿ: ؿِْٚ ،شهغ ذكى

 مـ بجريدتغ ؾدظٚ شبوفـؿقؿي بقـفؿ ويؿق بؾسوكف، افـوس يمذي أخر وـون

 رشقل يٚ ذفؽ يًٍْٓام وهؾ: ؿِْٚ. واحدة ؿز ـؾ يف ؾجًؾ افْخؾ، جرائد

 .شرضبتغ دامو مو ظـفام خيػػ كعؿ،»: ؿٚل اهلل؟،

 (.8477)شافهحٔح ادسْد»يف احلديٞ 

; 
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َث0170َْٚ) ؿٚل افبخٚري  ْٔؿٍ  َأُبق (: َحدَّ ًَ َثَْٚ ُٕ َٔٚنُ  َحدَّ ٍْ ـْ  ُش ْـ  َمُْْهقرٍ  َظ  َظ

ـْ  ٔؿَ إِْبَراهِ  ٚمٍ  َظ َّْٚ َؿَٚل  مَهَّ َٜ  َمعَ  ـُ ٍَ َٔؾ  ُحَذْي َِ َٞ احلَ  َيْرَؾعُ  َرُجالً  إِنَّ  َففُ  َؾ . ُظْلاَمنَ  إَِػ  ِدي

َٚل  ََ ُٜ  َؾ ٍَ ُٝ  ُحَذْي ًْ
ِّ قُل:  افَّْبِكَّ  َش َُ احلديٞ أخرجف  .شَؿتهوٌت  ـهيَ اجلَ  َيْدُخُؾ  َٓ » َي

 (.817) مسِؿ 

 .شٕاممٓ يدخؾ اجلْٜ »: و يف فٍظ دسِؿ 

 حتك رجؾ ؾجٚء ادسجد يف حذيٍٜ مع جِقشٚ ـْٚ: ويف روايٜ ؿٚل مهٚم

 أن أراد حذيٍٜ ؾَٚل: أصٔٚء افسِىٚن إػ يرؾع هذا إن حلذيٍٜ ؾَٔؾ إفْٔٚ جِس

 .شؿتوت اجلـي يدخؾ ٓ» يَقل:  اهلل رشقل شًّٝ يسًّف

ٍٚ   ؿٚل احلٚؾظ  ََ ة يف ذح احلديٞ: ؿقفف: )ؿتٚت(: بِ َِٜثَ  َوُمَلَّْٚ ٔ د َِ ًْ  َوَب

ة إَفِػ م، ُهقَ  ُأْخَرى ُمَلَّْٚ ظِ  َوَوَؿعَ  افَّْامَّ ٍْ َِ م" بِ ـْ  َواِئؾ َأيِب  ِرَواَيٜ يِف  "َٕامَّ ٜ َظ ٍَ  ُحَذْي

ْرقاف: َوِؿَٔؾ  ُمْسِِؿ، ِظْْدَ  تَّٚتاف َبْغَ  ٍَ م ََ م َأنَّ  َوافَّْامَّ ٚ حَيْرُض  افَِّذي افَّْامَّ َٓ ِ َُ َْْٔ  َؾ

تَّٚتافوَ  ع افَِّذي ََ َّّ ـْ  َيَتَس ُٞ  ِم ْٔ َِؿ ٓ َح ًْ ؾ ُثؿَّ  بِفِ  َي َُ فُ  َمٚ َيْْ ًَ
ِّ َزاِلّ اف َؿَٚل . َش  َمٚ ٌَ

هف َِخَّ ٌِل: ُم ـْ  َيَْْب ْٝ  دَِ َِ
ْٔفِ  مُحِ ٜ إَِف َّ ٔ

ِّ
ق ٓ َأنْ  َٕ ـْ  ُيَهدر ـّ  َوٓ َففُ  َٕؿَّ  َم ـْ  َيُي َّ  ُٕؿَّ  بِ

َؾ  َمٚ َظْْفُ  َِ ـْ  َيْبَحٞ َوٓ َظْْفُ  ُٕ ٔؼ َظ َِ ٚهُ  َوَأنْ  َففُ  ُذـِرَ  ٚمَ  حَتْ َٓ برح َيْْ ََ ِف َففُ  َوُي ًْ
 َوَأنْ  ؾِ

وفُ  ٌُ ْ  إِنْ  َيْب ِسفِ  َيْرَض  ٓ َوَأنْ  َيَْْزِجر َل ٍْ م هُنَِل  َمٚ فَِْ َِْٔؿّ  َظْْفُ  افَّْامَّ م َظَذ  ُهقَ  َؾ  افَّْامَّ

َِٔهر ًمٚ، َؾ ِّف َوَهَذا: افََّْقِوّي  َؿَٚل  َٕامَّ ْ  إَِذا ـُ ـْ  َل ُُ ؾا يِف  َي َْ ََِحٜ فَّْ َّٜٔ َمْه ِظ  َوإَِّٓ  َذْ
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َل  ِٓ ـْ  َواِجَبٜ، َأوْ  ُمْسَتَحبَّٜ َؾ َّ َِعَ  ـَ ـْ  اِضَّ َّٕفُ  َصْخص ِم ِذي َأنْ  ُيِريد َأ ْٗ ِْاًم  َصْخًهٚ ُي  ُط

َرهُ  َذا ِمُْْف، َؾَحذَّ ـَ ـْ  َو ـْ  َأوْ  اإِلَمٚم َأْخَزَ  َم ِٚئبف بِِسَرةِ  ِوَٓيٜ َففُ  َم  ْـ مِ  َمْْع َؾال َمَلال َٕ

َزاِلّ اف َوَؿَٚل  َذفَِؽ، هف َمٚ ٌَ َِخَّ ٜ: ُم َّ ٔ
ِّ ؾ إَْصؾ يِف  افَّْ َْ ْقلاف َٕ قلادَ  إَِػ  ََ  ؾِِٔف، َُ

ٚ َبْؾ  بَِذفَِؽ  هَلَٚ اِْختَِهٚص َوٓ َٓ ْنػ َضٚبِى َره َمٚ ـَ ُْ ْنٍف ُي ِرَهفُ  َشَقاء ـَ قلادَ  ـَ َُ ْْ 

قلادَ  َأوْ  َظْْفُ  َُ ْٔفِ  ْْ ٚنَ  َقاءَوَش  َؽْرمَهٚ، َأوْ  إَِف قلادَ  ـَ َُ ال، َأمْ  َؿْقٓ ْْ ًْ
ٚنَ  َوَشَقاء ؾِ  ـَ

ًْٔبٚ ل َصْخًهٚ َرَأى َفقْ  َحتَّك ٓ، َأمْ  َظ ٍِ َْٖؾَنك َففُ  َمٚ ُُيْ ٚنَ  َؾ ٜ ـَ َّ ٔ
ِّ
 يِف  َواْخُتَِِػ . َٕ

َٔبٜاف ٌِ ٜ َّ ٔ
ِّ ٚ َهْؾ  َوافَّْ ِٚيَرَتٚنِ  مُهَ ٌَ اِجح ُمتَِّحَدَتِٚن، َأوْ  ُمَت ُٚير، َوافرَّ ٌَ َْْٔٓاَم  َوَأنَّ  افتَّ  َب

قًمٚ ُّ ًّٔٚ، َوُخُهقًصٚ ُظ ِٓ ٜ َٕنَّ  َوَذفَِؽ  َوْج َّ ٔ
ِّ ؾ افَّْ َْ ْخص َحٚل َٕ هِ  افنَّ ْرِ ٌَ  َظَذ  فِ

ٜ َٓ ْرِ  اإِلْؾَسٚد ِج ٌَ ٚنَ  َشَقاء ِرَضٚهُ  بِ فِ  ـَ ِّ ِْ ًِ ْرِ  َأمْ  بِ ٌَ ِّْف، بِ َٔبٜافوَ  ِظ ره ٌِ ـْ  ِؽَٔبتف يِف  ِذ

ٜ ْت َؾْٚمَتٚزَ  ُيْرِضٔف، ٓ باَِم  َّ ٔ
ِّ ْهدِ  افَّْ ََ ط َوٓ اإِلْؾَسٚد، بِ َٔبٜ،اف يِف  َذفَِؽ  ُيْنَسَ ٌِ 

َٔبٜاف َواْمَتَٚزْت  ْقهِنَٚ ٌِ َُ قلادَ  ِؽَٔبٜ يِف  بِ َتٚ ؾِِٔف، َُ ـَ ـْ . َذفَِؽ  َظَدا ؾِٔاَم  َواْصَسَ َِاَمءاف َوَم ًُ 

ـْ  ط َم َٔبٜاف يِف  َيْنَسِ قن َأنْ  ٌِ ُُ قلادَ  َي َُِؿ. اهللوَ  َؽِٚئًبٚ، ؾِٔفِ  َُ  اهـ َأْظ

 

 

; 
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 ؿٚٓ بنٚر وابـ ادلْك بـ حمّد (: حدث4010ْٚ)  ؿٚل اإلمٚم مسِؿ

 إحقص أيب ظـ حيدث إشحٚق أبٚ شًّٝ صًبٜ حدثْٚ جًٍر بـ حمّد حدثْٚ

 هل ؟ افعضي مو أكبئؽؿ أٓ» ؿٚل:  حمّدا إن: ؿٚل مسًقد بـ ظبد اهلل ظـ

 .شفـوسا بغ افؼوفي افـؿقؿي

  وافًوٜ: هل افُذب وافبٓتٚن ومجًٓٚ ظوقن، وؿد ؾرس رشقل اهلل

مـ  اهـ افًوٜ بٚفّّْٜٔ ٕن افّّْٜٔ ٓ تٍْؽ ظـ افُذب وافبٓتٚن ؽٚفبٚ.

 (.0/721) شادٍٓؿ»

 

 

 

; 
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 ٚحدثْ ؿًْٛ بـ مسِّٜ بـ ظبد اهلل (: حدث4702ْٚ)  ؿٚل اإلمٚم مسِؿ

 ؿٚل: ؿٚل هريرة أيب ظـ ـريز بـ ظٚمر مقػ شًٔد أيب ظـ( ؿٔس ابـ يًْل) داود

 يبع وٓ تدابروا وٓ تبوؽضقا وٓ تـوجشقا وٓ حتوشدوا ٓ» : اهلل رشقل

 وٓ يظؾؿف ٓ ادسؾؿ أخق ادسؾؿ إخقاكو اهلل ظبود وـقكقا بعض بقع ظذ بعضؽؿ

 مـ امرئ بحسى مرات ثالث رهصد إػ ويشر هفـو افتؼقى حيؼره وٓ خيذفف

 .شوظرضف وموفف دمف حرام ادسؾؿ ظذ ادسؾؿ ـؾ ادسؾؿ أخوه حيؼر أن افؼ

 صفرـؿ يف هذا يقمؽؿ ـحرمي حرام ظؾقؽؿ وأمقافؽؿ دموءـؿ ؾنن»وجٚء: 

. متٍؼ ظِٔف ظـ أيب بُرة شبؾغً هؾ أٓ ربؽؿ تؾؼقن يقم إػ هذا بؾدـؿ يف هذا

 (.8072(، مسِؿ )07. افبخٚري )

هذا يف حؼ ذـرك أخٚك بام يُره ؾُٔػ بؽ إذا وؿًٝ يف ظرض ادسِؿ 

فسجْف ورضبف وؿتِف. ؾٚتَقا اهلل أهيٚ اجلقاشٔس  ٚوربام ـٕٚٝ وؿًٔتؽ ؾٔف شبب

يف إظراض ادسِّغ ؾ٘ن جزاء مـ خٚض ؾٔٓٚ بٚفبٚضؾ صديد ـام ترون 

 .وُتبكون 

 

; 
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َثَْٚ (:4/442)  ل اإلمٚم أمحدؿٚ َرةِ ادُ  َأُبق َحدَّ َثَْٚ ٌِ َقانُ  َحدَّ ٍْ َثِْل َص  َحدَّ

ـُ  َراِصدُ  دٍ  ْب ًْ ـِ  َوَظْبدُ  َش مْحَ ـُ  افرَّ ـْ  ُجَبْرٍ  ْب َٕسِ  َظ ـِ  َأ  اهللِ  َرُشقُل  َؿَٚل  َؿَٚل: َمٚفٍِؽ  ْب

ـْ  َأْطَػورٌ  ؿْ هلَُ  بَِؼْقمٍ  َمَرْرُت  َوَجؾه  َظزه  َربِّ  ِب  َظَرَج  دَهو» :  خَيُْؿُشقنَ  ُكَحوسٍ  ِم

ًُ  َوُصُدوَرُهؿْ  ُوُجقَهُفؿْ  ـْ  َؾُؼْؾ يُؾ  َيو َهُمٓءِ  َم ـَ  َهُمٓءِ  َؿوَل  ِجْزِ ُؾقنَ  افهِذي ـُ  َيْل

قمَ   .شَأْظَراِضِفؿْ  يِف  َوَيَؼُعقنَ  افـهوسِ  حُلُ

 (.884)شافهحٔح ادسْد»يف احلديٞ 

 ظـ جرير ثْٚ صٔبٜ أيب بـ ظلامن حدثْٚ (:4187)  ؿٚل اإلمٚم أبق داود

  افْبل مع خرجٝ: ؿٚل ذيؽ بـ أشٚمٜ ظـ ظالؿٜ بـ زيٚد ظـ افنٔبٚن

 أو أضق  أن ؿبؾ شًٔٝ اهلل يٚ رشقل ؿٚل ؾّـ يٖتقٕف افْٚس ؾُٚن حٚجٚ

 اؿسض رجؾ ظذ إٓ حرج ٓ حرج ٓ» يَقل ؾُٚن صٔئٚ أخرت أو صٔئٚ ؿدمٝ

 . شوهؾؽ حرج افذي ؾذفؽ طومل وهق مسؾؿ رجؾ ظرض

 (.41)شافهحٔح ادسْد»يف احلديٞ 

هنك ظْف ـام يف حديٞ  -شبحٕٚف وتًٚػ–وافيِؿ خىره ظئؿ حتك أن اهلل 

 ٍٕز ظذ افيِؿ حرمٝ إن ظبٚدي يٚ»: (4777)  أيب ذر ظْد مسِؿ

 ؾٚشتٓدون هديتف مـ إٓ ضٚل ـُِؿ ظبٚدي يٚ تيٚدقا. ؾال حمرمٚ بُْٔؿ وجًِتف
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 ظبٚدي يٚ أضًُّؿ. ؾٚشتىًّقن أضًّتف مـ إٓ جٚئع ـُِؿ ظبٚدي يٚ أهدـؿ.

 بٚفِٔؾ َّتىئقن إُٕؿ ظبٚدي يٚ أـسُؿ. ؾٚشتُسقن ـسقتف مـ إٓ ظٚر ـُِؿ

 فـ إُٕؿ ظبٚدي يٚ فُؿ. أؽٍر ؾٚشتٌٍرون مجًٔٚ افذٕقب أؽٍر وإٔٚ وافْٓٚر

 أوفُؿ أن فق ظبٚدي يٚ ؾتًٍْقن. ًٍٕل تبٌِقا وفـ ؾترضون رضي تبٌِقا

 ذفؽ زاد مٚ مُْؿ واحد رجؾ ؿِٛ أتَك ظذ ـٕٚقا وجُْؿ وإٕسُؿ وآخرـؿ

 ظذ ـٕٚقا وجُْؿ وإٕسُؿ وآخرـؿ أوفُؿ أن فق ظبٚدي يٚ صٔئٚ. مُِل يف

 أوفُؿ أن فق ظبٚدي يٚ صٔئٚ. مُِل مـ ذفؽ َٕص مٚ واحد رجؾ ؿِٛ أؾجر

 إٕسٚن ـؾ ؾٖظىٔٝ ؾسٖفقن واحد صًٔد يف ؿٚمقا ُْؿوج وإٕسُؿ وآخرـؿ

 يٚ افبحر. أدخؾ إذا ادخٔط يَْص ـام إٓ ظْدي، ممٚ ذفؽ َٕص مٚ مسٖفتف

 خرا، وجد ؾّـ إيٚهٚ أوؾُٔؿ ثؿ فُؿ، أحهٔٓٚ أظامفُؿ هل إٕام ظبٚدي

 . شٍٕسف إٓ يِقمـ ؾال ذفؽ ؽر وجد ومـ اهلل ؾِٔحّد

–( ظـ ابـ ظّر 4711)  ( ومسِؿ4224)  وأخرج افبخٚري

 يظؾؿف ٓ ادسؾؿ، أخق ادسؾؿ»: ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل  -ريض اهلل تًٚػ ظْٓام

 مسؾؿ ظـ ؾرج ومـ حوجتف. يف اهلل ـون أخقف حوجي يف ـون مـ يسؾؿف. وٓ

 يقم اهلل شسه مسؾام شس ومـ افؼقومي. يقم ـرب مـ ـربي هبو ظـف اهلل ؾرج ـربي

 . شافؼقومي

 افيِؿ اتَقا»: ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل  ( ظـ جٚبر 4771)ويف مسِؿ 

 ؿبُِؿ ـٚن مـ أهِؽ افنح ؾ٘ن افنح واتَقا افَٔٚمٜ، يقم طِامت افيِؿ ؾ٘ن

 .شحمٚرمٓؿ واشتحِقا دمٚءهؿ شٍُقا أن ظذ محِٓؿ
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 حجر وابـ وؿتٔبٜ أيقب بـ حئك (: حدث4712ْٚ)  ؿٚل اإلمٚم مسِؿ

 ؿٚل:  اهلل رشقل أن: هريرة أيب ظـ أبٔف ظـ افًالء ظـ إشامظٔؾ حدثْٚ ؿٚفقا

 ؿٔؾ: شيؽره بام أخوك ذـرك» ؿٚل: أظِؿ ورشقفف اهلل ؿٚفقا: ش؟ افغقبي مو أتدرون»

 مل وإن اؽتبتف ؾؼد تؼقل مو ؾقف ـون إن»ؿٚل:  ؟ أؿقل مٚ أخل يف ـٚن إن أؾرأيٝ

 .شهبتف ؼدؾ ؾقف يؽـ

 وهٛ ابـ أخزٕٚ حئك بـ حرمِٜ حدثْل (:4740)  ؿٚل اإلمٚم مسِؿ

  أن: هريرة أيب ظـ ادسٔٛ بـ شًٔد حدثْل صٓٚب ابـ ظـ يقٕس أخزٕٚ

 ؾؼفقا إذا اإلشالم يف خقورهؿ اجلوهؾقي يف ؾخقورهؿ معودن افـوس جتدون» ؿٚل:

 مـ وجتدون ؾقف يؼع أن ؿبؾ فف أـرهفؿ إمر اهذ يف افـوس خر مـ وجتدون

 .شبقجف وهمٓء بقجف همٓء يليت افذي افقجفغ ذا افـوس ذار

(: يًْل بف افذي يدخؾ بغ افْٚس 4/712)شادٍٓؿ»يف   ؿٚل افَرضبل

بٚفؼ وافٍسٚد ويقاجف ـؾ ضٚئٍٜ بام يتقجف بف ظْدهٚ ممٚ يرضٔٓٚ مـ افؼ ؾ٘ن 

خر ظذ جٜٓ افؼ ؾٓق ذو افقجٓغ افْامم. وأمٚ مـ رؾع حديٞ أحدمهٚ إػ أ
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ـٚن ذا وجٓغ يف اإلصالح بغ افْٚس ؾٔقاجف ـؾ ضٚئٍٜ بقجف خر وؿٚل 

 اهـ واحدة مْٓام مـ اخلر بخال  مٚ يَقل فألخرى ؾٓق افذي يسّك بٚدهِح.

د أهنؿ يتٍُٔقن مع ادجتّع ؾ٘ذا جيال جقاشٔس هذا افزمٚن قحوادتٖمؾ ٕ

أهؾ افسْٜ تيٚهر بحٍظ افَرآن ومحؾ افُتٛ وربام افبحٞ وؽر دخؾ بغ 

 ذفؽ، ؾ٘ػ اهلل ادنتُك. 

 ويْىبؼ ظذ هٗٓء ؿقل افنٚظر:

يدور مـع افزجٚجـٜ حٔـٞ 

 دارت

 

 سٔٚشـٜ أفـػ فـبسِويِبس ف 

 ؾًْـد إٓجِٔـز يًـد مــْٓؿ 

 

 ويف بـٚريس حمسـقب ؾرٕسـك 

 وظْد ادسـِّغ يًـد مـْٓؿ 

 

 ويٖخذ شّٓف مــ ــؾ مخـس 

 وظْد ادِحديـ ُيًـد مـْٓؿ  

 

 وظـ مٚرـس حيٍظ ـؾ درس 

 
 ؿٚل بنٚر بـ افزد: 

 ادـرر  يف ادُنـٚرك إخقإِـَؽ  خرُ 

 

ـَ    أْيَْـٚ ادـر يف ريُؽ ـَافّنـ وأي

ْدَت  إن افذي  ِٓ ك َص  احللر  يف َسَّ

 

َٝ  وإن  ًٚ  ـــٚنَ  ِؽْبـ  وَظْٔــٚ أذٕــ

ـف إن افٔٚؿقِت  سر  ملُؾ   ٚ مسَّ  افَْـّ

 

 َزيَْـٚ ؾـٚزدادَ  فـبالءُ ا َجالهُ  ر 

َٝ  إِذا َمًٍؼ  يف إٔٝ   ظـْٓؿ ؽبـ

 

فقا  َْْٔٚ يزيُْـَؽ  مـٚ ــؾ َبدَّ  صـ

ـــٚ وإذا  ـــٚفقا رَأْوكَ  م ًٚ  ؿ ـــ  مَجًٔ

 

ـَرم مـ إٔٝ  ـْ ايـٚ أ َِْٔـٚ افَزَ  َظ

 

; 
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ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ )ؿــٚل تًــٚػ: 

 [25]األحزاب:  ( ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
حديٞ رؿؿ  شذح ريٚض افهٚحلغ»يف   ثقؿغؿول افشقخ بـ ظ

(: ٕن افتجسس أذيٜ، يتٖذى بف ادتجسس ظِٔف، ويٗدي إػ افبٌوٚء 8771)

وافًداوة ويٗدي إػ تُِٔػ اإلٕسٚن ٍٕسف مٚ ل يِزمف، ؾٕ٘ؽ جتد ادتجسس 

وافًٔٚذ بٚهلل، مرة هْٚ، ومرة هْٚ، ومرة يْير إػ هذا ومرة يْير إػ هذا، ؾَد 

 اهـ سف يف أذيٜ ظبٚد اهلل، ٕسٖل اهلل افًٚؾٜٔ.أتًٛ ٍٕ

ـِ  (: مـ حديٞ ابـ ظبٚس 7124)  أخرج افبخٚري  افَّْبِكر  َظ

ـْ » َؿَٚل:  ؾهؿَ  َم ْ  بُِحُؾؿٍ  حَتَ َػ  َيَرُه، مَل ؾِّ ، َبْغَ  َيْعِؼَد  َأنْ  ـُ ـِ  َيْػَعَؾ، ـْ َوفَ  َصِعَرَتْغِ  َوَم

ٌِ  إَِػ  اْشَتَؿعَ  وِرُهقنَ  َففُ  َوُهؿْ  َؿْقمٍ  َحِدي ونَ  َأوْ  ـَ ـُْف، َيِػر   َيْقمَ  أُكُؽ  ُأُذكِفِ  ِف  ُصىه  ِم

 .شِؼَقوَميِ اف

 

; 
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ؿٚل:   اهلل أن رشقل ( ظـ أيب هريرة 4718)  أخرج مسِؿ

 إن» ؾَٚل: متٚع، وٓ فف درهؿ ٓ مـ ؾْٔٚ ادٍِس ؿٚفقا ش؟ادػؾس مو أتدرون»

 هذا صتؿ ؿد ويليت وزـوة، وصقوم بصالة افؼقومي يقم يليت أمتل مـ ادػؾس

 مـ هذا ؾقعطك هذا، ورضب هذا دم وشػؽ هذا مول وأـؾ هذا وؿذف

 مـ أخذ ظؾقف مو يؼه أن ؿبؾ حسـوتف ؾـقً ؾنن حسـوتف، مـ وهذا حسـوتف

 .شافـور يف ضرح ثؿ ظؾقف ؾطرحً خطويوهؿ

  افَّْبِلَّ  : َأنَّ ( مـ حديٞ أيب هريرة 4/401)  أخرج أمحد

ُِقسٍ  َٕٚسٍ  َظَذ  َوَؿَػ  َٚل: ُج ََ ؿْ  َأٓ» َؾ ـُ ؿْ  ُأْخِزُ ـُ ـْ  بَِخْرِ ؿْ  ِم ـُ َٝ  شَذِّ َُ ْقمُ اف َؾَس ََ 

ََٖظَٚدَهٚ اٍت  َث َثال َؾ َٚل  َمرَّ ََ ـْ  َرُجٌؾ  َؾ ْقمِ اف ِم ؿْ » َؿَٚل: اهللِ َرُشقَل  َيٚ َبَذ  ََ ـُ ْـ  َخْرُ  َم

هُ  ُيْرَجك ـُ  َخْرُ هُ  َوُيْمَم ؿْ  َذ  ـُ ـْ  َوَذ  هُ  ُيْرَجك ٓ َم ـُ  َوٓ َخْرُ هُ  ُيْمَم  .شَذ 

 (.8244)شافهحٔح ادسْد»يف احلديٞ 

ؽقائِف وفق ـٚن مـ أؿرب مـ مـ ذوره وٖؾٚجلٚشقس مـ جٚفسف ٓ ي

ف بًدم مبٚٓة اجلقاشٔس بٚحلَقق افتل بْٔٓؿ وبغ افًبٚد ؾًذ ّافْٚس إفٔف، فًِ

 .هذا ؾٚجلقاشٔس مـ إذار بْص حديٞ افْبل 
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( مـ حديٞ ظبد اهلل بـ ظّر 8122) شصحٔحف»يف   أخرج مسِؿ

 خبٚءه يهِح مـ ؾّْٚ مْزٓ ؾْزفْٚ شٍر يف  اهلل رشقل عم ؿٚل: ـْٚ 

 افهالة  اهلل رشقل مْٚدي ٕٚدى إذ جؼه يف هق مـ ومْٚ يْتوؾ مـ ومْٚ

 حؼو ـون إٓ ؿبع كبل يؽـ مل إكف» ؾَٚل:  اهلل رشقل إػ ؾٚجتًّْٚ جٚمًٜ

 متؽؿأ وإن هلؿ يعؾؿف مو ذ ويـذرهؿ هلؿ يعؾؿف مو خر ظذ أمتف يدل أن ظؾقف

 ؾتـي وجتلء تـؽروَّنو وأمقر بالء آخرهو وشقصقى أوهلو يف ظوؾقتفو جعؾ هذه

 تـؽشػ ثؿ مفؾؽتل هذه ادممـ ؾقؼقل افػتـي وجتلء بعضفو بعضفو ؾرؿؼ

 ويدخؾ افـور ظـ يزحزح أن أحى ؾؿـ هذه هذه ادممـ ؾقؼقل افػتـي وجتلء

 أن حيى افذي افـوس إػ وفقلت أخر وافققم بوهلل يممـ وهق مـقتف ؾؾتلتف اجلـي

 ؾنن اشتطوع إن ؾؾقطعف ؿؾبف وثؿرة يده صػؼي ؾلظطوه إمومو بويع ومـ إفقف يمتك

 .شأخر ظـؼ ؾورضبقا يـوزظف آخر جوء

 ؾؾتلتف اجلـي ويدخؾ افـور ظـ يزحزح أن أحى ؾؿـ»ؿقفف: وافنٚهد مْف 

 .شإفقف يمتك أن حيى افذي افـوس إػ وفقلت أخر وافققم بوهلل يممـ وهق مـقتف

واجلٚشقس ٓ حيٛ أن يتجسس ظِٔف وٓ حيٛ أن تتبع ظقراتف وٓ يْؿ ظِٔف 

 إٓ ؾِٔتؼ اهلل هق.
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 حدثْٚ ظٍٚن حدثْٚ صٔبٜ أيب بـ بُر أبق (: حدث4721ْٚ)  أخرج مسِؿ

 ظبد يسس ٓ» ؿٚل:  افْبل ظـ: هريرة أيب ظـ أبٔف ظـ شٓٔؾ حدثْٚ وهٔٛ

 .شافؼقومي يقم اهلل شسه إٓ افدكقو يف ظبدا

واجلزاء مـ جْس افًّؾ ؾِام ـٚن اجلٚشقس حيٚول افٍوح دائام ؾًِِف 

يٍوح يف افدٕٔٚ وأخرة، ؾًِٔف أن يتَل اهلل يف ٍٕسف وأن يراؿٛ ربف دائام، وبٚهلل 

 افتقؾٔؼ.

