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 هنشرفضل العله و

 عناصر اخلطبة

 فضل العله وطلبه، ونشره

 رقة من الصخابة حرصت على تعله اخلري ونشره مناذج مش

 رات نشر العلهنـث

 التفصًل

إن افعؾؿ هق حقوة افؼؾقب مـ اجلفؾ. ومصبوح إبصور مـ افظؾؿ . يرؾع اهلل بف أؿقامًو ؾقجعؾفؿ يف 

 .ؾضالً اخلر ؿودة. وأئؿي تؼتص آثورهؿ. ويؼتدي بلؾعوهلؿ . وؿد أثـك ظذ أهؾف وكوهقؽ هبذا رشؾًو و

 ومعؾقم أكف ٓ رتبي وٓ رشف ؾقق افـبقة ؾفـقئًو دـ ـون وارثًو هلو.ؾفؿ ورثي إكبقوء 

 ونشره، فضل العله وطلبه

ٓه : ؿول اهلل تعوػ - 1 َ إِ َٓ لِِإَ ٓه ُهَق َواْدَالَئَِؽُي َوُأوُفق افِْعؾِْؿ َؿوئًًِم بِوْفِؼْسِط  َ إِ َٓ لِِإَ ُ َأكهُف  ُهَق }َصِفَد اَّلله

 .[18: ({ ]آل ظؿران18اْفَعِزيُز اْْلَِؽقُؿ )

َ إِٓ ُهَق َواْدَالئَِؽُي : ُثؿه َؿَرَن َصَفوَدَة َمالَئَِؽتِِف َوُأوِِل اْفِعؾِْؿ بَِشَفوَدتِِف َؾَؼوَل : ؿول ابـ ـثر َٓ لِِإَ ُ َأكهُف  }َصِفَد اَّلله

 يِف َهَذا اْدََؼومِ َوُأوُفق افِْعؾِْؿ{ َوَهِذِه ُخُصقِصقهٌي َظظِقَؿٌي فِ 
ِ
 .(1)ؾُْعَؾًَمء

 – 1 :ومـفو. ذـر اإلموم ابـ افؼقؿ أن يف هذه أيي ظؼة أوجف تدل ظذ رشف افعؾؿ وؾضؾ افعؾًمء

 .اخلؾؼ شوئر بغ مـ اشتشفدهؿ – وجؾ ظز – اهلل أن

                                                           

 (. 24/ 2(  تػسر ابـ ـثر )1)
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  .تعوػ صفودتف إػ صفودهتؿ وضؿه  – 2

 .مالئؽتف صفودة إػ صفودهتؿ وضؿ – 3

هلؿ أكف ؾؿعـوه اشتشفدهؿ تعوػ وـقكف – 4  .وأهنؿ ظدول إٓ بؼقهلؿ يستشفد أن يؿؽـ ٓ ٕكف: ظده

: هق بف ادشفقد ٕن: افؼرآن يف صفودة وأظظؿ أجُؾ  وهذه، بف مشفقد أظظؿ ظذ أصفدهؿ أكف – 5

 (2). يشء يعدهلو ٓ افتل. اهلل إٓ لِإ ٓ إن: صفودة

قِفْؿ َوُيَعِؾُؿُفُؿ افِْؽتَوَب }ُهَق افهِذي َبعَ : ؿول اهلل تعوػ - 2 ـِ ًٓ ِمـُْفْؿ َيتُْؾق َظَؾقِْفْؿ آَيوتِِف َوُيَز ُِمقَِغ َرُشق ْٕ ٌَ يِف ا

ـْ َؿبُْؾ َفِػل َضالٍَل ُمبٍِغ { ]اجلؿعي وُكقا ِم ـَ ْؽَؿَي َوإِْن   [2: َواْْلِ

. ملسو هيلع هللا ىلصهق مـ مفؿي حمؿد  ،بوإلضوؾي إػ تعؾقؿ افؽتوب، ورد يف افؼرآن افؽريؿ بقون أن تعؾقؿ افسـي

 (.3)"اْلؽؿي افسـّي وبقون افؼائع": ؿول ؿتودة

6-  ُ ـَ اْد  َومو َأَكو ِم
ِ

ـِ اتهبََعـِل َوُشبْحوَن اَّلله  َظذ َبِصَرٍة َأَكو َوَم
ِ

ـَِغ{ } ُؿْؾ هِذِه َشبِقِع َأْدُظقا إَِػ اَّلله ْؼِ

 [108: ]يقشػ

ؾفل ٓ حتصؾ : أرشف مؼوموت افعبد وأجؾفو وأؾضؾفو وإذا ـوكً افدظقة إػ اهلل: ؿول ابـ افؼقؿ

بؾ ٓ بد يف ـًمل افدظقة مـ افبؾقغ يف افعؾؿ إػ حد أؿىص يصؾ إفقف ، إٓ بوفعؾؿ افذي يدظق بف وإفقف

 (4). واهلل يميت ؾضؾف مـ يشوء، أن صوحبف حيقز بف هذا ادؼوم: ويؽػل هذا يف رشف افعؾؿ، افسعل

                                                           

 (. 1/49(  مػتوح افسعودة ٓبـ افؼقؿ )2)

 (. 131/ 2(  تػسر افؼرضبل )3)
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 :من السنة

ـْ َأِب  - 1 ـْ َشَؾَؽ َضِريؼًو َيؾْتَِؿُس ؾِقِف ِظؾًْمً . . . . ": ملسو هيلع هللا ىلصَؿوَل َرُشقُل اهلل : َؿوَل ÷ ُهَرْيَرَة َوَظ ، َوَم

