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 فضيلة الشيخ: محمد السليمان العليط مقدمة

  احلٛمد هلل وطمده واًمّمالة واًمسالم قمغم ُمـ ٓ ٟمبل سمٕمده. أُما سمٕمد: 

  .اًمسالم قمٚمٞمٙمؿ ورمحة اهلل وسمريماشمف

هدد ه اًمرؾمدداًمة اًمٙمراٛمددة اعمسددلة سمسددٜماسمؾ ا ددػم  واًم ددل وم٘مددد اـمٚمٕمدد  قمددغم 

حم دقي قمدغم و  وم٢مذا هق يم اب ـمٞمد   قمبداًمٕمزاز سمـ قمبداًمٚمف اًمْمبٞمٕمل اأخَّٗمٝم

ئدددددددد و داب   ُمدددددددع يمبدددددددار اًمسدددددددـ وهمدددددددػمهؿ ُمدددددددـ أسمدددددددا  ٕماُمدددددددؾ ويمٞمٗمٞمدددددددة اًم ومقا

  وإُمٝمدددات  وإؾمدددباب اعمٕمٞمٜمدددة قمدددغم دظمدددقل ااٜمدددة واحلاُمٞمدددة ُمدددـ اًمٕمددد اب

ُمددـ ومٞمٝمددا وُم ٕمددلٌم قمددغم اعمٓمدداًمع ردد ه اًمرؾمدداًمة اًمٙمراٛمددة آىم دددا  واًمٕمٛمددؾ سمددل 

  .اًم قضمٞمٝمات واًمٜمّمائح اًمٜماومٕمة

 اًم٘مّمد واًم٘مقل.ذم واًمٜمٞمة  ٛمؾِ وٟمس٠مل اهلل ًمٜما وًمف إظمالص اًمٕم

  وعلى آله وصحبه أمجعني ,وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد
                                                 

 كتبه/                                             
 حممد السلًمان العلًط  :مقًده                  

  -(أمني) اهلل وتىالهحفظه  -                    
 هـ1141/ رجب /1                           
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 مقدمة المؤلف

احلٛمد هلل واًمّمالة واًمسالم قمدغم رؾمدقل اهلل  دغم اهلل قمٚمٞمدف وقمدغم  خدف 

 . أُما سمٕمد:و حبف وؾمٚمؿ

رقمة إبددددددقاب سماذًمددددددة إضمددددددر دومٝمدددددد ه ؾمددددددٜماسمؾ ا ددددددػم اددددددا سمدددددداهمل ا ددددددػم  ُمِمدددددد

واعمسددا ة ذم دمار ددا اًمراسمحددة   ٕمددةٟمؾ ُمدـد ُمِمددٛمر اٜمددل صملرهددا اًمٞماواًمثددقاب  ومٝمدد

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿

 .(1)﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ

س هدددددد ه اًمسددددددٜماسمؾ اعمباريمددددددة  أظمددددددل اًم٘مددددددارئ اًمٙمددددددراؿ ٓ شمددددددؽمدد ذم همددددددر

 رااضٝما اًمٜمرضة  ورااطمٞمٜمٝما اًمٕمٓمرة. وشمٕماهد

 ا اًمٕمٛمدددؾ ظماًمّمدددًا أؾمددد٠مل اهلل اًمٙمدددراؿ رب اًمٕمدددرش اًمٕمٔمدددٞمؿ أن  ٕمدددؾ هددد

  ًمقضمٝمف اًمٙمراؿ. 

 له وصحبه أمجعني آوعلى  ,اهلل وسلم على نبينا حممد ىوصلَّ
            

 /كتبه                              
 عبد العزيز بن عبد اهلل الضبًعٌ                 

 ـه1145 صفر                       
 

abu.abdullah395@gmail.com             

                                                 
 (.261ة )اًمب٘مرة  أا( 1)
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 دنابلىالخورىى

 ذكرالى

 الركس  بى
 

 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ﴿ :ىمال شمٕمامم

 .(1)﴾ۋ ۅ

ٕن أىمدقل ؾمدبحان »: ☺ىمدال: ىمدال رؾمدقل اهلل    قمـ أيب هرادرة 

اهلل واحلٛمدددددد هلل وٓ إا إٓ اهلل واهلل أيمدددددؼم  أطمدددددد  إزّم  دددددا ـمٚمٕمددددد  قمٚمٞمددددددف 

 .(2)«اًمِمٛمس

 وُمٜمٝما:  ُمائة ومائدة ًمٚم يمر ♫* وىمد ذيمر اسمـ اًم٘مٞمؿ 

 . أنف سمرا ة ُمـ اًمٜمٗماق.1

آمٞمدددؼ  ُٓمدددا اًمددد يمر إمٓمدددل اًمددد ايمر ىمدددقة طم دددك أندددف ًمٞمٗمٕمدددؾ ُمدددع اًمددد يمر . 2

  .ومٕمٚمف سمدوٟمف

: "ىمدددد ؿمددداهدت ُمدددـ ىمدددقة ؿمدددٞم  ا ؾمدددالم اسمدددـ ♫ وا٘مدددقل اسمدددـ اًم٘مدددٞمؿ

ً قمنٞمبددًا  ومٙمددان اٙم دد  ذم  ♫شمٞمٛمٞمددة  ُمِمددٞم ف ويمالُمددف وإىمداُمددف ويم اسم ددف أُمددرا

 -اً ا٘مّمدد أؾمدبققم-أو أيمثدر  ٕمدةٍ ذم اًمٞمقم ُمـ اًم ّمٜمٞمػ ُما اٙم بف اًمٜماؾم  ذم ُج 

ً قمٔمٞمًل".وىم  د ؿماهد اًمٕمسٙمر ُمـ ىمقشمف ذم احلرب أُمرا

أن ُاسدبححا يمدؾ ًمٞمٚمدة إذا  ¶اسمٜم دف وماـمٛمدة وقمٚمٞمدًا  ☺وىمد قمّٚمدؿ اًمٜمبدل 

صمددالث )واٙمددؼما  (صمالصمددًا وصمالصمددلم)وحيٛمدددا  (صمددالث وصمالصمددلم)أظمدد  ُمْمدداضمٕمٝمل 

ا ؾمددد٠مخ ف ا دددادم وؿمدددٙم  إًمٞمدددف ُمدددا شم٘ماؾمدددٞمف ُمدددـ اًمٓمحدددـ واًمسدددٕمل حَّددد (وصمالصمدددلم

                                                 
 (.35( إطمزاب  أاة )1)

 ( رواه ُمسٚمؿ.2)
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 7ىذكرالى

 

 .(1)"إٟمف ظمػم ًمٙمل ُمـ ظمادم". وىمال: وا دُمة  ومٕمٚمٛمٝما ذًمؽ

. أن ًمٚمدد يمر ُمددـ سمددلم إقمددلل ًمدد ة ٓ اِمددبٝمٝما ر   ومٚمددق   اٙمددـ ًمٚمٕمبددد 3

سمددف إٓ اًمٚمدد ة احلا ددٚمة ًمٚمدد ايمر  واًمٜمٕمددٞمؿ اًمدد ي حيّمددؾ ًم٘مٚمبددف ًمٙمٗمددك سمددف  ُمددـ صمقا

 .(رااض ااٜمة)ٞم  جماًمس اًم يمر ٛمح ور ا ؾُم 

 قمز وضمؾ". سمـ داٜمار: "ُما شمٚم ذ اعم ٚم ذون سمٛمثؾ ذيمر اهللىمال ُماًمؽ 

ى ائ ﴿. أنددددددف اقرصمددددددف ذيمددددددر اهلل شمٕمددددددامم ًمددددددف  يمددددددل ىمددددددال شمٕمددددددامم: 4

  وًمدددددددق   اٙمدددددددـ ذم اًمددددددد يمر إٓ هددددددد ه وطمددددددددها (2)﴾ائ ەئ ەئ وئ

 ومًا.ؿمدرًمٙمٗمك هبا ومْماًل و

واًمسدٗمر واًمب٘مداع شمٙمثددػم  ْمدددر. أن دوام اًمد يمر ذم اًمٓمرادؼ واًمبٞمد  واحل5

ٝمد اًمِمددددٝمقد ًمٚمٕمبددددد اددددقم اًم٘مٞماُمددددة  ومدددد٢من اًمب٘مٕمددددة واًمدددددار واابددددؾ وإرض شمِمدددد

 . أ.ـه. (3)ًمٚم ايمر اقم اًم٘مٞماُمة وُما ادل قمغم ذًمؽ ؾمقرة اًمزًمزًمة

: "اًمدددددد يمر ًمٚم٘مٚمدددددد  ُمثددددددؾ احددددددا  ♫ىمددددددال ؿمددددددٞم  ا ؾمددددددالم اسمددددددـ شمٞمٛمٞمددددددة 

 ًمٚمسٛمؽ  ومٙمٞمػ اٙمقن طمال اًمسٛمؽ إذا ومارق احا ؟".

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

امم  وم٢مهندددا ويمددان حيٞمدددك سمددـ ُمٕمددداذ ا٘مدددقل: "طمددادصمقا اًم٘مٚمدددقب سمدد يمر اهلل شمٕمددد

 إمة اًمٖمٗمٚمة".ؾمدر

ُمبدددداح  ومدددداٟمٔمر سمدددد٠مُمٍر أو  ِمدددددرسمخددددػم أو سموماًمٚمسددددان ٓسمددددد ًمددددف أن ادددد ٙمٚمؿ إُمددددا 

ًمٜمٗمسددؽ أٓ شمدد ٙمٚمؿ إٓ سمددل اددر  رسمددؽ قمددز وضمددؾ ودمددده ذم  ددحٞمٗم ؽ اددقم 

                                                 
 ( رواه اًمبخاري  وُمسٚمؿ.1)

 (.152( اًمب٘مرة  أاة )2)

 ( اًمقاسمؾ اًمّمٞم .3)
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 دنابلىالخورىى

 ذكرالى

ٿ ٹ ٹ ﴿اًم٘مٞماُمة  وُمـ أقمٔمؿ اًمٕم٘مقسمدات اًمٖمٗمٚمدة قمدـ اًمد يمر. ىمدال شمٕمدامم:  بى

 . (1)﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

ار اًمدددد يمر  ددددري قمددددغم ًمسدددان اًمدددد ايمر ُمددددـ همددددػم ويمٚمدددل ىمقادددد  اعمٕمرومددددة  ددد

 .يمٚمٗمة

وأومْمددؾ أنددقاع اًمدد يمر: ىمددرا ة اًم٘مددر ن سماًم دددسمر واًمدد ٗمٝمؿ  وم٘مددد ىمددال قمددثلن 

 ."ؿمبٕم  ُمـ يمالم اهلل حا ٜماًمق ـمٝمرت ىمٚمقسم":     سمـ قمٗمان 

ًم٘مددرا ة اًم٘مددر ن يمددؾ اددقم ًمٜمٗمٕمٜمددا وزاد إالٟمٜمددا  اً اسددػم اً ومٚمددق ظمّمّمددٜما ُم٘مدددار

هبدد  قمٜمددا وؾمدداوس اًمِمددٞمٓمان وقمِمددٜما وقمِمددٜما ُمددع يمددالم اًمددرطمٞمؿ اًمددرمحـ  وذ

 .(2)﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿سمسالم. ىمال شمٕمامم: 

ٺ ٺ  ﴿: "قمٜمدد ىمقًمدف شمٕمدامم: ♫ىمال اًمِمٞم  قمبداًمرمحـ اًمسٕمدي 

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

 .قمٚمقُمف"

│

                                                 
 (.28( اًمٙمٝمػ  أاة )1)

 (.106( ا ؾمدرا   أاة )2)
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 9ىاالدتعغارى

 

 االستغفــــــاز
 

 

 : ـمٚم  اعمٖمٗمرة ُمـ اهلل.آؾم ٖمٗمار ُمٕمٜماه

اددا اسمددـ  دم أنددؽ ُمددا دقمددقشمٜمل »قمددز وضمددؾ ذم احلدددايس اًم٘مدددد:  ىمددال اهلل

ورضمددقشمٜمل همٗمددرت ًمددؽ قمددغم ُمددا يمددان ُمٜمددؽ وٓ أبددازم  اددا اسمددـ  دم ًمددق سمٚمٖمدد  

صمددؿ اؾمدد ٖمٗمرشمٜمل همٗمددرت ًمددؽ وٓ أبددازم  اددا اسمددـ  دم ًمددق   ذٟمقسمددؽ قمٜمددان اًمسددل 

ك يب ؿمدددٞم ًا ٕتٞم دددؽ ِمدددرأنددؽ أتٞم ٜمدددل سم٘مدددراب إرض ظمٓمااددا صمدددؿ ًم٘مٞم ٜمدددل ٓ شم

 .(1)«سم٘مراهبا ُمٖمٗمرة

 أ ٞمة آؾم ٖمٗمار:* 

: "آؾمددد ٖمٗمار  دددرج اًمٕمبدددد ُمدددـ ♫ا٘مدددقل ؿمدددٞم  ا ؾمدددالم اسمدددـ شمٞمٛمٞمدددة 

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 

ٚمددًل سمدداهلل وسمّمددػمة ذم داٜمدددف اددقم  سمددؾ ذم يمددؾ ؾمددداقمة  سمددؾ ذم يمددؾ حلٔمددة ادددزداد قم

سمف وٟمقُمف وا٘مٔم ف وىمقًمف وومٕمٚمدف  ؿمدروقمبقدا ف سمحٞميس  د ذًمؽ ذم ـمٕماُمف و ا

واددرى شم٘مّمددػمه ذم طمْمددقر ىمٚمبددف ذم اعم٘ماُمددات اًمٕماًمٞمددة وإقمٓمائٝمددا طم٘مٝمددا  ومٝمددق 

حي اج إمم آؾم ٖمٗمار  ٟما  اًمٚمٞمدؾ وأـمدراا اًمٜمٝمدار سمدؾ هدق ُمْمدٓمر إًمٞمدف دائدًل ذم 

ئددد  وا عمِمددداهد  حدددا ومٞمدددف ُمدددـ اعمّمددداًمح وضمٚمددد  إىمدددقال وإطمدددقال ذم اًمٖمقا

ات  وـمٚمدددددددد  زاددددددددادة اًم٘مددددددددقة ذم إقمددددددددلل اًم٘مٚمبٞمددددددددة ْمدددددددددرا ددددددددػمات ودومددددددددع اعم

 .(2)واًمبدٟمٞمة"

                                                 
 . و ححف إًمباين.( رواه اًمؽمُم ي1)

 جمٛمقع وم اوى ؿمٞم  ا ؾمالم.( 2)
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 دنابلىالخورىى

 االدتعغارى

قمٚمٞمف سم٘مٚمبف  ّمدر: وهق ُم ِمبيس سم ٟمبف ُم٘مٞمؿ قمٚمٞمف ُمأُما اعمس ٖمٗمر سمٚمساٟمف-  بى

 .ومٝمق يماذب ذم اؾم ٖمٗماره

 : ًم٘مد يمثر ذيمر آؾم ٖمٗمار ذم اًم٘مر ن.آؾم ٖمٗمار ذم اًم٘مر ن اًمٙمراؿ -

وم ددددارة اددددد٠مُمر اهلل شمٕمدددددامم قمبدددداده سمدددددف وحيدددددثٝمؿ قمٚمٞمددددف وحيرضدددددٝمؿ قمٚمٞمدددددف   -1

 .(1)﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿يم٘مقًمف قمز وضمؾ: 

 وىمقًمددددددددددددددددف شمٕمددددددددددددددددامم:  (2)﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿وىمددددددددددددددددال شمٕمددددددددددددددددامم: 

  .(3)﴾ڌ ڎ ڎ﴿

ڀ ﴿وشمددددددددارة اٛمدددددددددح أهٚمددددددددف واثٜمددددددددل قمٚمددددددددٞمٝمؿ يم٘مقًمددددددددف شمٕمددددددددامم:  -2

 .(4)﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿وىمقًمددددددددددف شمٕمددددددددددامم: 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

 .(6)﴾ گ گ گ﴿وىمقًمف شمٕمامم:  .(5)﴾ڍ

گ گ ﴿وشمددددارة ادددد يمر أن اهلل اٖمٗمددددر عمدددـد اؾمدددد ٖمٗمره يم٘مقًمدددددف شمٕمددددامم:  -3

 .(7)﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

                                                 
 (.199( اًمب٘مرة  أاة )1)

 (.3( هقد  أاة )2)

 (.6( ومّمٚم   أاة )3)

 (.17(  ل قمٛمران  أاة )4)

 (.135(  ل قمٛمران  أاة )5)

 (.18( اًم اراات  أاة )6)

 (.110( اًمٜمسا   أاة )7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 00ىاالدتعغارى

 

واٜمادي اهلل شمٕمامم قمباده واددقمقهؿ إمم اعمسدارقمة إمم اًم قسمدة واًمرضمدقع  -4

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿ومٞم٘مدددددددددددددددددددقل شمٕمدددددددددددددددددددامم:   إًمٞمدددددددددددددددددددف

ڭ ڭ ۇ ۇ  ﴿مم: وىمددددددددددددال شمٕمدددددددددددددا. (1)﴾پ ڀ ڀ ڀ

 .(2)﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

وحيدددد ر اًم٘مددددر ن اًمٙمددددراؿ ُمدددـد اًمٞمدددد٠مس واًم٘مٜمددددقط ُمدددـد رمحددددة اهلل  ومٞم٘مددددقل  -5

  (3)﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿رسمٜمدددددددددددددددا قمدددددددددددددددز وضمدددددددددددددددؾ: 

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

 * آؾم ٖمٗمار ؿمٕمار إنبٞما  واًمّماحللم:

حددا ظماًمٗمددا أُمددر اهلل قمددز  -ماًمسددال لقمٚمددٞمٝم-ٜمددا طمددقا  ُم  ومٝمددا هددق أبقٟمددا  دم وأُ  -1

 دمًمٜمدددوا سمددادرا سمآؾمددد ٖمٗمار واًم قسمددة  وضمددؾ وأزرددل اًمِمدددٞمٓمان  وأوىمٕمٝمددل ذم ا ٓمددد٠م

 .(5)﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴿

ًمسد١مال هد ا ا قمددَّ   طمدلم ؾمد٠مل اهلل أن اٜمندل اسمٜمدف ♠وها هق ٟمدقح  -2

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿ ان سم٘مقًمدف:سددرل ُمـد ا ِمددذٟمبًا اقضمد  آؾمد ٖمٗمار سمدؾ ظم

  .(6)﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

                                                 
 (.133(  ل قمٛمران  أاة )1)

 (.10( إسمراهٞمؿ  أاة )2)

 (.56( احلنر  أاة )3)

 (.87( اقؾمػ  أاة )4)

 (.23اة )( إقمراا  ا5ٔ)

 (.47( هقد  أاة )6)
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 بى
حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ﴿ :♠وىمدددددال ٟمدددددقح  -3

 . (1)﴾ىب يب جت حت خت مت ىت

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

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿  وىمقًمدددددددددددف شمٕمدددددددددددامم: (2)﴾گ گ گ

 . (3)﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

: ا٘مقل راضمٞمًا ُمٖمٗمرة ُمقٓه ُمٕمددًا أومْمداًمف قمٚمٞمدف: ♠وإسمراهٞمؿ  -5

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

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

 .(4)﴾جئ حئ مئ

ڱ ڱ ں ں ... ﴿: اٜمددددددادي ذم اًمٔمٚمددددددلت سم٘مقًمددددددف: ♠واددددددقٟمس  -6

 .(5)﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﴿ :♠وؾمددددددددددددددددددددددددٚمٞملن  -7

 .(6)﴾﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺

ۅ ۉ ۉ ې  ﴿ا٘مددقل اهلل قمددز وضمددؾ ذم ؿمدد٠منف:  ♠وداود  -8

 .(7)﴾ ې ې ې ى ى

                                                 
 (.28( ٟمقح  أاة )1)

 (.16( اًم٘مّمص  أاة )2)

 (.151( إقمراا  أاة )3)

 (.82 -78( اًمِمٕمرا   أاة )4)

 (.87( إنبٞما   أاة )5)

 (.35( ص  أاة )6)

 (.24( ص  أاة )7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ٹ ٹ ﴿ قن اعمٖمٗمدددددرة:ه آمٚمبددددداؤأبٜمددددد كقمٜمددددددُما أتددددد ♠وإم٘مدددددقب  -9

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ    ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 .(1)﴾ڃ ڃ چ

واهلل  أين ٕؾم ٖمٗمر اهلل وأتقب إًمٞمف ذم »ا٘مقل:  ☺وٟمبٞمٜما حمٛمد  -10

 .(2)«اًمٞمقم أيمثر ُمـ ؾمبٕملم ُمرة

: ادددا رؾمدددقل اهلل  قمٚمٛمٜمدددل ☺ا٘مدددقل ًمٚمرؾمدددقل     وأبدددق سمٙمدددر  -11

مهللا أين »أن ا٘مددددقل:  ☺دقمدددداً  أدقمددددق سمددددف ذم  ددددالهلل  ومٞمٕمٚمٛمددددف رؾمددددقل اهلل 

فمٚمٛم  ٟمٗمز فمٚمدًل يمثدػماً  وٓ اٖمٗمدر اًمد ٟمقب إٓ أند  ومداهمٗمر زم ُمٖمٗمدرة ُمدـ 

 .(3)«قمٜمدك  وارمحٜمل إٟمؽ أن  اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ

أن اسدددددددد ٖمٗمر ًمددددددددف   ☺: "آمٚمدددددددد  ُمددددددددـ اًمرؾمددددددددقل    وقمٛمددددددددر  -12

 .(4)ومٞم٘مقل: اا رؾمقل اهلل  اؾم ٖمٗمر زم"

ا٘مددقل: "إين ٕؾمدد ٖمٗمر اهلل وأتددقب إًمٞمددف  يمددؾ    وأبددق هراددرة  -13

: اًمل  ويمددان ا٘مددقل ًمٖمٚمددلن  ددم أخددػ ُمددرة  وذًمددؽ قمددغم ىمدددر دااددق ٙم دداب ىمقًمددقا

ـ قمغم دقمائٝمؿ".  مهللا اهمٗمر ٕيب هرارة  ومٞم١مُمح

ئده:*   صمٛمرات آؾم ٖمٗمار وومقا

ئد قمدادة ُمٜمٝما:  إن ًمالؾم ٖمٗمار صمٛمرات ضمٚمٞمٚمة وومقا

گ ﴿. شمٙمٗمددػم اًمسددٞم ات ورومددع اًمدددرضمات. ىمددال اهلل ؾمددبحاٟمف شمٕمددامم: 1

                                                 
 (.98  97( اقؾمػ  أاة )1)

 ( رواه اًمبخاري.2)

 ( ُم ٗمؼ قمٚمٞمف.3)

 ُم ٗمؼ قمٚمٞمف. (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
                                                                                                              03 

 

 دنابلىالخورىى
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 بى
 .(1)﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

ادددا قمبدددادي  إٟمٙمدددؿ لٓم دددقن سماًمٚمٞمدددؾ »وىمدددال شمٕمدددامم ذم احلددددايس اًم٘مددددد: 

سمددؾ إن اهلل . (2)«واًمٜمٝمدار  وأندا أهمٗمدر اًمد ٟمقب جٞمٕمددًا وماؾمد ٖمٗمروين أهمٗمدر ًمٙمدؿ

ُمـ اسد ٖمٗمرين ومد٠مهمٗمر »شمٕمامم اٜمادي قمباده ذم اًمثٚميس إظمػم ُمـ اًمٚمٞمؾ ىمائاًل: 

 .(3)«احلدايسًمف...

 اعم٘مام إقمغم  وُمـ اًمٜماىمص إمم ارومع اًمٕمبد ُمـ اعم٘مام إدٟمك إمم  -2

قمددـ اًمٜمبددل     ب  ومٕمددـ أبددك هراددرة اًم دام  وُمددـ اعمٙمددروه إمم اعمحبددق

إن اهلل قمز وضمؾ ًمػمومع اًمدرضمة ًمٚمٕمبد اًمّماًمح ذم ااٜمة. ومٞم٘مقل: »ىمال:  ☺

 .(4)«ك زم ه ه! ومٞم٘مقل: سماؾم ٖمٗمار وًمدك ًمؽرب  أنَّ  اا

وضمددددؾ ذم  أُمدددا يمددددقن آؾمدددد ٖمٗمار ؾمددددب  ًمرومددددع اًمبالاددددا  وم٘مددددد ىمددددال اهلل قمددددز

ہ ہ ہ ہ    ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿: ♠ؿمدد٠من ٟمبٞمددف اددقٟمس 

ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿وو ػ شمسبٞمحف ذم  اة أظمرى سم٠منف: . (5)﴾ھ ھ ھ

 .(6)﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

أندددف ؾمدددب  اٚمددد  اًمدددرزق وؾمدددٕم ف وا ُمدددداد سمدددإُمقال واًمبٜمدددلم  يمدددل  -3

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿أندددف ىمدددال ًم٘مقُمددددف:  ♠ىمدددال قمدددز وضمدددؾ قمددددـ ٟمدددقح

  .(7)﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ   ٻ

                                                 
 (.110( اًمٜمسا   أاة )1)

 ( رواه ُمسٚمؿ.2)

 ( ُم ٗمؼ قمٚمٞمف.3)

 ( رواه أمحد.4)

 (.144  143( اًمّماومات  أاة )5)

 (.78( إنبٞما   أاة )6)

 (.12  11( ٟمقح  أاة )7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﴿: وىمددددددددددددددال شمٕمددددددددددددددامم

 .(1)﴾﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁   

اادب  وم٘مال ًمف: "اؾم ٖمٗمر اهلل"     وؿمٙما رضمؾ إمم احلسـ اًمبّمدري 

وؿمددددٙما رضمددددؾ  ظمددددر اًمٗم٘مددددر  وم٘مددددال ًمددددف: "أؾمدددد ٖمٗمر اهلل"  وؿمددددٙما إًمٞمددددف  ظمددددر ضمٗمدددداا 

سمسددددد اٟمف  وم٘مدددددال ًمدددددف: "أؾمددددد ٖمٗمر اهلل"  وم٘مددددداًمقا ًمدددددف ذم ذًمدددددؽ: أتددددداك رضمدددددال اِمدددددٙمقن 

ـ قمٜمدي ؿمٞم اً  أن اهلل شمٕمامم ا٘مقل وم٠مُمر  ؿ يمٚمٝمؿ سمآؾم ٖمٗمار؟! وم٘مال: ُما ىمٚم  ُم

ٱ ٻ    ی ی ی ی جئ حئ مئ﴿: ♠ ذم ؾمددددددددقرة ٟمددددددددقح

 . (2)﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ   ٻ ٻ ٻ

أنددف ؾمددب  اددال  اًم٘مٚمدد  وسمٞماضددف و ددٗمائف وٟم٘مائددف: وماًمدد ٟمقب شمددؽمك  -4

دًا قمغم اًم٘مٚم   وآؾم ٖمٗمار اٛمحل اًم ٟم  وأثره وا زاؾ ُمدا أثارًا ؾمٞم ة وؾمقا

د  وُمدا ىمدد رَ  ان قمٚمٞمدف ُمدـ ذٟمدقب وُمٕمداد وىمدد  دقر قمٚمؼ سماًم٘مٚمد  ُمدـ ؾمدقا

ٙم ددددة ٙمدددد  ذم ىمٚمبددددف ٟمُ اعمدددد١مُمـ إذا أذٟمدددد  ٟمُ  نّ إ»هدددد ه احلاًمددددة وم٘مددددال:  ☺اًمٜمبددددل 

ؾمقدا   وم٢من هق ٟمزع واؾم ٖمٗمر وشمداب  د٘مؾ ىمٚمبدف  وأن قمداد زادد ومٞمٝمدا طم دك 

ڇ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴿شمٕمٚمقا قمغم ىمٚمبف وهق اًمدران اًمد ي ذيمدر اهلل شمٕمدامم: 

  .(4()3)«﴾ڍ

ين ٕؾمددد ٖمٗمر اهلل ذم إٟمدددف ًمٞمٖمدددان قمدددغم ىمٚمبدددل  وإ»: ☺وىمدددال رؾمدددقل اهلل 

 .(5)«اًمٞمقم ُمائة ُمرة

                                                 
 (.3( هقد  أاة )1)

 (.12  10( ٟمقح  أاة )2)

 (.14( اعمٓمٗمٗملم  أاة )3)

  ي.( رواه أمحد  واًمؽمُم4)

 ( رواه ُمسٚمؿ.5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 االدتعغارى

أنددف ؾمددب  حلّمددقل اًم٘مددقة ذم اًمبدددن  يمددل ىمددال شمٕمددامم قمددغم ًمسددان هددقد  -5 بى

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ﴿ًم٘مقُمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف:  ♠

 .(1)﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ

ىمددال شمٕمددامم: أنددف  ٚمدد  رضددا اهلل شمٕمددامم وحمب ددف  ويمٗمددا سمدد ًمؽ ٟمٕمٛمددة.  -6

 .(2)﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿

ُمددددددددـ أيمثددددددددر »: ☺أنددددددددف ؾمددددددددب  ذم شمٗمددددددددرا  ارٛمددددددددقم: ًم٘مددددددددقل اًمٜمبددددددددل  -7

آؾم ٖمٗمار  ضمٕمؾ اهلل ًمف ُمـ يمؾ هؿ ومرضما  وُمـ يمؾ ضٞمؼ خمرضما  ورزىمف 

 .(3)«ُمـ طمٞميس ٓ حي س 

 س ح  ومٞمٝما آؾم ٖمٗمار:أوىمات وُمقاـمـ اُ * 

: ☺ وقمان ذم يمدؾ وىمد  وطمدلم يمدل ىمدال اًمٜمبدلِمدرآؾم ٖمٗمار واًم قسمة ُم

ل  اًمٜمٝمدددار  وابسدددط ادددده دإن اهلل قمدددز وضمدددؾ ابسدددط ادددده سماًمٚمٞمدددؾ ًمٞم دددقب ُمسددد»

  إٓ أن (4)«ُمدددـ ُمٖمرهبدددا سماًمٜمٝمدددار ًمٞم دددقب ُمزددد  اًمٚمٞمدددؾ طم دددك شمٓمٚمدددع اًمِمدددٛمُس 

هٜمدداك أوىمددات أرضمددك ُمددـ أوىمددات  وُمددقاـمـ أبٚمددغ ذم ا ضماسمددة وأىمددرب إًمٞمٝمددا 

 وُمـ ه ه إوىمات واعمقاـمـ ُما اكم: ُمـ ُمقاـمـ  

يمدددددددد اعمقاضدددددددع اًم دددددددل اسددددددد ح  ومٞمٝمدددددددا قم٘مددددددد  اًمددددددد ٟم : وهدددددددق ُمدددددددـ   -1

ع سمدددددؾ و ددددد   وهدددددق هٜمدددددا اقمدددددؽماا ُمدددددـ اًمٕمبدددددد سماًمددددد ٟم   ِمددددددرآؾمددددد ٖمٗمار وا

وزوضمدددف  ♠وؾمددد١مال اهلل أن اٛمحدددقا أثدددره واٖمسدددؾ درٟمدددف  وىمدددد ىمدددال  دم 

                                                 
 (.52( هقد  أاة )1)

 (.222( ااًمب٘مرة  أاة )2)

 ( رواه أمحد.3)

 ( رواه ُمسٚمؿ.4)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿طمٞمدددددددددددٜمل قمّمددددددددددددٞما اهلل: 

 .(1)﴾ڀ

ڎ ڈ ڈ ژ ﴿  اددددد١مُمر سم٘م ٚمدددددف:  رضمدددددالً  ♠وطمدددددلم ىم دددددؾ ُمقؾمدددددك 

 .(2)﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

ڱ ڱ ... ﴿طمٞمدددٜمل ذهددد  هماضدددبًا وهمدددادر ىمقُمدددف ىمدددال:  ♠وادددقٟمس 

ًمٕمائِمدددددددة  ☺وىمددددددد ىمدددددددال   (3)﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

وماؾم ٖمٗمري اهلل  وم٢من اًم قسمة ُمـ  سم ٟمٍ   أخٛمٛمِ   اا قمائِمة إن يمٜمِ  »: ▲

 .(4)«اًم ٟم  اًمٜمدم وآؾم ٖمٗمار

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ﴿وىمددددددددددددال شمٕمددددددددددددامم: 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ گ ﴿:   وىمددددددددددددددددددددددددددددددال(5)﴾ڍ 

 .(6)﴾ڱ ں ں ڻ

ا٘مدددددقل ومٞمدددددف: ٟمٗمدددددٞمس يمدددددالم  ♫قم٘مددددد  اًمٓماقمدددددات: وٓسمدددددـ اًم٘مدددددٞمؿ  -2

ئؿ واًمبّمددائر أؿمددد ُمددا اٙمقٟمددقن اؾمدد ٖمٗمارًا قم٘مٞمدد  اًمٓماقمددات   "وأرسمدداب اًمٕمددزا

ًمِمٝمقدهؿ شم٘مّمػمهؿ ومٞمٝمدا  وشمدرك اًم٘مٞمدام هلل هبدا يمدل اٚمٞمدؼ سمنالًمدف ويمؼماائدف  

بقداددددة وٓ رضددددٞمٝما وأنددددف ًمددددقٓ إُمددددر حددددا أىمدددددم أطمدددددهؿ قمددددغم ُمثددددؾ هدددد ه اًمٕم

                                                 
 (.23( إقمراا  أاة )1)

 (.16( اًم٘مّمص  أاة )2)

 (.87( إنبٞما   أاة )3)

 ( رواه أمحد.4)

 (.135(  ل قمٛمران  أاة )5)

 (.110( اًمٜمسا   أاة )6)
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 االدتعغارى

مهللا »  وىمددال: ٖمٗمر صمالصمدداً ا ُمددـ  ددالشمف اؾمدد ّمدددرإذا اٟم ☺ًمٜمٗمسددف...ويمان  بى

واد٠مُمر اهلل . (1)«أن  اًمسالم وُمٜمؽ اًمسالم شمباريم  ادا ذا اادالل وا يمدرام

ک ک گ ﴿: ىمدددددال شمٕمددددداممقمبددددداده سمآؾمددددد ٖمٗمار سمٕمدددددد اًمٗمدددددراغ ُمدددددـ احلددددد  

 . (2)﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

   إؾمددٚمٛمل  ة  ومٕمددـ أيب سمددرز دد ؿ جماًمسددف سمآؾمدد ٖمٗمار ☺ويمددان 

إذا أراد أن ا٘مددددقم ُمددددـ اعمنٚمددددس:  ها٘مددددقل سمدددد ظمر ☺ىمددددال: يمددددان رؾمددددقل اهلل 

وسمحٛمدددددك أؿمددددٝمد أن ٓ إا إٓ أندددد  أؾمدددد ٖمٗمرك وأتددددقب  ؾمددددبحاٟمؽ مهللا»

 .(4)«همٗمراٟمؽ»ىمال: ال  إذا ظمرج ُمـ ا  ☺وىمد يمان اًمٜمبل . (3)«إًمٞمؽ

شمبدددددة: وم٠مدقمٞمدددددة اًمّمدددددالة يمثدددددػم -3 ُمدددددا ادددددرد ومٞمٝمدددددا  اً ذم إذيمدددددار اًمٞمقُمٞمدددددة اًمرا

آؾم ٖمٗمار  وُمـ ذًمؽ: دقما  آؾم ٗم اح  وأدقمٞمة اًمريمقع  واًمسنقد وسملم 

اًمسدددددندشملم  ومآؾمددددد ٖمٗمار اّمددددداطم  اعمسدددددٚمؿ ذم  دددددالشمف ُمدددددـ طمدددددلم شمٙمبدددددػمة 

 ا طمرام  وطم ك اٜم ٝمل ُمـ  الشمف سمؾ وسمٕمد آٟم ٝما  ُمٜمٝما.

 وهٜماك أوىمات وُمقاضع أظمرى اس ح  آؾم ٖمٗمار ومٞمٝما وُمـ ذًمؽ:  -4

: وىمددددال  (5)﴾ٺ ٿ ﴿ر ىمددددال شمٕمددددامم: حوىمدددد  اًمّسدددد -أ

 .(6)﴾گ گ گ﴿

 

                                                 
 ( رواه ُمسٚمؿ.1)

 (.199اًمب٘مرة  أاة )( 2)

 ( رواه أبق دواد3)

 ( رواه ا ٛمسة.4)

 (.17( أل قمٛمران  أاة )5)

 (.18( اًم اراات  أاة )6)
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إذا رأجددد ؿ ؿمدددٞم ًا ُمدددـ »: ☺قمٜمدددد ا سدددقا واًمٙمسدددقا  وم٘مدددد ىمدددال  -ب

ومدددددداومزقمقا إمم ذيمددددددر اهلل ودقمائددددددف  -إمٜمددددددل ا سددددددقا أو اًمٙمسددددددقا-ذًمددددددؽ 

 .(1)«واؾم ٖمٗماره

وقمٜمددددد اًم ٘مٚمدددد  قمددددغم اًمٗمددددراش ًمددددٞماًل ومٕمددددـ قمبدددداده سمددددـ اًمّمدددداُم  قمددددـ  -ج

وذم  ظمدددرة. ىمدددال: مهللا اهمٗمدددر زم  أو  ُمددـ اًمٚمٞمدددؾ ُمدددـ شمٕمدددارَّ »ىمدددال:  ☺ اًمٜمبددل

 .(2)«دقما: اؾم نٞم  ًمف  وم٢من شمقض٠م: ىمبٚم   الشمف

ىمدال: يمدان  ¶وقمٜمد اًم٘مٞمام ُمـ اًمٚمٞمؾ ًمٚم ٝمند  ومٕمـ اسمـ قمبداس  -د

وومٞمف: وماهمٗمر زم ُما ىمدُم  وُما »...إذا ىمام ُمـ اًمٚمٞمؾ ا ٝمند ىمال:  ☺اًمٜمبل 

 إٓ أظمددرت  وُمددا أؾمدددررت وُمددا أقمٚمٜمدد   أندد  اعم٘مدددم وأندد  اعمدد١مظمر  ٓ إا

 .(3)«أن 

 سمٕمض  ٞمغ آؾم ٖمٗمار ذم اًم٘مر ن واًمسٜمة:* 

 وردت  ٞمغ يمثػمة ًمالؾم ٖمٗمار ذم اًم٘مر ن واًمسٜمة:  

 : ومٛمـ اًم٘مر ن .1

 .(4)﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ﴿

ې ې ې ى ى ائ ائ ﴿ .(5)﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی﴿

 .(6)﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

                                                 
 ( ُم ٗمؼ قمٚمٞمف.1)

 ( رواه اًمبخاري.2)

 ( ُم ٗمؼ قمٚمٞمف.3)

 (.16( اًم٘مّمص  أاة )4)

 (.118( اعم١مُمٜمقن  أاة )5)
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 بى
 .(1)﴾ېئ

 .(2)﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴿

ىب يب جت حت  حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب﴿

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿ .(3)﴾خت مت ىت

  .(4)﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ

 وُمـ اًمسٜمة اًمٜمبقاة:. 2

مهللا أنددد  ريب ٓ إا إٓ أنددد  ظمٚم٘م ٜمدددل وأندددا »ؾمدددٞمد آؾمددد ٖمٗمار وهدددق: 

ُما  ٜمٕم    ؿمدرقمبدك  وأنا قمغم قمٝمدك ووقمدك ُما اؾم ٓمٕم  أقمقذ سمؽ ُمـ 

ف ٓ اٖمٗمددر اًمدد ٟمقب إٓ أبددق  ًمددؽ سمٜمٕمٛم ددؽ قمددكم وأبددق  سمدد ٟمبل ومدداهمٗمر زم  وم٢مٟمدد

 .«رب اهمٗمر زم وشم  قمكم إٟمؽ أن  اًم قاب اًمرطمٞمؿ» .(5)«أن 

أُمري يمٚمف   وُما أن  اقمٚمؿ  اذم ذمؾمدررب اهمٗمر زم ظمٓمٞم  ل وضمٝمكم وإ»

  ويمددددؾ ذًمددددؽ هددددززم  مهللا اهمٗمددددر زم ظمٓماادددداي وقمٛمدددددي وضمٝمددددكم وسمددددف ُمٜمددددل

رت وُما أقمٚمٜم  أن  ؾمدرقمٜمدي  مهللا اهمٗمر زم ُما ىمدُم  وُما أظمرت  وُما أ

 .(6)«٘مدم وأن  اعم١مظمر  وأن  قمغم يمؾ ر  ىمداراعم

│

                                                 
 (.147( أل قمٛمران  أاة )1)

 (.16(  ل قمٛمران  أاة )2)

 (.28( ٟمقح  أاة )3)

 (.193(  ل قمٛمران  أاة )4)

 (.6306( رواه اًمبخاري )5)

 (.6398رواه اًمبخاري )( 6)
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 وبسًا بوالدتي
 

 

  ؾمددٝمرت أبٜمائٝمدداقمددـ ومددراق  شمّمددؼمإم  دداطمبة اًم٘مٚمدد  اًمٙمبددػم  اًم ددل ٓ 

قمٜمددددُما اٙمدددؼم ـمٗمٚمٝمدددا  وابددددأ  ِمددددراًمٚمٞمدددازم ُمدددـ أضمٚمٝمدددؿ  وآقم ٜمدددا  هبدددؿ  وشمس ب

ئنددددددف  و ددددددزن حلزٟمددددددف  وقمٜمدددددددُما ابٚمددددددغ  سمددددددآقم لد قمددددددغم ٟمٗمسددددددف ذم ىمْمددددددا  طمقا

وًمدي ؾمٞمٙمقن وشم٘مقل ذم ٟمٗمسٝما: "  ُمـ قمٛمره  شمبدأ شمٗمٙمر عمس ٘مبٚمف اًمساسمٕمة

  وقمٜمددددددُما اّمدددددبح "اًمددددد …ُمٝمٜمدؾمددددداً داقمٞمدددددًة أو قماحدددددًا إن ؿمدددددا  اهلل ُمٕمٚمدددددًل أو 

   .رضماًل ُمازال ذم قمٞمٜمٝما ـمٗماًل ؾمبحان اهلل!

قمٜمددددُما ا ددد٠مظمر قمدددـ طمْمدددقره ًمٚمٛمٜمدددزل شم٘مٚمدددؼ وٓ شمسدددؽماح  ودًمٞمدددؾ ذًمدددؽ:

 طم ك ا٠مهلل  طم٘مًا أهنا ذو ىمٚم  يمبػم.

