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 إلفادت تبمٔهَة الاس تـاذت 

 ملدمة امكتاة

يَا َوِمْن َسُِّ  وِر َبهُْفس ِ ِ ِمْن ُُشُ وُذ ِِبّلِله ـُ َ ، َوه ٍُ تَْلِفُر َُ َووَس ْ َُي ـِ تَ ٍُ َووَس ْ َمُد ، ََنْ ِ ئَاِث ٕاْن امَْحْمُد ّلِِله

اِميَا، َمْن ََيْدِ  ُ َبْْعَ له اّلِله
ّ
ََلَ ا

ّ
، َوَبْصَُِد َبْن َل ا اِدَي ََلُ َُ ، َوَمْن ًُْضِوْل فاََل  ُ فاََل ُمِضله ََلُ ٍِ اّلِله

ٍُ َوَرُسوَُلُ  ًدا َؾْحُد ، َوَبْصَُِد بَنه ُمَحمه ٍُ َل َُشًَِم ََلُ  .  َوْحَد

َِ وَ  َ َحقه تُلَاِت هُلوا اّلِله ٍَن بَٓمٌُوا ات ِ َا اَّله له َوَبهُُْتْ ُمْسِوُموَن ):}ََيَبَيه
ّ
({ ]بٓل 201َل تَُموتُنه ا

 [201ْعران: 

ي َخوَلَُُكْ ِمْن هَْفٍس َواِحَدٍت َوَخوََق ِمْْنَا َزْوََجَا َوتَثه ِمْْنُمَ  ِ هُُكُ اَّله هُلوا َرج َا اميهاُس ات ا ِرَخاًل :}ََيَبَيه

ي تََسا ِ َ اَّله هُلوا اّلِله ُُكْ َرِكًِحا )َنِثرًيا َوِوَساًء َوات َْ َ َ ََكَن ؿَو نه اّلِله
ّ
َِ َواْْلَْرَحاَم ا ({ ]امًساء: 2َءمُوَن ِت

2.] 

َ َوكُومُوا كَْوًل َسِدًًدا ) هُلوا اّلِله ٍَن بَٓمٌُوا ات ِ َا اَّله امَُُكْ َوًَْلِفْر مَُُكْ ُذهُوجَُُكْ 0::}ََيَبَيه ( ًُْعِوْح مَُُكْ َبْْعَ

َ َوَرُسو  [.2: - 0:({ ]أْلحزاة: 2:ََلُ فَلَْد فَاَز فَْوًزا َؾِؼميًا )َوَمْن ًُِعؽِ اّلِله

 :ٔبما  تـد  

ٍد ، َوَُشه اْْلُُموِر ُمْحَدََثُُتَا،    ْدُي ُمَحمه َُ ، َوَبْحَسَن امَِْْدِي  ِ نه َبْظَدَق امَْحِدًِث ِنتَاُة اّلِله
ّ
ا

َضاَلََلٍ ِِف اميهارِ  َوُُكه ُمْحَدجٍَة ِتْدؿٌَة َوُُكه ِتْدؿٍَة َضاَلََلٌ، َوُُكه        

 

 : ٔبوًل: املـىن انولوي

 ؤبؾوذ امرحمي. امض َعان من ِبهلل ٔبؾوذ املائل: كول ويه اس تـاذ، معدر الاس تـاذت:

و والاس تلدال، نوحال ًعوح مضارع فـل و امـوذ؛ من مض تق ُو   ٕاىل الامتجاء ُو

  .لزمَ ٔبو ثضئ معق صئ ُك ؿوََ حيمل مث اميشء،

 مـيَان: َل امـوذ فٕان ُذا وؿىل

 تَ. والاس تجارت َل، والاَنَاز اميشء، ٕاىل ٔبحدُام: الامتجاء

و ٕامََ، دلبٔث ٕاذا،  وؾَاًذا ؾوًذا ٔبؾوذ،  ِبميشء ؿذث ًلال:   .موجيئ ٔبي ؾَاذي: ُو
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 .«واؾتعم ٕامََ ودلبٔ  تَ لذ ومـاًذا: وؾَاًذا ؾوًذا ًـوذ تَ ؿاذ»مٌؼور:  اجن كال

و ؾوذٍ، انوحم َةٔبظ  ًلال: الامتعاق، وامثاين:   .ِبمـؼم مٌَ امتعق ما ُو

  وؾعمتَ، هللا رمحة ٕاىل ٔبمتجئ ٔبي ِبهلل: ٔبؾوذ كوَل: مـىن أْلول: اموخَ فـىل

و امـوذت، ومٌَ:   .،ومٌَ امركِة  امرش من تَ ًـاذ ما ُو

  .ورمحتَ هللا تفضل هفيس امتعق مـياٍ: امثاين: اموخَ وؿىل

ا تًتؼمِام س تـاذتوالا حق، واملولن»املمي:  اجن كال ـً  .«م

 

ًَا: املـىن الاظعاليح:  َثه

 ل خيتوف مـىن الاس تـاذت الاظعاليح نثرًيا ؾن املـىن انولوي.

هللا والامتعاق جبياتَ من ُش ُك ُش،  يه الامتجاء ٕاىل»ؾرفِا اجن نثري تلوَل: 

 .«امرش، و انوَاذت تكون معوة ارلري وامـَاذت تكون دلفؽ

  ؿىل امـون ظوة ٔبو واميلمة، امضدت من وامتخوَط املوج ظوة أبهن الاس تلاجةو

  امـون ظوة مْنام ُك ففي امـون، وظوة الامتجاء يه والاس تـاذت امضدائد، فاكك

ا، وامكرة واميلمة امضدت حباَل كِد الاس تلاجة ِف امـون ظوة ٔبن ٕال واملدد،   وَنُو

 الاس تـاذت. ِف ذكل ًلِد ومل

  تكون ٔبن فأْلظل  الاس تـاذت ٔبما وكوؿَ، تـد أْلمر جرفؽ تكون فالس تلاجة وؿوََ،

 وكوؿَ. كدل أْلمر تدفؽ

 

ا ََكَن ًتـاظاٍ من انولو وامرفث وتعَُة َل  َا َظَِاَرٌت ِنوَْفِم ِممه اَذِت َبهنه ـَ ِت َوِمْن مََعائِِف اِلس ْ

اٌف ََلُ  ِ َواْؿِِتَ اهٌَة ِِبّلِله ـَ ِت ِ َويِهَ اس ْ ِم اّلِله و ِمِتاَلَوِت لََكَ ْجِز َؾْن ُو ـَ ِف َوامْ ـْ ْحِد ِِبمضه ـَ  ِِبمُْلْدَرِت َوِنوْ

ي خَ  ِ ُ اَّله له اّلِله
ّ
َِ ا ـِ َِ َوَدفْ ـِ ي َل ًَْلِدُر ؿىََل َمٌْ ِ ُدّوِ امُْمِحنِي امَْحاِظِنِّ اَّله ـَ َذا امْ َُ َُ َوَل ُملَاَوَمِة  وَلَ

اَل  ْحَساِن ِِبِ
ّ
ًة َوَل ًَُداَرى ِِبْل ـَ َ ْْ ؿىََل ذكل ًَْلدَُل ُمَعاه ه وَْساِن َْكَ َدم

ّ
ُدّوِ ِمْن هَْوعِ اْل ـَ ِف امْ

ْم ُسوْعاٌن  نه ِؾحاِدي مََُْس كَلَ ؿَوَْْيِ
ّ
اىَل: }ا ـَ بَٓيث من امُْلْربِٓن ِِف جاََلٍج ِمَن امَْمثَايِن َوكَاَل تَ
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اِء:  ْْسَ
ّ
َِّم َوِنَاًل{  ]اْل ِْ امَْماَلئَِكُة مِ 98َوَنفى ِجَرت َ ُملَاتَََلِ امـدو امخرشي مفن كتهل [ َوكَْد ىََزم

دً  ُدوه امَْحاِظِنه َكن ظًر ـَ ا، ومن كوحَ امـدو امـدو امؼاُر امْخرََشِيه ََكَن َصًَِِدا، َوِمْن كَتهََلُ امْ

ا ََكَن  امؼاُري َكن مبٔحوًرا، ومن كٍِر امـدو امحاظن ََكَن َمْفتُوًًن َبْو َمْوُزوًرا، َومَمه

َعاُن ٍََرى َْ َعاُن. امض ه َْ ٍُ امض ه ٍُ َوَل ٍََرا ي ٍََرا ِ َُ ِِبَّله اَذ ِمٌْ ـَ تَ ٍُ اس ْ ُِْث َل ٍََرا وَْساَن ِمْن َح
ّ
 اْل

. ٍ ِ ُُكِّ ِذي َُشّ َِ ِمْن َُشّ  والاس تـاذت: يه الامتجاء ٕاىل هللا تـاىل ، َواِلمِْتَعاُق جِبَيَاِت

. ِ ّ فْؽِ امرشه ََاَذُت: تَُكوُن دِلَ ـِ  َوامْ

ََاذُ  ِّ  : ٍَُكوُن ِمَعوَِة خوة ارلري،  نام كال املتًيب: ]امخس َط[َوانو

ْن ُبَحاِذُرٍُ  َِ ِممه هُلُ              ...   َوَمْن َبُؾوُذ ِت َِ ِفميَا ُبَؤّمِ  ََي َمْن َبمُوُذ ِت

َْ خاجٍر ْ َُضوَن َؾْؼًما بَه ٍُ     ...   َوَل ََيِ َْ ََكِْسُ ْ ُُبُ اميهاُس َؾْؼًما َبه  َل ََيْ

ِحميِ َومَ  َعاِن امره َْ ِ ِمَن امض ه ىَن َبُؾوُذ ِِبّلِله ِحمِي  :ـْ َعاِن امره َْ ِ ِمَن امض ه تَِجرُي جِبَيَاِة اّلِله ، َبْي َبس ْ

ََاَي  ْ يِن ِِف ِدًِن َبْو ُده ِل َما ، َبْن ًَُُضه ـْ ثهِن ؿىََل ِف ، َبْو حَيُ َِ ِل َما ُبِمْرُث ِت ـْ يِن َؾْن ِف َبْو ًَُعده

ُْ َؾيْ  َ ِة ، َُ هُنِ ـَ َ اىَل ِتُمَعاه ـَ ، َوِمََِذا ٔبمر تَ ُ له اّلِله
ّ
وَْساِن ا

ّ
َُ َؾِن اْل َعاَن َل ٍَُكفه َْ نه امض ه

ّ
فَا

 َِ وِْس َوُمَداَراِت
ّ
َعاِن اْل َْ َِ ِمَن اْْلََذى  ؛  ص َ َو ِفِ ُُ َُ َْعها  ـُ ٍُ َظْح ده َِ ِمرَيُ َْ َ م

ّ
ْسَداِء امَْجِمَِل ا

ّ
ِِب

ِتـَ ، َعاِن امِْجّنِ َوَبَمَر ِِبِلس ْ َْ َِ ِمْن ص َ َُ َل ًَْلدَُل َرْصَوًت ، اَذِت ِت ه ه ٌَل ، ِْلَ َِ ََجِ َُ ، َوَل ًَُؤثُِّر ِفِ ه ِْلَه

ْحؽِ  ٌٍِر ِِبمعه َُ .، ُِشّ ي َخوَلَ ِ له اَّله
ّ
َُ َؾْيَم ا َوَل ٍَُكفه

2
 

 

 : ٔبوًل: الاس تـاذت املرشوؿة

 امياس، ورة امفوق، رة وحدٍ هللا ُو َت واملس تـاذ ِبهلل، تكون اميت الاس تـاذت يه

خولَ من تبٔحد ٌس تـاذ ول تَ، ٕال الاس تـاذت ًًدلي ل اَّلي امياس، وٕاَل امياس، ومكل

ـعمِم ومييـِم، املس تـَذٍن ًـَذ ُو تل ؛ ُشٍ .  من اس تـاذوا ما ُش من ًو
1

 

  فال وموازمَ، امتوحِد ملتضَاث من سواٍ ؿوََ ًلدر ل مما س ححاهَ تَ والاس تـاذت

                                                           
 (.ٖٓ-ٜٕ/ٔ"تفسري القرآن العظيم" البن كثري) - ٔ
 .ٖٚٔ/ٕانظر: بدائع الفوائد، ابن القيم  - ٕ
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. ذكل من ٌس تـاذ  امـوَا،ؤبنرث وظفاتَ اذلس ىن هللا تبٔسامء تكون الاس تـاذت مث تلرٍي

ا ًَْْنَقَيهَم ِمَن }: تـاىل: نلوَل ؛ {هللا } ِبمس ذتالاس تـا املربٓن هعوص تَ وردث ما مه
ّ
َوا

ِومُي ) ـَ ِمَُؽ امْ َو امسه ُُ  َُ ه ه
ّ
ِ ا ْذ ِِبّلِله ـِ تَ َعاِن ىَْزغٌ فَاس ْ َْ  [.69 ]فعوْ: {(69امض ه

ِمَُؽ امَْحِعرُي ) تـاىل: وكال َو امسه ُُ  َُ ه ه
ّ
ِ ا ْذ ِِبّلِله ـِ تَ  [.89]كافر: ({89} فَاس ْ

َ ًَبُِمُرُُكْ َبْن تَْذحَبُوا }: امسالم ؿوََ موىس ؾن س ححاهَ وكال نه اّلِله
ّ
َِ ا ْذ كَاَل ُموىَس ِملَْوِم

ّ
َوا

ُزًوا كَاَل بَ  ُُ ِونَي)تَلََرًت كَامُوا َبتَتهِخُذًَن  ُِ ِ َبْن َبُنوَن ِمَن امَْجا  [.:9 ]امحلرت:{ (:9ُؾوُذ ِِبّلِله

 {(2)كُْل َبُؾوُذ ِجَرّةِ امَْفوَقِ  } تـاىل: نلوَل ،{ امرة }ِبمس الاس تـاذت ٔبًًضا امكثري ومن

 {2امياس:] {(2كُْل َبُؾوُذ ِجَرّةِ اميهاِس ) } تـاىل: نلوَلو [، 2 ]امفوق:

ُُِّكْ َبْن تَْرَُجُوِن)}:  امسالم َؿوَ موىس ؾن وخل ؾز وكوَل يّنِ ؿُْذُث ِجَرّّبِ َوَرج
ّ
 {(10َوا

 [.10 ]ادلخان:

يّنِ َبُؾوُذ   } امسالم: ؿوََ هوخ ؾن تـاىل نلوَل امرة؛ ٕاىل امـائد ِبمضمري ٔبو
ّ
كَاَل َرّةِ ا

ِن  له تَْلِفْر ِِل َوتَْرمَحْ
ّ
َِ ِؿمْلٌ َوا  ({:7 َبُنْن ِمَن امَْخاِْسٍَِن )ِتَم َبْن َبْسبكََلَ َما مََُْس ِِل ِت

 [.:7 ]ُود:

ُ َبْؿمَلُ ِتَما  } ْعران: امرٔبت ؾن س ححاهَ وكوَل ُْتَا ُبهََْث َواّلِله ـْ يّنِ َوَض
ّ
ْْ َرّةِ ا َ ْْتَا كَام ـَ ا َوَض فَوَمه

ا  َُ يّنِ ُبِؾَُذ
ّ
ُْتَا َمْرََيَ َوا َْ يّنِ ََسه

ّ
َنُر ََكْْلُهََْث َوا ْْ َومََُْس اَّله ـَ َعاِن َوَض َْ هَْتَا ِمَن امض ه ِتَم َوُذّرٍِ

ِحمِي )  [.69 ْعران: ]بٓل ({69امره

  ؾن تـاىل كوَل ِف واحدت؛ مرت ٕال املربٓن ِف تَ الاس تـاذت ترد فمل { امرمحن } امس ٔبما

ِوَِا َماكَ  } تـاىل: كال امسالم: ؿوْيا مرَي ُْ ِذ اهْتَدََذْث ِمْن َب
ّ
ِكِاا َواْذُنْر ِِف اْمِكتَاِة َمْرََيَ ا ًًن َُشْ

ا َسِوَيا )29) هَل مََِا ثرََشً هَْْيَا ُروَحٌَا فَتََمث
ّ
ْم ِحَجاًِب فَبَْرَسوْيَا ا ََذْث ِمْن ُدوهِنِ ْْ :2( فَاَّته َ ( كَام

َْ تَِلِاا ) ْن ُنْي
ّ
مْحَِن ِمٌَْم ا يّنِ َبُؾوُذ ِِبمره

ّ
.[;2-29 ]مرَي: ( {;2ا
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  وَيوز ظفاتَ، ٔبو ٔبسامئَ ٔبو ِبهلل تكون وؿةاملرش  الاس تـاذت ٔبن س حق: مما فًس تًتج

  حِوان من تَ ٌس تجري ٔكن وٕارادتَ، كدرتَ حتْ داخل ُو فامي ِبٕلوسان الاس تـاذت
                                                           

 .(ٖٖص/٘عدد )عبد العزيز اخلضريي، رللة الدراسات القرآنية،  " مسائل يف االستعاذة"انظر  - ٖ
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 إلفادت تبٔمهَة الاس تـاذت 

6 
 

د ٕاوسان ٔبو مفِتس، . تَ امفتم ًٍر
7

 

 

ًَا: الاس تـاذت احملرمة:  َثه

  وأْلظيام وأْلمواث وامض َاظني ِبدلن َكلس تـاذت هللا؛ تلري تكون اميت الاس تـاذت يه

د ل فِيي وكريمه، لًا، ٕال هبا املس تـَذ تًز  . ُشك ٔبو نفر ذكل ٔبن ولصم ُر

وُذوَن ِجرَِخاٍل ِمَن امِْجّنِ  ادلن: مؤمن ؾن حاكًة تـاىل كال ـُ َ وِْس ً
ّ
َُ ََكَن ِرَخاٌل ِمَن اْل ه َوَبه

لًا ) َُ  [.9 ]ادلن: (9فََزاُدومُهْ َر

ق احملارم وقض َان وارلعَئة إلمث امـرة: لَكم ِف وامُر
8

  الاس تـاذت هبذٍ فزادومه ،

 وادلن. إلوس سادوا ٔبهنم فؼيوا وامتـاػم، امكُب من حمؼوًرا َكن ملا قض َاًنً 
9

 

  ذكل فضا مث حٌَفة، تن من مث اهمين، ٔبُل من كوم ادلن من تـوذ من ٔبول وَكن

وترهومه. ِبهلل ؿاذوا إلسالم خاء فوام امـرة، ِف
:

 

  ٔبؾوذ فِلول: ادلاُوَة ِف ِبموادي ٔبحدمه ًحُْ إلوس من رخال َكن ؾحاس: اجن كال

ٕامثًا . ذكل فزادمه اموادي، ُذا تـٍزز
;

 

 

 : -امعالت  وامسالمؿوْيم  - الاس تـاذت ِف حِات أْلهخِاء

 تـاىل: ، كالاملس تكٍُبن  مواَجة ؾيد تَ ٌس تـَذ تبٔن  هخَِ وخل ؾز هللا ٔبمر

                                                           
 (..٘/ٗ) " ادلوسوعة الفقهية الكويتية"  - ٗ
 .(ٖ٘ٗ/٘)ابن منظور  "لسان العرب "انظر- ٘

 (.ٕٓٗ/ ٗ )البغوي "معامل التنزيل" و،(ٖٓٔ/ٖٓ )الطربي(جامع البيان)وانظر
 (.ٖٔ/ٜٔ )لقرطيب"لاجلامع ألحكام القرآن"و(ٗٚٔ/ٕ)ابن القيم  "  بدائع الفوائد"  - ٙ
 .(ٙٓٗ/ٖ ")تفسري مقاتل"  - ٚ
 (.ٕٛٔ/ ٜٕ ")تفسريه" أخرجو الطربي يف  - ٛ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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اِدمُوَن ِِف بََٓيِث  } ٍَن َُيَ ِ نه اَّله
ّ
َِ  ا له ِنُْبٌ َما مُهْ ِتَحاِمِلَ

ّ
ْن ِِف ُظُدوِرمِهْ ا

ّ
ِ ِتلَرْيِ ُسوَْعاٍن َبََتمُهْ ا اّلِله

ِمَُؽ امَْحِعرُي ) َو امسه ُُ  َُ ه ه
ّ
ِ ا ْذ ِِبّلِله ـِ تَ  [.89]كافر: ({89فَاس ْ

 

  ص َاظني من ِبهلل واس تـذ اذلق، ؾن امتكُب ًوحة اَّلي امكُب من ِبهلل اس تـذ ٔبي:

امرشور. َجَؽ من ِبهلل واس تـذ ن،وادل إلوس
<

 

ِبلس تـاذت ِبهلل ِف ُك بٔمٍر من ُك مس تـاذ مٌَ ،  كال اجن ؾعَة: ٔبمر هللا هخَِ 

و تعري مبلاظدمه وهَاُتم ، وَيازي لًَك مبا  ْٔلن هللا ٌسمؽ ٔبكواَل ؤبكوال خمامفَِ ، ُو

 ذ ِبهلل من حاهلم .ٌس توحدَ ، ٔكهَ كال : ُؤلء هلم نُب ، ل ًحولون مٌَ بٔماًل ، فاس تـ

«.وػاُر الاس تـاذت ُيا امـموم ِف ُك مس تـاذ مٌَ 
20

 

 

اْدفَْؽ "  تـاىل: ؤبن ٌس تـَذ تَ س ححاهَ ، من مهزاث امض َاظني ، ٔبو ٔبن حيُضون ، كال

ُن َبْؿمَلُ ِتَما ًَِعُفوَن ) ِّئََة ََنْ ُ هيِت يِهَ بَْحَسُن امسه َزاِث ( َوكُْل َرّةِ َبُؾوُذ ِتَم ِمْن مهََ 9>ِِبم

ََاِظنِي ) وِن ):>امض ه ُُضُ  [.;> -9> ]املؤمٌون:(;>( َوَبُؾوُذ ِتَم َرّةِ َبْن حَيْ

ُذا من ماكرم أْلخالق، اميت ٔبمر هللا رسوَل هبا  -رمحَ هللا –لول إلمام امسـدي ً

ِّئََة{ ٔبي: ٕاذا ٔبساء ٕامَم ٔبؿداؤك، ِبملول وامفـ ُ هيِت يِهَ َبْحَسُن امسه ل، فال فلال: }اْدفَْؽ ِِبم

تلاتوِم ِبٕلساءت، مؽ ٔبهَ َيوز مـاكدة امليسء مبثل ٕاساءتَ، ومكن ادفؽ ٕاساءُتم ٕامَم 

ِبٕلحسان مٌم ٕاهْيم، فٕان ذكل فضل مٌم ؿىل امليسء، ومن معاحل ذكل، ٔبهَ َّتف 

إلساءت ؾيم، ِف اذلال، وِف املس تلدل، ؤبهَ ٔبدؾى دلوة امليسء ٕاىل اذلق، ؤبكرة 

لِر ٕاىل هدمَ ؤبسفَ، ورحوؿَ  ِبمتوتة ؾام فـل، ومَتعف امـاِف تعفة إلحسان، ًو

تذكل ؿدٍو امض َعان، ومُس توحة امثواة من امرة، كال تـاىل: }فََمْن َؾَفا َوَبْظوََح 

هَُ  ه َُ ؿََداَوٌت َكَ َ ي تٌَََُْم َوتٌَُْ ِ َذا اَّله
ّ
هيِت يِهَ َبْحَسُن فَا { وكال تـاىل: }اْدفَْؽ ِِبم ِ ٍُ ؿىََل اّلِله  فَبَْحُر

                                                           
 .(ٓٗٚ:ص)لسعدي " لتيسري الكرمي الرمحن"  - ٜ

 .(٘ٙ٘/٘" ) احملرر الوجيز"  - ٓٔ
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ل 
ّ
ا ا َُ وا َوَما ًُوَلها ٍَن َظَُبُ ِ ل اَّله

ّ
ا{ ٔبي ما ًوفق مِذا ارلوق ازلَل }ا َُ مٌي * َوَما ًُوَلها َوِِلٌّ مَحِ

 ُذو َحغٍّ َؾِؼمٍي{

ُن َبْؿمَلُ ِتَما ًَِعُفوَن{ ٔبي مبا ًلومون من أْلكوال املتضمية نوكفر وامتكذًة ِبذلق  وكوَل }ََنْ

، واذلق ميا ، وظُبًن ؿوْيم ، ؤبهمويامه ، وميا ؾْنم وكد ح ، كد ٔبحاط ؿوميا تذكل 

وتلاتوِم ، ًًدلي كل ٔبن تعُب ؿىل ما ًلومون   -َي محمد-فبٔهْ ، وتكذٍهبم ميا 

ؤبما امليسء من امض َاظني ، ُذٍ وػَفة امـحد ِف ملاتَل امليسء من امخرش ، ِبٕلحسان 

فاموػَفة ، من ٔبحصاة امسـري  ول ًدؾو حزتَ ٕال مَكوهوا، فٕاهَ ل ًفِد فَِ إلحسان 

}َوكُْل َرّةِ َبُؾوُذ ِتَم{ تـاىل: فلال،   ِف ملاتوتَ ٔبن ٌسِتصد مبا بٔرصد هللا ٕامََ رسوَل

ََاِظنِي * َوَبُؾوُذ ِتَم  ٔبي اؾتعم حبوكل وكوتم متُبئًا من حوِل وكويت }ِمْن مَهََزاِث امض ه

وِن{ ٔبي ٔبؾوذ تم من امرش اَّلي ً  ُُضُ عَخن ثسخة مداُشُتم ومهزمه ومسِم َرّةِ َبْن حَيْ

