
 



 

 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رياض المجاهدين

 

        أ  

 
 

 

 الُمحتوى                                       الصفحة
 الفيرس أ
 المقٌدمة ث
 بعض القكاًعد في باًب اإلسناد ج
 التزمنا بيا عند جمًع ىذا الًمنياجالضكاًبط التي  ح
ييف خ  نصائح لممعمّْميف كالمكجّْ
 إخالصي النّْيًَّة في الجياًد كالعمؿً  ُ
 اهلل بكعد كالثقة اليقيف ِ
 الحقيقي؟ التككؿ يككف ككيؼ - اهلل عمى التككؿ ّ
 (ُ) العدك لقاء عند كديعاؤه اهلل ذكر ْ
 (ِ) العدك لقاء عند كديعاؤه اهلل ذكر ٓ
 الصَّالةي ًعمادي الدّْيف ٔ
 فضؿي صالًة الجماعةً  ٕ
 شرؼي قياـً الميؿ ٖ
 حبُّ اهلًل كرسكًلو  ٗ
 بالسُّنة التمسُّؾ كجكبي  َُ
 النَّييي عف الًبدىًع كمحدىثاًت األمكرً  ُُ
 نبذي الغيميكّْ كالتنطُّعً  ُِ
 (األنبياء حٌتى) الخمؽ مدحً  في الغمكٌ  عف النيي ُّ
 معيـ التعامؿ ككيفية الخكارج صفات ُْ
 العصبيةي كدعكل الجاىمية ُٓ
كًَّة في اهلل ُٔ  فضؿي المحبًَّة كاأليخي
 الميٍنكىرً  عفً  كالنيي بالمعركؼً  كاألمرً  الحؽّْ  قكؿً  كجكبي  ُٕ
 المنكر عف كالنيي بالمعركؼً  األمرً  ترؾً  كعقكبةي  خطكرةي  ُٖ
 سبيًؿ اهللفضؿ النَّفيًر كالًيجرىًة جيادان في  ُٗ
 أىميًيـ في ًبخيرو  ييخمىفكا كأف الغيزاةً  تجييزً  فضؿ َِ
 فضؿ الجياد في سبيؿ اهلل ُِ
 اهلل سبيؿً  في الميصابً  كأجري  الجيادً  فضؿي  ِِ
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        ب  

 

 الُمحتوى                                       الصفحة

ِّ 
 اهلل في سبيؿً  ةً راسى الحً فضؿي 

باًط   اهلل في سبيؿً فضؿي الرّْ
 اهلل سبيؿً  في كالًخدمة اإلنفاؽً  فضؿي  ِْ
ـي أجًره ) ِٓ  (ُفىضؿي الشييًد في سبيًؿ اهلًل كًعظى
 (ِفضؿي الشييًد في سبيًؿ اهلًل كًعظـي أجًره ) ِٔ
 فضؿي الرمي في سبيًؿ اهلًل كفضؿي تعمًُّمًو كالنييي عف ترًكو ِٕ
 أحكاـ تتعمَّؽ بحمًؿ السّْالح ِٖ
 في المنشىًط كالمىٍكرىه اعةي كالطَّ  معي السَّ  ِٗ
 (ُمف أدًب الجياًد ) َّ
 (ِمف أدًب الجياًد ) ُّ
 جريمةي القتؿ كحيرمىةي دىـً الميسًمـ ِّ
 التحذيري مف إيذاًء الميسًمميف ّّ
عفاًء الميسًمميف ّْ  مكانةي ضي
ميؽ الحسىف ّٓ  الخي
 كجكبي أداًء األمانًة كاجتناًب الخيانة ّٔ
 اإليثار كالتعاضيد ّٕ
 النيي عف التكبُّر كفضؿي التكاضيع ّٖ

ّٗ 
 ف الظُّمـً النَّييي ع

 دعكىةي المىظمكًميف
 جزاءي الظالميف َْ

ُْ 
  نيصرىةي المظمكـً 
 أعكافي الظَّمىمةً 

ِْ 
 اهلل محارـً  فع الصبري 

 الصبري عمى البالء

ّْ 
 الصبري عمى األذل في سبيًؿ اهلل

 القتاؿً الصبري حيفى 
 ينفع ال فيما الكالـً  كثرةً  عف كالنييي  المّْسافً  بًحفظ األمر ْْ
 المساف كبذاءً  الفيحشً  عف النييي  ْٓ
 ًمف آفات المّْساف )الكذب( ْٔ
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        ت  

 

 الُمحتوى                                       الصفحة
 النَّميمةي( –ًمف آفات المّْساف )الًغيبىةي  ْٕ

ْٖ 
 بالمؤمنيف الظفّْ  سكء عف النيي

 مالحظة: حكؿ التثبت مف األخبار كلزـك الكتماف
 ًمف ًصفاتي المناًفقيف ْٗ
 مف آداًب المجاًلس َٓ

 لًعمـً كالتعمُّـفضؿي ا ُٓ
 اإلخالصي في طمىًب الًعمـً 

 فضؿي العمماًء كمكانىتييـ ِٓ
 أساليًبيـ بعضً  كًمف الٌسكء عمماء مف التحذيري  ّٓ

 الدَّعكًة إلى اهللفضؿي  ْٓ
دًؽ في ذلؾ فضؿي التَّبميًغ عف رسكًؿ اهلل   كضركرةي تحرّْم الصّْ

 مف أخالًؽ الدُّعاة إلى اهلل ٓٓ

ٓٔ 
 ياسةطمبي اإلمارًة كالرّْ 

 ًمف كاجباًت األميرً 
 الػػشػػػػػػػػػُّػػػكرل ٕٓ
 فضؿي الشَّاـ ٖٓ
 الشَّاـ في الجياد فضؿي  ٗٓ
 كصٌيتو كتابة بمزكـ المجاىد تذكير َٔ
 )نمكذج كصٌية مجاىد( ُٔ

 



   

 

 

  



 رياض المجاهدين

 

         ث  -المقدِّمة 

 

 حيـف الرَّ الرحمى  اهللً  بسـً 

 الطبعة الخامسة ُمقدِّمة

ػػػػاتىـً النًَّبيّْػػػػيفى كى  ػػػػدو خى مَّ مىػػػػى ميحى ػػػػمَّى المَّػػػػوي عى صى ٍمػػػػدي ًلمَّػػػػًو رىبّْ اٍلعىػػػػالىًميفى كىاٍلعىاًقبىػػػػةي ًلٍمميتًَّقػػػػيفى كى ًميػػػػًع األىٍنًبيىػػػػاًء اٍلحى مىػػػػى جى عى
. ًميفى  أٌما بعد: كىاٍلميٍرسى

 ،اس عاٌمػة كلخخػكة المجاىػديف خاٌصػةلمٌنػبالنُّصػًح  نفػعو كفائػدة تحقيػؽي  ىناا التتنا منن  اليدف الرئيسي  إّن 
 المكاضػػيعً  ؽ بميًيٌمػػاتً الشػػريفة مٌمػػا يتعمٌػػ ةً النبكيَّػػ ةً فػػي السُّػػنَّ القػػرآف الكػػريـ ك فػػي مػػف خػػالؿ ًذكػػر بعػػًض مػػا كردى 

د سػماعً  كذلػؾ بسسػمكبو ييسػاعد عمػى ،المجاىػديف ـي مزى التي تى  بعيػدان عػف  ككػالـً رسػكلو  تعػالى كػالـ اهلل تعػكُّ
 منيا: ناُتر عديدةً  فوائدَ  لياه الطريقةِ ّن إإا  ُاإلطالة في الشرح كالتفصيؿ

د عمػػى  .ُ عػػف الخػػكض  بعيػػدان  لكػػالـ النبػػكمّْ اك  كالمعنػػى العػػاـ لمخطػػاب القرآنػػيّْ االىتمػػاـ باليػػدؼ الرئيسػػي التعػػكُّ
 فيما ال طائؿ منو.

ػػػ .ِ ػػػ ،ةتكجيػػػو جيػػػؿ الناشػػػئة عامَّ ة مػػػف الكتػػػاب كالسػػػنَّ  الػػػدليؿ الشػػػرعيٌ لمبحػػػث عػػػف  ،ةكالشػػػباب المجاىػػػد خاصَّ
 .في طريؽ الجيادكىك يسير  ال سيَّماك  ،لمختمؼ سمككياتو كممارساتو

 كتكجييػاتو  بكممػاتو  ،اهلل في سبيؿً  كالعمؿً  كاألخالؽً  كالسمكؾً  يرً قة بالسى استماع التكجييات كالنصائح المتعمّْ  .ّ
 ة.نبكيَّ  كألفاظو 

، لمػا فيك أشٌد كقعان كأعمؽ أثػران فػي الػنفسصح كالتكجيو: الشريؼ لو مزايا عديدة في النُّ  إٌف الحديث النبكمَّ  .ْ
 المؤمنة. سً ك يؤثّْر في النف خاص   حباه اهلل مف نكرو 

بعيػػدان  ،بشػػكؿو مختصػػرو سػػيؿو قريػػب -إلػػى العقػػكًؿ كالقمػػكًب  - األفكػػارى  ؿي تكًصػػ إٌف أحاديػػث رسػػكؿ اهلل  .ٓ
، كيؼ ال؟! كىك القائؿ فيما صٌح عنو   .)أكتيتي جكامعى الكىًمـ( عف االختصار المخؿّْ كالتطكيؿ الميمؿّْ

 كنشًر سينًَّتو الصحيحة.  رسكًؿ اهللً  عف عمى تحٌمؿ الحديث كالتبميغً  ةً تحفيز اإلخكى  .ٔ
 كاألصػػػكؿ بالكيتيػػػب التعريػػػؼ بيغيػػػة الشػػػريؼ النَّبػػػكمّْ  الحػػػديث تػػػدريس أثنػػػاءً  فػػػي التخػػػري  ًذكػػػر عمػػػى التركيػػػزي  .ٕ

ػػػدة  انتشػػػر بعػػػدما خاٌصػػػةن ك  العاٌمػػػة، عنػػػد الػػػديف فػػػي اإلسػػػناد يَّػػػةأىمّْ  فكػػػرةً  كلترسػػػي ً  ،البػػػاب ىػػػذا فػػػي الميعتمى
الكف ركف األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كييركّْجكف ليا، بػؿ كيعتمػدكف عمييػا ينشي  بالدنا في المنافقكف الدَّجَّ

 يتعٌمؽ بالعقائد كاألحكاـ!!عند االستدالؿ فيما 
                                                           

ػػ ييمكػػف فيمػػا بػػالطبع كىػػذا ُ شػػرحو ا مػػف الالمكاضػػيع التػػي تحتػػاج مزيػػدن أٌمػػا  ،بػػالغرض كيفػػي ،لمنػػاس فيمػػو كيسػػيؿ ،الطريقػػة بيػػذه مػػكجزنا وعرضي
مًسمة ) سمسمة ميعيف  ت في باقي كيتبً دى أيفرً فقد تفصيؿ الك  ييف في نيصح المجاىديف (.ىذه السّْ  المكجّْ
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         ج  -المقدِّمة 

 

 صحيحو(: ةً )كىي مختصره لبعض ما أكرده اإلماـ مسمـ في مقدّْمى  اإلسناِد: با ِ بعض القواعد الُميّمة في 

ٍيػػػرىةى  سيػػػكؿي المَّػػػًو  * عػػػف أبػػػي ىيرى : قىػػػاؿى رى ـٍ ًمػػػفى يىقيػػػكؿي ػػػذَّابيكفى يىػػػٍستيكنىكي ػػػاليكفى كى ػػػاًف دىجَّ : "يىكيػػػكفي ًفػػػي آًخػػػًر الزَّمى
ـٍ كىالى يىٍفًتنيكنىكي  ـٍ الى ييًضمُّكنىكي يَّاىي ـٍ كىاً  ـٍ فىًإيَّاكي ـٍ تىٍسمىعيكا أىٍنتيـٍ كىالى آبىاؤيكي ا لى اًديًث ًبمى "األىحى  ـٍ

سيػػكؿى المَّػػًو  :قػػاؿ  شيػػعبةى  بػػفً  عػػف اٍلميًغيػػرىةً ك *  ػػًمٍعتي رى ػػدو  سى مىػػى أىحى مىػػيَّ لىػػٍيسى كىكىػػًذبو عى ػػًذبنا عى ػػٍف يىقيػػكؿي "ًإفَّ كى فىمى
ٍقعىدىهي ًمفى النَّاًر" مىيَّ ميتىعىمّْدنا فىٍميىتىبىكٍَّأ مى  كىذىبى عى

ٍبًد المًَّو ٍبف مىٍسعيكدو ك *  ـٍ ًفٍتنىةن". عف عى ـٍ ًإالَّ كىافى ًلبىٍعًضًي ًديثنا الى تىٍبميغيوي عيقيكلييي دّْثو قىٍكمنا حى ا أىٍنتى ًبميحى : "مى  قىاؿى
ٍبًد المًَّو ٍبف اٍلمي ك *  لىٍكالى اإًلٍسنىادي لىقىاؿى مىٍف شىاءى مىا شىاءى". -رًحموي اهلل  – بىارىؾً عف عى : "اإًلٍسنىادي ًمفى الدّْيًف كى  يىقيكؿي
ػػػػػػػٍف ًمٍسػػػػػػػعىرو  ٍبػػػػػػػفً  عػػػػػػػف سيػػػػػػػٍفيىافً ك *  ـى يىقيػػػػػػػكؿي: -رحميػػػػػػػـ اهلل  –عييىٍينىػػػػػػػةى عى ػػػػػػػٍعدى ٍبػػػػػػػفى ًإٍبػػػػػػػرىاًىي ػػػػػػػًمٍعتي سى : سى   قىػػػػػػػاؿى

دّْثي عىٍف رىسيكًؿ المًَّو  ". "الى ييحى  ًإالَّ الثّْقىاتي
ػػًف اٍبػػًف ًسػػيًريفى ك *  قىعىػػًت اٍلًفٍتنىػػةي قىػػاليكا سىػػمُّكا لىنىػػا   -رًحمػػوي اهلل  – عى ػػا كى ػػًف اإًلٍسػػنىاًد فىمىمَّ ـٍ يىكيكنيػػكا يىٍسػػسىليكفى عى : "لىػػ قىػػاؿى

ـٍ  الىكي ".فىييٍنظىري ًإلىى أىٍىًؿ السُّنًَّة  ًرجى ـٍ ًديثييي ذي حى ييٍنظىري ًإلىى أىٍىًؿ اٍلًبدىًع فىالى ييٍؤخى ًديثيييـٍ كى ذي حى  فىييٍؤخى
مًَّد ٍبًف ًسيًريفى ك *  :   -رًحموي اهلل  – عىٍف ميحى  ا.ه "ِإن  َىَاا اْلِعْلَم ِديٌن َفاْنُظُروا َعم ْن َتْأُخُاوَن ِديَنُتْم".قىاؿى

 ج بالضوابط التالية:اىاا المني وبناًء على ما سبق فقد التزمنا عند جمعِ 

نِحيَحِة اْلَمْ نُيور  .ُ ا يػا ممَّػكمً أك مػا ىػك بحي  ةال نْاُتر إاّل َحنِدياًا ِمنَن اْلَواِضنَحاِ ُ ُمَضنافًا ِإلنى اْلُتتُنِ  الص 
قػػػدّْـ ركايػػػة مػػػف ركايػػػة فإنَّنػػػا ني  الحػػػديث بػػػسكثرى  و. كفػػػي حػػػاؿ كركدً بًػػػ االسػػػتدالؿى  عممػػػاء الحػػػديثً  أجػػػازى 

ػة فػي معنػى البػاًب فإنَّ  إاٌل إف كاف في الركايات األخرل فائدةه  ،كمسًمـالبخارمّْ  نػا نػذكرىا كننسػب خاصَّ
 .نوذ مً خً المَّفظ لمكتاب الذم أي 

و األكثػر ًحفظػان بػيف الركايػات ألنَّػ غالبػان عمػى غيػره مػف في رياض الصنالحين دند مناهه النَّككم دى ما أكرى  .ِ
 عادةن.النَّاس 

حَ  .3 األلبػػػػاني(  ناصػػػػر الػػػػديف)شػػػػعيب األرنػػػػاؤكط، عبػػػػد القػػػػادر األرنػػػػاؤكط،  الم نننناي  أحنننندُ  وُ مننننا صننننح 
ػًمػف اختي ا  ك  .اعتمندناه األحاديػًث التػي اختيمػػؼ  إيػرادى  أفَّ  اعممنػ –ف ضػٌعفو عؼ حػديث ذكرنػا مىػؼ فػي ضى

ػدَّثى عىنّْػي فيمػا ركاه مسػمـ كغيػره: " لمػا صػحَّ عنػو  – جافػي ىػذا المنيػجدنا  نادره  في ًصٌحتيا ػٍف حى مى
ديثو  دي الكىاًذبيف ُيَرىًبحى  في الّصحيح والحسن ما ُيغني وُياري. كصدىؽ مف قاؿ: ،"أىنَّوي كىًذبه فىييكى أىحى

علننى  يجنن  أن ينصنن   اىتمننام المعلِّننم ىنني منناو  ُبننالفترِة الرئيسننة مننن مضننمونو تننّل درسٍ  نوّننناعَ  .4
 .فييا موضع ال اىدمّيزنا األحاديث النَّبكية التي تتضمف أكثىر مف فكرة ُ وستمعإيصالو للمُ 



 رياض المجاهدين

 

         ح  -المقدِّمة 

 

 عيف عمى الفيـ كيرسّْ  الفكرة.ؽ بالمكضكع كيي ا يتعمَّ صٌدرنا األبكاب بآيات مف القرآف الكريـ ممَّ  .ٓ
 الفكرة الرئيسة.ـ تخدي  ةه أكثر مف ركايةو إف كاف في الركايات زيادليا بعض األحاديث أكردنا  .ٔ
 دد تتون ُم ِتَلة الّلفِظ.في المنياج تلمٍة  أيّ بطنا ضَ و  ،الحاجة قدرى  بالشكؿً  طنا األحاديثى بى ضى  .ٕ
 ا مف سياؽ الكالـً لـ نشرحو.كما كاف مفيكمن  ُلبعض غري  التلما  فقط ُمبس ًطاا وضعنا  رحً  .ٖ
و عمى ضيؽ الكقت  في حاؿً  .9  كطبيعىًة ميستًمعيو.الدركس األىـٌ التي تتناسب معى حاجًة اختيار الميكجّْ

يين للمعلِّمينَ  الُميم ةِ  بعُض النصائحِ   :أو غيره عند تعليم ىاا التتا ِ  والموجِّ

  ِؿ ذكػػر تخػػري  يًمػػفػػال تي  ،أىػػداؼ المنيػػاج أحػػد وً تًػػكرتبى  الحنندي  تعوينند الننناس علننى السننؤال عننن سننند
 الحديث.

  حًة خّْ كتكى  بدّدة ضبط ألفاظ األحادي ِ  لضركرةً  التنبيوي  كتكضيحيا. شرحياالحاجة ل عندي الصّْ
  كاستشػعاري  -إاٌل قػدرى الحاجػة  –مػف كػالـو آخػر دكف فكاصػؿ  عةن تتابً األحاديث كسماعيا مي  سردً  اعتيادي 

 .المستمعيف معمّْميف كطالب عمى قمكببو ذلؾ  ما سيعكدي 
  كػػرة الرئيسػػةعمػػى الفً  ةي حافظػػالمك  ،بالشػػرح كاألمثمػػة االسػػتطرادً  مػػف خػػالؿً  فتننرة الموضننوع عنندم ت ننتي 

 .المضبكطة بعنكاف كؿ درس
  َّكمػػا كػػاف ، دصننيرة وب ننتٍل مننوَجززمنيننة  ةٍ د  إعطنناء النندرس بُمنن لكػػي تسػػتطيعى  نيػػاج كضػعى المً  تػذٌكر أف

 ىنا. وي عي لكثير شرحو كتفصيؿ جعمناه ضمف منياج المحاضرات الشرعية كليس مكضً  بحاجةو 
  ًـي األحاديػػث بيػػذه الطريقػػة كتبكيبً  فكػػرة جمػػع فػػي ريػػاض الصػػالحيف  الٌنػػككمُّ  يػػا بيػػذا الشػػكؿ كػػاف اإلمػػا

، كليػذا فإننػا ننصػح فضػالن عػف سػكاىما ،يػافييف كمبػدعى  ليػا، يفً كالمنػذرم فػي الترغيػب كالترىيػب سػٌباقى 
ؿ منيمػػا كاعتمػػاده كمػػني  بػػنفس األسػػمكب يػػدٌرس كبالػػذات األكَّ  ،طمبػػة العمػػـ باالعتنػػاء بكػػال الكتػػابيف

أّمنا بنادي أبنوا   ُلنو ماّسنةٌ  تاتر أننا أفردنا في ىناا التتنا  منا للمجاىندين حاجنةٌ ولن، ٌناسلعاٌمة ال
   .ويج  الرجوع ليا ىناك -مجاىًدا وغير مجاىد-مسلم  مة لتلِّ زِ ل التزتية في رياض الصالحين ف

  خكة كالسعي إلصالحيـ بالدعكة كالصبر عمييـ.ؿ تقصير اإلكتحمُّ  االبتعاد عن المااليةال بيٌد مف 
  أك الغمكٌ  طُّعبعيدًا عن التنَ التسكيد عمى معاني التمسُّؾ بالشريعة. 
 عطاءي بالعزيمة ك  النَّفسً  ذي أخ  ع عكرات الناس.بُّ تتى  عدـبالرُّخصة ك  غيرىا ا 
  سي( أماـ العدكٌ فٍ )النى  خطورة االنيزام الداخليالتسكيد عمى .  الكافر كأماـ المتنطّْع صاحب الغيمكّْ
  اًئشىةى  َأْن ُنْنِزَل الن اَس َمَناِزَلُيْم". "َأَمَرَنا َرُسوُل الل ِو قىالىٍت:  -اهلل عنيارضي –عىٍف عى
  م"نظ  يا إال اإلسلم المُ مُ ال ييزِ  ظ مةُ نَ المُ  "الجاىليةُ :  -رحمو اهلل -طب سيّْد قي  لنتذٌكر دائمان مقكلةى. 



 رياض المجاهدين

 

         خ  -المقدِّمة 

 

الذم ساعد في إخػراج  ،عاة الشاـع دي المكتب العممي لتجمُّ  فيختامنا ال ننسى أف نتكجو بالشكر لفريؽ العمؿ 
 :كربالذً  كنخصُّ عمى الشكؿ الذم ينبغي لو العمؿ  ىذا

 .اإلمالئيك غكم المُّ  كالتدقيؽ المراجعةً عممية  ساعد فيالذم  ،وروضاح أبو الن ال ي 
 .عميوميٌمة مالحظاتو قاـ بمراجعة الكتاب كأفاد الذم  ،ل ي  أبو معاا زيتونوا
 .عداد نكاة ىذا الكتاب في طبعتو األكلىالذم ساعد عند إ ،أبو مصطفى الغزالي ال ي و 

 القٌيمة.كتكجيياتو عمى مساعداتو كفكائده  وال ي  أحمد حسن بّتارُ

 في ميزاف حسناتيـ.خير كجعؿ ىذا العمؿ  ؿَّ فجزاىـ اهلل جميعنا كي 

ٌنػاه أحبَّ اقتػراح مػا فيػو زيػادةه كنفػع، أف يتكاصػؿ معنػا عبػر مػا بيَّ مؿ أك خى ك  ما نرجك مف كؿ قارئو تنبَّو لخطسو ك
 .مف أنفسناف ؿو مف اهلل كما كاف مف زلى فعمى الغالؼ مف قنكاتو لمتكاصؿ، كما كاف مف خير 

 .[ُْٕآؿ عمراف: ] چ                      ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  چ 
 

 :ككتبو
 (كالسٌُّنة الكتاب خادـ)

 صرالن   أبو دمحم  
 كلكالديو كلمشايخو لو اهلل غفر

 في  اهلل رسكؿ شاـ
 قُّْٔ/     صفر/    ُِ
 ـَُِْ/ األكؿ كانكف/ ُّ

 
 

 



 رياض المجاهدين

 

 1الدرس رقم:          

 

 إخلُص النِّي ِة في الجياِد والعملِ 

 چ ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہڱ   ں  ں  ڻ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ عالى:* قاؿ ت

 .[ُْالزمر: ] چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ چ   الى:عقاؿ تك  [.ٓنة: البيٌ ]

كىاءً  أٍغنىى أنىا: تىعىالىى اهلل قىاؿى ": يقكؿي   اهلل رسكؿ سىًمٍعتي : قىاؿى   ىريرة أىبي كعف*   مىفٍ  الشٍّْرًؾ، عىفً  الشُّرى
ًعيى  ًفيوً  أٍشرىؾى  عىمىالن  عىًمؿى  ٍيًرم مى ٍكتيوي  غى ًشٍركىوي  تىرى  .]ًمفى العمؿ[". أىٍشرىؾى  ًلمًَّذم كىىيكى  بىًرمءه، ًمٍنوي  فىسىنىاابف ماجو: " كعند .مسمـ ركاه ".كى

: سيًئؿى رسكؿي اهلل  عف أبي مكسى األشعرمّْ * ك  ًميَّةن، كييقىاًتؿي  قىاؿى اعىةن، كييقىاًتؿي حى ًؿ ييقاتؿي شىجى عىًف الرَّجي
. "مىٍف قىاتىؿى ًلتىككفى كىًممىةي اهلًل ىي العيٍميىا، فىيكى في سبيًؿ اهللً ": ًريىاءن، أىمُّ ذًلؾى في سبيًؿ اهلل؟ فقاؿ رىسيكؿ اهلل 

 البخارم كمسمـ.ركاه 
ٍيرىةى ك *  ا ًمٍف  يىا رىسيكؿى المَّوً  :أىفَّ رىجيالن قىاؿى  عىف أىًبي ىيرى رىجيؿه ييًريدي اٍلًجيىادى ًفي سىًبيًؿ المًَّو كىىيكى يىٍبتىًغي عىرىضن

ـى ذىًلؾى النَّاسي  "الى أىٍجرى لىوي : "فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ؟عىرىًض الدٍُّنيىا قىاليكا ًلمرَّجيؿً  ،فىسىٍعظى ـٍ  عيٍد ًلرىسيكًؿ المَّوً  :كى فىمىعىمَّؾى لى
ا ًمٍف عىرىًض الدٍُّنيىا :فىقىاؿى  .تيفىيٍّْموي   : فىقىاؿى  ؟يىا رىسيكؿى المًَّو رىجيؿه ييًريدي اٍلًجيىادى ًفي سىًبيًؿ المًَّو كىىيكى يىٍبتىًغي عىرىضن

ًؿ عيٍد لً  "الى أىٍجرى لىوي "  .حسف ركاه أبك داكدى  حديثه  ."الى أىٍجرى لىوي " : فىقىاؿى لىوي  ،فىقىاؿى لىوي الثَّاًلثىةى  رىسيكًؿ المًَّو فىقىاليكا ًلمرَّجي

ٍف أىبً ك *  امىةى اٍلبىاًىمً  يعى : يّْ أيمى ؿه ًإلىى النَّبً  قىاؿى اءى رىجي ا  :فىقىاؿى   يّْ جى أىرىأىٍيتى رىجيالن غىزىا يىٍمتىًمسي األىٍجرى كىالذٍّْكرى مى
ادىىىا ثىالىثى مىرَّاتو  "ءى لىوي يالى شى ": فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ؟لىوي  سيكؿي المًَّو  ،فىسىعى  ثيَـّ قىاؿى  "ءى لىوي يٍ الى شى " :يىقيكؿي لىوي رى
: " َّا كىاٍبتيغً  ًإفَّ المَّوى الى يىٍقبىؿي ًمفى اٍلعىمىًؿ ًإال اًلصن ا كىافى لىوي خى  .كالنَّسائي داكدى  أبك حديث حسف ركاه ."ًبًو كىٍجييوي  يى مى

ٍيرىةى ك *  دَّثىًني: قىاؿى  عىف أىًبي ىيرى تىعىالىى، تىبىارىؾى  المَّوى  أىفَّ : " المَّوً  رىسيكؿي  حى  اٍلًعبىادً  ًإلىى يىٍنًزؿي  اٍلًقيىامىًة، يىٍكـي  كىافى  ًإذىا كى
، ًليىٍقًضيى  ـٍ كيؿُّ  بىٍينىيي اًثيىةه  أيمَّةو  كى ؿي  ،جى مىعى  رىجيؿه  ًبوً  يىٍدعيك مىفٍ  فىسىكَّ ، جى  اٍلمىاًؿ، كىًثيري  كىرىجيؿه  المًَّو، سىًبيؿً  ًفي ييٍقتىؿي  كىرىجيؿه  اٍلقيٍرآفى
تىعىالىى تىبىارىؾى  المَّوي  فىيىقيكؿي  مٍّْمؾى  أىلىـٍ : ًلٍمقىاًرئً  كى مىى أىٍنزىٍلتي  مىا أيعى ، يىا بىمىى: قىاؿى  رىسيكًلي؟ عى  ًفيمىا عىًمٍمتى  فىمىاذىا: قىاؿى  رىبّْ

؟ ًمٍمتى تىعىالىى تىبىارىؾى  المَّوي  فىيىقيكؿي  النَّيىاًر، كىآنىاءى  المٍَّيؿً  آنىاءى  ًبوً  أىقيكـي  كيٍنتي : قىاؿى  عى تىقيكؿي  ،كىذىٍبتى : لىوي  كى ًئكىةي  لىوي  كى ،: اٍلمىالى  كىذىٍبتى
يىقيكؿي  ٍدتى  بىؿٍ : المَّوي  كى فه : ييقىاؿى  أىفٍ  أىرى ييٍؤتىى .ذىاؾى  ًقيؿى  فىقىدٍ  قىاًرئه، فيالى اًحبً  كى سّْعٍ  أىلىـٍ : لىوي  المَّوي  فىيىقيكؿي  اٍلمىاؿً  ًبصى مىٍيؾى  أيكى  عى
تَّى ؟ ًإلىى تىٍحتىاجي  أىدىٍعؾى  لىـٍ  حى دو ، يىا بىمىى: قىاؿى  أىحى ؟ ًفيمىا عىًمٍمتى  فىمىاذىا: قىاؿى  رىبّْ ـى  أىًصؿي  كيٍنتي : قىاؿى  آتىٍيتيؾى دَّؽي؟ الرًَّح  كىأىتىصى
،: لىوي  المَّوي  فىيىقيكؿي  تىقيكؿي  كىذىٍبتى ًئكىةي  كى ،: لىوي  اٍلمىالى يىقيكؿي  كىذىٍبتى ٍدتى  ًإنَّمىا بىؿٍ : المَّوي  كى فه : ييقىاؿى  أىفٍ  أىرى كىاده، فيالى  .ذىاؾى  ًقيؿى  فىقىدٍ  جى
ييٍؤتىى ؟ مىاذىا ًفي: لىوي  فىييقىاؿي  المَّوً  سىًبيؿً  ًفي قيًتؿى  ًبالًَّذم كى ، ًفي ًباٍلًجيىادً  أيًمٍرتي : فىيىقيكؿي  قيًتٍمتى تَّى فىقىاتىٍمتي  سىًبيًمؾى ، حى  قيًتٍمتي
،: لىوي  المَّوي  فىيىقيكؿي  تىقيكؿي  كىذىٍبتى ًئكىةي  لىوي  كى يىقيكؿي  كىذىٍبتى  :اٍلمىالى ٍدتى  بىؿٍ : المَّوي  كى رً  فه فيالى : ييقىاؿى  أىفٍ  أىرى  ثيَـّ " ذىاؾى  ًقيؿى  فىقىدٍ  ،مءه جى
رىبى  ٍكبىًتي،  المَّوً  رىسيكؿي  ضى ٍيرىةى  أىبىا يىا: "فقىاؿى  ري ثىةي  أيكلىًئؾى  ىيرى ؿي  الثَّالى ٍمؽً  أىكَّ ـي  تيسىعَّري  المَّوً  خى  ."اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  النَّاري  ًبًي
 القرآف(: أم حًفظ القرآف[ عى مى ،)جى يالمكان االنتقاؿ])ينزؿ إلى العباد(: نزكالن يميؽ بجالًؿ اهلل كليس المقصكد .كالحاكـ التّْرًمذم ركاه صحيح حديث



 رياض المجاهدين

 

 2الدرس رقم:          

 

 اهلل قة بوعدِ والاِّ  اليقينُ 

 جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ    ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی ېئ  ېئ  ېئ  ىئ چ  عالى:* قاؿ ت

 چڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ    ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀڀخب    جب  حب  

 .[ُْٕ – ُّٕآؿ عمراف: ] 

 .[َُّيكنس: ] چ   ۓ  ﮲  ﮳  ے  ے      ۓ ہ  ھ     ھ  ھ  ھ چ عالى:قاؿ تك * 

: ] چھ  ھ  ھ ے   ے  چ  عالى:قاؿ تك *   .[ْٕالرـك

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  چ  عػػػػػػػػػػػػػػػالى:قػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تك * 

 .[ُٕ – ُٔاألحزاب: ] چڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ  ڦ   ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ    ڦ  ٿ     ٹ  ٹ

حئ  مئ  ىئ  يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث    مث      چ  عالى:قاؿ تك * 

 [.ِِاألحزاب: ] چ ىث 

 .[ّٕ – ّٔالزمر: ] چڑ     ڎ   ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڌ  ڌ  چ عالى: قاؿ تك * 

 .[ِّت: مى صّْ في ] چچ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ     ڇ  ڍ    چ عالى: قاؿ تك * 

ۉ  ې  ې  ې  ې   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ * كقػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى: 

 [.َُُيكسؼ: ] چى  ى       

:  عف رسكؿ اهلل  كعف أىبي ىريرة *  كىأىنا  َظنِّ َعْبِدي ِبيَُأَنا ِعْنَد ):  - كجؿٌ  عزَّ  -قىاؿى اهلل  "أىنَّوي قىاؿى
ٍيثي يىٍذكيرًني  بعضه مف حديثو ركاه البخارٌم كمسًمـ. ..." (معو حى

بَّابً  كعف*  سّْده  كىىيكى   اهلل رسكؿً  ًإلىى شىكىٍكنىا: قىاؿى   تّْ األىرى  بفً  خى  أىالى : فقيٍمنىا الكىٍعبىًة، ؿّْ ظً  في لىوي  بيٍردىةن  متىكى
ـٍ  مىفٍ  كىافى  قىدٍ ": فىقىاؿى  لىنا؟ تىٍدعيك أالى  ؟لىنىا تىٍستىٍنًصري  ذي  قىٍبمىكي  ثيَـّ  ًفييىا، فىييٍجعىؿي  األرضً  في لىوي  فىييٍحفىري  الرَّجيؿي  ييٍؤخى

عي  ًبالًمٍنشىارً  ييٍؤتىى مىى فىييكضى ييٍمشىطي  نصفىيًف، فىييٍجعىؿي  رىأًسوً  عى ديدً  بسٍمشىاطً  كى ا الحى ٍظًمًو، لىٍحًمو ديكفى  مى دُّهي  مىا كىعى  يىصي
تَّى األىٍمر ىىذىا اهلل لىييًتمَّفَّ  كىاهللً  ًديًنًو، عىفٍ  ذًلؾى  ٍنعىاءى  ًمفٍ  الرَّاكبي  يىسيرى  حى ٍضرىمكتى  ًإلىى صى اؼي  الى  حى  اهللى  إالَّ  يىخى

مىى كالذٍّْئب نىًمًو، عى  .كالنَّسائيركاه البخارم كأبك داكد  ."َتْسَتعِجُلونَ  ولتنتم غى

ـي َحْسُبَنا اهلُل َوِنْعَم الَوِتيلُ : قىاؿى  -رضي اهلل عنيما- اسو عبَّ  عف ابفً * ك  ًحيفى أيلًقيى في  ، قىالىيىا ًإبرىاىي
مَّده النَّارً  قىالىيا ميحى  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  چ: ًحيفى قىاليكا ، كى

 ركاه البخارم. .[ُّٕآؿ عمراف: ] چ  جب  حب 
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 ؟ل الحقيقيوتُّ تيف يتون الت  و  - على اهلل لوتُّ الت  

ڄ  ڃ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   چ عالى: * قاؿ ت

ہ  ہ  ہ  ھ     ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀہچ عالى: قاؿ تك ، [ِاألنفاؿ: ]  چڃ

 .[ّ – ِالطالؽ: ] چھ  ے    ے   ۓ  ۓ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ھ  ھ

 أمرنا التي باألسبا  األخا بعد درِ القَ  جريانوالرضا ب ُمن الخلق دونو نممّ  واليأس عليو االعتماد مع تعالىُ باهلل االتتفاء :التوتُّلمعنى 
 .ُ وىو تاإليمان يزيد وينقص بمقدار إيمان صاحبو وبمقدار يقينو واقتو باهلل فيو امرٌة مبا رة لليقين والاقة باهللبأخاىا اهلل تعالى

 [.ٖٓالفرقاف: ] چٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  چ  :تعالى فقاؿ عمى اهلل ؿً التككُّ  سفً حي ب وي يَّ بً هلل نى كقد أمر ا* 

 [.ْٖاألحزاب: ] چچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   چ عالى: قاؿ تك 

 چ ڀ   ڀ  ڀ  ڀچ ، فقاؿ تعالى: الميرسميف دى يّْ ثـٌ أمر اهلل تعالى عباده المؤمنيف بما أمرى بو سى  *

 [.ُِإبراىيـ: ] چڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چ  عالى:قاؿ تك  [،ُِِآؿ عمراف:]

ا يىٍرزيؽي ": يقكؿ اهلل  : سمعتي رىسيكؿى قىاؿى   عف عيمىرى * ك  ـٍ كىمى قىكي زى كًُّمًو لىرى ؽَّ تىكى مىى اهلًل حى كَّميكفى عى ـٍ تىتىكى لىٍك أىنَّكي
كحي ًبطىانان  ، تىٍغديك ًخمىاصان الطٍَّيرى  تىري : حديثه التّْرًمذمركاه . "كى قاؿى  حسف. ، كى

كحي  ًخمىاصان  تىٍغديك]) تىري  .[(ُِ)انظر الشرح صفحة  اهلل رزؽ مف بطكنيا مىخت كقد عًشيِّا كتعكد جائعةن  الصباح في نطمؽت أم (:ًبطىانان  كى

رىجى  ًإذىا: يىٍعني - قىاؿى  مىفٍ ":  اهلل رىسيكؿ قىاؿى : قىاؿى   أنسو  عف* ك  كٍَّمتي  اهللً  ًبسـً :  -بىيًتوً  ًمفٍ  خى مىى تىكى  عى
كؿى  كىال اهلًل، كيًفيتى  ىيًديتى : لىوي  ييقاؿي  باهلًل، إالَّ  قيكَّةى  كىال حى ، كى ًقيتى تىنىحَّى كىكي ٍنوي  كى  كالتّْرًمذم داكد أبك ركاه. "الشَّيطىافي  عى

قاؿى . كغيرىـ كالنَّسائي رىجى  ًإذىا: يىٍعني. ])حسف حديث: التّْرًمذم كى  ( ىذه زيادة راكم الحديث[بىيًتوً  ًمفٍ  خى
كيًفيى  ىيًدمى  قىدٍ  ًبرجؿو  لىؾى  كىيؼى : آخر ًلشيطافو  -الشيطاف: يعني- فيقكؿ": داكد أبك زاد ؟ كى ًقيى  ."كىكي

ديكفى  -رضي اهلل عنيما  - اهلل بف عباسو  عبدً * كعف  كَّ ، فال يىتىزى  :كيقكلكفى ، قاؿ: كاف أىؿي اليىمىًف يىحيجُّكفى
، فسنزؿ اهلل عزَّ  ، فإذاالمتككّْمكفى نحف  چ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ : كجؿٌ  قىًدميكا مىكَّةى سسليكا الناسى

 ]فُحسُن التوتُّل ال يتون إاّل بالتسليِم الُمطلق هلل مع األخا باألسباِ  الُممِتنة وتقديم أمِر اهلل علييا[.البخارم، كأبك داكد. ركاه. [ُٕٗالبقرة: ]
عيًؼ ": : قىاؿى رىسيكؿ اهلل قىاؿى   عف أبي ىريرةى ك *  يره كىأىحىبُّ ًإلىى اهلًل ًمفى الميٍؤًمًف الضَّ الميٍؤًمفي القىًكمُّ خى

يره  في كيؿ  خى ا يىٍنفىعيؾى كى مىى مى ابىؾى شىيءه فىالى تىقيٍؿ لىٍك أنٌ زْ واْسَتِعْن ِباهلِل َواَل َتْعجِ ، . اٍحًرٍص عى ٍف أىصى ي فىعىٍمتي . كىا 
لىًكٍف قيؿٍ كىافى كىذىا كى  مىا شىاءى فىعؿى  الٌموي  رى : قىدَّ كىذىا، كى  ركاه مسمـ. ."؛ فإفَّ لىٍك تىٍفتىحي عىمىؿى الشَّيطىافً كى

ري يي  بؿ يستسمـ، كال ز،يعجً  ال اهلل عمى الحقيقي التككُّؿ فصاحب] ركيي  كرّْ ۇ  چ : تعالى كىنا البٌد مف فيـ معنى قكلو عميو، اهللي  يفتحى  حتى كرّْ

 نجتيد أف يمكف ما أك باستطاعتنا ما بذؿ في قٌصرنا لك سيسسلنا سبحانو فيك .[َٔاألنفاؿ: ] چ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ
 .[وفتحيا الجيم بتسر :تعجز]وال   .[كمّْؼي اهلل نفسنا إالَّ كيسعىيىاكال يي  عميو التككُّؿً  سفً حي بً  اهإيٌ  يكفينا فاهلل الدائرة ىذه خارج ىك ما أمَّا ،إليو ؿى فنصً 
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 (1) العدوِّ  لقاءِ  ندَ عِ  وُدعاؤهُ  اهللِ  ترُ اِ 

 [.َٔغافر: ] چ ٺ  ٺ  ٺ ڀ  ٺ چ  عالى:* قاؿ ت

 چ ۆئ  ۈئۇئ  ۇئ  ۆئ  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ   وئ  چ  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى:قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تك * 

 [.ْٓاألنفاؿ: ]

ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  گ  گ  گ  گ  چ  عالى:قاؿ تك * 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ں  ں     ڻ

ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺   ﮻  ﮼   ھ  ھ  ے

 .[ُِٓ – َِٓالبقرة: ] چ﮽  ﮾  

ابىػػػػةً  اديعػػػػكا اهللى كىأٍنػػػػتيـٍ ميكًقنيػػػػكفى ": : قػػػػاؿ رسػػػػكؿ اهلل قػػػػاؿ ىريػػػػرة  عػػػػف أبػػػػي* ك  ، كاعممػػػػكا أفَّ اهلل ال باإًلجى
اًفؿو الهو  يىٍستىًجيبي ديعىاءن   .التّْرًمذم ركاهحديثه حسفه  ."مف قىٍمبو غى

 يػكـي  كػاف المَّػ: قػاؿ  الخطػاب بػفي  عمػري  حػدَّثني:  قػاؿ:  - عنيمػا اهلل رضي - اسو عبَّ  بفً  اهللً  عبدً  * كعف
  اهلل نبػيُّ  فاسػتقبؿ ،رجػالن  عشر كتسعةى  ئةثالثيمً  كأصحابيو ،ألؼه  كىـ المشركيف ًإلى  اهلل رسكؿي  نظرى  بدر

 ِإن اللينم وعندتنيُ منا آِتنني الليم وعدتنيُ ما لي أْنِجزْ  الليم": يقػكؿ بربّْوً  يىٍيًتؼي  فجعؿ يديو، مدَّ  ثـ الًقٍبمىةى،
 ،[بمػػةالقً  ؿى ميٍسػتىقبً ] يديػػو امػادِّ  بربّْػػو ؼي ييتًػ زاؿ فمػػا األرض" فنني دْ ُتعَبنن ال اإِلسنلم أىننل مننن العصننابةُ  ىنناه َتْيِلنكْ 
ٍنًكبى  عػػف رداؤه سػػقط حتػػى ػػ ثػػـ ،يػػوً بى نكً مى  عمػػى فسلقػػاه ،هي رداءى  فسخػػذى  ،بكػػرو  أبػػك فستػػاه ،يػػوً مى  كرائػػو، مػػف فسخػػذهي  وي التزمى
ػػػػػدىتيؾ اؾى فىػػػػػكى  اهلل، نبػػػػػيَّ  يػػػػػا:  كقػػػػػاؿ ػػػػػييٍنًجزي  فإنَّػػػػػو ربَّػػػػػؾ، مينىاشى ػػػػػدىؾى  مػػػػػا لىػػػػػؾى  سى  : -كجػػػػػؿَّ  عػػػػػزَّ - اهلل فػػػػػسنزؿى  .كىعى

 اهللفسمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّه  [.ٗاألنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ: ] چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ       چ
  .كالتّْرًمذمركاه مسمـ  .بالمالئكة

ا ف كاف كاحده مف المالئكة يكفي لصدّْ كيؿّْ أكلئؾ]ميرًدفيف: يتبعي بعضييـ بعضن دىًدًه كنيصرًتًو لعباًده المؤمنيف، كا   [، إشعارنا بعظمًة غكًث اهلًل كمى
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 (2) ِاتُر اهلِل وُدعاؤُه ِعنَد لقاِء العدوِّ 

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶    ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽  ﮾﮿  ﯀  چ  عالى:قاؿ ت* 

                                      ڭ  ڭ  ڭ     ﯁      

 [.ُْٖ – ُْٔآؿ عمراف: ] چۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋجئ  حئ  مئ    ىئ       يئ   ڭ  

مئ  ىئ  يئ  جب  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی      جئ  حئ  چ  عالى:* قاؿ ت

 .[ُّٕآؿ عمراف: ]  چ    حب

 َسنِريعَ  التتاِ ُ ُمْنِزلَ  الل يم  ": فقاؿ األحزاًب، عمى  اهلل رسكؿي  دعا: قاؿ  ىكفى أى  أبي بفً عف عبًد اهلل * ك 
 .كالتّْرًمذم كمسمـ، البخارم، ركاه ."وَزْلِزْلُيمْ  اىِزمُيمْ  الل يم   األحزاَ ُ اْىِزمِ : الِحَسا ِ 

ٍبًد اهلًل ٍبًف أىًبي أىٍكفىى  عفك *  الىػًت  أىفَّ رىسيكؿى اهلًل  عى تَّػى مى ًفي بىٍعًض أىيَّاًمًو الًَّتي لىًقػيى ًفييىػا اٍلعىػديكَّ اٍنتىظىػرى حى
 : ـى ًفي النَّاًس فىقىػاؿى ، ثيَـّ قىا نَّػٍكا"الشٍَّمسي كا،  أىيُّيىػا النَّػاسي الىتىمى ـٍ فىاٍصػًبري ػميكا اهللى اٍلعىاًفيىػةى، فىػًإذىا لىًقيتيميػكىي سى ، كى ًلقىػاءى اٍلعىػديكّْ

 : َـّ قىػػاؿى نَّػػةى تىٍحػػتى ًظػػالىًؿ السُّػػييكًؼ ثيػػ اللُيننم  ُمْنننِزَل اْلِتتَنناِ ُ َوُمْجننِرَي الس ننَحاِ ُ َوَىنناِزَم اأَلْحننَزاِ  كىاٍعمىميػػكا أىفَّ اٍلجى
 .ركاه البخارم كمسمـ ."َلْيِيمْ اْىِزْمُيْم َواْنُصْرَنا عَ 

:  : كىػػافى رسػػكؿي اهلًل قىػػاؿى   كعػػف أنػػسو *  ػػزىا، قىػػاؿى َوَنِصننيِريُ ِبننَك َأُحننوُلُ َوِبننَك  َعُضننديالل ُيننم  أْنننَ  "ًإذىا غى
 .، كقاؿ: حديث حسفكالتّْرًمذم ركاه أىبيك داكدى  ."َأُصوُلُ َوِبَك ُأَداِتلُ 

