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سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ
ادؼدمي
إن احلؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره وكعقذ سماهلل مـ رشور أكػسـا
ومـ ؾمقئات أقمامًمـا مـ هيده اهلل ومال مضؾ ًمف ،ومـ يضؾؾ ومال هادي ًمف
وأؿمفد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ رشيؽ ًمف ،وأؿمفد أن حمؿدً ا قمبده
ورؾمقًمف ،ومنن ظمػم اًمؽالم يمالم اهلل ،وظمػم اهلدي هدي حمؿد ﷺ ورش
إمقر حمدصماهتا ويمؾ حمدصمة سمدقمة ويمؾ سمدقمة ضالًمة ويمؾ ضالًمة ذم
اًمـار.
[آل
قمؿران]201:

[اًمـساء]2:

[إطمزاب.]82-80:
أما سمعد:
ومفذه سمعض إدًمة قمغم آداب اًمداقمل واًمدقماة اظمتٍمهتا مـ مجع مجعتف
ذم اًمباب واهلل اعمقومؼ واهلادي.
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فعم انذػٕة إىل اهلل ٔأَٓا أحسٍ ٔظٛفّ ػُذ اهلل
ىمال اهلل شمعامم﴿:ومـ أحسـ ؿقًٓ ممّـ دظو إػ اهلل وظؿؾ صوحل ًو وؿول
إكّـل مـ ادسؾؿغ﴾ (ومصؾت)33:
ٍ
وىمال اهلل شمعامم ٓ﴿:خر يف ٍ
بصدؿي أو
ـثر مـ كجقاهؿ ّإٓ مـ أمر
ٍ
معروف أو إصالحٍ بغ افـّوس ومـ يػعؾ ذفؽ ابتغوء مرضوت اهلل
ؾسقف كمتقف أجر ًا ظظق ًم﴾ (اًمـساء)221:
 -2روى مسؾؿ ()1781قمـ أيب هريرة أن رؾمقل اهلل  ىمال« :مـ
دظو إػ هدى ـون فف مـ إجر مثؾ أجقر مـ تبعف ٓ يـؼص ذفؽ مـ
أجقرهؿ صقئو ومـ دظو إػ ضالفي ـون ظؾقف مـ اإلثؿ مثؾ آثوم مـ تبعف
ٓ يـؼص ذفؽ مـ آثومفؿ صقئو».
ٍ
إكصاري ىمال :ضماء
مسعقد
 -1روى مسؾؿ ( )197 / :قمـ أيب
ّ
ٌ
ّبل  ومؼالّ :إّن أسمدع يب ومامحؾـل ومؼال « :مو ظـدي »ومؼال
رضمؾ إمم اًمـ ّ
رضمؾ يا رؾمقل اهلل أكا أد ًّمف قمغم مـ حيؿؾف ومؼال رؾمقل اهلل «:مـ ّ
ٌ
دل
ظذ ٍ
خر ؾؾف مثؾ أجر ؾوظؾف».
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 -3روى مسؾؿ ()27:2قمـ ضمرير ريض اهلل قمـف ىمال:يمـّا قمـد
رؾمقل اهلل  ذم صدر اًمـّفار ىمال ومجاءه ىمق ٌم طمػا ٌة قمرا ٌة جمتايب اًمـّامر أو
اًمسققف قما ّمتفؿ مـ مرض سمؾ يم ّؾفؿ مـ مرض ومتؿ ّعر وضمف
اًمعباء متؼ ّؾدي ّ
صمؿ ظمرج وملمر ً
سمالٓ ومل ّذن
رؾمقل اهلل  عما رأى هبؿ مـ اًمػاىمة ومدظمؾ ّ
ومؼال ﴿ :يو ّأّيو افـّوس اتّؼقا ر ّبؽؿ ا ّفذي خؾؼؽؿ

وأىمام ّ
صمؿ ظمط
ومصغم ّ
ٍ
ٍ
إن اهلل ـون ظؾقؽؿ رؿق ًبو ﴾وأية ا ًّمتل ذم
كػس
مـ
واحدة إػ آخر أيي ّ
احلنم﴿ اتّؼقا اهلل وفتـظر كػس مو ؿدّ مً ٍ
فغد واتّؼقا اهلل ﴾شمصدّ ق ٌ
رضمؾ
ٌ
مـ ديـاره مـ درمهف مـ صمقسمف مـ صاع ّسمره مـ صاع متره طمتّك ىمال :وًمق
سمشؼ ٍ
مترة ىمال :ومجاء ٌ
سمٍم ٍة يمادت يم ّػف شمعجز قمـفا سمؾ
ّ
رضمؾ مـ إكصار ّ
ٍ
وصمقاب
صمؿ شمتاسمع اًمـّاس طمتّك رأيت يمقملم مـ ـمعا ٍم
ىمد قمجزت ىمال ّ :
طمتّك رأيت وضمف رؾمقل اهلل  يتف ّؾؾ يملكّف مذهب ٌة ومؼال رؾمقل اهلل:
شـ يف اإلشالم شـّ ًي حسـ ًي ؾؾف أجرهو وأجر مـ ظؿؾ هبو بعده مـ
«مـ ّ
شـ يف اإلشالم شـّ ًي ش ّقئ ًي ـون
ؽر أن يـؼص مـ أجقرهؿ
رء ومـ ّ
ٌ
ظؾقف وزرهو ووزر مـ ظؿؾ هبو مـ بعده مـ ؽر أن يـؼص مـ أوزارهؿ
رء ».
ٌ
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باب انذاػ ٙإىل اهلل ٚبذأ بتٕحٛذ اهلل ٔٚقٛى بّ

ىمال اهلل شمعامم﴿:وفؼد بعثـو يف ّ
ـؾ ّأم ٍي رشقًٓ أن اظبدوا اهلل واجتـبقا
افضالفي ؾسروا يف
اف ّطوؽقت ؾؿـفؿ مـ هدى اهلل ومـفؿ مـ ح ّؼً ظؾقف ّ
إرض ؾوكظروا ـقػ ـون ظوؿبي ّ
ادؽذبغ﴾ (اًمـحؾ)37:
مبغ* َأ ْن
كذير ٌ
وىمال اهلل شمعامم﴿:وفؼد أرشؾـو كقح ًو إػ ؿقمف ّإّن فؽؿ ٌ
اب َي ْق ٍم َأفِق ٍؿ ﴾ [هقد]18 ،17/
َٓ َت ْع ُبدُ وا إِ آ اهللاَ إِ يّن َأ َخ ُ
وف َظ َؾ ْقؽ ُْؿ َظ َذ َ
ِ
ً
َوب ُأ ْحؽِ َؿ ْ
وىمال اهلل شمعامم ﴿:بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ * افر ـت ٌ
ً ِم ْـ َفدُ ْن َحؽِق ٍؿ َخبِ ٍر* ّأٓ تعبدوا ّإٓ اهلل إكّـل فؽؿ مـف
َآ َيو ُت ُف ُث اؿ ُؾ يص َؾ ْ
وبشر﴾ [هقد []2/2
كذير
ٌ
ٌ
شؿقتؿقهو أكتؿ
وىمال اهلل شمعامم﴿:مو تعبدون مـ دوكف ّإٓ
أشمء ّ
ً
ٍ
هلل أمر ّأٓ تعبدوا ّإٓ
شؾطون إن احلؽؿ ّإٓ ّ
وآبوؤـؿ مو أكزل اهلل هبو مـ
وفؽـ أـثر افـّوس ٓ يعؾؿقن﴾ (يقؾمػ)10:
إ ّيوه ذفؽ افدّ يـ افؼ ّقؿ
ّ
وىمال اهلل شمعامم﴿:وؿه ر ّبؽ ّأٓ تعبدوا ّإٓ إ ّيوه وبوفقافديـ إحسوك ًو ّإمو
أف وٓ تـفرمهو وؿؾ
يبؾغـ ظـدك افؽز أحدمهو أو ـالمهو ؾال تؼؾ هلم ٍّ
ّ
هلم ؿقًٓ ـري ًم﴾ (آرساء)13:
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افرشؾ مـ بغ أيدّيؿ ومـ خؾػفؿ ّأٓ
وىمال اهلل شمعامم﴿:إذ جوءهتؿ ّ
تعبدوا ّإٓ اهلل ؿوفقا فق صوء ر ّبـو ٕكزل مالئؽ ًي ؾنكّو بم أرشؾتؿ بف
ـوؾرون﴾(ومصؾت)21:
وىمال اهلل شمعامم﴿:واذـر أخو ٍ
ظود إذ أكذر ؿقمف بوٕحؼوف وؿد خؾً
افـّذر مـ بغ يديف ومـ خؾػف ّأٓ تعبدوا ّإٓ اهلل ّإّن أخوف ظؾقؽؿ ظذاب
يق ٍم ظظق ٍؿ﴾ (آطمؼاف)12:
وىمال اهلل شمعامم﴿:وإػ ٍ
ظود أخوهؿ هقد ًا ؿول يو ؿقم اظبدوا اهلل مو فؽؿ
مـ ٍ
إفف ؽره أؾال تتّؼقن﴾(إقمراف)76:
وىمال اهلل شمعامم﴿:وإػ ٍ
ظود أخوهؿ هقد ًا ؿول يو ؿقم اظبدوا اهلل مو فؽؿ
مـ ٍ
إفف ؽره إن أكتؿ ّإٓ مػسون﴾ (هقد)60:
وىمال اهلل شمعامم﴿:وإػ ثؿقد أخوهؿ صوحل ًو ؿول يو ؿقم اظبدوا اهلل مو
فؽؿ مـ ٍ
إفف ؽره ؿد جوءتؽؿ ب ّقـ ٌي مـ ر ّبؽؿ هذه كوؿي اهلل فؽؿ آي ًي ؾذروهو
ٍ
ظذاب
بسقء ؾقلخذـؿ
متسقهو
تلـؾ يف أرض اهلل وٓ
ٌ
ّ
أفقؿ﴾(إقمراف)83:
ٌ
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وىمال اهلل شمعامم﴿:وإػ ثؿقد أخوهؿ صوحل ًو ؿول يو ؿقم اظبدوا اهلل مو
فؽؿ مـ ٍ
إفف ؽره هق أكشلـؿ مـ إرض واشتعؿرـؿ ؾقفو ؾوشتغػروه
جمقى﴾ (هقد)72:
رّب
ثؿ تقبقا إفقف ّ
ؿريى ٌ
ٌ
إن ّ
ّ
وىمال اهلل شمعامم﴿:وإػ مديـ أخوهؿ صعقب ًو ؿول يو ؿقم اظبدوا اهلل مو
فؽؿ مـ ٍ
إفف ؽره ؿد جوءتؽؿ ب ّقـ ٌي مـ ر ّبؽؿ ؾلوؾقا افؽقؾ وادقزان وٓ
تبخسقا افـّوس أصقوءهؿ وٓ تػسدوا يف إرض بعد إصالحفو ذفؽؿ
خر فؽؿ إن ــتؿ مممـغ﴾(إقمراف)96:
ٌ
وىمال اهلل شمعامم﴿:وإػ مديـ أخوهؿ صعقب ًو ؿول يو ؿقم اظبدوا اهلل مو
فؽؿ مـ ٍ
ٍ
وإّن أخوف
إفف ؽره وٓ تـؼصقا ادؽقول وادقزان ّإّن أراـؿ
بخر ّ
ظؾقؽؿ ظذاب يق ٍم ٍ
حمقط﴾(هقد)91:
وىمال اهلل شمعامم﴿:وإػ مديـ أخوهؿ صعقب ًو ؾؼول يو ؿقم اظبدوا اهلل
وارجقا افققم أخر وٓ تعثقا يف إرض مػسديـ﴾(اًمعـؽبقت)37:
ٍ
رشقل ّإٓ كقحل إفقف أكّف ٓ
وىمال اهلل شمعامم﴿:ومو أرشؾـو مـ ؿبؾؽ مـ
إفف ّإٓ أكو ؾوظبدون﴾(آكبقاء)16:
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 -1روى اًمبخاري ( :)2102قمـ اسمـ قم ّب ٍ
اس ريض اهلل قمـفام ىمال:
ىمال رؾمقل اهلل  عمعاذ سمـ ٍ
ؿقمو
ضمبؾ طملم بعثف إمم اًمقؿـ « :إكّؽ شتليت ً
ٍ
حمؿدً ا
أهؾ
ـتوب ؾنذا جئتفؿ ؾودظفؿ إػ أن يشفدوا أن ٓ إفف ّإٓ اهلل ّ
وأن ّ
أن اهلل ؿد ؾرض ظؾقفؿ
رشقل اهلل ؾنن هؿ أضوظقا فؽ بذفؽ ؾلخزهؿ ّ
ٍ
ٍ
صؾقات يف ّ
أن
ـؾ يق ٍم
مخس
وفقؾي ؾنن هؿ أضوظقا فؽ بذفؽ ؾلخزهؿ ّ
اهلل ؿد ؾرض ظؾقفؿ صدؿ ًي تمخذ مـ أؽـقوئفؿ ؾس ّد ظذ ؾؼرائفؿ ؾنن هؿ
أضوظقا فؽ بذفؽ ؾن ّيوك وـرائؿ أمقاهلؿ واتّؼ دظقة ادظؾقم ؾنكّف فقس
حجوب».
بقـف وبغ اهلل
ٌ
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باب انذػٕة إىل اهلل ٔٔسائهٓا تٕقٛفٛت

