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مقدمة فضيلة الشيخ :محمد السليمان العليط
احلٛمد هلل وطمده واًمّمالة واًمسالم قمغم ُمـ ٓ ٟمبل سمٕمده .أُما سمٕمد:
اًمسالم قمٚمٞمٙمؿ ورمحة اهلل وسمريماشمف.
وم٘مددد اـمٚمٕم د قمددغم هد ه اًمرؾمدداًمة اًمٙمراٛمددة اعمسددلة سمسددٜماسمؾ ا ددػم واًم ددل
أ َّخٗمٝما قمبداًمٕمزاز سمـ قمبداًمٚمف اًمْمبٞمٕمل وم٢مذا هق يم اب ـمٞمد وحم دقي قمدغم
ومقا ئ د ددد و داب ويمٞمٗمٞم د ددة اًم ٕماُم د ددؾ ُم د ددع يمب د ددار اًمس د ددـ وهم د ددػمهؿ ُم د ددـ أسم د ددا
وإُمٝم ددات وإؾم ددباب اعمٕمٞمٜم ددة قم ددغم دظم ددقل ااٜم ددة واحلاُمٞم ددة ُم ددـ اًمٕم د اب
دلم قمددغم اعمٓمدداًمع ر د ه اًمرؾمدداًمة اًمٙمراٛمددة آىم دددا واًمٕمٛمددؾ سمددل ومٞمٝمددا ُمددـ
وُم ٕمد ٌ
اًم قضمٞمٝمات واًمٜمّمائح اًمٜماومٕمة.
وٟمس٠مل اهلل ًمٜما وًمف إظمالص اًمٕم ِ
ٛمؾ واًمٜمٞمة ذم اًم٘مّمد واًم٘مقل.

وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد ,وعلى آله وصحبه أمجعني

كتبه/
مقًده :حممد السلًمان العلًط
 حفظه اهلل وتىاله (أمني)- /1رجب 1141/هـ
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مقدمة المؤلف
احلٛمد هلل واًمّمالة واًمسالم قمدغم رؾمدقل اهلل دغم اهلل قمٚمٞمدف وقمدغم خدف
و حبف وؾمٚمؿ .أُما سمٕمد:
ومٝم د د ه ؾم د دٜماسمؾ ا د ددػم ا د ددا سم د دداهمل ا د ددػم ُمِمد د درقمة إب د دقاب سماذًم د ددة إضم د ددر
واًمثددقاب ومٝمدؾ ُمددـ ُمِمددٛمر اٜمددل صملرهددا اًمٞماٟمٕمددة واعمسددا ة ذم دمار ددا اًمراسمحددة
﴿ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ﴾(.)1

أظم د ددل اًم٘م د ددارئ اًمٙم د ددراؿ ٓ شم د ددؽمدد ذم هم د ددرس ه د د ه اًمس د ددٜماسمؾ اعمباريم د ددة
وشمٕماهد رااضٝما اًمٜمرضة ورااطمٞمٜمٝما اًمٕمٓمرة.
أؾمدد٠مل اهلل اًمٙمددراؿ رب اًمٕمددرش اًمٕمٔمددٞمؿ أن ٕمددؾ ه د ا اًمٕمٛمددؾ ظماًمّم د ًا
ًمقضمٝمف اًمٙمراؿ.

وصلَّى اهلل وسلم على نبينا حممد ,وعلى آله وصحبه أمجعني

كتبه/
عبد العزيز بن عبد اهلل الضبًعٌ
صفر 1145هـ
abu.abdullah395@gmail.com

( )1اًمب٘مرة أاة (.)261
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الركس

ىب

ىمال شمٕمامم ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ﴾(.)1
قمـ أيب هرادرة

ىمدال :ىمدال رؾمدقل اهلل ☺ٕ« :ن أىمدقل ؾمدبحان

إزم د ددا ـمٚمٕمد د د قمٚمٞم د ددف
اهلل واحلٛم د ددد هلل وٓ إا إٓ اهلل واهلل أيم د ددؼم أطمد د د
ّ
اًمِمٛمس»(.)2
* وىمد ذيمر اسمـ اًم٘مٞمؿ ♫ ُمائة ومائدة ًمٚم يمر وُمٜمٝما:
 .1أنف سمرا ة ُمـ اًمٜمٗماق.
 .2اًم د يمر إمٓم ددل اًم د ايمر ىم ددقة طم ددك أن ددف ًمٞمٗمٕم ددؾ ُم ددع اًم د يمر ُم ددا ٓ آمٞم ددؼ
ومٕمٚمف سمدوٟمف.
وا٘مددقل اسمددـ اًم٘مددٞمؿ ♫" :ىمددد ؿمدداهدت ُمددـ ىمددقة ؿمددٞم ا ؾمددالم اسمددـ
شمٞمٛمٞمددة ♫ ذم ُمِمددٞم ف ويمالُمددف وإىمداُمددف ويم اسم ددف أُمددرا ً قمنٞمبد ًا ومٙمددان اٙم د
ذم اًمٞمقم ُمـ اًم ّمٜمٞمػ ُما اٙم بف اًمٜماؾم ذم ُجٕم ٍدة أو أيمثدر -ا٘مّمدد أؾمدبققم ًا-
وىمد ؿماهد اًمٕمسٙمر ُمـ ىمقشمف ذم احلرب أُمرا ً قمٔمٞم ًل".
وىمد قم ّٚمدؿ اًمٜمبدل ☺ اسمٜم دف وماـمٛمدة وقمٚمٞمد ًا ¶ أن ُاسد حبحا يمدؾ ًمٞمٚمدة إذا
أظمد ُمْمدداضمٕمٝمل (صمددالث وصمالصمددلم) وحيٛمدددا (صمالصمد ًا وصمالصمددلم) واٙمددؼما (صمددالث
وصمالصمددلم) َّح دا ؾمدد٠مخ ف ا ددادم وؿمددٙم إًمٞمددف ُمددا شم٘ماؾمددٞمف ُمددـ اًمٓمحددـ واًمسددٕمل
( )1إطمزاب أاة (.)35
( )2رواه ُمسٚمؿ.
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وا دُمة ومٕمٚمٛمٝما ذًمؽ .وىمال" :إٟمف ظمػم ًمٙمل ُمـ ظمادم"(.)1
 .3أن ًمٚمد يمر ُمددـ سمددلم إقمددلل ًمد ة ٓ اِمددبٝمٝما ر ومٚمددق اٙمددـ ًمٚمٕمبددد
ُمددـ صمقا سمددف إٓ اًمٚمد ة احلا ددٚمة ًمٚمد ايمر واًمٜمٕمددٞمؿ اًمد ي حيّمددؾ ًم٘مٚمبددف ًمٙمٗمددك سمددف
ور ا ُؾم حٛمٞم جماًمس اًم يمر (رااض ااٜمة).

ىمال ُماًمؽ سمـ داٜمارُ" :ما شمٚم ذ اعم ٚم ذون سمٛمثؾ ذيمر اهلل قمز وضمؾ".

 .4أند ددف اقرصم د ددف ذيمد ددر اهلل شمٕم د ددامم ًمد ددف يم د ددل ىمد ددال شمٕم د ددامم﴿ :ﯩ ﯪ
ﯫﯬﯭﯮ

﴾()2

وًم د ددق اٙم د ددـ ذم اًمد د د يمر إٓ هد د د ه وطم د دددها

ًمٙمٗمك هبا ومْم ً
ال وؿمدروم ًا.
 .5أن دوام اًمد يمر ذم اًمٓمرادؼ واًمبٞمد واحلْمددر واًمسدٗمر واًمب٘مداع شمٙمثددػم
اًمِم ددٝمقد ًمٚمٕمب ددد ا ددقم اًم٘مٞماُم ددة وم دد٢من اًمب٘مٕم ددة واًم دددار وااب ددؾ وإرض شمِمد دٝمد
ًمٚم ايمر اقم اًم٘مٞماُمة وُما ادل قمغم ذًمؽ ؾمقرة اًمزًمزًمة( .)3أ.ـه.
ىمد ددال ؿمد ددٞم ا ؾمد ددالم اسمد ددـ شمٞمٛمٞمد ددة ♫" :اًم د د يمر ًمٚم٘مٚم د د ُمثد ددؾ احد ددا
ًمٚمسٛمؽ ومٙمٞمػ اٙمقن طمال اًمسٛمؽ إذا ومارق احا ؟".
ىمال اسمـ قمقن" :ذيمر اًمٜماس دا وذيمر اهلل دوا ".
ويمددان حيٞمددك سمددـ ُمٕمدداذ ا٘مددقل" :طمددادصمقا اًم٘مٚمددقب سم د يمر اهلل شمٕم دامم وم٢مهنددا
ؾمدرإمة اًمٖمٗمٚمة".

وماًمٚمس ددان ٓسم ددد ًم ددف أن اد د ٙمٚمؿ إُم ددا سمخ ددػم أو سمِمد ددر أو سم د ٍ
د٠مُمر ُمب دداح ومد داٟمٔمر

ًمٜمٗمسددؽ أٓ شم د ٙمٚمؿ إٓ سمددل اددر

رسمددؽ قمددز وضمددؾ ودمددده ذم ددحٞمٗم ؽ اددقم

( )1رواه اًمبخاري وُمسٚمؿ.
( )2اًمب٘مرة أاة (.)152
( )3اًمقاسمؾ اًمّمٞم .
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اًم٘مٞماُمة وُمـ أقمٔمؿ اًمٕم٘مقسمدات اًمٖمٗمٚمدة قمدـ اًمد يمر .ىمدال شمٕمدامم﴿ :ﭥ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾(.)1
ويمٚم ددل ىمقا د اعمٕمروم ددة دار اًمد د يمر ددري قم ددغم ًمس ددان اًمد د ايمر ُم ددـ هم ددػم
يمٚمٗمة.
وأومْمددؾ أنددقاع اًمد يمر :ىمددرا ة اًم٘مددر ن سماًم ددسمر واًم د ٗمٝمؿ وم٘مددد ىمددال قمددثلن
ً" :مق ـمٝمرت ىمٚمقسمٜما حا ؿمبٕم ُمـ يمالم اهلل".
سمـ قمٗمان
ومٚمددق ظمّمّمددٜما ُم٘مدددار ًا اسددػما ً ًم٘مددرا ة اًم٘مددر ن يمددؾ اددقم ًمٜمٗمٕمٜمددا وزاد إالٟمٜمددا
وقمِمددٜما ُمددع يمددالم اًمددرطمٞمؿ اًمددرمحـ وذهبد قمٜمددا وؾمدداوس اًمِمددٞمٓمان وقمِمددٜما
سمسالم .ىمال شمٕمامم﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾(.)2
ىمال اًمِمٞم قمبداًمرمحـ اًمسٕمدي ♫" :قمٜمدد ىمقًمدف شمٕمدامم ﴿ :ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ﴾ .أي :قمغم ُمٝمؾ ًمٞم دسمروه وا ٗمٙمروا ذم ُمٕماٟمٞمف واس خرضمقا
قمٚمقُمف".
│

( )1اًمٙمٝمػ أاة (.)28
( )2ا ؾمدرا أاة (.)106
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االستغفــــــاز
آؾم ٖمٗمار ُمٕمٜماه :ـمٚم اعمٖمٗمرة ُمـ اهلل.
ىمددال اهلل قمددز وضمددؾ ذم احلدددايس اًم٘مدددد« :اددا اسمددـ دم أنددؽ ُمددا دقمددقشمٜمل
ورضمددقشمٜمل همٗمددرت ًمددؽ قمددغم ُمددا يمددان ُمٜمددؽ وٓ أبددازم اددا اسمددـ دم ًمددق سمٚمٖم د
ذٟمقسمددؽ قمٜمددان اًمسددل صمددؿ اؾمد ٖمٗمرشمٜمل همٗمددرت ًمددؽ وٓ أبددازم اددا اسمددـ دم ًمددق
أنددؽ أتٞم ٜمددل سم٘مددراب إرض ظمٓمااددا صمددؿ ًم٘مٞم ٜمددل ٓ شمِم ددرك يب ؿمددٞم ًا ٕتٞم ددؽ
سم٘مراهبا ُمٖمٗمرة»(.)1
* أ ٞمة آؾم ٖمٗمار:
ا٘مددقل ؿمددٞم ا ؾمددالم اسمددـ شمٞمٛمٞمددة ♫" :آؾم د ٖمٗمار ددرج اًمٕمبددد ُمددـ
اًمٗمٕمؾ اعمٙمروه إمم اًمٗمٕمؾ اعمحبقب وُمدـ اًمٕمٛمدؾ اًمٜمداىمص إمم اًمٕمٛمدؾ اًم دام
وارومدع اًمٕمبددد ُمدـ اعم٘مددام إدٟمدك إمم إقمددغم ُمٜمدف وإيمٛمددؾ ومد٢من اًمٕمبددد ذم يمددؾ
اددقم سمددؾ ذم يمددؾ ؾمدداقمة سمددؾ ذم يمددؾ حلٔمددة اددزداد قمٚم د ًل سمدداهلل وسمّمددػمة ذم داٜمددف
وقمبقدا ف سمحٞميس د ذًمؽ ذم ـمٕماُمف وؿمدراسمف وٟمقُمف وا٘مٔم ف وىمقًمف وومٕمٚمدف
واددرى شم٘مّمددػمه ذم طمْمددقر ىمٚمبددف ذم اعم٘ماُمددات اًمٕماًمٞمددة وإقمٓمائٝمددا طم٘مٝمددا ومٝمددق
حي اج إمم آؾم ٖمٗمار ٟما اًمٚمٞمدؾ وأـمدراا اًمٜمٝمدار سمدؾ هدق ُمْمدٓمر إًمٞمدف دائد ًل ذم
إىمددقال وإطم ددقال ذم اًمٖمقا ئ د واعمِمدداهد ح ددا ومٞم ددف ُمددـ اعمّم دداًمح وضمٚم د
ا د د ددػمات ودومد د ددع اعمْمد د ددرات وـمٚمد د د زاد د ددادة اًم٘مد د ددقة ذم إقمد د ددلل اًم٘مٚمبٞمد د ددة
واًمبدٟمٞمة"(.)2
( )1رواه اًمؽمُم ي .و ححف إًمباين.
( )2جمٛمقع وم اوى ؿمٞم ا ؾمالم.
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قمٚمٞمف سم٘مٚمبف
 -أُما اعمس ٖمٗمر سمٚمساٟمف :وهق ُم ِمبيس سم ٟمبف ُم٘مٞمؿ قمٚمٞمف ُمّمدر

ومٝمق يماذب ذم اؾم ٖمٗماره.
 آؾم ٖمٗمار ذم اًم٘مر ن اًمٙمراؿً :م٘مد يمثر ذيمر آؾم ٖمٗمار ذم اًم٘مر ن. -1وم ددارة اد دد٠مُمر اهلل شمٕمد ددامم قمب دداده سم ددف وحي ددثٝمؿ قمٚمٞم ددف وحيرض ددٝمؿ قمٚمٞم ددف
يم٘مقًمف قمز وضمؾ ﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾(.)1
وىم د د د د ددال شمٕم د د د د ددامم﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

﴾()2

وىمقًم د د د د ددف شمٕم د د د د ددامم:

﴿ﮅ ﮆ ﮇ﴾(.)3
 -2وشمد د ددارة اٛمد د دددح أهٚمد د ددف واثٜمد د ددل قمٚمد د ددٞمٝمؿ يم٘مقًمد د ددف شمٕمد د ددامم﴿ :ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾(.)4
وىمقًم د د ددف شمٕم د د ددامم﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ

ﮃ﴾( .)5وىمقًمف شمٕمامم﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﴾(.)6
 -3وشم ددارة اد د يمر أن اهلل اٖمٗم ددر عم ددـ اؾمد د ٖمٗمره يم٘مقًمد ددف شمٕم ددامم﴿ :ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾(.)7

( )1اًمب٘مرة أاة (.)199
( )2هقد أاة (.)3
( )3ومّمٚم أاة (.)6
( )4ل قمٛمران أاة (.)17
( )5ل قمٛمران أاة (.)135
( )6اًم اراات أاة (.)18
( )7اًمٜمسا أاة (.)110
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 -4واٜمادي اهلل شمٕمامم قمباده واددقمقهؿ إمم اعمسدارقمة إمم اًم قسمدة واًمرضمدقع

إًمٞم د د د د د ددف ومٞم٘م د د د د د ددقل شمٕم د د د د د ددامم﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾( .)1وىم د د د ددال شمٕم د د د ددامم ﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾(.)2
 -5وحيد د ر اًم٘م ددر ن اًمٙم ددراؿ ُم ددـ اًمٞم دد٠مس واًم٘مٜم ددقط ُم ددـ رمح ددة اهلل ومٞم٘م ددقل
رسمٜمد د د د ددا قمد د د د ددز وضمد د د د ددؾ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

﴾()3

وا٘مقل اهلل قمز وضمؾ﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾(.)4
* آؾم ٖمٗمار ؿمٕمار إنبٞما واًمّماحللم:
 -1ومٝمددا هددق أبقٟمددا دم و ُأُمٜمددا طمدقا -قمٚمدٞمٝمل اًمسددالم -حددا ظماًمٗمددا أُمددر اهلل قمددز
وضمددؾ وأزرددل اًمِم دٞمٓمان وأوىمٕمٝمددل ذم ا ٓم د٠م سمددادرا سمآؾم د ٖمٗمار واًم قسمددة واًمٜم ددم
﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ﴾(.)5
 -2وها هق ٟمدقح ♠ طمدلم ؾمد٠مل اهلل أن اٜمندل اسمٜمدف قمددَّ هد ا اًمسد١مال
ذٟمب ًا اقضمد آؾمد ٖمٗمار سمدؾ ظمِم دل ُمدـ ا سددران سم٘مقًمدف﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾(.)6

( )1ل قمٛمران أاة (.)133
( )2إسمراهٞمؿ أاة (.)10
( )3احلنر أاة (.)56
( )4اقؾمػ أاة (.)87
( )5إقمراا أاة (.)23
( )6هقد أاة (.)47
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 -3وىمد ددال ٟم ددقح ♠﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ىب

ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ﴾(.)1
 -4وُمقؾمد د د د د ددك ♠﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓﮔ

﴾()2

وىمقًمد د د ددف شمٕمد د د ددامم﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾(.)3
 -5وإسمراهٞمؿ ♠ :ا٘مقل راضمٞم ًا ُمٖمٗمرة ُمقٓه ُمٕمدد ًا أومْمداًمف قمٚمٞمدف:
﴿ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹ ﯺﯻﯼﯽﯾﯿ

ﰀ ﰁ ﰂ﴾(.)4
 -6وا د دقٟمس ♠ :اٜم د ددادي ذم اًمٔمٚم د ددلت سم٘مقًم د ددف... ﴿ :ﮜﮝﮞ ﮟ

ﮠﮡ ﮢﮣﮤ﴾(.)5
 -7وؾمد د د د د د د ددٚمٞملن ♠﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﴾(.)6
 -8وداود ♠ ا٘مددقل اهلل قمددز وضمددؾ ذم ؿمدد٠منف ﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﴾(.)7
(ٟ )1مقح أاة (.)28
( )2اًم٘مّمص أاة (.)16
( )3إقمراا أاة (.)151
( )4اًمِمٕمرا أاة (.)82 -78
( )5إنبٞما أاة (.)87
( )6ص أاة (.)35
( )7ص أاة (.)24
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 -9وإم٘مد ددقب ♠ قمٜمد دددُما أتد دك أبٜمد داؤه آمٚمبد دقن اعمٖمٗمد ددرة﴿ :ﭧ ﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ﴾(.)1
 -10وٟمبٞمٜما حمٛمد ☺ ا٘مقل« :واهلل أين ٕؾم ٖمٗمر اهلل وأتقب إًمٞمف ذم
اًمٞمقم أيمثر ُمـ ؾمبٕملم ُمرة»(.)2
 -11وأبددق سمٙمددر

ا٘مددقل ًمٚمرؾمددقل ☺ :اددا رؾمددقل اهلل قمٚمٛمٜمددل

دقم ددا ً أدقم ددق سم ددف ذم ددالهلل ومٞمٕمٚمٛم ددف رؾم ددقل اهلل ☺ أن ا٘م ددقل« :مهللا أين
فمٚمٛم ٟمٗمز فمٚمد ًل يمثدػما ً وٓ اٖمٗمدر اًمد ٟمقب إٓ أند ومداهمٗمر زم ُمٖمٗمدرة ُمدـ
قمٜمدك وارمحٜمل إٟمؽ أن اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ»(.)3
" :آمٚمد د د ُمد د ددـ اًمرؾمد د ددقل ☺ أن اسد د د ٖمٗمر ًمد د ددف

 -12وقمٛمد د ددر

ومٞم٘مقل :اا رؾمقل اهلل اؾم ٖمٗمر زم"(.)4
 -13وأبددق هراددرة

ا٘مددقل" :إين ٕؾمد ٖمٗمر اهلل وأتددقب إًمٞمددف يمددؾ

اددقم أخددػ ُمددرة وذًمددؽ قمددغم ىمدددر دا دل ويمددان ا٘مددقل ًمٖمٚمددلن اًمٙم دداب ىمقًمددقا:
ومٞم١مُمـ قمغم دقمائٝمؿ".
مهللا اهمٗمر ٕيب هرارة
ح
* صمٛمرات آؾم ٖمٗمار وومقائده:

إن ًمالؾم ٖمٗمار صمٛمرات ضمٚمٞمٚمة وومقائد قمدادة ُمٜمٝما:
 .1شمٙمٗمددػم اًمسددٞم ات ورومددع اًمدددرضمات .ىمددال اهلل ؾمددبحاٟمف شمٕمددامم﴿ :ﮔ

( )1اقؾمػ أاة (.)98 97
( )2رواه اًمبخاري.
(ُ )3م ٗمؼ قمٚمٞمف.
(ُ )4م ٗمؼ قمٚمٞمف.
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ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾

 1ىب
( )

.

وىمددال شمٕمددامم ذم احل دددايس اًم٘مدددد « :ا ددا قمب ددادي إٟمٙم ددؿ لٓم ددقن سماًمٚمٞم ددؾ
واًمٜمٝمدار وأندا أهمٗمدر اًمد ٟمقب جٞمٕمد ًا وماؾمد ٖمٗمروين أهمٗمدر ًمٙمدؿ»( .)2سمددؾ إن اهلل
شمٕمامم اٜمادي قمباده ذم اًمثٚميس إظمػم ُمـ اًمٚمٞمؾ ىمائ ً
الُ« :مـ اسد ٖمٗمرين ومد٠مهمٗمر
ًمف...احلدايس»(.)3
 -2ارومع اًمٕمبد ُمـ اعم٘مام إدٟمك إمم اعم٘مام إقمغم وُمـ اًمٜماىمص إمم
اًم دام وُمددـ اعمٙمددروه إمم اعمحبددقب ومٕمددـ أبددك هراددرة

قمددـ اًمٜمبددل

☺ ىمال « :إن اهلل قمز وضمؾ ًمػمومع اًمدرضمة ًمٚمٕمبد اًمّماًمح ذم ااٜمة .ومٞم٘مقل:
اا رب أنَّك زم ه ه! ومٞم٘مقل :سماؾم ٖمٗمار وًمدك ًمؽ»(.)4
أُم ددا يم ددقن آؾمد د ٖمٗمار ؾم ددب ًمروم ددع اًمبالا ددا وم٘م ددد ىم ددال اهلل قم ددز وضم ددؾ ذم
ؿمدد٠من ٟمبٞمددف اددقٟمس ♠﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ﴾( .)5وو ػ شمسبٞمحف ذم اة أظمرى سم٠منف﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾(.)6
 -3أنددف ؾمددب اٚم د اًمددرزق وؾمددٕم ف وا ُمددداد سمددإُمقال واًمبٜمددلم يمددل
ىم ددال قم ددز وضم ددؾ قم ددـ ٟم ددقح♠ أن ددف ىم ددال ًم٘مقُم ددف﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾(.)7
( )1اًمٜمسا أاة (.)110
( )2رواه ُمسٚمؿ.
(ُ )3م ٗمؼ قمٚمٞمف.
( )4رواه أمحد.
( )5اًمّماومات أاة (.)144 143
( )6إنبٞما أاة (.)78
(ٟ )7مقح أاة (.)12 11
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وىمد د د د ددال شمٕمد د د د ددامم﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂  ﴾(.)1
وؿمٙما رضمؾ إمم احلسـ اًمبّمدري

اادب وم٘مال ًمف" :اؾم ٖمٗمر اهلل"

وؿم ددٙما رضم ددؾ ظم ددر اًمٗم٘م ددر وم٘م ددال ًم ددف" :أؾمد د ٖمٗمر اهلل" وؿم ددٙما إًمٞم ددف ظم ددر ضمٗم دداا
سمسد د اٟمف وم٘مد ددال ًمد ددف" :أؾمد د ٖمٗمر اهلل" وم٘مد داًمقا ًمد ددف ذم ذًمد ددؽ :أتد دداك رضمد ددال اِمد ددٙمقن
وم٠مُمر ؿ يمٚمٝمؿ سمآؾم ٖمٗمار؟! وم٘مالُ :ما ىمٚم ُمـ قمٜمدي ؿمٞم ًا أن اهلل شمٕمامم ا٘مقل
ذم ؾمد د ددقرة ٟمد د ددقح ♠﴿ :ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ ﭑﭒ

ﭓﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ﴾(.)2
 -4أنددف ؾمددب اددال اًم٘مٚمد وسمٞماضددف و ددٗمائف وٟم٘مائددف :وماًمد ٟمقب شمددؽمك
أثار ًا ؾمٞم ة وؾمقاد ًا قمغم اًم٘مٚم وآؾم ٖمٗمار اٛمحل اًم ٟم وأثره وازاؾ ُمدا
قمٚمؼ سماًم٘مٚمد ُمدـ ؾمدقاد وُمدا ىمدد َران قمٚمٞمدف ُمدـ ذٟمدقب وُمٕمداد وىمدد دقر
اًمٜمب ددل ☺ هد د ه احلاًم ددة وم٘م ددال« :إ ّن اعم دد١مُمـ إذا أذٟم د د ُٟمٙم د د ذم ىمٚمب ددف ُٟمٙم ددة
ؾمقدا وم٢من هق ٟمزع واؾم ٖمٗمر وشمداب د٘مؾ ىمٚمبدف وأن قمداد زادد ومٞمٝمدا طم دك
شمٕمٚمقا قمغم ىمٚمبف وهق اًمدران اًمد ي ذيمدر اهلل شمٕمدامم﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ﴾»(.)4()3
وىمددال رؾمددقل اهلل ☺« :إٟمددف ًمٞمٖم ددان قمددغم ىمٚمب ددل وإين ٕؾم د ٖمٗمر اهلل ذم
اًمٞمقم ُمائة ُمرة»(.)5

( )1هقد أاة (.)3
(ٟ )2مقح أاة (.)12 10
( )3اعمٓمٗمٗملم أاة (.)14
( )4رواه أمحد واًمؽمُم ي.
( )5رواه ُمسٚمؿ.
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 -5أنددف ؾمددب حلّمددقل اًم٘مددقة ذم اًمبدددن يمددل ىمددال شمٕمددامم قمددغم ًمسىدبدان هددقد

♠ ًم٘مقُم د د د د د د د د د د د د د د د ددف﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾(.)1
 -6أنددف ٚم د رضددا اهلل شمٕمددامم وحمب ددف ويمٗمددا سم د ًمؽ ٟمٕمٛمددة .ىمددال شمٕمددامم:
﴿ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾(.)2
 -7أند د ددف ؾمد د ددب ذم شمٗمد د ددرا ارٛمد د ددقمً :م٘مد د ددقل اًمٜمبد د ددل ☺ُ« :م د د ددـ أيمث د د ددر
آؾم ٖمٗمار ضمٕمؾ اهلل ًمف ُمـ يمؾ هؿ ومرضما وُمـ يمؾ ضٞمؼ خمرضما ورزىمف
ُمـ طمٞميس ٓ حي س »(.)3
* أوىمات وُمقاـمـ ُاس ح ومٞمٝما آؾم ٖمٗمار:
آؾم ٖمٗمار واًم قسمة ُمِمدروقمان ذم يمدؾ وىمد وطمدلم يمدل ىمدال اًمٜمبدل ☺:
« إن اهلل قمددز وضمددؾ ابسددط اددده سماًمٚمٞمددؾ ًمٞم ددقب ُمسد دل اًمٜمٝمددار وابسددط اددده
دٛمس ُمددـ ُمٖمرهبددا»
سماًمٜمٝمددار ًمٞم ددقب ُمز د اًمٚمٞمددؾ طم ددك شمٓمٚمددع اًمِمد ُ

()4

إٓ أن

هٜمدداك أوىمددات أرضمددك ُمددـ أوىمددات وُمددقاـمـ أبٚمددغ ذم ا ضماسمددة وأىمددرب إًمٞمٝمددا
ُمـ ُمقاـمـ وُمـ ه ه إوىمات واعمقاـمـ ُما اكم:
 -1قم٘مد د د اًمد د د ٟم  :وه د ددق ُم د ددـ يم د ددد اعمقا ض د ددع اًم د ددل اسد د د ح ومٞمٝم د ددا
آؾمد د ٖمٗمار واِمد ددرع سمد ددؾ و د د

وهد ددق هٜمد ددا اقمد ددؽماا ُمد ددـ اًمٕمبد ددد سماًمد د ٟم

وؾمدد١مال اهلل أن اٛمحددقا أثددره واٖمسددؾ درٟمددف وىمددد ىمددال دم ♠ وزوضمددف
( )1هقد أاة (.)52
( )2ااًمب٘مرة أاة (.)222
( )3رواه أمحد.
( )4رواه ُمسٚمؿ.
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طمٞمد د د ددٜمل قمّمد د د ددٞما اهلل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ﴾(.)1
وطمد ددلم ىم د ددؾ ُمقؾمد ددك ♠ رضمد د ً
ال اد دد١مُمر سم٘م ٚمد ددف﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾(.)2
وا ددقٟمس ♠ طمٞم ددٜمل ذه د

هماض ددب ًا وهم ددادر ىمقُم ددف ىم ددال ...﴿ :ﮜ ﮝ

ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ

﴾()3

وىم د ددد ىم د ددال ☺ ًمٕمائِم د ددة

▲« :اا قمائِمة إن يمٜم ِ أخٛمٛم ِ سم ٟم ٍ وماؾم ٖمٗمري اهلل وم٢من اًم قسمة ُمـ
اًم ٟم اًمٜمدم وآؾم ٖمٗمار»(.)4
وىمد د د ددال شمٕمد د د ددامم ﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃ

﴾()5

وىمد د د د د د د د د ددال﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾(.)6
 -2قم٘مد د اًمٓماقمد ددات :وٓسمد ددـ اًم٘مد ددٞمؿ ♫ يمد ددالم ٟمٗمد ددٞمس ا٘مد ددقل ومٞمد ددف:
"وأرسمدداب اًمٕمددزائؿ واًمبّمددائر أؿمددد ُمددا اٙمقٟمددقن اؾم د ٖمٗمار ًا قم٘مٞم د اًمٓماقمددات
ًمِمٝمقدهؿ شم٘مّمػمهؿ ومٞمٝمدا وشمدرك اًم٘مٞمدام هلل هبدا يمدل اٚمٞمدؼ سمنالًمدف ويمؼماائدف
وأن ددف ًم ددقٓ إُم ددر ح ددا أىم دددم أطم دددهؿ قم ددغم ُمث ددؾ هد د ه اًمٕمبقدا ددة وٓ رض ددٞمٝما
( )1إقمراا أاة (.)23
( )2اًم٘مّمص أاة (.)16
( )3إنبٞما أاة (.)87
( )4رواه أمحد.
( )5ل قمٛمران أاة (.)135
( )6اًمٜمسا أاة (.)110
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دال:ب«مهللا
ًمٜمٗمسددف...ويمان ☺ إذا اٟمّم ددرا ُمددـ ددالشمف اؾم د ٖمٗمر صمالصم د ًا وىمد

أن اًمسالم وُمٜمؽ اًمسالم شمباريم ادا ذا اادالل وا يمدرام»( .)1واد٠مُمر اهلل
قمبد دداده سمآؾمد د ٖمٗمار سمٕمد ددد اًمٗمد ددراغ ُمد ددـ احلد د ىمد ددال شمٕمد ددامم﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾(.)2
ويمددان ☺

د ؿ جماًمسددف سمآؾم د ٖمٗمار ومٕمددـ أيب سمددرزة إؾمددٚمٛمل

ىم ددال :يم ددان رؾم ددقل اهلل ☺ ا٘م ددقل سمد د ظمره إذا أراد أن ا٘م ددقم ُم ددـ اعمنٚم ددس:
«ؾم ددبحاٟمؽ مهللا وسمحٛم دددك أؿم ددٝمد أن ٓ إا إٓ أند د أؾمد د ٖمٗمرك وأت ددقب
إًمٞمؽ»( .)3وىمد يمان اًمٜمبل ☺ إذا ظمرج ُمـ ا ال ىمال« :همٗمراٟمؽ»(.)4
 -3ذم إذيمد ددار اًمٞمقُمٞمد ددة اًمراشمبد ددة :وم٠مدقمٞمد ددة اًمّمد ددالة يمثد ددػما ً ُمد ددا اد ددرد ومٞمٝمد ددا
آؾم ٖمٗمار وُمـ ذًمؽ :دقما آؾم ٗم اح وأدقمٞمة اًمريمقع واًمسنقد وسملم
اًمسد ددندشملم ومآؾم د د ٖمٗمار اّمد دداطم اعمسد ددٚمؿ ذم د ددالشمف ُمد ددـ طمد ددلم شمٙمبد ددػمة
ا طمرام وطم ك اٜم ٝمل ُمـ الشمف سمؾ وسمٕمد آٟم ٝما ُمٜمٝما.
 -4وهٜماك أوىمات وُمقاضع أظمرى اس ح آؾم ٖمٗمار ومٞمٝما وُمـ ذًمؽ:
أ -وىمد د

اًمسد دحر ىم ددال شمٕم ددامم ﴿ :ﭡ ﭢ
ّ

﴾()5

﴿ﮓ ﮔ ﮕ﴾(.)6

( )1رواه ُمسٚمؿ.
( )2اًمب٘مرة أاة (.)199
( )3رواه أبق دواد
( )4رواه ا ٛمسة.
( )5أل قمٛمران أاة (.)17
( )6اًم اراات أاة (.)18
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ب -قمٜمددد ا سددقا واًمٙمسددقا وم٘مددد ىمددال ☺« :إذا رأج د ؿ ؿمددٞم ًا ُم ددـ

ذًم د ددؽ -إمٜم د ددل ا س د ددقا أو اًمٙمس د ددقا -وم د دداومزقمقا إمم ذيم د ددر اهلل ودقمائ د ددف
واؾم ٖمٗماره»(.)1
ج -وقمٜم ددد اًم ٘مٚمد د قم ددغم اًمٗم ددراش ًم ددٞم ً
ال ومٕم ددـ قمب دداده سم ددـ اًمّم دداُم قم ددـ
دار ُمددـ اًمٚمٞمددؾ وذم ظمددرة .ىمددال :مهللا اهمٗمددر زم أو
اًمٜمبددل ☺ ىمددالُ« :مددـ شمٕمد َّ
دقما :اؾم نٞم ًمف وم٢من شمقض٠م :ىمبٚم

الشمف»(.)2

د -وقمٜمد اًم٘مٞمام ُمـ اًمٚمٞمؾ ًمٚم ٝمند ومٕمـ اسمـ قمبداس ¶ ىمدال :يمدان
اًمٜمبل ☺ إذا ىمام ُمـ اًمٚمٞمؾ ا ٝمند ىمال...« :وومٞمف :وماهمٗمر زم ُما ىمدُم وُما
أظمددرت وُمددا أؾمددررت وُمددا أقمٚمٜمد

أند اعم٘مدددم وأند اعمدد١مظمر ٓ إا إٓ

أن »(.)3
* سمٕمض ٞمغ آؾم ٖمٗمار ذم اًم٘مر ن واًمسٜمة:
وردت ٞمغ يمثػمة ًمالؾم ٖمٗمار ذم اًم٘مر ن واًمسٜمة:
 .1ومٛمـ اًم٘مر ن:
﴿ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾(.)4
﴿ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾(﴿ .)5ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾(.)6

(ُ )1م ٗمؼ قمٚمٞمف.
( )2رواه اًمبخاري.
(ُ )3م ٗمؼ قمٚمٞمف.
( )4اًم٘مّمص أاة (.)16
( )5اعم١مُمٜمقن أاة (.)118
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ﯷ﴾(.)1

ىب

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾(.)2
﴿ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
ﰍ ﰎ ﰏ﴾(﴿ .)3ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾(.)4
 .2وُمـ اًمسٜمة اًمٜمبقاة:
ؾمددٞمد آؾم د ٖمٗمار وهددق« :مهللا أن د ريب ٓ إا إٓ أن د ظمٚم٘م ٜم ددل وأن ددا
قمبدك وأنا قمغم قمٝمدك ووقمدك ُما اؾم ٓمٕم أقمقذ سمؽ ُمـ ؿمدر ُما ٜمٕم
أبددق ًمددؽ سمٜمٕمٛم ددؽ قمددكم وأبددق سم د ٟمبل ومدداهمٗمر زم وم٢مٟم دف ٓ اٖمٗمددر اًم د ٟمقب إٓ
أن »( « .)5رب اهمٗمر زم وشم قمكم إٟمؽ أن اًم قاب اًمرطمٞمؿ».
«رب اهمٗمر زم ظمٓمٞم ل وضمٝمكم وإؾمدراذم ذم أُمري يمٚمف وُما أن اقمٚمؿ
سم ددف ُمٜم ددل مهللا اهمٗم ددر زم ظمٓماا دداي وقمٛم دددي وضمٝم ددكم وه ددززم ويم ددؾ ذًم ددؽ
قمٜمدي مهللا اهمٗمر زم ُما ىمدُم وُما أظمرت وُما أؾمدررت وُما أقمٚمٜم أن
اعم٘مدم وأن اعم١مظمر وأن قمغم يمؾ ر ىمدار»(.)6
│

( )1أل قمٛمران أاة (.)147
( )2ل قمٛمران أاة (.)16
(ٟ )3مقح أاة (.)28
( )4ل قمٛمران أاة (.)193
( )5رواه اًمبخاري (.)6306
( )6رواه اًمبخاري (.)6398
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وبس ًا بوالدتي
إم دداطمبة اًم٘مٚمد اًمٙمبددػم اًم ددل ٓ شمّمددؼم قمددـ ومددراق أبٜمائٝمددا ؾمددٝمرت
اًمٚمٞمددازم ُمددـ أضمٚمٝمددؿ وآقم ٜمددا هبددؿ وشمس بِم ددر قمٜمدددُما اٙمددؼم ـمٗمٚمٝمددا وابدددأ
سمد ددآقم لد قمد ددغم ٟمٗمسد ددف ذم ىمْمد ددا طمقائند ددف و د ددزن حلزٟمد ددف وقمٜمد دددُما ابٚمد ددغ
اًمساسمٕمة ُمـ قمٛمره شمبدأ شمٗمٙمر عمس ٘مبٚمف وشم٘مقل ذم ٟمٗمسٝما" :وًمدي ؾمٞمٙمقن
إن ؿمد ددا اهلل ُمٕمٚمد د ًل أو داقمٞمد د ًة أو قماحد د ًا ُمٝمٜمدؾمد د ًا…اًمد د " وقمٜمد دددُما اّمد ددبح
ال ُمازال ذم قمٞمٜمٝما ـمٗم ً
رضم ً
ال ؾمبحان اهلل!.

ودًمٞمددؾ ذًمددؽ :قمٜمدددُما ا دد٠مظمر قمددـ طمْمددقره ًمٚمٛمٜمددزل شم٘مٚمددؼ وٓ شمسددؽماح
طم ك ا٠مهلل طم٘م ًا أهنا ذو ىمٚم يمبػم.
* طمؼ إم:
ُم ددا قم ددرا ىم دددر اًمقا ًم ددداـ إٓ اهلل قم ددز وضم ددؾ ذم ىمقًم ددف ؾم ددبحاٟمف وشمٕم ددامم:
﴿ﮗﮘﮙﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣ

ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ﴾(.)1
ىمددال اسمددـ يمثددػم ♫" :أي ٓ شمسددٛمٕمٝمل ىمددق ً
ٓ ؾمددٞم ًا طم ددك وٓ اًم دد٠مومٞمػ
اًم ي هق أدٟمك ُمراشم اًم٘مقل اًمسٞمئ" .أ .ـه.
وطمدؼ إم أقمٔمددؿ ُمدـ طمددؼ إب يمدل هددق ُمٕمدروا ذم احلدددايس اًمد ي رواه
ىمدال :ضمدا رضم ٌدؾ إمم رؾمدقل اهلل ☺
اًمبخاري ُمـ طمددايس أيب هرادرة
وم٘مال :اا رؾمقل اهلل ُمـ أطمؼ اًمٜماس سمحسـ حاسم ل؟ ىمال« :أُمؽ» .ىمدال صمدؿ
ُمـ؟ ىمال« :أُمؽ» .ىمال :صمؿ ُمـ؟ ىمال« :أُمؽ» .ىمال صمؿ ُمـ؟ ىمال« :أبقك».
( )1ا ؾمدرا أاة (.)23
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وُمدـ ومْمددؾ إم قمٚمٞمددؽ أهندا محٚم ددؽ ذم سمٓمٜمٝمددا شمسددٕم َة أؿمدٝمر ىُمدبدا سمددلم صم٘مددؾ
سمدين وصم٘مؾ ٟمٗمز.
* اًمٗمرق سملم اًمٓماقمة واًمؼم ذم طمؼ اًمقاًمداـ.
اًمٓماقمة :هل آؾم ناسمة ًمألواُمر اًم ل شمٓمٚم ُمٜمؽ.

