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 المقدمة
،وأيبػػػ و اػػػهللو وػػػهوكصػػػتسهوكاػػػااو  ػػػا م و  ػػػ اكوو،،وكصػػػاهللواحو اػػػهللويبػػػدوالو ػػػ و  ػػػ  اضتمػػػ وحوك ػػػ  

و:و(ُ)   
ا تق ته ووتكوفويب خبلويبن اس ووآلدابواوشر  ة،ووون سفهذ وغتمو ةوصت تةويبدوأ  ديثوا  واو

اوريػػ ض،ووتكػػوفوويب ينػػةوُبواإلخػػوةواوالءػػبلموُبويبكتػػقواوػ  وةو  ورك ػػةسػةورغكقػ و ػػ فواػػسقوا تق  هػػ و
ورتاػةو،وكجػردتواوقاػاو،ق تواو ـز،وف مهاوُبواظتكتق يبقرراودراا  وواطاسةواوذيدويتاقوفو  ا ك ػ ددتي

تو،وٍبو تسػهػذ واآلدابيبػ ويتن اػقويبػ واونسويػةوواأل  ديػثويبدق توت ايبدواآلدابواوشر  ةواظتهمة،وٍبو
و.هيبو و ُبووحتتو لو  يثويبنه وإرش داتوو

ملوأاػتق واإلرشػ داتويبػ ويتوافػعويبػ واو نػوافواوػذمو نو ػتو ػهوواتػ يث،وكويبدوكق ورا  توأفوأ تقو
او نػػوافويبػػ ووينوأذ ػػروحتػػت،وٍبوإهو بلقػػةويبس شػػرةو ػػ و نوافواظتػػذ ورفوا ػػ واضتػػ يثو ال ػػهوؽتػػ والويكػػوفووػػ

اظتالتػ حوأكواضتػ يثو  ألصػلو كػوفو،وفيبػدواضتػ يثو ال ػهوةخوذكػدويبػ يبدواإلرش داتوكإفوملو ين اسهو
و.اوذموي خلويبنهووامو وع

ة،وكالو  وقصػػ ةواظتةاػػة،وتو  وطوياػػةواظتماػػو  ػػويبتواػػطةوك رصػػتوأفو كػػوفواإلرشػػ داتواظتػػذ ورةو ريػػة
 اغػػةويبن اػػسةوأل نػػ مواوزيبػػ ف،ويبتءػػمنةويبػػ ويءػػلمو ػػريقها،وككت اهػػاويالهمػػوفوهػػذاواوػػ يدوكي تم ػػكوفو

و ه،و  يبانيو ه،ودا نيوإو ه،ويب ر نيوصبل  تهووكلوزيب فوكيبك ف.
،واػوامو مػبلنووالنوكوا تقػ دناوكقػاو اوؾواوػذموينسغػلوأفوي ػاكهواظت ػااوُبو    ػه،ووباألدب ىنا: توأرد

و ر  .وـأ  فوكاجس وأـويب تتس ،وف بلوأ
،وكأفو ػػػهكي  سػػػإلو او،يػػػرزقإلواإلخػػػبلصوف ػػػه وأاػػػ ؿواحو  ػػػ عوأفوكت اػػػهو ت  ػػػ و  ف ػػػ ويبس ر ػػػ ،وكأفوكخت يبنػػػ

دواوزوػلوكاوتقصػ واوػذموالوي  يباإلو اطالهوكرزتتهوك ريبه،وككتزؿويلو ط م ،وكي الوو م وق ويكػوفوف ػهويًبػ
 روفك فومبدوالوياتعوغس رها،و م وأا وهو   عوأفوينال و هورت  واظت ػامني،وكأخػ وي ااويبنهواأل  

اوقػ  منيووف  ػل مػ وأشػكرواإلخػوةواألووأكود ػ ووػه،و،أكو صػ وظتلوالػهو،فػ دويبنػهدو وػروف ػهوكأيبىوويبنهاو لدو
 اػهللويبكتػقواوػ  وةو  ورك ػةو اػػهللو رصػهاوكرغسػتهاوكإ  ػ فوهػنهاو ػػ خ هاويبػ وقاػةواو اػاوك ػػ فو

و،كأزكاجنػ وكذيريي  نػ ونػ وكوواوػ ين وككاوػً يها،وكإخوا نػ وكأخوا نػ أفويغالػرووم وأا وهوجػلوك ػبلو واوسء  ة،

                                 
،وكاو   ػتوتػ خريدويقووػوفوأكويكتسػوف:وك  ػ ُبوأ  ديػثو  ػ ة،وك  ػملواظتتقػ يبنيوك  ػ ويبػدواظتو م وهوويبتوا رو دواون و)أيب و   (هكذاواو نةوو(ُ)

وُبواو نةوأكعوظتدوأرادواالقت ام،وك  ءهاويزي و:و)ٍب(وف قوؿ:و)ٍبوأيب و   (،كالوأصلوعت وكالويب ىنوُبوهذاواظتو  ،وكاحوأ اا.
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 مػػ وأاػػ وهووو،نػػ ،وكأفوكت ػػلواوالػػردكسويب كا ػػ ورت  ػػ اػػ  ذ ن وك بليب ػػذ  وك ام  نػػ وكأ ستكصتم ػػ وشػػ وخن وكأ
و يبني؛؛؛و...يبواتاأل   مويبنهاوكاألوكاظت ام توكاظتليبننيوكاظتليبن توم امنيواك بلوأفويغالرووجلدو
 

وكصاهللواحوكاااو اهللو س ن وػتم وك وهوكصتسهوأرت نيو؛؛؛
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 د ُب النِّيَـّة  أ
 
و دًوو-ُ و ً ونػي دػةًو واألىوفتدىوإًو»و:اوادًهووراوؿيووق ؿىوو:ق ؿىووواطٍتىطد بًوو دو يمىرى و، ػىػوىلو يبىػويبػرئووكىًإفتدىػ والو،ٍ مى ؿي

ػػٍدو   ػػتوًهٍترى يػػهيوإعواوادػػًهوكىرىايػػوو أكوو،كىيبىػػٍدو   ػػتوًهٍترى يػػهيووًػػ ي ٍػ ى وييًصػػ سػيهى و،وًًهوفىًهٍترى يػػهيوإعواوادػػًهوكىرىايػػووًهًوفىمى
وإوىوو،ايٍبرىأىةوويػىتػىزىكدجيهى   (ُ)..يبتالعو ا ه«هًو ٍوفىًهٍترى يهيوإعويب وهى جىرى

 :إرشاداُت الحديث
:و-ُ و،وفمتػػرددو ىػػٍزـًواوقاػػوبًوودوأ مػػ ؿًويًبػػواًػػًه،وكاوقصػػ يوكاو ػػزـيو ٍوهللوفًواىػػاوشػػلًم،وكاو ػػزـيو ىووقصػػ يووالنـِّيَّــُة ىــ  

ػػدو ىػػزىـىو اػػهللواوو ػػوموفقػػ و ػػولواوو ػػوم،وكيبىػػدو ىػػزىـىو ػػر ن ،وفمى اإل  ػػ ًفو اػػهللوًف ػػًلوشػػلمووفهػػوو ً دتيػػهووػػهوشى
و اهللوصبلةوويب  دنةوفق و واه ،وكهكذا.

و  ونػي دػػةوُبوشػػلموويًبػػدوأ م وًػػًه؛وف  ػػهوالويي اىػػايوو-ِ أ ػػهو ػػ فىوو ػػدواونػػ يووالوييشػػرعووام ػػًاًاوأٍفويػىػػتػىاىالدنى
ػػػذاو ػػػدوأ ػػػ وويبػػػدوأصػػػت ً ًهو وهى واأل مػػػ ًؿ،وكالويػيٍ ػػػرىؼي وًءىػػػ وُبوشػػػلموويًبػػػدى كالووكتهػػػرو ًًن دتًػػػًهوأكويػػػتاالنش

ويال اػػهيواونػػػ شو ػػػٍدوفػى ىػػلىوذوػػػاوفقػػػ وفػى ىػػلىويبػػػ وملٍى ،وفىمى وعتػػػاو    ػػ فو ،وكهػػػذاوهػػػووكأصػػت  يهوواوتػػ   نيى
واوًسٍ  ىةًو و:كؿتو واووهرًوولوصبلةىوأصايووويتيو ىووف مدويقوؿ:ورزتهواحوة  م دووا ديووإلابلًـواوق ؿوش خيو ،كصفي

 وهوشػ  نودوأصػت  ًويًبػوأكوأ ػ هوواحووراػوؿيووهلوف ػلىوو:ش ا هواو بلـويالتيوو وحووومرىوهاو يوأ  يووثىوكىوووويبىو
ػوفاوو  فىوو،تًوتٍواوسىوو  وكذبًوورىوإالوأفوكت هًوو؛ هورىوالًو وهىومىودوذواووىويبًو و،و  و ا ػهوشو ىوسقو  وكوىػو ىػورهوُبوهذاوخ ػٍ

ی ی ی جئ ژ ولوكاضتػعشو ىوكإفو ػ فواوػذمو ػ  واو ا ػهوهػوواعٍتيػو،واو نػهلوفق و ػاشو ىوهذاوهيوو  فىوووف فٍو

و(وِ)اهػ ژ حئ
و ا دةه:فوا  يوأاىووًاتشوووًاني ةًوو-ّ
ـــى:الف ائ ـــدُة     ـــ ُ واألول فػػػ ٍفو ػػػ فىواظتقصػػػوديو  و مػػػًلوكجػػػهيواحو  ػػػ عوفهػػػو:وو،بالعمـــل   المقصـــود   ت ْمي ي
ػػػواو)قػػػ ؿو  ػػػ ع:وو(،اإلخػػػبلصو  ػػػ وكو)اوت ووىػػػهيواوػػػ ييدىو ينػىالىػػػ موكىييًق مي ووً ػىٍ سيػػػ يكاواوادػػػهىوؼتيًٍاًصػػػنيى كىيبىػػػ وأييًبػػػريكاوًإالد

وًديديواٍوقى يمىةًو ةىوكىيػيٍل يواواوزد ى ةىوكىذىًواى و.(ّ)(اوصدبلى

                                 
ويبػػ و ػىػػوىلوُبواألىواضٍتً ىػػًلوكىأىفدوو ىػػ بوُبو ػىػػٍرؾًوو،ً تىػػ بواضٍتً ىػػلًوووُباوسةػػ رمووركا و(ُ) ػػ ًوكيػػليوايٍبػػرًئو وُبو تػػ بواإليبػػ رة،يب ػػااو(،وكوّٓٓٔ)وُِٓٓ/ٔونٍتىػػ ًفوكىغىٍ ًهى

و ً ونػي دةًوو»: ى بوقػىٍووًًهو وكىغى ػٍري يويبدواألىٍ مى ًؿوو،«إفت واألىٍ مى ؿي  (،وكاواالنووه.َُٕٗ)ُُٓٓ/ّكىأى دهيويىٍ خيليوف هواٍوغىٍزكي

 .ِّ،وكاآليةويبدواورةويو سورقاووُّٗ-ُّٖ/ُإغ  ةواواهال فوواوق او دوش ةهوُب(و قاهوا دوِ)

 .ٓ يةواورةواوس نةوو(ّ)
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كإذاو ػػ فو سػػ دةنووغػػ واحواوشػػرًؾواألصػػغًر(،وواوػػذموهػػوويبػػدىوويػػ موريوكإفو ػػ فىواظتقصػػوديوغػػ يواحوفهػػو:و)ا
واأل رب(،و و كيب  ؿوذوا:   عوفهو:و)اوشرؾي

.يبيوو اسن وظتر  ةواحو   عوفهووؼتًا هوو ص دؽىووأكا يس  ن ووا شنة،ووصىبل ىهيو ددو ىوودٍويبىوو-أووو و  به
و.و ًٍبهوورامووو ا هواون سوفهوويبيو إًلوو يوووالق وووص قةنوو ىوفىودىووأكويبىٍدو ى ددوصىبل ىهيوو ا واون سو-بووو
وشر ن وأ ربى.و-تووو ووغ واح؛وفق وأشرؾى ووغ واح،وأكوذى ى ىووغ واح،وأكو ىذىرى ويبىٍدواىتى ى
 ون دػةيوف،واوصػت تةًووإالو  ون ػةًووةيويبدػاوذيووهًو ًػو ػربأيوالوكوواو مػليووفػبلويصػ شوت صحيُح العمـل،  :انيةُ الثَّ  الف ائ دةُ    

و:وذواىوو  ؿيويبًوكو،واو ملًووةًوتدووصًووشرطهو
و. يوك وؤيووكؿتوقت وملويص دووكالواوطه رةيوواوو وميووهًوُبو  تًووكو سىوواظتتو ئًووأ م ؿىوولىومًودو ىويبىوو-أووو
و.هريويبنهواووشووملو ص دوويونه واو صرىووهللواووهرىودوصادويبىوو-بووو
ويصػ دوواظتغػرب،وكملونهيويبًوواتٍوطىو ىوواظتغربًووةىو دوفقط و ًوواو صرىووأ هوملويصليوورىو ىوٍبوذىووهللواظتغربىودوصادويبىوو-تووو

و.ه تىو  دوو ىوطىو وأل هوقىوأيءنوواظتغربًووةًو دونًوه و ًوايوكمًو،وكالوييوكينويه واو صرىوو ًوهذًووهًوبل ًو اهللوصىووأفويسإًلىو
وص قىًةواوتطوعوملوكتزٍ هيو دواوز  ًةواظتالرك ًة.وةًو دونًو ًويبىدودىفى ىويب الوو-ثووو
وأ هويطاسيهيو  ىيدووملٍىوو-جووو وشةصن ويب الن،وٍبو سنيد  .كتزٍ هيويب ودىفى ىو دودىٍيًنهًويبىٍدوكىهىقى
،الثَّ  حصولُ و:الثةُ الثَّ الف ائ دُة     واوقوا ً واواًلقه ًةواويتوااتنسطىهى واوالقه ميووواب    ػ عويًبػدوورزتهاواحوكيًبدى

و:وذواىوو  ؿيويبًوكو،وف هًووفبلو وابىووةًو دو روو دواونػيو ىوولوومىو ىوولشوفكيوو،(ُ)«ةوو دونًوإالو ًووالو وابىو»و:هذاواضت يًثوق   ةيو
و ىا ػهواظتالرك ػةًوواوصبلةًووأكوا تو رًووتك ؼًواال ٍوو ًًن دةًوواٍوميكثوُبواظت ت ًوو-أوووو ُبوواصتاػوسًووديوردوغتيىػكو،ويي ػ بي

وف ًه.واظت ت ًو وً غىٍ ًو ً دةووالو وابى
و ىا هوه رةًوواطدوواالغت  ؿيوو-بووو وف هًوواوادٍهًووأكواوتدسػىرشدوالودًوردوتىوميووًوواالغت  ؿيوكوو،اظتشرك ًةويي  بي  . وابى
و:وذواىوو  ؿيويبًوكو،وة  اد  عن الع   ة  العباد   ت ْمي ي ُ  :ةُ الف ائ دُة الرَّابع   
أكوواًتٍم ػػةوأكووًـواوػػ دووتا ػػلًووتىوواإليب ػػ ؾًوو ػػدًوواإليب ػػ ؾو ػػدواظتالطيػػراتواظتت سدػػً و ػػهوُبواوصػػ  ـًوو ػػزيو ًودتىٍوو-أووو

و.اتًو ديبدواو ىوواوذموهوو  دةهوودوقىس لواو بلجًوغ وذوا،وؽت ويي ٌ ويبًو
وأ ػػػػربى،وأكواظت ػػػنوًفوواتم ػػػػًةوكغ ًهػػػ و ػػػػدوغي ػػػًلواوتدسػىػػػػرشًدوو ػػػزيو ًودتىٍوو-بووو اوغي ػػػػًلواوواجػػػًقوورفػػػػً و ػػػ ثو

 كاوتنوشًف.

و:ذواىوو  ؿيويبًوكو،وهاعن بعض  ف  الصورة   ة  ل  اث  م  ت  اْلمُ  ت ْمي يُ  العبادات   :الف ائ دُة الخامسةُ   

                                 
 .وُٗ،وكاألشس  وكاونو  روال دوؾت اواضتناللوصّٔ(وينور:واووج زوُبواوقوا  واوالقه ةووا  توروػتم وص قلواوسور ووصُ)
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واوقىء اللواوندووصوـًوو زيو ًودتىٍوو-أ    وًم. دوصوـً
و دوصىبلًةواوالتًر.واوالترًووةًواندوو زيو ًودتىٍوو-بووو
و،وكذوػاو ػ فوي مػلواٍومي ػاايوشػ  ن ويًبػدت حويُل الع اد ات  اْلُمب اح ة  إلـى عبـادات   :الف ائ دُة السَّاد س ةُ    
 ؛وف  ػهوًومى وأييبرو ػهوشػر نووكا اةنووأفويكوفىوواطت ،و  الاتت  ًةوأليبًرواًحوكراووًًه،وأكو هومينوووس   تًوميواوٍو

وو:ذواىوو،وكيب  ؿيويلجرو ا ه
و اهللواوزكجًةوكاألكالًدوينومو هواالاتت  ىةىوأليبًرواًحو   عوكراووًًهوو-أوووو و.اإل ال ؽي
و.   عواحًوو واوتػدقىويمو اهللو   ةًوءمىوومنوويو،كاوششربيوواأل ليوو-بوووو
رامًةواوقيػػر ًفوكقًػػورًوٍتػػاوالىووبلةًوكًصػػو ػػلًواوادووق ػػ ـًودو  ػػ عويًبػػواحًووهللو   ػػةًواىػػ ىو ػػهواوتػدقىػػويموومنػػوويو،اونػػوـيوو-توووو

. وكغً وذواى
و   ةهويبنه :و و اهللوهذاواألصلواو و او صوصه واحًووراػوؿىووأفدووو صووأيبوكقدػو ػدًوواػ  ًوو  يثيووكي ؿش
ػػػػو، ا هػػػ وتىورٍوًجػػػػأيووإالدوواحًووهىوٍجػػػ وكىولوًءىػػػػغًػػػتىوسٍو ػىووةنوقىػػػػالىو ػىووعىواًلػػػنٍو ػيوودٍووىػػػػواىوإ دػػػ»:وهيووىػػػػوقػػػ ؿىوو ووُبوُبوو يوءىػػػػ و ىوويبىػػػّتدو ى
و(ُ)..يبتالعو ا ه«اىوأ ًورىوايبٍو
واوصت  ةيووو-ْ وأ م عًتاوكوووو  فى واوص ًو يولترصوفو ىاىهللو صت  واون ًةوكااتتء رًه و ن ى كاو داىفي

و  ف ة،وكيبدوذوا: وُبوأيبوًرواو    ووتتوياه وإعو س داتو
وأليبويبواػػهللواألشػػ رميور ػػلواحو نهمػػ :وقػػ ؿوو-أووو و؟اوقػػر فىوو قػػرأيوو  ػػفىووواحًوو و سػػ ىويػػيب ػػ ذيو ػػدوجسػػلو
واوا ػلًووأ ػ ـوأكؿىوو:قػ ؿ؟ويػ ويب ػ ذوأ تىوو قرأيووفك فىوو:ق ؿ(.يتاىواوك اهللورا ًو وكق   نوق  منو) قنوهو الوشوقيوودوأ الىوو:ق ؿ
ركا و.يتيبىووٍوقػىػويتو مػ وأ ت ػقيو ػويبىووف  ت قيوو،يلواحيوويب و تقىووقرأيوف ىوو،ز لويبدواونوـًوجيووكق وقء تيووف قوـيو

واوادٍ ػػػًلوكووركايػػػةوال ػػػدوأيبوشػػػ سةوكغػػػ  :و،وكُب(ِ)اوسةػػػ رم ـيوأىكدؿى وألىوو،لو ًػػػًهو اػػػهللو ًخػػػرً ًوودوقىػػػ ػىوأأى ىػػػ  ػػػووكىًإيني ٍرجي
وُبورىٍق ىٌبو م وأىٍرجيو يوُبويػىقىوىيًتو و(ّ).األىٍجرى

و،ةهو  دػوشػلموووليويلوُبو يػوينوأفويكػوفىوي رشوو:رزتهواحواضت رثواو  يبلشوو ديوو   يوزيوواصتا ليوواوت   لشووق ؿو-بووو
 (ْ).كاونوـًوووُبواأل لًوّتدو ىو

                                 
 تػػػػ بواووصػػػػ ة،و ػػػػ بواووصػػػػ ةو  و اػػػػثووو(،وكيب ػػػػااوُبٔٓ)وَّ/ُؿو  ون ػػػػةوكاضت ػػػػسةو ػػػػ بويبػػػػ وجػػػػ موأفواأل مػػػػ وكا واوسةػػػػ رموُبو تػػػػ بواإلنتػػػػ ف،روو(ُ)
ّ/َُِٓ(ُِٖٔ.) 

(،ؤَْٖ)ُٖٕٓ/ْ ػػػ بو  ػػػثوأيبويبواػػػهللوكيب ػػػ ذو ػػػدوجسػػػلور ػػػلواحو نهمػػػ وإعواوػػػ مدوقسػػػلو تػػػةواوػػػوداعووُبو تػػػ بواظتغػػػ زم،اوسةػػػ رمووركا و(ِ)
 (.َْٖٖكاوزي دةو نيوقوانيويبدوركايةوأخرلووهوُبواوس بو ال هو رقا)

 (.ََِِ)وَِْ/ِش قواإلنت فوو(،وكاوس هقلوُبُٕٓٗ)وَُُ/ٓو يب ن ُبوو وا ةووأ (،وكؤُٔٔ)وّٕ/ِا دوأيبوش سةووركا و(ّ)

 .ٗٗ/ّصالةواوصالوةو،وَّٓ/ٓش قواإلنت فوو(ْ)
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 وقػ ؿومىػ ىووو،اآلخػرةواحو  ػ عوكاوػ ارىووكجػهىووهًوجبم  وأ م وًػو ىو فويقصًو واإلخبلص،واًواًو ًوميوهللواوٍواىو ىووقيوكتىًوو-ٓ
ووىػػهيواوػػ ييدىو ينػىالىػػ مًإالوكىيبىػػ وأييًبػػريكا  ػػ ع:و) احو،وكهػػووشػػرطهووقىسػػوؿواو مػػل،وفػػ فو(ُ)(ووً ػىٍ سيػػ يكاواوادػػهىوؼتيًٍاًصػػنيى

ػ   عوالويقسػليويبػدواأل مػ ًؿوإالدويبىػ و ػ فىوخ وصنػ وحو  ػ ع،وصػوا ن ويبوافقنػ وو ،وكهػذافوقتيىػ ووً يواوندػوةًوري ىوشى
و.شىٍر ى وقىسوًؿو ليو ىمىلوو

ـهورىو ىوولًومىو ىو  وٍووالرِّي اءُ و-ٔ وأفوي ملواظت اايواو ملىووػ ا وومعنى الرِّي اء :  ،رًوغىوصٍواألىووؾًورٍواوشيوودىويبًووىو  ،ا اونػ سي
،وأكووهيوصػبل ىوواإل  ػػ فودىو يػلتىووأف:وذوػاىووكيًب ىػػ ؿيووكيي نػواو ا ػه، ا يواونػ سي ووً ي ٍػػإًلو ا ػًهواونػػ سيووًػػ ى ،وكإذاوويتصػ دؽى

:و،و يوف ػ ىوأواو ملًوواورييى ميوُبوأصلًو  فو وكى ػى ىػ عىوواحيووقػ ؿىو»كُبواضتػ يًثواوقيٍ ًاػلي واوششػرى ى ًموأ ىػو: ػىسىػ رىؾى  وأىٍغػىنى
وفًوودو ىًملىو ىمىبلنويبىوو،ؾًودواوشيرٍو ىو و.(ِ).ركا ويب اا«غىٍ ًمو ػىرىٍ تيهيوكىًشرٍ ىهيوويبىً لىوو هًوأىٍشرىؾى
وا ػديو ػىٍ ًم دػةىورزتػهواح:،وي مًودواوريووفن ويبًوخىوواوص ضتةيوواأل م ؿيووؾيو توالوو-ٕ وهيووىػودو ػ فىويبىػوقػ ؿوشػ خيواإلاػبلـً
ػػووثيوٍ ػ ىوو هًوايوصىػػييووهيو دػػ فوذوػاىووأكوغػػ ًوولووٍ ػػوىوو ـًو ىػػهللوأكوقًوتىواوءشػوبلةًوصىػػودٍويًبػػويبشػركعهوودهورٍوكًو أفووهيووىػػوهللغًػػسىونٍوكالويػىوو، فىو ى
وُبو ًواجتهػ دًوو ىويبىػو-هًوادػاووًور وًاػوهيوايػال ىويىووأ هيووهًوسًواٍوقػىوودٍويبًوواحيوواىواًواو ىوذىوإًوو-اون سًوونٍيىو ػىووهًو ًووٍو ىووولًوجٍوألىوواظتشركعىوو يودىورٍوكًووعىو ىويىو

ػاأل ٍو.كو..بلصًوخٍواإلواتًو ىو ًوالٍوكيبيووي مًواوريوودىويبًووهًوتًوابليبىو ػنػٍويػيووالىووةيوك ىوريوٍشػمىواوٍوو ؿيومى ػنػٍوهللو ىوهى ولٍو ىػو، مًويىػدواوريو ويًبػفنػوٍو وخىوهى
و(ّ).اهػ  هىوفًووصًوبلىوخٍو إلًو ًوكىوو، ًءىووريويبىولٍويػيو

                                 
 .وٓ يةواورةواوس نةوو(ُ)

 .يبدو  يثوأيبوهريرةوو(ِٖٓٗ)ِِٖٗ/ْيبدوأشرؾوُبو ماهوغ واحوركا ويب ااوُبو ت بواوزه وكاورق  ع،و  بوو(ِ)

 .ُْٕ-ُّٕ/ِّا دو  م ةووش خواإلابلـوفت كلوغتموعو(ّ)
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 األ دُب م ع  اهلل  ت عالى
 
وو ػػػدٍوو-ِ ػػػٍليًبننيى ػػػةىوأيـيواٍومي ػػػواوادٍ ػػػًل ًوودىويػىقيػػػوـيويًبػػػو ػػػ فىوومدواوادػػػًهور ػػػلواحو نهػػػ وأىفدو ىػػػًقً  ًوو ى ً شى وّتدو ى

وقى ىيبى  يو واحووىومًلىو ىٍصنى يوهذاويىوو: ى ً شىةيووفق وتٍوو، ػىتػىالىطدرى واوادًهوكق وغىالىرى ـىويًبػيبىوواىو ورىايوؿى وكيبىػودٍو و ػىقىػ د  وذىٍ سًػاى
اوشىكيورناأىفىبل»و:ق ؿىوو؟ ى ىخدرىو وأىٍفوأى يوفىو ىٍس ن وشيٍ سىةىوو دًوواٍوميًغ ىةًوو  يثًوودٍو ويبًومىوكعتىيوو،(ُ).يبتالعو ا ه«وأيً قش
واون شوو  فىو»و:ق ؿىووو«و ػىٍنتىاًلخىوقى ىيبى  يوّتدوييصىايلو ىوو.  (ِ)اضت يثى

 إرشادات الحديث
حووهًوتًػػػيدوسودًو يووُبوحتق ػػػعًوواإل  ػػػ فًوومػػػ ؿيو ىوكوو،او سػػػ ًوو تًو يبىػػػقىويبىووهللوكأشػػػرؼيوحو  ػػػ عوهػػػلوأ اىػػػوةيويدػػػسودًواو يوو-ُ

ػػادوك يوو،  ػػ ع وُبوهيو م وىػػوفدوأواىوهدووىو ػىػػودٍوكيبىػػو،هيويبىنزوتيػػوتٍواىػػك ىووهيو ويػػمىو ىوووادىوازدىووهًور يػػوًووهًوتًػػيدوسودًو وو يوحتق قنػػواو سػػ يووادىو وازدىومى
و. اووغ ًو س نوواوحو   عو  فىو نوسٍو ىوويكدٍووإفوملىٍوواو س ىووف فدوو؛اٍوهًوايوكأ ىوواطتاعًوولًوهىوجأودٍو وفهوويبًو نهىوواطتركجًو

ػػذىوو-ِ وأىٍ ًس ىػػ مى يوورىو ى اوواوكػػرًنًووهًو  ًػػتىو ًووودٍويًبػػو  ػػ ةووووُبويبوا ػػ ىووةًويدػػسودًواو يووفًوٍصػػوىو وـيوبلىواو دػػواهًو ٍواىػػ ىواحو ػى ىػػ عى ػػذى كهى
واٍو يسيوًديدًةوكشرًفهًو ويبىقى ـً  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦژ وو: عىو ىو ػىوو ؿىوقىوفػىوو،دو لهو اهللو يايوي

 ژڀ  ڀ ڀٻ پ پ پ پژ ،وكقػػ ؿو  ػػ ع:و(ّ) ژ
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ٿژووكقػػ ؿ:و،(ْ)

وو.(ٓ) ژڤ ڤ
و:(ٔ)،وكيبنه  تًو يبىوقىومىوهللواوٍوُبوأ اىوواٍو يسيوًديدةًوووصفًو واو نومدوػتيىووهيوس دو و ػى ى عىوواحورىو ىوذىوو-ّ

ژ ڎ ڈ ڈ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎژ ق ؿو   ع:وو:عوة  الدَّ  امُ ق  م   -أ
(ٕ). 

ژچ چ ڇ ڇ ڇژ ق ؿو   ع:وو:الوح    إن ال   امُ ق  م   -ب
(ٖ). 

                                 
تىػػػػػهيو ىاىٍ ػػػػػاىو)و: ىػػػػػ بوقووػػػػػهوُبو تػػػػػ بواوتال ػػػػػ ،و ال ػػػػػ واػػػػػورةواوالػػػػػت ،واوسةػػػػػ رموركا و(ُ) وكىييػػػػػًتادو ًٍ مى وكيبػػػػػ و ىػػػػػ ىخدرى ـىويبػػػػػدوذى ٍسًػػػػػاى ووػػػػػاواحويبػػػػػ و ػىقىػػػػػ د و(وً ػىٍغاًلػػػػػرى
 (.َِِٖ)ُِِٕ/ٍْجًتهى ًدوُبواٍوً سى دىًةو بوًإٍ  ى ًرواألىٍ مى ًؿوكىاال ىوواوق  يبةوكاصتنةوكاون ر،وُبو ت بوصالةيب ااو(،وكوْٕٓٓ)َُّٖ/ْ

واوادػػهًووُبو تػػ بواورقػػ ؽ،اوسةػػ رمووركا و(ِ) واوصدػػ ً ريكفىوأىٍجػػرىهيٍاوً غىػػٍ ًوً  ىػػ بوو:و)كىقػىٍووًػػًهو ػػزوكجػػلو، ىػػ بواوصدػػرٍبًو ػػدوػتىىػػ رًـً و(،َُٔٔ)ِّٕٓ/ٓو(إفتػػ ويػيػػوىَبد
 (.ُِٖٗ)ُُِٕ/ٍْجًتهى ًدوُبواٍوً سى دىًةو ى بوًإٍ  ى ًرواألىٍ مى ًؿوكىاالوُبو ت بوصالةواوق  يبةوكاصتنةوكاون ر،يب ااوكو

 .ْٓاورةوصو يةوو(ّ)

 .ُٕاورةوصو يةوو(ْ)

 .ٗاورةواوقمرو يةوو(ٓ)

 .ُٕٓصشرحواو ق  ةواوطت كيةو،وكوُِّاصتوابواوك ُبوصكوو،ٓ/ُيبالت حودارواو   دةووينور:و(ٔ)

 .ُٗاورةواصتدو يةوو(ٕ)

 .َُاورةواونتاو يةوو(ٖ)
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ـــــم   -ت ڀ  پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پژ قػػػػػ ؿو  ػػػػػ ع:وو:اإلســـــراء   امُ ق 

ژڀ ڀ ڀ ٺ 
(ُ). 

ڄ ڄ ژ ،وقػ ؿو  ػ ع:وكاإل ػسًوواصتديوواعًوخىوودٍويبًوووهوهلواوغ يةيوورياىواحو   عوك   والوشىووس دةيو ًوو-ْ

ژڄ ڃ ڃ ڃ 
و ػليوً سىػ دىةووحو  ػ عوك ػ  والو ي كين،ووىو س كين:ويػيو ىنويىوكيبىوو،(ِ) وصىٍرؼي ف ىًتقي

ووه،وكهذاوهوويب ىنو و  ً واألووه دًة،وكألجػًلوهػذاوأراػلىواحيو ،وقػ ؿو  ػ ع:وشرياى واوكيتيػقى اوراػلىوكأ ػزؿى
ژڇڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇژ 

و(ّ) ،وفبلويي  ىهللوإالدواحي،وكالويي تػىغى ثي
وإالدووًادػهًو وإالدو  ًح،وكالىوييذ ى يوإالدووًادًه،وكالىويػيٍنػذىري ػيي تػىغى ثي وخى واحًو،وكالومتيىػ ؼي وإالدويًبػدى واو يػري ٍوؼى

،وكهػذاو(ْ)
ًةواوتو  ً و و.«إًوىهىوإالواحيووالىو»هوويب ىنو ىًامى

ـــاد  الع  و-ٓ ـــ االصـــط ح  فـــ   ةُ ب ػػػوًووجػػػ يب هووااػػػاهو:وهػػػلو ِّ رعالشَّ واألقػػػواؿًوودىويًبػػػور ػػػ  يوكيىوواحيووهيوسشػػػ ولتيًويبىػػػوليوكي
اهػػػ.ةًورىو هًوكاوودػػوةًونىػػاوس  ًوو مػػ ؿًوكاأل

 ػػدوو،وكاونهػػلًوإعواوتو  ػػ ًوو،وكاوػػ  وةًو«احوالدوإًووهىووىػػإًووالىو»:وقػػوؿًويب ػػل:وو(ٓ)و
وكاطتػػوؼًوو،هًورزتتًػورجػ مًوكوو،هللواح اػولًوكاوتو شػو،وهاحوكراػووًووك ػقيوو،كاوػذ رًووكاوػ   مًو،وهًواًواوشػرؾوككاػ  ًو

و.األر  ـًووةًواىوكصًوو،اوواو يدوريوك ًوو،كاظتن فقنيىوووكال رًواوكجه دًوو،كاضتجيووكاوص  ًـووكاوز  ةًوواوصبلةًوكوو،هًو ذا ًوويًبدٍو
و:وكهلوإالو  جتم  ه ،و س دةنوواو س دةيوو،والو ص يوان  ك  ْر أ   ث ثةُ  للعبودية  و-ٔ
وػتستػػػهيووأفو كػػػوفىووكتػػػقيو،وكوهًوتًػػػسدوػتىىوو ىواحو  ػػػ عويبىػػػو ىو سىػػػأفوييووحو  ػػػ ع،وف تػػػقيووةيوسدػػػتىومىواوٍوو:لُ وَّ األ   نُ كْ الـــر     
و.ػتسوبووو اهللو ليووةنويبىويبق دو
ودٍويًبػػو،وكاطتػػوؼًويبنػػهيوواطتػػوؼًوو ىواحو  ػػ عويبىػػو ىويي سىػػأفووف تػػقيوواحو  ػػ ع،ودىويًبػػووؼيواطتػػو: ان  الثَّــ نُ كْ الــر    و
و.اآلخرةًوكوُبواو    ووهًو  ًوقىو ًو

واحووميوجػػ ىواوردوو:ثُ ال ــالثَّ  نُ كْ الــر      ػػرىوو ىواحو  ػػ عويبىػػو ىويي سىػػأفووف تػػقيوو، عىو ىػػ ػىويًبػػدى واو ػػوابًوودىويًبػػو يو ىوٍنػػ و ًويبىػػو مًوجى
و  .كاو ط مًووكاظتغالرةًو

،واحًوو غػ ًوواالٍاػًتغى  ىةًواح،وأكوودي  ًموغػ ًو لي:ويبًو،وأ ربوشرؾهو   عوواحًووٍ ًوغىووًووةًو دىوسىواو ًوودىوشلموويبًووؼيورٍوصىوو-ٕ
وو: ػػديويبىٍ ػػ يودووواوادػػهًوو سػػ يوو،وقػػ ؿاحًوووغػػ ًوواو ػػتودًو،وأكواحووغػػ ًوورًونػػذٍو،وأكواواحًوووغػػ ًوواوػػذ  ًوأكو ػػ ىٍوتي اى

                                 
 .ُاورةواإلارامو يةوو(ُ)

 .ٔٓاورةواوذاري تو يةوو(ِ)

 .ّٔاورةواونتلو يةوو(ّ)

روُبوأ ربوأل ػهوا تقػ دووانالػ وكاوءػوفهذاوشرؾهوو،فويص سهويبكرك ومبش  تهوكق ر هوكإفوملويس شر أأفومت ؼواو س ويبدوغ واحو   عووخ ْوُف السِّرِّ ىو:(وْ)
 (.ِْشرحو ت بواوتو   وص    واو زيزواضتم  وينور:و(و)فبلوختشواواون سوكاخشوف:و)كق ؿ(،وف ي موف رهسوف:و)ق ؿواحو   عو،ُبوغ واح

 .ُْٗو/َُوا دو  م ةوغتموعوفت كل(وٓ)
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واوادػهًو:وواونػ دو ٍ ًقوأىٍ وىػايوً ٍنػػ ى كاونيػػ شو،و(ُ).يبتالػعو ا ػه«ووخىاىقىػػاىوكهػوأىٍفوَتىٍ ىػػلىووًادػًهو ًػ  ا»:وقػ ؿو؟أىمشواوػذد
ادانوكىأى تيٍاو ػىٍ اىميوفىوفىبلىوَتىٍ ىايواٍووًٌاًهو)وق ؿو   ع:كو،واوشدريايوهوو و.(ِ)(أى  ى
و ًو ًوسٍو ىوو  فًوهللووًواىو ىوواحًووةًومىو ٍو ًوورًو ىوأىووهوريوهيوو:ومعناه،وحًوواًروكاصتٍىوو  فًوكاوايووقًواٍوقىو  وٍوواحو   عوكاجقهووٍكريوشيوو-ٖ
ػػ ٍواونػيووشػػهودًو ًووهًوسًػػاٍوهللوقػىواىػػك ىو،واؼًوتًوكاالٍ ػػو مًونًػػ و دو ىو ػػٍنً اًووةًوسدػػػتىىوكووةًومى ،و(ّ)ةًو  ىػػكاوطدوو دًو ىػػقًو  ال ٍووهًوً ػػارًووىوهللوجىواىػػ،وك ىواٍومي

ٍػػاىػ ىووإًليوٍسػيبىووريوكٍورزتػهواحو  ػ ع:وكاوششػػواًو يوقىػػاوٍووا ػديووقػ ؿىو وهيوسشػػ،وك يوورًوكيوٍشػمىواٍووًوورًو  ًواوشدػػوءػوعيو:وخيو ىواً ػوىوقػىووسًوهللوستى
وو(ْ)اهػ.. يورىوكٍو ويىو مىو وفًوهىواىومًو ٍوتػىو ٍويىوو ،وكأفوالدوًءىووهًو ٍواىو و ىو ن ؤيو،وكىوهًومًو ىونًو ًووهيوافيوًتىوكا ٍو،ووىهيو
ػػويبيراقسػػةيواحو  ػػ عو-ٗ و،وكقىػػٍ ويبنػػ زًًؿواوً سػػ دىةًووأ وػػاًوودٍويًبػػودًواىػػكاو ىووريوُبواو ي ى ػػيب ن هػػ ووىوواوندػػً شو ػػنيد و لىو وايػػمد
ػػ فًواإلًوو ػد و ػىػػرىا يوأىٍفو ػى ٍو»و:قػػ ؿىوفوٍ  ى واوادػػهىو ى ى دػػاى ػػٍدو ػىػػرىا يوف  دػػوملىٍووفىػً فو،سيػ ى ػػ،وفىو(ٓ).يبتالػػعو ا ػػه«يػىػرىاؾىووهيو ىكي ودٍومى
ػ ،وكاإلخٍوهىو يبًوكإدٍتىووةًو دىوسىواو ًوو فًو ىوهللوإ ٍواىو ىووذواىوواىهيوزتىىووهيو   عووىوواحًووةىوسىواقػىورىويبيوورىو ىوشٍوتىوااٍو وةًوسىػراقػىوٍرًؾويبيو ،وك ػىػبلًصوف هى

واوٍو ىوك ىوواون سًو و.اٍوءًًوو الةًوسىوميوـً
و

                                 
ادناوكىأى ٍػػػتيٍاو ػىٍ اىميػػوفىووفػػبلوَتىٍ ىايػػوا:و) ىػػ بوقػىٍوويػػهيو ػى ىػػ عىووُبو تػػ بواوتال ػػ ،و ال ػػ واػػورةواوسقػػرة،اوسةػػ رمووركا (وُ) ُبوويب ػػااو(،وكوَِْٕ)ُِٔٔ/ْ(وًادػػًهوأى ٍػػ ى

 .(ٖٔ)َٗ/ُ ى بو ىٍوًفواوشيٍرًؾوأىقٍػسى يواوذش يوًبوكى ػى ى ًفوأىٍ وىًمهى و ػىٍ  ى يوو ت بواإلنت ف،

 .ِِ يةوواوسقرةاورةو(وِ)

 .ِْٓ/ِيب ارجواو  وكني،ويبنزوةواوشكروينور:وو(ّ)

 .ِْٓ/ِةواوشكرويب ارجواو  وكني،ويبنزوو(ْ)

وكىاإلًونتىػػػ ًفوكىاإلًو ػػػدواإلًوو ىػػػ بوايػػػلىاًؿوًجرٍبًيػػػلىواونػػػ ووُبو تػػػ بواإلنتػػػ ف،اوسةػػػ رمووركا و(ٓ) ػػػ  ىةًوٍاػػػبلـً ػػػ ًفوكىً ٍاػػػًاواو د ً تىػػػ بوُبوويب ػػػااو(،وكوَٓ)ِٕ/ٍُ  ى
وكىاإلًو،ونتى فًواإلًو  .يبدو  يثوأيبوهريرةوو(ٗ)ّٗ/ٍُ  ى ًفو ى بو ػى ى ًفواإًلنتى ًفوكىاإًلٍابلـً
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 األ دُب م ع  النب ِّ 
و
وو ىٍس ًو دوو-ّ و ػًد ًوووً يواوندوو ىويبىوون دو يووو:ق ؿىوواوادًهو دوًهشى ـو ػرى وهيووىػوفقػ ؿىوو،اطٍتىطدػ بًووكهوو ًخػذهو ً ىػً و يمى

ػريو واوادػهًوو: يمى وإًوألىوو،يػ ورىايػوؿى وأى ىػقش وكىاودػػًذموال»:ووً شواوندػوفقػ ؿىوو! ػىاٍلً ػلودٍويًبػوإالدووشىػٍلمو ووو ػليووودٍويًبػويلىدو ٍػتى
ويًبػوأى يووّتدو ىوو، ًو ًو ىو ػىاٍلً لو ًو وإًوىٍ ػاى ػريووفقػ ؿىوو،« ػىاٍلً ػاىوودٍوفىوأى ىقد وإًوألىوواآلفىوكاحًووهيوف  دػو:وػهو يمى وأى ىػقش ويلىدو ٍػتى

 (ُ).ركا واوسة رم.«فىوي و يمىريواآل»:ووً شواوندووفق ؿىوو. ػىاٍلً لودٍويبًو

 :إرشادات الحديث
ػػوإنتػػ فيوو شوًصػػالويىوو-ُ ػػوهيوكالوإاػػبليبيوو ووأ ى ػػوأفدووويشػػه ىوّتدو ى :واوشػػه دةًوو ًو،وكيب ػػىنوهػػذًواحوواوراػػوؿيو نوػتمد

ػػػػو ػػػػ فدووؽيواوصػػػػ دًووكاإلنتػػػػ فيووكاال ػػػػتاؼيوواإلقػػػػراريو  :و هىوقتءىػػػػيبيو،وكىوةنو  فدػػػػ ىوواحوإعواونػػػػ سًووراػػػػوؿيوواو نوػتمد
و.عىورىو وشىومبىووإالدوواحيوو ىو سىوييووأفوالدو،وكىورىوجىوزىوكىووهللو نهيوهىو و ػىويبىوو،وكاجتن بيورىويبىو وأىوف مىووهيوتيو   ىو،وكىورىو وأخسػىوف مىووهيو يقيوصٍو ىو
و ػىٍ ًم دةىوو-ِ وا دي وش خيواإلابلـً ،واإلنت فًوو:وػتىىسدةيواًحو ىٍلوػتىىسدةيواًحوكرىايووًًهويًبٍدوأ وىًاوكاجس تًوهواحرزتوق ؿى

وً شور يواوقيػوقػ ؿىوو،(ِ).اهػػيدًوكاو يوواإلنتػ فًوو ؿًوأ مىوودٍويبًوولوومىو ىووليو يوووليوأصٍوولىوهًوولٍو،و ىو ًو ًوقوا ًووليو،وكأجىوهًوأصووًووكأ ربًو
ػػوةًويبدػػاأليوونٍيىو ػىػػوبلؼىورزتػػهواح:والوًخػػ ػػاىػػ ىووةهويبػػ دوقىويبيوو أند ووً دواوندػػفوأ،وكُبواوصػػت تنًيو(ّ)و.اهػػػسوبووػتىٍووليوهللو ي

وإو هًوّتدو ىوواٍو يو يوويػيٍليًبديوأ ىوال»و:ق ؿىو و(ْ).« ًسوأىرٍتىً نيىوكىوىً ً وكىاوندوكىاًوً ً وكىوودٍويبًوووأى يوفىوأى ىقد
وأيءن ويًبدوأاس ًبوزي دًةوػتىىسدًتًهوك ػىٍنم ًتهى وُبواونالوسًوويًبدو ىبليب ًتوػتىىسدًةواوندً يوو-ّ و:يب ويالوكهلى
وو.رىوجىوهللو نهوكزىوهىو و ػىو مدو كاال ته مو،رىويبىو وأىوف مىووهيوتيو   ىوو-أوووو
  ػػػ عوواحًوورًوٍ ػػػذًو،وكوكاوصػػػ  ـًوو وصػػػبلةًو وا س دا ًػػػو،وُبةًوشػػػرك ىومىواوٍووؾىوأيبػػػورًوو ػػػ ًوُبورتىووهًو ًػػػواالقتػػػ اميوو-بوووو

،ووًـواوندػػػكووةًورىوطٍػػػاوالًوودًونىوايػػػكووينػػػةًوكاوزيووسػػػ سًو،و  وايوةًوتءىػػػمىواوٍوواو سػػػ داتًووُبوغػػػ ًو،وك ػػػذواولًوٍ ػػػاوادووكق ػػػ ـًوو ًو رًوغالىوتًوكاٍاػػػ
و.اون سًوواةًو  يبىوكيبيووكاألخبلؽًو

و.  و ملوء واوالرحك شره ،وكووإو ه و وةيوكاو دوو،  ا هىووغى ةيوكاوٍوو،ةًوندواو شووةيوسدوػتىىوو-توووو

                                 
نييواون وُبو ت بواألنت فوكاونذكر،واوسة رمووركا و(ُ) و   تونتًى  (.ِٕٓٔ)ِْْٓ/ٔو ى بو ىٍ فى

 .ٕٓ(واوتتالةواو راق ةوصِ)

ػػػ فىوما ىػػػ ؤي يٍاوكىأى ٍػنىػػػ ؤي يٍاوكإخػػػوا يكيٍاوكأزكاجكػػػاوكى ىًشػػػ ى يكيو)وِْاػػػورةواوتو ػػػةو يػػػةوو ال ػػػ وٓٗ/وٖاصتػػػ يب وأل كػػػ ـواوقػػػر فوينوػػػر:وو(ّ) وقيػػػٍلوًإفو ى ٍاوكأيبػػػواؿه
وإًوىٍ كيٍاويٌبدىواوادًهوكىرىايووًًهوكىًجهى دووُبو وقٍػتػىرىفٍػتيميوهى وكَت رةوختىٍشىٍوفىو ى ى دىهى وكيب  ً ديو ػىٍر ىٍو ػىهى وأى ىقد واوادػهيو ًػ ىيٍبرًً وكىاوادػهيوالىويػىٍهػً لواوقػـو ًس ًاًهوفػىتػىرى دصيواٍو ّتويىٍ ً هللى واى

 .اوال ًاًقنيى(

واوردايػػوًؿوو تػػ بواإلنتػػ ف،ووركا واوسةػػ رموُب(وْ) و ىػػ بوكيجيػػوًبوػتىىسدػػًةوراػػوؿواوادػػًهوُبو تػػ بواإلنتػػ ف،ويب ػػااوكوو(،ُٓ)ُْ/ُنتىػػ ًفويبػػدواإلًوو ىػػ بو يػػقش
ويبدواألىو واإلًووٍهًلوكىاٍووىوىً وكىاٍووىاًو ًوأىٍ  ػىرى ـً سشهيوهذ واحملسونتى فًوكىاوند ًسوأىرٍتىً نيىوكىًإٍ بلًؽو ى ى  .(ْْ)ٕٔ/ُوة اهللويبدوملولتًي
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و ا هًوو-ثوووو و.ةًو ىوميواصتٍيووكيوـىوو، ًوذًٍ رًوو ن ىووةوو صدو،وكًبىوو  رةيواوصدبلًةوكاو دبلـً
رامهتػػ وُبواوكتػػقواظتةصصػػةووػػذوا،وك تػػقواو ػػنةو مويبػػ ،وأكواالاػػتم عوإو هػػ وقًو وهًو ًو ىوًاػػويب رفػػةيوو-جوووو

 ويبس شػػرةوأكو ػػدو ريػػعواألشػػر ةواظت ػػتاةوُبوذوػػا،وأكو ػػدو ريػػعواحمل  ػػراتوكاوػػ ركس،وأكوؽتػػدويقرؤهػػ
و؟هًومو ًوقت ًويىووك  فىوويزدىاديووىهيوػتىىسدةن؟و  فىوووهيواشٍتىووإالدوو نهيووؼيو رًوالويىوودٍومىوفىووغ ه ويبدواووا  ط؛

يب    هػ ووهػ وكفهػاًو اػهللو الوًوواضتػرصيوكوو،هػ ف وةًو ىػاظتط وىووكإ  ػ ريو،وكاالاػتم عيوإو هػ وهًوي ًػأ  دًوويب رفةيوو-حوووو
يبنهػػ وظتػػدوهػػوووءػػ ،وكاالاػػتنس طيووكاوالػػرحيووذوػػاىووكػتسػػةيوواػػاًواو ًووءػػ وُبويب ػػ  لًوو،وكاالاػػت الؿيوهػػ ووانػػ سًوا غًوك س
ووذوا.ولهويبت هيو
وريؤيًتهًوو-خووو واوادًهووأىفدوو دوأيبوهيرىيٍػرىةىو،وفدتىىإلي وأييبدػيًتويلوودٍويبًو»و:ق ؿىوورىايوؿى ويىكيو يػوفىوو:و يس ػ أىشىػ ي  ىػ سه

و.(ُ)و.ركا ويب اا«رى ينو ً ىٍهًاًهوكىيبى وًهًوووٍوأى ى يهيٍاووىوويػىوىدشوو، ػىٍ ً م
وو.ه و نيواون سًوك شريوواهًو ىًواًووةيو ىوكيبط وىوووهًو  ًوأصتىووةيوسدوػتىىوو-دوووو
ـيووهًومش  اًوكووهًوكأ  دي ًووهًو  ًواًووكقرامةًوو ًو رًودوذًوك ركفويبًو،واوذيدوييونيووهوغت و ةيواحملسيوو-ذووووو وةًورىوالٍواونػشوو،وك  
 .اجمل وسودوهذ ًويبًو

و.هيوسغءيوييوو يبىووغمليوك يوو،واوراوؿيووهيولتسويب و،وكػتسةيوهيوو ىويسغءواوذيدوك غمليوو،وهيواوذيدولتسو ىووةيوسدوػتىىوو-روووو
 و.اُبوقاوءًوووػتىىسدًتهًوو نم ةيوكو،ووػتىىسدًتهًو و اهللو ىوأكالدًوو ر  ةيوو-زوووو

و:ووان يووفًواىواو دووةًوسدوػتىىووورًوصودٍويبًوو-ْ
دويًبػػوأ ػػ هوويبػػ و ػػ فىو،وواحًووراػػوؿًوويػػ و نػػتىوور ػػلواحو نهػػ :ووال  مػػةىووواطتطػػ بًوو ػػديووقػػ ؿو مػػريوو-أوو

وو.(ِ) ويبناًوإو نىووأ قدووأ  اًوو   ىوو وأ  هويبىوكىوو،دوأ  اًو ويبًوإو نىووأ قدوواون سًو
ػوىوو:ر ػلواحو نهمػ واحو سػ ًوو ديووق ؿوج  ريوو-بوو يبػ وأراينوو:فقػ ؿىوودواوا ػلًو ػ ينوأيبويًبػدىوو هو يػأيوو و ءػرىومد

و الػػسًووغػػ ىوويبنػػاىوولدواىػػ ىوو  ػػ موأ ػػزدووكإينوالوأ ػػرؾيو،وواونػػ يوودوأصػػت بًوقتػػلويًبػػدوييويبىػػوُبوأكؿًوويبقتػػوالنوإالو
و(ّ)و.....اخ نوواىوخوا ًو  ىووكااتوصًوو، وف قملًوديننوولدواىو ىووإفدو،وكواحووراوؿًو

وو ديووأى ىسيووق ؿىوو-توو ويبػدىوو:يبى ًواو ػزىـىو ىػ سه ػةىو،وودواونػ يو ػواونػ سًوووىمدػ و ػ فويػىػٍوـيوأي يػ ووا ٍػهى كأ ػوو ىٍاتى
ىتىالىػػةوووواونػػ يوو ػػنيويىػػ ىم و ا ػػهوًَ ػػةىورىجيػػبلنوو:قػػ ؿىو،و(ْ)غتيىػػويبه واونػدػػزٍعًووك ػػ فوأ ػػوو ىٍاتى ػػً ي ى ػػو،رىايًب نػػ وشى وكى ى ى رى

                                 
 .(ِِّٖ)ُِٖٕ/ْ ً ىٍهًاًهوكىيبى وًًهوو ى بوًف مىٍدويػىوىدشوريٍؤيىةىواون ووُبو ت بواصتنةوكصالةو   مه وكأهاه ،وركا ويب اا(وُ)

 .َُْو/وْ  ريخو غ ادوكاطتط قوُبوؤّْ/ُركا وأزت وُبوفء  لواوصت  ةو(ِ)

 (.ُِٖٔ)وّْٓو/ُكاوات وو اةوو  بوهلومترجواظت تويبدواوقرباصتن  ز،وو ت بُبوواوسة رمووركا و(ّ)

 .(ُٖٗ/ُِشرحواونوكمو اهللوصت  ويب ااوكوو،ُِٖ/ُيبش رؽواأل وارو) رًواوكالدووحىوبلىواًووو ق هًووسووتيو ًوو ا هًوودووتىونٍويبيوكىووسهوريوتػىويبيوو:أمو(ْ)
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ػػنٍيًوأكو ىبل ويب ػػهواصتٍىٍ سىػػةيويًبػػو:قػػ ؿو، نػػ يػىٍويبى ًػػذووقػىٍواى واوردجيػػليونتىيػػرش ػػ فى ػػ وألىوا ٍػ ػيرٍو»:اوندٍسػػًلوف قػػوؿودىوفىكى ػػةىوهى و،«يبو ىٍاتى
و ىػػً شواوادػػهًو»و:قػػ ؿ وإعواٍوقىػػٍوًـوووكىييٍشػػًرؼي ػػةىوو،«يػىٍنويػػري الوو،كىأييبيػػلو ًػػ ىيبوأ ػػتىوو،يػػ و ىػػً دواوادػػهًوو:ف قػػوؿوأ ػػوو ىٍاتى

واىٍهاهويبًوالو، يٍشًرؼٍو واٍوقىٍوـًوودٍووييًصٍساى و(ُ).يبتالعو ا ه.ؿتىٍرًموديكفىوؿتىٍرًؾىوو،ًاهى ـً
و،ويبنه :و   وواظت ااوضتقواون يووةهو   وووهن ؾوأاس بهوو-ٓ
اوػػذموهػػووؾتػػ ةوعتػػاويبػػدوواوػػو لىوواونػػ سيوو،وف اػػهللوي يػػهوااػػتقسلىوهًوتًػػيبدوأليووأيبػػنيهوو  صػػ هووواوراػػوؿىووأفدوو-أوووو

و. ليويبىدوا ػدسى هوُبوؾت ةًووهوواو سقيوكوو،عتاووانوروك ريعهوو،ام تًواووشو
 . هىوهللوه ايتًو اوهًورصًوك ًووهًوتًويبدو  يووهًوكرزتتًووهًورأفتًوو م ؿيوو-بوووو

 اػهللوو بليبػةنووذوػاولىو ىػ،وكجىوهيو  ىػسىوكا ػيووهك   تىػوواون يووةىوأكجقو اهللواظت امنيوػتسدواحو   عووأفدوو-توووو
 .احوك   تهوةًوػتسدو

ػػاو يوو-ثووو وؽيوكٍوذىوكووُبواصتنػػة،وهيويبرافقتيػػو  ػػ ةويبنهػػ :ووكهػػلو،وتًػػهًوػتسدويبػػدوواو و مػػةواوػػيتوكتن هػػ واظتػػليبديوو ريومى
وو. فًواإلنتوبلكةًو ىو
ُبوواأليب اػػةًووأركعىوواو ػػافيووبىورىو،وكقػػ و ىػػهًو ًػػكنىوو ًوأليبػػرًوواالاػػتت  ةيوكووهيوت   تيػػيبووهًوتًػػػتسدوو  ػػ رًوودوأ وػػاًويًبػػو-ٔ

وذوا:
وراوؿيوو:وأى ىسهووق ؿىوو-أوووو وفػىتى ى وووىمد  ويبًوواوادًه وخى رًجن  وزتييرنا نى  وأىصىسػٍ ٍ سػىرى ويبًوودىوخى وفىطىسىٍةنى  و، نهىواٍوقىٍريىًة

ويبينىو وراوؿًوفػىنى دىل وو ًدم واوادًه و نهىووأالىو»: ويػىنػٍهى ى ً كيٍا وكىرىايووىهي واوادهى ويبًوو؛ ًإفد ورًٍجسه  ىمىًلوودٍوفىً  ػدهى 
ومبى وف هىو،و«اوشدٍ طى فًو ومبى وف هىوو، فى يٍ اًل ىتواٍوقي يكري وو(ِ).يبتالعو ا ه. كىًإ ػدهى ووىتػىاليوري

وُبويبىوونتيو يووو:وأى ىسهووق ؿىوو-بووو واٍوقىٍوـً وحتىٍرًنيواطٍتىٍمرًواى ًقلى اوادًهووراوؿيو]فى ىيبىرىو»و،ٍنزًًؿوأيبو ىٍاتىةىوفػىنػىزىؿى
]وو وق و يرييبىتٍوويػينى ًدموأالىو]يبينى ًدين  واطٍتىٍمرى وهذاووجٍوخريوايوو:أ وو ىٍاتىةىووفق ؿىوو،فػىنى دىل،و«[ًإفد ويب  فى ٍ ويٍر

وفقاتيوو:ق ؿو؟اوصدٍوتيو وأالىوو:فىةىرىٍجتي ويػينى ًدم ويبينى دو ووهذا و يرييبىتٍوًإفد وق  ٍذهىٍقواًوو:يلوفق ؿىوو،اطٍتىٍمرى
وفػىهىرىقػٍتػيهى :]ق ؿو،فى ىٍهرًقػٍهى  ً ينىةًوو،[فىةىرىٍجتي رىاجى يوهى ووكالىوو هىونػٍو واى ىويواو ىومىوفىوو:ق ؿىو.و]فىتىرىٍتوُبوًاكىًاواٍومى

و(ّ)[.يبتالعو ا ه. ػىٍ  ىوخىربىًواوردجيلًو

                                 
ػػةىوو،وُبو تػػ بوفءػػ  لواوصػػت  ةاوسةػػ رمووركا و(ُ) وأيبو ىٍاتى  ىػػ بوغىػػػٍزكىًةو دوكاو ػػ ،وُبو تػػػ بواصتهػػيب ػػااو(،وكؤََّ)ُّٖٔ/ّو ىػػػ بويبىنى قًػػقي

 (،وكهذاووالوه.ُُُٖ)ُّْْ/ّواوني ى ًمويب واوريجى ؿًو

واضتٍيميًرواإًلٍ ً  دةًوُبو ت بواوذ    وكاوص  ،واوسة رمووركا (وِ) ًاووُبو ت بواوص  وكاوذ    ،يب ااو(،وكوَِٖٓ)َُِّ/ٓو ى بوضتييوـً  ى بوحتىٍرًًًنوأىٍ ًلوضتٍى
 .،وهذاووالوه(َُْٗ)َُْٓ/ّواضتٍيميًرواإًلٍ ً  دةًو

يب ااو(،وكوّْْْ)ُٖٖٔ/ْ(وو سو اهللواودًذيدىو يبىنيواوكى ىًمايواواوصد ضتًى ًتوجينى حهوًف مى و ىً ميوا:و) ى بُبو ت بواوتال  ،واورةواظت   ة،واوسة رمووركا و(ّ)
ويبدو ىًصً واٍو ًو،وً تى بواألىٍشرً ىةًوُبوو (،وكاوزي داتوَُٖٗ)َُٕٓ/ّونىًقوكىيًبٍدواوتدٍمًروكىاٍوسيٍ ًروكىاوزد ً ًقوكىغىٍ ًهى وؽتد وييٍ ًكريو ى بوحتىٍرًًًنواطٍتىٍمًروكى ػى ى ًفوأن و ىكيوفي
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ـيوكىورىوو-توووو  ػػهويػػ وأ ػػ ووأ قػػوؿيوو:وػػهوق  ػػلهووفقػػ ؿىوو،إ ػػهوصػػت  هوو:قػػ ؿىو وكو و ػػ ي نويويبنػػوواوشػػ ف لشوولواإليبػػ 
ػػو؟! صػػرا   ويتػػإلو ىوأيػػ وهػػذاوأروو:كقػػ ؿىوو،ربىوف  ػػطىوو؟اح سػػ ًو ػػُبوكىووأرأيػػتىوو؟! ن  ػػةوووودٍو ويًبػػأرأيتػػإلوخ رجن لوطًواى
ا رنو دوزيو

وو(ِ).هًو ًووكالوأقوؿيوواحوو و دوراوؿًومو  ي نوكًورٍوأىوو؟!(ُ)
 و نو اػػقويلويبوً ػػايوو:ٍبوقػػ ؿىوو،أزتػػ و ػػدو نسػػلو بل ػػةوأيػػ ـاختالػػهللو نػػ موو:ئهػػ  وقػػ ؿوإ ػػراه او ػػديوو-ثوو

ػوػهويبو ػ نووفطاسػتيوو.اىوأف  يووإذاوف اتىو:وق ؿىوو،احي وأ  و س ًوو ا اىووالو يبديوو:قاتيو،وإو هًووؿىو ّتوأحتودو  و وفامد
ػػ وؿًوراػػووواػػنةىووكوػػ سوينسغػػلوأفو تسػػ ىوو،ؿىوودوأيػػ ـوٍبوحتىىػػوُبواوغػػ رو بل ػػةىوواحوواختالػػهللوراػػوؿيوو:يلوقػػ ؿىوو،جىورىوخى
و(ّ). ةُبواوشيوو هىوك ت ىوو،خ مُبواوردوواحو

                                                                                                  
و ن  وكاو  و ة وُبواوطدرًيعًووُبو ت بواظتو مل،اوسة رموواألكعوكاو    ة واطٍتىٍمًر وعتم ،ِِّّ)ٖٗٔ/ِو ى بوصىقي واورا  ة وكاوزي دة ُبو ت بوواوسة رمو(،

وكىاألىٍزالإفت:و) ى بوقػىٍووًهًوواورةواظت   ة، ال  واوتال  ،و وكىاألىٍ صى بي ٍ ً ري وكىاٍومى ًلواوشدٍ طى فًو واطٍتىٍمري ويبدو ىمى ُبواظتو  وويب اا(،وكوُّْْ)ُٖٖٔ/ْو(ـيورًٍجسه
 .ُُٕٓ/ّو ال ه

  زاـواونص رل.و: ريو دواوزشوو(ُ)

 .ُُْ/وِ سق تواوش ف  ةواوكربلو،وكوُْٖت/و س اورزتدوف خورموصوُبواال تت جو  و نةووا  و ل،ويبالت حواصتنةو(ِ)

 .َّٓو-ّْٗزت وال دواصتوزموصو،وكيبن ققوأ راه او دوه ىنمإوُبو ررتةوٕٗ/ُ سق تواضتن  اةو،وكوَُٖ/ٗ ا ةواألكو  موو(ّ)
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 ريم  الك   رآن  القُ  ع  م   بُ د  األ  
و
ػػػػهللواألىوو-ْ ػػػػٍليًبًدواودػػػػ»و:اوادػػػػًهووراػػػػوؿيووقػػػػ ؿىوو:قػػػػ ؿىووٍشػػػػ ىرًميو ػػػػدوأيبويبيواى ذمويػىٍقػػػػرىأيواٍوقيػػػػٍر فىويبى ىػػػػليواٍومي
ػ و ى يػقهو ىمى ىػًلواأليو[كىيػىٍ مىليوً هًو] ػًةورلتيهى ػ و ى يػقهوكى ىٍ ميوو، ٍػريجد قيػٍر فىو ىمى ىػًلوويػىٍقػرىأيواوٍوذموالكىيبى ىػليواٍوميػٍليًبًدواودػو،هى

ػ وو،ذمويػىٍقرىأيواٍوقيٍر فىويبى ىليواوردلٍتى  ىًةورلتيهى و ى يػقهوكىيبى ىليواٍومينى ًفًعواودوو،كى ىٍ ميهى و يٍاوهوو، ورًي ىوعتىىواوتدٍمرىًةوال كى ىٍ ميهى
 (ُ).يبتالعو ا ه.«كى ىٍ ميهى ويبيريوو، ورًي هوعتىىووسىوويػىٍقرىأيواٍوقيٍر فىو ىمى ىًلواضتٍىٍنوىاىًةوو ىوموالذكىيبى ىليواٍومينى ًفًعواودوو،يبيريو

 :إرشادات الحديث
وواقػػر فًووُُ  ػػرؼيىووُُ مػػليبد،وكاوٍوومػػ ووػتيوو ػػبلـيواًحو  ػػ عواودػػذموأ زىوىػػهيو ىاىػػهللورىاػػووًهًووو:اوقػػر فيواوكػػرًنيوو-ُ
ػكاو ىووهًو ًػبلكىوهللو ًواىػ ىووُُ ،وف ترصو مةىواو ىووهيونزوتىويبىو وا همػلىوقرام ىػهيوفىو وريوتيػهٍوالويػىوكوو،هًو ًػولًومى ووً شووندػ،وكقػ وكىصىػفى
وكى ىٍ ميهى و ى يقهوويًتواودو ٍػريجدًةو أليو وهًو ًووُُ لمىو ٍوكيػىوواوكرًنىوور فىواوقيووُُ قرأذمويىواودوودىوليبًوميواوٍو وألفدوو،وكذواىورلتيهى و ى يقه

 .  نن رناوك ىو هًوهىوو بىو،و ىوهًو ًوولىومًوك ىوو يوأىورىوقػىوودٍومىو،وفىواوقاوبًوو   ةيووهًو ًوواوكرًنىوواوقر فىو

ووىهيوًكٍردهويػىٍويًبليويًبٍدوً تى ًبواًحو   ع،ولتي ًفنيو ا ػًه،وكيىقءػ ًهوإذىاوفى  ىػهي،و-ِ وكإفٍووينسغلووًٍاميٍ ًاًاوأٍفويكوفى
ٍػوأفٍووهيووىوورىو دو ىو ػىو ػاو ىويويبنػ وفهػذوأكو ػلدوأر  ػنيىووأكو ػلدوشػهرووو ػلدوأاػسوعوووواوقػر فىوواىوتًومتى اوادػًهو ػدو ػدو س ،وفدهو ى

وكقػ ؿ:واوتيبػذمشوكووأ ػووداكدو.ركا «اٍوقيػٍر فىوُبوأىٍر ى ًػنيىوواقػٍرىأ»و:هيووىووق ؿىوووً دوأىفدواوندوور لواحو نهم و ىٍمروك
ػػدهوغىرًيػػقهو و ى ى ػػً يثه ػػنههػػذاو ى و ػػديورىاهيويىػػهٍو(ِ)األوسػػ ينشوو،وك  د وإاػػت ؽي ػػًلوأىٍفويىػػ:و،وقػػ ؿى ووًاردجي ػػقش ٍ ٌبىوكالوؿتًي

ويبًوو ا هًو وكملىٍوودٍوأىٍ  ػىري و.(ّ)عتذاواضت يثًواٍوقيٍر فىوويػىٍقرىأوأىٍر ىً نيى
وو-ّ ٍتػػًروووقػػ واٍشػػتىكىهللواورداػػوؿي و  ػػ ع:و)و،اٍوقيػػٍر فًويًبػػٍدوهى وًإفدوقػػ ؿى ويىػػ ورىبي واوردايػػوؿي قػىػػٍويًبلواختدىػػذيكاووكىقىػػ ؿى

اواٍوقيٍر فىويبىٍهتيورانو و:(ٓ)أ واعهوواوقر فًوورىوتٍوهىوورزتهاواحو   عوأفدوو ميوامىواو يوورىو ىو،وكق وذىو(ْ)(هىذى
وو.هًو ًوونت فًواإلوُُ رتٍوهىوو:اى  دُ أح  ووو

                                 
ووُبو ت بواأل  مة،اوسة رمووركا (وُ) ػ ًفًنواٍوقيػٍر ًفو ىػ وُبو تػ بوصػبلةواظت ػ فريدوكقصػره ،يب ااو(،وكوُُُٓ)ََِٕ/ٓ ى بوذًٍ ًرواوطد ى ـً بوفىًءػ اىًةو ى
و ًػػهو(،وكاوزيػػ دةو ػػنيوقواػػنيويبػػدوركايػػةوأخػػرلوواسةػػ رموُبو تػػ بوفءػػ  لواوقػػر ف،ٕٕٗ)ْٗٓ/ُ ػػرى ػػلىو ًػػًهوأكوفىةى و ىػػ بوًإٍٍبيويبػػدورىامىلوً ًقػػرىامىًةواٍوقيػػٍر ًفوأكو ى ى د
ْ/ُِٖٗ(ِْٕٕ). 

و ى ىػدهوغىرًيػقهووهذاو(وكق ؿ:ِْٕٗ)ُٕٗ/ٓو(،وكاوتيبذمُّٓٗ)ٔٓ/ُِبوأ وابوقرامةواوقر ف،و  بوحتزيقواوقر فوداكدوووأ وركا و(ِ) كهػذاوو، ىً يثه
 .(ُُْٓ)صت  واصت يب ووكو(،ُُِٓ)او ا اةواوصت تةووُبواألوس ينو(،وك  نهَٕٖٔ)اوكربلووُبواو ندواون   لكوووالوه،

 .ظت ة،وكاظترادوختمهوُبوهذ واْٖ،وكاوتذ  روُبوأفءلواألذ  روواقر  وصُٕٗ/ٓواوتيبذماندوو(ّ)

 .َّ يةوق فواورةواوالروو(ْ)

،وك تػػػػ ب:وهتػػػرواوقػػػػر فواو وػػػ ا،وأ وا ػػػػهويبػػػػدواػػػورةواوالرقػػػ فوَّ ال ػػػػ واآليػػػةووُّٖو/ّ ال ػػػػ وا ػػػدو  ػػػ و،وكوِٖصوال ػػػػدواوقػػػ اواوالوا ػػػ (وينوػػػر:وٓ)
 .كأ ك يبه،ووا  توروػتمودو دوأزت واو كارم
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و.هًوإو و عًومىوتًوااالكووهًوقرام ًووُُ رتٍوهىوو:والثان ووو
و.هًوايبًورىوك ىووهًوبلوًو ىوو ن ىووكاووقوؼًووهًو ًوولًومىواو ىووُُ رتٍوهىوو:والثالثُ ووو
ُُ رٍتػػهىوو:والرابـعُ   و ػكاوتدووهًوك ًمػػحتىٍووُُ ُبوهػػذاووالويال ػػ يووهيوأ دػوكا تقػػ ديو،وهًوركً ػػكفيوويدًواوػ يووأصػػوؿًوُبووو ػػهًوإواًو  يوتى
و.ةًو ىو  ًومىواوٍووةًونىوُبواألزيبًوو يويصايوو و  فىو،وكإفتدويب فًواوزدو
و.هًومًوهشوالىوك ػىوو ًورًو شو ىو ىووُُ رتٍوهىوو:والخامسُ   و
افًووبًوووااوقيووراضًوأيبٍوو  ًورتىوويًبدٍووهًومو ًو اكًوكاوتدوو مًوالىوشٍوتًواالاٍووُُ رتٍوهىوو:سادسوالووو و.كاألىٍ  ى
  ىاىهللويبىر ػىسىتػىنٍيً:وواوقر فوةًورامقًوُبوواون سيوو-ْ
ػػػهػػػ وف تقنيوواوقػػػرامةىووايويػػػت ادوويبػػػد:واألولـــى المرتبـــةُ      ػػػفهػػػذاويبيوو،ُبواضتالػػػنًووككتتهػػػ يوو ا ػػػهًوولىو ػػػهيوو ىوّتدو ى وههوسدوشى
ًـواوًكػػػوبل كػػةًومىو وٍو ًو واو يامػػ ميوو،هًوًقػػاٍو  ػػػ عوإعوخىوواحًووالرامًوكايػػو لًووىواوٍػػػوةًواىػػزتىىوورا و ًوكهػػػذًو:وو  ػػ عرزتهػػػاواحوقػػػ ؿى
 و.(ُ) ا ه ورصيواضتٍوواًو اًواميووينسغلووًويًتو،وكهلواودوليوءىوكاألفٍووليواأل مىوهلوورامةًواوقًوودىويبًوو وةيواضتٍو
ػػكيبىووةوو و ىوصيػػ ًوو،وف قػػرأيوالػػنيواضتًٍوو ا ػػهًوولىوقيػػ ػٍوكيػىوورامةيواوًقػػو ا ػػهًووليوقيػػ ػٍو ػىوويبػػدوالمرتبــُة الثانيــُة:     و يوتىػػ ٍوتػىوتىوكهػػوويػىووةووقدوشى

و.ةًوقدوشىومىواوٍووريوكأجٍوو، هىو ًوالٍو ػىوورامةًواوقًووريو:وأجٍودًويٍورىوأجٍووذواىو ًووهيووىوو،وف فدوٍ ووكخىوورووجٍوفهذاو اهللوأىوف ًه،و
ـيواظتليبننيو دوف ػ ًفنهووػهويبػ و»و:ق ؿىوووفواون دوأور لواحو نه و ى ً شىةىوأ يبى ىليواوذمويػىٍقرىأيواٍوقيػٍر فىوكهػوو ى

واٍوسػىرىرىةًو و.(ِ)،ويبتالعو ا ه«أيوكهوويػىتػى ى هى ي يوكهوو ا هوشىً ي هوفػىاىهيوأىٍجرىافًوكىيبى ىليواوذمويػىٍقرىوو،او دالىرىًةواٍوًكرىاـً
واًحو   عوكلتيًٍ دىوٍوميٍ ًاًاوأفويػىتػى ىادوينسغلو اهللواو-ٓ ك الوىهيوكإفوشعدو ا هوذواوك ادالىػهيوووً بلكى ىهيوواىوً ت بى

واووقػًتوكاو ىنىػ م، وُبوكقػ و ػى ى دػرىٍتوأٍاػسى بيوو   ناويًبػدى خػبلًؿواألاػ  ذًةواٍوميتىةىصيصىػنيى،وود  ويًبػرًوٍصػ ىووذوػاى
ًةوااػػػتم ًعوأشػػػػر ًةواوقػػػر ًفواوكػػػػرًنًوأكو ىٍكػػػرىاًرو وُبواوصدػػػػاٍلتى ػػػ وكوػػػػٍوو ىًقػػػلى وييتقنػىهى ػػػػّتد ،وكٍو ىتػىرىيدػػػٍثوُبواوًقػػػرامًةو ى

و ،وأكو ىًقػػلى
ًةوً ػػ دةىواػػ   تو ػػاووىاً ػػ ى ػػ يبنػػ وأيدوف هى ػػنػىوقًوتٍوويػيوّتدو و ى ػػ فىو ػػدووةػػ رميواوسيوو ،وكُبوصػػت  ًوهى وفدوأو يٍ مى

ووو(ّ).« ػى ىاداىواٍوقيٍر فىوكى ىادمىهيوودٍوخى ػٍري يٍاويبىو»و:ق ؿىوووً دواوندو
و:اوكرًنًوواوقر فًووبلكةًو و دابًودويبًوو-ٔ
ووُبو بل .وواحوجلدوو،وكأ هو بلـيواوتبلكةًووأ ن مىوواوقر فًووةًو وموااتتء ريوو-أوو

                                 
،وِْٓ/ِظتػػ وأشػػكلويبػػدو اةػػ  و ػػبلـويب ػػااوألزتػػ و ػػدو مػػرواوقػػر  و،وكواظتالهػػاؤُٕ/ّينوػػر:وإ مػػ ؿواظت اػػاو الوا ػػ ويب ػػااوواق  ػػلو  ػػ ضوو(ُ)

 .ٖٓ/ٔشرحواونوكمو اهللوصت  ويب ااوو،وكٕٗكاوتذ  روُبوأفءلواألذ  روواقر  وص

ووُبو تػ بواوتال ػػ ،اوسةػ رمووركا و(ِ) ػػ هًووُبو تػػ بوصػبلةواظت ػ فريدوكقصػػره ،يب ػااو(،وكوّْٓٔ)ُِٖٖ/ْ ػ بو ال ػ وايػػورىةيو ىػسىسى ًرو ىػ بوفىٍءػًلواٍومى
 (.ٖٕٗ)ْٗٓ/ُ  وقر فوكىاودًذمويػىتىتػىٍ تى يوف هو

 (.ّْٕٗ)ُُٗٗ/ْدو ػى ىاداىواٍوقيٍر فىوكى ىادمىهيو ى بوخى ػٍري يٍاويبىووُبو ت بوفء  لواوقر ف،اوسة رمووركا و(ّ)
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و.اوتبلكةًووأ ن مىووكاطتشوعيوواوقاقًووريو ءووو-بوو
و.هًويب  ينو ي  ًووريو   ػشوو-توو
و:كاأل ربًوواألصغرًوونيًو ىو ىواضتٍىوودىويبًووهًو بلك ًوو ن ىووريواوتطهشوو-ثوو

 اظتصتفوكإفوملونتسدوو؛اوقر فًووقرامةيووقًونيوتيوواوكالوكتوزيو. 