ىمال اهلل شمعامم﴿:ؾوشتؼؿ ـم أمرت ومـ توب معؽ وٓ تطغقا إكّف بم
بصر﴾
تعؿؾقن
ٌ
وىمال اهلل شمعامم﴿:ؾؾذفؽ ؾودع واشتؼؿ ـم أمرت وٓ ت ّتبع أهقاءهؿ
ٍ
ـتوب وأمرت ٕظدل بقـؽؿ اهلل ر ّبـو ور ّبؽؿ
وؿؾ آمـً بم أكزل اهلل مـ
حجي بقــو وبقـؽؿ اهلل جيؿع بقــو وإفقف
فـو أظمفـو وفؽؿ أظمفؽؿ ٓ ّ
ادصر﴾.
 -6روى اًمبخاري ()17:8قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا ىماًمت :ىمال
رشقل اهلل « :مـ أحدث يف أمركو هذا مو فقس ؾقف ؾفق رد».
وذم رواية عمسؾؿ (مـ ظؿؾ ظؿ ً
ال فقس ظؾقف أمركو ؾفق رد)) ( .
0

باب ػهٗ انذاػ ٙإىل اهلل أٌ ٚذػٕ ػهٗ بصرية ٔػهى

ٍ
بصرة أكو ومـ اتّبعـل
ىمال اهلل شمعامم﴿:ؿؾ هذه شبقع أدظق إػ اهلل ظذ
وشبحون اهلل ومو أكو مـ ادؼـغ﴾(يقؾمػ)209:

1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) قمؾؼ ؿمقخـا حيقك هـا ىمال :واًمدقمقة امم اهلل قمز وضمؾ مـ اًمديـ واهلل قمز وضمؾ ىمد أيمؿؾ ًمـا اًمديـ ىمال
شمعامم﴿:اًمققم أيمؿؾت ًمؽؿ ديـؽؿ وأمتؿت قمؾقؽؿ كعؿتل وضقت ًمؽؿ اإلؾمالم ديـا﴾ اعمائدة اهـ
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ومل يبعث رؾمقل اهلل  إمم اًمبؾدان ًمدقمقة اًمـاس إمم اًمديـ إٓ قمؾامء
اًمصحاسمة يمعكم ومعاذ وأيب مقؾمك وأيب قمبقدة ويمبار اًمصحاسمة ريض اهلل
قمـفؿ وأرضاهؿ.
ٌ
ّبل  وكحـ ؿمبب ٌة
 -7قمـ أيب ىمالسمة ىمال طمدّ صمـا
ماًمؽ أشمقـا إمم اًمـ ّ
رطمقام
متؼارسمقن وملىمؿـا قمـده قمنميـ يق ًما وًمقؾ ًة ويمان رؾمقل اهلل 
ً
قمؿـ شمريمـا سمعدكا
ومؾام ّ
فمـ أكّا ىمد اؿمتفقـا أهؾـا أو ىمد اؿمتؼـا ؾملًمـا ّ
رومق ًؼا ّ
وملظمؼمكاه ىمال«ارجعقا إػ أهؾقؽؿ ؾلؿقؿقا ؾقفؿ وظ ّؾؿقهؿ ومروهؿ
ّ
أصع ؾنذا
وذـر أصقوء أحػظفو أو ٓ أحػظفو وص ّؾقا ـم رأيتؿقّن
وفقممؽؿ أـزـؿ» .رواه اًمبخاري
افصالة ؾؾقم ّذن فؽؿ أحدـؿ
حرضت ّ
ّ
ّبل  وومد قمبد اًمؼقس قمغم أن حيػظقا
( )263 / 2ذم سماب حتريض اًمـ ّ
اإليامن واًمعؾؿ وخيؼموا مـ وراءهؿ وىمال ماًمؽ سمـ احلقيرث ىمال ًمـا
ّبل « ارجعقا إػ أهؾقؽؿ ؾع ّؾؿقهؿ».ورواه مسؾؿ (.)2090
اًمـ ّ

02
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باب رو يٍ ٓٚذ٘ انُاس بغري ْذ٘ سسٕل اهلل 
ىمال اهلل شمعامم ُ ﴿ :أو َفئِ َ ِ
يـ َهدَ ى اهللاُ َؾبِ ُفدَ ُاه ُؿ ا ْؿت َِد ِه ُؿ ْؾ َٓ َأ ْش َل ُفؽ ُْؿ
ؽ ا افذ َ
ِ ِ
ِ
ِ
غ ﴾[إكعام]:0/
َظ َؾ ْقف َأ ْج ًرا إِ ْن ُه َق إِ آ ذـ َْرى ف ْؾ َعودَ َ
 -8روى اًمبخاري ( ) 3339قمـ طمذيػة سمـ اًمقامن يؼقل :يمان
اًمنم خماومة أن
اًمـّاس يسلًمقن رؾمقل اهلل  قمـ اخلػم ويمـت أؾملًمف قمـ ّ ّ
ٍ
ورش ومجاءكا اهلل هبذا اخلػم
يدريمـل ومؼؾت يا رؾمقل اهلل إكّا يمـّا ذم ضماهؾ ّقة ٍّ
اًمنم مـ ٍ
ظمػم
رش ىمال «كعؿ» ىمؾت وهؾ سمعد ذًمؽ ّ ّ
ومفؾ سمعد هذا اخلػم مـ ٍّ
دخـ »ىمؾت وما دظمـف ىمال« ؿق ٌم ّيدون بغر هديل تعرف
ىمال« كعؿ وؾقف ٌ
رش ىمال «كعؿ دظو ٌة إػ أبقاب
مـفؿ وتـؽر» ىمؾت ومفؾ سمعد ذًمؽ اخلػم مـ ٍّ
جفـّؿ مـ أجوهبؿ إفقفو ؿذؾقه ؾقفو »ىمؾت يا رشقل اهلل صػفؿ ًمـا ومؼال
«هؿ مـ جؾدتـو ويتؽ ّؾؿقن بلفسـتـو» ىمؾت ومام شملمرّن إن أدريمـل ذًمؽ
ىمال شمؾزم مجاقمة اعمسؾؿلم وإمامفؿ ىمؾت ومنن مل يؽـ هلؿ مجاقم ٌة وٓ إما ٌم
ٍ
ىمال «ؾوظتزل تؾؽ افػرق ـ ّؾفو وفق أن ّ
صجرة حتّك يدرـؽ
تعض بلصؾ
ادقت وأكً ظذ ذفؽ»( .م.)2918

إربعقن يف آداب افداظل إػ اهلل
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وىمد صمبت قمـ رؾمقل اهلل  أكف ىمال« :مـ أطمدث ذم أمركا هذا ماًمقس
مـف ومفق رد» .ومػل طمديث اًمباب وهذا احلديث دًمقؾ قمغم حتريؿ اًمدقمقة
سمغػمهدي رؾمقل اهلل. 
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باب خري اهلذ٘ ْذ٘ سسٕل اهلل 

 -8روى اإلمام مسؾؿ ( )103قم ْـ ضماسمر ْسمـ قم ْبد اهللّ ىمال:يمان
رؾمقل اهللّ  إذا ظمط

صقشمف ْ
واؿمتدّ همضبف طمتّك
ْ
امح ّر ْت قم ْقـاه وقمال ْ

يملكّف مـْذر ضم ْق ٍ
وـؿ ش .ويؼقل « بع ْثً أكو
ومس ْ
حؽؿ ّ
ش يؼقل« :ص ّب ْ
قؾمطك ويؼقلّ «:أمو
وافسوظي
ـفوتغ ش .وي ْؼرن ْسملم ْ
اًمس ّباسمة وا ًْم ْ
إصبع ْقف ّ
ْ
ّ
ٍ
خر ْ
وذ إمقر
ب ْعد ّ
وخر ْاهلدى هدى ّ
احلديٌ ـتوب اهللّ ْ
ؾنن ْ
حمؿد ّ
ٍ
مم ٍ
صمؿ يؼقل « أكو ْأوػ ّ
حمدثوهتو ّ
مـ
ْ
بؽؾ ْ
مـ ك ْػسف ْ
مـ ْ
وـؾ بدْ ظي ضالف ٌي شّ .
وظذ ش.
ؾنػ
ؾألهؾف ْ
ترك موًٓ ْ
ّ
ومـ ترك د ْيـًو ْأو ضقو ًظو ّ
أحسـ ْ
احلديٌ ـتوب
وروى اًمبخاري ( )60 / 2:قمـ قم ْبد اهللّ " ّ
إن ْ
حمؿ ٍد .
اهللّ ْ
وأحسـ ْاهلدْ ي هدْ ي ّ

