بني حالوة العؾم هبو  ،وحسن التعبد هلل بؿوجبفو
يف ضوء الؼرآن والسـي
لؾػؼر إىل ربه

حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد اهلل اًمتقجيري
الطبعي إوىل
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ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:
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حل ْـٛمـدَ ٟ ٬م َْح َـٛمدُ ُه َوٟم ًَْ َت ِـٕمـ ْٞم ـٜمُـ ـ ُف َوٟم ًَْ َت ْٖم ِـٗم ُر ُهَ ،و َٟمـ ُٕمـق ُذ سمِ٤مهللِ ُِمـ ْـ ُؿم ُـر ِ
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ٓ إ ًَمـ َف َّإٓ اهللُ َو ْطمـدَ ُه ٓ َ ِ
ذ َ
ـح َّـٛمـد ًا َقم ٌْـدُ ُه َو َر ُؾمق ًُمـ ُف.
يؽ ًَمـ ُفَ ،و َأ ْؿم َٝمـدُ َأ َّن ُُم َ
[ آل قمٛمران . ] 121 /

[ اًمٜمً٤مء . ] 1 /
[ إطمزاب.]71-72/

ٍ
ِ
ِ
إُمقر
وذ
يمت٤مب اهلل،
احلدي٨م
ظمػم
ُ
وظمػم اهلُدَ ى ُهدَ ى حمٛمد ﷺُّ ،
ُ
أُم٤مسمٕمد  :وم٢من َ
ويمؾ سمِدْ َقم ٍ٦م والًم ٌ٦مَ ،ويم ُُّؾ َوال ًَم ٍ٦م ذم اًمٜم ِ
ـحدَ صم٦م سمِدْ قم ٌ٦مُّ ،
ـحد َصم٤مشمُـٝم٤مُّ ،
َّ٤مر.
ويمؾ ُُم ْ
ُُم ْ
إن أقمٔمؿ أسمقاب اًمٕمٌقدي٦م ،وأيمؼمُمٗم٤مشمٞمح اهلداي٦م ،هقاًمٕمٚمؿ سم٤مهلل وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف.
ومٛمـ قمرف رسمف طم٘م٤م ،وطمده طم٘م٤م  ،وأطمٌف طم٘م٤م ،وقمٔمٛمف طم٘م٤م ،وؿمٙمره طم٘م٤م ،ووطمده
طم٘م٤م ،وقمٌده طم٘م٤م:
[حمٛمد]19 :

ويمَمل اًمٕمٌقدي٦م هلل قمزوضمؾ ُمٌٜمل قمغم ُمٕمروم٦م ُمـ يًتحؼ اًمٕمٌ٤مدة  ،واًمذي يًتحؼ
اًمٕمٌ٤مدة وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،هق ُمـ ًمف إؾمَمء احلًٜمك  ،واًمّمٗم٤مت اًمٕمغم،
وإومٕم٤مل احلٛمٞمدة ،وًمف اعمٚمؽ يمٚمف  ،وًمف اخلٚمؼ يمٚمف  ،وًمف إُمر يمٚمف  ،وسمٞمده اخلػم
[ـمف]8 :
يمٚمف :
هو ادؾك احلق الذي بقده مؼولقد إمور كؾفو.
خيٚمؼ ويرزق  ،ويٕمٓمل ويٛمٜمع  ،ويٕمز ويذل ،ويٜمٍم وخيذل ،وحيٞمل ويٛمٞم٧م ،
ويٗمٕمؾ ُم٤م يِم٤مء ،وحيٙمؿ ُم٤م يريد ٓ ،راد ًم٘مْم٤مئف ،وٓ ُمٕم٘م٥م حلٙمٛمف:
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[إٟمٕم٤مم]123 - 121 :

هق ضمؾ ضمالًمف اعمٚمؽ اًم٘مقي اًم٘م٤مدر اًم٘م٤مهر ،اًمرب اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ٓ ي٘مػ ًمف ؿمئ،
وٓ يٛمتٜمع قمٚمٞمف ؿمئ ،وٓ يٕمجزه ؿمئ ،وٓ يٗمقشمف ؿمئ ،وٓ يٖمٞم٥م قمٜمف ؿمئ:
[احلنم.] 13:

واطمد ذم ذاشمف ،وأؾمَمئف ،وصٗم٤مشمف ،وأومٕم٤مًمف ،حمٞمط سمٙمؾ خمٚمقىم٤مشمف ،سمّمػم سمٙمؾ
قمٌٞمده ،ؾمٛمٞمع ًمٙمؾ صقت ،ظمٌػم سمٙمؾ ه ،ىم٤مهر ًمٙمؾ ُم٤م ؾمقاه ،همٜمل قمـ يمؾ
[اًمزُمر]4 :
ُم٤مقمداه
طمل ٓ يٛمقت ،ىمٞمقم ٓ يٜم٤مم  ،قمزيز ٓ يْم٤مم ،همٜمل ٓ حيت٤مج ،ىمٝم٤مر ٓ ُي٘مٝمر.
هق ؾمٌح٤مٟمف اخل٤مًمؼ اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ ؿمئ ،ظمٚمؼ اخلالئؼ سم٘مدرشمف ،ورومع اًمًَمء سم٘مقشمف،
ودطم٤م إرض سمٛمِمٞمئتف ،وأرؾمك اجلٌ٤مل سمجؼموشمف ،وظمٚمؼ اًمٌح٤مر سم٢مرادشمف ،وأضمرى
إهن٤مر سمحٙمٛمتف  ،وومجر اًمٕمٞمقن سم٠مُمره ،وأرؾمؾ اًمري٤مح سمٛمِمٞمئتف ،وأٟمزل إُمٓم٤مر سمرمحتف،
[يقٟمس]3:
وأٟمٌ٧م اًمٜمٌ٤مت سم٘مدرشمف:
هق ضمؾ ضمالًمف اعمٚمؽ ويمؾ ُم٤م ؾمقاه ُمٚمقك ًمف ،هق اخل٤مًمؼ ويمؾ ُم٤م ؾمقاه خمٚمقق ًمف،
هق اًمٕمزيز ويمؾ ُم٤م ؾمقاه ذًمٞمؾ ًمف ،هق اًم٘مقي ويمؾ ُم٤م ؾمقاه وٕمٞمػ سملم يديف ،هق
اجلٌ٤مر ويمؾ ُم٤م ؾمقاه ظم٤موع ًمف ،هق اًمٕمٜمل ويمؾ ُم٤م ؾمقاه وم٘مػم إًمٞمف ،هق اًمرازق ويمؾ
ُم٤م ؾمقاه ُمرزوق ُمٜمف ،هق اًم٘م٤مدر ويمؾ ُم٤م ؾمقاه قم٤مضمز سملم يديف ،هق اًمٙمٌػم ويمؾ ُم٤م
ؾمقاه صٖمػم ،هق احلٙمؿ ويمؾ ُم٤م ؾمقاه حمٙمقم ،هق اًم٘مٝم٤مر ويمؾ ُم٤م ؾمقاه ُم٘مٝمقر،
[وم٤مـمر]13 :

هق اًمًالم ويمؾ ؾمالم ُمٜمف  ،هق اعم١مُمـ ويمؾ أُمـ ُمٜمف ،هق اعمٕمٓمل ويمؾ قمٓم٤مء ُمٜمف،
هق احلل ويمؾ طمٞم٤مة ُمٜمف ،هق اًمرمحـ ويمؾ رمح٦م ُمٜمف ،هق اهل٤مدي ويمؾ هداي٦م ُمٜمف،
هق اجلٛمٞمؾ ويمؾ مج٤مل ُمٜمف ،هق اًمٜم٤مس ويمؾ ٟمٍم ُمٜمف ،هق اًمِم٤مذم ويمؾ ؿمٗم٤مء
ُمٜمف:
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[احلنم]13 :

هق ؾمٌح٤مٟمف اعمحًـ ويمؾ إطمً٤من ُمٜمف ،هق اًمٙمريؿ ويمؾ يمرم ُمٜمف ،هق اًمرزاق ويمؾ
رزق ُمٜمف ،هق اًمقه٤مب ويمؾ هٌ٦م ُمٜمف ،هق اًمٕمٚمٞمؿ ويمؾ قمٚمؿ ُمٜمف:
[اًمٜمحؾ]53 :

هق ضمؾ ضمالًمف اخلٌػم ،ومٙمؾ هُمٙمِمقف ًمف ،هق احلٗمٞمظ ،ومٙمؾ ؿمئ حمٗمقظ
قمٜمده ،هق اعمحٞمط ،ومٙمؾ ؿمئ ذم ىمٌْمتف ،هق اًمٖمٜمل ومٙمؾ رزق ُمـ ومْمٚمف:
[اًمٓمالق]11 :

هق ضمؾ ضمالًمف اًمقاطمد إطمد ،اخل٤مًمؼ ًمٙمؾ أطمد ،اعم٤مًمؽ ًمٙمؾ أطمد ،اًمرزاق ًمٙمؾ
أطمد ،اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ أطمد ،اعمحٞمط سمٙمؾ أطمد ،اًمٖمٜمل قمـ يمؾ أطمد ،اعمٚمؽ اًمذي
حيت٤مج إًمٞمف يمؾ أطمد ،اًم٘مٝم٤مر اًمذي ىمٝمر يمؾ أطمد ،اًمّمٛمد اًمذي يّمٛمد إًمٞمف يمؾ أطمد،
اًمقاطمد إطمد ذم ذاشمف وأؾمَمئف صٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف :
[اًمٌ٘مرة]163 :

هق ضمؾ ضمالًمف اعمٚمؽ اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ ؿمئ وطمده ٓذيؽ ًمف .
ووع اؾمٛمف اًمٕمٔمٞمؿ قمغم اًمًَمء وم٤مؾمت٘مٚم٧م ،وقمغم إرض وم٤مؾمت٘مرت ،وقمغم
اًمِمٛمس وم٠مٟم٤مرات ،وقمغم اجلٌ٤مل ومرؾم٧م ،وقمغم اًمّمخقر ومجٛمدت ،وقمغم اعمٞم٤مه
ومً٤مًم٧م ،وقم٤مى اًمٌح٤مر وم٤مضمتٛمٕم٧م ،وقمغم إهن٤مر ومجرت ،وقمغم إرض وم٠مٟمٌت٧م،
وقمغم اًمري٤مح ومٝمٌ٧م ،وقمغم إؿمج٤مر وم٠مصمٛمرت:
[هم٤مومر.]65 :
وووع اؾمٛمف اًمٕمٔمٞمؿ قمغم اًمٕمٞمقن وم٠مسمٍمت ،وقمغم إذان ومًٛمٕم٧م ،وقمغم اًمٕم٘مؾ
ومٕم٘مؾ ،وقمغم اًمٚمً٤من ومتٙمٚمؿ ،وقمغم اًمٞمديـ ومٕمٛمٚم٧م ،وقمغم اًمرضمٚملم ومٛمِم٧م:
[ًم٘مَمن.]11 :

واًمرب اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي هذه أؾمَمؤه وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،وهذا ضمالًمف ومج٤مًمف ،وهذه
ىمقشمف وىمدرشمف ،وهذا ُمٚمٙمف وؾمٚمٓم٤مٟمف ،وهذه ٟمٕمٛمف وإطمً٤مٟمف ،وهذا ديٜمف وذقمف،
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وهذا صمقاسمف وقم٘م٤مسمف ،هق اًمرب اًمذي يًتحؼ اًمٕمٌ٤مدة وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،ويًتحؼ
أن يٓم٤مع وماليٕمَم ،ويذيمر ومال يٜمًك،ويِمٙمرومال يٙمٗمر:
[هم٤مومر]65 :

وُم٘مّمقد اًمرب ُمـ ظمٚم٘مف حتّمٞمؾ صٗم٤مشمف ،وقمٌ٤مدشمف وطمده سمٛمقضمٌٝم٤م.
وم٤مهلل ؾمالم حي٥م اًمًالم وأهؾ اًمًالم ،واهلل ُم١مُمـ حي٥م اإليَمن وأهؾ اإليَمن،
واهلل ؿمٙمقرحي٥م اًمِمٙمر وأهؾ اًمِمٙمر ،وواهلل حمًـ حي٥م اإلطمً٤من وأهؾ
اإلطمً٤من ،واهلل رمحـ حي٥م اًمرمح٦م وأهؾ اًمرمح٦م ،واهلل قمٗمق حي٥م اًمٕمٗمق وأهؾ
اًمٕمٗمق ،واهلل شمقاب حي٥م اًمتقسم٦م وأهؾ اًمتقسم٦م ،واهلل همٗمقر حي٥م اعمٖمٗمرة وأهؾ
اعمٖمٗمرة  ..وهٙمذا ذم سم٘مٞم٦م أؾمَمء اهلل احلًٜمك:
[إقمراف]182 :

واًمٕمٌد إذا قمرف رسمف سم٠مؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،آُمـ سمف ووطمده ،ويمؼمه وقمٔمٛمف،
وأطمٌف وجمده ،ومحده وؿمٙمره ،وقمٌده وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،سمٙمَمل احل٥م
واًمتٕمٔمٞمؿ واًمذل ًمف:
[حمٛمد.]19 :

ومًٌح٤من رسمٜم٤م اًمٕمٔمٞمؿ ،اخل٤مًمؼ جلٛمٞمع اعمخٚمقىم٤مت ،اعمّمقر اًمذي صقر قمغم ُمراده
مجٞمع اعمّمقرات ،اًم٘مٝم٤مر اًمذي ظمْمٕم٧م ًمًٚمٓم٤من ىمٝمره مجٞمع اعمقضمقدات،
اًمًٛمٞمع اًمذي ٓ شمِمتٌف قمٚمٞمف إصقات ،وٓ ختتٚمػ قمٚمٞمف اًمٚمٖم٤مت ،اًمٌّمػم اًمذي
يٌٍممجٞمع اًمذرات ،ويرى مجٞمع اعمخٚمقىم٤مت ،وٓحتج٥م رؤيتف آؾمت٤مرواًمٔمٚمَمت.
اطمتج٥م قمـ ظمٚم٘مف سمٕمٔمٛم٦م ٟمقره ،وظمٗمل قمٚمٞمٝمؿ سم٘مقة فمٝمقره ،هق إول سمال اسمتداء،
[احلديد]3:
وأظمر سمال اٟمتٝم٤مء:
هق ؾمٌح٤مٟمف اعمحٞمط اًمذي أطم٤مط ُمٚمٙمف سمًٞم٤مج اًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة واًم٘مٝمر ،اًمرمحـ
قمٚمَم ،وأطمَم
اًمذي ؾمٌ٘م٧م رمحتف ُمـ ذم اًمؼم واجلق واًمٌحر ،أطم٤مط سمٙمؾ ؿمئ ً
يمؾ ؿمئ قمد ًدا:
[اًمٌ٘مرة]155 :

ُمٚمؽ قمٔمٞمؿ همٜمل يمريؿ ٓ ،شمٜمٗمٕمف اًمٓم٤مقم٤مت ،وٓ شميه اعم٤ميص ،وٓ حيت٤مج ٕطمد
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ُمـ اخلٚمؼ ،يٙمٚمػ سم٤مًمٕمٛمؾ اًم٘مٚمٞمؾ ،وجيزي سم٤مٕضمر اًمٕمٔمٞمؿ ،يرزق سم٤مٕؾمٌ٤مب،
وسمدون إؾمٌ٤مب ،وسمْمد إؾمٌ٤مب ،ويدظمؾ اجلٜم٦م سمٖمػم طمً٤مبُ ،مـ أـم٤مقمف شمقٓه،
وُمـ قمّم٤مه ٓ يٜمً٤مهُ ،يٓم٤مع ومٞمِمٙمر ،و ُيٕمَم ومٞمٖمٗمر:
[اًمٜمً٤مء]42 :
ُمـ شمقيمؾ قمغم رسمف يمٗم٤مه ،وُمـ ؾم٠مًمف أقمٓم٤مه ،وُمـ اقمتّمؿ سمف أٟمج٤مه ،وُمـ ؿمٙمره
زاده ،وُمـ شمقاوع ًمف رومٕمف ،وُمـ ذل ًمف أقمزه ،وُمـ اومت٘مر إًمٞمف أهمٜم٤مه ،وُمـ اؾمتٖم٤مث
سمف أهم٤مصمف ،وُمـ اؾمتٜمٍمه ٟمٍمه ،وُمـ اؾمتٖمٗمره همٗمر ًمف:
[هم٤مومر]65 :

ومتٌ٤مرك اعمٚمؽ اًمٖمٜمل اًم٘م٤مدر ،اًمذي إذا ؿم٤مء وه٥م ،وإذا ؿم٤مء ؾمٚم٥م ،وإذا ؿم٤مء رومع،
وإذا ؿم٤مءووع ،وإذا ؿم٤مء أهمٜمك ،وإذا ؿم٤مء أوم٘مر ،وإذا ؿم٤مء اقمٓمك ،وإذا ؿم٤مء ُمٜمع:
[آل قمٛمران]16 :

إن أقمٔمؿ أسمقاب اًمٕمٚمؿ اإلهلل هق اًمٕمٚمؿ سم٤مهلل وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،وقمٌ٤مدة اهلل
سمٛمقضم٥م هذه اعمٕمروم٦م ،وُمـ زاد قمٚمٛمف سمرسمف زاد إيَمٟمف ،وُمـ زاد إيَمٟمف ىمقي٧م
قمٌ٤مدشمف ،وزادت أذيم٤مره ،وطمًٜم٧م أىمقًمف وأقمَمًمف ،ويمثر اؾمتٖمٗم٤مره ،ويمثرت ـم٤مقم٤مشمف
وطمًٜم٤مشمف ،وىمٚم٧م ُمٕم٤مصٞمف وؾمٞمئ٤مشمف:
[حمٛمد.]19 :

وُمـ ىمؾ قمٚمٛمف وٕمػ إيَمٟمف ،وُمـ وٕمػ إيَمٟمف ،يمثرت ُمٕم٤مصٞمف وؾمٞمئ٤مشمف ،وىمٚم٧م
ـم٤مقم٤مشمف وطمًٜم٤مشمف ،وزادت طمناشمف ،وظمن دٟمٞم٤مه وآظمرشمف:
[اًمٙمٝمػ.] 124 -123:

وأقمٔمؿ أريم٤من اإليَمن هق اإليَمن سم٤مهلل ،وأؾمَمئف ،وصٗم٤مشمف ،وأومٕم٤مًمف ،وُمتك زاد
طمجؿ اإليَمن ذم اًم٘مٚم٥م أصمٛمر ىمقة اًمتٕمٌد هلل قمز وضمؾ ،وىمقة اًمٌٙم٤مء واًمتيع سملم
يديف ،وىمقة احل٥م واًمتٕمٔمٞمؿ واًمذل هلل ،ودوام اًمذيمر واخلِمٞم٦م هلل ،وؿمدة احلٞم٤مء
ُمٜمف ،ووضمؾ اًم٘مٚم٥م قمٜمد ذيمره ،ويمثرة اًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر ًمف ،وإٟمس سمٛمٜم٤مضم٤مة اهلل،
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واعمً٤مرقم٦م إمم إقمَمل اًمّم٤محل٦م ،وًمزوم سم٤مب اًمٕمٌقدي٦م ،وأداء طمؼ اًمرسمقسمٞم٦م
[وم٤مـمر. ]18 :

وهذا يمت٤مب ضم٤مُمع ُٕمٝم٤مت اًمٕمٚمؿ اإلهلل ،وسمّم٤مئر اًمتقطمٞمد واإليَمن ،وأصقل
آقمت٘م٤مد واًمٗم٘مف ذم اًمديـ ،اًمتل شمثٛمر ُمٕمروم٦ماًمرب سم٠مؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،ويمَمل
احل٥م هلل ،ويمَمل اًمتٕمٔمٞمؿ ًمف ،ويمَمل اخلقف ُمٜمف ،ويمَمل اخلِمٞم٦م ًمف ،وىمقة
آومت٘م٤مر إًمٞمف ،وآٟمٙمً٤مر سملم يديف ،وؿمدة احلٞم٤مء ُمٜمف ،ويمَمل اًمتًٚمٞمؿ ُٕمره،
واًمرو٤م سمتدسمػمه ،ويمَمل احلٛمد واًمِمٙمر ًمف ،واًمٗمقز سمروقاٟمف ،وقمٔمٞمؿ صمقاسمف:
[اعمٚمؽ]11 :

وىمد ؾمٛمٞمٜم٤مه (أشامء اهلل احلسـى بني حالوة العؾم هبو ،وحسن التعبد هلل بؿجبفو)
ظم٤مًمّم٤م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ ،وأن يٜمٗمع سمف قمٛمقم اعمًٚملم،
ٟمً٠مل اهلل قمز وضمؾ أن جيٕمٚمف
ً
ُمّمٌ٤مطم٤م ًمٚمٛمتٕمٌديـ ،وىمرة قملم ًمٚمٛمقطمديـ ،وأٟمٞمً ً٤م ًمٚمٛمًتقطمِملم.
وأن جيٕمٚمف
ً
يمَم أؾم٠مًمف ؾمٌح٤مٟمف أن يٖمٗمر ًمٜم٤م اًمزٓت ،وي٘مٞمؾ اًمٕمثرات ،وم٢من اخلٓم٠م ُمـ ـمٌٞمٕم٦م اًمٌنم،
وظمػم اخلٓم٤مئلم اًمتقاسمقن ،ومٜمًتٖمٗمر اهلل وٟمتقب إًمٞمف ُمـ يمؾ شم٘مّمػم وزًمؾ وظمٓم٠م.
اًمٚمٝمؿ اضمٕمؾ هذا اًمٕمٛمؾ ُمـ اًمٕمٛمؾ اعم٘مٌقل ،وايمت٥م ًمف اًم٘مٌقل سملم اًمٜم٤مس ،واهمٗمر
عمـ يمتٌف ،وىمرأه ،وقمٚمٛمف ،وأقم٤من قمغم ٟمنمه ،إٟمؽ أٟم٧م اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ.
وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم إُم٤مم اعمقطمديـ ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ،وقمغم آًمف وأصح٤مسمف وأشمٌ٤مقمف
إمم يقم اًمديـ ،وآظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم .
كتبه الػؼر إىل عػو ربه
حمؿد بن إبراهقم بن عبداهلل التوجيري
اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  -سمريدة  -ضمقال)2528213111 (:
( ) 2524953331
موقعنا عىل األنرتنت ( :هذا اإلسالم)hatha-alislam.com/index
اًمؼميد اإلًمٙمؽموين Mb_twj@hotmail.com:
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عظؿي اهلل جل جالله

اهلل ضمؾ ضمالًمف ،هق اًمرب اًمٕمٔمٞمؿ ،واعمٚمؽ اًمٙمريؿ ،واإلًمف اًمرطمٞمؿ ،اًمذي ًمف
مجٞمع إؾمَمء احلًٜمك ،واًمّمٗم٤مت اًمٕمغم ،وإومٕم٤مل احلٛمٞمدة ،واًمٜمٕمقت
اجلٛمٞمٚم٦م ،واخلٚمؼ اًمٕمٔمٞمؿ ،واعمٚمؽ اًمٙمٌػم ،واًمتدسمػم احلٙمٞمؿ ،واًمٕمٚمؿ اعمحٞمط،
واًمرمح٦م اًمقاؾمٕم٦م ،واًم٘مدرة اًمت٤مُم٦م ،واًم٘مقة اًم٘م٤مهرة ( :
)[ ـمف.]8:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمرب اًمٕمٔمٞمؿ ذم ذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،اعمًتحؼ ًمٚمٕمٌ٤مدة
وطمده ٓ ذيؽ ًمف ( :
)[إٟمٕم٤مم.]123 - 121 :

هق اًمٕمٔمٞمؿ ذم قمٚمٛمف اعمحٞمط سمٙمؾ ذرة وجمرة ذم اًمٙمقن ( :
)[اًمٓمالق.]11:

يٕمٚمؿ ؾمٌح٤مٟمف ُمث٤مىمٞمؾ اجلٌ٤مل ،وُمٙم٤ميٞمؾ اًمٌح٤مر ،وذرات اًمرُم٤مل ،ويٕمٚمؿ ُم٤م ذم اًمؼم
واًمٌحر واجلقُ ،مـ اعمخٚمقىم٤مت ،واًمذرات ،واعمجرات ،ويٕمٚمؿ قمدد إصقات
واحلريم٤مت واًمًٙمٜم٤مت ،وقمدد اًمٜمٞم٤مت واإلرادات:
[احل٩م.]72:
هق اًمٕمٚمٞمؿ اًمذي يٕمٚمؿ اًمن وأظمٗمك ،و يٕمٚمؿ اًمٔم٤مهر واًمٌ٤مـمـ ،ويٕمٚمؿ ُم٤م يم٤من وُم٤م
يٙمقن وُم٤م ؾمٞمٙمقن ( :
)[إٟمٕم٤مم.] 59:

هق اًمٕمٔمٞمؿ ذم ىمدرشمف ،حمٞمط سمٙمؾ رء ،ىم٤مدر قمغم يمؾ رء ،ىم٤مهر ًمٙمؾ رء،
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ٓ يٕمجزه رء،وٓ ي٘مػ ًمف رء ،وٓيٛمتٜمع قمٚمٞمف رء ،وٓ خيٗمك قمٚمٞمف رء،
وٓ يٖمٞم٥م قمٜمف رء ،قمٚمٞمؿ سمٙمؾ رء ،سمّمػم سمٙمؾ رءُ ،م٤مًمؽ ًمٙمؾ رء :
)[اعمٚمؽ.]1:
(
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٕمٔمٞمؿ ذم ىمقشمف  ،ومٙمؾ ىمقة ذم اًمٕم٤ممل ومٛمـ آصم٤مر ىمقشمف.
هق اًم٘مقي اًمذي يٛمًؽ اًمًَمء أن شم٘مع قمغم إرض،هق اًم٘مقي اًمذي يٛمًؽ
اًمًٛمقات وإرض أن شمزوٓ،هق اًم٘مقي اًمذي يٗمٕمؾ ُم٤م يِم٤مء ،وحيٙمؿ ُم٤م يريد،
هق اًم٘مقي اًمذي سمٞمده ُم٘م٤مًمٞمد اًمًٛمقات وإرض ،اًم٘مقي اًمذي يٜمٍم أوًمٞم٤مءه،
وخيذل أقمداءه ،و يرؾمؾ اًمري٤مح ،ويٜمزل اًمٖمٞم٨م ،وحيٞمل إرض سمٕمد ُمقهت٤م،
)[هقد.]66:
ويٌٕم٨م إطمٞم٤مء سمٕمد ُمقهت٤م ( :
هو شبحوكه العظقم يف مؾؽه الؽبر.
ومٚمف ُمٚمؽ اًمًٛمقات وإرض،وًمف ُمٚمؽ ُم٤مسملم اًمًٛمقات وإرض ،وًمف ُمٚمؽ ُم٤م
ذم اًمًٛمقات وإرض ،وًمف ُمٚمؽ ظمزائـ اًمًٛمقات وإرض ،وًمف ُمٚمؽ همٞم٥م
اًمًٛمقات وإرض ،وًمف ُمٚمؽ ضمٜمقد اًمًٛمقات وإرض ،وًمف ُمٚمؽ ُم٘م٤مًمٞمد
اًمًٛمقات وإرض ،وًمف ُمٚمؽ ُمػماث اًمًٛمقات وإرض ،وًمف ُمٚمؽ اًمٕم٤ممل
اًمٕمٚمقي ،واًمٕم٤ممل اًمًٗمكم،وًمف ُمٚمؽ قم٤ممل اًمٖمٞم٥م واًمِمٝم٤مدة ،وًمف ُمٚمؽ اًمدٟمٞم٤م
وإظمرة ( :
)

[احلنم.]14-11:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٕمٔمٞمؿ ذم وطمداٟمٞمتف ،ورسمقسمٞمتف ،وأًمقهٞمتف ،وأؾمَمئف ،وصٗم٤مشمف.
ومٝمق اًمقاطمد إطمد ،اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ أطمد ،اًمٕمٚمٞمؿ سمٙمؾ أطمد ،اًمٌّمػم سمٙمؾ أطمد،
اًمٖمٜمل قمـ يمؾ أطمد ،اًمقاطمد إطمد اًمذي حيت٤مج إًمٞمف يمؾ أطمد ،اًمقاطمد إطمد ذم
ذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،اًمقاطمد إطمد اًمذي ًمٞمس يمٛمثٚمف أطمد (:
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)[اإلظمالص.]4-1:
واًمرب اًمذي هذه أؾمَمؤه وصٗم٤مشمف،وهذه قمٔمٛمتف وىمدرشمف،وهذا ُمٚمٙمف
وؾمٚمٓم٤مٟمف،وهذه ٟمٕمٛمف وآٓؤه ،وهق اإلًمف احلؼ اًمذي يًتحؼ اًمٕمٌ٤مدة وطمده ٓ
ذيؽ ًمف ،هق اًمرب اًمذي يًتحؼ اًمتٕمٔمٞمؿ يمٚمف ،واحل٥م يمٚمف،واًمِمٙمر يمٚمف،
)[يقٟمس.]3:
واًمذل يمٚمف ( :
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٕمٔمٞمؿ ذم ظمٚم٘مف ،وإسمداقمف ،وشمّمقيره.
ظمٚمؼ اًمٕمرش واًمٙمرد ،وظمٚمؼ اًمًٛمقات وإرض ،وظمٚمؼ اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر،
وظمٚمؼ اًمِمٛمس واًم٘مٛمر ،وظمٚمؼ اًمذرات واعمجرات ،وظمٚمؼ اجلَمدات
واًمٜمٌ٤مشم٤مت ،وظمٚمؼ احلٞمقاٟم٤مت واًمٓمٞمقر ،وظمٚمؼ اعمالئٙم٦م واًمروح ،وظمٚمؼ اجلـ
واإلٟمس ،وظمٚمؼ اًمؼم واًمٌحر ،وظمٚمؼ اًمذيمر و إٟمثك ،وظمٚمؼ اًمٕم٤مزم واًمً٤مومؾ،
وظمٚمؼ إسمٞمض وإؾمقد ،وظمٚمؼ اًمٙمٌػم واًمّمٖمػم،وظمٚمؼ اًمٙمثػم واًم٘مٚمٞمؾ ،وظمٚمؼ
اًمدٟمٞم٤م وإظمرة :
[اًمزُمر.]63-61:

وُمـ هذا ظمٚم٘مف وإسمداقمف وشمّمقيره هق وطمده اًمذي يًتحؼ اًمٕمٌ٤مدة دون ؾمقاه :
(
)
[إٟمٕم٤مم.]123-121:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمرب اًمٕمٔمٞمؿ ذم همٜم٤مه ويمرُمف وإطمً٤مٟمف.
ومٙمؾ اخلػمات ُمـ ومٞمض ضمقده ،ومجٞمع اًمٜمٕم ؿ ُمـ ومْمٚمف ،دائؿ اًمٕمٓم٤مء واإلطمً٤من،
يده ؾمح٤مء سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مرً ،مف ُمٚمؽ يمؾ رء ،وقمٜمده ظمزائـ يمؾ رء ،يٓمٕمؿ
مجٞمع اعمخٚمقىم٤مت ُمـ رزىمف ،و ٓ يٜم٘مص ُم٤م ذم ظمزائٜمف ُمث٘م٤مل ذرة .
رطمٞمؿ سمخٚم٘مف ،يٓمٕمؿ اعم١مُمـ واًمٙم٤مومر ،واًمؼم واًمٗم٤مضمر ،واعمٓمٞمع واًمٕم٤ميص،
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و مجٞمع خمٚمقىم٤مشمف ىمٕمقد قمغم ُمقائد ٟمٕمٛمف ( :
)[ًم٘مَمن.]16:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمرب اًمٕمٔمٞمؿ ذم رمحتف.
هق اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ،اًمذي وؾمٕم٧م رمحتف مجٞمع خمٚمقىم٤مشمف ،وقمؿ ومْمٚمف مجٞمع
ُمـ ذم ُمٚمٙمف ،هق أرطمؿ اًمرامحلم ،قمؿ سمرمحتف اعم١مُمـ واًمٙم٤مومر ،واعمٓمٞمع
واًمٕم٤ميص ،وظمص اعم١مُمٜملم سمٙمَمل رمحتف وإطمً٤مٟمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.
هق اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ،ورمحتف ؾمٌ٘م٧م همْمٌف ،يٕمٓمل قمغم احلًٜم٦م قمنم أُمث٤مهل٤م،
إمم ؾمٌٕمَمئ٦م وٕمػ ،إمم أوٕم٤مف يمثػمة ،إمم أوٕم٤مف ُمْم٤مقمٗم٦م ( :
)[اًمٜمً٤مء.]42:
ِ
ِ
ٞمؿ )
اًمر ْ َ
اًمرطم ُ
مح ُـ َّ
وىم٤مل قمز وضمؾَ (:وإِ َهل ُ ُٙم ْؿ إِ ًَم ٌف َواطمدٌ ٓ إِ ًَم َف إِٓ ُه َق َّ
[اًمٌ٘مرة.]163:
هق ضمؾ ضمالًمف اًمرب اًمٕمٔمٞمؿ ذم ُمٚمٙمف ،اًمٕمزيز ذم ؾمٚمٓم٤مٟمف ،اجلٌ٤مر ذم ىمٝمره :
(
)[احلنم.]13:
هق اًمرب اًمٕمٔمٞمؿ ذم أومٕم٤مًمف اًمٕمٔمٞمٛم٦م .
ًمف اخلٚمؼ يمٚمف ،وًمف اعمٚمؽ يمٚمف ،وسمٞمده اخلػم يمٚمف ،وإًمٞمف يرضمع إُمر يمٚمف ،وسمٞمده
)[هقد]127:
اًمتٍميػ واًمتدسمػم يمٚمف ( :
هق ضمؾ ضمالًمف اًمرب اًمٕمٔمٞمؿ ذم قمٚمقه.
هق اًمرب اًمٕمكم إقمغم اعمتٕم٤مل ،اًمٕمكم إقمغم قمغم مجٞمع خمٚمقىم٤مشمف ،اًمٕمكم
سمذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف  ،اعمتٕم٤مزم قمـ مجٞمع اًمٜم٘م٤مئص وأوم٤مت
واًمٕمٞمقب ،اًمٕمكم قمـ مجٞمع صٗم٤مت اعمخٚمقىملم ( :
)[اًمٌ٘مرة.]155:
ومًٌح سم٤مؾمؿ رسمؽ اًمٕمٔمٞمؿ ،وؾمٌح سم٤مؾمؿ رسمؽ اًمٕمكم إقمغم اعمتٕم٤مل .
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٕمٔمٞمؿ ذم ُمٖمٗمرشمف.
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هقاًمٖمٗمقر اًمٖمٗم٤مر ،اًمذي يٖمٗمراًمذٟمقب مجٞمٕم٤م ُمٝمَم يمثرت ،وُمٝمَم يمؼمت ،وُمٝمَم
شمٙمررتٟٕ،مف هق اًم ٖمٗمقر اًمرطمٞمؿُ ،مـ اؾمتٖمٗمره همٗمر ًمف،وُمـ شم٤مب إًمٞمف شم٤مب
قمٚمٞمف،وُمـ ـمٚم٥م ُمٜمف اًمٕمٗمق قمٗم٤م قمٜمف،وُمـ اؾمؽممحف رمحف ( :
)[اًمزُمر.]53:

هق اًمرب اًمٕمٔمٞمؿ ذم ًمٓمٗمف وإطمً٤مٟمف إمم ظمٚم٘مف سم٠مٟمقاع اإلطمً٤منً،مٓمٞمػ ٓ يٕم٤مضمؾ
سمٕم٘مقسم٦م ُمـ قمّم٤مهً،مٓمٞمػ ٓ خيٗمك قمٚمٞمف رء ،رؤوف سم٤مًمٕمٌ٤مد ،رومٞمؼ هبؿ ،طمٚمٞمؿ
حي٥م ُمـ شم٤مب إًمٞمف ،ويٗمرح سمٙمؾ ُمـ شم٤مب إًمٞمف ( :
قمغم ُمـ قمّم٤مهُ ،
)[اًمِمقرى]19:
هق ضمؾ ضمالًمف اًمرب اًمٕمٔمٞمؿ ذم طمٙمٛمف.
احلٙمٞمؿ اًمذي أطمٙمؿ يمؾ رء ظمٚم٘مف ،وأطمٙمؿ صٜمٕمف ،احل٤ميمؿ اًمذي ًمف احلٙمؿ
يمٚمف ذم ُمٚمٙمقشمف اًمٕمٔمٞمؿ ،احلٙمٞمؿ احلٙمؿ اًمذي يْمع اًمٌمء ذم ُمقوٕمف ،وي٠مُمر
سم٤معمح٤مؾمـ واًمٗمْم٤مئؾ واعمٜم٤مومع ،ويٜمٝمك قمـ اًمنم واًمًقء واًم٘مٌ٤مئح واعمْم٤مر :
)[إٟمٕم٤مم.]18:
(
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمرب ا ًمٕمٔمٞمؿ ذم ذاشمف ،وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،هق إول ومٚمٞمس
ىمٌٚمف رء ،وهق إظمر ومٚمٞمس سمٕمده رء ،وهق اًمٔم٤مهر ومٚمٞمس ومقىمف رء ،وهق
اًمٌ٤مـمـ ومٚمٞمس دوٟمف رء ( :
)[احلديد.]3:
هق ضمؾ ضمالًمف احلل اًم٘مٞمقم ،اًمٕمٔمٞمؿ ذم قمٓم٤مئف،اًمٕمٔمٞمؿ ذم إطمً٤مٟمف ،اًمٕمٔمٞمؿ ذم
إيمراُمف ،اًمٕمٔمٞمؿ ذم سمره ،اًم٘م٤مئؿ قمغم يمؾ ٟمٗمس ( :
)[اًمٜمحؾ.]53:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمرب اًمٕمٔمٞمؿ ذم ذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ًمف
مجٞمع صٗم٤مت اجلالل واجلَمل واًمٙمَمل ( :
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)[هم٤مومر.]65:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمرب اًمٕمٔمٞمؿ ذم ؿمٙمره.
اًمِم٤ميمر اًمِمٙمقر ،اًمذي ظمٚمؼ اًمٜمٕمؿ وإرزاق ،ووه٥م اًمٕمٓم٤مي٤م واًمٜمٕمؿ ًمٕمٌ٤مده ،
وأهلٛمٝمؿ ؿمٙمره٤م،وووم٘مٝمؿ ًمألقمَمل اًمّم٤محل٦م ،وأصم٤مهبؿ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مٓضمقر اًمٕمٔمٞمٛم٦م :
)
(
[اًمٜمً٤مء.]147:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٕمٔمٞمؿ ذم ؾمٛمٕمف.
اًمًٛمٞمع اًمذي يًٛمع اجلٝمر وُم٤م خيٗمك ،اًمًٛمٞمع اًمذي يًٛمع اًمن واًمٜمجقى،
اًمًٛمٞمع اًمذي يًٛمع دسمٞم٥م اًمٜمٛمٚم٦م اًمًقداء ،قمغم اًمّمخرة اًمّمَمء ،ذم اًمٚمٞمٚم٦م
اًمٔمٚمَمء ،اًمًٛمٞمع اًمذي يًٛمع شمًٌٞمح اًمٙم٤مئٜم٤مت واًمذرات ذم اًمؼم واًمٌحر واجلق :
)[اًمِمقرى.]11:
(
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٕمٔمٞمؿ ذم سمٍمه.
اًمٌّمػم اًمٕمٚمٞمؿ سمٙمؾ ذرة ،اًمٌّمػم اعمحٞمط سمٙمؾ خمٚمقق ،اًمِمٝمٞمد ًمٙمؾ خمٚمقق،
اًمٌّمػم اًمذي يرى يمؾ ُمـ يٓمٞمٕمف وُمـ يٕمّمٞمف ،ويرى اًمذرات واعمجرات قمغم
طمد ؾمقاء ،ويرى يمؾ ذرة ذم اًمٜمقر واًمٔمٚمَمت قمغم طمد ؾمقاء ،ويرى مجٞمع
اعمخٚمقىم٤مت يمٚمٝم٤م ذم آن واطمد قمغم طمد ؾمقاء ( :
)[اإلهاء.]1:
واًمرب اًمٕمٔمٞمؿ ،واإلًمف اًمرطمٞمؿ ،واعمٚمؽ اًم٘مدير ،هق اًمذي يًتحؼ اًمٕمٌ٤مدة وطمده
ٓ ذيؽ ًمفٟٕ ،مف أهؾ أن يٙمؼم ،وأهؾ أن يِمٙمر ،وأهؾ أن حي٥م ،وأهؾ أن
يٓم٤مع ومال يٕمَم ،ويذيمر وٓ يٜمًك ،ويِمٙمر ومال يٙمٗمر ( :
)
[إٟمٕم٤مم.]121:
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هق ضمؾ ضمالًمف اًمٕمٔمٞمؿ ذم ظمٚم٘مف وأُمره ،اًمٕمٔمٞمؿ ذم شمدسمػمه وشمٍميٗمف ،احلٙمٞمؿ ذم
قمٓم٤مئف وُمٜمٕمف ،اًمٕمٚمٞمؿ سمَم ذم صدور اًمٕم٤معملم ،اخلٌػم سمَم ذم ٟمٗمقس اخلٚمؼ
أمجٕملم( :
)[إقمراف.]54:
هق ضمؾ ضمالًمف اًمٕمٔمٞمؿ ذم ظمٚم٘مف و أُمره ،اًمٕمٔمٞمؿ ذم ضمالًمف ويمؼمي٤مئف،هق اًمٕمزيز
اًمذي ٓ يٛمتٜمع قمٚمٞمف رء ،اجلٌ٤مر اًمذي ظمْمع ًمف يمؾ رء ،اًم٘م٤مدر اًمذي ٓ
يٕمجزه رء،اًم٘مقي اًمذي ىمٝمر يمؾ رء ،اعمحٞمط اًمذي أطم٤مط سمٙمؾ رء،
اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ٓ أقمٔمؿ ُمٜمف ،اًمٙمٌػم اًمذي ٓ أيمؼم ُمٜمف،احلٗمٞمظ ًمٙمؾ رء،اًمٕمٚمٞمؿ
اًمذي أطم٤مط قمٚمٛمف سمٙمؾ رء ،اعمٚمؽ اًمذي ًمف ُمٚمؽ يمؾ رء،اخلالق اًمذي ظمٚمؼ
يمؾ رء ( :
)

[احلنم.] 14-11:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمرب اًمٕمٔمٞمؿ ذم مج٤مًمف.
هق اجلٛمٞمؾ اًمذي ظمٚمؼ يمؾ مجٞمؾ ،اعمّمقر اًمذي أطمًـ اًمتّمقير ،اًمٚمٓمٞمػ ذم
شمدسمػمه ،اًمرطمٞمؿ سمٕمٌ٤مده ،اًمرؤوف سمخٚم٘مف ،اعمحًـ اًمذي أطمًـ إمم مجٞمع ظمٚم٘مف،
اًمٙمريؿ اًمذي أقمٓمك وم٠مضمزل ،وأٟمٕمؿ وم٠ميمرم ،اجلٛمٞمؾ ذم ذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف
وأومٕم٤مًمف ،اًمرمحـ اًمذي وؾمٕم٧م رمحتف يمؾ رء ،اًمرزاق اًمذي شمٙمٗمؾ سمجٛمٞمع
أرزاق اخلٚمؼ :
)[اًمًجدة.] 7 – 6 :
واًمرب اًمذي هذه صٗم٤مت ضمالًمف ومج٤مًمف ،هق اإلًمف اًمذي يًتحؼ اًمٕمٌ٤مدة وطمده
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ٓ ذيؽ ًمف ( :

)[اًمذاري٤مت.]58-56:
واًمٕمٌقدي٦م اًمتل حيٌٝم٤م اهلل ،وي٠مُمر هب٤م ،وأرؾمؾ هب٤م رؾمٚمف ،وأٟمزل ُمـ أضمٚمٝم٤م يمتٌف،
هل قمٌقدي٦م اًم٘مٚم٥م ،و أُم٤م قمٌقدي٦م اجلقارح ومٝمل ومرع قمٚمٞمٝم٤م ،وصمٛمرة هل٤م ،ودًمٞمؾ
قمٚمٞمٝم٤م.
وقمٌقدي٦م اًم٘مٚم٥م أن يٛمتٚمئ اًم٘مٚم٥م سمتٕمٔمٞمؿ اهلل ،وشمٙمٌػم اهلل ،ومتجٞمد اهلل ،واًمثٜم٤مء
قمغم اهلل ،وطم٥م اهلل ،ومحد اهلل ،واًمذل هلل ،واخلْمقع هلل ،واإلومت٘م٤مر إمم اهلل،
واخلِمقع هلل ،واخلِمٞم٦م هلل ،واًمتًٚمٞمؿ هلل ،واًمتٗمقيض هلل ،واًمتقطمٞمد هلل ،و اإليَمن
سم٤مهلل ،وشم٘مقى اهلل ،وـم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف ،وآُمتث٤مل ٕواُمره ،وآضمتٜم٤مب ًمٜمقاهٞمف :
)[اعمٚمؽ.]11:
(
وًمـ يٕمٌد اعمًٚمؿ رسمف طم٘م ً٤م ،إٓ إذا قمرومف سم٠مؾمَمئف احلًٜمك وصٗم٤مشمف اًمٕمغم ،وأومٕم٤مًمف
احلٛمٞمدة ،وٟمٕمقشمف اجلٛمٞمٚم٦م ( :
)[حمٛمد.]19:
و إذا قمرف اًمٕمٌد ذًمؽ ذاق ـمٕمؿ اإليَمن ،صمؿ وضمد طمالوة اإليَمن ،صمؿ وصؾ إمم
طم٘مٞم٘م٦م اإليَمن ،ومٕمٌد اهلل يم٠مٟمف يراه سمٙمَمل احل٥م واًمتٕمٔمٞمؿ واًمذل هلل قمز وضمؾ :
(
)

[إٟمٗم٤مل.]4-1:
إن اًمٕمٚمؿ سم٤مهلل وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،أول واضم٥م قمغم اًمٕمٌٞمد ،وأقمٔمؿ دروس
اإليَمن واًمتقطمٞمد ،عم٤م يثٛمره هذا اًمٕمٚمؿ اإلهلل اًمٕمٔمٞمؿُ ،مـ طم٥م اهلل ،وشمقطمٞمده،
واإليَمن سمف ،وشمٕمٔمٞمٛمف وشمٙمٌػمه ،ومتجٞمده واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف ،واحلٛمد واًمِمٙمر ًمف،
وشمّمديؼ أظمٌ٤مره ،واُمتث٤مل أواُمره،واضمتٜم٤مب ٟمقاهٞمف ،وشمٕمٚمٞمؿ ذقمف ،واًمدقمقة
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إًمٞمف(:

)[حمٛمد.]19:
وُمـ قمرف اهلل طم٘م ً٤م سم٠مؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،آُمـ سمف طم٘م٤م ،ووطمده طم٘م٤م ،ويمؼمه
طم٘م٤م ،وأطمٌف طم٘م٤م ،وجمده طم٘م٤م ،ومحده طم٘م٤م ،وقمٌده طم٘م٤م ،وأـم٤مقمف طم٘م٤م ،وٟم٤مل
صمقاسمف اًمٙمريؿ ،ووم٤مز سمروقاٟمف اًمٕمٔمٞمؿ ( :
)[اًمتقسم٦م.]71:
وم٠مقمٔمؿ اًمٕمٚمقم وأزيم٤مه٤م ،وأطمًٜمٝم٤م وأوضمٌٝم٤م ،هق اًمٕمٚمؿ سم٤مهلل وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف
وأومٕم٤مًمف ،واًمٕمٚمؿ سمٕمٔمٛم٦م ُمٚمٙمف وؾمٚمٓم٤مٟمف ،واًمٕمٚمؿ سمٕمٔمٛم٦م ٟمٕمٛمف وظمزائٜمف ،واًمٕمٚمؿ
سمٕمٔمٛم٦م وقمده ووقمٞمده ،واًمٕمٚمؿ سمٕمٔمٛم٦م صمقاسمف وقم٘م٤مسمف ( :
)[اًمٓمالق.]11:
وُمـ رمح٦م اهلل سمٕمٌ٤مده أن قمرومٝمؿ سمذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،وقمرومٝمؿ سمٕمٔمٛم٦م
ُمٚمٙمف وؾمٚمٓم٤مٟمف ،وقمرومٝمؿ سمٕمٔمٛم٦م ٟمٕمٛمف وإطمً٤مٟمف ،وقمرومٝمؿ سمٙمَمل قمٚمٛمف وىمدرشمف،
يمل ي١مُمٜمقا سمف ويقطمدوه ،ويٙمؼموه ويٛمجدوه ،وحيٛمدوه ويِمٙمروه ،وحيٌقه
ويٕمٌدوه وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،سمٙمَمل احل٥م واًمتٕمٔمٞمؿ واًمذل ًمف ( :
)[اًمٌ٘مرة.]163:
سمتقطمٞمده ضمؾ ضمالًمف اؾمت٠مٟمس اعمقطمدون ،وسمذيمره اـمٛم٠من اعم١مُمٜمقن ،وسمٓم٤مقمتف
ؾمٕمد اًمٕم٤مسمدون ،وسمجٜمتف وم٤مز اعمت٘مقن ،وسمٛمٜم٤مضم٤مشمف ىمرت قمٞمقن اعمحٌلم ( :
)[اًمرقمد.]19-18:

هق ؾمٌح٤مٟمف اعمٚمؽ اًم٘مدوس اًمًٌقح.
شمًٌحف مجٞمع خمٚمقىم٤مشمف ،وشم٘مدؾمف مجٞمع ذراشمف ،يًٌحف اًمٓمػم ذم ويمره ،ويٛمجده
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اًمقطمش ذم ىمٗمره ،ويٙمؼمه احلقت ذم سمحره،حمٞمط سمٕمٛمؾ اًمٕمٌد ذم هه وضمٝمره،
ظمٌػم سمٔم٤مهره وسم٤مـمٜمف ( :
)[اإلهاء.]44:
هق ؾمٌح٤مٟمف احلل اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ طمل.
هق احلل اًمٌّمػم سمٙمؾ طمل ،احلل اًمًٛمٞمع ًمٙمؾ طمل ،احلل اعمٕمٓمل ًمٙمؾ
طمل،احلل اًمرزاق ًمٙمؾ طمل ،احلل اًمذي يٛمٚمؽ يمؾ طمل ،احلل اخل٤مًمؼ ًمٙمؾ
طمل  ،احلل اعمحٞمط سمٙمؾ طمل ،احلل اًمٖمٜمل قمـ يمؾ طمل ( :
)[هم٤مومر.]65:
هق اعمٚمؽ اًمٖمٜمل قمـ يمؾ أطمد.
اًمٖمٜمل اًمذي حيت٤مج إًمٞمف يمؾ أطمد ،اعمالئٙم٦م وم٘مراء إًمٞمف،واجلـ وم٘مراء إًمٞمف ،واإلٟمس
وم٘مراء إًمٞمف ،واحلٞمقاٟم٤مت وم٘مراء إًمٞمف ،واًمٜمٌ٤مشم٤مت وم٘مراء إًمٞمف ،واًمًٛمقات وإرض
وم٘مراء إًمٞمف ،واًمٕمرش واًمٙمرد وم٘مراء إًمٞمف ( :
)[هم٤مومر.]15:
ومًٌح٤من ُمـ ؾمجدت ًمٕمٔمٛمتف مجٞمع ذرات يمقٟمف ،ؾمٌح٤من ُمـ يًٌح ًمف وقء
اًمٜمٝم٤مر ،وؾمقاد اًمٚمٞمؾ ،واًمٜمجقم واًمٙمقايم٥م.
ؾمٌح٤من اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي شم٘مدؾمف مجٞمع خمٚمقىم٤مشمف ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي ،واًمٕم٤ممل
)
اًمًٗمكم( :
[اجلٛمٕم٦م.]1:
هق اعمٚمؽ احلؼ اًمذي ظمٚمؼ ومًقى ،وىمدر ومٝمدى ،وأُم٤مت وأطمٞم٤م .
يمر م اإلٟمً٤من سم٠مٟمقاع اًمٙمراُم٤مت ،وذومف سم٤مًمديـ اًمٙم٤مُمٚمٛمـ
هق اعمٚمؽ اًمٙمريؿ اًمذي َّ
سملم اعمخٚمقىم٤مت ،وأٟمٕمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمٜمٕمؿ اًمٔم٤مهرة واًمٌ٤مـمٜم٦م ( :
)[ًم٘مَمن.] 12:
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هق اعمٚمؽ اًمٕمٔمٞمؿ اًم٘م٤مدر ،اًمذي ُمأل اًمِمٛمس سم٤مًمٜمقر ،وُمأل اًمٗمْم٤مء سم٤مهلقاء ،وُمأل
اًمًح٤مب سم٤معم٤مء ،وُمأل اًمًَمء سم٤معمّم٤مسمٞمح ،وُمأل إرض سم٤مًمٜمٌ٤مشم٤مت .
هق اخل٤مًمؼ اًم٘م٤مدر اًمذي ومجر اًمٕمٞمقن سم٤معم٤مء ،وومجر اًمٚمً٤من سم٤مًمٙمالم ،وومجر
إُذن سم٤مًمًٛمع،وومجر اًمٕملم سم٤مإلسمّم٤مر ،وومٚمؼ ا حل٥م سم٤مًمٜمٌ٤مت ،وومٚمؼ اًمٔمالم سم٤مًمٜمقر:
(
)[إٟمٕم٤مم.]96-95:
هق اًم٘م٤مدر اًمذي أضمرى اًمًح٤مب ،وأرؾمؾ اًمري٤مح ،وأٟمٌ٧م اًمٜمٌ٤مت ،وىمدر إىمقات،
وىمًؿ إرزاق ،ووه٥م إوٓد ( :
)[وم٤مـمر.]18-17:
هق ؾمٌح٤مٟمف اعمٚمؽ احلل اًم٘مٞمقم ،اًمذي مجٞمع خمٚمقىم٤مشمف ؿم٤مهدة
سمقطمداٟمٞمتف،وُمتّم٤مهمرة ًمٙمؼمي٤مئف،وُمًٌح٦م سمحٛمده،وؾم٤مضمدة ًمٕمٔمٛمتف ،وُمًتجٞمٌ٦م
عمِمٞمئتف ،وُمنقم٦م إمم إرادشمف،وص٤مهمرة سملم يديفُ ،مٕمٚمٜم٦م قمجزه٤م وذهل٤م ووم٘مره٤م
إًمٞمف( :
)[احل٩م.]18:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًم٘مقي اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ رء.
ومٙمؾ ىمقي ذم اًمٕم٤ممل ،ومٛمـ آصم٤مر ىمقشمف ،ويمؾ ىم٤مدر ذم اًمٕم٤ممل ومٛمـ آصم٤مر ىمدرشمف ،هق
وطمده اًم٘مقي ،ويمؾ ُم٤م ؾمقاه وٕمٞمػ ،وهق اًم٘م٤مدر ويمؾ ُم٤م ؾمقاه قم٤مضمز ،هق
ؾمٌح٤مٟمف اًم٘مقي اًم٘م٤مدر اًمذي يٛمًؽ اًمٌح٤مر أن شمٖمرق إرض ،ويٛمًؽ اًمًٌ٤مع أن
شمٗمٜمل سمٜمل آدم ،ويًقق إىمقات إمم اخلٚمؼ ،ويًػم اخلالئؼ ذم اًمؼم واًمٌحر
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)[يقٟمس]11:

واجلق ضمؾ ضمالًمف ( :
هق اًم٘م٤مدر اًم٘مدير اعم٘متدر اًمذي رومع اًمًَمء سمال قمٛمد ،وأظمرج ُمـ إرض ُم٤مءه٤م
وُمرقم٤مه٤م ،وؾمػم اًمِمٛمس واًم٘مٛمر ذم اًمٗمْم٤مء ،وأرؾمك إرض سم٤مجلٌ٤مل ،وأظمرج
ُمـ اًمٚمً٤من أٟمقاع اًمٙمالم ،وأفمٝمر ُمـ اًمٕم٘مقل أٟمقاع اًمٕمٚمقم ،وقمٚمؿ ُم٤م يم٤من وُم٤م
يٙمقن وُم٤م ؾمٞمٙمقنُ ،مـ إىمقال وإقمَمل ،واحلريم٤مت واًمًٙمٜم٤مت،
)
واًمٕمٓم٤مي٤مواهلٌ٤مت ،واًمٔمقاهر واخلٗمٞم٤مت (:
[اًمٌ٘مرة.]126:
واًمرب اًمذي هذه أؾمَمؤه وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،وهذا ظمٚم٘مف وإسمداقمف ،هق وطمده اًمذي
يًتحؼ اًمٕمٌ٤مدة وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،ويًتحؼ أن يٓم٤مع ومال يٕمَم ،ويذيمر ومال
يٜمًك ،ويِمٙمر ومال يٙمٗمر ،وحي٥م ويٕمٌد وطمده ٓ ذيؽ ًمف ( :
)[يقٟمس.]3:
ومال إًمف إٓ اهللُ ،م٤م أقمٔمؿ أؾمَمءه وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،وُم٤م أقمٔمؿ ُمٚمٙمف وؾمٚمٓم٤مٟمف .
يم٤من اهلل وطمده ،ومل يٙمـ رء ىمٌٚمف،يم٤من اهلل وطمده ومل يٙمـ رء ُمٕمف ،صمؿ ظمٚمؼ
اعمخٚمقىم٤مت ،يم٤من اهلل ومل شمٙمـ اعمخٚمقىم٤مت ُمقضمقدة ،يم٤من اهلل ىمٌؾ أن شمٙمقن
اًمًَمء ُمٌٜمٞم٦م ،ويم٤من اهلل ىمٌؾ أن شمٙمقن إرض ُمًٌقـم٦م ،ويم٤من اهلل ىمٌؾ أن شمٙمقن
اجلٌ٤مل ُمرؾمٞم٦م ،ويم٤من اهلل ىمٌؾ أن شمٙمقن اًمٌح٤مر ُمقضمقدة ،ويم٤من اهلل ىمٌؾ أن شمٙمقن
اًمري٤مح ُمرؾمٚم٦م ،ويم٤من اهلل ىمٌؾ أن شمٙمقن إهن٤مر ضم٤مري٦م ،صمؿ ظمٚمؼ اعمخٚمقىم٤مت،
ًمٞمدل قمغم يمَمل ذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ( :
)[اًمٓمالق.]11:
هق احلل اًم٘مٞمقم ،اًمًٛمٞمع اًمٌّمػم ،اًمٕمٚمٞمؿ اخلٌػمُ ،مـ شمٙمٚمؿ ُمـ ظمٚم٘مف ؾمٛمع ٟمٓم٘مف،
وُمـ ؾمٙم٧م قمٚمؿ هه ،وُمـ قم٤مش ومٕمٚمٞمف رزىمف ،وُمـ ُم٤مت وم٢مًمٞمف ُمرضمٕمف :
(
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)

[إٟمٕم٤مم.]123-121 :

هق ضمؾ ضمالًمف أقمز ُمـ ذيمر ،وأطمؼ ُمـ قمٌد ،وأقمٔمؿ ُمـ ؿمٙمر ،وأيمرم ُمـ ُؾمئؾ،
وأرطمؿ ُمـ ُمٚمؽ ،وأٟمٍم ُمـ ُاسمتٖمل ،إذا ؾمئؾ أقمٓمك ،وإذا أقمٓمك أهمٜمك ،يٕمٓمل ُمـ
ؿم٤مء ،وٓ شمٜم٘مص ظمزائٜمف ُمث٘م٤مل ذرة.
٤مدي! ًَمق َأ َّن َأو ًَمٙمُؿ و ِ
ىم٤مل قمز وضمؾ ذم احلدي٨م اًم٘مدد«:ي٤م ِقمٌ ِ
آظم َريم ُْؿَ ،وإِٟم ًَْٙم ُْؿ
َّ ْ َ
ْ
َ َ
قينَ ،وم َ٠م ْقم َٓمٞم٧م يم َُّؾ و ِ
ٞمد و ِ
ِ ٍ
اطم ٍدُ ،صمؿ َؾم َ٠م ًُم ِ
اطم ٍد َُم ًْ َ٠م ًَمتفَُ ،م٤م
َ
ْ
َو ِضمٜمَّ ُٙم ْؿَ ،ىم٤م ُُمقا ِذم َصٕم َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ح َرشأظمرضمف ُمًٚمؿ( ).
ص اعمْ ْخ َٞم ُط إ َذا ُأ ْدظم َؾ ا ًْم ٌَ ْ
ص َذًم َؽ ِمَّ٤م قمٜمْدي َّإٓ يم َََم َيٜمْ ُ٘م ُ
َٟم َ٘م َ
هق اًمٙم ريؿ اًمقه٤مب ،إذا قم٤مهدشمف وضمدشمف وومٞم٤م ،وإذا قم٤مُمٚمتف وضمدشمف يمريَم ،وإذا
اؾمتٖمٗمرشمف وضمدشمف همٗمقرا ،وإذا اؾمؽممحتف وضمدشمف رطمٞم ً
َم ( :
)[اًمٜمً٤مء.]112:
أقمٓمك اجلٜم٦م عمـ آُمـ سمف وأـم٤مقمف ،وًمق يم٤من قمٌد ًا طمٌِمٞم ً٤م ،وأدظمؾ اًمٜم٤مر ُمـ يمٗمر سمف
وقمّم٤مه ،وًمق يم٤من طمرا ىمرؿمٞم٤م ( :
)[احلجرات.]13 :
شم٘مدؾم٧م قمـ إؿمٞم٤مء ذاشمف ،وشمٜمزه٧م قمـ ُمِم٤مهب٦م اعمخٚمقىم٤مت ٟمٗمًف ،واطمدٌ ٓ ُمـ
ىمٚم٦مُ ،مقضمق ٌد ٓ ُمـ قمٚم٦م ،سم٤مًمؼم ُمٕمروف ،وسم٤مإلطمً٤من ُمقصقف ( :
)[اًمِمقرى.]11:
هق اًمٙمٌػم ويمؾ ُم٤م ؾمقاه صٖمػم ،هق اًمٖمٜمل ويمؾ ُم٤مؾمقاه وم٘مػم إًمٞمف ،هق اعمٚمؽ ويمؾ
ُم٤م ؾمقاه ِمٚمقك ًمف ،هق اًم٘مٝم٤مر ويمؾ ُم٤م ؾمقاه ُم٘مٝمقر ًمف ،هق اًمقاطمد إطمد ويمؾ ُم٤م
ؾمقاه ًمف ،هق اجلٌ٤مر ويمؾ ُم٤م ؾمقا ه ظم٤موع ًمف،هق اعم١مُمـ ويمؾ ُم٤م ؾمقاه ظم٤مئػ
ُمٜمف ،هق اًمرزاق ويمؾ ُم٤م ؾمقاه يٜمٕمؿ سمرزىمف  ( :إ
)[اًمذاري٤مت.]58:
( ) أخرجه مسؾم سمرىمؿ (.)1577
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ويمٚمَم ازداد اًمٕمٌد قمٚمَم سم٤مهلل وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،زاد إيَمٟمف،وطمًٜم٧م
قمٌ٤مدشمف ،وصدق طمٌف ،وزاد شمقاوٕمف ًمرسمف ( :
)[حمٛمد.]19 :
وُمـ أراد أن يدظمؾ ضمٜم٦م اعمٕمروم٦م ،اعمقصٚم٦م إمم ضمٜم٦م أظمرة ،ومٚمٞمٕمرف رسمف اًمٕمٔمٞمؿ
سم٠مؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،صمؿ يٕمٌده سمٛمقضم٥م هذه اعمٕمروم٦م ،سمٙمَمل احل٥م
واًمتٕمٔمٞمؿ واًمذل ًمفُ ،م٘متدي٤م سم٠مومْمؾ رؾمٚمف إمم ظمٚم٘مف ،وأطم٥م ظمٚم٘مف إًمٞمف ،وأقمٔمٛمٝمؿ
حم َ َّٛمد ﷺ( :
ُمٜمزًم٦م ًمديف ُ
)[وم٤مـمر.] 18:
ان اًمٙمالم قمـ اًمرب اًمٕمٔمٞمؿ ٓ ،سمد أن يٙمقن قمٔمٞم ً
َم،واًمٙمالم قمـ اًمٙمٌػم ٓ ،سمد أن
يٙمقن يمٌػم ًا ،واًمٙمالم قمـ اًمقاؾمع ٓ ،سمد أن يٙمقن واؾمٕم ً٤مٕ ،ن ذًمؽ هق اًمالئؼ
سمجالًمف ومج٤مًمف ،ويمَمل أؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،وًمـ يٕمٌد اهلل طم٘م ً٤م إٓ ُمـ قمرومف
طم٘م ً٤م (:
)[حمٛمد.]19 :
وُمـ ذيمر اهلل يمثػم ًا أطمٌف ،وأـم٤مقمف ومل يٕمّمف (:
)[إطمزاب.]41:
إن أول واضم٥م قمغم اإلٟمً٤من ،وأقمٔمؿ واضم٥م قمغم اًمٕمٌد ،أن يٕمرف اًمرب اًمذي
يٕمٌد ،سم٠مؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،يمل يٕمٌده سمٙمَمل احل٥م ،واًمتٕمٔمٞمؿ ،واًمذل ًمف،
قمغم ُم٤م ضم٤مء سمف رؾمقًمف ﷺ ( :
ﰀ)[إطمزاب.]11:
ٕمرف اًمٜم٤مس سمرهبؿ اًمٕمٔمٞمؿ يمل حيٌقه،وي١مُمٜمقا سمف،
واًمقاضم٥م اًمث٤مين :أن ُي ِّ
ويقطمدوه ،ويٕمٔمٛمقه ،ويٙمؼموه ،وحيٛمدوه ،ويً٠مًمقه ،ويًتٖمٗمروه ،ويتقيمٚمقا
قمٚمٞمف ،ويٕمٌدوه وطمده ٓ ذيؽ ًمف ( :
)[يقؾمػ.]128:
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وُمـ قمرف رسمف اًمٕمٔمٞمؿ ،آُمـ سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ ،وآُمـ سمٙمت٤مسمف اًمٕمٔمٞمؿ ،واشمٌع رؾمقًمف
اًمٙمريؿ ،وقمٛمؾ سمنمقمف اًمٕمٔمٞمؿ  ،وٟم٤مل صمقاسمف اًمٕمٔمٞمؿ ،ووم٤مز سم٘مرب رسمف يقم اًمديـ :
(
)[حمٛمد.]19 :
وذم ُم٘مدُم٦م ه١مٓء إظمٞم٤مر إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم ،صمؿ ُمـ آُمـ
هبؿ ،وؾم٤مر قمغم هدهيؿ ُمـ اعم١مُمٜملم ( :
)[إٟمٌٞم٤مء .]92:
وم٤مًمقاضم٥م إقمٔمؿ قمغم ا ًمٕمٌد أن يٕمرف اعمٕمٌقد ىمٌؾ قمٌ٤مدشمف ،ويٕمرف احلٙمٞمؿ ىمٌؾ
ُمٕمروم٦م أطمٙم٤مُمف ،ويٕمرف أُمر ىمٌؾ ُمٕمروم٦م أواُمره ،وم٢مذا قمرف ذًمؽ ؾمٝمؾ قمٚمٞمف
اُمتث٤مل أواُمره ،واضمتٜم٤مب ٟمقاهٞمف،واًمتّمديؼ سمققمده ووقمٞمده ،وقمٌ٤مدشمف وطمده
سمٙمَمل احلٌق اًمتٕمٔمٞمؿ واًمذل ًمف ( :
)[هم٤مومر.] 65:
وم ًٌح٤من ُمـ ظمٚمؼ اعمخٚمقىم٤متً ،مٞمدل اًمٜم٤مس قمٚمٞمف ،وم٢مذا قمرومقه آُمٜمقا سمف ،وأطمٌقه،
وقمٌدوه وطمده ٓ ذيؽ ًمف ( :
)[اًمٓمالق.]11:
وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
ﰀ)[احلجر.]52:
وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
)[حمٛمد.]19 :
ٟم٧م ا ًْمٕمٚمِٞمؿ ْ ِ
اًم َّٚم ُٝم َّؿ َقم ِّٚم ْٛمٜمَ٤م َُم٤م َيٜمْ َٗم ُٕمٜمَ٤م ،ا ْٟم َٗم ْٕمٜمَ٤م سمِ ََم َقم َّٚم ْٛم َتٜمَ٤م ،إِٟم َ
ٞمؿ.
َّؽ َأ َ َ ُ
احلَٙم ُ
ِ
ِ
ٞمؿ ،ارزىمٜم٤م ُطم ًْ َـ َُمٕمرومتؽَ ،و ُطم ًْ َـ قمٌ٤مدشمؽ ،طمتك ٟمخ٤مومؽ
ٞمؿ َي٤م َطمٙم ُ
اًم َّٚم ُٝم َّؿ َي٤م َقمٚم ُ
وٟمخِم٤مك ،وٟمٕمٌدك يم٠مٟمٜم٤م ٟمراك ،وٓ ٟمٚمتٗم٧م ٓطمد ؾمقاك ( :
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وىم٤مل قمز وضمؾ  ( :إ

(

)[اًمزُمر.]67:

)[إٟمٗم٤مل.]4-1:
)[اًمّم٤موم٤مت.]181 - 182 :

ِ
ْ٧م َوًم ِ ُّٞم َٝم٤م َو َُم ْقَٓ َه٤م.
َّ٤مه٤مَ ،أٟم َ
قؾمٜمَ٤م َشم ْ٘م َق َاه٤مَ ،و َزيم َِّٝم٤م َأٟم َ
ْ٧م َظم ْ ُػم َُم ْـ َزيم َ
اًم َّٚم ُٝم َّؿ آت ُٟم ُٗم َ
آل ُ ٍ
ِ
اهٞمؿَ ،و َقم َغم ِ
حمَٛم ٍدَ ،و َقم َغم ِ
آل
حم َ َّٛمد ،يم َََم َص َّٚم ْٞم َ٧م َقم َغم إِ ْسم َر َ
اًم َّٚم ُٝم َّؿ َص ِّؾ َقم َغم ُ َّ
ِ
غم ِ
محِٞمدٌ َ ِ
جمٞمدٌ َ ،و َسم ِ
حم َ َّٛم ٍدَ ،و َقم َ
٤مر ْك َقم َ
ْ٧م
حم َ َّٛم ٍد ،يم َََم َسم َ٤مريم َ
ٞمؿ ،إِ َّٟم َؽ َ
آل ُ
غم ُ
إِ ْسم َراه َ
ِ
ِ
اهٞمؿَ ،و َقم َ ِ
محِٞمدٌ َ ِ
لم إِٟم َ
جمٞمدٌ .
َّؽ َ
ٞمؿِ ،ذم ا ًْم َٕم٤معمَ ِ َ
غم آل إِ ْسم َراه َ
َقم َغم إِ ْسم َر َ
)
(
[إقمراف.] 13 :

)

(

[آل قمٛمران.] 8 :

ال شمَٙمِ ْٚمٜمِ٤م إِ َمم َأ ُٟم ْٗم ًِٜم٤م َـم ْر َوم َ٦م َقم ْ ٍ
محتِ َؽ ٟم ًَْت ُ
َٖمٞم٨مَ ،وم َ
لم.
َي٤م َطم ُّل َي٤م َىم ُّٞمق ُم سمِ َر ْ َ
َ
قمٚمٞمؽ اًمتُٙمالنَ ،و َٓ َطم ْق َل َو َٓ ُىم َّق َة إِ َّٓ سمؽ .
أٟم٧م اعمًُتَٕم٤من ،و
َ
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 -3أركون التوحقد.
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 -8أقسوم أشامء اهلل احلسـى .

 -9كقػقي إثبوت أشامء اهلل احلسـى وصػوته.
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البوب إول
 -1فؼه التوحقد :

شمقطمٞمد اهلل  :هق إومراده ضمؾ ضمالًمف سمَم خيتص سمف ،وُم٤م جي٥م ًمف.
ومَم خيتص سم٤مهلل :أن يٕمت٘مد اعمًٚمؿ أن اهلل واطمد ٓ ذيؽ ًمف ،وٓ ُمثٞمؾ ًمف ،ذم
ذاشمف ،وأؾمَمئف ،وصٗم٤مشمف ،وأومٕم٤مًمف ( :
)[اإلظمالص]4-1 :
وأُم٤م ُم٤م جي٥م هلل :ومٝمق شمقطمٞمده ،واإليَمن سمف ،وقمٌ٤مدشمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف،
واضمتٜم٤مب قمٌ٤مدة ُم٤م ؾمقاه :
[اًمٜمحؾ.]36 :

 -2أقسوم التوحقد :

اًمتقطمٞمد اًمذي دقم٧م إًمٞمف اًمرؾمؾ ،وٟمزًم٧م سمف اًمٙمت٥م ىمًَمن:
إول  :شمقطمٞمد اعمٕمروم٦م واإلصمٌ٤مت :
وهق شمقطمٞمد اهلل سم٠مؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،يم٤مخلٚمؼ ،واًمرزق ،وآطمٞم٤مء ،واإلُم٤مشم٦م
وهمػمه٤م.
ومٜمثٌ٧م هلل قمز وضمؾ ُم٤م أصمٌتف ًمٜمٗمًف أو اصمٌتف ًمف رؾمقًمف ﷺ ُ ،مـ إؾمَمء واًمّمٗم٤مت
وإومٕم٤مل قمغم ُم٤م يٚمٞمؼ سمجالًمف ،إصمٌ٤مشم٤م سمال شمٙمٞمٞمػ وٓ متثٞمؾ وٓ شمِمٌٞمف وٓ
شمٕمٓمٞمؾ ،وٟمٜمٗمل قمـ اهلل قمز وضمؾ ُم٤م ٟمٗم٤مه قمـ ٟمٗمًف ،أو ٟمٗم٤مه قمٜمف رؾمقًمف ﷺ قمغم طمد
)[اًمِمقرى]11 :
ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف ( :
ومٝمق اًمًٛمٞمع اًمذي ًمٞمس يمٛمثٚمف رء ذم اًمًٛمع ،اًمٌّمػم اًمذي ًمٞمس يمٛمثٚمف رء
ذم اًمٌٍم ،اًم٘مقي اًمذي ًمٞمس يمٛمثٚمف رء ذم اًم٘مقة .
ويًٛمك هذا اًمتقطمٞمد ،شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م ،وإؾمَمء واًمّمٗم٤مت ،وشمقطمٞمد اًمرب
سم٠مومٕم٤مًمف ( :
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)[حمٛمد.]19 :

اًمث٤مين  :شمقطمٞمد اًم٘مّمد واًمٓمٚم٥م :
وهق إومراد اهلل وطمده سمجٛمٞمع أٟمقاع اًمٕمٌ٤مدة اًمتل ذقمٝم٤م اهلل قمز وضمؾ ،يم٤مًمدقم٤مء
واًمّمالة واًمّمدىم٦م ،واًمتقيمؾ واحل٥م واخلقف ،واًمرضم٤مء وآؾمتٕم٤مٟم٦م
وآؾمتٖم٤مصم٦م ،وهمػم ذًمؽ ُمـ أٟمقاع اًمٕمٌ٤مدات اًم٘مٚمٌٞم٦م واًمٌدٟمٞم٦م واعم٤مًمٞم٦م وهمػمه٤م،
وذًمؽ أقمٔمؿ ُم٤م أُمر اهلل سمف ،وهق ُمراد اهلل ُمـ ظمٚم٘مف ( :
)[اًمٌٞمٜم٦م]5 :
وم٤مهلل وطمده هق اعمًتحؼ ًمٚمٕمٌ٤مدة وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وُمـ سف ؿمٞم َئ٤م ُمـ أٟمقاع
اًمٕمٌ٤مدة ًمٖمػمه ومٝمق ُمنمك يم٤مومر (:
)[اعم١مُمٜمقن]117 :
ويًٛمك هذا اًمتقطمٞمد شمقطمٞمد إًمقهٞم٦م ،واًمٕمٌ٤مدة ،أو شمقطمٞمد اًمرب سم٠مومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد
ُمـ صالة ودقم٤مء وهمػممه٤م.
وشمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م ،وإؾمَمء واًمّمٗم٤متُ ،مًتٚمزم ًمتقطمٞمد إًمقهٞم٦م واًمٕمٌ٤مدة.
ومٛمـ أىمر سم٠من اهلل وطمده هق اًمرب اخل٤مًمؼ اًمرازق اًمذي ًمف إؾمَمء احلًٜمك،
واًمّمٗم٤مت اًمٕمغم ،وإومٕم٤مل اجلٛمٞمٚم٦مً ،مزُمف أن ي٘مر سم٠مٟمف ٓ يًتحؼ اًمٕمٌ٤مدة إٓ اهلل
اخل٤مًمؼ اًمرازق وطمده ٓ ذيؽ ًمف .
ومال يدقمق إٓ اهلل وطمده ،وٓ يًتٖمٞم٨م إٓ سمف ،وٓ يتقيمؾ إٓ قمٚمٞمف ،وٓ خي٤مف إٓ
ُمٜمف ،وٓ يرضمق إٓ إي٤مه ،وٓ يٕمٌد إٓ هق ،وٓ يٍمف ؿمٞم ًئ٤م ُمـ أٟمقاع اًمٕمٌ٤مدة ًمٖمػمه:
(
)[إٟمٕم٤مم.]121 :
وشمقطمٞمد إًمقهٞم٦م ُمًتٚمزم ًمتقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م.
ومٙمؾ ُمـ قمٌد اهلل وطمده دون ؾمقاهٓ ،سمد أن يٙمقن ىمد اقمت٘مد وقمٚمؿ أن اهلل وطمده
رسمف ،وظم٤مًم٘مف ،ورازىمف ،وُم٤مًمٙمف ،ورب يمؾ رء ( :
)[ُمريؿ.]65 :
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وشمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م ،وإؾمَمء واًمّمٗم٤مت هق إصؾ ،إذ ٓ سمد ًمٙمؾ قمٌد أن يٕمرف
ُمٕمٌقده سم٠مؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ىمٌؾ قمٌ٤مدشمف ،ويٕمرف احلٙمٞمؿ ىمٌؾ ُمٕمروم٦م
أطمٙم٤مُمف ،صمؿ يٕمٌده إذا قمرف يمَمل ضمالًمف ومج٤مًمف ،ويمَمل ىمدرشمف وقمٚمٛمف ،ويمَمل
همٜم٤مه ويمرُمف ،ويمَمل رمحتف وإطمً٤مٟمف ( :
)[هم٤مومر.]65 :
وٓ يٖمٚمط أو ي٘مٍم ذم شمقطمٞمد إًمقهٞم٦م واًمٕمٌ٤مدة ،إٓ ُمـ مل ِ
يٕمط شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م
طم٘مف ُمـ اعمٕمروم٦م ( :اهللَُّ ا ًَّم ِذي َظم َٚم َؼ ؾمٌع ؾمَمو ٍ
ات َو ُِم َـ ْإَ ْر ِ
ض ُِم ْث َٚم ُٝم َّـ َي َتٜم ََّز ُل
َ َْ َ َ َ
٤مط سمِ ُٙم ِّؾ َرءٍ
ِ
ر ٍء َىم ِد ٌير َو َأ َّن اهللََّ َىمدْ َأ َطم َ
ْ
غم يم ُِّؾ َ ْ
ْإَ ُْم ُر َسم ْٞمٜم َُٝم َّـ ًم َت ْٕم َٚم ُٛمقا َأ َّن اهللََّ َقم َ ٰ
ِ
قم ْٚم ًَم)[اًمٓمالق.]11 :
سمؾ شمقطمٞمد اًمٕمٌ٤مدة إٟمَم هق صمٛمرة ،سمؾ هق أقمٔمؿ صمَمر شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م ،وُم٤م وىمع ومٞمف
اًمنمك إٓ سمًٌ٥م اجلٝمؾ سمتقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م ،وإؾمَمء واًمّمٗم٤مت ( :
)[حمٛمد.]19 :

وٓ ري٥م وٓ ؿمؽ أن دوام اًمذيمر واًمدقم٤مء ،وطمًـ اًمٕمٌ٤مدة ،واًمّمؼم واًمتقيمؾ،
واخلقف واًمرضم٤مء ،واعمحٌ٦م ،وآؾمتٕم٤مٟم٦م ،واإلٟم٤مسم٦م ،واًمرو٤م ،واًمتًٚمٞمٛمقهمػم ذًمؽ
ُمـ أٟمقاع اًمٕمٌ٤مدات ُمـ صمٛمرات ُمٕمروم٦م شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م ( :
)[يقٟمس.] 3 :
ِ
أىمر سمف أيمثر اخلٚمؼً ،مِمدة فمٝمقره ذم
وشمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م ُمريمقز ذم اًمٗمٓمر ،وهلذا َّ
اعمٚمؽ واعمٚمٙمقت ،ومل يٜمٙمره إٓ ؿمقاذ اخلٚمؼ ذم اًمٔم٤مهر ٓ ذم اًمٌ٤مـمٜمٙمَم ىم٤مل
ومرقمقن(:
)[اًمٜم٤مزقم٤مت.]16-14 :

وهلذا أٟمٙمرت اًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم قمغم يمؾ ُمـ أٟمٙمر وضمحد وضمقد
اًمرب ضمؾ ضمالًمفٕ ،ن وضمقد اهلل أسملم وأفمٝمر ُمـ يمؾ ِّسملم ،وأووح ُمـ اًمِمٛمس
اًمتل ٓ ختٗمك قمغم يمؾ أطمد ُمٌٍم( :
32

)[إسمراهٞمؿ.]12 :

واًمٜمٔمر واًمتٗمٙمر ذم أي٤مت اًمٙمقٟمٞم٦م ،وأي٤مت اًمنمقمٞم٦م ،يزيد هذا اًمتقطمٞمد
وي٘مقيف ،ويٛمأل اًم٘مٚم٥م سمٜمقر اإليَمن  ،اًمذي يثٛمر يمَمل اًمٕمٌقدي٦م هلل قمز وضمؾ :
)
(
[يقٟمس.]121 :

)[حمٛمد.]14 :

وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
وشمقطمٞمد إًمقهٞم٦م واًمٕمٌ٤مدة ،يمٗمر سمف وضمحده أيمثر اخلٚمؼٕ ،ن اًمِمٞم٤مـملم سوم٧م
اًمٜم٤مس قمـ ُمٕمروم٦م اهلل سم٠مؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،إمم قمٚمقم اًمدٟمٞم٤م وؿمٝمقاهت٤م،
واضمت٤مًمتٝمؿ قمـ ديـ رب اًمٕم٤معملم إمم اشمٌ٤مع اًمِمٝمقات ،وقمٌ٤مدة همػم اهلل،ومقىمٕمقا ذم
اًمٙمٗمر واًمنمك واعمٕم٤ميص ( :
)[يس]61-62 :

وُمـ أضمؾ هذا أرؾمؾ اهلل اًمرؾمؾ ،وأٟمزل اًمٙمت٥م ،رمح٦م سمٕمٌ٤مدهً ،مرد اًمٜم٤مس إمم
قمٌ٤مدة اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وشمرك قمٌ٤مدة ُم٤م ؾمقاه ،سمٌٞم٤من أؾمَمء اهلل وصٗم٤مشمف
وأومٕم٤مًمفً ،مٞمٕمٌدوه وطمده ٓ ذيؽ ًمف سمَم ذقمف قمغم أًمًٜم٦م رؾمٚمف (:
)[اًمٜمحؾ.]36 :

واقمٚمؿ أن شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م أؾم٤مس شمقطمٞمد إًمقهٞم٦م ،وًمٙمٜمف ٓ يٙمٗمل ًمٚمدظمقل ذم
اإلؾمالم ،طمتك ي٘مؽمن سمف شمقطمٞمد اًمٕمٌ٤مدة ،ومٝمَم ُمتالزُم٤من ذم طمٞم٤مة يمؾ ُمًٚمؿ ،هذا
ُمٌٜمل قمغم هذا ،وٓ ي٘مٌؾ هذا إٓ هبذا ،وٓ يّمٚمح قمٛمؾ إٓ هبذا وهذا.
شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م :شمقطمٞمد اًمرب سم٠مؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف:
31

[اإلظمالص.]4-1 :

وشمقطمٞمد إًمقهٞم٦م :شمقطمٞمد اًمرب سم٠مومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد ( :

 -3أركون التوحقد :
اًمتقطمٞمد ريمٜم٤من :
إول :شمقطمٞمد اهلل قمز وضمؾ سم٤مًمٕمٌ٤مدة .
اًمث٤مين :شمقطمٞمد اًمرؾمقل ﷺ سم٤مٓشمٌ٤مع ( :
[اًمٙمٝمػ.]112 :

)[إٟمٕم٤مم.]121 :

)

وم٤مهلل قمز وضمؾ هق اًمقاطمد إطمد ،اًمذي ًمف إؾمَمء احلًٜمك ،واًمّمٗم٤مت اًمٕمغم،
وإومٕم٤مل احلٛمٞمدة ،واعمثؾ إقمغم ،و ًمٞمس يمٛمثٚمف أطمد ذم ذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف
وأومٕم٤مًمف (:
)[اإلظمالص.]4-1 :
اهلل واطمد ٓ ذيؽ ًمف ذم ذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ( :
)[ـمف.]8 :
واهلل ؾمٌح٤مٟمف واطمد ٓ ذيؽ ًمف ذم اعمٚمؽ ( :
)[اعمٚمؽ.]1 :
واهلل ؾمٌح٤مٟمف واطمد ٓ ذيؽ ًمف ذم احلٙمؿ ( :
)[يقؾمػ.]42 :
واهلل ؾمٌح٤مٟمف واطمد ٓ ذيؽ ًمف ذم اًمٕمٌ٤مدة ( :
)[اًمٙمٝمػ.]112 :
واًمتقطمٞمد ٓ يتؿ وٓ يٙمٛمؾ إٓ سمٕمٌ٤مدة اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،واضمتٜم٤مب قمٌ٤مدة ُم٤م
ؾمقاه ،يمَم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف (:
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)[اًمٜمحؾ.]36 :

وؿمٝم٤مدة اًمتقطمٞمد ًمٚمرب قمز وضمؾ ؿمٝمد هب٤م يمؾ خمٚمقق ،ويمؾ أطمد ،ويمؾ ذرة ذم
اًمٙمقن ( :
)
[اإلهاء.]44-43 :

وؿمٝم٤مدة اًمتقطمٞمد هلل سم٠مؾمَمئف احلًٜمك ،وصٗم٤مشمف اًمٕمغم ،وأومٕم٤مًمف اًمٙمؼمى ،أقمٔمؿ
اًمِمٝم٤مدات وأيمؼمه٤م واضمٚمٝم٤م.
وهلذا ؿمٝمد هب٤م اهلل قمز وضمؾ ،وُمالئٙمتف ،وأوًمق اًمٕمٚمؿ يمَم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف( :
)[آل قمٛمران.]18 :

 -4أشامء اهلل احلسـى الواردة والثوبتي يف الؼرآن والسـي :
إول :أشامء اهلل احلسـى الواردة يف الؼرآن ،أو يف الؼرآن والسـي م ًعو هي:
اهلل  ،اإلًمف  ،اًمرب  ،اًمرمحـ  ،اًمرطمٞمؿ  ،اعمٚمؽ  ،اعمٚمٞمؽ  ،اًمقاطمد  ،إطمد ،
احلل  ،اًم٘مٞمقم ،
اًمّمٛمد  ،إول  ،أظمر  ،اًمٔم٤مهر  ،اًمٌ٤مـمـ  ،احلؼ  ،اعمٌلم ،
ّ
اًمًٛمٞمع  ،اًمٌّمػم  ،اًمٕمكم  ،إقمغم  ،اعمتٕم٤مل  ،اًمٙمٌػم  ،اعمتٙمؼم  ،اًمٕمٔمٞمؿ  ،اًم٘مقي،
اًم٘مٝم٤مر  ،اًمٕمٚمٞمؿ ّ ،
اًمٕمالم  ،اًم٘مدوس  ،اًمًالم  ،اعم١مُمـ ،
اعمتلم  ،اًم٘م٤مهر ّ ،
اعمٝمٞمٛمـ  ،اًمٕمزيز  ،اجلٌ٤مر  ،اخل٤مًمؼ  ،اخلالق  ،اًمٌ٤مري  ،اعمّمقر  ،اًمٖمٜمل ،
زم  ،اعمقمم  ،اًمٜم٤مس،
اًمرزاق  ،اًمرازق  ،اًمٙمريؿ  ،إيمرم  ،احلٛمٞمد  ،اعمجٞمد  ،اًمق ّ
اًمٜمّمػم  ،اًم٘م٤مدر  ،اًم٘مدير  ،اعم ٘متدر  ،اًمٚمٓمٞمػ  ،اخلٌػم  ،احلٙمٞمؿ  ،احلٙمؿ ،
اًمِمٙمقر  ،اًمِم٤ميمر  ،احلٚمٞمؿ  ،اًمٕمٗمق  ،اًمٖمٗمقر  ،اًمٖم ّٗم٤مر  ،اًمقدود  ،اًمؼم  ،اًمرؤوف ،
اًمتقاب  ،اًمرىمٞم٥م  ،اًمِمٝمٞمد  ،اًمقاؾمع  ،اعمحٞمط ،
اًم٘مري٥م  ،اعمجٞم٥م  ،اعمًتٕم٤من ّ ،
احلًٞم٥م  ،احل٤مؾم٥م  ،اعم٘مٞم٧م  ،احلٗمٞمظ  ،احل٤مومظ  ،اًمٙم٤مذم  ،اًمٙمٗمٞمؾ  ،اًمقيمٞمؾ ،
اًمٗمت٤مح  ،اًمٗم٤مشمح  ،اًمقه٤مب ،اهل٤مدي  ،اًمّم٤مدق  ،اًمقارث.
ومٝمذه أفمٝمر وأؿمٝمر إؾمَمء احلًٜمك هلل اًمقاردة ذم اًم٘مرآن أو ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م
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ُم ًٕم٤م ،وقمدده٤م واطمد وشمًٕمقن إؾم ً
َم ُمـ أؾمَمء اهلل احلًٜمك.
الثوين  :إشامء احلسـى الواردة يف السـي فؼط هي :
اًمقشمر  ،واًمً ٌّقح  ،واًمٓم ّٞم٥م  ،واجلٛمٞمؾ  ،و اًمٜمقر  ،واعمٕمٓمل  ،واعمحًـ  ،واًمرومٞمؼ ،
ٞمل  ،واًمًتػم  ،واعم٘مدم  ،واعم١مظمر  ،وقمدده٤م (  ) 11إؾم ً
َم.
واًمِم٤مذم  ،واحل ّ
وسمذًمؽ يٙمقن جمٛمقع ُم٤م أطمّمٞمٜم٤مه ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م (ُ )121مـ أؾمَمء اهلل
احلًٜمك ،ومٚمٚمف احلٛمد واعمٜم٦م .
 -5حؽم العؾم بلشامء اهلل وصػوته وأفعوله
اًمٕمٚمؿ سم٠مؾمَمء اهلل وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف أذف اًمٕمٚمقم قمغم اإلـمالق ،وأقمٔمؿ أسمقاب
اًمتقطمٞمد واإليَمن ،وأزيمك اًمٕمٚمقم وأقماله٤م ،وأطمًٜمٝم٤م وأقمٔمٛمٝم٤م،
وأومْمٚمٝم٤موأوضمٌٝم٤م ٕ ،ن ذف اًمٕمٚمؿ سمنمف اعمٕمٚمقم وهق اهلل قمز وضمؾ ( :
)[اًمٓمالق.]11 :

وهذا اًمٕمٚمؿ اًمٕمٔمٞمؿ أذف ُم٤م سوم٧م ومٞمف إٟمٗم٤مس ،وظمػم ُم٤م ؾمٕمك ذم حتّمٞمٚمف
إيمٞم٤مس ،وهق قمَمد اًمًػم إمم اهلل ،واًمٌ٤مب إقمٔمؿ عمٕمروم٦م اهلل ،وٟمٞمؾ حم٤مسمف
ورو٤مه ،وهق اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ًمٙمؾ ُمـ أطمٌف اهلل واضمتٌ٤مه واصٓمٗم٤مه ( :
)[حمٛمد.]19 :

واإليَمن سم٤مهلل وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف أؾم٤مس سمٜمٞم٤من اًمديـ ،وهق ُمـ اًمديـ
سمٛمٜمزًم٦م اًمرأس ُمـ اجلًد ،وُمتك يم٤من إؾم٤مس راؾمخ٤م محؾ اًمٌٜمٞم٤من ،وإىمقال
وإقمَمل سمٜمٞم٤من اًمديـ ،وؾم٘مٗمف إظمالق احلًٜم٦م .
وأؾم٤مس يمؾ ذًمؽ اإليَمن سم٤مهلل وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،وشمقطمٞمده هب٤م ،وقمٌ٤مدشمف سمٛمقضمٌٝم٤م.
وُمتك يم٤من إؾم٤مس ىمقي٤م محؾ اًمٌٜمٞم٤من ،وإذا هتدم رء ُمـ اًمٌٜمٞم٤من ؾمٝمؾ شمداريمف.
وإن يم٤من إؾم٤مس همػم وصمٞمؼ ،مل حيٛمؾ اًمٌٜمٞم٤من ،وإذا هتدم رء ُمـ إؾم٤مس
ؾم٘مط اًمٌٜمٞم٤من يمٚمف( :
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)[حمٛمد.]19 :

وقمغم ىمدر إطمٙم٤مم إؾم٤مس يٙمقن قمٚمق اًمٌٜمٞم٤من ( :
)[اًمزُمر.]66-65 :

وأوصمؼ أؾم٤مس يٌٜمل قمٚمٞمف اًمٕمٌد سمٜمٞم٤مٟمف ُمريم٥م ُمـ أُمريـ:
إولُ :مٕمروم٦م اهلل وشمقطمٞمده سم٠مؾمَمئف احلًٜمك ،وصٗم٤مشمف اًمٕمغم ،وأومٕم٤مًمف اجلٛمٞمٚم٦م.
اًمث٤مين :دمريد آٟم٘مٞم٤مد هلل وًمرؾمقًمف ( :
)[إقمراف.] 158 :

واًم٘مرآن يمٚمف سمٞم٤من هلذا إؾم٤مس اًمٕمٔمٞمؿ وشمرؾمٞمخ ًمف ،ودقمقة إمم إشم٘م٤مٟمف ،واًمٕمٛمؾ
سمف ،واًمدقمقة إًمٞمف ،ومٝمق اًمٖم٤مي٦م اًمتل ظمٚمؼ اهلل اخلٚمؼ ُمـ أضمٚمٝم٤م يمَم ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف:
(
)[اًمذاري٤مت.]58-56 :
وىمد أُمرٟم٤م اهلل قمز وضمؾ أن ٟمتٕمٚمؿ هذا اًمٕمٚمؿ اًمنميػ ،وٟمٕمتٜمل سمف ،وٟمٕمٛمؾ
سمٛم٘متْم٤مهً ،مٕمٔمؿ ؿم٠مٟمف ،وقمٚمق ُم٘م٤مُمف ،ويمثرة سمريم٤مشمف وظمػماشمف(:
)
[حمٛمد.]19 :

ومٞمج٥م قمٚمٞمٜم٤م شمٕمٚمؿ هذا اًمٕمٚمؿ اًمنميػٟٕ ،مف أؾم٤مس اًمتقطمٞمد ،وأقمٔمؿ أريم٤من
اإليَمن ،وأقمٔمؿ أصقل اًمديـ ،وقمٚمٞمف شمٌٜمك سمٞمقت اإلؾمالم اًمرومٞمٕم٦م ( :
)[اًمٌ٘مرة.]131 :
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 -6فؼه أشامء اهلل احلسـى :

أؾمَمء اهلل وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف يمٚمٝم٤م طمًٜمك ،وهل سم٤مًمٖم٦م ذم احلًـ واجلَمل

واجلالل يمَمًمف وُمٜمتٝم٤مه .ومال أطمًـ ُمٜمٝم٤م سمقضمف ُمـ اًمقضمقه ( :
)[ـمف.]8 :

وم٠مؾمَمء اهلل قمز وضمؾ أطمًـ إؾمَمء ،وصٗم٤مشمف أطمًـ اًمّمٗم٤مت ،وأىمقاًمف أطمًـ
إىمقال ،وأومٕم٤مًمف أطمًـ إومٕم٤مل ،وخمٚمقىم٤مشمف أطمًـ اعمخٚمقىم٤مت ،وأطمٙم٤مُمف

أطمًـ إطمٙم٤مم ،وذائٕمف أطمًـ اًمنمائع ،ويمتٌف أطمًـ اًمٙمت٥م ،ورؾمٚمف أطمًـ

اًمرؾمؾ ،وأواُمره أطمًـ إواُمر ،وٟمقاهٞمف أطمًـ اعمٜم٤مهل ،وصمقاسمف أطمًـ اًمثقاب،
)[ـمف.]8 :

وقم٘م٤مسمف أطمًـ اًمٕم٘م٤مب ( :

وأؾمَمء اهلل قمز وضمؾ يمٚمٝم٤م طمًٜمكٕ ،هن٤م شمدل قمغم صٗم٤مت اًمٙمَمل واجلالل

واجلَمل هلل قمز وضمؾ .

ومٝمل أؾمَمء ُمدح ومحد وصم ٜم٤مء ،وأؾمَمء متجٞمد وشمٕمٔمٞمؿ وإضمالل هلل قمز وضمؾ،

وأؾمَمء رمح٦م وًمٓمػ،وسمر وإطمً٤من ( :
)[اإلهاء.]112 :

واهلل قمز وضمؾ جلالًمف ومج٤مًمف ،وقمٔمٛمتف ويمؼمي٤مئف ،وإطمً٤مٟمف واٟمٕم٤مُمف ٓ ،يًٛمك
إٓ سم٠مطمًـ إؾمَمء ،وٓ يقصػ إٓ سم٠مطمًـ اًمّمٗم٤مت ،وٓ حيٛمد إٓ سم٠مطمًـ

اعمح٤مُمد ،وٓ يٕمٌد إٓ سم٠مطمًـ اًمٕمٌ٤مدات ( :
وىم٤مل قمز وضمؾ:

)[إٟمٕم٤مم.]123-121 :

[هم٤مومر. ]65 :
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 -7عدد أشامء اهلل احلسـى:

اهلل قمز وضمؾ ًمف إؾمَمء احلًٜمك ،واًمّمٗم٤مت اًمٕمغم ،وإومٕم٤مل اجلٛمٞمٚم٦م ،واعمثؾ
)[ـمف.]8 :

إقمغم ( :

وأؾمَمء اهلل احلًٜمك ،وصٗم٤مشمف اًمٕمغم ،يمثػمة وًمٞمس هل٤م طمٍم ،وٓ حتد سمٕمدد
ُمٕملم ،وٓ حيٞمط سمٕمٚمٛمٝم٤م إٓ اًمرب اًمذي شمًٛمك هب٤م ،واشمّمػ هب٤م ،ضمؾ ضمالًمف،
وشم٘مدؾم٧م أؾمَمؤه (:

)[اًمنم.] 14 :

وأؾمَمء اهلل قمز وضمؾ يمٚمٝم٤م طمًٜمك ،وهلذا أُمرٟم٤م اهلل سمٛمٕمرومتٝم٤م ،واًمتٕمٌد هلل هب٤م،

وشمقطمٞمد اهلل هب٤م ( :

)[إقمراف.]182 :

وأشامء اهلل عز وجل من حقٌ العؾم هبو ثالثي أقسوم:

ُمٜمٝم٤م ُم٤م اؾمت٠مصمر اهلل سمٕمٚمٛمف ،ومٚمؿ ُيٓمٚمع قمٚمٞمف أطمدً ا ُمـ ظمٚم٘مف .
وُمٜمٝم٤م ُم٤م قم ّٚمٛمف اهلل سمٕمض ظمٚم٘مف ،ومل يٜمزًمف ذم يمت٤مسمف .

وُمٜمٝم٤م ُم٤م سم ّٞمٜمف اهلل ذم يمت٤مسمف ،أو ؾمَمه سمف رؾمقًمف ﷺ ذم ؾمٜمتف .

اؾمَم ُمـ أطمّم٤مه٤م ،وطمٗمٔمٝم٤م،
وهلل قمز وضمؾ ُمـ إؾمَمء احلًٜمك شمًٕم٦م وشمًٕمقن ً
وقمٛمؾ سمٛم٘متْم٤مه٤م ،ودقم٤م اهلل هب٤م ،أدظمٚمف اهلل اجلٜم٦م.

وىمد أطمّمٞمٜم٤م سمٗمْمؾ اهلل ُمٜمٝم٤م ذم هذه اًمٙمت٤مب أيمثر ُمـ ُم٤مئ٦م اؾمؿ ،ذيمرٟم٤مه٤م ُم٘مروٟم٦م

سم٤مٕدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ...وؾمت٠مشمٞمٜم٤م ىمريٌ٤م إن ؿم٤مء اهلل قمز وضمؾ.

ٟمً٠مل اهلل قمز وضمؾ أن يرزىمٜم٤م وإي٤ميمؿ طمًـ ُمٕمرومتٝم٤م ،وطمٗمٔمٝم٤م ،وومٝمؿ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م،

واًمتّمديؼ هب٤م ،ودقم٤مء اهلل هب٤م ،وطمًـ اًمتٕمٌد هلل سمٛمقضمٌٝم٤م.
قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـ اًمٜمٌل ﷺ ىم٤ملَّ «:
اؾم ًَمُِ ،م٤م َئ ً٦م َّإٓ
إن هللَِّ شمِ ًْ َٕم ً٦م وشمِ ًْ ِٕم َ
لم ْ
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ِ
أطمّم٤مه٤م َد َظم َؾ اجلَٜمَّ َ٦م شُمتٗمؼ قمٚمٞمف
واطمدً اَُ ،مـ ْ

(

).

يٗمتح
صمؿ ُ
وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ذم طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م أن اًمٜمٌل ﷺ ىم٤ملَّ ...«:
ِ
حم٤مُمد ِه ،وطمًـ اًمثٜم٤مء قمٚمٞمف ،ؿمٞمئ٤م مل يٗمتحف ٕطمد ىمٌكمش
قمكم ُمـ
اهللَُّ
َّ

متػق عؾقه( ).

وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م :وم٘مدت رؾمقل اهلل ﷺًمٞمٚم٦م ُمـ اًمٗمراش
وم٤مًمتٛمًتف ومقىمٕم٧م يدي قمغم سمٓمـ ىمدُمٞمف وهق ذم اعمًجد ومه٤م ُمٜمّمقسمت٤من وهق

ي٘مقل :اًمٚمٝمؿ أقمقذ سمرو٤مك ُمـ ؾمخٓمؽ ،وسمٛمٕم٤موم٤مشمؽ ُمـ قم٘مقسمتؽ ،وأقمقذ سمؽ

ُمٜمؽ ٓ أطميص صمٜم٤مء قمٚمٞمؽ أٟم٧م يمٛمآ أصمٜمٞم٧م قمغم ٟمٗمًؽشأخرجه مسؾم( ).

وقمـ قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺُ «:م٤م ىم٤مل قمٌد ىمط
إذا أص٤مسمف هؿ وطمزن :اًمٚمٝمؿ إين قمٌدك واسمـ قمٌدك واسمـ أُمتؽ ٟم٤مصٞمتل سمٞمدك

ُم٤مض ذم طمٙمٛمؽ قمدل ذم ىمْم٤مؤك أؾم٠مًمؽ سمٙمؾ اؾمؿ هق ًمؽ ؾمٛمٞم٧م سمف ٟمٗمًؽ

أو أٟمزًمتف ذم يمت٤مسمؽ أو قمٚمٛمتف أطمدا ُمـ ظمٚم٘مؽ أو اؾمت٠مصمرت سمف ذم قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م
رسمٞمع ىمٚمٌل
مهل إٓ
وٟمقر صدري وضمال َء ُطم ْزين و َذ َ
قمٜمدك أن دمٕمؾ اًم٘مرآن َ
َ
ه٤مب َ ِّ
َ
َ
رؾمقل اهللِ يٜمٌٖمل ًمٜم٤م
ُمٙم٤من ُطم ْزٟمِف َوم َر ًطم٤م ،ىم٤مًمقا :ي٤م
مهف وأسمدًمف
أذه٥م اهللُ قمز وضمؾ َ َّ
ِ
ْ
أن ٟمتٕم َّٚم َؿ ه١مٓء اًمٙمٚمَمت ىم٤مل  :أضمؾ يٜمٌٖمل عمـ ؾمٛمٕمٝمـ أن يتٕمٚمٛمٝمـشأخرجه

أمحد( ).