 واضتٍى ى ىنًيواألصغًروكاأل رًبوألجلًوواوطه رةيووكَتقيوو  .اظتصتفًووسيويبىوويًبدى

 واظتصتفًوويبدوغ   و اهللواوصتوقرامةيواوقر فًوووات  ملًووككتوزيو  .يبىسي

 واضتٍى ىًثواألصغًروواوطه رةيووكالوَتقيو و.ةًو دوك ًوتيوكٍووًودواألجهزةواإلًويبًووقرامةيواوقر فًووإذاو   تًويًبدى
و.قسلواوقرامةًووؾيووشو ىواوتدوو-جوو
ودٍوأكويًبػػػوةًوورىواو شػػوؿًودوأكدويًبػػػوأىورىوقػىػػو،واػػوامهورامةاوًقػػػوا تػػ امًوو نػػػ ىوواوػػرج اًوو ػػ حويبػػػدواوشػػ ط فًوواالاػػت  ذةيوو-حوو
و. هىو  ًونىوأ ػٍو
و.هًو ًوواوصوتًوو،وكحت نييوهًوقرام ًووكَتوي يوواوكرًنًوواوقر فًوو ر  ليوو-خوو
و .إو هىوو،وأكواالاتم عًوةهو وات ىوف هىوو يةوووقرامةًوو ن ىوواو توديوو-دوو
ويبنه :و   ةهووويبو هريوو،وكوذواىواوكرًنًوواوقر فًوو  و ايوو اهللواظت ااًوو-ٕ
و.اوتتريفًوويبدىوو   هوػتالوظهوواصت زـيوواال تق ديوو-أووووو
و.ف هًوويب و كليوواوتص يعيوو-بووووو
و.هًو   ك يبًوواو مليوو-توووو
و. نهيوواوتش غلًووك  ـيوو،ئىورًوإو هوإذاوقيوواالاتم عيوو-ثوووو
و.،وكهو:واو كوتيوهًو ن وااتم  ًوواإل ص تيوو-جوووو
ـيوو-حوووو و .ف هىووقىوتًواويتو يووفًواظتص  ًووا تا
ـيوو-خوووو و.اوكرًنًوواوقر فًوودىويبًوولمهوشىووف هًووقىوتًو يووويبو  ووو ليوووا تا
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 ة  يَّ و  ب  ة  النَّ نَّ الس   ع  م   بُ د  األ  
و
ويػىػٍوـووواوادػًهووهللو ًنىػ وراػوؿيوصػادوو:قػ ؿىوو ػًدواػ ريةىوور  ضًواو ًوو  وو دوأيبوؾتيىوو-ٓ نىػ وٍبيدوأىقػٍسىػلىوو،ذىاتى و، ىاى ػٍ

واوادػهًوو:قى  ًػلهووفقػ ؿىوو،هػ واٍوقيايػوبيوكىكىًجاىػٍتويبنو،ذىرىفىػٍتويبنهػ واٍو ي يػوفيوو،فػىوى ىوىنى ويبىٍوً وىةنو ىًا غىةنو ػ ىفدووو،يػ ورىايػوؿى  ى
نىػػ و؛يبىٍوً وىػػةيويبيػػوىديعووو ًوهػػذًو ػػ يوإًوى ػٍ ػػ ذىاو ػىٍ هى اوو،أيكًصػػ كيٍاو ًتػىٍقػػوىلواوادػػهًو»و:فقػػ ؿو؟فىمى ػػٍمً وكىاوطد  ىػػًةوكىًإٍفو ىٍسػػ ن كىاو د

سىًش    وو،فػى ىاىػٍ كيٍاوً  يػنديًتوو،فنػ و ى ًػ نادويىً ٍشويًبٍنكيٍاو ػىٍ ً موفى ى ػىرىلواٍخًتبليبىووهيوف  دوو، ى ٍهػً يينيى كىايػندًةواطٍتياىالىػ ًمواٍومى
كى يلدوو، يلدوػتيٍ ى ىةووً ٍ  ىةهوووف فدوو،كىًإيد  يٍاوكىػتيٍ ى ى ًتواألييبيورًوو،كى ىءشواو ا ه و ً ونػدوىاًجذًوو، دتىى دكيواوًءىوو،اورداًشً يدىو

 (ُ). ووداكدىوكاوتيبذمشوكهووصت  .ركا وأزت يوكأ«ً ٍ  ىةوو ىبلوىةهو

 إرشادات الحديث
واو ػػ ينوواتدوو-ُ ػػندةيواوندسىوًيدػػةيوهػػلواظتصػػ ري ػػةهوُبواأل كػػ ـًو،واوكػػرًنًوواوقػػر فًوو  ػػ ىووشػػري ًواو ش واوشػػر  ةًووكهػػلو يتد

ػػاوتدووكوػػزكـيووسػػ عًواال يووكجػػوبيوودو  ػػثيويًبػػواوكػػرًنًوواوقػػر فًووليو ٍػػكهػػلويبًوو،ةًو دػػاًومىوكاو ىووةًويدػػاال تق دًو قػػ ؿوو،إو هػػ و  اًوتى
ژہ ہ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀژ   ػػ ع:و

:وقػػ ؿىوفيًبػػدو سػػذواػػنتًهووواونػػ شو ػػٌذرووكقػػ ،و(ِ)
ًتهًو» واوردجيليويبيتدًك ن و اهللوأىرًيكى ويبًوو،ييوًشاي ىً يثو وًَ واوادػًهو ػزدوو: ىً يً لوف قوؿودٍولتيى دثي ػنىكيٍاوً تىػ بي نػىنى وكى ػى ػٍ و ػى ػٍ

ػػٍ  ى وف ػػهويًبػػو؛كجػػلدو ػػبلودٍوفمػػ وكىجى واٍاػػتىٍتاىٍانى  يو ى ػػٍ  ى وف ػػهويًبػػو،ؿو و ىرديٍبنىػػ  يوودٍوكيبػػ وكىجى ػػرىاـو ػػردـىوكىًإفدويبىػػوأىالىوو، ى  و ى
وو(ّ)كا دويب جه.وكاوتيبذموأ ووداكدكووأزت وركا .«يب و ىردـىواحويًبٍ لىوواوادًهووراوؿيو
ػكهىوواإلابلـيوورىوشىووىمد وا تىوو-ِ  أكاو،وك ىػكأ طنػواواوكالػرواإلاػبلـىووةًوقىػ دًو ىواوزدوو  ػملوأههػروالػرًواوكيوواًويبىػهللوأيواىػ ىوورىوهى
ػ،وفوىو ظت ػامني ًووواك  ًووطوفىومتطيو وةًوندواو شػوةًو دػتيو يوو:وإ كػ ريويبنهػ و تًوكاالؿترافىػو عًواوسًػودىويًبػو ػسسهاو  ػ هو ًووتٍورىوهى

                                 
هػذاو ػ يثوواوتيبػذم:قػ ؿوو(،ٓٗ)ٕٓ/ُاوػ اريبلوكو،و(ِٕٔٔ)ْْ/ٓاوتيبػذموكوو(وكهػذاووالوػه،َْٕٔ)وََِ/ْداكدووكأ وو،ُِٔ/ْأزت ووركا (وُ)

،كق ؿوُبوهػذاو ػ يثوصػت  ووػ سووػهو اػةو:ُْٕ/ُاظت ػت رؾو اػهللواوصػت تنيوكقػ ؿواضتػ  اوُبوو(ٓ)ُٖٕ/ُا دو سػ فووهصتت،وكو  دوصت  
كقػ وااتقصػػ توُبو صػت  وهػذاواضتػػ يثوو،وكقػ وذ ػرووػهو ػػ ةو ػرؽوٍبوقػ ؿ:هػذاوإاػػن دوصػت  و اػهللوشػر هم ورت  ػػ وكالوأ ػرؼووػهو اػػةوركايػةوأخػرل:

توف هو م وق ؿوإيب ـوأ مةواضت يثوشػ سةوُبو ػ يثو سػ واحو ػدو طػ مو ػدو قسػةو ػدو ػ يبروظتػ و اسػهوناتقص مو اهللويب وأدلوإو هواجته دموك   ملواال
 ػ فوأ ػقوإيلووألفويصػ ويلويب ػلوهػذاو ػدوراػوؿواحوو:  وسصرةوكاوكوفػةوكاظت ينػةوكيبكػةوٍبو ػ دواضتػ يثوإعوشػهرو ػدو وشػقوفت ػهوٍبوقػ ؿوشػ سة

 .(ِْٓٓاإلركامو)وُبوهواألوس ينصتت،وكوكق وص وهذاواضت يثوكاضتم وحو،و موكاون سوأرت نييبدوكاو موككو

 .ٕ يةواورةواضتشروو(ِ)

واو نةو،وكوُِّ،َُّ/ْأزت وو(وركا ّ) ووُبو ت بواو اا،اوتيبذموكوو(،َْٓٔ،ؤَْْ)وََِ/ْأ ووداكدوُبو ت بواو نة،و  بووزـك لى  ى بويب ونًي
و  ي وً ٍن ى ويػيقى ؿى وأىٍف وكق ؿ:ِْٔٔ)ّٖ/ٓوثواون و نه وغىرًيقهوو(، و ى ىده و  بو  و او  يثو، ىً يثه وراوؿواحووكا دويب جهوُبواظتق يبة،

،وك قلوهووأخرجهوأ ووداكدوكإان د وج  و(:ُِٗ/ِاآلدابواوشر  ةوق ؿوا دويبالا )و(وكهذاووالوه،ُّ،وُِ)وٕ-ٔ/ُكاوتغا نو اهللويبدو  ر هو
وهذاواظت ىنوػتالوظو دواون و(:ّاوقوا  واونورا  ةوص،وكق ؿوا دو  م ة)إان د وصت  و دواوس هقلوأ هوق ؿ:و(َّٕ/ِإ بلـواظتوق نيوكا دواوق اوُب)

صت  واصت يب كوو،(َِٕٖ)األوس ينوُبواو ا اةواوصت تةو(،وكوُِ)ُٖٗ/ُفوا دو س وكصتتهو،يبدوغ وكجهو(ِّْٔ). 
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 َِ 

ػػوو يو ىوٍ ػػكىوور فىواوقيػػو ػػ فدووايو ٍوكاوػػزدوو،ةًويدػػوًوسىواوندو وُبو  ػػ  ى ــ مْ هُ مــا غرُضــوإنَّ ،وري ةًواوشدػػوأ كػػ ـًووفًو ؼو ػػو:ك  ل ــذ   نْ م  وـيو ٍوهى
 .اوكرًنًوواقر فًووًوواويتوهلو   فهووةًويدووًوسىواوندووةًوندواو شوورًوتٍوكذواوًءىو؛ولًواخًواو دوودىويبًوو يو ديوكإف ىوويدًواو يو
وهذاواالَت  ىواظتنترؼىوو-ّ ػوةًويدووًوسىواوندووةًوندواو شو دوو ػىسػىىند واواًلػوافواوصػ ّبًواو دػو مًوكهى ػيغًوزىو ًوواظت ركفػةًووؽًورىو  ػملي  وهى
واظتنت ػسنيىوواظت ػتغر نيىوودىواويًبػكأذ ػ ءًووكاظت تشػرقنيىو ،و نتنوقىػوكاوػركافملًووكاظت تزوةًووه ؛و  طتوارجًوؿترافًو وكابلعتًوك ىو

و.امهورىويبنهاو ػىوور فيوكاوقيو(،ووفىو شو  ًورٍوػ)اوقيو ًوواٍوهيوأ ال ىوووفىوا:واوذيدوي مشوهيونػٍو ي ن ،وكيبًو ىوو باوكتدوو  ملًوكوووئلابلـًو
ػػػذىوو-ْ ،واٍوهًو ػػػ هوا ًووواونػػػ يوويػػػثًو دًوأ ىووملًوٍ ػػػ ػىووديو وإعورىو وك ػػػ ي نونتنوقػػػ وعًو ىوكاوسًػػػواألهػػػوامًووأهػػػلًوو  ػػػمليووقىوهى
وفمدوذوا:و ،يبنهىووهيو ويقساو ىوف مىووايوكشوتىواوتٌوكو

ػػودشورىوو-أووو ػػوربىًوخى وإلرتػػ ًعواو ػػافوف اػػ هوويبستػػ عهوواهو ػػاىو،وكهػػذاويبىوُبويب ػػ  لواو ق ػػ ةو دًواآل ى ،وقػػ ؿوؼتػػ وفه
يبػػدوو ػػ واو اػػاواو ق ػػإلو نػػ ورتػػ ه وأيبػػةوػتمػػ و ػػدوخػػربواآل ػػ د:وإ ػػهويالوةىو م دػػ ىووا ػػديوواإلاػػبلـًووشػػ خيو
ػػوػػنيوكاآلخػػريد،وأيبػػ واألكدو وقهػػ مًواواليووقيوهىوذٍو واطتىاىػػفوفهػػذاويبىػػ،وكأيبدػػُبوذوػػاو ػػزاعهوو  ػػنهاويكػػدٍوواٍواىػػفػىووفيواىواو د

ػ ػدوقىوواًو يواوقىػوكقػ ؿوا ػديوو(ُ)اهػػ.ةًو ىو ػىورٍواألىووةًومدو ًواألىوو بًوأصتىوودٍويبًوواوكس رًو :وا ػهًوأفو واوصػت  ًوواووا ػ ًووربىًوسػوؿوخى
ػأ ًوو،وكإرتػ عيواوتػ   نيىوو،وكإرتػ عيوةًوركرىو  وءدػواظت اػوـيووةًواوصت  ىووإرت عيو وواونػ شووكوقػ و ػ فىوو(ِ)واهػػ.بلـًواإلٍاػوةًومد
و.ايهٍاوإو ًهاٍوراًودوييو اهللويبىووا،وك   واو تةنوأفرادنووهيو  ىو ىوكديووهيواىوايوريوويراليو
ػووفىويز مواويتو  ديثًواأل ػىٍ مًلوورىدشوو-بووو ػأند ػلىواو قػو وفيو وختي و:و) ػ يثًويب ػلاوقػوعتًوُبو يووليو واطتاىػ،وكإفتد
واونػػ يو(،و  بًواوػػذشو ػػو بيو ىواوػػذشوو ىوقىػػكىووإذاو»و:كهػػووقػػوؿي ػػوابًورىوُبوشى ُبووفػػ فدوو،هيوٍ ػػزىونػٍو ػىووٍووٍبيدوو،هيوٍ ػػمًوغٍو ػىواٍوفػىوواٍو يو ًوأ ى
أفوو،وكالونتكػػديو  ػػ عواحودىويًبػػولهوٍ ػػكىووةىوندواو شػػكوو،(ّ).ركا واوسةػػ رم« منوالىولوًشػػرىوكاألٍخػػو،امنودىووهًوٍ ػػ  ىونىولوجىو ىوإٍ ػػ
ٍوسػىػػتىويػىووملىٍووذااوواقػػ ى،وكإوفىو وًوختػ ػػهىوكقػػ و ،ونىػػ يبًوهىوأفػٍو وكىونىػػاويبًوُبو يووصػػورووقيووًووفهػػوىوووً واوندػوو ػػ يثًو ويب ػػىنىوونىػػونيد ورىوهى

ػػرىو  و يوو-رًوٍصػػُبوهػػذاواو ىوووانػػ سًو ػػُبوأىووأفدوودٍويًبػػوواونػػ شووهًوو ًػػربىو وأٍخػػيبىػػو-ةًو ىػػرًوتٍوكاوتدووةًوااى و بًو ىولواوػػذشو  ىونىػػجىوو ًو ى
 .،وفتس رؾواحوأ  دواطت وقني منوالىوشًوورًو،وكُبواآلخىودامنو

ًةو ن ىواػاًفواأليبدػًةوو-ٓ واو و ايوأهىادويبىٍص ىروووًتػىاىقيلوهًذً واوشري ًةواٍوميسى رى ى يواضت يثي ػو،وكهػويػيسػىنيي وميو ٍوهى
ػوهًودور يػيبًووو هواون شوواوذموج مىوواظتنهجًوورت  ىوو،وكهذاويشمليوهيوتيوندوكايووهيوك ريقتيووً يواوندو وهًواٍ ػ ىوو رىوكاىػو،بلك ىػولدوجى

                                 
 .ّْٓ،وّّْ،وُّْ،وُِْ/ِ،وكا ور وأيء وُبوّّٕ/ِ قاهوا دواوق او دوش ةهو م وُبوؼتتصرواوصوا عواظترااةوو(ُ)

 .ِّٔ/ِؼتتصرواوصوا عواظترااةوال دواوق اوو(ِ)

ؤَُِ/ّ ػ بوإذاوكقػ واوػذ  بوُبوشػرابوأ ػ  اوفا غم ػهوفػ فوُبوإ ػ لوجن   ػهوداموكُبواألخػرلوشػال موُبو ت بو ػ مواطتاػع،واوسة رمووركا و(ّ)
(ُِّْ.) 
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 ُِ 

ػػػكىووزدو ىػػػواحيوو  يوفدػػػوىو ػىووإعوأفٍو ػػػندًةوكاصتٍىمى  ىػػػًة؛ولدوجى وأهػػػًلواو ش ً ً هويًبػػػدو ػىٍ ػػػً ً ،وكهػػػذاوهػػػوويبىٍ ػػػاىاي ػػػٍ ميوأٍصػػػتى ،وٍبيدوهى
ويػىتدًس يوفىوا  .  و شنىدًوووامى،وكالىويىٍ تىٍمً كيوفىوألىهًبىبلًؼوأهًلواٍوًس ىًعوكاوءدبلوىًةواوذيدى

و ػػ ٍفو ُبواضٍتػػ يًثوإشػػ رةهوإعو ريقىػػًةواوتػد ى يبيػػًلويبىػػ ىوو-ٔ ػػنًةواونسويػػًة،وكذوػػاى ،او ش اـً و ىػػ وتد ًو ًاوكاالٍ ػػتى ػػذى ولخى
ػػمٍوتىو ٍوكييو ػػأىوو ًءػػواىو ى ػػمٍوتًواالاٍوو دوشى :ووً شواوندػػوقػػ ؿىوو  ػػثيووهللوذوػػاىواىػػ ىوواوػػةًواو دوو يثًواضٍتػػوسػػ راتًو ًوولٍويبدػػك  ىوو، ؾًو ى
ػػػكيواوءػػػ »:وقػػػ ؿىوو،وٍبيدو«ً  يػػػنديًتوو ىاىػػٍ كياٍو» ػػوٍبيدو،و«دتىى د ػػػمىو وهػػػذاواوتدوأ د ػػػ ػٍواىوكى ىءشػػػواو ىو»:و قووػػػهوواىو ش ،وٍبيدو« هى

وو« ً ونػدوىاًجػػػذًو»:وقػػػ ؿىو ػػػ وأقػػػولكهػػػلو ًخػػػري و ا هى ػػػمٍوتًواالاٍووةًو اػػػهللوغ يىػػػو،وكهػػػذاوداؿيواأل ػػػراًس،وكاٍو ىػػػملش و ؾًو ى
 .هيووىوو ف ةهوكغتيىوو نهيوو هو ٍو ػيووف هًوواس لووو ليوووةًوسىو  ػىوكغتيىوو،ميووًوسىواوندوومًو ٍو  عٍتىو
و:أؿت موووةًو اهللو بل ىوواوكرًنًوواوقر فًوودىويبًووةيوسويدواوندووةيوندو  ٌبواو شوو-ٕ
ػػ وأيويبىػػو  ػػ فيوو-أوووو واوصػػبلةًووأ كػػ ـًوو الصػػ لًو:ويب ػػليوو،هًوأ ك يًبػػو ال صػػ لًوو،وك و ػػ  يواوكػػرًنًووُبواوقػػر فًوولىورتًٍ

و.كاوص  ًـووكاضتجيووكاوز  ةًو
وكحتػرًنًوو،األر ػ ـًووةًواىوًصػوإكتػ بًو اػهللوو:واوت   ػ ًويب ػليوو،اوكػرًنًووُبواوقػر فًوواوواردةًوواأل ك ًـوو     يوو-بوووو

و.ةًوقىورًواوز  وكاو دو
ػػأ وإ سػػ تيوو-توووو واى و نهػػ واوقػػر فيواوكػػرًنيوكىوكػػ ـو ػػ اػػهللو ىمدتهػػ وكخ وتًوواظتػػرأةًووكػػ حًو ًووحتػػرًنًو:ويب ػػليوو،تى ،و هى

وػترىووغ ًوودٍويبًووأةًورٍومىواوٍوورًوالىواىوو،وكحترًنًوٍ ًواوطدوودىويبًووقوواىوذموؼًتٍووليوك يووس عًويبدواو يوو بووأ ًلو ليوذمو ىووكحترًنًو
و.ـو

وامواىوو ، نوٍرو ػىوكىووبلنو ٍو ،وفًو نوهٍواوك ػىورنوأيبٍوو،هيو وي تط  يويبىووليوُبو يووةًوندواو شوو عًوسىو و اهللوا ػيو اهللواظت ااوأفويكوفو ريصنوو-ٖ
كهذاوهووه مواو افواوص ّبوو ، وأكويبكركهنويبنوػتردو نهووكاظتنهلشوو، س وتىوتىو ٍو وأـويبيوكاجسنووهًو ًوو يبوريومىواوٍوو فىوأ ىو
،ژېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ وئ ۇئژ  وق ؿواحو   ع:و.(

ُ)
و 

وو

                                 
 .ُِ يةوو زاباألاورةوو(ُ)
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 ر  الذِّكْ  بُ د  أ  
 

ػػةىوواوادػػًهوواػػوؿيورىوو ػػ فىوو:قػػ ؿىوو ػػدوأيبوهيرىيٍػػػرىةىوو-ٔ و ىوو،يىً ػػ يوُبو ىرًيػػًعويبىكد ػػرد ووىػػاىػػفىمى ويػيقىػػ ؿي سىػػلو وهيوهللوجى
افيو) ٍػ ى ػػو،ًاػػ يكا»و:ؿىوفقػػ (ورتي افيوذىوهى ٍػ ى واٍوميالىػػريديكفىوو،اورتي ػػسىعى ويىػػيبىػػكىوو:وا ويوقىػػ،و«اى واوادػػهًو واٍوميالىػريديكفى و: ؿىوقىػػو؟ ورىايػػوؿى
ً  ناوكىاوذداً رىاتيو» واوادهىو ى و(ُ).ركا ويب اا.«اوذداً ريكفى

 إرشادات الحديث
وينسغػػلو اػػهللواو-ُ ولًوسيوهللوايػػاىػػأ ٍوودٍوكيًبػػ،وهًوأ واوًػػورت ػػ ًوُبوك  ػػ عووهيواػػست  ىوو حًو ًػػو طنػػسًور ىويبيوٍوميٍ ػػًاًاوأٍفويكػػوفى

كهوويًبٍدوأ وًاواوقير  ًت،وكأجىليواوطد   ًت،واو مليوً ًهوي ػ ه،وو،   ع يواست  هوكو ريوه وذًوكأقتىيوواالر ًس ًطوً هًو
وك وػػ اه،و واًحو  ػػػ عوػتسػػػوبه ،وقػػػ ؿواحو  ػػػ عو ػػػريوذًوو ايهػػ وو  ػػػ تًو  وطدوواظتقصػػػوديوكوكأجػػري يو ى ػػػ ه،وكهػػػوو نػػ ى

)ا لويب وأك لوإو اويبدواوكت بوكأقاواوصبلةوإفواوصػبلةو نهػهللو ػدواوالتشػ موكاظتنكػروكوػذ رو   ع:و
و(ِ)واحوأ ربوكاحوي ااويب و صن وف(.

ػػو:  ػػ عوهػػوواحًووريوٍ ػػذًوو-ِو ٍػػوس  ًوٍ ػػ ىوودٍويًبػػواػػقًوكاوقىوو ػػ فًومو اػػهللواوايورًويبػػ وكتى وت  ػػهًو ًوووكقػػرامةًوو ًو ًواحو  ػػ عوكزتى
ػػالىوتػدوكاوو،هًو   ًػكديو ػ ويىػػ خيليوف ػػًه:و،ووهًواوق  ًػػُبوؼتىٍوورًوكش وو ًورًوأكايًبػو نال ػػذيو ىمى وكاضتػػجيوك ًػػري واوصدػػبلًةوكاوز ػ ًةوكاوصػػ  ـً يًبػػدى

ـيوو،ويقػوؿيواوواو يًد،وكاأليبًرو  ظت ركًؼوكاونهًلو دواٍومينكىًروكاو د وًةوإعواحو   ع رزتػهواح:وومشوكًووىواونػدػواإليبػ 
  ػ عووحًوولوو يًبػ ىوو ػلشووولٍوه ،و ىوكؿتوًووكاوتكس ًووكاوتتم  ًووكاوتها لًووُبواوت س  ًووةو وورىوصًوتىونٍويبيووغ يوورًو ٍواوذيووةيوفء اىو

و.و(ّ)ام مًواو يوودىو ويبًوكغ يووٍ ووسػىوجيوو ديووا   يوو   ع،و ذاوق ؿىووحًووفهووذا رهووط  ةوو ًو
واًحوو-ّ   ػػ ة،ووو ،وكهػػووأ ػػواعهوهىوًءػػ ٍوسػىو ًو ،وكىو نػػ ويبىو،وكيكػػوفوًءىػػكاصتػػوارحًوو ػػ فًوكاوايوو  وقاػػقًوو  ػػ عويكػػوفيوذًٍ ػري

ويبنه :

ووتاػووف ػػهًويىوووام ػااوًكٍردهويػػويبليووكينسغػلوأفويكػػوفىوو،ةًوقىػػاىواظتطٍوواألذ ػ رًوودىويًبػػوأفءػليوولهػػكو،واوقػر فوقػرامةيوو-أوووو
و.أكوأ  رىوو يويبنووأكوأر  نيىووشهروووأكوُبوأاسوعوووومتتمهاحو   عو ّتدوو ت بىو

وكاوتها ليواوت س  يوو-بوووو وكاوتتم  يو، وكو، وأ  نًوو،اوتكس يو، وكىووهًوكيبد وواون يوودىويبًوو ا هًوواضتثشوودىورىويب 
و:هكيبن

                                 
 .(ِٕٔٔ)َِِٔ/ْ  بواضتثو اهللوذ رواحو   عوو، ت بواوذ روكاو   موكاوتو ةوكاالاتغال رُبوويب ااووركا (وُ)

 .ْٓاورةواو نكسوتو يةو(وِ)

و.َُُ-َُٖ،وكوازي دةوينور:واووا لواوصٌ ق،وال دواوقٌ اوصٗ(واألذ  رووانوكموصّ)
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 وهيرىيٍػرىةىوأيبوو  يثيوواون دووفدوأواًل الىتى ًفو ىو»:وق ؿىوو تى ًفوخى  ىًق اىتى ًفوُبوو،هللواواي ى فًواىو ىًامى
ًس سىتى ًفوإعواوردوو،اٍوًم زىافًو ىٍمً  ًوو:دًوزٍتىو ى وو(ُ).يبتالعو ا ه.«وادًهواٍو ىًو اًوايٍستى فىواو،ايٍستى فىواوادًهوكىًَ

 أيبوهيرىيٍػرىةىوو  يثيواوادًهوووؿيوايورىووق ؿىوو:ق ؿىووواوادهًوو:ألىٍفوأىقيوؿىو»:و ووًادهًوو،ايٍستى فى و،كىاضتٍىٍم ي
وإالدو وإيلدوو؛أىٍ سػىريووكىاوادهيوو،احيووكالوإًوىهى و ىاى ىٍتو ا هًووأى ىقش و(ِ).ركا ويب اا«اوشدٍمسيووؽتد  ك دو،

واٍوكىبلىو»و:اوادًهووراوؿيووق ؿىوو:ق ؿىووورىةىو دوجيٍن ىبووشتىيو وأىٍر ى هوأى ىقش وإعواوادًه ايٍستى فىوو:ـً
و ً ىييًهددو ى ىٍأتىووالىوو؛كىاوادهيوأىٍ سػىريوو،كالوإًوىهىوإالواحيوو،كىاضتٍىٍم يووًادهًوو،اوادهًو وو(ّ).ركا ويب اا.«يىءيرشؾى

 وُبو واو   تي واظتء  في ـيواظتليبننيىوو  يثاوذي ري ػرىجىووأىفدواونػ وور لواحو نهػ وجيوىٍيرًيىةىوأ خى
وو،ُبويبىٍ ػػًتً هى ولهللواوصشػػٍس ىوكهػػً ٍنػػً هى و يٍكػػرىةنو ػػنيوصػػادوودٍويًبػػ وأىٍفوأىٍ ػػتىهللوكىًهػػلى ػػ ىو ػىٍ ػػ ى ٍبيدورىجى

:وواون شووق ؿىو،واٍو ىو ػىوو:ق وتٍو،و«؟وفى رىقػٍتيًاو ا ه يًتوهللواضتٍى ًؿواودواىو وزًٍوًتو ىويبىو»:وفق ؿو،جى ًو ىةهو
ويبىػػرداتوووقاػػتيوو ٍوقىػػوىو» و ىػػبلثى ػػ تو ًؾوأىٍر ىػػ ىو ىًامى ووىػػو، ػىٍ ػػ ى و:وىػػوىزى ػىتػٍهيددوووكيزً ىػػٍتومبىػػ وقػيٍاػػًتويبيٍنػػذيواٍو ػىػػٍوـً

ٍاًقػػػػهًو ىٍمػػػػً ً و ىػػػػ ىدىوخى واوادػػػػًهوكىًَ ادىو ىًامى  ًػػػػهًوو،كىزً ىػػػػةىو ىٍرًشػػػػهًوو،كىًر ىػػػػ و ػىاٍلً ػػػػهًوو،ايػػػػٍستى فى .ركا و«كىيًبػػػػ ى
ووو(ْ)يب اا.

ػػوهيو؛وأل دػػاألذ ػ رًووأفءػػلًوودٍو،وكهػػوويًبػػ ميو ىواوػ شوو-تو ،وهًو ػػنيوي يٍػػولهووشوذىوك ىػػوإو ػػهًووإعواحو  ػػ ع،وكافتقػ رهووومهوصتي
و.ةًوكيدورىوخٍوكاأليووةًو  ويدواو شوواو س ًوو ج تًو ىووةًو ىوسًواٍوتػىووًووهًوال  ًوكصًووهًو   عو  شت  ًووهيووىووكالاؿهو

اح،وو:وأاػتغالريوأفويقوؿىوو،وكيكاللوُبواالاتغال رًونيوو و لدووويبنهيوواإل   ريوو،وكي تتقشواالاتغال ريوو-ثوووو
و:وونػ شوقػ ؿواو، رًوالىوغٍوتًواالٍاػو يو يواىوو:هيويل،وكؿتووذوا،وكأفءايوورٍواغالًووهادوإو ه،وأكواوادوواحوكأ وبيووأكوأاتغالريو

ػػ ي يواالٍاػػًتٍغالى ًروأىٍفو ػىقيػػوؿىو» والوإًوىػػهىوإالوأىووتىو ٍػػأىووهػػادواوادوو:اى وو،كأ ػػ و ىٍسػػ يؾىووخىاىٍقتىػػإًلوو،تىو ٍػػرىيبي كأ ػػ و اػػهللو ىٍهػػً ؾى
ويبػػ واٍاػػتىطىٍ تيو ويبػػ وصىػػنػىٍ تيوو،كىكىٍ ػػً ؾى ػػري ويبػػدوشى و ىاىػػلدوواىوأى يػػوميووىػػو،أى يػػوذيو ًػػاى تًػػاى ٍ ً وواىوكىأى يػػوميووىػػو، ًًنٍ مى و، ًػػذى

وإالوأىووهيوف  دوو؛فى ٍغاًلٍرويل واوذش يوبى ػ ًرويبيودوكىيبىػٍدوقى عتىىػ ويًبػ»و:قػ ؿ،و«تىو ٍػالويػىٍغاًلري ويبػدويػىٍويًبػًهووقًواونػدهى ػ تى ننػ وءػ وفىمى
ويبدوأىٍهًلواصتٍىندةًو وفػىهيوى ويبػدوواوادٍ لًووكىيبىٍدوقى عتىى ويبدو،قسلوأىٍفونتيًٍ لى وقسػلوأىٍفوييٍصػًس ىوفػىهيػوى كهوويبيوًقدهوء وفىمى تى

و(ٓ).ركا واوسة رم.«أىٍهًلواصتٍىندةًو
                                 

وفهػػوو اػهللو  تػػهو،أكوهاػلو،أكوزتػ و،أكو ػػربو،أكواػس و،أكوقػرأو،فصػػاهللو،ـكاحوالوأ كاػاواو ػووو: ػ بوإذاوقػػ ؿُبو تػ بواألنتػػ فوكاونػذكر،وواوسةػ رموركا (وُ)
 .(ِْٗٔ)َِِٕ/ْ ى بوفىٍءًلواوتػدٍهًا ًلوكىاوتدٍ ًس ً وكىاو ش ى ًموُبو ت بواوذ روكاو   موكاوتو ةوكاالاتغال ر،ويب ااو،وكو(َّْٔ)ِْٗٓ/ٔ

 (.ِٓٗٔ)َِِٕ/ْوًلواوتػدٍهًا ًلوكىاوتدٍ ًس ً وكىاو ش ى مًوُبو ت بواوذ روكاو   موكاوتو ةوكاالاتغال ر،و ى بوفىءٍويب ااووركا و(ِ)

 (.ُِّٕ)ُٖٓٔ/ّ  بو راهةواوت م ةو  ألشت مواوقس تةوك ن ف وكؿتو وُبو ت بواآلداب،يب ااوركا وو(ّ)

واونػدوو ى بواوتدٍ ًس ً وأىكدؿىووُبو ت بواوذ روكاو   موكاوتو ةوكاالاتغال ر،يب ااووركا (وْ)  .(ِِٕٔ)َُِٗ/ْوٍوًـواونػدهى ًروكىً ٍن ى

 .(ْٔٗٓ)وَِّّ/ٓيب ويقوؿوإذاوأصس (،وك  بوْٕٗٓ)ِِّّ/ٓ  بوأفءلواالاتغال روُبو ت بواو  وات،واوسة رمووركا و(ٓ)
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و. رًواوذيوواًوأ وىوودٍواويبًو،وفهذىواحو   عو  وقاقًووُبوؼتاوق تًووريوكشواوتالو-ج
،واوواوػ يدًووريو،وك ًػ،وكاوصػ  ًـودواوصػبلةًو،ويًبػاظتةتاالةًوواوط   تًووكذواو  ملًو،واصتوارحًوو  ملًوو ريواوذيوو-ح

واوصػ ضتةًوو  أل مػ ؿًوو؛وألفواظتقصػودىو رًواوػذيوودىوهويبًوذواو اشو،وكغ وًوهًوك  ا مًووااًواو ًوو،وك  ٌااًواألر  ًـووكصاةًو
و. ريواوذيو
و اػوعًوو  ػ ًوودٍوهػ ويًبػ،وككقتيوكاظت ػ مًوواوصػس حًووأذ ػ رًوو:،ويب ػليوأكويبكػ فووو  ؿووأكووقٌ  و وقتوواظتوريو ٍوذيواوو-خ

و،وك نػ ىواونػوًـوو نػ ىوو،وك ػذاواألذ ػ ريواوشػمسًووإعوغػركبًوواو صرًوودو   ًو،وكيبًواوشمسًووإعو اوعًوواوالترًو
ػػو،وكاطتػػركجًو،وكاظت ػػت ًواظتنػػزؿًوودخػػوؿًوو،وك نػػ ىويبنػػهيوواالاػػت ق ظًو وك ػػزكؿًوو،رًوالىواو دػػكوواورش ػػوًب،و نػػ ىوكوو، يبنهمى

وو.،وكغ ه اظتطرًو
ـيوورىو ىوكق وذىوو ،هىوريوصٍو ىووقيو يوصٍويىوجا اةهووليوفء  ًو،وكو   ةهوفوا  يو   عوواحًوورًو ٍوذًووو-ْ رزتػهواحوواًو يواوقىػوا ػديوواإليبػ 

و :وهىونػٍويبًووف   ةنوودواس نيىويبًوورىوأ  ػىوواذي رًوووُبو ت  ه:و)اووا لواوصٌ قويبدواوكااواوط ق(
أالوواوػذيدو يبنػواوك طمػ دوقاػوءاو ػذ رواحو)است  هوك  ػ ع:وو،ويقوؿيوهيو   نتيومك يووقًواٍواوقىوو  دةيواىوو-أوووو

و،و(ُ) ػػذ روحو طمػػ دواوقاػػوب( ػػ وا ت ىػػ ى ػػ وازدادواظتػػليبديوذ ػػرناوحو  ػػ عوازدىادىورا ػػةنوك يم   نػػةن،وك ادمى ك ادمى
ػػ وُبوصػػ رًً ،وقػػ ؿو  ػػ ع:و ېئ ېئ ىئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئژ  ػػدور يػػًهوجػػلوك ػػبلوازدىادىوً ػػ قن وكى ىرىجن

 ژىئ ىئ ی ی ی
(ِ)

و مًومىواوٍووليو ٍويبًووواقاقًوو ريواوذيوورزتهواح:وةىو دومًو ٍو ػىووا ديووابلـًواإلوش خيووق ؿ، 
اهػ؟ مىومىواوٍووؽىوذاوف رىوإواًومىواو دوويكوفو  ؿيووفك فىوو؛اًومىوا دووًو

وو(ّ)
)(اٍو يوٍرو يوٍذوأوف ذ ركين:و)   عو وق ؿىومىو ىو،وو يورىو ىوذىوودٍويبىووريويذ يووبل يوُبو يووجلدوواو و اىوواحىووأفدوو-بوووو

ووٍوكوىوو،(ْ
و. فنورىوكشىووبلنوءٍوفىووهًوهللو ًوالىوكىو ووىوهىو ىوك ٍوو ًوالوهذًوإ روُبواوذيوودٍوكيويىووملىٍو

واو وابًووو-توووو ووى ى يوو  رةي و ىوا ىهي وإفد وإ ال ؽًواىو ىوو ىّتد ودىومىو ىوووواؿًواأليبٍووهلل وذواىواىو ىووتٍوودو  واأل  ديثيووهلل
)ةيوت تىواوصدو

و زدوواحىوويذ ريوورىوك خىوو، ط ه ييوو    يودىوو ًورًوتٍوُبو ىووجبلنوأفورىووووو:واألااملشووةىوزىورٍوأ وو ػىووق ؿىوو،(ٓ

                                 
 .ِٖاورةواور  و يةوو(ُ)

 . ُِْ يةوو هاورةوو(ِ)

 .ّٔاووا لواوص قوصو قاهو نهو ام ذ وا دواوق اوُبو(ّ)

 .ُِٓ يةواورةواوسقرةوو(ْ)

ٍردىامًووث  يويبنه :و(ٓ) كىخىٍ وووىكيٍاويبػدوو،كارف ه وُبودىرىجى ً كياٍوو،كىأىزٍ ى هى وً ٍن ىويبىًا ًككياٍوو،أىالىوأي ػىسي يكيٍاوًبىٍ ًوأىٍ مى ًوكياٍو»و:وق ؿوراوؿواوادهًوو:ق ؿووأيبواو د
واوادػهًوو:ق ووا،و«؟ يواوأىٍ نى قػىهيٍاوكىيىٍءرً يواوأىٍ نى قىكياٍودوأىٍفو ػىٍاقىٍواو ى يكد يٍاوفػىتىٍءرًوكىخىٍ وووىكيٍاويبًوو،يبدوًإٍ طى ًمواوذدهىًقوكىاٍووىرًؽًو ويب وهووي ورىايوؿى واوادػًهو»و:قػ ؿو؟كىذىًواى ذًٍ ػري

األوسػػػػػػ ينوُبوصػػػػػػت  وو،وكصػػػػػػتتهصػػػػػػت  واإلاػػػػػػن دوكقػػػػػػ ؿ:ؤّٕ/ُاظت ػػػػػػت رؾو اػػػػػػهللواوصػػػػػػت تنيوو،وكاضتػػػػػػ  اوُبُٓٗ/ٓ.وركا وأزتػػػػػػ « ػػػػػػزوكجػػػػػػل
 (.ِِٗٔ)اصت يب 
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أفءلىووريوا ًواوذدوووك فىوو؛كجلدوو زدو
وكو(ُ) واو دووق ؿىو، وواًم ًوردىوأ و وأفٍوودٍويبًوويلىدوإًووأ قشووةووردويبىووةىو ىوويبًو ربيوأيووفٍوألىو:

 (ِ).ين روودًووةًو ىومبًًووؽىو دوصىوأ ىو

الووهللواوذيدىواىو ىووطيو ادوتىويػىوف  هوو،ج اًواوردوواوش ط فًوودىويبًووهيو ىو الوس يواو ىووهًو ًووزيورًولتيٍوو صنيهووصدهوأ هو ًوو-ثوووو
ُبوواٍوهيو يوش ًروييووهيوإ دوولٍو،و ىوزرعيوف ىوواٍوعتًًو زًونىويبىوولىواخًودىوواٍوهًو تًوسًويبىوكوواٍواءًًورىوكشىوواٍوهًو  يبًوُبو ىوواٍوهيو يوش ًروييوكو   ع،وواحىووذ ركفىويىو
و) (وي إل:وييوٍ شيوكىيبىدويػدو   ع:و)وق ؿىو،واٍو هتًًوجىوكٍوزىوو عًورًتو ووىهيورضي واوردزٍتىًدو ػيقى يمٍلووىهيوشىٍ طى   نوفػىهيوى  ىدوذًٍ ًر
ووويبى ىلىوذواىووفدوإكوو، ىً  انوووكجلدووكى يبيري يٍاوً ذًٍ ًرواوادًهو زدو»و:كُبواضت يث،و(ّ)(قىرًيدهو و ىاىسىهيواٍو ى يكش  ىمى ىًلورىجيلو

وف ٌبىو ىوفو،ًارىا  نوُبوأى ىرً ًو واوشدٍ طى ًفوإذىووفدوإكوو،هًووً ٍصن نو ىًص ن نوفػىتىتىصددى ويًبدى ويب ويىكيوفي وأىٍ صىدي واو  فىواٍو ىٍس ى
و(ْ).ركا وأزت وكاوتيبذم.«كجلدووُبوذًٍ ًرواوادًهو زدو

و يبىنيػػواواذٍ يػػريكاواوادػػهىوذًٍ ػػرانو ى ًػػ انو  إل  ػػ رويبػػدوذ ػػر :و)احو  ػػ عوي يبر ػػ وو-ٓ ػػ واودػػًذيدى ُبووكقػػ ؿىوو،(ٓ)و(يىػػ وأىيػشهى
ػػاوٍوو ًوسػػ دًو ًووفًوكٍصػػ وجينيػػوًءًاٍو:و)ليبننيىومي واواٌػػهىوًق ى يبػػ نوكىقػي يػػودانوكى ىاىػػهللى ويىػػٍذ يريكفى واوندػػً شو،و(ٔ)و(اودػػًذيدى وكقػػ و ػػ فى

،وق وػػػػػتٍو ٍتى ًػػػػػليوذوػػػػػاى ـشوونتى ػػػػػاوٍووأ ػػػػػ»ر ػػػػػلواحو نهػػػػػ :وو   شػػػػػةيووننيىوليبًومي واوندػػػػػ ى واحىو ىو يوذٍويىػػػػػووً شو فى ػػػػػاىػػػػػري وليوهللو ي
ػػ ىووةهووىوٍاػػأيووو وف ػػهًوكونىػػ،و(ٕ).ركا ويب ػػاا«أ    ًػػهًو ويًبػػدوذً ػػرواحو  ػػ عوو،ةهونىو ى سدػػًة؛وفػػ فدوودو ػػليوكاإلٍ  ػػ ري اٍومىتى

ويًبدوذً رً ًو ٍ  ن وأ  رى وشى وو.يبىٍدوأ ىقد

                                 
 .وّّ/ِ ا ةواألكو  موو(ُ)

 .ُٖٕ/ٔ ا ةواألكو  موو(ِ)

 .ّٔزخرؼو يةواواورةوو(ّ)

قىًةو ىػ بويبػ وجػ موُبويبى ىػًلواوصدػبلوُبو ت بواأليب  ؿ،اوتيبذمو،وكوَِِ،َُّ/ْأزت ووركا و(ْ) وكىاوصدػ ى و(،وكقػ ؿ:ؤِّٖ)ُْٖ/ًٓةوكىاوصيػ ى ـً ػً يثه هػذاو ى
،وِٖٓ/ُاظت ػت رؾو اػػهللواوصػػت تنيوواضتػػ  اوُبكوو(،ِّّٔ)ُِْ/ُْا ػدو سػػ فوكوو(،ُٖٓٗ)ُٓٗ/ّا ػػدوخزنتػػةووهصػتت،وكو ى ىػدهوصىػػًت  هوغىرًيػػقهو
 (.ِٓٓ)صت  واوتغ قوكاوته قكوو(ُِْٕ)وصت  واصت يب كاألوس ينوُبوو،ُِّ/ُإ بلـواظتوق نيوكصتتهوا دواوق اوُبو

 .ُْ يةواأل زاباورةو(وٓ)

 .ُُٗ يةوو ؿو مرافاورةوو(ٔ)

 (.ّّٕ)وِِٖ/ُوو  ؿواصتن  ةوكغ ه   بوذ رواحو   عوُبوُبو ت بواضت مل،ويب ااوركا و(ٕ)
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 س  فْ النـَّ  ع  م   بُ د  األ  
 
:وواو شػوىاً ليوو ػًدو سػً واحًووجيتى ػٍالىػةىوكىٍهػقًوواطٍتىػٍ ًوأيبوكىٍهػقًو ػدوو-ٕ ػػونٍيىو ػىػووً شوخىػهللواوندػ ىووقػ ؿى ٍامى فىواى

واىٍامى فيوأى ى واو دٍردىامًوو،كىأىيبواو دٍردىامًو وىةنوو،فػىزىارى ػٍ  ياًويبىػو: عتىىوو ؿىوقىوفػىوو،فػىرىأىلوأيـدواو دٍردىاًمويبيتىسىذي وو:تٍو وىػقىوو؟ وشى أىخيػوؾى
ػػةهوُبواوػػ ش ٍػ ى  ػػ مىوأ ػػوواوػػ دٍردىاًموفىصىػػنى ىووػػهو ى ى يبنػػ و.أ ػػوواوػػ دٍردىاًمووػػ سووػػهو ى جى ػػٍلوفىػػً ينيووو: ؿىوقىػػفػىوو،فىتى و.صىػػ ً اهوو ي

و ىو ىو وأىويبىوو: ؿىوقىو وأ ػوواوػ دٍردىاًمويػىقيػوـيوو فىو و ىومدواىوفػىوو،فى ى ىلىوو،و ىٍ  يلىوّتدو و ًآً لو ـىوو،نىٍوو: ؿىوقىػفػىوو،اوادٍ ػليوذىهىػقى ٍبيدوو،فػىنىػ 
ويػىقيػػػوـيو ػػػقى ػػػاىوفػىوو،نىٍوو: ؿىوقىػػػفػىوو،ذىهى ػػػمد واوادٍ ػػػلًو ىوو فىو و ى ػػػٍامى فيوو ؿىوقىػػػو،ًخػػػري وهيووىػػػو ؿىوقىػػػفػىوو.فىصىػػػاد ى و: ؿىوقىػػػو،فىواآلىووقيػػػاًوو:اى

ػٍامى فيو و ىق ػ »و:اى و ىاىٍ ػاى و ىق ػ و،ًإفدووًرى يػاى و ىاىٍ ػاى و ىق ػ كىألىوو،كىوًنػىاٍلً ػاى و ىاىٍ ػاى وو،ٍهاًػاى ػع  فىػ ىٍ ًطو يػلدوًذمو ى
واىٍامى فيو»:ووً شواوندوو ؿىوقىوفػىوو،هيووىوواىووًوذىوورىو ىوذىوفىوووً دوفى ى ىهللواوندوو.« ىقدهيو وو(ُ).ركا واوسة رم.«صى ىؽى

 :إرشاداُت الحديث
ػػوهيوايووًصػػتيو وإعو ى وىًمػػًهو يايػػًه،وفػىوًءػػواوػػيتوي ػػ يووهيوتيػػ دوطًوهػػلويبىوواإل  ػػ فًووسيواٍلػػ ػىوو-ُ واىووًوذىواًػػ،وفىودًويٍوارىواوػػ دووةًو  دىوإعواى
ـيومىواالهتًوو ا هًووقيوكتىًو ػولميوً ػ وييويبىووليو يووودٍو ويبًوهىوويوالٍو وك ًوهىوتػيو يػىو ىورًو وكىوًءىوو  ػاليواًوتٍو وأكويػيوإو هى ػتًو دواًوهٍوأىوودٍويًبػو يوقًونٍو وأكويػيػهى  ،وهى

وكذواويشملوأيبريد:
ػػ ويًبػػٍدو يػػليويبىػػ ويػػلديوو:األولُ   احوويػػدًو اػػهللودًووةًو وُبواآلخػػرة،وكيكػػوفوذوػػاو  الاػػتق يبىواءًوذىوموإعو ىػػً اٍلويهى

ۈ ۈ ژ    ع:و،وق ؿووهيواوويوكرىووهللواحو نهيو ونىويبىوو،وكاجتن بًووهيووويورايوكىووهًواحو ًوورىويبىو وأىويبىوولًو ٍوالًو   عو ًو

) ژٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې
و .(ِ

وؽت ويال:وموء وإعوكا  وو   وكيلديوً اٍلويهى ويًبٍدو يليويب ويلذيه وُبواو شووالثان : 
ػػايوهٍواوتػدوو-أو ػػ و ىو ط  نػػا،وأكورنو ًشػػسىويبيووبلنوتٍوقػىػػو قتاهػػ ،وكذوػػاوةًواىػػ يبًواوكىووةًوكى لو  ػػ  ًوكوواوتدػػٍ خنيًوُبوو وهػػوواضتػػ ؿيومى
)وژ ہ ۀۀ ہ ہژ و ،وق ؿو   ع:هىوا ًو   وىوواتًورىو يوةىوميواوٍو

ّ). 

 .كا اةووو  ميووهًوأكوإ بلفًوو ءوووويبنه ،و قط ًووجزموووإهبلؾيوو-بو

  .وهىووًوالٍو ًووُبوأاس بًوو،وأكواوته كفيوضًواظترىوو بًوسىواٍو وألىوهىوريءيو ٍو ،وأكو ػىوهىوا يورىويبٍو ،وأكوإًوًءىووراريواإل ٍوو-تو

                                 
وكىاوتدكىاشػًفووًاءدػٍ فًووُبو ت بواألدب،اوسة رمووركا (وُ) ،ٖٖٕٓ)ِِّٕ/ٓو ى بوصيٍنً واوطد ى ـً وو(،وكُبو تػ بواوصػـو  ىػ بويبػدوأىٍق ىػاىو اػهللوأىًخ ػًهووً ػياٍلًطػرى

ووهو و ا هوقىءى منوإذاو  فوأىٍكفىعى  .(ُٕٖٔ)ْٗٔ/ُِبواوتدطىوشًعوكملويػىرى

 .ٔ يةووتترًناورةواوو(ِ)

 .ُٓٗ يةوواوسقرةاورةوو(ّ)
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واوواجسػػػ ًتواوشػػػر  ًة:و ىز  ػػػةيوو-ِ ػػػ طه يوو:ومعنـــاه،واوػػػنالسًويًبػػػدى ومػػػوـىو و يو،وكإ  ػػػ ءيولًوا ًػػػذىواوردوورت ػػػ ًوودٍو ويًبػػػهى
) ژڦ ڦ ڄ ڄژ و،وقػػ ؿو  ػػ ع:لًواوالءػػ  ًو

هودور يػػيًبػػوواونػػ شوو ػػهًووس  هػػ ويبػػ وجػػ مىو   يوذوػػاوويكػػوفيوكوو،(ُ
) ژٹ ٹ ٹ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿژ قػ ؿو  ػ ع:وو،ك بلوجلدو

هللو دػزىوتػىو ػىوكالوو،(ِ
 .اٍوهًوكغ ًووةًو دووفًو  وصشوووعًو ىواوسًووأهليووهيو ىو وأ  ىوؽتدووةًوندو شواوًووةًوسىو  ًوتىوميواوٍووؽًوريواوطشوودىوذواويبًوو غ ًوواونالسيو

و:قا ًورىويبىووسًوستىٍوواوؾًو يو ًوو اهللواوتالص لًووسًوالٍواونػدوو ةيوز ًو ىووليوحتصيوو-ّ
واوشرعًوف بلنوك ر ن واوندالًسويبى ويري  يواحويبنهى وومب رفةًووكذواىوو: اْلع ْلُم،ىاألول    و  ملىو اهللو ػى ػينىةوويًبدى ،و ىّتد
ػػاو ىووةًوصػػالاحو  ػػ ع،وكووشػػرعًو واًوٍاػػاو ًوودىويًبػػواإل  ػػ فًوويبػػ و نػػ ىوورًو ٍوقىػػك ًو وهًوً ػػالٍوونػىووهًوز  تًػػ ىوواريو ىوٍقػػيبًوو،ويكػػوفيوهًو ًػػولًومى

و.اوس   ةىوواوتز  ةىوو،وكيتتنقيواوشر  ةىوواوتز  ةىو
ُة،الثانيــةُ    ــد  ػػ  وؽتىػػوهيوٍتػػمىواًومبػػ و ىووو مػػلًو اػػهللواواوػػنالسًووكذوػػاو ت  ػػةًوو: اْلُمج اى  وأ ػػ فىوواػػوامهوو،يريػػ  يواحويبنهى

و.هًوقًواٍوخىووملًو ٍوسػىو ووًوهىوسػىو،وأكواويتوأكجىوهًو ًوالٍو وونػىوهىواويتوأكجسػىووقوؽًواضتدوذواويبًو
و: بل ةىوأ واعويًبدواظتراقسةًووك شمليو،وةُ ب  : المراقـ  ةالثالث  

ػػ ىوووهًو ًػػوأ  ػػتىووهػػلٍوفو:هًواو ًػػيبػػ يبورنوو،وفػػ ذاو ػػ فىواو مػػلًووراقسػػةيواحوُبوأصػػلًويبيوو-أووووو  وه  ػػنيبىوو،وكإذاو ػػ فىوؾىورىو وأيبىػػمى
ويبنهيو،وكحتىوهيواىو  مىوواحوأفوالدووفتاققيوو نهيو و. ؾىوهىو ػىوو  ثيووراؾىو،وأكويىوؾىورىوأيبىوو  ثيووؾىوالق ىوأفويىووذري
،وكإذاوو يوك ػ ىووحواو مػلىووديواو ػهوفتتػريويب يبورنووحو   ع،وف ذاو  فىووهًو  خبلصًوواحوُبواو ملًوويبيراقسةيوو-بووووو

و.واىور ًوك ىوواىو اًوُبوفًووأ هويراؾىوو،وك  تش ريو يوحوك  ىووؾىورٍواوتػدووديو و نهوفتتريو  فويبنه  و
ويبوافقتيػػهيوودٍويًبػػوهًو الً ػػواو مػػلًوويبيراقسػػةيوو-تووووو ػػري ىًةواوندػػً يو  ػػثي ػػ وييويبىػػو،وكهػػذاهًويًبػػ ىو ىوودٍويًبػػووشى هللو ػػػ:ومدو ى
و.( و   واظتت   ة)
ح؟وكإذاووو ػه،وهػلو ػ فىوو؟وكإذاوق يبػتٍو  و مػلًووهػلوق يبػتٍووذواو  لاًؿواونالسًوكوو،: المحاسبةُ ةُ الرابع   

 ػػهو اػػػهللوأ مػػلواووجػػػو ؟وو وفهػػلوأ ػػػتٍويبوافقنػػػو؟وكإذاو ػػ فىووػتمػػػ وووهػػوويبوافػػػعووشػػري ةًووح،وفهػػػلٍوو ػػ فىو
وبل؟  يبًوووؾيوحو   ع؟وكهلو  فواوتدووؾيو؟وكهلو  فواوتدوهيوتٍو ىورىو ػىوو نه:وهلٍووتٍو ىوكهكذاوف م ونيو

ــــةُ و:ةُ الخامســــ    ــــةُ  التوب ػػػػو ػػػػ ،وك كػػػػوفو واإلناب وُبواوتدقصػػػػ ًوودىويًبػػػػوجسػػػػةىوااووووتو ػػػػةىو:واوك شػػػػمليو،وسةًواحمل اى
و.اظتكركه تًوو لًوفًوكووُبواظت تتس تًووقص ًواوتدوودىويبًوواظت تتسةىوواوتو ةىوكو،و تًواحملريبو لًوفًوكوواوواجس تًو

و: وف م ويال   نيو،ودرج تووو اهللو بلثًوونالسيواوو-ْ

                                 
 .ٗ يةوواوشمساورةوو(ُ)

 .ِ يةوواصتم ةاورةوو(ِ)
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ــر  الدَّ      ػػ حوو تٍوً ػػرىوفػىوو،اوكمػػ ؿًووأ اػػهللودرجػػ تًووكهػػلواوػػيتوكصػػاتٍوو،ةُ نَّــئ  م  طْ مُ الْ  سُ فْ ى: الــنـَّ ولـ ـاألُ  ةُ ج 
ػػ  ػػ عوك ًو ػػفىوو ًورًو ىوقىػػكىووهًو  ًوءىػػقىو ًوو ػػ تٍورىو،وكىوا ػػهًو ىووضٍوتىًوٍ ػػ ػىوواٍواىػػفػىووهًو ًورٍوشى و تًو  ىػػاوطدوولًوٍ ػػالًو ًووتٍو  دػػمىو،وكا ٍوهيووىػػوتٍومىوادو ى

و.ةهومىواًو ٍوتىو ٍويبيووةهو دىوقىونػٍوكهلويبيوواتًورىواظتنكىوو،وك تؾًورةهو  ًوشىووكهلورا  ةهو
ــر  الدَّ    ػػُبواوٍوو و اػػهللواوتقصػػ ًوهىوصػػ  سػىوواػػوـيوكهػػلواوػػيتو ىوو،ةُ وام ــاللَّ  سُ فْ الــنـَّ و:الثانيــةُ  ةُ ج  ،وك اػػهللو يبوراتًومى

و.اظتنكراتًووك رؾىوواطت اتًوووهوف لىووديوزييو،وك يو تًونه دومىو  وٍوواإل   فًو
و ا ػهًووليوهيو ىوك يو،وهيووىووهيونيويػيوزىو،وك ػيوومًوه و  و شو  سىوصىووريوكهلواويتو  يبيوو،وء  بالس   ارةُ األمَّ  سُ فْ النـَّ : الثالثةُ  ةُ ج  ر  الدَّ   

ـىو و.هيودك ىوأ وا ىهيوو يووصًو،وك يو ا هًووهيوايوقيو ػىو،وك ػيونهيو ىوو  يوهىونػٍوك ػىوواطت ًوولىو ٍو،وك يكىري يووىهيوفًو ا هًوواإلق ا
وفا ترصواظتليبدو اهللو ر  ةو ال هوو وصاه وإعوأ ملواو رج ت.و

،وقػ ؿو  ػ ع:و    وكاآلخرةًواحو   عوُبواوو و ذابىوهىويق ػىووأفٍووهًو اهللو ال ًوواإل   فًوو قوؽًوودوأ واًويبًوو-ٓ
ػةهو) ً كى ػ ويبىبلى ػ رىةيو ىاى ػٍهى وكىاضتًٍتى ػ واوندػ سي و يبىنيواوقيػواوأى الي ىػكيٍاوكىأىٍهاًػ كيٍاو ىػ رانوكىقيوديهى ادهوويى وأىيػشهى واودًذيدى ظهوًشػ ى ًغػبلى

واوادػػهىويبىػػ وأىيبىػػرىهيٍاوكىيػىاٍل ىايػػوفىويبىػػ ويػيػػٍليبىريكفىو ويػىٍ صيػػوفى  تقػػولواحوو رًويبػػدواوندػػواوػػنالسًوو يػػةيوكقوليو،وكإفتػػ وحتصيػػ(ُ)(الى
و.هللو نهيوهىويب و ػىوو،وكاجتن بًوهًو ًوورىويب وأيبىوو   ع،و ال لًو

و ،وكيبدوذوا: ىو ػٍويدوأكواو شواو يوويبدوأيبورًووروو و  موأيبٍوهىو قػىوإرهىووقىوندوتىوكيتىووهًو نال ًووعىوفيورٍوأفويػىوو اهللواظت ااًووو-ٔ
وأكواوصػػػػ  ـًووبلةًواوصدػػػػويبػػػػدو وافػػػػلًوو ػػػػ وك  ًو ا هػػػػ وواإل قػػػػ ؿيوكوو،ةًودواو سػػػػ دىويًبػػػػوهػػػػ ويبػػػػ والو ط ػػػػعيو كا اليوو-أوووو

و.ه كغ و
و .ءًوورشوءًوكييووهيوكته و ال ىووَ ثيوويبدواونوًـوواإلقبلؿيوو-بوووو
ػاوػذموالو ىوو ًواوتواشػودًوتػردوميوإعوذوػا،و ػلووًووةوويب ادػو  جةووودوغ ًويبًوو و  و يوفًوإ ق عتيوو-ثوووو ،وأكوهيووىػوةىو جى

و.قريقوووُبوكقتووو ًوادًو ىو دواىووزًوتٍواو ىوو ىو،ويبىوكاألكالدًوواوزكجةًوودو غطًوتردوميو،وأكووًوةًوهىوزٍواو الرووانػشو
ػػكًواوٍو،وكواآلخػػريدىووفػػوؽىووكرؤيتهػػ ءػػ وواوت ػػ يلو:اوػػنالسًوو فػػ تًوودوأشػػ يويًبػػو-ٕ ،وكا تقػػ ريوقيوٍتػػ يواوٍوكووركريوغيػػكاوٍووريوسػٍ

واوذمويب ىهػا،واون س ووكردشواضتعي ػ وةًورىوهٍواوششػك يػقش وإو هى ػودٍوًمػ،وفىوكاو ػ لي هػ ون سيو وَتىوهىوسًو اػهللوصػ  ًوواوػنالسًووعيو ى
واوريوذكاضت،وةًويىودًورٍوميواوٍووف تًوهذ واآل وو.ف ه وال زالؽًويًبدى

وو-ٖ ػػػووئل  ػػػ فًوواوػػػ    و  ون ػػػسةًوواضت ػػػ ةًوو ق قػػػةىووواإلاػػػبلـيو ػػػنيد  اػػػهللوف،وارووااػػػتقرىووالوركروويبيػػػو وهػػػلوإالوداريوفمى
،وهًوً ػالٍونػىو ًوورشوًءػ،وك ػذواوييوةىواضتق ق دػورىوإو هػ وكين ػهللواوػ اودىو ىوٍرو ػىػفػىوواروورىوقػىوو ودارىوذهىوةًويتدووبلىوعتذاوفىووهىوسدوتنىوأفويىوواظت ااًو

                                 
 .ؤ يةوواوتترًناورةوو(ُ)
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)ژ ک ک ک ک ڑ ڑ ژوقػ ؿو  ػ ع:،وهيو خر ىووكمت ريو
و يػٍدوُبو»:واوادػًهوووؿيوايػرىووقػ ؿىو،وكو(ُ

وأىو وغىرًيقه واىًس لوووكٍواو ش ٍػ ى و ى ى داى  (ِ).اوسة رموركا .« ى ً ري

ونها،وكيصػربىويًبػواىواوكيػت ادوهيػمىوهاوكي ايوكيػ  وىو،وةًواظت تػ دىووُبواألكقػ تًوواونػ سىووأفومتػ وطىووينسغلووام ػااًوو-ٗ
ػوةيووىػزٍواو يووعيوشػرىو يو،وكإفتػ ووهيو  يوكأصػتىوويال ليوووً شواوندوو فىو و ىومىو،و ىو ىوجًوكيوواهاوإفٍو اهللوأذىو ،وةوو صدػخىووتوو الىوُبو ى
ػاوالىووا تشػػ رًوو ػػ ؿًوويب ػل: يواواًلػػوةًو ػػرىوك ىوو ديو ى ػ ٍويبػػ ىووتى ػػوك ػ ؿًو،و ػػ ًوغٍو ػػدواوتػدوواإل  ػػ فًووزًوتى  اػػهللوواإل  ػػ فًووؼًوووخى
و   .وأكواو شوويدًواألذلوُبواو يوومبة وطتهًوودولتصليويبىووا تزاؿيوويشرعيوكو،و  ظتة وطةوةًونىوتػٍواوالًوودىويبًووهًو ال ًو
و،وكيبدوذوا:هيو يو ىوكف  ًووهيو يوالٍو ػىووهًو ًو ويبدوش يبو و اهللو ليو اهللواظت ااوأفويكوفو ريصنوو-َُ
و.هيوء الىويب ويبدوش  هوأفوييوو،وكَتنقيوهيوإنت  هوك قويتيوو نم ةيوو-أوووو
و.نةًوكاو شوواوكت بًووااواون ف ،وكهوو اايويبدواو ًوووهو ص قهووأفويكوفىوو-بوووو
و. دواظتنكرًووكاونهلًوو  ظت ركؼًووإعواحو   عوكاأليبرًوو ومب ونتكنهوُبواو  وةًو نو ًرويبشىووأفويكوفىوو-توووو
 .هًوك ر  تًووهًوه و نصتًو ا ه وكلتو يووص ضتة،ولترصيووأارةووو كويديوو-ثوووو

و.ك ز  تهًووقاسهًوو اهللوإصبلحًو وأفويكوفو ريصنوو-جوووو
و .هًوك نم تًووهًوأخبلقًوو و اهللوهتذيقًوأفويكوفو ريصنوو-حوووو
ػػيبػػدواوندػػواآلخػػريدىوو و اػػهللوإ قػػ ذًوأفويكػػوفو ريصنػػو-خوووو ػػ يو،وكأكالديو ػػذوا:وأ ػػوا يوواٍو ر،وكأكالهي ،وهيو،وكزكجي

و.هيو،وكج ا يوهيو،وكأق ر يوهيوكإخوا يو
و.اٍوهًواًا ًوهيوواون سوك رؾيوودو قوؽًويبًووفيوالشوةىواوتدوو-دو

،وكالوإاػراؼووويبػدوغػ ًوودواظتسػ حًويًبػو وك شػته هًوهػ ويبػ و ريػ يو وأفوي ط ىوهىو اػهللوصػ  سًووسًوالٍواوػنػدوودو ػعيويبًوو-ُُ
و،وكيبدوذوا:(ّ)ةًو دووفًو دوكاوصشوسدواو يوودو  ملًويبًووم ويق يويبدوذواو ىوواونالسًووريب فيوينسغلو ًو

واوادػًهو»ر ػلواحو نهػ ووشىػةىو ػدو ى  ًوف،واظتسػ  نيًووكاوشػرابًوواوط  ـًوودىو و شته هويبًوه ويبىوإ ط ؤيوو-أو أىفدورىايػوؿى
ويًبػػوهيوييٍ ػػتػىقىهللووىػػو ػػ فىوو ػػ ميواٍو ىػػٍذبي ػػٍق ى ودٍواٍومى ا ػػدوكووهواضتػػ  اصػػتتكووداكدووأ ػػكووأزتػػ و.ركا « ػي يػػوًتواو ش

                                 
 .َِاورةواضت ي و يةوو(ُ)

وأىو يٍدوُبو»و:و  بوقوؿواون وُبو ت بواورق ؽ،اوسة رمووركا (وِ) وغىرًيقه واىًس لوووكٍوواو ش ٍػ ى و ى ى داى  .(َّٓٔ)ِّٖٓ/ٓو« ى ً ري

،وك   اويب ويق وُبو تقواوزه وكاوتصوؼوأش  مويبدوهذاواوقس لوف تقواضتذرويبنهػ ،وكاظتلاػفوأفو  ػ اويًبػٍدوو(وكو سوف هاوق كة،وإفت واوق كةو  ون وّ)
واوػػ يدوكغػػ  ،وكينقاػػهو نػػهويبىػػدو  ػػ  وكيونػػوف تًػػًقواو ػػاوؾودخاهػػ وهػػذاواوػػنػدالىسواوصػػوُب؛و مػػ ويقػػ و  ػػ اوُبوإ  ػػ مو اػػـو ذوػػاويبشػػرك  ،وكهػػوويبءػػ دوو ي

 .واشرع،وف اهللواظت ااواضتذرويبدوذوا،وكوئليب ـوا دواصتوزمورزتهواحو ق وج  ووذواوُبو ت  هو) اس سوإ ا س(،وفا اج هويبدوش م
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ىً يقىةووألىيبو ىٍاتىةىووروو ٍو ًوودٍويبًووقىو يواوطدوو مىومىواوٍووكيشربيو،و(ُ) س ف ًَػويق ؿيوو ػ مو: عتى  ػى ػٍري ى
ػةيووق وػتٍوكوو،(ِ) و ى ً شى

واٍو ى ىلىووواون شوو فىو ىو»:ولواحو نه ر  قش واضتٍىٍاوىامىوكىلتًي قش  و(ّ).يبتالعو ا ه.«لتًي

ػػليوكوو-بو ػػواظتبل ػػسًووسيوسٍوويػػاوتدتىمش ػػوإاػػراؼووودوغػػ ًويًبػػواونو الػػةًووةًواظتتواػػطىووةًونىواضت ى  ػػدو سػػ واوادػػًهوفو بلم،كالوخي
ػنن وًإفدوو:وً يواندووًووأفورجبلنوق ؿىوو دويبىٍ  يودوو و ػىٍو يػهيو ى ى وأىٍفويىكيػوفى ػقش ػنىةنوو،اوردجيلىولتًي وقػ ؿىوفو.كى ػىٍ ايػهيو ى ى

واصتٍىمى ؿىو»وه:و قش و.(ْ)و.ركا ويب اا«ًإفدواوادهىورتًى لهولتًي
وواونػػػ شووكؿتػػػووذوػػػا،وكقػػػ و ػػػ فىوواطتءػػػرامًووكاوريػػػ ضًوووامػػػزارعًووهػػػ و ػػػ طتركجًوكإرت يبيوواوػػػنػداٍلسًووةيوإرا ػػػو-تو
وذوا.ويال اوفىوووهيوأصت  يوكو

                                 
ػػػ ًمواآل ً ىػػػةًوُبو تػػػ بواألشػػػر ة،وداكدوووأ ػػػ،وكوََُ/ٔأزتػػػ ووركا (وُ) و(،ُْٖ)ُّٕ/ِو يب ػػػن ُبوإاػػػت ؽو ػػػدوراهويػػػهوو(،ّّٕٓ)َّْ/ّو ىػػػ بوُبوًإيكى
وفػت واوسػ رمو،وكقػ ؿواضتػ فنصت  و اهللوشرطويب اا:وُْٓ/ْاظت ت رؾو اهللواوصت تنيوو(،وكق ؿواضت  اوُبِّّٓ)ُْٗ/ُِوا دو س فوهصتتكو
نػىهى وكى ػىنٍيىو:و ػي يوًتواو شٍق ى كوو.ج  و ان و(:ْٕ/َ)  أ  واوركاةو ن وأيبوداكد(.وقػيتػىٍ سىةيووهق و)وويب فًويىوواظت ينةًوو ىنٍيهو ػى ػٍ

قىًةووُبو ت بواوز  ة،يب ااوكوو(،ُِّٗ)َّٓ/ِ  بواوز  ةو اهللواألق ربووُبويبوا  ويبنه وُبو ت بواوز  ة،واوسة رموركا (وِ)  ىػ بوفىٍءػًلواونػدالىقىػًةوكىاوصدػ ى
ٍيًدوكىوىٍوو ى  يواويبيٍشرًً نيىوٍكال اهللواأٍلىقٍػرىً نيىوكىاوزدٍكًجوكىاألىو  .(ٖٗٗ)ّٗٔ/ًِدوكىاٍووىاًو ى

و اػهللواونػ و بواضت ل،ُبو تاوسة رمووركا (وّ) ٍرأىًةويب واوزدٍكًجوكىاوءدػرىا ًًروكيبػ و ػىػزىؿى يب ػااو،وكو(ُٕٓٔ)ِٔٓٓ/ُٔبوذوػاووو ى بويب وييٍكرى يويبدواٍ ًت ى ًؿواٍومى
ووُبو ت بواوطبلؽ،  .(ُْْٕ)َُُُ/ِ ى بوكيجيوًبواٍوكىالد رىًةو اهللويبدو ىردـىوايٍبرىأى ىهيوكملويػىٍنًوواوطدبلؽى

 .(ُٗ)ّٗ/ُ ى بوحتىٍرًًًنواٍوًكرٍبًوكى ػى ى  ًًهووبواإلنت ف،ُبو ت ويب ااركا و(وْ)
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ْين  واأل ق ار ب   واأل د ُب م ع  الو ال د 
و
واوادػػهًوو:فقػػ ؿىوواوادػػًهوواػػوؿًورىجيػػلهوإعورىووجػػ مىوو:قػػ ؿىوووةىورىويٍػػػرىو ػػدوأيبوهيوو-ٖ واونػػ سًوودٍويبىػػو،يػػ ورىايػػوؿى ػػعش وأى ى

يٍ ػػًدوصىػػتى  ىيًتو و،«ٍبيدوأييبشػػاىو»:و ؿىوقػػو؟دٍوٍبيدويبىػػو:قػػ ؿىوو،«ٍبيدوأييبشػػاىو»:وقػػ ؿىوو؟دٍوٍبيدويبىػػو:قػػ ؿىو،و«أييبشػػاىو»:وقػػ ؿىوو؟ًَ
وأىٍد ى ؾىو»و،وكُبوركايةووًومي ًاا:(ُ).يبتالعو ا ه«ٍبيدوأى يوؾىو»:وق ؿىوو؟دٍوٍبيدويبىوو:ق ؿىو و.«ٍبيدوأىٍد ى ؾى

 :إرشادات الحديث
يٍ ػػو-ُ واونػػ ًسوًَ واوكرنتػػ فًوإفدوأ ػػعد وقتيىػػ :وكاوػػ اؾى وكوىًط ػػًفوصيػػٍتسىًتاى  وسىػػ ًو ىو،وكىواىو و ًػػالىػػاًو ىووواواػػذافًووًدوخيايًقػػاى
ػػتػىو،وكاجٍواىوٍ ػػاىو ىو ،وكاونالقىػػًةو ا ػػاىور ًواوُبو ىو ىوهى ػػوهػػاٍوقدو ىوواحيوو ىوفىػػرىوودٍو،وكيبىػػً تًػػاى ىويبقرك نػػوهيواىػػ ىووجىوّتدو ى ػػوهًوقيػػ وًَ ُبوولدوجى
واًحوو،(ِ)اوأالو  سػ كاوإالوإيػ  وك  وواوػ يدوإ  ػ   (:و)كقءهللور شوق ؿواحو   عفوبل يو يو ػ يووكراػوؿي يل ي

واو وػػ اىو و ىاىػػهللواألكالًدو،وفواًجػػهػػذاواضتٍىػػعد ور ىػػ واًحو  ػػ عوأٍفولتيًٍ ػػنواوصػػٍتسىةىوقه ٍيًهٍا؛ووً نىػػ ويواو ًػػذواى كاوًػػ ى
ندتىهيو  .كىجى
ژ ڳ ڳ ڳ ڳژ فق ؿ:وواوواو يدًووتسةًوصيوواحو   عوَ دًوورىويبىووق وأىوو-ِ

و،وكهذاويبطػ  عهو(ّ)
ػوًو و قتيىووىو يو ٍويىػػوالدووأف:ويبنهػػ و  ػ ةهوو دابهووُبوذوػػاىوو خليوكيىػػ،وتسةًواوصشػو ػػدًوًَوواأليبػػرًوودىويًبػو وُبوهػػذاواضتػػ يثًومى
ػعتىيوو ىوتىواٍلػل،وأكويػىوأذنوو مىو نهيوو ىوفىورٍو ػىووًوو مىوهيويبىو دوقىوتػىويػىووإالوأفٍوو مىوهيو يبىويبىوشلوأىو،وكالونتىو مىوهيواىوسػٍوقػىوواسىو،وكالوكتىو مىوهًو  شتٍو ًو ،و   نػ ىوو مى

،وأكو مىوهيو ػ ي ػىوو ىوقطىػ،وكالويىوفووطٍػكويوونيوواًو ًوو مىوهيو ىويبىووتكااىو،وكيىو مىوهيو و ػىودىوو قىو،وككتيو مىوهيويبىو ًومتىووأفٍووهًو ٍواىو ىوذوا،وكووكؿتوىو
ػػػهيو ػىوطيومتيىو و ىاىػػػػهللو ىٍتػػػػًرصكوو ،مى ػػػػوٍواأليووةًو دىويىػػػػزًوواال ػػػػديوأكواوسنػػػػتي ػػػػهًوأيًورىووذًو ٍخػػػػ وكذوػػػػاىوو،هًويٍػػػػ ىوكاوًووك ػىػػػػنٍيىووهيونىػػػػ ػٍو ػىووةًوالى و مى
و.س حووكيبيوويبشركعووو كليوقت وإا  دًوكوو، مىوإو هًوو ،وكاإله امًومىوهتًًورىوش كىوكيبيو
و و-ّ ػ و ىاىػهللواصتًٍهػ ًدوغػً واوواجػًق،وفؽتد ويى يؿش و ػدًوواوادػهًوو ػدو سػ ًواهللوً وىًاوفءًلواوواو يد:و ىقػ ًنيو ىقيًهمى

ػ دًوووً يورىجيػلهوإعواوندػوجػ مىوو:قػ ؿىور لواحو نهمػ و ىٍمروكو و،«؟أى ىػليوكىاوًػ ىاؾىو»:وفقػ ؿىوو،يىٍ ػتىٍ ًذ يهيوُبواصتًٍهى
ػػ وفىتى ًهػػ ٍو»:وقػػ ؿىوو.اٍو ىػػ ػىوو:قػػ ؿىو وًوميٍ ػػًاا:،و(ْ)يبتالػػعو ا ػػه.«فىاًل ًهمى ويًبػػغًػػتىوسٍوتىوفػىو»وكُبووالػػنو و«؟اوادػػهًوودىوهللواألىٍجػػرى
و.«فى ىٍ ً ٍدوصيٍتسىتػىهيمى و؛فى ٍرًجٍ وإعوكىاًو ىٍياىو»و:ق ؿىوو،اٍو ىو ػىوو:ق ؿىو

                                 
 ػػػ بو ػػػروو، تػػ بواوػػػربوكاوصػػاةوكاآلدابُبوويب ػػػااو(،وكؤِٔٓ)ِِِٕ/ٓ ػػ بويبػػػدوأ ػػعواونػػػ سوَ ػػػدواوصػػتسةوو، تػػػ بواألدبووُباوسةػػ رمووركا و(ُ)

 (.ِْٖٓ)ُْٕٗ/ْاوواو يدوكأنم وأ عو هو

 .ِّاورةواإلارامو يةوو(ِ)

 .ُٓاورةووقم فو يةوو(ّ)

  بو رواوواو يدوو، ت بواوربوكاوصاةوكاآلدابُبوويب ااو(،وكؤِٕٓ)وِِِٕ/ٓ ػىوىٍيًدو ًه يوإالو ًً ٍذًفواألىووكتيىو ى بوالو، ت بواألدبووُباوسة رمووركا و(ْ)
 (،وكهذاووالوه.ِْٗٓ)وُٕٓٗ/ْكأنم وأ عو هو

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ِّ 

أكوو ال ػلووويدًو ىواوواوًػو:وإيػذاميوقـوقُ والعُ  ،يدًو ىواوواوًػووؽيوقيو يو:ويبنه واإلابلـيوورىواويتو ذدوواوذ وبًوو س  رًووودٍويبًوو-ْ
أي ػىسيػػ يكيٍاو ًػػ ىٍ ربىًووالىوأىو»:وفقػػ ؿواوادػػًهوو وً ٍنػػ ىوراػػوؿًوندػػ يووو:قػػ ؿىوو ىٍكػػرىةىوووأ ػػوركل،وكقػػ و(ُ)رؾووأكو ىػػووؿووقىػػ

سى  ًرًو و ً وادهًوو:- ىبل ن و-اٍوكى ٍيدًوو،اإًلٍشرىاؾي واٍووىاوًػ ى واوػزشكرًوو،كى يقيػوؽي ػ،و«كىشىػهى دىةيواوػزشكًروأكوقػىػٍوؿي اوادػًهوووؿيوايػرىوو فىوك ى
ػػفىوو،يبيتدًك نػػ وفىتىاىػػسىوو ػػمى ػػ و ى وييكىريريهى ػػكىتىوو:وقػيٍانىػػ ّتدو وزىاؿى ــو  و،(ِ).يبتالعو ا ػػهوىٍ تىػػهيواى و:واوغءػػقيوقــوق  العُ  ن  م 

ػهًوتًو جىو ىوودٍويًبػوفيو وكاوتػ فشوقتيىػريوجٍوزىو ،وكىومىوهًو دو ػ ي ًوو ،وكاإل راضيومىوهًوتًو  ىو ىوو ،وك رؾيو ا همىو ػهًو وك بليبًومى قػ ؿو ،ومى
وكىالىو ػىنػٍهىٍرقتيى وكىوفىبلىو ػىقيلوعتديمىو   ع:و) و(ّ)و.(قيلوعتديمى وقػىٍوالنو ىرنت نو وأيؼ 

 و وإعويبىػمىوهيووج هيو،وك ىوفعًو و  وريومىوهيو ػيووىو ٍودىوكىوودًويٍو ىواوًو اهللواووىوواال ت  بيوو: تنونٍو وأكو ًوا ننوو ًووىو اهللواووىوو وكتقيوؽتدوو-ٓ
ووػ يورلواووىوأفويىػودواإل  ػ فًويبًووسىو ٍوكوىوو، مىوءًًوواوربيوواًوأ وكوو مىوهًووقًو قليوأجىوودٍواويبًوذىوهىوكىوو ،مىوهتًًورىو وُبو خًومىوهيو يوالىونػٍويػىو
و ا ػهًووكتػقيوو،وكوكػدٍوهًو ػذواوكالويسػ يلو ًػوتاشوٍهػيػىووالىووٍبيدووهًوريًقػدو ىواو ىو كدنواحو   عوكصيوودًواو ىو نو ٍو ػيوويهًو ىوكاوًوودٍويبًو
ػػتىويػىووأفٍو ػػوهيوقدػػرىوكأىووهيوقىػػفػىوأرٍووصػػ ًولوُبواونشوردوتى ـيووقػػ ؿىوو، نػػهيووهػػليواظتنوقػػوؽًوُبواو يوو ىوقىػػوالويػىوّتدو ى حورزتػػهواوأزتػػ يوواإليبػػ 

ػػايو ىو،ويػيوهيوهيػػرىوكٍويىوورووهللوأيٍبػػاىػػ ىوو  يوألوأ ىػػإذاورىو  ػػ ع:و وكإالدو،وهوُبواوكػػبلـًووىػػونيواًػػغٍو،وكالويػيوةوو،وكالوإاػػ مىونػػفوو يوو غػػ ًووهيومي
ػػرىو ػىو ػػوو،وكوػػ سىوهيو ى ػػو،كاألخػػواتًوووةًواإلٍخػػودىويًبػػو ألقػػ ربًو وينسغػػلواالهتمػػ ـوكهكػػذاو،(ْ)اهػػػ.ً يونىوجٍو ألىو ى و ًـوكاأل مى

وو.كاطت التًوو،وكاألخواؿًوكاو مد تًو
ودىويًبػػواوٍػػربيوو وأل ػػربًوهىو اػػهللوااػػتتق قًوو،وكهػػذاويػػ ؿشو اػػهللواألبًووربيوُبواوٍػػواألـيوو الءػػ لًو اػػهللوواضتػػ يثيووؿدودىوو-ٔ
ػػػوهيو طاليػػػوف كػػػوفيوو(ٓ) ًواوووىػػػ ػػػوهيو وكإ  ػػػ  يوًءىػػػوهيواليػػػطشواىو وك ػىو ا هى ُبووضيوريو  ىػػػاوتػدوورىو يوووقيػػػ،وكوػػػاإل  ػػػ فًوو وأ وػػػاىوإو هى

ػػػوريو ًػػػو ػػػنيىوواأل ػػػواؿًوو  ػػػملًو ،واوٍػػػربيوُبووـيو دوقىػػػ ػيوواألـدووفػػػ فدوواصتمػػػ يووكنػػػهيونتيوو،وكملىٍوُبواضتػػػعيوو ك  ػػػ كيىوودًويٍو ىواوًػػػاووىوو ًوأ ى
وكيب  ؿوذوا:

ػػلتىيووكملىٍووا يو ىوإذاو ػػوُبوكاوًػػو-أووو ػػ و ىوتد ػػ هًواىو ىووتٍوسىػػجىوكىوو،وكقػػ ٍواإلاػػبلـًووةىوتد ػػ نهيووجدولتىيػػوأفٍوو ،وكأرادىومى وـيو يوقىػػ وف ػيومى
و.األبًووٍبيدووـيو دواأليووجدواضتٍىو
و.بًواألىوودًويٍودىووهللاىو ىووـهو دوقىويبيووـيواأليوودىويٍودىووف فدووهًورت  ًوودوقء مًويبًووديوكدومىوتىوكالويػىوودهويٍودىووهًويٍوهللوكاو ىو اوإذاو  فىوو-بووو
و:طووشركوو  بل ةًووكهلوكاجسةهو نه،ووفًونه  يكوأ ه،ووفًو يبراي وف م ومىوهيوتػيو  ىو ىوودًويٍو ىواوواوًووريو ًوودٍويبًوو-ٕ

                                 
 .فريءةووو،وأكو رؾًويب ص ةووو ال لًوواوواو افًوورىويبىو ووووأىومىوقوق ن،و ىو،وف ن ه والويكوفو يوشر ل ووغووويو ىوميووًووذواىوويكوفىووأفٍووإالدوو(ُ)