 إم: * طمؼ

ًمددددداـ إٓ اهلل قمددددز وضمددددؾ ذم ىمقًمددددف ؾمددددبحاٟمف وشمٕمددددامم:  ُمددددا قمددددرا ىمدددددر اًمقا

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿

 .(1)﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

: "أي ٓ شمسددٛمٕمٝمل ىمددقًٓ ؾمددٞم ًا  طم ددك وٓ اًم دد٠مومٞمػ ♫ىمددال اسمددـ يمثددػم 

 ـه. . اًم ي هق أدٟمك ُمراشم  اًم٘مقل اًمسٞمئ". أ

ُمٕمدروا ذم احلدددايس اًمدد ي رواه  وطمدؼ إم أقمٔمددؿ ُمـد طمددؼ إب يمدل هددق

 ☺ىمدال: ضمدا  رضمدٌؾ إمم رؾمدقل اهلل    اًمبخاري  ُمـ طمددايس أيب هرادرة 

. ىمدال صمدؿ «أُمؽ»وم٘مال: اا رؾمقل اهلل ُمـ أطمؼ اًمٜماس سمحسـ  حاسم ل؟ ىمال: 

 . «أبقك». ىمال صمؿ ُمـ؟ ىمال: «أُمؽ». ىمال: صمؿ ُمـ؟ ىمال: «أُمؽ»ُمـ؟ ىمال: 

                                                 
 (.23( ا ؾمدرا   أاة )1)
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سمددلم صم٘مددؾ  ؿمدٝمر  ُمدداأ ةَ وُمدـ ومْمددؾ إم قمٚمٞمددؽ أهندا محٚم ددؽ ذم سمٓمٜمٝمددا شمسددٕم بى

 .سمدين وصم٘مؾ ٟمٗمز

ًمداـ اًمٗمرق سملم اًمٓماقمة واًمؼم *  .ذم طمؼ اًمقا

 اًمٓماقمة: هل آؾم ناسمة ًمألواُمر اًم ل شمٓمٚم  ُمٜمؽ.

ًمدداـ دون أُمدرهؿ وومٝمق أقمؿ ُمـ اًمٓماقمة   أُما اًمؼم هق شمٚمبٞمة رهمبات اًمقا

 سم ًمؽ.

أ س ذم أذٟمؽ وأىمقل اًمزوضمة  إمم ُمـ ا٘مدم ـمٚم  اًمزوضمة قمغم إم -

 ؟.ُمٜمٝما زوضمة ُأظمرى  ًمٙمـ إم هؾ ؾمٞمٙمقن ًمؽ ُأُمًا أظمرىسمدًٓ 

وماًمٕمددددددل وا ٟمّمددددداا واضمددددد  ذم يمدددددال إُمدددددراـ  ًمٙمدددددـ ٓ ا٘مددددددم ـمٚمددددد  

وم٘ما ذم وىمٍ    واطمد. اًمزوضمة قمغم إم إذا شمقا

 اًمؼم. قر ُمـ * 

ا٘مدقل:  ☺ىمال: ؾمٛمٕم  رؾمقل اهلل    قمـ قمٛمر سمـ ا ٓماب . 1

  ويمان سمف سمٞماض ومٛمدُروُه إن ظمػم اًم اسمٕملم رضمٌؾ ا٘مال ًمف: أواس وًمُف واًمده»

 .(1)«ومٚمٞمس ٖمٗمر ًمٙمؿ

  وم٘مددال: "أن زم أُمددًا سمٚمددغ هبددا   . أن رضمدداًل أتددك قمٛمددر سمددـ ا ٓمدداب 2

ا  دددرل طماضم ٝمددا إٓ وفمٝمدري ُمٓمٞمددة ردا وأوضدد ٝما  وأداًمٙمدؼم  وأهنددا ٓ شم٘مْمد

وضمٝمل قمٜمٝما. أي: قمٜمد وضدقئٝما  ومٝمدؾ أداد  طم٘مٝمدا؟ ىمدال: ٓ. ىمدال: أخدٞمس 

قمٚمٞمٝمدددا؟ ىمدددال: أهندددا يماٟمددد  شمّمدددٜمع  لدىمدددد محٚم ٝمدددا قمدددغم فمٝمدددري  وطمبسددد  ٟمٗمسددد

 .(2)ذًمؽ سمؽ  وهل شم ٛمٜمك سم٘ما ك: وأن  شم ٛمٜمك ومراىمٝما"

                                                 
 ( رواه ُمسٚمؿ.1)

ًمداـ  ٓسمـ ااقزي.2)  ( سمر اًمقا
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: "محٚمد  أُمدل قمدغم رىمب دل ُمدـ ¶. ىمال رضمدٌؾ ًمٕمبدد اهلل سمدـ قمٛمدر 3

وٓ ـمٚم٘مدة ُمدـ   ظمراؾمان طم ك ىمْمٞم  هبا اعمٜماؾمدؽ أتدراين ضمزا ٝمدا. ىمدال: ٓ

 .(1)ـمٚم٘ما ا"

  احلددايس ذم ـمٚمد -إمٜمدل اًمسدٗمر-. قمـ سمٜمدار ىمال: "أردت ا دروج 4

 .(2)ومٛمٜمٕم ٜمل أُمل  وم٠مـمٕم ٝما  و  أظمرج ومبقرك زم ومٞمف"

 .(3)  حي  طم ك ُماشم  أُمف"   أن أبا هرارة . قمـ أيب طمازم: "5

. ىمددال حمٛمددد سمددـ اعمٜمٙمدددر: "سمدد   أهمٛمددز ِرضْمددَؾ أُمددل  وسمددات أظمددل قمٛمددر 6

 .(4)ين ذم ًمٞمٚم ل سمٚمٞمٚم ف"سدراّمكم  وُما ا

اًمٜمددداس وٓ ٟمدددراك  . قمدددـ قمدددكم سمدددـ احلسدددلم: "أندددف ىمٞمدددؾ ًمدددف أنددد  ُمدددـ أبدددر7

شم٠ميمدددؾ ُمدددع ُأُمدددؽ؟ ىمدددال: أظمددداا أن شمسدددبؼ اددددي إمم ُمدددا ىمدددد ؾمدددبؼ إًمٞمدددف قمٞمٜمٝمدددا  

 .(5)وم٠ميمقن ىمد قم٘م٘م ٝما

. قمددددـ أيب سمٙمدددددر سمددددـ قمٞمددددداش ىمددددال: "رسمدددددل يمٜمدددد  ُمدددددع ُمٜمّمددددقر ذم ُمٜمزًمدددددف 8

ضماًمسًا وم ّمٞمح سمف ُأُمف ويماٟم  همٚمٞمٔمدة. وم ٘مدقل: ادا ُمٜمّمدقر اراددك اسمدـ هبدػمة 

  دددددددره ُمددددددا ارومددددددع ـمرومددددددف قمددددددغم اًم٘مْمددددددا  وم دددددد٠مبَك؟! وهددددددق واضددددددع حلٞم ددددددف قمددددددغم

 .(6)إًمٞمٝما"

 و ااا ًمألبٜما .* 

 اؾم خدام اًمٕمبارات ااٛمٞمٚمة  ُمثؾ:  -1

                                                 
 ( ٟمٗمس اعمّمدر اًمساسمؼ.1)

 ( شمارا  سمٖمداد.2)

 ( ُمٙمارم إظمالق.3)

 ( طمٚمٞمة إوًمٞما .4)

 ؼم واًمّمٚمة.( اًم5)

 ( اًمؼم  ٓسمـ ااقزي.6)
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 دنابلىالخورىى

 وبرًاىبوالدتيى

 بى
ک ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿ :ٕبٞمدددددددف ♠ىمدددددددقل إسمدددددددراهٞمؿ 

 .(1)﴾ڳ ڳ

داهُ ادا أو وًمألم ا٘مال: اا طمبٞمب دل  هدال سماًمٖماًمٞمدة  قمٜمددُما شمٓمٚمد  طماضمدة أ  أُمَّ

 ُمـ اًمٕمبارات ااٛمٞمٚمة.  ي أنا ظمادُمؽ...اًم ِمدرا٘مال را: اسم

ق اًمٜمٔمددددر ومددددٞمٝمل  سمددددؾ أنٔمددددر دح اًم قاضددددع رددددل وًمددددلم اااٟمدددد   وأٓ ُ دددد -2

 إًمٞمٝمل ٟمٔمر رمحة وإؿمٗماق  وقمدم رومع اًمّمقت قمٚمٞمٝمل.

 .إظمبار ا قمٜمد اًم٘مٞمام سماًمسٗمر وًمق يمٜم  ُم زوضماً  -3

 دقمق ل ًمٚمحْمقر قمٜمد ىمٞماُمؽ سمقًمٞمٛمة ُمـ اًمقٓئؿ.  -4

         ُمِماور ل ذم  سمٕمض إُمقر. -5

 ُمقر اًمسارة.شمبِمػم ا سمإ -6 

 اًمدقما  رل و ا قمغم ىمٞمد احلٞماة وسمٕمد اعملت. -7

  ارداة رل. -9            ذًمؽ. سدرإىماُمة وىمػ رل إن شمٞم -8

      سم ل احال رل. -11                          اقُمٞمة ُمٕمٝمل. ضمٚمسة -10

    اهبل.دمٜم  إهمْم -13                                   سمر أ دىمائٝمل. -12

  ور قمٚمٞمٝمل.سدرإدظمال اًم -14

 احلدايس ُمٕمٝمل قمـ طمٞما ؿ ذم احا . -15

 قمغم زاار ل.  قمدم شم٘مداؿ أي ر -16

 وضع ُمٜماؾمبة دمٚم  اًمٗمرح رل. -17

 .أطم ر...ُمـ قم٘مقىمٝمل -18

                                                 
 (.44( ُمراؿ  أاة )1)
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 شلس اليعه
 

 

پ پ پ ڀ ڀ ) كدٟمٕمددددددددددؿ اهلل قمددددددددددز وضمددددددددددؾ ٓ شمٕمددددددددددد وٓ  ّمدددددددددد

 :  وُمـ أقمٔمؿ اًمٜمٕمؿ وأضمٚمٝما(1) (ڀ 

چ چ چ ڇ ڇ )ىمددددال اهلل شمٕمددددامم:  :ٟمٕمٛمددددة ا ؾمددددالم -1

 .(2)( ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

 .(قم٘مٞمدة أهؾ اًمسٜمة واالقمة)اًمٕم٘مٞمدة اًمّماومٞمة ٟمٕمٛمة  -2

ٟمٕمٛمددددة اًمّمددددحة: وًمٙمددددل شمٕمددددرا ىمدددددر هدددد ه اًمٜمٕمٛمددددة اٟمٔمددددر إمم اطمددددقال  -3

ومٛمددددـ اًمٜمدددداس: ُمددددـ هددددق أقمٛمددددك  وهدددد ا   اًمٜمدددداس اًمدددد اـ وم٘مدددددوا هدددد ه اًمٜمٕمٛمددددة

ا ُمٕمددداٌق قمدددـ احلريمدددة  وهددد ا قمٜمدددده وهددد أقمدددرج  وهددد ا أ دددؿ  وهددد ا أبٙمدددؿ  

همسددددددددددددٞمؾ ًمٚمٙمددددددددددددغم  وهدددددددددددد ا ضددددددددددددٞمؼ ذم اًم ددددددددددددٜمٗمس  وأظمددددددددددددر قمٜمددددددددددددده ُمددددددددددددرض 

 .اعمسٚمٛملم ُمرىضجٞمع ؿمٗمك اًمسٙمر ...اًم . قماوماٟما اهلل وإاايمؿ و

ٟمٕمٛمة اًمٕم٘مؾ: ُمٞمز اهلل قمز وضمؾ ا ٟمسان ُمـ سمدلم ؾمدائر اعمخٚمقىمدات  -4

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿هبددددددددد ا اًمٕم٘مدددددددددؾ. ىمدددددددددال اهلل شمٕمدددددددددامم: 

 .(3)﴾ں ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

: "وه ا ُمـ يمرُمف قمٚمٞمٝمؿ وإطمسداٟمف  اًمد ي ♫ىمال اًمِمٞم  اًمسٕمدي 

ر ىمدددددددره  طمٞمددددديس يمددددددرم سمٜمدددددل  دم سمنٛمٞمددددددع وضمدددددقه ا يمددددددرام  ومٙمددددددرُمٝمؿ ٓ ا٘مددددددَّ 

سماًمٕم٘مددددددددؾ  وإرؾمددددددددال اًمرؾمددددددددؾ  وإٟمددددددددزال اًمٙم دددددددد   وضمٕمددددددددؾ ُمددددددددٜمٝمؿ إوًمٞمددددددددا  

                                                 
 (.34  أاة )إسمراهٞمؿ( 1)

 (.3  أاة )احائدة( 2)

 (.70( ا ؾمدرا   أاة )3)
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 دنابلىالخورىى

 ذكرىالنطمىى

 وإ ٗمٞما   وأنٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ سماًمٜمٕمؿ اًمٔماهرة واًمباـمٜمة". أ.ـه.  

ول اعمسددٙمرات واعمخددددرات وهمػمهددا  إم دددؼم   قم٘مٚمددُف سم ٜمدددا هِ هددؾ ُمددـ ُاددد

 .ٟمس٠مل اهلل اًمسالُمة واًمٕماومٞمةؿمايمرا ًمٜمٕمٛمة اًمٕم٘مؾ! 

ُمددددـ أ ددددبح ُمددددٜمٙمؿ  ُمٜمددددًا ذم » :☺ٟمٕمٛمددددة إُمددددـ: ىمددددال رؾمددددقل اهلل  -5

ذم ضمسدددددده  قمٜمددددددُه ىمدددددقت اقُمدددددف  ومٙمددددد٠منل طمٞمدددددزت ًمدددددف اًمددددددٟمٞما  ؾمددددددرسمف  ُمٕمدددددارًم 

 ها.ؾمدريم٠منل ُأقمٓمل اًمدٟمٞما سم٠م :. سمح اومػمها أي(1)«سمح اومػمها

ىمدددددال: ىمدددددال  ¶: قمدددددـ اسمدددددـ قمبددددداس آٟمّمددددددراا قمدددددـ اًمِمدددددقاهمؾ -6

ـ اًمٜماس اًمّمحة واًمٗمراغ» :☺رؾمقل اهلل  .(2)«ٟمٕمٛم ان ُمٖمبقٌن ومٞمٝمل يمثػٌم ُم

اًمٗمدددراغ إم دددؼم ٟمٕمٛمدددة إذا اؾمددد ٖمؾ اؾمددد ٖمالًٓ إمدددقد قمدددغم  ددداطمبف سمددداًمٜمٗمع  يمددد٠من: 

اٗمٕمددددؾ ذًمددددؽ  أو  ☺شمّمددددؾ رمحددددؽ  أو شمسدددداقمد أهٚمددددؽ ذم اعمٜمددددزل يمددددل يمددددان 

ا ة يم دداب ٟمدداومع  أو إشمبدداع ضمٜمددازة...أو اًم ٘مددرب إمم اهلل زاددارة عمددراض  أو ىمددر

ومددددددددؾ وإقمددددددددلل اًمّمدددددددداحلة  واًمّمددددددددالة قمددددددددغم اًمٜمبددددددددل  قمددددددددز وضمددددددددؾ سمٗمٕمددددددددؾ اًمٜمقا

...اًم  ُمـ اًمٕمبادات اًم٘مقًمٞمة واًمٗمٕمٚمٞمدة  ًمٕمٚمٝمدا شمرومدع درضم دؽ وُمٜمزًم دؽ  ☺

 قمٜمد اهلل قمز وضمؾ  اقم ٓ اٜمٗمع ُماٌل وٓ سمٜمقن.

 قي ذم ه ه اًمبالد:ٟمٕمٛمة وضمقد اعمسند احلرام  واعمسند اًمٜمب -7 

ُم ك أراد اًمِمخص ُمٜما اًمد هاب ٕدا  اعمٜماؾمدؽ احلد  أو اًمٕمٛمدرة  سمٙمدؾ 

وؾمٝمقًمف واحلٛمد هلل قمدغم ذًمدؽ  وهمػمٟمدا  دد ُمِمد٘مًف ذم ذًمدؽ إُمدا سمنٛمدع  سدرا

 احال  أو سمٕمد اعمساومة وقمٜما  اًمٓمراؼ.

: ىمددؾ ؿمددٙمر اهلل شمٕمددامم وًم  ٠مُمددؾ ذم ٟمٕمٛمددة اح٠ميمددؾ واعمِمدددرب واعمٚمددبس -8

                                                 
 طمدايس طمسـ. ( رواه اًمؽمُم ي  وىمال:1)

 ( رواه اًمبخاري.2)
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ا  اعمسٚمٛملم اًم اـ اٗمؽمؿمدقن إرض واٚم حٗمدقن سماًمسدل   طمال يمثػم ُمـ أبٜم

وًمٜم٘مددددددددػ ُمٕمٝمددددددددؿ وٟمسدددددددداقمدهؿ طم ددددددددك شمسدددددددد داؿ هدددددددد ه اًمددددددددٜمٕمؿ وًمٜمحددددددددزر ُمددددددددـ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿ىمددددددددددددددددال اهلل شمٕمددددددددددددددددامم: . آرساا

 .(1)﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

ا ذم يمثدددرة أ دددٜماا سددددرسمٕمدددٌض ُمدددـ اًمٜمددداس قمٜمددددُما ا٘مدددقم سمقًمٞمٛمدددة دمددددُه ا

 اًمٜمٝمااة شمقضع ُمع اًمٜمٗمااات  اح٠ميمقٓت  ًمٞمس  ه ه اعمِمٙمٚمة سمؾ ذم

حددداذا ٓ شمدددقزع قمدددغم اادددػمان أو همدددػمهؿ ُمدددـ اًمٗم٘مدددرا   وإذا   اقضمدددد ُمدددـ 

حي اج ًم ٚمؽ اًمٜمٕمؿ ا ّمدؾ قمدغم ُمدـ اسد ٘مبٚمقن ومدائض اًمٓمٕمدام  أو وضدٕمٝما ذم 

 ُمقضع اٚمٞمؼ هبا.

ا ّمدددددروأجْمددددا اعمالسمددددس وإضمٝمددددزة اًمٙمٝمرسمائٞمددددة اًم ددددل اسدددد ٖمٜمك قمٜمٝمددددا  شم

 ة.ؿمٙمر اًمٜمٕمٛم اٜمعمس ح٘مٞمٝما. ومٗمل ه ه احلاًمة أدا

 وشمٞمسػم اًمَسُبؾ.  ٟمٕمٛمة شمقومر وؾمائؾ آشمّمال واعمقا الت -9

 .وضمقد طمٚم٘مات شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مر ن اًمٙمراؿ واًمدور اًمٜمسائٞمةٟمٕمٛمة  -10

 :اًمٜمافمؿ ىمال

 ومارقمٝمدددددددددددددددددا ةٍ إذا يمٜمددددددددددددددددد  ذم ٟمٕمٛمددددددددددددددددد
 

 اًمددددددددددددٜمٕمؿ زاددددددددددددؾومدددددددددددد٢من اعمٕمدددددددددددداد شم
 

 اًمٗمرق سملم احلٛمد واًمِمٙمر:* 

ف ا٘مددددع سمددددااقارح. احلٛمددددد اٙمددددقن سماًمٚمسددددان وسماًم٘مٚمدددد   وأُمددددا اًمِمددددٙمر وم٠مندددد

. أ ـه. (2)واًمٜمٕمٛمدة ُم٘مٞمددة ذم اًمِمدٙمر  سمق ددقرا إمم اًمِمدايمر سمخالومٝمدا ذم احلٛمددد

 ا.ّمدرسم 

                                                 
 (.31( إقمراا  أاة )1)

 ( قمدة اًمّماسمراـ  ٓسمـ اًم٘مٞمؿ.2)
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 دنابلىالخورىى

 ذكرىالنطمىى

 ُمـ أىمقال اًمسٚمػ ذم اًمِمٙمر:* 

: "ادددا اسمدددـ  دم إن أردت شمٕمٚمدددؿ ىمددددر ُمدددا أنٕمدددؿ     . ىمدددال سمٙمدددر اعمدددزين1

 .(1)اهلل شمٕمامم قمٚمٞمؽ وم٠مهمٛمض قمٞمٜمٞمؽ"

 .(2)ق ؾمايمـ؟"ىمال: "يمؿ ٟمٕمٛمة هلل ذم قمر   . قمـ أيب اًمدردا  2

: "يمدؾ ٟمٕمٛمدة ٓ شم٘مدرب ُمدـ اهلل    . ىمال أبق طمازم ؾمٚمٛمف سمـ داٜمار3

 .(3)ومٝمل سمٚمٞمة" عز وجل

يمددددان أيب إذا ىمددددال: "   . قمددددـ  دددداًمح سمددددـ ا ُمددددام أمحددددد سمددددـ طمٜمبددددؾ 4

ُمدددـ  أي ر  اًمٗمائددددة ِ  . ىمدددال: احلٛمدددد هلل  ىمٚمددد  ادددا أبدددىأظمدددرج اًمددددًمق ُمدددأل

ڇ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ﴿  :عززز وجززل؟ ىمددال: اددا سمٜمددل أُمددا ؾمددٛمٕم  اهلل هدد ا

 .(5()4)﴾ڌ ڌ ڎ ڎ

: "أندف يمدان إذا ىمٞمدؾ: يمٞمدػ أند ؟ ىمدال    يّمدر. قمـ أيب متٞمٛمة اًمب5

سمدددلم ٟمٕمٛم دددلم ذٟمددد  ُمسددد قر وٓ إمٚمدددؿ سمدددف أطمدددد  وصمٜمدددا  ُمدددـ هددد١مٓ  اًمٜمددداس ُمدددا 

 .(6)سمٚمٖم ف وٓ أنا يم ًمؽ"

│ 

 

                                                 
 (.446/4( اًمِمٕم  )1)

 (. 244( اًمزهد  ٕيب داود )2)

 (.230/3( احلٚمٞمة )3)

 (.30( اعمٚمؽ  أاة )4)

 (.4164( اًمِمٕم  )5)

 (.4197( اًمِمٕم  )6)
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 دنابلىالخورىى

 19ىرلوىالؼمظى

 

 علو اهلنة 
 

 

ارٛمددددة: "هدددل ظمددددروج اًمددددٜمٗمس إمم همااددددة يملرددددا  ♫ىمدددال اسمددددـ ااددددقزي 

 اًمٕمٛمؾ".اعمٛمٙمـ ُمـ اًمٕمٚمؿ و

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿ارٛمدددة ذم اًم٘مدددر ن اًمٙمدددراؿ. ىمدددال شمٕمدددامم: 

 .(1)﴾ٿ

ىمدال: "يُمٜمْدُ  َأبِٞمدُ       اًمسٜمة اًمٜمبقاة  قمـ رسمٞمٕمدة سمدـ يمٕمد  ارٛمة ذم

 
ِ
وَم٠َمتَْٞمُ ددددُف سمَِقُضددددقِئِف َوطَماضَم ِددددِف. وَمَ٘مدددداَل زِم: "ؾَمددددْؾ". وَمُ٘مْٚمددددُ :  ☺َُمددددَع َرؾُمددددقِل ا َّ

وَمَ٘مَ دددَؽ ذِم اْاَٜمَّدددد ِة. ىَمددداَل: "َأَو هَمددددػْمَ َذًمِدددَؽ". ىُمْٚمددددُ : ُهدددَق َذاَك. ىَمدددداَل: َأؾْمددد٠َمُخَؽ ُُمَرا

ُنقِد"  .(2)"وَم٠َمقِمٜمحك قَمغَم َٟمْٗمِسَؽ سمَِٙمْثَرِة اًمس 

: "أجددع قم٘مددال  يمددؾ أُمددة قمددغم أن اًمٜمٕمددٞمؿ ٓ ُادددرك ♫ىمددال اسمددـ اًم٘مددٞمؿ 

سمدداًمٜمٕمٞمؿ  وأن ُمددـ  صمددر اًمراطمددة وماشم ددف اًمراطمددة وأن سمحسدد  ريمددقب إهددقال  

اًمٗمرطمدة واًمٚمد ة  ومدال ومرطمدة عمدـ ٓ هدّؿ ًمدف  وٓ ًمد ة  واطم لل اعمِماق وم ٙمدقن

عمـ ٓ  ؼم ًمف  وٓ ٟمٕمٞمؿ عمـ ٓ ؿم٘ما  ًمف  وٓ راطمة عمـ ٓ شمٕمد  ًمدف  سمدؾ إن 

حلٞمداة  هُ شمِٕم  اًمٕمبد ىمٚمٞماًل اؾمدؽماح ـمدقاال وإذا  ّٛمدؾ ُمِمد٘مة اًمّمدؼم ؾمداقمة ىمداد

إبد  ويمؾ ُما ومٞمف أهؾ اًمٜمٕمٞمؿ اعم٘مٞمؿ ومٝمق  ؼم ؾماقمة ويمٚمدل يماٟمد  اًمٜمٗمدقس 

 .ا وارٛمة أقمغم  يمان شمٕم  اًمبدن أوومر وطمٔمف ُمـ اًمراطمة أىمؾؿمدرأ

 اًمٜمٗمددددددددددددددقس يمبدددددددددددددداراً يماٟمددددددددددددد  وإذا 
 

دهددددددددددددددددددددا إضمسددددددددددددددددددددام  شمٕمبدددددددددددددددددددد  ذم ُمرا
 

                                                 
 (.61( اعم١مُمٜمقن  أاة )1)

 ( رواه ُمسٚمؿ.2)
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 دنابلىالخورىى

 رلوىالؼمظىى

 قمٚمق  ة اًمسٚمػ ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمبادة:* 

 ذم اًمٕمٚمؿ: ♦

 ملسو هيلع هللا ىلصوىمدددد شمٕمٚمدددؿ أ دددحاب اًمٜمبدددل  -رمحدددف اهلل شمٕمدددامم-. ىمدددال اًمبخددداري 1

 ذم يمؼَِمِ ؾمٜمٝمؿ.

ٞمدددددؾ ٓسمدددددـ اعمبدددددارك: إمم ُم دددددك ىمدددددال: "ىم   . وقمدددددـ ٟمٕمدددددٞمؿ سمدددددـ محددددداد 2

 شمٓمٚم  اًمٕمٚمؿ؟ ىمال: طم ك اعملت إن ؿما  اهلل".

رٟمددقضمل: "دظمددؾ طمسددـ سمددـ زادداد ذم اًم ٗم٘مددف وهددق اسمددـ صملٟمددلم ز. ىمددال اًم3

 .ؾمٜمة"

 ذم اًمٕمبادة: ♦

ىمٞمؾ ًمٜماومع: "ُما يمان اسمـ قمٛمر اّمٜمع ذم ُمٜمزًمف؟ ىمال: اًمقضدق  ًمٙمدؾ  -1

  الة  واعمّمحػ سمٞمٜمٝمل".

"ُمددا أتٞمٜمددا ؾمددٚمٞملن اًم ٞمٛمددل ذم ؾمدداقمة ىمددال:     ةقمددـ محدداد سمددـ ؾمددٚمٛم -2

ُآمددددداع اهلل قمدددددز وضمدددددؾ ومٞمٝمدددددا إٓ وضمددددددٟماه ُمٓمٞمٕمدددددًا  إن يمدددددان ذم ؾمددددداقمة  دددددالة 

وضمدٟماه ُُمّمٚمٞمًا  وإن   شمٙمدـ ؾمداقمة  دالة وضمددٟماه إُمدا ُم قضد ًا أو قمائددًا أو 

ل اهلل دُم بٕمًا اٜمازة أو ىماقمدًا ذم اعمسند. ىمال: ومٙمٜما ٟمدرى أندف ٓ حيسدـ إمّمد

 قمز وضمؾ".
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 دنابلىالخورىى

 20ىرلوىالؼمظى

 

 اٟمحٓماط ارٛمؿ:أؾمباب ُمـ * 

إهدددددددار اًمقىمددددددد   -اًمٗم ددددددقر -طمدددددد  اًمدددددددٟمٞما ويمراهٞمدددددددة اعمددددددقت -اًمددددددقهـ 

   وهمػم ذًمؽ. اًم سقاػ واًم ٛمٜمل -اًمٖمٗمٚمة -اًمٕمنز واًمٙمسؾ -اًمثٛملم

 أؾمباب آرشم٘ما  سمارٛمة:ُمـ * 

يمثدرة ذيمدر  -إرادة أظمرة وضمٕمؾ ارٛمدقم  دًا واطمدداً  -اًمٕمٚمؿ واًمبّمػمة

 دحبة أوزم  -ًمبٞم ة اعمثبٓمةاًم حقل قمـ ا -جماهدة اًمٜمٗمس -اًمدقما  -اعمقت

 اعمداوُمة وآؾم ٛمرار ذم اًمٕمٛمؾ. -ارٛمؿ اًمٕماًمٞمة وُمٓماًمٕمة أظمبارهؿ

ا٘مددقل أطمددد قمٚمددل  اًمددٜمٗمس: إن اًمٗمددرق سمددلم اًمٕمبدداىمرة وهمددػمهؿ ُمددـ اًمٜمدداس 

اًمٕمدددددددددادالم ًمدددددددددٞمس ُمرضمٕمدددددددددف إمم  دددددددددٗمة أو ُمقهبدددددددددة ومٓمرادددددددددة ًمٚمٕم٘مدددددددددؾ  سمدددددددددؾ إمم 

ًمؽميمٞمددددز اعمقضدددققمات واًمٖمااددددات اًم ددددل اقضمٝمددددقن إًمٞمٝمدددا  ٛمٝمددددؿ وإمم درضمددددة ا

 اًم ل اسٕمٝمؿ أن ابٚمٖمقها.

ٟمددة شم ٓمٚمدد  اًمّمددؼم  ومدد٢من آٟم ٘مددال  ٟمددة  واعمرا وهدد ه اًم٘مدددرة شمٙم سدد  سماعمرا

ً سمٞمٜمًا حمٙمدًل هدق صمٛمدرة ااٝمدد اعمٚمدح  ومد٢من ّمدراًم هـ طم ّمدرود إمم طمِمدرُمـ اًم ا

اؾمدددد ٓمٕم  أن شمددددرد قم٘مٚمددددؽ ُمددددرة سمٕمددددد أظمددددرى و سددددلم ُمددددرة  وُمائددددة ُمددددرة إمم 

قاـمر اًم ددل شمٜمازقمددؽ ٓ شمٚمبدديس أن اعمقضددقع اًمدد ي اقم زُمدد  ُمٕماا ددف ومدد٢من ا دد

لددكم ُمٙماهنددا ًمٚمٛمقضددقع اًمدد ي  صمرشمددف سمآظم ٞمددار صمددؿ شمٚم٘مددك ٟمٗمسددؽ  ظمددر إُمددر 

 ـه. . أ.(1)ذهٜمؽ سم٢مرادشمؽ ومٞمل ل ار ّمدرىمادرًا قمغم طم

│

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

 الدطادةى

 السعـــــادة بى
 

 

ا ٟمسان ُمٜما ذم ه ه احلٞماة ابحيس قمـ اًمسٕمادة ًمٜمٗمسدف وأوٓده  ومٛمدٜمٝمؿ 

: دمددد اًمددبٕمض ىمددد ىمٓمددع إرطمددام  ُمددـ وضمدددها وأظمددر ُمددازال ابحدديس قمٜمٝمددا

  وؿمددبع وضمدداره ضمققمددان  ومتددادى سماًمٕمّمددٞمان  وأُمددـ اعمٙمددر ا ظمددقانوهنددر 

  و  اٜمٗمدؼ ُماًمدُف ذم ا ظمدقان  وسمخدؾ سمآسم سداُمة قمٜمدد ًم٘مدا  ًمدداَّانُمـ اًمٕمزاز ا

٘مددددددُؾ  ٜم  واوضمددددددف ا طمسددددددان  و ظمددددددر دائددددددًل اٖمْمدددددد  ُمددددددـ اًمزوضمددددددة واًمقًمدددددددان

ر دددُؾ سمدددلم إوـمدددان  واٜمددداُم قمدددـ سماًمسدددٞمارة سمدددلم يمثبدددان اًمرُمدددال واًمقدادددان  وا

ان  و  ا ٚمدق ٜمّد الة اًمٗمنر وُما هق سمٞم٘مٔمدان  و  ارـمد  ومداُه سمد يمر اًمقاطمدد اعم

ل أن ُمٕمددُف ُمٚمٙمددان  ومٝمددؾ ديم دداب اًمددرمحـ  وأؿمددٖمؾ ٟمٗمسددُف سمٙمثددرة اردد اان  وٟمسدد

 .؟!اًمسٕمادة شم٠مهلل سما قمراض قمـ ذيمر اًمرمحـ

ؾمدددددٜم ف اًمسدددددٕمادة احل٘مٞم٘مٞمدددددة وذًمدددددؽ سم٢مشمبددددداع  ☺ًم٘مدددددد سمدددددلم ًمٜمدددددا رؾمدددددقل اهلل 

وشمريمٜما قمغم اعمحنة اًمبٞمْما  ًمٞمٚمٝما يمٜمٝمارها ٓ ازادغ قمٜمٝمدا إٓ   ♥

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )هاًمدددددؽ. ىمدددددال شمٕمدددددامم: 

 .(1)(ې

 اًمسٕمادة: ظمٓمقات إمم *

 ىمرا ة اًم٘مر ن ُمع اًم دسمر عمٕماٟمٞمف. -1

 اًم يمر قمغم يمؾ طمال وزُمان. -2

  ٚمة إرطمام. -3

                                                 
 (.21( إطمزاب  أاة )1)
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 دنابلىالخورىى

 22ىالدطادةى

 

   .           (1)« ادوا  اسمقا »: ☺ارداة ًم٘مقًمف  -4

 .(2)ُمـ قمرا اهلل سم٠مؾملئف و ٗماشمف وأومٕماًمف أطمبف ٓ حماًمة -5

 ا طمسان إمم ا ٚمؼ. -6

 اًمّمدىمة وًمق سماًمٌم  اًمٞمسػم. -7

 اًمٕمٗمق قمـ اًمٜماس. -8

ٓ شمدظمٚمقن ااٜمة طم ك شم١مُمٜمقا وٓ »: ☺اًمسالم. ىمال رؾمقل اهلل  -9

أوٓ أدًمٙمدددؿ قمدددغم ر  إذا ومٕمٚم ٛمدددقه  ددداسمب ؿ ؟ أومِمدددقا  ددداسمقا شم١مُمٜمدددقا طم دددك 

 .(3)«سالم سمٞمٜمٙمؿاًم

 يمثرة اًمٜمقاومؾ. -10

ىمبف اهلل قمز وضمؾ ذم اًم -11  واًمٕمالٟمٞمة. سدرُمرا

   .ٓ شم دظمؾ ومٞمل ٓ إمٜمٞمؽ -12

 اًمٜمّمٞمحة. -13

 ا  الح سملم اعم خا ٛملم. -14

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی )ىمدددددددددددددددددددددال شمٕمدددددددددددددددددددددامم:  ا اثدددددددددددددددددددددار. -15

 .(4)(ی

 اضم ٜماب اًمٖمْم . -16

 اعمحبة ذم اهلل. -17

                                                 
 ٗمرد. وىمال اًمِمٞم  إًمباين: طمسـ.( رواه اًمبخاري ذم إدب اعم1)

 ( اسمـ اًم٘مٞمؿ.2)

 ( رواه ُمسٚمؿ.3)

 .(9احلنم  أاة ) (4)
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 دنابلىالخورىى

 الدطادةى

ٓ اد١مُمـ أطمدديمؿ »: ☺إمداُمٚمقك ىمدال قماُمؾ اًمٜماس يمل    أن  -18 بى

 . (1)«طم ك حي  ٕظمٞمف ُما حي  ًمٜمٗمسف

 حماؾمبة اًمٜمٗمس. -19

 اًمدقما . -20

                                                                                                                                                                                                                                       ًمزوم اًم ٘مقى.                                                                                                                  -21

 . (2)«هنٞم ٙمؿ قمـ زاارة اًم٘مبقر ومزوُروها»: ☺زاارة اًم٘مبقر ىمال  -22

 .        ذم طمٞماشمؽ شمٖمٞمػم اًمؼمٟماُم  اًمٞمقُمل -23

24-                     .ً  اًمب٘ما  ذم اعمسند وًمق ؿمٞم ًا اسػما

 اًم حكم سمإظمالق احلٛمٞمدة. -25

 اضم ٜماب احلسد: وماًمٙمراؿ  ٗمٞمف واًمٚم ٞمؿ ابداف. -26

 اًمرمحة سماحلٞمقان. -27 

 ـمٚم  اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ سمل قمٚمؿ. -28

 طمْمقر جماًمس اًم يمر. -29

 اًمسٗمر ٕدا  اًمٕمٛمرة  وزاارة اعمسند اًمٜمبقي. -30

 ُماذا؟ ىماًمقا قمـ اًمسٕمادة: *

 ُمددددددددالٍ  وًمسدددددددد  أرى اًمسددددددددٕمادة جددددددددعَ 
 

 ـهدددددددددددددق اًمسٕمددددددددددددددٞمد وًمٙمددددددددددددددـ اًم ٘مدددددددددددددُل 
 

ًمق إمٚمدؿ اعمٚمدقك وأبٜمدا  اعمٚمدقك ُمدا ٟمحدـ ومٞمدف ُمدـ ىمال سمٕمض اًمسٚمػ: " -

وا٘مّمدددددد سمددددد ًمؽ ُمدددددا  دددددده ُمدددددـ راطمدددددة  "سماًمسدددددٞمقا قمٚمٞمدددددفاًمسدددددٕمادة ااًمددددددوٟما 

 وًم ة وأنس ُمـ أثر اًمٓماقمة.وـمٛم٠منٞمٜمة 

                                                 
 ( رواه اًمبخاري  وُمسٚمؿ.1)

 ( رواه ُمسٚمؿ.2)
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ىمدال: "اسم ددأ يب ُمدرٌض   -اسمـ شمٞمٛمٞمة-ا٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ طمدصمٜمل ؿمٞمخٜما  -

وم٘مدددال زم اًمٓمبٞمددد : إن ُمٓماًمٕم دددؽ  ويمالُمدددؽ ذم اًمٕمٚمدددؿ ازادددد اعمدددرض. وم٘مٚمددد  

ًمدددددف: ٓ ا دددددؼم قمدددددغم ذًمدددددؽ وأندددددا ُأطمٙمٛمدددددؽ إمم قمٚمٛمدددددؽ: أخٞمسددددد  اًمدددددٜمٗمس إذا 

وم٘مٚمدد  ًمددف: ت: ىمقاد  اًمٓمبٞمٕمددة  ومدددومٕم  اعمدرض؟ وم٘مددال: سمدغم! ؾمدددرومرطمد  و

سماًمٕمٚمؿ  وم ٘مقى سمف اًمٓمبٞمٕمة  وم٠مضمدد راطمدة. وم٘مدال: هد ا ظمدارج  سدروم٢من ٟمٗمز شمُ 

 .(1)قمـ قمالضمٜما"

قمٜمددُما ُأطمددث طمدداثًا : "(2)اًمِمٞم : قمكم سمدـ قمبداًمٚمدف اعمِمدٞم٘محوا٘مقل  -

حددا  ددده ذم ذًمددؽ ". والقمددة  اعمسددند أطمددس يمدد٠من  دددري ُمدددهقٟمًا سمٕمسددؾ

     دره ُمـ ًم ة وأنس.

اـ: يمٜمدددد  إذا ضددددٕمٗم  ذم إاددددلين  دددددرعمٕماىمددددال سمٕمددددض اًمٗمْمددددال  ُمددددـ ا -

وىمدددددرأت شمٕمٔمدددددٞمؿ اسمدددددـ شمٞمٛمٞمدددددة ًمرسمدددددف   (اًمٗم ددددداوى)قمددددددت إمم اعمنٚمدددددد إول ذم 

وُمدطمددددف عمددددقٓه  ويمالُمددددف قمددددـ ىمدددددرة ظماًم٘مددددف ؾمددددبحاٟمف وشمٕمددددامم وقمددددـ أؾمددددلئف 

و ددٗماشمف  سم٠مؾمددٚمقب قمنٞمدد  ا٠مظمدد  سمٛمندداُمع اًم٘مٚمددقب  واسدد قزم قمددغم ُمٜماومدد  

 .اّمدر. اٟم ٝمك سم (3)اًمٜمٗمس  وه ا ُمالطمظ..."

│

                                                 
 ( روضة اعمحبلم  ٓسمـ اًم٘مٞمؿ.1)

 إُمام ضماُمع اًمسادة ذم ُمداٜمة سمرادة ؾماسم٘مًا.( 2)

 ( يم اب قمغم ؾماطمؾ اسمـ شمٞمٛمٞمة.3)
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ـَ سَمِِمددػٍم َاُ٘مددقُل: ؾَمددِٛمْٕمُ   رؾمددقل اهلل  ـْ قَمدداُِمٍر ىَمدداَل: ؾَمددِٛمْٕمُ  اًمددٜم ْٕمَلَن سْمدد قَمدد

ُف  َوإَِذا »َاُ٘مقُل:  ☺ َأَٓ َوإِنَّ ذِم اْاََسِد ُُمْْمَٖمًة إَِذا َ َٚمَحْ  َ َٚمَح اْاََسُد يُمٚم 

ُف َأَٓ َوِهَل اًْمَ٘مْٚمُ    .(1)«وَمَسَدْت وَمَسَد اْاََسُد يُمٚم 

     قمٚمٞمٜما شمّمٗمٞمة اًم٘مٚمقب ُمـ إطم٘مداد وُمسداوئ إظمدالقإظمقاين: 

واًم٘مٚم  ؾمٛمل ىمٚمبًا: ٕنف ا ٘مٚم  ُمـ طمدال إمم طمدال  ومداًم٘مٚمقب سمدلم إ دبٕملم 

 ُمـ أ اسمع اًمرمحـ ا٘مٚمبٝما يمٞمػ اِما . 

