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 مقدمة املؤلف

ٚإٔ ُٗسا عبس  أُس هلل ضب ايعاملني ٚأؾٗس إٔ ٫ اي٘ إ٫ اهلل
 اهلل ٚضغٛي٘ أَا بعس .

 اٱغببب١َٝ٬ اٯزاب عًببب٢ ا٭٫ٚز تطبٝببب١ إٕ ،يف اهلل أسببببي
 باعتباضٖبا  ايعٚد١ ع٢ً ٚجيب ايعٚدني، بني َؿرتن١ َػ٪ٚي١ٝ

 تػطؽ إٔب املبهط٠، عُطِٖ غٓٛات يف ا٭بٓا٤ ْؿٛؽ إىل أقطب
نبدزاب ايٓبّٛ ٚايؿبطاب     اٱغب١َٝ٬  اٯزاب ايكبػط  َٓص ؾِٝٗ

ٍ  باعتبباضٙ  ايبعٚز  ٚع٢ً ،ت٦صإ ..ٚاٱغ ٔ  ا٭ٍٚ املػب٪ٚ  عب
٘  ٜػباعس  إٔ ايبٝت ِ  أ٫ٚزُٖبا  ٌؿٛيب١  َٓبص  شيبو  يف ظٚدتب  ثب

٘ . با٭٫ٚز ايػٔ تتكسّ عٓسَا بايهاٌَ زٚضٙ ٜتشٌُ  عبع  يكٛيب
ُؽْؿ َوَأْهؾِيقُؽْؿ َكيوًًا َوُؿقُهَهيو و: ٚدٌ ًَ ـَ آَمـُقا ُؿقا َأكُػ و افَِّذي َ َيو َأُّيه

َج  ةُ افـَّوُس َواْْلِ ًَ ٚيف ٖبصا ايهتٝبب غبٓتٓاٍٚ     ،ص6ط ايتشبطِٜ :  يو
ٚبباهلل  اٯزاب اٱغ١َٝ٬ املدتًؿ١ املػتكا٠ َٔ ايهتباب ٚايػب١ٓ   

 .ٚق٢ً اهلل ع٢ً ُٗس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًِ ايتٛؾٝل

 ايؿكري إىل اهلل تعاىل : أمحس عبس املتعاٍ



، ٔنهٕصٕل ألي ػُٕاٌ اظغط ػهى  Ctrl+ Endنهٕصٕل نهفٓشط اظغط ػهى

 ,Page Upنهًبٔط ػهى انؼُٕاٌ انًطهٕة  فً انفٓشط، ٔثٕاعطخ األٌغش  انضس

Page Down  رُقم ثٍٍ انصفحبد. أٔ ػدهخ انًبٔط 

 

 
4 

 ثبت املزاجع واملصادر هلذا  الكتيب 

 . ٗط٠ حملُس ْاقط ايسٜٔ ا٭يباْٞآزاب ايعؾاف يف ايػ١ٓ املط -1
 . 11اجمل١ً اٱغ١َٝ٬ ايعسز  -2

 أزب اٱغ٬ّ يًؿٝذ عبس ايعاٖط عبس اهلل عًٞ . -3
تًدٝل أسهاّ آٓا٥ع ٭بٛ عبس ايطمحٔ ُٗس ْاقط ايسٜٔ  -4

 ا٭يباْٞ 

تٛدٝٗات إغ١َٝ٬ يٲق٬ح ايؿطز ٚاجملتُع امل٪يـ :  -5
 . ُٗس بٔ مجٌٝ ظٜٓٛ

 تٓعٙ ؾطح بسا١ٜ املتؿك٘ ٭نمٔ عًٞ َٛغ٢ .ضٚن١ امل -6

 .غًػ١ً اٯزاب اٱغ١َٝ٬ إعساز ُٗس سػٔ ٜٛغـ -7
يعًببٞ بببٔ ْبباٜـ   املؿكببٌ يف ؾكبب٘ ايببسع٠ٛ إىل اهلل تعبباىل  -8

 . ٛزببايؿش
 . َٛغٛع١ إطب ٚايسضٚؽ يعًٞ بٔ ْاٜـ ايؿشٛز -9 

 َٔ زضٚؽ ايؿٝذ عُط بٔ غعٛز بٔ ؾٗس ايعٝس . -11

 يؿٝذ ُٗس قاحل املٓذس .َٔ زضٚؽ ا -11
 َٔ زضٚؽ ايؿٝذ غعٝس بٔ َػؿط . -12
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 مقدمة

ٕ  يف دبا٤ت  ايبي  اٱغ٬ّ تعايِٝ ٖٞاٯزاب اٱغ١َٝ٬   ايكبطآ
ايعببازات:   آزاب يف متجًبت  قبس ٚ املطٗبط٠  ايػ١ٓ ٚبٝٓتٗا ايهطِٜ

ٚأزاب ايٛن٤ٛ ، ◘ايٓيب تعاىل، ٚا٭زب َع زب َع اهلل نا٭
ٔ  َع ا٭زب: َجٌ  نيَع املدًٛقٖٚٓاى آزاب .. ،   ، ايٛايبسٜ

ٚأزب ايٛايس َبع  ،  ٚا٭زب َع آريإ، ٚا٭زب َع ا٭ضساّ
ٍ آزاب ًٜٚشل بٗا ..أ٫ٚزٙ، ٚأزب ايعٚز َع ظٚدت٘ ،   أبا

 آزاب َجٌ:ْتًـ َٔ ساٍ ٔاٍ ؾٗٓاى آزاب إشا نٓت مبؿطزى ؾ
 ، آزاب ا٤٬ٕ ..ايؿطابٚ ايطعاّ آزابٚ ،ٚاٱغتٝكاظ ايّٓٛ

ايبٝبع   ايػبٛم، ٚآزاب  آزاب يًُعا٬َت نبدزاب  ها ٖٓاىٚأٜ
 اٯزاب َعطؾببب١ٚ ٚآزاب املكبببطً ٚاملكبببرتً،  ٚايؿبببطا٤،
 .ٚاٯخط٠  ايسْٝا غعاز٠ يٓا حيكل شٝش١،ببايكاٱغ١َٝ٬ 

 من مثار تعلم اآلداب اإلسالمية 

 اٱغ١َٝ٬ اٯزاب أ٫ٚزى تعًِٝ ع٢ًاسطم أخٞ ايهطِٜ،  
 :   ِين ايجُاض ايتاي١ٝ ست٢ ايكػط َٓص

 . ؾ٬ ٜؿطنٕٛ ب٘ ؾ٦ٝابٝت ٜععِ أًٖ٘ اهلل عع ٚدٌ  -1
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: ايكٗباض  ايٛاسس اهلل إ٫ َل ايعباز٠ ٜػتشل ٫ٜٚعًُٕٛ أْ٘ -2
ٚايبسعا٤ ،   إبٛف، ٚ ايبصنط، ٚ أر،ٚ ايكٝاّ،ٚ ايك٠٬،ؾ

٫ تهٕٛ إ٫ هلل ، .. ٚايصبض ا٫غتػاث١،ٚ ايطٖب١،ٚ ،ٚايطدا٤ 
م  ايِِت ُقْل إِنَّ ص  وتعاىل ، قاٍ تعاىل :  ْو ايي  و  َم  ُىُسكِي و   هللِال ِِت و 

يد ِي   بِّ اْلع   . ص162ط ا٭ْعاّ :ي ر 
ؾٝعًُببٕٛ بػببٓت٘ ٫ٚ  ◘بٝببت حيببب أًٖبب٘ ضغببٍٛ اهلل   -3

 .◘ٜكسَٕٛ ن٬ّ أسس َٔ ايبؿط ع٢ً غ١ٓ ضغٍٛ اهلل 
ٔٵ َؾٚقبطا٠٤ ايكبطإٓ،    بٝت سبٞ ببصنط اهلل تعباىل     -4 ٞ  عٳب  َأبٹب

ٔٔ ،☺َٴٛغٳ٢ ِّ عٳ ٍٳ ،◘ ايٓٻبٹ ُر ا ُ  ♂: َقا ـَ ًِ افَّيِذي ُييْذ ٌَْق َمَثُؾ اْف

 ًِ لِّ َواْدَقِّ ُر ا ُ ؾِقِف، َمَثُؾ اْْلَ ـَ َٓ ُيْذ  افَِّذي 
ًِ ٌَْق  . (1) ▬ ؾِقِف، َواْف

ٕ  يطبطز  ايبٝت يف ايبكط٠ ٛض٠كطأ ؾٝ٘ غبٝت ٜٴ -5 ٘  ايؿبٝطا  َٓب
َعُؾقا ُبُققَتُؽْؿ َمَؼوبَِر، إِ ♂ : ◘يكٍٛ ضغٍٛ اهلل ْقَطوَن َيـِْػُر َٓ ََتْ نَّ افشَّ

ٌََؼَرةِ  ُة اْف ًَ  افَِّذي ُتْؼَرُأ ؾِقِف ُشق
ًِ ٌَْق ـَ اْف  . (2) ▬ ِم

 عٌُ إريات ٚإدتٓاب املٛبكات  تػابل أًٖ٘ يفبٝت ٜٳ -6

                                                 

 .   779مسلم أخرجه ( صحقح) (1)

 .  787مسلم أخرجه ( صحقح) (2)
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اِت َوَيْدُظقَكـَو و:ٜٚكسم قٍٛ اهلل تعاىل ؾِٝٗ ْرَ ُظقَن ِِف اْْلَ
ًِ و ًَ  ُي

وُكقا َفـَو َخ  ـَ َهًٌو َو ًَ َؽًٌو َو  .ص 91ط ا٭ْبٝا٤:ي(09) وِصِعغَ ًَ
ع٢ً ايكًٛات املهتٛبات يف شاؾغ ضداي٘ ٚغًُاْ٘ بٝت ٜٴ -7

ايكبًٛات املهتٛببات يف    ٤ّٚباؾغ ْػبا٩ٙ عًب٢ أزا   املػذس ، 
ٚخكٛقبا  ايٓٛاؾٌ يف ايبٝبت   أٚقاتٗا، ٜٚتػابل أًٖ٘ ع٢ً أزا٤

ُجُؾ ♂ : ◘ َكساقا يكٍٛ ضغٍٛ اهلل ٚ قٝاّ ايًٌٝ،  إَِذا َأْيَؼَظ افرَّ

ـَ  اـِِري ٌَيو ِِف افيذَّ
تِ ـُ َعَتيْغِ َمِقًعيو،  ـْ ًَ َقو، َأْو َصذَّ  ْقِؾ َؾَصؾَّ ـَ افؾَّ َأْهَؾُف ِم

اـَِراِت   . (3) ▬ َوافذَّ
ٔ عًب٢ إخبطاز ايكبسقات     بٝت ٜساّٚ أًٖ٘ -8  ا٭ؾهباض  َٚب

 .ٚاملػانني يًؿكطا٤ ايبٝت يف يًتربعات قٓسٚم ٚنع آٝس٠
يف ؾببٗط  ٜٔ املكببُٝنياملهًؿببني ايكبازض بٝبت ٜكببّٛ أًٖب٘    -9

َكساقا يكٍٛ اهلل تعاىل :  ٚجيتٗسٕٚ يف قٝاّ ايٓٛاؾٌ، ضَهإ
ييو َشييوبُِؼقنَ و اِت َوُهييْؿ َبَ ييْرَ ُظقَن ِِف اْْلَ

ًِ ييو ًَ ييَؽ ُي
ط  ي(61)ُأْوَفئِ

 . ص61امل٪َٕٓٛ :
 ايعًِ ايؿطعٞ َٔ أسس ايهتب  زضٚؽبٝت تكاّ ؾٝ٘  -11

                                                 

 وصححه األلبيين .   1379أبو داود أخرجه ( صحقح) (3)
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ٞ  آاَع١  نهتاب ظاز املػًِ ايَٝٛٞ َٔ ايعًِ ، ٖٚٝبا  ايؿبطع
ْ٪َٔ غاع١ قبٌ قٝاّ ايػاع١ ، ٖٚصا ٖٛ اٱغ٬ّ ايبصٟ قبايٛا   

  عٓ٘ ، ٜٚتابعٕٛ زضٚؽ ايعًِ يف املػادس .
 ♂ : ◘يكٍٛ ضغبٍٛ اهلل  ،  أًٖ٘ ٜٳأَيُؿٕٛ ٜٚٴأَيُؿٕٛبٝت  -11

ـَوًؾيو ،  ـْ ُئيقَن َأ َؿُؾ اْدُْمِمـَِغ إِيََمًكو َأَحوِشـُُفْؿ َأْخََلًؿو ، اْدَُقضَّ ـْ ـَ َأ افَّيِذي

َٓ ُيْمَفييُػ  َٓ َيييْلَفُػ َو ـْ  َٓ َخييْرَ ؾِييقَؿ ،  (4) ▬َيييْلَفُػقَن َوُيْمَفُػييقَن ، َو
ظٜباضات ا٭ٖبٌ ٚا٭سبباب، ٚنبصا ٜكبّٛ أًٖب٘       ٝػتكبٌ أًٖ٘ ؾ

 بعٌُ ظٜاضات يٮضساّ ٚآريإ َٔ سني ٯخط.
إ٫ نبب٬ب ٫ ٚمتاثٝببٌ ٫ قببٛض ٫ٚ ٜٛدببس ؾٝبب٘ بٝببت  -12

 ايبٓيب  ، يكبٍٛ  امل٥٬هب١ ست٢ تسخً٘ ;  يًهطٚض٠ نأطاغ١ َج٬
ُة ََتَوثِقَؾ ♂ :◘ ًَ ْؾٌى، َوَٓ ُصق ـَ َؽُي َبْقًتو ؾِقِف 

 . (5) ▬َٓ َتْدُخُؾ اَدََلئِ
بٝت ٜبتعس أًٖ٘ عٔ إقرتاف املعاقٞ بؿت٢ قٛضٖا :   -13

 أٚ احملاضّ، غري َٔ ا٭قاضب بني ٚايتربز ،احملطّ ا٫خت٬طن
ٚنصيو َؿاٖس٠ ايتًؿاظ ع٢ً ، ايبٝت ٜسخًٕٛ ايصٜٔ آريإ

املػًػ٬ت ٚا٭ؾ٬ّ ٚاملػطسٝات ٚايؿٝسٜٛ نًٝبات، ٚمساع 
                                                 

 وحسنه األلبيين .  675وط الطرباين يف األأخرجه ( حًـ) (4)

 .  2174، ومسلم  3225البخيري أخرجه ( صحقح) (5)
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ا٭غاْٞ ٚاملٛغٝكٞ، ٫ٚ تكـ ْػا٩ٙ غري ٗذبات يف ايٓٛاؾص 
ٚايؿطؾات، ٫ٚ ٜكـ ايطداٍ ٚايؿباب يف ايٓٛاؾص ٚايؿطؾات 

إٜصا٤ آاض بأٟ قٛض٠  ٜتذٓب أًٖ٘ ، يٝٓتٗهٛا سط١َ درياِْٗ
ي♂: ◘ ضغٍٛ اهللَٔ ايكٛض يكٍٛ   ـِل ييُؾ ُيقِصقيييَمو َزاَل ِجْزِ

ُثفُ  ًِّ ُف َشُقَق ًُ َأكَّ ، َحتَّك َطـَـْ ًِ و  ..... (6) ▬بِوْْلَ

 آداب العبادات

ؾُببٔ  ٚتعبباىل،َببع اهلل غبببشاْ٘  ْتببأزب إٔ إىل أسٛدٓببا ؾُببا
 َعاٖط ا٭زب َع اهلل تعاىل َا ًٜٞ : 

ٌ  يف ٚعب٬  دٌ اهلل مبطاقب١ ْؿػ٘ ط٤امل ًٜعّ بإٔ  -1  ٔعب١  نب
ٌُيَد ♂:ٜكٍٛ إش ◘ ايَّ٘ ضغٍٛ ٚقسم ،سٝات٘ ٔعات َٔ َأْن َتْع

ُف َيَراكَ   َا ـْ َتَراُه َؾنِكَّ َؽ َتَراُه، َؾنِْن ََلْ َتُؽ َلكَّ  .  (7)  ▬ ـَ
ٔٔ ؾ أسٛاي٘، مجٝع يف َٓ٘ ايعبس ٜػتشٞ إٔ-2 ٘ٹ بٵ َّ ٔٵ عٳبٵسٹ اي عٳ

٘ٹ َٳػٵعٴٛزٺ، َقا َّ ٍٴ اي ٍٳ ضٳغٴٛ ـَ ا♂: ◘ٍٳ: َقا  َحؼَّ اَْلَقوءِ   ِاْشتَْحُققا ِم
                                                 

 .  2624، ومسلم  6715البخيري أخرجه ( صحقح) (6)

 .. 8مسلم و 57البخيري  أخرجه (صحقح)  (7)
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ٍٳ. ▬ ًِٓٳا: َقا ٍٳ ٜٳا: ُق ُٵسٴ ْٳػٵتٳشٵٝٹٞ ٔإْٻا هللٹا ضٳغٴٛ َٔ ٍٳ ،هللٹ ٚٳا  ♂ :َقا
ـَ ا ْشتِْحَقوَء ِم

ِٓ َـّ ا
ْأَس َوَمو   َِفْقَس َذاَك، َوفَؽِ َػَظ افرَّ َحؼَّ اَْلَقوِء َأْن ََتْ

اَه أِخَرَة َوَظك، وَ  ًَ ـْ َأ ِر اَدْقَت َوافٌَِذ، َوَم ـُ ـَ َوَمو َحَقى، َوْفتَْذ ٌَْط اف

ـَ ا ـْ َؾَعَؾ َذفَِؽ َؾَؼْد اْشتَْحَقو ِم ْكَقو، َؾَؿ  ▬َحؼَّ اَْلَقوِء   َِتَرَك ِزيـََي افده
(8)  . 

  كبطف أٟ عبباز٠  ٜبباهلل ؾب٦ٝا ، ؾب٬     ايعبس ؿطى٫ٜ بإٔ  -4
صبض ، ٜب ٓصض، ٫ٚ ٜسعٛ، ٫ٚ ٜعبس، ٫ٚ ٜ يػري اهلل تعاىل ، ؾ٬

٫ٚ ، سبٍٛ ايكببٛض   ٜطبٛف  ٫ٚإ٫ باهلل تعباىل ،  ػتػٝح ٫ٜٚ 
٫ٚ ،  تطبتٗا يف ٚدٗ٘ طٜعؿ٫ ٚ، أعتابٗا ٜكب٫ٌ ٚ، بٗا تُػضٜ

٭قشابٗا ٫ٚ عٓسٖا ،  ٫ٚ ٜصبض ٜسعٛ ٫ٚ ٜػتػٝح ٫ٚ ٜٓصض
 .تعاىل ؾٗصٙ ايعبازات مجٝعٗا ٫ تكطف إ٫ هلل 

َاؾببا٤ اهلل ٚؾببا٤ :  ايعبببس كببٍٜٛإٔ  ؼ ا٭زب َببع اهللٚيببٝ 
ٕ  َاؾا٤ اهلل كٍٛ : ٜا٭زب إٔ َٔ ٚيهٔ ، ؾ٬ٕ ، ثِ ؾبا٤ ؾب٬
ا٭زب إٔ ٚيهبٔ  ; تٛنًت ع٢ً اهلل ٚعًب٢ ؾب٬ٕ   : كٍٛ ٫ٜٚ 

غأؾعٌ شيو غسا : كٍٛ ٜ، ٫ٚ  ٚسسٙتٛنًت ع٢ً اهلل :  كٍٛ ٜ
 .غأؾعٌ شيو إٕ ؾا٤ اهلل غسا  : ٜكٍٛٚيهٔ 

                                                 

 .وحسنه األلبيين 2458 الرتمذي  أخرجه (حًـ)  (8)
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 إبطاِٖٝ أْعط َاشا قاٍ تعاىل َهطٚٙ هلل أٟ ايعبس ٓػب ٫ٜ  -5
ًُ َؾُفيَق َيْشيِػِغ)عًٝ٘ ايػ٬ّ :و ط اايؿبعطا٤  ي (09َوإَِذا َمِرْوي

ً إببطاِٖٝ عًٝب٘ ايكب٠٬ ٚايػب٬ّ      ؾٓػب، ص 81:  إيٝب٘،  املبط
 نمطً ايصٟ ٖٛ اهلل إٔ َع ايعاملني، ضب اهلل إىل ايؿؿا٤ ْٚػب

 َبع  نبصيو  ٚا٭زب، ًٌٝإ أزب نُاٍ َٔ ٖصا ،!! ؾو ٫ٚ
 .ٜٓتٗٞ ٫ ٌٌٜٛ اهلل أْبٝا٤

 ◘
 ؾٛم قٛت٘ ٜطؾع ٫ٚ ٚضغٛي٘، اهلل ٜسٟ بني أسس ٜكس٫ّ  -1

تعباىل   اهلل ضمح٘ ايكِٝ ابٔ ْاظط عٓسَا، ٚ◘ اهلل ضغٍٛ قٛت
ٍ  ؾ٬ْباّ  ٭ٕ ؾبريزٙ  ايكبشٝض  أسٜح ٜأتٝ٘ ممٔ ٖ٪٤٫ أسس  قبا

ٍ  إٔ يٛ أضأٜت: ي٘ ؾكاٍ نصا، ٞ   ◘ اهلل ضغبٛ  خياٌبٓبا  اٯٕ سب
  أٚ ◘ بأَطٙ تأمتط أنٓت نصا، تؿعًٛا ٫ٚ نصا اؾعًٛا: ٚقاٍ بإَٔط

 خيايـ ا٭َط ٖصا أٚ ؾ٬ٕ، قٍٛ ع٢ً ا٭َط ٖصا ًٴٔطعٵَأ: تكٍٛ
: قاٍ ٚؾٛضّا، تّٛا ٚأبازض أَتجٌ بٌ: قاٍ ايٓاؽ؟ َٔ ؾ٬ٕ قاي٘ َا

٘  ٭ع٢ًا بايطؾٝل ٔل قس ◘ نإ ؾإشا ايؿطم؟ ؾُا  ٚأَبطٙ  ؾػبٓت
ٍ  َبع  ايتبأزب  َٔ بس ؾ٬ ،◘ سٝات٘ يف نأَطٙ ٚؾات٘ بعس  ضغبٛ
٘  َبع  ايتأزب نإ نُا غٓت٘ َع بايتأزب ◘ اهلل  يف ◘ ؾدكب
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٘  ٜطؾع ٫ٚ ٚضغٛي٘، اهلل ٜسٟ بني أسس ٜكسّ بأ٫ سٝات٘،  قبٛت
  بعس َع٘ ٜتأزب إٔ جيب ؾهصيو ،◘ اهلل ضغٍٛ قٛت ؾٛم

 .أٖب ◘ ٓت٘غ ؾٛم ضأّٜا ٜطؾع بأ٫ ◘ ٚؾات٘
ُشقفِِف وقاٍ تعاىل :  ًَ ُمقا َبْغَ َيَدِي ا ِ َو َٓ ُتَؼدِّ ـَ آَمـُقا  و افَِّذي َ َيو َأُّيه

ُؼقا ا َ إِنَّ ا َ َشِؿقٌع َظؾِقٌؿ)  .ص1ط أذطات :ي (1َواتَّ

َٓ َتْرَؾُعيقا َأْصيَقاَتُؽْؿ َؾيْقَ  وٚقاٍ تعاىل :  ـَ آَمـُيقا  و افَِّذي َ َيو َأُّيه

ٌََط َصْقِت ا ٌَْعٍض َأن ََتْ
َجْفِر َبْعِضُؽْؿ فِ ـَ َفُروا َفُف بِوْفَؼْقِل  َٓ ََتْ فـٌَِّلِّ َو

َٓ َتْشُعُرونَ   .  ص2ط أذطات :  ي (11) َأْظََمُفُؽْؿ َوَأكُتْؿ 
ًْتؿت ملٔ ٜػُٕٛ أْؿػِٗ بايكطآْٝني ايصٜٔ  ٚيصيو ٜٓبػٞ أ٫

 ١ػبٓ ؾًكبس دبا٤ت اي   ٜكٛيٕٛ ْأخص بايهتاب ٫ٚ ْأخبص بايػب١ٓ  
ٔ  خيؿب٢  قس َا ع٢ً ٚزاي١ ي٘، ٚؾاضس١ اهلل يهتاب َٛنش١  َب

 نتباب  بٗبا  ٜأت مل بأسهاّ دا٤ت ؾكس أٜهّا، ٚغٓت٘ اهلل نتاب
 يف تصنط ٚمل، ٚدٌ عع اهلل ؾطعٗا َػتك١ً بأسهاّ دا٤ت اهلل،

 ايكببًٛات تؿكببٌٝ: شيببو ؾُببٔ، ٚتعبباىل غبببشاْ٘ اهلل نتبباب
 ايطناع، ّأسها تؿكٌٝ ايعنا٠ أسهاّ تؿكٌٝ ايطنعات تؿكٌٝ

 نبجري٠;  أؾٝا٤ يف اهلل نتاب يف تصنط مل َػتك١ً بأسهاّ ٚدا٤ت
 ايعنببٛات، ٚأسهبباّ ٚايٓؿكببات، ٚايببسٜات، آٓاٜببات، يف
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 . شيو غري إىل،  أر ٚأسهاّ
 ◘ ايتػبٝض هلل عع ٚدٌ ٚايتععٜط ٚايتبٛقري يطغبٍٛ اهلل   -2

ياً :و يكٍٛ اهلل تعباىل  ٌَؼِّ َشيْؾـَوَك َصيوِهدًا َوُم ًْ يو َأ ( 0َوَكيِذيرًا ) إِكَّ

ٌُِّحقُه ُبْؽيَرًة َوَأِصيقًَل  ي ًَ ُروُه َوُت وُه َوُتَقؿِّ ًُ ُشقفِِف َوُتَعزِّ ًَ فُِتْمِمـُقا بِو ِ َو

ٟٷ إشا قباٍ ضغبٍٛ اهلل     ،ص9 - 8طايؿتض:  ي(0) ؾ٬ ٜهٕٛ يبٞ ضأ
مبا ٥٬ِٜ، َٚٔ  ◘٫ٚ ْتهًِ عٓ٘ إ٫ بتععِٝ ضغٍٛ اهلل ،  ◘

٘ أؾهٌ ايجٓا٤ عًٝب٘ نجبط٠ ايكب٠٬     ، ٚإشا مسعٓبا َبٔ   ◘ عًٝب
 .حيسخ بأسازٜج٘ ضغٍٛ اهلل ؾًٓعطٗا سػٔ اٱقػا٤ ٚا٫غتُاع

تٛقري أظٚاد٘ أَٗات امل٪َٓني ٚقشابت٘ ايهطاّ ٚأٌٖ بٝت٘  -3
سػبٔ ا٭زب َبع ايعًُبا٤    ٚنبصا  ، ضنٛإ اهلل عًِٝٗ مجٝعبا  

ٍٔ   ☺ٹ ايسٻضٵزٳا٤ َأبٹٞعٔ ؾايعًُا٤ ِٖ ٚضث١ ا٭ْبٝا٤، ؾ ٔٔ ضٳغٴبٛ  عٸب
ٍٳ ◘ اهلل ُثيقا ♂ :َقا ًِّ َْكٌَِقيوَء ََلْ ُيَق ْٕ َْكٌَِقيوِء، َوإِنَّ ا ْٕ َثُي ا ًَ َوإِنَّ اْفُعَؾََمَء َو

ـْ َأَخَذُه َأَخَذ بَِحظٍّ َواؾِرٍ  ُثقا اْفِعْؾَؿ، َؾَؿ ًَّ و َو ََهً ًْ َٓ ِه ا، َو ًً «ِهيـَو
 (9).  

بتذٓببب ٚشيببو  ◘ا٫غببتٗعا٤ بػبب١ٓ ضغببٍٛ اهلل  عببسّ -4
، نُٔ أضخ٢ ٔٝت٘ ٚقل ؾاضب٘ ، ١ ا٫غتٗعا٤ مبٔ عٌُ بايػٓ

َٚٔ ٫ظّ ايعًُا٤ ايعاًَني ، َٚٔ قكط ثٛب٘ إىل أع٢ً ايهعبني 
                                                 

 ٚقشش٘ ا٭يباْٞ 3461أبٛ زاٚز أخطد٘  (صحقح) (9)
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أٚ ا٫غتٗعا٤ با٭خٛات اي٬تبٞ ٜطتبسٜٔ أذباب ايؿبطعٞ     ، 
ٚاي٬تٞ حياؾعٔ ع٢ً سٹًَل ايصنط ٚايعًِ يف املػادس، ؾإٕ ٖصا 

ؾاستذباب املبطأ٠ املػب١ًُ عبٔ ايطدباٍ      ; َٔ آٗبٌ بايبسٜٔ   
ٜؿهٞ يًهؿبط،  اٱغتٗعا٤ ٕ شيو ، نُا أب أَط ٚادب ا٭داْ

ـَّو َكُخيقُض َوَكْؾَعيُى ُؿيْؾ قاٍ تعاىل:و ـُ ََم  َـّ إِكَّ َوَفئِـ َشَلْفَتُفْؿ َفَقُؼقُف

َتْفِزُئقَن) بِو أَ  ًْ ـُتْؿ َت ـُ ُشقفِِف  ًَ َػيْرُتؿ 56َوآَيوتِِف َو ـَ وْا َؿيْد  ًُ ( َٓ َتْعَتِذ

 .ص66 - 65طايتٛب١:  ي َبْعَد إِيََمكُِؽؿْ 

 إٔ تكٍٛ بػِ اهلل .ب ايًػإ ٚؾعٌ ايكًب ١ْٝ بني ٚآُع -1
 .أثٓا٤ ايٛن٤ٛ ايٓاؽ به٬ّ ايتهًِ ٚعسّ -2
 ٚا٫َتدبباط، ايُٝٓبب٢ بايٝببس ٚا٫غتٓؿببام ٚاملهُهبب١ -3

نع ايٛن٤ٛ ا، ٚإغباؽ ايٛن٤ٛ بإٔ ٜكٌ املا٤ يهٌ َٛبايٝػط٣
َٓ َأُهفهُؽييْؿ َظييَذ َمييو َيْؿُحييق ا ُ بِييِف  ♂ : ◘، يكببٍٛ ضغببٍٛ اهلل  َأ

َجوِت؟ ًَ َطوَيو، َوَيْرَؾُع بِِف افدَّ ٍٳ اهللٹ َق« اْْلَ ٍٳ:بببَقاُيٛا بٳ٢ًَ ٜٳا ضٳغٴٛ   ا

هِ » ًِ ٌَوُغ اْفُقُوقِء َظَذ اْدََؽو  .(11) ▬ ..إِْش

                                                 

 .. وصححه األلبيين 55الرتمذي  أخرجه (صحقح ) (17)
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 ٍٛ بب٤ٛ يكببا٤ ايٛنببَإٔ ٜػتشهط غكٛط ايصْٛب َع  -4
ؾُِؿ إِذَ  ♂:◘ضغٍٛ اهلل  ًْ ٌُْد اْدُ َل اْفَع ـُ  -ا َتَقوَّ يَؾ  -َأِو اْدُيْمِم ًَ َؾَغ

ؾه َخطِقَئٍي َكَظَر إَِفْقَفو بَِعْقـَْقِف َمَع اْدَوِء  ـُ ـْ َوْجِفِف  َأْو َمَع  -َوْجَفُف َخَرَج ِم

يونَ -آِخِر َؿْطِر اْدَوِء  ـَ يؾه َخطِقَئيٍي  ـُ ـْ َيَدْيِف  َؾ َيَدْيِف َخَرَج ِم ًَ  ، َؾنَِذا َؽ

ْجَؾْقيِف -َبَطَشْتَفو َيَداُه َمَع اْدَوِء َأْو َمَع آِخِر َؿْطيِر اْدَيوِء  ًِ يَؾ  ًَ ، َؾينَِذا َؽ

ْجََلُه َمَع اْدَوِء  ًِ ؾه َخطِقَئٍي َمَشْتَفو  ـُ  ًْ   –َأْو َمَع آِخِر َؿْطِر اْدَوِء  -َخَرَج

ُكقِب  ـَ افذه ُرَج َكِؼقًّو ِم  .  (11) ▬َحتَّك ََيْ
 ايٛن٤ٛ يكبٍٛ ضغبٍٛ اهلل   بعس املدكل  نطصايإٔ تكٍٛ  -5
َّٓ ا ♂ : ◘ َٓ إَِفَف إِ ـَ افُقُوقَء ُثؿَّ َؿوَل: َأْصَفُد َأْن  ًَ َل َؾَلْح ـْ َتَقوَّ   َُم

ُشيقُفُف، ا ًَ ٌْيُدُه َو يًدا َظ ييَؽ َفيُف، َوَأْصيَفُد َأنَّ ُمَؿَّ َٓ ََشِ ؿَّ فؾُفيَوْحَدُه 

ابَِغ، َواْجَعؾْ  ـَ افتَّقَّ ِريييـِل مِ اْجَعْؾـِل ِم ًْ َفُف َثََمكَِقُي ييـَ اُدَتَطفِّ ، ُؾتَِح ـَ

َو َصوءَ  ـْ َأُّيِّ  .   (12) ▬ َأْبَقاِب اَْلـَِّي َيْدُخُؾ ِم
6-   ٌ ٚغػبٌ آٓاببب١ جيبع٤ٟ عببٔ   ، َبٔ نببإ دٓببا ؾًٝػتػبب

 ثِ ، ثِ ايٛن٤ٛ ، بسأ ببػِ اهلل ٜايٛن٤ٛ ٚقؿت٘ نُا ًٜٞ : 

                                                 

 .. 244مسلم  أخرجه (صحقح)  (11)

 .. 251مسلم  أخرجه (صحقح)  (12)
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  ا٭ٜػط ؾك٘ثِ  ،ا٭نمٔ ؾك٘بعس شيو شيو ٜكب املا٤ ع٢ً 
ٚحيصض َٔ ا٫غبطاف يف  ، ثِ ٜؿٝى املا٤ ع٢ً غا٥ط آػِ ، 

ٞٳ اؾعٓسَا  ،اغتعُاٍ املا٤  ٌٔ  هلُلغأَٳِيتٴ عٳا٥ٹؿٳ١َ ضٳنٹ ٔٵ ُغػٵ ٗٳا عٳ عٳٓٵ
ٍٔ ا ٍٴ ا ◘ هللٹضٳغٴٛ ٕٳ ضٳغٴٛ ٔٳ اِيذٳٓٳابٳ١ٹ. َؾَكاَيتٵ:  َنا ٜٴِؿبٔطؽٴ   ◘ هللٹَٹ

ِٻ ٜٳػٵ ٘ٹ ثٳًَاثٶببا، ثٴبب ِٻ عٳًَبب٢ ٜٳسٳٜٵبب ٘ٹ، ثٴبب ٌٴ ٜٳسٳٜٵبب ِٻ ٜٳػٵػٹبب ٘ٴ، ثٴبب ٌٴ َؾطٵدٳبب ػٹبب
ِٻ ٜٴؿٹٝىٴ عٳ٢ًَ  ٘ٹ ثٳًَاثٶا، ثٴ ِٻ ٜٴِؿٔطؽٴ عٳ٢ًَ ضٳِأغٹ ٚٳٜٳػٵتٳٓٵؿٹلٴ، ثٴ ُٹىٴ  ُٳهٵ ٜٴ

ٙٹ  .(13) غٳا٥ٹٔط دٳػٳسٹ
غببٛا٤ يف  املببا٤، اغببتعُاٍ يف عببسّ اٱغببطاف ٜٚٓبػببٞ -7

  . تؿطٜط ٫ٚ إؾطاط ؾ٬ ايٛن٤ٛ أٚ ايػػٌ ،
بعس ايٛن٤ٛ غ١ٓ يًٛن٤ٛ يكبٍٛ ايبٓيب     ضنعتنيإٔ ٜكًٞ  -8
َعَتْغِ َٓ  ♂بعس إٔ تٛنأ: ◘ ـْ ًَ ل َهَذا، ُثؿَّ ُيَصعِّ 

َل ُوُوقئِ ـْ َتَقوَّ  َم

ـْ َذْكٌِفِ  َم ِم َّٓ ُؽِػَر َفُف َمو َتَؼدَّ ٍء، إِ ُف ؾِقِفََم بَِقْ ًَ ُث َكْػ  . (14) ▬ ُُيَدِّ

  ّٛببُٖ ٔببَ طضببيًتش املػًِ ايٝٗا ٖبٜص اهلل بٝٛت املػادس

                                                 

 ٚقشش٘ ا٭يباْٞ .    244أخطد٘ ايٓػا٥ٞ  (صحقح) (13)
 .. 1934البخيري  أخرجه (صحقح)  (14)
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 ٜكًٞ هلل تعاىل ، ٚتاض٠  ؾتاض٠َأزب١ ايطمحٔ  يٝذس ؾٝٗا ، ايسْٝا
ٕ تاض٠ ٜكبطأ  ٚ تعاىل، هلل صنطٜ ِ  ايكبطآ ، ٚتباض٠ ٜػبتُع    ايهبطٜ

تٓبعٍ عًٝب٘    عًِ ًؼٜػتُع جمل ٚتاض٠ ، ْؿػ٘ ؾٝ٘ تتعن٢ملٛعع١ 
ٙ اهلل ؾبُٝٔ  صنطٜب ٚٚتػؿاٙ ايطمح١، ّٚؿب٘ امل٥٬هب١   ، ايػه١ٓٝ 

ٔٵ ، ٚايك٠٬ يف املػبذس ابا ؾهبا٥ٌ ععُٝب١ ، ؾ    عٓسٙ  ٞ  عٳب  َأبٹب
ٍٳ ،☺ ٖٴطٳٜٵطٳ٠َ ٍٳ: َقا ٍٴ َقا وَظٍي ♂ : ◘ اهللٹ ضٳغٴٛ ُجِؾ ِِف َمَ َصََلُة افرَّ

َجًي،  ًَ ـَ َه ي َتِزيُد َظَذ َصََلتِِف ِِف َبْقتِِف، َوَصََلتِِف ِِف ُشقؿِِف، بِْضًعو َوِظْؼِ

َٓ َوَذفَِؽ َأنَّ َأَح  يِجَد  ًْ ـَ اْفُقُوقَء، ُثيؿَّ َأَتيك اْدَ ًَ َل َؾَلْح َدُهْؿ إَِذا َتَقوَّ

ؾِيَع َفيُف  ًُ  َّٓ ََلَة، َؾَؾْؿ ََيُْط َخْطَقًة إِ َّٓ افصَّ َٓ ُيِريُد إِ ََلُة،  َّٓ افصَّ َيـَْفُزُه إِ

ِجَد، َؾي ًْ و َخطِقَئٌي، َحتَّك َيْدُخَؾ اْدَ َجٌي، َوُحطَّ َظـُْف ِِبَ ًَ و َه نَِذا َهَخيَؾ ِِبَ

يُف، َواْدَََلئَِؽيُي  ًُ ٌِ يََلُة ِهيَل ََتْ  افصَّ
ًِ وَكي ـَ ََلِة َمو  وَن ِِف افصَّ ـَ ِجَد  ًْ اْدَ

يِف افَّيِذي َصيذَّ ؾِقيِف، َيُؼقُفيقَن:  ًِ ؾِ ْؿ َمو َهاَم ِِف ََمْ ـُ ُيَصؾهقَن َظَذ َأَحِد

ُف، افؾُفؿَّ اْؽِػْر َفُف، افؾُفؿَّ ُتْى َظَؾْقفِ  ََحْ ًْ ، َميو ََلْ ُييْمِذ ؾِقيِف، َميو ََلْ افؾُفؿَّ ا

 : يًُػادس اٱغ١َٝ٬ اٯزاب َٚٔ،  (15) ▬ ُُيِْدْث ؾِقفِ 
  ايٛن٤ٛ ٚسػٔ بايطٗاض٠ املػذس اىل يًصٖاب ايتٗٝ٪ -1

                                                 

 .. 649مسلم  أخرجه (صحقح)  (15)
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ٛٸى، ِ  ايٓعٝؿ١، ايجٝاب ٚيبؼ ٚايتػ ٌ  ا٭ظباؾط  ٚتكًبٝ  ٚتطدٝب
ُٸٌ ايؿعط، ُذوا ييَيوَبـِل آَهَم ُخ و:اىلببتع قاٍ، ٚايتطٝٸب ٚايتذ

ِجدٍ ِزيـَ  ًْ ؾِّ َم ـُ  . ص31ط ا٭عطاف : يَتُؽْؿ ِظـَْد 
٫ ٜصٖب إىل املػذس َٔ أنٌ ثَٛا أٚ بك٬ أٚ نطاتا ; أٚ  -2

ٔٵَؾ ؾذ٬ ست٢ ٫ ٜ٪ش٣ املكًني ٫ٚ ٜ٪شٟ امل٥٬ه١ ، ٔٔ دٳابٹٔط عٳ  بٵ
ٔٔ ،☺ اهللٹ عٳبٵسٹ ِّ عٳ ٍٳ ◘ ايٓٻبٹ ٌَْؼَؾيِي، ♂: َقا ـْ َهيِذِه اْف يَؾ ِمي ـَ ـْ َأ َم

ٍٳ - افثهقمِ  َـّ  ♂ :َٳطٻ٠ّ َٚقا اَث َؾََل َيْؼَرَب ٌََصَؾ َوافثهقَم َواْفُؽرَّ َؾ اْف ـَ ـْ َأ َم

َّو َيَتَلذَّى ِمـُْف َبـُق آَهمَ  َؽَي َتَتَلذَّى ِِم
ِجَدَكو، َؾنِنَّ اْدَََلئِ ًْ  .  (16) ▬َم

يكبٍٛ   ، تتطٝبب  ؾب٬  املػذس إىل إطٚز املطأ٠ أضازت إشا-3
ِجَد َؾيََل ََتَيسَّ إِ  ♂:يًٓػا٤ ◘ضغٍٛ اهلل  ًْ َـّ اْدَ ـُ َذا َصِفَدْت إِْحَدا

ًٌو  . ايؿٗٛات إثاض٠ يعسّ ٚشيو ،(17) ▬ضِق
 ْؾ ِِف ييافؾُفؿَّ اْجعَ ♂:  ٖٚٛ املػذس إىل إطٚز شنط قطا٠٤ -4

ا،  ًً ـْ َيِؿقـِل ُكق ا، َوَظ ًً ا، َوِِف َشْؿِعل ُكق ًً ي ُكق ا، َوِِف َبَكِ ًً  َؿْؾٌِل ُكق

ي كُ  ًِ و ًَ ـْ َي ا، َوَظ ًً ا، َوَأَموِمل ُكق ًً تِل ُكق ا، َوََتْ ًً ل ُكق
ا، َوَؾْقؿِ ًً  ق

                                                 

 .. 564مسلم  أخرجه (صحقح)  (16)

 .. 443مسلم  أخرجه (صحقح)  (17)
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ا ًً ا، َواْجَعْؾ ِِل ُكق ًً  . (18) ▬َوَخْؾِػل ُكق
ٜبصٖب يًُػبذس َبهبطا ستب٢      إٔ عًب٢  املكًٞ حيطم -5

ٜ٪شٕ إٕ مل ٜهٔ ٖٓاى َ٪شٕ ضاتبب يًُػبذس، ٚنبصيو ستب٢     
ِ  ا٭دبط  َٔ يصيو ملا ا٭ٍٚ، ايكـ يف ٜكًٞ ٔٵ ، ؾ ايععبٝ  عٳب

ٕٻ:  ☺ ٖٴطٳٜٵطٳ٠َ َٞأبٹ ٍٳ َأ ٍٳ ◘ هللٹا ضٳغٴٛ َفْق َيْعَؾُؿ افـَّوُس َمو ِِف  ♂ :َقا

َتِفُؿقا  -أذان  :أي –افـَِّداِء  ًْ َّٓ َأْن َي ِل، ُثؿَّ ََلْ ََيُِدوا إِ ػِّ إَوَّ َوافصَّ

 – َظَؾْقِف َْٓشَتَفُؿقا، َوَفْق َيْعَؾُؿيقَن َميو ِِف افتَّْفِجيرِ   -يؼسظقا :أي –

ٌَُؼقا إَِفْقيِف، َوَفيْق َيْعَؾُؿيقَن َميو ِِف افَعَتَؿيِي  -افتٌؽر  :أي أي  –َْٓشيَت

ًٌْقا -افعشوء : و َوَفْق َح ََتْقَُهَ َٕ ٌِْح  عًب٢   ٚيًُشاؾع١ ،  (19)  ▬َوافصه
ٔٵَؾاٱسطاّ ،  تهبري٠ ٔٔ َأْٳٔؼ عٳ ٍٳ  َٳايٹوٺ، بٵ ٍٳ : َقبا ٍٴ  َقبا  هللٹا ضٳغٴبٛ

ـْ َصذَّ ♂:◘ َبِعَغ يَ   َِم ًْ تَِى َأ ـُ ُك افتَّْؽٌَِرَة إُوَػ  ًِ وَظٍي ُيْد ْقًمو ِِف َمَ

ـَ افـَِّػوِ   ، َوَبَراَءٌة ِم ًِ ـَ افـَّو  .  (21)  ▬َفُف َبَراَءَتوِن: َبَراَءٌة ِم
ٔٵَؾ، ٚٚقاض بػه١ٓٝ املػذس إىل ايسخٍٛ -6 ٞ  عٳ  ☺ َقتٳبازٳ٠َ  َأبٹب
ٍٳ ُٳا: َقا ٔٴ بٳٝٵٓٳ ِّ َٳعٳ ْٴكٳًِّٞ ْٳشٵ ُٹعٳ ٔإشٵ ◘ ايٓٻبٹ ٍٕ، دٳًَبٳ١َ غٳ ُٻا ٔضدٳا ًَ  َؾ

                                                 

 .. 763، ومسلم  6316البخيري  أخرجه (صحقح)  (18)

 . .437ومسلم   2689البخيري  أخرجه (صحقح)  (19)

 وحسنه األلبيين . . 241الرتمذي  أخرجه (حًـ)  (27)
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ٍٳ قٳ٢ًَّ ًِٓٳا: َقاُيٛا ▬َمو َصْلُكُؽْؿ؟ ♂ :َقا ٍٳ  ايكٻ٠٬َٹ؟ ٔإَي٢ اغٵتٳعٵذٳ : َقبا
ُتْؿ َؾَصؾهقا ♂ ـْ ًَ ؽِقـَِي، َؾََم َأْه ًَّ ََلَة َؾَعَؾْقُؽْؿ بِوف َؾََل َتْػَعُؾقا إَِذا َأَتْقُتُؿ افصَّ

هقا ٔ  املطًٛبٚ، (21) ▬َوَمو َؾوَتُؽْؿ َؾَلَِت ِ  َب  عًب٢  حيباؾغ  إٔ املػبً
٘  ٜطؾبع  ٫ٚ املػذس، بساخٌ ٖٚٛ ايٛقاض ٖصا ّ  قبٛت  ٫ٚ بهب٬

 يًُكبًني  تؿٜٛؿا ٜػبب ٚي٬٦ ،تعاىل اهلل يبٝت تكسٜػا دًب١،
 .املػذس ضٚاز َٔ غريِٖ أٚ ايكطإٓ قاض٥ٞ أٚ

ٔ  ايكب٠٬  إىل املؿٞ يف إطا بني املكاضب١ -7  تهبجري  ٌبطم  َب
ٞ  ايبي  إطٛات نجطت ؾهًُا أػٓات، ٞ  بٗبا  نمؿب  إىل املكبً

ٔ  نبجري  ٚٗٝبت  زضداتب٘،  ٚضؾعبت  سػٓات٘، نجطت املػذس  َب
ـَ افُقُويقَء  ♂: ◘ يكٍٛ ايٓيب ،  غ٦ٝات٘ ي ًَ ُجُؾ َؾَلْح َل افرَّ إَِذا َتَقوَّ

ِرُجُف  َٓ َُيْ ََلِة  ٍٳ:  -ُثؿَّ َخَرَج إَِػ افصَّ ٚٵ َقبا وَهيو، ََلْ  -َٓ َيـَْفيُزُه  َأ َّٓ إِيَّ إِ

َؾَعُف اََيْ  ًَ  َّٓ و َخطِقَئيً   ُُط ُخْطَقًة إِ َجًي، َأْو َحطَّ َظـُْف ِِبَ ًَ و َه  .   (22) ▬ ِِبَ
ٍ  عٓس اي٢ُٓٝ ايطدٌ تكسِٜ -8 ، ٚايطدبٌ ايٝػبطٟ    ايبسخٛ

ٔٵ  ُٳ١َعٓس إطٚز ٚقٍٛ ايسعا٤ املأثٛض، َؾعٳ ٌٹ ٍٔ  بٹٓٵتٹ َؾا  هللٹا ضٳغٴبٛ
ٕٳ: َقاَيتٵ ،◘ ٍٴ َنا ٌٳزٳ ٔإشٳا ،◘ هللٹا ضٳغٴٛ ُٳػٵذٹسٳ خٳ ٍٴ  اِي  ♂: ٜٳُكبٛ

                                                 

 .. 635البخيري  أخرجه (صحقح)  (21)

 وصححه األلبيين . . 673الرتمذي  أخرجه (صحقح)  (22)
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ِؿ ا ًْ ُشقِل ا ِبِ ًَ ََلُم َظَذ  ًَّ ؿَّ اْؽِػيْر ِِل ُذُكيقِ  َواْؾيَتْح ِِل فؾفُ ، ا ِ، َواف

تِيَؽ  َْحَ ًَ ٍٳ  خٳبطٳزٳ  ٚٳٔإشٳا ، ▬َأْبَقاَب  يِؿ ا♂: َقبا ًْ يََلُم َظيَذ  ِبِ ًَّ ، َواف

ُشقِل ا  .(23) ▬ ِِل َأْبَقاَب َؾْضؾَِؽ  ؿَّ اْؽِػْر ِِل ُذُكقِ ، َواْؾَتْح فؾفُ ، ا ًَِ

 أٚ نططٜببل، ؾٝبب٘ يًُببطٚض املػببذس اىل ايببسخٍٛ ِٓببب -9
 عباز٠ أٚ تػبٝض أٚ شنط أٚ ق٠٬ غري َٔ َٓ٘ ٚإطٚز ايسخٍٛ

ٔٵ َؾ،  يًعًِ ًٌب أٚ َٓهط عٔ ْٗٞ أٚ باملعطٚف أَط أٚ ٔٔ  عٳب  ابٵب
ٍٳ ☺ َٳػٵعٴٛزٺ ُٹعٵتٴ : َقا ٍٳ غٳ ٍٴ  ◘ هللٹا ضٳغٴٛ ـْ َأَْشَ ♂:ٜٳُكبٛ اِط ِمي

.. َعَتْغِ ـْ ًَ ِجِد ٓ ُيَصعِّ ؾِقِف  ًْ ُجُؾ ِِف اْدَ وَظِي َأْن َيُؿرَّ افرَّ ًَّ  .  (24) ▬ اف
ٌ  املػبذس  ١ّٝ ضنعتني ق٠٬ -11 ، ؾبإشا نبإ   آًبٛؽ  قبب

ايسخٍٛ ٚقت ق٠٬ ؾطٜه١ ٚمل تكِ ايكب٠٬ ؾًٝب٪زٟ ضنعبتني    
ٍٔ غ١ٓ اصٙ ايك٠٬  يكٍٛ ٍٳ ◘ هللٹا ضٳغٴٛ ُؿ إَِذا َهَخَؾ ♂:َقا ـُ َأَحيُد

ٌَْؾ َأْن ََيْؾَِس  َعَتْغِ َؿ ـْ ًَ ْع  ـَ ِجَد َؾْؾَرْ ًْ  . (25) ▬اَد
ّ  املػبذس  ْعاؾب١  عًب٢  احملاؾع١ -11  ايكباشٚضات  إيكبا٤  ٚعبس

  ٚإظاي١ أصا٤ خًعؾٝذب  يؿأْ٘ تععُٝا ٚشيو ، ؾٝ٘ ا٭ٚغارٚ
                                                 

 وصححه األلبيين . 771ابن ميجه  أخرجه (صحقح)  (23)

 .ٚقشش٘ ا٭يباْٞ  9489 ايطرباْٞ يف ايهبري أخطد٘  )صحقح((24)
 .. 714ومسلم  444البخيري  أخرجه (صحقح)  (25)
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ٔ  ب٘ عًل َا ٘  املػبذس،  خباضز  أٚغبار  َب  أقبطب  يف ٚٚنبع
 تًٜٛبح  أٚ ايبط٩ٚؽ،  ؾٛم ع٘ضؾ َٔ ٚأصضي٘  ٘كل َهإ

ٞ  قبٌ ْٚعاؾتٗا، آٛاضب ٌٗاض٠ اىل ا٫ْتباٙٚ ب٘، املػذس  املؿب
 أٚ بايبكبام  املػبذس  تًٜٛبح  ِٓبٚ،  املػذس غذاز ع٢ً بٗا

 أٚ باب٘ ع٢ً أٚ املػذس عتبات عٓس ٚخاق١ ايٓدا١َ، أٚ املداط
ٔٵ، ؾ ٚدس إٕ إظايت٘ ع٢ً ٚايكٝاّ ايٛن٤ٛ، أَانٔ يف  عٳا٥ٹؿٳب١َ  عٳ
ِّ َٹٓٹنيٳ ُأ ٕٻ:  امُل٪ٵ ٍٳ َأ ٌّا ايكٹبٵ١ًَٹ دٹسٳأض ؾٹٞ ضٳَأ٣ ◘ هللٹا ضٳغٴٛ ٚٵ َٴدٳا  َأ

ٚٵ بٴكٳاّقا َٳ١ّ، َأ ٘ٴ ْٴدٳا إِنَّ َهِذِه  ♂ : ◘ٚيكٍٛ ضغٍٛ اهلل   (26) َؾشٳهَّ

ِر ا ـْ ََم ِهَل فِِذ ًِ إِكَّ َٓ اْفَؼَذ ٌَْقِل، َو ـْ َهَذا اْف ٍء ِم َٓ َتْصُؾُح فَِقْ وِجَد  ًَ  ِ اْدَ

ََلِة َوؿَِراَءِة اْفُؼْرآنِ  ، َوافصَّ  . (27) ▬ َظزَّ َوَجؾَّ
 ٚايبٝببع ايببسْٝا، بببأَٛض ٚا٫ؾببتػاٍ إكببَٛات ِٓببب -12

ٔ  ايبشبح  -ٚإْؿباز ايهباي١   ٚايؿطا٤،  ٚإْؿباز  ، – نبا٥ع  عب
ِ  ٖذا٤ أٚ ؾشؿا املتهُٔ ايؿعط  ٫ٚ غبع٫،  أٚ ظًُبا  أٚ ملػبً
ًُني نُبا نبإ   يف ايؿعط ايصٟ ؾٝ٘ ْكط٠ يٲغب٬ّ ٚاملػب   بأؽ