ػػػػػػػعى  أنػػػػػػػت الميػػػػػػػـ)] ػػػػػػػعتى مي  أم :(مدً ضي ػػػػػػػكالعى  ،ؾغيػػػػػػػرً  عمػػػػػػػى دي أعتًمػػػػػػػ فػػػػػػػال دممى  غيثػػػػػػػيكمي  عينػػػػػػػيمي  أم :(نصػػػػػػػيرم كأنػػػػػػػت) عػػػػػػػيفكالمي  ري الناًصػػػػػػػ :دي ضي
 [.ـسالً مي  أك ـه سمً مي  إال يبقى ال حتى أعداءؾ أم :(أقاتؿ) ؾتً صرى كني  ؾكعكنً  ؾتً كقكَّ  ؾى كلً بحى  أم :(ؾى كبً )

ػاؼى قىكمػان، قىػاؿى  أفَّ النبػيَّ  كعػف أىبػي مكسػى *  ُ َوَنُعنوُا ِبننَك إن نا َنْجَعلُنَك فني ُنُحنورِِىمْ الل ُينم  " :كىػافى ًإذىا خى
 .ركاه أىبيك داكدحديث صحيح،  ."ِمْن ُ ُرورِىمْ 

 :  ِ رْ عند التَ كاف يقكؿي  : أفَّ رسكؿى اهلل -رضي اهلل عنيما  - بف عباسو  اهللً  عبدً * كعف 
ُ هلل َر ُّ السمواِ  ور ُّ األرضِ ُ ال إلو إال االعرش العظيمإلو إال اهلل َر ُّ ُ ال  إلو إال اهلُل العظيُم الحليمُ ال"

ًة ، كليس عنده بعد التّْرًمذم، كأخرجو ىذه ركاية البخارم، كمسمـ ."ال إلو إال اهلل َر ُّ اْلَعرِش التريم  «. اهللال إلو إال« »األرض»كًممى
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لُة ِعماُد الدِّين  الص 

 .[ِّٖالبقرة: ] چ پ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  قاؿ تعالى:* 
 .[ٗٓمريـ: ] چہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ ﮲      چ قاؿ تعالى: ك * 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ   ڈ  ژ    ڎ  ڎ  ڈ   ڌ  ڌ چ قاؿ تعالى:ك * 

 .[ُْالح : ] چگ  گ  گ  

ائ   ائ  ەئەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ىى    ۅ  ۅۉ چ  قاؿ تعالى:ك * 

 .[ْٓالعنكبكت: ] چۇئ 

ؿي  قاؿ: سسلت رىسيكؿ اهلًل  عف ابف مسعكد ك *  اًؿ أٍفضى : أمُّ األٍعمى ٍقًتيىا"؟ قىاؿى مىى كى : ثيَـّ " الصَّالىةي عى قمتي
 : :  "ًبرُّ الكىاًلدىٍيفً "أمّّ ؟ قىاؿى : ثيَـّ أمّّ ؟ قىاؿى  ركاه البخارم كمسمـ. ."الًجيىادي في سىًبيًؿ اهللً "قمتي

لَ  إن  ":  اهللً  رىسيكؿ قاؿ: قىاؿى   ىريرة أبي عفك *   َعَمِلوِ  ِمنْ  الِقَياَمةِ  َيْومَ  الَعْبدُ  ِبوِ  ُيَحاَس ُ  َما أو 
ٍت، فىإفٍ  َصَلُتُوُ مىحى ، أٍفمىحى  فىقىدٍ  صى حى فٍ  كأىٍنجى ابى  فىقىدٍ  فىسىدىٍت، كىا  ، خى ًسرى ًتوً  ًمفٍ  اٍنتىقىصى  فىإفٍ  كىخى  قىاؿى  شىٍيءه، فىًريضى

كا: -عزَّ كجؿَّ – الرَّبي  ا يىابً  فىييكىمَّؿي  تطٌكعو ؟ مف ًلعىبدم ىىؿٍ  اٍنظيري ةً  ًمفى  اٍنتىقىصى  مى  سىاًئري  تىكيكفي  ثيَـّ  ،الفىًريضى
اًلوً  مىى أٍعمى قىاؿى  ،التّْرًمذم ركاه .ىىذىا" عى ًديثه : كى . حى سىفه  حى

:  : أفَّ رسكؿ اهلل عف أىبي ىريرة ك *  ميعىةي "قىاؿى ، كىالجي ٍمسي مىكىاتي الخى ،  الصَّ ا بىٍينىييفَّ ًإلىى الجيميعىًة، كىفَّارىةه ًلمى
ـٍ تيغشى الكىبىاًئري  ا لى  .كتباشر[ تيٍؤتى أىم اٍلكىبىاًئر(:ى ])تيٍغشى               ركاه مسمـ. ."مى

ابى ًمف اٍمرىأىةو قيٍبمىةن، فىستىى النبيَّ عف ابف مسعكد ك *  ؿى اهللي تىعىالىى: ،فىسٍخبىرىهي   : أفَّ رىجيالن أصى  فىسٍنزى
فىقىاؿى الرَّجيؿي أىًليى ىىذىا ؟   [ُُْىكد: ] چہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴﮵  چ 

 : ًميًع أيمًَّتي كيمًّْيـٍ "قىاؿى  ركاه البخارم كمسمـ. ."ًلجى

اًمًت  ٍبفً  عيبىادىةى عف ك *  ييفَّ المَّوي " :يىقيكؿي  سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو  يأىٍشيىدي أىنّْ  قاؿ: الصَّ مىكىاتو اٍفتىرىضى ٍمسي صى خى
الَّ  ،تىعىالىى مىى المًَّو عىٍيده أىٍف يىٍغًفرى لىوي مىٍف أىٍحسىفى كيضيكءىىيفَّ كىصى ٍقًتًيفَّ كىأىتىَـّ ريكيكعىييفَّ كىخيشيكعىييفَّ كىافى لىوي عى  ،ىيفَّ ًلكى

ٍف شىاءى عىذَّبىوي  مىى المًَّو عىٍيده ًإٍف شىاءى غىفىرى لىوي كىاً  ـٍ يىٍفعىٍؿ فىمىٍيسى لىوي عى مىٍف لى  حديث صحيح ركاه أبك داكد كأحمد. ."كى

سيػػػكؿ اهلًل   عػػػف جػػػابرو ك  * ػػػالىةً "يقػػػكؿ:  قػػػاؿ: سػػػمعت رى ػػػٍرًؾ كالكفػػػر تىػػػٍرؾى الصَّ بىػػػٍيفى الشّْ ػػػًؿ كى  ."إفَّ بىػػػٍيفى الرَّجي
 .ميسًمـركاه 

ٍيدىة ك  * :  عف النبيّْ  عف بيرى كىيىا فىقىػٍد كىفىػرى "قىاؿى بىٍينىييـٍ الصَّالىةي، فىمىٍف تىرى : التّْرًمػذمركاه  ."العىٍيدي الًَّذم بىٍينىنىا كى قىػاؿى  كى
سىفه صحيح ا عف .حى كل أيضن ابي  كىافى : قىاؿى  التَّاًبعيّْ  عبد اهلل بف شًقيؽ كرى مَّدو  أٍصحى ٍكفى  ال  محى الىةً  غىٍيرى  كيٍفره  تىٍركيوي  األٍعمىاؿً  ًمفى  شىٍيئان  يىرى  .الصَّ
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 فضُل صلِة الجماعةِ 

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   چ* قػػػاؿ تعػػػالى: 

 .[ُٖالتكبة: ] چ  ہ  ہھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ

ٱ  ٻ  ٻ  جت  حت    خت  مت    ىت  يت   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  چ قاؿ تعالى: ك * 

پ  پ  پ  ڀ   ڀ     ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ        ٹ  ٹ  ٹ    ٻ  ٻ  پ

اؿً ) النيارً  ؿأكَّ  (: أمًباٍلغيديكّْ ]) .[ّٖ – ّٔالنكر: ] چ ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ     ڄ  ڄ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  .[رهآخً  (كىاآلصى

ػػرى عػف ك *  ٍبػػًد اهلًل ٍبػػًف عيمى ػػا -عى ٍنييمى ًضػػيى اىلمَّػػوي عى سيػػكؿى اهلًل  -رى :  أىفَّ رى ػػالىةى اٍلفىػػذّْ "قىػػاؿى ػػؿي صى ػػًة تىٍفضي مىاعى ػػالىةي اٍلجى صى
ةن   .[الفردً أم  :]الفىذّْ                 .                                           ركاه البخارم ."ًبسىٍبعو كىًعٍشًريفى دىرىجى

: قاؿى رىسيكؿ اهلل عف أبي ىريرةى ك *  التًو في سيكًقًو كبيتػًو ": ، قىاؿى مىى صى الةي الرَّجًؿ في جمىاعىةو تىزيدي عى صى
ػ اٍضعن بً  ٍسػًجدى ال ييًريػدي إالَّ الصَّ َـّ أىتىػى المى ػسى فىسىٍحسىػفى الكيضػكءى، ثيػ ضَّ ـٍ ًإذىا تىكى ذىًلػؾى أفَّ أىحػدىىي ػةن، كى الى الةى، كًعشػًريفى دىرىجى

ـٍ يىٍخطي خى  يىٍنيىزيهي  الةي: لى ػؿى ًإالَّ الصى تَّى يىٍدخيؿى المىٍسًجدى، فػًإذا دىخى ًطيئىةه حى ٍنوي بيا خى ةه، كىحيطَّ عى ًفعى لىوي ًبيىا دىرجى ٍطكىةن ًإالَّ ري
مىػػى ػػمُّكفى عى ػػالةي ًىػػي تىٍحًبسيػػوي، كىالمىالًئكىػػةي ييصى ػػا كىانىػػًت الصَّ ػػالًة مى ٍسػػًجدى كىػػافى فػػي الصَّ ٍجًمًسػػًو  المى ـى فػػي مى ػػا دىا ـٍ مى ػػًدكي أىحى

ػا لىػـ ييػٍؤًذ فيػو، مىيػًو، مى َـّ تيػٍب عى َـّ اٍغًفػٍر لىػوي، المَّييػ ٍمػوي، المَّييػ َـّ اٍرحى : المَّييػ ػمَّى ًفيػًو، يىقيكليػكفى ـٍ ييٍحػًدٍث ًفيػوً  الًَّذم صى ػا لىػ  ."مى
وي (يىٍنيىزيهي ): قكلو ]                                                كىذا لفظ مسمـ.ركاه الشيخاف  وي كييٍنيضي  .[: أىٍم ييٍخًرجي

ٍيػػرىة عػػفك  * سيػػكؿى اهلًل  أىبًػػي ىيرى :  ، أىفَّ رى َـّ "قىػػاؿى ، ثيػػ طىػػبو فىييٍحطىػػبى ٍمػػتي أىٍف آميػػرى ًبحى كىالَّػػًذم نىٍفًسػػي ًبيىػػًدًه لىقىػػٍد ىىمى
َـّ  ذَّفى لىيىا، ثيَـّ آميرى رىجيالن فىيىؤي ، كىالَّػًذم نىٍفًسػي  آميرى ًبالصَّالىًة فىييؤى ـٍ بيييػكتىييـٍ مىػٍيًي رّْؽى عى ػاؿو فىػسيحى اًلؼى ًإلىى ًرجى ، ثيَـّ أيخى النَّاسى

ػػػػػػػػاءى  ًبيىػػػػػػػػًدًه لىػػػػػػػػكٍ  ػػػػػػػػًيدى اٍلًعشى ػػػػػػػػنىتىٍيًف لىشى سى ػػػػػػػػاتىٍيًف حى ػػػػػػػػًميننا، أىٍك ًمٍرمى ٍرقنػػػػػػػػا سى ـٍ أىنَّػػػػػػػػوي يىًجػػػػػػػػدي عى ػػػػػػػػديىي ـي أىحى  ركاه البخػػػػػػػػارم. ."يىٍعمىػػػػػػػػ
 .[ة تافية كرمي الكعب عمى ككمة الحجارة أك ما شابوعبى اتىيًف: لي الًمرمى  -: لحـ عمى عظـ قنا سميننارٍ ]عى 

ٍيػػػرىة عػػػفك  * سيػػػكؿى اىلمَّػػػًو! لىػػػٍيسى ًلػػػي قىائًػػػده يىقيػػػكديًني ًإلىػػػى  : أىتىػػػى اىلنَّبًػػػيَّ قىػػػاؿى   أىبًػػػي ىيرى : يىػػػا رى ػػػى فىقىػػػاؿى ػػػؿه أىٍعمى رىجي
. قىاؿى  ـٍ : نىعى ًة؟" قىاؿى : "ىىٍؿ تىٍسمىعي اىلنّْدىاءى ًبالصَّالى اهي، فىقىاؿى لَّى دىعى ٍسًجًد، فىرىخَّصى لىوي، فىمىمَّا كى كىاهي ميسٍ  .: "فىسىًجٍب"اىٍلمى  ـ.مرى

:  كىٍعبو  بف بيٌ عف أي ك *  مَّى ًبنىا رىسيكؿي المًَّو  قىاؿى : صى ٍبحى فىقىاؿى ؟" الصُّ فه : "أىشىاًىده فيالى أىشىػاًىده " قىػاليكا: الى فىقىػاؿى
فه  :"فيػػػالى لىػػػٍك " ؟ قىػػػاليكا: الى قىػػػاؿى مىػػػى اٍلمينىػػػاًفًقيفى كى ػػػمىكىاًت عى تىٍيًف أىٍثقىػػػؿي الصَّ ػػػالى ػػػا ًإفَّ ىىػػػاتىٍيًف الصَّ ػػػا ًفيًيمى ػػػكفى فىٍضػػػؿى مى يىٍعمىمي

لىكٍ  ًئكىًة كى ؿى لىعىمىى ًمٍثًؿ صىؼّْ اٍلمىالى فَّ الصَّؼَّ اأٍلىكَّ ٍبكنا كىاً  لىٍك حى ا كى ىتىٍكىيمى ػًؿ  ألى ةي الرَّجي ػالى ٍبتىػدىٍرتيميكهي كىصى تىٍعمىميكفى فىًضػيمىتىوي الى
كيمَّ  ًتًو مىعى رىجيؿو كى الى مىٍيًف أىٍزكىى ًمٍف صى ا كىثيرى فىييكى أىحىبُّ ًإلىى المَّوً مىعى الرَّجي  .كابف ًحبَّافحديث حسف ركاه أبك داكد  ".مى

تىٍيفً  ىىاتىٍيفً  ًإفَّ )] الى فَّ )(: أم الفجري كالًعشاء، الصَّ ؿى  الصَّؼَّ  كىاً  ًئكىةً  صىؼّْ  ًمٍثؿً  لىعىمىى اأٍلىكَّ ؿ لفضػمو كخيريَّتًػو بً اٍلمىالى ػؼّْ (: شٌبو الصؼَّ األكَّ ًئكىػةً  صى  اٍلمىالى
ٍبتىدىٍرتيميكهي ) ،الرًَّجيـً  الشٍَّيطىافً  ًمفى  كىاٍلبيٍعدً  تىعىالىى المَّوً  ًمفى  اٍلقيٍربً  ًفي ستىبقتـي إليو[(الى  .: أم الى
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  رُف دياِم الّليل

 .[ُٔالسجدة: ] چڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳگ  چ : تعالىقاؿ اهلل * 

 .[ُٖ – ُٕالذاريات: ] چڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ      ڳ  چ : تعالى قاؿك * 

 ئتى ش مػا ًشػ، ًعػفقػاؿ: يػا محمػدي   بػيّْ إلػى النَّ  -عميػو السػالـ -قػاؿ: "جػاء جبريػؿ  بف سعدو  عف سيؿً ك * 
 .اس"الن ن عننِ  غناؤهُ ه اسنتِ زُّ وِعن الليلِ  يامُ ن دِ المؤمِ  فَ رَ  َ  أن  ـ كاعمىػ ،وقي فارً ؾ مي فإنَّ  ئتى ف شً ب مى ، كأحبً ته ميّْ  ؾى فإنَّ 

 هي.كالحديث صٌححو الحاكـ كضٌعفو غيري  ،ركاه الطبراني في األكسط بإسناد حسف

:  أفَّ رسكؿ اهلل  عف أىبي ىريرة ك *  ـٍ يىٍعًقدي الشَّيطىافي "قىاؿى ًدكي مىى قىاًفيىًة رىأًس أحى ،  عى ، ثىػالىثى عيقىػدو ـى ًإذىا ىيكى نىا
مىٍيػػؾى لىٍيػػؿه طىكيػػؿه فىاٍرقيػػدٍ  ٍقػػدىةو: عى مىػػى كيػػؿّْ عي ٌضػػس،  ،فىػػإف اٍسػػتىيقىظى فىػػذىكىرى اهللى تىعىػػالىى .يىٍضػػًربي عى ٍقػػدىةه، فىػػإٍف تىكى مَّػػٍت عي انحى

مٍَّت عيقىديهي كيمُّيىا، فىسٍصبىحى نىًشيطان  مَّى، اٍنحى ٌمٍت عيقدىةه، فىإٍف صى بيثى النٍَّفًس كىٍسػالىفى  اٍنحى الَّ أٍصبحى خى  ."طىيّْبى النٍَّفًس، كىا 
 .[آًخريهي قفاهي ك : الرَّأسً  قافيةي ]                                                                            ركاه البخارم كمسمـ كأصحاب السنف.

() كالسُّنف في الترغيب في قياـ الميؿً حاح أصحاب الصّْ  والحديث بٌكب]مالحظة: ىذا  د ألنَّوي بعد نـك  .[، كليس المقصكد بو صالة الفجرالتيجُّ

ـك *  ٍبًد المًَّو ٍبًف سىالى :  أفَّ النبيَّ   عىٍف عى ، "قىاؿى ـى ، كىأٍطًعميكا الطَّعىا : أٍفشيكا السَّالـى َوَصلُّوا ِبالل ْيِل أيُّيىا النَّاسي
نَّةى ًبسىالىـو  َوالن اُس ِنَياٌمُ ميكا الجى  ، كقاؿ: حديث حسف صحيح.التّْرًمذمركاه  ."تىٍدخي

ًإذىا أىٍيقىظى الرَّجيؿي أٍىمىوي ًمفى ": قاال: قىاؿى رسكؿي اهلًل  -رضي اهلل عنيما  –ي سعيدو أىبً ك  عف أىبي ىريرةى ك * 
مَّيىا  مَّى -المٍَّيًؿ فىصى ًميعان، كيًتبىا في الذَّاًكًريفى كىالذَّاًكرىاتً  - أىٍك صى ٍكعىتىٍيًف جى  .كابف ماجوركاه أىبيك داكد حديث صحيح  ."رى

: سىًمٍعتي رسكؿى اهلًل   عف جابرو ك *  ـه يىٍسسؿي اهللى "يقكؿ:  قىاؿى  إفَّ في المٍَّيًؿ لىسىاعىةن، الى ييكىاًفقييىا رىجيؿه ميٍسًم
ذىًلؾى كيؿَّ لىٍيمىةو  ٍيران ًمٍف أٍمًر الدٍُّنيىا كىاآلًخرىًة، ًإالَّ أٍعطىاهي إيَّاهي، كى  ركاه مسمـ. ."تىعىالىى خى

ٍيرىةى  عفك *  :  أىفَّ رىسيكؿى اهلًل  أىًبي ىيرى اًء الدٍُّنيىا، ًحيفى يىٍبقىى "قىاؿى تىعىالىى كؿَّ لىٍيمىةو ًإلىى السَّمى بُّنىا تىبىارىؾى كى يىٍنًزؿي رى
ٍف يىٍستىٍغًفريًني فىسى  ٍف يىٍسسىليًني فىسيٍعًطيىوي، مى ركاه البخارم  ."ٍغًفرى لىوي ثيميثي المٍَّيًؿ اآلًخًر، يىقكؿي مىٍف يىٍدعيكًني فىسىٍستىًجيبى لىوي، مى

بُّنىا يىٍنًزؿي ])           كمسمـ.  [.مف غير تمثيؿو كال تكييؼ(: نزكالن يميؽ بجالًؿ اهلل رى

ـى المٍَّيًؿ فىًإفَّ رىسيكؿى المًَّو " قالت: -رضي اهلل عنيا - عف عائشةى ك *  كىافى ًإذىا  ،كىافى الى يىدىعيوي  الى تىدىٍع ًقيىا كى
مَّى قىاًعدنا  ركاه أبك داكد كأحمد.حديث صحيح ". مىًرضى أىٍك كىًسؿى صى

مّْي أفَّ النبيَّ " :-رضي اهلل عنيا- ياعنك *  يىقيكـي آًخرىهي فىييصى ـي أٌكؿى المَّيًؿ، كى      ركاه البخارم كمسمـ.. "كىافى يىنىا
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 ح ُّ اهلِل ورسوِلو 

 چچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  چ : تعػػػػػػػػػػػالىقػػػػػػػػػػػاؿ اهلل * 

 .[ُٓٔالبقرة: ]

 ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄچ : تعػػػػػالىفػػػػػابتالىـ بقكلػػػػػو  سػػػػػبحانوقػػػػػد اٌدعػػػػػى أنػػػػػاسه محبَّػػػػػةى اهلل ك * 

 .[ُّآؿ عمراف: ] چڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ        

 چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ    چ : تعػػػػػػػػالى قػػػػػػػػاؿك * 

 كاتبعكا القرآف الكريـ[. كنصركه  ]اآلية تعني الذيف آمنكا بالنبٌي ككقَّركهي كعظَّمكه                          .[ُٕٓاألعراؼ: ]
:  عىًف النًَّبيّْ  أىنىسو عف ك *  ػبَّ ًإلىٍيػًو "قىاؿى سيػكليوي أىحى دى حىالكىةى اإًليماًف، أىٍف يىكيكفى اهللي كىرى ثىالثه مىٍف كيفَّ ًفيًو كىجى

ػػٍرءى ال ييًحبُّػػوي ًإاٌل هلًل، كىأىٍف يىٍكػػرىهى أىٍف يىعيػػكدى فػػي اٍلكيٍفػػًر كىمػػا يىٍكػػرىهي أىٍف ييٍقػػذىؼى فػػي النَّػػارً ًمٌمػػا ًسػػكاىيما، كىأىٍف ييًحػػبَّ   ."اٍلمى
 ركاه البخارم كمسمـ.

ػػٍف أىبًػػي ميكسىػػىك *  : أىتىػػى النَّبًػػيَّ   عى ػػٍؽ  قىػػاؿى ػػا يىٍمحى لىمَّ ػػالن ييًحػػبُّ اٍلقىػػٍكـى كى سيػػكؿى المَّػػًو أىرىأىٍيػػتى رىجي : يىػػا رى ػػؿه، فقىػػاؿى رىجي
 : ؟ قىاؿى ـٍ  ركاه البخارم. ."اٍلمىٍرءي مىعى مىٍف أىحىبَّ "ًبًي

اًلػػؾو عػػف ك *  ػػسىؿى النَّبًػػيَّ   أىنىػػًس ٍبػػًف مى ػػالن سى سيػػكؿى اهللً أىفَّ رىجي تىػػى السَّػػاعىةي يىػػا رى ػػا أىٍعػػدىٍدتى لىيىػػا":  قىػػاؿى  ؟: مى  "مى
سػكلىوي  لًكنّْػي أيًحػبُّ اهللى كىرى ػدىقىةو كى ، كىالى صى ٍكـو الىةو، كىالى صى ا أىٍعدىٍدتي لىيىا ًمٍف كىًثيًر صى : مى ػٍف ":  قىػاؿى  .قىاؿى ػعى مى أىٍنػتى مى

 ركاه البخارم. ."أىٍحبىٍبتى 

: قىػػػاؿى النَّبًػػػيُّ   أىنىػػػسو  عػػػفك *  لىػػػًدًه كىالنَّػػػاًس ال ييػػػٍؤًمفي ": قىػػػاؿى كى ػػػبَّ ًإلىٍيػػػًو ًمػػػٍف كاًلػػػًدًه كى تٌػػػى أىكيػػػكفى أىحى ـٍ حى ػػػديكي أىحى
 ركاه البخارم كمسمـ. ."أىٍجمىعيفى 

بَّػػاسو ك *  ػػًف اٍبػػًف عى سيػػكؿي المَّػػًو  -رضػػي اهلل عنيمػػا  – عى : قىػػاؿى رى ػػا يىٍغػػذيككيـٍ ": قىػػاؿى ػػةو،  أىًحبُّػػكا المَّػػوى ًلمى بًػػًو ًمػػٍف ًنٍعمى
بّْي  ككافقو الٌذىبٌي. .اإلسناد كلـ يخرّْجاه صحيحي  :كقاؿ ،ركاه الحاكـ في المستدرؾ ."كىأىًحبُّكًني ًلحيبّْ المًَّو، كىأىًحبُّكا أىٍىؿى بىٍيًتي ًلحي

اًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  عىفٍ ك  * ، يىػا:  اهللً  رىسيػكؿي  ًلػي قىاؿى : قىاؿى  مى تيٍمًسػيى  تيٍصػًبحى  أىفٍ  قىػدىٍرتى  ًإفٍ  بينىػيَّ  قىٍمبًػؾى  ًفػي لىػٍيسى  كى
دو  ًغشّّ  ، "يىػا: ًلػي قىػاؿى  ثيَـّ  فىاٍفعىٍؿ، ألىحى ذىًلػؾى  بينىػيَّ  َتنانَ  َأَحب ِنني َوَمننْ  َأَحب ِننيُ َفَقندْ  ُسنن ِتي َأْحَينا َوَمننْ  سيػنًَّتي، ًمػفٍ  كى
 فة فييا ضعؼ. كركاه الطبراني كالسيكطي كغيرىما مف طيرؽو مختمً  .(الكجوحسف غريب مف ىذا ) كقاؿ: التّْرًمذمركاه  ."اْلَجن ةِ  ِفي َمِعي

ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ ك *   ".شىًييدو  أىٍجري  لىوي  أيمًَّتي فىسىادً  ًعٍندى  ًبسينًَّتي اٍلميتىمىسّْؾي : " المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ىيرى
كىاهي  ػػػًط، ًفػػػي الطَّبىرىانًػػػيُّ  قػػػاؿ الييثمػػػي فػػػي مجمػػػع الزكائػػػد: )رى ًفيػػػوً  اأٍلىٍكسى ػػػدي  كى مَّ ػػػاًلحو  ٍبػػػفي  ميحى ، صى لىػػػـٍ  اٍلعىػػػدىًكمُّ ػػػفٍ  أىرى  كى ػػػوي، مى مى بىًقيَّػػػةي  تىٍرجى اًلػػػوً  كى ( ًرجى  .ًثقىػػػاته

 كينبَّو إلى أٌف الحديث بمفظ )مئة شييد( ضعيؼه جدان ال ييستدىؿ بو.
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 ةبالسُّن   سُّكِ وجوُ  التمَ 

 چوئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی        ی  ی  ی  چ : تىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىىاهلل  قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى * 

 .[ُِاألحزاب: ]

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  چ تىعىػػػػػػػػػػالىى:  قىػػػػػػػػػػاؿى ك * 

 .[ٓٔالنساء: ] چ ائ   ەئ  ەئ  وئ

 .[الِتَتاِ  َوالسُّن ةِ إلى  :أي]            .[ٗٓالنساء: ] چجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  چقاؿى تىعىالىى: كى * 

: قىاؿى رىسيكؿ اهلل   عف جابرو ك  * ثىًمي": قىاؿى نىاًدبي كىالفىرىاشي يىقىٍعفى  مى عىؿى الجى ؿو أىٍكقىدى نىارنا فىجى ثىًؿ رىجي ـٍ كىمى مىثىميكي كى
زً  ٍنيىا، كىأىنىا آخذه بحيجى ـٍ عىًف ًفييىا، كىىيكى يىذيبُّييفَّ عى  ركاه مسمـ. ."النَّاًر، كىأٍنتيـٍ تىفىمَّتكفى ًمٍف يىدىمَّ كي

: نىحكي الجراًد كىالفىرىاشً ] نىاًدبي ٍجزىة  - الجى ٍمعي حي : جى زي ٍعقً ، الحيجى  .[دي اإلزىار كىالسَّراكيؿكىًىيى مى

:   اٍلًعٍربىاًض ٍبًف سىاًريىةى  عفً ك *  فىتٍ  كىعىظىنىا رىسيكؿي المًَّو قاؿى كىًجمىٍت ًمٍنيىا اٍلقيميػكبي  مىٍكًعظىةن ذىرى  ،ًمٍنيىا اٍلعيييكفي كى
اذىا تىٍعيىدي ًإلىٍينىا :فىقيٍمنىا دّْعو فىمى ػاًء لىٍيمييىػا كىنىيىاًرىىػا الى " :قىاؿى  ؟يىا رىسيكؿى المًَّو ًإفَّ ىىًذًه لىمىٍكًعظىةي ميكى مىػى اٍلبىٍيضى ـٍ عى ٍكتيكي قىػٍد تىػرى

ٍنيىا بىٍعًدم ًإالَّ ىىاًلؾه  فنا كىًثيػرنا  يىًزيغي عى ـٍ فىسىيىرىل اٍخًتالى َفَعَلْيُتْم ِبَما َعنَرْفُتْم ِمنْن ُسنن ِتي َوُسنن ِة اْلُخَلَفناِء مىٍف يىًعٍش ًمٍنكي
ننوا َعَلْيَيننا ِبالن َواِجنناِ  ػػا اٍلميػػٍؤمً  الر اِ ننِديَن اْلَمْيننِديِّيَن َعضُّ بىًشػػيِّا فىًإنَّمى ٍبػػدنا حى ٍف عى ػػًة كىاً  ـٍ ًبالطَّاعى مىػػٍيكي ػػًؿ اأٍلىنًػػًؼ كىعى مى في كىاٍلجى

ا ًقيدى اٍنقىادى  ٍيثيمى  حديث صحيح ركاه ابف ماجو كالحاكـ. ."حى
ًعؿى الزّْمىاـ ًفي أىٍنفو: األًنؼي  ]الجمؿي  ٍيثي يىشىاء ،الًَّذم جي كىًبير ًإلىى حى ًغير كى ٍف يىشىاء ًمٍف صى ٌرهي مى  يع[.طكمي  نقاده و مي كنكاىي ر اهللً أكامً  تحتى  في المؤمً ك  ،فىيىجي

ٍعػػًديكىًربى اٍلًكٍنػػًدمّْ ك *  ػػٍف اٍلًمٍقػػدىاـً ٍبػػًف مى سيػػكؿى المَّػػًو   عى ػػدَّثي " :قىػػاؿى  أىفَّ رى مىػػى أىًريكىتًػػًو ييحى ػػؿي ميتًَّكئنػػا عى ييكًشػػؾي الرَّجي
ًديًثي فىيىقيكؿي  ًديثو ًمٍف حى ػٍدنىا ًفيػًو  :ًبحى ػا كىجى مى ؿو اٍسػتىٍحمىٍمنىاهي كى ػالى ٍدنىا ًفيًو ًمٍف حى ؿَّ مىا كىجى ـٍ ًكتىابي المًَّو عىزَّ كىجى بىٍينىكي بىٍينىنىا كى

ٍمنىاهي  رَّ رىاـو حى ـى رىسيكؿي المًَّو . ًمٍف حى رَّ فَّ مىا حى ـى المَّوي  أىال كىاً  رَّ  كابف ماجو. كالتّْرًمذمركاه أبك داكد حديث صحيح . "ًمٍثؿي مىا حى

اًلؾو ك *  اءى ثىالىثىةي رىٍىطو ًإلىى بييكًت أىٍزكىاًج النًَّبيّْ قاؿ:   عىٍف أىنىًس ٍبًف مى ػٍف ًعبىػادىًة النَّبًػيّْ  جى فىمىمَّػا  يىٍسسىليكفى عى
ـٍ تىقىالُّكىىا، فىقىػاليكا: كىأىٍيػفى نىٍحػفي ًمػفى النَّبًػيّْ  كا كىسىنَّيي : قىػٍد  أيٍخًبري ـٍ ػديىي ؛ قىػاؿى أىحى رى ػا تىػسىخَّ مى ـى ًمػٍف ذىٍنبًػًو كى ػا تىقىػدَّ غيًفػرى لىػوي مى

: أىنىػػا ػػري قىػػاؿى آخى ؛ كى ػػكـي الػػدٍَّىرى كىالى أيٍفًطػػري : أىنىػػا أىصي ػػري قىػػاؿى آخى ػػمّْي المٍَّيػػؿى أىبىػػدنا؛ كى ػػا أىنىػػا فىػػًإنّْي أيصى ػػاءى فىػػالى  أىمَّ أىٍعتىػػًزؿي النّْسى
كَّجي أىبىدنا اءى . أىتىزى كىذىا؛  رىسيكؿي اهلًل  فىجى : أىٍنتيـي الًَّذيفى قيٍمتيـٍ كىذىا كى ، لًكنّْػي َأَما َواهلِل ِإنِّي أَلْخَ اُتْم هلِل َوَأْتَقناُتْم َلنوُ فىقىاؿى

كَّجي النّْسىاءى؛  مّْي كىأىٍرقيدي، كىأىتىزى ، كىأيصى  البخارم كمسمـ. ركاه ."َفَمْن َرِغَ  َعْن ُسن ِتي َفَلْيَس ِمنِّيأىصيكـي كىأيٍفًطري

 .رأكىا قميمةن[ أم :(تىقىالُّكىىا. )لفظو مف لو كاحد ال جمعو كىك اسـ  -ًمف الرجاؿ  - عشرة ًإلى ثالثة مف يجمع عدده ])رىط(: 
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 الن يُي عن الِبَدِع ومحَدااِ  األمورِ 

 .[ُّٓاألنعاـ: ] چچ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  چ تىعىالىى: اهلل  قاؿى * 

﮺    ﮻  ﮼  ﮽  ﮾﮿   ﮶  ﮷  ﮸﮹  ھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  چ قىػػػػاؿى تىعىػػػػالىى: ك * 

 [.ُِالشكرل: ] چ﯀  ﯁        

ٍسػػعيكدو ك *  ػػًف اٍبػػًف مى سيػػكؿي المَّػػًو   عى ػػطَّ لىنىػػا رى : خى :  قىػػاؿى طِّػػا، فىقىػػاؿى ػػًبيؿي "خى ىىػػذىا سى
: "المَّػػوً  َـّ قىػػاؿى اًلًو، ثيػػ ػػٍف ًشػػمى ػػٍف يىًمينًػػًو كىعى ػػطَّ خيطيكطنػػا عى َـّ خى مىػػى كيػػؿّْ "، ثيػػ كىىىػػًذًه سيػػبيؿه عى

ػػػػػٍيطىافه يىػػػػػٍدعيك ًإلىٍيػػػػػوً  ػػػػػًبيؿو ًمٍنيىػػػػػا شى :"سى َـّ تىػػػػػالى  چ  چ  چ  چ  ڇچ  ، ثيػػػػػ

 .[ُّٓاألنعاـ: ]  چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ڇ  ڇ  ڍ   
  ككافقو الذىبي. ،صحيح اإلسناد كلـ يخرّْجاهقاؿ الحاكـ: ك  كابف ًحبَّافكأحمد كابف ماجو  النَّسائيركاه 
ػػاًبرً ك *  ػػٍف جى ػػا -بػػًف عبػػًد اهلل  عى ٍنييمى ًضػػيى اىلمَّػػوي عى : -رى سيػػكؿي المَّػػًو  قىػػاؿى ػػالى  كىػػافى رى ٍينىػػاهي كىعى ػػرٍَّت عى طىػػبى اٍحمى إذا خى

تَّػػى  ػػبيوي حى ػػٍكتيوي كىاٍشػػتىدَّ غىضى ػػٍيشو يىقيػػكؿي:صى مىسَّػػاكيـٍ "  كىسىنَّػػوي نىػػًذيري جى ـٍ كى كي ػػبَّحى يىقيػػكؿي: "صى  "كىيىػػاتىٍيفً  ةي بيعثػػت أىنىػػا كىالسَّػػاعى " كى
ٍسطىى - يىقيػكؿي: -ييفىرّْؽي بىٍيفى السَّبَّابىًة كىاٍلكي نٍد َأم ا َبْعنُد َفنِنن  َخْينَر اْلَحنِديِ  ِتتَناُ  الل نِو َوَخْينَر اْلَينْدِي َىنْدُي مُ "  كى َحم 

ن  َ ر  اأْلُُموِر ُمْحَداَاُتَيا َوُتل  ِبْدَعٍة َضَلَلةٌ  : "َواِ  ػاالن فىًخىٍىًمػًو " ثيَـّ يىقيكؿي ػٍف تىػرىؾى مى أىنىا أىٍكلىى ًبكيؿّْ ميٍؤًمفو ًمػٍف نىٍفًسػًو مى
مىٍف تىرىؾى دىٍيننا أىٍك ضى   .ركاه مسمـ كابف ماجو كغيرىما ."كعميٌ  ا فإليَّ ياعن كى

 .عمى بيت ماؿ المسمميف نفقتيـ[ أم :(فإلٌي كعميٌ ، )يـخشى ضياعي يي  اغارن أطفاالن صً  أم :(ياعناضى )]

أْحنَدَ  فني أْمِرَننا َىنَاا َمنا َلنْيَس ِمْننُو َفُينَو  َمنْ ": قىالىٍت: قىاؿى رىسيكؿ اهلل  -رًضيى اهللي عىنيا– عف عائشةى ك  *
دّّ "كفي ركاية لمسمـ:  .ركاه البخارم كمسمـ ."َرد   مىيًو أمرينا فىييكى رى  ."مىٍف عىًمؿى عىمىالن لىٍيسى عى

دّّ ]  : أم مردكده عميو[فىييكى رى

ػػٍف أىبػػي ىريػػػرةى ك  * سيػػكؿ اهلل  عى :  أفَّ رى ػػٍف أبىػػػى"قىػػػاؿى نَّػػػةى إالَّ مى ميكفى الجى ػػػٍف يىػػسبىى يىػػػا  "كيػػؿُّ أيمَّتًػػػي يىػػدخي مى : كى قيػػؿى
 : اًني فىقىٍد أبىىمىٍف أىطىاعىًني "رىسيكؿ اهلل؟ قىاؿى مىٍف عىصى نَّةى، كى ؿى الجى  .ركاه البخارم ."دىخى

ٍدًرمّْ  سىًعيدو  أىًبيكعف  * ـٍ  ًإنّْي":  النًَّبيُّ  قىاؿى : قىاؿى   اٍلخي مىى فىرىطيكي ٍكًض، عى مىيَّ  مىرَّ  مىفٍ  اٍلحى ، عى مىفٍ  شىًربى  كى
سٍ  لىـٍ  شىًربى  مىيَّ  لىيىًردىفَّ  ،أىبىدنا يىٍظمى يىٍعًرفيكًني، أىٍعًرفيييـٍ  أىٍقكىاـه  عى اؿي  ثيَـّ  كى بىٍينىييـٍ  بىٍيًني ييحى  ًإنَّؾى  فىييقىاؿي  ًمنّْي، ًإنَّييـٍ : فىسىقيكؿي ، كى

ا تىٍدًرم الى  ، أىٍحدىثيكا مى  ركاه البخارم. ."بىٍعًدم غىيَّرى  ًلمىفٍ  سيٍحقنا سيٍحقنا: فىسىقيكؿي  بىٍعدىؾى
 .[بيٍعدنا بيٍعدنا أم :(سيٍحقنا سيٍحقنا، )كـ كركدناأٌكلي أم : (ـطيكي رى فى )]
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 نبُا الُغُلوِّ والتنطُّعِ 

 چڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ تىعىالىى: اهلل  قاؿى * 

 .الحؽ[ال يميمكف عف  عدكالن خيارنا: رادكالمي . وكأعدلي  أعالهي : شيء كؿٌ  طي ككسى  .والتفريط اإلفراط)الغلّو( بين متوسطين أي]كسطنا: ،[ُّْالبقرة: ]

ۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  چ  تىعىالىى: قاؿى ك * 

 .[ٖٕالح : ]  چ ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀   ﯁      

 كال ميعىنّْتػػان  ينًػػيىبعثٍ  لػػـ اهلل أٌنػػو قػػاؿ: "إفَّ  عػػف رسػػكؿ اهلل - عنيمػػا اهلل رضػػي - اهلل عبػػد بػػفً  عػػف جػػابرً ك * 
 نّْتنا: ميشدّْدنا عمى الٌناس أدًخؿ عمييـ المشٌقة، كال متعنّْتا: كال أتكمؼ ذلؾ مف نفسي[عى ]مي  ركاه مسمـ.. مييسّْران" ميعىمّْمان  بىعىثىني كلكف ميتىعىنّْتان 

ػػػػػٍف ك  * ٍسػػػػػعيكدو اعى ػػػػػٍف النَّبًػػػػػيّْ   ٍبػػػػػًف مى :  عى  .كأبػػػػػك داكد كأحمػػػػػد ركاه مسػػػػػمـقاليػػػػػا ثىالثػػػػػان.  "ىىمىػػػػػؾى الميتىنىطّْعيػػػػػكفى "قىػػػػػاؿى
ًمـ مً  ،ً دكف في غير مكًضًع التشديدشدّْ تقكف المي تعمّْ : المي (الميتىنىطّْعكفى )]قاؿ اإلماـ الٌنككم:   .ف أٌف ديننا ديفي ييسر[عمى ما عي

ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ ك *  : قىاؿى  ىيرى لىػفٍ  ييٍسػره  الػدّْيفى  ىىػذىا "ًإفَّ  : المَّػوً  رىسيػكؿي  قىاؿى ػده  الػدّْيفى  ييشىػادَّ  كى مىبىػوي، ًإالَّ  أىحى  فىسىػدّْديكا غى
قىاًربيكا كا كى كا كىأىٍبًشري يىسّْري ةً  ًباٍلغىٍدكىةً  كىاٍستىًعينيكا كى ٍكحى شىٍيءو  كىالرَّ ةً  ًمفٍ  كى  .في سننو كالنَّسائيفي صحيحو  البخارمٌ ركاه . "الدٍُّلجى

 فإٌنػو العبػادة فػي األكمػؿ طمب المنع عف المراد كليس إال غمبىوي كلـ ييًطؽ ذلؾ. أك عمى غيره وً د عمى نفسً شدّْ فيي  غاًلب أحده الديف: لف يي (يشادٌ لف )]
 األفضؿ. ترؾ إلى فضيالمي  التطٌكع في كعدـ المبالغة الممؿ، إلى المؤٌدم اإلفراط مف المنع المقصكدي  بؿ المحمكدة، األمكر مف
ػػ كىػػك السػػداد الزمػػكا أم :(فسػػدّْدكا)  منػػو. يقػػرب بمػػا فػػاعممكا باألكمػػؿ األخػػذ تسػػتطيعكا لػػـ فإ أم :(كقػػاربكا)تفػػريط.  كال إفػػراط غيػػر مػػف كابالصَّ
ف الدائـ العمؿ عمى بالثكاب أم :(كأبشركا) ح قٌؿ، كا  ا بو الميبشَّرى  كلـ يكضّْ ا. لو تعظيمن  كتفخيمن
كاح: العػػكد عىشػػٌيان. : الخػػركج بيكػػرة.(الغيػػديكُّ )  إلػػى تقميمػػو. العمػػؿ فػػي الميػػؿ، كقكلػػو: "كشػػيئنا مػػف الدُّلجػػة" إشػػارةه  بػػوً  كالمػػرادي الدُّلجػػةي: سػػير الميػػؿ،  الػػرَّ
ة بالغىدكىة كاستعينكا) كحى  يػوفنبَّ  سػافرنامي  خاطػب  فكسٌنػو المنشػطة األكقػات بإيقاعيػا فػي العبادة مداكمة عمى استعينكا أم :(الدلجة مف كشيء كالرى

ذا ،كانقطع عجز جميعنا كالنيار الميؿ سار إذا المساًفر ألفٌ  ،نشاطو أكقات عمى  مػف المداكمػة أمكنتػو طةنشّْػالمي  األكقػات ىػذه فػي السير لتحرَّ  كا 
 .النَّسائيكالـ السيكطي في شرحو لسنف مف مختصرنا .ا.ق [مشقَّة غير

: ومىتًػراحً  عمى كىك قبىًة،العى  غىدىاةى   المَّو رسكؿي  لي قاؿ: قاؿ -عنيما اهلل رضي- اسو عبَّ  بفً  المَّو عبدً كعف * 
ػػيىاتو  لىػػوي  فىمىقىٍطػػتي  ًلػػي ٍلقيػػطٍ ا ىػػاًت،" ػػى ًمػػفٍ  حىصى ػػٍذؼً  حىصى ػػا ،اٍلخى ػػٍعتييفَّ  فممَّ ضى ءً  ًبسىٍمثىػػاؿً  عىػػـٍ ن: قػػاؿ يػػده، فػػي كى  ،ىىػػؤيالى

ي اُتمْ  ٍذؼي ]   .النَّسائي أخرجو "الدِّينِ  ِفي ِباْلُغُلوِّ  َدْبَلُتمْ  َمْن َتانَ  َىَلكَ  َفِنن َما الدِّينِ  ِفي َواْلُغُلو   َواِ   ى[.صرىٍميي الح :الخى

: أٌنو  عف النبيّْ   عف أنسو ك  * كا"قىاؿى كا كىالى تينىفّْري بىشّْري كا، كى كا كىالى تيعىسّْري  ركاه البخارم كمسمـ. ."يىسّْري

اًئشىةى  عىفٍ ك *  ا قىالىٍت: –رضي اهلل عنيا  –عى يّْرى  "مى ٍيفً  بىٍيفى   المَّوً  رىسيكؿي  خي ا اٍختىارى  ًإالَّ  أىٍمرى ا أىٍيسىرىىيمى  يىكيػفٍ  لىػـٍ  مى
ا، ا كىافى  فىًإفٍ  ًإٍثمن ػا ًمٍنػوي، النَّاسً  أىٍبعىدى  كىافى  ًإٍثمن مى ـى  كى ػةي  أىفٍ  ًإالَّ  ًلنىٍفًسػوً   رىسيػكؿي  اٍنػتىقى ـي  المَّػوً  تيٍنتىيىػؾى حيرمى ػزَّ  ًلمَّػوً  فىيىٍنػتىًق  عى

." ؿَّ  ركاه البخارم كمسمـ. كىجى
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 الخلق دحِ مَ في  وِّ لُ الغُ عن  النييُ 
 (نبياءاأل  حّتى)

 [.ُُٕالنساء: ] چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ چ تىعىالىى:اهلل  قاؿى * 

 بم نننننننننننروع. لنننننننننننيس منننننننننننا إلنننننننننننى الم نننننننننننروع والقننننننننننندرِ  الحننننننننننندِّ  ةُ زَ جننننننننننناوَ مُ  ىنننننننننننو :الننننننننننندينِ  فننننننننننني الغلنننننننننننوُّ ]
 أفٌ  فكمػػػا الربكبيػػػة، مقػػػاـ إلػػػى كالرسػػػالة ةبػػػكَّ النُّ  مقػػػاـ عػػػف وكرفًعػػػ -السػػػالـ عميػػػو- بعيسػػػى ىـمػػػكّْ غي  فػػػي النصػػػارل كقػػػكؿً  كذلػػػؾ

ذا كٌنػػا قػػد ني  چ پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ: قػػاؿ تعػػالى كليػػذا كػػذلؾ، كُّ مي فػػالغي  نيٌيػػات،المى  مػػف كالتفػػريط التقصػػير يينػػا عػػف ، كا 
 [. مددىـ!!! بي مي يدعكىـ كيطٍ  - أحياءن كأمكاتنا -غيرىـ  في تعظيـً  األنبياء فكيؼ بمف يتجاكز الحدَّ  في تعظيـً  الحدّْ  تجاكزً 

 ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےچ  تىعىالىى: قاؿى ك * 

﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁       ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  ﮼     