وِ) واوزشكرًووُبو ت بواوشه دات،اوسة رمووركا ( وُبوشىهى دىًة وًق لى ًهى ووُبو ت بواإلنت ف،يب ااوكوو،(ُُِٓ)ّٗٗ/ِو ى بويب  وكىأىٍ ربى سى  ًًر واٍوكى  ى بو ػى ى ًف
 .،وكهذاووالوه(ٕٖ)ُٗ/ُ

 .ِّ يةوواإلاراماورةو(وّ)

و.ْْٗ/ُابواوشر  ةو(واآلدْ)
 .اووو وهن وكُبواواغةويشملواوذ روكاأل  هللو(ٓ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ّّ 

و،وكاوواوػػ افًواطتػػ وعًووُبويب صػػ ةًووظتةاػػوؽوووالو   ػػةىووف  ػػهيوواحو  ػػ عويب صػػ ةًووُبوغػػ ًووأفو كػػوفىوواألول:    
ػوا يورىو،وكوووأيبىػقت و  ضتراـًوكو ًوو وأيبريو ا همىوولترـيو ػعتىوواالاػتت  ةيوو ا ػهًووـىوريو ى ورىو ٍوقىػوعووٍفػكرًووفوواطٍػ و ًوقتيىػرىوأيبٍوودشوريويػىػ ،وكومى
و.وهيونيو ونتكًويبىو
ث الُـــُو:  ،وأكواضتتػػػ بًوو ػػػتؾًوواوسنػػػتًووريو،وكأيٍبػػػاوتػػػ خنيًوأكوواطتمػػػرًووربًوأكوشيػػػوهًو تًػػػضتًوواػػػعًوًَوو يو ىووىػػػكىوواألبًووريويٍبػػػأىووم 

وو.ُبواضتالبلتوكؿتوه واألج  قًووج ؿًو  وريوواالختبلطًو
 ا هوو نه،وأكويشعشووزيو وف م وي تىومىوهيوتػيو  ىو ىوو ًووىو اهللواووىوو،وفبلوكتقيو ووذواأفويكوفويب تط  نووالثان :ووووو

و، سػػ ةهوووشػػر  ةهووق  ػػ ةهووُبورت ػػ واوواجسػػ تًووكاالاػػتط  ةيوو ػػذوا،و يوعتمػػ وأيبػػريوو،و مػػ والوكتػػوزيوةنو  وغىػػوةنويبشػػقدو
و.كاو نةًوواوكت بًوودىو ه وأدوةو   ةويبًو اوتٍودودو

ث الُــُو: ػػودووكىوٍ ػػيبىوو تػػوف ًوو ًووىػػاووىووريوأيٍبػػ م  ػػءًوو ص وخى ػػعتىوواػػ  رةووورامًوًشػػ،وأكو نػػهوزيومػػ وكهػػووي تى  ػػدووزيومػػ وكهػػووي تى
و. هىونًوذتىىو
ووتو ا هػ وأدوػةهودودػوشػر  ةهووق   ةهوورًورىواوءدووك الليووُبوذوا،و ًووىو اهللواووىووعووقدوػتيووروورىو ىووقًو شورىو ػىووـيو  ىووالثالث:   

اضتػػػػ  اوكاوس هقػػػػلوو.ركا «ارهورىوكالوً ػػػػ،ورىورىوالو ىػػػػ»و:هوهػػػػ وقوويػػػػ،ويبػػػػدوأرت ًوكاو ػػػػنةًوواوكتػػػػ بًوودىو  ػػػػ ةويًبػػػػ
،وك ٌ نهواونوكموكا ديواوصبلح.كاو ارقطإل

و(ُ)
اورىويبىػ،وأكوأىوكج ػهووودوغػ واػسقوويًبػوهًوتًػكه الىوويسػة،وأكو ػرؾًودوغػ ورًويًبػوتػهًوزكجىوو تطا ػعًوواوواوػ افًوو يورىويبىوأىووإذاوالُُو:م ث   
ػػػهيو  تػيو و،وفػػػبلوَتػػػقيوهًوهػػػ وك صػػػ   ًوزكجًوو ػػػتؾًووتىوٍنػػػاوسًو  وقًتىػػػرًويبٍوأىووديوُبورىووعيوفدػػػرىوتػىويػيوو،وكوكػػػدٍو وُبوهػػػذ واأل ػػػواؿًومى
و.فووطٍوايو ًو

                                 
وا دويب جه،وكوُّّ/ُأزت وكأخرجهوو،ويبدو  يثوأيبوا   واطت رموٕٕ/ِكاو ارقطإلوو،ٗٔ/ٔوكاوس هقل،وٖٓ/وِاضت  اوُبواظت ت رؾوركا وو(ُ)
 س دةو دو(ويبدو  يثوَِّْ)ْٖٕ/ِيب جهو دوكاو،ِّٔ/ٓأخرجهوأيء وأزت وكوور لواحو نهم ،ويبدو  يثوا دو س س(وُِّْ)وْٖٕ/ِ

كوهو رؽويتقولوء ،وكوذواوو، دو مركو دولتىيو دوأ  هويبرابلوُُٓ/ِأخرجهويب واوُبواظتو  و،وكوو م وج مويبدو  يثوغ هاوو،واوص يبت
و،ّْٖ/ِخبلصةواوس رواظتن وحو)يبدواألر  ني:و  يثو  دووهو رؽويقومو  ءه و  ء ،وك  نهوا دواوصبلونياضت يثواو  ينوكاو بل ق ؿواونوكموُبو

وكاضتكاوكو (،وكق ؿواو بل ل:ووات يثوشواه و نتهلومبتمو ه وإعودرجةواوصتةوأكواضت دواحملتجو هو)ف ملواوق يرووامن كموَّْ/ُج يب واو اـو
(،وّّٕٗ يب و)كصتتهواألوس ينو)صت  واصتو،  يثوصت  واإلان دو اهللوشرطويب ااوكملومترج  :ٔٔ/ِاظت ت رؾو(،وكق ؿواضت  اوُبوِّْ/ٔ

 (.َِٓ)(،وكاو ا اةواوصت تةٖٖٖاوغا لو)وكإركام
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 د  األوال   ع  م   بُ د  األ  
 

بلًةو  وصدػػويبيػػريكاوأكالدى يػػاٍو»و:قػػ ؿىوواونػ دووأفدوور ػػلواحو نهمػػ واو ػػ صًووكو ػدًورًوٍمػػ ىوو ػػدًوواحًوو ػدو سػػ ًوو-ٗ
ػػٍاوأ نػػ ميو ىٍشػػروو،وكاٍ ػػٍاوأ نػػ ميواػػسً وًاػػننيىوهيػػكىو ػػنىهاوُبواوٍورً يوهٍاو اىٍ هػػ وكىهي .ركا وأزتػػ و« ًج ًوءىػػمىو،وكفػىريقػػواو ػى ػٍ

 (ُ).كأ ووداكدوكهووصت  

 ديثإرشادات الح
وو-ُ و اهلل واوءركرويبًوو ركرةهوواون لًواحمل فوةي ودىوواطتمسًوواتًود ووامت فوةًوواو م كيةيوواألدي فيووتًو ىواويت

و اهللووُبواون لًوواوشرعيووقىو،وفاذواورغدو  ا هىو ويتقربيوو س دةنوو ًوإكت دًووأاس بًووف ليوو،وفص رىو ًو ك  ًوك رصى
ڤ ڦ  ڤ ڤژ ،وق ؿو   ع:وهيوف ايوووزيوـوالوكتػتردوواون لًووأاس بًوو يوقطٍوكوإعواحو   ع،ووء واظت اايو

 ژڦ ڦ ڦ
وً كيايواألىٍ ًس ى مىويىوإينيوو، ػىزىكدجيواواٍووىديكدىواٍووىويودىو»:ووق ؿىوكو،و ًووىودواووىوي إل:ويبًوو(ِ) ووـىوويبيكى  ًره

وو(ّ).ركا وأزت وكصتتهوا دو س ف.«اٍوًق ى يبىةًو
ػػو وهػػذانىػػكهػػووُبويويبًوو،اوواجسػػ تًووأهػػايووديًبػػواإلاػػبلـًوو اػػهللوشػػرا  ًوواألكالدًوو ر  ػػةيوو-ِ و  ػػسقًوو كجو نػػو شوأشى

فاػذواووو،هًو ًػأق رًوودوأقػربًويًبػواوال ػ دىوويػت اايوواوطالػليووأصػس ىوو،و ّتدواإل بلؿًووكأا و قًوواوغوايةًووأاس بًوو  رةًو
و.كاأليبه تًوو  آل  مًوواظتنو ةًوو تًواظت لكو دووأ واًوودٍويبًوواو وـىوواوت  ةًوو   تويب لكو ةيو

و:،وكهػواو ػوـىوو ػنيواونػ سًوو  نو وش   ر وي ووط نوخىوو ىوصتيوأفو يوو  أكالدًووُبو ر  ةًوويبنه و نطاعيوو قطةوووؿىوإفوأكدوو-ّ
وو،  ػةًوواتدوواظت ػىنواضتق قػليوو فًو ػ  ًوكو،و(ْ)كاواسػ سًووكاوط ػ ًـوو ػكدًواووهللو ػوف ًواىػ ىووت  ػةًواووالهوًـويبىووريوصٍوقىو كقىػٍ و ػنيد
ػػ  ىوأها نىػػ وكيبػػنهٍاوأكالدي ػػ  وونىػػواح و ا نػػ وَتي وػ:و) يػػةًو و ػػهىوالىوًصػػدوأفو ىو يػػلتىويبػػدو ت  ػػهواوكػػرًنووُبو يػػةويبىػػ وكتػػقي

                                 
،وكصػػػتتهواضتػػػ  اوُبوكهػػػذاووالوػػػهو(ْٓٗ)ُّّ/ُو ػػػ بويبػػػّتويػػػليبرواوغػػػبلـو  وصػػػبلةو،أ ػػػووداكدوُبو تػػػ بواوصػػػبلة،وكوُٕٖ،َُٖ/ِأزتػػػ ووركا و(ُ)

صػػػػػت  وأيبوداكدوكوو(ِْٕ)ِٔٔ/ُووغا ػػػػػلإركامواوكصػػػػػتتهواألوسػػػػػ ينوُبو،ٓٗ واونػػػػػوكموُبوريػػػػػ ضواوصػػػػػ ضتنيوصإاػػػػػن دو،وك  ػػػػػدُٕٗ/ُاظت ػػػػػت رؾو
ويبػدو ػ يث(وُُّْ)ّّٗ/ُاوػ اريبلكوو،(َْٕ)ِٗٓ/ِيبػ وجػ مويبػّتويػليبرواوصػ و  وصػبلةو نتو واوتيبذموُبوأ ػوابواوصػبلة،و ػ بوركا وكو،و(ْٔٔ)

ػػإًليو ػػسػٍرىةىو ػػدويبىٍ سىػػػ وواصتٍيهى و ى ىػػدهوصىػػػًت  هوو:اوتيبػػذموكقػػػ ؿوواى ػػػً يثه ختػػػريجو)وإاػػػن د وصػػت  و:كقػػ ؿويثواػػػربةيبػػػدو ػػ واوس هقػػلوُبواطتبلف ػػ توكركا و، ى
 .(ِّٖ/ُوُبو ال  واوكش ؼووازيا لواأل  ديثوكاآل  ر

 .ُٕٖاورةواوسقرةو يةو (1)

و (4) وكوُٖٓو،ِْٓ/ّأزت وركا  و دويبنصور، وُ)وهاننوُبوا    وكوَْٗ)ُْٔ/ُ( وكاوطرباينوُبووُٖ/ٕاوكربلووُبواو ندواوس هقل(، اظت تاو،
و وكوَِٕ/ٓاألكاط ووهصتت، و س ف وُبَِْٖ)ّّٖ/ٗا د وكاوء  م وو(، واظتةت رة و)ُٖٖٖ)ُِٔ-َِٔو/ٓاأل  ديث و)ُٖٖٗ( ،و(َُٖٗ(

واضت فنوا دو تروُبو وأيء  وكاألوس ينوُبُُُ/ٗفت واوس رموكصتته واوغا لوو، وكق ؿواعت  ملو)ُْٖٕ)ُٓٗ/ٔإركام و(:ِٖٓ/ْغتم واوزكا  و(،
 .إان د و  د

 .اونالقةيب وي مهللوُبواوالقهواوشر ل:ووكهووق،ةويب وهلوإالوجزموي  ويبدواوواجهذ واألش  مواظتذ وروو(ْ)
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و)وقووػػػػػهو  ػػػػػ ع:و،وكهػػػػػل(واوت  ػػػػػةًو ػػػػػ واوندػػػػػ سي ػػػػػكيٍاوكىأىٍهاًػػػػػ كيٍاو ىػػػػػ رانوكىقيوديهى و يبىنيػػػػػواوقيػػػػػواوأى الي ى ػػػػػ واودػػػػػًذيدى يىػػػػػ وأىيػشهى
ػػػػ رىةيو ً ت  ػػػػتهاواوت  ػػػػةىووذاوإالدوهػػػػوعيويتتقدػػػػكالوو، رًواوندػػػػودىو ويًبػػػػ ىػػػػأكالدىووذىوًقػػػػنٍونػػػػ :وأفو ػيوتًوهمدويبيووتق قػػػػةيوفو،(ُ)(كىاضتًٍتى
وو.اوصت تةىو

ـىووإفدوو-ْ وأكصػػػ ؼًوودٍو ويًبػػػكصػػػالنوواحو  ػػػ عوهيواىػػػ ىووقػػػ وجىوكوو، شػػػر نوويبطاػػػوبهووأيبػػػرهوواألكالدًوو صػػػبلحًوواالهتمػػػ 
ػػٍقووىنىػػ ويًبػػٍدوأىٍزكىاًجنىػػ وكىذيرييد  ًنىػػ وقػيػػردةىوأىٍ ػػ)وقػػ ؿ:و ػػنيىوواوصػػ دقنيىوواظتػػليبننيىو ويػىقيوويػػوفىورى ػدنىػػ وهى ووكىاٍج ىٍانىػػ وكىاودػػًذيدى نيي

وًإيبى يبػػػ نو ػػػ،وكواٍو هتًويدػػػريوذيوواحو  ػػػ عوصػػػبلحىوو ركاوي ػػػ ووفىوصىػػػوهًواو ًػػػهًومػػػ يبًودواهتًو،وفًمػػػ(ِ)(وًٍاميتدًقػػػنيى دويًبػػػوجىوًروأفومتي
ودوي مػليويبىػوي نػوفىوو:ر ػلواحو نهمػ و سػ سوووقػ ؿوا ػديوو،وػهوالوشػرياىوو يوك  ىوو يو يو سيوهوكيىو يو طاويبدوييوأصبلءًو
وقػػ ؿوا ػػديوكوو.ط  ػػنيىويكو ػػواويبيووكاوأفٍوأراديوو:كريبػػةيو ًووقػػ ؿىوكو.و   وكاآلخػػرةًواوُبواوػػ شوهيوأ  ػػنػيووهًو ًػػورشوقىػػاحوفتػىوو ط  ػػةًو

.رىو واصترا ًوكفو ا نىورشوكالوكتىيوواىو ىوس دىو ًووف ت نوفىووي س ك اىو:وجوويٍورىوجيو
و(ّ)

ـيو وأيو ىوسٍويو-ٓ و اهللو نيىووكذوا،و ك  ووو ًوكجودًووقسلىوو ًووىواووىووت  ةًواالهتم  و:وقػ ؿاو،وكوػذواوزكاجًوواإلق اـً
ػػٍرأىةيوألىو» ػػًسهى و،ًومى عًتىػػ و:ٍر ىػػ وو ػيػػٍنكى يواٍومى يًدو ىرً ىػػٍتويىػػ ىاؾىوو،كىوًػػً يًنهى و،كىرتىى عًتىػػ و،كىضتًى ى اًتواوػػ ي .يبتالػػعو«فىػػ ٍهالىٍرو ًػػذى

واىووىوأ واىوتٍوالىو ىووويدوودًوواتىوذىوواو   تٍو،وف ذىوـيو اهللواأليوويق يوواألكالدًوو ر  ةًوودٍويبًوواأل ربىوواصتزمىووكذواوألفدو،و(ْ) ا ه
و.وتٍو ىوكأف ىووتٍوأ  سىووذواىووغ ىووتٍو   ىووو،وكإفٍوةًوك ىواظتليو
واوندػػً شوو-ٔو ػػ ،وكير شػػوهٍاو ىاىػػهللواحمل فوػػةًوويػػ يبيري ػػٍاو  وصدػػبلًةوكلت شػػوهيٍاو اػػهللوًف ًاهى واآل ػػ مىوأٍفويػػ يبيريكاوأكالدىهي
واٍوهًواليتًوكًووقًوسىو ىو ًوواوهذاوكاجقهوهيوريو،وف يبٍواٍوأي يهًووتىو نهاويب دايبواوحتىٍوواواظت لكووفىوألندوو ،وكذواىوهىوهللوأدا ًواىو ىو

وُبوأىٍهاًػػًهوكهػػوويبىو»و:اوادػػًهوورىايػػوؿيووقػػ ؿىووكقػػ ،واٍو اػػ هًو ،و(ٓ)ركا واوسةػػ رم.« ػػدورىً  دتًػػهًووكؿهوليوٍ ػػكىاوردجيػػليورىاعو
ػػٍرأىةيورىاً  ىػػةهوُبو» يثواو ػػ  ع:واضتػػهػػ ،وفالػػلوَكػػاور  يتهػػ وألكالدًووُبوهػػذاواأليبػػرًووأيءػػ وداخاػػةهووكاألـشو كىاٍومى
 و.« دورىً  دًتهى وكوةهوليو ٍوٍ ًتوزىٍكًجهى وكيبىو ػىو

                                 
 .ؤ يةواورةواوتترًنوو(ُ)

 .ْٕ يةواوالرق فاورةوو(ِ)

 .َّّ/ّ ال  وا دو   و:وُبوهذ واآل  روينورو(ّ)

يًدو ى بواألىوُبو ت بواونك ح،واوسة رمووركا و(ْ) يدًو ى بواٍاًتٍتسى ًبوً كى ووُبو ت بواور  ع،يب ااوكوو(،َِْٖ)ُٖٓٗ/ٍٓ الى ًموُبواو ي وًحوذىاًتواو ي
ِ/َُٖٔ(ُْٔٔ.) 

 .(ّٖٓ)َّْ/ُ ى بواصتٍيمي ىًةوُبواٍوقيرىلوكىاٍومي يًفووُبو ت بواصتم ة،اوسة رمووركا (وٓ)
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واحو  ػػ ع:و-ٕ وجًبم ػػً واوصػػاواًتواظتالرك ػػًةومبىػػ وف هػػ وصػػبلةيواوالتػػًر،وكيب ايػػهوقػػوؿي واأليبػػرى ويشػػمليواضتػػ يثي
وك نػ تووواوت ػ هليووواو يدًوواوفبلوكتوزيو،و(ُ))كأيبروأهااو  وصبلة( واوالتػرًووصػبلةًوووُبوإيقػ ظوأكالًدهػاو نػنيى

و.كهذ وهلورزتتهاواضتق ق ة،واو    ةًووًاديوودت ًـوونذيويبيو
أهاػػاوورٍو)كايبيػػ،وكعتػػذاوقػػ ؿو  ػػ ع:ولو  وصػػربًوتػػ جوإعواوتتايػػػتيوواوصػػبلةوكاوت  ػػةو ا هػػ احمل فوػػةو اػػهللوو-ٖ

ًطسى ًر،واالٍصػودىواحو   عوأ هيوالو  دوواميت فوًةو ىاىهللواوصبلةويبًوورىو  ثوأخسػىو،و(ِ)  وصبلةوكاصطربو ا ه (
و طػ موا ديووكق ؿ،و(ّ)رٍبًواوصدووةيو يىوًنىوو: ريوسىوطًواالصٍو:ورزتهواحو مشوشىوق ؿواوقيوو،غتيىردًدواوصدرٍبًووفى يويًبدٍوكهووأجلشوكأرو

 ريوسىوطًوصٍواالواوصربًووأ واعًووأش شوو:رزتهواح
وا ديواوق ياًو(ْ) ودىويبًووافت  ؿهوو ريوسىوطًواالصٍو :يب ويبياىةدصيهيوورزتهواحو،وكق ؿى

ػػػو   ػػػهوصػػػ رىووو،هللواوصػػػربًواىػػػم ػػػىنو ىواوٍوويػػػ دةًو زوورهوشػػػ ًوكهػػػوويبيوو،رٍبًواوصدػػػ ػػػاىوكيبىووةنو دوتًواى ورٍبًواوصدػػػودىويًبػػػوأ اػػػ يووكهػػػوو،ةنوكى
وو(ٓ).اهػكأقول

وايوادوكىوتىويػىػووهػفو،كاوتقا ػ ًوو ةًو  ىػتىومىو اػهللواوٍووينشػ يوواوطالػلىو،وفػ فواوت  ةًووكا  لًوودوأ واًويبًوو  وق كةًوواوت  ةيوو-ٗ
و و مػةهووةهوأقت دػوواقػ كةًووفاذواو  فو ً ٍوميتى  ى ًة،وهللواألش  مًو اوايوكلتكيوو ً ٍوميتى  ى ًة،ؾو،وكيتتردو ةًو  ىوتىوميو وٍو ًو
أفوواوواوػ يد اػهللووف وواجػقيووها،كغ ىووهيوكإخوا ىوواو يهًولت  لوكووكهوو،هًودو    ًواألكعويبًوواوطاللًووويبرا لًوُب

نتػػو يو لموكيبػػ واقتػػ لوءػػاوف ػػهويبػػدو مػػلوصػػ ّبووفاهػػاويب ػػلوأجػػر وأكواػػو،ةًو ضتًىواوصدػػو  ػػ ةًوامتىووًووفرصػػةنوونتى
وف ا هاويب لوكزر .

ويًبدوو-َُ واضتذري وو:يبنه وكوهوصورهووًغشيها،وأكواألكالدًووااًوهيوكتقي
و.كإصبل ها،وكإقت عتياوظتدويرى ي ًهٍاو اهللواظتنكىرًوواٍوهًو ر  تًوو رؾيوو-أوووو
م ايهيو ا هاوواوتش ي يوو-بوووو وٍاويب الوييط قوفى.كحتى
و.ع و غ وكجًهو واٍوأيبواعتًًووكأ ليوواٍوهًو قوقًووأخذيوو-توووو
ودىالوىًتًهٍاو ا ًه،وكأيبريهيٍاو  ظتنكىًروكوو-ثووو و ه.هاو ادالوتيون يًهٍاو دواظت ركًؼوك ػىٍرؾي
ًواوالًووجاقيوو-جووو وو.هًو دواس اًوواحو   عوكاظتس  ةًوو دو   ةًوعتاووةًو ددواوصدووتى

                                 
 .وُِّ(واورةو هو يةوُ)

 .ُِّ(واورةو هو يةوِ)

 .ُٓ/ّ ال  واو   و و دوو(ّ)

 .ْْٓ/ُ ال  واو املوو(ْ)

واوقػػر فوو:أيءػػ وكا وػػرو،  ختصػػ روك صػػرؼوي ػػ ُّ ػػ ةواوصػػ  ريدوصكوو،َْٕ/ُ ريػػعواعتتػػر نيوغتمػػوعويبػػدو ت   ػػه:وو(ٓ) ووا ػػة كماوربهػػ فوُبو اػػـو
واوقر فكوو،ّْ/ّ  .ِّٕ/ِووا  و لواإل ق فوُبو اـو
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 ّٕ 

 ام  كَّ حُ الْ  ع  م   ل  امُ ع  التـَّ  بُ د  أ  
و
واوادػػػًهوو ػػػدو سػػػ ًوو-َُ ػػػرى ػػػٍم يوكىاوطد  ىػػػةيو ىو»:وقػػػ ؿىوووً دواوندػػػوفدوأومػػػ ر ػػػلواحو نه ػػػدو يمى ػػػٍرًمواىػػػاو د هللواٍومى

وكى ىرً ىو ومبىٍ ًص ىةووفبلوشتىٍ ىوكالو ى  ىةىوو،يػيٍليبىٍرومبىٍ ًص ىةووويب وملىٍوو،اٍوميٍ ًاًاوًف مى وأى ىقد وو(ُ).يبتالعو ا ه.«ف ذاوأييًبرى
 :الحديث إرشاداتُ 

اإليبى يبىةىووو   عووىهيوًكاليةنو ىاىهللويبىٍدوحتىٍتىهي،وك ىاىهللورىٍأًسوهىلالًمويبىدويػىتػىوىعدوكيلشواأليٍبًروهوو يلشويبىدوجى ىلىواحيوو-ُ
ػػهلل ػػػكاورشوويبػػػرامًوكاأليوواػػوؾًوميواوٍوودىويًبػػػوبلدًوسًواػػػهللواوٍػػػ ىوواٍو يٍومى وثيوٍ ػػػ ىوو؛امػػػ ميواو يوورًويٍبػػػاألىووالةًوُبوكيووليو خيوها،وكيىػػكؿتػػػوًوو مًوؤاى

ودىويًبػوةنويىػالىوكًوواط فيواو شػو يوكالدوودٍويبىػولشو يو،وكىورًوكىونٍوميواوٍوودىويبًووهيونٍو ىوووفىونهىوكيىووركؼًو ٍومىواوٍوودىويبًووقًوًب ًوو يبركفىو ويىو مىوفًوو  وفىوطىوييو
و.كؼًوريو ٍومىو وٍو و ًو هىوفًوو عيوطىوييووهيو دو ًوفىوو تًويىوالىووًواوٍو
ػٍوفىو ىٍنػهيوو-ِ و ًػًهوكيػىنػٍهى ػ ويىػ يبيركفى واحيو   عو   ػةىوكيالًةواألىيٍبػًروف مى وؽتدػو،وىقىٍ وأكجقى وهيوسشػلتيًوو كاػوامهوأ ػ فىوذوػاى
ػػاوٍو ػػفًووأٍـووايواًوٍ ػػميواوٍووميورٍومى واوً سىػػ ديوو،بلديواوػػسًوو اىوقًوتىوٍ ػػأفو ىووديوًكػػالونتيٍووهيو؛وأل دػػهيوهيػػرىوكٍو ويىو مى و،الةًواوػػويوو   ػػةًووٍ ًوغىػػودٍويًبػػكيػػ يبىدى

ػوةًو  ىػاوطدوو ًوذًوعًتىػولىو ىػجىووعىوٍرواوشدػوكوكددو وفػبلو   ػةىوو،كؼًو ػرومىوواوٍوُبوووػاىوذىووكػوفىويىووأفٍوو:،وكهػو يوزيو كيوَتىىػووزيواوالوكتىيػ  و ى
و:يدًورىويبٍوألىووههويقى ًونٍو   ع،وكُبوهذاو ػىوواحًووةًو ىوصًو ٍوُبويبىوواٍوعتىيو
و.   عواحًووةًو ىوصًو ٍومبىوورىويبٍواألىووقىونًوتىوكتىٍووأفٍوورًويبٍواألىوويليوهللوكىواىو ىووأوَُّلُهم ا:وووو
ــا:وووو ػػأى ىوو ػػليوو   ػػةًوو ىاىػهلل  ػػ عوواحًووةىويبواو   ىػػ يوقىػػ وأفويػيو  نػػرتىًوو سًوهللواوندػػاىػ ىوووثان يه م  وأفدوولىوٍصػػاألىوو؛وفػػ فدو وو ى
ػػفًوواٍوهًوتًو  ىوطىػػاو ًوورنو يبيويبىػػوكػػوفىويىووأفٍووريوودوصىػػتًوفػػبلوييوو،  ػػ عواحًووةًو  ىػػ ىوودٍويًبػػوالةًواوػػويووةىو  ىػػ ىو   ػػ عوواحًوورىوأيٍبػػومليو قًونىػػ ويػيو مى
وه.ري تىوكشىو
و ى  ىتيػهيوو-ّ ػوزي وكيلشواأليٍبًرومبى وًف ًهويبى ًصػ ةهووًادػًهو  ػ عوفػبلوَتى ٍ ًصػ ىًةوفػىقىػٍط،والوُبوإذاوأيبىرى ػًذً واٍومى وعًواىػطٍويبيووُبوهى
واطٍتيركجيو ا ًهوألٍجًلوذوا،و ىٍلوو،هًو ًوهٍو ػىوكىوو ًورًويبٍوأىو ػةًو  ضتًٍووهيوتتيو صىػنىوكيبيووهيويبراج تيػواًواًوٍ ػميواٍووًووعيوشػرىوييوكالوكتىيوزي ػ،و ىوٍكمى  ومى
ووو صػل ىومىودواوٍويًبػوهًووًرو ًو يبيومىو وفىواوشلًمواوٍووواىواىو ٍو ػىووًوو-هًو ٍواىو ىوولىو وأشكىوف مىو-واًواٍو ًوًلواوٍوةىوأهٍو ىوراجىويبيووهًو ٍواىو ىووفدوإًو أكووىػ سى

 . ذواىو
وأصػػلهو وػػ اهويًبػػوكاوط  ػػةيوواو ػػم يوو-ْ ػػ ـواظت ػػامنيى دوأصػػوًؿوأهػػًلواو ػػنةوكاصتم  ػػة،وكاطتػػركجيو اػػ هاوضًتيكد

ـه،وكهووأصلهويبًوكقت عتياو ىو  دوواأل  ديثيوو،وكق و ك  رتًوأهًلواوًس ًعواويتوف رقواوء وأهلىواو نةًوودوأصوؿًورا
فوراػػوؿوأور ػلواحو نهمػ و سػ واوادػًهو ػدو ىسدػػ سووودوذوػا:و ػػ يثيو،وكيًبػهػذاواألصػػلًووُبو  س ػتًووواونػ يو

                                 
ويبػ وملو ىكيػٍدويبىٍ ًصػ ىةنو بواو دٍمً وكىاوطد  ىًةوًوئلًو ىووُبو ت بواأل ك ـ،اوسة رمووركا و(ُ)  ىػ بوكيجيػوًبوو،ُبو تػ بواإليبػ رةيب ػااوكوو(،ِٕٓٔ)ُِِٔ/ٔيبىػ ـً

ٍ ًص ىةًو ى  ىًةواأليو  (.ُّٖٗ)ُْٗٔ/ّويبىرىاًموُبوغىٍ ًويبىٍ ًص ىةووكىحتىٍرنتًهى وُبواٍومى
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ػػرً ىويبػػدوأىيًبػػ ًً وشػػ  نووودٍويبىػػ»:وقػػ ؿىوواوادػػًهو ػػ هويًبػػوسىو ٍووىػػوهيوف  دػػو؛هًوٍ ػػاىو وفػىٍا ىٍصػػربٍو ىو ى ػػٍاطى ًفوودواونػػ سًوأى ى ػػرىجىويبػػدواو ش خى
و ا هوإالويبى تىو وو(ُ).يبتالعو ا ه.«يًب تىةنوجى ًهًا دةنووًشسػٍرناوفىمى تى

ػ ووعتاو امػةهوإالو  الجتمػ عًووايووًوتىونٍوق  مةهوكالو ػىوووان سًووالو قوـيوو-ٓ ك ػىٍسػًذواواليرقػًة،وكعتػذاويػ  وواإلاػبلـيودا من
ويبًوووبلجتم عًو و اهللو ليويب ػااووك ػىٍسًذواواليرقًة،وكلتذيري وك الريًعو ىامتها،وفواجقه و ىصى واٍومي امنيى ـيووػزكوودوشىعي

ويبًورت  ًةواظت امنيىو ىٍسًلواوٌاًهورتًى   نوكىالىو ػىالىردقيواٍو ،وق ؿو   ع:و)هىوتًوسىودوغت  ػىو،وكاضتذري و.(ِ)(وكىاٍ تىًصميواٍوًَ
ودوأقتىيه :ا  ةهو اهللواجملتم ؛ويبًوو يًبًهاووهو   رهوكدوك يوواظت امنيىوو اهللورت  ةًوواطتركجيوو-ٔ
وووو.فيواوصدووكا شق ؽيوواوكامةًوو الرشؽيوو-أوووو
و.األ  امًوو  اشطيوو-بوووو
ً.و-توووو واواًلتى وووووا تش ري
واأليبٍوو-ثوووو وكفػىزىع.وودًو  في وكاوطشم   نة،وكا قبلءي وإعوخوؼو
واصترا او   وا ًوو-جوووو ووووه .ا تش ري
و ولتػػقشويبىػػوعتػػاٍوولتػػقشووه ػػألو؛شيوكاوغًػػوليوغًػػدواوٍويًبػػوفقػػ و ػػرئىووهاٍورتػػ  تىووـىووػػزوكوواظت ػػامنيىوو مػػةًوأو ىوصىػػدو ىويبىػػو-ٕ

والويىو»:واوادػػًهووراػػوؿيووقػػ ؿىوو، عتىىػػو ويكػػر يوعتػػاويبىػػوكيكػػر يووهًوونالً ػػ ويبيػػٍليًبدووو ىاىػػٍ ًهددووغًػػلشو ىػػبلثه وًإٍخػػبل:وقػىٍاػػقي صي
ػ طيويًبػوفػ فدوو؛كىويػزيكـيورتىىػ  ىًتًهاٍوو،ًةواٍوميٍ ًاًمنيىوكىاوندًص تىةيوًوويالو،اٍو ىمىًلووًادهًو .ركا وأزتػ و«دوكىرىاً ًهػاٍودىٍ ػوى ػىهيٍاوحتًي

وةًووىػػػزًوكاظت تىووجًواطتػػػواًروودىويًبػػػوعًو ىواوسًػػػو هػػػلًو واٍوهًوسًوٍ ػػػ ىو ًوو ػػػنهاوكاشػػػتغلىوو زىواؿتػػػودًويبىػػػ،وكأيبدػػػ و(ّ)ا ػػػدويب جػػػهوكاوػػػ اريبلكو
نػواويًبػدوكدو،وكيبػّتودتىىو ػ ك وووكػليووأ وافهوواٍوعتا،وكهيوو ش وكغًوو اهللواظت امنيىووبل وغًووةنو ىواًوتىواوؽتيٍوقاوءىووف فدوو؛ملًوافًوكىوكاوردو
و.اٍوهيونػىو  ًوفىوكأههركاودىوو  وواويبنهاٍوواو نةًووأهلًو

                                 
ػػػ »:و ىػػػ بوقػىػػػٍوًؿواونػػػ ووُبو تػػػ بواوالػػػت،اوسةػػػ رمووركا و(ُ) ػػػتػىرىٍكفىو ػىٍ ػػػً موأييبيػػػورناو ػيٍنًكريك ػىهى  ىػػػ بووُبو تػػػ بواإليبػػػ رة،يب ػػػااو(،وكوْٓٔٔ)ِٖٖٓ/ٔ«واى

وكىحتىٍرًًًنواطٍتيريكًجو اهللواوطد  ىًةوكىيبيالى رىقىًةواصتٍىوكيجيوًبويبيبلزىو ًوكُبو لو ى ؿو  (.ُْٖٗ)ُْٕٕ/ّمى  ىًةويبىًةورتىى  ىًةواٍوميٍ ًاًمنيىوً ٍن ىوهيهيوًرواٍواًلتى

 .َُّ يةواورةو ؿو مرافوو(ِ)

واوندٍتػًرووُبو تػػ بواظتن اػا،ا ػدويب جػهو،وكوِٖ/ْأزتػ ووركا و(ّ) اًمووُبواظتق يبػة،واوػػ اريبل(وكهػذاووالوػه،وكؤَّٓ)َُُٓ/ِ ىػ بواطٍتيٍطسىػًةويػػـو  ىػ بواالٍقتًػػ ى
اوتغ ػقو،كق ؿواظتنػذرموُبوهػذاو ػ يثوصػت  و اػهللوشػرطواوشػ ةنيكقػ ؿ:ؤُِ/ُاظت ت رؾو اهللواوصػت تنيو(،وكاضت  اوُبوِِٕ)ٖٔ/ُ ً ٍو ياىمى ًمو
 (.ِٗ)وصت  واوتغ قوكاوته قو،وكصتتهواألوس ينوُبإان د و  دو:ِٔ/ُكاوته قو
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  اس  النَّ  ع  م   ل  امُ ع  التـَّ  بُ د  أ  
و
و:و»واحًووراػوؿيوو:وقػ ؿىور ػلواحو نهمػ وقػ ؿىوواو ػ صًووكو ػدًورًوٍمػ ىوو ػدًوواحًوو دو س ًوو-ُُو ػٍدوأى ىػقد فىمى

واآلٍليًبديو ً وادػػفػىٍاتىٍ  ًػػًهويبىًن دتيػػهيوكهػػوويػيػػو؛اوندػػ ًروكىييػػٍ خىلىواصتٍىندػػةىووأىٍفويػيزىٍ ػػزىحىو ػػد وكىٍو ىػػٍ ًتوإعواونػػ سًوو،ًخػػرًوًهوكىاٍو ػىػػٍوـً
وذًواودو قش و(ُ).ركا ويب اا«.أىٍفويػيٍل ىهللوإو هًومولتًي

 :إرشاداُت الحديث
وهػػػذاوو-ُ )ووهًوًمػػػاًو ىووووايبػػػ ًودوجىويًبػػػاضتػػػ يثي

ػػػيبيووق  ػػػ ةنووفقػػػ وكى ىػػػ ىوف ػػػهواونػػػ شوو،(ِ و ػػػنيىوواوت  يبػػػلًووُبوةنوهمد
و    وويػواهذكوو(،هيو ىوأفويال او ويبىووقشويب ولتيًووإالدوويب واون سًوويال لىووأفوالدووهيونسغلووىويوأفواإل   فىو)كهل:وو،اون سًو

ػػ ىووواونػػ سًوويبػػ ىووإعواوت  يبػػلًو ػػمى ــ   وخُ ، رت ػػً واوت ػػ يببلًت،وك ػػليواأل ػػواؿًووُبونىػػ  ىويبىوو ًػػهًووأفويت ػػ يباواوقشو وؿتًي  ةُ ص 
ػػالٍو ػىوو ٍو ىػػ :ىــذه القاعــدة ػػوٍبوا وػػرٍوو،وقػػفوويبىووُبوأميوواىو ى ؾوُبوغػػ ًوو ىويبىػػوف ف اػػهيوو،يب ػػاىووال ػػلىوأفوييووقشويبػػ ذاوحتي

و.هًوال ًو ىوواظتوقفًو
ػػوكاوت ػػ يببلتًوواألخػػبلؽًوورت ػػ ًووف ػػلىو:واوشػػريالةيووةيويدػػوًوسىواوندوواوق  ػػ ةيوو ي ايمينػػ وهػػذ ًوو-ِ و،وك سػػذىويبػػ واونػػ سًووةًونىواضت ى

ػ إعوأهاًوويوفًوموكاو شووارًوكاو ىوودواأليب   تًويبًوواضتقوؽًوورديو:ويب ها،ويب لىوواو   ةًووكاوت  يببلتًوواألخبلؽًوورت  ًو و،هى
واوكذبًوكو وش وغًػ و ًوهاو  ءنػ  ءيػولذًوييػوملىٍواوق  ػ ًةواصتٍىا اػًةوو ًوذًوءػواونػ سيوو ىًملىوكووووكغ وذوا،و،   ةًوكاطتًٍوو رؾى

و.  ويةيوكالواو شووين ةيواواو يوهيوص ضًتيويبىوولٍوطدو ىوتػىو ػىوو،وكملىٍوذواىووأكوغ ًووبووذًوأكو ىو
و ىاىػػػػهللوأفويًبػػػػدوأاػػػػس ًبودخػػػػوًؿواصتٍىندػػػػًة:و يوو-ّ واضتػػػػ يثي سدػػػػًةوكاأليوالػػػػًةو ػػػػنيىودؿد و ػػػػديواطٍتيايػػػػًع،وكإشػػػػ  ةيواٍومىتى
موذًواودػوكىٍو ىػٍ ًتوإعواونػ سًو:و»قووػهوو،وكهػلاو و مةوُبواوت  يبػلًوواوق   ةًوو و  وهذ ًوو،وكذواىو امنيىوميواوٍو

وأىٍفويػيػػٍل ىهللوإوىو ػػقش ػػودوأ ػػهللووانػػػ سًوفػػ فويبىػػػو« ػػػهًولتًي سدػػأفويال اػػػو ويب ػػهوقشويبػػ ولتًي ودًوٍ ػػػًةوك يو؛ملوي ػػػ يبٍاهيٍاوإالو  ٍومىتى
و.عًوايواطٍتيو
ويب وينسغلوأفوي اكىهواظت اايوو-ْ ،وكق واضت يثًوو ديوك يوواوكبلـًوو قيو ًويب واون ًس:ووُبو   يباهًوويًبدوأهاي

ژ ې ى ېژ أيبرواحو   عو ذواوفق ؿ:و
و:اوادًهووراوؿيووق ؿىوو:ق ؿىوو دوأيبوهيرىيٍػرىةىوكوو،(ّ)

                                 
:و«يبنٌ تػه»و:كو:ويس  ػ ،«يز ػزح»:(،وكيب ػىنوقووػهُْْٖ)ُِْٕ/ّ ػ بوكجػوبواووفػ مو س  ػةواطتاالػ مواألكؿوفػ ألكؿوُبو ت بواإليب رة،ويب ااوركا وو(ُ)

 :وو   يبلواون سومب ولتقوأفوي  يباو و ه.«و  توإعواون سواوذمولتقوأفويل هللوإو ه»:اظتوت،وك

 .ِّّ/ُِشرحواونوكمو اهللوصت  ويب ااو(وينور:وِ)

 .ّٖ(واورةواوسقرةو يةوّ)
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قىةهو» ييركلو دوو،اظت امنيىوو نيىوواحملسةًووُبوإش  ةًوو س هووورهو ػىو،وكوذواوأىو(ُ).يبتالعو ا ه«كىاٍوكىًامىةيواوطد يسىةيوصى ى
و .هيوتيوسدوػتىىووتٍوسىوجىوكىوو،هيوتيومىواًو ىوووتٍو ىودوالىويبىوو:أ هوق ؿىوو ال 

وو(ِ)
وإخوا ىهيواظت امنيى:وو-ٓ واظت ًااي ويػىٍاقىهللو ًه  و اووأى ػىرهوكوذواو،وهًوجٍواووىووةيوبلقىوك ىوواال ت  يبةيويًبٍدوأ  ىًدويبى 

و ديووق ؿىوو،يال ليوواون شووكذاو  فىو،وكهُبواونالوسًو سىإًلواون شويبىو»و:واوسىتىالشوواوادهًوو س ًووجىرًيري وو و ىتى
وأىٍااىٍمتيو وُبوكىٍجًهلو،يبيٍنذي واوربشور لواحو نهم :و دو مرواق ؿو،و(ّ).يبتالعو ا ه«كالورى ينوإالو ػىسى داى
هوو،كىٍجههو ىًاٍ عهوو:شلمهوهنٌييو وهًو ًووفبلوينسغلواوت  يبليوو،سنيًواصتٍىووك قط قيووسوسًواو يووذواك  كسوو(ْ).ك ىبلـهووىنيي

 (ٓ).اضتعيوودىويبًوو،وكاوتنال ًواطتوا رًوو،وك  رًوُبواونالوسًوومًوليواو دوورًواأل ىوودىويبًووهيو ووىومىو؛ووًويب واظت امنيىو

ػوريوهواأل ػىػ،وكوىػاصت  ػقًوووػنييوكوواوتوا  يويًبدواألخبلًؽواضت ىنىًةواويتوينسغلووام اًاواوتةاشعيوء :وو-ٔ ُبووديواضت ى
ژ :واحو  ػ عووراػووهووكعتػذاوقػ ؿىو،وعيواتىووًوواٍوهًوا،وكااتت  تًوقاوءًوو،وكا تبلؼًواظت امنيىوو نيىوواحملسةًووةًوإش  ىو

ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٺ ٺ ٺپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ
وةيووى هػػػػػػكاوالىووةيووىػػػػػػاٍوذوػػػػػػاواوغًووك  كػػػػػػسًوو،(ٔ)

وو.اظت امنيىوو نيىوواوسغء مىوكووةىو اكىواو ىووش  يو،وكييويًبدىواضتعيووريواليونػىو ويػيوؽتدوو ف ندوو ميوكاصتالىو
ورىو دًوسىوأفويػيووهيووىوف نسغلوو، مًوأكواصتالىوواوتقص ًووكأاطتط وودىويبًوولمهوشىووف هًووؼهو صرشووألخ هًوويبدواألخًووق ولتصليوو-ٕ

ػػػومػػػدٍووًوو تػػػذارًو  الواؾذىوو ػػػني ػػػاىػػػ،وك ىولووٍ ػػػأكوفًووؿوووٍوقىػػػإو ػػػهو ًوو مىوأاى ،وكي الػػػووذرًواو يػػػوسػػػوؿًوقىو ًوورىو دًوسىػػػيػيووأفٍوورًوهللواآلخى
ػكيبىوواًو ىواوشيػوأ وػاًوودٍوفهػذاويًبػوأخػو يوووػهيووي تػذرٍوكإفوملوويبنػهيووةوورىومبسػ دىووذوػاىوو ػ فىوووكإفٍوو،خ ػهًو دوأوكيصال يو وـًو رًوكى
﮴  ﮵﮶  ۓھ ھ ے ےژ ،وق ؿواحو   ع:واألخبلؽًو ﮳   ژ﮺﮻  ﮸ ﮹ ﮷ۓ﮲ 

و.(ٕ)

                                 
و ً وري ى ًبوكىؿتىٍوًً ووُبو ت بواصته دوكاو  ،اوسة رمووركا و(ُ) قىًةووُبو ت بواوز  ة،يب ااو(،وكوِِٕٖ)ََُٗ/ّ ى بويبدوأىخىذى  ى بو ػى ى ًفوأىفدواٍااىواوصد ى

ٍ ريكًؼو ويبدواٍومى  (.ََُٗ)ٗٗٔ/ِيػىقى يو اهللو لو ػىوٍعو

 .ُِّ/ِتالقهواوالق هوكاظتركا واطتط قوُبوو(ِ)

 ى بويبدوفىءى ً ًلوجىرًيًرو دوو،ُبو ت بوفء  لواوصت  ةوويب اا(،وكوّٕٗٓ)ؤَِِ/ٓو ى بواوتدسى شًاوكىاوءدًتاًووُبو ت بواألدب،اوسة رمووركا (وّ)
 .(ِْٕٓ)ُِٓٗ/ْو س واوادًهو

اوصمتوك دابواوا  فوكا دوأيبواو    وُبوو،ُٕٔ/ُّريخويب ينةوديبشعو  كا دو    روُبوو(،َٖٗٓ)ِٓٓ/ٔش قواإلنت فوركا واوس هقلوُبوو(ْ)
 .(ُّٔ)َُٖص

 .ْٖٓ/ِّريخويب ينةوديبشعو  ُبوو(،وكا دو    رَٖٔٔ)ِٕٓ/ٔش قواإلنت فوركا واوس هقلوُبوو(ٓ)

 .ُٗٓ(واورةو ؿو مرافو يةؤ)

 .َْو يةواوشورلاورةو(وٕ)
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واصتٍىندػػًة،وكذوػػاوهػػوواوالػػوزواضتق قػػلو و-ٖ ػػاشويبىقى ًصػػً واٍوميٍ ػػًاًا:واونتػػ ةيويًبػػدواونػػ ًروكدخػػوؿي ومػػ وقػػ ؿواحأهى
يوذاوف  ػهويت ىػكوًػ،و(ُ)(فىمىدوزيٍ زًحىو ىًدواوند ًروكىأيٍدًخػلىواصتٍىندػةىوفػىقىػٍ وفىػ زىو)وع:    او ػ ليوُبوحتصػ ًلو ػليو ا ػهوونيد
وكأرتاه وُبوأيبرىٍيًدو و مني:وُبوهذاواضت يثًوووً شو واوندوهىونػىو ػدو ػىووكق ،واو و مةىووهذ واوغ يةىووهيووىووعيوقيولتيىويب و
واآلخػر،واو ػوـًوكوواإل   فيوُبواوت  يبلويبى ىواطٍتى ًوًعوايست  هوك  ػ ع،وكذوػاو  إلنتػ فو ػ حو  ػ عوُهم ا:أوَّلُ ووو

وكاو مًلومبيٍقتىءىهللوهذاواإلنت ًف.
ووًنػىاٍلً ػًه،وكووايواًوٍ ػميواوٍووقدولتيًوواإل   فيوُبواوت  يبًلويب ىواطٍتىٍاًع؛و  فووثان يهم ا:ووو ػقش  ويبىػوهيووىػو ىورىوٍكػيىوألخ ػًهويبػ ولتًي
و.وًنػىاٍلً هًوويكر يو
و اػػػهللواو دوو ا ػػػهيووكتػػقيوواظت ػػػااىووهللوأفاىػػ ىوواضتػػ يثيوودؿدوو-ٗ ووي   ػػػهًو ػػّتدوواحو  ػػػ عويػػدًو اػػػهللودًووسػػ تًواضتػػرصي

رىاًؼ:و، تسىواو دوو اس بًو ووتم شاًوإعواو،وكهذاوي  و يواظتوتيو وكَتىىنشًقوأاس بواالؿتًٍ
 :  وم ن أىمِّ أسباب  الثَّبات 

و.عًو ىوكاوسًوولواعٍتىووقيو،وكَتنشوك مبلنوواوكقوالنوا تق دنووكاو نةًوواوكت بًوومًو ٍوًءىووايو شومىواوتدوو-أوووو
و. تًواو   و،وكغت  سةيو تًو ضتًىواوصدوولًو ٍو اهللوفًوواظت اكيبةيوو-بوووو
و.تٍوهىو رًوووكإفٍوو و اهللواضتعيوهىوريو ٍوه ،وكأىوكيبراج تيوواونالسًووػت اسةيوو-توووو
وه .كراريوك ىوواوتو ةًووَت ي يوو-ثوووو
و.هًو رواحو   عو   وا ًوهللوذًو اواضترصيوو-جوووو
و.اووهشوالىوك ػىووروو ت  شوواوكرًنًوواوقر فًوو اهللوقرامةًوواضترصيوو-حوووو
،واو ػػومًووأصػػ ق مًوواػػا،وكغت  سػػةًواو ًووأهػػلًوو،وكب صػػةوواٍوهًو و ػػتًوكغتيوواوصػػ ضتنيىوو اػػهللويبصػػ  سةًوواضتػػرصيوو-خوووو

و.اظت  صلواوكس ةًوو بًوصتكأو ي  قىوًفٍكرًي  وك ىووكاظتنترفنيىوو عًواوسًووكأهلًوواوك فريدىووكب صةوو
و.اوص ّبًوواو افًووكه مًووكاو نةًوودواوكت بًويبًوواظت تم يوواوشري ةًوو،وكهوو اايواون ف ًوواو ااًوو اقيوو-دووو

 : ر اف   ومن أىم أسباب االْنح 
و.اعٍتىولوكاوًس ىعًوو،وكا س عيوكاو نةًوواوكت بًوومًو ٍوًءىوواًواوتم شوو رؾيوو-أوووو
و.واوص ضتةًوو م ؿًواألو،وك رؾيواظتنكراتًووف ليوو-بوووو
 ػػػدوو ػػػّتو ت ػػػودو اػػػهللواوتقصػػػ ًوواوػػػنالسًووػت اػػػسةًوو،وك ػػػرؾيواآلخػػػرةًوو ػػػدواحوك ػػػدواوػػػ ارًوواوغالاػػػةيوو-توووو

و.اظتنكراتًوواوواجس ت،وكف لًو

                                 
 .ُٖٓ ية:و ؿو مرافواورة(وُ)
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واح.و دو ريعًووهيوفيوكلترًوواو س ًوودىويبًوويتمكديوواحو   ع؛وف  هوكت لواوش ط فىوو رًو دوذًوواوس  يوو-ثوووو
و.اوش ط فًوومب اخلًوو ،وكاصتهليوهىوكأ ك يبًوو  وشري ةًوواصتهليوو-جوووو
و،اظت  صػلواوكسػ ةًووكأصػت بًووًفٍكرًي ػ وك قػ ي  وكاظتنتػرفنيىوواوسػ عًووكأهػلًوواو ػومًووأصػت بًووغت و ةيوو-خوووو

و.ااًواو ًووكأهلًوواوص ضتنيىووكغت  سةيو

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ّْ 

يح ة     أ د ُب النَّص 
و
ًػػػ اًوأيبوريقػى دػػةىو ػػدوو-ُِ ػػػدٍوو:قػيٍانىػػ ،و«اوػػ ييديواوندًصػػػ تىةيو»و:قػػ ؿىوووً دووندػػػأىفدواوواوػػ دارًميووأىٍكسووو ػػدًوودتى و؟ًومى
وو(ُ)..ركا ويب اا«كى ى يبدًتًهاٍوو،اٍوميٍ ًاًمنيىووةًومدو ًوكألىوو،كىوًرىايووًهًوو،كىًوًكتى ً هًوو،وًادهًو»و:ق ؿ

 :إرشادات الحديث
ودىويًبػػوهًو ًصػػاًوكختىٍوو،هًو وًػػ ىووبلحًوصىػػ  و؛ٍ ًووًامنصػػوحًواطٍتىػػويب ن هػػ :وإرادةيوو،ج يب ػػةهواونصػػ تةيو امػػةهو و مػػةهوو-ُ
وكاٍوميةى دى ػًة،وقػ ؿىولًواىواطٍتىو واوغًػشي و ػتوَبىو يووةهودىوالػرىويبيوو امػةهوووكػبلـًواوُبوووػ سىوو:رزتػهواحو يباطتطدػو،وكهلو ق ملي
ػفىوو(ِ)اهػػ.امػةًواوكىوووهػذ ًوىنىوٍ ػيبىو ػدووةيو رىوسىو واو ًوءًو وشيوًغػوهًواًػمىو ىووكالوكالوقػىٍووًػهًووهًوسًػاٍوُبوقػىوودٍوكيػيىوو هػ وملىٍو نىويبىووعىوقدػحتىىوودٍومى

ػػ قىوقًوحتىٍووفدوأو؛وإذٍواًو ػػاًوميواوٍووألخ ػػهًو ُبووهيوٌشػػغيويػىووفػػبل،وهيووىػػوهًو ايػػووريواوشدػػو،وك راه ػػةىوهيووىػػواوك يبػػلًووٍ ًواطٍتػػوةىوسدػػلوػتىىوقتًءػػ ويىوهى
و.هًو ًورٍو ًوكووهًوأهاًو،وكالوُبوهًو وًو،وكالوُبويبىوهًو ًوالٍو،وكالوُبو ػىوهًوًدينًو
ويبىك  ػػػةهو ىو مػػػةه؛وو-ِ سػػػً وُبوإصػػػبلًحواٍوميتتمػػػً وك  ػػػ كفًووًاندصػػػ تًةوُبواإلاػػػبلـً ػػػ وعتىىػػػ ويًبػػػدواأل ىػػػًرواوكى وًومى
وكؽت وي ؿو اهللويبك  ته ويب ويال:،وريواوشدوو،وكاجتن بًو ًواطٍتىوولًو ٍو اهللوفًووف م و  نهاٍوو امنيىوميواوٍو
ُبووو اػػهللواونصػػ تةًووقػػ  اهوويدىو،وكذوػػاوألفواوػػ يو  نػػ واوػػ ييديوو نهػػ وُبوهػػذاواضتػػ يثًوورىو سػدػػوواونػػ دووأفدوو-أووو
و.شلمووو ليو
واوادػػًهوو سػػ ًووجىرًيػػًرو ػػدًووف ػػدو،اونشٍصػػً وًوكيػػليويبيٍ ػػًااوو اػػهللووأصػػت  ىهوويسػػ ي يو ػػ فوووواونػػ دووأفدوو-بووو
واوادًهو»و:ق ؿىو ورىايوؿى واوصدبلو ى يػىٍ تي و.(ّ).يبتالعو ا ه«كىاونشٍصً وًوكيليويبيٍ ًااووو،كىًإيتى ًمواوزد ى ةًوو،ةًو اهللوًإقى ـً
ػػ ػىورىوقػىوووونػػ دوأفدواو-تووو و :قتيىػػواإلاػػبلًـوودوأر ػػ فًويًبػػونٍيًونػىو ٍوريو ًػػو،وك ػػ يثوجريػػرواو ػػ  ع وُبوهػػذاواضتػػ يثًوهى
وو.  ةيوكاوزدووبلةيواوصدو
) قتيىووال فًونٍوصًوواظت امنيىووأ مةيوو-ّ

و:(ْ
ـيو يوو:األولُ  نفُ الصِّ    وعدووىودو ػىػيبىػ،وك ػلشوكاأليبػرامًووبل نيًوكاو دػوكاورؤاػ مًووكاظتاوؾًوو مًواطتاالىوودىويبًوواظت امنيىووكد 
وفهووكيلشوأيبرًوواليةنوكًو وأيبورناوأقتىشه :ونفًوعتذاواوصيوواونص تةيوو،وك تءمديو ًوُبويبو  و

                                 
يدىواوندًص تىةيو ى بو ػى ىووُبو ت بواإلنت ف،يب ااووركا (وُ)  .(ٓٓ)ْٕ/ُ ًفوأىفدواو ي

 .ُّٖ/ُفت واوس رمو،وكاضت فنوُبوّٕ/ِوشرحوصت  ويب ااوُبواونوكمو قاهو(وِ)

يديواوندًصػػػو ىػػػ بوقػىػػػٍوًؿواونػػػ وُبو تػػػ بواإلنت ف،اوسةػػػ رمووركا (وّ) ػػػًةواٍوميٍ ػػػًاًمنيىوكى ىػػػ يبدًتًهٍاو تىةيووًادػػػًهوكىوًرىايػػػووًًهوكىألىواوػػػ ي ُبو تػػػ بويب ػػػااو(،وكوٕٓ)ُّ/ًُ مد
يدىواوندًص تىةيوواإلنت ف، واو ي  .(ٔٓ)ٕٓ/ُ ى بو ػى ى ًفوأىفد

 .  ثورت واو نيواوً ٍااوكاطتبلفةو م وهوواضت ؿوُبواطتاال مواوراش يدووو(وكق وَتتم واوصالت فوُبوشة ووْ)
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ـيواو كوتو دو   فواضتعوعتػاوً كػليواػس لو ى ىػدوويبشػركع؛وووأيٍبريهياو  ظت ركؼًوو-أوووو ك ػىٍزيً نيهيوعتا،وك  
و.واون صتةيووذواواٍوًسطى  ىةيواوص ضتةيوو م ويال ليو

ـيويبيػوهياو دواظتنكػرًو ػىٍه ػيوو-بوووو ويًبػدو ػىٍزيً نًػًهوعتػاوك ػ يهاوك قس تيػهوعتػا،وك ػ  نىًتهاوُبوذوػا،وكاضتٍىػذىري  اهى
وذواوً طى  ىةيواو شوم.و ا ه؛و م ويال ليو

واطتركًجو ا ها،وأكواوتتريمًلو ا هو-توووو  .كإٍفوجى ركاوكهىامواواووف ميو ًسػى ػٍ ىًتًهٍاوكَتىىنشقي

ػػًهٍاو ػػو-ثوووو وًغشي اوكاوكػػبلـيوُبوأ را ػػها،وكاوط ػػديوَتىىنشػػقي  موكجػػهوويبػػدواووجػػو ،وكيبػػدوذوػػا:واغت ػػ ءي
وعتا. و ا ها،وكاوتنقش ي

وبلح.كاوصدوواو   ميوعتاو  وتوف عًوو-جوووو
واحو  ػ عوكاػنةًوو كتػ بًوووفىوكيو،واظت تمً ػكاصتم  ػةًوودوأهلواو نةًواو ام ميواور د   شوفويبًووالثان : نفُ الصِّ   

ووأيبورناوأقتىشه :ونفًوعتذاواوصيوواونص تةيوودواوً ٍاا،وك تءمديومب و ن هاويبًوو،واو  يباوفىووهًوراووًو
دو نهويبًوو هوكينهوفىووعتاوف م وي يبركفىوو،وكاالاتت  ةيوااوكاونص ًودواو ًواويبًوهيو و ن ىوهاو اهللويبىويبيت   تيوو-أوووو

واحو   ع.وشري ةًو
واو ًوو ءوريوو-بوووو وااو اهللوأي يها.غت و هاوك اقي
ـيو ػىتىوو-توووو وسشً وزالدهًتاوك ػىنػىقشًصًهاوكاوط ًدوُبوأ را ها.  
وأناوأخط كاوف هويبدواو ًوو-ً كليواس لو ى ىدوويبشركع- يصتهاو-توووو واا.ف م وهىهىرى
وأيبورناوأقته :واظت امنيىووةًوو  يبدوواونص يوويتءمديوو-ْ
ـدوواوتوج هىوواٍودينهًووُبوأيبرًوواٍوهمهيو وييومىووًوواٍوهيووج هيو ىوو-أوووو ؛وألفوو يوهيػرًو ػلوكإفورفءػو وك ىووسو يوكإفوملويطاواو  

ػػو ػػذواىوورىواوشػػرعوأيبىػػ كهػػوو ػػ ف ووػػهو ػػ ظتريملوواونصػػ ىوو يوقػػ ويكػػرىووريوكاو  صػػلوكاظتقصيػػو،وكاصت هػػليو ا ػػهًووثدوك ى
و.هيووىووهًويب و ال ًوواو كامىوويكر يو
و ػهواوشػرع،وأكوفًووهاو ػتؾًو قص ًوو ن ىوو ىوج هيهياٍوو-بوووو  ػ فوأو،واػوامهو ػلويبػ و ػىهىػهللو نػهواوشػرعيويبػ وأىيبىػرى

و.اٍوهًوتًو ىمى يىوو اهللوكفىورشومًوتىو ٍو ىوفػىوواٍوهًوهاًو اهللوجىوو وفىورىوتػٍو،وكالويػيو  وشرعًوولووهٍو دوجىوو  فىوووا،وأٍـو نويبنهاو  مشووذواىو
و.اٍوهًوأكوأ را ًوواٍواعتًًوأكوأيبوىوواٍوهًوُبوأ ال ًوواٍوهًوشيويًبدوغًوواضتذريوو-توووو
ويبى و ىًتًهٍاو ىاىوقٍويب هاو اهللواوربيوكاوتػدوواوت  كفيوو-ثوووو و. كافًوهللواإلٍبوكاو يوول،وك رؾي
وذوا:ودٍو،وكيبًواآلخرةًواو    وكوُبووهيويب وينال يوووكليو:و وج هيهيواًوام اًواونص تًةووًوويًبدىوو-ٓ

 .ىنىو  ضتٍي ٍوو لوينصتهيوو  ةًو اهللواوشرؾوأكواوسًووهيوفبلويت يوو:ع قيدتُوُ  -أ
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وصػػبلةىوويػػتؾيوو،وأكاصتم  ػػةًوو،وكإذاو ػػ فويبقصيػػراوُبوصػػبلةًوهيوتىوصىػػلو ىوفػػ ذاور  والويصػػايوو: تُوُ ص ــ -ب
 .ىنىو  ضتٍي ٍو،وأكو  فويقصيروُبو  ملوأر  ًفواوصبلةوأكوكاجس هت ؛و ىصىتىهيوخ صةنوواوالترًو

وو.ىنىو  ضتٍي ٍو ىصىتىهيوودوي تتقه ؛يبىوواوز  ةووغ ًوول،وأكوي ف يوف ذاور  والويز يوو:زكاتُوُ  -ت
 .وهيوكزكاجيووهيوتيوكه الىوكووهيوتيوااىورىودًوو-ث 

 وظتػػو طس ػػعًو،وكوالها  ػػ كناوك كػػ  يوورًودويبوػػ هًويًبػػويبوهػػرهوكو،واظت ػػامنيىوواونصػػ تًةودو ػػلهو اػػهللوك ػػ ةًوو ػػذؿيوو-ٔ
رزتهػػاواحوو ػػ فواو ػػافيووكعتػػذاو،هػػاكفبل يوواونػػ سًوو وصػػبلحيوكًءػػاوتن صػػ ،وودىويًبػػووهيو ػػهوكراػػوويوواحيوورىويبىػػأىو

و:   عويهتمشوفو سذؿواونص تةًو
و(ُ).مو يو ادوواوصبلةىوو ديوالولتيٍوو   واوإذاورأكاواورجلىووو:رزتهواحواونة لشووق ؿوإ راه ايوو-أووو
:ويب ىػػليواوػػذمويىػػرلواورجػػلىوي ػػلموصػػبل ىهوفػػبلوينهػػ  ؛و مى ىػػًلورزتػػهواحوكقػػ ؿويب مػػوفيو ػػدويًبٍهػػرافو-بووو

).هيواضت دةيوٍبوالويوقويوو نهشهيوورلواون  اىواوذمويىو
و(ِ

ويبػ ويػ يبريوو  فدووليوشر واهواٍوأفويكوفو ن  و ًوو:كاون هلو دواظتنكرًوو  ظت ركؼًوواآليبرًوواون ص ًوودوشركطًويبًوو-ٕو
مبػػ وو،وفقػػ ويػػ يبريواػػاووذوػػاو غػػ و ًووالوكتػػوزووػػهوأفويال ػػلىوكوو،دواظتنكػػرًو وينهػػهللو نػػهويًبػػيبىػػو،وكأفدودواظت ػػركؼًو ػػهويًبػػ

ػػو وكيكػػوفيويونػػهويب ركفنػػ ػػرنويبنكى ػػا،وأكوينهػػهللو مد ورًواآليًبػػودوشػػرطًويًبػػو،وكوكػػدووػػ سىو يب ركفنػػواوكيكػػوفيورنو ويونػػهويبنكى
و هوأكوينههللو نه.و و غ ويب وي يبريومنوأكوأفويكوفو  وًوو،ام مًودواو يو ويبًو  ًومنوواون هلوأفويكوفىو

و،وكيبنه :اونص تةًوو آدابًووأفويت دبىوو اهللواون ص ًوو-ٖ
و. يورىووووأخدووؽت ويالوتيووذواىوويكدٍوو وملىٍويبىوو  ونص تةًوواإلاراريوو-أوووو
و.ةًونىواضت ىوواألوال ظًوو،وكاات م ؿيوُبواونص تةًووفعيواوريوو-بوووو
و.اونص تةًووإل  امًوواظتن اسنيًووكاظتك فًوواووقتًوواخت  ريوو-توووو
ػػ و ىػػيبىػػ»و: ػػ فويقػػوؿىووو،ُبواونصػػ ًووأكواوت مػػ اًووملًواوت ػػريوااػػت م ؿيوو-ثوووو وأقػٍ ػػوواػػوفىو ىوالٍويػىوواـوووىو ؿي ،وإذاوو«اذىو ى

و. ووامنصوحًوينو  فوذواوغت ًو
و.يبنهوكأ ملىووأكوأ هوأ  دىوو،  و هودوأخ ه،وأكوإهه ريولويبًواليوشىواوتدووهيكوفوغر يوالوأفوو-جووو
 ،وكيبنه :اونص تةًوو آدابًووبىوأفويت ددووصوحًو اهللواظتنو-ٗ

                                 
 (وكان  وصت  .ّْْٕ)ِّٕ/ِ س واورزاؽووركا و(ُ)

 .ُْْ/ّ دوفت واوس رموال دورجقوو(ِ)
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واالاػػتكس ريوو وأكرديهػػوك ػػ ـيو،وقووٍ ػػرىوو اػػهللو قسشاهػػ و صػػ روووهًو الً ػػوك  ويػػ يو،وتيهػػ سدوكػتىىوواونصػػ تةًووسػػوؿيوقىوو-أوووو
و:وقػ ؿو مػرو ػدواطتطػ بو،يبنػهوو ػتةا ىووهًو الً ػو  ػقًوومب رفػةًووالػرحيويو،و ػل ػ فىووودٍو ويبىػ   ننووو اهللواون ص ًو

و.(ُ)  ويبوإيلدوو ىوفىودورىويبىووإيلدوواون سًووأ قشو
وا.خ نووإالدوواون ص ًوو  خ هًووأفوالويوددوو-ب
و.ريواوشدوودىو نهويبًوولىويب ونيوو،وك رؾًواطت ًوودىو هويبًوورىويبًو وأيويبىووال لًو و،  ونص تةًوو  و ملًوواظتس درةيوو-ت
 .كاطت ًوواظت ركؼًوودىو وأا لوإو هويبًومىووًوووهو،وكاو   ميواون ص ًووكريوشيوو-ث

                                 
 .ِّٗ/ّوال دوا  واوطسق تواوكربلو(ُ)
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 أصحاب  النَّب  ِّ ُب م ع  األ د  
و
واوػذيدىووٍبيدوو،ينرٍويتوقػىػأيبدػوخػ يو»و:احووراػوؿيووقػ ؿىوو:قػ ؿىوور لواحو نهم وصنيوو يوو دًوومرافىو ًو دوو-ُّ
 (ُ)..يبتالعو ا ه أكو بل نووقر نيًووهًو ًورٍوقػىوو   ىوورىو ىوذىوفبلوأدرموأىوو:مرافيوق ؿو ًو،و«اٍوهيواو ػىويىوواوذيدىووٍبيدوو،اٍوهيواو ػىويىو

 إرشادات الحديث
،وكاوػػذيدوياػػوناودواونػػ سًويًبػػواصت ػػليوو: ػػهوكيػػراديوويطاػػعيووفىورٍواوقىػػوفػػ فدو،ووهيوأصػػت  يووواونػػ يوورفًو قىػػوراديواظتػػو-ُ
و، اػػهللواإلاػػبلـًوو ػػهوكيبػ تىوو ننػيبليبًووواونػػ دوولىوًقػدووىويبىػػوهػػو:و ػلشوواوتػػ   وفوعتػاو    ػػ ف،وكاوصػت يبشوو:هػا

و.ةهوددوكإفوختالوذواورًو
ةو  يبدوو،وكهذ و ز  ةهواون سًوو  ناوخ يوووواصت  ةًووواظتص كؽًوويبدواوص دؽًووُبواضت يثوشه دةهوو-ِ

ػػوأهػػليووكقػػ وأرتػػ ىوووكراػػووًهًوواحوعتػػاو ت ػػ يلًوو ػػ كؿهوفهػػاوو،وواصػػت  ةًو وةًويبدػػاأليووأفءػػلىوو اػػهللوأفدووةًوندواو ش
:وواوصػت  ةًووُبوأ  ديػثوفءػلًووةىو  م دػواإلاػبلـوا ػديووقػ ؿوشػ خيوو،(ِ)واوصػت  ةيوهػاووهػ و   و س يو

دوقػرناو اػهللويبىػوك الءػ لًوو،كاو نػ مو اػ هاواوصت  ةًووُبوفء  لًوو،و لويبتوا رةهويب تال ءةهووثيوكهذ واأل  دي
و(ّ)واهػ.ةًوندوكاو شووُبواوقر فًووف هاوق حهووكاوق حيوو،دواوقركفًو   هاويبًو

واحيو   عواوصت  ةىوو-ّ ىووو،ك يصر هًووكيبيرافقىًتًهوك ر  ًتهًوو صتسًةواون يوووقٍ وشىردؼى وٍمػلًو ىمى وشىرٌفػىهيٍاوًَ
وإعوأٍقطى ًرواو ش   ،و وأقته :و س ويتم لوُبوأيبورووووفءلهووهاٍو  ىو ىوودٍوهللويبىواىوفاهاو ىورًا وًةواإلابلـً

و.غ هاودكفىوووهًوراووًووصتسةًواحوعتاووو خت  رًوهاو  ،وكاختص صيوهىو ال ًوواوصتسةًووفءليوو-أوووو
وو-بووو ػ ىوولشو يػ،وكواٍويقهًورًو ىوودٍومًوفوأاااىوودٍويبىوو،وفكلشوكزتىٍليورًا وىًتهًوواإلابلـًو شري ووًـوإعويىػواهواًوٍ ػيبيووهيوايػمىو ٍويػىوولوومى
و.وايدوفهووُبويب زانًواو يو
واٍوهتًًو ػػ دىوقًو،وك ًواٍوهًوُبو صػػرًوو   ػػتٍووواوالتو ػػ تًوو،وفػػ  وايوهًوينًػػدًوواحو  ػػ عووتسا ػػ ًووهاوُبواػػس لًوجهػػ ديوو-تووو
ويبىدٍوو   هاوإالوكهووفت ووودٍو،وكيب ويبًو و.وحىواىددواوالتوُبويب زاًناوألناوأكدؿي

                                 
أكور  ويبػػػػدواظت ػػػامنيوفهػػػوويبػػػػدووكيبػػػػدوصػػػتقواونػػػ وووكوو ػػػ بوفءػػػػ  لوأصػػػت بواونػػػ ،وو تػػػ بوفءػػػػ  لواوصػػػت  ةُبوواوسةػػػ رمووركا و(ُ)

دو ػػ بوفءػػلواوصػػت  ةوٍبواوػػذي،وُبو تػػ بوفءػػ  لواوصػػت  ةويب ػػااو(،وكوؤَْٔ)ِِّٔ/ٓوأيءػػ واوسةػػ رمو،وكركا (وَّْٓ)ُّّٓو/ّأصػػت  هو
و.(ِّٓٓ)ُْٔٗ/ْياوناوٍبواوذيدوياوناو

كاو تقويبدواوركافملواألخس ثواوذيدوي سوفوخ ةواأليبةوكيكالركنا،وكهاوُبواووقػتو ال ػهويت ػوفو ػدواوكالػ رواوز  دقػةوقتاػةواوصػت  ة،و مػ وهػووو(ِ)
 ػهو)   ػ وشػت عواوػ يد(،وككت اػوفووػهويبػزاراوًشػر    و مػ و  عتاويب واوز ػ يعواجملواػلواوػذموملوييٍ ػًاٍاوقػطو)أ ػووولوػلةواجملواػل(،و  ػثويت ػوفو نػه،وكياقسوو

 .كتي لوظتدويوصالوفو  ووالية

 .َّْ/ْغتموعوفت كلوش خواإلابلـوو(ّ)
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،واوقػر فًوو يػ تًووؿىوكوإناوق و  يشػواو ػزوو  ثيوووه،واوصت  ىوك طس قهاوووئلابلًـوو م عيوهاواوفهميوو-ثووو
ف مػ وو ر وه ورغسػةنو ،وكوهىوفواو ق قتػىورىوك ىووا ةىو،وك  يشواواصت هواو ا هًوك ر دوووئلابلًـووواون يووك  يشواو طس عىو

واحو   ع.و ن ىو
ةىوبليبىػػ ىووو ًر ًوصىػػ ٍواألىووةىوسدػػػتىىوووً شواوندػػولىو ىػػقػػ وجىوو،و ػػلٍواوواًوٍ ػػيبيووليو يػػووهللاىػػ ىووكاجسػػةهووةيواوصػػت  ةوسدػػػتىىوو-ْ

وً دواوندػوشت ػتيوو:قػ ؿىوومػ ر ػلواحو نهو ػ زبووو ػدًووامًورىواوسػىػولو ػ يثًواًلػ؛وفىوبليبػةىواونيالػ ؽًو ىوواٍوءىهيوغٍو،وك ػيواإلنت فًو
ػػػو ريوصىػػػ ٍواألىو»و:يقػػػوؿيوو ػػػفىوو،عهو فًونىػػػيبيووإالدوواٍوهيوءيػػػغًوسٍوكالويػيوو،دهويبًولٍويبيػػػوإالدوواٍوهيوسػشوالولتًي ػػػأىوودٍومى ودٍوكيبىػػػو،احيووهيوسدػػػ ىوأىوواٍوهيوسػدو ى
و.(ُ).يبتالعو ا ه«احيووهيوءىوغىو ػٍوأىوواٍوهيوءىوغىو ػٍوأىو
ػػػػؽتدػػػػو-ٓ ػػػػو؛وفػػػػبلوكتػػػػوزيوويب  كيػػػػةيو ػػػػديوأيبواػػػػال  فىوووةًو  ىوتىودواوصدػػػػيًبػػػػوهيوواال يػػػػكيبيووهيوتيػػػػسدوػتىىووقيودوَتًى كالووهيوسشواى
ػػهيو صيػػا تقىو ػػا ػػديواو ًوو،وقػػ ؿىووً يواوندػػوأصػػت بًووةًوسدػػتىومىووًوو زافًومًو ػػ وٍوووتىػػهيوسدوػتىىوولىو ىػػجىووامػػ مًواو يوو  ػػملىوووإفدوّتدو؛و ى و دًومى
).وةًو  ىوتىواوصدووقيوُبو يوو زافيومًوهوواوٍوووال  فىوأيبوايوو ديوو كيةيو ىويبيوو:رزتهواحونسالشواضتٍىو

و(ِ
ووو-ٔ و:ايًبًهاٍوك ىق يرًًهٍاوكاٍ تًوولتىي شوفىو ىاىهللوػتىىسدًةواوصدت  ىًةوو  فىواو داىفي
و.(ّ)ةًوندواو شوودىو ويبًومىوهًوءاًوفىووفةيورًو ٍوكيبىوورىومىوك يووأيبو كروووقشو يوو:ويب  ودووو ديوواحًوو س يووق ؿىوو-أوووو
ػػػتيىووج الػػروووأ ػػووقػػ ؿىوكوو-بووو ػػاضتٍىوو ػػدًووليواًػػ ىوو ػػػديوو يومد ػػك يووأيبو كػػروووفءػػلىوولىوًهػػػجىوودٍويبىػػو:دًو ى ولىوًهػػػجىووفقػػ ٍوورىومى

)ةىوندواو شو
و.(ْ

ػػأكالدىوومػػوفىوايو ىويػيووفيواىواو دػػو ػػ فىوو:أ ػػسووو ػػديوويب وػػايووقػػ ؿىوكوو-تووو ػػك يووأيبو كػػروووقدو يػػواٍوهي ػػ ىووورىومى ػػايو ىو ويػيومى ووفىومي
و.(ٓ)ر فًوقيواوٍوودىويبًووةىوورىواو شو
)ةهوندوايوواٍوهًوايو يوووً يواوندووأصت بًووقشو يوو:سةىوق يوو ديووةيوس صىوقىووق ؿىوكوو-ثووو

و.(ٔ
).و وومدوػتيىوو ًب ًوتىوأصٍووقشولو يو ًوالٍو ػىولوُبواًومىو ىووعيو ىوكٍوأىو:و ُبواضتٍىووثًو رًواضتٍىوو ديووشريو ًووكق ؿىوو-جووو

و(ٕ

                                 
وً ًلو اػهللوأىفدوُبو ت بواإلنت ف،ويب ااو(،وكوِّٕٓ)ُّٕٗ/ّ  بو قواأل ص رويبدواإلنت فوو ت بوفء  لواوصت  ة،اوسة رموووركا و(ُ) وو ى بواو د  يػقد
ووٍ صى رًواألىو  (.ٕٓ)ٖٓ/ُيبى ًتواونػيالى ًؽوكى ػيٍغًءًهٍاويبدو ىبلو،يبى  ًهًويبدواإًلنتى ًفوكى ىبلوكى ىًال 

 .وٓٔ/ُشذراتواوذهقوو(ِ)

 (.ُِّٗ)ُِّٖ/ٕشرحوأصوؿوا تق دوأهلواو نةوكاصتم  ةووُبواوق ااواوبلوك  لوركا وأ وو(ّ)

 .ّْٗ/ِةوُبو   فواحملتةواضتت(،وكأ وواوق ااواألصسه ينوُبوِِّْ)ُِّٗ/ٕواظتص رواو   عو(ْ)

 (.ِِّٓ)َُِْ/ٕشرحوأصوؿوا تق دوأهلواو نةوكاصتم  ةووُبواوق ااواوبلوك  لوركا وأ وو(ٓ)

 (.ِِّٕ)َُِْ/ٕواظتص رواو   عو(ٔ)

 .ّّٖ/ٖ ا ةواألكو  موو(ٕ)
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ػػػػػًة،وكقػػػػػ وجػػػػػ متووكاوطد ػػػػػديوفػػػػ هاواوصدػػػػػتى  ًةوو غػػػػمليوو-ٕ واٍوميتىرديبىػػػػ ًتواو و مى ػػػػػ ًدًهٍاويًبػػػػػدى أكوُبو  ى
و:وً يواوندوو بًوتىوأصٍووَتي  ىوو  فًوكاوايووقًواٍواوقىووابليبةًوو وجوبًوواوشر  ةيوواونصوصيو

ػػػ ؤيو)واحو  ػػػ ع:وقػػػ ؿىوو-أووو ٍخوىا ًنىػػػ واودػػػًذيكىاودػػػًذيدىوجى ػػػسػىقيو ى وكاويًبػػػدو ػىٍ ػػػً ًهٍاويػىقيوويػػػوفىورى ػدنىػػػ واٍغاًلػػػٍرووىنىػػػ وكىإلًً دىواى
وردً ػػػ اهو ً إًلنتىػػ ًفوكىال ورىؤيكؼه و يبىنيػػػواورى ػدنىػػػ وًإ دػػاى ر ػػػلواحوو   شػػػةيووق وػػتو،(ُ)(وَتىٍ ىػػػٍلوُبوقػيايو ًنىػػ وًغػػػبٌلنوويادػػًذيدى

ػػػفىوووً يواوندػػػو بًوتىوٍصػػػركاوألىوالًوغٍوتػىوٍ ػػػيىووكاوأفٍوريويًبػػػأيو:و نهػػػ  ر ػػػلواحوو سػػػ سوووكقػػػ ؿوا ػػػديوو،(ِ)ركا ويب ػػػاا.اٍووهيوسشو ى
ػػػػتيووواوأصػػػت بىوسشو يػػػالو ىو:و نهمػػػ  ػػػوايواىػػػ ٍوكهػػػوويػىوواٍوعتىيػػػو رًوالىوغٍوتًو  الٍاػػػورىويبىػػػقػػػ وأىووكجػػػلدوو ػػػزدوواحىووفػػػ فدووو وومد اوأند

و.(ّ)وفىوايوتًوتىوقٍو ػىواىو
وعىوالىػ ػٍوأىوواٍو يو ىو ىوأىووفدوواوأىواىوفػىوو، يبوتىوواوأصٍوسشو يوالو ىو»و:وً شواوندووق ؿىوو:ق ؿىووو رميواطٍتيوو دوأيبوا   ووكوو-بووو
ػأىوو دويبيػو ىواىػ و ػىويبىػو؛ سنػهىوذىوو وو يػأيوولىو ٍويبًو ػسشو يػالو ىو»:و،وكُبوركايػًةويب ػااوو(ْ).يبتالػعو ا ػه«هيو الىوًصػ ىووكالىوواٍوهًو ًو ى او نوواوأ ى
و« يبوتىوواوأٍصػػػسشو يػػػالو ىوو، يبوتىوواوأٍصػػػسشو يػػػالو ىو»و:قػػػ ؿىوووً دواوندػػػوفدوأووةىورىويٍػػػػرىو،وك ػػػدوأيبوهيو« يبوتىودوأٍصػػػيًبػػػ

و.(ٓ)  وتدكرار
ػودهوٍ ػ ىوووةًوُبواوصت  ىوواوط ديوو-ٖ و،كاو شػنةىووركاواوقػر فىوشىػفهػاواوػذيدو ىوو،اوػ ييدودىويًبػوك شػرك يوواػو يو وزتىىوف مى
وا، عتًوكأف ىػػواٍو ػػ قواعتًوو ػػهًوواواونػػ سوإو ىػػكدىوو ًوُبواوواقًػػوواواإلاػػبلـىوقيػػسػدو،وك ىواوكػػرًنىووركاواوقػػر فىو دػػكفىوويدىوواواوػػ يونيػػك  ػدو
ػػوهافػػ ودىو ىػػ ىوودٍويبىػػوكػػلشوف ػػوريػػ يو ويف فتد ويػػدًوُبودًوواظتس شػػريووكنػػهواوط ػػديوالونتيووأل ػػهيووهافػػ ودىو ىػػ ىو وكإفتدىػػو،يدًواوػػ يووـىو ٍوهى

و:هيو قيوالىو ًوكىووهيوتيوقػىو ىو ٍوزىووتٍورىوهىوكهىوو ىوءًوتيوالفػٍوواح،وكإالدو
ـيووقػػ ؿىوو-أووو ػػوأيػػتىوإذاورو:ورزتػػهواحوسػػلوونٍو ىوو ػػديووأزتػػ يوواإليبػػ  و؛  ػػوموووواحًووراػػوؿًووأصػػت بىووريو يوذٍواويىػػ نوأ ى
و(ٔ).هللواإلابلًـواىو ىووهيومٍوف هتدًو
ـيوكوو-بووو ػوينػتق يووجػلىواوردوواورأيػتىوإذىورزتػهواح:وومشوازًواوػردووةىو ىػرٍوزيوووأ ػق ؿواإليبػ  وراػوؿًوو بًوأصػتىوودٍواويًبػ نوأ ى
ػػػ نػػػ  ىووواػػػوؿىواوردووأفدووكذوػػػاىوو، يعهو ٍػػػزًووهيو دػػػأىوواٍواىوفػػػ  ٍووواحًو ػػػوكاوقػػػر فىوو،عيو و ى ػػػنىػػػ ػٍولوإوىو وأددوفتدىػػػإًوكىوو،عيو ى اوذىو وهى

                                 
 .َُ يةوواضتشراورةوو(ُ)

 (و.َِِّ)ُِّٕ/ُْبو ت بواوتال  ويب ااووركا و(ِ)

واوشػػري ة،وكاآلجػػرموُبوّٓٗ/ِاضتتػػةوُبو  ػػ فواحملتػػةو،وكأ ػػوواوق اػػاواألصػػسه ينوُبوُِْٓ/ٕا تقػػ دوأهػػلواو ػػنةوأصػػوؿووركا واوبلوكػػ  لوُبوشػػرحو(ّ)
ٓ/ُِْٗ-ِِْٗ. 