اددا ُم٘مٚمدد  اًم٘مٚمددقب »: ذم ؾمددنقده اٙمثددر أن ا٘مددقل ☺ويمددان رؾمددقل اهلل 

 . (2)«صمب  ىمٚمبل قمغم داٜمؽ

"داو ىمٚمبددددؽ  ومدددد٢من طماضمددددة اهلل إمم اًمٕمبدددداد  ددددالح ىمددددال احلسددددـ ًمرضمددددؾ: 

ده ُمٜمٝمؿ-ىمٚمقهبؿ   الح ىمٚمقهبؿ ومدال  دالح ًمٚم٘مٚمدقب  فوُمٓمٚمقسم -إمٜمل ُمرا

  ِئددفطم ددك شمسدد ٘مر ومٞمٝمددا: ُمٕمرومددة اهلل وقمٔمٛم ددف وحمب ددف  وظمِمددٞم ف وُمٝماسم ددف ورضما

ٓ )واًم قيمؾ قمٚمٞمدف ومت ٚمدئ ُمدـ ذًمدؽ  وهد ا هدق طم٘مٞم٘مدة اًم قطمٞمدد وهدق ُمٕمٜمدك 

 ".(إا إٓ اهلل

اًم٘مٚمددقب  ومٝمددل إُمددا ؿمددٝمقات أو ؿمددبٝمات وٓ ؿمددٗما  رددا إٓ  أُمددا أُمددراض

ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿: سم٘مدددددرا ة وشمددددددسمر اًم٘مدددددر ن واًمٕمٛمدددددؾ سمدددددف. ىمدددددال شمٕمدددددامم

 .(3)﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

                                                 
 ( رواه اًمبخاري  وُمسٚمؿ.1)

 رواه اًمؽمُم ي  وىمال إًمباين: طمدايس  حٞمح.( 2)

 (.82( ا ؾمدرا   أاة )3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
                                                                                                              

 دنابلىالخورىى

 27ىأرمالىالػلوبى

 

ومٛمٕمرومددددددة اًم٘مٚمدددددد  وطم٘مٞم٘م ددددددف وأو دددددداومف أ ددددددؾ اًمددددددداـ وأؾمدددددداس ـمراددددددؼ 

ٟمد  ا ادلن همٗمدؾ  اًمساًمٙملم  وُمٕمرومة اًم٘مٚم  وأقملًمف ضماٟمد  قمٔمدٞمؿ ُمدـ ضمقا

 .(1)قمٜمٝما يمثػم ُمـ اًمٜماس

 وًمٚم٘مٚمقب أقملل حمٛمقدة ُمٜمٝما:* 

 -اًم قسمدددة –اًمّمددددق –اًمرضمدددا  –ا ِمدددقع –ا ِمدددٞمة –ا دددقا –اعمحبدددة)
 .(اًمرهبة -اًمرهمبة –اًمرضا -اًم قيمؾ –ا ٟماسمة
 وًمٚم٘مٚمقب  ٗمات ُم ُمقُمة ُمٜمٝما:* 

 -اًمٖمْمددددددد  –احلٞمٚمدددددددة –اعمٙمدددددددر –ا بددددددديس –احل٘مدددددددد  -اًمٔمٚمدددددددؿ –احلسدددددددد)
 .(اًمِمح

: همؾ. ىمدال شمٕمداممٞمف ُمدـ اًمددّ وم٢من اًم٘مٚم  اٗمسد يمل اٗمسد اًمزرع سمل اٜمب  وم

 .(2)﴾ڦ ڦ ڄ ڄ﴿

: "ُمـ أدُمـ ىمقل اا طمل اا ىمٞمقم ٓ اًمف إٓ أند   ♫ا٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

 أورصمف اهلل قمز وضمؾ طمٞماة اًم٘مٚم  واًمٕم٘مؾ". 

وا٘مددقل أجْمددا: "ىمددد  نددؿ قمددغم ىمٚمدد  اًمسدداًمؽ ىمددبٌض ٓ ادددري ُمددا ؾمددببف 

 وطمٙمؿ ه ا اًم٘مبض أُمران:

ٞمندددة ضمٜماادددة أو ضمٗمدددقة وٓ . اًم قسمدددة وآؾمددد ٖمٗمار: ٕن ذًمدددؽ اًم٘مدددبض ٟم 1

 اِمٕمر هبا.

ل قمٜمدف ذًمدؽ اًمقىمد   وٓ ا ٙمٚمدػ دومٕمدف وٓ د. آؾم سالم طم ك اٛمْمد2

ً" أ.  ـه. اس ٘مبؾ وىم ف ُمٖماًمبًا وىمٝمرا

                                                 
 ( يم اب اًم٘مٚمقب و وما ا/  الح قمبد اعمقضمقد.1)

 (.9( اًمِمٛمس  أاة )2)
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اـ ُمـ أبددى ًمٚمٜمداس  داًمح أقملًمدف  ؾمدرا ا سدرىمال اسمـ إقمرايب: "اظم

 ىمرب إًمٞمف ُمـ طمبؾ اًمقراد".أوسمارز سماًم٘مبٞمح ُمـ هق 

ِمددددددرسمف سمدددددؾ  ا ٕماهدددددد ُمٚمبسدددددف وُم٠ميمٚمدددددف وُموماًم٘مٚمددددد   ددددد  أن ا ٕماهدددددده يمدددددل

 .أقمٔمؿ ُمـ ذًمؽ

 وُمـ قمالُمات  حة اًم٘مٚم  وٟمناشمف أُمقر ُمٜمٝما:* 

ب قمدددددددغم  ددددددداطمبف طم دددددددك ا دددددددقب إمم اهلل شمٕمدددددددامم ْمددددددددرأندددددددف ٓ ادددددددزال ا -1

 واٜمٞم .

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

 ُمـ ومقات ُماًمف. ؿمدَّ أ أنف إذا وماشم ف ـماقمة وضمد ًمٗمقا ا أخلً  -3

 اب.ِمدرُمـ ًم ة اًمٓمٕمام واًم ؿمدَّ أأنف  د ًم ة ذم اًمٕمبادة  -4

 أنف إذا دظمؾ ذم اًمّمالة ذه   ف وهمٛمف. -5

 سملًمف. حٞمِح اًمِمَّ ُمـ أنف أؿمح سمقىم ف أن اْمٞمٕمف  -6

 ُمـ اًمٕمٛمؾ ٟمٗمسف. أنف سم ّمحٞمح اًمٕمٛمؾ أقمٔمؿ اه لُماً  -7

 وقمالُمات ُمرض اًم٘مٚم  قمٙمس ذًمؽ.* 

يمثدػم ُمدـ اعمن ٛمٕمدات  وُمـ اًمّمٗمات اعم ُمقُمة  "احلسد" اًمد ي دب ذم

ل سملم اًمٜماس ُمـ أضمؾ احلسد  وهق ٟمدقع ُمدـ ُمٕمداداة اهلل ا واٟم٘مٓمٕم  آو

قمز وضمدؾ وذًمدؽ أن اًمِمدخص ا ٛمٜمدك زوال اًمٜمٕمٛمدة اًم دل رزىمٝمدا اهلل: ًمد ًمؽ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿ :اًمٕمبددددد ىمددددال شمٕمددددامم

 .(1)﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

                                                 
 (.54( اًمٜمسا   أاة )1)
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 قًمد ُمٜمٝمدا احل٘مدد   وه ه اًمّمٗمة اعم ُمقُمة ابدافوماًمٙمراؿ  ٗمٞمف واًمٚم ٞمؿ ا

  وماًمقاضمد  قمدغم اعمسدٚمؿ إذا رأى ُمدا إمنبدف أن واًمٖمٞمبدة وارندر وأُمدقٌر يمثدػمةٌ 

ا٘مددددقل: "ُمددددا ؿمددددا  اهلل شمبددددارك اهلل" ًمٙمددددل ٓ حيسددددد أظمٞمددددف اعمسددددٚمؿ قمددددغم شمٚمددددؽ 

ىمدددددال ة. ٜمٗم٘مددددداًمٞمْمدددددٝما ٖمّ اوٓ ى اًمٜمٕمٛمدددددة  وما ٟمسدددددان اٜمٔمدددددر إمم ُمدددددـ يمٜمدددددقزه ُمدددددأل

 .  (1)﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿ شمٕمامم:

ىمدر ًمٕمٞمٜمدف أـمدرد رٛمقُمدف وٓ أًمدٞمس أروح ًمٚمٛمدر  وٓ اًمٕمٚمدل :  ىمال سمٕمض

ٖمٞمٜمة  وصمقران إطم٘مداد  ُمـ وؾماوس اًمْمَّ  أً ُمـ أن إمٞمش ؾمٚمٞمؿ اًم٘مٚم   ُمؼمَّ 

طمددددٍد ر  هبددددا  وأطمسددددـ ومْمددددؾ اهلل ومٞمٝمددددا ووم٘مددددر أإذا رأى ٟمٕمٛمددددة شمٜمسدددداق إمم 

ُمددددـ ىمددددال طمددددلم اّمددددبح مهللا ُمددددا »: ☺قمبدددداده إًمٞمٝمددددا  وذيمددددر ىمددددقل اًمرؾمددددقل 

اؽ ًمؽ  ومٚمؽ احلٛمد وًمؽ اًمِمٙمر  ؿمدرة ومٛمٜمؽ وطمدك ٓ أ بح يب ُمـ ٟمٕمٛم

وم٘مدددد أدى ؿمدددٙمر اقُمدددف  وُمدددـ ىمدددال ُمثدددؾ ذًمدددؽ طمدددلم اٛمزددد وم٘مدددد أدى ؿمدددٙمر 

  . (2)«ًمٞمٚم ف

وسم ًمؽ حيٞما اعمسٚمؿ ٟما ع اًمّمٗمحة ُمسؽماح اًمٜمٗمس ُمـ ٟمزهمات احل٘مد 

ب سدددددرع أن ا ؾمدددددرإقمٛمددددك  ومدددد٢من ومسدددداد اًم٘مٚمدددد  سماًمْمددددٖمائـ دا  قمٞمددددا   وُمددددا أ

ب اًمسدائؾ ُمدـ ا ٟمدا  اعمثٚمدقم وٟمٔمدرة سددرقش يمدل ا ا الن ُمـ اًم٘مٚم  اعمٖمِمد

ا ؾمدددددالم إمم اًم٘مٚمددددد  ظمٓمدددددػمة  وماًم٘مٚمددددد  إؾمدددددقد اٗمسدددددد إقمدددددلل اًمّمددددداحلة 

ق  ومدد٢من اهلل قمددز وضمددؾ ِمدددروآمٛمددس هبن ٝمددا وإمٙمددر  ددٗمقها  أُمددا اًم٘مٚمدد  اعم

 .عؾمدرابارك ذم ىمٚمٞمٚمف وهق إًمٞمف سمٙمؾ ظمػم أ

                                                 
 (.21( احلنر  أاة )1)

 ( رواه أبق داوود  وطمسٜمف اسمـ سماز ذم  ٗمة إظمٞمار.2)
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اًم٘مددددر ن  وأهنددددا  ددددٗمة ُمددددـ ًم٘مددددد ذيمددددر اهلل قمددددز وضمددددؾ ىمسددددقة اًم٘مٚمددددقب ذم 

  ٗمات اًمٞمٝمقد.

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿ىمدددددال اهلل شمٕمدددددامم: 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ 

 .(1)﴾﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿

 وُمٜمٝما:  أؾمباب ىمسقة اًم٘مٚمقب يمثػمة* 

ک گ ﴿اًم٘مدددددددر ن وشمددددددددسمر ُمٕماٟمٞمدددددددف. ىمدددددددال شمٕمدددددددامم: ىمدددددددرا ة . هندددددددر 1

 .(2)﴾گ گ گ ڳ ڳ

 وضٕمػ اًم قيمؾ قمغم اهلل قمز وضمؾ. . اًم ٕمٚمؼ سماحاداات2

ومدال إومدراط وٓ  (ب وهمػمهداِمددرُمـ ُم٠ميمدؾ وُم). اًم قؾمع ذم اعمباطمات 3

 شمٗمراط  وظمػم إُمقر اًمقؾمط.

 . إ ال حماؾمبة اًمٜمٗمس.4

 .اًمٙمالم واعمزاح. يمثرة 5

 . اًمٖمٗمٚمة قمـ اعمقت وُما سمٕمدة.6

 . اعمٜماومسة قمغم اًمدٟمٞما.7

 س اًم يمر. . ا قمراض قمـ اًم٘مرا ة اًمٜماومٕمة وطمْمقر جماًم8

 . ُمِماهدة اًم٘مٜمقات اًمٗمْمائٞمة اًمٗماؾمدة.9

                                                 
 (.74( اًمب٘مرة  أاة )1)

 (.24حمٛمد  أاة ) (2)
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  .☺. قمدم ا حام سمسػمة اًمرؾمقل 10

. ىمددال شمٕمددامم: ؾمددبحاٟمف وشمٕمددامم وآشمٙمددال قمددغم اًمددٜمٗمسٜمٕمؿ اعمدد. ٟمسددٞمان 11

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

. ا  ددددال قمددددـ شمرسمٞمددددة إوٓد وااٚمددددقس ُمٕمٝمددددؿ  وشمددددريمٝمؿ اؽمسمددددقن 12

: ☺ ددددددددم ذم اًمبٞمددددددقت. ىمدددددددال رؾمدددددددقل اهلل اوقمددددددغم إضمٝمدددددددزة آًمٙمؽموٟمٞمددددددة 

 . (2)«احلدايسيمٚمٙمؿ راع وُمس١مول قمـ رقمٞم ف...»

 ىمال اًمِماقمر: 

 واٜمِمدددددددددددددئ ٟماؿمدددددددددددددئ اًمٗم ٞمدددددددددددددان ُمٜمدددددددددددددا
 

 دُه أبدددددددددددددددقهُ قمدددددددددددددددغم ُمدددددددددددددددا يمدددددددددددددددان قمدددددددددددددددقَّ 
 

 اًمّمدىمة وارداة.قمـ  اًمٖمٗمٚمة. 13

 .(ّمدريماًمٗمنر واًمٕم). اًمٜمقم قمـ اًمّمٚمقات اعمٗمروضة 14

 ؿ.. قمدم إًم٘ما  اًمسالم قمٜمد ًم٘ما  أظمٞمؽ اعمسٚم15

 ًمٚمٜماس. ةاحلسٜم ٕماُمٚمةاعمقمدم . 16

قمدددددددم آهدددددد لم سمدددددداًمٗم٘مرا  واعمسددددددايملم  إناٟمٞمددددددة وطمدددددد  اًمدددددد ات و. 17

 ٕراُمؾ وإج ام وا طمسان ًمٚمنػمان  وشمرك اًمٜمّمح ًمٙمؾ ُمسٚمؿ.  اوشمٗم٘مد 

 قمة اًمٖمْم  وقمدم اًم ٠مين واًمرومؼ ذم إُمقر يمٚمٝما. ؾمدر. 18

 م. ارطمإ ةٕمٞم. ىمٓم19

واعمسٜملم  زاارة اعمرىض اًمٖمٗمٚمة قمـآهمؽمار سماًمّمحة واًمِمباب و. 20

 ذم اعمس ِمٗمٞمات ودور اًمٕمنزة وهمػمها.

 إمنبُف اًمٗم٠مل. ☺. اًم ِماؤم  ويمان رؾمقل اهلل 21

                                                 
 (.53( اًمٜمحؾ  أاة )1)

 ( ُم ٗمؼ قمٚمٞمف.2)
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 دنابلىالخورىى

 الػلوبىىقدوةىى

ًمددددف. ىمددددال شمٕمددددامم:  ☺. شمددددرك ُم اسمٕمددددة اًمٜمبددددل 22 ۈ ﴿ذم أومٕماًمددددف وأىمقا

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

 .(1)﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

ذم  اًمِمددددخصٝمددددا ومٞموُمٜمِمدددد٠م اًم٘مسددددقة  ىمددددد اٙمددددقن ُمددددـ اًمبٞم ددددة اًم ددددل قماؿمددددٝما 

 طماًمة  ٖمره.

 حاذا اًم٘مسقة!؟.* 

سمٕمض اًمٜماس ارى أن اًم٘مسقة هل اًم ل دمٕمدؾ ا ٟمسدان اسدٞمٓمر قمدغم يمدؾ 

  وذًمددؽ ظمددالا حددا أُمددر اهلل سمددف ر   وأن شمٙمددقاـ اًمِمخّمددٞمة اٙمددقن سمدد ًمؽ

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿ : ملسو هيلع هللا ىلصٟمبٞمدددددددددددددددددف 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

 . (2)﴾ڃ چ

 :قمالج اًم٘مسقة* 

أقمٔمدددددؿ قمدددددالج وؿمدددددٗما  ًمألؾمددددد٘مام اًمبدٟمٞمدددددة وإظمالىمٞمدددددة هدددددق اًم٘مدددددر ن  -1

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴿اًمٙمدددراؿ. ىمدددال شمٕمدددامم: 

 .(3)﴾ے ۓ ۓ

  ٚمة إرطمام.  -2

 .اًمّمدىمة -3

                                                 
 (.24( إنٗمال  أاة )1)

 (.159(  ل قمٛمران  أاة )2)

 (.82( ا ؾمدرا   أاة )3)
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ومددزوروا اًم٘مبدقر  وم٢مهنددا شمدد يمر ..»: ♥زادارة اعم٘مدداسمر ًم٘مقًمدف  -4

 .(1)«اعمقت

 اًم ٘مرب إمم اهلل قمز وضمؾ سماًمٜمقاومؾ سمٕمد اًمٗمرائض. -5

 جماًمسة اًمٗم٘مرا  واعمسايملم وشمٗم٘مد أطمقال ااػمان. -6

ٓ اد١مُمـ أطمدديمؿ »: ☺حمبة اعمسدٚمٛملم ًمبٕمْمدٝمؿ. ىمدال رؾمدقل اهلل  -7

 .(2)«طم ك حي  ٕظمٞمف ُما حي  ًمٜمٗمسف

 شمرك اًم ٟمقب واعمٕماد.  -8

 يمثرة آؾم ٖمٗمار. -9

 ا طمسان إمم اًمٜماس. -10

│

                                                 
 ( رواه ُمسٚمؿ.1)

 ( ُم ٗمؼ قمٚمٞمف.2)
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 دنابلىالخورىى

 ىأهموظىالوقتىى

 أٍنية الوقت
 

 ىمددددددددددال شمٕمددددددددددامم:٠منف. أىمسددددددددددؿ اهلل شمٕمددددددددددامم سماًمقىمدددددددددد  ٕ ٞم ددددددددددف وقمٔمددددددددددؿ ؿمدددددددددد

 .(2)﴾ڱ ڱ ڱ ڱ   ڳ ڳ ڳ ڳ﴿وىمال شمٕمامم:  .(1)(ٱ)

ٓ شمدددزول »: ☺ىمدددال: ىمدددال رؾمدددقل اهلل  ◙قمدددـ أيب سمدددرزة إؾمدددٚمٛمل

ـ قمٛمره ومٞمؿ أومٜماه  وقمـ قمٚمٛمف ومٞمؿ ومٕمؾ   ىمدُما قمبد اقم اًم٘مٞماُمة طم ك اس ؾ قم

 .(3)«وقمـ ُماًمف ُمـ أجـ ايم سبف؟ وومٞمؿ أنٗم٘مف؟ وقمـ ضمسٛمف ومٞمؿ أبال

ل: "إذا أُمسددٞم  ومددال شمٜم ٔمددر اًمّمددباح  وإذا ا٘مددق ¶سمددـ قمٛمددر اويمددان 

أ دددبح  ومددددال شمٜم ٔمددددر اعمسددددا   وظمدددد  ُمدددـ  ددددح ؽ عمرضددددؽ  وُمددددـ طمٞماشمددددؽ 

 .(4)عمقشمؽ"

وأادات وإطمادادديس يمثدػمة  ددا شمددل قمددغم أ ٞمدة اًمددزُمـ وقمدغم اؾمدد ٖمالل 

أوىمددددات اًمٗمددددراغ سمددددل إمددددقد قمٚمٞمٜمددددا سمدددداًمٜمٗمع واًم ددددزود ًمٞمددددقم اعمٕمدددداد  إُمددددا جماهدددددة 

اًمح  وٓ اٜمبٖمل  شمْمٞمع إوىمات ؾمددى ذم ًمٚمٜمٗمس أو ٟمٗمع ًمٚمٖمػم أو قمٛمؾ  

  .اًم٘مٞمؾ واًم٘مال

 طمرص اًمٕمٚمل  واًمّماحللم قمغم اوىما ؿ: * 

 ىمٞمؾ ٕطمدهؿ: "حاذا ٓ شمزورٟما؟ ىمال: أُمسؽ اًمِمٛمس".

 ةقمددـ ُمقؾمددك سمددـ إؾمددلقمٞمؾ ىمددال: "ًمددق ىمٚمدد  أين ُمددا رأجدد  محدداد سمددـ ؾمددٚمٛم

كم حُيدث أو ا٘مرأ أو اسبح أو اّمُمِمٖمقًٓ  إُما أن ًمّمدىم   يمان ضاطمٙمًا  

                                                 
 (.2  1( اًمٕمّمدر  أاة )1)

 (.2  1( اًمٚمٞمؾ  أاة )2)

 ٞمح.ي  وىمال إًمباين: طمدايس  ح( رواه اًمؽمُم 3)

 ( رواه اًمبخاري.4)
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 .ىمد ىمسؿ اًمٜمٝمار قمغم ذًمؽ"

ومٛمددـ ؿمدددة طمر ددف قمددغم اًمقىمدد  وهددق ذم  ♫اًمِمددٞم  اسمددـ سمدداز وأجْمددًا: 

اًمسدددٞمارة إُمدددا اددد يمر اهلل قمدددز وضمدددؾ أو ا٘مدددرأ أطمدددد ـمالسمدددف قمٚمٞمدددف سمٕمدددض اًمٙم ددد  

 .وا٘مقم سماًم ٕمٚمٞمؼ

قمٜمدددُما اٙمددقن ذم دروؾمددف اًمٕمٚمٛمٞمددة ٓ ا قىمددػ قمددـ ذيمددر اهلل قمددز  ويمدد ًمؽ

قىمدددػ اًمسدددائؾ ىمٚمدددٞماًل قمدددـ وضمدددؾ  ويمددد ًمؽ قمٜمددددُما اسددد٠مخف أطمدددد اًمسدددائٚملم وا 

اًمٙمالم ابدأ اًمِمٞم  سم يمر اهلل قمز وضمؾ  وقمٜمدُما ا١مذن اعم١مذن  ٞم  اعم١مذن 

 وًمق يمان ُمِمٖمقًٓ وذًمؽ ومْمؾ اهلل ا١مشمٞمف ُمـ اِما .

ىمدددددددقم قمرومدددددددقا اًمٓمرادددددددؼ وًمزُمدددددددقه  وظمددددددداومقا ُمدددددددـ هدددددددقل اعمٓمٚمدددددددع أوئلدددددددؽ 

 واًمٕمرض إيمؼم وماؾم ٕمدوا حا ذم اعمس ٘مبؾ.

 .اًمقىم  يماًمسٞمػ إن   شم٘مٓمٕمف ىمٓمٕمؽ* 

ل اقُمددًا إٓ وأندد  دوم٠منٗماؾمددؽ ُمٕمدددودة  وطمريماشمددؽ ُمر ددقدة ومددال اٛمْمدد

سمٕمٛمؾ  اًمح  وماعمقت ا٠مهلل سمٖم ة سمدون ُم٘مدُمات  وملذا اقمددٟما ًم ًمؽ  ُم زودٍ 

 اًمٞمقم؟ ومٝم ه احلٞماة ُمزرقمة ًممظمرة. 

ٕن اعمددددقت ا٘مٓمٕمددددؽ قمددددـ اًمٜمدددداس   :ومْمددددٞماع اًمقىمدددد  اؿمددددد ُمددددـ اعمددددقت!

 وضٞماع اًمقىم  ا٘مٓمٕمؽ قمـ اًمسػم إمم اهلل قمز وضمؾ.

ؾمددددٝمر ُمددددـ همددددػم اهم ٜمددددام ْمددددٞمع سمددددلم اًم٘مٞمددددؾ واًم٘مددددال وضمٚمسددددات أوىماشمٜمددددا شمو

 ًمألوىمات إٓ ُما رطمؿ اهلل  ومٛم ك ٟمس درك أوضاقمٜما وٟمس ثٛمر أوىماشمٜما.
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 دنابلىالخورىى

 ىأهموظىالوقتىى

وُمددـ ومْمددؾ اهلل قمددز وضمددؾ ودٓئددؾ شمقومٞم٘مددف  أن اٚمٝمددؿ اًمرضمددؾ اؾمدد ٖمالل 

  ظمدر. اؾمد ٕمدادًا اٝمددٍ  يمؾ ؾماقمة ُمـ قمٛمره ذم اًمٕمٛمؾ وآؾم نلم ُمـ ضمٝمددٍ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ ڇ ﴿ىمدددددال شمٕمدددددامم: 

 .(1)﴾ڈ ڈ

ٓ ابدددداًمقن سم٢مضدددداقمة أوىمددددا ؿ ؾمدددددى أهنددددؿ بٕمض اًمددددوُمددددـ اعم١مؾمددددػ ُمددددـ 

ون واْمددددددٛمقن إمم ذًمددددددؽ اًمسددددددٓمق قمددددددغم أوىمددددددات همددددددػمهؿ ًمٞمِمددددددٖمٚمقهؿ سماًمِمدددددد١م

 .اًم اومٝمة

وُمـ حماومٔمة ا ؾمالم قمغم اًمقىم  طمثدف قمدغم اًم بٙمدػم طمٞمديس رهمد  ذم أن 

ومدد٢من احلددرص ابدددأ اعمسددٚمؿ أقمددلل اقُمددف ٟمِمددٞمٓمًا ـمٞمدد  اًمددٜمٗمس ُمٙم ٛمددؾ اًمٕمددزم  

 هُ قمدددغم آٟم ٗمددداع ُمدددـ أول اًمٞمدددقم اسددد  بع اًمرهمبدددة اًم٘مقادددة ذم أن ٓ اْمدددٞمع ؾمدددائر

 ؾمدى  واٙمره اًمسٝمر اًم ي ا١مظمر قمـ  الة اًمّمبح.

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

إذ أن اادداداـ واًمٙمسددامم ا ٛمٞمددزون ذم هددد ا اًمقىمدد   ومٞمٕمٓمددك يمددؾ اُمدددرٍئ 

 ا.ّمدر. أ. ـه. سم (3)اًمدٟمٞما وأظمرة يػمطمس  اؾم ٕمداده ُمـ ظم

ُمدًا يمداٟمقا قمدغم أوىمدا ؿ أؿمدد ♫ي ّمددرىمال احلسـ اًمب : "أدريمد  أىمقا

 . ومٙمٞمػ سمزُماٟمٜما؟ اهلل اعمس ٕمان."ُمٜمٙمؿ طمر ًا قمغم درا ٙمؿ ودٟماٟمػميمؿ

واٜمبٖمددددددل ًماٟمسددددددان اعمدددددد١مُمـ أن اددددددٜمٔمؿ وىم ددددددف سمددددددلم اًمقاضمبددددددات وإقمددددددلل 

ٖمددددك سمٕمْمددددٝما قمددددغم سمٕمددددض  وٓ اعمخ ٚمٗمددددة داٜمٞمددددة يماٟمدددد  أو دٟمٞمقاددددة طم ددددك ٓ آم

                                                 
 (.73( اًم٘مّمص  أاة )1)

 ( رواه أبق داود.2)

 ( يم اب ظمٚمؼ اعمسٚمؿ  ًمٚمٖمزازم.3)
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آمٖمدك همددػم اعمٝمدؿ قمددغم اعمٝمددؿ  وٓ اعمٝمدؿ قمددغم إهددؿ  وٓ همدػم اعمقىمددقت قمددغم 

اعمقىمدقت  ومددل يمددان ُمٓمٚمقسمدًا سمّمددٗمة قماضمٚمددة  د  أن ُابددادر سمددف واد١مظمر ُمددا ًمددٞمس 

 ًمف  ٗمة اًمٕمنٚمة  وُما يمان ًمف وىم  حمدد    أن إمٛمؾ ذم وىم ف. 

قًمقن ُمدـ اًمٜمداس وأطمقج اًمٜماس إمم شم٘مسدٞمؿ اًمقىمد  وشمٜمٔمٞمٛمدف هدؿ اعمِمدٖم

ِمددٕمرون ُمددـ أ ددحاب اعمسدد١موًمٞمات  ًم ددزاطمؿ إقمبددا  قمٚمددٞمٝمؿ  طم ددك إهنددؿ ًمٞمَ 

 أن اًمقاضمبات أيمثر ُمـ إوىمات.

وُمدـ شمٜمٔمدٞمؿ اًمقىمد  أن اٙمدقن ومٞمدف ضمدز  ًمٚمراطمدة واًمدؽمواح  ومد٢من اًمددٜمٗمس 

 .(1)شمس٠مم سمٓمقل ااد واًم٘مٚمقب مَتؾ يمل متؾ إبدان

│

                                                 
 ( اًمقىم  ذم طمٞماة اعمسٚمؿ.1)
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 دنابلىالخورىى

 ىإنىمعىالطدرىودرا

 إٌ مع العسـس يسـسا
 

 

ا ٘مٚمددد  سمدددلم أىمددددار اهلل قمدددز وضمدددؾ: وم٘مدددٌر وهمٜمدددك   ا ٟمسدددان ذم هددد ه اًمددددٟمٞما

وؾمدددٕمادٌة وؿمددد٘ما   وإىمبددداٌل وإدسمدددار ُمدددـ جٞمدددع اًمٜمدددقاطمل  وأهندددا ٓ شمددددوم قمدددغم 

طمال وٓ شمّمٗمق ٕطمد  وأن اًمدار أظمرة هل اًمٜمٕمٞمؿ اعم٘مٞمؿ اًمد ي ٓ ادزول 

 وٓ اٜم٘ميض. 

 ىمال اًمِماقمر:

 ضمبٚمدددددد  قمددددددغم يمدددددددٍر وأندددددد  شمرادددددددها
  

ً ُمدددددددددـ إىمددددددددددار وإيمددددددددددار   دددددددددٗمقا
 

احلبٞمددد : هددد ه رؾمددداًمة إمم ُمدددـ ضددداىم  قمٚمٞمدددف إرض سمدددل رطمبددد : أظمدددل 

ٟمدددف...  إمم ُمدددـ  ىمدددد  وأوإمم ُمدددـ اِمدددٙمق ُمدددـ زوضمدددة أو وًمدددد  ذاُه أىمارسمدددُف وضمػما

شمٖمددددػمت قمٚمٞمددددف أطمددددقال اًمٜمدددداس  إمم ُمددددـ إمددددٞمش شمٚمددددؽ إطمددددقال. ىمددددال شمٕمددددامم: 

 .  (1)﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿

وىمددددددددددال . (2)﴾ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿وىمددددددددددال شمٕمددددددددددامم: 

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

  و ػ اهلل قمز وضمؾ احلٞماة اًمدٟمٞما ذم  اات يمثػمة ُمٜمٝما: *

ۉ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ﴿ىمقًمددددددددف شمٕمددددددددامم: 

  .(5)﴾ې

                                                 
 (.87( اقؾمػ  أاة )1)

 (.29( اًمرمحـ  أاة )2)

 (.7( اًمٓمالق  أاة )3)

 (.6( اًمِمدرح  أاة )4)

 (.39( هماومر  أاة )5)
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ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ    ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿وىمدددددددددددددددددددددددال شمٕمدددددددددددددددددددددددامم: 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿. وىمدددال قمدددز وضمدددؾ: (1)﴾ژ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ڇ ڇ

 .(2)﴾ک ک ک ک

ًمف وشم٘مٚم  ملسو هيلع هللا ىلصأنٔمر إمم ىمدوشمؽ حمٛمد *   :أطمقا

قماش ا ٞمًل  ـمرد ُمـ أهٚمف وقمِمػمشمف  رُمل سماحلنارة قمٜمد دقمقشمف ٕهدؾ 

  ىمٞمددؾ أنددف ؾمدداطمر ويمدداهـ ورُمددقُه سماًمِمددٕمر ☺اًمٓمددائػ طم ددك ؾمددال اًمدددم ُمٜمددف 

 وااٜمقن. 

اسدددٞمؾ قمدددغم  واًمددددم ضمبٞمٜمدددفوؿمددد   ☺ت رسماقمٞم دددف سددددروذم همدددزوة ُأطمدددد يم

وهدق ؾمداضمد سمدلم اًمدريمٜملم  ☺ضدع ؾمدغم اادزور قمدغم فمٝمدره وو .☺وضمٝمف 

اٛمدددر  ♥احلندددر قمدددغم سمٓمٜمدددف ُمدددـ ؿمددددة اادددقع  قمٜمدددد اًمٙمٕمبدددة  ورسمدددطَ 

ن احدددا  ا  سمدددؾ يمدددان ـمٕماُمدددُف إؾمدددقدارَ ٜمّددداًم فن و  اقىمدددد ذم سمٞم دددا اًمِمدددٝمر واًمِمدددٝمر

اّمددددكم  ☺يمددددان وإؿمددددقاك وإطمنددددار   ☺قضددددع ذم ـمرا٘مددددف واواًم ٛمددددر  

ُمددـ ضددٞمؼ  ًمٞمدد ٛمٙمـ ُمددـ  اًمسددنقد ▲ ددف اٖمٛمددز رضمددكم قمائِمددة اًمٜماومٚمددة ذم سمٞم

   وم٢من ذًمؽ شمسٚمٞمة ًمٚمٛمحزون.همروم ف

                                                 
 (.27  26( اًمرمحـ  أاة )1)

 (.20( احلداد  أاة )2)
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 ىإنىمعىالطدرىودرا

 دقمقة ًمٚم ٗم٠مول: *

سمٕمدد اًمٔمددالم ٟمدقر  وسمٕمددد اًم ٕمدد  راطمدة  سمٕمددد اعمددرض قماومٞمدة  وسمٕمددد اًمٗم٘مددر 

وسماًمّمدؼم واًم نٚمدد اٜمدال ُمدا آمٚمد  وُمدـ اعمحدال   همٜمك  سمٕمد اًمْمدٞمؼ ومدرج...

 دوام احلال.

واًمٗم٠مل هق شم٠مُمٞمدؾ ا دػم  وإطمسدان  (٠ملإمنبُف اًمٗم) ☺يمان رؾمقل اهلل 

ح  ددددددره ِمدددددرإذا ؾمددددٛمع اؾمددددًل طمسدددددٜمًا اٟم ☺يمدددددان واًمٔمددددـ سمدددداهلل قمدددددز وضمددددؾ  

ذم ىمّمدة احلدابٞمدة ًمٞم ٗمداوض ُمدع    وحدا أىمبدؾ ؾمدٝمٞمؾ سمدـ قمٛمدرو  ًمد ًمؽ.

ؾ ًمٙمدددؿ ُمددـ أُمدددريمؿ»: ☺ور ه ُم٘مددباًل. ىمدددال  ☺اًمرؾمددقل    ويمددان يمدددل «ؾُمددٝمح

   ومٙمان جمٞم ف ؾمب  ظمػم.☺أُّمؾ 

اسمدددـ شمٞمٛمٞمدددة: "يمثدددػما ُمدددـ اًمٜمددداس إذا رأى اعمٜمٙمدددر   ىمدددال ؿمدددٞم  ا ؾمدددالم *

وشمٖمددػم يمثددػٌم ُمددـ أطمددقال اًمٜمدداس  ضمددزع وٟمدداح يمددل اٜمددقح أهددؾ اعمّمددائ  وهددق 

ُمٜمٝمددددددل قمددددددـ هدددددد ا  سمددددددؾ هددددددق ُمدددددد٠مُمقر سماًمّمددددددؼم واًم قيمددددددؾ واًمثبددددددات قمددددددغم داددددددـ 

ا٘مدددقل:  ☺ ن اًمرؾمدددقلوأ  ا ؾمدددالم  وأن اددد١مُمـ سمددد٠من اهلل ُمدددع اًمددد اـ اشم٘مدددقا 

 ـه. . أ.«بًا يمل سمدأسمدأ ا ؾمالم همرابًا  صمؿ إمقد همرا»

│ 
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 ملاذا ىقسأ 
 

 

 اًم٘مرا ة  وأ ٞم ٝما:* 

چ چ چ ڇ  ﴿. ىمقًمدددددددف شمٕمدددددددامم: ☺ٟمزًمددددددد  قمدددددددغم اًمرؾمدددددددقل   ادددددددةأول 

 .(1)﴾ڇ

 دددددا اددددددل قمدددددغم أ ٞمدددددة اًم٘مدددددرا ة  ومٗمدددددل اًم٘مدددددرا ة ُإمدددددرا احلدددددالل واحلدددددرام  

رضدددقان -وأ دددحاسمف  ☺وشمٕمدددرا اًمسدددٜمـ وومْمدددائؾ إقمدددلل وؾمدددػمة اًمٜمبدددل 

 ار  وأظمبار إُمؿ اًمساسم٘مة وُما ومٞمٝما ُمـ قمؼم.وااٜمة واًمٜم -اهلل قمٚمٞمٝمؿ

ً ُمددـ اًمٜمدداس شمريمددقا اًم٘مددرا ة  سمددؾ طم ددك سمٕمددض ـمددالب  واعمالطمدظ أن يمثددػما

اًمٕمٚمدددؿ قمزومدددقا قمدددـ اًم٘مدددرا ة  واٙم ٗمدددل سمٕمْمدددٝمؿ حلْمدددقره اًمددددرس وم٘مدددط  وٓ 

طمددددددد وىم دددددًا ًمٚم٘مدددددرا ة  وىمدددددد صمبددددد  أن شم٘مددددددم اًمٖمدددددرب ذم اًمّمدددددٜماقمة واًم ندددددارة  

 ".  ٛم٠منقا وم٢من اًمٕمرب ٓ ا٘مرؤوناـمسمسب  اًم٘مرا ة  ا٘مقل أطمد اًمٞمٝمقد: "

 أطمقال إؿمخاص اًم اـ ٓ ا٘مرؤون:* 

ـٌ ُمٝمدددددددر ٓ ىمٞمٛمددددددة ًمددددددف  وإذا ىمٚمددددددد  ة ٚمدددددد ـمرا٘مددددددة   وصم٘ماومددددددة ضدددددد ٞمٚمة  زُمدددددد

ىمدددال: ًمدددٞمس قمٜمددددي وىمددد ...! ؾمدددبحان اهلل قمٜمددددُما ٘مدددرأ؟ شمٕطمددددهؿ حددداذا ٓ 

ودمد قمٜمدُه وىم  ًم٘مرا ة اًمّمدحػ واعمندالت ا يمر ًمف اًم٘مرا ة ا٘مقل ذًمؽ  

 ...!.اًمٗماؾمدة اًمِماؿمات اًمٗمْمائٞمةوضمٚمسات أُمام 

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

سماًمددددقما  أن اٗمددد ح اهلل قمٚمٞمدددؽ سمددداًم٘مرا ة  صمدددؿ  عزززز وجزززلآؾمددد ٕماٟمة سمددداهلل 

اًمٕمزاٛمدة قمددغم ذًمددؽ وهدد ه سمٕمددض اًمٓمددرق اًم ددل شمسدداقمدك سمدد٢مذن اهلل شمٕمددامم قمددغم 

 اًم٘مرا ة وهل:

اًم٘مّمددددددددص ارادومددددددددة  اًم٘مْمددددددددااا ). ىمددددددددرا ة اًمٙم ٞمبددددددددات اًمّمددددددددٖمػمة ُمثددددددددؾ: 1

آضم لقمٞمددددة واًمؽمسمقاددددة  يمٞمددددػ  دددداومظ قمددددغم  ددددح ؽ  اًمسددددٕمادة  اًمٜمندددداح ذم 

 .(ذم ىمرا  ا ُ  رهمح احلٞماة...اًم  ُمـ اًمٙم ٞمبات اًم ل شمُ 

. اًم ٕمددداون ُمدددع ؿمدددخص ًمٚم٘مدددرا ة جٞمٕمدددًا  يمددد٠من ا٘مدددرأ اطمدددد ا يم اسمدددًا  صمدددؿ 2

 اٜماىمش ذًمؽ اعمقضقع سمٓمرا٘مة احلقار.

 .(رًمٞماًل أو وىم  اًمّمباح اًمبايم).  داد وىم ًا ًمٚم٘مرا ة 3

ىمبدؾ    صمؿ ا٘مدرأ ومٞمدفهمروم ف. اًم ي ٓ ا ٛمٙمـ ُمـ اًم٘مرا ة  اْمع يم اسمًا ذم 4

 اًمٜمقم عمدة قمنمة دىمائؼ وم٢من ذم ذًمؽ ظمػماً يمثػماً.

 سم٘مرا ة اعمٓمقٓت.ل اؾم ٕمناًم درج ذم اًم٘مرا ة وقمدم آ. 5

مهللا ادددددا ُمٕمٚمدددددؿ إسمدددددراهٞمؿ قمٚمٛمٜمدددددل  وادددددا ُمٗمٝمدددددؿ ". ا يمثدددددار ُمدددددـ دقمدددددا  6

 ."ؾمٚمٞملن ومٝمٛمٜمل

قم٘مٞمدة  طمدايس  شمارا   ىمّمدص  ُمدقاقمظ ):  ة ُمثؾاًم٘مرا  . اًم ٜمقاع ذم7

   (...إًم ورىمائؼ  صم٘ماومة قماُمة  أدب

 اًمٙم اب ًمـ شمس ٓمٞمع أظم  اًمٗمائدة ُمٜمف إٓ سم٘مراشمف ُمـ أوًمف إمم  ظمره. -8

إذا ؿمٕمرت سماعمٚمؾ أهمٚمؼ اًمٙم اب وٓ شمقا ؾ ذم اًم٘مرا ة  وٓ اٙمدـ  -9

 ُمرادك إهنا  اًمٙم اب.
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 ضمٞمدة. اًم٘مرا ة ذم ُمٙمان هادئ وإضا ة -10

 أو قمالُمة    اًمٙمٚمٛمة أو اعمقضقع اعمٝمؿ.سماًم٘مٚمؿ وضع ظمط  -11

 .زاارة سمٕمض اعمٙم بات اًمٕماُمة -12

ً ًم ًمؽ. -13  ذم سمداا ؽ ًمٚم٘مرا ة طمدد وىم ًا اسػما

 ًمؽ ذًمؽ. سدرطمْمقر جماًمس اًم يمر  ومٗمٞمٝما ٟمٗمع يمبػم إن شمٞم -14

 اًم٘مرا ة ذم يم   اًمسٚمػ اعمقصمقىمة سمسالُمة اعمٕم ٘مد واعمٜمٝم .  -15

 .(ىمرا ة سمّمقت ُمرشمٗمع)  وًمٚمحٗمظ (ىمرا ة  اُم ف)ًمٚمٗمٝمؿ  -16

ئددددد واعمٕمٚمقُمددددات اعمٝمٛمددددة وشمسددددنٞمٚمٝما ذم دومددددؽم -17 . يم اسمدددة و ددددٞمد اًمٗمقا

ئد.  وسمٕمد ومؽمة ُمـ اًمزُمـ دمد أنؽ طمّمٚم  يمٜمز ُمـ اعمٕمٚمقُمات واًمٗمقا

 ًمّمحة اًمٕمٞمٜملم اًم٘مرا ة ذم اًمٙم   ذات ا ط اًمٙمبػم. -18

 .شمٜمقاع ااٚمسة ذم اًم٘مرا ة -19

قمددغم يم دد  ؿمددٞم  ا ؾمددالم اسمددـ شمٞمٛمٞمددة وشمٚمٛمٞمدد ه اسمددـ اًم٘مددٞمؿ احلددرص  -20

 ومٗمٞمٝما ظمػٌم يمثػم. 