            ڭ  ڭ   ڭ  ڭۇ                       

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  جب  حب  خب  مب  ىب       يب  جت  حت     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  جئ  حئ   مئ  ىئيئ

 چٹ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   

 .[ُٕٗ – ُُٗاألعراؼ: ]

ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ   ڄ      ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ      چ      چ    چ  ڇڇ  چ  تىعىالىى: قاؿى ك * 

ک   ک  ک  گ   ک  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  

[. ُْ – ُّفاطر: ] چڻ     گ  گ   گ     ڳ  ڳ  ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ       ڻ
 .ىا[رً اكصغ و األمكرً ال يممككف أف يستكا حتى بتكافً  :افة عمى نكاة التمرة، كالمعنىشرة الرقيقة الشفَّ القً ىك : (القطمير)]

پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     پٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پچ  تىعىالىى: قاؿى ك * 

 .[ّٕالح : ] چٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ   ڦ  ڦ  

:  المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ   عيمىرى  عىفٍ ك *  ػا َمنْرَيمَ  اْبننَ  ِعيَسنى الن َصناَرى َأْطنَر ْ  َتَمنا ُتْطُروِنني اَل " قىاؿى ٍبػدي  أىنىػا فىًإنَّمى  عى
 [.فيو والَتِا ُ  الَمْدحِ  في الَحدِّ  ُمجاَوَزةُ  :اإلطراءُ ]            البخارم كأحمد.ركاه  .كىرىسيكليوي" المَّوً 

ػػفٍ  اًلػػؾو  ٍبػػفً  أىنىػػسً  * عى ػػالن  أىفَّ   مى ػػدي  يىػػا :قىػػاؿى  رىجي مَّ ػػيّْدىنىا يىػػا ،ميحى ػػيًّْدنىا كىاٍبػػفى  سى نىػػا ،سى ٍيرى ٍيًرنىػػا كىاٍبػػفى  كىخى سيػػكؿي  فىقىػػاؿى  .خى  رى
مىػٍيكيـٍ  النَّػاسي  أىيُّيىػا يىػا: "  المَّػوً  مَّػدي  أىنىػا ،الشَّػٍيطىافي  يىٍسػتىٍيًكيىنَّكيـٍ  كىالى  ًبتىٍقػكىاكيـٍ  عى ٍبػدً  ٍبػفي  ميحى ٍبػدي  ،المَّػوً  عى سيػكليوي  المَّػوً  عى  ،كىرى

 كابػػػف ًحبَّػػػافحػػػديث صػػػحيح ركاه أحمػػػد " َوَجنننل   َعنننز   الل نننوُ  َأْنَزَلِنننني ال ِتننني َمْنِزَلِتننني َفنننْوقَ  َتْرَفُعنننوِني َأنْ  ُأِحننن ُّ  َمنننا َوالل نننوِ 
 .ومدِحو[ النيُي عن الغلّو ولو تان في  خص النبيِّ  ينوفي الحديا].مسمـ شرط عمى صحيح إسناده: ؤكطااألرن شعيب قاؿك 
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 معيُ مَ  لِ التعامُ  ةُ وتيفي   جِ الخوارِ  فا ُ صِ 
ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ    ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻچ  تىعىالىى: قاؿى * 

 .[ٗالحجرات: ] چ﮵ ﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴

ًمي  عىٍف ك *  :  اهللً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي  قاؿ:  عى ػافً  آًخػرً  ًفػي "يىػٍسًتي يىقيكؿي ػدىثىاءي اأٍلىٍسػنىافً  قىػٍكـه  الزَّمى ، سيػفىيىاءي  حي ـً  اأٍلىٍحػالى
ٍيػرً  ًمفٍ  يىقيكليكفى  ْسنَلمِ  ِمننَ  َيْمُردُنونَ  اٍلبىًريَّػةً  قىػٍكؿً  خى ػاًكزي  الى  ،الر ِمي نةِ  ِمننَ  الس نْيمُ  َيْمنُرقُ  َتَمنا اإلِْ ػانيييـٍ  ييجى ، ًإيمى ـٍ نىػاًجرىىي  حى
ا  .كالنَّسائيركاه البخارم كمسمـ كأبك داكد  ."اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  قىتىمىييـٍ  ًلمىفٍ ( أىٍجرنا ـٍ قىٍتًمي ًفي) أىٍجره  قىٍتمىييـٍ  فىًإفَّ  فىاٍقتيميكىيـٍ  لىًقيتيميكىيـٍ  فىسىٍينىمى
اًلػػؾو ك *  ػػٍدًرمّْ كىأىنىػػًس ٍبػػًف مى ػػًعيدو اٍلخي ػٍف أىًبػػي سى ػػا - عى ٍنييمى ًضػػيى اىلمَّػػوي عى ػػٍف رىسيػػكًؿ المَّػػًو  -رى ًتػػي : "قىػػاؿى  عى ػػيىكيكفي ًفػػي أيمَّ سى

فيٍرقىةه  ؼه كى ييًسػيئيكفى اٍلًفٍعػؿى ييٍحًسنيكفى قىٍكـه  ،اٍخًتالى ػاًكزي تىػرىاًقيىييـٍ ؤ يىٍقػرى  ،اٍلًقيؿى كى كؽى  ،كفى اٍلقيػٍرآفى الى ييجى يىٍمريقيػكفى ًمػٍف الػدّْيًف ميػري
مىػى فيكًقػوً  تَّػى يىٍرتىػدَّ عى ًميًَّة الى يىٍرًجعيػكفى حى ًميقىػةً  ،السٍَّيـً ًمٍف الرَّ ٍمػًؽ كىاٍلخى ـٍ شىػرُّ اٍلخى ػٍف قىػتىمىييـٍ  ،ىيػ قىتىميػكهي طيػكبىى ًلمى َينْدُعوَن  ،كى

ٍف قىاتىمىييـٍ كىافى أىٍكلىى ًبالمًَّو ًمٍنييـٍ  ُِإَلى ِتَتاِ  الل ِو َوَلْيُسوا ِمْنُو ِفي َ ْيءٍ  اىيـٍ  : قىاليكا " مى ا ًسيمى : قىاؿى  ؟ يىا رىسيكؿى المًَّو مى
ٍف أىنىسو أىفَّ رىسيكؿى " ك التٍَّحًميؽي " ٍف قىتىادىةى عى ـٍ التٍَّحًميؽي كىالتٍَّسًبيدي " :نىٍحكىهي قىاؿى  عى اىي ـٍ فىػسىًنيميكىيـٍ ًسيمى حػديث  ."فىػًإذىا رىأىٍيتيميػكىي

ػػدىثىاءي )]  كد كابػػف ماجػػو.صػػحيح ركاه أبػػك دا ٍمػػعي  (:تىػػرىاًقيىييـٍ ) (: صػػغاري السّْػػف،اأٍلىٍسػػنىافً  حي ـي  كىًىػػيى  التٍَّرقيػػكىةً  جى  – كىاٍلعىػػاًتؽً  النٍَّحػػرً  نيٍقػػرىةً  بىػػٍيفى  الَّػػًذم اٍلعىٍظػػ
اكىزي  الى  أىنَّوي  كالمعنى -الكىًتؼ اًرجً  عىفٍ  ًقرىاءىًتًيـٍ  أىثىري  يىتىجى كؼً  مىخى ػكىاًرحً  اٍلقيميػكبً  ًإلىػى يىتىعىػدَّل كىالى  كىاأٍلىٍصػكىاتً  اٍلحيري مىػى فيكًقػ، )كىاٍلجى ْـّ اٍلفىػاء مىٍكًضػع بً : (وعى ػ ضى

اًؿ فىًإفَّ  الكتر ًمف مىى اٍلفي االسٍَّيـ، كىىىذىا تىٍعًميؽ ًباٍلميحى اؿٍرًتدىاد السٍَّيـ عى ا ميحى ـٍ ًإلىى الدّْيف أىٍيضن اؿ فىريجيكعي اؿي الشٍَّعرً  :(التٍَّسًبيدي ، )ٍكؽ ميحى  .[اٍسًتٍئصى

 : ػػػػػػػػػمًحػػػػػػػػػج كالمي الخػػػػػػػػػكارً  قتػػػػػػػػػؿً  بػػػػػػػػػابي * كفػػػػػػػػػي البخػػػػػػػػػارمّْ ػػػػػػػػػالحي  ةً ديف بعػػػػػػػػػد إقامى  :كقػػػػػػػػػكؿ اهلل تعػػػػػػػػػالى ،عمػػػػػػػػػييـ ةً جَّ
  .[ُُٓالتكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة: ] چڱ  ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ     ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ڱ  ڱچ 

 .ار فجعلوىا على المؤمنينيم انطلقوا إلى آيا  نزل  في التف  إن   :اهلل كقاؿ خمؽً  رارى ـ شً راىي يى  رى مى عي  ابفي  ككافى 
ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ ك *  ػفٍ  : المَّػوً  رىسيػكؿي  قىػاؿى : ىيرى ػرىجى  "مى ػًة، ًمػفى  خى فىػارىؽى  الطَّاعى ػةى  كى مىاعى ػاتى  اٍلجى ػاتى  فىمى اًىًميَّػةن، ًميتىػةن  مى  جى

ػفٍ  ،ِمنِّني َفَلنْيَس  َعْينِدَىا ِلنِاي َيِفني َواَل  ُمْؤِمِنَيناُ ِمننْ  َيَتَحاَ ى اَل  َوَفاِجَرَىا َبر َىاُ َيْضِر ُ  ُأم ِتي َعَلى َخَرجَ  َوَمنْ  مى  كى
ًبيَّةو، ًإلىى يىٍدعيك مّْيَّةو،عً  رىايىةو  تىٍحتى  قىاتىؿى  ًبيَّةو  يىٍغضىبي  أىكٍ  عىصى اًىًميَّةه" فىًقٍتمىةه  فىقيًتؿى  ًلعىصى  .النَّسائيحديث صحيح ركاه  .جى

ػػٍدًرمّْ  عػػفك *  ػػػًعيدو اٍلخي ًمػػػيّّ  أىًبػػي سى : بىعىػػثى عى ػػمىيىا بىػػػٍيفى  ًإلىػػى النًَّبػػيّْ  قىػػػاؿى  ..]كذىكػػر أسػػػماءن[. ...ًبذيىىٍيبىػػػةو فىقىسى
يىدىعينىا نىاًديد أىٍىؿ نىٍجدو كى اري قىاليكا: ييٍعًطي صى :  .فىغىًضبىٍت قيرىٍيشه كىاألىٍنصى ا أىتسىلَّفيييـٍ "قىاؿى ػاًئري اٍلعىٍينىػٍيًف،  ."ًإنَّمى فىسىٍقبىؿى رىجيؿه غى

ٍحميػػػكؽه، فى  نػػػات ي ميٍشػػػًرؼي اٍلػػػكىٍجنىتىٍيًف،  ػػػثُّ المٍّْحيىػػػًة، مى ًبػػػيًف، كى ػػػدي اٍلجى مَّ : اتَّػػػًؽ اهللى يىػػػا ميحى ػػػٍف ييًطػػػًع اهللى ًإذىا ":  فىقىػػػاؿى  .قىػػػاؿى مى
ٍيتي  مىى أىٍىًؿ األىٍرًض كىالى تىٍسمىنيكنىًني ؟عىصى لَّػى،  "أىيىٍسمنيًني اهللي عى ًليًد، فىمىنىعىوي فىمىمَّا كى اًلدى ٍبفى اٍلكى فىسسىلىوي رىجيؿه قىٍتمىوي، أىٍحًسبيوي خى

كؽى  يىٍقرىءيكفى ًفي عىًقبى ىذىا قىٍكـه  ًضٍئًضًئي ىذىا أىكٍ إىفَّ ًمٍف ": قىاؿى  ، يىٍمريقيكفى ًمفى الدّْيًف ميري ـٍ نىاًجرىىي اًكزي حى اٍلقيٍرآفى الى ييجى
ًميَّةً  ركاه البخػارم  ."أَلْدُتَلنن ُيْم َدْتنَل َعنادٍ َلِئْن َأَنا َأْدَرْتُتُيْم ُ ُعوَن َأْىَل اأَلْواَانِ َيْقُتُلوَن َأْىَل اإِلْسَلِمُ َوَيدَ ُ السٍَّيـً ًمفى الرَّ

فىيـ ر  ركاية لمبخارمكفي  كمسمـ.  "َيْحِقُر َأَحُدُتْم َصَلَتُو َمَع َصَلِتِيْمُ َوِصَيامُو َمَع ِصَياِمِيمْ "بسنَّو  سكؿي اهللكىصى
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 ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڇ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ ڄ  ڃ  ڃچ   قاؿ تعالى:ك * 

 .[ُّالحجرات: ] چ ڎ  ڈ   ڈ  ژ  

ػػػػزىاةو  ًفػػػػي : كينَّػػػػاقػػػػاؿ -رضػػػػي اهلل عنيمػػػػا  –عبػػػػد اهلل  بػػػػفً  جػػػػابرً عػػػػف ك *  ػػػػرَّةن  غى ػػػػٍيشو  ًفػػػػي مى ػػػػع جى ػػػػؿه  فىكىسى  ًمػػػػفٍ  رىجي
ػػالن  اٍلمييىػػاًجًريفى  ػػارً  ًمػػفٍ  رىجي ػػاًرمُّ  فىقىػػاؿى  ،اأٍلىٍنصى ػػارً  يىػػا :اأٍلىٍنصى قىػػاؿى  ،لىٍخىٍنصى ػػًمعى  ،لىٍممييىػػاًجًريفى  يىػػا :اٍلمييىػػاًجًرمُّ  كى ًلػػؾى  فىسى  ذى

سيػػكؿي  ػػا  المَّػػوً  رى اًىًميَّػػةً  دىٍعػػكىل بىػػاؿي  فقػػاؿ: "مى سيػػكؿى  يىػػا :قىػػاليكا "؟اٍلجى ػػؿه  كىسىػػعى  المَّػػوً  رى ػػالن  اٍلمييىػػاًجًريفى  ًمػػفٍ  رىجي  ًمػػفٍ  رىجي
ارً  ػػػػػػػ]كى    ركاه البخارم كمسمـ. .ُمْنِتَنٌة" َفِنن َيا "َدُعوَىا : فىقىاؿ ،اأٍلىٍنصى ػػػػػػػربى  أم عىوي:سى ػػػػػػػديبيػػػػػػػرىه بيػػػػػػػدً  ضى   .در قدمػػػػػػػو[ه أك بصى

ػب في القرآف الكريـ  و رسكلً  و أصحابى بً  ح اهللي ي امتدى كصؼ المياجرم أك األنصارم كصؼ شرع: ميٌمة مالحظة] كمع ذلؾ نييكا عػف التعصُّ
 .[التي ما أنزؿ اهلل بيا ًمف سيمطاف!!كالفصائؿ كاألحزاًب المناًطًؽ ك ، فما بالؾ بمف يتعصَّبي لغيًر ذلؾ مف أسماء القبائؿ سالـلغير كصًؼ اإل

اًىًميَّػةً  دىٍعػكىل ادَّعىى : "مىفٍ : قاؿ رسكؿ اهلل قاؿ عف الحاًرًث األشعرم ك *  ـى  ًمػفٍ  فىًإنَّػوي  اٍلجى يىػنَّ ثىػا جى  فىقىػاؿى  "جي
فٍ  المَّػوً  رىسيػكؿى  يىا :رىجيؿه  ػمَّى كىاً  ـى  صى ػا صى فٍ " :قىػاؿى  ؟كى ػمَّى كىاً  ـى  صى ػا صى ـٍ اٍلميٍسػًمًميفى  الَّػًذم المَّػوً  بًػدىٍعكىل فىػاٍدعيكا ،كى  سىػمَّاكي

 [جيٌنـ ف جمرً أك مً  جينـجماعة  مف معنىال كقيؿ: ،المجمكعة جارةي الحً : ثكةصحيح.]الجى  حسفه  :كقاؿ ،التّْرًمذمركاه  .المًَّو" ًعبىادى  اٍلميٍؤًمًنيفى 

ٍندىبً  عىفٍ ك *  ٍبدً  ٍبفً  جي ًمٌي  اهللً  عى ػفٍ :  اهللً  رىسيػكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ،اٍلبىجى ػبيَّةن، يػٍدعك ًعمّْيَّػةو، رايػةو  تحػتى  قيتًػؿى  "مى  عصى
ًبيَّةن، يىٍنصير أك اىًميَّة" فىًقتمةه  عىصى  صحيح ميسًمـ. .جى
 و حؽّّ ؼ أنَّ عرى مجيكؿ ال يي  جتمعة عمى أمرو ، كقيؿ: ىي جماعة مي وىي األمر الاي ال يستبين وجيُ يا: ي ضمُّ كً عيف، كحي البكسر  (:يةمّْ عً  رايةو ])

كما  ،إماـ يَّنة كنصبى عى مي  رفع رايةو  جياًد الطَّمًب الذم يتطمَّبي كبيف  ،ؿ عف المسمميفبيف نيصرىة المظمـك كدفع الصائ يؽي التفر  يجبكىنا  أك باطؿ.
 ما لـ يطرأ عميو سبب تحريـ[ ،الذم األصؿ فيو اإلباحةك ( العىمىـ)كليس ما يسٌمى  ،كغايتو ىك سبب القتاؿك  :يجب التنبُّو إلى أٌف معنى الراية ىنا

ػػػفٍ ك  * ٍيػػػرىةى  يأىبًػػػ عى سيػػػكؿي  قىػػػاؿى  :قىػػػػاؿى   ىيرى ػػػٍنكيـٍ  اهللي  أىٍذىىػػػبى  قىػػػدٍ " : المَّػػػػوً  رى اًىًميَّػػػةً  عيبّْيَّػػػػةى  عى فىٍخرىىىػػػا اٍلجى  ،ًباآلبىػػػػاءً  كى
ػػػػػػػٍؤًمفه  فىػػػػػػػاًجره  تىًقػػػػػػػيّّ  مي ػػػػػػػًقيّّ  كى ـى  بىنيػػػػػػػك الٌنػػػػػػػاسي  ،شى ـي  آدى ًمػػػػػػػؽى  كىآدى  كأبػػػػػػػك داكد. التّْرًمػػػػػػػذمحسػػػػػػػف ركاه  حػػػػػػػديثه ". تيػػػػػػػرىابو  ًمػػػػػػػفٍ  خي

 الثّْقىؿ[بء( أم مف )العً  ٌنيا مسخكذةه إىا، كقيؿ ىا كتكبُّرى : فخرى الجاىميةى  ]عيبّْيَّةى 

ػػٍف أىبًػػي نىٍضػػرىةى ك  * سيػػكًؿ المَّػػًو  قػػاؿ:  عى ٍطبىػػةى رى ػػًمعى خي ػػٍف سى ػػدَّثىًني مى ػػًط أىيَّػػاـً التٍَّشػػًريًؽ فىقىػػاؿى  حى سى يىػػا أىيُّيىػػا " :ًفػػي كى
ـٍ كىاًحػػده  فَّ أىبىػػاكي ـٍ كىاًحػػده كىاً  بَّكيػػ بًػػي   فىٍضػػؿى  الى  أىالى النَّػػاسي ًإفَّ رى مىػػى ًلعىرى ًمػػي   عى ػػرى  أىٍعجى بًػػي  كىالى أًلىٍحمى مىػػى عىرى ًمػػي  عى كىالى ًلعىجى

دى كىالى  مىػػى أىٍسػػكى ػػرى ًإالَّ بًػػالتٍَّقكىل ألى عى مىػػى أىٍحمى دى عى  "؟بىمٍَّغػػتي ال ىىػػؿ أى ، [ُّالحجػػرات: ] چڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  چ ٍسػػكى
 حديث صحيح رواه أحمد. ."الشَّاًىدي اٍلغىاًئبى  ًلييبىمّْغً " :قىاؿى  .رىسيكؿي المَّوً  ى يابىم :قىاليكا

ػٍيمىةى عف ك *  يىػا رىسيػكؿى المَّػًو  :فىقيٍمػتي  سىػسىٍلتي رىسيػكؿى المَّػًو  :يىقيػكؿي   سىػًمٍعتي أىبًػي :قىالىػتٍ  -رضػي اهلل عنيػا– فيسى
ػػػوي  أىًمػػػفى  ػػػؿي قىٍكمى ػػػًبيًَّة أىٍف ييًحػػػبَّ الرَّجي مىػػػى الظٍُّمػػػـً  ،الى " :قىػػػاؿى  ؟اٍلعىصى ػػػوي عى ػػػؿي قىٍكمى ػػػًبيًَّة أىٍف ييًعػػػيفى الرَّجي لىًكػػػٍف ًمػػػٍف اٍلعىصى  ."كى

 .كالبخارم في "األدب المفرد" كأحمد كالطبراني في الكبير ابف ماجوركاه حديث حسف، 
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 فضُل المحب ِة واأُلُخو ِة في اهلل

 ھ  ھ  ھ  ہ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ   تعالى: اهللي  قاؿ* 

 .[ْٓالمائدة: ] چۓ  ۓ    ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾﮿   ﯀  ﯁      ھ  ے  ے  
 [.ُٕالتكبة: ]چ  ک  گ  گ   گ  گچ    تعالى: قاؿك * 

ٍيػػرىةى ك *  ػػٍف أىبًػػي ىيرى سيػػكؿي المَّػػًو : أىنَّػػوي قىػػاؿى  عى ػػاـه " :قىػػاؿى رى ـي اهللي فػػي ًظمّْػػًو يىػػٍكـى ال ًظػػؿَّ ًإالَّ ًظمُّػػوي: إمى ػػٍبعىةه ييًظمُّييػػ سى
ػؿه قىٍمبيػوي ميعىمَّػؽه ًبالمىسىػاًجًد،  شىابه نىشىػسى ًفػي ًعبىػادىًة اهلًل تىعىػالىى، كىرىجي اًدؿه، كى َوَرُجنَلِن َتَحاّبنا فني اهلل اْجَتَمَعنا َعَلْينِو عى

ػدىقىةو فىسٍخفىاىىػا  وَتَفر َدا َعَلْيِوُ ػدَّؽى ًبصى ػؿه تىصى ػاؼي اهلل، كىرىجي ، فىقػاؿ: إنّْػي أىخى ػاؿو مى تٍػوي اٍمػرىأىةه ذىاتي مىٍنًصػبو كىجى كىرىجيؿه دىعى
ٍينىاهي  اًليان ففاضت عى ا تيٍنًفؽي يىًمينيوي، كىرىجيؿه ذىكىرى اهلل خى اليو مى ـى ًشمى تَّى الى تىٍعمى  ركاه البخارم كمسمـ.. "حى

ًنيّْ عىٍف أىبً ك *  ٍكالى بىػؿو  -رًحمىوي المَّو  –ي ميٍسًمـو اٍلخى : قيٍمتي ًلميعىاًذ ٍبػًف جى ػك  قىاؿى يًحبُّػؾى ًلغىٍيػًر ديٍنيىػا أىٍرجي : كىالمَّػًو ًإنّْػي ألى
تً  ٍبػكى ػذىبى حي : فىجى : ًلمًَّو، قىاؿى ؟ قيٍمتي : فىًخىمّْ شىٍيءو ، قىاؿى بىٍينىؾى ، كىالى قىرىابىةى بىٍيًني كى : أىٍبًشػٍر ًإٍف أىٍف أيًصيبىيىا ًمٍنؾى َـّ قىػاؿى ي، ثيػ

اًدقنا، فىًإنّْي سىًمٍعتي رىسيكؿى ا : لمًَّو كيٍنتى صى ُوُ اْلُمَتَحابُّوَن ِفي الل ِو ِفي ِظنلِّ اْلَعنْرِش َينْوَم اَل ِظنل  ِإال  ِظلُّن"، يىقيػكؿي
، فقىػ ثيَـّ  "الن ِبيُّوَن َوال َُّيَداءُ  َيْغِبُطُيْم ِبَمَتاِنِيمُ  ًديًث ميعىػاذو دٍَّثتيوي ًبحى اًمًت، فىحى رىٍجتي فىسىتىٍيتي عيبىادىةى ٍبفى الصَّ : فىخى اؿى قىاؿى

اًمتً  تىعىػالىى:  : سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو  عيبىادىةي ٍبفي الصَّ بًّْو تىبىارىؾى كى ُحق نْ  َمَحب ِتني َعَلنى اْلُمَتَحنابِّيَن "يىقيكؿي عىٍف رى
ُ مىػػػػى اٍلميتىػػػػزىاًكًريفى  ِفنننني  بَّتًػػػػي عى قَّػػػػٍت مىحى ، كىحي مىػػػػى اٍلميتىنىاًصػػػػًحيفى ًفػػػػيَّ بَّتًػػػػي عى قَّػػػػٍت مىحى مىػػػػى  كىحي بَّتًػػػػي عى قَّػػػػٍت مىحى ، كىحي ًفػػػػيَّ

ػػاًنًيـٍ  ػػدّْيقيكفى ًبمىكى ، يىٍغػػًبطيييـي النًَّبيُّػػكفى كىالصّْ نىػػاًبرى ًمػػٍف نيػػكرو مىػػى مى ـٍ عى ، كىىيػػ  .ابػػف ًحبَّػػافركاه  صػػحيحه  حػػديثه . "اٍلميتىبىػػاًذًليفى ًفػػيَّ
ًتي]) ٍبكى  [الميتىباًذليف(: مفى البذًؿ كىكى اإلعطاءي ، )يضعوي الرجؿ ًمف رأًسًو عمى ظيره كيمتؼُّ بو(: ما حي

ػػػعي  عػػف ابػػػفً ك  * ػػػا -رى مى ٍنييمى ًضػػػيى اىلمَّػػػوي عى يداء كال شيػػػ سنبيػػػاءى ليسػػػكا بً  بػػػادان عً  هللً  إفَّ  " :قػػػاؿ: قػػػاؿ رسػػػكؿ اهلل  -رى
ػالقً  يػكـى  يػكفى يداء كالنبً الشُّ  ـي يي طي يغبً  ، فقػاؿ: تيػوً كبى عمػى ري  أعرابػيه  ثػافجى  "وي ٍنػـ مً يً ًسػجمً اهلل تعػالى كمى  فى ـ ًمػيً ربً قيػة لً يامى
كا فيػو، تصادقكا في اهلل كتحػابُّ  القىبىاًئؿ ٌزاعً ف ني مً  اسً النَّ  ناءً فٍ مف أ قكـه "ـ لنا. قاؿ: يً ـ لنا كحمّْ فيي اهلل، صً  كؿى سي يا رى 
 الػذيفى  كجػؿَّ  عػزَّ  اهللً  ـ أكليػاءي كال يخػافكف، ىيػ النػاسي  يخاؼي  ،مف نكر رى منابً  القيامةً  ليـ يكـى  ؿَّ كجى  زَّ اهلل عى  يضعي 

 الحاكـ في المستدرؾ كقاؿ صحيح ككافقو الذىبي. ركاه. "نكفحزى ـ يى ـ كال ىي عمييً  ال خكؼه 
 .: الجمكس عمى الركبتيف(كٍ ثي الجي )،  عمة مف غير أف يتمنى زكاليا عنو: أف يتمنى المرء مثؿ ما لممغبكط مف النّْ (بطةالغً )]
ديىاف ىك، مى ـ مً عمى الناس" أم لـ يي  : "رجؿ مف أفناءً (ناءً أفٍ )  ف عاٌمًة النَّاس.مً  كالمقصكد أٌنو ،كه ني : فً ميفرى
 [ئل  ّتى لم يجمعيم نسٌ  أو عصبيةأي من دبا. عف أىمو كعشيرتو عى النًَّزيعي ىك الغريب الذم نزى ك  ،عنازً  معي اع مف القبائؿ: ىـ جى زَّ : الني (اعزَّ ني )

اًلؾو ك *  :  : أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  عىٍف أىنىًس ٍبًف مى بِّػا "قىاؿى ا أىشىػدُّىيمىا حي ػمىييمى ابَّ اٍثنىػاًف ًفػي المَّػًو، ًإالَّ كىػافى أىٍفضى ا تىحى مى
اًحًبوً    كلـ يخرّْجاه ككافقو الذىبي. صحيح اإلسنادً  قاؿك  ـكالحاكً  ابف ًحبَّافركاه . "ًلصى
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 عِن الُمْنَترِ  وجوُ  دوِل الحقِّ واألمِر بالمعروِف والنيي

 چ ۀ    ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻچ قػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػالى: * 

 .[َُْآؿ عمراف: ]

 .[َُُآؿ عمراف: ] چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ چ كقاؿ تعالى: * 

ٍف أىًبي ذىر  ك  * ًميًمي  عى اًني خى : أىٍكصى ٍيًر:   قىاؿى اؿو ًمفى اٍلخى اًني"ًبًخصى ،  أىٍكصى ًئـو اؼى ًفي المًَّو لىٍكمىةى الى أىٍف الى أىخى
ٍف كىافى ميرِّا ؽَّ كىاً  اًني أىٍف أىقيكؿى اٍلحى  كالحاكـ. ابف ًحبَّافركاه  مف حديث صحيح مختصران  ".كىأىٍكصى

ٍدًرمّْ  سىًعيدو  أىًبي عفٍ ك *  ـى   المَّوً  رىسيكؿى  أفَّ  اٍلخي ًطيبنا قىا ا فىكىافى  خى : "أىالى  ًفيمى  النَّاسً  ىىٍيبىةي  رىجيالن  يىٍمنىعىفَّ  الى  قىاؿى
ؽ   يىقيكؿى  أىفٍ  ًممىوي  ًإذىا ًبحى قىاؿى  ،سىًعيدو  أىبيك فىبىكىى :قىاؿى  "عى ابف ك  التّْرًمذمصحيح ركاه  حديثه  فىًيٍبنىا. أىٍشيىاءى  رىأىٍينىا كىالمَّوً  قىدٍ  :كى

 ماجو.

جائرو فسمرهي  ب كرجيؿه قاـ إلى إماـو مً طَّ المي  حمزةي بف عبدً  الشيداءً  دي سيّْ " :قاؿ  بيّْ عف النَّ   كعف جابرو * 
 .كالحاكـ التّْرًمذمركاه حديث صحيح  ."وي فقتمى  ،كنياهي 

ٍدًرمّْ ك  * : سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو   عىٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي : قىاؿى ـٍ ميٍنكىرنا فىٍمييغىيٍّْرهي ًبيىًدًه، فىًإٍف منكـ مىٍف رىأىل " يىقيكؿي لى
ذى  ـٍ يىٍستىًطٍع فىًبقىٍمًبًو، كى يمىافً ليىٍستىًطٍع فىًبًمسىاًنًو، فىًإٍف لى  .كابف ماجو كالنَّسائي كالتّْرًمذمركاه مسمـ  ."ؾى أىٍضعىؼي اإٍلً

ديكًد اهلًل رىسيكؿي اهلًل  : قاؿى قىاؿى   بىًشيرو  ٍبفً  النٍُّعمىافً  عفك *  مىى حي ثىؿي اٍلقىاًئـً عى ثىًؿ قىٍكـو : "مى كىاٍلكىاًقًع ًفييىا كىمى
ـٍ أىٍسفىمىيىا، فىكىافى الًَّذيفى ًفي أىٍسفىمً  يي ابى بىٍعضي ىىا، كىأىصى ـٍ أىٍعالى يي ابى بىٍعضي مىى سىًفينىةو، فىسىصى يىا ًإذىا اٍستىقىٍكا اٍستىيىميكا عى

ـٍ آذىٍكىيـٍ  ٍف فىٍكقىيي مىى مى كا عى اًء، فىمىرُّ ـٍ نيٍؤًذ مىٍف فىٍكقىنىا  فىقىاليكا: لىكٍ  ،ًمفى اٍلمى لى ٍرقنا فىاٍستىقىٍينىا ًمٍنوي كى ٍقنىا ًفي نىًصيًبنىا خى رى أىنَّا خى
ْن َأَخُاوا َعَلى َأْيِديِيْم َنَجْوا َجِميًعا اًرمُّ  ."َفِنْن َتَرُتوُىْم َوَما َأَراُدوا َىَلُتوا َجِميًعاُ َواِ  كىاهي اٍلبيخى  .رى

:  رسكؿ اهلل  سىًمعٍ أٌنو  -رضي اهلل عنيما  - بف زيدو أيسىامىةى  عفك  * ًة، فىييٍمقػى "يىقيكؿي ًؿ يىٍكـى اٍلًقيىامى اءي ًبالرَّجي ييجى
ػػاهي، فىيىٍجتىًمػػعي أىٍىػػؿي النَّػػا ػػاري ًبرىحى ػػا يىػػديكري اٍلًحمى : ًفػػي النَّػػاًر، فىتىٍنػػدىًلؽي أىٍقتىابيػػوي ًفػػي النَّػػاًر، فىيىػػديكري كىمى مىٍيػػًو، فىيىقيكليػػكفى أىٍم ًر عى

كًؼ،  ،فيالىفي مىا شىٍسنيؾى  تىٍنيىانىاأىلىٍيسى كيٍنتى تىٍسميرينىا ًباٍلمىٍعري تىٍنيىى) كى :  ؟عىًف اٍلميٍنكىرً  (كى ُتْننُ  آُمنُرُتْم ِبناْلَمْعُروِف َواَل قىاؿى
 .[اأٍلىٍمعىاءي  :اأٍلىٍقتىابي ]                 .ركاه البخارم كمسمـ". آِتيِوُ َوَأْنَياتْم َعِن اْلُمْنَتِر َوآِتيوِ 
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 ترِك األمِر بالمعروِف والنيي عن المنتروعقوبُة خطورُة 

ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  چ تعػػػػػػػالى:  اهللي  * قػػػػػػػاؿ

 .[َُْالنساء: ] چ حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مبېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  یجئ   

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ         ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     چ قػػػاؿ تعػػػالى: ك * 

 .[ُٓٔاألعراؼ: ] چڃ     
 .[ُُٕىكد: ]چحب       ی  جئ   حئ  مئ    ىئ  يئ  جبچ  كقاؿ تعالى:* 

ٍسػعيكدو ك  * ٍبًد المًَّو ٍبًف مى ػؿى الػنٍَّقصي : "قىػاؿى رىسيػكؿي المَّػًو : قىػاؿى   عىٍف عى ػا دىخى ؿى مى مىػى بىنًػي ًإٍسػرىاًئيؿى كىػافى ًإفَّ أىكَّ عى
ػا تىٍصػنىعي فىًإنَّػوي الى يىًحػؿُّ لىػؾى  دىٍع مى َـّ يىٍمقىػاهي ًمػٍف اٍلغىػًد فىػالى يىٍمنىعيػوي ذىًلػؾى  ،الرَّجيؿي يىٍمقىى الرَّجيؿى فىيىقيكؿي يىا ىىذىا اتَّػًؽ المَّػوى كى ثيػ

قىًعيػػدىهي  ػػًريبىوي كى شى ػػا فىعى  ،أىٍف يىكيػػكفى أىًكيمىػػوي كى ـٍ بًػػبىٍعضو فىمىمَّ ػػرىبى المَّػػوي قيميػػكبى بىٍعًضػػًي ًلػػؾى ضى َـّ قىػػاؿى  "ميػػكا ذى ٹ  ڤ      چ : ثيػػ

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  

َـّ قىػػػاؿى  ،[ُٖ – ٖٕالمائػػػدة: ] چڄ  چ إلػػػى قكلػػػو  چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ    ثيػػػ
: " ُْطُرن نُو َعَلنى اْلَحنقِّ َتل  َوالل ِو َلتَنْأُمُرن  ِبناْلَمْعُروِف َوَلَتْنَينُون  َعنْن اْلُمْنَتنِر َوَلَتْأُخنُان  َعَلنى َينَدي الظ ناِلِم َوَلَتأ

ـٍ لىيىٍضػًربىفَّ المَّػوي ًبقيميػكًب بى  أىكٍ " زىادى كفػػي ركايػة  "َأْطنًرا َوَلَتْقُصنُرن ُو َعَلنى اْلَحنقِّ َدْصنًرا َـّ لىيىٍمعىنىػػنَّكي مىػى بىٍعػضو ثيػ ـٍ عى ٍعًضػكي
ا لىعىنىييـٍ   : حديث حسف غريب. كضٌعفو الشي  األلباني.التّْرًمذمكابف ماجو، كقاؿ  كالتّْرًمذمركاه أبك داكد  ."كىمى

رىبى )] دى  : أىمٍ (ًببىٍعضو  بىٍعًضًيـٍ  قيميكبى  المَّوي  ضى ػفٍ  قىٍمػبى  المَّػوي  سىػكَّ ػفٍ  ًبشيػٍؤـً  يىٍعػصً  لىػـٍ  مى ػى، مى ػارىتٍ  عىصى ًمػيًعًيـٍ  قيميػكبي  فىصى ػفٍ  بىًعيػدىةن  قىاًسػيىةن  جى ػؽّْ  قىبيػكؿً  عى  اٍلحى
ٍيرً  الىطىةً  اٍلمىعىاًصي ًبسىبىبً  الرٍَّحمىةً ك  كىاٍلخى ميخى ا بىٍعًضًيـٍ  كى لىتىٍسطيرينَّوي ) ،بىٍعضن مىػى كى ػؽّْ  عى   ،ثنػيي كال العطػؼي  األطػرً  كأصػؿي  ،الحػؽّْ  لػىإ وي نَّػدُّ لتري  أم :( أىٍطػرنا اٍلحى

رينَّوي ) لىتىٍقصي مىى كى ؽّْ  عى  .[اهإيَّ  وي نَّ مي مزً تي لك  عميوً  وي نَّ سي لتحبي  أم :(قىٍصرنا اٍلحى

مىٍيػًو يىػا أىيُّيىػا النَّػاسي   قىاؿى أىبيك بىٍكرو  :قىاؿى  -رًحموي اهلل  – بي حاًزـو بف أى  عىٍف قىٍيسً ك  * ًمدى المَّوى كىأىٍثنىى عى بىٍعدى أىٍف حى
ـٍ تى  ٍيػػًر مىكىاًضػػًعيىاؤ ٍقػػرى ًإنَّكيػػ مىػػى غى ػػعيكنىيىا عى تىضى ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ  :كفى ىىػػًذًه اآٍليىػػةى كى

ػػًمٍعنىا النَّبًػػيَّ  :قىػػاؿى  [َُٓالمائػػدة: ] چ ڃ نَّػػا سى ٍيػػًو " :يىقيػػكؿي  كىاً  مىػػى يىدى ػػذيكا عى ـٍ يىٍسخي ـى فىمىػػ ًإفَّ النَّػػاسى ًإذىا رىأىكا الظَّػػاًل
ـٍ المَّوي ًبًعقىابو   : حديث حسف صحيح. التّْرًمذمف، كقاؿ نى ركاه أصحاب السي  ."أىٍكشىؾى أىٍف يىعيمَّيي

ػػٍف اٍلميٍنكىػػرمضػػمكف اآليػػة ى ]فائػػدة:  كًؼ كىالنٍَّيػػي عى ػػكًب اأٍلىٍمػػر بًػػاٍلمىٍعري اًلفنػػا ًلكيجي ال يػػسمر بػػالمعركؼ كال ينيػػى عػػف الػػذم ف كمػػا يظػػف الػػبعض، لىػػٍيسى ميخى
ف  ،ـيً الٌناس كنييً  أمرً  فٍ مً  وفسي بو نى  تٍ فيما كيمّْفى  رى صَّ فقد قى  المينكر ٍف لـ ييستى ئت ذمَّ و فقد برً مى عى فى كا   .ب لو[جى تو كا 

كًؼ، لىتىػػػٍسميريفَّ  ًبيىػػػًدًه، نىٍفسػػػي كىالَّػػػًذم": قػػػاؿ  بػػػيّْ عػػػف النَّ  ة ذيفىػػػعػػػف حي ك *  فَّ  بًػػػالمىٍعري لىتىٍنيىػػػكي ػػػفٍ  كى ػػػرً  عى  أىكٍ  الميٍنكى
مىٍيكيـٍ  يىٍبعىثى  أفٍ  اهللي  لىييكًشكىفَّ  ابي  فىال تىٍدعيٍكنىوي  ثيَـّ  ًمٍنوي  ًعقىابان  عى قاؿى  ،التّْرًمذم ركاه" لىكيـٍ  ييٍستىجى   .حسف حديث:  كى
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 يادًا في سبيِل اهللالن فيِر والِيجَرِة جِ  فضلُ وجوُ  و 

 چی  ی  ی       ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ۆئۇئ  وئ  ۇئ  چ * قػػاؿ تعػػالى: 

  .[َِالتكبة: ]
ڌ  ڍ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  قاؿ تعالى:ك * 

 .[ّٖالتكبة: ] چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک       ڈ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    پ    پ  پ  پ ٻ ٻٱ  ٻ  ٻ  چ  قاؿ تعالى:ك * 

  .[ُْالتكبة: ] چ ٺ

ى  ائ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ىٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۈ  ۈ  چ قػػػػػاؿ تعػػػػػالى: ك * 

 .[ْٕاألنفاؿ: ] چ   ائ   ەئ  ەئ

ًنيَّػةه، "قىاؿى يىٍكـى اٍلفىٍتًح:  أىفَّ النَّبيَّ  -رضي اهلل عنيما– عىًف اٍبًف عىبَّاسو ك *  لىًكػٍف ًجيىػاده كى ال ًىٍجػرىةى بىٍعػدى اٍلفىػٍتًح، كى
كا" ذىا اٍستيٍنًفٍرتيـٍ فىاٍنًفري  .إسالـ[ : أم مف مٌكة ألنَّيا أصبحت دارى (ال ىجرة)]                            .ركاه البخارم كمسمـ .كىاً 

ا " :قىاؿى  أىفَّ النًَّبيَّ   عىًف اٍبًف السٍَّعًدمّْ ك *   .حديث صحيح ركاه أحمدي " قيكًتؿى الكيفَّاري الى تىٍنقىًطعي اٍلًيٍجرىةي مى

جرة، قاؿ تعالى: ت اليً د التضييؽ عمى المسمـ في دينو كجبى ككجً  ،كالكفرت الحرب بيف اإلسالـ دى فمتى كجً 
ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ک    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک ڎ  ڎ  ڈ  ڌ  ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ      چ 

ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ڻں  ڱ  ڱ  ں   ڳ  ڳ  ڱ   ڱ ڳ

ې    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ېۈ  ۈ     ﮳  ﮴  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ﮲

  چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ

 [.ََُ–ٕٗالنساء: ]
اًكفى  ې ۉ  ې]) ؤيكفى  أىٍمفو  (: أىمى نيكفى  يىٍمجى ، ًمفى  ًبيا إلىييىا يىتىحىصَّ كفى  الميٍشًرًكيفى ري رَّ يىتىحى الكٌفار بعدـ قدرتيـ عمى  أنكؼى  كفى مي رغً مف سمطانيـ فيي  ًفييا كى

يىًجديكفى  المؤمنيف، ٍزًؽ[ ًفي سىعىةن  كى  الرّْ

تَّػى اٍلًيٍجػرىةي  تىٍنقىًطػعي  الى " :يىقيػكؿي   المَّػوً  رىسيػكؿى  سىػًمٍعتي  قىاؿى   ميعىاًكيىةى  عىفٍ * ك   التٍَّكبىػةي  تىٍنقىًطػعي  كىالى  التٍَّكبىػةي  تىٍنقىًطػعى  حى
تَّى ٍغًرًبيىا ًمفٍ  الشٍَّمسي  تىٍطميعى  حى  حديث صحيح ركاه أبك داكد كأحمد." مى
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 تجييِز الُغزاِة وأن ُيخَلفوا ِبخيٍر في أىليِيمفضل 

 .[ُٓٗالبقرة: ] چھ  ھ    ھ  ے    ے   ہ   ھ ہ      ہ       ہ        ۀ       ۀ    ڻ  ڻ  ڻ   ڻ چ تىعىالىى: اهلل قاؿ * 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک    چچ قاؿ تعالى: ك * 

 .[ُِٔالبقرة: ] چک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ    
﮷  ﮸  ﮹  ﮺﮻  ﮵  ﮶  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   چ قػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػالى: ك  *

  [.ُٓالحجرات: ]  چ ﮼  ﮽   ﮾
اءى رىجيؿه ًإلىى النبيّْ   دًرمالبى  عف أىبي مسعكدو ك *  : جى : ىًذًه في سىبيًؿ اهللً  ،ًبنىاقةو مىٍخطيكمىةو  قىاؿى فىقىاؿى  .فىقىاؿى

 يىقع ما كىك ،طاـً بالخً  مزمكمةه أم : مخطكمة] ركاه مسمـ. ."لىؾى ًبيىا يىٍكـى الًقيىامىًة سىٍبعيمئىًة نىاقىةو كيمُّيىا مىٍخطيكمىةه ": رسكؿ اهلل 
 .[اأٍلنؼ ىك: ـخطى كالمً  طـي كالخى  طـ،الخى  عمى
ٍيـً عف أىبي يى ك *  رى : قىاؿى رسكؿ اهلل  فاًتؾو  بفً  حيى خي ٍف أٍنفىؽى نىفىقىةن في سىبيًؿ " :قىاؿى  اهلًل كيًتبى لىوي سىٍبعيًمئىةً مى

 حديث حسف. كقاؿ: ،التّْرًمذمركاه  ."ًضٍعؼو 

ػػػٍدًرمّْ ك *  ػػػًعيدو اٍلخي :  : أفَّ رسػػػكؿ اهلل عػػػف أىبػػػي سى ، فىقىػػػاؿى مىػػػٍيًف "بىعىػػػثى ًإلىػػػى بىنًػػػي لىٍحيىػػػافى ًليىٍنبىًعػػػٍث ًمػػػٍف كيػػػؿّْ رىجي
ا ا، كىاألٍجري بىٍينىييمى ديىيمى  ركاه مسمـ. ."أحى

ا أىتىجيَّزي ًبًو، قىاؿى   عف أنسو ك *  لىٍيسى مىًعيى مى : يىا رسكؿى اهلًل، إنّْي أيًريدي الغىٍزكى كى ـى قىاؿى : أف فىتىىن ًمٍف أٍسمى
يَّزى فىمىًرضى  اٍئتً " : إفَّ رسكؿى اهلًل  " فيالنان فىإنَّوي قىٍد كىافى تىجى ، كيقكؿ: أٍعًطني الًَّذم  فىستىاهي، فىقىاؿى ـى ييٍقًرئيؾى السَّالى

ٍنوي شىٍيئان،  يٍَّزتي ًبًو، كىالى تىٍحًبًسي عى : يىا فيالىنىةي، أٍعًطيًو الًَّذم كيٍنتي تىجى يٍَّزتى ًبًو. قىاؿى فىكىاهلًل الى تىٍحًبًسي ًمٍنوي شىٍيئان تىجى
 ركاه مسمـ . فىييبىارىؾى لىًؾ ًفيًو.