ٔٵ، ؾ☺ٜؿعٌ سػإ بٔ ثابت  ُٵٔطٚ عٳ ٔٔ عٳ ٔٵ ؾٴعٳٝٵبٺ، بٵ ٘ٹ،  عٳ  َأبٹٝب
                                                 

 .. 549مسلم ، و 477البخيري  أخرجه (صحقح)  (26)

 .. 285مسلم  أخرجه (صحقح)  (27)
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ٔٵ ٙٹ عٳ ٕٻ دٳسِّ ٍٳ َأ ِجِد،  ♂ ◘ هللٹا ضٳغٴٛ ًْ ٌَْقِع ِِف اْدَ اِء َواْف َ ـِ افؼِّ ََنَك َظ

ـِ  َوَأْن ُتـَْشَد ؾِقِف َووفٌَّي، َوَأْن ُيـَْشَد ؾِقِف ِصْعٌر، َوََنَك ٌْي َظي يِؼ َؿ َؾ افتََّحؾه

ُؿَعيِ  ََلِة َيْقَم اْْلُ  .    (28)  ▬ افصَّ
 ٜبّٛ آُعب١    -أٟ دًػب١ ايكطؾكبا٤   – ا٫ستبا٤ ِٓب -13

ٔ  َعاش عٔيٓٗٞ ايٓيب عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً اٱستبا٤ : َؾ  بب
ٍٳ ا : ☺ أْؼ ٕٻ ضٳغٴٛ ٌْيَقةِ  ♂ ◘ هللٹَأ ـِ اُْل ُؿَعيِي  ََنَك َظي َييْقَم اْْلُ

َموُم ََيُْطُى   يف ا٫ستببا٤  عٔ ٢ْٗ إمنا، قاٍ إطابٞ :   (29) ▬َواْْلِ
 .ي٬ْتكاً ٌٗاضت٘ ٜٚعطً ايّٓٛ جيًب ٭ْ٘ ايٛقت شيو
 ٚضؾبع  ٚايجطثط٠، ٚايًػٛ ٚآطٟ، ٚايًعب ايًٗٛ ِٓب -14

ٛٸف ٚد٘ ع٢ً ايكطإٓ بكطا٠٤ ٚيٛ ا٭قٛات  أٚ املكًني ع٢ً ٜؿ
َٓ إِ  ♂:◘، يكبٍٛ ضغبٍٛ اهلل   يًعًِ املتساضغني أٚ ايصانطٜٔ نَّ َأ

َـّ  ُف، َؾََل ُيْمِذَي بَّ ًَ ُؽْؿ ُمـَوٍج  ؾَّ َٓ َيْرَؾْع َبْعُضُؽْؿ َظَذ  َبْعُضُؽؿْ  ـُ َبْعًضو، َو

ََلةِ   . (31) ▬ َبْعٍض ِِف اْفِؼَراَءِة ، َأْو َؿوَل: ِِف افصَّ
 ايكبب١ٝ  ٚتؿبذٝع  ٚاجملاْني، ا٭ٌؿاٍ َٔ املػذس ِٓٝب -15

                                                 

 ..وحسنه األلبيين 1779أبو داود  أخرجه (حًـ)  (28)

 وحسنه األلبيين 1117أبو داود  أخرجه (حًـ)  (29)

 وصححه األلبيين 1332أبو داود  أخرجه (صحقح)  (37)
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 ع٢ً اِ تعٜٛسا ساملػذ اىل ٚإسهاضِٖ ايػابع١ ِاٚظٚا ايصٜٔ
ِ  َع باملػادس ّٚبٝبِٗ ايعباز٠، ٌ  آزابٗبا  تعًبُٝٗ  زخٛابا،  قبب

 عٓبس  ٚتٓبِٝٗٗ يتٛدِٝٗٗ ؾٝٗا ٚدٛزِٖ أثٓا٤ عًِٝٗ ٚاٱؾطاف
ٖٚبصا ٘بايـ ٯزاب    سسٚخ ٖطز َٚطز ..بإٔ ٖصا ٫ جيبٛظ 

نٌ أصض َٔ اْبسؾاع بعبى ايطدباٍ سبني      ٚأصض،  املػادس
ِْٚٗ ٜٚططزِْٚٗ َبٔ املػبذس   ٜطٕٚ ٖطز َٚطز ا٭ٌؿاٍ ؾٝٓٗط

ٚإٔ ٜكًٞ ٚا٭ٚىل اِ مجع ا٭ٌؿاٍ ٚتعًُِٝٗ آزاب املػادس ،
ست٢ ٫ حيسخ عٓبس ايطؿبٌ قبس     نٌ ٌؿٌ ٍٛاض ٚيٞ أَطٙ ; 

ٚنطا١ٖٝ يسخٍٛ املػذس ؾُٝبا بعبس ، ٖٚبصا يبٝؼ َبٔ ٖبسٟ       
 ٫ٚ قشابت٘ ايهطاّ ٫ٚ ايػًـ ايكاحل .  ◘ضغٍٛ اهلل 

ٕ ; عًبِٝٗ  عسّ ايكعٛز َجٌ املػهبٛب   -16 ٌ  ببأ  ٜبسٙ  جيعب
 ٜٚتهب٧  ا٭ضً عًب٢  ايهـ بطٔ ٚجيعٌ ظٗطٙ خًـ ايٝػط٣

 املػهبٛب  قعبس٠  بأْٗبا  ◘ ايٓيب ٚقؿٗا ايكعس٠ ٖصٙ ؾإٕ عًٝٗا
 عًُٝٗبا  ٚاتهبأ  ظٗطٙ ٚضا٤ َٔ نًتُٝٗا ايٝسٜٔ ٚنع أَا عًِٝٗ

ٔٵ ، ؾ ببأؽ  ؾ٬ اي٢ُٓٝ ايٝس ٚنع ٚيٛ بأؽ ؾ٬ ٔٔ  ايؿٻبٔطٜسٹ  عٳب  بٵب
ٛٳٜٵسٺ ٍٳ ،☺ غٴ ٍٴ  بٹٞ َٳطٻ: َقا  ٖٳَهبصٳا،  دٳبايٹؼٷ  ٚٳَأْٳبا  ◘ هللٹا ضٳغٴبٛ

ٟٳ ٚٳنٳعٵتٴ ٚٳَقسٵ ـٳ اِيٝٴػٵطٳ٣ ٜٳسٹ ًِ ٟ  خٳ ٗٵبٔط  َأِيٝٳب١ٹ  عٳًَب٢  ٚٳاتٻَهبِأتٴ  َظ
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ٍٳ ٜٳسٹٟ،  . (31) ▬ َأَتْؼُعُد ؿِْعَدَة اْدَْغُضقِب َظَؾْقِفؿْ ♂: َؾَكا
احملاؾع١ ع٢ً أشناض ايكًٛات بعس نٌ قب٠٬، ٚأشنباض    -17

عس ق٠٬ ايؿذط، ٚأشناض املػا٤ بعس قب٠٬ ايعكبط ،   ايكباح ب
ٚسهٛض ٖايؼ ايعًبِ ؾٝٗبا يكبٍٛ     ايكطإٓ، قطا٠٤ َٔ اٱنجاضٚ

ٌُِّح َفُف   ُِِف ُبُققٍت َأِذَن ا: و اهلل تعاىل ًَ َر ؾِقَفو اْشُؿُف ُي ـَ َأن ُتْرَؾَع َوُيْذ

َصوِل ) ْٔ َّٓ ُتْؾِفقِفْؿ 65ؾِقَفو بِوْفُغُدوِّ َوا َجوٌل  ًِ َٓ َبْقيٌع َظيـ (  ٌة َو ًَ يو َِتَ

ِر ا ـْ ََلةِ   ِِذ  .   ص 37-36ط ايٓٛض :يَوإَِؿوِم افصَّ
 

ٌٔ  ؾعاضٴ ا٭شإ ٔ  ٚؾبعري٠  ايتٛسٝبس،  أٖب ّ  ؾبعا٥ط  َب  اٱغب٬
ٕٵ يًُ٪شٕ ٜٴػتشبټ آزاب ٖٓاىٚ  : ٖٞٚ ٜ٪زٜٗا أ

 اغتشب أٌٖ ايعًِ إٔ ٜهٕٛ امل٪شٕ َتطٗطٶا َٔ أسثني  -1
 .اٱقا١َ يف ٚتتأنَّسٴ ،رب ٚا٭قػط ٭ٕ اٯشإ شنط هللا٭ن

ٔټ أْ٘ ع٢ً ايؿكٗا٤ٴ اتؿل -2 ٍٴ يًُ٪شِّٕ ٜٴػٳ ٍٳ  ايكبًب١  اغتكبا  سبا
ٍ  يٲمسباع،  إٓيا اغتسباضٴٖا ي٘ ٜٚٴهطٙ ٚاٱقا١َ، ا٭شإ ٔٴ  قبا  ابب
يـَِّي أْن تًيتؼٌَؾ افؼٌؾيي بيوٕذان:" املٓصٔض ًه ـَ اف "، وأمُعيقا ظيذ أنَّ ِمي

                                                 

 وصححه األلبيين 4848أبو داود  أخرجه (صحقح)  (31)
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ٍ  املًبو  إٔ ضٟٚ َبا  ٌٚايسيٝ ٔ  ايٓباظ ٌ  أشٕ ايػبُا٤  َب  َػبتكب
  :ٚؾٝٗا ا٭شإ، ض٩ٜا سسٜح ضٚاٜات بعى يف دا٤ نُا ايكب١ً،

ٌَْؾيَ  ♂ ٌََؾ اْفِؼ  . (32) ▬..َؾوْشَتْؼ
ٕٵ ٜٴػتشبټ -3 ٕٴ ٜهٕٛ أ  ناملٓباض٠،  َطتؿع َهإ ؾٛم َٔ ا٭شا
ٔ  ؾا٭شإ ُٖٚٚٛا املػذس غطض أٚ ٕ  َب  يف أبًبؼ  َطتؿبع  َهبا

ٚيف ٖصٙ ا٭ٜاّ أغتبسٍ اٯشإ َٔ َهإ َطتؿع بٓكبٌ   اٱع٬ّ،
 .اٯشإ عرب َهربات ايكٛت

ٕٻ ع٢ً ايؿكٗا٤ٴ اتؿل -4 ٔ  أ ٔ  َٹب ٕٵ ا٭شإ غٴبٓ ٕ  أ ٕٴ  ٜب٪شِّ  املب٪ش
َيو بََِلُل ُؿْؿ َؾـَوِه  ♂: ◘ بكٍٛ ضغٍٛ اهلل  ٚاغتسيٛا، قا٥ُا ٜٚكِٝ

ََلةِ   . (33) ▬ بِوفصَّ
  ا٭شْني يف ا٭قبعني ٚنع إٔ ع٢ً ايؿكٗا٤ مجٗٛضقاٍ  -5

ٔ  َػتشب، ا٭شإ ساٍ ٞ  ؾعب ٕٴ  بٹًَاّيبا  ضٳَأٜٵبتٴ : دشٝؿب١  أبب  ٜٴب٪ٳشِّ
ٙٴ ٚٳٜٴتٵبٹعٴ ٚٳٜٳسٴٚضٴ ٖٴٓٳا، َؾا ٖٴٓٳا، ٖٳا ٖٳا ٙٴ ٚٳ ٘ٹ ؾٹٞ ٚٳٔإقٵبٳعٳا ٝٵ  ُأشٴْٳ

(34) . 

                                                 

 .. 577مسلم  أخرجه (صحقح)  (32)

 . 377ومسلم  674البخيري  أخرجه (صحقح)  (33)

 .وصححه األلبيين  197الرتمذي  أخرجه (صحقح)  (34)
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  ٍٛببق ٖٞ بأٝعًتني ٛزبببملككٚا أٝعًتني يف ا٫يتؿات -6
 ؿلببب ات سببب ؾك ح،٬ببايؿ ع٢ً سٞ ايك٠٬، ع٢ً سٞ امل٪شٕ
ٔټ أْ٘ ع٢ً ايؿكٗا٤ ٕٻٶ إ٫ أٝعًتني، عٓس ًٜتؿت إٔ يًُ٪شٕ ٜٴػٳ  أ
ٍ  دشٝؿب١  أبٞ ؾعٔ ،يٲمساع نإ إشا ٍٛاظٙ قايٛا املايه١ٝ  :قبا

ًِتٴ َأتٳتٳبٻ ٍٳ: َؾذٳعٳ ٍٷ، َقا ٕٳ بٹًَا ٖٳٚٳَأشٻ ٚٳ ٖٴٓٳا  ٖٳا  ٙٴ  ٖٴٓٳاببعٴ َؾا ٍٴ: ببٜٳُك، ا  ٛ
ُٳاّيا  ٚٳؾٹ ُٹٝٓٶا  ٞٻ عٳ٢ًَ ايكٻًَا٠ٹ: ٜٳ ٞٻ، سٳ ًَأح سٳ  عٳ٢ًَ اِيَؿ

(35) . 

 ايػب١ٓ،  عًب٢  َػبتكُٝاّ  ايػًٛى، سػٔ اٱَاّ ٜهٕٛ إٔ -1
ٞ  ٫ٚ بسعب١،  يف ٚاقبع  غبري  املعتكس غًِٝ ّ  إٔ ٜٓبػب  ايٓباؽ  ٜب٪

 .ا٫عتكاز ؾاغسأٚ  باملعاقٞ، َتػاٌٖ ؾاغل أٚ ناٍ،
 دبا٤  نُا ،اٱَا١َ أسهاّٚ ايك٠٬ بأسهاّ ؾكّٝٗا ٜهٕٛ إٔ -1

 َيُممه اْفَؼْقَم َأْؿَرُؤُهْؿ فِؽَِتوِب ا ِ، َؾنِْن  ♂:◘ ايٓيب سسٜح يف

ـَّيِ  -3 ًه وُكقا ِِف اْفِؼَراَءِة َشَقاًء، َؾَلْظَؾُؿُفْؿ بِوف  .   (36) ▬ ـَ
 َثََلَثٌي  ♂ : ◘ ايٓيب ٭ٕ. ناضٖٕٛ ي٘ ِٖ قَّٛا ٜ٪ّ ٫ إٔ -4

                                                 

 . 573مسلم  أخرجه (صحقح)  (35)

 .673مسلم  أخرجه (صحقح)  (36)
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ْؿ آ وِوُز َصََلُُتُ ٌُْد أبُِؼ َٓ َُتَ  -اااضب َٔ غٝسٙ  :أٟ –َذاََنُْؿ: افَع
ًْ َوَزْوُجَفو َظَؾْقَفو َشوِخٌط، َوإَِموُم َؿْقٍم َوُهيْؿ  َحتَّك َيْرِجَع، َواْمَرَأٌة َبوَت

ُهقَن  ًِ و ـَ  .  (37) ▬َفُف 
 عاملباّ  يب٘،  ايكبطا٠٤  نبجري  اهلل، يهتباب  ساؾعباّ  ٜهٕٛ إٔ  -5

 ٘تًؿ١ قًٛات ب٘ متط يطاتبا اٱَاّ إٔ إش ،ب٘ عا٬َّ بأسهاَ٘،
 َٔ ٖٚٚٛا ايرتاٜٚض، ٚق٠٬ ٚإػٛف، ايهػٛف ق٠٬ َجٌ

ٞ  ايي ايكًٛات ٔ  يًبت٠ٚ٬  املببازض٠  ٚغبطع١  ايٝكعب١  تػبتسع  َب
 تٓاغبب  ايبي  اٯٜات اختٝاض َٔ ايكطإٓ سؿغ يف َا َع سؿع٘،

ٛ  سٝباتِٗ،  يف ايٓباؽ  تكازف ايي ٚايعٛاضً ا٭سساخ  ؾٝتًب
 .ت٠ٚ٬ ٚسػٔ بإتكإ عاىلت اهلل آٜات ايٓاؽ ع٢ً
 ٚيبٝؼ  ايسٜٔ، أَٛض َٔ بأَط ايكٝاّ اٱَا١َ َٔ ٜككس إٔ -6

يْثُؾُؽْؿ و: تعاىل اٍق ايسْٝا; َٔ عطً ابتػا٤ ي مِّ يََم َأَكيو َبَؼٌ ُؿْؾ إِكَّ

يِف َؾْؾَقْعَؿيْؾ  بِّ ًَ وَن َيْرُجق فَِؼيوء  ـَ ُؽْؿ إَِفٌف َواِحٌد َؾَؿـ  ََم إَِبُ ُيقَحك إَِِلَّ َأكَّ

ِف َأَحًدا َظَؿًَل  بِّ ًَ ٌَوَهِة  ْك بِِع َٓ ُيْؼِ و َو   . ص111: ايهٗـ طي َصوِْلً
 يتبأثري  أزع٢ شيو ؾإٕ بايت٠ٚ٬، ايكٛت سػٔ ٜهٕٛ إٔ -7

ـْ  ♂:◘ ايٓيب ٜكٍٛ ٚاصا املأََٛني، قًٛب يف ايكطإٓ َفْقَس ِمـَّو َم
                                                 

 وحسنه األلبيين. 367الرتمذي  أخرجه (حًـ )  (37)



، ٔنهٕصٕل ألي ػُٕاٌ اظغط ػهى  Ctrl+ Endنهٕصٕل نهفٓشط اظغط ػهى

 ,Page Upنهًبٔط ػهى انؼُٕاٌ انًطهٕة  فً انفٓشط، ٔثٕاعطخ األٌغش  انضس

Page Down  رُقم ثٍٍ انصفحبد. أٔ ػدهخ انًبٔط 

 

 
29 

َـّ بِوفُؼْرآنِ  ْ َيَتَغ ٔ  ٚاسبس  غري ؾػطٙ نُا ٚايتػين،  (38) ▬ََل ٌ  َب  أٖب
  .بايكطإٓ ايكٛت ّػني ٖٛ يعًِا

 يف ٚايتككري ايتٝػري سٝح َٔ ايٓاؽ يطًب ٜػتذٝب إٔ -8
ؾًكس عاتب ضغٍٛ اهلل  ايؿطع، خيايـ ٫ ًٌب أٟ أٚ ايك٠٬،

 ♂ملا عًِ إٔ ٜطٌٝ يف ق٬ت٘ ؾكاٍ يب٘ :  ☺َعاش بٔ دبٌ  ◘
 ًَ َٹبطٳإض: «  َيو ُمَعوُذ، َأَؾتَّوٌن َأْك ًَ ♂ ثٳ٬َخٳ  ْق ٌِِّح اْشيَؿ  َؾَؾيْقَٓ َصيؾَّ ي ًَ بِ

اَءَك  ًَ يُف ُيَصيعِّ َو ْقِؾ إَِذا َيْغَشيك، َؾنِكَّ ْؿِس َوُوَحوَهو، َوافؾَّ بَِّؽ، َوافشَّ ًَ

ِعقُػ َوُذو اَْلوَجيِ   . (39) ▬ افَؽٌُِر َوافضَّ
 

  ؾ٬ املطأ٠ أَا ايتشطنم١ عٓس نُٝ٘ َٔ ٜسٜ٘ ايطدٌ خيطز إٔ -1
 . ٖاغرت ع٢ً ٗاؾع١ شيو تؿعٌ

  ِبٜكٝ ممٔ ايك٠٬ ٢بعً سٞ مساع عٓس املكًٞ ٜكّٛ إٔ -2
 بني نمط َٔ املكًٞ ٜسؾع إٔ، ٚ بايؿعٌ ايكٍٛ يٝتشكل ايك٠٬

 .شيو ع٢ً ٜعٜس ٫ٚ خؿٝؿ١ بإؾاض٠ ٜسٜ٘

                                                 

 .7527البخيري  أخرجه (صحقح )  (38)

 .775البخيري  أخرجه (حًـ )  (39)
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ٖٚبٞ  ٜكٍٛ املك٢ً زعا٤ اٱغبتؿتاح يف أٍٚ ايكب٠٬    إٔ -3
 شٌحوكؽ افؾفؿ وبحؿدك، وتٌوًكٖٚٓاى قٝؼ نجري٠ َٓٗا : غ١ٓ 

، ٚنصيو إٔ ٜتعٛش يف أٍٚ  اشؿؽ، وتعوػ جدك، وٓ إفف ؽرك
،  أظقذ بو  مـ افشيقطون افيرجقؿ: بإٔ ٜكٍٛ ٖٚٞ غ١ٓ ايك٠٬ 

بًؿ ا  افيرَحـ : ٜكٍٛ بإٔ ، ايؿا١ّ قبٌ ضنع١ نٌ يف ايتػ١ُٝٚ

 ايؿبباؾع١ٝٚ ٚأٓابًبب١، أٓؿٝبب١، عٓببس غبب١ٓ ٖٚببٞ ، افييرحقؿ
 . ؾطً إْٗا: ؾٝكٛيٕٛ

ُٹىٳ ٫ٌٚ ْعط املكًٞ يف َٛنع ايػذٛز إٔ ٜهٕٛ ٗ-4  ٜٴػ
٘ٹ ُٳا٤ٹ  ٔإَيب٢  ْٳَعبطٳٙ  ٜٳطَؾعٳ ٫ٚ ،أثٓا٤ ايك٠٬ إ٫ يًهطٚض٠ عٳٝٓٝ  ايػٻب

 ضمح٘ اهلل.قاٍ ايٟٓٛٚ يًٓٗٞ ٚايٛعٝس ايؿسٜس يف شيو نُا 
ٕ  عٓٗبا  ٜؿػً٘ ؾ٤ٞ إىل املكًٞ ٜٓعط ٫ -5  َهتٛببا  ٜكبطأ  نبأ

٘  ٜت٢ًٗ أٚ بأا٥ط ٛ  أٚ بٓكٛؾب ٘  يف ٜٓعبط  أٚ شيبو  ٚب  إىل قٝاَب
  إىل ٛزٙببغذ ٚيف قسَٝ٘ ظاٖط إىل ضنٛع٘ ٚيف غذٛزٙ َٛنع
 .نتؿٝ٘ إىل غ٬َ٘ ٚيف سذطٙ إىل قعٛزٙ ٚيف أْؿ٘

ٔٳ ٜٚٴهطٳٙٴ -6 ٛٳ ، اٱقعٳا٤ٴ آًٛٔؽ َٹ ٖٴ َٳٝ بٳببٜٓك إٔ ٚٳ   ٘ٹببَقسٳ
ٔٵ، ؾ بُٝٓٗا ٜٚٳذًؼٳ ٍّ عٳ ٍٳ ،☺ عٳًٹ ٍٳ: َقا ٞټ َقا  َيو  ♂ : ◘ ايٓٻبٹ
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َٓ ُتْؼِع إِْؿَعوَء اْفَؽْؾِى َظِعه   ▬ (41) . 
غري املطغٛب١ يف ايكب٠٬ نؿطقعب١    أ٫ ٜهجط املك٢ً أطن١ -7

ٜٚتذٓببب ،  بع ٚتؿبببٝو ا٭قببابع َٚػببو ايًشٝبب١ ..ا٭قببا
ٔٵَؾاٱيتؿات أثٓا٤ ايك٠٬ ست٢ ٫ خيتًؼ ايؿٝطإ َٔ ق٬ت٘   عٳ

ٍٳ غٳببَأِيتٴ: َقاَيببتٵ عٳا٥ٹؿٳبب١َ، ٔٔ ◘ هللٹا ضٳغٴببٛ  ؾٹببٞ يٹاِيتٹَؿبباتٹا عٳبب
ٍٳ ايكٻ٠٬َٹ؟ ٌْ ♂:َؾَكا ـْ َصََلِة افَع ْقَطوُن ِم ُف افشَّ ًُ

َتؾِ   دِ يييُهَق اْختََِلٌس ََيْ
▬(41) . 

ِ  يف ايكب٠٬   تجا٤ب إشا -8 ٘  أٟ اغبتطاع  َبا  ؾبٝهع  ؾًٝسؾعب
 غطب٢  شيبو  ٜػبتطع  مل ؾإٕ اغٓاْ٘ بني ايػؿ٢ً ؾؿت٘ أخص بٓشٛ
 . ايٝػط٣ ٜسٙ بعاٖط أٚ بهُ٘ ؾُ٘
 سبط ؾُٝا ٜكطأ، ٚجيتٗس يهٞ ٜكًٞ ُؿٛع ؾٝدؿع إٔ ٜت -9

 ( 1اْدُْمِمـُقَن ) َأْؾَؾَح َؿْد ، يكٍٛ اهلل تعاىل:وايكًب ٚآٛاضح 

ـَ ُهْؿ ِِف َصََلُِتِْؿ َخوِصُعقَن )  . ص2-1طامل٪َٕٓٛ : ي (1افَِّذي

                                                 

 .. وحسنه األلبيين  895ابن ميجه  أخرجه (حًـ)  (47)

 .. 751البخيري  أخرجه (صحقح)  (41)
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 : ١ٝتاٯ زاباٯ قٝاَ٘ يف ٜطاعٞ إٔ يًكا٥ِ ٜػتشب
 إثِ ٫ ٚأْ٘ اغتشباب٘، ع٢ً ١َا٭ أمجعت ٚقس،  ايػشٛض -1

ٍ  ◘ اهلل ٍٛببب ضغ إٔ:  ☺ أْؼ ؾعٔ تطن٘، َٔ ع٢ً  ♂ :قبا
يً  ـَ ًِ َبَر ُحق ًَّ ُروا َؾنِنَّ ِِف اف حَّ ًَ      (42) ▬ َت

ٔٵتأخري ايػشٛض، ؾ -2 ٔٔ ظٳٜٵسٹ عٳ ٍٳ  ،☺ ثٳابٹتٺ بٵ  تٳػٳبشٻطٵْٳا : َقبا
ِّ َٳعٳ ِٻ ،◘ ايٓٻبٹ ًِتٴ ايكٻ٠٬َٹ، ٔإَي٢ ّٳَقا ثٴ ِٵ: ُق ٕٳ  َن ٔٳ  َنبا ٕٔ بٳبٝٵ  اَ٭شٳا

ٍٳ"  ٚٳايػٻشٴٛٔض؟ ُٵػٹنيٳ َقسٵضٴ: َقا  . (43) آٜٳ١ّ خٳ
  َت٢ ايؿطط، ٜعذٌ إٔ يًكا٥ِ ٜٚػتشب ،ايؿطط تعذٌٝ -3

ٔ  غٌٗ ؾعٔ،  ايؿُؼ غطٚب ّكل  ايبٓيب  إٔ: ☺ غبعس  بب
ُؾقا ♂: قاٍ ◘  .   (44) ▬ افِػْطرَ َٓ َيَزاُل افـَّوُس بَِخْرٍ َمو َظجَّ
ٔ ، املبا٤  ؾعًب٢  جيبس  مل ؾإٕ ٚتطا، ضٌبات ع٢ً ايؿطط -4  ؾعب

ٍٴ ا: قاٍ ، ☺ أْؼ ٕٳ ضٳغٴٛ ٌَبٳاتٺ ببٜٴِؿطٹ ◘ هللٹَنا ٌٳطٴ عٳ٢ًَ ضٴ  َقبٵ

                                                 

 . 1795ومسلم   1923البخيري  أخرجه (صحقح ) (42)

 . 1795ومسلم   1923البخيري  أخرجه (صحقح)  (43)

 .1798ومسلم   1957البخيري  أخرجه (صحقح)  (44)
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ٔٵ    ِٵ تٳُهب ٕٵ َيب ُٳطٳاتٺ، َؾٔإ ٌَبٳاتٷ، َؾعٳ٢ًَ تٳ ٔٵ ضٴ ِٵ تٳُه ٕٵ َي ٞٳ، َؾٔإ ًِّ ٕٵ ٜٴكٳ َأ
َٳا٤ٺ ٔٵ  َٹ ٛٳاتٺ   .   (45) سٳػٳا سٳػٳ

 يكبٍٛ ضغبٍٛ اهلل  زعا٤ ايكا٥ِ َبٔ ايبسعا٤ املػبتذاب     -5 
وئِِؿ، َوَهْظيَقُة ♂:◘ ، َهْظَقُة اْفَقافِِد، َوَهْظَقُة افصَّ َٓ ُتَرهه َثََلُث َهَظَقاٍت 

وؾِرِ  ًَ ٕٳ ؾًكس ،  (46) ▬اْدُ ٞټ َنا ٍٳ َأِؾَططٳ ٔإشٳا ◘ ايٓٻبٹ  َذَهَى افظََّؿُل ♂:َقا

 ٌَ ًِ اْفُعُروُ  َوَث َْجُر إِْن َصوَء ا َواْبَتؾَّ ْٕ  . (47)ٹ ▬ًَ ا
 إَػباى  ٖبطز  ايكٝاّ ًٝؼؾ ايكٝاّ َع ٜتٓاؾ٢ عُا ايهـ -6
 ٚايؿبطب،  نبٌ، ا٭ عٔ إَػاى ٖٛ ٚإمنا ٚايؿطب، ا٫نٌ عٔ

يَقوُم ♂  :◘ اهلل يكٍٛ ضغٍٛ .عٓ٘ اهلل ٢ْٗ َا ٚغا٥ط َفيْقَس افصِّ

ـَ اف َقوُم ِم ََم افصِّ ِب، إِكَّ ْ ِؾ َوافؼه ـْ
َ ْٕ ـَ ا َؽ ِم ، َؾنِْن َشوبَّ

ٌِ َؾ ْغِق َوافرَّ  ؾَّ

ٌؿ، إِِّنِّ َصوئِؿٌ 
 .    (48) ▬َأَحٌد َأْو َجِفَؾ َظَؾْقَؽ َؾْؾَتُؼْؾ: إِِّنِّ َصوئِ

 دا٤ يف ؾًكس  ايكٝاّ، أثٓا٤ ٜتػٛى إٔ يًكا٥ِ ٜٚػتشب -7

                                                 

 وصححه األلبيين . 2356أبو داود  أخرجه (صحقح)  (45)

 وصححه األلبيين . 6392البوهقي  أخرجه (صحقح)  (46)

 وصححه األلبيين . 2357أبو داود  أخرجه (صحقح)  (47)

 وصححه األلبيين . 1996بن خزيمة   أخرجه (صحقح)  (48)
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ٔٵايبداضٟ َعًكات  َٹٔط عٳ ٔٔ عٳا ٍٳ ضٳبٹٝعٳ١َ، بٵ ٞٻ  ضٳَأٜٵتٴ: َقا  ◘ ايٓٻبٹب
ٛٳٚٳ ٜٳػٵتٳاُى ِٷ ٖٴ ٚٵ ُأسٵكٹٞ ٫َ َٳا قٳا٥ٹ   أٍٚ بني ؾطم ٫ٚ، َأعٴسټ َأ
 .ٚآخطٙ ايٓٗاض

 أُْٗبا  إ٫ ٚقت، نٌ يف َػتشبإ ايكطإٓ َٚساضغ١ آٛز -8
ٕٳ ؾًكس، ضَهإ يف آنس ٍٴ َنا ٛٳزٳ ◘ هللٹا ضٳغٴٛ ٕٳ  ايٓٻأؽ، َأدٵ  ٚٳَنبا

ٛٳزٴ ٕٴ َٳا َأدٵ ٕٳ ؾٹٞ ٜٳُهٛ َٳهٳا ًَِكاٙٴ سٹنيٳ ضٳ ٌٴ ٜٳ ٕٳ ،دٹبٵٔطٜ ٙٴ ٚٳَنا ًَِكا   ؾٹٞ ٜٳ
ِّ ١ًَٺ ُن ٝٵ ٔٵ َي ٕٳ َٹ َٳهٳا ٘ٴ ضٳ ٕٳ َؾٝٴسٳأضغٴ  .  (49) ايُكطٵآ
ٔٵ َؾ، ضَهإ َٔ ٚاخطاٯ ايعؿط يف ايعباز٠ يف ا٫دتٗاز -9  عٳب

ٞٳ عٳا٥ٹؿٳ١َ ٗٳا، هلُلا ضٳنٹ ٕٳ: َقاَيتٵ عٳٓٵ ٞټ َنا ٌٳ  ٔإشٳا ◘ ايٓٻبٹ  ايعٳؿٵبطٴ  زٳخٳب
ٝٵ ٚٳَأسٵٝٳا َٹ٦ٵعٳضٳٙٴ، ؾٳسٻ ٘ٴ،َي ٜٵَكَغ ًَ ٘ٴ ٚٳَأ ًَ ٖٵ  .   (51) َأ

   

 ٖٓاى آزاب نجري يٲْؿام يف غبٌٝ اهلل تعاىل ْصنط َٓٗا :
 ؾا٭ٚىل إٔ ْطز ايكسقات يف إؿبا٤  مسع١ ٫ٚ ضٜا٤ ٫  -1

ِٳ َا  أػ١ٓ ٚايػ١ٓ أػ١ٓ يًكس٠ٚ ايكسق١ أظٗطت ، ٚإٕ  ؾٓٹعٵ

                                                 

 . 6البخيري  أخرجه (صحقح)  (49)

 . 1174ومسلم  2724البخيري  أخرجه (صحقح)  (57)



، ٔنهٕصٕل ألي ػُٕاٌ اظغط ػهى  Ctrl+ Endنهٕصٕل نهفٓشط اظغط ػهى

 ,Page Upنهًبٔط ػهى انؼُٕاٌ انًطهٕة  فً انفٓشط، ٔثٕاعطخ األٌغش  انضس

Page Down  رُقم ثٍٍ انصفحبد. أٔ ػدهخ انًبٔط 

 

 
35 

 اهلل قاٍ اٱخؿا٤، ٖٛ ؾا٭قٌ أخؿٝتٗا، ٚإٕ ، ب٘ تكسقت
ُػقَهو َوُتْمُتقَهو :وتعاىل َدَؿوِت َؾـِِعَمَّ ِهَل َوإِْن ُُتْ ٌُْدوا افصَّ إِْن ُت

 .ص271:ايبكط٠طي  اْفُػَؼَراَء َؾُفَق َخْرٌ َفُؽؿْ 
ٍ  نُبا  ٚدٌ، عع اهلل يٛد٘ خايك١ تهٕٛ إٔ-2 ٘  قبا  غببشاْ

َّٓ اْبتَِغوَء َوْجِف : وٚتعاىل  .ص272:ايبكط٠طي  ِاَوَمو ُتـِْػُؼقَن إِ
3- ٫  ٔ ـَ آَمـُقا و ، يكٍٛ اهلل تعاىل :أش٣ ٫ٚ َ و افَِّذي َ  َيو َأُّيه

ََذى ) ْٕ ِـّ َوا ٌْطُِؾقا َصَدَؿوتُِؽْؿ بِوْدَ ٌٌ َوَمْغِػيَرٌة 11ٓ ُت ( َؿْقٌل َمْعيُرو

ٌَُعَفو َأذىً  ـْ َصَدَؿٍي َيْت  .ص263-264:ايبكط٠طي َخْرٌ ِم
: و تعاىلٖٚصا َكساقا يكٍٛ اهلل  يطٝببا إ٫ تتكسم ٫ -4

َّيو َأْخَرْجـَيو َفُؽيْؿ  ٌُْتْؿ َوِِم ًَ ـَ ٌَوِت َمو  ـْ َضقِّ ـَ آَمـُقا َأْكِػُؼقا ِم و افَِّذي َ َيو َأُّيه

ضِ  ًْ َ ْٕ ـَ ا يو  ♂ : ◘، ٚقبٍٛ ضغبٍٛ اهلل    ص267:ايبكبط٠ طي ِم َ َأُّيه

 ًٌ َّٓ َضقِّ ٌَُؾ إِ َٓ َيْؼ (51) ▬وافـَّوُس، إِنَّ ا َ َضقٌِّى 
 . 

  ٖٛ بٌ َػطَّا، ايكسق١ أٚ ايعنا٠، َٔ أخطدت٘ َا تعس ٫ -5
ِٷ ـْ َيتَِّخُذ َمو ُيـِْػُؼ : وتعاىل اهلل قاٍ يو، َػٓ َْظَراِب َم ْٕ ـَ ا  َوِم

 ٛ ببِ إٔ ٜطدببٞ ع٢ً املػًبب، بٌ ٜٓبػ ص98:ايتٛب١طي َمْغَرموً 

                                                 

 . 1715مسلم  أخرجه (صحقح)  (51)
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 .تعاىل اهلل عٓسبإخطاز ظنات٘ ايجٛاب ٚاملػؿط٠ ٚايطمح١ ٚآعا٤ 
٘  ٌٝبب١ّ  املاٍ خيطز إٔ -6  ٚابصا  يب٘،  ناضٖباّ  يبٝؼ  ْؿػب٘،  بب

َّٓ َوهُ ييَوٓ ُيـِْػؼُ : واٍبببؾك املٓاؾكني تعاىل اهلل ٚقـ  ْؿ ييقَن إِ

ُهقنَ  ًِ و  . ص54:ايتٛب١طي  ـَ
 ٚخٛؾو ٚسادتو ٚؾبابو قشتو ٚقت يف تتكسم إٔ -7
ؾعبٔ أببٞ    ،٫ٚ ت٪خط ست٢ تهٕٛ ع٢ً ؾطاف املٛت ايؿكط َٔ

ٍٳ: ☺ طٳٜٵطٳ٠َٖٴ ٌٷ دٳا٤ٳ: َقا ِّ ٔإَي٢ ضٳدٴ ٍٳ ◘ ايٓٻبٹ ٍٳ ٜٳا: َؾَكا  ،هللٹا ضٳغٴٛ
ٟټ ِٴ ايكٻببسٳَق١ٹ َأ ٍٳ َأدٵببطٶا؟ َأعٵَعبب ًَ َصييِحقٌح ♂: َقببا َ  َوَأْكيي َأْن َتَصييدَّ

 ًِ َشيك افَػْؼيَر، َوَتْلُميُؾ افِغـَيك، َوَٓ َُتِْفيُؾ َحتَّيك إَِذا َبَؾَغي َصِحقٌح َُتْ

 ًَ وَن فُِػََلنٍ  اُْلْؾُؼقَم، ُؿْؾ ـَ َذا َوَؿْد  ـَ َذا، َوفُِػََلٍن  ـَ  .(52) ▬ فُِػََلٍن 

ِ :كٌيٝتعاىل ٚاي١ٝٓ هلل  أازخيًل  – 1  ٫ سذب١  ٖبصٙ  ايًبٗ
 . مسع١ ٫ٚ ؾٝٗا ضٜا٤
  ايعصاب، َٔ قطع١ ايػؿط ؾإٕ ٚقٝت٘، أاز ٜهتب إٔ -2

  ٜٛزع َٔ ايٓاؽ َٔ ِؾه يٮخطاض، عطن١ ٖٞ ا٭غؿاض ٚإٕ

                                                 

 . 1732مسلم ، و 1419البخيري  أخرجه (صحقح)  (52)
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   ع٢ً أْ٘ غٝعٛز ٫ٚ ٜعٛز . أًٖ٘
٘  ٜكبشب  إٔ يًشباز  ٜٓبػٞ -3  أب٬ٍ،  ايطٝبب١  ايٓؿكب١  َعب

 .يًشر أٚايعُط٠ ايػؿط قه١ٝ يف دسّا ١َُٗ املػأي١ ٖٚصٙ
 إىل ٜصٖب إٔ ايعُط٠أر أٚ  إىل اْط٬ق٘ يف يًشاز ٜٓبػٞ -4

 ست٢ ايعباز٠، صٖٙ ٜ٪زٟ نٝـ ي٘ يٝٴبٳِّٓٛا ايعًِ; ًٌٚب١ ايعًُا٤
 ؾهإ تعاىل، اهلل زٜٔ يف ايتؿك٘ َٔ ٖصا ؾإٕ إطأ، يف ٜكعٛا ٫

 يف ايتؿك٘ ع٢ً أطم أؾس سطٜكّا ٜهٕٛ إٔ املػًِ ع٢ً يعاَّا
 .تعاىل اهلل زٜٔ
٘  غبؿطٙ  يف يًشباز  ٜٓبػٞ -5  ٜػتؿبعط  إٔ َهب١  إىل ٚاْط٬قب

 .َػاؾطٕٚ ايسْٝا ٖصٙ َٔ ٚاهلل ؾإْا تعاىل، اهلل إىل ايػؿط
 ٖبصا  يف ٚايٛقب١ٝ  ايبسعا٤  إري أٌٖ َٔأاز  ٜطًب إٔ -6

ِ  ؾإٕ ايػؿط،  ا٭خٝباض  إىل ٜٓطًبل  غبؿطٙ،  يف اْطًبل  إشا املػبً
ِٳ: ؾٝكٍٛ  . ايكاحل زعا٥هِ َٔ تٓػْٛٞ ٫ٚ تٛقْٛٞ؟ بٹ

ِٴ ٜٛزِّع إٔ -7   ◘ ايٓيبؾٝكٍٛ ي٘ نُا نإ ٜكٍٛ  املػاؾطٳ املكٝ
 . (53) ▬َأَموَكَتَؽ َوَخَقاتِقَؿ َظَؿؾَِؽ ِِهيـََؽ وَ   ََأْشَتْقِهُع ا ♂:يًُػاؾط

                                                 

 . األلبيين  وصححه  2677أبو داود  أخرجه (صحقح) (53)
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ٕ  ا٭خ٬م ؾان١ًقا١ٔ  ضؾك١ إٔ خيتاض  - 8  عْٛباّ  ٘يب  يتهبٛ
 .بايكبٍٛ ٚحيع٢ ا٭دط، ب٘ ٜٓاٍ ٚد٘ ع٢ً ْ٘ػه أزا٤ ع٢ً
٘  عًب٢  قبعس  إشا يًشباز  ٜٓبػٞ -9  إٔ ايػبٝاض٠،  إىل أٚ زابتب

ٔٔاعٔ إٜاٙ ، َؾ ◘زعا٤ ايطنٛب ايصٟ عًُٓا ضغٍٛ اهلل   ٜكٍٛ  بٵ
ُٳطٳ ِٵ;  ☻ عٴ ٗٴب ُٳ َّ ٕٻ عٳ ٍٳ  َأ ٕٳ  ◘ اهللٹ ضٳغٴبٛ ٛٳ٣  ٔإشٳا َنبا  عٳًَب٢  اغٵبتٳ
ِٻ ثٳًَاثٶا، َنبٻطٳ غٳَؿٕط، ٔإَي٢ خٳأضدٶا بٳعٹرٔيٙٹ ٍٳ  ثٴ ٌْحوَن افَّيِذي و: َقبا ُشي

ـَّو َفيُف ُمْؼيِركَِغ ) ـُ َر َفـَو َهَذا َوَمو  ٌُيقنَ 16َشخَّ
ـَيو َدُـَؼؾِ بِّ ًَ يو إَِػ  ي ( َوإِكَّ

ييَلُفَؽ ِِف َشييَػِرَكو َهييَذا اْفييِزَّ ♂ ،ص14-13:عخببطفايط ًْ ييو َك افؾُفييؿَّ إِكَّ

ْن َظَؾْقـَيو َشيَػَرَكو َهيَذا،  ـَ اْفَعَؿِؾ َمو َتْرَى، افؾُفؿَّ َهيقِّ َوافتَّْؼَقى، َوِم

َْهِؾ،  ْٕ ؾِقَػُي ِِف ا َػِر، َواْْلَ ًَّ وِحُى ِِف اف ًَ افصَّ َواْضِق َظـَّو ُبْعَدُه، افؾُفؿَّ َأْك

آَبِي اْدَـَْظِر، َوُشقِء اْدُـَْؼَؾيِى ا ـَ َػِر، َو ًَّ ـْ َوْظَثوِء اف فؾُفؿَّ إِِّنِّ َأُظقُذ بَِؽ ِم

ٌُقَن َظوبُِدوَن 
ٌُقَن َتوئِ : آيِ َـّ َـّ َوَزاَه ؾِقِف َجَع َؿوَبُ ًَ َْهِؾ ، َوإَِذا  ْٕ  ِِف اْدَوِل َوا

ـَو َحوِمُدونَ   .(54) ▬ فَِربِّ
  بإري، ٌطٜك٘ ٜػتػٌ إٔ ٌطٜك٘ أثٓا٤ يف يًشاز ٜٓبػٞ -11

                                                 

 . 1342مسلم  أخرجه (صحقح)  (54)
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٫ٚ ٜٓعببط إىل ا٭ؾبب٬ّ أٚ ، ؾبب٬ ٜػببتُع ايػٓببا٤ ٫ٚ املٛغببٝك٢ 
بٌ ٜٓؿػٌ بػُاع ايكبطإٓ، أٚ إطبب املؿٝبس٠    ايتُجًٝٝات ...

 . يًعًُا٤، أٚ ايصنط 
 يًذًبٛؽ،  ايططٜل أثٓا٤ يف َٓع٫ّ ْعٍ إشا يًشاز ٜٓبػٞ -11

إٔ ٜكبٍٛ   حيطم ٕأ شيو غري أٚ إؾطاض، أٚ عؿا٤ أٚ يػسا٤ إَا
ـْ ََشِّ  ♂ : ◘نُا عًُٓا ضغٍٛ اهلل  وِت ِمي َأُظقُذ بَِؽؾََِمِت ا ِ افتَّومَّ

ـْ َمـِْزفِِف َذفَِؽ  َؾ ِم
ٌء، َحتَّك َيْرََتِ ُه ََشْ  .(55) ▬  َمو َخَؾَؼ، ََلْ َيُيَّ

 َهإ َطتؿع إٔ ٜهرب اهلل  ع٢ً قعس إشا يًشاز ٜػتشب -12
ٔٵَؾ ي٘، تٓعّٜٗا اهلل ػبضٜ إٔ ٚازّٜا ٖبط ٚإشا ، تعاىل ٔٔ دٳابٹٔط عٳ  بٵ

ٞٳ هللٹا عٳبٵسٹ ُٳبا،  هلُلا ضٳنٹ ٗٴ ٍٳ  عٳٓٵ  ٚٳٔإشٳا َنبٻطٵْٳبا،  قٳبعٹسٵْٳا  ٔإشٳا ُنٓٻبا : َقبا
 .(56)  غٳبٻشٵٓٳا ْٳعٳِيٓٳا

َٔ إقرتاف املعاقٞ أثٓبا٤ ضسًب١ أبر أٚ    أاز حيصض  – 13
ٕ  ؾبطب  ايعُط٠ خكٛقبا  ٛ  ٘،٥ٚؾبطا  ايبسخا ّ  ؾٗب  ٜهبط  سبطا

 . تعاىل هلل َعك١ٝ ٚؾٝ٘ ٚاملاٍ، ٚآاض ػِٓا

                                                 

 . 2778مسلم  أخرجه (صحقح)  (55)
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ٍ  ببايٓؿؼ  ايهطّيف  أازإٔ جيتٗس  -14 إٔ ٚ ٚآباٙ،  ٚاملبا
 أشاٖبِ،  ٌُحيٚ، يف ايطس١ً ٘سّ ضؾكا٥خيٚإٔ  ٘بٓؿػ ٘سّ ْؿػخي
 .إيِٝٗ ػٔحيٚإٔ  َػا٥ِٚٗ، عٔ هـٜٚ

مبٓاغبو آبض أٚ    ٘بايػ١ٓ أثٓا٤ قٝاَب  أازإٔ ٜتُػو  – 15
 . ّ ايػٛاى عٓس ايك٠٬ ٚغريٙ ايعُط٠ َجٌ اغتدسا

 ٜٚػى بكطٙ عٔ ايٓػا٤  ايٓػا٤، ملؼ أازحيصض  – 16
 . ايطداٍ عٔ ْٙػا٤ ذبجيتٗس يف إٔ حيٚ ،ا٭داْب

 ٪شِٜٗ،ٝب ؾ املكبًني  ضقباب  َبٔ إٔ ٜبتدط  أاز حيصض  – 17
 .َهإ أقطب يف ًؼجيٚ

ٟ  بني املطٚض َٔأاز حيصض  – 18 ٞ  ٜبس  أبطَني،  يف املكبً
ٌ ٜٚ ٘قب٬ت  يف ٌٜٗتُ ، ٚايؿٝطإ عٌُ َٔ ؾٗٛ  غبرت٠  إىل كب

 . إَاَِٗ غرت٠ املأََٛني ٜٚهؿٞ ،ضدٌ ظٗط أٚ نذساض،
 ٚايػببعٞ، ايطببٛاف أثٓببا٤ ٘سٛيبب مبببٔ أبباز ٜتًطببـ – 19

 . املطًٛب ايطؾل َٔ ؾٗٛ ،ٚايطَٞ
  َٔ ؾٗٛ ، ا٭َٛات َٔ اهلل غري زعا٤أاز َٔ  حيصض - 21

ـْ و: اىلبببتع قاٍ ، ٌببٚايعُ رببأ ٌببٜبط ايصٟ ايؿطى
 َفئِ
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ـَ  ي وِهِ ـَ اْْلَ َـّ ِم َـّ َظَؿُؾَؽ َوَفَتُؽقَك ٌََط ًَ َفَقْح ـْ  .ص 65ايعَط : طيَأَْشَ
ٔ  ضدع َت٢ أاز حيطم إٔ ٜٓبػٞ -21  ٜهبِّبط  إٔ ايػبؿط  َب
ٔٵَؾ ;َهإ َطتؿع ث٬ثا ٶ نٌ ع٢ً ٔٔ  هللٹا عٳبٵسٹ عٳ ُٳبطٳ  بٵب ٕٻ:  ☻ عٴ  َأ

ٍٳ ٕٳ ◘ هللٹا ضٳغٴٛ ٌٳ ٔإشٳا َنا ٔٵ َقَؿ ٕٚ  َٹ ٚٵ َغبعٵ ٚٵ سٳبرٍّ  َأ ُٵبطٳ٠ٺ  َأ  ٜٴَهبِّبطٴ  عٴ
ِّ عٳ٢ًَ ٔٳ ؾٳطٳفٺ ُن ًٔ َٹ ِٻ تٳِهبٹريٳاتٺ، ثٳ٬َخٳ اَ٭ضٵ ٍٴ ثٴ َٓ إَِفَف ♂: ٜٳُكٛ

َّٓ ا ٍء  ُإِ ؾِّ ََشْ ـُ يَؽ َفُف، َفُف اُدْؾُؽ َوَفُف اَْلْؿُد، َوُهَق َظَذ  ، َوْحَدُه َٓ ََشِ

ـَيو َحوِميُدوَن. َصيَدَ  اَؿِدي ٌُقَن َظوبِيُدوَن، فَِربِّ
ٌُقَن َتوئِ َوْظيَدُه،   ٌُر. آيِ

ٌَْدُه، َوَهَزَم إَْحَزاَب َوْحَدهُ  َوَكَكَ َظ
  ▬ (57). 