أُما اًمؼم ومٝمق أقمؿ ُمـ اًمٓماقمة وهق شمٚمبٞمة رهمبات اًمقا ًمدداـ دون أُمدرهؿ
سم ًمؽ.
 إمم ُمـ ا٘مدم ـمٚم اًمزوضمة قمغم إم أ س ذم أذٟمؽ وأىمقل اًمزوضمةسمدًٓ ُمٜمٝما زوضمة ُأظمرى ًمٙمـ إم هؾ ؾمٞمٙمقن ًمؽ ُأُم ًا أظمرى؟.
وماًمٕمد دددل وا ٟمّمد دداا واضمد د ذم يمد ددال إُم ددراـ ًمٙمد ددـ ٓ ا٘م دددم ـمٚمد د
اًمزوضمة قمغم إم إذا شمقاوم٘ما ذم وىم ٍ واطمد.
* ُمـ قر اًمؼم.
ىمال :ؾمٛمٕم رؾمقل اهلل ☺ ا٘مدقل:

 .1قمـ قمٛمر سمـ ا ٓماب
«إن ظمػم اًم اسمٕملم ٌ
رضمؾ ا٘مال ًمف :أواس وًم ُف واًمده ويمان سمف سمٞماض ومٛم ُدرو ُه
ومٚمٞمس ٖمٗمر ًمٙمؿ»(.)1
 .2أن رضمد ً
ال أتددك قمٛمددر سمددـ ا ٓمدداب

وم٘مددال" :أن زم أُمد ًا سمٚمددغ هبددا

اًمٙمدؼم وأهنددا ٓ شم٘مْم دل طماضم ٝمددا إٓ وفمٝمدري ُمٓمٞمددة ردا وأوضد ٝما وأ ددرا
وضمٝمل قمٜمٝما .أي :قمٜمد وضدقئٝما ومٝمدؾ أداد طم٘مٝمدا؟ ىمدال .ٓ :ىمدال :أخدٞمس
ىمددد محٚم ٝمددا قمددغم فمٝمددري وطمبس د ٟمٗمسد دل قمٚمٞمٝمددا؟ ىمددال :أهنددا يماٟم د شمّمددٜمع
ذًمؽ سمؽ وهل شم ٛمٜمك سم٘ما ك :وأن شم ٛمٜمك ومراىمٝما"(.)2
( )1رواه ُمسٚمؿ.
( )2سمر اًمقاًمداـ ٓسمـ ااقزي.
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 .3ىمال رضم ٌدؾ ًمٕمبدد اهلل سمدـ قمٛمدر ¶" :محٚمد أُمدل قمدغم رىمب دل ُمدـ

ظمراؾمان طم ك ىمْمٞم هبا اعمٜماؾمدؽ أتدراين ضمزا ٝمدا .ىمدال ٓ :وٓ ـمٚم٘مدة ُمدـ
ـمٚم٘ما ا"(.)1
 .4قمـ سمٜمدار ىمال" :أردت ا دروج -إمٜمدل اًمسدٗمر -ذم ـمٚمد احلددايس
ومٛمٜمٕم ٜمل أُمل وم٠مـمٕم ٝما و أظمرج ومبقرك زم ومٞمف"(.)2
حي طم ك ُماشم أُمف"(.)3
 .5قمـ أيب طمازم" :أن أبا هرارة
 .6ىمددال حمٛمددد سمددـ اعمٜمٙمدددر" :سم د أهمٛمددز ِر ْضمد َدؾ أُمددل وسمددات أظمددل قمٛمددر
اّمكم وُما اسدرين ذم ًمٞمٚم ل سمٚمٞمٚم ف"(.)4
 .7قمددـ قمددكم سمددـ احلسددلم" :أنددف ىمٞمددؾ ًمددف أن د ُمددـ أبددر اًمٜمدداس وٓ ٟمددراك
شم٠ميمددؾ ُمددع ُأُمددؽ؟ ىم ددال :أظمدداا أن شمسددبؼ ادددي إمم ُم ددا ىمددد ؾمددبؼ إًمٞمددف قمٞمٜمٝم ددا
وم٠ميمقن ىمد قم٘م٘م ٝما(.)5
 .8قم ددـ أيب سمٙم ددر سم ددـ قمٞم دداش ىم ددال" :رسم ددل يمٜمد د ُمد ددع ُمٜمّم ددقر ذم ُمٜمزًم ددف
ضماًمس ًا وم ّمٞمح سمف ُأُمف ويماٟم همٚمٞمٔمدة .وم ٘مدقل :ادا ُمٜمّمدقر اراددك اسمدـ هبدػمة
قمد ددغم اًم٘مْمد ددا وم د دد٠مبَك؟! وهد ددق واضد ددع حلٞم د ددف قمد ددغم د دددره ُمد ددا ارومد ددع ـمرومد ددف

إًمٞمٝما"(.)6

* و ااا ًمألبٜما .
 -1اؾم خدام اًمٕمبارات ااٛمٞمٚمة ُمثؾ:
(ٟ )1مٗمس اعمّمدر اًمساسمؼ.
( )2شمارا سمٖمداد.
(ُ )3مٙمارم إظمالق.
( )4طمٚمٞمة إوًمٞما .
( )5اًمؼم واًمّمٚمة.
( )6اًمؼم ٓسمـ ااقزي.
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ىم د ددقل إسم د ددراهٞمؿ ♠ ٕبٞم د ددف﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ىب

ﮗ ﮘ﴾(.)1
وًمألم ا٘مال :اا طمبٞمب دل أو ادا َّأُمدا ُه أهدال سماًمٖماًمٞمدة قمٜمددُما شمٓمٚمد طماضمدة
ا٘مال را :اسمِمدري أنا ظمادُمؽ...اًم ُمـ اًمٕمبارات ااٛمٞمٚمة.
 -2اًم قا ض ددع ر ددل وًم ددلم اااٟمد د وأٓ ُ د ددح ق اًمٜمٔم ددر وم ددٞمٝمل سم ددؾ أنٔم ددر
إًمٞمٝمل ٟمٔمر رمحة وإؿمٗماق وقمدم رومع اًمّمقت قمٚمٞمٝمل.
 -3إظمبار ا قمٜمد اًم٘مٞمام سماًمسٗمر وًمق يمٜم ُم زوضم ًا.
 -4دقمق ل ًمٚمحْمقر قمٜمد ىمٞماُمؽ سمقًمٞمٛمة ُمـ اًمقٓئؿ.
ُ -5مِماور ل ذم سمٕمض إُمقر.
 -6شمبِمػم ا سمإُمقر اًمسارة.
 -7اًمدقما رل و ا قمغم ىمٞمد احلٞماة وسمٕمد اعملت.
 -8إىماُمة وىمػ رل إن شمٞمسدر ذًمؽ.

 -9ارداة رل.

 -10ضمٚمسة اقُمٞمة ُمٕمٝمل.

 -11سم ل احال رل.

 -12سمر أ دىمائٝمل.

 -13دمٜم إهمْماهبل.

 -14إدظمال اًمسدرور قمٚمٞمٝمل.
 -15احلدايس ُمٕمٝمل قمـ طمٞما ؿ ذم احا

.

 -16قمدم شم٘مداؿ أي ر قمغم زاار ل.
 -17وضع ُمٜماؾمبة دمٚم اًمٗمرح رل.
 -18أطم رُ...مـ قم٘مقىمٝمل.
(ُ )1مراؿ أاة (.)44
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شلس اليعه
ٟمٕم د د ددؿ اهلل قم د د ددز وضم د د ددؾ ٓ شمٕم د د ددد وٓ ّمد د د دك (ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ) ()1

وُمـ أقمٔمؿ اًمٜمٕمؿ وأضمٚمٝما:

ٟ -1مٕمٛم ددة ا ؾم ددالم :ىم ددال اهلل شمٕم ددامم( :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ )(.)2
ٟ -2مٕمٛمة اًمٕم٘مٞمدة اًمّماومٞمة (قم٘مٞمدة أهؾ اًمسٜمة واالقمة).
ٟ -3مٕمٛم ددة اًمّم ددحة :وًمٙم ددل شمٕم ددرا ىم دددر هد د ه اًمٜمٕمٛم ددة اٟمٔم ددر إمم اطم ددقال
اًمٜم دداس اًمد د اـ وم٘م دددوا هد د ه اًمٜمٕمٛم ددة ومٛم ددـ اًمٜم دداسُ :م ددـ ه ددق أقمٛم ددك وهد د ا
أقم ددرج وه د ا أ ددؿ وه د ا أبٙم ددؿ وه د ا ُمٕم د ٌ
داق قم ددـ احلريم ددة وه د ا قمٜم ددده
همسد د د ددٞمؾ ًمٚمٙمد د د ددغم وه د د د د ا ضد د د ددٞمؼ ذم اًم د د د ددٜمٗمس وأظمد د د ددر قمٜمد د د ددده ُمد د د ددرض
اًمسٙمر ...اًم  .قماوماٟما اهلل وإاايمؿ وؿمٗمك جٞمع ُمرىض اعمسٚمٛملم.
ٟ -4مٕمٛمة اًمٕم٘مؾُ :مٞمز اهلل قمز وضمؾ ا ٟمسان ُمـ سمدلم ؾمدائر اعمخٚمقىمدات
هب د د د ا اًمٕم٘م د د ددؾ .ىم د د ددال اهلل شمٕم د د ددامم﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾(.)3
ىمال اًمِمٞم اًمسٕمدي ♫" :وه ا ُمـ يمرُمف قمٚمٞمٝمؿ وإطمسداٟمف اًمد ي
ٓ ا٘مد دددَّ ر ىمد دددره طمٞمد دديس يمد ددرم سمٜمد ددل دم سمنٛمٞمد ددع وضمد ددقه ا يمد ددرام ومٙمد ددرُمٝمؿ
سماًمٕم٘مد د ددؾ وإرؾمد د ددال اًمرؾمد د ددؾ وإٟمد د ددزال اًمٙم د د د

وضمٕمد د ددؾ ُمد د ددٜمٝمؿ إوًمٞمد د ددا

( )1إسمراهٞمؿ أاة (.)34
( )2احائدة أاة (.)3
( )3ا ؾمدرا أاة (.)70
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وإ ٗمٞما وأنٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ سماًمٜمٕمؿ اًمٔماهرة واًمباـمٜمة" .أ.ـه.
هددؾ ُمددـ ُا د ِه قم٘مٚم د ُف سم ٜمدداول اعمسددٙمرات واعمخدددرات وهمػمهددا إم ددؼم
ؿمايمرا ًمٜمٕمٛمة اًمٕم٘مؾ! ٟمس٠مل اهلل اًمسالُمة واًمٕماومٞمة.
ٟ -5مٕمٛم ددة إُم ددـ :ىم ددال رؾم ددقل اهلل ☺ُ« :م ددـ أ د ددبح ُم ددٜمٙمؿ ُمٜم د د ًا ذم
ؾم د ددرسمف ُمٕمد د ً
دارم ذم ضمسد ددده قمٜمد ددد ُه ىمد ددقت اقُمد ددف ومٙمد دد٠منل طمٞمد ددزت ًمد ددف اًمد دددٟمٞما
سمح اومػمها»( .)1سمح اومػمها أي :يم٠منل ُأقمٓمل اًمدٟمٞما سم٠مؾمدرها.
 -6آٟمّمد ددراا قمد ددـ اًمِمد ددقاهمؾ :قمد ددـ اسمد ددـ قمبد دداس ¶ ىمد ددال :ىمد ددال
ٌ
يمثػم ُمـ اًمٜماس اًمّمحة واًمٗمراغ»(.)2
رؾمقل اهلل☺ٟ« :مٕمٛم ان
ُمٖمبقن ومٞمٝمل ٌ
اًمٗمددراغ إم ددؼم ٟمٕمٛمددة إذا اؾم د ٖمؾ اؾم د ٖمالًٓ إمددقد قمددغم دداطمبف سمدداًمٜمٗمع يمدد٠من:
شمّم ددؾ رمح ددؽ أو شمس دداقمد أهٚم ددؽ ذم اعمٜم ددزل يم ددل يم ددان ☺ اٗمٕم ددؾ ذًم ددؽ أو
زاددارة عمددراض أو ىمددرا ة يم دداب ٟمدداومع أو إشمبدداع ضمٜمددازة...أو اًم ٘مددرب إمم اهلل
قمد د ددز وضمد د ددؾ سمٗمٕمد د ددؾ اًمٜمقا ومد د ددؾ وإقمد د ددلل اًمّمد د دداحلة واًمّمد د ددالة قمد د ددغم اًمٜمبد د ددل
☺...اًم ُمـ اًمٕمبادات اًم٘مقًمٞمة واًمٗمٕمٚمٞمدة ًمٕمٚمٝمدا شمرومدع درضم دؽ وُمٜمزًم دؽ
قمٜمد اهلل قمز وضمؾ اقم ٓ اٜمٗمع ٌ
ُمال وٓ سمٜمقن.
ٟ -7مٕمٛمة وضمقد اعمسند احلرام واعمسند اًمٜمبقي ذم ه ه اًمبالد:
ُم ك أراد اًمِمخص ُمٜما اًمد هاب ٕدا اعمٜماؾمدؽ احلد أو اًمٕمٛمدرة سمٙمدؾ
اسدر وؾمٝمقًمف واحلٛمد هلل قمدغم ذًمدؽ وهمػمٟمدا دد ُمِمد٘م ًف ذم ذًمدؽ إُمدا سمنٛمدع
احال أو سمٕمد اعمساومة وقمٜما اًمٓمراؼ.
ٟ -8مٕمٛمددة اح٠ميمددؾ واعمِمددرب واعمٚمددبس :ىمددؾ ؿمددٙمر اهلل شمٕمددامم وًم ٠مُمددؾ ذم
( )1رواه اًمؽمُم ي وىمال :طمدايس طمسـ.
( )2رواه اًمبخاري.
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طمال يمثػم ُمـ أبٜما اعمسٚمٛملم اًم اـ اٗمؽمؿمدقن إرض واٚم حٗمدقن سماًمسدل
وًمٜم٘مد د ددػ ُمٕمٝمد د ددؿ وٟمسد د دداقمدهؿ طم د ددك شمسد د د داؿ هد د د ه اًمد د ددٜمٕمؿ وًمٜمح د ددزر ُمد د ددـ

آرساا .ىم د د د د ددال اهلل شمٕم د د د د ددامم ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾(.)1
سمٕمد ٌدض ُمددـ اًمٜمدداس قمٜمدددُما ا٘مددقم سمقًمٞمٛمددة دمددد ُه اس ددرا ذم يمثددرة أ ددٜماا
اح٠ميمقٓت ًمٞمس ه ه اعمِمٙمٚمة سمؾ ذم اًمٜمٝمااة شمقضع ُمع اًمٜمٗمااات
حدداذا ٓ شمددقزع قمددغم ااددػمان أو همددػمهؿ ُمددـ اًمٗم٘مددرا وإذا اقضمددد ُمددـ
حي اج ًم ٚمؽ اًمٜمٕمؿ ا ّمدؾ قمدغم ُمدـ اسد ٘مبٚمقن ومدائض اًمٓمٕمدام أو وضدٕمٝما ذم
ُمقضع اٚمٞمؼ هبا.
وأجْم ددا اعمالسم ددس وإضمٝم ددزة اًمٙمٝمرسمائٞم ددة اًم ددل اس د ٖمٜمك قمٜمٝم ددا شمّم ددرا
عمس ح٘مٞمٝما .ومٗمل ه ه احلاًمة أداٜما ؿمٙمر اًمٜمٕمٛمة.
اًمس ُبؾ.
ٟ -9مٕمٛمة شمقومر وؾمائؾ آشمّمال واعمقا الت وشمٞمسػم َ

ٟ -10مٕمٛمة وضمقد طمٚم٘مات شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مر ن اًمٙمراؿ واًمدور اًمٜمسائٞمة.

ىمال اًمٜمافمؿ:

إذا يمٜم د د د د د د د د ذم ٟمٕمٛمد د د د د د د د د ٍة ومارقمٝم د د د د د د د ددا وم د د د د دد٢من اعمٕم د د د د دداد شمزا د د د د ددؾ اًم د د د د ددٜمٕمؿ
* اًمٗمرق سملم احلٛمد واًمِمٙمر:
احلٛم ددد اٙم ددقن سماًمٚمس ددان وسماًم٘مٚمد د

وأُم ددا اًمِم ددٙمر وم٠مند دف ا٘م ددع سم ددااقارح.

واًمٜمٕمٛمدة ُم٘مٞمددة ذم اًمِمدٙمر سمق ددقرا إمم اًمِمدايمر سمخالومٝمدا ذم احلٛمددد( .)2أ ـه.
سم ّمدرا.
( )1إقمراا أاة (.)31
( )2قمدة اًمّماسمراـ ٓسمـ اًم٘مٞمؿ.
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* ُمـ أىمقال اًمسٚمػ ذم اًمِمٙمر:

" :اددا اسمددـ دم إن أردت شمٕمٚمددؿ ىمدددر ُمددا أنٕمددؿ

 .1ىمددال سمٙمددر اعمددزين

اهلل شمٕمامم قمٚمٞمؽ وم٠مهمٛمض قمٞمٜمٞمؽ"(.)1
ىمال" :يمؿ ٟمٕمٛمة هلل ذم قمرق ؾمايمـ؟"(.)2

 .2قمـ أيب اًمدردا

 .3ىمال أبق طمازم ؾمٚمٛمف سمـ داٜمار

" :يمدؾ ٟمٕمٛمدة ٓ شم٘مدرب ُمدـ اهلل

عز وجل ومٝمل سمٚمٞمة"(.)3
 .4قم ددـ دداًمح سم ددـ ا ُم ددام أمح ددد سم ددـ طمٜمب ددؾ

ىم ددال" :يم ددان أيب إذا

أظمددرج اًم دددًمق ُم ددألى .ىمددال :احلٛم ددد هلل ىمٚم د اددا أب د ِ أي ر اًمٗمائ دددة ُم ددـ
هد ا؟ ىمددال :اددا سمٜمددل أُمددا ؾمددٛمٕم

اهلل عززز وجززل﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾(.)5()4
 .5قمـ أيب متٞمٛمة اًمبّمدري

" :أندف يمدان إذا ىمٞمدؾ :يمٞمدػ أند ؟ ىمدال

سمددلم ٟمٕمٛم ددلم ذٟم د ُمس د قر وٓ إمٚم ددؿ سم ددف أطمددد وصمٜم ددا ُم ددـ هدد١مٓ اًمٜم دداس ُم ددا
سمٚمٖم ف وٓ أنا يم ًمؽ"(.)6
│

( )1اًمِمٕم (.)4/446
( )2اًمزهد ٕيب داود (.)244
( )3احلٚمٞمة (.)3/230
( )4اعمٚمؽ أاة (.)30
( )5اًمِمٕم (.)4164
( )6اًمِمٕم (.)4197
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علو اهلنة
ىم ددال اسم ددـ اا ددقزي ♫ ارٛم ددة" :ه ددل ظم ددروج اًم ددٜمٗمس إمم هماا ددة يملر ددا
اعمٛمٙمـ ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ".
ارٛمددة ذم اًم٘مددر ن اًمٙم ددراؿ .ىمددال شمٕم ددامم﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ﴾(.)1

ارٛمة ذم اًمسٜمة اًمٜمبقاة قمـ رسمٞمٕمدة سمدـ يمٕمد
ىمدالُ " :يمٜمْد ُ َأبِٞمد ُ
ُم ددع رؾم د ِ ِ
دقئ ِف وطم ِ ِ
ِ
"ؾم د ْدؾ"َ .وم ُ٘م ْٚمد د ُ :
دقل ا َّ ☺ َوم َ٠متَ ْٞم ُد د ُف سمِ َق ُض د َ َ َ
اضم ددفَ .وم َ٘م د َدال ِزمَ :
َ َ َ ُ
دؽ ِذم ْ ِ
دؽ"ُ .ىم ْٚمد د ُ ُ :ه د َدق َذ َ
دػم َذًم ِد َ
َأ ْؾم د َد٠م ُخ َؽ ُُم َرا َوم َ٘م َ د َ
اكَ .ىم د َدال:
َ
ااٜمَّد دةَ .ىم د َدالَ " :أ َو َهم د ْ َ
" َوم َ٠م ِقمٜمحك َقم َغم َٟم ْٗم ِس َؽ سمِ َٙم ْثر ِة اًمسن ِ
قد"(.)2
ُ
َ
ىمددال اسمددـ اًم٘مددٞمؿ ♫" :أجددع قم٘مددال يمددؾ أُمددة قمددغم أن اًمٜمٕمددٞمؿ ٓ ُادددرك

سمدداًمٜمٕمٞمؿ وأن ُمددـ صمددر اًمرا طمددة وماشم ددف اًمرا طمددة وأن سمحس د ريمددقب إهددقال
واطم لل اعمِماق وم ٙمدقن اًمٗمرطمدة واًمٚمد ة ومدال ومرطمدة عمدـ ٓ ه ّدؿ ًمدف وٓ ًمد ة
عمـ ٓ ؼم ًمف وٓ ٟمٕمٞمؿ عمـ ٓ ؿم٘ما ًمف وٓ راطمة عمـ ٓ شمٕمد ًمدف سمدؾ إن
ِ
شمٕم اًمٕمبد ىمٚمٞم ً
ال اؾمدؽماح ـمدقاال وإذا ّٛمدؾ ُمِمد٘مة اًمّمدؼم ؾمداقمة ىمداد ُه حلٞمداة
إبد ويمؾ ُما ومٞمف أهؾ اًمٜمٕمٞمؿ اعم٘مٞمؿ ومٝمق ؼم ؾماقمة ويمٚمدل يماٟمد اًمٜمٗمدقس

أؿمدرا وارٛمة أقمغم يمان شمٕم اًمبدن أوومر وطمٔمف ُمـ اًمراطمة أىمؾ.
وإذا يماٟمد د د د د د د اًمٜمٗم د د د د د ددقس يمب د د د د د ددار ًا شمٕمب د د د د د د د د د د ذم ُمرادهد د د د د د د د د ددا إضمسد د د د د د د د د ددام

( )1اعم١مُمٜمقن أاة (.)61
( )2رواه ُمسٚمؿ.
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* قمٚمق ة اًمسٚمػ ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمبادة:

ىرلوىالؼمظى

♦ ذم اًمٕمٚمؿ:
 .1ىمددال اًمبخدداري -رمحددف اهلل شمٕمددامم -وىمددد شمٕمٚمددؿ أ
ذم يمِ َ ِؼم ؾمٜمٝمؿ.
 .2وقمد ددـ ٟمٕمد ددٞمؿ سمد ددـ محد دداد

ددحاب اًمٜمبددل ﷺ

ىمد ددال" :ىمٞمد ددؾ ٓسمد ددـ اعمبد ددارك :إمم ُم د ددك

شمٓمٚم اًمٕمٚمؿ؟ ىمال :طم ك اعملت إن ؿما اهلل".
 .3ىمددال اًمزرٟمددقضمل" :دظمددؾ طمسددـ سمددـ زادداد ذم اًم ٗم٘مددف وهددق اسمددـ صملٟمددلم
ؾمٜمة".
♦ ذم اًمٕمبادة:
 -1ىمٞمؾ ًمٜماومعُ" :ما يمان اسمـ قمٛمر اّمٜمع ذم ُمٜمزًمف؟ ىمال :اًمقضدق ًمٙمدؾ
الة واعمّمحػ سمٞمٜمٝمل".
ىمددالُ" :مددا أتٞمٜمددا ؾمددٚمٞملن اًم ٞمٛمددل ذم ؾمدداقمة
 -2قمددـ محدداد سمددـ ؾمددٚمٛمة
ُآمد دداع اهلل قمد ددز وضمد ددؾ ومٞمٝمد ددا إٓ وضمد دددٟماه ُمٓمٞمٕم د د ًا إن يمد ددان ذم ؾمد دداقمة د ددالة

وضمدٟماه ُُمّمٚمٞم ًا وإن شمٙمدـ ؾمداقمة دالة وضمددٟماه إُمدا ُم قضد ًا أو قمائدد ًا أو
ُم بٕم ًا اٜمازة أو ىماقمد ًا ذم اعمسند .ىمال :ومٙمٜما ٟمدرى أندف ٓ حيسدـ إمّم دل اهلل
قمز وضمؾ".
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* ُمـ أؾمباب اٟمحٓماط ارٛمؿ:
اًم د ددقهـ -طم د د اًم د دددٟمٞما ويمراهٞم د ددة اعم د ددقت -اًمٗم د ددقر -إه د دددار اًمقىمد د د

اًمثٛملم -اًمٕمنز واًمٙمسؾ -اًمٖمٗمٚمة -اًم سقاػ واًم ٛمٜمل وهمػم ذًمؽ.
* ُمـ أؾمباب آرشم٘ما سمارٛمة:
اًمٕمٚمؿ واًمبّمػمة -إرادة أظمرة وضمٕمؾ ارٛمدقم د ًا واطمدد ًا -يمثدرة ذيمدر
اعمقت -اًمدقما  -جماهدة اًمٜمٗمس -اًم حقل قمـ اًمبٞم ة اعمثبٓمة -دحبة أوزم
ارٛمؿ اًمٕماًمٞمة وُمٓماًمٕمة أظمبارهؿ -اعمداوُمة وآؾم ٛمرار ذم اًمٕمٛمؾ.
ا٘مددقل أطمددد قمٚمددل اًمددٜمٗمس :إن اًمٗمددرق سمددلم اًمٕمبدداىمرة وهمددػمهؿ ُمددـ اًمٜمدداس
اًمٕم د د ددادالم ًم د د ددٞمس ُمرضمٕم د د ددف إمم د د ددٗمة أو ُمقهب د د ددة ومٓمرا د د ددة ًمٚمٕم٘م د د ددؾ سم د د ددؾ إمم
اعمقض ددققمات واًمٖماا ددات اًم ددل اقضمٝم ددقن إًمٞمٝم ددا ٛمٝم ددؿ وإمم درضم ددة اًمؽميمٞم ددز
اًم ل اسٕمٝمؿ أن ابٚمٖمقها.
وهد ه اًم٘مدددرة شمٙم سد سماعمرا ٟمددة واعمرا ٟمددة شم ٓمٚمد اًمّمددؼم ومدد٢من آٟم ٘مددال
ُمـ اًمِمدرود إمم طمّمدر اًم هـ طمّمدرا ً سمٞمٜم ًا حمٙمد ًل هدق صمٛمدرة ااٝمدد اعمٚمدح ومد٢من
اؾمد د ٓمٕم أن شم ددرد قم٘مٚم ددؽ ُم ددرة سمٕم ددد أظم ددرى و س ددلم ُم ددرة وُمائ ددة ُم ددرة إمم
اعمقضددقع اًمد ي اقم زُمد ُمٕماا ددف ومدد٢من ا دقاـمر اًم ددل شمٜمازقمددؽ ٓ شمٚمبدديس أن
لددكم ُمٙماهنددا ًمٚمٛمقضددقع اًمد ي صمرشمددف سمآظم ٞمددار صمددؿ شمٚم٘مددك ٟمٗمسددؽ ظمددر إُمددر
ىمادر ًا قمغم طمّمدر ذهٜمؽ سم٢مرادشمؽ ومٞمل ل ار( .)1أ .ـه.
│

( )1روح اًمّمالة ذم ا ؾمالم ًمٚمِمٞم قمٗمٞمػ ـمبارة ص (.)32
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ىالدطادة

السعـــــادة

ىب

ا ٟمسان ُمٜما ذم ه ه احلٞماة ابحيس قمـ اًمسٕمادة ًمٜمٗمسدف وأوٓده ومٛمدٜمٝمؿ
ُمددـ وضمدددها وأظمددر ُمددازال ابحدديس قمٜمٝمددا :دمددد اًمددبٕمض ىمددد ىمٓمددع إرطمددام
وهنددر ا ظمددقان وؿمددبع وضمدداره ضمققمددان ومتددادى سماًمٕمّمددٞمان وأُمددـ اعمٙمددر
ُمـ اًمٕمزاز اًمدد َّاان وسمخدؾ سمآسم سداُمة قمٜمدد ًم٘مدا ا ظمدقان و اٜمٗمدؼ ُماًمد ُف ذم
وضمد ددف ا طمسد ددان و ظمد ددر دائ د د ًل اٖمْم د د ُمد ددـ اًمزوضمد ددة واًمقًمد دددان واٜم ٘مد د ُدؾ
سماًمسددٞمارة سم ددلم يمثب ددان اًمرُم ددال واًمقدا ددان وار د ُدؾ سم ددلم إوـم ددان واٜم ددا ُم قم ددـ

الة اًمٗمنر وُما هق سمٞم٘مٔمدان و ارـمد ومدا ُه سمد يمر اًمقا طمدد اعمٜمّدان و ا ٚمدق

يم دداب اًمددرمحـ وأؿمددٖمؾ ٟمٗمسد ُف سمٙمثددرة ارد اان وٟمس دل أن ُمٕمد ُف ُمٚمٙمددان ومٝمددؾ
اًمسٕمادة شم٠مهلل سما قمراض قمـ ذيمر اًمرمحـ؟!.
ًم٘مد ددد سمد ددلم ًمٜمد ددا رؾمد ددقل اهلل ☺ اًمسد ددٕمادة احل٘مٞم٘مٞمد ددة وذًمد ددؽ سم٢مشمبد دداع ؾمد ددٜم ف
♥

وشمريمٜما قمغم اعمحنة اًمبٞمْما ًمٞمٚمٝما يمٜمٝمارها ٓ ازادغ قمٜمٝمدا إٓ

هاًمد ددؽ .ىمد ددال شمٕمد ددامم( :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ)(.)1
* ظمٓمقات إمم اًمسٕمادة:
 -1ىمرا ة اًم٘مر ن ُمع اًم دسمر عمٕماٟمٞمف.
 -2اًم يمر قمغم يمؾ طمال وزُمان.
ٚ -3مة إرطمام.
( )1إطمزاب أاة (.)21
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 -4ارداة ًم٘مقًمف ☺ « :ادوا اسمقا »(.)1
ُ -5مـ قمرا اهلل سم٠مؾملئف و ٗماشمف وأومٕماًمف أطمبف ٓ حماًمة(.)2
 -6ا طمسان إمم ا ٚمؼ.
 -7اًمّمدىمة وًمق سماًمٌم اًمٞمسػم.
 -8اًمٕمٗمق قمـ اًمٜماس.
 -9اًمسالم .ىمال رؾمقل اهلل ☺ ٓ« :شمدظمٚمقن ااٜمة طم ك شم١مُمٜمقا وٓ

شم١مُمٜم ددقا طم ددك دداسمقا أوٓ أدًمٙم ددؿ قم ددغم ر إذا ومٕمٚم ٛم ددقه دداسمب ؿ ؟ أومِم ددقا
اًمسالم سمٞمٜمٙمؿ»(.)3
 -10يمثرة اًمٜمقاومؾ.
ُ -11مراىمبف اهلل قمز وضمؾ ذم اًمسدر واًمٕمالٟمٞمة.
 ٓ -12شم دظمؾ ومٞمل ٓ إمٜمٞمؽ.
 -13اًمٜمّمٞمحة.
 -14ا

الح سملم اعم خا ٛملم.

 -15ا اثد د د د د د ددار .ىمد د د د د د ددال شمٕمد د د د د د ددامم( :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ)(.)4
 -16اضم ٜماب اًمٖمْم .
 -17اعمحبة ذم اهلل.

( )1رواه اًمبخاري ذم إدب اعمٗمرد .وىمال اًمِمٞم إًمباين :طمسـ.
( )2اسمـ اًم٘مٞمؿ.
( )3رواه ُمسٚمؿ.
( )4احلنم أاة (.)9
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 -18قماُمؾ اًمٜماس يمل

ىالدطادة

أن إمداُمٚمقك ىمدال ☺ ٓ« :اد١مُمـ ىأبطمدديمؿ

طم ك حي ٕظمٞمف ُما حي ًمٜمٗمسف»(.)1
 -19حماؾمبة اًمٜمٗمس.
 -20اًمدقما .
ً -21مزوم اًم ٘مقى.
ومزوروها»(.)2
 -22زاارة اًم٘مبقر ىمال ☺« :هنٞم ٙمؿ قمـ زاارة اًم٘مبقر ُ
 -23شمٖمٞمػم اًمؼمٟماُم اًمٞمقُمل ذم طمٞماشمؽ.
 -24اًمب٘ما ذم اعمسند وًمق ؿمٞم ًا اسػما ً.
 -25اًم حكم سمإظمالق احلٛمٞمدة.
 -26اضم ٜماب احلسد :وماًمٙمراؿ ٗمٞمف واًمٚم ٞمؿ ابداف.
 -27اًمرمحة سماحلٞمقان.
 -28ـمٚم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ سمل قمٚمؿ.
 -29طمْمقر جماًمس اًم يمر.
 -30اًمسٗمر ٕدا اًمٕمٛمرة وزاارة اعمسند اًمٜمبقي.
* ُماذا؟ ىماًمقا قمـ اًمسٕمادة:

وًمسد د د د أرى اًمس د د ددٕمادة ج د د د َدع ُم د د د ٍ
دال وًمٙمد د د د د د ددـ اًم ٘م د د د د د د ُدل ـه د د د د د ددق اًمسٕمد د د د د د ددٞمد
 ىمال سمٕمض اًمسٚمػً" :مق إمٚمدؿ اعمٚمدقك وأبٜمدا اعمٚمدقك ُمدا ٟمحدـ ومٞمدف ُمدـاًمسد ددٕمادة ااًمد دددوٟما قمٚمٞمد ددف سماًمسد ددٞمقا" وا٘مّمد ددد سمد د ًمؽ ُمد ددا د ددده ُمد ددـ راطمد ددة
وـمٛم٠منٞمٜمة وًم ة وأنس ُمـ أثر اًمٓماقمة.
( )1رواه اًمبخاري وُمسٚمؿ.
( )2رواه ُمسٚمؿ.
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درض
 ا٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ طمدصمٜمل ؿمٞمخٜما -اسمـ شمٞمٛمٞمة -ىمدال" :اسم ددأ يب ُم ٌوم٘مددال زم اًمٓمبٞم د  :إن ُمٓماًمٕم ددؽ ويمالُمددؽ ذم اًمٕمٚمددؿ ازاددد اعمددرض .وم٘مٚم د
ًمد ددف ٓ :ا د ددؼم قمد ددغم ذًمد ددؽ وأند ددا ُأطمٙمٛمد ددؽ إمم قمٚمٛمد ددؽ :أخٞمس د د اًمد ددٜمٗمس إذا
ومرطمد وؾمددرت :ىمقاد اًمٓمبٞمٕمددة ومدددومٕم اعمدرض؟ وم٘مددال :سمدغم! وم٘مٚمد ًمددف:
وم٢من ٟمٗمز ُشمسدر سماًمٕمٚمؿ وم ٘مقى سمف اًمٓمبٞمٕمة وم٠مضمدد راطمدة .وم٘مدال :هد ا ظمدارج
قمـ قمالضمٜما"(.)1

 وا٘مقل اًمِمٞم  :قمكم سمدـ قمبداًمٚمدف اعمِمدٞم٘مح(" :)2قمٜمددُما ُأطمددث طمدداث ًاالقمددة اعمسددند أطمددس يمدد٠من دددري ُمدددهقٟم ًا سمٕمسددؾ" .وذًمددؽ حددا ددده ذم
دره ُمـ ًم ة وأنس.
 ىم ددال سمٕم ددض اًمٗمْم ددال ُم ددـ اعمٕما ددراـ :يمٜمد د إذا ض ددٕمٗم ذم إا ددلينقمد دددت إمم اعمنٚمد ددد إول ذم (اًمٗم د دداوى) وىمد ددرأت شمٕمٔمد ددٞمؿ اسمد ددـ شمٞمٛمٞمد ددة ًمرسمد ددف
وُمدطم ددف عم ددقٓه ويمالُم ددف قم ددـ ىم دددرة ظماًم٘م ددف ؾم ددبحاٟمف وشمٕم ددامم وقم ددـ أؾم ددلئف
و ددٗماشمف سم٠مؾمددٚمقب قمنٞم د ا٠مظم د سمٛمندداُمع اًم٘مٚمددقب واس د قزم قمددغم ُمٜماوم د
اًمٜمٗمس وه ا ُمالطمظ .)3("...اٟم ٝمك سم ّمدرا.
│

( )1روضة اعمحبلم ٓسمـ اًم٘مٞمؿ.
( )2إُمام ضماُمع اًمسادة ذم ُمداٜمة سمرادة ؾماسم٘م ًا.
( )3يم اب قمغم ؾماطمؾ اسمـ شمٞمٛمٞمة.
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أعنال القلوب
ِ
ِ
دـ َسم ِِمد ٍ
دػم َا ُ٘مد ُ
دقلَ :ؾمد ِدٛم ْٕم ُ رؾمددقل اهلل
دـ َقمدداُم ٍر َىمد َدالَ :ؾمددٛم ْٕم ُ اًمددٜم ْٕم َل َن ْسمد َ
َقمد ْ
قلَ « :أَٓ وإِ َّن ِذم ْ ِ
☺ َا ُ٘م ُ
اا َسدُ يمُٚم ُف َوإِ َذا
َ
اا َسد ُُم ْْم َٖم ًة إِ َذا َ َٚم َح ْ َ َٚم َح ْ َ
َ
اا َسدُ يمُٚم ُف َأَٓ َو ِه َل ا ًْم َ٘م ْٚم ُ »(.)1
َوم َسدَ ْت َوم َسدَ ْ َ
إظمقاين:

قمٚمٞمٜما شمّمٗمٞمة اًم٘مٚمقب ُمـ إطم٘مداد وُمسداوئ إظمدالق

واًم٘مٚم ؾمٛمل ىمٚمب ًإ :نف ا ٘مٚم ُمـ طمدال إمم طمدال ومداًم٘مٚمقب سمدلم إ دبٕملم
ُمـ أ اسمع اًمرمحـ ا٘مٚمبٝما يمٞمػ اِما .
ويمددان رؾمددقل اهلل ☺ اٙمثددر أن ا٘مددقل ذم ؾمددنقده« :اددا ُم٘مٚمد اًم٘مٚمددقب
صمب ىمٚمبل قمغم داٜمؽ»(.)2
ىم ددال احلس ددـ ًمرضم ددؾ" :داو ىمٚمب ددؽ وم دد٢من طماضم ددة اهلل إمم اًمٕمب دداد ددالح
ىمٚمقهبؿ -إمٜمل ُمراده ُمٜمٝمؿ -وُمٓمٚمقسمف الح ىمٚمقهبؿ ومدال دالح ًمٚم٘مٚمدقب
طم ددك شمسد ٘مر ومٞمٝمدداُ :مٕمرومددة اهلل وقمٔمٛم ددف وحمب ددف وظمِمددٞم ف وُمٝماسم ددف ورضما ِئددف
واًم قيمؾ قمٚمٞمدف ومت ٚمدئ ُمدـ ذًمدؽ وهد ا هدق طم٘مٞم٘مدة اًم قطمٞمدد وهدق ُمٕمٜمدك (ٓ
إا إٓ اهلل)".
أُمددا أُمددراض اًم٘مٚمددقب ومٝمددل إُمددا ؿمددٝمقات أو ؿمددبٝمات وٓ ؿمددٗما رددا إٓ
سم٘م ددرا ة وشم دددسمر اًم٘مد ددر ن واًمٕمٛمد ددؾ سمد ددف .ىمد ددال شمٕمد ددامم﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾(.)3
( )1رواه اًمبخاري وُمسٚمؿ.
( )2رواه اًمؽمُم ي وىمال إًمباين :طمدايس حٞمح.
( )3ا ؾمدرا أاة (.)82
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ومٛمٕمرومد ددة اًم٘مٚم د د وطم٘مٞم٘م د ددف وأو د دداومف أ د ددؾ اًمد ددداـ وأؾمد دداس ـمراد ددؼ

اًمساًمٙملم وُمٕمرومة اًم٘مٚم وأقملًمف ضماٟمد قمٔمدٞمؿ ُمدـ ضمقا ٟمد ا ادلن همٗمدؾ
قمٜمٝما يمثػم ُمـ اًمٜماس(.)1
* وًمٚم٘مٚمقب أقملل حمٛمقدة ُمٜمٝما:
(اعمحب ددة– ا ددقا– ا ِم ددٞمة– ا ِم ددقع– اًمرضم ددا – اًمّم دددق– اًم قسم ددة-

ا ٟماسمة– اًم قيمؾ -اًمرضا– اًمرهمبة -اًمرهبة).
* وًمٚم٘مٚمقب ٗمات ُم ُمقُمة ُمٜمٝما:

(احلس د ددد– اًمٔمٚم د ددؿ -احل٘م د ددد– ا ب د دديس– اعمٙم د ددر– احلٞمٚم د ددة– اًمٖمْمد د د -

اًمِمح).