( ) متػق عؾقه ،أخرجه البخوري برقم( ، )2736وأخرجه مسؾم برقم (. )2677
( ) متػق عؾقه ،أخرجه البخوري برقم( ، )4712وأخرجه مسؾم برقم (. )194
( )أخرجه مسؾم برقم ( .) 486
( ) صحقح /أخرجه أمحد برقم ( .) 3712
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 -8أقسوم أشامء اهلل احلسـى:

أؾمَمء اهلل قمز وضمؾ ُمـ طمٞم٨م اشمّم٤مف اهلل هب٤م أرسمٕم٦م أىمً٤مم:

إول :إؾمَمء اًمداًم٦م قمغم صٗم٦م ذاشمٞم٦م ًمٚمرب قمز وضمؾ .

واًمّمٗم٦م اًمذاشمٞم٦م  :هل يمؾ صٗم٦م ٓ شمٜمٗمؽ قمـ اًمذات ،وٓ شمٕمٚمؼ هل٤م سم٤معمِمٞمئ٦م.

وُمـ هذه إؾمَمء:

احلل  ،اًم٘مٞمقم  ،اًمًٛمٞمع  ،اًمٌّمػم  ،اًمٕمٚمٞمؿ  ،اخلٌػم  ،اًم٘مقي  ،اًمٕمزيز  ،اًمٕمكم ،
)[آل قمٛمران.] 1 :

اًمٙمٌػم  ....،وأُمث٤مهل٤م ( :

اًمث٤مين  :إؾمَمء اًمداًم٦م قمغم صٗم٦م ومٕمٚمٞم٦م ًمٚمرب قمز وضمؾ .

واًمّمٗم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م :هل يمؾ صٗم٦م شمتٕمٚمؼ سم٤معمِمٞمئ٦م ،إن ؿم٤مء اهلل ومٕمٚمٝم٤م ،وإن مل يِم٠م مل

يٗمٕمٚمٝم٤م ،وُمـ هذه إؾمَمء:

اخل٤مًمؼ  ،اًمرزاق  ،اًمتقاب  ،اًمٕمٗمق  ،اًمٖمٗمقر  ،اًمرطمٞمؿ  ....وأُمث٤مهل٤م

وم٤مخل٤مًمؼ خيٚمؼ إذا ؿم٤مء ،ويٙمرم إذا ؿم٤مء ،ويرزق ُمـ يِم٤مء ،ويتقب قمغم ُمـ يِم٤مء،

ويرطمؿ ُمـ يِم٤مء ،ويٖمٗمر عمـ يِم٤مء( :

)[اًمٗمتح.]14 :

اًمث٤مًم٨م  :إؾمَمء اًمداًم٦م قمغم اًمت٘مديس واًمتٜمزيف ًمٚمرب قمَم ٓ يٚمٞمؼ سمجالًمف

وقمٔمٛمتف ،وُمـ هذه إؾمَمء:

اًم٘مدوس  ،اًمًالم  ،اًمًٌقح  ...،وأُمث٤مهل٤م.

ومٝمق ؾمٌح٤مهن٤مًمًالم ُمـ يمؾ ٟم٘مص وقمٞم٥م وآوم٦م ،اًم٘مدوس اًمًٌقح اعمٜمزه قمـ
مجٞمع اًمٜم٘م٤مئص واًمٕمٞمقب ،اعمٜمزه قمـ يمؾ ُم٤م يٜم٤مذم صٗم٤مت يمَمًمف وضمالًمف

ومج٤مًمف ،اعمٜمزه قمـ اًمْمد واًمٜمد ،واًمٙمػء واعمثٞمؾ ،اًمذي ًمف إؾمَمء احلًٜمك
واًمّمٗم٤مت اًمٕمغم ( :

)[اًمِمقرى.]11 :
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اًمراسمع  :إؾمَمء اًمداًم٦م قمغم مجٚم٦م أوص٤مف قمٔمٞمٛم٦م طمًٜمك ًمٚمرب قمز وضمؾ.

وُمـ هذه إؾمَمء:

اًمٕمٔمٞمؿ  ،احلٛمٞمد  ،اعمجٞمد  ،اعمٚمؽ  ،اًمّمٛمد ... ،وأُمث٤مهل٤م ( :
)[ًم٘مَمن.] 16 :

وم٤مًمٕمٔمٞمؿ ُمـ ًمف يمَمل اًمٕمٔمٛم٦م ذم ذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،واحلٛمٞمد يدل

قمغم يمثرة محده ،ويمثرة احل٤مُمديـ ًمف ،ويمثرة ُم٤م حيٛمد قمٚمٞمف ،واعمجٞمد يدل قمغم
قمٔمٛم٦م صٗم٤مشمف ويمثرهت٤م وؾمٕمتٝم٤م ،وقمغم قمٔمٛم٦م ُمٚمٙمف وؾمٚمٓم٤مٟمف ،وشمٗمرده سم٤مجلالل

واجلَمل واًمٙمَمل وهٙمذا ( :

 حؽم التسؿي بلشامء اهلل احلسـى:

)[إقمراف.]182 :

اهلل قمز وضمؾ ًمف إؾمَمء احلًٜمك ،واًمّمٗم٤مت اًمٕمغم ،وإومٕم٤مل احلٛمٞمدة ،واعمثؾ

إقمغم:

[اًمروم.]17 :

وم٠مؾمَمؤ ه احلًٜمك خمتّم٦م سمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،ومٚمف ؾمٌح٤مٟمف اًمٙمَمل اعمٓمٚمؼ ذم

ذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،ومال ذيؽ ًمف ،وٓ ؾمٛمل ًمف ،وٓ ُمثٞمؾ ًمف ،وٓ
)[اًمِمقرى.]11 :

ؿمٌٞمف ًمف (:

هق اعمٚمؽ اًمذي ًمٞمس يمٛمثٚمف أطمد ذم اعمٚمؽ ،هق اًم٘م٤مدر اًمذي ًمٞمس يمٛمثٚمف أطمد ذم
اًم٘مدرة  ،هق اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ًمٞمس يمٛمثٚمف أطمد ذم اًمٕمٔمٛم٦م ،هق اًمٕمٚمٞمؿ اًمذي ًمٞمس
يمٛمثٚمف أطمد ذم اًمٕمٚمؿ ،هق احلل اًمذي ًمٞمس يمٛمثٚمف أطمد ذم احلٞم٤مة ،هق اًمرمحـ

اًمذي ًمٞمس يمٛمثٚمف أطمد ذم اًمرمح٦م ( :
)[اًمٌ٘مرة.]163 :
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ومٝمق اًمقاطمد إطمد اًمذي ًمٞمس يمٛمثٚمف أطمد ،ذم ذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف :

(

)[اإلظمالص.]4-1 :

أُم٤م شمًٛمٞم٦م اًمٌنم سم٠مؾمَمء اهلل ومٕمغم وضمٝملم:

خمتّم٤م سمفُ ،مثؾ اؾمؿ:
إول ُ :م٤ميم٤من ُمـ أؾمَمء اهلل َقم َٚمَم
ً

اهلل  ،اخل٤مًمؼ  ،اًمٌ٤مرئ  ،اعمّمقر  ،اًم٘مٞمقم  ،اًمرمحـ  ....،وأُمث٤مهل٤م .

ومٝمذه ٓ جيقز شمًٛمٞم٦م همػمه هب٤مٕ ،ن ُمًَمه٤م ظم٤مص سم٤مهلل وطمده ٓ ،ي٘مٌؾ اًمنميؽ،

ومال جيقز إـمالىمٝم٤م إٓ قمغم اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ( :

)[ُمريؿ.]65 :

اًمث٤مين ُ :م٤م يم٤من ُمـ إؾمَمء احلًٜمك ًمف ُمٕمٜمك يمكم ،يتٗم٤موت احلٙمؿ ومٞمف سملم

أومراده،يم٤معمٚمؽ  ،واًمٕمزيز  ،واًمٕمكم  ،واًمٙمٌػم  ،واًمرطمٞمؿ  ،واًمٙمريؿ  ،واحلٙمٞمؿ ،
واًمًٛمٞمع ،واًمٌّمػم ... ،وأُمث٤مهل٤م.

ومٝمذه إؾمَمء وأُمث٤مهل٤م شمٓمٚمؼ قمغم اخل٤مًمؼ ،وقمغم اعمخٚمقق ،وًمٙمؾ طمٙمٛمف

وُمٕمٜم٤مه ،ومٞمجقز اًمتًٛمل سمف ،وٓ يٚمزم ُمـ ذًمؽ اًمتَمصمؾ ،وم٤مهلل هق اًمٕمزيز إقمغم،

واعمخٚمقق قمزيز أدٟمك وهٙمذا ...

ومَم يْم٤مف إمم اخل٤مًمؼ ُمٜمٝم٤م ،يٚمٞمؼ سمجالًمف وقمٔمٛمتف ويمؼمي٤مئف .

وُم٤م يْم٤مف ُمٜمٝم٤م إمم اعمخٚمقق ،يٚمٞمؼ سم٤معمخٚمقق ووٕمٗمف وٟم٘مّمف يمَم هق ُمذيمقر

ذم اًم٘مرآن ( :

)[يقؾمػ.] 78 :

 وأشامء اهلل احلسـى من حقٌ معوكقفو تـؼسم إىل شتي أقسوم:
إول :إؾمَمء اًمداًم٦م قمغم ذات اهلل ووطمداٟمٞمتف ُمثؾ :
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اهلل  ،اإلًمف  ،اًمقاطمد  ،إطمد  ،احلؼ  ،احلل  ،اًم٘مٞمقم  ،إول  ،أظمر  ،اًمٔم٤مهر ،

اًمٌ٤مـمـ ...وأُمث٤مهل٤م ُمـ إؾمَمء احلًٜمك .

اًمث٤مين :إؾمَمء اًمداًم٦م قمغم اعمٚمؽ واًم٘مدرةُ .مثؾ :اعمٚمؽ  ،اًمٕمزيز  ،اجلٌ٤مر ،
اعمٝمٞمٛمـ  ،اًم٘مٝم٤مر  ،اًم٘م٤مدر ،اعم٘متدر ،اًم٘مقي  ،اعم٘مدم  ،و اعم١مظمر  ...،وأُمث٤مهل٤م ُمـ

إؾمَمء احلًٜمك.

اًمث٤مًم٨م :إؾمَمء اًمداًم٦م قمغم اخلٚمؼ واإلجي٤مد واإلُمداد ُمثؾ :

اخل٤مًمؼ  ،اًمٌ٤مرئ  ،اعمّمقر  ،اًمرزاق  ،اًمقه٤مب  ،اًمٙمريؿ  ،اًمؼم  ،اعم٘مٞم٧م،

اعمحًـ ...وأُمث٤مهل٤م ُمـ إؾمَمء احلًٜمك.

اًمراسمع :إؾمَمء اًمداًم٦م قمغم اًمٕمٚمؿ واإلطم٤مـم٦م ُمثؾ :

اًمًٛمٞمع ،اًمٌّمػم  ،اًمٕمٚمٞمؿ  ،اخلٌػم  ،اًمرىمٞم٥م  ،اًمِمٝمٞمد  ،احلٗمٞمظ  ،اعمحٞمط ...
وأُمث٤مهل٤م ُمـ إؾمَمء احلًٜمك .

اخل٤مُمس :إؾمَمء اًمداًم٦م قمغم اًمرومؼ واًمرمح٦م واعمٖمٗمرةُ ،مثؾ :

اًمرب  ،اًمرمحـ  ،اًمرطمٞمؿ  ،اًمرؤوف  ،احلٚمٞمؿ  ،اًمِمٙمقر  ،اًمقدود  ،اًمقزم ،

اًمٜمّمػم  ،اًم٘مري٥م  ،اعمجٞم٥م  ،اًمٕمٗمق  ،اًمٖمٗمقر  ،اًمتقاب  ،اًمرومٞمؼ .... ،وأُمث٤مهل٤م.
اًمً٤مدس :إؾمَمء اًمداًم٦م قمغم اهلداي٦م واًمٌٞم٤من ُمثؾ :
اهل٤مدي  ،اعمٌلم  ،اًمقيمٞمؾ  ،اًمٙمٗمٞمؾ  ...وأُمث٤مهل٤م

 - 9كقػقي إثبوت أشامء اهلل احلسـى وصػوته:

أؾمَمء اهلل وصٗم٤مشمف شمقىمٞمٗمٞم٦م ،ومٜمثٌ٧م هلل قمز وضمؾ ُمـ إؾمَمء واًمّمٗم٤مت ُم٤م أصمٌتف اهلل

ًمٜمٗمًف ذم يمت٤مسمف ،أو أصمٌتف ًمف رؾمقًمفﷺ ذم ؾمٜمتف ،وٟمٜمٗمل قمـ اهلل ُمـ إؾمَمء

واًمّمٗم٤مت ُم٤م ٟمٗم٤مه قمـ ٟمٗمًف ذم يمت٤مسمف ،أو ٟمٗم٤مه قمٜمف رؾمقًمف ﷺ ذم ؾمٜمتف ،قمغم طمد
)[اًمِمقرى.]11 :

ىمقًمف قمز وضمؾ(:
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ومال ٟمتج٤موز اًم٘مرآن واحلدي٨م ،وٓ ٟم٘مقل قمغم اهلل سمال قمٚمؿ ،وٓ ٟمٕمٛمؾ إٓ سمَم أٟمزل

اهلل ،وٓ ٟم٘مقل قمغم اهلل همػم احلؼ( :
)[اًمٜمحؾ.]117-116 :

وىم٤مل اهلل قمز وضمؾ( :

)

[إقمراف.] 33 :

وأؾمَمء اهلل قمز وضمؾ وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف اًمقاردة ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦مٟ ،م١مُمـ هب٤م يمٚمٝم٤م،

وٟمٕمٌد اهلل سمٛمقضمٌٝم٤م ( :

)[إقمراف.] 182 :

وأؾمَمء رسمٜم٤م أطمًـ إؾمَمء ،وصٗم٤مت رسمٜم٤م أطمًـ اًمّمٗم٤مت ،وصٗم٤مت رسمٜم٤م أوؾمع

ُمـ أؾمَمئف ،وأومٕم٤مًمف أوؾمع ُمـ أؾمَمئف وصٗم٤مشمف .

وأؾمَمؤه وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف يمٚمٝم٤م داًم٦م قمغم ذاشمف وضمالًمف ومج٤مًمف .

وُمٝمٛمتٜم٤م ذم هذا اًمٌ٤مب اًمٕمد واإلطمّم٤مء ٓ ،آظمؽماع وٓ آسمتداع ( :
ويمؾ اؾمؿ ُمـ أؾمَمء اهلل احلًٜمك ٟمِمتؼ ُمٜمف صٗم٦م ًمف:

ﰀ)[اإلهاء.]36 :

وم ٤مهلل ؾمٛمك ٟمٗمًف اخل٤مًمؼ  ،اًمرزاق  ،اعمّمقر  ،اًمرمحـ ،اًمٖمٗمقر ،اًمتقاب ،ووصػ
ٟمٗمًف سم٠مٟمف خيٚمؼ  ،ويرزق  ،ويّمقر ،ويرطمؿ ،ويٖمٗمر ،ويتقب .
وًمٞمس يمؾ صٗم٦م ي١مظمذ ُمٜمٝم٤م اؾمؿ هلل قمز وضمؾ .

وم٤مهلل وصػ ٟمٗمًف أٟمف يرؾمؾ ،ويٜمزل ،ويٙمِمػ ،وي٘م ِّٚم٥م ،ويِم٤مء ،ويريد ،وٓ

يًٛمك سم٤معمرؾمؾ ،واعمٜمزل ،واًمٙم٤مؿمػ ،واعم٘مٚم٥م ،واًمِم٤مئل ،واعمريدٟٕ ،مف مل
43

يًٛمل سمف ٟمٗمًف ،وإٟمَم وصػ سمف ٟمٗمًف ،ومٜمّمٗمف سمذًمؽ ،وٓ ٟمًٛمٞمف سمف ،وٓ ٟمتج٤موز
اًم٘مرآن واًمًٜم٦م.

وًمٞمس يمؾ ومٕمؾ ي١مظمذ ُمٜمف صٗم ً٦م هلل قمز وضمؾ .

وم٤مهلل أظمؼم أٟمف يٛمٙمر ،ويٙمٞمد ،وخيدع ،ويٜمًك ،ويٗمتـ،ويزيغ ،وٟمحق ذًمؽ ،ومال
يقصػ اهلل سمذًمؽ إٓ ُم٘مروٟم٤م سمًٌٌف.

وٓ يًٛمك سمف يمذًمؽ ،ومال ي٘م٤مل :اعم٤ميمر واًمٗم٤مشمـ ،سمؾ ي٘م٤مل :يٛمٙمر اهلل سمٛمـ ُمٙمر

سم٠موًمٞم٤مئف ،ويٙمٞمد ُمـ يم٤مد أوًمٞم٤مءه ،وخيدع ُمـ خي٤مدقمف ،ويٜمًك ُمـ ٟمًٞمف ..وهٙمذا،

يمَم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ( :

)[اًمٜمً٤مء.]141 :

وىم٤مل اهلل قمز وضمؾ( :

)[اًمّمػ.]5 :

وىم٤مل قمز وضمؾ( :

)[اًمتقسم٦م.]67 :

وهٙمذا ذم سم٤مىمل إومٕم٤مل اعمَمصمٚم٦م ٓ ،يقصػ اهلل هب٤م إٓ ُم٘مروٟم٤م سمًٌٌف ( :
)[حمٛمد.]19 :

اًمٚمٝمؿ قمٚمٛمٜم٤م ُم٤م يٜمٗمٕمٜم٤م ،واٟمٗمٕمٜم٤م سمَم قمٚمٛمتٜم٤م ،إٟمؽ أٟم٧م اًمٕمٚمٞمؿ احلٙمٞمؿ .

44

بني حالوة العؾم هبو ،وحسن التعبد هلل بؿوجبفو

ذم وقء اًم٘مرآن واًمًٜم٦م

البـاب الثاني
ويشتمل هذا الباب عىل املباحث اآلتية:
 -1أركون اإليامن بلشامء اهلل وصػوته.
 -2أركون التعبد هلل بلشامئه وصػوته.
 -3فؼه التعبد هلل بلشامئه وصػوته.

 -4ضرق الوصول إىل التعبد هلل بلشامئه وصػوته.

 -5مراتى ادممـني يف التعبد هلل بلشامئه وصػوته.
 -6ثؿرات التعبد هلل بلشامئه وصػوته.
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البوب الثوين

 -1أركون اإليامن بلشامء اهلل وصػوته وأفعوله:
اإليَمن سم٠مؾمَمء اهلل وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ًمف صمالصم٦م أريم٤من:
إول :شمٜمزيف ظم٤مًمؼ اًمًَموات وإرض قمـ ُمِم٤مهب٦م اعمخٚمقىملم ،ذم اًمذات،
وإؾمَمء ،واًمّمٗم٤مت ،وإومٕم٤مل.
اًمث٤مين :اإليَمن سمَم وصػ اهلل سمف ٟمٗمًف ،أو وصٗمف سمف رؾمقًمف ﷺُ ،مـ إؾمَمء
واًمّمٗم٤مت وإومٕم٤مل.
اًمث٤مًم٨م :ىمٓمع اًمٓمٛمع قمـ إدراك يمٞمٗمٞم٦م أؾمَمء اهلل وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،ومٙمَم
ٟٓمٕمٚمٛمٙمٞمٗمٞمف ذاشمف ؾمٌح٤مٟمف ،يمذًمؽ ٓ ٟمٕمٚمؿ يمٞمٗمٞم٦م أؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف،قمغم
)
طمد ىمقًمف قمز وضمؾ ( :
[اًمِمقرى.]11 :

و أؾمَمء اهلل قمز وضمؾ يمٚمٝم٤م ُمؽمادوم٦م ذم اًمدًٓم٦م قمغم اًمذاتُ ،متٌ٤ميٜم٦م ذم اًمدًٓم٦م
قمغم اًمّمٗم٤متً ،مدًٓم٦م يمؾ اؾمؿ ُمٜمٝم٤م قمغم ُمٕمٜمك ظم٤مص ُمًتٗم٤مد ُمٜمف ،يم٤مًمٕمٔمٞمؿ،
واًمٙمٌػم ،واًمٕمزيز ،واخل٤مًمؼ ،واًمرزاق ،واًمٙمريؿ وهمػمه٤م ُمـ إؾمَمء احلًٜمك،
ومٙمؾ أؾمَمء اهلل احلًٜمك شمدل قمغم ذات اهلل ،وشمدل قمغم صٗم٤مت ُمتٕمددة ًمٚمرب قمز
وضمؾ :يم٤مخلٚمؼ واًمتّمقير ،واًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة ،واًمرزق واًمٙمرم ،وٟمحق ذًمؽ ( :
)[اإلهاء .]112 :
وم٠مؾمَمء اهلل قمز وضمؾ أقمالم وأوص٤مف ،ومٝمك أقمالم سم٤مقمتٌ٤مر دًٓمتٝم٤م قمغم
اًمذات،وأوص٤مف سم٤مقمتٌ٤مر ُم٤م دًم٧م قمٚمٞمف ُمـ اعمٕم٤مينُ ،مـ صٗم٤مت اجلالل
واجلَمل.
وم٤محلل اًم٘مٞمقم ،واًمًٛمٞمع اًمٌّمػم ،واًمٕم زيز اًمٕمٚمٞمؿ وهمػمه٤م ُمـ إؾمَمء احلًٜمك
يمٚمٝم٤م أؾمَمء عمًٛمك واطمد هق اهلل قمز وضمؾً،مٙمـ ًمٚمحل ُمٕمٜمك ظم٤مص ،وًمٚم٘مٞمقم
ُمٕمٜمك ظم٤مص ،وًمٚمًٛمٞمع ُمٕمٜمك ظم٤مص  ،وًمٚمٌّمػم ُمٕمٜمك ظم٤مص.
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وم٤محلل يدل قمغم صٗم٦م احلٞم٤مة ،واًمًٛمٞمع يدل قمغم صٗم٦م اًمًٛمع ،واًمٌّمػم يدل
قمغم صٗم٦م اًمٌٍم ،واًمٕمٚمٞمؿ يدل قمغم صٗم٦م اًمٕمٚمؿ ،واًمرزاق يدل قمغم صٗم٦م اًمرزق
وهٙمذا....
و أؾمَمء اهلل احلًٜمك يمَم أهن٤م ُمتٕمددة ،ومٝمل يمذًمؽ ُمتٗم٤موٚم٦م ذم اعمٕم٤مين .وومٞمٝم٤م
اؾمؿ اهلل إقمٔمؿ اًمذي أظمٗم٤مه اهلل قمز وضمؾ ذم أؾمَمئف احلًٜمكً ،مٞمتٕمٌد اخلٚمؼ
سمجٛمٞمع أؾمَمئف احلًٜمك ويدقمقٟمف هب٤م ( :
)[إقمراف.]182 :
وقمـ سمريدة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل ؾمٛمع اًمٜمٌل ﷺ رضم ً
ال يدقمق وهق ي٘مقل «:اًمٚمٝمؿ إين
أؾم٠مًمؽ سم٠مين أؿمٝمد أٟمؽ أٟم٧م اهلل ٓ إًمف إٓ أٟم٧م ،إطمد اًمّمٛمد اًمذي مل يٚمد ومل
يقًمد ،ومل يٙمـ ًمف يمٗمقا أطمد .وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ﷺ  :واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًم٘مد ؾم٠مل
اهلل سم٤مؾمٛمف إقمٔمؿ ،اًمذي إذا دقمل سمف أضم٤مب وإذا ؾمئؾ سمف أقمٓمكشأخرجه أبو داود

والسمذي ( ).

 -2أركون التعبد هلل بلشامئه وصػوته:
ًمٚمتٕمٌد سم٠مؾمَمء اهلل وصٗم٤مشمف صمالصم٦م أريم٤من:
إول :اإليَمن سم٠من اهلل وطمده ًمف إؾمَمء احلًٜمك ،واًمّمٗم٤مت اًمٕمال ،وإومٕم٤مل
احلٛمٞمدة ،واعمثؾ إقمغم.
ومٛمـ ؾم٤مر امم اهلل سم٤مؾمؿ ُمـ أؾمَمء اهلل احلًٜمك ،وصؾ اًمٞمف.
وُمـ شمٕمٚمؼ سمّمٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف اًمٕمال ،أظمذت سمٞمده طمتك شمدظمٚمف قمٚمٞمف ،سمٙمَمل احل٥م
واًمتٕمٔمٞمؿ واًمذل ًمف.
ومحٞم٤مة اًم٘مٚمقب سمٛمٕمرومتف،واإليَمن سمف ،وحمٌتف ،وشمٕمٔمٞمٛمف ،وظمِمٞمتف ،وآومت٘م٤مر إًمٞمف.
وطمٞم٤مة اجلقارح سم٤مًمت٘مرب إًمٞمف سمٕمٌ٤مدشمف سمَم ذع ُمـ أٟمقاع اًمٕمٌ٤مدات.
وطمٞم٤مة اًمٚمً٤من سمدوام ذيمر اهلل ،وؿمٙمره ،واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف ،واًمدقمقة إًمٞمف ،وشمٕمٚمٞمؿ
ذقمف.
( ) صحقح /أخرجه أبوداود برقم ( ، )1493وأخرجه السمذي برقم (.)3475
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وُمٕمروم٦م اهلل سم٠مؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،أقمٔمؿ رواومد اإليَمن ،وأومْمؾ اًمًٌؾ
ًمزي٤مدة اإليَمن ،وذوق طمالوشمف .وأين اًمٓمرق ًمٚمقصقل إمم طم٘مٞم٘م٦م اًمتقطمٞمد
وصدق اًمٕمٌقدي٦م ( :
)[حمٛمد .]19 :
وأطم٥م قمٌ٤مد اهلل إًمٞمف ،وأيمرُمٝمؿ قمٚمٞمف ،أهؾ هذه اعمٕمروم٦مٕ ،هنؿ ذم ري٤مض ُمٕمرومتف
طم٤مرضون ،وإمم ضمالًمف ومج٤مًمف ٟم٤مفمرون ،وسم٠مواُمره اعمٚمٙمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م يٕمٛمٚمقن.
إن ٟمٔمروا إمم صٗم٤مت ضمالًمف ه٤مسمقه ،وإن ٟمٔمروا إمم صٗم٤مت مج٤مًمف أطمٌقه ،وإن
ٟمٔمروا إمم ؿمده ٟم٘مٛمتف ظم٤مومقه ،وإن ٟمٔمروا إمم ؾمٕم٦م رمحتف رضمقه وأٟم٤مسمقا إًمٞمف :
)[ـمف .]8:
(
اًمث٤مين :قمٌ٤مدة اهلل سمَم شم٘متْمٞمف أؾمَمؤه احلًٜمك ،وصٗم٤مشمف اًمٕمال ،ومٛمـ أي٘مـ أن اهلل
هق إول ومقض إُمقر يمٚمٝم٤م إًمٞمف ،وشمقيمؾ قمٚمٞمف وطمده ،ومل يٚمتٗم٧م إمم همػمه.
وُمـ أي٘مـ أن اهلل هق أظمر أي٘مـ أن إُمقر يمٚمٝم٤م أوهل٤م وآظمره٤م سمدأت ُمٜمف،
وشمرضمع إًمٞمف ،ومٚمؿ يٚمتٗم٧م ٕطمد ؾمقاه.
و هذاٟم٤مإلؾمَمن يقضمٌ٤من ًمٚمٕمٌد آوٓمرار إمم اهلل ،ودوام آومت٘م٤مر إًمٞمف ،ومٝمق إول
اعمٌتدئ سم٤مًمٗمْمؾ ،طمٞم٨م ٓ ؾمٌ٥م وٓ وؾمٞمٚم٦م ،وهق أظمر اًمذي يٜمتٝمل إًمٞمف يمؾ
رء.
وُمـ أي٘مـ أن اهلل هق اًمٔم٤مهر ،ىمّمده وصٛمد إًمٞمف ذم مجٞمع طمقائجف.
وُمـ أي٘مـ أن اهلل هق اًمٌ٤مـمـ ،قمٚمؿ ىمرسمف ُمٜمف وم٤مؾمتحٞم٤م ُمٜمفً ،مٙمثرة ٟمٕمٛمف قمٚمٞمف ،ويمثرة
ُمٕمّمٞمتف ًمرسمف ،وأطمٌف وظم٤مف ُمٜمف ورضم٤مه ،عم٤م ًمف ُمـ إؾمَمء احلًٜمك واًمّمٗم٤مت
)[احلديد .]3 :
اًمٕمال ( :
وذيمرا،ودقم٤م ًء
ومٙمرا وي٘مٞمٜمً٤م ،وشمٕمٌدً ا
ً
وهٙمذا اًمتٕمٌد ذم سم٘مٞم٦م إؾمَمء احلًٜمكً ،
وؿمٙمرا ( :
وؾم١مآً ،ومحدً ا
ً
)[إقمراف.] 182 :
اًمث٤مًم٨م :اإلشمّم٤مف سمٛمقضم٥م شمٚمؽ إؾمَمء واًمّمٗم٤مت
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وم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف حي٥م أؾمَمءه وصٗم٤مشمف ،وحي٥م أن يتّمػ اإلٟمً٤من سمٛمقضمٌٝم٤م.
وم٤مهلل ؿمٙمقر حي٥م اًمِمٙمر ،و حي٥م اًمِم٤ميمريـ ،قمٗمق حي٥م اًمٕمٗمق ،وأهؾ اًمٕمٗمق،
رمحـ حي٥م اًمرمح٦م ،وحي٥م اًمرمح٤مء ُمـ ظمٚم٘مفُ ،م١مُمـ حي٥م اإليَمن ،وحي٥م
أهؾ اإليَمن  ،واهلل شمقاب حي٥م اًمتقسم٦م ،وأهؾ اًمتقسم٦م ...وهٙمذا ذم سم٘مٞم٦م إؾمَمء
احلًٜمك.
وُم٤م يم٤من ُمـ أؾمَمء اهلل وصٗم٤مشمف يمَمًٓ ذم طمؼ اخل٤مًمؼٟ ،م٘مّم ً٤م ذم طمؼ اعمخٚمقق،
ٕٟمف ٓ يٚمٞمؼ سم٤مًمٕمٌد ،ومال جيقز آٟمّم٤مف سمٛمقضمٌف ٕٟمف خمتص سم٤مهلل وطمده :يم٤مؾمؿ
اهلل ،اعمتٙمؼم وٟمحقه.
 -3فؼه التعبد هلل بلشامئه وصػوته:
اًمٕمٚمؿ سم٤مهلل ،وأؾمَمئف احلًٜمك ،وصٗم٤مشمف اًمٕمال ،وأومٕم٤مًمف اجلٛمٞمٚم٦م ،أذف اًمٕمٚمقم
قمغم اإلـمالق ،ومٛمٕمروم٦م رسمٜم٤م سم٠مؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،أضمؾ قمٚمقم اًمديـ وأزيم٤مه٤م،
وأطمًٜمٝم٤م وأقمٔمٛمٝم٤م.
وقمٌ٤مدة اهلل هب٤م أطمًـ إقمَمل ،ومحده ومتجٞمده وشمٙمٌػمه وشمٕمٔمٞمٛمف واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف
هب٤م أذف إىمقال( :
)[حمٛمد .]19 :
وقمٌ٤مدة اهلل واًمدقمقة إًمٞمف ،أطمًـ إىمقال وإقمَمل اًمتل يت٘مرب هب٤م اًمٕمٌد إًمٞمف،
ويٜم٤مل أقمٔمؿ صمقاهب٤م سمٕمد اًم٘مدوم قمٚمٞمف( :
)[ومّمٚم٧م .] 33:
وقمغم هذه إصقل اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،ىم٤مُم٧م دقمقة اًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم أمجٕملم.
وم٤مهلل قمز وضمؾ أرؾمؾ رؾمٚمف إمم ظمٚم٘مف سمثالصم٦م أُمقر:
إول :شمٕمريػ اخلٚمؼ سم٤مهلل وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمفً ،مٞمٕمٌدوه وطمده ٓ ذيؽ
ًمف ،ويؽميمقا قمٌ٤مدة ُم٤م ؾمقاه.
اًمث٤مين :شمٕمريٗمٝمؿ سم٤مًمٓمريؼ اعمقصؾ إًمٞمف،وهق قمٌ٤مدة اهلل وطمده ،سم٤مًمديـ اًمذي
ذقمف.
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اًمث٤مًم٨م :شمٕمريٗمٝمؿ سمَم هلؿ سمٕمد اًمقصقل إًمٞمف ذم دار يمراُمتف ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ اًمذي أضمٚمف
وأقمٔمٛمف هق رؤي٦م اهلل قمز وضمؾ ،ورو٤مه قمـ أوًمٞم٤مئف اعم١مُمٜملم ( :
)[اًمٜمحؾ .]36 :

ويمٚمَم يم٤مٟم٧م ُمٕمروم٦م اًمٕمٌد سمرسمف اقمٔمؿ ،يم٤مٟم٧م حمٌتف وظمِمٞمتف وقمٌ٤مدشمف ًمف أشمؿ
وأيمٛمؾٕ ،ن ُمٕمروم٦م اهلل سم٠مؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،متأل اًم٘مٚم٥م سم٤مإليَمن ،وشم٘مقي
حمٌ٦م اهلل ،وشمٕمٔمٞمٛمف ذم اًم٘مٚم٥م ،وشمثٛمر أٟمقاع اًمٕمٌ٤مدات واًمٓم٤مقم٤مت واًم٘مرسم٤مت ،و
قمٔمٞمؿ إضمر واًمثقاب( :
ﰀ)[اًمزُمر .]9 :
ويمٚمَم يم٤من اًمٕمٌد سم٤مهلل أضمٝمؾ يم٤من ُمـ اهلل أسمٕمد ،وإًمٞمف أيمره ،وُمـ سملم ظمٚم٘مف أظمن:
:
)[اًمزُمر .]16-14 :

وطمٞم٤مة اإلٟمً٤من سمحٞم٤مة ىمٚمٌف وروطمف ،وٓ طمٞم٤مة ًم٘مٚمٌف إٓ سمٛمٕمروم٦م وم٤مـمره وحمٌتف
وشمقطمٞمده ،وقمٌ٤مدشمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وذًمؽ ومْمؾ اهلل ي١مشمٞمف ُمـ يِم٤مء( :
)[آل قمٛمران .]74 -73 :

وُمـ مل يدظمؾ ضمٜم٦م اعمٕمروم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م ،مل يدظمؾ ضمٜم٦م أظمرة يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م( :
)[اإلهاء.]71:
وم٠مًمذ رء وأطماله ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرةُ ،مٕمروم٦م اهلل سم٠مؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،وذيمره
ومحده ،وقمٌ٤مدشمف سمَم ذع ،وشمٚمؽ أقمٔمؿ دم٤مرة راسمح٦م ( :
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)[اًمّمػ.]11-12 :

ومٝمؾ يٚمٞمؼ سم٤مًمٕم٤مىمؾ أن خيرج ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ذا ق ومٞمٝم٤م أـمٞم٥م ُم٤م ومٞمٝم٤م ،سمؾ قم٤مش ومٞمٝم٤م
قمٞمش اًمٌٝم٤مئؿ ،واٟمت٘مؾ ُمٜمٝم٤م اٟمت٘م٤مل اعمٗم٤مًمٞمس ،وهم٤مدر اًمدٟمٞم٤م وهق حمروم ُمـ
أطمًـ ُمالذه٤م ،ومخن دٟمٞم٤مه وأظمراه ،وىمدم قمغم رسمف سمَم يًخٓمف قمٚمٞمف ( :
)[اًمٙمٝمػ .]126-123:

إن ُمٕمروم٦م اهلل سم٠مؾمَمئف احلًٜمك ،وصٗم٤مشمف اًمٕمال ،وأومٕم٤مًمف احلٛمٞمدة ،أضمؾ اعمٕم٤مرف
قمغم اإلـمالق ،وأومْمؾ اًمٕمٓم٤مي٤م ُمـ اهلل ًمٕمٌدهٕ ،هن٤م روح اًمتقطمٞمد ،وًم٥م اإليَمن،
وزسمدة اًمٞم٘ملم ( :
)[حمٛمد.]19:
وُمـ ومتح اهلل ًمف هذا اًمٌ٤مب اًمٕمٔمٞمؿ اٟمٗمتح٧م ًمف أسمقاب اًمديـ يمٚمٝم٤م.
أسمقاب اًمتقطمٞمد اخل٤مًمص ،وأسمقاب اإليَمن اًمٙم٤مُمؾ ،وأسمقاب اإلطمً٤من ،وأسمقاب
اًمت٘مقى ،وأسمقاب اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ،وأسمقاب اخلٚمؼ احلًـ ،وأسمقاب إضمر
)[اجلٛمٕم٦م .]4:
اًمٕمٔمٞمؿ(:
وأطمًـ اًمًٌؾ اعمقصٚم٦م امم هذه اعمٕمروم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،اًمٜمٔمر ذم أي٤مت اًمٙمقٟمٞم٦م،
واًمٜمٔمر ذم أي٤مت اًمنمقمٞم٦م ،ومذًمؽ أقمٔمؿ ُمٗمت٤مح عمٕمروم٦م اهلل سم٤مؾمَمئف وصٗم٤مشمف
وأومٕم٤مًمف ،و اؾمتحْم٤مر ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ،وحتّمٞمٚمٝم٤م ذم اًم٘مٚمقب ،طمتك شمت٠مصمر اًم٘مٚمقب
سمآصم٤مره٤م ،وشمتّمػ سمّمٗم٤مهت٤م ،وشمتٕمٌد هلل سمٛمقضمٌٝم٤م.
واذا اُمتأل اًم٘مٚم٥م هبذه اعمٕم٤مرف اإلهلٞم٦م ضم٤مء ومٞمف طم٥م اهلل ،وشمٕمٔمٞمٛمف ،واًمذل ًمف،
وطمًـ قمٌ٤مدشمف ،صمؿ اٟم٘م٤مدت اجلقارح ُمٕمف ذم ومٕمؾ يمؾ ـم٤مقم٦م ،وشمرك يمؾ ُمٕمّمٞم٦م :
(
)[حمٛمد.]19:
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ومتٕمرف إمم رسمؽ اًمٕمٔمٞمؿ سم٤مًمٜمٔمر ذم آي٤مشمف وخمٚمقىم٤مشمف ،شمٕمرف رسمؽ سم٠مؾمَمئف
وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،ويزيد إيَمٟمؽ ،وحتًـ قمٌ٤مدشمؽ ،وشمٕمٔمؿ أضمقرك.
ومٛمٕمروم٦م أؾمَمء اًمٕمٔمٛم٦م واعمجد واًمٙمؼمي٤مء ،واجلؼموت واجلالل ،متأل اًم٘مٚم٥م
شمٕمٔمٞمَم هلل ،وشمٙمٌػما ًمف و إضمالًٓ ًمف ،وشمٕمٚم ً٘م٤م سمف..
وُمٕمروم٦م أؾمَمء اجلَمل واًمؼم واجلقد واإلطمً٤من ،واًمٚمٓمػ واًمرمح٦م ،متأل اًم٘مٚم٥م
طمٌ٤م هلل ،و ؿمقىم٤م ًمف ،وصمٜم٤مء قمٚمٞمف ،ومحدا ًمف ،وطمٞم٤م ًء ُمٜمف..
وُمٕمروم٦م أؾمَمء اًمٕمزة واًم٘مٝمر ،واًم٘مقة واًم٘مدرة واحلٙمٛم٦م ،متأل اًم٘مٚم٥م ظمْمققم٤م هلل،
وظمِمققم٤م ًمف ،وظمقوم٤م ُمٜمف ،واٟمٙمً٤مرا سملم يديف..
و ُمٕمروم٦م أؾمَمء اًمٖمٜمك واًمٙمرم واإلطمً٤من ،متأل اًم٘مٚم٥م اومت٘م٤مرا إمم اهلل ،واوٓمرارا
إًمٞمف ،واًمتقيمؾ قمٚمٞمف ،وآؾمتٕم٤مٟم٦م سمف ،وقمدم آًمتٗم٤مت إمم همػمه..
وُمٕمروم٦م أؾمَمء اًمٕمٚمؿ واخلؼمة واعمراىمٌ٦م واإلطم٤مـم٦م ،متأل اًم٘مٚم٥م ُمراىمٌ٦م هلل ذم يمؾ
طم٤مل ،وإطمً٤من اًمٕمٌ٤مدة هلل ،وطمراؾم٦م اخلقاـمر قمـ إومٙم٤مر اًمرديئ٦م ،واإلرادات
اًمٗم٤مؾمدة.
ومجٞمع هذه اعمٕم٤مرف شمزيد اإليَمن ذم اًم٘مٚم٥م ،وشمثٛمر ًمٚمٕمٌد يمَمل اًمتٕمٔمٞمؿ هلل،
ويمَمل اًمتٙمٌػم ًمف ،ويمَمل اًمذل ًمف ،ويمَمل احل٥م ًمف ،وؿمدة احلٞم٤مء ُمٜمف ،وشمٕمٚمؼ
اًم٘مٚم٥م سمف ،واًمِمقق إًمٞمف ،واًمرضم٤مء ًمف ،واخلقف ُمٜمف ،واإلٟم٤مسم٦م إًمٞمف ،واًمتقيمؾ قمٚمٞمف،
وإٟمس سمف ،واًمٗمرار ُمـ اخلٚمؼ إًمٞمف ،وشمقطمٞمده ،وإظمالص اًمٕمٛمؾ ًمف ،وطمًـ
قمٌ٤مدشمف ،ودظمقل ضمٜمتف ( :
)[إٟمٗم٤مل .]4-1 :

ويمٚمَم ىمقي٧م هذه اعمٕمروم٦م ،اؾمتٜم٤مر اًم٘مٚم٥م سمٜمقر اًمٕمٚمؿ واإليَمن ،ورأى هبذا اًمٜمقر
قمٔمٛم٦م رسمف وضمالًمف ،وإٟمٕم٤مُمف وإطمً٤مٟمف ،وًمٓمٗمف ورمحتف ،ومٕمٔمؿ إىمٌ٤مًمف قمغم رسمف،
وزادت ظمِمٞمتف ًمف ،واؾمتًالُمف ًمنمقمف ،وًمزوُمف ُٕمره ،وسمٕمده قمـ هنٞمف،وحت٘مٞمؼ
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اًمتقطمٞمد ًمف ،وأٟمًف سمٛمٜم٤مضم٤مشمف.
واهلل حي٥م أؾمَمءه احلًٜمك ،وصٗم٤مشمف اًمٕمال ،وحي٥م فمٝمقر آصم٤مره٤م ذم ظمٚم٘مف ،ومٝمق
واطمد حي٥م اًمتقطمٞمد وأهٚمف ،قمٚمٞمؿ حي٥م اًمٕمٚمؿ وأهٚمف ،مجٞمؾ حي٥م اجلَمل
وأهٚمفُ ،م١مُمـ حي٥م اعم١مُمٜملم ،ؿمٙمقر حي٥م اًمِم٤ميمريـ ،يمريؿ حي٥م أهؾ اًمٙمرم،
سمر حي٥م أهؾ اًمؼم ،قمٗمق حي٥م أهؾ اًمٕمٗمق ،رطمٞمؿ حي٥م أهؾ اًمرمح٦م ،شمقاب حي٥م
)
اًمتقاسملم (:
[آل قمٛمران .]79:

وم٤مهلل قمز وضمؾ يريد ُمٜم٤م حتّمٞمؾ اًمّمٗم٤مت اًمتل حيٌٝم٤م ،وُمـ رمحتف أرؾمؾ اًمرؾمؾ
ًمدقمقة اخلٚمؼ ًمتحّمٞمؾ هذه اًمّمٗم٤مت اًمت ل هل ُمراد اهلل ُمـ ظمٚم٘مف ،وشمقطمٞمده
وقمٌ٤مدشمف سمٛمقضم٥م ذًمؽ ( :
)[إقمراف .] 182 :
وهق ؾمٌح٤مٟمف اًمٙمريؿ اًمذي هي٥م ًمٕمٌ٤مده هذه اًمّمٗم٤مت ،وجي٤مزهيؿ سم٤مًمثقاب اًمٕمٔمٞمؿ
سمحً٥م ُم٤م ومٞمٝمؿ ُمـ هذه اًمّمٗم٤مت اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل حيٌٝم٤م ،ويرهمٌٝمؿ ذم اًمتٕمٌد هب٤م
سم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف( :
)[آل قمٛمران .]134-133 :

واهلل طمٙمٞمؿ قمٚمٞمؿ ٓ ،يٗمٕمؾ وٓ ينمع ُمـ إطمٙم٤مم إٓ ُم٤م هق ُم٘مت٣م أؾمَمئف
احلًٜمك ،وصٗم٤مشمف اًمٕمال ،وم٠مومٕم٤مًمف ؾمٌح٤مٟمف يمٚمٝم٤م دائرة سملم اًمٕمدل وآطمً٤من،
واحلٙمٛم٦م واًمرمح٦م ،وأظمٌ٤مره يمٚمٝم٤م طمؼ وصدق ،وأواُمره وٟمقاهٞمف يمٚمٝم٤م قمدل
ورمح٦م ،وطمٙمٛم٦م وإطمً٤من ( :
)[إٟمٕم٤مم.]115 :
هق احلٙمٞمؿ اًمذي ي٠مُمر سمٙمؾ ظمػم ،ويٜمٝمك قمـ يمؾ ذ ( :
)[اًمٜمحؾ .]92 :
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و هذه اعمٕم٤مرف اإلهلٞم٦م خترج اًمٕمٌد ُمـ اجلٝمؾ إمم اًمٕمٚمؿ،وشمقرث اًمٕمٌد ىمقة ذم
اإليَمن ،وزي٤مدة ذم اًمٞم٘ملم ،ومحدا ًمٚمرب ،وصدىم٤م ذم اًمتقيمؾ قمغم اهلل ،ورهمٌ٦م
ذم قمٌ٤مدشمف وـم٤مقمتف ( :
)[آل قمٛمران .]164 :

واهلل قمز وضمؾ حي٥م أؾمَمءه وصٗم٤مشمف ،وهلذا أفمٝمر آصم٤مره٤م ذم مجٞمع خمٚمقىم٤مشمف،
ذم اًمًَموات وإرض ،وذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة:
[ق .]8-6 :

وحي٥م يمذًمؽ فمٝمقر آصم٤مره٤م ومٞمٛمـ اصٓمٗم٤مه اهلل ُمـ ظمٚم٘مف ،وهق آدم ﷺ وذريتف :
)
(
[آل قمٛمران .]33 :

وىمد ظمٚمؼ اهلل قمز وضمؾ آدم ﷺ قمغم صقرشمف ،أؾمَمء وصٗم٤مت.
ظمٚم٘مف ُمقصقوم٤م سمّمٗم٤مت اًمٕمٌقدي٦مُ ،مـ ذل وظمْمقع ،ووٕمػ وقمجز ،ووم٘مر
وُمًٙمٜم٦م.
و ُمقصقوم٤م سمّمٗم٤مت اًمرسمقسمٞم٦مُ ،مـ ٍ
يمؼم وضمؼموت ،وقمزة وىمقة ،وُمِمٞمئ٦م وإرادة..
ومٛمـ قمٚمؿ اهلل أٟمف يّمٚمح ًمٚمٝمداي٦م واجلٜم٦م شمقٓه ،ومٙمٗم٤مه ذ ٟمٗمًف ،وهداه ٓؾمتٕمَمل
أؾمَمء اًمرسمقسمٞم٦م ،وصٗم٤مت اًمٕمٌقدي٦م ،وومؼ ُم٤م حيٌف اهلل ويرو٤مه ُمع رسمف ،وُمع أوًمٞم٤مئف
وأقمدائف.
ومٞمًٚم خ قمـ قمٌده اعم١مُمـ أؾمَمء وصٗم٤مت اًمرسمقسمٞم٦م ُمع رسمف ،ويقضمٝمٝم٤م ُمٜمف إمم
أقمدائف ،صمؿ يقضمٝمف سمّمٗم٤مت اًمٕمٌقدي٦م إًمٞمف ،ويًتٕمٛمٚمف هب٤م سملم يديفُ ،مـ احل٥م هلل،
واًمتٕمٔمٞمؿ واًمذل ًمف ،واخلقف ُمٜمف ،واًمرضم٤مء ًمف ،واًمتقيمؾ قمٚمٞمف وهمػم ذًمؽ ُمـ
ؾمَمت اًمٕمٌقدي٦م...
قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل ﷺ ىم٤مل «:ظمٚمؼ اهلل قمز وضمؾ آدم قمغم
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صقرشمف ـمقًمف ؾمتقن ذراقم ً٤م شُمتٗمؼ قمٚمٞمف( ).