مٚن يًتزون صًْٔٓؿ هذا مـ تَدم اإلصٚرة إػ أن جقاشٔس هذا افز

ادُٚرم، وربام وجدت أحدهؿ يتبجح بهًْٔف ذفؽ وؿد أخرج افنٔخٚن مـ 

ؾ  »ؿٚل:   أن افْبل حديٞ زيد بـ خٚفد  تِك ـُ ،ادُ  إِٓه  ُمَعوًف  ُأمه ـَ  َجوِهِري

ـَ  َوإِنه  ُجُؾ  َيْعَؿَؾ  َأنْ  َجوَكيِ ادَ  ِم ْقؾِ  افره هُ  َوَؿْد  ُيْصبَِح  ُثؿه  َظَؿاًل، بِوفؾه  َيو َؾَقُؼقَل  اهللُ، َشَسَ

ًُ  ُؾاَلنُ  َذا َبوِرَحيَ اف َظِؿْؾ َذا، ـَ ـَ هُ  َبوَت  َوَؿْد  َو فُ  َيْسُسُ  اهللُ ِشْسَ  َيْؽِشُػ  َوُيْصبُِح  َرب 

 (.4221(، مسِؿ )0102افبخٚري ) .شَظـْفُ 
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 ٚرمج بـ (: مـ حديٞ ظٔٚض4107) شصحٔحف»يف   أخرج مسِؿ

 أن أمرين رب إن أٓ» خىبتف: يف يقم ذات ؿٚل  اهلل رشقل أن: ادجٚصًل

 خؾؼً وإين حالل ظبدا كحؾتف مول ـؾ هذا يقمل ظؾؿـل ممو جفؾتؿ مو أظؾؿؽؿ

 ظؾقفؿ وحرمً ديـفؿ ظـ ؾوحتوفتفؿ افشقوضغ أتتفؿ وإَّنؿ ـؾفؿ حـػوء ظبودي

 أهؾ إػ كظر اهلل وإن شؾطوكو بف أكزل مل مو ب يؼـقا أن وأمرهتؿ هلؿ أحؾؾً مو

 بعثتؽ إكام وؿول افؽتوب أهؾ مـ بؼويو إٓ وظجؿفؿ ظرهبؿ ؾؿؼتفؿ إرض

 وإن ويؼظون كوئام تؼرؤه ادوء يغسؾف ٓ ـتوبو ظؾقؽ وأكزفً بؽ وأبتع ٕبتؾقؽ

 ؿول خبزة ؾقدظقه رأد يثؾغقا إذا رب ؾؼؾً ؿريشو أحرق أن أمرين اهلل

 جقشو وابعٌ ظؾقؽ ؾســػؼ وأكػؼ كغزك واؽزهؿ اشتخرجقك ـام اشتخرجفؿ

 ذو ثالثي اجلـي وأهؾ ؿول ظصوك مـ أضوظؽ بؿـ وؿوتؾ مثؾف مخسي كبعٌ

 ومسؾؿ ؿربك ذي فؽؾ افؼؾى رؿقؼ رحقؿ ورجؾ مقؾؼ متصدق مؼسط شؾطون

 افذيـ فف زبر ٓ افذي افضعقػ مخسي افـور وأهؾ ؿول ظقول ذو متعػػ وظػقػ

 دق وإن ضؿع فف خيػك ٓ افذي واخلوئـ موٓ وٓ أهال يتبعقن ٓ تبعو ؾقؽؿ هؿ

 وذـر وموفؽ أهؾؽ ظـ خيودظؽ وهق إٓ يؿز وٓ يصبح ٓ ورجؾ خوكف إٓ

 وأكػؼ حديثف يف ؽسون أبق يذـر ومل افػحوش وافشـظر افؽذب أو افبخؾ

 .شظؾقؽ ؾســػؼ
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إٓ  واخلوئـ افذي ٓ خيػك فف ضؿع وإن دق»: ؾٕٚير أخل ادسِؿ إػ ؿقفف 

ؾٓق يىّع يف وجقد زٓت وـِامت وؽر ذفؽ حتك يَِْٓٚ، وهق أيوٚ  شخوكؽ

َمٚدع حٔٞ ييٓر فؽ ادقدة وهق يريد أن يقؿع بؽ ويُِّؽ وهق يريد أن 

 َّترج مْؽ ـِّٜ حتك يىر هبٚ ؾرحٚ.

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  )ؿـــٚل تًـــٚػ: 

 [116]البقرة:   (ىئ
 [761]البقرة:   (ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی )ًٚػ: وؿٚل ت

 [776]األنعام:   (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ )وؿٚل تًٚػ: 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )وآظتداء شبٛ فًِْف ؿٚل تًٚػ: 

   (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

 [45]املائدة:
 واجلوشقس متعد حلدود اهلل ظز وجؾ مـ أوجف ـثرة:

 مـ طْف افسٔئ وؿد هنك اهلل ظز وجؾ ظْف. إول:

 ظْف.  مـ تتبع ظلرات ادسِّغ وؿد هنك رشقل اهلل افثوين:

 ذفؽ.  مـ اخلقض يف افًرض وؿد حرم رشقل اهلل افثوفٌ:

متًد دٚ حرم اهلل ظز وجؾ واؿع يف افٌٔبٜ وافّّْٜٔ وافبٓٝ وشامع  افرابع:

 افُالم بدون أذن وهِؿ جر.
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( مـ 2477( وأبق داود )207) شإدب ادٍرد»يف   أخرج افبخٚري

 .شأؿقؾقا ذوي اهلئقوت ظثراهتؿ»أهنٚ ؿٚفٝ:  --حديٞ ظٚئنٜ 

، شصحٔح إدب ادٍرد»يف   صححف اإلمٚم إفبٚن ،واحلديٞ صحٔح

افهحٔح »يف   ، وصححف اإلمٚم افقادظلشصحٔح شْـ أيب داود»ويف 

 .شادسْد

 -إٓ إٕبٔٚء-زٓت وافًلرات. وـؾ بؼ ومـ ادًِقم أن اجلٚشقس يتبع اف

بًدم مٗاخذة أصحٚب   مـ افزفؾ واخلىٖ وؿد أمر رشقل اهلل ؽر مًهقم

اهلٔئٚت احلسْٜ بٖخىٚئٓؿ بؾ يًذرون ويهٍح ظْٓؿ بْٔام اجلٚشقس إذا مٚ 

 حهؾ ظذ ـِّٜ وفق حمتِّٜ أو ؾًؾ إٓ وَِٕف وظيّف.

 

 

; 
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ًض اجلقاشٔس حيٚـقن ادجٕٚغ يف أحقاهلؿ وأؿقاهلؿ مـ ادًِقم أن ب

  ؾَد أخرج أبق داود ،وأؾًٚهلؿ وهذه يف حد ذاهتٚ ـبرة مـ افُبٚئر افًيٚم

 ـذا صٍٜٔ مـ حسبؽ  فِْبل ؿِٝ :--(: مـ حديٞ ظٚئنٜ 2177)

 افبحر بامء مزجً فق ـؾؿي ؿؾً فؼد» ؾَٚل: ؿهرة تًْل مسدد ؽر ؿٚل وـذا

 ـذا يل وأن إكسوكو حؽقً أين أحى مو» ؿٚل: إٕسٕٚٚ فف وحُٔٝ ؿٚفٝ: شدزجتف

 . شوـذ

 صحٔح.: إفبٚن  افنٔخ ؿٚل

: مٚ يرسن أن شظقن ادًبقد»ؿٚل يف  شكسوكوإأين حؽقً  مو أحى»ومًْك:  

أحتدث بًٔبف أو مٚ يرسن أن أحٚـٔف بٖن أؾًؾ ملؾ ؾًِف أو أؿقل ملؾ ؿقفف ظذ 

 اهـ وجف افتَْٔص.

مْٓؿ يسـقن افهالة ويتٍِيقن  هؿ ظْدمٚ حيٚـقن ادجٕٚغ ـلر ؽومع ذف

افبقل وإذى يتْٚثر يف مالبسٓؿ بًوٓؿ  ٚظ ادُْرة افَبٔحٜ، وربام يسكبٕٚفٍ

إن اهلل مجقؾ حيى »يَقل:   وجتد هٔئٚهتؿ يف ؽٚيٜ مـ افبذاءة ورشقل اهلل

ُترى كعؿي أٓ حتى أن »ويَقل: ، أخرجف مسِؿ ظـ ابـ مسًقد  شاجلامل

 .شاهلل ظؾقؽ
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أمٚ إذا مٚت يف هذه افٍسة وهق تٚرك فِهالة ؾَد مٚت ظذ افٍُر وافًٔٚذ 

فبٔٝ بٚهلل. ؾال يٌسؾ وٓ يٍُـ وٓ يَز يف مَٚبر ادسِّغ وٓ يقرث، ومٚفف 

 افرجؾ بغ إن»: ظـ جٚبر   (14، دٚ أخرج مسِؿ )مٚل ادسِّغ

 . شافصالة ترك وافؽػر افؼك وبغ

 بقــو افذي افعفد»: ظـ بريدة   (4048يف شْـ افسمذي )و

 .شـػر ؾؼد ترـفو ؾؿـ افصالة وبقـفؿ

 هذا ظٔسك أبق ؿٚل ظبٚس ابـ و إٔس ظـ افبٚب ويف : وؿٚل افسمذي

 ؽريٛ.  صحٔح حسـ حديٞ

ثؿ إن ؿدر اهلل ومٚت وافده وهق تٚرك فِهالة ؾال يرث مـ وافـده صـٔئٚ وإن 

ظَدهٚ ويٍـرق بٔـْٓام إن ـٕٚـٝ مهـِٜٔ ٕن اهلل يَـقل:  ـٕٚٝ فف زوجٜ ؾٍٔسخ

 [117]البقرة:   (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)
 وتٚرك افهالة مؼك ـٚؾر بٚهلل افًئؿ ٕسٖل اهلل افسالمٜ. 

وـذفؽ إن وصؾ اجلٚشقس بغ افسٍِٔغ حٚـٚهؿ يف فبٚشٓؿ وأؿقاهلؿ 

افؼ وأؾًٚهلؿ، وتُقن أظامفف هذه مـ بٚب افٍْٚق ؾٓق ييٓر اخلر ويبىـ 

مـ ظؿؾ ظؿال »: (1652)  ظْد مسِؿ أيب هريرة وظـ وافًٔٚذ بٚهلل. 

 .شأذك معل ؾقف ؽري ترـتف وذـف

 ؿٚل: ؿٚل جْدب(: ظـ 4217( ومسِؿ )0222ويف افهحٔح افبخٚري )

 .شبف اهلل يرائل يرائل ومـ ،بف اهلل شؿع شؿع مـ» : اهلل رشقل



 

42 

 

 

 .( ظـ ابـ ظبٚس 4210وأخرجف مسِؿ )

صؾ بغ آصساـٔغ افٍُرة ادٚرؿغ صٚر ظذ ضريَتٓؿ وربام شٛ وإن و

افرب تًٚػ واشتٓزئ بٚفديـ وذب اخلّر وأيد افسٍقر وارتُٛ افٍقاحش 

 وافباليٚ وافرزايٚ وحِؼ افِحٜٔ وفبس افبْىٚل، ؾٚفِٓؿ شِؿ.

ؾحٚل اجلٚشقس يف مجٔع أحقافف وأوؿٚتف مع ـبٚئر افذٕقب ومع افرذائؾ 

ٴۇ ۋ )إٓ مـ رحؿ اهلل ظز وجؾ،  خق  مـ ظالم افٌٔقبوافًٔقب دون 

 .   (ۋ

يف   ومًِقم مـ افديـ أن افتنبف بٚفُٚؾريـ ٓ جيقز ؿٚل افنٔخ إفبٚن

(: دٚ تَرر يف افؼع إٔف ٓ جيقز فِّسِّغ افتنبف 808جِبٚب ادرأة ادسِّٜ )

ٚصٜ هبؿ وهذه بٚفٍُٚر شقاء يف ظبٚدهتؿ أو زيْتٓؿ أو أظٔٚدهؿ أو أزيٚئٓؿ اخل

 اهـ ؿٚظدة ظئّٜ يف افؼيًٜ اإلشالمٜٔ.

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ )يف تٍسر ؿقفـف تًـٚػ:   ؿٚل ابـ ـلر

ــك : [711]البقرررة:   (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ــٚػ اهلل هن  تً

 اهـ وؾًٚهلؿ. مَٚهلؿ يف بٚفُٚؾريـ يتنبٓقا أن ادٗمْغ

ظـ ( 7007-7887-7882)  ويف احلديٞ افذي أخرج أمحد

 .شومـ تشبف بؼقم ؾفق مـفؿ» : رشقل اهلل ؿٚل: ؿٚل ّر بـ ظ اهللظبد

اؿتوٚء افكاط ادستَٔؿ َمٚفٍٜ »ومـ أراد افتزود مـ هذا افبٚب ؾِراجع 

جِبٚب ادرأة »، ورؾع ؿدره، وفنٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ  شأصحٚب اجلحٔؿ

 (.871-808)  فًِالمٜ إفبٚن شادسِّٜ
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مًْٚ وظٔد مـ جتسس ظذ ادسِّغ وبٔٚن أن اجلٚشقس يدخؾ يف  تَدم

 افْاممغ دخقٓ أوفٔٚ ويف ادٌتٚبغ ويف افبٓٚتٔغ.

هِحٜ إمٜ وإصؾ يف افتجسس احلرمٜ، إٓ يف حٚٓت خٚصٜ تُقن م

 .وادسِّغ ؾٔٓٚ مسجحٜ ظذ مٚ يٖيت بٕٔٚف إن صٚء اهلل تًٚػ

دهِحٜ ادسِّغ أن يَع يف ـبٚئر ٚم هبذا إمر ؿإٓ إٔف يًِؿ إٔف ٓ جيقز دـ 

 ّٜٔ يف افدٕٔٚ وأخرة بسبٛ فًٚظٜافذٕقب افتل ُينك ظِٔف مـ ظقاؿبٓٚ افقخ

 افدٕٔٚ.

تُٛ رويْبٌل أن يًِؿ أن افًّؾ يف هذه ادْٜٓ حمرم ذظٚ، ٕن اجلٚشقس ي

َّٔغ مـ افُبٚئر، ودٚ جير مـ افقيالت وافباليٚ ظذ ـلر مـ ادست اـلرً 

إٓ يف طرو  خٚصٜ تُقن بحٚل مـ إحقال وادسِّغ وٓ جيقز افًّؾ ؾٔٓٚ 

 مـ احلرب مع افٍُٚر وافبٌٚة وتتبع ظقراهتؿ.مهِحٜ ادسِّغ مسجحٜ ؾٔٓٚ 



 

44 

 

 

 افُبٚئر افتل يَع ؾٔٓٚ اجلقاشٔس: أهؿومـ 

 :الكذب 

، يًَقن يف هذه افُبرة افبنًٜ افتل ـلر مـ اجلقاشٔس، إن ل يُـ ـِٓؿ

 ـَوؾِِؼ ادُ  آَييُ »هبٚ ؾَٚل:   هل أحد صٍٚت ادْٚؾَغ افتل وشّٓؿ رشقل اهلل

َث  إَِذا َثاَلٌث  َذَب، َحده ـَ  َوإَِذا َأْخَؾَػ، َوَظَد  َوإَِذا ـَ ِ . متٍؼ ظِٔف مـ شَخونَ  اْؤمُت

 (.72(، مسِؿ )0127. افبخٚري )حديٞ أيب هريرة 

ؿٚل:  مهٚ ٕحقه مـ حديٞ ظبد اهلل بـ ظّرو بـ افًٚص وجٚء ظْد

ـْ  َأْرَبعٌ » : ؿٚل رشقل اهلل ـه  َم ونَ  ؾِقفِ  ـُ ـْ  َخوفًِصو، ُمـَوؾًِؼو ـَ ًْ  َوَم وَك  ؾِقفِ  ـَ

ـه  َخْصَؾيٌ  ًْ  ِمـُْف وَك ـَ  َخْصَؾيٌ  ؾِقفِ  ـَ ـَ  إَِذا َيَدَظَفو َحتهك افـَِّػوِق  ِم ِ َث  َوإَِذا َخونَ  اْؤمُت  َحده

 (. 71مسِؿ ) (،42. افبخٚري )شَؾَجرَ  َخوَصؿَ  َوإَِذا َؽَدَر، َظوَهَد  َوإَِذا َذَب ـَ 

 وهؿ يدخِقن يف هذه افُبرة افًئّٜ مـ ظدة أوجف:

يُذبقن يف أخبٚرهؿ ؾال تىٚبؼ واؿع افنخص ادخز ظْف، ويزيدون  إول:

ساه ويَْهقن إػ ؽر ذفؽ، وؽٚفبٚ مٚ جتد ظذ اجلقاشٔس أمٚرات افُذب ؾ

يف وجٓف وـام ؿٔؾ: افقجقه مرايٚ تريؽ أسار  فمتخبىٚ يف أخبٚره وأؿقافف ودفِٔ

 افباليٚ.
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ب إمٚ أن يُقن مٍسيٚ، ذفؽ افذي ُيسع افَهٜ اخساظٚ مـ ظْد اوافُذ

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ )ٍٕسف وؿد ؿٚل اهلل ظْٓؿ: 

 [36]يونس:   (ېئ
وـؾ مـ أورد ـذبٚ ؿ زيٚدة أو َٕهٚن وهذا يسّك مغ هبوإمٚ أن يُقن ـذ

يف ؽره، ؾٓق إمٚ أن يَقفف يف حرضة ادَقل ؾٔف أو يف ؽٔبتف، ؾ٘ن ـٚن اخساظٚ يف 

 .(1)حرضة ادَقل ؾٔف ؾٓق هبتٚن، وإن ـٚن يف ؽٔبتف ؾٓق ـذب

ـام يف حديٞ ظٔٚض بـ   ٚفْٚر ـام أخز رشقل اهللمتقظد بوافُذاب 

 (.4107)  ظْد مسِؿ محٚر 

ـام يف حديٞ احلسـ بـ ظع   ذفؽ رشقل اهللوافُذب ريبٜ شامه ب

 ( وؽره.4781ظْد افسمذي ) 

ادـٗمْغ أهنـؿ ٓ ظــ اهلل ظز وجـؾ  خزوافُذاب واؿع يف ؿقل افزور وؿد أ

ک ک ک ک گ گ ): ، ؿٚل تًـٚػينٓدون افزور، وٓ يَقفقٕف

 [41]الفرقان:   (گ گ ڳ ڳ
أٓ أكبئؽؿ بلـز افؽبوئر »أن ؿقل افزور مـ افُبٚئر ؾَٚل:   افْبل خزوأ

ؾام زال يُررهٚ حتك ؿِْٚ فٔتف  شافؼك بوهلل وظؼقق افقافديـ أٓ وؿقل افزور

 (.17(، مسِؿ )4072شُٝ. متٍؼ ظِٔف ظـ أيب بُرة. افبخٚري )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 افًْٔؿ مٚدة افُذب. ٕيرة (8)
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ظْد وافُذاب ؿِٔؾ ادروة وادًرو  مبٌض ممَقت ظْد اهلل ظز وجؾ و

 خَِف وصدق مـ ؿٚل:

ــف ــٚ ر إذا ؾُــرت ؾٔ  وم

 

 هــٛ فِّــروة واجلــاملبآذ 

مـ افُذب افذي ٓ خـر  

ـــــــــــــــــــــــــــف  ؾٔ

 

 وأبًد بٚفبٓٚء مـ افرجـٚل 

وإيوـؿ » : ـام ؿٚل رشقل اهلل فُذب أشٚس افٍجقر ويٗدي إػ افْٚروا 

وافؽذب ؾنن افؽذب هيدي إػ افػجقر وإن افػجقر هيدي إػ افـور وٓ يزال 

تٍؼ ظِٔف ظـ ابـ . مشافرجؾ يؽذب ويتحرى افؽذب حتك يؽتى ظـد اهلل ـذابو

 .(4017-814(، مسِؿ )0122مسًقد. افبخٚري )

 .ٚٚ ومقؿقؾً مرؾقظً  ( ظْد أيب بُر 80وجٚء ٕحقه ظْد أمحد )

ومع ذفؽ يتجرأ ـلر مـ افْٚس ظذ افُذب ومْٓؿ اجلقاشٔس وؿد ؿٚل 

(: 7417ظْد أمحد ) ـام يف حديٞ ظبد اهلل بـ ظّر   رشقل اهلل

ـْ » هو خَيُْرَج  َحتهك َبولِ اخلَ  َرْدَؽيَ  اهللُ َأْشَؽـَفُ  ؾِقفِ  َفْقَس  َمو ـٍ ُمْممِ  يِف  َؿوَل  َوَم  .شَؿوَل  مِم

يؼذ صدؿف إػ ؿٍٚه ومْخره إػ وظٔده أن واحلديٞ صحٔح، وافُذاب 

ظْد افبخٚري  ؿٍٚه يف ؿزه حتك تَقم افسٚظٜ حلديٞ جٚبر بـ شّرة 

 آخر وإذا فؼػوه مستؾؼ رجؾ ظذ ؾلتقـو ؾوكطؾؼـو» :ؿٚلوؾٔف  : (7127)

 إػ صدؿف ؾقؼذ وجفف صؼل أحد يليت هق وإذا حديد مـ بؽؾقب ظؾقف ؿوئؿ

 مثؾ بف ؾقػعؾ أخر اجلوكى إػ يتحقل ثؿ ؿػوه إػ وظقـف ؿػوه إػ ومـخره ؿػوه

 ـام اجلوكى ذفؽ يصح حتك اجلوكى ذفؽ مـ يػرغ ؾام إول بوجلوكى ؾعؾ مو
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 هذان مو اهلل شبحون ؿؾً ؿول إوػ ادرة ؾعؾ مؾ مثؾ ؾقػعؾ ظؾقف يعقد ثؿ ـون

 إػ وظقـف ؿػوه إػ ومـخره ؿػوه إػ صدؿف يؼذ ظؾقف أتقً افذي افرجؾ وأمو ؟

 .ش أؾوق تبؾغ افؽذبي ؾقؽذب بقتف مـ يغدو افرجؾ ؾنكف ؿػوه

ؾِٔتؼ اهلل اجلقاشٔس يف إٍٔسٓؿ وفراؿبقا اهلل ظز وجؾ يف أؿقاهلؿ وأؾًٚهلؿ 

حمنقرون إػ رهبؿ حٍٚة ظٚرة ؽرٓ ؾام جقاهبؿ ومٚ اظتذارهؿ يف ـذهبؿ ؾ٘هنؿ 

 ظذ ادسِّغ وادستَّٔغ، افِٓؿ شِؿ.

 :الكرب

ظْدهؿ ـز بيْٓؿ أهنؿ ُيًَقن افْٚس يف مىبٚت وهؿ ٓ اجلقاشٔس 

( ظـ إٔس 4/441ظْد أمحد )افَٚئؾ ـام   ينًرون وصدق رشقل اهلل 

ولِ افده  َأَمومَ  إِنه »مرؾقظٚ   اَظيً  ِشـِغَ  جه ُب  َخده وِدُق  ؾِقَفو ُيَؽذه ُق  افصه  ؾِقَفو َوُيَصده

نُ  َؽوِذُب اف ـُ  ِمغُ إَ  ؾِقَفو َوخُيَقه َ ـُ اخلَ  ؾِقَفو َوُيْممَت َوْيبَِضيُ  ؾِقَفو َوَيَتَؽؾهؿُ  وئِ  َوَمو ِؿقَؾ  افر 

َوْيبَِضيُ  وافرويبوٜ هل افسٍٔف يتُِؿ يف  شيِ َعومه اف َأْمرِ  يِف  َيَتَؽؾهؿُ  ُػَقْيِسُؼ اف َؿوَل  افر 

 أمر افًٚمٜ. 

 : اهللِ َرُشقُل  َؿَٚل  َؿَٚل: ُهَرْيَرةَ  ( ظـ أيِب 7284أيوٚ )  شمسْده»ويف 

َو» اَظيٌ  ِشـُقنَ  افـهوسِ  َظَذ  َشَتْليِت  إَِّنه ُق  َخده ُب  َؽوِذُب اف ؾِقَفو ُيَصده وِدُق  ؾِقَفو َوُيَؽذه  افصه

ـُ  َ ـُ اخلَ  ؾِقَفو َوُيْممَت نُ  وئِ َوْيبَِضيُ  ؾِقَفو َوَيـْطُِؼ  ِمغُ إَ  ؾِقَفو َوخُيَقه  َوَمٚ ِؿَٔؾ: شافر 

، ُٜ َوْيبَِو ِػقفُ » َؿَٚل: افرُّ يِ اف َأْمرِ  يِف  َيتََؽؾهؿُ  افسه  .شَعومه
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ـْ 1272وأيوٚ ) وَظيِ  َؿْبَؾ » : اهللِ َرُشقُل  َؿَٚل  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  (: َظ  ِشـُقنَ  افسه

اَظيٌ  ُب يُ  َخده وِدُق  ؾِقَفو َؽذه ُق  افصه نُ  َؽوِذُب اف ؾِقَفو َوُيَصده ـُ  إَِمغُ  ؾِقَفو َوخُيَقه َ  َوُيْممَت

ـُ اخلَ  ؾِقَفو َوْيبَِضيُ  ؾِقَفو َوَيـْطُِؼ  وئِ   .شافر 

: َؿَٚل  ٌٟ ْي َوْيبَِضيُ  ؾِقَفو َوَيـُْظرُ » ُسَ  .شافر 

  ظْف ادٚورديوحٚل ادتُزيـ يف افذفٜ واهلقان ـام ؿٚل بًوٓؿ وَِٕف 

  (:444) شأداب افدٕٔٚ وافديـ»يف 

رَ  َيٚ ِٓ ُِْزِ  ُمْي  إْظَجًٚبٚ اف

 بُِهقَرتِفِ 

 

ُْٕيرْ   ـَ  َؾِ٘نَّ  َؽ فاَل َح  ُا  افَّْْت

 ُٛ  َتْلِري

 

رَ  َفقْ  َُّ ُس  َؾ  ُبُىقهِنِؿْ  يِف  ؾِٔاَم  افَّْٚ

 

رَ  َمٚ  ًَ ُِْزَ  اْشَتْن َٓ  ُصبَّٚنٌ  اف  َو

 ُٛ  ِصٔ

 

ـِ  يِف  َهْؾ  ْأسِ  ِمْلُؾ  آَدمَ  اْب  افرَّ

 ًٜ ُرَم ُْ  َم

 

سٍ  َوُهقَ   ّْ ـْ  بَِخ  إَْؿَذارِ  ِم

وُب   َمرْضُ

 

ٌْٕػ  ٚ َوُأْذنٌ  َيِسُٔؾ  َأ َٓ  ِرحُي

ٌؽ  ِٓ  َش

 

ْغُ   ًَ ٌٜ  َواف رُ  ُمْرَؾوَّ ٌْ  َوافلَّ

قُب  ًُ ِْ  َم

 

ـَ  َيٚ اِب  اْب َ قَل  افسُّ ـُ ْٖ  َوَم

اِب  َ  َؽًدا افسُّ

 

َّٕؽ َأْؿِكْ   قٌل  َؾِ٘ ـُ ْٖ  َم

وُب   َوَمْؼُ

 

(، يف وصػ افُز 448)شأدب افدٕٔٚ وافديـ»يف   وؿول ادووردي

َبٚنِ  ُِ َوِٚئَؾ،اف وافًجٛ: َيْس ِسَبٚنِ  ٍَ ُْ َذاِئَؾ  َوُي َْٔس  .افرَّ ـْ  َوَف َٔٚ دَِ ْٔفِ  اْشَتْقَف َِ ٚءٌ  َظ ٌَ  إْص

ٍٛ 3 َؿُبقٌل  َوٓ فُِْْهٍح، ِدي ْٖ قنُ  ُِْزَ اف َٕنَّ  فَِت ُُ ،ٚدَ بِ  َي ِٜ َٛ افوَ  ِْْزَف ْج قنُ  ًُ ُُ .ٚفبِ  َي ِٜ َِ ِؤ ٍَ 

 وؿٚل ابـ ظق : ثؿ ؿول:

 ُٝ ـْ  َظِجْب ٍٛ  ِم َج ًْ  بُِهـقَرتِفِ  ُم

 

ـٚنَ   ـَ ًٜ  بـِـَْٕٚمسِ  َو ـ ٍَ ْى  َمــِذَرهْ  ُٕ

ـدَ  َؽدٍ  َويِف   ًْ ـِ  َب  ُصـقَرتِفِ  ُحْسـ

 

َِّْحدِ  يِف  َيِهرُ   ًٜ  اف ـ ٍَ  َؿـِذَرهْ  ِجٔ

ــقَ   ــَذ  َوُه ــفِ  َظ ِٓ ــفِ  تِٔ َْٕخَقتِ  َو

 

ْٔـفِ  َبـْغَ  َمٚ  ـُؾ  َثْقَب ِّ ـِذَرْه  حَيْ ًَ  اف
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ـام يف   أمٚ وظٔد ادتُبر ظـ ؿبقل احلؼ وظذ اخلِؼ ؾَد أخز افْبل

َث0077َْٚ) شمسْد أمحد» َٔك ( ؿٚل: َحدَّ ـِ  حَيْ ـِ  َظ ـْ  َظْجالنَ  اْب ِرو َظ ّْ ـِ  َظ ٍٛ  ْب ْٔ ًَ  ُص

ـْ  ـْ  َأبِٔفِ  َظ هِ  َظ ُ ادُ  حُيَْؼُ » َؿَٚل:  افَّْبِلَّ  َأنَّ  َجدر رِّ  َأْمَثوَل  ِؼَقوَميِ اف َيْقمَ  ونَ َتَؽزِّ  يِف  افذه

ؾ   َيْعُؾقُهؿْ  افـهوسِ  ُصَقرِ  ءٍ  ـُ ـْ  َرْ َغورِ  ِم  َففُ  ُيَؼوُل  َجَفـهؿَ  يِف  ِشْجـًو َيْدُخُؾقا َحتهك افصه

ـْ  ُيْسَؼْقنَ  إَْكَقورِ  َكورُ  َؾَتْعُؾَقُهؿْ  ُبقَفُس  وهذا  .شافـهور َأْهؾِ  ُظَصوَرةِ  َبولِ اخلَ  ضِقـَيِ  ِم

 حديٞ حسـ.