 * ارٛمة ذم اًم٘مرا ة: 

ارٛمددة ُمددع اًمِمددخص إذا يمددان قمٜمددده قمزاٛمددة وـمٛمددقح وشمرىمددل عمٕمددازم  ٜمٛمددقشم

إُمدددقر واًمبٕمددددد قمدددـ ؾمٗماؾمددددٗمٝما  واًمٜمٔمدددر إمم اًمدددددٟمٞما وُمدددا اِمددددقهبا ُمدددـ ٟمٖمددددٌص 

سمدد ًمدف ُمدـ   ومالقمبثداً  ن ا ٟمسدان    ٚمدؼأن ٟمٕمٞمٛمٝمدا زائدؾ وأوُمّمائ  ُم١معمة و

 سمف إمم رسمف قمز وضمؾ.  اؾم ٖمالل اًمقىم  سمل ا٘مرح 

 ًمٞمؽ أظمل احلبٞم  أطمقال اًمسٚمػ ُمع اًم٘مرا ة: إ* و

يمددددان قمبددددداحلؼ اًمدددددهٚمقي دائددددؿ آؿمدددد ٖمال ُمٙمبددددًا قمددددغم اعمٓماًمٕمددددة ذم  -1

ة سماًمسدددراج اًمدد ي يمددان  دادداضمػم اًمٚمٞمددازم طم ددك أنددف ىمددد اطمؽمىمدد  قملُم ددف همددػم ُمددرَّ
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 ومل يمان اٜم بف ًمف طم ك شم ّمؾ اًمٜمار سمبٕمض ؿمٕمره. ٚمسف أُماُمف ًمٚمٛمٓماًمٕمة 

هٙمددددد ا اٙمدددددقن إندددددس واحلددددد  ًمٚم٘مدددددرا ة سم٘مٓمدددددع اًمِمدددددقاهمؾ  أُمدددددا واىمٕمٜمدددددا 

 .  -واهلل اعمس ٕمان-سمااقال طم ك قمٜمد ىمرا ة اًم٘مر ن اٟمِمٖمال 

اًمِمدددباب ذم اًمٕمٚمدددؿ   ّمددددر: "ُمدددـ اٟمٗمدددؼ قم♫ا٘مدددقل اسمدددـ اادددقزي  -2

 .(1)"وم٢مٟمف ذم زُمـ اًمِمٞمخقظمة حيٛمُد ضمٜمل ُما همرس

: "أندددددف ىمدددددرأ ؾمدددددػمة اسمدددددـ هِمدددددام ذم ؾمددددد ة   ا ُمدددددام اًمددددد هبل ذيمدددددر  -3

 .أجام"

 .(2)ُمـ قمالُمة يملل اًمٕم٘مؾ: "قمٚمق ارٛمة  واًمرا  سماًمدون دين" -4

: "إين ٓ حيددددددؾ زم أن ♫ا٘مددددددقل أبددددددق اًمقومددددددا  اسمددددددـ قم٘مٞمددددددؾ احلٜمددددددبكم  -5

ُأضدددٞمحَع ؾمددداقمة ُمدددـ قمٛمدددري  طم ددددك إذا شمٕمٓمدددؾ ًمسددداين قمدددـ ُمددد ايمرة وُمٜمددددافمرة  

ددٞمِف سماحددا  قمددغم ا بددز:   ددار ؾمددػ  ي قمددـ ُمٓماًمٕمددة ويمددان  ّمدددروسم اًمٙمٕمددِؽ و سح

ً قمغم ُمٓماًمٕمة أو شمسٓمػم ومائدة".  ٕضمؾ ُما سمٞمٜمٝمل شمٗماوت اعمْمغ شمقومرا

اؿمدؽما  سمخٛمسدلم أخدػ ُمث٘مدال ذهبدًا يم بدًا  ا٘مقل اًمٗمدػموز  سمدادي: " -6

قمدّدُة أمحدال  و درج أيمثرهدا ذم يمدؾ ُمٜمدزٍل ويمان ٓ اساومر إٓ و دحب ف ُمٜمٝمدا 

 .إذا ار ؾ" ومٞمٜمٔمر ومٞمٝما  صمؿ إمٞمدها

اٙمثددددددر ضمٚمقؾمدددددف ذم سمٞم ددددددف وم٘مٞمددددددؾ ًمددددددف: "أٓ :   يمدددددان اسمددددددـ اعمبددددددارك  -7

 وأ حاسمف؟". ☺وأنا ُمع اًمٜمبل شمس قطمش؟ ىمال: يمٞمػ اؾم قطمش  

ب سمٞمدددده إمم يم بددف  وىمددال: هددد ه. ْمدددروم ُمدددـ ا١مٟمسددؽ؟ىمٞمددؾ ًمرضمددؾ: " -8

 وم٘مٞمؾ: ُمـ اًمٜماس. وم٘مال: اًم اـ ومٞمٝما". 

                                                 
 ( ـمبٕمة إؾم اذ/ قمكم اًمٓمٜمٓماوي.329/2(  ٞمد ا اـمر )1)

 ٟمٗمس اعمّمدر اًمساسمؼ. ( 2)
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ٓماًمٕمددددددة ُه ُمددددددـ يمثددددددر اعمّمدددددددرضددددددٕمػ سم: "  ؿمدددددداُمة اعم٘مدددددددد  قأبدددددد -9

 ."واًمبٙما   ويمان أوطمد زُماٟمف ذم قمٚمؿ احلدايس

ل وذم ادده ضمدزٌ  ديمدان احلداومظ ا ٓمٞمد  اٛمِمد"بٜمدقد: ىمال اسمدـ إ -10

 ."آماًمٕمفُ 

: "يمدان  ٚمدس ذم اًمٚمٞمدؾ ًمٞم٘مدرأ  ومد٢مذا ♫اًمِمٞم  قمكم اًمٓمٜمٓمداوي  -11

همٚمبددف اًمٜمٕمدداس اشمٙمدد٠م سمرأؾمددف قمددغم وؾمددائد ُأقمدددت ًمددف  ومدد٠مهمٗمك ؾمدداقم لم أو صمالصمددًا 

ل ادقُمل أيمثدره ذم اًمددار دت وُمـ اًمٜمٝمار ؾماقمة  ا٘مقل ُأُمْمدُمـ اًمٚمٞمؾ ُم ٘مٓمٕما

  ٗمحة". (300)أىمرأ  ورسمل ُمر قمكم اقم أىمرأ ومٞمف 

ضمددري  قمددغم اًمٙم دداب واًمددٌ  ًمألبددقاب  ىمددال قمبداًمٚمددف سمددـ اعمٕم ددز: " -12

 ".ا ٙمٚمؿاحلّناب  ُُمٗمِٝمؿ ٓ َاٗمٝمؿ  وٟماـمؼ ٓ 

 * أؾمباب اًمٕمزوا قمـ اًم٘مرا ة: 

 . قمدم شمٜمٔمٞمؿ اًمقىم .1

 ٞماد ؿمٖمؾ اًمٗمراغ سماًم٘مرا ة.. قمدم اقم 2

ومٝمؿ ّمددر. شمٕمدد اًمقؾمائؾ ا قمالُمٞمة اا اسمة اًم ل متدأل ومدراغ اًمٜمداس وشم3

 قمـ اًم٘مرا ة.

 ا هنلك ذم اًمٚمٝمق واًمٚمٕم  وضٞماع اًمقىم  سمل ٓ ومائدة ومٞمف..4

 . ىمٚمة اًمققمل سم٠م ٞمة اًم٘مرا ة ًمبٜما  ا ٟمسان.5

. شم٘مّمدددددددػم يمثدددددددػم ُمدددددددـ أ دددددددحاب اًم قضمٞمدددددددف ُمدددددددـ اعمدرؾمدددددددلم وُمدددددددداري 6

 .ٕمات واعمدارس ذم شمققمٞمة اًمٗمرد سم٠م ٞمة اًم٘مرا ةاااُم
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 آداب اليصيحة   
 

 

هدددددل ُمدددددـ وقمددددداُم ٝمؿ ًمٚمٛمددددد١مُمٜملم ٙم اسمدددددف وًمرؾمدددددقًمف واًمٜمّمدددددٞمحة هلل  وًمإن 

ىمدد ضمٕمٚمٝمدا هدل اًمدداـ  ☺ضمبة قمغم اعمسدٚمؿ  سمدؾ إن اًمٜمبدل أقمٔمؿ آُمقر اًمقا 

هلل »: ☺. ىمٚمٜمددا: عمددـ اددا رؾمددقل اهلل؟ ىمددال «اًمددداـ اًمٜمّمددٞمحة»يمٚمددف حددا ىمددال: 

 .(1)«ف وًمرؾمقًمف  وٕئٛمة اعمسٚمٛملم وقماُم ٝمؿوًمٙم اسم

سماًمٜمّمدددٞمحة أندددف يمدددان ابدددااع قمٚمٞمٝمدددا   ☺سمدددؾ وًم٘مدددد سمٚمدددغ ُمدددـ اهددد لم اًمٜمبدددل 

قمدددددغم إىماُمدددددة ☺ىمدددددال: "سماإمددددد  رؾمدددددقل اهلل    واٚمدددددزم هبدددددا ومٕمدددددـ ضمرادددددر 

 .(2)اًمّمالة واا ا  اًمزيماة  واًمٜمّمح ًمٙمؾ ُمسٚمؿ"

اًمٜمّمدددٞمحة اًمّمدددادىمة ًمٚمٛمسدددٚمؿ ُمدددـ طم٘مدددف قمدددغم  ☺ويمددد ًمؽ ضمٕمدددؾ اًمٜمبدددل 

طمدددددؼ اعمسدددددٚمؿ قمدددددغم اعمسدددددٚمؿ ؾمددددد ...احلدايس  وإذا »سدددددٚمؿ وم٘مدددددال: أظمٞمدددددف اعم

 .(3)«اؾم ٜمّمحؽ وماٟمّمح ًمف

واًمقاضم  قمغم يمؾ ُمسٚمؿ اًمٜمّمدح ٕظمٞمدف اعمسدٚمؿ ُمٝمدل يماٟمد  ؿمخّمدٞم ف 

ذم اعمن ٛمدددع  وإن   ا٘مدددددر اًمِمددددخص قمدددغم اعمقاضمٝمددددة ومٞمٙم دددد  ًمدددف ورىمددددة ومٞمٝمددددا 

 اًمٜمّمح شمٙمقن سم٠مؾمٚمقب واضح وُمٜماؾم  دون دمراح ًمٚمِمخص. 

ً وًمددٞمس أُمددام اًمٜمدداس قمالٟمٞمددًة:  أُمددا إذا اُمٙمددـ ٟمّمددحف ُمقاضمٝمددف ومٞمٙمددقن رسا

ٕن أيمثدددر اًمٜمددداس ٓ ا٘مبٚمدددقن اًمٜمّمدددٞمحة إذا يماٟمددد  ذم اًمٕمٚمدددـ  وذًمدددؽ حدددا ومٞمٝمدددا 

ُمـ اطمراضمٝمؿ أُمام اًمٜماس  وأُما اًمٜمّمدٞمحة ذم اًمسددر وم٢مهندا  ٛمدؾ هد ه اعمٕمداين 

                                                 
 رواه ُمسٚمؿ. .  ( 1)

 رواه ُمسؿ.  ( 2)

 رواه ُمسٚمؿ.   ( 3)
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ً وم٘مدد وقمٔمدف وزاٟمدف  وُمدـ وقمدظ قمالٟمٞمدة وم٘مددد  وىمدد ىمٞمدؾ: "ُمدـ وقمدظ أظمداه رسا

 ومْمحف وؿماٟمف". 

  اًم ٜمبٞمددددف قمددددغم ا ٓمدددد٠م سماظم ّمددددار  وٓ شمٚمددددؼ حمددددا ة ا٘مقًمددددقن: "إن و دددد

: (ىمقًمددف)اًمٜما دح يمدااالد وسم٘مدددِر ُمٝمدارة ااددالد ذم ااٚمدد اب٘مددك إ   ٓطمدظ 

 ُمٝمارة ااٚمد...ٓ ىمقة ااٚمد!.

ومددددااالد اًمٕمٜمٞمددددػ اًمدددد ي اْمدددددرب سم٘مددددقة ا دددد٠مخؿ اعمْمدددددروب وىمدددد  وىمددددقع 

اذ ذم  دددٜمٕم ف وم٘مدددد ٓ اًمسدددٞماط صمدددؿ ُمدددا اٚمبددديس طم دددك اٜمسددداها  أُمدددا اادددالد آؾمددد 

ارضب سم٘مقة: ًمٙمٜمف إمٚمدؿ أجدـ اقىمدع اًمسدقط  يمد ًمؽ اًمٜما دح ًمٞمسد  اًمٕمدؼمة 

سمٙمثددرة اًمٙمددالم وٓ ـمددقل اًمٜمّمددٞمحة  وإٟمددل سم٠مؾمددٚمقب اًمٜما ددح وماظم ّمدددر ىمدددر 

 اعمس ٓماع إذا أردت أن شمٜمّمحف ومال شمٚمؼ قمٚمٞمف حما ة. 

وًمددددق شم٠مُمٚمدددد  اًمٜمّمددددائح اًمٜمبقاددددة اًمِمخّمددددٞمة اعمبدددداذة ومقضمددددد ا ٓ شمزاددددد 

 ة ُمٜمٝما قمغم ؾمٓمر أو ؾمٓمراـ. اًمقاطمد

 :ذم اًمٜمّمح وا رؿماد وإ ازه ☺ؽ ًم٘مقل اًمٜمبل ؾمٛمٕمأرِع  -أ

اددددا قمددددكم: ٓ شم بددددع اًمٜمٔمددددرة اًمٜمٔمددددرة  ومدددد٢من ًمددددؽ آومم وًمٞمسدددد  ًمددددؽ » .1

 .(1)«ٔظمرةا

ـ ذم اًمدٟمٞما يم٠منؽ همرا  او قماسمر ؾمبٞمؾ». 2 ـ قمٛمر: يم    .(2)«اا قمبداًمٚمف سم

دسمددر يمددؾ  ددالة أن شم٘مددقل اددا ُمٕمدداذ: واهلل أين اطمبددؽ  ومددال شمدددقمـ ذم ». 3

 .(3)«مهللا اقمٜمل قمغم ذيمرك وؿمٙمرك وطمسـ قمبادشمؽ

                                                 
 رواه أمحد  واًمؽمُم ي  وأبق داود. وطمسٜمف إًمباين.   ( 1)

 رواه اًمبخاري.   ( 2)

 رواه أبق داود. و ححف إًمباين.   ( 3)
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يمددددان قمددددغم ومددددراش اعمددددقت ومنٕمددددؾ اًمٜمدددداس ادددددظمٚمقن    وقمٛمددددر  -ب

ر ادددددا أُمدددددػم داسمِمددددد"قمٚمٞمدددددف  وضمدددددا  ؿمددددداب  وم٘مدددددال:  ٜمدددددقنواثاقدقمقٟمدددددف قمٚمٞمدددددف شمباقمدددددًا 

وىِمدددم ذم ا ؾمددالم ُمددا  ☺رى اهلل ًمددؽ ُمددـ  ددحبة رؾمددقل اهلل داعمدد١مُمٜملم سمبِمدد

صمددددؿ ؿمددددٝمادة. وم٘مددددال قمٛمددددر: وددت أن ذًمددددؽ   ومٕمدددددًم ىمددددد قمٚمٛمدددد   صمددددؿ وًمِٞمدددد  

ومٚمل ىمدم اًمِماب وم٢مذا ازاره اٛمدس إرض ُمسدبؾ. أي  .يمٗماا ٓ قمكم وٓ زم

أن ا٘مدددددم اًمٜمّمددددٞمحة. وم٘مددددال: ردوا    ازاره  دددد  اًمٙمٕمبددددلم  ومدددداراد قمٛمددددر 

قمكم اًمٖمالم. ومٚمل وىمػ اًمِماب سملم اداف ىمال: اا اسمـ أظمل ارومع صمقسمدؽ  وم٢مٟمدف 

 .(1)أن٘مك ًمثقسمؽ وأت٘مك ًمرسمؽ"

 وأجْمًا: ىمّمة إقمرايب اًم ي سمال سماعمسند.

ظمال دددة اًمٙمدددالم: اشمدددرك ااددددل ىمددددر اعمسددد ٓماع ظما دددة إذا ؿمدددٕمرت أن 

اًم ي أُماُمؽ اٙماسمر  وماعم٘مّمقد إاّمال اًمٜمّمٞمحة إًمٞمدف ٓ ومد ح اعمٜمدافمرة ُمٕمدف  

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

ُمدددددا ضدددددؾ ىمددددقم سمٕمدددددد هددددددى يمددددداٟمقا قمٚمٞمدددددف إٓ أوشمدددددقا »: ☺وىمددددال اًمٜمبدددددل 

أنا زقمٞمؿ سمبٞم  ذم رسمض ااٜمة عمـ شمدرك اعمدرا  وإن يمدان ». وىمدال: (3)«ادلا

حم٘ما  وسمبٞم  ذم وؾمدط ااٜمدة عمدـ شمدرك اًمٙمد ب وإن يمدان ُمازطمدا  وسمبٞمد  ذم 

 .(4)«أقمغم ااٜمة عمـ طمسـ ظمٚم٘مف

أطمٞماٟمًا ا٘مٜمع اًمِمدخص سمداًمٗمٙمرة ًمٙمدـ ايمثدر اًمٜمٗمدقس ومٞمٝمدا أنٗمدة ويمدؼم. يمدل 

احلدددؼ و ددددىمقه سم٘مٚمدددقهبؿ  ًمٙمدددـ  ىمدددال شمٕمدددامم قمدددـ ومرقمدددقن وىمقُمدددف حدددا قمرومدددقا 

                                                 
 رواه اًمبخاري.   ( 1)

 (.   58اًمزظمرا  أاة )( 2)

 طمسٜمف  ححف اًمؽمُم ي.   ( 3)

 رواه أبق داود. طمسٜمف إًمباين.   ( 4)
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  (1)﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿ُمدددددددددٜمٕمٝمؿ اًمٙمدددددددددؼم ُمدددددددددـ اشمباقمدددددددددف 

 . ☺وظما ة إذا يماسمرك قمغم طمدايس  حٞمح قمـ اًمٜمبل 

اعمٜمّمدددددقح ظمٓمددددد٠مه ًمٞم نٜمبدددددف ذم اعمدددددرة اًم٘مادُمدددددة  َا رَّ َٕمدددددوماًمٖماادددددة قمٜمددددددك أن شمُ 

سمدقن  واهلل  وًمٞمس اًمٖمااة أن شمٜم ّمدر قمٚمٞمدف  ومٙمٚمٜمدا ٟمخٓمد٠م وظمدػم ا ٓمدائلم اًم قا

ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿ًمدددد ٟمقب جٞمٕمددددًا. ىمددددال شمٕمددددامم: قمددددز وضمددددؾ اٖمٗمددددر ا

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ 

 .(2)﴾﮹

أٓ شمّمٚمٞمان »ًمٞماًل وم٘مال رل:  ¶قمغم قمكم ووماـمٛمة  ☺دظمؾ اًمٜمبل 

وم٘مدددال قمدددكم: أنٗمسدددٜما سمٞمدددد اهلل ُم دددك ؿمدددا  أن ابٕمثٜمدددا  .«؟-أي ٓ شم٘مقُمدددا اًمٚمٞمدددؾ-

ّٓ ددددا اًمٜمبددددل   ه فمٝمددددرة وُمْمدددددك وهددددق اْمدددددرب سمٞمددددده قمددددغم ومخدددد ☺سمٕمثٜمددددا  ومق

 .(4()3)«﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿وا٘مقل: 

وأطمٞماٟمًا ىمد ا يمر اعمٜمّمقح يمالُمًا ا ٕم ر سمف وهق ًمٞمس قم رًا ُم٘مٜمٕمًا ًمٙمٜمف 

ا٘مقًمددف ًمددٞمحٗمظ ُمددا  وضمٝمددف  ومٙمددـ ؾمددٛمحًا واىمبددؾ اًمٕمدد ر وٓ شم ِمدددد ُمٕمددف وٓ 

شمٖمٚمدؼ قمٚمٞمدف إبدقاب  سمدؾ أب٘مٝمدا ُمٗم قطمددف أُماُمدف وأند  شمٜمّمدح طم دك ًمدق شمٙمٚمددؿ 

طمٞمديس ٓ اِمدٕمر يمد٠من شمثٜمدل قمٚمٞمدف  سمٙمالم ظماـمئ  ومٞمٛمٙمـ أن شمٕمداًم  ظمٓمد٠مه ُمدـ

 وقمغم ومٝمٛمف وضمرأتف  صمؿ شمبدأ ذم قمالج ا ٓم٠م.

│ 

                                                 
 (.   14اًمٜمٛمؾ  أاة )( 1)

 (.   54اًمٙمٝمػ  أاة )( 2)

 (.   53اًمزُمر  أاة )( 3)

 رواه اًمبخاري.   ( 4)
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 دنابلىالخورىى

 ودائلىوطرقىفيىالحدبظىىى
 

 وسائل وطسق يف احلسبة 
 
 

 ظمٓمقرة شمرك آطم ساب: ♦

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿  ىمددددددددددال شمٕمدددددددددددامم:

چ چ    ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

 . (1)﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

: "ًمٕمٜمددقا سمٙمددؾ ًمسددان  ًمٕمٜمددقا ذم قمٝمددد ُمقؾمددك ذم ¶ىمددال اسمددـ قمبدداس 

سمددددقر  وًمٕمٜمددددقا قمددددغم قمٝمددددد قمٞمسدددددك ذم  ددددقراة  وًمٕمٜمددددقا قمددددغم قمٝمددددد داود ذم اًمزَّ اًم َّ

 .(2)ذم اًم٘مر ن" ☺ا ٟمنٞمؾ  وًمٕمٜمقا قمغم قمٝمد حمٛمد 

 :أومْمٚمٞمة ُمـ ا٘مقم سمإُمر سماعمٕمروا واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر* 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿  ىمددددال شمٕمددددامم:

 .(3)﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 ☺ىمدددددددال: "ؾمدددددددٛمٕم  رؾمدددددددقل اهلل    وقمدددددددـ أيب ؾمدددددددٕمٞمد ا ددددددددري 

ً ومٚمٞمٖمػمه سمٞمده  وم٢من   اس ٓمٞمع ومبٚمساٟمف  وم٢من   »ا٘مقل:  ُمـ رأى ُمٜمٙمؿ ُمٜمٙمرا

 .(4)«اس ٓمع ومب٘مٚمبف وذًمؽ أضٕمػ ا الن

إُمدددِر ذم : "اًمٜمددداس حم ددداضمقن إمم ُمددددارة ورومدددؼ   ىمدددال ا ُمدددام أمحدددد 

 سماعمٕمروا سمال همٚمٔمة  إٓ رضمؾ ُمٕمٚمـ سماًمٗمسؼ ومال طمرُمة ًمف". 

ُمددا اٙمددره ٓ اٖمْمدد   ومٞمٙمددقن  وىمددال أجْمددًا: "ادد٠مُمر سمدداًمرومؼ  ومدد٢من أؾمددٛمٕمقه

                                                 
 (.79  78ئدة  أاة )احا( 1)

 (. 6/317اًمٓمؼمي )( 2)

 (.104 ل قمٛمران  أاة )( 3)

 رواه ُمسٚمؿ.  ( 4)
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  .(1)اراد أن اٜم ّمدر ًمٜمٗمسف"

  ُمر سماعمٕمروا واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر:إوؾمائؾ وـمرق 

: وضع ُمٓمقاة ُمـ    اًمبداب ًمد ًمؽ ؿمخص ٓ اّمكم ُمع االقمة .1

 اًمرضمؾ ًمٕمدة أؾمباب ُمٜمٝما: 

 يمِمػ أُمره سملم أهٚمف.  -أ

 اؿمٕماره سم٠منف ُمراىم  ُمـ جاقمة اعمسند.  -ب

ُمددددـ اعمٜماؾمدددد  أن شم٘مددددقل ًمددددف  اسدددد ٛمع إمم اًمٖمٜمددددا ًمٚم٘مٞمددددام سمٜمّمددددح ُمددددـ  -2

م اسددد حٚمقن احلدددر »ا٘مددقل:  ☺احلدددايس  أن اًمٜمبدددل  ًمٞمٙمدددقٟمـ ُمدددـ أُم ددل أىمدددقا

   .(2)«واحلرار وا ٛمر واعمٕمازا

 ☺ىمددددددال: "ؾمددددددٛمٕم  رؾمددددددقل اهلل    وأجْمددددددًا طمدددددددايس أيب هراددددددرة 

 .(3)«إٓ اعمناهراـ...احلدايس يمؾ أُم ل ُمٕمارم»ا٘مقل: 

 : ُمراقماة آُمقر اًم اًمٞمةا ٟمٙمار قمغم اعمرأة ٓسمد ُمـ  -3

 أ. أن شمٙمقن سمٕمٞمدًا قمٜمٝما سمٛمساومة قمدة أُم ار طم ك ٓ شمٙمقن ُمّمادُمة. 

ب. أن اٙمددقن ا ٟمٙمددار سمّمددقت ُمرشمٗمددع وأؾمددٚمقب ضمٞمددد اِمددٙمرك اًمٜمدداس 

ة أن شمٚمدددبس اًمٕمبدددا ة اعمخّمددددرة  قمٚمٞمدددف ُمثدددؾ: ضمدددزايمؿ اهلل ظمدددػماً ٓ  دددقز ًمٚمٛمدددرأ

 .  (اعم ؼمضمة)

ة أن شمٚمددبس قمبددا ة  اًمددرأس وأن شمٖمٓمددل وضمٝمٝمددا أو ا٘مددقل:  دد  قمددغم اعمددرأ

 قمـ اًمرضمال  وٟمحق ذًمؽ. 

ٓ شم٘مددددددػ وٓ شمسدددددد قىمػ  ومددددددال ا٘مددددددػ قمٜمدددددددها وٓ اسدددددد قىمٗمٝما  وإذا  -ج

                                                 
 (. 1/322ضماُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )( 1)

أظمرضمف اًمبخاري شمٕمٚمٞم٘مًا سمّمٞمٖمة اازم  وىمد  ححف جاقمة ُمـ اًمٕمٚمل  ُمٜمٝمؿ اًمبخاري  واًمٜمقوي  واسمـ شمٞمٛمٞمة  واسمـ ( 2)

 اًم٘مٞمؿ  واسمـ طمنر.  

 .  ُم ٗمؼ قمٚمٞمف( 3)
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 ودائلىوطرقىفيىالحدبظىىى

شمٙمٚمٛمدد  ومدددال ادددرد قمٚمٞمٝمدددا  وأٓ اددددظمؾ ُمٕمٝمدددا أو ُمدددع وًمٞمٝمدددا ذم ظمّمدددقُمة وإٟمدددل 

 اٜمٙمر واٛميض ذم ـمرا٘مف دون اًم ٗمات إًمٞمٝما. 

ة ُم ؼمضمددة ُمددع حمرُمٝمددا اٜمٙمددر قمٚمٞمٝمددا وهددق ُمٕمٝمددا سمّمدد إذا -د قت وضمددد اُمددرأ

 اسٛمٕمف اااه. 

ة همددددػم ُمسددددٚمٛمة شمدددد١مُمر سمٚمددددبس اًمٕمبددددا ة  واٛمٙمددددـ قمٜمددددد  -ـه إذا يماٟمدددد  اعمددددرأ

  احلاضمددة أن ا٘مدددال سمددد٠من يمِمددػ اًمدددرأس وقمددددم ًمددبس ااٚمبددداب خمددداًمػ ًمٚمٜمٔمدددام

   و رح ُمِماقمرٟما ٟمحـ اعمسٚمٛملم.

    !إذا يمان ًمؽ ىمرا  قمٚمٞمف ُمٜمٙمر 

 قمٚمٞمؽ ا ٟمٙمار سماًمدظمقل ذم اعمقضقع ُمباذة سمدون ُم٘مدُمات.

 ر قمغم اعمدظمـا ٟمٙما : 

 أـمٗمئ اًمسٞمنارة ـماقمة هلل قمز وضمؾ.  -أ

 .أـمٗمئ اًمسٞمنارة سمارك اهلل ومٞمؽ -ب

  ن إاًم٘مٞمددددام سماًمددددددقمقة إمم اهلل ذم حمٓمددددات اًمقىمدددددقد واًمٓمددددرق اًمسددددددرإمة

 . (شمسنٞمالت اًمٖمٜما   أو سمٞمع دظمان...إًم )وضمد 

  :شمقضمٞمٝمات عمـ ا٘مقم سمإُمر سماعمٕمروا واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر 

 خاًمػ  واًمدقما  ًمف  وىمّمد ا طمسان إًمٞمف.اًمِمٗم٘مة قمغم اعم .1

 . إ ؾ هق اًمسؽم وقمدم يمِمػ اًم ٗما ٞمؾ. 2

. أؾمددددٚمقب اًمددددققمظ واًم خقاددددػ سمدددداهلل وذيمددددر اًمٜمّمددددقص ُمددددـ اًمٙم دددداب 3

 واًمسٜمة. 

 . اًم درج ذم إؾمٚمقب سمدًأ سمإظمػ. 4

 صمؿ ل ٚمػ احلٚمقل اًم ٗمّمٞمٚمٞمة سماظم الا ٟمقع اعمٜمٙمر.
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 ربــــالص
 

 

. إذا يمدددان اهلل ُمٕمدددؽ ُمدددـ شمرضمدددق (1)﴾ېئ ېئ ىئ ىئ﴿ ىمدددال اهلل شمٕمدددامم:

 و ـ لاا وسمٛمـ شمس ٕملم.

 .ةُمر (92)اًم٘مر ن ذم وٕ ٞمة اًمّمؼم ورد ذيمره 

واًمّمؼم ُمـ ُمٕما  اًمٕمٔمٛمدة واًمٙمدلل  وُمدـ دٓئدؾ هٞمٛمٜمدة اًمدٜمٗمس قمدغم ُمدا 

ُمـ أؾمل  اهلل احلسٜمك: ومٝمق ؾمدبحاٟمف وشمٕمدامم  (اًمّمبقر)طمقرا  وًم ًمؽ يمان 

ػ ا٘مددؽما اًمدد ٟمقب و ٛمددؾ سمٕمددض ا ٛمٝمددؾ وٓ ا ٕمنددؾ  وم نددد اًمٕمبددد اًمْمددٕمٞم

اًمقاضمبددات اعمٙمٚمٗمددة قمٚمٞمددف ورسمٜمددا اًمٙمددراؿ اًمددرطمٞمؿ  ٓ اسدد ٕمنؾ قمٚمٞمددف اًمٕمدد اب 

. وُمددددع ذًمدددددؽ (2)﴾ڃ چ چ﴿وُمددددا ُمددددر ـماهمٞمددددة ُمثددددؾ ومرقمدددددقن طمٞمدددديس ىمددددال: 

ڻ ڻ ۀ ﴿وأظمٞمددف ىمددال شمٕمددامم:  ♠أرؾمددؾ اهلل قمددز وضمددؾ ًمددف ُمقؾمددك 

 .(3)﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ   ۀ ہ ہ

 وًمٚمّمؼم أنقاع صمالصمة: 

 .ُمٕمّمٞمة اهلل قمز وضمؾ*  ؼم قمـ     ـماقمة اهلل قمز وضمؾ.*  ؼم قمغم 

 *  ؼم قمغم أىمدار اهلل اعم١معمة.

وإذا قمٚمدؿ اعمسددٚمؿ أن هد ه اًمدددٟمٞما إٟمددل هدل أجددام وؾمداقمات  وًمٞمسدد  سمدددار 

ر لّٚمدددددد ؼ سمخٚمددددددؼ احلٚمدددددؿ واًمّمددددددؼم واعمّمدددددداسمرة قمدددددغم اًمٓماقمددددددات واضم ٜمدددددداب ىمدددددرا

وضمدددؾ ىمددددال  أٓ وهدددل قمبدددادة اهلل قمددددزقمٔمٞمٛمددددة  ًمٖماادددةٍ  َؼ ٚمِدددداعمحرُمدددات: وأندددف ظُم 

                                                 
 (.153( اًمب٘مرة  أاة )1)

 (.24( اًمٜمازقمات  أاة )2)

 (.44  43( ـمف  أاة )3)
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 الصبرىى

 .(1)﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿شمٕمامم: 

* وإًمٞمددؽ سمٕمددض اًمددٜملذج ًمٚمدد اـ  ددؼموا وٟمدداًمقا إضمددر اًمٕمٔمددٞمؿ وومددازوا 

 سمنٜمات اًمٜمٕمٞمؿ.

 حدا  دؼم قمدغم دقمدقة ىمقُمدف وأخ٘مدقه ذم اًمٜمدار ىمدال شمٕمدامم:  ♠إسمراهٞمؿ 

 .(2)﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴿ ىمددددال ًم٘مقُمددددف:  ♠وُمقؾمددددك 

﮶ ﮷﮸  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲   .(3)﴾﮹ ے ۓ ۓ 

حددا أوذي وٟمددال ُمددـ إذى ذم ؾمددبٞمؾ اًمدددقمقة إمم اهلل    ☺ٟمبٞمٜمددا حمٛمددد 

 .(4)(ڭ ڭ ڭ) و ؼم قمغم ذًمؽ رومع اهلل ُمـ ؿم٠منف. ىمال شمٕمامم:

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

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

 .(6)﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿

  دهؿهددددت ىمٚمدددقهبؿ ًماادددلن رؿمددددحدددا أؾمدددٚمٛمقا وسما   ل ومرقمدددقن ُم١مُمٜمدددقو

ۓ ﴿وشمققمدهؿ ومرقمقن سماًم٘م ؾ واًم ٕم ا  و ؼموا قمغم ذًمؽ ىمدال شمٕمدامم: 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

                                                 
 (.56( اًم اراات  أاة )1)

 (.120( اًمٜمحؾ  أاة )2)

 (.128( إقمراا  أاة )3)

 (.4  أاة )نمح( اًم4)

 (.21  أاة )طمزاب( ا5ٕ)

 (.44( ص  أاة )6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
                                                                                                              

 دنابلىالخورىى

 54ىالصبرى

 

 .(1)﴾ې ې

ة اًم دددل شمّمددددرع قمدددـ قمٓمدددا  سمدددـ أيب رسمددداح ىمدددال: "ىمدددال زم سمدددـ    دددؼم اعمدددرأ

ة ُمددددـ أهددددؾ ااٜمددددة. ىمٚمدددد : سمددددغم. ىمددددال: هدددد ه  :¶ قمبدددداس  أٓ أراددددؽ اُمددددرأ

ة اًمسددق ع وإين أتٙمِمددػ ومددادع اهلل  دددروم٘ماًمدد : إين أ ☺دا  أتدد  اًمٜمبددل اعمددرأ

إن ؿمدددددد    دددددددؼمت وًمددددددؽ ااٜمدددددددة  وإن ؿمدددددد   دقمدددددددقت اهلل أن »زم. ىمددددددال: 

. وم٘ماًمددددددددد : أ دددددددددؼم. وم٘ماًمددددددددد : إين أتٙمِمدددددددددػ  ومدددددددددادع اهلل زم أن ٓ «ومٞمدددددددددؽاإم

 . (2)را" كأتٙمِمػ  ومدقم

ا  دؼم ذم زُمدـ ح -رمحف اهلل شمٕمامم-ا ُمام أمحد  :وُمـ إئٛمة واًمٕمٚمل 

  ويمدددددد ًمؽ ؿمدددددددٞم  ا ؾمددددددالم اسمددددددـ شمٞمٛمٞمددددددة  واًمبخددددددداري  عمحٜمددددددة ٟمددددددال اًمرومٕمددددددةا

 واًمِماومٕمل وهمػمهؿ يمثػم ُمـ اًمٕمٚمل  واًمّماحللم.

ً  ذم ـمٚمددد  ضددددرواًمّمدددؼم  - وري ًمٚمٛمدددر  اعمسدددٚمؿ ذم ؿمددد١مون طمٞماشمدددف ؾمدددقا

اًمدددددددرزق أو رقماادددددددة إوٓد واًم٘مٞمدددددددام قمدددددددغم ؿمددددددد١موهنؿ: وقمدددددددغم جٞمدددددددع اًمٜمددددددداس 

 .سماظم الومٝمؿ

│ 

 

                                                 
 (.72( ـمف  أاة )1)

 ي وُمسٚمؿ. ( رواه اًمبخار2)
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 دنابلىالخورىى

 ىتوجوؼاتىلًباءىواألمؼاتى
 

 توجيَات لآلباء واألمَات 
 

 

ب وًمده ذم اًمّمٖمر محده ذم اًمٙمؼم  وأقمٔمدؿ ىمال سمٕمض اًمسٚمػ: "ُمـ أدَّ 

 .يمٞمػ يمان ا ٕماُمؾ ُمع إـمٗمال؟ ☺ذم ا ؾمالم ٟمبٞمٜما حمٛمد  ُمرٍب 

ً ُمدددـ اًمٜمددداس أ دددؾ شمرسمٞمدددة إبٜمدددا  إُمدددا ًمٚمخادُمدددة أو ًمألضمٝمدددزة  ودمدددد يمثدددػما

إمم اهلل قمز وضمؾ سمد٠من اّمدٚمح  اًمٚمنق ا ًمٙمؽموٟمٞمة  وقمٓمؾ ؾمالح اًمدقما   و

 .وٓدٓا

 :وُمـ اًم قضمٞمٝمات ُما اكم *

. شمٕمٚمدددددٞمؿ إـمٗمدددددال أذيمدددددار اًمّمدددددباح واعمسدددددا   وظما دددددة قمٜمدددددد همدددددروب 1

إذا يمددددددان ضمددددددٜمح اًمٚمٞمددددددؾ أو أُمسددددددٞم ؿ ومٙمٗمددددددقا »: ☺اًمِمددددددٛمس واًمٜمددددددقم. ىمددددددال 

طمٞمٜم دددد   ومدددد٢مذا ذهدددد  ؾمدددداقمة ُمددددـ اًمٚمٞمددددؾ  ِمدددددر ددددبٞماٟمٙمؿ  ومدددد٢من اًمِمددددٞماـملم شمٜم 

 .(1)«ومخٚمقهؿ

وى ب إـمٗمددددددال وظما ددددددة ذم دورات اعمٞمدددددداه: ٕهنددددددا ُمدددددد٠مضدددددددر. قمدددددددم 2

 اًمِمٞماـملم  ا ىمد ا١مدي سم ًمؽ إمم أذاة إـمٗمال يماًم ِمٜم  أو ا همل .

. شمٕمٚمددٞمؿ إـمٗمددال ُمددـ قمٛمددر اًمسدداسمٕمة ومددل ومددقق  طمدد  اًم قطمٞمددد واًمسددٜمة 3

 واًمّمالة ودقما  ا ال  وا روج ُمـ اعمٜمزل.

 . شمٕمقادهؿ اًمبسٛمٚمة قمٜمد يمؾ ومٕمؾ.4

ً وسماـمٜمًا.5  . احلرص قمغم ٟمٔماومة إـمٗمال فماهرا

 ل ابٙمقن ًمقطمدهؿ أو ذم ُمٙمان ُمٔمٚمؿ.. قمدم شمرك إـمٗما6

                                                 
 ( رواه اًمبخاري وُمسٚمؿ. 1)
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. شمٕمٚمددددددددٞمؿ إـمٗمددددددددال آؾمدددددددد ٕماذة سمدددددددداهلل ُمددددددددـ اًمِمددددددددٞمٓمان اًمددددددددرضمٞمؿ قمٜمددددددددد 7

 اًمٖمْم .

 ا  ؾمنادة  ٖمػمه ًمٚمٓمٗمؾ وشمٕمقاده قمغم اًمّمالة.ؿمدر. 8

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ﴿ :. اًمددددددددددددددددددددددددقما  ردددددددددددددددددددددددؿ9

  .(1)﴾ھ ے ے

 .(2)﴾ۉ ۉ ې ې ې ې﴿ىمقًمف شمٕمامم: 

│ 

                                                 
 (.74( اًمٗمرىمان  أاة )1)

 (.40( إسمراهٞمؿ  أاة )2)
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 دنابلىالخورىى

 توجوؼاتىلألبناءىفيىالتطاملىمعىكبارىالدنىى
 

 

 السً  كبازيف التعامل مع ألبياء لتوجيَات 
 

 

اع  ددددددرإن ااٝمدددددؾ سمح٘مدددددقق اعمسدددددٜملم وأؾمددددداًمٞم  اًم ٕماُمدددددؾ ُمٕمٝمدددددؿ اثٛمدددددر 

 ااٞمدؾ اادادد ٟمٔمدرة ؾمدٚمبٞمة ًمألضمٞمدال اًمسداسم٘مة اًم دل ةإضمٞمال اعم ٛمثؾ ذم ٟمٔمدر

  وذم سماًمرضمٕمٞمددة واًم خٚمددػوو ددٗمٝمؿ   اٛمثٚمٝمددا اعمسددٜمقن سمٛمخ ٚمددػ ـمب٘مددا ؿ 

ٚمدة اعم٘ماسمؾ اٜمٔمدر اًمِمدٞمقخ ًمٚمِمدباب ٟمٔمدرة ؾمدٚمبٞمة أجْمدًا ومٞمّمدٗمقهنؿ سمداًمٓمٞمش وىم

دور ذم هؿ  ا ددددددؼمة وا  ددددددال واًمٕم٘مددددددقق: ورسمددددددل أودع سمٕمددددددض إبٜمددددددا   سمدددددددا

 اًمٕمنزة ورقمااة اعمسٜملم.

 * وه ه سمٕمض اعم٘مؽمطمات ًمٚمٕمٜمااة سمٙمبار اًمسـ اعم٘مٕمداـ ذم اًمبٞمقت:

  ٛمؾ اعمِماق وُما اّمدر ُمـ رومع ًمٚمّمقت وهمػمه. -1

قمدددم إفمٝمددار اًمِمددلشمة واًم دد ُمر ُمددـ ظمدددُم ٝمل: ٕن ااددزا  ُمددـ ضمددٜمس  -2

 .اًمٕمٛمؾ

اًمددد هاب سمٙمبدددػم اًمسدددـ ظمدددارج اًمبٞمددد  ًمٚم ٗمسدددح واًمزادددارات إن يمدددان  -3

 ىمادرًا قمغم احلريمة واعمٌم.