األيش بانبالؽ

افرشقل ب ّؾغ مو أكزل إفقؽ مـ ر ّبؽ وإن مل تػعؾ
ىمال اهلل شمعامم﴿:يو ّأّيو ّ
ؾم ب ّؾغً رشوفتف واهلل يعصؿؽ مـ افـّوس ﴾
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 -9روى اًمبخاري ( )188 / 22قمـ قمبد اهلل سمـ ٍ
قمؿرو ّ
ّبل
أن اًمـ ّ
 ىمال« :ب ّؾغقا ظـّل وفق آي ًي وحدّ ثقا ظـ بـل إرسائقؾ وٓ حرج ومـ
ؾؾقتبقأ مؼعده مـ افـّور).
متعؿدً ا
ّ
ظع ّ
ـذب ّ

2

باب انذاػ ٙإىل اهلل ٚؼشض َفسّ ػهٗ انُاس

ىمال اهلل شمعاممْ ﴿ :
وؿؾ ّإّن أكو افـّذير ادْبغ﴾ (احلجر. )9::

وىمال شمعامم ﴿ ْ
ؽؿ مجقع ًو ا ّفذي فف م ْؾؽ
ؿؾ يو ّأّيو افـّوس ّإّن رشقل اهللّ إف ْق ْ
افسموات ْ
ّبل
وإ ْرض ٓ إفف ّإٓ هق ْ
حيقل ويؿقً ؾآمـقا بوهللّ ورشقفف افـ ّ
ّ
ؽؿ ْهتتدون﴾
ْإ ّم ّل ا ّفذي ْ
يممـ بوهللّ وـؾمتف واتّبعقه فع ّؾ ْ
(إقمراف. )269:
وىمال شمعامم ﴿ ْ
مبغ﴾ (احلج.)1::
كذير ٌ
فؽؿ ٌ
ؿؾ يو ّأّيو افـّوس إكّم أكو ْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1شمبؾقغ يمتاب اهلل وؾمـة رؾمقًمف  ومرض يمػايف  ،واًمقاضم قمؿؾف مـفام يماًمتقطمقد وأريمان اإل ؾمالم واضم
شمبؾقغف قمغم يمؾ مسؾؿ عمـ يغم أمره مـ أهؾف ووًمده واًمدقمقه إمم هذاواضمبف قمغم اًمعؾامء ويمذا اًمدقمقه إمم اعمستح
مستح وأطمؼ اًمـاس سمذاًمؽ ورصمف اًمرؾمؾ ومعؾقفؿ أن يبؾغقا دقمقة إكبقاء وأن يدقمقا إمم ؾمـف رؾمقل اهلل. 
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 -20روى اإلمام اًمبخاري (ّ )9 / 22
أن قمائشة ريض اهلل قمـفا زوج
ّبل  : هؾ أشمك ظؾقؽ يق ٌم يمان أؿمدّ مـ
ّبل  طمدّ صمتف ّأّنا ىماًمت ًمؾـ ّ
اًمـ ّ
يقم ٍ
أطمد؟« ؿول فؼد فؼقً مـ ؿقمؽ مو فؼقً وـون أصدّ مو فؼقً مـفؿ
ٍ
ـالل ؾؾؿ جيبـل
يقم افعؼبي إذ ظرضً كػز ظذ ابـ ظبد يوفقؾ بـ ظبد
إػ مو أردت ؾوكطؾؼً وأكو مفؿق ٌم ظذ وجفل ؾؾؿ أشتػؼ ّإٓ وأكو بؼرن
ٍ
بسحوبي ؿد أط ّؾتـل ؾـظرت ؾنذا ؾقفو
اف ّثعوفى ؾرؾعً رأد ؾنذا أكو
جزيؾ ؾـوداّن ؾؼول إ ّن اهلل ؿد شؿع ؿقل ؿقمؽ فؽ ومو ر ّدوا ظؾقؽ وؿد
بعٌ إفقؽ مؾؽ اجلبول فتلمره بم صئً ؾقفؿ ؾـوداّن مؾؽ اجلبول ؾس ّؾؿ
حمؿد ؾؼول ذفؽ ؾقم صئً إن صئً أن أضبؼ ظؾقفؿ
ثؿ ؿول يو ّ
ظع ّ
ّ
ّبل  بؾ أرجق أن خيرج اهلل مـ أصالهبؿ مـ يعبد اهلل
إخشبغ ؾؼول افـ ّ
وحده ٓ يؼك بف صقئًو».
ٍ
ضماسمر ىمال :مؽث رؾمقل اهلل 
 -22روى أمحد ( )193 / 19قمـ
ٍ
سمعؽاظ وجمـّة وذم اعمقاؾمؿ سمؿـًك
سمؿؽّة قمنم ؾمـلم يتبع اًمـّاس ذم مـازهلؿ
رّب وفف اجلـّي »طمتّك ّ
إن
يؼقل« مـ يمويـل مـ يـكّن حتّك أب ّؾغ رشوفي ّ
اًمرضمؾ ًمقخرج مـ اًمقؿـ أو مـ مرض يمذا ىمال ومقلشمقف ىمقمف ومقؼقًمقن
ّ
ٍ
ىمريش ٓ يػتـؽ ويؿٌم سملم رضماهلؿ وهؿ يشػمون إًمقف
اطمذر همالم
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اًمرضمؾ
سمإصاسمع طمتّك سمعثـا اهلل إًمقف مـ يثرب ومآويـاه وصدّ ىمـاه ومقخرج ّ
مـّا ومقممـ سمف ويؼرئف اًمؼرآن ومقـؼؾ

إمم أهؾف ومقسؾؿقن سمنؾمالمف طمتّك مل

دار مـ دور إكصار ّإٓ وومقفا ٌ
رهط مـ اعمسؾؿلم يظفرون اإلؾمالم
يبؼ ٌ
صمؿ ائتؿروا مجق ًعا ومؼؾـا طمتّك متك كؽمك رؾمقل اهلل  يطرد ذم ضمبال مؽّة
ّ
ً
رضمال طمتّك ىمدمقا قمؾقف ذم اعمقؾمؿ
وخياف ومرطمؾ إًمقف مـّا ؾمبعقن
ومقاقمدكاه ؿمع

ٍ
رضمؾ ورضمؾلم طمتّك شمقاومقـا
اًمعؼبة وماضمتؿعـا قمؾقف مـ

افسؿع واف ّطوظي يف افـّشوط
ومؼؾـا يا رؾمقل اهلل كبايعؽ ىمال« تبويعقّن ظذ ّ
وافؽسؾ وافـّػؼي يف افعرس وافقرس وظذ إمر بودعروف وافـّفل ظـ
ادـؽر وأن تؼقفقا يف اهلل ٓ ختوؾقن يف اهلل فقمي ٓئ ٍؿ وظذ أن تـكوّن
ؾتؿـعقّن إذا ؿدمً ظؾقؽؿ ممّو متـعقن مـف أكػسؽؿ وأزواجؽؿ وأبـوءـؿ
وفؽؿ اجلـّي »ىمال ومؼؿـا إًمقف ومبايعـاه وأظمذ سمقده أؾمعد سمـ زرارة وهق مـ
أصغرهؿ ومؼال رويدً ا يا أهؾ يثرب ومنكّا مل كرضب أيمباد اإلسمؾ ّإٓ وكحـ
كعؾؿ أكّف رؾمقل اهلل ّ 
وإن إظمراضمف اًمققم مػارىمة اًمعرب يما ّوم ًة وىمتؾ
ظمقاريمؿ ّ
اًمسققف ومن ّما أكتؿ ىمق ٌم شمصؼمون قمغم ذًمؽ
وأن ّ
شمعضؽؿ ّ
وأضمريمؿ قمغم اهلل وإ ّما أكتؿ ىمق ٌم ختاومقن مـ أكػسؽؿ ضمبقـ ًة ومب ّقـقا ذًمؽ
قمذر ًمؽؿ قمـد اهلل ىماًمقا أمط قمـّا يا أؾمعد ومقاهلل ٓ كدع هذه اًمبقعة
ومفق ٌ
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أسمدً ا وٓ كسؾبفا أسمدً ا ىمال ومؼؿـا إًمقف ومبايعـاه وملظمذ قمؾقـا ورشط ويعطقـا
قمغم ذًمؽ اجلـّة.
وهق ذم اًمصحقح اعمسـد مما ًمقس ذم اًمصحقحلم.
وماًمداقمل إمم اهلل يعرض كػسف قمغم اًمـاس إن مل يؽـ ذم ذًمؽ مػسدة
أوشمعر ٌض إلذٓل اًمدقمقة واًمديـ وهذا إمر حيصؾ سمعد اكتشار دقمقة
ّ
احلؼ سملم اًمـاس  ،أما قمـد ضمفؾفؿ هبا واكشغاهلؿ سمغػمها ومؽقػ شمصؾ
إًمقفؿ اًمدقمقة ويعرومقن احلؼ وماىمد ؾمؿعقا سمف؟ ومقعرض اًمداقمل كػسف
قمؾقفؿ ومـ شمقاضع هلل رومعف ،ومـ أذل كػسف مـ أضمؾ ديـ اهلل رومعف
وأقمزه وأيمرمف .
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باب انذاػ ٙإىل اهلل ال ٚتُاصل ػٍ شٙء يٍ دُّٚ

ىمال اهلل شمعامم﴿:و ّدوا فق تدهـ ؾقدهـقن﴾ (اًمؼؾؿ)::

وىمال اهلل شمعامم﴿:فؽؿ ديـؽؿ ويل ديـ﴾ (اًمؽاومرون)7:
ٍ
أكس ّ
أن إًمقفقد يماكقا إذا
 -21وروى اإلمام مسؾؿ ( :)301قمـ
طماضت اعمرأة ومقفؿ مل يمايمؾقها ومل جيامعقه ّـ ذم اًمبققت ومسلل أصحاب
ّبل  وملكزل اهلل شمعامم﴿ويسلفقكؽ ظـ ادحقض ؿؾ هق أ ًذى
ّبل  اًمـ ّ
اًمـ ّ
ؾوظتزفقا افـّسوء يف ادحقض ﴾إمم آظمر أية ومؼال رؾمقل اهلل « :اصـعقا
ٍ
ّ
اًمرضمؾ أن يدع
ـؾ رء ّإٓ افـّؽوح» ومبؾغ ذًمؽ إًمقفقد ومؼاًمقا ما يريد هذا ّ
ٍ
طمضػم وقم ّباد سمـ ٍ
سمنم ومؼآ يا
مـ أمركا ؿمق ًئا ّإٓ ظماًمػـا ومقف ومجاء أؾمقد سمـ
رؾمقل اهلل ّ
ومتغػم وضمف رؾمقل
إن إًمقفقد شمؼقل يمذا ويمذا ومال
ّ
كجامعفـ ّ
اهلل  طمتّك فمــّا أن ىمد وضمد قمؾقفام ومخرضما وماؾمتؼبؾفام هد ّي ٌة مـ ٍ
ًمبـ إمم
ّبل  وملرؾمؾ ذم آصمارمها ومسؼامها ومعروما أن مل جيد قمؾقفام).
اًمـ ّ
وما أيمثر اعمتـازًملم قمـ اًمســ وقمـ إمر سماعمعروف واًمـفك قمـ اًمـؽر
إما عمطؿع دكققي أو ًمؾؿحا ومظة قمغم مـزًمة واًمعقاذ سماهلل ومؿثؾ هذا
اًمصـػ ٓ هؿ هلؿ ذم اًمديـ وٓشمبؾقغف كسلل اهلل اًمعاومقف وأيمثرهمٓء
اعمتـازقملم هؿ ممـ رق ديـفؿ مـ أهؾ اًمبدع واًمتحزب وأصحاب اًمدكقا
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وإن يمان سمعضفؿ يظفر سماؾمؿ اًمدقمقة إمم اهلل ًمؽـف ذم احلؼقؼف يدقمق أمم
اًمسؾؿ وًمق قمغم طمساب ديـف ،واهلل اعمستعان .
باب ػهٗ انذاػ ٙإىل اهلل أٌ ٚتحهٗ باحلكًت ٔاملٕػظت
احلسُت