: قىاؿى   يّْ نً يى الجي  خالدو  بفً  عف زيدً ك *  ٍف ": رسكؿي اهلل  قىاؿى مى اًزيان في سىبيًؿ اهلًل فىقىٍد غىزىا، كى يَّزى غى مىٍف جى
يرو فىقىٍد غىزىا مىؼى غىازيان في أٍىًمًو ًبخى  البخارمُّ كمسمـ كأصحاب السنف.ركاه  ."خى

امىة ك *  :  عف النبيّْ  عف أىبي أيمى ،  مىفٍ "قىاؿى يرو اًزيان، أىٍك يىٍخميٍؼ غىازيان في أٍىًمًو ًبخى يٍّْز غى ، أىٍك ييجى ـٍ يىٍغزي لى
ابىوي اهللي ًبقىارعىةو  ابىوي )]   .ركاه أىبيك داكدحديث صحيح،  ."قىٍبؿى يىٍكـً الًقيىامىةً  أصى تىٍصرىعيوي  تيٍيًمكيوي  ًببىًميَّةو  أىمٍ : (ًبقىاًرعىةو  المَّوي  أىصى  .[فجسةن  كتستيو كى

: قىاؿى رسكؿي اهلل  عف بيريدىةى ك *  ا ًمٍف ": قىاؿى ، مى ـٍ ًة أيمَّيىاًتًي ٍرمى مىى القىاًعًديفى كىحي اًىًديفى عى ٍرمىةي ًنسىاًء الميجى حي
ذي ًمٍف رىجيؿو ًمفى القىاًعًدٍيفى يىٍخميؼي رىجيالن  ًة، فىيىٍسخي قىؼى لىوي يىٍكـى الًقيىامى ـٍ ًإالَّ كى اًىًديفى في أٍىًمًو، فىيىخيكنيوي ًفيًي ًمفى الميجى

تَّى يىٍرضى سىنىاًتًو مىا شىاءى حى :  ثيَـّ التىفىتى إلىٍينىا رسكؿي اهلًل  " حى ـٍ ؟"فىقىاؿى  ركاه مسمـ. ."مىا ظىنُّكي
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 اهللِ  في سبيلِ  يادِ الجِ  لُ ضْ فَ 

 .[ُِْآؿ عمراف: ] چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ      ڀ  ڀ  ڀ پ   پ چ  :قاؿ تعالى* 

 .[ٔالعنكبكت: ] چی   ی  ی   ی  جئ     ىئ   ېئ  ىئ  ىئېئ   ېئ  چ  * كقاؿ تعالى:

 .[ٗٔ: العنكبكت] چہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ڻ  ۀ  ڻ   ڻ  ڻچ  تعالى: اهلل* قاؿ 

ٍيػػػرىةى عػػػف ك *  سيػػػكًؿ اهلًل  أىبًػػػي ىيرى ػػػؿه ًإلىػػػى رى ػػػاءى رىجي : جى :قىػػػاؿى ػػػؿو يىٍعػػػًدؿي اٍلًجيىػػػادى، قىػػػاؿى مىػػػى عىمى : ديلَّنًػػػي عى  ، فىقىػػػاؿى
ػكـى كىالى تيٍفًطػػرى ":  قىػػاؿى  ،"الى أىًجػديهي " تىصي ، كى ٍسػػًجدىؾى فىتىقيػكـى كىالى تىٍفتيػػرى اًىػػدي، أىٍف تىػٍدخيؿى مى ػرىجى اٍلميجى  "؟ىىػٍؿ تىٍسػػتىًطيعي ًإذىا خى

مىٍف يىٍستىًطيعي ذىًلؾى  : كى   ركاه البخارم كمسمـ. .قىاؿى

ٍيػػػرىةى عػػػف ك *  ػػػا اهلًل، رسػػػكؿى  يىػػػا: قيػػػؿ: قىػػػاؿى  أىبًػػػي ىيرى ػػػًبيؿً  فػػػي الجيػػػادى  يىٍعػػػدؿي  مى  تىٍسػػػتىًطيعيكنىوي" "الى : قىػػػاؿى  اهلًل؟ سى
اديكا مىٍيوً  فىسعى تىٍيفً  عى َـّ  "تىٍسػتىًطيعيكنىوي  الى ": يىقيػكؿي  ذىًلػؾى  كيػؿُّ  ثىالىثػان  أىكٍ  مىرَّ ثىػؿي ":  قىػاؿى  ثيػ اًىػدً  مى  كىمىثػؿً  اهللً  سىػبيؿً  ًفػي الميجى
اًئـً  ، ًمفٍ  يىٍفتيري  ال اهلل بآياتً  القىانتً  القىاًئـً  الصَّ ػالىةو، كىالى  ًصػيىاـو تَّػى صى اًىػدي  يىٍرًجػعى  حى ركاه البخػارم  "اهللً  سىػًبيؿً  فػي الميجى

 .كاٌلفظ لو كمسمـ

اًلػؾو  عػفك *  ػًف النَّبًػيّْ  أىنىػًس ٍبػًف مى ػا ًفييىػػا أٌنػوي  عى مى ٍيػره ًمػفى الػدٍُّنيىا كى ػة خى ٍكحى : لىغىػٍدكىةه ًفػي سىػًبيًؿ اهلًل أىٍك رى  ."قىػاؿى
ؿً  النٍّْصؼً  ًفي ذىىىابه  أىمٍ (: لىغىٍدكىةه )]          ركاه البخارم كمسمـ. ةه ) النَّيىارً  ًمفى  اأٍلىكَّ ٍكحى  ًمٍنوي[. اأٍلىًخيرً  النٍّْصؼً  ًفي ذىىىابه  أىمٍ (: رى

ٍدًرمّْ  عفك *  : ًقيؿى يىا رىسيكؿى اهللً  أىًبي سىًعيدو اٍلخي ؿي  :قىاؿى اًىػدي ": فىقىاؿى رىسيػكؿي اهلًل  ؟أىمُّ النَّاًس أىٍفضى ميػٍؤًمفه ييجى
اًلػػوً  مى ػػًبيًؿ اهلًل ًبنىٍفًسػػًو كى ػػفٍ  "ًفػػي سى َـّ مى :  ؟قىػػاليكا: ثيػػ ػػٍؤًمفه ًفػػي "قىػػاؿى يىػػدىعي النَّػػاسى ًمػػٍف مي ًشػػٍعبو ًمػػفى الشّْػػعىاًب يىتًَّقػػي اهللى كى

 .ركاه البخارم كمسمـ ."شىرّْهً 

ٍدًرمّْ ك *  :  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو   عىٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي ، مىٍف رىًضيى ًبالمًَّو رى يىا أىبىا سى "قىاؿى ـً دً بِّ ًعيدو ٍسالى ًباإٍلً يننا، ا، كى
مَّدو  ًبميحى نَّةي كى بىٍت لىوي اٍلجى ،  ."نىًبيِّا، كىجى مىيَّ يىا رىسيكؿى المَّوً  :قىاؿى فى فىعىًجبى لىيىا أىبيك سىًعيدو ثيَـّ قىاؿى رىسيكؿي  ،فىفىعىؿى  .أىًعٍدىىا عى

ا بىٍيفى رىل ييٍرفىعي ًبيىا اٍلعىٍبدي مً كىأيخٍ ": المًَّو  تىٍيًف كىمى ا بىٍيفى كيؿّْ دىرىجى ةو مى اًء كىاأٍلىٍرضً ئىةى دىرىجى ا ًىيى يىا  ."السَّمى مى : كى قىاؿى
 :  ركاه مسمـ. ."اٍلًجيىادي ًفي سىًبيًؿ المَّوً  اٍلًجيىادي ًفي سىًبيًؿ المَّوً "رىسيكؿى المًَّو؟ قىاؿى

ٍيرىةى  يأىبى  عفك *  : سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو   ىيرى : قىاؿى ٍيره ًمٍف ًقيىاـً لىٍيمىًة مىٍكًقؼي سىاعىةو ًفي سىًبيًؿ المًَّو " يىقيكؿي خى
ًر األسكد جى  دقيقة[. ما مقداره ًستُّكف]الساعة: الكقته القميؿ كليس بالضركرة     كالبييقي. ابف ًحبَّافحديث صحيح ركاه  ."اٍلقىٍدًر ًعٍندى اٍلحى

  



 رياض المجاهدين

 

 22الدرس رقم:          

 

 في سبيِل اهلل وأجُر الُمصا ِ  فضُل الجيادِ  

 ٺ  ٺٺ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ تىعىالىى: اهلل قاؿ * 

ڄ  ڃ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

 [.ٔٗ – ٓٗالنساء: ] چڃ    ڃ   ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

ھ  ھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ﮲     ہ   ھ  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  چ  قاؿ تىعىالىى:ك * 

     ﮿  ﯀  ﯁                         ﮼   ﮽  ﮾  ﮺  ﮻   ﮵    ﮶     ﮷  ﮸   ﮹         ﮳﮴

 .[ُّ – َُالصؼ: ] چۆ    ۇ     ۆ   ۇ          ڭ  ڭ  ڭ  ڭ             

  .[ُّمحمد: ] چٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   چ قاؿ تعالى:* ك 

ػرىجى فػي سىػبيًمًو، ": : قىاؿى رسكؿ اهلل ، قىاؿى ريرة عف أىبي ىي ك *  ػٍف خى ػمَّفى اهلل ًلمى ػوي ًإالَّ ًجيىػاده فػي )تىضى ال ييٍخًرجي
ٍنًزلػػ نَّػػةى، أىٍك أيٍرًجعىػػوي ًإلىػػى مى ػػاًمفه أٍف أيٍدًخمىػػوي الجى مىػػيَّ ضى ػػًمي، فىييػػكى عى تىٍصػػًديؽه ًبريسي ػػافه بًػػي، كى يمى ػػبيًمي، كىا  ػػرىجى سى ًو الَّػػًذم خى

ا نىا ، أىٍك غىنيمىةو ًمٍنوي ًبمى نٍد ِبَينِدِهُ َمنا ِمنْن َتْلنٍم ُيْتَلنُم فني َسنبيِل اهلِلُ ِإال  َجناَء َينْوَم . (ؿى ًمٍف أٍجرو َوال ِاي َنْفُس ُمَحم 
ػػدو ًبيىػػًدًه، لىػػٍكالى الِقَياَمننِة َتَيْيَئِتننِو َيننْوَم ُتِلننمه َلْوُنننُو َلننْوُن َدٍمُ َوِريُحننُو ريننُح ِمْسننكٍ  مَّ مىػػى . كىالَّػػًذم نىٍفػػسي ميحى  أٍف يىشيػػؽَّ عى

لًكػػٍف الى أًجػػدي سىػػعىةن فػػسٍحًمميييـٍ كىالى يىًجػػدي  ػػبيًؿ اهلًل أبػػدان، كى ك فػػي سى ػػًريَّةو تىٍغػػزي ػػا قىعىػػٍدتي ًخػػالىؼى سى كفى سىػػعىةن، الميٍسػػًمًميفى مى
ًدٍدتي أفٍ  ػػدو ًبيىػػًدًه، لىػػكى مَّ نّْػػي. كىالَّػػًذم نىٍفػػس ميحى مَّفيػػكا عى ـٍ أٍف يىتىخى مىػػٍيًي يىشيػػؽُّ عى كى  كى َـّ أٍغػػزي ، ثيػػ ػػبيًؿ اهلًل، فىسيٍقتىػػؿى كى فػػي سى أٍغػػزي

كى فىسيٍقتىؿى  ، ثيَـّ أٍغزي   ركاه مسمـ، كركل البخارم بعضو. ."فىسيٍقتىؿى
ا)] ك سىًريَّةو  ًخالىؼى  قىعىٍدتي  مى ًدٍدت) ،الجيش مف القطعة كىي سريَّة، عف تخمَّفت أم ما :(تىٍغزي لىكى ـي ) ،ًغبتي كرى  أحببت : أم(كى  .[ٍرحي الجي  :(الكىٍم

:  عف النبيّْ  عف معاذو ك *  ٍف قىاتىؿى في سىًبيًؿ اهلل مف "قىاؿى نَّةي مى بىٍت لىوي الجى ، رىجيؿو ميٍسًمـو فيكىاؽى نىاقىةو، كىجى
َلوُنيا الز ْعَفَراُنُ  َوَمْن ُجِرَح ُجْرحًا في َسِبيِل اهلِل َأْو ُنِتَ  َنْتَبًة َفنن َيا َتِجيُء َيْوَم الِقَياَمِة َتَأغَزِر َما َتاَنْ :

 الحكادث. مف اإلنساف ييصيبي  ما ])النَّكبة(:                            .، كقاؿ: حديث حسفكالتّْرًمذمركاه أىبيك داكد  ."َوريُحيا َتالِمْسكِ 
عييا سكيعةن  تترؾ ثـ تيحمىبي  ، ألنيابتيفمٍ ما بيف الحى  )فكاؽي ناقة(: بفتح الفاء كضمّْيا، الفترة الزمنية  ثانيةن[. تيحمىبى  ثيَـّ  لتديرَّ  -كلىديىا –الفصيؿي  يىرضى

ٍبرو ك *  ما اْغَبر ْ  َدَدَما َعْبٍد في َسبيِل اهلِل " : : قىاؿى رسكؿ اهللقىاؿى  عف أىبي عبسو عبد الرحمف بف جى
 ركاه البخارم. ."َفَتَمس ُو الن ارُ 

: قىاؿى رسػكؿ اهلل  عف أىبي ىريرة ك *  تَّػى يىعيػكدى المَّػبىفي فػي ": قىاؿى ٍشػيًة اهلل حى ػؿه بىكىػى ًمػٍف خى الى يىًمػ ي النَّػارى رىجي
ٍرعً ا  .حديث حسف صحيح ، كقاؿ:التّْرًمذمركاه  ."َواَل َيْجَتِمُع َعَلى َعْبٍد ُغَباٌر في َسبيِل اهلِل َوُدَخاُن َجَين مَ ، لضَّ



 رياض المجاهدين

 

 23الدرس رقم:          

 

 هللا في سبيل   ة  راس  الح  فضُل 

ٍيفه " :يقكؿي  اهلل  رسكؿى  سمعتي : قاؿ - رضي اهلل عنيما – اسو عبَّ  عف ابفً *  : عى ا النَّاري ٍينىاًف الى تىمسُّييمى عى
ٍيفه بىاتىٍت تىٍحريسي في سىبيًؿ اهللً  ٍشيىًة اهلًل، كىعى  .التّْرًمذمحديث صحيح ركاه  ."بىكىٍت ًمٍف خى

ـى حي " قاؿ: رسكؿ اهلل  يقكؿ: إفَّ   ىريرةى عف أبي ك *  مف  بكتٍ  ار: عيفه عمى عينيف أف تناليما النَّ  رّْ
 .الحاكـحديث حسف ركاه  ."التفرِ  من أىلِ  وُ وأىلَ  اإلسلمَ  بات  تحرُس  وعينٌ اهلل،  خشيةً 

ؿى ": قاؿ  النَّبيَّ  أفَّ  - عنيما اهلل رضي - عيمىرى  ابفً  عفك *  ـٍ ًبمىٍيمىةو أىٍفضى اًرسه  :ًمٍف لىٍيمىًة اٍلقىٍدرً أىالى أينىبّْئيكي حى
رىسى فً  ٍكؼو لىعىمَّوي أىٍف الى يىٍرًجعى ًإلىى أىٍىًموً  يحى  البخارم. شرط عمى صحيح حديث :الذىبي كالحاكـ كقاؿ ركاه البييقي ."أىٍرًض خى

رىسي لىٍيمىةو ًفي سىًبيًؿ " :يىقيكؿي  سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو  قاؿ:  عيٍثمىافى عف ك *  ـي حى ؿي ًمٍف أىٍلًؼ لىٍيمىةو ييقىا المًَّو أىٍفضى
ـي نىيىاريىىا ا ييصى  ركاه الحاكـ كقاؿ صحيح اإلسناد كلـ يخرّْجاه ككافقو الذىبي. ."لىٍيمييىا كى

باط    هللا في سبيل  فضُل الرِّ

رتجى منو فقةي، كال تي ألٌنو عادةن يككف ثقيالن عمى النَّفًس: ففيو الصبر كالنَّ  ،الرباط مف الجياد بسحاديث و رسكلي اهللي ك تكطئة: خٌص 
كـ رأينا مف المجاىديف الذيف يككنكف في الصفكًؼ ف لذا كاف معيارنا ميمَّا مف معايير اإلخالص هلل. شفى بو الغميؿ،الغنيمة، كال يي 

  .نجازات المجاىديفكالحفاظ عمى إ كمنًع تقدُّـ العدكديار اإلسالـ  حمايةطيؽ أنفسييـ الرباطى عمى ما لو مف أىميةو في ًؿ ال تي كى األي 

 .[ََِآؿ عمراف: ] چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    وئائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  چ  قاؿ تىعىالىى:* 

ا ًربىاطي يىٍكـو ًفي " :قاؿ رسكؿ اهلل  أفَّ  م دً الساعً  سعدو  بفً  عف سيؿً ك *  مى ٍيره ًمفى الدٍُّنيىا كى سىًبيًؿ اهلًل خى
يىا العىبٍ  كحي ةي يىري ٍكحى مىٍييىا، كىالرَّ ا عى مى ٍيره ًمفى الدٍُّنيىا كى نًَّة خى ـٍ ًمفى الجى ًدكي مىٍكًضعي سىٍكًط أىحى مىٍييىا، كى دي في سىًبيًؿ اهلًل عى

مىٍييىا مىا عى ٍيره ًمفى الدٍُّنيىا كى  (: أم عمى ًصغىًر حجًمًو، كىك ما تيضرىبي ًبًو الفرس[سىٍكطً ال مىٍكًضعي  )]ركاه البخارم.."تىعىالىى، أىٍك الغىٍدكىةي، خى

ٍف : "يقكؿ  اهللً  رسكؿى  سمعتي  :قاؿ  عف سممافى ك *  ًقيىاًمًو، كىا  ٍيره ًمٍف ًصيىاـً شىٍيرو كى لىٍيمىةو خى ًربىاطي يىٍكـو كى
ميوي الًَّذم كىافى  مىٍيًو عىمى رىل عى مىٍيًو ًرٍزقيوي، كىأىًمفى الفىتَّافى مىاتى جى ، كىأيٍجًرمى عى  .مسمـركاه  ."يىٍعمىؿي

مىٍيًو ًرٍزقيوي )]  .[القبر تنةى فً  أم :(الفىتَّافى  كأًمفى ) ،  چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ لقكؿ اهلل تعالى:  ةً الجنَّ  في رزؽيي  : أم(كىأيٍجًرمى عى

الىةى بفً ك  * : : أفَّ رسكؿ اهلل  عيبىٍيدو  عف فىضى ًمًو ًإالَّ الميرىاًبطى ًفي سىبيًؿ اهلًل، " قىاؿى مىى عىمى كيؿُّ مىيّْتو ييٍختىـي عى
مَّفي ًفٍتنىةى القىٍبرً  ييؤى ًة، كى موي ًإلىى يىٍكـً الًقيىامى  .، كقاؿ: حديث حسف صحيحكالتّْرًمذمركاه أىبيك داكد  ."فىإنَّوي ييٍنمى لىوي عىمى

ٍيره ًمٍف أٍلًؼ يىٍكـو : "يقكؿ رسكؿ اهلل  عتي مً سى  :قاؿ  افى عفَّ  بفً  ثمافى كعف عي *  ًربىاطي يىٍكـو في سىبيًؿ اهلًل، خى
ا ًسكىاهي ًمفى المىنىاًزؿً   صحيح.حديث حسف  :كقاؿ ،كالتّْرًمذم النَّسائيركاه  ."ًفيمى



 رياض المجاهدين

 

 24الدرس رقم:          

 

 في سبيِل اهلل والِخدمةِ  اإلنفاقِ فضُل 

 .[ِْٓالبقرة: ] چ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئوئچ تعالى:  اهلل * قاؿ

ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ         چ قاؿ تعالى:ك * 

﮲  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ    ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ     ہ  ہ

 چ﮸  ﮹   ﮺  ﮻      ﮼  ﮽  ﮾    ﮿  ﯀  ﯁        ﮳  ﮴  ﮵  ﮶    ﮷

سه )]                                      .[ُُِ-َُِالتكبة: ] ةه ) ، ةكمشقَّ  تعبه : (نىصىبه )  ،: عطشه (ظىمى  .[مجاعةه : (مىٍخمىصى

ٍيػػرىةى ك *  ػػٍف أىبًػػي ىيرى ػػٍف النَّبػػيّْ  عى ػػةً " :قىػػاؿى أٌنػػو  عى ًميصى ٍبػػدي اٍلخى ٍبػػدي الػػدٍّْرىىـً كىعى ٍبػػدي الػػدّْينىاًر كىعى ًإٍف أيٍعًطػػيى  تىًعػػسى عى
ٍف  ـٍ ييٍعطى سىػًخطى رىًضيى كىاً  ذىا ًشػيؾى فىػالى اٍنػتىقىشى  ،لى ػًبيًؿ المَّػًو  ،تىًعػسى كىاٍنػتىكىسى كىاً  ًسػًو ًفػي سى طيػكبىى ًلعىٍبػدو آًخػذو ًبًعنىػاًف فىرى

اهي  ػػأىٍشػػعىثى رىٍأسيػػوي ميٍغبىػػرَّةو قىػػدىمى ػػافى ًفػػي السَّػػاقىًة كى ٍف كى ػػًة كىاً  ػػافى ًفػػي اٍلًحرىاسى ػػًة كى ػػافى ًفػػي اٍلًحرىاسى  ًفػػي السَّػػاقىًة ًإفً افى ًإٍف كى
ٍف شىفىعى  ـٍ ييٍؤذىٍف لىوي كىاً   .ركاه البخارم ."لـ ييشٌفع اٍستىٍسذىفى لى

رَّ  :(تًعسى )] مىى خى  .وكىٍجيً  عى
ة) ًميصى  اٍلعىرىب. أىٍشرىاؼً  ًلبىاسً  ًمفٍ  رىقيؽ صكؼ ًكسىاء :(اٍلخى
رٌ  :(النٍَّكس) مىى اٍلخى  الرٍَّأس. عى
ذىا ًشيؾى فىالى اٍنتىقىشى ) مىتٍ  ًإذىا أىمٍ : (كىاً   لو الخير. اهللُ  وَ والمعنى اإلجمالي: ال وج  ًباٍلًمٍنقىاًش.  لو ييٍخًرجيىا مىفٍ  يىًجد لىـٍ  شىٍككىة ًفيوً  دىخى
ًسوً  ًبًعنىافً )  سار[. اهللً  أنَّى اتفؽ لو السَّير في سبيؿً  كالشيرة الًذكرى  دال يقصي  الذّْكرً  ؿي : مؤخرة الجيش. كالمعنى أٌنو خامً (الٌساقة)يا، (: بمجامً فىرى

ػػػػػٍف أىنىػػػػػسو ك *  ػػػػػعى النَّبػػػػػيّْ : قىػػػػػاؿى  عى ـٍ  كينَّػػػػػا مى ػػػػػاميكا فىمىػػػػػ ػػػػػا الَّػػػػػًذيفى صى ػػػػػاًئًو كىأىمَّ نىػػػػػا ًظػػػػػالِّ الَّػػػػػًذم يىٍسػػػػػتىًظؿُّ ًبًكسى أىٍكثىري
ػػػػػػابى  كى كا فىبىعىثػػػػػػكا الرّْ ػػػػػػا الَّػػػػػػًذيفى أىٍفطىػػػػػػري ػػػػػػٍيئنا كىأىمَّ ميػػػػػػكا شى ػػػػػػالىجيكا فىقىػػػػػػايىٍعمى كفى "  ؿى النَّبػػػػػػيُّ كىاٍمتىيىنيػػػػػػكا كىعى ذىىىػػػػػػبى اٍلميٍفًطػػػػػػري

 ركاه البخارم. ."اٍليىٍكـى ًباأٍلىٍجرً 

لىٍيسى  اٍلكىاًفرً  : أىمٍ (ًباأٍلىٍجرً :)]قىٍكلو كَّاـ أىٍجر نىٍقص اٍلميرىاد كى َيامِ  َأْجرِ  ِمنْ  َأْعَظمُ  اْلَغْزوِ  ِفي اْلِخْدَمةِ  َأْجرَ  َأن   وِفيوِ  الصُّ  [.الصِّ

اًدـو : "قاؿ رسكؿ اهلل : قاؿ  ةى مامى عف أبي أي ك *  ةي خى مىنيحى دىقىاًت ًظؿُّ فيٍسطىاطو في سىًبيًؿ اهلًل كى ؿي الصَّ أٍفضى
كقىةي فىحؿو في سىًبيًؿ اهللً   صحيح. حسفه  :كقاؿ ،كالتّْرًمذم أحمد ركاه ."في سىًبيًؿ اهلًل، أىٍك طىري

ْـّ  :(فسػػػػػطاط ؿُّ ًظػػػػػ)]   الشػػػػػتاء. دى رٍ الصػػػػػيؼ كبىػػػػػ ، أك مػػػػػا شػػػػػابو ذلػػػػػؾ مٌمػػػػػا يتَّقػػػػػي بػػػػػو حػػػػػرَّ المجاىػػػػػد بيػػػػػا ؿُّ يسػػػػػتظً  خيمػػػػػةه  ىا، أمكسػػػػػرً ك  الفػػػػػاءً  بضػػػػػ
ػ أك لممجاىػد خػادـ ةي بى ىً  أم( اهلل سبيؿ في خادـو  حةي يمن أك)  ػلػو ليخدي  وإعارتيػ أك وي قرضي ذا كانػت منيحػةي الخػادـ لممجاىػد  كيعينػوي عمػى جيػاده، وي مى كا 

 .المجاىديف بنفسو ـي خدي فكيؼ بمف يى  مف أفضؿ الصدقات
 إياىػػا يعطيػػو الفحػػؿ يطرقيػػا أف بمغػػت فػػرسو  نحػػك أك ناقػػةه  يعنػػي ،مرككبػػة أم(: كلػػةفعي ) ، عمػػى كزفً الطػػاء بفػػتح( اهلل سػػبيؿ فػػي فحػػؿو  طركقػػةي  أك) 

 [.ىبة أك اقرضن  أك إعارةن  يابى ليركى 
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 (1َفضُل ال ييِد في سبيِل اهلِل وِعَظُم أجرِه )

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہ  چ تعالى:  اهلل * قاؿ

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ﮲  ﮳    ﮴  ﮵  ﮶     ۆ  ۆ      ۈ  

  .[ُُٕ – ُٗٔآؿ عمراف: ] چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  

اًبرً عف ك *  ٍبًد المَّوً  بفً  جى ػا - عى ٍنييمى ػرىاـو : يىقيػكؿي  - رىًضيى اىلمَّوي عى ٍمػًرك ٍبػًف حى ٍبػدي المَّػًو ٍبػفي عى ػا قيتًػؿى عى ػدو  لىمَّ يىػٍكـى أيحي
ؿَّ أًلىًبيؾى : "قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ا قىاؿى المَّوي عىزَّ كىجى اًبري أىالى أيٍخًبريؾى مى ػدنا " : قىاؿى  .بىمىى :قيٍمتي  "،يىا جى ا كىمَّـى المَّػوي أىحى مى
ػاًإالَّ ًمٍف كىرىاًء  ـى أىبىػاؾى ًكفىاحن كىمَّػ ابو كى مىػيَّ أيٍعًطػؾى ) :فىقىػاؿى  ،ًحجى ٍبػًدم تىمىػفَّ عى يىػا رىبّْ تيٍحًيينًػي فىسيٍقتىػؿي ًفيػؾى  :قىػاؿى  ،(يىػا عى

عيػكفى ) :قىاؿى  ،ثىاًنيىةن  ـٍ ًإلىٍييىػا الى ييٍرجى ػٍف كىرىائًػي :قىػاؿى  ،(ًإنَّوي سىػبىؽى ًمنّْػي أىنَّييػ ػؿَّ ىىػًذًه  ،يىػا رىبّْ فىػسىٍبًمٍغ مى ػزَّ كىجى فىػسىٍنزىؿى المَّػوي عى

 ركاهحػػػػػػػػػديث حسػػػػػػػػػف  .[ُٗٔآؿ عمػػػػػػػػػراف: ]   "چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱچ  :اآٍليىػػػػػػػػػةى 

 .ابف ماجوك  التّْرًمذم

ػػٍف أىبًػػػي قىتىػػادىةى ك *  ػػػؿي  : أفَّ رسػػػكؿى اهلًل  عى ػػافى بًػػػاهلًل، أٍفضى ػػػبيًؿ اهلًل، كىاإليمى ـى ًفػػػيًيـ فىػػذىكىرى أفَّ الًجيىػػػادى فػػي سى قىػػا
: يىػػا رسػػكؿى اهلًل، أرأٍيػػتى  ػػؿه، فىقىػػاؿى ـى رىجي ػػاًؿ، فىقىػػا فىقىػػاؿى لػػوي  إْن ُدِتْلننُ  فنني َسننبيِل اهلِلُ أُتَتف ننُر َعنِّنني َخَطاَينناَي؟األٍعمى

َـّ قىػاؿى رسػكؿ اهلل "ُمْقِبنٌل َغْينُر ُمنْدِبرٍ ُ َوأْنَ  َصناِبٌر ُمْحَتِسن ٌ  َُسبيِل اهللإْن ُدِتْلَ  في ُ َنَعمْ  " :رسكؿ اهلل  ، ثيػ
 : "؟ فىقىػػاؿى رسػػكؿ اهلل  "كٍيػػؼى قيٍمػػتى ؟ طىايىػػامى نّْػػي خى ػػبيًؿ اهلًل، أتيكىفَّػػري عى : أرىأٍيػػتى إٍف قيًتٍمػػتي فػػي سى ، " :قىػػاؿى ـٍ نىعىػػ

 ، ، ميٍقًبؿه غىيري ميٍدًبرو ابره ميٍحتىًسبه  ركاه مسمـ. ".قىاؿى ًلي ذىًلؾى  -عميو السالـ  -ًإالَّ الدٍَّيفى فىإفَّ ًجٍبريؿى كىأٍنتى صى

ألصػحابو كلػـ يكػف ينػكم  الحػؽُّ  إف لػـ يػؤدَّ  وهي اهلل لػري و، ال يغًفػكىػك مػاؿه حػالؿ أيًخػذ برضػى صػاًحبًو كبطيػب نفًسػ ال يغفريه اهلل لمشػييد (ًإالَّ الدٍَّيفى )]
 أداءه، فكيؼ بمف يسًرؽي كينيىبي أمكاؿ المسمميف، بؿ كيعتًبريىا غنيمة!![.

اًلػػؾو  أىنىػػسً  عػػفك *  ػػًف النَّبًػػيّْ ٍبػػًف مى :  ، عى ػػا "قىػػاؿى لىػػوي مى نَّػػةى، ييًحػػبُّ أىٍف يىٍرًجػػعى ًإلىػػى الػػدٍُّنيىا، كى ػػده يىػػٍدخيؿي اٍلجى ػػا أىحى مى
مىػػى  ػػا يىػػرىل ًمػػعى ، ًلمى ػػرَّاتو ٍشػػرى مى نَّػػى أىٍف يىٍرًجػػعى ًإلىػػى الػػدٍُّنيىا فىييٍقتىػػؿى عى ، ًإالَّ الشَّػػًييدي، يىتىمى ػػةً األىٍرًض ًمػػٍف شىػػٍيءو  ."فى اٍلكىرىامى

 ركاه البخارم كمسمـ.

ػديكي  " :قػاؿ اهلل  رسكؿى  أفَّ   عف أبي ىريرةك *  ػا يىًجػدي أىحى ػا يىًجػدي الشَّػًييدي ًمػٍف مىػسّْ القىٍتػًؿ ًإالَّ كىمى ـٍ ًمػٍف مىػسّْ مى
ةً   كابف ماجو. كالنَّسائي التّْرًمذمحديث صحيح ركاه  ."القىٍرصى
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 (2ُم أجرِه )فضُل ال ييِد في سبيِل اهلِل وِعظَ 

 چ  ﮲  ﮳ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  چ * قاؿ تعالى: 

 .[ٔ – ْمحمد: ]

ۉ  ۉ  ې  ې  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅۅ    چ* قاؿ تعالى: 

ېئ  ېئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ ې   ې

  .[ُُُالتكبة: ] چی  ی  ی  ی  جئ   ېئ     ىئ  ىئ  ىئ

اًلػػػؾو *  ػػػٍف أىنىػػػًس ٍبػػػًف مى سيػػػكؿي المَّػػػًو  :قىػػػاؿى   عى ػػػاءى  اٍنطىمىػػػؽى رى ػػػبىقيكا اٍلميٍشػػػًرًكيفى ًإلىػػػى بىػػػٍدرو كىجى تَّػػػى سى ابيوي حى كىأىٍصػػػحى
ـٍ ًإلىى شى " : فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ،اٍلميٍشًركيكفى  ده ًمٍنكي تَّى أىكيكفى أىنىا ديكنىوي يٍ الى ييقىدّْمىفَّ أىحى فىقىػاؿى  ،. فىدىنىا اٍلميٍشػًركيكفى "ءو حى

سيػػكؿي المَّػػًو  ػػػكا ًإلىػػى " :رى ػػيىا السَّػػػمىكىاتي كىاألىٍرضي قيكمي نَّػػػةو عىٍرضي ػػارً  :. قىػػاؿى "جى ػػػاـً األىٍنصى مى ٍيػػػري ٍبػػفي اٍلحي يىػػػا  مُّ يىقيػػكؿي عيمى
يىا السَّمىكىاتي كىاألىٍرضي  نَّةه عىٍرضي . فىقىاؿى رىسيكؿي المَّػًو  :. قىاؿى "نىعىـٍ " :قىاؿى  ؟رىسيكؿى المًَّو جى مىػى " :بى و بى و ػا يىٍحًمميػؾى عى مى

ػػاءى  الى كىالمَّػػًو يىػػا :قىػػاؿى  ؟". و بىػػ و قىٍكًلػػؾى بىػػ سيػػكؿى المَّػػًو ًإالَّ رىجى . فىػػسىٍخرىجى "فىًإنَّػػؾى ًمػػٍف أىٍىًميىػػا" :أىٍف أىكيػػكفى ًمػػٍف أىٍىًميىػػا. قىػػاؿى  رى
عىؿى يىٍسكيؿي ًمٍنييفَّ ثيَـّ قىاؿى  تَّػى آكيػؿى تىمىرىاتًػ :تىمىرىاتو ًمٍف قىٍرًنًو فىجى ًييػتي حى يىػاةه طىًكيمىػةه ىىػذً  يلىػًئٍف أىنىػا حى  -قىػاؿى  -ًه ًإنَّيىػا لىحى

ا كىافى مىعىوي ًمفى التٍَّمرً  . ،فىرىمىى ًبمى تَّى قيًتؿى  . ركاه مسمـ ثيَـّ قىاتىمىييـٍ حى

ٍعبىةي النشَّابً  "القىرىف"]  .[أم حاممة األسيـ بفتح القاؼ كالراء: ىيكى جي

ٍعػًديكىًربى *  سيػكًؿ المَّػًو   عىٍف اٍلًمٍقػدىاـً ٍبػًف مى ػٍف رى ػاؿو " :قىػاؿى  عى ًؿ  ييٍغفىػري  :ًلمشَّػًييًد ًعٍنػدى المَّػًو ًسػتُّ ًخصى لىػوي ًفػي أىكَّ
نَّةً  دىٍفعىةو ًمٍف دىًموً  ٍقعىدىهي ًمٍف اٍلجى ييرىل مى اري ًمٍف عىذىاًب اٍلقىٍبرً  ،كى ييجى يىػٍسمىفي ًمػٍف اٍلفىػزىًع اأٍلىٍكبىػرً  ،كى ػكيي  ،كى  وً عمػى رأًسػ عي كضى

كَّجي اثنتيفً  ،مف الدنيا كما فييا خيره  نوي مً  ةي الياقكتى  قارً الكى  تاجي  ييزى ػكًر اٍلًعػيفً  كسبعيفى  كى ييشىػفَّعي ًفػي سىػٍبًعيفى  ،ًمٍف اٍلحي كى
 .ابف ماجوك  التّْرًمذم ركاهحديث صحيح  ."ًمٍف أىقىاًرًبوً 

اًب النَّبًػيّْ *  ػالن قىػاؿى  -رضػي اهلل عػنيـ–عىٍف رىاًشًد ٍبًف سىٍعدو عىٍف رىجيؿو ًمػٍف أىٍصػحى ػا بىػاؿي  :أىفَّ رىجي يىػا رىسيػكؿى المَّػًو مى
ـٍ ًإالَّ الشَّػػًييدى  ػػٍؤًمًنيفى ييٍفتىنيػػكفى ًفػػي قيبيػػكًرًى حػػديث صػػحيح ركاه  ."َتَفننى ِبَباِرَدننِة السُّننُيوِف َعَلننى َرْأِسننِو ِفْتَنننةً " : قىػػاؿى  ؟اٍلمي

 .النَّسائي

: قىاؿى رسكؿي اهلل   عف أنسو *  ـٍ تيًصٍبوي ": قىاؿى اًدقان أيٍعًطيىيىا كلك لى  .ركاه مسمـ ."مىٍف طىمىبى الشَّيىادىةى صى
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 في سبيِل اهلِل وفضُل َتعلُِّمِو والنيُي عن ترِتو فضُل الرميِ 

ٍقبىةى ٍبفً * عف  يىًنيَّ  عي اًمرو اٍلجي :  : سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو قاؿ  عى ا "يىقيكؿي اٍستىطىٍعتيـٍ ًمٍف قيكَّةو، أىالى كىأىًعدُّكا لىييـٍ مى
، أىالى ًإفَّ اٍلقيكَّةى الرٍَّميي  ، أىالى ًإفَّ اٍلقيكَّةى الرٍَّميي  .كالتّْرًمذمركاه مسمـ كأبك داكد  ."ًإفَّ اٍلقيكَّةى الرٍَّميي

سيػػكؿى المَّػػًو   كىٍعػػًب ٍبػػًف ميػػرَّةى عػػف ك *  ػػًمٍعتي رى : سى : قىػػاؿى ػػٍف بىمىػػغى " يىقيػػكؿي ػػةن لىػػوي مى فىػػعى المَّػػوي بًػػًو دىرىجى ػػٍيـو رى ، "اٍلعىػػديكَّ ًبسى
ػاـً  ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبػفي النَّحَّ : فىقىاؿى لىوي عى ػةي؟، قىػاؿى ػا الدَّرىجى مى ػا ًإنَّيىػا لىٍيسىػٍت ًبعىتىبىػًة أيمّْػؾى " : يىػا رىسيػكؿى المَّػًو، كى ػا بىػٍيفى  ،أىمى مى

اـو  تىٍيًف ًمائىةي عى (: عتبة داًر أمّْؾ أم الدرجة عند مدخؿ البيت[ ])ًبعىتىبىةً                .كابف ًحبَّاف النَّسائياه رك حديث صحيح  ."الدَّرىجى  .أيمّْؾى

ػػبٍ عى  ك بػػفً رً ٍمػػعى عػػف ك  * سيػػكًؿ المَّػػًو  :قػػاؿ  ةى سى  العػػدكَّ  اهلل فبمػػغى  فػػي سػػبيؿً  مػػف رمػػى بسػػيـو " :يقػػكؿ سػػمعت رى
 نػو مػف نػارً مً  منػو عضػكان  عضػكو  كػؿُّ  كػاف فػداءن  سػممةن مي  رقبػةن  كمػف أعتػؽى  ،رقبة أخطس أك أصاب كاف لو كعدؿً 

 .في سننو النَّسائيحديث صحيح ركاه . "القيامة يكـى  نكران  اهلل كانت لوي  في سبيؿً  شيبةن  كمف شابى  ،ـجينَّ 

اًمرو ك *  ػزَّ : "يىقيػكؿي  سىػًمٍعتي رىسيػكؿى المَّػًو  قىػاؿى   عىٍف عيٍقبىةى ٍبًف عى ثىػةى ًإفَّ المَّػوى عى ػؿَّ ييػٍدًخؿي ًبالسَّػٍيـً اٍلكىاًحػًد ثىالى كىجى
ٍيرى  ٍنعىًتًو اٍلخى اًنعىوي يىٍحتىًسبي ًفي صى نَّةى صى كىاٍرميكا كىاٍركىبيكا كىأىٍف تىٍرميكا أىحىبُّ ًإلىيَّ ًمػٍف أىٍف  ،مىوي كميٍنبً  ،كىالرَّاًميى ًبوً  ،نىفىرو اٍلجى

ػػػػ) لىػػػػٍيسى ًمػػػػٍف المٍَّيػػػػكً  .تىٍركىبيػػػػكا ثػػػػ( كده محمي ػػػػوي  :ةًإالَّ ثىالى سى ػػػػًؿ فىرى بىتيػػػػوي أىٍىمىػػػػوي  ،تىٍسًديػػػػبي الرَّجي عى ميالى نىٍبًمػػػػوً  ،كى ٍمييػػػػوي ًبقىٍكًسػػػػًو كى رى  كى
ػػؽّْ  ًمػػفى  فىػػًإنَّييفَّ ) كىيىػػا أىٍك قىػػاؿى كىفىرىىىػػا (،اٍلحى ػػةه تىرى ٍنػػوي فىًإنَّيىػػا ًنٍعمى ػػوي رىٍغبىػػةن عى ًممى ػػا عى ٍمػػيى بىٍعػػدى مى ػػٍف تىػػرىؾى الرَّ مى ركاه أبػػك داكد  ."كى

كيػؿُّ  صحيح اإلسناد ككافقػو الػذىبي. قاؿ الحاكـ:ك  ،كالتّْرًمذم كالنَّسائي ػؿي  بًػوً  يىٍمييػك شىػٍيءو  كفػي ركايػة: )كى ثػة(. ًإالَّ  بىاًطػؿه  الرَّجي  ثىالى
 .[في زماننا رالميذخّْ كيسمى  ،كؿ رمية قيبيؿبؿ أك الذم يناكلو النَّ  -أم األسيـ- بؿً دُّ الرامي بالنَّ مي الذم يى  :(مىوي مينبً )]

ػػاًمرو ك  * ػػٍف عيٍقبىػػةى ٍبػػًف عى سيػػكؿى المَّػػًو   عى ػػًمٍعتي رى : سى :  قىػػاؿى ـي المَّػػوي، فىػػالى " يىقيػػكؿي يىٍكًفػػيكي ، كى ػػكفى ـٍ أىرىضي مىػػٍيكي ػػتيٍفتىحي عى سى
ـٍ أىٍف يىٍمييكى ًبسىٍسييًموً  ديكي  .ركاه مسمـ ."يىٍعًجٍز أىحى

ًف ٍبػػًف ك  * ٍبػػًد الػػرٍَّحمى ػػٍف عى ػػاًمرو عى ػػٍيًف  : ًشمىاسىػػةى أىفَّ فيقىٍيمػػا المٍَّخًمػػيَّ قىػػاؿى ًلعيٍقبىػػةى ٍبػػًف عى تىٍختىًمػػؼي بىػػٍيفى ىىػػذىٍيًف اٍلغىرىضى
مىٍيؾى  سيػكًؿ المَّػًو  :قىاؿى عيٍقبىةي . كىأىٍنتى كىًبيره يىشيؽُّ عى ـه سىًمٍعتيوي ًمػٍف رى اًنيػوً  لىٍكالى كىالى ـٍ أيعى ػاًرثي  .لىػ اًلٍبػًف  فىقيٍمػتي  :قىػاؿى اٍلحى

ا ذىاؾى  :مىاسىةى شً  مى كىوي فىمىٍيسى ًمنَّا: "قىاؿى   ًإنَّوي  : قىاؿى  .كى ـى الرٍَّميى ثيَـّ تىرى ًم ى"أىٍك  "مىٍف عى  ركاه مسمـ. ."قىٍد عىصى

مىمىةى ٍبًف اأٍلىٍككىعً ك *  رىجى رىسيكؿي المًَّو   عىٍف سى : خى مىى قىٍكـو  قىاؿى :ينتًضػمكفعى ، فىػًإفَّ " ، فىقىػاؿى اًعيؿى اٍرميػكا بىنًػي ًإٍسػمى
فو  ػػعى بىنًػػي فيػػالى ـٍ كىػػافى رىاًمينػػا، كىأىنىػػا مى ػػًد ا"أىبىػػاكي ـي ":  فىقىػػاؿى  ،ًبسىٍيػػًديًيـٍ  الفػػريقيف أحػػدي  ، فىسىٍمسىػػؾى ٍلفىػػًريقىٍيفً ، أًلىحى ػػا لىكيػػ ال مى

ٍيػػػػػػػػؼى نىٍرًمػػػػػػػػي كىأىٍنػػػػػػػػتى مىعى "؟ترمػػػػػػػػكف : يػػػػػػػػـ، قىػػػػػػػػاليكا: كى ػػػػػػػػكا كىأىنىػػػػػػػػا"؟، قىػػػػػػػػاؿى ـٍ كيمُّكيػػػػػػػػـٍ  اٍرمي  ركاه البخػػػػػػػػارم كغيػػػػػػػػره. ."مىعىكيػػػػػػػػ
  .[إعجابو بياا الفعل وت جيعو عليو ألحد الفريقين دليٌل على وت جيع رسول اهلل  –: يىتىرامكف، أم يتنافسكف في الرماية (ينتًضمكف)]
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بحمِل السِّلح تتعل قُ  أحتامٌ   

چ  چ    ڤ  ڦ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ    ڃ  ڃ  ڃڃچ  * قاؿ تعالى:

ڑ  ک  ک  ک          چ  چ  ڇ   ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژڑ

 .ت الصالة[اكقفي أعدـ الغفمة عف السّْالح أبدان حتى خخذ باألسباب ك لمف اهلل تعالى لممجاىديف  تكجيوه اآلية ].[َُِالنساء: ] چک  گ

ًح، ييًشػػػيري "ال : اهلل رسػػػكؿ قػػػاؿ: قػػػاؿ  ىريػػػرة عػػػف أبػػػيك *  ػػػالى ـٍ ًإلىػػػى أىًخيػػػًو ًبالسّْ ػػػديكي فىًإنَّػػػوي الى يىػػػٍدًرم لىعىػػػؿَّ  أىحى
ٍميىتو[ أمينًزع في يده: ]  .ركاه البخارم كمسمـ الٌنار" مف حفرةو  فيًه، فىيىقىعي دً ي فيالشٍَّيطىافى يىٍنًزعي  ٍربىتو كىرى قّْؽ ضى ييحى  .يىٍرًمي ًفي يىده، كى

ـي  أشارى  "إذا : اهللً  رسكؿي  قاؿى  :قاؿى  ىريرةى  أبي عفك *  فٍ  المالئكػةي، لعنىتٍػوي  بحديػدةو  أىخيػوً  إلى المسم  كػافى  كاً 
 ركاه مسمـ.كأيمّْو"  ألىبيوً  أىخاهي 

دٌ  ًفي ذىًلؾى  كىافى  سىكىاءن  اٍلمىٍحذيكر ييفضي إليو مفاإلشارة بالسالح في كجو المسمـ لما  حرمةى  :ييفيدما سبؽ ] كلعٌؿ ىذا في السالح النػارم  ىىٍزؿ أىكٍ  جى
 [.كأخطىر أظيري 

ػا - رى مى عي  اهلل بفً  عبدً عف ك *  ٍنييمى حى فىمىػٍيسى ًمنَّػا: "قػاؿ رسػكؿ اهلل  أفَّ  -رىًضيى اىلمَّػوي عى مىٍينىػا السّْػالى مىػؿى عى ػٍف حى  "مى
 ركاه البخارم كمسمـ.

ػٍف أىبًػي ميكسىػى اأٍلىٍشػعىًرمّْ ك *  حى فىمىػٍيسى ًمنَّػا: " المَّػوً قىػاؿى رىسيػكؿي : قىػاؿى  عى مىٍينىػا السّْػالى ػٍف شىػيىرى عى حػديث صػحيح  "مى
 ركاه ابف ماجو.