ٍ  َػبذس  ظٜاض٠جيب إٔ ٜعًِ أاز أٚ املعتُط إٔ   ◘ ايطغبٛ
 قش١ عًٝٗا ٜتٛقـ ٫ٚ ،ٚادب١ٚيٝػت  َػتشب١ عًٝ٘ ٚايػ٬ّ

ٖٚٓباى آزاب يعٜباض٠    ٗبسز  ٚقبت  ابا  ٚيٝؼ ،أٚ ايعُط٠ أر
 املػذس ايٓبٟٛ ْصنط َٓٗا ٚباهلل ايتٛؾٝل : 

ِ  ايٓببٟٛ،  املػبذس  ظٜباض٠  بٓٝب١  ٜهٕٛ املس١ٜٓ إىل ايػؿط -1  ثب
  يف ٠٬بببايك ٭ٕ ، ايسخٍٛ عٓس ◘ ع٢ً ضغٍٛ اهلل ايػ٬ّ
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 . املػادس َٔ غريٙ يف ق٠٬ أيـ َٔ أؾهٌ َػذسٙ
ٌ  ، اي٢ُٓٝ ضدًو ؾكسّٚقًت يًُػذس ايٓبٟٛ  إشا -2  ٚقب

ِؿ ا ♂ : ًْ ُشقِل ا ِبِ ًَ ََلُم َظَذ  ًَّ ؿَّ اْؽِػْر ِِل ُذُكقِ  َواْؾَتْح فؾفُ ، ا ِ، َواف

َْحَتَِؽ  ًَ  .(58)▬ِِل َأْبَقاَب 
3 - ِّ   ◘ ايطغٍٛ ع٢ً ٚغًِ املػذس، ١ّٝ ضنعتني ق

يو ًشقل ا  ، افًَلم ظؾقؽ ييو أبيو بؽير ،  افًَلم ظؾقؽ:  قا٬٥

 ٚتبصنط  ايبسعا٤،  عٓبس  ايكب١ً اغتكبٌ ثِ ،افًَلم ظؾقؽ يو ظؿر
ًَ َؾوْشَلِل ا ♂◘ضغٍٛ اهلل  قٛي٘ ـْ  َإَِذا َشَلْف ًَ َؾوْشَتِع  ، َوإَِذا اْشَتَعـْ

 . (59) ▬ ِبِو
 يكٍٛ ضغٍٛ اهلل ;  ◘ ضغٍٛ اهلل ع٢ً ايك٠٬ َٔ أنجط - 4
ـْ  ♂:  ◘ ا َم و َظْؼً  . (61) ▬ َصذَّ َظَعَّ َصََلًة َصذَّ ا  َظَؾْقِف ِِبَ
 ٚغريُٖا دساض قربايطغٍٛ أٚ ؾباى تكبٌٝ أٚ ملؼ اسصض - 5
  .بسع١ ؾٗٛ
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ؾٗبصا   املػبذس  َػبازض٠  عٓس ايٛضا٤ إىلإسصض َٔ ايطدٛع  – 6
 . عًٝ٘ زيٌٝ ٫ بسع١،

 ،ايٝػط٣  ضدًو ؾكسّعٓس خطٚدو َٔ املػذس ايٓبٟٛ  -7
ِؿ ا♂:  قٌٚ ًْ ُشقِل ا ِبِ ًَ ََلُم َظَذ  ًَّ ؿَّ اْؽِػْر ِِل ُذُكيقِ ، فؾفُ ، ا ِ، َواف

 .(61) ▬ َواْؾَتْح ِِل َأْبَقاَب َؾْضؾَِؽ 
 ٚقبٌ :  ،ؾ٢ٗ َػتشب١ أسس ٚؾٗسا٤ ايبكٝعإشٖب يعٜاض٠  – 8

ْؿ َميو ُتقَظيُدونَ ♂ ـُ ًَ َؿيْقٍم ُميْمِمـَِغ، َوَأَتيو ََلُم َظَؾيْقُؽْؿ َها ًَّ ًدا َؽي ، اف

َْهِؾ َبِؼقِع  ِٕ ، اْؽِػْر  ِحُؼقَن، افؾُفؿَّ َٓ و إِْن َصوَء ا ُ، بُِؽْؿ  ُؾقَن، َوإِكَّ  ُمَمجَّ

  .ايػبع املػادس ٫ٚ تصٖب يعٜاض٠  (62) ▬اْفَغْرَؿدِ 
ٛ  ، قبا٤َػذس  إىل اشٖب -9 ـْ  ♂:  ◘ ٍ ضغبٍٛ اهلل يكب َمي

ٌَوَء، ؾَ  ِجَد ُؿ ًْ َر ِِف َبْقتِِف ُثؿَّ َأَتك َم َلْج َتَطفَّ ـَ وَن َفُف  ـَ ِر يييَصذَّ ؾِقِف َصََلًة، 

 . (63) ▬ ُظْؿَرةٍ 
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 .  974مسلم  أخرجه (صحقح)  (62)
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  ٜهٕٛ ست٢ ابببٗ أزبببٜت إٔ املػًِ ع٢ً جيب آزاب يًسعا٤
 : ضب٘ َٔ اٱداب١ إىل أقطب زعا٩ٙ

 ايكب١ً ٚاغتكباٍ ايك٠٬ ٚتكسِٜ ٚايطٗاض٠ ايٛن٤ٛ تكسِٜ -1
ِ  ايػُا٤ إىل ايبكط ضؾع ٚعسّ ايػُا٤ إىل ا٭ٜسٟ ٚضؾع  ٚتكبسٜ
 ملبا  - ☺ ا٭ؾعطٟ َٛغ٢ أبٞ ؾعٔ بايصْب ٚا٫عرتاف ايتٛب١

ُٳبا٤ٺ  ٳزٳعٳبا   - سٓني َٔ ◘ ايٓيب ؾطؽ ٛٳنٻبَأ،  بٹ ِٻ  َؾتٳ ٘ٹ  ضٳَؾبعٳ  ثٴب  ٜٳسٳٜٵب
ٍٳ ٌَْقٍد َأِ  َظوِمرٍ فؾفُ ا♂: َؾَكا  . (64) ▬ ؿَّ اْؽِػْر فُِع
 ع٢ً ٚايك٠٬ ًٝ٘،ع ٚايجٓا٤ تعاىل اهلل َُس ايسعا٤ اؾتتاح -2
ُٹعٳ: قاٍ ☺ عبٝس بٔ ؾهاي١ ، ؾعٔ ايٓيب  ٍٴ  غٳ  ◘ هللٹا ضٳغٴبٛ

٘ٹ ؾٹٞ ٜٳسٵعٴٛ ضٳدٴًّا ِٵ قٳًَاتٹ ُٳذِّسٹ َي ِٵ  ،هلَلا ٜٴ ِّ  ٚٳَيب ِّ  عٳًَب٢  ٜٴكٳب  ايٓٻبٹب
ٍٳ ،◘ ٍٴ َؾَكا و اْدَُصيعِّ ♂:◘ هللٹا ضٳغٴٛ َ ًَ َأُّيه ِٻ  ،▬َظِجْؾ ِٵ  ثٴب ٗٴب ُٳ َّ  عٳ

ٍٴ ٍٴ ُٹعٳٚٳغٳ ،◘ هللٹا ضٳغٴٛ ُٳذٻبسٳ  ٜٴكٳبِّٞ،  ضٳدٴًّبا  ◘ هللٹا ضٳغٴٛ  َؾ
ُٹسٳٙٴ، هلَلا ٢ًَّ ٚٳسٳ ِّ عٳ٢ًَ ٚٳقٳ ٍٳببَؾَك ،◘ ايٓٻبٹ ٍٴ ا  :◘ هللٹا ضٳغٴٛ
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ْى، َوَشْؾ ُتْعطَ ♂   . (65) ▬ اْهُع َُتَ
َبُعقا َظَذ ♂ : ◘ ايٓيب يكٍٛ بايسعا٤ قٛت٘ خيؿى ٚإٔ -3 ًْ  ا

ُؽْؿ َٓ َتْدُظقنَ  ُؽْؿ، إِكَّ ًِ ُؽْؿ َتيْدُظقَن َشيِؿقًعو  َأْكُػ ًٌو، إِكَّ
َأَصؿَّ َوَٓ َؽوئِ

ًٌو َوُهَق َمَعُؽؿْ   . (66) ▬ َؿِري
 :  ◘ ايٓيب يكٍٛ :املػأي١ يف ٚايععّ ايسعا٤ يف اٱٔاح -4
: ا♂ َـّ يَلَفَي، َوَٓ َيُؼيقَف ًْ ْؿ َؾْؾَقْعِزِم اَد ـُ ًَ فؾُفيإَِذا َهَظو َأَحُد ؿَّ إِْن ِصيْئ

فُ  َتْؽِرَه َففُ  َؾَلْظطِـِل، َؾنِكَّ ًْ  .     (67) ♂َٓ ُم
  عباؽ ابٔ أٚق٢ ٚقس املتهًـ املػذٛع بايه٬ّ ٜأتٞ أ٫ -5

ٔٳ ايػٻذٵعٳ َؾاْٵُعٔط: قا٬ّ٥ أقشاب٘ أسس ضنٞ اهلل عُٓٗا  ايسټعٳا٤ٹ َٹ
٘ٴ ٗٔسٵتٴ َؾٔإِّْٞ ، َؾادٵتٳٓٹبٵ ٍٳ عٳ ٘ٴ ◘ هللٹا ضٳغٴٛ ٕٳ َيا ٚٳَأقٵشٳابٳ  ٔإيَّبا  ٜٳِؿعٳًُٛ

ٕٳ ٫َ ٓٹٜٞٳعٵ شٳيٹَو  .    (68) ايٹادٵتٹٓٳابٳ شٳيٹَو ٔإيَّا ٜٳِؿعٳًُٛ
  ايكًٛات نأزباض: أٚقات ٚأسٛاٍ اغتذاب١ ايسعا٤  ّطٟ -6

                                                 

 وصححه األلبيين . 1284النسيئي  أخرجه (صحقح)  (65)

 . 4275البخيري  أخرجه (صحقح)  (66)

 . 6338البخيري  أخرجه (صحقح)  (67)

 . 6337البخيري  أخرجه (صحقح)  (68)
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 ٚايجًببح ٚاٱقاَبب١، ا٭شإ ٚبببني ا٭شإ، ٚعٓببس إُببؼ،
ّ  آُع١، ّٜٚٛ ايًٌٝ، َٔ ا٭خري ٍ  عطؾب١،  ٜٚبٛ ٍ  ٚسبا  ْبعٚ
ـ  ٚساٍ ايػذٛز، ٚساٍ املطط، ٌ  يف آٝبٛف  ظسب  اهلل، غببٝ
 .شيو ٚغري
ٌ  ايبٓؿؼ  ع٢ً ايسعا٤ ِٓب -7 ٍ  ٚا٭ٖب ٍ  :ٚاملبا  ايبٓيب  يكبٛ
َٓ َتْدُظقا ♂:◘ ْؿ، َو ـُ ِه َٓ َٓ َتْدُظقا َظَذ َأْو ُؽْؿ، َو ًِ َٓ َتْدُظقا َظَذ َأْكُػ

َلُل ؾِقَفو َظَطوٌء، ًْ ـَ ا ِ َشوَظًي ُي َٓ ُتَقاؾُِؼقا ِم َتِجقُى  َظَذ َأْمَقافُِؽْؿ،  ًْ   َؾَق

 . (69) ▬ َفُؽؿْ 
  مناشز ٚؾُٝا ًٜٞ املػتذاب١ ايسعٛات َٔ باملأثٛض ايسعا٤ -8

يوتِـَيو ُؿيَرةَ و :ايكطإٓ َٔ ٭زع١ٝ ًِ َبـَو َهى َفـَو ِميـ أزَوِجـَيو َوُذ ًَ 

ٕ ط يأظُغٍ وَاجَعؾـَو فِؾُؿَتِؼَغ إَموموً  َبـَيو اؽِػير َفـَيو و، ص74:ايؿطقبا ًَ

ٌَُؼقَكو بِوفإليََم  ـَ َش ـَ َوْلخَقكِـَو اّفِذي ِن َوَٓ ََتَعؾ ِِف ُؿُؾقبِـَيو ِؽيًَل فَِؾيِذي

ِحيقؿٌ  ًَ  ٌٌ ؤو ًَ َبـَآ إَكَؽ  ًَ َبـَيآ َءاتِـَيو ِِف و، ص11:أؿبط ط يَءاَمـُقا  ًَ

 ًِ ـًَي َوؿِـَو َظَذاَب افـَو ًَ ـًَي َوِِف إَِخَرِة َح ًَ ،  ص211:ايبكبط٠ طي افُدّكَقو َح
ي )و ًِ بِّ اََشح ِل َصد ( َوحُؾؾ ٌظؼَدًة 15( َوَينِّ ِِل أمِري )16ًَ

                                                 

 .  3779مسلم  أخرجه (صحقح)  (69)
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وِّن ) ًَ
َبـيآ اؽِػير َفـَيو و، ص28-25:ٌ٘طي ( َيػَؼُفقا َؿقِلِ 12ِمـ فِ ًَ

ُذُكقَبـَييو َوإَهاَؾـَييو ِِف أمِرَكييو َوَثٌِييً أؿييَداَمـَو َواكُكييَكو َظييَذ افَؼييقِم 

ـَ  يًي و، ص 147:عُطإ آٍطيافَؽوؾِِري يَّ ًِّ بِّ َهيْى ِِل ِميـ فَّيُدْكَؽ ُذ ًَ

َؽ َش  ًٌَي إِكَّ َظوءَضقِّ يَؽ و، ص38:عُطإ آٍطي ِؿقُع افده ٌَّْؾ ِمـَّو إِكَّ ـَو َتَؼ بَّ ًَ

ييِؿقُع اْفَعؾِييقؿُ  ًَّ ًَ اف بِّ اْجَعْؾـِييل ُمِؼييقَؿ و، ص127:ايبكببط٠ط يَأكيي ًَ

ٌَّْؾ ُهظَ  ـَو َوَتَؼ بَّ ًَ تِل  يَّ ًِّ ََلِة َوِمـ ُذ ـو، ص41:إبطاِٖٝطي وءيييافصَّ بَّ و ييًََ

وُب اْؽِػْر ِِل َوفَِقافَِديَّ َوفِؾْ  ًَ
 .ص41:إبطاِٖٝط يُؿْمِمـَِغ َيْقَم َيُؼقُم اْْلِ

 أنٌ ٖٚٛ ٖٚٛ َػتذاب غري ٚجيعً٘ ايسعا٤ ٜطز َا ِٓب  -9
ٔٵ، ؾ أطاّ يبؼ أٚ أطاّ ؾطب أٚ أطاّ  ،☺ ٖٴطٳٜٵطٳ٠َ َأبٹٞ عٳ

ٍٳ ٍٳ: َقا ٍٴ َقا َّٓ  ♂:◘ اهللٹ ضٳغٴٛ ٌَيُؾ إِ َٓ َيْؼ و افـَّوُس، إِنَّ ا َ َضقِّيٌى  َ  َأُّيه

ًٌو، َوإِنَّ ا َ َأَمَر اْدُْمِمـَِغ بََِم َأَمَر بِِف اْدُْرَشيؾِغَ  ٍٳ  ،َضقِّ يو : وَؾَكبا َ َييو َأُّيه

و، إِِّنِّ بََِم َتْعَؿُؾقَن َظؾِيقؿٌ  ٌَوِت َواْظَؿُؾقا َصوِْلً ـَ افطَّقِّ ُؾقا ِم ـُ ُشُؾ  ي افره
ٍٳ ص51: امل٪َٕٓٛط ـُ : وٚٳَقا ـَ آَمـُقا  و افَِّذي َ ٌَيوِت َميو َيو َأُّيه ـْ َضقِّ ُؾيقا ِمي

ؿْ  ـُ َزْؿـَو ٌَ  ،  ص172: ايبكط٠طي ًَ يَػَر َأْصيَع ًَّ ُجَؾ ُيطِقُؾ اف َر افرَّ ـَ ُثؿَّ َذ

، َوَمْطَعُؿيُف َحيَراٌم،  بِّ ًَ ، َييو  بِّ ًَ يََمِء، َييو  ًَّ ، َيُؿيده َيَدْييِف إَِػ اف َأْؽَزَ

ُف َحَراٌم، َوؽُ  ًُ ٌَ ُبُف َحَراٌم، َوَمْؾ َتَج ِذَي بِوْْلَ ييَوَمْؼَ ًْ  وُب ييَراِم، َؾَلكَّك ُي
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 .    (71) ▬ فَِذفَِؽ؟
 يبٝؼ  مبا أٚ مبػتشٌٝ سعٛت إٔب ايسعا٤ يف ايتعسِٟٓب  -11

ٕ  ٗبطّ،  ؾٗبصا  ايبسعا٤،  يف تٓطبع ت أٚ ،وي ٍ ت نبأ ِ : كبٛ  ايًبٗ
 ، عُط َٔ خريّا أٚ بهط أبٞ َٔ خريّا أٚ ا٭ْبٝا٤، خامت ادعًين

ٌ  نُا ٗطّ، ٖٚٛ جيٛظ ٫ ؾٗصا عًٞ، أٚ ، عجُإ أٚ عببس   ؾعب
ُٹعٳعٓسَا :  اهلل بٔ َػؿٌ ٘ٴ غٳ ٍٴ ابٵٓٳ ٗٴا: ٜٳُكٛ  اِيَككٵطٳ َأغٵَأُيَو ٔإِّْٞ ِٻيً

ٔٵ اِيَأبٵٝٳىٳ، ُٹنٔي عٳ ٗٳا، ٔإشٳا اِيذٳٓٻ١ٹ ٜٳ ًِتٴ ٍٳ زٳخٳ ٟٵ: َؾَكا ٞٻ، َأ ٌٔ  بٴٓٳ  هلَلا غٳب
ٛٻشٵ اِيذٳٓٻ١َ، ٘ٹ ٚٳتٳعٳ ٔٳ بٹ ُٹعٵتٴ َؾٔإِّْٞ ايٓٻأض، َٹ ٍٳضٳغٴ غٳ ٍٴ ◘ هللٹا ٛ  :ٜٳُكٛ

َظوءِ  ♂ ًِ َوافده ِي َؿْقٌم َيْعَتُدوَن ِِف افطَُّفق ُمَّ ْٕ ُف َشَقُؽقُن ِِف َهِذِه ا            (71) ▬إِكَّ

 

 :  ًٜٞ َأَ آزاب ايصنط 
َّ٘ ٜصنط ايصٟ املهإ ٜهٕٛ إٔ-1  .خايٝٶا ْعّٝؿا ؾٝ٘ اي
 .بايػٛاى تػريٙ ٜعٌٜ ٚإٔ ْعّٝؿا، ؾُ٘ ايصانطإٔ ٜهٕٛ -2
 . ايكب١ً ٜػتكبٌ إٔ -3

                                                 

 .  1715مسلم  أخرجه (صحقح)  (77)

 وصححه األلبيين  . 96ابو داود  أخرجه (صحقح)  (71)
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  .تبٝٓ٘ ؾ٦ٝٶا دٌٗ ٚإٕ، َعٓاٙ ٜٚتعكٌ ٜكٍٛ، َا ٜتسبط إٔ-4
 ٚيف ، َٚػببا٤ٶ قببباسٶا املببأثٛض٠ ا٭شنبباض عًبب٢ ١املٛاظببب -5

َّبب٘ ايببصانطٜٔ َببٔ ستبب٢ ٜهببٕٛ املدتًؿبب١، ا٭سببٛاٍ  نببجريٶا اي
اض ، ٚنمهٔ ايطدٛع يهتٝب سكٔ املػًِ َبٔ أشنب   ٚايصانطات

 ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ يًسنتٛض غعٝس بٔ ع٢ً بٔ ٖٚـ ايكشطاْٞ .
احملاؾع١ ع٢ً أشناض ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ ٚنمهبٔ ايطدبٛع نبصيو     -6

اصٙ ا٭شناض َٔ أشناض ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ يًسنتٛض غعٝس بٔ ع٢ً بٔ 
 ٖٚـ ايكشطاْٞ .

 

ٞ  ٜبس٠ ٚعس نجري٠ آزاب ايهطِٜ ايكطإٓ يت٠ٚ٬  َطاعاتٗبا،  ٜٓبػب
 :باختكاض َٓٗا ٌا٥ؿ١ إىل ْؿري إٔ سػبٓا

 شيو َٚٔ ٜعًُ٘، عٌُ نٌ يف تعاىل هلل ايكاض٨ خيًل إٔ-1
 .ايكطإٓ ت٠ٚ٬

 .ايكطا٠٤ قبٌ ٜٚػتاى ٜتطٗط إٔ-2
  ٫ٚ ، املٝاٙ نسٚضات املػتكصض٠ ا٭َانٔ يف ايكطإٓ ٜكطأ أ٫-3

 . دٓب ع٢ً ٖٚٛ ايكطإٓ َٔ ؾ٦ّٝا ٜكطأ
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 .ايكطا٠٤ بس٤ عٓس ايطدِٝ ايؿٝطإ َٔ باهلل ػتعٝصٜ إٔ-4
 .ايتٛب١ غٛض٠ َاعسا غٛض٠ نٌ بسا١ٜ يف ايبػ١ًُ ٜكطأ إٔ-5
٘  حيػٔ إٔ-6 ٕ  قبٛت ٕ  ٜكبطأ  ٚإٔ ، اغبتطاع  َبا  ببايكطآ  َبع

 .ٚبها٤ ٚخؿٛع
ٜٚؿهٌ إشا نبإ ٜكبطأ    غذس٠ ؾٝٗا بد١ٜ َط نًُا ٜػذس إٔ-7

١ ضمحب٘ اهلل :  ، قباٍ اببٔ تُٝب   ايكطإٓ دايػا إٔ ٜكـ ثِ ٜػذس 
ٚٳ٠ٹ غٴذٴٛزٴ ًَا ُٶا ايتِّ ٌٴ َقا٥ٹ ٘ٴ َأِؾهٳ ٓٵ ُٳا َقاعٹسٶا، َٹ ٔٵ شٳيٹَو شٳَنطٳ َن ٙٴ  َٳ  شٳَنبطٳ

ٔٵ ُٳا٤ٹ َٹ ًَ ٔٵ اِيعٴ ِّ َأقٵشٳابٹ َٹ ُٳسٳ ايؿٻاؾٹعٹ ُٳا، ٚٳَأسٵ ٖٹ ُٳا ٚٳَغٝٵٔط ٌٳ ٚٳَن   ْٴكٹ
ٔٵ ٕٻ،  عٳا٥ٹؿٳ١َ عٳ ِٔ قٳًَا٠َ َؾٔإ ٌٴ اِيَكا٥ٹ ٔٵ َأِؾهٳ   .(72) اِيَكاعٹسٹ ٠ٹقٳًَا َٹ

 ايتجا٩ب، ٚعٓس ، ايطٜض خطٚز عٓس ايكطا٠٤ عٔ نمػو إٔ-8
 .ايٓعاؽ غًب١ ٚإشا
 .ايتذٜٛس بأسهاّ ا٫يتعاّ َع برتتٌٝ ايكطإٓ ٜكطأ إٔ-9

 .٫ٙ ٫ٚ غاؾٌ غري سانط ٚقًب تسبط ٚ بؿِٗ ٜكطأ إٔ-11
 تعبباىل اهلل إٔ ٜتكببٛض إٔ ٚ ببب٘، ايعُببٌ بٓٝبب١ ٜكببطأٙ إٔ -11

 .ايه٬ّ ابٗص خياٌب٘
                                                 

 . 262ص  2ج الكربى طبعة دار الكتب العلموة لفتيوى لارجع  (72)
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 ؾهً٘ َٔ اهلل ٜػأٍ إٔ ضمح١ بد١ٜ َط إشا يًكاض٨ ٜػتشب -12
 .ايعاؾ١ٝ ٜٚػأي٘ ايٓاض َٔ باهلل ٜػتعٝص إٔ عصاب بد١ٜ َط ٚإشا ،

 أَهٓبب٘ إشا ؾًٝتساضنبب٘ ؾؿاتبب٘ َعببطٚف ٚضز يبب٘ نببإ َببٔ  -7
٘  امل٬ظَب١  يٝعتازٚ َوَأنَّ َأَحيىَّ  ♂ :◘ ، يكبٍٛ ضغبٍٛ اهلل   عًٝب

 .    (73) ▬َأْهَوُمَفو َوإِْن َؿؾَّ   ِإَْظََمِل إَِػ ا

  إشاٚيًُتعًِ آزاب  يعاقٞ ٜٗسٟ ٫ اهلل ْٚٛض ،ْٛض ايعًِ إٕ
 : ًٜٞ َا ٚأُٖٗا ٚاٯخط٠ ايسْٝا يف َطازٙ ْاٍ ي٘ ّككت

ٍ  ايكا١ٔ ٚاي١ٝٓ هلل ١ٝٓيا إخ٬م  -1 ٌ  ّبٛ ٟ  ايعُب  ايبسْٝٛ
ٔٵَؾ ،ا٭عُاٍ حيبط ايطٜا٤ إٔ نُا عباز٠ إىل ٞ  عٳ  ،☺ ٖٴطٳٜٵبطٳ٠َ  َأبٹب

ٍٳ ُٹعٵتٴ: َقا ٍٳ غٳ ٍٴ ◘ اهللٹ ضٳغٴٛ َل افـَّوِس ُيْؼَهي َييْقَم ♂ :ٜٳُكٛ إِنَّ َأوَّ

َؿُف َوَؿيَرَأ اْفُؼيْرآَن، َؾيُلِ َ بِيِف  َؿ اْفِعْؾَؿ، َوَظؾَّ ُجٌؾ َتَعؾَّ ًَ اْفِؼَقوَمِي َظَؾْقِف .. َو

َؾُف كَِعَؿُف َؾَعَرَؾَفو، ًُ اْفِعْؾيَؿ،  َؾَعرَّ ْؿي ًَ ؾِقَفو؟ َؿيوَل: َتَعؾَّ َؿوَل: َؾََم َظِؿْؾ

ًَ اْفِعْؾيَؿ  ْؿ ، َوَفؽِـََّؽ َتَعؾَّ ًَ َذْب ـَ ْؿُتُف َوَؿَرْأُت ؾِقَؽ اْفُؼْرآَن، َؿوَل:  َوَظؾَّ

قَؾ، ُثؿَّ ُأِمَر بِِف 
ٌئ، َؾَؼْد ؿِ ًِ  فُِقَؼوَل: َظوَِلٌ، َوَؿَرْأَت اْفُؼْرآَن فُِقَؼوَل: ُهَق َؿو

                                                 

 . 6465،  ومسلم   6464البخيري  جهأخر (صحقح)  (73)
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ًِ ؾَ  ِحَى َظَذ َوْجِفِف َحتَّك ُأْفِؼَل ِِف افـَّو ًُ▬ (74) . 
:  ◘ ضغبٍٛ اهلل  يك٫ٍٛ ٜتعًِ ايعًِ يٝذازٍ ب٘ ايعًُا٤  -2

♂  َٓ يَػَفوَء، َو ًه وا بِيِف اف ًُ َٓ فُِتََم ٌَوُهقا بِِف اْفُعَؾََمَء، َو ُؿقا اْفِعْؾَؿ فُِت َٓ َتَعؾَّ

ـْ ؾَ  وا بِِف اْدََجوفَِس، َؾَؿ ُ رَّ ًُ َُتَ ًُ افـَّو  . (75) ▬ َعَؾ َذفَِؽ َؾوفـَّو
  ًٜٚتعّ ملعًُ٘ ٜتٛانع إٔ ؾعًٝ٘ عًٝ٘ َعًُ٘ سل ٜعطف إٔ -3

٘  اهلل ضنبا٤  ٜٚطًبب  بٓكٝشت٘ ٘  إىل ٚاٱغبطاع  ُسَتب  َػباعست
٘  ٚاسرتاَ٘ تكسٜطٙ يف دٗس نٌ ٚبصٍ ، أْعبط إىل غب٬ّ   ٚإد٬يب

َؿيوَل وقباٍ ملٛغب٢ عًٝب٘ ايػب٬ّ:    َٛغ٢ عًٝ٘ ايػب٬ّ َباشا   

َٓ َأْظِِص َفَؽ َأْمراً   ُِجُدِِّن إِن َصوء اَشتَ  ط ايهٗبـ   ي(50) َصوبِرًا َو

 . ص69:
  ٫ٚ غطٶا ي٘ ٜؿؿٞ ٫ٚع٢ً َعًُ٘،  اٍ٪ايػ ٜهجط أ٫ -4

 حيؿبغ  زاّ َبا  ٜععُ٘ ٚإٔ ٜٛقطٙ إٔ ٚعًٝ٘، أسس سٙعٓ ٜػتاب
  : ٜكٍٛ إش قٞٛؾايؿاعط أمحس  قسم ٚقس،  اهلل أَط

 : ـوه ادعؾؿ أن يؽقن ًشقٓؿػ فؾؿعؾؿ وؾف افتٌجقَل 

                                                 

 .   1975مسلم  أخرجه ( صحقح) (74)

 .    254ابن ميجه  أخرجه ( صحقح) (75)



، ٔنهٕصٕل ألي ػُٕاٌ اظغط ػهى  Ctrl+ Endنهٕصٕل نهفٓشط اظغط ػهى

 ,Page Upنهًبٔط ػهى انؼُٕاٌ انًطهٕة  فً انفٓشط، ٔثٕاعطخ األٌغش  انضس

Page Down  رُقم ثٍٍ انصفحبد. أٔ ػدهخ انًبٔط 

 

 
53 

   سؿعٛا ايصٜٔ ايٝٗٛزست٢ ٫ ٜهٕٛ َجٌ  ٜعٌُ مبا تعًِ إٔ -5
ـَ وقباٍ اهلل عبِٓٗ :    ؾٝٗا مبا ٜعًُٛا مل ثِ ايتٛضا٠ َمَثيُؾ افَّيِذي

ِؿُؾ َأْشيَػوًًا بِيْئَس َمَثيُؾ  ًِ َُيْ ََم
َؿَثِؾ اْْلِ ـَ ِؿُؾقَهو  اَة ُثؿَّ ََلْ َُيْ ًَ ُؾقا افتَّْق َُحِّ

ُبقا بِآَيوِت ا اْفَؼْقمِ  ذَّ ـَ ـَ  ط  ي (6َٓ َُّيِْدي اْفَؼْقَم افظَّودَِِغ)  َُوا  ِافَِّذي

 . ص5آُع١ :
عًِ َا تعًُ٘ يًٓاؽ ٚيٝشصض َٔ عسّ ايعٌُ ب٘ يكٍٛ ٜٴ إٔ -6

ُؽْؿ َوَأكُتْؿ َتْتُؾقنَ واهلل تعاىل :  ًَ ْقَن َأكُػ ًَ  َأَتْلُمُروَن افـَّوَس بِوْفِزِّ َوَتـ

 ٫ ٜهتِ ؾ٤ٞ ٚ،  ص44ط ايبكط٠ : ي(44)قنَ وَب َأَؾََل َتْعِؼؾُ اْفؽِتَ  
ٔٵؾ، ا تعًُ٘مم ٍٳ ،☺ ٖٴطٳٜٵطٳ٠َ َأبٹٞ عٳ ٍٳ: َقا ٍٴ َقا َمو ♂: ◘ هللٹا ضٳغٴٛ

َّٓ ُأِ َ بِِف َيْقَم اْفِؼَقوَمِي ُمْؾَجًَم بِؾَِج 
َػُظ ِظْؾًَم َؾَقْؽُتُؿُف، إِ ُجٍؾ َُيْ ًَ ـْ  وٍم يييِم

ًِ يمِ   . (76) ▬ـَ افـَّو

ِ  ٙاح أدٌ َٔ ٚقٛاعس أق٫ّٛ املطبٕٛ ٚنع ٘  يف املعًب  َُٗتب
  : ْصنط َٓٗا ٜعًُِٗ َٔ ٚٛ
  ايٛايس َٓعي١ يف املعًِ ٭ٕ ب٘ ٚايطمح١ املتعًِ ع٢ً ايؿؿك١ -1

                                                 

 .   2561بن ميجه  أخرجه ( صحقح) (76)
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ََم َأَكو َفُؽْؿ ِمْثُؾ ♂:  ٜكٍٛ ◘ اهلل ضغٍٛ نإ ٚيصيو أنجط أٚ  إِكَّ

 .   (77) ▬ ِدهِ اْفَقافِِد فَِقفَ 
ٔ ، املصٖب١ٝ ا٬ٕؾات عٔ بِٗ ٚايبعس ْكض ايط٬ب -2  ٚعب
ّ  قٍٛ ٜتبع ٚإٔ ٚا٬ٕف ايؿكام إىل ٟزٜ٪ َا نٌ  َايبو  اٱَبا

 ٖصا بساق، إ٫  ٜٚطز قٛي٘ َٔ ٜ٪خص أسس نٌ ضمح٘ اهلل تعاىل
 .◘ اهلل ضغٍٛ ب٘ ٜع٢ٓ ايؿطٜـ ايكرب
  ٬ٌب٘ عٛزٜ ٚإٔ اٯخطٜٔ يف ٚايطعٔ ايعٝب َٔ  حيصض إٔ -3

 . ا٭خ٬م غ٤ٛ عٔ ِٖٜٚعدط ايًػإ ٚعؿ١ ايكًب ْعاؾ١
يط٬بب٘ َكتبسٜا بطغبٍٛ     ٌٝب١ ٚقس٠ٚ أع٢ً َج٬ ٜهٕٛ إٔ -4
ُشيقِل اوايصٟ قاٍ اهلل تعاىل ؾٝ٘ : ◘اهلل  ًَ وَن َفُؽيْؿ ِِف  ـَ   َِفَؼْد 

وَن َيْرُجق ا ـَ ـٌَي دَِّـ  ًَ رَ   َُأْشَقٌة َح ـَ ِخَر َوَذ ْٔ ثِيرًا )  َا َواْفَقْقَم ا  (11ـَ
٘  ٜٓاقى إٔ يٝشصض، ٚ ص21ط ا٭سعاب : ي ٘  قٛيب يكبٍٛ اهلل   ؾعًب

َٓ َتْػَعُؾقَن) َيوتعاىل: و ـَ َآَمـُقا َِلَ َتُؼقُفقَن َمو  و افَِّذي َ يُزَ َمْؼتيًو 1َأُّيه ـَ  )

َٓ َتْػَعُؾقَن)  ِِظـَد ا   .ص3-2ط ايكـ : ي (6َأن َتُؼقُفقا َمو 
 ؾهٌ ايعًُا٤، ؾايعًُا٤ ِٖ أعًِ ايٓاؽ  يٝػتشهط املعًِ -5

                                                 

 .   313بن ميجه  أخرجه ( صحقح) (77)
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باهلل تعاىل يصا ِٖ خيؿْٛ٘ أؾس إؿ١ٝ ٜٚتذٓبٕٛ َعكٝت٘ قاٍ 
ََم ََيَْشك ا عٔ ايعًُا٤ :و تعاىل ٌَوِهِه اْفُعَؾََمء إِنَّ ا  َإِكَّ ـْ ِظ َظِزيٌز   َِم

( ًٌ َؾْضيُؾ  ♂ : ◘ٚقباٍ ضغبٍٛ اهلل    ، ص28ط ؾباٌط :  ي(10َؽُػق

ؿْ اْفَعوَِلِ َظَذ  ـُ َػْضِع َظَذ َأْهَكو ـَ ٍٴ ا«  اْفَعوبِِد  ٍٳ ضٳغٴٛ ِٻ َقا إِنَّ : »◘ هللٹثٴ

ِض َحتَّيك افـَّْؿَؾيَي ِِف ُجْحِرَهيو   َا ًْ َ ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ َؽَتُف َوَأْهَؾ اف
َوَمََلئِ

ْر  قَت َفُقَصؾهقَن َظَذ معؾؿ افـَّوس اْْلَ  ؾًٝشبطم ،  (78) ▬َوَحتَّك اْْلُ
 .َِٓٗ ٜهٕٛ إٔ

ٚنبع   ◘اهلل ؾٗا ٖٛ ضغٍٛ  ٜعًُِٗ َٔ يف أثطٙ يًُعًِ -6
أععِ ا٭ثط يف قشابت٘ ايهطاّ ايصٜٔ ضنٞ اهلل عبِٓٗ ٚضنبٛا   

ـَ و:  عِٓٗ قاٍ تعاىلؾًكس عٓ٘  ـَ اْدَُفوِجِري ُفقَن ِم وبُِؼقَن إَوَّ ًَّ َواف

ِِضَ ا ًَّ وٍن  ًَ ٌَُعقُهؿ بِنِْح ـَ اتَّ ًِ َوافَِّذي ُوقْا َظـْفُ َظـُْفْؿ وَ   َُوإَكَصو  ي ًَ
 تًُٝصٙ يف أثط قس ضمح٘ اهلل َايو اٱَاّ ٖٛ ٖٚا،  ص111ط ايتٛب١ :
ٔ  بؿبٝٛخ٘  اْتؿبع  قبس  ايبداضٟ اٱَاّ ٖٛ ٖٚا،  ايؿاؾعٞ  ايبصٜ

 ستب٢  ت١ُٝٝ بٔا ا٭َاّ عًِب اْتؿع قس قِٝ ابٔ ٖٛ ٖٚا،  عًُٛٙ
ِ  ٚخًبل  عًِ ايتًُٝص َٔ ْكطأ أقبشٓا ٌ  ٚسًب ٘  ٚؾهب  ، َعًُب

،  ٜعًُٗببِ َببٔ ْؿببع عًبب٢ أببطٜل ٖببٛ ايببطسِٝ ٚاملعًببِ
                                                 

 وحسنه األلبيين  .  2685الرتمذي  أخرجه ( حًـ) (78)
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 : ◘نصيو قبٍٛ ضغبٍٛ اهلل   ٚٚيٝػتشهط املعًِ ٖصٙ املعاْٞ 
ـْ َصيَدَؿٍي ♂ َّٓ ِمي ـْ َثََلَثيٍي: إِ َّٓ ِم وُن اْكَؼَطَع َظـُْف َظَؿُؾُف إِ ًَ ْك إَِذا َموَت اْْلِ

َيٍي، َأْو ِظْؾٍؿ ُيـَْتَػُع بِِف، َأْو َوَفٍد َصوفٍِح َيْدظُ  ًِ  .    (79) ▬ ق َففُ ييَجو

 مع املخلوقنيآداب 

عٓببس َعاًَبب١  َطاعاتٗببا ٜٓبػببٞ ٚعسٜببس٠ نببجري٠ آزابٖٓبباى 
 ايٛايسٜٔ ْصنط َٓٗا : 

  إٔببب ٌببٚايؿع ٍٛبببايك إيُٝٗا ٚاٱسػإ املعطٚف بصٍ -1
ِ  ايًني ع٢ً ٜسٍ ٌٝب يؿغ هٌٚب بايًني ْاٌبُٗا ، ٚايتهبطٜ

 ٚاملػباعس٠  أٛا٥ر قها٤ َٔ تطعتاغ َا ببسْو ْسَُٗا ٚإٔ
 يف ٜهبطى  َا غري يف ٌٚاعتُٗا أَٛضُٖا ٚتٝػري ؾ٪ُْٚٗا ع٢ً

يوَن بَِقافَِدْييِف وإغتذاب١ يكٍٛ اهلل تعباىل :   زٜٓو ًَ ك يْقـَو اْْلِ َوَوصَّ

وكوً  ًَ  . ص15ط ا٭سكاف :يإِْح
ٌ  َايو َٔ اُا تبصٍ ٕأ -2  ٕ  َبا  نب ٘  حيتادبا ٘  ٌٝبب١  إيٝب  بب

 . أش٣ ٫ٚاملٔ عًِٝٗ شيو ب َتبع غري ْؿػو
                                                 

 أللبيين  . وحسنه ا 2685الرتمذي  أخرجه ( حًـ) (79)
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تهبذط  يًايؿٝدٛخ١، ؾ٬  ُٚاق١ ساي١إيُٝٗا اٱسػإ  -3
٫ٚ ايتأؾٝـ ايصٟ ٖٛ أز٢ْ َطاتب ايكٍٛ ايػب٧ٝ، ٫ٚ ٜكبسض   
َٓو إيُٝٗا ؾعٌ قبٝض، ٚيهٔ اضؾل بُٗا، ٚقٌ اُا زا٥ُا ق٫ٛ 

يوُه وَ و، قاٍ تعاىل : يٝٓٶا  ٌُُدوْا إَِّٓ إِيَّ َؽ َأَّٓ َتْع به ًَ ـِ َوَؿَه  بِوْفَقافِيَدْي

 ٌٍّ يََم ُأ و َؾََل َتُؼيؾ بَُّ و َأْو ـََِلَُهَ َـّ ِظـَدَك اْفؽَِزَ َأَحُدَُهَ ٌُْؾَغ و َي وكًو إِمَّ ًَ إِْح

ِريَمً  ـَ ََم َؿْقًٓ  و َوُؿؾ بَُّ  . ص23ط اٱغطا٤: يَوَٓ َتـَْفْرَُهَ
أٚ  بباهلل تعباىل غبريٙ   ٚايساى عًب٢ إٔ تؿبطى    إٕ داٖسى -4

َٹب  ٔ َعاقبٞ اهلل ؾب٬ تطعُٗبا; ٭ْب٘ ٫ ٌاعب١      أَطاى مبعك١ٝ 
ملدًٛم يف َعك١ٝ إايل، ٚقاسبُٗا يف ايسْٝا باملعطٚف ؾُٝبا  

َك ِ  َمو َفْقَس وقاٍ تعاىل :  ٫ إثِ ؾٝ٘، َوإِن َجوَهَداَك َظذ َأن ُتْؼِ

ْكَقو َمْعُروؾيوً ييفَ  ٌُْفََم ِِف افيده ٕ ي َؽ بِِف ِظْؾٌؿ َؾََل ُتطِْعُفََم َوَصيوِح  ط يكُبا

 . ص15:

 وٚابٓتب  وٚابٓب و ٚأبٝ ونأَ وأقاضب ِٖ ٚا٭ْػاب ا٭ضساّ
ٌ  َٔ أٚ وأبٝ قبٌ َٔ ق١ً وٚبٝٓ بٝٓ٘ نإ َٔ ٚنٌ  وأَب  قبب

 . وابٓت قبٌ َٔ أٚ وابٓ قبٌ َٔ أٚ
 ،  ابٚااساٜ، ايعٜاضاتٚا٭زب َع ا٭ضساّ ٜهٕٛ بكًتِٗ ب



، ٔنهٕصٕل ألي ػُٕاٌ اظغط ػهى  Ctrl+ Endنهٕصٕل نهفٓشط اظغط ػهى

 ,Page Upنهًبٔط ػهى انؼُٕاٌ انًطهٕة  فً انفٓشط، ٔثٕاعطخ األٌغش  انضس

Page Down  رُقم ثٍٍ انصفحبد. أٔ ػدهخ انًبٔط 

 

 
58 

أٟ ايتٛغبط   –عات ، ٚايؿبؿا ٚأٓإ، ايعطـٚ، ٚايٓؿكات
 ٚبؿاؾب١ ، آاْبب  ٚينيإٕ أَهٔ ،  -اِ َامل ٜأخص سل آخط 

ٌ ، ٚا٫سرتاّ، ٚاٱنطاّ، ايٛد٘ ٔ  ايٓباؽ  ٜتعباضف  َبا  ٚنب  َب
ّ  َبع  ا٭زب يف اٱغ٬ّ بًؼ ٚيكس،  ق١ً ٕ   ا٭ضسبا  سٝبح قبط

ٌُُدوْا او تعاىل: ؾكاٍ ايٛايسٜٔاٱسػإ إيِٝٗ باٱسػإ ب   ََواْظ

قْا بِيي ـُ يي ييوكًو َوبِييِذي اْفُؼْرَبييكَوَٓ ُتْؼِ ًَ ـِ إِْح ط  يِف َصييْقئًو َوبِوْفَقافِييَدْي

 . ص36ايٓػا٤:

  ٫ااتك ايٓاؽ نجطأ ٭ِْٗ آريإ َع ا٭زب اٱغ٬ّ أيعّ يكس
 امل٪متٔ ٖٚٛ غريٙ، َٔ أنجط داضٙ ع٢ً ٜطًع ٚآاض ببعهِٗ،

٘  غبطٙ  ع٢ً ٘  ٚعطنب ّ  بًبؼ  ٚيكبس  ٚعٛضاتب٘،  َٚايب  يف اٱغب٬
 َبع  سكٛق٘ ؾٛنع سكٛق٘ ضعا١ٜ إٔ سح ع٢ً آاض َع ا٭زب

٘  ؾكاٍ ٚا٭ضساّ ايٛايسٜٔ ٚسكٛم اهلل سل ٌُُدوْا و: غببشاْ َواْظ

وكًو َوبِِذي اْفُؼْرَبك َواْفَقَتيوَمك   َا ًَ ـِ إِْح قْا بِِف َصْقئًو َوبِوْفَقافَِدْي ـُ َوَٓ ُتْؼِ

ًِ ِذي افْ  و وـِِغ َواْْلَ ًَ وِحِى بِوَْلـيِى َواْدَ ـُِى َوافصَّ ًِ اْْلُ و  يُؼْرَبك َواْْلَ
 . ص36ط ايٓػا٤:

ٍٳٚ ٍٴ َقا ، َحتَّك  ♂ : ◘ هللٹا ضٳغٴٛ ًِ و يُؾ ُيقِصقـِل بِوْْلَ  َمو َزاَل ِجْزِ
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ُثفُ  ًِّ ُف َشُقَق ًُ َأكَّ ٍٳٚ،  (81) ▬ َطـَـْ ٍٴ َقا َٓ  ♂ : ◘ هللٹا ضٳغٴٛ َييْدُخُؾ  َو

ـُ  َٓ َيْلَم ُجٌؾ  ًَ ـََّي  ُه َبَقائَِؼفُ  اْْلَ ًُ  . (81) ▬  َجو
٘  داض ث٬ث١، آريإ اٱغ٬ّ دعٌ ٚقس ٛ  ٚاسبس  سبل  يب  ٖٚب
 آبٛاض  سبل  ي٘ املػًِ آاض ٖٚٛ سكإ ي٘ ٚداض ايهاؾط، آاض
٘  ٚدباض  اٱغب٬ّ،  ٚسل ٛ  سكبٛم  ث٬ثب١  يب ِ  آباض  ٖٚب  املػبً

ّ  ٚسبل  آبٛاض  سل ي٘ ايكطٜب ٔ  ايكطابب١،  ٚسبل  اٱغب٬  َٚب
 ٚإٔ،  ٚنطاَت٘ سطَات٘ تكإ ٕأٚ،  ش٣ٜ٪ ٫: إٔ  َع٘ ا٭زب
 إٔ ٜٓكط ٚإٔ، ايعٕٛ ًٌب إٕ ٜعإ ٚإٔ، ؾكريا نإ إٕ ٜعط٢
،  خري أقاب٘ إٕ ٜٗٓأ ٚإٔ ، َطً إٕ ٜعإ ٚإٔ ايٓكط، ًٌب
٘  بعبس  قربٙ إىل ٜؿٝع ٚإٔ ، َكٝب١ أقابت٘ إٕ ٜعع٣ ٚإٔ ، َٛتب
ِ  بطا٥ش١ ٜ٪ش٣ ٚأ٫ ،بأشْ٘ أ٫ بايبٓٝإ عًٝ٘ ٜتطاٍٚ ٚأ٫  ايًشب
 خيبطز  ٫ ست٢ غطّا ؾانٗتو تسخٌ ٚإٔ،  َٓٗا ي٘ غطف إشا إ٫
 حيؿبغ  ٚإٔ ، َٓٗبا  ي٘ أٖسٜت إشا إ٫ ٚيسٙ بٗا يٝػٝغ ٚيسى بٗا
 .ظ٫ت٘ تػؿط ٚإٔ، أغطاضٙ تؿؿٞ ٫ ٚإٔ، َٚاي٘ عطن٘ يف
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 .  أَِٗإختٝاض  ا٭ب إٔ حيػٔ -1
 . ا٤ أ٫ٚزُٖأمسا إختٝاض ايٛايسٜٔ إٔ حيػٔ -2
ٚإٕ مل نتباب ضبٗبِ    ٜٗتِ ايٛايسٜٔ بتعًبِٝ أ٫ٚزُٖبا  إٔ  -3

 .ملٔ ٜعًُِٗ نتاب اهلل تعاىل  ا٬ أ٫ٚزُٖؾًريغ اٜػتطع
عًِٝٗ يرتغٝذ عكٝس٠ ايتٛسٝس يف ْؿٛغِٗ نُبا   اجيتٗسإٔ  -4

ْبـِيِف َوُهيَق و ؾعٌ يكُإ بابٓ٘ قاٍ تعاىل عٓب٘ :  ِٓ َوإِْذ َؿيوَل ُفْؼيََمُن 

ْك بِوَيِعظُ  َٓ ُتْؼِ َك َفُظْؾٌؿ َظظِقؿٌ   ُِف َيو ُبـَلَّ  ْ ، ص 13ط يكُإ :ي إِنَّ افؼِّ

َيو إِن  : وأٜها عٔ يكُإ ٖٚٛ ٜعغ ابٓ٘ ٚقاٍ تعاىل  َييو ُبـَيلَّ إَِنَّ

يََمَواِت َأْو ِِف  ًَّ ـْ َخْرَهٍل َؾيَتُؽـ ِِف َصيْخَرٍة َأْو ِِف اف ٌٍَّي مِّ َتُؽ ِمْثَؼوَل َح

ِض يَ  ًْ َ ْٕ و اا  . ص16ط يكُإ :ي (15) َفطِقٌػ َخٌِرٌ   َإِنَّ ا  ُْلِت ِِبَ
ؾبعا٥ط اهلل يف  يتععبِٝ   اع٢ً أ٫ٚزُٖ ايٛايسٜٔ إٔ جيتٗس -5

نُا ؾعبٌ يكُبإ عًٝب٘    ، ٚتعًُِٝٗ ا٭خ٬م أُٝس٠ ْؿٛغِٗ 
يََلَة َوْأُميْر  ايػ٬ّ َع ٚيسٙ قاٍ تعاىل عٓ٘ : و يِؿ افصَّ

َيو ُبـَيلَّ َأؿِ

ـْ َظيْزِم بِوْدَْعرُ  ـَؽِر َواْصِزْ َظَذ َمو َأَصوَبَؽ إِنَّ َذفَِؽ ِمي
ـِ اْدُ ٌِ َواْكَف َظ و

( ًِ ُُمق ْٕ ِض َمَرحًو إِنَّ 12ا ًْ َ ْٕ َٓ ََتِْش ِِف ا َك فِؾـَّوِس َو ْر َخدَّ َٓ ُتَصعِّ ( َو

)  َا ًٍ َتوٍل َؾُخق ؾَّ ُُمْ ـُ  ـمِ  ( َواْؿِصْد ِِف َمْشقَِؽ َواْؽُضْض 10َٓ ُُيِىه 
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ِؿِر) َْصَقاِت َفَصْقُت اْْلَ ْٕ -16ط يكُإ : ي  (10َصْقتَِؽ إِنَّ َأكَؽَر ا

 .ص 19
ِ  ٚاملٓاقؿب١  أبٛاض  بباب  ٚؾتض ا٭بٓا٤ ٖايػ١ -6 ٌ  َعٗب  بهب

ٟ  ا٭بٓبا٤  َع ايٛايسٜٔ دًٛؽ ؾإٕ ،ٚض١ٜٚ ٖس٤ٚ  ضٚاببط  ٜكبٛ
 اببِ ايٛايببسٜٔ َببب ا٭بٓببا٤ ٜٚؿببعط، بٝببِٓٗ ٚاحملببب١ ا٭يؿبب١

 َببٔ ايٓكببا٥ض ٜتكبًببٕٛ ٚبايتببايٞ، تِٗتببطبٝ عًبب٢ ٚسطقببِٗ
 . يًدري ٗب١ ٚقًٛب ضسب قسض بهٌ ٚايسِٜٗ

 ٫ ستب٢  َباؾبط٠  ا٭بٓبا٤  ؾٝٗبا  ٜكبع  ايي ا٭خطا٤ َعا١ٓ -7
 . قشٝش١ أْٗا يعِٓٗ ٜساَٚٛا ع٢ً ٖصٙ ا٭خطا٤

ٜٓكت ايٛايسٜٔ ٭٫ٚزٖا عٓس سبسٜجِٗ ، ٚ ٜؿبهطِْٚٗ    -8
  ٢ًببع بايطبتٚ بايتكبٌٝ أ شيو ٜهٕٛٚ ع٢ً سػٔ قٓٝعِٗ ،

ٗ  ؾٗبصا  ع٢ً أنتاؾِٗ أٚ بأٟ قٛض٠ َٔ قٛض ايؿهط،  ِٜعطبٝ
 .ِْؿػٗأب ٚايجك١ ايك٠ٛ

 إٔ يًٛايسٜٔ جيٛظ ؾ٬ ،ا٭بٓا٤ بني ايؿطز١ٜ ايؿطٚم َطاعا٠ -9
  ١ببؾدكٝ ِببحيط صابببٖ، ٭ٕ أ٫ٚزِٖ  بني املكاضْات ٜعكسا

  ِٖ .عٓس ايعسٚاْٞ ايػًٛى ٜٚكٟٛ أ٫ٚزِٖ
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بني أ٫ٚزِٖ ست٢ يف ايكب٬ت، يكٍٛ  ايسٜٔيٝعسٍ ايٛ -11
ُؿ اْظِدُفقا َبْغَ َأْبـَوئُِؽؿْ ♂:  ◘ ايٓيب ـُ

هِ َٓ  .  (82) ▬ اْظِدُفقا َبْغَ َأْو
بايطمحبب١ ٚايعطببـ   اايٛايببسٜٔ أ٫ٚزُٖبب  ٜؿببٌُإٔ  -11 

ٌْ ♂:  ◘، يكٍٛ ضغٍٛ اهلل ٚايطعا١ٜ ـْ ََلْ َيْرَحْؿ َصِغَرَكو، َوَيْعِر َم

ٌِِرَكو  ـَ  . (83) ▬ َؾَؾْقَس ِمـَّوَحؼَّ 
بايٓؿكبات يف املطعبِ   ايٛايسٜٔ عًب٢ أ٫ٚزُٖبا    ٫ٜبدٌ -12

َػيك  ♂: ◘، يكٍٛ ضغبٍٛ اهلل  ٚاملؿطب ٚاملًبؼ ٚاملكطٚف ـَ

ـْ َيُؼقُت   . (84) ▬ بِوْدَْرِء إِْثًَم َأْن ُيَضقَِّع َم
مبطاقب١ ضؾكبا٥ِٗ ٚأقبسقا٥ِٗ ؾباملط٤    ايٛايسٜٔ إٔ ٜعتين   -13

ـِ ♂:◘كٍٛ ضغٍٛ اهلل ، يع٢ً زٜٔ خًًٝ٘ ،  َخؾِقؾِيفِ اْدَْرُء َظَذ ِهي

ـْ َُيَوفِْؾ  ْؿ َم ـُ  .  (85) ▬ َؾْؾَقـُْظْر َأَحُد
 ؾعٔ ، ؾكطا٤ ٜتهؿؿٕٛ ايٓاؽ  اأ٫ٚزُٖ ايٛايسٜٔ ٜسع٫  -14

                                                 

 وحسنه األلبيين   .   1692أبو داود  أخرجه ( حًـ) (82)
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ٞ :  قاٍ ☺غعس ابٔ أبٞ ٚقام  ٍٴ  عٳبازٳْٹ ٞ  ◘ اهللٹ ضٳغٴبٛ  ؾٹب
ٛٳزٳأع سٳذٻ١ٹ ٔٵ اِي ٘ٴ َأؾٵَؿٝٵتٴ ٚٳدٳٕع َٹ ٓٵ ٛٵتٹ،  عٳًَب٢  َٹ ُٳب ًِبتٴ  اِي  ٜٳبا : َؾُك

ٍٳ ٔٳ تٳطٳ٣ َٳا بٳًَػٳٓٹٞ اهللٹ، ضٳغٴٛ ٛٳدٳٔع، َٹ ٍٕ، شٴٚ ٚٳَأْٳا اِي  ٜٳٔطثٴٓٹٞ ٚٳَيا َٳا
ٞٵ َأَؾَأتٳكٳسٻمٴ ٚٳاسٹسٳ٠ْ، يٹٞ ابٵٓٳ١ْ ٔإيَّا ٍٳ َٳايٹٞ؟ بٹجٴًُجٳ ٍٳ  ،▬ َٓ  ♂ :َقا : َقبا

ًِتٴ ٙٹ؟ َأَؾَأتٳكٳسٻمٴ: ُق ٍٳ بٹؿٳِطٔط ًِتٴ ،▬َٓ ♂: َقا ٌُ  ♂ :ُق ٌُ ▬ افثهُؾ ، َوافثهُؾ

ثِرٌ  اًة ـَ يل  ُاْم    ر  اذ   َ ٌ ِماْن أ ْن  ِْ ا ، خ  نِو ايخ  ِْ َ  أ  ت ا ت  ر  ر  و  اذ   َ َ  أ ْن  ا ، إِىَّ

ُفون   فَّ ت ك   . (86) ▬افـَّوَس ي 
 

ٌِ َإِن  : و تعاىل قاٍ ،املعاؾط٠ سػٔ -1 َـّ بِوْدَْعُرو وُه َوَظوَِشُ

رِ  ك َأن َتْؽَرُهقْا َصْقئًو َوََيَْعَؾ اـَ ًَ َـّ َؾَع ثِراً   ُْهُتُؿقُه ـَ  (10)ؾِقِف َخْرًا 
 . ص19ط ايٓػا٤ : ي

:  ◘ٍٛ اهلل ببببٍ ضغاببببق ، سػببٔ إًببل َببع ايعٚدبب١ -2
َْهِع ♂ ِٕ ْؿ  ـُ َْهؾِِف َوَأَكو َخْرُ

ِٕ ْؿ  ـُ ْؿ َخْرُ ـُ  .    (87) ▬ َخْرُ
ٔٵ، َؾ زٚا٭٫ٚ ايعٚد١ ع٢ً ايٓؿك١ -3 ِٔ عٳ ٔٔ سٳهٹٝ ٜٚٔٳ١َ بٵ   َٴعٳا

                                                 

 .    1628مسلم  أخرجه ( صحقح) (86)

 وصححه األلبيين  .  8417أمحد  أخرجه ( صحقح) (87)
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ِّ ٔٵ اِيُكؿٳٝٵٔط ٘ٹ عٳ ٍٳ ☺ َأبٹٝ ًِتٴ: َقا ٍٳ ٜٳا: ُق ٚٵدٳ١ٹ سٳلټ َٳا هللٹا ضٳغٴٛ  ظٳ
٘ٹ؟ َأسٳسٹْٳا ٝٵ ًَ ٍٳ عٳ ًَ  ♂:َقا ْق ًَ َت ـْ َقَهو إَِذا ا ًُ ًَ َوَتْؽ َأْن ُتْطِعَؿَفو إَِذا َضِعْؿ

 َٓ ٌِّْح َو َٓ ُتَؼ ِب اْفَقْجَف َو َٓ َتْيِ ًِ َو ٌَْق َّٓ ِِف اْف ُجْر إِ  .   (88) ▬  َُتْ
َٓ  ♂: ◘ ايٓيب، قاٍ َربسّا نطبّا ايعٚد١ نطب عسّ -4 

ٌِْد، ُثؿَّ َُيَوِمُعَفو ِِف آِخِر افَقْقمِ  ُؿ اْمَرَأَتُف َجْؾَد افَع ـُ ؾُِد َأَحُد  .  (89) ▬ ََيْ
 أَاّ أًٖ٘ ٫ٚ أ٫ٚزٙ ظٚدت٘ ٜعاتب أ٫ حياٍٚ ايعٚز إٔ  -5

 . ؾًٝهٔ بٝٓ٘ ٚبٝٓٗا ؾكطأٚ ًَٜٛٗا إٔ ٜعاتبٗا  ، ٚإٕ أضاز
ٚ     ٜتعٜٔ ٜٚتذٌُإٔ  -6 ٜعطٝٗبا  اا نُبا حيبب إٔ تتبعٜٔ يب٘ 

 سكٗا يف ايؿطاف .
 إٔ ٜعطٝٗا بعى ا٭َٛاٍ يٓؿكاتٗا إاق١ . -7
  بايؿاغكات َٔ اٱخت٬ط ٗاٚنمٓع ٚحيُٝٗا عًٝٗاإٔ حياؾغ  -8
ٚإٔ ٜطاعٝٗا ، اإٔ ٜهطّ أًٖٗٚ أًٖٗا، بعٜاض٠ اا ٚإٔ ٜػُض ،

ٚإٔ  املػبهٔ، ٚإٔ ٜبٛؾط ابا     ٚايتٛدٝب٘،  ٚاٱضؾباز بايٓكا٥ض 
 طٖا بب، ٚإٔ ٜأَٗابَعاًَت ٚإٔ حيػٔ َعٗا، ا٭٫ٚز برتب١ٜٝٗتِ 

                                                 

 وصححه األلبيين  .  27713أمحد  أخرجه ( صحقح) (88)

 .   5274البخيري  أخرجه ( صحقح) (89)
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  إشا طاحببٜٚؿاضنٗا يف ا٭ؾ ،ٜٚعًُٗا أَٛض زٜٓٗا ملعطٚف،با
 ...  شيو غري ناْت إشا َٓٗا ٚنمٓعٗا ؾطع١ٝ ناْت

 َٓ  ♂: ◘، يكٍٛ ضغٍٛ اهلل اهلل َعك١ٝ غري يف ايطاع١ -1
 ♂ : ◘٘ يكٛيٚ ،  (91) ▬ َضوَظَي دَِْخُؾقٍ  ِِف َمْعِصَقِي ا ِ َظزَّ َوَجؾَّ 

ًِ اْدَيْرَأُة  ْ  ًْ َؾْرَجَفيو، إَِذا َصؾَّ يـَ ًْ َصيْفَرَهو، َوَحصَّ يَفو، َوَصيوَم ًَ

ًْ َبْعَؾَفو، هخؾً مـ أي أبقاب   .   (91) ▬اْلـي صوءتَوَأَضوَظ
٘  سػٔ -2 ّ  عؿبطت ٘  ٚعبس ّ  ٬ؾب ، َعكبٝت ٛ  ْؿب٬ّ  تكبٛ  ٖٚب

ٔٵ ف ، بإشْ٘ إ٫ بٝت٘ يف ٭سس تأشٕ ٫ٚ ، بإشْ٘ إ٫ سانط ٞ  عٳب  َأبٹب
ٕٻ:  ☺ ٖٴطٳٜٵطٳ٠َ ٍٳ َأ ٍٳ ◘ هللٹا ضٳغٴٛ َٓ َُيِؾه فِْؾَؿْرَأِة َأْن َتُصقَم  ♂ :َقا

َّٓ بِنِْذكِِف، َوَٓ  ـْ  َوَزْوُجَفو َصوِهٌد إِ ًْ ِم َّٓ بِنِْذكِِف، َوَمو َأْكَػَؼ  َتْلَذَن ِِف َبْقتِِف إِ

ُف ُيَمهَّى إَِفْقِف َصْطُرُه  ـْ َؽْرِ َأْمِرِه َؾنِكَّ     (92) ▬ -أٟ ْكؿ٘  –َكَػَؼٍي َظ
  ظٚدٗا َاٍ املطأ٠ تهع إٔٚ ،ٚممتًهات٘ َاي٘ ع٢ً ّاؾغ إٔ-4

                                                 

 وصححه األلبيين .   1795أمحد  أخرجه ( صحقح) (97)

 وحسنه األلبيين .   4163بن حبين  أخرجه ( حًـ فغره) (91)

 .   5195البخيري  أخرجه ( صحقح) (92)
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 ٌْٚب  ٚايهُايٝبات  ايعٜٓب١  يف تػبطف  ؾ٬ ،َٛنع أسػٔ يف
ٞ  ٔٵعب ؾ،  بايهطٚضٜات َٳب١َ  َأبٹب َٳا ِّ  ُأ ًٹ ٖٹ ٍٳ  ☺ ايبٳبا ُٹعٵتٴ : َقبا  غٳب

ٍٳ ٘ٹ ؾٹٞ ◘ هللٹا ضٳغٴٛ ّٳ خٴِطبٳتٹ ٛٳزٳاعٔ  سٳذٻب١ٹ  عٳا ٍٴ  ايب َٓ ُتـِْػيُؼ ♂ :ٜٳُكبٛ

ُشيقَل ا ًَ قَؾ: َييو 
َّٓ بِنِْذِن َزْوِجَفو ، ؿِ ًِ َزْوِجَفو إِ ـْ َبْق ،  ِاْمَرَأٌة َصْقًئو ِم

َٓ افطََّعومُ   .   (93) ▬ ، َؿوَل: َذاَك َأْؾَضُؾ َأْمَقافِـَوَو
ٔ  َٚٔ ايبٝت ؾ٪ٕٚ تسبري ػٔإٔ ّ -5  تطبٝب١ : ايتبسبري  سػب

ٔ  ايبٝبت  ْٚعاؾ١ ا٭٫ٚز، ٘  ٚسػب ّ  ٚإعبساز  ، تطتٝبب  يف ايطعبا
 . املٓاغب ايٛقت

 . ٚأقاضب٘ ظٚدٗا ٌٖتٗا ٭َعاؾط سػٔ -6
ٔ  تطًبب  ؾب٬  ،نجط أٚ قٌ قػُ٘ اهلل اا مبا تطن٢ إٔ  -7  َب

 . ٫ ٜطٝل ؾتشًُ٘ َا عًٝ٘ ٜػتطٝع َا٫ ظٚدٗا
  َُٖٛ٘ َٚكامست٘ َٚؿاعطٙ أساغٝػ٘ يف ايعٚز َؿاضن١ -8

  . ٚأسعاْ٘
ٔٔ ، ؾ ٚإسػاْ٘ عؿطت٘ ِشس ٫ٚ ْعُت٘ تؿهط إٔ  -8 ٔٔ  عٳب  ابٵب

ٍٳ عٳبٻإؽ، ٍٳ: َقا ٞټ  َقا َثيُر َأْهؾَِفيو ♂ : ◘ ايٓٻبٹب ـْ ًَ َؾينَِذا َأ ًُ افـَّيو يي ًِ ُأ

                                                 

 وحسنه األلبيين .   677الرتمذي   أخرجه ( حًـ) (93)
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وُء،  ًَ ٌٳ ،  َيْؽُػْرنَ افـِّ ٕٳ : قٹٝب ٍٳ  ؟هللٹبٹبا  َأٜٳِهُؿبطٵ َيْؽُػيْرَن افَعِشيَر، : َقبا

َأْت ِمـْيَؽ  ًَ ْهَر، ُثؿَّ  َـّ افدَّ ًَ إَِػ إِْحَداُه ـْ ًَ وَن، َفْق َأْح ًَ َوَيْؽُػْرَن اِْلْح

ا َؿطه  ًُ ِمـَْؽ َخْرً َأْي ًَ : َمو  ًْ    (94) ▬ َصْقًئو، َؿوَف
 . 