وىمال اهلل شمعامم﴿:ادع إػ شبقؾ ر ّبؽ بوحلؽؿي وادقظظي احلسـي
إن ر ّبؽ هق أظؾؿ بؿـ ّ
ضؾ ظـ شبقؾف وهق
وجودهلؿ بو ّفتل هل أحسـ ّ
أظؾؿ بودفتديـ﴾ (اًمـحؾ)216:
وىمال اهلل شمعامم﴿:وفؼد آتقـو فؼمن احلؽؿي أن اصؽر هللّ ومـ يشؽر ؾنكّم
ؾنن اهلل ؽـل محقدٌ ﴾(ًمؼامن)21:
يشؽر فـػسف ومـ ـػر ّ
 -23قمـ أيب أمامة  ،أن ومتك ؿماسما أشمك اًمـبل  ومؼال  :يا رؾمقل اهلل ،
أشملذن زم ذم اًمزكا ؟ ىمال  :ومصاح اًمؼقم سمف وىماًمقا  :مف مف  ،ومؼال رؾمقل
اهلل ﷺ  « :أؿروه وادكف » ومدكا طمتك يمان ىمريبا مـ رؾمقل اهلل  ،ومؼال
رؾمقل اهلل ﷺ  « :أحتبف ٕمؽ ؟ » ومؼال  ٓ :يا رؾمقل اهلل  ،ضمعؾـل اهلل
ومداك  ،ومؼال رؾمقل اهلل  «:وٓ افـوس حيبقكف ٕمفوهتؿ » ىمال  « :أؾتحبف
ٓبـتؽ ؟ » ىمال  ٓ :واهلل يا رؾمقل اهلل  ،ضمعؾـل اهلل ومداك  ،ىمال  « :وٓ
اًمـاس حيبقكف ًمبـاهتؿ » ىمال  « :ؾتحبف ٕختؽ ؟ ش ىمال  ٓ :واهلل يا رؾمقل
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اهلل  ،ضمعؾـل اهلل ومداك  ،ىمال  « :وٓ افـوس حيبقكف ٕخقاهتؿ » صمؿ ذيمر
احلديث ذم اًمعؿة واخلاًمة يمذًمؽ ىمال  :ومؼال يا رؾمقل اهلل  ،ادع اهلل زم ،
ىمال  :ومقضع رؾمقل اهلل  يده قمؾقف صمؿ ىمال  « :افؾفؿ اؽػر ذكبف  ،وضفر
ؿؾبف  ،وحصـ ؾرجف » ىمال  :ومؽان ٓ يؾتػت إمم يشء سمعد.
ىمال اًمبقفؼل ذم ؿمع اإليامن )3:: / 22( :وأظمرضمف اإلمام أمحد.
احلديث صححف اإلمام اًمقادقمل رمحف اهلل ذم اًمصحقح اعمسـد مما ًمقس
ذم اًمصحقحلم .
صمؿ ىمال اإلمام اًمقادقمل رمحف اهلل شمعامم قمؼبف :ومقا ًمف مـ مققمظة سمؾقغة
ًمؾدقماة امم اهلل شمعامم.
باب انذاػ ٙإىل اهلل ٚذػٕ بأػًانّ ٔأقٕانّ

ٍ
ّبل  أطمسـ
 -21روى اًمبخاري ( )6836قمـ
أكس ىمال:يمان اًمـ ّ
ٍ
اًمـّاس ظمؾ ًؼا ويمان زم ٌ
ومطقام ويمان إذا
أخ يؼال ًمف أسمق
قمؿػم ىمال أطمسبف ً
ٍ
كغر يمان يؾع
ضماء «ؿول يو أبو
ظؿر مو ؾعؾ افـّغر» ٌ

سمف ومر ّسمام طمرض

صمؿ يؼقم
ّ
اًمصالة وهق ذم سمقتـا ومقلمر سماًمبساط ا ًّمذي حتتف ومقؽـس ويـضح ّ
ّ
ومقصكم سمـا.
وكؼقم ظمؾػف
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 -05روى اإلمام مسؾؿ رمحف اهلل )261 / 3( :قمـ ؾمفؾ سمـ ٍ
ؾمعد
ٍ
امرأة «اكظري ؽالمؽ افـ ّّجور يعؿؾ يل
ىمال أرؾمؾ رؾمقل اهلل  إمم
ٍ
صمؿ أمر هبا رؾمقل
أظقا ًدا أـ ّؾؿ افـّوس ظؾقفو» ومعؿؾ هذه اًم ّثالث درضمات ّ
اهلل  ومقضعت هذا اعمقضع ومفل مـ ـمروماء اًمغاسمة وًمؼد رأيت رؾمقل
صمؿ رومع ومـزل
ويمؼم اًمـّاس وراءه وهق قمغم اعمـؼم ّ
ومؽؼم ّ
اهلل  ىمام قمؾقف ّ
صمؿ
صمؿ قماد طمتّك ومرغ مـ آظمر صالشمف ّ
اًمؼفؼرى طم ّتك ؾمجد ذم أصؾ اعمـؼم ّ
أىمبؾ قمغم اًمـّاس ومؼال «يو ّأّيو افـّوس ّإّن صـعً هذا فتلمتّقا ّب وفتع ّؾؿقا
صاليت».
 -27روى اإلمام اًمبخاري رمحف اهلل :قمـ ماًمؽ ْسمـ ْ
احلق ْيرث ذم
اًمصالة ّ
ّ
أصكم يم ْقػ رأ ْيت
مسجدكا هذا ومؼالّ :إّن
سمؽؿ وما أريد ّ
ٕصكم ْ
ْ
يصكم ومؼ ْؾت ٕيب ىمالسمة يم ْقػ يمان ّ
ّبل ّ 
يصكم ىمال م ْثؾ ص ْقخـو هذا
اًمـ ّ
اًمسجقد ىم ْبؾ ْ
أن يـْفض ذم
ىمال ويمان ؿم ْق ًخا ْ
جيؾس إذا رومع ر ْأؾمف م ْـ ّ
اًمر ْيمعة ْإومم.
ّ
اًمدقمقة سماًمعؿؾ أؿمؿؾ مـ اًمدقمقة سماًمؼقل ،وماًمداقمل امم اهلل يدقمقا سمؼقًمف
وقمؿؾف،ويراقمل احلؼ ذم قمؿؾف وىمقًمف.
واًمدقمقة سماًمعؿؾ شمشؿؾ أمقر:
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أوًٓ:اًمتؿسؽ سمام يدقمقا إًمقف وأٓ خياًمػ ىمقًمف ومعؾف.
صماكق ًا:اإلًمتزام سمإظمالق احلسـة،وٓ يتؿقع سمغػم ظمؾؼ رؾمقل اهلل 
صماًمث ًا :اإلطمسان مع اًمـاس يمـػعفؿ واًمشػاقمة هلؿ واًمدقماء هلؿ وهذا
دمده يمثػم ًا ذم ؾمـة رؾمقل اهلل . 
راسمع ًا:يمثرة اًمعبادة واًمتؿسؽ سماًمسـة .امم همػم ذًمؽ.
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باب انذاػ ٙإىل اهلل ٚعشب األيثهت نهُاس
س ْؾـَو فِؾـ ِ
اوس ِيف َه َذا ا ْف ُؼ ْر َآ ِن ِم ْـ ـ يُؾ َم َث ٍؾ َؾ َل َبك َأ ْـ َث ُر
ىمال اهلل شمعاممَ :و َف َؼدْ َ ا
افـ ِ
قرا ﴾ [اإلرساء]9:/
اوس إِ آ ُـ ُػ ً
س ْؾـَو ِيف َه َذا ا ْف ُؼ ْر َآ ِن فِؾـ ِ
َون
اوس ِم ْـ ـ يُؾ َم َث ٍؾ َوـ َ
وىمال اهلل شمعاممَ ﴿ :و َف َؼدْ َ ا
اإلك َْس ُ َ
ِْ
ر ٍء َجدَ ًٓ﴾ [اًمؽفػ]6172/
ون أ ْـ َث َر َ ْ
ِ ِ
غ َفؽ ُْؿ
يـ َط َؾ ُؿقا َأ ْك ُػ َس ُف ْؿ َو َت َب ا َ
وىمال اهلل شمعاممَ ﴿ :و َش َؽـْت ُْؿ ِيف َم َسوـ ِـ ا افذ َ
َـ ْق َ
َض ْبـَو َفؽ ُُؿ ْإَ ْم َث َول ﴾ [إسمراهقؿ]17 ،16/
ػ َؾ َع ْؾـَو ِهبِ ْؿ َو َ َ
ِ
َضب م َث ٌؾ َؾ ِ
يـ
وشتَؿ ُعقا َف ُف إِ ان ا افذ َ
وىمال اهلل شمعاممَ ﴿ :يو َأ ه َّيو افـ ُ
ْ
اوس ُ ِ َ َ
قن ِم ْـ ُد ِ
اجت ََؿ ُعقا َف ُف َوإِ ْن َي ْس ُؾ ْب ُف ُؿ ه
هلل َف ْـ َ ْ
وب
ون ا اِ
تَدْ ُظ َ
افذ َب ُ
خي ُؾ ُؼقا ُذ َبو ًبو َو َف ِق ْ

ِ
َص ْقئًو َٓ َي ْس َتـ ِْؼ ُذو ُه ِمـْ ُف َض ُع َ
قب﴾ ()83
ى َوادَْ ْط ُؾ ُ
ػ اف اطوف ُ