ظْد  ، ـام يف حديٞ ابـ مسًقد شوافؽز هق بطر احلؼ وؽؿط افـوس»

 .مسِؿ 

وبىر احلؼ رده بًد افًِؿ بف » :وجٚء ظـ ظبد اهلل بـ ظّرو ظْد أمحد 

 .شظْٚدا ظتقا وؽّط افْٚس احتَٚرهؿ

وهٛ  بـ ، مـ حديٞ حٚرثٜوادتُز مـ أهؾ افْٚر ـام ؿٚل رشقل اهلل 

 جقاظ ظتؾ ـؾ ؿول بذ ؿوفقا ؟ افـور بلهؾ أخزـؿ أٓ»ظِٔف:  ادتٍؼ 

 (.4174(، مسِؿ )0178. افبخٚري )شمستؽز

ـام  شادتؽزون»أن مـ أبًد افْٚس مْف مْزفٜ يقم افَٔٚمٜ:   وأخز افْبل

 .( مـ حديٞ جٚبر 4181ظْد افسمذي )

سد مـ ؾورق افروح اجل» : ـام يف حديٞ ثقابٚن ظْد أمحد  وؿٚل

 . شوهق برئ مـ افؽز وافغؾقل وافديـ دخؾ اجلـي
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(، 4872)شادستدرك»(، واحلٚـؿ يف 8774) ششْْف»وأخرجف افسمذي يف 

  (.7721)شصًٛ اإليامن»يف و ششْْف»وافبَٔٓل يف 

 (.824)شافهحٔح ادسْد»يف واحلديٞ 

 يـوزظـل ؾؿـ رداؤه وافؽزيوء إزاره يؼقل اهلل تعوػ: افعز» : ؿٚلو

 . ( ظـ أيب هريرة 4041أخرجف مسِؿ ) .شبتفظذ

 وجؾ ظز اهلل فؼل مشقتف، يف اختول أو كػسف، يف طؿوتع مـ»ويف احلديٞ: 

(، وأمحد 722)شإدب ادٍرد». أخرجف افبخٚري يف شؽضبون ظؾقف وهق

 . ( ظـ ابـ ظّر 418(، واحلٚـؿ )7227)

 (.781)شافهحٔح ادسْد»يف وهق 

ز فؽ أهيٚ ادسِؿ أن تتُز مع هذا افقظٔد افنديد ؾبًد هذه إدفٜ هؾ جيق

وحؼ فِجٚشقس أن ُيْس وأن يًر  ؿدر ٍٕسف إٔف جٚشقس وـٍك هبٚ مذمٜ 

ظْد اهلل ظز وجؾ وظْد افْٚس أن يَٚل ؾالن جٚشقس. ويٚهلل افًجٛ ـٔػ 

يتُزون ويتبجحقن وهؿ إن دخِقا ُمِس دخِقه خٍٔف، وجِسقا يتسًّقن 

حَٓؿ أن يىردوا وأن ُيرجقا مـ ادجٚفس إػ افٍِقات افُالم يف ذفٜ وهقان و

ٓ ُيُِّقن وٓ يًٚمِقن حتك يتقبقا ويتٖدبقا ممٚ هؿ ؾٔف مـ افؼ وافتتبع 

وَٕقل فِجقاشٔس اظِام أن ٕقاصُٔؿ بٔد اهلل تًٚػ ٓ  فًقرات ادسِّغ

تَدمقن وٓ تٗخرون إٓ ب٘ذٕف ؾٓقٕقا ظذ إٍٔسُؿ هذا افُز وافتبٚهل 

 .اهلل ظز وجؾ بًّهٜٔ
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 :التحريش

افتحريش وطٍٔف إبِٔس افًِغ وافنٔىٚن افرجٔؿ، وهل صٍٜ ذمٜٔ ٓ يَقم 

 هبٚ إٓ مـ ـٚن مـ أظقإف وخالٕف مـ افبؼ مهٚدق ذفؽ حديٞ جٚبر 

 افعرب جزيرة يف ادصؾقن يعبده أن أيس ؿد افشقطون نإ»(: 4184ظْد مسِؿ )

 .شبقـفؿ افتحريش يف وفؽـ

وؾسود » : افدور يًَقن يف حٚفَٜ افديـ واحلسْٚت ؿٚلوهؿ بًّؾ هذا 

 شافهحٔح ادسْد»( وهق يف 2282داود ). أخرجف أبقشذات افبغ احلوفؼي

 (.8171تًٚػ ) فِقادظل 

ومٚ حرمٝ افّّْٜٔ إٓ دٚ ؾٔٓٚ مـ افتحريش وؾسٚد ذات افبغ. وافتحريش 

ْٚ ظـ هذا ـِف وؿد يٗدي إػ افتبٚؽض وافتحٚشد وافتَٚضع وافتدابر وؿد هنٔ

 تَدم حديٞ أيب هريرة ومٚ ؾٔف مـ افٍقائد.

ًد وتٍريؼ مجٚظٜ ادسِّغ وافتسبٛ يف ٍٕرة ادسِّغ بًوٓؿ مـ بًض يُ 

تٗدي إػ  مـ افُبٚئر افتل يْبٌل فًِبد أن يبتًد ظْٓٚ حٔٞ وهذه افٍْرة

ؿد هنك ظـ اهلجر ؾقق ثالث ـام يف حديٞ أيب   افتٓٚجر، ورشقل اهلل

(، 0447، 0177-0174ب وأيب هريرة وإٔس يف افهحٔح. افبخٚري )أيق

 (.4104-4701مسِؿ )

حدرد ـام يف حديٞ  شمـ هجر أخوه شـف ؾفق ـسػؽ دمف» : بؾ ؿد ؿٚل

 ، (74631) ، ظْد أمحدإشِّل  خراش ويَٚل ،افسِّل حدرد بـ أيب
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 ،(772) وافىزان ،(2287) داود وأبق ،(212)شادٍرد إدب» يف وافبخٚري

 (.7424) واحلٚـؿ

واجلقاشٔس يف هذا افزمـ مـ أصد افْٚس تٍريَٚ جلامظٜ ادسِّغ، بؾ إن 

فِجقاشٔس إمرئُغ افٍُرة افدور إـز يف تٍريؼ افنًقب وافتحريش بغ 

افدول وخهقصٚ اإلشالمٜٔ ظٚؿبٓؿ اهلل بَْٔض ؿهدهؿ ؾًذ اجلقاشٔس أن 

ديْٓؿ ؿبؾ ؾقات إوان  رم وأن يراجًقايتقبقا إػ اهلل ظز وجؾ مـ هذا اجل

 ؾ٘هنؿ ؿٚدمقن ظذ رب ؿقى ظِٔؿ ٓ تٍقتف ملٚؿٔؾ افذر، ؾُٔػ بُبٚئر افذٕقب. 

ــٚػ:  ــٚل اهلل تً ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک )ؿ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ) ، [5-4]الزلزلرررررررررررر :   (ک ک گ گ گ

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 [01]آل عمران:   (ٹ ٹ

ــــٚل:  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ ڇ ڇ )وؿ

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

 [16]الكهف:   (ڳ ڳ ڱ ڱ
ظْد أن ٕزفٝ إػ مك شٖفٝ أخٚ مٚ شبٛ ـلرة   ؿول افقادظل

مـ ادخٚبرات وٕحـ ٓ ٕدري ويَك  اجلامظٚت، ؾَٚل ل: يدخؾ بْْٔٚ إٔٚس

ٚ يف إػ ٕهػ افسٚق ويًٍق حلٔتف ويزم افًاممٜ ثؿ بًد ذفؽ إذا أصبح رأش فثقب



53 

 
 

ؼ. ؾام يٗمْْٚ أن يقجد إٔٚس مـ ياجلامظٜ وـِّتف مَبقفٜ شًك يف افتٍر

ادجروحغ ظْد اإلمٚم »ادخٚبرات يريدون تٍرؿٜ ادسِّغ. راجع رشٚفٜ 

 .شافقادظل

 :تقليد الكافرين

ومـ افُبٚئر افتل يًَقن ؾٔٓٚ تَِٔدهؿ فٍُِٚر يف فبٚشٓؿ، وؿد ؿٚل رشقل 

 إن»افًٚص حغ رأى ظِٔف ثقبغ مًهٍريـ:  فًبد اهلل بـ ظّرو بـ  اهلل

 .(4177. أخرجف مسِؿ )شتؾبسفو ؾال افؽػور ثقوب مـ هذه

ؾٓؿ يِبسقن افبْٚضٔؾ وحيَِقن افِحك مع أن حِؼ افِحٜٔ مـ ـبٚئر افذٕقب 

ـَ »وذفؽ دٚ ؾٔف مـ افتنبف بٚفْسٚء وؿد  ـَ  َتَشبِِّفغَ ادُ   اهللِ  َرُشقُل  َفَع َجولِ  ِم  افرِّ

 (.7117يف افبخٚري ) . ـام يف حديٞ إٔس شَسوءِ بِوفـِّ 

 خوفػقا» : وهؿ يتنبٓقن بٚفٍُٚر أيوٚ يف ذفؽ، وؿد ؿٚل رشقل اهلل

ٍؼ ظِٔف مـ حديٞ ظبد اهلل بـ مت شافؾحك وأوؾقا افشقارب أحػقا ادؼـغ،

 (.72(، مسِؿ )7124. افبخٚري )ظّر 

 : اهلل رشقل (: ؿٚل401)  ظْد مسِؿ ويف حديٞ أيب هريرة 

 .شادجقس خوفػقا افؾحك وأرخقا افشقارب جزوا»

يف   وحِؼ افِحٜٔ وؿهٓٚ شقاء يف منٚهبٜ افٍُٚر، ؿٚل احلٚؾظ

ـِغَ ادُ  َخوَفُػقا»: (: َؿْقفف8/422)شافٍتح»  ُمْسِِؿ ِظْْد ُهَرْيَرة َأيِب  َحِديٞ ويِف  شْؼِ
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رظُ  اِْبـ َحِديٞ يِف  َرادادُ  َوُهقَ  شُجقسادَ  َخوَفُػقا» ُؿْ  َّ ُٕقا َؾِ٘هنَّ ٚ قنَ  ـَ هُّ َُ  حِلَُٚهؿْ  َي

ؿْ  ُٓ ـْ  َوِمْْ ٚنَ  َم ٚ ـَ َٓ َ
ِِ  .حَيْ

 إصٚرة ؾٔف و: (: ؿ7/847ِٝ)شافؤًٍٜ»يف   وؿٚل افنٔخ إفبٚن

 حٔٞ ـحَِٓٚ مـ هق -اجلامظٚت بًض تًٍؾ ـام- افِحٜٔ ؿص أن إػ ؿقيٜ

افهحٚبٜ  مـ ػافسِ ظِٔٓٚ جرى افتل افسْٜ و. جيقز ٓ ذفؽ أن و افتنبف،

 يف هذا ؾهِٝ ؿد و. افزيٚدة ؾتَص 3 افَبوٜ ظذ زاد مٚ إٓ إظٍٚؤهٚ وؽرهؿ

 حتٝ أن مْف حيرضن ؿقيٚ اشتدٓٓ فف واشتدفِٝ تٍهٔال، مقضع ؽر مٚ

 اهـ (.0414) واحلديٞ ،(4477)أيت  احلديٞ

فٔس بهقاب بؾ ل يرد حر  واحد أن  شإٓ مٚ زاد ظذ افَبوٜ» : ؿقفف

جتٓٚد ا، وهق ـٚن يٖخذ مـ حلٔتف، وإٕام صح هذا ظـ ابـ ظّر   ْبلاف

وخٚفػ ؾٔف افْص ؾٚفًقدة يف ملؾ هذه احلٚفٜ إػ مٚ أمرٕٚ اهلل بٚفرد إفٔف، َٕقفف: 

   (جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت )

 [26]النساء:

(: ؿٚل أي: )أبق ضٚفٛ 7124حديٞ رؿؿ ) شافٍتح»يف   ؿول احلوؾظ

ْرِ شافَقت»ادُل يف  ٌَ ٚد،اجلِ  (: يُره يف افِحٜٔ ظؼ خهٚل: خوبٓٚ بٚفسقاد فِ َٓ 

ْرِ  ٌَ َقاد َوبِ الِح  إهَِيًٚمٚ افسَّ ْهدِ  ٓ فِِهَّ ََ َبٚع، فِ ٚ آتر َٓ ِٔٔو َجٚٓ َوَتْب ًْ
ِٜ  اِْشتِ ُْٔخقَخ  فِِنَّ

ْهدِ  ََ ُٚطؿ فِ ًَ ٚ ْؿَران،إَ  َظَذ  افتَّ َٓ ْتٍ َٕ ٚء َو ََ ُروَدةِ  إِْب ُّ ِْ
ذَ  فِ ـَ ٚ اَو َٓ ِذيٍ َْٕتػ حَتْ ْٔٛ َو . افنَّ

َح  ِريّف افََّْقِوّي  َوَرجَّ ْجر فُِلُبقِت  حَتْ اَم  َظْْفُ  افزَّ ْٖيِت  ـَ َٔ ٚ َؿِريًبٚ، َش َٓ ٍٔ
ٍِ  َضَٚؿٜ َضَٚؿٜ َوَتْه
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ٚ ًً َِٜ، َتَهُّْ ٔ َذا َوََمِ ـَ ٚ َو َٓ ض َتْرِجِٔ رُّ ًَ ْـ  ؾِٔفِ  َمٚ َظَذ  َوَظْرًضٚ ُضقٓ هَلَٚ َوافتَّ  ِم

ٚ اِْختاِل ، َٓ ـَ َلٜ َوَتَر ًِ ْهدِ  إِهَيًٚمٚ َص ٚ َوافََّْير ، فِِزُّ َٓ ْٔ : افََّْقِوّي  َوَزادَ  إِْظَجًٚبٚ، إَِف

َدَهٚ، ََ ِٞ  َوَظ ع حِلَِدي ٍِ فُ  ُرَوْي ًَ ـْ » َرَؾ َقتف َظَؼَد  َم ًدا َؾنِنه  حِلْ  ِديٞاحلَ  .شَبِريء ِمـْفُ  ُُمَؿه

 .َداُودَ  َأيِب  َأْخَرَجفُ 

دَهٚ َرادادُ  ِؿَٔؾ  :طهوِب  اخلَ  َؿوَل  َْ ـْ  َوُهقَ  ْرباحلَ  يِف  َظ  َرادادُ  َوِؿَٔؾ  َظِٚجؿ،إَ  ِزّي  ِم

ٚجَلَٜ ًَ ر ُم ًْ د، افنَّ َِ ًَ َْْٔ
ـْ  َوَذفَِؽ  فِ ؾ ِم ًْ

ِْٖٕٔٞ. َأْهؾ ؾِ  افتَّ

يه)
ِ
 (:َتنْب

رَ  َُ ْٕ َؾ  َمٚ َطِٚهر افترغ اِْبـ َأ َِ ـْ  ُٕ ر اِْبـ َظ َّ َٚل  ُظ ََ َْٔس : َؾ َّٕفُ  َرادادُ  َف ٚ َأ َتِك  نَ ـَ َْ  َي

ْبَوٜاف َؿْدر َظَذ  ـْ  ََ َٔتف، ِم ٚنَ  َبْؾ  حِلْ ِسؽ ـَ ّْ ٚ ُي َٓ ْٔ َِ ُِٔزيؾ َظ ٚ، َصذَّ  َمٚ َؾ َٓ ِسؽ ِمْْ ّْ ُٔ  َؾ

ـْ  ؾ ِم ٍَ فِ  َذْؿْف َأْش ًِ ََٖصٚبِ ٜ بِ ًَ ٜ إَْرَب ََ َتِه ِْ ُْٖخذ ُم َٔ َؾ  َمٚ َؾ ٍَ ـْ  َش ََٔتَسَٚوى َذفَِؽ  َظ
 فِ

َٔتف ُضقل  . حِلْ

َث  َوَؿدْ  :َأُبقَصوَمي َؿوَل  قنَ  َؿْقم َحدَّ َُ ِِ َؾ  مِمَّٚ َأَصدّ  َوُهقَ  حِلَُٚهْؿ، حَيْ َِ ـْ  ُٕ  ُجقسادَ  َظ

ُؿْ  ُٕقا َأهنَّ ٚ قهَنَٚ ـَ هُّ َُ ـْ  ُيْسَتْلَْك: افـهَقِويّ   ََؿوَل و. َي   إَْمر ِم
ِ
ٚء ٍَ ِرَحك بِِْ٘ظ ْٝ  َفقْ  َمٚ اف َبَت َٕ 

ْرَأةِ  َّ ِْ
َٜٔ فِ َّٕفُ  حِلْ ّٛ  َؾِ٘ ِْ  هَلَٚ ُيْسَتَح ٚ،َح َٓ َذا َ ـَ َٝ  َفقْ  َو َب ٜ، َأوْ  َصِٚرب هَلَٚ َٕ ََ ٍَ ْٖيِت  َظْْ َٔ  َوَش

َهٚتادُ  َبٚب» يِف  ؾِٔفِ  َبْحٞاف ّر  اهـ .شَتَْ

; 
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  مـ حديٞ أيب هريرة(، 4211(، ومسِؿ )0277أخرج افبخٚري )

ُ  َمو بِوفَؽؾَِؿيِ  َفَقَتَؽؾهؿُ  افَعْبَد  إِنه »: ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل  و َيِزل   ؾِقَفو، َيَتَبغه  ِف  هِبَ

هو َأْبَعَد  افـهورِ  ِق  َبْغَ  مِم  .شادَْؼِ

(: ظـ ظَِّٜ بـ ؿٚص افِٔلل 8422)شافزهد»يف  وأخرج ابـ ادبٚرك 

 وتٌنٚهؿ إمراء هٗٓء ظذ تدخؾ رأيتؽ إن أن بالل بـ احلٚرث ؾٚل فف:

 افرجؾ إن»: يَقل  اهلل رشقل شًّٝ ؾ٘ن ، بف حتٚرضهؿ مٚذا ؾٕٚير

 يؾؼوه، يقم إػ رضقاكف فف اهلل يؽتى مبؾغفو، يعؾؿ مو اخلر مـ بوفؽؾؿي فقتؽؾؿ

 شخطف هبو ظؾقف اهلل يؽتى ، مبؾغفو يعؾؿ مو افؼ مـ بوفؽؾؿي فقتؽؾؿ افرجؾ وإن

 شًّٝ مٚ وبْٔف ْلبٔ حٚل ؿد حديٞ رب: يَقل ظَِّٜ وـٚن ،شيؾؼوه يقم إػ

 بالل. اهـ مـ

 (.814)شافهحٔح ادسْد»احلديٞ يف 

المِ  َوَهَذا»(: 8/812)شافزواجر»يف   ؿول ابـ حجر اهلقتؿل َُ ٚف  ِظْْدَ  ـَ

ُِقكِ  ، َذ   َأوْ  َظٚم   َخْرٌ  بِفِ  حَيُْهُؾ  مِمَّٚ افُقٓةِ  َأوْ  ادُ ٌٜ  َوِمْْفُ  َظٚم  َّ
ِِ ْٝ  ـَ َْ َّّ َٜ  َتَو  َمَذمَّ

 ٍٜ َٜ  َأوْ  ُشَّْ ٍٜ  إَؿَٚم َٔؼ  َأوْ  َحؼ   إْبَىَٚل  َأوْ  بِْدَظ َِ َؽ  َأوْ  َبٚضِؾٍ  حَتْ ٍْ  َؾْرٍج  اْشتِْحالَل  َأوْ  َدمٍ  َش

غَ  َبْغَ  َؽْدَرةٍ  ُوُؿقعَ  َأوْ  َرِحؿٍ  َؿْىعَ  َأوْ  ِظْرضٍ  َهْتَؽ  َأوْ  َمٍٚل، َأوْ  ِّ  ؾَِراَق  َأوْ  ادُْسِِ

 ٍٜ  .شَذفَِؽ  َْٕحقَ  َأوْ  َزْوَج
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َث4117َْٚ)  ؿول اإلموم افبخوري ـُ  َظِذُّ  (: َحدَّ َثَْٚ اهلل َظْبدِ  ْب َٔٚنُ  َحدَّ ٍْ  ُش

َثَْٚ ُرو َحدَّ ّْ ـُ  َظ ُتفُ  ِديَْٚرٍ  ْب ًْ
ِّ َتْغِ  ِمْْفُ  َش ِٕك َؿَٚل  َمرَّ ـُ  َأْخَزَ ـُ  َحَس دٍ  ْب َّّ  َؿَٚل  حُمَ

ِٕك ْٔدُ  َأْخَزَ ـُ  اهللِ  ُظَب ُٝ  َؿَٚل  َراؾِعٍ  َأبِك ْب ًْ
ِّ ًّٔٚ َش

قُل   َظِِ َُ َلِْك َي ًَ  اهللِ َرُشقُل  َب

 َٕٚ َبْرَ  َأ َدادَ ادِ وَ  َوافزُّ ـَ  َْ  َؾنِنه  َخوٍخ، َرْوَضيَ  َتْلُتقا َحتهك اْكَطؾُِؼقا» َؿَٚل: إَْشَقدِ  ْب

و  .شِمـَْفو َؾُخُذوهُ  ـَِتوٌب، َوَمَعَفو َطِعقـَيً  هِبَ

 َِ َى ْٕ ََْٚؾٚ َٚدى َْ ًَ َُِْٚ بَِْٚ َت ْٔ َْْٔٚ َحتَّك َخ َٓ َت ْٕ ، إَِػ  ا ِٜ ْوَض ـُ  َؾَِ٘ذا افرَّ ِٜ  َْٕح َْٔ ًِ َْٚ بِٚفيَّ ِْ َُ  َؾ

ْٝ . َُِتَٚب اف َأْخِرِجك َٚف ََ ًِك َمٚ َؾ ـْ  َم َْٚ. ـَِتٍٚب  ِم ِْ َُ َـّ  َؾ َغَّ  َأوْ  َُِتَٚب اف َفُتْخِرِج
َِ ِْ  َفُْ

ََٔٚب  َْٖخَرَجْتفُ . افلر ـْ  َؾ ِٚص  ِم ََ ٚ،ِظ َٓ َْْٚٔ َت َٖ ـْ  ؾِٔفِ  َؾَِ٘ذا  اهللِ َرُشقَل  بِفِ  َؾ ِٛ  ِم ـِ  َحٚضِ  ْب

َٜ  َأبِك ًَ َت ِْ َٕٚسٍ  إَِػ  َب ـَ  ُأ ـِغَ ادُ  ِم ـْ  ْؼِ ، َأْهؾِ  ِم َٜ َُّ ُهؿْ  َم ِزُ ًْضِ  ُُيْ  اهللِ  َرُشقلِ  َأْمرِ  بَِب

َٚل   ََ َجْؾ  َٓ  اهللِ، َرُشقَل  َيٚ َؿَٚل . شَهَذا َمو ، َحوضُِى  َيو» : اهللِ َرُشقُل  َؾ ًْ  َت

، ٕرك َظَذَّ ُٝ  إِ ْْ ٚ اْمَرأً  ـُ ًَ َِْه ْ  ُؿَرْيٍش، ىِف  ُم ـْ  َوَل ـُ ـْ  َأ ٚ، ِم َٓ ِس ٍُ ْٕ ٚنَ  َأ ـَ ـْ  َو َؽ  َم ًَ ـَ  َم  ِم

ـَ ادُ  ِٚجِري ، َؿَراَبٌٚت  هَلُؿْ  َٓ َٜ َُّ َّ قنَ  بِ ُّ ؿْ  هِبَٚ حَيْ ِٓ ُٝ  َوَأْمَقاهَلُْؿ، َأْهِِٔ ْحَبْب َٖ  َؾَٚتِْك إِذْ  َؾ

ـَ  َذفَِؽ  ِٛ  ِم ؿْ  افََّْس ِٓ ِذَ  َأنْ  ؾِٔ قنَ  َيًدا ِظَْْدُهؿْ  َأَّتَّ ُّ ٚ حَيْ ُٝ  َوَمٚ َؿَراَبتِك، هِبَ ِْ ًَ ًرا َؾ ٍْ  ـُ

رِ ٚفبِ  ِرًضٚ َوَٓ  اْرتَِداًدا َوَٓ  ٍْ دَ  ُُ ًْ َٚل . اإِلْشاَلمِ  َب ََ  َفَؼْد » : اهللِ  َرُشقُل  َؾ

  .شَصَدَؿُؽؿْ 
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رُ  َؿَٚل  َّ فُ » َؿَٚل:. َْٚؾِِؼ ادُ  َهَذا ُظَُْؼ  ْب َأرْضِ  َدْظِْك اهللِ َرُشقَل  َيٚ ُظ  َصِفَد  َؿْد  إِكه

َؾعَ  َؿدِ  َيُؽقنَ  َأنْ  اهلل َفَعؾه  ُيْدِريَؽ  َوَمو َبْدًرا،  ِصْئُتْؿ، َمو اْظَؿُؾقا َؾَؼوَل  َبْدرٍ  َأْهؾِ  َظَذ  اضه

 .شَفُؽؿْ  َؽَػْرُت  َؾَؼْد 

 (.4222)  احلديٞ أخرجف مسِؿ

 وؿد فًّر ؿقفف (: وتٖمؾ2/841)شافٍقائدبدائع »يف   ؿول ابـ افؼقؿ

: ؾَٚل بدر أهؾ ظذ اضِع اهلل أن يدريؽ ومٚ: ؾَٚل حٚضٛ، ؿتؾ يف اشتٖذٕف

 . شفؽؿ ؽػرت ؾؼد صئتؿ مو اظؿؾقا»

 اجلدل أربٚب ؾٔٓٚ اختِػ افتل افَٚظدة حلُؿ متوّْٚ جتده ـٔػ

 افْبلُّ  ؾًِؾ ؟ ادَتيض ؿٔٚم إػ يٍتَر هؾ بٚدٕٚع افتًِٔؾ أن: وهل، وإصقفٔقن

 ؿد ـٚن ؿتِف مَتٙ أن ظذ ؾدل 3 افًٚم اإلشالم دون بدًرا بنٓقده دمف ظهّٜ

ـْ  اهلل، رشقل ظذ اجلس وهق افًهّٜ، شبٛ وظٚرَض  ُوِجد  هذا ظٚرَض  فُ

 دـ مٌٍرتف اهلل مـ شبؼ وؿد بدًرا صٓقده وهق تٖثره مـ مْع مٕٚعٌ  ادَتيض

ٌٜ  ؾٚحلديٞ هذا وظذ. صٓدهٚ  صٓد ممـ فٔس 3 ٕٕف اجلٚشقس ؿتؾ ىرأ دـ حج

 اهـ بدًرا. فنٓقده حٚضٛ ؿتؾ امتْع وإٕام بدًرا

هذا افتقجٔف افذي ذـره هذا اإلمٚم ؿٚض ظذ اختال  افٍَٓٚء يف  :ؿؾً

 ادسٖفٜ. هذه

; 
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 بـ ظّر حدثْٚ حرب بـ زهر (: حدث8772ْٚ)  ؿول اإلموم مسؾؿ