ٍبدً  عىفٍ ك *  دَّثىنىا :قىاؿى  لىٍيمىى أىًبى ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى ابي  حى مَّدو  أىٍصحى كفى  كىانيكا أىنَّييـٍ   ميحى ػعى  يىًسيري ـى   يّْ النَّبًػ مى ػؿه  فىنىػا  رىجي
ػػييـٍ  فىػػاٍنطىمىؽى  ًمػػٍنييـٍ  ٍبػػؿو  ًإلىػػى بىٍعضي ػػذىهي  مىعىػػوي  حى سيػػكؿي  فىقىػػاؿى  ،فىفىػػًزعى  فىسىخى كّْعى  أىفٍ  ًلميٍسػػًمـو  يىًحػػؿُّ  الى : " المَّػػوً  رى ا ييػػرى ". ميٍسػػًممن

 .[أ بو الكالنار الع وائي بغير سب   رعي وما  للمسلمين تنطلقِ  فيو النيي عن تل ما فيو إخافةٌ و ].       حديث صحيح ركاه أبك داكد

ػػاًبرو ك *  ػػٍف جى ػػًف النَّبًػػيّْ   عى ٍسػػميكالن " عى ػػٍف أىٍف ييتىعىػػاطىى السَّػػٍيؼي مى  .كالتّْرًمػػذمحػػديث صػػحيح ركاه أبػػك داكد  "أىنَّػػوي نىيىػػى عى
: أ  أثناء تناكلو[في أحدنا  يؤذمى  ه الذم يكضع فيو، لئالَّ مدً م بغير غً ]مسمكالن

ػػفٍ ك *  ػػاًبرو  عى ػػرَّ   النَّبًػػيٌ  أىفَّ   جى ٍجًمػػس ًفػػي ًبقىػػٍكـو  مى ػػمُّكفى  مى ػػٍيفنا يىسي ٍيػػرى  بىٍيػػنىييـٍ  يىتىعىاطىٍكنىػػوي  سى  "أىلىػػـٍ  :فىقىػػاؿى  ،مىٍغميػػكدو  غى
ػػٍر  ػػفٍ  أىٍزجي ػػؿَّ  ًإذىا ىىػػذىا؟ عى ػػدكيـٍ  سى َـّ  فىٍمييٍغًمػػٍدهي  السَّػػٍيؼ أىحى ػػاهي" ًلييٍعًطػػوً  ثيػػ سػػناده صػػحيح عمػػى شػػرط مسػػمـ. كابػػف ًحبَّػػافركاه أحمػػد  أىخى  كا 

 في ًغٍمًده ييكاًفئوي في زماننا كضعي السّْالًح اآلليّْ في حالًة األماًف، كالتَّسكُّدي مف ذلؾ[]فائدة: كضعي السيؼ 
مىعىػوي نىٍبػؿه، فىٍمييٍمًسػٍؾ  قػاؿ: " النَّبػيّْ  عػف مكسى  أبي عفك *  ٍسػًجًدنىا أىٍك ًفػي سيػكًقنىا، كى ـٍ ًفػي مى ػديكي ػرَّ أىحى ًإذىا مى

ػػػػػاًليىا. أىٍك قىػػػػػاؿى فىٍميىٍقػػػػػًبٍض بً  مىػػػػػى ًنصى ػػػػػٍيءه كىفّْػػػػػعى ػػػػػدان ًمػػػػػفى الميٍسػػػػػًمًميفى ًمٍنيىػػػػػا شى  ركاه البخػػػػػارم كمسػػػػػمـ." ًو. أىٍف ييًصػػػػػيبى أىحى
 ال يتسٌذل الناس منيا[كالسيَّما في األماكف الميزدًحمىة لكيبشكؿ مضبكط  حمؿ السالح ضركرةى  ]فائدة: يفيد الحديثي 
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 في المنَ ِط والَمْتَره اعةُ والط   معُ الس  

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  چ  * قاؿ تعالى:

  .[ٗٓالنساء: ] چىب      يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث 

اًمتً  عيبىادىةى عف ك *  :   ٍبًف الصَّ مىى السٍَّمًع كا رىسيكؿ اهلل  بىايىٍعنىا"قىاؿى كالمىٍنشىًط  لطَّاعىًة في العيٍسًر كالييٍسرً عى
مىٍينىا مىى أثىرىةو عى مىى أٍف الى كىالمىٍكرىًه، كىعى ٍكا كيٍفران بىكىاحان  ، كىعى ـٍ ًمفى اهلًل تىعىالىى ًفيًو  نيناًزعى األٍمرى أٍىمىوي إالَّ أٍف تىرى ًعٍندىكي

ا كينَّا  ؽّْ أٍينىمى مىى أٍف نىقيكؿى بالحى ، كىعى اؼي في اهلًل لىٍكمىةى الىًئـو  الى بيٍرىىافه  ركاه البخارم كمسمـ. ."نىخى
لَّى ًلمىفٍ  طىكىاًعيىتيـٍ  أىفَّ  : اٍلميرىاد(كأىثىرةو عمينا)] مىٍيًيـٍ  يىتىكى قَّؼ الى  عى مىى تىتىكى الو عى قيكقيـٍ  ًإيصى مىٍيًيـٍ  بىؿٍ  حي لىكٍ  الطَّاعىة عى ؿ غيرىـ عمييـ مىنىعىييـٍ  كى ـٍ أك فضَّ قَّيي  [حى

ٍبًد اهلًل ٍبًف عيمىرى  عفك *  مىى كىالطَّاعىةي  قاؿ: "السٍَّمعي   النَّبيّْ  عف -رضي اهلل عنيما  – عى ا اٍلميٍسًمـً  اٍلمىٍرءً  عى  ًفيمى
كىًرهى  أىحىبَّ  ٍعًصيىةو  ييٍؤمىٍر  لىـٍ  مىا كى ٍعًصيىةو  أيًمرى  فىًإذىا ًبمى  ركاه البخارم.طىاعىةى"  كىالى  سىٍمعى  فىالى  ،ًبمى

ٍيئنا أىًميًرهً  ًمفٍ  رىأىل "مىفٍ  :النَّبيُّ  قاؿ: قاؿ -رضي اهلل عنيما –عباسو  ابفً  عفك *   فىًإنَّوي  فىٍميىٍصًبٍر  فىكىًرىىوي  شى
ده  لىٍيسى  مىاعىةى  ييفىاًرؽي  أىحى اًىًميَّةن  ًميتىةن  مىاتى  ًإالَّ  فىيىميكتي  ًشٍبرنا اٍلجى  " ركاه البخارم.جى

دًَّتي يىٍحيىى ٍبفً عف ك *  دَّثىٍتًني جى ٍيًف قىاؿى حى ُـّ  - حيصى سىًمٍعتي  :قىالىتٍ  -رضي اهلل عنيا  ةيَّ سً األحمى  صيفً الحي  أ
دَّعه " :يىقيكؿي  رىسيكؿى المًَّو  ٍبده ميجى ًسٍبتي  -ًإٍف أيمّْرى عميكـ عى يىقيكديكـٍ ًبًكتاًب اهلًل فىاسمعكا لىوي  -يا قالت : أسكدي حى

ف اهللى، اتَّقيكا النَّاسي  أيُّيا "يىا :بمفظً  كالنَّسائي كالتّْرًمذمركاه مسمـ،  ."كىأىًطيعكا بىشيّّ  عىبده  عميكـ أيمّْرى  كا  دَّعه، حى  فىاٍسمىعكا ميجى
دَّعه(: مقطكع األنًؼ أك األذف،]    .اهلل" كتابى  فيكـ أقاـ ما كأىًطيعكا  وىنا يجُدُر التنبيُو إلى أن    )ميجى

 اهلل[. اهلل وأن ُيقيم  رعَ  م بتتا ِ أن يحتُ من و فلُبّد طاعتُ   َ جِ األمير لتي تَ  أنّ  هفادُ م رٌط فييا  وردَ  لحدي ِ ياا ال الصحيحةِ  الروايا ِ  تل  
ٍبًد اهللً عف ك *  ريًر ٍبًف عى مى السٍَّمًع كىالطَّاعىةً  بايىٍعتي النًَّبيَّ " :قىاؿى   جى  - فىمىقَّنىني ًفيما اٍستىطىٍعتي  - عى

  ركاه البخارم كمسمـ.". كىالنٍُّصًح ًلكؿّْ ميٍسًمـو 

مىٍف أطاعني فقد أطاعى اهلل، كمىٍف عصاني فقد عىصى اهللى،  : " اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ ىيريرىة  عف أبيك * 
اًني ييتَّقىى ، كمىٍف ييطًع األًميرى فىقىٍد أطىاعىني، كمىٍف يىعًص األًميرى فىقد عىصى نَّةه ييقىاتىؿي ًمٍف كرىاًئًو، كى ـي جي ا ا اإلمى نَّمى كىاً 

، فإفَّ لو بذلؾ أىجران  ف قاؿ ًبغيًرًه، كاف عميو مً ، بو، فإٍف أمىرى ًبتىٍقكل اهلًل كعىدىؿى  الشيخاف.ركاه  ."اٍزرن كً  نوي كا 
نَّة: أىمٍ ] يىكيؼٌ  اٍلميٍسًمًميفى  أىذىل ًمفٍ  اٍلعىديكٌ  يىٍمنىع أًلىنَّوي  سيٍترىة، جي اـً  كىاٍلميرىاد بىٍعض، عىفٍ  بىٍعضيـٍ  أىذىل كى مى  .النَّاس ًبسيميكرً  قىاًئـ كيؿٌ  ًباإٍلً
األفراًد تفقد ىيبتيا كتفقد احتراميا عندما تختمؼ عف قيادةو مكحدةو ليا، ككـ مف قميمي الشسف ال يؤبو بيـ يصبحكف قكَّةن ـ ككـ مف جماعةو كثيرًة فكى 

 يمثّْميـ[. تيـ عمى زعيـو كاحدو ذات ىيبة باجتماع كمم

ثىةه  كىافى  قاؿ: "ًإذىا  رسكؿى اهللً  :أفَّ ىريرة  أبي عف*ك  كا سىفىرو  ًفي ثىالى مّْري "  فىٍمييؤى ـٍ دىىي  أبك داكد. حديث صحيح ركاهأىحى
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 31الدرس رقم:          

 

 (1ن أدِ  الجياِد )مِ 

  .[ٗٔالعنكبكت: ] چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ * قاؿ تعالى: 

َماَم اْبَتَغى َوْجَو الل ِو اٍلغىٍزكي غىٍزكىاًف فىسىمَّا مىٍف "و قاؿ: أنَّ  اهلل  عف رسكؿً   بف جبؿو  عف معاذً ك *  َوَأَطاَع اإلِْ
نيٍبيىوي أىٍجره كيمُّوي  َواْجَتَنَ  اْلَفَسادَ ال  ِريَك  َوَياَسرَ َوَأْنَفَق اْلَتِريَمَة   َوَأم ا َمْن َغَزا َفْخًرا َورَياًء َوُسْمَعةً  ،فىًإفَّ نىٍكمىوي كى
َماَم  ـٍ يىٍرًجٍع ًباٍلكىفىاؼً َوَأْفَسَد ِفي اأْلَْرِض َوَعَصى اإلِْ : أىٍم النًَّفيسىة اٍلميٍختىارىة (أنفؽ الكريمة)] أبك داكد. حديث حسف ركاه ."فىًإنَّوي لى

الو كى  ىًمٍف مى امىمىوي ًباٍلييٍسًر.(الشريؾ كياسىرى ) نىٍفسو.ب ضحَّ ًفيؽ كىعى ٍعنىى اٍلميسىاىىمىة أىٍم سىاىىؿى الرَّ ـٍ يىٍرًجع الى  :(رجع بالكفاؼلـ ي) : ًمٍف اٍلمييىاسىرىة ًبمى أىٍم لى
مىٍيًو كىالى لىوي  ثـٍ ًمٍف ثىكىاب ًتٍمؾى اٍلغىٍزكىة كىًعقىابيىا بىٍؿ يىٍرًجعي  عى قىٍد لىًزمىوي اإٍلً ًح سىًريرىة اًإذىا  ةى أًلىفَّ الطَّاعى  ،كى الى ـٍ تىقىع ًبصى  [.كىاٍلعىاًصي آًثـه  صيةن بىٍت مىعٍنقىمى لى

اًمرو  عىفٍ *  ٍيشى   المَّوً  رىسيكؿي  بىعىثى  -الشٍَّعًبيَّ - عى ًسًؿ، ذىاتً  جى مىػى  عيبىٍيدىةى  أىبىا فىاٍستىٍعمىؿى  السَّالى ، عى  اٍلمييىػاًجًريفى
ك كىاٍستىٍعمىؿى  مىػى  اٍلعىاصً  ٍبفى  عىٍمرى ػا فىقىػاؿى  اأٍلىٍعػرىاًب، عى ػا" : لىييمى كىػانيكا: قىػاؿى . "تىطىاكىعى كفى  كى كا أىفٍ  ييػٍؤمىري مىػى ييًغيػري  عى

، ك فىاٍنطىمىؽى  بىٍكرو مىى فىسىغىارى  عىٍمره اعىةى  عى : فىقىػاؿى  عيبىٍيػدىةى، أىبًػي ًإلىػى شيػٍعبىةى  ٍبػفي  اٍلميًغيػرىةي  فىاٍنطىمىؽى  أىٍخكىاليوي، بىٍكرنا أًلىفَّ ؛ قيضى
سيػػكؿى  ًإفَّ  مىؾى  المَّػػوً  رى مىٍينىػػا، اٍسػػتىٍعمى فَّ  عى فو  اٍبػػفى  كىاً  لىػػٍيسى  اٍلقىػػٍكـً  أىٍمػػرى  اٍرتىبىػػعى  قىػػدً  فيػػالى  :عيبىٍيػػدىةى  أىبيػػك فىقىػػاؿى . أىٍمػػره  مىعىػػوي  لىػػؾى  كى
نىا المَّوً  رىسيكؿى  ًإفَّ  فٍ  المَّوً  رىسيكؿى  أيًطيعي  فىسىنىا نىتىطىاكىعى، أىفٍ  أىمىرى اهي  كىاً  ك عىصى كىاهي . عىٍمره ، رى اليوي  أىٍحمىد ميرسىالن ًرجى اؿي  كى ًحيحً  ًرجى  .الصَّ

ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف أىبً ك  * سيػكًؿ المَّػًو  يعىٍف عى ابي رى ػدَّثىنىا أىٍصػحى سيػكًؿ المَّػًو  لىٍيمىى قىاؿى حى ػعى رى كفى مى ـٍ كىػانيكا يىًسػيري  أىنَّييػ
سيػػكؿي المَّػػًو  ـٍ ًإلىػػى حبػػؿو مىعىػػوي فسخػػذىه فىفىػػًزعى. فىقىػػاؿى رى ػػيي ـٍ فىػػاٍنطىمىؽى بىٍعضي ػػؿه ًمػػٍنيي ـى رىجي كّْعى : "الى يىًحػػؿُّ ًلمي فىنىػػا ٍسػػًمـو أىٍف ييػػرى

 حديث صحيح ركاه أبك داكد. ."اٍسًممن مي 
رمػة أٌم فعػؿو يػركّْع  فيـ دكف حاجػةو شػرعية لػذلؾ: اآلمنػيف]يستفاد مف ىذا الحديث: حي بشػكؿو ىمجػي  كػإطالؽ الٌنػار فػي اليػكاء، أك الػدخكؿً  كيخػكّْ

بطاؿو ألجر الجيػاد  لما فيو مف استيتارو  ،مف أخطًر األخطاءكلعؿَّ ىذا  ،، أك ارتداء الحزاـ الناسؼ بيف المسمميفالدكرعمى  بسركاح المسمميف كا 
 .[مؤمنيف اآلمنيفال بيف ال الكفرة المعتديف القتاؿ ضدٌ جبيات ة في سبيؿ اهلل حقان طمبيا عمى كمف طمب الشياد ،الرياء كالسمعة كالظيكر بحبّْ 

كٍ  :قىاؿى   بًف أنىسو  عىٍف ميعىاذً ك *  يَّؽى النَّػاسي الطًَّريػؽى فىبىعىػثى النَّبًػيُّ  مىعى رىسيكًؿ المًَّو  تي غىزى كىذىا فىضى غىٍزكىةى كىذىا كى
 يَّؽى مىٍنزالن أىٍك قىطىػعى طىًريقنػا " :مينىاًدينا فىنىادىل حػديث صػحيح ركاه أبػك داكد كأحمػد.    ."فىػالى ًجيىػادى لىػوي أك آذل مؤًمنػان مىٍف ضى
يَّؽى النَّاس اٍلمىنىاًزؿ)] ٍنػزالن  ضػٌيقكا: أىٍم (فىضى ػذى كيػٌؿ مى ٍيػرىـٍ بًػسىٍف أىخى مىػى غى تػو عى اجى ػة لىػوي ًفيػوأك فىػٍكؽ حى اجى ىـ ك بػسف زاحمػ :عمػى المجاىػديفضػٌيقكا ، ك الى حى

قىطىعيكا الطًَّريؽ)يـ. أماكف نزكلً  مىى اٍلمىارَّة(كى !!( )كما ىك الحاؿ في كثيرو  بغير حاجة شرعية : أىٍم ًبتىٍضًييًقيىا عى  .[مف حكاجز الطرقات اليـك

ٍيرىةى  يأىبى عف ك  * ا ًفي رىجيؿو : "قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  :يىقيكؿي   ىيرى ركاه أبػك داكد صحيح  ."ُ ح  َىاِلٌع َوُجْبٌن َخاِلعٌ شىرُّ مى
زىع، كالجزىع نقيض الصبر، : أشدُّ (عاليمى )]   .كابف ًحبَّاف  .ف يتنافياف كما يجب أف يتصؼ بو المجاىد[كصفيقمبو خكفان ككال ال عي : يخمى (عخالً )الجى

ك * ك  ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمرو ك ًفػ" :قىاؿى  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  عىٍف عى اًزيىةو تىٍغزي ا ًمٍف غى ػةى  يمى ػًبيًؿ المَّػًو فىييًصػيبيكفى اٍلغىًنيمى سى
ميكا ثيميثى  ـٍ أىٍجريىيـٍ  يًإالَّ تىعىجَّ ًنيمىةن تىَـّ لىيي ـٍ ييًصيبيكا غى ٍف لى يىٍبقىى لىييـي الثُّميثي كىاً  ـٍ ًمفى اآلًخرىًة كى  كأبك داكد. كالنَّسائيمسمـ  ."أىٍجًرًى
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 (2ِ  الجياِد )ن أدَ مِ 

ٍيدة  عف*  نتو بتْقنوى ُ أو سري ٍةُ أْوَصناُه فني ا على جيشٍ إاا أم َر أميرً  تان رسوُل اهلل : قاؿ: بيرى خاص 
 اْغُزوا باْسِم اهلل في سنبيل اهللُ دناِتلوا َمنْن تفنر بناهللُ اغنزوا"ا ُ ام دال: اهللُ وَمْن معُو من المسلمين خيرً 

ـٍ إلػػػى ثػػػالًث  ُاوال تُغلُّنننواُ وال تْغنننِدرواُ وال ُتماِّلنننواُ وال تْقُتلنننوا َوليننندً  ؾ مػػػف الميٍشػػػركيف، فػػػاٍدعييي ذا لىًقيػػػتى عػػػدكَّ كا 
َـّ ادعيػػـ، إلػػى اإلسػػالـ، فػػإٍف أجػػابكؾ  فىػػسيَّتيييفَّ  –خػػالؿو  أك -خصػػاؿو  مػػا أجػػابكؾ فاٍقبىػػٍؿ مػػنيـ، ككيػػؼَّ عػػنيـ، ثيػػ

ـٍ إٍف ىػـ فعمػػكا  ، أىنَّيىػػ ـٍ ًؿ ًمػٍف داًرىػػـ إلػى دار الميػػاجريف، كأىخبًػٍرىي ػكُّ فاقبػؿ مػنيـ ككيػػؼَّ عػنيـ، ثػػـ اٍدعيػـ إلػػى التَّحى
، كعمػػييـ مػػا  ـٍ يككنيػػكف عمػػى الميػػاجريف، فػػإف أبىػػذلػػؾ، فميػػـ مػػا لىممييػػاجريفى : أنَّييػػ ـٍ لػػكيا منيػػا، فػػسخًبٍرًى كا أف يتحكَّ

ٍكـ اهلًل الذم يجرل عمى المؤمنيف، ال يككفي ليـ في الغنيمػة كالفػي مكسعراًب المسمميف يىٍجر  ، يءه شػ ءعمييـ حي
ـٍ أبك إال أىٍف يجاى ٍمييـي الًجٍزيػةى، فىػإٍف ىيػـٍ ديكا مع المسمميف، فإٍف ىي أجػابيكؾى فاٍقبىػٍؿ مػنيـ ككيػؼَّ عػنيـ، فػإٍف ىػـ  ا فىسى

نَة اهلِل وِام نة نبيِّنوُ فنل كقػاتميـ،  أبىٍكا فىٍاستىًعٍف باهلل عمييـ اا َحاَصْر  أىل حْصٍنُ فأراُدوَك أْن تجعَل ليم ِام  وا 
نَة أصنحاِبَكُ  نَة  ِإنْ  ن ُتمْ َفننِ تجعْل ليم ِام ة اهلِل وال اّمة نبيِّنِوُ ولتنن اجعنل لينم ِام تَنَك وِام  ُتْخِفنُروا ِاَممتنم وِام 

اا حَاصنْرَ  َأىنَل ِحْصنٍنُ وأراُدوَك أن تُْننِزلَ أصَحاِبتْم أْىَوُن ِمْن أْن ُتْخِفُروا ِام َة اهلِل وِام َة رسوِلو م علنى يُ ُ وا 
 أُتصنيُ  فنييم ُحتنَم الل نِوُ :ك ال تندريُ فنن نكَ تِمنولتنن َأْننِزْليم علنى حُ  ُحْتِم اهلِلُ فنل تُْننِزليْم علنى ُحتنِم اهللُ

 .كالتّْرًمذمركاه مسمـ كأبك داكد  ."أم ال؟

ػػػرى عػػػف ك *  ٍبػػػًد اهلًل ٍبػػػًف عيمى ٍقتيكلىػػػةن  أىفَّ اٍمػػػرىأىةن كيًجػػػدىٍت، ًفػػػي بىٍعػػػًض مىغىػػػاًزم النَّبًػػػيّْ  -رضػػػي اهلل عنيمػػػا  – عى  ،مى
ٍبيىافً  فىسىٍنكىرى رىسيكؿي اهلًل "  ركاه البخارٌم كمسمـ. ."قىٍتؿى النّْسىاًء كىالصّْ
 .[كقاتؿ معيـ فسكلئؾ ال حرج في قتميـار مف أعاف الكفٌ  بخالؼً  العٌزؿ، مف لـ يقاتؿ مف النساء كالكلداف كالشيكخقتؿ ىذا اإلنكار لمالحظة: ]

ػةى  عفك *  ثَّامى ٍعًب ٍبًف جى ػرَّ بًػيى النَّبًػيُّ   الصَّ : مى ػٍف أىٍىػًؿ الػدَّاًر ييبىيَّتيػكفى ًمػفى  قىػاؿى سيػًئؿى عى ، كى دَّافى بًػاألىٍبكىاًء أىٍك بًػكى
ـٍ قىاؿى  ذىرىاًريًّْي ـٍ كى ابي ًمٍف ًنسىاًئًي ، فييصى ـٍ ًمٍنييـٍ ":  اٍلميٍشًرًكيفى  ركاه البخارٌم. ."ىي

 صػػػاب( بالقتػػػؿ كغيػػػره.عػػػرؼ رجػػػؿ مػػػف امػػػرأة. )فيي فػػػي الميػػػؿ فػػػال يي غػػػار عمػػػييـ يي  :تػػػكف(يَّ بى مكضػػػعاف بػػػيف مكػػػة كالمدينػػػة. )يي  (:افبػػػاألبكاء أك بػػػكدَّ )]
كمػا يحصػؿ فػي  – إال بقػتميـ مقػاتميفطيف معيـ كال يمكف الكصكؿ إلى قتؿ المً ختى ج في إصابتيـ إذا كانكا مي نيـ( أم مف المشركيف فال حرى )ىـ مً 

 .[كىذا المستفاد مف كال الحديثيف السابقيف .وليس المراد دتليم بطريق القصد إلييم -حاالت القصؼ لمعدٌك 

: بعثنا رسػكؿي اهلل  عف أىبي ىريرةى ك  * :  قىاؿى ، فىقىػاؿى فيالنػان "فػي بىٍعػثو ػٍدتيـٍ فيالىنػان كى ٍيشو " إٍف كىجى مىٍيًف ًمػٍف قيػرى ًلػرىجي
ا  ػػا بالنَّػػػارً "سىػػمَّاىيمى َـّ قىػػاؿى رسػػػكؿي اهلل  "فىسىٍحًرقيكىيمى :  ثيػػ كجى ٍدنىػػا الخػػػري ـٍ "ًحػػٍيفى أرى ػػػٍرتيكي أٍف تيٍحًرقيػػكا فيالنػػػان إنّْػػي كيٍنػػتي أىمى

ن  الن ارَ  ،كفيالنان   ركاه البخارم.. "ُ فنْن َوَجْدُتُموُىما فاْدُتُلوُىماال ُيَعاُِّ  ِبَيا ِإال  اهلل وا 
ػػػػػػػػػاًبرو عػػػػػػػػػف ك *  : قىػػػػػػػػػاؿى النَّبًػػػػػػػػػيُّ   جى ػػػػػػػػػةه ": قىػػػػػػػػػاؿى ٍدعى ػػػػػػػػػٍربي خي  متػػػػػػػػػكاتر.حػػػػػػػػػديثه كىػػػػػػػػػك  ،البخػػػػػػػػػارم كمسػػػػػػػػػمـركاه  ."اٍلحى

  ، أٌما الخديعة فتككف بإيياـً العدك خالؼ ما ننكم مف غير عيدو كال ميثاؽ[.، فالغدر يككف بعد إعطاء العيد كاألمافكالخديعة غيري الغدر]
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 جريمُة القتل وُحرَمُة َدِم الُمسِلم

ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ چ * قػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػالى: 

 .[ّٗالنساء: ] چ ں  ڻ     ڻ  ڻ

ٍيرىةى  عفك *  : عىًف النًَّبيّْ  أىبي ىيرى مػا ىيػفَّ قىػاؿى : اٍجتىًنبيكا السٍَّبعى اٍلميكًبقػاًت قىػاليكا: يػا رىسيػكؿى اهلًل كى الشّْػٍرؾي " قىاؿى
، ِبناْلَحقِّ ُ َوَدْتنُل النن ْفِس ال تني َحنر َم اهلُل ِإال  ًباهلًل، كىالسٍّْحري  ػاًؿ اٍليىتػيـً بػا، كىأىٍكػؿي مى  َوالت نَولِّي َينْوَم الز ْحنِفُ، كىأىٍكػؿي الرّْ

نىاًت اٍلميٍؤًمناًت اٍلغاًفالتً  قىٍذؼي اٍلميٍحصى  اٍلميٍيًمكىات[. مى أ ]اٍلميكًبقات:             ركاه البخارم كمسمـ. ."كى

ٍنييمىا - رى مى عي  ابفً  عفٍ ك *  ةو لىٍف يى ": قاؿ: قاؿ رسكؿي اهلل  -رىًضيى اىلمَّوي عى مف ًدينو مػا لػـ  زاؿى المؤًمفي في فيسحى
ع نفسػو فييػا سػفؾي كقىػلمػف أى  جى خػرى التػي ال مى  األمػكرً  إفَّ مػف كىرىطػاتً ": رى مىػعي  قاؿ: كقػاؿ ابػفي  ."ييًصٍب دمان حرامان 

 [جمع كىٍرطة، كىي اليالؾ :كىرىطات األمكر]               ركاه البخارم. ."الحراـ بغير ًحمّْو الدَّـً 

سيػػكؿى المَّػػًو قػػاؿ  الػػدٍَّردىاءً  يأىبػػعػػف ك *  ػػًمٍعتي رى ػػاتى ، كيػػؿُّ ذىٍنػػبو عىسىػػى المَّػػوي أىٍف يىٍغًفػػرىهي " يقػػكؿ: : سى ػػٍف مى  ًإالَّ مى
 حديث صحيح ركاه أبك داكد كالحاكـ في المستدرؾ. ."أىٍك مىٍف قىتىؿى ميؤمنان ميتىعىمّْدان  ميٍشًركان،

ػؽ  : "قىاؿى  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو   اٍلبىرىاًء ٍبًف عىاًزبو عىٍف ك *  مىى المًَّو ًمٍف قىٍتًؿ ميػٍؤًمفو ًبغىٍيػًر حى في عى كىاؿي الدٍُّنيىا أىٍىكى   ."لىزى
 حديث صحيح ركاه ابف ماجو كالبييقي في سننو.

ػػٍدرً  يأىبػػعػػف ك *  ػػًعيدو اٍلخي ٍيػػرىةى  يكىأىبػػمّْ سى ًضػػيى اىلمَّػػوي  -ىيرى ػػارى ٍنييمى سيػػكًؿ المَّػػًو  فَّ أ -عى : رى اًء " قىػػاؿى لىػػٍك أىفَّ أىٍىػػؿى السَّػػمى
 .التّْرًمذمحديث صحيح ركاه  ".النَّارً  يدىـً ميٍؤًمفو ألىكىبَّييـي المَّوي فً  يكىأىٍىؿى األىٍرًض اٍشتىرىكيكا فً 

ٍبًد المًَّو ٍبًف مىٍسعيكدو ك  * ًؿ فىيىقيكؿي  ان الرَّجيؿي آًخذيىًجيءي : "قىاؿى  عىٍف النًَّبيّْ   عىٍف عى  ،يىا رىبّْ ىىػذىا قىتىمىنًػي :ًبيىًد الرَّجي
ـى قىتىٍمتىػػوي  :فىيىقيػػكؿي المَّػػوي لىػػوي  ػػًؿ  .فىًإنَّيىػػا ًلػػي :فىيىقيػػكؿي  .قىتىٍمتيػػوي ًلتىكيػػكفى اٍلًعػػزَّةي لىػػؾى  :فىيىقيػػكؿي  ؟ًلػػ ػػؿي آًخػػذنا ًبيىػػًد الرَّجي يىًجػػيءي الرَّجي كى

ـى قىتىٍمتىػوي  :فىيىقيػكؿي المَّػوي لىػوي  .ًإفَّ ىىذىا قىتىمىنًػي :فىيىقيكؿي  فو : فىيىقيػكؿي  ؟ًلػ فو  :فىيىقيػكؿي  ،ًلتىكيػكفى اٍلًعػزَّةي ًلفيػالى فىيىبيػكءي  .ًإنَّيىػا لىٍيسىػٍت ًلفيػالى
 اإليماف. بً عى كالبييقي في شي  النَّسائيحديث صحيح ركاه " ًبًإٍثًموً 

:  عىٍف أىًبي بىٍكػرىةى ك *  ٍقتيػكؿي ًفػي النَّػ" :  قىػاؿى رىسيػكؿي قىػاؿى ا، فىاٍلقىاتًػؿي كىاٍلمى ػٍيفىٍيًيمى اًف ًبسى  مػتي قي  "ارًإذىا اٍلتىقىػى الميٍسػًممى
 ركاه البخػػارم كمسػػمـ. ."وبً صػػاحً  عمػػى قتػػؿً  ريصػػان حى  كػػافى  وي إنَّػػ: "قػػاؿى  ؟قتػػكؿً المى  فمػػا بػػاؿي  ،ىػػذا القاتػػؿي : كؿ اهلليػػا رسيػػ

 .لمحديث التالي المؤمف بقتميـ حي يفرى  كلكف ال  چ  ے  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھچ لى: قكلو تعاب لكجكبو غاةً البي  تاؿي ف ذلؾ قً ى مً ثنى ستى كيي 

 صػرفان  نػوي مً  ؿ اهللي بقتمػو لػـ يقبىػ طى فػاغتبى  نػان مؤمً  ؿى مف قتى : "قاؿ عف رسكؿ اهلل  ت الصامً  بفً  ةى بادى عف عي ك * 
 [ر اهللدل ال يستغفً و عمى ىي رل أنَّ يى ك ىـ أحدي  ؿي قتي يى تنة فى مكف في الفً قاتً الذيف يي ـ: ىـ يي ]قاؿ بعضي      .     ركاه أبك داكدصحيح  حديثه  "الن كال عدٍ 
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 التحايُر من إيااِء الُمسِلمين

 چ  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ قىػػػػاؿى اهلل تىعىػػػػالىى: * 

  [ٖٓاألحزاب: ]

سيػػػػكؿ اهلل  عػػػػف أبػػػػػي ىريػػػػرة ك *  : قىػػػػػاؿى رى ًلٌيػػػػان فىقىػػػػػٍد آذىٍنتيػػػػػوي ": قىػػػػػاؿى ػػػػٍف عػػػػػادل لػػػػػي كى : مى إفَّ اهلل تىعىػػػػػالىى قىػػػػػاؿى
ٍربً   ركاه البخارم كىك بعضي حديث.. ...."بالحى

ػا -عىًف اٍبًف عيمىرى ك *  ٍنييمى : -رىًضيى اىلمَّػوي عى ػًعدى رىسيػكؿي المَّػًو  قىػاؿى ػٍكتو  صى ، فىنىػادىل ًبصى : ىىػذىا اٍلًمٍنبىػرى قىػاؿى ، كى ًفيػعو  رى
كىي " ، كىالى تيعىيّْػػري ػػافي قىٍمبىػػوي! الى تيػػٍؤذيكا اٍلميٍسػػًمًميفى يمى ًؿ اإٍلً ـٍ يىػػٍدخي لىػػ ػػاًنًو، كى ـى ًبًمسى ػػٍف أىٍسػػمى ثىػػرىاًتًيـٍ يىػػا مىٍعشىػػرى مى  ،ـ، كىالى تىٍطميبػػكا عى

تىػػوي، كى  ؛ يىٍطميػػًب المَّػػوي عىٍكرى ػػٍكرىةى اٍلميٍسػػًمـً ػػٍف يىٍطميػػٍب عى ػػٍكًؼ بىٍيتًػػوً فىًإنَّػػوي مى لىػػٍك ًفػػي جى ػػٍحوي كى تىػػوي؛ يىٍفضى ػػٍف يىٍطميػػًب المَّػػوي عىٍكرى  ".مى
ـي ًعٍنػدى ال تىػًؾ! كلىمميػٍؤًمفي أىٍعظىػ ٍرمى ـى حي ػًؾ، كىأىٍعظىػ ػا أٍعظىمى : مى ػا ًإلىػى اٍلبىٍيػًت، فىقىػاؿى نىظىرى اٍبفي عيمىرى يىٍكمن ػةن منػؾ.كى ٍرمى  مَّػًو حي

ٍكتو )]            أخرل. ؽو ري كأبك داكد مف طي ، كركاه أحمد ابف ًحبَّافركاه صحيح  حسفه  حديثه  ًفيعو  ًبصى [: أىمٍ ( رى  .عىاؿو
ػػا -ك بػػف العػػاًص عػػف عبػػًد اهلل بػػف عمػػرً ك *  ٍنييمى ًضػػيى اىلمَّػػوي عى : قىػػاؿى  -رى ـى ": رسػػكؿي اهلًل  قىػػاؿى ػػًم ػػٍف سى ـي مى الميٍسػػًم

يىًدًه، كالمييىاًجري مىفٍ  ٍنوي  الميٍسًمميكفى ًمٍف ًلسىاًنًو كى ا نىيىى اهللي عى رى مى  ركاه البخارم كمسمـ. ."ىىجى

ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف أىبً ك *  ابي رىسيكًؿ المًَّو  :لىٍيمىى قىاؿى  يعىٍف عى دَّثىنىا أىٍصحى سيػكًؿ المَّػًو  حى ػعى رى كفى مى ـٍ كىػانيكا يىًسػيري  أىنَّيي
ـٍ ًإلىػػى  ػػيي ـٍ فىػػاٍنطىمىؽى بىٍعضي ػػؿه ًمػػٍنيي ـى رىجي سيػػكؿي المَّػػًو  فىفىػػًزعى. مىعىػػوي فسخػػذىهحبػػؿو فىنىػػا كّْعى : "فىقىػػاؿى رى الى يىًحػػؿُّ ًلميٍسػػًمـو أىٍف ييػػرى

 حديث صحيح ركاه أبك داكد. ."ميٍسًممان 

يىًنيّْ عىٍف أىًبيًو عىٍف النًَّبيّْ عك *  مىى ميٍؤًمننا ًمػٍف مينىػاًفؽو " :قىاؿى  ٍف سىٍيًؿ ٍبًف ميعىاًذ ٍبًف أىنىسو اٍلجي يىًعيبيػوي بىعىػثى مىٍف حى
ـى  يىػػػنَّ ػػػًة ًمػػػٍف نىػػػاًر جى ػػػوي يىػػػٍكـى اٍلًقيىامى ػػػا يىٍحًمػػػي لىٍحمى مىكن تىعىػػػالىى مى ػػػٍينىوي  ،المَّػػػوي تىبىػػػارىؾى كى ػػػٍيءو ييًريػػػدي بًػػػًو شى ػػػٍف بىغىػػػى ميٍؤًمننػػػا ًبشى مى  كى

ػػػػػػػػػا قىػػػػػػػػػاؿى  تَّػػػػػػػػػى يىٍخػػػػػػػػػريجى ًممَّ ـى حى يىػػػػػػػػػنَّ مىػػػػػػػػػى ًجٍسػػػػػػػػػًر جى ػػػػػػػػػوي المَّػػػػػػػػػوي تىعىػػػػػػػػػالىى عى بىسى  ركاه أبػػػػػػػػػك داكد كأحمػػػػػػػػػد. حسػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػديثه  ."حى
 (: أم يريد بو عيبو كتعييره[.شىٍينىوي  ًبوً  ييًريدي ) اتَّيمىوي بو، بشيءو  : رماه(بغى مؤمننا)]

:  : أفَّ النَّبػػٌي  عػػف أنػػسو ك  * كيكنيػػكا ًعبىػػادى اهلًل "قىػػاؿى كا، كىالى تىقىػػاطىعيكا، كى اسىػػديكا، كىالى تىػػدىابىري ػػكا، كىالى تىحى الى تىبىاغىضي
اهي فىٍكؽى ثىالىثو   ركاه البخارم كمسمـ. ."إٍخكىانان، كىالى يىًحؿُّ ًلميٍسًمـو أٍف يىٍيجيرى أخى

مىٍيػًو، "يقكؿ:  : أنوي سىًمعى رسيكؿى اهلًل  عف أىبي ذر  ك *  ػالن ًبالًفٍسػًؽ أىًك الكيٍفػًر، ًإالَّ اٍرتىػدٍَّت عى ػؿه رىجي الى يىٍرًمي رىجي
اًحبيوي  ـٍ يىكيٍف صى  ركاه البخارم. ."كذىًلؾى إٍف لى
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   چقىػػػػػػػػػػػاؿى اهلل تىعىػػػػػػػػػػػالىى: * 

 [.ِٖالكيؼ: ] چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ ٺ  ٺ  ٿ    ٿ

كك  * ٍمػػرو ٍبػػًد المَّػػًو ٍبػًف عى ػٍف عى سيػػكًؿ المَّػػًو  أفَّ  -رضػػي اهلل عنيمػا  – عى : رى ػػٍف يىػػٍدخيؿي " قىػاؿى ؿي مى ػٍف أىكَّ كفى مى ىىػػٍؿ تىػػٍدري
نَّ  مٍ اٍلجى ـي  "ًؽ المًَّو؟ةى ًمٍف خى : .قىاليكا: المَّوي كىرىسيكليوي أىٍعمىػ ٍمػ" قىػاؿى نَّػةى ًمػٍف خى ػٍف يىػٍدخيؿي اٍلجى ؿي مى كفى أىكَّ ًؽ المَّػًو اٍلفيقىػرىاءي اٍلمييىػاًجري
ـي الًَّذي ػاءن فىيىقيػكؿي المَّػوي قى تَّ الثُّغيكري كتي فى ييسىدُّ ًبًي ػٍدًرًه الى يىٍسػتىًطيعي لىيىػا قىضى تيوي ًفػي صى اجى ـٍ كىحى ديىي يىميكتي أىحى ـي اٍلمىكىاًرهي كى ى ًبًي

ػػػٍف يشػػػاء مػػػف مالئكتػػػو: اٍئتيػػػكىيـ فحيُّػػػكىـ اكىاًتؾى تى فى  ،ًلمى ػػػمى بَّنىػػػا نىٍحػػػفي سيػػػكَّافي سى ػػػةي: رى ًئكى ٍمًقػػػؾى  قيػػػكؿي اٍلمىالى  ،كًخيرتػػػؾ ًمػػػٍف خى
ـى أىفىتىٍسميرينىا أى  مّْ ًء فنيسى :  ٍف نىٍسًتيى ىىؤيالى ؟ قىػاؿى ـٍ مىػٍيًي ـي الثُّغيػكري عى ػٍيئنا كتيسىػدُّ ًبًيػ ـٍ كىػانيكا ًعبىػادنا يىٍعبيػديكًني الى ييٍشػًركيكفى بًػي شى ًإنَّييػ

تيوي ًفػي اجى ـٍ كىحى ديىي يىميكتي أىحى ـي اٍلمىكىاًرهي كى تيتَّقىى ًبًي ػاءن  كى ػٍدًرًه الى يىٍسػتىًطيعي لىيىػا قىضى ًئكىػةي ًعٍنػدى ذىًلػؾى  .صى ـي اٍلمىالى : فىتىػٍسًتيًي قىػاؿى
: ـٍ ًمٍف كيؿّْ بىابو مىٍيًي ميكفى عى  .كابف ًحبَّافحديث صحيح ركاه أحمد  ."[ِْالرعد: ] چ  ڻ  ۀ  ۀ    ں  ں  ڻ  ڻڻچ  فىيىٍدخي

ػرَّ  السػاًعًدمّْ  سػعدو  بػفً  عف سػيؿً ك *  : مى مىػى النَّبػيٌ  قىػاؿى ػؿه عى :  فىقىػاؿى  .رىجي ػاًلسه ػؿو ًعٍنػدىهي جى ػا رىأييػؾى فػي " لرىجي مى
ٍف شىػفىعى أىٍف ييشىػفَّعى. فىسىػكىتى "ىىذىا؟ ، كىا  ًرمّّ إٍف خىطىبى أىٍف ييػٍنكىحى : رىجيؿه ًمٍف أٍشرىاًؼ النَّاًس، ىىذىا كاهلًل حى  رسػكؿي ، فىقىاؿى
، فىقىػػاؿى ، اهلل  ػػري ػػؿه آخى ػػرَّ رىجي َـّ مى ػػا رىأييػػؾى فػػي ىىػػذىا؟": لىػػوي رسػػكؿي اهلل  ثيػػ ػػؿه ًمػػٍف  "مى سيػػكؿى اهلل، ىىػػذىا رىجي : يىػػا رى فىقىػػاؿى

ٍف قىػاؿى أىٍف الى ييٍسػمى  ٍف شىػفىعى أىٍف ال ييشىػفَّعى، كىا  ، كىا  طىػبى أىٍف ال ييػٍنكىحى ػًرمّّ إٍف خى ، ىىػذىا حى عى ًلقىكًلػًو. فىقىػاؿى فيقىراًء الميٍسػًمًميفى
ٍيره ًمٍف ًمؿًء األٍرًض ًمٍثؿى ىىذىا": رىسيكؿ اهلل  ًرمّّ )قكلو: ]             .ركاه البخارم كمسمـ ."ىىذىا خى قيؽه (حى  [.: أم حى

سيػػكؿ اهلل عػػف أىبػػي ىريػػرة ك  * ُر   أْ ننَعَ  أغبننَر َمننْدُفوٍع بنناألْبواِ  َلننْو أْدَسننَم َعَلننى اهلِل ": ، قىػػاؿى : قىػػاؿى رى
 ركاه مسمـ. ."أَلَبر هُ 

سيػػػكؿى اهلل  عػػػف أىبػػػي الػػػدَّرداًء ك *  : سػػػمعتي رى ، ٍبغيػػػكنً اً "يقػػػكؿ:  قىػػػاؿى قيػػػكفى كفى كتيٍرزى ػػػري ػػػا تيٍنصى ػػػعىفىاء، فىإنَّمى ي الضُّ
عىفىاًئكيـٍ  عىفىاء ًاٍبغيكًني]) .كالنَّسائي كالتّْرًمذمركاه أىبيك داكد حديث صحيح  ."ًبضي  حػاليـ دً كتفقُّػ إلػييـ بػالتقرب إلػي كتقربكا رضام طمبكاا (: أمالضُّ

 [.بيـ اكاستنصارن  كفعالن  قكالن  إلييـ كاإلحسافً  يـحقكقً  فظكحً 

سيػػػػكؿ اهلل  كٍىػػػػبو  بػػػػفً  ةى ثىػػػػعػػػػف حارً ك *  : سػػػػمعت رى :  قىػػػػاؿى ػػػػًعيؼ "يقػػػػكؿي نَّػػػػًة؟ كيػػػػؿُّ ضى ـٍ ًبسٍىػػػػًؿ الجى أالى أيٍخبًػػػػريكي
ػػػٌكاظو ميٍسػػػتىٍكًبرو  ـٍ ًبسٍىػػػًؿ النَّػػػاًر؟ كيػػػؿُّ عيتيػػػؿ  جى مىػػػى اهلًل ألىبىػػػرَّهي، أىالى أيٍخبًػػػريكي ـى عى ػػػ ػػػعَّؼ، لىػػػٍك أٍقسى  .ركاه البخػػػارم كمسػػػمـ. "ميتىضى

اًفي.(العيتيؿُّ ]) كَّاظي )   : الغىًميظي الجى : القىًصيري البىًطيفي : بفتح الجيـ (الجى ًقيؿى ـي الميٍختىاؿي في ًمٍشيىًتًو، كى ٍخ : الضَّ ًقيؿى ميكعي المىنيكعي، كى  .[كتشديد الكاك: الجى

ٍيرىةى ك  * ػبّّ لىئًػيـه : "قىػاؿى رىسيػكؿي المَّػًو  :قىػاؿى   عىٍف أىًبي ىيرى فَّ اٍلفىػاًجرى خى حػديث حسػف ركاه  "ًإفَّ اٍلميػٍؤًمفى ًغػرّّ كىػًريـه كىاً 
: لـ يي .  كالتّْرًمذمأبك داكد  ٍبثي  الًخدىاعي  :الًخبُّ  .حسف الظف بالناس ب األمكر، فيك سميـ الصدر،جرّْ ]ًغره دَّاع :كًخبّّ  خىبّّ  كرجؿه  ،كالًغشُّ  كالخي  .[خى
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 الحَسن الُخُلقُ 

 چگ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ        ڱ  ڱ    ک  ک    گ  گ   ک ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک چ   * قػػاؿ تعػػالى:
 بالًبٌر تستعبدي الحٌر[ فائدة:]                   .[ّْفصمت: ]

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ    ىئ ېئ ۈئ  ېئ  ېئ  ۆئ  ۆئ  ۈئچ * كقاؿ تعالى: 

   ٺ    ٺ  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ ٺ  ٺ

  [.ِٔ – ِْإبراىيـ: ] چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  

: قىػاؿى  ذىر   أىًبي عىفٍ ك *  ػا المَّػوً  :"اتَّػؽً   المَّػوً  رىسيػكؿي  ًلػي قىػاؿى ٍيثيمى سىػنىةى  السَّػيّْئىةى  كىأىٍتبًػعً  كيٍنػتى  حى يىػا اٍلحى ػاًلؽً  تىٍمحي  كىخى
ميؽو  النَّاسى  " ًبخي سىفو  .التّْرًمذمحديث حسف ركاه  .حى

ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ ك *  : سيػًئؿى   ىيرى ػفٍ   المَّػوً  رىسيػكؿي  قىػاؿى ػا أىٍكثىػرً  عى نَّػةى  النَّػاسى  ييػدًخؿي  مى ٍسػفي  المَّػوً  "تىٍقػكىل :فىقىػاؿى  ،اٍلجى  كىحي
ميؽً  سيًئؿى  .اٍلخي ا أىٍكثىرً  عىفٍ  كى ـي  :فىقىاؿى  ،النَّارى  النَّاسى  ييٍدًخؿي  مى ًديثه  كقاؿ التّْرًمذمركاه  ."كىاٍلفىٍرجي  اٍلفى ًحيحه  حى . صى  غىًريبه

اًئشىػػةى ك *  ػػٍف عى سيػػكؿى المَّػػًو  :قىالىػػتٍ  - رضػػي اهلل عنيػػا - عى ػػًمٍعتي رى ميًقػػو " :يىقيػػكؿي  سى ٍسػػًف خي ػػٍؤًمفى لىييػػٍدًرؾي بحي إفَّ المي
اًئـً القىاًئـً  ةى الصَّ  حديث صحيح ركاه أبك داكد. ."دىرىجى