ِ
ٍ
اَضب َُهلؿ م َث َؾ َْ ِ
افس َم ِء
احل َقوة افده ْك َقو ـ ََمء َأ ْك َز ْفـَو ُه م َـ ا
وىمال اهلل شمعاممَ ﴿ :و ْ ِ ْ ْ َ
ِ
وت ْإَ ْر ِ
َون اهللاُ َظ َذ ـ يُؾ
وخ َت َؾ َط بِ ِف َك َب ُ
َؾ ْ
وح َوـ َ
افر َي ُ
ض َؾ َل ْص َب َح َهش ًقم ت َْذ ُرو ُه ي
ر ٍء ُم ْؼت َِد ًرا ﴾ [اًمؽفػ]
َ ْ
 -28روى اًمبخاري ( )8326قمـ أيب هريرة أكّف ؾمؿع رؾمقل اهلل 
هنرا ببوب أحدـؿ يغتسؾ ؾقف ّ
مخسو مو تؼقل
يؼقل «:أرأيتؿ فق ّ
ـؾ يق ٍم ً
أن ً
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ذفؽ يبؼل مـ دركف ؿوفقا ٓ يبؼل مـ دركف صقئًو ؿول :ؾذفؽ مثؾ
افصؾقات اخلؿس يؿحق اهلل بف اخلطويو»( .م)2611
ّ
 -29وروى اًمبخاري ( )2928قم ْـ ا ْسمـ قم ّب ٍ
هلل قمـْفام ىمال:
اس ريض ا ّ
ضماء ٌ
ّبل  ومؼال يا رؾمقل اهللّ ّ
صقم
إن أ ّمل
ْ
موتً وقمؾ ْقفا ْ
رضمؾ إمم اًمـ ّ
أن ي ْؼه».
كعؿ ىمال «ؾد ْيـ اهللّ ّ
أحؼ ْ
ْ
ؿمف ٍر أومل ْىمضقف قمـْفا ىمال ْ
قمـ ا ْسمـ قم ّب ٍ
اس ريض اهللّ قمـْفام ّ
أن ا ْمرأ ًة
 -2:روى مسؾؿ (ْ )2:37
ومؼاًمت ّ
ؿمف ٍر ومؼال«:
إن أ ّمل
هلل 
أشمت رؾمقل ا ّ
ْ
ْ
ْ
صقم ْ
ماشمت وقمؾ ْقفا ْ
أحؼ
كعؿ ؿول ؾد ْيـ ا ّ
فق ـون ظؾ ْقفو د ْي ٌـ أــًْ ت ْؼضقـف
ْ
هلل ّ
أرأ ْيً ْ
ؿوفً ْ
بو ْفؼضوءش.
وذم اًمباب أطماديث يمثػمة وىمد أومردكاها ذم ضمزء مستؼؾ ذم ما ضماء ذم
ذًمؽ مـ اًمؽتاب واًمسـف .

ً
حال انذاػ ٙانٕاقغ يف احملشياث ػٛارا باهلل

 -10روى مسؾؿ (  )78 / 2:قم ْـ أؾمامة ْسمـ ز ْي ٍد ىمال ىمقؾ ًمف أٓ
هلل
ؿعؽؿ وا ّ
أؾم
شمدْ ظمؾ قمغم قم ْثامن ومتؽ ّؾؿف ومؼال ْ
ْ
أشمرون أكّك ٓ أيم ّؾؿف إّٓ ْ
أن أ ْومتتح أ ْم ًرا ٓ أطم ّ ْ
ًمؼدْ يم ّؾ ْؿتف ومقام سم ْقـك وسم ْقـف ما دون ْ
أن أيمقن ّأول
ٍ
ظمػم اًمـّاس .سم ْعد ما
أمػما إكّف ْ
قمغم ً
م ْـ ومتحف وٓ أىمقل ٕطمد يؽقن ّ
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يقم ا ْفؼقومي ؾق ْؾؼك ىف افـّور
ؾمؿ ْعت رؾمقل اهللّ ﷺ يؼقل « ْ
بوفرجؾ ْ
يمتك ّ
ؾتـْدفؼ أ ْؿتوب ب ْطـف ؾقدور هبو ـم يدور ْ
أهؾ
ؾقجتؿع إف ْقف ْ
بوفرحك ْ
احلمر ّ
تؽـ ْتلمر بودْ ْعروف وتـْفك ظـ ادْـْؽر
افـّور ؾقؼقفقن يو ؾالن مو فؽ أمل ْ ْ
وأهنك ظـ ا ْدـْؽر وآتقف ش.
ؾقؼقل بذ ؿدْ ــًْ آمر بودْ ْعروف وٓ آتقف ْ
وإىمتاب  :مجع اًمؼت وهق إمعاء .
 -12وروى اًمبقفؼل ذم ؿمع

اإليامن ) 1867( :قمـ أكس ىمال :

ىمال رؾمقل اهلل ﷺ  « :أتقً ظذ شمء افدكقو فقؾي أرسي ّب  ،ؾنذا ؾقفو
رجول تؼطع أفسـتفؿ وصػوهفؿ بؿؼورض مـ كور  ،ؾؼؾً  :يو جزيؾ مـ
همٓء ؟ ؿول  :خطبوء أمتؽ »
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باب انذاػ ٙإىل اهلل ٚكٌٕ سمحت نهؼاملني
وءـ ُْؿ َر ُش ٌ
قل ِم ْـ َأ ْك ُػ ِسؽ ُْؿ َظ ِزي ٌز َظ َؾ ْق ِف َمو َظـِت ْهؿ
ىمال اهلل شمعاممَ ﴿ :ف َؼدْ َج َ

ح ِريص ظ َؾقؽُؿ بِودُْ ْم ِمـِغ رء ٌ ِ
قؿ ﴾ [اًمتقسمة]219/
وف َرح ٌ
َ ٌ َ ْ ْ
َ َ ُ

ىمال اهلل شمعامم﴿ :ومو أرشؾـوك ّإٓ رمح ًي فؾعودغ﴾ (آكبقاء)208:
 -11روى مسؾؿ ( )167 / 22قمـ ضمرير سمـ قمبد اهلل ىمال :ىمال
رؾمقل اهلل « :مـ ٓ يرحؿ افـّوس ٓ يرمحف اهلل ظ ّز ّ
وجؾ».
روى اًمبخاري ( )32 / 6ىمال طمدّ صمـل أؾمامة سمـ ٍ
زيد ريض اهلل قمـفام
ّبل  إًمقف ّ
اًمسالم
إن اسمـًا زم ىمبض وملشمـا وملرؾمؾ يؼرئ ّ
ىمال :أرؾمؾت اسمـة اًمـ ّ
ٍ
مسؿك ؾؾتصز
بلجؾ
إن هللّ مو أخذ وفف مو أظطك وـؾ ظـده
ويؼقل« ّ
ًّ
وفتحتسى »وملرؾمؾت إًمقف شمؼسؿ قمؾقف ًمقلشمقـّفا ومؼام ومعف ؾمعد سمـ قمبادة
ضمبؾ وأيب سمـ يمع ٍ وزيد سمـ ٍ
ٌ
ورضمال ومرومع إمم رؾمقل اهلل
صماسمت
ومعاذ سمـ ٍ ّ
يملّنا ؿم ٌّـ ومػاضت قمقـاه
ّ 
بل وكػسف شمتؼعؼع ىمال طمسبتف أكّف ىمال ّ
اًمص ّ
ومؼال ؾمعدٌ يا رؾمقل اهلل ما هذا ومؼال« هذه رمح ٌي جعؾفو اهلل يف ؿؾقب
افرمحوء).
ظبوده »وذم رواية (مـ صوء مـ ظبودهق إكم يرحؿ اهلل مـ ظبوده ّ
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باب انذاػ ٙإىل اهلل جيًغ انُاس نكاليّ ٔٚقصذ اجتًاع
انُاس

 -13روى اًمبخاري ( )1:82قمـ اسمـ قم ّب ٍ
اس ريض اهلل قمـفام ىمال :عمّا
اًمصػا ومجعؾ
ّبل  قمغم ّ
كزًمت﴿ وأكذر ظشرتؽ إؿربغ ﴾صعد اًمـ ّ
يـادي« يو بـل ٍ
ٍ
ىمريش طمتّك اضمتؿعقا ومجعؾ
ظدي » ًمبطقن
ؾفر يو بـل
ٍّ
رؾمقٓ ًمقـظر ما هق ومجاء أسمق هل ٍ
ً
اًمرضمؾ إذا مل يستطع أن خيرج أرؾمؾ
ّ
أن ً
ٌ
خقال بوفقادي تريد أن تغر
وىمريش ومؼال « :أرأيتؽؿ فق أخزتؽؿ ّ
ؾنّن
جربـو قمؾقؽ ّإٓ صد ًىما ىمالّ « :
ؿل» ىماًمقا كعؿ ما ّ
ظؾقؽؿ أــتؿ مصدّ ّ
ٍ
ٍ
صديد» ومؼال أسمق هل ٍ شم ًّبا ًمؽ ؾمائر اًمققم أهلذا
ظذاب
كذير فؽؿ بغ يدي
ٌ
مجعتـا ومـزًمت﴿ ت ّبً يدا أّب ٍ
وتى مو أؽـك ظـف موفف ومو
هلى
ّ
ـسى﴾()101
 -11روى مسؾؿ رمحف اهلل )109( :قمـ قمائشة ىماًمت عمّا كزًمت﴿
افصػو ومؼال« :يو ؾوضؿي
وأكذر ظشرتؽ إؿربغ ﴾ىمام رؾمقل اهلل  قمغم ّ
حمؿ ٍد يو صػ ّقي بـً ظبد اد ّطؾى يو بـل ظبد اد ّطؾى ٓ أمؾؽ فؽؿ مـ
بـً ّ
اهلل صقئًو شؾقّن مـ مويل مو صئتؿ».
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انذاػ ٙإىل اهلل ٚسش أحٛاَا مبا ال ٚصهح اجلٓش بّ

 -16روى اًمبخاري ( )1802قمـ معاذ ريض اهلل قمـف ىمال  :يمـت
ردف اًمـبل  قمغم محار يؼال ًمف قمػػم ومؼال « يو معوذ هؾ تدري حؼ اهلل
ظذ ظبوده ومو حؼ افعبود ظذ اهلل »  .ىمؾت اهلل ورشقفف أقمؾؿ ىمال  « :ؾنن
حؼ اهلل ظذ ظبوده أن يعبدوه وٓ يؼـقا بف صقئو وحؼ افعبود ظذ اهلل أن
ٓ يعذب مـ ٓ يؼك بف صقئو »  .ومؼؾت يا رؾمقل اهلل أومال أسمنم سمف اًمـاس
؟ ىمال  ٓ « :تبؼهؿ ؾقتؽؾقا » ورواه مسؾؿ ( . ) 30
 -17روى مسؾؿ (  ) 32قمـ أيب هريرة ىمال  :يمـا ىمعقدا طمقل رشقل
اهلل ﷺ ومعـا أسمق سمؽر وقمؿر ذم كػر ومؼام رؾمقل اهلل  مـ سملم أفمفركا
وملسمطل قمؾقـا وظمشقـا أن يؼتطع دوكـا وومزقمـا ومؼؿـا ومؽـت أول مـ ومزع
ومخرضمت أسمتغل رؾمقل اهلل  طمتك أشمقت طمائطا ًمألكصار ًمبـل اًمـجار
ومدرت سمف أضمد ًمف سماسما ومؾؿ أضمد ومنذا رسمقع يدظمؾ ذم ضمقف طمائط مـ سمئر
ظمارضمة ( واًمرسمقع اجلدول ) وماطمتػزت يمام حيتػز اًمثعؾ