وم٢من اًم٘مٚم اٗمسد يمل اٗمسد اًمزرع سمل اٜمب ومٞمف ُمدـ اًمددّ همؾ .ىمدال شمٕمدامم:
﴿ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾(.)2
ا٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ ♫ُ" :مـ أدُمـ ىمقل اا طمل اا ىمٞمقم ٓ اًمف إٓ أند
أورصمف اهلل قمز وضمؾ طمٞماة اًم٘مٚم واًمٕم٘مؾ".
دبض ٓ ادددري ُمددا ؾمددببف
وا٘مددقل أجْمددا" :ىمددد نددؿ قمددغم ىمٚمد اًمسدداًمؽ ىمد ٌ
وطمٙمؿ ه ا اًم٘مبض أُمران:
 .1اًم قسمددة وآؾم د ٖمٗمارٕ :ن ذًمددؽ اًم٘مددبض ٟم ٞمنددة ضمٜمااددة أو ضمٗمددقة وٓ
اِمٕمر هبا.
 .2آؾم سالم طم ك اٛمْم دل قمٜمدف ذًمدؽ اًمقىمد
اس ٘مبؾ وىم ف ُمٖماًمب ًا وىمٝمرا ً" أ .ـه.

وٓ ا ٙمٚمدػ دومٕمدف وٓ

( )1يم اب اًم٘مٚمقب و وما ا /الح قمبد اعمقضمقد.
( )2اًمِمٛمس أاة (.)9
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ىمال اسمـ إقمرايب" :اظمسدر ا اؾمدراـ ُمـ أبددى ًمٚمٜمداس داًمح أقملًمدف
وسمارز سماًم٘مبٞمح ُمـ هق أىمرب إًمٞمف ُمـ طمبؾ اًمقراد".
وماًم٘مٚمد د

د د أن ا ٕماهد ددده يمد ددل ا ٕماهد ددد ُمٚمبسد ددف وُم٠ميمٚمد ددف وُمِمد ددرسمف سمد ددؾ

أقمٔمؿ ُمـ ذًمؽ.
* وُمـ قمالُمات حة اًم٘مٚم وٟمناشمف أُمقر ُمٜمٝما:
 -1أن د ددف ٓ ا د ددزال اْمد د ددرب قم د ددغم د دداطمبف طم د ددك ا د ددقب إمم اهلل شمٕم د ددامم
واٜمٞم .
 -2أنف ٓ اٗمؽم قمـ ذيمر رسمف وٓ اٗمؽم قمـ قمبادشمف.
 -3أنف إذا وماشم ف ـماقمة وضمد ًمٗمقا ا أخ ًل أؿمدَّ ُمـ ومقات ُماًمف.
 -4أنف د ًم ة ذم اًمٕمبادة أؿمدَّ ُمـ ًم ة اًمٓمٕمام واًمِمدراب.
ف وهمٛمف.
 -5أنف إذا دظمؾ ذم اًمّمالة ذه
 -6أنف أؿمح سمقىم ف أن اْمٞمٕمف ُمـ َّ
اًمِمحٞمحِ سملًمف.
 -7أنف سم ّمحٞمح اًمٕمٛمؾ أقمٔمؿ اه لُم ًا ُمـ اًمٕمٛمؾ ٟمٗمسف.
* وقمالُمات ُمرض اًم٘مٚم قمٙمس ذًمؽ.
وُمـ اًمّمٗمات اعم ُمقُمة "احلسد" اًمد ي دب ذم يمثدػم ُمدـ اعمن ٛمٕمدات
واٟم٘مٓمٕم آو ال سملم اًمٜماس ُمـ أضمؾ احلسد وهق ٟمدقع ُمدـ ُمٕمداداة اهلل
قمز وضمدؾ وذًمدؽ أن اًمِمدخص ا ٛمٜمدك زوال اًمٜمٕمٛمدة اًم دل رزىمٝمدا اهللً :مد ًمؽ
اًمٕمب ددد ىم ددال شمٕم ددامم ﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾(.)1
( )1اًمٜمسا أاة (.)54
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وماًمٙمراؿ ٗمٞمف واًمٚم ٞمؿ ابداف وه ه اًمّمٗمة اعم ُمقُمة ا قًمد ُمٜمٝمدا احل٘مدد

دقر يمثدػم ٌة وماًمقا ضمد قمدغم اعمسدٚمؿ إذا رأى ُمدا إمنبدف أن
واًمٖمٞمبدة وارندر وأُم ٌ
ا٘م ددقلُ" :م ددا ؿم ددا اهلل شمب ددارك اهلل" ًمٙم ددل ٓ حيس ددد أظمٞم ددف اعمس ددٚمؿ قم ددغم شمٚم ددؽ
اًمٜمٕمٛمد ددة وما ٟمسد ددان اٜمٔمد ددر إمم ُمد ددـ يمٜمد ددقزه ُمد ددألى وٓ ا ّٖمٞمْمد ددٝما اًمٜمٗم٘مد دة .ىمد ددال
شمٕمامم﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾(.)1
ىمال سمٕمض اًمٕمٚمدل ً :مدٞمس أروح ًمٚمٛمدر وٓ أـمدرد رٛمقُمدف وٓ أىمدر ًمٕمٞمٜمدف
اًمْمٖمٞمٜمة وصمقران إطم٘مداد
ُمـ أن إمٞمش ؾمٚمٞمؿ اًم٘مٚم
ُمؼمأ ً ُمـ وؾماوس َّ
َّ
إذا رأى ٟمٕمٛم ددة شمٜمس دداق إمم أطم د ٍدد ر هب ددا وأطمس ددـ ومْم ددؾ اهلل ومٞمٝم ددا ووم٘م ددر
قمب دداده إًمٞمٝم ددا وذيم ددر ىم ددقل اًمرؾم ددقل ☺ُ « :م ددـ ىم ددال طم ددلم اّم ددبح مهللا ُم ددا
أ بح يب ُمـ ٟمٕمٛمة ومٛمٜمؽ وطمدك ٓ ؿمدراؽ ًمؽ ومٚمؽ احلٛمد وًمؽ اًمِمٙمر
وم٘م ددد أدى ؿم ددٙمر اقُم ددف وُم ددـ ىم ددال ُمث ددؾ ذًم ددؽ طم ددلم اٛمز د وم٘م ددد أدى ؿم ددٙمر
ًمٞمٚم ف»(.)2
وسم ًمؽ حيٞما اعمسٚمؿ ٟما ع اًمّمٗمحة ُمسؽماح اًمٜمٗمس ُمـ ٟمزهمات احل٘مد
إقمٛم ددك وم دد٢من ومس دداد اًم٘مٚمد د سماًمْم ددٖمائـ دا قمٞم ددا وُم ددا أؾم ددرع أن ا سد ددرب
ا الن ُمـ اًم٘مٚم اعمٖمِمدقش يمدل ا سددرب اًمسدائؾ ُمدـ ا ٟمدا اعمثٚمدقم وٟمٔمدرة
ا ؾمد ددالم إمم اًم٘مٚم د د ظمٓمد ددػمة وماًم٘مٚم د د إؾمد ددقد اٗمسد ددد إقمد ددلل اًمّمد دداحلة
وآمٛمددس هبن ٝمددا وإمٙمددر ددٗمقها أُمددا اًم٘مٚمد اعمِمددرق ومدد٢من اهلل قمددز وضمددؾ
ابارك ذم ىمٚمٞمٚمف وهق إًمٞمف سمٙمؾ ظمػم أؾمدرع.

( )1احلنر أاة (.)21
( )2رواه أبق داوود وطمسٜمف اسمـ سماز ذم ٗمة إظمٞمار.
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قسوة القلوب
ًم٘م ددد ذيم ددر اهلل قم ددز وضم ددؾ ىمس ددقة اًم٘مٚم ددقب ذم اًم٘م ددر ن وأهن ددا ددٗمة ُم ددـ
ٗمات اًمٞمٝمقد.
ىمد ددال اهلل شمٕمد ددامم﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲

﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿﴾(.)1
* أؾمباب ىمسقة اًم٘مٚمقب يمثػمة وُمٜمٝما:
 .1هن د ددر ىم د ددرا ة اًم٘م د ددر ن وشم د دددسمر ُمٕماٟمٞم د ددف .ىم د ددال شمٕم د ددامم﴿ :ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾(.)2
 .2اًم ٕمٚمؼ سماحاداات وضٕمػ اًم قيمؾ قمغم اهلل قمز وضمؾ.
 .3اًم قؾمع ذم اعمباطمات (ُمـ ُم٠ميمدؾ وُمِمددرب وهمػمهدا) ومدال إومدراط وٓ
شمٗمراط وظمػم إُمقر اًمقؾمط.
 .4إ ال حماؾمبة اًمٜمٗمس.
 .5يمثرة اًمٙمالم واعمزاح.
 .6اًمٖمٗمٚمة قمـ اعمقت وُما سمٕمدة.
 .7اعمٜماومسة قمغم اًمدٟمٞما.
 .8ا قمراض قمـ اًم٘مرا ة اًمٜماومٕمة وطمْمقر جماًمس اًم يمر.
ُ .9مِماهدة اًم٘مٜمقات اًمٗمْمائٞمة اًمٗماؾمدة.
( )1اًمب٘مرة أاة (.)74
( )2حمٛمد أاة (.)24
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 .10قمدم ا حام سمسػمة اًمرؾمقل ☺.
ٟ .11مسددٞمان اعمدٜمٕمؿ ؾمددبحاٟمف وشمٕمددامم وآشمٙمددال قمددغم اًمددٜمٗمس .ىمددال شمٕمددامم:

﴿ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾(.)1
 .12ا

ددال قم ددـ شمرسمٞم ددة إوٓد وااٚم ددقس ُمٕمٝم ددؿ وشم ددريمٝمؿ اؽمسم ددقن

قم د ددغم إضمٝم د ددزة آًمٙمؽموٟمٞم د ددة وا د دددم ذم اًمبٞم د ددقت .ىم د ددال رؾم د ددقل اهلل ☺:
«يمٚمٙمؿ راع وُمس١مول قمـ رقمٞم ف...احلدايس»(.)2
ىمال اًمِماقمر:
واٜمِمد د د د د ددئ ٟماؿمد د د د د ددئ اًمٗم ٞمد د د د د ددان ُمٜم د د د د د ددا قم د د د د د د ددغم ُم د د د د د د ددا يم د د د د د د ددان قم د د د د د د د َّدقد ُه أب د د د د د د ددق ُه
 .13اًمٖمٗمٚمة قمـ اًمّمدىمة وارداة.
 .14اًمٜمقم قمـ اًمّمٚمقات اعمٗمروضة (يماًمٗمنر واًمٕمّمدر).
 .15قمدم إًم٘ما اًمسالم قمٜمد ًم٘ما أظمٞمؽ اعمسٚمؿ.
 .16قمدم اعمٕماُمٚمة احلسٜمة ًمٚمٜماس.
 .17إناٟمٞم د ددة وطم د د اًم د د ات وقم د دددم آه د د لم سم د دداًمٗم٘مرا واعمس د ددايملم
وشمٗم٘مد إراُمؾ وإج ام وا طمسان ًمٚمنػمان وشمرك اًمٜمّمح ًمٙمؾ ُمسٚمؿ.
 .18ؾمدرقمة اًمٖمْم وقمدم اًم ٠مين واًمرومؼ ذم إُمقر يمٚمٝما.
 .19ىمٓمٞمٕمة إرطمام.
 .20آهمؽمار سماًمّمحة واًمِمباب واًمٖمٗمٚمة قمـ زاارة اعمرىض واعمسٜملم
ذم اعمس ِمٗمٞمات ودور اًمٕمنزة وهمػمها.
 .21اًم ِماؤم ويمان رؾمقل اهلل ☺ إمنب ُف اًمٗم٠مل.
( )1اًمٜمحؾ أاة (.)53
(ُ )2م ٗمؼ قمٚمٞمف.
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 .22شم ددرك ُم اسمٕم ددة اًمٜمب ددل ☺ ذم أومٕماًم ددف وأىمقا ًم ددف .ىم ددال شمٕم ددامم﴿ :ﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾(.)1
وُمٜمِم دد٠م اًم٘مس ددقة ىم ددد اٙم ددقن ُم ددـ اًمبٞم ددة اًم ددل قماؿم ددٝما ومٞمٝم ددا اًمِم ددخص ذم
طماًمة ٖمره.
* حاذا اًم٘مسقة!؟.
سمٕمض اًمٜماس ارى أن اًم٘مسقة هل اًم ل دمٕمدؾ ا ٟمسدان اسدٞمٓمر قمدغم يمدؾ
ر وأن شمٙمددقاـ اًمِمخّمددٞمة اٙمددقن سمد ًمؽ وذًمددؽ ظمددالا حددا أُمددر اهلل سمددف
ٟمبٞمد د د د د ددف ﷺ﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ

ﭹ ﭺ﴾(.)2
* قمالج اًم٘مسقة:
 -1أقمٔمد ددؿ قمد ددالج وؿمد ددٗما ًمألؾمد دد٘مام اًمبدٟمٞمد ددة وإظمالىمٞمد ددة هد ددق اًم٘مد ددر ن
اًمٙمددراؿ .ىم ددال شمٕم ددامم﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ﴾(.)3
ٚ -2مة إرطمام.
 -3اًمّمدىمة.

( )1إنٗمال أاة (.)24
( )2ل قمٛمران أاة (.)159
( )3ا ؾمدرا أاة (.)82
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 -4زادارة اعم٘مداسمر ًم٘مقًمدف ♥ ..« :ومددزوروا اًم٘مبدقر وم٢مهنددا شمد يمر

اعمقت»(.)1
 -5اًم ٘مرب إمم اهلل قمز وضمؾ سماًمٜمقاومؾ سمٕمد اًمٗمرائض.
 -6جماًمسة اًمٗم٘مرا واعمسايملم وشمٗم٘مد أطمقال ااػمان.
 -7حمبة اعمسدٚمٛملم ًمبٕمْمدٝمؿ .ىمدال رؾمدقل اهلل ☺ ٓ« :اد١مُمـ أطمدديمؿ
طم ك حي ٕظمٞمف ُما حي ًمٜمٗمسف»(.)2
 -8شمرك اًم ٟمقب واعمٕماد.
 -9يمثرة آؾم ٖمٗمار.
 -10ا طمسان إمم اًمٜماس.
│

( )1رواه ُمسٚمؿ.
(ُ )2م ٗمؼ قمٚمٞمف.
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أٍنية الوقت
أىمس د د ددؿ اهلل شمٕم د د ددامم سماًمقىمد د د د ٕ ٞم د د ددف وقمٔم د د ددؿ ؿمد د د د٠منف .ىم د د ددال شمٕم د د ددامم:
(ﭑ)( .)1وىمال شمٕمامم﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾(.)2
قمددـ أيب سمددرزة إؾمددٚمٛمل◙ ىمددال :ىمددال رؾمددقل اهلل ☺ ٓ« :شم ددزول
ىمدُما قمبد اقم اًم٘مٞماُمة طم ك اس ؾ قمـ قمٛمره ومٞمؿ أومٜماه وقمـ قمٚمٛمف ومٞمؿ ومٕمؾ
وقمـ ُماًمف ُمـ أجـ ايم سبف؟ وومٞمؿ أنٗم٘مف؟ وقمـ ضمسٛمف ومٞمؿ أبال»(.)3
ويمددان اسمددـ قمٛمددر ¶ ا٘مددقل" :إذا أُمسددٞم ومددال شمٜم ٔمددر اًمّمددباح وإذا
أ ددبح وم ددال شمٜم ٔم ددر اعمس ددا وظمد د ُم ددـ ددح ؽ عمرض ددؽ وُم ددـ طمٞماشم ددؽ
عمقشمؽ"(.)4
وأادات وإطمادادديس يمثدػمة ددا شمددل قمددغم أ ٞمدة اًمددزُمـ وقمدغم اؾمد ٖمالل
أوىم ددات اًمٗم ددراغ سم ددل إم ددقد قمٚمٞمٜم ددا سم دداًمٜمٗمع واًم ددزود ًمٞم ددقم اعمٕم دداد إُم ددا جماه دددة
ًمٚمٜمٗمس أو ٟمٗمع ًمٚمٖمػم أو قمٛمؾ اًمح وٓ اٜمبٖمل شمْمٞمع إوىمات ؾمددى ذم
اًم٘مٞمؾ واًم٘مال.
* طمرص اًمٕمٚمل واًمّماحللم قمغم اوىما ؿ:
ىمٞمؾ ٕطمدهؿ" :حاذا ٓ شمزورٟما؟ ىمال :أُمسؽ اًمِمٛمس".
قمددـ ُمقؾمددك سمددـ إؾمددلقمٞمؾ ىمددالً" :مددق ىمٚمد أين ُمددا رأجد محدداد سمددـ ؾمددٚمٛمة
ضاطمٙم ًا ًمّمدىم يمان ُمِمٖمقًٓ إُما أن ُحيدث أو ا٘مرأ أو اسبح أو اّمكم
( )1اًمٕمّمدر أاة (.)2 1
( )2اًمٚمٞمؾ أاة (.)2 1
( )3رواه اًمؽمُم ي وىمال إًمباين :طمدايس حٞمح.
( )4رواه اًمبخاري.
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ىمد ىمسؿ اًمٜمٝمار قمغم ذًمؽ".
وأجْمد ًا :اًمِمددٞم اسمددـ سمدداز ♫ ومٛمددـ ؿمدددة طمر ددف قمددغم اًمقىمد وهددق ذم
اًمسددٞمارة إُمددا ا د يمر اهلل قمددز وضمددؾ أو ا٘مددرأ أطمددد ـمالسمددف قمٚمٞمددف سمٕمددض اًمٙم د

وا٘مقم سماًم ٕمٚمٞمؼ.
ويمد ًمؽ قمٜمدددُما اٙمددقن ذم دروؾمددف اًمٕمٚمٛمٞمددة ٓ ا قىمددػ قمددـ ذيمددر اهلل قمددز
وضمددؾ ويم د ًمؽ قمٜمدددُما اسدد٠مخف أطمددد اًمسددائٚملم وا قىمددػ اًمسددائؾ ىمٚمددٞم ً
ال قمددـ
اًمٙمالم ابدأ اًمِمٞم سم يمر اهلل قمز وضمؾ وقمٜمدُما ا١مذن اعم١مذن ٞم اعم١مذن
وًمق يمان ُمِمٖمقًٓ وذًمؽ ومْمؾ اهلل ا١مشمٞمف ُمـ اِما .
أوئل د ددؽ ىم د ددقم قمروم د ددقا اًمٓمرا د ددؼ وًمزُم د ددقه وظم د دداومقا ُم د ددـ ه د ددقل اعمٓمٚم د ددع
واًمٕمرض إيمؼم وماؾم ٕمدوا حا ذم اعمس ٘مبؾ.
* اًمقىم يماًمسٞمػ إن شم٘مٓمٕمف ىمٓمٕمؽ.
وم٠منٗماؾمددؽ ُمٕمدددودة وطمريماشمددؽ ُمر ددقدة ومددال اٛمْم دل اقُم د ًا إٓ وأن د
ُم ٍ
زود سمٕمٛمؾ اًمح وماعمقت ا٠مهلل سمٖم ة سمدون ُم٘مدُمات وملذا اقمددٟما ًم ًمؽ
اًمٞمقم؟ ومٝم ه احلٞماة ُمزرقمة ًممظمرة.
ومْم ددٞماع اًمقىمد د اؿم ددد ُم ددـ اعم ددقت!ٕ :ن اعم ددقت ا٘مٓمٕم ددؽ قم ددـ اًمٜم دداس
وضٞماع اًمقىم ا٘مٓمٕمؽ قمـ اًمسػم إمم اهلل قمز وضمؾ.
وأوىماشمٜم ددا شمْم ددٞمع سم ددلم اًم٘مٞم ددؾ واًم٘م ددال وضمٚمس ددات ؾم ددٝمر ُم ددـ هم ددػم اهم ٜم ددام
ًمألوىمات إٓ ُما رطمؿ اهلل ومٛم ك ٟمس درك أوضاقمٜما وٟمس ثٛمر أوىماشمٜما.
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وُمددـ ومْمددؾ اهلل قمددز وضمددؾ ودٓئددؾ شمقومٞم٘مددف أن اٚمٝمددؿ اًمرضمددؾ اؾم د ٖمالل
يمؾ ؾماقمة ُمـ قمٛمره ذم اًمٕمٛمؾ وآؾم نلم ُمـ ضمٝم ٍدد اؾمد ٕمداد ًا اٝم ٍدد ظمدر.

ىمد ددال شمٕمد ددامم﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ﴾(.)1
وُم ددـ اعم١مؾم ددػ ُم ددـ اًمد دبٕمض أهن ددؿ ٓ اب دداًمقن سم٢مض دداقمة أوىم ددا ؿ ؾم دددى
واْمد ددٛمقن إمم ذًمد ددؽ اًمسد ددٓمق قمد ددغم أوىمد ددات همد ددػمهؿ ًمٞمِمد ددٖمٚمقهؿ سماًمِمد دد١مون
اًم اومٝمة.
وُمـ حماومٔمة ا ؾمالم قمغم اًمقىم طمثدف قمدغم اًم بٙمدػم طمٞمديس رهمد ذم أن
ابدددأ اعمسددٚمؿ أقمددلل اقُمددف ٟمِمددٞمٓم ًا ـمٞمد اًمددٜمٗمس ُمٙم ٛمددؾ اًمٕمددزم ومدد٢من احلددرص
قمددغم آٟم ٗم دداع ُم ددـ أول اًمٞم ددقم اس د بع اًمرهمب ددة اًم٘مقا ددة ذم أن ٓ اْم ددٞمع ؾم ددائر ُه
ؾمدى واٙمره اًمسٝمر اًم ي ا١مظمر قمـ الة اًمّمبح.
وذم احلدايس ىمال اًمرؾمقل ☺« :مهللا سمارك ُٕم ل ذم سمٙمقرها»(.)2
إذ أن اادداداـ واًمٙمسددامم ا ٛمٞمددزون ذم ه د ا اًمقىم د

ومٞمٕمٓمددك يمددؾ اُمد ٍ
درئ

طمس اؾم ٕمداده ُمـ ظمػمي اًمدٟمٞما وأظمرة( .)3أ .ـه .سم ّمدرا.
ىمال احلسـ اًمبّمددري ♫" :أدريمد أىمقا ُمد ًا يمداٟمقا قمدغم أوىمدا ؿ أؿمدد
ُمٜمٙمؿ طمر ًا قمغم درا ٙمؿ ودٟماٟمػميمؿ" .ومٙمٞمػ سمزُماٟمٜما؟ اهلل اعمس ٕمان.
واٜمبٖمد ددل ًماٟمسد ددان اعمد دد١مُمـ أن اد ددٜمٔمؿ وىم د ددف سمد ددلم اًمقاضمبد ددات وإقمد ددلل
اعمخ ٚمٗم ددة داٜمٞم ددة يماٟمد د أو دٟمٞمقا ددة طم ددك ٓ آمٖم ددك سمٕمْم ددٝما قم ددغم سمٕم ددض وٓ
( )1اًم٘مّمص أاة (.)73
( )2رواه أبق داود.
( )3يم اب ظمٚمؼ اعمسٚمؿ ًمٚمٖمزازم.
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آمٖمدك همددػم اعمٝمدؿ قمددغم اعمٝمددؿ وٓ اعمٝمدؿ قمددغم إهددؿ وٓ همدػم اعمقىمددقت قمددغم
اعمقىمدقت ومددل يمددان ُمٓمٚمقسمد ًا سمّمددٗمة قماضمٚمددة د أن ُابددادر سمددف واد١مظمر ُمددا ًمددٞمس
ًمف ٗمة اًمٕمنٚمة وُما يمان ًمف وىم حمدد

أن إمٛمؾ ذم وىم ف.

وأطمقج اًمٜماس إمم شم٘مسدٞمؿ اًمقىمد وشمٜمٔمٞمٛمدف هدؿ اعمِمدٖمقًمقن ُمدـ اًمٜمداس
ُمددـ أ ددحاب اعمسدد١موًمٞمات ًم ددزاطمؿ إقمبددا قمٚمددٞمٝمؿ طم ددك إهنددؿ ًم َٞمِمددٕمرون
أن اًمقاضمبات أيمثر ُمـ إوىمات.
وُمدـ شمٜمٔمدٞمؿ اًمقىمد أن اٙمدقن ومٞمدف ضمدز ًمٚمرا طمدة واًمدؽمواح ومد٢من اًمددٜمٗمس
شمس٠مم سمٓمقل ااد واًم٘مٚمقب َمتؾ يمل متؾ إبدان(.)1
│

( )1اًمقىم ذم طمٞماة اعمسٚمؿ.
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إٌ مع العسـس يسـسا
ا ٟمسددان ذم ه د ه اًم ددٟمٞما ا ٘مٚم د سمددلم أىمدددار اهلل قمددز وضمددؾ :وم٘مد ٌدر وهمٜمددك
وؾم ددٕماد ٌة وؿم دد٘ما وإىمب د ٌدال وإدسم ددار ُم ددـ جٞم ددع اًمٜم ددقاطمل وأهن ددا ٓ شم دددوم قم ددغم
طمال وٓ شمّمٗمق ٕطمد وأن اًمدار أظمرة هل اًمٜمٕمٞمؿ اعم٘مٞمؿ اًمد ي ٓ ادزول
وٓ اٜم٘ميض.
ىمال اًمِماقمر:

ضمبٚم د د د قم د ددغم يم د د ٍ
ددر وأن د د د شمرا د دددها

د د د ددٗمقا ً ُم د د د ددـ إىم د د د دددار وإيم د د د دددار

أظمددل احلبٞم د  :ه د ه رؾمدداًمة إمم ُمددـ ضدداىم قمٚمٞمددف إرض سمددل رطمب د :
وإمم ُمددـ اِمددٙمق ُمددـ زوضمددة أو وًمددد أو ىمددد ذا ُه أىمارسم د ُف وضمػما ٟمددف ...إمم ُمددـ
شمٖم ددػمت قمٚمٞم ددف أطم ددقال اًمٜم دداس إمم ُم ددـ إم ددٞمش شمٚم ددؽ إطم ددقال .ىم ددال شمٕم ددامم:
﴿ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾(.)1
وىم د د ددال شمٕم د د ددامم﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾( .)2وىم د د ددال
شمٕمامم﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾( .)3وىمال شمٕمامم﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾(.)4
* و ػ اهلل قمز وضمؾ احلٞماة اًمدٟمٞما ذم اات يمثػمة ُمٜمٝما:
ىمقًمد د ددف شمٕمد د ددامم ﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ﴾(.)5
( )1اقؾمػ أاة (.)87
( )2اًمرمحـ أاة (.)29
( )3اًمٓمالق أاة (.)7
( )4اًمِمدرح أاة (.)6
( )5هماومر أاة (.)39
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وىمد د د د د د د ددال شمٕمد د د د د د د ددامم ﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ﴾( .)1وىمددال قمددز وضمددؾ﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾(.)2
* أنٔمر إمم ىمدوشمؽ حمٛمد ﷺ وشم٘مٚم أطمقاًمف:
قماش ا ٞم ًل ـمرد ُمـ أهٚمف وقمِمػمشمف رُمل سماحلنارة قمٜمد دقمقشمف ٕهدؾ
اًمٓمددائػ طم ددك ؾمددال اًمدددم ُمٜمددف ☺

ىمٞمددؾ أنددف ؾمدداطمر ويمدداهـ ورُمددق ُه سماًمِمددٕمر

وااٜمقن.

وذم همددزوة ُأطمددد يمس ددرت رسماقمٞم ددف ☺ وؿم د ضمبٞمٜمددف واًمدددم اسددٞمؾ قمددغم

وضمٝمف ☺ .ووضدع ؾمدغم اادزور قمدغم فمٝمدره ☺ وهدق ؾمداضمد سمدلم اًمدريمٜملم
قمٜم ددد اًمٙمٕمب ددة ورسم د َ
دط احلن ددر قم ددغم سمٓمٜم ددف ُم ددـ ؿم دددة اا ددقع ♥ اٛم ددر
اًمِمددٝمر واًمِمددٝمرا ن و اقىمددد ذم سمٞم دف اًمٜمّ د َار سمددؾ يمددان ـمٕماُم د ُف إؾمددقدان احددا
واًم ٛم ددر واقض ددع ذم ـمرا٘م ددف ☺ إؿم ددقاك وإطمن ددار ويم ددان ☺ اّم ددكم
اًمٜماومٚمددة ذم سمٞم ددف اٖمٛمددز رضمددكم قمائِمددة ▲ ًمٞمد ٛمٙمـ ُمددـ اًمسددنقد ُمددـ ضددٞمؼ
همروم ف وم٢من ذًمؽ شمسٚمٞمة ًمٚمٛمحزون.

( )1اًمرمحـ أاة (.)27 26
( )2احلداد أاة (.)20
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* دقمقة ًمٚم ٗم٠مول:

سمٕمدد اًمٔمددالم ٟمدقر وسمٕمددد اًم ٕمد راطمدة سمٕمددد اعمددرض قماومٞمدة وسمٕمددد اًمٗم٘مددر
همٜمك سمٕمد اًمْمدٞمؼ ومدرج ...وسماًمّمدؼم واًم نٚمدد اٜمدال ُمدا آمٚمد وُمدـ اعمحدال
دوام احلال.
يمان رؾمقل اهلل ☺ (إمنب ُف اًمٗم٠مل) واًمٗم٠مل هق شم٠مُمٞمدؾ ا دػم وإطمسدان
اًمٔم ددـ سم دداهلل قم ددز وضم ددؾ ويمد ددان ☺ إذا ؾم ددٛمع اؾمد د ًل طمسد ددٜم ًا اٟمِمد ددرح د دددره
ذم ىمّمدة احلدابٞمدة ًمٞم ٗمداوض ُمدع

ًمد ًمؽ .وحدا أىمبدؾ ؾمدٝمٞمؾ سمدـ قمٛمدرو
اًمرؾمددقل ☺ ور ه ُم٘مددب ً
ال .ىمددال ☺ُ « :ؾمد حدٝمؾ ًمٙمددؿ ُمددـ أُمددريمؿ» ويمددان يمددل
أُمؾ ☺
ّ

ومٙمان جمٞم ف ؾمب ظمػم.

* ىمددال ؿمددٞم ا ؾمددالم اسمددـ شمٞمٛمٞمددة" :يمثددػما ُمددـ اًمٜمدداس إذا رأى اعمٜمٙمددر

دػم ُمددـ أطمددقال اًمٜمدداس ضمددزع وٟمدداح يمددل اٜمددقح أهددؾ اعمّمددائ وهددق
وشمٖمددػم يمثد ٌ

ُمٜمٝمد ددل قمد ددـ ه د د ا سمد ددؾ هد ددق ُمد دد٠مُمقر سماًمّمد ددؼم واًم قيمد ددؾ واًمثبد ددات قمد ددغم داد ددـ
ا ؾم ددالم وأن ا دد١مُمـ سم دد٠من اهلل ُم ددع اًم د اـ اشم٘م ددقا وأن اًمرؾم ددقل ☺ ا٘م ددقل:
«سمدأ ا ؾمالم همراب ًا صمؿ إمقد همراب ًا يمل سمدأ» .أ .ـه.
│
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ملاذا ىقسأ
* اًم٘مرا ة وأ ٞم ٝما:
أول ا د ددة ٟمزًمد د د

قم د ددغم اًمرؾم د ددقل ☺ .ىمقًم د ددف شمٕم د ددامم ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ﴾(.)1
د ددا اد دددل قمد ددغم أ ٞمد ددة اًم٘مد ددرا ة ومٗمد ددل اًم٘مد ددرا ة ُإمد ددرا احلد ددالل واحلد ددرام
وشمٕمددرا اًمسددٜمـ وومْمددائؾ إقمددلل وؾمددػمة اًمٜمبددل ☺ وأ ددحاسمف -رضددقان
اهلل قمٚمٞمٝمؿ -وااٜمة واًمٜمار وأظمبار إُمؿ اًمساسم٘مة وُما ومٞمٝما ُمـ قمؼم.
واعمالطمدظ أن يمثددػما ً ُمددـ اًمٜمدداس شمريمددقا اًم٘مددرا ة سمددؾ طم ددك سمٕمددض ـمددالب
اًمٕمٚمددؿ قمزومددقا قمددـ اًم٘مددرا ة واٙم ٗمددل سمٕمْمددٝمؿ حلْمددقره اًمدددرس وم٘مددط وٓ
طمد دددد وىم د د ًا ًمٚم٘مد ددرا ة وىمد ددد صمبد د أن شم٘مد دددم اًمٖمد ددرب ذم اًمّمد ددٜماقمة واًم ند ددارة
سمسب اًم٘مرا ة ا٘مقل أطمد اًمٞمٝمقد" :اـمٛم٠منقا وم٢من اًمٕمرب ٓ ا٘مرؤون".
* أطمقال إؿمخاص اًم اـ ٓ ا٘مرؤون:
دـ ُمٝم د دددر ٓ ىمٞمٛم د ددة ًم د ددف وإذا ىمٚمد د د
ـمرا٘م د ددة ٚم د دة وصم٘ماوم د ددة ض د د ٞمٚمة زُم د د ٌ
ٕطمدددهؿ حدداذا ٓ شم٘مددرأ؟ ىمددالً :مددٞمس قمٜمدددي وىم د  !...ؾمددبحان اهلل قمٜمدددُما
ا يمر ًمف اًم٘مرا ة ا٘مقل ذًمؽ ودمد قمٜمد ُه وىم ًم٘مرا ة اًمّمدحػ واعمندالت
وضمٚمسات أُمام اًمِماؿمات اًمٗمْمائٞمة اًمٗماؾمدة.!...

( )1اًمٕمٚمؼ أاة (.)1
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* ـمرق وشمقضمٞمٝمات ًمٚم٘مرا ة اًمٜماومٕمة:

آؾم د ٕماٟمة سم دداهلل ع ززز وج ززل سماًم دددقما أن اٗم د ح اهلل قمٚمٞم ددؽ سم دداًم٘مرا ة صم ددؿ
اًمٕمزاٛمدة قمددغم ذًمددؽ وهد ه سمٕمددض اًمٓمددرق اًم ددل شمسدداقمدك سمدد٢مذن اهلل شمٕمددامم قمددغم
اًم٘مرا ة وهل:
 .1ىمد د ددرا ة اًمٙم ٞمبد د ددات اًمّمد د ددٖمػمة ُمثد د ددؾ( :اًم٘مّمد د ددص ارادومد د ددة اًم٘مْمد د ددااا
آضم لقمٞم ددة واًمؽمسمقا ددة يمٞم ددػ دداومظ قم ددغم ددح ؽ اًمس ددٕمادة اًمٜمن دداح ذم
احلٞماة...اًم ُمـ اًمٙم ٞمبات اًم ل ُشم ح
رهم ُ ذم ىمرا ا).
 .2اًم ٕمدداون ُمددع ؿمددخص ًمٚم٘م ددرا ة جٞمٕم د ًا يمدد٠من ا٘م ددرأ اطمددد ا يم اسم د ًا صم ددؿ
اٜماىمش ذًمؽ اعمقضقع سمٓمرا٘مة احلقار.
 .3داد وىم ًا ًمٚم٘مرا ة (ًمٞم ً
ال أو وىم اًمّمباح اًمبايمر).
 .4اًم ي ٓ ا ٛمٙمـ ُمـ اًم٘مرا ة اْمع يم اسم ًا ذم همروم ف صمؿ ا٘مدرأ ومٞمدف ىمبدؾ
اًمٜمقم عمدة قمنمة دىمائؼ وم٢من ذم ذًمؽ ظمػما ً يمثػما ً.
 .5اًم درج ذم اًم٘مرا ة وقمدم آؾم ٕمنال سم٘مرا ة اعمٓمقٓت.
 .6ا يمثد ددار ُمد ددـ دقمد ددا "مهللا اد ددا ُمٕمٚمد ددؿ إسمد ددراهٞمؿ قمٚمٛمٜمد ددل واد ددا ُمٗمٝمد ددؿ
ؾمٚمٞملن ومٝمٛمٜمل".
 .7اًم ٜمقاع ذم اًم٘مرا ة ُمثؾ( :قم٘مٞمدة طمدايس شمارا
ورىمائؼ صم٘ماومة قماُمة أدب...إًم

ىمّمدص ُمدقاقمظ

)

 -8اًمٙم اب ًمـ شمس ٓمٞمع أظم اًمٗمائدة ُمٜمف إٓ سم٘مراشمف ُمـ أوًمف إمم ظمره.
 -9إذا ؿمٕمرت سماعمٚمؾ أهمٚمؼ اًمٙم اب وٓ شمقا ؾ ذم اًم٘مرا ة وٓ اٙمدـ
ُمرادك إهنا اًمٙم اب.
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 -10اًم٘مرا ة ذم ُمٙمان هادئ وإضا ة ضمٞمدة.
اًمٙمٚمٛمة أو اعمقضقع اعمٝمؿ.
 -11وضع ظمط سماًم٘مٚمؿ أو قمالُمة
 -12زاارة سمٕمض اعمٙم بات اًمٕماُمة.
 -13ذم سمداا ؽ ًمٚم٘مرا ة طمدد وىم ًا اسػما ً ًم ًمؽ.
 -14طمْمقر جماًمس اًم يمر ومٗمٞمٝما ٟمٗمع يمبػم إن شمٞمسدر ًمؽ ذًمؽ.
 -15اًم٘مرا ة ذم يم اًمسٚمػ اعمقصمقىمة سمسالُمة اعمٕم ٘مد واعمٜمٝم .
ً -16مٚمٗمٝمؿ (ىمرا ة اُم ف) وًمٚمحٗمظ (ىمرا ة سمّمقت ُمرشمٗمع).
 -17يم اسم ددة و ددٞمد اًمٗمقا ئ ددد واعمٕمٚمقُم ددات اعمٝمٛم ددة وشمس ددنٞمٚمٝما ذم دوم ددؽم.
وسمٕمد ومؽمة ُمـ اًمزُمـ دمد أنؽ طمّمٚم يمٜمز ُمـ اعمٕمٚمقُمات واًمٗمقائد.
ً -18مّمحة اًمٕمٞمٜملم اًم٘مرا ة ذم اًمٙم ذات ا ط اًمٙمبػم.
 -19شمٜمقاع ااٚمسة ذم اًم٘مرا ة.
 -20احلددرص قمددغم يم د ؿمددٞم ا ؾمددالم اسمددـ شمٞمٛمٞمددة وشمٚمٛمٞمد ه اسمددـ اًم٘مددٞمؿ
ظمػم يمثػم.
ومٗمٞمٝما ٌ
* ارٛمة ذم اًم٘مرا ة:
شمٜمٛمددق ارٛمددة ُمددع اًمِمددخص إذا يمددان قمٜمددده قمزاٛمددة وـمٛمددقح وشمرىمددل عمٕمددازم
دص
إُم ددقر واًمبٕم ددد قم ددـ ؾمٗماؾم ددٗمٝما واًمٜمٔم ددر إمم اًم دددٟمٞما وُم ددا اِم ددقهبا ُم ددـ ٟمٖم د ٌ
وُمّمائ ُم١معمة وأن ٟمٕمٞمٛمٝمدا زائدؾ وأن ا ٟمسدان ٚمدؼ قمبثد ًا ومالسمدد ًمدف ُمدـ
ا٘مرسمف إمم رسمف قمز وضمؾ.
اؾم ٖمالل اًمقىم سمل ح
* وإ ًمٞمؽ أظمل احلبٞم أطمقال اًمسٚمػ ُمع اًم٘مرا ة:
 -1يم ددان قمب ددداحلؼ اًم دددهٚمقي دائ ددؿ آؿمد د ٖمال ُمٙمبد د ًا قم ددغم اعمٓماًمٕم ددة ذم
دادداضمػم اًمٚمٞمددازم طم ددك أنددف ىمددد اطمؽمىمد قملُم ددف همددػم ُمد َّدرة سماًمسددراج اًمد ي يمددان
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ٚمسف أُماُمف ًمٚمٛمٓماًمٕمة ومل يمان اٜم بف ًمف طم ك شم ّمؾ اًمٜمار سمبٕمض ؿمٕمره.