ومًٌح٤من اهلل اعمٚمؽ احلؼ اًمرطمٞمؿ سم ٕمٌ٤مده ،اًمذي شمٕمرف إمم ظمٚم٘مف سمجٛمٞمع أٟمقاع
اًمتٕمروم٤مت ،و َّدهلؿ قمٚمٞمف سم٠مٟمقاع اًمدٓٓت ،وومتح هلؿ إًمٞمف مجٞمع اًمٓمرىم٤مت ،صمؿ
قمرومٝمؿ سم٤مًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ اًمذي يًػمون قمٚمٞمف ،وأُمرهؿ سمًٚمقيمف إًمٞمف ( :
َّ
)
[إٟمٗم٤مل .]41 :

يمثػما قمغم أؾمَمئف احلًٜمك ،وصٗم٤مشمف اًمٕمال ،وأومٕم٤مًمف احلٛمٞمدة ،وٟمٕمٛمف
ومٚمٚمف احلٛمد ً
اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،وديٜمف احلؼ ،وصمقاسمف اًمٕمٔمٞمؿ ( :
)
[اجل٤مصمٞم٦م .]37 :

وًمف احلٛمد يمثػما أن هن٩م ًمٜم٤م ؾمٌؾ ُمٕمرومتف ،سمَم يمِمػ ًمٜم٤م قمـ طم٘مٞم٘م٦م قمجزٟم٤م قمـ
سمٚمقغ يمٜمٝمف ،وم٠ميمٛمؾ ظمٚم٘مف ُمٕمروم٦م سمف ،أقمٚمٛمٝمؿ سم٠مٟمف ٓ هن٤مي٦م عمٕمرومتف ،وٓ إطم٤مـم٦م
ٕطمد سم٠مؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،وٓ إدراك ٕطمد ًمٙمٜمٝمف ( :
)[إٟمٕم٤مم .]123-121 :

وهق ؾمٌح٤مٟمف اعمٚمؽ احلؼ ،اًمذي ظمٚمؼ يمؾ رء سم٤محلؼ ،وأٟمزل يمتٌف سم٤محلؼ،
وأرؾمؾ رؾمٚمف سم٤محلؼ ،وأيمرم قمٌ٤مده سم٤مًمديـ احلؼ ( :
)

[احل٩م .]61 :

وهق ؾمٌح٤مٟمف إول اًمذي ًمٞمس ىمٌٚمف رء ،أظمر اًمذي ًمٞمس سمٕمده رء ،اًمٔم٤مهر
اًمذي ًمٞمس ومقىمف رء ،اًمٌ٤مـمـ اًمذي ًمٞمس دوٟمف رء ( :
)[احلديد.]3 :
وهق ؾمٌح٤مٟمف اًم٘مقي اًمذي ًمف اًم٘مقة اًمتل ٓ شمرام ،اًمٕمزيز اًمذي ًمف اًمٕمزة اًمتل ٓ

( ) متػق عؾقه  ،أخرجه البخوري برقم (  ، )3326وأخرجه مسؾم برقم ( .)2834
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شمْم٤مم ،اجلٌ٤مر اًمذي ًمف اجلؼموت اًمذي ٓ يً٤مُمك ،احلٙمٞمؿ اًمذي ًمف اًمًٚمٓم٤من
اًمذي ٓ يٖمٚم٥م ،اعمٚمؽ اًمذي ٓ هن٤مي٦م عمٚمٙمف ،اًمٙمريؿ اًمذي ٓ هن٤مي٦م ًمٙمرُمف،
اًمرمحـ اًمذي وؾمٕم٧م رمحتف يمؾ رء ( :

)[احلنم.]14-11 :

وهق ؾمٌح٤مٟمف اعمٚمؽ اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ رء ،اًم٘م٤مهر اًمذي ىمٝمر يمؾ رء ،اًم٘م٤مدر
اًمذي ٓ يٕمجزه رء ،اًمقاطمد إطمد اعمحٞمط سمٙمؾ أطمد ،اًم٘مقي اًمذي يٛمًؽ
اًمًَموات وآرض أن شمزوٓ ،ويٛمًؽ اًمًَمء أن شم٘مع قمغم إرض إٓ سم٢مذٟمف،
اًمٙمٌػم اًمذي ًمف اًمٙمؼمي٤مء ذم اًمًَموات وإرض ( :
)[اًمزُمر .]67:

وهق ؾمٌح٤مٟمف اًمٕمٚمٞمؿ سمٙمؾ رء ،اًمذي يٕمٚمؿ ُمث٤مىمٞمؾ اجلٌ٤مل ،وُمٙم٤ميٞمؾ اًمٌح٤مر،
وقمدد ىمٓمر إُمٓم٤مر ،وقمدد ذرات اًمرُم٤مل ،وقمدد ورق إؿمج٤مر ،وقمدد
اعمخٚمقىم٤مت ،وقمدد اًمٙمٚمَمت ،وإىمقال ،وإومٕم٤مل ،وإٟمٗم٤مس ،وإرواح :
(
)[إٟمٕم٤مم.]59 :
وهق ؾمٌح٤مٟمف قمالم اًمٖمٞمقب ،اًمذي ٓ خيٗمل قمٚمٞمف رء ذم إرض وٓ ذم
اًمًَمء.
اًمًٛمٞمع اًمٌّمػم اًمٕمٚمٞمؿ سمٙمؾ ذرة ذم ُمٚمٙمف اًمٕمٔمٞمؿ ٓ ،شمقاري ُمٜمف ؾمَمء ؾمَمء ،وٓ
أرض أرو٤م ،وٓ ضمٌؾ ُم٤م ذم وقمره ،وٓ سمحر ُم٤م ذم ىمٕمره ،وٓ ًمٞمؾ ُم٤مذم فمٚمٛمتف :
(
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)[يقٟمس.]61:

وهق ؾمٌح٤مٟمف احلل اًم٘مٞمقم ،اًمذي يمؾ رء ىم٤مئؿ سم٠مُمره ،ظم٤موع ًمًٚمٓم٤مٟمف.
احلل اًمذي ٓشم٠مظمذه ؾمٜم٦م وٓ ٟمقم ،اًمٕمكم اًمذي يمؾ رء دوٟمف ،احلٙمٞمؿ اًمذي
حيٙمؿ إُمقر ،اخلٌػم اًمذي أشم٘مـ يمؾ رء صٜمٕمف ،اًمٗمت٤مح اًمذي سمٞمده ُم٘م٤مًمٞمد
إُمقر يمٚمٝم٤م ،اًمرزاق اًمذي مجٞمع اخلالئؼ شم٠ميمؾ ُمـ ظمزائـ رزىمف،اًم٘مري٥م اًمذي
يًٛمع ويرى دسمٞم٥م اًمٜمٛمٚم٦م اًمًقداء ،ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمٔمٚمَمء ،قمغم اًمّمخرة اًمّمَمء :
(
)[اًمٌ٘مرة.]155:

وهق ؾمٌح٤مٟمف اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ،اًمذي وؾمٕم٧م رمحتف يمؾ رء ،اًمرمحـ اًمذي
ظمٚمؼ اًمرمح٦م ذم يمؾ راطمؿ ،وظمٚمؼ اإلطمً٤من ذم يمؾ حمًـ ( :
)[احلنم.]11:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًم٘مقي اًم٘م٤مدر اًمدي٤من ومال ُيدان ،اعمٚمؽ احلؼ ومال شميب ًمف إُمث٤مل،
ًمف اعمٚمؽ يمٚمف ،وًمف اخلٚمؼ يمٚمف ،وًمف إُمر يمٚمف ،وًمف احلٛمد يمٚمف ،و سمٞمده اخلػم يمٚمف :
(
)[آل قمٛمران.]16:
ًمف ضمؾ ضمالًمف إُمر اًمٜم٤مومذ ومال يٌدل اًم٘مقل ًمديف ،وًمف احلج٦م اًمٌ٤مًمٖم٦م ومال شمتقضمف
احلج٩م قمٚمٞمف ،وًمف اًمرسمقسمٞم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ومٙمؾ اخلالئؼ ُمٗمت٘مرون إًمٞمف ،وًمف ظمزائـ يمؾ
رء ومجٛمٞمع اعمخٚمقىم٤مت ُمْمٓمرة إمم ُم٤م ًمديف ( :
)[احلجر.]11:
هق اعمٚمؽ احلؼ اًمذي ظمْمٕم٧م اعمخٚمقىم٤مت ًمٕمٔمٛمتف ،وذل إىمقي٤مء جلؼموشمف،
وظمِمٕم٧م إصقات هلٞمٌتف ،ومجٞمع اعمخٚمقىم٤مت ذم اًمًَموات وإرض
ُمًتجٞمٌ٦م عمِمٞمئتف ،وُمنقم٦م إمم إرادشمف ،وظم٤موٕم٦م ُٕمره ،وؾم٤مضمدة ًمٕمٔمٛمتف :
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(

)[اًمٜمحؾ.]52-49:
ومًٌح٤من ُمـ دل قمٌ٤مده سم٠مومٕم٤مًمف قمغم صٗم٤مشمف ،ودهلؿ سمّمٗم٤مشمف قمغم أؾمَمئف ،ودهلؿ
سم٠مؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف قمغم ذاشمف ( :
)[هم٤مومر.]65:
ومال إًمف إٓ اهلل ٓ ،حييص صمَمر هذه اعمٕم٤مرف اإلهلٞم٦م إٓ هق ،وٓ يذوق طمالوهت٤م
آ ُمـ قمٚمٛمٝم٤م ،واشمّمػ هب٤م ،و َقمٌد اهلل سمٛم٘متْم٤مه٤م ،ودقم٤م اخلٚمؼ إمم ُمٕمرومتٝم٤م،
واًمتٕمٌد هلل سمٛمقضمٌٝم٤م ( :
)[إقمراف.]182:
ويمؾ اؾمؿ ُمـ أؾمَمء اهلل احلًٜمك ي٘متيض آصم٤مره ُمـ اخلٚمؼ وإُمر..
وم٤مؾمٛمف اعمٚمؽ ي٘متيض ُُمٚمٙمً٤م وشمٍموم ً٤م وشمدسمػم ًا ،واؾمٛمف اخل٤مًمؼ ي٘متيض ظمٚم ً٘م٤م و
خمٚمق ًىم٤م ،واؾمٛمف اًمر زاق ي٘متيض رزىم٤م و ُمرزوىم٤م ،واؾمٛمف اًمتقاب ي٘متيض شمقسم٦م
شم٘مٌؾ ،واؾمٛمف اًمٖمٗم٤مر ي٘متيض ضمٜم٤مي٦م شمٖمٗمر ،واؾمٛمف احلٙمٞمؿ يٛمٜمع شمرك اإلٟمً٤من
ؾمدى ُمٝمٛمالًُ ٓ ،ي١مُمر وٓ يٜمٝمك وٓ حي٤مؾم٥م ،واؾمٛمف اًمًٛمٞمع ي٘متيض ُمًٛمققم٤م
ُمـ خمٚمقىم٤مشمف ،واؾمٛمف اًمٌّمػم ي٘متيض ُمٌٍمات يٌٍمه٤م ( :
)[ـمف.] 8 :
وهٙمذا اًمِم٠من ذم مجٞمع أؾمَمء اهلل احلًٜمك .
ويمؾ اؾمؿ ُمـ أؾمَمء اهلل احلًٜمكً ،مف شمٕمٌد ظم٤مص ٓ ،يتح٘مؼ إٓ سمٛمثؾ هذا اًمٜمٔمر
واًمتدسمر ذم أي٤مت اًمٙمقٟمٞم٦م ،وأي٤مت اًمنمقمٞم٦م ،واًمتٗمٙمر ذم يمؾ اؾمؿ وُم٤م
ي٘متْمٞمف:
[ق.]8-6 :

وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
)[اًمٜمً٤مء .]81:
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وأيمٛمؾ اًمٜم٤مس قمٌقدي٦م هللُ ،مـ شمٕمٌد سمجٛمٞمع أؾمَمء اهلل وصٗم٤مشمف ،ومال حتجٌف قمٌقدي٦م
اؾمؿ ،قمـ قمٌقدي٦م اؾمؿ آظمر ،وٓ قمٌقدي٦م صٗم٦م ،قمـ قمٌقدي٦م صٗم٦م أظمرى.
ومال حيجٌف ُمثال اًمتٕمٌد سم٤مؾمؿ اهلل اًم٘مقي اًم٘م٤مدر ،قمـ اًمتٕمٌد سم٤مؾمٛمف اًمرطمٞمؿ احلٚمٞمؿ.
وٓ اًمتٕمٌد سم٤مؾمٛمف اًمؼم اًمٚمٓمٞمػ ،قمـ اًمتٕمٌد سم٤مؾمٛمف اًمٕمٔمٞمؿ اجلٌ٤مر ...وهٙمذا .
وٓ حيجٌف اًمتٕمٌد سمّمٗم٦م اًمٕمٓم٤مء قم ـ اًمتٕمٌد سمّمٗم٦م اعمٜمع ،وٓ اًمتٕمٌد سمّمٗمف اًم٘مٌض
قمـ اًمتٕمٌد سمّمٗم٦م اًمًٌط وهٙمذا ( :
)[اًمزُمر.]18 -17 :
وهذه ـمري٘م٦م اًمٙمٛمؾ ُمـ اًمً٤مئريـ إمم اهلل قمز وضمؾ سم٠مطمًـ ُم٤م حيٌف ويرو٤مه.
وىمد أُمر اهلل قمز وضمؾ قمٌ٤مده سم٤مًمدقم٤مء واًمتٕمٌد هلل سم٠مؾمَمئف وصٗم٤مشمف سم٘مقًمف ( :
)[إقمراف.]182:
واًمدقم٤مء يتٜم٤مول صمالصم٦م أُمقر:
دقم٤مء اًمً١مال واًمٓمٚم٥م ،ودقم٤مء احلٛمد واًمثٜم٤مء ،وطمًـ اًمتٕمٌد هلل سم٤مٓشمّم٤مف هب٤م:
ومدقم٤مء اًمً١مال ي٤م همٗم٤مر اهمٗمر ًمٜم٤م ،ي٤مرزاق ارزىمٜم٤م  ،ي٤م ًمٓمٞمػ اًمٓمػ سمٜم٤م ،وٟمحق ذًمؽ.
ودقم٤مء احلٛمد واًمثٜم٤مء :
[اًمٗم٤محت٦م.]6-1:
وطمًـ اًمتٕمٌد هلل سم٤مٓشمّم٤مف سم٤مًمّمٗم٤مت اًمتل حيٌٝم٤مُ ،مـ اإليَمن واًمّمدق واًمّمؼم
واًمٕمٗمق ،واًمرمح٦م واحلٙمٛم٦م واحلٚمؿ ،واًمٕمدل واإلطمً٤من واًمت٘مقى وٟمحق ذًمؽ...
وىمد ومتح اهلل ًمٕمٌ٤مده أسمقاب ُمٕمرومتف ،واًمتٌٍم ذم أؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف.
ومدقم٤م قمٌ٤مده ذم اًم٘مرآن إمم ُمٕمرومتف ُمـ ـمري٘ملم ،ويمؾ ُمٜمٝمَم سم٤مب واؾمع ذم ُمٕمروم٦م
اًمرب اًمٕمٔمٞمؿ ،واإلًمف احلٛمٞمد ضمؾ ضمالًمف ،ومه٤م :
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إول :اًمتٗمٙمر واًمٜمٔمر ذم خمٚمق ىم٤مت اهلل اعمِمٝمقدة ذم ُمٚمٙمف اًمٕمٔمٞمؿ ،ومٝمل أدل
رء قمغم يمَمل وطمًـ أؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،يمَم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ( :
)
[يقٟمس.]121:
اًمث٤مين  :اًمٜمٔمر واًمتٗمٙمر واًمتدسمر ذم آي٤مشمف اعمتٚمقة ذم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،يمَم ىم٤مل
)[حمٛمد.]14:
ؾمٌح٤مٟمف( :
ويمؾ اؾمؿ ُمـ أؾمَمء اهلل قمز وضمؾ ،ويمؾ صٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمفً ،مف قمٌقدي٦م ظم٤مص٦م ،هل
ُمـ ُم٘متْمٞم٤مهت٤م ،وُمـ ُمقضمٌ٤مت اًمٕمٚمؿ هب٤م ،وم٤معمًٚمؿ إذا قمٚمؿ شمٗمرد اًمرب قمز وضمؾ
سم٤مخلٚمؼ وإُمر ،واًمٜمٗمع واًمي ،واًمٕمٓم٤مء واعمٜمع ،واإلطمٞم٤مء واإلُم٤مشم٦م ،أطمٞم٤م ذًمؽ
ذم ىمٚمٌف قمٌقدي٦م اًمتقيمؾ قمغم اهلل قمز وضمؾ سم٤مـمٜم٤م ،وًمزوم اًمتقيمؾ قمٚمٞمف فم٤مهرا :
)[اًمتٖم٤مسمـ.]13:
(
وإذا قمٚمؿ اًمٕمٌد سمجالل اهلل وقمٔمٛمتف ،ويمؼمي٤مئف وقمٚمقه قمغم ظمٚم٘مف ،أصمٛمر ًمف ذًمؽ
قمٌقدي٦م اخلْمقع ًمرسمف اًمٕمٔمٞمؿ ،وآؾمتٙم٤مٟم٦م إًمٞمف ،واعمحٌ٦م ًمف ،واإلىمٌ٤مل قمغم
ـم٤مقمتف ،واًمٌٕمد قمـ ُمٕمّمٞمتف ( :
)[يقٟمس.]6:
وإذا قمٚمؿ اًمٕمٌد أن اهلل ؾمٛمٞمع سمّمػم قمٚمٞمؿ ٓ ،خيٗمك قمٚمٞمف ُمث٘م٤مل ذرة ،ويٕمٚمؿ اًمن
وأظمٗمك ،وقمٚمؿ رىم٤مسمتف ًمٙمؾ رء ،وؿمٝمقده ًمف ،أصمٛمر ًمف ذًمؽ قمٌقدي٦م اإلىمٌ٤مل قمغم
يمؾ ُم٤م حيٌف اهلل ويرو٤مه ،واضمتٜم٤مب يمؾ ُم٤م يٙمرهف ويٌٖمْمف.
وأصمٛمر ًمف ظمِمٞم٦م اهلل وُمراىمٌتف ذم يمؾ طم٤مل ،وطمٗمظ ىمٚمٌف وًمً٤مٟمف وضمقارطمف قمـ يمؾ
ُم٤م يٖمْم٥م اهلل قمز وضمؾ ( :
)[وم٤مـمر.]18:
وإذا قمٚمؿ اًمٕمٌد أن رسمف همٜمل يمريؿٌ ،سمر رطمٞمؿ ،واؾمع اعمٖمٗمرة ،قمٔمٞمؿ اإلطمً٤من،
أصمٛمر ًمف ذًمؽ قمٌقدي٦م اًمرضم٤مء واًمٓمٛمع سمَم قمٜمد ا هلل ،وإفمٝم٤مر إومت٘م٤مره إًمٞمف ،وإٟمزال
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مجٞمع طمقائجف سمف ،وطمًـ اًمتقيمؾ قمٚمٞمف ( :
)[اًمتٖم٤مسمـ.]13:
وإذا قمٚمؿ اًمٕمٌد سمٕمدل اهلل ،وؿمدة اٟمت٘م٤مُمف وقم٘مقسمتف ،و همْمٌف وؾمخٓمف قمغم ُمـ
قمّم٤مه :أصمٛمر ًمف ذًمؽ قمٌقدي٦م ظمِمٞم٦م اهلل ،واخلقف ُمٜمف ،واًمٌٕمد قمـ يمؾ ُم٤م يٖمْمٌف
)
ويًخٓمف ( :
[اعم٤مئدة.]98:
وإذا قمٚمؿ اًمٕمٌد سمجالل اهلل ومج٤مًمف ويمَمًمف ،أوضم٥م ًمف ذًمؽ قمٌقدي٦م ظم٤مص٦م ،هل
يمَمل احل٥م هلل  ،و يمَمل اًمتٕمٔمٞمؿ ًمف ،ويمَمل اًمذل ًمف ،وؿمدة اًمِمقق إمم ًم٘م٤مئف :
(
)[اًمًجدة.]17-15:
اًمٕمٌقدي٦م اًمتل حيٌٝم٤م اهلل ،راضمٕم٦م سمجٛمٞمع أٟمقاقمٝم٤م إمم ُم٘متْمٞم٤مت أؾمَمء اهلل
احلًٜمك ،وصٗم٤مشمف اًمٕمالُ ،مٕمروم٦م وشمٕمٌدً ا ،وظمِمٞم٦م وظمْمققم ً٤م ،ودقم٤م ًء وؾم١مآً،
وؿمٙمرا( :
ومحدً ا
ً
)[حمٛمد.]19:
ومٞمج٥م قمٚمٞمٜم٤م ًمٜمذوق ـمٕمؿ اإليَمن ،وطمالوة اًمٞم٘ملم ،و ًمذة اًمٕمٌ٤مدة ،أن ٟمٕمرف اهلل
سم٠مؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمفً ،مٜمًتٗمٞمد ُمـ آصم٤مره٤م وصمَمره٤م ،وذًمؽ سم٤مؾمتٗمراغ اًمقؾمع
ذم ُمٕمرومتٝم٤م ،وطمًـ اًمتٕمٌد هلل هب٤م ،وشمقومػم يمؾ مه٦م ذم ـمٚم٥م روقان اهلل،
واًمت٘مرب إًمٞمف سم٤مًمٜمقاومؾ سمٕمد اًمٗمرائض ،وٟمنم احلؼ سملم اخلٚمؼ ،واًمّمؼم قمغم يمؾ
أذى ذم ؾمٌٞمٚمف ،وُم٤م يتذيمر إٓ ُمـ يٜمٞم٥م ( :
)
[اًمٕمٍم.]3-1:
وعمحٌ٦م اهلل قمز وضمؾ ٕؾمَمئف وصٗم٤مشمف ،أُمر قمٌ٤مده سمٕمٌ٤مدشمف سمٛمقضمٌٝم٤م ،واضمتٜم٤مب وده٤م.
61

وم٠مُمرهؿ سم٤مًمتقطمٞمد واإليَمن ،واًمٕمٗمق واإلطمً٤من ،واًمرمح٦م واعمٖمٗمرة ،واًمٙمرم
واحلٚمؿ ...وأُمث٤مل ذًمؽ ُمـ اًمّمٗم٤مت اعمحٛمقدة ،ووقمدهؿ قمغم ذًمؽ اًمًٕم٤مدة
ذم اًمدٟمٞم٤م ،واجلٜم٦م واًمروقان ذم أظمرة ( :
)[اًمٜمحؾ.]97:
وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
)[اًمتقسم٦م.]71:
وهن٤مهؿ قمز وضمؾ قمـ وده٤م ُمـ اًمنمك واًمٙمٗمر ،واًمِمدة واًمٖمٚمٔم٦م ،واإلؾم٤مءة و
اًم٘مًقة ،واًمٔمٚمؿ واًمٌٖمل ،واًمٌخؾ واًمًٗمف وأُمث٤مل ذًمؽ ُمـ اًمّمٗم٤مت اعمذُمقُم٦م،
وشمققمد ُمـ اشمّمػ سمذًمؽ سم٤مًمِم٘م٤مء ذم اًمدٟمٞم٤م ،واًمٜم٤مر وؾمخط اجلٌ٤مر ذم أظمرة يمَم
ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف قمـ اًمٙمٗم٤مر( :
)[اًمرقمد.]34:
وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
)[اًمتقسم٦م.]68:
وعم٤م يم٤من اًمٕمٚمؿ سم٤مهلل وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،أقمٔمؿ أسمقاب اًمتقطمٞمد ،وأول
اًمٕمٚمقم ،وأذف اعمٕم٤مرفٟٕ ،مف أؾم٤مس اًمٕمٌقدي٦م ،واًمٕمٚمؿ سمف يدقمق اًمٕمٌد امم حمٌ٦م
اهلل ،وشمٕمٔمٞمٛمف ،وشمقطمٞمده ،وظمِمٞمتف ،وشم٘مقاه ،وإظمالص اًمٕمٛمؾ ًمف ،وًمقضمقب
ُمٕمروم٦م اًمرب اًمٕمٔمٞمؿ ،واإلًمف اًمٙمريؿ اًمرطمٞمؿ ،وًمتحّمؾ ًمٚمٕمٌد ُمٕمرومف اعمٕمٌقد ىمٌؾ
اًمٕمٌ٤مدة ،وُمٕمروم٦م احلٙمٞمؿ ىمٌؾ أطمٙم٤مُمف ،وُمٕمروم٦م اعمٓم٤مع ىمٌؾ اًمٓم٤مقم٦م ،وُمٕمروم٦م
اعمً١مول ىمٌؾ اًمً ١مال ،وُمٕمروم٦م أُمر ىمٌؾ إواُمرً ،متًت٘مر ذم اًم٘مٚمقب قمٔمٛم٦م
اًمرب وضمالًمف ،ومتتٚمئ سمٛمحٌتف وإضمالًمف ،وشمٓمٛمئـ سمذيمره وقمٌ٤مدشمف ،وشمٜمنمح
اًمّمدور ُٓمتث٤مل أواُمره ،وختِمع اًم٘مٚمقب هلٞمٌتف ،وشمٚمٝم٩م إًمًـ سمذيمره ومحده،
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وشمٜم٘م٤مد اجلقارح ًمٓم٤مقمتف وقمٌ٤مدشمف :

[حمٛمد.]19:
ًمذًمؽ أُمرٟم٤م اهلل قمز وضمؾ أوٓ سمٛمٕمرومتف ىمٌؾ يمؾ رء ،ومٛمٕمروم٦م اهلل سم٠مؾمَمئف
وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف أقمٔمؿ اًمٕمٚمقم ٟمٗمٕم٤م ،وأطمًٜمٝم٤م صمٛمرة ،وأطماله٤م ـمٕمَم ،وأزيم٤مه٤م
شمرسمٞم٦م ،وأومْمٚمٝم٤م قمٚمَم ،وأٟمٗمًٝم٤م ىمٞمٛم٦م ،وأرومٕمٝم٤م درضم٦م ،وأقماله٤م رشمٌ٦م ( :
)[اعمج٤مدًم٦م.]11:
وهبذا اًمٕم ٚمؿ اإلهلل يٕمرف اًمٜم٤مس رهبؿ ،وشمٙمقن هلؿ احلج٦م اًمٌ٤مًمٖم٦م قمغم اًمٜم٤مس،
ويًجد اًمٜم٤مس سم٤مًمتٕمٔمٞمؿ واًمذل واعمحٌ٦م ًمرب اًمٜم٤مس ( :
)[احلديد.]17-16:
وطمظ يمؾ ُمًٚمؿ ُمـ هذا اًمٕمٚمؿ اًمٕمٔمٞمؿ ،سمٕمد شمقومٞمؼ اهلل وقمقٟمف ،سم٘مدر مهتف ،وىمقة
جم٤مهدشمف ،وـمقل ُمث٤مسمرشمف ،وصدق شمقيمٚمف ،ودوام صؼمه ،وؿمدة اومت٘م٤مره ًمرسمف،
)
وًمزوم شم٘مقاه ( :
[اًمٕمٜمٙمٌقت.]69:
)
وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
[اجلٛمٕم٦م.]4:
)
وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
[اًمٌ٘مرة.]181:
واهلل أقمٚمؿ طمٞم٨م جيٕمؾ رؾم٤مًمتف ،وقمٚمٛمف ،ورمحتف ،وهدايتف ( :
)[إٟمٕم٤مم.]75:
وٕمهٞم٦م ُمٕمروم٦م أؾمَمء اهلل احلًٜمك ،وصٗم٤مشمف اًمٕمال ،ىمٛمٜم٤م سمٕمقن اهلل سم٢مطمّم٤مء ُم٤م
شمٞمن ُمٜمٝم٤م طمً٥م اإلُمٙم٤من ،واًمتٕمرف قمغم آصم٤مره٤م وُمً٤مًمٙمٝم٤م ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي
واًمًٗمكمُ ،مع سمٞم ٤من يمٞمٗمٞم٦م اًمتٕمٌد هلل هب٤م ،وذيمره ودقم٤مئف سم٠مًمٗم٤مفمٝم٤م ،حلٛمؾ اًمٜمٗمقس
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قمغم ُمقاوم٘م٦م رهب٤م ومٞمَم حيٌف ويرو٤مه ُمـ اإليَمن واًمت٘مقى ،وًمٞمٕمٌد اعمًٚمؿ رسمف
قمغم سمّمػمة ُمـ أُمره ،سمٕمد أن يم٤من قمغم سمٞمٜم٦م ُمـ رسمف ،دون ظمروج قمـ طمٙمؿ
اًمنميٕم٦م سمٖمٚمق أو شم٘مّمػم أو اسمتداع ،ومتٕمٚمؿ ذًمؽ شمٌٍم ،وشمٕمٌد رسمؽ سمٙمَمل احل٥م
واًمتٕمٔمٞمؿ واًمذل ًمف ( :
)[اًمرقمد.]19:
وًمـ يّمؾ أطمد إمم اًمتٕمٌد هلل سم٠مؾمَمئف احلًٜمك ،وصٗم٤مشمف اًمٕمال ،إٓ ُمـ زيمك ٟمٗمًف
سمٛمٕمروم٦م أؾمَمء اهلل وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،وُمٕمروم٦م ديٜمف وذقمف ،وومرغ ىمٚمٌف ُمـ اًمِمٌف
وأصم٤مم ،وهٞم٠م ٟمٗمًف ًمٚمٕمٚمؿ سم٠مؾمَمء اهلل احلًٜمك ،واًمتٗمٙمر ذم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م واًمتٕمٌد هلل
)[وم٤مـمر.]18:
هب٤م( :
و أقمٔمؿ اًمتزيمل يتؿ سمٙمَمل اإليَمن واًمت٘مقى ،سمٛمٕمروم٦م أؾمَمء اهلل وصٗم٤مشمف ،وومٕمؾ
)
ُم٤م جي٥م ًمف ُمـ اٟمقاع اًمٕمٌ٤مدة ( :ﯿ
[إقمغم.]15-14:
واقمٚمؿ رمحؽ اهلل أن يمؾ ُم٤م شم٘مدم إٟمَم هق صقرة اًمتقطمٞمد وأًمٗم٤مفمف ،وأىمً٤مُمف
وصمٛمراشمف ،وصٗم٤مت أهٚمف ،وُمٗم٤مشمٞمح أسمقاسمف ،ويمؾ ذًمؽ ٓسمد ُمـ ُمٕمرومتف ،ويمؾ ذًمؽ
يِمػم إمم ضمٜم٦م آيَمن ،وضمٜم٦م اعمٕمروم٦م ،ويٜمػم ًمؽ ـمريؼ اهلداي٦م ،ويٗمتح ًمؽ اسمقاب
اًمٕمٚمؿ سم٤مًمتقطمٞمد .
اُم٤م طم٘مٞم٘م٦م اًمتقطمٞمد ،و طم٘مٞم٘م٦م آيَمن ،وطم٘مٞم٘م٦م اًمٞم٘ملم ،وطم٘مٞم٘م٦م آطمً٤من،
وطمالوة اًمٕمٌ٤مده ،وًمذة اعمٜم٤مضم٤مة ،ومٚمـ شمذوق ؿمٞمئ٤م ُمـ ـمٕمؿ ذًمؽ ،طمتك شمدظمؾ ُمع
شمٚمؽ إسمقاب إمم سمًت٤من اًمتقطمٞمد إقمٔمؿ ،ودمٜمل سمٕمقن اهلل ُمـ صمَمره ُم٤م ؿمئ٧م،
وذًمؽ سم٤مًمٜمٔمر ذم ُمٚمٙمقت اًمًَموات وإرض ،وشمدسمر آي٤مت اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ،
وٟم٘مؾ ُم٤م ذم اًمًٓمقر امم اًمّمدور ( :
)[ق.]37:
وهبذا وهذا وم٘مط شمرى اعمٚمؽ احلؼ ؾمٌح٤مٟمف سم٠مؾمَمئف احلًٜمك ،وصٗم٤مشمف اًمٕمال ،ذو
اًمٕمٔمٛم٦م واجلؼموت واعمٚمٙمقت ،واًمٙمؼمي٤مء و اجلالل وآيمرام ،يٗمٕمؾ ُم٤م يِم٤مء ،و
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خيٚمؼ ُم٤م يِم٤مء ويرزق ُمـ يِم٤مء وي٠م ُمر سمَم يِم٤مء وحيٙمؿ سمَم يِم٤مء ويٕمٓمل ُمـ
يِم٤مء ،ويٕمز ُمـ يِم٤مء ويذل ُمـ يِم٤مء ٓ ،راد ًم٘مْم٤مئف ،وٓ ُمٕم٘م٥م حلٙمٛمف ٓ ،إًمف
)[اعمٚمؽ.]1:
همػمه ،وٓ رب ؾمقاه ( :
وىمد ومتح اهلل ًمؽ سمٗمْمٚمف هذه إسمقاب اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،وم٤مؾمتٕمـ سم٤مهلل ،وادظمؾ ضمٜم٦م
اعمٕمروم٦م سم٠مؾمَمء اهلل احلًٜمك ،وص ٗم٤مشمف اًمٕمال ،وأومٕم٤مًمف اجلٛمٞمٚم٦م ،يٗمتح ًمؽ اًمٗمت٤مح
اًمٕمٚمٞمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أسمقاب ضمٜم٤مت أظمرةُ ،مع أهؾ اًمتقطمٞمد واإليَمن واًمت٘مقى :
(
)[ص.]54-49:
وومقق ذًمؽ يرى اهلل قمٜمؽ ،ويروٞمؽ ،و يًؽموٞمؽ ( :
)[اًمتقسم٦م.]71:
ويمٚمَم دظمٚم٧م سم٤مسم٤م ُمـ أسمقاب أؾمَمء اهلل احلًٜمك ،وصٗم٤مشمف اًمٕمال ،وأومٕم٤مًمف
ٟمقرا ضمديدً ا ،واُمتأل ىمٚمٌؽ شمقطمٞمدً ا وإيَمٟمً٤م وي٘مٞمٜمً٤م ،وزدت ًمرسمؽ
اجلٛمٞمٚم٦م ،رأي٧م ً
وشمٙمٌػما ،وطمٞم٤م ًء واؾمتٖمٗم٤مر ًا ،وظمقوم ً٤م
وذيمرا
طمٌ٤م وشمٕمٔمٞمَم ،وشمًٌٞمح٤م وحتٛمٞمدً ا،
ً
ً
ورضم٤م ًء ( :
ﰀ)[اًمزُمر.]9:
ومقاصؾ اعمًػمً ،متّمؾ ًمرسمؽ اًمٕمٔمٞمؿ ،وشمًٚمؿ وضمٝمؽ إًمٞمف ،وشمٜم٤مضمٞمف وشمدقمقه
سم٠مطم٥م إؾمَمء إًمٞمف ،وشمٕمٌده يم٠مٟمؽ شمراه ،وم٢من مل شمٙمـ شمراه وم٢مٟمف يراك ( :
)[ًم٘مَمن.]11:
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 -4ضرق الوصول إىل التعبد هلل بلشامئه وصػوته:
ًمٚمتٕمٌد هلل سم٠مؾمَمء اهلل وصٗم٤مشمف ـمرق يمثػمة وأصقهل٤م ارسمٕم٦م :
إول :إطمّم٤مء أؾمَمء اهلل احلًٜمك سمٕمدّ ه٤م ،وطمٗمٔمٝم٤م ،وومٝمؿ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ،واًمتٕمٌد هلل
سمٛمقضمٌٝم٤م ،ودقم٤مء اهلل هب٤م ( :
)[إقمراف.]182:
وم٤مًمٕمٚمؿ هب٤م وؾمٞمٚم٦م إمم اًمتٕمٌد هلل هب٤م  ،وومٝمؿ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وؾمٞمٚم٦م امم ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمرب
سمٛم٘متْم٤مه٤م وصمٛمراهت٤مُ ،مـ احل٥م هلل ،واخلقف ُمٜمف ،واًمرضم٤مء ًمف ،واًمتقيمؾ قمٚمٞمف،
وآؾمتٕم٤مٟم٦م سمف ،واًمتًٚمٞمؿ ُٕمره .
قمـ أيب هريرة أن اًمٜمٌل ﷺىم٤مل  « :إن هلل شمًٕم٦م وشمًٕملم اؾم ً
َم ُم٤مئ ً٦م إٓ واطمدة ُمـ
أطمّم٤مه٤م دظمؾ اجلٜم٦م شُمتٗمؼ قمٚمٞمف ( ).
اًمث٤مين :اًمٜمٔمر واًمتٗمٙمر ذم آي٤مت اهلل اًمٙمقٟمٞم٦م .
ومجٛمٞمع اعمخٚمقىم٤مت ذم اًمًَموات وإرض داًم٦م قمغم قمٔمٛم٦م اهلل ،وٟم٤مـم٘م٦م
سمتقطمٞمده ،وُمًٌح٦م سمحٛمده ،وؿم٤مهدة سم٠مؾمَمئف احلًٜمك ،وصٗم٤مشمف اًمٕمال ،وأومٕم٤مًمف
اجلٛمٞمٚم٦م ،قم٤معم٦م أٟمف اعمًتحؼ ًمٚمٕمٌ٤مدة وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،ومجٞمٕمٝم٤م ُمًتجٞمٌ٦م
عمِمٞمئتف ،وُمن قم٦م إمم إرادشمف ،وظم٤موٕم٦م ُٕمره ( :
)[اإلهاء.]44-43:
اًمث٤مًم٨م :اًمتٗمٙمر ذم ٟمٕمؿ اهلل اًمتل ٓشمٕمد وٓ حتَم .
وهذا اًمٌ٤مب اًمٕمٔمٞمؿ يدظمؾ ُمٜمف يمؾ أطمد إمم حمٌ٦م اهلل ،وم٢من ٟمٕمؿ اهلل قمغم قمٌ٤مده
يمثػمة ُمِمٝمقرة ًمٞمس هل٤م طمد ،ويمٚمَم قمرف اًمٕمٌد ٟمٕمٛم٦م ازداد طمٌ٤م هلل ،وؿمٙمرا ًمف :
(
)[إسمراهٞمؿ.]34:
( ) متػق عؾقه ،أخرجه البخوري برقم ( ،)2736وأخرجه مسؾم برقم (.)2677
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اًمراسمع  :اًمتدسمر واًمتٗمٙمر ذم أي٤مت اًمنمقمٞم٦م ،وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ إظمٌ٤مر اًمّم٤مدىم٦م،
واًمٕمٚمقم اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،وإطمٙم٤مم اًمٕم٤مدًم٦م ،واًمنمائع احلًٜم٦م ( :
)[اًمٜمً٤مء.]81:
وهذا سم٤مب قمٔمٞمؿ يٓمٚمع اًمٕمٌد قمغم يمَمل قمٔمٛم٦م اهلل ،ويمَمل رمحتف سمٕمٌ٤مده وطمًـ
أواُمره ،ويمَمل قمٚمٛمف وإطم٤مـمتف ،ويمَمل أطمٙم٤مُمف ،ويمَمل أؾمَمئف وصٗم٤مشمف
وأومٕم٤مًمف ،و صدق وقمده ووقمٞمده ( :
)[هم٤مومر.]65:
 -5مراتى ادممـني يف التعبد هلل بلشامئه وصػوته :
اعمًٚمٛمقن ُمتٗم٤موشمقن ذم اًمتٕمٌد هلل سم٠مؾمَمئف احلًٜمك ،وصٗم٤مشمف اًمٕمال ،سمحً٥م
ُمٕمرومتٝمؿ سم٤مهلل وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،وُمٕمروم٦م ديٜمف وذقمف ،وُمٕمروم٦م صمقاسمف
وقم٘م٤مسمف ،وسمحً٥م شمٗم٤موهتؿ ذم اًمذيمر واًمٖمٗمٚم٦م ،واإليَمن واًمت٘مقى ( :
ﰀ)[اًمزُمر.]9:
وم٤مًمٜم٤مس ُمتٗم٤موشمقن ذم اًمتٕمٌد هلل سمحً٥م ُم٤م ُيٗمتح هلؿ ُمـ ُمِم٤مهد اإليَمن واعمٕمروم٦م
سم٠مؾمَمء اهلل وصٗم٤مشمف واومٕم٤مًمف ،وأواُمره وأطمٙم٤مُمف ،واًمٕمٛمؾ سمٛمقضم٥م ذًمؽ :
(
)[احلديد.]18:
ومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ ي٠مظمذ ُمـ ذًمؽ سمٜمقر وٕمٞمػ ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٠مظمذ يم٤مًمِمٛمٕم٦م ،وُمٜمٝمؿ
ُمـ ي٠مظمذ يم٤مًم٘مٜمديؾ ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٠مظمذ يم٤مًمٙمقيم٥م ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٠مظمذ يم٤مًم٘مٛمر،
وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٠مظم ذ يم٤مًمِمٛمس ٟمقره يِمع سملم اخل٤موم٘ملم ( :
)[آل قمٛمران.]163:
وُمـ ذح اهلل صدره سمٜمقر اإليَمن ،أراه ذم وقء ذًمؽ اًمٜمقر طم٘م٤مئؼ أؾمَمء اهلل
وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف،وأراه طم٘م٤مئؼ اًمٕمٌقدي٦م ،وُم٤م يّمححٝم٤م وُم٤م يٗمًده٤م ( :
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)[إٟمٕم٤مم.]111:
ومػمى اعم١مُمـ ذم وقء ذًمؽ اًمٜمقر اعمٌلم رسمف اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ ،اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ،
ُمًتقي٤م قمغم قمرؿمف اًمٕمٔمٞمؿ ،أيمؼم ُمـ يمؾ رء ،ذم ذاشمف و اؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف
)[ـمف.]5:
وضمالًمف ومج٤مًمف ( :
ويرى اًمًَموات اًمًٌع،وإرولم اًمًٌع،وُم٤م ومٞمٝمَم ،وُم٤م قمٚمٞمٝمَم ،وُم٤م سمٞمٜمٝمَم،
ذم ىمٌْم٦م رسمف اًمٙمٌػم ،يم٤مخلردًم٦م ذم يمػ اًمٕمٌد:
[اًمزُمر.]67:
ويرى اًمًَموات وإرض وُم٤م ومٞمٝمَم وُم٤م قمٚمٞمٝمَم وُم٤م سمٞمٜمٝمَم ُمـ اخلالئؼ ،شمًٌح
سمحٛمد رهب٤م اعمٚمؽ احلؼ ،وشمِمٝمد سمتقطمٞمده ،وشمدل قمغم يمَمل أؾمَمئف وصٗم٤مشمف،
وقمٔمٛم٦م ُمٚمٙمف وؾمٚمٓم٤مٟمف ( :
)[اجلٛمٕم٦م.]1:
ويرى قمرش رسمف اًمرمحـ حمٞمٓم ً٤م سمجٛمٞمع ُمٚمٙمف وخمٚمقىم٤مشمف ،ويرى رمحتف وؾمٕم٧م
يمؾ رء ،ويرى قمٚمٛمف حمٞمط سمٙمؾ رء ،واهلل حمٞمط سمٙمؾ رء َ ( :و ِس َََ
ْ
ْ ُ ُ َ َ َُ ْ
َ َْ َ َ َ َُ ُ
َ
َ
ُ
ُك ْرسِي ُه َالس َم َ
ات َواألرض َوال َيؤوده َحِف ما َوه َالع ِِل َالع ِ يم) 255
او ِ
[اًمٌ٘مرة.]155:
ومٚمق أن مجٞمٕم٤مًمٜم٤مسُ ،مع يم٤موم٦م اعمخٚمقىم٤مت ذم اًمًَموات وإرض ،ىم٤مُمقا صٗم٤م
واطمدا ُم٤م أطم٤مـمقا سم٤مجلٌ٤مر اًمٕمكم اًمٙمٌػم قمز وضمؾ  ،سمؾ هق اعمحٞمط سمٙمؾ حمٞمط :
(
)[اًمٓمالق.]11:
و يرى رسمف ذم مج٤مًمف ومقق يمؾ مجٞمؾ ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي ،واًمٕم٤ممل اًمًٗمكم.
ومٚمق اضمتٛمع مج٤مل اخلالئؼ يمٚمٝمؿ ذم ؿمخص واطمد ُمٜمٝمؿ ،صمؿ أقمٓمل اخلٚمؼ يمٚمٝمؿ
ُمثؾ ذًمؽ اجلَملً ،مٙم٤مٟم٧م ٟمًٌتف امم مج٤مل اًمرب ؾمٌح٤مٟمف ،دون ٟمًٌ٦م هاج
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وٕمٞمػ إمم وقء اًمِمٛمس ،ومال ٟمًٌ٦م سملم اخل٤مًمؼ واعمخٚمقق أسمدا  ٓ ،ذم اًمذات،
وٓ ذم إؾمَمء ،وٓ ذم اًمّمٗم٤مت ،وٓ ذم إومٕم٤مل ( :
)[اإلظمالص.]4-1:
ويرى يمذًمؽ ىمقة رسمف أقمٔمؿ ُمـ يمؾ ىمقة ذم اًمٙمقن.
ومٚمق اضمتٛمٕم٧م ىمقى اخلالئؼ يمٚمٝم٤م ُمـ اًمٕمرش واًمٙمرد ،واًمًَموات وإرض،
واجلٌ٤مل واًمٌح٤مر وهمػمه٤م ذم ؿمخص واطمد ،صمؿ أقمٓمل يمؾ ُمٜمٝمؿ ُمثؾ شمٚمؽ اًم٘مقة،
ًمٙم٤مٟم٧م ٟمًٌتٝم٤م إمم ىمقة اجلٌ٤مر ؾمٌح٤مٟمف ،دون ٟمًٌ٦م ىمقة اًمٌٕمقو٦م إمم ىمقة محٚم٦م
اًمٕمرش اًمٕمٔمٞمؿ ( :
)[اًمزُمر.]67:
ويرى يمذًمؽ قمٚمؿ رسمف وؾمع يمؾ رءذم اًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي ،واًمٕم٤ممل اًمًٗمكم.
ومٚمق اضمتٛمع قمٚمؿ اخلالئؼ يمٚمٝمؿ ذم ؿمخص واطمد ،صمؿ أقمٓمل اخلالئؼ يمٚمٝمؿ ُمثؾ
ذًمؽً ،مٙم٤مٟم٧م ٟمًٌتف إمم قمٚمؿ اهلل ،أدٟمك ُمـ ٟم٘مرة قمّمٗمقر ُمـ اًمٌحر ....وهٙمذا
اًم٘مقل ذم ؾم٤مئر أؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ( :
)[إٟمٕم٤مم.]59:
ومٝمذا أول ُمِم٤مهد اعمٕمروم٦م اعمٖمذي٦م ًمٚم٘مٚم٥م سم٤مًمتقطمٞمد واإليَمن.
صمؿ يرشم٘مل اًمٕمٌد ُمٜمف إمم ُمِمٝمد ومقىمف ٓ يتؿ آ سمف ،وهق ُمِمٝمد إًمقهٞم٦م :
(
)[إٟمٕم٤مم.]121:
قمٔمٞمَم ي٠مُمر ويٜمٝمك ،وحيٙمؿ وي٘ميضُ ،متجٚمٞم٤م سم٠مُمره وهنٞمف ،ص٤مدىم٤م
ومٞمِمٝمد رسمف إهل ً٤م
ً
ً
قم٤مدٓ ذم قم٘م٤مسمفً ،مف إؾمَمء احلًٜمك،
يمريَم ذم صمقاسمف،
ذم وقمده ووقمٞمده،
ٌ
)
واًمّمٗم٤مت اًمٕمال ،واعمثؾ إقمغم ( :
[ـمف.]8:
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صمؿ يٕمٌده هبذه اعمٕم٤مرف اًمٜمقراٟمٞم٦م سم َم حيٌف ويرو٤مه طمتك يٚم٘م٤مه ،صمؿ شمٜمٙمِمػ ًمف ذم
وقء هذا اًمٜمقر أطمقال اًمٞمقم أظمر ،وُم٤م ومٞمف ُمـ احلنم واحلً٤مب ،واًمٍماط
واعمٞمزان ،واجلٜم٦م واًمٜم٤مر ( :
)[اًمٜمً٤مء.]87:
وم٢مذا رأى ذًمؽ قمٚمؿ قمٔمٛم٦م رسمف ،ويمٗم٤ميتف ًمف ،ورمحتف سمف ،وسمره سمف ،وإطمً٤مٟمف إًمٞمف،
وطمٚمٛمف قمٚمٞمف ،وم٤موضم٥م ًمف ذًمؽ يمَمل اًمٕمٌقدي٦م هلل سم٤محل٥م واًمتٕمٔمٞمؿ واًمذل ًمف،
واًمت٘مرب إًمٞمف سمَم ذقمف وأُمر سمف يم٤مٕٟمٌٞم٤مء ( :
)[إٟمٌٞم٤مء.]92 :
صمؿ ٓ يزال يت٘مرب إمم رسمف اًمٕمٔمٞمؿ سمٙمؾ حمٌقب اًمٞمف ،ويت٘مرب إًمٞمف سمحً٥م رىمٞمف
ذم هذه اعمٕم٤مرف اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،واهلل ي١ميت ُمٚمٙمف وقمٚمٛمف ُمـ يِم٤مء ،وهق احلٙمٞمؿ
اًمٕمٚمٞمؿ ( :
)[حمٛمد.]19:
 -6ثؿرات التعبد هلل بلشامئه وصػوته :
ُمٕمروم٦م اهلل سم٠مؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمفُ ،مثٛمرة جلٛمٞمع اخلػمات واًمؼميم٤مت ،اًمٕم٤مضمٚم٦م
وأضمٚم٦م ،وُمـ أقمٔمؿ صمَمره٤م وآصم٤مره٤م ذم طمٞم٤مة يمؾ ُمًٚمؿ ُم٤م يكم :
إومم :قمٌ٤مدة اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،واًمٕمٌ٤مدة سم٠مٟمقاقمٝم٤م أضمؾ صمٛمرات اًمٕمٚمؿ سم٤مهلل
وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،ومٛمـ قمرف رسمف سم٤معمٚمؽ واجلؼموت ،واًمٕمٔمٛم٦م
واًمٙمؼمي٤مء ،وقمرومف سم٤مًمٖمٜمك واإلطمً٤من ،واًمرمح٦م واًمٚمٓمػ ،وقمرومف سم٤مًمٕمٚمؿ
واإلطم٤مـم٦م ،واًم٘مقة واًم٘مدرة ،وقمرف أٟمف اًمًٛمٞمع اًمٌّمػم ،شميع إًمٞمف سم٤مًمذيمر
واًمدقم٤مء ،وشمقضمف إًمٞمف سم٤محلٛمد واًمثٜم٤مء ( :
)[إقمراف.]182:
اًمث٤مٟمٞم٦م :حمٌ٦م اهلل قمز وضمؾ ،وحمٌ٦م اهلل ىمقت اًم٘مٚمقب ،وؿمٗم٤مء اًمّمدور ،وىمرة
اًمٕمٞمقن ،وُمـ أطم٥م اهلل أطمٌف اهلل ،وريض قمٜمف وأرو٤مه ،وشم٘مٌؾ ُمٜمف وهداه :
)[اًمرقمد.]19:
(
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وم٤مذا اضمتٛمع ًمإلٟمً٤من ُمٕمروم٦م داقمل اإلطمً٤من واإلٟمٕم٤مم،وُمٕمروم٦م داقمل ضمالل رسمف
ومج٤مًمف ،ومذًمؽ ٟمقر قمغم ٟمقر :
[اًمٜمقر.]35:
وٓ يتخٚمػ قمـ حمٌ٦م ُمـ هذا ؿم٠مٟمف إٓ أردأ اًم٘مٚمقب وأظمٌثٝم٤م ( :
)

[إقمراف.]179:
ويمَمل اًمٕمٌقدي٦م صمٛمرة اعمحٌ٦م ،واعمحٌ٦م هلل صمٛمرة ُمٕمروم٦م اهلل سم٠مؾمَمئف وصٗم٤مشمف،
وأومٕم٤مًمف ،وإٟمٕم٤مُمف وإطمً٤مٟمف ،وحمٌ٦م اهلل دمذب اًمٕمٌد ًمٓم٤مقم٦م رسمف ،وومٕمؾ ُم٤م يروٞمف،
واضمتٜم٤مب ُمٕم٤مصٞمف ،وحترك اًم٘مٚم٥م واًمٚمً٤من واجلقارح إمم قمٌ٤مدة اهلل ،واشمٌ٤مع
رؾمقًمف ﷺ ،واإلقمراض قمَم ؾمقى ذًمؽ ( :
)[آل قمٛمران.]31:
اًمث٤مًمث٦م  :اًمتٕمٔمٞمؿ واًمذل هلل قمز وضمؾ.
وم٢مذا ؿمٝمد اًمٕمٌد قمٔمٛم٦م رسمف ،أوم٤مض ذًمؽ قمغم ىمٚمٌف اًمذل وآٟمٙمً٤مر سملم يدي رسمف
اعمٚمؽ اًمٕمزيز اجلٌ٤مر ( :
)[وم٤مـمر.]18 :
وأيمٛمؾ اخلٚمؼ قمٌقدي٦م ،وأيمٛمٚمٝمؿ ذٓ ًمرسمف ،وشمٕمٔمٞمَم ًمف ،وطم ًٌ٤م ًمف ،وأيمثرهؿ
ؾمجقدا ًمرسمف ،أيمٛمٚمٝمؿ ُمٕمروم٦م سم٠مؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف :
[ اًمًجدة.] 17-15 :
وُمـ ؾمجد هذه اًمًجدة اًم٘مٚمٌٞم٦م ،ؾمجدت ُمٕمف مجٞمع اجلقارح ،وايمتٛمٚم٧م
قمٌقديتف ًمرسمف اًمٕمٔمٞمؿ.
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وُمـ أراد اًمًٕم٤مدة إسمدي٦م ومٚمٞمٚمزم قمتٌ٦م اًمٕمٌقدي٦م ًمرسمف اعمٚمؽ اًمٕمزيز اجلٌ٤مر :
(
)[احل٩م.]77:
ومجٞمع أسمقاب اًمٓم٤مقم٤مت قمٚمٞمٝم٤م زطم٤مم إٓ سم٤مب اًمذل وآومت٘م٤مر إمم اهلل ،ومٝمق أىمرب
إسمقاب وأوؾمٕمٝم٤م ،وٓ ُمزاطمؿ ومٞمف ًم٘مٚم٦م اًمداظمٚملم ومٞمف ،وم٤مدظمؾ ُمٜمف إمم رسمؽ
اعمٚم ؽ احلؼ ،ي٠مظمذ سمٞمدك إًمٞمف ،وشمٙمقن قمٌدا سملم يديف ذم اًمدٟمٞم٤م ،وُمٚمٙم٤م سملم يدي
اعمٚمؽ اجلٌ٤مر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ( :
)[اًم٘مٛمر.]55-54:
اًمراسمٕم٦م :اخلقف واخلِمٞم٦م هلل قمز وضمؾ .
ومٛمـ يم٤من سم٤مهلل أقمرف ،يم٤من ُمٜمف أظمقف ،ويم٤من ًمف أؿمد ظمِمٞم٦م ( :
)[وم٤مـمر.]18:
اخل٤مُمً٦م :اًمٞم٘ملم واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م سم٤مهلل قمز وضمؾ.
وم٢مذا قمرف اًمٕمٌد رسمف اًمٕمٔمٞمؿ سم٠مؾمَمئف احلًٜمك ،وصٗم٤مشمف اًمٕمال ،وأومٕم٤مًمف اجلٛمٞمٚم٦م،
اُمتأل ىمٚمٌف إيَمٟم٤م وي٘مٞمٜم٤م ،وٟمقرا وإذاىم٤م ،وحمٌ٦م هلل ،وشمٕمٔمٞمَم ًمف ،واٟمتٗمك قمٜمف يمؾ
ري٥م وؿمؽ ( :
)[اًمرقمد.]18:
وإذا شمٞم٘مـ اًم٘مٚم٥مٟ ،مزًم٧م ومٞمف اًمًٙمٞمٜم٦م ،وطمٚم٧م ومٞمف اًمٓمَمٟمٞمٜم٦م ،ومزاد إيَمٟمف ،وطمًٜم٧م
قمٌ٤مدشمف ( :
)[اًمٗمتح.]4:
اًمً٤مدؾم٦م :اًمرو٤م قمـ اهلل قمز وضمؾ.
ومٛمـ قمرف رسمف سمٕمدًمف وإطمً٤مٟمف ،وطمٚمٛمف ورمحتف وطمٙمٛمتف ،وقمرف أؾمَمءه
احلًٜمك ،وصٗم٤مشمف اًمٕمال ،وأومٕم٤مًمف اجلٛمٞمٚم٦م ،أصمٛمر ًمف ذًمؽ اًمرو٤م سمحٙمؿ اهلل
وأىمداره ،واًمتًٚمٞمؿ ُٕمره وهنٞمفً ،مٕمٚمٛمف سم٠من شمدسمػم اهلل أطمًـ ُمـ شمدسمػمه ،وأطمٙم٤مم
اهلل ظمػم ُمـ هقى ٟمٗمًف ،وصمقاب اهلل أقمٔمؿ ُمـ قمٛمٚمف ،ورمح٦م اهلل أرضمك ُمـ أىمقاًمف
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وأقمَمًمف ( :
)[اًمٌٞمٜم٦م.]8-7:
اًمً٤مسمٕم٦م:اًمتقيمؾ قمغم اهلل وطمده .
ومٛمـ قمرف رسمف اًمٕمٔمٞمؿ سم٠مؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،ؾمٙمـ إًمٞمف ،وشمقيمؾ قمٚمٞمف وطمده
ذم مجٞمع أُمقرهً ،مٕمٚمٛمف سمٙمَمل يمٗم٤ميتف ،وىمٞم٤مُمف سمِم٠من ظمٚم٘مف يمٚمٝمؿ إجي٤م ًدا و إُمداد ًا،
وشمدسمػما وهداي٦م ( :
)[إٟمٕم٤مم.]121:
ويمٚمَم يم٤من اًمٕمٌد سم٤مهلل أقمرف يم٤من إيَمٟمف سم٤مهلل أقمٔمؿ ،ويم٤من شمقيمٚمف قمغم اهلل أىمقى :
)[اًمتٖم٤مسمـ.]13:
(
اًمث٤مُمٜم٦م :إظمالص اًمٕمٛمؾ هلل قمز وضمؾ.
ومٛمـ قمرف رسمف سم٠مؾمَمئف احلًٜمك ،وصٗم٤مشمف اًمٕمال ،وأومٕم٤مًمف احلٛمٞمدة ،أظمٚمص ًمف
اًمٕمٛمؾً ،مٕمٚمٛمف سمٙمَمًمف وهمٜم٤مه قمـ يمؾ ُم٤م ؾمقاه ،وؿمدة طم٤مضم٦م اخلٚمؼ إًمٞمف ذم يمؾ
طم٤مل( :
)[هم٤مومر.]65:
اًمت٤مؾمٕم٦م:اًمتقسم٦م واإلٟم٤مسم٦م إمم اهلل قمز وضمؾ .
ومٛمـ قمرف رسمف اًمٕمٔمٞمؿ سم٠مؾمَمئف احلًٜمك ،وصٗم٤مشمف اًمٕمال ،ؾم٤مرع إمم ـم٤مقمتف،
وشم٤مب إًمٞمف ُمـ ُمٕمّمٞمتفً ،مٕمٚمٛمف سمٙمَمل طمٌف ًمٕمٌده ،ورمحتف سمف ،وومرطمف سمتقسمتف :
(
)[اًمٜمً٤مء.]18-17:
اًمٕم٤مذة :طمالوة اًمٕمٌ٤مدة.
ومٛمـ قمرف اهلل سم٠مؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،يم٤مٟم٧م ىمرة قمٞمٜمف ذم ُمٜم٤مضم٤مة رسمف ،وإٟمس
سمف ،وًمٞمس ذم اًمدٟمٞم٤م ٟمٕمٞمؿ يِمٌف ٟمٕمٞمؿ اجلٜم٦م إٓ هذه اعمٕمروم٦م ،وٓ طمالوة شمِمٌف
طمالوة اجلٜم٦م إٓ قمٌ٤مدة اهلل هبذه اعمٕمروم٦م ،ويمٚمَم ازداد اًمٕمٌد ُمٕمروم٦م سم٤مهلل ،ازداد
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وشمٕمٔمٞمَم ومحدً ا ًمرسمف ،ووضمد طمالوة وًمذة ذم يمؾ ُم٤م حيٌف رسمف
إيَمٟم٤م وطمٌ٤م
ً
ويرو٤مه ،واؾمت٠مٟمس سمرسمف ،واؾمتقطمش ُمـ يمؾ ُم٤م يِمٖمٚمف قمٜمف ( :
)[إٟمٗم٤مل.]4-1 :
وقمـ ٍ
أٟمس ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل ﷺ ىم٤ملٌ «:
صمالث ُمـ يمـ ومٞمف وضمد هبـ طمالوة
أطم٥م إًمٞمف ِم٤م ؾمقامه٤م ،وأن حي٥م اعمرء ٓ حيٌف إٓ
اإليَمنُ ،مـ يم٤من اهلل ورؾمقًمف َّ
هلل ،وأن يٙمره أن يٕمقد ذم اًمٙمٗمر سمٕمد أن أٟم٘مذه اهلل ُمٜمف ،يمَم يٙمره أن ي٘مذف ذم
اًمٜم٤مرشُمتٗمؼ قمٚمٞمف( ).
احل٤مدي٦م قمنمة :اًمًٕم٤مدة ذم اًمدٟمٞم٤م ،واًمٗمقز سم٤مجلٜم٦م ،واًمٜمج٤مة ُمـ اًمٜم٤مر.
ومٛمـ قمرف رسمف اًمٕمٔمٞمؿ ،قمٌده سمَم حيٌٝمقيرو٤مه ،صمؿ اهلل يثٞمٌف قمغم قمٛمٚمف ذم اًمدٟمٞم٤م،
ويًٕمده سم٤مُٕمـ واهلداي٦م ،واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م واًمًٙمٞمٜم٦م ( :
)[إٟمٕم٤مم.]81:
أُم٤م ذم أظمرة ومٞمٙمرم اهلل أوًمٞم٤مءه سمدظمقل اجلٜم٦م ،ورؤي٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف ،واًم٘مرب ُمٜمف،
وؾمَمع يمالُمف ،واًمٗمقز سمروقاٟمف ،واًمتٚمذذ سمٜمٕمٞمؿ اجلٜم٦م ،واخلٚمقد ذم دار اعمت٘ملم،
واًمٜمج٤مة ُمـ ٟم٤مر اجلحٞمؿ ( :
)[اًمتقسم٦م.]71:
وهمػم ذًمؽ ُمـ احلًٜم٤مت واًمثٛمرات واًمؼميم٤مت ،وأًمقان اًمٜمٕمٞمؿ ذم اجلٜم٦م.
اًمٚمٝمؿ إٟم٤م ٟمً٤مًمؽ اجلٜم٦م وُم٤م ىمرب اًمٞمٝم٤م ُمـ ىمقل أو قمٛمؾ ،وٟمٕمقذ سمؽ ُمـ اًمٜم٤مر وُم٤م
ىمرب إًمٞمٝم٤م ُمـ ىمقل أو قمٛمؾ.