ومدظمؾت قمغم

رؾمقل اهلل  ومؼال « أبق هريرة »؟ ومؼؾت كعؿ يا رؾمقل اهلل ىمال « مو
صلكؽ »؟ ىمؾت يمـت سملم أفمفركا ومؼؿت وملسمطلت قمؾقـا ومخشقـا أن شمؼطع
دوكـا ومػزقمـا ومؽـت أول مـ ومزع وملشمقت هذا احلائط وماطمتػزت يمام حيتػز

31
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اًمثعؾ وهمٓء اًمـاس ورائل ومؼال «يو أبو هريرة »وأقمطاّن كعؾقف ىمال« :
اذهى بـعع هوتغ ؾؿـ فؼقً مـ وراء هذا احلوئط يشفد أن ٓ إفف إٓ اهلل
مستقؼـو هبو ؿؾبف ؾبؼه بوجلـي »ومؽان أول مـ ًمؼقت قمؿر ومؼال ما هاشمان
اًمـعالن يا أسما هريرة ومؼؾت هاشمان كعال رؾمقل اهلل  سمعثـل هبام مـ ًمؼقت
يشفد أن ٓ إًمف إٓ اهلل مستقؼـا هبا ىمؾبف سمنمشمف سماجلـة ومرضب قمؿر سمقده
سملم صمديل ومخررت ٕؾمتل ومؼال ارضمع يا أسما هريرة ومرضمعت إمم رؾمقل
اهلل  وملضمفشت سمؽاء وريمبـل قمؿر ومنذا هق قمغم أصمرى ومؼال زم رؾمقل اهلل
قمؾقف وؾمؾؿ « مو فؽ يو أبو هريرة »؟ ىمؾت ًمؼقت قمؿر وملظمؼمشمف سماًمذي
سمعثتـل سمف ومرضب سملم صمديل رضسمة ظمررت ٕؾمتل ىمال ارضمع ومؼال ًمف
رؾمقل اهلل  « يو ظؿر مو محؾؽ ظذ مو ؾعؾً »؟ ىمال يا رؾمقل اهلل سمليب
أكت وأمل أسمعثت أسما هريرة سمـعؾقؽ مـ ًمؼل يشفد أن ٓ إًمف إٓ اهلل
مستقؼـا هبا ىمؾبف سمنمه سماجلـة ؟ ىمال « كعؿ » ىمال ومال شمػعؾ ومنّن أظمشك أن
يتؽؾ اًمـاس قمؾقفا ومخؾفؿ يعؿؾقن ىمال رؾمقل اهلل « ؾخؾفؿ ».
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باب انذاػ ٙإىل اهلل حيشص ػهٗ أٌ ٚبشش ٔال ُٚفش

يب ومبال ذم
 -18روى اًمبخاري ( )7016قم ّـ أيب هريرة ىمال :ىمام أقمرا ٌّ
ّبل « :دظقه وهريؼقا ظذ بقفف
اعمسجد ؾتـووفف اًمـّاس ومؼال هلؿ اًمـ ّ
ٍ
ٍ
ً
معرسيـ ».
مقرسيـ ومل تبعثقا ّ
شجال مـ موء أو ذكق ًبو مـ موء ؾنكّم بعثتؿ ّ
 -19روى مسؾؿ رمحف اهلل )261 / 3( :قم ْـ معاوية ْسمـ ْ
احلؽؿ
هلل ﷺ إ ْذ قمطس ٌ
ؾؿك ىمال سم ْقـا أكا ّ
ؼقم
أصغم مع رؾمقل ا ّ
رضمؾ مـ ا ًْم ْ
اًمس ّ
ّ
صارهؿ ومؼ ْؾت :واصمؽْؾ أ ّمقا ْه ما
ؼقم سمل ْسم
ومؼ ْؾت ْيرمحؽ اهللّ .ومرماكك ا ًْم ْ
ْ
تفؿ
دهيؿ قمغم أ ْوم
كؽؿ شمـْظرون إ ّمم .ومجعؾقا ْ
ومؾام رأ ْي ْ
خاذهؿ ّ
ْ
يرضسمقن سمل ْي ْ
ؿم ْل ْ
ومؾام ّ
صغم رؾمقل اهللّ ﷺ ومبلسمك هق وأ ّمك ما
يصؿتقكـك ًمؽـّك
ّ
ؾمؽت ّ
ّ
ؾقام مـْف ومقاهللّ ما يمفركك وٓ رضسمـك
رأ ْيت مع ّؾ ًام ىم ْبؾف وٓ سم ْعده ْ
أطمسـ شم ْع ً
مـ ـالم افـّوس
وٓ ؿمتؿـك ىمال « ّ
صك ٌء ْ
افصالة ٓ ْ
إن هذه ّ
يصؾح ؾقفو ْ
ؼرآن »ْ .أو يمام ىمال رؾمقل اهللّ ﷺ ىم ْؾت
إكّم هق افت ّْسبقح وافتّؽْبر وؿراءة ا ْف ْ
سماإلؾمالم ّ
وإن مـّا
هلل
قمف ٍد سمجاهؾ ّق ٍة وىمدْ ضماء ا ّ
يا رؾمقل اهللّ إكّك طمديث ْ
ْ
ٌ
يتطػمون.
هتؿ » .ىمال ومـّا
رضمآً ي ْلشمقن ا ًْم ّ
رضمال ّ
ؽفان .ىمال « ؾال ْتل ْ
اًمص ّباح «
صك ٌء جيدوكف ىف
صدورهؿ ؾال يصدّ ّهن ْؿ » .ىمال ا ْسمـ ّ
ْ
ىمال « ذاك ْ
ٌ
رضمال خي ّطقن .ىمال « ـون كبك مـ إ ْكبقوء
ّؽؿ » .ىمال ىم ْؾت ومـّا
ؾال يصدّ ك ْ
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ّ
همـام مم ىمبؾ
ؾؿـ واؾؼ خ ّطف ؾذاك » .ىمال
ْ
خيط ْ
ويماكت مم ضماري ٌة ْشمرقمك ً
ٍ
ٍ
أطمد ْ
واجل ّقاك ّقة وما ّـمؾ ْعت ذات ْيق ٍم ومنذا ّ
سمشاة م ْـ همـؿفا
اًمذي ىمدْ ذه
وأكا ٌ
رضمؾ م ْـ سمـك آدم آؾمػ يمام ي ْلؾمػقن ًمؽـّك صؽؽْتفا ص ّؽ ًة وملشم ْقت
هلل أومال أ ْقمتؼفا ىمال « ائْتـك
قمغم ىم ْؾت يا رؾمقل ا ّ
رؾمقل ا ّ
هلل ﷺ ومع ّظؿ ذًمؽ ّ
اًمسامء.
هبو » .وملشم ْقتف هبا ومؼال هلا « أ ْيـ اهللّ »ْ .
ىماًمت رم ّ
مممـ ٌي ».
مـ أكو »ْ .
ؾنهنو ْ
ىماًمت أكْت رؾمقل اهللّ .ىمال « أ ْظت ْؼفو ّ
ىمال « ْ
انذاػٚ ٙرتك بؼط يا ُٚفش انُاس ٔإٌ كاٌ ف ّٛيصهحت

 -1:روى اًمبخاري رمحف اهلل )2192( :قم ْـ قمائشة ريض اهللّ قمـْفا
قمـ ْ
هلؿ
ْ
ّبل ْ 
كعؿ »ىم ْؾت ومام ْ
اجلدْ ر أمـ ا ًْمب ْقت هق ىمال « ْ
ىماًمت :ؾمل ًْمت اًمـ ّ
هبؿ افـّػؼي ؿ ْؾً ؾم ْ
صلن
مل ْ يدْ ظمؾقه ذم ا ًْمب ْقت ىمال ّ « :
إن ْ
ؿقمؽ ّ
ؿك ْت ْ
مـ صوءوا
ويؿـعقا ْ
ؿقمؽ فقدْ خؾقا ْ
مرتػ ًعو ؿول ؾعؾ ذفؽ ْ
مـ صوءوا ْ
بوبف ْ
دهؿ ْ
ٌ
أن
أن تـْؽر
ؿقمؽ
ؿؾقهبؿ ْ
بوجلوهؾ ّقي ؾلخوف ْ
وفقٓ ّ
حديٌ ْ
أن ْ
ْ
ْ
ظف ْ
أ ْدخؾ ْ
وأن أ ْفصؼ بوبف ْ
بوٕ ْرض ».
اجلدْ ر يف ا ْفب ْقً ْ
ىماًمت
ّبك ﷺ ّأّنا
ْ
 -30وروى مسؾؿ ( )3308قم ْـ قمائشة ْ
زوج افـ ّ
ظف ٍد بجوهؾ ّق ٍي ْأو
ؾمؿ ْعت رؾمقل ا ّ
فقٓ ّ
ؿقمؽ حديثق ْ
أن ْ
هلل ﷺ يؼقل « ْ
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بوٕرض
هلل وجلع ْؾً بوهبو
ؿول بؽ ْػ ٍر ٕكْػ ْؼً ــْز ا ْفؽ ْعبي ىف شبقؾ ا ّ
ْ
وٕ ْدخ ْؾً ؾقفو مـ ْ
احل ْجر ».
هلل
 -32وروى اإلمام اًمبخاري رمحف اهلل ) 3168( :قمـ ضماسمر ريض ا ّ
كاس م ْـ ا ْعمفاضمريـ طمتّك
ّبل  وىمدْ صماب معف ٌ
قمـْف يؼقلْ :
همزوكا مع اًمـ ّ
ٌ
اب ومؽسع أكْصار ًّيا ومغض
يمثروا ويمان م ْـ اعمْفاضمريـ
رضمؾ ًم ّع ٌ
ْصاري يا ًْمألكْصار وىمال
شمداقمقا وىمال ْإك
ْصاري همض ًبا ؿمديدً ا طمتّك
ا ْٕك
ّ
ْ
ّ
أهؾ
ا ْعم
ّبل  ومؼال « :مو بول د ْظقى ْ
ّ
فاضمري يا ًم ْؾؿفاضمريـ ومخرج اًمـ ّ
صمؿ ىمال «مو ْ
ْ
سمؽسعة اعمْ
هنؿ » ْ
ْصاري ىمال
فاضمري ْإك
ّ
ّ
وملظمؼم ْ
صل ْ
اجلوهؾ ّقي » ّ
يب ا ْسمـ ؾمؾقل أىمدْ
ؾنهنو خبقث ٌي »وىمال قم ْبد اهللّ ْسمـ أ ٍّ
ّبل  « : دظقهو ّ
ومؼال اًمـ ّ
قمز مـْفا ْإ ّ
شمداقمقا قمؾ ْقـا ًمئ ْـ رضم ْعـا إمم اعمْديـة ْ
ذل ومؼال قمؿر
ًمقخرضم ّـ ْإ ّ
ْ
هلل هذا ْ
ّبل  ٓ «: يتحدّ ث
أٓ ك ْؼتؾ يا رؾمقل ا ّ
اخلبقث ًمع ْبد اهللّ ومؼال اًمـ ّ
أصحوبف».
افـّوس أكّف ـون ي ْؼتؾ ْ
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باب انذاػ ٙإىل اهلل ٚستخذو انشفق ٔال ٚؼذل ػُّ إال
حلاجت