ُبو ت بوفء  لويب ااو(،وكوَّْٕ)ُّّْ/ّو«ووو نتويبتةذاوخا بل»و:و  بوقوؿواون و،ُبو ت بوفء  لواوصت  ةواوسة رمووركا و(ْ)
 (.ُِْٓ)ُٕٔٗ/ْوصت  ةو  بوحترًنواقواو،واوصت  ةو

 (و.َِْٓ)ُٕٔٗ/ْو  بوحترًنواقواوصت  ةو،وُبو ت بوفء  لواوصت  ةويب ااوركا و(وٓ)

 .ّٕٗ/ِاضتتةوُبو   فواحملتةوو،وكأ وواوق ااواألصسه ينوُبُِِٓ/ٕا تق دوأهلواو نةوركا واوبلوك  لوُبوشرحوأصوؿوو(ٔ)
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ػػواوقػػر فىو و،ةىوندواو شػػكىوو بىوتىػػكًوواواوٍوايػػسطًو يو ووًو ىوهودىوواوشيػػ يػػرىوكتىووفٍوأو ويريػػ كفىوفتدىػػإًوكىو،وواحًوواػػوؿًورىووصػػت بيوأىوودىونىوكاو ش
.ةهوقىو دًو ىوزىوواٍوهيوكىوو،عىوكٍوأىوواٍوءًًووحيورٍواصتٍىوكىو

و(ُ)و

ـيوو لىوايوكوو-تو واحًووراػوؿًووصػ  قًووأيبواػال  فىوو ػدًوو دويب  كيػةىورزتهواحوودًونىواو شووص  قيوولشو  ًو ىواوندواإليب 
ػػووـيوبلىوٍاػػ واإلًوفتدىػػإًوو:فقػػ ؿىوو ػػفىوو،وةيو  ىوتىواوصدػػوبلـًوٍاػػاإلًوو بيوسىػػفػىوو، بهو و ىػػعتىىػػواروو ىو ى وادىورىو وأىوفتدىػػإًووةىو  ىوتىولواوصدػػذىو ىوودٍومى
ػفىوو:قػ ؿٍبيدوو،ارًواوػ دوووؿىوخيػديووريػ يو وييوفتدىوإًوو بىوسىواوٍوورىوقىودو ػىومىو ىووو،ـىوبلىواٍواإلًو و.وةىو  ىوتىواوصدػوادىورىو وأىوفتدىػ ًوفىووةىويىػ كًو ىويبيووادىورىوأىوودٍومى
(ِ) 
وش خيوو-ٗ واحوةىو م دو ىووا ديوواإلابلًـووق ؿ ورزته اواوءًًوقيووةيويبىوبلىواىوو:كاصتم  ةًوونةًواو شووأهلًووأصوؿًوودٍويبًو:

وواوؿًورىوو بًوتىوصٍوألىوواٍوهًوتًونىوكأو ًو و ريقىويبًووكيتربؤكفىوو،اح واوصت  ةىووغءوفىوسٍويػيوواوذيدىووملًواوركافًووةًود
وك ريقىوونىوسشو يوكيىو و ىوو قوؿووواوس تًووأهلىووكفىويلذيوواوذيدىووقًواصًووىواونػدووةًوا، وكنت ًولوومىوأك وشىومدو ىوووفىوكيو، و نيىوورىوتىو 

وف هًووي ىوزًوو ويب وق ٍوكيبنهىوو،بهو ويب وهوو ذًواويبنهىوُبويب  كيهًوواظتركيةىووهذ واآل  رىوو:وإفدوكيقوووفىوووةًو  ىواوصتىو
وغتيوإيبدوو ذكركفىويبىووف هًوواٍوهيوويبنهيووكاوصت  يوو،هًوكجهًوو دٍوورىو ػيوكغيوو ىوقًوك يو وغتتىوكإيبدوو،ص سوفىويبيوو كفىوتهًو  و كفىوهًو 
وو(ّ)اهػ. وفىوؼتطًو

                                 
 .َُٗ/ّفت واظتغ ثو،وكؤٗ/ُٗهتذيقواوكم ؿوكوو،ْٗاوكال يةوُبو ااواوركايةوصو(ُ)

 .َّْ-ّّٗ/ُهتذيقواوكم ؿوو(ِ)

 .(ُُٓ-ُِْاو ق  ةواووااط ةويب وشر ه وحملم وخا لوهراسو)صو(ّ)
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 آل  بيت  النَّب  ِّ  ع  م   األدبُ 
و
ـىو:وقػػ ؿىووأىٍرقىػػاىووزىيٍػػً و ػػدًو ػػدوو-ُْ ػػةىويػىٍويبنػػ وًف نىػػ وخىًط سنػػ ومبىػػ مووييػػٍ  ىهللوستي ػػواوادػػًهووراػػوؿيووقػػ   و ػػنيويبىكد

ً ينىػػةًو و ا ػػهًوو؛كىاٍومى واوادػػهىوكىأى ٍػػػىنى ًمػػ ى ػػرىوو،فىتى ػػ واونػػ سيوو،أىيبدػػ و ػىٍ ػػ يو»و:ٍبيدوقػػ ؿو،كىكى ىػػنىوكىذى د وو،أالوأىيػشهى ػػره فىً فتدىػػ وأ ػػ و ىشى
وأىٍفويىػػٍ ٌبىوراػػوؿيو وفى يًج ػػقىووييوًشػػاي وفًػػ كيٍاو ػىقىاىػػنٍيًوو،رىيبي ػػ و:كأ ػػ و ىػػ رًؾه واوادػػًهوف ػػهًوً تىػػ وو:أىكدعتييمى و،اعٍتيػػ ىلوكىاونشػػوريووبي

وف ػػهو،فىةيػػذيكاوً ًكتىػػ ًبواوادػػًهوكىاٍاتىٍمً ػػكيواو ًػػهًو و اػػهللوً تىػػ ًبواوادػػًهوكىرىغدػػقى ػػثد و،كىأىٍهػػليو ػىٍ ػػيًتو»و:ٍبيدوقػػ ؿ،و«فىتى
 (ُ)..ركا ويب اا«هىوُبوأىٍهًلو ػىٍ يًتواوادووأيذى يري ياو،اوادهىوُبوأىٍهًلو ػىٍ يًتووأيذى يري ياو،اوادهىوُبوأىٍهًلو ػىٍ يًتووأيذى يري يا

 :إرشادات الحديث
و  ػػًتواوندػػً يوو-ُ ػػسن و ؿي و اػػهللوكجػػًهواألرًضو ى ى وكيًجػػ ى وأهػػًلو  ػػتو ػػهيووهػػاوأشػػرؼي كأجاشػػهوقىػػٍ رنا،وكأ ومي

و  تواون يويبىكى  ىةنو :واٍوكهيوووهًو ًو رًوأقىوودٍويبًوواوز  ةيوو ا هًووـيوريوحتىٍوودٍو،وكيبىو،وكأزكاجيهيواٍوتػيهيويػدوريوكذيوو يو:وأكالديواٍوهيووو،وك ؿي
و وجىٍ الىرووكى ؿي وكى ؿي و ىًق لو وكى ؿي و ىًال  ووو.و ىسد ساو ؿي

ػػػوأهػػػلًووأصػػػوؿًوودٍويًبػػػو-ِ ػػػأ ػدووةًو  ىػػػمىوكاصتٍىووةًوندواو ش و،يبػػػنهاوكاأليبػػػواتىوواأل  ػػػ مىوووً يوأهػػػلىو  ػػػًتواوندػػػووفىوسشػػػلتيًوواٍوهي
ودوراػوؿًواويًبػهًوقػرا تًواو عتػوهاواوواجسػةىو قػوقىووكفوإوػ هاٍو،وكيلدشووً يواوندووةىو دوصًوكىوواٍو هًوفًوووفىوويوالىو،وكلتىٍواٍوهيو ػىوودوٍووىوتػىوكيػىو
و:هاو و  فًو،وك قوقيوهاف وهيوتىوهللوء وأيبدواويتوكصدووهًو وص تًووبلنو،وك مىواحو
ــو ُ ووو ،وكاو ػػنةًووًـو  إلاػػبلواوواجسػػةىوواو  يبػػةىوو،و متسػػتهاواحملسػػةىووام ػػامنيىووُُ ةاو  يبدػػوُُ اضتقػػوؽواألول: الن

واآلدابًووحت ػػتها،وكاوتػػ دبًوو اػػ ها،وكرديووكاو ػػبلـًو وفػػ ها،وكَتنػػقًوواوط ػػدًووك ػػ ـًوو،اوشػػر  ةًوويب هػػاو  مػػـو
ودواألذل.يبًووهاو  مو وعووإيذا ًو
ــان : النــو ُ ووو ُبوو،وكاوزيػػ دةًواحوودوراػػوؿًويًبػػواٍوهًوػتسػػتهاووقػػرا تًووءػػا،و زيػػ دةًووُُ اطت صػػةوُُ اضتقػػوؽوالث

األخػػػرلوواوت ػػػ كموُبواوالءػػػ  لًوواو نػػػ ىوهًو قػػػ نتًوفػػػ ها،وكووو وايػػػغيووغػػػ ًوودٍويًبػػػاوكإجبلعًتػػػهاوهاوكا ػػػتايبًو قػػػ يرًو
ػػ،وكاوتدوكاإل  ػػ فًوواوػػربيوو ػػ  واعًوواٍوهًوريوإوػػ هاوك ًػػو،وكاإل  ػػ فًوواحًوودوراػػوؿًويبوفو قػػرءاويًبػػ دوف قىػػ  ػػدوو كزًوتى
وكغ وذوا.و ،هىوجًوكخ رًووُبواوصبلةًووو اهللواون يوو ا هاويب واوصبلةًوو،وكاوصبلةًواٍوهًويبي   ًو
ػػػوأهػػليوو-ّ ػػوةًوندواو ش و-  ػػػ عواحيووايواواوػػيتوأ ػػػزعتىيوهيوتػىووىوزًوٍنػػػيبىوواٍوهيووػػو ػىوزًوكيػينٍوواٍوهيوو ػىوسشػػػتًو يوفػىوووً يواوندػػوطهوُبو ؿو  ػػػتًوكاى
ودواون س:والريقنيويبًوو خبلفنوو-وواحًوووؿًوايورىوودٍويبًوواٍوءًًورٍوقيو ًو

                                 
وو،ُبو ت بوفء  لواوصت  ةوويب ااوركا و(ُ) و دوأيبو ى ًوقو  (.َِْٖ)ُّٕٖ/ْو ى بويبدوفىءى ً ًلو ىًالي
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أكووُبو   شػةىوويط ػديوودٍومىػ ىووواٍوهًو ًءػسىو ًووذوػاىوو،وأكويال ػليوميهاٍوتيوٍشػكيىووسشهاٍو يػأكويىووف هاٍوويط ديوودٍويبىوواألول:ووو
ور لواحو نهم .و الصةىو
ػػػيبىووفػػػوؽىووأهػػػلىواوس ػػػتًوويرف ػػػوفىوويبىػػػدٍووالثـــان :ووو واحًووكفًوديوودٍويًبػػػواٍوهيوو ػىوٍ  يو ىػػػ،وفاحو  ػػػ عوايووأ ػػػزعتىيويًتواودػػػوايوهًوتًو  ىوكى

واوكػرًنيووؽتػ وجػ مو ػهواوكتػ بيوواعتىوويب وو سىوولًو  ًوءىواوالىوودىواويبًوعتىيوويز موفىووأك وفىوعتىيايواوً ٍصمىةى،وأكوي دوو   ع،
وو.سويةيواوندوونةيو هواو شووك ستتٍو
 واًوالويػيالىءياوفو ىووةًوندواو شووأهلىووفدو وإًومىو ىو   و ىاىهللوأيبو كروواوص يًعوك يوو ،و ٍلوحو نهم ر لوامىرى

و.و و  نورتىًوواٍوهيو ػىوودوٍووىوتػىويػىو،وكىوهيو   عووىوو واحيوهىواىو ىويتوجىواودووةىووىوزًونٍومىواوٍوواٍوهيونػٍويبًوويػيٍنزًويوفىو يبل و
ػػ مىوو،ي رفػػوفىوألهػػًلواوس ػػًتوفءػػاىهيٍا،وكأخسػػ ريهاوُبوهػػذاو  ػػ ةهوو ػػ فىواوصػػت  ةيووو-ْ ويبىػػ وجى وكيًبػػٍدوذوػػاى

ػػ يوو ػػديواولكىورىو،وفػىػػواوصػػ يعًوو ػػدوأيبو كػػروو ػػسػػواوػتيىورقيوايو»و:قػػ ؿوو ػػدوأيبو كػػرووور ػػلواحو نهمػػ ورىومى او نومد
وً دوواواوندوا يوكيب ن  :ورىوو،(ُ)ركا واوسة رم.«هًو  تًووُبوأهلًوو؛وهًوتًػ ٍو ػىووُبوأهػلًووو يويبيوتىًوكا ٍووو يويبيورًو ٍوكأىوووو يوالىوكا ٍوو

)اٍوكهيولذيوأكو يػػواٍوهًو ٍوكاوإوىػػ ليوً ػػفػػبلو يو
واحًووراػػوؿًووةيوا ىػػرىوقىووىوو؛ ًو ًو ىػػلو ًوً ػػالٍوذمو ػىوكاودػػ»و :أيءنػػووأ ػػوو كػػرووكقػػ ؿو،و(ِ

يًتودوقرا ىويبًوولىوأصًووأفٍوويلىدوإًووقشوأ ىوو».(ّ) 

واونػػػػػ يوأفءػػػػليو ًؿواٍوسػىٍ ػػػػػًت:و اػػػػػليو ػػػػػديوأىيبو-ٓ ػػػػهيوف  مػػػػػةيو نػػػػػتي وكزكجي وكر ػػػػػلواحو نهمػػػػػ ،وو  وػػػػػقو
وك ق ػػػةيوأكالًدواونػػػ يو،و  يوتىػػػ  ػىولٍتىوكرىوواػػػوًؿواحو ورىوًاػػػٍسطىوور ػػػلواحو نهمػػػ و ػػػنييو ػػػديوكاضتٍيواضتٍىوو: اقتيىو ىووىػػػكىوكىو

ػػ  يو ٍػػاوػػذ وًروكاإل ػػ ًث،وك مد وا ػٍوسدػػ ىوزةيوكاوٍوزتى ػػ ىوو نىػػكا ػٍو،ور ػػلواحو نهمػػ وقًواًػػاظتطدوو سػػ ًوو نىػػ سي و ػػديوو سػػ ياحًوو:هًومي
و ديوالىو ٍوكجىوو سوو سدو وةيوشىو  ًو،وك ىو وواًويٍووىوخيوو نتيوو كتةيو:وخىوددوهيوايوكأفءىوووً يواوندوو،وكأزكاجيوو()اوطٌ  ريووأيبو  وقوووري
و.ورووكٍوأيبو ىووتيونٍو ًو

                                 
 (.َّٗٓ)ؤُُّ/ّوكيبنقسةوف  مةو ا ه واو بلـو نتواون ووقوقرا ةوراوؿواحو  بويبن قو،ُبو ت بوفء  لواوصت  ةواوسة رمووركا و(ُ)

 .ُُٕ،وكري ضواوص ضتنيوصٕٗ/ٕينور:وفت واوس رموو(ِ)

 (.َّٖٓ)ؤَُّ/ّوكيبنقسةوف  مةو ا ه واو بلـو نتواون وو  بويبن ققوقرا ةوراوؿواحوو،ُبو ت بوفء  لواوصت  ةواوسة رمووركا و(ّ)
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 الشباب   ع  م   التعامل   أدبُ 
 
وشى    وأىوإو:ق ؿىووو دوأيبوأييبى يبىةىوو-ُٓ واوادػهًوو:فق ؿىوووهللواون دو ىوفوفػىّتن فى ىقػٍسىػلىوو!ا ٍػذىٍفويلو ً وزي ىػ و،ي ورىايػوؿى

ػػػريك يو اىػػػسىوو:قػػػ ؿىوو،قىرًيسػػػ نووهيوٍنػػػيبفىػػػ ى ى وًوو،«هٍو يػػػدٍوايو»:وفقػػػ ؿو،يبىػػػٍهويبىػػػهٍوو:كىقىػػػ ويواو،اٍوقىػػػٍوـيو ا ػػػهوفػىزىجى سشػػػهيو»:وقػػػ ؿىوو،فىتى أىحتًي
ػػػػ هًتًاٍووكىالىواونػػػػ سيو»:قػػػػ ؿىوو،ؾىوامىو ىوفًػػػػوواحيوإًلواىػػػػ ىوجىوواحًوالىوكىوو:قػػػػ ؿىوو،«؟ألييبيػػػػاىو سشو ىػػػػهيوألييبدهى أىفػىتيًتسشػػػػهيو»:وقػػػػ ؿو،«لتًي
واوادػػًهوجىوواحًوالىوكىوو:قػػ ؿىوو،«؟اًل ٍػنىتًػػاىو سشو ىػػهيووًسػىنىػػ هًتًاٍووكىالىواونػػ سيو»:وقػػ ؿىوو،ؾىوامىو ىوفًػػوواحيوإًلواىػػ ىويػػ ورىايػػوؿى :وقػػ ؿىوو،«لتًي

ػػػػوىاهًتًاٍووكىالىواونػػػػ سيو»:وقػػػػ ؿىوو،ؾىوامىو ىوفًػػػػوواحيوإًلواىػػػػ ىوجىوواحًوالىوكىوو:قػػػػ ؿىوو،«أىفػىتيًتسشػػػػهيوأليٍختًػػػػاىو» سشو ىػػػػهيوألىخى :وقػػػػ ؿىوو،«لتًي
تًػػػػاىو» ػػػػ هًتًاٍووكىالىواونػػػػ سيو»:وقػػػػ ؿىوو،ؾىوامىو ىوفًػػػػوواحيوإًلواىػػػػ ىوجىوواحًوالىوكىوو:قػػػػ ؿىوو،«؟أىفػىتيًتسشػػػػهيووً ىمد سشو ىػػػػهيووً ىمد :وقػػػػ ؿىوو،«لتًي
سشو ىػهيوطًتىػ الىهًتًاٍووكىالىواونػ سيو»:وق ؿىوو،ؾىوامىو ىوفًووواحيوإًلواىو ىوجىوواحًوالىوكىوو:ق ؿىوو،«أىفػىتيًتسشهيوطًتى وىًتاىو» فػىوى ىػ ىوو:قػ ؿىوو،«لتًي

ػػاوادو»:وكقػػ ؿىوو،هًوٍ ػػاىويىػػ ى يو ىو ػػٍروقػىٍاسىػػهيوو،اٍغاًلػػٍروذى ٍػسىػػهيووادوهي ػػهيوو،كى ىهي ػػٍدو ػىٍ ػػ يوواٍواىػػفػىوو،«كى ىصيػػٍدوفػىٍرجى و-اٍوالىػػّتىوواىووىػػذىوو-يىكي
وإعوشىو و(ُ)صت  ..ركا وأزت و  ان دولموويػىٍاتىاًلتي

   :إرشادات الحديث
و،وكيسػػ أوا طػػبلؽيويبػػ واضت ػػ ةًوواضتق ق ػػةيوو،وكف هػػ و سػػ أواظتواجهػػةيومػػرًواو يوولًويبراً ػػوأخطػػريوواوشػػس بًوور اػػةيويبىوو-ُ

وػػػهوويزينػػوفىوواوػػذيدىوواو ػػومًووكأصػػ ق مًووواشػػ ط فًووفري ػػةنووةًواىػػاظتر ىوو ًوُبوهػػذًوو ىوقىػػإعواجملتمػػ ،وفػىاىريمبدىػػ وكىوواوشػػ بيو
ػاىذدومىوكاوٍوواوشهواتًو و،وكيتتصدػدىوهيوينىػدًوونىولتالىػوأفٍوو بيو اػهللواوشدػوكتػقيووهيواوف  ػذىوكوًػو،ُبواحملرديبػ تًووويقػ ىوّتدواتو ى

ُبووهيو  يػػيبرا ىوو نػػهيوو اػػهللواظت ػػلكونيىوو،و مػػ وكتػػقيوكاظت  صػػلواالؿتػػراؼًووأاػػس بىوو تقػػولواحو  ػػ ع،وكيتتنػػقىو
و.وابًواوصدووةًو ددوجىوو دٍووهيورفيو وق ولتيبىوودو ليويبًوو ا هًووةًووىوكاحمل فىووهًويسًوذًو تهٍووةًواىواظتر ىوو ًوهذًو
واوػيتو واجػهيوو ك ػريوواوشس بًوور اةًوُبويبىوو-ِ وكيبشػكبلتهوو يػ ةهو ي وجىوءىػوػهوقىوو،وفت ػرضيوةىو ىواون ًشػواظتشػًكبلتي

وػهوو دواوأ ػهوالو يػؾن نورًو ٍويبيووأفويكوفىوو بيو اهللواوشدوو فىو و ىوهنىوودٍوكيبًوو،ه  دًو وكأ  ىوهىوقًو  ًوقىو ىوودٍو   ناويبًوووق والوي رؾيو
ػػكاالاتٍووةًواالاتشػػ رىوو طاػػقًووةًوقىواو ػػ  ًووكاطتػػربةًووكمواو قػػوؿًو ػػذىووةًواالاػػت   ىوودىويًبػػواػػةًو ىواظترووُبوهػػذ ًو و،وكوػػ سىو دًوشى
ػػػوهًو ًػػػرىوسػٍوكخًووهًوتًػػػجووىوإعوريووإ ػػػهويءػػػ فيوو،و ػػػلٍوهًوتًػػػجووىو قصنػػػ وُبوريووسنػػػ وكالىو ٍوهػػػذاو ىو ػػػسقو يورىوخسػٍ ودواآل ػػػ مًويًبػػػوةىويبىػػػدواى

وو.كاظتر ينيىووكاظت ايمنيىو

                                 
اظتغػإلو ػدوزتػلو(،وقػ ؿواو راقػلوُبوُْٓٓ)ِّٔ/ْشػ قواإلنتػ فوكاوس هقػلوُبوو،ُّٖ،ُِٔ/ٖاظت تاواوكسػ ووكاوطرباينوُبو،ِٔٓ/ٓ وأزتوركا و(ُ)

،وكصػتتهواألوسػ ينوُبورج وهورجػ ؿواوصػت  و:ُِٗ/ُغتم واوزكا  وو،وكق ؿواعت  ملركا وأزت و  ان دوج  وكرج وهورج ؿواوصت  و:ِٗٓ/ُاألاال رو
 :وي إلوا الوهويبدواوالوا ش.«د صيو»:ا:ويبهويبهوي إل:و فو دوهذا،وكقووه(،وكقوعتَّٕ)وُِٕ/ُاو ا اةواوصت تةو
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ادػػػهللو ػػ وريفًعويبىػػ ىويبىػػػدوأىرىادىوينسغػػلو ىاىػػهللواوػػػ ا لوو-ّ و اػػػهللوًه ايػػًةواونػػ س،وكيػىتىتى ػػرصى وإعواًحو  ػػ عوأفولتى
و ايىػػًةوكاوصػػبلًحوفػىهيػػوى ايىتًػػًهوكالويناليػػرى يو ػػدو ريػػًعواًحو  ػػ ع،وكإفودى ىػػ ووىػػهيو ً عتًً ى و ىاىػػهللوًه ى ػػرصى ٍ ًصػػ ىةى،وكلتى اٍومى

ويًبػػ وودى ىػػ واونػػ شوو مػػ و،دواوػػ ش ى ًمو ىاىٍ ػػًهو  و شػػومًوأ  ػػديوكأىٍكعى ػػاوادو»:و قووػػهعًتػػذاواوشػػ بي و،اٍغاًلػػٍروذى ٍػسىػػهيووادوهي
ٍروقػىٍاسىهيو ،وكاو ش  ميووا  صلوؽتد ويػيقىري يهوإعورى يًه،وكييٍشً ري يوًًٍَرًصواو اً لو اٍ ًه،وكرىغسًتًهو«كى ىصيٍدوفػىٍرجىهيوو،كى ىهي
وُبوًه ايىًتًه.

وكاظتةطػػئًوولًو ًهػػتىواٍووًوي طػػلو،وكاضٍتًٍاػػًاوكاألى ػػ ةًووكاوصػػربًوووأفويتتادػػهللو  ضتكمػػةًوكاٍوميػػرىيبيوو اػػهللواو ػػ ملًًووكتػػقيوو-ْ
وو  ألاػػاوبًوواو ػػبلجىواظتن اػػقىووهيووىػػوفيوًصػػيىووٍب،وشػػكاتىهو صػػرا ةووكك ػػوحوويبيوو  ػػرضىووواوك ف ػػةًوواوالرصػػةىو اوادػػنيي
و.،وف حت وأيب يبهو  بواوتو ةوكاورج مراج  وه ايتهو ريص و ا ه اوردف ع،و

يبػػػ وإ  وػػػةواوػػػنػدالىًسويبػػػ وو،اضتػػػوارواعتػػػ دئو:اونسويػػػةوكهػػػوواوػػػ  وةًوودوأاػػػ و قًويًبػػػوأاػػػاوبهوو يثًوُبواضتػػػو-ٓ
و  ظت ادمىويبنهويبًوور،وكحتمشلويب وق ويص ريواٍوميت كىو وأكيبى ى سو و.إعواضتعيووهًورغسةنوُبوه ايتًوو تًودوجهلو

لوقػ كةهووكػليواوػ   ةواوػيتوهػوهًوي  ووإعواوريفعوُبو لوشػلمو،وكيطسيػعوذوػاوُبو    ًػو  فواون شووو-ٔ
وُبو  دةوكقال ت:وكشالقتيهوءذاواوش بيووهيوقيوفػٍوكاٍوميرى يني،وكيتتادهللورًو

و ا ه.و  إل ك رًووهيواكو يهو نهوا ت امنوكق و ػىالىود ىومبنكىروو و اوفااوكت ءًٍوو-أوووو
وواينوأفواون دوفاللوركايةواوطربوو،هاو ت هرىواو دوذواوكأيبىو هيونىووو ا هواوصت  ةيوووىمد وأ كرىوو-بوووو

و.«أىًقرشك يو»وق ؿوعتا:
وكاالقتاًبويًبٍنهي،وكُبوهذاو طمنيهووه.و-توووو وأىيبىرى يو ً و ش ػيوي

وكُبوهذاويبزي هويبدواوتدطمنًيووه.وإ ط مواوالرصةىووهو  صتاوسو نيوي يهوو-ثوووو
وكصىرا ةو.و كليوكي وحووواوالرصةىووً ىٍرًضويبشكاتهًوو يوإ ط ؤيوو-جوووو
و كلوأرلتًى دةو.واوالرصةىوواكبلـًوو يو،وكإ ط ؤيوء كموووهيو يورىوكىوػت و-حوووو
و،وكُبوهػذاوإشػ  رهويىػ ى يو اػهللوصىػٍ رً ًو فػىوى ى ىوراوؿواوادػًهووكُبوركايةواوطرباين:وهًو ٍواىو ىووك  يويىً  ًوو-خوووو

و ا ه، وو.وهو  وريفعوكاضتٍينػيوي
ويبًوو-دوووو واضت ؿى وةواوقاقوك ىصى  ًةواوالىرٍج.ك ه روودواظتغالرةًواو   ميووهومبى وين اقي
:ور طهاو  حو   ع،وك  م ػًعودوخبلؿًوكذواويبًوو،اصت لًووُبوإصبلحًووه واوكس يوعت وأ ريوو  إلقن عًوواوت  ةيوو-ٕ

وػتسدتهو   عوكؼت فًتًهوُبو الواها،وك قويػًةوا تمػ  هاوعتػذاواوػ ييدواو وػ ا،وك ػو  ًتًهاومبػ وعتػاو اػهللواجملتمػ ًو
واوك ف ةوَقػوقهاوككاجسػ هًتا،وفػ ناوإذاواقتن ػواو ػ ضتعيوّتدو و، و ا هاوَتي هىهيوكيبىو ٍيًهاواوقن   تي وو تكودفىووى ى
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واونػ شوو،اوردق قيوو،وكملولت  كاو نهوإذاوغ بىوجب  وك ش طوووهًواواوألجاًو مًو ػًرصى هػذاوو اػهللوإقنػ عًووفاذواو ى
 .ك وج ًههى واوتوج هىواوصت  ىوواضتم دةًوو،وكإ  رةًوكاو   الةًوورتىى ىٍتو نيواو قلًوو تؾواظتنكىرو طريقةووواوش بيو

واإلاػػػبلـيوإشػػػ  ةىوو-ٖ و  وػػػ  وةوإعوواظتػػػليبننيو ػػػنيىوواوال  شػػػةًوووقػػػ و ػػػـر ػػػليوكاػػػ اة،واػػػوامهوأ ػػػ فوذوػػػاى ً كي
ػمىوُبواوٍواو ى رًيىًةوأكوًشٍسًهواو ى رًيىػًةوورًووىوصشواوورًوشٍونىو ًوواوالتوروكاو   يةووه،وأـ أكووتيو ًػرٍوتػىو ػٍواإلوةًوكىوسىوأكو اػهللوشىػوتًوبلدوتى

وإشػ  ةىوودوأ ػقدويبىػو  ػ عواحيوو ىوو دػكقػ و ىوو(، تًويدو  ًواو يػاألقػراصواظت غتػةو)وووأكييو ٍو ػالًواوٍووةًو ىوأشػرًوأكوواالتًوودواصتٍىو
سشػوفىوأىفو ىًشػ  ىو)وفقػ ؿوجػلوشػ  ه:اوػ ش ٍػ ى وكىاآٍلًخػرىًةووُبوو  و ذابواألوػ او نيواظتليبننيىوواوال  شةًو ًإفدواودػًذيدىولتًي

وأىوًػ اهوُبواٍوالى ً شىةيوُبو و يبىنيػواوعتىيػٍاو ىػذىابه وفك ػفىوو؛ هىوإشػ  تػىوو،وكهػذاوفػ مدوأ ػقدو(ُ)(اوػ ش ٍػ ى وكىاآٍلًخػرىةًووواودػًذيدى
وٍكرًً وكً تى  ىًتًه؟!وكفًووهًوكيب وًووهًو ًوالٍونػىوهللوُبوذواو ًو ىواىوودٍومبىو

                                 
 .ُٗ يةوواونوراورةوو(ُ)
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  لوِّ الغُ  وترك   ين  ف  الدِّ  واالعتدال   ط  التوس  و  االستقامة   أدبُ 
 
ايػػهيوًتػػوىػػٍدويػينٍو»:واوادػػًهوواػػوؿيورىووقػػ ؿىوو:قػػ ؿىوورىيٍػػػرىةىو ػػدوأيبوهيوو-ُٔ  اويًبػػٍنكيٍاو ىمى ػػ ن وأى ى وكال:وقػػ وواو،«لى

واوادػػػهًووأ ػػػتىو ػػػ ىينواحيووإالدوو؛ كالوأ ىػػػ»:وقػػػ ؿ؟ويػػػ ورىايػػػوؿى ػػػ يديكاوكىقىػػػ رً يواو.ً رىزٍتىػػػةوووأىٍفويػىتػىغىمد ػػػواو،اى و،كىاٍغػػػ يكاوكىريك ي
و ػىسػٍايغيواكىاٍوقىوو،دواو شصتٍىةًوكىشىٍلمهويبًو واٍوقىٍص ى وو(ُ).يبتالعو ا ه.«ٍص ى

  :إرشادات الحديث
ــ -ُ و. ًو ًصػػقىومىوكاوٍووكاأل مػػ ؿًوواألقػػواؿًوو ػػ ًوُبورتىوواإلصػػ  ةيو،وكوةًو يبىوقىوتًواالٍاػػوةًوق قىػػإعو ىوواووصػػوؿيوو:ىــو ادُ د  السَّ

ار ب ـــةُ   ُ ػػػوةًوسىػػػ ػىورٍودويبىويًبػػػوربيواوقيػػػو:واْلُمق  كعواأليووةًوسىػػػ ػىورٍومىواوٍووإعواووصػػػوؿًوُبوو ىوًهػػػتىوكتىٍووأفٍووقهو وىػػػطىويبيووايواًوٍ ػػػميو وٍوفىوو،ادًو ىواو د
 وكيبىػ،وةيو ىػ رىوقىوميوكهل:واوٍووةًو ىواو   ًووةًوسىو ػىورٍومىوإعواوٍووصوؿًو و  وويويبنهوبيورٍواوقيووهيوندوو ػىواليوبلويػىو وفىوهىوسػٍوصًوييوو،وف فوملدٍواديو ىواو دووكهل:
و يوًهػتىوكتىٍوو  نػرىولوغىوريًبػذمويىو ،و  ودػقتيىػبلإعوأ ٍووُبواووصػوؿًوو ىوًهػتىوأفوكتىٍوودًوليبًوميػاوٍوهللواىػ ىو،وكوةهو  ىوكإ ىػوالػريطهو و ىوواقتيىوًاػ

 (ِ)و.هيو سىوصًووييوّتدو ىووهيونٍويبًووبًورٍو،وأكواوقيوهًوتًو  ىوُبوإصىو
،وةنورىوٍ ػكالويىوونػةنو نػهونتىٍوو،وكهوواو ييديواوقوًن،ويبدوغ و  ػويجوواظت تق اًوواوصراطًووااوؾيووى : ةُ ام  ق  ت  االسْ و-ِ

واظتنه ػ تًووكيشملوذوا:وف لىواوط   تو ايهػ واووػ هرًةوكاوس  نػًة، ڈ ژ وووووقػ ؿواحو  ػ ع:و،ك ػرؾى

ژگ گ گ گ کژ ژ ڑ ڑ ک ک ک
و ػدًو،وكو(ّ) و:قػػ ؿىووواوادػًهواو ػدقىاًلػليوو سػ ًوو ػدوايػاٍل ى فى

واوادػػهًوو:قاػػتيو وقػىػػٍوالنوو،يػػ ورىايػػوؿى او ػىٍ ػػ ىؾىووقيػػٍلويلوُبواإًلٍاػػبلـً ػػ ن و نػػهوأى ى و ً وادػػًهو»و:قػػ ؿو،الوأىٍاػػ ىؿي قيػػٍلو يبىٍنػػتي
 (ْ)ا ويب اا..ركو«فى ٍاتىًقاٍو

واون شوو-ّ و:ف هددوواوص ّبًوو     و اهللواو ملًوو بل ةىوأكق توووُبوهذاواضت يثًووذى ىرى
وأكًؿواونهػػ ًر،وكؽتػػ وييشػػرعيوويًبػػدو«كىاٍغػػ يكا»و-أووو ػػ ػٍري ،و:وصػػبلةيواوالتػػرًوُبوهػػذاواووقػػتًوواوغىػػ كة،وكاظتػػرادي:واى

و.احو   عو  ذ  ًرواوصس حًووكذً ريو
                                 

 ػ بووػدووُبو تػ بوصػالةواوق  يبػةوكاصتنػةوكاونػ ر،يب ػااو(،وكوَٖٗٔ)وِّّٕو/ٓ  بواوقص وكاظت اكيبةو اهللواو ملووُبو ت بواورق ؽ،اوسة رمووركا (وُ)
اوزيبػواواو ػ ادوكهػوواوصػوابو:و«ا يدكا»:،وكيب ىنوقووه(،وكو سوُبويب ااو خرواضت يثُِٖٔ)وُِٗٔ/ْرزتةواحو   عوي خلوأ  واصتنةو  ماهو لو 

:واوغى كة:واو ػ وأكؿو«اغ كا»::وي إلوإذاوملو  تط  واو ملواأل ملوف  ماواويب ويقربويبنه،وك«ق ر وا»:،وكاوتواطوُبواو ملويبدوغ وإفراطوكالو الريطكو
واوقصػػػػ ىو»:اػػػػ واوا ػػػػل،وكو:«او شصتػػػػةو»:اورك ػػػػة:واو ػػػػ و  ػػػػ واوػػػػزكاؿ،وكو«رك ػػػػوا»:اونهػػػػ ر،وك :واوزيبػػػػواواوطريػػػػعواوواػػػػطواظت تػػػػ ؿوُبوأ مػػػػ وكا،و«اوقصػػػػ ى

 .:وي إلو ساغواورزتةواحوف  خاكاواصتنة« ساغوا»:ك

وكاضتكا،و  يثو)ي(وِ) ،وكق ؤَُ/ُٕيب ااوصت  وكمو اهللواالاتق يبة،وكشرحواونوووة(،وكيب ارجواو  وكنيوال دواوق ا،ويبنزوُِنور:وج يب واو اـو
و.(ِٓ-ُٓذهقو  ملواو ام موإعوأنم ويبر سةوكا  ةو)ينور:واحملتةوُبوا واو صتة،ووات فنو س واورزتدو دورجقواضتنسالوص

 .ُُِو يةوهوداورةوو(ّ)
و ى بوجى يًبً وأىٍكصى ًؼواإًلٍابلوُبو ت بواإلنت ف،يب ااووركا (وْ)  .(ّٖ)ٓٔ/ُـً
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و خًرواونه ر،وكؽتػ وييشػرعيواويًبدو«كىريك يوا»و-بووو ،و:وصػبلةيواو صػرًوُبوهػذاواووقػتًوووردك ًة،وكاظترادي:واى ػٍري
واحو   عو  ذ  ًرواظت  م.وكذً ريو
ػػػٍلمهويًبػػػ»و-تووو واوا ػػػًل،وكؽتػػػ ويشػػػرعيوُبوهػػػذاواووقػػػتًوو«دواو شصتٍىػػػةًوكىشى ػػػ ػٍري ـيواوا ػػػلًوكاظتػػػراديو  و شصتػػػة:واى و:وق ػػػ 

و  ألاػػت رًو ػػٍلمهو»و،وكقػػ ؿ:كاوػػ   ميوف ػػه،وكاالاػػتغال ري وكػػلوالويشػػعواظتػػليبدو اػػهللو ال ػػهوُبوذوػػا؛وو«كىشى
و  و  ً .واوا لًوويًبدوق  ـًوودىوف كال هوووو زكدو

،وفقػ ؿوف هػ واوصػ ّبًوو    ػ و اػهللواو مػلًوو  يػ ةووو واحو   عوُبو ي تووهىورىو ىوق وذىوواو بل ةيووكهذ واألكق تيوووو
و يٍكػػرىةنوكىأىًصػػ بلنو  ػػ ع:و) ػػًرواٍاػػاىورى يػػاى ػػسيٍتهيووىػػٍ بلنو ىػػوًيبلنوكىو.كىاذٍ ي واوادٍ ػػًلوفى ٍاػػتيٍ ووىػػهيوكىاى كهػػذاويبػػدوو،(ُ)(يًبػػدى

و.واقر فًوواو نةًووط  قةًويبيو
ػػو-ْ ػػميو وٍو و ًو  ىوُبواوػػ شوواىواًوٍ ػػميواوٍوووً شواوندػػوسدهىوشى ػػسػدو ػىوكوو،رًو فًو ى ػػوهًوً ػػالٍونػىو ًوورارًواإلٍ ػػوًـو ىواػػهللو ىػػ ىووهيوهى وإعواحًوو ًو ًٍوُبواى

ػػػإذورىو ػػػ فًوميواوٍووفػػػ فدوو،  ػػػ ع ػػػ و ىورت  نػػػوهػػػ رىوكاوندوو ػػػلىواوادوورىو اواى ػػػردوكإذاوحتىىػػػو، ىوكا قطىػػػوزىوتى وُبواألكقػػػ تًوورىو ػٍولواو د
ػػاوٍو ػػيبىووٍ ًوغىػػودٍويًبػػو ًورادًوإعويبيػػوكاووصػػوؿيوورًوالىواو دػػويبيواصىػػاىةيووهيونىػػكىويبٍوأىووةًو ورىوذٍومى ودارًوإذوهػػووُبووايواًوٍ ػػميو،وكهكػػذاواوٍوةووقدوشى
وعدوشيػ،وكالويىوهًو يػ ػدورىوو ىوًطػقىونػٍو ػىوفػىووفىوًقػبل،وكالويىوك ىػوجػلدوواحًوو ريػعًووُبوي ػ ىووأفٍووهيو نسغػلووىػفىوو،ةًوخػروإعواآلوقاةوو يو
وبل.ك ىوولدوجىووهًو يو دورىوو ىوطًوقىونػٍو ػىوفػىووورًوتيوكاواليوولًواىومىو وٍو ىوو بىوصىووييوّتدو ىووةًو دىوسىو ًواوٍوو  واعًو ىووً هًوالٍوهللو ػىواىو ىو
احو  ػ ع،وووػهوذوػاو رزتػةًووكإفتػ ولتصػليو،واصتنػةىووهيوكالويي خايػويًبدواون رًووالويينت هًوواجملردديوواإل   فًووليو مىوو-ٓ

ػ واإل  ػ فىووكذواوألفدو وشػلموويًبػدو ً ىػًاواًحو  ػ عوواوصػ ضت تًوودىو ىًمػلىويًبػويبىٍهمى فػبلونتيًٍكنيػهيوأفوييػلديمىوشيػٍكرى
ػو، ا ػهًووك الءشػاهًوواحووػهيووف فت وهوو توف ػعًووي ماهيووص ّبوووذواوك لشو ملووونتكنهيووك  فىوو، ا هًو ورىوكىو وشىػكيبهمى
واحو ا هًوزناو   جًووفاهذاو  فىوو،احو ا هًوو الءلًووريوهووإفت ويشكيوف وَعي وهًور يػوإعورزتػةًووػتتػ جهوو،وفهودواوق  ـً
و.هيوتىوندو وجىوءًوو خلىوو ىو
ػػو-ٔ و ىووأفٍوواًواًوٍ ػػميواٍووًوووزيوالوكتى ػػايومىو ٍوويػىويًتواودػػو تًو  ىػػ وطدو ًووردوتػىػػغٍويػىووكأفٍوو،هًواًػػمىو ىو  ػػ عو ًووهللواحًواىػػييػػً ؿد وقيو ػػلوكتػػو، هى

وشػػلمهوووػػهيوويت  ػػرٍووجػػلوُبو ػػبل وملىٍوو،وفاػػوال يو ادػهوإو ػػهًووواوالءػػلىووجػػلوك ػػبل،وكين ػػقىووهًور يػػوًوويتوا ػػ ىووأفٍوو ا ػهًو
ػ هوولىوخيو ٍويىػودٍووىػوهيوأ دوو-عًواٍواطٍتىوواوذموهووأ مليو-ووً شواوندووأ ادىووكوذواىوو،عوإو هًويوفدووكملىٍوواو ملًوودىويبًو وةىوندػاصتٍىوأى ى
و.هوو ا ًهواوصدبلةيوكاو دبلـيوو ىّتدووهًواًومىو ىوتىردًدومبيو
واصتنةًوو:واونت ةيويًبدواون رًوُبواضت يثًوو  ونت ةًوواظتراديوو-ٕ و،اضتق قػلشووكاوالوزيوواضتق ق ةيوو،وكهلواونت ةيوكدخوؿي

ژہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ہژ  وقػػ ؿو  ػػ ع:
ـيوو اػػهللواظت ػػااًوو،وككاجػػقهو(ِ) و  ونتػػ ةًوواالهتمػػ 

                                 
 .ِٔ-ِٓت فواآلياورةواإل   فوو(ُ)

 .ِٕ يةوو ؿو مرافاورةوو(ِ)
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ڭ ۇ ۇ ژ  :وقػػ ؿو  ػػ ع،و  وهًواحوكراػػووًوو ط  ػػةًوووفيوكذوػػاوإفتػػ ويكػػو،وػػهكاالاػػت  اديووُبوذوػػاواو ػػوـًو

ژۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ
ٍبيدوها،وفقػ ؿو  ػ ع:و)غ ًوودكفىوولواظتتقنيىواحو   عوأ هوإفت ويينتيوو،وكق وأخربىو(ُ)
وا ػدقىواوكد ىذىو وًف هى وًجً ٌ   ػينىتيلواودًذيدى واوود ًوًمنيى و(ِ)(.ري

ػنػىو  ػدوو ٍوقىػواألاػس بيوو،وكهػذ ًوهًواحو  ػ عوكيبغالر ًػوإعورزتةًووةىواىواظتوصًوواألاس بىووأفويطاقىوو اهللواظت ااًوو-ٖ  وهى
،وقػ ؿواحو  ػ عوشػرعًووس عًوإعوا يووراج ةهوو،وكهلوُبواصتماةًوهًوُبوانتًووهو وراوويوهىونػىوك  ػدوو،هًواحو   عوُبو ت  ًو

ويػىتػدقيػػػػوفىو)و  ػػػػ ع: ػػػػ ىٍ تيسػيهى ووًادػػػػًذيدى ػػػػٍلمووفى ى ػػػػلدوشى ػػػػاو ًآيى  ًنىػػػػ وكىرىزٍتىػػػػيًتوكىًاػػػػ ىٍتو ي وهي ػػػػػ ةىوكىاودػػػػًذيدى واوزد ى كىيػيٍل يػػػػوفى
واٍوميٍتً ًننيىو،وكق ؿ:و)(ّ)(يػيٍليًبنيوفىو ويبيدى واوٌاًهوقىرًيقه و.(ْ)(ًإفدورىزٍتىتى

واون شوو-ٗ وو:كهووةًوُبواو س دىوو  وقص ًووأىيبىرى ،وك رؾي و اػهللواوػنالسًوواوتش ي ًوكووفًوايوكىواوتدواوتواشطيوكاال ت اؿي
ػ ػ ي ىةهوودو   ػػةًويًبػوف مػ وكتػقيوواوتقصػ ىوو وأفدوف هػ ،وك مى وُبواو سػ دىوو،احو  ػ عواى ػ ي ىةهوأيءنػ فػ وغيايوش ،وكذوػػاوًةواى

ػوينقطػ ىووأفٍوويوشػايووةًو  و سػ دىووهًو اهللو الً ػوشى ددىوويبىدٍووألفدو ػ وكيت ىو نهى ػاًوقىو ًو ووًوهى وكقػ و ػوا رتًو،و و اػهللواوػنالسًوهى
ػػػػهػػػػوويبرا ػػػػ ةواوتدو:وكواو وػػػػ اًوو اػػػػهللو    ػػػػ وهػػػػذاواألصػػػػلًوواوشػػػػر  ةيوواألدوػػػػةيو واإلفػػػػراطًوودكفىووكاال تػػػػ اؿًووطًوواش
 .كاوتالريطًو

و،وكو سىوكالو قص وووو وايوغيويبدوغ وونةًوكاو شووُبواوكت بًوومب وج مىوو  وتم ايوويكوفواظتشركعيوواال ت اؿيوو-َُ
وقػػػ ؿىواوػػػذيدوورًوالىػػػ اػػػهللواونػدوواونػػػ وو،وكوػػػذواوأ كػػػرىواظتريءػػػةيوواو قػػػوؿيووهيو يػػػيبػػػ وختتًوكوو  ػػػةًوكاوسًووعتػػػولاو  يسػػػ عًو 

او:اهيوأ  يو وأيصىايلواوادٍ لىوأى ى ن وكالوأيٍفًطريوأو:كق ؿو خىريوو،أىيبد وأ  وفىً يني وو:كق ؿو خىريوو،  وأىصيوـيواو دٍهرى أ ػ وأىٍ تىػزًؿي
ػػ مىوفػػبلوأى ػىػػزىكدجيو ػػ  يٍاووًادػػهًوكاحوإينوألىووأىيبىػػ »و:،وفقػػ ؿواونػػ واوني ى وأىصيػػوـيوكىوو،كىأى ٍػقىػػ  يٍاووػػهيوو،ٍخشى ووىًكػػإلي أيٍفًطػػري

ػػٍدورىًغػقىو ػ مىوفىمى ويًبػػإليووكىأيصىػايلوكىأىٍرقيػ يوكىأى ػىػزىكدجيواوني ى و:ويب ػػ ودووو ػديوواحوقػ ؿو سػ يوكوو،(ٓ)« ػدوايػنديًتوفػىاىػٍ سى
 (ٔ).  ةًوُبواوسًوودواالجته دًويبًووخ هووةًوندوُبواو شوواالقتص ديو

وفاػ سىووكف ػليواحملرديبػ تًووُبواوواجسػ تًووقصػ يوكأيبدػ واوت،وفًوكاوتوازيوو اهللواال ت اؿًوواحو   عويبسإليووعيوشٍروو-ُُ
ػػػُبوشػػلمو،ووودواال تػػػ اؿًويًبػػ ػػيز يوو وقػػػ ٍو مى وكاوصػػػبلحًووةًواالاػػػتق يبىووأهػػلىووزكفىوياًمػػػوقػػػ ٍوو،و ػػلٍواصتهػػػ ؿًوو  ػػػمليووهيومي

                                 
 .ُٕ يةوواأل زاباورةوو(ُ)

 .ِٕ يةواورةويبرًنوو(ِ)

 .ُٔٓ يةواورةواأل راؼوو(ّ)

 .ٔٓ يةواورةواأل راؼوو(ْ)

ػ ًحو،و ىػ بواويب اا(،وكؤْٕٕ)وُْٗٗ/ٓ ى بواوتػدٍرًغ ًقوُبواونيكى ًحوو،ً تى بواونيكى حًوُبوواوسة رمووركا و(ٓ) ػٍدو ى قىػٍتوُبوً تىػ بواونيكى ػ ًحوًومى ٍاػًتٍتسى ًبواونيكى
 .و  يليواوادٍتاىوكق ؿو ػىٍ ءيهيٍاوال(و نتو ،وكف هو  ؿواوص  ـ:وَُُْ)ََُِ/ِو ػىاٍل يهيوإو هوكىكىجى ىويبيلى ىه

 .ُٗ/ّ،وكاوس هقلوُبواو ندواوكربلوُْٖ/ُ،وكاضت  اوُبواظت ت رؾوُٗٓركا وأزت وُبو ت بواوزه وصو(ٔ)
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ػػكاوتدووويوايو ػػ وغيوونةًو  و شػػوكاوتم ػػاًو ػػواو مػػليووأفويكػػوفىووالونتكػػديووإذٍوو، ػػذواوواأليبػػريووكوػػ سىوودًو شوشى  شػػ شدناوونةًو  و ش
 نهمػ والووةًو ىوٍ ػاضتٍىووك ػ ـًوونةًوكاو شػواوكتػ بًووس عًوُبوذواو   يوو،وكاو ربةيواػتمودنو و واشطنوو هىوتػيوالىو ،وكالوؼت وىوويبنوذيبىويبىو

 .كاوتء   ًوو،وكالوإعواوتالريطًوي ًو ًوشٍوكاوتدووويوايوإعواوغيو
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 ه  وكثير   قليل و   المعروف   ل  عْ ف   ىل  الحرص  ع   أدبُ 
و

ٍ ػػريكًؼوشىػودىوحتىًٍقػػرىفدويًبػػوالىو»و:واونػ شوويلىووقػػ ؿىوو:قػػ ؿىووور و ػدوأيبوذىوو-ُٕ ػػ ؾىوو؛  نو ٍواٍومى وكىوىػػٍووأىٍفو ػىٍاقىػػهللوأىخى
و(ُ)..ركا ويب ااو«ً وىٍجهوو ىٍاعوو

 :إرشادات الحديث
و  وشدرًٍعوأ دػو:اْلم عروُف ىوو-ُ واطٍتىػٍ ً،يب و يرؼى وهػذاواضتٍىػً يًثويبىػ والولتيٍصىػهللوهيويًبػدى ودىويًبػوفػى ىػ خيليوُبو يميػوـً
ػاًو ٍوهللوفًواىو ىوو،وأكواإل   ةًوهًو ًوالٍونػىو و ًوهىو اًوهللوفًواىو ىووصىورًولتىٍووفٍواوصد ضتًىًةواويتويىنسغلو ىاىهللواٍوميٍ ًاًاوأو ؿًومىو ٍواألىو وهًوً ػالٍونػىو و ًوهى
و.لًوا  ًواووىوودىويبًووذواىووٍ ًوغىوأكو ًووهًويبًو دًوأكوًبىوو ًو ًووىووىوأكو ػىووهًويًوأٍورىوأكو ًووهًو وًوأكومبىو
وو-ِ ػػهللواورداػػوؿي اري يوواٍوميٍ ػػًااىو ىػػدًوويػىنػٍهى ويًبٍقػػ ى ٍ ػػركًؼوأىي ػػ و ػػ فى ػػٍ ًفواٍومى و  ػػ ةووووكذوػػاوأليبػػورووو،اوتػدٍقًا ػػًلويًبػػٍدوشى

ويبنه :
و.هًوكهوويًبدوًديًنًهوكشىر ًوو ك   ىوهوهوقا اىو ادووو ركؼىومىواوٍووقشولتيًووفدواحىو   عأو-أوووو
و. يوا تق ريووكتوزيووفبلىووهًو واظت يبورًوودواطت ًو،وكهوويبًوهًوُبو ال ًوو هوص وًوولهومًو ىوواظت ركؼًووقا لىووأفدوو-بوووو

و:قػ ؿىووواون دووأفو  ًبوو دًووميو ًو ىوودٍو ىو،وفػىو  وويىوولوومىوُبو ىووق و كوفيوو رًودواوندويبًوواو س ًوو ةىوؾتىووأفدوو-توووو
و(ِ)..يبتالعو ا ه«ةووسىو يو ىووةوومىواًوكىوسًوفىوو ٍوكتىًووملىٍوودٍومىوفىوو،رةوودتىٍووعيوشًو ًوووٍوكوىووقواواون رىوا دو»
و:وأخيتوأخيت. قوؿيوو؛وف فواضت نةىوكاوكس ًوواوك  ًووي  وووام ركؼًووكاوصغ ىووا لىواوقواظت ركؼىووأفدوو-ثوووو
ورت ػػػػ يوو  ا هػػػوف  ػػػهلىوو يو ػػػّتو  تػػػ دىووكاظت ػػػركؼًوو اػػػهللواطتػػػ ًوواوػػػنالسًووعو  ويػػػ ًوإوذوػػػاواػػػس لهووأفدوو-جوووو

و.اظت ركؼًو
وإعوأفو مػػ وهػػوواػػس لهووو،اوصػػ ضتةًوو  أل مػػ ؿًووهاىوشػػغىوكيىووهيوكقتىػػواظت ػػاايووإعوأفونتػػؤلىووذوػػاواػػس لهووأفدوو-حوووو

و ذوا.وهيونتؤلوصت التىو
،وإعو ػػػػ فوووةًو ىومًوإعواػػػػس ًوو ػػػػ فوووةًو ىػػػػ،وإعويبًو توو  ػػػػنىوو ػػػػهو شػػػػريووفاػػػػهيووهيو مايػػػػيىوويب ػػػػركؼووو ػػػػلدوووأفدوو-خوووو

 .هيويب وهذاوش  يووريوقىوتػىولتيوو،وفك فىو   ةووووأ   ؼوو

ػاو ىوو-ّ ػكىوو ػػزدوواحًوواو نػ ىو سػػ نوووقػ ويكػػوفيووركؼًوٍ ػػمىودواوٍويًبػو يوً ػػاو ىووليومى وكذوػػاىو،و يوأجػػريووايوكي ويػو تءػػ  فيوفو،لدوجى
ىو ـىووقًو ىوًَ و:لًومىواو ىوودوأاس بو  و اًوفمًوو،األ واؿًوودىويبًوولًو يبًوأكواو ىوولًو  و مىوويب وق 

                                 
ويب ااو(وُ) و ن واواق مو ت بوُبووركا  واووجه و  بوااتتس بو بلقة وكاآلداب، وكقووه:(ؤِِٔ)ؤَِِ/ْاوربوكاوصاة و يبنس طوي إل:و« اع»و،

 . يبست م

 ػػ بواضتػػثو اػػهللواوصػػ قةوكوػػوووُبو تػػ بواوز ػػ ة،يب ػػااوكوو(،ُْٕٔ)ِّٓٗ/ٓ ػػ بويبػػدو ػػوقشواضت ػػ بو ػػذبووُبو تػػ بواورقػػ ؽ،اوسةػػ رموركا وو(ِ)
 (.َُُٔ)َْٕو-َّٕ/ِودواون ر شعودترةوأكو امةو  سةوكأن و ت بويب
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وبدوكريوو،ةيو دػهواونػيوميػويو ىو ػيووصػغ ووولوومىو ىووبدوريوورزتهواحو   ع:واظتس رؾًوو ديوواحًو س يووق ؿىو ىمى ووو،ةًو ضتًىواوصدووةًو دواونػيوو-أو
و.(ُ)ةيو دو واونػيوريوغيوصىو يوو س وووولو وومىو ىو
و.هًو  جتًوو ىويبىووهًو ًوو  رىووهيوأ دو،وأكوليو يبًواو ىووهيويب وي تط  يووغ يةىووذواىوويكوفىووأفٍوو-بووو
ػػاو ىووفى يوقػػ رًوي ويبىػػو-تووو ػػوو، ؿًواضتػػةو دوًشػػودىويًبػػولىومى ،وأكوواوشػػة ًوو  جػػةًووةًو دو و ًشػػقنػػايو ىوتػىويبيوواو مػػليوو ووػػوو ػػ فىو مى

و.  جةووو ىوو ًوكويبىوأودىويبىوزىوو  فىو
و.ت جةووػتيووقرا ةوو و قنويبت ايووأفويكوفو-ثو
واونػ سيووهيوكيونشػو،وكيبنهػ ويبػ وهػوو سػ هوهًواوُبو الً ػي ػ نوويكػوفيوويبنهػ ويبػ وقػ و   ةهووةهوأيب اىوواو   ًوووام ركؼًوو-ْ

و،وفمدوذوا:اي  نو
وُبوكوو،هًو ًػزٍوضًتيووملشيو ىوكاوتدو،وهًو ًورىووالىووحيورىوكاوالىوو،اظت ااًووألخ اىوواطت ًووػتسةيو :ة  لبيَّ الق   ف  األعمال   -أوووو اال ت ػ بي

وُبواونػدالىقىًة. واوكىٍ ًق،وكاال ًت ى بي
ػػوعتػػاو  ميوكاوػػ شوو اػػ هاوكاو نػػ ميوواونػػ سًووكريوشيػػو:فــ  األقــوال   -بوووو وُبو ػػليووةيوسىػػاوط يوواوكامػػةيوكوونوا،إذاوأ  ى

و.شلموو
ــــ  األفعــــال   -توووو ػػػػسىواوتدوو:ف ػػػػكوو،اواقػػػػ مًوو نػػػػ ىوووانػػػػ سًووايو ش ػػػػ وًوجىووبيورٍواوشش ونيًواىػػػػ ٍواونػدووسًوسٍوُبوويػػػػوديو يبيواوت ػػػػكو،و  ن

وو.ؾًومىنو ن واوت وشواو يوواًواوالىووةًوجبهواال ت اميوكوو، ا هىوُبوخىوور ،وكاوت  ايوهكؿتوًووكاو   بًووكاصتور نيًو
واوتدوويلكاوقىوو الاوالًووهًولو   وا ًواألذىوو فشووو:روك  ف  الت   -ث    و.الوي ن هًوف م وولًوخشو ىو،وك رؾي
وكإههػ ريوواووجػهًوو بلقػةيوو:ذوػاويبوػ هرًوودوأ  ػدًو،وكيًبػاواقػ مًوو ػقًوك ًوواػعًواطتيوو ػدًو يوإعوواوشرعيوو  ويىوو-ٓ
و،وفهػوويػ ؿشواآلخػريدىوو اػهللواضت ػدًوورًودواأل ىػ ووهويبًومىوكذواووًو،واإلخوافًووق مًووًوو ن ىوواوص رًووكا شراحًوواًو شوسىواوتدو

و،األجػوامىووفيو،وكياطيوانيىواظتتق  ًوو نيىووةًوكاظتوددووةًوالىوواأليووركحىووش  يو،وكييواوةًوكاوغًوواصتال مًوو  ًـو  ،وكوكاوريوو اهللواحملسةًو
ػػوةىو دىواو ىػػوهػذ ًوواوشػػرعيووكقػ وج ػػلىو و خليواحو  ػ عو ا هػػ ،وكقػػ ويىػػواوػػذموي  ػػقيووكاطتػػ ًوو ػركؼًواظتودىويًبػػوةىونىواضت ى

وقًو ًب ًوأصػػت،وٍبوهًوكإخوا ًػػو ًوككوػػ ًووهًوكزكًجػػويػػهًواو ىوكوودٍويًبػػوهًو  تًػػوأهػػليو وًءىػػواونػػ سًووكأ ػػعشوو، واصتنػػةًوهىوسًو  ػػسىوواظتػػرميو
و.هًوتم ًوغتوه،وٍبو موًـو ًوبلدوكخًو
و ػديووق ؿىوو، ا هًووكلترصيوواىواوتس شووريو ًوكٍوييووواوراوؿيوو  فىوو-ٔ سىػإًلوو يبىػ»و:و سػ واوادػًهواٍوسىتىاًػلشووجىرًيػري  ىتى
ػػػاىوُبوكىٍجًهػػػلو،يبيٍنػػػذيوأىٍاػػػاىٍمتيوواوادػػػًهوووؿيوايػػرىو ػػػ ً ريو،وكو(ِ).يبتالػػعو ا ػػػه«كالورى ينوإالو ػىسى د  ػػػدوشتىيػػػرىةىووقػػػ ؿوجى

                                 
وكاضتكاوو(ُ)  .ََْ/ٖا وأ بلـواونسبلمو،وُّ/ُج يب واو اـو

 ى بويبدوفىءىػ ً ًلوجىرًيػًرو ػدوو،ُبو ت بوفء  لواوصت  ةوويب اا(،وكوّٕٗٓ)َِِٔ/ٓو ى بواوتدسى شًاوكىاوءدًتاًووُبو ت بواألدب،اوسة رمووركا (وِ)
 .(ِْٕٓ)ُِٓٗ/ْو س واوادًهو
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اةىو ىػدويبيصىبلدوويػىقيوـيويبًوالواون شوو  فىو»نهم :ور لواحو  و ىٍطايػ ىوّتدو يواوذموييصىايلوف هواوصشػٍس ىوأكواٍوغىػ ى
ػػػٍمسيو ـىوو ىاى ىػػػػتوفػػػػ ذاو،اوشد وقػػػػ  ػػػػٍمسي ػػػػذيكفىوُبوأىيٍبػػػػًرواصتٍى ًهًا دػػػػةًوو،اوشد وفػى ىٍ خي ػػػػ د يوفى ػػػػ  يواويػىتىتى و،فػى ىٍءػػػػتىكيوفىوو،كى ى
و(ُ).ركا ويب اا.«كىيػىتىسى دايو

ػػػوف اػػػهللواظت ػػػااًوواطتػػػ اتًوو  ػػػملًوو ػػػليوفًوو اػػػهللواوػػػنالسًووليوقيػػػ ػٍوقػػػ ويػىوو-ٕ ُبوو  وشػػػركعًووةىوسىػػػقىوهػػػذ واو ىووزىو كىوأفويتتى
ػػاو ىو ػػ ىووهػػذاواطتػػ ىووكالويػػتؾيوو، يو دىو ػػّتو  تىػػو ا ػػهًوواوػػنالسًوو،وك  ويػػ ًولًومى ،و ا ػػهًوواوقػػ رةًوو ػػ ـًوو وَتػػةًو ويبطاقنػػر ن

يبي ى ًكيىةىو ػدوأيبوايػاٍل ى فىوو،وف دٍوكووو  و   ًووكاوص قةًوو،قًواوط يوو،وكاوكبلـًواًو شوسىو اهللواوتدوواال ت  ديووكيبدوذواىو
و ى دىةهو»:وق ؿوفوراوؿواوادًهوأور لواحو نهم  وصتىى جىةهوو،اطٍتى ػٍري .ركا وا ػدويب جػهوكصػتتهوا ػدو«كىاوشدرش

و.(ِ) س ف

                                 
 (.َٕٔ)ّْٔ/ُو   بوفءلواصتاوسوُبويبصبل و   واوصس وكفءلواظت  جُبو تقواظت  ج وكيبوا  واوصبلةواويب اوركا و(ُ)

و اهللو ىاىػًقواٍوً ٍاػًاووُبواظتق يبة،ا دويب جهووركا (وِ) وُبواألوسػ ين(،وك  ػنهوَُّ)وٖ/ِا ػدو سػ فووهتصػتكوو(،ُِِ)وَٖ/ُ ى بوفىٍءًلواٍو ياىمى ًموكىاضتٍىثي
 (.ٗٓٔٓ(،وكصت  واصت يب و)ُُٖهو)صت  وا دويب جكوو،(ُٓٔ)َُٓ/ِواو ا اةواوصت تة
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 ة  والسَّ م  يَّ ح  ُب التَّ د  أ  
و
ػػالو(كىاودػػًذمو ػىاٍلً ػػلو  ػػ  )»و:واوادػػهًووراػػوؿيووقػػ ؿىوو:قػػ ؿىوو ػػدوأيبوهيرىيٍػػػرىةىوو-ُٖ وّتدوو ىػػٍ خيايوفىواصتٍىندػػةىو ى

نىكياٍوو:اوفػى ىٍاتيميو يوحتىى  ػىٍستياٍوهللوشىٍلمووإذىواىووأىديوشكيٍاو ىوأىكىالو،وحتىى  شواّتدوكالو ػيٍليًبنيواو ىوو، ػيٍليًبنيوا .ركا و«أىٍفشيواواو دبلـىو ػى ػٍ
 (ُ).يب اا

   :إرشادات الحديث
وةنو دػ وحتىًوونىػوهوراػوويوكواحووعىورىوقػ وشىػ،وكوقػ مًواوايوو و نػ ىوهاو  ءنػءػ و  ءيػول يػف م و  نهاولتيىووةهو دوحتىًووقوـووووكليوو-ُ
واحو  ،وز  و دوغ ًٍو يودتيو ور ػلواحو نهػ و ػدو   شػةىو،وكوكهلوحت ةوأ  ن و دـو ا هواو بلـ،وأ   ه وراوؿي
و.ركا وا ػديو«نيًويبًو ٍوكاوتدػو،بلـًواو دػو:هللاىػ ىوواٍوكيو ٍو ىو ىػ و ىويبىػولمووشىػوهللاىو ىوووديوهيواو ػىوواٍوكيو ٍو ىو ىو و ىويبىو»و:ق ؿىوووً دوفواوندوأ

 و(ِ)صت  .و  ان دوووردًوالٍوميواوٍووُبواألدبًووكاوسة رمشووهٍويب جىو

ػػاشوقػىو(،وكأىواو دػػبلـيو ىاػػ كيٍاوكرىزٍتىػػةيواًحوك ػىرى ى  يػػهيوهػػل:و)واوك يًباىػػةيوواإلاػػبلـًووةيو دػػحتىًوو-ِ ،و(ّ)( ىاػػ كياٍوواو دػػبلـيو :و)هى
ويىنسغًػلبلوفػ،ونةنو ىػ ىوو بل ػوفىووةنوفػىاىػهيو  يباوو ًءىوو مىوجىوودٍومىو،وفىولوورتيىوو بلثيوول،وكه توونىو ىو ىوورًوشٍو ىو ًوو هىونػٍويبًوواةوورتيٍوو لشوكو

ور سػ ن،وأكوغػ ًو،وأكويبىواطتػ ًوو،وأكويب ػ مًواطتػ ًوو:وصػس حًوليو ٍػلويبًوخػرىوأيوو  س راتوووةيو ىو رىوسىوميواوٍوواإلابلـًووةيو دوحتىًووؿىو ىوسٍو ػيووأفٍو
واٍومىٍشريكعًوو جهبلنوأكوإ را نوو سًواوندوو  مليووهيوايومًو ٍوتػىو ٍويىوو ٍو وقىوذوا،وؽتدو وً ًهو ًدواو دبلـً  و.يبيٍكتىاًلنيى

ػػواػػٌنةهوواو ػػبلًـووا تػػ امًوو-ّ ـٌو ػػرؾًوودىورىوكىووكقػػ ،و(ْ)ةهو ىويبل د وواونػػ دووأفدوووةىويػػرىورىوهيووأ ػػووا يبػػ وركوواوت ػػا اًووُبوذ
ػػودٍويبىػػو سًواوندػػوليوٍبىػػأىو»و:قػػ ؿىو ػػ ًوولىوبًى و ىوفهػػووواو ػػبلـًوودشو ورىوكأيبدػػو.(ٓ)«ًـوبلىو و د وشػػة هووإذاوقيًصػػ و ػػهًوو ننػػ ػٍوكاجػػقه
و.هاوفهووأفءليورت  يوورددوو،وف فٍوإفوقيًص و هورت  ةهوو اهللواوكال يةًووككاجقهو،وكا  هو
ػػػويب ػػػلىووأفويكػػػوفىوواو ػػػبلـوديورىوُبوواوواجػػػقيوو-ْ ػػػفهػػػووأفءػػػليوو ا ػػػهًووادىوزىوو،وكإفٍوًـوبلىواو د :واػػػٌااوفقػػػ ؿىوودٍو،وفمى

                                 
 ُبواظتو  و ال ه.ووه(،وكيب و نيوقوانيويبدوركايةوأخرلوْٓ)وْٕ/ُ   فوأ هوالوي خلواصتنةوإالواظتليبنوفو  بووُبو ت بواإلنت ف،ويب ااوركا و(ُ)

،وك نػهواوسةػ رموَْٓ/ُِبويب ػن  وإاػت ؽو ػدوراهويػهوكوو(،ٖٔٓ)ِٖٕ/ُ ػ بواصتهػرو ػآيبنيُبو ت بوإق يبةواوصبلةوكاو ػنةوف ه ،ا دويب جهووركا و(ِ)
هػػذاوإاػػن دوصػػت  وا ػػتجوو(:َُٔ/ُيبصػػس حواوزج جػػةو(ويبطػػوال،وقػػ ؿواوسوص م)ْٕٓ)ِٕٖ/ُا ػػدوخزنتػػةوو(،وكركا ٖٖٗ)ِّْ/ُاألدبواظتالػػردوُبو

 .صت  و إان دو(:ُْٗ/ُاوتغ قوكاوته قو،وكق ؿواظتنذرم)يب ااوجبم  وركا ه

و.َّٔ/ُ(وا ور:واآلدابواوشر  ةوّ)
و.ِٕٓ/ُغذامواألوس بوينور:و(وْ)
اوتغ قوكاوته ػػقو،وكقػػ ؿواظتنػػذرم)ُّٕ/ٓاظت تػاواألكاػػطوكوو(،َٔ)ّٗوطػػرباينواوػػ   موص(،وكإٕٖٔ)ِْٗ/ٔشػػ قواإلنتػػ فوركا واوس هقػلوُبوو(ٓ)
وّٓٓ/ّاألكاػػطوو(،وكاظت تػػأُ)ّٗوطػػرباينواوػػ   موصكركا واو،ِٕٔ/ُغػػذامواألوسػػ بواو ػػال ريإلوُبو،وكجػػٌودوإاػػن د وج ػػ وقػػومو إاػػن د (:ِٖٖ/ّ

،ؤِٕ/ُغذامواألوس بواو ال ريإلوُبوكجٌودوإان د وو،ج  و إان دو(:ُٖٗ/ُاوتغ قوكاوته قو،وق ؿواظتنذرموُبو)يبدو  يثو س واحو دويبغاللو
 ا ػاةواووهواألوسػ ينوُبكصػتتو،الو  سو ػه و:وإان دِٕٔ/ُغذامواألوس بواو ال ريإلوُبوق ؿو،وويب ن  و دوج  روِْ/ِو،وكاضت  اِّٖ/ّكألزت و

و.(ْْٖٗ)َّٓ/َُويبوقوف و اهللوأيبوهريرةوا دو س ف(،وكوِْٕٕٓ)ِْٖ/ٓا دوأيبوش سةووكق وركا و،(َُٔ)اوصت تةو
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،و(هيوك ر   يػػػ):وادىو،وكإفوزىو(احوكرزتػػػةيووك اػػػ كاواو ػػػبلـيو)،وفتوا ػػػهواوواجػػػق:و(حاو اػػػ كاوكرزتػػػةيوواو ػػػبلـيو)
،وبلًـواو دػػو(وفقػط؛وألنػػ ودكفىوالوكتػوزواالقتصػػ روُبواصتػػوابو اػهلل:و)ك اػػ كاواو ػػبلـيوو،ووكػػدٍوأفءػػليوووفهػ

ژمئ ىئ يئ جب حب ی جئ حئژ وقػػػ ؿو  ػػػ ع:
  ػػػ ورزتػػػهواحو  ػػػ ع:وأم:وإذاوووقػػػ ؿوا ػػػديوو،(ُ)و

و،وكاظتم  اػةيويبن ك ةهووا،وف وزي دةيويب واادووكاو ا هومب لًوا،وأكوردشوؽت واادووكاو ا هوأفءلىودشواوفريوايواٌااو ا كاواظت 
و.اهػيبالرك ةهو

ػػندةيوو-ٓ ػػوميواو دػػبلًـوإفشػػ او ش ػػ سًواوندػػونٍيىو ػىػػوهيوكإ بل يػػو يو ريوكإههى و،والنيىومًواًوٍ ػػميواوٍوونٍيىواو ػىػػرنواوهػػ هًو رنو ىوًشػػوويكػػوفىوّتدو،و ى
و ػػدًوواحًوو،وف ػػدو سػػ ًوؼيورىوٍ ػػدوالويػيويبىػػوكفىوديووؼيورىوٍ ػػيػيوودٍو،وكالويبىػػ ووغًوصىػػودكفىوواسػػ نول،وأكو رىوٍخػػأيووفىودكووةهو ىػػفًووهًو ًػػو شوختيىػػ
ػػواإلاػػبلًـوو:وأمشوواحًووراػػوؿىووؿىوأفورجػػبلنواػػ ىوواو ػػ صور ػػلواحو نهمػػ وكو ػػدًورًوٍمػػ ىو وايو ًػػطٍو يو:و»؟وقػػ ؿىورهوخ ػٍ
ـىو ىواوطدو و.(ِ).يبتالعو ا ه«ؼٍورًو ٍو ػىووكيبىدوملىٍووتىوفٍورىو ىوودٍوهللويبىواىو ىووبلـىواو دووأيورىوقٍو،وك ػىو 
و،وكاورا ػػقيو،وكاظت شػػلو اػػهللواصتػػ وسًو اػػهللواوكسػػ ًووأفوي ػػٌااواوصػػغ يوو:بلًـو  و دػػوُبواال تػػ امًوواألفءػػليوو-ٔ

:وهيرىيٍػػػرىةىوأيبو،وف ػػدو اػػهللواوك ػػ ًوو اػػهللواظت شػػل،وكاوقا ػػليو و»:واوادػػًهووراػػوؿيووقػػ ؿىووقػػ ؿى ػػايايواورداً ػػقي يي ى
وكُبوركايػػةوواسةػػ رم:،و(ّ).ويبتالػػعو ا ػػه«هللواٍوكى ًػػ ًواىػػكىاٍوقىًا ػػليو ىوو،هللواٍوقى ً ػػ ًواىػػ ىوكىاٍومى ًشػػلوو،هللواٍومى ًشػػلاىػػ ىو
ًس ًواىويي ىايايواوصدًغ يو ىو» وووو(ْ).«هللواٍوكى
و ػنيىووالػةًووكاأليوواحملسػةًووإعوأقتهػ وكهػل:وإشػ  ةيوواضتػ يثيووأشػ رىوويبت ػ دةهووفوا ػ يوكوواهوكىػ ًوواو بلـًووًومشرك  ةًوو-ٕ
وخرلويبنه :أو،وكوهوفوا  يومنيىواًواظت ٍو
ووًاتػدٍر  ػػًقوكاإلو دو،وكذوػػاوأل ػػهوالو يػػ ػػنيًو ػػنيواظتتبلقًووشػػر  ةهووحت ػػةهووأ ػػهيوو-أوووو ػػ تو واوايقىػػ ًمويًبػػدو ىًامى و رًوشػػ ىو نػػ ى
و. ده واون سيو ي واويتوا تىوتىودواوتدو اهللوغ ه ويبًووةنويبىويبق دووهذ واوتت ةىوواوشرعيوو،وف خت رىوةًو  ظتوددو
و  ضتءوًروإعو-بوووو واظتك ًف،وأكواو خوؿوإعواجملاسوكؿتوً .وف ًهوإش  ره
ويًبدواو اخًلووام خوًؿو ا ه.و-توووو و  أليب ًفوكاو دبلـً وف ًهوإش  ره
ويبدواظتة وال تواوشر  ةوُبواو بلـ:و-ٖ

                                 
ويب و  ملوزي دات.وِٗٗ/ٓ،وك بلـوا دو   وُبو ال  ه ،وكؿتو ويب وذ ر واوقر  وُبو ال  وهذ واآليةوؤٖاورةواون  مو يةوو(ُ)
اإلنتػػ ف،و ػػ بو ال  ػػلواإلاػػبلـوو تػػ بووُبو(،وكيب ػػااِٖ(ورقػػاو)ِٖ/ُـو)اوالػػت واإلنتػػ ف،و ػػ بوإفشػػ مواو ػػبلـويبػػدواإلاػػبلو تػػ بووُبوركا واوسةػػ رمو(ِ)
و(.ّٗ)وٓٔ/ُ
اًف،واوسةػ رمووركا و(ّ)  اػػهللوو ىػػ بويي ىػايايواوردا ًػقيوو،ً تىػ بواو دػبلـًوووُبيب ػااو(،وكوٖٕٖٓ)َُِّ/ٓ ىػػ بوي ػااواوردا ًػًقو اػهللواٍومى ًشػػلوُبوً تىػ بواالٍاػًتٍ ذى

ً ً و  (.َُِٔ)َُّٕ/ْاٍومى ًشلوكىاٍوقىًا ليو اهللواٍوكى

اًف،واوسةػػػػػػػػ رمووركا و(ْ) سًػػػػػػػػً وكُبو،و(ٕٕٖٓ)َُِّ/ٓو ىػػػػػػػػ بو ىٍ ػػػػػػػػًا ًاواٍوقىًا ػػػػػػػػًلو اػػػػػػػػهللواٍوكى ًػػػػػػػػ ًوُبوً تىػػػػػػػػ بواالٍاػػػػػػػػًتٍ ذى  ىػػػػػػػػ بوي ػػػػػػػػااواوصدػػػػػػػػًغً و اػػػػػػػػهللواٍوكى
ٓ/َِِّ(َٖٖٓ). 
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و  و بلـ.ونًوأكواورأسودكفواوتاالشوو  و  ًوو إلش رةًواال تال ميو و-أووو
وا.ا هوإذاواادو رؾوردواو بلـو اهللويبدوالوي رفه،وأكواالاتنك رو و-بووو
او ػػبلـو اػػهللواوكػػ فرو االػػن:و)او ػػبلـو اػػ كا(،وككتػػوزوأفوي ػػااو ا ػػهو االػػن:و)او دػػبلـيو اػػهللوو-تووو

ويب ػلي:ويب ػػ ًمواطتػػً ،وكصػس ًحواطتػػً ،وكإذاواػػااو ا نػ و ػػردو ا ػػه ويبىػًدوا ػدسىػػ ىواعتػػ ىل(،وأكوحت تػهو غػػً واو دػػبلـً
واه .(،وكإذاو     و  موحت ةوف يت د ومب اٍوا كيوك ىو ػ:)
،وأكواإل كػػ رو اػػهللويبػػدوأ ػػ دواو ػػبلـو  ػػ وبل  ىوقىػػ ػىووٍبيدوواوشةصػػ فًوواوافػػتؽىوإذىوواو ػػبلـًووإ ػػ دةًو ػػرؾوو-ثووو