 . عٔ ايٓاؽ ٝٛب٘ع ٚتػرت ظٚدٗا أغطاضإٔ تهتِ  -9
 ٚتتٗٝأ ي٘ عٓبسَا ٜطًبٗبا يًؿبطاف   ٚتتذٌُ ي٘  تعٜٔتإٔ  -11

ٔٵ، ؾ ٫ٚ تتُٓع عًٝ٘ ٍٳ ،☺ ٖٴطٳٜٵطٳ٠َ َأبٹٞ عٳ ٍٳ : َقا ٍٴ  َقبا  هللٹا ضٳغٴبٛ
ٌَوَت ♂:  ◘ ًْ َؾ ُجُؾ اْمَرَأَتُف إَِػ ؾَِراِصِف َؾَلَب ٌَوَن َظَؾْقَفو إَِذا َهَظو افرَّ َؽْض

 .    (95) ▬ َحتَّك ُتْصٌَِح  َفَعـَْتَفو اَدََلئَِؽيُ 

 ع٢ً ضنٞ اهلل عِٓٗ ، قشابت٘ ايهطاّ  ◘ضب٢ ضغٍٛ اهلل 
  عباز٠، ٚبني اِ إٔ ٖصٙ ب٘ ٚايطؾل ٚضمحت٘ ٔٝٛإبا اٱسػإ

ٕ  اٱنبطاض  إٔ نُبا ، ايبسضدات  ٚتطؾبع  إطاٜبا  تٴهؿِّط  ببأٝٛا
 ٚعكباب  اهلل هبغ تٛدب دطنم١ ٌاقت٘ ؾٛم ًُّٚٝ٘ ٚتعصٜب٘
ّ  َعٗبا،  ايتعاٌَ َطاعا٠ املػًِ ع٢ً ؾٝذب، اٯخط٠  ٚا٫ٖتُبا

                                                 

 وحسنه األلبيين .   677الرتمذي   أخرجه ( حًـ) (94)

 .   1436، ومسلم   3237البخيري  أخرجه ( صحقح) (95)
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ٔٵٚٳ..تهطٙ ٫ ايي أسٚز يف بٗا ٕٻ:  ☺ ٖٴطٳٜٵطٳ٠َ َأبٹٞ عٳ ٍٳ َأ  ضٳغٴٛ
٘ٹ اهلُل قٳ٢ًَّ هللٹا ٝٵ ًَ ِٳ عٳ َّ ٍٳ ٚٳغٳ ُجٌؾ َيْؿِقي، َؾوْصيَتدَّ َظَؾْقيِف ♂ :َقا ًَ َبْقـَو 

ٌُ  افَعَطُش، َؾـََزَل بِْئًرا، َب ِمـَْفو، ُثؿَّ َخَرَج َؾنَِذا ُهَق بَِؽْؾيٍى َيْؾَفي َؾَؼِ

ـَ افَعَطِش، َؾَؼوَل: َفَؼْد َبَؾَغ َهيَذا ِمْثيُؾ افَّيِذي َبَؾيَغ ِ ،  ُؾ افثََّرى ِم ـُ َيْل

َؼك افَؽْؾَى، َؾَشَؽَر ا ًَ َل، َؾ
ؿِ ًَ َؽُف بِِػقِف، ُثؿَّ  ًَ ُف، ُثؿَّ َأْم َفيُف،   َُؾَؿََلَ ُخػَّ

ٍٳ ٜٳا: َقاُيٛا ،" َففُ  َؾَغَػرَ  ٕٻ ،هللٹا ضٳغٴٛ ِٔ ؾٹٞ َيٓٳا ٚٳٔإ ٗٳا٥ٹ ٍٳ َأدٵطٶا؟ ايبٳ : َقا

ٌٍَي َأْجرٌ ♂ ْض ًَ ٌٍِد  ـَ ؾِّ  ـُ ٚاٯزاب َع أٝٛإ نجري٠ ْصنط ،   (96) ▬ِِف 
 َٓٗا :

َبا   ابا ٚإٔ ٜٛؾط املػًِ ٚدٛب إٌعاّ ايبٗا٥ِ ايت٢ ٜطعاٖا  -1
ٞ  ؾطقب١  ١ُٝٗيًب تتاح إَٔٚٔ َطعِ أٚ َؿطب،  ّتاد٘  ايطعب

ٔٵَؾ ايطٌٜٛ، ايػؿط يف ٚا٫غرتاس١ ٍٳ ،☺ ٖٴطٳٜٵطٳ٠َ َأبٹٞ عٳ ٍٳ: َقا  َقا
ٍٴ بَِؾ َحظََّفو  ♂ : ◘ اهللٹ ضٳغٴٛ ْصِى، َؾَلْظُطقا اْْلِ  إَِذا َشوَؾْرُتْؿ ِِف اْْلِ

ضِ  ًْ َ ْٕ ـَ ا     (97) ▬ِم
 ٫ٚ تأشٟ ات ايي تأنٌ َٔ خؿاف ا٭ضً ْأٝٛتطًل  -2

                                                 

 .   2363البخيري  أخرجه ( صحقح) (96)

 .   1926مسلم  أخرجه ( صحقح) (97)
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أضاز املػًِ إٔ نمػهٗا ؾعًٝ٘ إٔ ٜٛؾط اا املأنبٌ   إشا، ٚ ٕاٱْػا
،  ♂ : ◘ ، يكٍٛ ضغٍٛ اهللاا ٚاملؿطب ًُ ًْ َظيَعَّ افـَّيو َوُظِرَوي

َبَطْتَفيو َؾَؾيْؿ  ًَ و،  ٍة َبَ ُب ِِف ِهرَّ ائِقَؾ ُتَعذَّ ـْ َبـِل إِْهَ ًُ ؾِقَفو اْمَرَأًة ِم َؾَرَأْي

ـْ َخ  ُؾ ِم ـُ ضِ ُتْطِعْؿَفو، َوََلْ َتَدْظَفو َتْل ًْ َ ْٕ     (98) ▬ َشوِش ا
 ايطنٛب جيٛظ ٬ؾتػتدسّ ايسٚاب يف غري َا خًكت ي٘ ٫  -3

ِ  أٌٖ َٔ نجري ٚشٖب ، نايبكط٠ يًطنٛب خيًل مل َا ع٢ً  ايعًب
 ايطنبٛب،  عًب٢  تكب٣ٛ  ٫ أْٗا ٶإىل ْعطا ضنٛبٗا َٔ املٓع إٔ إىل
،  أطخ ٚغكٞ ا٭ضً إثاض٠ ٚٛ َٔ تطٝك٘ ؾُٝا بٗا ٜٓتؿع إمنا
ٔٵ ٍٳ ،☺ ٖٴطٳٜٵطٳ٠َ َأبٹٞ عٳ ِٻ ايكټبٵٔض، قٳ٠َ٬َ ، ◘: َقا ٌٳ ثٴ  عٳًَب٢  َأِقبٳ

ٍٳ ايٓٻأؽ، : ♂: َؾَكا ًْ و، َؾَؼوَفي َِبَ ٌََفو َؾَيَ
ـِ ًَ قُ  َبَؼَرًة إِْذ  ًُ ُجٌؾ َي ًَ َبْقـَو 

ََم ُخؾِْؼـَو فِْؾَحْرِث  َذا، إِكَّ و ََلْ ُكْخَؾْؼ ِبَ ٌَْحوَن ا ،إِكَّ َبَؼَرٌة   َِؾَؼوَل افـَّوُس: ُش

ؿُ  ٍ  :َعكبٶبا   آاَع يف ايكطٌيب قاٍ   (99) ▬ ..َتَؽؾَّ  أبسٜح  ؾبس
 . تطنب ٫ٚ عًٝٗا حيٌُ ٫ ايبكط٠ إٔ ع٢ً

ـْ َٓ َيْرَحُؿ َٓ  ♂ : ◘ايطمح١ بأٝٛإ ، يكٍٛ ضغٍٛ اهلل   -4  َم

                                                 

 .   974مسلم  أخرجه ( صحقح) (98)

 .   3471البخيري  أخرجه ( صحقح) (99)
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ٔٵٚ،  (111) ▬ ُييْرَحؿُ  ٔٔ هللٹا عٳبٵبسٹ  عٳبب ٍٳ  ،☺دٳعٵَؿبطٕ  بٵبب ٍٳ: ٳَقببا  َقببا
ٔٵ: ◘ضغٍٛ اهلل  ٌٔ،  ٖٳصٳا ضٳبټ َٳ ُٳب ٔٵ  اِيذٳ ُٳب ٌٴ؟  ٖٳبصٳا  يٹ ُٳب  ، اِيذٳ

ٔٳ َؾتٶ٢ َؾذٳا٤ٳ ٍٳ اِيَأْٵكٳأض َٹ ٍٳ  ٜٳا يٹٞ: َؾَكا ٍٳ . هللٹا ضٳغٴبٛ َأَؾيََل  ♂ :َؾَكبا

َؽَؽ ا  ََتتَِّؼل ا ٌَِفقَؿِي افَّتِل َمؾَّ يَؽ   ُِِف َهِذِه اْف ُف َصَؽو إَِِلَّ َأكَّ وَهو؟، َؾنِكَّ إِيَّ

ٌُفُ َُتِقُعُف 
٫ ٚ،  (111) ▬ -أٟ تعٌُ عًٝ٘ عُب٬ َتٛاقب٬    – َوُتْدئِ

ّ  ايكبشاب١  ٚنإ ٜطٝل، ٫ َا ا٭ثكاٍ َٔ أٝٛإ حيٌُ  ايهبطا
ّ  شيبو  عًب٢  سٛغبب  تطٝل ٫ َا زاب١ مٓحٌ َٔ إٔ ٜعطؾٕٛ  ٜبٛ
 . ايكٝا١َ

ٔٵؾ، جيٛظ قتٌ ايؿٛاغل إُؼ  -5 ٞٳ عٳا٥ٹؿٳ١َ عٳ ٗٳبا،  اهلُل ضٳنٹ  عٳٓٵ
ٔٔ ِّ عٳ ٘ٴ ◘ ايٓٻبٹ ٍٳ َأْٻ يَرِم:  ♂ :َقا يؾِّ َواْْلَ ـَ ِِف اْْلِ َ ٌْس َؾَقاِشُؼ، ُيْؼَتْؾ

و َديَّ ، َواْْلُ ًُ ُة، َواْفَؽْؾُى اْفَعُؼق ًَ َْبَؼُع، َواْفَػْل ْٕ قَُّي، َواْفُغَراُب ا  (112) ▬ اْْلَ
ّٻٚعٔ ،  ٚيف ضٚا١ٜ قشٝش١ يًٓػا٥ٞ ظاز ايعكطب ،  ؾٳٔطٜوٺ، ُأ

                                                 

 .   3471البخيري  أخرجه ( صحقح) (177)

 وصححه األلبيين 2549أبو داود  أخرجه ( صحقح) (171)

 .    1198مسلم  أخرجه ( صحقح) (172)



، ٔنهٕصٕل ألي ػُٕاٌ اظغط ػهى  Ctrl+ Endنهٕصٕل نهفٓشط اظغط ػهى

 ,Page Upنهًبٔط ػهى انؼُٕاٌ انًطهٕة  فً انفٓشط، ٔثٕاعطخ األٌغش  انضس

Page Down  رُقم ثٍٍ انصفحبد. أٔ ػدهخ انًبٔط 

 

 
71 

ٕٻ:  قايت ٞٻ َأ َٳ ◘ ايٓٻبٹ ٖٳاَأ ٌٔ طٳ ٚٵظٳأؽ بٹَكتٵ  (113) ▬  -ٖٚٞ غا١َ -اَ٭
ؾٝذٛظ اصٙ ايؿٛاغل إٔ تكتٌ يف أبٌ أٚ أبطّ ٚيهبٔ َبع     ، 

 بهطبات تعصٜب٘ زٕٚ ٚاسس٠ بهطب١ بكتً٘ ٚشيو إسػإ ايكت١ً،
ٔٵ ، َتعسز٠ ٍٳ ،☺ ٖٴطٳٜٵطٳ٠َ َأبٹٞ عٳ ٍٳ : َقا ٍٴ  َقبا  ♂:  ◘ اهللٹ ضٳغٴبٛ

ـْ َؿَتَؾ َوَزَؽًي  يـًَي، ِِف  -طمأٟ بٴ –َم ًَ يَذا َح ـَ َذا َو ـَ َبٍي َؾَؾُف  ْ ََ ِل   َأوَّ

ُوَػ،  ْٕ يـًَي، فِيُدوِن ا ًَ يَذا َح ـَ َذا َو ـَ َبِي افثَّوكَِقِي َؾَؾُف  ْ ـْ َؿَتَؾَفو ِِف افيَّ َوَم

يـًَي، فِيُدوِن افثَّوكَِقييِ  ًَ يَذا َح ـَ َذا َو ـَ َبِي افثَّوفَِثِي َؾَؾُف  ْ  ▬ َوإِْن َؿَتَؾَفو ِِف افيَّ
ُٳعٳ : ايٟٓٛٚقاٍ  ، (114) ُٳا٤ٴ َأدٵ ًَ  ايعكبٛض  ايهًبب  قتٌ عٳ٢ًَ اِيعٴ
ٚٔٞ ٗٵ ٔٵ ايٓٻ ٌٔ عٳ ُٹٝٔع َقتٵ ٗٳا نٳطٳضٳ َيا ايَّتٹٞ اِيهٹًَابٹ دٳ ٫ نُا أْب٘  ،  ؾٹٝ

ًِ ♂أٟ نا٥ٔ سٞ  جيٛظ اغتعُاٍ ايٓاض يف ايكتٌ ُب بِوفـَّو َٓ ُيَعذِّ ُف  َؾنِكَّ

 ًِ به افـَّو ًَ  َّٓ (115)▬إِ
 . 

ٔٔ، ٜهببطب عًٝبب٘ بايٓبببٌطنببا ٜتدببص أٝببٛإ غ٫-6 ٔٔ عٳبب  ابٵبب

ٕٻ عٳبٻإؽ، ٞٻ َأ ٍٳ ◘ ايٓٻبٹ وُح َؽَرًوو♂: َقا   ▬َٓ َتتَِّخُذوا َصْقًئو ؾِقِف افره

                                                 

 .    3377البخيري  أخرجه ( قحصح) (173)

 .    1198مسلم  أخرجه ( صحقح) (174)

 وصححه األلبيين  .   2673أبو داود  أخرجه ( صحقح) (175)



، ٔنهٕصٕل ألي ػُٕاٌ اظغط ػهى  Ctrl+ Endنهٕصٕل نهفٓشط اظغط ػهى

 ,Page Upنهًبٔط ػهى انؼُٕاٌ انًطهٕة  فً انفٓشط، ٔثٕاعطخ األٌغش  انضس

Page Down  رُقم ثٍٍ انصفحبد. أٔ ػدهخ انًبٔط 

 

 
72 

(116)
 ، ٫ٚ جيٛظ ضَٞ أٟ سٝٛإ ، ؾ٬ جيٛظ َكاضع١ ايجريإ 

 َٔ أدٌ ايرتؾٝ٘ ٚايتػ١ًٝ . بايٓبٌ

َٗبا ،  ٬ ِط ايب١ُٝٗ ملهإ شؾاٱسػإ عٓس شبض أٝٛإ، -7
، يف َػٝب عٓٗبا ايػهني ، ّٚس ؾؿط٠ ايػهني  اْؿ٢ عٓٗٚإٔ 

،  يًبصبض  املدكلعٓس ايصبض ، ٚتصبض يف املهإ  ٜٚػ٢ُ اهلل
ٔٵ ٔٔ  ؾٳبسٻازٹ  عٳ ٚٵٕؽ بٵب ٕٻ ،☺ َأ ٞٻ  َأ ٍٳ  ◘ ايٓٻبٹب َتيَى   َإِنَّ ا♂: َقبا ـَ

يـُقا اف ًِ ٍء، َؾنَِذا َؿَتْؾُتْؿ َؾَلْح ؾِّ ََشْ ـُ وَن َظَذ  ًَ ِؼْتَؾيَي، َوإَِذا َذَبْحيُتْؿ اِْلْح

ْح َذبِقَحَتفُ  ْؿ َصْػَرَتُف، َوْفُرِ ـُ ْبَحَي، َوْفُقِحدَّ َأَحُد ـُقا افذِّ ًِ (117)  ▬َؾَلْح
 . 

 

ٔٵَؾ ◘ ضغٍٛ اهلل ب٘ أَط ؾكس ٚيصا ععِٝ ؾهٌ يًػ٬ّ   عٳبٵسٹ عٳ
ٔٔ هللٹا ُٵٕطٚ بٵ ٕٻ ، ☻ عٳ ٍٳ  اضٳدٴًّ َأ ٞٻ  غٳبَأ ٟټ: ◘ ايٓٻبٹب ّٔ  َأ  أٱغٵب٬َ

ٍٳ خٳٝٵطٷ؟ ًَّ ييُتْطِعُؿ افطَّعَ  ♂ :َقا  ـْ ييََلَم َظَذ مَ ييوَم، َوَتْؼَرُأ اف

 ٌْ ـْ ََلْ َتْعِر ًَ َوَم   :َٚٔ آزاب ايػ٬ّ ،  (118) ▬ َظَرْؾ

                                                 

 .    58مسلم  أخرجه ( صحقح) (176)

 وصححه األلبيين  .   1479الرتمذي  أخرجه ( صحقح) (177)

 .  29البخيري  أخرجه ( صحقح) (178)
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٘  املػًِ ٜطؾع إٔ -1 ّ  قبٛت ٔ  ٜػبُع  ضؾعبا  بايػب٬ ِ  َب  ٜػبً
 َعتس٫ . إمساعا عًِٝٗ

ٌ  ٚادب باملجٌ ٚايطز َػتشب١ غ١ٓ ايػ٬ّ ٤إيكا -2   ٚا٭ؾهب
ـَ و: تعاىل يكٛي٘ با٭سػٔ ايطز ي ًَ َوإَِذا ُحقِّْقُتؿ بَِتِحقٍَّي َؾَحقهيقْا بَِلْح

وَهو إِنَّ ا هه ًُ يقٌوً   َِمـَْفو َأْو  ًِ ٍء َح يؾِّ ََشْ ـُ وَن َظَذ  ط ايٓػبا٤  ي (05) ـَ

 اهلل ضغٍٛ، ؾإيكا٤ ايػ٬ّ غ١ٓ ٚضز ايػ٬ّ ٚادب يكٍٛ   ص86:
ََلِم، َوِظَقوَهُة اَديِريِض، ♂: ◘ ًَّ هه اف ًَ ؾِِؿ َ ٌْس:  ًْ ؾِِؿ َظَذ اُد ًْ َحؼه اُد

ًُ افَعييوضِسِ  ْظَقِة، َوَتْشيِؿق ٌَيوُع اَْلـَيوئِِز، َوإَِجوَبيُي افيدَّ  ،  (119) ▬َواتِّ
ٔٵَؾ ٚقٛض ايػ٬ّ ٘تًؿ٘ ٕٳ عٳ ُٵطٳا ٔٔ عٹ ٕٔ بٵ ٍٳ  ،☺ سٴكٳٝٵ  دٳبا٤ٳ : َقبا

ٌٷ ِّ ٔإَي٢ ضٳدٴ ٍٳ ◘ ايٓٻبٹ ّٴ: َؾَكا ًَا ِٵ، ايػٻ ٝٵُه ًَ ٘ٹ َؾطٳزٻ عٳ ٝٵ ًَ ّٳ، عٳ ِٻ ايػٻًَا  ثٴ
ٍٳ دٳًَؼٳ، ٞټ َؾَكا ِٻ ▬َظْؼٌ ♂: ◘ ايٓٻبٹ ٍٳ  آخٳبطٴ  دٳبا٤ٳ  ثٴ ّٴ : َؾَكبا  ايػٻبًَا
ِٵ ٝٵُه ًَ ُٳ١ُ عٳ ٘ٹ، َؾطٳزٻ ،هللٹا ٚٳضٳسٵ ٝٵ ًَ ٍٳ َؾذٳًَؼٳ، عٳ ونَ ♂: َؾَكا ِٻ  ▬ِظْؼُ  ثٴب

ٍٳَؾَك آخٳطٴ دٳا٤ٳ ّٴ: ا ًَا ِٵ ايػٻ ٝٵُه ًَ ُٳ١ُ عٳ ٘ٴ، هللٹا ٚٳضٳسٵ ٘ٹ، َؾطٳزٻ ٚٳبٳطٳَناتٴ ٝٵ ًَ  عٳ
ٍٳ َؾذٳًَؼٳ،  ببايؼ  ع٢ً ايكيب غًِ ٚيٛ ،   (111) ▬َثََلُثقنَ ♂ : َؾَكا

                                                 

 .  2162ومسلم   1247البخيري  أخرجه ( صحقح) (179)

 وصححه األلبيين .  5195أبو داود  أخرجه ( صحقح) (117)
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 ٚايصٟ ايه٬ّ قبٌ بايػ٬ّ ايبس٤ ٚايػ١ٓ ايطز ايبايؼ ع٢ً ٚدب
َُهَ ♂ : ◘يكٍٛ ضغٍٛ اهلل  ثٛابا أنجط بايػ٬ّ ٜبسأ  و افَِّذي َوَخْرُ

ََلمِ  ًَّ ٌَْدُأ بِوف  .   (111) ▬ َي
 ايكاعبس  عًب٢  املاؾٞ ٜػًِٜػًِ ايكػري ع٢ً ايهبري، ٚ  -3

، ٚايكًٌٝ ع٢ً  نجريّا أٚ ق٬ًّٝ نبريّا أٚ قػريّا املاؾٞ نإ غٛا٤
يِغُر َظيَذ افَؽٌِيِر، ♂ : ◘يكٍٛ ضغٍٛ اهلل  ايهجري ،  ُؿ افصَّ ؾِّ ًَ ُي

ًه َظَذ افَؼوِظِد، وَ  ، ٜٚػبًِ ايطانبب   (112) ▬ايَهبجٹرئ  افَؼؾِقُؾ َظَذ َواَدو
،  نجريّا أٚ ق٬ًّٝ نبريّا أٚ قػريّا ايطانب نإ غٛا٤ع٢ً املاؾٞ 

اـُِى َظَذ اَدوَِش  ♂ :◘يكٍٛ ضغٍٛ اهلل  ُؿ افرَّ ؾِّ ًَ    .  (113) ▬ُي
 َجٌ،  املطأ٠ ع٢ً املطأ٠ ٚتػًِ، املػًِ ع٢ً املػًِٜػًِ   -3

 ايطز ٚجيب احملاضّ ع٢ً املطأ٠ ػًِت ٚنصيو ايطدٌ، َع ايطدٌ
 ناْت ٚإٕ ايطز عًٝٗا ٚجيب، عًٝٗا ٜػًُٛا إٔ ٚعًِٝٗ، عًٝٗا
 .َا زاَت ايؿت١ٓ َأ١َْٛ عًٝٗا ايػ٬ّ داظ عذٛظّا أدٓب١ٝ املطأ٠

                                                 

 .  2567ومسلم   6777البخيري  أخرجه ( صحقح) (111)

 . 6231البخيري  أخرجه ( صحقح) (112)

 .  2167ومسلم   6232البخيري  أخرجه ( صحقح) (113)
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ِ  قًًٝب١  مجاعب١  ع٢ً إْػإ زخٌ إشا -4 ّ  ٜعُٗب  ٚاسبس  غب٬
٘  زخٌ إشا ٜٚػتشب ِ  إٔ بٝتب ،  أسبس مل ٜهبٔ ؾٝب٘    ٚإٕ،  ٜػبً

 إشا جيبٛظ  ٫ٚ ،ايكبأني  اهلل عبباز  ٚع٢ً عًٝٓا ايػ٬ّ ٚيٝكٌ
ٞ  زٕٚ ايببعى  َِٓٗ خيل إٔ مجاع١ ٚاسس يك٢ ّ  ايبباق  بايػب٬
 . َهطٚٙ شيو ؾإٕ
  إٔ ١ببؾايػٓ ٜؿاضقِٗ إٔ أضاز ثِ قّٛ َع دايؼ نإإشا  -5

ِ  ٜػًِ ٍ  عًبٝٗ ْؿ إَِػ ♂: ◘ ضغبٍٛ اهلل  يكبٛ ـُ إَِذا اْكَتَفيك َأَحيُد

 ًَ ُوَػ بِيَلَحؼَّ اْدَْجؾِِس، َؾْؾُق ْٕ  ا
ًِ
ًَ ْؿ َؾَؾْق ؾِّ ًَ اَه َأْن َيُؼقَم، َؾْؾُق ًَ ْؿ َؾنَِذا َأ ؾِّ

ِخَرةِ  ْٔ ـَ ا   (114) ▬ ِم

ِ  ٜطز ٫ٚ املػًُني غري ع٢ً ٜػًِ ٫ٚ -6 ّ  عًبٝٗ  ٕإ ايػب٬
 ايٓيب يكٍٛ بايػ٬ّ ٜبس٩ِٖ ؾ٬ احملاضبني غري أَا، ٗاضبني ناْٛا
◘ ♂ َٓ ٌَْدُءوا اْفَقُفقَه َو ََلمِ َٓ َت ًَّ ى بِوف ًَ  ، ٚإشا قايٛا  (115) ▬ افـََّصو

 .◘نُا ؾعٌ ضغٍٛ اهلل ٚعًٝهِ  ؾًٝهٔ ايطزايػاّ عًٝهِ 

                                                 

 وصححه األلبيين  .  5278أبو داود  أخرجه ( حًـ صحقح) (114)

 .   2168مسلم  أخرجه ( حصحق) (115)



، ٔنهٕصٕل ألي ػُٕاٌ اظغط ػهى  Ctrl+ Endنهٕصٕل نهفٓشط اظغط ػهى

 ,Page Upنهًبٔط ػهى انؼُٕاٌ انًطهٕة  فً انفٓشط، ٔثٕاعطخ األٌغش  انضس

Page Down  رُقم ثٍٍ انصفحبد. أٔ ػدهخ انًبٔط 

 

 
76 

ّ  ّٝب١  بػبري  ًِِّػٳٜٴ إٔيٝؼ َٔ ايػ١ٓ  -7 َجبٌ قبٍٛ    اٱغب٬
، ٚيهٔ ايػب١ٓ  ... ، أٚ َػا٤ إري أٚ َػا٤ ايؿٌقباح إري

أٚ إٔ ٜكٍٛ ايػ٬ّ عًبٝهِ، أٚ ايػب٬ّ عًبٝهِ ٚضمحب١ اهلل ،     
 .ايػ٬ّ عًٝهِ ٚضمح١ اهلل ٚبطنات٘ 

ّ  ؾٝٗا ٜهطٙ أسٛاٍ ٖٚٓاى -8 ٞ  ايػب٬ ؾب٬   َٓٗبا  نبجري٠  ٖٚب
ٕ  يف أٚ املطساً يف أٚ أُاّ يف ٜػًِ ع٢ً َٔ نإ ٘  َهبا  ؾٝب

ِ  ٫ٚ، َْٛ٘ أٍٚ يف ْا٥ُا نإ َٔ ع٢ً ٜػًِ ٫ٚ ،ٙاغ١  ٜػبً
، بايسعا٤ املؿتػٌ ٚنصيو ،ايكطإٓ بكطا٠٤ َؿتػ٬ إن َٔ ع٢ً

يًُك٢ً ضز ، ٚجيٛظ ٕٖٚٛ ٜ٪ش امل٪شٕ ع٢ً ايػ٬ّ إيكا٤ هطٜٙٚ
ٔٵَؾ ،ؿغًباي ٜطز٫ٚ ايػ٬ّ باٱؾاض٠ بايٝس   ضنٞ اهلل عٓ٘دٳابٹٕط عٳ

٘ٴ ،☺ ٍٳ َأْٻ ٕٻ: َقا ٍٳ ٔإ ٞ  ◘ اهللٹ ضٳغٴٛ ِٻ  يٹشٳادٳب١ٺ،  بٳعٳجٳٓٹب ٘ٴ  ثٴب  َأزٵضٳِنتٴب
ٛٳ ٖٴ ًِّٞ ٚٳ ُٵتٴ  ٜٴكٳ َّ ٘ٹ، َؾػٳ ٝٵ ًَ ٞٻ، َؾَأؾٳاضٳ عٳ ُٻا ٔإَي ًَ ٍٳ زٳعٳاْٹٞ َؾطٳؽٳ َؾ : َؾَكا

ًَ آكًِػو َوَأَكو ُأَصعِّ ♂ ْؿ َؽ َشؾَّ  .  (116) ▬إِكَّ
 

  : بايػٛاى ثِ ٜكٍٛايساخٌ  ٜبسأَٔ آزاب زخٍٛ املٓعٍ إٔ 

                                                 

 .   547مسلم  أخرجه ( صحقح) (116)
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اهلل خطدٓا ٚعًب٢ اهلل ضبٓبا تٛنًٓبا ثبِ      ٚبػِبػِ اهلل ٚٓٓا 
عًٝهِ ٚضمح١ اهلل ٚبطنات٘ ٜػًِ ع٢ً أٌٖ ايبٝت ؾٝكٍٛ ايػ٬ّ 

ٞټ  ، ؾَٳ ٕٳ ٜٳبٵسٳُأ ايٓٻبٹب ٞٵ٤ٺ َنا ِّ ؾٳ ٔٵ عٳا٥ٹؿٳ١َ، َقاِيت: بٹَأ ٌٳ   ◘عٳ ٔإشٳا زٳخٳب
٘ٴ؟ َقاَيتٵ:  ٛٳاىٹ بٳٝٵتٳ ٚٳ (117) بٹايػِّ ٔٵ،  ِّٟ، َٳايٹوٺ َأبٹٞ عٳ ٍٳ اِيَأؾٵعٳٔط : َقا

ٍٳ ٍٴ َقا ُجيُؾ َبْقَتيُف، َؾْؾقَ ♂:◘  هللٹا ضٳغٴٛ ٍَ افرَّ ؿَّ إِِّنِّ فؾُفيا ُؼيْؾ:إَِذا َوَفي

ِؿ ا ًْ ، َوَخْرَ اْدَْخَرِج، بِ ٍِ ـ  َِأْشَلُفَؽ َخْرَ اْدَْقَف ًْ ييََوَْلْ   فِ يفؾِؿ اييو، َوبِ

ْؿ َظَذ َأْهؾِفِ   َِخَرْجـَو، َوَظَذ ا ؾِّ ًَ ْؾـَو، ُثؿَّ فُِق َـّ ـَو َتَق بِّ ٔٵ ٚ،  (118) ▬ًَ عٳ
ٔٔ عٳبٵسٹ اهللٹ ُٹعٳ☺ دٳابٹٔط بٵ ٘ٴ غٳ ٞٻ  ، َأْٻ ٍٴ◘ ايٓٻبٹ إَِذا َهَخيَؾ  ♂ : ٜٳُكٛ

 َٓ يْقَطوُن:  َر ا َ ِظـَْد ُهُخقفِِف َوِظـَْد َضَعوِمِف، َؿيوَل افشَّ ـَ ُجُؾ َبْقَتُف، َؾَذ افرَّ

ِر ا َ ِظـَْد ُهُخقفِِف، َؿيوَل  ـُ َٓ َظَشوَء، َوإَِذا َهَخَؾ، َؾَؾْؿ َيْذ ًَ َفُؽْؿ، َو َمٌِق

ُتُؿ  ـْ ًَ ْقَطوُن: َأْه ِر ا َ ِظـْ افشَّ ـُ ، َوإَِذا ََلْ َيْذ ًَ ِف، َؿوَل: يييَد َضَعومِ يييياْدٌَِق

ًَ َواْفَعَشوَء  ُتُؿ اْدٌَِق ـْ ًَ  .       (119)▬َأْه
 

إٔ ٜػًِ إاضز ع٢ً أٌٖ ايبٝت ؾٝكٍٛ ايػ٬ّ عًٝهِ ٚضمح١ 
                                                 

 .    253مسلم   أخرجه ( صحقح) (117)

 .    2674مسلم   أخرجه ( صحقح) (118)

 .    2674مسلم   أخرجه ( صحقح) (119)
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سبٍٛ ٫ٚ  اهلل ٚبطنات٘ ثِ ٜكٍٛ بػِ اهلل تٛنًت عًب٢ اهلل ٫ٚ  
أٚ  أظٍأٚ  أنٌ أٚ أنٌايًِٗ إْٞ أعٛش بو إٔ ، ق٠ٛ إ٫ باهلل 

ٔٔ   ، َؾأٚ أظًِ أٚ أظًِ أٚ أدٌٗ أٚ جيٌٗ ع٢ً  أظٍ ٔٵ َأْٳبٔؼ بٵب عٳ
ٞٻ ☺ َٳايٹوٺ ٕٻ ايٓٻبٹ ٍٳ: ◘، َأ ـْ َبْقتِِف َؾَؼوَل: ♂ َقا ُجُؾ ِم  إَِذا َخَرَج افرَّ

ِؿ ا ًْ ًُ َظَذ ا  ِبِ ْؾ َـّ َٓ َحي َِتَق َّٓ بِيو،  َة إِ َٓ ُؿيقَّ ، َؿيوَل: ُيَؼيوُل  ِْقَل َو

َقوضُِغ، َؾَقُؼقُل َفيُف  ك َفُف افشَّ ، َؾَتَتـَحَّ ًَ ق
، َوُوؿِ ًَ ِػق ـُ ، َو ًَ ِحقـَئٍِذ: ُهِدي

ِػيَل َوُوؿِيَل؟ ـُ ْقَػ َفَؽ بَِرُجٍؾ َؿْد ُهيِدَي َو ـَ (121) ▬َصْقَطوٌن آَخُر: 
   ،

ٔٵو   ِّ عٳ ُٳ١َ، ُأ ًَ ٞټ زٳخٳطٳ َٳا: َقاَيتٵ غٳ ٔٵ ◘ ايٓٻبٹ  ضٳَؾبعٳ  ٔإيَّا َقطُّ بٳٝٵتٹٞ َٹ
٘ٴ ُٳا٤ٹ ٔإَي٢ ٌَطٵَؾ ٍٳ ايػٻ ، َأْو فؾُفيا ♂ : ◘ َؾَكا ؿَّ َأُظيقُذ بِيَؽ َأْن َأِويؾَّ

َفَؾ َظَعَّ  ، َأْو َأْطؾَِؿ، َأْو ُأْطَؾَؿ، َأْو َأْجَفَؾ، َأْو َُيْ ، َأْو ُأَزلَّ ، َأْو َأِزلَّ ُأَوؾَّ

▬ (121)
 . 

ٚنُا إٔ اٱغ٬ّ ٚنع آزابا يٲغبت٦صإ يبسخٍٛ ايبٝبٛت،     
 يف اهلل عًُٓبا  كسنصيو ٚنع آزابا يٲغت٦صإ زاخٌ ايبٝٛت، ؾ

 ا٭بٜٛٔ ّْٛ غطؾ١ ٜساُٖٕٛ ٙعًِٗ بأ٫ أ٫ٚزْا ْ٪زب إٔ نتاب٘
                                                 

 وصححه األلبيين  .  5795أبو داود    أخرجه ( صحقح) (127)

 ين . وصححه األلبي  5794أبو داود    أخرجه ( صحقح) (121)
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 ؾٝٗبا  ٜػًبب  ايبي  ا٭ٚقات يف ا٫غت٦صإ َٔ ٫بس ٚإمنا َسا١ُٖ
اٍت  َثَلُث وايعٛض٠ نؿـ ًَ  احملاضّ ٚست٢، ص58:ايٓٛضط يَفُؽؿْ  َظْق

 َببٔ ٫بببس غطؾتٗببا يف ٚا٭خببت سذطتٗببا يف ا٭ّ ايبٝببٛت، يف
ـَ آَمـُقا قاٍ تعاىل:و ايسخٍٛ، قبٌ عًٝٗٔ ا٫غت٦صإ و افَِّذي َ َيو َأُّيه

ٌُْؾُغيقا ـَ ََلْ َي ًْ َأْيََمُكُؽيْؿ َوافَّيِذي ـَ َمَؾَؽ َتْلِذكُؽُؿ افَِّذي ًْ ُؾيَؿ ِميـُؽْؿ  فَِق اْْلُ

ـَ  ي ٌِْؾ َصيََلِة اْفَػْجيِر َوِحيَغ َتَضيُعقَن ثَِقيوَبُؽؿ مِّ اٍت ِمـ َؿ َثََلَث َمرَّ

اٍت فَُّؽْؿ َفيْقَس َظَؾيْقُؽْؿ  ًَ افظَِّفَرِة َوِمـ َبْعِد َصََلِة اْفِعَشوء َثََلُث َظْق

اُؾيقَن َظَؾيْقُؽؿ َبْعُضيُؽؿْ  َـّ َضقَّ َٓ َظَؾْقِفْؿ ُجـَوٌح َبْعَدُه َظيَذ َبْعيٍض  َو

َييوِت َوا  َظؾِيقٌؿ َحؽِيقؿٌ  ْٔ ُ ا  َفُؽيُؿ ا ٌَيغِّ َذفَِؽ ُي َوإَِذا َبَؾيَغ  (60)ـَ

ٌْؾِِفْؿ  ـَ ِميـ َؿي يََم اْشيَتْلَذَن افَّيِذي ـَ يَتْلِذُكقا  ًْ ُؾَؿ َؾْؾَق َْضَػوُل ِمـُؽُؿ اْْلُ ْٕ ا

ُ ا  َفُؽْؿ آَيوتِِف َوا  َظؾِق ٌَغِّ َذفَِؽ ُي  - 58طايٓٛض:  ي(60)قؿٌ يٌؿ َحؽِ يـَ

 .ص59
َٴطٚا عبٝسنِ ٚإَا٤نِ، ٚا٭ٌؿباٍ  آَٓٛا ٜا أٜٗا ايصٜٔ املع٢ٓ: 

ا٭سطاض زٕٚ غٔ ا٫ست٬ّ إٔ ٜػتأشْٛا عٓس ايسخٍٛ عًٝهِ يف 
أٚقات عٛضاتهِ ايج٬ث١: َٔ قببٌ قب٠٬ ايؿذبط; ٭ْب٘ ٚقبت      
إطٚز َٔ ثٝاب ايٓبّٛ ٚيببؼ ثٝباب ايٝكعب١، ٚٚقبت خًبع       

ايعٗبري٠، َٚبٔ بعبس قب٠٬ ايعؿبا٤; ٭ْب٘        ايجٝاب يًكًٝٛي١ يف
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ٚقت يًّٓٛ، ٖٚصٙ ا٭ٚقات ايج٬ث١ عٛضات يهبِ، ٜكبٌ ؾٝٗبا    
ايتػببرت، أَببا ؾُٝببا غببٛاٖا ؾبب٬ سببطز إشا زخًببٛا بػببري إشٕ;  
ٔادتِٗ يف ايسخٍٛ عًٝهِ، ٌٛاؾٕٛ عًٝهِ يًدسَب١، ٚنُبا   
بببٝٻٔ اهلل يهببِ أسهبباّ ا٫غببت٦صإ ٜبببِّٔ يهببِ آٜاتبب٘ ٚأسهاَبب٘  

٥ع زٜٓ٘. ٚاهلل عًِٝ مبا ٜكًض خًك٘، سهبِٝ يف  ٚسذذ٘ ٚؾطا
تببسبريٙ أَببٛضِٖ.ٚإشا بًببؼ ا٭ٌؿبباٍ َببٓهِ غببٔ ا٫سببت٬ّ    
ٚايتهًٝـ با٭سهاّ ايؿطع١ٝ، ؾعًبِٝٗ إٔ ٜػبتأشْٛا إشا أضازٚا   

 .ايسخٍٛ يف نٌ ا٭ٚقات نُا ٜػتأشٕ ايهباض

 ا اهلل تعباىل  إٔ ٜطظقُٗب  يككبس  عٓس آُاع اي١ٝٓ اغتشهاض-1
 ْػ١ُ تٛسس اهلل تعاىل . 

 َٚاإٔ ٜكسّ ايعٚز يٓؿػ٘ بت١٦ٝٗ ظٚدت٘ مبساعبتٗا ٚتكبًٝٗا  -2
ُمقْا  ويكٍٛ اهلل تعاىل : ا٫غتُتاع يف أنٌُ ٭ْ٘ شيو أؾب٘ َوَؿدِّ

ُؽؿْ  ًِ  .ص 223ط ايبكط٠ :ي َٕكُػ
ٞ  سبني  ٜكٍٛ إٔيًعٚز  ٜٚٓبػٞ - 3 ٘  ٜبأت ،  ِبِوْشيِؿ ا♂: أًٖب

َزْؿَتـَو، َؾُؼِِضَ َبْقـَُفََم َوَفٌد ََلْ  ؿَّ فؾفُ ا ًَ ْقَطوَن َمو  ْقَطوَن َوَجـِِّى افشَّ ٌْـَو افشَّ  َجـِّ
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هُ  َيُيه
 ▬ (122) . 