ٍيػػػرىةى ك *  ػػػٍف أىبًػػػي ىيرى سيػػػكؿي المَّػػػًو  :قىػػػاؿى   عى ـٍ : "قىػػػاؿى رى ـٍ ًخيىػػػاريىي ميقنػػػا كىًخيىػػػاريىي ػػػنيييـٍ خي اننػػػا أىٍحسى ػػػٍؤًمًنيفى ًإيمى ػػػؿي اٍلمي أىٍكمى
 .: حسف صحيحالتّْرًمذمكقاؿ  ،كأحمد التّْرًمذمركاه  ."ًلًنسىاًئًيـٍ 

ػٍدًرمّْ ك *   ؤكفى المكطَّػ ،نيـ أخالقػان أحاًسػ يمانػان إ المػؤمنيفى  أكمػؿي " : اهللً  رسػكؿي  قػاؿ: قػاؿ عف أىبي سىػًعيدو اٍلخي
                                                                 ركاه الطبرانػػي فػػػي األكسػػط كالبييقػػػي حػػديثه صػػػحيح ."ؼؤلىػػػكال يي  ؼي فػػيمف ال يػػػسلى  كال خيػػػرى  ،فػػػكفكيؤلى  الػػػذيف يػػسلفكفى  ،أكنافػػان 

 .الًعشرة[ لطيفكالجانب،  كيّْني (: أم لى أكنافان  المكطَّؤكفى ])

ميػؽي ": قاؿ  النبي عف  الدٍَّردىاء عىٍف أىًبيك *  سىػفي  أىٍثقىػؿي شىػٍيءو ًفػي اٍلًميػزىاًف الخي كابػف حػديث صػحيح ركاه أحمػد   "الحى
 .ًحبَّاف
: قىػػاؿى لػػي رسػػكؿي  عػػف أىبػػي ذىر  ك *  ػػاؾى بكىٍجػػوو ": اهلل  قىػػاؿى لىػػٍك أٍف تىٍمقىػػى أخى ػػٍيئان، كى كًؼ شى ٍعػػري الى تىٍحًقػػرىفَّ ًمػػفى اٍلمى

 (: بكجوو مبتسـو مستبًشر[.طىٍمؽو  بكىٍجوو ])               .ركاه مسمـ ."طىٍمؽو 

ـ نكي ـ ًمػػيي عي سىػكـ كلكػف يى اس بػسمكالً سػعكا النَّػكػػـ لػف تى إنَّ : "   اهلل رسػكؿ قػاؿ قػاؿ: أيضػان   ىريػرة أبػي عػفك * 
 .أحدىا حسف جيد ؽو ري ركاه أبك يعمى كالبزار مف طي  ."ؽمي الخي  سفي كحي  الكجوً  بسطي 

ٍبدً  عىفٍ  التّْرًمذم]أكرد  ًؾ  ٍبفً  المَّوً  عى ٍسفى  كىصىؼى  أىنَّوي  - رحمو اهلل تعالى -اٍلميبىارى ميؽً  حي : "ىيكى  ،اٍلخي بىٍذؿي  اٍلكىٍجوً  بىٍسطي  فىقىاؿى كؼً  كى كىؼُّ  اٍلمىٍعري  ."[اأٍلىذىل كى
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 وجوُ  أداِء األمانِة واجتناِ  الخيانة

 ى    ائ      ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   چتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى:  اهلل * قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ

 .[ٖٓالنساء: ] چۆئ   ۆئ      وئ    ۇئ  ۇئ   ەئ   ەئوئ   ائ 

 ڦ  ڦ  ڄٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ٿ  ٹ  ٹ   ٹ چ قػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػالى: ك * 

 .[ِٖ – ِٕاألنفاؿ: ] چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  

  .[َُٕالنساء: ] چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ    چ قاؿ تعالى: ك * 

  .[ّٖالح : ] چىب  يب     يئ  جب  حب  خب  مب  ی  ی   ی  جئ  حئ  مئىئ    چقاؿ تعالى: ك * 

ٍيرىةى ك *  انىػؾى " :قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  :قىاؿى   عىٍف أىًبى ىيرى ػٍف خى ػٍف مى انىةى ًإلىى مىًف اٍئتىمىنىؾى كىالى تىخي حػديث صػحيح  ."أىدّْ األىمى
 .داكد كأبك التّْرًمذمركاه 

:  عػػػف النَّبػػػٌي  عػػػف أىبػػػي مكسػػػى األشػػػعرم ك *  ػػػا أيًمػػػرى بًػػػًو "أنَّػػػو قىػػػاؿى ـي األًمػػػيفي الَّػػػًذم يينًفػػػذي مى ػػػاًزفي الميٍسػػػًم الخى
فَّران طىيّْبىةن ًبًو نىٍفسيوي فىيىٍدفىعيوي ًإلىى الًَّذم أيًمرى لىوي ًبًو،  دّْقيففييٍعطيًو كىاًمالن ميكى دي الميتىصى  داكد. كالبخارم كمسمـ كأب ركاه ."أحى

سيػػكؿ اهلل  : أفَّ عػػف أىبػػي ىريػػرة ك *  :  رى ذىا  آيػػةي "قىػػاؿى ، كىاً  ذىا كىعػػدى أٍخمىػػؼى ، كىاً  ػػدَّثى كىػػذىبى : ًإذىا حى المينػػافًؽ ثػػالثه
افى  مَّى ": ميسمـ كفي ركاية ركاهي البخارم كمسًمـ، "اٍؤتيًمفى خى ـى كىصى ا ٍف صى ـه كىاً  ـى أنَّوي ميٍسًم  ."كىزىعى

ػػا: قػػاؿ  ىريػػرة أبػػي عػػفك *  ٍجًمػػسو  فػػي  النَّبًػػيُّ  بىٍينىمى ػػدّْثي  مى ، ييحى ػػاءى  القىػػكـى تىػػى: فىقىػػاؿى  أىٍعرىابًػػيّّ  جى  ؟ السَّػػاعىةي  مى
ػػى ،  اهللً  رسػػكؿي  فىمىضى ػػدّْثي ػػًمعى : القىػػكـً  بىٍعػػضي  فىقػػاؿى  ييحى ػػا سى ػػًرهى  قىػػاؿى  مى ػػا فىكى ، مى قىػػاؿى  قىػػاؿى ػػييـٍ  كى ٍع، لىػػـٍ  بىػػؿٍ : بىٍعضي  يىٍسػػمى
تَّى ى إذىا حى ًديثىوي  قىضى ًة ؟ " عىفً  السَّاًئؿي  "أٍيفى : قاؿى  حى  اأَلَماَننةُ  ُضنيَِّع ِ  "إَاا: قػاؿ. اهللً  رسيكؿى  يىا أنا ىىا: قاؿ السَّاعى

 .البخارم ركاه .الس اَعَة" َفاْنَتِظرِ  َأْىِلوِ  َغْيرِ  إلى اأَلْمرُ  ُوسِّدَ  "إَاا: دال ؟ إَضاَعُتَيا َتيفَ : دال الس اَعَة" َفاْنَتِظرِ 

: كىػافى رسػكؿي اهلل  عف أىبي ىريرة ك *  ػًجيعي، "يقػكؿ:  قىػاؿى ػكًع، فىإنَّػوي بًػٍئسى الضَّ َـّ إنّْػي أعيػكذي بًػؾى ًمػفى الجي المَّييػ
 داكد.ركاه أىبيك حديث حسف  ."كأعكذي ًبؾى مفى الًخيىانىًة، فىإنَّيىا ًبٍئسىًت الًبطىانىةي 

ٍبػػًد المَّػػًو ٍبػػفً ك *  ػػٍف عى ٍسػػعيكدو  عى :  مى ػػٍؤًمفي ًإالَّ اٍلًخيىانىػػةى كىاٍلكىػػًذبى "قىػػاؿى مىٍييىػػا اٍلمي ًؿ ييٍطػػكىل عى قػػاؿ فػػي مجمػػع  ."كيػػؿُّ اٍلًخػػالى
.الزكائد  اليوي ًثقىاته ًرجى كىاهي الطَّبىرىاًنيُّ ًفي اٍلكىًبيًر، كى  رى

ٍكفً كتككف ب ،رالخيانة تككف بنقض العيد في السّْ ] ٍكفً  خى دٌ  النٍُّصًح كخى  [.داد كالكيؿ كالكزف كالزرع كغير ذلؾفي الماؿ كالنفس كالعً كما تككف  ،ً الكي
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 والتعاُضد اإلياارُ 

ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ تعالى: اهلل * قاؿ 

   .[ٗالحشر: ] چ ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبی    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    ی  ېئ

 .[ٖاإلنساف: ] چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   چ : قاؿ تىعىالىىك * 

: قىاؿى رىسيكؿ اهلل   عىٍف أىًبي ميكسىىك *  وي بىٍعضن الميٍؤًمفي لٍمميٍؤًمًف كىالبي ": قىاؿى كشبَّؾى بىٍيفى  "اٍنيىاًف يىشيدُّ بىٍعضي
اًبًعًو.  ركاه البخارم كمسمـ. أصى

اًف ٍبًف بىًشيرو ك *  ًف النٍُّعمى : قىاؿى رىسيكؿ اهلل  عى مً ": قىاؿى ـٍ كتىرىاحي ثىؿي الميٍؤًمنيفى في تىكىادًّْى ثىؿي يً مى ، مى تىعىاطيًفيـٍ ـٍ كى
مَّى سىًد ًبالسَّيىًر كالحي سىًد ًإذىا اٍشتىكىى ًمٍنوي عيٍضكه تىدىاعىى لىوي سىاًئري الجى  ركاه البخارم كمسمـ. ."الجى

: قىاؿى رسكؿ اهلل  م رً دٍ الخي  أىبي سعيدو عف ك *  مىى مىٍف ال ": قىاؿى مىٍف كىافى مىعىوي فىٍضؿي ظىٍيرو فىميىعيٍد ًبًو عى
مى ظىيرى لىوي  مىى مىٍف ال زىادى لىوي  ٍف كىافى لىوي فىٍضؿه ًمٍف زىادو ، كى تَّى  "فىٍميىعيٍد ًبًو عى فىذىكىرى ًمٍف أٍصنىاًؼ الماًؿ مىا ذكر حى

 . دو ًمنَّا في فىٍضؿو ؽَّ ألحى  ركاه مسمـ.رىأٍينىا أنَّوي الى حى

: قىاؿى رسكؿ اهلل  عف أىبي مكسى ك *  ميكا في الغىٍزكً إفَّ األٍشعىًريّْ ": قىاؿى ـٍ ، أىٍك قىؿَّ طى يفى ًإذىا أٍرمى ـي ًعيىاًلًي عىا
مىعيكابالمىدًينىةً  ا كىا ، جى ـٍ في ثىٍكبو كىاًحدو مى ـٍ ًمنّْي كىأنىا ًمٍنييـٍ فى ًعٍندىىي  ."، ثيَـّ اٍقتىسىميكهي بىٍينىييـٍ في إنىاءو كىاحدو بالسًَّكيًَّة فىيي

ميكا:]             البخارم كمسمـ. ركاه ـٍ أىٍك قىارىبى الفىرىاغى أم  أٍرمى  .[فىرىغى زىاديىي

: قىاؿى رسكؿ اهلل  عف أبي ىريرة ك *  ـي الثَّالىثىًة كىاًفي األربىعىةً ": قىاؿى طىعىا ـي االٍثنىٍيًف كىاًفي الثَّالىثىًة، كى  ."طىعىا
  ركاه البخارم كمسمـ.

ٍيرىةى  عفك *  ا مىعىنىا ًإالَّ اٍلمىاءي، فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل   فىبىعىثى ، ًبيَّ أىفَّ رىجيالن أىتىى النَّ  أىًبي ىيرى : مى ًإلىى ًنسىاًئًو، فىقيٍمفى
: "ُـّ أىٍك ييًضيؼي ىذىا ٍف يىضي اًر: أىنىا "مى ٍيؼى  ،فىقىاؿى رىجيؿه ًمفى األىٍنصى : أىٍكًرًمي ضى فىاٍنطىمىؽى ًبًو ًإلىى اٍمرىأىًتًو فىقىاؿى

ا ًعٍندىنىا رىسيكًؿ اهلًل  : ىىيّْ  ،ًإالَّ قيكتي ًصٍبيىاًني فىقىالىٍت: مى ًمي ًصٍبيىانىًؾ  ئيفىقىاؿى نىكّْ ًؾ، كى طىعىامىًؾ، كىأىٍصًبًحي ًسرىاجى
مىٍت ًصٍبيىانىيىا ًإذىا أىرىاديكا عىشىاءن فىيىيَّسىٍت طىعىامىيىا، نىكَّ يىا، كى ٍت ًسرىاجى يىا،  ،كىأىٍصبىحى سىنَّيىا تيٍصًمحي ًسرىاجى ثيَـّ قىامىٍت كى

ا يىٍسكيالىًف فىبىاتىا طىاًكيىٍيًف فىمىمَّا أىٍصبىحى غىدىا ًإلىى رىسيكًؿ اهلًل فىسىٍطفىسىتٍ  عىالى ييًريىاًنًو أىنَّييمى :  وي، فىجى ًحؾى اهللي المٍَّيمىةى "فىقىاؿى ضى
ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یچ فىسىٍنزىؿى اهللي  "أىٍك عىًجبى ًمٍف ًفعىاًلكيمىا

بىاتىا، )رمدم كنكّْ أكقً  :(حيأصبً )]       ركاه البخارم. [.ٗالحشر: ] چجب اًئعىٍيفً  ناما أىمٍ : (طىاًكيىٍيفً  كى  .[جى
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 عن التتبُّر وفضُل التواُضع النييُ  

 ھ  ھ  ھ  ھ  ے ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ چ تعػػػالى:  اهلل * قػػػاؿ

 [.ْٓالمائدة: ] چۓ  ۓ    ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸    ے

  .[ّٖالقصص: ] چې  ى      ى   ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ   چ قاؿ تعالى: ك * 

 [.ّٔالفرقاف: ] چۇ         ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   چ كقاؿ تعالى:* 

  .[ٖٖالحجر: ] چۇئ  ۆئ  ۆئ  چ قاؿ تعالى: ك * 

 ًردائػػي، كالكبريػػاءي  إزىارم، الًعػػزُّ ):  -عػػٌز كجػػٌؿ  - اهلل "قىػػاؿى :  اهلل رسػػكؿ قىػػاؿى : قىػػاؿى   عػػف أىبػػي ىريػػرةك  *
 .مسمـ ركاه "(عىذٍَّبتيوي  شيئان منيما نىازىعىًني فىمىفٍ 

نَّػػةى  يىػػٍدخيؿي  "الى : قىػػاؿى   النبػػي عػػف  مسػػعكد بػػف اهلل عبػػد عػػفك *  ػػفٍ  الجى "  ًمػػفٍ  ذىرَّة ًمٍثقىػػاؿي  قىٍمبًػػوً  فػػي كىػػافى  مى ًكٍبػػرو
سىنان، ثىٍكبيوي  يىكيكفى  أفٍ  ييًحبُّ  الرَّجيؿى  إفَّ :  رىجيؿه  فىقىاؿى  سىػنىةن  كنىٍعميػوي  حى ًميػؿه  اهللى  "إفَّ : قىػاؿى  ؟ حى ، ييًحػبُّ  جى ػاؿى مى : الًكٍبػري  الجى
ؽّْ  بىطىري  ؽّْ  بىطىري )]                         .مسمـ ركاه النَّاًس" كىغىٍمطي  الحى دُّهي  دىٍفعيوي  أم :(الحى مىى كىرى [أم : (النَّاسً  غىٍمطي ) ،قىاًئًموً  عى ـٍ  .اٍحًتقىاريىي

: : أفَّ رسكؿى اهلل عف أىبي ىريرة ك *  ٍسػبً  قىػاؿى ػاهي  يىٍحًقػرى  أفٍ  الشَّػرّْ  ًمػفى  اٍمػًرلءو  "ًبحى ـى  أخى  الميٍسػًمـً  كيػؿُّ  ،الميٍسػًم
مىى رىاـه  الميٍسًمـً  عى وي، دىميوي،:  حى اليوي  كىًعٍرضي مى ، ًإلىى يىٍنظيري  الى  اهللى  إفَّ . كى ـٍ ، ًإلىػى كىالى  أٍجسىاًدكي ـٍ ًركي ػكى لًكػفٍ  صي  ًإلىػى يىٍنظيػري  كى

ـٍ  " قيميكًبكي ـٍ اًلكي ٍسبً          ركاه ميسمـ. كأٍعمى (: ًمفى  اٍمًرلءو  ])ًبحى  .[كحدىا ةً صمى بيذه الخى  أم يكفيو أف يككف مف أىؿ الشرّْ  الشَّرّْ

ػػى اهلل "إفَّ :  اهلل رسػػكؿ قىػػاؿى : قىػػاؿى   حمػػارو  بػػفً  ًعيىػػاضً  عػػفك *  ػػعيكا أفٍ  ًإلىػػيَّ  أٍكحى تَّػػى تىكىاضى ػػرى  الى  حى ػػده  يىٍفخى  أحى
مىى ، عى دو ده  يىٍبًغي كىالى  أحى مىى أحى " عى دو  .مسمـ ركاه أحى

ػا: قىاؿى   اهلل رسكؿ أفَّ :  ىريرة أىبي عفك *  ػتٍ  "مى ػدىقىةه  نىقىصى ػا ًمػفٍ  صى مى ، كى ػاؿو ٍبػدان  اهللي  زادى  مى  ًعػٌزان، ًإالَّ  بعىٍفػكو  عى
ا مى عى  كى ده  تىكىاضى فىعىوي  ًإالَّ  هللً  أحى  .مسمـ ركاهاهللي"  رى
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 دعَوُة الَمظلوِمينْ  -الن يُي عن الظُّلِم 

 الن يُي عن الظُّلمِ 

مػـ عمػى الظُّ  مػتي ي حرَّ يػا عبػادم إنّْػ" :و قػاؿأنَّ  ؿَّ كجى  و عزَّ فيما يركم عف ربّْ   بيّْ عف النَّ   عىٍف أىًبي ذىر  ك * 
 .كابف ماجو كالمفظ لو كالتّْرًمذمركاه مسمـ   ......"ظالمكافال تى  مان رَّ حى ـ مي كي و بينى كجعمتي  سيفٍ نى 

ٍنييمىا - ٍبًف عيمىرى ا عفك  * : أنَّو   بيّْ عف النَّ  -رىًضيى اىلمَّوي عى ـي ظيميمىاته يىٍكـى الًقيىامىةً "قىاؿى  .ركاه البخارم كمسمـ ."الظٍُّم

ػػػػػرى ا عػػػػػفك *   ػػػػػا - ٍبػػػػػًف عيمى ٍنييمى ًضػػػػػيى اىلمَّػػػػػوي عى سيػػػػػكؿى اهلل  -رى : أىفَّ رى ػػػػػوي،" قىػػػػػاؿى ، الى يىٍظًممي ػػػػػك الميٍسػػػػػًمـً ـي أىخي  الميٍسػػػػػًم
 ركاه البخارم كمسمـ.."......كىالى ييٍسًمميوي 

ػرى  اٍبػفً  عىػفٍ ك *  ػا -عيمى ٍنييمى ًضػػيى اىلمَّػوي عى ػػكيـٍ  يىٍضػًربي  كيفَّػارنا، بىٍعػػًدم تىٍرًجعيػكا "الى :  المَّػوً  رىسيػكؿي  قىػػاؿى : قىػاؿى  -رى  بىٍعضي
، ًرقىابى  ذي  الى  بىٍعضو  .النَّسائي حديث صحيح ركاه "أىًخيوً  ًجنىايىةً  كىالى  أىًبيًو، ًبًجنىايىةً  الرَّجيؿي  ييٍؤخى

 َدعوُة الَمظلوِمين

ػػػا - اسو عبَّػػػ عػػػف ابػػػفً  * ٍنييمى ًضػػػيى اىلمَّػػػوي عى سيػػػكؿى اىلمَّػػػًو  -رى  عػػػكةى دى  ؽً اتَّػػػ" :فقػػػاؿ ،إلػػػى الػػػيمف عػػػاذان مي  بعػػػثى : أىفَّ رى
 . ىكذا كالمفظ لو مختصران  كالتّْرًمذمفي حديث  كالنَّسائيركاه البخارم كمسمـ كأبك داكد  "جاباهلل حً  بينيا كبيفى  و ليسى المظمـك فإنَّ 

ٍيػػػرىةى ك  * سيػػػكؿي المَّػػػًو  عػػػف أىبىػػػي ىيرى ػػػاـً " :قػػػاؿ: قىػػػاؿى رى مىػػػى اٍلغىمى ػػػؿي عى ح لىيىػػػا أىٍبػػػكىابي كتيفػػػتى دىٍعػػػكىةي اٍلمىٍظميػػػكـً تيٍحمى
تىعىالىى:  يىقيكؿي الرَّبُّ تىبىارىؾى كى  .كابف ًحبَّافكابف ماجو  التّْرًمذمحديث حسف ركاه  "ولو بعد حين َوِعز ِتي أَلْنُصَرن كِ السَّمىاكىاًت كى

ف كاف فػاجران المظلوم مستجابة  دعوةُ ": قاؿ رسكؿ اهلل  :قاؿ عف أبي ىريرة ك  * " عمػى نفسػوه جػكري ففي  كا 
 .ركاه أحمد حسفه لغيًرهحديث 

اًلػػؾو ك  * ػػٍف أىنىػػًس ٍبػػًف مى سيػػكؿي المَّػػًو  :يىقيػػكؿي   عى ػػاًفرنا اتَّقيػػكا دىٍعػػكىةى اٍلمىٍظميػػكـً : "قىػػاؿى رى ٍف كىػػافى كى فىًإنَّػػوي لىػػٍيسى ديكنىيىػػا كىاً 
ابه   .ركاه أحمدحديث حسف  "ًحجى
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 جزاُء الظالمين

 في الدنيا: 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ   گ   چ* قػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػالى: 

 .[ُْ–ُّإبراىيـ: ] چڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ڻڻڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ    ڳ گ   گ

ڃ  چ چچ  ڄ  ڃ  ڃڃ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ قػاؿ تعػػالى: ك * 

 .[ِٕإبراىيـ: ] چ    چ   ڇ  ڇ  ڇ

  .[ٗٓالكيؼ: ] چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى      ى  چ قاؿ تعالى: ك * 

  .[ْٖالح : ] چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     چ قاؿ تعالى: ك * 

 .[ِِٕالشعراء: ] چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  چ قاؿ تعالى: ك * 

: قىػاؿى رىسيػكؿي اهلل  أىًبي ميكسى كعف  * تَّػى ًلمظَّػاًلـً  لىييٍمًمػي اهللى  ًإفَّ ": قىاؿى ػذىهي  ًإذىا حى َـّ  قىػاؿى  "،ييٍفًمتٍػوي  لىػـٍ  أىخى  :قىػرىأى  ثيػ
 .كالتّْرًمذمركاه البخارم  .[َُِىكد: ] چڑ  ک  ک  ک       ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ    ڳ   ڳ  چ 

 في اآلخرة: 

ی  ی    ی  جئ      حئ  مئ  ىئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   یچ تعػػػػػػػػػػالى:  اهلل قػػػػػػػػػػاؿ *

  .[ّْ – ِْإبراىيـ: ] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  يئ   

 [.ُُُطو: ] چۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ    ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ    چتعالى:  قاؿك * 

ٍيػػدو ك *   ػػًعيًد ٍبػػًف زى ػػٍف سى ػػا -عى ٍنييمى ًضػػيى اىلمَّػػوي عى سيػػكؿى اىلمَّػػًو  -رى :  أىفَّ رى ْدَتَطننَع ِ ننْبًرا ِمننْن َاأْلَْرِض ُظْلمننًا ا َمنننِ "قىػػاؿى
َدُو َالل ُو ِإي اُه َيْوَم َاْلِقَياَمِة ِمْن َسْبِع َأَرِضينَ   .ركاه البخارم كميسمـ ."َطو 

:  : أفَّ رسكؿى اهلل عف أىبي أيمىامىة ك *  ؽَّ اٍمًرلءو ميٍسًمـو ًبيىًميًنًو، فىقىٍد أىٍكجىبى اهللي لىػوي النَّػارى "قىاؿى  ،مىًف اٍقتىطىعى حى
نَّػػةى  مىٍيػػػًو الجى ـى عى ػػرَّ :  "كىحى ػػٍيئان يىًسػػػيران يىػػػا رسػػكؿى اهلًل ؟ قىػػػاؿى ػػػافى شى ٍف كى ػػؿه: كىا  ٍف كىػػافى قىًضػػػيبان ًمػػػٍف أرىاؾو "فىقىػػػاؿى لىػػػوي رىجي  ."كا 

 ])ًبيىًميًنًو(: أم بحمًؼ يميفو فاجرةو كًذبنا كزكرنا[.                 .كأحمد كالنَّسائي ركاه مسمـ
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 ُنصَرُة المظلومِ 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ تعالى:  اهلل * قاؿ

ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  

 .[ٕٔ – ٕٓالنساء: ] چڃ               چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ            ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  

 .[ُْٖالنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء: ] چڀ   ٺ  ٺ  ٺ    ڀ   ڀ  ڀ      پٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  چ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى: ك  *
ػػا عمػػى ظاًلًمػػػو، كأف يشػػكيو ألصػػحاب السػػػمطة كال ييعػػدُّ ذلػػؾ غيبػػػةن  ]فقػػد أًذف اهلل لممظمػػكـً  ضػػػدَّ  الميظػػاىراتً كفػػي اآليػػة جػػػكاز  ،أف يجيػػػر معترضن

 [، ككؿُّ ما سبؽى طبعنا في إطار الضكابط الشرعيةةمى مى الظى 
اًلؾو  أىنىسً عف ك  * ا: "قىاؿى رىسيكؿي المًَّو : بف مى ا أىٍك مىٍظميكمن اؾى ظىاًلمن ٍر أىخى ػؿ : يىػا رىسيػكؿى "، اٍنصي المَّػًو  فىقىػاؿى رىجي

 : ػػريهي ؟ قىػػاؿى ػػا كىٍيػػؼى أىٍنصي ػػا، أىفىرىأىٍيػػت ًإذىا كىػػافى ظىاًلمن ػػريهي ًإذىا كىػػافى مىٍظميكمن ًلػػؾى "أىٍنصي ػػٍف الظٍُّمػػـً فىػػًإفَّ ذى  .نىٍصػػريهي" تىٍحًجػػزيهي عى
 .ركاه البخارم

ٍبػػًد اهلًل، كىأىبػػعػػف ك *  ػػاًبر ٍبػػف عى ػػةى ٍبػػفً  يجى ػػاًرمّْ  طىٍمحى ػػٍيؿو األىٍنصى ػػا - سى ٍنييمى ًضػػيى اىلمَّػػوي عى سيػػكؿي اهلًل  -رى يىقيػػكالىًف: قىػػاؿى رى
: "ا ًمًف اٍمًرئو يىٍخذيؿي اٍمرىءنا ذىلىػوي اهللي  مى ييٍنتىقىصي ًفيػًو ًمػٍف ًعٍرًضػًو، ًإالَّ خى ٍرمىتيوي، كى ا، ًفي مىٍكًضعو تيٍنتىيىؾي ًفيًو حي ميٍسًممن

ا، ًفي مىٍكًضػعو ييٍنػتىقىصي ًفيػًو ًمػٍف ًعٍرًضػًو، كى  ا ًمًف اٍمًرئو يىٍنصيري ميٍسًممن مى تىوي، كى ييٍنتىيىػؾي ًمػٍف ًفي مىٍكًطفو ييًحبُّ ًفيًو نيٍصرى
ٍرمى  تىوي حي رىهي اهللي ًفي مىٍكًطفو ييًحبُّ نيٍصرى  حديث حسف بشكاىده. ؤكطاالشي  عبد القادر األرن قاؿك  ،أحمدك ، ركاه أبك داكد". ًتًو، ًإالَّ نىصى

 الظ َلمة أعوانُ 
ک  ک    چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑکچ * قاؿ تعالى: 

ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ﮲        ﮳  ﮴  ﮵     ﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺  ﮻   

  [ُٕٔ – ُٓٔالبقرة: ] چ   ﮿  ﯀  ﯁         ﮼  ﮽  ﮾

ٍيرىةى ك  * : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  عىٍف أىًبي ىيرى كفى مى ": قىاؿى ؟ اأىتىٍدري ػفٍ  ًفينىا المٍفمسي : قالكا ،"اٍلميٍفًمسي ـى  ال مى  كال لىػوي  ًدرىىػ
كاةو، كصياـو  بصالةو  القيامىةً  يىكـى  يستي مىفٍ  أيمَّتي ًمفٍ  الميٍفمسى  إفَّ ": فىقىاؿى  مىتىاع،  وَدنَافَ  َىنَااُ َ نَتمَ  وَدندْ  وينأتي كزى
سىػنىاًتًو، ًمػفٍ  ىىػذىا فييٍعطىػى َىنَااُ َوَضنَر َ  َىنَااُ َدمَ  وَسنَفكَ  َىنَااُ منالَ  َوَأَتلَ  َىَااُ سػناتًو، ًمػفٍ  كىىػذىا حى  فىًنيىػتٍ  فػإفٍ  حى

سىناتيو ا ييقضى أفٍ  قىٍبؿ حى مىيًو، مى طىاياىيـ مفٍ  أيًخذى  عى مىيًو، فىطيًرحىتٍ  خى  .كالتّْرًمذمركاه مسمـ  ."النَّارً  في طيًرحى  ثيَـّ  عى

تىػوي " :قىاؿى  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو   عىٍف أىًبي أيمىامىةى ك  * ٍبػده أىٍذىىػبى آًخرى ػًة عى ٍنًزلىػةن ًعٍنػدى المَّػًو يىػٍكـى اٍلًقيىامى ًمٍف شىرّْ النَّاًس مى
ٍيًرهً   يـ كضٌعفو الشي  األلباني.ركاه ابف ماجو في سننو كالحديث حٌسنو بعضي " ًبديٍنيىا غى
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 اهلل محارمِ  نع الصبرُ 

 .[َُالزمر: ] چ   ىث   يث   حج  مج  جح  مح چ* قاؿ تعالى: 

ػػٍدًرمّْ ك *  ػػًعيدو اٍلخي ػػسلكا رسػػكؿى اهلل  عػػف أىبًػػي سى ػػاًر سى ،  : أىفَّ نىاسػػان ًمػػفى األىٍنصى ـٍ ػػسلكهي فىسٍعطىػػاىي َـّ سى ، ثيػػ ـٍ فىسٍعطىػػاىي
ـٍ ًحػػيفى أٍنٍفػػؽى كيػػؿَّ شىػػيءو ًبيىػػًدًه:  ػػا ًعنػػدىهي، فىقىػػاؿى لىييػػ تَّػػى نىًفػػدى مى ػػٍف "حى مى ، كى ـٍ ػػٍنكي ٍيػػر فىمىػػٍف أدًَّخػػرىهي عى ػػا يىكيػػٍف ًعٍنػػدم ًمػػٍف خى مى

ػٍف يىٍستىٍعًفٍؼ ييًعفُّ  مى ػٍف يىٍسػتىٍغًف ييٍغنًػًو اهللي، كى مى ٍيػران كىأٍكسىػعى ًمػفى وي اهللي، كى ػده عىطىػاءن خى ػا أيٍعًطػيى أىحى مى ػبٍّْرهي اهللي. كى ػبٍَّر ييصى يىتىصى
ٍبر  ركاه البخارم كمسمـ. ."الصَّ

 الصبُر على البلء

 ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ   ڤ    ڤ  چ   تعالى: قاؿ* 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     

 .[ُٕٓ – ُٓٓالبقرة: ] چڍ  ڍ  

، ": قػػاؿى النَّبػػيُّ  عػػف أنػػسو ك *  ـٍ ػػبَّ قىٍكمػػان اٍبػػتىالىىي فَّ اهللى تىعىػػالىى ًإذىا أىحى ػػعى ًعظىػػـً الػػبىالىًء، كىا  ػػزىاًء مى ـى الجى إفَّ ًعظىػػ
مىٍف سىًخطى فىمىوي السٍُّخطي  ا، كى : حديث حسفكالتّْرًمذمركاه ابف ماجو  ."فىمىٍف رىًضيى فىمىوي الرّْضى قاؿى  .، كى

:  : أفَّ رسكؿى اهلل عف أبي ىريرة ك  * زىاءه ًإذىا قىبىٍضتي "قىاؿى ا لعىبًدم الميٍؤًمًف ًعٍنًدم جى يىقيكؿي اهللي تىعىالىى: مى
نَّةى  ًفيَّوي ًمٍف أٍىًؿ الدٍُّنيىا ثيَـّ اٍحتىسىبىوي إالَّ الجى  ركاه البخارم. ."صى

ػا -أبي سعيدو كأبي ىريرةى  عفك *  ٍنييمى : عػف النَّبػيّْ  -رىًضيى اىلمَّوي عى ، كىالى " قىػاؿى ػبو ـى ًمػٍف نىصى ػا ييصػيبي الميٍسػًم مى
طى  ػػػػػػاكييىا إالَّ كىفَّػػػػػػرى اهللي ًبيىػػػػػػا ًمػػػػػػٍف خى تَّػػػػػػى الشَّػػػػػػككىةي ييشى ـ ، حى ػػػػػػ ، كىالى غى ، كىالى أذىلن ػػػػػػزىفو ـ ، كىالى حى ، كىالى ىىػػػػػػ ػػػػػػبو صى  ."ايػػػػػػاهي كى

 .كصىب: دكاـ الكجع كالمرض[ –]نصىب: تىعب                           بخارم كمسمـ. ركاه ال

: قىاؿى رىسيكؿ اهلل  عف أبي ىريرة ك *  تَّػى ": قىاؿى اًلػًو حى مى لىًدًه كى ا يىزىاؿي البىالىءي بالميؤًمًف كىالميٍؤًمنىًة في نفًسًو ككى مى
ًطيئىةه  مىيًو خى مىا عى  كقاؿ: حديث حسف صحيح. ،التّْرًمذمركاه  ."يىٍمقىى اهلل تىعىالىى كى

اًلػؾو  أىنىسً  عفك *  ػرَّ النَّبًػيُّ ، ٍبًف مى : مى :  قىػاؿى قىالىػٍت: ًإلىٍيػؾى  "اتًَّقػي اهللى كىاٍصػًبًرم"بًػاٍمرىأىةو تىٍبًكػي ًعٍنػدى قىٍبػرو فىقىػاؿى
ٍب ًبميًصيبىًتي ـٍ تيصى ـٍ تىٍعًرٍفوي  .عىنّْي، فىًإنَّؾى لى لى ؛  فىسىتىٍت بىابى النَّبًػيّْ  ،لىيىا: ًإنَّوي النًَّبيُّ ًقيؿى فى  ،كى ـٍ تىًجػٍد ًعٍنػدىهي بىػكَّاًبيفى فىمىػ

ـٍ أىٍعًرٍفؾى  ًة األيكلىى":  فىقىاؿى  ،فىقىالىٍت: لى ٍدمى ٍبري ًعٍندى الصَّ ا الصَّ  ركاه البخارم كمسمـ. ."ًإنَّمى
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 الصبُر على األاى في سبيِل اهلل

 .[ُّٓالبقرة: ] چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ۇئ  ۇئچ   تعالى: اهلل * قاؿ
 .[ِْٗالبقرة: ] چ  ک  ک  ک چ  :تعالى قاؿك * 

بَّابً  كعف*  سّْده  كىىيكى   اهلل رسكؿً  ًإلىى شىكىٍكنىا: قىاؿى   تّْ األىرى  بفً  خى  أىالى : فقيٍمنىا الكىٍعبىًة، ظؿّْ  في لىوي  بيٍردىةن  متىكى
ـٍ  مىفٍ  كىافى  قىدٍ ": فىقىاؿى  لىنا؟ تىٍدعيك أالى  ؟لىنىا تىٍستىٍنًصري  ذي  قىٍبمىكي  ثيَـّ  ًفييىا، فىييٍجعىؿي  األرضً  في لىوي  فىييٍحفىري  الرَّجيؿي  ييٍؤخى

عي  ًبالًمٍنشىارً  ييٍؤتىى مىى فىييكضى  َما َوَعْظِمِوُ َلْحِمو ُدونَ  َما الَحديدِ  بأْمَ اطِ  َوُيْمَ طُ  صفىيًف،نً  فىييٍجعىؿي  رىأًسوً  عى
تَّى األىٍمر ىىذىا اهللي  لىييًتمَّفَّ  كىاهللً  ،ِديِنوِ  َعنْ  اِلكَ  َيُصدُّهُ  ٍنعىاءى  ًمفٍ  الرَّاكبي  يىسيرى  حى ٍضرىمكتى  ًإلىى صى اؼي  الى  حى  إالَّ  يىخى

مىى كالذٍّْئبى  اهللى  نىًمًو، عى  .كالنَّسائيركاه البخارم كأبك داكد  ."تىٍستىعًجميكفى  كلكنكـ غى

 الصبُر حيَن القتالِ 

﮴  ﮵  ﮶    ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽  ﮾﮿  ﯀  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ﮲ ﮳    چ قػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى: * 

ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  چ قػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػالى: ك  .[ُْٔآؿ عمػػػػػػػػػػػراف: ] چ  ﯁  

 .[ََِآؿ عمراف: ] چ ۆئ  ۆئ

األنفاؿ: ] چ ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ ڀ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   چ قاؿ تعالى: ك * 

ڑ  ک  ک   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌچ قاؿ تعالى: ك  .[ْٔ

ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ            ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  

 چ ﮹ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  

 .[ٔٔ – ٓٔاألنفاؿ: ]

بَّػػػػاسو *  ػػػػٍف اٍبػػػػًف عى ًضػػػػيى  -عى ػػػػارى ٍنييمى لىػػػػٍت  - المَّػػػػوي عى ػػػػا نىزى  چ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ   چقىػػػػاؿى لىمَّ

ـٍ أىٍف الى يىًفػػرَّ كىاًحػػده ًمػػٍف عىشىػػرىةو  [ٓٔاألنفػػاؿ: ] مىػػٍيًي مىػػى اٍلميٍسػػًمًميفى ًحػػيفى فيػػًرضى عى ًلػػؾى عى ػػاءى التٍَّخًفيػػؼي فىقىػػاؿى  ،شىػػؽَّ ذى  فىجى
 ،[ٔٔاألنفػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ: ] چھ   ہ  ہ  ھ  ھ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ  :تعػػػػػػػػػػػػػػػػالى

ٍنييـٍ " :قىاؿى   فّْؼى عى ٍبًر ًبقىٍدًر مىا خي ـٍ ًمٍف اٍلًعدًَّة نىقىصى ًمٍف الصَّ ٍنيي فَّؼى المَّوي عى  ركاه البخارم. ."فىمىمَّا خى

ٍنييمىا -عىٍف اٍبًف عىبَّاسو *  ـٍ أىفَّ ًفي : "النًَّبيّْ  عف - رىًضيى المَّوي عى ٍيػرنا كىًثيػرنا كىأىفَّ كىاٍعمى ػا تىٍكػرىهي خى مىػى مى ػٍبًر عى الصَّ
ٍبًر كىأىفَّ اٍلفىرىجى مىعى اٍلكىٍرًب كىأىفَّ مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسرنا  مف حديث صحيح ركاه أحمد كالحاكـ. بعضه  ."النٍَّصرى مىعى الصَّ
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 التلِم فيما ال ينفع والنيُي عن تارةِ  اللِّسانِ  بِحفظِ  األمرُ 

 ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ ىئ ېئۈئ  ېئ  ېئ    ۆئ  ۆئ  ۈئچ * قاؿ تعالى: 

 ٺ    ٺ  ٺٺ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٱ  ٻ  ٻ   

 .[ِٔ – ِْإبراىيـ: ] چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  

 .[ُٖؽ: ] چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  چ تعالى:  قاؿك * 

ٿ  ٿ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ    چقػػػاؿ تعػػػالى: ك * 

  .[ُُْالنساء: ] چٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ـي بًػًو؟ فقػاؿى  عف ميعىػاذو ك *  ػذيكفى بمػا نىػتىكىمَّ نَّػا لىميؤاخى : يىػا رسػكؿى اهلل كا  : قيٍمػتي أيمُّػؾى ! كىىىػٍؿ يىكيػبُّ  ثىًكمىتٍػؾى ":  قىػاؿى
؟ ـٍ اًئدي أىٍلًسنىًتًي ـٍ ًإالَّ حىصى مىى كيجيكًىًي  .: حديث حسف صحيحؿ، كقاالتّْرًمذمركاه  ."الناسى ًفي النَّاًر عى

ِبَيا ِإَلنى الن ناِر  إن  الَعْبَد َلَيَتَتل ُم بالَتِلَمِة َما َيَتَبي ُن ِفيَيا َيِزلُّ "يقكؿ:  بيَّ : أنَّو سمع النَّ عف أىبي ىريرة ك * 
 ركاه البخارم كمسمـ. "أْبَعَد ِمم ا َبْيَن الَمْ ِرِق والَمْغِر ِ 

ػاةي ؟ بف عامرو  قبةى عف عي ك *  ػا النَّجى : يىػا رسػكؿى اهلًل مى : قيٍمتي :  قىاؿى ، "قىػاؿى ٍليىسىػٍعؾى بىٍيتيػؾى ، كى مىٍيػؾى ًلسىػانىؾى أىٍمًسػٍؾ عى
ًطيئىًتؾى  مىى خى  ، كقاؿ: حديث حسف.التّْرًمذمركاه  ."كاٍبًؾ عى

: عػػػف النَّبػػػيّْ  عػػػف أىبػػػي ىريػػػرة ك *  ٍيػػػران أىٍك ًليىٍصػػػميتٍ " قىػػػاؿى ػػػافى ييػػػٍؤًمفي بًػػػاهلًل كىاليىػػػٍكـً اآلًخػػػًر فىٍميىقيػػػٍؿ خى ػػػٍف كى  "مى
 .ركاه البخارم كمسمـ

ـٍ ثىالىثنػا" :يىقيكؿي  سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو  :قىاؿى  اٍلميًغيرىًة ٍبًف شيٍعبىةى  عفك *  قىػاؿى  :ًإفَّ المَّػوى كىػًرهى لىكيػ ػاعىةى  ،ًقيػؿى كى ضى كىاً 
كىٍثرىةى السُّؤىاؿً  ،اٍلمىاؿً   ركاه البخارٌم كمسمـ." كى
ػػػنً  ثىعمىبػػػةى  عػػف أبػػػيك *  شى ـٍ ًإلىػػػ":قػػػاؿ   اهلل رسػػػكؿ أفَّ  ٌي اٍلخي ػػػبَّكي ـٍ ًمنّْػػػ يَّ ًإفَّ أىحى بىكي ـٍ  يًفػػػ يكىأىٍقػػػرى اًسػػػنيكي اآلًخػػػرىًة مىحى

ـٍ ًإلىػػػػ ػػػػكي فَّ أىٍبغىضى ـٍ ًمنّْػػػػ يَّ أىٍخالىقػػػػان كىاً  ػػػػاكً  يًفػػػػ يكأىٍبعىػػػػدىكي كفى اٍلميتىفىٍيًيقيػػػػكفى ئي اآلًخػػػػرىًة مىسى ـٍ أىٍخالىقػػػػان الثٍَّرثىػػػػاري  "اْلُمَتَ نننندُِّدونَ كي
 .كابف ًحبَّافكالطبراني  ،ركاه أحمد كركاتو ركاة الصحيح

 فػػي المتكسّْػػعكف: (المتشػػدّْقكف). ـ كيػػدَّعكف العمػػـيي أفػػكاىى  بػػو كيفتحػػكف الكػػالـ فػػي عكفيتكسَّػػ الػػذيف: (قػػكفالمتفييً . )كتىٍرًديػػديه الكػػالـ كىثٍػػرة: (الثٍَّرثػػرة)]
 .[وبين التلم باستيتار وعدم احترام الحاضرينمن غير مواربة  بين دول الحقّ  الُبد  من التفريقوىنا  .احتراز أك ظتحفُّ  غير مف الكالـ
امىة الباًىميّْ ك *  : قىاؿى رسكؿ اهلل  عف أىبي أيمى ٍف  بىضً أنىا زىًعيـه ببىيتو في رى ": قىاؿى نًَّة ًلمىٍف تىػرىؾى الًمػرىاءى كىا  الجى

نَّػػًة لً  ًببىٍيػػتو فػػي أعمىػػى الجى اًزحػػان، كى ٍف كىػػافى مى ، كىا  ػػٍف تىػػرىؾى الكىػػًذبى نَّػػًة ًلمى ػػًط الجى سى ًببىٍيػػتو فػػي كى سيػػفى كىػػافى ميًحقٌػػان، كى ػػٍف حى مى
ميقيػػوي  ػػظّْ  داؿالًجػػ)الًمػػراء(: ] .كالتّْرًمػذم ركاه أىبيػػك داكد حػػديث صػػحيح "خي ًقيقىػػةي  ،الػػنفس ًلحى ـً  ًفػػي طىٍعنيػػؾ اٍلًمػػرىاءً  كىحى ٍيػػًرؾ كىػػالى ٍظيىػػارً  غى مىػػؿو  إًلً  ًلغىٍيػػرً  ًفيػػوً  خى
ٍظيىارً  قىاًئًموً  تىٍحًقيرً  ًسكىل غىرىضو  ًزيًَّتؾ كىاً  مىٍيوً  مى   فيا[.نكاحييا كأطراأدناىا كأسفميا أك ض الجٌنة(: بى ، )رى ضامفه : (زعيـه ) ،عى
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 اللسانااِء النيُي عن الُفحِش وبَ  

  .[ّٔالفرقاف: ] چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ ۇ       ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ چ * قاؿ تعالى: 

: قىاؿى رسيكؿي اهلل   عف ابف مسعكدو ك *  ًقتاليوي كيٍفره ": قىاؿى  ركاه البخارم كمسمـ. ."ًسبىابي الميٍسًمـً فيسيكؽه، كى
:  : أفَّ رسكؿى اهلًل عف أىبي ىريرة ك *  تَّػى يىٍعتىػًدم المىٍظميػكـي "قىاؿى ا قىاالى فىعىمىى البىاًدم منييمػا حى  ."الميتىسىابَّاًف مى

 ركاه مسمـ.
 ."كال بػذمء ، كال فػاحشو كال لعَّافو  ليس المؤمف بطعَّافو "قاؿ:  أفَّ رسكؿى اهلل  اهلل بف مسعكد  عبدً عف ك * 
 لعػػفى  كثػػريي  الػػذم أم( عػػافالمَّ ) .يبػػةغً  أك ذـ   بنحػػك النػػاس أعػػراض الػػذم يقػػعي فػػي : (افعَّػػالطَّ )] حسػػف صػػحيح. :كقػػاؿ ،كالتّْرًمػػذم ابػػف ًحبَّػػافركاه 
: (الفػاحش). ارالنَّػ وي مىػأدخى  أك عميػو وكغضػبً  كنايةن  أك فالف عمى اهلل لعنةي  يقكؿ كسف صريحا اإمٌ كذلؾ  ،يـربّْ  رحمة مف يبعدىـ بما الناس : الفيحػشي

ف قومنطً  في الفاحش أم :(ءالبذم)مف األقكاؿ كاألفعاؿ.  -كتنفر منو الطباع السميمة-ما ييستقبح  ا[ ادقن صً  الكالـ كاف كا   .أك مزاحن
ا  النًَّبيَّ  أىفَّ  الدٍَّردىاًء  أىًبي عىفٍ ك *  : "مى ػةً  يىػٍكـى  اٍلميؤًمفً  ًميزىافً  ًفي أىٍثقىؿي  شىٍيءه  قىاؿى ميػؽو  ًمػفٍ  اٍلًقيىامى سىػفو  خي فَّ  حى  كىاً 
 كقاؿ: حديث حسف صحيح. ،التّْرًمذمركاه  ."اٍلبىًذمءى  اٍلفىاًحشى  لىييٍبًغضي  المَّوى 