 شِّٜ أيب حدثْل شِّٜ بـ إيٚس حدثْل ظامر بـ ظُرمٜ حدثْٚ احلٍْل يقٕس

 رشقل مع ٕتوحك ٕحـ ؾبْٔٚ هقازن  اهلل رشقل مع ؽزوٕٚ: ؿٚل إـقع بـ

 بف ؾَٔد حَبف مـ ضَِٚ إتزع ثؿ ؾٖٕٚخف أمحر مجؾ ظذ رجؾ جٚء إذ  اهلل

 افيٓر يف ورؿٜ ضًٍٜ وؾْٔٚ يْير وجًؾ افَقم مع يتٌدى تَدم ثؿ اجلّؾ

 ؾٖثٚره ظِٔف وؿًد إٔٚخ ثؿ ؿٔده ؾٖضِؼ مجِف ؾٖتك ينتد خرج إذ منٚة وبًوْٚ

 ورؿٚء. ٕٚؿٜ ظذ رجؾ ؾٚتبًف اجلّؾ بف ؾٚصتد

 ظْد ـْٝ حتك تَدمٝ ثؿ افْٚؿٜ ورك ظْد ؾُْٝ أصتد وخرجٝ شِّٜ ؿٚل 

 يف رـبتف وضع ؾِام ؾٖٕختف اجلّؾ بخىٚم أخذت حتك تَدمٝ ثؿ اجلّؾ ورك

 أؿقده بٚجلّؾ جئٝ ثؿ ؾْدر افرجؾ رأس ؾرضبٝ شٍٔل اخسضٝ رضإ

 ؿتؾ مـ» ؾَٚل: مًف وافْٚس  اهلل رشقل ؾٚشتَبِْل وشالحف رحِف ظِٔف

 .شأمجع شؾبف فف» ؿٚل: إـقع ابـ ؿٚل ش؟ افرجؾ

 َظْغٌ   افَّْبِكَّ  ( بٍِظ: َأَتك4178افبخٚري رؿؿ ) مْف ٚضرؾً  احلديٞ أخرج

ـَ  ـِغَ ادُ  ِم ٍر، ىِف  َوْهقَ  ْؼِ ٍَ ََِس  َش ُث  َأْصَحٚبِفِ  ِظْْدَ  َؾَج َتَؾ، ُثؿَّ  َيَتَحدَّ ٍَ ْٕ َٚل  ا ََ  افَّْبِكُّ  َؾ

َِفُ . شَواْؿُتُؾقهُ  اْضُؾُبقهُ » : َت ََ فُ  َؾ َِ ٍَّ َبفُ  َؾَْ َِ  .َش
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ٚؾِراف ُٚشقساجلَ  َؿْتؾ: (: َوؾِٔفِ 84/44)  ؿول افـقوي ،احلَ  َُ  َوُهقَ  ْريِبّ

َذفَِؽ  غَ ادُ  بِ٘مِْجَٚعِ  ـَ ِّ ٚنَ   افَّْبِّل  َأنَّ : افََّْسِٚئلر  ِرَواَيٜ َويِف . ْسِِ َِبِفِ  َأَمَرُهؿْ  ـَ  بَِى

ٚ َوَؿْتِف، َٚهدادُ  ُٚشقساجلَ  َوَأمَّ ّل  ًَ مر َٚل  َوافذر ََ ِٚؿًوٚ َيِهر: ْوَزاِظلُّ إَ وَ  َمٚفِؽ َؾ َٕ 

ِد، ْٓ ًَ ِْ
َؿٚؿف َرَأى َؾِ٘نْ  فِ ُف، اِْشِسْ  .ِفَؿتْ  َوجَيُقز َأَرؿَّ

ََض ٓ: ُعَؾاَمءاف مَجَوِهر َوَؿوَل  ده ُيَْْت ْٓ قن َأنْ  إِٓ: َأْصَحٚبَْٚ َؿَٚل  بَِذفَِؽ، َظ ُُ  َؿدْ  َي

طَ  ْٔفِ  ُذِ َِ ٚض َظ ََ تِ ْٕ
داف اِ ْٓ ٚ بَِذفَِؽ، ًَ ِِؿادُ  ُٚشقساجلَ  َوَأمَّ َٚل  ْس ََ ّل  َؾ ًِ ٚؾِ  افنَّ

ٜ َوَأُبق َوإَْوَزاِظلُّ  ٍَ ًْض َحِْٔ َّٜٔادَ  َوَب
ُِ َِاَمءاف َومَجَِٚهر ٚفِ ؿْ  ًُ ُٓ َٚػ  اهلل َرمِحَ ًَ رهُ : َت زر ًَ  ُي

ـْ  َيَرى باَِم  اإِلَمٚم ب ِم َْٕحقمَهٚ َوَحْبس رَضْ  : َمٚفِؽ َوَؿَٚل  َؿْتِف، جَيُقز َوٓ ، َو

د ِٓ َت ْ  اإِلَمٚم، ؾِٔفِ  جَيْ رسر  َوَل ٍَ ٚد، ُي َٓ
ْجتِ ِٓ ٚيِض اف َوَؿَٚل  ا َٔٚض ََ  ـَِبٚر َؿَٚل  : ِظ

َتؾ. فَأْصَحٚب َْ  اهـ ُي

أمر اجلٚشقس إػ اإلمٚم مىَِٚ إن صٚء ؿتِف وأن صٚء حبسف وأن صٚء  :ؿؾً

 ظزره بام يرى واهلل أظِؿ.

 

; 
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 بـ حمّد ثْٚ ؿٚل بنٚر بـ حمّد (: حدث4074ْٚ)  ؿول اإلموم أبق داود

 بـ حٚرثٜ ظـ إشحٚق أيب ظـ شًٔد بـ شٍٔٚن ثْٚ ؿٚل افدٓل مهٚم أبق حمبٛ

 ٕيب ظْٔٚ وـٚن بَتِف أمر  اهلل رشقل أن: حٔٚن بـ ؾرات ظـ مرضب

 مسِؿ إن ؾَٚل إٕهٚر مـ بحَِٜ ؾّر إٕهٚر مـ فرجؾ حٍِٔٚ وـٚن شٍٔٚن

 : اهلل رشقل ؾَٚل مسِؿ إن يَقل إٕف اهلل يٚ رشقل إٕهٚر مـ رجؾ ؾَٚل

 . شحقون بـ ؾرات مـفؿ أيامَّنؿ إػ كؽؾفؿ رجوٓ مـؽؿ إن»

 صحٔح. : إفبٚن افنٔخ ؿٚل

احلديٞ هبذا افسْد ضًٍف ادْذري بسبٛ حمّد بـ حمبٛ افدٓل فُـ 

( مـ ضريؼ بؼ بـ افرسى ظـ شٍٔٚن 2/440)  احلديٞ ؿد أخرجف أمحد

 بف وبؼ مـ رجٚل افنٔخغ ؾٚحلديٞ صحٔح.

 َيُدّل  ِديٞاحلَ (: وَ 7/447)شظقن ادًبقد»يف   ؿول صؿس احلؼ آبودي

ّل. ُٚشقساجلَ  َؿْتؾ َجَقاز َظَذ  مر  اهـ افذر

 وٓ (: ؿقهلؿ:782-4/784)شٜأحُٚم أهؾ افذم»يف   ؿول ابـ افؼقؿ

ًٚ، اجلٚشقس مْٚزفْٚ يف ؾٔٓٚ وٓ ٕٗوي  ادسِّغ، ادؼـغ وأظداء ظغ جٚشقش

 إتَض ؾًِقا ؾ٘ن ومْٚزهلؿ، ـْٚئسٓؿ يف يٗووه أٓ افذمٜ أهؾ ظذ ذط وؿد

 .وأمقاهلؿ دمٚؤهؿ وحِٝ ظٓدهؿ



 

62 

 

 

 يٍُل أو افذمٜ، أهؾ ظذ فف افًك إمٚم اصساط إػ ذفؽ ثبقت حيتٚج وهؾ

 :فٍَِٓٚء مًروؾغ ؿقفغ ظذ ؟ ظّر ذط

 أهؾظذ  ـٚن  ظّر ذط أن إذ فف اإلمٚم ذط مـ بد ٓ إٔف :أحدُهو 

 افَٔٚمٜ. يقم إػ مٚمٜفإل صٚمالً  ذضًٚ  يُـ ول افقؿٝ، ذفؽ يف افذمٜ

 :شروايٜ ادزن وافربٔع»يدل ظذ هذا ؾٕ٘ف ؿٚل يف  وـالم افنٚؾًل 

يًْل اإلمٚم، أن مـ ذـر ـتٚب اهلل أو حمّدا رشقل اهلل أو ديـ اهلل  وينسط ظِٔف

بام ٓ يْبٌل أو زٕك بّسِّٜ أو اصٚهبٚ بُْٚح، أو ؾتـ مسِام ظـ ديْف أو ؿىع 

هؾ احلرب بدٓفٜ ظذ ادسِّغ أو آوى ظْٔٚ هلؿ ؾَد ظِٔف افىريؼ أو أظٚن أ

 َٕض ظٓده وأحؾ دمف وبرئٝ مْف ذمٜ اهلل وذمٜ رشقفف.

وهق مستّر  ،ٓ ينسط ذفؽ بؾ يٍُل ذط ظّر  وافؼقل افثوين:

 ظِٔٓؿ أبدا ؿرٕٚ بًد ؿرن.

وهذا هق افهحٔح افذي ظِٔف افًّؾ مـ أؿقال أئّٜ اإلشالم وفق ـٚن جتديد 

مٚم ذضٚ يف ذفؽ دٚ جٚز إؿرار أهؾ افذمٜ افٔقم ومْٚـحتٓؿ وٓ اصساط اإل

أخذ اجلزيٜ مْٓؿ. ويف اتٍٚق إمٜ دٓفٜ ظذ ذفؽ ؿرٕٚ بًد ؿرن وظكا بًد 

 .ظك، اـتٍٚء بؼط ظّر 
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َث4178َْٚ)  ؿول افبخوري ْٔؿٍ  َأُبق (: َحدَّ ًَ َثَْٚ ُٕ ْٔسِ اف َأُبق َحدَّ َّ ـْ  ًُ  إَِيٚسِ  َظ

ـِ  َٜ  ْب َّ َِ ـِ  َش َقعِ  ْب ـْ ـْ  إَ ـَ  َظْغٌ   افَّْبِكَّ  َأَتك َؿَٚل  َأبِٔفِ  َظ ـِغَ ادُ  ِم  ىِف  َوْهقَ  ْؼِ

ٍر، ٍَ ََِس  َش ُث  َأْصَحٚبِفِ  ِظْْدَ  َؾَج َتَؾ، ُثؿَّ  َيَتَحدَّ ٍَ ْٕ َٚل  ا ََ  اْضُؾُبقهُ » : افَّْبِكُّ  َؾ

 .شَواْؿُتُؾقهُ 

ؾَٚل: بٚب احلريب إذا دخؾ دار اإلشالم   بقب ظِٔف افبخٚري احلديٞ

 وبقب ظِٔف أبق داود ؾَٚل: بٚب يف اجلٚشقس ادستٖمـ. بٌر أمٚن.

ُهقد7/440)شظقن ادًبقد»يف   ؿول آبودي َْ فرػادُ  (: َوَم ٚؾِراف َأنَّ  َٗ َُ 

ـِ  َضٚفًِبٚ ْريِبّ احلَ  رَ  إَْمـ َحَٚفٜ اإِلْشالم َدار َدَخَؾ  إَِذا فأَِلْم َٓ د َؾَي ًْ فُ  َذفَِؽ  َب َّٕ  َأ

َِؿ. َوَاهلل َؿْتِف حَيِّؾ  َجُٚشقس وهذا اجلٚشقس حغ دخؾ بغ ادسِّغ  اهـ َأْظ

 وحٚدثٓؿ أوهؿ أن فف أمٕٜٚ ؾِام ؿٙ حٚجتف إٔسؾ ؾٍىْقا فف ؾَتِقه.

ٓبـ  شمنٚرع إصقاق»ـام جٚء يف   ؿول ابـ ظبد افسالم ادوفؽل

(: جيقز ؿتؾ مـ ؿدم مْٓؿ فِتجٚرة ثؿ تبغ أن 8104)ص   افْحٚس

ٕهؾ احلرب وفٔسَط مٚ ـٚن فف مـ إمٕٜٚ  ظغؿدومف إٕام ـٚن فِتجسس وإٔف 

  اهـ شسؿٚق.وآويُقن اإلمٚم ؾٔف َمر بغ افَتؾ 
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تَدم مًْٚ حُؿ اجلٚشقس افُٚؾر احلري ظذ ادسِّغ وخِهْٚ يَتِف تؿ 

 حُؿ اجلٚشقس ادستٖمـ وخِهْٚ بَتِف.

 ثؿ حُؿ اجلٚشقس افذمل وخِهْٚ بَتِف وبٕٚتَٚض ظٓده.

بَل مًْٚ إذا ـٚن اجلٚشقس امرأة. وهذا مْتؼ يف هذه إيٚم أـلر مـ ؽرهٚ 

( 4182مع ظِّْٚ بّلؾ حديٞ ٕٚؾع ظـ ابـ ظّر يف افهحٔحغ افبخٚري )

 تؾ افْسٚء وافهبٔٚن.هنك ظـ ؿ  (، وؾٔف: أن افْبل8722ومسِؿ )

َِاَمءاف (: َأمْجَعَ 84/27يف ذح احلديٞ )  ؿول افـقوي ؾاف َظَذ  ًُ َّ  هِبََذا ًَ

ِريؿ ِديٞ،احلَ  َٔٚن افْرَسٚء َؿْتؾ َوحَتْ ْب ْ  إَِذا َوافهر ُِقا، َل ٚتِ ََ ُِقا َؾِ٘نْ  ُي  مَجَِٚهر َؿَٚل  َؿَٚت

َِاَمءاف ُِقَن.: ًُ َت َْ  اهـ ُي

ظـ ؿتؾ افْسٚء يف ادًرـٜ ؾّـ بٚب أوػ ؽرهٚ، فُـ ؿد  ومع هذا افْٓل

، وبقب شفتعطغ افؽتوب أو فتـزظـ افثقوب»وؾٔف:  تَدم مًْٚ حديٞ ظع 

ظِٔف بجقاز هتؽ اجلٚشقس، ؾًذ هذا إن رأى إمٚم ادسِّغ أن هذه 

 اجلٚشقشٜ ؿد أحدثٝ وتًزر بام يرى مـ افَتؾ ؾام دوٕف ؾِف ذفؽ. 

، (0/477ظْد أمحد ) --بٚب بحديٞ ظٚئنٜ ويستدل يف هذا اف

ـْ  (81774) شافُزى»وافبَٔٓل يف  َٜ  َظ َٚ -- َظِٚئَن ْٝ  َأهنَّ  َؿَتَؾ  َمٚ: َؿَٚف

ـْ  اْمَرَأةً   اهللِ َرُشقُل  َٜ  َبِْك ِم َٚ َواهللِ َواِحَدةً  اْمَرَأةً  إَِّٓ  ُؿَرْيَي ِْْدى إهِنَّ ًِ  َتْوَحُؽ  َف
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ًرا ْٓ ـٍ  َط ُتُؾ   اهللِ  َل َرُشق َوإِنَّ  فَِبْى َْ َٔ قِق  ِرَجٚهَلُؿْ  َف ٚ َهٚتٌِػ  َهَتَػ  إِذْ  بِٚفسُّ َٓ
ِّ  بِْٚش

ـَ  ؟ َأْي ُٜ َٕ ْٝ  ُؾاَل َٚف ََ ٚ: َؾ َٕ ُٝ . َواهللِ َأ ِْ َُ َِِؽ : َؾ ْٝ  َفِؽ؟ َمٚ َوْي َٚف ََ ُٝ  َواهلِل؟ ُأْؿَتُؾ : َؾ ِْ : ُؿ

ْٝ  َوِلَ؟ ُْٕىَِِؼ  َأْحَدْثُتفُ  حِلََدٍث : َؿَٚف ٚ َؾٚ ْٝ  هِبَ َب ٚظُ  َؾرُضِ َٓ َُ َْٕسك َؾاَم  ُْ ٚ َظَجًبٚ َأ َٓ َٜ  ِمْْ  ِضَٔب

ٚ َٓ ِس ٍْ ْلَرةَ  َٕ ـَ ٚ َو َٓ
ُِ ْٝ  َوَؿدْ  َضِح َٚ َظَرَؾ َتُؾ. َأهنَّ َْ  ُت

( 8777)  احلديٞ حسـ وهق يف افهحٔح ادسْد فنٔخْٚ افقادظل

ؾُٔقن حديٞ افْٓل ظٚم َمهقص بٖحٚديٞ رجؿ افزإٜٔ ادحهْٜ وؿتؾ 

. أخرجف افبخٚري شمـ بدل ديـف ؾوؿتؾقا»حلديٞ: افَٚتِٜ وادرتدة ظذ افهحٔح 

 .( ظـ ابـ ظبٚس 4187)

 

 

 

; 
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 ظـ جرير ثْٚ صٔبٜ أيب بـ ظلامن (: حدث2422ْٚ)  ؿول اإلموم أبق داود

 ؾٚشتنٚر زٕٝ ؿد بّجْقٕٜ ظّر أيت: ؿٚل ظبٚس ابـ ظـ طبٔٚن أيب ظـ إظّش

 اهلل رضقان ضٚفٛ أيب بـ ظع ظذ هبٚ ؾّر ترجؿ أن رظّ هبٚ ؾٖمر إٔٚشٚ ؾٔٓٚ

 ؿٚل ترجؿ أن ظّر هبٚ ؾٖمر زٕٝ ؾالن بْل ُمْقٕٜ ؿٚفقا ؟ هذه صٖن مٚ ؾَٚل ظِٔف

 ظـ رؾع ؿد افَِؿ أن ظِّٝ أمٚ ادٗمْغ أمر يٚ ؾَٚل أتٚه ثؿ هبٚ ارجًقا ؾَٚل

 يًَؾ؟ تكح افهبل وظـ يستَٔظ حتك افْٚئؿ وظـ يزأ حتك ادجْقن ظـ ثالثٜ

 ؿٚل ؾٖرشِٓٚ ؿٚل ؾٖرشِٓٚ ؿٚل رء ٓ ؿٚل ؟ ترجؿ هذه بٚل ؾام ؿٚل بذ ؿٚل

 . يُز ؾجًؾ

، وؿد ؿٚل: صحٔح ظذ ذط فِقادظل  شافهحٔح ادسْد»احلديٞ يف 

ًَ 84/841وؿد أخرجف افبخٚري )افنٔخغ،  ٚ وهق مقؿق  فف حُؿ ( مًِ

فُْف مـ ضريؼ جرير وؿد جٚء مرؾقظٚ سحيٚ مـ حديٞ ابـ ظبٚس و ،افرؾع

بـ حٚزم ؿٚل احلٚؾظ يف افٍتح وفُـ أظِف افْسٚئل بٖن جرير بـ حٚزم حدث 

 اهـ ؾٔٓٚ. بّك بٖحٚديٞ ؽِط

د وإن وؿع مْف مٚ وؿع ممٚ يقجٛ احلد وؿد ؿٚم اإلمجٚع ظذ أن افهبل ٓ حُي 

فُْف يًزر تًزيرا بٌِٔٚ بٚفرضب واحلبس ومٚ صٚبف ذفؽ دون افَتؾ بسبٛ 

 ؼـغ أظداء افديـ.مًٚوٕٜ اد
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ادتٍؼ ظِٔف يف ؿهٜ حٚضٛ ؾٔف أهنؿ  تَدم حديٞ ظع بـ أيب ضٚفٛ 

أخرجف ؿٚفقا فِّرأة: فتخرجـ افُتٚب أو فَِْغ افلٔٚب ؾٖخرتف مـ ظَٚصٓٚ. 

 (.808(، مسِؿ )4117افبخٚري )

َراَءةِ  َقاِشٔساجلَ  َأْشَتٚرِ  (: َهْتؽ80/77)  ؿول افـقوي َِ ؿْ  بِ ِٓ ُتبِ  َشَقاء ـُ

ٚنَ   اِْمَرَأة. َأوْ  َرُجاًل  ـَ

80/842ٚ)  وؿول ْس  (: َوَأمَّ ْٔفِ  ُْْدوبادَ  افسَّ ْس  بِفِ  َرادٚدُ ؾَ  ُهَْٚ إَِف  َظَذ  افسَّ

َْٕحقهؿْ  َْٔئٚتاهلَ  َذِوي ـْ  َو َْٔس  مِمَّ ُروًؾٚ ُهقَ  َف ًْ َسٚدافوَ  بََِٕٚذى َم ٍَ .ٚ َٖمَّ ُرو دَ ا َؾ ًْ 

ّٛ  بَِذفَِؽ  ُْٔسَتَح ِْٔف، ُيْسَس  َأَّٓ  َؾ َِ َّٔتف ُتْرَؾع َبْؾ  َظ ْ  إِنْ  إَْمر َوِلّ  إَِػ  َؿِو ْـ  َُيَْػ  َل  ِم

َسَدة َذفَِؽ  ٍْ ْس  َٕنَّ  3 َم ًفُ  َهَذا َظَذ  افسَّ ِّ َسٚد،افوَ  اإِليَذاء يِف  ُيْى ٚك ٍَ َٓ َت ْٕ  َوا

ِف ْلؾمِ  َظَذ  َؽْره َوَجَسَٚرة ُرَمٚت،احلُ  ًْ
ِّف َهَذا. ؾِ َٜٔ َشْس  يِف  ـُ ِه ًْ ْٝ  َم ًَ  َوَؿ

، ْٝ َو ََ ْٕ ٚ َوا َٜٔ َوَأمَّ ِه ًْ ٚ، َرآهُ  َم َٓ ْٔ َِ د َوُهقَ  َظ ًْ َِبرس َب ِٚرَهٚ َبَٚدَرةادُ  َؾَتِجٛ هِبَٚ، ُمَت َُ ْٕ  بِِ٘

ِْٔف، َِ ٚ َوَمًْْف َظ َٓ ـْ  َظَذ  ِمْْ ِْٖخرَهٚ حَيِّؾ  َوٓ َذفَِؽ، َظَذ  َؿَدرَ  َم  َفِزَمفُ  َظَجزَ  نْ َؾِ٘  َت

ٚ َٓ ْ  إَِذا إَْمر َوِلّ  إَِػ  َرْؾً تَّٛ َل َسَدة َذفَِؽ  َظَذ  َتَسَ ٍْ ٚ. َم َواة ُجْرح َوَأمَّ قد افرُّ ُٓ  َوافنُّ

َدَؿٚت َظَذ  َوإَُمَْٚء َْٕحقهؿْ  َوإَْيَتٚم َوإَْوَؿٚ  افهَّ َِٔجٛ َو  ِظْْد ُجْرحٓؿْ  َؾ

ْس  حَيِّؾ  َوٓ َٚجٜ،احلَ  ؿْ ظَ  افسَّ ِٓ ْٔ ؿْ  َرَأى إَِذا َِ ُٓ َدح َمٚ ِمْْ َْ َّٔتْٓؿ، يِف  َي
َْٔس  َأْهِِ  َهَذا َوَف

ـْ  َٔبٜاف ِم َمٜ،ادُ  ٌِ ـْ  َبْؾ  َحرَّ ع َوَهَذا َقاِجَبٜ،اف افَِّْهَٔحٜ ِم َّ ْٔفِ  ُُمْ َِ َِاَمءاف َؿَٚل . َظ  يِف  ًُ

ْسؿاف ل َِ ْس  َهَذا: ؾِٔفِ  ُيْسَس  افَِّذي إَوَّ َِقْ  َمُْْدوب، افسَّ فُ  َؾ ًَ َِْىٚن إَِػ  َرَؾ َْٕحقه افسُّ  َو

 ْ َْٖثؿ َل ـْ  بِٚإِلمْجَِٚع، َي قن َوَؿدْ  إَْوَػ، ِخال  َهَذا َفُِ ُُ ًْض يِف  َي  ُهقَ  َمٚ ُصَقره َب

ُروه ُْ َِؿ اهللوَ . َم  .َأْظ
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 بـ وإشحٚق حرب بـ زهر (: حدث8711ْٚ)  ؿول اإلموم مسؾؿ

 افتّٔل إبراهٔؿ ظـ إظّش ظـ جرير حدثْٚ زهر ؿٚل جرير ظـ مجًٔٚ إبراهٔؿ

 مًف ؿٚتِٝ  اهلل رشقل أدرـٝ فق رجؾ ؾَٚل حذيٍٜ ظْد ـْٚ: ؿٚل أبٔف ظـ

 فِٜٔ  اهلل رشقل مع رأيتْٚ فَد ذفؽ؟ تًٍؾ ـْٝ إٔٝ حذيٍٜ ؾَٚل وأبِٔٝ

 يلتقـل رجؾ أٓ» : اهلل رشقل ؾَٚل وؿر صديدة ريح وأخذتْٚ إحزاب

 أٓ» ؿٚل: ثؿ أحد مْٚ جيبف ؾِؿ ؾسُتْٚ ش؟ افؼقومي يقم معل اهلل جعؾف افؼقم بخز

 أحد مْٚ جيبف ؾِؿ ؾسُتْٚ ش؟ افؼقومي يقم معل اهلل جعؾف افؼقم بخز يلتقـو برجؾ

 ؿؾِ ؾسُتْٚ ش؟ افؼقومي يقم معل اهلل جعؾف افؼقم بخز يلتقـو برجؾ أٓ» ؿٚل: ثؿ

 دظٚن إذ بدا أجد ؾِؿ شافؼقم بخز ؾلتـو حذيػي يو ؿؿ» ؾَٚل: أحد مْٚ جيبف

 مـ وفٔٝ ؾِام شظع تذظرهؿ وٓ افؼقم بخز ؾلتـل اذهى» ؿٚل: أؿقم أن بٚشّل

 بٚفْٚر طٓره يهذ شٍٔٚن أبٚ ؾرأيٝ أتٔتٓؿ حتك محٚم يف أمق ـٖٕام جًِٝ ظْده

 وٓ» اهلل رشقل ؿقل ؾذـرت أرمٔف أن ؾٖردت افَقس ـبد يف شٓام ؾقضًٝ

 أتٔتف ؾِام احلامم ملؾ يف أمق وإٔٚ ؾرجًٝ ٕصبتف رمٔتف وفق شظع تذظرهؿ

 ظبٚءة ؾوؾ مـ  اهلل رشقل ؾٖفبسْل ؿررت وؾرؽٝ افَقم بخز ؾٖخزتف

 يو ؿؿ» ؿٚل: أصبحٝ ؾِام أصبحٝ حتك ٕٚئام أزل ؾِؿ ؾٔٓٚ يهع ظِٔف ـٕٚٝ

 .شكقمون
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 احلديٞ إٔف يْبٌل فإلمٚم أمر اجلٔش بًٞ (: يف84/20)  ؿول افـقوي

 اهـ اجلقاشٔس وافىالئع فُػ خز افًدو واهلل أظِؿ.

ٚ  ؿؾً: ًٕ وذفؽ يف حٚفٜ احلرب، أو َّتق  افًدو، أمٚ أن جيًؾ افتجسس ديد

وديًْٚ فهٚحبف ؾال، فُـ يف حٚفٜ احلروب دًرؾٜ حٚفٜ افًدو مـ آشتًداد 

ٚفٜ افتخق  مـ خٕٜٔٚ افٍُٚر ومـ وؽره وـنػ مقاضـ افوًػ ؾٔٓؿ، أو ح

 إفٔٓؿ ؾُٔقن ادسِّقن ظذ أتؿ آشتًداد فهد ظدواهنؿ ورد بٌٔٓؿ.