ٚجيٛظ يًعٚز إٔ ٜأتٞ ظٚدت٘ َٔ ا٭َباّ أٚ َبٔ إًبـ     -4
ْؿ َحيْرٌث فَُّؽيْؿ َؾيْلُتقْا وٌاملا يف َهإ ايٛيس قاٍ تعاىل :  ـُ يآُؤ ًَ

كِ

 َأْي:  ♂:أٟ◘  ايٓيبٚؾػطٖا  ص223ط ايبكط٠ :ي ِصْئُتؿْ  َحْرَثُؽْؿ َأكَّك

َتْؾِؼَقوٍت َيْعـِل بَِذفَِؽ َمْقِوَع اْفَقَفدِ  ًْ  . (123)  ▬ُمْؼٌََِلٍت َوُمْدبَِراٍت َوُم
: اٯ١ٜ ملؿّٗٛ زبطٖا يف ٜأتٞ ظٚدت٘ إٔ ع٢ً ايعٚز ٚحيطّ - 5
ْؿ َحْرٌث فَُّؽْؿ َؾْلُتقْا َحْرَثُؽْؿ َأكَّك ِصيو ـُ آُؤ ًَ
 ص223ط ايبكبط٠ : ي ْئُتؿْ كِ

ٔٔ ، ٖٴطٳٜٵطٳ٠َ َأبٹٞ ٚعٔ ِّ عٳ ٍٳ ◘  ايٓٻبٹ ـْ َأَتيك َحوئًِضيو، َأِو  ♂ :َقبا َمي

دٍ  َػَر بََِم ُأْكِزَل َظَذ ُمَؿَّ ـَ وِهـًو، َؾَؼْد  ـَ  . (124) ▬اْمَرَأًة ِِف ُهُبِرَهو، َأْو 
 ٜعبباٚز آُبباع  إٔ أضاز ثببِ املؿببطٚع احملببٌ يف أتاٖببا ٚإشا - 6

ثبب١ أسببٛاٍ : إَببا إٔ ٜعبباٚز زٕٚ ٚنبب٤ٛ ، أٚ بعببس ؾٗٓبباى ث٬
 ◘ٚنٌ ٖصٙ قس ؾعًٗا ضغٍٛ اهلل ، أٚ بعس ايػػٌ ، ايٛن٤ٛ 

ٌ  ايػػٌ يهٔ،  ٔٵ َؾ  ،أؾهب ٞ  عٳب ٕٻ ،☺ ضٳاؾٹبعٕ  َأبٹب ٞٻ  َأ  ◘ ايٓٻبٹب

                                                 

 .1434ومسلم  141البخيري  أخرجه (صحقح )  (122)

 وحسنه األلبيين. 2614أبو داود  أخرجه (حًـ )  (123)

 وصححه األلبيين. 135الرتمذي  أخرجه (صحقح )  (124)
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ّٕ شٳاتٳ ٌَافٳ ٛٵ ٘ٹ، عٳ٢ًَ ٜٳ ٌٴ ْٹػٳا٥ٹ ٙٹ عٹٓٵسٳ ٜٳػٵتٳػٹ ٍٳ  ٖٳصٹٙٹ، ٚٳعٹٓٵسٳ ٖٳصٹ : َقبا
ًِتٴ ٘ٴ ُق ٍٳ ٜٳا: َي ٘ٴ َأَيا ،هللٹا ضٳغٴٛ ًُ ًّا تٳذٵعٳ ٍٳ  ٚٳاسٹبسٶا،  ُغػٵ َهيَذا ♂: َقبا

ك َوَأْضَقُى َوَأْضَفرُ  ـَ ٖٚصا أبسٜح ٜبسٍ عًب٢ عبسّ      ، (125) ▬َأْز
ٚقباٍ ايٓبٟٛٚ :    ٚدٛب اٱغتػاٍ ملٔ أضاز َعباٚز٠ آُباع ،  

ٖٚببصا بإمجبباع املػببًُني ، ٚأَببا ا٫غببتشباب ؾبب٬ خبب٬ف يف  
٘  ٚجيٛظ إٔ ٜتٛنبأ إغتشباب٘،  إَِذا َأَتيك ♂: ◘ضغبٍٛ اهلل   يكٛيب

لْ  اَه َأْن َيُعقَه، َؾْؾَقَتَقوَّ ًَ ْؿ َأْهَؾُف، ُثؿَّ َأ ـُ ، ٚجيٛظ إٔ ٜعاٚز  (126) ▬َأَحُد
ٔٵ َأْٳٕؼبػػٌ ٚاسس َؾ ٞٻ  ☺ عٳ ٕٻ ايٓٻبٹب ٕٳ ٜٳُطبٛفٴ عٳًَب٢     ◘: َأ َنبا

ٚٳاسٹسٺ  ٌٕ ٘ٹ بٹػٴػٵ  . (127) ▬ ْٹػٳا٥ٹ
يَلُفقَكَؽ : وتعاىلٍ قا سٝهٗا يف إتٝإ ايعٚدت٘ ٚحيطّ - 7 ًْ َوَي

َـّ  وء ِِف اْدَِحقِض َوَٓ َتْؼَرُبقُه ًَ ـِ اْدَِحقِض ُؿْؾ ُهَق َأًذى َؾوْظَتِزُفقْا افـِّ َظ

ُؿ ا ـُ ٌُ َأَمَر ـْ َحْق َـّ ِم ْرَن َؾْلُتقُه  ُُيِيىه   َإِنَّ ا  َُحتََّك َيْطُفْرَن َؾنَِذا َتَطفَّ

                                                 

 وحسنه األلبيين . 219أبو داود  أخرجه (حًـ )  (125)

 . 378مسلم   أخرجه (صحقح )  (126)

 . 379مسلم   أخرجه (صحقح )  (127)
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ابَِغ َوُُيِييىه  يي افتَّييقَّ ـَ اْدَُتَطفِّ ، ٚيهببٔ جيببٛظ  ص222ط ايبكببط٠ :  يِري
ٔٵاملباؾط٠ زٕٚ ايؿطز  ُٴْٛٳ١َ عٳ ٝٵ ٕٳببَن: َقاَيتٵ َٳ ٍٴببضٳغٴ ا   ◘ اهللٹ ٛ

ٙٴ ٜٴبٳاؾٹطٴ ٛٵمٳ ْٹػٳا٤ٳ ٔٻ اِئإظٳأض َؾ ٖٴ  . (128) سٴٝٻىٷ ٚٳ

ٍ  َٔ ؾإٕ ، اٯخط أسسُٖا ٜعذٌ ٫ إٔ -8  ا٫غبتُتاع  نُبا
  نإ ؾإٕ قاسب٘ َٔ ٌٙٚط َُٓٗا نٌ قه٢ ٚقس مجٝعّا ٜؿطغا إٔ

 . سادتٗا تكهٞ ست٢ اْتعطٖا بػطع١ ٜكهٞ ممٔ
 َع با٬ٍٔ ا٫غتُتاع أباح ايصٟ ٚدٌ عع اهلل إٔ ٜؿهطا -9

 . ؾعً٘ ع٢ً يٝجابا آُاع يف ايككس إسػإ
 ضأ٣ ٚيٛ ٚاسس َهإ يف َعّا ٜػتػ٬ إٔ يعٚدني ٚجيٛظ - 11
ٌٴ َأِغ ُنٓٵبتٴ : نُا قايت ببصيو عا٥ؿب١   َٓ٘، ٚضأت َٓٗا  َأْٳبا  تٳػٹب

ٍٴ ٔٵ ◘ هللٹا ٚٳضٳغٴٛ ٘ٴ ْٳػٵٔطفٴ ٚٳاسٹسٺ، ٔإْٳا٤ٺ َٹ ٓٵ ُٹٝعٶا َٹ  . (129) دٳ
إشا أضاز إٔ ٜٓاّ بعبس   ◘ٖٓاى أضبع١ أؾعاٍ يطغٍٛ اهلل  – 11

آُاع ؾتاض٠ ٜٓاّ بعس إٔ ٜػتػٌ ٖٚبصا ممبا ٫ؾبو ا٭ؾهبٌ ،     
ٚتاض٠ بعس إٔ ٜتٛنأ، ٚتاض٠ بتُِٝ ، ٚتاض٠ ببسٕٚ إغتػباٍ ٫ٚ   

                                                 

 . 294مسلم  373البخيري  أخرجه (صحقح )  (128)

 . 321ومسلم  273البخيري  أخرجه (حًـ )  (129)
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ٔٵ٫ٚ ٜتُِٝ ، َؾ ٜتٛنأ ٔٔ اهللٹ عٳبٵسٹ عٳ ٍٳ  َقبٝٵٕؼ،  َأبٹٞ بٵ  غٳبَأِيتٴ : َقبا
ٔٵ عٳا٥ٹؿٳ١َ، ٍٔ ٚٔتٵٔط عٳ ًِتٴ اِيشٳسٹٜحٳ َؾصٳَنطٳ ◘ اهللٹ ضٳغٴٛ ـٳ: ُق ٕٳ َنٝٵ  َنا

ٕٳ اِيذٳٓٳابٳ١ٹ؟ ؾٹٞ ٜٳكٵٓٳعٴ ٌٴ َأَنا ٌٳ ٜٳػٵتٳػٹ ٕٵ َقبٵ ّٳ؟  َأ ّٵ ٜٳٓٳبا ّٴ  َأ ٌٳ  ٜٳٓٳبا ٕٵ َقبٵب  َأ
ٌٳ؟ ٌټ: " تٵَقاَي ٜٳػٵتٳػٹ ٕٳ َقسٵ شٳيٹَو ُن ٌٴ، َنا ُٳبا  ٜٳِؿعٳ ٌٳ  ضٴبٻ ّٳ،  اِغتٳػٳب  َؾٓٳبا

ُٳا ٛٳنٻَأ ٚٳضٴبٻ ّٳ، تٳ ًِتٴ َؾٓٳا ُٵسٴ: ُق ٌٳ ايَّصٹٟ هللٹ اِيشٳ َٵٔط ؾٹٞ دٳعٳ  غٳبعٳ١ّ  اِيَأ
 ٚجيببٛظ ي٬غببتشباب، ٚإمنببا ٚدٛبببّا ايٛنبب٤ٛ ٚيببٝؼ، (131)

ٔٵ َؾ ، أسٝاْا ايٛن٤ٛ بسٍ ايتُِٝ يًعٚدني : َقاَيبتٵ  ،عٳا٥ٹؿٳب١َ  عٳب
ٕٳ ٍٴ َنا ٕٵ َؾبَأضٳازٳ  َأدٵٓٳبٳ ٔإشٳا: ◘ اهللٹ ضٳغٴٛ ّٳ  َأ ٛٳنٻبأَ  ٜٳٓٳبا ٚٵ تٳ ِٳ  َأ ُٻ  تٳبٝٳ

، ٚنصيو جيٛظ اُا إٔ ٜٓاَا بسٕٚ إغتػباٍ ٫ٚ تبُِٝ ،    (131)
ٍٴ اؾ ٕٳ ضٳغٴٛ ٔٵ عٳا٥ٹؿٳ١َ، َقاَيتٵ: َنا ٔٵ      ◘ هللٹعٳ َٹب ٛٳ دٴٓٴببٷ  ٖٴب ٚٳ ّٴ  ٜٳٓٳبا

َٳا٤ٶ ُٳؼٻ  ٕٵ ٜٳ  . أؾهٌ ايّٓٛ قبٌ اغتػااُاٚ،  (132)  َغٝٵٔط َأ
 أغطاض  ٜتشسخ عٔ إٔ ايعٚدني َٔ نٌ ع٢ً ٚحيطّ - 12

ـْ َأََشِّ افـَّوِس ♂ :◘يكٍٛ ضغٍٛ اهلل  ; املتعًك١ بآُاع  إِنَّ ِم

                                                 

 . 377مسلم  أخرجه (صحقح )  (137)

 وصححه األلبيين . 968البوهقي  أخرجه (صحقح )  (131)

 وصححه األلبيين . 228أبو داود  أخرجه (صحقح )  (132)
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ُجَؾ ُيْػِِض إَِػ اْمَرَأتِِف، َوُتْػِِض إَِفْقي ِف، يِظـَْد ا ِ َمـِْزَفًي َيْقَم اْفِؼَقوَمِي، افرَّ

َهو ؿَّ يييثُ   .(133) ▬َيـُْؼُ ِهَّ

 ٔ ٍ  ٚأضاز تبعٚز  ٖٓاى آزابا جيب َطاعاتٗا ملب ٘  ايبسخٛ  ، بأًٖب
باٱناؾ١ إىل َاغبل شنبطٙ يف آزاب  ، َا ًٜٞ  اٯزاب ٖصٙ ؾُٔ

 :آُاع 
  نإٔ ٬ٌٜؿٗا إٔ ظٚدت٘ ع٢ً زخٌ إشا ًعٚزي ٜػتشب -1

ٔ  ؾب٦ٝاّ  إيٝٗا ٜكسّ ًٔٝبب ٖٚٓباى   نهبٛب َبٔ ا   ايؿبطاب  َب
 َببببٔ ايػ١ٓ ايكشٝش١ َا ٜسٍ ع٢ً شيو . 

ٍ  ابا،  ٚايبسعا٤  ايعٚد١ ضأؽ ع٢ً ايٝس ٚنع - 2  َبا  ٜٚكبٛ
ى  ♂:◘ضغبٍٛ اهلل   قٍٛ يف دا٤ ُؿ اْمَرَأًة َأِو اْصَسَ ـُ َج َأَحُد إَِذا َتَزوَّ

ٌَْؾتَ فؾفُ َخوِهًمو، َؾْؾَقُؼِؾ ا َهيو َوَخيْرَ َميو َج َفيو َظَؾْقيِف، ؿَّ إِِّنِّ َأْشَلُفَؽ َخْرَ

ٌَْؾَتَفو َظَؾْقفِ  ـْ ََشِّ َمو َج َهو َوِم ـْ ََشِّ  . (134) ▬ َوَأُظقُذ بَِؽ ِم

                                                 

 . 1437مسلم  أخرجه (صحقح )  (133)

 وحسنه األلبيين . 2167أبو داود  هأخرج (حًـ )  (134)
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، ْكٌ عبٔ عببس اهلل ببٔ َػبعٛز      ، َعّا ايعٚدني ق٠٬ - 3
ٔٵَؾ ،ٖصا ا٭َط ٔٔ  عٳَطا٤ٹ عٳ ٔٵ  ايػٻبا٥ٹبٹ،  بٵب ٞ  عٳب ٔٔ  عٳبٵبسٹ  َأبٹب ُٳ  ايبطٻسٵ
،ِّٞ ُٹ ًَ ٕٻ ايػټ ٔٳ َأتٳ٢ ضٳدٴًّا َأ ٍٳ عٴٛزٺ،َٳػٵ ابٵ ٚٻدٵتٴ ٔإِّْٞ: َؾَكا َٵطٳَأ٠ّ، تٳعٳ  ا

ٍٳ  ،-ايهطاٖٝب١   :أٟ -اِيَؿبطٵىَ  َأخٳافٴ ٚٳٔإِّْٞ يو ♂  :َقبا ًَ ِِبَ إَِذا َأَتْقي

، افؾُفيؿَّ  يْؿ ِِفَّ ْك َبُ
ًِ ْك ِِل ِِف َأْهِع، َوَبو ًِ َعَتْغِ َوُؿْؾ: افؾُفؿَّ َبو ـْ ًَ َؾَصؾِّ 

، ًَ بَِخْرٍ ْع َع َبْقـَـَو َمو َمَ ًَ إَِػ َخْرٍ  اْمَ ْؿ ْ  َبْقـَـَو إَِذا َؾرَّ  . (135) ▬ َوَؾرِّ
  بعهِٗ ٚقاٍ ايعًِ، أٌٖ باتؿام غ١ٓ ايعطؽ ٚي١ُٝ –4

ٔ  ايطمحٔ يعبس ◘ ايٓيب قاٍ ؾكس ; بٛدٛبٗا ٞ  عبٛف  بب  ضنب
، (136) ▬  َأْوَِلْ َوَفييْق بَِشييوةٍ ♂ :تببعٚز أْبب٘ أخببربٙ سببني عُٓٗببا اهلل

َبع   أغٓٝبا٤  أٚ نباْٛا  ؾكبطا٤  ايكإٔٛ، إيٝٗا ٜسع٢ إٔ ٜٚٓبػٞ
 . بايسع٠ٛ ا٭غٓٝا٤ ْكٝل عسّ

 ؾُٔ آزاب املػًُني يف ايططٜل :  
َْحَ يييَ ََوِظٌ:ويكٍٛ اهلل  املؿٞ يف ايتٛانع -1 ـَ يياُه افرَّ   ـِ افَِّذي

                                                 

 وصححه األلبيين . 8994الطرباين يف الكبِ  أخرجه (صحقح )  (135)

 . 1427، ومسلم   2748البخيري  أخرجه (صحقح )  (136)
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وِهُؾقَن َؿوُفقا َش  ٌَُفُؿ اْْلَ ِض َهْقكًو َوإَِذا َخوَض ًْ َ ْٕ ي  ََلموً َيْؿُشقَن َظَذ ا
ٔ  ؾعبباز ،  ص63ط ايؿطقإ : ٔ  ايبطمح ِ  َب ِ  مسباتٗ ٕ  أْٗب  يف نمؿبٛ

 ٚقاض ٚإمنا خ٤٬ٝ، ٫ٚ تهرب ٫ٚ تهًـ، ٫ٚ تكٓع ٬ب ايططٜل
 . ◘ بطغٍٛ اهلل بايكس٠ٚ تأغّٝا ، َصي١ غري َٔ ٚغه١ٓٝ،

ٚإشا مسعٛا ايباٌٌ َٔ أٌٖ ايباٌبٌ أعطنبٛا عبٔ ايبطز      -2
َوإَِذا و  ٚإمنا ;إ٫ خريا ٚقايٛا ئ تػُعٛا َٓا عًِٝٗ ٚتطنِٖٛ

ْغَق َأْظَرُوقا َظـُْف َوَؿوُفقا َفـَو َأْظََمُفـَو َوَفُؽْؿ َأْظََمُفُؽيْؿ َشيََلٌم  َشِؿُعقا افؾَّ

وِهؾَِغ  ٌَْتِغل اْْلَ َٓ َك  . ص55ط ايككل:ي (66)َظَؾْقُؽْؿ 
َأكَؽييَر و ٭ٕ سادبب١، غببري َببٔ أقببٛتِٗ ٜطؾعببٕٛ ٫ -3

ؿِ   ايكبٛت  ضؾع ٚ٭ٕ ، ص19: يكُإط ي  رِ إَْصَقاِت َفَصْقُت اْْلَ
 إخؿا٤ ٜطٜس ايربٖإ ٚاٖٞ أذ١، نعٝـ ٜػًه٘ غ٤ٞ، خًل

 . ا٫خطٜٔ َع ن٬َ٘ يف ٚإغ٬ظ٘ قٛت٘، بطؾع١ ٚدًٗ٘ ضعْٛت٘
 ايٓػببا٤ إىل ٜٓعببط ؾبب٬:  احملطَببات عببٔ ايبكببط غببى -4

ـْ َأْبَصي: و تعاىل قاٍ ، ا٭دٓبٝات قا ِم ِهْؿ ُؿؾ فِّْؾُؿْمِمـَِغ َيُغضه ًِ و

ْؿ إِنَّ ا ك َبُ ـَ َػُظقا ُؾُروَجُفْؿ َذفَِؽ َأْز ( 69َخٌٌِر بِيََم َيْصيـَُعقَن )  ََوَُيْ

َـّ  ـَ ُؾيُروَجُف َػْظي َـّ َوَُيْ ِه ًِ ـْ َأْبَصيو ـَ ِم ط  يَوُؿؾ فِّْؾُؿْمِمـَوِت َيْغُضْض

  ٔطَات اىبباْتٗ طببايٓع ٖصا يف ٭ٕ ٚشيو ،ص 31-31ايٓٛض :



، ٔنهٕصٕل ألي ػُٕاٌ اظغط ػهى  Ctrl+ Endنهٕصٕل نهفٓشط اظغط ػهى

 ,Page Upنهًبٔط ػهى انؼُٕاٌ انًطهٕة  فً انفٓشط، ٔثٕاعطخ األٌغش  انضس

Page Down  رُقم ثٍٍ انصفحبد. أٔ ػدهخ انًبٔط 

 

 
88 

 . يًعْا شضٜع١ أْ٘ نُا اٯخطٜٔ،
ٔٵ:  ٜعطف ٫ َٚٔ ٜعطف َٔ ع٢ً ايػ٬ّ إيكا٤ -5   عٳبٵسٹ عٳ
ٔٔ هللٹا ُٵٕطٚ بٵ ٕٻ ، ☻ عٳ ٍٳ  ضٳدٴًّا َأ ٞٻ  غٳبَأ ٟټ: ◘ ايٓٻبٹب ّٔ  َأ  أٱغٵب٬َ

ٍٳ خٳٝٵطٷ؟ ًَّ  ♂: َقا   ـْ ييَذ مَ ييََلَم ظَ ييُتْطِعُؿ افطََّعوَم، َوَتْؼَرُأ اف
ًَ َومَ  ٌْ َظَرْؾ   ٍٛبباٙ يكبب، ٚايتبػِ يهٌ َٔ تًك(137) ▬ ـْ ََلْ َتْعِر

ُؿَؽ ِِف َوْجِف َأِخقَؽ َفَؽ َصَدَؿيٌ ♂ : ◘ضغٍٛ اهلل  ًه ٌَ  .(138) ▬ َت
 ٫ ، ا٭ٚغار ؾٝ٘ ًٜكٞ ؾ٬، ايططٜل ْعاؾ١ ع٢ً احملاؾع١ -4 

ٌ  ، ا٫ْبع٫م  تػببب  ايبي  نا٭ؾٝا٤ ايٓاؽ، ٜ٪شٟ َا غُٝا  بب
ٟ  َبا  ايططٜل عٔ ؾعٜط إٔ املػًِ َٔ املطًٛب ٔ  املباض٠  ٜب٪ش  َب

ٔ  نبطضا  ٜػبب َا نٌ أٚ ؾٛى أٚ سذط ٔٵ  ، بباٯخطٜ ٞ  عٳب  َأبٹب
ٍٳ ،☺ ٖٴطٳٜٵطٳ٠َ ٍٳ: َقا ٍٴ َقا ٌُْعقَن ♂: ◘ اهللٹ ضٳغٴٛ يََمُن بِْضٌع َوَشي اْْلِ

ـِ افطَِّريِؼ  ََذى َظ ْٕ  . (139) ▬.. َوَأْهَكوَهو إَِموَضُي ا

                                                 

 .. 39ومسلم  12البخيري  أخرجه (صحقح)  (137)

 ..وصححه األلبيين  1956الرتمذي  أخرجه (صحقح)  (138)

 .. 35مسلم  أخرجه (صحقح)  (139)
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ٔٵايططٜل سك٘ ؾ إعطا٤ -6 ِّ  غٳبعٹٝسٺ  َأبٹٞ عٳ ٔٔ  ،☺ اِيدٴبسٵٔض  عٳب
ِّ ٍٳ ◘ ايٓٻبٹ ُؾقَس ِِف افطهُرَؿوِت ♂: َقا ْؿ َواْْلُ ـُ و ٍٳ  ٜٳا: َقاُيٛا ▬إِيَّ  ضٳغٴبٛ

ٔٵ بٴس  َيٓٳا َٳا اهللٹ ٗٳا، ْٳتٳشٳسٻخٴ َٳذٳايٹػٹٓٳا َٹ ٍٳ ؾٹٝ ٍٴ َقا  ▬♂:◘ اهللٹ ضٳغٴٛ
َّٓ اْدَْجؾَِس َؾَلْظُطقا افطَِّريَؼ َحؼَّ  َٳبا : َقباُيٛا  ▬فُ َؾنَِذا َأَبْقُتْؿ إِ ٘ٴ؟،  ٚٳ  سٳكُّب

ٍٳ ، ♂: َقا ٌِ َْمُر بِوْدَْعُرو ْٕ ََلِم َوا ًَّ هه اف ًَ ََذى، َو ْٕ ـَػه ا ، َو ٌََكِ  َؽضه اْف

ـِ اْدُـَْؽرِ   . (141) ▬ َوافـَّْفُل َظ

  نإ إٕ سػ١ٓ ١ْٝ ٖصا بػؿطٙ ايعبس ٜٟٓٛ إٔب أػ١ٓ اي١ٝٓ -1
ؾٝأدط ..يًرتٜٚض نإ أٚ قسٜل أٚ قطٜب ٠يعٜاض ايػؿط اٖص
  .أػ١ٓ اي١ٝٓ ٖصٙ َع ٜعًُ٘ عٌُ ٚنٌ طٖٛاخي خط٠ٛ نٌع٢ً 

  إٔ ٜٓبػٞ يػريٙ أٚ يػؿط غٛا٤ بٝت٘ َٔ املػاؾط خطز إشا -2
ِؿ ا : ٜكٍٛ ًْ ًُ َظَذ ا  ِبِ ْؾ َـّ َّٓ بِو َِتَق َة إِ َٓ ُؿقَّ َٓ َحْقَل َو  ،ِ . 

ؾط مبؿطزٙ إ٫ يًهطٚض٠ ٚإشا ناْٛا ٜػتشب عسّ غؿط املػا -3
َفيْق  ♂:  ◘مجاع١ ؾًٝ٪َطٚا عًٝهِ أسبسِٖ يكبٍٛ ضغبٍٛ اهلل    

اـِيٌى بَِؾْقيٍؾ َوْحيَدهُ  ًَ  ًَ  ▬َيْعَؾُؿ افـَّوُس َمو ِِف افَقْحَدِة َمو َأْظَؾُؿ، َمو َشيو

                                                 

 .. 2121مسلم  أخرجه (صحقح)  (147)
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إَِذا َخييَرَج َثََلَثييٌي ِِف َشييَػٍر  ♂ : ◘، ٚيكببٍٛ ضغببٍٛ اهلل  (141)

ُروا َأَحَد   .(142) ▬ُهؿْ َؾْؾُقَممِّ
زعببا٤  ٜكببٍٛ إٔ ايػببٝاض٠، ضنببب إشا يًُػبباؾط ٜػببتشب -4

ٔٔعببٔ ايطنببٛب، َؾ ُٳببطٳ ابٵبب ٕٻ ;☻ عٴ ٍٳ َأ ٕٳ ◘ اهللٹ ضٳغٴببٛ  ٔإشٳا َنببا
ٛٳ٣ ِٻ  ثٳًَاثٶبا،  َنبٻطٳ غٳَؿٕط، ٔإَي٢ خٳأضدٶا بٳعٹرٔيٙٹ عٳ٢ًَ اغٵتٳ ٍٳ  ثٴب و : َقبا

َر َفـَو َهَذا َوَمو  ٌْحوَن افَِّذي َشخَّ ـَّو َفُف ُمْؼِركَِغ )ُش ـَيو 16ـُ بِّ ًَ يو إَِػ  ( َوإِكَّ

ٌُقنَ 
َلُفَؽ ِِف َشيَػِرَكو َهيَذا ♂ ،ص14-13:ايعخطفطي َدُـَؼؾِ ًْ و َك افؾُفؿَّ إِكَّ

ْن َظَؾْقـَو َشَػَرَكو َهَذا،  ـَ اْفَعَؿِؾ َمو َتْرَى، افؾُفؿَّ َهقِّ اْفِزَّ َوافتَّْؼَقى، َوِم

َػِر، َواَواْضِق َظـَّو ُبْعَدُه،  ًَّ وِحُى ِِف اف ًَ افصَّ َْهِؾ، افؾُفؿَّ َأْك ْٕ ؾِقَػُي ِِف ا ْْلَ

آَبِي اْدَـَْظِر، َوُشقِء اْدُـَْؼَؾيِى  ـَ َػِر، َو ًَّ ـْ َوْظَثوِء اف افؾُفؿَّ إِِّنِّ َأُظقُذ بَِؽ ِم

ٌُقَن َظوبُِدوَن 
ٌُقَن َتوئِ : آيِ َـّ َـّ َوَزاَه ؾِقِف َجَع َؿوَبُ ًَ َْهِؾ ، َوإَِذا  ْٕ ِِف اْدَوِل َوا

ـَو َحوِمُدونَ   .(143) ▬ فَِربِّ
ٌ ًؾ َطتؿعبا  ع٬ املػباؾط  إشا -5  يف اٚبسض  ٚإشا، ا  اـيز: كب

 . شٌحون ا  ؾًٝكٌ : َٓشسض
                                                 

 . 2998البخيري  أخرجه (صحقح)  (141)

 . وصححه األلبيين  2679أبو داود  أخرجه (صحقح حًـ) (142)

 . 1342مسلم  أخرجه (صحقح)  (143)
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يوِت ♂ؾًٝكٌ: َهإ يف املػاؾط ْعٍ إشا-6 َأُظقُذ بَِؽؾََِمِت ا ِ افتَّومَّ

ـْ ََشِّ َمو َخَؾَؼ  ٕ  ؾب٤ٞ  ٜٙهبط  ٬، ؾ ▬ ِم  ٜٙهبط  ٫ تعباىل  اهلل ببإش
 ٜطٌّ. ست٢ اٚغريٖ ٚايسٚاب ٚايػباع ااٛاّ َٔ ؾ٤ٞ

 ; ٚيكس خؿـ اهلل  ق٠٬ ايؿطا٥ى إٔ حياؾغ املػاؾط ع٢ً -7
 ايعٗط، ؾب  إىل ضنعبتني  ايطباعٝب١  ايكب٠٬  تعاىل عًب٢ املػباؾط  

 اٜكببًٝٗ ايعؿببا٤ ، ضنعببتني ٜكببًٝ٘ ايعكببط ، ضنعببتني ٜكببًٝ٘
 ٚقتٗبا  يف ايك٠٬ كًٜٞ إٔ ٘عًٝ ؾل إشا أٜها ٘ٚبإَهاْ ضنعتني

 ُبع جيٚ ٚايعكبط،  ايعٗبط  بني ذُعٝؾ ايك٬تني، بني ُعجي إٔ
 .ٚاسس ٚقت يف ٚايعؿا٤ املػطب بني
،  ايبطٜض  ػبب ٜ ٬ؾب  ٚأعاقبري  ضٜاسبا  املػاؾط ٛادٜ٘ قس -8

ْوِح ا♂:  ◘يكبٍٛ ضغببٍٛ اهلل   ًَ ـْ  يُح ِميي َتييْلِ    َِؾييَرْوُح ا،   ِافييرِّ

ٌهقهَ  ي ًُ َأْيُتُؿقَهيو َؾيََل َت ًَ ِي، َوَتْلِ  بِوْفَعَذاِب، َؾنَِذا  َْحَ   َو، َوَشيُؾقا ابِوفرَّ

َهو، َواْشَتِعقُذوا بِو َهو  َِخْرَ ـْ ََشِّ  .(144) ▬ ِم
 َايبب٘ يف أٚ أًٖبب٘ يف أٚ ْؿػبب٘ يفٝٶببا َبت٣ً املػبباؾط ضأ إشا -9

َّيو   ِاَْلْؿُد  ♂:  ◘ؾًٝكٌ نُا عًُٓا ضغبٍٛ اهلل   افَِّذي َظوَؾيوِِّن ِِم

                                                 

 . وصححه األلبيين 5797أبو داود  أخرجه (صحقح)  (144)



، ٔنهٕصٕل ألي ػُٕاٌ اظغط ػهى  Ctrl+ Endنهٕصٕل نهفٓشط اظغط ػهى

 ,Page Upنهًبٔط ػهى انؼُٕاٌ انًطهٕة  فً انفٓشط، ٔثٕاعطخ األٌغش  انضس

Page Down  رُقم ثٍٍ انصفحبد. أٔ ػدهخ انًبٔط 

 

 
92 

ـْ َخؾَ  َّ ثٍِر ِِم ـَ َؾـِل َظَذ   شيو ؾإٕ، (145) ▬ َؼ َتْػِضقًَل اْبَتََلَك بِِف، َوَؾضَّ
 ٘.ٜكٝب ٫ اهلل بإشٕ ايؿط
 ًٌٜٛب١  َس٠ ؾٝٗا ا٫غتكطاض ٣ْٛٚ ايبًس املػاؾط زخٌ إشا -11
ٞ ٜٚكبًٞ،   ٚسبسٙ  عتعٍٜ ٫ٚ ،ق٬ت٘ ؾًٝتِ ٞ ٜ إٔ ٜٚٓبػب  كبً

 أضبع ٜتُْٛٗا ِٖٚ بطنعتني ٜٚهتؿٞ ايك٠٬ ٜككط ؾ٬ بك٬تِٗ
 . ضنعات

ٔ حياؾغ املػباؾط عًب٢    -11  ايهبش٢  نبطنعي  طًكب١ امل ايػبٓ
 .◘ٚضنع١ ايٛتط ٚضنعي غ١ٓ ايؿذط أغ٠ٛ بطغٍٛ اهلل 

أٚ  ايػبؿ١ٓٝ  أٚ ع٢ً ايطا٥ط٠ ع٢ً أٚ ايػٝاض٠ ع٢ً ٜتٓؿٌ -12 
ٔ  ٚغ١ًٝ أٟ ع٢ً ٌ  َب ٌ  ٚغبا٥  أٚ ايطاتبب١  ٔايػبٓ  ٪زٟؾٝب  ايٓكب

ٕ  غبٛا٤  املطًك١ ايػٓٔ ٘  غبري  أٚ ايكبًب١  إىل َتذٗبا  نبا  إىل َتذب
 .دا٥ع شيو نٌ ػتطٝعٜ ٫ أٚ ٛزايػذ ٚ ايطنٛع ػتطٝعٜ ايكب١ً
اغتشباب ضدٛع املػاؾط إىل أًٖ٘ إشا قه٢ سادت٘ يكٍٛ  -13

ْؿ َضَعوَمُف  ♂ : ◘ضغٍٛ اهلل  ـُ ـَ افَعَذاِب، َيْؿـَُع َأَحَد ْطَعٌي ِم
َػُر ؿِ ًَّ اف

ْؾ إَِػ َأْهؾِفِ  اَبُف َوَكْقَمُف، َؾنَِذا َؿَه ََنَْؿَتُف، َؾْؾُقَعجِّ  .(146) ▬َوََشَ

                                                 

 . وحسنه األلبيين  3431الرتمذي  أخرجه (حًـ)  (145)
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باب ضدٛع املػاؾط إىل أًٖ٘ ْٗاضا ٚنطا١ٖٝ شيو يف اغتش -14
ٞټ  ☺ٔٵ َأْٳٕؼ ايًٌٝ ، َؾعٳٳ ٕٳ ايٓٻبٹب ٍٳ: َنا ٘ٴ،    ◘، َقا ًَب ٖٵ ٫َ ٜٳِطبطٴمٴ َأ

ٚٵ عٳؿٹٝٻ١ّ ٚٳ٠ّ َأ ٌٴ ٔإيَّا ُغسٵ ٕٳ ٫َ ٜٳسٵخٴ  .(147)  َنا
 س بببٞ يف املػذبط إٔ ٜكًببباغتشباب ايطادع َٔ ايػؿ -14

ٔٳ َنعٵبٳضنعتني  ٍٳ وٺ،َٳايٹ بٵ ٕٳ: َقا ٞټ َنا ّٳ ٔإشٳا ◘ ايٓٻبٹ ٔٵ َقسٹ   غٳَؿٕط َٹ
ُٳػٵذٹسٹ، بٳسٳَأ ٘ٹ َؾطٳَنعٳ بٹاِي ٔٔ، ؾٹٝ ِٻ ضٳِنعٳتٳٝٵ  .(148) ▬يٹًٓٻاؽ دٳًَؼٳ ثٴ
 سط١َ غؿط املطأ٠ ٚسسٖا َػري٠ ّٜٛ ٚي١ًٝ إ٫ َع شٟ  -15

ـُ بِو ِ وَ ♂ : ◘ٗطّ يكٍٛ ضغٍٛ اهلل  ْمَرَأٍة ُتْمِم
ِٓ اْفَقيْقِم َٓ َُيِؾه 

َّٓ َمَع ِذي َمَْرمٍ  َرَة َيْقٍم إِ
ًِ وؾُِر َم ًَ ِخِر، ُت ْٔ  .(149)  ▬ ِ ا

  ايعٜاض٠ قس ت٪تٞ مثاضٖا يف تبأيٝـ ايكًبٛب ٚايبسع٠ٛ إىل اهلل   
 تعاىل ٚيًعٜاض٠ آزاب ْصنط َٓٗا :

                                                                                        

 .  1927، ومسلم  1874البخيري  أخرجه (حصحق) (146)

 .  1928، ومسلم  1877البخيري  أخرجه (صحقح) (147)

 . وصححه األلبيين   2773أبو داود  أخرجه (صحقح) (148)

 .   1339ومسلم 1788البخيري  أخرجه (صحقح) (149)



، ٔنهٕصٕل ألي ػُٕاٌ اظغط ػهى  Ctrl+ Endنهٕصٕل نهفٓشط اظغط ػهى
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٘  ٜبعٚض  إٔ َجٌ قا١ٔ ب١ٝٓ ٜعٚض إٔ  -1  ، بطُٖبا  بٓٝب١  ٚايسٜب
 إيٝ٘ اٱسػإ ب١ٝٓ داضٙ ٜٚعٚض،  ايطسِ ق١ً ب١ٝٓ أقاضب٘ ٚضٜٚع
ٚايسع٠ٛ إىل اهلل  تعاىل اهلل يٛد٘ ايعٜاض٠ ب١ٝٓ َػًِ أٟ ٜٚعٚض، 

نُا إٔ ايعٜاض٠ يف اهلل غببا يف ٗب١ اهلل تعاىل نُا دا٤ يف  تعاىل، 
 . أسٜح ايكشٝض

ٕ  ٚإٔ املٓاغبب  ايٛقت يف ٜعٚض إٔ -1 ٌ  ٜػبتأش  ، ايعٜباض٠  قبب
ٜكـ ع٢ً نمني أٚ ٜػاض ايباب ستب٢ ٫ تطًبع عٝٓب٘ عًب٢      ٚإٔ

عٛضات ايبٝت، ٜٚططم ايباب ٌطقبا خؿٝؿبا ؾبإٕ ؾبتض ايبباب      
و ييوقاٍ تعباىل: إغتأشٕ يف ايسخٍٛ ٚإٕ مل ٜؿتض ضدع ضاؾسا، 

يقا  ًُ
َتْلكِ ًْ َٓ َتيْدُخُؾقا ُبُققتيًو َؽيْرَ ُبُقيقتُِؽْؿ َحتَّيك َت ـَ آَمـُيقا  و افَِّذي َ َأُّيه

ؾِّؿُ  ًَ ُرونَ َوُت َـّ ُؽْؿ َتيَذ ْ  (12)قا َظَذ َأْهؾَِفو َذفُِؽْؿ َخْرٌ فَُّؽْؿ َفَعؾَّ َؾينِن َلَّ

ََتُِدوا ؾِقَفو َأَحدًا َؾيََل َتيْدُخُؾقَهو َحتَّيك ُييْمَذَن َفُؽيْؿ َوإِن ؿِقيَؾ َفُؽيُؿ 

ك َفُؽيْؿ َوا  بِيََم َتْعَؿُؾيقَن َظؾِيقؿٌ  ـَ ِجُعقا ُهَق َأْز ًْ ِجُعقا َؾو ًْ  ي(10)ا
ٍٔ يكٍٛٚ،   ص28 - 27:طايٓٛض ْؿ ♂ ◘ اهلل ضٳغٴٛ ـُ إَِذا اْشَتْلَذَن َأَحيُد

ِجعْ  ٔٵ بايبباب ؟  ، (151)▬َثََلًثو َؾَؾْؿ ُيْمَذْن َفُف َؾْؾَرْ ٚإشا غأٍ املعٚض َ
ٔٵ َؾ ،ؾًٝكٌ أْا ؾ٬ٕ، ٫ٚ ٜكٍٛ أْبا  ٍٳ  ☺ دٳبابٹطٔ  عٳب  َأتٳٝٵبتٴ ، َقبا

                                                 

 .  5891أخطد٘ )ر(  (صحقح) (151)
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ٞٻ ٕٔ ؾٹٞ◘  ايٓٻبٹ ٕٳ زٳٜٵ ٍٳ  اِيبٳابٳ َؾسٳَقِكتٴ َأبٹٞ عٳ٢ًَ َنا ٔٵ  :َؾَكبا  ؟شٳا َٳب
ًِتٴ ٍٳ َأْٳا :َؾُك ٘ٴ َأَكو َأَكو♂:َؾَكا ٗٳا َنَأْٻ ٖٳ  .(151) ▬َنٔط

 َٔ ٜعٓٝ٘ ٫ ؾُٝا ٜتسخٌ ٚأ٫ ،ايساض مبشتٜٛات ٜعبح أ٫ -3
ٕ  غبٛا٤  عًٝ٘ تؿل مبطايب املعٚض ٜطٖل ٚأ٫، املعٚض ؾ٦ٕٛ  نبا
 يف ؾ٦ٝا عًٝ٘ ٜعٝب ٚأ٫ ، غريُٖا أٚ َؿطب أٚ َأنٌ َٔ شيو
 .اٱغ٬ّ ٜٓهطٖا نتُاثٌٝ َٓهط عٓسٙ ٜهٕٛ إٔ إ٫ زاضٙ
 إٔ يبكبطٙ  ٜػُض ٬ؾ ايبٝت يف ٜط٣ عُا بكطٙ ٜػى إٔ -4

 ا٭َط ٭ٕ ات املٓعٍ، ٫ٚ ٜتػُع ملا حيسخ يف ايبٝتعٛضي ٜٓعط
 ٜصٜع ٚأ٫ مسع َٚا ضأ٣ ؾُٝا ، ٚيٝهٔ أَٝٓا شيو َٔ ٜػًِ ٫

ـْ ♂ : ◘هلل ، قباٍ ضغبٍٛ ا   ٜ٪شِٜٗ شيو ؾإٕ ايٓاؽ أغطاض  َمي

ؾِِؿ، َشَسَ ا ًْ
َة َأِخقِف اْدُ ًَ َشيَػ   َُشَسَ َظْق ـَ ـْ  َتُف َيْقَم اْفِؼَقوَمِي، َوَمي ًَ َظْق

َشيَػ ا ـَ يؾِِؿ،  ًْ َة َأِخقِف اْدُ ًَ َتيفُ   َُظْق ًَ (152) ▬َظْق
ٔ  نمػبو  إٔٚ ،   عب

 أسبس  طًعٹبٹ ٜتكطب ٚأ٫ ايٓاؽ أعطاً ٚأنٌ ٚاي١ُُٝٓ ايػٝب١
ـَ ♂:  ◘ اهلل ٍضغٛ يكٍٛ ٜعضٚٙ ملٔ ُجُؾ ِم ٌُُف افرَّ َهَؿ ُيِصق ًْ إِنَّ افدِّ

َبو، َأْظَظُؿ ِظـْيَد ا ًٍّ َوَثََلثِيَغ ِزْكَقيًي َيْزكِقَفيو   ِافرِّ ـْ ِشي طِقَئيِي ِمي ِِف اْْلَ

                                                 

 .2155، َٚػًِ 6251أخطد٘ ايبداضٟ ( صحقح) (151)
 وصححه األبيين .  2546ابن ميجه أخرجه ( قحصح) (152)
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ؾِؿِ  ًْ ُجِؾ اْدُ َبو ِظْرُض افرَّ َبك افرِّ ًْ ُجُؾ، َوَأ (153) ▬ افرَّ
أْعط نٝـ إٔ  ، 

َبٔ أععبِ أْبٛاع ايطببا،      خًٛ املػًِ يف عطً أخٝ٘ املػًِ
ٚإٔ زضِٖ ضبا أععِ عٓس اهلل تعاىل َٔ غت ٚث٬ثني ظ١ْٝ ٜعْٝٗا 

 يسٜ٘ . ضآٖا ْع١ُ ع٢ً املعٚض حيػس أ٫ع٢ً ايعا٥ط ٚايطدٌ، 

  ٚسػٔ ايٛد٘ ق١بط٬ ايهٝـ إنطاّإٔ ٜطاعٞ املهٝـ  -1
 .عًٝ٘ ايعطف دط٣ مما شيو ٚٚٛ ايه٬ّ ٌٚٝب ايًكا٤

إٔ ٜعذٌ املهٝـ بإنطاّ ايهٝـ ٫ٚ ٜكٍٛ أسهبط يبو    -2
ٔ نصا ٚنصا ٚيهٔ ٜعذٌ بٛنع ايطعباّ قباٍ تعباىل     ـ  عب  نبٝ

ٌُ َوْقِػ إِْبيَراِهقَؿ اْدُْؽيَرِمغَ : و إبطاِٖٝ ( إِْذ 14) َهْؾ َأَتوَك َحِدي

ـَؽيُرونَ  ( َؾيَراَغ إَِػ 16)َهَخُؾقا َظَؾْقِف َؾَؼوُفقا َشََلمًو َؿوَل َشََلٌم َؿيْقٌم مه

ُؾقَن)15َأْهؾِِف َؾَجوء بِِعْجٍؾ َشِؿٍغ) ـُ َٓ َتيْل َبُف إَِفْقِفْؿ َؿيوَل َأ  (12( َؾَؼرَّ
 إٔ ايهببٝـ آزاب اٯٜبات  ٖبصٙ  ٚيف، ص 27-24ط ايبصاضٜات :  ي 

 ٜتبع٘ ثِ أاٍ يف املٝػط املٛدٛز ي٘ ؾٝكسّ إنطاّ ايهٝـ ٜعذٌ
 ضب ٬ٜسغ، ٚ ب٘ هطٜ َا ٜتهًـ ٫ٚ إٕ نإ ٖٓاى غريٙ بػريٙ

                                                 

 وصححه األلبيين.  175ابن أيب الدىوي يف الصمت أخرجه ( صحقح) (153)
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ٌٖ أنٌ ايهٝـ أّ ٫ ٜٚكبٍٛ نُبا قباٍ إببطاِٖٝ عًٝب٘       ايبٝت
 ايػ٬ّ يهٝؿ٘ : أ٫ تأنًٕٛ . 

ٔٵؾ ، ث١ أٜاّايهٝـ ث٬ ٜهطّ إٔ -3  ِّٟ،  ؾٴطٳٜٵٕض َأبٹٞ عٳ ٔٚ  ايعٳبسٳ
ٍٳ ☺ ُٹعٳتٵ: َقا ٟٳ، غٳ ٟٳ، ٚٳَأبٵكٳطٳتٵ ُأشٴْٳا ِٳ  سٹنيٳ عٳٝٵٓٳا َّب ٞټ  تٳَه  ايٓٻبٹب
ٍٳ ◘ ـُ بِو♂: َؾَكا وَن ُيْمِم ـَ ـْ  ـْ   َِم ُه، َوَمي ًَ َوافَقْقِم أِخِر َؾْؾُقْؽِرْم َجو

ـُ بِو وَن ُيْمِم ٍٳ  ▬َوافَقْقِم أِخِر َؾْؾُقْؽيِرْم َويْقَػُف َجوئَِزَتيفُ   ِـَ َٳبا : َقبا  ٚٳ
٘ٴ ٍٳ ٜٳا دٳا٥ٹعٳتٴ ٍٳ ؟هللٹا ضٳغٴٛ ومٍ ♂: َقا َقوَؾُي َثََلَثُي َأيَّ ، َؾيََم َيْقٌم َوَفْقَؾٌي، َوافضِّ

اَء َذفَِؽ َؾُفَق َصَدَؿٌي َظَؾْقفِ  ًَ وَن َو قباٍ اٱَباّ ايٓبٟٛٚ :     ،  (154) ▬ـَ
ُٳا٤ٴ قاٍ ًَ ٙٴ اِيعٴ ّٴ َٳعٵٓٳا ُٳا ٖٵتٹ ٘ٹ ايٹا ٞ  بٹ ّٔ  ؾٹب ٛٵ ًَب١ٹ  اِيٝٳب َّٝٵ ٘ٴ  ٚٳاي ُٳبا  ٚٳٔإتٵشٳاُؾب  بٹ

ٔٴ ُٵهٹ ٔٵ ٜٴ َٻا ٚٳٔإِيَطافٺ بٹطٍّ َٹ ّٔ ؾٹٞ ٚٳَأ ٛٵ ٘ٴَؾ ٚٳايجٻايٹحٹ ايجٻاْٹٞ اِيٝٳ ُٴ  َٳبا  ٝٴِطعٹ
٘ٹ عٳ٢ًَ ٜٳٔعٜسٴ ٚٳَيا تٳٝٳػٻطٳ َٻا عٳازٳتٹ ٕٳ َٳا ٚٳَأ ٛٳ  ايجٻًَاثٳب١ٹ  بٳعٵسٳ َنا ٗٴب  قٳبسٳَق١ْ  َؾ

َٳعٵطٴٚفٷ ٕٵ ٚٳ ٌٳ ؾٳا٤ٳ ٔإ ٕٵ َؾعٳ ٘ٴ  َقباُيٛا  ، تٳطٳَى ؾٳا٤ٳ ٚٳٔإ ٛٵُيب َٓ ♂ ◘ ٚٳَق َو

ؾٍِؿ َأْن ُيِؼقَؿ ِظـَْد َأِخقِف َحتَّك ُيمْ  ًْ ٖصٙ ايًؿع١ يف  - ▬ثَِؿفُ َُيِؾه فَِرُجٍؾ ُم
ٌټ َيا َٳعٵٓٳاٙٴ  -ضٚا١ٜ عٓس َػًِ  ـٹ ٜٳشٹ ٕٵ يٹًهٻٝٵ ِٳ َأ ٙٴ  ٜٴكٹٝ  بٳعٵبسٳ  عٹٓٵبسٳ

٘ٴ سٳتٻ٢ ايجٻًَاخٹ ِٔ ؾٹٞ ٜٴٛقٹعٳ ٘ٴ اِئإثٵ ٘ٴ َقسٵ يٹَأْٻ ٍٔ ٜٳػٵتٳابٴ ٘ٹ يُطٛ َٹ  .أٖب َٳَكا
 . ايطعاّ ي٘ قسّ إشا يطعاّبأنٌ ا ايهٝـ إٔ ٜبازض -4

                                                 

 .  2767، و مسلم  5426البخيري  أخرجه ( صحقح) (154)
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ّ  املػًِ ع٢ً ٚأٚدب آزابا يًه٬ّ اٱغ٬ّ دعٌ كسي  ا٫يتبعا
 ؾُٔ ٖصٙ اٯزاب : ؾٝٗا ايتٗإٚ َٔ ٚسصض بٗا
إٔ ٜكبٌ بٛدٗ٘ ع٢ً َٔ ٜهًُ٘ ٫ٚ ٜعطً بٛدٗب٘ عٓب٘     -1
ٔٵ، َؾ ُٵٔطٚ عٳ ٔٔ عٳ ٍٳ ☺ اِيعٳأم بٵ ٕٳ :َقا ٍٴببضٳغٴ َنا   ◘ اهلل ٛ

٘ٹ ٌٴببٜٴِكبٹ ٔٗ ٛٳدٵ ّٔ َأؾٳطِّ عٳ٢ًَ ٘ٹٚٳسٳسٹٜجٹ بٹ ٛٵ ِٵ اِيَك ٗٴ  (155) بٹصٳيٹَو ٜٳتٳَأيَُّؿ
 يكٍٛ  قازقّا ٜهٕٛ إٔ املػًِ ؾع٢ًيف أسٜح  ايكسم -2

، َوإِنَّ افِزَّ َُّيِْدي إَِػ  ♂ : ◘ضغٍٛ اهلل  ْدَ  َُّيِْدي إَِػ افِزِّ إِنَّ افصِّ

يؼً  ُجَؾ َفَقْصُدُ  َحتَّك َيُؽقَن ِصدِّ  . (156) ▬ واَْلـَِّي، َوإِنَّ افرَّ
( 1) َؿْد َأْؾَؾَح اْدُْمِمـُقنَ قاٍ تعاىل : و ايًػٛ عٔاٱعطاً  -3

ـَ ُهييْؿ ِِف َصييََلُِتِْؿ َخوِصييُعقَن) ْغييِق 1افَّييِذي ـِ افؾَّ ـَ ُهييْؿ َظيي ( َوافَّييِذي

وِة َؾوِظُؾقنَ  (6ُمْعِرُوقَن ) ـَ ـَ ُهْؿ فِؾزَّ ص 3-1ط امل٪َٕٓٛ : ي (4)َوافَِّذي

ٛ ايً عٔ ا٭عطاً شنط سٝح،  ٔ  ؾطٜهبتني  ببني  ػب  ؾبطا٥ى  َب
  اٱعطاً ٭١ُٖٝ إ٫ شيو َٚا ٚايعنا٠ ايك٠٬ ُٖٚا اٱغ٬ّ

                                                 

 وحسنه األلبيين   .  327الرتمذي يف الشامئل   أخرجه ( حًـ) (155)

 .    2767ومسلم     6794البخيري  أخرجه ( صحقح) (156)
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 .ؾٝ٘ ؾا٥س٠ ٫ َٚا ايؿشـ عٔ ايًػإ ٚقٕٛ ايًػٛ عٔ
إشا خاٌبِٗ ا١ًٗٓ ايػؿٗا٤ ببا٭ش٣ أدبابِٖٛ بباملعطٚف     -4

َٔ ايكٍٛ، ٚخاٌبِٖٛ خطابٶا ٜٳػٵًَُٕٛ ؾٝب٘ َبٔ اٱثبِ، َٚبٔ     
  ٘ ـَ وقباٍ تعباىل :    ،َكاب١ً آاٖبٌ ًٍٗب ـِ افَّيِذي َْحَ ٌَيوُه افيرَّ َوِظ

وِهُؾقَن َؿوفُ  ٌَُفُؿ اْْلَ ِض َهْقكًو َوإَِذا َخوَض ًْ َ ْٕ   ً ويييَشََلمقا يَيْؿُشقَن َظَذ ا

 .ص 36ط ايؿطقإ :ي (65)
ٔٵَؾ آسٍ تطى -5 َٳ١َ َأبٹٞ عٳ َٳا ٍٳ ،☺ ُأ ٍٳ: َقا ٍٴ َقا  ◘ هللٹا ضٳغٴٛ

َّٓ ُأوُتيقا اَْليَدَل َمو َوؾَّ َؿْقٌم َبْعَد ُهًد ♂:  وُكقا َظَؾْقيِف إِ ـَ ِٻ  ،ى   تٳًَبا  ثٴب
ٍٴ ًٓ َبْؾ ُهْؿ َؿْقٌم : واٯٜٳ١َ ٖٳصٹٙٹ ◘ هللٹا ضٳغٴٛ َّٓ َجَد ُبقُه َفَؽ إِ َ ََ َمو 

 . (157) ▬ ص58: ايعخطفطي َخِصُؿقنَ 
أ٫ ٜػببتأثط بببايه٬ّ زٕٚ اٯخببطٜٔ ٚإٔ ٜعطببٞ ايؿطقبب١  -6

ٌٍْد ♂:◘يب ٬ّ قاٍ ايٓببيػريٙ ٚأ٫ ٜتهًـ ايه َتِؼقُؿ إِيََمُن َظ ًْ َٓ َي
 

َتِؼقُؿ  ًْ َٓ َي ٌُُف، َو َتِؼقَؿ َؿْؾ ًْ وُكفُ َحتَّك َي ًَ
َتِؼقَؿ فِ ًْ ٌُُف َحتَّك َي  . (158) ▬َؿْؾ

  املٓاغب١ ايه١ًُ خيتاض ٚإٔ اٯخطٜٔ تهًِ إشا ٜٓكت إٔ -7

                                                 

 وحسنه األلبيين   .   3253الرتمذي  أخرجه ( حًـ) (157)

 وصححه األلبيين   .   13748أمحد  أخرجه ( صحقح) (158)
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٘  ٜعٗط ٚأ٫ ّ  َٔ ٜهًُب ٘  أَبا ّ  ٫ٚ ْؿػب  قبٛض٠  يف غبريٙ  أَبا
٘  طٸٻغٳب أ َٓهبط  أسس ع٢ً ضأ٣ ٕٚإ ا٭محل أٚ آاٌٖ ٘  إيٝب  ٫ٚ بب
 .ايكػري ٜٚطسِ ايهبري ٜٛقط ٚإٔ ٜؿهش٘

 صضببب حي ٚإٔ ٚعطؾا ؾطعا ٜٓاغب٘ مبا إْػإ نٌ خياٌب إٔ -8
  ◘ ايٓيب ؾإٕ نطٚض٠ يػري ٚاملٓاؾل ٚايهاؾط ايؿاغل تععَِٝٔ 

ُف إِْن َيُؽ َشقِّ  ♂ : قاٍ ًدا َؾَؼْد َأْشَخْطُتْؿ َٓ َتُؼقُفقا فِْؾُؿـَوؾِِؼ َشقٌِّد، َؾنِكَّ

ُؽْؿ َظزَّ َوَجؾَّ  بَّ ًَ ▬ (159). 
ِ  ايهًُب١  أَا١ْ ٜطاع٢ إٔ -9 ٔ  ٚنب  بهًُب١  حيبسثٛا  أْباؽ  َب

 ؾػبعسٚا  ن١ًُ قايٛا آخطٜٔ أْاؽ َٔ ٚنِ دِٗٓ يف بِٗ ؾعيت
ُؿ بِوفَؽؾَِؿيِي  ♂:◘ ٜٚكٍٛ ٚاٯخط٠ ايسْٝا يف بٗا ٌَْد َفَقيَتَؽؾَّ َوإِنَّ افَع

ـْ َشَخِط ا و ِِف َجَفـَّؿَ  ، َٓ  ِِم ، َُّيِْقي ِِبَ ًٓ و َبو  . (161) ▬ ُيْؾِؼل َبَ

 ايععُٝب١،  اٱغ٬ّ آزاب َٔ ايػاض٠ ٚا٭َٛض بإري ايتبؿري إٕ
 ايعا١َ، ايبؿاض٠ ايسٜٔ أَٛض يف ٜبؿط َا نجريّا ◘ ايٓيب نإ ٚقس

                                                 

 وصححه األلبيين   .   4977أبو داود  أخرجه ( صحقح) (159)

 .   6478البخيري  أخرجه ( صحقح) (167)
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٘  ْبؿبط  َا أععِ ؾأَا إاق١، ايبؿاض٠ ٚنصيو ٔ  بب  ٛؾٗب  املب٪َ
ٍ  ،آٓب١  ي٘ اهلل أعس مبا ايبٹؿاض٠ ـَ : وتعباىل  اهلل قبا ي افَّيِذي ِ َوَبؼِّ

ََم  ؾَّ ـُ  ًُ ََْنَو ْٕ تَِفو ا ـْ ََتْ ِري ِم ْؿ َجـَّوٍت ََتْ وِت َأنَّ َبُ وِْلَ آَمـُقا َوَظِؿُؾقا افصَّ

ٌْيُؾ وَ  ـْ َؿ ِزْؿـَو ِم ًُ ْزؿًو َؿوُفقا َهَذا افَِّذي  ًِ ـْ َثَؿَرٍة  ِزُؿقا ِمـَْفو ِم ُأُتيقا بِيِف ًُ

َرٌة َوُهْؿ ؾِقَفو َخوفُِدونَ  ْؿ ؾِقَفو َأْزَواٌج ُمَطفَّ   ص25:ايبكط٠طي ُمَتَشوِِبًو َوَبُ
 ايبٓيب ؾُبٔ أقبٛاٍ    نبجريّا،  ايس١ٜٝٓ با٭َٛض ٜبؿط نإ ◘ ٚايٓيب

ؿْ  ♂:◘ ـُ ُؾقا َمو َيُنه وا، َوَأمِّ  : ايبؿاض٠ آزاب َٔٚ،  (161) ▬َأْبِؼُ
٫ٚ ٜؿرتط  ،ؾهط غذٛز ٜػذس طٜٙػ بؿ٤ٞأسس  بؿط إشا  -1

ٚإٕ تٛنبأ ٚاغبتكبٌ ايكبًب١ ؾٗبٛ      ١ايكبًب ؾٝ٘ ايطٗاض٠ ٚاغتكباٍ 
ٔٵؾ أؾهٌ، ٔٔ بٳِهطٳ٠َ، َأبٹٞ عٳ ِّ عٳ ٘ٴ: ◘ ايٓٻبٹ ٕٳ  َأْٻ ٙٴ  ٔإشٳا َنبا َٵبطٴ  دٳبا٤ٳ  َأ

ٚٵ غٴطٴٕٚض ٘ٹ بٴؿِّطٳ َأ  .  (162)  هللٹ ؾٳانٹطٶا غٳادٹسٶا خٳطٻ بٹ
ٔ  ايبؿبط٣  دا٤ت٘ ملٔ ٜٚػتشب -2 ّ  بؿبط  نُب  بٓعُب١  أٚ بػب٬

ٍ ،  ؾب٦ٝاّ  املبؿط ٜعطٞ إٔ دا٤ت٘ ٔ  قبا ِ  ابب ٘  ايكبٝ  إٔ : اهلل ضمحب
 . ا٭خ٬م َهاضّ َٔ املبؿطٜٔ إعطا٤

                                                 

 وصححه األلبيين  .  3397بن ميجه  أخرجه ( حًـ صحقح ) (161)

 وصححه األلبيين  .  2774أبو داود  أخرجه ( حقح ص) (162)
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ٟ : يًُبطأ٠  ٜكاٍٚ -3 إٕ دبا٤ خيطبٗبا أسبس َبٔ أٖبٌ       ،أبؿبط
 اَبطأ٠  خيطب ملٔ جيٛظٚ نُا ثبت يف ايػ١ٓ ايكشٝش١،ايك٬ح 

  تًُٝشا ٫ تكطحيا . ؾتهٕٛأبؿطٟ  ااٍ ٜكٛ إٔ ايٛؾا٠ عس٠ يف

  كسيٚ ا١ًُٝٓ، ٚخكاي٘ اٱغ٬ّ آزاب َٔ ٚايتربٜو ايت١٦ٓٗ إٕ
  ١ببٚايت٦ٓٗ ات،ببٚايتربٜه ايت١٦ٓٗ يف ٚا٭سازٜح اٯثاض ٚضزت
، ؾُبٔ  تعباىل  اهلل ؾبطع  ٜٛاؾبل  ممبا  ٜٚػبعس  ٜػط َا بهٌ تهٕٛ

يبٝؼ يب٘ قبٝػ٘     ٚمجٝعٗا،  املٓاغبات ايي ٜػتشب ؾٝٗا ايت١٦ٓٗ
 يٛ، ٚ َعني بًؿغ ؾٝٗا ًٜتعّ ٫ٚثابت١ َٔ ايػ١ٓ غ٣ٛ ايٓهاح، 

 ببأؽ  ؾب٬  ٌٝبب١  نًُب١  أٟ ٖصٙ املٓاغبات يف ٭خٝ٘ املػًِ قاٍ
 . بصيو

٘  ضؾٝسا تكٝا ادعً٘ ايًِٗ  ظـد ادقفقه : ّ  يف ٚأْبتب  ْباتباّ  اٱغب٬
 ، ٚاغتعًُ٘ ٜاضبٓا ٕس١َ زٜٓو . سػٓا

َك  ♂:◘ ظـد افزواج: ًَ َع َبْقـَُؽََم ِِف   ُاَبو َك َظَؾْقَؽ، َوَمَ ًَ  َفَؽ، َوَبو

 . (163) ▬ ٍ َخْرٍ 

                                                 

 وصححه األلبيين  .  2137أبو داود  أخرجه ( صحقح ) (163)
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ٚأغبأٍ اهلل تعباىل إٔ   ، ايٓذباح عًٝبو  َبربٚى   ظـد افـجوح :
 . زٜٓ٘ ٕس١َٜػتعًُو 

 أغأٍ اهلل تعاىل إٔ ٜتكبٌ َٓهِ  ظـد افعقهة مـ اْلٍ أو افعؿرة :
 ١، ٚإٔ بببكٝاَِ ّٜٛ ايبببٚإٔ جيعً٘ اهلل تعاىل يف َٝعإ سػٓاته

 ٜهتب يهِ ايعٛز٠ يبٝت اهلل أطاّ َطات َٚطات .
 اّ ٚأْتِ ببنٌ ع : : ؾؿٞ َكط ٚايؿاّ ٜكٛيٕٛ افتفـئي بققم افعقد

 املػًِ قاٍ يٛٚ أٚنٌ غ١ٓ ٚأْت ٌٝب،  ُري، أٚ عٝس غعٝس ،
 .بصيو بأؽ ؾ٬ ٌٝب١ ن١ًُ أٟ ايعٝس يف ٭خٝ٘

 – َأَكو َزِظيقؿٌ  ♂ :◘يكٍٛ ضغٍٛ اهلل  ، نصب ؾٝ٘ ٜهٕٛ أ٫َّ -1

ـَّيِ  -نأَ  :أٟ َبِض اْْلَ ًَ  ِِف 
ًٍ ٌَْق يف ٗٝط ا١ٓٓ إاضدٞ  :أٟ -بِ

وَن َموِزًحو ..  - ـَ ـْ َتَرَك اْفَؽِذَب َوإِْن  َ
(164) ▬ دِ

 . 