َؾ اهلُل َفُف بِِف َضِريؼًو إَِػ اجلـي  (5). "َشفه

ـْ ُمَعوِوَيَي  - 2 ـْ ُيِردِ اهلُل بِِف َخْرًا ُيَػِؼْفُف يِف اف)): ملسو هيلع هللا ىلصَؿوَل َرُشقُل اهلل : َؿوَل ÷َوَظ ـِ َم َواَّلُل ، ِدي

ـْ َخوَفَػُفْؿ َحتهك َيليِْتَ أْمُر اهلل َوُهْؿ ، ادُْعطِل َوأَكو افَؼوِشؿُ  ـَ َظَذ َم ُي َطوِهِري َوٓ َتَزاُل َهِذِه إُمه

 (6).((َطوِهُرونَ 

ـِ َؿقْسٍ  - 3 ثِِر ْب ـَ ـْ   يِف َمْسِجِد ِدَمْش : َؿوَل ، َظ
ِ
ْرَداء ًُ َجوفًِسو َمَع َأِب افده ـْ َيو َأَبو : َؾَؼوَل ، َؾَلَتوُه َرُجٌؾ ، َؼ ـُ

 
ِ
ْرَداء  ، افده

ِ
ـْ َرُشقِل اهلل ٌٍ َبَؾَغـِل َأكهَؽ حُتَِدُثُف َظ ُشقِل يِف َحِدي ـْ َمِديـَِي افره َؾَؼوَل َأُبق ، ملسو هيلع هللا ىلصإِِِّن َأَتقُْتَؽ ِم

 
ِ
ْرَداء ًَ ِْلَوَجيٍ : افده ًَ فِتَِجوَرةٍ ، َأَمو ِجئْ ًَ إِ ، َأَمو ِجئْ ٌِ َأَمو ِجئْ ًُ : َؿوَل ، َكَعؿْ : َؿوَل ؟ ٓه هِلََذا اْْلَِدي َؾِنِِّن َشِؿْع

 
ِ
ـْ َشَؾَؽ َضِريًؼو َيطُْؾُى ِؾقِف ِظؾًًْم : َيُؼقُل ، ملسو هيلع هللا ىلصَرُشقَل اهلل ـْ ُضُرِق اجْلَـهيِ ، َم ُ بِِف َضِريًؼو ِم َواْدَالَِئَؽُي ، َشَؾَؽ اَّلله

ًَمَواِت وَ ، َتَضُع َأْجـَِحَتَفو ِرًضو فَِطوفِِى اْفِعؾْؿِ  ـْ يِف افسه ـْ يِف إَْرضِ ، إِنه اْفَعوِِلَ َيْسَتْغِػُر َفُف َم قَتوُن ، َوَم َواْْلِ

 
ِ
َػْضِؾ اْفَؼَؿِر َفقَْؾَي اْفَبْدِر َظَذ َشوِئِر اْفَؽَقاـِِى ، َوَؾْضُؾ اْفَعوِِلِ َظَذ اْفَعوبِدِ ، يِف اْفًَمء إِنه اْفُعَؾًَمَء َوَرَثُي ، ـَ

 
ِ
وإِ ، إَكْبَِقوء َٓ ِدْرََهً ـْ َأَخَذُه َأَخَذ بَِحٍظ َواِؾرٍ ، َوَأْوَرُثقا اْفِعؾْؿَ ، نه إَكْبَِقوَء َِلْ ُيَقِرُثقا ِديـَوًرا َو  (7)" . َؾَؿ

                                                                                                                                                                             

 (1/332( افتػسر افؼقؿ )4)

 (. 2699(  مسؾؿ )5)

 (. 1037(، وافؾػظ فف، ومسؾؿ )3116(  افبخوري )6)

 ( 203/ 1(، وصححف إفبوِّن يف افتعؾقؼوت اْلسون ظذ صحقح ابـ حبون )88)أخرجف ابـ حبون  (7)
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ُ َظـْفُ  ـَ هَلُُؿ اْفَػْض : َؿوَل َأُبق َحوتٍِؿ َرِِضَ اَّلله ِذي ٌِ َبَقوٌن َواِضٌح َأنه اْفُعَؾًَمَء افه ْرَكويِف َهَذا اْْلَِدي ـَ ِذي َذ ، ُؾ افه

ـَ ُيَعِؾُؿقَن ِظؾَْؿ افـهبِِل  ِذي ـْ َشوِئِر اْفُعُؾقمِ ، ملسو هيلع هللا ىلصُهُؿ افه ِه ِم َٓ َتَراُه َيُؼقُل . ُدوَن َؽْرِ  : َأ
ِ
اْفُعَؾًَمُء َوَرَثُي إَكْبَِقوء

ٓه اْفِعؾْؿَ   ؾَ ، ُشـهُتفُ  ملسو هيلع هللا ىلص َوِظؾُْؿ َكبِِقـَو ، َوإَكْبَِقوُء َِلْ ُيَقِرُثقا إِ
ِ
ـْ َوَرَثِي إَكْبَِقوء ـْ ِم ـْ َمْعِرَؾتَِفو َِلْ َيُؽ ى َظ ـْ َتَعره  (8).َؿ

ـِ َموفٍِؽ  -4 ـْ َأكَِس بْ  ، َظ
ِ
ـْ َرُشقِل اهلل َ اهلُل َظبًْدا َشِؿَع َمَؼوَفتِل َهِذِه َؾَحَؿَؾَفو: َؿوَل  ملسو هيلع هللا ىلصَظ َؾُربه ، " كََّضه

ـْ ُهَق َأؾَْؼُف ِمـْفُ َوُربه َح ، َحوِمِؾ اْفِػْؼِف ؾِقِف َؽْرُ َؾِؼقفٍ  ـه َصْدُر ُمْسؾِؿٍ ، وِمِؾ اْفِػْؼِف إَِػ َم َٓ ُيِغُؾ َظَؾقِْف : َثالٌَث 