طميس يمبػم اًمسـ قمغم ا يمثار ُمـ اًم يمر واًم سبٞمح واًم ٝمٚمٞمدؾ وىمدقل  -4

 .(ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سماهلل)

 احلدايس قمـ طمٞما ل ذم احا . -5

 اضم لع اًمٕمائٚمة طمقًمف ًمالؾم  ٜماس سمف. -6

ل اًمّمدددددٖمار ًمٚمسدددددالم قمدددددغم يمبدددددػم اًمسدددددـ إن يمدددددان ٓ إطمْمدددددار إـمٗمدددددا -7

 ازقمنف ذًمؽ.
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إقمٓمددا  يمبددػم اًمسددـ ٟم٘مددقدًا اقزقمٝمددا قمددغم إـمٗمددال إن  ( ددادوا  دداسمقا ) -8

 يمان حيسـ ذًمؽ.

ا  ُمالسمدددس ضمداددددة ًمٙمدددل ؿمددددرذم أجدددام اعمٜماؾمدددبات يمإقمٞمددداد وهمػمهدددا  -9

أمٝمدددددر سمددددداعمٔمٝمر احلسدددددـ واِمدددددارك اًمٜمددددداس ذم ومدددددرطم ٝمؿ وهبنددددد ٝمؿ وإدظمدددددال 

 ف.ور قمٚمٞمسدراًم

 ف.ئلّمٞمص ُمٙمان ُمٜماؾم  ًمٙمبػم اًمسـ وآقم ٜما  سمٜمٔماوم ف وهم ا -10

شمقضمٞمددددددف يمبددددددػم اًمسددددددـ سماًمٓمرا٘مددددددة اعمددددددثغم: ٕنددددددف ىمددددددد ا ّمددددددقر سمٕمددددددض  -11

آقم ٘مددادات ا اـم ددة سمٛمددـ طمقًمددف  وم سددٞمٓمر قمٚمٞمددف شمٚمددؽ اعمخدداوا ومٞمٛمٞمددؾ إمم 

ً ٓقم ٘ماده ا اـمئ.  اًمقطمدة واقم زال اًمٜماس ٟمٔمرا

بددػم اًمسددـ  وإذا يماٟمدد   ددحٞمة ُمٕمرومددة اعمِمددٙمالت اًم ددل إماٟمٞمٝمددا يم -12

 قمالضمٝما وإ اد احلٚمقل اعمٜماؾمبة ر ه اعمِمٙمٚمة. ا ؿاة ؾمدرأو اضم لقمٞمة أو أ

 آطمؽمام واًم ٘مدار أثٜما  ااٚمقس ُمٕمٝمؿ. -13

│
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 ونىىالضطغظىمنىالمدلمى

 الضعفة مً املسلنني
 

 

 .(1)«ون وشمرزىمقن إٓ سمْمٕمٗمائٙمؿّمدرهؾ شمٜم»: ☺ىمال رؾمقل اهلل 

ا  أؿمددددد إظمال ددددًا ذم ن اًمْمددددٕمٗمإ: "-رمحددددف اهلل شمٕمددددامم-ىمددددال اسمددددـ سمٓمددددال 

اًمددددددقما  وأيمثدددددر ظمِمدددددققمًا ذم اًمٕمبدددددادة:  دددددال  ىمٚمدددددقهبؿ قمدددددـ اًم ٕمٚمدددددؼ سمزظمدددددرا 

 .ـه اًمدٟمٞما" أ.

و دد  اًمٕمٓمددػ واًمِمددٗم٘مة قمددغم إراُمددؾ واًمٗم٘مددرا  واعمسددايملم  ويمدد ًمؽ 

 .اًمّمؿ واًمبٙمؿ واعمٕماىملم وإج ام واًمرقماة ذم اًمؼماري

ـمٗمٝمؿ  ُمثؾ اعم١مُمٜملم ذم شمقادهؿ وشمرامحٝمؿ وشمٕما»: ☺ىمال رؾمقل اهلل 

ُمثدؾ ااسددد اًمقاطمدد إذا اؿمدد ٙمك ُمٜمدف قمْمددق شمدداقمك ًمددف ؾمدائر ااسددد سماًمسددٝمر 

 .(2)«واحلٛمك

 احلدايس احلض قمغم شمٕماون اعمسٚمٛملم وُمالـمٗمة سمٕمْمٝمؿ ُمع سمٕمض.ومٗمل 

 سمٕمض اعم٘مؽمطمات ًم ٘مداؿ اعمساقمدة واًمٕمقن ًمٚمْمٕمٗمة وهمػمهؿ:* 

سماًمبحديس ردا قمدـ إُمدا ُمسداقمد ا ُمات زوضمٝما  وهل اًم ل وإرُمٚمة  -1

 .يماٟم  شمرهم  ذم ذًمؽ  أو ُمساقمد ا سماحال واًمسٙمـ زوج إن

هدددق ُمدددـ شمدددقذم واًمدددده دون اًمبٚمدددقغ ادددقومر ًمدددف احدددال ًمٞم٘مدددقم سمدددف واًمٞم دددٞمؿ  -2

 طمٞماشمف  واظم ٞمار إ دىما  اعمٜماؾمبلم ًمف.

عمٜماؾمدددبات آومدددراح ذم اًمٕمٞمدددد وإهددددائٝمؿ اًمٗم٘مدددرا  واعمسدددايملم دقمدددقة  -3

سم ٙمدددددداشمػ سمٕمددددددض احددددددال او ذا  اهمددددددراض اًمٕمٞمددددددد رددددددؿ: وذًمددددددؽ  ؿمددددددٕمارهؿ 

 اعمسٚمٛملم سمٕمْمٝمؿ ُمع سمٕمٍض.

                                                 
 .( رواه اًمبخاري1)

 ( ُم ٗمؼ قمٚمٞمف.2)
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 ازــــــــــــــاجل
 
 

أوىص ا ؾمددالم سماًمٕمٜمااددة سمااددار وشمٕمٔمددٞمؿ طم٘مددف وآقم ٜمددا  سمددف  وم٘مددد ورد 

ُمدددا زال ضمؼمادددؾ اق دددٞمٜمل سماادددار  طم دددك فمٜمٜمددد  أندددف »ىمدددال:  ☺قمدددـ اًمٜمبدددل 

 .(1)«ؾمٞمقرصمف

اددددا أبددددا ذر إذا ـمبخدددد  ُمرىمددددًة  ومدددد٠ميمثر »:     ٕيب ذر ☺وىمددددد ىمددددال 

 .(2)«ضمػماٟمؽُماؤها  وشمٕماهد 

ذم احلدايس احليس قمدغم شمٕماهدد اادػمان وإـمٕمداُمٝمؿ وًمدق سمٌمد  ىمٚمٞمدؾ: حدا 

ؾمددددٞمؽمشم  قمددددغم ذًمددددؽ ُمددددـ إفمٝمددددار اعمحبددددة وإظمددددقة ذم اهلل  وهدددد ا ٟمققمددددًا ُمددددـ 

 ا طمسان. 

 وُمـ إُمقر اًم ل    اًم ٜمبٞمف را قمدم إا ا  ااار سماًم٘مقل واًمٗمٕمؾ.

ـ سماهلل واًمٞمقم ا»: ☺وم٘مد ىمال رؾمقل اهلل  ٔظمر  ومال ا١مذ ُمـ يمان ا١مُم

 . (3)«ضماره

 * وه ه سمٕمض اًم قضمٞمٝمات واًم ٜمبٞمٝمات ًمٚمنػمان: 

 .اًم ٕمرا قمغم ااار وزاارشمف. 1

. ا طمسان إمم ااار  وذًمؽ إُما سمٓمب  سمٕمض إـمٕمٛمة واًم هاب هبا 2

  ا ازرع اعمحبة وإًمٗمة.وم٢من ذًمؽ إًمٞمف إذا اقم  ر قمـ احلْمقر  

                                                 
 .( رواه اًمبخاري1)

 ( رواه ُمسٚمؿ.2)

 ( ُم ٗمؼ قمٚمٞمف.3)
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  وذًمددؽ سم٢مرؾمددال سمٕمددض . وذم اعمٜماؾمددبات  يماًمٕمٞمددداـ وٟمندداح إبٜمددا 3

 احلٚمقى وإيمالت ا ٗمٞمٗمة.

 سماحال إن يماٟمقا وم٘مرا . ؿشمٗم٘مد أطمقال ااػمان  وذًمؽ سمٛمساقمد  -4

طميس ااار قمغم شم٠مدادة  دالة االقمدة ذم اعمسدند  إن يمدان ٓ اِمدٝمد  -5

 االقمة.

 . ااارٓت اًم ل شمّمدر ُمـ اًمّمؼم واًمٕمٗمق قمـ اًمزَّ  -6

│
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 وسائل تَدئة الغضب
 

 

 نٜم  اًمٖمْم :ظمٓمقات ًم * 

  وم٘مددال: أو ددٜمل. وم٘مددال: ☺ضمددا  رضمددؾ إمم اًمٜمبددل  قمدددم اًمٖمْمدد : -1

  .(1)«ٓ شمٖمْم »

ىب يب ﴿ىمددددال شمٕمددددامم ذم و ددددٞمة ًم٘مددددلن ٕبٜمددددف:  ظمٗمددددض اًمّمددددقت: -2

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

 اًمّمقت شمٕمبػم قمـ اًم ٕم٘مؾ واًمرزاٟمة اًم ل ا سؿ هبا اًمٕم٘مال  واحلٙمل .

ُمدددا يمدددان اًمرومدددؼ ذم رً  إٓ »: ☺قًمدددف ًم٘م :اًمرومدددؼ ذم جٞمدددع إُمدددقر -3

 .(3)«ٟمفازاٟمف  وُما ٟمزع ُمـ ر  إٓ ؿم

ٓسمددددد ُمددددـ اًمّمددددؼم قمددددغم  ٛمددددؾ أظمددددراـ  ظمددددراـ: ٛمددددؾ أظمٓمددددا  أ -4

: "ًمٕمدؾ ًمدف   اًمسدٚمػ أطمدد سماحلٚمؿ واحلٙمٛمة واًم لس إقم ار ردؿ. ىمدال 

 .قم رًا ٓ أقمرومف

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

  ٗمػ ُمـ اًمٖمْم .

                                                 
 ( رواه اًمبخاري وُمسٚمؿ.1)

 (.19( ًم٘ملن  أاة )2)

 ( رواه ُمسٚمؿ.3)
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 * ُمٗماشمٞمح اًمٖمْم  وـمرق لٗمٞمٗمٝما:

 ُمـ اًمٖمْم  ػقمبارة لٗم ُمٗم اح همْمبل م

 أنا واصمؼ ُمـ ٟمٗمز ُمـ ا٘مٚمؾ ُمـ ضمٝمدك واٟمنازاشمؽ 1

2 
قمدم آطمؽمام واًم ٘مدار ُمـ 

 اًمٜماس
 أنا إٟمسان رائع وُمبدع

 اخّمدررومع اًمّمقت واًم 3
يت )أهنا ُمـ اًمّمٗمات اعم ُمقُمة 

 (جث مث ىث يث

 اًمدقما  رؿ سماردااة واًمّمالح وٓداًمدقما  قمغم إ 4

5 

قمدم آه لم سمل أىمقل ُمثؾ: أن 

وع أو قمٛمؾ  ِمدرشمٕمزم قمغم إىماُمة ُم

واسخر ُمٜمؽ أظمرون 

 وحيبٓمقٟمؽ

 اً واىمٕم ؾم٠مضمٕمؾ يمالُمل ومٕمالً 

 :سمٕمد وىمققمف * ـمرق قمالج اًمٖمْم 

چ ڇ ڇ ﴿ اًم ٕمددقذ سمدداهلل ُمددـ اًمِمددٞمٓمان اًمددرضمٞمؿ ىمددال شمٕمددامم: -1

 .(1)﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

ومنٕمدؾ أطمدد ا اٖمْمد  وحيٛمدر وضمٝمدف   ☺رضمدالن قمٜمدد اًمٜمبدل  اؾم  

إين ٕقمٚمدددؿ يمٚمٛمدددة ًمدددق ىماردددا »وم٘مدددال:  ☺وشمٜمددد ٗم  أوداضمدددف  ومٜمٔمدددر إًمٞمدددف اًمٜمبدددل 

 .(2)«احلدايس ًم ه  ذا قمٜمف: أقمقذ سماهلل ُمـ اًمِمٞمٓمان اًمرضمٞمؿ...

                                                 
 (.200( إقمراا  أاة )1)

 ( رواه اًمبخاري وُمسٚمؿ.2)
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: "اددددددددل قمدددددددغم أن اًمِمدددددددٞمٓمان ًمدددددددف شمددددددد٠مثػم ذم  ٞمدددددددٞم  ♫ىمدددددددال اًم٘مرـمبدددددددل 

 سماعمٖمْمقب قمٚمٞمف".اًمٖمْم   وزاادشمف طم ك حيٛمٚمف قمغم اًمبٓمش 

إذا همْمد  أطمدديمؿ وهدق »: ☺شمٖمٞمػم احلاًمة اًم ل هدق قمٚمٞمٝمدا ًم٘مقًمدف  -2

  .(1)«ىمائؿ ومٚمٞمنٚمس  وم٢من ذه  قمٜمف اًمٖمْم  وإٓ ومٚمٞمْمنع

إن اًمٖمْمدد  ُمددـ اًمِمددٞمٓمان وإن »: ☺اًمقضددق  وآهم سددال ًم٘مقًمددف  -3

اًمِمدددٞمٓمان ظمٚمدددؼ ُمدددـ اًمٜمدددار  وإٟمدددل شمٓمٗمددد٠م اًمٜمدددار سماحدددا   ومددد٢مذا همْمددد  أطمدددديمؿ 

 .(2)«ومٚمٞم قض٠م

 :  ًمّمٛم . ىمال اًمِماومٕمل ا -4

 شمزيمٞمة اًمٜمٗمس سمٗمٕمؾ اًمٓماقمات واضم ٜماب اعمحرُمات. -5

 .(3)﴾ڦ ڦ ڄ ڄ﴿ىمال شمٕمامم: 

 .اًمٕمٚمؿ سمٛمساوئ اًمٖمْم  -6

 ومْمؾ يمٔمؿ اًمٖمٞمظ واًمٕمٗمق. -7

 ٞمنة اًمٖمْم  وُما اّمدر ُمٜمف.قا ُمـ قم٘ماب اهلل ٟم ا  -8

 احل ر ُمـ قماىمبة اًمٕمداوة. -9

قمٜمددددُما ادددرى  دددقرة وضمٝمدددف ذم )اًم ٗمٙمدددر ذم ىمدددبح  دددقرة اًمٖماضددد   -10

 .(اعمر ة

                                                 
 ( رواه أبق داود.1)

 ( أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمبة.2)

 (.9( اًمِمٛمس  أاة )3)

 إذا ٟمٓمددددددددددددؼ اًمسددددددددددددٗمٞمف ومددددددددددددال دمبددددددددددددف
 

 ومخدددددددددػم ُمدددددددددـ إضماسم دددددددددف اًمسدددددددددٙمقت
 

 ومدددددددددددددد٢من يمٚمٛم ددددددددددددددف ومرضمدددددددددددددد  قمٜمددددددددددددددف
 

 وإن ظمٚمٞم دددددددددددددددددف يمٛمددددددددددددددددددًا اٛمدددددددددددددددددقت
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 .اعم١مدي إمم اًمٖمْم  شمٖمٞمػم اًمسب  -11

د اهلل وىمْمائف وىمدره. -12  اًم سٚمٞمؿ سمٛمرا

 طمٗمظ  اات أو أطمادايس أو  صمار شم٠مُمر سماًمٕمٗمق واًمّمٗمح واحلٚمؿ. -13

  ؽ اًمّمددحٞمة  واسم ٕمددد قمددـ احدد٠ميمقٓت  ددٕمبة ارْمددؿراضمددع طماًم دد -14

 وظم  يمٗماا ؽ ُمـ اًمٜمقم وهمػمها سمحٞميس ٓ شم١مصمر قمغم اًمسٚمقك.

اًمددد لس إقمددد ار ًممظمدددراـ وقمددددم آؾمددد ٕمنال سماًمٖمْمددد   ويمدددل  -15

 .ىمٞمؾ: "اًمٖمائ  قم ره ُمٕمف"

 اومٝمدددؿ ٟمٗمسدددٞمات إؿمدددخاص ُمدددثاًل يمبدددػم اًمسدددـ واعمدددراض وهمػمهددد -16

 احل  واًم ٗماهؿ.ًمٙمل شمّمٗمق احلٞماة سم :ُمـ إؿمخاص

سمدددددداًم خٚمؼ سمخٚمددددددؼ احلٚمددددددؿ وإندددددداة واًمٕمٗمددددددق  ☺آىم دددددددا  سمدددددداًمٜمبل  -17

 واًمّمٗمح.

 :همٞمٔمف وقمٗمقه قمـ اعمز  ملسو هيلع هللا ىلصًمٙمٔمؿ اًمٜمبل  * وه ه سمٕمض اًمٜملذج

 ☺اًمرضمددؾ اًمدد ي سمددال ذم اعمسددند زضمددروه اًمّمددحاسمة وهندداهؿ اًمٜمبددل  -

 .(1)«اهرا٘مقا قمٚمٞمف ذٟمقسمًا ُمـ احا »قمـ ذًمؽ وم٘مال: 

  ومٚمٕمٜمدددف ☺ب ا ٛمدددر وضمدددا وا سمدددف إمم اًمٜمبدددل درِمددداًمرضمدددؾ اًمددد ي يمدددان ا -

 .(2)«ٓ شمٚمٕمٜمف  وم٢مٟمف حي  اهلل ورؾمقًمف»أطمد اًمّمحاسمة. ىمال: 

أقمٓمٜمدددددل اددددددا  :. ىمدددددال☺ ٜمبدددددلاًمـمددددددرا ردا  إقمدددددرايب اًمددددد ي ضمددددد ب  -

سمف  وهنددداهؿ قمدددـ ذًمدددؽ ضددددررؾمدددقل اهلل ُمدددـ ُمدددال اهلل سمٕمدددض اًمّمدددحاسمة أراد 

 .☺اًمٜمبل 

                                                 
 اًمبخاري. ( رواه 1)

 اًمبخاري.( رواه 2)
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  ☺اهلل  اًم ٘مٓمٝمدددا رؾمدددقل ةت اًمّمدددحٗمسددددرقمٜمددددُما يم ▲ قمائِمدددة -

 . ةوأبدرا سم نٞمة ضمداد

  وىمددال: سمٕمددد أن  ذوه قمٗمددك قمددٜمٝمؿطمٞمدديس ٕهددؾ اًمٓمددائػ  ☺دقمقشمددف  -

 .«ًمٕمؾ اهلل أن  رج ُمـ أ الهبؿ ُمـ إمبد اهلل قمز وضمؾ»

وحيددؽ »: ☺أقمدددل  وم٘مددال اًمرؾمددقل  :☺اًمرضمددؾ اًمدد ي ىمددال ًمٚمٜمبددل  -

وذي سمد٠ميمثر أرطمؿ اهلل أظمل ُمقؾمدك ىمدد »  صمؿ ىمدال: «إن   أقمدل ومٛمـ إمدل

 .«ًمؽ ومّمؼمُمـ ذ

ىمدػ اًمٙمثدػمة ذم قمٗمدقه و دٗمحف قمدـ  ☺وُمـ آماًمع ؾمػمشمف  -  د اعمقا

اًمٜمدداس  و  اٙمددـ اٜمدد ٘مؿ ًمٜمٗمسددف إٟمددل يمددان اٖمْمدد  إذا اٟم ٝمٙمدد  حمددارم اهلل قمددز 

 .وضمؾ

│
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 السقية الشـسعية وضوابطَا
 

 

: "آىم ّمددددددداد ذم اًمسدددددددٜمة ظمدددددددػم ُمدددددددـ   ىمدددددددال قمبداًمٚمدددددددف سمدددددددـ ُمسدددددددٕمقد 

 آضم ٝماد ذم اًمبدقمة".

: "اًم٘مٚمددددقب إذا اؿمدددد ٖمٚم  سماًمبدددددع -رمحددددف اهلل شمٕمددددامم-وىمددددال اسمددددـ اًم٘مددددٞمؿ 

 أقمرض  قمـ اًمسٜمـ".

 شمٜمبٞمٝمات ًمٚمراىمل: *

ىمددددل احلددددرص قمددددغم اًم ٛمسددددؽ سماًمٙم دددداب واًمسددددٜمة  وشمددددرك ُمددددا  -1 قمددددغم اًمرا

 ؾمقى ذًمؽ ُمـ اًمبدع.

ىمدددل ًمٚمٛمدددراض ُمدددـ شمددد ٝمؿ وُمدددـ شم خٞمدددؾ قمدددغم سماًمدددؽ:  -2 قمددددم ؾمددد١مال اًمرا

 ٕن ذًمؽ ًمٞمس ًمف أ ؾ.

ىمدل سمٕمدد آٟم ٝمد -3 ا  ُمدـ رىمٞمدة اعمدراض أن ا٘مدقل ًمدف: اس حسـ ُمـ اًمرا

ؿمدددٗماك اهلل  وأنددد  ُمددد٠مضمقر  وا دددؼم واطم سددد  واًمٗمدددرج ُمدددـ اهلل  وقمٚمٞمدددؽ 

 اح  در اعمراض.ِمدرسماًمّمدىمة واًمدقما  سماًمِمٗما : ٕن ذًمؽ ؾمب  ٟٓم

ة أو عمسددٝما: ٕن ذم هدد ا وم ٜمددة وُمددا أدى إمم طمددرام  -4 قمدددم ا ٚمددقة سمدداعمرأ

 ومٝمق حمرم.

اب وشمددددددد٠مظمر اًمدددددددزواج  سمٕمدددددددض اًمرىمددددددداة حيددددددددد  ادددددددات ُمٕمٞمٜمدددددددة ًماٟمنددددددد -5

وإُمددددراض ااٚمداددددة واًم٘مقًمددددقن واًمددددرزق وٟمحددددق ذًمددددؽ وٓ دًمٞمددددؾ قمٚمٞمددددف ُمددددـ 

   واًم٘مر ن يمٚمف ؿمٗما .☺اًمٙم اب واًمسٜمة  وظمػم اردي هدي حمٛمد 

 .ُمـ ارىمٞمٝمؿار ؾمدرٕطماومٔمًا اٙمقن أُمٞمٜمًا أن اًمراىمل  قمغم -6
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سمٕمددض اًمرىمددداة حيدددد ىمدددرا ة ُمٓمقًمدددة أو ُم قؾمددٓمة أو ُمريمدددزة  وهددد ا ٓ  -7

 أ ؾ ًمف.

 سمٕمض اًم ٜمبٞمٝمات واًم قضمٞمٝمات اًمٕماُمة ذم اًمرىمٞمة:  *

اٜمبٖمدددددل ومٕمٚمدددددف  سمدددددؾ ٓ . اًمرىمٞمدددددة سمقاؾمدددددٓمة ضمٝمددددداز اًم سدددددنٞمؾ أو ارددددداشمػ 1

 اًمراىمل ًمٚمٛمراض.ُمـ ة ؿمدراًمرىمٞمة شمٙمقن ُمبا

ُمدددا ؿمدددا  اهلل ). إذا رأى اعمددد١مُمـ ُمدددـ ٟمٗمسدددف أو همدددػمه ُمدددا إمنبدددف ومٚمٞم٘مدددؾ 2

 ٕن اًمٕملم طمؼ. (شمبارك اهلل

 قمٞمة  وشمالوة اًم٘مر ن.ِمدرٕذيمار اًم. احلرص قمغم اعمحاومٔمة قمغم ا3

: وهدددق ُمدددـ اًمرىمددداة -. وىص ؿمددٞمخٜما حمٛمدددد ؾمدددٚمٞملن اًمٕمٚمدددٞمط طمٗمٔمدددف اهلل4

قمغم اعمحاومٔمة قمغم اًمقرد اًمٞمقُمل  واحلرص قمغم اًمّمدىمة  ومٗمل ذًمدؽ يمٗماادة 

 ووىمااة سم٢مذن اهلل شمٕمامم. 

│
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 االدتػرارىالنغديىى

 االستقساز اليفسي
 

 

اد ل هددددددق شمدددددد٠مُملم وشمددددددقومػم اعمددددددقديمثددددددػم ُمددددددـ اًمٜمدددددداس أمددددددـ أن إُمددددددـ اًمٜمٗمسدددددد

ب ولٓمددٞمط ًمٚمٛمسدد ٘مبؾ  وٓ  دددأ ًمددف سمددال وٓ ِمدددرآؾمدد ٝماليمٞمة ُمددـ ُم٠ميمددؾ وُم

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 

مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت ﴿وضمؾ وؿمٙمره. ىمال شمٕمامم: 

 ُمٕمرومة أؾملئف و ٗماشمف ؾمبحاٟمف وشمٕمامم.. و(1)﴾جث مث ىث

ًمدٞمس ًمدد ؿ إـمٕمٛمدة  قا يمٞمػ يماٟم  طماًمدة اًمسداسم٘ملم إوًمدلم؟ ًم٘مدد يمداٟم

ر  اعم ٜمققمددددة وإضمٝمددددزة اعم ٓمددددقرة واًم ٘مٜمٞمددددة احلداثددددة  ًمٙمددددٜمٝمؿ قمٜمدددددهؿ اؾمدددد ٘مرا

   وشمٕمٚمؼ سماهلل قمز وضمؾ.وأُمـ ٟمٗمز

 ٜمٕمدٞمؿا٘مقل أطمدهؿ: "ًمدق إمٚمدؿ اعمٚمدقك وأبٜمدا  اعمٚمدقك ُمدا ٟمحدـ ومٞمدف ُمدـ اًم

 ومٞمف اًمسٞمقا".قمٚمٞمف اًمدوٟما ا

 .هق سماًم ٕمٚمؼ سماهلل قمزوضمؾ وذيمره واًم٘مٜماقمة سمرزىمف: إذًا إُمـ اًمٜمٗمز

سمف ُمٕمارم ذم ضمسدده ؾمدرُمـ أ بح ُمٜمٙمؿ  ُمٜما ذم »: ☺ىمال رؾمقل اهلل 

 .(2)«قمٜمده ىمقت اقُمف  ومٙم٠منل طمٞمزت ًمف اًمدٟمٞما سمح اومػمها

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ىمددددددددال شمٕمددددددددامم: 

.(3)﴾ڀ

                                                 
 (.28( اًمرقمد  أاة )1)

 ( رواه اًمؽمُم ي.2)

 (.82( إنٕمام  أاة )3)
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 احملً تسويض اليفس عيد
 

 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿ىمددددددددددددددددددددددددددددددددددال اهلل شمٕمددددددددددددددددددددددددددددددددددامم: 

بدددددلم  ؿ ًمٞمهنَّ ٓ اب ٚمددددقن ذم أُمددددقارؿ وأنٗمسدددددٝمؿ  يمددددال ًمٜمخ ددددؼمأي: . (1)﴾ھ

 اعمخٚمص ُمـ اعمٜماومؼ واًمّمادق ُمـ اًمٙماذب.

ُٕمر اعم١مُمـ إن  قمنباً »: ☺رؾمقل اهلل  ىمال: ىمال ◙قمـ  ٝمٞم  

ؿمٙمر ومٙمان  ا ؾمدرَّ أُمره يمٚمف ظمػم  وًمٞمس ذاك ٕطمد إٓ ًمٚمٛم١مُمـ  إن أ اسم ف 

ً ًمف  وإن أ اسم ف  . ُمدـ أ دٞم  سمٛمّمدٞمبة  (2)«ًمدف ا   ؼم ومٙمدان ظمدػماً ضدرَّ ظمػما

سمٜمدددددل ؾمدددددٕمد  وماًمددددددٟمٞما  وذم يمدددددؾ وادٍ   ومٚمٞم ددددد يمر أن همدددددػمه ؾمدددددٚمؽ هددددد ا اعمسدددددٚمؽ

 .ؾمنـ اعم١مُمـ وضمٜمة اًمٙماومر

: هدددد ه احلٞمدددداة اًمدددددٟمٞما ٟمٕمٞمٛمٝمددددا زائددددؾ  إن أضددددحٙم ؽ أبٙم ددددؽ ومٝمدددد ا إظمددددقاين

ٴۇ ﴿ىمدددددال شمٕمدددددامم:  ئ  وأٓم.اِمددددد ٙمل قمٚمدددددة وهددددد ا وم٘مدددددر...اًم  ُمددددـد اعمّمدددددا

ى ائ ائ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى

 .(3)﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

ل  ُمددـ أنددقاع اًمددبال   د: "إذا اسمدد غم اهلل قمبددده سمِمدد♫ا٘مددقل اسمددـ اًم٘مددٞمؿ 

وم٢من رده إمم رسمف و ار ؾمببًا ًمّمالح داٜمف  ومٝمق قمالُمة ؾمٕمادشمف وإرادة ا دػم 

َض قمٜمٝما أضم ؾ قمقض  وإن   ادرده ذًمدؽ سمف  وٓسمد أن شم٘مٚمع اًمِمدة وىمد قُمقح

ه إمم ا ٚمددؼ وأنسدداه ذيمددر رسمددف ومٝمددق قمالُمددة ؿمدددراًمددبال  إًمٞمددف سمددؾ  د ىمٚمبددف قمٜمددف وردَّ

                                                 
 (2( اًمٕمٜمٙمبقت  أاة )1)

 ( رواه ُمسٚمؿ.2)

 .(43  42( إنٕمام  أاة )3)
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اًمِمددد٘ما  وإذا أىمٚمدددع قمٜمدددف اًمدددبال  رده إمم ـمبٞمٕم دددف وؾمدددٚمٓمان ؿمدددٝمقشمف  ومبٚمٞمدددف هددد ا 

 ـه. أ .وسمال  وسمٚمٞمة إول رمحف وشمٙمٛمٞمؾ واهلل اعمقومؼ"

شمدقذم واًمدادف وهدق  دٖمػم آسم ال ات  وم٘مد ُمـ  سم٠منقاع ☺وم٘مد اسم كم اًمٜمبل 

وقمددداش ا دددٞمل ويمٗمٚمدددف ضمدددده قمبدددد اعمٓمٚمددد   صمدددؿ قمٛمدددف أبدددق ـماًمددد  وـمدددرد ُمددـد أهٚمدددف 

وقمِمددػمشمف  ورُمددل سماحلنددارة قمٜمددد دقمقشمددف ٕهددؾ اًمٓمددائػ طم ددك ؾمددال اًمدددم ُمٜمددف 

ٟمدددف ؾمددداطمر ويمددداهـ وؿمددداقمر  رُمدددقه سمدددااٜمقن ووضدددع ؾمدددغم إ  ىمٞمدددؾ ♥

  وىمدد هندر أزواضمدف ♥اازور قمغم فمٝمره وهق ؾماضمد سملم اًمريمٜملم 

اعمددد١مُمـ اًمّمدددادق ٓسمدددد أن ابددد غم ًمُٞمْٕمدددَرا  ددددىمف ُمددـد يم سمدددف:   .☺يمددداُماًل  ؿمدددٝمراً 

: ☺ىمددال رؾمددقل اهلل  ىمددال:   ٕن ؾمددٚمٕمة اهلل هماًمٞمددة قمدـد أنددس سمدـد ُماًمددؽ  

 .(1)«طمٗم  ااٜمة سماعمٙمارة  وطمٗم  اًمٜمار سماًمِمٝمقات»

ىمدددددد ابددددد غم ا ٟمسدددددان سمندددددار ؾمدددددق  أو سم٘مراددددد  أو زُمٞمدددددؾ ًمدددددف  وهدددددؾ ا٘مدددددقم 

هلل قمدز وضمدؾ واٜما دحف واٙمدقن ذًمدؽ سماًمدقمقة إًمٞمدف وادرى ذًمدؽ ُمٜمحدة ُمدـ ا

 .شُمٕمٙمر قمٚمٞمف  ٗمق طمٞماشمفزوضمة سمذم ُمٞمزان طمسٜماشمف  و ظمر ىمد اب غم 

: "ومد٢مذا ـمدال سماًمٕمبددد اًمدبال  واؾمد ٛمرت سمددف أٓم ♫ا٘مدقل اسمدـ اًم٘مددٞمؿ 

ًمدد  قمٚمٞمددف اعمّمددائ   ومددال اسدد ل  اًمٔمددـ سمرسمددف ؾمددبحاٟمف وشمٕمددامم وإم ٘مددد أن دوشمقا

ذًمدددددؽ ضمدددددرم قمٔمدددددٞمؿ وظمٓمدددددر  وأندددددف ٓ ارادددددد ُمٕماوماشمدددددف  ومددددد٢من اهلل أراد سمدددددف ؾمدددددق ً 

ضمسددددٞمؿ  ومدددداهلل احلٙمددددٞمؿ اًمٕمددددادل سمددددؾ هددددق اًمددددرطمٞمؿ اعم ٗمْمددددؾ  وُمددددا ىمدددددره اهلل 

ذم  ُمددداضٍ »: ☺قمٚمٞمدددؽ هدددق قمدددلم اًمٕمددددل  يمدددل ذم اًمددددقما  اًمدددقارد قمدددـ اًمٜمبدددل 

 أ. ـه. (2)«طمٙمٛمؽ  قمدل ذمَّ ىمْما ك

                                                 
 ( رواه ُمسٚمؿ.1)

 ( رواه اسمـ طمبان.2)
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  إضمسدداد سماًمٕمٚمدؾ  واعمسددٚمؿ ذم هدد ه اًمددٟمٞما  ددري قمٚمٞمددف ُمددا حَّ ومدرسمل  دد

    ذًمؽ ُم٠مضمقر إن  ؼم واطم س .ضمرى حا ىمبٚمف  وهق ذم

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿ىمدددددال شمٕمدددددامم: 

. ومٚمددد ٙمـ سمددد ًمؽ اعمٕمرومدددة اًمّمدددادىمة ُمدددع اهلل قمدددز (1)﴾گ گ

وضمددؾ وم٘مددد ىمددال أطمدددهؿ: "ُمسددايملم أهددؾ اًمدددٟمٞما ظمرضمددقا ُمٜمٝمددا وُمددا ذاىمددقا أخدد  

 ُما ومٞمٝما. ىمٞمؾ ًمف وُما هق؟ ىمال: ُمٕمرومة وحمبة اهلل قمز وضمؾ".

عمّمدددددائ  وٟمدددددزل سمدددددؽ اردددددؿ واحلدددددزن ومدددددار  أظمدددددل ذم اهلل: إذا دا  دددددؽ ا

سمدد يمره وطماؾمدد  ٟمٗمسددؽ قمددغم اًم ٘مّمددػم وا  ددال  وٓ شمٜمسددك دقمددقة ادددقٟمس 

 قمٚمٞمف اًمسالم: "ٓ إا إٓ أن  ؾمبحاٟمؽ إين يمٜم  ُمـ اًمٔماعملم".

 وم٘مد ىمال سمٕمْمٝمؿ: ًمقٓ اًمبال   رضمٜما ُمـ اًمدٟمٞما ُمٗماًمٞمس.

ور إٓ ذم ؾمددددددر: "وًمدددددٞمس زم ُمقضدددددع ♫وىمدددددال قمٛمدددددر سمدددددـ قمبدددددداًمٕمزاز

 ع اًم٘مدر".ُمقاض

ئد آسم ال  سماعمّمائ  واعمحـ ُما اكم*   :(2)وُمـ ومقا

 ها.سدرُمٕمرومة ذل اًمٕمبقداة ويم -2      اًمرسمقسمٞمة وىمٝمرها. ُمٕمرومة قمزّ  -1

 ا ٟماسمة إمم اهلل وا ىمبال قمٚمٞمف. -4                ا ظمالص هلل شمٕمامم. -3

 احلٚمؿ  ـ  درت ُمٜمف. -6                    ع واًمدقما .ْمدراًم  -5

 اًمّمؼم قمٚمٞمٝما. -8                     اًمٕمٗمق قمـ ضماٟمٞمٝما. -7

ئدها. -9  اًمِمٙمر قمٚمٞمٝما. -10        اًمٗمرج را ٕضمؾ ومقا

 متحٞمّمٝما ًمٚم ٟمقب وا ٓمااا. -11

 رمحة أهؾ اًمبال  وُمساقمد ؿ قمغم سمٚمقاهؿ. -12
                                                 

 (.51( اًم قسمة  أاة )1)

 ( قمز اًمداـ حمٛمد سمـ قمبداًمسالم.293-329/2( حماؾمـ اًم ٠مواؾ )2)
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 ُمٕمرومة ىمدر ٟمٕمٛمة اًمٕماومٞمة واًمِمٙمر قمٚمٞمٝما. -13

 ظمروي.أُمـ صمقاب  ّمائ ُما أقمده قمغم ه ه اعم -14

ئد ا ٗمٞمة. -15  ُما ذم ـمٞمٝما ُمـ اًمٗمقا

 واًمبٓمر واًمٗمخر وا ٞمال   واًم ٙمؼم واًم نؼم. ؿمدرأهنا متٜمع ُمـ إ -16

 اًمرضا اعمقضم  ًمرضقان اهلل قمز وضمؾ. -17

إظمددقاين: ُمددـ أ ددٞم  سمٛمّمددٞمبة ومٚمٞمّمددؼم رددا وًمٞم نٚمددد وحي سدد   وماًمدد ي 

 أ ددداسمؽ واسمددد الك هدددق أرطمدددؿ اًمدددرامحلم  أرطمدددؿ سمدددؽ ُمدددـ واًمددددشمؽ طمٙمدددٞمٌؿ ذم

 شم٘مداره ًمألُمقر  قمٚمٞمؿ سمٙمؾ ر  ؾمبحاٟمف وشمٕمامم.

ه  وذم شمٖمٞمدددددػم ؿمددددددروُمدددددـ قمالُمدددددات ا ادددددلن: أن شمددددد١مُمـ سماًم٘مددددددر ظمدددددػمه و

ٱ ﴿إطمدددقال وشم٘مٚمددد  اًمٚمٞمدددؾ واًمٜمٝمدددار قِمدددؼٌم ٕوزم إبّمدددار. ىمدددال شمٕمدددامم: 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

 .(1)﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

ادا همدالم أو ادا »وم٘مدال:  ☺رداػ اًمٜمبدل : يمٜم  ¶ىمال اسمـ قمباس 

سمددغم. وم٘مددال: أطمٗمددظ اهلل  :همٚمددٞمؿ أٓ أقمٚمٛمددؽ يمٚمددلت اٜمٗمٕمددؽ اهلل هبددـ. وم٘مٚمدد 

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 

أن اٜمٗمٕمقك سمٌم    اٙم بف اهلل قمٚمٞمؽ  يمائـ  ومٚمق أن ا ٚمؼ يمٚمٝمؿ جٞمٕماً أرادوا

وك سمٌم    اٙم بف اهلل قمٚمٞمؽ   ا٘مدروا ْمدر  ا٘مدروا قمٚمٞمف  وإن أرادوا أن ا

ُمع اًمّمؼم   ّمدرقمٚمٞمف  واقمٚمؿ أن ذم اًمّمؼم قمغم ُما شمٙمره ظمػماً يمثػماً  وأن اًمٜم

 .(2)«ا سدرا سدروأن اًمٗمرج ُمع اًمٙمرب  وأن ُمع اًمٕم

                                                 
 (.216( اًمب٘مرة  أاة )1)

 ( رواه أمحد.2)
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 تسويح اليفس
 

 

ٕم  ُمـ يمثدرة إقمدلل  وٓسمدد ًماٟمسدان أن  ٕمدؾ اًمٜمٗمس متؾ وشمٙمؾ وشم 

 . ٝمق اعمباح ُمع إ حاب وإوٓدٚمح ومٞمف قمـ اًمٜمٗمس سماًمًمف وىم ًا ُاروح 

ُمددع ىمدددِرهؿ وضمالًمدد ٝمؿ روطمددقا  -قمٚمددٞمٝمؿ اًمّمددالة واًمسددالم-وإنبٞمددا  

 قمـ أنٗمسٝمؿ.  

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿. ىمدددال شمٕمدددامم: ♠شمبسدددؿ ؾمددٚمٞملن ىمددد و

﮲ ﮳ ﮴  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

 .(1)﴾﮹﮵ ﮶ ﮷ ﮸ 

وىمددددد أثب دددد  اًم نددددارب أن اًم بسددددؿ واًمْمددددحؽ اعمٕم دددددل ُاٜمِمددددط احلريمددددة 

اًمدُمقادددة قمٜمدددد ا ٟمسدددان  سمخدددالا اردددؿ واحلدددزن واًم دددقازن ُمٓمٚمدددقب ذم جٞمدددع 

  (2)«شمبسدددددٛمؽ ذم وضمدددددف أظمٞمدددددؽ  ددددددىمة»: ♥إُمدددددقر  وم٘مدددددد ىمدددددال 

 وإُمثٚمة قمغم ذًمؽ يمثػمة. 

 ُما اكم: ☺* وُمـ ضحؽ وُمزاح اًمٜمبل 

ىمال: "ُما رأج  أطمدًا أيمثدر شمبسدًل      قمـ قمبداًمٚمف سمـ احلارث  -1

 .(3)"    ُمـ رؾمقل اهلل 

 ☺ىمدال: "ُمدا طمنبٜمدل رؾمدقل اهلل      قمـ ضمرار سمـ قمبداًمٚمدف  -2

 .(4)"ُمٜم  أؾمٚمٛم  وٓ ر ين إٓ ضحؽ

                                                 
 (.19( اًمٜمٛمؾ  أاة )1)

 ( رواه اًمؽمُم ي.2)

 ( أظمرضمف ا ُمام أمحد  واًمؽمُم ي.3)

 ( رواه اًمبخاري  وُمسٚمؿ.4)
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سمداسمددة ًمػميمبٝمددا   تددكأ   سمٞمٕمددة ىمددال: ؿمددٝمدت قمٚمٞمددًا قمددـ قمددكم سمددـ ر -3

ا ىمدال: ومٚمل وضع رضمٚمف ذم اًمريماب. ىمال: سمسؿ اهلل. ومٚمل اؾم قى قمغم فمٝمرهد

احلٛمددد هلل  صمددؿ ىمددال: ؾمددبحان اًمدد ي ؾمددخر ًمٜمددا هدد ا  وُمددا يمٜمددا ًمددف ُم٘مددرٟملم وإٟمددا 

إمم رسمٜمددا عمٜم٘مٚمبددقن  صمددؿ ىمددال: احلٛمددد هلل صمالصمددًا واهلل أيمددؼم صمالصمددًا  ؾمددبحاٟمؽ إين 

ًم ٟمقب إٓ أن   صمدؿ ضدحؽ. وم٘مٚمد  فمٚمٛم  ٟمٗمز وماهمٗمر زم  وم٢مٟمف ٓ اٖمٗمر ا

 ☺ًمدددف: ُمدددـ أي ر  ضدددحٙم  ادددا أُمدددػم اعمددد١مُمٜملم؟ ىمدددال رأجددد  رؾمدددقل اهلل 

 ددٜمع يمددل  ددٜمٕم   صمددؿ ضددحؽ. وم٘مٚمدد : ُمددـ أي ر  ضددحٙم  اددا رؾمددقل 

إن رسمؽ ًمٞمٕمن  ُمـ قمبده إذا ىمال: رب اهمٗمر زم ذٟمدقيب  إمٚمدؿ »اهلل؟ ىمال: 

 .(1)«أنف ٓ اٖمٗمر اًم ٟمقب أطمد همػمه

 كم:ُما ا ☺أُما  ٗمة ُمزطمف * 

 .ٓ اٛمزح إٓ  ادىماً  ☺ويمان اًمٜمبل 

 .(2)«اا ذا إذٟملم»ىمال ًمف:  ☺أن اًمٜمبل     . قمـ أنس سمـ ُماًمؽ 1

ُمدع ظمادُمدة أندس  ☺وماحلدايس ومٞمف سمٞمدان شمقاضدع اًمٜمبدل "ىمال اًمؽمُم ي: 

  ".ًا ٓ دمرحياً دَّ وُ وماعمزاح اٟمبساط اًمٜمٗمس قمغم اًمٖمػم     

ُمدف ًمٞمد ٕمٚمؿ ُمدـ ؾمدٞمد ين أىمدم ه ا احلدايس إمم يمؾ ُمـ ا ٕمدامم قمدغم ظمادإو

ا ٚمدددؼ يمٞمدددػ اٙمدددقن اًم قاضدددع؟ ٕن اعمباؾمدددٓمة واعمالـمٗمدددة واًمرمحدددة ٓ شمٜمدددزل 

 اعمر  ُمـ ُمٜمزًم ف إٟمل شمرومٕمف أبدًا  وماًمرامحقن ارمحٝمؿ اهلل قمز وضمؾ.