َث2214َْٚ)  ؿول اإلموم افبخوري َثَْٚ آَدمُ  (: َحدَّ ُٜ  َحدَّ َب ًْ ـِ  ُص ؿِ احلَ  َظ  َؿَٚل  َُ

 ُٝ ًْ
ِّ دَ  َش َّّ ـَ  حُمَ ٍٛ  ْب ًْ رَ اف ـَ كَّ َُ

ُٝ  َؿَٚل  طِ ًْ
ِّ ـَ  َزْيدَ  َش  َظْبدُ  َؿَٚل  دََّٚ َؿَٚل   َأْرَؿؿَ  ْب

ـُ  اهللِ قا َٓ  ُأَبك   ْب َُ ٍِ ـْ  َظَذ  ُتْْ ـْ  َأْيًوٚ َوَؿَٚل . اهللِ  َرُشقلِ  ِظْْدَ  َم َْٚ َفِئ ًْ ِٜ ادَ  إَِػ  َرَج . ِديَْ

ُت  َْٕهُٚر، َؾاَلَمِْك  افَّْبِكَّ  بِفِ  َأْخَزْ ََِػ  إَ ـُ  اهللِ َظْبدُ  َوَح  َذفَِؽ، َؿَٚل  َمٚ ُأَبك   ْب

 ُٝ ًْ ُٝ  ِْْزلِ ادَ  إَِػ  َؾَرَج ّْ
ُْٔتفُ   اهللِ  َرُشقُل  َؾَدَظِٕٚك َؾِْ َت َٖ َٚل: َؾ ََ  َؿْد  اهلل إِنه » َؾ

َؿَؽ  ََٕزَل:. شَصده َٜ    [4]املنافقون:   (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ) َو احلديٞ  .أَي

 (.4771)  أخرجف مسِؿ

 َأْرَؿؿَ  ْبـ َزْيد َحِديٞ (: َويِف 87/882ديٞ )يف افؼح احل  ؿول افـقوي

فُ  َهَذا َّٕ ٌِل َأ ـْ  َيَْْب عَ  دَِ ِّ َِّؼ َأْمًرا َش ًَ ـْ  َْٕحقه َأوْ  بِٚإِلَمٚمِ  َيَت  إُُمقر، ُوٓة ـَِبٚر ِم

ره َوُُيَٚ  َغ،ادُ  َظَذ  رَضَ ِّ ِرٌفُ  َأنْ  ْسِِ ٚهُ  ُيَب ز إِيَّ َْٔحَسِ
 اهـ .ِمْْفُ  فِ
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: شٓ يدخؾ اجلْٜ ؿتٚت»(: ويف ذح حديٞ 4/884)  وؿول افـقوي

ّؾ  ـُ قرادَ  َهَذا َو ـُ ٜ يِف  ْذ َّ ٔ
ِّ ْ  إَِذا افَّْ ـْ  َل ُُ ٚ َي َٓ ََِحٜ ؾِٔ َّٜٔ َمْه ِظ ْٝ  َؾِ٘نْ  َذْ ٌٜ  َدَظ  َحَٚج

ٚ َٓ ْٔ ٚ َمْْع َؾال إَِف َٓ اَم  َوَذفَِؽ  3 ِمْْ هُ  إَِذا ـَ َٖنَّ  َأْخَزَ ًٕٚ بِ َسٚ ْٕ ْتؽاف ُيِريد إِ َْٖهِِِف، وْ أَ  ، بِفِ  ٍَ  َأوْ  بِ

ـْ  َأوْ  اإِلَمٚم، َأْخَزَ  َأوْ  باَِمفِِف، ٌٜ  َففُ  َم َٖنَّ  ِوَٓي ًٕٚ بِ َسٚ ْٕ ؾ إِ ًَ ٍْ َذا، َي ك ـَ ًَ  ؾِٔفِ  باَِم  َوَيْس

َسَدة ٍْ  .َم

ِٜ اف َصِٚحٛ َظَذ  َوجَيِٛ ْنػاف ِقَٓي ـْ  َُ ّؾ . َوإَِزاَفتف َذفَِؽ  َظ ُُ  َأْصَبفَ  َوَمٚ َهَذا َؾ

َْٔس  قن َوَؿدْ  ،بَِحَرامٍ  َف ُُ وف َي ًْ ًْوف َواِجًبٚ، َب  اهـ َقاضِـ.ادَ  َحَسٛ َظَذ  ُمْسَتَحبًّٚ َوَب

مٚ ؿٚفف افْقوي حسـ وهذا مـ بٚب حٍظ إمـ وحٍظ مهٚفح  :ؿؾً

ادسِّغ فُـ جتد أن ـلرا مـ اجلقاشٔس يرـزون ظذ ادستَّٔغ ويَِْقن 

راؾوٜ ومُٚرمٜ وؽرهؿ ؿد ، بْٔام أهؾ افريٛ وادُر مـ ظْٓؿ إخبٚر افُٚذبٜ

ُترك هلؿ احلبؾ ظذ افٌٚفٛ، ئًلقن يف إرض بٚفٍسٚد، وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ 

 .افًئؿ بٚهلل افًع
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 وعىل من؟ ؟بث اجلواسيس متى جيوز :مسألة

وتًٚضٔٓٚ، ؾُٔػ إذا وصؾ احلٚل  تَدمٝ إدفٜ وافسهٔٛ مـ اجلقشسٜ

ٚ ؾٔٓٚ، ًٍ ز بٞ اجلقاشٔس ظذ أهؾ افٍُر إٓ إٔف جيق بٚفبًض أن يُقن مقط

وأهؾ افبدع وافريٛ حتك يُقن إمٚم ادسِّغ ظذ حٔىٜ وحذر ممٚ يدبر ويُٚد 

 دسِّغ. بٚ

فُـ يْبٌل يف هذه احلٚفٜ أن يُقن ظغ ادسِّغ مـ أصحٚب افهدق حتك 

، وٓ يٖيت بٚفتَٚرير افُٚذبٜ، وربام يُقن ظرضٜ ٓ ييِؿ مـ ٓ يستحؼ ادٗاخذة

ـام هق حٚل ـلر مـ اجلقاشٔس ادزدوجغ، افذي يًّؾ مع أـلر مـ ، فِرصقة

 .جٜٓ، وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ بٚهلل

بٕٔٚف أن هذا افبٞ يُقن يف حٚٓت خٚصٜ، وفٔس ظذ وظذ مٚ تَدم 

  افدوام، ؾ٘ن زال افؼ إَىع هذا افًّؾ، وإن اشتّر افؼ اشتّر افُنػ هلؿ.

رَ 8/421)شأداب افؼظٜٔ»يف   ؿول ابـ مػؾح ـَ ٚيِض اف (: َوَذ  َأُبق ََ

َذ  ًْ ٚمِ  يِف  َي َُ ِٜ  إَْح َّٔ
َِْىِٕٚ َٛ  إنْ : افسُّ َِ ـر  َظَذ  َؽ ارُ  افيَّ رْسَ

ِٜ ٚدَ بِ  َؿْقمٍ  اْشتِ َٔ ِه  ََٕمَٚرةٍ  ًْ

، ْٝ َرْت، َوآَثٚرِ  َدفَّ َٓ ٚنَ  َؾِ٘نْ  َط ٚكِ  يِف  ـَ َٓ
تِ ْٕ ٍٜ  ا قُت  ُحْرَم ٍُ ٚ، َي َٓ ـُ ِزَ  َأنْ  ِمْلُؾ  اْشتِْدَرا  هُ ُُيْ

ـْ  َِفُ  بَِرُجؾٍ  َخال َرُجال َأنَّ  بِِهْدِؿفِ  َيلُِؼ  َم ُت َْ َٔ
َْٔزِنَ  بِْٚمَرَأةٍ  َأوْ  فِ

َس، َأنْ  َجٚزَ  هِبَٚ فِ  َيَتَجسَّ

ِدمُ  َْ ِٞ اف َظَذ  َوُي ْنِػ افوَ  َبْح ِٛ ادُ  يِف  َهَذا َُ َذا ْحَتِس َُ ْـ  َؿْقمٌ  َذفَِؽ  َظَرَ   َفقْ  َوَه  ِم

ِٜ ادُ  َظ ْنِػ،اف َظَذ  اإِلْؿَدامُ  هَلُؿْ  َجٚزَ  َتَىقر ٚرِ  َُ َُ ْٕ فَِّذي َواإِل َٚ ٚنَ  ـَ ـْ  ـَ ْٖنِ  ِم َرةَ ادُ  َص ٌِ 



 

72 

 

 

ـِ  َٜ  ْب َب ًْ قِدِه، ُص ُٓ ْ  َوُص ُِرْ  َوَل ؿْ  ُيْْ ِٓ ْٔ َِ رُ  َظ َّ ْؿ،  ُظ ُٓ ُهؿْ  َوإِنْ  ُهُجقَم ْذِ   َحدَّ ََ ِْ  فِ

َٚدةِ  ُؿُهقرِ  ِظْْدَ  َٓ  .افنَّ

ٚنَ  َوإِنْ  ِٜ  يِف  َذفَِؽ  ُدونَ  ـَ يَب ْ  افرر ُس  جَيُزْ  َل ِْٔف، افتََّجسُّ َِ ْنُػ  َوٓ َظ  َظُْْف، إَْشَتٚرِ  ـَ

َذا ـَ َر  َو ـَ ٚمِ  يِف  َٚوْرِديُّ ادَ َذ َُ ، إَْح ِٜ َّٔ
َِْىِٕٚ المِ  َوَطِٚهرُ  افسُّ  َجَقاُزهُ  َمْقِضعٍ  يِف  َأمْحَدَ  ـَ

اَم  ْٖيِت  ـَ َٔ ال َٚفْغِ احلَ  َبْغَ  َتْسِقَيتِفِ  يِف  َش َّ ، َوَظ ـر ًْضِ  َرْأُي  َوُهقَ  بِٚفيَّ ،ادُ  َب ـَ ِري َٖخر  َت

فُ  َٚل  َأنْ  َوُيَتَقجَّ ََ ْهؾِ اف َهَذا يِف  َأمْحَدَ  َٕصُّ : ُي ـر  يِف  ٍَ رٍ  ُوُؿقعِ  َط َُ فُ  َمْسُتقٍر، ُمْْ َٕهُّ  يِف  َو

ْهؾِ اف َدهُ  ٍَ ًْ ـر  يِف  َب رٍ  ُوُؿقعِ  َط َُ ُُِْْٔرُ  َطِٚهٍر، ُمْْ ِٚهرَ  َؾ  اهـ .ْسُتقرَ ادَ  ٓ افيَّ

(: وأهؿ مٚ يْبٌل 8177)ص شمنٚرع إصقاق»يف   افـحوس ؿول ابـ

فهٚحٛ اجلٔش ؿبؾ افَتٚل أن يبٞ اجلقاشٔس افلَٚت ظْده يف ظسُر ظدوه 

فٔتًر  أخبٚرهؿ مع افسٚظٚت ومٚ ظْدهؿ مـ افًدد وأٓت وحيرز أظدادهؿ 

ويتْسؿ مٚ دبروه مـ ادُٚيد ويبحٞ ظـ أشامء رؤشٚئٓؿ وصجًٚهنؿ ويسٖل 

ؿ ظْد مُِٓؿ ومْزفتٓؿ مْف ويدس إفٔٓؿ ويًدهؿ وُيدظٓؿ بام يمٔؾ ظـ أحقاهل

إفٔف ضبٚظٓؿ إن أمُْف ذفؽ فٌٔدرو بهٚحبٓؿ أو يًزفقه وؿٝ افَتٚل وُيذفقه 

مزورة إفٔف وييٓرهٚ  تويْنئ ظذ أفسْٜ ـبٚرئٓؿ وبىٚرؿتٓؿ وؿسقشٓؿ ـتٚبٚ

ٓٚ افُالم ؾال يف ظسُره فتَقى هبٚ افَِقب وتْىِؼ بّوّقهنٚ إفسْٜ ويتبع ؾٔ

بد، وأن يبِغ افًدو ذفؽ ؾٔقظز ؿِبف ظذ أصحٚبف وحبذه وٕخٚ  أن يُقن 

 اهـذفؽ حَٚ وإن ـٚن يًِؿ أن ذفؽ ـذب ؾال بد، وأن يٗثر يف ؿِبف أثرا. 
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تَدمٝ يف افٍهؾ إول إدفٜ ادتقاترة ظذ حرمٜ ظرض ادسِؿ وافقظٔد 

يد دـ يَع يف ؽٔبٜ هذا افهْػ ويْؿ ظِٔف وتَدم افْٓل ظـ افتجسس افند

ظّقمٚ إٓ دهِحٜ ذظٜٔ وبوقابط مًروؾٜ وـام تَدم أن افتجسس جيقز ظذ 

افُٚؾريـ وأهؾ افريٛ مـ ادسِّغ مـ أهؾ افبدع ادٚرؿغ ـٚفراؾوٜ واخلقارج 

وأظراضٓؿ  افذيـ يرون اخلروج ظذ وٓة أمر ادسِّغ ويستبٔحقن دمٚئٓؿ

وجيقز ـذفؽ ظذ مـ صٚهبٓؿ ـبحٚ فؼهؿ ودحرا فبٚضِٓؿ وينسط يف 

اجلٚشقس ظِٔٓؿ أن يُقن صٚدق افِسٚن ؾ٘ن افٌٚفٛ ظذ جقاشٔس هذا 

افزمـ افُذب وافبٓتٚن وافٍسقق وافًهٔٚن وهذا افهْػ يْبٌل أن ٓ يستًٚن 

 3 ٕهنٚ ٓ ُتٗمـ ؽٚئِتف.بف

يتقب إػ ظالم افٌٔـقب واهلل ظـز  حتكوجيٛ أن يَل ويزجر ويًزر ويْٓر 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )وجــؾ يَــقل: 

 [3]احُلُجرات:   (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
ؾًذ اجلقاشٔس أن يتَقا اهلل ظز وجؾ يف أؾًٚهلؿ وأؿقاهلؿ وـٍك هبٚ مذمٜ أن 

 يَٚل: ؾالن جٚشقس.

ؾُٔػ بّـ يتجسسقن ظذ أهؾ افسـْٜ افًـٚمِغ بًِّٓـؿ افْـٚذيـ فـديـ 

دداؾًغ ظـ شْٜ ٕبـٔٓؿ، ويرؾًـقن افتَـٚرير افُٚذبـٜ واحلَـٚئؼ ادزيٍـٜ رهبؿ وا
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ٺ )ينقهقن احلؼ وأهِف بٚفساهٚت وبٚفتخرص أخرى واهلل ظز وجؾ يَقل: 

ٚ يف هذه أيـٜ أوفًٔ  اجلقاشٔس داخِقن دخقًٓ و  [71]الرااايتت:   (ٺ ٺ

 ومٚ صٚهبٓٚ.

سـْٜ واجلامظـٜ هـؿ وضالب افًِؿ ادستَّٔغ وافدظٚة افًٚمِغ مــ أهـؾ اف

ردئ فألمٜ وحـراس هلـٚ ٓ مًـٚول هـدم وجيـٛ أن تْؼـ حمٚشـْٓؿ وتىـقى 

مسٚوهيؿ حتك يستٍٔد مْٓؿ افًبٚد وافبالد ؾٓؿ أصد افْٚس خنٜٔ فرهبؿ شبحٕٚف 

 [15]فاطر: (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )وتًٚػ. ؿٚل اهلل تًٚػ: 

 واخلنٜٔ ق اخل يُقن وادًرؾٜ افًِؿ ورحؿ اهلل ابـ افَٔؿ إذا يَقل: بَدر

 اهـ .(1)شخشقي فف وأصدـؿ بوهلل ٕظؾؿؽؿ إين» : افْبل ؿٚل ـام

وهؿ منتٌِقن بٚفًِؿ اظتَٚدا وظّال متبًغ وحمذريـ مـ افَالؿؾ وافٍتـ 

ؾَد هذبقا أخالؿٓؿ بٚفًِؿ وصٍقهٚ مـ ادًتَدان افبٚئرة وافىرؿٜ ادبتدظٜ 

ؾ ادبىِغ َمٚفٍغ. ادْحرؾٜ وأصبحقا ظذ افكاط ادستَٔؿ شٚئريـ وفسبٔ

ؾقجقدهؿ حٔٚة فألمؿ وافنًقب وإبدان وافَِقب وؽٚيبٓؿ شبٛ فتقفد 

افؼور وطٓقر أهؾ افٍسؼ وافٍجقر، ؾٓؾ ٓ ظرؾتؿ هلؿ ؿدرهؿ وإٔزفتّقهؿ 

مْٚزهلؿ ؾّـ بغَّ ظقار اخلقارج إٓ هؿ مـ زمـ بًٔد، ؾٓذا ؿٚئدهؿ وؿدوهتؿ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8/784مدارج افسٚفُغ ) (8)
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 إحالم، شػفوء إشـون، اثأحد افزمون آخر يف شقؽقن»يَقل:   حمّد

 . شافرمقي مـ افسفؿ يؿرق ـام افديـ مـ يؿرؿقن ،خر ؿقل افزيي مـ يؼقفقن

 .ظـ ظع  (8100، ومسِؿ )(0241) افبخٚريأخرجف 

أئّٜ اهلدى ومهٚبٔح افدجك. ؾٓٚ هق  ه وتْٚؿؾ هذا احلديٞ مـ بًد

وافسٔػ  دٚ طٓر اخلقارج حذر مْٓؿ وجٚهدهؿ بٚحلجٜ وافسْٚن ظع 

 وافِسٚن، حتك دحرهؿ اهلل ظز وجؾ. 

وهُذا يف ـؾ ظك وحغ ويف ظكٕٚ افراهـ مـ افذي ؾوح مجٚظٜ اجلٓٚد 

وأحلَٓؿ بٖهؾ افٍسٚد رؽؿ إخداع افًٚمٜ هبؿ أفٔس أهؾ افًِؿ واحلِؿ، أل 

يف حمٚرضاتف وخىبف حتك إىَِٝ يف افدٕٔٚ مدويٜ   يهدع هبٚ صٔخْٚ مَبؾ

افدان وهق يسّٔٓؿ مجٚظٜ افٍسٚد ٕهنؿ يسٍُقن افدم شّع هبٚ افَٚيص و

ادًهقم بنبف أو هل مـ خٔط افًُْبقت يَتِقن أهؾ اإلشالم ويسـقن أهؾ 

 ومـ تبًف ب٘حسٚن.  إوثٚن وهذا مهداق مٚ ؿٚفف رشقل إٕٚم حمّد

إٓ ؾٚرظقوا أهيٚ اجلقاشـٔس ظــ ؾًُِـؿ ادنـغ وظـقدوا إػ رب افًـٚدغ 

ؾُؿ مـ مستَٔؿ طِّتّـقه وــؿ مــ حـٚؾظ فَِـرآن أهْتّـقه  خٚئٍغ ؾزظغ،

يرؾًٓـٚ بًـض افٍسـَٜ ادـٚئًغ وادخـذوفغ افوـٚئًغ،  ةبسبٛ تَـٚرير بـٚئر

ىئ ی ی ی ی جئ  ) وبٚدروا ؿبـؾ أن ُتبـٚدروا. ؿـٚل تًـٚػ:

ــٜ  [07]النررواي:   (حئ مئ ىئ ــِّغ حرم ــؾ يف ادس ــقا أن إص واظِّ

  يدل ظذ ذفؽ مـ ؿقل ادًهـقم افدمٚء وإظراض وإمقال وؿد تَدم مٚ
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. أخرجـف افبخـٚري شإن دموئؽؿ وأمقافؽ وأظراضؽؿ ظؾقؽؿ حرام»حغ ؿٚل: 

 .(، ظـ أيب بُرة 8072(، ومسِؿ )7171)

 . أخرجف مسِؿشوظرضف وموفف دمف حرام ادسؾؿ ظذ ادسؾؿ ـؾ»وؿٚل: 

 .ظـ أيب هريرة  (4702)

صٚد وٕخنك ظُِٔؿ مـ شقء ؾ٘ن أبٔتؿ إٓ اإلظراض ؾ٘ن اهلل فُؿ بٚدر

ېئ ېئ ېئ )افًَٚب، يف يقم افتْٚد وأؿقل فُؿ ـام ؿٚل مٗمـ آل ؾرظقن: 

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت 

 .[00-01]غافر:   (حت خت مت

 

 

; 
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)ص شمنٚرع إصقاق ومهٚرع افًنٚق»يف   ؿول ابـ افـحوس

 قشٚ أو ضًِٜٔ ل يًَد إمٚن.(: فق أمـ جٚش8104

ويْبٌل أن ٓ يستحؼ افتبِٔغ فِّٖمـ ٕٕف دخقل ملِف خٕٜٔٚ ؾحَف  ؿول اإلموم

 أن يٌتٚل.

جيقز ؿتؾ مـ ؿدم مْٓؿ فِتجٚرة ثؿ » : وؿول ابـ ظبد افسالم ادوفؽل

مف إٕام ـٚن فِتجسس وإٔف ظغ ٕهؾ احلرب وفٔسَط مٚ ـٚن فف مـ وتبغ أن ؿد

اإلمٚم َمرا ؾٔف بغ آشسؿٚق وافَتؾ وملؾ هذه ادسٖفٜ إذا ظِؿ  إمٚن ويُقن

 اهـ .شإٔف ظغ ٕهؾ احلرب

ؾًذ هذا ؾّـ دخؾ يف آمٚن اإلمٚم مـ افسٍٚرات وافتجٚر وافسٔٚح وؽرهؿ 

ثؿ تبغ إلمٚم ادسِّغ إٔف جٚشقس فٍُِٚر تًغ ؿتِف إن أمْٝ ادٍسدة مـ ؿتِف 

ٚ فإلشالم وأهِف ، أو مًٚؿبتف بامأو اؽتٔٚفف ًً فُٔقن ردظٚ فف وٕملٚفف  يراه ٕٚؾ

 وٕٕف هبذه افىريَٜ ؿد َٕض مٚ فف مـ افًٓد وإمٚن واهلل أظِؿ.

 

 

; 
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َث8/887َْٚ)  ؿول اإلموم أمحد ٌٚج  (: َحدَّ َثَْٚ َحجَّ اِئُٔؾ  َحدَّ ـْ  إِْسَ  َأيِب  َظ

ـْ  إِْشَحَٚق  َٜ  َظ ـِ  َحِٚرَث ٍب  ْب ـْ  ُمرَضر َٜ ادَ  َؿِدْمَْٚ دََّٚ َؿَٚل:  َظِع   َظ ْـ  َأَصْبَْٚ ِديَْ  ِم

ٚنَ  َوْظٌؽ  هِبَٚ َوَأَصَٚبَْٚ َؾْٚجَتَقْيََْٚهٚ ثاَِمِرَهٚ ـَ ُ   افَّْبِلُّ  َو ـْ  َيَتَخزَّ َِامَّ  َبْدرٍ  َظ َْٚ َؾ ٌَ َِ  َب

ـِغَ ادُ  َأنَّ  ُِقا َؿدْ  ْؼِ َْٚ بِْئرٌ  َوَبْدرٌ  َبْدرٍ  إَِػ   اهللِ قُل َرُش  َشٚرَ  َأْؿَب ََ قنَ ادُ  َؾَسَب ـُ  ْؼِ

ٚ َٓ ْٔ َٕٚ إَِف ٚ َؾَقَجْد َٓ َِْغِ  ؾِٔ ؿْ  َرُج ُٓ ـْ  َرُجال ِمْْ َٜ  َوَمْقًػ  ُؿَرْيشٍ  ِم َب َْ ًُ
ـِ  فِ ْٔطٍ  َأيِب  ْب ًَ ٚ ُم َٖمَّ  َؾ

َرِرُّ اف َُ  َٝ َِ ٍَ ْٕ ٚ َؾٚ َٜ  َمْقَػ  َوَأمَّ َب َْ ٚهُ  ُظ َٕ ََٖخْذ ََْٚؾجَ  َؾ ِْ قُل  ًَ َُ ؿْ  َففُ  َٕ ْقمُ اف ـَ قُل  ََ َُ َٔ  ُهؿْ  َؾ

لِرٌ  َواهللِ ؿْ  َصِديدٌ  َظَدُدُهؿْ  ـَ ُٓ ُْٖش َؾ  َب ًَ قنَ ادُ  َؾَج ُّ
ُبقهُ  َذفَِؽ  َؿَٚل  إِذْ  ْسِِ  َحتَّك رَضَ

ْقا َٓ َت ْٕ َٚل   افَّْبِلر  إَِػ  بِفِ  ا ََ ؿْ » َفُف: َؾ لِرٌ  َواهللِ  ُهؿْ  َؿَٚل: ،شَؼْقمُ اف ـَ  َصِديدٌ  ؿْ َظَدُدهُ  ـَ

ْؿ، ُٓ ُْٖش دَ  َب َٓ هُ  َأنْ   افَّْبِلُّ  َؾَج ِزَ ؿْ  ُُيْ ََٖبك، ُهؿْ  ـَ َفُف:  افَّْبِلَّ  إِنَّ  ُثؿَّ  َؾ َٖ ؿْ » َش  ـَ

ـْ  َيـَْحُرونَ  َٚل: شُزرِ اجلُ  ِم ََ ا َؾ ؾَّ  َظْؼً َٚل  َيْقٍم، ـُ ََ ؾ   ٌػ اف َؼْقمُ اف» : اهللِ َرُشقُل  َؾ  ـُ

  .شَوَتبَِعَفو دِِوَئيٍ  َجُزورٍ 

َّٕفُ  ُثؿَّ  ـْ  َأَصَٚبَْٚ إِ ْٔؾِ  ِم َِّ ـْ  َضش   اف َْٚ َمَىرٍ  ِم َْ َِ َى ْٕ َٝ  َؾٚ َجِر وَ  حَتْ  َجِػ احلَ افنَّ

ٚ َْٕسَتيِؾُّ  َٓ َت ـْ  حَتْ فُ  َيْدُظق  اهللِ  َرُشقُل  َوَبَٚت  َىرِ ادَ  ِم قُل: َوَجؾَّ  َظزَّ  َربَّ َُ  ؿه افؾف» َوَي

َؽ  ؾِْؽ  إِنْ  إِكه َِامَّ  َؿَٚل: .شْعَبْد تُ  ٓ ِػَئيَ افَهِذِهو  هُتْ َِعَ  َأنْ  َؾ ْجرُ اف َض الةَ  ََٕٚدى ٍَ  ِظَبٚدَ  افهَّ

ُس  َؾَجٚءَ  اهللِ ـْ  افَّْٚ ِٝ  ِم َجرِ  حَتْ َض   اهللِ َرُشقُل  بَِْٚ َؾَهذَّ  َجِػ احلَ وَ  افنَّ  َوَحرَّ

َتٚلِ اف َظَذ  َِ. 
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ًَ  ُؿَرْيشٍ  مَجْعَ  إِنه » َؿَٚل: ُثؿَّ  َؾعِ  َهِذهِ  حَتْ ـْ  ْؿَراءِ احلَ  افضِّ َِامَّ  .شَبؾِ اجلَ  ِم َٕٚ َؾ ْقمُ اف َد ََ 

َُْٚهؿْ  ِمَّْٚ ٍْ ؿْ  َرُجٌؾ  إَِذا َوَصَٚؾ ُٓ ْقمِ اف يِف  َيِسرُ  َأمْحَرَ  َففُ  مَجَؾٍ  َظَذ  ِمْْ َٚل  ََ ََ  اهللِ َرُشقُل  َؾ

ٚنَ  .ش َمَحَْزة يِل  َكودِ  َظِع   َيو» : ـَ ـْ  َأْؿَرهَبُؿْ  َو ـِغَ ادُ  ِم ـْ  ْؼِ ُٛ  َم ؾِ اجلَ  َصِٚح  إمَْحَرِ  َّ

قُل  َوَمَٚذا َُ ـْ  إِنْ » : اهللِ  َرُشقُل  َؿَٚل  ُثؿَّ  هَلُؿْ  َي  بَِخْرٍ  َيْلُمرُ  َأَحٌد  َؼْقمِ اف يِف  َيُؽ

  .شإمَْحَرِ  َؿؾِ اجلَ  َصوِحَى  َيُؽقنَ  َأنْ  َؾَعَسك

َٚل: مَحَْزةُ  َؾَجٚءَ  ََ ُٜ  ُهقَ  َؾ ـُ  ُظْتَب َٜ  ْب ًَ ك َوُهقَ  َربِٔ َٓ ـْ  َيْْ َتٚلِ اف َظ قُل َويَ  َِ  َؿْقمُ  َيٚ هَلُؿْ  َُ

ٔتِغَ  َؿْقًمٚ َأَرى إِنر  ِّ ُِقنَ  ٓ ُمْسَت ؿْ  َتِه ِٓ ْٔ ؿْ  إَِف ُُ  َْٔقمَ اف اْظِهُبقَهٚ َؿْقمُ  َيٚ َخْرٌ  َوؾِٔ