ىمال اهلل شمعامم ﴿ :ؾبم ٍ
رمحي مـ اهلل فـً هلؿ وفق ــً ؾ ّظ ًو ؽؾقظ افؼؾى
ٓكػضقا مـ حقفؽ ؾوظػ ظـفؿ واشتغػر هلؿ وصوورهؿ يف إمر ؾنذا
ّ
حيى ادتقـّؾغ ﴾ (آل قمؿران)26::
ظزمً ؾتقـّؾ ظذ اهلل ّ
إن اهلل ّ
وىمال اهلل شمعامم ﴿ :وأكػؼقا يف شبقؾ اهلل وٓ تؾؼقا بليديؽؿ إػ افتّفؾؽي
حيى ادحسـغ ﴾ (اًمبؼرة)2:6:
وأحسـقا ّ
إن اهلل ّ
وىمال اهلل شمعامم ﴿ :وجزاء ش ّق ٍئي ش ّقئ ٌي مثؾفو ؾؿـ ظػو وأصؾح ؾلجره
حيى اف ّظودغ ﴾ (اًمشقرى)10:
ظذ اهلل إكّف ٓ ّ
 -31وروى اًمبخاري ( )6676قمـ قمائشة ريض اهلل قمـفا زوج
ٌ
اًمسام
ّبل  ىماًمت:دظمؾ
رهط مـ إًمقفقد قمغم رؾمقل اهلل  ومؼاًمقاّ :
اًمـ ّ
اًمسام واًم ّؾعـة ىماًمت ومؼال
قمؾقؽؿ ىماًمت :قمائشة ومػفؿتفا ؾؼؾً وقمؾقؽؿ ّ
رؾمقل اهلل ً « :
افرؾؼ يف إمر ـ ّؾف » ومؼؾت
مفال يو ظوئشي ّ
إن اهلل ّ
حيى ّ
يا رؾمقل اهلل أومل شمسؿع ما ىماًمقا ؿول رشقل اهلل  « ؿد ؿؾً وظؾقؽؿ »
(م.)16:1
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ّبل 
ّبل  قمـ اًمـ ّ
 -33وروى مسؾؿ ( )16:1قمـ قمائشة زوج اًمـ ّ
ٍ
ٍ
رء ّإٓ صوكفش.
رء ّإٓ زاكف وٓ يـزع مـ
افرؾؼ ٓ يؽقن يف
ىمالّ «:
إن ّ
ٍ
افرؾؼ
روى مسؾؿ ( )16:3وقمـ
ّبل  ىمال« :مـ حيرم ّ
ضمريرقمـ اًمـ ّ
حيرم اخلر».
باب انذاػ ٙإىل اهلل ٚصرب ػهٗ أرٖ انُاس

ىمال اهلل شمعامم ﴿ :واصز ومو صزك ّإٓ بوهلل وٓ حتزن ظؾقفؿ وٓ تؽ يف
ٍ
ضقؼ ممّو يؿؽرون ﴾ (اًمـحؾ)218:
افصالة وأمر بودعروف واكف ظـ ادـؽر
بـل أؿؿ ّ
وىمال اهلل شمعامم ﴿ :يو ّ
إن ذفؽ مـ ظزم إمقر ﴾ (ًمؼامن)28:
واصز ظذ مو أصوبؽ ّ
أي مما قمزم اهلل قمؾقف مـ إمقر يمام ذيمر سمـ ضمرير رمحف اهلل وإطماديث
ذم اًمصؼم يمثػمة...
وىمال اهلل شمعامم ﴿ :وفؼد كعؾؿ أكّؽ يضقؼ صدرك بم يؼقفقن ﴾
(احلجر):8:
صوظر كس ّبص بف ريى ادـقن ﴾
وىمال اهلل شمعامم ﴿ :أم يؼقفقن
ٌ
(اًمطقر)30:
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ٍ
صوظر ؿؾق ً
ال مو تممـقن وٓ بؼقل
وىمال اهلل شمعامم ﴿ :ومو هق بؼقل
ٍ
ـوهـ ؿؾق ً
ال مو تذـّرون﴾ احلاىمة)12:
 -31وروى اًمبخاري رمحف اهلل  ) 6:88( :قمـ قمبد اهلل ىمال  :ىمسؿ
اًمـبل  ىمسام ومؼال رضمؾ إن هذه ًمؼسؿة ما أريد هبا وضمف اهلل وملظمؼمت
اًمـبل  ومغض طمتك رأيت اًمغض ذم وضمفف وىمال « يرحؿ اهلل مقشك
فؼد أوذي بلـثر مـ هذا ؾصز »  [.روى مسؾؿ ( ] ) 2071
 -36وروى مسؾؿ (  ) 2068قمـ أكس سمـ ماًمؽ ىمال  :يمـت أمٌم
مع رؾمقل اهلل  وقمؾقف رداء كجراّن همؾقظ احلاؿمقة وملدريمف أقمرايب
ومجبذه سمردائف ضمبذة ؿمديدة كظرت إمم صػحة قمـؼ رؾمقل اهلل  وىمد
أصمرت هبا طماؿمقة اًمرداء مـ ؿمدة ضمبذشمف صمؿ ىمال يا حمؿد مر زم مـ مال اهلل
اًمذي قمـدك وماًمتػت إًمقف رؾمقل اهلل  ومضحؽ صمؿ أمر ًمف سمعطاء .
 -37وروى اسمـ طمبان ( )7790قمـ ـمارق سمـ قمبد اهلل اعمحاريب  ،ىمال
 :رأيت رؾمقل اهلل ﷺ ذم ؾمقق ذي اعمجاز وظؾقف طمؾة محراء  ،وهق يؼقل
 « :يو أّيو افـوس ؿقفقا ٓ إفف إٓ اهلل تػؾحقا »  ،ورضمؾ يتبعف يرمقف
سماحلجارة  ،وىمد أدمك قمرىمقسمقف ويمعبقف  ،وهق يؼقل  :يا أهيا اًمـاس ٓ ،
شمطقعقه  ،ومنكف يمذاب  ،ومؼؾت  :مـ هذا ؟ ىمقؾ  :هذا همالم سمـل قمبد
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 .ىمؾت  :ومؿـ هذا اًمذي يتبعف يرمقف سماحلجارة ؟ ىمال  :هذا قمبد

اًمعزى أسمق هل .
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باب انذاػ ٙإىل اهلل خيانط انُاس ٔٚصرب ػهٗ أراْى

قمـ اسمـ قمؿر ،قمـ اًمـبل  أكف ىمال« :ادممـ افذي خيوفط افـوس
ويصز ظذ أذاهؿ ،خر مـ افذي ٓ خيوفطفؿ وٓ يصز ظذ أذاهؿ» .ىمال
اسمـ يمثػم (:)23/ 1وهؽذا روى اًمؽممذي مـ طمديث ؿمعبة ،واسمـ ماضمف
مـ ـمريؼ إؾمحاق سمـ يقؾمػ ،يمالمها قمـ إقمؿش ،سمف  .اهـ
وىمد روى أمحد أيضا طمدصمـا طمجاج ،طمدصمـا ؿمعبة قمـ إقمؿش ،قمـ
حيقك سمـ وصماب ،قمـ ؿمقخ مـ أصحاب افـبل  ،ىمال إقمؿش:
ىمؾت :وهذا ومقام اذا أمـت اًمػتـة واًمتلصمر سماعمخاًمطف ًمؾرضمال أما إذا ظمقػ
قمؾ اًمـػس وماليـبغل أن خياًمط إٓ أهؾ اًمصالح.
ّبل  ىمال:
 -38روى اًمبخاري قمـ أيب مقؾمك ريض اهلل قمـف قمـ اًمـ ّ
وافسقء ـحومؾ ادسؽ وكوؾخ افؽر ؾحومؾ
افصوفح
« مثؾ اجلؾقس ّ
ّ
حيو ض ّقب ًي وكوؾخ
وإمو أن جتد مـف ر ً
وإمو أن تبتوع مـف ّ
ادسؽ ّإمو أن حيذيؽ ّ
حيو خبقث ًي».
وإمو أن جتد ر ً
افؽر ّإمو أن حيرق ثقوبؽ ّ
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إربعقن يف آداب افداظل إػ اهلل

باب انذاػ ٙإىل اهلل ٚأيش أتباػّ بانتٕكم ٔاالستؼاَت
باهلل ٔانصرب

إن إرض
ىمال اهلل شمعامم﴿ :ؿول مقشك فؼقمف اشتعقـقا بوهلل واصزوا ّ
هللّ يقرثفو مـ يشوء مـ ظبوده وافعوؿبي فؾؿتّؼغ﴾ (إقمراف)219:
وىمال اهلل شمعامم﴿ :وؿول مقشك يو ؿقم إن ــتؿ آمـتؿ بوهلل ؾعؾقف تقـّؾقا
إن ــتؿ مسؾؿغ﴾ (يقكس)91:
وىمال اهلل شمعاممّ ﴿ :إٓ تـكوه ؾؼد ككه اهلل إذ أخرجف ا ّفذيـ ـػروا
إن اهلل معـو ؾلكزل اهلل
ثوّن اثـغ إذ مهو يف افغور إذ يؼقل فصوحبف ٓ حتزن ّ
ٍ
افسػذ
شؽقـتف ظؾقف وأ ّيده بجـقد مل تروهو وجعؾ ـؾؿي ا ّفذيـ ـػروا ّ
حؽقؿ﴾ (اًمتقسمة)10:
وـؾؿي اهلل هل افعؾقو واهلل ظزي ٌز
ٌ
بوفصز وتقاصقا
ثؿ ـون مـ ا ّفذيـ آمـقا وتقاصقا ّ
وىمال اهلل شمعاممّ ﴿ :
بودرمحي﴾ (اًمبؾد)28:
بوحلؼ
افصوحلوت وتقاصقا
ّ
وىمال اهلل شمعاممّ ﴿ :إٓ ا ّفذيـ آمـقا وظؿؾقا ّ
بوفصز﴾ (اًمعٍم)3:
وتقاصقا ّ
ىمال اًمبقفؼل ذم ؿمع اإليامن )128 / 2( :
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قمـ اسمـ قمباس ىمال  :يمـت رديػ رؾمقل اهلل ﷺ  ،ومؼال  « :يو ؽالم أو
يو ؽؾقؿ  ،احػظ اهلل حيػظؽ احػظ اهلل جتده جتوهؽ  ،وإذا شلفً ؾوشلل
اهلل  ،وإذا اشتعـً ؾوشتعـ بوهلل  ،واظؾؿ أن إمي فق اجتؿعً ظذ أن
يـػعقك بقء  ،مل يؽتبف اهلل فؽ مل يؼدروا ظذ ذفؽ  ،وفق اجتؿعقا ظذ
أن يرضوك بقء  ،مل يؽتبف اهلل ظؾقؽ مل يؼدروا ظذ ذفؽ  ،ؿيض افؼضوء
وجػً إؿالم  ،وضقيً افصحػ » .