واوتالرؽ.
ويب وردواو بلـ. و قوعتًووالو  سىو،وكو ر سنو قووه:وأهبلنوكيبىوواو بلـىوواال تال موُبوردو-جوووو
.و-حوووو ويبص فتةواون  موغ واحمل ـر
و
و
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 الُعل م اء   ع  م   ل  امُ ع  التـَّ و أ د ُب اْلع ْلم  
و
ًإفدو»و:يقػػوؿيووواحًووراػػوؿىووشت ػػتيوو:قػػ ؿىوور ػػلواحو نهمػػ واو ػػ صًووكو ػػدًورًوٍمػػ ىوو ػػدًوواحًوو ػػدو سػػ ًوو-ُٗ

واٍوً ٍاػػاىواٍ ًتزىا نػػ ويػىٍنتىزً يػػهيويًبػػ ػػ مًوو،اٍوً سىػػ دًوودىواوادػػهىوالويػىٍقػػًسملي واٍوً ٍاػػاىوً قىػػٍسمًلواٍو ياىمى ػػو،كىوىًكػػٍدويػىٍقػػًسملي يػيٍسػػًعوواوملىٍووإذىوّتدو ى
واون سيو تػىٍواوً غىٍ ًوً ٍااووو،فى يً ايواو وجيهد النوؤكانوريوو ى ًومن واختدىذى (ُ).يبتالعو ا ه.«فىءىاشواوكىأى ىاشواو،فى ىفػٍ

 

 :إرشادات الحديث
 ،وهػكأقتىشوواو اػوـًوو،وكهػووأفءػليونةًوكاو شوواوكت بًوودىويبًوواظت خوذيوواوشر لشوواايو:واو ًوُبواضت يثًووااًو  و ًوواظتراديوو-ُ

إعوواو ػػس ليوهػػوو،وكوهًواحو  ػػ عوكشػػري تًووإعويب رفػػةًووصػػليواظتووواػػايواو ًووهػػ ،وكذوػػاوأل ػػههػػ وكأجاشوه وكأرف يوكأشػػرفيو
وأفٍووميورًوتىوفىوو،  يوكير ىوو ولتسهيومبًووهيو س د يوو:كهلواحواطتاعىووخاعىو وهىواويتوألجاًووإعواوغ يةًوواووصوؿًو و كػليويب ػااو
وو. ؿًومىواوكىووج تًورىوُبودىووهًوقلو ًوو  ىوواوشر ليوواادواو ًويبًووص قهو ىووهيووىوويكوفىو
و،و تسنيوف م ويال: و مةهوويبك  ةهواإلابليب ةووُبواوشري ةًووام مًووا يوو-ِ
،وفقػػ ؿ:و)ويرفػػ واحواوػػذيدو يبنػػواويبػػنكاوكاوػػذيدواٍوهًو اػػهللوغػػ ًووامػػ مًواو يووجػػةىورىودىوو ىوفىػػرىوواحو  ػػ عوأفدوو-أوووو

و.(ِ)أك واواو ااودرج ت(
ُبووهػاٍواىو ىو،وكجىواوتو   ًووةيو دوءًوكهلوقىووةوو دوءًوكأجليوقىووةووق قىو ىوواًو اهللوأ وىوواٍوهيو ىوهىوشٍوتىوأفواحو   عوااٍوو-بوووو
واظتبل ًوصىػػػيبىو ػػػ ؼي ًـواوًكػػػوةًوكى ػػػ نو:و) ؿىوقىػػػو ػػػنيىوورا ػػػةيوكىأيٍكويػػػواٍواٍوً ٍاػػػًاوقىآً مى وكىاٍومىبلىً كى ػػػوى واواٌػػػهيوأى دػػػهيوالىوإًوىػػػػهىوًإالدوهي ػػػًه ى شى

واضتٍىًك ايو ً ٍوًقٍ ًطوالىوإًوىػهىوًإالدوهيو واٍو ىزًيزي و(ّ)و.(وى
إفت ومتشهللواحىويبدو س د واو ام مي(،وق ؿو   ع:و)ةًواىو يبًواوكىوواطتش ةًووأهليوواٍوهيوو مىومىواىواو يووأفدوو-توووو

و.(ْ)
و.ايواٍوهوواو ًوواأل س  مًوو،وكيب اثيو ا هاواو بلـيوواأل س  مًووةيو ىورىوكىووأفدواو ياىمى مىوهياٍوو-ثوووو
ووانػ سًوووفىونيػ ػيوسػىو،وكيػيواحو   عووان سًووشرعىووغوفىويسايوواوذيدىوواكهو،اضتق ق وفىوواو   ةيووهياٍوأفدواو ياىمى مىوو-جوووو
و.هًوقًواٍوخىوودٍواحويبًووادىورىويبيو

                                 
 ػ بورفػ واو اػاوكقسءػهوكههػورواصتهػلوكاوالػتوُبوُبو ت بواو ااو،يب ااوكوو(،ََُ)َٓ/ُو ااو  بو  فويقسملواوُبو ت بواو اا،اوسة رموركا وو(ُ)

 (و.ِّٕٔ)َِٖٓ/ْ خرواوزيب فو

 .ُُ يةواورةواجمل دوةوو(ِ)

 .ُٖ يةوو ؿو مرافاورةو(وّ)

 .ِٖ يةواورةوف  روو(ْ)
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 ٕٔ 

ػػ مىوهيػػاو-حوووو ،و تًوافىػػكاطترىووعىو ىواوسًػػو،وكيقػػ كيبوفىويدًواوػػ يوو ملًًو ىػػدويبىويًبػػوسيورًو ىوٍنػػ ويػىويبىػػوكفىوديوكتػػ يوواوػػذيدىووأفدواو ياىمى
و.تًوبلالىوكاوءدوو تًوافىورىواالؿتًٍوويدًواو يوودًو ىوووفىواليونػٍوكيػىو
وكي رفػوفىووا،ونىوسشػكلتيًوواٍوهيوو ػىواشػرزتهاواحو  ػ عوكتيًووفيواىوفواو دو  ىوووفق ٍووُبواإلابلـًوو مًوو امىواوةًوك  يبىوواًووىو ًووًوو-ّ

وتها،وكؽت وركمو نهاوُبوذوا:  ىوكىوعتاويبىو
ـيوو-أووو ػػفػػ ذاوذىوو،ها شػػ وخًووإفتػػ واونػػ سيو:و ػػدو نسػػلوزتػػ يوأوقػػ ؿواإليبػػ  و(ُ). شًواو ىػػودىويًبػػوودعىو يػػواوشػػ وخيووقىوهى
وو(ِ)؟لقًو ذاو ىوفمىوواظتش يخيووقىوهىواوذىوف ذىوو،  ظتش يخًوو واون سيو ىوإفت ولتىوأيء :ووكق ؿىو
ػوةهوتدوًاػو:،وك  فويقوؿيو لدويوـوووو  فواإليب ـوأزت ورزتهواحو   عوي  ووواش ف ليووو-بووو اورنوتىوأد ػووعتػاواى
و؛  فواوشػ ف لشووورجلوووأمشو:وي وأيبودوذواوا وهوفق ؿىويبًو س واحوو وااتغربوكو  مدو،وفاىواوش ف لشووهاأ  يو

عتػذيدووفهػلٍوو،وانػ سًووك  و  ف ػةًوو،   واػ شوو  وشػمسًووو ػ فىوووإلىدويػ و ػيػو:قػ ؿىوو؟وػهودواو   مًويبًوو ك ريووف ينوشت تاىو
)و.ضهووىوأكويبنهم و ًوو،فوواىوخىوودٍويبًو

وو(ّ
كت  ػػوفووقػػوـوووليو ىػػيبىوو)ي إلو  ػػوم( نسػػلودىو ػػوأزتػػ ىوواوػػذيدويػػذ ركفىووليو ىػػيبىو:واضت ػػنيواوكرا   ػػلوقػػ ؿو-توو
و(ْ)و.اٍون  عتًًويبو و ًوأفويه ًوويري كفىووأيبوقس سووو]جسل[إع
وا اػاٍو:واوػرازميوور ػةىوأىبوزيوواإليبػ ـوعإو(هٍواػتريوػ:و) مػرواألصػسه ينواظت ػركؼو ػواورزتدو ػديوو س يووقىوتىو ىووو-ثوو

ف  ػهوالوو،اىو ق  ًػو طػوؿًوواظت ػاموفىوو ىوتدػفونتأومو اػلوكنػ روووػاىووُبواوػ   مًوو   ؾىوأدويب وأ  يووينأاحوورزتاىو
عوإواونػ سيووكص رىوو،اايواو ًووقىووذهىووذاؾىووكووالىوو،هًواًودو   ًويبًووهيوااوك قدواو ًوودوي رؼيويبىووليب و قوب ووواون سيوويزاؿيو
ووو(ٓ).اصتهلًو
ويبنػذويبػػ تىوواوالػرا ملًووصػػاواتًوودٍويًبػوُبوشػلموووأليبوزر ػةىوو  ىنواوػػ   ميوفىػويبػ :ويب ػػااوػتمػ و ػديووقػ ؿو-جووو
و،اوػ   مىوو هوقا وفن ػ تيووف شتغلىوواون سًوو  مليوولدو اولىوخىوُبواوتشه وف ىوو نتيوووين فو،يبسًوأوالإوووزر ةىوأ 

 (ٔ). تيويب وصادوووهو   ىووٍبود وتيو
   عوإعواحووالوكصوؿىووأل هيوو،وكذواىوشلمووووكليوواٍوهًو  جتًوودٍويبًوو شوأشىووكاو ام مًووا ااًووًوواون سًوو  جةيوو-ْ

و ميوامىواو يوو سًوُبواوندوو يوكينشريوواىواٍواو ًوو يوايوسػىو،وكإفت ويػيوااًوإالو  و ًووهًوكر وا ًووهًوتًوإعوجندووكصوؿىو،وكالوااًواو ًووإالو طريعًو
                                 

 .ِْٕ/ُ سق تواضتن  اةو(وُ)

 .ُِْ/ِاآلدابواوشر  ةو(وِ)

 .ْٓ/َُا وأ بلـواونسبلموو(ّ)

 .ِِّ/ٓريخويب ينةوديبشعو  و(ْ)

 .ُّْ/ُاصترحوكاوت  يلو(وٓ)

 .ِّْ/ُاصترحوكاوت  يلو(ؤ)
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ـيواإلوق ؿىوو،   وفىو دواوردو وفدوألو؛كاوشرابًوو  ًـوإعواوطدوواٍودو  جتهًويبًوو  رىوأاواٍوعواو ًوإوت جوفىوػتيوو سيواوندوو:زت يوأويب 
ـىو ـيووق ؿكوو(ُ).ا  ةووو ليوووُبوو هًوإوت جيولتيوواايوكاو ًوو، نيًوردوكويبىوأوةنويبردووُبواو وـًووو هًوإوت جيولتيووكاوشرابىوواوط   واإليب 

).اىو ًو ىو ىوو دوأيبرًووينس اىووكالو س قهوو،يناىو دودًوواىوالت يوف هو  مًلهوواوالويكوفيو نواىو ػىووددوالو  كنىو:واوش ف لشو
ِ) 

،و ػػدواوشػػري ةًوواونػػ سيوو،وكا ت ػػ ىواوسػػ عيوورتًو يػػ ،وكواصتهػليوو،وكا تشػػرىواػػايواو ًوولدوقىػػواور ػػ   وفىوواو امػػ ميوو ىوًقػإذاوفيوو-ٓ
وكالةًوكووةًواأليبدوو اهللو موًـوووذواوف فدوكوو، ً قواعتاوكأف  عتاواضتعيوويدًو دواو يووواواون سىونيوتػىوالىوفػىوواصت هاوفىووك ص درىو

وؿًوذٍوك ىػواوشػر ليووااًواو ًوو اهللو اقًووتشت  ًو  ووذواىو،وكوبلدًوُبواوسًوواو ام مًوورًو اهللو وافيوواضترصيووةنو وخ صدوهىوأيبرًو
و كػػػليوواٍوهًوتًوقىو يػىوهاوكيبءىػػػإيػػػذا ًووعتػػا،وك ػػػرؾًووهًوأاػػػس  ًوو،وك   ػػػ ًواًوٍاػػػاو ًوورًوٍشػػ اػػػهللو ىووامػػػ مًواو يووك شػػػت  ًوو،هًوأاػػس  ًو
كيػذهسوا،وواو امػ ميوووالويتنػ ق ىوكذوػاو ػّتدووكاوػ يف ًعو ػدو يػريبًتًهٍاوُبوكجػًهواو شػالىهى ًموكاظتغًر ػنيى،و،اس لوو
و.اووبلـيوي وديوكوواصتهليووذه ءاوي اشوك ًو
و،األذلودىويًبػو ػوعوووهاو ػ ميوإيػذاؤوو،وكلتػرـيو ػًهواحو  ػ عواٍوهيومىوهاومب و ودو،وك  و ميواو ام مًوو كرًنيووكتقيوو-ٔ

واٍوعتديوذًوييػػوأفٍووأل ػػ وووفػػبلوكتػػوزيوواٍوهيوتػىواحويبكػػ  ػىوو ىوفىػػ،وكقػػ ورىواًوٍاػػاو ًووةيويبىػػرٍو،وك يواإلاػػبلـًووةيويبىػػرٍو:و يوريبتػػ فًو يووكوا امػػ مًو
و.هًوتًوكراف واورايىووهيوتيواىوزتىىوواٍوهيوأل ػدوويديواو يووؿشوذًويًوواٍوعتًو،وك  ذالىويديواو يووزشو ًويىوواٍوهًوتًو ىوفػٍوكرًوواٍوهًوزيو ًو،وك ًواٍوهًوتًو  ىوكىودويبىويبًوو ىوءىوأكيىو
ووإفدو ػّتدووكاوػذ وبًوودوأ وػاًو،وكهػوويًبػاػعًوةىواٍووًووكإ بلؿهووسًوالٍوُبواونػدووبلؿهو ىوواوواٍو ًوو غ ًوويدًوُبواو يوواوقوؿيوو-ٕ

قيػٍلوًإفتدىػ و):،وفق ؿو  ػ ع  حو   عواوشرؾًووقريدىووهىواىو،وكج ىوظتنكراتًوكاواوالوا شًوو   واًووهيو ىورىوقػىوواحوجلوك بلىو
وكىأىفو يٍشػرً يواٍو ً واٌػ وً غىػٍ ًواضتٍىػعي وكىاإًلٍٍبىوكىاٍوسػىٍغػلى ػ وكىيبىػ و ىطىػدى ويًبنػٍهى ػرى ويبىػ وهىهى ويػينػىػزيٍؿو ًػًهو ىردـىورىيبيىواٍوالىوىاً شى ًهويبىػ وملٍى

إعووشػلموووةيوسىوٍ ػ اػهللواحو  ػ ع،وك ًووافػتامهووأل ػهيوو،وكذوػاىو(ّ)(هللواوٌاًهويبى والىو ػىٍ اىميػوفىوايٍاطى   نوكىأىفو ػىقيوويواٍو ىاىو
ـهوويتػىاٍلتػىػريكاٍو)و   ع:و،وق ؿاوواٍو ًوو غ ًووهًوينًودًو ػرىا او ى ػػذى وكىهى او ىػبلىؿه ػػذى وهى ػًذبى وأىٍوً ػنىتيكيايواٍوكى كىالىو ػىقيوويوٍاوًومى و ىًصػفي

ويػىاٍلتػىػريكفىو ىاىػهللواووفقػ ؿ:و)وهت يػ وووهاواحو  ػ عو ػ  واًودىو(وٍبوه دو ىاىهللواوٌاًهواٍوكىًذبىو وًإفدواودػًذيدى ػًذبى اٌػًهواٍوكى
و.(ْ)(الىويػياٍلًاتيوفىو

ػػفوف قػػوؿىوور لدواوشدػػوبىواألدىوواىو ػػايوأفويىووهللواظت ػػااًو اػػو-ٖ ػػ والوي اىو مى ػػالٍوو ػىو،وكيػػريبيو(مرًودٍوالوأىو):وهيومي هللواىػػػ ىووهيو ى
ػػوذوػػاىو ػػواو ػػ  قنيىووامػػ مًواو يووكاػػ داتيووواونػػ سًوو يواػػ يوواوكامػػةىووذ ًوهػػوقػػ ؿىوو،وكقػػ ٍو يودىو ػػودوتىوويػىوّتدو ى  ونىو ػيوكىو ٍوقيػػواٍوكهي
الو:و»اوندػً شوو؟وقػ ؿىوريوشىووبلدًواوسًوو:وأمشوفق ؿىوووً دواوندوورجبلنوا ؿىووأفدووواووط ًويبيوو دوس ًو دوجيوفو ،نىواليواىوكاىو

                                 
 .ْْ/ِاآلدابواوشر  ةوكوو،ّٓٓ/ُرش واظتقص واألكوو،ُْٔ/ُ سق تواضتن  اةو،وكؤُ/ُيبالت حودارواو   دةووينور:(وُ)

 .َُْ/ُٓوخويب ينةوديبشعري  كيبدو ريقهوا دو    روُبوو،ِِّ دابواوش ف لوال دوأيبو  ًبواورازموصو(ِ)

 .ّّو يةواأل راؼاورةوو(ّ)

 .ُُٔو يةونتلاواورةوو(ْ)
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ػرًودٍوالوأىو:و»،وفقػ ؿىو دوذواىوو ا ًهواو بلـيووجربيلىوو ؿىو ىوفىو«و ؿىواٍووأىوّتدومو ىورًودٍوأىو وعىوفػ  طاىو«ويبيورىوو ؿىوٍاػوأىوّتدومو ى
ػػػيبىػػوثىوسًػػاىوفػىو ػػو،وٍبيدواحيوو مىو وشى ػػػإينيو:و»،وفقػػ ؿىو مىوجى ػػفقػػػ ؿىووو ػػدوذوػػاىويبيورىوووتيو ىوواى و،ركا «واؽيواألٍاػػػوبلدًواوػػسًوورشو:وشى

)رووتىو ىووا ديوونهيوك  دوو كغ يووأزت يو
:واوصدػت تنيًووُبواٍوميٍ تىٍ رىًؾو اهللورزتهواحو  ااضتٍوأ وو س واحوق ؿو،و(ُ

 .(مرًوأدٍووالىو):و ملًًواو ىوولهوُبوقوؿًوصٍوأىووهذاواضت يثيو
و  ػ ع:و)و-ٗ وأفوي ػ وواوأهػلىواوً اػًاوفقػ ؿى واحيو اػهللواصتػ هانيى  ينػتيٍاوووفى ٍاػ ىويواٍوأىٍهػلىواوػذيٍ ًروًإفوق وأكجػقى

و:إعوأيبريدًووكُبوهذاو نس هيو،و(ِ)(الىو ػىٍ اىميوفىو
و. ّتوي ااىوو،و لوينسغلووهواو لاؿيو  صتهلًووي ملىوأكووهًو اهللوجهاًووليوسقهللواصت هيىووأفوالدوواألول:وووو
و  ػلاؿًوورٍوي يبيووملىٍو،وكو مًواو امىوو  لاؿًوورىواحو   عوأيبىووف فدوو، هواو  ظتنيىووهًو دوأهاًووااًواو ًووأخذًووأقت ةيووالثان :وووو

ػػلًوٍهػػاصتٍىوولًوأٍهػػو ػػدٍوو ػػ و اا؛وفءػػبلنوواظت ػػركفنيىووغػػ ًو ػػوًوو يونػػ ىو ًوواىوٍاػػ ًوودوالدويبىػػوفوي ػػ ؿىوأواًواًوٍ ػػميواٍووًوووزيو،وفػػبلوكتى  ومى
ػػييو ـيوو  ػػ ع،ويقػػوؿيوواحًوويػػدًو ػػدودًوودواوءػػبلؿًويًبػػوهيووىػػوهيوسيوسيو ى ػػػتيواإليبػػ  رزتػػهواحو  ػػ عويبقػػريرناوهػػًذً وو يدىوًاػػو ػػديوو يومد

).«اكيوينىودًووذكفىو  خيوودٍوف  وركاو مدوو،يدهودًوواىواٍوهذاواو ًووإفدو»واٍوم  ىوىةى:
 و(ّ

ىوسػىوتىوو ػىوّتدو ىو والتولو ولىوتدو ىوتػىويػىووف ه وكالىووثىويدورىوتػىوأفويػىوو دويب  وةووولىو ًوإذاوايووااًواو ًووك  وقًوو اهللواو  ملًًوو-َُ ونيد
. منواٍو ًووهاٍواشوت  وأقػىو اهللواواليوواون سًووريو ىوجٍوأو: نوفيوكسى يوو   نةىووا ديووق ؿ،ووهواظت  وةيو

رزتهاووك  فواو افيو(ْ)
و وركمو نها:مدو،وفمًوت  ُبواواليوواوت ستًو اهللوواحو ريصنيىو

ػػوفط  ػػ ىوو، ػػدويب ػػ وةووو مػػرىووا ػػدىوواػػ ؿىووأفورجػػبلنو ػػدو ػػ ف وووو-أووو وأ ػػهوملىوووهػػدواونػػ سيو ػػّتدووكملوكتسػػهٍووهيورأاى
احووأفدووركفىوكاو ىػاو ػ  دوكيوكوكػندوو، اػهللو:قػ ؿىوو؟ ػ ويتيبىووأيبػ وشت ػتىوو،احويرزتػاىوو:وهوفق ؿىوو،هيوي م ويب  وتىو
وعتػ وجػوابهوو  فىوووفٍو فو،اىوتًو  وىوُبويبىوواىوهدوالىوتػىوو ػىواحو ّتدووزتاىو ورىو ر نىوايوو، و نه و   وو ىو و مدونىواًو    ًوو   عوو سىو

 (ٓ)و.هًو و ًوونىووااىوالو ًووأ هيوو ؾىوأ امنىوو وكإالدو ن  ىو

وليواورجيػولىو ىػفتىوو،هيونيوً ػ ٍوالوأيوو:اوق اػايووفقػ ؿىوو،ف ػ وهو ػدوشػلموووػتم ووو دًوواوق ااًوإعوورجلهووج مىوو-بووو
ػواونػ سًووك  رةًوو،يًتو ىوضتًٍوووؿًوإعو يوورٍونويوالو ىوو:اوق اايووفق ؿىوو،ؾىوغ ىووالوأ رؼيووإو اىووف تيوإينوديوو:يقوؿ و،يلوٍو ى

                                 
يبوافقػػػةوو)ُبو،وقػػػ ؿواضتػػ فنو ػػػدو تػػػرُِٖ/ُوُبواوكسػػػ و(،وكاوطػػػرباينُٖ/ِكاوسػػػزارو) شػػػفواألاػػت رو،وَٗ،ٖٗ/ُو،وكاضتػػػ  اوُٖ/ْركا وأزتػػ وو(ُ)
،وكا وػروُبواظتو ػوعوكق وذ روُبوهذاواوكت بورتاةويبدواآل  رو دواو افو،  دهذاو  يثو:و(ُُ،وَُ/ُُبوختريجوأ  ديثواظتةتصروورىوسػىواطٍتىوورٍبًواطٍتيو

 .  بواوالت  وكيب وف هويبدواوش ةؤٓ-ّٓ/ُأيء ن:واندواو اريبلو

 .ٕ يةوواأل س  ماورةوكو،وّْ يةواورةواونتلوو(ِ)

 .ُْ/ُوُبويبق يبةواوصت  ويب ااوركا و(ّ)

 .ّٕٗو/وّ  ا  واوالوا  وو(ْ)

 .ٔٔٓ/ُصالةواوصالوةوو(ٓ)
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ػػيبٍوخػػلواوزىوأويػػ وا ػػػدىوو:إعوجنسػػهًووجػػػ وسهوويبػػدوقػػريشوووشػػػ خهووفقػػ ؿىوو،هيونيوً ػػ ٍوأيوكاحوالو ُبووفػػػواحويبػػ ورأيػػػتيوو، هى
و(ُ).مب والوأ اايوواأ كادووأفودٍويبًووإيلدووو  ينوأ قشووقط ىوييووكاحوو دٍوو:اوق اايووفق ؿىوو،او وًـوويب لىووأ  اىووغتاسًو
و! الهػاويػ وأ ػ و كػروملىٍوو:فقػ ؿواورجػليوو،تىوف ػكىوو ػدويب ػ وةووواو دػةتى  ينشووأيػوبيووا لىوو:زت دوق ؿو-تووو
)و.اىوج سيوأيوو  فىوووكوكإلوأفكريوو،ق وفهمتيوو:فق ؿوأيوبيوو! ا اىووأ   يو

واأليبرامًوو و  مليود ىوو:زت دوكق ؿو(ِ
يلوف ػػهوووػػ سىوو:قػػ ؿىوو،فرأيػػاىوو:فقػػ ؿىوو، ػػهواىو يو وأ ػػ يو  نوشػػوف ػػهًوويبػػ وشت ػػتيوو:فقػػ ؿىوو،ُبوشػػلمووو يورىوفشػػ كىووأيػػوبىو
 (ّ)و.قٍوف ذهىوو:ق ؿو،رأمهو

ت ف:و ديووي قوبيووق ؿو-ثووووو و،خزا دهوواىواٍوإفواو ًوويق ؿيوو:فق ؿىوو، دويب  وةووو دو نسلوأزت ىووا وتيووبي
أفووقسلىوواننيىووبلثىو وُبواظت  وةًووق ؿوأزت :ورمب ويبك تيوكوو(ْ)و. ف هىوووأ ورىوو ّتدوإًلو ٍودىوو،هيو التتيووا اةيوكاأل

 (ٓ)و . وش  نويبنهىووأ تق ىو

و
 

  

                                 
 ك قاه و دوا دو س اورب.ّٕٗو/وّ  ا  واوالوا  وو(ُ)

 .ُّٖ/ِاظت رفةوكاوت ريخوو(ِ)

 .ُّٖ/ِاظت رفةوكاوت ريخوو(ّ)

 .ُْٔ/ُ سق تواضتن  اةوو(ْ)

 .ّٗٓققوأزت وال دواصتوزموصيبن و(ٓ)
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 ت  قْ و  الْ ب   ام  م  ت  االىْ  بُ د  أ  
و
ور لواحو نهم وق ؿىوودًو ٍو ىٍسً واًحو دوو-َِ ػ و ى ًػ هويًبػ»و:وً شواوندػوقػ ؿىوو: ىسد سو تىػ ًفويبىٍغسيػوفهوًف ًهمى دو ًٍ مى
وو(ُ).ركا واوسة رم.«كىاٍوالىرىاغيوو،اوصيتدةيوو:اون س
 :ت الحديثإرشادا

ػػػ رىةي،وكىوو-ُ وكاطٍتى ى ػػػٍاوىنىوٍ ػػػيبىواٍوغىػػػٍ يوهػػػو:واوػػػنػدٍق ي وًإند وملىٍوواضتػػػ يًث:وأفدو  ػػػ ناويًبػػػدواونػػػ ًسوخ اػػػركفىو  ػػػثي
ًتًهٍا،وكييءىػ ػي يوفىو متنيًواونيوونٍيًودوه  ػىوي تال  كاويبًو ـىوًصػتد اوأي  ،وكقتيى :واوصتةيوكاوالراغي،وفهاوييءى ػي يوفىوأكق هتى

وفىػػراًغًهاٍو ػػٍاوااػتػىالى دكاويبنػػهيوُبوأيٍبػػًروًديػًنًهٍاوكهػػوواألهػاش،وكالوُبوأيٍبػػًرودي  ػ هيٍا،كىٍقػتى واحًوو سػػ يوويقػػوؿيوو،وفػبلوهي
ػػػػلىوأفوأىوويبقػػػػتيووألىوينيوإًو:وويب ػػػػ ودووو ػػػػديو وكالو مػػػػلًوو،ٍ   اوػػػػ شودو ىًمػػػػًلويًبػػػػوُبوشػػػػلمووووػػػػ سىوو؛فى رًغنػػػػ وا يورىواوردجي
و(ِ).رةًواآلخًو
و و-ِ واالهتم ـً هػلووه (هػ وكشػرشو)خ يوواأل مػ ؿيوو،وكهػذ ًوف هواأل مػ ؿيوو يوقىواوذمو ػىووديويبىوزدواووأى دهيووتًوق ووواىسىقي

وقػ ؿىو:وقػ ؿىووواألاػامليووةىوزىورٍوأيبو ػىػوكُبو ػ يثًوو،جػلدوك ىػبلواطتػ وعًوو وجػزامىوواوًءىػو نػ ويووريوشىو واوسىوهىويبىوق يواويتوييو
و»و:احووراوؿيو واٍوًق ى يبىًةو ّتوييٍ  ىؿى وقى ىيبى و ىٍس وويـو (:ودٍو ىػ)الو ػىزيكؿي ػ وأىفػٍنىػ  يوودٍو ىػوأٍر ىػ و كى ىػٍدوو، يميػرًً وًف مى

ػػسىهيوكىفًػػػ اىوأى ٍػالىقىػػػهيوو،ً ٍاًمػػًهوفًػػػ اىوفػى ىػػػلىو واٍ تى ى ركا واوتيبػػػذمو.«ًجٍ ػػػًمًهوفًػػػ اىوأى ٍػػػبل يوكى ىػػػٍدوو،كى ىػػػٍدويبى وًػػػًهويبػػػدوأىيٍػػػدى
ىوسػىػ وهػذاو ػىونىػفػٍورىوإذاو ىوكوو،(ّ)كصتدتىه ػوًوواألرضًووهللوهػذ ًواىػنػ و ىو    يووةًوق قىػ،وفهػووُبواضتٍىواووقػتًوو ػةيوونػ وأقتىيوونيد ولٍوكى

و.( ةيو ىوهوواضتٍىوواووقتيوػو) ،وفىونىوقٍواًو وخيوهىواًوجٍووألىويًتواودووةًو يىو وإعواوغىونىوايووصًو وييوف ه ويبىووـىو يوقىو ػيو
]يػػػػ كركفوُبواوشػػػػ رعويبػػػػدواوالػػػػراغو ووػػػػهوكتوووفج ا نػػػػو ػػػػدو سػػػػ واحواوق  ػػػػلواظتشػػػػهوروشػػػػري ورألو-ّ

رزتػػهووفقػػ ؿوعتػػاوشػػري و! واو ػػـونىػػغٍورىوفػىوووػػه:وفقػػ وواو؟!َتووػػوفواٍوكيويبػػ وىوو:قػػ ؿوعتػػاكووف اػػتغربوذوػػاو اػػ ها[
وفى  صىقٍوش وإعوقووهو   ع:و)يو(ْ)و!!اوال رغورىويبًوكءذاوأيوواح: وفى ٍرغىػقٍوو.فىً ذىاوفػىرىٍغتى ورى يػاى ،وقػ ؿو(ٓ)و(كىًإعى

                                 
 (.َْٗٔ)ِّٕٓ/ٓ  بويب وج موُبواوصتةوكاوالراغوكأفوالو  شوإالو  شواآلخرةو،و ت بواورق ؽُبوواوسة رمووركا و(ُ)

 .َُّ/ٗاظت تاواوكس وو،وكاوطرباينوُبَُّ/ُ ا ةواألكو  موو(،وكأ وو   اوُبِّْٔٓ)َُٖ/ٕا دوأيبوش سةووركا و(ِ)

ظتق يبة،و  بويبػدوُبواواو اريبلكوو(،ُِْٕ)ُِٔ/ْ ى بويب وج موُبوشىٍ فواضتًٍ ى ًبوكىاٍوًقصى ًصو،ويبىًةوكىاوردقى ً ًعوكىاٍووىرىعًوً تى بوًصالىًةواٍوًق ى ُبووواوتيبذمو(ركا ّ)
،ووِِّ/َُ ا ػػػةواألكو ػػػ موكأ ػػػوو  ػػػ اوُبوو(،ُُّّ)ّّٕ/ِو يب ػػػن ُبو ينويىػػػكٍواورشو(،وكوّْْٕ)ِْٖ/ُّي اػػػهللوووأ ػػػ،وكوُْْ/ُو ػػػر واوشػػػهرةوكاظت رفػػػة

(وعتم  دوكزي دةو) صػت  و(،وكوََّٕ)وصػت  واصتػ يب ،وكو(ْٔٗاوصػت تةو)،وكصػتتهواألوسػ ينوُبوهػذاو ػ يثو  ػدوصػت  و:اوتيبػذموقػ ؿ،وأٍر ى و
 .(ُِٔ)اوتغ قوكاوته قو

 .ّٕٓ/ِ دواو رمون دواوزه وعت(وْ)

 .ٖ-ٕ(واورةواوشرحواآليت فوٓ)
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إو ه و شػ ط ووكقاو،إذاوفرغتويبدوأيبورواو    وكأشغ عت وكقط تو بل قه وف  صقوُبواو س دةوا دو   :
و(ُ)و.كأخا وور اواون ةوكاورغسةو،ف رغواوس ؿ

و:ًجواضتٍى ىنىًةوُبواات م ًرواووقتًوم ذًويًبدواوندوو-ْ
واوو-أووو ػػ ووامػػةيوكىو اػػاى وتكػػوفىووو-رزتػػهواح- ق ػػلووو ػػديوو اػػلشووفػػ مًوأ ػػوواووىووهًوُبوكقتًػػواضتن  اػػةًووشػػ خيواوػػيتوقى عتى
ػاعتًٍوأصػت ًبووةًو زنتىووًووةنويًو،وك قوواو  وً ىةًوواًومىومواعتًٍوكًوذىو ووًواانورىوسػٍو ًو ػينيوإًوو:هًوً ػالٍواو ػدو ػىوربنوؼتيٍػو؛ويقػوؿيوةًورىو  ًواوالىػًاومى ولشووالولتًى

ػػو؛مرًوميػػدو يويًبػػواػػ  ةنوو ىو يو ىػػأيوويلوأفٍو ػػوًوولىوطدػػ ىواو ػىووإذىوّتدو ى و،ةوو ىػػ وىوطىودويبيومو ىػػرًوصىػػك ىوو،ةوورىو هىونىػػيبيوكىووةوورىوذا ىودويبيػػ ينو ىػػ ى
ػ وأيويلويبىوورىوطىوإالوكق وخىووفبلوأنمليوو،حهوًروطىونٍو ويبيووكأ ىويًتوا ىورىوو ؿًوكرموُبو ىوفًووتيواٍومىو ٍوأىو  يوريوطيواى

ػوىووكوػذواىو.اهػػو(ِ)  ومد
ـيوورىوءًوتيوا ٍو واواونػ سوديػدىو ػهو ػ فوي ايػ)ي ػإلوأوةنونىواىػوست ػنيىوو نػهيووتيوٍ ػق وكقػدوو: ؿىوقىوفػىووهللواون  ميوكىو ىووهذاواإليب 
).هًو  ًوقىواًو ًوو يوندوهىو وينوأ ػىوف ىوو هاوف هوكيرش هاوإو ه(،تًوالٍوكيػيوو،اح

و(ّ
مإلوكأ  وقًواٍوخيتو ػيوأ   تو،وو اتو   مو  وا لأقمتو بل نيوانةويب وأو:ي  شو ديووس  يو يوق ؿوو-بووو
و(ْ). تقأ

،وكنتشػػلو ا ػهًووفػػ قرأيووي  ػليوو ػدو  وًػػهويبػ وأ  ػػه:ورمبػ و ػػ فىووواوػػرازمشوأيبو ػ ًبًوو ػػديوواوػرزتدًووقػ ؿو سػػ يوو-توو
و(ٓ)و. ا هًووكأقرأيووشلموووقًووطاواوس تىوو،وكي خليو ا هًووكأقرأيوواطتبلمىوو،وكي خليو ا هًووكأقرأيو
واهو ػ ويبق دػن رًوو،و ػلشوةنوقىػرىوف ه ويبىوو،وملو   لٍوأشهرووواس ةىوو ومبصرىو:و ندو  ًبًوأيبواورزتدو دووق ؿو س يوو-ثووو

،و،وفقػػ ووا:وهػػوو ا ػػلهو يلوشػػ ةنووأ ػػ وكرف ػػعهوو :وف   نػػ ويويبنػػ،وقػػ ؿىوةيواىػػكاظتق  ػىوواون ػػخيوو،وك  وا ػػلًواوشػػ وخًووجملػػ وسًو
ػػػو نىػػػػ وُبو ريقًوفرأينىػػػ ػػػػو شتكن  و،وفاػػػػاونتكندػػػػغتاػػػسوووكقػػػػتيوورىوءىػػػ ىوو  وإعواوس ػػػػتًورٍو وًصػػػأ تسنػػػػ ،واشػػػتين  ،وفامد

،وملو  ً  نػػو،وف  انػػ  يو دوأفويتغىػػو،وك ػػ دىوأيػػ ـووو بل ػػةيوو ػػّتوأ ػػهللو ا ػػهًوو،وفاػػاو ػػزؿٍو وإعواجملاػػسًو،وكيبءػػ نىوهيوإصػػبل يو
و.(ٔ) ًواصت ىوورا ةًو واايواو ًوو:والوي تط عيو،وٍبوق ؿىودويشويهًويبىووهيوأفو  ط ىوو وفراغهوونىوويكدٍو

                                 
 .ِٕٓ/ْ ال  وا دو   و(وُ)

 .ّٕ/ْشذراتواوذهقوو(ِ)

 .ّٗ/ْواظتص رواو   عو(ّ)

وأ ووػتم واوكوُبواو ط رو س  و دوي  شواحمل يبالو،وكْٗٓ/ُُا وأ بلـواونسبلمو(،وُِْٓ)ُٖٕ/ِاصت يب وألخبلؽواوراكموك دابواو  يب و(وْ)
 قريقو.و)يب توانةوذت فوك شريدوأكو   ه و  نةوكاوسة رموخ رجواوصت  ،و، ت؛ويبدوش وخواوسة رموكيب اا،وركلووهويب ااوُبواوصت   قاووأ  

 .(ِْٗ/ُٗهتذيقواوكم ؿوو،ّٖٕاوتهذيقوص

و.ُِٓ/ُّ(وا وأ بلـواونسبلموٓ)
و.ِٔٔ/ُّواظتص رواو   ع(ٔ)
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ػإذاودىوو  فواصتػ شووو: دوأ  هوق ؿىووةىواورزتدو دو  م دوون و س يو   إلوأخووش ةًووا:اوق يووق ؿوا ديوو-جوووو ولىوخى
 (ُ).واشت ّتدو ىوواىوصو ىووكارف ٍوواقرأوُبوهذاواوكت بًوو:يلواطتبلمويقوؿيو

فػػ ذاووهًورأًاػػو نػػ ىوواوكتػػ بيوو ػػ فىوهللوكوكزتيدػػو اعووصيػػودٍويًبػػويبػػرضهووهيودوأصػػ  ىويبىػػوأ ػػرؼيووا:اوقػػ يووقػػ ؿوا ػػديوو-حوووو
ػو: وكهػوو ػذواوفقػ ؿيويبنػوفػ خلو ا ػهواوطس ػقيوو،ك ػ هيووقىواًػاوغيوفػ ذىووف ػهًووأىورىوقػىػوةنوإف قىوو ىوجىوكىو ولشوإفوهػذاوالولتًى

 (ِ).اىويبطاو ًوو ووالواتًوك كوفواسسنوو،اىو اهللو ال ًوو  نييووف  اىووواىو

اوك بليبىوواىوتىو ىوإفويبط وىوو:يلواوطس قيووفق ؿىووا ت أينويبرضهوو:ن وق ؿ   إلوش ةيووا:اوق يووق ؿوا ديوو-خوووو
إذاوواوػنالسيووأو  ػتٍوو،امػاىوإعو ًوواىوميػكأ ػ وأ   ًوو، اهللوذواوالوأصربيوو:وهوفقاتيوو.اظترضىووااويزي يوُبواو ًو

لوفتقػوىوواًواٍو ػ و ًوورشو ىػ ال لو يووف فدوو:وهوفقاتيوو. اهللو:فق ؿىوو؟ضىواظترىووتًوف ف ىوواوطس  ةيووتًويىووًوقىووتٍوردوكايووتٍو ىورًوفىو
وو(ّ).بلجن وأكو م وق ؿ دو ًووهذاوخ رجهوو:فق ؿىوو،را ةنوو ج يوفو هواوطس  ةيو

و:هتم ـو  ووقتًواالويًبدواألاس ًبواظت  نًةو اهللو-ٓ
و.اوق  يبةًوو دوكقتهويوـىو ًةواإل   ًفويب لكووااتش  ريوو-أوووو
ولىوو تواو    ويتمىنوووو مًويبدوضتوضتوةووو  ؿواإل   فوُبواآلخرة،وكأ هوَ جةوإعو ليووريو ذ شوو-بوووو
و.صهوؽت وهووف هًويب وهووف ه،وأكومتايووفوؽىوو ويرف ه ه وص ضتنوف
و.اٍوهًو ىًواًوو  كق هتا،وأكوقرامةيوواظتهتمنيىووغت و ةيوو-توووو
و.ةهو  دىوو،وف طت يومب وهوو  ف هوواووقتًوو اهللوااتغبلؿًوواونالسًوو  وي يوو-ثوووو
و .ءواونالسًووطويل،وكإشغ ؿيواوقص وكواو لومىواوٍو اهللوويبتنو ةووو رايبجىووك  يوو-جوووو
واو رباغته.إذاو  فويبنالردنوولشوق ونتىىووف فواإل   فىوو،اون ف ةًوويدوُبواوربايبجًواصت ديوواآلخريدىوويبش ر ةيوو-حوووو
ـىووإو هوو زقاىوو وكاواتوميو  حو   عوكد  ؤيوواالات   ةيوو-خوووو و.  ووقتًوواالهتم 
و   ةويبنه :ووأاس بهووتء   واووقتوو-ٔ
ـيواوغ يةًووك وحًوو  ـيوو-أوووو ـيووهػ ،وأكو ػ ـيوكجودًوو،وأكو ػ  اال شػغ ؿوءػ وكاو ػ لوواوتالكػ وف هػ ،وأكو ػ 

ووءىووأ وايوو،وكهذاألجاه  ف  ػهوو– ػ فواعتػ ؼووو أي وو–  دوه ف نوي  هللوإو هوودٍوفمىو،واألكق تًوو  عًواسقو
وهًوي ػػػ هللووتتصػػػ اًوواوػػػزكاجىوودويريػػػ يو،وكيبىػػػاواهػػػوىووك ػػػريوالوييووؽىواوػػػذمويريػػػ واوتالػػػوشووكقتػػػه،وف وط وػػػقيوويءػػػ  ىوووػػػدٍو

وف  ػهوي ػ هللووتتصػ لوذوػا،وكهكػذا،وفتػرمومبػدوغ يتػهواووصػوؿيووادويريػ وأفويكػوفو ػ جرنو ه،وكيبىػ  اس 

                                 
و.َٕرك ةواحملسنيوصو(ُ)
و.َٕصواظتص رواو   ع(ِ)
و.َٕصواظتص رواو   ع(ّ)
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ندةوو ىو)ووتتص اه ،وق ؿو   ع:واه وأفوي  هللوج دنوك   مًووإعواصتنةًو ويبىٍغاًلرىةوويبيدورد يكيٍاوكىجى ٍر يػهى وواى ً قيواوًإعى
و يبىنيػ ى ىػٍرًضواو دػػمى موكىاألىو ػػ ميوكىاوادػػهيوذيكوٍرًضوأيً ػػ دٍتووًادػػًذيدى وفىٍءػػليواوادػًهويػيٍل ً ػػًهويبىػػدويىشى واو ً وادػػًهوكىريايػػًاًهوذىوًػػاى

ووةىورىويٍػػػرىوهيووأيب ػػدووكُبواضتػػ يثواضت ػػ ة،وويءػػ  وفرصػػةىوملىوودو ػػ فوُبويب ػػ  قةوو،وكيبىػػ(ُ)(اٍوالىٍءػػًلواٍو ىًوػػ اًو
ػػودٍويبىػػ»و:واحًووراػػوؿيووقػػ ؿىوو:قػػ ؿىو وإفدووأالىوو،غ و ػػةهوواحًوو ةىواٍوًاػػوإفدووأالىوو،ؿىوزًوٍنػػمىواوٍوو ىواىػػ ػىووِبىىودٍوأىوودٍويبىػػكىوو،ِبىىودٍوأىوو ؼىوخى
 (ِ)..ركا واوتيبذم«نةيواصتٍىوواحًوو ةىواٍواًو

اػ ل،وكالوو وفواألكق تىواصت ٌديدواوذيدويء يووغ ًوويبرافقةيو،وكواووقتًووؿًو اهللوااتغبلواأل وافًووةيوادوقًوو-بووو
ودو مرها.يبًووي تال  كفىو

وه.كقتىوو   فيواإلو هويب وينسغلوأفويشغلىوويب رفةًوو  ـيوو-تووو
و. يورىو ميووكخ رىووهيوكقتيوو  عىووء واظتليبديووف ذاوا شغلىووكاظتغري تًوواظتاه  تًوو  رةيووو-ثووو
و اهللواوصػاواتوُبواصتم  ػة،وكاوتسكػ يوو،وكيبنه :واحمل فوةيورىوحتصىوودوأفٍويبًووؿواووقتوأ  ريوااتغبلوصوريوو-ٕ

وك  ػػ دةيوو،اون ف ػػةيوور ػػ ـ،وكاوزيػػ راتيواألوصػػاةيواوواوػػ يد،وكوواوقػػر ف،وكخ يبػػةيوواح،وكقػػرامةيووإعواظت ػػت وكذ ػػريو
،و ػػدواظتنكػػرو ػػ ظت ركؼوكاونهػػليووكاأليبػػريوو،و  ػػ ع وػػ  وةوإعواح واال شػػغ ؿيو،وكو،وكاوت اػػ ايو ػػهلل،وكاوػػت ٌاايورواظت

و،وك ت  ػػػةيواظتنػػػتجيوواونػػػ ف يووُبويبصػػػ ّبو ال ػػػا،وكيبصػػػ ّبوأيبتػػػا،وكاو مػػػليووُبوخاػػػعواح،وكاوتالكػػػ يووكاوتالٌكػػػريو
ووكػػلو ػػ ف وكيبال ػػ ،وكيب ػػ   ةيوو اػػعواو اػػاوكاوقػػر ف،وكاالاػػتم عيووءػػوريوك واوكتػػق،وك ػػ و فيوواوستػػوث،
اظتال ػػ وواشػػسكةواو نكسو  ػػة،ووكاوتصػػال يووف هػػ ،واظت ػػ  ق تواظتس  ػػةواون ف ػػة،وكاظتشػػ ر ةيووكك ػػ يوواحملتػػ جني،
او اػاووك شػريووإعواحوُبواظتنتػ ي تواون ف ػة،وكاوػ  وةيووف هػ ،وكاظتشػ ر ةيوو،وكاظتشػ ر ةيواون ف ػةًوو ًواظتواقػوكدخػوؿيو
كوػوو ػ فو ويبػ نوو–سػ حوذوػاو  ػ ،و ػلوإفوا شػغ واو  ظتوكغ يوويبدوخبلؿواوشسكةواو نكسو  ة،وأكو  امهيو

و.يبدوااتغبلؿواووقتًوو– ركي واونالسووت ت   و ش  ه وك ىقوىلو اهللواوط  ةوو ًنػي ىةًوو أكوا طت  نو
و

و

                                 
و.ُِاورةواضت ي و يةوو(ُ)
وكصتتهواضت  اوُبو،هذاو  يثو  دوغريقوكق ؿ:و(َِْٓ)ّّٔ/ْو(ٖ،و  بو)ً تى بوًصالىًةواٍوًق ى يبىًةوكىاوردقى ً ًعوكىاٍووىرىعًوُبووواوتيبذموركا و(ِ)

كيب ن  وا رويبدوأكؿوو،  اك فواو اؿو:«ِبأدٍو»ق ؿواونوكم:وو،(ِّّٓ)ا اةواوصت تةواو األوس ينو م وُبوكوو،ّّْ/ْاظت ت رؾو اهللواوصت تنيو
 .(ْٗري ضواوص ضتنيوص)كاظترادواوتشم وُبواوط  ةو،اوا ل
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 ة  اق  د  والصَّ  ة  وَّ خُ األُ  بُ د  أ  
 
ػػ ووىػػأىفدورىجيػػبل»و:وً يو ػػدواوندػػووةىورىويٍػػػرىو ػػدوأيبوهيوو-ُِ وأىخن واحيوو،ُبوقػىٍريىػػةووأيٍخػػرىلوهيووزىارى هللواىػػ ىووهيووىػػوفى ىٍرصىػػ ى

ًتًهويبىاىكن  و يرًي يوو:ق ؿىووا هًوهللو ىو ىو وأىومدوفاىوو،يبىٍ رىجى ػو:قػ ؿىوو،اٍوقىٍريىػةًووأيرًي يوأىخن ويلوُبوهذ ًوو:ق ؿىوو؟أىٍيدى و ا ػهًوووػاىوولٍوهى
وراوؿيوو:ق ؿىوو.كجلدوووأىٍ سىٍستيهيوُبواوادًهو زدوىنيوأىوورىو ػٍوغىوو،الىوو:ق ؿىوو؟دو ًٍ مىةوو ػىري ػشهى يبًو و ًػ ىفدواوادػهىوقػ ووفىً يني اوادًهوإًوىٍ ػاى

و ىو  (ُ).ركا ويب اا.« هًو وأىٍ سىٍستىهيوفًومىوأى ىسداى

 :إرشادات الحديث
واوػػػيتو ػػػر طيووبلقػػػ تيو ىو(،وك   ػػػتواوُبواحًووقشو)اضتٍيػػػوهيو واشٍتيػػػشػػػ  نوواوي رفػػػوفىوهًوُبوجػػػ ها تًووكػػػدواونػػػ سيويىووملىٍوو-ُ

و يوكألجاهػػػػ ويتػػػػ  ًو،وةيوصػػػػ ًو يواوشةصػػػػ دومىواوٍو،وأكو،وأكواون ػػػػقيوه واألرضيونشػػػػليويبىووبلقػػػػ تهو ىوو ػػػػس ملوووهاٍو  ءيػػػػ
و:يقوؿيوو  ثيووةًومدو دواوصيوو يويٍورىوديوه وايوكف رًوووازفىوهىوواوش  ريوهذىووليو يو،وكنتيىووايةًوكاوغًووش ًو وُبواورشوهاو  ءنو  ءيو
وو ووػتىوهٍوػيبيووريو ػٍووغىوإًلو دوكأىوواٍوهيوػوايتىوغًووولورىوأىوو ٍوقىوكىوواٍوهيونػٍويبًووتيونٍوو يوينووٍوصىو و ىومدواىوفػىووو
وو ًوشيورٍوأىووةيويدوزًوغىوو ٍورشيو ىووكإفٍووتيويٍووىوػغىووووووووووتٍووىوػغىووإفٍووةىويدوزًوغىوودٍويبًووالدوإ و وأ ىوػكيبىووو
ػ وكأجادوأرف ىهىوويدًواو يووبلقةىو ىوولىو ىوتىو،وفىوبلق تًواو ىوو،وكشتىى و تااىواإلابلـًوو نورًوواحيوو مىوتىوفىو هللوهػذ واىػ ىوو ،وكر دػقىوهى

و.(ُبواحًووةًوودوخيواأليو):و يواىوصطىويبيوواإلابلـًوو ىويبىوو ىوشىونىو،وفػىوكاوسغملىووقدو،وكاضتٍيوكاو وابىوورىواألجٍوواو ىبلقةًو
ػوًوواًو ػاًوميواوٍووةىو:وػتسدوإًلو ٍويػىوو(ُبواحًووقشواضتٍيو)و-ِ وجػلًوألىوو  ػ ع،وفا  ػتٍووحًواو   ػةًوكوو ًواطٍتػوصػ ؿًوخًوودٍويًبػو وف ػهًومى
ويدًواوػ يووقًوسىو ىو ًووتٍو و   ىويبىوو تًواقىو ىوكاوصدووهللواو ىبلق تًوشٍتىو ىو،وفىوواىوذو،وكالوغ ًودًو ىو،وكالواووىوقًو ىوواوندو،وكالم ؿًواوٍو
و.هًواًوجٍوكألىو
وُبواًح،وفػػػػبلو-ّ و ىاىػػػػهللواٍوميٍ ػػػػًاًاواضتػػػػريً و اػػػػهللوًدينًػػػػًهوأٍفوكتى ىػػػػلىو ىبلق  ًػػػػًهو  خوا ًػػػػًهوق  مػػػػةنو ىاىػػػػهللواضتٍيػػػػقي
واحيوكق و ىوو،ندةًوكاصتٍىوواحًوودىويبًووهيودويػيقىري يوإالويبىووقٍوص  ًوييو يىػ و)و  ػ ع:و؛وفقػ ؿىوقنيىو دًواوصدػوةًوسىوتٍوهللوصيػاىػ   عو ىووثد

و يبىنيػوٍاوا ػدقيػوٍاواواٌػهىوكى يو يػوٍاويبىػ ىواوصدػ ًدًقنيىو ولٍو ٍ ػ،وكالويىو ننػيبًولٍويبيووإالدووقٍو  ًوصىػ يووالىو:و»و ؿىوقىػكو،و(ِ)(أىيػشهى واودًذيدى
و.(ّ)ا وأ ووداكد.ركو«ليوقًو ىووإالدوواىو يبىو ىو ىو

                                 
  و اػهللو ريقػهو ػأق«:وأرصػ و اػهللويب رجتػه»كقووػه:وو،(ِٕٔٓ)وُٖٖٗ/ْ  بوُبوفءلواضتػقوُبواحو،و ت بواوربوكاوصاةوكاآلدابووُبويب ااوركا و(ُ)

 .:وحتالوه وك را  ه و ذه  اوإو همب ىن«و رء »كقووه:وو،يرقسه

 .ُُٗ يةووتو ةاورةواوو(ِ)

(وِّٓٗ)ؤََ/ْ(،وكاوتيبػذموُبواوزهػ ،و ػػ بويبػ وجػػ موُبوصػتسةواظتػػليبدوِّْٖ)ُٕٔ/ٓ(وركا وأ ػووداكدوُبواألدب،و ػ بويبػػدويػليبروأفوكتػػ وسوّ)
وكق ؿ:و  يثو  د.
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ك  ػسقواوس ػ و ػدوو،اإلنتػ فىووفيو يءػ ًو،وفهػلوومًواو شػرفػ ؽووةًوسىوتٍوصيوودٍويبًوورىوذىولتىٍوكتقو اهللواٍوم ًاًاوأفوو-ْ
ػػُبواوٍوواوقػػوعًولديمووًوك يػػاوط  ػػ توكاوك ػػلوُبوأدا هػػ ،و ػػ يرىاتًووراتًوكًوٍ ػػميواوٍووبًورٍودوشيػػيًبػػوآٍبًًومى وك ى ػػ ً لواٍوميةى

 ػػلديمو ػػهوإعوكوو فًو طىواوشدػػودىويًبػػوهيوقىري يػػكهػػلو اػػهللو ػػلو ػػ ؿو ػيوو،لًوٍتػػقىوإعواوٍووهيوايووًصػػقػػ و يوولٍو؛و ىػػ  ىػػكاوزيووةًوقىورًواو دػػكو
و. رًواوندودخوؿو

:و-ٓ وُبواًحو   ع،وكهلى وأ وًاوفء اةوووًاتيقي ػتىوميواٍو  ػ عووًوواحًووةيوسدػػتىىووُبواضت يًثوإ س تي كُبوو،ف ػهًوونيىو  يوتى
ػػػػتىوميواٍوووًويًتوسدػػػػػتىىووتٍوسىػػػػجىوكىو:و»ليواوق ًاػػػػواضتػػػػ يثًو ونيىووًو ذًوسىػػػػتىوميو،وكاوٍوُبدوويدىورًوزاكًوتىػػػػميو،وكاوٍوُبدوونيىوً ػػػػ وًوتىوتىوميو،وكاوٍوُبدوونيىو  يوتى

 لو اتقوُبواحوإالوهػذ واوالءػ اةووكالػهللوءػ وشػرف وكيبنزوػة،وكوػهوفءػوملويكدووكووو،(ُ).ركا ويب وا«ُبدو
وأخرلو   ةويبنه :

و ػدوأيبوهيرىيٍػػرىةىوفو،هيواشوإالوهًوولدوالوهًوويوـىوو   عواحى ًووٍرشًو ىوو   عوُبوهليووُبواحًوونيىو  يوتىوتىوميواوٍووأفدوو-أوووو
واوادهىويقوؿيو»و:ق ؿوراوؿواوادًهوو:ق ؿ واٍوميتىتى  شوفىوجًبىبلو:اٍوًق ى يبىةًوويوـىووًإفد و،اٍو ػىٍوـىوأيًهاشهيٍاوُبوًهايػلو،يلوأىٍيدى
وو(ِ).ركا ويب اا.«وًهلدوإالوًهايلالويوـىو
وقػػ ؿىوول،وىوٍقػػ اقةىوأهػػًلواوتػدوإالوصىػػو اكةووك ىػػوغػػملووإعو يوواوق  يبػػةًوويػػوـىوواػػقيوقىونػٍو اق ًتو ادهػػ و ػىواوصدػػوأفدوو-بوووو

وو.(ّ)إالواظتتقني(و  كهوويب ذو  ءهاووس ملوو)األًخبلدمويووو   ع:
و:اوادػػػًهوواػػػوؿيورىووقػػػ ؿىوو:قػػػ ؿىوو ػػػدوأيبوهيرىيٍػػػػرىةىوفو،ُبواحويبػػػدوأاػػػس بودخػػػوؿواصتنػػػةواضتػػػقشوو-ثوووو
واصتٍىندةىو ىووالىوو[ ػىاٍلً لو    وكىاودًذم]» ػٍلموواىػوأىديوشكيػٍاو ىوأىكىالو،وحتىى  شواّتدوكالو ػيٍليًبنيواو ىوو،و ػيٍليًبنيواّتدو ىٍ خيايوفى هللوشى

نىكياٍوو:إذاوفػى ىٍاتيميو يوحتىى  ػىٍستياٍو  (ْ)و.ركا ويب اا.«أىٍفشيواواو دبلـىو ػى ػٍ

واإلخػوةيوُبو اػ وووأ ػ فىووُبواحوجلوك ػبل،واػوامهووزاكريوتدواوو:ةًوودواألخيوودو قوؽًويبًوو اهللوأفدوواضت يثيوودؿدوو-ٔو
و وُبواحو  ػػػ ع؛والىوس ػػػ يووملوو ٍوسػىووًػػواٍوهًو  ًءػػػوةيو رىويىػػُبواح:وزًوو،وكيب ػػىنواوتػػػزاكرًوةووقىػػػريوالىوتػىويبيوودووبلُبو ًػػ ػػػ  واووأـٍوو ػػ ووكا

اإلنتػػ ف،وكهػػلوو،وكزيػػ دةًوحملسػػةًواوةًومووزيػػ دىوُبواحو ػػلديوو،وكاوزيػػ رةيويب دييػػةووو،وكالوألغػػراضووةوو  ويدػػديوو ىويبصػػ وًووألجػػلًو
و ا ه .وه واحو   عوكي  قيواويتولتسشوواوص ضتةًوودواأل م ؿًويبًو
و   ةويبنه :ووُبواحو دابهووةًوودووؤلخيوو-ٕ
و.لًو يبيوُبواوت ىووبًواألدىوواات م ؿيوو-أووو

                                 
 .ْٓٗ،وّٓٗ/ِ وج موُبواظتتت  نيوُبواحوركا ويب واوُبواظتو  ،و ت بواوش ر،و  بويبو(ُ)

 .(ِٔٔٓ)ُٖٖٗ/ْ  بوُبوفءلواضتقوُبواحو،و ت بواوربوكاوصاةوكاآلدابووُبويب ااوركا (وِ)

 .ٕٔ يةواورةواوزخرؼوو(ّ)

 .ُبواظتو  و ال هو،وكيب و نيوقوانيويبدوركايةوأخرلووه(ْٓ)وْٕ/ُ   فوأ هوالوي خلواصتنةوإالواظتليبنوفو  بووُبو ت بواإلنت ف،ويب ااوركا و(ْ)
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و.اظتة والةوُبواطت وكقاةيوواظتوافقةيوو-بووو
وا.يبدواوغاطو الونوو م وق ويص ريوواوتغ فليوو-تووو
وواال تذار.و،وكقسوؿيوتًو دواوزالدووكاوت  يب يوو دواألخط مًوواو الويوو-ثووو
وإعواحو   ع.وبيو ويقريويبىوو   ،وك ليوكاو شوويدًوُبوأيبورواو يوواوتن ص يوو-جووو
وكاوتقول.و اهللواوربيوواوت  كفيوو-حووو
و.اووديووإ   فيوو-خووو
ووئلخوافوُبوكجوههاوكُبوههرواوغ ق.واو   ميوو-دووو
 ا ػا:وو:وإينوأ سػاوُبواح،وكيػردشوفتقػوؿيوُبواحو  ػ ع،ووأ ػاوحتسػهيوواوػذموحتسػهيوواوشة ًووإخس ريوو-ذووو
واواحواوذموأ سستإلووه.أ سدو
ووأ ػواوػذموركا وُبواضتػ يثًوواونػ شووهًو و ًومىوهيوالىوصىويب وكىوواو ومًوواطت وكص يعًوووص يعًووكصفوووأ  ديوو-ٖ
ػػػٍوًمو ىتى يًبػػػًلواٍوًمٍ ػػػًاوكى ىػػػػ ًفًخويبى ىػػػليواصتٍىو»و:قػػػ ؿىوووفواونػػػ دوأواألشػػػ رمشوواػػػهللويبيو اًػػػػ ًسواوصدػػػ ًوً وكىاو د

ويبنهورلتن و ى يسىةنوو،كىًإيبد وأىٍفو ػىٍستى عىويبنهو،فىتى يًبليواٍوًمٍ ًاوًإيبد وأىٍفولتيًٍذيىاىوو،اٍوًك ًو كى ىػ ًفخيواٍوًكػً وو،كىًإيبد وأىٍفوَتًى ى
و ً ى  ىاىو ًس  ىةنوكىًإيبد وأىٍفوَتىًوو،ًإيبد وأىٍفولتيٍرًؽى  (ُ).يبتالعو ا ه.« ىورلتن وخى

و

                                 
اتتس بوغت و ةوا  بووُبو ت بواوربوكاوصاةوكاآلداب،يب ااوكو(،وُِْٓ)َُِْ/ٓ  بواظت اووُبو ت بواوذ    وكاوص  ،اوسة رمووركا (وُ)

 .(ِِٖٔ)َِِٔ/ْاوص ضتنيوكغت  سةوقر  مواو ومو
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 ات  ه  ب  ت  شْ مُ الْ  ع  م   ل  عامُ التَّ  دبُ أ  
 

واوادػًهوو:وشت ػتيوقػ ؿىوور ػلواحو نهمػ و دواونػشٍ مى ًفو دو ىًشػ ووو-ِِو هو:و»يقػوؿيوورىايػوؿى و ػىػنيي ًإفدواضتٍىػبلؿى
والىو ػ ويبيٍشػتىًسهى ته نػىهيمى ـىو ػىنييه،وكى ػى ػٍ ػٍدوا ػدقىػهللواوششػسػيهى ًتواٍاػتىسػٍرىأىوًوً ينًػًهو سًواوندػودىوددو ى ًػ هويًبػيػىٍ اىميهيػوكىًإفدواضتٍىرىا ،وفىمى

وأىٍفويػىٍر ىػ ىوف ػه واضتًٍمىػهللوييوًشػاي ؛و ى ورداً لويػىٍر ىهللو ىٍوؿى ،وأالوكىً ٍرً ًه،وكىيبىٍدوكىقى ىوُبواوششسػيهى ًتوكىقى ىوُبواضتٍىرىاـً
وزًتنهلل،وأالوكىًإفدوزًتىهلل ػً ويبيٍءػغىةنوإذاوصىػاىتىٍتوصىػاى ىواصتٍى ىػ يوووكىًإفدوًوكيليويبىًااو اوادًهوػتىى ريبيهي،وأالوكىًإفدوُبواصتٍى ى

واٍوقىٍاقيو واصتٍى ى يو ياشهي،وأالوكىًهلى  وو(ُ)يبتالعو ا ه.«. ياشهي،وكإذاوفى ى ىٍتوفى ى ى
  :إرشادات الحديث

وودؿدوو-ُ و:أق  ـووو بل ةيوواضتكايوودو  ثيويبًوواألش  مىوو اهللوأفدواضت يثي
واوشػػػرعوُبوف اػػػه،وف ػػػهوالوشػػػسهةىووكا ػػػ هوو ػػػبلؿهووُل:األوَّ  ســـمُ الق  وووو ـــم  ،وكهػػػو:و ػػػلشويبػػػ وأىًذفى وأ ػػػلًوو:لُ ْث

 .وكاظت تتس تًوو  وواجس تًوووهًو ال اًوواوشرعيوورىويب وأيبىووك لشو،ودواوزركعوكاو م رًويبًوواوط س تًو

ـهوو:ثَّان ال سمُ الق     و    .ور  وكاوزيواووكأ لًوواطتمرًووربًوشيوو:لُ ثْ م   ،ف هوالوشسهةىووكا  هوو را

ًـوواضتػبلؿًوو ػنٍيىووههوسًويبشػتىوو:ثَّالـثُ ال سمُ الق  وووو و ػهشػتسهو اكاوهًو كًمػُبوواظتكاػفيوودىوددورىو ػىػو يبػو ػلشوووو:هػ،وكوكاضتػرا
ـهووٍـوهووأوأ بلؿهو  .وتددوُبو كمه اويتوييووويب ت اظت  يببلتوكاظتطو:لُ ثْ م   ، را

وً ٍ ً يوواوشر  ةًوواأل ك ـًووااًلٍشًتسى  يوُبويب رفةًوو-ِ كا ػتن ووشػة ووويبيٍشتىًسهن و نػ ىوواضتكايوو؛وفق ويكوفيوأيبره
ُبووااًلٍشػػًتسى  ىوغػػ يوكاقػػ وووكذوػػاوألفدو،و خػػرىووكا ػػتن وُبوكقػػتووويبيٍشػػتىًسهن وُبوكقػػتووو،وكقػػ ويكػػوفيو نػػ و خػػرىو
ويبىػػوإفتػػ وهػػووكاقػػ هوو، الً ػػه واوشػػري ةًووأ كػػ ـًو ،وكهػػووغػػ وهيواضتكػػاىوكأشػػكلو ا ػػهوفىهميػػودوملوي اػػاٍوُبو ػػعي
ػػيبىػػدو ىوو اػػهلليبيشػػتىًسهوو ،و«دواونػػ سًوالويػىٍ اىميهيػػددو ى ًػػ هويًبػػ»ُبواظتشػػتىًسه ًت:ووقػػ ؿوووػػه،وكوػػذواىووك سػػنٌيىووهيوًامى

و اهللوأفدو و.ااًوُبواو ًووهاواورااةوفىوو،وكهلالميوي امهددوواون سًوو  ملىووف ؿد
 : و  فًوو  يوسىوتًوشٍواالو-ّ

ػػػ ػيواوػػػيتويتت ذىوو ػػػ فًوكاأل واظت ػػػ  لًوُبووكيكػػػوفيوو:م  ْكـــحُ فـــ  الْ  اه  ب  ت  ْشـــاالنَّـــوُ  األوُل:    ورهوهًو ػػػ و وأصػػػبلفًوهى
و:لُ ثْ م  ،وكيبس  هو

                                 
ػػػسػيهى تًو بواظت ػػػ ق ة،و ىػػػ بوأىٍخػػػًذواضتٍىػػػبل(،وكيب ػػػااوُبو تػػػِٓ)ِٖ/ُركا واوسةػػػ رموُبو تػػػ بواإلنتػػػ ف،و ىػػػ بوفىٍءػػػًلويبػػػدواٍاػػػتىسػٍرىأىوًوً ينًػػػًهوو(ُ) وًؿوكى ػىػػػٍرًؾواوشش
 (،وكهذاووالوه.ُٗٗٓ)ُُِٗ/ّ
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ووكوكنهػػ و  خػػذيووهػػ ويبسػػ حهو ماًووكهػػلواوػػيتوأصػػليوو،طــة  المختل   فــ  الشــركات   المســاىمةُ و-أووو اوالوا ػػ ى
وك ػػ ف يو اػػهللواوودا ػػ ًوو ويػػةىواوريو واوريوو،وأكو قػػتضي و كميهػػ ووػػس ملواو يو ويػػةىواوالوا ػػ ى ػػوامػػ مًو،وكقػػ و ىسػػنيد  وف ضتقهى

ـًو ًوو ػػػػ ضترا ػػػػاوسػػػػنيي ،وفػػػػ ذاوأشػػػػكلىوو و خػػػػركفو ػػػػ ضتبلؿًو،وكأضتقهى دويًبػػػػو كميهػػػػ و اػػػػهللوأ ػػػػ ووفهػػػػلو نػػػػ  يوواوسػػػػنيي
وكعووهوَتنشسه .األىوواٍوميٍشتىًسهى ت،وف كوفيو

بـ ه ا، ت ْشقيُر المرأة  و-بووو و،وكملويتسػنيٍوهًو     تًػو خػركفىووـىو،وكجػزىوهًو تترنتًوواو ام مًوو  مليووـىوزىوفق وجىووح واج 
و.هيوَتتنسىوو وأفٍواو  عتيىواويتوهذىووكعو  ظترأةًواألىوودواٍوميٍشتىًسهى ت،وف كوفيوفو ن هاويبًوف كوووآلخريدىووهيو كميو
ػوو:فـ  الحـال   اه  ب  ت  شْ االنَّوُ  الثَّان :    و ًتىٍمػرىةووُبواوطدرًيػًعوأ دػهيووووانػ يوولىو و صىػ مى و»:وقػ ؿفيبىػرد وىػٍوالوأىيني

وأىٍفو ىكيوفىويبًو ٍاتػيهىوودىوأىخى ؼي قىًةوألى ى وو(ُ).يبتالعو ا ه.« اوصد ى
واون شوو-ْ و:سه تًودوا قهللواوششومىووًووف    نيو و متنيوحتصليوو نيد
ر اُء للـدِّينوالف ائ دُة األولـى:ووو ْسـت بـْ وأكواطتاػلًووُبواوػنق ًووهًودوكقوً ػًوً ينًػًهويًبػواظت ػااًووةيو،وكيب نػ  :وصػ   ىواال 

وُبوهذ واظتشكبلت.وهًووت  هاًو
ر اُء ل ْلع ْرض  اال سْ و:ثَّانيةُ الف ائ دُة الوووو وف ػهًووُبواوط ػدًوواون سًوودوكقوعًويبًووهًور ًوو ًوواظت ااًووةيو،وكيب ن  :وص   ىوت بـْ

وبلت.ُبوهذ واظتشكًووهًووت  هاًو
واونػػ شوو-ٓ و اػػهللواووقػػوعًوو ػػنيد واظتت ػػقى وتمػػليولتىووكهػػذا،وُبواضتػػراـًووُبواٍوميٍشػػتىًسه ت،وكهػػوواووقػػوعيوواأل ػىػػرى

و:يب ن نيًو
ػػػػػسيه ًتوكيت ػػػػػ هليوواوػػػػػذمويت ػػػػػودديووأفدوواألول:وووو ػػػػػوف هػػػػػ واػػػػػوؼىوواووقػػػػػوعىوُبواوشش ُبوو اػػػػػهللواووقػػػػػوعًووأيوردويتتى

و.اٍوميتىرديب ًتواوس ينةًو
ػػػسيه ًتواػػػ ق يوواوػػػذمويقػػػ يووأفدووالثـــان :وووو ػػػسهةىونتكػػػديووُبواوشش دويًبػػػوأفو كػػػوفىووُبواٍوميتىرديبػػػ ًت؛وألفواوشش

واٍوميتىرديب ًت.
و:وأق  ـووو بل ةو تًوهىوسػيواوششوو  ىوأفواون سوَتيىوواضت يثيووأف دىوو-ٔ
و.ر هًوك ًووهذاوق وااتربأوو ينهًوكوو، تًوهىوسػيواوششوقلودويتدويبىووُل:األوَّ  سمُ الق     
وُبواضتراـ.ووواوقوعًووهيوضو ال ىوهذاوق و ردوكوو، تًوهىوسػيواوششويق وُبووديبىوو:ثَّان ال سمُ الق     

                                 
ٍرىةنوُبواوطدرًيػعًوو،ً تى بواواشقىطىةًوُبوواوسة رمووركا (وُ) ػ ًةو اػهللوراػوؿواوادػًهووُبو تػ بواوز ػ ة،يب ػااوكوو(،ِِٗٗو)ٕٖٓ/ِو ى بوإذاوكىجى ىودتى و ىػ بوحتىٍػرًًًنواوزد ى

وكى ػىنيوواٍوميطدًاًقوديكفىوغىٍ ًًهاٍو  .(َُُٕ)ِٕٓ/ِوكى ىاىهللو وًًهوكىهيٍاو ػىنيووهى ًشاو
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ػػ ػػ فو  وًووودٍويبىػػو:ثَّالــثُ ال ســمُ الق      ػػ وَكمًومن واألق ػػ ًـووأفءػػليووكهػػذاواوق ػػاو، امػػه ا ػػهوهوسػػ ويبػػ ودودػػ وكا دوهى
،وهًوو ػػو ًووصػػرا ةنووواونػػ شوو يوكملويػػذ رٍوو،هًو  اًمػػولىوكػػاوُبوهػػذ واظتشػػتسه توك ًمػػاضتواىواًػػأل ػػهو ىوو؛او بل ػػة

 .« سًواوندوودىويػىٍ اىميهيددو ىً  هويبًووالىو»و:هًوإش رةنوُبوقووًووإو هًووكإفت وأش رىو

 نتهػػل،ووك نه ػػهًوو ػػ دتريوو ًوفسػػ يبرًوو، ا هػػ وءػػ موكاضتػػ  ايواأل وو ػػ  رًووؾيوفهػػوواحملػػريوو، و مػػةهووأقت ػػةهوواقاػػقًووًوو-ٕ
 ىاىػهللواٍوميٍ ػًاًاوأٍفويػىٍهػتىادوً صىػبلًحوو،وفواجػقهو فًواوسىػورت  يوويال  يوو ًو،وك ال  دًوفًو ىواوسىوورت  يوويصا يوهوك صبل ًو

ووىػهيويًبػدواٍومياٍلً ػيبًوو،وكلتذرىوقاًسهًو ويبػ وقػ وي ػًرضي ػ ،وكيػىتىتىندػقى اػوامهوأ   ػٍتوو، ىاتًودوف ػ د ،وفػى ىتػىالىقدػ ى يوداً من
واوشدهواتًو ويًبدى ـٍ واوششسػيهى ًتوأ ػ وينسغػلوو،يًبدى ًف،و ىمى و ىًس ىٍتػهيورتى ػ يوأ ءػ ًمواوسىػ ى وأل دػهيوإذاوصىػاى ىواوقاػقي كذوػاى

ووشػري واون سي وأٍفويػىٍهتىمشواو ً صبلًحوقاوًبواوً سى ًد،وف  ػدهى وإذاوصىاىتىٍتواٍاتىتى بى  ًةو ىاىهللواو ش  ًةوكاٍومي ىايمنيى
واًح،وكرىًغسواوف مى و ن ى ي.