ذٍ اس تـاذت من مادت امرش لكَ  ،ومن امرش اَّلي ثسخة حضورمه ووسوس ْتم ،ُو

دخل فْيا الاس تـاذت من َجَؽ ىزكاث امض َعان ، ومن مسَ ووسوس تَ ،  ؤبظهل ، ًو

«.فٕاذا ٔبؿاذ هللا ؾحدٍ من ُذا امرش ؤبخاة دؿاءٍ ، سمل من ُك ُش ووفق ملك خري
22

 

ٌَؽ ؿَِومٌي   تـاىل: وَلك ِف ونذكل َُ ََسِ ه ه
ّ
ِ ا ْذ ِِبّلِله ـِ تَ َعاِن ىَْزغٌ فَاس ْ َْ ا ًَْْنَقَيهَم ِمَن امض ه مه

ّ
"َوا

 [.100]أْلؾراف: (100)

ِومُي وكوَل تـاىل :"  ـَ ِمَُؽ امْ َو امسه ُُ  َُ ه ه
ّ
ِ ا ْذ ِِبّلِله ـِ تَ َعاِن ىَْزغٌ فَاس ْ َْ ا ًَْْنَقَيهَم ِمَن امض ه مه

ّ
َوا

 .(69وْ:فع")(69)

ِحمِي  :" ميخَِ محمد وملوَل تـاىل  َعاِن امره َْ ِ ِمَن امض ه ْذ ِِبّلِله ـِ تَ َذا كََرِبَث امُْلْربَٓن فَاس ْ
ّ
فَا

 (;>")اميحل: (;>)

 

لًؤمن تَوم اذلساة، من  متكُب ُك من ِبهلل امسالم ؿوََ موىس هللا هيب واس تـاذ

يّنِ َبَخاُف َبْن َوكَاَل ِفْرَؾْوُن َذرُ " تـاىل: كال، فرؾون وكومَ
ّ
َُ ا ه ََْدُع َرت ويِن َبْكُتْل ُموىَس َومْ

                                                           
 (.ٛٓ٘:ص )لسعديل " تيسري الكرمي الرمحن " - ٔٔ
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َل ِدًيَُُكْ َبْو َبْن ًُْؼَِِر ِِف اْْلَْرِض امَْفَساَد ) ُُِّكْ ِمْن 19ًَُحّدِ يّنِ ؿُْذُث ِجَرّّبِ َوَرج
ّ
( َوكَاَل ُموىَس ا

ََْوِم امِْحَساِة ) ٍ َل ًُْؤِمُن ِت  [.:1 ]كافر: (:1ُُكِّ ُمتََكُّبِ

موىس ظوواث هللا وسالمَ ؿوََ الاس تـاذت ِبهلل ممن ل  وٕامنا خط»اجن حٍرر:  كال

مل ٍكن نوثواة راحًِا ول  تَوم اذلساة؛ ْٔلن من ل ًؤمن تَوم اذلساة معدكًا ًؤمن

«.َكهْ اس تجارتَ من ُذا امعيف من امياس خاظة نوـلاة خائًفا؛ َّلكل
21

 

َومَلَْد فَتَيها كَْدوَُِْم كَْوَم ِفْرَؾْوَن َوَخاَءمُهْ ) :تـاىل كوَل ِف ٍرمج ٔبن من ِبهلل اس تـاذ ونذكل

يّنِ مَُُكْ َرُسوٌل بَِمنٌي ):2َرُسوٌل َنِرٌَي )
ّ
ِ ا َِله ِؾَحاَد اّلِله

ّ
وا ا وُوا ؿىََل ;2( َبْن َبده ـْ ( َوَبْن َل تَ

يّنِ بِٓتَُُكْ ِثُسوَْعاٍن ُمِدنٍي )
ّ
ِ ا يّنِ ؿُْذُث ِجَرّّبِ >2اّلِله

ّ
ُُِّكْ َبْن تَْرَُجُونِ  وَ ( َوا  (10)َرج

 [.10 ]ادلخان:

 »ؾعَة: اجن كال

«وموئَ فرؾون من ذللَ رلوف امسالم ؿوََ موىس كاَل لَكم ُذا
26

  

. ذكل من ِبهلل فاس تجار ِبملتل، توؿدٍو فكهٔنم
27

 

ْذ كَاَل ُموىَس تـاىل كوَل ِف وامسفَ ادلِل من مامسال ؿوََ موىس هللا هيب اس تـاذو 
ّ
:"َوا

ِ َبْن َبُنوَن ِملَوْ  ُزًوا كَاَل بَُؾوُذ ِِبّلِله ُُ َ ًَبُِمُرُُكْ َبْن تَْذحَبُوا تَلََرًت كَامُوا َبتَتهِخُذًَن  نه اّلِله
ّ
َِ ا ِمَن ِم

ِونَي ) ُِ  امـمل. خالف وادلِل ]:9امحلرت:] (:9امَْجا
28

 

 فَِ. فائدت ل اَّلي ِبمالكم ًتلكم اَّلي ُو وادلاُل:

 ادلاُوني. من ٍكون ٔبن ِبهلل س تـاذا امسالم ؿوََ موىس فِذا

 ْٔلهنا امسالم؛ ؿوََ مٌَ فاس تـاذ َجل؛ امِزء ٕاىل املسِتصد امسائل حواة ؾن وارلروح

  كوهلم: ِف َجووا نام ادلِل من فاس تـاذ امـمل، هلِغ وادلِل أْلهخِاء، ؾن تًتفي ظفة

                                                           
 .ٛٙ/ٕٗانظر: جامع البيان، ابن جرير  - ٕٔ
 .ٔٚ/٘انظر: احملرر الوجيز، ابن عطية - ٖٔ
 .ٛٔٔ/ٙٔانظر: اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب - ٗٔ
 .ٕٓٗ/ٕ، لسان العرب، ابن منظور ٕ٘ٔ/ٕحاح، اجلوىري انظر: الص - ٘ٔ
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من اؾتلاد فساد ؿىل ًدل املول ُذا وػاُر ؟! تـاىل هللا ؾن خيُبمه ملن ُزًوا ٔبتتخذًن

 ذكل. مييب كال من ٕاميان ًعح ول كاَل، 

،  املسومني ودٍن هللا تدٍن الاس ْتزاء مٌؽ ؿىل دمَل اْلًٓة وِف»املرظيب: كال

«.نووؾَد مس تحق وظاحدَ َجل ذكل ؤبن ، تـؼميَ َية ومن
29

 

 

اىل :" ملوَل تـؿوََ امسالم ، من سؤاَل مرتَ تيجات ٔبتيَ اماكفر ، –واس تـاذ هيب هللا هوخ 

ًنه وَْس 
ّ
ْن تَْسَخُروا ِمٌها فَا

ّ
َُ كَاَل ا ُروا ِمٌْ َِ ََسِ ٌ ِمْن كَْوِم َِ َمَلٔ َْ َ َخُر َوًَْعيَُؽ امُْفكْلَ َولُكهَما َمره ؿَو

َِ ؿََذاٌة ُمِلميٌ ;6ِمٌُُْكْ َْكَ تَْسَخُروَن ) َْ َ له ؿَو َِ َوحَيِ زًِ َِ ؿََذاٌة خُيْ وَُموَن َمْن ًَبِِتَ ـْ  ( فََسْوَف تَ

له مَ >6)
ّ
كَلَ ا ُْ ْل ِفْيَا ِمْن ُُكٍّ َزْوَخنْيِ اجْينَْيِ َوَب َذا َخاَء َبْمُرًَن َوفَاَر امتهيهوُر كُوْيَا امْحِ

ّ
ْن ( َحَّته ا

له كَِوٌَل )
ّ
َُ ا ـَ َِ امْلَْوُل َوَمْن بَٓمَن َوَما بَٓمَن َم َْ َ َحَق ؿَو ِ 70س َ ( َوكَاَل اْرَنُحوا ِفْيَا ِثْسِم اّلِله

نه َرّّبِ مَلَُفوٌر َرِحمٌي )َمجْ 
ّ
ا ا َُ ا َوُمْرَسا َُ ْم ِِف َمْوحٍ ََكمِْجَحاِل َوًَنَدى هُوٌخ 72َرا رِي هِبِ ( َويِهَ ََتْ

يَا َوَل تَُكْن َمَؽ امْاَكِفرٍَِن ) ـَ زٍِل ََيتَُنه اْرَنْة َم ـْ َُ َوََكَن ِِف َم ىَل َحدٍَل 71اتْيَ
ّ
( كَاَل َسبِٓوي ا

ِعُمِن ِمَن امْ  ـْ َ له َمْن َرِحَم َوَحاَل تََُْْنَُما امَْمْوُح فاََكَن ً
ّ
ِ ا ََْوَم ِمْن َبْمِر اّلِله َماِء كَاَل َل ؿَاِِصَ امْ

ي َوِقََغ امَْماُء َوكُِِضَ اْْلَْمُر 76ِمَن امُْمْلَرِكنَي ) ـِ اُء َبْكِو ي َماَءِك َوََيََسَ ـِ َ ( َوِكَِل ََيَبْرُض اتْو

تََوْث ؿىََل امُْجودِ  اِمِمنَي )َواس ْ ًدا ِنوْلَْوِم امؼه ـْ ُ نه 77ّيِ َوِكَِل ت
ّ
َُ فَلَاَل َرّةِ ا ه ( َوًَنَدى هُوٌخ َرت

َْ َبْحَُكُ امَْحاِِكِنَي ) ْ نه َوْؿَدَك امَْحقه َوَبه
ّ
ِِل َوا ُْ َُ مََُْس ِمْن 78اتِْن ِمْن َب ه ه

ّ
( كَاَل ََيهُوُخ ا

ٌل كرَْيُ َظاِمٍح فاََل  َُ َْعَ ه ه
ّ
كِلَ ا ُْ يّنِ َبِؾُؼَم َبْن تَُكوَن ِمَن  َب

ّ
َِ ِؿمْلٌ ا تَْسبَمِْن َما مََُْس كَلَ ِت

ِونَي ) ُِ له تَْلِفْر ِِل 79امَْجا
ّ
َِ ِؿمْلٌ َوا يّنِ َبُؾوُذ ِتَم َبْن َبْسبكََلَ َما مََُْس ِِل ِت

ّ
( كَاَل َرّةِ ا

ِن َبُنْن ِمَن امَْخاِْسٍَِن )  (:7-;6ُود:] { (:7َوتَْرمَحْ

مـهل ؿوََ امعالت وامسالم، محوتَ امضفلة، ؤبن هللا  -رمحَ هللا -مام امسـديًلول الٕ 

، ػن ٔبن اموؿد مـموهمم، من بٓمن، ومن مل ًؤمن، فذلكل دؿا رتَ تذكل  وؿدٍ تيجات ٔبُهل

{  ادلؿاء، ومؽ ُذا، ففوض أْلمر ذلّكة هللا امحاملة. كِلَ ُْ َُ مََُْس ِمْن َب ه ه
ّ
فػ }كَاَل{ هللا َل: }ا

                                                           
، تيسري ٕٛ/  ٔمعامل التنزيل، البغوي ". ، وانظر: (ٗٛٗ/ٔ)، القرطيب " اجلامع ألحكام القرآن " - ٙٔ
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َُ َْعٌَل كرَْيُ َظامِ  اَّلٍن ه ه
ّ
تَ، ميجات  ٍح{ ٔبي: ُذا ادلؿاء اَّلي دؾوثوؿدتم ِٕبجناهئم }ا

 َكفر، ل ًؤمن ِبهلل ول رسوَل.

ل ٍكون خريا، ٔبو كري  { ٔبي: ما ل تـمل ؿاكدتَ، ومبَٓل، ُو َِ ِؿمْلٌ }فاَل تَْسبَمِْن َما مََُْس كَلَ ِت

 خري.

يّنِ َبِؾُؼَم َبْن تَُكوَن ِمَن امْجَ 
ّ
ِونَي{ ٔبي: ٔبين ٔبؾؼم وؾؼا تكون تَ من اماكموني، }ا ُِ ا

 وتيجو تَ من ظفاث ادلاُوني.

يّنِ َبُؾوُذ 
ّ
حفًَئذ هدم هوخ، ؿوََ امسالم، هدامة صدًدت، ؿىل ما ظدر مٌَ، و }كَاَل َرّةِ ا

ِن َبُنْن مِ  ل تَْلِفْر ِِل َوتَْرمَحْ
ّ
َِ ِؿمْلٌ َوا  َن امَْخاِْسٍَِن{ .ِتَم َبْن َبْسبكََلَ َما مََُْس ِِل ِت

فدامللفرت وامرمحة ًيجو امـحد من ٔبن ٍكون من ارلاْسٍن، ودل ُذا ؿىل ٔبن هوًحا، ؿوََ 

امسالم، مل ٍكن ؾيدٍ ؿمل، تبٔن سؤاَل مرتَ، ِف جنات اتيَ حمرم، داخل ِف كوَل }َول 

ُْم ُمْلَركُوَن{ تل تـارض ؾيدٍ أْلم هنه
ّ
ٍَن َػوَُموا ا ِ ن دخوَل ِف كوَل: ران، وػَُّتَاِظْحِن ِِف اَّله

. } كَلَ ُْ  }َوَب

 وتـد ذكل تحني َل ٔبهَ داخل ِف املْنيي ؾن ادلؿاء هلم، واملراحـة فْيم.

ن ؾودتَ امرٔبت امـٍزز املا ر  -تـاىل  – ِبهلل –ؿوََ امسالم - واس تـاذ هيب هللا ًوسف

َو ِِف تَُِْْتَا َؾْن هَفْ }  :هفسَ ، كال تـاىل  ُُ هيِت  َُ ام َْ َوَراَوَدْت َْ َُ  ْْ َ ِْ اْْلَتَْواَة َوكَام هلَ َِ َوكَو ِس

اِمُموَن ) َُ َل ًُْفِوُح امؼه ه ه
ّ
َُ َرّّبِ َبْحَسَن َمثَْواَي ا ه ه

ّ
ِ ا اَذ اّلِله ـَ  16ًوسف:{  (16كَلَ كَاَل َم

 ِْ هلَ { َبن تس متكن من هَفسَ }َوكَو َِ هْفِس َو ِِف تَُِْْتَا َؾن ه ُُ هيِت  { ظوحتَ }ام َُ اْْلَتَْواة{  }َوَراَوَدتْ

مُله َبًن كَل  َُ  } َْ كَلَ َْ َُ { مَوسف } ْْ َ اىَل َبًن كَل  : َوًُلَال،  ؿَوَْْيَا وؿىَل ًُوُسف }َوكَام ـَ ، تَ

مُله كَل  َُ ن كََرٔبث ِتيعة امَِْاء َوامتهاء 
ّ
ٍُ ا يَا ـْ ن كََرٔبث ِجَكْْس امَِْاء ، َوًُلَال ُتَبٔث كَل َم

ّ
َوا

اىَل َبًن كَل }كَاَل{ ،  َومض امتهاء واهلمزت ُتَبٔث كَل  ـَ ن كََرٔبث ِتيعة امَِْاء َورفؽ امتهاء تَ
ّ
َوا

ـَزٍِز }َبْحَسَن َمثَْواَي{  دي امْ َِّ { س َ َُ َرّّبِ ه ه
ّ
َذا اْْلَمر }ا َُ اَذ هللا{ ٔبؾوذ ِِبّلِله من  ـَ ًُوُسف }َم

َُ َل ًُْفِوُح{ َل ًَبَِمن َوَل ًي ه ه
ّ
اِمُموَن{ امزاهون من كدري ومْنميت َل ٔبخوهَ ِِف َبُهل }ا جو }امؼه

.ؿََذاة هللا
2:
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 وامفحضاء. ؾيَ امسوء رصف هـمتني: هللا فبٔؾعاٍ

ًذا وكال تـاىل ؾيَ ٕلخوتَ ، 
ّ
ًنه ا

ّ
ٍُ ا له َمْن َوَخْدًَن َمتَاَؾيَا ِؾْيَد

ّ
ِ َبْن هَبُِخَذ ا اَذ اّلِله ـَ :"كَاَل َم

 (>:)ًوسف:(>:مََؼاِمُموَن )

ل امرؤَي، مْنا هـمة امـدل ، فبٔؾعاٍ هللا هـًما نثريت  َ  وتبًٔو ، وػِور امُباءت ، ورفؽ ٔبتًو

 ؿىل امـرش ، وجسودمه  َل .

ِِْم  -رمحَ هللا –وِبمًس حة نوسجود ، ًلول إلمام اجن نثري  ـِ ائِ َذا َسائِلًا ِِف َُشَ َُ َوكَْد ََكَن 

َذا  َُ ، َومَْم ٍََزْل  َذا سوهموا ؿىََل امْكَِدرِي ٌَْسُجُدوَن ََلُ
ّ
ِة ِؿََُس، ا ـَ ىَل َُشًِ

ّ
ْن بَٓدَم ا َخائًِزا ِمْن دَلُ

 َُ َ ْحَحاه ّةِ س ُ يَاِة امره ا جِبَ ُجوُد ُمْختَعا ، وُحـل امسه ِ ٍِ امِْمَله ِذ َُ َذا ِِف  َُ اَلُم، فَُحّرَِم  َِ امسه َْ َ ؿَو

اىَل. ـَ  َوتَ

  

ذٍ امرٔبت ْعران   سبٔمْ هللا  -ؿوْيا امسالم -حني وضـْ تبٔتًْتا مرَي  -ؿوْيا امسالم  -ُو

َ اْظَعفَى ٔبن ًـَذُا وذٍرْتا من امض َعان امرحمي ، كال تـاىل :"  –ؾز وخل  – نه اّلِله
ّ
ا

امَِمنَي ) ـَ َراَن ؿىََل امْ مَي َوبَٓل ِْعْ ُِ ْجَرا
ّ
ٌَؽ 66بَٓدَم َوهُوًحا َوبَٓل ا ُ ََسِ ٍغ َواّلِله ـْ َ ُضَِا ِمْن ت ـْ َ هًة ت ( ُذّرًِ

ِْ اْمَرَبُث 67ؿَِومٌي ) َ ْذ كَام
ّ
ًرا فَتَلَدهْل ِمّنِ  ( ا يّنِ هََذْرُث كَلَ َما ِِف تَْعِن ُمَحره

ّ
َراَن َرّةِ ا ِْعْ

ِومُي ) ـَ ِمَُؽ امْ َْ امسه ْ هَم َبه ه
ّ
ُ َبْؿمَلُ ِتَما 68ا ُْتَا ُبهََْث َواّلِله ـْ يّنِ َوَض

ّ
ْْ َرّةِ ا َ ْْتَا كَام ـَ ا َوَض ( فَوَمه

َنُر ََكْْلُهََْث وَ  ْْ َومََُْس اَّله ـَ َعاِن َوَض َْ هَْتَا ِمَن امض ه ا ِتَم َوُذّرٍِ َُ يّنِ ُبِؾَُذ
ّ
ُْتَا َمْرََيَ َوا َْ يّنِ ََسه

ّ
ا

ِحمِي ) يًا َوَنفهوََِا َزَنِرَيه لُكهَما َدَخَل ؿَوَْْيَا 69امره َا ِتلَُدوٍل َحَسٍن َوَبهْخََْتَا هََحاًَت َحس َ ( فَتَلَدهوََِا َرهبه

َ  َزَنِرَيه امِْمْحَراَة َوَخدَ  نه اّلِله
ّ
ِ ا َو ِمْن ِؾْيِد اّلِله ُُ  ْْ َ َذا كَام َُ ا ِرْزكًا كَاَل ََيَمْرََيُ َبَّنه كَلِ  َُ ِؾْيَد

 ( :6ٍَْرُزُق َمْن ٌََضاُء ِتلَرْيِ ِحَساٍة )

 فاس تجاة هللا مِا ؤبؿاذُا وذٍرْتا من امض َعان امرحمي ،فمل َيـل هللا َل ؿوْيا سخِاًل، 

َرٍَْرَت،  ُُ ْن َبِّب  ـَ َعاُن،  َبنه َرُسوَل هللِا ف َْ َُ امض ه له ََنََس
ّ
، كَاَل: "َما ِمْن َمْومُوٍد ًُودَلُ ا
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ّ
َرٍَْرَت: اْكَرُءوا ا ُُ " مُثه كَاَل َبتُو  َُ له اْجَن َمْرََيَ َوُبمه

ّ
َعاِن، ا َْ َسِة امض ه َْتِله َظاِرًخا ِمْن ََنْ ْن فََُس ْ

ا ِتَم وَ  َُ يّنِ ُبِؾَُذ
ّ
: }َوا ِحمِي{ ]بٓل ْعران: ِصئُُْتْ َعاِن امره َْ هَْتَا ِمَن امض ه .[69ُذّرٍِ

2;
 

ا يه مرَي ؿوْيا امسالم اس تـاذث ِبهلل من املكل ؾيدما خافْ رضرٍ،  ُو

ِكِاا )" تـاىل: كال ِوَِا َماَكًًن َُشْ ُْ ِذ اهْتَدََذْث ِمْن َب
ّ
ََذْث ِمْن 29َواْذُنْر ِِف اْمِكتَاِة َمْرََيَ ا ( فَاَّته

مْ  ا َسِوَيا ) ُدوهِنِ هَْْيَا ُروَحٌَا فَتََمثهَل مََِا ثرََشً
ّ
مْحَِن :2ِحَجاًِب فَبَْرَسوْيَا ا يّنِ َبُؾوُذ ِِبمره

ّ
ْْ ا َ ( كَام

َْ تَِلِاا ) ْن ُنْي
ّ
 [. ;2-29 ]مرَي: ((;2ِمٌَْم ا

مْحَِن ِمٌَْم  -رمحَ هللا–ًلول اجن نثري  يّنِ َبُؾوُذ ِِبمره
ّ
ْْ ا َ َْ تَِلِاا{ ِف كوَل تـاىل: }كَام ْن ُنْي

ّ
ا

، َويِهَ ِِف َماَكٍن ُمٌَْفرٍِد َوتََُْْنَا َوتنَْيَ كَْوِمَِا ِحَجاٌة، ا تََحدى مََِا امَْمكَلُ ِِف ُظوَرِت ثرََشٍ  َبْي: مَمه

نْ 
ّ
مْحَِن ِمٌَْم ا يّنِ َبُؾوُذ ِِبمره

ّ
: }ا ْْ َ ا ؿىََل هَْفِسَِا، فَلَام َُ َُ ٍُرًُِد ه ْْ َبه َُ َوَػيه َْ تَِلِاا{ بَْي:  َخافَْت ُنْي

فْؽِ َبْن ٍَُكوَن ِِبْْلَْسَِِل  وُع ِِف ادله َو امَْمرْشُ ُُ َذا  َُ ، َو ِ . تَْذِنرٌي ََلُ ِِبّلِله َ َْ ََّتَاُف اّلِله ْن ُنْي
ّ
ا

، َؾزه َوَخله  ِ ًل ِِبّلِله َُ َبوه فَْت .فَاْْلَْسَِِل، فََخوه
2<

 

 

ة :ما خاء من ؿدم ادلِر ِبلس تـاذت وامخسمَل ِف ا  معالت ادلًِر

ُْ َخوََف اميهيِبِّ  َْ ه َوَبِّب جَْكٍر، َوُْعََر، َوُؾثَْماَن، فاََكهُوا  َؾْن َبوَِس ْجِن َماكِلٍ ، كَاَل: " َظو

ِحمِي{ ]امفاحتة:  مْحَِن امره امَِمنَي، َل ًَْذُنُروَن }ِثْسِم هللِا امره ـَ ِ َرّةِ امْ تَْفِتُحوَن ِة امَْحْمُد ّلِِله ٌَس ْ

ا[ 2 َُ ِل ِكَراَءٍت َوَل ِِف بِٓخِر . ِِف َبوه
10

 

ُْ َخوََف اميهيِبِّ  وِف رواًة :" َْ ه ..."اذلدًث َوَبِّب جَْكٍر، َوُْعََر، َظو
12
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 (.ٖٔٛ(،وابن ماجة)ٖٜٓ(،والنسائي)ٕٗٛٓٔوأمحد)(،ٖٗٚالبخاري ) - 20
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 ما خاء من امتـوذ من ُشور اميفس وسُئاث أْلؾامل :

ِ  في خعحة اذلاخةف هَميَا َرُسوُل اّلِله ِ كَاَل: ؿَو هَضِه ، َؾْن َؾْحِد اّلِله اَلِت، امت َد ِِف امعه

َحاُث،  َِّ وََواُث َوامعه ِ َوامعه اَلِت: "امتهِحَهاُث ّلِِله هَضِهُد ِِف امعه هَضِهَد ِِف اذلَاَخِة كَاَل: امت َوامت

 ِ يَا َوؿىََل ِؾَحاِد اّلِله َْ َ اَلُم ؿَو ، امسه َُ ِ َوجََرََكتُ ، َوَرمْحَُة اّلِله َا اميهيِبه ََْم َبَيه َ اَلُم ؿَو اِمِحنَي، امسه  امعه

نه 
ّ
هَضِهُد ِِف اذلَاَخِة: "ا " َوامت ٍُ َوَرُسوَُلُ ًدا َؾْحُد ، َوَبْصَُِد َبنه ُمَحمه ُ له اّلِله

ّ
ََلَ ا

ّ
 َبْصَُِد َبْن َل ا

ئَاِث بَ  ِّ يَا َوَسُ وِر َبهُْفس ِ ِ ِمْن ُُشُ وُذ ِِبّلِله ـُ َ ، َوه ٍُ تَْلِفُر َُ َووَس ْ َُي ـِ تَ ِ وَس ْ ٍِ اذلَْمَد ّلِِله اِميَا، فََمْن ََيِْد ْْعَ