 
ِ

ه
ِ

َْمرِ ، إِْخالَُص افَْعَؿِؾ َّلل ْٕ ـْ َوَرائِِفْؿ"، َوُفُزوُم ََجَوَظِي اْدُْسؾِِؿغَ ، َوُمـَوَصَحُي ُأوِِل ا  (9)َؾِننه َدْظَقهَتُْؿ حُتِقُط ِم

ؾؿـ تعرض فذفؽ ، وهل مـ وطوئػ إكبقوء، أنه أداء افســ إػ ادسؾؿغ كصقحي هلؿ: يف اْلديٌ

وـًم ٓ يؾقؼ بوٕكبقوء أن هيؿؾقا أظداءهؿ وٓ يـصحقهؿ ٓ حيسـ مـ ، وؿوم بف ـون خؾقػي دـ يبؾغ ظـف

 يؽقن وأنه افـؼؾ وكؼ إحوديٌ إكًم .ويؿـع ظدوه، حومؾ إخبور وكوؿؾ افســ أن يؿـحفو صديؼف

، تؽقن بقـف وبغ حورض هبو، وضغقـي، ؾحٌ ظذ فزومفو ومـع ظـ افـلي ظـفو ْلؼد، ؽوفبًو بغ اجلًمظوت

وهل إحوضي دظوئفؿ هبؿ مـ ورائفؿ ؾتحرشفؿ ظـ مؽوئد افشقطون ، ببقون مو ؾقفو مـ افػوئدة افعظؿك

 (10). وتسقيؾف"

  

                                                           

 (. 290/ 1(  صحقح ابـ حبون )8)

 (. 404(، وصححف إفبوِّن يف افصحقحي)2658(، وافسمذي )13350(  أمحد )9)

 (662/ 2(  ؿقت ادغتذي ظذ جومع افسمذي )10)
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 مناذج املشرقة من الصخابة حرصت على تعله اخلري ونشره

 نر بن اخلطابع

ؾسؾؽ مسؾؽ افتـووب مع جوره ، تعؾؿ افسـي وأحؽومفو: دؤوبًو ظظقؿ اهلؿي يف÷وـون ظؿر

فئال ، ويغدو صوحبف يقمو، ؾؽون يغدو إػ جمؾس افـبل صذ اهلل ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ يقمو، إكصوري

 .يشء ملسو هيلع هللا ىلصيػقتف مـ حديٌ افـبل 

ًُ َأَكو : ديٌ ظؿر رِض اهلل ظـفح وأورد ، "بوب افتـووب يف افعؾؿ":  صحقحفيف، وبقب افبخوري ـْ ـُ

ـهو َكتَـَوَوُب افـُُزو ـُ ـْ َظَقاِِل اْدَِديـَِي َو ـِ َزْيٍد َوِهَل ِم َكَْصوِر يِف َبـِل ُأَمقهَي ْب ْٕ ـْ ا  َوَجوٌر ِِل ِم
ِ

 ملسو هيلع هللا ىلصَل َظَذ َرُشقِل اَّلله

ًُ ِجئْتُ  ِه َوإَِذا َكَزَل َؾَعَؾ ِمثَْؾ َذفَِؽ َيـِْزُل َيْقًمو َوَأكِْزُل َيْقًمو َؾِنَذا َكَزْف ـْ اْفَقْحِل َوَؽْرِ . . . . ُف بَِخَزِ َذفَِؽ اْفقَْقِم ِم

ًَم َتَتَعؾهُؿقَن َتَعؾهُؿقا اْفَػَرائَِض َوافُسـهَي  )): ؾلثر ظـف ؿقفف، وـون يقيص بتعؾؿ افسـي .(11)ْلديٌا ـَ

 .(12)((افُْؼْرآنَ 

 .ملسو هيلع هللا ىلص ومالزمته لرسىل اهلل أبى هريرة

بؾ ـون ، وِل يػورؿف ؿط، أربع شـقات يف حؾف وترحوفف  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل  هريرة  فؼد ٓزم أبق

ؾػل ، ملسو هيلع هللا ىلصيالزمف ظذ جقظف حتك ـود أن يؿقت مـ اجلقع ـؾ هذا صًزا ظذ افتعؾؿ مـ رشقل اهلل  

ـْ َرُشقِل اهلل  إّكُؽْؿ َتُؼقُفقَن إِنه َأَبو ُهَرْيَرَة يُ : َؿوَل  اْلديٌ َأنه َأَبو ُهَرْيَرَة  ٌَ َظ َوَتُؼقُفقَن ، ملسو هيلع هللا ىلصْؽثُِر اْْلَِدي

ـْ َرُشقِل اهلل   ِدُثقَن َظ َٓ حُيَ ـَ َوإَكَْصوِر  ٌِ َأبِك ُهَرْيَرةَ   ملسو هيلع هللا ىلصَمو َبوُل اْدَُفوِجِري ـَ ، بِِؿثِْؾ َحِدي َوإِنه إخقيت ِم

وَن َيْشَغُؾُفْؿ َصْػٌؼ بِوَْٕشَقاِق  ـَ ـَ  ًُ َأفْ ، اْدَُفوِجِري ْ ـ ـُ  بطـل ملسو هيلع هللا ىلصَزُم َرُشقَل اهلل  َو
ِ
َؾَلْصَفُد إَِذا ، َظَذ ِمْؾء

                                                           

  (.89(  افبخوري )11)

 (1453(  جومع بقون افعؾؿ وؾضؾف )12)
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ـَ إَكَْصوِر َظَؿُؾ َأْمَقاهِلِؿْ ، َوَأْحَػُظ إَِذا َكُسقا، َؽوبقا وَن َيْشَغُؾ إِْخَقيِت ِم ـَ ـْ ، َو ًُ امرأ ِمْسِؽقـًو ِم ـْ ـُ َو