( ) متػق عؾقه ،أخرجه البخوري برقم ( ،)16وأخرجه مسؾم برقم (.)43

74

بني حالوة العؾم هبو ،وحسن التعبد هلل بؿوجبفو

يف ضوء الؼرآن والسـي

البـاب الثالث
ويشتمل هذا الباب عىل أسامء اهلل احلسنى اآلتية:
-2-1ذح اشم (اهلل ،و اإلله) .

 -3ذح اشم اهلل (الرب).

-5-4ذح اشم اهلل (الرمحن ،و الرحقم) .

 -6ذح اشم اهلل (الرؤوف).
 -7ذح اشم اهلل (احلي).
 -8ذح اشم اهلل (الؼقوم).
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البوب الثولٌ

2،1اشم (اهلل ،واإلله)
أطمّمٞمٜم٤م سمٗمْمؾ اهلل وطمده أيمثر ُمـ ُم٤مئ٦م اؾمؿ ُمـ أؾمَمء اهلل احلًٜمك اًمقاردة ذم
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،واًمث٤مسمت٦م ذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م .
وؾمٞمتؿ سمٕمقن اهلل ذطمٝم٤م ،وسمٞم٤من ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ،ويمٞمٗمٞم٦م اًمتٕمٌد هلل سمٛمقضمٌٝم٤م.
ُمتقضم ٌ٦م سم٤مؾمؿ اهلل إقمٔمؿ ،ومٜم٘مقل وٟمًتٕملم
وهذه إؾمَمء اًمٕمٔمٞمٛم٦م هلل قمز وضمؾ َّ
سم٤مهلل :سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ.
سمًؿ اهلل أومْمؾ إؾمَمء ،سمًؿ اهلل ظمػم إؾمَمء ،سمًؿ اهلل أطمًـ إؾمَمء ،سمًؿ
اهلل رب إرض واًمًَمء ،سمًؿ اهلل إول ىمٌؾ يمؾ رء ،سمًؿ اهلل اًمذي ٓ يي
ُمع اؾمٛمف رء ذم إرض وٓ ذم اًمًَمء.
سمًؿ اهلل ٟمٗمتتح أؾمَمء رسمٜم٤م احلًٜمك ،وقمٚمٞمف شمقيمٚمٜم٤م ،اهلل ريب وٓ أذك سمف أطمدً ا،
وأمحده وأؿمٙمره ،وأؾمتٕمٞمٜمف وأؾمتٖمٗمره ،وهق اعمًتٕم٤من وقمٚمٞمف اًمتٙمالن ،وٓ طمقل
وٓ ىمقة آ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ .
اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق اإلًمف احلؼ ،اًمذي ًمف إؾمَمء احلًٜمك ،واًمّمٗم٤مت اًمٕمال،
وإومٕم٤مل احلٛمٞمدة ،واعمثؾ إقمغم (:
)[ـمف .]8 :
هق ؾمٌح٤مٟمف اإلًمف احلؼ ،اًمذي طم٤مرت ذم قمٔمٛم٦م أؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،إًمٌ٤مب
واًمٕم٘مقل ،وإومئدة واًم٘مٚمقب .
هق اهلل اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ٓ أقمٔمؿ ُمٜمف ،اًمٙمٌػم اًمذي ٓ أيمؼم ُمٜمف ،اًم٘مقي اًمذي ٓ أىمقى
ُمٜمف ،احلٙمٞمؿ اًمذي ٓ أطمٙمؿ ُمٜمف ،اًمٙمريؿ اًمذي ٓ أيمرم ُمٜمف ،اًمٖمٜمل اًمذي ٓ أهمٜمك
ُمٜمف ( :
)[اإلظمالص.]4-1:
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هق وطمده ؾمٌح٤مٟمف اإلًمف اعمًُتحؼ ًمٚمٕمٌ٤مدة وطمده ٓذيؽ ًمف ( :

)

[إٟمٕم٤مم.]121:
هق اهلل اًمذي ٓ ُمٚمج٠م وٓ ُمٜمجك ُمٜمف إٓ إًمٞمف ،احلٞم٤مة واعمقت سمٞمده ،واًمٕمٓم٤مء
ِ
واًمذًم٦م
واعمٜمع سمٞمده ،وإُمـ واخلقف سمٞمده ،واًمٖمٜمك واًمٗم٘مر سمٞمده ،واًمٕمزة
سمٞمده(:
)[آل قمٛمران.]16:
هق ؾمٌح٤مٟمف اهلل اًمقاطمد إطمد ،اًمذي ٓ هن٤مي٦م ًمٕمٔمٛمتف ،وٓ هن٤مي٦م ًمٙمؼمي٤مئف ،وٓ
هن٤مي٦م ًمٕمٚمٛمف ،وٓ هن٤مي٦م ًم٘مدرشمف ،وٓ هن٤مي٦م ًمرمحتف ،وٓ هن٤مي٦م جلالًمف ،وٓ هن٤مي٦م
جلَمًمف ،وٓ هن٤مي٦م عمٚمٙمف ( :
)[هم٤مومر.]65:
يم٤من اهلل ومل يٙمـ رء ىمٌٚمف ،ومل يٙمـ رء ُمٕمف ،صمؿ ظمٚمؼ اعمخٚمقىم٤متً ،مٞمٔمٝمر
ويٕمرف ظمٚم٘مف سمٜمٗمًف ( :
يمَمل ىمدرشمفِّ ،
)[إٟمٕم٤مم.]123 – 121 :
وُمـ أي٘مـ أٟمف ٓ اًمف إٓ اهلل آُمـ سم٤مهلل ر ًسم٤م ،وآُمـ سم٤مهلل إهلً٤م ،وآُمـ سم٤مهلل ظم٤مًم ً٘م٤م ،وقمٌد
اهلل وطمده ،وأطمٌف وطمده ،وظم٤مومف وطمده ،ورضم٤مه وطمده ،وأـم٤مقمف وطمده(:
)[حمٛمد.]19:
اهلل وطمده هق اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ رء ،هق اهلل اًمذي ُيٜمٕمؿ سمٙمؾ ٟمٕمٛم٦م ،ويزيؾ يمؾ
ُهمٛم٦م ،ويٙمِمػ يمؾ يمرسم٦م ،وجيٞم٥م يمؾ دقمقة ( :
)[اًمٜمٛمؾ.]61:
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إذا ؾم٠مًم٧م وم٤مؾم٠مل اهلل ،وإذا اؾمتٕمٜم٧م وم٤مؾمتٕمـ سم٤مهلل،وإذا اومت٘مرت ومتقضمف امم اهلل،وإذا
ومتيع امم اهلل ،وإذا قمزُم٧م ومتقيمؾ قمغم اهلل ( :
ُمرو٧م
ّ
)[إٟمٗم٤مل.]4-1:
ؽم
وىمد ومٓمر اهلل قمٌ٤مده يمٚمٝمؿ قمغم اًمتقطمٞمد ،وًمٙمـ اإلٟمً٤من ىمد ي ُٖمره اًمِمٞمٓم٤من ،ومٞمٖم َّ
ٍ
ٍ
ُمٝمٚمٙم٦م
حمٜم٦م
سمٛمٚمٙمف ،أو ُمٜمّمٌف ،أوُم٤مًمف ،أو ضمٜمقده ،وم ُٞمٕمرض قمـ رسمف ،وم٢مذا وىمع ذم
قم٤مد امم ومٓمرشمف ،وومزع امم رسمف ،يمَم ىم٤مل اهلل قمـ ومرقمقن طملم أدريمف اًمٖمرق( :

)[يقٟمس.]91-92:
ِ
خمٚمّم٤م ًمف اًمديـٟٕ ،مف اإلًمف اًمذي سمٞمده ا ُ
عمٚمؽ واعمَٚمٙمقت ،وًمف اًمٕمزة
وم٤مقمٌد اهلل
ً
واجلؼموت ،وًمف اًمٕمٔمٛم٦م واًمٙمؼمي٤مء ( :
ﮩ)[اًمزُمر.]3:
وٓ يٕمٌد اهلل طم ً٘م٤مّ ،إٓ ُمـ قمرومف طم ً٘م٤م سمآي٤مشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،وقمرف
قمٔمٛم٦م ُمٚمٙمف وؾمٚمٓم٤مٟمف ،وقمرف قمٔمٛم٦م ٟمٕمٛمف وإطمً٤مٟمف ،وقمرف قمٔمٛم٦م وقمده
ووقمٞمده ( :
)[اًمٓمالق.]11:
وُمـ قمرف اهلل طم ً٘م٤م قمٌده طم ً٘م٤م ،سمٙمَمل احل٥م ًمف ،ويمَمل اًمتٕمٔمٞمؿ ًمف ،ويمَمل
اًمذل هلٙم٤مٕٟمٌٞم٤مء( :
)[إٟمٌٞم٤مء.]92:
اهلل وطمده هق اإلًمف احلؼ ،اًمذي شم٠مهلف اخلالئؼ وحتٌف وشمٕمٌده ،عم٤م ًمف ُمـ إؾمَمء
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احلًٜمك ،واًمّمٗم٤مت اًمٕمال ،وإومٕم٤مل اجلٛمٞمٚم٦م ،واعمثؾ إقمغم ( :
)[هم٤مومر.] 65 :
هق اهلل اًمذي ًمف اعمٚمؽ يمٚمف ،وًمف اخلٚمؼ يمٚمف ،وًمف إُمر يمٚمف ،وسمٞمده اخلػم يمٚمف،
واًمٞمف يرضمع إُمر يمٚمف ،وهبذا اؾمتحؼ أن ُيٕمٌد وطمده ٓ ذيؽ ًمف ( :
)[هقد.]113:
هق ؾمٌح٤مٟمف اإلًمف احلؼ ،اًمذي يًتحؼ اًمٕمٌ٤مدة وطمده ٓ ذيؽ ًمفٟٕ ،مف هق اإلًمف
اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ٓ أقمٔمؿ ُمٜمف ،اًمٙمٌػم اًمذي ٓ أيمؼم ُمٜمف ،اًمٖمٜمل اًمذي ٓ أهمٜمك ُمٜمف،
اًمٙمريؿ اًمذي ٓ أيمرم ُمٜمف ،اًم٘مقي اًمذي ٓ أىمقى ُمٜمف ( :
)[إٟمٕم٤مم.]121:
ومًٌح٤من ُمـ ٓ هن٤مي٦م ًمٕمٔمٛمتف ،وٓ هن٤ميف ًم٘مقشمف ،وٓ هن٤مي٦م ًمٙمرُمف ،وٓ هن٤مي٦م
عمٚمٙمف ،وٓ هن٤مي٦م جلالًمف وٓ هن٤مي٦م جلَمًمف ( :
)[اًمٌ٘مرة.]155:
ُمٚمٙمقت يمؾ رءٓ ،
هق اهلل اًمذي ٓ إًمف همػمه ،وٓ رب ؾمقاه ،هق اهلل اًمذي سمٞمده
ُ
ُمٚمج٠م وٓ ُمٜمجك ُمٜمف إٓ إًمٞمف ،اًمٕمٓم٤مء واعمٜمع سمٞمده وطمده ،واًمٕمزة ِ
واًمذًم٦م سمٞمده
وطمده ،واحلٞم٤مة واعمقت سمٞمده وطمده  ،واًمتدسمػم واًمتٍميػ سمٞمده وطمده ( :
)[اعمٚمؽ.]1:
ُمـ قمرومف آُمـ سمف واشم٘م٤مه ،وُمـ مل يٕمرومف يمٗمر سمف وقمّم٤مه ( :
)[اًمزُمر.]67:
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وُمـ أي٘مـ سم٘مٚمٌف أٟمف ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ،يمؼمه وطمده ،وقمٌده وطمده ،وأـم٤مقمف
وطمده ،وأطمٌف وطمده ،ورضم٤مه وطمده ،وظم٤مومف وطمده ( :
)
[حمٛمد.]19:
اهلل وطمده سمٞمده اعمٚمؽ وهق قمغم يمؾ رء ىمدير ( :
)[اعم٤مئدة.]112:
اهلل وطمده سمٞمده ُمٗم٤مشمٞمح يمؾ رء ( :
)[وم٤مـمر.]1:
اهلل وطمده هق احلل اًم٘مٞمقم ،اًمذي يزيؾ اًم ُٖمٛم٦م ،ويٙمِمػ اًمٙمُرسم٦م ،ويرومع ِ
اًمِمدّ ة،
ّ
ويٕمٓمل اًمٜمٕمٛم٦م ( :
)[اًمٜمٛمؾ.]61:
اهلل وطمده هق واه٥م إرزاق ،اًم٘م٤مدر اًمذي يدسمر إُمقر ،اًمٙمريؿ اًمذي جيٞم٥م ُمـ
دقم٤مه ،وٓ خيٞم٥م ُمـ رضم٤مه ( :
)[يقٟمس.]31-31:
واعم١مُمـ احلؼ ُمـ أي٘مـ أن إُمقر يمٚمٝم٤م سمٞمد اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،ومال يثؼ إٓ
سمف ،وٓ يتقيمؾ إٓ قمٚمٞمف ،وٓ يً٠مل إٓ إي٤مه  ،وٓ خي٤مف إٓ ُمٜمف ،وٓ يرضمق إٓ إي٤مه،
وٓ يٕمٌد إٓ إي٤مه  ،وٓ يًتٕملم إٓ سمف (:
)[اًمتٖم٤مسمـ.]13:
وىمد ومٓمر اهلل اًم٘مٚمقب قمغم ُمٕمرومتف وحمٌتف وقمٌ٤مدشمف ،وًمٙمـ اًمِمٞم٤مـملم شمٍمف
اًمٕمٌ٤مد قمـ ذًمؽ ( :
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)

[اًمروم.]32:
واإلٟمً٤من ىمد ي ُٖمره اًمِمٞمٓم٤من سمٛمٚمٙمف ،أو ُمٜمّمٌف ،أو ضم٤مهف ،أو ُم٤مًمف ،أو ىمقشمف ،أو
أقمقاٟمف ،ومٞمٕمرض قمـ رسمف اًمرمحـ ،ويٓمٞمع قمدوه اًمِمٞمٓم٤من (:
)[يس.]61-62:
قمٚمؿ قمغم
قمٚمؿ قمغم ذات اهلل،
وقمٚمؿ قمغم مجٞمع أؾمَمء اهلل وصٗم٤مشمفٌ ،
ٌ
واؾمؿ اهلل ٌ
وقمٚمؿ قمغم
وقمٚمؿ قمغم اًمٕمزيز،
وقمٚمؿ قمغم اًمرب،
وقمٚمؿ قمغم اخل٤مًمؼ،
اعمَٚمؽ،
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
اًمرمحـ ( :
)

[احلنم.]14-11:
واذا قمروم٧م هذا ،وم٤مقمٚمؿ أن أصقل أؾمَمء اهلل احلًٜمك صمالصم٦م :
وهل اهلل  ،واًمرب  ،واًمرمحـ .
وسم٘مٞم٦م أؾمَمء اهلل احلًٜمك شمدور قمٚمٞمٝم٤م ،وشمرضمع اًمٞمٝم٤م.
وم٤مؾمؿ اهلل ُمتْمٛم ٌـ ًمّمٗم٤مت إًمقهٞم٦م ،واؾمؿ اًمرب ُمتْمٛم ٌـ ًمّمٗم٤مت اًمرسمقسمٞم٦م ،
واؾمؿ اًمرمحـ ُمتْمٛمـ ًمّمٗم٤مت اًمؼم واإلطمً٤من.
وىمد مجع اهلل هذه إؾمَمء اًمثالصم٦م ذم أقمٔمؿ ؾمقرة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،وهل
)
ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م ،وم٘م٤مل قمز وضمؾ ( :
[اًمٗم٤محت٦م.]3-1:
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واؾمؿ اهلل أصؾ جلٛمٞمع أؾمَمء اهلل احلًٜمك ،وؾم٤مئر إؾمَمء احلًٜمك ُمْم٤موم٦م إًمٞمف
يمَم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ( :
)[احلنم.]14:
وم٤مؾمؿ اهلل ُمًتٚمزم جلٛمٞمع ُمٕم٤مين أؾمَمء اهلل احلًٜمك ،وصٗم٤مشمف اًمٕمال ،وهلذا يم٤من
أيمثر إؾمَمء ورو ًدا ذم اًم٘مرآن ،وأوٞمٗم٧م إؾمَمء احلًٜمك إًمٞمف ،واىمؽمٟم٧م سمف
قم٤مُم٦م إدقمٞم٦م وإذيم٤مر يمًٌح٤من اهلل ،و احلٛمد هلل ،وٓ إًمف إٓ اهلل ،واهلل أيمؼم ،وٓ
طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل .
وم٤مهلل هق آؾمؿ إقمٔمؿ ًمٚمرب ،ومجٞمع إؾمَمء احلًٜمك شمٕمقد إًمٞمف ،ومجٞمع
اًم٘مٚمقب ُمٗمٓمقرة قمغم اًمتقضمف إًمٞمف ،واإلىمرار سمٕمٔمٛمتف ،واحل٥م ًمف ،واًمٗمزع إًمٞمف،
واًمذل ًمف ،وآومت٘م٤مر إًمٞمف ( :
)[إٟمٕم٤مم.]121:
واقمٚمؿ رمحؽ اهلل ،أن يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد ٓ إًمف إٓ اهلل هل اًمديـ يمٚمف.
ومٛمـ أضمٚمٝم٤م ظمٚمؼ اهلل اخلٚمؼ ،وظمٚمؼ اًمًٛمقات وإرض ،وأرؾمؾ اًمرؾمؾ ،وأٟمزل
اًمٙمت٥م ،وذع اًمنمائع ،وظمٚمؼ اجلٜم٦م واًمٜم٤مر ،وٟمّم٥م اًمٍماط واعمٞمزان.
وٓ إًمف إٓ اهلل أطمًـ ُم٤م ٟمٓمؼ سمف اًمٚمً٤من ،وأقمٔمؿ ُم٤م وىمر ذم اًم٘مٚم٥م ،وأومْمؾ ُم٤م
شمَٕم ٌّد سمف اخلٚمؼ.
وٓ إًمف إٓ اهلل أىمقى ُمـ يمؾ رء ،وأقمٔمؿ ُمـ يمؾ رء ،وأصم٘مؾ ُمـ يمؾ رء .
واقمٚمؿ أٟمف ُم٤م ىم٤مل ٓ إًمف إٓ اهلل قمغم احل٘مٞم٘م٦م اًمت٤مُم٦م ؾمقى اهلل قمز وضمؾً ،مٕمٚمٛمف
سمٜمٗمًف ،ويمِ َؼم ؿمٝم٤مدشمف  ،صمؿ اعمالئٙم٦مٕ ،هنؿ أىمرب اخلٚمؼ إًمٞمف ،صمؿ إٟمٌٞم٤مء
واًمرؾمؾٕ ،هنؿ أقمرف اخلٚمؼ سم٤مهلل ،صمؿ اًمٕمٚمَمءٕ ،هنؿ ورصم٦م اًمرؾمؾ ،صمؿ قم٤مُم٦م
اعم١مُمٜملم ( :
)[آل قمٛمران.]18:
ومال إًمف إٓ اهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ ،وؾمٌح٤من اهلل وسمحٛمده قمدد ظمٚم٘مف ،ورو٤م ٟمٗمًف،
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وزٟم٦م قمرؿمف ،وُمداد يمٚمَمشمف .
ٍ
ٍ
ُم٤م ُذيمر اؾمؿ اهلل قمغم ٍ
ظمقف إٓ
يمرب إٓ يمِمٗمف ،وٓ قمٜمد
ىمٚمٞمؾ إٓ يم ّثره ،وٓ قمٜمد
ومرضمف ،وٓ قمٜمد ٍ
وؾمٕمف ( :
وٞمؼ إٓ َّ
هؿ إٓ َّ
أزاًمف ،وٓ قمٜمد ٍّ
)[اًمٓمالق.]3-1:
وٕمٞمػ إٓ أوم٤مده اًم٘مقة ،وٓ شمٕم ّٚمؼ سمف ٌ
ذًمٞمؾ إٓ أٟم٤مًمف اًمٕمزة ،وٓ شمٕم ّٚمؼ
ُم٤م شمٕم ّٚمؼ سم٤مهلل
ٌ
ُمْمٓمر إٓ يمِمػ رضه ،وٓ شمٕم ّٚمؼ سمف
ُمٖمٚمقب إٓ أ ّيده وٟمٍمه ،وٓ شمٕمٚمؼ سمف
سمف
ٌ
ٌ
ٌ
وم٘مػم إٓ أهمٜم٤مه ( :
ضم٤مهؾ إٓ قم ّٚمٛمف ،وٓ شمٕم ّٚمؼ سمف ٌ
ُمريض إٓ ؿمٗم٤مه ،وٓ شمٕم ّٚمؼ سمف ٌ
)

[هم٤مومر.]65:
هق اإلًمف احلؼ اًمذي ظمْمٕم٧م اًمر ىم٤مب ًمٕمٔمٛمتف ،وظمِمٕم٧م إصقات هلٞمٌتف ،وومٓمر
اًم٘مٚمقب قمغم شمٕمٔمٞمٛمف وحمٌتف واًمذل ًمف ،وقمؿ مجٞمع ظمٚم٘مف سمرمحتف ( :
)[احلنم.]11:
اعمقصٚم٦م إمم ضمٜم٦م آظمرة ،هل أن شمٕمرف اهلل
وم٤مقمٚمؿ ي٤م قمٌد اهلل أن ضمٜم٦م اعمٕمروم٦م،
ّ
سم٠مؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،وظمزائٜمف ،وديٜمف وذقمف ،ووقمده و وقمٞمده ،صمؿ شمٕمٌده
وطمده سمٛم٘مت٣م ذًمؽ ( :
)[حمٛمد.]19:
وطمٔمؽ ي٤م قمٌد اهللُ ،مـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن شمٙمقن حمٌق ًسم٤م قمٜمد اهلل ،سمٙمَمل
اًمتقطمٞمد واإليَمن واًمت٘مقى ،ويمَمل احل٥م هلل ،ويمَمل اًمتٕمٔمٞمؿ ًمف ،واخلقف ُمٜمف،
واًمرضم٤مء ًمف ( :
)[إٟمٗم٤مل.]4-1:
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وأن شمٙمقن حمٌق ًسم٤م قمٜمد اًمٜم٤مس سم٢ميمراُمٝمؿ واإلطمً٤من إًمٞمٝمؿ ،وىمْم٤مء طمقائجٝمؿ،
وإدظم٤مل اًمنور قمٚمٞمٝمؿ ( :
)

[آل قمٛمران.]134-133:
وأقمٔمؿ اإلطمً٤من إمم اخلٚمؼ ،دقمقهتؿ إمم اهلل ًمٞمٕمٌدوه ،وشمٕمريٗمٝمؿ سمٜمٕمٛمف
ًمٞمِمٙمروه( :
)[ومّمٚم٧م.]33:
وم٠مطمًـ إمم ٟمٗمًؽ سمٕمٌ٤مدة اهلل وطمده ،وأطمًـ إمم همػمك سم٤مًمدقمقة إمم اهلل ،وشمٕمٚمٞمؿ
ذقمف ،واإلطمً٤من إمم ظمٚم٘مف ( :
)[آل قمٛمران.]79:
سمًؿ اهلل اًمذي ٓ يي ُمع اؾمٛمف ر ٌء ذم إرض وٓ ذم اًمًَمء وهق اًمًٛمٞمع
ٍ
ٍ
ُمٕمروف أوًمف رو٤مك ي٤م
ُمٙمروه أوًمف َؾم َخ ُٓمؽ ،وأؾمتجدي يمؾ
أؾمتدومع يمؾ
اًمٕمٚمٞمؿ،
ُ
ُمقٓي ٓ ،إًمف إٓ أٟم٧م ؾمٌح٤مٟمؽ إين يمٜم٧م ُمـ اًمٔم٤معملم .
أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وأؿمٝمد أن حمٛمدً ا قمٌده ورؾمقًمف .
ٍ
ً
رؾمقٓ .
وسمٛمحٛمد ﷺ
روٞم٧م سم٤مهلل ر ًسم٤م ،وسم٤مإلؾمالم ديٜمً٤م،
اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًمٜم٤م إٟمؽ أٟم٧م اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ ،وشمُ٥م قمٚمٞمٜم٤م إٟمؽ أٟم٧م اًمتقاب اًمرطمٞمؿ .
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اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق اًمرب اًمذي ًمف إؾمَمء احلًٜمك ،واًمّمٗم٤مت اًمٕمال ،وإومٕم٤مل
اجلٛمٞمٚم٦م ،واعمثؾ إقمغم ( :
)[يقٟمس.]3:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمرب اًمذي ُيريب ظمٚم٘مف سم٤مًمٜمٕمؿ اعم٤مدي٦م واًمروطمٞم٦م.
هق اًمرب اًمذي ُيٛمد أضمً٤مُمٜم٤م وىمٚمقسمٜم٤م وقم٘مقًمٜم٤م ،سمَم حتت٤مج إًمٞمف ُمـ إىمقات.
هق اًمرب اًمذي ُمٜمف ٟمٕمٛم٦م اإلجي٤مد ،وُمٜمف ٟمٕمٛم٦م اإلُمداد ،وُمٜمف ٟمٕمٛم٦م اهلداي٦م
)
واإلؾمٕم٤مد ( :
[اًمٜمحؾ.]53:
هق اًمرب اًمذي ظمٚمؼ إٟمً٤من ذم أطمًـ شم٘مقيؿ  ،وأُمده سم٤مًمًٛمع واًمٌٍم واًمٕم٘مؾ،
وأٟمٕمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمٜمٕمؿ اًمتل ٓ شمٕمد وٓ حتَم ،ومخٚم٘مف ذم أطمًـ شم٘مقيؿ ،وأيمٛمؾ ًمف
اًمديـ ،وضمٕمؾ ُمٜمف إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم واعم١مُمٜملم ( :
)[اعم٤مئدة.]3:
هق ؾمٌح٤مٟمف رب اًمٕم٤معملمُ ،مـ أـم٤مقمف يم٤موم٠مه وأيمرُمف ،وُمـ قمّم٤مه أدسمف وقم٤مىمٌف :
(
)

[اًمٜمً٤مء.]14-13:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمرب ،اعمٚمؽ ،اًم٘م٤مدر ،اًم٘مٝم٤مر  ،اًمٕمزيز ،اجلٌ٤مر ،اعمتٙمؼم ،اًمًٛمٞمع،
اًمٌّمػم ،اًمٕمٚمٞمؿ ،اخلٌػم ،اخل٤مًمؼ ،اًمٌ٤مرئ ،اعمّمقر ،اًمٖمٜمل ،اًمٙمريؿ ،اًمرزاق،
اهل٤مدي ،اعمٌلم ( :
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)[احلنم.]14 – 11 :
هذا ه ق اًمرب اًمذي ٟمٕمٌد  ،وهذه هل أؾمَمؤه وصٗم٤مشمف (:
)

[اًمِمٕمراء.]81-77:
ٍ
ٍ
وًمٓمػ،
رمح٦م
هق اًمرب اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ،اًمذي قمالىمتف ُمع خمٚمقىم٤مشمف قمالىم٦م
ٍ
ٍ
إُمداد وإيمرام ( :
قمٓم٤مء وإطمً٤من ،قمالىم٦م
قمالىم٦م
)[اًمٌ٘مرة.]163:
هق رب اًمٕم٤معملم ،هق رب يمؾ رء ،وم٤مقمٌده وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وٓ شمٚمتٗم٧م
ٓطمد ؾمقاه ٕ ،ن اهلل هق اًمرب اًمذي سمٞمده يمؾ رء ،وهمػمه ًمٞمس سمٞمده رء ( :
ﰇ)[إٟمٕم٤مم.]164:
واًمٕم٤مىمؾ طم ً٘م٤م ُمـ ي٘مٞمؿ قمالىم٦م ـمٞمٌ٦م ُمع ُمٚمؽ يٛمٚمؽ اًمٙمقن يمٚمف ،سمَم ومٞمف ُمـ أٟمقاع
اًمٜمٕمؿ اًمتل ٓ شمٕمد وٓ حتَم ( :
)[إٟمٕم٤مم.]121:
وشمرسمٞم٦م اهلل قمز وضمؾ ًمٕمٌ٤مده ٟمققم٤من :
شمرسمٞم٦م ظمٚم٘مٞم٦م ،سم٤مخلٚمؼ واإلقمداد واإلُمداد سمٙمؾ ُم٤م حيت٤مضمقٟمف ًمّمالح أسمداهنؿ.
وشمرسمٞم٦م روطمٞم٦م ذقمٞم٦م ،سمتزيمٞم٦م اًمٜمٗمقس سم٤مإليَمن وإقمَمل اًمّم٤محل٦مً ،متٙمقن أهال
ًمدظمقل اجلٜم٦م ،وروقان رب اًمٕم٤معملم.
ومًٌح٤من اًمرب اًمٕمٔمٞمؿ ،اًمذي يريب إضمً٤مد سم٤مًمٜمٕمؿ  ،ويريب أرواح اًمٕم٤مروملم
سم٤مًمتقطمٞمد ،ويريب اعم١مُمٜملم سمِمٝمقد اًمٙمرم واإلطمً٤من ( :
)[يقٟمس.]3:
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هق اًمرب اًمٙمريؿ ،اًمذي يمؾ ظمػم وٟمٕمٛم٦م ،وومْمؾ وسمر ،وقمٓم٤مء وإطمً٤منُ ،مٜمف
وطمده ٓ ذيؽ ًمف ( :
)[اًمٜمحؾ.]53:
هق وطمده اًمذي هداك إًمٞمف ،وؾم٤مىمؽ إمم ـم٤مقمتف ،وأقم٤مٟمؽ قمغم قمٌ٤مدشمف ،واًم٘مك ذم
ىمٚمٌؽ حمٌتف ،وطمٌ٥م إًمٞمؽ اإليَمن ،وزيٜمف ذم ىمٚمٌؽ ،وأصم٤مسمؽ قمٚمٞمف ،ويمره إًمٞمؽ
يمؾ ُم٤م ييك ُمـ إىمقال وإقمَمل وإظمالق ( :
)[احلجرات.]8-7:
هق اًمرب اًمٕمزيز اًمرطمٞمؿ ،اًمذي جي٤مزي اعمحًـ سم٢مطمً٤مٟمف ،ويٕم٤مىم٥م اعمزء
سم٢مؾم٤مءشمف ،ويٕمٓمل قمغم احلًٜم٦م قمنم أُمث٤مهل٤م ،إمم ؾمٌع ُم٤مئ٦م وٕمػ ،إمم أوٕم٤مف
ٍ
قمٓم٤مء سمٖمػم طمً٤مب ،ويٕمٓمل ُمـ ًمدٟمف أضمر ًا
يمثػمة ،إمم أوٕم٤مف ُمْم٤مقمٗم٦م ،إمم
قمٔمٞم ً
َم سمال قمٛمؾ ُمـ اًمٕمٌد ،وجيزئ قمـ اًمًٞمئ٦م سمٛمثٚمٝم٤م أو يٕمٗمق قمٜمٝم٤م ( :
)
[إٟمٕم٤مم.]162:
وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
)[اًمٜمً٤مء.]42:
ُمـ شم٘مرب إًمٞمف سم٤مًمٓم٤مقم٦م ذح صدره ،وين أُمره ،وأًم٘مك اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ذم ىمٚمٌف،
وأؿمٕمره أٟمف حيٌف ( :
)
[اًمرقمد.]19-18:
وُمـ قمّمٞم٤مهلل أًم٘مك ذم ىمٚمٌف اًمْمٞمؼ واًمْمٜمؽ ،واًمٙمآسم٦م واحلػمةً ،مٕمٚمف أن يتقب
)[اًمٌ٘مرة.]143:
إًمٞمف ،ويرضمع إًمٞمف ( :
وُمـ ؿمٕمر أن اهلل يت٤مسمٕمف وحي٤مؾمٌف ،ويٕم٤مىمٌف هيٕم٤م قمغم يمؾ ُمٕمّمٞم٦م ،ومٚمٞمٕمٚمؿ أٟمف ذم
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حمؾ اًمٕمٜم٤مي٦م اإلهلٞم٦م ،وأٟمف ُمٓمٚمقب ًمرمح٦م اهلل ،وأن اهلل ي١مهٚمف ًمرمح٦م اهلل ،ويٙمٗمر
قمٜمف ؾمٞمئ٤مشمف ،ويرومع درضم٤مشمف(:
)

[اًمٌ٘مرة.]157-155:
وُمـ ارشمٙم٥م اعمٕم٤ميص ،واىمؽمف اًمٙمٌ٤مئر ،وظم٤مض ذم اعمحرُم٤مت ،ومل حي٤مؾمٌف
رسمف ومل يٕم٤مىمٌف ،ومٚمٞمٕمٚمؿ أٟمف ظم٤مرج اًمٕمٜم٤مي٦م اإلهلٞم٦مٕ ،ن اهلل قمٚمؿ ومٞمف اٟمحرا ًوم٤م ؿمديدً ا،
واؾمتٙمٌ٤مرا قمـ ـم٤مقم٦م اهلل ،ومقيمٚمف إمم ٟمٗمًف ،وٟمًٞمف يمَم
وإسارا قمغم ُمٕمّمٞم٦م رسمف،
ً
ً
ٟمًٞمف ( :
)[احلنم.]19:
ومًٌح٤من اًمرب اًمرؤف اًمرطمٞمؿ ،اًمذي يًقق اًمِمدائد واعمّم٤مئ٥م عمـ قمّم٤مه،
ًمٞمحٛمٚمف قمغم اًمتقسم٦م واًمرضمقع إًمٞمف ( :
)[اًمًجدة.]11:
قمجؾ ًمف اًمٕم٘مقسم٦م ذم اًمدٟمٞم٤مٕ ،ن
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمرب اًمذي إذا أطم٥م قمٌده اًمٕم٤ميص ّ
قمذاب اًمدٟمٞم٤م أهقن ُمـ قمذاب أظمرة يمَم ىم٤مل اهلل قمـ اًمٙمٗم٤مر ( :
)[اًمرقمد.]34:
ؼم اضمتٌ٤مه ،وإن
هق اًمرب اًمرطمٞمؿ سمٕمٌ٤مدهُ ،مـ اسمتاله سم٤مًمٜمٕمؿ واعمّم٤مئ٥م ،وم٢من َص َ َ
َؿمٙم ََر اىمتٜم٤مه ،وإن شم٤مب إًمٞمف هداه ( :
)[اًمِمقرى.]13:
واإلٟمً٤من ُمع رسمف يم٤معمريض ،إن يم٤من ومٞمف أُمؾ ذم اًمِمٗم٤مء ،مح٤مه اًمٓمٌٞم٥م ِم٤م
ييه ،وأقمٓم٤مه ُم٤م يٜمٗمٕمف ،وإن يم٤من ٓ أُمؾ ذم ؿمٗم٤مئف ،ىم٤مل ًمف يمؾ واذب ُم٤م ؿمئ٧م،
ٕٟمف ٓ أُمؾ ذم ؿمٗم٤مئؽ ( :
)[هم٤مومر.]61:
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واقمٚمؿ رمحؽ اهلل ،أن ُمـ أطمٌف رسمف ،ضمٕمؾ ًمف واقمٔم ً٤م ُمـ ٟمٗمًف ،وطم ٌّ٥م إًمٞمف
ويمره إًمٞمف ُمٕمّمٞمتف ،وضمٕمؾ طمقائ٩م اًمٜم٤مس إًمٞمف ( :
ـم٤مقمتفّ ،
)[آل قمٛمران.]74-73:
واقمٚمٛم٠من ُمٕمروم٦م اًمٕمٌد سمرسمف ،وؿمٝمقده اٟمٗمراده سم٤مًمرسمقسمٞم٦مُ ،مـ اخلٚمؼ وإُمر،
واعمٚمؽ واًمرزق واًمتدسمػم ،وأن ُم٤م ؿم٤مء اهلل يم٤من ،وُم٤م مل يِم٠م ٓ يٙمقن ،وأن ُم٘م٤مًمٞمد
إُمقر يمٚمٝم٤م سمٞمده ،يمؾ ذًمؽ يقضم٥م شمٕمٚمؼ اًم٘مٚم٥م سم٤مًمرب وطمده ،واًمتقضمف إًمٞمف
وطمده ،وآؾمتٕم٤مٟم٦م سمف وطمده ،وشمٗمقيض إُمقر يمٚمٝم٤م إًمٞمف ،وقمدم آًمتٗم٤مت عم٤م
ؾمقاه ( :
)[حمٛمد.]19:
وم٘مػ رمحؽ اهلل سملم يدي رسمؽ اًمٕمٔمٞمؿ ،قم٤مسمد ًا طم٤مُمد ًا ،ظم٤مؿمٕم ً٤م ذايمر ًا ،ويمـ ُمع
ظمٚم٘مف داقمٞم ً٤م وُمٕمٚم ً
َم ،وحمًٜم ً٤م وُمرسمٞم ً٤م ،شمٙمـ سمذًمؽ ُمـ اعمٗمٚمحلم ( :
)[احل٩م.]77:
ٟمٗمًؽ قمغم ُم٤محيٌف اهلل واومٕمٚمف ،و ُسمٖمض ُم٤م يٙمرهف اهلل واضمتٜمٌف ،وظمذ هب٤م إمم
ِّ
رب َ
ورب ؾمقاك سم٤مًمٜمّمح واًمتقضمٞمف ،وطمًـ اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ،
ؾمٌٞمؾ اهلدى واًمرؿم٤مد،
ِّ
شمَّمٚمح وشمُّمٚمِح ،وشمرسمح وشمُ١مضمر ( :
)[اًمٕمٍم.]3-1:
واقمٚمؿ ي٤م قمٌد اهلل ،أن رسمؽ اًمٕمٔمٞمؿ ،هق اًمذي ضمٕمٚمؽ ظمٚمٞمٗم٦م ذم إرض ،ومٞمج٥م
قمٚمٞمؽ أن شمُدسمرأُمقرك ،وشم٘مقم سمِم١مون اخلالوم٦م ،طمً٥م شمقضمٞمف رسمؽ ذم يمؾ طم٤مل :
(
)[إطمزاب.]71:
وم٤مهلل يدسمر اًمٙمقن وُمـ ومٞمف ،ويدسمر يمؾ ُمـ دوٟمف ،وىمد ضمٕمٚمؽ ظمٚمٞمٗم٦م ذم إرض،
وويمٚمؽ أن شمدسمر ُمـ دو ٟمؽ ُمـ اخلٚمؼ سم٤مًمّمٗم٤مت اًمتل حيٌٝم٤م.
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َم طمٙمٞم ً
وم٢مذا ويمٚمؽ اهلل سم٠مهة ،ومٙمـ هلؿ ُمدسمر ًا رطمٞم ً
َم ،وإذا ويمّٚمؽ اهلل سمٓمالب
َم ،وإذا يمٜم٧م طم٤ميم ً
قمٚمؿ ،ومٙمـ هلؿ ُمدسمر ًا ًمٓمٞمٗم ً٤م ،وُمرسمٞم ً٤م رطمٞم ً
َم ،ومٞمج٥م قمٚمٞمؽ أن
شمدسمر أُمر رقمٞمتؽ سمَم أُمرك اهلل ورؾمقًمف سمف ،وإن يمٜم٧م قم٤معم ً٤م وىم٤موٞم ً٤م ،ومٞمج٥م قمٚمٞمؽ
أن شمدسمر أُمر قمٌ٤مده سم٤مًمنمع ( :
)[اعم٤مئدة.]52-49:
وىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ « :أَٓ يمٚمٙمؿ را ٍع ،ويمٚمٙمؿ ُمً١مول قمـ رقم َّٞمتف ،وم٤مإلُم٤مم
اًمذي قمغم اًمٜم٤مس را ٍع وهق ُمً١مول قمـ رقم َّٞمتف ،واًمرضمؾ را ٍع قمغم أهؾ سمٞمتف وهق
ُمً١مول قمـ رقمٞمتف ،واعمرأة راقمٞم٦م قمغم أهؾ سمٞم٧م زوضمٝم٤م ووًمده وهل ُمً١موًم٦م
قمٜمٝمؿ ،وقمٌدُ اًمرضمؾ را ٍع قمغم ُم٤مل ؾمٞمده وهق ُمً١مول قمٜمف ،أٓ ومٙمٚمٙمؿ راعٍ،
ويمٚمٙمؿ ُمً١مول قمـ رقمٞمتفشمتػق عؾقه( ).
)
(
[آل قمٛمران.]53:
)[إقمراف.]13:
(
)
(
[آل قمٛمران.]8:
)
(
[اًمٌ٘مرة.]121:
اًمٚمٝمؿ رب اًمًٛمقات اًمًٌع ،ورب إراولم اًمًٌع ،ورب اًمٕمرش اًمٕمٔمٞمؿ ،أٟم٧م
رسمٜم٤م ورب يمؾ رء ،ارطمؿ ُذل ُم٘م٤مُمٜم٤م سملم يديؽ ،واهمٗمر ذٟمقسمٜم٤م ،وين أُمقرٟم٤م،
وظمذ سم٠ميديٜم٤م إمم ُم٤م يروٞمؽ قمٜم٤م ،وأدظمٚمٜم٤م اجلٜم٦م سمرمحتؽ ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم.
( ) متػق عؾقه ،أخرجه البخوري برقم ( ،)7138وأخرجه مسؾم برقم (.)1829
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اهلل قمز وضمؾ هق اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ سمجٛمٞمع خمٚمقىم٤مشمف ،اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ اًمذي ٓ
أرطمؿ ُمٜمف ،اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ اًمذي رمحتف وؾمٕم٧م يمؾ رء ،ويمؾ رمح٦م ذم
اًمٕم٤ممل ومٛمـ آصم٤مر رمحتف ( :
)[هم٤مومر.]7:
واهلل قمز وضمؾ هق اًمرب اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ،اًمذي َسم َٓم َـ سمذاشمف ،وفمٝمر سمّمٗم٤مشمف ،و
اؾمتٕمٚمـ سم٠مؾمَمئف ،ودمغم سم٠مومٕم٤مًمف ،وًمف احلٛمد يمٚمف قمغم رسمقسمٞمتف وأًمقهٞمتف ،ويمَمل
)[اًمٗم٤محت٦م.]3-1:
رمحتف ( :
هقاًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ،اًمذي اؾمتقى قمغم أقمٔمؿ اعمخٚمقىم٤مت وهق اًمٕمرش ،سم٠مقمٔمؿ
حي٥م أن يرطمؿ
اًمّمٗم٤مت وهل اًمرمح٦مً ،مٞمٕمٚمؿ قمٌ٤مده أٟمف اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ،اًمذي ُ
)[ـمف.]5:
مجٞمع ظمٚم٘مف يمَم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ( :
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ،اًمذي يمت٥م سمٛم٘مت٣م هذا آؾمؿ قمغم ٟمٗمًف اًمرمح٦م
ذم يمت٤مب ووٕمف قمٜمده ومقق اًمٕمرش ،أن رمحتل ؾمٌ٘م٧م همْمٌل ( :
)[إٟمٕم٤مم.]54:
وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل  :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ َّ « :
إن اهللََّ عم٤م ىم٣م اخلٚمؼ
َ٥م قمٜمده ومقق قمرؿمف" َّ
ْمٌِل شمتػق عؾقه( ).
محتل َؾم ٌَ َ٘م ْ٧م َهم َ
إن َر ْ َ
َيمت َ
ومًٌح سمحٛمد رسمؽ اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ًمف إؾمَمء احلًٜمك ،واًمّمٗم٤مت اًمٕمال ،وإومٕم٤مل
احلٛمٞمدة ،اًمذي طمج٥م ذاشمف وضمالًمف ومج٤مًمف قمـ ظمٚم٘مف سمحج٥م اًمٜمقر اًمتل ًمق
يمِمٗمٝم٤م ٕطمرىم٧م ُؾمٌح٤مت وضمٝمف ُم٤م اٟمتٝمك إًمٞمف سمٍمه ُمـ ظمٚم٘مف ،وم ُٞمٝمٚمِؽ يمؼمي٤مؤه
وهتٚمؽ قمزشمف يمؾ قمزيز.
وهتٚمِؽ قمٔمٛمتف يمؾ قمٔمٞمؿُ ،
يمؾ يمٌػمُ ،
ِ
٤مت
ُّقر ًَم ْق يم ََِم َٗم ُف َٕ ْطم َر َىم ْ٧م ُؾم ٌُ َح ُ
ىم٤مل اًمٜمٌل ﷺ قمـ رسمف قمز وضمؾ  « :طم َج٤م ُسم ُف اًمٜم ُ
( ) متػق عؾقه ،أخرجه البخوري برقم ( ،)7422وأخرجه مسؾم برقم (.)2751
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ِ

ِ

ِ

ِِ

ِ
ٍم ُه ُم ْـ َ
ظم ْٚم٘مفشأخرجه مسؾم( ).
َو ْضم ِٝمف َُم٤م ا ْٟمت ََٝمك إ ًَم ْٞمف َسم َ ُ

واقمٚمؿ ووم٘مٜم٤م اهلل وإي٤مك عم٤م حيٌف ويرو٤مه ،أن مجٞمع ُم٤م ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي واًمٕم٤ممل
اًمًٗمكم ُمـ طمّمقل اعمٜم٤مومع واخلػمات ،واًمؼميم٤مت واعمح٤مب ،واعمً٤مر واًمٜمِٕمؿ،
ومٙمؾ ذًمؽ ُمـ آصم٤مر رمح٦م أرطمؿ اًمرامحلم ،يمَم أن مجٞمع ُم٤م ُسف قمـ اًمٕمٌ٤مد ُمـ
اعمّم٤مئ٥م واعمٙم٤مره ،واعمْم٤مر واعمخ٤موف ،واًمٜمِ٘مؿ وأٓم ،ومٛمـ آصم٤مر رمح٦م
)[احل٩م.]65:
أرطمؿ اًمرامحلم ( :
)[اًمٌ٘مرة.]163:
وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
ومًٌح٤من اهلل وسمحٛمده ٓ ي٠ميت سم٤محلًٜم٤مت إٓ هق ،وٓ يٍمف سم٤مًمًٞمئ٤مت إٓ هق :
(
)[وم٤مـمر.]1:
وا قمٚمؿ رمحؽ اهلل ،أن اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ،ظمٚمؼ ُم٤مئ٦م رمح٦م ،وأٟمزل ُمٜمٝم٤م رمح٦م
واطمدة إمم إرضً ،متٙمقن ؾمٌٞم ً
ال ًمٚمتٕم٤مـمػ واًمرأوم٦م واًمرمح٦م ،واعمقدة واحلٜم٤من
واًمًٙمـ واًمؽمسمٞم٦م ،واًمٜمًؾ سملم اعمخٚمقىم٤مت يمٚمٝم٤مُ ،مـ اإلٟمس واجلـ واحلٞمقان
وهمػمهؿ ،ومٕم٤مش سمتٚمؽ اًمرمح٦م أهؾ إرض يمٚمٝمؿ وشمٜم٤مؾمٚمقا وشمٕم٤مـمٗمقا ،وشمؿ
قمٚمٞمٝمؿ أُمر رهبَمًمرمحـ اًمرطمٞمؿ( :
)[احلنم.]11:
ٍ
و قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أٟمف ؾمٛمع رؾمقل اهلل ﷺ ي٘مقل َّ « :
رمح٦م
إن هللِ ُمئ َ٦م
ِ
واإلٟمس واًمٌٝم٤مئ ِؿ ومٌٝم٤م يتٕم٤م َـم َ
ٗمقن وهب٤م
سملم اجل ِّـ
أٟمزل ُمٜمٝم٤م رمح ً٦م واطمد ًة ْ َ
َ
ِ
يؽمامح َ
أوٓده٤مَّ ،
ُ
وشمًٕملم رمح ً٦م
وأظمر شمًِ ًٕم٤م
اًمقطمقش قمغم
ػ
قن وهب٤م شمٕمٓمِ ُ
َ
َ
ِ
ؿ هب٤م قمٌ٤م َده يق َم اًم٘مٞم٤مُم٦م شمتػق عؾقه( ).
َ
يرطم ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َرامح ِٝم ْؿ ،وشمَٕم٤م ُـمٗم ِٝم ْؿ َُم َث ُؾ
لم ذم شمَقا ِّده ْؿ ،وشم ُ
وىم٤مل اًمٜمٌل ﷺ َُ « :م َث ُؾ اعمُ ْ١مُمٜم َ
( )أخرجه مسؾم سمرق (.)179
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ِ

ِ

ِ

سم٤مًمً َٝم ِر ْ
واحلُ َّٛمكشمتػق عؾقه( ).
جل ًَد َّ
اجلَ ًَد إذا ْاؿم َتٙمَك ُمٜمف ُقم ْْم ٌق شمَدا َقمك ًمف ؾم٤مئ ُر ا َ

ورمح٦م اهلل ٟمققم٤من :
رمح ٌ٦م قم٤مُم٦م ًمٕمٛمقم اخلٚمؼ ،سمَم َي َّن هلؿ ُمـ ُؾمٌؾ اًمٕمٞمش ،وأٟمقاع اإلطمً٤من ،يمؾ
سمحًٌف ( :
)[اًمروم.]52:
ورمح ٌ٦م ظم٤مص٦م سم٤معم١مُمٜملم ،سمَم َي َّن هلؿ ُمـ اهلداي٦م واإليمرام يمَم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف :
(
)[إطمزاب.]44-41:
ٍ
وإطمً٤من وإيمرام ،وإدرار
ويمؾ رمح٦م ذم اًمًَمء وإرضُ ،مـ إٟمٕم٤م ٍم قم٤مم،
أرزاق ،وُم٤م هذا ؾمٌٞمٚمف ومذًمؽ يمٚمف قمـ رمح٦م اًمرمحـ اًمٕم٤مُم٦م ( :
)
[هم٤مومر.]7:
وُم٤م يم٤من ُمـ اًمرمح٦م ُمـ ُمٕم٤مين اًمدي٤مٟم٦م ،وُمٕم٤مين اًمٕمٜم٤مي٦م ُمـ أضمٚمٝم٤م ،ومذًمؽ ُمـ
رمح٦م اًمقٓي٦م اخل٤مص٦م يمَم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ( :
)[يقٟمس.]58:
ومًٌح٤من رسمٜم٤م اًمٙمريؿ اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ،اًمذي يمٚمَمشمف ٓ ٟمٗم٤مد هل٤م ،وظمزائٜمف ٓ هن٤مي٦م
ؾمح٤مء سم٤مًمٕمٓم٤مء ( :
هل٤م ،ويده سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ّ
)[ًم٘مَمن.]17:
٤مدي! ًَمق َأ َّن َأو ًَم ُٙمؿ و ِ
وىم٤مل قمز وضمؾ ذم احلدي٨م اًم٘مدد  « :ي٤م ِقمٌ ِ
آظم َريم ُْؿ
َّ ْ َ
ْ
َ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
غم َأ ْشم َ٘مك َىم ْٚم ِ
َوإِٟم ًَْٙم ُْؿ َو ِضمٜمَّ ُٙم ْؿ يمَ٤مٟمُقا َقم َ
٥م َر ُضم ٍؾ َواطمد ُمٜمْ ُٙم ْؿَُ ،م٤م َزا َد َذًم َؽ ِذم
٤مدي! ًَمق َأ َّن َأو ًَم ُٙمؿ و ِ
ُم ْٚمٙمِل َؿمٞم ًئ٤م .ي٤م ِقمٌ ِ
آظم َريم ُْؿ َوإِٟم ًَْٙم ُْؿ َو ِضمٜمَّ ُٙم ْؿ يمَ٤مٟمُقا َقم َ
غم َأ ْوم َج ِر
َّ ْ َ
ْ
ْ َ َ
ُ
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اطم ٍدُ ،م٤م َٟم َ٘مص َذًم ِ َؽ ُِمـ ُم ْٚمٙمِل َؿمٞم ًئ٤م .ي٤م ِقمٌ ِ
٥م رضم ٍؾ و ِ
٤مدي! ًَم ْق َأ َّن َأ َّو ًَم ُٙم ْؿ
ْ َ َ
َ
َىم ْٚم ِ َ ُ َ
ْ ُ
َ
ٞمد و ِ
ِ ٍ
ِ
قينَ ،وم َ٠م ْقم َٓمٞم٧م يم َُّؾ إٟمً ٍ
اطم ٍدَ ،وم ًَ َ٠م ًُم ِ
٤من
ْ
َوآظم َريم ُْؿ َوإِٟم ًَْٙم ُْؿ َو ِضمٜمَّ ُٙم ْؿ َىم٤م ُُمقا ِذم َصٕم َ
َ
ِ ِ ِ
ِ
ص اعمْ ِ ْخ َٞم ُ
ط إ َذا ُأ ْد ِظم َؾ ا ًْم ٌَ ْح َر ش
ص َذًم َؽ ِمَّ٤م قمٜمْدي َّإٓ يم َََم َيٜمْ ُ٘م ُ
َُم ًْ َ٠م ًَمتفَُ ،م٤م َٟم َ٘م َ
أخرجه مسؾم( ).