، َوَبْصَُِد َبنه  ُ له اّلِله
ّ
ََلَ ا

ّ
، َوَبْصَُِد َبْن َل ا اِدَي ََلُ َُ ، َوَمْن ًُْضِوْل فاََل  ُ فاََل ُمِضله ََلُ اّلِله

 ...، ٍُ َوَرُسوَُلُ ًدا َؾْحُد اذلدًث"ُمَحمه
11

 

ِ ِمْن ُُشُ  وُذ ِِبّلِله ـُ َ يَا:"دون سُئاث أْلؾامل .ورواَيث إلمام ٔبمحد ؤبتو داود :" َوه  وِر َبهُْفس ِ

 

ِ ِمْن  وَؾِن اْجِن َؾحهاٍس، َبنه اميهيِبه  وُذ ِِبّلِله ـُ َ ، َوه َُ َُي ـِ تَ ، َووَس ْ ٍُ َمُد ِ ََنْ ، كَاَل: "امَْحْمُد ّلِِله

ُ فاََل ُمِضله ََلُ  ٍِ اّلِله اِميَا، َمْن ََيِْد ئَاِث َبْْعَ ِّ يَا، َوِمْن َسُ وِر َبهُْفس ِ اِدَي ُُشُ َُ ، َوَمْن ًُْضِوْل فاََل 

ًدا َؾْحدُ  ، َوَبنه ُمَحمه ٍُ َل َُشًَِم ََلُ ُ َوْحَد له اّلِله
ّ
ََلَ ا

ّ
، َوَبْصَُِد َبْن َل ا ُد " ََلُ ـْ َ ا ت ، َبمه . ٍُ َوَرُسوَُلُ

16
 

ِّ ، ف وِف ٔبذَكر امعحاخ واملساء ًَق ، كَاَل: ََي َرُسوَل هللِا، ؿَو ّدِ ْمِن َما َبكُوُل ـن ٔبّب جَْكٍر امّعِ

؟ فَلَاَل ََلُ َرُسوُل هللِا  ُْ َذا َبْمَسُْ
ّ
ُْ َوا َذا َبْظَحْح

ّ
: " ََي َبَِب جَْكٍر، كُْل: انوُِمه فَاِظَر  ، ا

، َبُؾوذُ  َُ ٍء َوَمِوََك ، َرةه ُُكِّ ََشْ َْ ْ له َبه
ّ
ََلَ ا

ّ
َِاَدِت، َل ا َِْة َوامضه َماَواِث َواْْلَْرِض، ؿَاِمَم امْلَ  امسه

                                                           
 ٗٓٗٔ(،والنسائي) ٘ٓٔٔذي)(،رواه الرتم ٕٛٔٔ(،وأبو داود )ٕٖٓٚصحيح : رواه أمحد) - ٕٕ
 (. ٕٜٛٔ(،وابن ماجة) ٕٖٚٚ،

(بلفظو ، ٖٜٛٔ(مطواًل من غري ذكر " سيئات األعمال ،وابن ماجة)ٜٕٗٚصحيح : رواه أمحد) - ٖٕ
(، من حديث ابن عباس عن ضماد األزدي من ٛٙ٘ٙ( ،وابن حبان )ٛٙٛ) - ٙٗوىو عند مسلم)

ن ذكر " االستعاذة" بلفظ :"أن رجال كلم النيب يف (سلتصرًا بدو ٕٖٛٚغري ذكر االستعاذة،والنسائي )
 شيء" ، وصححو األلباين وشعيب األرنؤوط.
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 ٍُ ، َوَبْن َبْكَِتَِف ؿىََل هَْفيِس ُسوًءا، َبْو َبُحره َِ ِن َعاِن َوُِشْ َْ ِ  امض ه ِ هَْفيِس، َوِمْن َُشّ ِتَم ِمْن َُشّ

ىَل ُمْسمِلٍ ".
ّ
ا

17
 

 

ِ هَْفيِس " ْٔلن اميفس مِا ُشور ،نام كال تـاىل: وكوَل  ؾن امرٔبت -"َبُؾوُذ ِتَم ِمْن َُشّ

َ  -فرؾون  نه َرّّبِ قَُفوٌر َرِحمٌي :"َوَما ُبجَّرُِئ ه
ّ
له َما َرِحَم َرّّبِ ا

ّ
وِء ا اَرٌت ِِبمسه نه اميهْفَس َْلَمه

ّ
ْفيِس ا

(فٕاذا مل ًـعمم هللا من ُشور هفسم فٕاهنا تُضك ،وتبٔمرك ِبمسوء 86( )ًوسف:86)

 وفلم ٕاىل ُك خري .، ،ومكن هللا ٕاذا ؾعمم من ُشُا 

نِ  َعاِن َوُِشْ َْ ِ  امض ه َِ "وِف مفغ " وُشنَ " ًـن تسبٔل هللا ٔبن ًـَذك من "َوِمْن َُشّ

نَ ٔبي ما ًبٔمرك تَ من امرشك ،ٔبو ُشنَ وامرشك ما ًعاد  ُش امض َعان ،ومن ُش َُشَ

تَ اذلوث وامعري ،وما ٔبص حَ ذكل ،ْٔلن امض َعان َل ُشك ًععاد تَ تن بٓدم ، ٕاما 

صِواث ٔبو ص هباث ٔبو كري ذكل.
18

 

 

ُميسمن ُش ما ظيؽ ، ِف امـحدواس تـاذت    دؿاء س َد الاس تلفار ، حني ًُعحح امـحد ًو

اِد ْجِن َبْوٍس  ْن َصده ـَ ِتْلَفاِر َبْن » ، كَاَل:  ريض هللا ؾيَ ، َؾِن اميهيِبِّ  ،ف ُد الاس ْ َِّ س َ

، َخوَْلتَِن َوَبًَن َؾْحُدَك، َوَبًَن ؿىََل َؾِِْدكَ  َْ ْ ل َبه
ّ
ََلَ ا

ّ
َْ َرّّبِ َل ا ْ ُمه َبه ِه َوَوْؿِدَك َما  تَُلوَل: انو

، َوَبتُوُء كَلَ ِتَذهيِْب فَاْقِفْر  َمتَِم ؿََِله ـْ ، َبتُوُء كَلَ ِتِي ُْ ـْ ِ َما َظيَ ، َبُؾوُذ ِتَم ِمْن َُشّ ُْ ـْ تََع اس ْ

 َْ ْ ل بَه
ّ
هُوَة ا َُ َل ًَْلِفُر اَّله ه ه

ّ
َاِر ُموِكًٌا هِبَا، فََماَث »، كَاَل: « ِِل، فَا ِمْن َوَمْن كَامََِا ِمَن اهْنه

                                                           
( وقال شعيب األرنؤوط: صحيح لغريه ، وىذا إسناد حسن، ٔ٘ٛٙرواه أمحد يف" ادلسند")  - ٕٗ

(،وابن ٜٕٖ٘(،والرتمذي)ٚٙٓ٘(،وأبو داود)ٕٗٓٔوالبخاري يف" األدب ادلفرد") 
 (.ٖٔٛٚباين يف"صحيح اجلامع")(وصححو األلٕٜٙحبان)

 الرياض.-(ط. دار الوطن للنشر٘/ٕٗ٘" شرح رياض الصاحلني"للعالمة ابن عثيمني ) - ٕ٘
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َو ُموِكٌن هِبَا، فََماَث كَدْ  ُُ ِل َو َْ ه ِل ادلَيهِة، َوَمْن كَامََِا ِمَن انو ُْ ، فََُِو ِمْن َب َِ كَْدَل َبْن ًُْميِسَ َل ًَْوِم

ِل ادلَيهةِ  ُْ «.َبْن ًُْعِحَح، فََُِو ِمْن َب
19

 

 

ُْ ؿَائَِضَة َؾْن ُدؿَاٍء ََكنَ و  َِ َرُسوُل هللِا  َؾْن فَْرَوَت ْجِن هَْوفٍَل، كَاَل: َسبَمْ ،  ًَْدُؾو ِت

ِ َما مَْم َبْْعَْل" . ، َوَُشّ ُْ ِ َما َْعِوْ يّنِ َبُؾوُذ ِتَم ِمْن َُشّ
ّ
: ََكَن ًَُلوُل: " انوُِمه ا ْْ َ فَلَام

1:
 

مَوزتم خوف هللا تـاىل ،عم مٌَ كوَل: )انوِم ٕاين ٔبؾوذ تم( كال امعَيب: اس تـاذ مما ؾُ 

 .ومَحني ظفة ادلؿاء، ى تَ ومَلتد، وٕاؾؼامَ والافتلار ٕامََ 

وٕال جفمَؽ ٔبؾامَل ساتلِا ، ْٔلمتَ مَلتدوا تَ  -  -وكال امضوَكين: ُذا تـومي مٌَ  

 .ل ُش فْيا ، ولحلِا لكِا خري 

)من ُش ما ْعوْ( تتلدَي املمي ؿىل امالم فَِ وفامي ًبئت بٔي: فـوْ. كال امعَيب: ٔبي: 

ًـن املراد من اس تـاذتَ من ُش ما ْعل  من ُش ْعل حيتاح فَِ ٕاىل امـفو واملفران

ظوة امـفو واملفران مٌَ ؾام ْعل )ومن ُش ما مل ٔبْعل( اس تـاذ من ُش ٔبن ًـمل ِف 

مس تلدل امزمان ما ل ٍرضاٍ هللا تبٔن حيفؼَ مٌَ فٕاهَ ل ًبٔمن من مكر هللا ٕال املوم 

ٔبن ٍرى ذكل  ارلاْسون، ٔبو من ُش ٔبن ًعري مـجًحا تيفسَ ِف ترك املداحئ فٕاهَ َية

ٍَن َػوَُموْا ، ٔبو املراد ُش ْعل كرٍي ، من فضل رتَ  ِ هُلوْا ِفْتيًَة له تُِعَََبه اَّله كال تـاىل: }َوات

ًة{ )  -( وحيمتل ٔبهَ اس تـاذ من ٔبن ٍكون ممن َية ٔبن حيمد مبا مل ًفـل 18: ;ِمٌُُكْ َخبٓظه

 "اىْتيى. 

 وكِل: املراد ما ًًسة ٕامََ افِتاء ومل ًـمهل.

                                                           
(،وابن ٕٕ٘٘(،والنسائي)ٖٜٖٖ(،والرتمذي)ٔٔٔٚٔ(، وأمحد يف "ادلسند")ٖٙٓٙالبخاري) -ٕٙ

 (.ٖٖٜحبان)
(،و" ٜٖٖٛ(،وابن ماجة)ٓ٘٘ٔ(،وأبو داود)ٕٗٛٙٗ(،وأمحد )ٕٙٔٚ)-ٙٙمسلم - ٕٚ

 (.ٖٚٓٔالنسائي)
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وما  ،وكال امس يدي: كوَل: من ُش ما ْعوْ، ٕاخل. ٔبي من ُش ما فـوْ من امسُئاث

 -وهللا تـاىل ٔبؿمل  ُش ُك َشء مما تـوق تَ هس يب ٔبوًل ٔبو من  ، ترهْ من اذلس ياث

اىْتيى
1;

  

 

 اس تـاذت امـحد جرتَ بٔن ل ًضهل :

ََْم  ، ََكَن ًَُلوُل: "انوُِمه َؾِن اْجِن َؾحهاٍس، َبنه َرُسوَل هللِا  َ ، َوؿَو ُْ ، َوِتَم بَٓمٌْ ُْ كَلَ َبْسوَْم

، َبْن تُِضوه  َْ ْ له َبه
ّ
ََلَ ا

ّ
ِتَم، َل ا زه ـِ يّنِ َبُؾوُذ ِت

ّ
، انوُِمه ا ُْ ، َوِتَم َخاََصْ ُْ ََْم َبهَخْ َ م

ّ
، َوا ُْ ْ ِن، تََولكه

وُْس ًَُموتُوَن"
ّ
ي َل ًَُموُث، َوامِْجنه َواْل ِ َْ امَْحيه اَّله ْ  .َبه

1<
 

: َما َخَرَح اميهيِبه وؾَ  ْْ َ َماِء فَلَاَل:  ْن ُبّمِ َسوََمَة، كَام ىَل امسه
ّ
َُ ا له َرفََؽ َظْرفَ

ّ
ِمْن تَُيِْت كَطه ا

، َبْو َبَْجََل، » ، َبْو ُبْػمَلَ ، َبْو َبْػمِلَ ، َبْو ُبَزله ، َبْو َبِزله ، بَْو ُبَضله ُمه َبُؾوُذ ِتَم َبْن َبِضله ِه َبْو انو

َِ «.َل ؿََِله َُيْ
60

 

 

ًَا : ما خاء من الاس تـاذت جلكامث هللا امتاماث :  َثه

ىَل اميهيِبِّ 
ّ
َُ كَاَل: َخاَء َرُخٌل ا ه َرٍَْرَت، َبه ُُ ُْ ِمْن َؾْلَرٍة  َؾْن َبِّب  فَلَاَل: ََي َرُسوَل هللِا َما مَِلِ

، ِحنَي َبْمسَ  َْ قَْتِن امَْحاِرَحَة، كَاَل: " َبَما مَْو كُوْ ِ دَلَ اِث ِمْن َُشّ َماِث هللِا امتهامه : َبُؾوُذ ِجلَكِ َْ ُْ

َما َخوََق، مَْم تَُُضهَك ".
62

 

  

                                                           
الناشر: إدارة -(عبيد اهلل الرمحاين ادلباركفوري ٖٕٕ/ٛمرعاة ادلفاتيح شرح مشكاة ادلصابيح")" - ٕٛ

 الطبعة الثالثة .-بنارس اذلند -اجلامعة السلفية  -البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء 
 (.ٜٛٛ(،وابن حبان)ٕٛٗٚ(،وأمحد)ٕٚٔٚ)-ٚٙ(،ومسلم ٖٖٛٚالبخاري ) - ٜٕ
 [(ٕٚ]- ٕٕٗٗ(،و" ادلشكاة")ٖٗٛٛ(،وابن ماجة)ٜٗٓ٘(،وأبو داود)ٕٗٓٚٙرواه أمحد) - ٖٓ

 وصححو األلباين.
 .(ٕٖ٘ٓٔ، والنسائي ) (ٖٛٔ٘(،وابن ماجة)ٓٛٛٛ(، وأمحد )ٜٕٓٚمسلم)- ٖٔ
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اٍث: َبُؾوُذ  وؾيَ ريض هللا ؾيَ، كَاَل: كَاَل اميهيِبه  َذا َبْمََس جاََلَج َمره
ّ
: " َمْن كَاَل ا

 ٍُ ِ َما َخوََق، مَْم تَُُضه اِث ِمْن َُشّ َماِث هللِا امتهامه وُيَا كَْد  ِجلَكِ ُْ ََلَ " كَاَل: " فاََكَن َب َْ ه مُحٌَة ِتكْلَ انو

ا "  ـً ْد مََِا َوَح ْْ َخاِرًٌَة ِمْْنُْم، فمََلْ ََتِ قَ ا، فاََكهُوا ًَُلومُوهَنَا، فَُُلِ َُ وهُمو ـَ َ ت
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 ِ وَِمَهِة، َؾْن َرُسوِل اّلِله ِْ َحِكمٍي امسه ًل مُثه كَاَل:  كَاَل: " َمْن ىََزلَ ،  وَؾْن َخْوََلَ ِتًْ َمْْنِ

َِلِ َذكِلَ  َل ِمْن َمْْنِ ٌء َحَّته ٍَْرحَتِ ٍُ ََشْ ِ َما َخوََق، مَْم ًَُُضه اِث ِمْن َُشّ ِ امتهامه َماِث اّلِله  َبُؾوُذ ِجلَكِ

"
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 من امض َعان امرحمي : –تـاىل -مواضؽ من الاس تـاذت ِبهلل 

 ؾيد وسوس تَ : الاس تـاذت ِبهلل امسمَؽ امـومي من امض َعان امرحمي

: كَاَل َرُسولُ  َُ ُ َؾْي َرٍَْرَت َريِضَ اّلِله ُُ ، كَاَل َبتُو  ترَْيِ يِن ُؾْرَوُت ْجُن امزه  َؾِن اْجِن ِصَِاٍة، كَاَل: َبْخَُبَ

 ِ َعاُن بََحَدُُكْ فََُِلوُل: َمْن َخوََق َنَذا، َمْن َخوََق َنَذا، َحَّته ًَُلوَل: َمْن  اّلِله َْ : " ًَبيِِت امض ه

" َِ ًََْتَ ِ َومْ ْذ ِِبّلِله ـِ تَ َُ فَوَُْس ْ َذا تَوَلَ
ّ
هَم؟ فَا َخوََق َرت
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ُْ ِِبهلِل ". ََُلْل: بَٓمٌْ  وِف رواًة ملسمل:" فََمْن َوَخَد ِمْن َذكِلَ َصُْئًا، فَوْ

 

َمُد. مَْم ًَُِلْ وَ ، وِف رواًة ْٔلّب داود:" فٕاذا كاموا ذكل  ُ امعه ُ َبَحٌد. اّلِله . فلوموا: }اّلِله مَْم ًُودَلْ

« ومُس تـذ من امض َعانَومَْم ٍَُكْن ََلُ ُنُفوًا َبَحٌد{ مث مَتفل ؾن ٌساٍر جالَثً 
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َو؟  ُُ ٍُ ِِف َظْدِري؟ كَاَل: َما  ٌء َبِخُد : َما ََشْ ُْ ُْ اْجَن َؾحهاٍس فَُلوْ ٍِْل، كَاَل: َسبَمْ وؾن َبتُو ُزَم

، كَاَل: فَلَ  َِ ِ َما َبتلََكهُم ِت : َواّلِله ُْ ؟»اَل ِِل: كُوْ ٌء ِمْن َصّمٍ َم، كَاَل: « َبََشْ َما جَنَا »كَاَل: َوََضِ

                                                           
 (وصححو األلباين وشعيب األرنؤوط.ٔ/مٖٗٓٙ(،والرتمذي)ٜٛٛٚرواه أمحد يف"ادلسند") - ٕٖ
 (.ٖٚٗ٘(،وابن ماجة)ٖٖٚٗ(،والرتمذي)ٕٕ٘ٔٚ)(،وأمحدٕٛٓٚمسلم) - ٖٖ
 (.ٖٗٔ(،ومسلم)ٕٖٙٚالبخاري) - ٖٗ
 (،ٕٛٔٛ (وصححو األلباين يف " صحيح اجلامع")ٕٕٚٗصحيح :رواه أبو داود)- ٖ٘

 (ٛٔٔو" الصحيحة")

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ََْم «ِمْن َذكِلَ َبَحدٌ  َ م
ّ
ا َبْىَزمْيَا ا َْ ِِف َصّمٍ ِممه ْن ُنْي

ّ
ُ َؾزه َوَخله }فَا ، كَاَل: َحَّته َبىَْزَل اّلِله

{ اْْلًََٓة، كَ  ٍَن ًَْلَرُءوَن اْمِكتَاَة ِمْن كَْدكِلَ ِ َذا َوَخْدَث ِِف هَْفِسَم »اَل: فَلَاَل ِِل: فَاْسبَِل اَّله
ّ
ا

ٍء ؿَِومٌي{ ]اذلدًد: « َصُْئًا فَُللْ  َو ِجلُكِّ ََشْ ُُ ُر َوامَْحاِظُن َو ُِ ا ُل َواْْلِٓخُر َوامؼه َو اْْلَوه ُُ {6]
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 ؾيد دخول املسجد :

ـَاِص، َؾِن اميهيِبِّ  ِرو ْجِن امْ ِ جِْن َْعْ َُ َكَ  َؾْن َؾْحِد اّلِله ه َذا َدَخَل امَْمْسِجَد كَاَل: َبه
ّ
َبُؾوُذ »َن ا

ِحميِ  َعاِن امره َْ َِ امْلَِدَِي، ِمَن امض ه َِ اْمَكِرَِي، َوُسوَْعاِه ِؼمِي، َوِتَوَْجِ ـَ ِ امْ : «ِِبّلِله ُْ ، كَاَل: بَكَطْ؟ كُوْ

َعاُن: ُحِفغَ ِمّنِ َسائَِر امََْ  َْ َذا كَاَل: َذكِلَ كَاَل امض ه
ّ
ْم، كَاَل: فَا ـَ َ ْوِم.ه

6:
 

 

 ِف امعالت :و

ِحمِي ) َعاِن امره َْ ِ ِمَن امض ه ْذ ِِبّلِله ـِ تَ َذا كََرِبَث امُْلْربَٓن فَاس ْ
ّ
 (;>(")اميحل:;>ملوَل تـاىل :" فَا

  خارَجا؛ ٔبو امعالت ِف سواء ِبهلل؛ ٌس تـَذ ٔبن املربٓن كراءت اتتدبٔ  ٕاذا نومسمل هللا ُشع

حارك أْلحر، تذكل َل فِحفغ فَِ، مبا وامـمل املربٓن تدجر ؾن امض َعان ًعدٍ ل حَّت ًو

 امـمل. ِف َل هللا 

ِحمِي  تـاىل: كال َعاِن امره َْ ِ ِمَن امض ه ْذ ِِبّلِله ـِ تَ َذا كََرِبَث امُْلْربَٓن فَاس ْ
ّ
:" فَا

 [.;> ]اميحل: (");>)

، كَاَل: ََكَن َرُسوُل  ٍَد امُْخْدِرّيِ ـِ َ  وَؾْن َبِّب َس ِل َنُبه َْ ه َذا كَاَم ِمَن انو
ّ
، مُثه ًَُلوُل: ا

ََلَ كرَْيَكَ »
ّ
َك، َوَل ا اىَل َخده ـَ َم، َوتَ ْمِدَك َوتََحاَرَك اَْسُ ُمه َوحِبَ ِه ْحَحاهََم انو ََلَ »، مُثه ًَُلوُل: «س ُ

ّ
َل ا

                                                           
 (ٖٙٔ(وحسنو األلباين يف" الكلم الطيب")ٓٔٔ٘حسن اإلسناد : رواه أبو داود) - ٖٙ
(وصححو األلباين يف" صحيح ٜٗٚ(،و" مشكاة ادلصابيح")ٙٙٗصحيح : رواه أبو داود) - ٖٚ

 (.٘ٔٚٗاجلامع")
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 ُ له اّلِله
ّ
ُ َبْنَُبُ نَِحرًيا»جاََلًَث، مُثه ًَُلوُل: « ا ِمَ»جاََلًَث، « اّلِله ِ امسه َعاِن َبُؾوُذ ِِبّلِله َْ ِومِي ِمَن امض ه ـَ ؽِ امْ

 َِ ، َوهَْفِث َِ ، َوهَْفِخ ٍِ ِز ِحمِي ِمْن مَهْ ، مُثه ًَْلَربُ «امره
6;

 

اِص، َبََت اميهيِبه  ـَ اَلِء، َبنه ُؾثَْماَن جَْن َبِّب امْ ـَ نه  وَؾْن َبِّب امْ
ّ
، فَلَاَل: ََي َرُسوَل هللِا ا

َعاَن كَْد َحاَل تَُِْن َوتنَْيَ ظَ  َْ ، فَلَاَل َرُسوُل هللِا امض ه َذاَك : » اَليِت َوِكَراَءيِت ًَوِْخُسَِا ؿََِله

، َواتِْفْل ؿىََل ٌََساِرَك جاََلَثً  َُ ْذ ِِبهلِل ِمٌْ وه ـَ َُ فَتَ تَ َذا َبْحَسس ْ
ّ
َعاٌن ًُلَاُل ََلُ َخْْنٌَة، فَا َْ كَاَل: « ص َ

. َُ هللُا َؾّنِ َح َُ ُْ َذكِلَ فَبَْذ وْ ـَ فََف
6<

 

 

 :ة ؾيد املضو 

ُْ َخاِمًسا َمَؽ اميهيِبِّ  ٍد، كَاَل: ُنْي َماَن جِْن رُصَ َْ َوَرُخاَلِن ٌَْستَدهاِن، فَبََحُدمُهَا امْحَره  َؾْن ُسوَ

، فَلَاَل اميهيِبه  َُ ْْ َبْوَداُخ ، َواهْتََفَخ َُ ُد،  َوَْجُ َُ َما ََيِ َة َؾْي َُ َمًة مَْو كَامََِا َذ ْؿمَلُ لَكِ يّنِ َْلَ
ّ
: " ا

نه اميهيِبه  مَوْ 
ّ
: ا ُد " فَلَامُوا ََلُ َُ َما ََيِ َة َؾْي َُ َعاِن، َذ َْ ِ ِمَن امض ه ْذ  كَاَل: َبُؾوُذ ِِبّلِله وه ـَ كَاَل: تَ

ْل ِّب ُحٌُوٌن. َُ َعاِن، فَلَاَل: َو َْ ِ ِمَن امض ه ِِبّلِله
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 حني ٕارادت امرخل بٔن ًبئت بُٔهل : 

َعاَن  يِبه َؾِن اْجِن َؾحهاٍس، كَاَل: كَاَل اميه  َْ ِّْحِن امض ه هَلُ كَاَل: َحٌ ُْ َذا بَََت َب
ّ
: " مَْو َبنه َبَحَدُُكْ ا

 َِ َْ َ هطْ ؿَو َعاُن، َومَْم ٌَُسو َْ ٍُ امض ه ْن ََكَن تََُْْنَُما َودَلٌ مَْم ًَُُضه
ّ
َعاَن َما َرَزْكتَِن، فَا َْ  َوَحٌِِّة امض ه