ِي أظل ِحَغ َيـَْسْقنَ  ِدُثفُ  ملسو هيلع هللا ىلص َوَؿْد َؿوَل َرُشقُل اهلل ، َمَسوـِِغ افُصػه ٌٍ حُيَ ـْ َيبُْسَط َأَحٌد َثْقَبُف : يف َحِدي ُف َف " إِكه

ًُ َكِؿَرًة َظَذه ، َحتهك َأْؿِهَ مؼوفتل َهِذهِ  ٓه َوَظك َمو َأُؿقُل " َؾَبَسطْ َؿَع إَِفقِْف َثْقَبُف إِ َحتهك إَِذا َؿَه ، ُثؿه ََيْ

ـْ َمَؼوَفِي َرُشقِل اهلل  ، ِريَمَؼوَفَتُف ََجَْعتَُفو إَِػ َصدْ   ملسو هيلع هللا ىلصَرُشقُل اهلل   ًُ ِم ـْ يشء  ملسو هيلع هللا ىلصَؾًَم َكِسق   (13. )تِؾَْؽ ِم

  ملسو هيلع هللا ىلصحقٌ ـون ٓ يدع ؾرصي خلدمتف  ، وخدمتف  ملسو هيلع هللا ىلصـًم ـون يعز ظـف بوْلرص ظذ مالزمي افرشقل  

ـْ َأبِك ُهَرْيَرَة ، إذا أراد افقضقء  ملسو هيلع هللا ىلصؾؿـ ذفؽ أكف ـون حيؿؾ إداوة وضقئف  ، إٓ اؽتـؿفو وَن َأكه  ؾَع ـَ ُف 

ِؿُؾ َمَع افـبل  ـْ َهَذا" : َؾَبقْـًََم ُهَق َيتْبَُعُف هِبَو َؾَؼوَل ، إَِداَوًة فَِقُضقِئِف َوَحوَجتِفِ  ملسو هيلع هللا ىلصحَيْ . َأَكو أبق ُهَرْيَرةَ : َؾَؼوَل . " َم

، بَِلْحَجوٍر َأمْحُِؾَفو يِف َضَرِف َثْقِب  َؾَلَتقُْتفُ . " َوَٓ تلتـل بَِعظٍْؿ َوَٓ بَِرْوَثيٍ ، أبغـك َأْحَجوًرا َأْشتَـِْػْض هِبَو" : َؾَؼوَل 

 ًُ ْؾ ًُ إَِػ َجـْبِِف ُثؿه اْكََصَ ًُ ، َحتهك َوَضْع ْوَثِي َؿوَل ، َحتهك إَِذا َؾَرَغ َمَشقْ ًُ َمو َبوُل اْفَعظِْؿ َوافره ـْ " : َؾُؼؾْ و ِم َُهَ

ـِ  ـِ َكِصقبَِغ َوكِعْ ، َضَعوِم اجْلِ ـُ َوإِكهُف َأَتوِِّن َوؾُْد ِج ادَ ، َؿ اجْلِ َؾَدَظْقُت اهلل هَلُْؿ َأْن َٓ َيُؿُروا بَِعظٍْؿ ، َؾَسَلُفقِِّن افزه

 .(14)" َوَٓ بَِرْوَثٍي إِٓه َوَجُدوا َظَؾقَْفو َضَعوًمو

 ، ودظقة افـوس إفقف، حرصف ظذ افعؾؿومـ ذفؽ 

ومو ذاك : مو أظجزـؿ ؿوفقا، يو أهؾ افسقق: ؾؼول، ؾقؿػ ظؾقفو، أكف مر بسقق ادديـي ظـ أب هريرة 

يؼسؿ وأكتؿ هوهـو ٓ تذهبقن ؾتلخذون كصقبؽؿ مـف  ملسو هيلع هللا ىلصذاك مراث رشقل اهلل  )): ؿول؟ يو أبو هريرة

ؾؼول ، ووؿػ أبق هريرة هلؿ حتك رجعقا، و إػ ادسجدؾخرجقا رساظً ، يف ادسجد: ؿول؟ وأيـ هق: ؿوفقا

أمو : ؾؼول هلؿ أبق هريرة. ؾؾؿ كر ؾقف صقئو يؼسؿ، ؾدخؾـو، ديو أبو هريرة ؾؼد أتقـو ادسج: ؿوفقا؟ مو فؽؿ: هلؿ

                                                           

 (. 2493(، مسؾؿ )2047( افبخوري )13)

 (. 3860( افبخوري )14)
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وؿقمو يتذاـرون اْلالل ، وؿقمو يؼرءون افؼرآن، رأيـو ؿقمو يصؾقن، بذ: ؿوفقا؟ رأيتؿ يف ادسجد أحدا

 (15). ملسو هيلع هللا ىلصؾذاك مراث حمؿد ، وحيؽؿ: ؾؼول هلؿ أبق هريرة، واْلرام

 .حرص أهل الًنن على تعله السنة

ؾؼوفقا ابعٌ معـو رجاًل يعؾؿـو افسـي واإلشالم  ملسو هيلع هللا ىلصافقؿـ ؿدمقا ظذ رشقل اهلل أن أهؾ : ظـ أكس

 .(16)ؿول ؾلخذ بقد أب ظبقدة ؾؼول هذا أمغ هذه إمي

 رات نشر العلهـنث

إن فـؼ افعؾؿ وتبؾقغف إػ حمتوجقف ثؿرات جؾقؾي ٓ َيقز أن يـوم ظـ ضؾبفو ضالب افعؾؿ ظؿقمو 