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ،اًمذي يٕمٓمل قمٌ٤مده اًمٜمِٕمؿ اًمٙمثػمة ،ويٕمٗمق قمـ
اًمت٘مّمػم ذم ؿمٙمره٤م ،ويتج٤موز قمٜمٝمؿ ًمْمٕمٗمٝمؿ ( :
)[اًمٜمحؾ.]18-17:
ومًٌح٤من اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ،اًمذي ؿمٝمد اًمٙمقن يمٚمف سمٙمَمل قمٚمٛمف وىمدرشمف ،وقمٔمٛم٦م
ُمٚمٙمف وؾمٚمٓم٤مٟمف ،وؾمٕم٦م رمحتف وومْمٚمف ( :
)[اًمروم.]52:
هذه اًمًٛمقات اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،وهذه إرض اًمقاؾمٕم٦م ،وهذه اجلٌ٤مل اًمِم٤مخم٦م ،وهذه
اًمٌح٤مر اًمٕمٛمٞم٘م٦م ،وهذا اًمٗمْم٤مء اًمٙمٌػم ،وهذا اًمٜمقر اًمٕمٔمٞمؿ ،وهذا اهلقاء
اًمٚمٓمٞمػ ....،يمؾ ذًمؽ وهمػمه ُمـ آصم٤مر ىمدرة اهلل ورمحتف:
[اًمِمقرى.]18:
وهذه اعمٞم٤مه اًمٕمذسم٦م ،واًمٕمٞمقن اعمتٗمجرة ،وإهن٤مر اجل٤مري٦م ،واًمٌح٤مر اًمٕمٔمٞمٛم٦م،
واًمًح٥م اعمؽمايمٛم٦م ،وإُمٓم٤مر اًمٜم٤مزًم٦م...،يمؾ ذًمؽ وهمػمه ُمـ آصم٤مر رمح٦م أرطمؿ
اًمرامحلم ( :

)[اًمزُمر.]11:
وهذه إرض اعمُ ِ
ًت٘مرة ،يمؿ ُمقاًمٞمده٤م ذم يمؾ يقم ُمـ ٟمٌ٤مشم٤مت وأؿمج٤مر؟ وهذه
اًمٌ٘م٤مع اًمقاؾمٕم٦م ،وهذه اًمًٝمقل اخلّمٌ٦م ،وهذه إقمِم٤مب اعمختٚمٗم٦م ،وهذه
اًمٜمٌ٤مشم٤مت اعمتٜمققم٦م ،واًمٗمقايمف اًمٓمٞمٌ٦م ،واًمثَمر اًمزيمٞم٦م...،يمؾ ذًمؽ وهمػمه ُمـ آصم٤مر
رمح٦م أرطمؿ اًمرامحلم ( :
( )أخرجه مسؾم برقم (.)2577
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)[إٟمٕم٤مم.]141:
و هذه اًمٓمٞمقر ذم اًمًَمء ،وهذه احلٞمقاٟم٤مت ذم إرض ،وهذه إؾمَمك ذم
اًمٌحر...،يمؾ ذًمؽ ُمـ آصم٤مر رمح٦م أرطمؿ اًمرامحلم ( :
)[ًم٘مَمن.]11:
وهذه اًمِمٛمس اعمْمٞمئ٦م ،وهذا اًم٘مٛمر اعمٜمػم ،وهذه اًمٜمجقم اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،وهذا اًمٜمقر
اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ُمأل يمؾ رء،يمؾ ذًمؽ وهمػمه ُمـ آصم٤مر رمح٦م أرطمؿ اًمرامحلم :
(
)[اًمرقمد.]1:
ومَم أقمٔمؿ رمح٦م اهلل سمخٚم٘مف ،وُم٤م أقمٔمؿ إيمراُمف ًمٕمٌ٤مده ،وُم٤م أؿمد قمٜم٤ميتف هلؿ :
)[اًمٌ٘مرة.]143:
(
وإذا يم٤مٟم٧م هذه سمٕمض آصم٤مر رمحتف اًمقاطمدة ذم اًمدٟمٞم٤م ،ومٙمؿ شمٙمقن رمحتف ًمٕمٌ٤مده
ذم أظمرة ،ويمؿ يٙمقن إيمراُمف ٕوًمٞم٤مئف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ( :
)[احلنم.]11:
واقمٚمؿ ي٤م قمٌد اًمرمحـ ،وي٤م قمٌد اًمرطمٞمؿ ،أن طمٔمؽ ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن
شمٕمٚمؿ أن رمح٦م اهلل شمُٜم٤مل سم٤مإلطمً٤من ،وم٠مطمًـ إمم ٟمٗمًؽ سمحٛمٚمٝم٤م قمغم ـم٤مقم٦م اهلل،
ويمٗمٝم٤م قمـ ُمٕمّمٞم٦م اهلل ،ودمٛمٞمٚمٝم٤م سمَم حيٌف اهلل ُمـ إىمقال وإقمَمل وإظمالق :
)[إقمراف.]56:
(
درك اهلل قمٚمٞمفُ ،مـ
وأطمًـ إمم همػمك ،سمٌذل اخلػم واعمٕمروف ًمف ،وارمحف سمَم أ ْىم َ
ٍ
ٍ
وم٘مػم شمُٓمٕمٛمف ،أو ٍ
ضم٤مهؾ شمُٕمٚمٛمف ،أو ٍ
ٍ
ؾمٗمٞمف َ
حت ُٚمؿ
قم٤مر شمٙمًقه ،أو
و٤مل َهتديف ،أو
قمٚمٞمف ( :
)[آل قمٛمران.]134-133:
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ٍ
خمٚمققُ ،مـ
واقمٚمؿ أن رمح٦م اهلل وؾمٕم٧م يمؾ رء ،وم٤مرطمؿ رمحؽ اهلل يمؾ
إٟمً٤من وطمٞمقان ،وُم١مُمـ ويم٤مومر ،وسمر ووم٤مضمر ،ومَم أرؾمؾ اهلل ٟمٌٞمؽ ﷺ إٓ رمح ً٦م
ًمٚمٕم٤معملم ،وأٟم٧م ُمـ أشمٌ٤مقمف ذم اإليَمن وإىمقال وإقمَمل وإظمالق ( :
)[إٟمٌٞم٤مء.]127:
واقمٚمؿ أن اهلل قمرومؽ سم٤مؾمٛمف اًمرمحـ اًمرطمٞمؿً ،مت ِ
َتّمػ سم٤مًمرمح٦م ،وشمرطمؿ ظمٚم٘مف،
ّ
وم٤مرطمؿ ُمـ ذم إرض ،يرمحؽ ُمـ ذم اًمًَمء ،وإٟمَم يرطمؿ اهلل ُمـ قمٌ٤مده
اًمرمح٤مء ،وُمـ ٓ يرطمؿ اًمٜم٤مس ٓ يرمحف اهلل ( :
)[آل قمٛمران.]159:
واقمٚمؿ رمحؽ اهلل ،أن اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ َذع ًمٜم٤م ُمـ اًمٗمرائض واًمٜمقاومؾ،
واًمقاضمٌ٤مت واًمًٜمـُ ،م٤م ي٘مرسمٜم٤م إًمٞمف ،ومت٘مرب سمذًمؽ إمم رسمؽً ،متٜم٤مل رمحتف ،ومٙمٚمَم
زاد ُىمرب اًمٕمٌد ُمـ رسمف ،وقمٔمٛم٧م ـم٤مقمتف عمقٓه ،زاد ٟمّمٞمٌف ُمـ رمح٦م رسمف :
)[آل قمٛمران.]131:
(
وطمر م اهلل قمز وضمؾ قمٚمٞمٜم٤م اًمٙمٗمر واًمنمك ،واًمٙمٌ٤مئر ،واًم٘متؾ سمٖمػم طمؼ ،واعمٕم٤ميص
َّ
واًمٗمقاطمش وأصم٤مم ،ويمؾ ُم٤م يٌٕمد قمٜمف ،ويمؾ ُم٤م ي١مذي ويي ظمٚم٘مف ،رمح ً٦م سمٜم٤م :
(
)[إقمراف.]33:
وم٤مسمتٕمد قمـ يمؾ ُم٤م هنك اهلل ورؾمقًمف قمٜمفً ،متًَٚمؿ ُمـ ذ اعمٜمٝمٞم٤مت ،وشمٜمجق ُمـ
قم٘مقسمتٝم٤م ،وشمٜم٤مل أضمر شمريمٝم٤م ( :
)[احلنم.]7:
واقمٚمؿ ي٤م قمٌد اًمرمحـ ،أن اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ،أدظمٚمؽ ذم رمحتف ،ومجٕمٚمؽ ُمًٚم ً
َم،
وقمرومٝمؿ سم٠مرطمؿ اًمرامحلم ،وادقمٝمؿ إمم ؾمٚمقك اًمٍماط
وم٤مرطمؿ اًمٜم٤مس أمجٕملمّ ،
اعمًت٘مٞمؿ ،يرى اهلل قمٜمؽ ،ويزيد طمًٜم٤مشمؽ ( :
)[يقؾمػ.]128:
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ارطمؿ اخلٚمؼ أمجٕملم ،وأيمرم اعمت٘ملم ،واظمٗمض ضمٜم٤مطمؽ ًمٚمٛم١مُمٜملم ،وأقمرض
)
قمـ اجل٤مهٚملم ( :
[إقمراف.]199:
وارطمؿ اعمً٤ميملم ،وقم ّٚمؿ اجل٤مهٚملم ،و ُد ّل اًمٕمٌ٤مد قمغم رهبؿ اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ،
وظم٤مًمؼ اًمٜم٤مس سمخٚمؼ طمًـ ،واذيمر ُم٤م أٟمٕمؿ اهلل سمف قمٚمٞمؽ ُمـ اًمٜمٕمؿ ( :
)[اًمْمحك.]11-6:
)[إقمراف.]13:
)[اعم١مُمٜمقن.]129:

(
(
(

)[احلنم.]12:
اًمٚمٝمؿ إين فمٚمٛم٧م ٟمٗمز فمٚم ً
َم يمثػم ًا ،وٓ يٖمٗمر اًمذٟمقب إٓ أٟم٧م ،وم٤مهمٗمر زم ُمٖمٗمر ًة
ُمـ قمٜمدك وارمحٜمل ،إٟمؽ أٟم٧م اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ.
اًمٚمٝمؿ إٟم٤م ٟمً٠مًمؽ ُمقضمٌ٤مت رمحتؽ ،وقمزائؿ ُمٖمٗمرشمؽ ،واًمٖمٜمٞمٛم٦م ُمـ يمؾ سمِر،
واًمًالُم٦م ُمـ يمؾ إصمؿ ،واًمٗمقز سم٤مجلٜم٦م ،واًمٜمج٤مة ُمـ اًمٜم٤مر ،ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم.
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اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق اًمرؤوف اًمرطمٞمؿ سمٕمٌ٤مده ،وُمـ رأومتف أٟمف يدقمق اًمٕمٌد إمم اًمتقسم٦م ،ىمٌؾ
أن ي٘مع ذم اعمٕمّمٞم٦م ،وم٢مذا وىمع ذم اعمٕمّمٞم٦م اؾمتقضم٥م اًمٕم٘م٤مب ،وًمٙمَمل رمحتف
)
رومع قمٜمف اًمٕم٘مقسم٦مً ،مٕمٚمف يتقب إمم رسمف ( :
[احل٩م.]65:
وم٤مًمرأوم٦م ؿمدة اًمرمح٦م ،وهل هن٤مي٦م اًمرمح٦م ،وم٤مهلل ًمٙمَمل رأومتفُ ،يِمٗمؼ قمغم قمٌده ُمـ
حيِ ُّؾ سمف ،ويدومع قمٜمف اًمًقء اًمذي ييه ( :
ُمٙمروه َ
)[اًمٌ٘مرة.]143:
واًمرأوم٦م سم٤مًمٕمٌد ىمٌؾ أن ي٘مع اعمٙمروه ،واًمرمح٦م سمٕمد أن ي٘مع ،وم٤مًمرأوم٦م ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك
اًمقىم٤مي٦م ،واًمرمح٦م ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اًمٕمالج.
ومًٌح٤من ُمـ رأومتف سمٕمٌ٤مده أن يّمقهنؿ قمـ ُمقضمٌ٤مت قم٘مقسمتف ،ويرطمؿ ُمـ أذٟم٥م
)[احل٩م.]65:
ُمٜمٝمؿ سم٤مًمٕمٗمق قمٜمف ( :
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمرؤوف اًمذي سمٛمخٚمقىم٤مشمف وأومٕم٤مًمف َي ّ
دل اًمٜم٤مس قمٚمٞمف ،وسمٜمٕمٛمف وإطمً٤مٟمف
جيرهؿ ًمٚمثٜم٤مء قمٚمٞمف ،وسم٤معمّم٤مئ٥م واعمٙم٤مره ُيرضمٕمٝمؿ إًمٞمف ،وهب٤م يًقق اًمٜم٤مس إًمٞمف:
)[اًمٌ٘مرة.]163:
(
هق اًمرؤوف اًمذي حيٗمظ قمٌ٤مده ِم٤م ييهؿ ،وجيقد سمٚمٓمٗمف قمغم ُمـ شم٘مرب إًمٞمف
ُمٜمٝمؿ ( :
)[اًمٌ٘مرة.]127:
واًمرب اًم ذي هذه رأومتف ورمحتف ،وهذا ًمٓمٗمف ويمرُمف ،هق اإلًمف اًمذي يًتحؼ
اًمٕمٌ٤مدة وطمده ٓ ذيؽ ًمف:
[يقٟمس.]3:
هق اًمرؤوف اًمذي يًؽم ُم٤م رأى ُمـ اًمٕمٞمقب ،ويٕمٗمق قمَم ؾمؽم ُمـ اًمذٟمقب :
)
(
[اًمٜمً٤مء.]112:
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واًمرأوم٦م واًمرمح٦م ُمـ أقمٔمؿ صٗم٤مت إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم:
[اًمتقسم٦م.]118:
ومٞم٤م قمٌد اًمرؤوف  :طمٔمؽ ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن شمٙمقن رؤووم ً٤م سمٜمٗمًؽُ ،دهل٤م
قمغم ؾمٌؾ اخلػم ،واطمٗمٔمٝم٤م ِم٤م ييه٤م ،ويمـ سم٤مًمٜم٤مس رؤووم ً٤م رطمٞم ً
َم ،أطمًـ إًمٞمٝمؿ
سم٤مًم٘مقل واًمٗمٕمؾ ،وادومع قمٜمٝمؿ ُم٤م ييهؿ ( :
)

[آل قمٛمران.]134-133:
يمـ رؤووم ً٤م سم٤مًمٕمٌ٤مد ،ادقمٝمؿ إمم اهلل ،وقمٚمٛمٝمؿ ذقمف ،وأطمًـ إًمٞمٝمؿ ًمٕمٚمٝمؿ
خيرضمقن ُمـ اًمٔمٚمَمت إمم اًمٜمقر ،وُمـ اًمٌدقم٦م إمم اًمًٜم٦م ( :
)
[احلديد.]9:
سمحًـ اًمٙمرم ،واإليمرام،
اًمٚمٝمؿ أٟم٧م اًمرؤوف اًمذي
َ
ضمذسم٧م اًم٘مٚمقب إًمٞمؽ ُ
واعمٙم٤مرم،ومآُمٜم٧م سمؽ ،وأطم ٌتؽ ،وأذقمٜم٧م ًمٓم٤مقمتؽ ،وؾمجدت ًمٕمٔمٛمتؽ :
(
)[اإلهاء.]72:
أٟم٧م اًمرؤوف اًمذي وؾمٕم٧م رمحتؽ اعمٓمٞمع واًمٕم٤ميص ،واًمؼم واًمٗم٤مضمر ،واعم١مُمـ
واًمٙم٤مومر ( :
)[هم٤مومر.]7:
اًمٚمٝمؿ ارزىمٜم٤م ُطمًـ اًمرأوم٦م سمخٚم٘مؽ طمتك ٟمًتٖمٗمر ًمٚمٛمًٞمئلم ،وٟمُح٥م اهلدى
اًمًٕم٦م ًمٚمٛمحت٤مضملم ،وٟمٜم٤مل ىمًٓم ً٤م ُمـ
ًمٚمٙم٤مومريـ ،وٟمتٛمٜمك اًمتقسم٦م ًمٚمٕم٤مصلم ،وٟمٓمٚم٥م ِّ
ُمػماث ؾمٞمد اعمرؾمٚملم ،إٟمؽ أٟم٧م اًمرؤوف اًمرطمٞمؿ.
)[آل قمٛمران.]53:
(
)[آل قمٛمران.]8:
(
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طمل ٓ سمذاشمف ،سمؾ سم٢مُمداد اهلل ًمف
اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق احلل اًم٘مٞمقم سمذاشمف ،ويمؾ ُم٤م ؾمقاه ٌ
سم٤محلٞم٤مة ،وم٢مذا ىمٓمع اهلل قمٜمف اإلُمداد ص٤مر ضمث ً٦م ه٤مُمدة ( :
)[هم٤مومر.]65:
هق ؾمٌح٤مٟمف احلل اًمذي سمٞمده أُمر احلٞم٤مة واعمقت ( :
)[اعم١مُمٜمقن.]82:
هق ؾمٌح٤مٟمف احلل ىمٌؾ يمؾ طمل ،احلل سمٕمد يمؾ طمل ،احلل اًمٔم٤مهر ومقق يمؾ طمل،
احلل اًمٌ٤مـمـ دون يمؾ طمل ،احلل اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ طمل ،احلل اًم٘م٤مهر ومقق يمؾ
طمل ،احلل اًمٕمٚمٞمؿ سمٙمؾ طمل ،احلل اًمًٛمٞمع ًمٙمؾ طمل ،احلل اًمٌّمػم سمٙمؾ طمل،
احلل اًمرزاق ًمٙمؾ طمل ،احلل اًمرطمٞمؿ سمٙمؾ طمل ،احلل اًمٚمٓمٞمػ سمٙمؾ طمل،
احلل اًمٖمٜمل قمـ يمؾ طمل ،احلل اخل٤مًمؼ ًمٙمؾ طمل ،احلل اعمحٞمط سمٙمؾ طمل،
احلل اعم٤مًمؽ ًمٙمؾ طمل ،احلل احل٤مومظ ًمٙمؾ طمل ( :
)[اًمٌ٘مرة.]155:
هق احلل اًمذي ٓيٛمقت أسمد ًا ،احلل اًمذي طمٞم٤مشمف أسمدي٦م ومال أول هل٤م وٓ آظمر ،وٓ
)
سمداي٦م هل٤م وٓ هن٤مي٦م ( :
[احلديد.]3:
هق ؾمٌح٤مٟمف احلل سمجٛمٞمع صٗم٤مت اًمٙمَمل ،احلل اًمذي ٓ يٚمحؼ طمٞم٤مشمف ُمقت وٓ
ومٜم٤مء وٓ زوال ،دائؿ احلٞم٤مة ،دائؿ اًمٌ٘م٤مء ،دائؿ اعمٚمؽ ،دائؿ اًم٘مدرة ( :
)[هم٤مومر.]65:
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ومًٌح٤من احلل اًم٘مٞمقم ،اًمًٛمٞمع اًمٌّمػم ،اًمٕمٚمٞمؿ اخلٌػم ،اًمذي ٓ خيٗمك قمٚمٞمف ُمث٘م٤مل
ٍ
ٍ
ٍ
رء قمٚم ً
رء قمدد ًا ( :
َم ،وأطمَم يمؾ
ذرة ُمـ ُمٚمٙمف  ،اًمذي أطم٤مط سمٙمؾ
)[آل قمٛمران.]1:
هق ؾمٌح٤مٟمف احلل اًمذي ٓ يٛمقت ،أُم٤م اإلٟمً٤من ومٛمٝمَم قم٤مش ومال سمد أن يٛمقت،
وطمٞم٤مشمف ُم٘م ّٞمدة سمٕمٛمره ،و ُُمًتٛمدة ُمـ رسمف احلل:
[اعم١مُمٜمقن.]82:
هق ؾمٌح٤مٟمف احلل اًمذي وه٥م احلٞم٤مة ًمٙمؾ طمل ،واحلٞم٤مة ُمـ صٗم٤مت اهلل إسمدي٦م،
ٍ
يمثقب ظمٚمٕمتف،
وهق احلل اًمذي أقمٓمك اإلٟمً٤من طمٞم٤م ًة دائٛم٦م،واعمقت ذم اًمدٟمٞم٤م
ًمتٚمٌس همػمه ذم أظمرة ،وم٤معمقت ُمٕمؼم ٟٓمت٘م٤مل اإلٟمً٤من ُمـ طمٞم٤مة ىمّمػمة إمم طمٞم٤مة
أـمقل ،واٟمت٘م٤مل ُمـ دار إمم دار ( :
)[احل٩م.]66:
وم٤مقمٌد رسمؽ احلل اًم٘مٞمقم ،اًمذي وهٌؽ احلٞم٤مة ،وٟم٘مٚمؽ ُمـ ٍ
دار إمم دار ،طمتك
شمًت٘مر ذم دار اًم٘مرار ( :
)[اًمٗمرىم٤من.]58:
ومػمؾمؾ إًمٞمؽ ُمـ
واقمٚمؿ أن اهلل طمل ىمٞمقم ،يٖم٤مر قمٚمٞمؽ إن رأى ىمٚمٌؽ ُمع همػمهُ ،
يْم٤مي٘مؽ ّ
وشمٗمر ُمٜمف إمم رسمؽ احلل اًم٘مٞمقم ،اًمذي ظمٚم٘مؽ
ًمتٗمؽ ارشمٌ٤مـمؽ ُمع همػمهّ ،
ورزىمؽ وهداك ،وهق أرطمؿ سمؽ ُمـ ٟمٗمًؽ ( :
)[إٟمٕم٤مم.]121:
واقمٚمؿ رمحؽ اهلل وهداك عمٕمرومتف وقمٌ٤مدشمف ،أن احلل اًم٘مٞمقم ُمـ أقمٔمؿ أؾمَمء اهلل
احلًٜمك ،وقمٚمٞمٝمَم ُمدار مجٞمع إؾمَمء احلًٜمك ،ومجٞمع صٗم٤مت اهلل راضمٕم٦م
إًمٞمٝمَم ،و ُيرضمك أن يٙمقٟم٤م مه٤م اؾمؿ اهلل إقمٔمؿ ،اًمذي إذا ؾمئؾ سمف أقمٓمك ،وإذا
)[آل قمٛمران.]1:
ُدقمل سمف أضم٤مب ( :
وم٤محلل ضم٤مُمع ًمّمٗم٤مت اًمذات  :يم٤مًمًٛمع واًمٌٍم واًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة وهمػمه٤م.
واًم٘مٞمقم ضم٤مُمع ًمّمٗم٤مت إومٕم٤مل  :يم٤مخلٚمؼ واًمرزق ،واإلطمٞم٤مء واإلُم٤مشم٦م،
121

واًمتٍميػ واًمتدسمػم ،واًمٕمٗمق واًمرمح٦م وهمػمه٤م .
واقمٚمؿ رمحؽ اهلل ،أن ُم٘م٤مًمٞمد إُمقر يمٚمٝم٤م سمٞمد احلل اًم٘مٞمقم وطمده ٓ ذيؽ ًمف،
حيٞمل ىمٚمٌؽ سم٤مإليَمن
وم٤مؾم٠مًمف أن يرزىمؽ اهلل احلٞم٤مة اًمٓمٞمٌ٦م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،وأن ُ
واًمت٘مقى ،وحيٞمل ضمًدك سم٤مٕقمَمل اًمّم٤محل٦م ،و ُيٚمًٌؽ ًمٌ٤مس اًمت٘مقى ( :
)[احلديد.]11:
ظمّمؽ احلل اًم٘مٞمقم هبذه اًمٜمٕمٛم٦م ،وم٠مطمٞم٤مك وأٟم٤مر ىمٚمٌؽ سم٤مإليَمن ،ومٝمق يريد
وإذا َّ
َم سملم يديف سم٤مًمٕمٌ٤مدة ،وىم٤مئ ً
ُمٜمؽ أن شمٙمقن قمٌد ًا طمٞم ً٤م ىم٤مئ ً
َم سملم يدي ظمٚم٘مف سم٤مًمدقمقة
إمم اهلل ،وشمٕمٚمٞمؿ ذقمف ،واإلطمً٤من إمم ظمٚم٘مف ،وإصالح ِ
ذات سمٞمٜمٝمؿ ،وهذا ُم٘م٤مم
إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ ( :
)[ومّمٚم٧م.]33:
واؿمٙمر احلل اًم٘مٞمقم قمغم إطمً٤مٟمف ،وامحده قمغم هدايتف ،وًمقٓ ذًمؽ ًمٙمٜم٧م ُمـ
إُمقات اخل٤مهيـ ( :
)[إٟمٕم٤مم.]111:
واًمزم سم٤مب اًمٕمٌقدي٦م ًمٚمحل اًم٘مٞمقم ،وم٢مٟمف يراك ،ويًٛمٕمؽ ،وٓ َ
مت ْؾ ومت٘مٕمد قمـ
٥م ،ه٤من قمٚمٞمف ىمدر ُم٤م
اًمٕمٛمؾ ،ومتُحرم ِم٤م حت٥م ،وم٤مًمٓم٤مًم٥م إذا قمرف َىمدْ َر ُم٤م َيٓم ُٚم ْ
َي ُ
ٌذل ومٞمف ( :
)
[اًمروم.]32:
وم٤مًمزم رمحؽ اهلل سم٤مب احلل اًم٘مٞمقم ،وىمؿ طمٞم ً٤م سملم يديف رايمٕم ً٤م وؾم٤مضمد ًا ،وسم٤ميم ًٞم٤م
وظم٤مؿمٕم ً٤م ،وٓمتؾ وٓشمْمجر ،طمتك يٗمتح ًمؽ اًمٗمت٤مح اًمٕمٚمٞمؿ يمؾ ٍ
ظمػم شمُّمٚمح سمف
طمٞم٤مشمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ( :
ﰀ)[اًمزُمر.]9:
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وىم٤مل قمز وضمؾ ( :

)[وم٤مـمر.]1:
واقمٚمؿ أن ُمـ اشمّمؾ سم٤محلل اًم٘مٞمقم ،أطمٞم٤م ىمٚمٌف وروطمف ،وًمً٤مٟمف وضمقارطمف ،سمَم
وسف قمٜمف ُم٤م ييه وُم٤م ٓيٜمٗمٕمف ،ومٙمـ قمٌد ًا طمٞم ً٤م ىم٤مئ ً
َم سملم
حيٌف اهلل ويرو٤مه،
َ
يدي رسمؽ سم٤مًمٕمٌ٤مدة ،وسملم يدي ظمٚم٘مف سم٤مًمدقمقة إمم اهلل ،وشمٕمٚمٞمؿ ذع اهلل،
واإلطمً٤من إمم ظمٚمؼ اهلل ( :
)[هم٤مومر.]65:
وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
)[ـمف.]111-111:
اًمٚمٝمؿ ًمؽ أؾمٚمٛم٧م ،وسمؽ آُمٜم٧م ،وقمٚمٞمؽ شمقيمٚم٧م ،وإًمٞمؽ أٟمٌ٧م ،وسمؽ ظم٤مصٛم٧م.
اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمٕمزشمؽ ٓ إًمف إٓ أٟم٧م أن شمْمٚمٜمل ،أٟم٧م احلل اًمذي ٓيٛمقت،
واجلـ واإلٟمس يٛمقشمقن.
اًمٚمٝمؿ ي٤مطمٞمٞم٤مىمٞمقم ،سمرمحتؽ ٟمًتٖمٞم٨م ،أصٚمح ًمٜم٤م ؿم٠مٟمٜم٤م يمٚمف ،وٓ شمٙمٚمٜم٤م إمم أٟمٗمًٜم٤م
ـمروم٦م قملم.
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اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق احلل اًم٘مٞمقم ،اًم٘م٤مئؿ سمٜمٗمًف ،اًم٘م٤مئؿ قمغم يمؾ ٟمٗمس ،اًم٘م٤مئؿ قمغم يمؾ
رء ،ذم سم٘م٤مئف وومٜم٤مئف ،وطمريمتف وؾمٙمقٟمف ،وطمٞم٤مشمف وُمقشمف ( :
)[آل قمٛمران.]1:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًم٘مٞمقم ،اًم٘م٤مئؿ قمغم يمؾ رء ،هق اًم٘م٤مئؿ قمغم اًمًٛمقات سمٕمٚمقه٤م
ورؾم ِّقه٤م ( :
وإُمً٤ميمٝم٤م وسم٘م٤مئٝم٤م  :هق اًم٘م٤مئؿ قمغم إرض ذم سم٘م٤مئٝم٤م وإٟمٌ٤مهت٤م ُ
)[وم٤مـمر.]41:
هق اًم٘م٤مئؿ قمغم اًمِمٛمس ذم إٟم٤مرهت٤م وطمريمتٝم٤م ،هق اًم٘م٤مئؿ قمغم اًم٘مٛمر ذم إٟم٤مرشمف
وطمريمتف ،هق اًم٘م٤مئؿ قمغم اًمٜمجقم ذم طمريمتٝم٤م وؾمٙمقهن٤م وإٟم٤مرهت٤م ،هق اًم٘م٤مئؿ قمغم
اًمٚمٞمؾ ذم فمٚمٛمتف ،وقمغم اًمٜمٝم٤مر ذم إٟم٤مرشمف ( :
)[يس.]42-36:
هق اًم٘مٞمقم اًم٘م٤مئؿ قمغم اًمٚمً٤من ومتٙمٚمؿ،اًم٘م٤مئؿ قمغم اًمٕملم وم٠مسمٍمت ،اًم٘م٤مئؿ قمغم
إذن ومًٛمٕم٧م ،واًم٘م٤مئؿ قمغم اًمرضمٚملم ومٛمِم٧م ،واًم٘م٤مئؿ قمغم اًمٞمديـ ومتحريم٧م.
هق اًم٘مٞمقم اًم٘م٤مئؿ قمغم اًمري٤مح ومٝمٌ٧م ،واًم٘م٤مئؿ قمغم اًمٌح٤مر ومً٤مًم٧م ،واًم٘م٤مئؿ قمغم
اجلٌ٤مل ومرؾم٧م ،واًم٘م٤مئؿ قمغم اًمًح٥م ومً٤مرت وأُمٓمرت ،واًم٘م٤مئؿ قمغم اًمٕمٞمقن
وم٤مٟمٗمجرت  ،واًم٘م٤مئؿ قمغم إرض وم٠مٟمٌت٧م ،واًم٘م٤مئؿ قمغم إؿمج٤مر وم٠مصمٛمرت ( :
)[آل قمٛمران.]1:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًم٘مٞمقم ،اًم٘م٤مئؿ قمغم يمؾ رء ،اًم٘م٤مئؿ سمتدسمػم أُمر ظمٚم٘مف ،اًم٘م٤مئؿ
ِ
سم٘مًٛم٦م إرزاق قمغم اخلالئؼ ذم يمؾ زُم٤من
سمتٍميػ إطمقال ،اًم٘مٞمقم اًم٘م٤مئؿ
وُمٙم٤من ( :
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[يقٟمس.]31-31:
ومًٌح٤من اعمٚمؽ احلل اًم٘مٞمقم ،اًم٘م٤مئؿ قمغم يمؾ رء ( :

)

)[اًمٌ٘مرة.]155:
وأٟم٧م ٟم٤مئؿ إُمٓم٤مر هتٓمؾ سم٠مُمر اهلل ،وإهن٤مر دمري ،واحلٌ٦م شمَٜم ٌُ٧م ،واجلذر يٜمٛمق،
واعم٤مء يّمٕمد إمم إهمّم٤من ،ومتٔمٝمر إوراق ،صمؿ إزه٤مر ،صمؿ اًمثَمر ( :
)

[قمٌس.]31-14:
هق احلل اًم٘مٞمقم ،اًمذي يدسمر أُمر اخلٚمؼ يمٚمٝمؿُ ،مـ اجلَمد ،واًمٜمٌ٤مت،
واحلٞمقاٟم٤مت ،واإلٟمس ،واجلـ ،واعمالئٙم٦م ،واًمروح.
ويمؾ ذرة ُمـ هذه اعمخٚمقىم٤مت ،ؿم٤مهد ٌة سمقطمداٟمٞم٦م اهلل ،وُمًٌح ٌ٦م سمحٛمده ،وظم٤موٕم ٌ٦م
ُٕمره ،وُمًتجٞمٌ ٌ٦م عمِمٞمئتف ،وُمنقم ٌ٦م إمم إرادشمف ،وُمتّم٤مهمرة ًمٙمؼمي٤مئف ،وؾم٤مضمدة
ًمٕمٔمٛمتف ( :
)[احل٩م.]18:
ه ق اعمٚمؽ اًمذي سمٞمده اخلٚمؼ وإُمر ،واًمتٍميػ واًمتدسمػم ( :
)[إقمراف.]54:
ومًٌح٤من اعمٚمؽ احلل اًم٘مٞمقم ،اًمذي ٓي٘مع ذم اًمٙمقن ر ٌء إٓ سم٠مُمره وإذٟمف وقمٚمٛمف
ٍ
ومٞمْم٤من ُمٝمٚمؽ ،أو ٍ
ٍ
ٍ
إقمّم٤مر ُ
همرق،أو
خمٞمػ ،أو
زًمزال ُُمد ُِّمر ،أو
وشمدسمػمهُ ،مـ
ُ
ظمًػ ،أو ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
طمٞم٤مة أو
جم٤مقم٦م ،أو
طمرب ،أو
ُمرض ،أو
وسم٤مء ،أو
َطم َر ٍق ،أو َهدْ ٍم ،أو
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ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
أوًمٞمؾ أو ٍ
ُمقت ،أو ٍ
ٍ
سمٙم٤مء ( :
وحؽ أو
هن٤مر ،أو
ظمقف،
أُمـ أو
)[اًمٌ٘مرة.]155:
ومٙمـ أهي٤م اًمٕمٌد ىم٤مئ ً
َم قمغم ٟمٗمًؽ ،وم٤ممحٚمٝم٤م قمغم ـم٤مقم٦م اهلل ،واضمتٜم٤مب ُمٕمّمٞمتف:
(
)[اًمِمٛمس.]12-7:
واؾمتٕمٛمؾ ضمقارطمؽ ومٞمَم حيٌف اهلل ويرو٤مه ،وأشم٘مـ قمٛمٚمؽ ،وشمٕمٝمد إظمقاٟمؽ
اعم١مُمٜملم ،وأطمًـ إمم اعمحت٤مضملم ( :
)

[آل قمٛمران.]134-133:
وشمقيمؾ قمغم احلل اًم٘مٞمقم ،ومال شمرى ًمٜمٗمًؽ ٟم٤مس ًا همػمه ،وٓشمرى ًمٕمٛمٚمؽ ؿم٤مهد ًا
همػمه ،وٓ شمرى ًمرزىمؽ ظم٤مزٟم ً٤م همػمه ( :
)[اًمِمٕمراء.]112-117:
وإقمٚمؿ أٟمف ُم٤م وىمػ فم٤ممل ًمؽ ،صمؿ اٟمٍمف قمـ فمٚمٛمؽ ،صمؿ ٟمٍمك ،وم٤مهلل ؾمٛمح ًمف أن
يٕم٤موٟمؽ ،وأهلٛمف ىمْم٤مء طم ٤مضمتؽ ،إُم٤م أٟمف ظم٤مف ُمٜمؽ ،أو اؾمتحك ُمٜمؽ ،أو قمٓمػ
ٜمٍمك اهلل سمف ( :
قمٚمٞمؽَ ،وم َ
)[هم٤مومر.]51:
اًمٚمٝمؿ ي٤م طمل ي٤م ىمٞمقم سمرمحتؽ ٟمًتٖمٞم٨م ،ومال شمٙمٚمٜم٤م إمم أٟمٗمًٜم٤م ـمروم٦م قملم...
اًمٚمٝمؿ إٟم٤م ٟمٕمقذ سمرو٤مك ُمـ ؾمخٓمؽ ،وسمٕمٗمقك ُمـ قم٘مقسمتؽ ،وسمؽ ُمٜمؽ ٟٓمحيص
صمٜم٤مء قمٚمٞمؽ.
)[إقمراف.]13:
(
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البوب الرابع

 : 11 ،9اشم اهلل (الواحد،وإحد)

قمز َّ
واًمّمٗم٤مت اًم ُٕم َ
غم،
وضمؾ هق اًمقاطمد إطمد ،ا ًَّمذي ًمف إؾمَمء احلًُٜمك،
اهلل َّ
ِّ
اًمًَموات وإرض ( :
وإومٕم٤مل اجلٛمٞمٚم٦م ،واعمثؾ إقمغم ذم َّ
)[ـمف.]8:
ًمٙمؾ ٍ
ٍ
أطمد ،اعمحٞمط ِّ
اًمرازق ِّ
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمقاطمد إطمد ،اخل٤مًمؼ ِّ
سمٙمؾ
ًمٙمؾ أطمدَّ ،
يمؾ ٍ
يمؾ ٍ
ٍ
أطمد ،اًم٘م٤مدر قمغم ِّ
أطمد ،اًم٘م٤مهر ومقق ِّ
أطمد ( :
)
[اًمٙمٝمػ.]112:
يمؾ ٍ
يمؾ ٍ
حيت٤مج إًمٞمف ُّ
اًمٖمٜمل قمـ ِّ
أطمد،
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمقاطمد إطمد،
أطمد ،اًمذي َ
ُّ
ًمٙمؾ ٍ
سمٙمؾ ٍ
ًمٙمؾ ٍ
ٍ
أطمد ،اعمُجٞم٥م ِّ
أطمد ،اًمٕمٚمٞمؿ ِّ
اًمًٛمٞمع ِّ
اًمٌّمػم ِّ
أطمد :
سمٙمؾ أطمدَّ ،
(
)[اإلظمالص.]4-1:
يمؾ ٍ
سمٙمؾ ٍ
أطمد ،ا ًَّمذي ِ
يرضمع إًمٞمف ُّ
هق اًمقاطمد إطمد ،اخلٌػم ِّ
أطمد ،ا ًَّمذي ُيد ِّسمر أ ُْم َر
يمؾ ٍ
ِّ
أطمد  ،اًمقاطمد إطمد اًمذي حيت٤مج إًمٞمف يمؾ أطمد ،وهق ٓ حيت٤مج إمم أطمد :
(
)[هقد.]113:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمقاطمد إطمد ذم ذاشمف ،وأؾمَمئف ،وصٗم٤مشمف ،وأومٕم٤مًمف ،اًمقاطمد إطمد
ِ
ِ
وطم ْٙم ِٛمف ( :
ذم ُمٚمٙمف ،وظم ْٚم٘مف ،وأ ُْم ِرهُ ،
)

[إقمراف.]54:
هقؾمٌح٤مٟمف اًمقاطمد إطمد ذم ضمالًمف ومج٤مًمف ،اًمقاطمدٌ إطمدٌ ذم ُمٚمٙمف وؾمٚمٓم٤مٟمف،
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اًمقاطمدٌ إطمدٌ ذم إٟمٕم٤مُمف وإطمً٤مٟمف ( :