رزتػهواحوورجقوووا ديوواضت فنيووصبلحيواو مًلويبر سطهو صبلًحواوقاًق،وكف  دي يويبر سطهو ال  ًدً ،ويقوؿيوو-ٖ
ػػػوعىوٍسػػػيػىوواٍواىػػػفػىوواٍوقاػػػوءيووتٍوتىواىوإذاوصىػػػواوقػػػوـيو  ػػػ ع:و ػػػكىوو ػػػزدوواحًووٍ ًوغىػػػوًوو وإرادةهوف هى ػػػوتٍوتىواىوصىػػػولدوجى واٍواىػػػفػىوواٍوهيوار يووىوجى

ػػتىو ػىو ػػليواظت ػػاًاويبوافقػػ نووًو،و(ُ)اهػػػ. ػػ  يورًوو وف ػػهًو،وكمبىػػكجػػلدوو ػػزدووحًووإالدووؾٍوردوتى ػػفػػ ذاو ػػ فو ىمى ووري ةًواشد فػػذواودىاؿي
و اػهللوف ػ دووُبوقاسػه،وك قػ روقير ًػوري ةًواشدووًو اهللوصبلحوقاسه،وكإذاو  فو ىمىليواظت اًاوؼت والن و وهًوفػذواودىاؿي

وإعوًإفدواوادػػهىوال»و:اوادػػًهووراػػوؿيووقػػ ؿىوو،اسًػػهوكف ػػ دي قوصػػبلحيوويكػػوفيوودوأ كػػ ـواوشػػرعًو ػػو ًوك ي ػػ ًو ويػىٍنويػػري
وإعوقػيايوً كيٍاوكىأىٍ مى ًوكياٍوو،صيوىرً يٍاوكىأىيٍبوىاًوكياٍو و.(ِ)..ركا ويب اا«كىوىًكٍدويػىٍنويري

واحيوووػػػ ش  ًم،ويقػػػوؿيو،وك  ػػػرةيواإو ػػػهًووتػػػوميو  ػػػ ع،وكاواشووإعواحًووعيورشوءىػػػاوتدووؽتدػػػ ويي ًػػػنييو ىاىػػػهللوصػػػبلًحواوقىاػػػًق:و-ٗ
ػػو  ػػ ع ػػٍقووىنىػػ ويًبػػدو)و:اًوٍاػػُبواو ًووةنيىواًاػػاوردوو ًو دًوسىػػ ًوو مًو ىػػ ػػدوديوواربنوؼتي يٍػتػىنى وكىهى ػػ ى وًإٍذوهى رى ػدنىػػ والىو يػػزًٍغوقػيايو ػىنىػػ و ػىٍ ػػ ى

ػػػ بيو واٍووىهد وأى ػػػتى ورىزٍتىػػػةنوًإ دػػػاى ػػػاوادو:و»وً يواوندػػػو مًو ىػػػديوودٍويًبػػػوك ػػػ فىو،و(ّ)(ودػػػ ي اى وؼٍوريو،وصىػػػاػػػوبًواوقيووؼىوريوصىػػػيبيووادوهي
ػػػوًوواىوويو ىوكأٍاػػػ:و»يقػػػوؿيووك ػػػ فىوو،(ْ).ركا ويب ػػػاا«اىوتًػػػ  ىوهللو ىواىػػػ و ىونىػػػاو ػىوقيو ػػػو سنػػػاٍوقػىوكوو ،قنو دًو وصىػػػ  نو ى .ركا و«  منواًواى

 .(ٓ)أزت 

                                 
وكاضتكا،و خروشرحواضت يثورقاو)و(ُ) و.(و تصرؼوي  ٔج يب واو اـو
ٍذوًًهوكىاٍ ًتقى رًً وكىدىيًبهًووُبو ت بواوربوكاوصاةوكاآلداب،يب ااووركا و(ِ)  (.ِْٔٓ)ُٕٖٗ/ْكىً ٍرً ًهوكىيبى وًًهوو ى بوحتىٍرًًًنوهيٍاًاواٍوميٍ ًاًاوكىخى

 .ٖ يةواورةو ؿو مرافوو(ّ)

 .(ِْٓٔ)َِْٓ/ْ  فوش موووب ت بواوق ر،و  بو صريفواحو   عواوقاووووُبوركا ويب ااو(ْ)

 .(ُْٕٗ)ا دو س فصتتهو،وكوْٓ/ّ(،وكاون   لوَّْٕ)ْٕٔ/ٓ(وِّاو  وات،و  بو)و ت بوو،وكاوتيبذموُبُِٓ/ْركا وأزت وو(ٓ)
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إذاووو  ضت ػػ ةًوواظتػػرميوون ايو   ،وف ىػاوػػ شوو  ضت ػػ ةًوواضتق قػليوواًو شونػىواوتػدػػوكاػسقيووةًو دىو ىواو دػػورشوهػووًاػػواوقاػػقًووصػبلحيوو-َُ
لورىو ػىوو،وك اهللواو كسًوكحًواورشووون  اًوو    هوو فًواوسىوو،وفن  ايو  ظترضًووق ويت ملديووفيو ىواوسىوواا من وكإفو  فىووهيوقاسيوو  فىو
وإالدوواؾىو وذ،وكيبىػػاأليبػػواؿًووك  ػػرةًووفًو ىواوسىػػوةًوتدوًصػػودٍويًبػػويبػػ وهػػووف ػػهًوو ىو،ويبىػػاوصػػ رًوو ػػ يعىوويبيتىسػىرييبنػػ و  ضت ػػ ةًووجػػلىواوردو
ػػكفىووكحًواوػػرشووءػػ عًووًو ػػًدوا ػدسىػػ ىوهيػػ ىامىوفىػػبلويىًءػػلشوكىالويىٍشػػقىهلل،وكصػػ ؽواحو  ػػ عوإذويقػػوؿ:و)قًوٍاػػاوقىوو دًو ى .وفىمى

و ىدوذًٍ رًموفىً فدووىهيويبىً  شىةنو ىنك نوكىؿتىٍشيريو وو(ُ).( يويػىٍوـىواٍوًق ى يبىًةوأىٍ مىهللكىيبىٍدوأىٍ رىضى
و

                                 
 .ُِْ-ُِّاآليت فوو هاورةوو(ُ)
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 ان  اإليم  قوية  الحرص  على ت   بُ د  أ  
و
واًحوو:قىػػػػ ؿىوو ىوو ىػػػػٍدوأىيبوهيرىيٍػػػػػرىةو-ِّ ورىايػػػػوؿي وًإعىىواًحويًبػػػػدىو»و:قىػػػػ ؿى ػػػػقش وكىأى ى ػػػػره ػػػػٍليًبديواٍوقىػػػػًومشوخى ػٍ اٍومي

،واًو ػػره ػػٍليًبًدواوءدػػً  ًف،وكىُبو يػػل وخى ػٍ ويبىػػ ويػىنػٍالى يػػاىواٍومي وو،ٍ ػػًرٍصو ىاىػػهللى كىاٍاػػتىً ٍدو ً واٌػػًهوكىالىو ػىٍ ًتػػٍز،وكىًإٍفوأىصىػػ  ىاى
وفػىو واًحوكىيبى وشى مىوفػى ىلى،وفىً فدووىوو ػىاٍلتى يو ىمىلىوشىٍلمهوفىبلىو ػىقيٍل:ووىووأىيند ا،وكىوىًكٍدوقيٍل:وقى ىري اوكى ىذى و ى فىو ىذى  ىٍاتي

 (ُ).ركا ويب اا.«اوشدٍ طى فًو

 :إرشادات الحديث
وةًوندواو شػوأهػلًووذهقيو،وهػذاوهػوويبىػةًورىو  صتوارحواووػ هًوولهومىو،وك ىواقًو  وقىووص يعهوك ىوو،  فًو  وايووقوؿهواإليماُن: و-ُ
وديوردو،وكالوغتيىػةًو دػايبًوردوكىو  وٍوووعًو ىواوسًػوأهػلًوو  ػمليووهيو ويقوويػمىػ ىووواػقًواوقىوو ىٍصً يعًووديوردوغتيىووكاللوُبواإلنت فًوبلويىو،وفىوم  ةًوكاصتٍىو
ػو،ةًو ىػجًورٍوميو  وٍوووعًو ىواوسًػوأهػلًوو  مليووهيو ويقوويومىو ىووواقًواوقىووك ىٍصً يعًوو  فًواوايوووؿًوقىو ػ ىووديوردوكالوغتي وف ػ دًوويبػ ىوواصتػوارحًوولًومى
و ىووو  دًواوس و.او بل ةًووهذ ًوودواجتم عًويبًوو دواظتن فقني،و لوالو يوو ؿيو ىومى وهيوى
ػػ و ػػ فىووو-ِ وأٍهػػلىواإلنتػػ ًفويػىتػىالىػػ كى وفىوُبويبىنىػػ زعتًًٍا،وفىكيادمى و ً نتى  ًػػًهو ػػ ًحو  ػػ ع،وكوكػػدد ػػره و ػػلشويبيػػًليًبدووفىاًل ػػًهوخى ػٍ

ػو ػ فىووو ًواوصػ وًووهًواًػمىوك ىووهًوأقػولوُبوإنت  ًػواٍوميٍليًبديو ػ  ػ ع،وفىووإعواحًووقدوأ ى واحًوودىويًبػوهٍووىػوةًوسدػتىومىواوٍووةىودىويػ زًووادىوأرىوودٍومى
واًحوقير ن  ىواٍو؛وفػىو  حًووةًواىووكاوصيوىبىورٍواوقيووةىو دىويىوزًو   عوكىو و.كيٍدو ريصن و اهللو قويًةوإنت  ًًه،وكو زدىٍدويًبدى

ذاوقًتدةوو  و ةووُبوأىيٍبًروًديًنًهوكدي    ي،وو،يبدواطت وكاظت ركؼوقىوي  وُبو ليوشلمووواٍوميٍليًبديوينسغلوأفويكوفىوو-ّ
وكيبدوذوا:و، ادهووذواىووشمليويىوواضت يثًووألفو موـىو

و ػػػه،وكي ػػػتغ ثيوو يووػػػه،وكيػػػ  و وك ػػػ ىووالوشػػػرياىوو يوف  سػػػ واحوك ػػػ ىوو، ًوُبو و  ػػػ ًو وي ػػػوًوقىوأٍفويىكػػػوفىوو-أوووو
ػػتت،وكيري يوشيػػكينٍوو ايهػػ ،وكيػػ  ووإعواوتو  ػػ ًووو ًوُبوأيبػػورًوكيتو ػػليو ا ػػهو واوشي وصػػغ ى يونػػقي وفػػبلوي سػػ يوو،ك سػػ ى يوورؾى

و.كالوي  و ،وكالويرا لواظتةاوقنيىوو ًو غ ًوواح،وكالوي تغ ثيووغ ىو
ػوُبوميو س دى ًًه،وفهووقووو وُبوي ووًوقىوأٍفويىكوفىوو-بوووو ا،ولتى هػ وُبو اػهللوأدا ًوورصيوصىبل ًهوفػبلويالػريطوف هػ وأ ػ ن

ػػػ اػػػهللوإدت يبًوواحو  ػػػ ع،وكلتػػػرصيوو  ػػػوتًو ػػػلويبػػػ وقػػػ ويػػػنق يوكىواوػػػيتو يوولًوونوافًػػػ و  هى يبػػػ ووأدامًوُبووقىػػػوميويبنهػػػ ،وومي
ػ ،وكيلدييهػ وإعويبي ػتًتقي هى ،وشػ  ن و يبنهػو يوقًونٍوبلويػيػيًبدواوزد  ًة؛وفػواحو ا هًووأكجقىو ،وكالويػيلىخيرىهػ و ػدوكقًتهى
و.ذواىوو،وكغ ًوهًويٍو ىو واوًووتيهوكً ري ًوك ىووهًو،وكهكذاوُبوص  يبًوةًوسدوتىو تىوميواوٍوو  وص قةًووليوذواىوكيكميو

                                 
 .(ِْٔٔ)َِِٓ/ُْبو ت بواوق ر،و  بوُبواأليبرو  وقوةوك رؾواو تز،وكاالات   ةو  وٌاًه،وك الويملواظتق ديرووٌاهو ركا ويب اا(وُ)
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 ػػػدووكاونهػػلًوو ػػ ظت ركؼًوو،وكاأليبػػرًويدًوهػػػذاواوػػ يووإعواحو  ػػ عوك سا ػػ ًوواوػػ  وةًووُبوو ي ػػوًوقىوأٍفويىكػػوفىوو-توووو
ػػويب ػػلكو ةهوو ا ػػهًوويب ػػااًووكػػلشوف،واظتنكػػرًو ،وكالومتاػػوواػػاًودواو ًويًبػػويبػػ و نػػ  يوواحو  ػػ عوَ ػػقًوويػػدًودًوو  و سا ػػ ًوَتي
واو مػلىو ًػًهويب ػامنووأكوهيواىػظتػدوجهًووهيوٍغػفا سايوو،كوووي  واوودو اٍويبًوويب ااهو ػًسهًورنو ػ فًوووأٍـوو و ػ فىو ػىػرىؾى ى ى كالوو،او ػليوًَ

و.يا عيو  ظت اًاوأٍفويكوفوااس   وَتي  ىوذوا
،وكاظت  صػلوهًو   واً ػودواوشػرؾًويًبػوهويب ونهللواحو   عو نػهوكراػوويوو ليووو رؾًوو وُبوي ووًوقىوأٍفويىكوفىوو-ثوووو

وهوو خوعت وف م ونهللواحو نهوكراوويوواظتكركه تًوو ورت  ىوأيءنووأفويتتنقىوو مليواوكس ةوكاوصغ ة،وكاأل
و.
ىووف كوفيوواون سًوويب ىووهًواًوك   يبيووهًوكأخبلقًووهًوااو ًووُبوو ي ووًوقىوأٍفويىكوفىوو-جوووو ػ و ىواوقنوخىوواوطس ًووونيي و ،وي ػنييوشوشن

 و اهللووؤلذل،و ا منووبلنومًوتاوػتاصت هاني،وص  رنو و دو نورًو ٍو،ويبيوهًو هًوأكوجىووهًو اًوأكوفًووهًو قووًووهيوتىوإ   ػىوويبدوي تط  يو
 ويبىػوال ػلًو ًوو يوكرامىوواال  ػ  ؽىووقىوكَتندػوهيووىػغ و وػاىوووقىو،وكإذاوغًءػهًوكأاػس  ًوو وواغءقًوسنو،ويبتتنيوهًوَقيوودوأخط ىويبىو
و. ا هًووـشوذىوييو
ً ػػدىووكيب ػػىنوذوػػا:وأفٍو،و  ػػ  يوُبوديووهًواًػػمىوُبو ىوو ي ػػوًوقىوأٍفويىكػػوفىوو-حوووو ػػوًووهيوتىػػ دو ًووف ػػهًوولتي ك ػػبل،وف نػػومووولدور يػػهوجى
،و ؽووكصًوو  ةوو  يبىووهيواىومىومو ىو،وكيلديوتت جنيىوميو،وكيب    ةىواوٍوم امنيىواوٍووهًو ىوإخوا ًوالٍو،وك ػىوبلؿًواضتٍىووزؽًواوريووقىو ٍو ىو
)و. هىواويتوي تط  يوو يةًوهللواوغىواىوهيو ىونىوقًوتٍوكيػيو

و(ُ
ػقىوواٍوميػٍليًبديوويكػوفيووكمب و ق دـو ايػهو ػاح،وكوو و  نػهوك ػنيىووي ػ وف مى ووف ػهًووعيوقدػتىوتىو ىو،وفػىواونػ سًووك ػنيىووهيو و  نىػف مى كصػفي

و.هًوسًوجوا ًوو  ًودورتىويبًوووميوقىواوواٍوميٍليًبدًو
ـيوووق وج متٍوو-ْ ،ويبىػ ىوذى و ىاىهللواالٍاًتم ى ًؾو ًػً يًدواًحو  ػ عوً قيػودةووك ىػٍزـو واوشر  ةيو  ضتٍىثي واوػذيدىوواألكايًبري
و:فوو ٍوك ىووتورووهللوفيواىو ىوواحىوو كفىو سيويىو
وًإ دػػ)و:  ػػ عو ؿىوقىػػو-أوووو وإًوىٍ ػػاى ويبشٍ ػػتىًق اووفى ٍاتىٍمً ػػٍاو ً ودػػًذموأيكً ػػلى و ىاىػػهللوًصػػرىاطو واىو:وإ دػػىنىوٍ ػػمىو،وكاوٍو(ِ)(اى

و.هًو ًوواٍو دومىوتىوفػىووف هًووجىووىوالو ًوويب تق اووو اهللوصراطوو
و وافوووغ ًوودٍويبًووةوونتزًوك ىوو  وجًبًوويدىواواو يوذىوهىووذٍوخيوو:،وي إل(ّ)   ع:و)ي ولتلوخذواوكت بو قوة(وكق ؿىوو-بوووو

و.بلنومىو وك ىومنواٍو ًووت بًوكًو  وًوو ؾًوتم ىو  الاٍووةًو ىو وًواو ىوواًومىومواعتًٍوكًوذىووًوورهويبٍو،وكهووأىولووك ايوكالو ىو
                                 

و يػلدو»وُبوقووػه:و(وكو سواظترادوأفويكػوفىواله نػ وُبو مػًلواوػ    ويبي رً نػ و ػدو مػلواآلخػرةواوػيتوهػلواألصػل،و اػهللو ػ يوكصػًفواونيػً يوُ) ًإفدواوادػهىويػيػٍسًغملي
ػػوداظوو ٍ وىػػرًم وجى و ً ألىٍاػػوىاؽًوو،جى ػػ رًوو،ًج الىػػةوو ً وادٍ ػػلًوو،اىػػةد بو و ًػػ ىيٍبًرواوػػ ش ٍػ ى و،زًتىػػ روو ً ونػدهى و ًػػ ىيٍبًرواآلًخػػرىةًوو، ىػػ ملًو كقووػػهوو،(ِٕ)ِْٕ/ُ.صػػتتهوا ػػدو سػػ ف«جى ًهػػلو

 .ٕ ية:واورـك(واورةو ٍػ ى وكىهيٍاو ىًدواآٍلًخرىًةوهيٍاوغى ًفايوفىويػىٍ اىميوفىوهى ًهرانويبيدىواضتٍى ى ًةواو شو   ع:و)

 .ّْ يةوواوزخرؼ(واورةوِ)

 .ُِ يةواورةويبرًنوو(ّ)
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ػػػو ػػػدًوور ػػػ ضًواو ًووكُبو ػػػ يثًوو-توووو والػػػ مًواىواطٍتيووةًوندوكايػػػو،يًتوندو يػػػ ًوواٍواػػػ كيو ىوفػىو»و:قػػػ ؿىوووً دواوندػػػوأفدوو رًيةىواى
ػػػدتىىوو،يدىواشػػػ ًواوردووهػػػ ينيىومىواوٍو ػػػءشػػػ وك ىوكواوًءىػػػ د ػػػ ًؾوو،(ُ)«ذًوواًجػػػ و  وندوواو ا هى و ىاىػػػهللوغى يىػػػًةواالٍاًتٍم ى كهػػػذاويػػػ ؿش

و.كقػيود ًهًو
ػػػاوٍوو ػػػ مًو  ػػػ عو ػػػدوديوواحيوورىوسػىػػػكأخٍوو-ثوووو ػػػٍقووىنىػػػ ويًبػػػٍدوأىٍزكىاًجنىػػػ و:و)فقػػػ ؿىووليبننيىومي ويػىقيوويػػػوفىورى ػدنىػػػ وهى كىاودػػػًذيدى

ووكىو وًإيبى يب نواٍج ىٍانى ووًٍاميتدقًوكىذيرييد  ًنى وقػيردةىوأىٍ نيي و.قنيىوتدوميواٍوةنووًومدو ًوأىوولٍو ىوونيىوقًوتدوأفويكو واويبيوورددىوواوغتيىويى  ووملىٍوواٍوهيوفػىو،و(ِ)(نيى
وكرًيسػةو،ولًو  ًوقىوميوكُبواوٍوو-ٓ وكشػا  وفقػ ؿوج متواونصوصواوشػر  ةو ػذـواوػذيدوي سػ كفواحو اػهللو ػ فو
واوند ًسويبىدويػىٍ سي يو)و   ع:واحيو وكىيًبدى نىةهوا قىاىقى واٍ مى ىفدوً ًهوكىًإٍفوأىصى  ػىٍتهيوًفتػٍ وفىً ٍفوأىصى  ىهيوخى ػٍره اوادهىو ىاىهللو ىٍرؼو

واطٍتيو وهيػػوى واوػػ ش ٍػ ى وكىاآٍلًخػػرىةىوذىوًػػاى  ىاىػػهللو:و) كغػػ يوورزتػػهواحوغت هػػ هوو،وقػػ ؿىو(ّ)(ٍ ػػرىافيواٍوميسًػػنييو ىاىػػهللوكىٍجًهػػًهوخىً ػػرى
ػػٍرؼوو ػػاىػػ:و ىو(ويى ػػإًلو ى ػػذىوو:رزتػػهواحواوطػػربمشوو،وقػػ ؿىوا وهللوشى ػػاىػػ ىووهيو وي س ك ىػػويبنػػ  ػػ عوقىوواحيوورىو ى ػػ ػدوكأىوو،ؼوورٍوهللو ى واٍوهي

). هًوفًوواٍوهيوص سػيو يووةوو دوشًووًوواٍوهًوينًودودًو ىووكفىو شو ىورٍويػىوواٍوهيو ػدوكأىوو،  يوإيدوواٍوهتًًوس دىواوُبو ًورنو ػٍو  واوخىويدوإفوأصىو  و يوووفىونشو ًوطمىويىو
و(ْ

ػػريواوػػيتوينسغػػلو وافػيووكاطتصػػ ؿًوواوصػػال تًوو ػػ هايوواضتػػ يثًووهػػذاوُبوواونػػ شوورىوأخسػىػػو-ٔ ،واوقػػوميوودًو وُبواظتػػليبًوهى
وو:األ م ؿًوورت  ًوو ويب اريو ا هىووصال توووأر  ًو وُبوهىواىوكق وأرتىو

دويبػ وينال ػهويًبػو اػهللو ػليوواضتػرصىوو شػمليووجا اػةهووج يب ػةهوو امةهوووكهذ ًوو،هيبى ويػىنػٍالى يوو ىاىهللواضترصيوو:ىاألول   
ػػاوػػ    وكاآلخػػرةًوومخػػ و ػػٍروك ػىوو ػػبلنوفًووبلن،،وا تقػػ دناوك مى يبػػ وُبووي مػػليو،وكواوصػػت تةًوواال تقػػ داتًوو  تقػػ يو ،وف ن
ورت  ًوو،وك رؾًواوط   تًوو اهللورت  ًووُبوهذاواضترصيوو،وكي خليووهو ال هووهًويب وُبو ر ًوووه،وكيتتنقيوو ال هووهًواًو مىو

و.اظتنكراتًو
ــة:    ػػو  ػػ ع،وكُبوهػػذاواوتتػػ مهو ً واٌػػًهوواالاػػت   ةيووالثاني ودٍو،وكيًبػػاأليبػػورًوو ا ػػهوُبو ػػليوولهوإعواحو  ػػ عوك و ش
و. ويءرشويبىووكاجتن بًوو وينال يويبىووُبوحتص لًوو ا هًوواال تم ديووذواىو
يبػ وو كػليوودواإل  ػ فًو ػواو تػزًوو اػهللو ػ ًـوواإل  ػ فًووضتػثيووج يب ةهووكهذ واوكامةيوو،زىوٍ تيوالدوأفوو:ةُ الث  الثَّ    
كالوووافىوتىػ ػ ح،وكالويػىووكو  ػت دٍوو  ػ ع،وفا  ػـز  حوواات   تهًوو   ىوواظتنكراتًووك رؾًوو لواطت اتًودوفًويبًووهيوينال يو
وو.لٍوتك اىويىو

                                 
ا ػػدووهصػػتت،وكوهػذاو ػػ يثو  ػػدوصػػت  و:قػػ ؿكوو(،ِٕٔٔ)ْْ/ٓاوتيبػػذموكوو(وكهػػذاووالوػػه،َْٕٔ)وََِ/ْداكدووكأ ػػوو،ُِٔ/ْأزتػ ووركا (وُ)

 (.ِْهو)اندوا دويب جوصت  كو،و(وِْٓٓاإلركامو)وُبوواألوس ين،وكوُْٕ/ُواظت ت رؾاضت  اوُبوكوو(ٓ)ُٖٕ/ُ س فو

 .ْٕ يةوواوالرق ف(واورةوِ)

 .ُُ يةوواضتجاورةوو(ّ)

  تصرؼوي  .وُِٖ/ُٕ ال  واوطربموو(ْ)
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ا،وكىوىًكػٍدوقيػٍل:ووىػووأىينيويفىػبلىوالويريػ  وشىػٍلمهووإذاوأص  هو:عةُ اب  الرَّ     ػذى اوكى ى ػذى ػ فىو ى و ى واًحوو وفػى ىٍاػتي قيػٍل:وقىػ ىري
ػتدواوو،وك ػ ـًو ًورًو ىوكقىوواحًوووقء مًوودواوت ا اًويبًووكذواىووكىيبى وشى مىوفػى ىلى،  ومىػ ىوووالو  ػ يوواأليبػورىووألفدوو ا ػهًووطًوةشو ى

  حوواإلنت ف،وكاالر س طيوو،وكقوةيواونالسًوورا ةيووحو   عوفال هًوووات ا اًوو يو،وف رش ىوهًوأ واوًووُبورت  ًوواظترميوولتقشو
ػػ  اريووالونتكػػديوو ىوقىػػكىوكيبػػ ووجػػلوك ػػبل، يبػػدواألاػػس بويبػػ ويػػتبلَبو ػػهويبػػ وقػػ ووأفوي مػػلىوو،وكالوينالػػلوذوػػاىوهيو ي

وكق .
ىوو ػػػٍ طى فًويورًو ىو اػػػهللواوقىػػػوهػػػذاواال ػػػتاضىووأفدوووٍبو ػػػنيد ػػػلىواوشد ػػػوىواٍوكىوكىوواٍلػػػتى يو ىمى واإلنتػػػ فىووفيوءػػػ ًو،وؽتػػػ وييوهيوتىواى

و.كاو قنيىو
و:ةًوص ىو ٍومىو  وٍووكينق يوو  وط  ةًوويزي يوواإلنت فيوو-ٕ

 وء :اإلنت فيووويزي يويًتواودوو تًو  ىواوطدوودىومًوفىو
 ا ػه،وو،وكاوتو ػلًوهًو   وا ًوواوشرؾًووك سذًوو،وهو والوشرياىوهوك  ىواو ملووواحو   عو  خبلصًوو و   يوو-أوووو

وذوا.و هوكغ ًووكاالاتغ  ةًووهًو ًوكد  
و.ٍبواونوافلًوو   وا ه واوالرا ملًووبلةًو اهللواوصدوواضترصيوو-بوووو
و.اظتشرك ةًووهًواحو   عو   وا ًووذ ريوو-توووو
و.اوكرًنًوواوقر فًوودوقرامةًويبًوواإل   ريوو-ثوووو
و.ااًواو ًوو وسًو اهللوغتىووكاضترصيوواوشري ةًووااًو ًووايو  اشوو-جوووو
و.اوص ضتنيىووكغت و ةًوواوص ضتةًووفقةًو اهللواورشوواضترصيوو-حوووو

 و:ء اإلنت فيووء فيودواظت  صلواويتويكيبًو
و.اإلنت فًووأصليوو  حو   عو   وا ه،و لوق ويزكؿو هًوواوشرؾيوو-أوووو
و.بلةًو  وصدوواوته كفيوو-بوووو
و.ُبواوكبلًـووتشيو،وكاواليوكاوغ سةيووكاوكذبيووكاوا ديووايوكاوشتٍوواو قشوو-توووو
وكؿتوه .وؼًودواألغ ينوكاظت  زًويبًوواوس  لًوووًوهٍوإعواوادوواالاتم عيوو-ثوووو
و.ةًو ىواوال اًوواو اوًـووايو  اشوو-جوووو
وغت و ها.وكار   ديوواوال اقنيىووكغت و ةيوواو   ةًووفقةًواورشوصتسةيوو-حوووو
ػػػنػىو  ػدوو  ػػ ةهوووخصػػػ ؿهوواإلنتػػ فيوو-ٖ ػػػسػٍ يوفىوأكوً ٍءػػ هوكىًاػػػتشوفىوشيػػػٍ سىةنواإلًو»و: قووػػػهووونػػ شو واهى و،نتىػػػ فيوً ٍءػػ هوكىاى

ػػػ وًإيبى  ىػػػةيواألىذىلو ىػػػو،احيووالوإًوىػػػهىوإالدوو:فى ىٍفءىػػػايهى وقػىػػػٍوؿيو .ركا و«دواإًلنتىػػػ فًوكىاضتٍى ىػػػ ميوشيػػػٍ سىةهويًبػػػو،دواوطدرًيػػػعًوكىأىٍد ى هى
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ػػفىوو،(ُ)كأصػػايهوُبواوسةػػ رمويب ػاا يبنهػػ ووؾىورىو ػىػػودٍو،وكيبىػػاإلنتػػ فىوولىوفقػػ وااػتكمىوواإلنتػػ فًووخصػػ ؿىوولىوااػتكمىوودًومى
و. هىونػٍويبًووهيو ىورىويب و ػىوورًو ٍو قىووهًوإنت  ًوودٍويبًوو ىوقىو وفق و ػىوش  نو

                                 
ًدوشيػ ىًقواإلًووُبو تػ بواإلنتػػ ف،يب ػااووركا و(ُ) ػ وكىفىًءػ اىو ىػ بو ػى ىػ ًفو ىػػ ى ٍو ًػًهويبػدواإلًوًةوانتىػ ًفوكىأىٍفءىػػًاهى وكىأىٍد ى هى (،وكأصػلواضتػػ يثوُبوّٓ)ّٔ/ُنتىػػ ًفوضتٍى ىػػ ًموكى ى

،وفاػػ سوف ػهوذ ػػروأ بلهػػ و«نتىػػ فًويبػدواإلًووكىاضتٍى ىػػ ميوشيػػٍ سىةهوو،اإًلنتىػػ فيوً ٍءػ هوكىًاػػتشوفىوشيػٍ سىةنو»وكوالوػػه:،و(ٗ)ُِ/ُونتىػ فًو ىػػ بوأييبيػػوًرواإلًوواوسةػ رموُبو تػػ بواإلنتػ ف،
 .صاةوأكواصتزمقط ة،وكاظترادواطٍتىوو:«شي سة»،وكٗإعووّ:واو  دويب و نيويب ن  و«ً ٍء هو»،وكقووه:و«ً ٍء هوكىًاتشوفىو»وكأد  ه ،وكق ؿ:
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)  أ د ُب الطَّع ام  )األكل  والش ْرب 
و
و دًو دوو-ِْو ػاىمىةىوو يمىرى ٍتوكى ى  ىػواوادػًهوويبنػ وُبو ىٍتػًروراػوؿًوغيبلوتيوٍنػ يووو:قػ ؿىوور ػلواحو نهمػ أيبواى

وُبواوصدػػػٍتالىةًو ػػػايواوادػػػهىو وغيػػػبليىػػػ»و:اوادػػػًهوواػػػوؿيوورىويلووفقػػػ ؿىوو،يىػػػً مو ىًطػػػ شي ػػػٍلو ً ىًم نًػػػاىوو،ـيواى ػػػٍلوؽتدػػػ وو،كى ي كى ي
وً ٍ مىيًتو ػىٍ  يوو،«يىًا اىو  (ُ).يبتالعو ا ه.فم وزىاوىٍتو ًٍااى

 :إرشادات الحديث
،وكهذاوو-ُ وا ت اًمواوطد ى ـً واوتدٍ ًم ىةيو ن ى ػ مًوو ا هوعهوالىويبتػدو ي دش واو يامى  وكجوًءػورزتهػاواح،وكاختاالػواوُبو ػنيى

و: اهللوقوونيًو
ـيوو:األولُ  القولُ ووو و.(ِ)رزتهاواحو مًوامىواو يوورتهورًووذهقيو،وكهوويبةهو ىو يو ىوتىويبيووةهوندوايوو وهلىوكإفتدو  كجوًءىوو  
ػوا ػديوكوو،(ّ)كاحملػ ي نيواضتن  اػةًوو  ػمليووإو ػهوقىوهىوكذىوو، كجوءيوو:ثان ال القولُ ووو واحوارزتهػو(ْ)اووػ هرميووـووزٍو ى

و،لًواألٍ ػػػو نػػػ ىووةًو ىومًوٍ ػػػاوتدووكجػػػوبيوواوصػػػت  يوو:فقػػػ ؿىوورزتػػػهواحو  ػػػ عواًو يوقىػػػاوٍوواو بلديبػػػةوا ػػػديوو يوكاختػػػ رىوورت  ػػػ ،
ػػييووكالوإرتػػ عىوو عتىىػػوضىو رًو ىػػكالويبيوو،رلتةهوصىػػو وصػػت تةهوًءػػورًواأليٍبػػوكأ  ديػػثيو ػػتػىوالىو وىوؼتىىووغيوويو ى ػػ يو ًروك ىوو، هى ػػهى وهيويكيورًو وشى
ورصيواضٍتًػػواًو ػػاًوميولو اػػهللواوٍو وػػذموينسغًػػ مػػ و ػػرل،وفووقػػوميوو،وكهػػذاوقػػوؿهو(ٓ)و.اهػػػهًوكشرا ًووهًوُبو   يًبػػواوشػػ ط فيو

ـيوو  ا هىو و .وهىو ر ًووك  
وكاوشػػراًبوف  دػػهيوييشػػرعيووىػػهيوويبىػػدو-ِ واوتدٍ ػػًم ىةىوُبوأكدًؿواوط ػػ ـً ،وو« يوك خػػرىووهيووىػػأكدوواحًوواًوٍ ػػ ًو»و:يقػػوؿىووأفٍو ىً ػػلى

ـيواٍوميػػليًبننيىوووػػاو ػػ يث مػػ ودؿو اػػهللوذ ػػاوأىوإذىو»و:قػػ ؿىووواحًووراػػوؿىوور ػػلواحو نهػػ وأفدوو   شػػةىووأ ولىو ى
ػػ وهيووىػػأكدوواحًوو ػػاًو ًوو:لٍوقيػػ ػىواٍوفػىووهًووًػػ  ػػ عوُبوأكدوواحًوواىواٍاػػورىو يوذٍويىػػوأفٍوولىوً ػػ ىووفػػ فٍوو،  ػػ عواحًوواىو رواٍاػػ ػػذٍوفاٍوواٍو يو يوأ ى
يبذمشوكا ديويب وداكدووأ و.وركا « يوك خرىو و(ٔ).،وكاون   لشوُبواوكربلوكاضت  ايوجىهٍوكاوتي

                                 
وكىاألىو ى بواووُبو ت بواأل  مة،اوسة رمووركا (وُ) وُبو ت بواألشر ة،و ىويب ااوكوو(،َُٔٓ)َِٔٓ/ٍٓ ًلو ً ٍو ىًمنًيوتدٍ ًم ىًةو اهللواوطد ى ـً  بو دىاًبواوطد ىػ ـً

 .(َِِِ)ُٗٗٓ/ّوكىأىٍ كى يًبًهمى كىاوشدرىاًبو

و،َِٓ/ّيبغػػإلواحملتػػ جوكوو،ُّْ/ٕرك ػػةواوطػػ وسنيوكوو،ُّٕ/ٓ شػػ ؼواوقنػػ عو،وكوُٖٗ/ٕاظتسػػ عو،وكوّّْ/ٗاظتغػػإلوكو،ؤِّ/ٖاإل صػػ ؼووينوػػر:و(ِ)
 .ّٕٖ/ٖاالاتذ  روكوو،َِٔ/ِ  ش ةواو  كموكوو،ُّٔ/ِاوالوا هواو كاينوكوو،ِّْغ موصفت كلواو شوكوو،ّٕٔ/ّإ   ةواوط وسنيوكو

كجػوبواوت ػم ةو نػ و ءػورووقػ ؿوُبوأكؿو تػ بواأل  مػة:ؤَُو/ٓيب ػن وأيبو وا ػةو،وكوّٖٗ-ّٕٗ/ِزادواظت ػ دو،وكؤِّ/ٖاإل ص ؼووينور:و(ّ)
 .اوط  ـوك ءورواوش ط فوإذاو ر تواوت م ة

 .ِْْ/ٕاحملاهللوو(ْ)

 .  ختص روّٖٗ-ّٕٗ/ِزادواظت  دوو(ٓ)

 ػػػ بويبػػػ وجػػػ موُبوواوتيبػػػذموُبو تػػػ بواأل  مػػػة،كو(،ؤّٕٕ)ّْٕ/ّواوت ػػػم ةو اػػػهللواوط ػػػ ـو ػػػ بُبو تػػػ بوُبو تػػػ بواأل  مػػػة،وداكدوووأ ػػػوركا (ؤ)
او ػندواوكػربلوكاون ػ  لوُبوو(،ِّْٔ)َُٖٔو/ِ ػ بواوت ػم ةوٍبواوط ػ ـووُبو تػ بواأل  مػة،ا ػدويب جػهوكو(،وُٖٖٓ)ِٖٖ/ْواوت م ةو اهللواوط ػ ـ
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واأل ػػًلوكاوششػػرًبواوتدٍ ػػًم ىًةواوًصػػالىةيوو-ّ  مػػ ودؿو اػػهللوذوػػاوهػػذاووو،«احًوو ػػاًو ًو»و:يقػػوؿىووأفٍوظتشػػرك ًةو نػػ ى
ػاوأىوإذىو»و:وػهواًوكاضتػ  ًوويبذميواوتيووركايةونيوكوالٍوواضت يث،وك  يثو   شةواو   عوأيء ، ػولىو ى  و   يبنػواٍو يو يوأ ى

و  يثو   شةوي ًوصرًوتىو ،وكوًوهىوكدًوريوكيووًـو ىو ىو،ووًو«اورزتدواور  ا»:وهن ووزي دةًووةىوكالو  جىوو،«احًوو اًو ًوو:لٍوقيو ػىواٍوفػىو
وهللواوط ػ ـًواىػ ىووةًو ىو ػمًو  وتدووراديوميػاوٍو:ورزتػهواحو  ػ عورووتىػ ىووا ػديوواضتػ فنيوو،وقػ ؿىو«احًوو  ػاًو»و: قوؿًوو  ال تال مًو

واوػػػػرزتدًوواحًوو  ػػػػاًو»و:يقػػػػوؿىووأفٍووكاألفءػػػػليوو:اونػػػػوكميووقػػػػوؿيو وكأيبدػػػػو،األ ػػػػلًووُبوا تػػػػ امًوو«احًوو ػػػػاًو ًو»و:قػػػػوؿيو
و.(ُ)و.اهػ  ص وخىووو بلنودىووةًو دواًوءىوفٍواألىوودىويبًوو  يو ىو واددومىووًوورىوأىوواٍواىوفػىوو،«اور  اًو

وفوا  يو  ي ةه،ويًبنػٍهى :و-ْ ووًاتد م ًةو ىاىهللواوط  ـً
واٍوسػىرى ىًةوُبوهذاواوط  ـًوو-أوووو وكاوشدراًب.و ياوؿي
و.هًورا ًوكشىووهًوُبو   يبًووس ًو ىواٍووًوو ط فًواوشدووةًو ىوش رىويبيوو يونٍويبىوو-بوووو
،وهًور ًوكشيػػػوهًوأ اًػػػو  ػػػ عو نػػػ ىوواحىووريوذ يو،وفهػػػوويىػػػ ًوأيبػػػورًوو ػػػ ًو  ػػػ عوُبورتىوو ػػػ حًووهيو  ىػػػسىوً وار ًوٍسػػػاو ىوو شريوذىو ىػػػو-توووو
و.هًوأ واوًوُبو لو،وكوهركجًوكخوبلمًواطٍتىوودخوؿًو،وكوهًوكاات ق هًووهًو ويبًوه،وكوخركجكووهًو  تًوودخوؿًوكو
ػواجيورىو ًو ٍواالو-ثوووو ػف مى و يبىنيػواو  ػ ع:و)يو،وقػ ؿىواإل  ػ ًرويًبػٍدوذًٍ ػرً ًودويًبػو  ػ عو ا ػهًوواحيووثدو و ى ػ واودػًذيدى  ىيػشهى

ً  انو ػ وُبوقووًػًهو،و(ِ)(اذٍ يريكاواوادهىوذًٍ رانو ى ويًبػٍدوذًٍ ػًرواًح؛و ىمى وييك ػركفى و ىاىهللواوالءًلواو وػ ًاووًادػًذيدى وزي اولتى كًءىذى
واوادهيوعتىياويبدٍغاًلرىةنوكىأىٍجرانو ىًو م نو)و ع:   ً  انوكىاوذداً رىاًتوأى ى د واوادهىو ى و(ّ)(.كىاوذداً رًيدى
واوندػً شوو-ٓ وأييبدتىػهي،يال ػليوهػووكأصػت  يهيوواو شندةيوأٍفوي  يلىواٍوميٍ ًاايو  ًم نًػًه،وهكػذاو ػ فى و،وكءػذاوأىيبىػرى

ػػو ػػاموفىوميواوٍوو ا ػػهًوو،وكيبػػ وزاؿىوهًوزؿو ا ػػهوُبو    ًػػيػػواوػػذموملىٍووهيوكهػػذاوهػػووه ييػػ ػػوبيورٍوغىػػاوٍوواٍواهيوزىووغىػػّتدو ى و فريواوكى
ػميواوٍوودىويًبػو   هوووفص رىوو،ةًو ىواوال اًووهًو   دا ًو ػولمووشىػوليوُبو يػواٍو كنىوايػقىويػيوويبنيىوزًونهى ،وبًورٍوكاوششػولًوٍ ػاألىووةًوريقىػوُبو ىوّتدو ى
و.  ر  و ىوونسغلواأل ليوالويوأ هيوهذ واو نة،وكوو اهللو ميوامىواو يووعىوالىوكق وا ػدو

ػػاو يوواختاػػفو-ٔ ػػو،وكاوصػػت  يو اػػهللوقػػوونيًوو ػػ ر  و ىوواأل ػػلًووُبوحتػػرًنًوو ميوامى ـهوأ ػػهو ى وةووودػػدًوألىوورووذٍويًبػػدو يػػوإالدوورا
و  ي ة،ويبنه :و

                                                                                                  
 ػ يثوصػت  وو،وكقػ ؿواضتػ  ا: ػ يثو  ػدوصػت  واوتيبذم:ق ؿوو(،َٕٖٕ)ُُِ/ْاظت ت رؾو اهللواوصت تنيو(وكاضت  اوُبوَُُُِ)ٖٕ/ٔ

وإركامواوغا لكصتتهواألوس ينوُبوو،  يثوصت  و(:ّٕٗ/ِزادواظت  دوكق ؿوا دواوق او)(،وُِْٓ)ُّ/ُِا دو س فووهصتتكوو،اإلان دوكملومترج  
 .(ُٖٗ)ِّٖو/ُواو ا اةواوصت تةكوو(ُٓٔٗ)وِْو/ٕ

 .  ختص روُِٓ/ٗفت واوس رمو(وُ)

 .ُْ زابو يةو(واورةواألِ)

 .ّٓ(واورةواأل زابو يةوّ)
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ػػػػػ ً رووو ػػػػػ يثيوو-أووو ػػػػػمى ؿًوال»و:قػػػػػ ؿىوواوادػػػػػًهووفوراػػػػػوؿىوأوجى ػػػػػليووفػػػػػ فدوو،و ىػػػػػٍ  يايواو ً وشي ػػػػػٍ طى فىويىٍ  ي اوشد
و.(ُ).ركا ويب اا«ؿًو ً وشيمى 
وو-بووو وواوادػػػًهو ػػػدًوو سػػػ ًو ػػػ يثي ػػػرى واوادػػػًهوور ػػػلواحو نهمػػػ  يمى ػػػلىوأ ػػػ يوإذىو»و:قػػػ ؿىووأىفدورىايػػػوؿى واٍو يواوأى ى

ػػٍلو ً ىًم نًػػهًو وفػىٍا ىٍشػػرىٍبو ً ىًم نًػػهًوو،فػىٍا ىٍ  ي ػػًربى ػػٍ طى فىويىٍ  يػػليوً ًشػػمى وًهًووفػػ فدوو،كإذاوشى وً ًشػػمى وًهًوو،اوشد .ركا و«كىيىٍشػػرىبي
ولىوفػ فواآلً ػو،كهػوواوصػت  يوو، ءًوواأل لًوورًنيوهذاوحتىووهللكيبقتءىوو:رزتهواحو   عواًواوق يووق ؿوا ديوو،(ِ) اايب
و.(ّ)هًوهو ًو ويبشسٌوكإيبدوو، وش ط فهو وإيبدوءًو
وو-تووو وراػوؿًووأىفدورىجيبلنووٍ وىًعواألىوواىاىمىةىو دًو  يثي ػلىوً ٍنػ ى و:وً شواوندػوفقػ ؿىوو،ً ًشػمى وًهًوواوادػًهووأى ى
ػػٍلو ً ىًم نًػػاىو» ػػريوو،اٍاػػتىطىٍ تىووالىو»و:قػػ ؿو،وأىٍاػػتىًط  يوالو:قػػ ؿىو،و« ي ػػفىوو:قػػ ؿىو«ويبػػ ويبىنػى ىػػهيوإالواٍوًكسػٍ ػػ وإعومى  ورىفػى ىهى
و  فىوووفٍوإكوو،هًوال اًو ًوو و ا هًو ىو ودىومىواووىوج  زنووفاوو  فوذواىوو:رزتهواحو   عواًواوق يووق ؿوا ديو،و(ْ).ركا ويب اا هًوفًو
و(ٓ)اهػ. ا هًوو مًو ىواو شوو ؽًوقىوتٍوتًوكااٍوو  فًوصٍوُبواو ًوو يوأ اىووفذواىوو؛رًواأليبٍووايبت  ؿًووؾًورٍو ػىوهللواىو ىووهيواىوزتىىوو يوريوسػٍو ًو
لودو ػػوا ًويًبػػواأل ػػلىووألفدوو،اورف ػػ ًووبًواألدىوودىو،وكهػػذاويًبػػاوط ػػ ًـوودىويًبػػو ويا ػػهًوؽتدػػواإل  ػػ فيووي  ػػلىووأفٍووةيوندواو شػػو-ٕ
واٍوهًورًوشػػ  ًويبىوو ةيورا ىػػيبيوواألدبًوودىويًبػػو،وفكػػ فىواٍوهًو يبًو ىػ ىوووىوالٍوصىػػو اػػ هاٍووريوكيكػػ يوو،اآل اػنيىوودىو ويًبػػموغػػ ىويػػلذًوو مًواإل ىػ
ـيواوطدوواو ػػ فىو وإذىوأيبدػػو، ووكاً ػػودوإ ػػ موويًبػػواأل ػػليوواو ػػ فىوإذىوواٍو هتًًوخصوصػػ دوكىو وهنػػ وكهنػػ ؾىووةنورىوًشػػنتىويبيووةنوالىػػتاًو وؼتيوأ وا نػػو ػػ 
ػػ  ًووةنو صدػخىوو كػػدٍوواوملىٍوإذىووةًوالىػاظتةتاًوواوط ػػ ًـووألوػػوافًوو يويػ ىوواإل  ػػ فيوو دونتىيػوأفٍووبلو ػػ سىوفىػ مويػػلذًووأفٍووغػػ ًوودٍو،ويًبػ وو ى

و.ذواىووأ ن مىووريدىواآلخىو
وواوصيػػغ رًوو ىر  ػػةًووُبواضتػػ يًثويبىشػػرك  دةيوو-ٖ و ىوقىػػإذاوكىووةوو صدػػكًبىووبًورٍوكاوششػػواأل ػػلًوو اػػهللو دابًوواونػػ سًوك مػػوـً

،وكهػذاوُبوذوػاو  ةًواوشػروو تًوة والىوميووٍوهللوااىو ىوولواو كوتيوكأ هوالوينسغًوو،ةىو دو ًواوشرٍوواآلدابىوو ومت وفيويبنهاويبىو
ـشواو ىػواونسػومشووُبوذوػاواألدبيووـىواتػزىوييوو،وكينسغػلوأفٍويًبدويبص ًّبوؼتي وطًةواو يامػ مووانػ سًو ،وكُبوهػذاوكاطتػ صشوو 

وف ػهًوو،ووػ سىوً يواصدػدهووًو ىو ىووامهو ىوكهوو ًو،و« وغيبلـيويىو»:وهًو قووًوواوصغ ىووبلـىواوغيوومت  قيووواون دوولرىو ػىوواضت يثًو
وكالوايو ويبىوطشواىو ػىووه لهوكالوإيذامه،و لوف هًوةهوكالوَتىٍويىورًوةٍو  ن فه وكأدبه و.اوصغ ًوو ىوفه

  

                                 
 .(َُِٗ)وُٖٗٓ/ّ  بو دابواوط  ـوكاوشرابوكأ ك يبهم ووُبو ت بواألشر ة،ويب ااوركا (وُ)

 .(ََِِ)ُبواظتو  واو   عورقاويب ااوركا (وِ)

 .َْٓ/ِزادواظت  دو(وّ)

 .(َُِِ)ُٗٗٓ/ُّبواظتو  واو   عويب ااووركا (وْ)

 .َْٓ/ِزادواظت  دو(وٓ)
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 اس  النَّ  قوق  حُ ب االىتمام   بُ د  أ  
و
ػودٍويبىػ»:وقػ ؿىوووً دواوندووفدوأووةىورىويػٍورىو دوأيبوهيوو-ِٓ ػأدامىووريػ يوييوو سًواوندػوواؿىوأيٍبػوذىوأخى ودٍوكيبىػو، نػهيوولواحيو وأددوهى
وو(ُ)ركا واوسة رم.«.احيووهيوالىواىوه وأ ػٍوبلفىوإ ٍووري يو وييوهىوذىوأخىو

 :إرشادات الحديث
وهػ ،وكقػ ٍوكغ ًووابيوكىوكاوػ دوواتًو رىوقىػكاو ىوواونقػودًوودىويًبػوكوهوق مػةهووؿيوودوتمىو وييويبىوو لدووويشمليووجنسوووااايوواأليبواؿيوو-ُ
ػػك ػىووهًوَالًوػػورىوكأيبىػػواظتػػ ؿًووشػػ فىوواواإلاػػبلـيو ودػػ ـيوقًػػوهًو،وكذوػػاوألفو ًػػهًوهللو ػػدو ءػػ   ًوهى ؿو،وقػػ  سًواوندػػو  ػػ ةًوووا

ژۈ ۆ ۆ ۈ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇژ   ػػػ ع:و
(ِ)

ػػػوػػػذواو،وكو  وبلوكتػػػػوزيو،وفػػػاونػػػ سًووأيبػػػواؿىوواوشػػػرعيووـىوردو ى
ػوَ ػثيوواهللوكجهوو و ىوهىوذىوأخىوودٍوهللويبنها،وكيبىور نوو غ ًووه أخذيو ػدشورىوو ا ػهًووقيوكتًى ػاًو ٍويبًوودشوأكورىوو هى و ا ػهًووقيوف وواًجػو هى
وو.هاٍو  نو ا هًووعًوالىواظتتػدوواووقتًوو قىو ىوو وإو هاٍوهىواهللوأدا ًو ىووـيوزٍواو ىو
و لدويبىوويشمليوو-ِ ،وةًوأكواوودي ىػوةًويدو رًوأكواو ىوواوقرضًوويب لي:،و حووسىويبيووريعوو ىوو  ميوو سًواوندووأيبواؿىووذىوأخىوودٍواضت يثي
ػوودًومىواوػ دوو يوٍفػدىووأ ػ فىوواوامهوو تًواينىو ىوميواوٍووعًووو  أكو ويوفيوذواواوػ شو ػويىاتػعيوكوو، طًوً ػقٍواوتػدوو طريػعًووبل،وأـٍويبػلجدووبلنو يبًو ى
اًؽواوزدٍكجًةواظتلخدًر،:و ىوريعوو ىوو  ميووةيوتىو  ًواو دو  يب ًتواظتتنو ًةو ًةٍ يبى ًتوكاضتقوًؽواظت و ًةواو   تًةو  سًقواطتًووصى ى

ٍهرى ى ًموكاعت ً ًفوكغ قًًتى ،وفبلو  دويًبٍدوأدا ه وواشر  تواظتق ييبىًةوعتىو و.و اوكى
وش  ن ويًبٍدوو-ّو وأ ى  ىػهيواحيو  ػ عو ىاىػهللوذوػاىو ىاىػهللوأدا هػ ووكهػوو ػ ًزـهوو حووسىػيبيووريػعووطىو و سًواوندػوأيبواؿىويبىٍدوأخىذى

واضتػعيووفىوطيو ىو،وأكويػيواألدامىووهيووىوورىو يو ىويػيوو و  فٍو  ىوُبواو شو وةًورىو،وكُبواآلًخػكؿتػو اوػ ديدوودىويًبػوهًو اًػاًوتٍوتىو ا ػهووًوأصػت بى
ػػػ ىوتػىويػىووإفوملىٍو ػػػفىػػػوهيوصػػػويبىوخيوو نػػػهيوور ػػػلىوييوو و ػػػ فٍو ىو ػٍوُبواوػػػ شووذوػػػاىووهيووىػػػورٍو د ػػػ ىوودٍوذكاويًبػػػبلوي خي و ا ػػػهًووكالو يػػػردشووهًو  ًونىو ى
ُبوو نػهيوولىوالدػكىوتىويػىووفٍو ىو و ًػكإيبدػو،   ىوُبواوػ شوو ا ػهًوو ىوتىواٍلػيػىووفٍو ىو و ًػإيبدػو:رزتػهواحورووتىػ ىووا ػديوواضتػ فنيوو،وقػ ؿىواٍوهيو  ػيو ىو يواىو

ةًورىواآلًخػ
ػػيىوو:رزتػهواحوإًلشوٍ ػاو ىووكقػ ؿىوو.اهػػ(ّ) )هًوتًػ دو ًوودًوٍ ػػضًتيووهًوءػاًوفىوودٍويًبػويػهًولديو وييويبىػوهيووىػورىو د

وهيووىػػواحيوورىو دػ ويىواهػػوكإفتدىػو.(ْ
وو. سًواوندووقوؽًو يووهللوأدامًواىو ىووهًوتًوزنتىو ىووكقوةًووهًوتًو دو ًووؽًو ٍوصًووًووذواىو
وُبو ًوك ًوُبواضت يًثوو-ْ واوندػ ًسوكوػ سى وي خذكفىوأيبواؿى ػ ،وكقػ و ىو دػ  هوش ي هووًادًذيدى واحيوو ىهيا دػًتًهٍاوأداؤيهى

،و ػبلؼًوإلاودىويًبػو ػوعووو ميو ػواٍوهًو   بلفًوواو قو ةىووي تتقوفىووند سًواوًوواٍوهتًًو مىواىو ًو ًوواٍوهيو ػدوأىوو:  نىو ٍو،وكيبىو   عو  إل بلؼًو

                                 
 .(ِِٕٓ)وُْٖ/ِو  بويبدوأخذوأيبواؿواون سويري وأدامه وأكوإ بلفه ، ت بواالاتقراضوكأدامواو يوفوكاضتتروكاوتالا سووُبواوسة رما وركو(وُ)

 .ٓو يةواون  ماورةو(وِ)

 .ْٓ/ٓفت واوس رمو(وّ)

 .ِِٔ/ُِ م ةواوق رمو(وْ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ُٗ 

ػػ يووُب ػػنػٍويبًوو ػػةًورىواوسػىووزعًو نىػػأيبػػواعتا،وأكو،وأكواٍوهيوالواى ػػ ىووا ػػديوواضتػػ فنيوو ،وقػػ ؿىوهى «واحيووهيوأ االىػػ»و:هيوقوويػػو:رزتػػهواحورووتى
و ػذابيوو بلؼًو ػ إلوراديوميػاوٍوو:كق ػلىوو،هًوً ػالٍوأكوُبو ػىووهًو ًشػ ىوُبويبىووكذوػاىو و  ىوُبواوػ شووهيووىػو يويقىػواإل بلؼىووأفدوو يوريو هًوهىو

اهػػػو.ةًورىواآلًخػػ
و،هًوتًػػ دو ًوو ػػومًووًووهًو ًػػو يواًلػػتىونٍوفػػبلويػىوو ًو ًويىػػودٍويًبػػوهيوسيػػذهًووييو ػػإًلويىو«واحيووهيوأ االىػػ»و:رزتػػهواحوإًلشوٍ ػػاو ىووكقػػ ؿىوو(ُ)و

وو(ِ)وػ.اهةًو  يبىواوقًوويوـىووهًو ًووقيو  قىوكييوويديواو دووهللو ا هًوقىوسػٍوكيػىو
ودًودوػت ًاػػػػكهػػػػذاويًبػػػػ،وهػػػػ ،وكوهػػػػووكاجػػػػقهوإعوأهاًوواضتقػػػػوؽًووألدامًووةًواظتسػػػػ درىووهللاىػػػػ ىووثشواضتٍىػػػػوُبواضتػػػػ يثًوو-ٓ

ػػإعوأهاًوواضتقػوؽًووأدامىوو،وفػػ فدواألخػػبلؽًووًـوكػػ رًو،وكيبىواوشػري ةًو  اػػهللوو ػػوفهوو سػ  لوك ػػ خ ووودكفىووف ػػهًوو وكاظتسػػ درةىوهى
موإعولديو ػو ُبوذوػاوف نػواظتم  اػةًوو،وبػبلؼًو  ػنهاوخػبلؽًواألوكػ رـًويبىووكش وعًوواون سًوو نيىوواوت  كفًووا تش رًو
و.اظتك رـًوو رؾًووُبوقيوك ت سدو،و نيواون سواوت  كفًوكووبلق تًواو ىووقط ًو
واألخبلًؽو،وأكوأ  رىوودواوذمو ا هًويبًووفءلىوأورديو وكذوا،واألدامًووُبواإل   فيوودشو ىوييوو-ٔ كهذاويًبدويبىك رًـً

و واون ش ووه يال ايوواويتو  فى ورىجيبلنووأيبوهيرىيٍػرىةىو  يثوو،وفالل ءًوكي يبيري يػىتػىقى  ى  يوووأ هللواون دووأىفد
وأىٍصتى  يهيوو،فى ىٍغاىنىو وً ًه وراوؿيوو،فػىهىاد ووفق ؿ واوادًه وف فدو»: ويبىقى النوودى يو ي واضتٍىعي و«ًوصى ً ًق وق ؿىو، :وٍبيد

وًانيهًو» ويًبٍ لى والىوو:ق ووا،و«أىٍ طيو يوًان   واوادًه ورىايوؿى ويبًوو يوؾتوي  ودٍوأىٍ طيو يوف فويبًو»:وفق ؿىوو،ًانيهًوودٍوإالوأىيٍب ىلى
و(ّ).يبتالعو ا ه.«خىٍ ً يٍاوأىٍ  ىنىكيٍاوقىءى منو

واالقػػتاضًوو-ٕ وجػػوازى واح  وػػ ديدوكاوشػػرامًوو،أفػػ دىواضتػػ يثي )يػػ وأيهػػ واوػػذيدو يبنػػواوإذاوو  ػػ ع:و،وكقػػ وقػػ ؿى
ػيوفًواوػ شوو ػ ًوةوُبورتىًو  يبدػوةيوكهػذ واآليىػو،(ْ)  يدوإعوأجلويب ػمهللوفػ  تسو (و  اينتا ك  ػ ووضيورٍواوقىػو: ،وكيبنهى
و. طًو ًوقٍو وتػدو ،وكاوشيراميو  آلجًلوكيبنه:واوشيراميواًواىواو دو
ػػًلواوػػ شيوفًوواضًوتًوٍقػػاالورؾيولو ىػػيىنسغػػو-ٖ ،وذوػػاودٍويًبػػوه ػػقًو  وتدوواأل  ديػػثيوو،وفقػػ وجػػ متًو  جػػةوووٍ ًوغىػػوًووكحتىىمش

وذىٍ قووو يلشوووًاشدًه  ًوويػيٍغالىريو:و»واحًووراوؿيوو:وق ؿىوق ؿىوواحو نهم ر لووكروومٍو ىوو دًوواحًوو س ًووفاللو  يثًو
 .(ٓ).ركا ويب اا«او دٍيدىووإال

                                 
 .  ختص روْٓ/ٓفت واوس رمو(وُ)

 .ِِٔ/ُِ م ةواوق رمو(وِ)

ييوفًو ى بواوٍووُبو ت بواوو  وة،وركا واوسة رمو(ّ) واو ش وش   وفػىقىءىهللووُبو ت بواظت  ق ة،ويب اا(،وكوُِّٖ)َٖٗ/ِووى ى وىًةوُبوقىءى ًم  ى بويبدواٍاتىٍ اىفى
و ال ن وف فوذواوُبوا كهذ ًوو،(َُُٔ)ُِِٓ/ّخى ػٍرناويبنهوكىخى ٍػري يٍاوأىٍ  ىنيكيٍاوقىءى منو واو قً ،واوزييى دىةيوالو  خليوُبواوقرًضواوذموكتىيرش وزيي دىًةواظتشرك ىًةو ن ى

و ذوا وأكويبى هيوفبلو ى سى ،وأيبد وإذاوملىٍو ىكيٍدويبشرك ةن،وك   ٍتو   ىوقء ًمواضتعي
 .كهلويًبدواوري  واحملردـً

 .ِِٖاورةواوسقرةو يةو(وْ)

 .(ُٖٖٔ)َُِٓ/ّوخط ي  وإالواو يدواإليب رة،و  بويبدوقتلوُبواس لواحو الرتو ت بووركا ويب ااوُب(وٓ)
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كق و لوأداؤه ،وكجقو ا هواظتس درةو ذواويب واوق رةو ا ه،وو ا هو قوؽويب و دةهووان سدو  فويبىوو-ٗ
وأصت ءىورىوف فوأخدو وء  وكيبىطىلى واوق رة ويب  وه  ويبدواووااواحملـر وفهذا واوذمويس  ووئل   فوأفويشكو  

وفو، تنهيط وقو كو وو دوأيبوهيرىيٍػرىةى واوادًه ورىايوؿى وهيٍااهو»:وق ؿىووأىفد واٍوغىإًلي ،و(ُ).يبتالعو ا ه«يبىٍطلي
لشوً ٍر ىهيوكى يقيو ػىتىهيوويلىشو»:واوادًهووراوؿيووق ؿىوو:ق ؿىو اوشدرًيً و دوايوىٍي وواو قاللوو دكو .ركا و«اٍووىاًجً ولتًي

.وذ ر و ىٍس يهيو:و«كى يقيو ػىتيهيو»و،ًشكى يػىتيهيوو:«ً ٍر يهيو»و:كىً   هووق ؿىو،و(ِ)كأ ووداكدوكاون   لوكا دويب جهوأزت 
وو(ّ)أزت .

                                 
ٍلويػىٍرًج يوُبواضتٍىوىاوىًةوو،ً تى بواضتٍىوىاالتًوووُباوسة رمووركا (وُ)  ى بوحتىٍرًًًنويبىٍطًلواٍوغىإًليووُبو ت بواظت  ق ة،يب ااو(،وكؤُِٔ)ٕٗٗ/ِ ى بوُبواضتٍىوىاوىًةوكىهى

ًةواضتٍىوىاوىًةوكىاٍاًتٍتسى ًبوقػىسيوعًتى وإذاوأيً  لىو اهللويبا  .(ُْٔٓ)ُُٕٗ/ّلوكىًصتد

ٍيًدوكىغىٍ ًً ووُبو ت بواألقء ة،داكدوووأ ،وكووّٖٖ،ِِِ/ْأزت ووا ركو(وِ) وُبو ت بواوس وع،و  باون   لوكوو(،ِّٖٔ)ُّّ/ّ ى بوُبواضتٍىٍسًسوُبواو د
و واٍوغىإًلي وكوْٖٗٔ)ُّٔ/ٕيبىٍطلي و(، ويب جه واوص ق ت،ا د و ت ب وكىاٍوميبلزىيبىةًووُب ٍيًد واو د وُب واضتٍىٍسًس وكوِِْٕ)ُُٖ/ِو ى ب ووهصتت(،  س فوا د

 .ُُٓ/ْاظت ت رؾو اهللواوصت تنيوكاضت  اوُبوو(،َٖٗٓ)ْٖٔ/ُُ

 .وِِِ/ْيب ن وأزت و(وّ)
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 اهلل تعالى بيوت   ع  م   بُ األد  
و
ووأى ىسًوو دو-ِٔ نىمى وؿتىٍػديوُبواٍومىٍ ػًتً ويبىػو:ق ؿىوو دويبى ًواو ػواوادػًهوواػوؿًورىوو ىو ػى ػٍ ـىوو موأىٍ ػرىايبيوًإٍذوجى فػىقىػ 

وُبواٍومىٍ ػًت ًو وراػوؿًووفقػ ؿىوو،يػىسيػوؿي و،الو ػيٍزريبيػػو يو»و:اوادػًهووراػوؿيووقػػ ؿىوو:قػ ؿىو،ويبىػػٍهويبىػهٍو:واوادػًهووأىٍصػػتى بي
واوادًهوو،و ى ؿىوّتدوفػىتػىرى يو يو ىو،و«دى يو يو ػ ًج ىوالو ًوًإفدوهذًو»و:هيووىوودى ى  يوفق ؿىووٍبيدوًإفدورىايوؿى ػٍلموواٍومى ى و ىٍصػاي يوًوشى
ووًػذًٍ ًرواوادػًهو ػزدوإفتدىوو،هذاواٍوسػىٍوًؿوكالواٍوقىذىرًوودٍويبًو ػو وًهػلى ورىجيػبلنوو:قػ ؿىوو،«كىقًػرىامىًةواٍوقيػٍر فًوو،ةًوكىاوصدػبلو،لدوكجى وفىػ ىيبىرى
ٍوووويبًوودىويبًو وفىتى مىوً  ى  (ُ)كأصاهوُبواوسة رم.ويب ااو.وركا يبى مووفىشىندهيو ا هًوودٍواٍوقىٍوـً

   :إرشادات الحديث
وف م ويال:وليو دومىوتىو،و ػىوشريالةهوو و مةهوويبك  ةهووُبواإلابلـًوو ًو جًو ىومىواٍووًوو-ُ
ػػو-أوووو و:وكهػػذ واإل ػػ فةيوقػػ ؿواو امػػ ميوو،(ِ))كأفواظت ػػ ج وح(قػػ ؿو  ػػ ع:و،واحو  ػػ عو  ػػوتيوو ج يواظت ى

ويًبػػيبىػػ»قػػ ؿ:ووواونػػ دوويب ػػااوأفدوو،وكُبوصػػت  ًو شػػريفوووةيوإ ػػ فىو ػػ ىوقػىػػٍوـهوُبو ػىٍ ػػتو و«وادػػهًو ػي يػػوًتواودٍو واٍجتىمى
وو(ّ)..ركا ويب اااضت يثىو

و:ق ؿوواحوأفوراوؿىوو دوأيبوهريرةوفوه ،ه وكأ هريوكأفءايووق عًواوسًووأشرؼيوو ج يواظت ىوو-بوووو
واٍوًسبل» واٍوسًوو،اوادًهويبى ى ًج يهى وًدوإعأى ىقش و(ْ)وركا ويب اا..«بلًدوإعواوادًهوأىٍاوىاقػيهى كىأى ٍػغىملي
وبلةواظتالرك ةواويتوهلواور دواو  ينويبدوأر  فواإلابلـ.يبو  وأدامواوصو ج يواظت ىوو-توووو
و ًوُبواظت ػ جًوواظتشػركعًوورًو ٍواوػذيووأ ػواعًووأهػايوودٍو،وكيبًو   وا هواحو   عوريو ٍوذًوو: ج يواظت ىووهوون تٍويب و يووأ وايوو-ِ

و:يب ويال
وه .كغ يوواظتالرك ةيووُبوذواواوصاواتيوو،وكي خليوبلةيواوصدوو-أوووو
ػػػ واحو  ػػػ ع:و)وقػػػ ؿىوو،هيوايػػػاريو ىوك ىوورًنًواوكػػػواوقػػػر فًووقػػػرامةيوو-بوووو وًف هى واوادػػػهيوأىفو ػيٍرفىػػػ ىوكىييػػػٍذ ىرى وأىًذفى ُبو ػي يػػػوتو

هللوواىػػػتػٍوويػيوي ػػػإًلوور ػػػلواحو نهمػػػ :و سػػػ سووو ػػػديواوقػػػ ؿىوو،احًوواىوٍاػػػاًوو:أمٍوو:رزتػػػهواحو  ػػػ ووا ػػػديووقػػػ ؿىوو،(ٓ)(اشٍتيػػػهيو

                                 
ٍ ػًتً وكىأىفدواألىو ى بوكيجيوًبوغىٍ ًلواٍوسػىٍوًؿوكىغىٍ ًً ويبدواوندتى اى ًتوإذاو ىصىووُبو ت بواوطه رة،يب ااووركا و(ُ) ػةوواىٍتوُبواٍومى ػ ًمويبػدوغىػٍ ًو ى جى و ً ٍومى و ىٍطهيػري ٍرضى
اٍلرًهى ووإع واٍومى مىو اهللواٍوسػىووُبو ت بواوو وم،و(،وكأصاهوُبوصت  واوسة رموؼتتصرآِٖ)ِّٔ/ُ ى ويػيهىرًيعي  (.ُِٗ)ٖٗ/ُوٍوؿًو ى بي

و.ُٖ يةواورةواصتدوو(ِ)
 (.ِٗٗٔ)وَِْٕ/ٍْ ًروكىًةواٍوقيٍر ًفوكى ىاىهللواوذيو بوفىٍءًلواالٍجًتمى ًعو اهللوً بل ىووُبو ت بواوذ روكاو   موكاوتو ةوكاالاتغال ر،ويب ااركا وو(ّ)

 .(ُٕٔ)ْْٔ/ُ  بوفءلواصتاوسوُبويبصبل و   واوصس وكفءلواظت  ج وو،ُبو ت بواظت  ج وكيبوا  واوصبلةيب ااووركا و(ْ)

 .ّٔاورةواونورو يةوو(ٓ)
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ويًبػيبىػ»و:ادػًهواووراػوؿيووقػ ؿىوو:ق ؿىوو دوأيبوهيرىيٍػرىةىوكوو(ُ)اهػ.هيو  يوتىو ًو ػ ىوقػىػٍوـهوُبو ػىٍ ػتو  ػي يػوًتواوادػًهوودٍو واٍجتىمى
واوادػػػػهًو وً تىػػػػ بى ايػػػػوفى ػػػػنػىهياٍوو،يػىتػٍ ػػػػو ىهيو ػى ػٍ ارىاي ػػػػًك نىةيووايوهًو ٍواىػػػػ ػىزىوىػػػػٍتو ىووإالدوو،كىيػىتى ى وكى ىالدػػػػتػٍهيايوو،اوردزٍتىػػػػةيووكىغىًشػػػػ ىتػٍهيايوو،او د

وو(ِ). ويب اا.ركا«احوًف مىٍدوً ٍن ى يووكىذى ىرىهيايوو،اٍومىبلً كىةيو
و.هيوك  ا ميوواوشر لوااًواو ًووايو اشو ىوو-توووو
وًص ى  ىةيواٍومى ى ًجً و ىمد والىويىًا عيوًءى ،وو-ّ قي و و شلموؽت ويال: قذيرهوـيوريوكلتىوكتًى
و  وسوؿوكاوغ  طوكاو ـ.وو،ندتى اى تيواوو-أوووو
اريوو-بووو و.اظتت ةةًووديلًواظتن كووي واو واؾًو  قكووكاألكا خًووكاظتة طًووص ؽًو  وسيووو،األٍقذى
وو.اظت ت ىووريواويتو قذيووأكواظتبل سًووةًواظتت ةىووإو ه و  أل ذيةًوواو خوؿيوو-تووو
ويبنه :وةوودىويبت  يوودو واحوويبًوو ٍومى ى ًج ًو واو ن يةويشرعيوو-ْ
و.ةًونىواضت ىوووركا  ًو  و هىوط  سػيو ىوو-أوووو
وو.ه ك ن يووه تيو فو ىوو-بوووو
ػػػاألذىوودلويًبػػػرىويبػػػ ويػيػػػوإزاوػػػةيوو-توووو ووأى ىػػػسًو ػػػدوف،و لوف هى وُبو»:وقػػػ ؿووً دواوندػػػوأفو ػػػدويبى وًػػػاو اٍوسػيػػػزىاؽي

ٍ ػػػًتً وخىًط  ىػػػةهو ػػػ و،اٍومى نػيهى ػػػ ودىفػٍ إزاوػػػةوذوػػػاووف وكالػػػ رةيووك  ػػػثوالونتكػػػدواوػػػ فديو،و(ّ).يبتالػػػعو ا ػػػه«كى ىالد رى ػيهى
ووأيبواىً   ووو  يثوُب،و م ورًواوقذىو اىةًو»ووأىفدواون دوواطتيٍ رًمي وـتيى يبىةنوُبوًقسػٍ ػ وو،اٍومىٍ ػًت ًووأىٍ صىرى فىتىكدهى

ىصى ةوو وو(ْ).يبتالعو ا ه.«ًَ
وًصػػو-ٓ ػػقي ػػمىواوٍووةيو  ىو ىوكتًى ػػ ىوو ًو جًو ى ػػو:،ويب ػػليوكاظت ػػ يببلتًوواوكػػبلـًوودىو ويًبػػًءىػػو ػػعيواًويىوو والىومد ػػاوكى ووًوٍغػػكاوادوو،مليوبلـواو د
أكووةًو ودواوءدػػػػػوشػػػػػ افًو،وك يووػػػػػذواوداخػػػػػلواظت ػػػػػ ج و بل ػػػػػ تًواإلوكأ،وكاإلكتػػػػػ رًووكاوشػػػػػرامًووكاوس ػػػػػ ًو،ولًو ً ػػػػػاوسىو

و.ه كغ ًووأكواو   راتًوودواإل لًويبًوواظت ركق تًو
و كػػبلـوووأ ػػ فوذوػػاىوو،واػػوامهوُبواظت ػػت ًوواوصػػوتًوورفػػ ًو و اػػهللواظتصػػٌانيوأكواوقػػ ر نيىوواوتشػػويشيووكػػر يوييوو-ٔ

وفو،هًوسًودوجب  ًويلذمويبىووَ ثيوواوكرًنًوواوقر فًوو قرامةًوو،وأـو  فىوكػت د ةًوويب ت دوو أىفدووواأل صػ رميو ىًدواٍوسػى ى ً لي

                                 
 .ِٓٗ/ّ ال  وا دو   وو(ُ)

 (.ِٗٗٔ)وَِْٕ/ْكىًةواٍوقيٍر ًفوكى ىاىهللواوذيٍ ًرو اهللوً بلو بوفىٍءًلوااًلٍجًتمى عًو ىووُبو ت بواوذ روكاو   موكاوتو ةوكاالاتغال ر،ويب ااركا وو(ِ)

 ىػ بواونػدٍهػًلو ػدووُبو ت بواظت  ج وكيبوا ػ واوصػبلة،يب ااوكوو(،َْٓ)ُُٔ/ُ ى بو ىالد رىًةواٍوسػيزىاًؽوُبواٍومىٍ ًتً ووُبوأ وابواظت  ج ،اوسة رموو(وركا ّ)
 (و.ِٓٓ)َّٗ/ُوًةوكىغىٍ ًهى صى ًؽوُبواٍومىٍ ًتً وُبواوصدبلاٍوسيو

يًبػًهواٍو يٍ ػرىلوو،أ وابواظت  ج وُباوسة رمووركا و(ْ) وقى ى وُبو تػ بواظت ػ ج وكيبوا ػ واوصػبلة،يب ػااوو(،وكَْْ)َُٔ/ُ ى بووً ىسػٍزيٍؽو دويى ىػ رًً وأكوحتىٍػتى
 .(ْٖٓ)ّٖٗ/ُ ى بواونػدٍهًلو دواٍوسيصى ًؽوُبواٍومىٍ ًتً وُبواوصدبلًةوكىغىٍ ًهى 
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واحو ػػػرىجىو ىوورىايػػوؿى ػػػٍاوييصىػػػاشوفىوكقػػ و ىاىػػػٍتوأىٍصػػػوىا ػيهيٍاو ًػػػ ٍوًقرىامىةًوو سًوهللواوندػػػاىػػػخى و»:وفقػػػ ؿو،كىهي ًإفدواٍوميصىػػػايلى
و ً ٍوقيٍر فًوو،فػىٍا ػىٍنويٍروًِبىويػينى ًج ًهوً هًوو،يػينى ًجلورى دهيو ٍرو ػىٍ ءيكيٍاو اهللو ػىٍ ملو وو(ُ)كأزت .وركا ويب واو.«كىالىوكتىٍهى

وأكوامىوردواوقيػوليوغىوٍشػيىوودوغػ ورفػً وصػوتوويًبػو   او شووكفًولوُبوشواظتس حيوواوقا ليوواوكبلـيوًومىٍدوُبواظت تً وووزيوكتىوو-ٕ
نيىوايوصىوميواوٍو

ػ ً رًوو  يثيوو،وكؽت وي ؿو اهللوجواز (ِ) ػ»:وقػ ؿىووو نهمػ احور ػل ػدوشتىيػرىةىووجى والووً شواوندػو فىو ى
ػوذموييصىايل يواودوبلدويبيصىوودٍويػىقيوـيويبًو اةىو ى ـىوو،و ىٍطايػ ىواوشدػٍمسيوّتدوف هواوصشػٍس ىوأكواٍوغىػ ى وقػ  و،فػ ذاو ىاى ىػتواوشدػٍمسي

وفػى ىٍ خيذيكفىوُبوأىيٍبًرواصتٍى ًهًا دةًو و(ّ).ركا ويب اا.«فػى ىٍءتىكيوفىوكىيػىتىسى دايوو،كى ى  يواويػىتىتى د يوفى
ـيووإعواظت ت ًوو ن واطتركجًووي تتقشوو-ٖو وذوا،وكيبنه :وووشر  ةًواواآلدابًوواوتزا
ووٍووىػػػ»و:قػػػ ؿو،وؿًواألكدووُبواوصػػػفيووبلةًو اػػػهللواوصدػػػو،وكاضتػػػرصيوإعواظت ػػػت ًووُبواوػػػذه بًوواوتسكػػػ يوو-أوووو

واألىكدًؿوٍبيدوملىٍويبىوويػىٍ اىايواون سيو اًموكىاوصدفي  وكىوىػٍوويػىٍ اىميػوفىويبىػو،أىٍفويىٍ تىًهميواو ا هوالٍاتػىهىميواوكتًى يكاوإالدوو وُبواوني ى
رزتػهواحووةىو  م دػوا ػديووبلـًواإلاػوشػ خىوو،وق ؿىو:واوتسك يو،وكاوتهت يو(ْ).يبتالعو ا ه«ٍهًتً والٍاتىسػىقيواوإو هُبواوتػدو
و(ٓ).اهػاوشري ةىووؿ،وفق وخ وفىواألكدووُبوغ ًووفدوصىوكىوواون سًووؿىوأكدوودوج مىويبىو   ع:و

ـًوو كسػ ةًوكووؿًواألكدوواوصػفيوودراؾيو،وكإ عًتػأكدووديًبػهػ وإدرا يو،وكوبلةًواوصدػو  وػ ايوو، منهـا:كير فوائدُ بْ لتَّ ول ،واإل ػرا
،وبلةىواوصدػػويبػػ وا توػػرىووبلةووُبوصىػػو،وكأ ػػهوالويػػزاؿيواظتبل كػػةًووااػػتغال رًوو،وك صػػوؿيواوقػػر فًوو،وكقػػرامةيواون فاػػةًووكأداميو

و.بلةًوُبواوصدوواطتشوعًووإلدراؾًووكهووأقربيو

                                 
اوكػػػػػربلووُبواو ػػػػػندواون ػػػػػ  لكوو،ّْْ/ْأزتػػػػػ وو(،وكيبػػػػػدو ريقػػػػػهُٕٕ)َٖ/ُ تػػػػػ بواوصػػػػػبلة،و ػػػػػ بواو مػػػػػلوُبواوقػػػػػرامةوووُبو ركا ويب وػػػػػاوُبواظتو ػػػػػ(وُ)
و،وكاضتػ فنُّٗ/ِّاوتمه ػ ووُبوا ػدو سػ واوػربو(وف راػاه،وكصػتتهُِْٕ)ْٖٗ/ِوهيبصػنالوُبو س واورزاؽ،وكركا وُُ/ّواوس هقلكوو(،َُٖٗ)ِّ/ٓ

(،ؤُِْ)ْٖٗ/ِوهيبصػػنالوُبو سػػ واوػػرزاؽو ػػ يثوأيبواػػ   واطتػ رمو كركا و نتػػو ويبػد.ؤُّا ػدو تػػرو مػػ وُبواظتق صػ واضت ػػنةووا ػػة كموص
اوكػربلووُبواو ػندواون ػ  لكوو(،ُِّّ)ّٖ/ِ ى بوُبورىٍفً واوصدػٍوًتو ًػ ٍوًقرىامىًةوُبوصىػبلًةواوادٍ ػًلو ُبوأ وابوق  ـواوا ل،داكدوووأ ،وكوْٗ/ّوكيبدو ريقهوأزت 

،وصػػػػت  و اػػػػهللوشػػػػرطواوشػػػػ ةنيوكملومترجػػػػ  وقػػػػ ؿواضتػػػػ  ا:،وُُ/ّواوس هقػػػػل،وكوْْٓ/ُ اػػػػهللواوصػػػػت تنيواظت ػػػػت رؾو(،وكاضتػػػػ  اوُبوَِٖٗ)ِّ/ٓ
ا دو تػرو مػ وُبواظتق صػ واضت ػنةوو(،وكاضت فنّْٕ/ّاجملموعو،وكوّّٗ/ُخبلصةواأل ك ـو)و،وكاونوكمُّٗ/ِّاوتمه  ووكصتتهوا دو س واوربوُب

 .ُِٗ،ؤٕ،ؤّ/ِو،وكركا وأزت وأيء ويبدو  يثوا دو مروؿتو ُّٔوا ة كموص

 .ُٓ/ُّغتموعوفت كلوكرا  لوفء اةواوش خوػتم و دوص ّبواو   منيو،وكوَِٖ/ٔوينور:وفت كلواواتنةواو ا مةو(ِ)

 (.َٕٔ)ّْٔ/ُو   بوفءلواصتاوسوُبويبصبل و   واوصس وكفءلواظت  ج بواظت  ج وكيبوا  واوصبلة،وُبو تيب ااووركا و(ّ)

وُبواألىو ىػػػ بواالوركا واوسةػػػ رموُبو تػػػ بواألذاف،(وْ)  ػػػ بو  ػػػويةواوصػػػالوؼوكإق يبتهػػػ وكفءػػػلوُبو تػػػ بواوصػػػبلة،ويب ػػػااوكوو(،َٗٓ)ِِِ/ُذىاًفوٍاػػػًتهى ـً
 .(ّْٕ)ِّٓ/ُاألكؿوف ألكؿويبنه وكاالزد  ـو اهللواوصفواألكؿو

و.ِِٔ/ِِوابلـوا دو  م ةإلش خواو(وغتموعوفت كمٓ)
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ٍ ػػػتيٍاوإذىو»و:وقػػػ ؿو،م   نػػػةووك يووءػػػ كموووإعواظت ػػػت ًوواظتشػػػليوو-بوووو و،ةًواوصدػػػبلقى يبىػػػةىوفى يٍبشيػػػواوإعواإلًواوشتًى
و(ُ).يبتالعو ا ه.«كيب وفى  ىكيٍاوفى ىدتشواو،فم وأىٍدرىٍ تيٍاوفىصىاشواو،كالو يٍ رً يواو،كى ىاىٍ كيٍاو ً و دًك نىًةوكىاٍووىقى رًو

واودخاتىوإذىووةًوندودواو شو:ويبًووأ سهوو،وق ؿىو رلوُبواطتركجًو،وكاو يومىنوُبواو خوؿًواو يووجلًوريواووًنيوق  و-توووو
و(ِ). رلاو يووجااىورًوأو ًوأفو س ىوومىن،وكإذاوخرجتىواو يووجااىورًوأو ًوس ىوأفو ىوواظت ت ىو

ػذاودىوإىو»:و قووػهوواون شووهًو ًوورىويبىويب وأىوو،وكيبنهيوكاطتركجًوواو خوؿًوو ن ىوواوواردًوو رًواوذيووقوؿيوو-ثووو  اوأ ػ يوولىوخى
.ركا و«فءااىوودٍويبًووا واىوإينوأىوواواهادوو:فا قلٍووكإذاوخرجىوو،اىورزتتًوويلوأ وابىووافت ٍوواواهادوو: قلٍواٍوفػىوواظت ت ىو
و(ّ)ويب اا.

  ػػػلورًوو ػػدًووتػػ دةىوأيبوقىو،وف ػػدو ػػػ فىووكقػػتوووُبوأميوواصتاػػوسًووقسػػلىووام ػػػت ًوووحت ػػةنوور  تػػنيًووصػػبلةيووي ػػدشوو-ٗ
ػػإذاودىو»و:قػ ؿىوواحووأفوراػوؿىوواأل صػ رموواو ػامليو ػولىوخى أفووقسػػلىوونيًور  تىػو  ػ ٍوفاٍوو؛ اواظت ػت ىو يوأ ى
هػػ ،وف ػػدواليومتاليوو،وكوكػػدٍواصتم ػػةًوويػػوـىوواإليبػػ ـًووطسػػةًوخيووكوػػوو ػػ ؿىوو واوػػ اخليوكيصػػا هىو،و(ْ)يبتالػػعو ا ػػه.«كتاػػسىو
ػ»و:قػ ؿىووواونػ دووأفدوووجػ  روو ـيوأ ػ يوو مىوإذاوجى ،ويبتالػعو«ر  تػنيًووفا صػليووجىورىوأكوقػ وخىػوقيومتطيػو اوكاإليبػ 
  .،وي إل:ومتالياليهمىو(ٔ)«ف هم وزٍوودوتىوتىو ىوكوٍو»وظت اا:و،وكُبووالنوو(ٓ) ا ه

و و  ف:و،وكهلج ًو اظت وم رةًو ًو اهللووينسغلواضترصيوو-َُ
و ػدًوو ػدف،و وػ اهوو،وكف ػهوفءػلهو  ن ؤهػوكاظتراديووالمادية، مارةالع   -أ    و ػ فى وأفواونػ دووو ىالدػ فىوو يٍ مى

و.(ٕ)عو ا هيبتال.«ةًوندوُبواصتٍىووهيواىو ػٍويبًووهيووىووواحيوىنىو ػىوو؛احًووهىوجٍوكىووهًولو ًوغًوتىوسٍويػىووا نوتًو ٍوويبىوىنىو ػىوودٍويبىو»ق ؿ:و
واػػاًواو ًووايوك  اشػاوقػر ف،وو،وكقػرامةيو،وكاوػذ ريوكاال تكػػ ؼيوو ف هػوبلةيو:واوصدػكاظتػراديوو،مـارة المعنويـةالع  و-بوووو

و.ذواويبدواوط   توكؿتويوه،واون ف وك  ا ميو

                                 
ُبو تػػػ بواظت ػػػ ج وكيبوا ػػػ ويب ػػػااو(،،وكؤَُ)وِِٖ/ُو نةوكاووقػػػ ر ػػػ بوالوي ػػػ هللوإعواوصػػػبلةوكو ػػػ تو  و ػػػكُبو تػػػ بواألذاف،وواوسةػػػ رمو(ركا ُ)

 .(َِٔ)وَِْ/ُ  بوااتتس بوإ   فواوصبلةو وق روكاك نةوكاونهلو دوإ   ن وا   واوصبلة،و

وو،وكق ؿ:وصت  و اهللوشرطويب اا.ُِٖ/ُاضت  او(وركا وِ)
 .(ُّٕ)وْْٗ/ُت ويب ويقوؿوإذاودخلواظت   بوو،وصبلةواظت  فريدوكقصره ُبو ت بويب ااووركا و(ّ)

 ػػػ بووُبو تػػػ بوصػػػبلةواظت ػػػ فريدوكقصػػػره ،يب ػػػااو(،وكوّّْ)َُٕ/ُ ػػػ بوإذاودخػػػلواظت ػػػت وفا  ػػػ ور  تػػػنيووُبوأ ػػػوابواظت ػػػ ج ،اوسةػػػ رمووركا (وْ)
 .(ُْٕ)ْٓٗ/ُااتتس بوحت ةواظت ت و ر  تنيوك راهةواصتاوسوقسلوصبلهتم وكأن ويبشرك ةوُبورت  واألكق تو

 ػػػ بواوتت ػػػةوكاإليبػػػ ـومتطػػػقووُبو تػػػ بواصتم ػػػة،يب ػػػااوكوو(،ُُُّ)ِّٗ/ُ ػػػ بويبػػػ وجػػػ موُبواوتطػػػوعويب ػػػىنويب ػػػىنوو،وتطػػػوعاوسةػػػ رموأ ػػػوابواوركا (وٓ)
ِ/ٓٗٔ(ٖٕٓ). 