 .وافعؾًمء مـفؿ خصقصو

 جوة مـ اهلالكافـ – 1

كَْسوَن َفِػل ُخْْسٍ )1}َوافَْعَْصِ ): ؿول اهلل تعوػ وِْلَوِت 2( إِنه اإْلِ ـَ آَمـُقا َوَظِؿُؾقا افصه ِذي ٓه افه ( إِ

ْزِ )  .[3 - 1: ({ ]افعَص3َوَتَقاَصْقا بِوْْلَِؼ َوَتَقاَصْقا بِوفصه

وَن يِف َأْظًَمهِلِْؿ   َووْحَداكِقتِفِ إِنه َبـِل اإِلكَْسوِن َخورِسُ
ِ
ـَ اْظَتَؼُدوا اْظتَِؼودًا َصِحقحًو بُِقُجقِد اهلل ٓه افِذي َوبًَِم ، إِ

ـَ افُؽُتِى َظَذ ُرُشؾِِف افِؽَراِم ُثؿه َظِؿُؾقا َصوِْلًَي ُتْرِِض اهللَ  َم اهلُل َوَأْوََص َبْعُضُفْؿ ، َأكِْزَل ِم َواْجَتـَُبقا َمو َحره

                                                           

( مـ حديٌ خؾػ بـ متقؿ ظـ ظع بـ مسعدة ؿول: حدثـو ظبد اهلل افرومل، ظـ 1429( حسـ. أخرجف افطزاِّن يف ادعجؿ إوشط )15)

( وؿول إفبوِّن: حسـ مقؿقف: صحقح افسؽقى 1/148ئد ومـبع افػقائد. )أب هريرة بف. وؿول اهلقثؿل: إشـوده حسـ. جمؿع افزوا

 (1/19وافسهقى )

 (2419(  رواه مسؾؿ )16)
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ـِ ا ْزِ َظ ِعقَػيُ َبْعضًو بِوفصه ْزِ َظَذ ِؾْعِؾ افطهوَظوِت افتِل َيُشُؼ ، َدَعويِص افتِل َتْشَتوُق إَِفقَفو افـُُػقُس افضه َوبِوفصه

ابُِحقَن افَػوِئُزونَ . . َظَذ افـُُػقِس افِؼقَوُم هِبَو  ادُْسَتثْـَْقَن ُهُؿ افره
ِ
َٓء  .(17)َؾفُم

ـْ َأِب ُهَرْيَرَة  إجر افعظقؿ – 2 ـَ إَْجِر )): َؿوَل  ملسو هيلع هللا ىلص َرُشقَل اهلل  َأنه ÷َظ وَن َفُف ِم ـَ ـْ َدَظو إَِػ ُهدًى  َم

ـْ َتبَِعفُ  ـْ ُأُجقِرِهْؿ َصقْئوً ، ِمثُْؾ ُأُجقِر َم ـْ َدَظو إَِػ َضالََفيٍ ، َٓ َيـُْؼُص َذفَِؽ ِم ـْ ، َوَم ـَ اإِلثِْؿ ِمثُْؾ آَثوِم َم وَن َظَؾقِْف ِم ـَ

َ َيـُْؼُص َذفِ  ـْ آَثوِمِفْؿ َصقْئوً َتبَِعُفٓ   (18). ((َؽ ِم

ـْ َأِب َمْسُعقٍد إَكَْصوِرّي  : َؾَؼوَل ، إِّّن ُأْبِدَع ِب َؾومْحِؾْـِل: َؾَؼوَل  ملسو هيلع هللا ىلص َجوَء َرُجٌؾ إَػ افـّبِّل : َؿوَل ÷َوَظ

ِؿُؾفُ : َؾَؼوَل َرُجٌؾ  ((َمو ِظـِْدي)) ـْ حَيْ ـْ َدّل ظَذ )): ملسو هيلع هللا ىلصُشقُل اهلل َؾَؼوَل رَ ، َيو َرُشقَل اهلل َأَكو َأُدّفُف َظَذَ َم َم

 .(19)((َخْرٍ َؾَؾُف ِمثُْؾ َأْجِر َؾوِظؾِفِ 

 افـػع اخلوص وافـػع ادتعدي فؾؿتعؾؿ – 3

ـْ َأِب ُمقَشك  ـِ افـهبِِل ÷َظ َؿثَِؾ )): َؿوَل  ملسو هيلع هللا ىلص َظ ـَ ـَ اهلَُدى َوافِعؾِْؿ  إِنه َمثََؾ َمو َبَعثَـَِل اهلُل بِِف َظزه َوَجؾه ِم

ٌٍ أَ 
ًْ ِمـَْفو َضوئَِػٌي َضقِبَيٌ ، َصوَب َأْرضوً َؽقْ ًِ افَؽألَ َوافُعْشَى افَؽثِرَ ، َؾَؽوَك

ًِ افًَمَء َؾَلكْبَتَ وَن ِمـَْفو ، َؿبَِؾ ـَ َو

ًِ افًَمءَ  ُبقا ِمـَْفو َوَشَؼْقا َوَرَظْقا، َؾـََػَع اهلُل هِبَو افـهوَس ، َأَجودُِب َأْمَسَؽ إِكهًَم ، َفو ُأْخَرىَوَأَصوَب َضوئَِػًي ِمـْ ، َؾَؼِ

                                                           

 (6054/ 1(  أيْس افتػوشر ٕشعد حقمد  )17)

 (. 2674(  مسؾؿ )18)

 (. 1893(  مسؾؿ )19)
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ألً  ـَ  ًُ ـِ اهلل، ِهَل ؿِقَعوٌن َٓ مُتِْسُؽ َموًء َوَٓ ُتـْبِ ـْ َؾُؼَف يِف ِدي َؾَعؾَِؿ ، َوَكَػَعُف بًَِم َبَعثَـَِل اهلُل بِفِ ، َؾَذفَِؽ َمثَُؾ َم