."
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(،و"مشكاة ٕٗٓ(،وابن ماجة)ٜٓٓ(،والنسائي)ٕٕٗ(،والرتمذي)٘ٚٚصحيح : رواه أبو داود) - ٖٛ

 (وصححو األلباينٕٚٔٔادلصابيح" )
 (.ٜٚٛٚٔ (،وأمحد يف " ادلسند")ٖٕٕٓمسلم)- ٜٖ
 (ٔٛٚٗ(،وأبو داود)ٕٕ٘ٓٚ  " ادلسند")(،وأمحد يفٕٓٔٙ(،ومسلم)ٕٕٖٛالبخاري)- ٓٗ
 (،والرتمذئٕٙٔ( ،وأبو داود)ٚٙٛٔ،وأمحد)(ٖٗٗٔ) - ٙٔٔ(،ومسلمٖٕٖٛالبخاري) - ٔٗ
 (.ٜٜٔٔ(،وابن ماجة)ٕٜٓٔ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ُِا :ؾيد امفزع من اميوم وما ٍرى من رؤَي ٍكر و 

 ِ ، َبنه َرُسوَل اّلِله ٍِ ، َؾْن َخّدِ َِ ٍَْة، َؾْن َبِتَ ـَ ِرو ْجِن ُص ُمُِْم ِمَن امَْفَزعِ   َؾْن َْعْ وِّ ـَ ُ ََكَن ً

َماٍث:  ََاِظنِي َوَبْن »لَكِ ، َوِمْن مَهََزاِث امض ه ٍِ ِ ِؾَحاِد َِ َوَُشّ ِة، ِمْن قََضِح ِ امتهامه َماِث اّلِله َبُؾوُذ ِجلَكِ

ونِ  ُُضُ «.حَيْ
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َُ كَاَل:  وَؾْن َخاِجٍر، َؾْن َرُسوِل هللِا  ه ََْحُعْق َؾْن »َبه َِا، فَوْ ُُ ْؤََي ٍَْكَر َذا َرَبى َبَحُدُُكُ امره
ّ
ا

 َِ َْ َ ي ََكَن ؿَو ِ َِ اَّله ْل َؾْن َحٌِْح ََتََحوه َعاِن جاََلًَث، َومْ َْ ْذ ِِبهلِل ِمَن امض ه ـِ تَ ٍِ جاََلًَث َومَُْس ْ «.ٌََساِر
76

 

 هنَق اسلار : ؾيد سامع

 

 : وهحاخ املكة  ؾيد سامع هنَق اسلارو 

، َبنه اميهيِبه  َُ ُ َؾْي َرٍَْرَت َريِضَ اّلِله ُُ ُذوا »... كَاَل:  َؾْن َبِّب  وه ـَ ََق اذِلَماِر فَتَ ُُتْ هَنِ ـْ َذا ََسِ
ّ
، َوا

َعاًنً  َْ َُ َرَبى ص َ ه ه
ّ
َعاِن، فَا َْ ِ ِمَن امض ه «.ِِبّلِله

77
 

، ًَُلوُل:  َؾْن َخاِجِر جْ و  َ َِ َوَسمله َْ َ ُ ؿَو ِ َظىله اّلِله ُْ َرُسوَل اّلِله ـْ ، كَاَل: ََسِ ِ َذا »ِن َؾْحِد اّلِله
ّ
ا

ٍة  ُُتْ هَُحاَخ لَِكَ ـْ ِل ، ََسِ َْ ه ٍر ِِبنو ُْم ٍََرْوَن َما َل تََرْوَن،..."، َبْو هُنَاَق مُحْ هنه
ّ
، فَا ِ ُذوا ِِبّلِله وه ـَ .فَتَ
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 (وحسنو األلباين.ٕٖٛ٘(،والرتمذي)ٖٜٖٛحسن : رواه أبو داود) - ٕٗ
(،وابن ٜٖٛٓ(،وابن ماجة)ٕٕٓ٘(،وأبو داود)ٓٛٚٗٔ،وأمحد)(ٕٕٕٙ) - ٘مسلم - ٖٗ

 (ٓٙٓٙحبان)
 (.ٜٖ٘ٗ(، والرتمذي)ٕٓٔ٘(، وأبو داود )ٗٙٓٛ(،وأمحد)ٜٕٕٚ(،ومسلم)ٖٖٖٓالبخاري)- ٗٗ
(وقال شعيب األرنؤوط: إسناده حسن،والبخاري يف " األدب ٖٕٛٗٔ)يف " ادلسند "  رواه أمحد - 45

وصححو (ٕٙٚٚ(،واحلاكم يف " ادلستدرك ")ٚٔ٘٘(،وابن حبان)ٖٓٔ٘(،وأبو داود)ٖٕٗٔادلفرد ")
 (.ٕٓٙعلى شرط مسلم وافقو الذىيب ، وصححو األلباين يف " صحيح اجلامع")
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 ذت من ادلان وؿني إلوسان:ما خاء ِف الاس تـا

 ِ : كَاَل َرُسوُل اّلِله ْْ َ ".  َؾْن ؿَائَِضَة، كَام نْيَ َحقٌّ ـَ نه امْ
ّ
، فَا ِ َُذوا ِِبّلِله ـِ تَ : "اس ْ

79
 

 ِ ٍَد كَاَل: "ََكَن َرُسوُل اّلِله ـِ ِْ  وَؾْن َبِّب َس َ وَْساِن َحَّته ىََزم
ّ
ُذ ِمَن ادلَاّنِ َوؿنَْيِ ال وه ـَ ًَتَ

ذَ  ّوِ ـَ ُ َما َوتََرَك َما ِسَوامُهَا"امل ا ىََزمَتَا بََخَذ هِبِ ََتِن فَوَمه
7:

 

 

 ني ُشاء جوة خدًد بٔو مخسَ :حما خاء من الاس تـاذت 

 ِ ٍَد كَاَل: ََكَن َرُسوُل اّلِله ـِ اَمًة، َبْو كَِمًَعا،  َؾْن َبِّب َس ، ِْعَ َِ ٍُ ِِبَْسِ تََجده جَْوًِب ََسها َذا اس ْ
ّ
ا

، َوَبُؾوُذ »ًَُلوُل: َبْو ِرَداًء، مُثه  ٍُ َوَخرْيَ َما ُظِيَؽ ََلُ ، َبْسبكَُلَ َخرْيَ َِ ًِِ َْ َنَسْوتَ ْ ُمه كَلَ اذلَْمُد َبه ِه انو

ِ َما ُظِيَؽ ََلُ  ٍِ َوَُشّ ِ «ِتَم ِمْن َُشّ
7;

 

 

 امـحد حني ًُعحح وًُمَس : ٌس تـاذ  مٌَما 

َذا َبمْ  َؾْن َؾْحِد هللِا، كَاَل: ََكَن هيَِبه هللاِ 
ّ
، »ََس كَاَل: ، ا ِ بَْمَسٌَُْا َوَبْمََس امُْمكْلُ ّلِِله

ٍُ َل َُشًَِم ََلُ  له هللُا، َوْحَد
ّ
ََلَ ا

ّ
ِ َل ا : « َوامَْحْمُد ّلِِله ٍُ كَاَل ِفِْينه ََلُ امُْمكْلُ َوََلُ امَْحْمُد »كَاَل: ُبَرا

ٍء كَِدٌٍر، َرّةِ َبْسبكَُلَ َخرْيَ َما ِِف  َو ؿىََل ُُكِّ ََشْ ُُ ا، َوَبُؾوُذ ِتَم  َو َُ َد ـْ َ ََلِ َوَخرْيَ َما ت َْ ه ٍِ انو ِذ َُ

، َرّةِ  ا، َرّةِ َبُؾوُذ ِتَم ِمَن اْمَكَسِل َوُسوِء اْمِكَُبِ َُ َد ـْ َ ِ َما ت ََلِ َوَُشّ َْ ه ٍِ انو ِذ َُ ِ َما ِِف  ِمْن َُشّ

َذا َبْظحَ « َبُؾوُذ ِتَم ِمْن ؿََذاٍة ِِف اميهاِر َوؿََذاٍة ِِف امْلَُْبِ 
ّ
َبْظَحْحيَا »َح كَاَل َذكِلَ َبًًْضا: َوا

 ِ «.َوَبْظَحَح امُْمكْلُ ّلِِله
7<

 

                                                           
 (ٖٚٚوصححو األلباين يف " الصحيحة ")(ٖٛٓ٘رواه ابن ماجة)صحيح :  - ٙٗ
(وصححو األلباين يف" ٖٔٔ٘(، وابن ماجة)ٜٗٗ٘(، والنسائي )ٕٛ٘ٓرواه الرتمذي)صحيح :  - ٚٗ

 (.ٕٜٓٗصحيح اجلامع")
(وصححو ٕٓٗ٘(،وابن حبان)ٚٙٚٔ(،والرتمذي)ٕٓٗٓ(،وأبو داود)ٕٛٗٔٔمحد)صحيح :رواه أ - ٛٗ

 األلباين وشعيب األرنؤوط..
 (.ٖٜٙ(،وابن حبان)ٜٖٖٓ(،والرتمذي)ٔٚٓ٘(، وأبو داود)ٖٕٕٚ) – ٘ٚمسلم- ٜٗ
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َؾَواِث ِحنَي ًُْعِحُح  وؾن َؾْحِد هللِا ْجَن ُْعََر ،ًَُلوُل: مَْم ٍَُكْن َرُسوُل هللِا  ُؤَلِء ادله َُ ًََدُع 

ََا ْ ه اِفََِة ِِف ادله ـَ يّنِ َبْسبكَُلَ امْ
ّ
اِفََِة  َوِحنَي ًُْميِس: " انوُِمه ا ـَ ْفَو َوامْ ـَ يّنِ َبْسبكَُلَ امْ

ّ
َواْْلِٓخَرِت، انوُِمه ا

ِِل َوَماِِل، انوُِمه اْسُِتْ َؾْوَرايِت، َوبِٓمْن َرْوؿَايِت، انوُِمه اْحَفْؼِن ِمْن تنَْيِ  ُْ ََاَي َوَب ْ ِِف ِدًِن َوُده

اِِل، َوِمنْ  ، َوِمْن َخوِْفي، َوَؾْن ًَِمَِن، َوَؾْن ِِشَ َؼَمِتَم َبْن بُْقتَاَل ِمْن  ًََديه ـَ فَْوِِق، َوَبُؾوُذ ِت

ِن امَْخْسَف  ـْ َ يِت ".  كَاَل: ً  80.حَتْ

مْحَِن جِْن َبِّب جَْكَرَت و  َم تَْدُؾو ُُكه كََداٍت: بَ  ،َؾْن َؾْحِد امره ـُ يّنِ َبَْسَ
ّ
، ا َْ َ : ََي َبت َِ ِتَ َُ كَاَل ِْلَ ه ُمه »ه ِه انو

ُمه  ِه ا جاََلًَث  ؿَاِفِن ِِف تََديِن، انو َُ َُد ـِ َْ تُ ْ له َبه
ّ
ََلَ ا

ّ
ُمه ؿَاِفِن ِِف تَََصِي، َل ا ِه ي، انو ـِ ؿَاِفِن ِِف ََسْ

ُمه »، َوتَُلوُل: «ِحنَي تُْعِحُح، َوجاََلًَث ِحنَي تُْميِس  ِه يّنِ َبُؾوُذ ِتَم ِمَن اْمُكْفِر َوامَْفْلِر، انو
ّ
ُمه ا ِه انو

يّنِ َبُؾوُذ ِتَم ِمْن ؿَذَ 
ّ
ا ِحنَي تُْعِحُح جاََلًَث، َوجاََلًَث ِحنَي ا َُ َُد ـِ ، تُ َْ ْ له َبه

ّ
ََلَ ا

ّ
، َل ا اِة امْلَُْبِ

ُْ اميهيِبه «تُْميِس  ـْ يّنِ ََسِ
ّ
، ا ْم ََي تَُنه ـَ َ هِتَ ، كَاَل: ه ، فَبُِحةه َبْن َبْسََته ِثُسً نه  82. ًَْدُؾو هِبِ

،  هللِا  وَؾْن َؾْحِد هللِا، كَاَل: ََكَن هيَِبه  ِ َذا َبْمََس كَاَل: "بَْمَسٌَُْا َوَبْمََس امُْمكْلُ ّلِِله
ّ
، ا

َو ؿىََل ُُكِّ  ُُ ٍُ َل َُشًَِم ََلُ ، ََلُ امُْمكْلُ َوََلُ امَْحْمُد ، َو له هللُا، َوْحَد
ّ
ََلَ ا

ّ
ِ َل ا  َوامَْحْمُد ّلِِله

 ٍِ ِذ َُ ٍء كَِدٌٍر، َرّةِ َبْسبكَُلَ َخرْيَ َما ِِف  ِ َما ِِف ََشْ ا، َوَبُؾوُذ ِتَم ِمْن َُشّ َُ َد ـْ َ ََلِ َوَخرْيَ َما ت َْ ه انو

، َرّةِ َبُؾوُذ ِتَم ِمْن  ا، َرّةِ َبُؾوُذ ِتَم ِمَن اْمَكَسِل َوُسوِء اْمِكَُبِ َُ َد ـْ َ ِ َما ت ََلِ َوَُشّ َْ ه ٍِ انو ِذ َُ

َذا َبْظَحَح كَالَ 
ّ
" َوا ِ  ؿََذاٍة ِِف اميهاِر َوؿََذاٍة ِِف امْلَُْبِ َذكِلَ َبًًْضا: "َبْظَحْحيَا َوَبْظَحَح امُْمكْلُ ّلِِله

 ."81 

 

                                                           
( و ٖٔٚٛ(،وابن ماجة)ٗٚٓ٘(واللفظ لو، وأبو داود)٘ٛٚٗصحيح : رواه أمحد يف" ادلسند" ) - ٓ٘

 (وصححو األلباين وشعيب األرنؤوط.ٜٔٙ)"صحيح ابن حبان" 
(وقال شعيب األرنؤوط: إسناده حسن يف ادلتابعات والشواىد ،وأبو ٖٕٓٗٓحسن : رواه أمحد) - ٔ٘

 . (وقال األلباين :حسن اإلسناد  ٜٓٓ٘داود)
(،وابن  ٜٖٖٓ(،والرتمذي) ٔٚٓ٘(،وأبو داود)ٕٜٔٗ(،وأمحد)ٖٕٕٚ) - ٘ٚمسلم  - ٕ٘

 اهلِل.( َعْن َعْبِد ٕٜٔٗحبان)
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َذا و 
ّ
ُْ َوا َذا َبْظَحْح

ّ
ٍء َبكُوَُلُ ا ِ ُمْريِن ِثيَشْ َرٍَْرَت، كَاَل: كَاَل َبتُو جَْكٍر: ََي َرُسوَل اّلِله ُُ َؾْن َبِّب 

؟ كَاَل: ُْ َماَواِث َواْْلَْرِض ، ؿَ َبْمَسُْ له :" انوُِمه فَاِظَر امسه
ّ
ََلَ ا

ّ
َِاَدِت ، َل ا ِة َوامضه َْ اِمَم امْلَ

ِ هَْفيِس، َوِمنْ  ، َبُؾوُذ ِتَم ِمْن َُشّ َُ ٍء َوَمِوََك ، َرةه ُُكِّ ََشْ َْ ْ َِ  َبه ِن َعاِن َوُِشْ َْ ِ امض ه " . َُشّ

86 

ىَل ُمْسمِلٍ 
ّ
ٍُ ا ".وزاد ِف رواًة  :"  َوَبْن َبْكَِتَِف ؿىََل هَْفيِس ُسوًءا، َبْو َبُحره

87
 

ِ و ََلِ َمَعٍر َوُػوَْمٍة َصِدًَدٍت هَْعوُُة َرُسوَل اّلِله َْ َ ِ ْجِن َخِدٍَة كَاَل: َخَرْحٌَا ِِف م  َؾْن َؾْحِد اّلِله

ٍُ فَلَاَل:  ُْ َما َبكُوُل؟ كَاَل: « . كُلْ »فَبَْدَرْنيَا َذتنَْيِ ِحنَي » كُوْ ّوِ ـَ ُ َبَحٌد( َوامُْم َو اّلِله ُُ )كُْل 

ءٍ  تُْعِحُح َوِحنيَ  اٍث تَْكِفَِم ِمْن ُُكِّ ََشْ  « . تُْميِس جاََلَج َمره

تنَْيِ ".  وِف رواًة ٔبمحد توفغ: ِحنَي تُْميِس، َوِحنَي تُْعِحُح جاََلًَث تَْكِفَِم ُُكه ًَْوٍم َمره

.88 

 

 من الاس تـاذاث املبٔجورت ِف امعالت :

: فَلَْدُث رَ  ْْ َ َرٍَْرَت، َؾْن ؿَائَِضَة، كَام ُُ َُ  ُسوَل هللِا َؾْن َبِّب  ُت ََلً ِمَن امِْفَراِش فَامْتََمس ْ َْ َ م

َو ًَُلوُل:  ُُ َو ِِف امَْمْسِجِد َومُهَا َمٌُْعوتَتَاِن َو ُُ َِ َو ِْ ْْ ًَِدي ؿىََل تَْعِن كََدَم ـَ انوُِمه َبُؾوُذ »فََوكَ

افَاتَِم ِمْن ُؾُلوتَِتَم، َوَبُؾوُذ ِتَم ِمٌْمَ  ـَ ََْم ،  ِجرَِضاَك ِمْن ََسَِعَم، َوِتُم َ َل بُْحِِص جَيَاًء ؿَو

َْ ؿىََل هَْفِسمَ  َْ َْكَ َبجْيَُْ ْ «.َبه
89

 

                                                           
 ٚٙٓ٘(وقال شعيب األرنؤوط:إسناده صحيح،وأبو داود)ٔ٘،ٖٙصحيح : رواه أمحد) - ٖ٘

 (وصححو األلباين. ٖٕٔٚ(،والدارمي)ٕٜٖٖ(،والرتمذي)
 (.ٜٕٖ٘( ، والرتمذي)ٔٛرواه أمحد) -ٗ٘
 ( ٕٛٗ٘(،والنسائي) ٖ٘ٚ٘(،والرتمذي) ٕٛٓ٘(و،وأبو داود)ٕٕٗٙٙحسن : رواه أمحد)- ٘٘

 عيب األرنؤوط.وحسنو األلباين وش
 (ٖٔٗٛ(،وابن ماجة)ٖٜٖٗ(،والرتمذي)ٜٚٛ(،وأبو داود)ٕ٘٘ٙ٘(،وأمحد)ٙٛٗمسلم) - ٙ٘

  (.ٜٙٔ،والنسائي)
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ِ  :  َؾْن ؿَائَِضَة، َزْوحِ اميهيِبِّ و  يّنِ َبُؾوُذ  َبنه َرُسوَل اّلِله
ّ
ُمه ا ِه اَلِت: انو ََكَن ًَْدُؾو ِِف امعه

 َ ، َوَبُؾوُذ ِتَم ِمْن ِفْتيَِة امل ََا، ِتَم ِمْن ؿََذاِة املَُْبِ اِل، َوَبُؾوُذ ِتَم ِمْن ِفْتيَِة املَْح خه َِح ادله س ِ

 َ يّنِ َبُؾوُذ ِتَم ِمَن املَبمَِثِ َواملَْلَرِم " فَلَاَل ََلُ كَائٌِل: َما َبْنرَثَ َما ت
ّ
ُمه ا ِه َُذ َوِفْتيَِة املََماِث، انو ـِ تَ س ْ

َذا قَِرَم، َحده »ِمَن املَْلَرِم، فَلَاَل: 
ّ
ُخَل ا نه امره

ّ
.«، َوَوؿََد فَبَْخوََف َج فََكَذَة ا

8:
 

 ِ ، َبنه َرُسوَل اّلِله َِ يّنِ َبُؾوُذ ِتَم »ََكَن ًَُلوُل:   وَؾْن ُمْسمِلِ ْجِن َبِّب جَْكَرَت، َؾْن َبِتَ
ّ
ُمه ا ِه انو

«.ِمَن اْمُكْفِر َوامَْفْلِر، َوؿََذاِة امْلَُْبِ 
8;

 

 ؾيد ٔبمحد " دجر ُك ظالت ".

 ت ".وامًسايئ :" دجر امعال

 

 ؾيد تالوتَ نولربٓن ِف كِامَ نوَل :  ماخاء من اس تـاذتَ 

ُْ َمَؽ اميهيِبِّ  َْ ه : ٍَْرَنُؽ ِؾْيَد   َؾْن ُحَذًَْفَة، كَاَل: َظو ُْ ، فَافْتَتََح امَْحلََرَت، فَُلوْ ََلٍ َْ َ َذاَث م

ٍة، فََمََض، فَ  ـَ : ًَُعِّلِ هِبَا ِِف َرْن ُْ َِّساَء، امِْمائَِة، مُثه َمََض، فَُلوْ : ٍَْرَنُؽ هِبَا، مُثه افْتَتََح امً ُْ ُلوْ

حهَح، َذا َمره ِتبًٍَٓة ِفْيَا تَْسِخٌِح س َ
ّ
اًل، ا ّسِ ا، ًَْلَرُب ُمَِتَ َُ َراَن، فَلََرَب ا، مُثه افْتَتََح بَٓل ِْعْ َُ َذا َمره  فَلََرَب

ّ
َوا

َذ، مُثه َرنَ  وه ـَ ٍذ تَ وه ـَ َذا َمره ِتتَ
ّ
ِؼمِي"، فاََكَن ِثُسَؤاٍل َسبََل، َوا ـَ َ امْ ْحَحاَن َرّّبِ َل ًَُلوُل: "س ُ ـَ َؽ، فََج

ا َرَنَؽ، مُثه  "، مُثه كَاَم َظِوًاًل كَرًًِحا ِممه ٍُ َد َؽ هللُا ِمَمْن مَحِ ، مُثه كَاَل: "ََسِ َِ ًوا ِمْن ِكَِاِم َُ ََنْ  ُرُنوؿُ

َ اْْلَْؿىَل". ْحَحاَن َرّّبِ جَسََد، فَلَاَل: "س ُ
8<

 

                                                           
 (،والنسائيٓٛٛ(،وأبو داود)ٕٛٚ٘ٗ،وأمحد)(ٜٛ٘)-ٜٕٔ(،ومسلمٕٖٛالبخاري)- ٚ٘
 .(وبدأ بزيادة ،أعوذ بك من عذاب النار "ٜٛٙٔ(،ووابن حبان)ٜٖٓٔ)

 (،وابن حبان يف "صحيحو"ٖٚٗٔ(،والنسائي)ٕٚٗٗٓ" ادلسند") صحيح : رواه أمحد يف - ٛ٘
 (وصححو األلباين .ٚٗٚ(،وابن خزمية)ٕٛٓٔ)

 (.ٗٙٙٔ(،والنسائي)ٕٖٕٔٙ( ،وأمحد)ٕٚٚ) - ٖٕٓمسلم - ٜ٘

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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له َوكََف وِف رواًة:" وَ 
ّ
له َوكََف َوَسبََل، َوَما َبََت ؿىََل بًَِٓة ؿََذاٍة ا

ّ
َما َبََت ؿىََل بًَِٓة َرمْحٍَة ا

َذ. وه ـَ َوتَ
90

 

تََجاَر،...". َذا َمره ِتبًَِٓة ؿََذاٍة اس ْ
ّ
وِف رواًة :" َوا

92
 

 

  ما خاء ِف الاس تـاذت ؾيد دخول ارلالء : 

 ُ ، كَاَل: ََكَن اميهيِبه  َؾْن َبوَِس ْجِن َماكِلٍ َريِضَ اّلِله َُ َذا َدَخَل ارلاََلَء كَاَل:  َؾْي
ّ
يّنِ »ا

ّ
ُمه ا ِه انو

«َبُؾوُذ ِتَم ِمَن ارلُُحِث َوارلََحائِِث 
91

 

 

 ما خاء من الاس تـاذت من ُش امرحي :

: ََكَن اميهيِبه  وَؾْن ؿَائَِضَة، َزْوحِ اميهيِبِّ  ْْ َ َا كَام ِْ ا  ، َبهنه َذا َؾَعَف
ّ
حُي، كَاَل: ا انوُِمه »مّرِ

ِ َما  ا، َوَُشّ َُ ِ ، َوَبُؾوُذ ِتَم ِمْن َُشّ َِ ْْ ِت ا، َوَخرْيَ َما ِفْيَا، َوَخرْيَ َما ُبْرِسوَ َُ يّنِ َبْسبكَُلَ َخرْيَ
ّ
ا

 َِ ْْ ِت ِ َما ُبْرِسوَ ، ..."اذلدًث«ِفْيَا، َوَُشّ
96

 

ِ و  َرٍَْرَت، كَاَل: كَاَل َرُسوُل اّلِله ُُ ِ تَبيِِت -  -َؾْن َبِّب  َا ِمْن َرْوخِ اّلِله هنه
ّ
حَي، فَا حهوا امّرِ : "َل تُس ُ

ا" . َُ ِ ِ ِمْن َُشّ ُذوا ِِبّلِله وه ـَ ا، َوتَ َُ َ ِمْن َخرْيِ َذاِة، َومَِكْن َسوُوا اّلِله ـَ مْحَِة َوامْ ِِبمره
97

 