هٙمد د ا اٙمد ددقن إند ددس واحلد د ًمٚم٘مد ددرا ة سم٘مٓمد ددع اًمِمد ددقاهمؾ أُمد ددا واىمٕمٜمد ددا
اٟمِمٖمال سمااقال طم ك قمٜمد ىمرا ة اًم٘مر ن -واهلل اعمس ٕمان.-
 -2ا٘م ددقل اسم ددـ اا ددقزي ♫ُ" :م ددـ اٟمٗم ددؼ قمّم ددر اًمِم ددباب ذم اًمٕمٚم ددؿ
وم٢مٟمف ذم زُمـ اًمِمٞمخقظمة حيٛمدُ ضمٜمل ُما همرس"(.)1
" :أن ددف ىمد ددرأ ؾمد ددػمة اسمد ددـ هِمد ددام ذم ؾمد د ة

 -3ذيم ددر ا ُم ددام اًمد د هبل
أجام".

ُ -4مـ قمالُمة يملل اًمٕم٘مؾ" :قمٚمق ارٛمة واًمرا

سماًمدون دين"(.)2

 -5ا٘مد ددقل أبد ددق اًمقومد ددا اسمد ددـ قم٘مٞمد ددؾ احلٜمد ددبكم ♫" :إين ٓ حيد ددؾ زم أن

ُأض د حٞم َع ؾم دداقمة ُم ددـ قمٛم ددري طم ددك إذا شمٕمٓم ددؾ ًمس دداين قم ددـ ُم د ايمرة وُمٜم ددافمرة
دؽ و سد ِ
وسمّمددري قمددـ ُمٓماًمٕمددة ويمددان ددار ؾمددػ اًمٙمٕمد ِ
دٞمف سماحددا قمددغم ا بددز:
ح
ٕضمؾ ُما سمٞمٜمٝمل شمٗماوت اعمْمغ شمقومرا ً قمغم ُمٓماًمٕمة أو شمسٓمػم ومائدة".
 -6ا٘مقل اًمٗمدػموز سمدادي" :اؿمدؽما سمخٛمسدلم أخدػ ُمث٘مدال ذهبد ًا يم بد ًا
ويمان ٓ اساومر إٓ و دحب ف ُمٜمٝمدا قمددّ ُة أمحدال و درج أيمثرهدا ذم يمدؾ ُمٜم ٍ
دزل
ومٞمٜمٔمر ومٞمٝما صمؿ إمٞمدها إذا ار ؾ".
 -7يمد ددان اسمد ددـ اعمبد ددارك

 :اٙمثد ددر ضمٚمقؾمد ددف ذم سمٞم د ددف وم٘مٞمد ددؾ ًمد ددف" :أٓ

شمس قطمش؟ ىمال :يمٞمػ اؾم قطمش وأنا ُمع اًمٜمبل ☺ وأ حاسمف؟".
 -8ىمٞمددؾ ًمرضمددؾُ" :مددـ ا١مٟمسددؽ؟ ومْم ددرب سمٞمددده إمم يم بددف وىمددال :ه د ه.
وم٘مٞمؾُ :مـ اًمٜماس .وم٘مال :اًم اـ ومٞمٝما".
(ٞ )1مد ا اـمر ( )2/329ـمبٕمة إؾم اذ /قمكم اًمٓمٜمٓماوي.
(ٟ )2مٗمس اعمّمدر اًمساسمؼ.
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 -9أب د دق ؿمد دداُمة اعم٘مد دددد

" :ضد ددٕمػ سمّم د ددر ُه ُمد ددـ يمثد ددر اعمٓماًمٕمد ددة

واًمبٙما ويمان أوطمد زُماٟمف ذم قمٚمؿ احلدايس".
 -10ىمال اسمدـ إبٜمدقد" :يمدان احلداومظ ا ٓمٞمد اٛمِم دل وذم ادده ضمدز ٌ
آماًمٕم ُف".
 -11اًمِمٞم قمكم اًمٓمٜمٓمداوي ♫" :يمدان ٚمدس ذم اًمٚمٞمدؾ ًمٞم٘مدرأ ومد٢مذا
همٚمبددف اًمٜمٕمدداس اشمٙمدد٠م سمرأ ؾمددف قمددغم وؾمددائد ُأقمدددت ًمددف ومدد٠مهمٗمك ؾمدداقم لم أو صمالصمد ًا
ُمـ اًمٚمٞمؾ ُم ٘مٓمٕمات وُمـ اًمٜمٝمار ؾماقمة ا٘مقل ُأُمْم دل ادقُمل أيمثدره ذم اًمددار
أىمرأ ورسمل ُمر قمكم اقم أىمرأ

ومٞمف ()300

ٗمحة".

 -12ىمددال قمبداًمٚمددف سمددـ اعمٕم ددز" :اًمٙم دداب واًم د ٌ ًمألبددقاب ضمددري قمددغم
احلناب ُُم ِ
ٗمٝمؿ ٓ َاٗمٝمؿ وٟماـمؼ ٓ ا ٙمٚمؿ".
ّ
* أؾمباب اًمٕمزوا قمـ اًم٘مرا ة:

 .1قمدم شمٜمٔمٞمؿ اًمقىم .
 .2قمدم اقم ٞماد ؿمٖمؾ اًمٗمراغ سماًم٘مرا ة.
 .3شمٕمدد اًمقؾمائؾ ا قمالُمٞمة اا اسمة اًم ل متدأل ومدراغ اًمٜمداس وشمّمددرومٝمؿ
قمـ اًم٘مرا ة.
.4ا هنلك ذم اًمٚمٝمق واًمٚمٕم وضٞماع اًمقىم سمل ٓ ومائدة ومٞمف.
 .5ىمٚمة اًمققمل سم٠م ٞمة اًم٘مرا ة ًمبٜما ا ٟمسان.
 .6شم٘مّم د ددػم يمث د ددػم ُم د ددـ أ د ددحاب اًم قضمٞم د ددف ُم د ددـ اعمدرؾم د ددلم وُم د ددداري
اااُمٕمات واعمدارس ذم شمققمٞمة اًمٗمرد سم٠م ٞمة اًم٘مرا ة.



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
ىدنابلىالخورى

45

ىىآدابىالنصوحظى

آداب اليصيحة
إن اًمٜمّمد ددٞمحة هلل وًمٙم اسمد ددف وًمرؾمد ددقًمف وًمٚمٛمد دد١مُمٜملم وقمد دداُم ٝمؿ هد ددل ُمد ددـ
أقمٔمؿ آُمقر اًمقا ضمبة قمغم اعمسدٚمؿ سمدؾ إن اًمٜمبدل ☺ ىمدد ضمٕمٚمٝمدا هدل اًمدداـ
يمٚمددف حددا ىمددال« :اًمددداـ اًمٜمّمددٞمحة» .ىمٚمٜمددا :عمددـ اددا رؾمددقل اهلل؟ ىمددال ☺« :هلل
وًمٙم اسمف وًمرؾمقًمف وٕئٛمة اعمسٚمٛملم وقماُم ٝمؿ»(.)1
سمددؾ وًم٘مددد سمٚمددغ ُمددـ اه د لم اًمٜمبددل ☺ سماًمٜمّمددٞمحة أنددف يمددان ابددااع قمٚمٞمٝمددا
واٚمد ددزم هبد ددا ومٕم ددـ ضمرا ددر

ىم ددال" :سماإمد د رؾمد ددقل اهلل ☺قم ددغم إىماُمد ددة

اًمّمالة واا ا اًمزيماة واًمٜمّمح ًمٙمؾ ُمسٚمؿ"(.)2
ويم د ًمؽ ضمٕمددؾ اًمٜمبددل ☺ اًمٜمّمددٞمحة اًمّمددادىمة ًمٚمٛمسددٚمؿ ُمددـ طم٘مددف قمددغم
أظمٞمد ددف اعمسد ددٚمؿ وم٘مد ددال « :طم د ددؼ اعمس د ددٚمؿ قم د ددغم اعمس د ددٚمؿ ؾمد د د ...احلدايس وإذا
اؾم ٜمّمحؽ وماٟمّمح ًمف»(.)3
واًمقاضم قمغم يمؾ ُمسٚمؿ اًمٜمّمدح ٕظمٞمدف اعمسدٚمؿ ُمٝمدل يماٟمد ؿمخّمدٞم ف
ذم اعمن ٛم ددع وإن ا٘م دددر اًمِم ددخص قم ددغم اعمقاضمٝم ددة ومٞمٙم د ًم ددف ورىم ددة ومٞمٝم ددا
اًمٜمّمح شمٙمقن سم٠مؾمٚمقب واضح وُمٜماؾم دون دمراح ًمٚمِمخص.
أُمددا إذا اُمٙمددـ ٟمّمددحف ُمقاضمٝمددف ومٞمٙمددقن رسا ً وًمددٞمس أُمددام اًمٜمدداس قمالٟمٞمد ًة:
ٕن أيمثددر اًمٜمدداس ٓ ا٘مبٚمددقن اًمٜمّمددٞمحة إذا يماٟم د ذم اًمٕمٚمددـ وذًمددؽ حددا ومٞمٝمددا
ُمـ اطمراضمٝمؿ أُمام اًمٜماس وأُما اًمٜمّمدٞمحة ذم اًمسددر وم٢مهندا ٛمدؾ هد ه اعمٕمداين
( )1رواه ُمسٚمؿ. .
( )2رواه ُمسؿ.
( )3رواه ُمسٚمؿ.
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وىمدد ىمٞمدؾُ" :مدـ وقمدظ أظمداه رسا ً وم٘مدد وقمٔمدف وزاٟمدف وُمدـ وقمدظ قمالٟمٞمدة وم٘مددد
ومْمحف وؿماٟمف".
ة ا٘مقًم ددقن" :إن

و د د اًم ٜمبٞم ددف قم ددغم ا ٓم دد٠م سماظم ّم ددار وٓ شمٚم ددؼ حم ددا
اًمٜما دح يمدااالد وسم٘مد ِ
ددر ُمٝمدارة ااددالد ذم ااٚمدد اب٘مددك إ ٓطمدظ (ىمقًمددف):
ُمٝمارة ااٚمد ٓ...ىمقة ااٚمد!.
وم ددااالد اًمٕمٜمٞم ددػ اًمد د ي اْمد ددرب سم٘م ددقة ا دد٠مخؿ اعمْمد ددروب وىمد د وىم ددقع
اًمسددٞماط صمددؿ ُمددا اٚمبدديس طم ددك اٜمسدداها أُمددا ااددالد آؾم د اذ ذم ددٜمٕم ف وم٘مددد ٓ
ارضب سم٘مقةً :مٙمٜمف إمٚمدؿ أجدـ اقىمدع اًمسدقط يمد ًمؽ اًمٜما دح ًمٞمسد اًمٕمدؼمة
سمٙمثددرة اًمٙمددالم وٓ ـمددقل اًمٜمّمددٞمحة وإٟمددل سم٠مؾمددٚمقب اًمٜما ددح وماظم ّم ددر ىمدددر
اعمس ٓماع إذا أردت أن شمٜمّمحف ومال شمٚمؼ قمٚمٞمف حما

ة.

وًم ددق شم٠مُمٚمد د اًمٜمّم ددائح اًمٜمبقا ددة اًمِمخّم ددٞمة اعمب دداذة ومقضم ددد ا ٓ شمزا ددد
اًمقاطمدة ُمٜمٝما قمغم ؾمٓمر أو ؾمٓمراـ.
أ -أر ِع ؾمٛمٕمؽ ًم٘مقل اًمٜمبل ☺ ذم اًمٜمّمح وا رؿماد وإ ازه:
 « .1ا ددا قم ددكم ٓ :شم ب ددع اًمٜمٔم ددرة اًمٜمٔم ددرة وم دد٢من ًم ددؽ آومم وًمٞمس د د ًم ددؽ
أظمرة»(.)1
« .2اا قمبداًمٚمف سمـ قمٛمر :يمـ ذم اًمدٟمٞما يم٠منؽ همرا او قماسمر ؾمبٞمؾ»(.)2
 « .3اددا ُمٕمدداذ :واهلل أين اطمبددؽ ومددال شمدددقمـ ذم دسمددر يمددؾ ددالة أن شم٘مددقل
مهللا اقمٜمل قمغم ذيمرك وؿمٙمرك وطمسـ قمبادشمؽ»(.)3
( )1رواه أمحد واًمؽمُم ي وأبق داود .وطمسٜمف إًمباين.
( )2رواه اًمبخاري.
( )3رواه أبق داود .و ححف إًمباين.
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يم ددان قم ددغم وم ددراش اعم ددقت ومنٕم ددؾ اًمٜم دداس ا دددظمٚمقن

ب -وقمٛم ددر
قمٚمٞمد ددف شمباقمد د ًا اقدقمقٟمد ددف واثٜمد ددقن قمٚمٞمد ددف وضمد ددا ؿمد دداب وم٘مد ددال" :اسمِم د در اد ددا أُمد ددػم
اعمدد١مُمٜملم سمبِم درى اهلل ًمددؽ ُمددـ ددحبة رؾمددقل اهلل ☺ ِ
وىمدددم ذم ا ؾمددالم ُمددا
ىم ددد قمٚمٛمد د صم ددؿ وًمِٞمد د ومٕم دددًم صم ددؿ ؿم ددٝمادة .وم٘م ددال قمٛم ددر :وددت أن ذًم ددؽ
يمٗماا ٓ قمكم وٓ زم .ومٚمل ىمدم اًمِماب وم٢مذا ازاره اٛمدس إرض ُمسدبؾ .أي
ازاره د د اًمٙمٕمب ددلم وم دداراد قمٛم ددر

أن ا٘م دددم اًمٜمّم ددٞمحة .وم٘م ددال :ردوا

قمكم اًمٖمالم .ومٚمل وىمػ اًمِماب سملم اداف ىمال :اا اسمـ أظمل ارومع صمقسمدؽ وم٢مٟمدف
أن٘مك ًمثقسمؽ وأت٘مك ًمرسمؽ"(.)1
وأجْم ًا :ىمّمة إقمرايب اًم ي سمال سماعمسند.
ظمال ددة اًمٙم ددالم :اشم ددرك اا دددل ىم دددر اعمس د ٓماع ظما ددة إذا ؿم ددٕمرت أن
اًم ي أُماُمؽ اٙماسمر وماعم٘مّمقد إاّمال اًمٜمّمٞمحة إًمٞمدف ٓ ومد ح اعمٜمدافمرة ُمٕمدف
وىمد ذم اهلل اادال ﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾(.)2
وىم ددال اًمٜمبد ددل ☺ُ « :مد ددا ضد ددؾ ىمد ددقم سمٕمد ددد هد دددى يمد دداٟمقا قمٚمٞمد ددف إٓ أوشمد ددقا
اادل»( .)3وىمدال « :أنا زقمٞمؿ سمبٞم ذم رسمض ااٜمة عمـ شمدرك اعمدرا وإن يمدان
حم٘ما وسمبٞم ذم وؾمدط ااٜمدة عمدـ شمدرك اًمٙمد ب وإن يمدان ُمازطمدا وسمبٞمد ذم
أقمغم ااٜمة عمـ طمسـ ظمٚم٘مف»(.)4
أطمٞماٟم ًا ا٘مٜمع اًمِمدخص سمداًمٗمٙمرة ًمٙمدـ ايمثدر اًمٜمٗمدقس ومٞمٝمدا أنٗمدة ويمدؼم .يمدل
ىم ددال شمٕم ددامم قم ددـ ومرقم ددقن وىمقُم ددف ح ددا قمروم ددقا احل ددؼ و دددىمقه سم٘مٚم ددقهبؿ ًمٙم ددـ
( )1رواه اًمبخاري.
( )2اًمزظمرا أاة (.)58
( )3طمسٜمف ححف اًمؽمُم ي.
( )4رواه أبق داود .طمسٜمف إًمباين.
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ُمد د ددٜمٕمٝمؿ اًمٙمد د ددؼم ُمد د ددـ اشمباقمد د ددف ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

﴾()1

وظما ة إذا يماسمرك قمغم طمدايس حٞمح قمـ اًمٜمبل ☺.
ا اعمٜمّمد ددقح ظمٓمد دد٠مه ًمٞم نٜمبد ددف ذم اعمد ددرة اًم٘مادُمد ددة
وماًمٖمااد ددة قمٜمد دددك أن ُشم َٕمد د َّر َ

وًمٞمس اًمٖمااة أن شمٜم ّمدر قمٚمٞمدف ومٙمٚمٜمدا ٟمخٓمد٠م وظمدػم ا ٓمدائلم اًم قا سمدقن واهلل
قم ددز وضم ددؾ اٖمٗم ددر اًمد د ٟمقب جٞمٕمد د ًا .ىم ددال شمٕم ددامم﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸

﮹﴾(.)2
دظمؾ اًمٜمبل ☺ قمغم قمكم ووماـمٛمة ¶ ًمٞم ً
ال وم٘مال رل« :أٓ شمّمٚمٞمان
أي ٓ شم٘مقُمددا اًمٚمٞم ددؾ-؟» .وم٘مددال قمددكم :أنٗمسددٜما سمٞمددد اهلل ُم ددك ؿمددا أن ابٕمثٜم دداسمٕمثٜم ددا ّ
ومقٓ ددا اًمٜمب ددل ☺ فمٝم ددرة وُمْمد ددك وه ددق اْمد ددرب سمٞم ددده قم ددغم ومخد د ه
وا٘مقل﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾»(.)4()3
وأطمٞماٟم ًا ىمد ا يمر اعمٜمّمقح يمالُم ًا ا ٕم ر سمف وهق ًمٞمس قم ر ًا ُم٘مٜمٕم ًا ًمٙمٜمف
ا٘مقًمددف ًمددٞمحٗمظ ُمددا وضمٝمددف ومٙمددـ ؾمددٛمح ًا واىمبددؾ اًمٕم د ر وٓ شم ِمدددد ُمٕمددف وٓ
شمٖمٚمدؼ قمٚمٞمدف إبدقاب سمدؾ أب٘مٝمدا ُمٗم قطمددف أُماُمدف وأند شمٜمّمدح طم دك ًمدق شمٙمٚمددؿ
سمٙمالم ظماـمئ ومٞمٛمٙمـ أن شمٕمداًم ظمٓمد٠مه ُمدـ طمٞمديس ٓ اِمدٕمر يمد٠من شمثٜمدل قمٚمٞمدف
وقمغم ومٝمٛمف وضمرأتف صمؿ شمبدأ ذم قمالج ا ٓم٠م.
│
( )1اًمٜمٛمؾ أاة (.)14
( )2اًمٙمٝمػ أاة (.)54
( )3اًمزُمر أاة (.)53
( )4رواه اًمبخاري.
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وسائل وطسق يف احلسبة
♦ ظمٓمقرة شمرك آطم ساب:
ىم د د ددال شمٕم د د ددامم﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾(.)1

ىمددال اسمددـ قمبدداس ¶ً" :مٕمٜمددقا سمٙمددؾ ًمسددان ًمٕمٜمددقا ذم قمٝمددد ُمقؾمددك ذم
اًمزسم ددقر وًمٕمٜم ددقا قم ددغم قمٝم ددد قمٞمسد ددك ذم
اًم َّ ددقراة وًمٕمٜم ددقا قم ددغم قمٝم ددد داود ذم َّ
ا ٟمنٞمؾ وًمٕمٜمقا قمغم قمٝمد حمٛمد ☺ ذم اًم٘مر ن"(.)2
* أومْمٚمٞمة ُمـ ا٘مقم سمإُمر سماعمٕمروا واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر:
ىم ددال شمٕم ددامم﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾(.)3
ىم د ددال" :ؾم د ددٛمٕم رؾم د ددقل اهلل ☺
وقم د ددـ أيب ؾم د ددٕمٞمد ا د دددري
ا٘مقلُ« :مـ رأى ُمٜمٙمؿ ُمٜمٙمرا ً ومٚمٞمٖمػمه سمٞمده وم٢من اس ٓمٞمع ومبٚمساٟمف وم٢من
اس ٓمع ومب٘مٚمبف وذًمؽ أضٕمػ ا الن»(.)4
" :اًمٜمدداس حم دداضمقن إمم ُمدددارة ورومددؼ ذم إُمد ِدر
ىمددال ا ُمددام أمحددد
سماعمٕمروا سمال همٚمٔمة إٓ رضمؾ ُمٕمٚمـ سماًمٗمسؼ ومال طمرُمة ًمف".
وىمددال أجْمد ًا" :ادد٠مُمر سمدداًمرومؼ ومدد٢من أؾمددٛمٕمقه ُمددا اٙمددره ٓ اٖمْمد ومٞمٙمددقن
( )1احائدة أاة (.)79 78
( )2اًمٓمؼمي (.)317/6
( )3ل قمٛمران أاة (.)104
( )4رواه ُمسٚمؿ.
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اراد أن اٜم ّمدر ًمٜمٗمسف"(.)1
 وؾمائؾ وـمرق إُمر سماعمٕمروا واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر:
اًمبداب ًمد ًمؽ
 .1ؿمخص ٓ اّمكم ُمع االقمة :وضع ُمٓمقاة ُمـ
اًمرضمؾ ًمٕمدة أؾمباب ُمٜمٝما:
أ -يمِمػ أُمره سملم أهٚمف.
ب -اؿمٕماره سم٠منف ُمراىم ُمـ جاقمة اعمسند.
ً -2مٚم٘مٞم ددام سمٜمّم ددح ُم ددـ اس د د ٛمع إمم اًمٖمٜم ددا ُم ددـ اعمٜماؾمد د أن شم٘م ددقل ًم ددف
احلدددايس أن اًمٜمبددل ☺ ا٘مددقلً « :مٞمٙمددقٟمـ ُمددـ أُم ددل أىمددقام اس د حٚمقن احلددر
واحلرار وا ٛمر واعمٕمازا»(.)2
ىم د ددال" :ؾم د ددٛمٕم رؾم د ددقل اهلل ☺
وأجْم د د ًا طم د دددايس أيب هرا د ددرة
ا٘مقل« :يمؾ أُم ل ُمٕمارم إٓ اعمناهراـ...احلدايس»(.)3
 -3ا ٟمٙمار قمغم اعمرأة ٓسمد ُمـ ُمراقماة آُمقر اًم اًمٞمة:
أ .أن شمٙمقن سمٕمٞمد ًا قمٜمٝما سمٛمساومة قمدة أُم ار طم ك ٓ شمٙمقن ُمّمادُمة.
ب .أن اٙمددقن ا ٟمٙمددار سمّمددقت ُمرشمٗمددع وأؾمددٚمقب ضمٞمددد اِمددٙمرك اًمٜمدداس
قمٚمٞم ددف ُمث ددؾ :ضم ددزايمؿ اهلل ظم ددػما ً ٓ ددقز ًمٚمٛم ددرأة أن شمٚم ددبس اًمٕمب ددا ة اعمخّم ددرة
(اعم ؼمضمة).
أو ا٘مددقل :د قمددغم اعمددرأة أن شمٚمددبس قمبددا ة اًمددرأس وأن شمٖمٓمددل وضمٝمٝمددا
قمـ اًمرضمال وٟمحق ذًمؽ.
ج ٓ -شم٘مد ددػ وٓ شمس د د قىمػ ومد ددال ا٘مد ددػ قمٜمد دددها وٓ اس د د قىمٗمٝما وإذا
( )1ضماُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ (.)322/1
( )2أظمرضمف اًمبخاري شمٕمٚمٞم٘م ًا سمّمٞمٖمة اازم وىمد ححف جاقمة ُمـ اًمٕمٚمل ُمٜمٝمؿ اًمبخاري واًمٜمقوي واسمـ شمٞمٛمٞمة واسمـ
اًم٘مٞمؿ واسمـ طمنر.
(ُ )3م ٗمؼ قمٚمٞمف.
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شمٙمٚمٛم د ومددال اددرد قمٚمٞمٝمددا وأٓ ادددظمؾ ُمٕمٝمددا أو ُمددع وًمٞمٝمددا ذم ظمّمددقُمة وإٟمددل
اٜمٙمر واٛميض ذم ـمرا٘مف دون اًم ٗمات إًمٞمٝما.
د -إذا وضمددد اُمددرأة ُم ؼمضمددة ُمددع حمرُمٝمددا اٜمٙمددر قمٚمٞمٝمددا وهددق ُمٕمٝمددا سمّمدقت
اسٛمٕمف اااه.
ـه -إذا يماٟمد د اعم ددرأة هم ددػم ُمس ددٚمٛمة شم دد١مُمر سمٚم ددبس اًمٕمب ددا ة واٛمٙم ددـ قمٜم ددد
احلاضمددة أن ا٘مددال سمدد٠من يمِمددػ اًمددرأس وقمدددم ًمددبس ااٚمبدداب خمدداًمػ ًمٚمٜمٔمددام
و رح ُمِماقمرٟما ٟمحـ اعمسٚمٛملم.
 إذا يمان ًمؽ ىمرا قمٚمٞمف ُمٜمٙمر!
قمٚمٞمؽ ا ٟمٙمار سماًمدظمقل ذم اعمقضقع ُمباذة سمدون ُم٘مدُمات.
 ا ٟمٙمار قمغم اعمدظمـ:
أ -أـمٗمئ اًمسٞمنارة ـماقمة هلل قمز وضمؾ.
ب -أـمٗمئ اًمسٞمنارة سمارك اهلل ومٞمؽ.
 اًم٘مٞم ددام سماًم دددقمقة إمم اهلل ذم حمٓم ددات اًمقىمد ددقد واًمٓم ددرق اًمسد ددرإمة إن
وضمد (شمسنٞمالت اًمٖمٜما أو سمٞمع دظمان...إًم ).
 شمقضمٞمٝمات عمـ ا٘مقم سمإُمر سماعمٕمروا واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر:
 .1اًمِمٗم٘مة قمغم اعمخاًمػ واًمدقما ًمف وىمّمد ا طمسان إًمٞمف.
 .2إ ؾ هق اًمسؽم وقمدم يمِمػ اًم ٗما ٞمؾ.
 .3أؾم ددٚمقب اًم ددققمظ واًم خقا ددػ سم دداهلل وذيم ددر اًمٜمّم ددقص ُم ددـ اًمٙم دداب
واًمسٜمة.
 .4اًم درج ذم إؾمٚمقب سمد ًأ سمإظمػ.
صمؿ ل ٚمػ احلٚمقل اًم ٗمّمٞمٚمٞمة سماظم الا ٟمقع اعمٜمٙمر.
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الصــــرب
ىمددال اهلل شمٕمددامم﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾( .)1إذا يمددان اهلل ُمٕمددؽ ُمددـ شمرضم ددق
و ـ لاا وسمٛمـ شمس ٕملم.
وٕ ٞمة اًمّمؼم ورد ذيمره ذم اًم٘مر ن (ُ )92مرة.
واًمّمؼم ُمـ ُمٕما اًمٕمٔمٛمدة واًمٙمدلل وُمدـ دٓئدؾ هٞمٛمٜمدة اًمدٜمٗمس قمدغم ُمدا
طمقرا وًم ًمؽ يمان (اًمّمبقر) ُمـ أؾمل اهلل احلسٜمك :ومٝمق ؾمدبحاٟمف وشمٕمدامم
ا ٛمٝمددؾ وٓ ا ٕمنددؾ وم نددد اًمٕمبددد اًمْمددٕمٞمػ ا٘مددؽما اًمد ٟمقب و ٛمددؾ سمٕمددض
اًمقاضمبددات اعمٙمٚمٗمددة قمٚمٞمددف ورسمٜمددا اًمٙمددراؿ اًمددرطمٞمؿ ٓ اسد ٕمنؾ قمٚمٞمددف اًمٕمد اب
وُم ددا ُم ددر ـماهمٞم ددة ُمث ددؾ ومرقم ددقن طمٞم دديس ىم ددال﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ﴾( .)2وُم ددع ذًمد ددؽ
أرؾمددؾ اهلل قمددز وضمددؾ ًمددف ُمقؾمددك ♠ وأظمٞمددف ىمددال شمٕمددامم﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾(.)3
 وًمٚمّمؼم أنقاع صمالصمة:
* ؼم قمغم ـماقمة اهلل قمز وضمؾ * .ؼم قمـ ُمٕمّمٞمة اهلل قمز وضمؾ.
* ؼم قمغم أىمدار اهلل اعم١معمة.
وإذا قمٚمدؿ اعمسددٚمؿ أن هد ه اًمددٟمٞما إٟمددل هدل أجددام وؾمداقمات وًمٞمسد سمدددار
ىمد ددرار ل ّٚم د دؼ سمخٚمد ددؼ احلٚمد ددؿ واًمّمد ددؼم واعمّمد دداسمرة قمد ددغم اًمٓماقمد ددات واضم ٜمد دداب
اعمحرُم ددات :وأن ددف ُظمٚمِد د َؼ ًمٖماا د ٍدة قمٔمٞمٛم ددة أٓ وه ددل قمب ددادة اهلل قم ددز وضم ددؾ ىم ددال
( )1اًمب٘مرة أاة (.)153
( )2اًمٜمازقمات أاة (.)24
( )3ـمف أاة (.)44 43
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شمٕمامم﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾(.)1
* وإًمٞمددؽ سمٕمددض اًمددٜملذج ًمٚم د اـ ددؼموا وٟمدداًمقا إضمددر اًمٕمٔمددٞمؿ وومددازوا
سمنٜمات اًمٜمٕمٞمؿ.
إسمراهٞمؿ ♠

حدا دؼم قمدغم دقمدقة ىمقُمدف وأخ٘مدقه ذم اًمٜمدار ىمدال شمٕمدامم:

﴿ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾(.)2
وُمقؾم ددك ♠ ىم ددال ًم٘مقُم ددف﴿ :ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ

ﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﴾(.)3
ٟمبٞمٜمددا حمٛمددد ☺

حددا أوذي وٟمددال ُمددـ إذى ذم ؾمددبٞمؾ اًمدددقمقة إمم اهلل

و ؼم قمغم ذًمؽ رومع اهلل ُمـ ؿم٠منف .ىمال شمٕمامم( :ﯓ ﯔ ﯕ)(.)4
ىمال شمٕمامم﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾(.)5
أجقب ♠

حا ُمرض و ؼم أثٜمك اهلل قمز وضمؾ قمٚمٞمف سم٘مقًمدف شمٕمدامم:

﴿ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾(.)6
وُم١مُمٜمددق ل ومرقمددقن حددا أؾمددٚمٛمقا وسماؿمد درت ىمٚمددقهبؿ ًمااددلن هددددهؿ
وشمققمدهؿ ومرقمقن سماًم٘م ؾ واًم ٕم ا

و ؼموا قمغم ذًمؽ ىمدال شمٕمدامم﴿ :ﮱ

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ

( )1اًم اراات أاة (.)56
( )2اًمٜمحؾ أاة (.)120
( )3إقمراا أاة (.)128
( )4اًمنمح أاة (.)4
( )5إطمزاب أاة (.)21
( )6ص أاة (.)44
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ﯥ ﯦ﴾(.)1
ددؼم اعم ددرأة اًم ددل شمّمد ددرع قم ددـ قمٓم ددا سم ددـ أيب رسم دداح ىم ددال" :ىم ددال زم سم ددـ
قمب دداس ¶ :أٓ أرا ددؽ اُم ددرأة ُم ددـ أه ددؾ ااٜم ددة .ىمٚمد د  :سم ددغم .ىم ددال :هد د ه
اعمددرأة اًمسددقدا أتد اًمٜمبددل ☺ وم٘ماًمد  :إين أ ددرع وإين أتٙمِمددػ ومددادع اهلل
د د ددؼمت وًمد د ددؽ ااٜمد د ددة وإن ؿم د د د

زم .ىم د ددال « :إن ؿم د د د

دقمد د ددقت اهلل أن

إماومٞمد د د ددؽ» .وم٘ماًم د د د  :أ د د ددؼم .وم٘ماًم د د د  :إين أتٙمِمد د ددػ ومد د ددادع اهلل زم أن ٓ
أتٙمِمػ ومدقمك را"(.)2
وُمـ إئٛمة واًمٕمٚمل  :ا ُمام أمحد -رمحف اهلل شمٕمامم -حا دؼم ذم زُمدـ
اعمحٜم د ددة ٟم د ددال اًمرومٕم د ددة ويم د د ًمؽ ؿم د ددٞم ا ؾم د ددالم اسم د ددـ شمٞمٛمٞم د ددة واًمبخ د دداري
واًمِماومٕمل وهمػمهؿ يمثػم ُمـ اًمٕمٚمل واًمّماحللم.
 -واًمّم ددؼم ض ددروري ًمٚمٛم ددر اعمس ددٚمؿ ذم ؿم دد١مون طمٞماشم ددف ؾم ددقا ً ذم ـمٚم د

اًم د ددرزق أو رقماا د ددة إوٓد واًم٘مٞم د ددام قم د ددغم ؿم د دد١موهنؿ :وقم د ددغم جٞم د ددع اًمٜم د دداس
سماظم الومٝمؿ.
│

( )1ـمف أاة (.)72
( )2رواه اًمبخاري وُمسٚمؿ.
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توجيَات لآلباء واألمَات
ىمال سمٕمض اًمسٚمػُ" :مـ أ َّدب وًمده ذم اًمّمٖمر محده ذم اًمٙمؼم وأقمٔمدؿ

ٍ
ُمرب ذم ا ؾمالم ٟمبٞمٜما حمٛمد ☺ يمٞمػ يمان ا ٕماُمؾ ُمع إـمٗمال؟.
ودم ددد يمث ددػما ً ُم ددـ اًمٜم دداس أ ددؾ شمرسمٞم ددة إبٜم ددا إُم ددا ًمٚمخادُم ددة أو ًمألضمٝم ددزة

ا ًمٙمؽموٟمٞمة وقمٓمؾ ؾمالح اًمدقما واًمٚمنق إمم اهلل قمز وضمؾ سمد٠من اّمدٚمح
آوٓد.
* وُمـ اًم قضمٞمٝمات ُما اكم:
 .1شمٕمٚمد ددٞمؿ إـمٗمد ددال أذيمد ددار اًمّمد ددباح واعمسد ددا وظما د ددة قمٜمد ددد همد ددروب
اًمِم د ددٛمس واًمٜم د ددقم .ىم د ددال ☺ « :إذا يم د ددان ضم د ددٜمح اًمٚمٞم د ددؾ أو أُمس د ددٞم ؿ ومٙمٗمد د ددقا
ددبٞماٟمٙمؿ ومد دد٢من اًمِم ددٞماـملم شمٜم ِم د ددر طمٞمٜم د د وم دد٢مذا ذه د د ؾم دداقمة ُمد ددـ اًمٚمٞمد ددؾ
ومخٚمقهؿ»(.)1
 .2قمد دددم ض د ددرب إـمٗمد ددال وظما د ددة ذم دورات اعمٞمد دداهٕ :هند ددا ُمد دد٠موى
اًمِمٞماـملم ا ىمد ا١مدي سم ًمؽ إمم أذاة إـمٗمال يماًم ِمٜم أو ا همل .
 .3شمٕمٚمددٞمؿ إـمٗمددال ُمددـ قمٛمددر اًمسدداسمٕمة ومددل ومددقق طمد اًم قطمٞمددد واًمسددٜمة
واًمّمالة ودقما ا ال وا روج ُمـ اعمٜمزل.
 .4شمٕمقادهؿ اًمبسٛمٚمة قمٜمد يمؾ ومٕمؾ.
 .5احلرص قمغم ٟمٔماومة إـمٗمال فماهرا ً وسماـمٜم ًا.
 .6قمدم شمرك إـمٗمال ابٙمقن ًمقطمدهؿ أو ذم ُمٙمان ُمٔمٚمؿ.
( )1رواه اًمبخاري وُمسٚمؿ.
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 .7شمٕمٚم د ددٞمؿ إـمٗم د ددال آؾمد د د ٕماذة سمد د دداهلل ُم د ددـ اًمِم د ددٞمٓمان اًم د ددرضمٞمؿ قمٜمد د ددد

اًمٖمْم .
 .8ؿمدرا ؾمنادة ٖمػمه ًمٚمٓمٗمؾ وشمٕمقاده قمغم اًمّمالة.
 .9اًمد د د د د د د دددقما رد د د د د د د ددؿ ﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ﴾(.)1
ىمقًمف شمٕمامم﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾(.)2
│

( )1اًمٗمرىمان أاة (.)74
( )2إسمراهٞمؿ أاة (.)40
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توجيَات لألبياء يف التعامل مع كباز السً
إن ااٝمد ددؾ سمح٘مد ددقق اعمسد ددٜملم وأؾمد دداًمٞم اًم ٕماُمد ددؾ ُمٕمٝمد ددؿ اثٛمد ددر د ددراع
إضمٞمال اعم ٛمثؾ ذم ٟمٔمدرة ااٞمدؾ اادادد ٟمٔمدرة ؾمدٚمبٞمة ًمألضمٞمدال اًمسداسم٘مة اًم دل
اٛمثٚمٝمددا اعمسددٜمقن سمٛمخ ٚمددػ ـمب٘مددا ؿ وو ددٗمٝمؿ سماًمرضمٕمٞمددة واًم خٚمددػ وذم
اعم٘ماسمؾ اٜمٔمدر اًمِمدٞمقخ ًمٚمِمدباب ٟمٔمدرة ؾمدٚمبٞمة أجْمد ًا ومٞمّمدٗمقهنؿ سمداًمٓمٞمش وىمٚمدة
ا د ددؼمة وا

د ددال واًمٕم٘م د ددقق :ورسم د ددل أودع سمٕم د ددض إبٜم د ددا سم د ددا هؿ ذم دور

اًمٕمنزة ورقمااة اعمسٜملم.
* وه ه سمٕمض اعم٘مؽمطمات ًمٚمٕمٜمااة سمٙمبار اًمسـ اعم٘مٕمداـ ذم اًمبٞمقت:
ٛ -1مؾ اعمِماق وُما اّمدر ُمـ رومع ًمٚمّمقت وهمػمه.
 -2قمدددم إفمٝمددار اًمِمددلشمة واًم د ُمر ُمددـ ظمدددُم ٝملٕ :ن ااددزا ُمددـ ضمددٜمس
اًمٕمٛمؾ.
 -3اًم د هاب سمٙمبددػم اًمسددـ ظمددارج اًمبٞم د ًمٚم ٗمسددح واًمزاددارات إن يمددان
ىمادر ًا قمغم احلريمة واعمٌم.
 -4طميس يمبػم اًمسـ قمغم ا يمثار ُمـ اًم يمر واًم سبٞمح واًم ٝمٚمٞمدؾ وىمدقل
(ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سماهلل).
 -5احلدايس قمـ طمٞما ل ذم احا

.