باب انذاػ ٙإىل اهلل ٚبشش انُاس بشمحت اهلل ٔجُتّ
ُٔٚزسْى يٍ سخط اهلل ٔغعبّ

ىمال اهلل شمعامم﴿ :ومو أرشؾـوك ّإٓ ّ
مبؼ ًا وكذير ًا﴾ (اًمػرىمان)67:
وبوحلؼ كزل ومو أرشؾـوك ّإٓ ّ
مبؼ ًا
وبوحلؼ أكزفـوه
وىمال اهلل شمعامم﴿ :
ّ
ّ
وكذير ًا﴾ (آرساء)206:
أن هلؿ جـ ٍ
وىمال اهلل شمعاممّ ﴿ :
ّوت
افصوحلوت ّ
وبؼ ا ّفذيـ آمـقا وظؿؾقا ّ
ٍ
ثؿرة رزؿ ًو ؿوفقا هذا ا ّفذي
جتري مـ حتتفو إهنور ـ ّؾم رزؿقا مـفو مـ
مطفر ٌة وهؿ ؾقفو
رزؿـو مـ ؿبؾ وأتقا بف متشوهب ًو وهلؿ ؾقفو
أزواج ّ
ٌ
خوفدون﴾ (اًمبؼرة)16:
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ٍ
رجؾ مـفؿ أن أكذر
وىمال اهلل شمعامم﴿ :أـون فؾـّوس ظجب ًو أن أوحقـو إػ
ٍ
افـّوس ّ
إن
أن هلؿ ؿدم
رهبؿ ؿول افؽوؾرون ّ
وبؼ ا ّفذيـ آمـقا ّ
صدق ظـد ّ
مبغ﴾ (يقكس)1:
هذا
فسوحر ٌ
ٌ
رهبؿ فقس هلؿ
وىمال اهلل شمعامم﴿ :وأكذر بف ا ّفذيـ خيوؾقن أن حيؼوا إػ ّ
صػقع فع ّؾفؿ ي ّتؼقن﴾ (إكعام)62:
مـ دوكف ويل وٓ
ٌ
وىمال اهلل شمعاممّ ﴿ :
بلن هلؿ ظذاب ًو أفق ًم﴾ (اًمـساء)239:
بؼ ادـوؾؼغ ّ
وؽضى
رجس
وىمال اهلل شمعامم﴿ :ؿول ؿد وؿع ظؾقؽؿ مـ ر ّبؽؿ
ٌ
ٌ
ٍ
ٍ
شؾطون
شؿقتؿقهو أكتؿ وآبوؤـؿ مو كزّ ل اهلل هبو مـ
أجتودفقكـل يف أشمء ّ
ؾوكتظروا ّإّن معؽؿ مـ ادـتظريـ﴾ (إقمراف)82:
وىمال اهلل شمعامم﴿ :ويؼقفقن فقٓ أكزل ظؾقف آي ٌي مـ ر ّبف ؾؼؾ إكّم افغقى
هللّ ؾوكتظروا ّإّن معؽؿ مـ ادـتظريـ﴾ (يقكس)10:
وىمال اهلل شمعامم﴿ :ؾفؾ يـتظرون ّإٓ مثؾ أ ّيوم ا ّفذيـ خؾقا مـ ؿبؾفؿ ؿؾ
ؾوكتظروا ّإّن معؽؿ مـ ادـتظريـ﴾ (يقكس)201:
روى اًمبخاري ()13:8
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 -39قمـ اسمـ قم ّب ٍ
اس ريض اهلل قمـفام ىمال:عمّا كزًمت﴿ وأكذر ظشرتؽ
اًمصػا ومجعؾ يـادي« يو بـل ٍ
ؾفر يو بـل
ّبل  قمغم ّ
إؿربغ ﴾صعد اًمـ ّ
ٍ
اًمرضمؾ إذا مل يستطع أن خيرج
ظدي »ًمبطقن
ٍّ
ىمريش طمتّك اضمتؿعقا ومجعؾ ّ
رؾمقٓ ًمقـظر ما هق ومجاء أسمق هل ٍ
ً
ٌ
وىمريش ومؼال « :أرأيتؽؿ فق
أرؾمؾ
أن ً
ؿل »ىماًمقا
أخزتؽؿ ّ
خقال بوفقادي تريد أن تغر ظؾقؽؿ أــتؿ مصدّ ّ
ٍ
ظذاب
كذير فؽؿ بغ يدي
ضمرسمـا قمؾقؽ ّإٓ صد ًىما ىمال ّ « :
ؾنّن ٌ
كعؿ ما ّ
ٍ
صديد »ومؼال أسمق هل ٍ شم ًّبا ًمؽ ؾمائر اًمققم أهلذا مجعتـا ومـزًمت﴿ ت ّبً يدا
أّب ٍ
وتى مو أؽـك ظـف موفف ومو ـسى ﴾.
هلى ّ
وهذا قمغم طمس احلال ومتبنمهؿ سمثقاب اهلل وضمـتف ورمحتف ذم أطمقال ما
شمرى مـفؿ يمس ً
ال وومتقر ًا وشمـذرهؿ مـ ؾمخطف وقمؼقسماشمف أن رأيت مـفؿ
اًمعتق واًمـػقر واًمعـاد وآسمتعاد ،واهلل أقمؾؿ)
باب انذاػ ٙإىل اهلل جيًغ يف َصٛحتّ يٍ مجٛغ يا حيتاج
ً
إن ّٛانُاس ٔال خيصض يٕظٕػا يف حني حاجت انُاس إىل
غريِ

 -3:روى مسؾؿ رمحف اهلل )116 / 7( :قمـ ضماسمر سمـ قمبد اهلل ىمال
وملضماز رؾمقل اهلل  طمتّك أشمك قمرومة ومقضمد اًمؼ ّبة ىمد رضسمت ًمف سمـؿرة
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ومـزل هبا طمتّك إذا زاهمت ّ
اًمشؿس أمر سماًمؼصقاء ومرطمؾت ًمف وملشمك سمطـ
إن دموءـؿ وأمقافؽؿ حرا ٌم ظؾقؽؿ
اًمقادي ومخط اًمـّاس وىمالّ « :
ٍ
ـحرمي يقمؽؿ هذا يف صفرـؿ هذا يف بؾدـؿ هذا أٓ ّ
رء مـ أمر
ـؾ
وإن ّأول د ٍم أضع
ؿدمل
اجلوهؾ ّقي حتً
مقضقع ودموء اجلوهؾ ّقي مقضقظ ٌي ّ
ٌ
ّ
ٍ
شعد ؾؼتؾتف
مـ دموئـو دم ابـ ربقعي بـ احلورث ـون مسسض ًعو يف بـل
ٌ
وأول ر ًبو أضع ربوكو ربو ظ ّبوس بـ ظبد
هذيؾ وربو اجلوهؾ ّقي
مقضقع ّ
ٌ
أخذمتقهـ بلمون اهلل
مقضقع ـ ّؾف ؾوتّؼقا اهلل يف افـّسوء ؾنكّؽؿ
اد ّطؾى ؾنكّف
ّ
ٌ
ظؾقفـ أن ٓ يقضئـ ؾرصؽؿ أحدً ا
ؾروجفـ بؽؾؿي اهلل وفؽؿ
واشتحؾؾتؿ
ّ
ّ
وهلـ ظؾقؽؿ
تؽرهقكف ؾنن ؾعؾـ ذفؽ ؾو
مزحٍ
ّ
ّ
َضبقهـ َض ًبو ؽر ّ
وـسقهتـ بودعروف وؿد ترـً ؾقؽؿ مو فـ تض ّؾقا بعده إن
رزؿفـ
ّ
ّ
اظتصؿتؿ بف ـتوب اهلل وأكتؿ تسلفقن ظـّل ؾم أكتؿ ؿوئؾقن »ىماًمقا كشفد
اًمسامء
اًمس ّباسمة يرومعفا إمم ّ
أكّؽ ىمد سم ّؾغت وأ ّديت وكصحت ومؼال سمنصبعف ّ
ٍ
صمؿ
افؾفؿ اصفد
صمؿ أ ّذن ّ
مرات ّ
افؾفؿ اصفد »صمالث ّ
ّ
ويـؽتفا إمم اًمـّاس « ّ
ومصغم اًمعٍم ومل ّ
صمؿ أىمام ّ
أىمام ّ
يصؾ سمقـفام ؿمق ًئا ..احلديث .
ومصغم اًم ّظفر ّ
ّبل
 -10روى اًمبخاري ( )1672قمـ قمبد اهلل سمـ زمعة أكّف ؾمؿع اًمـ ّ
 خيط

وذيمر اًمـّاىمة وا ًّمذي قمؼر ومؼال رؾمقل اهلل  ﴿إذ اكبعٌ
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أصؼوهو ﴾اكبعٌ هلو ٌ
مـقع يف رهطف مثؾ أّب زمعي وذيمر
رجؾ ظزي ٌز ظور ٌم ٌ
اًمـّساء ومؼال « :يعؿد أحدـؿ ؾقجؾد امرأتف جؾد افعبد ؾؾع ّؾف يضوجعفو
اًمرضـمة وىمال « :مل يضحؽ
صمؿ وقمظفؿ ذم ضحؽفؿ مـ ّ
مـ آخر يقمف» ّ
أحدـؿ ممّو يػعؾ».
 -12وروى اًمبخاري ( )11: / 6قمـ قمبد اهلل سمـ قمؿر ريض اهلل
قمـفام ّ
افصدؿي وافتّع ّػػ
أن رؾمقل اهلل  ىمال ":وهق ظذ ادـز وذـر ّ
فسػذ ؾوفقد افعؾقو هل ادـػؼي
خر مـ افقد ا ّ
وادسلفي افقد افعؾقو ٌ
افسوئؾي".
وافسػذ هل ّ
ّ
 -11وروى مسؾؿ ( )377 / 1قمـ أ ّم هشا ٍم سمـت طمارصمة سمـ اًمـّعامن
ىماًمتً :مؼد يمان شمـّقركا وشمـّقر رؾمقل اهلل  واطمدً ا ؾمـتلم أو ؾمـ ًة وسمعض
ٍ
ؾمـة وما أظمذت ق واًمؼرآن اعمجقد ّإٓ قمـ ًمسان رؾمقل اهلل  يؼرؤها
يمؾ يقم ٍ
ّ
مجعة قمغم اعمـؼم إذا ظمط اًمـّاس.
ومعروف أّنا مشتؿؾة قمغم ذيمر اعمعاد واًمـعؿ وقمؼقسمات إمؿ واعمقت
واجلـة واًمـار وهمػمها مـ اعمقاقمظ )
ىمال اسمـ يمثػم ( :)3:3 / 8واًمؼصد أن رؾمقل اهلل  يمان يؼرأ هبذه
اًمسقرة ذم اعمجامع اًمؽبار ،يماًمعقد واجلؿعٓ ،ؿمتامهلا قمغم اسمتداء اخلؾؼ
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واًمبعث واًمـشقر ،واعمعاد واًمؼقام ،واحلساب ،واجلـة واًمـار ،واًمثقاب
واًمعؼاب.

واحلؿد هلل رب اًمعاعملم
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