 ، ٫ٚ قصف ٭سس ، قاٍ تعاىل : ٭سس غٝب١ ؾٝ٘ ٜهٕٛ أ٫ -2

عْ  و َٓ َيْغَتى بَّ  .ص 12ط آطت :ي ُضُؽؿ َبْعضوً َو

                                                 

 وصححه األلبيين  .  5774أبو داود  أخرجه ( صحقح ) (164)



، ٔنهٕصٕل ألي ػُٕاٌ اظغط ػهى  Ctrl+ Endنهٕصٕل نهفٓشط اظغط ػهى
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ٕ  ؾب٬ ، املٓاغبب  ايٛقت يف ٜهٕٛ إٔ -3  ٚقبت  يف َبج٬ّ  ٜهبٛ
 ٜٚببأتٞ ٚدٹببسٍّ، عًببِ دًػبب١ أٚ ببباملٛت، ايتببصنري أٚ ايببٛعغ،

 َٔ ؾٗصا ٌطؾ١، ؾٝكٍٛ ايٛععٞ أٚ ايعًُٞ آٛ ٖصا ؾدل يف
 .ايعًِ ٖايؼ يف حيسخ إٔ نمهٔ َا أغٛأ

 .يف املعاح ٚاٱٌاي١ ايػ١ٚاملب ٚا٫غرتغاٍ ا٫ُْٗاى عسّ -4
يكٍٛ ضغٍٛ اهلل  ،باٯخطٜٔ اٱنطاض ٚعسّ ايرتٜٚع عسّ -5

ؾًَِم  ♂:◘ ًْ َع ُم ؾٍِؿ َأْن ُيَروِّ ًْ ُ
 ؾدل ٜأتٞ ؾ٬ ، (165) ▬َٓ َُيِؾه دِ

 مثٝٓا ؾ٦ّٝا َٓ٘ ٜأخص أٚ، آخط ؾدل غٝاض٠ َؿتاح ٚخيطـ
 َاظسا .

 ايعٛاّ عٓس تٴػ٢ُ ايي ايٓهت بعىؾ، ؾشـ ؾٝ٘ ٜهٕٛ أ٫ -6
 قبٝش١ ٚتهٕٛ، ٚبصا٠٤ أزب ٚق١ً سٝا٤، ق١ً عٔ عباض٠ ٖٞ ْهتّا

ـِ افـٌَِّله ♂: ًشو ◘ََلْ َيُؽ  .(166) ▬َؾوِحًشو َوَٓ ُمَتَػحِّ
  ايٓهت ؾبعى ايسٜٔ، َٔ بؿ٤ٞ اغتٗعا٤ ؾٝٗا ٜهٕٛ أ٫ -7

  عصاب أٚ ٚايٓاض، ا١ٓٓ أٚ بامل٥٬ه١، اغتٗعا٤ ؾٝٗا َصنٛض
 .ايٓاؽ بني نجري٠ ؾٗصٙ  ،◘ أٚ بػ١ٓ ضغٍٛ اهلل ايكرب،

                                                 

 وصححه األلبيين  .  5774أبو داود  أخرجه ( صحقح ) (165)

 .    3559البخيري ( صحقح ) (166)



، ٔنهٕصٕل ألي ػُٕاٌ اظغط ػهى  Ctrl+ Endنهٕصٕل نهفٓشط اظغط ػهى
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 شيبو  ؾٝهبط ، غؿا١ٖ عًٝ٘ طزٚاست٢ ٫ ٜ ايػؿٗا٤ اظح٫ نم -8
 .بني ايٓاؽ َهشه١ ٜهٕٛٚ بؿدكٝت٘

ٔ  مبعسب١  ٜأتٞ قس ٭ْ٘، اٯخطٜٔ ؾعٛض ٜطاعٞ إٔ -9 قبس   يهب
ٟ  ؾبعٛض  طحجي ٘  ايبص ٞ ، ٚايعبامل  ايهببري  نمباظح  ٫ٚ، أَاَب  ؾؿب

 .ايكسٜل اظحنم ٫ٚ بأؽ َٔ إٔ ،َعاسُٗا عسّ تٛقري اُا
ٕ  ٜٓكًبب  ست٢ ايهشو، يف إغطام ؾٝ٘ ٜهٕٛ أيَّا -11  اٱْػبا

 .َعتسٍ َعاح بٌ، ٜهشو ٖٚٛ عكبٝ٘ ع٢ً أٚ، قؿاٙ ع٢ً
ُشقُل ا ♂ؾًكس : ًَ وَن  ًَم  ◘  ِـَ ًه ٌَ َّٓ َت    .(167)▬ َٓ َيْضَحُؽ إِ

 ٛنبع ٤ املعتباز ببني ايٓباؽ ٚشيبو ب    تهبٕٛ يف ايًكبا   املكاؾش١
ٛ  ٖبصا  أضاز، يٛ ٜػري ٖٚع ٚضؾل بًني ايكؿض يف ايكؿض  َبا  ٖب

 ٚغب١ًٝ  املكاؾش١ تهٕٛ إٔ أَا ،عًٝ٘ املكاؾش١ تهٕٛ إٔ ٜٓبػٞ
ٞ  َؿبطٚع١،  َكباؾش١  يٝػبت  ؾٗصٙ اٯخط ٱٜصا٤  عًب٢  ٜٚٓبػب
ٞ  إٔ ايهبري ٚع٢ً بايهعٝـ، ٜطؾل إٔ ايكٟٛ  ايكبػري،  ٜطاعب

 بهًتبا ضدبٌ اٯخبط    قباؾض  إشا، ٫ٚ بأؽ ٚيني بطؾل ؾٝكاؾض
ٔٳ ؾعٔ ٜسٜ٘، ٍٴ َٳػٵعٴٛزٺ، ابٵ ُٳٓٹٞ: ٜٳُكٛ َّ ٍٴ عٳ  ٚٳَنؿِّٞ ،◘  هللٹا ضٳغٴٛ

                                                 

 وصححه األلبيين.  4196يف ادستدرك  أخرجه احليكم( صحقح ) (167)



، ٔنهٕصٕل ألي ػُٕاٌ اظغط ػهى  Ctrl+ Endنهٕصٕل نهفٓشط اظغط ػهى

 ,Page Upنهًبٔط ػهى انؼُٕاٌ انًطهٕة  فً انفٓشط، ٔثٕاعطخ األٌغش  انضس
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ٔٳ ٘ٹ، بٳببٝٵ ٗټسٳ، َنؿَّٝٵبب ُٳببا ايتٻؿٳبب ُٴٓٹببٞ َن ِّ ٔٳ ايػټببٛضٳ٠َ ٜٴعٳ ٕٔ َٹبب  (168)ايُكببطٵآ

ٔٵَؾًُكاؾش١ ؾهٌ ععِٝ ، يٚ ٍٳ  ☺ اِيبٳطٳا٤ٹ عٳ ٍٳ : َقبا ٍٴ  َقبا  ضٳغٴبٛ
ٌَْؾ ♂: ◘ هللٹا ََم َؿ ؾَِؿْغِ َيْؾَتِؼَقوِن َؾَقَتَصوَؾَحوِن ؛ إَِّٓ ُؽِػَر َبُ ًْ ـْ ُم  َمو ِم

َؿو  .  (169) ▬َأْن َيْػَسِ

ٔٵ َؾ، ٫ٚجيٛظ إٔ ٜكاؾض ايطدٌ إَطأ٠ أدٓب١ٝ عٓ٘  ٌٔ عٳ  َٳعٵكٹب
ٍٳ ☺ ٜٳػٳإض بٔ ٍٳ : َقا ٍٴ  َقبا ْأِس ♂: ◘ هللٹا ضٳغٴبٛ ًَ ـَ ِِف  َْٕن ُيْطَعي

ْؿ بِ  ـُ ـْ َأْن َيَؿسَّ اْميَرَأةً َأَحِد ـْ َحِديٍد َخْرٌ َفُف ِم َجبٌ   :أٟ – ِؿْخَقٍط ِم
 .   (171) ▬ٓ ََتِؾه َففُ  -إٔ ٜػًِ عًٝٗا 

ٔ  ايكسّٚ عٓستهٕٛ إشا ٌايت ايػٝب١  ملعاْك١ا أَا  ايػبؿط  َب
 يببعى ◘  ضغٍٛ اهلل اغتكباٍ سسٜح يف شيو دا٤ نُا ،َج٬

 بايػبؿط،  كٝٝسٖات ع٢ً اهلل ضمح٘ اٱغ٬ّ ؾٝذ ْٚل أقشاب٘،
ٔٵ َعاْك١; ٖٓاى يٝؼ ايعاز١ٜ ا٭سٛاٍ ٚيف ٔٔ  َأْٳٔؼ ٚٳعٳ  َٳايٹبوٺ  بٵب
ٍٳ ، ☺ ٍٳ: َقا ٌٷ َقا ٍٳ ٜٳا: ضٳدٴ ٌٴ هللٹا ضٳغٴٛ ًَِك٢ َٹٓٻا ايطٻدٴ ٙٴ  ٜٳ ٚٵ َأخٳبا  َأ

٘ٴ ٘ٴ؟ َأٜٳٓٵشٳٓٹٞ قٳسٹَٜك ٍٳ َي ٍٳ ، ▬  َٓ ♂: َقا ٘ٴ: َقا َٴ ًِتٳٔع ٘ٴ؟ َأَؾٝٳ ٍٳ  ٚٳٜٴَكبًُِّ  :َقبا

                                                 

 .   6265البخيري  أخرجه ( حًـ صحقح ) (168)

 وصححه األلبيين   .  5212أبو داود  أخرجه ( صحقح ) (169)

 وصححه األلبيين   .  486الطرباين يف الكبِ  أخرجه ( صحقح ) (177)



، ٔنهٕصٕل ألي ػُٕاٌ اظغط ػهى  Ctrl+ Endنهٕصٕل نهفٓشط اظغط ػهى
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ٍٳ ،▬   َٓ  ♂ ٙٹ َأَؾٝٳِأخٴصٴ: َقا ٘ٴ؟ بٹٝٳسٹ ٍٳ ٚٳٜٴكٳاؾٹشٴ ،   (171)▬  َكَعيؿْ  ♂ :َقا
 .املعاْك١ ثبتت ؾكس غؿط َٔ قسّ إشا ٚأَا

ٕ  غبٛا٤  غؿط، بػري نإ يٛ ست٢ ؾٝعتٓكِٗ ايكبٝإ ٚنصيو  نبا
 َبع  شيبو  ؾٝذبٛظ  ٚغريِٖ اٯثاض، يف دا٤ نُا سؿٝسٙ أٚ ٚيسٙ
ٌ  ٚاملعاْكب١  ش١املكاؾ: )ا٭ؾٝا٤ ٖصٙ ٚنٌ ايؿت١ٓ، أَٔ ( ٚايتكبٝب

 .ٚايؿ٠ٛٗ ايؿت١ٓ َٔ ا٭َٔ ايعًُا٤ ؾٝٗا ٜؿرتط

٘  ع٢ً املػًِ سل َٔ ً  إشا أخٝب ٘  يف ٜعبٛزٙ  إٔ َبط ،  َطنب
 ٗاضب غري نإ إٕ املػًِ غري املطٜى ٜعٛز إٔ يًُػًِ ٚجيٛظ

،  خيسَ٘  َع ايػ٬ّ ايٝٗٛزٟ ايصٟ نإ ◘نُا ؾعٌ ضغٍٛ اهلل 
 ٖٚٞ : تطاع٢ إٔ جيب آزاب املطٜى ٚيعٝاز٠

  أٚ عًٝ٘ ٜؿل أٚ ٜهذط ٫ ست٢ عٓسٙ آًٛؽ ٜطٌٝ أ٫ -1
 إٕ ضغب املطٜى.    ايعٝاز٠ تتهطض إٔ ا٭ؾهٌ َٚٔ أًٖ٘ ع٢ً

 ٖٓاى أزع١ٝ نجري٠ ْصنط َٓٗاٜٚهجط َٔ ايسعا٤ يًُطٜى  -2 

                                                 

 وحسنه األلبيين   .  2728الرتمذي  أخرجه ( حًـ ) (171)



، ٔنهٕصٕل ألي ػُٕاٌ اظغط ػهى  Ctrl+ Endنهٕصٕل نهفٓشط اظغط ػهى
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   :ٔٔ ٔٔ عٳ ٔٔ ،ضنٞ اهلل عُٓٗا عٳبٻإؽ ابٵ ِّاي عٳ ٍٳ ،◘ ٓٻبٹ ٔٵ: " َقا  َٳ
ِٵ َٳٔطٜهٶا، عٳازٳ ٘ٴ ٜٳشٵهٴطٵ َي ٍٳ َأدٳًُ ٙٴ َؾَكا   ََأْشيَلُل ا♂ :َٹطٳإض غٳبٵعٳ عٹٓٵسٳ

َّٓ َظوَؾيوُه ا بَّ اْفَعْرِش اْفَعظِقِؿ َأْن َيْشيِػَقَؽ، إِ ًَ ـْ َذفِيَؽ   ُاْفَعظِقَؿ  ِمي

(172) ▬ اْدََرضِ 
ًٌ ♂يًُبطٜى   ٜكٍٛ، أٚ     ُإِْن َصوَء ا َٓ َبْلَس، َضُفق

▬ (173) . 
ٔ  ببأدط  ٜبصنطٙ حيج٘ ع٢ً ايكرب ٚ إٔ ايػ١ٓ َٚٔ -3  ايكبابطٜ

ـِ َواُدْمِمـَِي ِِف ♂ : ◘ ايٓيب كٍٛي املطً ع٢ً ٌَََلُء بِوُدْمِم  َمو َيَزاُل اف

ِف َوَوَفِدِه َوَموفِِف َحتَّك َيْؾَؼك ا ًِ  .  (174) ▬َوَمو َظَؾْقِف َخطِقَئيٌ   ََكْػ
تعباىل دعبٌ يف    اهللؾٝكٍٛ يب٘ :  ؾك٘ ايك٠٬ ى املطٜٜعًِ  -4

ـْ  ♂:  ◘زٜٔ اٱغ٬ّ ٜػط يكٍٛ ضغٍٛ اهلل  ، َوَفي ـَ ُيْنٌ ي إِنَّ افدِّ

ٌَفُ  َّٓ َؽَؾ ـَ َأَحٌد إِ ي ُبقا ُيَشوهَّ افدِّ ًِ ُهوا َوَؿو دِّ ًَ (175) ▬َؾ
إشا سإ يصيو ،  

شا نٓت قازضا ع٢ً ايٛن٤ٛ ٚتك٢ً قا٥ُا ٚقت ايك٠٬ تتٛنأ إ
ا ؾإٕ مل تػتطع ؾُػتًكٝا عًب٢ دٓببو ،   ػتطع، ؾذايػٶؾإٕ مل ت

                                                 

 وصححه األلبيين    .   3176أبو داود  ه أخرج( صحقح) (172)

 ..  3616البخيري  أخرجه ( صحقح) (173)

 وصححه األلبيين  ..  2399الرتمذي  أخرجه ( حًـ صحقح) (174)

 .   39البخيري أخرجه ( صحقح) (175)



، ٔنهٕصٕل ألي ػُٕاٌ اظغط ػهى  Ctrl+ Endنهٕصٕل نهفٓشط اظغط ػهى

 ,Page Upنهًبٔط ػهى انؼُٕاٌ انًطهٕة  فً انفٓشط، ٔثٕاعطخ األٌغش  انضس
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ؾإٕ مل تػتطع إٔ تتٛدب٘ إىل ايكبًب١ ؾؿبٞ أٟ إِباٙ، يكبٍٛ اهلل      
ُؼقا اوتعاىل :  ، ٚستب٢ يبٛ مل   ص 16ط ايتػابٔ :يَمو اْشَتَطْعُتؿْ   ََؾوتَّ

تهٔ قازضا ع٢ً ايٛن٤ٛ أٚ إٔ املبا٤ غٝهبطى نمهبٔ إٔ تتبُِٝ     
ػض نؿٝبو يف ٚدٗبو ثبِ    ٚشيو بهطب ا٭ضً بهؿٝو ثِ َ

َػشُٗا َعا ، ؾبإٕ مل تػبتطع عًب٢ نبطب ا٭ضً بهؿٝبو      
ؾانطب ع٢ً ايؿطاف، ٚإشا ناْت ايؿطاف أٚ ايجٝاب ٙػ١، أٚ 

يكٍٛ  ايبسٕ ٙؼ ؾطٗطِٖ ؾإٕ مل تػتطع ؾًتكٌ ع٢ً سايتو ،
ُؼقا اواهلل تعاىل :  ، ٚإشا نٓت ص 16ط ايتػابٔ :يَمو اْشَتَطْعُتؿْ   ََؾوتَّ
ؾٝٓبػبٞ إٔ   قػبطط٠ غًػٌ بٍٛ أٚ نٓبت تػبتعٌُ    تؿتهٞ َٔ

 تتٛنأ يهٌ ؾطٜه١ أٚ تُِٝ يهٌ ؾطٜه١ إشا نٓت تتُِٝ .
حيج٘ ع٢ً َسا١َٚ شنط اهلل تعاىل ٚإٔ ٜهجط َٔ : ٫ اي٘ إ٫  -4

 ، َٚٔ اٱغتػؿاض.◘اهلل ، َٚٔ ايك٠٬ ع٢ً ضغٍٛ اهلل 
حيح املطٜى إٔ خيطز قسق١ ب١ٝٓ ايؿبؿا٤  يكبٍٛ ضغبٍٛ     -5
 . (176) ▬هاووا مرووـؿ بوفصدؿي♂ :◘اهلل 
ملبٔ سهبط عٓبس     ايػ١ٓ ؾُٔإشا نإ املطً َطً َٛت  -6

ٜبصنطٙ بايٛقب١ٝ، ؾٝٛقبٞ مببا عًٝب٘ َبٔ سكبٛم،         إٔاحملتهط
                                                 

 أبو الشوخ يف الثواب وحسنه األلبيين   . أخرجه ( حًـ) (176)
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 بكباحل ٙ ٜبصنط َٚٔ غا٥ط ايصْٛب ٚاملعاقٞ، ٜٚٛقٝ٘ بايتٛب١ 
ْؿ  ♂ : ◘ يكٍٛ ايٓيب يٝشػٔ ايعٔ باهلل، عًُ٘ ـُ َـّ َأَحُد َٓ َيُؿقَت

َّٓ َوهُ  َـّ إِ ـُ بِيو ِ افظَّي
ًِ
ٜػًبب داْبب ايطدبا٤     ٚإٔ،  (177) ▬َق ُُيْ

عٓسٙ ؾٝصنطٙ بأعُاي٘ ايكا١ٔ، ست٢ حيػٔ ايعٔ باهلل، ٚحيبب  
، ٚاحملتهط عاز٠ ٜهٕٛ يف أؾس سا٫ت ايعُبأ ؾٝٓكبض   يكا٤ اهلل

 ًٜكٓ٘ٚ ببٌ ؾؿتٝ٘ بكططات املا٤ ست٢ ٜػٌٗ عًٝ٘ ايٓطل بايؿٗاز٠
٘  أخبط  ٕيٝهٛ اهلل إ٫ إي٘ ٫ ن١ًُ بطؾل ٔ  ن٬َب ّ  َب  ايبسْٝا  نب٬
َّٓ ا ُ ♂:  ◘ اهلل ضغٍٛ يكٍٛ َٓ إَِفَف إِ ْؿ  ـُ ـُقا َمْقَتو  . (178) ▬َفؼِّ

 جيعً٘ بإٔ ايكب١ً د١ٗ ٜٛدٗ٘ إٔ احملتهط سهط َٔ ع٢ًٚ -7
 دٓب٘ ع٢ً ٜهذع٘ بإٔ أٚ ايكب١ً إىل ٚٚدٗ٘ ظٗطٙ ع٢ً َػتًكٝا

 احملتهبط  عبٝين  ٜػُى إٔ ٜٚػتشب ،ايّٓٛ ساي١ يف نُا ا٭نمٔ
ٔٵ ، ؾأعًب٢  إىل ٚؾبدل  ايبكط تبع٘ خطز إشا ايطٚح ٭ٕ ِّ عٳب  ُأ

ُٳ١َ، ًَ ٌٳ: َقاَيتٵ غٳ ٍٴ زٳخٳ ُٳ١َ  َأبٹٞ عٳ٢ًَ ◘ اهللٹ ضٳغٴٛ  ؾٳبلٻ  ٚٳَقبسٵ  غٳبًَ
٘ٴ، بٳكٳطٴٙٴ، ُٳهٳ ِٻ َؾَأِغ ٍٳ ثٴ ي ♂ :َقا ٌََكُ وَح إَِذا ُؿٌَِض َتٌَِعُف اْف  ، ▬إِنَّ افره
ٔٵ ْٳاؽٷ َؾهٳرٻ ٘ٹ َٹ ًٹ ٖٵ ٍٳ ،َأ ، ♂: َؾَكا َّٓ بَِخيْرٍ يُؽْؿ إِ ًِ َٓ َتْدُظقا َظَذ َأْكُػ

                                                 

 .    2877مسلم أخرجه ( صحقح ) (177)

 ..   916مسلم  أخرجه ( حقحص) (178)
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ـُقَن َظَذ َمو َتُؼقُفقن َؽَي ُيَممِّ
ِٻ ،َؾنِنَّ اْدَََلئِ ٍٳ ثٴ َِ  ♂: َقا ِٕ افؾُفيؿَّ اْؽِػيْر 

 ، ـَ َغ، َواْخُؾْػيُف ِِف َظِؼٌِيِف ِِف اْفَغيوبِِري َجَتيُف ِِف اْدَْفيِديِّ ًَ َؾْع َه ًْ َشَؾَؿَي َوا

ًْ َفيُف ؾِقيفِ َواؽْ  ِه، َوَكيقِّ ْح َفُف ِِف َؿيْزِ ًَ بَّ اْفَعوَدَِغ، َواْؾ ًَ  ▬ ِػْر َفـَو َوَفُف َيو 
ٞ  ٍَٛق عٔ أًٖ٘ ٢ٜٗٓٳ إٔٚ،  (179) ٔ  ؾعًبٗا  أٚ املعاقب  ؾبل  َب

 ٜكٛيبٛا  ٚإٔ آاًٖٝب١  بسع٣ٛ ايسعا٤ أٚ إسٚز ٚيطِ آٝٛب
ٌُُف مُ  َمو♂: ◘ضغٍٛ اهلل  عًُٓا ُان ؾٍِؿ ُتِصق ًْ ـْ ُم ٌٌَي، َؾَقُؼيقُل ِم ِصق

و : وَمو َأَمَرُه ا ُ اِجُعقنَ   ِإِكَّ ًَ و إَِفْقِف  افؾُفيؿَّ  ، ص156: ايبكبط٠ ط يَوإِكَّ

ا  َّٓ َأْخَؾَػ ا ُ َفيُف َخيْرً
ا ِمـَْفو، إِ ٌَتِل، َوَأْخؾِْػ ِِل َخْرً ْأُجْرِِّن ِِف ُمِصق

ـْ َفْقَس ِمـَّي♂ قاٍ ◘ اهلل ضغٍٛ إٔ اِ ٜٚبني،  (181) ▬ِمـَْفو و َمي

 . (181) ▬َفَطَؿ اُْلُدوَه، َوَصؼَّ اُْلُققَب، َوَهَظو بَِدْظَقى اَْلوِهؾِقَّيِ 
 

  ْصنط َٓٗا :  آزاب يًذٓاظ٠
٘  َا ب٘ ٜكرتٕ مل إشا ايٛؾا٠ إع٬ٕ جيٛظ -1 ٞ  ٜؿبب  آاًٖٝب١  ْعب

 َٔ عٓسٙ ٜهٔ مل إشا اٱع٬ٕ جيب ٚقس َٔ ايؿدط با٭ْػاب ..
                                                 

 ..   927مسلم  أخرجه ( صحقح) (179)

 ..   918مسلم  أخرجه ( صحقح) (187)

 ..   1294البخيري  أخرجه ( صحقح) (181)
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٘  ٚايكب٠٬ ، ٚايتهؿني، ايػػٌ َٔ َك٘ ٜكّٛ ٛ  عًٝب  شيبو  ٚٚب
ٞٻ ؾٹبٞ    ◘ اهلل ضغٍٛ إٔ :☺ ٖطٜط٠ أبٞ ٔسٜح ْٳعٳ٢ ايٓٻذٳاؾٹب

٘ٹ َٳاتٳ ؾٹٝ ّٔ ايَّصٹٟ  ٛٵ  .  (182) ايٝٳ
 تطتؿبع،  ستب٢  باظغب١ّ  ايؿُؼ تطًع سني ايسؾٔ جيٛظ ٫ -2

ـٴتٳهٻب  ٚسبني  ايؿبُؼ،  متٌٝ ست٢ ايعٗري٠ قا٥ِ ٜكّٛ ٚسني  ٝٻ
 بٔ عكب١ ٔسٜح،  يهطٚض٠ ٔإ٫ تػطب; ست٢ يًػطٚب ايؿُؼ

ٍٴ اهللٹ   :بًؿغ ☺ عاَط ٕٳ ضٳغٴبٛ ٕٵ   ◘ثٳًَاخٴ غٳاعٳاتٺ َنا ٗٳاْٳبا َأ ٓٵ ٜٳ
ٛٵتٳاْٳبا:    َٳ ٔٻ  ٔٗ ٕٵ ْٳِكبٴطٳ ؾٹبٝ ٚٵ َأ ٔٻ، َأ ٔٗ ٞٳ ؾٹٝ ًِّ يْؿُس ♂ْٴكٳ ِحيَغ َتْطُؾيُع افشَّ

يْؿُس،  َبوِزَؽًي َحتَّك َتْرَتِػَع، َوِحَغ َيُؼقمُ  َؿوئُِؿ افظَِّفَرِة َحتَّك ََتِقيَؾ افشَّ

ْؿُس فِْؾُغُروِب َحتَّك َتْغُرَب   .(183) ▬ َوِحَغ َتَضقَُّػ افشَّ
 املكباح اغتعُاٍ َع ٚيٛ ◘جيٛظ ايسؾٔ ي٬ٝ يؿعٌ ايٓيب  -3

ٔٔ َؾ، ايسؾٔ ع١ًُٝ يتػٌٗٝ ايكرب، يف ب٘ ٚايٓٸعٍٚ ٔٔ  عٳب  عٳبٻباؽٕ  ابٵب
ٕٻ ،ضنٞ اهلل عُٓٗا ٍٳضٳغٴ َأ ٌٳ  ◘ هللٹا ٛ ٙٴ  ضٳدٴًّبا  َأزٵخٳب ًّبا،  َقبٵبطٳ ٝٵ  َي

ٙٹ ؾٹٞ طٳزٳببٚٳَأغٵ  .  (184) َقبٵٔط
                                                 

 .   547مسلم  أخرجه ( صحقح) (182)

 .  1245البخيري  أخرجه ( صحقح) (183)

 .   943مسلم  أخرجه ( صحقح) (184)
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ٔٵَؾ، بآٓاظ٠  اٱغطاع  -4 ٔٔ ،☺ ٖٴطٳٜٵطٳ٠َ َأبٹٞ عٳ ِّ  عٳ  ◘ ايٓٻبٹب
ٍٳ ُمقََنَو، َوإِْن َييُؽ ♂: َقا ًي َؾَخْرٌ ُتَؼدِّ ـَوَزِة، َؾنِْن َتُؽ َصوِْلَ

ُظقا بِوْْلِ َأْهِ

َؿوبُِؽؿْ  ِشَقى َذفَِؽ، ًِ ـْ   (185) ▬ َؾَؼٌّ َتَضُعقَكُف َظ
  َٓٗا قطٜبا مشااا أٚ نمٓٗا عٔ أٚ خًؿٗا أٚ أَاَٗا املؿٞ -5 

ٞ  إٔ آُٗٛض ٚضأ٣ ٌ  أَاَٗبا  املؿب  إٔ ا٭سٓباف  ٚضأ٣ أؾهب
 . عٓسٖا ايكٛت طؾعٜٴ أ٫، ٚأٚىل خًؿٗا املؿٞ

ؾُبٔ مل   ،ا٭ضً ع٢ً تٛنع إٔ قبٌ اا املؿٝع ٜكعس أ٫ -7
ٔٵَؾ ؾًٝكِ ست٢ تػٝب عٓ٘،  ٜتبعٗا ِّ  غٳبعٹٝسٺ  َأبٹٞ عٳ ُٕبسٵٔض  ،☺ ا

ٔٔ ِّ عٳ ٍٳ ◘ ايٓٻبٹ ـْ َتٌَِعَفيو َؾيََل  ♂ :َقا َأْيُتُؿ اَْلـَوَزَة، َؾُؼقُمقا، َؾَؿ ًَ إَِذا 

 . (186) ▬ َيْؼُعْد َحتَّك ُتقَوعَ 
ٞ  عطٝب١  أّ ٔبسٜح  ابا  ايٓػا٤ اتباع عسّ -7  عٓٗبا  اهلل ضنب

ٕٵ ْٳ:  قايت ٗٔٝٓٳا َأ ٝٵٓٳاْٴ ًَ ّٵ عٳ ِٵ ٜٴعٵعٳ ٚٳَي  .(187) تٻبٹعٳ اِيذٳٓٳا٥ٹعٳ، 

                                                 

 نه األلبيين. وحس 1527ابن ميجة  أخرجه ( حًـ) (185)

 .  1317البخيري  أخرجه ( صحقح) (186)

 وصححه األلبيين .  3167أبو داود  أخرجه ( صحقح) (187)
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ع٢ً ايك٠٬ ع٢ً آٓباظ٠ ٚاتباعٗبا    ◘سح ضغٍٛ اهلل  -8
ٔٵست٢ تسؾٔ، َؾ ٔٔ ،☺ ٖٴطٳٜٵطٳ٠َ َأبٹٞ عٳ ِّ عٳ ٍٳ ◘ ايٓٻبٹ ـْ  ♂ : َقا َمي

ـَوَزَة َحتَّك ُيَصذَّ  ـْ َصِفَدَهو َحتَّ  َصِفَد اْْلَ َراٌط، َوَم
ـَ َظَؾْقَفو َؾَؾُف ؿِ ك ُتْدَؾ

ٍٳ:،  ▬َؾَؾييُف ؿَِراَضييونِ  ٕٔ؟ َقببا ٌَببا َٳببا اِيكٹريٳا ٚٳ ٌٳ:  ٌََؾييْغِ ♂ قٹٝبب ِمْثييُؾ اْْلَ

يؾٍِؿ  ♂ ، ٚقاٍ ضغبٍٛ اهلل :  (188) ▬اْفَعظِقَؿْغِ  ًْ ُجيٍؾ ُم ًَ ـْ  َميو ِمي

قَن بِيو ِ َصيْقًئو،  ـُ َٓ ُيْؼِ ُجًَل،  ًَ َبُعقَن  ًْ َيُؿقُت، َؾَقُؼقُم َظَذ َجـَوَزتِِف َأ

 َّٓ َعُفُؿ ا ُ ؾِقييفِ  إِ  آٓبباظ٠ يف ايببسعا٤ آزاب َٚببٔ، (189) ▬َصييػَّ
ٔٵ ؾٝ٘ اٱخ٬م ٍٳ  ،☺ ٖٴطٳٜٵطٳ٠َ َأبٹٞ عٳ ُٹعٵتٴ : َقبا ٍٳ  غٳب  هللٹا ضٳغٴبٛ

ٍٴ: ◘ َظوءَ  إَِذا ♂ :ٜٳُكٛ ًِ َؾَلْخؾُِصقا َفُف افده ْقُتْؿ َظَذ اْدَقِّ  . (191) َصؾَّ
، ضأغ٘ قبٌ َٔ ٚإ٫ تٝػط إٕ َ٪خطٙ َٔ ايكرب ٜسخٌ إٔٚ -9

 عٓبس  ٜٚكٍٛ ايهؿٔ أضبط١ ٌحيٚ يًكب١ً قربٙ يف املٝتٚإٔ ٜٛد٘ 
ِؿ ا♂ ايسؾٔ ًْ ُشقِل ا َِوبِو  ِبِ ًَ ِي  ِؿ ا  ِ، َوَظَذ ِمؾَّ ًْ َوَظيَذ   َِوبِيو  ِبِ

ُشقِل ا ًَ  . (191) ▬  ُِشـَِّي 
                                                 

 .  945مسلم  أخرجه ( صحقح) (188)

 .  948مسلم  أخرجه ( صحقح) (189)

 وحسنه األلبيين .   3199أبو داود  أخرجه ( حًـ) (197)

 وصححه األلبيين .  1746الرتمذي  أخرجه ( صحقح) (191)
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ٕ  عٳٔؾَٳ زؾٓ٘ بعس يًُٝت ٜسعٛ إٔ  -11 ُٳبا ٍٳ ☺ عٴجٵ ٕٳ : َقبا  َنبا
ٞټ  ٔٵ  َؾببطٳؽٳ ٔإشٳا ◘ ايٓٻبٹب ُٳِّببتٹ ٔٔبببببزٳِؾ َٹب ـٳ  اِي ٘ٹ ٚٳَقب ٝٵبب ًَ ٍٳببببَؾَك عٳ : ا

َلُل ♂ ًْ َن ُي ْٔ ُف ا ، َؾنِكَّ
ًِ َِخقُؽْؿ، َوَشُؾقا َفُف بِوفتَّْثٌِق ِٕ (192) ▬اْشَتْغِػُروا 

 . 

ٚ   إشا شنط املٝت ؾًٝصنط ٗاغٓ٘  -11 ٔٵ ، ؾ ٫ٚ٥٘ ٜبصنط َػبا  عٳب
ٔٔ َأْٳٔؼ ٍٳ ،☺ َٳايٹوٺ بٵ ٍٳ: ٳَقا ـْ َأْثـَْقيُتْؿ  ♂ : ◘  اهللٹ ٍٴضٳغٴٛ َقا َم

 ، ًُ ًْ َفيُف افـَّيو ٌَ ا َوَج ـْ َأْثـَْقُتْؿ َظَؾْقِف ََشًّ ـَُّي، َوَم ًْ َفُف اْْلَ ٌَ ا َوَج َظَؾْقِف َخْرً

ِض، َأْكييُتْؿ  ًْ َ ْٕ ِض، َأْكييُتْؿ ُصييَفَداُء ا ِ ِِف ا ًْ َ ْٕ َأْكييُتْؿ ُصييَفَداُء ا ِ ِِف ا

ضِ  ًْ َ ْٕ : ، قاٍ ايٟٓٛٚ يف ؾطح أسٜح  (193) ▬ ُصَفَداُء ا ِ ِِف ا
ٕٻ ٌٻ ٚٳَأ ِٕ ُن ًٹ ِٳ َٳاتٳ َٴػٵ ٗٳ ٘ٴ َؾَأِي َّ ٚٵ ايٓٻاؽٳ تٳعٳاَي٢ اي ِٴ َأ ٗٴ ُٳ  ايجٻٓٳبا٤ٳ  َٴعٵَع
٘ٹ ٝٵ ًَ ٕٳ عٳ ٘ٴ عٳ٢ًَ زٳيٹًّٝا شٳيٹَو َنا ٔٵ َأْٻ ٌٔ َٹ ٖٵ ٛٳا٤ٷ اِيذٳٓٻ١ٹ َأ ٘ٴ  َناْٳتٵ غٳ  َأِؾعٳاُيب

ّٵ شٳيٹَو تٳِكتٳهٹٞ ِٵ ٕٵٚٳٔإ َيا َأ ٔٵ َي ٘ٴ تٳُه ٘ٹ َأِؾعٳاُي  . تٳِكتٳهٹٝ
 

ٕ قاٍ ايؿٝذ ايؿبٛظإ :    -1 ـ  يف اٱعب٬ ٔ  ايكبش  ٚؾبا٠  عب
٘  ايٓباؽ  ٜعًِ إٔ ٖٚٛ;  قشٝض يػطً نإ إشا ؾدل  بٛؾاتب

                                                 

 وصححه األلبيين .  3221أبو داود  أخرجه ( صحقح) (192)

 ..   949مسلم  أخرجه ( صحقح) (193)
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ٔ  ٚيٝعًِ ي٘، ٚايسعا٤ ٚتؿٝٝع٘ عًٝ٘ يًك٠٬ ؾٝشهطٚا ٕ  َب  نبا
 ؾاٱع٬ٕ ٜػاٗ٘، أٚ ب٘ ٜطايب ست٢ سل أٚ زٜٔ املٝت ع٢ً ي٘

 ْؿبط  نٝؿ١ٝ يف ٜبايؼ ٫ ٚيهٔ ب٘، بأؽ ٫ ا٭غطاً ٖصٙ ٭دٌ
ٔ  ناًَب١  قؿش١ استذاظ َٔ اٱع٬ٕ  شيبو  ٭ٕ ايكبشٝؿ١،  َب
  . إيٝ٘ زاعٞ ٫ نجريٶا َا٫ّ ٜػتٓؿص

 ايٓاؽ تعاظٟ يتًكٞ املكرب٠ باب عٓس املٝت أٌٖ اقطؿاف -2
غ٦ٌ ن٬ َٔ ؾه١ًٝ ايؿٝذ ببٔ  ، سٝح  ط٠َباؾ املٝت زؾٔ بعس

 أٌٖ اقطؿاف سهِ عٔ تعاىل باظ ٚايؿٝذ ايعجُٝني ضمحُٗا اهلل
ٞ  املكرب٠ باب عٓس املٝت ٟ  يتًكب ٔ  بعبس  ايٓباؽ  تعباظ  املٝبت  زؾب

ٔ  ايععٜع عبس ايؿٝذ كاٍ،  ؾَباؾط٠ ٘  بباظ  بب  ٫: تعباىل  اهلل ضمحب
 أانببطٜٔ عًبب٢ ايتٝػببري َببٔ ؾٝبب٘ ملببا بأغببّا; ٖببصا يف أعًببِ

٘  عجُٝنياي ايؿٝذ ٚقاٍ. ععٜتِٗيت ٌ  يف تعباىل  اهلل ضمحب  ٖبصٙ  َجب
ٕ  ٭ِْٗ ب٘; بأؽ ٫ ٖصا إٔ ا٭قٌ: قاٍ املػأي١  مجٝعباّ  جيتُعبٛ

ِ  نٌ ع٢ً أكٍٛ أدٌ َٔ ِ  ٫ٚ يٝعبع٣،  َبٓٗ  ٖبصا  يف أعًب
أٖب، ؾُٔ مل ٜتُهٔ َٔ تععٜب١ أٖبٌ املتبٛيف أثٓبا٤ ايبسؾٔ       بأؽ

 إىل ٜٚبكب٢  املٝت نمٛت سني َٔ ٜسخٌ ٚٚقتٗاؾًٝععٙ بعس شيو 
   يػا٥ب إ٫ ايج٬خ بعس ايتعع١ٜ ٚتهطٙ ايسؾٔ بعس أٜاّ ث٬ث١
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 طعبببايؿ َٔ يٝؼقاٍ ؾه١ًٝ ايسنتٛض قاحل ايؿٛظإ  :  -3
 ٚايٓٝاسب١  آعع َٔ ٭ْ٘ عٓ٘; اهلل ٢ْٗ مما ٖصا بٌ املدمت، إقا١َ 

ٌ  ي٘ يٝؼ ايصٟ ٚا٫بتساع  يف املؿبطٚع  ٚأَبا ، ايؿبطٜع١  يف أقب
ٛ  إٔ املكباب  يكٝبت  شاإ ؾٗٛ ايععا٤ ٘  تبسع ٛ  يب  يًُٝبت،  ٚتبسع
ٔ : ؾتكٍٛ  اهلل ٚغؿبط  َكبٝبتو،  اهلل ٚدبرب  عبعا٤ى،  اهلل أسػب
ُٶا املٝت نإ إشا ملٝتو، ٛ  ٖبصا . َػً ٘  املؿبطٚع  ايعبعا٤  ٖب  ٚؾٝب
 بببٌ بببأؽ ٫ٚ. املػببًِ يًُٝبت  ٚزعببا٤ املكبباب يًشببٞ زعبا٤ 

 قبس  ناْٛا إشا املٝت ٭ٌٖ ٜٚٗسٟ ٌعاّ ٜكٓع إٔ أٜهٶا ٜػتشب
ِ  ٜعًِ َٚٔ ٓرياِْٗ ؾٝٓبػٞ باملكٝب١ ايطعاّ عٔ ااؾتػًٛ  سباا

ِ  ٜكٓع إٔ َٶبا  اب ٘  ٌعا ِ  ٜٚٗسٜب  ٚإقاَب١  املبدمت  إقاَب١  أَبا .إيبٝٗ
 ي٘ أقٌ ٫ ؾٗصا ايطعاّ ٌٚبذ ٚايكطا٤ ايٓاؽ ٚمجع ايػطازقات

 . اٱغ٬ّ زٜٔ يف
  ٚإقباي٘ ايسْٝا ؾطام بعس املٝت ًٜكاٙ َا عٜ٘عٳٜٴ َٔ ٜصنط إٔ -4

 إٔ ٚعًٝ٘ بعًُ٘ ٖع٣ ٚأْ٘ اٯخط٠ يف ٜٓتعطٙ َٚا َكريٙ ع٢ً
ٛ  ٚيٝشبصض  ايكطإٓ بكطا٠٤ أٚ اهلل بصنط ٜٓؿػٌ ـ  ايًػب  يف ٚايؿشب
ـُ  و:  تعاىل اهلل عًُٓا َا ٜكٍٛ ٚإٔ ايكٍٛ َْحَ َهَذا َميو َوَظيَد افيرَّ

 .ص 52ط ٜؼ:ي اْدُْرَشُؾقنَ  َوَصَدَ  
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 : أُٖٗا َٚٔيف اجملايؼ  ع٢تطا إٔ جيب آزاب ٖٓاى
 ٚا٫غبت٦ٓاؽ  ا٫غت٦صإ اجملًؼ َٔ ايسخٍٛ آزاب َطاعا٠ -1

 ؾٝذبب  نبٝل  املهإ نإ إشا يًساخٌ املهإ إؾػاح، ٚٚايػ٬ّ
 يًساخٌ هإامل ٱؾػاحيٰخط َِٓٗ نٌ ٜٓهِ إٔ آايػني ع٢ً

 ٫ ٖٚبصا  يؿعٛضٙ ٚإٜصا٤ ي٘ سطز إؾػاسِٗ عسّ يف ٭ٕ عًِٝٗ
ـَ آَمـُيقا إَِذا ؿِقيَؾ َفُؽيْؿ وقاٍ تعاىل : ، باملػًِ ًٜٝل يو افَّيِذي َ َيو َأُّيه

ِح ا ًَ ُحقا َيْػ ًَ ُحقا ِِف اْدََجوفِِس َؾوْؾ ًَّ  . ص11ط اجملازي١ : يَفُؽؿْ   َُتَػ
، املػبًُني  ببني  ا٭سكازيتذٓب  ًٖػ٘ َٔ أسسّا ٜكِٝ أ٫-2

ٔٔؾ ٔٔ عٳ ُٳطٳ ابٵ ٔٔ ، ☻ عٴ ِّ عٳ ٗٳب٢ أَ  : ◘ ايٓٻبٹ ٘ٴ ْٳ ٌٴ   َأْٻ ّٳ ايطٻدٴب ٕٵ ٜٴَكبا
ٛٳغٻعٴٛا ٚٳتٳ ٔٵ تٳَؿػٻشٴٛا  ٚٳَيهٹ ٘ٹ آخٳطٴ،  ٚٳٜٳذٵًٹؼٳ ؾٹٝ ٘ٹ  َٳذٵًٹػٹ ٔٵ  (194) َٹ

 . 

  إايٞ املهإ يف اجملًؼ ب٘ اْت٢ٗ سٝح ايساخٌ جيًؼ إٔ  -3
ٔٵ، ٚ ٔٔ دٳابٹٔط عٳ ُٴطٳ٠َ بٵ ٍٳ ،☺ غٳ ٞٻ  َأتٳٝٵٓٳبا  ٔإشٳا ُنٓٻبا : َقا  ،◘ ايٓٻبٹب
ٗٔٞ حٴسٳٝٵ َأسٳسٴْٳا دٳًَؼٳ ٓٵتٳ  . (195)  ٜٳ

                                                 

 . 6277البخيري  أخرجه ( صحقح) (194)

 وصححه األلبيين .  4825أبو داود  أخرجه ( صحقح) (195)
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ٔ  شيبو  يف ملبا  بُٝٓٗبا  ؾطدب١  ٫ اثبٓني  ببني  ٜؿطم أ٫ٚ -4  َب
٘  ٚايبصٚم  يبٮزب  شيو ٚملٓاؾا٠ اُا ٚاٱٜصا٤ ايتطؿٌ  ◘ يكٛيب

َّٓ بِنِْذَِنََِم ♂ َ  َبْغَ اْثـَْغِ إِ  .(196) ▬ َٓ َُيِؾه فَِرُجٍؾ َأْن ُيَػرِّ
  ب٘ سلأ ؾٗٛ أخط٣ َط٠ إيٝ٘ عاز ثِ اجملًؼ َٔ قاّ َٔ -5

ـْ ََمْؾِيٍس ♂ : ◘ يكٍٛ ضغٍٛ اهلل،  غريٙ َٔ ُجُؾ ِمي إَِذا َؿوَم افرَّ

َجَع إَِفْقِف َؾُفَق َأَحؼه بِفِ  ًَ  .  (197) ▬ ُثؿَّ 
ٕ  ٜتٓاد٢ أ٫ -6  إٔ أبسٜح  يف دبا٤  ملبا  ثايبح  َعُٗبا  أثٓبا

ُجيََلِن ُهوَن  ♂:  قاٍ ◘ اهلل ضغٍٛ ًَ ـُْتْؿ َثََلَثًي، َؾََل َيَتـَيوَجك  ـُ إَِذا 

ِزَكفُ ا َتؾُِطقا بِوفـَّوِس، َأْجَؾ َأْن ُُيْ  يؿعٛض َطاعا٠ ٚؾٝ٘ ▬ َٔخِر َحتَّك َُتْ
  . شيو َٔ بأؽ ؾ٬ قاسبُٗا اُا أشٕ إشا ٚيهٔ اٯخطٜٔ

إٔ ٫ ٜهٕٛ اجملًؼ خايٝا َٔ شنط اهلل تعاىل ٚايك٠٬ ع٢ً  -7
ٔٵضغٍٛ اهلل ، َؾ ٔٔ ،☺ ٖٴطٳٜٵطٳ٠َ َأبٹٞ عٳ ِّ  عٳ ٍٳ  ◘ ايٓٻبٹب َميو ♂ : َقبا

ُروا ا ـُ و ََلْ َيْذ ًً
ؾِ يوَن   ََجَؾَس َؿْقٌم ََمْ ـَ  َّٓ ؾِقِف، َوََلْ ُيَصؾهقا َظَذ َكٌِقِِّفْؿ، إِ

                                                 

 وصححه األلبيين .  4845أبو داود  أخرجه ( صحقح) (196)

 أللبيين   . وصححه ا  4853أبو داود  أخرجه ( صحقح) (197)
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ؿْ  ْؿ َوإِْن َصوَء َؽَػَر َبُ َِبُ ، ٫ٚ ٜٓػبٛا  (198) ▬َظَؾْقِفْؿ تَِرًة، َؾنِْن َصوَء َظذَّ
ٌَْحوَكَؽ ا ♂ : ا٫ْكبطاف  عٓس اجملًؼ نؿاض٠ ، ؿَّ َوبَِحْؿيِدكَ فؾُفيُشي

وَن  ـَ َّٓ ُؽِػَر َفُف َمو  ًَ َأْشَتْغِػُرَك َوَأُتقُب إَِفْقَؽ، إِ َّٓ َأْك َٓ إَِفَف إِ َأْصَفُد َأْن 

ف ًِ ؾِ  . (199) ▬ِِف ََمْ
 نمتجٌ ٯزاب ايه٬ّ ايػابك١ . إٔ  -8

 ايعٗٛض ُػًِيً أباح ٚيصا ، ٚايٓعاؾ١ آُاٍ زٜٔ اٱغ٬ّ إٕ
ٍٴٚ ، خطٜٔاٯ أَاّ ًَبػ٘ يف آٌُٝ ايطٝب باملعٗط ًَا َٔ  َٳا ا

ٌٻ ٘ٹ، ؾٹٞ هلُلا َأسٳ ّٴ نٹتٳابٹ َٔطٳا ّٳ َٳا ٚٳا ٘ٹ، ؾٹٞ هلُلا سٳطٻ َٳا نٹتٳابٹ  غٳَهتٳ ٚٳ
٘ٴ ٛٳ عٳٓٵ ٗٴ ُٻا َؾ ٘ٴ عٳَؿا َٹ   اهلل ؾطع٘ َا ًْدل إٔ ٚنمهٔ،  (211) ▬ عٳٓٵ
 : ًٜٞ ؾُٝا ٚايع١ٜٓ ًباؽاي آزاب َٔ
٫ غببُٝا يف املػببادس  ٚايتذُببٌ ايتٓعببـ عًبب٢ أببح -1

يؾِّ وقاٍ تعاىل :  ، ايعٝسٜٔٚ ـُ َيو َبـِيل آَهَم ُخيُذوْا ِزيـَيَتُؽْؿ ِظـيَد 

                                                 

 وصححه األلبيين  .  3387الرتمذي  أخرجه ( صحقح) (198)

 وصححه األلبيين   .  3433الرتمذي  أخرجه ( صحقح) (199)

 وحسنه األلبيين .  .  1726الرتمذي أخرجه ( حًـ) (277)
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ؾَِغ ) ُف َٓ ُُيِىه اْدُْنِ ُؾقْا إِكَّ ُبقْا َوَٓ ُتْنِ ُؾقْا َواَْشَ ـُ ِجٍد و ًْ ط ي (61َم

ٍ ، ص 31ا٭عطاف :  ٔ  قبا  ٜػبتشب  اٯٜب١  ٙتؿػبريٖص  يف نبجري  ابب
 ٚايطٝب ايعٝس ّٜٚٛ آُع١ ّٜٛ غُٝا ٫ٚ ايك٠٬ عٓس ايتذٌُ

 . شيو متاّ َٔ ٭ْ٘ ٚايػٛاى ايع١ٜٓ َٔ ٭ْ٘
إٔ ٜهٕٛ املػًِ ٌاٖطا ْعٝؿبا شات ضا٥شب١ ٌٝبب١    َٔ ايػ١ٓ  -2

ٔٵ َؾ ،ٚشيو بايتُػو ُكاٍ ايؿطبط٠   ٍٳ : َقاَيبتٵ  عٳا٥ٹؿٳب١َ،  عٳب  َقبا
ٍٴ ـَ  : ◘ اهللٹ ضٳغٴٛ ْحَقِي،  َظْؼٌ ِم ِب، َوإِْظَػوُء افؾِّ ًِ و اْفِػْطَرِة: َؿصه افشَّ

اِجِؿ،  يُؾ اْفيَزَ ًْ ، َوَؽ
ًِ َْطَػيو ْٕ َقاُك، َواْشتِـَْشيوُ  اْدَيوِء، َوَؿيصه ا ًِّ َواف

بِِط، َوَحْؾُؼ اْفَعوَكِي، َواْكتَِؼوُص اْدَيوِء  ،  -اٱغبتٓذا٤  :أٟ –َوَكْتُػ اْْلِ
 اْدَْضَؿَضيَ 

 ◘قاٍ قاٍ ضغبٍٛ اهلل   ☺، ٚعٔ أبٞ غعٝس  (211)
، َوَأْن َيَؿسَّ :   َـّ َت ًْ ؾِّ ُمَْتؾٍِؿ، َوَأْن َي ـُ ُؾ َيْقَم اُْلُؿَعِي َواِجٌى َظَذ  ًْ افُغ

ًٌو إِْن َوَجَد   ضِق
(212) . 