                                                           
 (.ٛٓٓٔ(،والنسائي)ٕٕٙ(،والرتمذي)ٔٚٛ(،وأبو داود)ٕٖٕٓٗوأمحد)صحيح : رواه - ٓٙ
 (وصححو األلباين.ٖٔ٘ٔ(،وابن ماجة)ٜٓٓٔصحيح : رواه النسائي)- ٔٙ
 (.ٖ٘ٚ(،ومسلم)ٕٕٖٙالبخاري)- ٕٙ
 (.ٜٖٗٗ(،والرتمذي)ٜٜٛ) مسلم- ٖٙ
 (،وابن حبانٕٓٚوالبخاري يف "األدب ادلفرد" ")(،ٖٔٗٚصحيح :رواه أمحد يف " ادلسند")- ٗٙ
( عن ُأيب بن ٖٚٔٚ(،و)ٖٙٔٚ(وصححو األلباين يف " صحيح اجلامع")ٕٖٚٚوابن ماجة ) (،ٕٖٚ٘)

 عنو  .كعب رضي اهلل 
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 ِ ئًا ِِف بُفُِق   وَؾْن ؿَائَِضَة: َبنه َرُسوَل اّلِله َذا َرَبى ًَنص ِ
ّ
ْن ََكَن ا

ّ
َمَل ، َوا ـَ َماِء تََرَك امْ امسه

ا»ََكَن ِِف َظاَلٍت، مُثه ًَُلوُل:  َُ ِ يّنِ َبُؾوُذ ِتَم ِمْن َُشّ
ّ
ُمه ا ِه ْن ُمِعَر كَاَل: « انو

ّ
ًحا »فَا َِّ ُمه َظ ِه انو

ِيُئًا َُ»
98

 

 

 ما خاء من الاس تـاذت حني ارلروح من املْنل :

: َما َخَرَح  ْْ َ َماِء فَلَاَل:  اميهيِبه َؾْن ُبّمِ َسوََمَة، كَام ىَل امسه
ّ
َُ ا له َرفََؽ َظْرفَ

ّ
ِمْن تَُيِْت كَطه ا

، َبْو َبَْجََل، » ، َبْو ُبْػمَلَ ، َبْو َبْػمِلَ ، َبْو ُبَزله ، َبْو َبِزله ، بَْو ُبَضله ُمه َبُؾوُذ ِتَم َبْن َبِضله ِه َبْو انو

ََِل ؿََِله  «.َُيْ
99

 

 

 َت :ما خاء ِف امتـوذ من امف

، َما َػََِر ِمْْنَا َوَما تََعنَ : » ملوَل  ُذوا ِِبهلِل ِمَن امِْفََتِ وه ـَ وُذ ِِبهلِل ِمَن امِْفََتِ َما « تَ ـُ َ كَامُوا: ه

الِ »َػََِر ِمْْنَا َوَما تََعَن، كَاَل:  خه ُذوا ِِبهلِل ِمْن ِفْتيَِة ادله وه ـَ وُذ ِِبهلِل ِمْن ِفْتيَِة « تَ ـُ َ كَامُوا: ه

اِل".ادله  خه
9:

 

ُ َؾْْنَا: َبنه اميهيِبه  يّنِ َبُؾوُذ ِتَم ِمَن امَكَسِل »ََكَن ًَُلوُل:  وَؾْن ؿَائَِضَة َريِضَ اّلِله
ّ
ُمه ا ِه انو

، َوِمْن ِفْتيَِة اميهاِر َوؿََذاِة اميه  ، َوؿََذاِة املَُْبِ اِر، َوامََِرِم، َواملَبمَِثِ َواملَْلَرِم، َوِمْن ِفْتيَِة املَُْبِ

اِل،  خه َِح ادله ِ ِفْتيَِة امِلىَن، َوَبُؾوُذ ِتَم ِمْن ِفْتيَِة امَفْلِر، َوَبُؾوُذ ِتَم ِمْن ِفْتيَِة املَس ِ َوِمْن َُشّ

َْ امثهْوَة  ِْ ِد، َوهَّقِ كَويِْب ِمَن ارلََعاََي َْكَ هَله ُمه اْقِسْل َؾّنِ َخَعاََيَي ِتَماِء امثهوِْج َوامَُبَ ِه انو

                                                           
 (ٖٕ٘ٔ(واللفظ لو ،والنسائي)ٜٜٓ٘(،وأبو داود)ٕٓٚ٘٘(،وأمحد يف " ادلسند")ٕٖٓٔالبخاري) - ٘ٙ

  (ٙٓٓٔ،ٖٜٜ،وابن حبان)
 [(ٕٚ]- ٕٕٗٗ(،و" ادلشكاة")ٖٗٛٛ(،وابن ماجة)ٜٗٓ٘(،وأبو داود)ٕٗٓٚٙرواه أمحد) - ٙٙ

 وصححو األلباين.
 (.ٓٓٓٔ(،وابن حبان)ٕٚٙٛمسلم) - ٚٙ
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ِق َواملَْلِرةاْلَ  وَِس، َوَِبِؿْد تَُِْن َوتنَْيَ َخَعاََيَي َْكَ َِبؿَْدَث تنَْيَ املرَْشِ َََغ ِمَن ادله «.تْ
9;

 

 

يّنِ َبُؾوُذ ِتَم ِمَن امَكَسِل ( تفتحتني ٔبي امتثاكل ِف امعاؿة مؽ الاس تعاؿة. كال 
ّ
ُمه ا ِه )انو

كون ذكل مـدم اهحـاج اميفس امعَيب: امكسل امتثاكل ؾام ل ًًدلي امتثاكل ؾيَ، ٍو

 نوخري مؽ ػِور الاس تعاؿة. 

و امرد ٕاىل  )َوامََِرِم( تفتحتني، ٔبي نُب امسن املؤدي ٕاىل تساكط تـغ املوى وضـفِا ،ُو

مَلَ  ـْ َ ٔبرذل امـمر ْٔلهَ ًفوث فَِ امللعود ِبذلَات من امـمل وامـمل، وَّلا كال تـاىل: }ِمََكْ ل ً

ِد ِؿمْلٍ َصُْئًا{ ) ـْ َ (. 0:: 29ت
9<

 

و" َواملَبمَِثِ  "ٔبي ما ًبمٔث تَ إلوسان ، ٔبو ما فَِ  ، ٔبو ما ًوحة إلمث ،ٔبو إلمث هفسَ 

ا نومعدر موضؽ الامس  ـً  وض

)َواملَْلَرِم( ٔبي ملرم اَّلهوة واملـايص ، ٔبو ُو ادلٍن فامي ل حيل ، ٔبو فامي حيل ، مكن 

و ًلدر ؿىل ٔبدائَ فال اس تـاذت مٌَ، ٔبو املراد  ًـجز ؾن وفائَ، ٔبما دٍن احتاخَ ُو

الاس تـاذت من الاحتَاح ٕامََ ، واس تـاذتَ تـومي ْٔلمتَ وٕاػِار نوـحودًة والافتلار ، وِف 

ِ ِمَن املَْلَرِم؟ كَاَل:  َُذ ََي َرُسوَل اّلِله ـِ تَ نه »حدًث حصَح كال َل كائل: : َما َبْنرَثَ َما تَس ْ
ّ
ا

َج فََكَذَة، َووَ  َذا قَِرَم َحده
ّ
ُخَل ا  «.ؿََد فَبَْخوََف امره

)َوِمْن ِفْتيَِة املَُْبِ ( امتحري ِف حواة مٌكر وىكري )َوؿََذاِة املَُْبِ ( ؾعف ؿام ؿىل خاص 

فـذاتَ كد ًًضبٔ ؾيَ فتية تبٔن ًتحري فِـذة َّلكل ، وكد ٍكون ملري ما َكن َيَة ِبذلق 

عَ ِف تـغ املبٔموراث ٔبو املْنَاث، َٕكُامل امتٍْن ؾن  ول ًتحري، مث ًـذة ؿىل تفًر

 امحول 

                                                           
 (،والنسائيٜٖ٘ٗ(،والرتمذي)ٖٕٔٓٗ،وأمحد)(ٜٛ٘) - ٜٗومسلم(،ٖٛٙٙالبخاري)- ٛٙ
 (ٖٖٛٛ(،وابن ماجة)ٙٙٗ٘)

( ط.إدارة البحوث العلمية والدعوة ٛ/ٕٔٔ"مرعاة ادلفاتيح شرح مشكاة ادلصابيح" للمباركفوري ) - ٜٙ
 بنارس اذلند . -اجلامعة السلفية  -واإلفتاء 
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) َوِمْن ِفْتيَِة اميهاِر ( سؤال خزىْتا وتوتَخِم ،نام ٌضري ٕامََ }لُكهَما ُبمِْلَي ِفْيَا فَْوٌح َسبَمَُِْم 

 َخَزىَُْتَا { اْلًٓة 

 )َوؿََذاِة اميهاِر ( ٔبي ٕاحراكِا تـد فتيْتا نذا كرر تـضِم .

ذاة اميار وٕاىل ؿذاة املُب، مئال وكال امعَيب: كوَل فتية اميار: ٔبي فتية تؤدي ٕاىل ؿ

 ًتكرر ٕاذا فْس ِبمـذاة 

ِ ِفْتيَِة امِلىَن( ٔبي امحعر وامعلَان وامتفاخر ورصف املال ِف املـايص. )َوَبُؾوُذ  )َوِمْن َُشّ

سمل  ِتَم ِمْن ِفْتيَِة امَفْلِر ( حسد أْلقيَاء وامعمؽ ِف ماهلم وامتذنل هلم مبا ًدوس امـرض ٌو

وحة ؿدم   امرضا مبا كسم ذهٍر امحَضاوي. ادلٍن ًو

وكال امعَيب: امفتية ٕان فْسث ِبحملية واملعَحة فرشُا ٔبن ل ًعري امرخل ؿىل ْٔلواهئا 

وَيزع مْنا .وٕان فْسث ِبلمتحان والاختحار فرشُا ٔبن ل حيمد ِف امْساء ،ول ًعُب 

 ِف امُضاء. 

اِل( تفتح املمي وخفة امسني و  خه َِح ادله حباء هممَل َسي تَ مكون ٕاحدى ؾًََِ )ِفْتيَِة املَس ِ

ممسوحة ٔبو ملسح ارلري مٌَ فـَل مبـىن مفـول ٔبو ملسحَ أْلرض ٔبو كعـِا ِف ٔبمد كوَل 

فِو مبـىن فاؿل وكِل ُو ِباء مـجمة ووسة كائهل ٕاىل امتعحَف )ادلخال( احِتاز ؾن 

ا اس تـاذ ؿَُس ؿوََ امسالم من ادلخل ارلوط ٔبو امتلعَة ٔبو امكذة ٔبو كري ذكل ، وٕامن

مٌَ مؽ هوهَ ل ًُدرك، ورًشا رلٍُب تني ٔبمتَ حِاًل تـد حِل ، مئال ًوتخس نفٍر ؿىل 

مدرنَ.
:0

 

، و َِ ا ِمْن َحِدًِث ـَ ٍَد فَاَْسَ ـِ ىَل بَِّب َس
ّ
: اهَْعِولَا ا َِ ؿَِِلٍّ َؾْن ِؾْكرَِمَة، كَاَل ِِل اجُْن َؾحهاٍس َوِلتِْي

َو ِِف َحائِ  ُُ َذا 
ّ
جُيَا َحَّته َبََت ِذْنُر فَاهَْعوَْلٌَا فَا ّدِ ٍُ فَاْحتَََب، مُثه َبوَْضبَ حُيَ ، فَبََخَذ ِرَداَء َُ طٍ ًُْعِوُح

ٍُ اميهيِبه  ٓ ، فََرب ِمُل مَِحيًَة مَِحيًَة َوَْعهاٌر مَِحيَتنَْيِ مَِحيَتنَْيِ فََِْيُفُغ  ِتيَاِء املَْسِجِد، فَلَاَل: ُنيها ََنْ

                                                           
 -مصر -(ط.ادلكتبة التجارية الكربى ٕ/ٕٚٔ" فيض القدير شرح اجلامع الصغري" "للمناوي) - ٓٚ

 الطبعة: األوىل .
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، َوًَُلوُل: َُ اَة َؾْي َ ىَل » امِته
ّ
َُ ا َ ىَل ادلَيهِة، َوًَْدُؾوه

ّ
ََُة، ًَْدُؾومُهْ ا َوًَْح َْعهاٍر، تَْلُتهُلُ امِفئَُة امَحاِق

ِ ِمَن امِفََتِ " .« اميهارِ  كَاَل: ًَُلوُل َْعهاٌر: َبُؾوُذ ِِبّلِله
:2

  

مْحَِن ِمَن امِْفََت ".  ومفؼَ ؾيد ٔبمحد:" َبُؾوُذ ِِبمره

 ُ ، كَاَل: َسبَمُوا اميهيِبه  وَؾْن َبوٍَس َريِضَ اّلِله َُ َد اميهيِبه  َؾْي ـِ ، فََع ٍُ ِِبمَْمْسبَََلِ  َحَّته َبْحفَْو

ُْ مَُُكْ »َذاَث ًَْوٍم امِلْيَُبَ فَلَاَل:  ْ له تًََه
ّ
ٍء ا اًل، « َل تَْسبَمُويِن َؾْن ََشْ ُْ َبهُْؼُر ًَِمَيًا َوِِشَ وْ ـَ فََج

َذا ُُكه َرُخٍل َلفٌّ َربِ 
ّ
، فَا َِ ىَل كرَْيِ َبِتَ

ّ
َذا َلََح ًُْدَؾى ا

ّ
َِ ًَْحَِك، فَبَوَْضبَ َرُخٌل، ََكَن ا َُ ِِف جَْوِت َس

ِ َمْن َبِّب؟ فَلَاَل: فَ  ، « َبتُوَك ُحَذافَةُ »لَاَل: ََي هيَِبه اّلِله ِ َرِبا مُثه َبوَْضبَ ُْعَُر فَلَاَل: َرِضَيَا ِِبّلِله

ِ ِمْن ُسوِء امِفََتِ ، فَلَاَل اميهيِبه  وُذ ِِبّلِله ـُ َ ٍد َرُسوًل، ه ْساَلِم ِدًيًا، َوِتُمَحمه
ّ
ُْ : » َوِِبل َما َرَبًْ

ٍُْْتَُما ُدوَن اذلَائِطِ ِِف ا َرْث ِِل ادلَيهُة َواميهاُر، َحَّته َرَب َُ ُظّوِ ه ه
ّ
ََْوِم كَطه، ا ِ ََكم ّ فاََكَن « رلرَْيِ َوامرشه

ْن تُ 
ّ
ََاَء ا ٍَن بَٓمٌُوا َل تَْسبَمُوا َؾْن َبص ْ ِ َا اَّله ٍِ اْلًَِٓة }ََي َبَيه ِذ َُ َذا اذلَِدًَث ِؾْيَد  َُ  ْحدَ كَتَاَدُت ًَْذُنُر 

[ 202مَُُكْ تَُسْؤُُكْ{ ]املائدت: 
:1

 

َِ ًَْحَِك : » وِف رواًة  َُ ِِف جَْوِت ِ ِمْن ُسوِء امِفََتِ »َوكَاَل: « ُُكه َرُخٍل َلفاا َرِبَس بَْو « ؿَائًِذا ِِبّلِله

ِ ِمْن َسْوَبى امِفََتِ »كَاَل:  « َبُؾوُذ ِِبّلِله
:6

 

 

 من ىزول امـذاة : توخَ هللا تـاىل اس تـاذت رسول هللا ما خاء من 

ُُكْ  َْ َ ـََث ؿَو َو املَاِدُر ؿىََل َبْن ًَْح ُُ ٍِ اْلًَُٓة: }كُْل  ِذ َُ  ْْ َ ا ىََزم ، كَاَل: مَمه َُ ُ َؾْي  َؾْن َخاِجٍر َريِضَ اّلِله

ِ 98ؿََذاًِب ِمْن فَْوِكُُكْ{ ]أْلهـام:  مَ : » [، كَاَل َرُسوُل اّلِله ، كَاَل: }َبْو ِمْن «َبُؾوُذ ِتَوَْجِ

مَ »[، كَاَل: 98ِْ َبْرُخِوُُكْ{ ]أْلهـام: حتَْ  َضُُكْ « َبُؾوُذ ِتَوَْجِ ـْ َ ا َوًُِذًَق ت ـً ََ }َبْو ًَوِْخَسُُكْ ص ِ

ٍغ{ ]أْلهـام:  ـْ َ ِ 98تَبَِس ت َوُن : » [ كَاَل َرُسوُل اّلِله ُْ َذا َب َذا َبٌَْْسُ  -َُ َُ « -َبْو 
:7

 

                                                           
 (. ٜٚٓٚ(،وابن حبان)ٙٔٛٔٔ(،وأمحد)ٚٗٗالبخاري) - ٔٚ
 (.ٜٖٕ٘) - ٖٚٔ(،ومسلمٜٛٓٚالبخاري) - ٕٚ
 ( ٜٓٓٚالبخاري ) - ٖٚ
 (.ٕٕٓٚ(،وابن حبان)ٖ٘ٙٓ(،والرتمذي)ٖٙٔٗٔ(،وأمحد)ٕٛٙٗالبخاري) - ٗٚ
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 ما خاء ِف الاس تـاذت من اميار وؿذاة املُب :

يَا َخوَْف َرُسوِل هللِا َؾِن امْ  َْ ه َذا َظو
ّ
اِء، كَاَل: ُنيها ا ،   َُبَ َِ ، بَْحدَْحيَا َبْن ىَُكوَن َؾْن ًَِمَِي

َُ ًَُلوُل:  ُت ـْ ، كَاَل: فََسِم َِ يَا ِتَوَْجِ َْ َ ُث »ًُْلِدُل ؿَو ـَ َمُؽ  –َرّةِ ِكِن ؿََذاتََم ًَْوَم تَْح  -َبْو ََتْ

«.ِؾَحاَدكَ 
:8

  

َرَت، بَ  ْْ وَؾْن َْعْ َ ، كَام : َبؿَاَذِك هللُا ِمْن ؿََذاِة امْلَُْبِ ْْ َ ْْ ؿَائَِضَة تَْسبَمَُِا، فَلَام هًة َبتَ نه ََيُوِدً

ْْ ؿَائَِضُة: كَاَل  َ َرُت: فَلَام ْْ َْعْ َ ُة اميهاُس ِِف امُْلُدوِر؟ كَام ذه ـَ ُ : ََي َرُسوَل هللِا ً ُْ ؿَائَِضُة: فَُلوْ

مث ذهرث رهوتَ ذاث كدات مرهًحا،مث خسفْ امضمس «هللِ ؿَائًِذا ِِب : » َرُسوُل هللِا 

يّنِ كَْد َرَبًُْتُُكْ تُْفتَُيوَن :» وظىل ِبمياس ظالت ارلسوف ، وكد َتوْ امضمس ،مث كال 
ّ
ا

الِ  خه ُؽ َرُسوَل هللاِ « ِِف امُْلُدوِر َنِفْتيَِة ادله ُْ َبَْسَ ُْ ؿَائَِضَة، تَُلوُل: فَُكٌْ ـْ َرُت: فََسِم ْْ َْعْ َ  كَام

 .." ُذ ِمْن ؿََذاِة اميهاِر، َوؿََذاِة امْلَُْبِ وه ـَ ، ًَتَ َد َذكِلَ ـْ َ ت
:9

 

 ِ ؿَاَء:  وَؾْن ؿَائَِضَة، َبنه َرُسوَل اّلِله َذا ادله َُ هَمَِا  َِ »، ؿَو يّنِ َبْسبكَُلَ ِمَن امَْخرْيِ لُكِّ
ّ
ُمه ا ِه انو

َُ َوَما مَْم  ُْ ِمٌْ ، َما ؿَِوْم َِٓخهِلِ َما ؿَاِخهِلِ َوبِٓخهِلِ ، ؿَاِخهِلِ َوب َِ ِ لُكِّ ّ ، َوَبُؾوُذ ِتَم ِمَن امرشه َبْؿمَلْ

ٌد  يّنِ َبْسبكَُلَ ِمْن َخرْيِ َما َسبكََلَ َؾْحُدَك َوهَِخِهَم ُمَحمه
ّ
ُمه ا ِه ، انو ، َوَما مَْم َبْؿمَلْ َُ ُْ ِمٌْ ،  ؿَِوْم

 َ َُ َؾْحُدَك َوه ِ َما ؿَاَذ ِمٌْ هَْْيَا ِمْن ِخِهَم ، َوَبُؾوُذ ِتَم ِمْن َُشّ
ّ
َة ا يّنِ َبْسبكَُلَ امَْجيهَة، َوَما كَره

ّ
ُمه ا ِه انو

هَْْيَا ِمْن كَْوٍل َبْو َْعَل
ّ
َة ا َل  كَْوٍل َبْو َْعٍَل، َوَبُؾوُذ ِتَم ِمَن اميهاِر، َوَما كَره ـَ ، َوَبْسبكَُلَ َبْن ََتْ

ا  َِ ِِل َخرْيً . «ُُكه كََضاٍء تَْلِضَ
::

 

 

، كَالَ وَؾْن زَ  ٍْ اِر، ؿىََل تَْلََلٍ ََلُ  كَاَل: تٌَََُْما اميهيِبه  : »ًِْد ْجِن ََثِت ِِف َحائِطٍ ِمَحِن اميهجه

ٌة  ـَ َ َسٌة َبْو َبْرت تهٌة َبْو ََخْ َذا َبْكُُبٌ س ِ
ّ
، َوا َِ َِ فاََكَدْث تُوِْلِ ْذ َحاَدْث ِت

ّ
، ا َُ ـَ ُن َم كَاَل: َنَذا ََكَن  -َوََنْ

                                                           
 (.ٜٓٚمسلم) - ٘ٚ
 .(ٖٜٓمسلم)- ٙٚ
 (وصححو األلباين .ٜٙٛ(،وابن حبان )ٖٙٗٛ(،وأبن ماجة)ٜٕٔٓ٘رواه أمحد)صحيح :  - ٚٚ
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؟ " فَلَاَل َرُخٌل: َبًَن، كَاَل: فََمََّت  -َرٍْرِيه ًَُلوُل امْجُ  ٍِ اْْلَْكُُبِ ِذ َُ اَة  ِرُف َبحْصَ ـْ َ فَلَاَل: "َمْن ً

اِك، فَلَاَل: " ُْشَ
ّ
ُؤَلِء؟ " كَاَل: َماتُوا ِِف اْل َُ ا، فَوَْوَل  َماَث  َُ َة تُخْتىََل ِِف كُُدوِر ٍِ اْْلُمه ِذ َُ نه 

ّ
ا

ؾَ  َُ َبْن َل تََدافٌَُوا، دَلَ ُؽ ِمٌْ ي َبَْسَ ِ ُُكْ ِمْن ؿََذاِة امْلَُْبِ اَّله ـَ يَا « ْوُث هللَا بَْن ٌُْسِم َْ َ مُثه َبْكدََل ؿَو

، فَلَاَل:  َِ ُذوا ِِبهلِل ِمْن ؿََذاِة اميهارِ » ِتَوَْجِ وه ـَ وُذ ِِبهلِل ِمْن ؿََذاِة اميهاِر، فَلَاَل: « تَ ـُ َ كَامُوا: ه

ُذوا ِِبهلِل ِمْن ؿَذَ » وه ـَ ،...".« اِة امْلَُْبِ تَ وُذ ِِبهلِل ِمْن ؿََذاِة امْلَُْبِ ـُ َ كَامُوا: ه
:;

 

ْْ ُبمه َحِدََحَة َزْوُح اميهيِبِّ  َ وٍد، كَاَل: كَام ـُ ِن ِجَزْوِِج َرُسوِل هللِا  وَؾِن اْجِن َمْس ـْ : انوُِمه َبْمِت

 اِوًََة كَاَل: فَلَا ـَ ِْ هللَا ِْلَٓخاٍل : »َل اميهيِبه ، َوِتبَِّب َبِّب ُسْفَِاَن، َوِتبَِِخ ُم كَْد َسبَمْ

َر َصُْئًا ؾَ  ، َبْو ًَُؤّخِ ِ َل َصُْئًا كَْدَل ِحهّلِ ّجِ ـَ ُ ُدوَدٍت، َوَبْرَزاٍق َمْلُسوَمٍة، مَْن ً ـْ ٍم َم وتٍَة، َوَبَيه ْن َمُْضُ

ََذِك ِمْن ؿََذاٍة ِِف اميهاِر،  ـِ ُ ِْ هللَا بَْن ً ِْ َسبَمْ ، َومَْو ُنْي ِ ا ِحهّلِ ، ََكَن َخرْيً َبْو ؿََذاٍة ِِف امْلَُْبِ

«َوَبفَْضلَ 
:<

 

 ِ َرٍَْرَت كَاَل: كَاَل َرُسوُل اّلِله ُُ اَلِت؟ ، كَاَل: َبتََضِهُد،  وَؾن َبِّب  ِمَرُخٍل: " َما تَُلوُل ِِف امعه

ِ َما بُ  َِ ِمْن اميهاِر، َبَما َواّلِله َ امَْجيهَة، َوَبُؾوُذ ِت اٍذ. مُثه َبْسبَُل اّلِله ـَ ْحِسُن َدهَْدهَتََم َوَل َدهَْدهََة ُم

فَلَاَل: " َحْومََِا هَُدهِْدُن ".
;0

 

َ امَْجيهَة  : " َمْن َسبََل اّلِله َ َِ َوَسمله َْ َ ِ َظىله هللُا ؿَو وَؾْن َبوَِس ْجِن َماكِلٍ كَاَل: كَاَل َرُسوُل اّلِله