                                                 
 ( رواه أبق داود  واًمؽمُم ي.1)

 ( رواه أبق داود  واًمؽمُم ي.2)
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ًمٞمخاًمٓمٜمدا  ☺ىمدال: إن يمدان رؾمدقل اهلل    قمـ أنس سمـ ُماًمدؽ  .2

 .(1)«اا أبا قمٛمػم ُما ومٕمؾ اًمٜمٖمػم»طم ك ا٘مقل ٕخ زم  ٖمػم: 

يمدان  ☺هد ا احلددايس  أن اًمٜمبدل  ٘مفُ وومِ    اًمؽمُم ي أبق قمٞمسك ىمال 

الُمدددًا  دددٖمػماً  وم٘مدددال ًمدددف: "ادددا أبدددا قمٛمدددػم" وومٞمدددف أندددف ٓ ك همُ ادددلزح  وومٞمدددف أندددف يمٜمَّددد

: "ادددا أبدددا ☺سمددد٠مس أن إمٓمدددك اًمّمدددبل اًمٓمدددػم ًمٞمٚمٕمددد  سمدددف  وإٟمدددل ىمدددال ًمدددف اًمٜمبدددل 

اٚمٕمددد  سمدددف ومدددلت   (ـمدددػم  دددٖمػم)ٕندددف يمدددان ًمدددف ٟمٖمٞمدددػم  :قمٛمدددػم ُمدددا ومٕمدددؾ اًمٜمٖمدددػم"

 وم٘مال: "اا أبا قمٛمػم ُما ومٕمؾ اًمٜمٖمػم؟". ☺زن اًمٖمالم  وملزطمف اًمٜمبل ومح

  إٟمددددؽ شُمددددداقِمُبٜما   قمددددـ أيب هراددددرة  .3
ِ
 !ىمددددال: ىمدددداًمقا اددددا رؾمددددقَل اهلل

ا»ىمال:   .(2)«إين ٓ أىمقُل إٓ طم٘مًّ

   . قمددـ أنددس سمددـ ُماًمددؽ 4
ِ
  ☺: أن رضمددال اؾمددَ ْحَٛمؾ رؾمددقَل اهلل

! ُمددددا أ ددددٜمُع سمقًمددددِد وم٘مددددال إيّن طماُمٚمددددَؽ قمددددغم وًمددددِد ٟماىمددددٍة  وم٘مددددال: اددددا رؾمددددق
ِ
َل اهلل

 
ِ
 . (3)«؟وهؾ شمٚمِد ا سمُؾ إٓ اًمٜمقَق »: ☺اًمٜماىمة؟ وم٘مال رؾمقُل اهلل

أتدددددك اقُمدددددًا رضمددددداًل ُمدددددـ أ دددددحاسمف   ☺أنَّ اًمٜمبدددددل    . قمدددددـ أندددددٍس 5

وماًم ٗمد    «ُمدـ هد ا؟ لأرؾمدٚمٜم»ه. وم٘مدال: ّمددروماطم ْمٜمف ُمدـ ظمٚمٗمدف وهدق ٓ اب

طمدددلم  ☺اًمٜمبدددل  درّمددددومنٕمدددؾ ٓ اددد٠مخق ُمدددا أخدددزق فمٝمدددره سم ☺ومٕمدددرا اًمٜمبدددل 

وم٘مددال: اددا رؾمددقل اهلل إذا  «ُمددـ اِمددؽمي اًمٕمبددد؟»قمرومددف  وضمٕمددؾ اًمٜمبددل ا٘مددقل: 

  أو «ًمٙمدددـ قمٜمددد اهلل ًمسددد  سمٙماؾمدددد»: ☺واهلل دمدددين يماؾمدددًا. وم٘مدددال اًمٜمبددل 

 .(4)«أن  قمٜمد اهلل همال»ىمال: 

                                                 
 ( رواه اًمبخاري  وُمسٚمؿ.1)

 ( رواه اًمؽمُم ي.2)

 ( رواه أبق داود  واًمؽمُم ي.3)

 ( أظمرضمف ا ُمام أمحد واًمؽمُم ي ذم اًمِملئؾ.4)
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 :* وًمٚمٛمزاح  داب ُمٜمٝما

اًمٜمٞمدددة اًمّمددداحلة: ومٞمٜمدددقي سمٛمزاطمدددف ىمٓمدددع اعمٚمدددؾ واًمدددؽمواح اعمبددداح قمدددـ  -1

 ُمـ ضمداد.اًمٜمٗمس  طم ك شمٜمِمط 

قمدددددددم ا يمثددددددار ُمددددددـ اعمددددددزاح  وُمددددددـ يمثددددددر ُمزاطمددددددف ٟم٘مّمدددددد  ُمرو شمددددددف  -2

 وضاقم  هٞمب ف.

ٓ ا٘مبٚمقٟمددف يماًمِمددٞم  اًمٙمبددػم واًمٕمددا   وهمددػمهؿ ُمددـ قمدددم اعمددزاح ُمددع  -3

  ـ ٓ ا٘مبؾ اعمزاح.

 قمدم اعمزاح ذم ُمقاـمـ ااد. -4

 اضم ٜماب ُما طمرم اهلل شمٕمامم أثٜما  اعمزاح  وُمـ ذًمؽ: -5

ٓ حيدؾ عمسدٚمؿ أن اددروع »: ☺ضمدف اعمددزاح ىمدال شمروادع اعمسدٚمؿ قمدغم و -أ

 .(1)«ُمسٚملً 

أنددا زقمددٞمؿ سمٞمدد  ذم رسمددض ااٜمددة عمددـ »: ☺اًمٙمدد ب ذم اعمددزاح ىمددال  -ب

شمرك اعمرا  وإن يمان حم٘مًا  وسمٞم  ذم وؾمط ااٜمة عمـ شمدرك اًمٙمد ب وإن يمدان 

 .(2)«ُمازطمًا  وسمٞم  ذم أقمغم ااٜمة عمـ طمسـ ظمٚم٘مف

 ي اٛمددزح ومددػم  ـمائٗمدددة اًم٘مدددح ذم ـمائٗمددة ُمٕمٞمٜمدددة ُمددـ اًمٜمدداس: يماًمددد -ج

ُمٕمٞمٜمدددة  أو أهدددؾ سمٚمدددد ُمٕمدددلم  أو أ دددحاب طمرومدددة ُمٕمٞمٜمدددة سمدددل إمٞمدددبٝمؿ أو سمٕمدددض 

اًمٜماس اٛمزح ُمع  اطمبف ومٞمسبف  أو ا٘م ومف أو ارُمٞمف سماًمٗماطمِمدة واًمٕمٞمداذ سمداهلل 

 ُمـ ذًمؽ.

                                                 
 ( رواه أبق داود.1)

 ( رواه أبق داود.2)
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 أن اٙمقن أيمثر اعمزح ُمع ُمـ حي اضمقٟمف يماًمّمٖمار واًمٜمسا  وهمػمهؿ. -د

 وهمدائر اًمٕمٞمٜمدلم ٓ اب سدؿ  اًمٜماس دمدده دائدًل ُم٘مٓمد  اابدلمُمـ و ٜمػ 

وهد١مٓ  اًمّمدٜمػ ارضمٕمدقن . ث ٕطمد يم٠من  قم اًمدٟمٞما قمغم رأؾمفوٓ ا حد

 إمم قمدة أؾمباب ُمٜمٝما:

 .☺. قمدم ا حام سم٠مطمقال ؾمػمة اًمٜمبل 1

 .اًمٕمٜمػ واًم٘مسقة. ٟمِم٠موا قمغم 2

 .اًمقؾمٓمٞمة ذم جٞمع ؿم١موٟمفأن ا ؾمالم داـ ضمٝمٚمٝمؿ . 3

│
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اًمٜمدددددداس إمم اعمحاُمددددددد واٜمٝمدددددداهؿ قمددددددـ ٕنددددددف ادددددد١مدب : أدسمدددددداً إدب ؾمددددددٛمل 

 .(1)اعم٘ماسمح

 ة: "وأدب اعمددر  قمٜمددقان ؾمددٕمادشمف وومالطمددف  وىمٚمدد   ا٘مددقل اسمددـ اًم٘مددٞمؿ

ره. ومدددل اؾمددد نٚم  ظمدددػم اًمددددٟمٞما وأظمدددرة سمٛمثدددؾ  يأدسمدددف قمٜمدددقان ؿمددد٘ماوشمف وسمدددقا

إدب  وٓ اؾمدددد نٚم  طمرُماهنددددا سمٛمثددددؾ ىمٚمددددة إدب. ومدددداٟمٔمر إمم إدب ُمدددددع 

ًمددددددداـ يمٞمددددددػ ٟمندددددد طمددددددلم أـمب٘مدددددد  قمٚمددددددٞمٝمؿ  دددددداطمبف ُمددددددـ طمددددددبس اًمٖمددددددار  كاًمقا

يمٞمددػ دمددد ىمٚمددة إدب  وُمدددسمرٍ  وشم٠مُمددؾ أطمددقال يمددؾ ؿمدد٘مل وُمٗمددؽمٍ  !اًمّمددخرة؟

 ا.ّمدرسم  (2)هل اًم ل ؾماىم ُف إمم احلرُمان"

 :عز وجل* إدب ُمع اهلل 

 .عز وجلاك سماهلل ؿمدر. قمدم ا 1

 .عز وجل ظمالص اًمٕمبادة هللإ. 2

ىمبة اهلل 3  واًمٕمالٟمٞمة سدرذم اًم عز وجل. ُمرا

 عز وجل. . شمٕمٔمٞمؿ ؿمٕمائر اهلل4

ك. ىمدال شمٕمدامم: دقمدغم ٟمٕمٛمدف اًم دل ٓ شمٕمدد وٓ  ّمد عز وجل. ؿمٙمر اهلل 5

 .(3)﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿

 . اًمرضا سم٘مْما  اهلل وىمدره. 6

                                                 
 ( ًمسان اًمٕمرب  ٓسمـ ُمٜمٔمقر.1)

 (.2/406(  )408ًمساًمٙملم )( يم اب ُمدارج ا2)

 (.53( اًمٜمحؾ  أاة )3)
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ۈئ ېئ ېئ ﴿ىمدال شمٕمددامم:  عزز وجززل.. دمٜمد  يمثدرة احلٚمددػ سمداهلل 7

 .(1)﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ

 .(اهلل أيمؼم)٘مقًمؽ سم عز وجل . قمٜمد شمٙمبػمة ا طمرام  اؾم ِمٕمار قمٔمٛمف اهلل8

اهلل أمٚمٛمددددؽ  وإذا أ ددددٞم  ). دمٜمدددد  إًمٗمدددداظ اعمٜمٝمددددل قمٜمٝمددددا: يم٘مددددقل: 9

 .(2) (أطمدهؿ سمٛمرض أو سمال  ىمٞمؾ: ُما اس اهؾ ومالن

 قمدم اًم ٕمدي ذم اًمدقما   وهمػم ذًمؽ ُمـ أداب.  -10

 :☺* إدب ُمع اًمرؾمقل 

 ـماقم ُف ومٞمل أُمر واضم ٜماب ُما هنك قمٜمف وزضمر. -1

 .-اهلل عليه وسلم صَّل -ُمـ سمدًٓ  (ص)قمدم يم اسمف  -2

اًمّمددددالة قمٚمٞمددددف يمددددل ضمددددا  ذم احلدددددايس  قمددددـ طمسددددلم سمددددـ قمددددكم سمددددـ أيب  -3

اًمبخٞمؾ اًم ي ُمدـ ذيمدرت قمٜمدده »: ☺ىمال: ىمال رؾمقل اهلل    ـماًم  

 . (3)«ومٚمؿ اّمؾ قمكم

وهمددددددػم ذًمددددددؽ ُمددددددـ  -رضددددددقان اهلل قمٚمددددددٞمٝمؿ-قمدددددددم ؾمدددددد  أ ددددددحاسمف  -4

 .أداب

 * إدب ُمع اًم٘مر ن اًمٙمراؿ:

 ن همػم ٟمٔمٞمػ  وهمػم ٓئؼ سمف.قمدم وضٕمف ذم ُمٙما .1

 . دمٜم  ُمد اًمرضمٚملم أُماُمف  أو وضع ر  ومقىمف.2

 . قمٜمد ؾمنقد اًم الوة ٓ اقضع قمغم إرض.3

                                                 
 (.224( اًمب٘مرة  أاة )1)

 .♫( ُمٕمنؿ اعمٜماهل اًمٚمٗمٔمٞمة/ سمٙمر أبق زاد 2)

 ( رواه اًمؽمُم ي ىمال طمدايس طمسـ  حٞمح همرا .3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
                                                                                                              91 

 

 دنابلىالخورىى

 األدبى

 . ا ٟمّمات قمٜمد ؾملقمف.4

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿. دمٜمدد  شمٗمسددػم ُمٕمٜمدداه ُمددـ همددػم قمٚمددؿ. ىمددال شمٕمددامم: 5

 .(1)﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی

 . دمٜم  اًمٙم اسمة ومٞمف.6

  .. قمدم اًمدظمقل سمف ًمٚمخال7

 . شمٓمٝمػم اًمٗمؿ سماًمسقاك قمٜمد شمالوشمف.8

ًمداـ:  * إدب ُمع اًمقا

 قمدم رومع اًمّمقت قمٚمٞمٝمل. -1

 طمبٝمل وا ؿمٗماق قمٚمٞمٝمل  وا طمسان إًمٞمٝمل. -2

 ّمددددددددددرأب   ٓ شمٜمددددددددداد ل سماؾمدددددددددٛمٞمٝمل ًمٚمحددددددددددايس  أن أبدددددددددا هرادددددددددرة  -3

: أيب. وم٘مددددددال: "ٓ شمسددددددٛمف وم٘مددددددالرضمٚمددددددلم  وم٘مددددددال ٕطمددددددد ا: ُمددددددا هدددددد ا ُمٜمددددددؽ؟ 

 . (2)ُماُمف وٓ دمٚمس ىمبٚمف"سماؾمِٛمِف  وٓ متش أ

 قمدم شمٗمْمٞمؾ اًمزوضمة قمٚمٞمٝمل. -4

 اًمدقما  رل ذم طمٞما ل  وسمٕمد  ا ل. -5

 ا طمسان إمم أ دىمائٝمل سمٕمد ُمق ل.  -6

 ب اعمسند:اد * 

م اًمسٙمٞمٜمة أثٜما  اعمٌم.. 1  اًم زا

 شم٘مداؿ اًمرضمؾ اًمٞمٛمٜمك قمٜمد اًمدظمقل.. 2

 . اًمسقاك قمٜمد أدا  اًمّمالة.3

                                                 
 (.36( ا ؾمدرا   أاة )1)

 ( رواه اًمبخاري إدب اعمٗمرد.2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
                                                                                                              

 دنابلىالخورىى

 92ىاألدبى

 

 .. دمٜم  رومع اًمّمقت4

 . إهمالق ااقال أو وضٕمف قمغم اًمّماُم .5

وظما دة ادقم ). اًم ٓمٞم  وًمبس أجؾ اًمثٞمداب قمٜمدد اًمد هاب ًمٚمٛمسدند 6

 .(ااٛمٕمة

 .يماًمدظمان وهمػمه ًمُف رائحة يمر ة . قمدم أيمؾ اًمثقم واًمبّمؾ  وُما7

 سمٕمد أذان إٓ ًمٚمحاضمة.اعمسند . قمدم ا روج ُمـ 8

 قمدم أنِماد اًمْماًمة ذم اعمسند. . 9

 ٟمٔماوم ف.احلرص قمغم . 10

 .ـمرا٘مًا ًمٚمنٝمة إظمرى اعمسند . قمدم الاذ11

│
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هددددق قمٛمددددؾ سمرٟمدددداُم  ُمٕمددددلم ذم زُمددددـ ُمٕمددددلم  ُمثددددؾ: ٟمٔمددددام اًمٕمٛمددددؾ  اًمٜمٔمددددام:

وٟمٔمددددام ؾمدددداقمات اًمٜمددددقم  واًمِمددددخص اعمددددٜمٔمؿ دمددددده ُمٓمٛمدددد ـ ُمرشمدددداح اًمبددددال ٓ 

إمم  ةٍ  ٌم ومدقات ر : ٕندف قمدرا أن احلٞمداة ُمراطمدؾ اٜم ٘مدؾ ومٞمٝمدا ُمدـ ُمرطمٚمد

 .اً يمبػم اً ُأظمرى  ـمٗماًل صمؿ همالُمًا صمؿ ؿماسمًا صمؿ ؿمٞمخ

: ىمددال إٟمددل اًمٚمٞمددؾ واًمٜمٝمددار ُمراطمددؾ  -رمحددف اهلل شمٕمددامم-قمددـ داود اًمٓمددائل 

اٜمزرددا اًمٜمدداس ُمرطمٚمددة ُمرطمٚمددة  طم ددك اٜم ٝمددل هبددؿ ذًمددؽ إمم  ظمددر ؾمددٗمرهؿ  ومدد٢من 

اؾمددد ٓمٕم  أن شم٘مددددم ذم يمدددؾ ُمرطمٚمدددة زادًا حدددا سمدددلم ادددد ا وماومٕمدددؾ  ومددد٢من اٟم٘مٓمددداع 

 ا  ُما هق  وإُمر أقمنُؾ ُمـ ذًمؽ.اًمسٗمر قمـ ىمر

طم ددددددددك اًمٙمددددددددقن اسددددددددػم سمٜمٔمددددددددام ُمٕمددددددددلم سم٘مدددددددددره اهلل شمٕمددددددددامم. ىمددددددددال شمٕمددددددددامم: 

ەئ ەئ    ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ﴿

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی    وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

 .(1)﴾ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ

ره اهلل رددا ﴾ۉ ۉ ې﴿ . أي دائددًل دمددري عمسدد ٘مر رددا ىمدددَّ

ا ذم ٟمٗمسدٝما وٓ اؾم ٕمّمدا  قمدغم ّمددرقمٜمف  وًمدٞمس ردا شم ّمدرٓ شم ٕمداه  وٓ شم٘م

 ىمدره اهلل شمٕمامم.

اًم ي سمٕمزشمف دسمَّر ه ه اعمخٚمقىمات اًمٕمٔمٞمٛمة  سم٠ميمٛمدؾ  ﴾ې ى ى﴿

 شمدسمػم وأطمسـ ٟمٔمام. 

                                                 
 (.40 -38( اس  أاة )1)
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اًمدددد ي سمٕمٚمٛمددددف  ضمٕمٚمٝمددددا ُمّمدددداًمح ًمٕمبدددداده: وُمٜمدددداومع ذم داددددٜمٝمؿ  ﴾ائ  ﴿

 .(1)ودٟمٞماهؿ

ً   ِمدددددراًمسدددٜمة اصمٜمددددا قم وقمٞمددددداـ  (ؿمددددٝمر رُمْمددددان)ومٞمٝمددددا ؿمددددٝمر ًمٚمّمدددٞمام ؿمدددٝمرا

وإظمددددراج ٟمّمدددداب اًمزيمدددداة ٓ  ددددرج إٓ سمٕمددددد  (إضددددحك قمٞمددددد اًمٗمٓمددددر وقمٞمددددد)

ويمدد ًمؽ اًمّمددٚمقات ا ٛمددس ذم  (ؿمددٝمر ذي احلنددة)ل ؾمددٜمة  وأدا  احلدد  دُمْمدد

اًمٞمدددقم واًمٚمٞمٚمدددة. شمسدددػم هددد ه إقمدددلل واًمقاضمبدددات وومدددؼ ٟمٔمدددام ُمٕمدددلم ٓ ا ٘مددددم 

 قمٛمؾ قمـ قمٛمؾ  ظمر.

  وُمـ إنٔمٛمة اًم ل    اًم ٜمبٞمف قمٚمٞمٝما هل يمل اكم:* 

همددف سمددل إمددقد  شمٜمٔمددٞمؿ إوىمددات: ُمٕمٔمددؿ -1 اًمٜمدداس ٓ اسدد ٖمؾ أوىمددات ومرا

 . (2)قمٚمٞمف سماًمٜمٗمع  دمده ا٘مٓمع اًمقىم  ذم أي ر 

يمددان اٙمدددره اًمٜمدددقم ىمبدددؾ  ☺شمٜمٔمددٞمؿ ؾمددداقمات اًمٜمدددقم: "أن رؾمدددقل اهلل  -2

وىمد ومِما سملم اعمسٚمٛملم داٌ  قمْمدال  أٓ وهدق  .(3)اًمٕمِما   واحلدايس سمٕمدها"

 ُمـ اًمٜماس.  ػمٍ اًمسٝمر اًم ي ؾمٞمٓمر قمغم يمث

دة دىمات اًم٘مٚم   اًم ٙماؾمؾ قمـ ىمٞمام  دالة اًمٗمندر أو زاا :ُمْمارهوُمـ 

ر اًمٕمٞمٜملم  اًم ْمنر واًم٘مٚمؼ اعمالزم عمـ إم اد اًمسٝمر.  اًمٜمقم قمٜمٝما  امحرا

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿شمٜمٔمٞمؿ وضمبات اًمٓمٕمام: ىمدال شمٕمدامم:  -3

 .(4)﴾ٺ ٺ

                                                 
 .-ف اهلل شمٕماممرمح–( شمٗمسػم اًمسٕمدي 1)

 (.61) ص( راضمع ُمقضقع أ ٞمة اًمقىم  2)

 ( رواه اًمبخاري.3)

 (.31( إقمراا  أاة )4)
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: ذًمددددؽ ضمسددددؿ ا ٟمسددددان سمحاضمددددة إمم شمٜمٔمددددٞمؿ ذم شمٜمدددداول اًمقضمبددددات  ُمثددددال

٢من   شمٙمددـ رـمبددات وم ٛمددرات  ومدد٢من   اٗمٓمددر قمددغم رـمبددات  ومدد ☺"يمددان اًمٜمبددل 

 . (1)شمٙمـ طمسا طمسقات ُمـ احا "

وماًم٘مٞمدددام إمم أدا   ددددالة اعمٖمدددرب ذم اعمسددددند قم٘مددد  اًمٗمٓمددددر سماًم٘مٚمٞمدددؾ ُمددددـ 

اًمرـمدددد  أو اًم ٛمددددػمات أو احددددا  أو قمّمددددػم حمددددغم أو طمسا ...اسدددد ٖمرق ٟمحددددق 

دىمددددائؼ  وهددددل ومددددؽمة زُمٜمٞمددددة ٓ سمدددد٠مس هبددددا وُمٕم٘مقًمددددة شمٙمٗمددددك ًمٚمٛمٕمدددددة  (10 -5)

دأ ظمالرددا ذم اُم ّمدداص احددادة اًمسددٙمراة سمٙمٛمٞمددة شمٙمٗمددك ًمرومددع وإُمٕمددا  أن شمبدد

ُمسددددد قى ؾمدددددٙمر ااٚمقيمدددددقز سماًمددددددم إمم ٟمسدددددبة شمددددد ه  سماًمٕمدادددددد ُمدددددـ أهمدددددراض 

اًمٗم ددددددددددددقر واربددددددددددددقط ذم إدا  احلريمددددددددددددل واًمدددددددددددد هٜمل وسمخا ددددددددددددة أن ُمٕمدددددددددددددل 

 آُم ّماص ؾمٞمٙمقن قمغم أقمغم ُمس قى ًمٗمراغ اعمٕمدة وإُمٕما .

سمف اًمّمدددائؿ إذا يماٟمددد  ِمدددرل  ؾمددٞمٙمقن سماًمٜمسدددبة ًمٚمددل  اًمددد ي ادوٟمٗمددس اًمِمددد

يمٛمٞم ددف ُمٕم٘مقًمددة  وهمددػم ؿمددداد اًمسددخقٟمة أو اًم ثٚمددٞم   ومٞمسددٝمؾ اُم ّما ددف قمددؼم 

اًمٖمِمدددا  اعمخددداـمل ًمٚمٛمٕمددددة وإُمٕمدددا   سمدددؾ دمقادددػ اًمٗمدددؿ واًمبٚمٕمدددقم واعمدددري  

ومٞمحدددددث إـمٗمددددا  عمٕمدددددل ا طمسدددداس سماًمٔمٛمدددد٠م  وأجْمددددا ارشمددددقا  وشمِمددددبع ٟمسددددبل 

 ًمألنسنة اًم ل وم٘مدشمف ـمقال هنار اًمّمٞمام.

اب سمحٞمددددديس شمرشمدددداح أضمٝمدددددزة ِمدددددرٞمددددات اًمٓمٕمدددددام واًمومالسمددددد ُمددددـ شمدددددقازن يمٛم

 .اًم ٜمٗمس واًم٘مٚم  وارْمؿ: ٕن ه ا هق اًمٜمٝم  اًمّمحل اعمٗمٞمد واًمسٚمٞمؿ

│

                                                 
 ( رواه أبق داود  واًمؽمُم ي.1)
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 األخالق احلنيدة
 

 

إٟمدددددددل » :☺. ىمدددددددال رؾمدددددددقل اهلل (1)﴾ڱ ڱ ڱ ں﴿ىمددددددال شمٕمدددددددامم: 

 .(2)«سمٕمث  ٕمتؿ ُمٙمارم إظمالق

إظمدالق احلسدٜمة قمٜمدقان ًمٚمِمدخص اعمٛمٞمددز اًمد ي  بدف وشم٠مخٗمدف اًم٘مٚمددقب  

ًمٚمٛمسٚمٛملم  أُما ااٗما  واًمٖمٚمٔمة ًمٞمسد   اً ٘مدوٓ طمِ  ٕنف ٓ حيٛمؾ ذم ىمٚمبف همالً 

 ُمـ  ٗمات اعم١مُمٜملم.

سمددة قمٜمددد إضماٟمدد   وؾمددٞمئ ِؼ ُٚمددا ُ  ـُ َسددىمددال سمٕمددض اًمسددٚمػ: "طَم  : ذو ىمرا

 ا ٚمؼ أضمٜمبل قمٜمد أهٚمف".

وقمددددـ أيب قمبٞمدددددة ىمددددال: "يمددددان اعمٝمدددددي اّمددددكم سمٜمددددا اًمّمددددٚمقات ذم ُمسددددند 

وم٘مال أقمدرايب: ادا أُمدػم اعمد١مُمٜملم ًمدٞمس زم ـمٝمدر  ة وم٠مىمٞمٛم  اًمّمالة اقُمًا ّمدراًمب

وىمدددد رهمبددد  ذم اًمّمدددالة ظمٚمٗمدددؽ ومٛمدددر هددد١مٓ  أن اٜم ٔمدددروين  وم٘مدددال: اٟم ٔمدددروه 

رمحٙمدددؿ اهلل  ودظمدددؾ إمم اعمحدددراب ووىمدددػ إمم أن ىمٞمدددؾ ًمدددف ىمدددد ضمدددا  اًمرضمدددؾ 

 ومٙمؼم  ومٕمن  اًمٜماس ُمـ ؾملطمة أظمالىمف".

 وُمـ شمٚمؽ إظمالق احلٛمٞمدة ُما اكم: *

 اًمّمدق.. 1

 .(3)﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿ىمال شمٕمامم: 

وما ٟمسددددان اًمّمدددددوق دمددددد اًمٜمدددداس شمثددددؼ سمددددف ذم ُمِمدددداور ؿ ًمددددف ذم إُمددددقر 

                                                 
 (.4( اًم٘مٚمؿ  أاة )1)

 ( رواه أمحد.2)

 (.119( اًم قسمة  أاة )3)
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ا ا ددة  ودمددده  ددادىمًا ذم ُمٕماُمالشمددف ويمالُمددف وطمبددف ًمٚمٜمدداس  وُمددا إماداددف إٓ 

إن اًمّمدق  دي إمم اًمؼم وإن »: ☺طماىمد أو د  ا ٚمؼ. ىمال رؾمقل اهلل 

وإن ٜمد اهلل  دا٘مًا  اًمؼم  دي إمم ااٜمة  وإن اًمرضمؾ ًمٞمّمدق طم ك اٙم   قم

وإن اًمرضمدددددؾ اًمٙمدددد ب  دددددي إمم اًمٗمندددددقر  وإن اًمٗمنددددقر  ددددددي إمم اًمٜمددددار  

 . (1)«ًمٞمٙم ب طم ك اٙم   قمٜمد اهلل يم سماً 

ا ُمٙمددددارم إظمددددالق  وهدددددق حمبددددقب قمٜمددددد ا ددددداًمؼ ؿمددددددروماًمّمدددددق ُمددددـ أ

واعمخٚمددددقق  وًمٜمن ٝمددددد ذم شمٕمٚمددددٞمؿ أـمٗماًمٜمددددا اًمّمدددددق واحلدددديس قمٚمٞمددددف ذم طمٞماشمٜمددددا 

 اًمٞمقُمٞمة.

ٙمددٞمؿ: ُمددا سمٚمددغ سمددؽ ُمددا شمددرى؟ ىمددال: " دددق احلدددايس وىمددد ىمٞمددؾ ًمٚم٘مددلن احل

 وأدا  إُماٟمة وشمرك ُمآ إمٜمٞمٜمل". 

 إُماٟمة.. 2

إُماٟمددددة ذم داٜمٜمددددا ا ؾمددددالُمل شمرُمددددز إمم ُمٕمددددان يمثددددػمة  وًمٞمسدددد  يمددددل أمددددـ 

 سمٕمض اًمٜماس إن اعم٘مّمقد هبا طمٗمظ اًمقدائع وم٘مط.

يمٚم ٙمدؿ راٍع  »: ☺ىمدال: ىمدال رؾمدقل اهلل  ¶ قمـ قمبداًمٚمف سمـ قمٛمر

١موٌل قمددددـ رقمٞمَّ ِددددف  وما ُمدددداُم راٍع  وهددددق ُمسدددد١موٌل قمددددـ رقمٞمَّ ِددددف  ويمٚم ٙمددددؿ ُمسدددد

ُة راقمٞمدددٌة ذم أهٚمِدددفواًمرضمدددُؾ راٍع  ذم سمٞمدددِ    وهدددق ُمسددد١موٌل قمدددـ رقمّٞم ِدددف  واعمدددرأ

  وهددددق ذم ُمددداِل ؾمدددٞمحِده  وهدددل ُمسددد١موًمٌة قمدددـ رقمٞمَّ ِٝمدددا  وا دددادُم راٍع زوضِمٝمدددا

رقمٞمَّ ِددف  ُمسدد١موٌل قمددـ رقمٞمَّ ِددف  واًمرضمددُؾ راٍع ذم ُمدداِل أبٞمددف وهددق ُمسدد١موٌل قمددـ 

 .(2)«ومٙمٚم ٙمؿ راٍع  ويمٚم ٙمؿ ُمس١موٌل قمـ رقمٞمَّ ِف

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

 ( رواه اًمبخاري.2)
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 * وُمـ ُمٕماين إُماٟمة ُما اكم:

أن حيددرص اعمددر  قمددغم أدا  واضمبددف يمدداُماًل ذم اًمٕمٛمددؾ اًمدد ي ظمّمددص  -1

ومٞمدددف ادددر ُمٜمٗمٕمدددة إمم ؿمخّمدددف أو  ًمدددف  وٓ اسددد ٖمؾ اًمرضمدددؾ ُمٜمّمدددبف اًمددد ي قُمدددلّمَ 

سم ف.  ىمرا

ٞمدددددددؽ  ومٞمندددددددد  أن أن شمٜمٔمدددددددر إمم طمقاؾمدددددددؽ اًم دددددددل أنٕمددددددددؿ اهلل هبدددددددا قمٚم -2

سدٛمع شمم وا ذن ٓ ا طمدرٔمر ومٞمٝمدا إمم شمسخرها ذم ـماقم ف  ومٛمثاًل: اًمٕملم  ٓ شمٜم

   وهٙم ا سم٘مٞمة ااقارح.هبا طمراُما

أن  ٗمدددظ طم٘مدددقق اعمنددداًمس اًم دددل شمِمدددارك ومٞمٝمدددا ومدددال شمٓمٚمدددؼ ًمسددداٟمؽ  -3

د إظمبددددددار  ومٙمددددددؿ ُمددددددـ طمبددددددال شم٘مٓمٕمدددددد  وُمّمدددددداًمح ؾمدددددددرار وؾمدددددددرل إدًم ٗمِمدددددد

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

ًمٕمالىمة اًمزوضمٞمة أُماٟمة ومال شم ٙمٚمؿ ومدٞمل اّمددر سمٞمدٜمٙمؿ ُمـد طمددايس وُمدقدة  او

: ☺وىمددال   ومٙمددؿ ُمدـد أؾمدددرة اهنددارت وشمٗمٙمٙمدد  سمسددب  إومِمددا  إؾمدددرار سمٞمددٜمٝمل

إن ُمدددـ أقمٔمدددؿ إُماٟمدددة قمٜمدددد اهلل قمدددز وضمدددؾ ادددقم اًم٘مٞماُمدددة اًمرضمدددؾ ُاٗميضددد إمم »

تف وشمٗميض إًمٞمف صمؿ اٜم  .(1)«هاؾمدر ِمدراُمرأ

 اًمقوما  سماًمققمد:. 3

ٺ ٿ ٿ ﴿. ىمال شمٕمامم: ♠أثٜمك اهلل قمز وضمؾ قمغم إؾملقمٞمؾ 

 .(2)﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

سمبٞمدددع  ☺وىمدددد ورد قمدددـ قمبداًمٚمدددف سمدددـ أيب احلٛمسدددا  ىمدددال: سماإمددد  اًمٜمبدددل 

ىمبؾ أن ُابٕميس وسم٘مٞم  ًمف سم٘مٞمة ومققمدشمف أن  شمٞمف هبا ذم ُمٙماٟمدف ومٜمسدٞم  ومد يمرت 

                                                 
 سٚمؿ.رواه ُم( 1)

 (.54( ُمراؿ  أاة )2)
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ادا وم ددك! ًم٘مدد ؿمدد٘م٘م  قمدكم أنددا »سمٕمدد صمدالث ومن دد  ومد٢مذا هددق ذم ُمٙماٟمدف. وم٘مددال: 

 . (1)«هاهٜما ُمٜم  صمالث اٟم ٔمرك

وم ٠مُمؾ اا أظمل: اًمٜمٔمام ذم اعمقاقمٞمد وآًم زام هبدا  ٕمدؾ ا ٟمسدان ذم هد ه 

 احلٞماة اسػم قمغم ٟمٔمام ُمٕملم.

ودائدددل اًمِمدددخص اًمددد ي اددد٠مهلل ذم اعمققمدددد اعمحددددد اددددل قمدددغم طمر دددف قمدددغم 

ع إؿمدددخاص ْمدددقر ذم اعمقاقمٞمدددد ُمددداًمقىمددد  وأ ٞم دددف  وسمٕمْمدددٝمؿ ٓ  ددد ؿ سماحل

 . ًمؽآه لم سمٞمٜمبٖمل وم

 إومِما  اًمسالم:. 4

ٓ شمددظمٚمقن ااٜمدة »: ☺ىمال: ىمدال رؾمدقل اهلل      قمـ أيب هرارة 

طم ددك شم١مُمٜمددقا  وٓ شم١مُمٜمددقا طم ددك  دداسمقا أوٓ أدًمٙمددؿ قمددغم ر  إذا ومٕمٚم ٛمددقه 

 .(2)« اسمب ؿ؟ أومِمقا اًمسالم سمٞمٜمٙمؿ

شمٜمٗمر ُمـ اًمسالم ؾم ند اًمٜمٗمس  ُمـ قمٜمدك و  اٚمِؼ  رُمثال: ًمق ؿمخّمًا ُم

هدد ا اًمِمددخص  سمٕمٙمددس ًمددق ؾمددٚمؿ يم٠منددف رومددع رااددة سمٞمْمددا  قمٜمددد إًم٘مائددف اًمسددالم 

 .قمٚمٞمؽ  وادًمٜما ه ا قمغم أن اًمسٜمة يمٚمٝما ظمػم

 اًمرومؼ واًمرمحة ذم اًمبٞمقت:. 5

إن اًمرومؼ ٓ اٙمقن ذم ر  إٓ »ىمال:  ☺أن اًمٜمبل  ▲قمـ قمائِمة 

 .(3)«زاٟمف  وٓ اٜمزع ُمـ ر  إٓ ؿماٟمف

واًم٘مسدددقة  ومدددال اٙمددداد سمٞمددد  إٓ دمدددد فمٝمدددرت ذم اًمبٞمدددقت فمددداهرة اًمٕمٜمدددػ 

                                                 
 (.4996( رواه أبق داوود )1)

 ( رواه ُمسٚمؿ.2)

 ( رواه ُمسٚمؿ.3)
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هدد ه اًمٔمدداهرة ومٞمددف إٓ ُمددا رطمددؿ ريب  اًمددزوج ا ِمدداضمر ُمددع زوضم ددف أُمددام أبٜمائددف  

 واًمبٜمات ٓ أطمد اس٠مل قمـ رهمبا ـ وىمْما  طمقائنٝمـ.

ل يمد٠من دمتِمد ▲أىمبٚمد  وماـمٛمدة قمٜمدُما  ذم سمٞم ف ☺ويمٞمػ يمان اًمٜمبل 

ٝما صمددؿ أضمٚمسدد «ُمرطمبددا سمدداسمٜم ل»: ☺  وم٘مددال اًمٜمبددل ☺اًمٜمبددل   ٞمدُمِمددٞم ٝما ُمِمدد

. ▲شم٘مدقل قمائِمدة  إًمٞمٝمدا طمدداثا ومبٙمد  ؾمددرقمـ اٛمٞمٜمف أو قمـ ؿملًمف  صمؿ أ

إًمٞمٝمدددا طمدددداثا ومْمدددحٙم . وم٘مٚمددد : ُمدددا رأجددد   ؾمددددروم٘مٚمددد  ردددا:   شمبٙمدددلم؟ صمدددؿ أ

ل ديمدداًمٞمقم ومرطمددًا أىمددرب ُمددـ طمددزن ومسدد٠مخ ٝما قمددل ىمددال. وم٘ماًمدد : ُمددا يمٜمدد  ٕومِمدد

أن »إزم  ؾمدددرومسدد٠مخ ٝما. وم٘ماًمدد : أ ☺طم ددك ىمددبض اًمٜمبددل  ☺رؾمددقل اهلل رس 

ن إمارضٜمل اًم٘مر ن يمؾ ؾمٜمة ُمرة  وإٟمف قمارضٜمل اًمٕمام ُمرشملم وٓ ضمؼماؾ يما

أُمدا ». ومبٙمٞمد . وم٘مدال: «أضمكم  وإٟمؽ أول أهؾ سمٞم ل حلاىمًا يب ْمدرأراه إٓ طم

. ومْمدددددددحٙم  «شمرضددددددلم أن شمٙمددددددقين ؾمددددددٞمدة أهددددددؾ ااٜمددددددة أو ٟمسددددددا  اعمدددددد١مُمٜملم

 .(1)ًم ًمؽ"

قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد ىمال: "ضم    اًمح سمـ يمٞمسان ذم ُمٜمزًمف ومقضمدشمدف 

 رة ًمف ًمٞمٓمٕمٛمٝما  صمؿ اٗم   حللم ًمف".ر سدراٙم

 احلٚمؿ وؾمالُمة اًمّمدر:. 6

ٕؿمدددد  سمددددـ قمبددددد  ☺ىمددددال: ىمددددال رؾمددددقل اهلل  ¶قمددددـ اسمددددـ قمبدددداس 

 .(2)«إن ومٞمؽ ظمّمٚم لم حيبٝمل اهلل احلٚمؿ وإناة»اًم٘مٞمس: 

 ؾمٜمة". ؿمدرىمال أجقب: "طِمْٚمُؿ ؾماقمة ادومع 

                                                 
 ( رواه اًمبخاري.1)

 ( رواه ُمسٚمؿ.2)
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ٿ ٿ ﴿وىمددددددددد أثٜمددددددددك اهلل قمددددددددز وضمددددددددؾ ذم ىمقًمددددددددف شمٕمددددددددامم: 

 .(1)﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

أُما ؾمٚمٞمؿ اًمّمدر ومٝمق اًمِمخص اًم ي ٓ حيٛمدؾ ذم ىمٚمبدف همدشال وٓ طم٘مدد 

ٟمف اعمسٚمٛملم  وهق اًم ي   ؿ ُٕمدر اعمسدٚمٛملم ودائدًل اٚمٝمد   وٓ طمسد  ظمقا

سمددد يمر اهلل قمدددز وضمدددؾ  وٓ ا ددددظمؾ ومدددٞمل ٓ إمٜمٞمدددف وٓ ُاْٙمثِدددر ااددددل وا ّمدددام 

ر واب ٕمددددد قمددددل اٚمددددقث ىمٚمبددددف سماعمٕمددددداد وأصمددددام. ٟمسدددد٠مل اهلل اًمٕمٔمددددٞمؿ أن آمٝمددددد

ٟمٜما اعمسٚمٛملم.  ىمٚمقسمٜما ُمـ اًمٖمؾ واحلسد  ظمقا

 آسم ساُمة:. 7

 .(2)«شمبسٛمؽ ذم وضمف أظمٞمؽ  دىمة»: ☺ىمال رؾمقل اهلل 

ـْ قَماِئَِمدددَة ئددداًمِمدددخص اعم ٗما  ☺َزْوِج اًمٜمَّبِدددلح  ▲ؾ دائدددًل ُمب سدددؿ  قَمددد

 
ِ
ددَل  ☺ىَماًَمددْ : "َُمددا َرَأجْددُ  َرؾُمددقَل اهلل شمِددِف إِٟمَّ  يَمدداَن َضدداطِمًٙما طَم َّددك َأَرى ُِمٜمْددُف َرََقا

ُؿ" شمف: هل اًمٚمحلت ذم ؾم٘مػ أىمَم اًمٗمؿ.(3)َاَ َبسَّ  . رقا

اًمددددددد ي شمدددددددقذم ومٞمدددددددف  شمبسدددددددؿ اْمدددددددحؽ يمدددددددل ذم  ♥وذم ُمرضدددددددف 

 .  اًمبخاري ُمـ طمدايس أنس سمـ ُماًمؽ 

وقمدددـ طمبٞمددد  سمدددـ أيب صماسمددد  ىمدددال: "ُمدددـ طمسدددـ ظمٚمدددؼ اًمرضمدددؾ أن حيددددث 

  اطمبف وهق اب سؿ".