 -6اضم لع اًمٕمائٚمة طمقًمف ًمالؾم ٜماس سمف.
 -7إطمْمد ددار إـمٗمد ددال اًمّمد ددٖمار ًمٚمسد ددالم قمد ددغم يمبد ددػم اًمسد ددـ إن يمد ددان ٓ
ازقمنف ذًمؽ.
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 ( -8ددادوا داسمقا ) إقمٓمددا يمبددػم اًمسددـ ٟم٘مددقد ًا اقزقمٝمددا قمددغم إـمٗمددال إن

يمان حيسـ ذًمؽ.
 -9ذم أجددام اعمٜماؾمددبات يمإقمٞمدداد وهمػمهددا ؿم ددرا ُمالسمددس ضمدادددة ًمٙمددل
أمٝمد ددر سمد دداعمٔمٝمر احلسد ددـ واِمد ددارك اًمٜمد دداس ذم ومد ددرطم ٝمؿ وهبن د د ٝمؿ وإدظمد ددال
اًمسدرور قمٚمٞمف.
 -10لّمٞمص ُمٙمان ُمٜماؾم ًمٙمبػم اًمسـ وآقم ٜما سمٜمٔماوم ف وهم ائف.
 -11شمقضمٞمد ددف يمبد ددػم اًمسد ددـ سماًمٓمرا٘مد ددة اعمد ددثغمٕ :ند ددف ىمد ددد ا ّمد ددقر سمٕمد ددض
آقم ٘مددادات ا اـم ددة سمٛمددـ طمقًمددف وم سددٞمٓمر قمٚمٞمددف شمٚمددؽ اعمخدداوا ومٞمٛمٞمددؾ إمم
اًمقطمدة واقم زال اًمٜماس ٟمٔمرا ً ٓقم ٘ماده ا اـمئ.
ُ -12مٕمرومددة اعمِمددٙمالت اًم ددل إماٟمٞمٝمددا يمبددػم اًمسددـ وإذا يماٟم د

ددحٞمة

أو اضم لقمٞمة أو أؾمدراة ا ؿ قمالضمٝما وإ اد احلٚمقل اعمٜماؾمبة ر ه اعمِمٙمٚمة.
 -13آطمؽمام واًم ٘مدار أثٜما ااٚمقس ُمٕمٝمؿ.
│
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الضعفة مً املسلنني
ىمال رؾمقل اهلل ☺« :هؾ شمٜمّمدرون وشمرزىمقن إٓ سمْمٕمٗمائٙمؿ»(.)1
ىم ددال اسم ددـ سمٓم ددال -رمح ددف اهلل شمٕم ددامم" :-إن اًمْم ددٕمٗما أؿم ددد إظمال د د ًا ذم
اًمد دددقما وأيمثد ددر ظمِمد ددققم ًا ذم اًمٕمبد ددادة :د ددال ىمٚمد ددقهبؿ قمد ددـ اًم ٕمٚمد ددؼ سمزظمد ددرا
اًمدٟمٞما" أ .ـه.
و د اًمٕمٓمددػ واًمِمددٗم٘مة قمددغم إراُمددؾ واًمٗم٘مددرا واعمسددايملم ويم د ًمؽ
اًمّمؿ واًمبٙمؿ واعمٕماىملم وإج ام واًمرقماة ذم اًمؼماري.
ىمال رؾمقل اهلل ☺ُ« :مثؾ اعم١مُمٜملم ذم شمقادهؿ وشمرامحٝمؿ وشمٕماـمٗمٝمؿ
ُمثدؾ ااسددد اًمقا طمدد إذا اؿمد ٙمك ُمٜمدف قمْمددق شمدداقمك ًمددف ؾمدائر ااسددد سماًمسددٝمر
واحلٛمك»(.)2
ومٗمل احلدايس احلض قمغم شمٕماون اعمسٚمٛملم وُمالـمٗمة سمٕمْمٝمؿ ُمع سمٕمض.
* سمٕمض اعم٘مؽمطمات ًم ٘مداؿ اعمساقمدة واًمٕمقن ًمٚمْمٕمٗمة وهمػمهؿ:
 -1إرُمٚمة وهل اًم ل ُمات زوضمٝما وُمسداقمد ا إُمدا سماًمبحديس ردا قمدـ
زوج إن يماٟم شمرهم ذم ذًمؽ أو ُمساقمد ا سماحال واًمسٙمـ.
 -2اًمٞم ددٞمؿ وهددق ُمددـ شمددقذم واًمددده دون اًمبٚمددقغ اددقومر ًمددف احددال ًمٞم٘مددقم سمددف
طمٞماشمف واظم ٞمار إ دىما اعمٜماؾمبلم ًمف.
 -3دقم ددقة اًمٗم٘م ددرا واعمس ددايملم عمٜماؾم ددبات آوم ددراح ذم اًمٕمٞم ددد وإه دددائٝمؿ
سمٕمد ددض احد ددال او ذا اهمد ددراض اًمٕمٞمد ددد رد ددؿ :وذًمد ددؽ ؿمد ددٕمارهؿ سم ٙمد دداشمػ
ٍ
سمٕمض.
اعمسٚمٛملم سمٕمْمٝمؿ ُمع
( )1رواه اًمبخاري.
(ُ )2م ٗمؼ قمٚمٞمف.
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اجلــــــــــــــاز
أوىص ا ؾمددالم سماًمٕمٜمااددة سمااددار وشمٕمٔمددٞمؿ طم٘مددف وآقم ٜمددا سمددف وم٘مددد ورد
قم ددـ اًمٜمب ددل ☺ ىم ددالُ « :م ددا زال ضمؼما ددؾ اق ددٞمٜمل سماا ددار طم ددك فمٜمٜمد د أن ددف
ؾمٞمقرصمف»(.)1
« :ا ددا أب ددا ذر إذا ـمبخ د د ُمرىم د د ًة وم دد٠ميمثر

وىم ددد ىم ددال ☺ ٕيب ذر
ُماؤها وشمٕماهد ضمػماٟمؽ»(.)2

ذم احلدايس احليس قمدغم شمٕماهدد اادػمان وإـمٕمداُمٝمؿ وًمدق سمٌمد ىمٚمٞمدؾ :حدا
ؾم ددٞمؽمشم قم ددغم ذًم ددؽ ُم ددـ إفمٝم ددار اعمحب ددة وإظم ددقة ذم اهلل وهد د ا ٟمققمد د ًا ُم ددـ
ا طمسان.
وُمـ إُمقر اًم ل

اًم ٜمبٞمف را قمدم إا ا ااار سماًم٘مقل واًمٗمٕمؾ.

وم٘مد ىمال رؾمقل اهلل ☺ُ« :مـ يمان ا١مُمـ سماهلل واًمٞمقم أظمر ومال ا١مذ
ضماره»(.)3
* وه ه سمٕمض اًم قضمٞمٝمات واًم ٜمبٞمٝمات ًمٚمنػمان:
 .1اًم ٕمرا قمغم ااار وزاارشمف.
 .2ا طمسان إمم ااار وذًمؽ إُما سمٓمب سمٕمض إـمٕمٛمة واًم هاب هبا
إًمٞمف إذا اقم ر قمـ احلْمقر وم٢من ذًمؽ ا ازرع اعمحبة وإًمٗمة.

( )1رواه اًمبخاري.
( )2رواه ُمسٚمؿ.
(ُ )3م ٗمؼ قمٚمٞمف.
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 .3وذم اعمٜماؾمددبات يماًمٕمٞمددداـ وٟمندداح إبٜمددا وذًمددؽ سم٢مرؾمددال سمٕمددض
احلٚمقى وإيمالت ا ٗمٞمٗمة.
 -4شمٗم٘مد أطمقال ااػمان وذًمؽ سمٛمساقمد ؿ سماحال إن يماٟمقا وم٘مرا .
 -5طميس ااار قمغم شم٠مدادة دالة االقمدة ذم اعمسدند إن يمدان ٓ اِمدٝمد
االقمة.
اًمزٓت اًم ل شمّمدر ُمـ ااار.
 -6اًمّمؼم واًمٕمٗمق قمـ َّ
│
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وسائل تَدئة الغضب
* ظمٓمقات ًم نٜم اًمٖمْم :
 -1قمدددم اًمٖمْم د  :ضمددا

رضمددؾ إمم اًمٜمبددل ☺

وم٘مددال :أو ددٜمل .وم٘مددال:

«ٓ شمٖمْم »(.)1
 -2ظمٗم ددض اًمّم ددقت :ىم ددال شمٕم ددامم ذم و ددٞمة ًم٘م ددلن ٕبٜم ددف﴿ :ﰉ ﰊ

ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ﴾(ٕ :)2ن ذم ظمٗمد د د ددض
اًمّمقت شمٕمبػم قمـ اًم ٕم٘مؾ واًمرزاٟمة اًم ل ا سؿ هبا اًمٕم٘مال واحلٙمل .
 -3اًمروم ددؼ ذم جٞم ددع إُم ددقرً :م٘مقًم ددف ☺ُ« :م ددا يم ددان اًمروم ددؼ ذم ر ً إٓ

زاٟمف وُما ٟمزع ُمـ ر إٓ ؿماٟمف»(.)3

ٛ -4م ددؾ أظمٓم ددا أظم ددراـٓ :سم ددد ُم ددـ اًمّم ددؼم قم ددغم ٛم ددؾ أظم ددراـ
سماحلٚمؿ واحلٙمٛمة واًم لس إقم ار ردؿ .ىمدال أطمدد اًمسدٚمػ
قم ر ًا ٓ أقمرومف.

ً" :مٕمدؾ ًمدف

ُ -5مٕمرومة ُمٗماشمٞمح اًمٖمْم  :قمٜمدُما إمرا ا ٟمسان اعمٗماشمٞمح حيداول أن
ٗمػ ُمـ اًمٖمْم .

( )1رواه اًمبخاري وُمسٚمؿ.
(ً )2م٘ملن أاة (.)19
( )3رواه ُمسٚمؿ.
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* ُمٗماشمٞمح اًمٖمْم وـمرق لٗمٞمٗمٝما:
ُمٗم اح همْمبل

م

قمبارة لٗمػ ُمـ اًمٖمْم
أنا واصمؼ ُمـ ٟمٗمز

ُ 1مـ ا٘مٚمؾ ُمـ ضمٝمدك واٟمنازاشمؽ
قمدم آطمؽمام واًم ٘مدار ُمـ

2

أنا إٟمسان رائع وُمبدع

اًمٜماس

3

رومع اًمّمقت واًمّمدراخ

4

اًمدقما قمغم إوٓد

أهنا ُمـ اًمّمٗمات اعم ُمقُمة (ﰐ
ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ)

اًمدقما رؿ سماردااة واًمّمالح

قمدم آه لم سمل أىمقل ُمثؾ :أن
5

شمٕمزم قمغم إىماُمة ُمِمدروع أو قمٛمؾ
واسخر ُمٜمؽ أظمرون

ؾم٠مضمٕمؾ يمالُمل ومٕم ً
ال واىمٕم ًا

وحيبٓمقٟمؽ
* ـمرق قمالج اًمٖمْم سمٕمد وىمققمف:
 -1اًم ٕمددقذ سمدداهلل ُمددـ اًمِمددٞمٓمان اًمددرضمٞمؿ ىمددال شمٕمددامم﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾(.)1
اؾم

رضمدالن قمٜمدد اًمٜمبدل ☺ ومنٕمدؾ أطمدد ا اٖمْمد وحيٛمدر وضمٝمدف

وشمٜم د ٗم أوداضم ددف ومٜمٔم ددر إًمٞم ددف اًمٜمب ددل ☺ وم٘م ددال« :إين ٕقمٚم ددؿ يمٚمٛم ددة ًم ددق ىمار ددا
ًم ه ذا قمٜمف :أقمقذ سماهلل ُمـ اًمِمٞمٓمان اًمرضمٞمؿ ...احلدايس»(.)2
( )1إقمراا أاة (.)200
( )2رواه اًمبخاري وُمسٚمؿ.
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ىم د ددال اًم٘مرـمب د ددل ♫" :ا د دددل قم د ددغم أن اًمِم د ددٞمٓمان ًم د ددف شم د دد٠مثػم ذم ٞم د ددٞم

اًمٖمْم

وزاادشمف طم ك حيٛمٚمف قمغم اًمبٓمش سماعمٖمْمقب قمٚمٞمف".

 -2شمٖمٞمػم احلاًمة اًم ل هدق قمٚمٞمٝمدا ًم٘مقًمدف ☺« :إذا همْمد أطمدديمؿ وهدق
ىمائؿ ومٚمٞمنٚمس وم٢من ذه قمٜمف اًمٖمْم وإٓ ومٚمٞمْمنع»(.)1
 -3اًمقضددق وآهم سددال ًم٘مقًمددف ☺« :إن اًمٖمْمد ُمددـ اًمِمددٞمٓمان وإن
اًمِم ددٞمٓمان ظمٚم ددؼ ُم ددـ اًمٜم ددار وإٟم ددل شمٓمٗم دد٠م اًمٜم ددار سماح ددا وم دد٢مذا همْمد د أطم ددديمؿ
ومٚمٞم قض٠م»(.)2
 -4اًمّمٛم  .ىمال اًمِماومٕمل

:

إذا ٟمٓمد د د د د ددؼ اًمسد د د د د ددٗمٞمف ومد د د د د ددال دمبد د د د د ددف ومخ د د د ددػم ُم د د د ددـ إضماسم د د د ددف اًمس د د د ددٙمقت
وم د د د د د دد٢من يمٚمٛم د د د د د ددف ومرضمد د د د د د د قمٜم د د د د د ددف وإن ظمٚمٞم د د د د د د د ددف يمٛم د د د د د د د ددد ًا اٛم د د د د د د د ددقت
 -5شمزيمٞمة اًمٜمٗمس سمٗمٕمؾ اًمٓماقمات واضم ٜماب اعمحرُمات.
ىمال شمٕمامم﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾(.)3
 -6اًمٕمٚمؿ سمٛمساوئ اًمٖمْم .
 -7ومْمؾ يمٔمؿ اًمٖمٞمظ واًمٕمٗمق.
 -8ا قا ُمـ قم٘ماب اهلل ٟم ٞمنة اًمٖمْم وُما اّمدر ُمٜمف.
 -9احل ر ُمـ قماىمبة اًمٕمداوة.
 -10اًم ٗمٙمددر ذم ىمددبح ددقرة اًمٖماض د (قمٜمدددُما اددرى ددقرة وضمٝمددف ذم
اعمر ة).
( )1رواه أبق داود.
( )2أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمبة.
( )3اًمِمٛمس أاة (.)9
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 -11شمٖمٞمػم اًمسب اعم١مدي إمم اًمٖمْم .
 -12اًم سٚمٞمؿ سمٛمراد اهلل وىمْمائف وىمدره.

 -13طمٗمظ اات أو أطمادايس أو صمار شم٠مُمر سماًمٕمٗمق واًمّمٗمح واحلٚمؿ.
 -14راضمددع طماًم دؽ اًمّمددحٞمة واسم ٕمددد قمددـ احدد٠ميمقٓت ددٕمبة ارْمددؿ
وظم يمٗماا ؽ ُمـ اًمٜمقم وهمػمها سمحٞميس ٓ شم١مصمر قمغم اًمسٚمقك.
 -15اًم د لس إقم د ار ًممظمددراـ وقمدددم آؾم د ٕمنال سماًمٖمْم د

ويمددل

ىمٞمؾ" :اًمٖمائ قم ره ُمٕمف".
 -16ومٝم ددؿ ٟمٗمس ددٞمات إؿم ددخاص ُم ددث ً
ال يمب ددػم اًمس ددـ واعم ددراض وهمػمه دا
ُمـ إؿمخاصً :مٙمل شمّمٗمق احلٞماة سماحل واًم ٗماهؿ.
 -17آىم د دددا سم د دداًمٜمبل ☺ سم د دداًم خٚمؼ سمخٚم د ددؼ احلٚم د ددؿ وإن د دداة واًمٕمٗم د ددق
واًمّمٗمح.
* وه ه سمٕمض اًمٜملذج ًمٙمٔمؿ اًمٜمبل ﷺ همٞمٔمف وقمٗمقه قمـ اعمز :
 -اًمرضمددؾ اًم د

ي سمددال ذم اعمسددند زضمددروه اًمّمددحاسمة وهندداهؿ اًمٜمبددل ☺

قمـ ذًمؽ وم٘مال« :اهرا٘مقا قمٚمٞمف ذٟمقسم ًا ُمـ احا »(.)1
 -اًمرضمددؾ اًم د ي يمددان اِم ددرب ا ٛمددر وضمددا

وا سمددف إمم اًمٜمبددل ☺

ومٚمٕمٜمددف

أطمد اًمّمحاسمة .ىمال ٓ« :شمٚمٕمٜمف وم٢مٟمف حي اهلل ورؾمقًمف»(.)2
 إقمد ددرايب اًم د د ي ضم د د ب ـمد ددرا ردا اًمٜمبد ددل ☺ .ىمد ددال :أقمٓمٜمد ددل اد ددارؾم ددقل اهلل ُم ددـ ُم ددال اهلل سمٕم ددض اًمّم ددحاسمة أراد ض ددرسمف وهن دداهؿ قم ددـ ذًم ددؽ
اًمٜمبل ☺.
( )1رواه اًمبخاري.
( )2رواه اًمبخاري.
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 -قمائِم ددة ▲ قمٜم دددُما يمس ددرت اًمّم ددحٗمة اًم ٘مٓمٝم ددا رؾم ددقل اهلل ☺

وأبدرا سم نٞمة ضمدادة.
 دقمقشمددف ☺ ٕهددؾ اًمٓمددائػ طمٞمدديس قمٗمددك قمددٜمٝمؿ سمٕمددد أن ذوه وىمددال:«ًمٕمؾ اهلل أن رج ُمـ أ الهبؿ ُمـ إمبد اهلل قمز وضمؾ».
 اًمرضمددؾ اًمد ي ىمددال ًمٚمٜمبددل ☺ :أقمدددل وم٘مددال اًمرؾمددقل ☺« :وحيددؽإن أقمدل ومٛمـ إمدل» صمؿ ىمدال« :رطمؿ اهلل أظمل ُمقؾمدك ىمدد أوذي سمد٠ميمثر
ُمـ ذًمؽ ومّمؼم».
 -وُمـ آماًمع ؾمػمشمف ☺

د اعمقا ىمدػ اًمٙمثدػمة ذم قمٗمدقه و دٗمحف قمدـ

اًمٜمدداس و اٙمددـ اٜم د ٘مؿ ًمٜمٗمسددف إٟمددل يمددان اٖمْم د إذا اٟم ٝمٙم د حمددارم اهلل قمددز
وضمؾ.
│
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السقية الشـسعية وضوابطَا
ىم د ددال قمبداًمٚم د ددف سم د ددـ ُمس د ددٕمقد

" :آىم ّم د دداد ذم اًمس د ددٜمة ظم د ددػم ُم د ددـ

آضم ٝماد ذم اًمبدقمة".
وىم ددال اسم ددـ اًم٘م ددٞمؿ -رمح ددف اهلل شمٕم ددامم" :-اًم٘مٚم ددقب إذا اؿمد د ٖمٚم سماًمب دددع
أقمرض قمـ اًمسٜمـ".
* شمٜمبٞمٝمات ًمٚمراىمل:
 -1قم ددغم اًمرا ىم ددل احل ددرص قم ددغم اًم ٛمس ددؽ سماًمٙم دداب واًمس ددٜمة وشم ددرك ُم ددا
ؾمقى ذًمؽ ُمـ اًمبدع.
 -2قمدددم ؾمدد١مال اًمرا ىمددل ًمٚمٛمددراض ُمددـ شم د ٝمؿ وُمددـ شم خٞمددؾ قمددغم سماًمددؽ:
ٕن ذًمؽ ًمٞمس ًمف أ ؾ.
 -3اس حسـ ُمـ اًمرا ىمدل سمٕمدد آٟم ٝمدا ُمدـ رىمٞمدة اعمدراض أن ا٘مدقل ًمدف:
ؿم ددٗماك اهلل وأن د ُم دد٠مضمقر وا ددؼم واطم س د واًمٗم ددرج ُم ددـ اهلل وقمٚمٞم ددؽ
سماًمّمدىمة واًمدقما سماًمِمٗما ٕ :ن ذًمؽ ؾمب ٟٓمِمدراح در اعمراض.
 -4قمدددم ا ٚمددقة سمدداعمرأة أو عمسددٝمإ :ن ذم هد ا وم ٜمددة وُمددا أدى إمم طمددرام
ومٝمق حمرم.
 -5سمٕم د ددض اًمرىم د دداة حي د دددد ا د ددات ُمٕمٞمٜم د ددة ًماٟمند د داب وشم د دد٠مظمر اًم د ددزواج
وإُم ددراض ااٚمدا ددة واًم٘مقًم ددقن واًم ددرزق وٟمح ددق ذًم ددؽ وٓ دًمٞم ددؾ قمٚمٞم ددف ُم ددـ
اًمٙم اب واًمسٜمة

وظمػم اردي هدي حمٛمد ☺

واًم٘مر ن يمٚمف ؿمٗما .

 -6قمغم اًمراىمل أن اٙمقن أُمٞمٜم ًا طماومٔم ًا ٕؾمدرار ُمـ ارىمٞمٝمؿ.
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 -7سمٕمددض اًمرىمدداة حيدددد ىمددرا ة ُمٓمقًمددة أو ُم قؾمددٓمة أو ُمريمددزة وه د ا ٓ

أ ؾ ًمف.
* سمٕمض اًم ٜمبٞمٝمات واًم قضمٞمٝمات اًمٕماُمة ذم اًمرىمٞمة:
 .1اًمرىمٞمد ددة سمقا ؾمد ددٓمة ضمٝمد دداز اًم سد ددنٞمؾ أو ارد دداشمػ ٓ اٜمبٖمد ددل ومٕمٚمد ددف سمد ددؾ
اًمرىمٞمة شمٙمقن ُمباؿمدرة ُمـ اًمراىمل ًمٚمٛمراض.
 .2إذا رأى اعم دد١مُمـ ُم ددـ ٟمٗمس ددف أو هم ددػمه ُم ددا إمنب ددف ومٚمٞم٘م ددؾ (ُم ددا ؿم ددا اهلل
شمبارك اهلل) ٕن اًمٕملم طمؼ.
 .3احلرص قمغم اعمحاومٔمة قمغم إذيمار اًمِمدرقمٞمة وشمالوة اًم٘مر ن.
 .4وىص ؿمددٞمخٜما حمٛمددد ؾمددٚمٞملن اًمٕمٚمددٞمط طمٗمٔمددف اهلل :-وهددق ُمددـ اًمرىمدداة
قمغم اعمحاومٔمة قمغم اًمقرد اًمٞمقُمل واحلرص قمغم اًمّمدىمة ومٗمل ذًمدؽ يمٗماادة
ووىمااة سم٢مذن اهلل شمٕمامم.
│
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االستقساز اليفسي
يمثد ددػم ُمد ددـ اًمٜمد دداس أمد ددـ أن إُمد ددـ اًمٜمٗمسد د دل هد ددق شمد دد٠مُملم وشمد ددقومػم اعمد ددقاد
آؾمد ٝماليمٞمة ُمددـ ُم٠ميمددؾ وُمِمددرب ولٓمددٞمط ًمٚمٛمسد ٘مبؾ وٓ دددأ ًمددف سمددال وٓ
اؾم ٘مرار إٓ سماًم ٗمٙمػم ًم ًمؽ وه ا أُمر ٓ سم٠مس سمف ًمٙمدـ ادؽمك ُمدا هدق أهدؿ ُمدـ
ذًمدؽ أٓ وهدق راطمدة اًمبدال احل٘مٞم٘مٞمدة وـمٛم٠منٞمٜمدة اًمدٜمٗمس وهدق يمثدرة ذيمدر اهلل قمدز
وضمؾ وؿمٙمره .ىمال شمٕمامم﴿ :ﰈﰉﰊ ﰋﰌﰍ ﰎﰏ ﰐ

ﰑﰒﰓ﴾( .)1وُمٕمرومة أؾملئف و ٗماشمف ؾمبحاٟمف وشمٕمامم.
يمٞمػ يماٟم طماًمدة اًمسداسم٘ملم إوًمدلم؟ ًم٘مدد يمداٟمقا ًمدٞمس ًمدد ؿ إـمٕمٛمدة
اعم ٜمققم ددة وإضمٝم ددزة اعم ٓم ددقرة واًم ٘مٜمٞم ددة احلداث ددة ًمٙم ددٜمٝمؿ قمٜم دددهؿ اؾمد د ٘مرار
وأُمـ ٟمٗمز وشمٕمٚمؼ سماهلل قمز وضمؾ.
ا٘مقل أطمدهؿً" :مدق إمٚمدؿ اعمٚمدقك وأبٜمدا اعمٚمدقك ُمدا ٟمحدـ ومٞمدف ُمدـ اًمٜمٕمدٞمؿ
ااًمدوٟما قمٚمٞمف ومٞمف اًمسٞمقا".
إذ ًا إُمـ اًمٜمٗمز :هق سماًم ٕمٚمؼ سماهلل قمزوضمؾ وذيمره واًم٘مٜماقمة سمرزىمف.
ىمال رؾمقل اهلل ☺ُ« :مـ أ بح ُمٜمٙمؿ ُمٜما ذم ؾمدرسمف ُمٕمارم ذم ضمسدده
قمٜمده ىمقت اقُمف ومٙم٠منل طمٞمزت ًمف اًمدٟمٞما سمح اومػمها»(.)2
ىمد د ددال شمٕمد د ددامم﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ﴾(.)3
( )1اًمرقمد أاة (.)28
( )2رواه اًمؽمُم ي.
( )3إنٕمام أاة (.)82
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تسويض اليفس عيد احملً
ىم د د د د د د د د د د ددال اهلل شمٕم د د د د د د د د د د ددامم﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ﴾( .)1أي ٓ :اب ٚم ددقن ذم أُم ددقارؿ وأنٗمسد ددٝمؿ يم ددال ًمٜمخ ددؼم َّهنؿ ًمٞم ب ددلم

اعمخٚمص ُمـ اعمٜماومؼ واًمّمادق ُمـ اًمٙماذب.

قمـ ٝمٞم ◙ ىمال :ىمال رؾمقل اهلل ☺« :قمنب ًا ُٕمر اعم١مُمـ إن
أُمره يمٚمف ظمػم وًمٞمس ذاك ٕطمد إٓ ًمٚمٛم١مُمـ إن أ اسم ف ؾم َّدرا ؿمٙمر ومٙمان
ظمػما ً ًمف وإن أ اسم ف ض َّدرا ؼم ومٙمدان ظمدػما ً ًمدف»(ُ .)2مدـ أ دٞم سمٛمّمدٞمبة
ومٚمٞم د د يمر أن همد ددػمه ؾمد ددٚمؽ هد د ا اعمسد ددٚمؽ وذم يمد ددؾ ٍ
واد سمٜمد ددل ؾمد ددٕمد وماًمد دددٟمٞما
ؾمنـ اعم١مُمـ وضمٜمة اًمٙماومر.
إظم ددقاين :هد د ه احلٞم دداة اًمد ددٟمٞما ٟمٕمٞمٛمٝم ددا زائ ددؾ إن أض ددحٙم ؽ أبٙم ددؽ ومٝمد د ا
اِمد د ٙمل قمٚمد ددة وهد د ا وم٘مد ددر...اًم ُمد ددـ اعمّمد ددائ وأٓم .ىمد ددال شمٕمد ددامم﴿ :ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦ ﯧﯨ ﯩﯪ ﯫ

ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ﴾(.)3
ا٘مددقل اسمددـ اًم٘مددٞمؿ ♫" :إذا اسم د غم اهلل قمبددده سمِم دل ُمددـ أنددقاع اًمددبال
وم٢من رده إمم رسمف و ار ؾمبب ًا ًمّمالح داٜمف ومٝمق قمالُمة ؾمٕمادشمف وإرادة ا دػم
سمف وٓسمد أن شم٘مٚمع اًمِمدة وىمد ُقم حق َض قمٜمٝما أضمؾ قمقض وإن ادرده ذًمدؽ
اًمددبال إًمٞمددف سمددؾ ؿمددرد ىمٚمبددف قمٜمددف ور َّده إمم ا ٚمددؼ وأنسدداه ذيمددر رسمددف ومٝمددق قمالُمددة
( )1اًمٕمٜمٙمبقت أاة ()2
( )2رواه ُمسٚمؿ.
( )3إنٕمام أاة (.)43 42
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اًمِمدد٘ما وإذا أىمٚمددع قمٜمددف اًمددبال رده إمم ـمبٞمٕم ددف وؾمددٚمٓمان ؿمددٝمقشمف ومبٚمٞمددف ه د ا
وسمال وسمٚمٞمة إول رمحف وشمٙمٛمٞمؾ واهلل اعمقومؼ" .أ ـه.

وم٘مد اسم كم اًمٜمبل ☺ سم٠منقاع ُمـ آسم ال ات وم٘مد شمدقذم واًمدادف وهدق دٖمػم
وقمدداش ا دٞمل ويمٗمٚمددف ضمددده قمبددد اعمٓمٚم د

صمددؿ قمٛمددف أبددق ـماًم د وـمددرد ُمددـ أهٚمددف

وقمِم دػمشمف ورُمددل سماحلنددارة قمٜمددد دقمقشمددف ٕهددؾ اًمٓمددائػ طم ددك ؾمددال اًمدددم ُمٜمددف
♥

ىمٞمددؾ إٟمددف ؾمدداطمر ويمدداهـ وؿمدداقمر رُمددقه سمددااٜمقن ووضددع ؾمددغم

اازور قمغم فمٝمره وهق ؾماضمد سملم اًمريمٜملم ♥

وىمدد هندر أزواضمدف

ؿمددٝمرا ً يمدداُم ً
ال ☺ .اعمدد١مُمـ اًمّمددادق ٓسمددد أن اب د غم ًم ُٞم ْٕمد َدرا دددىمف ُمددـ يم سمددف:
ىمددال :ىمددال رؾمددقل اهلل ☺:
ٕن ؾمددٚمٕمة اهلل هماًمٞمددة قمددـ أنددس سمددـ ُماًمددؽ
«طمٗم ااٜمة سماعمٙمارة وطمٗم اًمٜمار سماًمِمٝمقات»(.)1
ىمد ددد ابد د غم ا ٟمسد ددان سمند ددار ؾمد ددق أو سم٘مراد د أو زُمٞمد ددؾ ًمد ددف وهد ددؾ ا٘مد ددقم
سماًمدقمقة إًمٞمدف وادرى ذًمدؽ ُمٜمحدة ُمدـ اهلل قمدز وضمدؾ واٜما دحف واٙمدقن ذًمدؽ
ذم ُمٞمزان طمسٜماشمف و ظمر ىمد اب غم سمزوضمة شمُٕمٙمر قمٚمٞمف ٗمق طمٞماشمف.
ا٘مدقل اسمدـ اًم٘مددٞمؿ ♫" :ومد٢مذا ـمدال سماًمٕمبددد اًمدبال واؾمد ٛمرت سمددف أٓم
وشمقا ًمد قمٚمٞمددف اعمّمددائ

ومددال اس دل اًمٔمددـ سمرسمددف ؾمددبحاٟمف وشمٕمددامم وإم ٘مددد أن

اهلل أراد سمد ددف ؾمد ددق ً وأند ددف ٓ اراد ددد ُمٕماوماشمد ددف ومد دد٢من ذًمد ددؽ ضمد ددرم قمٔمد ددٞمؿ وظمٓمد ددر

ضمس ددٞمؿ وم دداهلل احلٙم ددٞمؿ اًمٕم ددادل سم ددؾ ه ددق اًم ددرطمٞمؿ اعم ٗمْم ددؾ وُم ددا ىم دددره اهلل
قمٚمٞمددؽ هددق قم ددلم اًمٕمدددل يمددل ذم اًم دددقما اًمددقارد قمددـ اًمٜمب ددل ☺ُ« :م د ٍ
داض ذم
ذم ىمْما ك»( )2أ .ـه.
طمٙمٛمؽ قمدل َّ

( )1رواه ُمسٚمؿ.
( )2رواه اسمـ طمبان.
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ومدرسمل د َّح إضمسدداد سماًمٕمٚمدؾ واعمسددٚمؿ ذم هد ه اًمددٟمٞما ددري قمٚمٞمددف ُمددا
ضمرى حا ىمبٚمف وهق ذم ذًمؽ ُم٠مضمقر إن ؼم واطم س .
ىمد ددال شمٕمد ددامم﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ﴾( .)1ومٚم د ٙمـ سم د ًمؽ اعمٕمروم ددة اًمّم ددادىمة ُم ددع اهلل قم ددز
وضمددؾ وم٘مددد ىمددال أطمدددهؿُ" :مسددايملم أهددؾ اًمدددٟمٞما ظمرضمددقا ُمٜمٝمددا وُمددا ذاىمددقا أخد
ُما ومٞمٝما .ىمٞمؾ ًمف وُما هق؟ ىمالُ :مٕمرومة وحمبة اهلل قمز وضمؾ".
أظمد ددل ذم اهلل :إذا دا د ددؽ اعمّمد ددائ وٟمد ددزل سمد ددؽ ارد ددؿ واحلد ددزن ومد ددار
سم د يمره وطماؾم د ٟمٗمسددؽ قمددغم اًم ٘مّمددػم وا

ددال وٓ شمٜمسددك دقمددقة اددقٟمس

قمٚمٞمف اًمسالم ٓ" :إا إٓ أن ؾمبحاٟمؽ إين يمٜم ُمـ اًمٔماعملم".
وم٘مد ىمال سمٕمْمٝمؿً :مقٓ اًمبال

رضمٜما ُمـ اًمدٟمٞما ُمٗماًمٞمس.

وىمد ددال قمٛمد ددر سمد ددـ قمبد ددداًمٕمزاز♫" :وًمد ددٞمس زم ُمقضد ددع ؾم د ددرور إٓ ذم
ُمقاضع اًم٘مدر".
* وُمـ ومقائد آسم ال سماعمّمائ واعمحـ ُما اكم(:)2
قمز اًمرسمقسمٞمة وىمٝمرهاُ -2 .مٕمرومة ذل اًمٕمبقداة ويمسدرها.
ُ -1مٕمرومة ّ
 -4ا ٟماسمة إمم اهلل وا ىمبال قمٚمٞمف.
 -3ا ظمالص هلل شمٕمامم.
 -6احلٚمؿ ـ درت ُمٜمف.
 -5اًم ْمدرع واًمدقما .
 -8اًمّمؼم قمٚمٞمٝما.
 -7اًمٕمٗمق قمـ ضماٟمٞمٝما.
 -9اًمٗمرج را ٕضمؾ ومقائدها -10 .اًمِمٙمر قمٚمٞمٝما.
 -11متحٞمّمٝما ًمٚم ٟمقب وا ٓمااا.
 -12رمحة أهؾ اًمبال وُمساقمد ؿ قمغم سمٚمقاهؿ.
( )1اًم قسمة أاة (.)51
( )2حماؾمـ اًم ٠مواؾ ( )293-2/329قمز اًمداـ حمٛمد سمـ قمبداًمسالم.
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ُ -13مٕمرومة ىمدر ٟمٕمٛمة اًمٕماومٞمة واًمِمٙمر قمٚمٞمٝما.
ُ -14ما أقمده قمغم ه ه اعمّمائ ُمـ صمقاب أظمروي.
ُ -15ما ذم ـمٞمٝما ُمـ اًمٗمقائد ا ٗمٞمة.
 -16أهنا متٜمع ُمـ إؿمدر واًمبٓمر واًمٗمخر وا ٞمال واًم ٙمؼم واًم نؼم.
 -17اًمرضا اعمقضم ًمرضقان اهلل قمز وضمؾ.
إظمددقاينُ :مددـ أ ددٞم سمٛمّمددٞمبة ومٚمٞمّمددؼم رددا وًمٞم نٚمددد وحي س د وماًم د ي

دٞمؿ ذم
أ دداسمؽ واسم د الك هددق أرطمددؿ اًمددرامحلم أرطمددؿ سمددؽ ُمددـ واًمدددشمؽ طمٙمد ٌ
شم٘مداره ًمألُمقر قمٚمٞمؿ سمٙمؾ ر ؾمبحاٟمف وشمٕمامم.

وُمد ددـ قمالُمد ددات ا اد ددلن :أن شمد دد١مُمـ سماًم٘مد دددر ظمد ددػمه وؿم د ددره وذم شمٖمٞمد ددػم
ِ
دؼم ٕوزم إبّم ددار .ىم ددال شمٕم ددامم﴿ :ﭑ
إطم ددقال وشم٘مٚم د اًمٚمٞم ددؾ واًمٜمٝم ددار قم د ٌ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾(.)1
ىمال اسمـ قمباس ¶ :يمٜم رداػ اًمٜمبدل ☺ وم٘مدال« :ادا همدالم أو ادا
همٚمددٞمؿ أٓ أقمٚمٛمددؽ يمٚمددلت اٜمٗمٕمددؽ اهلل هبددـ .وم٘مٚمد  :سمددغم .وم٘مددال :أطمٗمددظ اهلل
حيٗمٔمؽ أطمٗمظ اهلل دمده أُماُمؽ شمٕمرا إًمٞمف ذم اًمرظما إمرومؽ ذم اًمِمدة
وإذا ؾم٠مخ وماؾم٠مل اهلل وإذا اؾم ٕمٜم وماؾم ٕمـ سماهلل ىمد ضمػ اًم٘مٚمؿ سمل هق
يمائـ ومٚمق أن ا ٚمؼ يمٚمٝمؿ جٞمٕم ًا أرادوا أن اٜمٗمٕمقك سمٌم اٙم بف اهلل قمٚمٞمؽ
ا٘مدروا قمٚمٞمف وإن أرادوا أن اْمدر وك سمٌم اٙم بف اهلل قمٚمٞمؽ ا٘مدروا
قمٚمٞمف واقمٚمؿ أن ذم اًمّمؼم قمغم ُما شمٙمره ظمػما ً يمثػما ً وأن اًمٜمّمدر ُمع اًمّمؼم
وأن اًمٗمرج ُمع اًمٙمرب وأن ُمع اًمٕمسدر اسدرا »(.)2
( )1اًمب٘مرة أاة (.)216
( )2رواه أمحد.
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تسويح اليفس
اًمٜمٗمس متؾ وشمٙمؾ وشم ٕم ُمـ يمثدرة إقمدلل وٓسمدد ًماٟمسدان أن ٕمدؾ
روح ومٞمف قمـ اًمٜمٗمس سماًمٚمٝمق اعمباح ُمع إ حاب وإوٓد.
ًمف وىم ًا ُا ح
وإنبٞمددا -قمٚمددٞمٝمؿ اًمّمددالة واًمسددالمُ -مددع ىمد ِ
ددرهؿ وضمالًم د ٝمؿ روطمددقا
قمـ أنٗمسٝمؿ.
وىمددد شمبسددؿ ؾمددٚمٞملن ♠ .ىمددال شمٕمددامم﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲﮳ ﮴

﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﴾(.)1
وىم ددد أثب د د اًم ن ددارب أن اًم بس ددؿ واًمْم ددحؽ اعمٕم دددل ُاٜمِم ددط احلريم ددة
اًمدُمقاددة قمٜمددد ا ٟمسددان سمخددالا ارددؿ واحلددزن واًم ددقازن ُمٓمٚمددقب ذم جٞمددع
إُمد ددقر وم٘مد ددد ىمد ددال ♥ « :شمبسد ددٛمؽ ذم وضمد ددف أظمٞمد ددؽ د دددىمة»

()2

وإُمثٚمة قمغم ذًمؽ يمثػمة.
* وُمـ ضحؽ وُمزاح اًمٜمبل ☺ ُما اكم:
 -1قمـ قمبداًمٚمف سمـ احلارث
ُمـ رؾمقل اهلل

ىمالُ" :ما رأج أطمد ًا أيمثدر شمبسد ًل

"(.)3

 -2قمـ ضمرار سمـ قمبداًمٚمدف

ىمدالُ" :مدا طمنبٜمدل رؾمدقل اهلل ☺

ُمٜم أؾمٚمٛم وٓ ر ين إٓ ضحؽ"(.)4
( )1اًمٜمٛمؾ أاة (.)19
( )2رواه اًمؽمُم ي.
( )3أظمرضمف ا ُمام أمحد واًمؽمُم ي.
( )4رواه اًمبخاري وُمسٚمؿ.
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 -3قمددـ قمددكم سمددـ رسمٞمٕمددة ىمددال :ؿمددٝمدت قمٚمٞمد ًا

ىترووحىالنغسى

أتددك سمداسمددة ًمػميمبٝمددا

ومٚمل وضع رضمٚمف ذم اًمريماب .ىمال :سمسؿ اهلل .ومٚمل اؾم قى قمغم فمٝمرهدا ىمدال:
احلٛمددد هلل صمددؿ ىمددال :ؾمددبحان اًمد ي ؾمددخر ًمٜمددا هد ا وُمددا يمٜمددا ًمددف ُم٘مدرٟملم وإٟمددا
إمم رسمٜمددا عمٜم٘مٚمبددقن صمددؿ ىمددال :احلٛمددد هلل صمالصمد ًا واهلل أيمددؼم صمالصمد ًا ؾمددبحاٟمؽ إين
فمٚمٛم ٟمٗمز وماهمٗمر زم وم٢مٟمف ٓ اٖمٗمر اًم ٟمقب إٓ أن
ًمددفُ :مددـ أي ر ضددحٙم اددا أُمددػم اعمدد١مُمٜملم؟ ىمددال رأج د
ددٜمع يمددل ددٜمٕم

صمدؿ ضدحؽ .وم٘مٚمد
رؾمددقل اهلل ☺

صمددؿ ضددحؽ .وم٘مٚم د ُ :مددـ أي ر ضددحٙم اددا رؾمددقل

اهلل؟ ىمال « :إن رسمؽ ًمٞمٕمن ُمـ قمبده إذا ىمال :رب اهمٗمر زم ذٟمدقيب إمٚمدؿ
أنف ٓ اٖمٗمر اًم ٟمقب أطمد همػمه»(.)1
* أُما ٗمة ُمزطمف ☺ ُما اكم:
ويمان اًمٜمبل ☺ ٓ اٛمزح إٓ ادىم ًا.
 .1قمـ أنس سمـ ُماًمؽ

أن اًمٜمبل ☺ ىمال ًمف« :اا ذا إذٟملم»(.)2

ىمال اًمؽمُم ي" :وماحلدايس ومٞمف سمٞمدان شمقا ضدع اًمٜمبدل ☺ ُمدع ظمادُمدة أندس
وماعمزاح اٟمبساط اًمٜمٗمس قمغم اًمٖمػم ُو َّد ًا ٓ دمرحي ًا".
وإين أىمدم ه ا احلدايس إمم يمؾ ُمـ ا ٕمدامم قمدغم ظمادُمدف ًمٞمد ٕمٚمؿ ُمدـ ؾمدٞمد
ا ٚم ددؼ يمٞم ددػ اٙم ددقن اًم قا ض ددع؟ ٕن اعمباؾم ددٓمة واعمالـمٗم ددة واًمرمح ددة ٓ شمٜم ددزل
اعمر ُمـ ُمٜمزًم ف إٟمل شمرومٕمف أبد ًا وماًمرامحقن ارمحٝمؿ اهلل قمز وضمؾ.