ُمه بَْدِخهْلُ  ِه ِْ امَْجيهُة: انو َ ِْ اميهاُر: جاََلًَث، كَام َ ِ ِمَن اميهاِر جاََلًَث، كَام اَذ ِِبّلِله ـَ تَ امَْجيهَة، َوَمْن اس ْ

ٍُ ِمَن اميهاِر ". ُمه َبِؿْذ ِه انو
81

 

                                                           
 (.ٓٓٓٔ(،وابن حبان)ٕٛ٘ٙٔ،وأمحد)(ٕٚٙٛمسلم) - ٛٚ
 (.ٖٓٓٚ(، وأمحد)ٖٕٙٙمسلم) - ٜٚ
وقال شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح على شرط (ٜٛٛ٘ٔصحيح : رواه أمحد يف "ادلسند" ) -ٓٛ

( ، وابن حبان ٕ٘ٚ( ، ووابن خزمية )ٖٚٗٛ( و )ٜٓٔبن ماجو )( ، وإٜٚأبو داود )، و الشيخني.
 .(وصححو األلباينٛٙٛ)

(،وابن  ٖٓٗٗ(،وابن ماجة) ٕٔ٘٘(،والنسائي)ٕٕٚ٘(،والرتمذي)ٖٖٚٔٔرواه أمحد) - ٔٛ
 (وصححو األلباين . ٖٗٓٔحبان)
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 ما خاء ِف الاس تـاذت حني امسفر :

َرٍَْرَت، َبنه اميهيِبه  ُُ َذا ََكَن ِِف َسَفٍر َوَبْْسََر ًَُلوُل:  َؾْن َبِّب 
ّ
َؽ َسامِ »ََكَن ا ٌؽ حِبَْمِد هللِا ََسِ

يَا، ؿَائًِذا ِِبهلِل ِمَن اميهارِ  َْ َ هيَا َظاِحْديَا َوَبفِْضْل ؿَو يَا، َرت َْ َ َِ ؿَو «َوُحْسِن تاََلئِ
;1

 

هَمُِْم؛ َبنه َرُسوَل هللِا  َر ؿَو ٍُ َبنه اْجَن ُْعَ ، َبْخَُبَ ، َبنه ؿَِوَاا اْْلَْزِديه ترَْيِ َذا   وؾن َبتُو امزه
ّ
ََكَن ا

َذا، َوَما اس ْ  َُ ي ََسهَر مَيَا  ِ ْحَحاَن اَّله َ جاََلًَث، مُثه كَاَل: "س ُ ىَل َسَفٍر، َنُبه
ّ
ٍِ َخاِرًخا ا رِي ـِ َ تََوى ؿىََل ت

َذا امُِْبه َوا َُ ًنه وَْسبكَُلَ ِِف َسَفِرًَن 
ّ
يَا مَُمْيلَِوُحوَن، انوُِمه ا ِّ ىَل َرت

ّ
ًنه ا

ّ
، َوِمَن متهْلَوىُنيها ََلُ ُمْلرِِهنَي، َوا

اِحُة ِِف  َْ امعه ْ ، انوُِمه َبه ٍُ َد ـْ ُ َذا، َواْظِو َؾيها ت َُ يَا َسَفَرًَن  َْ َ ْن ؿَو ّوِ َُ َمِل َما تَْرََض، انوُِمه  ـَ امْ

َفِر، َوَكٓتَِة امَْمْيَؼِر، َوُسو  يّنِ َبُؾوُذ ِتَم ِمْن َوْؾثَاِء امسه
ّ
ِل، انوُِمه ا ُْ َفِر، َوامَْخِوََفُة ِِف اْْلَ ِء امسه

يَ  ِّ ُحوَن ََتئُِحوَن ؿَاِتُدوَن ِمَرت ًِ ٓ : "ب َذا َرَحَؽ كَامَُِنه َوَزاَد ِفِْينه
ّ
ِل"، َوا ُْ ا امُْمْيلَوَِة ِِف امَْماِل َواْْلَ

َحاِمُدوَن" .
;6

 

ِحَس، كَاَل:  ُذ ِمْن َوْؾثَاِء  ََكَن َرُسوُل هللِا »وَؾْن َؾْحِد هللِا ْجِن َْسْ وه ـَ َذا َسافََر ًَتَ
ّ
ا

ِل امسه  ُْ َد اْمَكْوِر، َوَدْؾَوِت امَْمْؼوُوِم، َوُسوِء امَْمْيَؼِر ِِف اْْلَ ـْ َ َفِر، َوَكٓتَِة امُْمْيلَوَِة، َوامَْحْوِر ت

َوامَْماِل".
;7

 

َفِر، َوامَْكٓتَِة ِِف امُْمْيلَوَِة،...".وِف رواًة  ْحيَِة ِِف امسه يّنِ َبُؾوُذ ِتَم ِمَن امضه
ّ
:" انوُِمه ا

;8
 

                                                           
 (.ٕٔٓٚ(،وابن حبان)ٙٛٓ٘(،وأبو داود)ٕٛٔٚمسلم) - ٕٛ
 (.ٕٕٗ٘(،وابن خزمية)ٜٕٙٙ(،وابن حبان)ٖٗٚٙ(،وأمحد)ٕٖٗٔ) - ٕ٘ٗمسلم  - ٖٛ
(،وابن ٜٖٖٗ(،والرتمذي)ٖٛٛٛ(،وابن ماجة)ٕٔٛٚٓ(، وأمحد يف" ادلسند")ٖٖٗٔمسلم) - ٗٛ

 (.ٖٖٕ٘خزمية)
(وحسنو األلباين وشعيب األرنؤوط. الضْبنة قال ابن ٕٙٔٚ(،وابن حبان)ٖٕٕٚحسن : رواه أمحد)- ٘ٛ

نفقتو، مسوا ضبنة  ألهنم يف ضنب من يعوذلم، والضنب:  األثري: ما حتت يدك من مال وعيال ومن تلزمك
بكسر الضاد ما بني الكشح واإلبط، تعوَذ باهلل ِمن كثرة العيال يف َمِظنة احلاجة، وىو السفر، وقيل: تعوذ 

 من صحبة من ال َغناء فيو وال كفاية من الرفاق وإمنا ىو َكل وِعيال على من يرافقو.
 نكسار من شدة اذلم واحلزن ، وادلنقلب: الرجوع.والكآبة : تغري النْفس باال
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َفِر( اموؾثاء كَاَل: "ان  يّنِ َبُؾوُذ تَم مْن َوْؾثَاِء امسه
ّ
ُمه ا ِه تفتح امواو، وٕاساكن امـني املِمَل، -و

 : ويه املضلة وامضدت. -وِبمثاء املثوثة، َوِبملد

. )امُْمْيلَوَِة( -)َوَكٓتَِة(  : -تفتح امالم-تفتح اماكف، وِبملد، يه تلري اميفس مْن حزن وَنٍو

: مـياٍ -رمحَ هللا تـاىل-كَاَل ارلعاّّب هلالة، ٔبو امس ماكن، كِل: ُو معدر مبـىن الا

يًا ؛ مـدم كضاء حاحتَ، ٔبو ٕاظاتة بٓفة َل، ٔبو َيدمه مرَض، ٔبن ًيلوة ٕاىل ٔبُهل نئُدًا حًز

 ٔبو ماث مْنم تـضِم. اىْتيى. 

َد اْمَكْوِر( ِبمراء، وامكور: مَّف امـاممة، واذلور: هلضِا، واملراد الا ـْ َ س تـاذت مْن )َوامَْحْوِر ت

اميلعان تـد امزَيدت، ٔبو مْن امض تاث تـد الاهتؼام، ٔبو مْن فساد أْلمور تـد ظالهحا، 

 وكِل: مْن امرحوع ؾن ازلاؿة تـد امكون فْيم.

لال: ُو امرحوع مْن إلميان ٕاىل امكفر، ٔبو مْن امعاؿة ٕاىل املـعَة، ومـياٍ امرحوع مْن  ًو

َذا لَكم ام َُ  .ِتمذيّ َشء ٕاىل َشء مْن امرش. 

 

ا: امرحوع مْن الاس تلامة، ٔبو امزَيدت  ـً ونذا كَاَل كرٍي مْن امـوامء: مـياٍ ِبمراء واميون َجَ

ٕاىل اميلط.
;9

 

 

ة :  ما ٌُس تـاذ مٌَ ؾيد دخول كًر

ا:  ؾن ظَِة: َبنه اميهيِبه  َُ له كَاَل ِحنَي ٍََرا
ّ
ُمه َرةه »مَْم ٍََر كَْرًًَة ٍُرًُِد ُدُخومََِا ا ِه انو

ََاِظنِي َوَما  ْحؽِ َوَما َبْكوَوَْن، َوَرةه امض ه ْحؽِ َوَما َبْػوَوَْن، َوَرةه اْْلََرِضنَي امس ه َماَواِث امس ه امسه

وُذ تِ  ـُ َ ِوَِا، َوه ُْ ٍِ امْلَْرًَِة، َوَخرْيَ َب ِذ َُ ًنه وَْسبكَُلَ َخرْيَ 
ّ
ََيخِ َوَما َذَرٍَْن، فَا َم َبْضوَوَْن، َوَرةه امّرِ

 ِ ِ َما ِفْيَاِمْن َُشّ ِوَِا، َوَُشّ ُْ ِ َب ا، َوَُشّ َُ»
;:

 
                                                           

ط: دار -(زلمد علي بن آدم بن موسى اإلتيويب الوّلوي٘٘/ٓٗ«)ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب»" - ٙٛ
 آل بروم للنشر والتوزيع.

(وصححو األلباين يف" الكلم ٕٛٛٗ(،واحلاكم يف" ادلستدرك") ٜٕٓٚصحيح: رواه ابن حبان )- ٚٛ
 (.ٜٚٔالطيب")
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 :امحـري ُشاء ارلادم و اس تلدامو ما خاء ِف الاس تـاذت حني امزواح 

، َؾِن اميهيِبِّ  ٍِ ، َؾْن َخّدِ َِ ٍَْة، َؾْن َبِتَ ـَ ِرو ْجِن ُص َح َبَحُدُُكُ اْمَرَبًت »كَاَل: ،  َؾْن َْعْ َذا تََزوه
ّ
ا

، َوَبُؾوُذ ِتَم ِمْن َبِو اْصَِتَى َخاِدًما، فَ  َِ َْ َ ا َوَخرْيَ َما َحدَوَْْتَا ؿَو َُ يّنِ َبْسبكَُلَ َخرْيَ
ّ
ُمه ا ِه ََُلِل انو وْ

ََُلْل ِمثْلَ  َِ َومْ يَاِم ََبُِخْذ ِتِذْرَوِت س َ رًيا فَوْ ـِ َ َذا اْصَِتَى ت
ّ
، َوا َِ َْ َ ِ َما َحدَوَْْتَا ؿَو ا َوِمْن َُشّ َُ ِ  َُشّ

نَِة ِِف امَْمْرَبِت َوامَْخاِدِم كَاَل َبتُو َداُودَ «. َذكِلَ  ََْدُع ِِبمَُْبَ ََِْتَا َومْ ََبُِخْذ ِتيَاِظ ٍَد، مُثه ِم ـِ : َزاَد َبتُو َس

."
;;

 

 اس تـاذاث خامـة ًنفـة ِٕبذن هللا :

َُ َوؿَائَِضُة تَُعِّلِ  َؾْن ؿَائَِضَة، َبنه َبَِب جَْكٍر َدَخَل ؿىََل َرُسوِل هللِا  َم ، فَلَاَل فَبََراَد َبْن ٍلَُكِّ

َُ  مََِا َرُسوُل هللِا  ْْ ؿَائَِضُة َسبَمَْت فَ ا اهََْصَ َمًة ُبْخَرى، فَوَمه َِْم ِِبْمَكَواِمِل "، َبْو لَكِ َ : " ؿَو

ُْ ِمٌْ  َِ ؿَاِخهِلِ َوبِٓخهِلِ َما ؿَِوْم يّنِ َبْسبكَُلَ ِمَن امَْخرْيِ لُكِّ
ّ
؟ فَلَاَل مََِا: " كُوِِل: انوُِمه ا ، َُ َؾْن َذكِلَ

، َوَبسْ  ، َوَما مَْم َبْؿمَلْ َُ ُْ ِمٌْ َِ ؿَاِخهِلِ َوبِٓخهِلِ َما ؿَِوْم ِ لُكِّ ّ ، َوَبُؾوُذ ِتَم ِمَن امرشه بكَُلَ َوَما مَْم َبْؿمَلْ

هَْْيَا ِمْن كَ 
ّ
َة ا هَْْيَا ِمْن كَْوٍل َبْو َْعٍَل، َوَبُؾوُذ ِتَم ِمَن اميهاِر َوَما كَره

ّ
َة ا ْوٍل َبْو امَْجيهَة َوَما كَره

ٌد  ا  َْعٍَل، َوَبْسبكَُلَ ِمَن امَْخرْيِ َما َسبكََلَ  َؾْحُدَك َوَرُسوكُلَ ُمَحمه َُذَك ِممه ـِ تَ َوَبس ْ

ٌد  َُ َؾْحُدَك َوَرُسوكُلَ ُمَحمه اَذَك  ِمٌْ ـَ تَ َل  اس ْ ـَ َْ ِِل ِمْن َبْمٍر َبْن ََتْ َوَبْسبكَُلَ َما كََضُْ

َُ َرَصًدا ".  ؿَاِكدَتَ
;<

 

                                                           
(وحسنو ٕٚ٘ٚ (،واحلاكم يف" ادلستدرك")ٕٕٕ٘(،وابن ماجة)ٕٓٙٔحسن : رواه أبو داود)- ٛٛ

 األلباين.
(وقال شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح ، والبخاري يف " ٖٕٚٔ٘صحيح : رواه أمحد يف " ادلسند) ٜٛ

(، و" صحيح ٕٗ٘ٔ(وصححو األلباين يف " الصحيحة ")ٖٙٗٛ(،وابن ماجة)ٜٖٙاألدب ادلفرد)
 (.ٚٗٓٗ،ٕٙٚٔ")اجلامع
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ِ  وَؾنِ  ، َؾْن َرُسوِل اّلِله َُ ُ َؾْي وٍد َريِضَ اّلِله ـُ َُ ََكَن ًَْدُؾو:  اْجِن َمْس ه يّنِ »...َبه
ّ
ُمه ا ِه ، َوانو

ََِدكَ  َُ ِت ٍ َخَزائُِي ََِدَك، َوَبُؾوُذ ِتَم ِمْن ُُكِّ َُشّ َُ ِت «.َبْسبكَُلَ ِمْن ُُكِّ َخرْيٍ َخَزائُِي
<0

 

 

وَِمّيِ وَ  ٍرو، َبنه اميهيِبه وَؾْن َبِّب امََُْْسِ امسه ُة ْجُن َْعْ ـْ َُ َن ُمه » ََكَن ًَْدُؾو فََُِلوُل:   اَْسُ ِه انو

ي، َوامََِْرِم، َوامْلَّمِ ، َوامْلََرِق، َوامَْحَرِق، َوَبُؾوُذ ِتَم َبْن  ّدِ َ يّنِ َبُؾوُذ ِتَم ِمَن امَِْْدِم، َوامِته
ّ
ا

َعاُن ِؾْيَد امَْمْوِث، َْ َوَبُؾوُذ ِتَم َبْن َبُموَث ِِف َسِخِكِلَ ُمْدِجًرا، َوَبُؾوُذ ِتَم َبْن  ًَتََخحهَعِن امض ه

ًلًا  «.َبُموَث ِِف َسِخِكِلَ دَلِ
<2

 

ُْ امحياء، وامِدم -ثسكون ادلال -كوَل: " من امِدم "  من ُدْم

امحياء املِدوم ، فـل مبـىن مفـول. واس تـاذ ِبهلل من ٔبن َيدم ؿوََ تياء ٔبو  -ِبمتحًرم -

ِوًّة.خدار  ُْ و ٔبن ٍْْنار ؿوََ تياء، ٔبو ًلؽ ِف ترئ، ٔبو ُب ا، ُو  وَنُو

ي " ٔبي: امسلوط من موضؽ ؿال.  كوَل: " من امِتّدِ

و ِنُب امسن .  كوَل: " وامِرم " ُو

توِل ؿِل امض َعان ؾيد مفاركة ادلهَا  كوَل: " ٔبن ًتخحعن امض َعان " ٔبي: من ٔبن ٌس ْ

وك ـُ ن ؾن ارلروح من مؼومة َكهْ ؾيدي، ٔبو فِضون، وحيول تُْن وجن امتوتة، ًو

ٌِس ن من رمحة هللا تـاىل، ٔبو ٔبتكٍر املوث ؤبتبٔسُف ؿىل اذلَات.  مـياٍ: ًُؤ

وكد ُروي ٔبن امض َعان ل ٍكون ِف حال ٔبصد ؿىل اجن بٓدم مٌَ ِف حال املوث، ًلول  

 ْٔلؾواهَ: دوىُك ُذا ، فٕاهَ ٕان فاتُك امَوم مل توحلٍو .

 ُ .كوَل: " ُمدجًرا " امل  دجر: اَّلي ٔبدجر خرٍي

 كوَل: " دلًلًا " ٔبي: مُلوكًا؟ ًلال: دلكَ امـلرة ودلقتَ اذلَة، ٔبي: كرظتَ وؾضتَ. 

                                                           
(،و" ٕٓٙٔ(،وحسنو األلباين يف"صحيح اجلامع")ٕٜٗٔحسن : رواه احلاكم يف" ادلستدرك")  - ٜٓ

 (ٓٗ٘ٔالصحيحة" )
(،و"مشكاة ادلصابيح ٜٛٗٔ(،واحلاكم يف" ادلستدرك") ٖٖ٘٘-ٖٔ٘٘صحيح : رواه النسائي) - ٜٔ
 (ٕٕٛٔ(، وصححو األلباين يف" صحيح اجلامع")ٖٕٚٗ")
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مـعوم من ٔبن ًتخعحَ امض َعان ؾيد املوث ، ٔبو  ؤبكول : وَية ٔبن هـمل ٔبن امييب 

ٔبن ميوث مدجًرا ، وٕامنا ُذا من ملتَض امـحودًة هلل وتتدوَف وحَِ تـاىل ، وتواضـَ ، 

و اخملاظة تلوَل . وتـوميَ    ملرٍي ،ُو

 ِ ، ًَُلوُل: ََكَن هيَِبه اّلِله َُ ُ َؾْي يّنِ َبُؾوُذ ِتَم »ًَُلوُل:  وؾن َبوَِس ْجَن َماكِلٍ َريِضَ اّلِله
ّ
ُمه ا ِه انو

ْجِز َوامَكَسِل، َوادلَُْبِ َوامُحْخِل ، َوامََِرِم، َوَبُؾوُذ ِتَم ِمْن ؿََذاِة املَُْبِ  ـَ ، َوَبُؾوُذ ِتَم ِمَن ام

ََا َواملََماِث  «ِمْن ِفْتيَِة املَْح
<1

 

له َْكَ ََكَن َرُسوُل هللِا 
ّ
، »... ًَُلوُل: ََكَن ًَُلوُل:  وَؾْن َزًِْد ْجِن َبْركََم، كَاَل: َل بَكُوُل مَُُكْ ا

َضؽُ  يّنِ َبُؾوُذ ِتَم ِمْن ِؿمْلٍ َل ًَْيَفُؽ، َوِمْن كَوٍْة َل خَيْ
ّ
َحُؽ، َوِمْن َدْؾَوٍت انوُِمه ا ، َوِمْن هَْفٍس َل تَض ْ

تََجاُة مََِا «َل ٌُس ْ
<6

 

يّنِ َبُؾوُذ ِتَم ِمْن ِؿمْلٍ َل ًَْيَفُؽ (: ٔبي ؿمل ل ٔبْعل تَ ول ٔبؿومَ ،  ول  وكوَل 
ّ
:) انوُِمه ا

. ًحدل ٔبخالِق ؤبكواِل ؤبفـاِل ، ٔبو ؿمل ل حيتاح ٕامََ ِف ادلٍن ،ول ِف تـومَ ٕاذن ُشؾي

 ذهٍر املؼِري 

 ِ ِ ِمْن ِؿمْلٍ َل : »وَؾْن َخاِجٍر كَاَل: كَاَل َرُسوُل اّلِله ُذوا ِِبّلِله وه ـَ ا، َوتَ ـً َ ِؿوًْما ًَنِف َسوُوا اّلِله

«.ًَْيَفؽُ 
<7

 

ا ، َوَبُؾوُذ ِتَم ِمْن ِؿمْلٍ َل ًيفؽ" ـً يّنِ َبْسبكَُلَ ِؿوًْما ًَنِف
ّ
ُمه ا ِه  ومفؼَ ؾيد اجن حدان : "انو

َحُؽ (: ٔبي ل تلٌؽ مبا بَٓتُا هللا ،ول تفِت ؾن ازلؽ ) َضُؽ، َوِمْن هَْفٍس َل تَض ْ َوِمْن كَوٍْة َل خَيْ

 حرًظا ، ٔبو املراد تَ اهْنمة ونرثت اْلُٔك .

تََجاُة مََِا ( كال امـاليئ: تضمن اذلدًث الاس تـاذت من دينء ٔبفـال  )َوِمْن َدْؾَوٍت َل ٌُس ْ

الاس تـاذت من ؿمل ل ًيفؽ ومن كوة ل خيضؽ ٕاصارت ٕاىل ٔبن امـمل املووة ،وِف كرهَ تني 

اميافؽ ما ٔبورج ارلضوع ،وفَِ ٔبن امسجؽ ل ًُذم ،مكن ٕاذا حعل تال تلكف ول ٕاؾامل 

                                                           
 (.ٕٙٓٚ(،ومسلم)ٖٚٙٙالبخاري) - ٕٜ
 (.ٛ٘ٗ٘(،والنسائي)ٖٜٛٓٔ(، وأمحد)ٕٕٕٚمسلم) - ٖٜ
 (وحسنو األلباين وشعيب األرنؤوط. ٕٛ(،وابن حبان )ٖٖٗٛحسن : رواه ابن ماجة)- ٜٗ
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فكر ،تل مكامل فعاحة ، وامتلكف مذموم .
<8

 

َرٍَْرَت:  ُُ ِ »وَؾْن َبِّب  ِد امَحالَ  ََكَن َرُسوُل اّلِله ُذ ِمْن ََجْ وه ـَ لَاِء، َوُسوِء ًَتَ ِء، َوَدَرِك امضه

اتَِة اَْلْؿَداءِ  «.املََضاِء، َوَِشَ
<9

 

اتَِة »وِف رواًة :  لَاِء، َوُسوِء املََضاِء، َوَِشَ ِد امَحاَلِء، َوَدَرِك امضه ِ ِمْن ََجْ ُذوا ِِبّلِله وه ـَ تَ

«اَْلْؿَداءِ 
<:

 

ِد امَحاَلِء ( تفتح ادلمي ٔبفع ِ ِمْن ََجْ ُذوا ِِبّلِله وه ـَ ح من مضِا اذلاَل اميت ميتحن هبا إلوسان )تَ

 ، ٔبو حبَث ٍمتىن املوث وخيتاٍر ؿوْيا ،ٔبو كَل املال ونرثت امـَال، ٔبو كري ذكل.

م امراء وسكوهنا ،امس من إلدراك ملا ًوحق إلوسان من تحـة   لَاِء ( تتحًر ) َوَدَرِك امضه

 ، وامضلاء: مبـىن امضلاوت .

: ُو امِالك .وكِل :ُو واحد درخاث َجمن .ومـياٍ من -اىلرمحَ هللا تـ-وكال اجن جحر 

موضؽ ٔبُل امضلاوت ، ويه َجمن ، ٔبو من موضؽ حيعل ميا فَِ صلاوت ،ٔبو ُو معدر ، 

  .ٕاما مضاف ٕاىل املفـول ، ٔبو ٕاىل امفاؿل: ٔبي من درك امضلاء ٕاَيًن ، ٔبو من درنيا امضلاء

ذا ؿام ِف بٔمر )َوُسوِء املََضاِء(: ٔبي امللِض ، ْٔلن كضاء هللا  لكَ حسن ل سوء ،فَِ ُو

 ادلاٍرن .