اًمرو ك *  ػا أىٍنػتيـٍ " :قىػاؿى  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو   عىٍف عيٍقبىةى ٍبًف عى نَّمى ػدو كىاً  مىػى أىحى ـٍ ىىػًذًه لىٍيسىػٍت ًبًسػبىابو عى لىػدي ًإفَّ أىٍنسىػابىكي كى
اعً  ـى طىؼُّ الصَّ ـٍ تىٍممى  آدى ػاًلحو  ،هي ك ؤ لى دو فىٍضؿه ًإالَّ ًبالدّْيًف أىٍك عىمىؿو صى َحْسُ  الر ُجِل َأْن َيُتوَن َفاِح ًا َبنِاياا  ،لىٍيسى ألىحى

، كالمعنػى أٌنكػـ  ًمػيمتى  أف غيػر مػف االمػتالء مػف اإلنػاءي  بى قػري يى  أف ىػك :(الطػؼٌ )] ، كالحديث صحيحه لغيػره.ركاه أحمد كالبييقي ".َبِخيًل َجَباناً 
ٍسبي  ،)كاحد كما منكـ مف يبمغ مرتبة الكماؿ متقاربكف في النسبة ألبو  ؿً  حى  [.(: كفا بو عيبنا كطعننا فيوالرَّجي

ػػؿو قىػػٍد شػػًربى  : أيتًػػيى النَّبػػيُّ قػػاؿ عػػف أىبػػي ىريػػرة ك  * : ف ،ًبرىجي قىػػاؿى أىبيػػك ىريػػرةى: فىًمنَّػػا الضػػاًربي  "اضػػربكهي "قىػػاؿى
 : : أٍخػزىاؾى اهللي ! قىػاؿى ، قىػاؿى بىٍعػضي القىػٍكـً ػرىؼى ػا اٍنصى ػاًربي ًبثىٍكبًػًو. فىمىمَّ ػاًربي ًبنىٍعًمػًو، كالضَّ ال تىقيكليػكا ىىػذىا، "بيىًدًه، كالضَّ

مىٍيًو الشٍَّيطىاف  ركاه البخارم. ."ال تيًعينيكا عى

ٍيرى ك *  ـي  كىالنًَّبيُّ   أىفَّ رىجيالن شىتىـى أىبىا بىٍكرو   ةى عىٍف أىًبي ىيرى يىتىبىسَّػ ػبي كى عىؿى النَّبًػيُّ يىٍعجى اًلسه فىجى دَّ  ،جى ػا أىٍكثىػرى رى فىمىمَّ
مىٍيًو بىٍعضى قىٍكًلًو فىغىًضبى النًَّبيُّ  ـى  عى قىا ػاًلسه فىمىمَّػا  :فىمىًحقىوي أىبيك بىٍكرو فىقىاؿى  ،كى يىػا رىسيػكؿى المَّػًو كىػافى يىٍشػتيميًني كىأىٍنػتى جى

قيٍمتى  مىٍيًو بىٍعضى قىٍكًلًو غىًضٍبتى كى دىٍدتي عى مىٍيػًو بىٍعػضى قىٍكًلػًو " :قىاؿى  .رى دىٍدتى عى ٍنػؾى فىمىمَّػا رى مىػؾه يىػريدُّ عى ًإنَّػوي كىػافى مىعىػؾى مى
ـٍ أىكيٍف أًلىٍقعيدى  قىعى الشٍَّيطىافي فىمى َمنا ِمنْن َعْبنٍد ُظِلنَم ِبَمْظَلَمنٍة  َينا َأَبنا َبْتنٍر اَنَلٌ  ُتلُُّينن  َحنق  " :ثيَـّ قىػاؿى  "مىعى الشٍَّيطىافً  كى

َزاَدُه الل نُو َوَما َفَتَح َرُجٌل َبناَ  َعِطي نٍة ُيِرينُد ِبَينا ِصنَلًة ِإال   َُفُيْغِضي َعْنَيا ِلل ِو َعز  َوَجل  ِإال  َأَعز  الل ُو ِبَيا َنْصَرهُ 
 حديث حسف ركاه أحمد. ."َوَما َفَتَح َرُجٌل َباَ  َمْسَأَلٍة ُيِريُد ِبَيا َتْاَرًة ِإال  َزاَدُه الل ُو َعز  َوَجل  ِبَيا ِدل ةً  ُِبَيا َتْاَرةً 

:  : أفَّ النَّبػيَّ عػف معػاًذ بػًف أىنػسو ك *  ـى غىيظػان "قىػاؿى ػٍف كىظىػ انىوي  مى ػاهي اهللي سيػػبحى مىػى أٍف ييٍنًفػذىهي، دىعى كىىيػكى قىػاًدره عى
يّْرىهي ًمفى الحيكًر الًعيًف مىا شىاءى  تَّى ييخى الًئًؽ يىكـى الًقيامىًة حى ؤيكًس الخى مىى ري تىعىالى عى قػاؿى كالتّْرًمذمركاه أىبك داكد . "كى حػديث  :، كى

 حسف.
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 اللِّسان )التا ( ا ِ آفَ ِمن 

  [ُُِالنساء: ] چ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼ ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳     چ تعالى:  اهلل * قاؿ

  [ّٔاإلسراء: ] چېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی   ۈئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ  قاؿ تعالى:ك * 

  [َّالح : ] چەئ  وئ  وئ ى   ائ  ائ  ەئ   چقاؿ تعالى: ك * 

:  : أفَّ النبيَّ عف أىبي ىريرة ك *   ركاه مسمـ. "َتَفى بالَمْرِء َتِابًا أْن ُيَحدَِّ  ِبُتلِّ َما َسِمعَ "قىاؿى

: قىاؿى رسكؿ اهلل  عف أنسو ك *  ـٍ ": قىاؿى ػكىىيي اسو يىٍخًمشيػكفى كيجي ـٍ أٍظفىاره ًمٍف نيحى ٍرتي ًبقىكـو لىيي لىمَّا عيًرجى بي مىرى
ػػػٍف ىػػػؤيالًء يىػػػا ًجبًريػػػؿي ؟  : مى ـٍ فىقيٍمػػػتي ػػػديكرىىي صي ػػػكـى النَّػػػاسً كى : ىػػػؤيالًء الَّػػػًذيفى يىػػػسكيميكفى ليحي يىقىعيػػػكفى فػػػي أٍعرىاًضػػػًيـٍ قىػػػاؿى  "، كى

 ركاه أىبيك داكد.حديث صحيح 

: قىػػاؿى رسػػكؿي اهلًل   مسػػعكدو  عػػف ابػػفً ك *  نَّػػًة، ": قىػػاؿى فَّ البًػػرَّ يىٍيػػًدم ًإلىػػى الجى ، كا  ػػٍدؽى يىٍيػػًدم ًإلىػػى البًػػرّْ إفَّ الصّْ
ػػػؿى  فَّ الرَّجي ػػػكرى يىٍيػػػًدم ًإلىػػػى كا  فَّ الفيجي ػػػكًر، كا  ػػػًذبى يىٍيػػػًدم ًإلىػػػى الفيجي فَّ الكى تَّػػػى ييٍكتىػػػبى ًعٍنػػػدى اهلًل ًصػػػدّْيقان. كا  لىيىٍصػػػديؽي حى

تَّى ييٍكتىبى ًعٍندى اهلًل كىذَّابان  فَّ الرَّجيؿى لىيىٍكًذبي حى   ركاه البخارم كمسمـ." النَّاًر، كا 

 [اهلل طاعةً  عف الخركج: (الفجكر،)الصدؽ  ئً نتا مف كىك الخير، كثرة يعني (رٌ البً ])

:  عف أىبي بىٍكرىةى ك *  ـٍ ًبسٍكبىًر الكىبىػاًئًر ؟": فقاؿ اهلل  رسيكؿً  عند كينَّاقىاؿى بىمىػى يىػا "قيٍمنىػا:   - الاًنا -" أالى أينىبّْئيكي
: "رسػػػكؿى اهللً  :  "اإلٍشػػػراؾي بػػػاهلًل، كعيقيػػػكؽي الكىاًلػػػدىٍيفً ". قىػػػاؿى ، فىقىػػػاؿى مىػػػسى ػػػافى ميتًَّكئػػػان فىجى ورِ  ودنننولُ  أال"ككى  و نننيادةُ  النننزُّ

ورُ كر كقكؿي  أال الزُّ كر كشيادةي  الزُّ تَّى قي  "الزُّ ريىىا حى  . ركاه البخارم كمسمـ."لىٍيتىوي سىكىتى " منا: فما زاؿ ييكىرّْ

ػػا ىيػػفَّ ؟قػػاليكا "الميكًبقىػػاتً ًنبيػػكا السَّػػٍبعى اٍجتى " : قػػاؿ: قػػاؿى رسػػكؿي اهلل  عػػف أىبػػي ىريػػرة ك *  مى سيػػكؿى اهلًل، كى  : يىػػا رى
اًؿ اليىًتيـً "قىاؿى :  بىا، كأٍكؿي مى ؽّْ، كأكؿي الرّْ ـى اهللي ًإالَّ بالحى رَّ قىٍتؿي النٍَّفًس الَّتي حى ، كى لّْي يىػٍكـى الشٍّْرؾي باهلًل، كالسٍّْحري ، كالتَّػكى

 [الميكًبقىاًت: الميٍيًمكات]       .ركاه البخارمُّ كمسمـ "الَغاِفَل ِ  وَدْاُف الُمْحَصَناِ  الُمْؤِمَنا ِ الزٍَّحًؼ، 
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 الن ميمُة(و اللِّسان )الِغيَبُة  ا ِ آفَ ِمن 

 ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  چ * قاؿ تعالى: 

  .[ُِالحجرات: ] چڄ   ڄ  

 .[ُْٖالنساء: ] چپ      ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ   ٻ    پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  چقاؿ تعالى: ك * 
 .[يبةقاًدرنا عمى إنصافو كال ييعدُّ ذلؾ مف الغً  وشككاه لمف يظنُّ  يرفعى ك  وي تى اإلنساف مظممى  رى أف يذكي  العمماء بيذه اآلية عمى جكاز استدؿٌ ]

: : أفَّ رسيكؿى اهلل عف أىبي ىريرة ك *  :  "؟َأَتْدُروَن َما اْلِغيَبُة " ، قىاؿى ـي، قىػاؿى سيػكليوي أٍعمىػ ِاْتنُرَك "قػالكا: اهللي كىرى
:   "أَخاَك ِبما َيْتنَرهُ  ػا أقيػكؿي ؟ قىػاؿى : أفىرىأٍيػتى إٍف كىػافى فػي أًخػي مى ـٍ "ًقيػؿى ٍف لىػ ، فقػد اٍغتىٍبتىػوي، كا  ػا تىقيػكؿي إٍف كىػافى ًفيػًو مى

ا تىقيكؿي فىقىٍد بىيىتَّوي  ٍف ييقىاؿي  يىتي عىًظيـ ييبٍ  كىًذبه يتاف كىك : افتريتى عميو البي بىيىتَّوي ]كأبك داكد. كالتّْرًمذمركاه مسمـ  ."يىكيٍف ًفيًو مى ٌقو ًفيًو مى  .[ًفي حى

ًفيَّةى كذىا ككىذىا.، قالت: قيٍمتي لمنبٌي عف عائشة ك *  ٍسبيؾى ًمٍف صى   - : تىٍعنًػي قىصػيرىةن قىػاؿى بعػضي الػركاةً  -: حى
ػػتٍ  " :فقػػاؿى  ػػةن لىػػٍك ميًزجى تٍػػوي  لىقىػػٍد قيٍمػػًت كىًممى ػػاًء البىٍحػػًر لىمىزىجى ػػانن "  ًبمى كىٍيػػتي لىػػوي إٍنسى :  اقالػػت: كىحى ػػا أيًحػػبُّ أنّْػػي"فىقىػػاؿى  مى
كىٍيتي  كىػذىا حى فَّ ًلػي كىػذىا كى كىٍيػتي  ]) ، كقػاؿ: حسػف صػحيح.كالتّْرًمػذمركاه أىبيػك داكد  ."إٍنسػانان كا   لػو أم قمَّػدت(: ًمػفى الميحاكػاة، إٍنسىػانان  لىػوي  كىحى
 .[يايكرىي  إنساف حركة بالفعؿ

 .ىي نقل التلم َبْيَن الناس َعَلى جية اإلفسادو  :ةُ ميمَ الن  

 [.ْـّ كالذَّ  بالطعفً  اسمنٌ ل ميغتابو أم  :ىىمَّازو ] [ُُ–َُالقمـ:] چۉ  ې   ې    ۉۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  چ * قاؿ تعالى:
چ   چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ قػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػالى: ك * 

  .[َُٖالنساء: ] چچ  ڇ  ڇ 

ذىٍيفىةى ك *  : قىاؿى رسكؿي اهلل  عف حي نَّةى نىمَّاـه ": قىاؿى  ركاه البخارم كمسمـ. ."ال يىٍدخيؿي الجى

ٍيفً  : أفَّ رسػكؿى اهلل  - رضػي اهلل عنيمػا -عف ابف عباسو ك *  :  مػرَّ ًبقىٍبػرى ػا ييعىػذَّبىافً "فىقىػاؿى ػا ييعىػذَّبىاًف إنَّييمى مى ، كى
ػػػافى الى يىٍسػػػػتىًتري ًمػػػٍف بىٍكًلػػػػوً  ،فػػػي كىبيػػػػرو  ػػػػري فىكى ػػػا اآلخى ػػػػًة، كأمَّ ػػػػافى يىٍمًشػػػي ًبالنًَّميمى ا، فىكى ػػػديىيمى ػػػػا أىحى : أمَّ  ."بىمىػػػى إنَّػػػػوي كىًبيػػػره

 (: ال يتنزَّهي منوي كال يتحرَّل الطيارة في بدًنو كثيابو[.بىٍكًلوً  ًمفٍ  يىٍستىًتري  الى ])      . كىذا لفظ إحدل ركايات البخارم.ركاه البخارم كمسمـ
: قىػػاؿى رسػػكؿ اهلل  أىبػػي ىريػػرة عػػف ك *  ـٍ فػػي " :  قىػػاؿى اًىًميَّػػًة ًخيىػػاريىي : ًخيىػػاريىيـ فػػي الجى تىًجػػديكفى النَّػػاسى مىعػػاًدفى

تىًجػديكفى شىػرَّ النَّػاًس ذىا الػكىٍجيىيًف، اإلٍسالىـً ًإذىا فىقيييكا، كتىًجديكفى ًخيىػارى  ـٍ كىرىاًىيىػةن لىػوي، كى النَّػاًس فػي ىىػذىا الشَّػسًف أىشىػدَّىي
 ركاه البخارم كمسمـ. ."الًَّذم يىسًتي ىؤيالًء ًبكىٍجوو، كىىىؤيالًء ًبكىٍجوو 

 فكفى الػذيف يػسلى  أكنافان  كفى ؤ المكطَّ  كـ أخالقان ني أحاسً  كـ إليَّ أحبَّ  إفَّ " قاؿ رسكؿ اهلل  :قاؿ  عف أبي ىريرةى ك * 
فَّ  ،ؤلفكفكيي  الطبرانػي فػي ركاه  ."العيػبى  آءً رى لمبيػ سػكفى مً متى المي  ةً بَّػبػيف األحً  قكفى المفرّْ  اؤكف بالنميمةً المشَّ  أبغضكـ إليَّ  كا 

 .ىـ بما ليس فييـ[يـ لتعييرً ئيف كيغتابكنى يالبر  عكراتً عكف : الذيف يتتبَّ العيبى  آءً رى لمبي  لممتمسكفى ]ا    .   دهبشكاىً  حسفه كالحديث الصغير كاألكسط 
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  بالمؤمنين الظنِّ  عن سوءِ  النييُ 

ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ڀ  ڀڀ   پ      ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پچ * قاؿ تعالى: 

 .[ُِ]الحجرات:  چٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  

 .[ِٖالنجـ: ] چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿچ قاؿ تعالى: ك * 

]الًحظ كيؼ .[ُِالنكر: ] چڃ  چ  چ  چ    چ   ڃ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃچ  قاؿ تعالى:ك * 

ًة المسمميف كككًنيـ كالجسًد الكاحد، فمف يطعف في أخيو فكسنَّ   نفسو[.ما يطعف في أتت اآلية بمفًظ )بسنفيًسيـ( كلـ يقؿ اهلل )بإخكانًيـ( إشارةن لميحمى

، إيَّاكيـٍ ": قىاؿى   اهلل رسكؿ أفَّ :  ىريرة أىبي * كعف ًديثً  أٍكذىبي  الظَّفَّ  فإفَّ  كالظَّفَّ  كمسمـ. ركاه البخارم ."الحى

ذيكفى ": يقكؿي  : سىًمٍعتي عمر بف الخطاب قىاؿى  مسعكدو  فً تبة بعي  بفً  اهللً  كعف عبدً *  إفَّ نىاسان كىانيكا ييٍؤخى
ٍيًد رىسيكؿ اهلل  فَّ الكىٍحيى قىًد اٍنقىطىعى  ًبالكىٍحًي في عى ـي اآلف بمكىا  ذيكي ا نىسخي نَّمى اًلكيـٍ ، كاً  ٍف ا ظىيىرى لىنىا ًمٍف أعمى ، فىمى

ٍبنىاهي أٍظيىرى لىنىا خى  قىرَّ لىيٍ ٍيران أمَّنَّاهي كى ًتًو شىٍيء، كى ًتوً اهللي ، سى لىنىا ًمٍف سىًريرى اًسبيوي ًفي سىًريرى ـٍ  ييحى ٍف أٍظيىرى لىنىا سيكءان لى مى ، كى
ٍنوي  ٍف قىاؿى  نىسمى دٍّْقوي كىا  ـٍ نيصى لى سىنىةه كى تىوي حى  ركاه البخارم.. ": إفَّ سىًريرى

ذىر كالتحسفي الظفّْ بالمسمميف ال يتنافى كضركرة أخًذ الحً ملحظة:  مف أقكاًؿ الٌناس قبؿ  ثبُّتً يطىًة كالحى
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ   تصديقيا، قاؿ تعالى:

ف كاف ىذا يي  [،ٔالحجرات: ] چڦ    كما ىك فيو زمن الحر  آتُد وأىمُّ وأوَج  ،طمب في األكقات العادٌيةكا 
ية مانِ تْ التِ  واج ِ  الحاؿ مع كال  - كبقدر حاجتو يامف يحتاجي  إاٌل  ةً عمى المعمكمى  طًَّمعي كال يى  عي مى طٍ فال يي  والسرِّ

 .بؿ ىك مف الكاجبات الشرعية كليس ىذا مف سكء الظفّْ  -برة ألم اعتبار آخرعً 
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 ِصفاُ  المناِفقينِمن 

چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڃ  ڃ  چ  چ تعالى:  اهلل قاؿ *

  چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  گ    ک  گ   گ   گ  ڑ  ڑ  ک  ک   کڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  

  .[ُّْ – ُِْالنساء: ]

ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے   ہۀ  ۀ   ہ  ہ  چ قػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػالى: ك  *

  .[ٕٔالتكبة: ] چ﮶    ﮷  ﮸  ﮹     ﮵ ﮲  ﮳  ﮴ۓ   ے  ۓ

 ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک    ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ قاؿ تعالى: ك  *

ڻ  ڻ  ڻ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڱ  ڱ  ڱ        ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ک  ک  گ   گ  گ  گ    

  .[ُُ – ٗالعنكبكت: ] چۀ   ۀ  

سيػػكؿ اهلل عػػف أىبػػي ىريػػرة ك  * :  : أف رى ذىا  آيػػةي "قىػػاؿى ، كىاً  ذىا كىعػػدى أٍخمىػػؼى ، كىاً  ػػدَّثى كىػػذىبى : ًإذىا حى المينػػافًؽ ثػػالثه
افى  ـه ": لمسمـ كفي ركاية ركاه البخارم كمسمـ. ."اٍؤتيًمفى خى ـى أنَّوي ميٍسًم مَّى كىزىعى ـى كىصى ا ٍف صى  ."كىاً 

ػا -العػاص عمػرك بػفً  بفً  اهللً  عف عبدً ك  * ٍنييمى ًضػيى اىلمَّػوي عى :  أفَّ رسػكؿ اهلل  -رى ػٍف كيػفَّ ًفيػًو كىػافى "قىػاؿى أٍربىػعه مى
ٍصمىةه ًمٍنييفَّ كىانىتٍ  مىٍف كىانىٍت ًفيًو خى اًلصان، كى ذىا  مينىاًفقان خى ، كىاً  ػافى تَّػى يىػدىعىيىا: ًإذىا اٍؤتيًمػفى خى ٍصػمىةه ًمػفى النّْفىػاًؽ حى ًفيػًو خى

رى  ـى فىجى اصى ذىا خى ، كىاً  ذىا عىاىىدى غىدىرى ، كىاً  دَّثى كىذىبى  ركاه البخارم كمسمـ. ."حى

ٍيرىةى ك  * مىػى اٍلمينىػاًفًقيفى : "قىػاؿى رىسيػكؿي المَّػًو  :قىػاؿى   عىٍف أىًبي ىيرى ًة عى ػالى ةي اٍلفىٍجػًر أىٍثقىػؿي الصَّ ػالى ةي اٍلًعشىػاًء كىصى ػالى صى
ٍبػػػػػػػػػػػكنا  لىػػػػػػػػػػػٍك حى ػػػػػػػػػػػا كى ىتىٍكىيمى ػػػػػػػػػػػا ألى ػػػػػػػػػػػا ًفيًيمى ػػػػػػػػػػػكفى مى لىػػػػػػػػػػػٍك يىٍعمىمي  .كابػػػػػػػػػػػف ًحبَّػػػػػػػػػػػافحػػػػػػػػػػػديث صػػػػػػػػػػػحيح ركاه ابػػػػػػػػػػػف ماجػػػػػػػػػػػو كأحمػػػػػػػػػػػد  ."كى

بكنا(: أم كلك زحفنا كالطفًؿ قبؿ مشيو عندما يىٍحبك عمى   األربع[.])كلك حى

ٍدرً ك  * االن ًمػفى اٍلمينىػاًفًقيفى ًفػ  مّْ عىٍف أىًبى سىًعيدو اٍلخي سيػكًؿ المَّػًو  يأىفَّ ًرجى ٍيػًد رى ػرىجى النَّبًػ عى ًإلىػى   يُّ كىػانيكا ًإذىا خى
سيػػكًؿ المَّػػًو  ـٍ ًخػػالىؼى رى ٍقعىػػًدًى ػػكا ًبمى فىًرحي ٍنػػوي كى مَّفيػػكا عى ـى النَّبًػػ اٍلغىػػٍزًك تىخى بُّػػكا أىٍف   يُّ فىػػًإذىا قىػػًد مىفيػػكا كىأىحى كا ًإلىٍيػػًو كىحى اٍعتىػػذىري

لىػػٍت  ـٍ يىٍفعىميػػكا فىنىزى ػػا لىػػ ػػديكا ًبمى ڄ  ڄ   ڃ    ڤ  ڤ     ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ٹ  ٹ چ ييٍحمى

 ركاه البخارم كمسمـ. .[ُٖٖآؿ عمراف: ]  چ    ڃ  چ  چ  چ ڃ  ڃ

طَّػػاًب ك  * ػػرى ٍبػػًف اٍلخى ػػٍف عيمى سيػػكؿى المَّػػًو  عى ًمػػيـً " :قىػػاؿى  أىفَّ رى مىػػى أيمَّتًػػي كيػػؿُّ مينىػػاًفؽو عى ػػاؼي عى ػػا أىخى ًإفَّ أىٍخػػكىؼى مى
  حديث صحيح ركاه أحمد. ."المّْسىافً 
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 من آداِ  المجاِلس

ػػػعي  عػػػف ابػػػفً ك *  : قىػػػاؿى رسػػػكؿ اهلل  -مػػػايي نٍ عى  اهللي  ضػػػيى رى  -رى مى ػػػالن ًمػػػٍف ": قىػػػاؿى ـٍ رىجي ػػػديكي َـّ ال ييًقػػػيمىفَّ أحى ٍجًمًسػػػًو ثيػػػ مى
تىفىسَّػػػػػحيكايىٍجًمػػػػػسي ًفيػػػػػوً  سَّػػػػػعيكا كى لًكػػػػػٍف تىكى ػػػػػؿه ًمػػػػػٍف  "، كى ـى لىػػػػػوي رىجي ػػػػػرى ًإذىا قىػػػػػا ػػػػػافى اٍبػػػػػفي عيمى ـٍ يىٍجًمػػػػػٍس ًفيػػػػػًو.ككى ٍجًمًسػػػػػًو لىػػػػػ  مى

 كمسمـ.اه البخارم رك 

:  : أفَّ رسػػكؿ اهلل عػػف أىبػػي ىريػػرة ك *  ، "قىػػاؿى ٍجًمػػسو ـٍ ًمػػٍف مى ػػديكي ـى أىحى ػػؽُّ بًػػوً ًإذىا قىػػا ػػعى ًإلىٍيػػًو، فىييػػكى أىحى َـّ رىجى  ."ثيػػ
 ركاه مسمـ.

ٍمقىةً  أفَّ رسكؿ اهلل ": عف حذيفة بف اليماف ك *  سىطى الحى مىسى كى  .كالتّْرًمذمركاه أىبيك داكد  حسف صحيح،."لىعىفى مىٍف جى

:  -مايي نٍ عى  اهللي  ضيى رى  -سىميرىة  بفً  عف جابرً ك *  ٍيػثي يىٍنتىًيػيكينَّا ًإذىا أىتىٍينىا النَّبيَّ "قىاؿى دينىا حى ركاه أىبيػك . "، جمىسى أحى
 .، كقاؿ: حديث حسفكالتّْرًمذمداكد 

كك *  ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمرو ػؿو أىٍف ييفىػرّْؽى بىػٍيفى " :قىػاؿى  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  -مايي نٍ عى  اهللي  ضيى رى  - عىٍف عى اٍثنىػٍيًف الى يىًحػؿُّ ًلرىجي
ا مىٍيًف ًإالَّ ًبإٍذًنًيمىاالى ييٍجمى "كفي ركاية ألبي داكد: .      ، كقاؿ: حديث حسفكالتّْرًمذمركاه أىبيك داكد ."ًإالَّ ًبًإٍذًنًيمى  ."سي بىٍيفى رىجي

اًلػػؾو ك *  ػػٍف أىنىػػًس ٍبػػًف مى سيػػكًؿ المَّػػًو " :قىػػاؿى  عى ٍؤيىػػةن ًمػػٍف رى ـٍ ري ػػبَّ ًإلىػػٍيًي ػػا كىػػافى شىػػٍخصه أىحى ـٍ  مى ػػانيكا ًإذىا رىأىٍكهي لىػػ كى كى
ا يىٍعمىميكفى ًمٍف كىرىاًىيىًتًو ًلذىًلؾى   في سيننو. التّْرًمذمحديث صحيح ركاه  ."يىقيكميكا ًلمى

ػػٍف ميعىاًكيىػػة ك *  ػػٍف النَّبًػػيّْ  عى ػػٍف سىػػرَّهي " أٌنػػو قػػاؿ:  عى ٍقعىػػده ًمػػٍف النَّػػار"مى ػػا فىٍميىتىبىػػكٍَّأ مى ػػاؿ ًقيىامن ثَّػػؿ لىػػوي الرّْجى  .أىٍف يىتىمى
 .كالتّْرًمذمحديث صحيح ركاه أبك داكد 

ػػػعي  عػػػف ابػػػفً ك *  :  أفَّ رسػػػكؿى اهلًل  -مػػػايي نٍ عى  اهللي  ضػػػيى رى  -رى مى ى اٍثنىػػػاًف ديكفى "قىػػػاؿى ًإذىا كػػػانيكا ثىالثىػػػةن، فىػػػالى يىتىنىػػػاجى
: فىسٍربىعىةن؟ قىاؿى : قىاؿى أىبيك صالح : قيٍمتي الاألخير ادكأىبيك داكد كز  ،ركاه البخارٌم كمسمـ ."الثَّاًلثً  .بًف عيمرى  : ال يىضيرُّؾى

: قىػػاؿى رسػػكؿ اهلل  عػػف أىبػػي ىريػػرة ك *  ، فىكىثيػػرى ًفيػػًو لىغىطيػػوي فىقىػػاؿى قىٍبػػؿى أٍف يىقيػػكـى ": قىػػاؿى ٍجًمػػسو مىػػسى فػػي مى ػػٍف جى مى
 : ًلػػؾى ٍجًمًسػػًو ذى ٍمػػًمػػٍف مى ًبحى َـّ كى انىؾى المَّييػػ ، أٍشػػيىدي أٍف ال إلػػوى ًإالَّ سيػػٍبحى ، أٍسػػتىغٍ  ًدؾى ،أٍنػػتى ػػا  ًإالَّ  ًفريؾى كىأىتيػػكبي إلىٍيػػؾى ًفػػرى لىػػوي مى غي

ٍجًمًسًو ذىًلؾى   ، كقاؿ: حديث حسف صحيح.التّْرًمذمركاه  ."كىافى في مى

: قىػاؿى رسػكؿ اهلل  عف أىبي ىريػرة ك *  كفى اهلل تىعىػالىى ًفيػًو، ": قىػاؿى ػا ًمػٍف قىػٍكـو يىقيكميػكفى ًمػٍف مىٍجًمػسو الى يىػٍذكيري مى
ٍسرىةًإالَّ قىاميكا عىٍف ًمٍثؿ ًجيفىًة  كىافى لىييـٍ حى ، كى  ركاه أىبيك داكد.حديث صحيح  ."ًحمىارو

: قىاؿى رسكؿ اهلل  عف أىبي ىريرة ك *  ػمّْـٍ ": قىاؿى ـٍ اٍلمىٍجًمػسى فىٍمييسى ػديكي ـٍ  ،ًإذىا أىتىػى أىحى ػمّْ فىػًإٍف بىػدىا لىػوي أىٍف يىٍقعيػدى فىٍمييسى
ـى   .كابف ًحبَّافكأحمد  التّْرًمذمحديث صحيح ركاه  ."فىمىٍيسىٍت اأٍليكلىى ًبسىٍكجىبى ًمٍف اآٍلًخرىةً  ،ًإذىا قىا
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 الِعلِم والتعلُّم فضلُ 

 چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ    چ قػػػػػػاؿ تىعىػػػػػػالىى: ك  ،[ُُْطػػػػػػو: ] چٺ  ٺ  ٿ  ٿ چ قىػػػػػػاؿى تىعىػػػػػػالىى: * 

 .[ُُالمجادلة: ] چمب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتجث  چ قاؿ تىعىالىى: ك  ،[ٗالزمر: ]

: قىاؿى رسكؿ اهلل  عف معاكية ك  *  ٍيرنا ييفىقٍّْيوي في الدّْيفً مىٍف ييًرًد اهللي ًبًو ":  قىاؿى  ركاه البخارم كمسمـ. ."خى

،ن كابف أبي شيبة بإسنادو صحيح، كقػاؿ ركاه البخارم تعميقا ."ديكاكَّ سى تىفىقَّييكا قىٍبؿى أىٍف تي ": قاؿ بًف الخطَّاًب  عيمىرى  عىفك  * 
ديكا]            : "كبعد أف تسٌكدكا".-فائدةه مف ًعنده  –البخارم   تيجعىمكا سادة كقادة كأمراء[.أم : تيسىكَّ

ػػًمٍعتي رسػػكؿ اهلل  عػػف أبػػي ىريػػرةى ك  *  : سى ػػا ًفييىػػ"يقػػكؿ:  قىػػاؿى ٍمعيػػكفه مى ٍمعيكنىػػةه، مى ا، ًإالَّ ًذٍكػػرى اهلل الػػدٍُّنيىا مى
ػػا اًلمن ػػا كىاالهي، كىعى مى ػػا تىعىػػالىى كى ػػا كىاالىهي "قىٍكلػػو: ]                     ."حػػديث حسػػف"كقػػاؿ:  التّْرًمػػذمركاه . "أىٍك ميتىعىمّْمن مى  .[اهلل : أٍم طىاعػػةي "كى

: سىًمٍعتي رسكؿ اهلل   رداءً عف أىبي الدَّ ك  *  ػا سىػيَّؿى اهللي لىػوي "يقكؿ:  قىاؿى مىؾى طىًريقنا يىٍبتىًغي ًفيًو ًعٍممن مىٍف سى
تىيىا ًلطىاًلًب  عي أٍجًنحى فَّ المىالىًئكىةى لىتىضى نًَّة، كىا  ا يىٍصنىعي طىريقنا ًإلىى الجى ا ًبمى  .كالتّْرًمذمركاه أىبيك داكد  حديث حسف..."الًعٍمـً ًرضن

ػػمى عػػف أبػػي أي ك  *  ػػمّْ عى أك يي  ـ خيػػران مػػف غػػدا إلػػى المسػػجد ال يريػػد إال أف يػػتعمَّ : "قػػاؿ  بػػيّْ عػػف النَّ   ةى امى  وي مى
 .  وقال الشيخ األلباين: حسن صحيح ،واحلاكمرواه الطرباين  ."وتي جَّ حى  مِّاتا كاف لو كسجر حاج  

 اإلخلُص في طَلِ  الِعلمِ 

ٍيػػػرىةى  * ػػػف أىبًػػػي ىيرى سيػػػكؿي المَّػػػًو  :قىػػػاؿى  عى ػػػاًرمى بًػػػًو السُّػػػفىيىاءى : "قىػػػاؿى رى ييجى ػػػاءى كى ـى ًلييبىػػػاًىيى بًػػػًو اٍلعيمىمى ـى اٍلًعٍمػػػ ػػػٍف تىعىمَّػػػ مى
مىوي  يىٍصًرؼى ًبًو كيجيكهى النَّاًس ًإلىٍيًو أىٍدخى ـى كى يىنَّ  .حديث حسف ركاه ابف ماجو في سننو" المَّوي جى

ٍيرىةى عف أبي ك *  : قىاؿى رسكؿ اهلل   ىيرى ا ًممَّا ييٍبتىغىػى بًػًو كىٍجػوي اهلًل الى يىتىعىمَّميػوي ًإالَّ ًلييًصػيبى ": قىاؿى مىٍف تىعىمَّـى ًعٍممن
نًَّة  ـٍ يىًجٍد عىٍرؼى الجى ا ًمفى الدٍُّنيىا، لى يىا] "يىٍكـى الًقيىامىةً ًبًو عىرىضن  ماجو. كابفي  ركاه أىبيك داكدى حديث صحيح . [يىٍعًني: ًريحى

ًمػػٍف قىٍمػػبو ال " :كػػاف يقػػكؿ رسػػكؿ اهلل  أفَّ   ـى رقىػػبػػف أى  عػػف زيػػدً ك *  َـّ إنّْػػي أىعيػػكذي بًػػؾى ًمػػٍف ًعٍمػػـو ال يىٍنفىػػعي؛ كى المَّييػػ
ًمٍف  ًمٍف نىٍفسو الى تىٍشبىعي؛ كى  .حديث بعضي كىك  كالنَّسائي كالتّْرًمذمركاه مسمـ  "دىٍعكىةو ال ييٍستىجابي لىيىايىٍخشىعي، كى

: قىػػاؿى النبػػيُّ  عػػف أىبػػي مكسػػى ك  * ػػابى ": قىػػاؿى ٍيػػثو أصى ثىػػًؿ غى ػػا بىعىثىنًػػي اهلل بًػػًو ًمػػفى الييػػدىل كىالًعٍمػػـً كىمى ثىػػؿي مى مى
ا؛ فىكىانىٍت ًمٍنيىا طىاًئفىةه طىيّْبةه قىًبمى  اءى فىسىٍنبىتىًت الكىخى ًت أٍرضن ػاءى  المى ػاًدبي أٍمسىػكىًت المى كىػافى ًمٍنيىػا أجى ، كى ، كىالعيٍشبى الكىًثيرى

ػاءن كىالى  فىنىفىعى اهللي ًبيىا النَّاسى  ؛ ال تيٍمًسػؾي مى ا ًىػيى ًقيعىػافه ابى طىاًئفىةن ًمٍنيىا أيٍخرىل إنَّمى رىعيكا، كىأىصى سىقىٍكا كىزى فىشىًربيكا ًمٍنيىا كى
ـٍ  تيٍنًبتي  مىثىؿي مىٍف لى ، كى مَّـى ـى كىعى ا بىعىثىًني اهللي ًبًو، فىعىًم نىفىعىوي مى يىٍرفىٍع بًػذًلؾى رىأسنػا، كخن، فىذًلؾى مىثىؿي مىٍف فىقيوى في ًديًف اهلًل، كى

ـٍ يىٍقبىٍؿ ىيدىل اهلًل الًَّذم أيٍرًسٍمتي ًبوً  لى  .[نىفىعى  كىالى  ًبوً  عيٍنتىفً  فىمـ عىنوي  أعرىضى  أىمٍ  (:رىٍأسنا ًبذىًلؾى  يىٍرفىعٍ  لىـٍ  مىفٍ ])        ركاه البخارم كمسمـ.. "كى
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 فضُل العلماِء ومتاَنُتيم

حيح[ككضع األمكر في نً  : الفيـي ]الًحكمىةي [ ِٗٔالبقرة: ] چى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئ     چ* قاؿ تعالى:   صابيا الصَّ

  [.ُٖآؿ عمراف: ] چٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ     چ تىعىالىى:  قىاؿك * 

 .]فائدة: علمة العاِلِم الحّق تقوى اهلِل تعالى وخ يُتُو[      .[ِٖفاطر: ] چې    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چقاؿ تىعىالىى: ك * 

ػػًمٍعتي رسػػكؿ اهلل   رداءً عػػف أىبػػي الػػدَّ ك *  : سى ػػمىؾى "يقػػكؿ:  قىػػاؿى ػػٍف سى ػػا سىػػيَّؿى اهللي لىػػوي مى طىًريقنػػا يىٍبتىًغػػي ًفيػػًو ًعٍممن
ـى  فَّ العىاًل ا يىٍصنىعي، كىا  ا ًبمى تىيىا ًلطىاًلًب الًعٍمـً ًرضن عي أٍجًنحى فَّ المىالىًئكىةى لىتىضى نًَّة، كىا  ػٍف ًفػي  طىريقنا ًإلىى الجى لىيىٍسػتىٍغًفري لىػوي مى

تَّػػى الحيتىػػافي  ػػٍف ًفػػي األٍرًض حى مى ػػاًئًر السَّػػماكىاًت كى مىػػى سى ػػًر عى مىػػى العىابًػػًد كىفىٍضػػًؿ القىمى فٍضػػؿي العىػػاًلـً عى ػػاًء، كى فػػي المى
ػ نَّمى ػا كىا  ثيكا ًدينىػارنا كىالى ًدٍرىىمن ـٍ يىكىرّْ فَّ األٍنًبيىاءى لى ثىةي األٍنًبيىاًء، كىا  فَّ العيمىمىاءى كىرى ػذى الكىكىاًكًب، كىا  ػذىهي أىخى ػٍف أىخى ، فىمى ـى ثيػكا الًعٍمػ ا كىرَّ

ظ    كابف ماجو. كالتّْرًمذمركاه أىبيك داكد حديث صحيح . "كىاًفرو بحى

:   أفَّ رسكؿ اهلل عف أىبي أيمىامىة ك *  ـٍ "قىاؿى مىػى أىٍدنىػاكي مىػى العىابًػًد كىفىٍضػًمي عى َـّ قىػاؿى رسػكؿ  "فىٍضؿي العىػاًلـً عى ثيػ
مىالىًئكىتىػػػوي كىأٍىػػػؿى السَّػػػمكىاًت كىاألىٍرًض ":  اهلل مىػػػى إفَّ اهللى كى ػػػمُّكفى عى ػػػكتى لىييصى تَّػػػى الحي ٍحًرىىػػػا كىحى تَّػػػى النٍَّممىػػػةى فػػػي جي حى

ٍير  صحيح. حديث حسف ، كقاؿ:التّْرًمذمركاه  ."ميعىمًّْمي النَّاًس الخى

ٍبًد الرٍَّحمىًف اٍلعيٍذًرمّْ  عفك *  ـى ٍبًف عى ـى  ىىذىا يىٍحًمؿي : "اهلًل  رىسيكؿي  : قاؿقىاؿى  -رحمو اهلل – ًإٍبرىاًىي  كيؿّْ  ًمفٍ  اٍلًعٍم
مىؼو  ٍنوي  يىٍنفيكفى  عيديكليوي، خى ، تىٍحًريؼى  عى اؿى  اٍلغىاًليفى ، كىاٍنًتحى تىٍسًكيؿى  اٍلميٍبًطًميفى اًىًميفى  كى كالبييقي في  ،ركاه الطبراني في الكبير "اٍلجى
، كقاؿالسنف مي   .كاحد غيرً  مف سمعتو صحيح ىك ال :قاؿ ؟مكضكع كالـه  وكسنَّ  لو كقيؿ ،الحديث ىذا عف حنبؿ بف أحمد سيئؿ :الخطيب رسالن
 يصح(. ال بإسنادو  عمرك بف اهلل كعبد ىريرة ألبي ىذا الحديث مسندنا ) كركم

: قىػاؿى رسػػكؿ اهلل   مسػعكدو  عػف ابػػفً ك *  مىػػى ": قىػػاؿى ػمَّطىوي عى ، فىسى ػػاالن ػػؿه آتىػاهي اهللي مى سىػدى ًإالَّ فػػي اٍثنىتىػٍيًف: رىجي ال حى
ييعىمّْمييىىمىكىًتًو ًفي  ؽّْ، كىرىجيؿه آتىاهي اهللي الًحٍكمىةى، فىييكى يىٍقًضي ًبيىا كى  .ركاه البخارم كمسمـ .ا"الحى

ػػاًمتً ك *  ػٍف عيبىػػادىةى ٍبػًف الصَّ نىا " :قىػاؿى  أىفَّ رىسيػكؿى المَّػػًو   عى ػػًغيرى ـٍ صى يىػػٍرحى نىػا كى ـٍ ييًجػػؿَّ كىًبيرى ػػٍف لىػ لىػػٍيسى ًمػػٍف أيمَّتًػي مى
يىٍعًرٍؼ  قَّوي كى  (.اليس منٌ ) :و قاؿ أنٌ ركاه أحمد كالطبراني كالحاكـ إالَّ حديث حسف،  "ًلعىاًلًمنىا حى

ػػػاتى  ًإذىا ": رسػػػكؿ اهلل : قػػػاؿ قىػػػاؿ عػػػف أبػػػي ىريػػػرة ك *  ػػػافي  مى ميػػػوي  اٍنقىطىػػػعى  اإلٍنسى ػػػدىقةو : ثىػػػالثو  ًمػػػفٍ  ًإالَّ  عىمى  صى
اريىةو، لىدو  أىكٍ  ًبًو، ييٍنتىفىعي  ًعٍمـو  أىكٍ  جى اًلحو  كى  .كالنَّسائي كالتّْرًمذم داكد كأبك ركاه مسمـ. "لىوي  يىٍدعيك صى
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 أساليِبيم بعضِ ِمن و  التحايُر من علماء الّسوء

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  پ  پ       ڀ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  تعػػػالى:اهلل قػػػاؿ 

 .[ُٕٖآؿ عمراف: ] چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٺ  ٺ    ٿ

ۓ  ﮲   ھ  ے    ے  ۓ    ھ ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ قػػػػػاؿ تعػػػػػالى:ك 

 [ُّالمائدة: ] چ  ﮳  ﮴    ﮵  ﮶
ـى عف مك  فكف الكىًم ػا ذيكّْػركا بػو(: يتجػاىمكف بعػض آيػات اهلل اًضعو(: يفسّْ ])يحرّْ ركف آيات اهلل بغير معانييا كيسكقكنيا لغير ما نزلت فيو، )كنىسيػكا حظِّػا ًممَّ

 .كييخفكف منيا ما خالؼ ىكاىـ[

ۇئ     ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ     ۉ   ېچ قاؿ تعالى:ك 

  حبېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ    ىئ  يئ  جب  

 ]أم لككاف فييـ مف ينياىـ عف الفساد لما بمغ الحاؿ بيـ أف أىمكيـ اهلل جميعنا[.      [ ُُٕ – ُُٔىكد: ] چخب   

گ  ڳ   ڳ  ڳ         ڳ  ڱ                ک         گ     گ  گژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  چ   قػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػالى:ك 

 [ٓالجمعة: ] چڱ  ں  ں    ڻ  ڻ    ڻ   ڱ  ڱ

ٍمػػػػػًرك ٍبػػػػػًف اٍلعىػػػػػاًص ك *  ٍبػػػػػًد اهلًل ٍبػػػػػًف عى ػػػػػا -عػػػػػف عى ٍنييمى ًضػػػػػيى اىلمَّػػػػػوي عى ػػػػػًمٍعتي رسػػػػػكؿى اهلل  -رى : سى  يقػػػػػكؿ: قىػػػػػاؿى
ػػػاًء، " ـى ًبقىػػػٍبًض العيمىمى لًكػػػٍف يىٍقػػػًبضي الًعٍمػػػ ػػػا يىٍنتىزعػػػوي ًمػػػفى النَّػػػاًس، كى ـى اٍنًتزىاعن َحت نننى ِإَاا َلنننْم ُيْبنننِق إفَّ اهللى الى يىٍقػػػًبضي الًعٍمػػػ

 .ه البخارم كمسمـركا. "وا ِبَغْيِر ِعْلٍمُ َفَضلُّوا َوأَضلُّواَعاِلًماُ ات َخَا الن اُس ُرُؤوًسا ُجي ااًلُ َفُسِئُلوا َفأْفتَ 

طَّػػاًب ك  * ػػرى ٍبػػًف اٍلخى ػػٍف عيمى سيػػكؿى المَّػػًو  عى ًمػػيـً " :قىػػاؿى  أىفَّ رى مىػػى أيمَّتًػػي كيػػؿُّ مينىػػاًفؽو عى ػػاؼي عى ػػا أىخى ًإفَّ أىٍخػػكىؼى مى
 حديث صحيح ركاه أحمد. ."المّْسىافً 

: قىاؿى رسكؿ اهلل   عف أىبي ىريرةى ك *  ػاـو ًمػٍف نىػارمىٍف سيًئؿى عف ًعٍمـو ": قىاؿى ػًة ًبًمجى ـى يىػٍكـى الًقيىامى  ."فىكىتىمىوي، أيٍلًجػ
 حديث حسف. :، كقاؿكالتّْرًمذمركاه أىبيك داكد 

ػٍف أىنىػػسو ك *  سيػػكؿي المَّػػًو  :قىػػاؿى  عى قىػػاًريضى ًمػػٍف : "قىػػاؿى رى ـٍ ًبمى مىػػى قىػػٍكـو تيٍقػػرىضي ًشػػفىاىييي ٍرتي لىٍيمىػػةى أيٍسػػًرمى بًػػي عى ػػرى مى
ءً  :قيٍمتي  ،نىارو  يىٍنسىٍكفى أىٍنفيسىػييـٍ كىىيػـٍ  :قىاؿى  ؟مىا ىىؤيالى كفى النَّاسى ًباٍلًبرّْ كى ًء خيطىبىاءي أيمًَّتؾى ًمٍف أىٍىًؿ الدٍُّنيىا كىانيكا يىٍسميري  ىىؤيالى

 حديث حسف ركاه أحمد. ."يىٍتميكفى اٍلًكتىابى أىفىالى يىٍعًقميكفى 
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 چ ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ * قػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػػالى: 

 .[َُٖيكسؼ: ]
 [.ّّفصمت: ] چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ چ قاؿ تعالى: ك  *

 .[ٓٓالذاريات: ] چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ قاؿ تعالى: ك * 
ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺٺ چكقاؿ تعالى: * 

 ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ٿ

 [.ُٓٔ – ُْٔاألعراؼ: ] چ  ڃ   ڃ

:  : أفَّ رىسيكؿ اهلل عف أىبي ىريرة ك *  ا ًإلىى ىيدن "قىاؿى ػٍف تىًبعىػو، لمىٍف دىعى ػكًر مى ، كىافى لىػوي ًمػفى األىٍجػًر ًمٍثػؿي أجي
ػٍف تىًبعىػوي، الى يىػٍنقيصي الى يىٍنقيصي ذًلؾى ًمػٍف  مىيػًو ًمػفى اإلثٍػـً ًمٍثػؿي آثىػاـً مى ػالىلىةو، كىػافى عى ػا ًإلىػى ضى ػٍف دىعى مى ػكًرىـٍ شىػيئان، كى أجي
ـٍ شىيئان   ركاه مسمـ. "ذًلؾى ًمٍف آثىاًمًي

ػالن  بًػؾى  اهللي  يىٍيػًدم ألىفٍ  فىػكىاهللً " : ، قىاؿى ًلعىًمػي  : أفَّ رسكؿى اهلًل  بف سعدو  عف سيؿً ك *  ٍيػره  كىاًحػدان  رىجي  لىػؾى  خى
ٍمرً  ًمفٍ  ٍمري النَّعىـً ]                          .ركاه البخارم كمسمـ "النَّعىـً  حي  .عف الشيء الثميف[ : النكؽ الغالية كىي كنايةه حي

دِق في الك فضُل الت بليِغ عن رسوِل اهلل   وضرورُة تحرِّي الصِّ

ٍسػػعيكدو * عػػف  ٍبػػًد المَّػػًو ٍبػػًف مى سيػػكؿى المَّػػًو  عى قىػػالىًتي، "قىػػاؿ:  أىفَّ رى ػػًمعى مى ٍبػػدنا سى ػػرى المَّػػوي عى  َفَحِفَظَيننا َوَوَعاَىننانىضَّ
ٍيػػػػػػػػػػػػرً  َوَأد اَىنننننننننننناُ اًمػػػػػػػػػػػػًؿ ًفٍقػػػػػػػػػػػػوو غى ػػػػػػػػػػػػٍف ىيػػػػػػػػػػػػكى أىٍفقىػػػػػػػػػػػػوي ًمٍنػػػػػػػػػػػػوي  فىػػػػػػػػػػػػريبَّ حى اًمػػػػػػػػػػػػًؿ ًفٍقػػػػػػػػػػػػوو ًإلىػػػػػػػػػػػػى مى  .فىًقيػػػػػػػػػػػػوو، كىريبَّ حى

َتُيْم َلْيِين  َدْلُ  ُمْسِلٍم: ِإْخلُص اْلَعَمِل ِلل ِوُ والن ِصيَحُة ِلْلُمْسِلِميَنُ َوُلُزوُم َجَمناَعِتِيْمُ َفنِنن  َدْعنوَ َالٌ  ال َيِغلُّ عَ 
ػالنّْ  كىػي ضػارة،بالنَّ  لػو عػاءه دي : (اهلل رى نضَّ )] كابف ماجو. التّْرًمذمُّ حديث صحيح ركاه  "ُتِحيُط ِمْن َوَراِئِيمْ  مىػٍيًيفَّ  يىًغػؿُّ  ال) ،يجػةي كالبى  ةي عمى  قىٍمػبي  عى

ٍسػػًمـو  تىييـ فػػإف)فَّ لممسػػمميف، ف أدائًيػػ(: أم ال يخػػكف فػػييف المسػػمـ الصػػالح كال تحػػكؿ عداكتػػو أك ًحقػػده ًمػػمي ػػكطييـ أم (:كراًئيػػـ مػػف تيحػػيطي  دىٍعػػكى  تىحي
 بعضيـ[. دعاءً  حفظكف جميعنا ببركةً يـ يي فظ اهلل فمعمَّ أنيـ محفكظكف بحً ، كالمعنى الدُّعاء مف الكاحدةي  المرَّةي :  كالدٍَّعكةي . كتىٍحفىظييـ كتٍكنيفييـ
ػػا - العػػاصً  ك بػػفً مػػرً عى  بػػفً  اهللً  عػػف عبػػدً ك *  ٍنييمى ًضػػيى اىلمَّػػوي عى : : أفَّ النبػػيَّ  -رى لىػػٍك آيىػػةن، "، قىػػاؿى نّْػػي كى بىمّْغيػػكا عى

ػػػػػذىبى  ػػػػػٍف كى مى ، كى ػػػػػرىجى ػػػػػٍف بىنًػػػػػي إٍسػػػػػرىاًئيؿى كىالى حى ػػػػػدّْثيكا عى ٍقعىػػػػػدىهي ًمػػػػػفى النَّػػػػػارً  كىحى ػػػػػدان فىٍميىتىبىػػػػػكٍَّأ مى مىػػػػػيَّ ميتىعىمّْ  ركاه البخػػػػػارم. ."عى
ركاه البخػػارم كمسػمـ كغيرىمػػا عػف غيػػر كاحػد مػػف الصػحابة فػػي الصػحاح كالسػػنف كالمسػانيد كغيرىػػا مقطػع مػػف الحػديث )كمػػف كػذب ....(  آخػري 

 .عنيػا[ ، )عنّْي(: تشػريؼ ليػا، )كلػك آيػة(: تخفيػؼ منػو اء )بمّْغكا(: تكميؼ ألمَّتو . ]فائدة: قاؿ بعض العممالتكاتر كاهلل أعمـ غى مى بٍ حتى بمغ مى 
نػػديبو  عػػف سىػػميرىةى ك *  سيػػكؿي اهلل   بػػًف جي ػػديثو ": قىػػاؿى : قىػػاؿى رى نّْػػي ًبحى ػػدَّثى عى ػػٍف حى ػػدي  َرىُيننمى أىنَّػػوي كىػػًذبه فىييػػكى أىحى

[.كىًذبه  أىنَّوي  ييرىل ])                     .كغيرهركاه مسمـ  "الكىاًذبيفى  كف مف أىًؿ عمـً الحديث أفَّ ًنسبتىوي لرسكؿ اهلل ال تًصحُّ  (: ما يراه المختصُّ
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 من أخلِق الدُّعاة إلى اهلل

﮳  ﮴   ﮵   ﮶  ﮷  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲   ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھچ * قػػػػاؿ تعػػػػالى: 

 [ُِٓالنحؿ: ] چ﮼  ﮽  ﮾       ﮸  ﮹  ﮺﮻ 

ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ    ڻڻ    ڱ   ں   ں  ڻ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ قػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػالى: ك * 

 [.راصّْ قى تي  كال راتفتي  ال (: أمتىًنيا كىال])               [ْْ – ِْطو: ] چۓ    ھ     ے       ے

كاعػؼي عػف  ،عمػى الٌنػاسً  ؽَّ شي ]كالمعنى: ال تى [ُٗٗاألعراؼ: ] چڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ قاؿ تعالى: ك * 
 [السفياء منازعة عف ضكأعرً  ،تجاكزاتيـ كأمر بالمعركؼ الميستحسىف مف كؿّْ قكؿ أك فعؿ

  [َُٕاألنبياء: ] چگ  گ       ک  ک  گ         چ قاؿ تعالى: ك * 

  [ٔٓ القصص:] چگ       گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ک  ک  ک  گ  گ  چ قاؿ تعالى: ك * 

:  عىًف النًَّبيّْ   أىنىسو  عفك *  كا"قىاؿى كا كىالى تينىفّْري بىشّْري كا، كى كا كىالى تعىسّْري  ركاه البخارٌم كمسمـ." يىسّْري

ٍبًد اهلًل ٍبًف مىٍسعيكدو  عفك *  : كىسىنّْي أىٍنظيري ًإلىى النًَّبيّْ   عى بىوي قىٍكميػوي فىػسىٍدمىٍكهي،  قىاؿى ػرى يىٍحًكي نىًبيِّا ًمػفى األىٍنًبيىػاًء، ضى
 : يىقيكؿي ـى عىٍف كىٍجًيًو كى  ركاه البخارٌم كمسمـ. "المَّييَـّ اٍغًفٍر ًلقىٍكًمي فىًإنَّييـٍ الى يىٍعمىميكفى "كىىيكى يىٍمسىحي الدَّ

ػػاًبرو ك *  ػػٍف جى َـّ اٍىػػًد ثىًقيفنػػا: "قىػػاؿى . ـاهلل عمػػييً  فػػادعي  قيػػؼو ثى  بػػاؿي أحرقتنػػا نً  اهللً  قػػالكا: يػػا رسػػكؿى  :قىػػاؿى  عى  ."المَّييػػ
 .حديث حسف صحيح غريب :كقاؿ ،التّْرًمذمركاه 

ػػٍف أىبًػػك *  ٍيػػرىةى  يعى مىػػى اٍلميٍشػػًرًكيفى قىػػاؿى  :قىػػاؿى  ىيرى سيػػكؿى المَّػػًو اٍدعي عى ػػا بيًعثٍػػتي  يًإنّْػػ" :ًقيػػؿى يىػػا رى نَّمى ـٍ أيٍبعىػػٍث لىعَّاننػػا كىاً  لىػػ
 ركاه مسمـ. ."رىٍحمىةن 

نىاًدبي كالفىػرىاشي يىقىٍعػفى ": قىاؿى : قىاؿى رىسيكؿ اهلل   عف جابرو ك *  عىؿى الجى ـٍ كىمىثىًؿ رىجيؿو أٍكقىدى نىاران فىجى مىثىميكي مىثىًمي كى
ٍنيىػػػػػػػػا، كىأىنىػػػػػػػػػا آًخػػػػػػػػػ ػػػػػػػػًف النَّػػػػػػػػػاًر، كىأٍنػػػػػػػػػتيـٍ تىفىمَّتيػػػػػػػػذه ًفييىػػػػػػػػا كىىيػػػػػػػػػكى يىػػػػػػػػػذيبُّييفَّ عى ـٍ عى ػػػػػػػػػزكي  ركاه مسػػػػػػػػػمـ. ."كفى ًمػػػػػػػػػٍف يىػػػػػػػػػدىمَّ بحيجى

نىاًدبي ا)] كؼ الًَّذم يىقىعي في النَّا(لجى ٍعقدي اإلزىار كىالسَّراكيؿز(الحيجى )ًر. : نىحكي الجراًد كىالفىرىاًش، ىىذىا ىيكى المىٍعري ٍجزىة كىًىيى مى ٍمعي حي  [: جى

اًف ٍبفً ك *  مىػى اٍلًمٍنبىػرً   يُّ قىػاؿى النَّبًػ :قىػاؿى   بىًشيرو  عىًف النٍُّعمى ـٍ يىٍشػكيًر اٍلكىًثيػرى " :عى ـٍ يىٍشػكيًر اٍلقىًميػؿى لىػ ػٍف لىػ ػٍف  ،مى مى كى
ـٍ يىٍشػػكيًر المَّػػوى  ـٍ يىٍشػػكيًر النَّػػاسى لىػػ تىٍركييىػػا كيٍفػػره  ،لىػػ ػػًة المَّػػًو شيػػٍكره كى ػػدُّثي ًبًنٍعمى ػػةه كىالٍ  ،كىالتَّحى ػػةي رىٍحمى مىاعى ػػذىابه كىاٍلجى  ."فيٍرقىػػةي عى

  ، ككفري النّْعمة يعني جيحيكدىا[.كاإلذاعة اإلظيار وقُّ حى  لما كتغطيةه  تره سى  أم :(فره كي  كتركيا)]       حديث حسف ركاه أحمد.
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 ياسةرِّ طلُ  اإلمارِة وال

: يى  *  : قيٍمتي : ا رسكؿ اهلل، أال تىٍسػتىٍعًممينيعف أىبي ذر  قىاؿى َـّ قىػاؿى ٍنًكبػي، ثيػ مىػى مى ػرىبى ًبيىػًدًه عى ، "؟ فىضى يىػا أىبىػا ذىر 
قّْيىػا، كىأدَّل الَّػ ػذىىىا ًبحى ػٍف أخى ػةه، ًإالَّ مى نىدىامى ًة ًخػٍزمه كى نَّيىا يىٍكـى اٍلًقيىامى ٌنيا أمانةه، كىا  ، كا  ًعيؼه مىٍيػًو ًفييىػاإنَّؾى ضى ركاه  ."ًذم عى

ػػػػػفٍ ]) مسػػػػػمـ. ػػػػػذىىىا مى قّْيىػػػػػا أخى ػػػػػف أم(: ًبحى ػػػػػ مى  المنصػػػػػب المقتػػػػػرح لػػػػػو. ؿً غٍ تػػػػػكٌفرت فيػػػػػو الشػػػػػركط المناسػػػػػبة مػػػػػف المػػػػػؤىّْالت كالكفػػػػػاءات الالزمػػػػػة لشى
مىٍيوً  الًَّذم كىأدَّل)  ا لممسمميف[.ًفييىا عى  (: استفرغ جيده عمالن كنصحن

ٍبًد الرٍَّحمًف ٍبًف سىميرىةى  عفك  *  : قىاؿى النًَّبيُّ   عى ػارىةى، فىًإنَّػؾى ": قىاؿى ٍبدى الرٍَّحمًف ٍبػفى سىػميرىةى الى تىٍسػسىًؿ اإًلمى يىا عى
ٍيًر مىسسًإٍف أيكًتيتىيىا عىٍف مىسٍ  ٍف أيكًتيتىيىا ًمٍف غى ًكٍمتى ًإلىٍييىا، كىاً  مىٍييىاسلىةو كي  ركاه البخارم. ."لىةو أيًعٍنتى عى

مىى النَّبيّْ  عف أىبي مكسى األشعرمّْ ك  *  ٍمتي عى ا:  قىاؿى : دىخى ػديىيمى أنىا كىرىجيالًف ًمٍف بىًني عىمّْي، فىقىػاؿى أحى
ػػا كالَّؾى اهللي  مىػػى بىٍعػػض مى ٍرنىػػا عى ، فىقىػػاؿى  يىػػا رسػػكؿ اهلل، أمّْ ًلػػؾى ػػري ًمثػػؿى ذى لّْي ىىػػذىا ": كقػػاؿ اآلخى إنَّػػا كىاهلًل الى نيػػكى

دان  دان سىسلىوي، أىٍك أحى مىٍيوً  العىمىؿى أحى  ركاه البخارم كمسمـ. ."حىرىصى عى
ذىٍيفىةى  عفك  *  مىارىةى لىًقيى المَّوى عىزَّ " :يىقيكؿي  سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو  :قىاؿى   حي مىاعىةى كىاٍستىذىؿَّ اإٍلً ٍف فىارىؽى اٍلجى مى

ؿَّ كىالى كىٍجوى لىوي ًعٍندىهي   حديث حسف ركاه أحمد كالحاكـ. ."كىجى

رىجى ثىالىثىةه في سىفىرو ": رسكؿي اهلل  قاال: قىاؿى  -رضي اهللي عنيما -كأبي ىيريرة  سعيدو عف أىبي ك  *  ًإذىا خى
دىىيـٍ  كا أحى  .ركاه أىبيك داكدحديث حسف  ."فىمييؤىمّْري

 ِمن واجباِ  األميرِ 

ًليى "، يقكؿ في بيتي ىىذىا: قالت: سىًمٍعتي رسكؿ اهلل  -عنيا اهللي  رضيى - عف عائشةى ك  *  ٍف كى المَّييَـّ مى
فىؽى ًبًيـٍ  ًليى ًمٍف أىٍمًر أيمًَّتي شىٍيئان فىرى ٍف كى مى مىٍيًو، كى ، فاٍشقيٍؽ عى ـٍ مىٍيًي  ركاه مسمـ. ."، فىارفيٍؽ ًبوً ًمٍف أٍمًر أيمًَّتي شىٍيئان فىشىؽَّ عى

ٍعًقؿً عف ك  *  ا ًمٍف كىاؿو : "رىسيكًؿ المًَّو قاؿ: قاؿى   يىسىارو  ٍبفً  مى يىًمي رىًعيَّةن ًمٍف اٍلميٍسًمًميفى فىيىميكتي كىىيكى مى
نَّةى  مىٍيًو اٍلجى ـى المَّوي عى رَّ ـٍ ًإالَّ حى  ركاه البخارم. ."غىاشّّ لىيي

ػػعي  عػػف ابػػفً ك  *  ػػًمٍعتي رسػػكؿ اهلل  -رضػػي اهلل عنيمػػا - رى مى : سى ٍسػػؤيكؿه "يقػػكؿ:  قىػػاؿى ـٍ مى كيمُّكيػػ ، كى ـٍ رىاعو كيمُّكيػػ
مىسؤيكؿه عىٍف رىًعيًَّتوً عىٍف رىًعيَّتًو:  ـي رىاعو كى ا ٍرأىةي رىاًعيىةه في بىٍيػًت  ،اإلمى مىسؤيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو، كىالمى كىالرَّجيؿي رىاعو في أىًمًو كى

ـٍ رىا كيمُّكيػػػ ػػػٍف رىًعيَّتًػػػًو، كى ٍسػػػؤيكؿه عى مى ـي رىاعو فػػػي مػػػاؿ سػػػيًّْدًه كى ػػػاًد ػػػٍف رىًعيًَّتيىػػػا، كىالخى ٍسػػػؤيكلىةه عى مى ٍكًجيىػػػا كى ػػػٍف زى ٍسػػػؤيكؿه عى مى عو كى
 ركاه البخارٌم كمسمـ. ."رىًعيًَّتوً 
،  هي مىٍف كىالَّ "، يقكؿ: : سىًمٍعتي رسكؿ اهلل قاؿ ـ األزًدمّْ ريى عف أىبي مى ك  *  اهللي شىٍيئان ًمػٍف أيميػكًر الميٍسػًمًميفى

فىٍقػًرًه يىػٍكـى اٍلقً  مَّتًػًو كى تًػًو كىخى اجى ، اٍحتىجىبى اهللي ديكفى حى ـٍ فىٍقًرًى ـٍ كى مًَّتًي ـٍ كىخى ًتًي اجى ػةً فىاٍحتىجىبى ديكفى حى ركاه أىبيػك حػديث صػحيح  ."يىامى
(:           .كالتّْرًمذمداكد  ـٍ مًَّتًي  [.بالمعنى الثاني ًمف باًب عطًؼ الميراًدؼ فتككفىـ ري يـ كفقحاجتي كقيؿ: معناىا  عميو، ًشكايىًتيـ أم عىرضً  ])خى
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 ننننننورىالنن ننننُّ 

 .[ُٗٓآؿ عمراف: ] چ ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ: * قاؿ تعالى آمرنا نبيَّو 

فػي نظػاـ  ة الشػكرلىمّْيػعمػى أ* كقاؿ تعالى كاًصفنا عباده المؤًمنيف في سكرةو سيػمّْيت )سػكرة الشػكرل( تسكيػدنا 
  .[ّٖالشكرل: ] چڻ  ڻ  ڻ    ں  ں  ڻ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   چ   اإلسالـ:

تيـ إذا رأل الخيػػرى فػػي  عػػًرضي لػػو مػػف أمػػكرو يستشػػير أصػػحابو فيمػػا يى  اهلل  * ككػػاف رسػػكؿي  كينػػزؿ عنػػد مشػػكرى
 ذلؾ كما في غزكة بدرو كاألحزاب كغيرىا كثير.

ٍيػػػػػرىةى ك *  ػػػػػٍف أىبًػػػػػى ىيرى سيػػػػػكؿي المَّػػػػػًو  :قىػػػػػاؿى   عى ػػػػػٍؤتىمىفه : " قىػػػػػاؿى رى ػػػػػاري مي  كابػػػػػف ماجػػػػػو. كالتّْرًمػػػػػذمركاه أبػػػػػك داكد " اٍلميٍستىشى
 .ال ييشير إالَّ بما يراه صكابنا حقِّا كال ييفشي ًسرَّ مف استشارىه[ (: أمميٍؤتىمىفه  اٍلميٍستىشىاري )]

ٍيػرىةى ك *  ػٍف أيٍفتًػ: "قىػاؿى رىسيػكؿي المَّػًو  :قىػاؿى   عىٍف أىًبى ىيرى ػٍف أىٍفتىػاهي  يى مى مىػى مى ػٍف أىشىػارى ، ًبغىٍيػًر ًعٍمػـو كىػافى ًإٍثميػوي عى مى كى
ـي أىفَّ  مىى أىًخيًو ًبسىٍمرو يىٍعمى ٍشدى فً عى انىوي  يالرُّ ٍيًرًه فىقىٍد خى  حديث حسف ركاه أبك داكد. ."غى

ػٍكؼو  ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عف عىٍبدك *  طَّػاًب قػاؿ  عى ػرى ٍبػفى اٍلخى ػالن أىتىػى عيمى ػةو  فػي آًخػرً  - : ًإفَّ رىجي جَّ يىػا حى جَّ ػري  حى  عيمى
طَّابً  ٍبفي  ننا يىقيكؿي  :فىقىاؿى  - اٍلخى ننا لىٍك قىٍد مىاتى عيمىري  :ًإفَّ فيالى ػري  .بىايىٍعتي فيالى ِإنِّي َداِئٌم اْلَعِ ي َة ِفني  :فىقىاؿى عيمى

ٍبػػػدي الػػػرٍَّحمىفً  .الن ننناِس َفُمَحننناُِّرُىْم َىنننُؤاَلِء النننر ْىَط ال نننِايَن ُيِرينننُدوَن َأْن َيْغِصنننُبوُىْم َأْمنننَرُىمْ  يىػػػا أىًميػػػرى  :فىقيٍمػػػتي  :قىػػػاؿى عى
ـٍ  ػػاءىىي ػػاعى النَّػػاًس كىغىٍكغى ػػعي رىعى ـى يىٍجمى ٍكًسػػ ػػٍؤًمًنيفى الى تىٍفعىػػٍؿ فىػػًإفَّ اٍلمى ًدينىػػةى ....... اٍلمي ـى اٍلمى تَّػػى تىٍقػػدى لىًكػػٍف حى فىقىػػاؿى ......كى

ػػػػػػػػري  ػػػػػػػػفَّ ًبيىػػػػػػػػا النَّػػػػػػػػاسى ًفػػػػػػػػي أىكَّ :  عيمى يكىمّْمى ا ألى ػػػػػػػػاًلحن ػػػػػػػػاًلمنا صى ًدينىػػػػػػػػةى سى ػػػػػػػػوي لىػػػػػػػػًئٍف قىػػػػػػػػًدٍمتي اٍلمى قىػػػػػػػػاـو أىقيكمي  ......ًؿ مى
ميعىػػةً  كىػػافى يىػػٍكـى اٍلجي ػػًة كى ًقػػًب ًذم اٍلًحجَّ ًدينىػػةى ًفػػي عى ػػا قىػػًدٍمنىا اٍلمى ػػري  .......فىمىمَّ مىػػسى عيمى ػػا سىػػكىتى  فىجى مىػػى اٍلًمٍنبىػػًر فىمىمَّ عى

َـّ قىػاؿى  مىى المًَّو ًبمىا ىيكى أىٍىميوي ثيػ ـى فىسىٍثنىى عى ذّْفي قىا قىالىػةن قىػٍد قيػدّْرى ًلػي أىٍف أىقيكلىيىػا أىمَّػا  :اٍلميؤى بىٍعػدي أىيُّيىػا النَّػاسي فىػًإنّْي قىائًػؿه مى
ٍيثي اٍنتىيىٍت ًبًو رىاًحمىتيوي  دٍّْث ًبيىا حى قىمىيىا فىٍمييحى ًمي فىمىٍف كىعىاىىا كىعى ـٍ يىًعيىػا فىػالى أيًحػؿُّ  ،الى أىٍدًرم لىعىمَّيىا بىٍيفى يىدىٍم أىجى ػٍف لىػ مى كى

.. لىوي أىفٍ  مىيَّ ـٍ يىقيكؿي ...........يىٍكًذبى عى قىٍد بىمىغىًني أىفَّ قىاًئالن ًمٍنكي ػري  :. كى ػاتى عيمى ننػا لىػٍك قىػٍد مى ن   .بىايىٍعػتي فيالى َفنَل َيْغتَنر 
ن َيا َتاَننْ  َتنَاِلكَ  َُتاَنْ  َفْلَتةً  اْمُرٌؤ َأْن َيُقوَل ِإن  َبْيَعَة َأِبي َبْتٍر  ن  الل نَو َعنز  َوَجنل  َوَدنى َ نر َىا َُأاَل َواِ   َُأاَل َواِ 

َفَمننْن َبنناَيَع َأِميننًرا َعننْن َغْيننِر َمُ ننوَرِة  ....... َوَلننْيَس ِفننيُتْم اْلَيننْوَم َمننْن ُتْقَطننُع ِإَلْيننِو اأْلَْعَننناُق ِمْاننُل َأِبنني َبْتننٍر 
 .كغيرىما كأحمد البخارم بعضه مف حديث طكيؿ ركاه ."َأْن ُيْقَتَل  َعُو َتِغر ةَ َة ِلل ِاي َبايَ اْلُمْسِلِميَن َفَل َبْيَعَة َلُو َواَل َبْيعَ 

ٍكًسـى ) ]  ، كالمعنػى أفٌ ةن رَّ ا أك تًغػأم حػذرا مػف القتػؿ، كىػك مصػدر مػف أغررتػو تغريػرن  :(قػتالة أف يي رَّ ًغػتى (:الحٌ ، )رىعاعى الٌناًس(: الجيمىػةي كاألراًذؿ، )اٍلمى
  [.ما لمقتؿيي ضى بنفسو كبصاحبو كعرَّ ر مف فعؿ ذلؾ فقد غرَّ 
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  چے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷  ﮸    ھ  ے  ھ  ھ   چ  * قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى:

  .[ُِالمائدة: ]

ۅ  ۋ  ۋ  ۅ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ        ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ چ  قػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل تعػػػػػػػػػػػػػػػػالى:* 

  .[ُّٕاألعراؼ: ] چۉ  ۉ       ې   ې  ې  ې  ى   ى  ائائ  

 چٺ  پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     چ  تعػػػػػػػػػػالى:قػػػػػػػػػػاؿ ك * 

  .[ُاإلسراء: ]

  .[ُٖاألنبياء: ] چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ     ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ې  ې    ې  ى  ى    چ  قاؿ تعالى:ك * 

 چەئ  ى   ى   ائ  ائ  ەئ  ې   ې  ې    ۋ  ۅ  ۅ         ۉ  ۉ  ې  چ  قػػػاؿ تعػػػالى:ك * 

  [.ُٕ – َٕاألنبياء: ]

مػف الشػاـ،  اكمػا حكليػىي أرض بيػت المقػدس ، ك المينٌزىة: أم الميطٌيرة سةألرض المقدَّ ، كاكىي األرض المقٌدسة المباركة ،ـاالش دي تقصً  اآلياتي ] 
 حػطً القى  يػا مػفى فظً حً بً فييػا ك بكثػرة األنبيػاء الػذيف كػانكا فركتيػا: بأٌمػا ، كانت قرار األنبيػاء كمسػكف المػؤمنيفمطٌيرةه مف الشّْرؾ إذ يا يت بذلؾ ألنٌ مّْ سي 

 [.، كمعنى البركة: الزيادةغالبنا يرات فيياككثرة الخى  كالجكعً 

:  أفَّ رسكؿى اهلل  :-رضي اهلل عنيما – عىًف اٍبًف عيمىرى ك *  ًننىػاك المَّييَـّ بىػاًرٍؾ لىنىػا ًفػي شىػاًمنىا، "قىاؿى :  "ًفػي يىمى قػاؿى
ًفي نىٍجًدنىا : ؟قىاليكا: كى ًننىػاك المَّييَـّ بىاًرٍؾ لىنىا ًفي شىاًمنىا، "، قىاؿى ًفػي نىٍجػًدنىا"ًفػي يىمى :  ؟، قىػاليكا: كى َـّ بىػاًرٍؾ لىنىػا ًفػي "قىػاؿى المَّييػ

ًننىاك شىاًمنىا،  ًفي نىٍجًدنىاقىاليكا "يىمى ًبيىػا يىٍطميػعي  ؟: كى ، كى ركاه  ."الشَّػٍيطىافً  في قىػرٍ  فىسىظينُّوي قىاؿى ًفي الثَّاًلثىًة: ىينىاؾى الزَّالًزؿي كىاٍلًفتىفي
 البخارم.

ٍيدً عف ك *  سيػكًؿ المَّػًو  :قىاؿى   ثىاًبتو  ٍبفً  زى قىػاًع ًإٍذ قىػاؿى  بىٍينىا نىٍحػفي ًعٍنػدى رى لّْػؼي اٍلقيػٍرآفى ًمػٍف الرّْ  "طيػكبىى ًلمشَّػاـً " :نيؤى
ـى ذىًلؾى يىا رىسيكؿى المَّوً  :ًقيؿى  ًل ًئكىػةى الػرٍَّحمىًف " :قىػاؿى  ؟كى مىٍييىػاًإفَّ مىالى تىيىػا عى  كأحمػد. التّْرًمػذمحػديثه صػحيح ركاه  ."بىاًسػطىةه أىٍجًنحى
لّْؼي ]) قىاعً  ًمفٍ  اٍلقيٍرآفى  نيؤى  (: نىجمعيوي كنكتبوي عمى الرقاًع مف الًجمًد كغيًر ذلؾ[.الرّْ
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 ال  امالجياد في فضُل 

ـه ًإٍذ رىأىٍيتي عىميكدى اٍلًكتىاًب اٍحتيًمؿى ًمٍف تىٍحًت رىٍأًسػي : "قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  :قىاؿى   عىٍف أىًبي الدٍَّردىاءً ك *  بىٍينىا أىنىا نىاًئ
ػػػػافى ًحػػػػيفى تىقىػػػػعي  يمى فَّ اإٍلً ػػػػًرم فىعيًمػػػػدى بًػػػػًو ًإلىػػػػى الشَّػػػػاـً أىالى كىاً  ػػػػٍذىيكبه بًػػػػًو فىسىٍتبىٍعتيػػػػوي بىصى  ."اٍلًفػػػػتىفي ًبالشَّػػػػاـً فىظىنىٍنػػػػتي أىنَّػػػػوي مى

 صحيح عمى شرط الشيخيف ككافقو الذىبي. :كقاؿ ،مسنده كالحاكـ مف طريؽ آخرحديث صحيح ركاه أحمد في 

 المقصكد بو عماد الديف كأصمو كًعزُّه كعمكد الخيمة الذم يحمميا كيقيميا[. -عمكده أبيض ميضيء كفي ركايةو -]عمكد الكتاب: 

ٍيػرى ًفػيكيـٍ : "ًإذىا فىسىدى أىىٍ : قىاؿى رىسيكؿ المَّو قىاؿى  عىٍف أىًبيوً  ٍبف قيرَّةى  عىٍف ميعىاًكيىةى ك *  ، الى تىػزىاؿ طىاًئفىػة ؿ الشَّػاـ فىػالى خى
تَّى تىقيـك السَّاعىة" ذىلىييـٍ حى ـٍ مىٍف خى ٌرىي كىاهي حديث صحيح  .ًمٍف أيمًَّتي مىٍنصيكًريفى الى يىضي  .كأحمد كغيرىما التّْرًمذمرى

كىالىػػةى ك *  ػػًف اٍبػػًف حى سيػػكؿي المَّػػًو  :قىػػاؿى   عى نيػػكد كاسىيىًصػػيري األىٍمػػري ًإلىػػى أىٍف تىكيكنػػ: "قىػػاؿى رى نَّػػدىةن  ان جي ٍنػػده ًبالشَّػػاـً  ،ميجى جي
ٍنده ًباٍلًعرىاؽً  ٍنده ًباٍليىمىًف كىجي كىالىةى "، كىجي . قىػاؿى  يٍر ًلػًخػ :فىقىاؿى اٍبفي حى ٍكػتي ذىاؾى مىٍيػؾى ًبالشَّػاـً : " يىػا رىسيػكؿى المَّػًو ًإٍف أىٍدرى عى

ـٍ فىػًإفَّ المَّػوى  اًإلىٍيي يًخيرىةي المًَّو ًمٍف أىٍرًضًو يىٍجتىبً  افىًإنَّي ـٍ كىاٍسػقيكا ًمػٍف غيػديًركي ػًنكي ـٍ ًبيىمى تىوي ًمٍف ًعبىػاًدًه فىػًإٍف أىبىٍيػتيـٍ فىعىمىػٍيكي ًخيرى
كَّؿى ل ؿَّ قىٍد تىكى  .صحيح ركاه أبك داكد كأحمدحديث  ."ًبالشَّاـً كىأىٍىًموً  يعىزَّ كىجى

 .يعةى عميًو"فَّؿى اهللي بو فال ضى حكالىةى كاف يقكؿ: "مف تك اهلًل بفى  أفَّ عبدى كركمى  

ػػديًركيـٍ ) ػػيمتػػًزـى كػػؿُّ فريػػؽو بمػػا قى  بػػسف  ، كىػػي إشػػارةه مػػف النبػػيّْ كىػػك مسػػتنقع مػػاء المطػػر (: الغيػػدير: جمػػعي غػػديركىاٍسػػقيكا ًمػػٍف غي ًرزؽو وي اهلل لػػو مػػف مى سى
 التنازيع، كاهللي أعمـ.لكي ال ييفضي التجاكز إلى كًشرب 

ًة : "قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  :قىاؿى   عىٍف أىًبي الدٍَّردىاءً ك *  مى ٍمحى ًدينىػةو  اٍلغيكطىػةً بفيٍسطىاطي اٍلميٍسًمًميفى يىٍكـى اٍلمى انًػًب مى ًإلىػى جى
ٍشػػؽ ػػ يػػكـي يقػػكؿ: " مػػف خيػػًر مػػدائًف الشػػاـ" كفػػي ركايػػةو ثانيػػة قػػاؿ سػػًمعتي النبًػػيَّ  ييقىػػاؿي لىيىػػا ًدمى بػػرل الكي  ةً الممحمى

 ."ذو ئًػػػيكمى  سػػػمميفى المي  منػػػازؿً  مشػػػؽ خيػػػري قػػػاؿ ليػػػا دً يي  كطػػػة فييػػػا مدينػػػةه ليػػػا الغي  قػػػاؿي يي  بػػػسرضو  سػػػمميفى المي  اطي طى ٍسػػػفي 
 .حديث صحيح ركاه أبك داكد كأحمد كالحاكـ كقاؿ صحيح اإلسناد ككافقو الذىبي
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 تاتير المجاىد بلزوم تتابة وصّيتو
 

ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ىائ  ائ  چ  تعالى:* قاؿ 

 [ُُٖ – َُٖالبقرة: ]  چەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ     ېئ  ېئ   ېئىئ  ىئ    ىئ  ی  ی   ی  

ا : "قاؿ رسكؿ اهلل  -رضي اهلل عنيما  –عف ابًف عيمرى * و ؽُّ  مى  يىًبيػتي  ًفيػوً  ييكًصػي شىػٍيءه  لىػوي  ميٍسػًمـو  اٍمًرلءو  حى
ًصػػيَّتيوي  ًإالَّ  لىٍيمىتىػػٍيفً  كى ٍكتيكبىػػةه  كى ػػاقػػاؿ ابػػف عمػػر: "ًعٍنػػدىهي "  مى ػػرَّتٍ  مى مىػػيَّ  مى ٍنػػذي  لىٍيمىػػةه  عى ػػًمٍعتي  مي ًلػػؾى  قىػػاؿى   اهلل رسػػكؿى  سى  ًإالَّ  ذى
ًصيًَّتي كىًعٍنًدم  ركاه الشيخاف كأصحاب السنف كغيرىـ." كى

فييػا مػا فػي ذمتػو مػف  كصػٌيتو فيكصػي أىمػو بػالخير كالطاعػة كاالسػتقامة عمػى أمػر اهلل، كيبػٌيفى  أف يكتػبى سػمـ مػف لممي  فال بدٌ 
 عندىـ كيكصي بشيء مف مالو قربةن خالصة لكجو اهلل تككف لو ذخرنا يكـ القيامة. لمناس، كما لو مف حقكؽو  حقكؽو 

اقتػراب أجمػو، فكيػؼ بنػا كنحػف فػي زمػف حػرب  ب عمػى ظنػومىػفػي حػؽّْ مػف غى  في كتابة الكصية يككف آكػدى  كلعٌؿ االستعجاؿى 
 طيرًؽ القتؿ. شٌتىبييتخٌطؼ الٌناس مف حكلنا في كٌؿ لحظة 

ػػا عمػػى الٌنػػاس عاٌمػػة كعمػػى المجاىػػديف خاٌصػػة أف يكتػػب كػػٌؿ كاحػػدو مػػنيـ كصػػيتو، فالمجاىػػد الحػػٌؽ ييقبػػؿ  كلػػذلؾ فقػػد كػػاف لزامن
 اثنيف ال ثالث ليماعمى اهلل في كؿّْ معركة كاضعنا بيف عينيو كاحدنا مف 

 )النصر على أعداِء اهلل أو ال يادة في سبيل اهلل(

ومن ُيقِبُل على ىاا ال بّد لو من براءة امتو فيبيُِّن منا لنو ومنا علينو ويبنين ُملتي نة سنلحو وعتناده وغينر النك مّمنا وجن  
 تو.في ىاا لنزاٍع بعد مو  لُ يْ ي الجَ فضِ ُملتّيتو مّما يتون في يدهُ لتيل يُ  بيانُ 

 التالي:حديث لم ،نوعنقص فضؿ أف يى مف مالو، كال يجكز الزيادة عميو، بؿ األ كلو أف يكصي بالثمثً 

ػػفٍ  * ػػٍعدً  عى قَّػػاصو  أىًبػػي ٍبػػفً  سى ػػعى  كيٍنػػتي : قىػػاؿى   كى ػػةً  ًفػػي  المَّػػوً  رىسيػػكؿً  مى جَّ دىاعً  حى ػػا فىمىًرٍضػػتي  اٍلػػكى مىػػى أىٍشػػفىٍيتي  مىرىضن  عى
ٍكًت  ػاالن  ًلػي ًإفَّ  المَّػوً  رىسيػكؿى  يىػا :فىقيٍمػتي   المَّػوً  رىسيكؿي  فىعىادىًني ،اٍلمى لىػٍيسى  كىًثيػرنا مى  ًبثيميثىػيٍ  أىفىسيكًصػي ًلػي اٍبنىػةه  ًإالَّ  يىًرثيًنػي كى
اًلي ػاًلي ًبشىػٍطرً  :قيٍمتي ". الى " :قىاؿى  ؟مى ػاًلي فىثيميػثي  :قيٍمػتي  ".الى : "قىػاؿى  ؟مى ، كىالثُّميػثي  الثُّميػثي " :قىػاؿى  ؟مى  أىفٍ  سىػٍعدي  يىػا ًإنَّػؾى  كىًثيػره
ثىتىؾى  تىدىعى  رى ٍيره  أىٍغًنيىاءى  كى الىةن  تىدىعىييـٍ  أىفٍ  ًمفٍ  لىؾى  خى  كأحمد كالمفظ منو. كالتّْرًمذمركاه البخارم كأبك داكد " النَّاسى  يىتىكىفَّفيكفى  عى

ًدٍدتي  : "قاؿ اس عبٌ  ابفً  عفً ك  كا النَّاسى  أىفَّ  كى ًصيَّةً  ًفي الرُّبيعً  ًإلىى الثُّميًث  ًمفٍ  غىضُّ  الثُّميػثي  :قىػاؿى   النًَّبػيَّ  أًلىفَّ  ،اٍلكى
 ركاه البخارم كمسمـ. "كىًبيره  أىكٍ  كىًثيره 

 تؾ كال تتقاعس عف ىذا...فبادر أخي المجاىد في كتابة كصيَّ 
ا لكصيَّ    مٌنا كمنؾ. تؾ غفر اهلل لنا كلؾ كتقٌبؿفي كتابة كصيٌ  ليككف عكننا لؾة المجاىد كقد أرفقنا لؾ نمكذجن

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رّ  العالمين



 بتاري :   /   /  بف  وصّية المجاىد في سبيل اهلل:
 

  

 

 

 چحئ  مئ  ىئ  يئ     چ : بحانو مخاطبنػػا نبٌيػػو سيػػفقػػاؿ  ،الحمػػد هلل الػػذم قضػػى بػػالمكت عمػػى الخمػػؽ أجمعػػيف

كالصالة كالسالـ عمى المبعكث رحمػة لمعػالميف إمػاـ المرسػميف كسػيد المجاىػديف كعمػى آلػو كصػحبو كمػف تػبعيـ 
كتبتيػا كأنػا بكامػؿ  الفقيػر إلػى رحمػة مػكالهالمذككر أعاله أٌما بعد : فيذه كصٌيتي أنا  ... بإحساف إلى يـك الديف

 قكام العقمية كالذىنية فقمت كباهلل التكفيؽ كالسداد:
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅۅ  ۉ  ۉ    چإٌني لٌما سمعت قكلو تعالى: 

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ې  ې  ې   ې

 [ُُُالتكبة: ] چی  ی  ی  ی  جئ   ېئ   ېئ     ىئ  ىئ  ىئ
أف يقبػؿ بيعػي كأف أكػكف مػف المستبشػريف، كأيشػًيدي مػف كػاف  اهلل جاىػدنا فػي سػبيمو عسػىأقبمت عمى اهلل تعالى مي 

بعػػدم عمػػػى نفسػػػي، بػػسٌني مػػػا خرجػػػتي إاٌل مجاىػػػدنا فػػي سػػػبيؿ اهلًل سػػػبحانو ابتغػػػاء مرضػػاتو، كسػػػعينا لنصػػػرة دينػػػو 
كلتحكػػػػػيـ شػػػػػريعتو، كدفعنػػػػػا ألعػػػػػداء اهلل الكفٌػػػػػار كالظػػػػػالميف كالمفسػػػػػديف فػػػػػي األرض، ذكدنا عػػػػػف حمػػػػػى اإلسػػػػػالـ 

مػػػف كػػػٌؿ مػػػني و ييخػػػالؼ شػػػرع اهلل، فمػػػا خرجػػػت أشػػػرنا كال بطػػػرنا كال ريػػػاءن كال سيػػػمعة كال لػػػدنيا  ميف، كبػػػراءةن كالمسػػػم
 بسف يتقبؿ ًمٌني كأف يغفر زاٌلتي.  -كادعك لي أنتـ  -أيصيبيا، فسسسؿ اهلل تعالى 

 بنصػػًره المػػؤمنيفى ٌز اهللي العػػزَّة كالكرامػة، حتػػى ييًعػ كأكصػي إخػػكاني مػف بعػػدم بالثبػات عمػػى طريػؽ الجيػػاد، طريػؽً 
 فما ترؾ قكـه الجياد في سبيؿ اهلل إاٌل ذيلُّكا. 

كالتجػٌرد عػف األىػكاء اسػتجابةن ألمػر اهلل؛ كمرضػاةن لػو كطمبنػا  حدة كتقكيػة صػؼّْ المػؤمنيفبالتكاتؼ كالكى كأكصييـ 
ػك  لنصره. ہ  ہ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ   چ  بعػدم بمػا كٌصػى اهلل بػو عبػادهًمػف ف بقػي أكصي مى

 [ُُّالنساء: ] چ  ہ  ہ  ھ

كأسػسؿ اهلل أف يرزقنػػي  -فتقػكل اهلل تعػالى ضػػركرةه لكػؿّْ عبػدو كىػػي جمػاعي الخيػًر كمٌػػو، لػذلؾ إف جػاءكـ نبػػس كفػاتي
ننا ": كليقػؿ كػؿّّ مػنكـركا كاحتسػبكا، فاسػتعينكا بػاهلل كاصػبً  -شيادة في سػبيمو كأف يكتبنػي مػف المقبػكليف  إننا هلل وا 

، كال ترفعػكا بالبكػاء صػكتان كال تمطمػكا كجيػان كال "ا منينالني خينرً  َواْخلُنفْ ي في مصيبتي نِ رْ جُ االليم  ُإليو راجعون
 ط.خى ط فعميو السَّ تشٌقكا ثكبان كال تتسٌخطكا عمى اهلل تعالى، فإٌف مف رضيى فمو الٌرضا كمف سخً 

إطػالؽ النػار فػػي  كألغيػر حاجػةو  الػػدففً  كتػسخيرً  ياحػةً كأنيػاكـ عػف كػؿّْ عػادةو أك فعػؿو يخػػالؼي شػريعة اإلسػالـ كالنّْ 
 .مف يقرأ القرآف أك استئجارً  عٌزيفلممي  سجائرتقديـ الطعاـً كال كأالجنازة كرفع الصكت بيا 

 الك كالصػػياـ كجميػػًع فػػرائًض اإلسػػالـ كالزكػػاة كأكصػػي جميػػع مػػف يٌطمػػعي عمػػى كصػػٌيتي بالمحافظػػة عمػػى الصػػالة 
 .اء اهلل حتى يككف الديف كمُّو هللأعد سٌيما فريضة الجياد كقتاؿً 
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 بتاري :   /   /  بف  وصّية المجاىد في سبيل اهلل:
 

  

 

 

  كمف كانت لو عندم مظممةه فسرجك -ر لو الميـ ارحمو الميـ اغفً  -ـ يكما أكصي الجميع بالدعاء لي بقكل
سػػبحانو أف يغفػػر لػػي كلجميػػع المسػػمميف كأف يتجػػاكز عٌنػػا  اهللى  أف ييسػػامحني لكجػػو اهلل تبػػارؾ كتعػػالى، كأنػػا أسػػسؿي 

 بفضمو كرحمتو.
نّْ   ي أىمي باإلحساف إلييا.كصً زكجةن فمتعتٌد كما أمر شرع اهلل كأي تركتي  إف يكا 
نّْ  بفيػـ  و رسػكلً  عمػى كتػاب اهلل كسػٌنةً  سف ييحسػف تػربيتيـبػفسكصػي مػف يقػكـي عمػييـ  اصػغارن  اأكالدن تركتي  إف يكا 

كأف يغػرسى فػي نفكسػيـ الشػجاعة  ،سف ييرٌبييـ عمى أخالؽ اإلسالـبأكصيو: ك سمفنا الصالح فال إفراط كال تفريط، 
 في سبيؿ اهلل، عسى اهلل أف يجعميـ ممف ينصري بيـ دينو. كحبَّ التضحيةً 

نّْػػ ، كأكصػػي كرثىتػػي الشػػريعة اإلسػػالمية فػػال ييحػػرـي صػػاحبي حػػؽ  مػػف حقٌػػو يػػا تػػكٌزع حسػػبى كػػةن فإنٌ ترً ركػػتي ت إف يكا 
 .بالتسامح كعدـ الميشاٌحة

نّْ  ا فيك ممؾه لػتركتي  إف يكا   فكر كفاتي.   يعكد لػ       سالحن

أف  مػا أريػدي العبػاد كبٌينػتي  قػكؽو عنػدلػي مػف حكمػا  مػف حقػكؽ عمػيَّ أكضحت ما لمعبػاًد  كفي البياف المالي التالي
 أكصي بو تقربنا إلى اهلل تعالى.

ػػكأي  اهلل تعػػالى أف  أسػػسؿي ك  ،ٌمي )بعػػد مكافقتػػو( السػػٌيد:                          كصػػيِّا يقػػـك عمػػى تنفيػػذ كصػػٌيتيسى
 .متي ما استطاع إلى ذلؾ سبيالن براًء ذً ىا كعمى إعمى تنفيذً  ويكٌفق

 عند الٌناس:حقكقي   حقكؽ الٌناس عندم:
 تكضيح السبب المديف لي المبمغ تكضيح السبب صاحب الحؽ المبمغ

      
      
      

 (:كحؽ  عمي ؿّْ دىيفو كي  ما أكدُّ الكصية بو مٌما دكف ثيميًث ما أممؾ )بعد سدادً 
 المكصى لو أشياء عينية .....( –المكصى بو )مبمغ مالي 

  
  
  

 التاري      /   /        الثاني شاىدال           األكؿ شاىدال           الكصيٌ  صاحب الكصٌية 
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