ـْ َِلْ َيْرَؾْع بَِذفَِؽ َرأْشوً ، َوَظؾهؿَ  ًُ بِفِ َوَِلْ َيْؼبَْؾ ُهَدى اهلل افه ، َوَمثَُؾ َم  (20). ((ِذي ُأْرِشؾْ

: ـؿثؾ افبِؼوع افتل َؿبًؾ افًمء ؾلكبتًَ افؽأل، ؾنن افػؼفوء أُوػ افَػفؿ، مو أوؿَعف ظذ اخلَؾِؼ ، ؾوكظر إػ هذا اْلدٌي

ظقا وظؾهؿقا، ٕهنؿ َظؾِؿقا وؾَِفؿقا ـ ، وؾره ـوؿِؾغ مـ ادُحِدثغ افذـي ِل ُيرَزؿقا افػفؿ وافػؼف أهنؿ ؿثؾ وؽويي اف

ً افًمء ؾوكتُػع بًم ظـدهؿ جودب" افتل َحػظ ـ َشؿعقا وِل يتعؾهؿقا وِل حيَػظقا، "ٕا ـ ، ؾفؿ افعقاُم اجلَفؾي، وأمو افذي ؾِؿ

 ؟أِي افِػَرق أًك

 ملسو هيلع هللا ىلصـ  افػقز بؿؼوم ظظقؿ وظد بف افـبل إمغ  4

ـْ َأِب ُأَموَمَي افَبوِهِعِ   : َؿوَل ، َظ
ِ
و َظوبٌِد َوأَخُر َظوِِلٌ َرُجالَ ملسو هيلع هللا ىلصُذـَِر فَِرُشقِل اهلل  ، ِن َأَحُدَُهَ

ِ
َؾَؼوَل َرُشقُل اهلل

ؿْ : ملسو هيلع هللا ىلص ـُ َػْضِع َظَذ َأْدَكو ـَ  . َؾْضُؾ افَعوِِلِ َظَذ افَعوبِِد 
ِ
َ َوَمالَِئَؽَتُف َوَأْهَؾ : ملسو هيلع هللا ىلصُثؿه َؿوَل َرُشقُل اهلل إِنه اَّلله

َؿَقاِت َوإََرِضَغ َحتهك افـهْؿَؾَي يِف ُجْحِرهَ   .(21)و َوَحتهك اْلُقَت َفُقَصُؾقَن َظَذ ُمَعِؾِؿ افـهوِس اخلَْرَ افسه

ِف : ؿقفف :ؿول افؼوري ـِْسَبِي رَشَ ـَ ِف اْفَعوبِِد  ِف اْفَعوِِلِ إَِػ رَشَ ْؿ( َأْي كِْسَبُي رَشَ ـُ َػْضِع َظَذ َأْدَكو ـَ (

َحوَبيِ  ِف َأْدَكك افصه ُشقِل إَِػ رَشَ  افره

َْؾَضؾِقهِي بَِلنه َكْػَع اْفِعْؾِؿ ُمَتَعٍد َوَكْػَع اْفِعَبوَدِة َؿوِصٌ َوِؾقِف إَِصوَرٌة  ْٕ ، َمَع َأنه اْفِعؾَْؿ يِف َكْػِسِف َؾْرٌض ، إَِػ َوْجِف ا

 (22). َوِزَيوَدَة اْفِعَبوَدِة َكوِؾَؾيٌ 

                                                           

 (، وافؾػظ فف. 2282(، ومسؾؿ )79( افبخوري )20)

ـٌ َصِحقٌح َؽِريٌى. (، وؿو2685(  أخرجف افسمذي )21) ٌٌ َحَس  ل: َهَذا َحِدي

 (298/ 1(  مرؿوة ادػوتقح رشح مشؽوة ادصوبقح )22)
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 ـ اخلروج مـ تبعي افؽتًمن5

ـَ َيْؽتُُؿقَن َمو َأكَْزْفـَ }: ؿول اهلل ِذي هوُه فِؾـهوِس يِف افِْؽتَوِب ُأوَفئَِؽ إِنه افه ـْ َبْعِد َمو َبقـه ـَ اْفبَقِـَوِت َواهْلَُدى ِم و ِم

ُ َوَيؾَْعـُُفُؿ افالهِظـُقنَ   [159: { ]افبؼرةَيؾَْعـُُفُؿ اَّلله

ـَ ُأوُتقا افِْؽتَوَب َفتُبَقِـُـهُف فِؾ)): وؿول ظز وجؾ ُ ِمقثَوَق افهِذي َٓ َتْؽتُُؿقَكُف َؾـَبَُذوُه َوَراَء َوإِْذ َأَخَذ اَّلله ـهوِس َو

ونَ  ْوا بِِف َثَؿـًو َؿؾِقالً َؾبِئَْس َمو َيْشَسُ  .[ 187: (( ] آل ظؿرانُطُفقِرِهْؿ َواْصَسَ

َْهِؾ افِْؽتَوِب : ؿول ابـ ـثر ِٕ  َوهَتِْديٌد 
ِ

ـَ اَّلله ـَ أَخذ َظَؾقِْفُؿ اْفَعْفَد َظَذ ، َهَذا َتْقبِقٌخ ِم ِذي  َأْن افه
ِ
َكْبِقَوء ْٕ  َأْفِسـَِي ا

ٍد  ـْ َأْمِرهِ ، ملسو هيلع هللا ىلصُيْمِمـُقا بُِؿَحؿه ِرِه يِف افـهوِس فِقَُؽقُكقا َظَذ أْهبَي ِم ـْ ُ توبعقه، َوَأْن ُيـَِقُهقا بِِذ َؾَؽتَُؿقا ، َؾِنَذا َأْرَشَؾُف اَّلله