اتَِة اَْلْؿَداِء ( ٔبي فرهحم تحوَة تْنل تـدومه وْسورمه مبا حل هبم من امحالَي وامرزاَي  )َوَِشَ

وارلعَل أْلخريت تدخل ِف ْعوم ُك واحدت من امثالجة مس تلَل فٕان ُك ٔبمر ٍكٍر 

و سوء املضاء وَجة امل و درك امضلاء ْٔلن صلاء اْلٓخرت ًالحغ فَِ َجة املحدٔب ُو ـاد ُو

و َجد امحالء وصامتة أْلؿداء تلؽ ملك مْنام. ُو امضلاء اذللِلي وَجة املـاش ُو
<;

 

                                                           
 -مصر -(ط.ادلكتبة التجارية الكربى ٕ/ٖ٘ٔ" فيض القدير شرح اجلامع الصغري" "للمناوي)- ٜ٘

 الطبعة: األوىل .
 (.ٙٔٓٔ(،وابن حبان)ٜٔٗ٘(،والنسائي )ٖ٘٘ٚ(،وأمحد)ٕٚٓٚسلم)(،ومٖٚٗٙالبخاري) - ٜٙ
 (.ٙٔٙٙالبخاري)- ٜٚ
 -مصر -(ط.ادلكتبة التجارية الكربى ٖ/ٕٙ٘" فيض القدير شرح اجلامع الصغري" "للمناوي)- ٜٛ

 الطبعة: األوىل .
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 ِ :  وَؾْن َبوَِس ْجِن َماكِلٍ كَاَل: ََكَن َرُسوُل اّلِله َِ يّنِ َبُؾوُذ ِتَم ِمَن »ًَُلوُل ِِف ُدؿَائِ
ّ
ُمه ا ِه انو

ْجِز َواْمَكَسِل، َوامْ  ـَ َ َوامَْمْسكٌَََة، امْ َله َََلَ َواَّّلِ ـِ ، َوامْ ُجَْبِ َوامُْحْخِل، َوامََِْرِم َوامْلَْسَوِت، َوامْلَْفََلِ

ََيِء، َوَبُؾوُذ  ِة، َوامّرِ ـَ ْم لَاِق، َواميَِّفاِق َوامسه َوَبُؾوُذ ِتَم ِمَن امَْفْلِر َواْمُكْفِر، َوامُْفُسوِق، َوامّضِ

َمِم َوامْحَ  ِ اْْلَْسلَامِ ِتَم ِمَن امعه ّّيِ ِص، َوس َ « .َُكِ َوامُْجُيوِن، َوامُْجَذاِم، َوامَُْبَ
<<

 

 ِ َرٍَْرَت، كَاَل: ََكَن َرُسوُل اّلِله ُُ َُ » ًَُلوُل:  وَؾْن َبِّب  ه ه
ّ
يّنِ َبُؾوُذ ِتَم ِمَن امُْجوعِ، فَا

ّ
ُمه ا ِه انو

ِْ ا َا ِتئَْس هنه
ّ
ََاهَِة، فَا ِجَُؽ، َوِمَن امِْخ «مِْحَعاهَةُ ِتئَْس امضه

200
 

َرٍَْرَت، َبنه َرُسوَل هللِا  ُُ ِ   وَؾْن َبِّب  يّنِ َبُؾوُذ ِتَم ِمَن امَْفْلِر َوامِْلَله
ّ
ََكَن ًَُلوُل: " انوُِمه ا

، َوَبُؾوُذ ِتَم َبْن َبْػمِلَ َبْو ُبْػمَلَ ". ِ َله َواَّّلِ
202

  

ِ ِمَن امَْفْلِر َوامِْلَلهِ »وِف رواًة:  ُذوا ِِبّلِله وه ـَ ، َوَبْن تَْؼمِلَ َبْو تُْؼملََ تَ ِ َله «. َواَّّلِ
201

 

يّنِ َبُؾوُذ ِتَم ِمَن امْفَْلرِ : » 
ّ
ُمه ا ِه ؽِ «  انو َبْي: فَْلِر امْلَوِْة، َبْو ِمْن كَوٍْة َحرًٍِط ؿىََل ََجْ

َمِة ِِف امْ  ـْ ىَل ُنْفَراِن اميِّ
ّ
َِ ا ي ًُْفِِض ِتَعاِحِد ِ ِم امَْماِل، َبْو ِمَن امَْفْلِر اَّله ـِ ََاِن ِذْنِر امُْمْي َمبِٓل َوِوس ْ

. َُ َِ ِدًُي َُ َوًًَْثمَِلُ ِت َِ ِؾْرُض هُس ِت ِ ِتَما ًَتََدو ىَل َسّدِ امَْخَله
ّ
ٍُ ا اِل، َبْو ًَْدُؾو ـَ  امُْمتَ

 َُ ه ه ِ َوِخَعاِل امَْخرْيِ ِْلَ ِ ِِف َبتَْواِة امُِْبّ ( امِْلَله ِ : )َوامِْلَله ْكاَلَل ِِف َكَ  - -َوَبَراَد ِتلَْوَِلِ
ّ
َن ًُْؤِثُر اْل

دَ  ـُ َدِد َبِو امْ ـَ َ امْ ٍُ َبَراَد ِكَله ََِة، َوكَاَل كرَْيُ ِتْكثَاَر ِمَن اْْلَْؾَراِض امَْفاِه ٍُ اِلس ْ ََا َوٍَْكَر ْ ه ِد، َوكَاَل ادله

ُ امَْماِل حِبَ  ُ اْْلَهَْعاِر َبْو ِكَله ُْبِ َوِكَله ُ امعه ُضُُِم امُْمَراُد ِكَله ـْ َ ُث َل ٍَُكوُن ََلُ َنَفاٌف ِمَن امُْلوِث ت َْ
) ِ َله ُت امَْفْلِر )َواَّّلِ ِ َويِهَ ِصده َحاَدِت، َوِِف امِْحْعِن: امَْفاكَِة تََدَل امِْلَله ـِ ِجُز َؾْن َوَػائِِف امْ ـْ َبْي،  فََِ

                                                           
 (ٖٕٓٔ(، وابن حبان )ٖٜٗ٘(،والنسائي )ٗ٘٘ٔ(،وأبو داود)ٖٗٓٓٔصحيح :رواه أمحد ) - ٜٜ

« اإلرواء»( و ٕ٘ٛٔ(،وصححو األلباين يف"صحيح اجلامع")ٜٗٗٔظ لو ،واحلاكم يف" ادلستدرك") واللف
(ٖ٘ٚ.) 

 .(،وابن حبانٖٖٗ٘وابن ماجة)(،ٜٙٗ٘،ٛٙٗ٘(، والنسائي)ٚٗ٘ٔحسن : رواه أبو داود) - ٓٓٔ
( وصححو األلباين يف " ٗٗ٘ٔ( ، وأبو داود)ٖٗٙٛ،  ٖٔٔٛ، ٖ٘ٓٛصحيح :رواه أمحد)  - ٔٓٔ

 (.ٕٚٛٔمع")صحيح اجلا
 (وصححو األلباين و شعيب األرنؤوط.ٕٖٗٛ( ، وابن ماجة)ٖٜٚٓٔرواه أمحد)صحيح : - ٕٓٔ
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َُ َوحيَُ  َ تَِخفهوه َُْث ٌَس ْ ، َواْْلَْػَُِر َبنه امُْمَراَد ِمْن َبْن ٍَُكوَن َذِمَاًل ِِف بَْؿنُيِ اميهاِس حِبَ َُ َ لُِّروَن َصبِه

َِ امَْمْسكٌََِة، َوامُْمَراُد هِبَ  ََاِء ؿىََل َوْخ ْقِي ََِة َبِو امتهْذِمَِل ِمْلَ ِع ـْ ُ امَْحاِظََلُ ِمَن امَْم َله يَا اَّّلِ ُُ ٍِ ِذ

ِة. ِة َوَنْضُف امُْلمه ِومُي اْْلُمه ـْ ََِة تَ  اْْلَْدِؾ

َيِبه   ُل: كَاَل امّعِ ٍَ اْْلَوه ِة َبْوُخ ـَ َ َمُل ؿىََل َبْرت ـْ تَ ِِْر، َوامَْفْلُر ٌُس ْ : َبْظُل امَْفْلِر نَْْسُ فَلَاِر امؼه

ََا تَْل ؿَامٌّ ِِف امَْمْوُحوَداِث لُكِّ  ْ ه وَْساِن َما َداَم ِِف ادله
ّ
هِة َوَذكِلَ ؿَامٌّ ِماْل وِرً ُ َِا ُوُحوُد امَْحاَخِة امُضه

َِ كَوْ  َْ َ { ]فاظر: َوؿَو ِ ىَل اّلِله
ّ
َا اميهاُس َبهُُْتُ امُْفلََراُء ا اىَل: }ََي َبَيه ـَ [ َوامثهايِن: ؿََدُم 28َُلُ تَ

{ ]امحلرت: ِ وا ِِف َسِخِِل اّلِله ٍَن ُبْحَِصُ ِ اىَل: }ِنوُْفلََراِء اَّله ـَ َو امَْمْذُنوُر ِِف كَْوَِلِ تَ ُُ ََاِث َو  امُْمْلتَيَ

هَما امعه 1:6 ه
ّ
َو امُْملَاتَُل ِتلَْوَِلِ 90َدكَاُث ِنوُْفلََراِء{ ]امتوتة: [ َو }ا ُُ [ َوامثهاِمُث: فَْلُر اميهْفِس َو

اِتُؽ: امْفَ  ٍُ امَْماُل ِقىًن، امره ىَن ِتلَْوِمِِْم: َمْن ؿَِدَم امْلٌََاؿََة مَْم ًُِفْد ـْ ىَل )امِْلىَن ِقىَن اميهْفِس( َوامَْم
ّ
ْلُر ا

ٍُ ؾَ  َيه
ّ
ِ ،َوا َِله ِمْن َخرْيٍ فَِلرٌي{ ]املعط: اّلِله

ّ
َْ ا يّنِ ِمَما َبىَْزمْ

ّ
: }َرّةِ ا اىَل ِتلَْوَِلِ ـَ [ 17ىَن تَ

اَذ  ـَ تَ هَما اس ْ ه
ّ
َو امِْلْسُم امثهاِمُث َوا ُُ َُ ِِف امَْحِدًِث  اُذ ِمٌْ ـَ تَ َو  -  -َوامُْمس ْ ُُ ي  ِ ِمَن امَْفْلِر اَّله

ُ امَْمالِ  َُ فَْلُر اميهْفِس َل ِكَله اَذتُ ـَ ِت ََاٌض: َوكَْد تَُكوُن اس ْ ِمَن امَْفْلِر َوامُْمَراُد  -  -، كَاَل ِؾ

ا كَاَل: )َوِفْتيَِة امَْفْلِر( َومَْم ًَُلِل امَْفْلَر، نَ  َِ َوَِّلَ ِ امّرَِضا ِت ََْف َوكَْد امِْفْتيَُة ِمْن ؿََدِم اْحِتَماَِلِ َوِكَله
ْْ َبَحاِدًُث نَِثرَيٌت ِِف فَضْ  َذا امَْحِدًِث حَصه َُ ِل امَْفْلِر اُػ. َوكَْوَُلُ َومَْم ًَُلِل امَْفْلَر َبْي: ِِف كرَْيِ 

َيِبِّ  ِم امّعِ اِتؽِ ِِف لََكَ ِل َوامره ُ  -مُثه امَْفْرُق تنَْيَ امْلَْوِل اْْلَوه َُ اّلِله َل ؿَامٌّ  -َرمِحَ َبنه امَْفْلَر اْْلَوه

اِتَؽ َخاصٌّ  ََاِريٌّ َبْو ُصُِوُد َذكِلَ اِلْضِعَراِر َوَدَواُم ُحُضوِر َذكِلَ  اْضِعَراِريٌّ َوامره اْخِت

اِلفِْتلَاِر.
206

 

، كَاَل: ََكَن اميهيِبه  َِ يّنِ َبُؾوُذ ِتَم ِمْن  وَؾْن ِزََيِد ْجِن ِؿاَلكََة، َؾْن َْعِّ
ّ
ُمه ا ِه ًَُلوُل: "انو

َوا ُْ اِل َواَْل ِء".ُمٌَْكَراِث اَْلْخاَلِق، َواَْلْْعَ
207

 

                                                           
الطبعة: -لبنان  -(ط.دار الفكر، بريوت ٔ/ٜٓٚٔ"مرقاة ادلفاتيح شرح مشكاة ادلصابيح ") - ٖٓٔ

 م.ٕٕٓٓ -ىـ ٕٕٗٔاألوىل، 
(وصححو ٕٔٚٗكاة" )( ، و"ادلشٜٓٙ(واللفظ لو ،وابن حبان)ٜٖٔ٘صحيح :رواه الرتمذي) -ٗٓٔ

 األلباين.
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ْوِء، »ًَُلوُل:  وَؾْن ُؾْلدََة ْجِن ؿَاِمٍر كَاَل: ََكَن َرُسوُل هللِا  يّنِ َبُؾوُذ ِتَم ِمْن ًَْوِم امسه
ّ
انوُِمه ا

ْوِء ِِف َداِر  ْوِء، َوِمْن َخاِر امسه ْوِء، َوِمْن َظاِحِة امسه ْوِء، َوِمْن َساؿَِة امسه ََلِ امسه َْ َ َوِمْن م

«.امُْملَاَمةِ 
208

 

يّنِ ٔبؾوذ تم من ًَْوم امسوء( امْلْدح َوامُْفْحش َبو ًَْوم امُْمِعََحة َبو ىُزول امْحاَلء َبو )ان 
ّ
ُمه ا ِه و

ََل امسوء َومن َساؿَة امسوء( َنَذكِل )َومن َظاحة امسوء(  َْ َ امْلَْفََل تـد امْمـرفَة )َومن م

له 
ّ
َحاتَة ِِبمَْفْتح ،َومل َيمؽ فَاؿل ؿىل فـاَل ا ْوِء ِِف َداِر ُمْفرد امعه َذا )َوِمْن َخاِر امسه َُ  

امُْملَاَمِة( زاد ِف رواًة " فٕان خار امحادًة ًتحول" وامللامة ِبمضم إلكامة، نام ِف امعحاخ 

كال: وكد تكون مبـىن املِام ْٔلهم ٕاذا حـوتَ من كام ًلوم مففتوخ ٔبو من بٔكام ًلمي مفضموم 

{ بٔي ل موضؽ مُك وكرىء }ل ملام مُك{ ِبمضم ٔبي ل ٕاكامة مُك  وكوَل تـاىل } َل ُملَاَم مَُُكْ

اىْتيى وِف املعحاخ ٔبكام ِبملوضؽ ٕاكامة اَّتذٍ موظيًا
209

 

نه َؾِن اميهيِبِّ  ُُ ٌد، ًَبُِمُر ِِبَْمٍس، َوًَْذُنُر ـْ ٍة: ََكَن َس ـَ :  وَؾْن ُمْع نه َُ ََكَن ًَبُِمُر هِبِ ه ُمه »َبه ِه انو

يّنِ َبُؾوُذ ِتَم ِمَن ا
ّ
ُمِر، ا ـُ ىَل َبْرَذِل ام

ّ
، َوَبُؾوُذ ِتَم َبْن ُبَرده ا مُحْخِل، َوَبُؾوُذ ِتَم ِمَن ادلَُْبِ

ََا  ْ ه اِل  -َوَبُؾوُذ ِتَم ِمْن ِفْتيَِة ادله خه ِن ِفْتيََة ادله ـْ َ «.َوَبُؾوُذ ِتَم ِمْن ؿََذاِة املَُْبِ  -ً
20:

 

 

: بَ  َُ ُ َؾْي َُ َنِثرًيا ًَُلوُل :  نه اميهيِبه وَؾْن َبوَِس ْجِن َماكِلٍ َريِضَ اّلِله ـُ ُْ َبَْسَ يّنِ »، ُنْي
ّ
ُمه ا ِه انو

ٍِْن، َوكَوََحِة  ، َوَضوَؽِ ادله ْجِز َوامَكَسِل، َوامُحْخِل َوادلَُْبِ ـَ َبُؾوُذ ِتَم ِمَن امَِّمِ َواذلََزِن، َوام

«.امّرَِخالِ 
20;

 

                                                           
 (.ٜٜٕٔ(،وانظر" صحيح اجلامع")ٖٖٛٔ(،و" الدعاء ")ٓٔٛحسن : رواه الطرباين يف "الكبري")- ٘ٓٔ
 -مصر -(ط.ادلكتبة التجارية الكربى ٕ/ٜٖٔ" فيض القدير شرح اجلامع الصغري" "للمناوي)- ٙٓٔ

 الطبعة: األوىل .
 (ٗٓٓٔ(،وابن حبان)٘ٗٗ٘(،والنسائي)٘ٛ٘ٔ(،وأمحد)ٖٓٚٙ،ٖ٘ٙٙالبخاري) - ٚٓٔ
 (.ٖٖٙٙ،ٖٜٕٛالبخاري)- ٛٓٔ
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يّنِ َبُؾوُذ ِتَم ِمْن : » ؿَاِء َرُسوِل هللِا وَؾْن َؾْحِد هللِا ْجِن ُْعََر، كَاَل: ََكَن ِمْن دُ 
ّ
انوُِمه ا

َؽِ ََسَِعمَ  ِل ؿَاِفَِتَِم، َوفَُجاَءِت ِهْلَمِتَم، َوََجِ َمِتَم، َوحَتَوه ـْ «.َزَواِل ِه
20<

 

ُْ اميهيِبه  ٍد، كَاَل: َبتَُْ َْ ًذا  وؾن َصلَكِ ْجِن مُحَ وه ـَ ْمِن تَ ِّ : ََي َرُسوَل هللِا ؿَو ُْ . فَُلوْ َِ ُذ ِت وه ـَ َبتَ

ِ تَََصِي، َوِمْن  ي، َوِمْن َُشّ ـِ ِ ََسْ يّنِ َبُؾوُذ ِتَم ِمْن َُشّ
ّ
ُمه ا ِه كَاَل: فَبََخَذ ِجَكفِّي فَلَاَل: كُْل: انو

. َُ ِن فَْرَخ ـْ َ ٌِّّيِ ً ِ َم ِ كَويِْب، َوِمْن َُشّ ِ ِمَسايِن، َوِمْن َُشّ َُشّ
220

 

يّنِ َبُؾوُذ ِتَم ِمْن َُشِّ 
ّ
ُمه ا ِه َ. )انو ي ( ، ٔبي حَّت ل ٔبَسؽ صُئًا تكُر ـِ   ََسْ

ي " تبٔن بَٔسؽ لَكم امزور واههبتان واملَحة  ـِ ِ ََسْ وكال ِف اذلرز اهمثني كوَل " ِمْن َُشّ

وسائر ٔبس حاة امـعَان ٔبو تبٔن ل ٔبَسؽ لكمة اذلق ؤبن ل بٔكدل أْلمر ِبملـروف واهْنيى 

َُ، وكِل: ٔبي خائية أْلؿني ؾن امليكر )وُش تَصي( ، بٔي حَّت ل ٔبرى صئًِا تكر 

ا من مـايص اميؼر، وكِل: تبٔن ٔبهؼر ٕاىل حمرم ٔبو ٔبرى ٕاىل ٔبحد تـني الاحتلار وبٔن  وكرُي

ل ٔبتفكر ِف خوق امسامء وأْلرض تيؼر امفكر والاؾتحار، )وُش مساين( ، ٔبي حَّت ل 

و اَّلي ًور د املرٔب ٔبتلكم مبا ل ًـيُن، وكِل: بٔي من ُش هعلي فٕان ٔبنرث ارلعاَي مٌَ ُو

ِف املِاكل، وخط ُذٍ ادلوارخ ملا ٔبهنا مٌاط امضِوت ومثار انذلت، )وُش كويب( ، ٔبي 

حَّت ل ٔبؾتلد اؾتلاًدا فاسًدا ول ٍكون فَِ َنو حلد وحسد وتعممي فـل مذموم ٔبتًدا 

وكِل: ٔبي تبٔن ٔبص تلل تلري ٔبمر رّب وكِل: ٔبي من ُش هفيس واميفس مجمؽ امضِواث 

حة من ارلوق وخوف فوث امرزق وأْلمراض املوحَة من َنو واملفاسد حبة ادلهَا  وامُر

حسد وحلد وظوة رفـَ وكري ذكل )وُش مٌّي( ُو املن املضِور مبـىن املاء املـروف 

مضاف ٕاىل َيء املتلكم، ٔبي تبٔن ٔبوكـَ ِف كري حمهل ٔبو ًوكـن ِف ملدماث امزًن من اميؼر 

 وانومس وامتلدَل وامليش وامـزم ؤبمثال ذكل. 

                                                           
 (.٘ٗ٘ٔ(،وأبو داود)ٜٖٕٚمسلم) -ٜٓٔ
 (،ٕٜٖٗ(،والرتمذي)ٔ٘٘ٔ(،وأبو داود)ٔٗ٘٘ٔصحيح : رواه أمحد يف" ادلسند")  - ٓٔٔ

 (وصححو األلباين وشعيب األرنؤوط.٘٘ٗ٘والنسائي)
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وكِل : ُو ٔبن ًلوة ؿوََ حَّت ًلؽ ِف امزًن ٔبو ملدماتَ، وكِل: ٔبي من ُش صدت املومة 

وسعوت امضِوت ٕاىل ازلاع اَّلي ٕاذا ٔبفرط رمبا ٔبوكؽ ِف امزًن ٔبو ملدماتَ ل حماَل فِو حلِق 

ِبلس تـاذت من ُشٍ، وخط ُذٍ أْلص َاء ِبلس تـاذت ْٔلهنا ٔبظل ُك ُش وكاؿدتَ ومٌحـَ 

نوًسايئ وامحلوي، ))كال: حَّت حفؼْتا(( كال سـد )ٔبحد روات اذلدًث( وزاد ِف رواًة 

، ونوِتمذي ًـن فرخَ. : ))واملن ماءٍ(( وِف رواًة نوًسايئ ٔبًًضا ًـن ذهٍر
222

 

 

غ :   ماخاء من الاس تـاذت ِف ركِة املًر

ُ َؾْْنَا:  ِ »َؾْن ؿَائَِضَة َريِضَ اّلِله تَ  َبنه َرُسوَل اّلِله َذا اص ْ
ّ
َِ ََكَن ا ََك ًَْلَرُب ؿىََل هَْفِس

ٍِ َرَخاَء جََرَنِْتَا ََِد َِ َوَبْمَسُح ِت َْ َ ُْ َبْكَرُب ؿَو َُ ُنْي ـُ تَده َوَح ا اص ْ َذاِث َوًَْيُفُث، فَوَمه ّوِ ـَ «. ِِبمُْم
221

 

ىَل َرُسوِل هللِا و 
ّ
َُ َصاَك ا ه ، َبه اِص امثهلَِفّيِ ـَ ُدٍُ  َؾْن ُؾثَْماَن جِْن َبِّب امْ ا ََيِ ـً ٍِ  َوَح ِِف َحَسِد

هَم ِمْن َحَسِدَك، َوكُْل ِِبمْسِ : » ُمٌُْذ َبْسمَلَ فَلَاَل ََلُ َرُسوُل هللِا  ي تَبَم ِ َضْؽ ًََدَك ؿىََل اَّله

ِ َما َبِخُد َوُبَحاِذرُ  َِ ِمْن َُشّ اٍث بَُؾوُذ ِِبهلِل َوكُْدَرِت ْحَؽ َمره «.هللِا جاََلًَث، َوكُْل س َ
226

 

ـَ  ِِل وزاد ِف رواًة : "فََف ُْ َِ َب ُ َؾزه َوَخله َما ََكَن ِّب، فمََلْ َبَزْل بُٓمُر ِت َة اّلِله َُ ، فَبَْذ ُْ َذكِلَ وْ

" مُهْ  .َوكرَْيَ

 َْ ِْ تََك َذا اص ْ
ّ
ُد " ا ، كَاَل: كَاَل ِِل ََي ُمَحمه ٌْ امُحيَايِنه جَيَا ََثِت د ْجِن َساِمٍم كَاَل: َحده وؾن ُمَحمه

تََِك  ُِْث تَض ْ ِ َما َبِخُد ِمْن فََضْؽ ًََدَك َح َِ ِمْن َُشّ ِ َوكُْدَرِت ِت اّلِله زه ـِ ، َبُؾوُذ ِت ِ ، مُثه كُْل: ِثْسِم اّلِله

                                                           
 (ٕٖٕ/ٛمرعاة ادلفاتيح شرح مشكاة ادلصابيح ")" - ٔٔٔ
(،وابن ٕٜٖٓ(،وأبو داود)ٖٕٔٛٗ(،وأمحد)ٕٜٕٔ) - ٓ٘( ،ومسلم ٙٔٓ٘البخاري) - ٕٔٔ

 (.ٖٜٕٙ(،وابن حبان)ٜٕٖ٘ماجة)
(،وابن ٕٓٛٓ(، والرتمذي)ٜٖٔٛ(،وأبو داود)ٕٛٙٙٔ،وأمحد)(ٕٕٕٓ) - ٚٙمسلم  - ٖٔٔ

 (ٜٕٚٙ(،وابن حبان)ٕٕٖ٘ماجة)
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 ِ جَِن َبنه َرُسوَل اّلِله ، َحده نه َبوََس جَْن َماكِلٍ
ّ
َذا، مُثه اْرفَْؽ ًََدَك، مُثه َبِؿْد َذكِلَ ِوْتًرا " فَا َُ ي  ـِ  َوَح

  َِتَذكِل َُ جَ َحده
227

 

ُ َؾْْنَُما، كَاَل: ََكَن اميهيِبه وَؾِن اجْ  ، َوًَُلوُل: "  ِن َؾحهاٍس َريِضَ اّلِله ُذ اذلََسَن َواذلَُسنْيَ ّوِ ـَ ُ ً

َعانٍ  َْ ِة، ِمْن ُُكِّ ص َ ِ امتهامه َماِث اّلِله ْْسَاَق: َبُؾوُذ ِجلَكِ
ّ
اِؾََل َوا َْسَ

ّ
ُذ هِبَا ا ّوِ ـَ ُ نه َبَِبُْكَ ََكَن ً

ّ
 ا

ٍة، َوِمْن  امه َُ ٍة "َو ُُكِّ ؿنَْيٍ َلمه
228

 

 

ْن َبوٍَس، َبنه اميهيِبه ، ف ٔبو امتـوذ من إلسلام ، وسُهئا يّنِ َبُؾوُذ  ـَ
ّ
ُمه ا ِه ََكَن ًَُلوُل: "انو

ِ اْْلَْسلَاِم". ّّيِ ِص، َوامُْجُيوِن، َوامُْجَذاِم، َوِمْن س َ ِتَم ِمَن امَُبَ
229

 

 