 : ◘ ايٓيب يكٍٛ املباس١ ايع١ٜٓ ٖصٙ يف ٚا٫عتساٍ ايتٛغط -3
♂ ، ٌٍ ا قا ِِف َؽْرِ إِْهَ ًُ ٌَ ُؿقا، َواْف ُؾقا، َوَتَصدَّ قَؾٍي  ـُ َٓ َُمِ  . (213) ▬َو

                                                 

 .  .  261مسلم أخرجه ( حًـ) (271)

 .    887البخيري أخرجه ( حًـ) (272)

 وحسنه األلبيين .  .   2559النسيئي أخرجه ( حًـ) (273)
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عٓس يباؽ امل٬بؼ ٚا٭سصٜب١   بايُٝني ا٫بتسا٤ اغتشباب  -4
ٔٵؾ ٚايٓعع بايٝػاض ٍٳ  ☺ ٖٴطٳٜٵطٳ٠َ َأبٹٞ عٳ ٕٳ : َقبا ٍٴ  َنبا  ◘ هللٹا ضٳغٴبٛ

ُٹٝكٶا َيبٹؼٳ ٔإشٳا ٘ٹ بٳسٳَأ َق َٹٓٹ ُٳٝٳا ٕٻ ،ٚعٓ٘ أٜهٶا ، (214) بٹ ٍٳ  َأ  هللٹا ضٳغٴبٛ
ٍٳ ◘ ٌْييَدْأ إَِذا اْكَتَعييَؾ أَ : َقببا ٌْييَدْأ بِييوفَقِؿِغ، َوإَِذا َكييَزَع َؾْؾَق ْؿ َؾْؾَق ـُ َحييُد

و ُتـَْزعُ  ََم ُتـَْعُؾ، َوآِخَرَُهَ َبُ ـِ افُقْؿـَك َأوَّ ََمِل، َؾْؾَتُؽ  (215) بِوفشِّ
 ◘قببؿ١ يببباؽ ايطدببٌ دببا٤ت يف قببٍٛ ضغببٍٛ اهلل     -4

وِ ، َوَٓ َحيَرَج َأْو َٓ ♂: ًَّ ؾِِؿ إَِػ كِْصِػ اف ًْ ُة اْدُ ًَ  ُجـَيوَح ؾِيقََم َبْقـَيُف إِْز

ـْ َجرَّ  ، َم ًِ ٌَْغِ َؾُفَق ِِف افـَّو ـْ اْفَؽْع وَن َأْشَػَؾ ِم ـَ ، َمو  ٌَْغِ  َوَبْغَ اْفَؽْع

ُه َبَطًرا ََلْ َيـُْظْر ا ًَ ٔٵ،  (216)▬إَِفْقفِ   ُإَِزا ُٵٔطٚ ٚٳعٳ ٔٔ عٳ  ☺ سٴطٳٜٵبحٺ  بٵ
ٍٳ ٍٔ ٔإَي٢ َأْٵُعطٴ َنَأِّْٞ: َقا ٓٵبٳٔط ٢عٳًَ ◘ هللٹا ضٳغٴٛ ُٹ ٘ٹ اِي ٝٵ ًَ َٳ١ْ ٚٳعٳ ُٳا   عٹ

ٛٵزٳا٤ٴ ٗٳا َأضٵخٳ٢ َقسٵ غٳ ٝٵ ٔٳ ٌَطٳَؾ ٘ٹ بٳٝٵ ٝٵ  .  (217)َنتٹَؿ
 ٖٚٛ سٌ أطٜط ٚايصٖب حيطّ ع٢ً شنٛض أ١َ اٱغ٬ّ  -5

                                                 

 وصححه األلبيين  .  .  1766الرتمذي أخرجه ( صحقح) (274)

 .  1779البخيري أخرجه ( صحقح) (275)

 وصححه األلبيين .  4793أبو داود أخرجه ( صحقح) (276)

 .   1359مسلم أخرجه ( صحقح) (277)
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َهِى َظَذ ♂: ◘ يكٍٛ ضغٍٛ اهلل، ٱْاثٗا ٌَوُس اَْلِريِر َوافذَّ
َم فِ ُحرِّ

َكوثِفِ  تِل َوُأِحؾَّ ِْلِ ًِ ُأمَّ ق ـُ ايجٝاب املعكبؿط٠ أٟ  ، ٜٚهطٙ  (218) ▬ؿْ ُذ
ٔٵَؾ، شات ايًٕٛ ا٭قؿط ايؿاقع  ٍٳ ☺ ٍّٞببعٳًٹ عٳ ٗٳاْٹٞ: َقا ٞټ ْٳ  ايٓٻبٹ

ٔٵ ◘ ِّ ُيبٵٔؼ عٳ  . (219) ٚٳامُلعٳكٵَؿٔط ،-أطٜط املدطط :أٟ –ايَكػِّ
 ٫ نمؿٞ ايطدٌ يف ْعٌ ٚاسس ، ٫ٚ ٜٓتعٌ قا٥ُا ،  يكٍٛ  -5

 ا٤ بببو ايٓػببٜٚعؿ٢ عٔ شي، ٤٬بب٫ٝ جيط ثٛب٘ نربٶا ٚإ -6
ٔٵَؾ ،ؾُٝهٔ إٔ ٜطخني ثٝابٗٔ شضاعا ٔٵ ْٳاؾٹٕع عٳ ٔٔ عٳ ُٳبطٳ  ابٵ  ☻ عٴ

ٍٳ ٍٳ: َقا ٍٴ َقا ـْ َجرَّ َثْقَبُف ُخيَقََلَء ََلْ َيـُْظيْر ا♂: ◘ هللٹا ضٳغٴٛ إَِفْقيِف   َُم

ّټ َؾَكاَيتٵ، ▬َيْقَم اْفِؼَقوَميِ  ُٳ١َ ُأ ًَ ـٳ :غٳ ٔٳ َؾَهٝٵ ٔٻ ايِّػٳا٤ٴ ٜٳكٵٓٳعٵ ٔٗ  ؟بٹصٴٜٴٛيٹ
ٍٳ ا♂:َقبببا ـٴ ٔإشٶا: َؾَكاَيبببتٵ ،▬ُييييْرِخَغ ِصيييْزً ٔٻ تٳٓٵَهؿٹببب ٗٴ َٴ  ؟َأِقبببسٳا

ٍٳ اًظو َٓ َيِزْهَن َظَؾْقفِ ♂:َقا ًَ ِخقـَُف ِذ  . (211)▬َؾُرْ
ًَ فؾُفيا♂:عٓس يبؼ ثٝاببا دسٜبسا ٜكباٍ     -7 ْؿيُد َأْكي ؿَّ َفيَؽ اْْلَ

هِ  ـْ َخْرِ ْقَتـِقِف، َأْشَلُفَؽ ِم ًَ ِه  ـَ ـْ ََشِّ َوَخْرِ َمو ُصـَِع َفُف، َوَأُظقُذ بَِؽ ِمي

                                                 

 وصححه األلبيين .  1727الرتمذي أخرجه ( صحقح) (278)

 وصححه األلبيين .  1725مذي الرتأخرجه ( صحقح) (279)

 وصححه األلبيين .  1775الرتمذي أخرجه ( صحقح) (217)
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 .  (211)▬َوََشِّ َمو ُصـَِع َففُ 
اتؿبل ايعًُبا٤ عًب٢ ايٓٗبٞ عبٔ       قاٍ اٱَاّ ايٓبٟٛٚ :   -8 

ُٻط نطا١ٖ تٓعٜ٘ ؾُٔ ق٢ً نبصيو   ايك٠٬ ٚايجٛب أٚ ايهِ َؿ
ٔٔ، ؾؾكس أغا٤ ٫ٚ تبطٌ ق٬ت٘  ٔٔ عٳ َٹطٳ: عٳبٻإؽ ابٵ ٞټ ُأ ٕٵ ◘ ايٓٻبٹ  َأ

ٞٳ غٳبٵٕع عٳ٢ًَ ٜٳػٵذٴسٳ ٔٗ ٕٵ ٚٳْٴ  . (212) ٚٳايجِّٝٳابٳ ايؿٻعٵطٳ ٜٳِهؿٹتٳ َأ
يجٝباب ايهبٝك١ أٚ ايطقٝكب١    ايتربز ٚيببؼ ا تذٓب ايٓػا٤ ت -9

ـْ َأْهيِؾ ♂: ◘ يكٍٛ ضغبٍٛ اهلل ايي تكـ دػسٖا ،  ِصـَْػوِن ِم

َلْذَكوِب افْ  ـَ و: َؿْقٌم َمَعُفْؿ ِشَقوٌط  َُهَ ًَ ًِ ََلْ َأ و افـَّيوَس، افـَّو ُبقَن ِِبَ ٌََؼِر َيْيِ

َيوٌت  ًِ وِشَقوٌت َظو ـَ وٌء  ًَ
 -تطتبسٟ ظٜبا نبٝكا اٚ ؾبؿاؾا      :أٟ -َوكِ

َبا٬٥ت   :أٟ – َموئََِلٌت -ٜعًُٔ غرئٖ ايكبٝض  :أٟ – ُِمِقََلٌت 
ًِ اْدَوئَِؾييِ  -عٔ ٌطٜل أل ٌُْخ َلْشـَِؿِي اْف ـَ َـّ  ُءوُشُف ُِبع   أٟ : -ًُ

َُيَفو، َٓ ،  -ؾعطٖا ٚتطبط٘ ؾٛم ضأغٗا ًِ ـََّي، َوَٓ ََيِْدَن  ـَ اْْلَ  َيْدُخْؾ

يَذا ـَ يَذا َو ـَ يَرِة  ًِ ـْ َم َُيَفو َفُققَجُد ِم ًِ  ا٭غبط٠  ؾعًب٢  ،(213) ▬َوإِنَّ 
٘  ٚتسضٜبٗٔ أذاب ع٢ً ايكػط َٓص ايبٓات ْكض املػ١ًُ  عًٝب

                                                 

 وصححه األلبيين .  1767الرتمذي أخرجه ( صحقح) (211)

 .  .  497مسلم أخرجه ( صحقح) (212)

 .  .  2128مسلم أخرجه ( صحقح) (213)



، ٔنهٕصٕل ألي ػُٕاٌ اظغط ػهى  Ctrl+ Endنهٕصٕل نهفٓشط اظغط ػهى
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 ٚغرت ٚبأؿ١ُ بأذاب  تًعَٗٔ إٔ ا٭غط٠ ع٢ً نربٕ إشا ثِ
َـّ إَِّٓ َمييو َطَفييَر ِمـَْفييو و:تعبباىل يكٛيبب٘ ايعببٛضات ـَ ِزيـَييَتُف ٌْييِدي َٓ ُي

َـّ  َـّ َظَذ ُجُققِِبِ ـَ بُِخُؿِرِه ْب  ايبٓبت  ّٚبصٜط ، ص31 : ايٓٛضطي َوْفَقْيِ
ٔ  ٜهٕٛ إٔ ا٭ؾهٌ َٔ ايتربز َٔ  ٚغبطؽ  اٱقٓباع  ٌطٜبل  عب

 . ْؿػٗا يف ◘ ٚضغٛي٘تعاىل   اهلل أٚاَط
َبٔ  ٚدٗبا  إغبتدساّ ايعطبط عٓبس خط    ٠إٔ تتذٓب املطأ -11

ٍٔ بٝتٗا، يكٍٛ ْت َظيَذ :♂ ◘ هللٹا ضٳغٴٛ ََم اْمَرَأٍة اْشَتْعَطَرْت َؾَؿيرَّ َأيه

ُيَِفو َؾِفَل َزاكَِقيٌ  ًِ ـْ   .(214) ▬َؿْقٍم فَِقِجُدوا ِم
، يكبٍٛ  ٜػتشب إٔ ٜكبؼ ايؿعط ايؿاٜب بأٓا ايكامتب١  -11
ْقُى اِْلـَّوءُ  :♂ ◘ ايٓيب َ بِِف افشَّ ـَ َمو ُؽرِّ ًَ  . (215) ▬ َوافَؽَتؿُ  إِنَّ َأْح
ٍٔبببببضٳغٴ ٜػتشب اٱنتشاٍ باٱمثس يكٍٛ -12  :  ◘ هللٹا ٛ

ْعرَ ♂ ًُ افشَّ ، َوُيـٌِْ ٌََكَ ُؾق اف ُف ََيْ َتِحُؾقا بِوِْلْثِؿِد َؾنِكَّ ـْ  . (216) ▬ ا
 ٔ ببع ◘٢ْٗ ضغٍٛ اهلل ؾًكس   اهلل خًل تػٝري ّطِٜ -13

                                                 

 وحسنه األلبيين   .  5126النسيئي أخرجه ( صحقح) (214)

 وصححه األلبيين .  1753الرتمذي أخرجه ( صحقح) (215)

 وصححه األلبيين .  1757الرتمذي أخرجه ( صحقح) (216)



، ٔنهٕصٕل ألي ػُٕاٌ اظغط ػهى  Ctrl+ Endنهٕصٕل نهفٓشط اظغط ػهى
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ٞ، ٚايٛؾبِ  ٚقٌ ايؿعط مبا ٜػ٢ُ بايباضٚن١ يف عكبطْا أباي  
أٚ  ٚايٝسٜٔ ايٛد٘ ع٢ً ٖٚٛ ٚنع أٟ ؾهٌ أٚ قٛض٠ أٚ نتاب١

ـ  أٚايًٕٛ بايٓاضأٟ َهإ يف آػِ   أخبص ، ٚايبُٓل   أٚايبٓك
ٌ  سطاّ ٖٚٛ باملًكط ٜػ٢ُ َا ٖٚٛ باملٓكاف ايٛد٘ ؾعط  يًطدب

ٔ  ٜٚػتج٢ٓ، ٚنصيو تؿًٝر ا٭غٓإ،  غٛا٤ سس ع٢ً ٚاملطأ٠  َب
 ْؿػٝا أٚ سػٝا أملا ٲْػإي ٜػبب َا إظاي١ بككس ٜهٕٛ َا شيو

ٔٵ، ؾ ايعٚا٥س ناغت٦كاٍ ٍٳ ،هللٹا عٳبٵسٹ عٳ ٔٳ:َقا ُٳاتٹ هلُلا َيعٳ ٛٳاؾٹ   اي
ُٳاتٹ، ِّكٳبباتٹ ٚٳامُلٛتٳؿٹبب ًِّذٳبباتٹ، ٚٳامُلتٳٓٳ ٔٔ ٚٳامُلتٳَؿ ًِشٴػٵبب  امُلػٳِّببطٳاتٹ يٹ

ًِلٳ  . (217) هللٹا خٳ
ٌ  املطأ٠ تؿب٘حيطّ   -14 ٌ  ،بايطدب ٔٔ َؾ:  بباملطأ٠  ٚايطدب ٔٔ ا عٳب  بٵب

ٍٳ عٳبٻببإؽ، ٍٴ ا: َقببا ٔٳ ضٳغٴببٛ ٍٔ  ◘ هللٹَيعٳبب ٔٳ ايطِّدٳببا َٹبب ٗٔنيٳ  امُلتٳؿٳبببِّ
 ٍٔ ٔٳ ايِّػٳا٤ٹ بٹايطِّدٳبا َٹ ٗٳاتٹ  ٚٳامُلتٳؿٳبِّ ٔ  ٚأهُب١  ،(218) بٹايِّػٳا٤ٹ،   َب

 ايؿطبط٠  عٔ ْؿػ٘ خيطز َُٓٗا نٌ ٚاملتؿب١ٗ املتؿب٘ إٔ ايتشطِٜ
 .  غبشاْ٘ نيايعامل ضب أهُا٤ أسهِ ٚنعٗا ايي ٚايطبٝع١

ٔٔ، ؾ ٚا٫ختٝاٍ ايؿٗط٠ ثٝاب يبؼ ّطِٜ -15 ٔٔ عٳ ُٳطٳ ابٵ   ،عٴ
                                                 

 .  4886البخيري أخرجه ( صحقح) (217)

 .  5886البخيري أخرجه ( صحقح) (218)
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ٍٳ ُف ا ♂:َقا ًَ ـْ َفٌَِس َثْقَب ُصْفَرٍة َأْفٌَ  (219)  ▬ َيْقَم اْفِؼَقوَمِي َثْقًبو ِمثَْؾفُ   َُم

 ْصنط َٓٗا : بٗا ًٜتعّ إٔ َػًِ نٌ ع٢ً جيب آزاب يًطعاّ
يف أٍٚ ايطعاّ ؾإٕ ْػبٞ ؾًٝكبٌ بػبِ اهلل أٚيب٘      ايتػ١ُٝ  -1

ْؿ َضَعوًميو َؾْؾَقُؼيْؾ: ♂:  ◘ اهلل ضغٍٛ يكٍٛٚآخطٙ  ـُ َؾ َأَحُد ـَ إَِذا َأ

ِؿ ا ًْ ِؿ ا ِبِ ًْ فِِف َؾْؾَقُؼْؾ: بِ فِِف َوآِخِرهِ   ِ، َؾنِْن َكِِسَ ِِف َأوَّ ،  (221) ▬ ِِف َأوَّ
ٍ  غ١ٓ ايتػ١ُٝ ٖٚصٙ ِ  ٚقبا  ؾٝٗبا  ٚأهُب١  ادبب١ ٚ إْٗبا  بعهبٗ

ٍ  عًٝ٘ املػ٢ُ اٯنٌ َؿاضن١ َٔ ايؿٝطإ سطَإ ٍ  يكبٛ  ضغبٛ
ِر اْش ♂:  ◘ اهلل ـَ َتِحؾه افطََّعوَم افَِّذي ََلْ ُيْذ ًْ ْقَطوَن َفَق    ُِؿ ايييإِنَّ افشَّ

 .  (221) ▬َظَؾْقفِ 
ََملِ ♂: ◘ يكٛي٘ بايُٝني ا٭نٌ -2 ُؾقا بِوفشِّ ـُ ْقَطوَن َٓ َتْل  ، َؾنِنَّ افشَّ

ََملِ  ُؾ بِوفشِّ ـُ  . نمٓع٘ عصض ٖٓاى ٜهٔ مل إشا ٖٚصا،  (222) ▬َيْل

                                                 

 وحسنه األلبيين .  4729أبو داود أخرجه ( حًـ) (219)

 وصححه األلبيين  ..  1858الرتمذي  أخرجه ( صحقح) (227)

 وصححه األلبيين  ..   3766أبو داود  خرجه أ( صحقح) (221)

 ..    2719مسلم  أخرجه ( صحقح) (222)
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ـَ ♂:◘ ايٓيب قاٍ أَاَ٘ َٔ ٜأنٌ إٔ -3  َط ييِزُل َوَش ييُي َتـْ ييافَزَ

ـْ َوَشطِفِ  ُؾقا ِم ـُ َٓ َتْل ـْ َحوَؾَتْقِف، َو  .  (223) ▬ افطََّعوِم، َؾُؽُؾقا ِم
ٍ  يكٍٛ نٌا٭ دًػ١ يف ايتٛانع -4 ي♂ ◘ اهلل ضغبٛ و َأَكيو َأمَّ

ُؾ ُمتَّؽًِئو ـُ  نجط٠ ٘اؾ١ ٖٛ َته٦ا ايطعاّ ٜٚهطٙ أنٌ ، (224) ▬َؾََل آ
ٞ  غبري  شيبو  ٚإٔ ا٭نٌ ٘ ، ٚ قبش ، اهلل ْعُب١  عًب٢  تهبرب  ؾٝب

 ضنبتٝ٘ ع٢ً داثٝا ٜهٕٛ إٔ يٮنٌ آًٛؽ قؿ١ يف ٚاملػتشب
 .ايتؿٗس دًػ١ ٜؿب٘ ؾُٝا قسَٝ٘ ٚظٗٛض

ٔ  ٭ٕ ٌعاَا ٜعٝب أ٫ -5 ٔ  ؾب١ُٝ  َب ٕ ٜ أ٫ املب٪َ  عٝاببا  هبٛ
ٔ  يكاْع٘ إٜصا٤ ٚؾٝ٘ اهلل يٓعِ اظزضا٤ ٖٛ إمنا ايطعاّ ٚعٝب  َٚب
ٔٵ، ؾ ٜكسَ٘ ٍٳ ،☺ ٖٴطٳٜٵطٳ٠َ َأبٹٞ عٳ ٍٴ  عٳبابٳ  َٳبا : َقا  ◘ اهللٹ ضٳغٴبٛ
َٶا ٕٳ َقطُّ، ٌَعٳا ٗٳ٢ ٔإشٳا َنا ٘ٴ، ؾٳٝٵ٦ٶا اؾٵتٳ ًَ ٕٵ َأَن ٘ٴ ٚٳٔإ ٖٳ ٘ٴ َنٔط  . (225) تٳطٳَن

 ◘ إٔ ضغٍٛ ثبت ؾكسباح بايه٬ّ امل ايطعاّ أثٓا٤ ايه٬ّ -6
 . ٜٚعًُِٗ أقشاب٘ ٜٚٓكض، ايطعاّ ع٢ً ٜتهًِ نإ أْ٘

                                                 

 وصححه األلبيين   ..  1875الرتمذي  أخرجه ( صحقح) (223)

 وصححه األلبيين   ..  1837الرتمذي  أخرجه ( صحقح) (224)

 ..    2764مسم  أخرجه ( صحقح) (225)
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  إىل ٜ٪زٟ ٭ْ٘ ؾٝ٘ ٚايٓؿذ ايطعاّ يف ايتٓؿؼ ٜتذٓب إٔ -7
ٍٴ ا أْ٘ ◘ ايٓيب عٔ دا٤ ٚملا ٚايهطض ايكصاض٠ ٗٳ٢ ضٳغٴٛ  ◘ هللٹْٳ

٘ٹ ٚٵ ٜٴٓٵَؿذٳ ؾٹٝ ٕٵ ٜٴتٳٓٳؿَّؼٳ ؾٹٞ اِئإْٳا٤ٹ، َأ  .      (226) َأ
ٞ  َبا  ٚيعبل  أقبابع  بج٬ثب١  نٌا٭ -8 ٔ  بكب ّ  َب  عًٝٗبا  ٌعبا

٘  بؿب٤ٞ  ًٜكب٢  ٚأ٫ ايطعاّ بهٌ ٚا٫ْتؿاع  يف ا٭ضً عًب٢  َٓب
ٔٵ َأْٳبؼٕ  ، ؾ ايكُا١َ ٍٳ اهللٹ  ☺ عٳب ٕٻ ضٳغٴبٛ ٌٳ    ◘، َأ ٕٳ ٔإشٳا َأَنب َنبا

ٍٳ: ٚٳَقا ٘ٴ ايجٻًَاخٳ،  َٶا َيعٹلٳ َأقٳابٹعٳ ْؿ ♂ ٌَعٳا ـُ ًْ ُفْؼَؿيُي َأَحيِد إَِذا َشَؼَط

يْقَطوِن َؾْؾُقؿِ  َٓ َيَدْظَفو فِؾشَّ ْؾَفو، َو ـُ ََذى َوْفَقْل ْٕ ٕٵ   ▬ْط َظـَْفو ا َٳطٳْٳبا َأ ٚٳَأ  ،
ٍٳ: -ًْعل :أٟ –ْٳػٵًُتٳ  وَن ِِف َأيِّ  ♂ اِيَككٵعٳ١َ، َقا ًُ َٓ َتيْد ُؽْؿ  َؾينِكَّ

يُ  ـَ ٘  عًٝ٘ دٓاح ؾ٬ باملًعك١ أنٌ ؾإٕ،  (227) ▬ َضَعوِمُؽُؿ اْفَزَ  ٭ْب
 ايطعاّ ٚسؿغ ايتكصض ٚعسّ ايٓعاؾ١ َٔ ايؿطع ب٘ ٜأَط َا ٜ٪زٟ

ٔ  َباْع  ٫ٚ ايًك١ُ ٚتكػري ٌ  َب ٕ  إشا بايؿبٛن١  ا٭نب  شيبو  نبا
 . بايُٝني

ٌ  ٫ ست٢ ا٭نٌ تكًٌٝ -9 ٘  ّكب ٟ  ايبي  ايتدُب١  يب  إىل تب٪ز
 ْبسضى  ٖٓا َٚٔ أطن١ ٚق١ً ٚمخٛي٘ آػِ ثكٌ ٚإىل ا٭َطاً

                                                 

 ..    2734مسلم  أخرجه ( صحقح) (226)

 ..    2734مسلم  أخرجه  (صحقح) (227)
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ا ♂ : ◘ قٛي٘ يف ايػط يِى  َمو َمََلَ آَهِملٌّ ِوَظوًء ََشًّ ًْ . بَِح ـٍ ـْ َبْطي ِم

 ٌٌ ٌٌ فَِطَعوِمِف َوُثُؾ َٓ َمَوَفَي َؾُثُؾ وَن  ـَ ٌَُف، َؾنِْن  ـَ ُصْؾ ََلٌت ُيِؼْؿ ـُ ـِ آَهَم ُأ اْب

فِ  ًِ ٌٌ فِـََػ ابِِف َوُثُؾ  . (228) ▬فَِؼَ
٘  ٚبعبسٙ  ايطعاّ قبٌ ٚؾُ٘ ٜسٜ٘ ٜػػٌ إٔ -11  َطًبٛب  ٭ْب
ـْ َبوَت َوِِف َيِدهِ ♂:  ◘ ٚيكٛي٘ ٚؾطعّا عطؾا يُح َؽَؿرٍ  َم ضا٥شب١   -ًِ

ٌء َؾيََل   -ايعِٖ ايٓاتر عٔ تػري ضا٥ش١ آثاض ايسغبِ   َؾَلَصيوَبُف ََشْ

فُ  ًَ َّٓ َكْػ َـّ إِ  .  (229) ▬ َيُؾقَم
ٌ  بعبس  ٚمحسٙ اهلل ؾهط -11 ٔ  ا٭نب  اهلل حيُبس  إٔ ايػب١ٓ  ؾُب

ّ  بعس ◘ قٛي٘ َٔ ٚضز ملا ا٭نٌ بعس ٜٚؿهطٙ  ♂:َٚٓٗبا  ايطعبا
َؾ َضَعوًمو َؾؼَ  ـَ ـْ َأ ـْ   ِاَْلْؿُد ♂وَل: َم َزَؿـِقيِف ِمي ًَ افَِّذي َأْضَعَؿـِل َهَذا َو

ـْ َذْكٌِفِ  َم ِم ٍة، ُؽِػَر َفُف َمو َتَؼدَّ َٓ ُؿقَّ  .  (231) ▬ َؽْرِ َحْقٍل ِمـِّل َو
٫ ٜصٖب يًطعباّ عٓبس ايػبري إىل ببسع٠ٛ َبٔ قباسب       -12

، ٚيٝٓكطف بعس  ايسع٠ٛ تؿًُ٘ مل أسسّا َع٘ حيهط أ٫ٚ ايطعاّ
َٓ َتيْدُخُؾقا ُبُقيقَت و:  تعاىل يكٛي٘ ٜأنٌ إٔ ـَ آَمـُيقا  و افَّيِذي َ َيو َأُّيه

                                                 

 وصححه األلبيين   ..  2387الرتمذي   أخرجه ( صحقح) (228)

 وصححه األلبيين   ..  1867الرتمذي   أخرجه ( صحقح) (229)

 وحسنه األلبيين   ..  3458الرتمذي   أخرجه ( حًـ) (237)
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ـْ إَِذا ُهِظقيُتْؿ  ـَ إَِكوُه َوَفؽِي َّٓ َأن ُيْمَذَن َفُؽْؿ إَِػ َضَعوٍم َؽْرَ َكوطِِري
افـٌَِّلِّ إِ

وا  .ص53ط ا٭سعاب :يَؾوْهُخُؾقا َؾنَِذا َضِعْؿُتْؿ َؾوكَتِؼُ

ٜكٍٛ  ◘، ؾكس نإ ضغٍٛ اهلل  ٌعاَ٘ نٌأ ملٔ ايسعا٤  -13
، ♂ ملٔ أنٌ عٓسٙ  ًُ َْبَرا ْٕ َؾ َضَعوَمُؽُؿ ا ـَ ُؿقَن، َوَأ

وئِ ُؿ افصَّ ـُ َأْؾَطَر ِظـَْد

ًْ َظَؾْقُؽُؿ اْدَََلئَِؽيُ  ـْ ♂ : ◘ٚيكٍٛ ضغٍٛ اهلل  ، (231) ▬َوَصؾَّ َوَم

قا َفُف، َحتَّك َيعَؾَؿ أن َؿد َأَتك إِفْقُؽؿ َمْعروؾًو َؾَؽوؾُِئقه َؾنِْن ََلْ ََتِدوا َؾوْهظُ 

وَؾْئُتُؿقه  .(232) ▬ ـَ
  ٜهٔ ٚمل مجاع١ َع نإ إشا ٜبسأ َٔ أٍٚ ٖٛ ٜهٕٛ أ٫  -14

٫ٚ  اٯخطٜٔ ٚاسرتاّ ا٭زب َع ٜتٓاؾ٢ شيو ٭ٕ بٝت قاسب
  ٜبسأ ايطعاّ ست٢ ٜبسأ قاسب ايطعاّ أٚ ٜسعِٖٛ يًطعاّ .

ٔ  أنٌ إىل ايٓعط عسّ -15 ٔ  اٯخبطٜ ْٛ  ايبصٜ ّ  ٜ٘ؿباضن  ايطعبا
، ٚإٔ ٜكٓع بايٝػبٝري  ٚإسطادِٗ إٜصا٥ِٗ يف غببا ٜهٕٛ ٫ ست٢

 .ٜؿ٢ٓ ٫ نٓع ايكٓاع١ ٭َٕٔ ايطعاّ 

                                                 

 وصححه األلبيين   ..   3854أبو داود  أخرجه ( صحقح) (231)

 وصححه األلبيين   ..   5179و داود أب أخرجه ( صحقح) (232)
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٘  ملبا  ببايُٝني  ايؿطب -1 ٔ  ؾٝب ٔ  دبا٤  ٚملبا  ايربنب١  َب ٔ  عب  بب
َٓ ♂ : قبباٍ ◘ ايببٓيب إٔ  ☻عُببط ْؿ بِِشييََمفِِف، َو ـُ ييْؾ َأَحييُد ـُ َٓ َيْل

ْب بِ  ُب بِِشيََمفِفِ َيْؼَ ُؾ بِِشََمفِِف، َوَيْؼَ ـُ ْقَطوَن َيْل  (233) ▬  ِشََمفِِف، َؾنِنَّ افشَّ
 يًطاسب١  ٚأقطب ٚأٜػط يًذػس أقض ٭ْ٘ قاعسا ٜؿطب إٔ -2

ٔٵ ١٦ٖٝ أؾهٌ أْ٘ نُا ِّ  غٳبعٹٝسٺ  َأبٹٞ عٳ ٕٻ ،☺ اِيدٴبسٵٔض ٍٳ  َأ  ضٳغٴبٛ
ُٶا   ◘ اهللٹ ٔٔ ايؿټطٵبٹ َقا٥ٹ ٗٳ٢ عٳ  (234)  ْٳ
ٜٚؿبطب   آخط ايؿطب يف ٚأُس أٍٚ ايؿطب يف ػ١ُٝايت -3

ٕٳ ؾكس ،ع٢ً ث٬ث١ َطات ٍٴ َنا  ايؿٻطٳابٹ ؾٹٞ ٜٳتٳٓٳؿَّؼٴ ◘ اهللٹ ضٳغٴٛ
ٍٴ ثٳًَاثٶا، َوى َوَأْبَرُأ َوَأْمَرأُ  ♂ :ٚٳٜٳُكٛ ًْ ُف َأ ضغبٍٛ   إٔ مبعٓب٢  (235) ▬إِكَّ

ِ  املبا٤  بعبى  ٜؿطباهلل نإ  ٔ  ايؿبطب  إْبا٤  ٜبعبس  ثب ٘  عب  ؾُب
ِ  ٜؿطب ثِ ٱْا٤ا خاضز ٜٚتٓؿؼ ِ  نبصيو  ٜتبٓؿؼ  ثب ٌ  ثب  ٜؿعب

ٔ  ٚأبطأ يًعطؼ ٚزؾعا ضٜا أنجط،  ثايج١ َط٠ شيو  ايعطبؼ  أمل َب
ٞ  ، ٚ يًُعس٠ ٚأٚؾل ٘  أٍٚ يف ٜػب٢ُ  إٔ إشا ْػب ، ؾًٝكبٌ  ؾبطب

                                                 

 وصححه األلبيين   ..   1799الرتمذي   أخرجه ( صحقح) (233)

 ..    2725مسلم  أخرجه ( صحقح) (234)

 وصححه األلبيين .   3728أبو داود   أخرجه ( صحقح) (235)
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ٔٵَؾ، بػِ اهلل أٚي٘ ٚآخطٙ  ٞٳ عٳا٥ٹؿٳ١َ عٳ ٗٳا، هلُلا ضٳنٹ ٕٻ عٳٓٵ ٍٳ  َأ  ضٳغٴبٛ
ٍٳ ◘ هللٹا ـُ ♂: َقا َؾ َأَحُد ـَ ِر اْشَؿ اإَِذا َأ ـُ ي   ِْؿ َؾْؾَقْذ َتَعوَػ، َؾينِْن َكِِسَ

َر اْشَؿ ا ـُ ِؿ ا  َِأْن َيْذ ًْ فِِف َؾْؾَقُؼْؾ بِ َفُف َوآِخَرهُ   َِتَعوَػ ِِف َأوَّ (236) ▬ َأوَّ
 . 

 ◘٭ٕ ضغبٍٛ اهلل   ؾٝ٘ ايٓؿذ أٚ اٱْا٤ يف ايتٓؿؼ ٜٚهطٙ -4
ٗٳ٢ ٍٴ ْٳ ٕٵ ◘ هللٹا ضٳغٴٛ ٚٵ ْٳا٤ٹ،اِئإ ؾٹٞ ٜٴتٳٓٳؿَّؼٳ َأ ٘ٹ  ٜٴبٓٵَؿذٳ  َأ ،  (237) ؾٹٝب
ٔ  اٱْا٤ خاضز ايتٓؿؼ إٔ ؾو ٫ٚ ّ  َب ٔ  ا٭خب٬م  َهباض  َٚب
 تتعًبل  نطٜٗب١  ضا٥ش١ ؾٝ٘ ٜرتى اٱْا٤ يف ايتٓؿؼٚ ايٓعاؾ١، باب
َٔ باب  ؾٝ٘ ٜتذؿأ ٫ اٱْا٤ يف ٜتٓؿؼ ٫ ٚنُا باٱْا٤، أٚ باملا٤
 .أٚىل
5-     ٘ ملبٔ   إشا َطض عًٝو إْبا٤ يًؿبطب َٓب٘ ٚأضزت إٔ تٓاٚيب

ٔٵ، ؾٍٛاضى ؾًتعط٘ ملٔ عٔ نمٝٓو أ٫ٚ  ٔٔ َأْٳٔؼ عٳ ٞٳ َٳايٹوٺ بٵ  ضٳنٹ
٘ٴ هلُلا ٕٻ: عٳٓٵ ٍٳ َأ ٞٳ ◘ هللٹا ضٳغٴٛ ٕٔ ُأتٹ ًَبٳ  -خًط   :أٟ – ؾٹٝبٳ َقسٵ بٹ

ُٳا٤ٺ، ٔٵ بٹ ٘ٹ ٚٳعٳ ُٹٝٓٹ ٞ ، ٜٳ ٔٵ َأعٵطٳابٹ ٘ٹ ٚٳعٳ ُٳايٹ ِٻ َؾؿٳٔطبٳ بٳِهٕط، َأبٴٛ ؾٹ   ثٴ

                                                 

 وصححه األلبيين .   3767أبو داود   أخرجه ( صحقح) (236)

 ..    2728مسلم  أخرجه ( صحقح) (237)



، ٔنهٕصٕل ألي ػُٕاٌ اظغط ػهى  Ctrl+ Endنهٕصٕل نهفٓشط اظغط ػهى
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ٞٻ َأعٵَط٢ ٍٳ ،اَ٭عٵطٳابٹ ـَ ♂: ٚٳَقا ـَ َؾوَْٕيَؿ  . (238) ▬ إَْيَؿ
 ايبٓيب  عٔ قتاز٠ أبٞ ؾعٔ،  أخطِٖ ايكّٛ غاقٞ ٜهٕٛ إٔ -6
ًبو ♂ :قاٍ ◘  .  (239) ▬إِنَّ َشوؿَِل اْفَؼْقِم آِخُرُهْؿ َُشْ
ٔ ، ٚايؿهب١  ايبصٖب  آ١ْٝ يف ٚايؿطب ا٭نٌ حيطّ أْ٘ -7  ؾعب

ُبقا  َوَٓ ♂:  ◘ اهلل ضغٍٛ قاٍ:  قاٍ ☺ ايُٝا١َ بٔ سصٜؿ١ َتْؼَ

ْكَقو  ْؿ ِِف افيده َو َبُ ُؾقا ِِف ِصَحوؾَِفو، َؾنَِنَّ ـُ ِي، َوَٓ َتْل َهِى َوافِػضَّ ِِف آكَِقِي افذَّ

 ْؿبا٥ؼ  ٚايؿهب١  بايبصٖب  ًٜشبل  ٫، ٚ  (241) ▬َوَفـَو ِِف أِخيَرة
ٔ  ؾب٤ٞ  ٚآٛاٖط نايٝاقٛت ايهطنم١ ا٭سذاض ّ  أطَب١  َب  يعبس

ٛ  إمنا شيو يف ٚا٭قٌ شاى َٔ ؾ٤ٞ عٔ ايٓٗٞ ٚضٚز ّ  ٖب  يعبس
 .عُٓٗا نٌ ايسيٌٝ

 

افؾُفؿَّ إِِّنِّ َأُظقُذ بِيَؽ  ♂ٚشيو بايسخٍٛ بايطدٌ ايٝػطٟ ٚقٍٛ 

 ٌِ ٌَوئِ  َواْْلَ
ٌِ
ٌْ ـَ اْْلُ ِ ٚعٓس قهبا٤ أادب١    ،(241)▬ ِم إ٫  ٫ ٜبتهً

                                                 

 ..    2729مسلم  أخرجه ( صحقح) (238)

 .  681مسلم  أخرجه ( صحقح) (239)

 .  2767، و مسلم  5426البخيري  أخرجه ( صحقح) (247)

 . 375أخطد٘ َػًِ  (صحقح) (241)



، ٔنهٕصٕل ألي ػُٕاٌ اظغط ػهى  Ctrl+ Endنهٕصٕل نهفٓشط اظغط ػهى
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يكبٍٛ   ،، ٚحيصض َٔ اغتكباٍ أٚ اغتسباض ايكبًب١  بايػ١ هطٚض٠ي
َٓ  ♂:  ◘ ضغٍٛ اهلل ٌَْؾَي بَِغوئٍِط َو َتْؼٌُِؾقا اْفِؼ ًْ َط َؾََل َت

إَِذا َأَتْقُتُؿ اْفَغوئِ

ُبقا ُؿقا َأْو َؽرِّ ـْ ََشِّ
َتْدبُِروَهو، َوَفؽِ ًْ َٓ َت ٜٚعؿٞ عبٔ   .(242)▬َبْقٍل، َو

إغتسباض ايكب١ً يًهطٚض٠ يف ايبٝٛت، ٚع٢ً َٔ ٜكهبٞ سادتب٘   
ٚاٱغبتربا٤ َبٔ     ؽ ،ٓبا عٓس قها٤ سادت٘ َٔ أعني اياٱغتتاض

َٔٔؾ بٛي٘ بعس قها٤ سادت٘ ؾإٕ أنجط َاٜسخٌ ايٓاض ايبٍٛ، ٔٔ  عٳ  ابٵب
ٍٳ عٳبٻإؽ ٍٴ َٳطٻ: َقا ٔٔ  عٳ٢ًَ ◘ اهللٹ ضٳغٴٛ ٍٳ  َقبٵبطٳٜٵ ُيََم  ♂ :َؾَكبا َأَميو إَِنَّ

و َؾَؽيوَن َيْؿِقي بِوفـَِّؿقَؿييِ  و َأَحيُدَُهَ ٌٍِر، َأمَّ ـَ َبوِن ِِف  َبوِن َوَمو ُيَعذَّ ، َفُقَعذَّ

ـْ َبْقفِيفِ  َتِسُ ِم ًْ َٓ َي َخُر َؾَؽوَن  ْٔ و ا  :ٚيف ضٚاٜب١ ملػبًِ   ،   (243) ♂َوَأمَّ
ٌَْقلِ وَ ♂ ـَ اْف َتـِْزُه ِم ًْ َٓ َي َخُر  ْٔ وَن ا ٜٚكهٞ سادتب٘ دايػبا إ٫     ▬ـَ

يهطٚض٠ ؾٝكهٞ سادت٘ قا٥ُا َع ِٓب إضتبساز ضؾباف ايببٍٛ    
يٝببس ا٫غببتٓذا٤ باٚبُٝٝٓبب٘، ػببو شنببطٙ نم٫ ٚعًبب٢ ايجٝبباب، 

ا٫غتذُاض بج٬ثب١ أسذباض ٜٚتذٓبب ايبطٚخ     ايٝػطٟ ث٬ثا أٚ 
ٚايععِ ٫ٚ بأؽ َٔ اغتعُاٍ املٓازٌٜ ايٛضق١ٝ عٓس إْكطاع املا٤ 

ٔٵٚ، ،  ٕٳ عٳ ُٳا ًِ ٕٳ ٔإِّْبٞ َأضٳ٣      ☺ غٳ ُٴؿٵبٔطُنٛ ٍٳ َيٓٳبا اِي ٍٳ: َقبا ، َقبا
ٍٳ:  ِٴ اِيدٹطٳا٤ٳ٠َ، َؾَكا ُٳُه ِّ ِٵ سٳتٻ٢ ٜٴعٳ ُٴُه ِّ ِٵ ٜٴعٳ ٌٵ قٳاسٹبٳُه ٗٳاْٳا  َأدٳ ٘ٴ ْٳ ٔإْٻ

                                                 

 ٚقشش٘ ا٭يباْٞ    8أخطد٘ ايرتَصٟ  (صحقح) (242)
 ٚايًؿغ ملػًِ    292َٚػًِ  216أخطد٘ ايبداضٟ  (صحقح) (243)



، ٔنهٕصٕل ألي ػُٕاٌ اظغط ػهى  Ctrl+ Endنهٕصٕل نهفٓشط اظغط ػهى
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ٚٵخٹ  ٔٔ ايطٻ ٗٳ٢ عٳ ٚٳْٳ  ،١ًََ ٌٳ اِيكٹبٵ ٚٵ ٜٳػٵتٳِكبٹ ٘ٹ، َأ ُٹٝٓٹ ٞٳ َأسٳسٴْٳا بٹٝٳ ٕٵ ٜٳػٵتٳٓٵذٹ َأ
ّٔ ٍٳ:   ٚٳاِيعٹَعا ًٍ ♂ ٚٳَقا ْؿ بِيُدوِن َثََلَثيِي َأْحَجيو ـُ يَتـِْجل َأَحيُد ًْ  ▬ َٓ َي

 . (245) ▬ُؽْػَراَكَؽ ♂:عٓس إطٚز ٜكٍٛ، ٚ(244)
 

 :  ايػ١ٓ يف ثبت نُا ٚااسا١ٜ ٚايطمح١ أُس بأيؿاظ ايتكٝس -1
ٔٵَؾ ٔٔ ☺ ٖٴطٳٜٵطٳ٠َ َأبٹٞ عٳ ِّ عٳ ٍٳ  ◘ ايٓٻبٹ إَِذا َظَطيَس َؾْؾَقُؼيِؾ  ♂ :َقبا

ْؿُد  ٌُُف َيْرََحَُؽ ا ِاْْلَ  وَل ، َؾنَِذا ؿَ  ُ، َؾنَِذا َؿوَل َؾْؾَقُؼْؾ َفُف َأُخقُه َأْو َصوِح

 (246) ▬َوُيْصؾُِح َبوَفَؽ   ُ، َؾْؾَقُؼْؾ: َُّيِْديَؽ ا َُفُف: َيْرََحَُؽ ا
ٍ  ☺ أْؼ عٔ، ؾ اهلل حيُس مل إشا ايعاٌؼ ٜؿُت ٫-2 : قبا

ٕٔ عٳَطؼٳ ِّ  عٹٓٵبسٳ  ضٳدٴًَا ُٻتٳ  ◘ ايٓٻبٹب ُٳا  َؾؿٳب ٖٴ ِٵ  َأسٳبسٳ ِّتٹ  ٚٳَيب  ٜٴؿٳب
ٍٳ اِيدخٳطٳ ِٵ ٖٳصٳا ؾٳُتٻ َؾَكا ِّتٵٓٹ ٚٳَي ٍٳ ٞ؟تٴؿٳ إِنَّ َهَذا َحيد ا  وَل ♂ :َقا

ٔ  بعى ٜصنطٙ إٔ بأؽ ٫ٚ، (247) ▬َتؿده  ، بأُبس  أانبطٜ
 . عطاغ٘ بعس اهلل محس ايعاٌؼ يٝتصنط

                                                 

 .   262د٘ َػًِ أخط (صحقح) (244)
 .  ٚقشش٘ ا٭يباْٞ 7أخطد٘ ايرتَصٟ  (صحقح) (245)
 .. .وصححه  األلبيين 921البخيري يف األدب  أخرجه (صحقح)  (246)

 .. .وصححه  األلبيين 931البخيري يف األدب  أخرجه (صحقح)  (247)



، ٔنهٕصٕل ألي ػُٕاٌ اظغط ػهى  Ctrl+ Endنهٕصٕل نهفٓشط اظغط ػهى
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 َببٔ ٚايتدؿببٝى ، ايؿببِ عًبب٢ املٓببسٌٜ أٚ ايٝببس ٚنببع -3
ٔٵ، ؾ أَهٔ َا ايكٛت ٍٳ ٖٴطٳٜٵطٳ٠َ، َأبٹٞ عٳ ٕٳ: َقا ٍٴ َنا : ◘ هللٹا ضٳغٴٛ

ٙٴ ٚٳنٳعٳ عٳَطؼٳ ٔإشٳا ٚٵ ٜٳسٳ ٘ٴ َأ ٛٵبٳ ٘ٹ، عٳ٢ًَ ثٳ ٚٵ ٚٳخٳَؿبىٳ  ؾٹٝ ٗٳبا  َغبىٻ  َأ  بٹ
٘ٴ ٛٵتٳ ٘ ؾ ، خيؿب٢  ٫ َبا  ايؿٛا٥بس  َٔ شيو ٚيف ،(248) قٳ ـ  ؿٝب  نب
ـ  ايهٛنبا٤  ْؿط ٚعسّ اٯخطٜٔ، عٔ ا٭ش٣  عًب٢  ٚايتؿبٜٛ

 . ١ببايعاَ ا٭َانٔ يف غُٝا ٫ اٯخطٜٔ
ؾًٝؿُت ايعباٌؼ ثب٬خ    َطً بػبب ايعطاؽ نإ إشا -4

ٍٳ ☺ ٖطٜط٠ أبٞ عٔ، ؾيٝػهتَطات ثِ  ْتُف َواحِ ♂: َقا  َدًة، ييَصؿِّ

وَن بعد هذا ؾفق زـوم ـَ   .  (249) ▬ َوثِـَْتْغِ َوَثََلًثو، َؾََم 
ٔٵ ، ؾ اهلل ببٝٗسٜهِ املػًِ غري تؿُٝت -ٖب ٞ  عٳب  َٴٛغٳب٢،  َأبٹب
ٍٳ ٕٳ: َقا ٗٴٛزٴ َنا ٕٳ ايٝٳ ٌَػٴٛ ِّ  عٹٓٵبسٳ  ٜٳتٳعٳا ٕٳ  ◘ ايٓٻبٹب ٕٵ ٜٳطٵدٴبٛ ٍٳ  َأ  ٜٳُكبٛ
ِٵ ٗٴ ِٴ: َي ُٴُه ٍٴ ،هلُلا ٜٳطٵسٳ   (251) ▬ َوُيْصؾُِح َبوَفُؽؿْ   َُُّيِْديُؽُؿ ا♂:َؾٝٳُكٛ

                                                 

 .. .وصححه  األلبيين 5729أبو داود  أخرجه (صحقح)  (248)

 .. .وصححه  األلبيين 939يف األدب  البخيري أخرجه (صحقح)  (249)

 .. .وصححه  األلبيين 2739الرتمذي  أخرجه (صحقح)  (257)



، ٔنهٕصٕل ألي ػُٕاٌ اظغط ػهى  Ctrl+ Endنهٕصٕل نهفٓشط اظغط ػهى

 ,Page Upنهًبٔط ػهى انؼُٕاٌ انًطهٕة  فً انفٓشط، ٔثٕاعطخ األٌغش  انضس

Page Down  رُقم ثٍٍ انصفحبد. أٔ ػدهخ انًبٔط 

 

 
138 

 

 : اٯتٞ يف تتُجٌ ؾدزاب٘
ٔٵَؾ ، اغتطاع َا ايتجا٩ب ضز -1 ٔٔ ☺ ٖٴطٳٜٵطٳ٠َ َأبٹٞ عٳ ِّ عٳ  ايٓٻبٹ
ٍٳ ◘ ْؿ َؾْؾَقؽْ  ♂:َقا ـُ  . (251) ▬ ظِْؿ َمو اْشتََطوعَ إَِذا َتَثوَءَب َأَحُد
 غعٝس أبٞ عٔ، ؾايتجا٩ب ًَه٘ إشا ايؿِ ع٢ً ايٝس ٚنع -2

☺ ٔٔ ِّ عٳ ٍٳ ◘ ايٓٻبٹ ْؿ َؾْؾَقَضْع َيَدُه بِِػقِف  ♂ :َقا ـُ إَِذا َتَثوَءَب َأَحُد

 .  (252)  ▬َؾنِنَّ افشقطون يدخؾ ؾقف
 

أٌٖ ايبٝت عًِٝٗ بعٌُ عس٠ أؾبٝا٤ أٚقباْا   قبٌ إٔ ٜٓاّ  -1
َؿيْدُتْؿ،  ♂ؾكاٍ :  ◘بٗا ضغٍٛ اهلل  ًَ ْقِؾ إَِذا  َأْضِػُئقا اْدََصوبِقَح بِوفؾَّ

قاْإَْشِؼَقيَ  ـُ ُؼقا ْإَْبَقاَب، َوَأْو غسٚا ؾتشات آ١ْٝ املبا٤   :أٟ – َوَؽؾِّ
يياَب ،  - َ ّ   – َوَ ِّييُروا افطََّعييوَم َوافؼَّ  أٟ غطببٛا آْٝبب١ ايطعببا

َؾيينِْن ََلْ ََيِييْد  ♂:  ◘، ٚقبباٍ ضغببٍٛ اهلل  (253) ▬ -ٚايؿببطاب

                                                 

 .. .وصححه  األلبيين 942البخيري يف األدب  أخرجه (صحقح)  (251)

 .. .وصححه  األلبيين 949البخيري يف األدب  أخرجه (صحقح)  (252)

 . 6279أخرجه البخيري  (صحقح)  (253)
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َر اْشيَؿ ا ـُ ْؿ إَِّٓ َأْن َيْعُرَض َظَذ إَِكوئِِف ُظقًها َوَيْذ ـُ أٟ إشا مل  –  َِأَحُد
 . (254) ▬ -ؾٛم اٱْا٤  اجيس غطا٤ ؾًٝهع عٛز

ٔٵ آخٹبٔط غٴبٛضٳ٠ٹ اِيبٳَكبطٳ٠ٹ   ٜؿهٌ قبٌ ايّٓٛ قطا٠٤  -2    َٹ  ٕٔ  ِاٯٜٳتٳا
يِف ُٖٚا قٍٛ اهلل تعاىل : و بِّ ًَّ ُشيقُل بِيََم ُأكيِزَل إَِفْقيِف ِميـ  ـَ افرَّ آَمي

ـَ بِو ؾٌّ آَم ـُ ُ  َبيْغَ َأَحيٍد   َِواْدُْمِمـُقَن  ُشؾِِف َٓ ُكَػرِّ ًُ ُتٌِِف َو ـُ َؽتِِف َو
َوَممئِ

ـَو َوإِفَ  بَّ ًَ ُشؾِِف َوَؿوُفقْا َشِؿْعـَو َوَأَضْعـَو ُؽْػَراَكَؽ  ًه ـ  ( 106ْقَؽ اْدَِصُر)مِّ

ـَو   َُٓ ُيَؽؾُِّػ ا بَّ ًَ  ًْ ٌَ ًَ َت ـْ ًْ َوَظَؾْقَفو َمو ا ٌَ ًَ ـَ و َمو  َكْػًًو إَِّٓ ُوْشَعَفو َبَ

ْؾَتُف  ََم ََحَ ـَ ِؿْؾ َظَؾْقـَو إِْْصًا  ـَو َوَٓ ََتْ بَّ ًَ قـَو َأْو َأْخَطْلَكو 
ًِ َٓ ُتَماِخْذَكو إِن كَّ

ٌْؾِـَ  ـَ ِمـ َؿ ْؾـَو َمو َٓ َضوَؿيَي َفـَيو بِيِف َواْظيُػ َظـَّيو َظَذ افَِّذي ؿِّ ـَو َوَٓ َُتَ بَّ ًَ و 

( ـَ َكو َظَذ اْفَؼْقِم اْفَؽوؾِِري ًَ َمْقََٓكو َؾوكُكْ ـَو َأك ََحْ ًْ  (105َواْؽِػْر َفـَو َوا
ـْ آِخيِر ♂ يكٍٛ ضغٍٛ اهلل :، ص 286-185ط ايبكط٠ :  ي أَيَتوِن ِمي

ـْ ؿَ  ٌََؼَرِة، َم ِة اف ًَ َػَتوهُ ُشق ـَ و ِِف َفْقَؾٍي   .  (255)  ▬ َرَأَُهَ
 ملٔ أضاز ايّٓٛ إٔ ٜعطً ْؿػ٘ ع٢ً ا٤٬ٕ ثِ ٜؿهٌ ٚ -3

ًَ ♂:◘، يكبٍٛ ضغبٍٛ اهلل   ع٢ً ٌٗاض٠ ٜتٛنأ يٝٓاّ  إَِذا َأَتْقي

                                                 

 ..  2712لم أخرجه مس( صحقح)  (254)