( )1رواه أبق داود واًمؽمُم ي.
( )2رواه أبق داود واًمؽمُم ي.
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 .2قمـ أنس سمـ ُماًمدؽ

ىمدال :إن يمدان رؾمدقل اهلل ☺ ًمٞمخاًمٓمٜمدا

طم ك ا٘مقل ٕخ زم ٖمػم« :اا أبا قمٛمػم ُما ومٕمؾ اًمٜمٖمػم»(.)1
ِ
ووم٘م ُف هد ا احلددايس أن اًمٜمبدل ☺ يمدان
ىمال أبق قمٞمسك اًمؽمُم ي
اددلزح وومٞمددف أنددف يمٜمَّ دك ُهمالُم د ًا ددٖمػما ً وم٘مددال ًمددف" :اددا أبددا قمٛمددػم" وومٞمددف أنددف ٓ
سمدد٠مس أن إمٓمددك اًمّمددبل اًمٓمددػم ًمٞمٚمٕم د سمددف وإٟمددل ىمددال ًمددف اًمٜمبددل ☺" :اددا أبددا
قمٛمددػم ُمددا ومٕمددؾ اًمٜمٖمددػم"ٕ :نددف يمددان ًمددف ٟمٖمٞمددػم (ـمددػم ددٖمػم) اٚمٕم د سمددف ومددلت
ومحزن اًمٖمالم وملزطمف اًمٜمبل ☺ وم٘مال" :اا أبا قمٛمػم ُما ومٕمؾ اًمٜمٖمػم؟".
دقل اهللِ إٟم ددؽ ُشم د ِ
ىم ددال :ىم دداًمقا ا ددا رؾم د َ
دداقم ُبٜما!
 .3قم ددـ أيب هرا ددرة
أىمقل إٓ طم ًّ٘ما»(.)2
ىمال« :إين ٓ ُ
 :أن رضمددال اؾم د َحٛمؾ رؾمد َ ِ
دقل اهلل ☺
 .4قمددـ أنددس سمددـ ُماًمددؽ
ْ َ
ِ
ِ ٍ
وم٘م ددال ّإين طماُمٚم د َ
دٜمع سمقًم د ِدد
دؽ قم ددغم وًم ددد ٟماىم ددة وم٘م ددال :ا ددا رؾم ددق َل اهلل! ُم ددا أ د ُ
رؾمقل اهللِ ☺« :وهؾ ِ
ُ
َ
اًمٜمقق؟»(.)3
شمٚمد ا ُسمؾ إٓ
اًمٜماىمة؟ وم٘مال
 .5قمد ددـ أند د ٍ
َّ
أن اًمٜمبد ددل ☺ أتد ددك اقُم د د ًا رضم د د ً
ال ُمد ددـ أ د ددحاسمف
دس
وماطم ْمٜمف ُمدـ ظمٚمٗمدف وهدق ٓ ابّمددره .وم٘مدال« :أرؾمدٚمٜمل ُمدـ هد ا؟» وماًم ٗمد
ومٕم ددرا اًمٜمب ددل ☺ ومنٕم ددؾ ٓ ا دد٠مخق ُم ددا أخ ددزق فمٝم ددره سمّمد ددر اًمٜمب ددل ☺ طم ددلم
قمرومددف وضمٕمددؾ اًمٜمبددل ا٘مددقلُ« :مددـ اِمددؽمي اًمٕمبددد؟» وم٘مددال :اددا رؾمددقل اهلل إذا
واهلل دمدددين يماؾمددد ًا .وم٘مددال اًمٜمبددل ☺ً« :مٙمددـ قمٜمددد اهلل ًمس د سمٙماؾمددد» أو
ىمال« :أن قمٜمد اهلل همال»(.)4
( )1رواه اًمبخاري وُمسٚمؿ.
( )2رواه اًمؽمُم ي.
( )3رواه أبق داود واًمؽمُم ي.
( )4أظمرضمف ا ُمام أمحد واًمؽمُم ي ذم اًمِملئؾ.
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 -1اًمٜمٞمددة اًمّم دداحلة :ومٞمٜمددقي سمٛمزا طم ددف ىمٓمددع اعمٚم ددؾ واًمددؽمواح اعمب دداح قم ددـ
اًمٜمٗمس طم ك شمٜمِمط ُمـ ضمداد.
 -2قمد دددم ا يمث د ددار ُم د ددـ اعمد ددزاح وُم د ددـ يمث د ددر ُمزا طمد ددف ٟم٘مّم د د ُمرو شم د ددف
وضاقم هٞمب ف.
 -3قمدددم اعمددزاح ُمددع ُمددـ ٓ ا٘مبٚمقٟمددف يماًمِمددٞم اًمٙمبددػم واًمٕمددا وهمددػمهؿ
ـ ٓ ا٘مبؾ اعمزاح.
 -4قمدم اعمزاح ذم ُمقاـمـ ااد.
 -5اضم ٜماب ُما طمرم اهلل شمٕمامم أثٜما اعمزاح وُمـ ذًمؽ:
أ -شمروادع اعمسدٚمؿ قمدغم وضمدف اعمددزاح ىمدال ☺ ٓ« :حيدؾ عمسدٚمؿ أن اددروع
ُمسٚم ًل»(.)1
ب -اًمٙمد ب ذم اعمددزاح ىمددال ☺ « :أنددا زقمددٞمؿ سمٞمد ذم رسمددض ااٜمددة عمددـ
شمرك اعمرا وإن يمان حم٘م ًا وسمٞم ذم وؾمط ااٜمة عمـ شمدرك اًمٙمد ب وإن يمدان
ُمازطم ًا وسمٞم ذم أقمغم ااٜمة عمـ طمسـ ظمٚم٘مف»(.)2
ج -اًم٘مدددح ذم ـمائٗمددة ُمٕمٞمٜمددة ُمددـ اًمٜمدداس :يماًم د ي اٛمددزح ومددػم

ـمائٗمددة

ُمٕمٞمٜمددة أو أهددؾ سمٚمددد ُمٕمددلم أو أ ددحاب طمرومددة ُمٕمٞمٜمددة سمددل إمٞمددبٝمؿ أو سمٕمددض
اًمٜماس اٛمزح ُمع اطمبف ومٞمسبف أو ا٘م ومف أو ارُمٞمف سماًمٗماطمِمدة واًمٕمٞمداذ سمداهلل
ُمـ ذًمؽ.

( )1رواه أبق داود.
( )2رواه أبق داود.
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د -أن اٙمقن أيمثر اعمزح ُمع ُمـ حي اضمقٟمف يماًمّمٖمار واًمٜمسا وهمػمهؿ.
و ٜمػ ُمـ اًمٜماس دمدده دائد ًل ُم٘مٓمد اابدلم وهمدائر اًمٕمٞمٜمدلم ٓ اب سدؿ

وٓ ا حدث ٕطمد يم٠من قم اًمدٟمٞما قمغم رأؾمف .وهد١مٓ اًمّمدٜمػ ارضمٕمدقن
إمم قمدة أؾمباب ُمٜمٝما:
 .1قمدم ا حام سم٠مطمقال ؾمػمة اًمٜمبل ☺.
ٟ .2مِم٠موا قمغم اًمٕمٜمػ واًم٘مسقة.
 .3ضمٝمٚمٝمؿ أن ا ؾمالم داـ اًمقؾمٓمٞمة ذم جٞمع ؿم١موٟمف.
│
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األدب
إدب ؾمد ددٛمل أدسم د د ًإ :ند ددف اد دد١مدب اًمٜمد دداس إمم اعمحاُمد ددد واٜمٝمد دداهؿ قمد ددـ
اعم٘ماسمح(.)1
ا٘مددقل اسمددـ اًم٘مددٞمؿ

" :وأدب اعمددر قمٜمددقان ؾمددٕمادشمف وومالطمددف وىمٚم دة

أدسم ددف قمٜم ددقان ؿم دد٘ماوشمف وسم ددقاره .وم ددل اؾم د نٚم ظم ددػمي اًم دددٟمٞما وأظم ددرة سمٛمث ددؾ
إدب وٓ اؾمد د نٚم طمرُماهن ددا سمٛمث ددؾ ىمٚم ددة إدب .ومد داٟمٔمر إمم إدب ُمد ددع
اًمقا ًمد ددداـ يمٞمد ددػ ٟمن د دك د دداطمبف ُمد ددـ طمد ددبس اًمٖمد ددار طمد ددلم أـمب٘م د د قمٚمد ددٞمٝمؿ
اًمّمددخرة؟! وشم٠مُمددؾ أطمددقال يمددؾ ؿمدد٘مل وُمٗمد ٍ
دؽم وُمد ٍ
ددسمر يمٞمددػ دمددد ىمٚمددة إدب
هل اًم ل ؾماىم ُف إمم احلرُمان"( )2سم ّمدرا.
* إدب ُمع اهلل عز وجل:
 .1قمدم ا ؿمدراك سماهلل عز وجل.
 .2إظمالص اًمٕمبادة هلل عز وجل.
ُ .3مراىمبة اهلل عز وجل ذم اًمسدر واًمٕمالٟمٞمة
 .4شمٕمٔمٞمؿ ؿمٕمائر اهلل عز وجل.
 .5ؿمٙمر اهلل عز وجل قمدغم ٟمٕمٛمدف اًم دل ٓ شمٕمدد وٓ ّم دك .ىمدال شمٕمدامم:
﴿ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾(.)3
 .6اًمرضا سم٘مْما اهلل وىمدره.
(ً )1مسان اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر.
( )2يم اب ُمدارج اًمساًمٙملم (.)406/2( )408
( )3اًمٜمحؾ أاة (.)53
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 .7دمٜمد يمثدرة احلٚمددػ سمداهلل عزز وجززل .ىمدال شمٕمددامم﴿ :ﯵﯶﯸ

ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ﴾(.)1
 .8قمٜمد شمٙمبػمة ا طمرام اؾم ِمٕمار قمٔمٛمف اهلل عز وجل سم٘مقًمؽ (اهلل أيمؼم).
 .9دمٜمد د إًمٗم دداظ اعمٜمٝم ددل قمٜمٝم ددا :يم٘م ددقل( :اهلل أمٚمٛم ددؽ وإذا أ ددٞم
أطمدهؿ سمٛمرض أو سمال ىمٞمؾُ :ما اس اهؾ ومالن) (.)2
 -10قمدم اًم ٕمدي ذم اًمدقما وهمػم ذًمؽ ُمـ أداب.
* إدب ُمع اًمرؾمقل ☺:
 -1ـماقم ُف ومٞمل أُمر واضم ٜماب ُما هنك قمٜمف وزضمر.
 -2قمدم يم اسمف (ص) سمدًٓ ُمـ ّ -
صَل اهلل عليه وسلم.-
 -3اًمّم ددالة قمٚمٞم ددف يم ددل ضم ددا ذم احل دددايس قم ددـ طمس ددلم سم ددـ قم ددكم سم ددـ أيب
ىمال :ىمال رؾمقل اهلل ☺« :اًمبخٞمؾ اًم ي ُمدـ ذيمدرت قمٜمدده

ـماًم

ومٚمؿ اّمؾ قمكم»(.)3
 -4قمد دددم ؾم د د أ د ددحاسمف -رض د ددقان اهلل قمٚمد ددٞمٝمؿ -وهم د ددػم ذًم د ددؽ ُم د ددـ
أداب.
* إدب ُمع اًم٘مر ن اًمٙمراؿ:
 .1قمدم وضٕمف ذم ُمٙمان همػم ٟمٔمٞمػ وهمػم ٓئؼ سمف.
 .2دمٜم ُمد اًمرضمٚملم أُماُمف أو وضع ر ومقىمف.
 .3قمٜمد ؾمنقد اًم الوة ٓ اقضع قمغم إرض.
( )1اًمب٘مرة أاة (.)224
(ُ )2مٕمنؿ اعمٜماهل اًمٚمٗمٔمٞمة /سمٙمر أبق زاد ♫.
( )3رواه اًمؽمُم ي ىمال طمدايس طمسـ حٞمح همرا .
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 .4ا ٟمّمات قمٜمد ؾملقمف.
 .5دمٜمد

ىاألدب

شمٗمسددػم ُمٕمٜمدداه ُمددـ همددػم قمٚمددؿ .ىمددال شمٕمددامم﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾(.)1
 .6دمٜم اًمٙم اسمة ومٞمف.
 .7قمدم اًمدظمقل سمف ًمٚمخال .
 .8شمٓمٝمػم اًمٗمؿ سماًمسقاك قمٜمد شمالوشمف.
* إدب ُمع اًمقاًمداـ:
 -1قمدم رومع اًمّمقت قمٚمٞمٝمل.
 -2طمبٝمل وا ؿمٗماق قمٚمٞمٝمل وا طمسان إًمٞمٝمل.
 ٓ -3شمٜمد د دداد ل سماؾمد د ددٛمٞمٝمل ًمٚمحد د دددايس أن أبد د ددا هراد د ددرة

أبّم د د ددر

رضمٚمد ددلم وم٘مد ددال ٕطمد ددد اُ :مد ددا ه د د ا ُمٜمد ددؽ؟ وم٘مد ددال :أيب .وم٘مد ددال ٓ" :شمسد ددٛمف
ِ
سماؾمٛم ِف وٓ متش أُماُمف وٓ دمٚمس ىمبٚمف"(.)2
 -4قمدم شمٗمْمٞمؾ اًمزوضمة قمٚمٞمٝمل.
 -5اًمدقما رل ذم طمٞما ل وسمٕمد ا ل.
 -6ا طمسان إمم أ دىمائٝمل سمٕمد ُمق ل.
* داب اعمسند:
 .1اًم زام اًمسٙمٞمٜمة أثٜما اعمٌم.
 .2شم٘مداؿ اًمرضمؾ اًمٞمٛمٜمك قمٜمد اًمدظمقل.
 .3اًمسقاك قمٜمد أدا اًمّمالة.
( )1ا ؾمدرا أاة (.)36
( )2رواه اًمبخاري إدب اعمٗمرد.
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 .4دمٜم رومع اًمّمقت.
 .5إهمالق ااقال أو وضٕمف قمغم اًمّماُم .
 .6اًم ٓمٞم وًمبس أجؾ اًمثٞمداب قمٜمدد اًمد هاب ًمٚمٛمسدند (وظما دة ادقم

ااٛمٕمة).
 .7قمدم أيمؾ اًمثقم واًمبّمؾ وُما ًم ُف رائحة يمر ة يماًمدظمان وهمػمه.
 .8قمدم ا روج ُمـ اعمسند سمٕمد أذان إٓ ًمٚمحاضمة.
 .9قمدم أنِماد اًمْماًمة ذم اعمسند.
 .10احلرص قمغم ٟمٔماوم ف.
 .11قمدم الاذ اعمسند ـمرا٘م ًا ًمٚمنٝمة إظمرى.
│
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اليظاو يف حياتيا اليومية
اًمٜمٔم ددام :ه ددق قمٛم ددؾ سمرٟم دداُم ُمٕم ددلم ذم زُم ددـ ُمٕم ددلم ُمث ددؾٟ :مٔم ددام اًمٕمٛم ددؾ
وٟمٔم ددام ؾم دداقمات اًمٜم ددقم واًمِم ددخص اعم ددٜمٔمؿ دم ددده ُمٓمٛمد د ـ ُمرشم دداح اًمب ددال ٓ
ٌم ومدقات ر ٕ :ندف قمدرا أن احلٞمداة ُمرا طمدؾ اٜم ٘مدؾ ومٞمٝمدا ُمدـ ُمرطمٚمد ٍة إمم

ُأظمرى ـمٗم ً
ال صمؿ همالُم ًا صمؿ ؿماسم ًا صمؿ ؿمٞمخ ًا يمبػما ً.

قمددـ داود اًمٓمددائل -رمحددف اهلل شمٕمددامم :-ىمددال إٟمددل اًمٚمٞمددؾ واًمٜمٝمددار ُمرا طمددؾ
اٜمزرددا اًمٜمدداس ُمرطمٚمددة ُمرطمٚمددة طم ددك اٜم ٝمددل هبددؿ ذًمددؽ إمم ظمددر ؾمددٗمرهؿ ومدد٢من
اؾم د ٓمٕم أن شم٘م دددم ذم يم ددؾ ُمرطمٚم ددة زاد ًا ح ددا سم ددلم ا ددد ا وماومٕم ددؾ وم دد٢من اٟم٘مٓم دداع
ُ
أقمنؾ ُمـ ذًمؽ.
اًمسٗمر قمـ ىمرا ُما هق وإُمر
طم د د ددك اًمٙمد د ددقن اسد د ددػم سمٜمٔمد د ددام ُمٕمد د ددلم سم٘مد د دددره اهلل شمٕمد د ددامم .ىمد د ددال شمٕمد د ددامم:
﴿ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ﴾(.)1
﴿ﯢ ﯣ ﯤ﴾ .أي دائ د ًل دمددري عمس د ٘مر رددا ىمدددَّ ره اهلل رددا
ٓ شم ٕمداه وٓ شم٘مّمدر قمٜمف وًمدٞمس ردا شمّمددرا ذم ٟمٗمسدٝما وٓ اؾم ٕمّمدا قمدغم
ىمدره اهلل شمٕمامم.
دسمر ه ه اعمخٚمقىمات اًمٕمٔمٞمٛمة سم٠ميمٛمدؾ
﴿ﯧ ﯨ ﯩ﴾ اًم ي سمٕمزشمف َّ

شمدسمػم وأطمسـ ٟمٔمام.
( )1اس أاة (.)40 -38
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﴿ ﯪ﴾ اًمد د ي سمٕمٚمٛم ددف ضمٕمٚمٝم ددا ُمّم دداًمح ًمٕمب دداده :وُمٜم دداومع ذم دا ددٜمٝمؿ
ودٟمٞماهؿ(.)1
اًمس ددٜمة اصمٜم ددا قمِم ددر ؿم ددٝمرا ً ومٞمٝم ددا ؿم ددٝمر ًمٚمّم ددٞمام (ؿم ددٝمر رُمْم ددان) وقمٞم ددداـ
(قمٞم ددد اًمٗمٓم ددر وقمٞم ددد إض ددحك) وإظم ددراج ٟمّم دداب اًمزيم دداة ٓ ددرج إٓ سمٕم ددد
ُمْم دل ؾمددٜمة وأدا احلد (ؿمددٝمر ذي احلنددة) ويمد ًمؽ اًمّمددٚمقات ا ٛمددس ذم
اًمٞمددقم واًمٚمٞمٚمددة .شمسددػم ه د ه إقمددلل واًمقاضمبددات وومددؼ ٟمٔمددام ُمٕمددلم ٓ ا ٘مدددم
قمٛمؾ قمـ قمٛمؾ ظمر.
* وُمـ إنٔمٛمة اًم ل

اًم ٜمبٞمف قمٚمٞمٝما هل يمل اكم:

 -1شمٜمٔمددٞمؿ إوىمدداتُ :مٕمٔمددؿ اًمٜمدداس ٓ اسد ٖمؾ أوىمددات ومرا همددف سمددل إمددقد
قمٚمٞمف سماًمٜمٗمع دمده ا٘مٓمع اًمقىم ذم أي ر (.)2
 -2شمٜمٔمددٞمؿ ؾمدداقمات اًمٜمددقم" :أن رؾمددقل اهلل ☺ يمددان اٙمددره اًمٜمددقم ىمبددؾ
اًمٕمِما واحلدايس سمٕمدها"( .)3وىمد ومِما سملم اعمسٚمٛملم دا ٌ قمْمدال أٓ وهدق
اًمسٝمر اًم ي ؾمٞمٓمر قمغم يمث ٍ
ػم ُمـ اًمٜماس.
وُمـ ُمْماره :زاادة دىمات اًم٘مٚم

اًم ٙماؾمؾ قمـ ىمٞمام دالة اًمٗمندر أو

اًمٜمقم قمٜمٝما امحرار اًمٕمٞمٜملم اًم ْمنر واًم٘مٚمؼ اعمالزم عمـ إم اد اًمسٝمر.
 -3شمٜمٔمٞمؿ وضمبات اًمٓمٕمام :ىمدال شمٕمدامم﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ﴾(.)4
( )1شمٗمسػم اًمسٕمدي –رمحف اهلل شمٕمامم.-
( )2راضمع ُمقضقع أ ٞمة اًمقىم ص (.)61
( )3رواه اًمبخاري.
( )4إقمراا أاة (.)31
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ضمس ددؿ ا ٟمس ددان سمحاضم ددة إمم شمٜمٔم ددٞمؿ ذم شمٜم دداول اًمقضمب ددات ُمث ددال ذًم ددؽ:
"يمددان اًمٜمبددل ☺ اٗمٓمددر قمددغم رـمبددات وم د٢من شمٙمددـ رـمبددات وم ٛمددرات ومدد٢من
شمٙمـ طمسا طمسقات ُمـ احا "(.)1
وماًم٘مٞم ددام إمم أدا

ددالة اعمٖم ددرب ذم اعمس ددند قم٘م د اًمٗمٓم ددر سماًم٘مٚمٞم ددؾ ُم ددـ

اًمرـمد د أو اًم ٛم ددػمات أو اح ددا أو قمّم ددػم حم ددغم أو طمسا ...اسد د ٖمرق ٟمح ددق
( )10 -5دىم ددائؼ وه ددل وم ددؽمة زُمٜمٞم ددة ٓ سم دد٠مس هب ددا وُمٕم٘مقًم ددة شمٙمٗم ددك ًمٚمٛمٕم دددة
وإُمٕمددا أن شمبددأ ظمالرددا ذم اُم ّمدداص احددادة اًمسددٙمراة سمٙمٛمٞمددة شمٙمٗمددك ًمرومددع
ُمسد د قى ؾمد ددٙمر ااٚمقيمد ددقز سماًمد دددم إمم ٟمسد ددبة شمد د ه سماًمٕمداد ددد ُمد ددـ أهمد ددراض
اًمٗم د د د ددقر وارب د د د ددقط ذم إدا احلريم د د د ددل واًم د د د د هٜمل وسمخا د د د ددة أن ُمٕم د د د دددل
آُم ّماص ؾمٞمٙمقن قمغم أقمغم ُمس قى ًمٗمراغ اعمٕمدة وإُمٕما .
وٟمٗمددس اًمِم دل ؾمددٞمٙمقن سماًمٜمسددبة ًمٚمددل اًم د ي اِم ددرسمف اًمّمددائؿ إذا يماٟم د
يمٛمٞم ددف ُمٕم٘مقًمددة وهمددػم ؿمددداد اًمسددخقٟمة أو اًم ثٚمددٞم

ومٞمسددٝمؾ اُم ّما ددف قمددؼم

اًمٖمِمددا اعمخدداـمل ًمٚمٛمٕمدددة وإُمٕمددا سمددؾ دمقاددػ اًمٗمددؿ واًمبٚمٕمددقم واعمددري
ومٞمح دددث إـمٗم ددا عمٕم دددل ا طمس دداس سماًمٔمٛم دد٠م وأجْم ددا ارشم ددقا وشمِم ددبع ٟمس ددبل
ًمألنسنة اًم ل وم٘مدشمف ـمقال هنار اًمّمٞمام.
ومالسم ددد ُم ددـ شمد ددقازن يمٛمٞم ددات اًمٓمٕمد ددام واًمِمد ددراب سمحٞمد دديس شمرشم دداح أضمٝم ددزة
اًم ٜمٗمس واًم٘مٚم وارْمؿٕ :ن ه ا هق اًمٜمٝم اًمّمحل اعمٗمٞمد واًمسٚمٞمؿ.
│

( )1رواه أبق داود واًمؽمُم ي.
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األخالق احلنيدة
ىم د ددال شمٕم د ددامم﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾( .)1ىم د ددال رؾم د ددقل اهلل ☺« :إٟمد د ددل
سمٕمث ٕمتؿ ُمٙمارم إظمالق»(.)2
إظمدالق احلسدٜمة قمٜمدقان ًمٚمِمدخص اعمٛمٞمددز اًمد ي بدف وشم٠مخٗمدف اًم٘مٚمددقب
ٕنف ٓ حيٛمؾ ذم ىمٚمبف هم ً
ال وٓ ِطم٘مد ًا ًمٚمٛمسٚمٛملم أُما ااٗما واًمٖمٚمٔمة ًمٞمسد
ُمـ ٗمات اعم١مُمٜملم.

"طم َس د ُـ ا ُ ُٚم د ِؼ :ذو ىمرا سمددة قمٜمددد إضماٟم د
ىمددال سمٕمددض اًمسددٚمػَ :

وؾمددٞمئ

ا ٚمؼ أضمٜمبل قمٜمد أهٚمف".

وقم ددـ أيب قمبٞم دددة ىم ددال" :يم ددان اعمٝم دددي اّم ددكم سمٜم ددا اًمّم ددٚمقات ذم ُمس ددند
اًمبّمدرة وم٠مىمٞمٛم اًمّمالة اقُم ًا وم٘مال أقمدرايب :ادا أُمدػم اعمد١مُمٜملم ًمدٞمس زم ـمٝمدر
وىمددد رهمب د ذم اًمّمددالة ظمٚمٗمددؽ ومٛمددر هدد١مٓ أن اٜم ٔمددروين وم٘مددال :اٟم ٔمددروه
رمحٙم ددؿ اهلل ودظم ددؾ إمم اعمح ددراب ووىم ددػ إمم أن ىمٞم ددؾ ًم ددف ىم ددد ضم ددا اًمرضم ددؾ
ومٙمؼم ومٕمن اًمٜماس ُمـ ؾملطمة أظمالىمف".
* وُمـ شمٚمؽ إظمالق احلٛمٞمدة ُما اكم:
 .1اًمّمدق.
ىمال شمٕمامم﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾(.)3
وما ٟمس ددان اًمّم دددوق دم ددد اًمٜم دداس شمث ددؼ سم ددف ذم ُمِم دداور ؿ ًم ددف ذم إُم ددقر
( )1اًم٘مٚمؿ أاة (.)4
( )2رواه أمحد.
( )3اًم قسمة أاة (.)119
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ا ا ددة ودمددده ددادىم ًا ذم ُمٕماُمالشمددف ويمالُمددف وطمبددف ًمٚمٜمدداس وُمددا إماداددف إٓ
طماىمد أو د ا ٚمؼ .ىمال رؾمقل اهلل ☺« :إن اًمّمدق دي إمم اًمؼم وإن
اًمؼم دي إمم ااٜمة وإن اًمرضمؾ ًمٞمّمدق طم ك اٙم قمٜمد اهلل دا٘م ًا وإن
اًمٙم د د ب د دددي إمم اًمٗمند ددقر وإن اًمٗمند ددقر د دددي إمم اًمٜمد ددار وإن اًمرضمد ددؾ
ًمٞمٙم ب طم ك اٙم قمٜمد اهلل يم سم ًا»(.)1
وماًمّم دددق ُم ددـ أؿمد ددرا ُمٙم ددارم إظم ددالق وه ددق حمب ددقب قمٜم ددد ا د دداًمؼ
واعمخٚم ددقق وًمٜمن ٝم ددد ذم شمٕمٚم ددٞمؿ أـمٗماًمٜم ددا اًمّم دددق واحل دديس قمٚمٞم ددف ذم طمٞماشمٜم ددا
اًمٞمقُمٞمة.
وىمددد ىمٞمددؾ ًمٚم٘مددلن احلٙمددٞمؿُ :مددا سمٚمددغ سمددؽ ُمددا شمددرى؟ ىمددال " :دددق احلدددايس
وأدا إُماٟمة وشمرك ُمآ إمٜمٞمٜمل".
 .2إُماٟمة.
إُماٟم ددة ذم داٜمٜم ددا ا ؾم ددالُمل شمرُم ددز إمم ُمٕم ددان يمث ددػمة وًمٞمس د يم ددل أم ددـ
سمٕمض اًمٜماس إن اعم٘مّمقد هبا طمٗمظ اًمقدائع وم٘مط.

قمـ قمبداًمٚمف سمـ قمٛمر ¶ ىمدال :ىمدال رؾمدقل اهلل ☺« :يمٚمٙمدؿ را ٍع
١مول قمد ددـ رقم َّٞم ِ ددف وما ُم ددا ُم را ٍع وهد ددق ُمس د ٌ
ويمٚمٙم ددؿ ُمس د د ٌ
د١مول قم ددـ رقم َّٞم ِد ددف
د١مول قم ددـ رقمٞم ِددف واعم ددرأ ُة راقمٞم د ٌة ذم سمٞم د ِ
واًمرضم د ُدؾ را ٍع ذم أهٚمِ ددف وه ددق ُمس د ٌ
ّ
ِ
زوضمٝم ددا وه ددل ُمس دد١موًم ٌة قم ددـ رقم َّٞم ِٝم ددا وا ددادم را ٍع ذم ُم د ِ
دال ؾمد د حٞم ِده وه ددق
ُ
د١مول قمددـ رقم َّٞم ِددف واًمرضمد ُدؾ را ٍع ذم ُمد ِ
دال أبٞمددف وهددق ُمسد ٌ
ُمسد ٌ
د١مول قمددـ رقم َّٞم ِددف
ٌ
ُمس١مول قمـ رقم َّٞم ِف»(.)2
ومٙمٚمٙمؿ را ٍع ويمٚمٙمؿ

(ُ )1م ٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدايس قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد
( )2رواه اًمبخاري.

.
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* وُمـ ُمٕماين إُماٟمة ُما اكم:
 -1أن حيددرص اعمددر قمددغم أدا واضمبددف يمدداُم ً
ال ذم اًمٕمٛمددؾ اًم د ي ظمّمددص
دلم ومٞم ددف اددر ُمٜمٗمٕمددة إمم ؿمخّم ددف أو
ًمددف وٓ اس د ٖمؾ اًمرضمددؾ ُمٜمّم ددبف اًم د ي ُقمد ّ َ
ىمراسم ف.
 -2أن شمٜمٔم د ددر إمم طمقا ؾم د ددؽ اًم د ددل أنٕمد د ددؿ اهلل هب د ددا قمٚمٞم د ددؽ ومٞمند د د أن
شمسخرها ذم ـماقم ف ومٛمث ً
ال :اًمٕملم ٓ شمٜمٔمر ومٞمٝمدا إمم طمدرا م وا ذن ٓ شمسدٛمع
هبا طمراُما وهٙم ا سم٘مٞمة ااقارح.
 -3أن ٗم ددظ طم٘م ددقق اعمن دداًمس اًم ددل شمِم ددارك ومٞمٝم ددا وم ددال شمٓمٚم ددؼ ًمس دداٟمؽ
ًم ٗمِمد د دل إؾم د ددرار وؾم د ددرد إظمبد ددار ومٙمد ددؿ ُمد ددـ طمبد ددال شم٘مٓمٕم د د وُمّمد دداًمح
شمٕمٓمٚم

ٓؾم ٝماٟمة سمٕمض اًمٜماس سم٠مُماٟمة اعمنٚمس وُما ادور ومٞمف ُمـ يمالم.

واًمٕمالىمة اًمزوضمٞمة أُماٟمة ومال شم ٙمٚمؿ ومدٞمل اّمددر سمٞمدٜمٙمؿ ُمدـ طمددايس وُمدقدة
ومٙمددؿ ُمددـ أؾمددرة اهنددارت وشمٗمٙمٙمد سمسددب إومِمددا إؾم درار سمٞمدٜمٝمل وىمددال ☺:
«إن ُمددـ أقمٔمددؿ إُماٟمددة قمٜمددد اهلل قمددز وضمددؾ اددقم اًم٘مٞماُمددة اًمرضمددؾ ُاٗميض د إمم
اُمرأتف وشمٗميض إًمٞمف صمؿ اٜمِمدر ؾمدرها»(.)1
 .3اًمقوما سماًمققمد:
أثٜمك اهلل قمز وضمؾ قمغم إؾملقمٞمؾ ♠ .ىمال شمٕمامم﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾(.)2
وىم ددد ورد قم ددـ قمبداًمٚم ددف سم ددـ أيب احلٛمس ددا ىم ددال :سماإم د اًمٜمب ددل ☺ سمبٞم ددع
ىمبؾ أن ُابٕميس وسم٘مٞم ًمف سم٘مٞمة ومققمدشمف أن شمٞمف هبا ذم ُمٙماٟمدف ومٜمسدٞم ومد يمرت
( )1رواه ُمسٚمؿ.
(ُ )2مراؿ أاة (.)54



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
ىدنابلىالخورى

011

ىاألخالقىالحمودةى

سمٕمدد صمدالث ومن د ومد٢مذا هددق ذم ُمٙماٟمدف .وم٘مددال« :ادا وم ددك! ًم٘مدد ؿمدد٘م٘م قمدكم أنددا
هاهٜما ُمٜم صمالث اٟم ٔمرك»(.)1
وم ٠مُمؾ اا أظمل :اًمٜمٔمام ذم اعمقاقمٞمد وآًم زام هبدا ٕمدؾ ا ٟمسدان ذم هد ه
احلٞماة اسػم قمغم ٟمٔمام ُمٕملم.
ودائددل اًمِمددخص اًم د ي ادد٠مهلل ذم اعمققمددد اعمحدددد ادددل قمددغم طمر ددف قمددغم
اًمقىم د وأ ٞم ددف وسمٕمْمددٝمؿ ٓ د ؿ سماحلْمددقر ذم اعمقاقمٞمددد ُم دع إؿمددخاص
ومٞمٜمبٖمل آه لم سم ًمؽ.
 .4إومِما اًمسالم:
قمـ أيب هرارة

ىمال :ىمدال رؾمدقل اهلل ☺ ٓ« :شمددظمٚمقن ااٜمدة

طم ددك شم١مُمٜمددقا وٓ شم١مُمٜمددقا طم ددك دداسمقا أوٓ أدًمٙمددؿ قمددغم ر إذا ومٕمٚم ٛمددقه
اسمب ؿ؟ أومِمقا اًمسالم سمٞمٜمٙمؿ»(.)2
ُمثالً :مق ؿمخّم ًا ُمر ُمـ قمٜمدك و ِ
اٚمؼ اًمسالم ؾم ند اًمٜمٗمس شمٜمٗمر ُمـ
ه د ا اًمِمددخص سمٕمٙمددس ًمددق ؾمددٚمؿ يم٠منددف رومددع رااددة سمٞمْمددا قمٜمددد إًم٘مائددف اًمسددالم
قمٚمٞمؽ وادًمٜما ه ا قمغم أن اًمسٜمة يمٚمٝما ظمػم.
 .5اًمرومؼ واًمرمحة ذم اًمبٞمقت:
قمـ قمائِمة ▲ أن اًمٜمبل ☺ ىمال« :إن اًمرومؼ ٓ اٙمقن ذم ر إٓ
زاٟمف وٓ اٜمزع ُمـ ر إٓ ؿماٟمف»(.)3
فمٝم ددرت ذم اًمبٞم ددقت فم دداهرة اًمٕمٜم ددػ واًم٘مس ددقة وم ددال اٙم دداد سمٞم د إٓ دم ددد
( )1رواه أبق داوود (.)4996
( )2رواه ُمسٚمؿ.
( )3رواه ُمسٚمؿ.
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هد ه اًمٔمدداهرة ومٞمددف إٓ ُمددا رطمددؿ ريب اًمددزوج ا ِمدداضمر ُمددع زوضم ددف أُمددام أبٜمائددف
واًمبٜمات ٓ أطمد اس٠مل قمـ رهمبا ـ وىمْما طمقائنٝمـ.
ويمٞمػ يمان اًمٜمبل ☺ ذم سمٞم ف قمٜمدُما أىمبٚمد وماـمٛمدة ▲ متِم دل يمد٠من

ُمِمددٞم ٝما ُمِم دٞم

اًمٜمبددل ☺

وم٘مددال اًمٜمبددل ☺ُ« :مرطمبددا سمدداسمٜم ل» صمددؿ أضمٚمس دٝما

قمـ اٛمٞمٜمف أو قمـ ؿملًمف صمؿ أؾمددر إًمٞمٝمدا طمدداثا ومبٙمد شم٘مدقل قمائِمدة ▲.
وم٘مٚم د رددا :شمبٙمددلم؟ صمددؿ أؾم ددر إًمٞمٝم ددا طمددداثا ومْمددحٙم  .وم٘مٚم د ُ :مددا رأج د
يمدداًمٞمقم ومرطمد ًا أىمددرب ُمددـ طمددزن ومسدد٠مخ ٝما قمددل ىمددال .وم٘ماًمد ُ :مددا يمٜمد ٕومِم دل
رس رؾمددقل اهلل ☺ طم ددك ىمددبض اًمٜمبددل ☺ ومسدد٠مخ ٝما .وم٘ماًمد  :أؾمددر إزم «أن
ضمؼماؾ يمان إمارضٜمل اًم٘مر ن يمؾ ؾمٜمة ُمرة وإٟمف قمارضٜمل اًمٕمام ُمرشملم وٓ
أراه إٓ طمْمدر أضمكم وإٟمؽ أول أهؾ سمٞم ل حلاىم ًا يب» .ومبٙمٞمد  .وم٘مدال« :أُمدا
شمرضد د ددلم أن شمٙمد د ددقين ؾمد د ددٞمدة أهد د ددؾ ااٜمد د ددة أو ٟمسد د ددا اعمد د دد١مُمٜملم» .ومْم د ددحٙم
ًم ًمؽ"(.)1
قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد ىمال" :ضم
اٙمسدر ررة ًمف ًمٞمٓمٕمٛمٝما صمؿ اٗم

اًمح سمـ يمٞمسان ذم ُمٜمزًمف ومقضمدشمدف

حللم ًمف".

 .6احلٚمؿ وؾمالُمة اًمّمدر:
قم ددـ اسم ددـ قمب دداس ¶ ىم ددال :ىم ددال رؾم ددقل اهلل ☺ ٕؿمد د سم ددـ قمب ددد
اًم٘مٞمس« :إن ومٞمؽ ظمّمٚم لم حيبٝمل اهلل احلٚمؿ وإناة»(.)2
ىمال أجقبِ :
"طم ْٚم ُؿ ؾماقمة ادومع ؿمدر ؾمٜمة".

( )1رواه اًمبخاري.
( )2رواه ُمسٚمؿ.
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وىمد د ددد أثٜمد د ددك اهلل قمد د ددز وضمد د ددؾ ذم ىمقًمد د ددف شمٕمد د ددامم﴿ :ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾(.)1
أُما ؾمٚمٞمؿ اًمّمدر ومٝمق اًمِمخص اًم ي ٓ حيٛمدؾ ذم ىمٚمبدف هم الدش وٓ طم٘مدد
وٓ طمسد ظمقاٟمف اعمسٚمٛملم وهق اًم ي ؿ ُٕمدر اعمسدٚمٛملم ودائد ًل اٚمٝمد
سم د يمر اهلل قمددز وضمددؾ وٓ ا دددظمؾ ومددٞمل ٓ إمٜمٞمددف وٓ ُاٙمْثِددر اادددل وا ّمددام
واب ٕم ددد قم ددل اٚم ددقث ىمٚمب ددف سماعمٕم دداد وأصم ددامٟ .مس دد٠مل اهلل اًمٕمٔم ددٞمؿ أن آمٝمد در
ىمٚمقسمٜما ُمـ اًمٖمؾ واحلسد ظمقاٟمٜما اعمسٚمٛملم.
 .7آسم ساُمة:
ىمال رؾمقل اهلل ☺« :شمبسٛمؽ ذم وضمف أظمٞمؽ دىمة»(.)2
ِ
دل ☺
اًمِم ددخص اعم ٗمائ دؾ دائ د ًل ُمب س ددؿ َقم د ْ
دـ َقمائ َِم د َة ▲ َز ْوجِ اًمٜمَّبِد ح
دقل اهللِ ☺ َضد ِ
"ُمددا َر َأجْد ُ َر ُؾمد َ
داطمٙمًا َطم َّددك َأ َرى ُِمٜمْد ُف َرَ َقاشمِد ِدف إِ َّٟمد َدل َيمد َ
دان
َىما ًَم د ْ َ :

َا َ َب َّس ُؿ"( .)3رقاشمف :هل اًمٚمحلت ذم ؾم٘مػ أىمَم اًمٗمؿ.

وذم ُمرض د ددف ♥ اًمد د د ي شم د ددقذم ومٞم د ددف شمبس د ددؿ اْم د ددحؽ يم د ددل ذم

اًمبخاري ُمـ طمدايس أنس سمـ ُماًمؽ

.