 كوع ػمل ؿىل امـحد :ما خاء ِف الاس تـاذت ِبهلل بٔو خمووق يح حني و 

 ، َُ ُ َل ًَُْضِت ـَ َل ًَُلوُل: َبُؾوُذ ِِبهلِل، كَاَل: فََج ـَ ، فََج َُ َُ ََكَن ًَُْضُِة كاَُلَم ه وٍد، َبه ـُ َؾْن َبِّب َمْس

، فَلَاَل َرُسوُل هللِا  َُ ََْم ِمٌَْم  فَلَاَل: َبُؾوُذ ِجَرُسوِل هللِا، فََِتَنَ َ ُ َبْكَدُر ؿَو : "َوهللِا ّلَِله

. .ؿَوَ  َُ "، كَاَل: فَبَْؾتَلَ َِ َْ
22:

 

( ٔبي ٔبدلبٔ ٕاىل اّلِله ٔبن حيمَن من رضتم. وامؼاُر ٔبن  )ٔبؾوذ ِبّلِله .... ٔبؾوذ جرسول اّلِله

خوف ٔبّب مسـود كال: ٔبدلبٔ ٕاىل رسول هللا ٔبن حيمَن. املالم ملا رٔبى رسول هللا 
22;

 

َخاِجٍر، كَاَل: ََكَن ِِل  فِذا ِبلس تـاهة ِبمخرش فامي ًلدرون ؿوََ ،وادلمَل ؿىل ذكل َؾنْ 

ْلَرِة، فََْنَيى َرُسوُل هللِا  ـَ ، فَلَاَل: ََي َرُسوَل هللِا  َخاٌل ٍَْرِِق ِمَن امْ ٍُ ََق، كَاَل: فَبَََت َؾِن امره

                                                           
 ( ]قال األلباين[: صحيحٖٛٛ٘رواه الرتمذي) - ٗٔٔ
 (ٕٖ٘٘(،وابن ماجة)ٕٓٙٓ(،والرتمذي)ٕٕٔٔ(،وأمحد)ٖٚٚٗ(،وأبو داود)ٖٖٔٚالبخاري)- ٘ٔٔ
 (.ٚٔٓٔ(،وابن حبان)ٖٜٗ٘(،والنسائي)ٗ٘٘ٔ(،وأبو داود)ٖٗٓٓٔصحيح : رواه أمحد)- ٙٔٔ
 (.ٜ٘ٙٔ) - ٖٙمسلم  - ٚٔٔ
 للدكتور موسى شاىني الشني.-(ٜٙٗ/ٙ" فتح ادلنعم شرح صحيح مسلم")- ٛٔٔ
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تََعاَع ِمٌُُْكْ َبْن ًَْيفَ  ْلَرِة، فَلَاَل: "َمِن اس ْ ـَ ََق، َوَبًَن َبْرِِق ِمَن امْ َْ َؾِن امره َْ هَم هَنَ ه
ّ
ٍُ ا َؽ َبَخا

ْل" .  ـَ ََْف >22فَوْ
 

َِ "  ونلوَل  ْحُد ِِف َؾْوِن بَِخِ ـَ ْحِد َما ََكَن امْ ـَ ُ ِِف َؾْوِن امْ :" َواّلِله
210

 

ؿىل من ُو ؿدٍو ، ة تَ جِبلس تلا ونام فـل امرخل اَّلي من ص َـة هيب هللا موىس 

ُْ  ملوَل تـاىل َذا ِمْن :" َوَدَخَل امَْمِدًيََة ؿىََل ِحنِي قَْفََلٍ ِمْن َب َُ ِوَِا فََوَخَد ِفْيَا َرُخونَْيِ ًَْلتَِتاَلِن 

ٍُ ُموىَس  ٍِ فََوَنَز ي ِمْن ؿَُدّوِ ِ َِ ؿىََل اَّله ِت ـَ َ ي ِمْن ص ِ ِ َُ اَّله تَلَاجَ ٍِ فَاس ْ َذا ِمْن ؿَُدّوِ َُ َِ َو ِت ـَ َ ص ِ

َُ ؿَُدوٌّ ُمِضلٌّ مُ  ه ه
ّ
َعاِن ا َْ َذا ِمْن َْعَِل امض ه َُ َِ كَاَل  َْ َ  (28)املعط:(28ِدنٌي )فَلَََض ؿَو

 

ٍء  ؾيد اميوم : ِ ُُكِّ ََشْ  الاس تـاذت من ِمْن َُشّ

  َِ َذا َبَراَد َبَحُدًَن َبْن ًَيَاَم َبْن ًَْضَعِجَؽ ؿىََل ِصلِّ
ّ
ٍل كَاَل ََكَن َبتُو َظاِمٍح ًَبُِمُرًَن ا َْ َؾْن ُسَِ

َماَواِث وَ  :"مُثه ًَُلولُ  ، اْْلًََْمنِ  ُمه َرةه امسه ِه ِؼمِي انو ـَ ْرِش امْ ـَ هيَا َوَرةه ، َرةه اْْلَْرِض َوَرةه امْ َرت

ءٍ  َِل َوامُْفْركَانِ ، فَاِمَق امَْحّةِ َواميهَوى  ، ُُكِّ ََشْ جْنِ
ّ
ِ  ، َوُمْْنَِل امتهْوَراِت َواْل َبُؾوُذ ِتَم ِمْن َُشّ

 َِ ََِت َْ بِٓخٌذ ِتيَاِظ ْ ٍء َبه َْ اْْلَوه ، ُُكِّ ََشْ ْ ُمه َبه ِه ٌء انو َْ اْْلِٓخُر  فَوََُْس ، ُل فَوََُْس كَْدكَلَ ََشْ ْ َوَبه

ٌء  َدَك ََشْ ـْ َ ُر ت ُِ ا َْ امؼه ْ ٌء  ، َوَبه ٌء ، ، فَوََُْس فَْوكََم ََشْ َْ امَْحاِظُن فَوََُْس ُدوهََم ََشْ ْ َوَبه

ٍَْن  َرٍَْرَت َوََكَن ٍَْرِوي َذكِلَ َؾْن َبِّب " َوَبْقِييَا ِمْن امَْفْلِر ، اْكِغ َؾيها ادله ُُ  -ريض هللا ؾيَ  - 

- -َؾْن اميهيِبِّ 
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 (.ٜٚٓٙ(،وابن حبان)ٖٕٔٗٔ(،وأمحد)ٜٜٕٔ) - ٕٙمسلم  - ٜٔٔ
 (ٜٜٕٙ) - ٖٛمسلم    - ٕٓٔ
 (،وابن ماجةٖٓٓٗ(،والرتمذي)ٔ٘ٓ٘(،وأبو دلود)ٜٓٙٛ(،وأمحد)ٖٕٔٚ) - ٔٙمسلم - ٕٔٔ

 (.ٖٚ٘٘(،وابن حبان)ٖٖٚٛ)
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، مُثه هَفََث ِفِْيَما   َؾْن ؿَائَِضَة: " َبنه اميهيِبه و  َِ ِْ َؽ َنفه ََلٍ ََجَ َْ َ َِ ُُكه م ىَل ِفَراِص
ّ
َذا َبَوى ا

ّ
ََكَن ا

ُ بََحٌد َوكُْل َبُؾوُذ ِجَرّةِ امَفوَقِ  َو اّلِله ُُ َما  فَلََرَب ِفِْيَما: كُْل  َوكُْل بَُؾوُذ ِجَرّةِ اميهاِس، مُثه ًَْمَسُح هِبِ

ُل َذكِلَ  ـَ ٍِ ًَْف َِ َوَما َبْكدََل ِمْن َحَسِد َِ َوَوَْجِ َما ؿىََل َرِبِس ، ًَْحَدبُ هِبِ ٍِ تََعاَع ِمْن َحَسِد َما اس ْ

اٍث " . جاََلَج َمره
211

 

 

 وامتـوذ ِبملـوذتني دجر ُك ظالت : 

ِ »ٍر، كَاَل: َؾْن ُؾْلدََة ْجِن ؿَامِ  َذتنَْيِ ِِف ُدجُِر ُُكِّ َظاَلتٍ  بََمَريِن َرُسوُل اّلِله ّوِ ـَ ُ  «َبْن َبْكَرَب ِِبمل

ََلَ مَْم ٍَُر ِمثْوُُِنه  َؾْن ُؾْلدََة ْجِن ؿَاِمٍر، كَاَل: كَاَل َرُسوُل هللِا  َْ ه ِْ انو َ : "َبمَْم تََر بََٓيٍث ُبْىزِم

«.وَِق، َوكُْل َبُؾوُذ ِجَرّةِ اميهاِس كَطه، كُْل َبُؾوُذ ِجَرّةِ امْفَ 
216

 

 

 امتـوذ ِبملـوذتني حال  ُحوة امرَيخ  وبٔماهن اموحضة وامؼومة امضدًدت :و 

 ِ ْذ  َؾْن ُؾْلدََة ْجِن ؿَاِمٍر، كَاَل: تٌََُْا َبًَن َبِسرُي َمَؽ َرُسوِل اّلِله
ّ
تنَْيَ امُْجْحَفِة، َواْْلَتَْواِء، ا

ََتٌَْا ِرحيٌ، َوػُ  ِ قَض ِ َل َرُسوُل اّلِله ـَ ُذ ِتبَُؾوُذ ِجَرّةِ امَْفوَِق، َوَبُؾوُذ  وَْمٌة َصِدًَدتٌ، فََج وه ـَ ًَتَ

 َُ ُت ـْ ٌذ ِتِمثِْوَِِما"، كَاَل: َوََسِ ّوِ ـَ َذ ُمتَ وه ـَ َما فََما تَ ْذ هِبِ وه ـَ ٌَا  ِجَرّةِ اميهاِس، َوًَُلوُل: "ََي ُؾْلدَُة، تَ ًَُؤمه

اَلتِ  َما ِِف امعه .هِبِ
217

 

ِ و  ْذ كَاَل:  َؾْن ُؾْلدََة ْجِن ؿَاِمٍر امُْجَِِنِّ كَاَل: تٌََُْا بًََن َبكُوُد ِجَرُسوِل اّلِله
ّ
َُ ِِف قَْزَوٍت ا َراِحوَتَ

« ُْ ـْ تََم ُْ »، مُثه كَاَل: «ََي ُؾْلدَُة، كُْل فَاس ْ ـْ تََم : َما «ََي ُؾْلدَُة، كُْل فَاس ْ ُْ ، فَلَامََِا امثهاِمثََة، فَُلوْ

ُ بََحدٌ »كُوُل؟، فَلَاَل: بَ  َو اّلِله ُُ وَرَت َحَّته َختََمَِا، مُثه كََرَب: « كُْل  كُْل َبُؾوُذ ِجَرّةِ »فَلََرَب امسه

                                                           
 (.ٖٗ٘٘(،وان حبان)ٕٖٓٗ(،والرتمذي)ٙ٘ٓ٘(،وأبو داود)ٖٕ٘ٛٗ(،وأمحد)ٚٔٓ٘البخاري ) - ٕٕٔ
 (.ٜٗ٘ائي)(،والنسٕٜٕٓ(،والرتمذي)ٖٖٓٚٔ(،وأمحد)ٗٔٛ) - ٕٗٙمسلم  - ٖٕٔ
يف" [(وصححو األلباين ٗ٘]- ٕٕٙٔ(،و" ادلشكاة") ٖٙٗٔ(،وأبو داود)ٜٜٕٚٔرواه أمحد) - ٕٗٔ

 (.ٖٙٔٔ(،و" صحيح أيب داود)ٖٖٗٓ - ٜٜٗٚ صحيح اجلامع")
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َُ َحَّته َختََمَِا، مُثه كََرَب « امَْفوَقِ  ـَ َُ َحَّته َختََمَِا، « كُْل َبُؾوُذ ِجَرّةِ اميهاِس »َوكََرِبُث َم ـَ فَلََرِبُث َم

َذ ِتِمثِْوِِنه َبَحدٌ : »مُثه كَالَ  وه ـَ «.َما تَ
218

 

وامللر  امفجر ظالت ماؿدا واحدت مرت ظالت ُك دجر ِبملـوذتني ًتـوذ ٔبن نومسمل ُشع َّلا

 من ذكل وكري واملساء امعحاخ ِف هبام ًتـوذ ٔبن َل نذكل وُشع جالًَث. ٍكررُام فٕاهَ ة

امسحر دفؽ ِف خاظة مرشور؛ا َجَؽ من إلوسان حفغ ِف ؾؼمي ٔبثر من هلام ملا املواضؽ؛

 وامـني. 

  ٕاىل حاحتَ من ٔبؾؼم امسورتني؛  هباتني الاس تـاذت ٕاىل امـحد حاخة وٕان»املمي: اجن كال

«.وانوحاس وامرشاة، وامعـام اميفس،
219

 

 

 ما خاء من الاس تـاذت من ُش من خُيىش حورٍ :

َْ بِٓخٌذ ِتيَاظِ : »  ْ ٍء َبه ِ ُُكِّ ََشْ َِ رة َبُؾوُذ ِتَم ِمْن َُشّ «.ََِت
21:

 

ََِْتَا: »  َْ بِٓخٌذ ِتيَاِظ ْ هٍة َبه ِ ُُكِّ َدات «رة َبُؾوُذ ِتَم ِمْن َُشّ
21;

 

 « : َِ ََِت َْ بِٓخٌذ ِتيَاِظ ْ ، َبه ٍ ِ ُُكِّ ِذي َُشّ «.رة َبُؾوُذ ِتَم ِمْن َُشّ
21<

 

َما
ّ
َذا ََكَن ؿىََل َبَحِدُُكْ ا

ّ
وٍد ريض هللا ؾيَ، كَاَل: ا ـُ َُ َوَؾْن َؾْحَد هللِا ْجِن َمْس ٌم خَيَاُف تَلَْعُرَس

ََُلِل:  ، فَوْ َُ ِؼمِي، ُنْن ِِل َخاًرا ِمْن » َبْو ُػوَْم ـَ ْرِش امْ ـَ ْحؽِ، َوَرةه امْ َماَواِث امس ه ُمه َرةه امسه ِه انو

َِ ِمْن َخاَلئِِلَم، َبْن ًَْفُرَط ؿََِله َبَحٌد ِمْْنُْم َبْو ًَْعلَى، َؾزه  َخاُرَك،  فاَُلِن ْجِن فاَُلٍن َوَبْحَزاِت

 َْ ْ له َبه
ّ
ََلَ ا

ّ
«.َوَخله جَيَاُؤَك، َوَل ا
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 .(ٖٗٗٓ - ٜٓ٘ٚ يف" صحيح اجلامع")( وصححو األلباين ٖٓٗ٘صحيح : رواه النسائي)- ٕ٘ٔ
 (.ٓٚٔ/ٕ" بدائع الفوائد" )   - ٕٙٔ
 .َعْن َأيب ُىرَيـْرَةَ ( ٜٙٙ(، وابن حبان )ٕٜٚٗ(، وأمحد )ٖٕٔٚ) - ٔٙمسلم  - ٕٚٔ
 .َعْن َأيب ُىَريـْرَةَ ( ٖٖٚٛوابن ماجة ) (،ٖٕٔٚ) - ٕٙرواه مسلم ) -ٕٛٔ
 ( َعْن َأيب ُىرَيـْرَةَ ٖٓٓٗوالرتمذي ) (،ٔ٘ٓ٘(، و أبو داود )ٜٓٙٛرواه أمحد ) - ٜٕٔ
( وصححو األلباين يف" صحيح األدب ٚٓٚصحيح موقوف : رواه البخاري يف" األدب ادلفرد" ) - ٖٓٔ

 ( ٛٗ٘ادلفرد" )
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 إلفادت تبٔمهَة الاس تـاذت 

48 
 

، َؾِن اْجِن َؾحهاٍس ريض هللا ؾْنام،  َُد ْجُن ُحدرَْيٍ ـِ جَِن َس ٍرو كَاَل: َحده وَؾِن امِْمْْنَاِل ْجِن َْعْ

َْ ُسوَْعاًًن َمًَِِحا، ََّتَاُف َبْن ٌَْسُعَو ِتَم. فَُلِل:  َذا َبتَُْ
ّ
ُ » كَاَل: ا َِ  اّلِله ُ َبَؾزه ِمْن َخوِْل . اّلِله َبْنَُبُ

َماَواِث  َو، امُْمْمِسُم امسه ُُ له 
ّ
ََلَ ا

ّ
ي َل ا ِ ِ اَّله ا َبَخاُف َوَبْحَذُر، ٔبؾوذ ِِبّلِله ُ َبَؾزه ِممه ا، اّلِله ـً َ  ََجِ

ِ َؾْحِدَك فاَُلٍن، وَ  ؛ ِمْن َُشّ َِ ْذِه
ّ

له ِِب
ّ
َن ؿىََل اْْلَْرِض ا ـْ ْحَؽ َبْن ًَلَ َِ امس ه ََاِؿ َِ َوَبص ْ ٍِ َوَبتَْحاِؿ ُحٌُوِد

، َخله جَيَاُؤَك، َوَؾزه َخاُرَك، َوتََحاَرَك اَْسَُم،  مِهْ ِ ُمه ُنْن ِِل َخاًرا ِمْن َُشّ ِه وِْس. انو
ّ
ِمَن امِْجّنِ َواْل

َك  ََلَ كرَْيُ
ّ
جالج مراث.«. َوَل ا
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 :ما خاء من الاس تـاذت من امكُب " امِتفؽ ؿىل امياس "

يّنِ َبُؾوُذ ِِبهلِل َبْن َبُنوَن ...، :" ا كول ؾتحة جن قزوان ِف خعحتَ حني توىل إلمارت مْن
ّ
َوا

ِِف هَْفيِس َؾِؼميًا، َوِؾْيَد هللِا َظِلرًيا، ..."اذلدًث. 
261

 

 

 ادلامؽ ْٔلس حاة اس تجاتة هللا نوـحد ٕاذا اس تـاذ تَ :

 حتلِق إلميان وإلخالص وامتوُك ؿىل هللا : 

اِخِدٍَن ) كال تـاىل تِْوُُس َما كَلَ َبله تَُكوَن َمَؽ امسه
ّ
( كَاَل مَْم َبُنْن ِْلَجْسَُد 61:" كَاَل ََي ا

ُيوٍن ) ٕاٍ َمس ْ َُ ِمْن َظوَْعاٍل ِمْن مَحَ هَم َرِحمٌي )66ِمخرََشٍ َخوَْلتَ ه
ّ
نه 67( كَاَل فَاْخُرْح ِمْْنَا فَا

ّ
( َوا

ىَل ًَْوِم ادلِّ 
ّ
يََة ا ـْ ه َم انو َْ َ ثُوَن )68ٍِن )ؿَو ـَ ىَل ًَْوِم ًُْح

ّ
هَم ِمَن 69( كَاَل َرّةِ فَبَهِْؼْريِن ا ه

ّ
( كَاَل فَا

وُوِم ):6امُْمْيَؼرٍَِن ) ـْ ِْ امَْم ىَل ًَْوِم امَْوْك
ّ
ََِّنه مَُِْم ِِف ;6( ا ( كَاَل َرّةِ ِتَما َبْقَوًْتَِن َْلَُزً

نَي ) ـِ ُْم َبَْجَ له >6اْْلَْرِض َوَْلُْقِوٍَْنه
ّ
اٌط ؿََِله 70 ِؾَحاَدَك ِمْْنُُم امُْمْخوَِعنَي )( ا َذا رِصَ َُ ( كَاَل 

                                                           
( وصححو األلباين يف" صحيح األدب ٛٓٚصحيح موقوف : رواه البخاري يف" األدب ادلفرد" ) - ٖٔٔ

 (.ٜٗ٘ادلفرد" )
 (.٘ٚ٘ٚٔ(،وابن حبان)٘ٚ٘ٚٔ(،وأمحد)ٜٕٚٙ) - ٗٔمسلم  - ٕٖٔ
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تَِلمٌي ) َم ِمَن امْلَاِوٍَن 72ُمس ْ ـَ هَح له َمِن ات
ّ
ْم ُسوَْعاٌن ا نه ِؾَحاِدي مََُْس كَلَ ؿَوَْْيِ

ّ
( ا

 (71-61()اذلجر:71)

ُدوا ِْلَٓدمَ  ْذ كُوْيَا نِوَْماَلئَِكِة اجْسُ
ّ
َْ  وكال تـاىل :" َوا ُد ِمَمْن َخوَْل تِْوَُس كَاَل َبَبجْسُ

ّ
له ا

ّ
فََسَجُدوا ا

َُ 92ِظَيًا ) هتَ ىَل ًَْوِم امِْلَِاَمِة َْلَْحتَِيَكنه ُذّرًِ
ّ
ْرتَِن ا َْ ؿََِله مَِِئْ َبخه ْم ي َنره ِ َذا اَّله َُ  ( كَاَل َبَرَبًْتََم 

له كَِوَاًل )
ّ
َم ِمْْنُ 91ا ـَ ْة فََمْن تَِح َُ َ َحَزاُؤُُكْ َحَزاًء َمْوفُوًرا )( كَاَل اْذ نه ََجَمنه

ّ
( 96ْم فَا

َْكِلَ َوَرِخكِلَ َوَصاِرْنُِْم ِِف اْْلَْمَوالِ  ْم ِِبَ َْ ِمْْنُْم ِتَعْوِتَم َوَبْخِوْة ؿَوَْْيِ ـْ تََع تَْفِزْز َمِن اس ْ  َواس ْ

له قُُروًرا )
ّ
َعاُن ا َْ ُدمُهُ امض ه ـِ َ ْم ُسوَْعاٌن 97َواْْلَْوَلِد َوِؿْدمُهْ َوَما ً نه ِؾَحاِدي مََُْس كَلَ ؿَوَْْيِ

ّ
( ا

َِّم َوِنَاًل )  ( 98-92(")إلْساء:98َوَنَفى ِجَرت

ِحمِي ) ََْعاِن امره ِ ِمَن امض ه ْذ ِِبّلِله ـِ تَ َذا كََرِبَث امُْلْربَٓن فَاس ْ
ّ
َُ مََُْس ََلُ ;>وملوَل تـاىل :" فَا ه ه

ّ
( ا

ٍَن بَٓمٌُوا وَ  ِ ُوَن )ُسوَْعاٌن ؿىََل اَّله ْم ًَتََولكه ِ  ( >>")اميحل :(>>ؿىََل َرهّبِ

  ؿىل امض َاظني تسوط متيؽ ٔبهنا الاس تـاذت من امـَل»ؿاصور: اجن كال

  املتولكني، بٓمٌوا اَّلٍن ؿىل امتسوط من مٌـِم هللا ْٔلن املس تـَذ؛

  توُكٌ  ٕامََ انوجبٔ  ْٔلن هللا؛ ؿىل امتوُك صـة من صـحة مْنم والاس تـاذت

«.ؿوََ
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 رة ٕاىل هللا ِبميوافل تـد امفرائغ :امتل

َرٍَْرَت  ُُ ِ  َؾْن َبِّب  ، كَاَل: : »  ، كَاَل: كَاَل َرُسوُل اّلِله َ نه اّلِله
ّ
َمْن ؿَاَدى ِِل َوِمَاا، » ا

ُْ ؿَوََْ  ا افَِْتَْض َِله ِممه
ّ
ٍء َبَحةه ا َِله َؾْحِدي ِثيَشْ

ّ
َة ا َُ ِِبذلَْرِة، َوَما تَلَره ، َوَما ٍََزاُل فَلَْد بَٓذهُْت َِ

 َ ، َوت َِ ي ٌَْسَمُؽ ِت ِ َُ اَّله ـَ ُْ ََسْ : ُنْي َُ َذا َبْحدَْحُت
ّ
، فَا َُ َِله ِِبميهَواِفِل َحَّته ُبِحده

ّ
ُة ا ٍُ َؾْحِدي ًَتَلَره ََصَ

ْن َسبَمَِن 
ّ
هيِت ًَْميِش هِبَا، َوا هيِت ًَْحِعُش هِبَا، َوِرْخهَلُ ام ٍُ ام ، َوًََد َِ ي ًُْحَِصُ ِت ِ ، َومَِِئِ اَّله َُ ََيه  َْلُْؾِع

                                                           
 .ٕٕٗ/ٖٔانظر: التحرير والتنوير  - ٖٖٔ
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ٍُ املَوْ  ِدي َؾْن هَْفِس املُْؤِمِن، ٍَْكَر ٍء َبًَن فَاِؿهُلُ تََرده ْدُث َؾْن ََشْ ، َوَما تََرده َُ ه اَذيِن َْلُِؾََذه ـَ تَ َث اس ْ

 َُ ٍُ َمَساَءتَ «.َوَبًَن َبْنَر
267

 

،» امضاُد من اذلدًث، كوَل تـاىل:  َُ ََيه ْن َسبَمَِن َْلُْؾِع
ّ
َُ  َوا ه اَذيِن َْلُِؾََذه ـَ تَ  «.َومَِِئِ اس ْ

وبٔس حاة اس تجاتة هللا مـحدٍ ٕاذا اس تـاذ تَ يه هفس بٔس حاة ادلؿاء ، ومن بٔراد 

مراحـْتا ، فورياحؽ  امفعل امثاين من نتاّب :" خامؽ ادلؿاء املس تجاة " بٔسبٔل هللا بٔن 

  ًيفـن تَ وسائر من كربٍٔ.

 

 مت حبمد هللا وتوفِلَ

 بٓن وامس ية امحاحث ِف املر 

 ٔبخوُك ِف هللا/ظالخ ؿامر 

                                                           
 (.ٖٚٗوابن حبان ) (،ٕٓ٘ٙالبخاري ) -ٖٗٔ
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