ـَ اخْلَْرِ يِف افدُ  ُضقا َظًمه َوَظُدوا َظَؾقِْف ِم ِخَرِة بِوفُدوِن افطهِػقِػ َذفَِؽ َوَتَعقه ْٔ ِخقِػ ، كْقَو َوا ، َواْْلَِظ افُدكْقَِقِي افسه

ْػَؼُي َصْػَؼتُُفؿْ  ًِ افصه ًِ اْفَبقَْعُي َبقَْعتُُفؿْ ، َؾبِئَْس  .َوبِئَْس

 َأْن َيْسُؾُؽقا َمْسَؾَؽُفْؿ َؾُقِصقَبُفْؿ َمو َأَصوهَبُؿْ 
ِ
َؾَعَذ ، َؽ هِبِْؿ َمْسؾؽفؿوُيْسؾ، َويِف َهَذا حَتْذير فِؾُْعَؾًَمء

ـَ اْفِعؾِْؿ افـهوِؾعِ   َأْن َيبُْذُفقا َمو بَِلْيِدهيِْؿ ِم
ِ
وفِِح ، اْفُعَؾًَمء اِل َظَذ اْفَعَؿِؾ افصه َٓ َيْؽُتُؿقا ِمـُْف َصقًْئو، افده  .َو

ـْ َأِب ُهَرْيَرةَ   : َؿوَل ، وَظ
ِ
ـْ ِظؾٍْؿ َظؾِؿَ : ملسو هيلع هللا ىلصَؿوَل َرُشقُل اهلل ـْ ُشئَِؾ َظ َؿ َيْقَم افِؼقَوَمِي بِؾَِجوٍم َم تََؿُف ُأجْلِ ـَ ُف ُثؿه 

ـْ َكورٍ   (23). ِم

ٌؿ َؾِنَذا َأجْلََؿ فَِسوَكُف : َؿوَل اخْلَطهوِبُ  ًَم ُيَؼوُل افتهِؼُل ُمَؾجه ـَ ـْ َأجْلََؿ َكْػَسُف  ـِ اْفَؽالَِم ُُمَثهٌؾ بَِؿ ـْ اْدُْؿِسُؽ َظ َظ

ْخَبوِر  ـْ َكوٍر َوُخِرَج َهَذا َظَذ َمْعـَك َؿْقِل اْْلَِؼ َواإْلِ ِخَرِة بِؾَِجوٍم ِم ْٔ طَْفوِر بِِف ُيَعوَؿُى يِف ا ـِ اْفِعؾِْؿ َواإْلِ َظ

كَْى  َؾِي اْفُعُؼقَبِي افذه ـَ ْشالََم ، ُمَشو وِؾًرا ُيِريُد اإْلِ ـَ ـْ َرَأى  َؿ ـَ ُ َظَؾقِْف َؾْرُضُف  َؿوَل َوَهَذا يِف اْفِعؾِْؿ افهِذي َيَتَعغه

                                                           

 (، وؿول: حديٌ حسـ. 2649(، افسمذي )7571(  أخرجف أمحد )23)
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ـَ َجوَء ُمْسَتْػتًِقو يِف َحالٍَل َأْو َحَراٍم َؾِنكه  َؿ ـَ قَْػ ُأَصِع َو ـَ ـُ َو ْشالََم َوَمو افِدي ُف َيؾَْزُم يِف ِمثِْؾ َيُؼقُل َظِؾُؿقِِّن اإْلِ

تهُى َظَؾقِْف اْفَقِظقُد َواْفُعُؼقَبُي وَ  َذفَِؽ يِف َكَقاؾِِؾ َهَذا َأْن َيْؿـَُعقا اجْلََقاَب َظًمه ُشِئُؾقا َظـُْف َوَيَسَ ـَ َْمُر  ْٕ َفقَْس ا

وَرَة فِؾـهوِس إَِػ َمْعِرَؾتَِفو َٓ رَضُ ِذي   اهـ (24)اْفِعؾِْؿ افه

 :افظػر بوفعقن واددد مـ اهللـ  6

، ذفؽ أن كورش افعؾؿ يسعك يف ؿضوء أظظؿ حوجي وأمسفو أٓ وهل حوجي اخلؾؼ إػ افػؼف يف افديـ

وَن : وؿد جوء يف اْلديٌ، ــو ؿبقل افعؿؾواإلخالص يف افعبودة وَهو ر ـَ وَن يِف َحوَجِي َأِخقِف  ـَ ـْ  " َوَم

ُ يِف َحوَجتِِف "  . (25)اَّلله

وَن افَْعبُْد يِف َظْقِن َأِخقفِ " : ويف فػظ ـَ  .(26)" َواَّلُل يِف َظْقِن افَْعبِْد َمو 

 ـ اْلصقل ظذ اخلريي 7

ـْ َتَعؾهَؿ افُؼْرآَن َوَظؾهَؿفُ "  :ؿول ملسو هيلع هللا ىلصأن رشقل اهلل ÷ؾػل حديٌ ظثًمن بـ ظػون  ْؿ َم ـُ وٓ  ." َخْرُ

صؽ أن تعؾقؿ افؼرآن افذي جعؾف اهلل تبقوكو فؽؾ يشء وهدى ورمحي وبؼى فؾؿسؾؿغ مـ أرشف 

 : وأن صوحبف داخؾ يف َجؾي مـ ؿول اهلل ؾقفؿ، أكقاع افـؼ فؾعؾؿ
ِ

ـْ َدَظو إَِػ اَّلله ه ًٓ ُِم ـُ َؿْق ـْ َأْحَس }َوَم

ـَ اْدُْسؾِِؿَغ{ ]ؾصؾًوَ   [33: َظِؿَؾ َصوِْلًو َوَؿوَل إِكهـِل ِم

                                                           