وقمددـ طمبٞم د سمددـ أيب صماسم د ىمددالُ" :مددـ طمسددـ ظمٚمددؼ اًمرضمددؾ أن حيدددث
اطمبف وهق اب سؿ".
أظمددل ذم اهلل :هددؾ شمب سددؿ ذم قمٛمٚمددؽ؟ هددؾ شمب سددؿ قمٜمددد ًم٘مددا واًمددداؽ؟
ه ددؾ شمب س ددؿ قمٜم ددد ًم٘م ددا أوٓدك؟ ه ددؾ شمب س ددؿ ذم ؿم ددٝمر رُمْم ددان؟ ه ددؾ شمب س ددؿ
( )1ل قمٛمران أاة (.)134
( )2رواه اًمؽمُم ي.
(ُ )3م ٗمؼ قمٚمٞمف.
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قمٜمد ًم٘ما اًمٜماس وظما ة اًمٗم٘مرا وإج ام؟.
إذا أردت أن اٙمقن ًمؽ ر ٞمد ُمـ اًمّمدىمات وم٠ميمثر آسم سام.
ىمدالُ" :مدا طمنبٜمدل رؾمدقل اهلل ☺ ُمٜمد أؾمدٚمٛم

وقمـ ضمرار

وٓ ر ين إٓ شمبسؿ ذم وضمٝمل"(.)1
 .8اردددادة:
ىمال رؾمقل اهلل ☺ « :ادوا اسمقا »(.)2
ومارداددة ِشمزاد ْدؾ إطم٘مدداد وُمسدداوئ إظمددالق وقمٜمددقان ؾمددٕمادة اًمٕمبدداد اددا
ُمددـ سمٞمٜمددف وسمددلم أظمٞمددف ؿمددحٜما أهد ِدد إمم أظمٞمددؽ هداددة وؾم د ند أثرهددا ذم ذًمددؽ
وارداة ًمٞمس سم٘مٞمٛم ٝما احاداة سم٘مدر ىمٞمٛم ٝما اعمٕمٜمقاة.
وىمب ددؾ ا ه دددا شمّم ددٗمٞمة اًمٜمٞم ددة وأن شمٙم ددقن اسم ٖم ددا وضم ددف اهلل قم ددز وضم ددؾ ٓ
ًمٖمرض دٟمٞمقي.
 .9إطمسان اًمٔمـ سماًمٜماس واًم لس إقم ار رؿ:
ىمد د د ددال شمٕمد د د ددامم ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾( .)3واعم٘مّم ددقد سم دداًمٔمـ :أي فم ددـ اًمس ددق
سماعمسٚمٛملم.
وقمـ أيب هرارة
احل ِد ِ
ايس"(.)4
اًم َّٔم َّـ َأ ْيم َ ُب ْ َ

أن رؾمقل اهلل ☺ ىمال" :إِ َّاايم ُْؿ َواًم َّٔم َّـ َوم ِد٢م َّن

( )1رواه اًمبخاري.
( )2رواه اًمبخاري ذم إدب اعمٗمرد.
( )3احلنرات أاة (.)12
(ُ )4م ٗمؼ قمٚمٞمف.
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ىمددال اًم٘مرـمبددل ♫" :اعمددراد سمدداًمٔمـ اًم ٝمٛمددة اًم ددل ٓ ؾمددب رددا يمٛمددـ
ا ٝمؿ رضم ً
ال سماًمٗماطمِمة ُمـ همػم أن أمٝمر قمٚمٞمف ُما ا٘م ْمٞمٝما" .أ.ـه
وُمددـ ظمددالل إدًمددة اًمسدداسم٘مة ا بددلم أن اًمٔمددـ اًمسددق اٙمددقن دداطمبف صم د ًل
سمد د ًمؽ واًمقا ضمد د قم ددغم اعمس ددٚمؿ إطمس ددان اًمٔم ددـ سم٢مظمقا ٟم ددف اعمس ددٚمٛملم وقم دددم
شمٜم٘مّمٝمؿ وإفمٝمار ُمٕماابٝمؿ واًمِملشمة هبؿ واٚم ٛمس إقم ار رؿ.
أنددف ىمددال ٓ" :شمٔمددـ سمٙمٚمٛمددة دددرت ُم ددـ

وم٘مددد روي قمددـ قمٛمددر
أظمٞمؽ ؿمدرا ً وأن دمد را ذم ا ػم حمٛمال"(.)1

وقمددـ أيب ىمالسم دة ىمددال" :إذا سمٚمٖمددؽ قمددـ أظمٞمددؽ ر شمٙمرهددف ومدداًم ٛمس ًمددف
قم ر ًا .وم٘مؾً :مٕمؾ ًمف قم ر ًا ٓ أقمٚمٛمف".
 .11اًم قا ضدع:
ىمال اهلل شمٕمامم﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾(.)2

وقم ددـ قمٞم دداض سم ددـ مح ددار
ىم ددال :ىم ددال رؾم ددقل اهلل ☺« :إِ َّن ا َّ َ
اضد ُٕمقا َطم َّددك َٓ َا ْٗم َخد َدر َأ َطمدددٌ َقمد َدغم َأ َطمد ٍدد َوَٓ َا ْب ِٖمددك َأ َطمدددٌ َقمد َدغم
َأ ْو َطمددك إِ َ َّمم َأ ْن شم ََق َ
َأ َطم د د ٍدد»( .)3واٜمبٖمد ددل ًمٜمد ددا أن ٟم قا ضد ددع ُمد ددع ا د دددم واًمسد ددائ٘ملم واًمْمد ددٕمٗمة ُمد ددـ
اعمسٚمٛملم وهمػمهؿ.
وُمـ شمقاضٕمف ☺ ُما روي ذم احلدايس قمـ أندس
بٞمان ومسٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ وىمال" :يمان رؾمقل اهلل ☺ اٗمٕمٚمف"(.)4

( )1ذيمره اسمـ يمثػم ذم شمٗمسػمه (.)188/4
( )2اًمِمٕمرا أاة (.)215
( )3رواه ُمسٚمؿ.
(ُ )4م ٗمؼ قمٚمٞمف.
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وُمـ شمقاضٕمف ♥ .ىمالً« :مق ُدقمٞم ُ إمم يمِراع ٕضمب »(.)1
وقمد ددـ إؾمد ددقد ىمد ددال :ىمٚم د د ًمٕمائِمد ددة ▲ ُمد ددا يمد ددان رؾمد ددقل اهلل ☺

اّمددٜمع إذا دظمددؾ سمٞم ددف؟ ىماًم د " :يمددان ذم ُمٝمٜمددة أهٚمددف ومدد٢مذا طمْم ددرت اًمّمددالة
ظمرج ومّمغم"(.)2
وقمد ددـ هِمد ددام سمد ددـ طمسد ددان ىمد ددال" :ذيمد ددروا اًم قا ضد ددع قمٜمد ددد احلسد ددـ وهد ددق
ؾم د ددايم طم د ددك إذا أيمث د ددروا قمٚمٞم د ددف .ىم د ددال َ ِ :أرايم د ددؿ ىم د ددد أيمث د ددرشمؿ اًمٙم د ددالم ذم
اًم قا ضددع؟ ىمدداًمقا :أي ر اًم قا ضددع اددا أبددا ؾمددٕمٞمد؟ ىمددال :ددرج ُمددـ سمٞم ددف ومددال
اٚم٘مك ُمسٚم ًل إٓ فمـ أنف ظمػم ُمٜمف".
 .12احل ذم اهلل:

قمدـ اًمٜمبدل ☺ « َأ َّن َر ُضمد ً
ال َز َار َأ ًظمدا ًَمد ُف ذم َىم ْر َا ٍدة
قمـ أيب هرادرة
ِ
ِِ
دـ شم ُِرادددُ .
ُأ ْظمد َدرى َوم َ٠م ْر َ دددَ ا َّ ُ ًَمد ُف َقمد َدغم َُمدْ َر َضم ددف َُم َٚم ًٙمددا َوم َٚمد َّدل َأتَددك َقم َٚم ْٞمددفَ .ىمد َدالَ :أجْد َ
َىم َالُ :أ ِرادُ َأ ًظما زم ذم َه ِ ِه ا ًْم َ٘م ْر َا ِةَ .ىم َالَ :ه ْؾ ًَم َؽ َقم َٚم ْٞم ِف ُِم ْـ ٟمِ ْٕم َٛم ٍة شم َُرهبَاَ .ىم َالَ :
ٓ
َهم ْ َػم َأنحك َأ ْطم َب ْب ُ ُف ذم ا َّ ِ َقم َّز َو َضم َّؾَ .ىم َدالَ :وم ِد٢مٟمحك َر ُؾم ُ
دقل ا َّ ِ إِ ًَم ْٞم َ
دؽ سمِ َد٠م َّن ا َّ َ َىمددْ
َأطمب َؽ يمَل َأطمبب َف ِوم ِ
ٞمف»(.)3
َ ْ َْ ُ
َ َّ
وماعمحبد ددة اًمباىمٞمد ددة واًمدائٛمد ددة هد ددل اعمحبد ددة ذم اهلل قمد ددز وضمد ددؾ أُمد ددا اعمحبد ددة
اًمدٟمٞمقاة شمزول سمزوال ذًمؽ اعمحبقب ٕضمٚمف.
 .13ا طمسان إمم اًمٜماس:
ىمال شمٕمامم( :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ)(.)4
( )1رواه اًمبخاري.
( )2أظمرضمف اًمبخاري.
( )3رواه ُمسٚمؿ.
( )4اًمب٘مرة أاة (.)195
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وا طمس ددان إمم اًمٜم دداس إُم ددا سمٜمِم ددر قمٚم ددؿ أو ؿم ددٗماقمة أو ٟمّم ددح أو دًٓم ددة

ظم ددػم أو سمح ددؾ ُمِم ددايمٚمٝمؿ أو سماًم دددقما ر ددؿ سمٔمٝم ددر اًمٖمٞمد د وهم ددػم ذًم ددؽ ُم ددـ
أنقاع ا طمسان اًم٘مقزم واًمٗمٕمكم.
إذا يماٟمد اًمٚمٞمٚمدة اعمٓمدػمة أظمد ؿمدٕمٚمة ُمدـ اًمٜمدار
ويمان زسمٞمد اًمٞماُمل
ومٓم دداا قم ددغم قمن ددائز احل د حدل وم٘م ددال" :أترا دددون ٟم ددار ًا؟ وم دد٢مذا أ ددبح ـم دداا قم ددغم

احلل .وم٘مال :أخٙمؿ ذم اًمسقق طماضمة؟ أترادون ؿمٞم ًا".
قمنائز َّ
ويمد ددان اًمِمد ددٞم

د دداًمح ا راّمد ددل

إذا ضمد ددا اًمِم د د ا أظمد د طمٓمب د د ًا

ووزقمف قمغم ضمػماٟمف وُمـ طمقًمف.
 .14اًمٙمرم وا ٟمٗماق ذم وضمقه ا ػم:
ىم د د ددال شمٕم د د ددامم﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ﴾(.)1
أند ددف ؾمد ددٛمع رؾمد ددقل اهلل ☺ ا٘مد ددقلَُ « :م َث د د َدؾ
وقمد ددـ أيب هراد ددرة
ا ًْمب ِ
ِ ِ
خٞمد ِدؾ َوا ْعم ُ ََّمدددح ِق يم ََٛم َثد ِدؾ َر ُضم َٚمد ْ ِ
اضد ُٓم َّر ْت
دـ َطم ِداد ٍدد َىمد ِد ْ
َ
دلم َقم َٚمد ْٞم ِٝم َل ُضمٜمَّ َددان ُمد ْ
َأج ِد ِل إِ َمم ُصمدَ ِل وشمَر ِ
اىم ِ
ٞمٝم َل َوم َن َٕم َؾ ا ْعم ُ ََّمدح ُق ُيم َّٚم َل شم ََّمدَّ َق سمِ َّمدَ َىم ٍة ا ْٟم َب َس َٓم ْ
ح َ َ َ
ْ َ
َاُم َٚمف و َشمٕم ُٗمق َأثَره وضمٕم َؾ ا ًْمب ِ
ِ
خ ُٞمؾ ُيم َّٚم َل َه َّؿ سمِ َّمدَ َىم ٍة َىم َٚم َّم ْ
َقمٜمْ ُف َطم َّك ُشم َٖم حِم َك َأن ُ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ
ٍ
دقل ا َّ ِ ☺ َا ُ٘مد د ُ
َاهنَد ددا»َ .ىم د َدالَ :وم َ٠منَد ددا َر َأجْد د ُ َر ُؾم د َ
دقل:
َو َأ َظم د د َ ْت ُيمد ددؾ َطم ْٚم َ٘مد ددة َُمٙم َ
سمِ ِ٢م ْ َب ِٕم ِف ذم َضم ْٞمبِ ِف َوم َٚم ْق َر َأجْ َ ُف ُا َق حؾم ُٕم َٝما َوَٓ شم ََق َّؾم ُع"(.)2
دمد َّدر
اٜمّد ُة :اًمدددرع .وُمٕمٜمدداه أن اعمٜمٗمددؼ يمٚمددل أنٗمددؼ ؾمددبٖم وـماًمد طم ددك ُ
ا ُ
ورا ه ولٗمل رضمٚمٞمف وأثر ُمِمٞمف وظمٓمقاشمف.

( )1ؾمب٠م أاة (.)39
(ُ )2م ٗمؼ قمٚمٞمف.
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وىمددال قمبددد اهلل سمددـ اًمٕمبدداس ٓسمددـ أظمٞمددف" :إن أومْمددؾ اًمٕمٓمٞمددة ُمددا أقمٓمٞمد

اًمرضمؾ ىمبؾ اعمس٠مخة وم٢مذا ؾم٠مخؽ وم٢مٟمل شمٕمٓمٞمف صمٛمـ وضمٝمف طملم سم ًمف إًمٞمؽ!"
وىم ددد قمقشمد د سمٕمْم ددٝمؿ ذم يمث ددرة اًمٜمٗم٘م ددة وم٘م ددال " :إذا أراد أطم دددٌ أن ا ددؽمك
ادع ومٞمف ؿمٞم ًا؟ ىماًمقا."ٓ :
ُمٜمزًمف هؾ ُ
ُ .15مِماريمة اًمٜماس أطمقارؿ:
ىم د ددال :ىم د ددال رؾمد ددقل اهلل ☺َُ « :م َث د د ُدؾ
قمد ددـ اًم د ددٜمٕملن سم د ددـ سمِمد ددػم
امحِ ِٝم ْؿ َو َشم َٕما ُـم ِٗم ِٝم ْؿ َُم َث ُؾ ْ
ااَ َس ِد إِ َذا ْ
اؿم َٙمَك ُِمٜمْ ُف ُقم ْْم ٌق
لم ذم شم ََقا حد ِه ْؿ َوشم ََر ُ
ا ْعم ُ ْ١م ُِمٜم ِ َ
اقمك ًَمف ؾم ِائر ْ ِ
احل َّٛمك»(.)1
اًمس َٝم ِر َو ْ ُ
شمَدَ َ ُ َ ُ َ
اا َسد سمِ َّ
ُمِمدداريمة اًمرؾمددقل ☺ اًمٜمدداس ذم أطمددقارؿ ُم دا روى أنددس

أن

اًمٜمبل ☺ دظمؾ قمغم أم ؾمٚمٞمؿ ومرأى أبا قمٛمػم طمزاٜما .وم٘مال« :ادا أم ؾمدٚمٞمؿ ُمدا
سم ددال قمٛم ددػم طمزاٜمد د ًا؟» ىماًم د  :ا ددا رؾم ددقل اهلل ُم ددات ُٟمٖم ددػمه .وم٘م ددال رؾم ددقل اهلل
☺« :اا أبا قمٛمػم ُما ومٕمؾ اًمٜمٖمػم»(.)2
وُم ددـ ُمِم دداريمة اًمٜم دداس أطم ددقارؿ :طمْم ددقر اًم ددزواج وزا ددارة ُمراْم ددٝمؿ
وإشمباع ضمٜمائزهؿ.
│

(ُ )1م ٗمؼ قمٚمٞمف.
(ُ )2م ٗمؼ قمٚمٞمف.



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
ىدنابلىالخورى

018

ىالمـــالىى

املـــــال
اح ددال ٟمٕمٛم ددة ُم ددـ اهلل قم ددز وضم ددؾ ًمٚمٕمب ددد اًمّم دداًمح سم ددف ا٘م ددقم طمٞماشم ددف واٜمٗم ددع
إظمقاٟمف اعمسٚمٛملم وًمٚملل ضقاسمط ُمٜمٝما:
* اضم ٜم دداب اًمِم ددبٝمات واعمٕم دداُمالت اًمرسمقا ددة

ٕن ددف ورد قم ددـ اًمٜمب ددل ☺

ىمددال« :أول ُمددا اٜمد ـ ُمددـ ا ٟمسددان سمٓمٜمددف ومٛمددـ اؾمد ٓماع أن ٓ ا٠ميمددؾ إٓ ـمٞمبد ًا
ومٚمٞمٗمٕمؾ»(.)1
* واًمقا ضم د قم دغم يم ددؾ ُمس ددٚمؿ ددري أيم ددؾ احل ددالل وٓ اٜمخ دددع سم ٚم ددؽ
ا قمالٟمات قمـ سمٕمض اعمسا ات إٓ سمٕمد ُمٕمرومة ضمقاز اًم ٕماُمؾ هبا.
* أ ٜماا اًمٜماس ذم احال:
 -1د د ددٜمػ سمخد د ددؾ سماحد د ددال قمد د ددغم ٟمٗمسد د ددف وأوٓده وطمد د ددرم ٟمٗمسد د ددف ُمد د ددـ
آؾمد د ٛم اع سم ددف وإفمٝم ددار ٟمٕمٛم ددة اهلل قمد ددز وضم ددؾ قمٚمٞم ددف دم ددد طمٞماشم ددف ذم ؿمد دد٘ما
وأوٓده ذم قمٜما ومٞم ٛمٜمقن ومراىمف اًمٞمقم ىمبؾ اًمٖمد.
ٜ -2مػ اٜمٗمؼ قمدغم أوٓده وا٘ميضد طمدقائنٝمؿ وًمدٞمس ًمدف ُمسدا ة ذم
جمآت ا ػم وآطمسان إمم اًمٜماس.
 -3د ددٜمػ ا٘مد ددقم سماًمٜمٗم٘مد ددة قم د ددغم أهٚمد ددف واب د د ل ا د ددػم وا طمس د ددان إمم
اًمٜماس وه ا اًمّمٜمػ ُمـ أومْمٚمٝمؿ.
ا٘مددقل اسمددـ اًم٘مددٞمؿ -رمحددف اهلل شمٕمدداممُ" :-م ددك يمددان احددال ذم ادددك :وًمددٞمس
ذم ىمٚمبؽ اْمدرك وًمق يمثر".
( )1رواه اًمبخاري.
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وقمغم اًمٕماىمؾ اًمٚمبٞم أن اب ل احال ذم ـمرىمف و ٜمد سم ًمدف ذم احلدرام:

ٕند ددف ورد قمد ددـ اًمٜمبد ددل ☺ ذم احلد دددايس...« :وُماًم د ددف وم د ددٞمل أنٗم٘م د ددف وُم د ددـ أج د ددـ
ايم سبف.)1(»...
واح د ددال إذا شمٜم ٗم د ددع سم د ددف ذم طمٞماشم د ددؽ أن ٗم د ددع سم د ددف ورصم د ددؽ ُم د ددـ سمٕم د دددك
واًمقؾمٓمٞمة ذم إُمقر ُمٓمٚمقسمة.
ىمددال شمٕمددامم﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾( .)2أي :إمقضددف قمدداضم ً
ال
أو ضم ً
ال.
شمٜمبٞمف :إن يمان ا ٟمسان ذو ُمال يمثػم ومٚمٞمنٕمؾ ًمٜمٗمسف طمٔم ًا ُمـ اًمقىمػ.
* و ا ادل قمغم أ ٞمة اًمقىمػ:
أن أيمثر اًمّمحاسمة ضمٕمٚمقا ٕنٗمسٝمؿ وىمٗم ًا ىمبدؾ ُمدق ؿ -ر

اهلل قمدٜمٝمؿ

أجٕملم.-
ىم د ددال اًمِم د ددٞم قمب د ددداًمرمحـ اًمس د ددٕمدي –رمح د ددف اهلل شمٕم د ددامم" :-اقمٚم د ددؿ أن

اًمقىمددػ اًم د ي هددق بددٞمس إ ددؾ وشمس دبٞمؾ اعمٜمدداومع ُمددـ أقمٔمددؿ ُمددا ادددظمؾ ذم

ا طمسان وأقمالها وأيمثرها ومائدة وهق ُمـ إقملل اًم ل ٓ شمٜم٘مٓمدع سمٛمدقت
ا ٟمسان وُمـ أصمار اًم دل شمب٘مدك .ىمدال ☺ « :إذا ُمدات اسمدـ دم اٟم٘مٓمدع قمٛمٚمدف
إٓ ُمـ صمالث :دىمة ضماراة أو قمٚمؿ اٜم ٗمع سمف أو وًمد اًمح ادقمق ًمف»(.)3

( )1رواه اًمؽمُم ي.
( )2ؾمب٠م أاة (.)39
( )3رواه ُمسٚمؿ.
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وماًمّم دددىمة ااارا ددة :يمإوىم دداا اا دداري ٟمٗمٕمٝم ددا ذم يم ددؾ وىمد د وزُم ددان
ؾمق يمان وىمٗم ًا ًمٚمٛمّماًمح اًمٕماُمة يماعمناهداـ واعمٕمٚمٛملم واعم ٕمٚمٛملم وُمدـ
ا٘مقم سمقفمٞمٗمة ُمـ اًمقفمائػ اًمداٜمٞمة أو ظما ة ًمٓمائٗمة أو أومدراد أو قمدغم وم٘مدرا
وُمسددايملم ومٙمددؾ هد ا ُمددـ ـمددرق ا طمسددان اًمٜمدداومع وإن يمددان ا ٗمدداوت ٟمٗمٕمددف
وطمّمقل يملل وىمٗمف" أ .ـه.
│
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نل والصحة
اليظافة والتج ُّ
 .1اًمٜمٔماومة.
إن اًمٜمٔماومددة ُمددـ أؾمددباب ددحة إضمسددام وجارددا وٟمْم ددر ا ُمددـ إُمددقر
وضمف ا ؾمالم قمٜمااة ومائ٘مة وًمـ اٙمقن اًمِمخص حمدؽمم اااٟمد أٓ إذا
اًم ل َّ
شمٕمٝمد ددد ضمسد ددٛمف سمد دداًم ٜمٔمٞمػ واًم ٝمد د ا ويمد ددان ذم ُمٓمٕمٛمد ددف وُمِمد ددرسمف وهٞم د ددف
ا ا ددة سمٕمٞمددد ًا قمددـ إدران اعمٙمدددرة وإطمددقال اعمٜمٗمددرة واًمِمددخص اًمد ي
ٓ ؿ سمٜمٔماومة ضمسٛمف دمده ُمٝمٛمقُم ًا ُمٖمٛمقُم ًا حا اٜمبٕميس ُمـ ضمسٛمف اًمروائح
اًمٙمر ة.
وًم٘مد أه ؿ ا ؾمالم سم ٓمٝمػم اًمٗمؿ حا صمب قمـ اًمرؾمقل ☺ً« :مقٓ أن
اؿمؼ قمغم أُم ل ُٕمر ؿ سماًمسقاك»(.)1
واًم د ي اٚمحددظ أُمددراض اًمٗمددؿ واًمٚمثددة ُمددـ إ ددال شمٓمٝمػم ددا ادددرك ؾم ددر
ُمباًمٖمة ا ؾمالم ذم دًمؽ إؾمٜمان سماعمقاد احلاومٔمة ًمروٟم٘مٝمدا وؾمدالُم ٝما دًمٙمد ًا
ازاؾ ُما إمٚمقها وُما ٗمل طمقرا.
 .2اًم نٛمؾ.
واقد ا ؾمالم سم٠من اٙمقن اعمر طمسدـ اعمٔمٝمدر ىمدال شمٕمدامم﴿ :ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾(.)2

( )1رواه اًمبخاري.
( )2إقمراا أاة (.)31
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ىمال رؾمدقل اهلل ☺ ٓ « :ادظمؾ ااٜمة ُمـ يمدان ذم ىمٚمبدف ُمث٘مدال ذرة ُمدـ
يم ددؼم» .وم٘مددال رضم ددؾ :إن اًمرضم ددؾ ُحي د أن اٙم ددقن صمقسم ددف طمسددٜم ًا وٟمٕمٚم ددف طمس ددٜمة.
وم٘مال« :إن اهلل شمٕمامم جٞمؾ حي االل»(.)1
ومال اٜمبٖمل ًمٚمٛمسٚمؿ أن اٜمسك اًمٕمٜمااة سمز ّاف وٟمٔماوم ف.
وًم٘مد اُم دد هد ا اًم ٓمٝمدػم واًم نٛمٞمدؾ ُمدـ أؿمدخاص اعمسدٚمٛملم إمم سمٞمدق ؿ
وـم ددرىمٝمؿ وم دد٢من ا ؾم ددالم ٟمب ددف إمم لٚمٞم ددف اًمبٞم ددقت ُم ددـ اًمٗمْم ددالت واًم ُ٘ملُم ددات
طم ددك ٓ شمٙم ددقن وسم ددا ة ًمٚمحِمد ددرات وُمّم دددر ًا ًمٚمٕمٚم ددؾ واًم ددروائح اًمٙمر د ددة
وـمرق اعمسٚمٛملم ٓسمد أن شمٙمقن ٟمٔمٞمٗمة جٞمٚمة ىمال رؾمقل اهلل ☺« :إُماـمة
إذى قمـ اًمٓمراؼ دىمة»(.)2
وإذى ذم اًمٓمراد ددؼ يمد دداحلنر أو اًمِمد ددقك أو اًمٜمناؾمد ددة وهمد دػم ذًمد ددؽ د ددا
ا١مذي احاراـ ذم اًمٓمراؼ.
 .3اًمّمحة.
ا٘مد ددقل اسمد ددـ اًم٘مد ددٞمؿ -رمحد ددف اهلل شمٕمد ددامم ٓ" :-اٛمٙمد ددـ ًمٚمنسد ددؿ أن اٙمد ددقن
حٞمح ًا ُما شمٙمـ اًمٜمٗمس ُمٓمٛم ٜمة وُمس ٘مرة وًمـ شمٙمدقن اًمدٜمٗمس ؾمدٚمٞمٛمة ُمدا
اٙمـ ااسؿ حٞمح ًا أخؿ شمر أن يمثػما ً ُمـ إُمراض شمبددأ سمآضدٓمراسمات
اًمٕمّمبٞمة!" أ .ـه.
وم٘م ددد صمبد د أن اًم٘مٚمد ددؼ ُمٜمِم دد٠م اض ددٓمراسمات يمث ددػمة ذم وفم ددائػ إقمْمد ددا
وشم٘مدداقمس اًمٙمددغم قمددـ اًمٕمٛمددؾ واضددٓمراسمات هْمددٛمٞمة وسمددط اًمدددورة اًمدُمقاددة
واًم ِم د دداؤم ُمّم د دددر اًم د ددبط اًم ٛمثٞم د ددؾ اًمٖمد د د ائل ووم٘م د دددان اًمِم د ددٝمٞمة ًمٚمٓمٕم د ددام
( )1رواه ُمسٚمؿ.
( )2رواه ُمسٚمؿ.
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واًمٜمحاومد ددة واًمْمد ددٕمػ وًمد ددـ اٙمد ددقن اًمٕمد ددالج ٟماضمح د د ًا إٓ إذا قمد دداًم اًمد ددٜمٗمس
وااسؿ ُمٕم ًا.
 قمٜماا ددة ا ؾم ددالم سماًمٜمٔماوم ددة واًمّم ددحة ضم ددز ٓ ا ن ددزأ ُم ددـ قمٜماا ددف سم٘م ددقةاعمس ددٚمٛملم وًمٚمنس ددؿ اًمّم ددحٞمح أث ددر ٓ ذم ؾم ددالُمة اًم ٗمٙم ددػم ومحس د

سم ددؾ ذم

شمٗماؤل ا ٟمسان ذم احلٞماة.
ُمـ أضمؾ ذًمؽ طمارب ا ؾمالم اعمرض ووومر أؾمدباب اًمقىماادة سمدل ؿمددرع
ُمـ ىمقاقمد اًمٜمٔماومة اًمدائٛمة يمل ؾمبؼ.
 أن اًمرؾمد ددقل ☺ هند ددك قمد ددـ احلد دددايس سمٕمد ددد اًمٕمِمد ددا ٕ :ند ددف اد دد١مدي إمماًمسٝمر واًمسٝمر ًمف أقمراض يمثػمة ُمٜمٝما امحرار اًمٕمٞمٜملم وشمٕمٙم ِر اًمِمدٝمٞمة ًمأليمدؾ
وضددٕمػ ذم اًمبدددن...واٜمبٖمل ًمٚمٛمسددٚمؿ أن إم دددل ذم ؿمدد١موٟمف يمٚمٝمددا ُمددـ ٟمددقم
وأيمؾ وُمِمدربٕ :ن داٜمٜما وؾمط ذم جٞمع ؿم قن احلٞماة.
│



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
ىدنابلىالخورى

003

ىرباتىالخدورى

زبات اخلدوز
اعمددرأة ذم ا ؾمددالم ر دا ُمٙماٟمددة قمٔمٞمٛمددة ذم اًم٘مددر ن اًمٙمددراؿ ؾمددقرة يماُمٚمددة
(ؾمددقرة اًمٜمسددا

)

وىمّمددة ُمددراؿ -قمٚمٞمٝمددا اًمسددالم -ؾمددٞمة سمٜمد ُمددزاطمؿ (اُمددرأة

ومرقمقن).
واًمٕمٜمااددة سم داعمرأة د أن اٙمددقن حمددؾ اه د لم جٞمددع أومددراد اعمن ٛمددع ُمٜم د
ُمراطمٚمٝمددا إومم ُمددـ اًمٕمٛمددر ضمددا ت وماـمٛمددة ▲ إمم اًمرؾمددقل ☺ وهددق
ضماًمس ًا وىمام وىمبؾ ضمبٞمٜمٝما صمؿ أىمٕمدها سمنقاره.
هٙم د ا اٙم ددقن اًمٕمٓم ددػ واحلٜم ددان قم ددغم اًمبٜم ددات :سمآسم س دداُمة وآؾم د ٘مبال
اعمٗمٕمؿ سماحل واًم ٘مدار ًمٙمـ يمثػما ً ُمـ أسما ٛمؾ ه ا اااٟم  .أىمقل ُمـ
أن وأن شم٘مرأ ه ه اًمٙمٚملت همػم ـمرا٘م ؽ ُمع أومراد أؾمدرشمؽ.
* شمقضمٞمٝمات ذم ُمٕماُمٚمة اًمبٜمات:
 -1إفمٝمار احل واًم ٘مدار ًمٚمٗم اة واًمس١مال قمـ أُمقرها وطماضما ا.
 -2ـمبٞمٕمة اعمرأة اٖمٚم قمٚمٞمٝمدا احلٞمدا وُمدـ واضمد إب شمٕمٚمدٞمؿ اًمبٜمدات
وإوٓد ُمسددائؾ اًمٓمٝم ددارة واًمّم ددالة...اًم وإن يمددان ٓ حيس ددـ ذًم ددؽ ا ددقومر
رد ددؿ سمٕمد ددض اًمٙم ٞمبد ددات أو اًمد ددؼماُم آًمٙمؽموٟمٞمد ددة اًم د ددل شم حد دددث قمد ددـ ه د د ه
اعمقاضٞمعٕ :ن إوٓد أُماٟمة

آقم ٜما هبؿ.

 -3شمٕمٚم ددٞمؿ اًمٗم دداة قمٜمد دد ا ىمب ددال قم ددغم اًم ددزواج إُم ددقر اعمٝمٛم ددة ذم احلٞم دداة
اًمزوضمٞمة وُمٜمٝما:
أ -اطمؽمام وشم٘مدار اًمزوج.
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بً -مٞمٚمة اًمدظمٚمة أول ًمٞمٚمة ُمـ اًمزواج.
جُ -ما سمٕمد ًمٞمٚمة اًمزواج.
د -اؾم ٘مبال اًمزوج قمٜمد ىمدوُمف ًمٚمبٞم .

ـه -شمٜمٔمٞمؿ أوىمات اًمزاارات.
و -اًم ٕم دداون قم ددغم اًم ددؼم واًم ٘م ددقى (ىم ددرا ة اًم٘م ددر ن -أو ددٞمام شمٓم ددقع -أو
ىمٞمام اًمٚمٞمؾ -أو دىمة شمٓمقع -قمٛمؾ ـمٕمام وإهدائف ًمٚمنػمان).
 -4سمٕمد ددض أسمد ددا اٛمٜمد ددع أبٜم د ددف اًمد ددزواج إُمد ددا ـمٛمٕم د د ًا ذم ُمارد ددا إن يماٟم د د
ُمقفمٗمددة أو احلنددة سم٠مهنددا ددٖمػمة أو شمٙمٛمددؾ دراؾم د ٝما أو أهنددا ٓ شم ددزوج ىمبددؾ
أظم ٝم ددا اًمٙمب ددػمة واد د ؿ اًم ددرومض وقم ددغم إب أن حيٙم ددؿ قم٘مٚم ددف وا ددزن إُم ددقر
سم٠مُمقر اًمِمدرع ٓ سمإهقا اًمِمخّمٞمة.
 -5وضع هدااا شمِمنٞمٕمٞمة حلٗمظ اًم٘مر ن اًمٙمراؿ ًمٚمبٜمات واًمبٜملم.
 -6شمرسمٞمدة اًمبٜمدات ُمدـ ـمٗمدقًم ٝمـ قمدغم اًمسدؽم وقمدغم احلٞمدا ُمدـ حمدارُمٝمـ
سمارشمدا اًمٚمباس اعمح ِمؿ أُماُمٝمؿ وا ٕماون جٞمع أومراد إؾمدرة قمغم ذًمؽ.
 -7آه لم سم ٠مداة اًمّمالة وظمّمق ًا اًمٗمنر واًمٕمّمدر.
وأ ددس ذم أذن اًمٗم دداة أىمددقل إذا ذهد احلٞمددا طمددؾ اًمددبال  .ىمبددؾ ًم ِب ِ
اؾمدؽ
َ
اًمٚمبدداس اًمٕم دداري أو اًمِم د َّٗماا شم د َّيمري ىمددقل اًمٜمب ددل ☺ « :ددٜمٗمان ُم ددـ أه ددؾ
اًمٜمار أر ا ىمقم ُمٕمٝمؿ ؾمٞماط يم٠مذٟماب اًمب٘مر اْمدرسمقن هبا اًمٜمداس وٟمسدا
يماؾمددٞمات قماراددات ُمددائالت ددٞمالت رؤوؾمددٝمـ يم٠مؾمددٜمٛمة اًمبخد احائددؾ ٓ
ادظمٚمـ ااٜمة وٓ دن رحيٝما وإن رحيٝما ًمٞمقضمد ُمـ ُمسػمة يم ا ويم ا»(.)1
( )1رواه ُمسٚمؿ.
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قمٜمدُما شمٚمبسلم اًم٘مّمػم اًمٕماري أو اًمبٜمٓمٚمقن اًمْمٞمؼ هٜمداك ُمدـ إمندبٝمـ
ًمباؾمددؽ ومٞمٚمبس دـ ُمثٚمددؽ شم٘مٚمٞمددد ًا ًمد ِ
أوزاره د ّـ ٓ .شم٘مددقزم" :أنددا
دؽ وشم حٛمٚمددلم
ُ

أىمددؾ رددـ اٗمٕمٚمددـ ُمددثكم ٓ ؿمدد٠من زم هبددـ يمددؾ إٟمسددان ُمسدد١مول قمددـ شمّمددروماشمف أجددـ
أند د ِ ؟ ُم ددـ ىم ددقل اهلل شمٕم ددامم﴿ :ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ﴾(.)1
ُمٕمٜم ددك ىمقًمد ددف شمٕم ددامم﴿ :ﯥ ﯦ﴾ .أيُ :اْمد ددٚمقن اًمٜمد دداس ضمد دداهٚملم همد ددػم
قماعملم سمل ادقمقهنؿ إًمٞمف وٓ قماروملم سمل اٚمزُمٝمؿ ُمـ أصمام.
ىمال ☺« :وُمـ دقما إمم ضالًمة يمان قمٚمٞمف ُمـ آصمؿ ُمثؾ صمام ُمـ شمبٕمف
ٓ اٜم٘مص ذًمؽ ُمـ صماُمٝمؿ ؿمٞم ًا»(.)2
* لٞمكم يمؿ اُمرأة ؾم ٘مٚمدك ذم يمؾ ُمٙمان شم هبلم إًمٞمف؟.
وسمٕمد ددض اًمٜمسد ددا شم٘مد ددقل :يمثد ددػم ُمد ددـ اًمٜمسد ددا اٚمبسد دـ اًمٕمد دداري واًمِمد ددٗماا
واًمبٜمٓمٚمقن وًمس اًمقطمٞمدة ذم ذًمؽ.
 ًمٞمس اًمٕمؼمة سمٙمثرة اراًمٙملم إٟمل اًمٕمؼمة سم٘مٚمة اًمٜماضملم.ىمال شمٕمامم﴿ :ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ﴾(.)3
 -واًم٘ماسمض قمغم داٜمف ذم زُمـ اًمٗم ـ ًم ُف أضمر قمٔمٞمؿ.

( )1اًمٜمحؾ أاة (.)25
( )2رواه ُمسٚمؿ.
( )3إنٕمام أاة (.)116
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* ـمرق ايم ساب احلٞما :

 .1طمٞما ا ضمالل :وهق طمٞما اعمٕمرومة وقمغم طمس ُمٕمرومة اًمٕمبد سمرسمدف
اٙمد ددقن طمٞمد دداؤه ُمٜمد ددف وذًمد ددؽ سمد دداًم ٕمرا قمد ددغم اهلل سم٠مؾمد ددلئف احلسد ددٜمك و د ددٗماشمف
وقمٔمٛم ف ذم ااشمف وأومٕماًمف.
 ُمراىمبة اهلل قمز وضمؾ .ىمال شمٕمامم﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾( .)1ىمال اسمـ اًم٘مدٞمؿدافمر إًمٞمددف أورصمددف
-رمحددف اهلل شمٕمددامم" :-إن اًمٕمبددد ُم ددك قمٚمددؿ أن اًمددرب شمٕمددامم ٟمد ٌ

ه ا اًمٕمٚمؿ طمٞما ً ُمٜمف ؾمبحاٟمف ومن سمف إمم اطم لل أقمبا اًمٓماقمة" أ .ـه.

 -وُمـ أقمبا اًمٓماقمة اًمبحيس قمدـ ُمالسمدس حم ِمدٛمة ُمٜماؾمدبة وابد ل ااٝمدد

واحددال :واًمّمددؼم قمددغم يمددالم سمٕمددض اًمٜمسددا اًم ددل اسددخر ُمدٜمٝمـ ودقمدداة اًم ٜمّمددػم
و رار اعمرأة ويمؾ ه ا شم١مضمراـ قمٚمٞمٝما وشمرومع درضماشمؽ قمٜمد اهلل قمز وضمؾ.
 طمٞما اعمرأة ُمـ ٟمٗمسدٝما :ومٝمدق طمٞمدا اًمٜمٗمدقس اًمِمددراٗمة اًمٕمزادزة اًمبٕمٞمددةقمـ اًمرذائؾ.