ـَ  َوُؿقُفقا بَِرْأِد  ُٜ  َجُب ـُ  ُظْتَب َٜ  ْب ًَ ُتؿْ  َوَؿدْ  َربِٔ ّْ
ُٝ  َأنر  َظِِ ؿْ  َفْس ُُ َْٖجَبِْ عَ  بِ ِّ  َذفَِؽ  َؾَس

ؾٍ َج  َأُبق َٚل  ْٓ ََ َٝ  َؾ ْٕ قُل  َأ َُ كَ  َفقْ  َواهللِ َهَذا َت قُل  َؽْرُ َُ  َمأَلْت  َؿدْ  َْٕظَوْوُتفُ  َهَذا َي

َٚل  ُرْظًبٚ َجْقَؾَؽ  ِرَئُتَؽ  ََ : َؾ ُٜ َٚي  ُظْتَب ُ  إِيَّ رر ًَ رَ  َيٚ ُت ٍر َِؿُ  اْشتِفِ  ُمَه ًْ َْٚ َْٔقمَ اف َشَت  َبٚنُ اجلَ  َأيُّ

زَ  َؿَٚل  ُٜ  َؾَزَ ُٜ َص  َوَأُخقهُ  ُظْتَب َب ًٜ  َقفِٔدُ اف َواْبُْفُ  ْٔ َّٔ
ُٚفقا مَحِ ََ ـْ  َؾ ٌٜ  َؾَخَرَج  ُيَبِٚرزُ  َم َٔ ْـ  ؾِْت  ِم

ٌٜ  َْٕهٚرِ إَ  َٚل  ِشتَّ ََ ُٜ  َؾ   ُِٕريدُ  ٓ ُظْتَب
ِ
ٓء ُٗ ـْ  َه َٕٚ َوَفُِ ـْ  ُيَبِٚرُز َْٚ َبِْل ِم ّر ـْ َبِْل َظ  َظْبدِ  ِم

ِٛ ادُ  ِِ َٚل  ىَّ ََ َزةُ  َيو َوُؿؿْ  َظِع   َيو ُؿؿْ » : اهللِ َرُشقُل  َؾ ـَ  ُظَبْقَدةُ  َيو َوُؿؿْ  مَحْ  وِرِث احلَ  ْب

ـِ    .شطهؾِِى ادُ  َظْبدِ  ْب

َتَؾ  ََ َٚػ  اهللُ  َؾ ًَ َٜ  َت َٜ  ُظْتَب َْٔب َٜ  اْبَْْل  َوَص ًَ ـَ  َقفِٔدَ افوَ  َربِٔ َٜ  ْب َْٔدةُ  َوُجِرَح  ُظْتَب َْٚ ُظَب ِْ َت ََ  َؾ

ؿْ  ُٓ ًِغَ  ِمْْ َٕٚ َشْب ًِغَ  َوَأَسْ ـْ  ُجٌؾ رَ  َؾَجٚءَ  َشْب َْٕهٚرِ  ِم بَّٚسِ ٚفبِ  َؿِهرٌ  إَ ـِ  ًَ  َظْبدِ  ْب

ِٛ ادُ  ِِ َٚل  َأِشًرا ىَّ ََ بَُّٚس اف َؾ ِن  َمٚ َواهللِ  َهَذا إِنَّ  اهللِ  َرُشقَل  َيٚ ًَ دْ  َأَسَ ََ ِن  َف  َرُجٌؾ  َأَسَ

َُِح  ـْ  َأْج ـِ  ِم سِ  َأْحَس ٚ افَّْٚ ًٓ ََِؼ  َؾَرسٍ  َظَذ  َوْج قْ اف يِف  ُأَراهُ  َمٚ َأْب َٚل  مِ ََ ََ َْٕهِٚريُّ  َؾ  إَ
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َٕٚ ُتفُ  َأ َٚل: اهللِ  َرُشقَل  َيٚ َأَسْ ََ ًْ » َؾ َدكَ  َؾَؼْد  اْشُؽ ِريؿٍ  بَِؿَؾٍؽ  َتَعوَػ  اهللُ  َأيه َٚل   .شـَ ََ  َؾ

ٚ  َريِضَ  َظِع   َٕ َسْ
َٖ َٕٚ َؾ ـْ  َوَأَسْ ِٛ ادُ  َظْبدِ  َبِْل ِم ِِ بََّٚس اف ىَّ ٔال ًَ َِ َْٕقَؾَؾ  وَظ َـ  َو  ْب

  ِٚرِث.احلَ 

 .فنٔخْٚ افقادظل  شادسْد افهحٔح»هذا احلديٞ صحٔح وهق يف 

 ظٍٚن حدثْٚ صٔبٜ أيب بـ بُر أبق (: حدث8772ْٚ)  ؿٚل اإلمٚم مسِؿ

 بٌِف حغ صٚور  اهلل رشقل أن: إٔس ظـ ثٚبٝ ظـ شِّٜ بـ محٚد حدثْٚ

 ظْف ؾٖظرض ظّر تُِؿ ثؿ ظْف ؾٖظرض بُر أبق ؾتُِؿ ؿٚل: شٍٔٚن أيب إؿبٚل

 أمرتْٚ فق بٔده ٍٕز وافذي اهلل رشقل يٚ ؟ تريد إيٕٚٚ ؾَٚل: ظبٚدة ابـ شًد مؾَٚ

 افٌامد برك إػ أـبٚدهٚ ٕرضب أن أمرتْٚ وفق ٕخوْٚهٚ افبحر ٕخٔوٓٚ أن

 ووردت بدرا ٕزفقا حتك ؾٕٚىَِقا افْٚس  اهلل رشقل ؾْدب ؿٚل فًٍِْٚ

 أصحٚب ؾُٚن ؾٖخذوه احلجٚج فبْل أشقد ؽالم وؾٔٓؿ ؿريش روايٚ ظِٔٓؿ

 بٖيب ظِّؽ ل مٚ ؾَٔقل ؟ وأصحٚبف شٍٔٚن أيب ظـ يسٖفقٕف  اهلل رشقل

 رضبقه ذفؽ ؿٚل ؾ٘ذا خِػ بـ وأمٜٔ وصٔبٜ وظتبٜ جٓؾ أبق هذا وفُـ شٍٔٚن

 شٍٔٚن بٖيب ل مٚ ؾَٚل ؾسٖفقه ترـقه ؾ٘ذا شٍٔٚن أبق هذا أخزـؿ إٔٚ ًٕؿ ؾَٚل

 هذا ؿٚل ؾ٘ذا افْٚس يف خِػ بـ وأمٜٔ وصٔبٜ وظتبٜ جٓؾ أبق هذا وفُـ ظِؿ

 وافذي» وؿٚل: إك  ذفؽ رأى ؾِام يهع ؿٚئؿ  اهلل ورشقل رضبقه أيوٚ

 .شـذبؽؿ إذا وتسـقه صدؿؽؿ إذا فترضبقه بقده كػز
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 إرض ظذ يده ويوع ؿٚل شؾالن مكع هذا» : اهلل رشقل ؾَٚل :ؿٚل 

 . اهلل رشقل يد مقضع ظـ أحدهؿ أمٚط ؾام ؿٚل هْٚ وهٚ هْٚ هٚ

ب َجَقاز (: َوؾِٔفِ 84/847)  ؿول افـقوي ٚؾِراف رَضْ د ٓ افَِّذي َُ ْٓ  َفُف، َظ

ٚنَ  َوإِنْ   .َأِشًرا ـَ

ل يُْر ظِٔٓؿ افرضب ٓشتجقابف ؾٕ٘ف جيقز رضب   وبام أن افْبل :ؿؾً

 واهلل أظِؿ. اجلٚشقس حتك يًس  بّـ مًف أو بحجؿ مٚ أخذ مـ ادًِقمٚت،

(: ويف رضب أصحٚب 0/847)شـامل ادًِؿإ»يف   ؿول افؼويض ظقوض

فٌالم ؿرر فٔسٖفقه جقاز هتديد ادتٓؿ وَّتقيٍف فٔهدق وجقاز   افْبل

رضب إشر مـ افًدو دًْك يقجٛ ذفؽ ويستخز مٚ ظْده مـ س 

 اهـافًدو.

 

 

 

; 
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َث2411َْٚ)  ؿول افبخوري ْٔدُ  (: َحدَّ ـُ  ُظَب َثَْٚ إِْشاَمِظَٔؾ  ْب َٜ  َأُبق َحدَّ ـْ  ُأَشَٚم  َظ

ـْ  ِهَنٚمٍ  ْتِح اف َظٚمَ   اهللِ َرُشقُل  َشٚرَ  دََّٚ َؿَٚل  َأبِٔفِ  َظ َِغَ  ٍَ  َأُبق َخَرَج  ُؿَرْيًنٚ، َذفَِؽ  َؾَب

َٔٚنَ  ٍْ ـُ  ُش ُِٔؿُ  َحْرٍب  ْب ـُ  َوَح ـُ  َوُبَدْيُؾ  ِحَزامٍ  ْب ُسقنَ يَ  َوْرَؿٚءَ  ْب ِّ َت ـْ  َزَ اخلَ  ِْ  َرُشقلِ  َظ

ُِقا  اهللِ ْؿَب َٖ َراِن، َمرَّ  َأَتْقا َحتَّك َيِسُرونَ  َؾ ْٓ َٚ بَِِْرانٍ  ُهؿْ  َؾَِ٘ذا افيَّ َٖهنَّ  َِٕرانُ  ـَ

، َٜ َٚل  َظَرَؾ ََ َٔٚنَ  َأُبق َؾ ٍْ َٚ َهِذهِ  َمٚ ُش َٖهنَّ َُ َٜ  َِٕرانُ  َف َٚل . َظَرَؾ ََ ـُ  ُبَدْيُؾ  َؾ  َرانُ ِٕ  َوْرَؿٚءَ  ْب

ٍرو َبِْك ّْ  . َظ

َٚل  ََ َٔٚنَ  َأُبق َؾ ٍْ ٌرو ُش ّْ ـْ  َأَؿؾُّ  َظ ـْ  ٌَٕٚس  َؾَرآُهؿْ . َذفَِؽ  ِم   اهللِ  َرُشقلِ  َحَرسِ  ِم

قُهؿْ  ـُ َْٖدَر ََٖخُذوُهْؿ، َؾ َتْقا َؾ َٖ َِؿَ   اهللِ  َرُشقَل  هِبِؿْ  َؾ َْٖش ََٔٚن، َأُبق َؾ ٍْ َِامَّ  ُش  َشٚرَ  َؾ

بَّٚسِ  َؿَٚل  ًَ ِْ
 . شْسؾِِؿغَ ادُ  إَِػ  َيـُْظرَ  َحتهك ْقؾِ اخلَ  َحْطؿِ  ِظـَْد  ُشْػَقونَ  َأَبو اْحبِْس » فِ

بَُّٚس،اف َؾَحَبَسفُ  ًَ  ِٝ َِ ًَ َبِٚئُؾ اف َؾَج ًٜ  يَمُرُّ   افَّْبِكر  َمعَ  يَمُرُّ  ََ تَِٔب ًٜ  ـَ تَِٔب  َأبِك َظَذ  ـَ

ََٔٚن، ٍْ ْت  ُش رَّ َّ ٌٜ  َؾ تَِٔب ـْ  َظبَُّٚس  َيٚ َؿَٚل: ـَ ٚرُ  َهِذهِ  َٚل:ؿَ  َهِذِه، َم ٍَ  ِػ  َمٚ َؿَٚل:. ِؽ

َٚر، ٍَ ٌِ ْت  ُثؿَّ  َوفِ ، َمرَّ ُٜ َْْٔ َٓ ْت  ُثؿَّ  َذفَِؽ، ِمْلَؾ  َؿَٚل: ُج دُ  َمرَّ ًْ ـُ  َش َٚل: ُهَذْيٍؿ، ْب ََ  ِمْلَؾ  َؾ

ْت  َذفَِؽ، ُْٔؿ، َوَمرَّ َِ َٚل: ُش ََ ْٝ  َحتَّك َذفَِؽ، ِمْلَؾ  َؾ َِ ٌٜ  َأْؿَب تَِٔب ْ  ـَ ٚ، َيرَ  َل َٓ َِ ـْ  َؿٚل:َ ِمْل  َم

  َؿَٚل: َهِذِه،
ِ
َٓء ُٗ َْٕهٚرُ  َه ؿْ  إَ ِٓ ْٔ َِ دُ  َظ ًْ ـُ  َش فُ  ُظَبَٚدةَ  ْب ًَ ُٜ  َم اَي َٚل . افرَّ ََ دُ  َؾ ًْ ُـ  َش  ْب

َٔٚنَ  َأَبٚ َيٚ ُظَبَٚدَة: ٍْ ،ادَ  َيْقمُ  َْٔقمُ اف ُش ِٜ َّ َح ُٜ اف ُتْسَتَحؾُّ  َْٔقمَ اف ِْ َب ًْ َُ . 
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َٚل   ََ ََٔٚن: َأُبق َؾ ٍْ َمٚرِ  َيْقمُ  َحبََّذا َظبَُّٚس  َيٚ ُش ، َجَٚءْت  ُثؿَّ . افذر ٌٜ تَِٔب  َأَؿؾُّ  َوْهَك  ـَ

،اف ِٛ َتِٚئ ؿْ  َُ ِٓ ُٜ  َوَأْصَحُٚبُف،  اهللِ َرُشقُل  ؾِٔ َبْرِ  َمعَ   افَّْبِكر  َوَراَي ـِ  افزُّ  ْب

اِم،اف قَّ امَّ  ًَ َِ َٖبِك  اهللِ  َرُشقُل  َمرَّ  َؾ َٔٚنَ  بِ ٍْ ْ  َؿَٚل: ُش َِؿْ  َأَل ًْ دُ  َؿَٚل  َمٚ َت ًْ ـُ  َش ُظَبَٚدَة  ْب

َذا َؿَٚل:. شَؿوَل  َمو» َؿٚل:َ ؟ َذا ـَ ـَ َٚل:. َو ََ َذَب » َؾ ـْ  َشْعٌد، ـَ  اهللُ  ُيَعظِّؿُ  َيْقمٌ  َهَذا َوَفؽِ

زَ  َأنْ   اهللِ  َرُشقُل  َوَأَمرَ  َؿَٚل:. شَؽْعَبيُ اف ؾِقفِ  ُتْؽَسك َوَيْقمٌ  َؽْعَبَي،اف ؾِقفِ  ـَ  َراَيُتفُ  ُتْر

 . ُجقنِ ٚحلَ بِ 

ِٕك ْرَوُة:ظُ  َؿَٚل  ٚؾِعُ  َوَأْخَزَ ـُ  َٕ ـِ  ُجَبْرِ  ْب ًِؿٍ  ْب ُٝ  َؿَٚل  ُمْى ًْ
ِّ بََّٚس اف َش قُل  ًَ َُ  َي

َبْرِ  ـِ  فِِزُّ امِ اف ْب قَّ زَ  َأنْ   اهلل َرُشقُل  َأَمَركَ  ُهَْٚ َهٚ اهللِ، َظْبدِ  َأَبٚ َيٚ ًَ ـُ ، َتْر َٜ اَي  افرَّ

ـَ  َخٚفِدَ  َيْقَمِئذٍ   اهللِ  َرُشقُل  َوَأَمرَ  َؿَٚل: ـْ  َيْدُخَؾ  َأنْ  َقفِٔدِ اف ْب َٜ  َأْظَذ  ِم َُّ ـْ  َم  ِم

 
ٍ
َداء  .ـَ

ـْ   افَّْبِكُّ  َوَدَخَؾ  َدا، ِم تَِؾ  ـُ َُ ـْ  َؾ ْٔؾِ  ِم ُْٔش  َرُجاَلنِ  َيْقَمِئذٍ  َخٚفِدٍ  َخ ـُ  ُحَب  ْب

رِ  ًَ ْرزُ  إَْص ـُ ـُ  َو ِرىُّ اف َجٚبِرٍ  ْب ْٓ
ٍِ. 

 

 

 

; 
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 بـ ظبد اهلل بـ حئك بـ حرمِٜ (: حدثْل4248)  ؿٚل اإلمٚم مسِؿ

 ظـ صٓٚب ابـ ظـ يقٕس أخزن وهٛ ابـ أخزن افتجٔبل ظّران بـ حرمِٜ

 رشقل ذفؽ بًد إىِؼ: يَقل ظّر بـ ظبد اهلل ظبد اهلل ؿٚل: شًّٝ بـ شٚل

 دخؾ إذا حتك صٔٚد ابـ ؾٔٓٚ افتل افْخؾ إػ إٕهٚري ـًٛ بـ وأيب  اهلل

 ابـ مـ يسّع أن ُيتؾ وهق افْخؾ بجذوع يتَل ضٍؼ افْخؾ  اهلل رشقل

 ؾراش ظذ موىجع وهق  اهلل رشقل ؾرآه صٔٚد ابـ يراه أن ؿبؾ صٔئٚ صٔٚد

 بجذوع يتَل وهق  اهلل رشقل صٔٚد ابـ أم ؾرأت زمزمٜ ؾٔٓٚ فف ؿىٍٜٔ يف

 ابـ ؾلٚر حمّد هذا( صٔٚد ابـ اشؿ وهق) صٚ  يٚ صٔٚد ٓبـ ؾَٚفٝ افْخؾ

 .شبغ ترـتف فق» : اهلل رشقل ؾَٚل صٔٚد

ْنػ (: َوؾِٔفِ 81/72)  ؿٚل افْقوي ـْ  َأْحَقال ـَ َسَدتف َُّتَٚ  َم ٍْ  َوؾِٔفِ  .َم

ْنػ ٜادُ  ُمقرإُ  َمٚماإلِ  ـَ َّّ ِسِف. ِٓ ٍْ  اهـ بَِْ

َث4120َْٚ)  ؿٚل افبخٚري ْٔؿٍ  َأُبق (: َحدَّ ًَ َثَْٚ ُٕ َٔٚنُ ُش  َحدَّ ـْ  ٍْ دِ  َظ َّّ ـِ  حُمَ  ْب

ِدرِ ادُ  َُ ـْ  ْْ ـْ » : افَّْبِكُّ  َؿَٚل  َؿَٚل:  َجٚبِرٍ  َظ  َيْقمَ  َؼْقمِ اف بَِخَزِ  َيْلتِقـِك َم

َبْرُ  َؿَٚل . شإَْحَزاِب  ٚ افزُّ َٕ ـْ »َؿَٚل:  ُثؿَّ . َأ َبْرُ  َؿَٚل:. شَؼْقمِ اف بَِخَزِ  َيْلتِقـِك َم َٕٚ افزُّ . َأ

َٚل  ََ :افَّْبِ  َؾ و َكبِك   فُِؽؾِّ  إِنه » كُّ َبْرُ  َوَحَقاِرىه  ، َحَقاِريًّ   .شافز 
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َث4127َْٚ)  ؿٚل  ٚ َٔاَمنِ اف َأُبق (: َحدَّ َٕ ٌٛ  َأْخَزَ ْٔ ًَ ـِ  ُص ْهِرىر  َظ  َؿَٚل  افزُّ

ِٕك ُرو َأْخَزَ ّْ ـُ  َظ َٔٚنَ  َأبِك ْب ٍْ ـِ  ُش ـِ  َأِشٔدِ  ْب َٜ  ْب كُّ  َجِٚرَي
ٍِ ََ  َبِْكفِ  َحٌِِٔػ  َوْهقَ  - افلَّ

ٚنَ  ُزْهَرةَ  ـَ ـْ  َو َٞ  َؿَٚل:  ُهَرْيَرةَ  َأَبٚ َأنَّ  - ُهَرْيَرةَ  َأبِك َأْصَحِٚب  ِم ًَ  اهللِ َرُشقُل  َب

ةَ   ًٜ  َرْهطٍ  َظَؼَ يَّ ًْْٔٚ، َسِ رَ  َظ ؿْ  َوَأمَّ ِٓ ْٔ َِ ـَ  َظِٚصؿَ  َظ ٍٝ  ْب َْٕهِٚرىَّ  َثٚبِ  َجدَّ  إَ

ـِ  َظِٚصؿِ  َر، ْب َّ قا ُظ َُ َِ َى ْٕ ُٕقا اإِذَ  َحتَّك َؾٚ ٚ ٚنَ  َبْغَ  َوْهقَ  َدَأةِ ٚهلَ بِ  ـَ ٍَ َٜ  ُظْس َُّ  ُذـُِروا َوَم

ـْ  حِلَك   ُٚل  ُهَذْيؾٍ  ِم ََ ََٔٚن، َبُْق هَلُؿْ  ُي ُروا حِلْ ٍَ ـْ  َؿِريًبٚ هَلُؿْ  َؾَْ ؿْ  َرُجٍؾ، ِمَٚئَتْك  ِم ُٓ ُِّ  ، َرامٍ  ـُ

قا ؿْ  َوَجُدوا َحتَّك آَثَٚرُهؿْ  َؾْٚؿَتهُّ ُٓ َِ ـَ ْٖ ـَ  ُدوهُ َتَزوَّ  يَمًْرا َم ِٜ ادَ  ِم ُٚفقا ِديَْ ََ  يَمْرُ  َهَذا َؾ

 . َيْلِرَب 

قا َِامَّ  آَثَٚرُهْؿ، َؾْٚؿَتهُّ  هِبِؿُ  َوَأَحٚطَ  َؾْدَؾٍد، إَِػ  جَلَُئقا َوَأْصَحُٚبفُ  َظِٚصؿٌ  َرآُهؿْ  َؾ

ْقمُ اف ُٚفقا ََ ََ ِزُفقا هَلُؿُ  َؾ ْٕ َٕٚ ا ْؿ، َوَأْظُىق ُُ َْٖيِدي ؿُ  بِ ُُ دُ اف َوَف ْٓ ُتُؾ  َوَٓ  ُق،َٔلٚادِ وَ  ًَ َْ ؿْ  َٕ ُُ  ِمْْ

ـُ  َظِٚصؿُ  َؿَٚل . َأَحًدا ٍٝ  ْب ِٜ  َأِمرُ  َثٚبِ يَّ ِ ٚ افرسَّ َٕٚ َأمَّ ِزُل  َٓ  َؾَقاهللِ  َأ ْٕ ِٜ  ىِف  َْٔقمَ اف َأ ٚؾٍِر، ِذمَّ  ـَ

ََّٔؽ  َظَّْٚ َأْخِزْ  ؿَّ افِٓ بِ ُِقا بِٚفَّْْبِؾ، َؾَرَمْقُهؿْ . َٕ َت ََ ٍٜ  ىِف  َظِٚصاًم  َؾ ًَ  .َشْب

ؿْ إِ  َؾََْزَل  ِٓ ْٔ ُٜ  َف دِ ٚفبِ  َرْهطٍ  َثاَلَث ْٓ ؿْ  َٔلِٚق،ادِ وَ  ًَ ُٓ ٌٛ  ِمْْ ْٔ َْٕهِٚرىُّ  ُخَب ـُ  إَ َٜ  َواْب  َدثَِْ

َِامَّ  آَخُر، َوَرُجٌؾ  ُْقا َؾ َُ ّْ ؿْ  اْشَت ُٓ قا ِمْْ َُ َِ ؿْ  َأْوَتٚرَ  َأْض ِٓ ٔر قُهؿْ  ِؿِس َُ َْٖوَث َٚل  َؾ ََ ُجُؾ  َؾ  افرَّ

 ُٞ ُل  َهَذا افلَّٚفِ ْدِر،اف َأوَّ ْؿ، َٓ  َواهللِ ٌَ ُُ   ىِف  إِنَّ  َأْصَحُب
ِ
َٓء ُٗ ْتَذ،اف ُيِريدُ . ُْٕشَقةً  َه ََ 

ُروهُ  ؿْ  َأنْ  َظَذ  َوَظٚجَلُقهُ  َؾَجرَّ ُٓ ََٖبك َيْهَحَب ُِقُه، َؾ َت ََ قا َؾ َُ َِ َى ْٕ ٍٛ  َؾٚ ْٔ ـِ  بُِخَب َٜ  َواْب  َدثَِْ

ٚ َحتَّك َٜ  َبُٚظقمُهَ َُّ َّ دَ  بِ ًْ ِٜ  َب ًَ ْٔبً  َؾْٚبَتٚعَ  َبْدٍر، َوْؿ ـِ  ِٚرِث احلَ  َبُْق ُٚخَب ـِ  َظِٚمرِ  ْب  َْٕقَؾؾِ  ْب
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ـِ  ٚنَ  َمٍَْٚ ، َظْبدِ  ْب ـَ ٌٛ  َو ْٔ ـَ  ِٚرَث احلَ  َؿَتَؾ  ُهقَ  ُخَب َٞ  َبْدٍر، َيْقمَ  َظِٚمرٍ  ْب بِ َِ ٌٛ  َؾ ْٔ  ُخَب

 .َأِشًرا ِظَْْدُهؿْ 

ِٕك َْٖخَزَ ْٔدُ  َؾ ـُ  اهللِ  ُظَب َٔٚضٍ  ْب َٝ  َأنَّ  ِظ ْتفُ  ِٚرِث احلَ  بِْْ ُ  َأْخَزَ قا ِحغَ  ؿْ َأهنَّ ًُ َّ  اْجَت

ٚرَ  ًَ ٚ اْشَت َٓ ََٖظَٚرْتُف، هِبَٚ َيْسَتِحدُّ  ُمقَشك ِمْْ ََٖخذَ  َؾ َٕٚ ِػ  اْبًْٚ َؾ ٌٜ  َوَأ َِ ْٝ  َأَتٚهُ  ِحغَ  َؽٚؾِ  َؿَٚف

َِٔدِه، قَشكادُ وَ  َؾِخِذهِ  َظَذ  ُُمَِِْسفُ  َؾَقَجْدُتفُ  ُٝ  بِ ِزْظ ٍَ ًٜ  َؾ ٚ َؾْزَظ َٓ ٌٛ  َظَرَؾ ْٔ ك ىِف  ُخَب ِٓ  َوْج

 ََ َِفُ  َأنْ  ََّتَْنْغَ  َٚل َؾ ُٝ  َمٚ َأْؿُت ْْ َؾ  ـُ ًَ  .َذفَِؽ  َْٕؾ

ُٝ  َمٚ َواهللِ ا َؿطُّ  َأِشًرا َرَأْي ـْ  َخْرً ، ِم ٍٛ ْٔ دْ  َواهللِ ُخَب ََ ُؾ  َيْقًمٚ َوَجْدُتفُ  َف ـُ ْٖ ـْ  َي  ِم

ٍٛ  ِؿْىِػ  َّٕفُ  َيِدِه، ىِف  ِظَْ َٜ  َوَمٚ ِديِد،احلَ  ىِف  دَُقَثٌؼ  َوإِ َُّ َّ ـْ  بِ رٍ  ِم َّ ْٝ  َث َٕ ٚ ـَ قُل  َو َُ فُ  َت َّٕ  إِ

ـَ  َفِرْزٌق  ًْٔبٚ، َرَزَؿفُ  اهللِ ِم َِامَّ  ُخَب ـَ  َخَرُجقا َؾ ُِقهُ  َرمِ احلَ  ِم ُت َْ َٔ
،احلِ  ىِف  فِ ٌٛ  هَلُؿْ  َؿَٚل  ؾر ْٔ  ُخَب

عْ  َذُروِٕك ـَ َتْغِ  َأْر ًَ ـْ قُه،. َر ـُ عَ  َؾَسَ ـَ َتْغِ  َؾَر ًَ ـْ  بِك َمٚ َأنَّ  َتُيُّْقا َأنْ  َفْقَٓ  َؿَٚل  ُثؿَّ  َر

ٚ َجَزعٌ  َٓ ْفُت ؿْ  ؿَّ افِٓ َفَىقَّ ِٓ  . َظَدًدا َأْحِه

 ُٝ  ُمْسِاًِم  ُأْؿَتُؾ  ِحغَ  ُأَبِٚػ  َوَفْس

 

ٚنَ  ِصؼ   َأىر  َظَذ   ِظك هللِ ـَ  َمْكَ

ْٖ  َوإِنْ  اإِلَففِ  َذاِت  ىِف  َوَذفَِؽ    َيَن

 

ِْقٍ  َأْوَصٚلِ  َظَذ  ُيَبِٚركْ   عِ  ِص  مُمَزَّ

 
َِفُ  َت ََ ـُ  َؾ ٚنَ  ِرِث،ٚاحلَ  اْب َُ ٌٛ  َؾ ْٔ َـّ  ُهقَ  ُخَب َتْغِ  َش ًَ ـْ ؾر  افرَّ ُُ  ُؿتَِؾ  ُمْسِِؿٍ  اْمِرئٍ  فِ