 .ٕٗٓ/ِوُبواظتو  واو   عويب ااركا و(ؤ)

اوُبوأ ػػػػوابواظت ػػػػ ج ،اوسةػػػػ رمووركا و(ٕ) ويبىٍ ػػػػًت ن  بوفىٍءػػػػًلو ًنىػػػػ ًمو ىػػػػوُبو تػػػػ بواظت ػػػػ ج وكيبوا ػػػػ واوصػػػػبلة،يب ػػػػااوكوو،(ّْٗ)ُِٕ/ُو ىػػػػ بويبػػػػدو ػىػػػػىنى
و ا ه  و.(ّّٓ)ّٖٕ/ُاٍومى ى ًجً وكىاضتٍىثي
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واآلخػػػروكأقػػػ ـووهو  ػػػ ع:قوويػػػوككتمػػػ وهػػػذيدواونػػػو نيًووووو )إفتػػػ وي مػػػرويب ػػػ ج واحويبػػػدو يبػػػدو ػػػ حوكاو ػػػـو
و.(ُ)هللواوز  ةوكملومتشوإالواحوف  هللوأكو اوأفويكو واويبدواظتهت يد(اوصبلةوك  

                                 
و.ُٖ يةواورةواوتو ةوو(ُ)
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 ن  يوِّ عُ دْ م  الْ  ع  م   ل  والتعامُ  إلى اهلل   عوة  الدَّ  بُ د  أ  
 

وإعواونػ يو:وقػ ؿىوووكميو ىواو ىػورًفى  ىػةىووأيب دوو-ِٕو ٍ ػتي واوادػهًوو:فقاػتيوو،كهػوومتىٍطيػقيوووا ٍػتػىهى و،يػ ورىايػوؿى
وجىورىجيلهوغىو و دوًديًنهًويىوو مىورًيقه وراػوؿيوو:قػ ؿىوو.ويىػٍ رًمويبػ وًدينيػهيوالو،ٍ  ىؿي وخيٍطسىتىػهيوواوادػًهووفى ىقػٍسىػلىو ىاىػلد كى ػىػرىؾى

ػػػهللوإيلىدو او، ػػػّتوا ٍػتػىهى ً يػػػ ن ػػػهيو ى وقػىوىاً مى ً ػػػٍستي و ى و ا ػػػهًوو:قػػػ ؿىوو،فىػػػ يٌبىوً كيٍرًاػػػل  كىجى ىػػػلىوواوادػػػًهووراػػػوؿيووفػىقى ىػػػ ى
و(ُ)..ركا ويب ااهللوخيٍطسىتىهيوفى ىًبىدو ًخرىهى  ىوٍبيدوأىوو،يػي ىايميإًلوؽتد و ىادمىهيواح

 إرشادات الحديث
وقػػ ؿواحو  ػ ع:و)و،كأجىاشهػ واأل مػ ؿًووإعواحو  ػ عوأشػػرؼيوو وةيواوػ دوو-ُ ػػديوقػىػٍوالنوؽتيدػدودى ىػػ وًإعى كىيبىػٍدوأىٍ  ى

واٍوميٍ ػػػًاًمنيىو وًإ دػػػإًلويًبػػػدى وؽتدػػػوأ  ػػػديووكيب ػػػىنواآليػػػة:والوأ ػػػ ىو،و(ِ)(اوادػػػًهوكى ىًمػػػلىوصىػػػ ضًت نوكىقىػػػ ؿى اوادػػػًهودودى ىػػػ وًإعى
و،وكاسقوذوا: كى ىًملىوصى ضتًنو

و. ا هاواو بلـواأل س  مًووهمةيويبيووأن و-أووو
واون سىوو يورشًوييوالوشرياووه،وكاو ا لوإعواحو   عوو يوك  ىووهًوو س د ًوواطتاعىوواحو   عوإفت وخاعىووأفو-بووو
وووو. هىو ػٍواىو ىوو هاٍوكير يوو،ةًواو و مىوواوغ يةًووهذ ًوإعو
ـىو  ػػ  ًوالىو و ًوكجو نػػوةًويبدػػ اػػهللواأليووإعواحو  ػػ عوكاجسػػةهوو وةيواوػػ دوو-ِ ػػءػػ ويبىػػو ،وإذاوقػػ   ػػدوواضتػػرجيووقطىودويكالػػلواى

و،وكاأليبكنػػػػػةًواألزيبنػػػػػةًووُبو  ػػػػػملًوواألشػػػػػة صًوو و اػػػػػهللو  ػػػػػملًو  ػػػػػنًو ٍو و ىوكجو نػػػػػوكاجسػػػػػةهوو،وكقػػػػػ و كػػػػػوفيواوسػػػػػ قنيىو
ولًودوأٍجػيًبػو،واو ػ يبانيىوةًو  وشػري ىوواوػوا نيىوو ةًو ىوإعواوػ شوويبػ و كػوفيووأ ػوجيووُبوهػذاواو صػرًوو،وكؿتػديو(ّ)كاأل واؿًو

ػػ سا غًو ػػوكا تشػػ رًوو،لًواصتٍهػػوةًورىوك ٍػػػوًووكذوػػاىو ،وهى و  ػػرةًووو ىو،ويبىػػلًوإعواوس ً ػػو ةًو ىواوػػ شوو،وك  ػػرةًويػػقًورًوغٍوكاوتػدووعًو ىوكاوسًػػوؾًورٍواوشي
و.اٍوهًواًو  ًوسىووًوو وةًوُبواو دووةًومىوةٍواوءدوواووئليبك    تًوهًو ،وكايبتبل ًوهىو ًووشونػىوك ػىوواٍوهًوأا و سًو
و ويب ودوتو ا هواأل  ديثواوت و ة:،ويبنهىو   ةهووو   عوفء  ليوواحًووإعو وةًوا دووًوو-ّ

                                 
 (.ٕٖٔ)ٕٗٓ/ِ ى بو  يثواوتػدٍ ًا ًاوُبواطٍتيٍطسىًةووُبو ت بواصتم ة،يب ااووركا و(ُ)

 .ّّ يةووفصاتاورةوو(ِ)

 .او  وةوغ  يب لواألبويازيبهو  ن ود وةوأار ه،وكيبىدو  فوُبويبو  وو سوف هوق درو اهللوو(ّ)
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واٍوهيػ يوٍبوادٍوو»وخ ػرب:ويػوـىوووأيبو  وقووو دًووليواًو ىوق ؿووًوواون ووأفووا  ووو دًوواهلًوو  يثيوو-أووو
ػػورجػػبلنوواحو ػػاىووفويهػػ مىوألىواحووفػػوىوو، اػػ هاٍووهاومبػػ وكتػػقيوكأخػػربًوو،إعواإلاػػبلـًو ويكػػوفىووأفٍوودٍويًبػػووػػاىوورهوخ ػٍ

 (ُ).يبتالعو ا ه.« ااوندووريوزتيٍووواىو

يبػدواألىٍجػًرويًب ٍػليووهيودى ىػ وإعوهيػ نلو ػ فووىػودٍويبىػ»و:قػ ؿوأفوراػوؿواحوووةىورىويٍػػرىوأيبوهيوو  يثيوو-بووو
وذواويبدوأيجيورًًهٍاوشىووالىوو،أيجيوًرويبدو ىًس ىهيو وودىويبًووهًو ٍواىو ىووو ىبلوىةوو  فىوعىو وإًوكىيبىٍدودى ىوو،  نو ٍويػىنػٍقي ي ويًبٍ ليو  ى ـً اإًلٍبًٍ

وذىووالىوو،يبدو ىًس ىهيو  (ِ)ركا ويب اا.«  نو ٍو  ى يًبًهٍاوشىوودٍويبًوواىووًويػىنػٍقي ي

احو  ػػػ عويبواػػػهللوكهػػػ ركفو ا همػػػ وورىوأيبىػػػوكقػػػ ٍو،واوػػػ ا لوإعواحوصػػػال تًوودوأهػػػايويًبػػػو  ونػػػ سًووعيوٍفػػػاوريوو-ْ
ػػهللفػىقيػوال)و،وفقػػ ؿ:مىويهتػ ًووهوأفٍوادػو ىوور ػوفىوفًوو ىويبىػوفًواو ػبلـو ػ وتاطشو وأىٍكومتىٍشى و،(ّ)(ووىػهيوقػىػٍوالنوود ينػ نوود ىادػهيويػىتىػذى دري

و ػ زووواإلاػبلـوا ػديووقػ ؿوشػ خيو،وفػعًواوريوو صػريووا،وفهذىوف عوورىووا  ةووإعودىوويب و كوفيووأ وجيووُبوهذاواو صرًووكؿتديو
،وهاوُبوجهػلووأ  ػريوواونػ سيوو،ةًو دواوشيػو صػريووكوػ سىوو،كاضتكمػةًووكاوصػربًووفعًواوريوو:و صريواو صريوهذاو:ورزتهواح
،و واونػػ سيوويسادػ،وك ػّتدواوػػ  وةيووو صػلىو ػّتدووفػػعًودواوريويًبػوكالو ػ دوو،اوصػػربًوودىويًبػو   ،وفػػبلو ػ دوواػ شووكإي ػ روووُبوغالاػةوو
و(ْ)اهػ.ةىواحوواتم  واعت ايوك   ؿيو،وموا ادووييوك ّتدو
وأقولواألا يبًوويدىو  ظت  ويووفيواوتاطشوو-ٓ وذتًوو ويةًواو دووو قًود و لٌب واوط يو رىواويت وةىوسىوه  ونىو ًوكىو ٍوقيوكوًو،  وأركعيوو

ذواوف م وو،وكيوهريوفًواوتاطشوو لدوووويب وأيبورف  ةىووفيويتاطدوو وهووُبوهذاواضت يثًوُبوذوا،وفهىوواأليب اةًو
و:يال
واويقلووه:واجاسٍو،وفاىودياوف ه واو يوي ايووأ هوإفت و  فىوو ىو،ويبىوهًوطستًوخيووقط ىوو ا هًووقٍوي تىووملىٍوووأ هو-أووووو

و. و قووهواآلفىوهوويبىوو و طاسهيوفمىووكااتم ٍو
وخيٍطسىتىهيووهأىقػٍسىلىو ىاى ووأ هو-بوووو وو.كى ػىرىؾى
ورٍووًووه:وا تىووكق ؿىووإو هًوواوتالتىوو،وكووو  فىوكالو    وووقريقوووا،والوإعوكقتووهوأ  نواٍوملويلجيووأ هوو-توووو

و  ف نوو،ووك فىورٍووًوأفوا تىوو ًوإو هو   ًووطسيت،وأكوأش رىودوخيووأ تهلويبًو ّتدو وطفًواواشوودوأ  دًويبًوو دو ،وكو يوهذا
وفًوطٍوُبواواشووإو هوهوواوغ يةيووكاونزكؿًووطسةًواطٍتيوودو رؾًويبًووواون شوو اهيويب وفىوو،وكوكدٍواضت وةًووُبوهذ ًووكاألدبًو
و.هًوك  ا مًووهًو اهللود و ًوو،وكاضترصًواًو  ظتت ايووفعًو،وكاوريوكاألدبًو

                                 
  بو،وُبو ت بوفء  لواوصت  ةويب ااو(،وكوِْٕٖ)َُٔٗ/ّو  بوفءلويبدوأاااو اهللوي يهورجلوُبو ت بواصته دوكاو  ،اوسة رمووركا (ُ)

 .(َِْٔ)ُِٕٖ/ْيبدوفء  لو الو دوأيبو  وقو

 .(ِْٕٔ)ؤََِ/ْ  بويبدوادوانةو  نةوأكوا  ةوكيبدود  وإعوه لوأكو بلوةووُبو ت بواو اا،ويب ااوركا (ِ)

 .ْْ يةوو هاورةو(وّ)

 .(91/وَُ(وكو)ؤّٕ/ووٖغتموعوفت كلوشت  تهو)و(ْ)
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 ََُ 

و.هًوألجاًو وربىًونٍويبًوودؿويبًوزىو ػىووأ هووو-ثوووو
وإو ه.وهووـىو وأفويتق دورٍويبو  هواوذموهووف هوكملوي يبيووإعووا ٍػتػىهىهللّتدو ىووه إوىوـو ق دوووأ هو-جوووو
و،وفا   ؿٍولووهىومهو اهللويبىوا  ايو،وكأ هوةًو   نىومىو  وطشوولىوجيورواوردو يوشًوك   هوييوو يٍرًال وو اهللوجاسىووأ هوو-حوووو

و.ةًواىوتىوفبلودا لووا ىوو، ويش ميو مدو
ويػي ىايميووأ هوو-خوووو ،و ويري يويبىوو ىويبىوواويتن اقيو و   نومهوش  نو   هو ادووش ريو،وكهذاوييوؽتد و ىادمىهيواحوهجى ىلى
و.قيو ٍوتىواوفىو وكا  نوش  نوومهيوي ايوواٍوفاىو
و ىويبىووهيومىوكي ايووطسةوإعويب ويري يواطٍتيوو تتويلًوويكتاللىووأفٍووك  فونتكديوو يوك  ىوو اًوا   وتدووهيوخصدووأ هوو-دوووو

و مىوجىوو  ثيوو ًومقصودًووًووأقربيووهيو،وكأل دو ا هًوواوكس ًوورًو ىودواألىويبًووهيو ووىومىووًوو ذواىووهيوصدوخىووهيووكندوواونال يوو وو  ادوغ ًو
و. ويري يومىووًوووً شوهواوندوف ج  ىووةىوصوص دواطتيووهوأرادىوفك  دوويدووكدًوواوواٍو ًووًووي تم وفىوو سيوكاوندو
،وهًو وُبو  ا مًو نوذاو  فًوهىوووك فىووةًو  ىوتىواوصدوودىويبًووكا  وووميوألىووهيو  ا مىوولىو ىو،وكوووكىوهًو نال ًووهيومىو ادووأ هوو-ذووو
و.ؿىو ىو واىومدو ىوو يويال  ىووأفٍوونتكديوو  فىوووةًو  ىوتىواوصدوودىويبًوو ووكا ًووك لشو
وهًوأصت  ًوونٍيىو ػىووكهو ،وهىونػٍويبًوو شلمووويبشغوالنووهًو و ًووو،وك  ؿىوهًواًو غًوشىويبىوو  رةًووو ىويبىووهًو نال ًووهيومىوادو ىووأ هوو-رووو
و.هًوتًويبنزوىووويوايوك يووهًوتًوهووُبويبك  ىوودٍو،وكهوويبىو هًوسيوكػتيو

 و.ويو اهللواظت  يووغتتم ن وذواو ليوووإعو    ًووف  ورٍو
و،وف  اايودواون رًوهاويبًوإ ق ذًوكوواون سوةًو اهللوه ايىوو  ريصنووأفويكوفىوو   عو اهللواو ا لوإعواحو-ٔ

وفرصةووو لدوو تغلشوكيوها،إلقن  ًوويبشرك ةووونةووؽتكوكا اةووو لدوووكيتةذيووه وعت ايتها،نىوكأ  ىووسلًواو شووأفءلىو
ورىوها،وكههىون ديو ًووإفو  ؿىوكوواو  وةىووريويكريو،وكوه يبنوأكونتلدووي  سىوكالوواو  وةىووها،وكيواصليوإلرش دًووا ؿتةوو
ـىوورىو ذىوأكوييووف هًوواٍووينقذهاوؽت وهيو ّتدووها،ااتكس ريو و ا هايوواأل س  مًووكهذاوهوو ريعيوواحوجلوك بل،وأيب 
و.ووو ووإعوػتمدوو ا هواو بلـيوو وحووويبدواو بلـيو

وو:إعواحو   عاو ا لوودوشركطًويبًوو-ٕ إعواحوو وةيواو دوووزيوَتىو،وفبلو وي  ووإو هًومبًوواوواٍوهللو ًواىو ىوأفويكوفى
وأ هوي  ووإعودشوكهوويويووةًوبلوىوكاوءدووةًو  ىوإعواوسًوووىو  يويىووأفٍوواىوشىوأكٍوولًو صتهٍو و ًو ىودىوودٍويبىوو،وألفدوااوو ًوو   عو غ ًو

واح،وق ؿو   ع:و) واوٌاًهوكىيبى وأى ىٍ ويًبدى واوٌاًهو ىاىهللو ىًص ىةووأى ىٍ وكىيبىًدوا ػدسػى ىإًلوكىايٍستى فى ًس ًالوأىٍد يووًإعى ػًذً واى قيٍلوهى
 اهللواوتزكشًدويًبدواوً اًاوو  ريصنوويكوفىووأفٍوو   عوا لوإعواح اهللواو دوفو،اااو ًوو،وكاوسص ةيو(ُ)و(اٍوميٍشرًً نيىو

ويب وأيبكنهاوش و.ر لي

                                 
 .َُٖ يةوويوافاورةو(وُ)
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وو،وكإالدونههللو نهف م ويىوو ه،وق كةنوو م وي يبريوفو كةنوقيووأفويكوفىوو:او ا لوإعواحو   عوصال تًوودوأهايويبًوو-ٖ
ـيوقػ ؿواحو  ػ ع،وواػس لًووديدو  ديواوصدوودىونههللو نهويبًو هوكيىوو وي يبريومىووًووهًوة والتًومبًوو  فىو اورزتػهواوقػ يووا ػديوواإليبػ 
و،اف ػ عتًو  وعواونػ رًوإاوكيػ  ونىوو،ا  قواعتًووو ه واون سىوإي  وفوواصتنةًوو اهللو  بًوو وااىوجىووو ومًواو ام ميوو:اح

ػػ ػػو:اووانػػ سأقػػواعتيوو وق وػػتٍوفكامد  وو ق ػػوو ػػهًوإاووٍو ىػػ ودىويبىػػووو ػػ فىوفاىػػو،واويبػػنهاالو  ػػم يوو:اأف ػػ عتيووق وػػتٍوو،واهامش
و(ُ).اهػؽًوريواوطشوو عيوطدوقيوواضتق قةًوكُبوو،ميوالدودًوأىووةًوصورواووُبواٍوهيوفػىوو،اظت تت سنيووهوؿىو   واوأكدو

 دواظتنكروالويكوفو ماػهوول  ظت ركؼوكاون هواآليبريوق ؿوش خواإلابلـوا دو  م ةورزتهواحو   ع:وو-ٗ
واػػاًواو ًوويبػػدىوو دو يػػوفػػبلو،ك ػػبلالنووجهػػبلنوو ػػ فىووو  اػػاوووويكػػدٍوفوملدوإواو مػػلىووفدو فػػو،كفقػػهووو  اػػاوووويكػػدٍوفوملدوإ وصػػ ضتًنو
ػػػميوكاوٍوو ركؼًومىو ػػػ وٍو ػػػ  نهيووم  ػػػزًوكاوتو،رًونكى ػػػاًو ىوو وأفويكػػػوفىوأيءنػػػو دو يػػػوكالىوو،عًوٍفػػػاوريوودىويًبػػػوذوػػػاىووُبو دو يػػػوكال،و مى  و من
 وؽتدػػػوأ  ػػػرىووال ػػػ يو وييويبىػػػوصػػػربو ػػػ فىواوكيىواًػػػلتىووفوملىٍو فػػػو،لأذنووهيوصػػػلووىػػػفولتىوأو دو يػػػوالىووهيو دػػػ فو،لذىوهللواألىواىػػػاو ىوسورنوصىػػػ
و(ِ).    وريوسػٍوكاوصدوو،يب هوفعيوكاوريوول،كاونهواأليبرًووقسلىووايواٍواو ًوو:دوهذ واو بل ةًويبًوو دوفبلو يو،و يوصاًوييو

 اػػهللواوػػ ا لوإعواحو  ػػ عوأفويكػػوفىو ػػًذرناويًبػػدو   ػػ ًسواونػػ ًسويًبػػدورزتػػًةواح،وأكو قنػػ ًطًهٍا،وأكوو-َُ
 ػديويب ػ ودوواوادػهًوو ػ فو سػ يو:وكىا ًػلووووأ ػوقػ ؿإيببلعتًًٍاو ك رًةواوو ًنوأكواوتش يً وف ًه،وأكواوتطويًلو ا هٍا،و

وستًى سووييذى يوو وكى ىٍشػتىًه هًوو،يػ وأى ىػ و سػ واوػرزتدو:فق ؿووهورىجيػلهوو،ري ى و يلدويػىٍوـً ػً ي ىاى و ى ػقش كىوىوىًدٍد ىػ وو،ًإ دػ وؿتًي
و ى د ٍػتػىنى و يلدويػىٍوـوو ٍنػى يإًلوأىٍفوأي ى ي ىكيٍاوإالدويبىوو:فق ؿو،أى داى واوادػهًوو،يًبادكياٍو ىرىاًه ىةيوأىٍفوأيووو ونتى ػ»ووًإفدورىايػوؿى و فىو ى

ٍوً وىًةوُبواألىويػىتىةىو نى وو،يد ـًوودوينى و ً ٍومى و(ّ)يبتالعو ا ه.و« ىرىاًه ىةىواو دآيبىًةو ىاى ػٍ

                                 
 .ُٔوصاوالوا  وو(ُ)

 .ُٕٔ/ُٓو،وكا وروؿتو وأيء ؼتتصراو-ُّٕ-ُّٓ/ِٖا دو  م ةووش خواإلابلـوفت كلغتموعوو(ِ)

 ى بوااًلٍقًتصى ًدوو،ً تى بوًصالىًةواٍوًق ى يبىًةوكىاصتٍىندًةوكىاوند رًوُبوويب ااو(،كوَٕ)ّٗ/ًُ ٍاًاوأىيد يبن ويبىٍ ايويبىةنو ى بويبدوجى ىلىوأًلىٍهًلواوٍووُبو ت بواو اا،اوسة رمووركا و(ّ)
 (،وكهذاووالوه.ُِِٖ)ُِِٕ/ُْبواٍومىٍوً وىًةو
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 أدُب الد عاء  
و
ووًٍا ىٍسػػػً ويبىػػػ»و:قػػػ ؿىوووأفواونػػػ دوووةىورىويٍػػػػرىو ػػػدوأيبوهيوو-ِٖو وييٍ ػػػتىتى بي وأكوقىًط  ىػػػًةوو وملىٍوالويػىػػػزىاؿي يىػػػ ٍعيو ًػػػً ٍبٍو

واوادػهًوو:ًق لىوو«تػىٍ ًتلٍويى ٍوو وملىٍويبىوو؛رىً اوو وكىوو ٍوقىػو:وؿيوقيػيػىو»:وقػ ؿىو؟و واالٍاػًتٍ تى ؿيويبىػو،ي ورىايوؿى وو ٍوقىػدى ىػٍوتي دى ىػٍوتي
ويلواٍواىوفػىو ويىٍ تىًت قي فػى ىٍ تىٍتً ريوو،أىرى

 (ِ).يبتالعو ا ه.«كىيى ىعيواو ش ى مىوو،ً ٍن ىوذواىوو(ُ)

 إرشادات الحديث:
ووا   مويبك  ةو و مةو تم لوف م ويال:و-ُ
و:ق ؿىوووً دوفواوندوحو نهم وأر لواو ش ووو دًوو دواون م فًوفه ،وكأجايودوأ واواو س داتويبًوواو ش ى ميوو-أووو
و(ّ).ركا وأزت وكأهلواو شنىد.« دةيوسىو ًوهوواوٍوو ميو ىواو شو»
او ىًس شػهيوو-بووو وكىجىلدوفهذى ووًادًهو زد سوبه :وواو ش ى ميوػتى وشىػلمهوأ ػرىـىو»يقػوؿي ػلدويًبػدىو ىاىػهللواحًوووىػ سى وكىجى وو ىػزد

و.(ْ).ركا وأزت «او ش ى مًو
واٍو يسيوًديدًةووًادًهو   ع،وكاالٍفًتقى ًروإوىٍ ًه،وك ػىاٍلًلواٍوًكرٍبًيى ًمو دو س د ه.وو-تووو ووذيؿي وُبواو ش ى موإهه ره
ػػيًبػػ  موحوك ػػ  والوشػػرياووػػه،وكواوػػ شووإخػػبلصيوو اػػهللواظت ػػااًووكتػػقيوو-ِ احووغػػ ًوو:ود ػػ ميورؾًودوأ وػػاواوشي

 اػػػ هاووؿوف هػػػ واأل س ػػػ ميواوػػػيتوجػػػ دىوواظت ػػػ  لًوودوأ ػػػربًويًبػػػوهػػػذ واظت ػػػ وةيوو ػػػه،وكقػػػ و   ػػػتٍوو  ػػػ عوكاالاػػػتغ  ةيو
،وق ؿورؾًواوشيوودوأ واًواحويبًووه ووغ ًورفىوصىوونواوعتاوأفدوه وحو   ع،وك  دو وهاوإلخبلصًوها،وكدىواو بلـوأقوايبىو

) ژەئ ائ ې ى ى ائ ېۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېژ    ع:و
و.(ٓ

وهًو  ًػ ىوكديووهًو  س د ًػوإو ػهًوواالفتقػ رًووإههػ ريووكتػقيووك بل،و ػلٍووجلواحاو اهللوااتكس رنوو  مًواو شوو رؾيووالوكتوزيوو-ّ
،وقػػ ؿواحو  ػػ ع:و)كقػػ ؿور كػػاواد ػػوينوأاػػتتقووكػػاوإفواوػػذيدوي ػػتكربكفو ػػدو سػػ دٌبوهيووىػػولًووشوذىوكاوتدػػ

                                 
 .(ُُْ/ُُفت واوس رمو)و يوطًوقىونػٍويػىوو:«ريو ًوتٍوتىو ٍويىو»و:هًويب ىنوقووًوو(ُ)

و(،وكيب ػااوُبو تػ بواوػذ روكاوػ   موكاوتو ػةوكاالاػتغال ر،ُٖٗٓ)ِّّٓ/ٓو  بوي ػتت بووا سػ ويبػ وملوي تػلوات،ركا واوسة رموُبو ت بواو  ووو(ِ)
 كهذاووالوه.و،(ِّٕٓ)َِٓٗ/ْ  بو   فوأ هوي تت بووا ا لويب وملوي تلوف قوؿود وتوفااوييٍ تىتىٍقويلو

ا ػػػػػػػػدويب جػػػػػػػػػهوكوو(،ُُْْٔ)َْٓ/ٔواوكػػػػػػػػربلو  لوُبكاون ػػػػػػػػػو(،ِٗٔٗ)ُُِ/ٓاوتيبػػػػػػػػذموكوو(،ُْٕٗ)ٕٔ/ِداكدوووأ ػػػػػػػػ،وكؤِٕ/ْأزتػػػػػػػػ وركا وو(ّ)
 .أخرجهوأصت بواو ندو  ن وج  و(:ْٗ/ُفت واوس رم(،وق ؿواضت فن)ِّٖٖ)ُِٖٓ/ِ

،وك  ػنهواألوسػ ينوُبوصػت  واألدبوَْٗ/ُ(،وكصػتتهواضتػ  اوِّٖٗجػهو)،وكا ػدويب (ُِٕكاوسةػ رموُبواألدبواظتالػردو)و،ِّٔ/ِركا وأزت وو(ْ)
 (.ْٗٓاظتالرد)

 .ُْٗ يةوؼواأل رااورةوو(ٓ)
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و ػػدوً سػػ دىًةواحًو(ُ)اػػ  خاوفوجهػػناوداخػػريد( ػػدواٍاػػتىٍكسػىرى اىػػهيواحو  ػػ عو،وفىمى واوػػ ش ى مى؛وأىٍدخى و  ػػ عوك ػىػػرىؾى
 جىهىنداىوص ًغرناو ىًق نا.و

و،وكذواوأليبريد:  ذفواحودي ى يميواٍومي ًاًاوالويىء  يوو-ْ
و ،وكهوو نوافيوُبوذاهتًووايو واظت اًو ا هىوو  بيواويتوييووس داتًوليواو ًوأجىوودٍويبًوو س دةهووهًوا ًوُبوذًوو  مىواو شووأفدوواألول:ووو
و.اإلخبلصًووك بليبةيووتو   ًواو
ػػػ وأوالثـــان :ووو ،و ػى ػدنػىهى ووىػػػهيويًبػػػٍدوإٍ ػػػ ىلو ىػػػبلثو وأيبواػػػ   وو مػػػ وُبو ػػػ يثووووً شواوندػػػ دػػػهيوإذىاودى ىػػػ وفػػػبلو يػػػ د

و  وًءىػواحيووالوأ طػ  يوإو؛اووً ػرىووةيوط  ىػكالوقىووٍٍبهوإًو وف هىػوسىو ٍووىػو وةوو ىو  وو ًويىوواوواًو ٍويبيوودٍو ويبًويبىو»و:وق ؿىوواطٍتي رمي
ػػ ىو ػيوو وأفٍويبدػػإو:بلثوولو ىػػ ىوإ ػػ ودىويًبػػوهيوٍنػػ ىووؼىورًوٍصػػيىوو وأفٍويبدػػإكو،وةًورىوُبواآلًخػػوهيو ووىػػهىورىوخًو دويىػػو وأفٍويبدػػإكوو،هيو يػػوىو ٍودىووهيووىػػولىوتد
 (ِ).ركا وأزت .«ريو ػىو ٍوأىوواحيو»و:ق ؿىوو.ريو ًوكٍواو يوإذنوو:ق ووا،و«ه اىو ػٍويبًووومًواو شو

وهل:و،كأ ك يًبهًوواو   مًوودو دابًويبًوورتاةنوواضت يثيوودىو ءمدوو-ٓ
ـيووهيوكيببلزيبتيػػػػو مًو ىو اػػػػهللواوػػػػ شوواالاػػػػتمرارًوويبشػػػػرك  ةيوو-أوووو ػػػػو نػػػػهيوواال قطػػػػ عًووك ػػػػ  ػػػػوهيبنػػػػوةنوآيبىواى ودىو ويًبػػػػكي ان

ػػوًوو؛االاػتت  ةًو ػػهٍوكإًووبلـًوٍ ػتًوكاالاٍوو دًو ىػػقًواال ٍوودىويًبػػو وُبوذوػاىومى ػػ ىػػألىوو:فًواىواو دػو  ػػمليوو ؿىوقىػػو، رًوقىػتًواالفٍوو رًوهى و شو وأشى
واو   ًػ يووتاػػليواو ًووؽهووريويبيػوقػػ ؿىوكو، (ّ)  ػةىواإلجىووـىورىوٍ ػػأيووفٍوأودٍويًبػػو مىو ىواوػ شووـىورىوٍ ػػأيووفٍوأوةنو ىوٍشػخىو و ٍوقىػػوىوورزتػػهواح:واوتػػ   لش

). مًو ىواو شوودىويبًووتيومٍو ًو واىوكيبىوو،  هىووفًوإًلو ىوالدو وشىومىوفىوو،ةنونىواىوويدىورًوشٍو ًووةنو جىو ىووكجلدووزدو ىوواحىووا وتيو
وو(ْ

و.وةًواإلج  ىوو مًوااتسطىوو راه ةيوو-بوووو

ملووهللوشػػػة وواىػػ ىوواوػػ ش ى مًو،وأكودواونػػ سًويًبػػوفػػبلفووو ءػػبلؿًوو مًو ىو:واوػػ شويب ػػليوو، ػػ إلٍبًوو مًو ىووػػ شواوحتػػرًنيوو-توووو
و.أكواطت  رةًووأكويب وًًهو  وذه بًووهًو اهللو ال ًوواإل   فًوو  مًو،وأكوديواىويوامٍو

و  ػػػةًوكقطودواو قػػػوؽًوفهػػػوويًبػػػودًوياوػػػ ىواووو اػػػهللوواوػػػ ش ى مًويب ػػػل:وور ػػػاووومبػػػ وف ػػػهوقط  ػػػةيوواوػػػ ش ى مًووحتػػػرًنيوو-ثووووو
واألقػػ ربًو اػػهللوواوػػ ش ى مًو،وأكواألكالدًو اػػهللوواوػػ ش ى مًووعتمػػ ،وأكواوػػ ش ى مًودواحو ػػهويًبػػورىويبػػ وأيبىػػو،وكخػػبلؼيواًو ًواوػػردو
و.دوغ واسقوويبًو
واألخرل:ودو دابواو   موأيء وؽت و ءمنتهواألدوةيويبًوو-ٔ

                                 
 .َٔ يةواورةوغ فروو(ُ)

قػػػ ؿوو،هػػػذاو ػػػ يثوصػػػت  واإلاػػػن دوكقػػػ ؿ:ؤَٕ/ُوكاضتػػػ  او،ِِ/ٔوا ػػػدوأيبوشػػػ سةكوو(،َُٕكاوسةػػػ رموُبواألدبواظتالػػػردو)و،ُٖ/ّأزتػػػ ووركا و(ِ)
 صت  .و(:ْٕٓظتالرد)األدبواو،وكق ؿواألوس ينوُبوصت  كاوسزاروكأ ووي اهللو  ا    وج  ةوركا وأزت و(:ُّْ/ِاوتغ قوكاوته قواظتنذرم)

 .ُُْ/ُُفت واوس رموينور:وو(ّ)

 .ُٕ/ِٗهتذيقواوكم ؿو(وْ)
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 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ژوه،وقػ ؿو  ػ ع:وو والوشرياىوحو   عوك  ىوواو ش ى مًووإخبلصًووكجوبيوو-أوووو

ژ
و.(ُ)
وو-بووو ـًونىػػتًواغٍواٍاػػًتٍتسى بي واألذافًووك نػػػ ىوو،دواوا ػػلًويًبػػػواألخػػ يوواو اػػػثيووكيبنهػػ :و،يهػػػ كحتريوواإلج  ػػةًووأكقػػػ تًوو 

 اػػهللوواصتم ػػةًوويػػوـىوواإليبػػ ـًووصػػ ودًووك نػػ ىوو،اظتشػػرك ةًوواألذ ػػ رًووقىوًقػػ ىوواظتكتو ػػةًوواوصػػاواتًووكأد ػػ ريوو،كاإلق يبػػةًو
و.اصتم ةًوويبدويوـًوواو صرًوو   ىووةووا  وك خريوو،اظتنربو ّتو نقءلواوصبلةيو

وو-تووو ـًونىػػػػتًواغٍواٍاػػػػًتٍتسى بي ،واو ػػػػتودًوو ػػػػ ؿًوو:،ويب ػػػػليويهػػػػ كحتريوواوػػػػ ش ى ميوف هػػػػ وواوػػػػيتوي ػػػػتت بيوواأل ػػػػواؿًوو 
 .كاوص  ـ،وكاو الرًو

ـًوواوك قًووكَتنقًوو،اضتبلؿًوو،وكذواو ك قًواًواظتط ىووإ   ةًووكجوبيوو-ثووو و.واضترا
وو-جووو مػػ وإعو طونًوو،وكج ػػليوأكواووجػػهًوواوصػػ رًوو و  ػػ ؿىوهمىو،وك  ػػطيوشػػوفتنيًويبكواو ػػ يدًوورفػػ ًواٍاػػًتٍتسى بي

و ػنيىوودواوتالػريجًويًبػودواونػ سًويًبػو  ػ هووو ويبػ ويال اػهيومػ ،وأيبدػاو  ػ و  نهيوو ويب نػ ،وأكواوتالػريجًوهمىو ػميو،ويبػ واو م مًو
و.و و امن  يواو ااوف مىوودوأهلًويبًووأ  هوووه،وكالوق وهيوواوفبلوأصلىو   نووونيًواوكالدو
واٍاًتتٍوو-حووو و:كرارًودواوتدويبًوو و نيًووف ه،وكهذاويشمليووكاإلضت حًوو  مًواو شووكرارًو ىوسى بي

و س يواحوو،  ىو وإذاودىو بل نوو يورىو  فويكريوو  مًودواو شواووا  ةويبًوو وُبواضت ؿًواريوكرىو ىوواألول:  وووو يبىٍ ػ يودووو ديوق ؿى
اون شوو  فىو»:وو ىوكإذىوو،اودى ى ودى ى و ىبل ن إذىوو واى ىؿى و.(ِ).ركا ويب اا«بل ن اواى ىؿى
يبػػ وور  فىو اػػهللواحو  ػ عوف ىػوّبىدوأ  ػروكأىوودٍو،وكيبىػهًوكأكق  ًػػواو سػ ًووأ ػواؿًوواوُبورت ػ ًويبػػرارنوو يواريوكػرىو ىووالثـان :     
و.وهيوو تت بيوييو
وف ه.واوغالاةًوو،وك  ًـواو   مًوو نيىوواوقاقًووااتتء رًويبىٍشريكً  دةيوو-خوووو
و.او   مًووه و نيىوأكورج  و ةًو  إلج واإليق فًويبىٍشريكً  دةيوو-دوووو
وو-ذوووو وهًو اػػهللوراػػووًووكاو ػػبلًـوو ا ػػه،وكاوصػػبلةًوواحوكاو نػػ مًووَمػػ ًوو(ّ)اظت ػػتقليوواوػػ   مًووا تػػ امًواٍاػػًتٍتسى بي
.و

                                 
 .ُْ(واورةوغ فرو يةوُ)

واونػ ووُبو تػػ بواصتهػػ دوكاو ػػ ،يب ػااوركا و(وِ) ،وكأصػػاهوُبوصػػت  واوسةػػ رموُبو(ُْٕٗ)ُُْٖ/ّيبػػدوأىذىلواٍوميٍشػػرًً نيىوكىاٍومينىػػ ًفًقنيىوو ىػػ بويبػػ ووىًقػػلى
ػػٍرأىًةو ىطٍػػػرىحيو ػػػدواٍوميصىػػػايلوشػػ  نووُبوأ ػػػوابواػػػتةواظتصػػػال،و ويبنهػػ :قصػػةواػػػبلواصتػػػزكروُبويبوا ػػػ ،وكوػػػ سوف ػػػهويبو ػػػ و(ْٖٗ)ُْٗ/ُ ويبػػػدواألىذىلو ىػػػ بواٍومى

وً قيرىٍيشوو»و:ق ؿواوش ه و االوه،ووكدوف هوأ هود  و ا هاو بل   وً قيرىٍيشووو،اواهاو ىاىٍ اى وً قيرىٍيشووو،اواهاو ىاىٍ اى  .«اواهاو ىاىٍ اى

 . مواو  رضوأكوُبوأ ن مواو س دةو  وصبلةوأكواوطواؼوفو هرواو نةو  ـوك  ويبق يب تووهو م وُبو صوصو   ة(وأيب واو  ّ)
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مو ػػػ ظتغالرةو فالػػػلواوػػػ  و،اظتطاػػػوبًووواػػػ   مًوواضت ػػػىنواظتن اػػػسةًووهًواحو  ػػػ عو  شت  ًػػػود ػػػ مًويبىٍشػػػريكً  دةيوو-روووو
وهًو  هللو  شًتػييػوكاوووػ ًوواظتػ ؿًوو طاػقًوو،وك نػ واوػ   مًوكاوػرزتدًووكاوػر  اًووكاوغالػ رًووشتػهواوغالػورًو  هللو  كاورزتةوييػ
و،وكؿتووذوا.كاووه بًووكاظتن فًوواوكرًنًو

،وؾوأاػػتت يو،وجبػػودًوأاػػتغ ثيوواضت ػػىن،ويب ػػل:و رزتتػػاىووهًواوتواػػلوإعواحو  ػػ عو صػػال  ًويبىٍشػػريكً  دةيوو-زوووو
و:وأاػػػػ واىو وحو  ػػػػ عوف هػػػػ ،ويب ػػػػليوصنػػػػؼتاًووهػػػػ واإل  ػػػػ فيواىومًواوػػػػيتو ىوو ضتةًواوصدػػػػو،وأكو  أل مػػػػ ؿًوأوػػػػوذيوواىو كريًبػػػ

و.إًلوتىوزًتٍورىوووىمى ومدو ىواوًووىومو ًوربيو وكفقتإل،وأكو ًومىوبلٌبووىوصىو ًو
وو-سوووو و.او   مىووأ ن مىوواوطه رةًواٍاًتٍتسى بي
وو-شوووو و.او   مًووأ ن مىوواوقساةًووااتقس ؿًواٍاًتٍتسى بي

ػػػ،وكيبنهػػػ :واوػػػ   مًووتت  ةًوااػػػويبوا ػػػ ًووقيوَتنشػػػو-صوووو ػػػ وكويوكشػػػر نووراـوأ ػػػبلنوواضتٍىػػػُبوو يواوتواش و،(ُ) وك غذيػػػةنوس ن
وو(ِ)و.او   مًووك رؾيوواالات ت ؿيووكيبنه :

وقيوتىوهوالوحتيٍواوذموأ وا يوولًوكاىووووةنوػػ  جىوو دـىووإلىدو ػيوودٍووىو ىو ٍوالو ىو
 قيوءىوغٍويػىووؿيو  ييوونيىو ًووـىو دىووإلىدو ػيووكووهيواوىولىوايووتىو ٍورىو ػىووإفٍووغءقيويىوواحيو

                                 
وكاضتكػػاوص(وهػػذاووالػػنواإليبػػ ـوا ػػدورجػػقوُبوُ) يبػػدوقػػوؿو  ءػػها:و)أ ػػلواضتػػراـ(ويبػػدوكجهػػني:وأفو بليبػػهويشػػملوأ ػػلوو،وكهػػووأدؽَُٕوجػػ يب واو اػػـو

ـهوكىو»و:كوسسواضتراـ،وكهذاوأكفعووات يثاضتراـو ـهوو،يبىٍط ىميهيو ىرىا ـهوو،كىيبىٍشرى يهيو ىرىا ًـوو،كىيبىٍاسى يهيو ىرىا ،وكاو ػ ين:وأ ػهو(َُُٓ)َّٕ/ِوركا ويب ػااو«كىغيػًذمىو ًػ ضتٍىرىا
 .يشملوإالويبدو وا وُبوذواودكفويبدو صلويبنهوأ     ،وكهذاوأيء وأكفعووات يثواظتذ ور،وكاحوأ ااوال
 .ا   و دو الو دوكهفواوقتط ين،ووا  تورواو   موكيبوا  واإلج  ةوُبو ومواوكت بوكاو نةشركطو(وواتوا وُبويبوا  واإلج  ةوينور:وِ)
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 اء  س  النِّ  ع  م   ل  التعامُ  بُ د  أ  
و

ويقػػػوؿيوووً دواوندػػػو ػػػتيوشتىًوو:ؿىو قػػور ػػػلواحو نهمػػػ و ىسدػػػ سووو ػػػدًو سػػػ واحو ػػدوو-ِٗو ومتىٍايػػػوىفدوال»و:متىٍطيػػػقي
ػػ وذيكوػتىٍػػرىـوو ػػ ًفرًوكالو يوو،رىجيػػلهو ًػػ يٍبرىأىةووإالوكىيبى ىهى ػػٍرأىةيوإالدوو ى ـىورىجيػػلهوو،«ًذموػتىٍػػرىـووو ىويبىػػواٍومى ويػػ ورىايػػوؿىوو: ؿىوػػػػفقوفػىقىػػ 

ػػػػػةنوو،اوادػػػػػهًو ػػػػػٍتو ى جد ػػػػػذىاينيوإًوكوو،ًإفدوايٍبػػػػػرىأىٌبوخىرىجى اوكى ى ػػػػػذى وُبوغىػػػػػٍزكىًةو ى ػػػػػجدويبىػػػػػ»و:قػػػػػ ؿىوو،واٍ تيًتٍسػػػػػتي و ىواٍ طىاًػػػػػٍعوفىتي
 و(ُ).يبتالعو ا ه.«ايٍبرىأىً اىو

 :إرشادات الحديث
ػػػواون ػػػ ميو»و-ُ ػػػو ىوفىػػػكرىوواظتػػػرأةىوواإلاػػػبلـيووـىوكقػػػ و ػػػردوو،(ِ)«جػػػ ؿًواوريووق  عيوشى ػػػ وً رشوواوػػػيتوكتػػػقيووـشو ،وفهػػػلواأليو نىوشى هى
ػػوتيوٍنػػاوسًوو،وكهػػلىواألبًووـو اػػهللو ػػعيو ػػلو قهػػ ويبقػػ دووإو هػػ واإل  ػػ فيوكو ـيو ر  تيووقيواوػػيتوكتى هػػ وَقوقًووهػػ وكاوق ػػ 

ػوةيويبىػاظتكردوو وُبوذوػا،وكهػلواألخػتيواخت ػ رواوػزكجوعتػ وكااػت ذانيوو ا ه وك  ػديووكاونالقةيو ه وتصػاوقيواوػيتوَتى
وقط  ته  و.كاوربيووةًواىواوصيوو و   واعًومىوهيواتػيوصًوواويتوَتقيووكاطت وةيووهلواو مةيوكوو،كحتـر

الوكووهػػػ وُبواآلخػػػرةًوُبواوػػػ    ،وكعتػػػ وأجريووفاهػػػ واو ػػػ  دةيووً ط  ىػػػًةواًحو  ػػػ عويبػػػدواون ػػػ مًووتٍواىػػػمًو ىوودٍويبىػػػو-ِو
ويبيػٍليًبدهوفػىاىنيٍتً  ػىندػهيو ى ىػ ةنويبىٍدو ىًملىوصى ضًت نويبيدوذى ىرووأىٍكو)واحو   ع:و ن ،وق ؿىو ٍوشىوويًبٍدو ىقيهى و يواايو أي  ىهللوكىهيػوى

و و.و(ّ)( ى يسىةنوكىوىنىٍتزًيػىنػدهيٍاوأىٍجرىهياو ً ىٍ  ىًدويبى و ى  يواٍويػىٍ مىايوفى
ػػلدوءػػ ،وكيًبػػدوويًبػػدو ػػليويبػػ ونتكػػديوواطتمػػسًوو اػػهللواوءػػركراتًوواوشػػري ةيواظتس ر ػػةيو  حمل فوػػةًووجػػ متًوو-ّ أفومتًي

،وكذوػاوهيوشيػكمت ًووهيويبػ ويشػ نيوودو ػليويًبػو ا ػهًوو اػهللواو ًػٍرًضوكاون ػًق،وفت فوػتٍو:واحمل فوةيوهذ واوءركراتًو
و اػػػػهللواونكػػػػ حًوو  ػػػػ ةوووو طػػػػرؽوو و  ضتتػػػػ بًواوشػػػػر ليوويبنهػػػػ :واضتػػػػثش و، ػػػػ اوزيوورًنًوكحتػػػػ،واوسصػػػػرًووغػػػػمليوكوو،وكاأليبػػػػري

ػػػاليور،ووجًورشوسػىػػػتدواو،وكو  ورجػػػ ؿًوواون ػػػ مًووكاخػػػتبلطًوو،وؤلجنس ػػػ تًوونورًو و ػػػواوػػػيتوقػػػ و ػػػلديموإو ػػػهًووكاوواػػػ  لًو كاو ش
ورىوػتىٍوو  كفًوواظترأةًوو،وكاالرًو  ألجنس ةًووةًووىواٍواطٍتىوكو

و.ـو
ػػًلويبىػػ ىوايٍبػػرىأىةوويًبػػٍدوغىػػٍ ًوػتىى ريًًبػػهًوو-ْ ٍاػػوىةيواوردجي ـهو  رتػػ عًووخى ـيو،وقػػ ؿوااو امػػ مًوو ػػرا ذاوإو:رزتػػهواحواونػػوكمشووإليبػػ 

ـهوودوغ و  وثوويبًوو  ألجنس ةًوواألجن شووخبلىو ػوك ػذاووػوو ػ فىوو،او ام مًوو ال ؽًو  ويب هم وفهوو را دوالو ويبىػيب همى

                                 
وهػػػلويػيػػػٍلذىفيووػػػهووُبو تػػػ بواصتهػػػ دوكاو ػػ ،اوسةػػ رمووركا و(ُ) ػػةنوك ػػػ فووػػػهو يػػٍذره ػػػٍتوايٍبرىأى يػػػهيو ى جد وفىةىرىجى ػػػٍ شو وُبوجى (،وِْْٖ)َُْٗ/ّ ىػػػ بويبػػػدواٍ تيتًػػقى
وإعو ىج وكىغىٍ ً ًوو ى بواىالىرًوُبو ت بواضتج،وويب ااكو

ـو
ٍرأىًةويب وػتىٍرى  (،وكهذاووالوه.ُُّْ)ٖٕٗ/ِواٍومى

 تػ بوُبووواوتيبػذمكوو(،ِّٔ)ُٔ/ُهةوُبويبن يبػادػ  بوُبواورجلوكتػ واوسًوة،و ت بواوطه رووُبوكأ ووداكد،ؤِٓ/ٔأزت ووركا هذاواواالنو  و  يثوو(ِ)
ػػػ موفًػػػ مىٍدويىٍ ػػػتػىٍ ًقنيوفػى ػىػػػرىلو ػىاىػػػبلنوواوطهػػػ رة، ويبىػػػ وجى واٍ ًتبلىيبػػػو ػػػ بي كصػػػتتهواألوسػػػ ينوُبوويبػػػدو ػػػ يثو   شػػػةور ػػػلواحو نهػػػ ،و(،ُُّ)ُٖٗ/ُو نوكالىويىػػػٍذ يري

 .ِْْ/ُأيبو وا ةو(،وكؤْٕ)ُِٓ/ُاو اريبل ن وكأ سو،وّٕٕ/ٔأزت و ن وو،وكج موأيء ويبدو  يثوأـوايا ا(ِّٖٔ)او ا اةواوصت تةو

 .ٕٗ يةوواونتلاورةوو(ّ)
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كي توموُبوذواواظترأةوو،(ُ).اهػ و  و  ـًوكؿتووذواوف فوكجودىووك بلثوووانتنيًوو   دًووو ًورًوغىوصًووًوويبنهيوو   تتييو
وكاوكس يواوش  دةوكاوكس ةيو ـٍوملىٍو،وكاورجلشواوش بش وأـٍودٍويبىولٍو ػيػو،وكاوامهوأييًبنىتواواًلتنةيوأ وملىٍوو،وكاػوامهوأ   ىػ و ىػٍ وىنٍيً

و و ذوا.وكو ىويىو
ة  المحرَّمة : ادُ ر  مُ الْ و-ٓ ْلو  وأجنػ  و نهػ ؛وَ ػثوالويكػوفويب همػ وُبواظتو ػ ًووباْلخ  واجتم عيواظترأةو رجػلو

وو وأ  ه،وكاوامهوأ  فوهذاواالجتم عيوأ  هواواقت ،وكالويطدا و ا همىو ـٍ ،وأـوخ مػةو،وأ ،وأـويبكتقو ُبو  تو
وقسػػلىو ىٍقػػ ًوواطٍتىٍاػػوةيو  ظتةطو ػػةكوو،ةًو ىػػريومىوميواوٍوو ىويبىػػوطس ػػقًواوكخاػػوةيو،و ًديبىػػةًو طت ًوٍاػػوىةيوكيبػػدوصػػوره :واطتىواػػ  رةو،و
و.اونك حًو

و»و:اوادًهوورىايوؿيووق ؿو،احمل رًـووغ ًووكاألصه رًوو  ألق ربًوواطتاوةيوواطٍتىٍاوىًةواحملرديبًة:ودىويبًوو-ٔ ًإيدػ  يٍاوكىاوػ شخيوؿى
واوادهًو:و رًوٍ صىواألىوودىورىجيلهويبًووفق ؿىوو،«هللواوني ى مًواىو ىو واضتٍىٍموىوو،ي ورىايوؿى ػٍوتيو»و:ق ؿىوو؟أىفػىرىأىٍيتى واٍومى .يبتالػعو«اضتٍىٍموي

و دًواكووكأخ هًووهًوميو ىو وو؛ةًوأىورٍومىواوٍووزكجًووأق ربيوو مىوزٍتىواألوهللوأفدواىو ىووغةًواواشووأهليووعىوالىوا ػدوو:رزتهواحومشوكًووىواونػدووق ؿىوو(ِ) ا ه.
و.ف هًوويت  هاوفىوواون سىووألفدووُبوذواىوووً شواوندوو وش ددىو،وكإفتدىو(ّ)و.اهػهاكؿتوًووهًو ميوو دًواكووأخ هًو
ػػو-ٕ ػػ وقػػ ووةىووىوٍاػػاطٍتىوواإلاػػبلـيووـىوردو ى ػػًةوأكويبيقىػػ ييبى هًتى ،  ألجنس ػػةوًومى واوويقػػوًعوُبواوالى ً شى كقػػ وويػياٍلًءػػلوإو ػػًهويًبػػدى
اوز  وإ ػهو ػ فوف  شػةوكاػ موو   ع:و)كالو قر واو ًةوإو هوفق ؿاظتالءًوورؽًواوطشوهللواحو   عو دواوزي  وك دوهىو ػىو

ػ يوو مػ وُبو ػ يثووئلف ػ دًواوشدػ ط ًفوودويبػ اخلًويبًوويب خلهووةىووىواٍواطٍتىووأفوإعو،وكى ػىسدهىواون شو(ْ)اس بل( ورىومى
وةووأىورًو يبٍو ًػولهوجيورىووفدووىوايومتىٍووالىووأالىو»و:هًوتًوطسىوُبوخيوو ؿىوقىوفػىوواٍوءًًووقىوطىوخىوووص كؽىومىواوٍوواوص دؽىووأفدووو بًواطتطدوو دًو
و.(ٓ)وكغ  و.ركا وأزت يو« فيو طىو واوشدومىوهيو ػىو وًو ىوو  فىوووإالدو
وُبوحترًنواطٍتىٍاوىًةوزت يةهووكل ويًبٍد:و-ٖ
و  وأكويبق ييب هت .اوزيووُبوجرنتةًوودواووقوعًويبًوو:جل  الرَّ -أوووو

                                 
 .ٕٕ/ْ،وكينوروفت واوس رموَُٗو/ٗشرحواونوكمو اهللوصت  ويب ااوو(ُ)

و اػػهللواٍوميًغ سىػػةًوُبو تػػ بواونكػػ ح،واوسةػػ رمووركا و(ِ) وكىاوػػ شخيوؿي
ـو
ومتىٍايػػوىفدورىجيػػلهو ًػػ يٍبرىأىةووإالوذيكوػتىٍػػرى وُبو تػػ بواو ػػبلـ،يب ػػااوو(،ّْْٗ)ََِٓ/ٓو ىػػ بوالى

 (،وكهذاووالوه.ُِِٕ)ُُُٕ/ْ ى بوحتىٍرًًًنواطٍتىٍاوىًةو ً أٍلىٍجنىًس دًةوكىاو شخيوًؿو ا ه و

وفتذفتػه،و،ُْٓ/ُْشرحواونوكمو اهللوصت  ويب ااوو(ّ) كا وػر:ووكذ روأكعتاواألب،وكهوويبدواألزت مووكنهوالوي خلوُبوحترًنواطتاوةوأل هويبدواحملػ ـر
 .ُّّ/ٗفت واوس رمو

 .ِّاورةواإلارامو يةوو(ْ)

واصتم وُبو تػػػ بواوالػػػت،اوتيبػػػذمو،وكوُٖ/ُأزتػػػ وركا وو(ٓ) او ػػػندواوكػػػػربلوو(وكهػػػذاووالوػػػه،وكاون ػػػ  لوُبُِٓٔ)وْٓٔ/ْ ػػػةو ػػػ بويبػػػ وجػػػػ موُبووػػػزـك
(،ؤٗ)وُِٗو-ُُٗ/ُاأل  ديػػػػػثواظتةتػػػػػ رةو(،وكاوءػػػػػ  موُبؤِٖٕ)وُِِ/ُٓ(،وكْٕٔٓ)ّْٔ/َُا ػػػػػدو سػػػػػ فو(،وكصػػػػػتتهوُِٗٗ)ّٕٖ/ٓ

كصػتتهواألوسػ ينوُبوو،كق وركموهذاواضت يثويبدوغ وكجهو دو مرو ػدواونػ وو،هذاو  يثو  دوصت  وغريقويبدوهذاواووجهووكق ؿواوتيبذم:
 (ُُّٖ)وُِٓ/ٔركامواإل
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و ا هػ و  ػ ىووألهلًووفري ةنوو،وأكوأفو ق ىوُبواوال  دًوويًبٍدوأفو ق ىوو:المرأة   -ب     ػرش واألهػوام،وكيبػ وقػ وينتى
ويبتنو ة.ودويبال ا ىوذواويبًو

ػػًاوكاالن ػػ رًوويًبػػدو:األســرة   -ت     وأقاشويًبػػو اػػهللواطتاػػوةًوويبػػ وقػػ ويت ػػقيوو  ػػسقًوواوتالكش وهػػ وكقػػوعيودويبال اػػ ى
و.اظترأةًوودوأكو  مًو ويبًوأكوغ ًوودواوزكجًويبًوواوشايو

واوالػتًوودوكقػوعًواو ػاو لوكاألخبلقػل،وكيًبػوكاالؿتبلؿًوواوتالكاًوكوواورذياةًوويًبٍدوأاس بًووالمجتمع: -ث    
و  وأكواوتترششواصٍتًٍنً ٌل.اوزيوو  سقًووأكواوقس  لًوو نيواو وا لًووكاظتش  لًو

ويًبٍدواوت  شًسو  ٍو ى ًر.و:األعراض   -ج    
وويًبٍدواالختبلًط.و:األنساب   -ح    
وةًووىوٍاػاطٍتىووهاوفىوُبرزتهاواحو   عو ىاىهللوً ٍاًمًهٍاوكىكىرىً ًهٍاوكصىػبلً ًهٍاوالويػىتى ػ و يو وًواوصدووفيواىواو دوو  فىوو-ٗ

وكيبدوذوا:و،اٍوهًو ًوهللوأ اليواىو و ىوهىوك ػىوريوذىو،وكلتىٍواٍوهًويبًو رًوػتىىوو غ ًو
ا،وكالو  ػلوإالورًفػ نوووالوأقػوـيوينوكٍورىو:وأالو ػىػواأل صػ رًوودوأ ػ  رًوكهوويًبػووتًو يبًواوصدوو ديووةيو دىوسىو يووق ؿىوو-أو

وويوي إل:و)وؽىوويوإالويب وويو ػرى يوي ػإلوذىو)وزيبػ فوووصػ   ويبنػذيوو(،وكق ويب تىوايٌةدوكونيي وتيووٍواىػوخىوينيووأىوينورشو يػ ويىو(،وكيبىػ ى
)هيو ىوريوتىو يوفػىوواوش ط فيووي ٌبىووأفٍووةىو فىوؼتىىوو؛سيومٍواوشدوو ا هًوو يوايوطٍو و ىوويبىوأٌفويلوكىوويلوولشوحتىًووالىووةووأىورىو يبٍو ًو

وو.(ُ
وةوو وصػ دوووأكصػ اىوإينيووهػرافىويبًوو ػدىوو مػوفىويػ ويبىوو:او زيػزًوو سػ ًوو ػديووريومىو يوويلووق ؿىوو:هرافىويبًوو ديوو موفيويبىووق ؿىوو-بو
ورىوػتىٍووذاتًووغٍ ًووةووأىورىو يبٍو ًوووىوايوختىٍووأفٍوو ؾىوإيدوو: هىووٍوالىو  ٍوفىو

وو.(ِ) واوقر فىوهىومىوايو ىو ػيووأفٍوواىو يوالٍو ػىوواىوتٍو ػىو دو ىووكإفٍوو؛ـو
ػػودٍويًبػػواوشػػ ط فيووسىويبػػ وأيًػػو:رزتػػهواحوقًو ػػ دوميواوٍوو ػػديوواػػ   يووقػػ ؿىوو-تو ػػاونيوولًوسىػػقًوودٍويًبػػو  يوأ ىػػوإالدوولمووشى ٍبوو، مًو ى

وأخػوؼيوويبػ وشػلمهوو:و-وو  ألخرلكهووي شيووإ  لو  ن هًووتٍوسىوهىوكق وذىووانةوووكذت  نيىووأر  وووهووا ديوكوو-ق ؿ
 مًو ىواونيوودىو ن مويبًو

ػً ػالٍوهللو ػىواىػ ىووالػتيويبػ وخًوو:أيءنػ وكق ؿو،(ّ) ػاونيووةىو فىػ وؼتىىو  نولوشى ػيػ وأ ػ وػتيو:وفق ػلىووىػهيوو، مًو ى و وومد
).شىومىوأ ٍووا و س نوةنوش ٍووك  فىوو،اٍوكيووىووأقوؿيوو هوويبىوو:فق ؿىوو! ميو ىواونيوو يوري يوكالو يوو، مىو ىواونيووري يوييووالىوواىواىو ػٍويبًووإفدو

ْ)  

و اهللوحترًنًوو-َُ واضت يثي ػ و ال هنوودوذواىويبًوورعيو واوش،وكإفت ويبن هىواىالىًرواظترأةو  كفوػترـووودؿد  و اهللوً الدًتهى
،وأكويطمػ ىوف هػ ويبىػدوُبواوءػ  الةًووعتػ وذكيكاواونالػوسًووالويػىتػى ىػردضوعت و ّتدوواضتم يةًوو وف ًووه ،وكألجلًوك رايبتًو
دوكري ػػدوويًبػػو و مػػةوووشػػ  ةووووُبوأدامًو ػػّتدووػتػػرـووو ػػ كفًوودواو ػػالرًويًبػػواظتػػرأةىوو،وكقػػ ويبىنىػػ ىواونػػ شويبػػرضهووقاسػػهًو

                                 
وإالورف ا:وأموإالومب    ةٖ/ِا وأ بلـواونسبلموو(ُ)  .كيب  ك ة،ويش و ذواوإعو ربوانهو،وكقووه:والوأقـو

 .ِِٕ/ٓ ا ةواألكو  موو(ِ)

 .ِّٕ/ْا وأ بلـواونسبلموو(ّ)

 .ُِْ/ْا وأ بلـواونسبلموو(ْ)
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وزكجىه وأفويتؾىوكهوواضتجشوواإلابلًـووأر  فًو وايبرأ ىػهو–يب وأقت تػهوو–واصته دىوو،وكأيبىرى وفقػةووريوو ىوكهػلويبىػو،كيرافػعى
و؟اضت ؿًووهذ ًووُبوغ ًووفك فىوو،و ةًودواوصت  يبنةوويبًو

و
وو
وو
وو
و
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 اد  ليوم  اْلم ع اد  د  بة  واالستعْ اْلُمح اس   بُ د  أ  
و
وقىػ ىيبى و ىٍسػ وويػىػال»و:احووراػوؿيووق ؿىو:وق ؿىووواألاامليوو س  ووو دًوواةىوءٍو ىووةىوزىورٍو دوأيبو ػىوو-َّ وـىووٍوو ػىػزيكؿي

و ىػّتدواٍوًق ى يبىًةو ىو (:ودوييٍ ػ ىؿى ػ وأىفػٍنىػ  يوو يميػرً ًوو)أٍر ىػ و ػسىهيوودٍوكى ىػٍدويبى وًػًهويًبػو،كى ىػٍدوً ٍاًمػًهوفًػ اىوفػى ىػلىوو،ًف مى واٍ تى ى أىيٍػدى
 (ُ)..ركا واوتيبذموكهووصت  « يوكى ىٍدوًجٍ ًمًهوًف اىوأىٍ بلو،كىًف اىوأى ٍػالىقىهيو

 :إرشادات الحديث
واحو:اهُ ن ـــعْ م  و  ،واوق  يبػػػةًوويػػػوـىوواضت ػػػ بًووُبواضتػػػ يثوإ سػػػ تيوو-ُ  عو اػػػهللو سػػػ د وأ مػػػ عتىاو  ػػػوأفويى ػػػرضى

كيي ػ  اهاو نهػ وو،ااوكاػ   هتيوأ م عتاوف ه و  ػن هتيووقىوتيوكيل  هاو يوواضت نةىوكاو   ةىوُبوأرضواٍومىٍتشر،
،وكهػذاواصتنػةىووهيوايػكي خًوو،وٍبوي الػوواحو نػهيو ا هًووا تياللو  و رضًوواونت ةًوودوأهلًويبًوو  فىووودٍوكيذ يريهاوء ،وفمىو

واضت  بىووف  هيووه وكن ودو  فىوكيبىوو،(ِ)يرُ س  الي   ابُ س  ح  الْ و:هو و ػدو ػليووكيي ػ ؿيوو،ف ػهًوو،وكيػ قدعيو ا ػهًوين قشي
 .يرُ س  الع   ابُ س  ح  الْ و:،وكهذاوهويب واعت وكنيىووايوف هاًوو،تةهوكالو يوورهويبنهو ذٍوو،وكالوييقسليوك س ةوووصغ ةوو

ػواو وـىووهيو ال ىووقىو اىو ىووديبىووف  هيوو،ُبوهذ واو     ونىوأ ال ًووةًوسىوت اىوميو ووًوي  و ىوواوق  يبةًوويوًـوو  بيو ًوو-ِ وفدوخى
و يبىنيػػواو،وقػػ ؿواحو   ع:)يويب ػػذووواألاػػ اةًووإج  ػػةيوو ا ػػهًوو،وكاػػهلىواوق  يبػػةًوويػػوـىوواضت ػػ بيوو ا ػػهًو ػػ واودػػًذيدى يىػػ وأىيػشهى

ويبدػػػ  وواسيو  ًاػػػو:أمٍوُبويب ػػػىنواآليػػػة:وورزتػػػهواح  ػػػ وووا ػػػديوقػػػ ؿوو،(ّ)(قىػػػ ديبىٍتووًغىػػػ وووا ػدقيػػػواواوادػػػهىوكىٍوتىنويػػػٍرو ػىاٍلػػػسه
ػػػػأ اليو ػػػػحتيىووأفٍوولىوٍسػػػػقػىوواٍوكيو ى ػػػػاواددو ذىوركاويبىػػػػكا ويػػػػو،واسيو اى واٍو يو دًو ىػػػػيبىووو ػػػػوـًووةًو ضتًىواوصدػػػػواأل مػػػػ ؿًوودىويًبػػػػواٍوكيوً ػػػػاليوأل ػٍووًبيٍورٍوخى
وو(ْ)و.اهػاٍوكيو يوهللورىواىو ىوواٍوكيو ًورٍو ىوكىو
ـــالْ و-ّ ـــح  مُ الْ ب   ادُ ر  ُم ػػػوهًوكأقواوًػػػوهًوُبوأ م وًػػػواو سػػػ يووأفوينوػػػرىوو:ة  ب  اس  ػػػ وكىوفمى ػػػ ىوودٍويًبػػػو ىوجى ػػػوةوونىو ى احو ا هػػػ وو ىوزتًى

ػػػ وكىو اهػػػ ،وكيبىػػػ اػػػهللوفًووك ػػػ فنىو ػػػودو قصػػػ وويًبػػػو ىوجى ػػػهًوهللووت ارً ػػػ ىواى وةنوعتػػػ و و ىػػػوأ ػػػ ثىووةوواػػػ  ىوودٍويًبػػػو ىو،وكيبػػػ وكجى
 . ًءىواوشرعيوودىورىوكىووةهونىو ػدو ىويبيووصالةهووةًوس اىوتىواميو،وكو سووًواكااتغال رنو

وإعوأقت تهػ ،وإو هػ ،وكاوتنس ػهيوو وةيوهػاواوػ دوُبو بليبًوورىو  ػيػوواحمل اػسةًووأقت ػةىووو يواوص وًوو وأدرؾواو افيومدووىوو-ْ
وكيبدوذوا:

                                 
ُبو ينويىػػكٍواورشوكو(،وّْْٕ)ِْٖ/ُّي اػػهللوووأ ػػكوو،ُْْ/ُوُبواظتق يبػػة،و ػػ بويبػػدو ػػر واوشػػهرةوكاظت رفػػةو اريبلاوػػكوو(،ُِْٕ)ؤُِ/ْاوتيبػػذمووركا (وُ)

(وعتم وِِّ/َُ ا ةواألكو  موكأ وو   اوُبوو(،ُُّّ)ّّٕ/ِو يب ن  ،وكصتتهواألوس ينوهذاو  يثو  دوصت  و:اوتيبذموق ؿ،و،وكزي دةو)أٍر ى و
 .(ُِٔ)صت  واوتغ قوكاوته قوكوو(،ََّٕ)وصت  واصت يب ،وكو(ْٔٗاوصت تةو)ُبو

 ي ت ىنويبدوذواواأل س  مو ا هاواو بلـ،وكيبدوي خاوفواصتنةو غ و   ب.و(ِ)

 .ُٖ يةوواضتشرواورةو(ّ)

 .ّّْ/ْ ال  وا دو   وو(ْ)
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و ػديوواظتػليبننيىووأيب يووق ؿىوو-أووو ػسيوا»و:و بًواطتطدػو مػري ػأواو يػكزًوو، ى ًاػسيواوأى ٍػالي ىػكيٍاوقسػلوأىٍفوحتيى اى وكاٍو ال ى
ػػأاوووسيوفوحت ًاػػأاو نوغىػػواوُبواضت ػػ بًواػػ كيو ىووهػػوفيوأوه دػػ فو؛وا يػػوزىوفو يوأولىوٍسػػقػىو :وٍ ػػربىًو ىػػٍرًضواألىوكى ػىزىيػدنيػػواووًاٍو،وكا ال ى
و.(ِ)«(ُ)(اللويبنكاوخ ف ةهو ر وفوالوختىو يوو ذيويبىو)
ػاضتٍىووق ؿىوو-بووو ـهوودوقػىػودىوليبًوميػاوٍووإفدو:و»رزتػهواحو  ػ عواوسصػرمشووديو ى ػالٍو ػىووقيو ًاػلتيوو،هًوهللو الً ػاىػ ىووا و ػزدووهًوادػوًووهيو ى
ػسواوأ اىػ ىووـوووٍوهللوقػىػاىو ىووةًو  يبىواوقًوويوـىوو  بيواضتٍووفدو وخىوكإفتدىوو،لدوجىوكىو ػو،   هاوُبواوػ شو ال ى ويػوـىوو ػ بيواضتٍووعدو وشىػكإفتد

«ةووسىو اىوػتيووٍ ًوغىوودٍويبًوورىويبٍواواألىوذىوكاوهىوذيوأخىوووـووهللوقىواىو ىووةًواوق  يبىو
و.(ّ)

ػػػتيو اػػهللوواونػػ سًووأ ػػرصًوودٍويًبػػورزتهػػاواحو ػػ فواو ػػافيووو-ٓ ػػيبىػػو ىويبىػػواٍوهًوً ػػأ اليووةًوسىو اى لووىوٍقػػاوتػدوودىويًبػػوا ػػهًو ىوواٍو وهي
وذى ٍػسن وفهووأكعويبنهاومبت اػسةًوو فىوفىمىٍدو و ًو وًواوصدوولًومىوكاو ىو ٍدوكيًبػو،هًو الً ػوأقلدويبنهاو قونلوك مبلن،وكأ  رى

وصوروذوا:
يًعوواطٍتىطدػ ًبوو ػديوو يمىريوودخلو-أووو ػ  ىهيوو اػهللوأيبو ىٍكػروواوصيػ ي وو:وػهوفقػ ؿىوو،كهػووكتىٍسًػذيوًو ى يبىػٍهوغىالىػرى

و.ووووو(ْ)يب واو.ركا كردينواٍومىوىارًدىوأهذاووفدوإو:أ وو ىٍكروووفق ؿىوو!احووا
و ػػدو:ويبى وًػػاووو ػػديووأى ىػػسيووقػػ ؿىوو-بووو ػػرى ويبىووواطٍتىطدػػ بًووشت ػػتو يمى ػػوهيو ىػػكىخىرىٍجػػتي ػػّتدو ى  ى ً طنػػ وولىوودخى

ارهو-فى ىًمٍ تيهيوكهوويقوؿو نىهيوًجػ ى ػٍوًؼواضتٍىػ ً طًوو-ك  إلوكى ػى ػٍ و ػدواطٍتىطدػ ًبوأىيًبػ يواٍوميػٍليًبًننيىوو:كهػووُبوجى ػري و! يمى
و ىخوو دواحوأكووى ػي ىذي ػىنداىوو) يإٌلواطتطٌ ب(واحكىوو، ىخو  .(ٓ).ركا ويب واوىتىتدًقنيى

و    نػػ و ػىسدػػهىواونػػ شوو-ٔ ػػ واو ىٍسػػ يويػػوـىواوق  يبػػًة،وك ػػنيد يبػػ ووأهػػادووشػػ ف ن وأفدوو اػػهللوأهػػايواألاػػ اًةواوػػيتويواًجهيهى
و نهػ ويػوـىوواألا اةواويتواػوؼوي ػ ؿيوواظتليبدوءذ واضت  ةىو اده ،وكيب رفةيوو شمليووأيبورووو اقو ا هوأر  ةيولتيو

واألاػ اةًوو،وفسػنيوي يػهًواػلاؿووووكػليوواظتن اػسةًوواإلج  ػةًووإعوإ  ادًووي  و يوواوق  يبةًو ويبالتػوحهويبكشػوؼي و،اختسػ ره
ػػرميووأفويراػػقىووكاطت ػػ رًةواٍوميس نػػةًووفًمػػدواوغالاػػةًو واونتػػ حًواٍومى و   دػػرىتوأاػػس بي وتتٍوءىػػف ػػه،وكا دووُبوايبتتػػ فو

وو.هًوتًوسىو قًو ىووومًوايوواونت ةويًبدٍوواس ليو

                                 
 .ُٖ يةوواورةواضت قة(وُ)

ا ػػػػدوأيبوشػػػػ سةو،وكوِٓ/ُ ا ػػػػةواألكو ػػػػ مو  ػػػػ اوُبوأ ػػػػوو(،وكؤُ(وكو)ِِػت اػػػػسةواوػػػػنالسورقػػػػاو)و،وكا ػػػػدوأيبواوػػػػ    وُبَُِاوزهػػػػ وصركا وأزتػػػػ وُبو(وِ)
 .ّٖٔ/ْك ٌاقهواوتيبذموفق ؿ:ويركلو دو مروو،َُّاوزه وصوُبوا دواظتس رؾ(،وكوّْْٗٓ)ٔٗ/ٕ

 .ُٕٓ/ِوأ وو   اوُبواضتا ةواألكو  مكوو،ُٖػت اسةواونالسوصو،وكا دوأيبواو    وُبوَُّاوزه وصوُبو دواظتس رؾركا واو(ّ)

 (.ِِ)ِٓ/ُاوزه وُبوا دوأيبو  صاو(،وكوَّْٕٕ)وِّْ/ٕوهيبصنالوُبوا دوأيبوش سةكوو(،ُٖٖٕ)ٖٖٗ/ِوو  ُبواظتيب واوركا وو(ْ)

،وكا ػػػدوأيبواوػػػ    وُبوِِٗ/ّاوطسقػػػ تواوكػػػربلووكا ػػػدواػػػ  وُبو،ُُٓاوزهػػػ وصوأزتػػػ وُب(،وكيبػػػدو ريقػػػهوََُٖ)ِٗٗ/ِو ػػػ واظتوُبويب وػػػاركا وو(ٓ)
 (.ّ)احمل اسة
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وًف اىوقءهللو يميرى يوو، يميرًً وًف مى وأىفػٍنى  يوواوق  يبة:ويوـىوواو س يوو ويي  ؿو نهيوؽتدوو-ٕ هػلوقءػ  وُبو   ػةوو؟فػى ي  ؿي
ـىو هوأكو ال ىووذوا؟وهلو النىووهوأكوخ وفىواحو   عوكن ًووف هو اهللوأيبرًوواحو   عوأكويب ص ته؟وهلوااتق 

ػػػ ػػ  ىو ويبىػػػه ،وكأخى وا ػػػديويب ػػػ ودوولوهػػذاواضتػػػ يثىوكىوفقػػػ ورىوو،اوشػػػس بًووفػػتةىوواوشػػػة يوو نػػػهيو ويي ػػ ؿو ش
ػػػسى ً هًو»و وكزادوف ػػػه:يبرفو نػػػ  اػػػهللوو،وف وواجػػػقيواوالػػػتةًووهػػػذ ًووكيبػػػ وذوػػػاوإالوألقت ػػػةًوو،(ُ)«فًػػػ اىوأى ٍػػػبل يووكى ىػػػٍدوشى
 احو   ع.وؽت ويي ةطيووهيو ال ىوولتالنىووأفٍوو  طتصوصًوواوش بيو

و:الاالفًوويب ويهي،وك ا هًووق  يبةًواوويوـىوو ويي  ؿو نهواو س يوؽتدوو-ٖ
واٍ تى ىسىهيويبًوو:األولُ  السؤالُ و-أوووو و اػهللواظت ػااًوو؟وفواجػقهودو ػراـووأكويًبػودو بلؿوويبًووهيو؟وهلوا ت سىودوأىٍيدى

ويبػػ  ريصنػػ و اػػهللوً ػػليو ػػليووأفويكػػوفىو ويبػػ  ػػلدوووقىوكأفويتتندػػو،يكت ػػسهؿو واظت ػػااًوواػػاًو ًوو  ػػ ىووفهػػلو، ػػراـؿو
واو ت اًووريوي  لواوةًووىو مىو ىوميواوٍووءذ ًو وكالويس يلويبدوأيدوا ت قواظت ؿ؟شوةى،و،وأكواوريو  وأكويب ؿى
أفووقسػلىوو اػهللواظت ػااًوو؟وف وواجػقيوأكواضتػراًـووُبواضتػبلؿًووهيوأ القىػو،وهػلٍوفًػ اىوأى ٍػالىقىػهيووالسؤال الثان :و-بووو
ور لواحو   عوأكويي ةطه؟وم وييوف هووو؟وهلٍوهيوأيدويء يووأفوي رؼىوويب وىهونالعىوييو
و نػػهيو وؽتدػػو-ٗ و ػػدو ىوو،فًػػ اىوأى ٍػػبل يووهيوًجٍ ػػميوو:اوق  يبػػةًوواو سػػ يويػػوـىوويي ػػ ؿي ػػودٍويًبػػوهًو ًػػ ىوفػى ي ػػ ؿي وهًوود ًػػتػيوكفػيووهًو ًػػودو ؿوقػيو ى

و دويبىٍشلوريوكاوشدوواطت ًوودىويبًووف هًوو ملىووشلمووو؛وأمشوهًوكش ةوختًووهًوإعو  ًؿو  الهوك يهووتًووهًوكشس  ًو ؟وفػى ي  ؿي
ويب و ماهيوشتً وأيذ  هًو،وكو،وك وًرو  ن هًو،وك طًشوي يهًوق يب هًو وهلل؟وكهػلٍوصىػأكو ىووهًوهلوأ  عو ًوو:هًو س  ًوو،وك موـً
ويوـىواضت  ب.و؛دواو س يويب ت   اوواتوابًوحوأكورىامىل؟وفا كيووهًوُبو ماًووأخا ىو وو نتوى
و،ويبنه :وو   ةهووو،وكفوا  يوجا اةهوو   رهوووامت اسةًوو-َُ
احو اػهللويبػ وو:وأكعتم :وشػكريودًويٍوإعوأيبرىووهيو  ويووكؿيوليوا وهًو ال ًوو،وأل هومبت اسةًويدًواو ارىووا  دةًووحتق عيوو-أووو
احو  ػ ع،وويبدو ػعيووهًو ًووتٍورىوف م وقصدوواونالسًوو،وكاو  ين:ويبراج ةيواظتنكراتًووك رؾًوواطت اتًوو لًودوفًووهويبًوورىو دويىو

وذوا.وك  ارؾيو
وإو ه .وواوصوؿًوواظت  رًووه ،وك صت  يواًودوأجٍويبًوواإل   فيوواويتوخياعىووواغ يةًوواو ا ايوواتش  ريواال -بووو
و ىقص ىهى ،وكىكىجدهىهى ووط  ةواحو   ع.و، تًوُبواوط  واالجته ديوو-تووو و ػىاٍل ىهيوأدرؾى وف فدويبىٍدو ى اىقى
و ػىاٍل ىػهيوو،ه ه وك س ًواظت  صلوصغ ًوواجتن بيوو-ثووو ذوػاوإعوأفوو اػهللواظت صػ ةود ػ  يوف فدويبىػٍدو ى اىػقى
 .أخرلوةنواه ويبردوي مىووالدو

                                 
ػػػػػػ ًبوكىاٍوًقصىػػػػػػ ًصو،و ى يبىػػػػػػةًوً تىػػػػػػ بوًصػػػػػػالىًةواٍوقًوُبووواوتيبػػػػػػذموركا و(ُ) ػػػػػػٍ فواضتًٍ ى وُبويب ػػػػػػن  وي اػػػػػػهللوكأ ػػػػػػووك ىػػػػػػ دالىه،و(ُِْٔ)ُِٔ/ْ ىػػػػػػ بويبػػػػػػ وجػػػػػػ موُبوشى
،وك  ػػػػنهواألوسػػػػ ينوُبوهػػػػذاواضتػػػػ يثو  ػػػػدوُبواظتت   ػػػػ تو(:ّٕ/ُاوتغ قوكاوته ػػػػقو(،وقػػػػ ؿواظتنػػػػذرم)ُّْٓ)ِٔٔ/ْاوسػػػػزاروكوو(،ُِٕٓ)ُٖٕ/ٗ

 .(ْٔٗ)ٔٔٔ/ِاوصت تةواو ا اة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ُُّ 

ػوك ػنيىووف مػ و  نػهيووكاإل   ػةيووةيواوتو و-جووو ولًوهػ ،وأكواوتتاشػإعوأهاًوواضتقػوؽًووديورىو ًػواو سػ دًووك ػنيىوو و  نػهيواح،وكف مى
ويبنها.