اًمدددداؽ؟ أظمددل ذم اهلل: هدددؾ شمب سدددؿ ذم قمٛمٚمددؽ؟ هدددؾ شمب سدددؿ قمٜمددد ًم٘مدددا  و

هدددؾ شمب سدددؿ قمٜمدددد ًم٘مدددا  أوٓدك؟ هدددؾ شمب سدددؿ ذم ؿمدددٝمر رُمْمدددان؟ هدددؾ شمب سدددؿ 

                                                 
 (.134(  ل قمٛمران  أاة )1)

 ( رواه اًمؽمُم ي.2)

 ( ُم ٗمؼ قمٚمٞمف.3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
                                                                                                              

 دنابلىالخورىى

 012ىاألخالقىالحمودةى

 

 قمٜمد ًم٘ما  اًمٜماس وظما ة اًمٗم٘مرا  وإج ام؟. 

 إذا أردت أن اٙمقن ًمؽ ر ٞمد ُمـ اًمّمدىمات  وم٠ميمثر آسم سام.

ُمٜمد  أؾمدٚمٛم    ☺ىمدال: "ُمدا طمنبٜمدل رؾمدقل اهلل      وقمـ ضمرار 

 .(1)وٓ ر ين إٓ شمبسؿ ذم وضمٝمل"

 اردددادة:. 8

 .(2)« ادوا  اسمقا »: ☺ال رؾمقل اهلل ىم

ومارداددة شمِزاددْؾ إطم٘مدداد وُمسدداوئ إظمددالق وقمٜمددقان ؾمددٕمادة اًمٕمبدداد  اددا 

إمم أظمٞمددؽ هداددة وؾمدد ند أثرهددا ذم ذًمددؽ   ُمددـ سمٞمٜمددف وسمددلم أظمٞمددف ؿمددحٜما  أهدددِ 

 وارداة ًمٞمس  سم٘مٞمٛم ٝما احاداة سم٘مدر ىمٞمٛم ٝما اعمٕمٜمقاة.

اهلل قمدددز وضمدددؾ ٓ  وىمبدددؾ ا هددددا  شمّمدددٗمٞمة اًمٜمٞمدددة وأن شمٙمدددقن اسم ٖمدددا  وضمدددف

 ًمٖمرض دٟمٞمقي.

 إطمسان اًمٔمـ سماًمٜماس واًم لس إقم ار رؿ:. 9

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ﴿ىمدددددددددددال شمٕمدددددددددددامم: 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

. واعم٘مّمددددقد سمدددداًمٔمـ: أي فمددددـ اًمسددددق  (3)﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

 سماعمسٚمٛملم.

َـّ ىمال:  ☺  أن رؾمقل اهلل     وقمـ أيب هرارة  ايُمْؿ َواًمٔمَّ وَمد٢ِمنَّ  "إِاَّ

َـّ َأيْمَ ُب احْلَِدايِس"  .(4)اًمٔمَّ

                                                 
 ( رواه اًمبخاري.1)

 ( رواه اًمبخاري ذم إدب اعمٗمرد.2)

 (.12( احلنرات  أاة )3)

 ( ُم ٗمؼ قمٚمٞمف.4)
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د سمددداًمٔمـ اًم ٝمٛمدددة اًم دددل ٓ ؾمدددب  ردددا  يمٛمدددـ ♫ىمدددال اًم٘مرـمبدددل  : "اعمدددرا

 ا ٝمؿ رضماًل سماًمٗماطمِمة ُمـ همػم أن أمٝمر قمٚمٞمف ُما ا٘م ْمٞمٝما". أ.ـه

وُمددـ ظمددالل إدًمددة اًمسددداسم٘مة ا بددلم أن اًمٔمددـ اًمسدددق  اٙمددقن  دداطمبف  صمدددًل 

ٟمددددف اعمسددددٚمٛملم وقمدددددم  سمدددد ًمؽ  واًمقاضمدددد  قمددددغم اعمسددددٚمؿ إطمسددددان اًمٔمددددـ سم٢مظمقا

 شمٜم٘مّمٝمؿ وإفمٝمار ُمٕماابٝمؿ واًمِملشمة هبؿ واٚم ٛمس إقم ار رؿ.

أندددف ىمدددال: "ٓ شمٔمدددـ سمٙمٚمٛمدددة  ددددرت ُمدددـ      وم٘مدددد روي قمدددـ قمٛمدددر 

ً وأن  دمد را ذم ا ػم حمٛمال"ؿمدرأظمٞمؽ   . (1)ا

ىمددال: "إذا سمٚمٖمددؽ قمددـ أظمٞمددؽ ر  شمٙمرهددف ومدداًم ٛمس ًمددف  ةىمالسمددوقمددـ أيب 

  أقمٚمٛمف".قم رًا. وم٘مؾ: ًمٕمؾ ًمف قم رًا ٓ

 اًم قاضدع:. 11

 .(2)﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿ىمال اهلل شمٕمامم: 

َ »: ☺ىمددددال: ىمددددال رؾمددددقل اهلل      وقمددددـ قمٞمدددداض سمددددـ محددددار  إِنَّ ا َّ

ددك َٓ َاْٗمَخددَر َأطَمددٌد قَمددغَم َأطَمددٍد َوَٓ َاْبِٖمددك َأطَمددٌد قَمددغَم  َضددُٕمقا طَم َّ َأْوطَمددك إمَِمَّ َأْن شَمَقا

م واًمسدددددائ٘ملم واًمْمدددددٕمٗمة ُمدددددـ واٜمبٖمدددددل ًمٜمدددددا أن ٟم قاضدددددع ُمدددددع ا دددددد .(3)«َأطَمددددددٍ 

 اعمسٚمٛملم وهمػمهؿ.

أندف ُمدر قمدغم      ُما روي ذم احلدايس  قمـ أندس  ☺وُمـ شمقاضٕمف 

 .(4)اٗمٕمٚمف" ☺ بٞمان ومسٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ  وىمال: "يمان رؾمقل اهلل 

                                                 
 (. 4/188( ذيمره اسمـ يمثػم ذم شمٗمسػمه )1)

 (. 215( اًمِمٕمرا   أاة )2)

 ( رواه ُمسٚمؿ. 3)

 ( ُم ٗمؼ قمٚمٞمف. 4)
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 .(1)«ًمق ُدقمٞمُ  إمم يمِراع ٕضمب ». ىمال: ♥وُمـ شمقاضٕمف 

 ☺ُمدددددا يمدددددان رؾمدددددقل اهلل  ▲وقمدددددـ إؾمدددددقد ىمدددددال: ىمٚمددددد  ًمٕمائِمدددددة 

ت اًمّمدددالة ْمددددرسمٞم دددف؟ ىماًمددد : "يمدددان ذم ُمٝمٜمدددة أهٚمدددف  ومددد٢مذا طم اّمدددٜمع إذا دظمدددؾ

 .(2)ظمرج ومّمغم"

وقمدددددـ هِمدددددام سمدددددـ طمسدددددان ىمدددددال: "ذيمدددددروا اًم قاضدددددع قمٜمدددددد احلسدددددـ وهدددددق 

ؾمدددددددايم  طم دددددددك إذا أيمثدددددددروا قمٚمٞمدددددددف. ىمدددددددال: ِ َ أرايمدددددددؿ ىمدددددددد أيمثدددددددرشمؿ اًمٙمدددددددالم ذم 

: أي ر  اًم قاضددع اددا أبددا ؾمددٕمٞمد؟ ىمددال:  ددرج ُمددـ سمٞم ددف ومددال  اًم قاضددع؟ ىمدداًمقا

 ٓ فمـ أنف ظمػم ُمٜمف".اٚم٘مك ُمسٚمًل إ

 احل  ذم اهلل:. 12

َأنَّ َرضُمداًل َزاَر َأظًمدا ًَمدُف ذم ىَمْرَادٍة » ☺  قمدـ اًمٜمبدل     قمـ أيب هرادرة 

ـَ شُمِراددُد.  ُ ًَمددُف قَمددغَم َُمْدَرضَم ِددِف َُمَٚمًٙمددا وَمَٚمددلَّ َأتَددك قَمَٚمْٞمددِف. ىَمدداَل: َأجْدد ُأظْمددَرى وَم٠َمْرَ ددَد ا َّ

َٓ ىَماَل: ُأِراُد َأظًما زم ذم َهِ هِ اًْم٘مَ  َا. ىَماَل:  ـْ ٟمِْٕمَٛمٍة شَمُرهب  ْرَاِة. ىَماَل: َهْؾ ًَمَؽ قَمَٚمْٞمِف ُِم

َ ىَمدْد   إًَِمْٞمدَؽ سمِد٠َمنَّ ا َّ
ِ
. ىَمداَل: وَمد٢ِمٟمحك َرؾُمدقُل ا َّ  قَمزَّ َوضَمؾَّ

ِ
هَمػْمَ َأنحك َأطْمَبْبُ ُف ذم ا َّ

 .(3)«َأطَمبََّؽ يَمَل َأطْمَبْبَ ُف وِمٞمفِ 

عمحبدددددة ذم اهلل قمدددددز وضمدددددؾ  أُمدددددا اعمحبدددددة وماعمحبدددددة اًمباىمٞمدددددة واًمدائٛمدددددة هدددددل ا

 .ذًمؽ اعمحبقب ٕضمٚمفاًمدٟمٞمقاة شمزول سمزوال 

 ا طمسان إمم اًمٜماس:. 13

 .(4)(ھ ھ ھ ھ ے ے)ىمال شمٕمامم: 

                                                 
 ( رواه اًمبخاري.1)

 ( أظمرضمف اًمبخاري. 2)

 ( رواه ُمسٚمؿ.3)

 (.195  أاة )ب٘مرة( اًم4)
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أو ٟمّمدددح أو دًٓمدددة  ؿمدددٗماقمة أو   قمٚمدددؿٜمِمددددر سمإُمدددا  وا طمسدددان إمم اًمٜمددداس

وهمددددػم ذًمددددؽ ُمددددـ سمٔمٝمددددر اًمٖمٞمدددد  رددددؿ اًمدددددقما  سمأو ٝمؿ  حددددؾ ُمِمددددايمٚمسمظمددددػم  أو 

 اًم٘مقزم واًمٗمٕمكم. أنقاع ا طمسان

ٓمدػمة أظمد  ؿمدٕمٚمة ُمدـ اًمٜمدار اعمإذا يماٟمد  اًمٚمٞمٚمدة    ويمان زسمٞمد اًمٞماُمل 

ومٓمددداا قمدددغم قمندددائز احلدددلح وم٘مدددال: "أتراددددون ٟمدددارًا؟ ومددد٢مذا أ دددبح ـمددداا قمدددغم 

قق طماضمة؟ أترادون ؿمٞم ًا". . وم٘مال: أخٙمؿ ذم اًمس   قمنائز احللَّ

إذا ضمدددددا  اًمِمددددد ا  أظمددددد  طمٓمبدددددًا    ويمدددددان اًمِمدددددٞم   ددددداًمح ا راّمددددددل 

 قمغم ضمػماٟمف وُمـ طمقًمف. ووزقمف 

 اًمٙمرم وا ٟمٗماق ذم وضمقه ا ػم:. 14

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴿ :ىمددددددددددال شمٕمددددددددددامم

 .(1)﴾ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب

َُمَثدددددَؾ »ا٘مدددددقل:  ☺  أندددددف ؾمدددددٛمع رؾمدددددقل اهلل     وقمدددددـ أيب هرادددددرة 

ـْ طَمِداددٍد ىَمدد ِق  يَمَٛمَثددِؾ َرضُمَٚمددلْمِ قَمَٚمددْٞمِٝمَل ضُمٜمََّ دداِن ُِمدد ْت اًْمَبِخٞمددِؾ َواعْمَُ َّمدددح ِد اْضددُٓمرَّ

َق سمَِّمَدىَمٍة اْٟمَبَسَٓمْ   َل شَمَّمدَّ ُق يُمٚمَّ ىِمٞمِٝمَل  وَمَنَٕمَؾ اعْمَُ َّمدح َِل َوشَمَرا َأجِْدِ َل إمَِم صُمَد ح

َل َهؿَّ سمَِّمَدىَمٍة ىَمَٚمَّمْ   َك َأنَاُِمَٚمُف َوشَمْٕمُٗمَق َأثََرُه  َوضَمَٕمَؾ اًْمَبِخٞمُؾ يُمٚمَّ قَمٜمُْف طَم َّك شُمَٖمِمح

 «طَمْٚمَ٘مدددددٍة َُمَٙماهَنَددددا َوَأظَمددددَ ْت يُمددددؾ  
ِ
َاُ٘مدددددقُل:  ☺. ىَمدددداَل: وَم٠َمنَدددددا َرَأجْددددُ  َرؾُمددددقَل ا َّ

ُع" ُٕمَٝما َوَٓ شَمَقؾمَّ  . (2)سم٢ِِمْ َبِٕمِف ذم ضَمْٞمبِِف وَمَٚمْق َرَأجَْ ُف ُاَقؾمح

ااُٜمّددُة: اًمدددرع. وُمٕمٜمدداه أن اعمٜمٗمددؼ يمٚمددل أنٗمددؼ ؾمددبٖم  وـماًمدد  طم ددك دُمددرَّ  

شم  ف.ورا ه  ولٗمل رضمٚمٞمف وأثر ُمِمٞمف وظمٓمقا

                                                 
 (.39( ؾمب٠م  أاة )1)

 ( ُم ٗمؼ قمٚمٞمف.2)
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وىمددال قمبددد اهلل سمددـ اًمٕمبدداس ٓسمددـ أظمٞمددف: "إن أومْمددؾ اًمٕمٓمٞمددة ُمددا أقمٓمٞمدد  

 اًمرضمؾ ىمبؾ اعمس٠مخة  وم٢مذا ؾم٠مخؽ وم٢مٟمل شمٕمٓمٞمف صمٛمـ وضمٝمف طملم سم ًمف إًمٞمؽ!"

اددددؽمك أن  طمدددددٌ أراد أ إذاوىمددددد قمقشمدددد  سمٕمْمددددٝمؿ ذم يمثددددرة اًمٜمٗم٘مددددة وم٘مددددال : "

 ىماًمقا: ٓ". ؟ومٞمف ؿمٞم اً  ُمٜمزًمف  هؾ ادعُ 

 ُمِماريمة اًمٜماس أطمقارؿ:. 15

َُمَثددددددُؾ »: ☺ىمددددددال: ىمددددددال رؾمددددددقل اهلل      اًمددددددٜمٕملن سمددددددـ سمِمددددددػم قمددددددـ 

ِهْؿ َوشَمَرامُحِِٝمْؿ َوشَمَٕماـُمِٗمِٝمْؿ َُمَثُؾ اْاََسِد  إَِذا اؿْمَ َٙمك ُِمٜمُْف قُمْْمٌق  دح اعْم١ُْمُِمٜملَِم ذم شَمَقا

ك َٝمِر َواحْلُٛمَّ  .(1)«شَمَداقَمك ًَمُف ؾَماِئُر اْاََسِد سمِاًمسَّ

  أن     ا روى أنددس اًمٜمدداس ذم أطمددقارؿ ُمدد ☺ُمِمدداريمة اًمرؾمددقل  

ادا أم ؾمدٚمٞمؿ ُمدا »دظمؾ قمغم أم ؾمٚمٞمؿ ومرأى أبا قمٛمػم طمزاٜما. وم٘مال:  ☺اًمٜمبل 

ىماًمددد : ادددا رؾمدددقل اهلل ُمدددات ُٟمٖمدددػمه. وم٘مدددال رؾمدددقل اهلل  «سمدددال قمٛمدددػم طمزاٜمدددًا؟

 .(2)«اا أبا قمٛمػم ُما ومٕمؾ اًمٜمٖمػم»: ☺

وُمدددـ ُمِمددداريمة اًمٜمددداس أطمدددقارؿ: طمْمدددقر اًمدددزواج  وزادددارة ُمراْمدددٝمؿ  

 وإشمباع ضمٜمائزهؿ.

│

                                                 
 ( ُم ٗمؼ قمٚمٞمف. 1)

 ( ُم ٗمؼ قمٚمٞمف. 2)
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 دنابلىالخورىى

 المـــالىىى

 الـــــامل
 

 

احدددال ٟمٕمٛمدددة ُمدددـ اهلل قمدددز وضمدددؾ ًمٚمٕمبدددد اًمّمددداًمح سمدددف ا٘مدددقم طمٞماشمدددف واٜمٗمدددع 

ٟمف اعمسٚمٛملم  وًمٚملل ضقاسمط   :ُمٜمٝماإظمقا

 ☺* اضم ٜمددداب اًمِمدددبٝمات واعمٕمددداُمالت اًمرسمقادددة  ٕندددف ورد قمدددـ اًمٜمبدددل 

أول ُمددا اٜمدد ـ ُمددـ ا ٟمسددان سمٓمٜمددف  ومٛمددـ اؾمدد ٓماع أن ٓ ا٠ميمددؾ إٓ ـمٞمبددًا »ىمددال: 

 . (1)«ومٚمٞمٗمٕمؾ

غم يمدددؾ ُمسدددٚمؿ  دددري أيمدددؾ احلدددالل  وٓ اٜمخددددع سم ٚمدددؽ * واًمقاضمددد  قمددد

ز اًم ٕماُمؾ هبا. ُمٕمرومةاعمسا ات إٓ سمٕمد سمٕمض ا قمالٟمات قمـ   ضمقا

 :* أ ٜماا اًمٜماس ذم احال

قمددددددددغم ٟمٗمسددددددددف وأوٓده  وطمددددددددرم ٟمٗمسددددددددف ُمددددددددـ سماحددددددددال  ددددددددٜمػ سمخددددددددؾ  -1

  ا طمٞماشمددددف ذم ؿمددددد٘مدمددددد آؾمدددد ٛم اع سمددددف وإفمٝمددددار ٟمٕمٛمددددة اهلل قمدددددز وضمددددؾ قمٚمٞمددددف  

ىمف اًمٞمقم ىمبؾ وأوٓده ذم قمٜما  ومٞم   ٖمد.اًمٛمٜمقن ومرا

 ٜمػ اٜمٗمؼ قمدغم أوٓده وا٘ميضد طمدقائنٝمؿ  وًمدٞمس ًمدف ُمسدا ة ذم  -2

 جمآت ا ػم وآطمسان إمم اًمٜماس.

 ددددددٜمػ ا٘مددددددقم سماًمٜمٗم٘مددددددة قمددددددغم أهٚمددددددف  وابدددددد ل ا ددددددػم وا طمسددددددان إمم  -3

 اًمٜماس  وه ا اًمّمٜمػ ُمـ أومْمٚمٝمؿ.

وًمددٞمس  يمددان احددال ذم ادددك:ُم ددك : "-رمحددف اهلل شمٕمددامم-ا٘مددقل اسمددـ اًم٘مددٞمؿ 

 ك وًمق يمثر".ْمدرذم ىمٚمبؽ   ا

                                                 
 .( رواه اًمبخاري1)
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: احلدرامسم ًمدف ذم   ٜمد ًمٚمبٞم  أن اب ل احال ذم ـمرىمف  و وقمغم اًمٕماىمؾ ا

أنٗم٘مدددددف وُمدددددـ أجدددددـ  ...وُماًمدددددف ومدددددٞمل»ذم احلددددددايس:  ☺ٕندددددف ورد قمدددددـ اًمٜمبدددددل 

 .(1)«ايم سبف...

واحدددددددال إذا   شمٜم ٗمدددددددع سمدددددددف ذم طمٞماشمدددددددؽ  أن ٗمدددددددع سمدددددددف ورصم دددددددؽ ُمدددددددـ سمٕمددددددددك  

 .واًمقؾمٓمٞمة ذم إُمقر ُمٓمٚمقسمة

. أي: إمقضددف قمدداضماًل (2)﴾ی ی ی ی جئ حئ﴿ىمددال شمٕمددامم: 

 أو  ضماًل.

 إن يمان ا ٟمسان ذو ُمال يمثػم  ومٚمٞمنٕمؾ ًمٜمٗمسف طمٔمًا ُمـ اًمقىمػ.  شمٜمبٞمف:

  * و ا ادل قمغم أ ٞمة اًمقىمػ:

ر  اهلل قمدٜمٝمؿ -أن أيمثر اًمّمحاسمة ضمٕمٚمقا ٕنٗمسٝمؿ وىمٗمًا ىمبدؾ ُمدق ؿ 

 .-أجٕملم

: "اقمٚمدددددددؿ أن - شمٕمددددددداممرمحدددددددف اهلل–ىمدددددددال اًمِمدددددددٞم  قمبدددددددداًمرمحـ اًمسدددددددٕمدي 

ٞمؾ اعمٜمدداومع ُمددـ أقمٔمددؿ ُمددا ادددظمؾ ذم باًمقىمددػ اًمدد ي هددق  بددٞمس إ ددؾ وشمسدد

ها وأيمثرها ومائدة  وهق ُمـ إقملل اًم ل ٓ شمٜم٘مٓمدع سمٛمدقت ا طمسان وأقمال

إذا ُمدات اسمدـ  دم اٟم٘مٓمدع قمٛمٚمدف »: ☺ىمدال . ا ٟمسان وُمـ أصمار اًم دل شمب٘مدك

 . (3)«ًمد  اًمح ادقمق ًمفإٓ ُمـ صمالث:  دىمة ضماراة  أو قمٚمؿ اٜم ٗمع سمف  أو و

                                                 
 ( رواه اًمؽمُم ي.1)

 (.39( ؾمب٠م  أاة )2)

 ( رواه ُمسٚمؿ.3)
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 دنابلىالخورىى

 المـــالىىى

يمددددؾ وىمدددد  وزُمددددان  ذم : يمإوىمدددداا اادددداري ٟمٗمٕمٝمددددا وماًمّمدددددىمة اااراددددة

ؾمق  يمان وىمٗمًا ًمٚمٛمّماًمح اًمٕماُمة يماعمناهداـ واعمٕمٚمٛملم واعم ٕمٚمٛملم  وُمدـ 

د أو قمدغم وم٘مدرا   ا٘مقم سمقفمٞمٗمة ُمـ اًمقفمائػ اًمداٜمٞمة أو ظما ة ًمٓمائٗمة أو أومدرا

يمددان ا ٗمدداوت ٟمٗمٕمددف   وُمسددايملم  ومٙمددؾ هدد ا ُمددـ ـمددرق ا طمسددان اًمٜمدداومع  وإن

 ـه. وطمّمقل يملل وىمٗمف" أ.

│
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 000ىالنظافظىوالتجمولىوالصحظى

 
 

 ل والصحةاليظافة والتجنُّ
 

 

 اًمٜمٔماومة.. 1

 ا ُمددـ إُمددقر ْمدددرإن اًمٜمٔماومددة ُمددـ أؾمددباب  ددحة إضمسددام وجارددا وٟم

ف ا ؾمالم قمٜمااة ومائ٘مة  وًمـ اٙمقن اًمِمخص حمدؽمم اااٟمد  أٓ إذا  اًم ل وضمَّ

سمف وهٞم  دددددف ِمددددددرُمشمٕمٝمدددددد ضمسدددددٛمف سمددددداًم ٜمٔمٞمػ واًم ٝمددددد ا   ويمدددددان ذم ُمٓمٕمٛمدددددف و

ا ا ددة سمٕمٞمدددًا قمددـ إدران اعمٙمدددرة  وإطمددقال اعمٜمٗمددرة  واًمِمددخص اًمدد ي  

ٓ   ؿ سمٜمٔماومة ضمسٛمف دمده ُمٝمٛمقُمًا ُمٖمٛمقُمًا حا اٜمبٕميس ُمـ ضمسٛمف اًمروائح 

 اًمٙمر ة.

ٓ أن »: ☺اًمٗمؿ  حا صمب  قمـ اًمرؾمقل  وًم٘مد أه ؿ ا ؾمالم سم ٓمٝمػم ًمق

 .(1)«اؿمؼ قمغم أُم ل ُٕمر ؿ سماًمسقاك

 ؾمددددر اددددركاٚمحدددظ أُمدددراض اًمٗمدددؿ واًمٚمثدددة ُمدددـ إ دددال شمٓمٝمػم دددا  واًمددد ي 

د احلاومٔمة ًمروٟم٘مٝمدا وؾمدالُم ٝما  دًمٙمدًا  ُمباًمٖمة ا ؾمالم ذم دًمؽ إؾمٜمان سماعمقا

 ازاؾ ُما إمٚمقها وُما   ٗمل طمقرا.

 .ؾاًم نٛم  . 2

ٻ ٻ ﴿ واقد ا ؾمالم سم٠من اٙمقن اعمر  طمسدـ اعمٔمٝمدر ىمدال شمٕمدامم:

 .(2)﴾ٻ ٻ پ پ پ

                                                 
 ( رواه اًمبخاري.1)

 (.31( إقمراا  أاة )2)
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 دنابلىالخورىى

 النظافظىوالتجمولىوالصحظىىى

ٓ ادظمؾ ااٜمة ُمـ يمدان ذم ىمٚمبدف ُمث٘مدال ذرة ُمدـ »: ☺ىمال رؾمدقل اهلل 

 وم٘مدددال رضمدددؾ: إن اًمرضمدددؾ حُيددد  أن اٙمدددقن صمقسمدددف طمسدددٜمًا وٟمٕمٚمدددف طمسدددٜمة.. «يمدددؼم

 .(1)«إن اهلل شمٕمامم جٞمؾ حي  االل»وم٘مال: 

 ومال اٜمبٖمل ًمٚمٛمسٚمؿ أن اٜمسك اًمٕمٜمااة سمزّاف وٟمٔماوم ف.

وًم٘مد اُم دد هد ا اًم ٓمٝمدػم واًم نٛمٞمدؾ ُمدـ أؿمدخاص اعمسدٚمٛملم إمم سمٞمدق ؿ 

ىمٝمؿ  ومددد٢من ا ؾمدددالم ٟمبدددف إمم لٚمٞمدددف اًمبٞمدددقت ُمدددـ اًمٗمْمدددالت واًمُ٘ملُمدددات وـمدددر

ات  وُمّمدددددرًا ًمٚمٕمٚمددددؾ واًمددددروائح اًمٙمر دددددة  ِمددددددرطم ددددك ٓ شمٙمددددقن وسمددددا ة ًمٚمح

إُماـمة »: ☺وـمرق اعمسٚمٛملم ٓسمد أن شمٙمقن ٟمٔمٞمٗمة جٞمٚمة  ىمال رؾمقل اهلل 

 .(2)«إذى قمـ اًمٓمراؼ  دىمة

ػم ذًمدددددؽ  دددددا وإذى ذم اًمٓمرادددددؼ يمددددداحلنر أو اًمِمدددددقك أو اًمٜمناؾمدددددة وهمددددد

 ا١مذي احاراـ ذم اًمٓمراؼ.

 اًمّمحة. .3

: "ٓ اٛمٙمدددددـ ًمٚمنسدددددؿ أن اٙمدددددقن -رمحدددددف اهلل شمٕمدددددامم-ا٘مدددددقل اسمدددددـ اًم٘مدددددٞمؿ 

 حٞمحًا ُما   شمٙمـ اًمٜمٗمس ُمٓمٛم ٜمة وُمس ٘مرة  وًمـ شمٙمدقن اًمدٜمٗمس ؾمدٚمٞمٛمة ُمدا 

  اٙمـ ااسؿ  حٞمحًا  أخؿ شمر أن يمثػماً ُمـ إُمراض شمبددأ سمآضدٓمراسمات 

 اًمٕمّمبٞمة!" أ. ـه.

أن اًم٘مٚمدددددؼ ُمٜمِمدددد٠م اضددددٓمراسمات يمثدددددػمة ذم وفمددددائػ إقمْمدددددا   وم٘مددددد صمبدددد  

وشم٘مدداقمس اًمٙمددغم قمددـ اًمٕمٛمددؾ واضددٓمراسمات هْمددٛمٞمة  وسمددط  اًمدددورة اًمدُمقاددة 

واًم ِمددددددداؤم ُمّمددددددددر اًمدددددددبط  اًم ٛمثٞمدددددددؾ اًمٖمددددددد ائل ووم٘مددددددددان اًمِمدددددددٝمٞمة ًمٚمٓمٕمدددددددام  

                                                 
 ( رواه ُمسٚمؿ.1)

 ( رواه ُمسٚمؿ.2)
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واًمٜمحاومدددددة واًمْمدددددٕمػ  وًمدددددـ اٙمدددددقن اًمٕمدددددالج ٟماضمحدددددًا إٓ إذا قمددددداًم  اًمدددددٜمٗمس 

 وااسؿ ُمٕمًا.

ٔماومدددة واًمّمدددحة ضمدددز  ٓ ا ندددزأ ُمدددـ قمٜماا دددف سم٘مدددقة قمٜماادددة ا ؾمدددالم سماًمٜم -

اعمسدددٚمٛملم  وًمٚمنسدددؿ اًمّمدددحٞمح أثدددر ٓ ذم ؾمدددالُمة اًم ٗمٙمدددػم ومحسددد   سمدددؾ ذم 

 .احلٞماة ذمشمٗماؤل ا ٟمسان 

ع ؿمددرُمـ أضمؾ ذًمؽ طمارب ا ؾمالم اعمرض ووومر أؾمدباب اًمقىماادة سمدل 

 ُمـ ىمقاقمد اًمٜمٔماومة اًمدائٛمة يمل ؾمبؼ. 

: ٕندددددف اددددد١مدي إمم هندددددك قمدددددـ احلددددددايس سمٕمدددددد اًمٕمِمدددددا  ☺أن اًمرؾمدددددقل  -

ر اًمٕمٞمٜملم  رِ اًمسٝمر واًمسٝمر ًمف أقمراض يمثػمة ُمٜمٝما امحرا اًمِمدٝمٞمة ًمأليمدؾ  وشمٕمٙم 

وضدددٕمػ ذم اًمبددددن...واٜمبٖمل ًمٚمٛمسدددٚمؿ أن إم ددددل ذم ؿمددد١موٟمف يمٚمٝمدددا ُمدددـ ٟمدددقم 

 .ذم جٞمع ؿم قن احلٞماة ب: ٕن داٜمٜما وؾمطِمدروأيمؾ وُم

│
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 دنابلىالخورىى

 رباتىالخدورىى

 ززبات اخلدو
 

 

اًمٙمدددراؿ ؾمدددقرة يماُمٚمدددة ُمٙماٟمدددة قمٔمٞمٛمدددة  ذم اًم٘مدددر ن  ااعمدددرأة ذم ا ؾمدددالم رددد

ة )   ؾمددٞمة سمٜمدد  ُمددزاطمؿ -قمٚمٞمٝمددا اًمسددالم-  وىمّمددة ُمددراؿ (ؾمددقرة اًمٜمسددا ) اُمددرأ

  .(ومرقمقن

ة  ددد  أن اٙمدددقن حمدددؾ اهددد لم واًمٕمٜماادددة سمددد ُمٜمددد  اعمن ٛمدددع أومدددراد جٞمدددع اعمرأ

وهدددق  ☺إمم اًمرؾمددقل  ▲ُمراطمٚمٝمددا إومم ُمددـ اًمٕمٛمددر  ضمدددا ت وماـمٛمددة 

  ضماًمسًا وىمام وىمبؾ ضمبٞمٜمٝما  صمؿ أىمٕمدها سمنقاره. 

ا اٙمددددقن اًمٕمٓمددددػ واحلٜمددددان قمددددغم اًمبٜمددددات: سمآسم سدددداُمة وآؾمدددد ٘مبال هٙمددد 

أىمقل ُمـ  اعمٗمٕمؿ سماحل  واًم ٘مدار  ًمٙمـ يمثػماً ُمـ أسما   ٛمؾ ه ا اااٟم .

د أ  شمؽ.ؾمدرأن  وأن  شم٘مرأ ه ه اًمٙمٚملت همػم ـمرا٘م ؽ ُمع أومرا

 * شمقضمٞمٝمات ذم ُمٕماُمٚمة اًمبٜمات:

 .وطماضما اأُمقرها قمـ إفمٝمار احل  واًم ٘مدار ًمٚمٗم اة واًمس١مال  -1

ة اٖمٚم  قمٚمٞمٝمدا احلٞمدا  وُمدـ  ـمبٞمٕمة -2 واضمد  إب شمٕمٚمدٞمؿ اًمبٜمدات اعمرأ

وإوٓد ُمسدددائؾ اًمٓمٝمدددارة واًمّمدددالة...اًم  وإن يمدددان ٓ حيسدددـ ذًمدددؽ ادددقومر 

رددددددؿ سمٕمددددددض اًمٙم ٞمبددددددات أو اًمددددددؼماُم  آًمٙمؽموٟمٞمددددددة اًم ددددددل شم حدددددددث قمددددددـ هدددددد ه 

 اعمقاضٞمع: ٕن إوٓد  أُماٟمة    آقم ٜما  هبؿ.

ٝمٛمددددة ذم احلٞمدددداة إُمددددقر اعمىمبددددال قمددددغم اًمددددزواج د ا اًمٗم دددداة قمٜمدددد ٕمٚمددددٞمؿشم -3

 :وُمٜمٝمااًمزوضمٞمة 

 اطمؽمام وشم٘مدار اًمزوج. -أ
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 ًمٞمٚمة اًمدظمٚمة أول ًمٞمٚمة ُمـ اًمزواج. -ب

 ُما سمٕمد ًمٞمٚمة اًمزواج. -ج

 .ًمٚمبٞم اؾم ٘مبال اًمزوج قمٜمد ىمدوُمف  -د

 .شمٜمٔمٞمؿ أوىمات اًمزاارات -ـه

أو  -عأو  دددٞمام شمٓمدددق -ىمدددرا ة اًم٘مدددر ن)اًم ٘مدددقى اًمدددؼم واًم ٕمددداون قمدددغم  -و

 .(قمٛمؾ ـمٕمام وإهدائف ًمٚمنػمان -أو  دىمة شمٓمقع -ٚمٞمؾاًمىمٞمام 

إن يماٟمدددددد   ُماردددددداًمددددددزواج إُمددددددا ـمٛمٕمددددددًا ذم اأبٜم ددددددف سمٕمدددددض أسمددددددا  اٛمٜمددددددع  -4

  أو أهنددا ٓ شم ددزوج ىمبددؾ نددة سم٠مهنددا  ددٖمػمة أو شمٙمٛمددؾ دراؾمدد ٝماُمقفمٗمددة  أو احل

أظم ٝمددددا اًمٙمبددددػمة وادددد ؿ اًمددددرومض  وقمددددغم إب أن حيٙمددددؿ قم٘مٚمددددف واددددزن إُمددددقر 

 .ٓ سمإهقا  اًمِمخّمٞمة عِمدرسم٠مُمقر اًم

 وضع هدااا شمِمنٞمٕمٞمة حلٗمظ اًم٘مر ن اًمٙمراؿ ًمٚمبٜمات واًمبٜملم. -5

شمرسمٞمدة اًمبٜمدات ُمدـ ـمٗمدقًم ٝمـ قمدغم اًمسدؽم  وقمدغم احلٞمدا  ُمدـ حمدارُمٝمـ  -6

د إ  ة قمغم ذًمؽ.ؾمدرسمارشمدا  اًمٚمباس اعمح ِمؿ أُماُمٝمؿ  وا ٕماون جٞمع أومرا

 .ّمدرآه لم سم ٠مداة اًمّمالة  وظمّمق ًا اًمٗمنر واًمٕم -7

ؽ اؾِمددبَ وأ ددس ذم أذن اًمٗم دداة أىمددقل إذا ذهدد  احلٞمددا  طمددؾ اًمددبال . ىمبددؾ ًمِ 

 دددٜمٗمان ُمدددـ أهدددؾ »: ☺ري ىمدددقل اًمٜمبدددل اا شمددد يمَّ ي أو اًمِمدددٗمَّ راًمٚمبددداس اًمٕمدددا

سمقن هبا اًمٜمداس  وٟمسدا  ْمدراًمٜمار   أر ا  ىمقم ُمٕمٝمؿ ؾمٞماط يم٠مذٟماب اًمب٘مر ا

احائددؾ ٓ  يماؾمددٞمات قماراددات ُمددائالت  ددٞمالت  رؤوؾمددٝمـ يم٠مؾمددٜمٛمة اًمبخدد 

 .(1)«رحيٝما  وإن رحيٝما ًمٞمقضمد ُمـ ُمسػمة يم ا ويم اوٓ  دن  ٚمـ ااٜمةادظم

                                                 
 ( رواه ُمسٚمؿ.1)
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اًم٘مّمػم اًمٕماري أو اًمبٜمٓمٚمقن اًمْمٞمؼ هٜمداك ُمدـ إمندبٝمـ  لمقمٜمدُما شمٚمبس

ٓ شم٘مددقزم: "أنددا    .ـّ   وشم حٛمٚمددلم أوزارُهددُمثٚمددؽ شم٘مٚمٞمدددًا ًمددِؽ  ـًمباؾمددؽ ومٞمٚمبسدد

جدـد وماشمف  أّمدددرأىمددؾ ردـد اٗمٕمٚمدـد ُمددثكم  ٓ ؿمدد٠من زم هبدـد يمددؾ إٟمسددان ُمسدد١مول قمدـد شم

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿ ؟ ُمدددـد ىمددددقل اهلل شمٕمددددامم:أنددددِ  

 .(1)﴾ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ

أي: ُاْمدددددٚمقن اًمٜمددددداس ضمددددداهٚملم همدددددػم  .﴾ې ې﴿ُمٕمٜمددددك ىمقًمدددددف شمٕمدددددامم: 

 قماعملم سمل ادقمقهنؿ إًمٞمف  وٓ قماروملم سمل اٚمزُمٝمؿ ُمـ أصمام.

ؿ ُمثؾ  صمام ُمـ شمبٕمف صموُمـ دقما إمم ضالًمة يمان قمٚمٞمف ُمـ آ»: ☺ىمال 

 .(2)«اُمٝمؿ ؿمٞم اً ٓ اٜم٘مص ذًمؽ ُمـ  صم

ة ؾم ٘مٚمدك ذم يمؾ ُمٙمان شم هبلم إًمٞمف؟.  * لٞمكم يمؿ اُمرأ

اًمٕمددددداري واًمِمدددددٗماا  ـوسمٕمدددددض اًمٜمسدددددا  شم٘مدددددقل: يمثدددددػم ُمدددددـ اًمٜمسدددددا  اٚمبسددددد

 واًمبٜمٓمٚمقن وًمس  اًمقطمٞمدة ذم ذًمؽ. 

 ًمٞمس  اًمٕمؼمة سمٙمثرة اراًمٙملم  إٟمل اًمٕمؼمة سم٘مٚمة اًمٜماضملم. -

 .(3)﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿ىمال شمٕمامم: 

 غم داٜمف ذم زُمـ اًمٗم ـ ًمُف أضمر قمٔمٞمؿ.واًم٘ماسمض قم -

                                                 
 (.25( اًمٜمحؾ  أاة )1)

 ( رواه ُمسٚمؿ.2)

 (.116( إنٕمام  أاة )3)
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 ـمرق ايم ساب احلٞما : *

. طمٞما  ا ضمالل: وهق طمٞما  اعمٕمرومة  وقمغم طمس  ُمٕمرومة اًمٕمبد سمرسمدف 1

اٙمدددددقن طمٞمددددداؤه ُمٜمدددددف  وذًمدددددؽ سمددددداًم ٕمرا قمدددددغم اهلل سم٠مؾمدددددلئف احلسدددددٜمك و دددددٗماشمف 

 وقمٔمٛم ف ذم  ااشمف وأومٕماًمف.

ىمبة اهلل قمز وضمؾ. ىمال شمٕمامم: - اسمـ اًم٘مدٞمؿ ىمال  .(1)﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿ ُمرا

إًمٞمدددف أورصمدددف  : "إن اًمٕمبدددد ُم دددك قمٚمدددؿ أن اًمدددرب شمٕمدددامم ٟمدددافمرٌ -رمحدددف اهلل شمٕمدددامم-

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

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

ودقمدداة اًم ٜمّمددػم واحددال: واًمّمددؼم قمددغم يمددالم سمٕمددض اًمٜمسددا  اًم ددل اسددخر ُمددٜمٝمـ  

 و رار اعمرأة  ويمؾ ه ا شم١مضمراـ قمٚمٞمٝما وشمرومع درضماشمؽ قمٜمد اهلل قمز وضمؾ.

اٗمة اًمٕمزادزة اًمبٕمٞمددة ِمددر: ومٝمدق طمٞمدا  اًمٜمٗمدقس اًماُمـ ٟمٗمسدٝم أةطمٞما  اعمر -

 قمـ اًمرذائؾ.

 شمددد يمري اعمدددقت وُمدددا سمٕمدددده  وسمدددلذا شم٘مددداسمٚملم رسمدددؽ اًمددد ي أنٕمدددؿ قمٚمٞمدددِؽ  -

 سماًمٜمٕمؿ اًمٙمثػمة.