ا، ِٚصؿِ  اهللُ  َؾْٚشَتَجَٚب  َصْزً ًَ
ـِ  فِ ٍٝ  ْب ، َيْقمَ  َثٚبِ َٛ َْٖخَزَ  ُأِصٔ  َأْصَحَٚبفُ   افَّْبِكُّ  َؾ

ُهؿْ  َٞ  ُأِصُٔبقا، َوَمٚ َخَزَ ًَ ـْ  ٌَٕٚس  َوَب ٚرِ  ِم ٍَّ ُثقا ِحغَ  َظِٚصؿٍ  إَِػ  ُؿَرْيشٍ  ـُ َّٕفُ  ُحدر  ُؿتَِؾ  َأ

َتْقا ْٗ ُٔ
  فِ

ٍ
َرُ ، ِمْْفُ  بَِنْكء ًْ ٚنَ  ُي ـَ ـْ  َرُجالً  َؿَتَؾ  َؿدْ  َو ؿْ  ِم ِٓ َٞ  َبْدٍر، َيْقمَ  ُظَياَمِئ ًِ  َظَذ  َؾُب
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ِٜ  ِمْلُؾ  َظِٚصؿٍ   َِّ ـَ  افيُّ ْبِر، ِم ْتفُ  افدَّ َّ ـْ  َؾَح ْؿ، ِم َِؿْ  َرُشقهِلِ ِدُروا َؾ َْ َىعَ يَ  َأنْ  َظَذ  َي ْـ  َْ  ِم

فِ  ِّ ًْٔئٚ حَلْ  .َص

 افْرض أيب بـ افْرض بـ بُر أبق (: حدث8218ْٚ)  اإلموم مسؾؿ ؿول

 ؿٚفقا متَٚربٜ وأفٍٚطٓؿ محٔد بـ وظبد راؾع بـ وحمّد ظبد اهلل بـ وهٚرون

 بـ إٔس ظـ ثٚبٝ ظـ( ادٌرة ابـ وهق) شِٔامن حدثْٚ افَٚشؿ بـ هٚصؿ حدثْٚ

 شٍٔٚن أيب ظر صًْٝ مٚ يْير ظْٔٚ بسٔسٜ  اهلل رشقل بًٞ: ؿٚل مٚفؽ

 اشتلْك مٚ أدري ٓ ؿٚل:)  اهلل رشقل وؽر ؽري أحد افبٔٝ يف ومٚ ؾجٚء

 .(ٕسٚئف بًض

 ضؾبي فـو إن» ؾَٚل: ؾتُِؿ  اهلل رشقل ؾخرج ؿٚل احلديٞ ؾحدثف ؿٚل:

 يف طٓراهنؿ يف يستٖذٕقٕف رجٚل ؾجًؾ ،شمعـو ؾؾرـى حورضا طفره ـون ؾؿـ

  اهلل رشقل ؾٕٚىِؼ شحورضا طفره ـون مـ إٓ ٓ» ؾَٚل: دديْٜا ظِق

 : اهلل رشقل ؾَٚل ادؼـقن وجٚء بدر إػ ادؼـغ شبَقا حتك وأصحٚبف

 .شدوكف أكو أـقن حتك رء إػ مـؽؿ أحد يؼدمـ ٓ»

 افساموات ظرضفو جـي إػ ؿقمقا» : اهلل رشقل ؾَٚل ادؼـقن، ؾدٕٚ

 ظرضٓٚ جْٜ اهلل رشقل يٚ إٕهٚري احلامم بـ ّرظ يَقل ؿٚل: ،شوإرض

 مو» : اهلل رشقل ؾَٚل بخ بخ ؿٚل ،شكعؿ» ؿٚل: ؟ وإرض افساموات

 مـ أـقن أن رجٚءة إػ اهلل رشقل يٚ واهلل ٓ ؿٚل: ،شبخ بخ ؿقفؽ ظذ حيؿؾؽ

 ثؿ مْٓـ يٖـؾ ؾجًؾ ؿرٕف مـ يمرات ؾٖخرج ،شأهؾفو مـ ؾنكؽ» ؿٚل: أهِٓٚ
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 ـٚن بام ؾرمك ؿٚل: ضقيِٜ، حلٔٚة إهنٚ هذه يمرايت آـؾ حتك حٔٔٝ ٚإٔ فئـ ؿٚل:

 ؿتؾ. حتك ؿٚتؾ ثؿ افتّر مـ مًف

َث2/444َْٚ)  ؿٚل اإلمٚم أمحد َٔٚنُ  (: َحدَّ ٍْ ـُ  ُش َٜ  ْب َْْٔ َٔ ـِ  ُظ ْهِرير  َظ ـْ  افزُّ  َظ

ـْ  ُظْرَوةَ  ـِ  ْسَقرِ ادِ وَ  َمْرَوانَ  َظ َٜ  ْب ٚ َيِزيدُ  ََمَْرَم  اهلل َرُشقُل  َخَرَج  َصِٚحبِفِ  َظَذ  َأَحُدمُهَ

ِٜ احلُ  َظٚمَ   َٔ ةَ  بِْوعَ  يِف  َدْيبِ ًٜ  َظْؼَ ـْ  ِمَٚئ َِامَّ  َأْصَحٚبِفِ  ِم ٚنَ  َؾ ِٜ احلُ  بِِذي ـَ ٍَ ْٔ َِّدَ  َِ  َؿ

رَ  ْدَي اهلَ  ًَ ٚ َوَأْحَرمَ  َوَأْص َٓ َٞ  ِمْْ ًَ ًْْٔٚ َوَب ََٖل  َيَدْيفِ  َبْغَ  َففُ  َظ  َحتَّك  اهللِ َرُشقُل  َؾَس

ُٕقا إَِذا ٚ ًْضِ  ـَ ِريِؼ، بَِب ـَ  َخوفَِد  إِنه »:  افَّْبِلُّ  َؿَٚل  افىَّ  َخْقؾٍ  يِف  بِوْفَغِؿقؿِ  افَقفِقدِ  ْب

رَ  َمٚ َؾَقاهللَِّ  شافَقِؿغِ  َذاَت  َؾُخُذوا َضؾِقَعٌي، فُِؼَرْيشٍ  ًَ ةِ  ُهؿْ  إَِذا َحتَّك َخٚفِدٌ  هِبِؿْ  َص َسَ ََ  بِ

ِْٔش، ََِؼ  اجلَ َى ْٕ ُض  َؾٚ ـُ ِذيرً  َيْر َرْيٍش، إَ َُ ٚنَ  إَِذا َحتَّك  افَّْبِلُّ  َوَشٚرَ  فِ ِٜ  ـَ َّٔ
 بِٚفلَِّْ

تِل ؿْ  هُيَْبطُ  افَّ ِٓ ْٔ َِ ٚ َظ َٓ ْٝ  ِمْْ ـَ ُتُف، بِفِ  َبَر َِ َٚل  َراِح ََ ُس  َؾ ، َحْؾ  َحْؾ : افَّْٚ ْٝ َٖحَلَّ ُٚفقا َؾ ََ : َؾ

ْهَقاُء، َخأَلَْت  ََ ْهَقاُء، َخأَلَْت  اف ََ َٚل  اف ََ  َوَمو افَؼْصَقاُء، َخََلَْت  َمو»:  افَّْبِلُّ  َؾ

و َذاكَ  ـْ  بُِخُؾٍؼ، هَلَ  .احلديٞ ، شافِػقؾِ  َحوبُِس  َحَبَسَفو َوَفؽِ

 : بًٞ رشقل اهلل( 24/84يف ذح حديٞ إٔس )  ؿول افـقوي

َْٔسٜ  ًْْٔٚ َأْي  ُبَس ًسٚ َظ  اهـ َوَرِؿًٔبٚ. ُمَتَجسر

فزبر (: يف إتداب ا4127رؿؿ ) يف حديٞ جٚبر   وؿول احلوؾظ

 هـا ويف احلديٞ جقاز اشتًامل افتجسس فِجٓٚد.

; 
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َث2/882َْٚ)  ؿول اإلموم أمحد َٔك (: َحدَّ ـُ  حَيْ ٚ ْب ِريَّ ـَ ـِ  َز َثِْل َزاِئَدةَ  َأيِب  ْب  َحدَّ

ـْ  َأيِب  ََِؼ  َؿَٚل: َظِٚمرٍ  َظ َى ْٕ فُ   افَّْبِلُّ  ا ًَ بَُّٚس اف َوَم فُ  ًَ ُّّ ًِغَ  إَِػ  َظ ْب ـْ  افسَّ َْٕهٚرِ  ِم  إَ

ِٜ اف ِظْْدَ  َب ََ ًَ  َٝ َجَرةِ  حَتْ َٚل: افنَّ ََ ُؿُؽؿْ  فَِقَتَؽؾهؿْ » َؾ  َظَؾْقُؽؿْ  َؾنِنه  ْطَبيَ اخلُ  ُيطِقُؾ  َوٓ ُمَتَؽؾِّ

ـْ  ـِغَ ادُ  ِم ؿْ  بُِؽؿْ  َيْعَؾُؿقا َوإِنْ  َظْقـًو ْؼِ ـُ   .شَيْػَضُحق

َٚل: ََ ؿْ  َؾ ُٓ ُِ َٜ أُ  َأُبق َوُهقَ  َؿِٚئ دُ  َيٚ َشْؾ  َمَٚم َّّ َٝ  َمٚ فَِربرَؽ  حُمَ ِسَؽ  َشْؾ  ُثؿَّ  ِصْئ ٍْ  فَِْ

َٝ  َمٚ َوَْٕصَحٚبَِؽ  َٕٚ ُثؿَّ  ِصْئ ـْ  َفَْٚ َمٚ َأْخِزْ ؿْ  َوَجؾَّ  َظزَّ  اهللِ َظَذ  افلََّقاِب  ِم ُُ ْٔ َِ  إَِذا َوَظ

َْٚ ِْ ًَ َٚل: َؿَٚل: َذفَِؽ. َؾ ََ قا َوٓ َتْعُبُدوهُ  َأنْ  َوَجؾه  َظزه  فَِربِّ  َأْشَلُفُؽؿْ » َؾ ـُ  َصْقًئو بِفِ  ُتْؼِ

وَكو ُتْمُووَكو َأنْ  َوَْٕصَحوِب  فِـَْػِز  َوَأْشَلُفُؽؿْ  هو َومَتْـَُعقَكو َوَتـُْكُ  ِمـْفُ  َمـَْعُتؿْ  مِم

َْٚ إَِذا َفَْٚ َؾاَم  َؿُٚفقا .شَأْكُػَسُؽؿْ  ِْ ًَ ََِؽ  َؿُٚفقا: ،شـهيُ اجلَ  مسـد َفُؽؿْ » َؿَٚل: َذفَِؽ، َؾ  َؾ

 َذفَِؽ.

 هذا مرشؾ صحٔح وفف صقاهد. 

ؾ ــحريهـقن  مـ أهـؾ افُتـٚب خهقًصـٚ وؽـرهؿ ظّقًمـٚ ادؼـقنو

احلرص وخهقصٚ يف هذا افزمـ ظـذ مًرؾـٜ أحـقال ادسـِّغ وفـذفؽ ؾٓـؿ 

يبًلقن اجلقاشٔس بهقرة مسـتّرة إػ بِـدان ادسـِّغ، تـٚرة مـع افسـٍٚرات 

فسـٔٚحٜ، وأخـرى مـع افبًلـٚت افىبٔـٜ وادِحَٚت افًسـُريٜ، وتـٚرة بٚشـؿ ا

وافتًِّٜٔٔ، وؽر ذفؽ، ؾْٔبٌل ٕهؾ اإلشالم أن حيذروا افُٚؾريـ ؾال ظٓد هلؿ 

ــٚل:  ــٚل اهلل تً ــام ؿ ــٜ، ـ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ )وٓ ذم

 [71]التوب :   (ڳ ڳ
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يٞ أيب ( مـ حد4041)  ( ومسِؿ4818)  أخرج افبخٚري

وفِِح  ؾِقسِ اجلَ  َمَثُؾ »ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل:  مقشك  ْقءِ  ؾِقسِ اجلَ وَ  افصه  افسه

َؿَثؾِ  اِد،احلَ  َوـِرِ  ْسِؽ،ادِ  َصوِحِى  ـَ ـْ  َيْعَدُمَؽ  َٓ  ده و ْسِؽ ادِ  َصوِحِى  ِم يِف، إِمه  َتْشَسِ

ادِ احلَ  َوـِرُ  ِرحَيُف، جَتُِد  َأوْ   .شَخبِقَثيً  ِرحًيو ِمـْفُ  جَتُِد  َأوْ  َبَؽ َثقْ  َأوْ  َبَدَكَؽ  حُيِْرُق  ده

وؿد ظِؿ أن ادتجسس ظذ ادسِؿ مـ أصحٚب افُبٚئر ومـ افٍسَٜ ؾٓق 

ـٚفُر إمٚ أن جتد مْف تَٚرير ـٚذبٜ ظْؽ إػ افسِىٚن ؾٍٔسد ظِٔؽ ديْؽ وإمٚ 

أن يٖزك أزا حتك تٖخذ بٖؿقافف مـ أجؾ افتٍريؼ وافتّزيؼ وإن شِّٝ مـ هذا 

َٝ بجِقشؽ مًف وـام ؿٔؾ: وهذا ُدٕسٝ  شًّتؽ وُفقث

ظـ ادرء ٓ تسٖل وشؾ ظـ 

 ؿريْف

 

 ؾ٘ن افَريـ إػ ادَٚرن يْسٛ 

ـْ  ؾِره »: ويف احلديٞ ظـ أيب هريرة   ـْ  ؾَِراَركَ  ْجُذومِ ادَ  ِم . شَشدِ إَ  ِم

 شٓ يقرد ممرض ظذ مهح»، وهْٚك أصح مْف حديٞ: (2744أخرجف أمحد )

 .( ظـ أيب هريرة 4448( ومسِؿ )7778أخرجف افبخٚري )

ظِٔؽ وظذ ديْؽ مـ ادجذوم وُينك ظذ مـ يُلر  اواجلٚشقس أصد خىرً 

 مـ ُمٚفسٜ مـ ظِؿ إٔف جٚشقس أن جيٕٚسف ؾَد ؿٔؾ: مـ جٚفس جٕٚس.

 يِزم (: افًٚؿؾ844)شروضٜ افًَالء»يف   ؿٚل أبق حٚتؿ ابـ حبٚن

ةمقَ  ٕن إذار 3 صحبٜ ويٍٚرق إخبٚر، صحبف  اتهٚهلٚ، سيعٌ  إخٔٚر دَّ
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ة. إَىٚظٓٚ بىئ  إذار وصحبٜ. اتهٚهلٚ بىئ إَىٚظٓٚ، سيع إذار وَمَقدَّ

ـْ  بٕٚخٔٚر، افيـ شقء تقرث  يف افدخقل مـ يسِؿ ل إذار خٚدن وَم

 .مجِتٓؿ

ًٚ  يُقن فئال افريٛ، أهؾ جيتْٛ أن افًٚؿؾ ظذ ؾٚفقاجٛ  أن ؾُام. مريب

 .افؼ تقرث إذار صحبف ـذفؽ اخلر، ثتقر إخٔٚر صحبف

 :افبٌدادي زٕجل اهلل ظبد بـ حمّد وإٔندن

 ؾ٘هنؿ افلَٚت ب٘خقان ظِٔؽ

 

ؿ ؿِٔؾ  ُٓ ِْ  ـْٝ مـ دون َؾِه

 ُٛ  تهح

 

 وُص3ْْٚٓ أـرمٓٚ وٍٕسؽ

 ؾ٘هنٚ

 

َٜ  جتٚفس مٚ متك  ِ ٍْ  افْٚس ِش

 تٌوٛ

 

 .اواجلٚشقس مـ جٚفسف ٓ يستٍٔد مْف خرً 

 ـؾ (:842)شروضٜ افًَالء»يف   حٚتؿ ابـ حبٚنبقؾًذ هذا ؿٚل أ

 ومـ ظؼتف، مـ خراً  افُِٛ ُمٚفسٜ تُقن خرا مْف ادرء يستٍٔد ٓ جِٔس

 صحبٜ أصبف ومٚ يتٓؿ افسقء مداخؾ يدخؾ مـ أن ـام يسِؿ، ٓ افسقء يهحٛ

 افُريزي: حمّد بـ مْهقر إٔندن بام إٓ إذار

 ـٚن إذ اخلر مْف ـٚن ؾِق

 ذه

 

 مع يقًمٚ اخلر رضبٝ ظتٔداً  

 افؼ

 

 ذ وٓ خراً  ٓ ـٚن وفق

 ظْده

 

  ُٝ  مع بٚفٍُٚ  َفًّري رضٔ

 إجر

 

، وفُْف  ظْده خرَ  وٓ ذ 

 

 مـ ضٚل إذا َذّ  ظذ وفٔس 

 صز

 

. أخرجف أمحد شادرء ظذ ديـ خِِٜٔ ؾِْٔير أحدـؿ مـ ُيٚفؾ»ويف احلديٞ: 

 . مـ حديٞ أيب هريرة  ( وؽره1287)
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ـٔػ ترــ إفٔف وهق يرتَٛ ظلراتؽ ويتِّس ظقراتؽ وزٓتؽ ؾخره و

مٔٗس مْف وذه حٚصؾ إٓ أن ينٚء اهلل وحٚفف ـام ؿٔؾ: ٓ خر يف ود امرء 

 متِّؼ

يًىٔؽ مـ ضر  افِسٚن 

 حالوة

 

ويروغ ظْؽ ـام يروغ  

 افلًِٛ.

 

روضٜ »يف   واجلٚشقس ٕامم ـام تَدم وهلذا ؿٚل أبق حٚتؿ بـ حبٚن

 مـ حُيسس أن مـ مَٚرؾتٓٚ إػ وٕسٛ هبٚ ظر  دـ بد ٓ (: ثؿ482)شفًَالءا

 .ومًٚذتف مقاصِتف يف يزهد وأن بّقدتف، يقثؼ ٓ وأن ُمٚفستف،

 :ربًٜٔ أخق يَقل وفذفؽ

 َٝ ٔ  وإٕام بٚفّْٔؿ ؾْٔٚ يمنَّ

 

 افْامئؿُ  إصٍٔٚء بغ ُتٍّرق 

 آؾٜ ـؾ إػ مْسقبٚ زفٝ ومٚ 

 

 ادالئؿ ٔؽإف مْسقبٚ زال ومٚ 

 ؾًِتف فؼ   تْدم ل ٕٕؽ 

 

 ٕٚدم ؾٕ٘ؽ خر مـ تٖت ومٚ 

 
 

 

 

 

; 
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ـــٚػ:  ـــٚل اهلل تً ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )ؿ

 [3]احُلُجرات:  ( ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 ، ويَِْقن افُالم ظذ ؽر وجٓف،سؼيتًٚضقن افٍس ٔاشقاجلؽٚفٛ و

 .هدق يف ادسِّغٓ يُ إن ا ٓ أو وجد فف تَريرً ؾٔجٛ ظذ مـ شّع مْف ؿق

 شًٚيٜ يَبؾ (: و484ٓ)شروضٜ افًَالء»يف   ؿول أبق حوتؿ ابـ حبون

 ًٍِفب افًَبك يف اإلثؿ مـ افقار يرتُٛ بام فًِّف احلٔؾ، مـ بحِٜٔ افقار

 :افُريزي ذفؽ. ثؿ ؿٚل: وإٔندن

 تٗمـ ل افْٚس يف َٕؿَّ  مـ

 ظَٚربف

 

 تٗمـ ول افهديؼ، ظذ 

 أؾٚظٔف

 

 بف يدري ٓ بٚفِٔؾ، ـٚفسٔؾ

 أحد

 

 يٖتٔف أيـ مـ جٚء وٓ أيـ مـ 

 ـٔػ مْف، فًِٓد ؾٚفقيؾ 

 يَْوف

 

 يٍتٔف ـٔػ مْف، فِقد وافقيؾ 

ووصٚيٜ اجلٚشقس ظّـ جتسس ظِٔف إمٚ إلظىٚبف ب٘طٓٚر مًٚيبف إن وجدت  

 قل يف وصٍٓؿ: ؾ٘ن ل تقجد جٚء بٚفُذب افكاح وهلل دار ابـ زٕجل إذ يَ

يّنقن يف افْٚس يبٌقن 

 افًٔقب دـ

 

ٓ ظٔٛ ؾٔف فُـ يستؼ   

 افًىٛ

 

أن يًِّقا اخلر ُيٍقه وإن 

 ظِّقا

 

ذا أذاظقا وإن ل يًِّقا  

 ـذبقا

 

خزه هذا بوــ أهيٚ افًٚؿؾ ظذ حذر مـ ؿبقل خز افْامم اجلٚشقس ٕٕف 

 زرعوي ،يرؾع ادقدةو ،ويقرث افوٌٚئـ ،سارويٍق إ ،شتٚرهيتؽ إ

 احلَد. ٟٔوهي ،اجلامظٜ دويبد ،افًداوة
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وافقاجٛ ظذ أوفٔٚء أمقر ادسِّغ افتلبٝ يف خز اجلقاشٔس ؾربام يُقن 

هذا افٍٚشد ادٍسد متجسس مع أـلر مـ جٜٓ يُذب هلٚ ويُذب هلذا وهق إن 

 ـٚن خٚئْٚ دجٚفسٜ وصديَف ومـ يرس إفٔف بٖمره ؾّـ بٚب أوػ أن ُيقن مـ

 أجؾ ادٚل.

يَقل ـام يف صحٔح مسِؿ   وفًِٔؿ أوفٔٚء إمقر أن رشقل اهلل

 وػ مـ افؾفؿ»ؿٚل:   أن رشقل اهلل --( مـ حديٞ ظٚئنٜ 8141)

 ؾرؾؼ صقئو أمتل أمر مـ وػ ومـ ،ظؾقف ؾوصؼؼ ظؾقفؿ ؾشؼ صقئو أمتل أمر مـ

 .شبف ؾورؾؼ هبؿ

تبع زٓهتؿ وافتٍريؼ ظلراهتؿ وتمـ أجؾ افتامس وبٞ اجلقاشٔس بْٔٓؿ 

 بْٔٓؿ يًتز مـ أظيؿ ادنَٜ.

 

 

 

; 
 



95 

 
 

شٖفٝ افنٔخ حيل حٍيف اهلل تًٚػ ظـ حُؿ زواج اجلٚشقس ؾٖجٚب حٍيف 

(: مـ زوج اجلٚشقس ؾَد أشٚء ووضع مـ 87/0/8241اهلل فِٜٔ آثْغ )

ِّغ ويَِْقن يع أمرهٚ ظْد ؾقيسؼ واجلقاشٔس ؾسَف يسًقن بٚفٍرؿٜ بغ ادس

 افزور وافُذب وافبٓتٚن.

واجلقاشٔس مرتُبقن فُبرة وتِؽ افُبرة تَحّف يف مًٚيص ـلرة تدخِف 

 اهـ ؾٔٓٚ ـبرة افتجسس ظذ ادسِّغ.

افْهح وافتٓجغ فسٍِٜ اجلقاشٔس »حٍيف اهلل ذيط بًْقان حئك وفِنٔخ 

 .شوافهحٍٔغ

 

 

; 
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  ؾَٚل مـ حديٞ جٚبر  شمسْده»يف   أخرج اإلمٚم أمحد

َث4/448َْٚ) اِق  َظْبدُ  (: َحدَّ زَّ َٕٚ افرَّ رٌ  َأْخَزَ َّ ًْ ـِ  َم ـِ  َظ ْٔؿٍ  اْب ـْ  ُخَل ـِ  َظْبدِ  َظ مْحَ ـِ  افرَّ  ْب

ـْ  (1)َشٚبِطٍ  ـِ  َجٚبِرِ  َظ ِٛ  َؿَٚل   افَّْبِلَّ  َأنَّ  اهللِ َظْبدِ  ْب ًْ َُ
ـِ  فِ  اهللُ  َأَظوَذكَ » ُظْجَرَة: ْب

ـْ  َػَفوءِ  وَرةِ إِمَ  ِم ، إَِمَٚرةُ  َوَمٚ َؿَٚل: ،شافس 
ِ
ٚء َٓ ٍَ  ٓ َبْعِدي َيُؽقُكقنَ  ُأَمَراءُ » َؿَٚل: افسُّ

ْديِل َيْؼَتُدونَ  ـْ  بُِسـهتِل َيْسَتـ قنَ  َوٓ هِبَ َؿُفؿْ  َؾَؿ  ُطْؾِؿِفؿْ  َظَذ  َوَأَظوََّنُؿْ  بَِؽِذهِبِؿْ  َصده

ًُ  ِمـِّل َفْقُسقا َؾُلوَفئَِؽ  ـْ  َحْقيِض  َظَعه  َيِرُدوا َوٓ ِمـُْفؿْ  َوَفْس ْ  َوَم ْؿُفؿْ  مَل  بَِؽِذهِبِؿْ  ُيَصدِّ

 ْ ُدوا ِمـُْفؿْ  َوَأَكو ِمـِّل َؾُلوَفئَِؽ  ُطْؾِؿِفؿْ  َظَذ  ُيِعـُْفؿْ  َومَل ْعُى  َيو َحْقيِض  َظَعه  َوَشَرِ َـ  ـَ  ْب

ْقمُ  ُظْجَرةَ  َدَؿيُ  ُجـهيٌ  افصه  َيو ُبْرَهونٌ » َؿَٚل: َأوْ  شُؿْرَبونٌ  الةُ َوافصه  طِقَئيَ اخلَ  ُتْطِػئُ  َوافصه

ْعُى  ـَ  ـَ فُ  ُظْجَرةَ  ْب ؿٌ  ـهيَ اجلَ  َيْدُخُؾ  ٓ إِكه ًَ  حَلْ ـْ  َكَب ًٍ  ِم  .شبِفِ  َأْوَػ  افـهورُ  ُشْح

هذا حديٞ حسـ وإن ـٚن ابـ مًغ يَقل إن حديٞ  : ؿٚل افقادظل

ٝ فف بؾَد أث شهتذيٛ افتٓذيٛ»ظبد افرمحـ بـ شٚبط ظـ جٚبر مرشؾ ـام يف 

 اهـ ابـ أيب حٚتؿ افسامع مـ جٚبر وادلبٝ مَدم ظذ افْٚيف.

وافنٚهد مـ احلديٞ أن ـسٛ اجلٚشقس حمرم ٕٕف يتَٚضٚه ظذ  :ؿؾً

 حمرم. ظّؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف إصؾ ثٚبٝ وهذا هق افهقاب. (8)
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 ـٌرهٚ مـ افتٓؿ ٓ جيقز إثبٚهتٚ أو اهتٚم افٍرد هبٚ إٓ ب٘ؿراره.

إطٓٚر مستْده وؿِْٚ ظدل واحد ٕن  أو ب٘خبٚر ظدل ظْف إٔف جٚشقس مع

ظذ افهحٔح وفق افتّٜٓ بٚجلٚشقشٜٔ مـ بٚب اجلرح واجلرح يَبؾ مـ واحد 

 ـٚن مقٓ أو امرأة.

وادسٖفٜ مبسقضٜ يف ـتٛ ادهىِح وافذي أريد بٕٔٚف هْٚ أن اجلقشسٜ مـ 

يَقل:   ـبٚئر افذٕقب واهتٚم افنخص هبٚ مـ ؽر دفٔؾ ٓ جيقز ؾرشقل اهلل

ـْ وَ » ـٍ  يِف  َؿوَل  َم هو خَيُْرَج  َحتهك َبولِ اخلَ  َرْدَؽيَ  اهللُ َأْشَؽـَفُ  ؾِقفِ  َفْقَس  َمو ُمْمِم . شَؿوَل  مِم

(. وهق أيوٚ مـ افبٓٝ 7417ظْد أمحد ) حديٞ ظبد اهلل بـ ظّر 

أخرجف  شإن ـون ؾقف ؾؼد اؽتبتف وإن مل يؽـ ؾقف ؾؼد هبتف»يَقل:   ورشقل اهلل

 مـ حديٞ أيب هريرة. وؿد تَدم احلديٞ. ( وؽره4782مسِؿ )

ٱ ٻ )وأيوٚ ظذ ادرء ادسِؿ افبًد ظــ شـقء افيــ فَـقل اهلل تًـٚػ: 

 [71]احُلُجرات:   (ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ
ؿْ » : وؿٚل رشقل اهلل  ـُ و ، إِيه ـه ـه  َؾنِنه  َوافظه َذُب  افظه ـْ ٌِ احلَ  َأ . أخرجف شِدي

 .ـ حديٞ أيب هريرة ، م(1230)، ومسِؿ (3133)افبخٚري 

وـام إْٔٚ ٕنُقا إػ اهلل ظز وجؾ مـ طِؿ اجلقاشٔس وبٌٔٓؿ ؾُذفؽ ظِْٔٚ 

وئ ۇئ ۇئ )ظز وجؾ يَقل:  واهلليف افيِؿ وافتَقل بٌر ظِؿ وبْٜٔ، َع ٕأٓ 
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   (ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ

 [03]اإلسراء:

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ )، وؿٚل تًٚػ: 

   (گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

 [00]األعراف:
افزواجر ظـ »وؿد ظّد شقء افيـ ابـ حجر اهلٔتّل مـ افُبٚئر ـام يف 

( ؾَٚل: ومْٓٚ شقء افيـ بٚدسِّغ ومـ حُؿ بؼ ظذ 824) شاؿسا  افُبٚئر

ؽره بّجرد افيـ محِف افنٔىٚن ظذ احتَٚره وظدم افَٔٚم بحَقؿف وافتقان يف 

 اهـ الم يف ظرضف وـؾ هذه مـ ادُِٓٚت.إـرامف وإضٚفٜ افُ

 ؾٔجٛ أن يِزم ادٗمـ افًدل فف وظِٔف.