و
و
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 الموت   بعد   الت  ال ينقطُع ثوابها باألعمال   مام  ت  االىْ  بُ د  أ  
وو

واإلًوإذىو:و»قػ ؿىوووأفواون دوو دوأيبوهيرىيٍػرىةىوو-ُّ وإالدوو: ىػةوودو ىبليًبػو نػهو ىمىايػهيوإالدوقىطىػ ىوٍ  ىػ فيوا ػٍواويبىػ تى
قىةووجى رًيىةووودٍويبًو ويػيٍنتػىالى يوً هًوو،صى ى ويىٍ  يوووىوو،أكوً ٍااو و(ُ).يب ااو .ركا«هيوأكوكىوى ووصى ًو و

 :إرشادات الحديث
ػػ ًؿويبػػ والويىوويًبػػدو-ُ واأل مى ويبىػػوهًتًٍاويًبػػدى وأٍفوأ قىػػهللوعتىيػػٍاو  ػػ ى ونقًطػػ يو ىوا يػػهيورىزتػػًةواًحو  ػػ عو  سػػ ًدً واٍوميػػليًبننيى

واػ   هًتا،وكيرفػ يودرجػ هًتاواضت ن تًوودىويبًوواٍو ا هًوورشو ًو نها،وفهووييو ػ،وفىويب وييكىاليػري ويكػوفىووأفٍوودًويبًوملٍو وٍو ًػومٌورًوتى
ويبو ًًهوإعو؛موتًواوٍوو   ىوو يوطًوقىونػٍووالو ػىويًتواودوواأل م ؿًوو ًوهذًووهللاىو و ىو ريصنو و.  واءًووإٍذوهووأ وجيويب ويكوفيو   ى

قىةيواصت رًيىةي،واويتواأل م ؿًوويًبدىوو-ِ واٍومىوًت:واوصد ى وكوذواوصورويبت  دةويبنه :والو نقط يو   ى
،واآلخػريدىوويبػ ىووةن نو ىورىوتػىوٍشػيبيوو   ػتٍوووـٍوأو، يو وك  ىوهىوالىو  فويقًووةنوادوقًوتىو ٍويبيووأ   تٍوو   وا ه ،واوامهوواألكق ؼيوو-أووو
ودواوػػ  وةًويًبػواوػربيووهػ وُبوأكجػهًوري ًوو ػلًوج،وكوةًواوتت ريدػػوتًوأكواحملػبلدوواظت ػ  دًووكقػفًوو،وأكاظت ػ ج ًوو نػ مًوو:يب ػليو

و. يننيمىو دواوٍوودًويٍواو دوو،وكقء مًوكاحملت جنيىوو اهللواوالقرامًوو،وكاوص قةًواأليت ـًووإعواحو   عوك ال وةًو
و.ق تًوريوكاوطشووكاألاواؽًوو  ج ًوُبواظتواظت   ًوواتًوادىو ردووكك  يوو،اآل  رًووريوالٍو ىوو-بوو
ػػوًت:الو نقطػػ يو  ػػواوػػيتواأل مػػ ؿًوودىويًبػػو-ّ واٍومى ػػاوٍووةًوي ىورًواوشدػػوايوٍاػػ،وكهػػوو ًو ًو فًواوندػػواًوٍاػػاو ًووريوٍشػػ ىوو ى ودىويًبػػو خوذيومى

ويىنتاًل يوً ًهواٍومي ًاموفىوإذىاوصى ىقىٍتوف ًهواونػي دةيوةًوندوكاو شوواوكت بًو وكونشر و رؽويبت  دةويبنه :،و،وك لشوً ااو
و.اون سًوو ا ايو ىوو-أووو
و.ه ك شرًوو ف ةًواوندووقًوتيواوكيوو  و فيوو-بووو
ػػ  وٍوواػػاًواو ًوو شػػريوو-تووو ـًوًءػػوهللواظتنتال ػػنيىواىػػهػػ و ىو وزي ًووأكو ػػةًواون فًووتػػقًواوكيوو سػػ ًويًب ػػلي:وو، ؿمى ُبوو ،وكاإلاػػه 

و.افتت ًحوديكرواوً اًاوكً اىًعوحتال ًنواوقر ًفواوكرًنًو
واٍومىوًت:وواويتواأل م ؿًوودىويبًوو-ْ و: و  فًوواألكالًد،وكهذاواو   ميوو  ميودالو نقط يو   ى
وو،كاظتغالػػػرةًووعتػػػاو  ورزتػػػةًووكهػػػوواوػػػ   ميوواو زيػػػزيوو ػػػهواوكتػػػ بيوودىورىويبػػػ وكىووهًودوأفءػػػاًوكيًبػػػ،وريو ًشػػػسىوميواوٍوووػػػ ش ى ميواو-أوووو

ػو،وأكوربيواغالػرويلوكوواوػ مدوو:وربيوهًو قووًو ػارزتهمى  ۆ ۆ ۈ ۈژ:وا،وقػ ؿو  ػ ع ينوصػغ نو ىػ ور ػدو و مى

) ژٴۇ ۋ
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ەئ وئژ إ ػػػػػػػػػػراه او ا ػػػػػػػػػػهواو ػػػػػػػػػػبلـ:وو مًو ىػػػػػػػػػػديوودٍو،وكيًبػػػػػػػػػػ(ِ

                                 
 .(ُُّٔ)ُِٓٓ/ّ   فويبدواو وابو   وكف  هو ت بواووص ة،و  بويب وياتعواإلووُبوركا ويب ااو(ُ)

 .ِْو يةواإلاراماورةوو(ِ)
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ژۈئ
ىئ يئ جب حب خب مب ىب  حئ مئژ  مو ػػػػػوحو ا ػػػػػهواو ػػػػػبلـ:و ىػػػػػديوودٍو،وكيًبػػػػػ(ُ)

)ژ يب
و (ِ

ٍيهاوإعواون سًوواألكالديووإذاوأ  دىووَ ثيوو،قًوسشو ىو وتدو ًوواو ش ى ميوو-بووو و.د ىٍواووواو ى
ًرويًبػفػبلومتػت وونيىو ضتًًواوصدوواألكالدًوورت  ىوواضت يثيوويشمليوو-ٓ و تيونىػاوسػىووفػ هايوويػ خليو ػلوو،دواألكالدًو  وػذد ى

وألجػ ادها،وكلتتمػليوو ميو ىواو شوو دًووؤل الىووعيوشرىو يوفػىوو، لشوهلالمووف هًووي خلىووُبواواغةًووألفواووو ىو،ونيىونًواوسىووكأكالديو
وها.واوألج ادًو وعتاوأفوي  يويبشرك نووُبوهذا،وف كوفيوواوسن تًووأكالدًوو ودخوؿيوأيءنو
،وهًويٍػوواو ىوو  مًو اػهللواوػ شووأفولتػرصىوو ًووىػيد،وكأ ػهوينسغػلو اػهللواووىوُبواضت يًثو   فوأقت دػًةواوػ   موواواوػ ىوو-ٔ

وفدوإ»و:اوادػًهووراػوؿيووقػ ؿىوو:قػ ؿىووأيبوهيرىيٍػػرىةىووكُبو ػ يثًوواحو  ػ ع،وينال هاو ػ ذفًووكأفدوهذاواو   مىو
ػةىووًٍا ىٍسػػً واوصدػ ًوً وُبواصتٍىندػػةًووكجػلدوواوادػهىو ػػزدو ويلوهػذًوو:ف قػوؿيوو،وى ػىٍرفىػػ يواو درىجى وأىىند  ً ٍاػػًتٍغالى ًروو: قػػوؿيوفو؟ ًويػػ ورىبي

ووا و.(ّ).ركا وأزت «كىوىً ؾى
و ػدواونػ يوج مىوُبوو-ٕ و خىرى يوسػىػكيػيوو وهػذاواضتػ يثًويبػ ويو يػوو  يثو ػيبػ وأيوونيي وهىوأكجيػوليو،وكيالصيػف ػهًوولىورتًٍ
ػػو ا هػػ ،ولىواوػػيتواشػػتمىوواوػػربيو ػػعيو»:واحووراػػوؿيووقػػ ؿىوو:قػػ ؿىووهريػػرةوو ػػوأ وركا وكذوػػاوف مى ًإفدوؽتدػػ ويػىٍاتى

ويًبػػ ػػٍليًبدى ويبىٍو ًػػهًواٍومي ػػنى  ًًهو ػىٍ ػػ ى اًػػًهوكى ى ى ػػرى يوو:دو ىمى ػػهيوكى ىشى ػػ و ىادمى ػػهيوو،ً ٍامن اوصىػػ ضتًن و ػىرى ى أكوو،كىيبيٍصػػتىالن وكىرد ىػػهيوو،كىكىوىػػ ن
او ػىنىػػػ  يو ػػػًس ًلو ػىنىػػػ  يوو،يبىٍ ػػػًت ن ػػػ ويًبػػػو،أكو ػىٍهػػػرناوأىٍجػػػرىا يوو،أكو ػىٍ تنػػػ وال ػػػدواو د قىةنوأىٍخرىجىهى ًتًهوودويبى وًػػػًهوُبأكوصىػػػ ى ًصػػػتد

و(ْ).يب جهٍووركا وا ديو.«دو ػىٍ ً ويبىٍو ًهًوكى ى ى  ًًهويػىٍاتىقيهيويبًو
ػػواظت ػػااىووإعوأفدووإشػػ رةهووُبواضتػػ يثًوو-ٖو و ػػهًووواظتػػوتىوىندوالوينسغػػلووػػهوأفويتمى ؛وأل ػػهوهًو اػػهللو الً ػػوأكويػػ  وى

ػووةًوادػاو ًوو ادػبلنوءػذ ًو ويبهػذاوصػرلتنوو وا ىػه،وكقػ وجػ مىوو ويزيػ يوإعويبىػوكهػووَ جػةوووهيو مايوو نهيووينقط يوو  ظتوتًو  و مى
وأ ىووالىو:و»يبرفو ن وهيرىيٍػرىةىووُبو  يثوأيب اوإذىووهيوإ دػو،دوقػىٍسػًلوأىٍفويىٍ  ً ىػهيوكالويىػ ٍعيو ًػًهويًبػو،اواٍومىٍوتىو يو يويػىتىمىىند

وأ ىو وو.(ٓ).ركا ويب اا«ري يوإالوخى ػٍرناكىًإ دهيوالويىزًي يواٍوميٍليًبدىو يميوو،اوا ٍػقىطى ىو ىمىايهيو يو يويبى تى

                                 
 .ُْاورةوإ راه او ا هواو بلـو يةوو(ُ)
 .ِٖاورةو وحو ا هواو بلـو يةوو(ِ)
و ػػػػػػػدوزتػػػػػػػلواألاػػػػػػػال رواظتغػػػػػػػإل(،وقػػػػػػػ ؿواو راقػػػػػػػلو)َّٔٔ)َُِٕ/ِ(وك نػػػػػػػهوا ػػػػػػػدويب جػػػػػػػهَُُِٖ)ٖٓ/ّا ػػػػػػػدوأيبوشػػػػػػػ سةوكوو،َٗٓ/ِأزتػػػػػػػ وركا وو(ّ)
،وك  نهوإان د وصت  (:ُِِٕ)ٖٗ/ْيبصس حواوزج جةوو(،وكاوسوص موُبِّْ/ْو  ال  و)وُبوا دو   وو،وكق ؿ  دو إان د((:وَُّٕ)َِٕ/ُ

 (.ُٖٗٓ)او ا اةواوصت تةوواألوس ينوُب

ػػػرىوُبواظتق يبػػػة،وا ػػػدويب جػػػهووركا و(ْ) ،وقػػػ ؿوكملويػػػذ رواظتصػػػتفو(َِْٗ)ُُِ/ْا ػػػدوخزنتػػػةووهصػػػتتكوو(،ِِْ)ٖٖ/ُو ىػػػ بو ػىػػػوىاًبويبي ىايػػػًاواونػػػ سواطٍتى ػٍ
 .  دو إان دو(:َُِ/ٕاوس رواظتن و،وكق ؿوا دواظتاقد)ركا وا دويب جهو  ان دو  د(:وُُِ/ُ،وكوٓٓ/ُاوتغ قوكاوته قواظتنذرم)

 (.ِِٖٔ)وَِٓٔ/ْو  بودتإلو راهةواظتوتووءرو زؿو هوُبو ت بواوذ روكاو   موكاوتو ةوكاالاتغال ر،يب ااووركا و(ٓ)
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ووئل   فًووُبواضت يثًوو-ٗ  و،وكأيبدػهيو مايػوينقطػ يوو ػ ظتوتًوو؛وأل ػهيواوص ضت تًوو  ملًوواضت  ةًوو اهللواغتن ًـوو ثي
ػ ىوودٍو ويًبػأندووةيوف ضتق قىوواظتوتًوو و   ىوهىوال يو ىوورشواويتوي تمًوواأل م ؿيوو ًوهذًو ورشومًو ػتىويىووهيوكوكندػوهًوُبو    ًػواإل  ػ فًوولًومى
و.اأ م عتًووالاتك  رًوواوالرصةًوو،وك    وعتاو اهللواغتن ـًو ًواحو   عو  س دًودويبًوو،ورزتةنوهًويبو ًوو و   ىوهىو ال يو
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 اه  اب  د  وآ   و  ت  شريع  ب   ين  ك  س  مْ ت  سْ مُ لْ ه اهلل تعالى ل  ما أعدَّ 
و
ػٍسشهوو ى ى دػهيوواٍوًق ى يبىػةًوويػوـىوو ًػ ٍومىٍوتًووكتيىػ ميو»و:واوادهًوواوؿيورىووق ؿىوو:ق ؿىووواطت رميوواىً   ووو دوأيبو-ِّ و ى
ػػػو،اصتٍىندػػػةًووأىٍهػػػلىوويػػػ و:فػى ػيقىػػػ ؿيوو،كىاوندػػػ رًوواصتٍىندػػػةًوونٍيىو ػىػػػوفػى يوقىػػػفيوو،يٍباىػػػ يوأىو و،كىيػىٍنويػػػريكفىووفػى ىٍشػػػرى ًسشوفىوو؟هػػػذاو ػىٍ رًفيػػػوفىوولٍوهى

ػػػػٍوتيووهػػػػذاو،اٍو ىػػػػ ػىوو:كىيػىقيوويػػػػوفىو ػػػػو،اوندػػػػ رًووأىٍهػػػػلىوويػػػػ و:كىيػيقىػػػػ ؿيوو:قػػػػ ؿىوو.اٍومى وفػى ىٍشػػػػرى ًسشوفىوو:قػػػػ ؿىوو؟هػػػػذاو ػىٍ رًفيػػػػوفىوولٍوهى
ػٍوتيووهذاو،اٍو ىو ػىوو:كىيػىقيوويوفىوو،يػىٍنويريكفىوكىو وخيايػودهوواصتٍىندػةًووأىٍهػلىوويػ و:يػيقىػ ؿيووٍبيدوو:قػ ؿىوو،فػى يػٍذ ى يوو ًػهًووفػى ػيػٍليبىريو:وقػ ؿىوو.اٍومى
وًإذٍووةًواضتٍىٍ ػػرىوويػػـووكىأى ٍػػًذٍرهياٍو:و)واوادػػهًوواػػوؿيورىووقػىػػرىأىووٍبيدوو:قػػ ؿىوو،يبىػػٍوتىووبلفىػػوخيايػػودهوواوندػػ رًووأىٍهػػلىووكىيىػػ و،يبىػػٍوتىووبلفىػػ

 (ُ)..ركا ويب اااو ش ٍػ ى وإعو ًو   ًووكىأىشى رىوو.«(يػيٍليًبنيوفىووالوكىهياٍووغىاٍلاىةوووُبوكىهياٍوويٍبريواألىووقيًءلىو
 :إرشادات الحديث

َىىػهيو ػنيىوو-ُ و ىػنػٍهيٍاوفىذى واحيوعتىايواطٍتاودى،وكيبىنى ىواٍومػوتى و،وُبيهاٍوأيػ ًوووىمد و  فىوأهليواصتٍىندًةوالويػىٍس اوفىو ىتىقى
ػػػوو يوريوءيػػلتىووهػػػوؿوويبىوو وويبشػػهىو ػػػومػػوتًواوٍوو ػػػ ًوذىوو،وك  ػػػ ىواوندػػ رًووكأصػػػت بيووةًوندػػػاصتٍىووأصػػت بيوو سًواوندػػػولشو ي و ثيويبػػػ ذاولتى

ػػ يووا ػػديووركيػػهًويىوو خػػرىوو مػػ وُبو ػػ يثوووووً شواوندػػوذوػػاىوو ن و ػػدٍو؟ولتػػ يوريقنيًوالىػػاٍووًو وف قػػوؿيوور ػػلواحو نهمػػ ورىومى
:ركا واوسة رم« يٍزًنًاٍووإعو يٍز ن واوند رًووأىٍهليووكىيػىٍزدىاديوو،فػىرىً ًهاٍووعإوفػىرى ن واصتٍىندةًووأىٍهليووفػى ػىٍزدىاديو»و..(ِ) 

ػػ وأرا ىهيػػاٍوو-ِ ا،وفىكىمى ـشواودػػذموالويػينػىغيصيػػهيوشػػلمهوأ ىػػ ن واوتدػػ  ػػ واو دػػ  دىةيواوك يًباىػػةيوكاألي ػػسي ندػػةيواًحو  ػػ عوف هى وجى
ػفىوواٍويهًوأيػ ًوو ػنيىووهيوَىىوذىوفىووموتًواوٍووايوهىوودىويبًوواحيو ػالىوكاويػيو ديو و ىػمى ػودٍو ويًبػأيءنػواٍوا هيػأرىوو،وفقػ ٍوف ػهًووركفىوكي و خًواألكاىػوايوهى
ػػاتًوكرىو ذيوكاوقىػػ ػػايوإخراجًو،وكهى ػػنػٍويبًووفًووشػػنىو وكاوتػدوهى و ػػٍدوأهػػًلووأفدواوندػػً دوووهيرىيٍػػػرىةىووأيبوفالػػلو ػػ يثًو ،وهى قػػ ؿى
ٍتىًةطيػػػػػوفىووكالو،يػىتػىغىود يػػػػػوفىووكالو،يػىسيوويػػػػػوفىووال»:واصتٍىندػػػػػةًو ػػػػػ  يهياٍوو(كو  ً ىتػيهياٍو،)ويػػػػػوفىويػىٍتفي ًووكالو،نتى و(دىويًبػػػػػ)وأىيٍبشى

ر ػػػػلواحوواوادػػػػهًو س ًوو ػػػػدًووجػػػػ  رًوو،وكُبو ػػػػ يثًو(ّ).ركا ويب ػػػػاا«اٍوًمٍ ػػػػايووكىرىٍشػػػػتيهياٍوو(،كىاٍواًلءدػػػػةًو)اوػػػػذدهىق
ػػػػفىووواقػػػػ ويوو:قػػػػ ؿىوو نهمػػػػ  ػػػػ مهو»و:قػػػػ ؿىوو؟اوطد ىػػػػ ـًوو ىػػػػ ؿيوو مى ػػػػووو،اٍوًمٍ ػػػػاًوو ىرىٍشػػػػ ًووكىرىٍشػػػػ هووجيشى واوتدٍ ػػػػًس  ىووفىويػيٍاهىمي

 (ْ)..ركا ويب اا«اونػدالىسىوو ػيٍاهىميوفىوو مىو ىووكىاوتدٍتًم  ىو

                                 
 .و(ِْٖٗ)وُِٖٖ/ْواوءش ىالى ميوويىٍ خيايهى وكىاصتٍىندةيوواصتٍىسد ريكفىوويىٍ خيايهى واوند ريوو ى بُبو ت بواصتنةوكصالةو   مه وكأهاه ،وويب ااوركا (وُ)

 .(ُِٖٔ)وِّٕٗ/ٓوكىاوند رًوواصتٍىندةًووًصالىةًوو بُبو ت بواورق ؽ،و ىوواوسة رموركا (وِ)

ػػػػػػرًووصيػػػػػػورىةًوو اػػػػػػهللواصتٍىندػػػػػػةىوو ىػػػػػػٍ خيليووزييٍبػػػػػػرىةوووأىكدؿيوو ىػػػػػػ بونػػػػػػةوكصػػػػػػالةو   مهػػػػػػ وكأهاهػػػػػػ ،ُبو تػػػػػػ بواصتويب ػػػػػػااوركا (وّ) ػػػػػػاٍووكىًصػػػػػػالى  ػيهياٍوواٍوسىػػػػػػٍ رًوووى ػٍاىػػػػػػةىوواٍوقىمى وكىأىٍزكىاجيهي
 .(،وكاوزي دةو نيوقوانيويبدو  ملوركاي  هوُبواظتو  و ال ه،وكاألووة:واو ودواوذمويتسةرو ه،وكاورش :واو رؽِّْٖ)ُِٖٕ/ْ

 .(ِّٖٓ)وَُِٖ/ْوكى ىًش   و يٍكرىةنووف ه وكى ىٍ ًس ًتًهاٍووكىأىٍهًاهى واصتٍىندةًووًصالى تًووُبو ى بُبو ت بواصتنةوكصالةو   مه وكأهاه ،واايب وركا (وْ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ُُٖ 

وو-ّ واٍومىصػػػ كؽي واوصدػػػ دؽي ػػػلمو،وكقػػػ وأٍخسػىػػػرى ػػػليوشى و ىاىػػػهللو ي وييصػػػودريوواحيو  ػػػ عوهػػػوواوقػػػ ًدري ػػػوتى وأفدواٍومى
و يواوندػوهيوفيػرًو ٍو ػىو،وفػىو ىواىوأيبٍووشووسٍو ىوووةًوورىوصيو ًو ػ،و ىو رًوليواوندػٍهػكأوةًوندػليواصتٍىو،وأٍهػاٍواشهيػ سي و،وك ػلشوأيبػ يبىهاٍوو  يوييػذٍووهيوأ دػورىوسػىػ وأخٍومى

ػوهًو ًػودىوك يبىوووً شواوندووهًو ًوورىو وأخسػىومىو ىوووهىوتيوسًو ٍو،و ػيوهًوتًو قىوقًوهللو ىواىوعهو ىوهذاو ىو وريػفووأكوحتىوو  كيػلوووكفىوديوووةًويبدػاأليووفيواىواى
و .هىورًو هًوهىوودٍورو ىو ًوسىوخٍووؤلىو
و:افًواودىو وخيو،وكقتيىوةيوا مىواو دوواإلق يبةيوو:،وكيب ن  يودًويٍوارىواو دووألهلًوواحو   عواطتاودىووقىوتىو ىووو-ْ
وينقطػ يوكالوو،ا ساػهللو  ػ ءيووالىوو،ف ػهًوورىو ػ ىووووػه،وكالىووالوا قطػ عىوودا ػاهوو  ػ اهو،وكهوو ًوالجنة أىل   خلودُ و-أووو

وأي يايو)و،اشس ءيو واٍوميتػدقيوفىوَتىٍرًمويًبدوحتىًٍتهى واألى ٍػهى ري ويبد ىليواصتٍىندًةواوديًتوكيً  ى واودػًذيدى و يٍقػَّى ػ و ًٍاػاى ػ ودى  ًػاهوًكًهاشهى هى
و واوند ري واٍوكى ًفرًيدى و.و(ُ)و(ا ػدقىواٍوكد يٍقَّى

ريبػػ نوفىػػً فدووىػػهيوًإ دػػهيويبىػػدويىػػٍ ًتورى دػػهيوغتيٍو،و)الوينقطػػ يوو،وك ػػذابهودا ػػاهووشػػق مهو،وكهػػووار  النَّــ أىــل   خلــودُ و-بووو
ولتىٍىيجىهىنداىوال وًف هى وكىالى ندسػيهى واألىو،و)(ِ)و(ونتىيوتي ػرىلاودػ.ٍشقىهللكىيػىتىتى واٍوكيسػٍ ػ و.وًذمويىٍصػاىهللواوندػ رى وًف هى ٍبيدوالونتىيػوتي
و.(ّ)و(كىالولتىٍىيىو

وكأى ىػ دوو-ٓ ندةيواًحو   عواوديًتوأى ىػ دهى ووًً سًػ ًدً واوصدػ ضًتنيى ػ ويًبػٍدوأ ػواًعواظتاػذداتًووجى  يػردشووكاوطد يسىػ ًت،والوعتىيػٍاوًف هى
ػػ ؤيكفىوويبدػػ وعتىيػػاف هػػ ورىٍغسىػػةهو)وعتىيػػاٍو ػػ ويىشى يٍػنى وًف هى ػػ كقػػ ؿواحو  ػػ ع:و)و،(ْ)(يبىزًيػػ هووكىوىػػ ى و اليػػسيواألىوو ىٍشػػتىًه هًوويبىػػ وكىًف هى
يواألىووكى ػىاىذشو :و  ػ عواحيووقػ ؿىو»و:واحًووراػوؿيووق ؿىوو:ق ؿىوووةىورىوريػٍو دوأيبوهيوكوو،(ٓ)(خى ًو يكفىووًف هى وكىأى تياٍووٍ نيي

ويبىػوً سىػ ًدمىووًووأىٍ ػ ىٍدتيو و ىوو،كالوأيذيفهوشتًى ىػتٍوو،و ىػنٍيهورىأىتٍو والاوصدػ ضًتًنيى أ ػوووقػ ؿىو،و«هللوقػىٍاػًقو ىشىػروواىػكالوخىطىػرى
وو:و)ًشٍ تياٍووكاوإفٍوؤيورىواقػٍو:ووهيرىيٍػرىةىو وعتاويبدوقػيردًةوأىٍ نيي ويب وأيٍخاًللى  (ٔ)..يبتالعو ا ه(فبلو ػىٍ اىايو ػىاٍلسه

ندػػةيواحًوو-ٔ ػػقى مى،وفػى ىػػدٍوهى ووًً سػػ  ػػ عواودػػيًتوأى ىػػ دووجى ػػ وكالوشى وًف هى وويبى وًػػاوووأى ىػػًسو ػػدًوو ًدً واوصدػػ ضًتنيىوالو ػيػػٍلسى
واٍوًق ى يبىًةوفػى يٍصسى يوُبواوند ًروصىسػٍغىةنوودٍويػيٍل ىهللو ً ى ٍػ ىًاوأىٍهًلواو ش ٍػ ى ويبًو»و:اوادًهوواوؿيورىووق ؿىوو:ق ؿىو و،أىٍهًلواوند ًرويـو

ـىوودىو ٍػػايػػ وو:ٍبيدويػيقىػ ؿيو ػػو، دى ػرناوقىػػطشوولٍوهى وخى ػٍ ػػو؟رىأىيٍػػتى و ى ًػ اهوقىػػطشوولٍوهى و ًػػاى كىيػيػػٍل ىهللوو.يػػ ورىبيوووكاحًوالو:ف قػػوؿو؟يبىػػرد
واونػػ سًو ػػ ي ػػ وُبواوػػ ش ٍػ ى ويًبػػو ً ىشى ووػػهو،فػى يٍصػػسى يوصىػػسػٍغىةنوُبواصتٍىندػػةًوو،أىٍهػػًلواصتٍىندػػةًوودٍو ػيٍلان ـىوودىو ٍػػايػػ وو:فػى ػيقىػػ ؿي ػػو، دى ولٍوهى

                                 
 .ّٓ يةوواور  اورةو(وُ)

 .ْٕ يةوو هاورةو(وِ)

 .ُّو-ُُاآلي توواأل اهللاورةو(وّ)

 .ّٓ يةووؽواورةو(ْ)

 .ُٕ يةواوزخرؼاورةوو(ٓ)

وو:و) ى بوقػىٍووًهًوُبو ت بواوتال  ،و ال  واورةواو ت ة،واوسة رموركا وو(ٔ) وعتاويبدوقػيردًةوأىٍ نيي ويب وأيٍخاًللى وو(،وكيب ااوُبَُْٓ)ُْٕٗ/ْ(فبلو ػىٍ اىايو ػىاٍلسه
 (.ِِْٖ)ُِْٕ/ْ ت بواصتنةوكصالةو   مه وكأهاه ووُب
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و ػيٍلان وقىطشو وًش دةهوقىطشوولٍوهىوو؟رىأىٍيتى وً اى وقىػطشوووكاحًوالو:ف قوؿيوو؟يبىرد ويبو ػيٍلسه ويب ويبىرد ًشػ دةنووكالورأيػتيوو،ي ورىبي
والو،يػىٍسػػ ىسيووالويػىػػنػٍ ىايوواصتٍىندػػةىوويىػػٍ خيليووديبىػػ»:وقػػ ؿىووواونػػ دووفأووهيرىيٍػػػرىةىووأيبو ػػد،وكو(ُ).ركا ويب ػػاا«قىػػطشو
 (ِ)ا ويب اا..ركو«شىسى  يهيوويػىاٍلىنىووكالو، ً ى  يهيوو ػىسػٍاىهلل

نىوواصتٍىندةيوو-ٕو ،و ا ػهًوواحيوو يورىو دػدويىوهللويبىػاىػ ىوواو  ػ ًوو  أليبرًووإو ه ووى سىوو ًؿ،واىٍهاةيواوطدريًع،وكاووصوؿيوقىريسىةيواٍومى
ػوأقػربيووةيونٌواصتٍىو»:وأفدواوندً دووو ًدويب  ودووواحًوو س ًوف دو ،وهىونػٍويبًوو واحيو ىوأ  ذىوو ريوك ذاواوندو ودٍويًبػواٍو يو ًوإعوأ ى

 .(ّ).ركا واوسة رم«ذواىووليو ٍويبًوو ريوكاوندوو،هًواًو ٍو ػىوواؾًورىوشًو

وأٍفويػيٍل ًرووف ا هًوواصتٍىندةىووأرادىوودٍويبىوو-ٖ كىيبىٍدوأىرىادىواآلًخػرىةىوكىاىػ ىهللو)و،هيوا  يو وعتىىو،وكوهيوقتىدوهى و ىاىهللواو ش   ،و  ٍفو كوفى
ويبيٍليًبدهوفى يكوى ًػ ػٍ  ػيهياويبدٍشػعتىى واىٍ  ػىهى وكىهيوى ػ فىواى و ى و(ْ)(كيورانواى  وعتىىػكو،وهيوقتىدػو   ػةيو   واوالىواوػ شوو كػوفىووأفٍو،وكالوكتػوزي

ػ)واحو  ػ ع:و،وقػ ؿىووازيدًومىواوٍوو سًوكىو ًوا ٍوودًوفهذاويبًوو،هيوا  يو ٍػًذً واضتٍى ىػ ةيواوػ ش ٍػ ى وًإالكىيبىػ وهى ووعتى وكىًإفدواوػ دارى وكىوى ًػقه وه
واضتٍى ػىوىافيووىٍوو ى  يواويػىٍ اىميوفىواآل وو.ةيورىواآلخًوو  ةيواضتٍووهلىووةىومىوا ًواو دووةىو دوق قًواضتٍىوو  ةىواضتٍوو:وأفدو،وي إًلو(ٓ)(ًخرىةىوعتًىلى
ػػػو نػػةهوذتىووًاػػٍا ىةيواًحواصتٍىندػػػةيوو-ٗ ػػوًوو يونىوالودتي ػػػوليوكي ودٍويبىػػػ»و:واحًووراػػوؿيووقػػػ ؿىوو:قػػ ؿىوووةىورىويٍػػػػرىوهيووأيب،وف ػػدو ووأ ى
ػػػػػػػ .ركا و«ةيوندػػػػػػػػاصتٍىوواحًووةىوا ىوًاػػػػػػػػوأالوإفدوو، و ػػػػػػػةهوغىوواحًوو ةىواٍوًاػػػػػػػػوإفدووأالىوو،ؿىوزًوٍنػػػػػػػػمىواوٍوو ىواىػػػػػػػ ػىووِبىىوأدٍوودٍوكيبىػػػػػػػػو،ِبىىوأدٍوو ؼىوخى

واوندػػو،(ٔ)اوتيبػػذم ػػنػىوذتىىوووً شوكقػػ و ػػنيد ػػ و ووهى  يػػلشو»:وقػػ ؿىووواحًوواػػوؿىورىووأفدوووةىورىويٍػػػرىوأيبوهيووُبو ػػ يثًو ىمى
ػأى ىػ  ىإًلودىوودٍويبىػ»:وقػ ؿىوو؟يػ ىبىوودٍوكيبىػو،احًوويػ وراػوؿىو:وقػ وواو،«!أىىبىوودٍويبىػوأييبديًتويىٍ خيايوفىواصتٍىندةىوإالدو و،اصتٍىندػةىوولىوخى
وَتىٍرًمويًبدوكىيبىدوييًطً واوادهىوكىرىايووىهيوييٍ ًخٍاهيوجىو)وق ؿو   ع:و،(ٕ).ركا واوسة رمشو«كىيبىٍدو ىصى ينوفػىقىٍ وأىىبىو ند تو

ويػي ىذيويًبدوحتىًٍتهى واألىو وكىيبىدويػىتػىوىؿد ا  نوأىوً م نو ٍػهى ري  .(ٖ)(ٍ هيو ىذى

و

                                 
ًهٍاو ػيٍلان وُبواصتٍىندًةو ى بوصىٍسً وأى ٍػ ىًاوأىهٍووُبو ت بوصالةواوق  يبةوكاصتنةوكاون ر،يب ااووركا و(ُ)  (.َِٕٖ)ؤُِِ/ًْلواو ش ٍػ ى وُبواوند ًروكىصىٍسً وأىشى ي

ـًووُبو ى بوُبو ت بواصتنةوكصالةو   مه وكأهاه ،ويب ااوركا و(ِ)  (.ِّٖٔ)وُُِٖ/ْو،اصتٍىندةًووأىٍهلًوو ىً  اًوودىكىا

 .(ُِّٔ)َِّٖ/ٓو  اهوكاون رويب لوذوا  بواصتنةوأقربوإعوأ   اويبدوشراؾووُبو ت بواورق ؽ،واوسة رموركا (وّ)

 .ُٗ(واورةواإلارامو يةوْ)

 .ْٔ يةوواو نكسوت(واورةوٓ)

وكصػػػتتهواضتػػػ  اوُبو،هػػػذاو ػػػ يثو  ػػػدوغريػػػقوكقػػػ ؿ:و(َِْٓ)ؤّّ/ْو(ٖ،و ػػػ بو)ً تىػػػ بوًصػػػالىًةواٍوًق ى يبىػػػًةوكىاوردقىػػػ ً ًعوكىاوٍػػػوىرىعًوُبووواوتيبػػػذموركا و(ٔ)
و،كيب نػ  واػ رويبػدوأكؿواوا ػلو،  اػك فواوػ اؿو:«ِبأدٍو»ق ؿواونوكم:وو،(ِّّٓ)او ا اةواوصت تةوُبووس ينكاألوو،ّّْ/ْاظت ت رؾو اهللواوصت تنيو
 .(ْٗري ضواوص ضتنيوص)كاظترادواوتشم وُبواوط  ة

 .(ُٖٓٔ)ِٓٓٔ/ٔوو  بواالقت امو  ندوراوؿواحُبو ت بواال تص ـو  وكت بوكاو نة،واوسة رمووركا (وٕ)

 .ُٕ يةوواوالت اورةوو(ٖ)
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 المراجع قائمة بأىم
 

اآلدابواوشػػر  ةوكاظتػػن واظتر  ػػة،و ػػ و ف:وأيبو سػػ واحوػتمػػ و ػػدويبالاػػ واظتق اػػل،ودارواونشػػر:و .ُ
ـ،واوطس ػػػػػة:واو    ػػػػػة،وحتق ػػػػػع:وشػػػػػ  قؤُٗٗو-هػػػػػػوُُْٕو- ػػػػػ كتوو-يبلا ػػػػػةواوراػػػػػ وةو

 .األر لكطو/و مرواوق  ـ

ونشػر:ودارواوسشػ  روػتم و دوإشت   ػلواوسةػ رمواصت الػل،وداروا س احووأيباألدبواظتالرد،و  و ف:و .ِ
و.،واوطس ة:واو  و ة،وحتق ع:وػتم وفلادو س اوس قلُٖٗٗو-وَُْٗو-  كتوو-اإلابليب ةو

،ودارواونشػػر:وز ريػػ ولتػػىيو ػػدوشػػرؼواونػػوكموأيب،و ػػ و ف:و رواظتنتةسػػةويبػػدو ػػبلـواػػ  واأل ػػراراألذ ػػ .ّ
وـ.ُْٖٗو-هػوَُْْو-  كتوو-دارواوكتقواو ريبو

 رواو ػػس ل،وواشػػ خوػتمػػ و  صػػرواوػػ يدواألوسػػ ين،وإشػػراؼوإركامواوغا ػػلوُبوختػػريجوأ  ديػػثويبنػػ .ْ
وـو.ُٖٓٗهػو،وَُْٓ  كت،وديبشع،وط.او    ةوو-زه واوش كيش،واظتكتقواإلابليبل

 مػرويواػفو ػدو سػ واحو ػدو سػ واوػربوواالاتذ  رواصت يب وظتذاهقوفقه مواأليبصػ ر،و ػ و ف:وأيب .ٓ
ـ،واوطس ػػػػػة:واألكع،وَََِو- ػػػػػ كتوو-اونمػػػػػرمواوقػػػػػر  ،ودارواونشػػػػػر:ودارواوكتػػػػػقواو ام ػػػػػةو

و.ػتم و الويب وض-حتق ع:وا ملوػتم و ط 
 اهللويبذهقوأيبو ن الة،ووزيدواو يدو ػدوإ ػراه اواوشػه و ػ  دوؾتػ اواضتنالػل،وواألشس  وكاونو  ر .ٔ

وسن ف.-ـ،ودارواوكتقواو ام ةُّٗٗهػ،وُُّْط.واألكعو

او  ػػػػػقبلينووأزتػػػػػ و ػػػػػدو اػػػػػلو ػػػػػدو تػػػػػراوالءػػػػػلووأيباإلصػػػػػ  ةوُبودت  ػػػػػزواوصػػػػػت  ة،و ػػػػػ و ف:و .ٕ
،واوطس ػػة:واألكع،وحتق ػػع:وُِٗٗو-وُُِْو- ػػ كتوو-اوشػػ ف ل،ودارواونشػػر:ودارواصت ػػلو

 . الوػتم واوست كم

 ػػراجواوػػ يدوأيبو الػػ و،وواوسػػ رواظتنػػ وُبوختػػريجواأل  ديػػثوكاآل ػػ رواوواق ػػةوُبواوشػػرحواوكسػػ  .ٖ
يدو ػدورتػ ؿو  مرو دو الو ػدوأزتػ واأل صػ رمواوشػ ف لواظت ػركؼو ػ  دواظتاقػد،وت/ػت ػلواوػ

ـو،ودارواعتتػرةووانشػػروََِْو-هػػُِْٓط.األكعوواوػ يد،وكيبصػطالهللوأ ػوواوغػػ طو سػ اضتل،
 او قسة.-او  ودية-كاوتوزي 
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 اػػػوغواظتػػػراـويبػػػدوأدوػػػةواأل كػػػ ـ،وواتػػػ فنوأزتػػػ و ػػػدو تػػػرواو  ػػػقبلين،وت/شتػػػ و ػػػدوأيبػػػنيو .ٗ
اكػػػػػةواظتمو-ـو،ويبكتسػػػػػةواوػػػػػ و ل،واصتس ػػػػػلواوصػػػػػن   ةُٕٗٗو-هػػػػػػُُْٕاوػػػػػزه م،وط.واألكعو

.واو ر  ةواو  ودية

:وأيبواوق اػاوريخويب ينػةوديبشػعوكذ ػروفءػاه وك  ػم ةويبػدو اهػ ويبػدواأليب  ػل،و ػ و ف   .َُ
،وُٓٗٗو-  كتوو- دوهسةواحو دو س واحواوش ف ل،ودارواونشر:ودارواوالكرو الو دواضت دو

و.حتق ع:وػتقواو يدوأيبوا   و مرو دوغرايبةواو مرم
،وػتمػ و ػدوأيبو كػروأيػوبواوزر ػل س واحووأيب و ف:وحتالةواظتودكدو   ك ـواظتووود،و  .ُُ

  ش و  وف.،وحتق ع:وَُْٕ    ةوديبشع،واوطس ة:واوو-دارواونشر:ويبكتسةودارواوس  فو

هػػوَُْٖ،واوطس ةواألكعوـواو يد،وحملمودو دوػتم واضت ادختريجوأ  ديثوإ   مو اوو .ُِ
 اوري ض.-ـ،ودارواو  صمةُٕٗٗ

 س واو و او دو سػ واوقػوموػتم ووأيبريف،و  و ف:واوتغ قوكاوته قويبدواضت يثواوش .ُّ
،واوطس ػة:واألكع،وحتق ػع:وإ ػراه اوُُْٕو- ػ كتوو-،ودارواونشر:ودارواوكتقواو ام ةواظتنذرم

و.مشسواو يد
اوسغػوم،وأيبوػتمػ واضت ػنيو ػدويب ػ ودو،و  و ف:واظت مهللويب  ملواوتنزيلو ال  واوسغوم .ُْ

 . و و س واورزتدواو ا  كت،وحتق ع:وخو-دارواونشر:ودارواظت رفةو

 ال ػػ واوقػػر فواو وػػ ا،و ػػ و ف:وإشت   ػػلو ػػدو مػػرو ػػدو  ػػ واو يبشػػقلوأ ػػوواوالػػ ام،ودارو .ُٓ
و.َُُْو-  كتوو-اونشر:ودارواوالكرو

أزتػػ و ػػدو اػػلو ػػدو تػػرواو  ػػقبلينواوشػػ ف ل،واوالءػػلووأيب قريػػقواوتهػػذيق،و ػػ و ف:و .ُٔ
و.ع،وحتق ع:وػتم و وايبة،واوطس ة:واألكؤُٖٗو-ؤَُْو-اوري وو-دارواونشر:ودارواورش  و

أزتػػػ و ػػػدو اػػػلو ػػػدواوالءػػػلووأيبأ  ديػػػثواوراف ػػػلواوكسػػػ ،و ػػػ و ف:ووُبتاةػػػ  واضتسػػػ واو .ُٕ
،وحتق ػع:واو ػ  و سػ احوه شػاواو مػ ينؤُْٗو-وُّْٖو-اظت ينػةواظتنػورةوو- تػرواو  ػقبلينو

و.اظت ين
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و،و ػػ و ف:ومشػػسواوػػ يدوػتمػػ و ػػدوأزتػػ و ػػدو سػػ واعتػػ دم نقػػ  وحتق ػػعوأ  ديػػثواوت ا ػػع .ُٖ
ـ،واوطس ػػة:واألكع،وحتق ػػع:وأنتػػدوُٖٗٗو- ػػ كتوو-اضتنساػػل،ودارواونشػػر:ودارواوكتػػقواو ام ػػةو

و.ص ّبوش س ف
أزتػػ و ػػدو اػػلو ػػدو تػػرواو  ػػقبلينواوشػػ ف ل،واوالءػػلووأيبهتػػذيقواوتهػػذيق،و ػػ و ف:و .ُٗ

و.،واوطس ة:واألكعُْٖٗو-وَُْْو-  كتوو-دارواونشر:ودارواوالكرو
يواػػفو ػػدواوز ػػلو سػػ اورزتدواظتػػزم،ودارواونشػػر:وجواضتتػػ ووأيبهتػػذيقواوكمػػ ؿ،و ػػ و ف:و .َِ

،واوطس ػػػػػة:واألكع،وحتق ػػػػػع:ود.و شػػػػػ رو ػػػػػوادوَُٖٗو-وََُْو- ػػػػػ كتوو-يبلا ػػػػػةواوراػػػػػ وةو
و.يب ركؼ

واشػ خواػا م فو ػدو سػ واحو ػدوػتمػ وو،شرحو تػ بواوتو  ػ     واو زيزواضتم  وُبو .ُِ
 ـ.ُٖٖٗو-هػَُْٖ دو س واووه ب،واظتكتقواإلابليبل،واوطس ةواو    ةو

 ػػدوجريػػرو ػػدويزيػػ و ػػدووػتمػػ ج الػػرووأيبجػػ يب واوس ػػ فو ػػدو  كيػػلو مواوقػػر ف،و ػػ و ف:و .ِِ
و.َُْٓو-  كتوو-،ودارواونشر:ودارواوالكروخ و واوطربم

ػتمػ و ػدوإشت   ػلواوسةػ رمواصت الػل،و س احووأيباصت يب واوصت  واظتةتصر،و  و ف:و .ِّ
اوطس ػة:واو  و ػة،وحتق ػع:و،وُٕٖٗو-وَُْٕو- ػ كتوو-دارواونشر:وداروا دو   ،واو م يبػةو

 .د.ويبصطالهللوديقواوسغ 

ػتمػػ و ػػدو   ػهللواوتيبػػذمواو ػػامل،ودارواونشػػر:و   ػهللووأيباػندواوتيبػػذم،و ػػ و ف:و .ِْ
 .،وحتق ع:وأزت وػتم وش  روك خركف  كتو-اروإ   مواوتاثواو ريبد

وكاضتكاوُبوشرحوست نيو  ي  ويبدوجوايب واوكاا،و ػ و ف:وزيػدواوػ يدوأيبو .ِٓ ج يب واو اـو
و- ػػػػ كتوو- سػػػػ واوػػػػرزتدو ػػػػدوشػػػػه بواوػػػػ يدواوسغػػػػ ادم،ودارواونشػػػػر:ويبلا ػػػػةواوراػػػػ وةواوالػػػػرجو
و.ـ،واوطس ة:واو    ة،وحتق ع:وش  قواألر  ؤكطو/وإ راه او  جسُٕٗٗو-هػوُُْٕ

  ػػ اوأزتػػ و ػػدو سػػ واحواألصػػسه ين،وو ا ػػةواألكو ػػ موك سقػػ تواألصػػال  م،و ػػ و ف:وأيب .ِٔ
و.،واوطس ة:واورا  ةَُْٓو-  كتوو-دارواونشر:ودارواوكت بواو ريبو

دارواونشر:وو،ز ري ولتىيو دوشرؼواونوكمورك ةواوط وسنيوك م ةواظتالتني،و  و ف:وأيب .ِٕ
و.،واوطس ة:واو    ةَُْٓو-  كتوو-اظتكتقواإلابليبلو
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ز ري ولتىيو ػدوشػرؼواونػوكم،ودارووري ضواوص ضتنيويبدو بلـوا  واظترااني،و  و ف:وأيب .ِٖ
و.ـ،واوطس ة:واو  و ةَََِ-هػوُُِْو-  كتوو-اونشر:ودارواوالكرو

يبو كػػػػروأيػػػػوبوػتمػػػػ و ػػػػدوأ سػػػػ واحووأيبزادواظت ػػػػ دوُبوهػػػػ موخػػػػ واو سػػػػ د،و ػػػػ و ف:و .ِٗ
و-اوكويػػػتوو- ػػػ كتوو-يبكتسػػػةواظتنػػػ رواإلاػػػبليب ةوو-،ودارواونشػػػر:ويبلا ػػػةواوراػػػ وةواوزر ػػػل
 سػػػػػػ واوقػػػػػػ دروو-،واوطس ػػػػػػة:واورا  ػػػػػػةو شػػػػػػر،وحتق ػػػػػػع:وشػػػػػػ  قواألر ػػػػػػ ؤكطؤُٖٗو-وَُْٕ
و.األر  ؤكط

اا اةواأل  ديثواوصت تةوكشلمويبدوفقهه وكفوا  ه ،وواش خوػتم و  صرواو يدو .َّ
(.ْ-ُـو)يبدُٕٗٗهػ،وُّٗٗ  كت،وديبشع،وط.او    ةوو-األوس ين،واظتكتقواإلابليبل

اا اةواأل  ديثواوصت تةوكشلمويبدوفقهه وكفوا  ه ،وواش خوػتم و  صرواو يدو .ُّ
(.ٕ-ٓـو)يبدُُٗٗهػ،ُُِْاوري ض،وط.األكعوو-األوس ين،ويبكتسةواظت  رؼ

اا ػػاةواأل  ديػػثواوءػػ  الةوكأ رهػػ واو ػػ ئو اػػهللواأليبػػة،وواشػػ خوػتمػػ و  صػػرواوػػػ يدو .ِّ
(.ْ-ُهػو)يبدُّٖٗ  كت،وديبشع،وط.اورا  ةوو-األوس ين،واظتكتقواإلابليبل

ػتم و ػدويزيػ واوقػزكيإل،ودارواونشػر:ودارواوالكػرو س احووأيباندوا دويب جه،و  و ف:و .ّّ
 .فلادو س واوس قل،وحتق ع:وػتم و-و-  كتوو-

او ت ت ين،ودارواونشػر:ودارواا م فو دواألش ثوداكدووأيباندوأيبوداكد،و  و ف:و .ّْ
 .،وحتق ع:وػتم وػت لواو يدو س واضتم  اوالكر

أزتػػػ و ػػػدواضت ػػػنيو ػػػدو اػػػلو ػػػدويبواػػػهللو كػػػرووأيباػػػندواوس هقػػػلواوكػػػربل،و ػػػ و ف:و .ّٓ
،وحتق ػع:وػتمػ وُْٗٗو-وُُْْو-يبكػةواظتكريبػةوو-اوس هقل،ودارواونشػر:ويبكتسػةودارواوسػ زو

 . س واوق درو ط 

 الو دو مػرواوػ ارقطإلواوسغػ ادم،ودارواونشػر:واضت دووأيباندواو ارقطإل،و  و ف:و .ّٔ
 .،وحتق ع:واو   و س واحوه شاونت ينواظت ينُٔٔٗو-ؤُّٖو-  كتوو-دارواظت رفةو

رو سػػ احو ػػدو سػػ اورزتدواوػػ اريبل،ودارواونشػػر:وداػتمػػ ووأيباػػندواوػػ اريبل،و ػػ و ف:و .ّٕ
خ وػػػػ وكو،واألكع،وحتق ػػػػع:وفػػػػوازوأزتػػػػ وزيبػػػػريلو،واوطس ػػػػة:َُْٕو- ػػػػ كتوو-اوكتػػػػ بواو ػػػػريبو
 .او س واو امل

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ُِْ 

أزتػ و ػدوشػ  قواون ػ  ل،ودارواونشػر:ودارو سػ واوػرزتدووأيباو ندواوكربل،و ػ و ف:و .ّٖ
،واوطس ػػػػة:واألكع،وحتق ػػػػع:ود. سػػػػ واوغالػػػػ روُُٗٗو-وُُُْو- ػػػػ كتوو-اوكتػػػػقواو ام ػػػػةو

 .ا  و  ركمو  داا م فواوسن ارمو،و

أزتػػػ و ػػػدوشػػػ  قواون ػػػ  ل،ودارو سػػػ واوػػػرزتدووأيب،و ػػػ و ف:و(اجملتػػػَّاون ػػػ  لو)واػػػند .ّٗ
،واوطس ػػػػة:واو    ػػػػة،ؤُٖٗو-ؤَُْو- اػػػػقوو-اونشػػػػر:ويبكتػػػػقواظتطسو ػػػػ تواإلاػػػػبليب ةو

 . س اوالت حوأ ووغ ةد.وحتق ع:و

،واوػػذه أزتػػ و ػدو  مػػ فو ػدوق نتػػ زووػتمػػ و ػد سػ واحووأيباػ وأ ػػبلـواونػسبلم،و ػػ و ف:و .َْ
،واوطس ػة:واوت اػ ة،وحتق ػع:وشػ  قواألر ػ ؤكطوُُّْو- ػ كتوو-دارواونشر:ويبلا ػةواوراػ وةو

و.ػتم و   اواو رق والكو،و
او  توروواوشرحواظتمت و اهللوزادواظت تقن ،وواش خوػتم و دوص ّبواو   مني،وا تىنو ه: .ُْ

هػػػػ،وُُْْعوط.واألكوواػػػا م فو ػػػدو سػػػ احوأ ػػػ واطت ػػػل،وكاوػػػ  توروخ وػػػ و ػػػدو اػػػلواظتشػػػ ق ،
 اوري ض.و-يبلا ةو ا ـووانشر

ز ريػػ ولتػػىيو ػػدوشػػرؼواونػػوكم،وداروو،و ػػ و ف:وأيبصػػت  ويب ػػاا اػػهللوشػػرحواونػػوكمو .ِْ
.،واوطس ة:واو    ةُِّٗو-  كتوو-اونشر:وداروإ   مواوتاثواو ريبو

 كػػػروأزتػػػ و ػػػدواضت ػػػنيواوس هقػػػل،ودارواونشػػػر:ودارواوكتػػػقووشػػػ قواإلنتػػػ ف،و ػػػ و ف:وأيب .ّْ
 .،واوطس ة:واألكع،وحتق ع:وػتم واو    و   وينوزغاوؿَُُْو-و  كتو-او ام ةو

ػتمػػ و ػػدو سػػ فو ػػدوأزتػػ و ػػ ًبووأيبصػػت  وا ػػدو سػػ فو ت  ػػقوا ػػدو اسػػ ف،و ػػ و ف:و .ْْ
،واوطس ػػػػة:وُّٗٗو-وُُْْو- ػػػػ كتوو-اوتم مػػػػلواوس ػػػػيت،ودارواونشػػػػر:ويبلا ػػػػةواوراػػػػ وةو

 .او    ة،وحتق ع:وش  قواألر لكط

ػتمػػػػػ و ػػػػػدوإاػػػػػت ؽو ػػػػػدوخزنتػػػػػةواو ػػػػػاملو كػػػػػرووأيبصػػػػػت  وا ػػػػػدوخزنتػػػػػة،و ػػػػػ و ف:و .ْٓ
،وحتق ػػػػع:ود.وَُٕٗو-وَُّٗو- ػػػػ كتوو-اون  ػػػػ  ورم،ودارواونشػػػػر:واظتكتػػػػقواإلاػػػػبليبلو

 .ػتم ويبصطالهللواأل ومل

صػػػػػت  واصتػػػػػ يب واوصػػػػػغ وكزي د ػػػػػه،وواشػػػػػ خوػتمػػػػػ و  صػػػػػرواوػػػػػ يدواألوسػػػػػ ين،واظتكتػػػػػقو .ْٔ
وـ.وُِٖٗهػو،َُِْ  كت،وديبشع،وط.واو  و ةوو-اإلابليبل
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يب ػػػػااو ػػػػدواضتتػػػػ جواوقشػػػػ مواون  ػػػػ  ورم،ودارواضت ػػػػنيووأيب و ف:وصػػػػت  ويب ػػػػاا،و ػػػػ .ْٕ
و.  كت،وحتق ع:وػتم وفلادو س واوس قلو-اونشر:وداروإ   مواوتاثواو ريبو

،ودارواونشػر:ودارواظت رفػةو س واورزتدو دو الو دوػتمػ اوالرجووأيبصالةواوصالوة،و  و ف:و .ْٖ
د.ػتمػػ وركاسوكوو-فػػ خورموو،واوطس ػػة:واو    ػػة،وحتق ػػع:وػتمػػودُٕٗٗو-وُّٗٗو- ػػ كتوو-

 .قا هوجل

م و دوأيبو كرو دوأيوبواوزر لواو يبشقلواظتشهورو ػ  دوحملو،اوصبلةوك كاو  ر ه و .ْٗ
ـ،ويبكتسػػةوداروُِٗٗ-هػػػُُِْقػػ اواصتوزيػػة،وت/ػتمػػ و وػػ ـواوػػ يدواوالتػػ  ،واوطس ػػةواو    ػػةو

 اظت ينةواظتنورة.-اوتاث

يبواػهللواو ق اػل،ودارواونشػر:وداروج الروػتم و دو مرو دوواوء ال مواوكس ،و  و ف:وأيب .َٓ
ـ،واوطس ػػة:واألكع،وحتق ػػع:و سػػ واظت طػػلوأيبػػنيوُْٖٗو-هػػػوَُْْو- ػػ كتوو-اظتكتسػػةواو ام ػػةو

وقا تل
ػتمػػ و ػػدواػػ  و ػػدويبن ػػ واوسصػػرمواوزهػػرم،ودارو سػػ احووأيباوطسقػػ تواوكػػربل،و ػػ و ف:و .ُٓ

و.  كتو–اونشر:وداروص درو
اوػػ يدوػتمػػودو ػػدوأزتػػ واو  ػػإل،و مػػ ةواوقػػ رموشػػرحوصػػت  واوسةػػ رم،و ػػ و ف:و ػػ رو .ِٓ

و.  كتو-دارواونشر:وداروإ   مواوتاثواو ريبو
،ورتػ وك ر  ػقواوشػ خوأزتػ و ػدو سػ واو ا مةوواستػوثواو ام ػةوكاإلفتػ مفت كلواواتنةو .ّٓ

 دارواو  صمةو.و،ؤُٗٗو-ؤُُْاورزاؽواوٌ كيشوط.األكعو

 ػ و ف:واوشػ خو وػ ـواوالت كلواعتن يةوُبويبذهقواإليب ـواأل وػاوأيبو ن الػةواون مػ ف،و .ْٓ
و.ـُُٗٗو-هػوُُُْو-كرت  ةويبدو ام مواعتن ،ودارواونشر:ودارواوالكرو

أزتػػ و ػػدو اػػلو ػػدو تػػرواوالءػػلووأيبفػػت واوسػػ رموشػػرحوصػػت  واوسةػػ رم،و ػػ و ف:و .ٓٓ
و.  كت،وحتق ع:وػتقواو يدواطتط قو-او  قبلينواوش ف ل،ودارواونشر:ودارواظت رفةو

وػػ يدوأيبواوالػػرجو سػػ واوػػرزتدو ػػدورجػػػقوفػػت واوسػػ رموشػػرحوصػػت  واوسةػػ رم؛ووػػػزيدوا .ٔٓ
اضتنسال،وت/ػتمودوش س فو س واظتقصودوكغت مو س واطت وعواوش ف لوكرت  ة،واوطس ػةواألكعو

واظت ينةواظتنورة.-ـ،ويبكتسةواوغر  مواأل ريةُٔٗٗهػ،وُُْٕ
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 س واحومشسواو يدوػتم و دوأيبو كرو دوأيػوبو ػدواػ  واوزر ػلوواوالوا  ،و  و ف:وأيب .ٕٓ
و.،واوطس ة:واو    ةُّٕٗو-وُّّٗو-  كتوو-ارواونشر:ودارواوكتقواو ام ةواو يبشقل،ود

ف ملواوق يروشرحواصت يب واوصغ ،و  و ف:و س واورؤكؼواظتن كم،ودارواونشػر:واظتكتسػةو .ٖٓ
و.هػ،واوطس ة:واألكعُّٔٓو-يبصروو-اوتت ريةواوكربلو

اوسقػ  ل،واوق يبوسواحمل ط،وجمل واو يدوػتم و دوي قوبواوال كزو  ػ دم،وت/ويواػفو .ٗٓ
ودارواوالكر.و

و-اوكسػػػػ  ر،و ػػػػ و ف:وػتمػػػػ و ػػػػدو  مػػػػ فواوػػػػذه ،ودارواونشػػػػر:ودارواونػػػػ كةواصت يػػػػ ةو .َٔ
 .  كت

 ش ؼواوقن عو دويبتواإلقن ع،و  و ف:ويبنصورو ػدويػو سو ػدوإدريػسواوسهػوٌب،ودارو .ُٔ
 .،وحتق ع:وهبلؿويبص اتلويبصطالهللوهبلؿَُِْو-  كتوو-اونشر:ودارواوالكرو

واونػػػػ س،وأو ػػػػنةو اػػػػهللواأل  ديػػػػثويبػػػػدواشػػػػتهرو مػػػػ وساإلوسػػػػ وكيبزيػػػػلواطتالػػػػ مو شػػػػف .ِٔ
واورا  ػػة،و.طو،َُْٓو-و ػػ كتو-واوراػػ وةويبلا ػػةواصترا ػػل،واو تاػػوينوػتمػػ و ػػدوشت   ػػلإل
 .اوقبلشوأزت :و/

غتمػػػ واوزكا ػػػ وكيبنسػػػ واوالوا ػػػ ،و ػػػ و ف:و اػػػلو ػػػدوأيبو كػػػرواعت  مػػػل،ودارواونشػػػر:ودارو .ّٔ
 .َُْٕو-كتواوق هرةو،و  وو-دارواوكت بواو ريبوواوري فوواتاث/

،ودارواونشػػر:وداروز ريػػ ولتػػىيو ػػدوشػػرؼواونػػوكمو،و ػػ و ف:وأيبشػػرحواظتهػػذبواجملمػػوع .ْٔ
.ـُٕٗٗو-  كتوو-اوالكرو

زتػػػ و سػػ واضتاػػػ او ػػدو  م ػػػةوأاو سػػ سوويبألفتػػػ كلوشػػ خواإلاػػػبلـوا ػػدو  م ػػػة،وغتمػػوعو .ٓٔ
دوػتم و دوحتق ع:و س واورزتدو رت وكو،ودارواونشر:ويبكتسةوا دو  م ة،واوطس ة:واو    ة،واضتراين

.ق ااواو  صملواونت م

غتمػػوعوفتػػ كلوكويبقػػ التويبتنو ػػةوواشػػ خو سػػ او زيزو ػػدو ػػ ز،ورتػػ وكإشػػراؼود.ػتمػػ و .ٔٔ
 دارواوق اا.و،َُِْ دوا  واوشوي ر،وط.األكعو

غتموعوفت كلوكرا  لواوش خوػتم و دوص ّبواو   مػني،ورتػ وك ر  ػقوفهػ و ػدو  صػرو .ٕٔ
 دارواو ري ووانشر.واو ا م ف،

ووسن ف.-يبكتسةووسن فو-ُٖٗٗحملم و دوأيبو كرواورازم،و س ة:وو،ؼتت رواوصت ح .ٖٔ
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يبرقػػػ ةواظتالػػػ    وشػػػرحويبشػػػك ةواظتصػػػ    ،و ػػػ و ف:و اػػػلو ػػػدواػػػاط فوػتمػػػ واوقػػػ رم،ودارو .ٗٔ
ـ،واوطس ػة:واألكع،وحتق ػع:وََُِو-هػػوُِِْو-وسن ف/و  كتوو-اونشر:ودارواوكتقواو ام ةو

و.رت ؿو  ت ين
،ودارواونشػػر:وداروإل ي قػػوبو ػػدوإاػػت ؽواالاػػالرا يب ػػن وأيبو وا ػػة،و ػػ و ف:وأيبو وا ػػةو .َٕ

 .  كتو-اظت رفةو

أزتػ و ػدو اػلو ػدواظت ػىنواظتوصػالواوتم مػل،ودارواونشػر:وي اػهللوويبأليب ن وأيبوي اػهلل،و .ُٕ
،واوطس ػػة:واألكع،وحتق ػػع:و  ػػنيواػػا اوُْٖٗو-وَُْْو-ديبشػػعوو-دارواظتػػ يبوفوواػػتاثو

 .أا 

اضتنواػػل،ووه او ػػدوؼتاػػ و ػػدوراهويػػهيب ػػن وإاػػت ؽو ػػدوراهويػػه،و ػػ و ف:وإاػػت ؽو ػػدوإ ػػرا .ِٕ
،واوطس ػػة:واألكع،وحتق ػػع:ود.وُُٗٗو-وُُِْو-اظت ينػػةواظتنػػورةوو-دارواونشػػر:ويبكتسػػةواإلنتػػ فو

و. س واوغالورو دو س واضتعواوساوشل
 نسػػػػلووػتمػػػػ و ػػػػدوأزتػػػػ و ػػػػد سػػػػ احووأيبيب ػػػػن واإليبػػػػ ـوأزتػػػػ و ػػػػدو نسػػػػل،و ػػػػ و ف:و .ّٕ

و.يبصرو-اوش س ين،ودارواونشر:ويبلا ةوقر سةو
يبكتسػػةوو-ألزتػػ و ػػدوػتمػػ و ػػدو اػػلواوال ػػويبلو،صػػس حواظتنػػ وُبوغريػػقواوشػػرحواوكسػػ اظت .ْٕ

 وسن ف.-وسن ف

 كػػػػرو سػػػػ واحو ػػػػدوػتمػػػػ و ػػػػدوأيبوشػػػػ سةوواظتصػػػػنفوُبواأل  ديػػػػثوكاآل ػػػػ ر،و ػػػػ و ف:وأيب .ٕٓ
،واوطس ة:واألكع،وحتق ع:و مػ ؿويواػفوَُْٗو-اوري ضوو-اوكوُب،ودارواونشر:ويبكتسةواورش و

و.اضتوت
 كػػػػرو سػػػػ واوػػػػرزاؽو ػػػدوقتػػػػ ـواوصػػػػن  ين،ودارواونشػػػػر:واظتكتػػػػقوو:وأيباظتصػػػنف،و ػػػػ و ف .ٕٔ

و.،واوطس ة:واو    ة،وحتق ع:و س قواورزتدواأل وملَُّْو-  كتوو-اإلابليبلو
اا م فو دوأزت و دوأيوبواوطرباين،ودارواونشر:واوق ااووأيباظت تاواوكس ،و  و ف:و .ٕٕ

ة،وحتق ع:وزت مو دو س اجمل  و،واوطس ة:واو    ُّٖٗو-وَُْْو-اظتوصلوو-يبكتسةواوزهرامو
و.او االل
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،و واحو ػدوأزتػ و ػدوق ايبػةواظتق اػل سػتم ووأيب،و  و ف:وشرحوؼتتصرواطترقلوظتغإلا .ٖٕ
 .،واوطس ة:واألكعَُْٓو-  كتوو-دارواونشر:ودارواوالكرو

و-اوالءػػلواو راقػػل،ودارواونشػػر:ويبكتسػػةو ربيػػةوواظتغػػإلو ػػدوزتػػلواألاػػال ر،و ػػ و ف:وأيب .ٕٗ
 .ـ،واوطس ة:واألكع،وحتق ع:وأشرؼو س واظتقصودُٓٗٗو-هػوُُْٓو-اوري ضو

واظتق صػػػ واضت ػػػنةوُبو  ػػػ فو  ػػػ ويبػػػدواأل  ديػػػثواظتشػػػتهرةو اػػػهللواألو ػػػنة،و ػػػ و ف:وأيب .َٖ
و-  كتوو-اطت وػتم و دو س واورزتدو دوػتم واو ة كم،ودارواونشر:ودارواوكت بواو ريبو

و.شتـ،واوطس ة:واألكع،وحتق ع:وػتم و  م فواطتُٖٓٗو-هػووَُْٓ
يبوافقػػػةواطتيػػػربواطتىػػػربوُبوختػػػريجوأ  ديػػػثواظتةتصػػػر؛ووئليبػػػ ـوأزتػػػ و ػػػدو اػػػلو ػػػدو تػػػرو .ُٖ

هػػػػػ،وُُِْت/زتػػػػ مو سػػػػ واجمل ػػػػ واو ػػػػاالل،وكصػػػػستلواو ػػػػ يبرا ل،وط.األكعوو،او  ػػػػقبلين
واو  ودية.و-ـ،ويبكتسةواورش ،واوري ضُِٗٗ

ارودويب وػاو ػدوأ ػسواألصػستل،ودارواونشػر: سػ احووأيبيبو  واإليب ـويب وا،و  و ف:و .ِٖ
 .،وحتق ع:وػتم وفلادو س واوس قليبصرو-إ   مواوتاثواو ريبو

او ػ  داتواظتسػ رؾو ػدوػتمػ واصتػزرم،وداروواونه يةوُبوغريقواضت يثوكاأل ر،و ػ و ف:وأيب .ّٖ
و-ـ،وحتق ػػػػع:و ػػػػ هروأزتػػػػ واوػػػػزاكلوُٕٗٗو-هػػػػػوُّٗٗو- ػػػػ كتوو-اونشػػػػر:واظتكتسػػػػةواو ام ػػػػةو

و.ػتمودوػتم واوطن  لكو
اوالقػػػػػهواوكا ػػػػة،وواػػػػ  توروػتمػػػػػ وصػػػػ قلواوسور ػػػػو،ويبكتسػػػػػةواوػػػػوج زوُبوإيءػػػػ حوقوا ػػػػ و .ْٖ

ـو.وُٖٗٗهػو،وَُُْاوري ض،وط.واو    ةوو-اظت  رؼ
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 الفهرس
   

واوصالتةواضت يثواظتو وع
وّوواظتق يبة

واوني ػدةًو و ً ونػي دةًوإفت واألىو»و-ُوأدىبي وٓ .«يب و ػىوىلويبرئووكىًإفتدى والو،ٍ مى ؿي

ويبى ىواًحو ى  ع ػػواوادٍ ػػػًل ًوودىويػىقيػػػوـيويًبػػػو ػػ فىوو-ِواألىدبي وقىػػػ ىيبى  يوّتدو ى وأىفىػػػبل»و:قػػػ ؿىوو..و ػىتػىالىطدػػػرى
اوشىكيورنا وأىٍفوأى يوفىو ىٍس ن وٗو.«أيً قش

ويبى ىواون يو واألىدبي
و دًووقوؿو-ّ واوادػهًوو:اطٍتىطد بًوو يمىرى وإيلويًبػألىوو،يػ ورىايػوؿى وأى ىػقش دو ٍػتى

ػػػٍلمووإالويًبػػػو ػػػليو كىاودػػػًذمو ػىاٍلً ػػػلووال»و:فقػػػ ؿواونػػػ وو!دو ػىاٍلً ػػػلشى
وإًوى ٍوو،     ويبدو ػىاٍلً اىو ّتوأى يوفىوأى ىقد و.«اى

وُِ

ويبى ىواوقير ًفواوكىرًنًو واألىدىبي
ػليو ًػهًو)يبى ىليواٍوميٍليًبًدواوػذمويػىٍقػرىأيواٍوقيػٍر فىو»و-ْ ػًةو ىمى ىػًلواأليو(كىيػىٍ مى  ٍػريجد

ػػ و ى يػػقهو وكى ىٍ ميهى ػػ و ى يػػقه ػػٍليًبًدواوػػذموالو،رلتيهى وويػىٍقػػرىأيواوٍووكىيبى ىػػليواٍومي قيػػٍر فى
و.«ورًي ىوعت وكى ىٍ ميهى و يٍاوهو ىمى ىًلواوتدٍمرىًةوال

ؤُ

ويبى ىواو شندًةواوندسىوًيدةًو واورداًشً يدىوو،فػى ىاىٍ كيٍاوً  ينديًتو»و-ٓواألىدىبي ٍهً يينيى دتىى دػكيواوو،كىايندًةواطٍتياىالى ًمواٍومى
وُٗو.«كى ىءشواو ا ه و ً ونػدوىاًجذًوو، ًءىو

واوذيٍ رًوأىو واٍوميالىريديكفىو»و-ٔودىبي واوادهًو واٍوميالىريديكفىويىويبىوكىوو:وا ويوقىو،و«اىسىعى و: ؿىوقىوو؟ ورىايوؿى
ً  ناوكىاوذداً رىاتيو» واوادهىو ى  .«اوذداً ريكفى

وِِ

ويبى ىواونػداٍلسًو واألىدىبي
و ىق  »و:او دٍردىامًوويبألاىٍامى فوؿوووقىوو-ٕ و ىاىٍ اى وكىوًنػىوو،ًإفدووًرى ياى اٍلً اى

و ىق ػػ  و ىق ػػ كىألىوو، ىاىٍ ػػاى و ىاىٍ ػػاى و ىقدػػهيوو،ٍهاًػػاى ػػع  و.«فىػػ ىٍ ًطو يػػلدوًذمو ى
واىٍامى فيو»:ووً يوؿواوندوووقىوكو و.و«صى ىؽى

ؤِ

ٍيًدوكاألىقى ًربًو ويبى ىواووىاًو ى واوادهًوو:فق ؿوج مورىجيلهوإعوراوؿواوادًهوو-ٖواألىدىبي ويبىوو،ي ورىايوؿى ػعش دوأى ى
يٍ دًو وُّو.«أييبشاىو»:ق ؿو؟صىتى  ىيًتوواون سوًَ

ويبى ىواألكالىدًو واألىدىبي
رً يوهٍاو،وكاٍ ػػٍاوأ نػػ ميواػػسً وًاػػننيىوهيػػبلًةوكىو  وصدػػويبيػػريكاوأكالدى يػػاٍو»و-ٗ

نىهاوُبواوٍو اىٍ ه وكىهيٍاوأ ن ميو ىٍشروو وّْو.« ًج ًوءىومىو،وكفػىريقواو ػى ػٍ

واوتػد ى يبيًلويبى ىواضتٍيكد ـًو ػرً ىواو دٍم يوكىاوطدو»و-َُوأىدىبي وكى ى ػ وأى ىػقد ٍرًمواٍوميٍ ًاًاوًف مى يبػ وو،  ىةيو اهللواٍومى
 و.«ملويػيٍليبىٍرومبىٍ ًص ىةوو

وّٕ
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واوتػد ى يبيًلويبى ىواوند سًو وأىدىبي
وأىٍفويػيزىٍ ػػػزىحىو ػػػدواوندػػػ ًروكىييػػػٍ خىلىواصتٍىندػػػةىوفػىٍاتىٍ  ًػػػًهو»و-ُُ ػػػقد ػػػٍدوأى ى فىمى

واآل كىٍو ىػػػٍ ًتوإعواونػػػ سواوػػػذموو،ًخػػػرًويبىًن دتيػػػهيوكهػػػوويػيػػػٍليًبديو ً وادػػػًهوكىاٍو ػىػػػٍوـً
وأىٍفويػيٍل ىهللوإو ه قش  «.لتًي

وّٗ

ةًو واوندًص تى ػػػػػدٍوو:قػيٍانىػػػػ ،و«اوػػػػ ييديواوندًصػػػػػ تىةيو»و-ُِوأىدىبي و،كىًوًكتى  ًػػػػػهًوو،وًادػػػػػهًو»:قػػػػ ؿو؟ًومى
وّْو.«كى ى يبدًتًهاٍوو، مةواٍوميٍ ًاًمنيىوكألو،كىوًرىايووًهًو

ويبى ىوأصت ًبواوندً يو ويبىو»و-ُّواألىدىبي ػ ًفنهووػهويبػ واو دػالىرىًةواٍوًكػرىاـً  ىليواوػذمويػىٍقػرىأيواٍوقيػٍر فىوكهػوو ى
و.«اٍوسػىرىرىةًو

وْٕ

ويبى ىو ًؿو  ًتواوندً يو واألدبي
وفًػػػ كيٍاو ػىقىاىػػػنٍيًو»و-ُْ ػػػ و:كأ ػػػ و ىػػػ رًؾه واوادػػػًهوف ػػػهواعٍتيػػػ ىلووو:أىكدعتييمى ً تىػػػ بي

و  .«ُبوأىٍهًلو ػىٍ يًتووأيذى يري يٍاواوادهىوو،كىأىٍهليو ػىٍ يًتو...وكىاونشوري
وُٓ

واوت  يبًلويبى ىواوشس بًو ػ    وأ ػهللواونػ دووفدوإو-ُٓوأدبي وشى واوادػهًوو:فقػ ؿووفػىػّتن ا ٍػػذىٍفويلوو،يػ ورىايػوؿى
وّٓو! ً وزي ى 

واالاتق يبًةوكاوتواشًطو أدبي
يًدوك رًؾو كاال ت اًؿوُبواو ي

واوغياويو

اويًبٍنكيٍاو ىمىايػهيو»و-ُٔ وأى ى ن و:وقػ وواو،«وىٍدويػينىتيلى كالوأ ػتويػ ورىايػوؿى
ؤٓ .«اى يديكاوكىقى رً يواو،إالوأىٍفويػىتػىغىمد ىينواحوً رىزٍتىةووو؛كالوأ  »:ق ؿ؟واوادهًو

واضترًصو ىاىهللوًفٍ ًلو أدبي
واظت ركًؼوقا ًاًهوك   ً ًو

ٍ ػريكًؼوشػ  نوال»و-ُٕ وً وىٍجػو؛ وحتىًٍقرىفدويبدواٍومى ػ ؾى هووكىوىػٍووأىٍفو ػىٍاقىػهللوأىخى
 .« ىٍاعوو

ؤَ

واوتدًت دًةوكاو دبلـًوأىدىو وبي
واصتٍىندػةىو ػّتو ػيٍليًبنيػواو(كىاودًذمو ػىاٍلً لو  ػ  )»و-ُٖ كالوو،الو ىػٍ خيايوفى

ػػٍلمووإذاوفػى ىٍاتيميػػو يوحتىىػػ  ػىٍستياٍوو، ػيٍليًبنيػػواو ػػّتوحتىىػػ  شوا ػػٍاو اػػهللوشى و:أىكىالوأىديوشكي
نىكياٍو و.«أىٍفشيواواو دبلـىو ػى ػٍ

ؤّ

واٍوً ٍاًاوكاوتػد ى يبيو ًلويبى ىوأىدىبي
واو ياىمى مًو

واٍوً ٍاػػاىواٍ ًتزىا نػػ ويػىٍنتىزً يػهيويبػػدواٍوً سىػػ دًو»و-ُٗ كىوىًكػػٍدوو،ًإفدواوادػهىوالويػىٍقػػًسملي
واٍوً ٍااىوً قىٍسمًلواٍو ياىمى مًو ؤٔو.«يػىٍقًسملي

و ً ٍووىٍقتًو واالٍهًتمى ـً تى ًفويبىٍغسيوفهوًف ًهمى و ىً  هويبدواون س»و-َِوأىدىبي وُٕو.«ٍوالىرىاغيوكىاو،اوصيتدةيوو: ًٍ مى

اقىةًو واأليخيودًةوكاوصد ى وأىدىبي

وأىخن ووػهوُبوقػىٍريىػةووأيٍخػرىلأىفدورىجيبل»و-ُِ واحووػهو اػهللوو،وزىارى فى ىٍرصىػ ى
ًتًهويبىاىكن  و يرًيػ يوو:فام وأ هللو ا هوق ؿو،يبىٍ رىجى ػ ويلوو:قػ ؿو؟أىيٍػدى أيرًيػ يوأىخن
ػػةوو ػىري ػشوو:قػػ ؿو،ُبوهػػذ واٍوقىٍريىػػةًو ػػ هػػلووػػاو ا ػػهويبػػدو ًٍ مى و،الو:قػػ ؿو؟هى

 .«غ وأىنوأىٍ سىٍستيهيوُبواوادًهو زوكجل

وٕٓ
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 ُُّ 

واوتد  يبيًلويبى ىواٍوميٍشتىًسهى تًو وأىدبي
والىو»و-ِِ ػػػ ويبيٍشػػػتىًسهى ته نػىهيمى ـىو ػىػػػنييه،وكى ػى ػٍ هوكىًإفدواضتٍىػػػرىا و ػىػػػنيي وًإفدواضتٍىػػػبلؿى

ػػػػددو ى ًػػػػ هويًبػػػػ ػػػػسػيهى ًتواٍاػػػػ سًواوندػػػػودىويػىٍ اىميهي ػػػػٍدوا ػدقىػػػػهللواوشش تىسػٍرىأىوًوً ينًػػػػًهو،وفىمى
ـًوكىً ٍرً ًه،وكىيبىٍدوكىقى ىوُبواوششو  .«سػيهى ًتوكىقى ىوُبواضتٍىرىا

وٖٕ

واضترًصو اهللو ىقويًةو أىدىبي
واإلنتى فًو

ػػػػػػػػٍليًبدًو»و-ِّ واٍومي وًإعىىواًحويًبػػػػػػػػدى ػػػػػػػػقش وكىأى ى ػػػػػػػػره ػػػػػػػػٍليًبديواٍوقىػػػػػػػػًومشوخى ػٍ واٍومي
 .«اوءدً  ًف،وكىُبو يل وخى ػٍرهو

وِٖ

و)األ لًو واوطد ى ـً وأىدىبي
وكاوششٍرًب(

وٕٖو.«كى يٍلوؽتد ويىًا اىوو،كى يٍلو ً ىًم ًناىوو،ـيواىايواوادهىوي وغيبل»و-ِْ

َيقوًؽواوند سًو و واالهتم ـً ػػػيبىػػ»و-ِٓوأىدىبي دوكيبىػػػو، نػػػهولواحيوهػػػ وأددوأدامىوويريػػ يوواونػػػ سًووأيبػػػواؿىووذىودوأخى
و«.واحيووهيوه وأ االىوبلفىوه ويري وإ ٍوذىوأخىو

وَٗ

ويبى ىو  وًتواحو  و  عاألدىبي
ػػ ًج ىوال»و-ِٔ ػػٍلموويبػػدوهػػذاواٍوسػىػػٍوًؿوكالوًإفدوهػػذ واٍومى ى و ىٍصػػاي يوًوشى
رًو ووًوو،اٍوقىذى وّٗو.«كىًقرىامىًةواٍوقيٍر فًوو،ةًوكىاوصدبلو،ذًٍ ًرواوادًهو زوكجلإفت وًهلى

واو د وًةوإعواًحوكاوت  يبيًلو أىدىبي
ويبى ىواٍومىٍ  يوييدىو

واوادهًوو-ِٕ وجىورًيرىجيلهوغىوو،ي ورىايوؿى و دوًدينًػهًوو مىوقه ويىػٍ رًموالو،يىٍ  ىؿي
وراػوؿيوو:ق ؿىوو.يب وًدينيهيو وخيٍطسىتىػهيوواوادػًهووفى ىقػٍسىػلىو ىاىػلد كىجى ىػلىوو..كى ػىػرىؾى

و.يػي ىايميإًلوؽتد و ىادمىهيواح
وٖٗ

واو ش  مًو وأدبي
ووًٍا ىٍسػً ويبىػ»و-ِٖ وييٍ ػتىتى بي وأكوقىًط  ىػًةورىوو وملىٍوالويػىزىاؿي و؛ً ػاوويىػ ٍعيو ًػً ٍبٍو
وكىوو ٍوقىػو:وؿيوقيػيػىو»:وق ؿىو..«يىٍ تػىٍ ًتلٍوو وملىٍويبىو وفػىوو ٍوقىػدى ىػٍوتي وواٍواىػدى ىػٍوتي أىرى

ويل وً ٍن ىوذواىوو،يىٍ تىًت قي  .«كىيى ىعيواو ش ى مىوو،فػى ىٍ تىٍتً ري

وَُِ

واوت  يبيًلويبى ىواوني ى مًو ػػػػػ وذيكوػتىٍػػػػرىـووال»و-ِٗوأىدىبي ػػػػػلهو ًػػػػ يٍبرىأىةووإالوكىيبى ىهى ػػػػػ ًفٍروو،ومتىٍايػػػػوىفدورىجي كالو ي ى
ٍرأىةيوإالويب وًذموػتىٍرىـوو  .«اٍومى

ؤَُ

اًدو واٍوميتى اىسًةوكاالاتٍ  ى أىدىبي
واٍومى ى دًو وو وـً

و دال»و-َّ واٍوًق ى يبىًةو ّتوييٍ  ىؿى وقى ىيبى و ىٍس وويـو (وو ػىزيكؿي وَُُو.«)أٍر ى و

و  أل م ًؿواويتو واالٍهًتم ـً أىدىبي
واظتوتًو والوينقط يو واء و   ى

واإلًوإذاويبىػػػ »و-ُّ ػػػ فيوا ػٍوتى ايػػػهيوإالويًبػػػٍ  ى إالوو: ىػػػةوودو ىبلقىطىػػػ ىو نػػػهو ىمى
قىةووجى رًيىةووودٍويبًو ويػيٍنتػىالى يوً هًوو،صى ى ويىٍ  يوووىوو،أكوً ٍااو و.«هيوأكوكىوى ووصى ًو و

وُُْ

يب وأ  د واحو   عو
وً شري ىًتًهو وًٍاميٍ تىٍمً ًكنيى

ونٍيىو ػىػوفػى يوقىػفيوو،أىيٍباىػ يوو ىٍسشهوو ى دهيو ىوواٍوًق ى يبىةًوويوـىوو ً ٍومىٍوتًووكتيى ميو»و-ِّ
وُُٕواصتٍىندػػةًووأىٍهػػلىوويػػ و:يػيقىػػ ؿيووٍبيدوو:قػػ ؿىوو،فػى يػػٍذ ى يوو ًػػهًووفػى ػيػػٍليبىريوو...كىاوندػػ رًوواصتٍىندػػةًو
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 ُِّ 

و.«يبىٍوتىووبلفىووخيايودهوواوند رًووأىٍهلىووكىيى و،يبىٍوتىووبلفىووخيايودهووك ىدىاًءى 
و
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