 .  4778أخرجه البخيري ( صحقح)  (255)
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يََلةِ  ْل ُوُويقَءَك فِؾصَّ (256) ▬ َمْضَجَعَؽ، َؾَتَقوَّ
ستب٢ ٚيبٛ نبإ      ، 

ٌ ؾطدب٘ ٜٚتٛنبأ نُبا    دٓبا ٚأضاز إٔ ٜٓاّ بسٕٚ إغتػاٍ ؾًٝػػ
ٜػتشب إٔ حياغبب ْؿػب٘   ٚ،  (257)  ◘نإ ٜؿعٌ ضغٍٛ اهلل 

 ّ ، ٚإٔ ٜببازض إىل ايتٛبب١ عبٔ أٟ غب٦ٝات ٜهبٕٛ قبس       قبٌ ايٓبٛ
 . ؾإْ٘ ٫ ٜعًِ أٜكبض أّ ٫ اضتهبٗا

ِٻ   جَي، ثِ ثِ ٜٓؿى ؾطاؾ٘ بطزا٥٘ ث٬ثا  -4 ٘ٹ ثٴب ٓٳَؿبحٳ  ُٜٳعٳ َنؿَّٝٵب
ُٳا، َؾ ٔٗ ٌٵٝؾٹٝ ُٳا: ُق ٔٗ ٛٳ ا َكطٳَأ ؾٹٝ ٌٵ َأعٴٛشٴ بٹطٳبِّ اِيَؿًَبلٔ  ،َأسٳسٷ هلُلٖٴ  ،ُٚق

ٌٵ َأعٴٛشٴ بٹطٳبِّ ايٓٻأؽ ٔٵ دٳػٳسٹٙٹ، ُٚق َٹ َٳا اغٵتٳَطاعٳ  ُٳا  ٔٗ ُٵػٳضٴ بٹ ِٻ ٜٳ ، ثٴ
ٌٴ شٳيٹبَو   ٔٵ دٳػٳسٹٙٹ، ٜٳِؿعٳ َٹ ٌٳ  َٳا َأِقبٳ ٚٳ ٘ٹ  ٔٗ ٚٳدٵ ٚٳ ٘ٹ  ُٳا عٳ٢ًَ ضٳِأغٹ ٔٗ ٜٳبٵسٳُأ بٹ

َٳطٻاتٺ ٢ً ؾك٘ ا٭نمٔ ٜٚهع نـ ٜبسٙ ا٭نمبٔ   ، ثِ ٜٓاّ عثٳ٬َخٳ 
 .(258)ّت خسٙ ا٭نمٔ 

ثِ ٜكطأ  آ١ٜ ايهطغٞ ستب٢ ٫ ٜكطبب٘ ايؿبٝطإ يف َْٛب٘       -5
ٔٵ  ٜٚكطأ ايهاؾطٕٚ ؾإْٗا ببطا٠٤ يًعببس َبٔ ايؿبطى ،      ،(259) ؾعٳب

                                                 

 .  274أخرجه البخيري ( صحقح)  (256)

 .  288البخيري احلديث بيدعنى أخرجه  (257)

 .  5718أخرجه البخيري ( صحقح)  (258)

 . 2311 بطقِايبداضٟ ذكر يف حديث أليب اريرة يف  (259)
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ٞٻ  ٕٻ ايٓٻبٹ ٘ٹ، َأ ٔٵ َأبٹٝ ٌٕ، عٳ ٛٵَؾ ٔٔ ْٳ ٚٳ٠َ بٵ ٌٕ:◘َؾطٵ ٛٵَؾ ٍٳ يٹٓٳ اْؿَرْأ ُؿيْؾ  ♂ ، َقا

كِ َيو  ْ ـَ افؼِّ َو َبَراَءٌة ِم و اْفَؽوؾُِروَن ُثؿَّ َكْؿ، َظَذ َخوَِتَتَِفو، َؾنَِنَّ َ  (261)  ▬ َأُّيه
، ٚأٜهببا ٜهببرب اهلل أضبببع ٚث٬ثببٕٛ ٜٚػبببش٘ ث٬ثبب١ ٚث٬ثببٕٛ  

 ◘ ٚحيُبسٙ أضبببع ٚث٬ثبٕٛ ؾٗببصٙ ناْبت ْكببٝش١ ضغببٍٛ اهلل   
  ٍ إَِذا َأَخييْذَُتَو ♂:يؿاٌُبب١ ٚعًببٞ ضنببٞ اهلل عُٓٗببا سٝببح قببا

َؿيَدا مَ  ٌَِّحو َثََلًثيو َوَثََلثِيَغ، َوََتْ ًَ َبًعو َوَثََلثَِغ، َوُت ًْ ا َأ َ َضوِجَعُؽََم ُتَؽزِّ

ـْ َخوِهمٍ ييَثََلًثو َوَثََلثَِغ َؾفُ   .  (261)  ▬ َق َخْرٌ َفُؽََم ِم
ًُ َجـٌِْيل،  ♂ ثِ ٜكبٍٛ :   -6 ًَ ِّ بِيَؽ َوَويْع ٌَْحوَكَؽ افؾُفيؿَّ  ُش

َؾُعُف، إِنْ  ًْ َشْؾَتَفو َؾوْحَػْظَفيو  َوبَِؽ َأ ًْ و، َوإِْن َأ ًَ َكْػِِس، َؾوْؽِػْر َبَ ْؽ ًَ َأْم

غَ  يوِْلِ ٌَيوَهَك افصَّ َػيُظ بِيِف ِظ ٍ   (262) ▬  بِيََم ََتْ ؿَّ فؾُفيا ♂: ، ثبِ ٜكبٛ

ِٻ ٜكبٍٛ:   ،  (263) ▬بِوْشِؿَؽ َأُميقُت َوَأْحَقيو ًُ فؾُفيا ♂ ثٴب ؿَّ َأْشيَؾْؿ

ًُ َأْمِري  ْو ٌَيًي َوْجِفل إَِفْقَؽ، َوَؾقَّ ْؽ ًَ ْلُت َطْفِري إَِفْقَؽ،  إَِفْقَؽ، َوَأْْلَ

َّٓ إَِفْقيَؽ، ا ًٌَي إَِفْقيَؽ، َٓ َمْؾَجيَل َوَٓ َمـَْجيو ِمـْيَؽ إِ ْه ًَ ًُ فؾُفيَو ؿَّ آَمـْي

                                                 

 .وصححه األلبيين  5755أخرجه أبو داود ( صحقح)  (267)

 .  3775أخرجه  البخيري ( صحقح)  (261)

 .واللفظ له   2714ومسلم  6327أخرجه  البخيري ( صحقح)  (262)

 .  6325أخرجه  البخيري ( صحقح)  (263)
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 ًَ ُؿ بِفِ ،  بِؽَِتوبَِؽ افَِّذي َأْكَزْف َـّ آِخَر َمو َتَتَؽؾَّ ٜٓاّ ، ٚ (264)  ▬َواْجَعْؾُف
سس ، ٜٚكٍٛ ٖبصٙ ا٭شنباض   ٚيٝؼ يف قسضٙ غؿا ٫ٚ سػسا ٭

  نًٗا إٕ أَهٔ شيو ٚإ٫ ؾًٝكٌ َا تٝػط ي٘ .
، قاٍ ◘َٚٔ تعاض َٔ َْٛ٘ ؾًٝؿعٌ َا أَط ب٘ ضغٍٛ اهلل  -8

َّٓ ا ♂:◘ضغٍٛ اهلل  ْقِؾ، َؾَؼوَل: َٓ إَِفَف إِ ـَ افؾَّ ًَّ ِم ـْ َتَعو َوْحَدُه َٓ   َُم

يَؽ َفُف، َفُف اُدْؾُؽ َوَفُف اَْلْؿُد، وَ  ٍء َؿِديٌر، اَْلْؿُد ََشِ ؾِّ ََشْ ـُ ،  ُِهَق َظَذ 

ٌَْحوَن ا َّٓ ا َِوُش َّٓ بِو  ُ، َوا ُ، َوَٓ إَِفَف إِ َة إِ ، َوَٓ َحْقَل َوَٓ ُؿقَّ َزُ ـْ ،  َِأ

يَل َوَصيذَّ فؾفُ ُثؿَّ َؿوَل: ا ؿَّ اْؽِػْر ِِل، َأْو َهَظو، اْشُتِجقَى َفيُف، َؾينِْن َتَقوَّ

ًْ َص  ٚإشا أضاز ايسخٍٛ يًد٤٬ ؾًٝأتٞ بأزاب    ،(265)  ▬ََلُتفُ ُؿٌَِؾ
ا٤٬ٕ ثِ إشا عاز إىل ؾطاؾ٘ ؾًٝٓؿى ؾطاؾ٘ ث٬ثا بببأٌ ضزا٥ب٘   
ؾإْبب٘ ٫ ٜعًببِ َاخًؿبب٘ يف ؾطاؾبب٘،  ٜٚٓبباّ عًبب٢ دٓببب٘ ا٭نمببٔ 

َٔ ايّٓٛ  ◘ٚيٝشصض إٔ ٜٓاّ ع٢ً بطٓ٘ ؾًكس سصضْا ضغٍٛ اهلل 
ٌهَفييو اإِنَّ َهييِذِه ِويي ♂ عًبب٢ ايبببطٔ ٚقبباٍ :

َٓ ُُيِ ، (266) ▬ ُْجَعٌي 
ـْ َأَتيك ♂: ◘ ايٓيبٚيٝػتشهط ايٓا٥ِ ١ْٝ قٝاّ ايًٌٝ ؾكس قاٍ  َمي

                                                 

 .  247أخرجه  البخيري ( صحقح)  (264)

 . 1154أخرجه البخيري ( صحقح)  (265)

 وصححه األلبيين . 6768أخرجه الرتمذي ( صحقح)  (266)
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ٌََح  ٌَْتُف َظْقـَوُه َحتَّك َأْص ْقِؾ َؾَغَؾ ـَ افؾَّ ؾَِراَصُف َوُهَق َيـِْقي َأْن َيُؼقَم ُيَصعِّ ِم

ـْ  وَن َكْقُمُف َصَدَؿًي َظَؾْقِف ِم ـَ تَِى َفُف َمو َكَقى َو ِف َظزَّ َوَجؾَّ  ـُ بِّ ًَ ▬ (267)  
ض٩ٜا سػ١ٓ يف َٓاَ٘ ؾإْٗا َٔ اهلل يكٍٛ ضغبٍٛ  ٚإشا ضأ٣  -9
ـَ ا♂:◘اهلل  ـَُي ِم ًَ ْؤَيو اْْلَ ، َؾيََل  ِافره ْؿ َميو ُُيِيىه ـُ َأى َأَحُد ًَ ، َؾنَِذا 

ـْ ُُيِىه  ْث بِِف إَِٓ َم  . (268)   ▬ ُُيَدِّ
أَطْا بب٘ ضغبٍٛ    ٚإشا ضأ٣ َا ٜؿعع٘ يف َٓاَ٘ ؾًٝؿعٌ َا -11
ْذ بِيو♂:  ◘ قاٍ ◘اهلل  َأى َمو َيْؽَرُه َؾْؾَقَتَعقَّ ًَ َهيو،   َِوإَِذا  ـْ ََشِّ ِمي

ـْ  َيو َفي يو َأَحيًدا، َؾنَِنَّ ْث ِِبَ ْقَطوِن، َوْفَقْتِػْؾ َثََلًثو، َوَٓ ُُيَدِّ ـْ ََشِّ افشَّ َوِم

هُ  ُؿ اف ♂ : ◘ضغٍٛ اهلل  ٚقاٍ ،(269) ▬َتُيَّ ـُ َأى َأَحُد ًَ ْؤَييو إَِذا  ره

ْقَطوِن َثََلًثو،  ـَ افشَّ َتِعْذ بِو ِ ِم ًْ ِه َثََلًثو َوْفَق ًِ و ًَ ـْ َي ٌُْصْؼ َظ َيْؽَرُهَفو، َؾْؾَق

وَن َظَؾْقفِ  ـَ ـْ َجـٌِِْف افَِّذي  ْل َظ  ◘يكٍٛ ضغٍٛ اهلل ، (271)  ▬َوْفَقَتَحقَّ
ْؿ ِِف افـَّيْقِم َؾْؾَقُؼيْؾ: َأُظيقُذ بِ  ♂ أٜها : ـُ   َِؽؾِيََمِت اإَِذا َؾيِزَع َأَحيُد

َقوضِِغ َوَأْن  َزاِت افشَّ ـْ ََهَ ٌَوِهِه، َوِم ـْ َؽَضٌِِف َوِظَؼوبِِف َوََشِّ ِظ وِت ِم افتَّومَّ

                                                 

 وصححه األلبيين . 1787لنسيئي أخرجه ا( صحقح)  (267)

 . 7744أخرجه البخيري  ( صحقح)  (268)

 . 7744أخرجه البخيري  ( صحقح)  (269)

 . 2262 مسلمأخرجه ( صحقح)  (277)
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هُ  ـْ َتُيَّ َو َف وِن َؾنَِنَّ  . (271) ▬ َُيُْيُ

ٚإشا اغتٝكغ َػض ايّٓٛ عٔ ٚدٗ٘ ٚقبطأ ايعؿبط آٜبات     -11
َخْؾييِؼ نَّ ِِف إِ إببٛاتِٝ َببٔ غببٛض٠ آٍ عُببطإ قبباٍ تعبباىل :و  

ٌَيوِب  ُْوِِل إْف ِّٕ ًِ َٔيوٍت  ْقِؾ َوافـََّفو  افؾَّ
ٌِ ِض َواْختََِل ًْ ََمَواِت َوإَ ًَّ اف

ْؿييُد ♂ ،  ٜٚكببٍٛ : (272) ص211-191ط آٍ عُببطإ :ي  ..   ِاْْلَ

 ًُ ، ثبِ ٜػػبٌ ٜبسٙ      (273) ▬افَِّذي َأْحَقوَكو َبْعَد َمو َأَموَتـَو َوإَِفْقِف افـهُشق
ٍ ػبتاى ٜٚبٛقغ أًٖب٘  يٝكبًٝا َعبا      قبٌ إٔ ٜتٛنأ، ثبِ ٜ   يكبٛ

َقو، َأْو َصذَّ إ ِ♂: ◘ ضغٍٛ اهلل  ْقِؾ َؾَصؾَّ ـَ افؾَّ ُجُؾ َأْهَؾُف ِم َذا َأْيَؼَظ افرَّ

اـَِراِت  ـَ َوافذَّ اـِِري ٌَو ِِف افذَّ
تِ ـُ َعَتْغِ َمِقًعو،  ـْ ًَ▬ (274) 

، ثبِ ٜكبًٞ    
ٜكببًٞ مثببإ  ◘َاؾبا٤ يبب٘ إٔ ٜكببًٞ ؾكببس نببإ ضغببٍٛ اهلل  

ٜٚؿتتض ايكب٠٬ ببطنعتني خؿٝؿبتني،    ِ ٜٛتط بج٬خ ، ضنعات ث
ـْ اْفَغوؾِؾَِغ، ♂ :◘ضغٍٛ اهلل  يكٍٛ ؾنن َؿوَم بَِعْؼِ آَيوٍت ََلْ ُيْؽَتْى ِم

ـْ  تِيَى ِمي ـُ ـْ َؿوَم بَِلْفِػ آَييٍي  ـْ اْفَؼوكِتَِغ، َوَم تَِى ِم ـُ ـْ َؿوَم بَِِمَئِي آَيٍي  َوَم

                                                 

 .أللبيينوحسنه ا 3528 الرتمذي أخرجه ( حًـ)  (271)

 .183البخيري  أخرجه ( صحقح)  (272)

 . 6312البخيري أخرجه ( صحقح)  (273)

 .. . وصححه  األلبيين 1379أبو داود  أخرجه( صحقح)  (274)



، ٔنهٕصٕل ألي ػُٕاٌ اظغط ػهى  Ctrl+ Endنهٕصٕل نهفٓشط اظغط ػهى

 ,Page Upنهًبٔط ػهى انؼُٕاٌ انًطهٕة  فً انفٓشط، ٔثٕاعطخ األٌغش  انضس

Page Down  رُقم ثٍٍ انصفحبد. أٔ ػدهخ انًبٔط 

 

 
145 

ـَ  ايٓعاؽ أثٓا٤ ق٬ت٘ ؾًٝبِٓ يكبٍٛ   ٚإشا غًب٘  ،  (275) ▬اْدَُؼـْطِِري
ُؿيْد، َحتَّيك ♂: ◘ضغٍٛ اهلل  ْؿ َوُهيَق ُيَصيعِّ َؾْؾَرْ ـُ إَِذا َكَعَس َأَحيُد

ُف  ي َفَعؾَّ ًِ ْؿ إَِذا َصذَّ َوُهَق َكوِظٌس، َٓ َيْد ـُ َيْذَهَى َظـُْف افـَّْقُم، َؾنِنَّ َأَحَد

فُ  ًَ ىه َكْػ ًُ َتْغِػُر َؾَق ًْ ٜسعٛ خرئَ ايًٌٝ يف ايجًح ا٭ٚ،   (276) ▬ َي
ـْ ♂ :◘يكٍٛ ضغٍٛ اهلل اهلل ٜٚػتػؿطٙ  َتْغِػٍر؟ َهْؾ ِم ًْ ـْ ُم َهْؾ ِم

ـْ َهاٍع؟ َحتَّك َيـَْػِجَر اْفَػْجيرُ  ـْ َشوئٍِؾ؟ َهْؾ ِم ، (277) ▬َتوئٍِى؟ َهْؾ ِم
 .◘ٚإٔ ٜهجط َٔ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً ضغٍٛ اهلل 

 آداب املعامال ت 

 :ٌ ايػٛم إٔ ٜتش٢ً باٯزاب ايتاي١ٝ ٜٓبػٞ ملٔ زخ
ٜػٔ ملٔ ٜسخٌ ايػٛم بػطً ايبٝع أٚ ايؿطا٤ أٚاملؿباٖس٠   -1

ُٳبطٳ  ا، ؾعٔ إٔ ٜسعٛ بايسعا٤ املأثٛض ٔٔ عٴ ٍٳ ا  ☻بٵ ٕٻ ضٳغٴبٛ  هللٹ، َأ
ٍٳ ◘ َّٓ ا♂:َقا َٓ إَِفَف إِ قَ ، َؾَؼوَل:  ًه ـْ َهَخَؾ اف ييَؽ   َُم َٓ ََشِ َوْحَدُه 

                                                 

 .. .وصححه  األلبيين 1398داود  أبو أخرجه (صحقح)  (275)

 .. .786ومسلم    212البخيري  أخرجه (صحقح)  (276)

 .. .758مسلم  أخرجه (صحقح)  (277)
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َٓ َيُؿيقُت، َفُف،  ، َوُهيَق َحيلٌّ  ًُ قِل َوُيِؿق بَِقيِدِه َفُف اُدْؾُؽ َوَفُف اَْلْؿُد ُُيْ

َتَى ا ـَ ٍء َؿِديٌر،  ؾِّ ََشْ ـُ ـٍَي،   ُاَْلْرُ َوُهَق َظَذ  ًَ َوَمَيو َفُف َأْفَػ َأْفِػ َح

َجي ًَ َؾَع َفُف َأْفَػ َأْفِػ َه ًَ (278) ▬ َظـُْف َأْفَػ َأْفِػ َشقَِّئٍي، َو
.ٍ  

عًب٢ أٟ َبٔ   غبتداض٠ قببٌ اٱقبساّ    َٔ ايػب١ٓ قب٠٬ اٱ   -2
ٔٵَؾ ،ا٭َٛض ٔٔ دٳابٹٔط عٳ ٞٳ  هللٹا عٳبٵسٹ بٵ ُٳبا،  هلُلا ضٳنٹب ٗٴ ٍٳ  عٳٓٵ ٕٳ : َقبا  َنبا
ٍٴ ُٴٓٳا ◘ هللٹا ضٳغٴٛ ِّ َٴٛٔض ؾٹٞ ايٹاغٵتٹدٳاضٳ٠َ ٜٴعٳ ٗٳا، اُ٭ ًِّ ُٳا ُن ُٴٓٳبا  َن ِّ  ٜٴعٳ
ٔٳ ايػټٛضٳ٠َ ٕٔ، َٹ ٍٴ  ايُكطٵآ يْع إِذَ ♂ :ٜٳُكبٛ ـَ ْؿ بِيوَْٕمِر، َؾْؾَرْ ـُ ا َهيؿَّ َأَحيُد

ـْ َؽْرِ افَػِريَضِي، ُثؿَّ فَِقُؼْؾ: َعَتْغِ ِم ـْ ؿَّ إِِّنِّ َأْشَتِخُرَك بِِعْؾِؿَؽ فؾفُ ا ♂ ًَ

ًُ َوَٓ  َؽ َتْؼِد ـْ َؾْضؾَِؽ افَعظِقِؿ، َؾنِكَّ تَِؽ، َوَأْشَلُفَؽ ِم ًَ َك بُِؼْد ًُ َوَأْشَتْؼِد

، َوَتْعَؾُؿ  ًُ ُم افُغُققِب، اَأْؿِد ًَ َظَلَّ ًَ َتْعَؾُؿ فؾفُ َوَٓ َأْظَؾُؿ، َوَأْك ـْ ـُ ؿَّ إِْن 

ُه ِِل  ًْ ٌَيِي َأْميِري َؾوْؿيُد
َأنَّ َهَذا إَْمَر َخْرٌ ِِل ِِف ِهيـِيل َوَمَعيوَِش َوَظوؿِ

ًَ َتْعَؾُؿ َأنَّ َهيَذا إَْميَر ََشٌّ  ـْ ـُ ْك ِِل ؾِقِف، َوإِْن  ًِ ُه ِِل، ُثؿَّ َبو ْ ِِل ِِف  َوَينِّ

ًْ ِِل  ْؾـِل َظـُْف، َواْؿُد ْؾُف َظـِّل َواْْصِ ٌَِي َأْمِري َؾوْْصِ
 ِهيـِل َوَمَعوَِش َوَظوؿِ

ِوـِل  ًْ وَن، ُثؿَّ َأ ـَ  ٌُ ل َحوَجَتفُ ، اَْلْرَ َحْق ؿِّ ًَ (279) ▬َوُي
. 

                                                 

 .   2664مسلم أخرجه ( صحقح) (278)
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ـَ آَمـُيقْا و، يكبٍٛ اهلل تعباىل :   اهلل شنبط  َٔ اٱنجاض - 3 افَّيِذي

ـه ُؿُؾقُِبُ 
ِر اَوَتْطَؿئِ ـْ ِر ا  ِؿ بِِذ ـْ ـه اْفُؼُؾيقُب   َِأَٓ بِِذ

ط ي(10)َتْطَؿيئِ

 . ص28ايطعس :
  ، ◘ ضغٍٛ اهلل قؿت٘ يف ٚضز ؾكس ٚايًذاز إكاّ تطى - 4
َفْقَس بَِػظٍّ َوَٓ ♂ : ◘ ايٓيب قؿ١ يف ☻ عُطٚ بٔ اهلل عبس عٔؾ

وٍب ِِف إَْشَقاِ   َؽؾِقظٍ  ـْ ، َوَٓ َيْد  ، َوَٓ َشخَّ قَِّئَي، َوَفؽِي ًَّ قَِّئِي اف ًَّ َؾُع بِوف

(281) ▬َيْعُػق َوَيْغِػرُ 
. 

ّ  ٭ٕ شيو،  ايػ٬ّ بصٍ -5  ٜٚعٜبس  احملبب١  ٜٛدبب  ممبا  ايػب٬
ٔٵ َؾ ا٭يؿ١، ٞ  عٳب ٍٳ  ٖٴطٳٜٵبطٳ٠َ،  َأبٹب ٍٳ : َقبا ٍٴ  َقبا َٓ  ♂:  ◘ اهللٹ ضٳغٴبٛ

َٓ ُتْمِمـُقا َحتَّي ـََّي َحتَّك ُتْمِمـُقا، َو َٓ َأُهفهُؽيْؿ َتْدُخُؾقَن اْْلَ يوبهقا، َأَو ك ََتَ

ََلَم َبْقـَُؽ  ًَّ ٌُْتْؿ؟ َأْؾُشقا اف وَب ٍء إَِذا َؾَعْؾُتُؿقُه ََتَ (281) ▬َظَذ ََشْ
. 

ٔٵَؾ املػًُني أش١ٜ عسّ - 6 ٔٔ ،☺ َٴٛغٳ٢ َأبٹٞ عٳ ِّ عٳ   ، ◘ ايٓٻبٹ
ٍٳ ييِجِدَكو، َأْو ِِف ُشييقؿِـَو، َوَمَعيي♂: َقببا ًْ ْؿ ِِف َم ـُ ٌْييٌؾ، إَِذا َمييرَّ َأَحييُد ُف َك

                                                                                        

 .   2664مسلم أخرجه ( صحقح) (279)

 .    2125البخيري أخرجه ( صحقح) (287)

 .    54مسلم أخرجه ( صحقح) (281)
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ءٌ  يؾِِؿَغ ِمـَْفيو ََشْ ًْ ـَ اُد و، َأْن ُيِصقَى َأَحًدا ِمي ْؽ َظَذ كَِصوِبَ
ًِ  ▬ َؾْؾُقْؿ

(282)
 ٚخاقب١  ا٭غبًش١;  غا٥ط َٔ غريٖا ايٓبٌ ع٢ً ٜٚكاؽ،  

  ايٓاؽ ٌبببمح ٚنجط ؾٝ٘، ا٭غًش١ تعسزت ايصٟ ايعَٔ ٖصا يف
 .ايٓاؽ َعامح١ عٓس ٚخاق١ احملكل، إطط َٔ ؾٝٗا َا َع اا،

 ايػبٛم،  يٓعٍٚ استادت ؾإٕ ضبٸٗا، املػ١ًُ املطأ٠ تتكٞ إٔ -7
ٔٹؿٵ١ُ ؾًتًعّ إيٝ٘ ٚانططت ٔ  ٚيتُتٓع يباغٗا، يف ا ايتبربز   عب

 عًٝٗا، ٌطّٜكا يًؿػٸام تؿتض ٫ ست٢ ;ٚايتطٝب ٚيتػى بكطٖا
 .اٱثِ يف َػا١ُٖ ؾتهٕٛ

 ايتاي١ٝ : اٱغ١َٝ٬ كا باٯزابٜٓبػٞ يًبا٥ع ٚاملؿرتٟ إٔ ٜتدً

إخ٬م اي١ٝٓ : ؾع٢ً نٌ َبٔ ايببا٥ع ٚاملؿبرتٟ إخب٬م      -1
ٚايٓؿك١ ع٢ً َٔ ٜعبٍٛ ،    ايٓؿؼاي١ٝٓ يف ًٌب ايطظم ٱعؿاف 

 ٫ٚ ٜهٕٛ ُٖ٘ مجع ا٭َٛاٍ تهجطا ٚبططا ٚأؾطا ٚضٜا٤ .
ا٭خص با٭غباب بايسضاغ١ آٝس٠ ٱتكإ ايعٌُ ايصٟ ٜطٜس  -2

َٚعطؾ١ إجيابٝات٘ ٚغًبٝات٘، َٚؿاٚض٠ أٌٖ إرب٠  إٔ ٜعٌُ ؾٝ٘،

                                                 

 .    2615ومسلم   7775البخيري أخرجه ( صحقح) (282)
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ؾٝ٘، ٚإْاش أسػٔ ايػببٌ ايبي يف َكبسٚضٙ يتشكبٌٝ أسػبٔ      
ـْ  ♂:◘ايٓتا٥ر يكٍٛ ضغٍٛ اهلل   اْحِرْص َظَذ َمو َيـَْػُعَؽ، َواْشَتِع

َٓ َتْعَجزْ  (283) ▬ بِو ِ َو
. 

 ٕٛ ببايتٛنٌ ع٢ً اهلل ؾُٔ أخص با٭غباب عًٝ٘ إٔ ٫ ٜه -3
ٚيهٔ ٜتٛنٌ عًب٢ اهلل تعباىل يكبٍٛ اهلل     ازٙ ع٢ً ا٭غبابإعتُ

ْؾ َظَذ اوتعاىل :  َـّ ٌُفُ   َِوَمـ َيَتَق ًْ  .ص 3ط ايط٬م :ي  َؾُفَق َح
، عسّ اٱْؿػاٍ عٔ ايطاعات ببٌ عًٝب٘ َساَٚب١ ايتكب٣ٛ      -4

َوَميـ ٖٚٞ َٔ أق٣ٛ ا٭غباب يتشكٌٝ ايطظم قاٍ تعباىل : و 

يُى 1َرجيًو)ََيَْعؾ فَّيُف َُمْ   ََيتَِّؼ ا ًِ َت َٓ َُيْ  ٌُ ـْ َحْقي ط  ي ( َوَيْرُزْؿيُف ِمي

، ٚقس أثٓب٢ اهلل تعباىل عًب٢ املب٪َٓني ايبصٜٔ ٫      ص 3-2ايط٬م : 
َّٓ وتؿػًِٗ ِاضتِٗ عٔ أزا٤ ايطاعبات قباٍ تعباىل :     َجيوٌل  ًِ

يِر ا ـْ َٓ َبْقٌع َظيـ ِذ ٌة َو ًَ و يََلِة َوإِيَتيوء اف  ُِتْؾِفقِفْؿ َِتَ يوِة َوإَِؿيوِم افصَّ ـَ زَّ

 ًُ َْبَصو ْٕ  . ص37ط ايٓٛض :ي ََيَوُؾقَن َيْقمًو َتَتَؼؾَُّى ؾِقِف اْفُؼُؾقُب َوا
َوٜٳا وقاٍ تعاىل :  ،ًٌب ايطظم ا٬ٍٔ  -5 َّيو  َأُّيه ُؾقْا ِِم ـُ افـَّوُس 

ُف َفُؽْؿ َظيُدوٌّ  ْقَطوِن إِكَّ ِض َحََلًٓ َضقًٌِّو َوَٓ َتتٌَُِّعقْا ُخُطَقاِت افشَّ ًْ ِِف إَ

                                                 

 وحسنه األلبيين  .  3429الرتمذي أخرجه ( حًـ) (283)
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ٌٌِغ) ٍ ٚ، ص168ط ايبكبط٠ : ي (1150مه وُح ♂:◘ ايبٓيب  قبا ًُ  ٌَ َكَػي

َتْؽِؿَؾ َأَجَؾَفو ًْ ْكَقو َحتَّك َت ـَ افده ُرَج ِم ـْ َُتْ و َف ًً ْوِظل َأنَّ كْػ ًَ  اْفُؼُدِس ِِف 

ٌَْطوُء 
ِؿَؾيـَُّؽِؿ اْشيتِ َٓ َُيْ ْزَؿَفو، َؾيَلْمُِؾقا ِِف افطََّؾيِى، َو ًِ َتْقِظَى  ًْ ، َوَت

ْزِ  أَ  َٓ ُيـَييوُل َمييو ِظـْ افييرِّ ٌُييقُه بَِؿْعِصييَقِي ا ِ، َؾيينِنَّ ا َ  َّٓ ييييْن َتْطُؾ َدُه إِ

 . (284) ▬بَِطوَظتِفِ 
،  ♂:◘ يكٍٛ ضغٍٛ اهلل  إدتٓاب ايؿبٗات -6 ٌ ََلَل َبغِّ إِنَّ اْْلَ

ـَ اف ثٌِر ِم ـَ َـّ  َٓ َيْعَؾُؿُف ، َوَبْقـَُفََم ُمْشَتٌَِفوٌت  ٌ َراَم َبغِّ ـِ َوإِنَّ اْْلَ ـَّوِس، َؾَؿ

ٌَُفوِت َوَؿيَع  ـْ َوَؿَع ِِف افشه َأ فِِديـِِف، َوِظْرِوِف، َوَم ٌَُفوِت اْشَتْزَ َؼك افشه اتَّ

َرامِ  ٍٳ ،◘ ايٓيب، ٚيكٍٛ  (285) ▬ ِِف اْْلَ َييْلِ  َظيَذ افـَّيوِس  ♂: َقا

ـَ اَْل  ٌَوِِل اَديْرُء َميو َأَخيَذ ِمـْيُف، َأِمي ـَ يييَزَموٌن، َٓ ُي  اَْليَرامِ  ََلِل َأْم ِمي
 .٫ ٜكع يف أطاّ ست٢تعًِ أسهاّ ايبٝع ٚايؿطا٤  -7
ٍ : ٚإْعاض املعػبط  ايػُاس١ يف ايبٝع ٚايؿطا٤ -8 ٍٔ  يكبٛ  ضٳغٴبٛ

ِحَؿ ا  ♂: ◘ هللٹا ى، َوإَِذا  ًَُ ُجًَل َشْؿًحو إَِذا َبوَع، َوإَِذا اْصَسَ ًَ  

                                                 

 وصححه األلبيين  .  7694الطرباين يف الكبِ  أخرجه ( صحقح) (284)

 .  .  1599ومسلم  52البخيري أخرجه ( صحقح) (285)

 .  .  2759بخيري الأخرجه ( صحقح) (286)
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 عايبٝب  يف ؾايػبُاس١ ،  (287)▬ -أٟ ًٌب ايصٟ يب٘   – اْؿَتَه 
َبع   ؾعباّ  ايبطبض،  يف َػايٝباّ  بػًعت٘، ؾشٝشّا ايبا٥ع ٜهٕٛ أ٫ب

 ايبا٥ع َع غ٬ٗ املؿرتٟ ٜهٕٛ إٔ ايؿطا٤ يف ٚايػُاس١، ايٓاؽ
  ًٌب سببعٓ ا٤ببا٫قته يف ٚايػُاس١ ; املػا١َٚ َٔ ٜهجط ؾ٬

 . املعػط عٔ ِاٚظ ٚضمبا.. ٚيني بطؾل ٜطًب٘ ؾاْ٘ سك٘ ايطدٌ
ُإ تٓا قازقا حيصض ايهصب ٚايهع٢ً ايتادط إٔ ٜهٕٛ أَٝ -9

ٍٔ يكبٍٛ  َع َٔ ٜتعاٌَ َعِٗ َٔ ايؿطنا٤ ٚايعُب٤٬    هللٹا ضٳغٴبٛ
ٌَقَِّعوِن ♂:◘ َؿيو،  -أٟ ايبا٥ع ٚاملؿرتٟ –اف ًِ َميو ََلْ َيَتَػرَّ َأْو  -بِوِْلَقو

َؿو  ََم ِِف َبيْقِعِفََم، وَ  -َؿوَل: َحتَّك َيَتَػرَّ َك َبُ ًِ يَتََم َؾنِْن َصَدَؿو َوَبقَّـَو ُبق ـَ إِْن 

ُي َبْقِعِفؿَ  ـَ ًْ َبَر َؼ َذَبو ُمِ ـَ تبادط ٜبٝبع   ع٢ً نبٌ   ٝٓبػٞ، ؾ (288)▬  َو
 ايعٝب .ٚحيصض َٔ نتُإ  يًُؿرتٟإٔ ٜبٝٓ٘  عٝب   غًع١ بٗا

 ٚيًػـ قٛض ٘تًؿ١ ْصنط َٓٗبا ، ِٓب ايػـ ٚإساع  -11
ٔ ٜهع ايػًع١ ايطٝب١ أع٢ً ايطعاّ ٚايػًع١ ايطز٦ٜب١  ؾُِٓٗ َ: 

ٜتًكٕٛ ايببا٥عني قببٌ ْبعٚاِ يًػبٛم      ٚايبعىاّ، أغؿٌ ايطع
، ٚايببصٜٔ ايػببٛميًؿببطا٤ َببِٓٗ قبببٌ إٔ ٜعطؾببٛا ا٭غببعاض يف 

                                                 

 .  . 2776البخيري أخرجه ( صحقح) (287)

 .   1532ومسلم  2779البخيري أخرجه ( صحقح) (288)
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ٜسخًٕٛ املعازات ؾريؾعبٕٛ ايػبعط ستب٢ ٜػبطضٚا باملؿبرتٜٔ ،      
ٚايصٜٔ ٜكطٚا ايبٗا٥ِ أٟ ٜرتنٖٛا بسٕٚ سًب عس٠ أٜاّ ستب٢  

ٔٵٜػؿٛا املؿرتٟ ، َؾ ٕٻ ٖٴطٳٜٵطٳ٠َ َأبٹٞ عٳ ٍٳ  َأ  عٳًَب٢  َٳبطٻ  ◘ اهللٹ ضٳغٴبٛ
ّٕ قٴبٵطٳ٠ٹ ٌٳ ٌَعٳا ٙٴ َؾَأزٵخٳ ٗٳا، ٜٳسٳ ٘ٴ َؾٓٳاَيتٵ ؾٹٝ ًّبا  َأقٳابٹعٴ ًَ ٍٳ  بٳ َميو  ♂ :َؾَكبا

ٍٳ▬ َهَذا َيو َصوِحَى افطََّعوِم؟ ٘ٴ َقا ُٳا٤ٴ َأقٳابٳتٵ ٍٳ ٜٳا ايػٻ ٍٳ اهللٹ، ضٳغٴٛ  :َقا
ْل َيَراُه افـَّوُس،  ♂ ـَ ـْ َؽشَّ َؾَؾيْقَس ِمـِّيلَأَؾََل َجَعْؾَتُف َؾْقَ  افطََّعوِم    ▬َم

ٔٵ،   (289) ٕٻ:  ☺ ٖٴطٳٜٵطٳ٠َ َأبٹٞ عٳ ٍٳ  َأ ٍٳ  ،◘ هللٹا ضٳغٴبٛ َٓ  ♂ :َقبا
ٌَوَن، َوَٓ َيٌِْع َبْعُضُؽْؿ َظَذ َبقْ  ـْ ُقا افره  ٍض، َوَٓ َتـَوَجُشقا، ييِع َبعْ يَتَؾؼَّ

وا افَغـَؿَ  ٌَوٍه، َوَٓ ُتَكه
ٌ فِ
َِ  .(291) ▬ ..َوَٓ َيٌِْع َحو

ٍ عسّ ايتطؿٝـ يف املٝبعإ ،   -11 َوْييٌؾ اهلل تعباىل : و  يكبٛ

ِػَغ) يَتْقُؾقَن)1فِّْؾُؿَطػِّ ًْ َتيوُفقْا َظيَذ افـَّيوِس َي ـْ ـَ إَِذا ا ( َوإَِذا 1( افَّيِذي

ييوَن) َزُكييقُهْؿ َُيِْنُ ييوُفقُهْؿ َأو وَّ ، ؾبباهلل ص 3-1ط املطؿؿببني : ي (6ـَ
ايصٜٔ إشا اؾبرتٚا   يصٜٔ ٜبدػٕٛ املهٝاٍ ٚاملٝعإ،تعاىل ٜتٛعس ا

ٚإشا باعٛا ايٓاؽ  َٔ ايٓاؽ َه٬ٝ أٚ َٛظْٚٶا ٜٛؾٕٛ ٭ْؿػِٗ،
، صابٷ ؾبسٜس  بعَه٬ٝ أٚ َٛظْٚٶا ٜٴٓٵككٕٛ يف املهٝاٍ ٚاملٝعإ، 

                                                 

 .  . 172مسلم أخرجه ( صحقح) (289)

 .   1515ومسلم  2157البخيري أخرجه ( صحقح) (297)
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 ؾهٝـ َاٍ َٔ ٜػطقُٗا ٚخيتًػُٗا، ٜٚبدؼ ايٓاؽ أؾٝا٤ِٖ
 .  ؟ إْ٘ أٚىل بايٛعٝس َٔ َطؿؿٞ املهٝاٍ ٚاملٝعإ

ؾعٔ نماْات ايهاشب١ يًرتغٝب يف ايبٝع  عسّ اغتعُاٍ ا٭ -12
ٍٳ ،☺ ٖٴطٳٜٵطٳ٠َأبٞ  ُٹعٵتٴ: َقا ٍٳ غٳ ٍٴ ،◘ هللٹا ضٳغٴٛ اَْلؾُِػ ♂: ٜٳُكٛ

يِ  ـَ ْؾَعِي، ُِمِْحَؼٌي فِْؾَزَ ًِّ َؼٌي فِؾ  ايربنب١،  شبل ؾإٕ شيبو نم  ، (291)▬ ُمـَػِّ
ٔ  أخصٖا ايي ايعٜاز٠ تًو َٔ أععِ ايٓكل َٔ عًٝ٘ ؾٝسخٌ  َب

 .سًؿ٘ ببػب حيتػب، ٫ سٝح
 احملببطّ، ايًببٗٛ نببد٫ت :ٗطَبب١ َبٝعببات نببٌ بٝببع َٓببع -13

ّ  املاد١ٓ، ٚا٭ؾط١ٌ ا٭ضٚاح، شات ٚايكٛض ٚإُط،  ٚا٭ؾب٬
 ايبسدايني  َٓبع  شيبو  يف ٜٚسخٌ ايٝاْكٝب، ٚأٚضام إًٝع١،

 عكٝبس٠  ٱؾػاز ا٭غٛام َساخٌ ع٢ً آًٛؽ َٔ ٚاملؿعٛشٜٔ
 .بايباٌٌ ايٓاؽ أَٛاٍ ٭خص ٚا٫ستٝاٍ ٚايٓكب ايٓاؽ،

 .  ٚاملػكٛب١ املػطٚق١ ا٭ؾٝا٤ بٝع عٔ أصض -14

ِٓب ايطبا يف ايبٝع ٚايؿطا٤ ٚيكس سبصض اهلل تعباىل عبٔ     -15
ُؾقَن وايطبا يف َٛانع نجري٠ يف ايكطإٓ قباٍ تعباىل :   ـُ ـَ َييْل افَّيِذي

يْقَطونُ  ٌَُّطُف افشَّ ََم َيُؼقُم افَِّذي َيَتَخ ـَ َبو َٓ َيُؼقُمقَن إَِّٓ  ـَ اْدَيسِّ  افرِّ  يِمي
                                                 

 .  .  1676ومسلم  2787البخيري أخرجه ( صحقح) (291)
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ٔٵ ، ص275طايبكط٠:  ٔٔ هللٹا عٳبٵسٹ ٚٳعٳ ٍٳ ☺ َٳػٵعٴٛزٺ بٵ َبو، ♂:َقا آـُِؾ افرِّ

دٍ  وِن ُمَؿَّ ًَ
 .  (292)▬َيْقَم اْفِؼَقوَميِ  ◘ َوُمقـُِؾُف، .. َمْؾُعقُكقَن َظَذ فِ

اٱنجاض َٔ ايكسقات ست٢ ٜطٗط املباٍ ممبا ٜؿبٛب٘ َبٔ      -16
ٍ اٱثِ  يْقَطوَن،  َييو♂: ◘ هللٹا يكٍٛ ضغبٛ ، إِنَّ افشَّ ًِ يو ي افتهجَّ َمْعَؼَ

َدَؿِي   ٌَْقَع، َؾُشقُبقا َبْقَعُؽْؿ بِوفصَّ اِن اف ٚيف ضٚاٜب١    (293)▬َواِْلْثَؿ َُيُْيَ
ؾِييُػ  ♂ يًٓػببا٥ٞ : ييُه اْْلَ ٌَْقييَع َُيُْيُ ، إِنَّ َهييَذا اْف ًِ ييو يي افتهجَّ َيييو َمْعَؼَ

َدَؿيِ   . (294) ▬ َواْفَؽِذُب، َؾُشقُبقا َبْقَعُؽْؿ بِوفصَّ

ٍ  بػببب  نجري٠ ادتُاع١ٝ َؿانٌ ايسٻٜٔ عٔ ٜٓؿأ  اٯزاب إُٖبا
ٔ  ؾطعت ايي اٱغ١َٝ٬ ٛ  ٚاملبسٜٔ،  يًبسا٥ ّ  ٚيب ٕ  ايتبع  ايبسا٥ٓٛ
 املؿبه١ً  ٖبصٙ  ًٔبت  آاْب ٖصا يف اٱغ٬ّ بدزاب ٚاملسٜٕٓٛ

ً  أَا، متاَّا ٕ  قباسب  املكبط ٟ  اٱسػبا ً  أعطب٢  ايبص  ايكبط
ٍ  َٛعبس  دا٤ إشا ؾإْ٘ املػًِ، ٭خٝ٘  ٜػبتطع  ٚمل ايبسٜٔ،  سًبٛ

                                                 

 .٭يباْٞ ٚقشش٘ ا 5112ايٓػا٥ٞ أخطد٘  )صحقح((292)

 وصححه األلبيين .  .  1278الرتمذي أخرجه ( صحقح) (293)

 وصححه األلبيين .  .   3797النسيئي أخرجه ( صحقح) (294)
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٘  ٜكػٞ إٔ عًٝ٘ ؾإٕ ايسٜٔ، ٜٛيف إٔ املكرتً ٍ  مسعب  اهلل يكبٛ
ُؿقا : و ٚدٌ عع ٍة َوَأْن َتَصدَّ ٍة َؾـَظَِرٌة إَِػ َمْقَنَ وَن ُذو ُظْنَ ـَ  َوإِْن 

ـُْتْؿ َتْعَؾُؿقنَ  ـُ  .ص281:ايبكط٠ط يَخْرٌ َفُؽْؿ إِْن 
  عببعذ ؾإشا ا،ببايطب ٌببٜػتعُ أ٫ املكطً ع٢ً جيب َا ٚأٍٚ

  باٱسػإ، املػًِ أخاٙ ٜٓعط إٔ ؾعًٝ٘ ايسٜٔ ٚؾا٤ عٔ املكرتً
ٔٵَؾ ٍٳ ☺ بٴطٳٜٵسٳ٠َ عٳ ًِتٴ: َقا ُٹعٵتٴَو: ُق ٍٳ  ٜٳبا  غٳ ٍٴ  هللٹا ضٳغٴبٛ ٔٵ  تٳُكبٛ  َٳب

٘ٴ َٴعٵػٹطٶا َأْٵَعطٳ ًَ ٌِّ َؾ ّٕ بٹُه ٛٵ ٘ٹ ٜٳ ًٹ ِٻ،  قٳسٳَق١ْ َٹجٵ ُٹعٵتٴ ثٴ ٍٴ َوغٳ ٔٵ:  تٳُكٛ  َٳ
٘ٴ َٴعٵػٹطٶا َأْٵَعطٳ ًَ ٌِّ َؾ ّٕ بٹُه ٛٵ ٘ٹ ٜٳ ٝٵ ًَ ٍٳ ،  قٳبسٳَق١ْ  َٹجٵ َفيُف بُِؽيؾِّ َييْقٍم ♂:َقبا

ـُ َؾيَلْكَظَرُه َؾَؾيُف بُِؽيؾِّ َييْقٍم  ْي ، َؾنَِذا َحؾَّ افيدَّ ـُ ْي ٌَْؾ َأْن َُيِؾَّ افدَّ َصَدَؿٌي َؿ

 . (295) ▬ِمْثَؾْقِف َصَدَؿيٌ 
 إىل ؾبٛضاّ  ٜببازض  إٔ ؾإْ٘ ايسٜٔ، عًٝ٘ يصٟا يًُسٜٔ بايٓػب١ ٚأَا

 ًَبو  إشا َٔ زٜٓ٘ دع٤ قها٤ إىل ٜبازض أٚ ،ًَ٘ه إشا قها٤ زٜٓ٘
ٔ  ٜهبع  ستب٢  آع٤ ٖصا ٘  عب ٌ  ٖبصا  ناًٖب ِ  ايجكب ٟ  ايععبٝ  ايبص

٘  مل ٖٛ إشا ايكرب يف ب٘ ٗبٛغ١ ٚتهٕٛ ْؿػ٘، ب٘ غتتعًل  إىل ٜٛؾب
ـِ ُمعَ  ♂: ◘يكٍٛ ضغٍٛ اهلل  قاسب٘، َؼٌي بَِدْيـِِف َحتَّك َكْػُس اْدُْمِم ؾَّ

                                                 

 وصححه األلبيين .  .   23746أمحد أخرجه ( صحقح) (295)
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ٚيكبس ْٗب٢ ضغبٍٛ اهلل     ، املُا١ًٌ عسّ مع،  (296) ▬ ُيْؼَه َظـْفُ 

، ؾًكبس ْٗب٢    (297) ▬َمْطيُؾ اْفَغـِيلِّ ُطْؾيؿٌ  ♂ عٔ شيو ؾكاٍ : ◘
تػٜٛـ ايكازض ع٢ً غساز زٜٓ٘ ٖٚٛ قازض عًب٢    ◘ضغٍٛ اهلل 

 .ٗطّ َٚصَّٛ  ؾٗصا ايؿعٌايػساز 
 . ٚايجٓا٤ ايؿهط نًُات ًسا٥ٔي ٜكٍٛ إٔ ايسٜٔ ٚؾ٢ إشاٚ 

 

                                                 

 وصححه األلبيين .  .   1778الرتمذي أخرجه ( صحقح) (296)

 .  .  1564، ومسلم  2477البخيريأخرجه ( صحقح) (297)



، ٔنهٕصٕل ألي ػُٕاٌ اظغط ػهى  Ctrl+ Endنهٕصٕل نهفٓشط اظغط ػهى

 ,Page Upنهًبٔط ػهى انؼُٕاٌ انًطهٕة  فً انفٓشط، ٔثٕاعطخ األٌغش  انضس

Page Down  رُقم ثٍٍ انصفحبد. أٔ ػدهخ انًبٔط 

 

 
157 

 الفهزس

 3 ............................................................... انًؤنف يقذيخ

 4 ................................... انكزٍت  نٓزا ٔانًصبدس انًشاخغ ثجذ

 5 ......................................................................... يقذيخ

 5 .......................................... اإلعاليٍخ اَداة رؼهى ثًبس يٍ

 9 ............................................................... العبادات آداب

 9 ........................................ ٔخم ػض هللا يغ األدة:  أٔأل

 11 .......................................... ◘ انُجً يغ األدة:  ثبٍَب

 14 ....................................... ٔانغغم انٕظٕء آداة:  ثبنثب

 16 ................................................. انًغدذ آداة:  ساثؼب

 25 ................................................. األراٌ آداة:  خبيغب

 27 ................................................ اإليبيخ آداة:  عبدعب

 29 ................................................. انصالح آداة:  عبثؼب

 32 .......................... ٔغٍشِ سيعبٌ فً انصٍبو آداة:  ثبيُب

 34 .................................................. اإلَفبق آداة: ربعؼب

 36 ................................ ٔانؼًشح انحح آداة:  ػشش انحبدي

 41 ....................... انُجٕي انًغدذ  صٌبسح آداة:  ػشش انثبًَ

 44 .......................................... انذػبء آداة:  ػشش انثبنث

 48 ........................................... انزكش آداة:  ػشش انشاثغ

 49 ........................ انكشٌى انقشآٌ رالٔح آداة:  ػشش انخبيظ

 51 ..................................... انًزؼهى آداة:   ػشش  انغبدط



، ٔنهٕصٕل ألي ػُٕاٌ اظغط ػهى  Ctrl+ Endنهٕصٕل نهفٓشط اظغط ػهى

 ,Page Upنهًبٔط ػهى انؼُٕاٌ انًطهٕة  فً انفٓشط، ٔثٕاعطخ األٌغش  انضس

Page Down  رُقم ثٍٍ انصفحبد. أٔ ػدهخ انًبٔط 

 

 
158 

 53 ........................................ انًؼهى آداة:  ػشش انغبدط

 65 ..................................................... المخلوقين مع آداب

 56 ............................................. انٕانذٌٍ يغ األدة: أٔال

 57 ............................................. األسحبو يغ األدة: ثبٍَب

 58 ............................................ ندٍشاٌا يغ األدة:  ثبنثب

 60 ................................. أٔالدًْب يغ انٕانذٌٍ آداة: ساثؼب

 63 .................................... صٔخزّ يغ انضٔج آداة: خبيغب

 65 ................................... صٔخٓب يغ انضٔخخ آداة: عبدعب

 67 .......................................... انحٍٕاٌ يغ األدة:  عبثؼب

 72 ................................................... انغالو آداة:  ثبيُب

 76 .......................................... انجٍذ دخٕل آداة :  ربعؼب

 77 ................................. انجٍذ يٍ انخشٔج آداة:   ػبششا

 78 .................... ٕدانجٍ داخم اإلعزئزاٌ آداة:  ػشش انحبدي

 80 ......................................... اندًبع آداة:  ػشش انثبًَ

 85 ......................................... انضفبف آداة:  ػشش انثبنث

 86 ........................................ انطشٌك آداة:  ػشش شاثغان

 89 ....................................... انغفش آداة:  ػشش  انخبيظ

 93 ...................................... انضٌبسح آداة:   ػشش انغبدط

 96 ............................ ٔانعٍبفخ انعٍف آداة:  ػشش انغبثغ

 98 ............................................ انكالو آداة: ػشش انثبيٍ

 100 .......................................انجشبسح آداة:  ػشش انزبعغ



، ٔنهٕصٕل ألي ػُٕاٌ اظغط ػهى  Ctrl+ Endنهٕصٕل نهفٓشط اظغط ػهى

 ,Page Upنهًبٔط ػهى انؼُٕاٌ انًطهٕة  فً انفٓشط، ٔثٕاعطخ األٌغش  انضس

Page Down  رُقم ثٍٍ انصفحبد. أٔ ػدهخ انًبٔط 

 

 
159 

 102 ........................................... انزُٓئخ آداة:  انؼششٌٔ

 103 ............................... انًضاذ آداة:  ٔانؼششٌٔ انحبدي

 105 ....... ٔانزقجٍم ٔانًؼبَقخ انًصبفحخ آداة:  ٔانؼششٌٔ انثبًَ

 107 ...................... انًشٌط ػٍبدح آداة:  ٔانؼششٌٔ  انثبنث

 111 .................... ٔانذفٍ  اندُبصح آداة:   ٔانؼششٌٔ  انشاثغ

 115 ............................. انزؼضٌخ آداة:  ٔانؼششٌٔ  انخبيظ

 118 ............................. انًدبنظ أدة:  ٔانؼششٌٔ انغبدط

 120 .......... ٔانًظٓش ٔانضٌُخ انهجبط آداة:  ٔانؼششٌٔ  انغبثغ

 127 ................................ انطؼبو آداة:   ٔانؼششٌٔ انثبيٍ

 132 ............................... انششة آداة:  ٔانؼششٌٔ  انزبعغ

 134 ........................................... انخالء آداة:   انثالثٌٕ

 136 ............................... انؼطبط آداة:  ٔانثالثٌٕ انحبدي

 138 ................................. انزثبؤة آداة:  انثالثٌٕٔ انثبًَ

 138 .................... ٔاإلعزٍقبظ انُٕو آداة:    ٔانثالثٌٕ انثبنث

 546 ....................................................... ت المعامال آداب

 145 ................................................. انغٕق آداة:  أٔاًل 

 148 ......................................... ٔانششاء انجٍغ آداة:  ثبٍَب

 154 ................................ ٔانًقزشض انًقشض آداة:  ثبنثب

 561 ................................................................. الفهرس

 مت َُس اهلل تعاىل

 