 شم د يمري اعمددقت وُمددا سمٕمددده وسمددلذا شم٘مدداسمٚملم رسمددؽ اًم د ي أنٕمددؿ قمٚمٞمد ِدؽ

سماًمٜمٕمؿ اًمٙمثػمة.
دبس ه د ه اعمالسمددس اًمٕماراددة أو اًمِمددٗماومة ًمٞمس د ُمددـ ًمبدداس اعمسددٚملت
 ًمد ُاعم١مُمٜمات .ىمال ☺ُ« :مـ شمِمبف سم٘مقم ومٝمق ُمٜمٝمؿ»(.)2
 أن شمٕمٚمؿ اعمرأة أن ذًمؽ ؾمب ًما اسمة سماًمٕملم واحلسد. اًم ٕمرض ًمٚم ٝمٛمة وؾمق اًمٔمـ سماًمٚمباس همػم اًمِمدرقمل. اًمقىمد ددقع ومد ددٞمل طمد ددرم اهلل قمد ددز وضمد ددؾ وذًمد ددؽ سم٢مفمٝمد ددار اعمحاؾمد ددـ أُمد ددام( )1اًمٕمٚمؼ أاة (.)14
( )2رواه أمحد وأبق داود.
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* يمٞمػ سبلم إضمر قمٜمد اؾم خدام اراشمػ (اًمثاسم  -ااقال)؟.
 -1صمددقاب ددٚمة اًمددرطمؿ قمٜمددد حمادصم ددؽ ًمد وي رمحددؽ .ىمددال رؾمددقل اهلل
☺ُ « :مـ رسه أن ابسط ًمف ذم رزىمف واٜمس٠م ًمف ذم أثره ومٚمٞمّمؾ رمحف»(.)1
 -2صم ددقاب إدظم ددال اًمس ددرور قم ددغم ُم ددـ ددادصملم قمٜم ددد اشمّم دداًمؽ ًمٚمس ددالم
واًمس١مال قمـ إطمقال.
 -3صم ددقاب اًمٙمٚمٛم ددة اًمٓمٞمب ددة ذم ُمٙماح ددات اًم ٝمٜم ددة أو اًم ٕمزا ددة وهمػمه ددا.
ىمال رؾمقل اهلل ☺« :اًمٙمٚمٛمة اًمٓمٞمبة دىمة»(.)2
 -4اطم سبل ٟمٞمة اًمٕمبادة واًم ٘مرب إمم اهلل قمٜمد اؾم خداُمؽ ًمٚمٝماشمػ سمل
اٗمٞمد قمٛمقُم ًا.
 -5اطم س ددبل احلٗم دداظ قم ددغم وىم ددؽ سماؾمد د ٕملل ار دداشمػ (اا ددقال) ًمٕمٛم ددؾ
أيمث ددر ُم ددـ قمب ددادة ذم وىمد د ىمّم ددػم يمس ددلع ىم ددرا ة ىم ددر ن أو يمٚمٛم ددة وقمٔمٞم ددف أو
إرؾمال سمٕمض اًمٗمقائد واًمٕمبارات ااٛمٞمٚمة.
أُم د ددا ار د دداشمػ (اًمثاسم د د ) ُمث د ددالُ :مٙماعم د ددة هاشمٗمٞم د ددة دمراٜمٝم د ددا ُم د ددع واًم د دددشمؽ
ؾم ح س ددبلم ومٞمٝم ددا اًمٕمب ددادات اًم اًمٞم ددة :ةسم ددر اًمقا ًم ددداـ ددٚمة اًم ددرطمؿ إدظم ددال
اًمس ددرور قمددغم ُمسددٚمٛمة ىمْمددا طماضم ٝمددا إن يمددان رددا طماضمددة اًمٙمٚمٛمددة اًمٓمٞمبددة
أضم ددر اًمس ددالم ذم سمداا ددة وهناا ددة آشمّمد ددال واًم دددقما سم دداًم قومٞمؼ واًمثبد ددات قمد ددغم
اًمداـ طم ك اعملت...إًم ].
 -6أضمددر ىمْمددا طمددقائ اعمسددٚمٛملم قمٜمدددُما شم ّمددؾ سمددؽ ُمددـ شمٓمٚم د ُمٜمددؽ
سمٕمض احلاضمات أو اعمساقمدة ذم طمؾ ُمِمدٙمٚمة شمٕمداين وىمدد اسد دقمك آُمدر أن
(ُ )1م ٗمؼ قمٚمٞمف.
( )2رواه اًمبخاري.
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شم٘م ددقُمل سمآشمّم ددال هاشمٗمٞم د ًا هب ددا قم دددة ُم ددرات ُم ددـ أضم ددؾ ىمْم ددا طماضم ٝم ددا .ىم ددال
رؾمقل اهلل ☺ُ« :مـ يمان ذم طماضمة أظمٞمف يمان اهلل ذم طماضم ف»(.)1
 -7اطم سبل إضمر قمٜمد اؾم خداُمؽ ًمٚمٝماشمػ أن اساقمدك قمدغم اًم٘مدرار
ذم اًمبٞم د د وم د د ًمؽ أُم د ددر حيب د ددف اهللٕ :ن د ددف أُمرٟم د ددا سم د ددف .ىم د ددال شمٕم د ددامم﴿ :ﭶ ﭷ
ﭸ﴾( )2ومب٢مُمٙماٟمد د ددؽ اؾم د د د خدام ارد د دداشمػ ًمٚم ٘مٚمٞمد د ددؾ ُمد د ددـ طماضم د د ددؽ إمم
ا روج يماًمس١مال قمـ سمٕمدض إىمدارب أو اًم ٠ميمدد ُمدـ وضمدقد ُمدا شمراداٜمدف ذم
اعمٙم ددان اًم د ي ؾم ٘مّم ددداٜمف ىمب ددؾ اًم د هاب إًمٞم ددف ًم د ال شمْم ددٓمري ًمٚمخ ددروج ُم ددـ
ُمٜمزًمؽ قمدة ُمرات.
 -8صمد ددقاب ًمٚمد دددقمقة إمم ارد دددى واًمدًٓمد ددة قمد ددغم ا د ددػم قمٜمد دددُما شم٘مد ددقُملم
سمبٕمض اعمٙماحات أو إرؾمال اًمرؾمائؾ قمـ ـمراؼ ااقال شمٕمٚمٜمدلم ُمدـ ظمالردا
قم ددـ إىماُم ددة حم ددا ة أو شم دددًمٞمؾ قم ددغم يم دداب ٟم دداومع أو أي قمٛم ددؾ دداًمح ىم ددال
رؾمدقل اهلل ☺ُ « :مـ دقما إمم هدى يمان ًمف ُمـ إضمر ُمثؾ أضمقر ُمـ شمبٕمدف
ٓ اددٜم٘مص ُمددـ ذًمددؽ ُمددـ أضمددقرهؿ ؿمددٞم ًا»( )3هٙمد ا ا ْمدداقمػ أضمددرك سمٕمدددد
اًم اـ اس نٞمبقن ًمؽ.
وسماعم٘ماسم ددؾ هٜم دداك ٟمس ددا ض ددٕمٞمٗمات ا ا ددلن ُم ددا أن اس ددٛمٕمـ قم ددـ ظم ددالا
سمسددٞمط سمددلم اصمٜم ددلم إٓ اِمددٕمٚمـ ٟمددار اًمٕمددداوة قمددـ ـمراددؼ اردداشمػ ومٝم د ه شمٗمسددد
زوضمدة قمددغم زوضمٝمددا وشمٚمدؽ ددرض إظمددرى قمدغم أم زوضمٝمددا أو قمددغم زوضمددة
أبٜمٝمد ددا...إًم ومٚمٞم ٘مد ددلم اهلل هد دد١مٓ اًمٜمسد ددقة و اومٜمد دا قم د د اب اهلل وم٘مد ددد ىمد ددال
رؾمقل اهلل ☺ ٓ« :ادظمؾ ااٜمة ٟملم»(.)4

(ُ )1م ٗمؼ قمٚمٞمف.
( )2إطمزاب أاة (.)33
( )3رواه ُمسٚمؿ.
(ُ )4م ٗمؼ قمٚمٞمف.
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العله والعنل
ىمد د د د ددال شمٕمد د د د ددامم﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾( )1ومٞمد دد٠مُمر اهلل قمد ددز وضمد ددؾ ٟمبٞمد ددف ☺

سماًمزاادة ُمـ اًمٕمٚمؿ.
إظم د د ددقاين :سم د د ددادروا سمٓمٚمد د د د اًمٕمٚم د د ددؿ وُمٕمروم د د ددة أطمٙم د د ددام اًم د د ددداـ .ىم د د ددال
♥ُ « :مددـ ؾمددٚمؽ ـمرا٘مددا اٚمد ٛمس ومٞمددف قمٚمددل ؾمددٝمؾ اهلل ًمددف ـمرا٘مددا إمم
ااٜمة»(.)2
وماًمٕمٚمؿ ا٘مؽمن ُمع اًمٕمٛمؾ ومٝمل ىمراٜمان وم٢من شمدرك أطمدد ا هٚمدؽ وظمسددر
ومٙمددـ قماحد ًا أو ُمد ٕمٚمل أو ُمسد ٛمٕم ًا أو حمبد ًا وٓ شمٙمددـ ا اُمسددة وهددل اعمددبٖمض
ٕهؾ اًمٕمٚمؿ.
(قمٚمؿ سمال قمٛمؾ يمِمنر سمال صمٛمر).
ىمال ؾمٗمٞمان اًمثقري" :أيمثروا ُمـ إطمادايس وم٢مهنا ؾمالح".
ومب دداًمٕمٚمؿ واًمٕمٛم ددؾ شمّم ددٗمق احلٞم دداة وا ددزداد اعم ددر شم٘مرسمد د ًا إمم اهلل قم ددز وضم ددؾ
سمٗمٕمؾ اًمٓماقمات وشمرك اعمٜمٙمرات وماًمٕمٚمؿ حيرؾمؽ واحدال رؾمدف ومٙمدؿ ُمدـ
ُمٞم د ُمددات وٟمسد دل ذيمددره إٓ اًمٕمٚمددل ؟ ومدد٢مهنؿ ُاٜم َْسددق ٕهنددؿ ورصمددة إنبٞم ددا
ورصمقا اًمٕمٚمؿ.
إنبٞما اقرصمقا داٜمار ًا وٓ در ًا وإٟمل َّ
وماًمٕمٚمؿ ٟمقر وااٝمؾ فمالم وظما ة ه ه إجام اًم ل يمثرت ومٞمٝما اًمبدع
واًمِمدريمٞمات ٟمس٠مل اهلل اًمسالُمة واًمٕماومٞمة.

( )1ـمف أاة (.)114
( )2رواه ُمسٚمؿ.
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وُمـ أؿمدرا اًمٕمٚمقم شمٕمٚمؿ اًم٘مر ن اًمٙمراؿ سماًم ددسمر واًمد ٗمٝمؿ قمدـ ُمٕماٟمٞمدف
صمؿ اًمّمحٞمحلم اًمبخاري وُمسٚمؿ وماًمٕمٛمر ىمّمػم ومال شمٜمٔمر إمم اراًمدؽ يمٞمدػ
هٚمد ددؽ وًمٙمد ددـ اٟمٔمد ددر إمم اًمٜمد دداضمل يمٞمد ددػ ٟمند ددا وماًمٕمد ددا اًمٕماُمد ددؾ سمد دداًمٕمٚمؿ دمد ددد
طمريماشمد ددف وؾمد ددٙمٜماشمف ووم٘م د د ًا ًمسد ددٜمة اًمٜمبد ددل ☺ ىمد ددال شمٕمد ددامم﴿ :ﯖ ﯗ

ﯘﯙﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ﴾(.)1

أوٓدٟما ا ٕمٚمٛمقن اًمٕمادات أيمثر ا ا ٕمٚمٛمقن اًمٕمبادات.
قمـ اسمـ قمٛمر ¶ قمـ اًمٜمبل ☺ ىمال« :يمٚمٙمؿ راع ويمٚمٙمؿ ُمس١مول
قمـ رقمٞم ف إُمػم راع واًمرضمؾ راع قمغم أهؾ سمٞم ف واعمرأة راقمٞمة قمغم سمٞمد
زوضمٝما ووًمده ومٙمٚمٙمؿ راع ويمٚمٙمؿ ُمس١مول قمـ رقمٞم ف»()2
وماًمقا ضم د قمددغم إب وإم شمٕمٚمددٞمؿ إبٜمددا هدددي اًمٜمبددل ☺ ذم اح٠ميمددؾ
واعمِم ددرب وقمٜم ددد دظم ددقل ا ددال وقمٜم ددد اًمٜم ددقم وذم ؿم دد١مون احلٞم دداة اًمٞمقُمٞم ددة
ومٙمل ىمٞمؾ إن شمب ر ظمػما ً دمٜمل ُما زرقم .
ومال شمد٠منس سماًمٕمٛمدؾ ُمدا دُمد ُمس قطمِمد ًا ُمدـ اًمٕمٚمدؿ وٓ شمد٠منس سمداًمٕمٚمؿ ُمدا
يمٜم د ُم٘مّم ددرا ً ذم اًمٕمٛمددؾ وًمٙمددـ اجددع سمٞمددٜمٝمل وإن ىم دؾ ٟمّمددٞمبؽ ُمٜمٝمددا وهددؾ
أدرك ُم د ددـ أدرك ُم د ددـ اًمس د ددٚمػ احاض د ددلم اًم د دددرضمات اًم ُٕم د ددغم إٓ سم د دد٢مظمالص
اعمٕم ٘مد واًمٕمٛمدؾ اًمّمداًمح واًمزهدد اًمٖماًمد ذم يمدؾ ُمدا راق ُمدـ اًمددٟمٞما وهدؾ
و د ددؾ احلٙمد ددل إمم اًمسد ددٕمادة اًمٕمٔمٛمد ددك إٓ سماًم ِمد ددٛمػم ذم اًمسد ددٕمل واًمد ددرىض
سماعمٞمسقر وسم ل ُما ومْمؾ قمـ احلاضمة ًمٚمسائؾ واعمحروم.
ِ
أوص .ىم ددال:
وقم ددـ أيب إؾم ددحاق ىم ددال" :ىمٞم ددؾ ًمرضم ددؾ ُم ددـ قمب ددد اًم٘م ددٞمس
اطم روا ؾمقا"(.)3
( )1وماـمر أاة (.)28
( )2رواه اًمبخاري.
( )3اىم ْما اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ ًمٚمبٖمدادي.
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ىمدال سمٕمْمدٝمؿ :اـمٚمد ذم احلٞمداة اًمٕمٚمددؿ واحدال اًمٕمٚمدؿ زاًمدة ااٝمدؾ قمددـ
ٟمٗمسد ددؽ وقمد ددـ اعمد دد١مُمٜملم واحد ددال ٓؾمد د ٕملًمف ومد ددٞمل اد ددر اهلل قمد ددز وضمد ددؾ ٓ
ًمٚم ٙمد دداصمر واًم بد دداهل ويمد ددل ىمٞمد ددؾُ :مد ددـ أراد اًمد دددٟمٞما ومٕمٚمٞمد ددف سمد دداًمٕمٚمؿ وُمد ددـ أراد
أظمرة ومٕمٚمٞمف سماًمٕمٚمؿ ومٝم ا ادل قمغم ومْمؾ اًمٕمٚمؿ.
ىمددال ا ُمددام أمحددد سمددـ طمٜمبددؾ ♫ُ" :مددا يم بد طمددداث ًا إٓ وىمددد قمٛمٚمد
سمدف طم ددك ُمد َّدر يب أن اًمٜمبدل ☺ اطمد نؿ وأقمٓمددك أبدا ـمٞمبددة داٜمددار ًا وماطم نٛمد
وم٠مقمٓمٞم احلنام داٜمار ًا".
ىمددال أبددق اًمدددردا " :إن أظمددقا ُمددا أظمدداا إذا وىمٗم د قمددغم احلسدداب أن
ا٘مال زم :ىمد َقمٚمِ ْٛم َ وملذا َقم ِٛم ْٚم َ سمل َقمٚمِ ْٛم َ ".
أظم د د ددقاينً :م د د ددـ ٟمٕم د د ددرا ؾم د د ددٜمـ اعمّم د د ددٓمٗمك ♥ إٓ سم د د دداًمٕمٚمؿ
وماًمقؾمائؾ ُم اطمة وا ُمٙماٟمٞمات ُم قومرة وهلل احلٛمد وُما قمٚمٞمؽ إٓ اًمٕمزاٛمدة
قمغم ذًمؽ.
ا٘مقل اًمِماومٕمل ♫" :ـمٚم اًمٕمٚمؿ أومْمؾ ُمـ الة اًمٜماومٚمة".
وقمـ قمٛمر سمـ قمبداًمٕمزاز ىمالُ" :مـ قمٛمدؾ قمدغم همدػم قمٚمدؿ يمدان ُمدا اٗمسدد
أيمثر ا اّمٚمح".
وىمٞمددؾ ًمٕمٓمددا سمددـ رسمدداحُ" :مددا أومْمددؾ ُمددا أقمٓمددل اًمٕمبدداد؟ ىمددال :اًمٕم٘مددؾ قمددـ
اهلل قمز وضمؾ".
وىمددال قمب ددداًمرمحـ سم ددـ ُمٝم دددي" :اًمرضم ددؾ إمم اًمٕمٚم ددؿ أطم ددقج إًمٞم ددف ُمٜم ددف إمم
إيمؾ واًمِمدرب".
│



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
ىدنابلىالخورى

012

ىهلىمنىمذمرىإلىىالجنظ ى

ٍل مً مشنس إىل اجلية
ااٜمددة هددل ُمٓمٚم د اعمدد١مُمٜملم وأُمددؾ اًمّمددادىملم ورضمددا اعم ٘مددلم .ىمددال اًمٜمبددل
☺ ًمرضمد ددؾ« :يمٞم د ددػ شم٘م د ددقل ذم اًمّم د ددالة؟» .ىمد ددال :أتِمد ددٝمد وأىمد ددقل :مهللا إين
أؾم دد٠مخؽ ااٜم ددة وأقم ددقذ سم ددؽ ُم ددـ اًمٜم ددار .أُم ددا أين ٓ أطمس ددـ دٟمد ددٟم ؽ وٓ دٟمدٟم ددة
ُمٕماذ .وم٘مال اًمٜمبل ☺« :طمقرا ٟمدٟمدن»(ٟ .)1مدٟمدن :أي دقماؤٟما طمقل ذًمؽ.
* وه ه سمٕمض إقملل اًم ل شمدظمؾ ااٜمة سمرمحة اهلل قمز وضمؾ:
ُ -1مددـ ُمددات وهددق اِمددٝمد أن ٓ إا إٓ اهلل و اِم ددرك سمدداهلل ؿمددٞم ًا قمددـ
أن اًمٜمبل ☺ ىمال« :أتاين ضمؼماؾ ومبِمدرين أنف ُمـ ُمات ٓ
أيب ذر
اِم ددرك سم دداهلل ؿم ددٞم ًا دظم ددؾ ااٜم ددة» .ىمٚم د  :وإن ؾم ددرق وإن زٟم ددك .ىم ددال« :وإن
ؾمدرق وإن زٟمك»(.)2
 -2ا اد ددلن واًمٕمٛمد ددؾ اًمّمد دداًمح ًم٘مقًمد ددف ☺ ٓ« :شم د دددظمٚمقا ااٜم د ددة طم د ددك
شم١مُمٜمقا وٓ شم١مُمٜمقا طم ك اسمقا أوٓ أدًمٙمؿ قمدغم ر إذا ومٕمٚم ٛمدقه داسمب ؿ
أومِمقا اًمسالم سمٞمٜمٙمؿ»(.)3
 .3اًمٓمٝمارة اًمدائٛمة ُمـ احلدصملم.
ىمددال ☺ُ« :مددا ُمددـ ُمسددٚمؿ ا قضدد٠م ومٞمحسددـ وضددقؤه صمددؿ ا٘مددقم ومٞمّمددكم
ريمٕم لم ُم٘مبؾ قمٚمدٞمٝمل سم٘مٚمبدف ووضمٝمدف إٓ وضمبد ًمدف ااٜمدة» .ىمدال وم٘مٚمد ُ :مدا
أضمقد ه ه وم٢مذا ىمائدؾ سمدلم اددي ا٘مدقل :اًم دل ىمبٚمٝمدا أضمدقد ومٜمٔمدرت ومد٢مذا قمٛمدر
( )1رواه أمحد وأبق داود.
( )2رواه اًمبخاري.
( )3رواه ُمسٚمؿ.
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ىمددال :إين ىمددد رأج ددؽ ضم د ٟمٗمددا .ىمددالُ :مددا ُمددٜمٙمؿ ُمددـ أطمد ٍدد ا قضدد٠م ومٞمبٚمددغ أو
ومٞمسد ددبغ اًمقضد ددق صمد ددؿ ا٘مد ددقل :أؿمد ددٝمد أن ٓ إا إٓ اهلل وأن حمٛمد ددد ًا قمب د ددده
ورؾمقًمف إٓ وم ح ًمف أبقاب ااٜمة اًمثلٟمٞمة ادظمؾ ُمـ أ ل ؿما "(.)1
 .4اعمحاومٔمة قمغم اًمّمالة.
قمددـ قمبداًمٚمددف سمددـ ُمسددٕمقد ىمددال :ىمٚمد اددا ٟمبددل اهلل أي إقمددلل أىمددرب إمم

ااٜمددة؟ ىمددال« :اًمّمددالة قمددغم ُمقاىمٞم ٝمددا» .ىمٚمد  :وُمدداذا اددا ٟمبددل اهلل؟ ىمددال« :سمددر
اًمقاًمداـ» .ىمٚم  :وُماذا اا ٟمبل اهلل؟ ىمال« :ااٝماد ذم ؾمبٞمؾ اهلل»(.)2
ويم ًمؽ ُما رواه ُمسٚمؿ ُمـ طمدايس ُمٕمدان اًمٞمٕمٛمري "طمٞمٜمل ًم٘مل صمقسمدان
ومسدد٠مخف قمددـ قمٛمددؾ إمٛمٚمددف ادظمٚمددف ااٜمددة .وم٘مددال :إين ؾمدد٠مخ رؾمددقل
اهلل قمـ ه ا وم٠مو اين سمٙمثرة اًمسنقد".
 .5سمر اًمقاًمداـ و ٚمة إرطمام.
ىمال ♥« :رهمؿ أنٗمف صمؿ رهمؿ أنٗمف صمؿ رهمؿ أنٗمدف» .ىمٞمدؾ ُمدـ ادا
رؾمددقل اهلل؟ ىمددالُ « :مددـ أدرك واًمداددف قمٜمددد اًمٙمددؼم أطمددد ا أو يمٚمددٞمٝمل صمددؿ
ادددظمؾ ااٜمددة»( .)3وقمددـ أيب أجددقب ىمددال :ضمددا رضمددؾ إمم اًمٜمبددل ☺ .وم٘مددال:
دًمٜمددل قمددغم قمٛمددؾ أقمٛمٚمددف اددٟمٞمٜمل ُمددـ ااٜمددة واباقمدددين ُمددـ اًمٜمددار .ىمددال« :شمٕمبددد
اهلل ٓ شمِمدرك سمف ؿمٞم ًا وشم٘مٞمؿ اًمّمالة وشم١مهلل اًمزيماة وشمّمؾ رمحؽ»(.)4

( )1رواه ُمسٚمؿ.
( )2رواه ُمسٚمؿ.
( )3رواه ُمسٚمؿ.
( )4رواه ُمسٚمؿ.
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 .6ااٝماد ذم ؾمبٞمؾ اهلل.

قمددـ قمبداًمٚمددف سمددـ أيب أورم ¶ أن رؾمددقل اهلل ☺ ىمددال« :واقمٚمٛمددقا
أن ااٜمة

فمالل اًمسٞمقا»(.)1

 .7ـمٚم اًمٕمٚمؿ اًمِمدرقمل ا اًمص ًمقضمف اهلل قمز وضمؾ.
ىمال ♥ُ« :مـ ؾمٚمؽ ـمرا٘م ًا اٚم ٛمس ومٞمف قمٚم ًل ؾمدٝمؾ اهلل ًمدف سمدف
ـمرا٘م ًا إمم ااٜمة»(.)2
 .8ظمِمٞمة اهلل ذم اًمسدر واًمٕمٚمـ.
ىم ددال شمٕم ددامم( :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ)(.)3
 .9طم يمالم اهلل قمز وضمؾ وؾمقرة ا ظمالص.
يمان رضمؾ ُمـ إنّمار ا١مُمٝمؿ ذم ُمسند ىمبا ويمان يمٚمل أوم ح ؾمقرة
ا٘مددرأ هبددا رددؿ ذم اًمّمددالة ددا ا٘مددرأ سمددف اوم د ح سم د (ىمددؾ هددق اهلل أطمددد) طم ددك اٗمددرغ
ُمٜمٝمددا صمددؿ ا٘مددرأ ؾمددقرة أظمددرى ُمٕمٝمددا ويمددان اّمددٜمع ذًمددؽ ذم يمددؾ ريمٕمددة ومٙمٚمٛمددف
أ دحاسمف .وم٘مداًمقا :إٟمدؽ شمٗم د ح هبد ه اًمسدقرة صمدؿ ٓ شمددري أهندا دمزئدؽ طم ددك
شم٘مددرأ سمدد٠مظمرى وم٢مُمددا شم٘مددرأ هبددا وإُمددا أن شمدددقمٝما وشم٘مددرأ سمدد٠مظمرى .وم٘مددالُ :مددا أنددا
سم اريمٝمددا إن أطمبب د ؿ أن أؤُمٙمددؿ سم د ًمؽ ومٕمٚم د وإن يمددره ؿ شمددريم ٙمؿ ويم داٟمقا
ا ددرون أن ددف ُم ددـ أومْم ددٚمٝمؿ ويمره ددقا أن ا دد١مُمٝمؿ هم ددػمه

ومٚم ددل أت دداهؿ اًمٜمب ددل ☺

أظمؼموه ا ؼم .وم٘مال« :اا ومالن ُما اٛمٜمٕمؽ أن شمٗمٕمؾ ُما ا٠مُمرك سمف أ حاسمؽ
( )1رواه اًمبخاري.
( )2رواه ُمسٚمؿ.
( )3اًمٜمازقمات أاة (.)41 40
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وُما حيٛمٚمؽ قمغم ًمزوم ه ه اًمسقرة ذم يمؾ ريمٕمة؟» وم٘مال :إين أطمبٝما .وم٘مال:
«طمبؽ إااها أدظمٚمؽ ااٜمة»(.)1

 .10اًمّمؼم قمغم وم٘مد إوٓد اًم اـ ابٚمٖمقا احلٜميس.
أن رؾم ددقل اهلل ☺ ىم ددال ًمٜمس د ٍ
دقة ُم ددـ إنّم د ٍ
دار ٓ« :اٛم ددقت طم دددايم َّـ
صمالصم ٌة ُمـ اًمقًم ِد وم ح ِسبف إٓ دظمٚم ااٜم َة .وم٘ماًم اُمرأ ٌة ُمٜمٝمـ :أو اصمٜمَلم؟
َ
رؾمقل اهللِ! ىمال :أو اصمٜمَلم»(.)2
اا
 .11طمٗمظ اًمٗمرج واًمٚمسان.
ىمال ♥ُ« :مـ شمقيمَّؾ زم ُما سملم رضمٚمٞمف وُما سمدلم حلٞمٞمدف شمق َّيم ْٚمد ُ
ِ
سمااٜمة»(.)3
ًمف
 .12احلٙمؿ سماًمٕمدل.
وذم طم دددايس اًمس ددبٕمة اًمد د اـ أمٚمٝم ددؿ اهلل ذم فمٚم ددف ا ددقم ٓ فم ددؾ إٓ فمٚم ددف:
«إُمام قمادل»(.)4
 .13ا طمسان.

ىمال ♥ ٓ« :ادظمؾ أطمد ااٜمة إٓ ُأري ُم٘مٕمده ُمـ اًمٜمار ًمدق
أؾما ًمٞمزداد ؿمٙمرا ً وٓ ادظمؾ اًمٜمار أطمد إٓ ُأري ُم٘مٕمده ُمـ ااٜمة ًمق أطمس
ًمٞمٙمقن قمٚمٞمف طمسدرة»(.)5

( )1رواه اًمبخاري.
( )2رواه ُمسٚمؿ.
( )3رواه اًمبخاري.
( )4رواه اًمبخاري.
( )5رواه اًمبخاري.
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 .14اًمؼم واًمّمدق.

ىم ددال ♥ « :إن اًمّم دددق دددي إمم اًم ددؼم وإن اًم ددؼم دددي إمم
ااٜم ددة وإن اًمرضم ددؾ ًمٞمّم دددق طم ددك اٙم د قمٜم ددد اهلل دددا٘م ًا وإن اًمٙم د ب
دي إمم اًمٗمنقر وإن اًمٗمنقر دي إمم اًمٜمار وإن اًمرضمدؾ اٙمد ب طم دك
اٙم قمٜمد اهلل يم اسم ًا»(.)1
 .15أرسمع ظمّمال اسػمة شمدظمؾ ااٜمة.
ىمال ☺ُ« :مـ أ بح ُمٜمٙمؿ اًمٞمقم ائ ًل؟» ىمال أبق سمٙمر

 :أندا.

 :أنا .ىمال« :ومٛمـ

ىمال« :ومٛمـ شمبع ُمٜمٙمؿ اًمٞمقم ضمٜمازة؟» ىمال أبق سمٙمر
 :أنددا .ىمددال« :ومٛمددـ قمدداد ُمددٜمٙمؿ
أـمٕمددؿ اًمٞمددقم ُمسددٙمٞمٜم ًا؟» ىمددال أبددق سمٙمددر
اًمٞمددقم ُمراْم د ًا؟» ىمددال أبددق سمٙمددر

 :أنددا .وم٘مددال ☺ُ« :م ددا اضم ٛمٕم د ذم

اُمرئ إٓ دظمؾ ااٜمة»(.)2
 .16اًمّمد د دؼم.
وسمددل أن اًمّمددؼم أنددقاع

ددؼم قمددغم اعمددرض وقمددغم اًمدددقمقة...اًم ٟ .م د يمر

ال ؿماُم ً
دًمٞم ً
ال اٛمٞمع إنقاع .ىمال شمٕمامم﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ﴾(.)3
 .17اًم قيمؾ قمغم اهلل قمز وضمؾ.
ىمد ددال رؾمد ددقل اهلل ☺« :ا د دددظمؾ ااٜم د ددة ُم د ددـ أُم د ددل ؾم د ددبٕمقن أخٗم د د ًا سمٖم د ددػم
طمساب» .ىماًمقاُ :مـ هؿ اا رؾمقل اهلل؟ ىمال« :ومٝمؿ اًم اـ ٓ اسؽمىمقن وٓ

(ُ )1م ٗمؼ قمٚمٞمف.
( )2رواه ُمسٚمؿ.
( )3ا ٟمسان أاة (.)12
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 .18طمسـ اًمٔمـ سماهلل قمز وضمؾ.
ىمال ♥ « :أنا قمٜمد فمـ قمبدي يب وأنا ُمٕمدف إذا ذيمدرين ومد٢من
ذيم ددرين ذم ٟمٗمس ددف ذيمرشم ددف ذم ٟمٗمز د وإن ذيم ددرين ذم ُم ددا ذيمرشم ددف ذم ُم ددا ظم ددػم
ُمٜمٝمؿ وإن شم٘مرب إزم سمِمؼم شم٘مرسم إًمٞمف ذراقما وإن شم٘مرب إزم ذراقما شم٘مرسم
إًمٞمف سماقما وإن أتاين اٛمٌم أتٞم ف هروًمة »(.)2
 .19اًمرمحة.
ىمد ددال :ىم َّبد دؾ رؾمد ددقل اهلل ☺ احلسد ددـ سمد ددـ قمد ددكم
قمد ددـ أيب هراد ددرة
وقمٜمدده إىمدرع سمدـ طمداسمس اًم ٛمٞمٛمددل ضماًمسد ًا وم٘مدال إىمدرع :إن زم قمِمددرة ُمددـ
اًمقًمددد ُمددا ىمبٚم د ُمددٜمٝمؿ أطمددد ًا

ومٜمٔمددر إًمٞمددف رؾمددقل اهلل ☺

صمددؿ ىمددالُ« :مددـ ٓ

َارطمؿ ٓ ُارطمؿ»(.)3
 .20يمٗماًمة اًمٞم ٞمؿ.
ىمال ♥« :أنا و يماومؾ اًمٞم ٞمؿ ذم ااٜمة هٙمد ا وأؿمدار سم٢م دبٕمٞمف
اًمسباسمة واًمقؾمٓمك»(.)4
 .21أنٔمار اعمقؾمدر واًم ناوز قمـ اعمٕمسدر.
ىم ددال ♥« :إن رضم د د ً
ال يمد ددان ومد ددٞمٛمـ يمد ددان ىمد ددبٚمٙمؿ أتد دداه اعمٚمد ددؽ
ًمٞم٘مددبض روطمددف وم٘مٞمددؾ ًمددف :هددؾ قمٛمٚمد ُمددـ ظمددػم؟ ىمددالُ :مددا أقمٚمددؿ ىمٞمددؾ ًمددف:
( )1رواه ُمسٚمؿ.
( )2رواه اًمبخاري وُمسٚمؿ.
( )3رواه اًمبخاري.
( )4رواه اًمبخاري وُمسٚمؿ.
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أنٔمر .ىمالُ :مدا أقمٚمدؿ ؿمدٞم ًا همدػم إين يمٜمد أبدااع اًمٜمداس ذم اًمددٟمٞما وأضمداز ؿ
وم٠منٔمر اعمقؾمدر وأتناوز قمـ اعمٕمسدر وم٠مدظمٚمف اهلل ااٜمة»(.)1
 .22سمٜما اعمساضمد.
ىمددال ♥ُ« :مددـ سمٜمددك ُمسددند ًا اب ٖمددل سمددف وضمددف اهلل سمٜمددك اهلل ًمددف
ُمثٚمف ذم ااٜمة»(.)2
 .23زاارة اعمراض.
ىمال ☺ُ« :مـ قماد ُمراْم ًا ازل ذم ظمرومة ااٜمة طم ك ارضمع»(.)3
 .24طمسـ ا ٚمؼ.

رسمض ِ
ِ
ااٜمة عمـ شمرك اعمِرا َ وإن يمان حم ًّ٘ما
زقمٞمؿ سمٞم ٍ ذم
ىمال ☺« :أنا
ُ
وؾمط ااٜمة عمـ شمرك اًمٙم ب وإن يمان ُمازطما وسمٞم ٍ ذم أقمغم ِ
ِ
ااٜمة
وسمٞم ٍ ذم
ً
َ
عمـ َطم ُس َـ ُظم ُٚم ُ٘مف»(.)4
 .25إطمّما وطمٗمظ أؾمل اهلل احلسٜمك.

أن رؾمقل اهلل ☺ ىمال« :إن هلل شمسٕمة وشمسٕمقن

قمـ أيب هرارة
اؾملً ُمائة إٓ واطمد ُمـ أطمّماها دظمؾ ااٜمة»( .)5وذم روااة« :هلل شمسٕمة
وشمسٕمقن اؾملً ُمـ طمٗمٔمٝما دظمؾ ااٜمة وأن اهلل وشمر حي اًمقشمر»(.)6
│
( )1رواه اًمبخاري.
( )2رواه اًمبخاري.
( )3رواه ُمسٚمؿ.
( )4رواه أبق داود وىمال اًمٜمقوي :طمدايس حٞمح سم٢مؾمٜماد حٞمح.
( )5رواه اًمبخاري وُمسٚمؿ.
( )6رواه ُمسٚمؿ.
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ىالخـــاتمظى

اخلامتة
ظم اُمد ًا أؾمد٠مل اهلل اًمٙمددراؿ رب اًمٕمدرش اًمٕمٔمدٞمؿ أن ا ٘مبددؾ هد ه اًمسددٜماسمؾ
وأن ٕمٚمٝم ددا دددىمة ضمارا ددة زم وًمقا ًم دددي اًمٙم ددراٛملم وًمٙم ددؾ ُم ددـ ؾم دداهؿ ذم
ـمبٕمٝما وٟمِمدرها وأن اْمداقمػ ردؿ إضمدر واعمثقسمدة ومد٢من اهلل ٓ اْمدٞمع أضمدر
ُمـ أطمسـ قمٛمال.
شم د د د د ددؿ اًمٗم د د د د ددراغ ُم د د د د ددـ ُمراضمٕم د د د د ددف اًمٓمبٕم د د د د ددة اًمثاٟمٞم د د د د ددة ا د د د د ددقم اًمس د د د د ددب
(1435/2/25ـه).

وصلى اهلل علي نبيا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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ومٝمرس اعمقضققمات
اعمقضقع

اًمّمٗمحة

اعم٘مدُمة.........................................

3

اًم يمر.........................................

7

آؾم ٖمٗمار.......................................

9

وسمرا ً سمقاًمدهلل.................................

21

ؿمٙمر اًمٜمٕمؿ........................................

25

قمٚمق ارٛمة.........................................

29

اًمسٕمادة...........................................

32

أقملل اًم٘مٚمقب.....................................

36

ىمسقة اًم٘مٚمقب.....................................

40

أ ٞمة اًمقىم ......................................

44

إن ُمع اًمٕمسدر اسدرا ................................

48

حاذا ٟم٘مرأ..........................................

51

داب اًمٜمّمٞمحة....................................

56

وؾمائؾ وـمرق ذم احلسبة..........................

60

اًمّمؼم............................................

63

شمقضمٞمٝمات ًممسما وإُمٝمات.......................

66

شمقضمٞمٝمات ًمألبٜما ذم اًم ٕماُمؾ ُمع يمبار اًمسـ ........

68

اًمْمٕمٗمة ُمـ اعمسٚمٛملم..............................

70



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
ىدنابلىالخورى

021

ىفؼرسىالموضوراتى

اعمقضقع

اًمّمٗمحة

ااار..............................................

71

وؾمائؾ دئة اًمٖمْم .............................

73

اًمرىمٞمة اًمِمدرقمٞمة وضقاسمٓمٝما.........................

78

آؾم ٘مرار اًمٜمٗمز.................................

80

شمرواض اًمٜمٗمس قمٜمد اعمحـ........................

81

شمرواح اًمٜمٗمس.....................................

85

إدب............................................

90

اًمٜمٔمام ذم طمٞماشمٜما اًمٞمقُمٞمة............................

94

إظمالق احلٛمٞمدة.................................

97

احال..............................................

108

اًمٜمٔماومة واًم نٛمؾ واًمّمحة........................

111

رسمات ا دور.....................................

114

اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ.....................................

120

هؾ ُمـ ُمِمٛمر إمم ااٜمة............................

123

ومٝمرس اعمقضققمات...............................

131

إؾم ٚمة...........................................
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االسئلة
 1ذيمر اسمـ اًم٘مٞمؿ ُمائة ومائدة ًمٚم يمر اذيمر ومائدشملم؟.

.....................................................................................

...........................................................................................

ُ 2مـ اًم٘مائؾ اعمس ٖمٗمر ُمـ اًم ٟم وهق ُم٘مٞمؿ قمٚمٞمف يماعمس ٝمزئ سمرسمف؟.

.....................................................................................

...........................................................................................

 3يمؿ قمدد اًمق ااا ًمألبٜما ؟.

.....................................................................................

...........................................................................................

 4أيمٛمؾ :ذم ُمقضقع قمٚمق ارٛمةُ( :مـ صمر اًمراطمة وماشم ف.)...

.....................................................................................

...........................................................................................

 5اًمسٕمادة ُمـ ظمٓمقات امم اًمسٕمادة أذيمر آرىمام اًم اًمٞمة ()12/8/24؟.

.....................................................................................

...........................................................................................

ُ 6ما هل اُمراض اًم٘مٚمقب؟.

.....................................................................................

...........................................................................................

ُ 7مـ اؾمباب ىمسقة اًم٘مٚم (قمدم آحام سمسػمة اًمرؾمقل ﷺ) يمؿ رىمٛمف؟.

.....................................................................................

...........................................................................................

 8أيمٛمؾ :ومْمٞماع اًمقىم اؿمد ُمـ...؟.

.....................................................................................

...........................................................................................
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 9اذيمر اؾمؿ اًمّمحايب اًم ي اىمبؾ قمغم اًمٜمبل ﷺ ذم ىمّمة احلدابٞمة؟.

ىاألدئلظى

.....................................................................................

...........................................................................................

ً :مٚمٗمٝمؿ )......( :وًمٚمحٗمظ.(......) :

.....................................................................................

...........................................................................................

; يمؿ قمدد اًمّمٗمحات اًم ل يمان ا٘مرأها ش/قمكم اًمٓمٜمٓماوي -رمحف اهلل شمٕمامم-؟.
.....................................................................................

...........................................................................................

< سملذا ؿمبف اًمٜما ح؟.

.....................................................................................

...........................................................................................
...........................................................................................

= ُما هل ـمرق إنٙمار قمغم اعمدظمـ؟.

.....................................................................................

...........................................................................................

> يمؿ ذيمر اًمّمؼم ذم اًم٘مر ن؟.

.....................................................................................

...........................................................................................

? اذيمر واطمد ُمـ اًم قضمٞمٝمات ًممسما وآُمٝمات؟.

.....................................................................................

...........................................................................................

@ ُمـ اًم ي

ان ٛمع اًمٕمائٚمة طمقًمف ًمالؾم ٜماس سمف؟.

.....................................................................................

...........................................................................................
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 Aايمٛمد ددؾ احلد دددايس ىمد ددال رؾمد ددقل اهلل ﷺ« :هد ددؾ شمٜمٍمد ددون وشمرزىمد ددقن إٓ »...رواه

اًمبخاري ؟.

.....................................................................................
...........................................................................................

ُ Bما هق قمٜمقان اعمقضقع اًم ي ىمبؾ (وؾمائؾ دئة اًمٖمْم )؟

.....................................................................................

...........................................................................................

 Cيمؿ قمدد ُمٗماشمٞمح اًمٖمْم

وـمرق لٗمٞمٗمٝما؟.

.....................................................................................

...........................................................................................
 Dهؾ اٜمبٖمل اًمرىمٞمة سمقاؾمٓمة ضمٝماز اًم سنٞمؾ أو اراشمػ؟.

.....................................................................................

...........................................................................................

ُ Eمددـ اًم د ي روى طمدددايس اًمٜمبددل ﷺُ « :مددـ ا ددبح ُمددٜمٙمؿ ُمٜمددا ذم رسسمددف ُمٕمددارم ذم

ضمسده قمٜمده ىمقت اقُمف ومٙم٠منل طمٞمزت ًمف اًمدٟمٞما سمح اومػمها»؟.

.....................................................................................
...........................................................................................

 Fيمؿ قمدد ُمقاضٞمع اًمٙم اب؟.

.....................................................................................

...........................................................................................

│