 (66/ 10(  ظقن ادعبقد وحوصقي ابـ افؼقؿ )24)

 (. 2580(، مسؾؿ )2442(  صحقح افبخوري )25)

 (. 2699(  صحقح مسؾؿ )26)
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افـعؿي وافبفجي يف افدكقو : فـورش افعؾؿ بوفـضورة ملسو هيلع هللا ىلصأٓ وهل دظوء افـبل  ـ افػقز بغـقؿي ؿقؿي 8

ـِ َموفٍِؽ ، وأخرة ـْ َأَكِس بْ  ، َظ
ِ
ـْ َرُشقِل اهلل َ اهلُل َظبًْدا َشِؿَع َمَؼوفَ : َؿوَل  ملسو هيلع هللا ىلصَظ َؾُربه ، تِل َهِذِه َؾَحَؿَؾَفو" كََّضه

ـْ ُهَق َأؾَْؼُف ِمـْفُ ، َحوِمِؾ اْفِػْؼِف ؾِقِف َؽْرُ َؾِؼقفٍ  ـه َصْدُر ُمْسؾِؿٍ ، َوُربه َحوِمِؾ اْفِػْؼِف إَِػ َم َٓ ُيِغُؾ َظَؾقِْف : َثالٌَث 

 
ِ

ه
ِ

َْمرِ ، إِْخالَُص افَْعَؿِؾ َّلل ْٕ ـْ َوَرائِِفؿْ ، َظِي اْدُْسؾِِؿغَ َوُفُزوُم ََجَو، َوُمـَوَصَحُي ُأوِِل ا  (27)" َؾِننه َدْظَقهَتُْؿ حُتِقُط ِم

وادعـك خصف تعوػ ، وروي بوفتخػقػ وافتشديد، يتعدى وٓ يتعدى، افـَّضة اْلسـ وافروكؼ

، مـ افؼدر وادـزفي بغ افـوس يف افدكقو وكعؿي يف أخرة، بوفبفجي وافْسور فًم رزق بعؾؿف ومعرؾتف

ٕكف شعك : وإكًم خص حوؾظ شـتف ومبؾغفو هبذا افدظوء. ؾقف روكؼ افرخوء ورؾقػ افـعؿيحتك يرى ظ

 (28). ؾجوزاه يف دظوئف فف بًم يـوشى حوفف يف ادعومؾي، يف كضورة افعؾؿ وجتديد افسـي

 يبؼك خره فصوحبف حتك بعد وؾوتف -9

ـْ َأِب ُهَرْيَرةَ   ، َظ
ِ
ـْ َثالََثيٍ إَِذا مَ " : َؿوَل ، ملسو هيلع هللا ىلصَأنه َرُشقَل اهلل ٓه ِم كَْسوُن اكَْؼَطَع َظـُْف َظَؿُؾُف إِ ـْ : وَت اإْلِ ٓه ِم إِ

 (29)" َأْو َوَفٍد َصوفٍِح َيْدُظق َففُ ، َأْو ِظؾٍْؿ ُيـْتََػُع بِفِ ، َصَدَؿٍي َجوِرَييٍ 

ًِ َيـَْؼطُِع بَِؿْقتِِف َوَيـْؼَ  ِق ٌِ َأنه َظَؿَؾ اْدَ  َؿوَل اْفُعَؾًَمُء َمْعـَك اْْلَِدي
ِ
َْصَقوء ْٕ ٓه يِف َهِذِه ا طُِع جَتَُدُد اْفثَقاِب َفُف إِ

ـْ َتْعؾِقؿٍ  َػُف ِم ِذي َخؾه َذفَِؽ اْفِعؾُْؿ افه ـَ ْسبِِف َو ـَ ـْ  وَن َشَبَبَفو َؾِننه اْفَقَفَد ِم ـَ َأْو َتْصـِقٍػ َوِؾقِف َبَقوُن  افثهالََثِي فَِؽْقكِِف 

                                                           

 (2308( وصححف إفبوِّن يف صحقح اجلومع )2658(، وافسمذي )13350(  أخرجف أمحد )27)

 (683/ 2(  رشح ادشؽوة فؾطقبل )28)

 (1631(  صحقح مسؾؿ )29)
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ٌُ َظَذ  ُف َيـَْبِغل َؾِضقَؾِي اْفِعؾِْؿ َواْْلَ يَضوِح َوَأكه ِؽقُى يِف َتْقِريثِِف بِوفتهْعؾِقِؿ َوافتهْصـِقِػ َواإْلِ ْ ْشتِْؽَثوِر ِمـُْف َوافسه ِٓ ا

َكَْػعَ  ْٕ َكَْػَع َؾو ْٕ ـَ اْفُعُؾقِم ا َتوَر ِم  (30)َأْن ََيْ

 :ؿول افؼوئؾ

ـْ َجوَد بوْفِعؾْؿ َأْحَقو افَعوَدُقَن َففُ   بَِؿْدح افِػْعِؾ ُمتهِصؾِ  َبِديَع مَحْدٍ . . . َم

قا َرَُهُ ـْ  (31)واجْلَْفُؾ ُيؾِْحُؼ َأْمَقاًتو َبلْمَقاِت . . . َيُؿقُت َؿْقٌم َؾُقْحقل افِعؾُْؿ ِذ

 واحلند هلل رب العاملني

                                                           

 (بتَصف85/ 11(  رشح افـقوي ظذ مسؾؿ )30)

 (157/ 1(  مقارد افظؿآن فدروس افزمون )31)