 

 

 

; 
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ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ) ؿٚل اهلل تًٚػ:

 [07]النواي:   (ىئ

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے )ػ: ٚوؿٚل تً

 [41]املائدة:   (ۓ

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ )وؿٚل تًٚػ: 

 [31]مرمي:   (ۅ ۅ
ىِقبٜ مـ مجٔع افْٚس ويف حديٞ صٍقان بـ ظسٚل ظْد افسمذي ؾٚفتقبٜ م

 .شبٚبٚ بٚدؼق مٍتقح فِتقبٜ حتك تىِع افنّس مْف» :وؾٔف (0202)

 اهلجرة تـؼطع ٓ» :يَقل  اهلل رشقل شًّٝ: وجٚء ظـ مًٚويٜ: ؿٚل

 ؿٚل. شمغرهبو مـ افشؿس تطؾع حتك افتقبي وٓتـؼطع ،افتقبي تـؼطع حتك

 صحٔح. : إفبٚن افنٔخ

 تطؾع حتك افسوظي ٓتؼقم» : اهلل رشقل ؿٚل: وظـ أيب هريرة: ؿٚل

ٿ ٹ ) حغ ؾذاك ظؾقفو مـ آمـ افـوس ورآهو ضؾعً ؾنذا مغرهبو مـ افشؿس

أخرجف  [725]األنعام:   (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

 .(877مسِؿ )



 

111 

 

 

. شقفمـ توب ؿبؾ أن تطؾع افشؿس مـ مغرهبو توب اهلل ظؾ»ويف احلديٞ: 

 .( مـ حديٞ أيب هريرة 4714أخرجف مسِؿ )

  . أخرجف افسمذيشإن اهلل يؼبؾ تقبي افعبد مو مل يغرؽر»ويف احلديٞ: 

 حسـ. : . ؿٚل افنٔخ إفبٚن( مـ حديٞ ابـ ظّر 4747)

ؾٚجلٚشقس ـٌره مـ مرتُٛ افُبٚئر جيٛ ظِٔف افتقبٜ وافرجقع إػ اهلل ظز 

ٔع ؾٔف وٓ خالل وؿبؾ أن حيهؾ فف اإلؾالس وجؾ ؿبؾ أن يٖيت يقم ٓ ب

واإلبالس وفِتقبٜ ذوط ؾ٘ن ـٕٚٝ ادًهٜٔ بغ ادذٕٛ وبغ اهلل ظز وجؾ فف 

 ثالثٜ ذوط: 

ـِ  ُيَِِعَ  أنْ  :أَحُدهو ِٜ  َظ َٔ  .ادًَِه

ٚ َظَذ  َيَْْدمَ  َأنْ  :وافثهويِن  َٓ
ِِ ًْ
 .ؾِ

 ٌُ ِزمَ  أنْ  :وافثهوف ًْ قدَ  ٓ َأنْ  َي ًُ ٚ ي َٓ ْٔ دَ  َؾِ٘نْ . َبداً أَ  إَِف َِ ِٜ  َأَحدُ  ُؾ ْ  افلَّالَث  .َتقَبُتفُ  َتِهحَّ  َل

ِٝ  وإنْ  َٕ ٚ ُٜ  ـَ ِهٔ ًْ ُِؼ  ادَ ًَ ٚ بآَدِمل   َتَت َٓ وُض ٌٜ  َؾُؼُ ًَ ، هِذهِ : أْرَب ُٜ أ وأنْ  افلَّالَث ـْ  َيْزَ  ِم

ْٝ  َؾِ٘نْ  َصِٚحبِٓٚ، َحّؼ  َٕ ٚ هُ  َْٕحَقهُ  َأوْ  مًٚٓ  ـَ ْٔف، َردَّ َٕٝ وإنْ  إَِف ٚ َْٕحَقهُ  َؿْذٍ   َحدَّ  ـَ  و

َْفُ  َُّ َٛ  َأوْ  ِمْْفُ  َم َِ َقُه. َض ٍْ  شريٚض افهٚحلغ»يف   مـ ـالم افْقوي اهـ َظ

 .(افتقبٜ) بٚب:

 تقشًْٚ يف َٕؾ أدفتٓٚ شذوط افتقبٜ»وفْٚ بحّد اهلل ظز وجؾ رشٚفٜ يف 

 .مىبقع وهق
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ومـ ادًرو  أن اجلٚشقس وؿع يف جرائؿ ظيٚم ؾربام شجـ افرجؾ بسبٛ 

فف واهغ يف ظرضف إػ ؽر ذفؽ ؾٔجٛ ظِٔف افتقبٜ خذ مٚف بؾ ربام ؿتؾ وأُ وصٚيت

ؿ افتخِص ممٚ إػ اهلل ظز وجؾ بؼوضٓٚ ادًروؾٜ افسٚفٍٜ بهدق وظزيّٜ ث

 اهلل ظز وجؾ أن يًٍق ظـ جرمف وطِّف. اشتىٚع مـ ميٚل ظؾَّ 

ـْ »: ويف احلديٞ ظـ أيب هريرة  ًْ  َم وَك ْـ  َحدٍ َٕ  َمْظَؾَؿيٌ  َففُ ظـده  ـَ  ِم

ْؾفُ  َصْكءٍ  َأوْ  ِظْرِضفِ  ونَ  إِنْ  ِدْرَهٌؿ، َوَٓ  ِديـَورٌ  َيُؽقنَ  َٓ  َأنْ  َؿْبَؾ  َقْقَم،اف ِمـْفُ  َؾْؾَقَتَحؾه  َففُ  ـَ

ْ  َوإِنْ  َمْظَؾَؿتِِف، بَِؼْدرِ  ِمـْفُ  ُأِخَذ  َصوفٌِح  َظَؿٌؾ  ـْ  مَل ـْ  ُأِخَذ  َحَسـَوٌت  َففُ  َتُؽ  َشقَِّئوِت  ِم

 (.4222. أخرجف افبخٚري )شَظَؾْقفِ  َؾ َؾُحؿِ  َصوِحبِفِ 

وإٕام هل احلسْٚت وافسٔئٚت، ٕسٖل اهلل افسالمٜ، ؾٍل حديٞ أيب هريرة 

ُِِس : َؿُٚفقا ش؟ادُْْػؾُِس  َمو َأَتْدُرونَ »(: 4718ظْد مسِؿ )  ٍْ ـْ  ؾَِْٔٚ ادُْ  َٓ  َم

َٓ  َففُ  ِدْرَهؿَ  َٚل  َمَتَٚع، َو ََ ـْ  ادُْْػؾَِس  إِنه »: َؾ تِ  ِم  َوِصَقوٍم، بَِصاَلٍة، اْفِؼَقوَميِ  َيْقمَ  َيْليِت  لُأمه

وٍة، ـَ َؾ  َهَذا، َوَؿَذَف  َهَذا، َصَتؿَ  َؿْد  َوَيْليِت  َوَز ـَ  َهَذا، َدمَ  َوَشَػَؽ  َهَذا، َموَل  َوَأ

َب  ـْ  َهَذا َؾُقْعَطك َهَذا، َورَضَ ـْ  َوَهَذا َحَسـَوتِِف، ِم ًْ  َؾنِنْ  َحَسـَوتِِف، ِم  َحَسـَوُتفُ  َؾـَِق

ـْ  ُأِخَذ  َظَؾْقفِ  َمو ُيْؼَه  َأنْ  َؿْبَؾ  ًْ  َخَطوَيوُهؿْ  ِم  .شافـهورِ  يِف  ُضِرَح  ُثؿه  َظَؾْقِف، َؾُطِرَح

 

; 
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يف ؿهٜ حٚضٛ حغ ـٚتٛ ـٍٚر ؿريش  دل ظذ ذفؽ حديٞ ظع 

هذا ادْٚؾؼ. احلديٞ : يٚ رشقل اهلل دظْل أرضب ظْؼ وؾٔف ؿقل ظّر

 (.4222( ومسِؿ )2472أخرجف افبخٚري )

وصٍف بٚفٍْٚق، وإٕام اظتذر فف رشقل  وافنٚهد مـ احلديٞ أن ظّر 

بنٓقده بدر، وحٚضٛ صحٚيب جِٔؾ، وؿد ؿدم ظذًرا، وُظذر مـ اهلل  اهلل 

 .ظز وجؾ، ومـ رشقفف 

 افْبل : أنيٞ يمٔؿ افداري مـ حد شصحٔحف»( يف 77أخرج مسِؿ )

 ادسؾؿغ وٕئؿي وفرشقفف وفؽتوبف هلل ؿول دـ؟ ؿؾـو افـصقحي افديـ» ؿٚل: 

 .شوظوموهؿ

واجلٚشقس ادسِؿ ـٌره مـ ادسِّغ يْهح ويزجر ظـ ذه وُيق  بٚهلل 

 شبحٕٚف وتًٚػ ظّؾ اهلل ظز وجؾ أن يَذ  يف ؿِبف اهلدايٜ وأن يًٍْف بام يسّع.

; 
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ومـ شس مسؾام »(: 4022)  ظْد مسِؿ يف حديٞ أيب هريرة 

 .ششسه اهلل يف افدكقو وأخرة

 ظبدا ظبد يسس ٓ»أيوٚ:  ( ظـ أيب هريرة 4721ويف احلديٞ أخر )

 .شافؼقومي يقم اهلل شسه إٓ افدكقو يف

ه اهلل مـ شس مسؾام شس»(: ؿقفف: 0/771)شادًْؿ»يف   ؿٚل افَرضبل

ظذ شس مـ شس ٍٕسف ول تدع احلٚجٜ افدئْٜ إػ ـنٍف  حّض هذا  شيقم افؼقومي

ف ظاّم هنل ظْف ؾقاجٛ رؾًف دًٚيص ول يبٚل بًٍِٓٚ ول يْتؾٖمٚ مـ اصتٓر بٚ

فإلمٚم فرتدع بذفؽ أملٚفف وـذفؽ مـ تدظق احلٚجٜ إػ ـنػ حٚهلؿ مـ 

يَتيض جترحيٓؿ وحيرم شسهؿ  حغ ؾٔجٛ أن يُنػ مْٓؿ مٚوافنٓقد وادجر

 اهـ َمٚؾٜ تٌٔر افؼع وإبىٚل احلَقق.

80/847ٚ)شذح مسِؿ»يف   وؿول اإلموم افـقوي ْس  (: َوَأمَّ  افسَّ

ْٔفِ  ُْْدوبادَ  ْس  بِفِ  َرادٚدُ ؾَ  ُهَْٚ إَِف َْٕحقهؿْ  َْٔئٚتاهلَ  َذِوي َظَذ  افسَّ ـْ  َو َْٔس  مِمَّ  ُهقَ  َف

ُروًؾٚ ًْ َسٚدافوَ  بََِٕٚذى َم ٍَ .ٚ َٖمَّ ُرو ادَ  َؾ ّٛ  بَِذفَِؽ  ًْ ُْٔسَتَح ْٔفِ  ُيْسَس  َأَّٓ  َؾ َِ  َبْؾ  ، َظ

َّٔتف ُتْرَؾع ْ  إِنْ  إَْمر َوِلّ  إَِػ  َؿِو ـْ  َُيَْػ  َل َسَدة َذفَِؽ  ِم ٍْ ْس  َٕنَّ  3 َم  َهَذا َظَذ  افسَّ

ًفُ  ِّ َسٚد.افوَ  اإِليَذاء يِف  ُيْى  اهـ ٍَ

وي اإلؾسٚد وافٍسٚد، ؾْٔبٌل أن ٓ يسس ؾًذ هذا ؾٚجلٚشقس مـ ذ ؿؾً:

 بقائَف. بغ فِْٚس حتك يُقٕقا ظذ حذر مـظِٔف بؾ يُنػ حٚفف وي
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B

ومٚ يِحؼ أصحٚهبٚ مـ افًيٚئؿ، أختؿ هبذه هذا افبٚب وبًد هذه اجلقفٜ يف 

افْهٔحٜ ل وفٌره مـ ادسِّغ فًؾ افبٚري أن يًٍْْٚ هبٚ شبحٕٚف يف دٕٔٚ 

 وافَٚدر ظِٔف. وأخرى إٕف ول ذفؽ

ؾ ومراؿبتف يف افرس وافًِـ ؾٖٕهح ٍٕز ومجٔع ادسِّغ بتَقى اهلل ظز وج

 .وهبٚ ٕدخؾ اجلْٚن يهِح اجلَْٚنؾبٓٚ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ )ؿٚل تًٚػ: 

 .[22-21]القمر:   (ڃ

ڀ ڀ  پ پ ڀ ٻ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ)وؿٚل تًٚػ: 

 [01-07]النبأ:   (ڀ

پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )وؿٚل تًٚػ: 

، ثؿ ذـر صٍٚهتؿ ؾَٚل:  [700]آل عمران:   (ڀ ڀ ڀ ڀ

ـَ ﴿ اءِ  يِف  ُيـِْػُؼقنَ  افهِذي ه اءِ  افَّسه ه ـِ  َوافَعوؾِغَ  افَغْقظَ  َوافَؽوطِِؿغَ  َوافرضه  َواهللُ  افـهوسِ  َظ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ) [842ظّران: آل]﴾ادُْحِسـِغَ  حُيِى  

ل ]آ   (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ
 يٚت.أ [ 701عمران:
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ٚ أن ادتَغ هؿ افذيـ يْتًٍقن بٚدقاظظ ويراجًقن ديْٓؿ ًْٔ وؿٚل تًٚػ مب

ٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )وهيتدون بٚفذـر احلُٔؿ: 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

 .[2-7]البقرة:   (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ )وؿٚل تًٚػ: 

يبكون احلؼ حَٚ ؾٖٔخذون بف وافبٚضؾ  [117:]األعراف   (گ گ گ

 ٔبتًدون ظْف.ؾ بٚضالً 

وفق ل يُـ مـ ؾوٚئؾ هذه افنًرة اجلِِٜٔ وٕتٚجٓٚ إٓ أن اهلل ظز وجؾ 

جيًِٓٚ شببٚ فتٍريٟ افُربٚت وَمرجٚ مـ افٍتـ وادهٚئٛ وافزفَٚت فُٕٚٝ 

ڱ )تًٚػ: ؿٚل اهلل جِِٜٔ واهلّؿ إػ حتََٔٓٚ افدواظل إػ حتهِٔٓٚ ظئّٜ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ) ،[1]الطالق:   (ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ) ، [1]الطالق:   (ىئ

 .[2]الطالق: (  حب خب مب ىب

مـ ٓزم مراؿبٜ اهلل ظز وجؾ حهؾ ظذ إجقر افًئّٜ وٕجل مـ و

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ): افؼور وأؾٚت اجلسّٜٔ ؿٚل اهلل تًٚػ

 ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

 .[16]األنفال:   (ک
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 افـوس وخوفؼ متحفو احلسـي افسقئي وأتبع ــً حقثام اهلل اتؼ»ويف احلديٞ: 

وأيب ذر  ظـ مًٚذ بـ جبؾ  (7654). أخرجف افسمذي شحسـ بخؾؼ

 حسـ. : إفبٚن افنٔخ وهق حسـ بنقاهده. ؿٚل 

س وواهلل فق حََْٚ هذه افنًرة دٚ وؿًْٚ يف افٌٔبٜ وافّّْٜٔ وافتجس

وافؼور وأثٚم فًِّْٚ أن اهلل مىِع ظذ وافتحسس وافتحٚشد وافتَٚضع 

ڎ ڈ ڈ ژ )سائرٕٚ وبقاضْْٚ وخرٕٚ وذٕٚ ؿٚل اهلل تًٚػ: 

 .[4]الزلزل :   (ژ ڑ ڑ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ )وؿٚل: 

 .[14]األنبياء:(   ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )وؿٚل تًٚػ: 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ

  .[16]الكهف:   (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
 ِمـُْؽؿْ  َمو» : حٚتؿ ؿٚل: ؿٚل: رشقل اهلل وأخرج افنٔخٚن ظـ ظدي بـ 

ـْ  ُؿفُ  إِٓه  َأَحدٍ  ِم  َؾالَ  َيـُْظرُ  ُثؿه  ُتْرمُجَوٌن، َوَبْقـَفُ  اهللِ َبْغَ  َفْقَس  ِؼَقوَمِي،اف َيْقمَ  اهللُ َوَشُقَؽؾِّ

اَمُف، َصْقًئو َيَرى ـِ  افـهوُر، َؾَتْسَتْؼبُِؾفُ  َيَدْيفِ  َبْغَ  َيـُْظرُ  ُثؿه  ُؿده  َيتهِؼكَ  َأنْ  ِمـُْؽؿْ  اْشَتَطوعَ  َؾَؿ

 (.8180(، ومسِؿ )0742. افبخٚري )شمَتَْرةٍ  بِِشؼِّ  َوَفقْ  افـهورَ 
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واحلذر احلذر أن ٕنسي افدٕٔٚ بٚٔخرة مـ أجؾ مىًؿ ومؼب ومسُـ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ )ٚل: تحّؾ إوزار افلَٕ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

 .[73]هود:  ( ک گ گ گ گ ڳ ڳ

ئسٝ تنسى افدٕٔٚ بجْٜ ظرضٓٚ افساموات وإرض ؾبئس افبٔع بًٔؽ و ب

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )صٍَتؽ أهيٚ ادٌبقن ادحروم:  افهٍَٜ

   (ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

 .[11]الشوايى:

ٕحق افرساب يمٓؾ ويٚ ٓهلٚ وراء افدٕٔٚ تًَؾ ودع ظْؽ افٌٍِٜ ؾ٘هنٚ يٚ شٚئرا 

 شتقرثؽ افذفٜ.

تذـر ـؿ مـ بٔٝ أدخِٝ ظِٔف افنَٚء، وـؿ مـ إخقة جًِٝ بْٔٓؿ 

افنحْٚء، وـؿ مـ شًٔد أحلَٝ بف افبالء، وـؿ مـ مستَٔؿ أودظتف افسجقن، 

ٍٕسؽ مـ ؽوٛ وأحرمتف مـ تًِؿ افَرآن وتَِل افًِقم وبًد ذفؽ تٖمـ ظذ 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ )ف، اجلبٚر وبىنف ومـ ؿقتف وؾتُ

 .[711]هود:   (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ
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ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )افٔقم ترؾؾ يف صحتؽ ومٚفؽ وؽدا 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 .[771]النحل:   (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

إظِؿ وؾَؽ اهلل فىٚظتف أن احلٚمؾ ظذ افتجسس وافٌٔبٜ وافّّْٜٔ وافبٓٝ 

 ؽرهٚ هق شقء اخلِؼ.وافُذب و

8/824/822ٚ)شافزواجر»يف   ؿول اهلقتؿل َٓ َِْؽ  مَجِٔعَ  َأنَّ : (: َوِمْْ  تِ

َبِٚئرِ اف ٚ َيْرِجعُ  َُ َٓ ُِ ًْ
  إَػ  ؾِ

ِ
ٚ ُِِؼ،اخلُ  ُشقء َٓ ـُ ـِ  إَػ  َوَتْر  إَػ  َيْرِجعُ  َوُحْسُْفُ  ُِِؼ،اخلُ  ُحْس

ةِ  اْظتَِدالِ  ؾِ اف ُؿقَّ َْ اَملِ  ًَ َُ ،احلِ  بِ ِٜ َّ ةِ اف اْظتَِدالِ  َػ َوإِ  ُْ قَّ ِٜ اف َُ َّٔ َوبِ ٌَ ، ِٜ ِقيَّ َٓ  َوافنَّ

 ِٜ ؾ   َوإَِضَٚظ ٚ ـُ َٓ ؾِ  ِمْْ َْ ًَ ِْ
ِع، َمعَ  فِ ْ ٚ آْظتَِداُل  َهَذا ُثؿَّ  افؼَّ قنَ  َأنْ  إمَّ ُُ ل   بُِجقدٍ  َي

 إهَلِ

اَملٍ  ـَ ، َو ٚ ؾِْىِري  قنَ  َأنْ  َوإِمَّ ُُ تَِسِٚب  َي ـْ ـْ  َأْشَبٚبِفِ  بِٚ ِٜ  َجَٚهَدةِ ادُ  ِم َيَٚض َٖنْ  َوافرر َؾ  بِ ِّ  حَيْ

َسفُ  ٍْ ؾر  َظَذ  َٕ ؾٍ  ـُ َّ ُٛ  َظ ـَ  ُيقِج ٚ ُحْس َٓ
َِ ُِ ٚ ُشقءَ  َوُيَوٚدُّ  ُخ َٓ

تِ َفُػ  ٓ ِهَل  إذْ  َضِقيَّ ْٖ  َت

ٚ َ َُٕس  َوٓ َرهبَّ ْٖ ِرهِ  َت ـْ ْٝ  إَذا إَّٓ  بِِذ َّ
ـْ  ُؾىِ ْٝ  َظَٚدهِتَٚ َظ َي

ٍِ ـْ  َوُح ٚ َظ َقاهِتَ َٓ َقةِ ٚخلَ بِ  َص ِْ 

زْ افوَ  ًُ ِٜ ٓ َف ظَ  َأوَّ ٍَ ُْٔح
عُ  فِ ّْ ـْ  َبَكُ افوَ  افسَّ رِ  بِِْ٘دَمٚنِ  ُثؿَّ  ُْٖفقَؾِٚت،ادَ  َظ ـْ   افذر

ِ
َظٚء  َوافدُّ

َِْؽ  يِف  َقةِ اخلَ  تِ َٛ  َأنْ  إَػ  ِْ
ِِ ٌْ ْٔفِ  َي َِ ُْٕس  َظ ِرِه، ٚهللبِ  إُ ـْ ؿُ  َؾِحَِْٔئذٍ  َوبِِذ ًَّ  هِنََٚيتِِف، يِف  بِفِ  َيَتَْ

ْٔفِ  َصؼَّ  َوإِنْ  َِ اَم  بَِداَيتِِف، يِف  َظ َـّ  َوُربَّ ـْ  َط َسفُ  َجَٚهدَ  َم ٍْ َٕك َٕ كِ  ُُمََٚهَدةٍ  َأْد  َؾَقاِحشِ  بَِسْ

ٚيِص ادَ  َّٕفُ  ًَ ٚ َؿدْ  َأ هَبَ ـَ  َهذَّ ٚ، َوَحسَّ َٓ ََ ُِ َّٕك ُخ ْ  بَِذفَِؽ  َففُ  َوَأ ُٚت  ؾِٔفِ  ُتقَجدْ  َوَل ٍَ  ِص

ِٚمِِغَ اف ِمَِْغ،ادُ  َأْخالُق  َوٓ َُ َٚػ  اهلل َؿَٚل  ْٗ ًَ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ): َت
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   (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 .[1]األنفال:   (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ) :َؿَٚل  َأنْ  إَػ   [1]األنفال:

َٚػ  َوَؿَٚل  ًَ (   ٻ پ پ پ پ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ): َت

ک ک ک ک  ژ ژ ڑ ڑ) َؿَٚل: َأنْ  إَػ  [1-7]املؤمنون:

 .[77-71]املؤمنون:   (گ گ گ

َٚػ  َوَؿَٚل  ًَ    (ٺ ٺ ٿ  ) إَػ  (ٱ ٻ): َت

 [771]التوب :
   (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ): -َوَجؾَّ  َظزَّ - َوَؿَٚل  

قَرةِ  آِخرِ  إَػ  [30]الفرقان:  .افسُّ

ـْ  َّ َؾ  َؾ َُ ْٔفِ  َأْص َِ ِسفِ  َحُٚل  َظ ٍْ َٕ ٚ َٓ ِرْض ًْ َٔ ِْ ََٕيِٚئِرَهٚ، أَيِٚت  َهِذهِ  َظَذ  َؾ  َؾُقُجقدُ  َو

ِٚت  َهِذهِ  مَجِٔعِ  ٍَ ُٜ  افهر ـِ  َظالَم ِؼ اخلُ  ُحْس دُ  ،ُِ َْ ٚ َوَؾ َٓ
ًِ ُٜ  مَجِٔ   َظالَم

ِ
 َوُوُجقدُ  ُِِؼ اخلُ  ُشقء

ًْضِ اف ًْضِ اف َظَذ  َيُدلُّ  َب  .َب

ـِ  َُمَِٚمعِ  إَػ   َأَصٚرَ  َوَؿدْ  ْقفِفِ  إَْخالِق  حَمَِٚش ََ ـُ »: بِ  َمو َِٕخقفِ  حُيِى   ادُْمِم

ُمُرهُ  «فِـَْػِسفِ  حُيِى   ْٖ َرامِ  َوَي ـْ ِْٔػ  بِِ٘ َٖنَّ وَ  ِٚر،اجلَ وَ  افوَّ ـَ ادُ  بِ ِم ْٗ ٚ قَل  َأنْ  إمَّ َُ ا َي  َأوْ  َخْرً

 َٝ ُّ  .َيْه

ؿْ  َومَجَعَ  ُٓ ُو ًْ ـِ  َظاَلَمِٚت  َب ِؼ اخلُ  ُحْس َٚل  ُِ ََ قنَ  َأنْ : َؾ ُُ لِرَ  َي ،احلَ  ـَ
ِ
 َؿَِِٔؾ  َٔٚء

لِرَ  إََذى، الِح، ـَ ِرَسِٚن، َصُدوَق  افهَّ َِِٔؾ  اف الِم،اف َؿ لِرَ  َُ ِؾ،اف ـَ َّ  َؿَِِٔؾ  ًَ

ُوقاف َفِؾ، َؿَِِٔؾ  ِل،ٍُ قرٌ  َريِض   َصُبقرٌ  َوُؿقرٌ  َوُصقٌل  َبر   َوُهقَ  افزَّ ُُ  َرؾٌِٔؼ  َحٌِِٔؿ، َص
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ٌٔػ  ٍِ ٌٔؼ  َظ ٍِ زٌ  ٓ َص مٌ  َوٓ َشبٌَّٚب  َوٓ دََّٚ َتٌٚب  َوٓ َٕامَّ ٌْ قدٌ  َوٓ َظُجقٌل  َوٓ ُم َُ  َوٓ َح

ٌٚش  َحُسقٌد، َوٓ َبِخٌٔؾ  ٌٚش، َهنَّ ُّٛ  َبنَّ
ٌُِض َويُ  اهلل يِف  حُيِ  اهلل يِف  َوَيْرَض  اهلل يِف  ْب

 ُٛ َو ٌْ َذا 3 اهلل يِف  َوَي َٓ ـُ  ُهقَ  َؾ ِؼ اخلُ  ُحْس ُِ. َْٚ ََ َٚػ  اهلل َوؾَّ ًَ ٚفِٔفِ  فِِتََّحعر  َت ًَ َّ  َوَأَدامَ  بِ

َْْٚٔ َِ ِدَراَج  ُؿَربِفِ  َوَمَقإَِح  َأْؾَوٚفِفِ  َشَقابِغَ  َظ ْٕ ِِْؽ  يِف  َوآ َِٔٚئفِ  ِش
 َوَمَقافِٔفِ  َوَأِحبَِّٚئفِ  َأْوفِ

 اهـ .آِمغَ 

أوًٓ وآخًرا وطٚهًرا وبٚضًْٚ، وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ واحلّد هلل رب افًٚدغ، 

 هـ8244/رجٛ/87بٚهلل افًع افًئؿ. ضحك اجلًّٜ 
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