اددة أو اًمِمددٗماومة ًمٞمسدد  ُمددـ ًمبدداس اعمسددٚملت هدد ه اعمالسمددس اًمٕمار ًمددبُس  -

 .(2)«ُمـ شمِمبف سم٘مقم ومٝمق ُمٜمٝمؿ»: ☺اعم١مُمٜمات. ىمال 

ة أن ذًمؽ ؾمب  -  ا اسمة سماًمٕملم واحلسد.ًم أن شمٕمٚمؿ اعمرأ

 قمل.ِمدراًم ٕمرض ًمٚم ٝمٛمة وؾمق  اًمٔمـ سماًمٚمباس همػم اًم -

اًمقىمدددددقع ومدددددٞمل طمدددددرم اهلل قمدددددز وضمدددددؾ  وذًمدددددؽ سم٢مفمٝمدددددار اعمحاؾمدددددـ أُمدددددام  -

                                                 
 (.14( اًمٕمٚمؼ  أاة )1)

 أمحد  وأبق داود.( رواه 2)
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 سمبٕمض. اًمٜمسا   ا اٖمري سمٕمْمٝمـ

 .؟(ااقال -اًمثاسم )يمٞمػ   سبلم إضمر قمٜمد اؾم خدام اراشمػ * 

صمددقاب  ددٚمة اًمددرطمؿ قمٜمددد حمادصم ددؽ ًمدد وي رمحددؽ. ىمددال رؾمددقل اهلل  -1

 .(1)«ُمـ رسه أن ابسط ًمف ذم رزىمف  واٜمس٠م ًمف ذم أثره ومٚمٞمّمؾ رمحف»: ☺

صمدددقاب إدظمدددال اًمسددددرور قمدددغم ُمدددـ  دددادصملم  قمٜمدددد اشمّمددداًمؽ ًمٚمسدددالم  -2

 ال. واًمس١مال قمـ إطمق

صمددددقاب اًمٙمٚمٛمددددة اًمٓمٞمبددددة  ذم ُمٙماحددددات اًم ٝمٜم ددددة أو اًم ٕمزاددددة وهمػمهددددا.  -3

  .(2)«اًمٙمٚمٛمة اًمٓمٞمبة  دىمة»: ☺ىمال رؾمقل اهلل 

اطم سبل ٟمٞمة اًمٕمبادة واًم ٘مرب إمم اهلل قمٜمد اؾم خداُمؽ ًمٚمٝماشمػ سمل  -4

 اٗمٞمد قمٛمقُمًا. 

ًمٕمٛمددددؾ  (ااددددقال)اطم سددددبل احلٗمدددداظ قمددددغم وىم ددددؽ سماؾمدددد ٕملل اردددداشمػ  -5

ذم وىمدددد  ىمّمددددػم يمسددددلع ىمددددرا ة ىمددددر ن أو يمٚمٛمددددة وقمٔمٞمددددف  أو أيمثددددر ُمددددـ قمبددددادة 

ئد واًمٕمبارات ااٛمٞمٚمة.   إرؾمال سمٕمض اًمٗمقا

ُمثددددددال: ُمٙماعمددددددة هاشمٗمٞمددددددة دمراٜمٝمددددددا ُمددددددع واًمدددددددشمؽ  (اًمثاسمدددددد )أُمددددددا اردددددداشمػ 

ًمددددداـ   ددددٚمة اًمددددرطمؿ  إدظمددددال  ؾم ح سددددبلم ومٞمٝمددددا اًمٕمبددددادات اًم اًمٞمددددة: ةسمددددر اًمقا

ٙمٚمٛمدددة اًمٓمٞمبدددة  اًمسددددرور قمدددغم ُمسدددٚمٛمة  ىمْمدددا  طماضم ٝمدددا إن يمدددان ردددا طماضمدددة  اًم

أضمددددر اًمسدددددالم ذم سمداادددددة وهنااددددة آشمّمدددددال واًمددددددقما  سمدددداًم قومٞمؼ واًمثبدددددات قمدددددغم 

 اًمداـ طم ك اعملت...إًم [.

أضمددر ىمْمددا  طمددقائ  اعمسددٚمٛملم قمٜمدددُما شم ّمددؾ سمددؽ ُمددـ شمٓمٚمدد  ُمٜمددؽ  -6

سمٕمض احلاضمات أو اعمساقمدة ذم طمؾ ُمِمدٙمٚمة شمٕمداين وىمدد اسد دقمك آُمدر أن 

                                                 
 ُم ٗمؼ قمٚمٞمف. ( 1)

 اًمبخاري. ( رواه 2)
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أضمددددؾ ىمْمدددا  طماضم ٝمددددا. ىمددددال شم٘مدددقُمل سمآشمّمددددال هاشمٗمٞمدددًا هبددددا قمددددة ُمددددرات ُمدددـ 

 .(1)«ُمـ يمان ذم طماضمة أظمٞمف يمان اهلل ذم طماضم ف»: ☺رؾمقل اهلل 

ر  -7 اطم سبل إضمر قمٜمد اؾم خداُمؽ ًمٚمٝماشمػ أن اساقمدك قمدغم اًم٘مدرا

ڃ ڃ ﴿  ذم اًمبٞمدددددد  ومدددددد ًمؽ أُمددددددر حيبددددددف اهلل: ٕنددددددف أُمرٟمددددددا سمددددددف. ىمددددددال شمٕمددددددامم:

  ومب٢مُمٙماٟمددددددددؽ اؾمددددددددد خدام ارددددددددداشمػ ًمٚم ٘مٚمٞمدددددددددؾ ُمدددددددددـ طماضم دددددددددؽ إمم (2)﴾ڃ

اًمس١مال قمـ سمٕمدض إىمدارب  أو اًم ٠ميمدد ُمدـ وضمدقد ُمدا شمراداٜمدف ذم ا روج يم

اعمٙمدددان اًمددد ي ؾم ٘مّمدددداٜمف ىمبدددؾ اًمددد هاب إًمٞمدددف ًمددد ال شمْمدددٓمري ًمٚمخدددروج ُمدددـ 

 ُمٜمزًمؽ قمدة ُمرات.

صمددددددقاب ًمٚمدددددددقمقة إمم اردددددددى واًمدًٓمددددددة قمددددددغم ا ددددددػم قمٜمدددددددُما شم٘مددددددقُملم  -8

سمبٕمض اعمٙماحات أو إرؾمال اًمرؾمائؾ قمـ ـمراؼ ااقال شمٕمٚمٜمدلم ُمدـ ظمالردا 

ُمددددة حمددددا ة أو شمدددددًمٞمؾ قمددددغم يم دددداب ٟمدددداومع أو أي قمٛمددددؾ  دددداًمح  ىمددددال قمددددـ إىما

ُمـ دقما إمم هدى يمان ًمف ُمـ إضمر ُمثؾ أضمقر ُمـ شمبٕمدف »: ☺رؾمدقل اهلل 

  هٙمدد ا ا ْمدداقمػ أضمددرك سمٕمدددد (3)«ٓ اددٜم٘مص ُمددـ ذًمددؽ ُمددـ أضمددقرهؿ ؿمددٞم اً 

 اًم اـ اس نٞمبقن ًمؽ.

وسماعم٘ماسمددددؾ هٜمدددداك ٟمسددددا  ضددددٕمٞمٗمات ا اددددلن ُمددددا أن اسددددٛمٕمـ قمددددـ ظمددددالا 

اصمٜم دددلم إٓ اِمدددٕمٚمـ ٟمدددار اًمٕمدددداوة قمدددـ ـمرادددؼ ارددداشمػ ومٝمددد ه شمٗمسدددد سمسدددٞمط سمدددلم 

زوضمدة قمددغم زوضمٝمددا  وشمٚمدؽ  ددرض إظمددرى قمدغم أم زوضمٝمددا أو قمددغم زوضمددة 

قمددددد اب اهلل  وم٘مدددددد ىمدددددال  اأبٜمٝمدددددا...إًم   ومٚمٞم ٘مدددددلم اهلل هددددد١مٓ  اًمٜمسدددددقة و اومٜمددددد

   .(4)«ٓ ادظمؾ ااٜمة ٟملم»: ☺رؾمقل اهلل 

                                                 
 ُم ٗمؼ قمٚمٞمف. ( 1)

 (. 33إطمزاب  أاة )( 2)

 رواه ُمسٚمؿ. ( 3)

 ُم ٗمؼ قمٚمٞمف. ( 4)
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ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ : ىمدددددددددددددددال شمٕمدددددددددددددددامم

 ☺  ومٞمددددد٠مُمر اهلل قمددددددز وضمدددددؾ ٟمبٞمددددددف (1)﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 سماًمزاادة ُمـ اًمٕمٚمؿ.

إظمددددددددددقاين: سمددددددددددادروا سمٓمٚمدددددددددد  اًمٕمٚمددددددددددؿ وُمٕمرومددددددددددة أطمٙمددددددددددام اًمددددددددددداـ. ىمددددددددددال 

ُمددـ ؾمددٚمؽ ـمرا٘مددا اٚمدد ٛمس ومٞمددف قمٚمددل ؾمددٝمؾ اهلل ًمددف ـمرا٘مددا إمم »: ♥

 .(2)«ااٜمة

  سددروماًمٕمٚمؿ ا٘مؽمن ُمع اًمٕمٛمؾ ومٝمل ىمراٜمان  وم٢من شمدرك أطمدد ا هٚمدؽ وظم

ٙمددـ قماحددًا أو ُمدد ٕمٚمل أو ُمسدد ٛمٕمًا أو حمبددًا  وٓ شمٙمددـ ا اُمسددة وهددل اعمددبٖمض وم

 ٕهؾ اًمٕمٚمؿ. 

 .(قمٚمؿ سمال قمٛمؾ يمِمنر سمال صمٛمر)

 ىمال ؾمٗمٞمان اًمثقري: "أيمثروا ُمـ إطمادايس  وم٢مهنا ؾمالح". 

ومبدددداًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمددددؾ شمّمددددٗمق احلٞمدددداة واددددزداد اعمددددر  شم٘مرسمددددًا إمم اهلل قمددددز وضمددددؾ 

ومٙمدؿ ُمدـ    ٕمٚمؿ حيرؾمؽ واحدال  رؾمدفسمٗمٕمؾ اًمٓماقمات وشمرك اعمٜمٙمرات  وماًم

ٕهندددؿ ورصمدددة إنبٞمدددا    ُاٜمَْسدددق ل ذيمدددره إٓ اًمٕمٚمدددل ؟ ومددد٢مهنؿ  دُمٞمددد  ُمدددات وٟمسددد

 صمقا اًمٕمٚمؿ.إنبٞما    اقرصمقا داٜمارًا وٓ در ًا وإٟمل ورَّ 

وماًمٕمٚمؿ ٟمقر وااٝمؾ فمالم  وظما ة ه ه إجام اًم ل يمثرت ومٞمٝما اًمبدع 

 ٕماومٞمة. اًماًمسالُمة ويمٞمات  ٟمس٠مل اهلل ِمدرواًم

                                                 
 (.114( ـمف  أاة )1)

 ( رواه ُمسٚمؿ.2)
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ا اًمٕمٚمقم شمٕمٚمؿ اًم٘مر ن اًمٙمراؿ سماًم ددسمر واًمد ٗمٝمؿ قمدـ ُمٕماٟمٞمدف  ؿمدروُمـ أ

صمؿ اًمّمحٞمحلم اًمبخاري وُمسٚمؿ  وماًمٕمٛمر ىمّمػم ومال شمٜمٔمر إمم اراًمدؽ يمٞمدػ 

هٚمدددددؽ وًمٙمدددددـ اٟمٔمدددددر إمم اًمٜمددددداضمل يمٞمدددددػ ٟمندددددا  وماًمٕمدددددا  اًمٕماُمدددددؾ سمددددداًمٕمٚمؿ دمدددددد 

ڭ ۇ ﴿ىمددددددال شمٕمددددددامم:  ☺ًمسددددددٜمة اًمٜمبددددددل  ووم٘مدددددداً   طمريماشمددددددف وؾمددددددٙمٜماشمف

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

 .(1)﴾ې ې ى

 أوٓدٟما ا ٕمٚمٛمقن اًمٕمادات أيمثر  ا ا ٕمٚمٛمقن اًمٕمبادات. 

يمٚمٙمؿ راع ويمٚمٙمؿ ُمس١مول »ىمال:  ☺قمـ اًمٜمبل  ¶قمـ اسمـ قمٛمر 

ة راقمٞمة قمغم سمٞمد   قمـ رقمٞم ف إُمػم راع  واًمرضمؾ راع قمغم أهؾ سمٞم ف  واعمرأ

 (2)«زوضمٝما ووًمده  ومٙمٚمٙمؿ راع ويمٚمٙمؿ ُمس١مول قمـ رقمٞم ف

ذم اح٠ميمددؾ  ☺قمددغم إب وإم شمٕمٚمددٞمؿ إبٜمددا  هدددي اًمٜمبددل  وماًمقاضمدد  

ب وقمٜمدددد دظمدددقل ا دددال  وقمٜمدددد اًمٜمدددقم  وذم ؿمددد١مون احلٞمددداة اًمٞمقُمٞمدددة  ِمددددرواعم

 ومٙمل ىمٞمؾ إن شمب ر ظمػماً دمٜمل ُما زرقم .

دُمد  ُمس قطمِمدًا ُمدـ اًمٕمٚمدؿ وٓ شمد٠منس سمداًمٕمٚمؿ ُمدا  ومال شمد٠منس سماًمٕمٛمدؾ ُمدا

ً ذم اًمٕمٛمدددؾ  وًمٙمدددـ اجدددع سمٞمدددٜمٝمل وإن ىمدددّمددددريمٜمددد  ُم٘م ؾ ٟمّمدددٞمبؽ ُمٜمٝمدددا  وهدددؾ ا

أدرك ُمدددددددـ أدرك ُمدددددددـ اًمسدددددددٚمػ احاضدددددددلم اًمددددددددرضمات اًمُٕمدددددددغم إٓ سمددددددد٢مظمالص 

راق ُمدـ اًمددٟمٞما  وهدؾ  اعمٕم ٘مد  واًمٕمٛمدؾ اًمّمداًمح واًمزهدد اًمٖماًمد  ذم يمدؾ ُمدا

 اًمسددددددٕمادة اًمٕمٔمٛمددددددك إٓ سماًم ِمددددددٛمػم ذم اًمسددددددٕمل واًمددددددرىض إممو ددددددؾ احلٙمددددددل  

 سماعمٞمسقر  وسم ل ُما ومْمؾ قمـ احلاضمة ًمٚمسائؾ واعمحروم.

إؾمددددحاق ىمددددال: "ىمٞمددددؾ ًمرضمددددؾ ُمددددـ قمبددددد اًم٘مددددٞمس أوِص. ىمددددال: وقمددددـ أيب 

 . (3)اطم روا ؾمقا"

                                                 
 (.28( وماـمر  أاة )1)

 ( رواه اًمبخاري.2)

 ( اىم ْما  اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ  ًمٚمبٖمدادي.3)
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ىمدال سمٕمْمدٝمؿ: اـمٚمد  ذم احلٞمداة اًمٕمٚمددؿ واحدال  اًمٕمٚمدؿ  زاًمدة ااٝمدؾ قمددـ 

ٟمٗمسدددددؽ وقمدددددـ اعمددددد١مُمٜملم  واحدددددال ٓؾمددددد ٕملًمف ومدددددٞمل ادددددر  اهلل قمدددددز وضمدددددؾ ٓ 

ًمٚم ٙمددددداصمر واًم بددددداهل  ويمدددددل ىمٞمدددددؾ: ُمدددددـ أراد اًمددددددٟمٞما ومٕمٚمٞمدددددف سمددددداًمٕمٚمؿ  وُمدددددـ أراد 

 ة ومٕمٚمٞمف سماًمٕمٚمؿ  ومٝم ا ادل قمغم ومْمؾ اًمٕمٚمؿ.أظمر

: "ُمددا يم بدد  طمددداثًا إٓ وىمددد قمٛمٚمدد  ♫سمددـ طمٜمبددؾ ىمددال ا ُمددام  أمحددد 

اطمدد نؿ وأقمٓمددك أبدا ـمٞمبددة داٜمددارًا  وماطم نٛمدد   ☺يب أن اًمٜمبدل  سمدف  طم ددك ُمددرَّ 

 وم٠مقمٓمٞم  احلنام داٜمارًا".                     

سددداب أن ىمدددال أبدددق اًمددددردا : "إن أظمدددقا ُمدددا أظمددداا إذا وىمٗمددد  قمدددغم احل

 ".َ  ٛمْ ٚمِ سمل قمَ  َ  ٚمْ ٛمِ وملذا قمَ  َ  ٛمْ ٚمِ ا٘مال زم: ىمد قمَ 

  إٓ سمدددددددددداًمٕمٚمؿ ♥أظمددددددددددقاين: ًمددددددددددـ ٟمٕمددددددددددرا ؾمددددددددددٜمـ اعمّمددددددددددٓمٗمك 

وماًمقؾمائؾ ُم اطمة وا ُمٙماٟمٞمات ُم قومرة وهلل احلٛمد  وُما قمٚمٞمؽ إٓ اًمٕمزاٛمدة 

 . قمغم ذًمؽ

 : "ـمٚم  اًمٕمٚمؿ أومْمؾ ُمـ  الة اًمٜماومٚمة".♫ ا٘مقل اًمِماومٕمل

همدػم قمٚمدؿ يمدان ُمدا اٗمسدد  قمدغمـ قمٛمدؾ وقمـ قمٛمر سمـ قمبداًمٕمزاز ىمال: "ُم

 أيمثر  ا اّمٚمح".

وىمٞمددؾ ًمٕمٓمددا  سمددـ رسمدداح: "ُمددا أومْمددؾ ُمددا أقمٓمددل اًمٕمبدداد؟ ىمددال: اًمٕم٘مددؾ قمددـ 

 اهلل قمز وضمؾ".

وىمدددال قمبدددداًمرمحـ سمدددـ ُمٝمددددي: "اًمرضمدددؾ إمم اًمٕمٚمدددؿ أطمدددقج إًمٞمدددف ُمٜمدددف إمم 

 .ب"ِمدرإيمؾ واًم

│ 
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 ٍل مً مشنس إىل اجلية
 

 

دىملم ورضمدددا  اعم ٘مدددلم. ىمدددال اًمٜمبدددل ااٜمدددة هدددل ُمٓمٚمددد  اعمددد١مُمٜملم وأُمدددؾ اًمّمدددا

. ىمدددددال: أتِمدددددٝمد وأىمدددددقل: مهللا إين «يمٞمدددددػ شم٘مدددددقل ذم اًمّمدددددالة؟»ًمرضمدددددؾ:  ☺

أؾمدددد٠مخؽ ااٜمددددة وأقمددددقذ سمددددؽ ُمدددـد اًمٜمددددار. أُمددددا أين ٓ أطمسدددـد دٟمدددددٟم ؽ وٓ دٟمدٟمددددة 

 . ٟمدٟمدن: أي دقماؤٟما طمقل ذًمؽ.(1)«طمقرا ٟمدٟمدن»: ☺ُمٕماذ. وم٘مال اًمٜمبل 

 ة اهلل قمز وضمؾ:وه ه سمٕمض إقملل اًم ل شمدظمؾ ااٜمة سمرمح* 

ك سمدداهلل ؿمددٞم ًا  قمددـ ِمدددرُمددـ ُمددات وهددق اِمددٝمد أن ٓ إا إٓ اهلل و  ا -1

ين  أنف ُمـ ُمات ٓ ِمدرأتاين ضمؼماؾ ومب»ىمال:  ☺  أن اًمٜمبل     أيب ذر 

وإن »ق وإن زٟمدددك. ىمدددال: ؾمددددر. ىمٚمددد : وإن «ك سمددداهلل ؿمدددٞم ًا دظمدددؾ ااٜمدددةِمددددرا

 .(2)«ق وإن زٟمكؾمدر

ٓ شمددددددظمٚمقا ااٜمدددددة طم دددددك »: ☺ا ادددددلن واًمٕمٛمدددددؾ اًمّمددددداًمح ًم٘مقًمدددددف  -2

شم١مُمٜمقا  وٓ شم١مُمٜمقا طم ك  اسمقا أوٓ أدًمٙمؿ قمدغم ر  إذا ومٕمٚم ٛمدقه  داسمب ؿ 

 .(3)«أومِمقا اًمسالم سمٞمٜمٙمؿ

 .اًمٓمٝمارة اًمدائٛمة ُمـ احلدصملم .3

ه  صمددؿ ا٘مددقم ومٞمّمددكم ؤُمددا ُمددـ ُمسددٚمؿ ا قضدد٠م ومٞمحسددـ وضددق»: ☺ىمددال 

٘مٚمد : ُمدا . ىمدال وم«ريمٕم لم ُم٘مبؾ قمٚمدٞمٝمل سم٘مٚمبدف ووضمٝمدف  إٓ وضمبد  ًمدف ااٜمدة

ىمبٚمٝمدا أضمدقد ومٜمٔمدرت ومد٢مذا قمٛمدر  اًم دلأضمقد ه ه  وم٢مذا ىمائدؾ سمدلم اددي ا٘مدقل: 

                                                 
 داود.  ( رواه أمحد  وأبق1)

 ( رواه اًمبخاري. 2)

 ( رواه ُمسٚمؿ. 3)
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ىمدددال: إين ىمدددد رأج دددؽ ضم ددد   ٟمٗمدددا. ىمدددال: ُمدددا ُمدددٜمٙمؿ ُمدددـ أطمدددٍد ا قضددد٠م ومٞمبٚمدددغ أو 

ومٞمسددددددبغ اًمقضددددددق   صمددددددؿ ا٘مددددددقل: أؿمددددددٝمد أن ٓ إا إٓ اهلل  وأن حمٛمدددددددًا قمبددددددده 

 .(1)ا "ورؾمقًمف إٓ وم ح  ًمف أبقاب ااٜمة اًمثلٟمٞمة ادظمؾ ُمـ أ ل ؿم

 .اعمحاومٔمة قمغم اًمّمالة .4

قمددـ قمبداًمٚمددف سمددـ ُمسددٕمقد ىمددال: ىمٚمدد  اددا ٟمبددل اهلل أي إقمددلل أىمددرب إمم 

ىمٞم ٝمددا»ااٜمددة؟ ىمددال:  سمددر ». ىمٚمدد : وُمدداذا اددا ٟمبددل اهلل؟ ىمددال: «اًمّمددالة قمددغم ُمقا

ًمداـ  . (2)«ااٝماد ذم ؾمبٞمؾ اهلل». ىمٚم : وُماذا اا ٟمبل اهلل؟ ىمال: «اًمقا

 ل ًم٘مل صمقسمدان ٜمٕمدان اًمٞمٕمٛمري "طمٞمويم ًمؽ ُما رواه ُمسٚمؿ ُمـ طمدايس ُم

  ومسددد٠مخف قمدددـ قمٛمدددؾ إمٛمٚمدددف ادظمٚمدددف ااٜمدددة. وم٘مدددال: إين ؾمددد٠مخ  رؾمدددقل    

 اهلل قمـ ه ا وم٠مو اين سمٙمثرة اًمسنقد".

ًمداـ و ٚمة إرطمام .5  .سمر اًمقا

. ىمٞمدؾ ُمدـ ادا «رهمؿ أنٗمف صمؿ رهمؿ أنٗمف صمؿ رهمؿ أنٗمدف»: ♥ىمال 

يمٚمدددٞمٝمل صمدددؿ   ُمدددـ أدرك واًمدادددف قمٜمدددد اًمٙمدددؼم أطمدددد ا أو »رؾمدددقل اهلل؟ ىمدددال: 

. وم٘مدددال: ☺وقمدددـ أيب أجدددقب ىمدددال: ضمدددا  رضمدددؾ إمم اًمٜمبدددل . (3)«اددددظمؾ ااٜمدددة

شمٕمبددد »دًمٜمددل قمددغم قمٛمددؾ أقمٛمٚمددف ادددٟمٞمٜمل ُمددـ ااٜمددة  واباقمدددين ُمددـ اًمٜمددار. ىمددال: 

 .(4)«ك سمف ؿمٞم ًا  وشم٘مٞمؿ اًمّمالة  وشم١مهلل اًمزيماة  وشمّمؾ رمحؽِمدراهلل ٓ شم

                                                 
 ( رواه ُمسٚمؿ. 1)

 ( رواه ُمسٚمؿ. 2)

 ( رواه ُمسٚمؿ. 3)

 ( رواه ُمسٚمؿ. 4)
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 .ااٝماد ذم ؾمبٞمؾ اهلل .6

واقمٚمٛمدددقا »ىمدددال:  ☺أن رؾمدددقل اهلل  ¶قمدددـ قمبداًمٚمدددف سمدددـ أيب أورم 

 .(1)«أن ااٜمة    فمالل اًمسٞمقا

 .ـمٚم  اًمٕمٚمؿ اًمِمدرقمل ا اًمص ًمقضمف اهلل قمز وضمؾ .7

ُمـ ؾمٚمؽ ـمرا٘مًا اٚم ٛمس ومٞمف قمٚمًل ؾمدٝمؾ اهلل ًمدف سمدف »: ♥ىمال 

 .(2)«ـمرا٘مًا إمم ااٜمة

 .ظمِمٞمة اهلل ذم اًمسدر واًمٕمٚمـ .8

ۈئ ۈئ ېئ   ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)ىمددددال شمٕمددددامم: 

 .(3)(ېئ ېئ

   وؾمقرة ا ظمالص.طم  يمالم اهلل قمز وضمؾ .9

يمان رضمؾ ُمـ إنّمار ا١مُمٝمؿ ذم ُمسند ىمبا   ويمان يمٚمل أوم  ح ؾمقرة 

طم ددك اٗمدددرغ  (ىمددؾ هددق اهلل أطمددد)ا٘مددرأ هبددا رددؿ ذم اًمّمددالة  ددا ا٘مددرأ سمددف اوم دد ح سمددد 

ُمٜمٝمددا  صمددؿ ا٘مددرأ ؾمددقرة أظمددرى ُمٕمٝمددا  ويمددان اّمددٜمع ذًمددؽ ذم يمددؾ ريمٕمددة ومٙمٚمٛمددف 

: إٟمدؽ شمٗم د  ح هبد ه اًمسدقرة  صمدؿ ٓ شمددري أهندا دمزئدؽ طم ددك أ دحاسمف. وم٘مداًمقا

شم٘مدددرأ سمددد٠مظمرى  وم٢مُمدددا شم٘مدددرأ هبدددا  وإُمدددا أن شمددددقمٝما وشم٘مدددرأ سمددد٠مظمرى. وم٘مدددال: ُمدددا أندددا 

سم اريمٝمددا إن أطمببددد ؿ أن أؤُمٙمددؿ سمددد ًمؽ ومٕمٚمددد  وإن يمددره ؿ شمدددريم ٙمؿ  ويمددداٟمقا 

 ☺اددددرون أنددددف ُمددددـ أومْمددددٚمٝمؿ ويمرهددددقا أن ادددد١مُمٝمؿ همددددػمه  ومٚمددددل أتدددداهؿ اًمٜمبددددل 

الن ُما اٛمٜمٕمؽ أن شمٗمٕمؾ ُما ا٠مُمرك سمف أ حاسمؽ  اا وم»أظمؼموه ا ؼم. وم٘مال: 

                                                 
 ( رواه اًمبخاري. 1)

 ( رواه ُمسٚمؿ. 2)

 (.41  40( اًمٜمازقمات  أاة )3)
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 دنابلىالخورىى

 ىهلىمنىمذمرىإلىىالجنظىى

وم٘مال: إين أطمبٝما. وم٘مال:  «وُما حيٛمٚمؽ قمغم ًمزوم ه ه اًمسقرة ذم يمؾ ريمٕمة؟

 .(1)«طمبؽ إااها أدظمٚمؽ ااٜمة»

 .اًمّمؼم قمغم وم٘مد إوٓد اًم اـ   ابٚمٖمقا احلٜميس .10

َـّ »: ُمددددـ إنّمددددارٍ  ىمددددال ًمٜمسددددقةٍ  ☺أن رؾمددددقل اهلل  ٓ اٛمددددقت  طمدددددايم

ـ اًمقًم ٌة ُمٜمٝمـ: أو اصمٜملَم؟  .  إٓ دظمٚم  ااٜمةَ وم ح ِسبفِد صمالصمٌة ُم وم٘ماًم  اُمرأ

 
ِ
 .(2)«أو اصمٜملَم :! ىمالاا رؾمقَل اهلل

 .طمٗمظ اًمٗمرج واًمٚمسان .11

ْٚمدُ  »: ♥ىمال  ؾ زم ُما سملم رضمٚمٞمف وُما سمدلم حلٞمٞمدف شمقيمَّ ُمـ شمقيمَّ

 .(3)«ًمف سمااٜمةِ 

 .احلٙمؿ سماًمٕمدل .12

 فمددددؾ إٓ فمٚمددددف: وذم طمدددددايس اًمسددددبٕمة اًمدددد اـ أمٚمٝمددددؿ اهلل ذم فمٚمددددف اددددقم ٓ

          .(4)«إُمام قمادل»

 .ا طمسان .13

ٓ ادظمؾ أطمد ااٜمة إٓ ُأري ُم٘مٕمده ُمـ اًمٜمار  ًمدق »: ♥ىمال 

ً  وٓ ادظمؾ اًمٜمار أطمد إٓ ُأري ُم٘مٕمده ُمـ ااٜمة ًمق أطمس  أؾما  ًمٞمزداد ؿمٙمرا

 .(5)«ةسدرًمٞمٙمقن قمٚمٞمف طم

                                                 
 ( رواه اًمبخاري.1)

 ( رواه ُمسٚمؿ.2)

 .اًمبخاري( رواه 3)

 ( رواه اًمبخاري.4)

 ي.( رواه اًمبخار5)
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 دنابلىالخورىى

 017ىهلىمنىمذمرىإلىىالجنظى

 

 .اًمؼم واًمّمدق .14

 دددددي إمم إن اًمّمدددددق  دددددي إمم اًمددددؼم  وإن اًمددددؼم »: ♥ىمددددال 

ااٜمدددة  وإن اًمرضمدددؾ ًمٞمّمددددق طم دددك اٙم ددد  قمٜمدددد اهلل  ددددا٘مًا  وإن اًمٙمددد ب 

 دي إمم اًمٗمنقر  وإن اًمٗمنقر  دي إمم اًمٜمار  وإن اًمرضمدؾ اٙمد ب طم دك 

 .(1)«اٙم   قمٜمد اهلل يم اسماً 

 .أرسمع ظمّمال اسػمة شمدظمؾ ااٜمة .15

: أندا.     ىمال أبق سمٙمر  «ُمـ أ بح ُمٜمٙمؿ اًمٞمقم  ائًل؟»: ☺ىمال 

ـ »: أنا. ىمال:     ىمال أبق سمٙمر  «شمبع ُمٜمٙمؿ اًمٞمقم ضمٜمازة؟ ومٛمـ»ىمال:  ومٛم

ومٛمددـ قمدداد ُمددٜمٙمؿ »: أنددا. ىمددال:     ىمددال أبددق سمٙمددر  «أـمٕمددؿ اًمٞمددقم ُمسددٙمٞمٜمًا؟

ُمدددا اضم ٛمٕمددد  ذم »: ☺: أندددا. وم٘مدددال     ىمدددال أبدددق سمٙمدددر  «اًمٞمدددقم ُمراْمدددًا؟

 .(2)«اُمرئ إٓ دظمؾ ااٜمة

 .ؼمددددداًمّم .16

ٟمددد يمر  اًمددددقمقة...اًم . وسمدددل أن اًمّمدددؼم أندددقاع   دددؼم قمدددغم اعمدددرض وقمدددغم

 .(3)﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿ ىمال شمٕمامم: .دًمٞماًل ؿماُماًل اٛمٞمع إنقاع

 .اًم قيمؾ قمغم اهلل قمز وضمؾ .17

اددددددظمؾ ااٜمدددددة ُمدددددـ أُم دددددل ؾمدددددبٕمقن أخٗمدددددًا سمٖمدددددػم »: ☺ىمدددددال رؾمدددددقل اهلل 

: ُمـ هؿ اا رؾمقل اهلل؟ ىمال: «طمساب ؽمىمقن وٓ سومٝمؿ اًم اـ ٓ ا». ىماًمقا

                                                 
 ( ُم ٗمؼ قمٚمٞمف.1)

 ( رواه ُمسٚمؿ.2)

 (.12( ا ٟمسان  أاة )3)
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 دنابلىالخورىى

 ىهلىمنىمذمرىإلىىالجنظىى

 .(1)«يمٚمقنا ٓمػمون وٓ اٙم قون  وقمغم رهبؿ ا ق

 .طمسـ اًمٔمـ سماهلل قمز وضمؾ .18

أنا قمٜمد فمـ قمبدي يب   وأنا ُمٕمدف إذا ذيمدرين   ومد٢من »: ♥ىمال 

ين ذم ُمدددا ذيمرشمدددف ذم ُمدددا ظمدددػم ذيمدددرين ذم ٟمٗمسدددف ذيمرشمدددف ذم ٟمٗمزددد   وإن ذيمدددر

  وإن شم٘مرب إزم سمِمؼم شم٘مرسم  إًمٞمف ذراقما   وإن شم٘مرب إزم ذراقما شم٘مرسم  ُمٜمٝمؿ

 .(2)« هروًمةإًمٞمف سماقما   وإن أتاين اٛمٌم أتٞم ف 

 .اًمرمحة .19

ددددد     قمدددددـ أيب هرادددددرة احلسدددددـ سمدددددـ قمدددددكم  ☺ؾ رؾمدددددقل اهلل ىمدددددال: ىمبَّ

ة ُمددـ ِمددروقمٜمدده إىمدرع سمدـ طمداسمس اًم ٛمٞمٛمددل ضماًمسدًا  وم٘مدال إىمدرع: إن زم قم

ُمدددـ ٓ »  صمددؿ ىمددال: ☺اًمقًمددد ُمددا ىمبٚمدد  ُمدددٜمٝمؿ أطمدددًا  ومٜمٔمددر إًمٞمددف رؾمدددقل اهلل 

 .(3)«َارطمؿ ٓ ُارطمؿ

 .يمٗماًمة اًمٞم ٞمؿ .20

يماومؾ اًمٞم ٞمؿ ذم ااٜمة هٙمد ا  وأؿمدار سم٢م دبٕمٞمف أنا و»: ♥ىمال 

 .(4)«اًمسباسمة واًمقؾمٓمك

 .سدرقمـ اعمٕم وزواًم نا ؾمدرأنٔمار اعمق .21

إن رضمدددداًل يمددددان ومددددٞمٛمـ يمددددان ىمددددبٚمٙمؿ  أتدددداه اعمٚمددددؽ »: ♥ىمددددال 

ًمٞم٘مددبض روطمددف  وم٘مٞمددؾ ًمددف: هددؾ قمٛمٚمدد  ُمددـ ظمددػم؟ ىمددال: ُمددا أقمٚمددؿ  ىمٞمددؾ ًمددف: 

                                                 
 ( رواه ُمسٚمؿ.1)

 ( رواه اًمبخاري  وُمسٚمؿ.2)

 ( رواه اًمبخاري.3)

 ( رواه اًمبخاري  وُمسٚمؿ.4)
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 دنابلىالخورىى

 019ىهلىمنىمذمرىإلىىالجنظى

 

ذم اًمددٟمٞما وأضمداز ؿ   أنٔمر. ىمال: ُمدا أقمٚمدؿ ؿمدٞم ًا همدػم إين يمٜمد  أبدااع اًمٜمداس

 .(1)«  وم٠مدظمٚمف اهلل ااٜمةسدر  وأتناوز قمـ اعمٕمؾمدروم٠منٔمر اعمق

 .سمٜما  اعمساضمد .22

ُمددـ سمٜمددك ُمسددندًا اب ٖمددل سمددف وضمددف اهلل  سمٜمددك اهلل ًمددف »: ♥ىمددال 

 .(2)«ُمثٚمف ذم ااٜمة

 .زاارة اعمراض .23

 .(3)«ااٜمة طم ك ارضمع ةُمـ قماد ُمراْمًا   ازل ذم ظمروم»: ☺ىمال 

 .ؼطمسـ ا ٚم .24

ا  »: ☺ىمال  َ  وإن يمان حم٘مًّ را
ِ
أنا زقمٞمُؿ سمٞمٍ  ذم رسمِض ااٜمِة عمـ شمرك اعم

وسمٞمٍ  ذم وؾمِط ااٜمة عمـ شمرك اًمٙم َب وإن يمان ُمازطًما  وسمٞمٍ  ذم أقمغم ااٜمِة 

ـَ ظُمُٚمُ٘مف  .(4)«عمـ طَمُس

 .إطمّما  وطمٗمظ أؾمل  اهلل احلسٜمك .25

سٕمقن إن هلل شمسٕمة وشم»ىمال:  ☺  أن رؾمقل اهلل    قمـ أيب هرارة 

هلل شمسٕمة ». وذم روااة: (5)«اؾملً ُمائة إٓ واطمد ُمـ أطمّماها دظمؾ ااٜمة

 .(6)«وشمسٕمقن اؾملً ُمـ طمٗمٔمٝما دظمؾ ااٜمة  وأن اهلل وشمر حي  اًمقشمر

│ 

                                                 
 ( رواه اًمبخاري.1)

 ( رواه اًمبخاري.2)

 ( رواه ُمسٚمؿ.3)

 ( رواه أبق داود  وىمال اًمٜمقوي: طمدايس  حٞمح سم٢مؾمٜماد  حٞمح.4)

 اًمبخاري  وُمسٚمؿ.( رواه 5)

 ( رواه ُمسٚمؿ.6)
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 دنابلىالخورىى

 الخـــاتمظىى

 اخلامتة

ظم اُمدًا أؾمد٠مل اهلل اًمٙمددراؿ رب اًمٕمدرش اًمٕمٔمدٞمؿ أن ا ٘مبددؾ هد ه اًمسددٜماسمؾ  

ًمدددددي اًمٙمددددراٛملم  وًمٙمددددؾ ُمددددـ  ذم  ؿؾمدددداهوأن  ٕمٚمٝمددددا  دددددىمة ضماراددددة زم وًمقا

ـمبٕمٝما وٟمِمدرها  وأن اْمداقمػ ردؿ إضمدر واعمثقسمدة  ومد٢من اهلل ٓ اْمدٞمع أضمدر 

 ُمـ أطمسـ قمٛمال. 

شمددددددددددددددددؿ اًمٗمددددددددددددددددراغ ُمددددددددددددددددـ ُمراضمٕم ددددددددددددددددف اًمٓمبٕمددددددددددددددددة اًمثاٟمٞمددددددددددددددددة اددددددددددددددددقم اًمسددددددددددددددددب  

 .(ـه25/2/1435)

وصلى اهلل علي نبيا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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 دنابلىالخورىى

 020ىفؼرسىالموضوراتى

 

 ومٝمرس اعمقضققمات
 

 اًمّمٗمحة اعمقضقع

 3 ..................... ..........اعم٘مدُمة..........

 7 ......................................... يمراًم

 9 .......................................آؾم ٖمٗمار

ً سمقاًمدهلل............  21 .....................وسمرا

 25 ....................................ؿمٙمر اًمٜمٕمؿ....

 29 ..............................قمٚمق ارٛمة...........

 32 .........................................اًمسٕمادة..

 36 .................... .................أقملل اًم٘مٚمقب

 40 .....................................قة اًم٘مٚمقبسىم

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

 48 ................................سدر اسدرا ًمٕمإن ُمع ا

 51 ......................................حاذا ٟم٘مرأ....

 56 ................................ داب اًمٜمّمٞمحة....

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

 63 ......................................اًمّمؼم......

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

 68 ....يمبار اًمسـ ....ذم اًم ٕماُمؾ ُمع ألبٜما  ًمشمقضمٞمٝمات 

 70 ..............................اًمْمٕمٗمة ُمـ اعمسٚمٛملم
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 دنابلىالخورىى

 فؼرسىالموضوراتىى

 اًمّمٗمحة اعمقضقع

 71 .................................ااار.............

 73 .............................ة اًمٖمْم ئوؾمائؾ  د

 78 .........................ٞمة اًمِمدرقمٞمة وضقاسمٓمٝمااًمرىم

ر اًمٜمٗمز  80 .................................آؾم ٘مرا

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

 85 .....................................شمرواح اًمٜمٗمس

 90 ............................................إدب

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

 97 .................................إظمالق احلٛمٞمدة

 108 ...........................احال...................

ؾ واًمّمحة.  111 .......................اًمٜمٔماومة واًم نٛم 

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

 120 ................... .....اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ.............

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

 131 .......................ومٝمرس اعمقضققمات........

 133 ..............إؾم ٚمة.............................
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 دنابلىالخورىى

 022ىاألدئلظى

 

 االسئلة
 

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

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

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

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

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

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

 .؟ ألبٜما ًماا اقمدد اًمق  يمؿ 3
.....................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

 .؟ُمراض اًم٘مٚمقباهل  ُما 6

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

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

 .يمؿ رىمٛمف؟ (ملسو هيلع هللا ىلصقمدم آحام سمسػمة اًمرؾمقل )ُمـ اؾمباب ىمسقة اًم٘مٚم   7

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

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

 .؟يمٛمؾ: ومْمٞماع اًمقىم  اؿمد ُمـ...أ 8

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

........................................................................................... 
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 دنابلىالخورىى

 األدئلظىى

 .؟ذم ىمّمة احلدابٞمة ملسو هيلع هللا ىلصاذيمر اؾمؿ اًمّمحايب اًم ي اىمبؾ قمغم اًمٜمبل  9

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

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

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

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

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

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

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

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

 .سملذا ؿمبف اًمٜما ح؟ >

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

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

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

 .ـمرق إنٙمار قمغم اعمدظمـ؟ هل ُما =

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

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

 .يمؿ ذيمر اًمّمؼم ذم اًم٘مر ن؟ <

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

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

 .وآُمٝمات؟ ًممسما اذيمر واطمد ُمـ اًم قضمٞمٝمات  ?

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

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

 .سمف؟ ًمالؾم  ٜماسُمـ اًم ي    ان   ٛمع اًمٕمائٚمة طمقًمف  @

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

........................................................................................... 
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 دنابلىالخورىى

 024ىاألدئلظى

 

A  رواه  «هدددددؾ شمٜمٍمدددددون وشمرزىمدددددقن إٓ...»: ملسو هيلع هللا ىلصايمٛمددددؾ احلددددددايس ىمدددددال رؾمدددددقل اهلل

 .اًمبخاري ؟

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

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

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

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

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

C يمؿ قمدد ُمٗماشمٞمح اًمٖمْم  وـمرق لٗمٞمٗمٝما؟. 

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

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

D هؾ اٜمبٖمل اًمرىمٞمة سمقاؾمٓمة ضمٝماز اًم سنٞمؾ أو اراشمػ؟. 

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

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

E ُمدددـ ا دددبح ُمدددٜمٙمؿ  ُمٜمدددا ذم رسسمدددف ُمٕمدددارم ذم »: ملسو هيلع هللا ىلص ي روى طمددددايس اًمٜمبدددل ُمدددـ اًمددد

 .؟«طمٞمزت ًمف اًمدٟمٞما سمح اومػمها ومٙم٠منلضمسده قمٜمده ىمقت اقُمف   

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

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

F ؟يمؿ قمدد ُمقاضٞمع اًمٙم اب. 

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

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

│ 
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