)[إٟمٕم٤مم.]121:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمقاطمد إطمد ،ا ًَّمذي ٓ ؿمٌٞمف ًمف ،وٓ ُمثٞمؾ ًمف ،وٓ يمٗمق ًمف ،وٓ ٟمٔمػم
قمٚمٞمؿ ًمٞمس
ىمقي ًمٞمس يمٛمثٚمف ر ٌء ذم َّ
ًمفٌّ ،
طمل ًمٞمس يمٛمثٚمف أطمدٌ ذم احلٞم٤مة ٌ ،
اًم٘مقةٌّ ،
ٌ
جل ََمل ( :
يمٛمثٚمف أطمدٌ ذم اًمٕمٚمؿ،
مجٞمؾ ًمٞمس يمٛمثٚمف أطمدٌ ذم ا َ
)[اًمِمقرى.]11:
واًمتَّقطمٞمد هن٤مي٦م ِ
ٍ
واضم٥م قمغم اًمٕمٌٞمد.
اًمٕمٚمؿ ،وهق أقمٔمؿ
واًمتَّقطمٞمد يٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم:
اًمرسمقسم َّٞم٦م ،وهق شمقطمٞمد اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م ،سم٠من شمٕمٚمؿ َّ
أن اهللَ واطمدٌ ٓ
َّ
إول  :شمقطمٞمد ُّ
ذيؽ ًمف ذم ذاشمف ،وأؾمَمئف ،وصٗم٤مشمف ،وأومٕم٤مًمف ( :
)
[حمٛمد.]19:
اًم٘مّم ِد واًم َّٓمٚم٥م ،سم٠من شمُ١مُمـ َّ
أن اهلل وطمدَ ه
اًمث٤مين  :شمقطمٞمد إًمقه َّٞم٦م ،وهق شمقطمٞمدُ
ْ
ِ
همػمه:
هق اعمًتح ُّؼ ًمٚمٕمٌ٤مدة وطمدهٓ ،ذيؽ ًمف ،ومتٕم ٌُده وطمدَ ه وٓ شمٕمٌد ُمٕمف أطمد ًا َ
(
)[اًمٌٞمٜم٦م.]5:
وٓ ُسمدَّ ٕهؾ اًمتَّقطمٞمد ُِمـ هذا وهذا.
وم٤مٕول شمقطمٞمد اهلل سمذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف.
َّ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
واًم َّث٤مين شمقطمٞمد اًمرب سم٠مومٕم٤مل اًمٕمٌدُ ،مـ دقم٤مء وذيم ٍْر ،وصالة وزيم٤مة وهمػمه٤م ُمـ
اًمٕمٌ٤مدات:
[هم٤مومر.]65:
ٌ
ٌ
ٌ
وؾمٚمقك.
وقمٛمؾ ،وقم٘مٞمد ٌة
وقمٚمؿ
إيَمن وقمٌ٤مدةٌ،
وم٤مًمدِّ يـ
ٌ
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وأقمٔمؿ ُمّم٤مدر إُمٜمقاًم ُّٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م هق اًمتَّقطمٞمد ،وأيمؼم ُمّم٤مدر اًمِم٘م٤مء واخلقف هق
اًمنم ُك ( :
ِّ ْ
) [إٟمٕم٤مم.]81:
َّ
وضمؾ ٟم٤مهٞم ً٤م قمـ اًمنمك ( :
قمز
وىم٤مل َّ
)[اًمِمٕمراء.]113:
قمز َّ
وضمؾ ( :
وىم٤مل َّ
)[اعم١مُمٜمقن.]117:
ٍ
واًمتَّقطمٞمد اخل٤مًمص ،أن شمرى اهللَ وطمده سمٞمده ُّ
وهمػمه ًمٞمس سمٞمده ر ٌء،
رء،
يمؾ
َ
)
ومتٕمٌده وطمده ٓذيؽ ًمف( :
[يقٟمس.]3:
وم٤مًمٗم َّٕم٤مل هق اهلل وطمده ،ومجٞمع اعمخٚمقىم٤مت ٟمقاصٞمٝم٤م سمٞمد اًمقاطمد إطمد ،يٌتكم
هب٤م َُمـ يِم٤مء ،وي١م ِّدب هب٤م َُمـ يِم٤مء ،ويٜمٗمع هب٤م َُمـ يِم٤مء ،ويٕم٤مىم٥م هب٤م َُمـ يِم٤مء :
)[هقد.]56:
(
شميقمٜم٤م إمم َُمـ أرؾمٚمٝم٤م إًمٞمٜم٤م ًمػمومٕمٝم٤م قمٜمَّ٤م ( :
وم٢مذا أص٤مسمٜم٤م ُمٜمٝم٤م أ ًذى َّ
)
[إٟمٕم٤مم.]43:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمقاطمد إطمد ،هق اًمٕمٔمٞمؿ وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،واًمٕمرش اًمٕمٔمٞمؿ وُم٤م
ٍ
ظمردًم٦م ذم ىمٌْمتف:
دوٟمف يمح ٌَّ٦م
[اًمزُمر.]67:
يمؾ ٍ
يمؾ ٍ
يمؾ ٍ
أطمد ،اًم َّٔم٤مهر ومقق ِّ
أطمد ،أظمر سمٕمد ِّ
إول ىمٌؾ ِّ
أطمد ،اًمٌ٤مـمـ دون
هق َّ
يمؾ ٍ
يمؾ ٍ
اًمرىمٞم٥م قمغم ِّ
ِّ
أطمد ( :
أطمد،
اًمٕمكم إقمغم ،اًم٘مري٥م َّ
ُّ
)[إٟمٕم٤مم.]123-121:
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َّ
قمروم٧م هذا ،وم٤مقمٚمؿ َّ
وضمؾ سم٠مؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف،
قمز
وإذا
َ
اًمر ِّب َّ
أن شمقطمٞمد َّ
وشمقطمٞمدَ ه سمرسمقسم َّٞمتف ،وشمقطمٞمده سم٠مًمقه َّٞمتف ،وشمقطمٞمدَ ه سمٕمٌ٤مدشمفَّ ،أو ُل اًم ُٕمٚمقم وأقمٔمٛمٝم٤م
ٍ
ُ
واضم٥م جي٥م قمغم اًمٕمٌ٤مد ُمٕمرومتفَّ ،
واًمٕمٛمؾ
واًمِمٝم٤مد ُة هلل سمف،
وأذومٝم٤م ،وأقمٔمؿ
سمٛم٘متْم٤مه ( :
)[حمٛمد.]19:
صمؿ اًمٕمٚمَمء ،يمَم
صمؿ ُمالئٙمتفَّ ،
وأقم َٔم ُؿ َُمـ ؿمٝمد سم٤مًمتَّقطمٞمد ًمٜمٗمًف اهلل ضمؾ ضمالًمفَّ ،
ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ( :
)[آل قمٛمران.]18:
ؾمٌح٤مٟمف هق اًمقاطمد إطمد ٓ ،ذيؽ ًمف  ،اعمٚمؽ يم ُّٚمف ذم ىمٌْمتف ،واخلزائـ يم ُّٚمٝم٤م
سمٞمده ،واًمٙمقن يم ُّٚمف ٍ
سم٤مق سمٛمِمٞمئتف ،ومجٞمع اعمخٚمقىم٤مت ظم٤موٕم ٌ٦م ُٕمره ،وُمًتجٞمٌ ٌ٦م
عمِمٞمئتف ،وُمنقم ٌ٦م إمم إرادشمف ( :
)[ اإلهاء.]44 – 43 :
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمقا طمد إطمد ،اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ أطمد ،اًمذي ٓ ي٘مػ ًمف أطمد ( :
)[يس.]83-81:
يمؾ ٍ
ومًٌح٤من اهلل اًمقاطمد إطمد ،ا ًَّمذي ًمٞمس يمٛمثٚمف أطمدٌ  ،ا ًَّمذي ظمٚمؼ َّ
أطمد ،ا ًَّمذي ٓ
شمراه اًمٕمٞمقن ذم اًمدُّ ٟمٞم٤م ،وٓ شمُدريمف اًمٕم٘مقل ،وٓ شمٙمٞمٗمف إوه٤مم ( :
)[ُمريؿ.]65:
َ
إسمّم٤مر رؤيتف.
ووم٤مت إًمً َـ وص ُٗمف ،ووم٤مت
اًمٕم٘مقل إدرايمُف،
وم٤مت
َ
َ
َ
يمٞمػ ،وٓ
يمٞمػ ،وٓ ًمّمٗم٤مشمف ٌ
يمٞمػ ،وٓ ٕؾمَمئف ٌ
هق اًمقاطمد إطمدً ،مٞمس ًمذاشمف ٌ
واًمّمٗم٤مت اًم ُٕمال ،وإومٕم٤مل احلٛمٞمدة،
يمٞمػً ،مف وطمده إؾمَمء احلًٜمك،
ٕومٕم٤مًمف ٌ
ِّ
)[اًمِمقرى.]11:
واعم َث ُؾ إقمغم ( :
اًم٘مٝم٤مر ا ًَّمذي يٗمٕمؾ ُم٤م يِم٤مء ،وحيٙمؿ ُم٤م يريد ،وٓ ُي ِ
ٕمجزه ر ٌء ذم
هق اًمقاطمد َّ
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)[ اًمزُمر.]4 :
اًمًَمء ( :
إرض وٓ ذم َّ
قمٚمٛم َ٧م َّ
أن ر َّسمؽ اًمٕمٔمٞمؿ واطمدٌ أطمدٌ  ٓ ،ذيؽ ًمف ذم أؾمَمئف وصٗم٤مشمف
وإذا ْ
وأومٕم٤مًمف :ومح ِّ٘م ِؼ اًمتَّٕم ٌُّد ًمر ِّسمؽ اًمقاطمد إطمد سم٤مًمتَّقطمٞمد قمٛمٚم ًّٞم٤م ذم أىمقاًمؽ وأومٕم٤مًمؽ،
وطم ِّ٘م ْؼ شمقطمٞمد رؾمقًمف ﷺ سم٤مٓشمٌِّ٤مع ( :
)[إقمراف.]158 :
يمٜم٧م شمُقىمـ َّ
سم٠من اهلل ظمٚم َ٘م َؽ وطمده ،ورزىمؽ وطمده ،وىم٤مم سم٠مُمرك وطمده :مل
وم٢من َ
ينمك ذم ذًمؽ أطمد ًا :وم٤مقمٌدْ ه وطمده وٓ شم ِ
ُنم ْك سمٕمٌ٤مدشمف أطمد ًا ( :
)[اًمٙمٝمػ.]112:
وظمّمؽ سم٤مإليمرام
وطمدك ر ُّسمؽ سمّمٗم٤مشمؽ ،وشمٙم َّٗمؾ سمرزىمؽ ،ور َّسم٤مك سمٜمٕمٛمف،
َّ
ويمَم َّ
ِ
ص ًمف اًمٕمٌ٤مدة ُّ
واًمِمٙمر وطمده ٓ
واإلطمً٤من ،وأظمٚمص ًمؽ ذًمؽ يم َّٚمف وطمده :وم٠مظمٚم ْ
ذيؽ ًمف ،شمٙمـ ُمـ اًمٗم٤مئزيـ ( :
)[اًمٌٞمٜم٦م.]5:
ٍ
سم٠مقمْم٤مء وطمقاس ِ
واطمذر ي٤م قمٌدَ اًمقاطمد أن شمتٕم ٌَّد ًمًقاه
وىم ًقى وٟمٕم ٍؿ أٟمٕمؿ اهلل هب٤م
ٍّ
ُحرم ُمـ اجلٜمَّ٦م ،وشمدظمؾ
قمٚمٞمؽ وطمدهً ،متًتٕمٛمٚمٝم٤م ذم ـم٤مقمتف وقمٌ٤مدشمف وطمده ،ومت َ
اًمٜمَّ٤مر ( :
)[اعم٤مئدة.]71:
واقمٚمؿ َّ
أن ُمرضمٕمؽ إمم اهلل وطمده ،وؾم ُٞمج٤مزيؽ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمَم قمٛمٚم٧م ذم اًمدٟمٞم٤م
ْ
ٍ
ينك يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أن شمراه ( :
ذ ،وم٤مظم ْ
ؽم ًمٜمٗمًؽ ُم٤م ُّ
ُمـ ظمػم أو ٍّ
)[اًمزًمزًم٦م.]8-6:
ِ
خمٚمِّم ً٤م ًمف اًمدِّ يـ ،واقمٚمؿ َّ
همٜمل ٓ ،ي٘مٌؾ َّإٓ قمٛم ً
وم٤مقمٌد اهلل ُ
ال ظم٤مًمّم ً٤م ًمف
أن اهلل قمٜمؽ ٌّ
وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وقمغم ُم٤م يرو٤مه هق ٓ ،قمغم ُم٤م حت ٌُّف أٟم٧م دوٟمف ( :
)[هقد.]111:
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وىم٤مل قمز وضمؾ ذم احلدي٨م اًم٘مدد « :أٟم٤م أهمٜمك اًمنميم٤مء قمـ اًمنمكُ ،مـ ِ
قمٛمؾ
ِ
ً
وذ يمَفشأخرجه مسؾم( ).
قمٛمال أذك ومٞمف ُمٕمل همػمي ،شمريمتُف ْ
ومال ىمٞمٛم َ٦م ًمألقمَمل ُمٝمَم قمٔمٛم٧م إذا ذه٥م شمقطمٞمده٤م ( :
)[اًمزُمر.]66-65:
واؾمتٕمـ سم٤مهلل اًمقاطمد إطمد ذم مجٞمع أُمقركَّ :
اًمر ِّب
ٕن مجٞمع احل٤مضم٤مت سمٞمد َّ
اًمقاطمد إطمد ،وهل وهمػمه٤م ُمًتجٞمٌ ٌ٦م عمِمٞمئتف ،وُمنقم ٌ٦م إمم إرادشمف ( :
)[اًم٘مٛمر.]52-49:
ِ
شمقطمد اهلل سمذاشمف وأؾمَمئف
وطم ُّٔمؽ ي٤م قمٌدَ اًمقاطمدُ ،مـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ أن ِّ
شمقطمد اهلل سمٕمٌ٤مدشمؽ ًمف ،ومال شمرضمق َّإٓ إ َّي٤مه ،وٓ ُ
٥م َّإٓهق،
حت َّ
وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،وأن ِّ
وٓ شمًتٕمـ َّإٓ سمف ،وٓ شمتقيمَّؾ َّإٓ قمٚمٞمف ( :
)[اًمتٖم٤مسمـ.]13:
)
(
[آل قمٛمران.]53:
اًمّمٛمد ،اًمذي مل
إين أؾم٠مًمؽ ِّ
ٝمؿ ِّ
سم٠مين أؿمٝمد أٟمَّؽ أٟم٧م اهلل ٓ إًمف َّإٓ أٟم٧م إطمد َّ
اًم َّٚم َّ
يمٗمقا أطمد.
يٚمد ومل يقًمد ،ومل يٙمـ ًمف ً
يمؾ ٍ
ٝمؿ ي٤م واطمد ي٤م أطمد ،ي٤م َُمـ يٙمٗمل ُمـ ِّ
أطمد ،وٓ يٙمٗمل ُمٜمف أطمدٌ  ،أٟم٧م
اًم َّٚم َّ
احلؼ سم٢مذٟمؽ ،إٟمَّؽ هتدي
اًم٘مٝم٤مر ٓ ذيؽ ًمؽ ،اهدين عمِ٤م اظمتُٚمِػ ومٞمف ُمـ ِّ
اًمقاطمد َّ
ٍ
ساط ُمًت٘مٞم ٍؿ.
َُمـ شمِم٤مء إمم
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اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق ِ
سم٤مًمرسمقسم َّٞم٦م ومال ذيؽ ًمف ذم اخل ْٚمؼ
شمٗمرد ُّ
اًمقشمر اًمقاطمد إطمد ،ا ًَّمذي َّ
واًمًٚمٓم٤من ،واإلٟمٕم٤مم واإلطمً٤من ( :
وإُمر ،واعمُٚمؽ ُّ
)[إقمراف.]54:
شمٗمرد سم٤مًٕمقه َّٞم٦م واًمٕمٌقد َّي٦مِ ،
هق ِ
اًمقشمر ا ًَّمذي ًمف إؾمَمء احلًٜمك،
اًمقشمر ا ًَّمذي َّ
يًتحؼ اًمٕمٌ٤مدة َّإٓ هق،
واًمّمٗم٤مت اًم ُٕمال ،وإومٕم٤مل احلٛمٞمدة ،واعمثؾ إقمغم ،ومال
ُّ
ِّ
ٍ
ُمٕمٌقد ؾمقاه ٌ
ُّ
سم٤مـمؾ ( :
ويمؾ
)[احل٩م.]61:
هق ؾمٌح٤مٟمف ِ
واًمرسمقسم َّٞم٦م ،وإًمقه َّٞم٦م،
اًمقشمر اًمقاطمد إطمد ،ا ًَّمذي اٟمٗمرد سم٤مًمقطمداٟم َّٞم٦مُّ ،
واًمٕمٌقد َّي٦م ،وطمده ٓ ذيؽ ًمف ( :
)[يقٟمس.]3:
هق ِ
اًمقشمر ا ًَّمذي ٓ ذيؽ ًمف وٓ ُمثٞمؾ ذم ذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ( :
)[اًمِمقرى.]11:
هق ؾمٌح٤مٟمف ِ
اًمقشمرُّ ،
ؿمٗمع ( :
ويمؾ ُم٤م ؾمقاه ُمـ ظم ْٚم ِ٘مف
ٌ
)[اًمذاري٤مت.]52-49:
ُّ
سم٤مًمزوضم َّٞم٦م،
ؿمٗمع ،ومال
ومٙمؾ ُم٤م ِؾمقاه ُمـ خمٚمقىم٤مشمف
شمًت٘مر وٓ هتٜم٠م وٓ شمٕمتدل َّإٓ َّ
ٌ
ُّ
وٓ شمًت٘مٞمؿ وٓ شمً َٕمدُ وٓ هتٜم٠م قمغم اًمٗمرد َّي٦م.
ٍ
اًمزوضم َّٞم٦م ،وضمٕمؾ َّ
ظمٚمؼ ؾمٌح٤مٟمف َّ
اًمزوضملم حمت٤مضم ً٤م
يمؾ
واطمد ُمـ َّ
يمؾ ُم٤م ؾمقاه قمغم َّ
يتؿ ٟمٗمع أطمدمه٤م َّإٓ سم٤مٔظمر ُمـ أصٜم٤مف اجلَمد واًمٜمٌ٤مت
إمم أظمر ،ومال ُّ
واحلٞمقان واًمٜمَّ٤مس ( :
)[اًمروم.]11:
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ٍ
واطمد أطمد ٓ ذيؽ ًمف :
وذم ذًمؽ يم ِّٚمف إؿم٤مر ٌة إمم أٟمَّف ٓ سمدَّ أن يٜمتٝمل إُمر إمم
(
)[اإلظمالص.]4-1:
رب ؾمقاهِ ،
ومًٌح٤من اًمقاطمد إطمدِ ،
اًمقشمر اًمذي ظم ْٚم ُ٘مف
اًمقشمر ا ًَّمذي ٓ إًمف همػمه ،وٓ َّ
حل ُّر واًمؼمدَّ ،
٥م واًمٞم٤مسمس،
يم ُّٚمف
واًمر ْـم ُ
ٌ
واًمذيمر وإٟمثكَّ ،
ؿمٗمع ،اًم َّٚمٞمؾ واًمٜمَّٝم٤مر ،وا َ
واًمؼم واًمٌحر ،واًمٜمُّقر واًم َّٔمالم ( :
َ ُّ
)[اًمذاري٤مت.]51-49:
اًمّمٗم٤مت واعمٕم٤مين يم َّٚمٝم٤م ؿمٗمع.
ويمذا ضمٕمؾ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ِّ
واًمّمدق واًمٙمذب،
واحلؼ واًمٌ٤مـمؾ،
واًمنمك ،واإليَمن واًمٙمٗمر،
اًمتَّقطمٞمد
َّ
ِّ
ِّ
واًمرسمح واخلً٤مرة ،واًم َّٓم٤مقم٤مت واعمٕم٤ميص ،واحلًٜم٤مت
واًمنم،
واخلػم
ِّ
َّ َّ
)
واًمً ِّٞمئ٤مت ،واًم َّثقاب واًمٕم٘م٤مب ( :
َّ
[اًمذاري٤مت.]49:
هقؾمٌح٤مٟمف ِ
اًمقشمر اًمقاطمد إطمد ،ا ًَّمذي ظمٚمؼ َّ
ٍ
وزوج ( :
يمؾ ؿمٗم ٍع
)
[إٟمٕم٤مم.]121:
واًمّم٤مدق واًمٙم٤مذب،
وضمٕمؾ ؾمٌح٤مٟمف أطمقال اًمٜمَّ٤مس يم َّٚمٝم٤م ؿمٗمٕم ً٤م ،اعم١مُمـ واًمٙم٤مومرَّ ،
واًمْمٕمٞمػ ،وإسمٞمض وإؾمقد،
واًم٘م٤مدر واًمٕم٤مضمز ،واًمٖمٜمل واًمٗم٘مػم ،واًم٘مقي
َّ
واًمّمحٞمح واعمريض ،واًم َّٚم ِّلم واًم٘م٤مد.
َّ
ومًٌح٤من ِ
اًمقشمر ا ًَّمذي ظمٚمؼ إزواج يم َّٚمٝم٤م ( :
)[يس.]36:
هق ؾمٌح٤مٟمف ِ
واًمِمٗمع ُّ
اًمٖمٜمل قمـ ِّ
يمؾ ُم٤م ؾمقى اهللَّ ،
يمؾ ُم٤م ؾمقاهَّ ،
واًمِمٗمع يم ُّٚمف
اًمقشمر
ُّ
اًمقشمرِ ،
حيت٤مج إمم ِ
واًمقشمر ؾمٌح٤مٟمف ٓ حيت٤مج إمم َّ
اًمِمٗمع ( :
)[اًمزُمر.]4 :
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أن َّ
واقمٚمؿ َّ
يمؾ ؿمٗم ٍع ُمـ اعمخٚمقىم٤مت حيت٤مج إمم همػمهً ،مٞمٌ٘مك ويٕمٞمش ،ويٜمٗمع
اًمرضمؾَّ ،
واًمذيمر
وم٤مًمرضمؾ حيت٤مج إمم اعمرأة ،واعمرأة حتت٤مج إمم َّ
وي١م ِّدي وفمٞمٗمتفَّ ،
ُّ
حمت٤مضم ٌ٦م إمم َّ
واًمٙمؾ
اًمذيمر،
ت٤مج إمم إٟمثك ،وإٟمثك ُ
ُمـ اًمٜمٌَّ٤مت واحلٞمقان ُ
حم ٌ
حمت٤مج إمم ِ
اًمقشمر ذم سم٘م٤مئف وـمٕم٤مُمف وذاسمف ( :
ٌ
)[ًم٘مَمن.]11:
حمت٤مج إمم اًمٗمرد ،واًمٜمَّ٤مس
ت٤مضم٤م إمم اعمجتٛمع ،واعمجتٛمع
وظم َٚم َؼ اهللُ اًمٗمر َد ُ
ٌ
حم ً
اًمٙمؾ إًمٞمف ذم ِّ
صمؿ أطمقج َّ
يمؾ
حمت٤مضمقن إمم احل٤ميمؿ ،واحل٤ميمؿ
ٌ
حمت٤مج إمم اًمٜمَّ٤مسَّ ،
ٍ
رء ( :
)
[اًمذاري٤مت.]51-49:
شمٗمرد سم٤مًمقطمداٟم َّٞم٦م وإطمد َّي٦م واًمقشمر َّي٦م ،وأىم٤مم
ومًٌح٤من ر ِّسمٜم٤م اعمٚمؽ اًمٕمٔمٞمؿ ا ًَّمذي َّ
ٍ
ظم ْٚم َ٘مف قمغم َّ
سمٕمض،
إفمٝم٤مرا ًمٗم٘مرهؿ ،وطم٤مضم٦م سمٕمْمٝمؿ إمم
واًمزوضم َّٞم٦م:
اًمِمٗمٕم َّٞم٦م َّ
ً
ًمرهبؿ ِ
وإفمٝم٤مرا حل٤مضم٦م ِّ
اًمقشمر اًمقاطمد إطمد ( :
اًمٙمؾ ِّ
ً
)[وم٤مـمر.]15:
هلل يم٤من ،وُم٤م مل يِم٠م ٓ يٙمقن أسمدً ا :
واهلل ؾمٌح٤مٟمف ًمف اًمقطمداٟم َّٞم٦م وإطمد َّي٦م ،ومَم ؿم٤مء ا ُ
(
)[يس.]83-81:
اًمزوضم َّٞم٦م ،ومٝمق إ َُّم٤م أن يٙمقن قمٌدً ا هلل ،أو قمٌدً ا ًمٕمٌد
أ َُّم٤م اإلٟمً٤من ومحٞم٤مشمف ىم٤مئٛم٦م قمغم َّ
ًمٚمرمحـ ،أو قمٌدً ا َّ
ًمٚمِمٞمٓم٤من ( :
اهلل ،أو يٙمقن قمٌدً ا َّ
)[اإلٟمً٤من.]3-1:
صمؿ هق خيت٤مر ُم٤م
اًمر ِّب ا ًَّمذي ظمٚمؼ اإلٟمً٤من
وظمػمه ،وهداه اًمٜمَّجديـَّ ،
َّ
ومًٌح٤من َّ
ؿم٤مء ،وم٢من اظمت٤مر اهللَ يم٤من قمٌد ًا هلل ،وإن اظمت٤مر همػم اهلل يم٤من قمٌدً ا ًمف ( :
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احلر َّي٦م اإلٟمً٤مٟم َّٞم٦م ،ظم٤موٕم ٌ٦م ًمٚمٛمِمٞمئ٦م اإلهلٞم٦م ( :
وهذه ِّ

)[يس.]61-62:

)[اًمتٙمقير.]19-17:
اًمزوضم َّٞم٦مً ،مٞمٜمٗمرد وطمده سم٤مٕطمد َّي٦م ِ
ومًٌح٤من ِ
واًمقشمر َّي٦م :
اًمقشمر ا ًَّمذي سمٜمك ظم ْٚم َ٘مف قمغم َّ
(
)[إٟمٕم٤مم.]121:
ٍ
قمرف اًمٕمٌدُ ر َّسمف سم٤مؾمٛمف ِ
ٕطمد ؾمقاه ،وأؾمٚمؿ
اًمقشمر ،آ َُم َـ سمف وطمده ،ومل يٚمتٗم٧م
وإذا
َ
هلل وطمده ىمٚمٌف وًمً٤مٟمف وضمقارطمف ( :
)[ احل٩م.]35 – 34 :

وىم٤مل قمز وضمؾ ( :

)[اًمزُمر.]66-64:
و َُمـ قمرف ر َّسمف سم٤مؾمٛمف ِ
اًمقشمر ،أومرده سم٤مًمٕمٌ٤مدة واًم َّٓم٤مقم٦م ،واحلٙمؿ واًمتَّنميع،
واًمتًَّٚمٞمؿ واًمتَّٚم ِّ٘مل واًم َ٘مٌقل ( :
)[اًمٌ٘مرة.]111:
وأومرد رؾمق ًَمف سم٤مٓشمٌِّ٤مع واًمتًَّٚمٞمؿ وآٟم٘مٞم٤مد ( :
)[اًمٜمً٤مء.]65:
ٗمر َد ر َّسمف ِ
وطمظ اًمٕمٌد ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن ُي ِ
ُّ
اًمقشمر سم٠مؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف،
وأن ُي ِ
ٗمرد ر َّسمف سم٤مًمٕمٌقد َّي٦م وطمده ٓ ذيؽ ًمف.
قمرف اًمٕمٌدُ ر َّسمف سم٤مؾمٛمف ِ
اًمقشمر ،أصمٛمر ًمف ذًمؽ شمقطمٞمد اهلل سمذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف
وإذا
َ
سم٤محل٥م واًمتَّٕمٔمٞمؿ ُّ
واًمذ ِّل ًمف،
وأومٕم٤مًمف ،وشمقطمٞمده سمجٛمٞمع أٟمقاع اًمٕمٌ٤مدة ،وشمقطمٞمده
ِّ
وشمقطمٞمده سم٤محلٛمد ُّ
واًمرضم٤مء ،وشمقطمٞمده سم٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦م
واًمِمٙمر ًمف ،وشمقطمٞمده سم٤مخلقف َّ
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واًمتَّقيمُّؾ ( :
)[هم٤مومر.]65:
هق ؾمٌح٤مٟمف ِ
رب ؾمقاه.
اًمقشمر ا ًَّمذي ٓ إًمف همػمه ،وٓ َّ
ٌَّل ﷺ أٟمَّف ىم٤مل  « :هللَِّ شمِ ًْ َٕم ٌ٦م َوشمِ ًْ ُٕم َ
قن
اًمًٜمَّ٦م قمـ اًمٜم ِّ
وهذا آؾمؿ اًمٙمريؿىمد صمٌ٧م ذم ُّ
ِ
اجلٜمَّ َ٦م ،وإِ َّن اهللََّ ِوشمْر ُ ِ
٥م ا ًْم ِقشم َْرشُمتٗمؼ قمٚمٞمف( ).
اؾم ًَم َُم ْـ َطمٗم َٔم َٝم٤م َد َظم َؾ ْ َ َ
حي ُّ
ْ
ٌ
أهي٤م اًمٕمٌد ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن شمٙمقن ِو ًشمرا ُمتٛم ِّٞم ًزا سم٠مطمًـ إىمقال
وطم ُّٔمؽ ُّ
وإقمَمل ،وإظمالق وأداب ( :
)
[اًمٜمحؾ.]111-112:
وم ُٙم ْـ ذم هذه اًمدُّ ٟمٞم٤م إُم٤م ًُم٤م ًمٚمٛمتَّ٘ملم،إُم٤م ًُم٤م ذم اًمٕمٚمؿ ،إُم٤م ًُم٤م ذم اًمدَّ قمقة ،إُم٤م ًُم٤م ذم
اًمٙمرم ،إُم٤م ًُم٤م ذم إظمالق ،إُم٤م ًُم٤م ذم اإلطمً٤من ( :
)[اًمٗمرىم٤من.]74:
وىمقةٌَّ :
واقمٚمؿ َّ
ٕن يد اهلل ُمع اجلَمقم٦م :
أن آٟمتَمء جلَمقم٦م اعمًٚمٛملم دي ٌـ َّ
وقمز ٌة َّ
ْ
)[حمٛمد.]7:
(
وقمذابَّ :
ٕن يد اهلل ُمع اجلَمقم٦م،
وهمرور
ووٕمػ،
اًمٗمردي ؿمذو ٌذ
وآٟمتَمء
ٌ
ٌ
ُّ
ٌ
ؿمذ َّ
و َُمـ َّ
ؿمذ ذم اًمٜمَّ٤مر ( :
)[اًمٜمً٤مء.]115:
واًمتَّٕم ٌُّد هلل سم٤مؾمٛمف ِ
شمتقو٠م ،وشمًتجٛمر ،وشمٖمتًؾ ِوشمر ًا ،وختتؿ صالشمؽ
اًمقشمر ،أن
َّ
سم٤مًم َّٚمٞمؾ ِ
سم٤مًمقشمر ،وأن شمٕمٌدَ ه يم٠مٟمَّؽ شمراه ،وأن ُ
وختص
ختٚمِص ًمف اًمٕمٛمؾ وطمده،
َّ
رؾمقًمف ﷺ سم٤مٓشمٌِّ٤مع وطمده.
أطمدِ ،
يمؾ ٍ
يمؾ ٍ
أطمد ،ا ًَّمذي حيت٤مج إًمٞمف ُّ
اًمٖمٜمل قمـ ِّ
اهدٟم٤م
ٝمؿ أٟم٧م اًمقاطمد إطمد،
ُّ
اًم َّٚم َّ
إمم ُم٤م حت ٌُّف وشمرو٤مه،وارزىمٜم٤م آؾمت٘م٤مُم٦م قمغم ديٜمؽ طمتَّك ٟمٚم٘م٤مك ،أٟم٧م ُمقٟٓم٤م،
ومٜمٕمؿ اعمقمم ،وٟمٕمؿ اًمٜمَّّمػم.
( ) متػق عؾقه ،أخرجه البخوري برقم ( ،)2736وأخرجه مسؾم برقم (.)2677

118

إول ،وأخر)
 :13 ،12اشم اهلل ( َّ

قمز َّ
إول وأظمر ( :
اهلل َّ
وضمؾ هق َّ
)[احلديد.]3:
ٍ
ٍ
رء ،أظمر سمٕمد ِّ
إول ىمٌؾ ِّ
إول اًمذي مل ْ
يًٌ٘مف ذم اًمقضمقد
يمؾ
يمؾ رء ،هق َّ
هق َّ
صمؿ ظم َٚم َؼ اخل ْٚم َؼ.
ر ٌء ،ومٙم٤من اهلل ومل يٙمـ ىمٌٚمف رء ،ومل يٙمـ همػمه ر ٌءَّ ،
ٍ
ٍ
إول سم٢مطمً٤مٟمف  ،أظمر سمٖمٗمراٟمف ،هق
إول سمال اسمتداء ،أظمر سمال اٟمتٝم٤مء،هق َّ
هق َّ
يمؾ ِ
أظمر ِّ
إول ا ًَّمذي َّأول ِّ
يمؾ َّأو ٍل ،وأظمر ا ًَّمذي َّ
آظم ٍر.
َّ
هقإول سم٤مًمٕمٗمق
اًمرمح٦م واعمٖمٗمرة،
اًم٘مقة واًم٘مدرة،
َّ
َّ
إول ذم َّ
هق َّ
هقإول ذم َّ
ِ
واًمرزق ،واًمٙمرم ،وهق أظمر
واإلطمً٤من ،هق َّ
إول ذم اًمٕمٚمؿ ،واحلٚمؿ ،واًمٕمٗمقِّ ،
ٍ
ٍ
رء سمٕمد ِّ
ذم ِّ
)
رء(:
يمؾ
يمؾ
[احلديد.]3:
إول وأظمر ذم أؾمَمئف احلًُٜمك ،وصٗم٤مشمف اًم ُٕمال ،وأومٕم٤مًمف اجلٛمٞمٚم٦م ( :
هق َّ
)[ـمف.]8:
إول وأظمر ذم قمٌ٤مدة اهلل،
ومٙمُـ َر ِ َ
محؽ اهلل َّ
إول وأظمر ذم ُمٕمروم٦م اهللَّ ،
واًمدقمقة إمم اهلل ،وشمٕمٚمٞمؿ ذقمف ،واإلطمً٤من إمم ظمٚم٘مف ( :
)[حمٛمد.]19:
وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
)[احلديد.]11:
قمز َّ
واقمٚمؿ َّ
إول وأظمر ذم اًمٕمٌ٤مدة ،ذم
أن اهلل َّ
إول وأظمر :ومٙمـ َّ
وضمؾ أظمؼمك أٟمَّف َّ
اًمدَّ قمقة ،ذم اًمتَّٕمٚمٞمؿ ،ذم اإلطمً٤من إمم اخل ْٚم ِؼ ،ذم إظمالق احلًٜم٦م ،ذم إقمَمل
)[احلديد.]3:
ًمّم٤محل٦م(:
ا َّ
اًم َّٚمٝمؿ أٟم٧م إول ومٚمٞمس ىمٌٚمؽ رء ،وأٟم٧م أظمر ومٚمٞمس سمٕمدك رءِ ،
اهدٟم٤م عمِ٤م
َّ
ٌ
ٌ
َّ
ٍ
ساط ُمًت٘مٞم ٍؿ.
احلؼ سم٢مذٟمؽ ،إٟمَّؽ هتدي َُمـ شمِم٤مء إمم
اظمتُٚمِػ ومٞمف ُمـ ِّ
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ٍ
ٍ
رء ،واًمٌ٤مـمـ دون ِّ
وضمؾ هق اًم َّٔم٤مهر ومقق ِّ
َّ
رء ( :
يمؾ
يمؾ
قمز
اهلل َّ
)[احلديد.]3:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًم َّٔم٤مهر اًم٘م٤مهر اًمٖم٤مًم٥م ،اًمٗم َّٕم٤مل عمِ٤م ُيريد ،اًمٕمزيز اجل ٌَّ٤مر ،اعمٝمٞمٛمـ
اًمٜمَّ٤مومذ أُمره ،اًم َّٔم٤مهر اًمذي اذا أراد ؿمٞم ًئ٤م يم٤من ،وإذا مل ُيرد ؿمٞم ًئ٤م ٓ يٙمقن أسمدً ا ( :
)[وم٤مـمر.]1:
)
وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
[يس.]81:
ٍ
ذر ٍة ،اًم َّٔم٤مهر ا ُْ
هق اًم َّٔم٤مهر اًمٕمٚمٞمؿ ِّ
عمٌِلم
سمٙمؾ رء ،ا ًَّمذي ٓ يٕمزب قمٜمف ُمث٘م٤مل َّ
اًمِمقاهد ا ًَّمتل شم ُِِمػم إًمٞمف ،اعمٌُِْلم ا ًَّمذي ُّ
ًمٙمثرة اًمؼماهلم اًمدَّ ا ًَّم٦م قمٚمٞمف ،وًمٙمثرة َّ
يمؾ
ٍ
رء ُّ
)
يدل قمٚمٞمف ( :
[اًمٜمقر.]15:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًم َّٔم٤مهر اعمٌُِْلم ،ومال خيٗمك قمغم ٍ
ٍ
أسملم ُِمـ ِّ
ٌلم
يمؾ
أطمد،
فم٤مهرُُ ،م ٌ
فم٤مهر ُ
ٌ
ِ
يمؾ ِّ ٍ
أسملم ُمـ ِّ
ذر ٍة ذم اًمقضمقد َّإٓ وهل ُمً ٌِّح ٌ٦م سمحٛمده ،وؿم٤مهد ٌة
سملم ،ومَم ُمـ َّ
سمقضمقده ،وداًم٦م قمغم ضمالًمف ومج٤مًمف ( :
)
[اإلهاء.]44:
ٍ
هق ؾمٌح٤مٟمف أفمٝمر ُمـ ِّ
وطم ُج٥م َّ
اًمِمٝمقات،
يمؾ
فم٤مهرً ،مٙم َّـ ُطم ُج٥م اعمخٚمقىم٤متُ ،
وطم٥م اًمدُّ ٟمٞم٤م ،طمجٌ٧م اًم َّٔم٤مهر اعمٌلم أن يرى ،وم٢مذا ُأ ِزيٚم٧م شمٚمؽ احلج٥م ،صح ِ
٧م
َّ
ُ ُ
ُ
ُّ
ﯶ)[إسمراهٞمؿ.]12:
اًمرؤي٦م ( :
ُّ
ٍ
هق اًم َّٔم٤مهر ا ًَّمذي قمال ومقق ِّ
يمؾ رء ،وفمٝمر قمٚمٞمف ( :
)[إٟمٕم٤مم.]18:
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اًمرأس أن شمراه ،و َأ ِذ َن ًمٕملم اًم٘مٚم٥م أن شمراه :
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٌ٤مـمـ اًمذي طمج٥م قملم َّ
)
(
[إٟمٕم٤مم.]123:
وسم٤مـمـ ،اًمٌ٤مـمـ ا ًَّمذي ٓ أطمد ُي ِ
ٍ
ٍ
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٕمٚمٞمؿ ِّ
در ُك يمٜمٝمف ،اًمٌ٤مـمـ
فم٤مهر
سمٙمؾ
ا ًَّمذي طمج٥م اًمٙمٗم٤مر قمـ رؤيتف وُمٕمرومتف ،وطمج٥م اعم١مُمٜملم قمـ رؤيتف ذم اًمدُّ ٟمٞم٤م،
ِ
)
وأذ َن هلؿ سمرؤيتف ذم أظمرة ( :
[اًم٘مٞم٤مُم٦م.]13-11:
يمؾ ٍ
هق اًمٕمزيز ا ًَّمذي سمٓمـ قمـ ِّ
أطمد مل ي١مُمـ سمف ومل يٓم ْٕم ُف ،ومٚمؿ ي٠مذن ًمف سمرؤيتف ذم
أظمرة ،يمَم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف قمـ اًمٙم َّٗم ِ
)
٤مر ( :
[اعمٓمٗمٗملم.]15:
هقؾمٌح٤مٟمف اًمٌ٤مـمـ ذم طم٘مٞم٘م٦م ذاشمف ومال شمُدريمف اًمٕم٘مقل ،وٓ شمراه إسمّم٤مر،ومٛمع ؿمدَّ ة
واحلقاس قمـ إدرايمف.
فمٝمقره طمج٥م إسمّم٤مر
َّ
َّ
دمغم ًمٕمٌ٤مده ُمـ همػم أن
ومًٌح٤من اًم َّٔم٤مهر سمآي٤مشمف و خمٚمقىم٤مشمف ،اًمٌ٤مـمـ سمذاشمف ،ا ًَّمذي
َّ
فم٤مهر إن ـمٚم ٌْتَف قمـ ـمريؼ
يتجغم هلؿ ،وم٤مهلل
يروه ،وأراهؿ ٟمٗمًف ُمـ همػم أن
ٌ
اًمٕم٘مقل واًمٌّم٤مئر ،سم٤مـمـ إن ـمٚم ٌْتَف قمـ ـمريؼ اًمٕمٞمقن وإسمّم٤مر ( :
)[هم٤مومر.]65:
هق اًم َّٔم٤مهر واًمٌ٤مـمـ ا ًَّمذي طمج٥م ظم ْٚم َ٘مف قمٜمف سمٜمقره ،وظمٗمل قمٚمٞمٝمؿ سمِمدَّ ة فمٝمقره :
)[احلديد.]3:
(
ِ
قمز َّ
٤مت
ُّقر ًَم ْق يم ََِم َٗم ُف َٕ ْطم َر َق ُؾم ٌُ َح ُ
وىم٤مل اًمٜمٌل ﷺ قمـ ر ِّسمف َّ
وضمؾ  « :طم َج٤م ُسم ُف اًمٜم ُ
وضم ِٝم ِف ُم٤م ا ْٟمتَٝمك إِ ًَمٞم ِف سمٍمه ُِمـ َ ِ ِ
ظم ْٚم٘مفشأخرجه مسؾم( ).
ْ َ َ ُ ُ ْ
َ ْ َ َ
ِ
قمروم٧م هذا وم٤مقمٚمؿ َّ
أن اًم َّٔم٤مهر ومقق ظم ْٚم٘مف ،أفمٝمرك ُمـ اًمٕمدم إمم اًمقضمقد،
إذا
َ
اًمًٛمع واًمٌٍم واًمٕم٘مؾ ،وؾم٤مق إًمٞمؽ اًمرزق،
َ
وأفمٝم َر ًمؽ اعمخٚمقىم٤مت ،ووهٌؽ َّ
( )أخرجه مسؾم سمرىمؿ (.)179
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وأفمٝم َر ًمؽ اًمدِّ يـ ( :
َ

)[اًمتقسم٦م.]33:
ِ
ٍ
وم٠مفمٝم ْر ًمر ِّسمؽ اًمٙمريؿ َّ
اًمّم٤مًمح ،واخلُ ُٚمؼ
يمؾ
قمٛمؾ يمري ٍؿُ ،مـ اإليَمن ،واًمٕمٛمؾ َّ
احلَ ًَ ِـ ،شمً َٕمدْ ذم دٟمٞم٤مك و ُأظمراك ،وحي ٌُّؽ اهلل ،وحي ٌُّؽ اًمٜمَّ٤مس ( :

)[اًمٜمحؾ.]97:
أن َُمـ طمج٥م قمٜمؽ ِقم ْٚم َؿ ُم٤م هق َّأوًمؽ وآظمرك ،وُم٤م فم٤مهر ِ
واقمٚمؿ َّ
أُمرك وسم٤مـمٜمف،
ً
واًمٖمٜمل
إول وأظمر ،واًم َّٔم٤مهر واًمٌ٤مـمـ،
وم٘مد ضمٕمؾ ًمؽ
ؾمٌٞمال عمٕمروم٦م َُمـ َّ
ُّ
ظمػم ًمؽ وأٟمٗمع وأسم٘مك ( :
واًم٘م٤مدر ،وهذا ٌ
)[حمٛمد.]19:
ٍ
رءِ :
قمٚمٞمؿ ِّ
محؽ اهلل سم٤مًمتَّقسم٦م ِمَّ٤م ؾمٚمػ ُمـ ُّ
واقمٚمؿ َّ
اًمذٟمقب
سمٙمؾ
أن ر َّسمؽ
ومٌ٤مد ْر َر ِ َ
ٌ
ِ
وسم٤مدر إمم ـم٤مقم٦م ُمقٓكِ ،
وص ْؾ َّأول قمٛمٚمؽ سمآظمره ،وآظمره
اًم َّٔم٤مهرة واًمٌ٤مـمٜم٦م،
ْ
سم٠موًمف ،وفم٤مهره سمٌ٤مـمٜمف ،وسم٤مـمٜمف سمٔم٤مهرهُ ،
ص سمف اًمٕمٚمٞمؿ سمنائر سم٤مـمٜمؽ ( :
وظم َّ
َّ
)[اًمِمقرى.]15:
مجٚمؽ سم٤مٕظمالق ( :
وز ِّيـ فم٤مهرك وسم٤مـمٜمؽ ًم َّٚمذي ز َّيٜمؽ سم٤مإليَمن ،و َّ
)[إقمراف.]16 :

وىم٤مل قمز وضمؾ(:
)[اًمٗمرىم٤من.]58:
ِ
وأفمٝم ْر َُم٤م أُمرك اهلل سم٢مفمٝم٤مره ُمـ اًمٕمٌ٤مدات ،وإُمر سم٤معمٕمروف ،واًمٜمَّٝمل قمـ
اعمٜمٙمَر ،واًمدَّ قمقة إمم اهلل ،واًمّمؼم ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،وطمًـ إظمالق :ي ِ
دظم ْٚمؽ ذم
ُ
َّ
ُ ْ
رمحتف ،و ُيٌ٤مهل سمؽ ُمالئٙمتف ،وي٘متدي سمؽ اًمٖم٤مومؾ قمٜمف ( :
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)[اًمتقسم٦م.]71:
ِ
اًمّم٤محل٦م ،وٟمقاومؾ اًمٕمٌ٤مدات ،وإدقمٞم٦م
وأ ْسمٓم ْـ ُم٤م أُمرك اهلل سم٢مهاره ُمـ إقمَمل َّ
واًمزيمقات
اًمن أىمقى ُمٜمٝم٤م ذم
وإذيم٤مرَّ ،
َّ
واًمّمدىم٤مت ،وًمت ُٙم ْـ قمٌ٤مدشمؽ ذم ِّ ِّ
ِ
اًمٕمالٟمٞم٦م :شم ُٙم ْـ ُمـ اعمُخٚمِّملم اعمُخ َٚمّملم:
[اعمٚمؽ.]11:
ِ
سمٛمـ أرؾمٚمف اهلل رمح ً٦م ًمٚمٕم٤معملم ﷺ ذم
واىمتد َر ِ َ
محؽ اهللُ ذم فم٤مهرك وسم٤مـمٜمؽ َ
ٟم َّٞمتف وومٙمره ،وشمقطمٞمده وإيَمٟمف ،وأىمقاًمف وأومٕم٤مًمف وأظمالىمف ( :
ﰀ)
[إطمزاب.]11:
َّ
واقمٚمؿ َّ
قمز
سم٠من اهلل
اًمن
قمٚمٞمؿ سم٠مُمقرك ذم احل٤م ًَملمٟٕ :مَّف َّ
ٌ
وضمؾ يًتقي قمٜمده ِّ ُّ
واًمٕمالٟمٞم٦م ،واًمٌ٤مدي٦م واخل٤مومٞم٦م ( :
)[اعمٚمؽ.]14 - 13 :
ِّ
وـمٝمر ىمٚمٌؽ ُمـ اًمقؾم٤موس اعمُٝمٚمِٙمَ٦م ُّ
واًمِمٙمقك
ٟمٗمًؽ سم٤مإليَمن واًمتَّ٘مقىِّ ،
وزك َ
عم ِ
ا ُ
رد ِي٦م ،وز ِّيٜمْف سم٤مإليَمن واًمٞم٘ملم ( :
)[وم٤مـمر.]18:
(
)[اًمٌ٘مرة.]186:
داومع اًمٜمِّ٘مؿ ،أؾم٠مًمؽ
ٝمؿ ي٤م قم٤ممل اخلٗم َّٞم٤مت ،وي٤م رومٞمع اًمدَّ رضم٤مت،ي٤م ؾم٤مسمغ اًمٜمِّٕمؿ ،ي٤م َ
اًم َّٚم َّ
أؾمتحؼ هب٤م ضمزيؾ ُمثقسمتؽ.
قم٤مومٞم ً٦م أىمقى هب٤م قمغم ـم٤مقمتؽ ،وقمٌ٤مد ًة
ُّ
اًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م ذم اًمدُّ ٟمٞم٤م وأظمرة.
ؽم اًم٘مٌٞمح :أؾم٠م ًُم َؽ
َ
ي٤م َُمـ أفمٝمر اجلٛمٞمؾ ،وؾم َ
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:16اشم اهلل (احلق)

قمز َّ
احلؼ ذم ُم ْٚمٙمِف
احلؼ ذم ذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمفُّ ،
وضمؾ هق اعمٚمؽ ُّ
اهلل َّ
احلؼ ذم ديٜمف
احلؼ ذم شمدسمػمه وشمٍميٗمف،
احلؼ ذم ظم ْٚم ِ٘مف وأ ُْم ِره،
وؾمٚمٓم٤مٟمف،
ُّ
ُّ
ُّ
ُ
احلؼ ذم صمقاسمف وقم٘م٤مسمف ( :
وذقمف،
ُّ
)[احل٩م.]7-5:
ويمؾ ُمٕمٌقد ؾمقاه ٌ
احلؼُّ ،
سم٤مـمؾ ،هق اًمقاطمد ذم ُمٚمٙمف ،اًمقاطمد ذم
هق ؾمٌح٤مٟمف
ُّ
طمؼ ،ووقمده
طمٙمٛمف ،هق
طمؼ ،وأومٕم٤مًمف ٌّ
طمؼ ،وأىمقاًمف ٌّ
ورؾم ُٚمف ٌّ
احلؼ ،ويمت ٌُف ٌّ
ُّ
طمؼُ ،
طمؼ ( :
طمؼ ،ووقمٞمده ٌّ
ٌّ
)[يقٟمس.]31:
احلؼ ،وأفمٝمر احلؼ :
سم٤محلؼ ،وٟمٍم
سم٤محلؼ ،وطمٙمؿ
احلؼ ا ًَّمذي ضم٤مء
ومًٌح٤من
َّ
ِّ
ِّ
ِّ
(
)[اًمتقسم٦م.]33 :
احلؼ ا ًَّمذي ٓ َّ
احلؼ ا ًَّمذي ٓ ي٘مٌؾ اًم َّٔم َّـ وٓ َّ
اًمِم َّؽ
ؿمؽ ذم وضمقدهُّ ،
هق ؾمٌح٤مٟمف ُّ
ﯶ)[إسمراهٞمؿ.]12:
وٓ اًمقهؿ ( :
سم٤محلؼ،
احلؼ ،وشم١مُمـ
احلؼ :طم ُّٔمؽ ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن شمٕمرف
ومٞم٤م قمٌد
ِّ
َّ
ِّ
احلؼ ( :
وشمٕمٛمؾ
سم٤محلؼ ،وشمدقمق إمم ِّ
ِّ
)[احل٩م.]77:
قمز َّ
وضمؾ ( :
وىم٤مل اهلل َّ
)[ومّمٚم٧م.]33:
احلؼ ،وأن حتٛمؾ ٟمٗمًؽ
احلؼ ُِمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن شمٕمٌد َّ
وطم ُّٔمؽ ي٤م قمٌد ِّ
ِّ
وحتذر ُمٜمف :
احلؼ ،واًمٕمٛمؾ سمٛمقضمٌف ،وأن شمٕمرف اًمٌ٤مـمؾ ،وحتذره،
قمغم ُمٕمروم٦م ِّ
114

[اًمٜمحؾ.]36:
ٍ
رء ي ِ
طمؼَّ ،
أن َّ
واقمٚمؿ َّ
ٌٕمدُ ك قمٜمف ومٝمق
ويمؾ
احلؼ ومٝمق ٌّ
ي٘مرسمؽ إمم ُمقٓك ِّ
ُ
يمؾ رء ِّ
ٌ
سم٤مـمؾ ( :
)[ًم٘مَمن.]32:
ٌ
خمذول أسمدً ا ( :
ُمٜمّمقر أسمدً ا ،واًمٌ٤مـمؾ
واحلؼ
ُّ
ٌ
)[اإلهاء.]81:
ٍ
ً
سم٤محلؼ ،داقم ًٞم٤م إمم
قم٤مُمال
سم٤محلؼ،
دم٤مرة ٓختنأسمدً ا ُم٤م دُم٧م ُم١مُمٜمً٤م
وأٟم٧م ذم
ِّ
ِّ
احلؼ ( :
ِّ
)[اًمٕمٍم.]3-1:
قمز َّ
وضمؾ ( :
وىم٤مل َّ
)[اًمّمػ.]13-12:
واقمٚمؿ ر ِ
محؽ اهلل َّ
متزق إ َُّم٦م ،ويًقىمٝمؿ
أن َّ
احلؼ واطمدٌ  ،واًمٌ٤مـمؾ وضمقهف يمثػم ٌة ِّ
َ
هب٤م َّ
اًمِمٞمٓم٤من إمم اًمٜمَّ٤مر ( :
)[إٟمٕم٤مم.]153:
وم٤مقمرف رسمؽ احلؼ ،وأقمٛمؾ سم٤محلؼ ،واٟمنم احلؼ ،شمًٕمد ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة :
(
)[اعم٤مئدة.]16 – 15 :
احلؼ طم ًّ٘م٤م ،وارز ْىمٜم٤م اشمٌِّ٤مقمفِ ،
ٝمؿ ِ
وأرٟمَ٤م اًمٌ٤مـمؾ ً
سم٤مـمال ،وارزىمٜم٤م اضمتٜم٤مسمف ،ي٤م َُمـ
أرٟمَ٤م َّ
اًم َّٚم َّ
ٍ
هق قمغم ِّ
ىمدير.
يمؾ رء ٌ
)
(
[ آل قمٛمران.]8 :
115

:17اشم اهلل ا ُ
دبِني
َّ
احلؼ اعمٌلم ٟمٗمًف ،سمَم أفمٝمره ُمـ دٓئؾ وضمقده وىمدرشمف
وضمؾ هق
قمز
ُّ
اهللُ َّ

ووطمداٟم َّٞمتف ذم ُمٚمٙمف وُمٚمٙمقشمف ،اعمٌلم ًمألسمّم٤مر واًمٌّم٤مئرؿمقاهد اًمقطمداٟم َّٞم٦م،

اًمرسمقسم َّٞم٦م ،وقمٚمقم اإلهل َّٞم٦م ( :
وآي٤مت ُّ

)

[احل٩م.]18:

احلؼ،وئمٝمره ويٙمِمٗمف ًمٕمٌ٤مده سم٢مىم٤مُم٦م اًمؼماهلم
ووح
َّ
هق ؾمٌح٤مٟمف اعمٌُِْلم ،ا ًَّمذي َّ
احلؼ ُِمـ اًمٌ٤مـمؾ ،ويرطمؿ سمف َُمـ يِم٤مء ُِمـ قمٌ٤مده ( :
قمٚمٞمفً ،مٞمٗمّمؾ سمف
َّ
)
[اًمٜمحؾ.]89:

وهق ؾمٌح٤مٟمف
سملم ًمٕمٌ٤مده أؾمَمءه وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ذم
ُّ
احلؼ اعمٌلم ،ا ًَّمذي َّ َ
صمؿ قمٌدوه وأـم٤مقمقه وطمده ٓ
خمٚمقىم٤مشمفً ،مٞمٕمرومقه ،وم٢مذا قمرومقه قم َّٔمٛمقه وأطم ٌُّقهَّ ،

ذيؽ ًمف ( :

)[اًمٓمالق.]11:

احلؼ اعمٌلم ،ا ًَّمذي أقمٓمك أٟمقاع اًمٌٞم٤من ًمإلٟمً٤منٟ ،مُٓم ً٘م٤م ،وإؿم٤مر ًة ،و
وهق ؾمٌح٤مٟمف
ُّ

)

يمت٤مسم ً٦م ( :

[اًمرمحـ.]4-1:
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ِ
اعمٜمزل َّ
يمؾ ُم٤م ُيّمٚمِ ُح سمف اًمٕمٌ٤مد ذم
سملم سمقطمٞمف
وهق ؾمٌح٤مٟمف احلؼ اعمٌلم ،اًمذي َّ َ
)

اًمدُّ ٟمٞم٤م وأظمرة ( :
[آل قمٛمران.]138:

ومًٌح٤من اعمٚمؽ
اًمٌلم أ ُْم ُره ذم اًمقطمداٟم َّٞم٦م،
ُّ
احلؼ اعمٌلم ،واإلًمف احلؼ اعمٌلمُ ِّ ،
احلؼ اعمٌلم ا ًَّمذي ًمف إؾمَمء
جلَمل ،واًمٙمِؼمي٤مء،
ُّ
واًمٕم َٔم َٛم٦م ،واجلالل ،وا َ
اًمًَموات وإرض ( :
احلًُٜمك ،واًمّمٗم٤مت اًم ُٕمال ،واعم َث ُؾ إقمغم ذم َّ

)[ًم٘مَمن.]32:

ِ
ِ
َ
اًمرؿم٤مد،
اعمٚمؽ
وؾمٌح٤من
ػ هلؿ
ِّ
ويمِم َ
احلؼ اعمٌلم ،ا ًَّمذي َّ َ
سملم خل ْٚم٘مف ُؾم ٌُ َؾ َّ
اًمٍم َ
اًمّم٤محل٦م ا ًَّمتل يٜم٤مًمقن هب٤م
اط اعمًت٘مٞمؿ ًمٞمًٚمٙمقه إًمٞمفَّ ،
وووح هلؿ إقمَمل َّ
ِّ

اًم َّثقابَ ،
اًمً ِّٞمئ٦م ا ًَّمتل يًتح ُّ٘مقن هب٤م اًمٕم٘م٤مبَّٟ ٕ :مف اًمٙمريؿ
ويمِم َ
ػ هلؿ إقمَمل َّ
اًمرؤوف سمٕمٌ٤مده ( :
اًمرطمٞمؿ َّ
َّ

)[اًمٜمً٤مء.]16:

واقمٚمؿ َّ
أن اخل ْٚم َؼ عم٤م َىم ٍُمت أومٝم٤م ُُم ُٝمؿ قمـ إدراك يمٜمف سم٤مرئٝمؿُ ،مع ُم٤م ومروف قمٚمٞمٝمؿ
ُِمـ وضمقب ُمٕمرومتف َّسملم هلؿ ؾمٌح٤مٟمف أؾمَمءه وصٗم٤مشمف سمَم أفمٝمره ُمـ اعمخٚمقىم٤مت
اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،وأي٤مت اًمٙمريٛم٦م اًمدَّ ا ًَّم٦م قمغم ُمٕمروم٦م ذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف :

(

)

[إٟمٕم٤مم.]123-121:

ومًٌح٤من َُمـ َّسملم أؾمَمءه احلًُٜمك ،وصٗم٤مشمف اًم ُٕمال ،وأومٕم٤مًمف اجلٛمٞمٚم٦م ،ذم مجٞمع
واًمنمقم َّٞم٦م ا ًَّمتل ُّ
شمدل قمغم يمَمل
وسملم أواُمره اًمٙمقٟم َّٞم٦م َّ
واًمًٗمٚم َّٞم٦مَّ ،
خمٚمقىم٤مشمف اًمٕمٚمق َّي٦م ُّ
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قمٚمٛمف وىمدرشمف ،وشمِمٝمد سمقطمداٟم َّٞمتف ( :

)[احلنم.]14:

ٍ
أسم٤من اعمٌلم ؾمٌح٤مٟمف َّ
َ
اًمّمٗم٤مت ،وأٟمزل يمت٤مسمف اعمٌِلم
ظمّمف سمف ُمـ ِّ
يمؾ رء ظم َٚم َ٘مف سمَم َّ
احلؼ ُِمـ
ُُمٌ ِّٞمٜمً٤م عمراده ُمـ ظم ْٚم ِ٘مف ،وأرؾمؾ ُر ُؾمٚمف ًمٌٞم٤من ُم٤م ذم يمت٤مسمف ،طمتَّك أفمٝمر
َّ
ِ
وسملم اعمخٚمقق ُمـ
وسملم اًم٘م٤مدر ُمـ
اًمنمكَ َّ ،
اخل٤مًمؼَ َّ ،
وسملم اًمتَّقطمٞمد ُمـ ِّ
اًمٌ٤مـمؾَّ ،
)

اًمٕم٤مضمز ( :

[اًمٜمحؾ.]44:

ِمػما سم٠مضمزائف
وم٤مٟم ُٔم ْر وشمٗمٙم َّْر ذم هذا اًمٙمقن اًمٕمٔمٞمؿ ،دمدْ ُه يم َّٚمف أقماله وأؾمٗمٚمفُُ ،م ً

ومجٚمتف إمم أؾمَمء اهلل احلًٜمك ،وصٗم٤مشمف اًم ُٕمال ،وأومٕم٤مًمف اجلٛمٞمٚم٦م ،وإؾمَمء
احلؼ اعمٌُِلم ضمؾ ضمالًمف ( :
واًمّمٗم٤مت شم ُِِمػم إمم اعمٚمؽ
ِّ
ِّ
)[ق.]8-6:

وسملم َّ
يمؾ ُم٤م حيت٤مضمف اًمٜمَّ٤مس :
ومًٌح٤من
احلل اًم٘م ُّٞمقم ِّ
احلؼ اعمٌُِلم ا ًَّمذي سم٤من سمٜمٗمًف َّ
ِّ

)[اًمٜمقر.]15:
(
احلؼ اعمٌلم،وُم٤مذا جي٥م ًمف ُِمـ اًمتَّقطمٞمد
قمروم٧م اعمٚمؽ
قمروم٧م هذا،
وإذا
َّ
َ
َ
اًمًٌٞمؾ ( :
شمٌلم ًمؽ اًم َّٓمريؼ واؾمتٌ٤من ًمؽ َّ
واًمتَّٕمٔمٞمؿ واًمٕمٌ٤مدة ،وإذا َّ
)[اًمروم.]32:

اقمٚمؿ هداك اهلل عمٕمرومتف َّ
ٟمٗمًف سمَم أفمٝمره ُمـ أؾمَمئف
أن اهلل هق ُّ
احلؼ اعمٌُِلمَ َّ ،
سملم َ
و ْ

حي٥م وُم٤م يٙمره ،وُم٤م ُيروٞمف وُم٤م ُيًخٓمف،
وسملم ُم٤م
ُّ
وصٗم٤مشمف ذم خمٚمقىم٤مشمف وآي٤مشمفَّ ،
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وُم٤م ي٘مٌٚمف وُم٤م ٓ ي٘مٌٚمف،ومٕمٚمٞمؽ سمٛمٕمروم٦م ر ِّسمؽ سم٠مؾمَمئف وصٗم٤مشمف ،وقمٌ٤مدشمف سمٛمقضمٌٝم٤م،

وإطمً٤من اًمٕمٌ٤مدة ًم َّٚمذي ظمٚم٘مؽ وهداك ( :

)[حمٛمد.]19:

شم٘مرب سمف إمم ُمقٓك ،و شمٜمجق سمف ُمـ قمذاسمفُ ،مـ أُمره
واقمٚمؿ ي٤م قمٌدَ اعمٌلم ُم٤م َّ
وهنٞمف ،وطمالًمف وطمراُمف ،وو ْقم ِده و وقمٞمده ،وُمقاقمٔمف وأطمٙم٤مُمف وأظمٌ٤مره ،وىمد َّسملم
اعمٌلم ًمؽ ذًمؽ يم َّٚمف ،ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ،وؾمٜمَّ٦م رؾمقًمف إُملم ( :

)[اًمٜمحؾ.]89:

ِ
وأطمً ْـ إًمٞمٝمؿ يمَم أطمًـ اهلل إًمٞمؽ ،وقم ِّٚم ْٛمٝمؿ
قمٚمٛم٧م ،وسم ِّٞمٜمْف ًمٚمٜمَّ٤مس،
صمؿ اقمٛمؾ سمَم
َ
َّ

اًمر َّسم٤مٟم ِّٞملم ( :
يمَم قم َّٚمٛمؽ اهلل شمٙمـ ُمـ َّ
)[آل قمٛمران.]79:

واقمٚمؿ َّ
يت٘مرسمقن سمف
أن اهلل َّ َ
وسملم رؾمقًمف ﷺ أطمًـ ُم٤م َّ
سملم ذم يمت٤مسمف ُمراده ُمـ قمٌ٤مدهَّ ،
ومٌلم أٟم٧م خل ْٚم ِ٘مف ذًمؽ ،شمٜم٤مل أضمر ذًمؽ.
رهبؿْ ِّ ،
إمم ِّ
وقم ِّٚم ْؿ قمٌ٤مده ِم٤م قم َّٚمٛمؽ اهلل ،وصمقاب ذًمؽ قم٤مئدٌ إًمٞمؽ ،قمًك أن ُ
حت َنم ذم زُمرة
اًمٕمٚمَمء شمٚمق إٟمٌٞم٤مء ،ؿم٤مهد ًا قمغم اًمٜمَّ٤مس ُمع ُّ
سم٤محلؼ اعمٌلم ( :
اًمِمٝمداء
ِّ

[اعمج٤مدًم٦م.]11:

)

وإذا وهٌؽ اهلل ٟمٕمٛم٦م اًمٕمٚمؿ سم٠مؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،واًمٕمٚمؿ سمديٜمف وذقمف،

وطمالًمف وطمراُمف ،وصمقاسمف وقم٘م٤مسمف :ومٌ ِّٞمٜمْف ًمٚمٜمَّ٤مس ،واقم ٌُدْ ر َّسمؽ سمٛم٘متْم٤مه شم ُٗم ْز سمرو٤مه :
)

(

[إسمراهٞمؿ.]51:
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ويمتَمن ِ
ً
َ
أًمٗمٞم٧م ًمف ـم٤مًم ًٌ٤م ،أو شمٌ َّٞمٜم٧م ًمف
ؾم٤مئال ،أو
اًمٕم ْٚم ِؿ إن وضمدْ َت ًمف
وإ َّي٤مك
َ

ُمقو ًٕم٤م ،ومٙم٤مشمؿ اًمٌٞمٜم٤مت ُمـ اًمٕمٚمؿ واهلدى ُمٚمٕمقن ذم يمت٤مب اهلل ًم ْٕمٜمً٤م ُُمْم٤مقم ًٗم٤م،
ويٚمجؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمٚمج٤م ٍم ُمـ ٍ
ٟم٤مر إن مل يتُ٥م ،و ُيّمٚمح ،و ُي ٌِّلم ( :

)[اًمٌ٘مرة.]162-159:

احلؼ طم ًّ٘م٤م ،وارزىمٜم٤م اشمٌِّ٤مقمفِ ،
َ
ً
سم٤مـمال ،وارزىمٜم٤م اضمتٜم٤مسمف ،ي٤م
اًمٌ٤مـمؾ
وأرٟمَ٤م
ٝمؿ ِأرٟم٤م
َّ
اًم َّٚم َّ
اًمرامحلم.
أرطمؿ َّ
اًم َّٚمٝمؿ ِ
آت ٟمٗمقؾمٜم٤م شم٘مقاه٤م ،وزيمِّٝم٤م أٟم٧م ظمػم َُمـ زيمَّ٤مه٤م ،أٟم٧م وًم ُّٞمٝم٤م وُمقٓه٤م.
َّ
اًم َّٚمٝمؿ ِ
حتقل سمف سمٞمٜمٜم٤م وسملم ُمٕم٤مصٞمؽ ،وُمـ ـم٤مقمتؽ ُم٤م
اىمًؿ ًمٜم٤م ُمـ ظمِمٞمتؽ ُم٤م َ ُ
َّ
شمٌ ِّٚم ُٖمٜم٤م سمف ضمٜمَّتؽ ،وُمـ اًمٞم٘ملم ُم٤م ُهت ِّقن سمف قمٚمٞمٜم٤م ُمّم٤مئ٥م اًمدُّ ٟمٞم٤م.

وىمقاشمٜم٤م ُم٤م أطمٞمٞمتٜم٤م ،واضمٕمٚمف اًمقارث ُمٜمَّ٤م ،سمرمحتؽ
ٝمؿ ُم ِّت ْٕمٜم٤م سم٠مؾمَمقمٜم٤م وأسمّم٤مرٟم٤م َّ
اًم َّٚم َّ
ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم.
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بني حالوة العؾم هبو ،وحسن التعبد هلل بؿوجبفو
يف ضوء الؼرآن والسـي

البـاب ا امس
ويشتمل هذا الباب عىل أسامء اهلل احلسنى اآلتية:
 -18ذح اشم اهلل(السؿقع ).

 -19ذح اشم اهلل(البصر ).

 -21ذح اشم اهلل(الشفقد ).

 -21ذح اشم اهلل(الرققى).

َّ
والعالم).
 -23-22ذح اشم اهلل(العؾقم،

 -24ذح اشم اهلل(اخلبر).
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البوب اخلومس

 :18اشم اهلل (السؿقع)

اهلل قمزوضمؾ هق اًمًٛمٞمع اًمٌّمػم اًمذي ٓخيٗمك قمٚمٞمف ر ٌء ،وٓ يٕمزب قمٜمف رء:
)[ اًمِمقرى.]11 :
(
هق اًمًٛمٞمع اًمذي يًٛمع يمؾ رءُ ،مـ ٟم٤مـمؼ وص٤مُم٧م ،وُمتحرك وؾم٤ميمـ ،وفم٤مهر
وسم٤مـمـ ( :
)[هم٤مومر.]65 :
هق اًمًٛمٞمع اًمذي ٓيٕمزب قمـ إدرايمف ُمًٛمقع ،ؾمقا ًء يم٤من صقت ٟمٗمس ،أو
طمدي٨م ٟمٗمس ،أو ظم٤مـمرة ٟمٗمس ( :
)[اعمٚمؽ.]14-13:
هق اًمًٛمٞمع اًمذي يًٛمع ويرى دسمٞم٥م اًمٜمٛمٚم٦م اًمًقداء ،قمغم اًمّمخرة اًمّمَمء ،ذم
اًمٚمٞمٚم٦م اًمٔمٚمَمء ( :
)[اإلهاء.]1 :
هق اًمًٛمٞمع اًمذي يًٛمٕمؽ ،ؾمقا ًء ضمٝمرت أو أهرت ،ومال شمرومع صقشمؽ ،وم٢مٟمف
)
يٕمٚمؿ اًمن وأظمٗمك ( :
[إطمزاب.]54 :

صقشمؽ ي٤م قمٌد اًمًٛمٞمع ُمًٛمقع ًمف ،وظمقاـمرك ُمٙمِمقوم ٌ٦م ًمف ،وفم٤مهرك وسم٤مـمٜمؽ
)[إقمغم.]7:
ُمٕمٚمق ٌم ًمف ( :
هقاًمًٛمٞمع اًمذي ٓ خيٗمك قمٚمٞمف رء ،يًٛمع دقم٤مء اًمً٤مئٚملم ،واؾمتٖم٤مصم٦م
اعمًتٖمٞمثلم  ،وذيمر اًمذايمريـ ،ودقم٤مء اعمْمٓمريـ ( :
)[اًمٜمٛمؾ.]61:
ؾمٛمع قمـ
هق اًمًٛمٞمع اًمذي يًٛمع يمؾ صقتُ ،مٝمَم يمثرت إصقات ٓ ،يِمٖمٚمف
ٌ
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صقت قمـ صقت ،وٓ دقم٤مء قمـ دقم٤مء ،وٓ إضم٤مسم٦م قمٌد قمـ إضم٤مسم٦م ٍ
قمٌد
ؾمٛمع ،وٓ
ٌ
ٌ
أظمر ( :
)[ اًمٜمً٤مء.]58 :
يًٛمع يمؾ ٟمجقى ،ويمؾ ه ،ويمؾ ظم٤مومٞم٦م ( :
هق اًمًٛمٞمع اًمذي
ُ
)[هم٤مومر.]19:
ويٕمٚمؿ اًمن واًمٕمٚمـ ،ويًٛمع اجلٝمر واخلٗمقت ،وجيٞم٥م يمؾ ُمـ دقم٤مه ،ويٖمٞم٨م
يمؾ ُمـ ٟم٤مداه ( :
)[اًمٌ٘مرة.]186:
هق اًمًٛمٞمع اًمذي جيٞم٥م ُمـ دقم٤مه قمٜمد آوٓمرار ،ويٙمِمػ يمرسمتف قمٜمد آومت٘م٤مر،
وي٘مٌؾ ُمٕمذرشمف قمٜمد آقمتذار ،ويٖمٗمر ز ًمتف قمٜمد آؾمتٖمٗم٤مر ،ويرطمؿ وٕمٗمف قمٜمد
آٟمٙمً٤مر ( :
)[اًمٜمً٤مء.]112:
ومًٌح٤من اعمٚمؽ احلؼ ،اًمذي يٙمِمػ سمًٛمٕمف مجٞمع أهار خمٚمقىم٤مشمف ،ويٙمِمػ
)
سمٌٍمه مجٞمع صقر خمٚمقىم٤مشمف ( :
[اًمِمقرى.]11:
وُمـ قمرف رسمف سم٤مؾمٛمف اًمًٛمٞمع واًمٌّمػم ،مل يٜمٓمؼ ًمً٤مٟمف آ سمَم يروٞمف ،وراىمٌف ذم
يمؾ ىمقل أو ومٕمؾ ،واؾمتحٞم٤م ُمٜمف ذم يمؾ طم٤مل ،وطم٤مؾم٥م ٟمٗمًف قمغم أىمقاًمف وأومٕم٤مًمف :

(

)[يقٟمس.]61:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمًٛمٞمع اًمذي ظمٚمؼ اًمًٛمع ذم يمؾ ؾم٤مُمعُ ،مـ َُم َٚمؽ وضم٤من ،وإٟمً٤من
وطمٞمقان ( :
)[ اًمٜمحؾ.]78 :
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هق اًمًٛمٞمع اًمذي ظمٚمؼ إذن ًمإلٟمً٤منً ،مٞمًٛمع هب٤م ُم٤م يٜمٗمٕمف ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م،
واًمٕمٚمؿ واخلػم،وُمٜمٕمٝم٠من يًٛمع هب٤م اًمٙمذب واًمٌٝمت٤من ،واًمٖمٞمٌ٦م و واًمٜمٛمٞمٛم٦م،
)
واًمٙمالم اًمًٞمئ ( :
[إقمراف.]124:
ويمؾ أطمد ؾمقف يً٠مل ُم٤مذا ؾمٛمع سم٠مذٟمف ،وُم٤مذا رأى سمٌٍمه ،وُم٤مذا ومٙمر سمٕم٘مٚمف :
(
ﰀ)[اإلهاء.]36:
اًمٚمٝمؿ ي٤م ؾم٤مُمع يمؾ صقت ،ي٤مؾمٛمٞمع اًمدقم٤مء ،ي٤م ؾم٤مُمع اًمٜمداء ،ي٤م واه٥م اًمًٛمع ًمٙمؾ
ؾم٤مُمع ،أؾم٠مًمؽ أن دمٕمٚمٜمل ُمـ ( :
)[اًمزُمر.]18:
وطمٔمؽ ي٤م قمٌد اًمًٛمٞمع ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن شمًٛمع احلؼ ،وشمٕمٛمؾ سم٤محلؼ،
وشمدقمق إمم احلؼ ( :
)[ومّمٚم٧م.]33:
ِ
وإقمَمل
واذا ؾمٛمٕم٧م احلؼ ،وم٠مؾمٛمع اًمٜم٤مس ُم٤م حيٌف اهلل ويرو٤مه ُمـ إىمقال،
)
وإظمالق ( :
[آل قمٛمران.]79 :
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 : 19اشم اهلل (البصر)

اهلل قمز وضمؾ هق اًمٌّمػم سم٤مٕؿمٞم٤مء يمٚمٝم٤م ،فم٤مهره٤م وسم٤مـمٜمٝم٤م ،صٖمػمه٤م ويمٌػمه٤م.
هق اًمٌّمػم اًمذي يٌٍم اًمذرة يمَم يٌٍم اعمجرة ( :
)[ًم٘مَمن.]18:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٌّمػم اًمٕمٚمٞمؿ سمٙمؾ رء ،اًمٌّمػم اًمذي يٕمٚمؿ اًمٜمٞم٤مت ،ويٕمٚمؿ ؾمالُم٦م
اًمّمدر ،ويٕمٚمؿ ه إىمقال وإومٕم٤مل ،ويٕمٚمؿ ُم٤م ذم اًم٘مٚمقب ُمـ اًمٜمٞم٤مت
واإلرادات( :
)[اعمٚمؽ.]19:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٌّمػم اًمذي ٓ أسمٍم ُمٜمف ٓ ،خيٗمك قمٚمٞمف رء ،وٓ يٖمٞم٥م قمٜمف
رء( :
)[آل قمٛمران.]6 - 5:
هق اًمٌّمػم اًمذي يٌٍم يمؾ ذرة ،ويرى يمؾ ظمردًم٦م ،ويِم٤مهد يمؾ ظم٤مومٞم٦م ،ويرى يمؾ
ٟمٞم٦م ،ويمؾ ظم٤مـمرة ( :

)

[يقٟمس.]61:

وُمـ قمٚمؿ أن اهلل يًٛمٕمف إن شمٙمٚمؿ ،ويٌٍمه إن حترك ،ويٕمٚمؿ سمَم ذم ىمٚمٌف إن
أوٛمر ،قمٌد رسمف يم٠مٟمف يراه ،وظم٤مومف ورضم٤مه ،واؾمتحٞم٤م ُمٜمف ،وشمٚمذذ سمٛمٜم٤مضم٤مشمف ،وؾم٤مرع
إمم ـم٤مقمتف ،وومر ُمـ ُمٕمّمٞمتف ،وأيمثر ُمـ ذيمره ،ومحده ،وؿمٙمره ،واؾمتٖمٗم٤مره :
(
ﰀ)[اًمزُمر.]9:
واإلٟمً٤من اًمذي أيمرُمف اهلل سمٜمٕمٛم٦م اًمٌٍم جي٥م أن يٌٍم سمف آي٤مت اهلل اًمٙمقٟمٞم٦م،
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اًمداًم٦م قمغم يمَمل قمٔمٛمتف وىمدرشمف ،ويٌٍم سمف آي٤مت اهلل اًمنمقمٞم٦م اًمداًم٦م قمغم يمَمل
قمٚمٛمف وقمدًمف وإطمً٤مٟمف وطمٙمٛمتف ( :
)[ق.]8-6:

)[حمٛمد.]14:
وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
واقمٚمؿ أن اًمٌّمػم اًمذي ظمٚمؼ ًمؽ اًمٌٍم ،يٌٍمك ذم مجٞمع أطمقاًمؽ ،وم٠مـمٕمف وٓ
شمٕمّمف ،وٓ دمٕمٚمف أهقن اًمٜم٤مفمريـ إًمٞمؽ ( :
)[اًمِمٕمراء.]112-117:
واقمٚمؿ أن ُمـ أظمٗمك قمـ همػم اهلل ُم٤م ٓ خيٗمٞمف قمـ اهلل ،وم٘مد اؾمتٝم٤من سمٜمٔمر اهلل إًمٞمف،
واؾمتحك ُمـ اعمخٚمقق ،ومل يًتحِ ُمـ اخل٤مًمؼ.
)[اًمٕمٚمؼ.]14:
ومال إًمف إٓ اهلل ُم٤م أضمٝمؾ اإلٟمً٤من سمرسمف ( :
آ يًتحل اًمٕمٌد ُمـ رسمف اًمذي يًٛمٕمف ويراه ( :
)[اًمٜمً٤مء.]128:
ِ
وم٤مؾمتح ي٤م قمٌد اًمٌّمػم ُمـ رسمؽ قمغم ىمدر ىمرسمف ُمٜمؽ ،واؿمٙمره قمغم ىمدر ٟمٕمٛمف
قم ٚمٞمؽ ،وظمػ ُمٜمف قمغم ىمدر ىمدرشمف قمٚمٞمؽ ( :
)[ٟمقح.]12-13:
ومٞم٤م ُمـ قمّمٞم٧م رسمؽ ذم ظمٚمقشمؽ ،إن يمٜم٧م فمٜمٜم٧م أن اًمٌّمػم ٓ يراك وم٘مد يمٗمرت،
وإن يمٜم٧م قمٚمٛم٧م أٟمف يراك وم٘مد اضمؽمأت ( :
)[اًمتقسم٦م.]78:
ِ
وم٤مشمؼ اهلل أهي٤م اعم١مُمـ طمٞمثَم يمٜم٧م ،وزيـ سم٤مـمٜمؽ سم٤معمراىمٌ٦م ،وزيـ فم٤مهرك سم٤مًمًٜم٦م،
وٓ شمٖمٗمؾ قمـ اعمح٤مؾمٌ٦م ًمٜمٗمًؽً ،مٞمخػ قمٚمٞمؽ احلً٤مب همذ ًا ( :
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)

[احلنم.]19-18:
شمٕميص اهلل قمز وضمؾ ،وم٤مقمّمف ذم ُمٙم٤من ٓ يراك ومٞمف ،او اظمرج ُمـ
وإذا أردت أن
َ
ؾمٚمٓم٤من ُمٚمٙمف ،وهذا وهذا حم٤مل ( :
)[احلديد.]4 :
إهلل ،وُمقٓي ،اٟم٧م اًمٌّمػم سمٕمٞمقيب،اخلٌػم سمذٟمقيب ،اعمٓمٚمع قمغم هي
وقمالٟمٞمتل ،سمٞمدك زُم٤مم أُمري ،اضمٕمؾ ذم ىمٚمٌل ٟمقرا ،طمتك أقمٌدك يم٠مين أراك.
ي٤م قمٌد اًمٌّمػم ،طمٔمؽ ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن شم ٌٍِّم اًمٜم٤مس سمَم قمٚمٛمؽ اهلل ُمـ
هذا اًمديـ اًمٕمٔمٞمؿ ،ومتدقمق إمم اهلل ،وشم٠مُمر سم٤معمٕمروف ،وشمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمرً ،مٞمٕمٌد
اًمٜم٤مس رهبؿ ،ويقطمدوه ،ويٕمٔمٛمقه ،وحيٌقه ،و حيٛمدوه ،ويِمٙمروه ( :
)[إسمراهٞمؿ.]51:
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اهلل قمز وضمؾ هق اًمِمٝمٞمد اًمذي يرى يمؾ رء ،ومال ختٗمك قمٚمٞمف ظم٤مومٞم٦م ذم إرض
وٓ ذم اًمًَمء :
[آل قمٛمران.]6-5:
ومٙمؾ ذرات اًمٕم٤ممل ُمٙمِمقوم٦م هلل ،يٕمٚمؿ قمدده٤م ،ويرى صقره٤م ،ويًٛمع شمًٌٞمحٝم٤م :
)[اًمٜمً٤مء.]33:
(
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمِمٝمٞمد اًم٘مري٥م ُمـ يمؾ خمٚمقق ،اًمِمٝمٞمد اًمٕمٚمٞمؿ سمٙمؾ خمٚمقق،
اًمِمٝمٞمد اًمرىمٞم٥م قمغم يمؾ خمٚمقق ،اًمِمٝمٞمد اًمٌّمػم سمٙمؾ خمٚمقق ( :
)[اًمٌ٘مرة.]186:
هق اًم ِمٝمٞمد اًمذي ؿمٝمد ًمٜمٗمًف سم٤مًمقطمداٟمٞم٦م ( :
وؿمٝمد ًمٜمٌٞمفﷺ سم٤مًمرؾم٤مًم٦م ( :

)[آل قمٛمران.]18:

)[اًمتقسم٦م.]118:
ومًٌح٤من اًمِمٝمٞمد اًمذي ٓ يٕمزب قمٜمف رء ،وٓ خيٗمك قمٚمٞمف رء ،وٓ يٗمقشمف
)[ومّمٚم٧م.]53:
رء( :
هق اًمِمٝمٞمد اًمٕمٚمٞمؿ اخلٌػم ،اًمذي يٕمٚمؿ اعم١مُمـ ُمـ اعمٜم٤مومؼ ،ويٕمٚمؿ اًمّم٤مدق ُمـ
ؼم ُمـ اًمٗم٤مضمر ،ويٕمٚمؿ اًمت٘مل ُمـ اًمِم٘مل ( :
اًمٙم٤مذب ،ويٕمٚمؿ اًم َ
)[اعمٚمؽ.]14-13:
هق اًمِمٝمٞمد اًمذي حيٗمظ ًمٚمٜم٤مس طم٘مقىمٝمؿ ،وأرزاىمٝمؿ ،ويٗمقت قمغم أهؾ اعمٙمر
ُمٙمرهؿ ،وقمغم أهؾ اًمٙمٞمد يمٞمدهؿ ( :
)[ومّمٚم٧م.]53:
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هق اًمِمٝمٞمد عم٤م فمٝمر ،اخلٌػم سمَم سمٓمـ ،اًمٕمٚمٞمؿ سمَمفمٝمر وسمٓمـ ،هق اًمِمٝمٞمد اًمذي
ُيِمٝمد اًمٕمٌ٤مد أقمَمهلؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ومٞم٘مقل ًمٙمؾ واطمد ( :
)[اإلهاء.]14:
ومًٌح٤من اًمِمٝمٞمد ًمٙمؾ ذرة ،اًمٌّمػم سمٙمؾ ىمٓمرة ،اًمِمٝمٞمد ًمٙمؾ طمريم٦م ،اًمٕمٚمٞمؿ سمٙمؾ
ٟمٞم٦م ،اخلٌػم سمٙمؾ ظم٤مومٞم٦م.
هق اًمِمٝمٞمد اًمٕمٚمٞمؿ سمَم فمٝمر وسمٓمـ ،اخلٌػم سم٤مًمٜمٞم٤مت وإهار ،اًمٌّمػم سم٤مًمذرات
واعمجرات ( :
)[اًمرقمد.]9-8:
وم٤مظمٚمص اًمٕمٌ٤مدة عمـ يًتحؼ اًمٕمٌ٤مدة وطمده ٓ ذيؽ ًمف :
[اًمزُمر.]11:
وقمالُم٦م اعمخٚمص ذم قمٛمٚمف هلل أٟمف ٓ يٌح٨م قمـ شم٘مدير اًمٜم٤مس ،وٓ قمـ إقمج٤مهبؿ،
وٓ يٜمتٔمر محدهؿ وؿمٙمرهؿٟٕ ،مف يٕمٚمؿ أن اًمذي ؾمقف حي٤مؾمٌف ،هق اًمِمٝمٞمد
قمغم يمؾ رء ( :
)[إٟمٕم٤مم.]123-121:
وإذا قمٚمٛم٧م أن اهلل قمغم يمؾ رء ؿمٝمٞمد ،وم٤مؾمت٘مؿ يمَم أُمرت ،وؾم٤مرع إمم
ُمرو٤مت اهلل ،وأظمٚمص أقمَمًمؽ هلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ( :
)[اًمٌٞمٜم٦م.]5:
وطمٔمؽ ي٤م قمٌد اًمِمٝمٞمد ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن شمِمٝمد ٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمؽ ومتِمٙمره،
وشمِمٝمد ذٟمقسمؽ ومتًتٖمٗمر اهلل ُمٜمٝم٤م ،وشمِمٝمد إظمقاٟمؽ ومتحًـ إًمٞمٝمؿ سم٠مٟمقاع
اإلطمً٤من ،وشمٕمٗمق قمـ اعمزء ُمٜمٝمؿ ( :
)

[آل قمٛمران.]134-133:
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اهلل قمز وضمؾ هق اًمرىمٞم٥م اًمذي يرى مجٞمع خمٚمقىم٤مشمف ذم آن واطمد ،ويٕمٚمؿ سمجٛمٞمع
أطمقاهلؿ وٟمٞم٤مهتؿ وأقمَمهلؿ ،ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي ،واًمٕم٤ممل اًمًٗمكم ( :
)
[ احل٩م.]72 :
هق اًمرىمٞم٥م اًمذي يٕمٚمؿ قمدد أٟمٗم٤مس اخلالئؼ ويمٚمَمهتؿ ،وقمدد ـم٤مقم٤مهتؿ
وُمٕم٤مصٞمٝمؿ ،وقمدد طمريم٤مهتؿ وؾمٙمٜم٤مهتؿ ( :

)[يقٟمس.]61:

ومٙمؾ خمٚمقق ُمٙمِمقف ًمرسمف اًمرىمٞم٥م قمغم يمؾ أطمد :
وم٤مإلٟمً٤من ذم ٟمٗمًف ُم راىم٥م ،وذم ٟمٞمتف ُمراىم٥م ،وذم ؾمقىمف ُمراىم٥م ،وذم قمٛمٚمف
ُمراىم٥م ،وذم ًمٞمٚمف ُمراىم٥م ،وذم هن٤مره ُمراىم٥م ،وذم ظمٚمقشمف ُمراىم٥م ،وذم ضمٚمقشمف
ُمراىم٥م ،وذم ؾمٙمقشمف ُمراىم٥م ،وذم يمالُمف ُمراىم٥م ،وذم يمؾ طم٤مل ُمـ أطمقاًمف
ُمراىم٥م ( :
)
[اًمٜمً٤مء.]1:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمرىمٞم٥م اًمًٛمٞمع اًمٌّمػم اًمٕمٚمٞمؿ ،اًمذي ٓ خيٗمك قمٚمٞمف رء ذم إرض
وٓ ذم اًمًَمء ( :
)[آل قمٛمران.]6-5:
وإذا قمٚمؿ اًمٕمٌد أن رسمف يراىمٌف ،اؾمتحك ُمٜمف ،وًمزم أُمره ،وأطمًـ قمٛمٚمف ،ومًٕمد ذم
)
دٟمٞم٤مه وأظمراه ( :
[اعمٚمؽ.]11:
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وُمـ قمٚمؿ أن اهلل يراىمٌف ذم مجٞمع أطمقاًمف ،وصؾ إمم ُم٘م٤مم اإلطمً٤من ،ومٕمٌد اهلل
يم٠مٟمف يراه ،وم٢من مل يٙمـ يراه وم٢من اهلل يراه ( :
)[وم٤مـمر.]18:
وُمـ قمٚمؿ أن اًمرىمٞم٥م ضمؾ ضمالًمف يراىمٌف ،مل يٙمذب ،ومل ئمٚمؿ ،ومل ينق ،ومل
يٖمش ،ومل يٖمت٥م ،ومل ي٘متؾ ،ومل ِ
يزن ،ومل يٗمجر ( :
)[ اعم١مُمٜمقن.]61 - 57 :

وُمـ آُمـ سم٤مهلل طم٘م٤م ،قمٌد اهلل طم٘م٤م ،وشمقيمؾ قمٚمٞمف طم٘م٤م ،وٟم٤مل صمقاسمف اًمٕمٔمٞمؿ ( :
)[إٟمٗم٤مل.]4-1:
واعم١مُمـ اًمّم٤مدق يرى أن اهلل ُمٕمف يراىمٌف ،ويراىم٥م قمٛمٚمف ،وحيٗمٔمف ،وحيٗمظ
أقمَمًمف اًمٔم٤مهرة واًمٌ٤مـمٜم٦مً ،مٞمح٤مؾمٌف قمٚمٞمٝم٤م ( :
) [ اًمٖم٤مؿمٞم٦م.]16 – 15 :
وأطمقال اعم١مُمـ ُمع رسمف ٓ شمقصػ ،وُمٜم٤مضم٤مشمف ٓ شمٜم٘مٓمع .
يتزيـ ًمرسمف اًمرىمٞم٥م اًمِمٝمٞمد ىمٌؾ أن يدظمؾ ذم اًمّمالةٟٕ ،مف يٕمٚمؿ أن اهلل يراه،
وحيًـ صقشمف سم٤مًم٘مرآنٟٕ ،مف يٕمٚمؿ أن اهلل أول ُمـ يًٛمٕمف ،ويٙمرم اًمٜم٤مسٟٕ ،مف
ِّ
يٕمٚمؿ أهنؿ قمٌٞمد ًمرسمف ،ويًتحل أن يٙمقن ذم ٍ
طم٤مل يٕمتذر ُمٜمٝم٤مٟٕ ،مف يٕمٚمؿ أن رسمف
اًمرىمٞم٥م يراه ( :
)[إٟمٌٞم٤مء.]92:
ويمٚمَم يم٤من اًمٕمٌد أيمثر ُمراىمٌ ً٦م هلل ،يم٤من أيمثر ورقم٤م ،وأيمثر شم٘مقى ،وأيمثر طمٞم٤م ًء ُمـ
رسمف ،وأيمثر شمٕمٔمٞمَم وطمٌ ً٤م ًمرسمف ،وأيمثر شمقسم٦م واؾمتٖمٗم٤مر ًا ُمـ ذٟمقسمف .
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واعم١مُمـ طم٘م٤م ُمـ أي٘مـ أن احلؼ ؾمٌح٤مٟمف رىمٞم٥م قمٚمٞمفُ ،مراىم٥م ٕطمقاًمف ،سمّمػم
ؾم٤مُمع ٕىمقاًمفُ ،مٓمٚمع قمغم أهاره ،قمٚمٞمؿ سم٠مطمقاًمف وشمٍموم٤مشمف ( :
سم٠مقمَمًمف،
ٌ
)
[احل٩م.]72:
ومٝمذا اًمٕمٌد سمٕمٚمٛمف أن اًمرىمٞم٥م يراىمٌف ذم يمؾ طم٤مل هي٤مب ضمالًمف ،وخي٤مف ُمـ قم٘م٤مسمف،
ويًتحل ُمـ ُمٕمّمٞمتف ( :
)[وم٤مـمر.]18:
وأومْمؾ اًمٓم٤مقم٤مت ُمراىمٌ٦م اهلل ذم يمؾ إوىم٤مت.
وُمـ راىم٥م رسمف ظم٤مومف واشم٘م٤مه ،وأيمثر ُمـ ذيمره ومحده وؿمٙمره ،وأظمٚمص ًمف اًمٕمٌ٤مدة
وطمده ٓ ذيؽ ًمف ( :
)[اًمًجدة.]17-15:
وطمٔمؽ ي٤م قمٌد اًمرىمٞم٥م ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن شمراىم٥م ٟمٗمًؽ وأقمَمًمؽ ،وأن
حتٛمؾ ٟمٗمًؽ قمغم ـم٤مقم٦م اهلل ،وأن حتذر ُمـ ُمٕمّمٞمتف ( :
)
[احلنم.]18:
وأن شمراىم٥م أطمقال إُم٦م ،وشمًٕمك إلصالح ديٜمٝم٤م وأظمالىمٝم٤م:
[آل قمٛمران]124:

اًمٚمٝمؿ ِ
آت ٟمٗمقؾمٜم٤م شم٘مقاه٤م ،وزيمٝم٤م أٟم٧م ظمػم ُمـ زيم٤مه٤م ،أٟم٧م وًمٞمٝم٤م وُمقٓه٤م.
اًمٚمٝمؿ ِ
زك ىمٚمقسمٜم٤م سم٤مإليَمن واًمٞم٘ملم ،واُمٜمحٜم٤م قمٞمقٟم٤م شمراىم٥م ٟمٕمٛمؽ اًمٔم٤مهرة
واًمٌ٤مـمٜم٦م ،وهٌٜم٤م سمّم٤مئر شمتٕمظ سمآي٤مشمؽ وأهارك اًمٌ٤مهرة ،ي٤م رب اًمٕم٤معملم.
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ّ
والعالم )
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اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق اًمٕمٚمٞمؿ سمٙمؾ رء ،اًمٕمٚمٞمؿ سمٙمؾ ذرة وجمرة ،اًمٕمٚمٞمؿ سمٙمؾ صٖمػم
ويمٌػم ،اًمٕمٚمٞمؿ سمٙمؾ فم٤مهر وسم٤مـمـ ،اًمٕمٚمٞمؿ سمٙمؾ ه أوقمٚمـ ( :
)[اعمٚمؽ.]14-13:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٕمٚمٞمَمًمذي قمٚمؿ ُم٤م يم٤من ،وُم٤م يٙمقن ،وُم٤م ؾمٞمٙمقن ،اًمٕمٚمٞمؿ سمٙمؾ هم٤مئ٥م
وُمِمٝمقد ( :
)[احلنم.]11:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٕمٚمٞمؿ اًمذي ٓ خيٗمك قمٚمٞمف رء ،يٕمٚمؿ اًمن واًمٜمجقى ،واجلٝمر وُم٤م
)[إقمغم.]7:
خيٗمك ( :
هق اًمٌّمػم سمٙمؾ رء ،اخلٌػم سمٙمؾ رء ،اًمًٛمٞمع ًمٙمؾ رء ،اًمٕمٚمٞمؿ سمٙمؾ رء:
(
)[إٟمٕم٤مم.]121:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٕمٚمٞمؿ سمٙمؾ رء.
يٕمٚمؿ ُمث٤مىمٞمؾ اجلٌ٤مل ،وُمٙم٤ميٞمؾ اًمٌح٤مر،وقمدد ذرات اًمرُم٤مل ،وقمدد ىمٓمرات
إُمٓم٤مر ،وقمدد ورق إؿمج٤مر ،وقمدد اًمٙمٚمَمت ،وإٟمٗم٤مس ،واخلٓمقات ،وقمدد
ُم٤م ذم اًمؼم ،واًمٌحر ،و اجلقُ ،مـ اعمخ٤مًمٞمؼ ،اًمتل ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م إٓ هق ( :
)

[إٟمٕم٤مم.]59:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٕمٚمٞمَمًمذي ٓ خيٗمك قمٚمٞمف رء ذم إرض وٓ ذم اًمًَمءٓ ،
أرض أرو٤م ،وٓ ضمٌؾ ُم٤م ذم وقمره ،وٓ سمحر ُم٤مذم
شمقاري ُمٜمف ؾمَم ٌء ؾمَمء ،وٓ ٌ
ىمٕمره ،وٓ َُمـ ذم اًمٔمالم وإرطم٤مم ( :
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)[ًم٘مَمن.]34:
هق اًمٕمٚمٞمؿ سمَم ذم اًم٘مٚمقب ،ىمٌؾ أن يتٙمٚمؿ سمف اًمٚمً٤من ،وىمٌؾ أن شمٗمٕمٚمف اجلقارح.
هق اًمٕمٚمٞمؿ سمٔم٤مهر اإلٟمً٤من وسم٤مـمٜمف ،اًمٕمٚمٞمؿ سمَم يم٤من ىمٌؾ أن يٙمقن ( :
)[آل قمٛمران.]19:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٕمٚمٞمؿ سمَم ذم اًم٘مٚمقب ُمـ اًمٜمٞم٤مت وإهار ،واًمت٘مقى واًمٗمجقر،
واًمّمدق واًمٙمذب ،واإليَمن واًمٜمٗم٤مق ،واخلػم واًمنم ،واإلظمالص واًمري٤مء :
(
)[اعمٚمؽ.]14-13:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٕمٚمٞمؿ اًمذي وؾمع قمٚمٛمف يمؾ ذرة ُمـ خمٚمقىم٤مشمف ،ومحٞمثَم يم٤من ظمٚم٘مف
يم٤من قمٚمٛمف ،ويم٤مٟم٧م رمحتف ( :
)[ هم٤مومر.]7 :
يٕمٚمؿ سمَم ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي واًمٕم٤ممل اًمًٗمكم ،ويٕمٚمؿ سمَم ذم قم٤ممل اًمٖمٞم٥م وقم٤ممل
)
اًمِمٝم٤مدة ،ويٕمٚمؿ سمَم ذم اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ذم أظمرة ( :
[اًمٕمٜمٙمٌقت.]61 :
هق ؾمٌح٤مٟمف قم٤ممل اًمٖمٞم٥م واًمِمٝم٤مدة ،وقم٤ممل اًمِمٝم٤مدة ذرة ُمـ قم٤ممل اًمٖمٞم٥م ،وم٤مًمٕم٤ممل
اًمٕمٚمقي يمٚمف همٞم٥م ،واعمالئٙم٦م همٞم٥م ،واًمٞمقم أظمر همٞم٥م ،واًم٘مدر همٞم٥م ،ويمؾ ُم٤م
هم٤مب قمـ قمٚمؿ اإلٟمً٤من أو سمٍمه أو ؾمٛمٕمف أو طمًف ومٝمق همٞم٥م ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل
وطمده( :
)[احلنم.]11:
واًمٖمٞم٥م أٟمقاع:
ٟمقع ُمـ اًمٖمٞم٥م اؾمت٠مصمر اهلل سمٕمٚمٛمف ،يم٘مٞم٤مم اًمً٤مقم٦م ،وُمقت اإلٟمً٤من ...،وٟمحق ذًمؽ:
(
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)[ ًم٘مَمن.]34 :
وٟمقع أـمٚمع اهلل قمٚمٞمف سمٕمض أٟمٌٞم٤مئف ،يم٠مذاط اًمً٤مقم٦م ،وأطمقال اًمٞمقم
أظمر ..وٟمحقمه٤م ِم٤م أـمٚمع اهلل قمٚمٞمف رؾمقًمف حمٛمدا ﷺ.
وهذا اًمٖمٞم٥م صمالصم٦م أٟمقاع :
همٞم٥م اعم٤ميض ،وهمٞم٥م احل٤مرض ،وهمٞم٥م اعمًت٘مٌؾ.
ومال إًمف إٓ اهلل ( :

)[اجلـ.]18-16:
ومًٌح٤من قم٤ممل اًمٖمٞم٥م واًمِمٝم٤مدة ،اًمذي ٓ خيٗمك قمٚمٞمف رء ذم إرض وٓ ذم
اًمًَمء ،واإلٟمً٤من يمٚمَم ارشم٘مك سمٗمٙمره اٟمت٘مؾ ُمـ قم٤ممل اًمِمٝم٤مدة إمم قم٤ممل اًمٖمٞم٥م،
وُمـ اعمخٚمقق إمم اخل٤مًمؼ ،وُمـ أقمَمل اًمدٟمٞم٤م إمم أقمَمل أظمرة ،وِم٤م حتٌف
اًمٜمٗمس إمم ُم٤م حيٌف اًمرب ( :
ﰀ)[اًمزُمر.]9:
وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
)[اًمرقمد.]19:
ويمٚمَم ارشم٘مك اإلٟمً٤من سمٗمٙمره ،ظم٤مف سمٕم٘مٚمف ،ويمٚمَم هٌط إمم ُمًتقى اًمٌٝم٤مئؿ،
ظم٤مف سمٕمٞمٜمف ( :
)[اًمٜمحؾ.]52-49:
وُمـ قمرف رسمف ؾمجد ًمٕمٔمٛمتف ،وقمز يمؼمي٤مئف ( :
)
[اًمًجدة.]15:
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وُمـ يٕمٌد رسمف ِ
قم٤ممل اًمٖمٞم٥م واًمِمٝم٤مدة ومال ظمقف قمٚمٞمفٕ ،ن اهلل يًقىمف ِم٤م جيٝمٚمف
إمم ُم٤م يٜمٗم ٕمف ،ويدومع قمٜمف ُم٤م ييه ِم٤م جيٝمٚمف ( :
)[احل٩م.]38:
وم٢مذا يمٜم٧م ُمع اهلل ،أهلٛمؽ رؿمدك ،وأهلٛمؽ اخلالص ُمـ قمدوك ،سمتدسمػم ُمْم٤مد
ًمتدسمػمه ،أو ؾمٚمقك يٕمٓمؾ قمٚمٞمف ُمٙمرهٕ ،ن اهلل هق اًمذي يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م وطمده :
(
)[اًمًجدة.]7-6:
وطملم يٙمقن اإلٟمً٤من و٤مٓ قمـ رسمفُ ،مٜمحروم٤م ُمع اًمِمٞمٓم٤من وهقاه ،وم٢من اهلل يتخغم
قمٜمف ،وجي ٕمؾ شمدُمػمه ذم شمدسمػمه ،يمَم ومٕمؾ سمٗمرقمقن طملم مجع اًمًحرة عمقؾمك
ﷺ  ،ويمَم ومٕمؾ سمٗمرقمقن طملم شمٌع ُمقؾمك ﷺ وىمقُمف ،وم٠مهمرىمف اهلل وضمٜمقده ذم
)
اًمٌحر( :
[اًمزظمرف.]55:
ومٙمـ ي٤م قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ ُمع قم٤ممل اًمٖمٞم٥م واًمِمٝم٤مدة يٚمٝمٛمؽ رؿمدك ،ويدومع قمٜمؽ ُم٤م
ييك ( :
)[اًمٓمالق.]3-1:
وطمٔمؽ ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن شمٕمرف رسمؽ اًمٕمٔمٞمَمًمذي شمٕمٌد( :
)[حمٛمد.]19:
أن شمٕمرف رسمؽ سمذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،وشمٕمرف قمٔمٛم٦م ُمٚمٙمف وؾمٚمٓم٤مٟمف،
وقمٔمٛم٦م ٟمٕمٛمف وإطمً٤مٟمف ،وشمٕمرف ديٜمف وذقمف ،وشمٕمرف وقمده ووقمٞمدهً ،متٕمٌد اهلل
سم٤محل٥م واًمتٕمٔمٞمؿ واًمذل ًمف ،وشمٕمٌده يم٠مٟمؽ شمراه وخت٤مومف وختِم٤مه ( :
)[وم٤مـمر.]18:
ي٤م قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ طمٔمؽ ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن اًمٕمٚمٞمؿ اذا وهٌؽ ُمـ قمٚمٛمف،
وم٤ممحد اهلل واؿمٙمره ،واقمٌد رسمؽ سمٛمقضم٥م هذا اًمٕمٚمؿ ،وقمٚمٛمف إلظمقاٟمؽ
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اعمًٚمٛملم ( :
وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
)[إسمراهٞمؿ.]7:
وىم٤مل قمز وضمؾ ( :

)[اًمٕمٚمؼ.]5-1:
)

[ آل قمٛمران.]79 :

واًمٕمٚمؿ اإلهلل أقمٔمؿ اًمٕمٚمقم وأٟمٗمٕمٝم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،إذا أورث ظمِمٞم٦م اهلل
)[ اعمٚمؽ.]11 :
وشم٘مقاه ( :
واقمٚمؿ أٟمؽ يمٚمَم شمٕمٚمٛم٧م ،وم٢مٟمؽ سمح٤مضم٦م إمم قمٚمؿ ضمديد ،وم٢من اًمٕمٚمؿ سمحر ٓ ؾم٤مطمؾ
ًمف ،ويمٚمَم قمروم٧م ؿمٞمئ٤م ُمـ هذا اًمٕمٚمؿ اإلهلل ،ازداد إيَمٟمؽ وي٘مٞمٜمؽ ،وزادت
قمٌ٤مدشمؽ ،وزاد طمٌؽ ًمرسمؽ ،وزاد شمٕمٔمٞمٛمؽ عمقٓك ( :
)[اإلهاء.]85:
وم٤مؾمتٙمثر ُمـ اًمٕمٚمؿ اإلهلل ،يٛمتغمء ىمٚمٌؽ سم٤مإليَمن ،وطم٥م اًمرمحـ ( :
)[ـمف.]114:
يمـ رسم٤مٟمٞم٤م شمٕمٚمؿ اًمٜم٤مس ،وشمتٕمٚمؿ ُمـ اًمٕمٚمَمء ( :
)[آل قمٛمران.]79:
ومًٌح٤من رسمٜم٤م اًمٕمٚمٞمؿ ،اًمذي ٓ خيٗمك قمٚمٞمف رء ذم إرض وٓ ذم اًمًَمء ،قم٤ممل
اًمٖمٞم٥م واًمِمٝم٤مدة ،إقمٚمؿ سمٙمؾ رء ،قمالم اًمٖمٞمقب ( :
)[ؾمٌ٠م.]48:
وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
)[اًمتقسم٦م.]78:
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 : 24اشم اهلل (اخلبر)

اهلل قمز وضمؾ هق اخلٌػم اًمذي أظمؼم قمٌ٤مده سم٠مطمًـ اًمٙمالم وهق اًم٘مرآن ( :
)[اًمزُمر.]13 :
هق ؾمٌح٤مٟمف اخلٌػم سمٙمؾ رء ُمٝمَم دق ،اًمٕمٚمٞمؿ سمٙمؾ رء ُمٝمَم ظمٗمل ،اخلٌػم
)
اًمذي ٓ يٕمزب قمٜمف صٖمػمة وٓ يمٌػمة ،وٓ ذرة وٓ جمرة ( :
[احلجرات.]13:
هق اخلٌػم اًمٕمٚمٞمؿ سمٙمؾ رء ،يٕمٚمؿ احلؼ ُمـ اًمٌ٤مـمؾ ،ويٕمٚمؿ اخلػم ُمـ اًمنم،
ويٕمٚمؿ اًمٓمٞم٥م ُمـ اخلٌٞم٨م ،ويٕمٚمؿ اًمن واًمٕمٚمـ ،ويٕمٚمؿ اًمداء واًمدواء.
هق ؾمٌح٤مٟمف اخلٌػم سم٤مًمٔمقاهر واًمٌقاـمـ ،واًمٌقاقم٨م واخلقاـمر ،وإهار
)
واخلٗم٤مي٤م ( :
[إٟمٕم٤مم.]123:
ومجٞمع اعمخٚمقىم٤مت ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي ،واًمٕم٤ممل اًمًٗمكمُ ،مٙمِمقوم ٌ٦م ًمٚمٕمٚمٞمؿ
اخلٌػم( :
)[اعمٚمؽ.]14-13:
ُمٙمِمقف أُم٤مم رسمف اًمٚمٓمٞمػ اخلٌػم ٓ ،خيٗمك قمٚمٞمف ُمٜمف ظم٤مومٞم٦م ،ومنه
واإلٟمً٤من
ٌ
يمٕمالٟمٞمتف ،وصٛمتف يمجٝمره ،وسم٤مـمٜمف يمٔم٤مهره ( :
)[اًمٜمٛمؾ.]88:
ظمٚمؼ ظمٚم٘مف سم٘مدرات خمتٚمٗم٦م ،صمؿ اصٓمٗمك ُمٜمٝمؿ إٟمٌٞم٤مء
واهلل ؾمٌح٤مٟمف قمٚمٞمؿ ظمٌػمَ ،
واًمرؾمؾ واعم١مُمٜملم ( :
)
[اًم٘مّمص.]69-68:
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واهلل قمز وضمؾ هق اًمٕمٚمٞمؿ اخلٌػم سمجٛمٞمع خمٚمقىم٤مشمف.
قمٚمؿ ُمـ سملم ظمٚم٘مف أيمثرهؿ ُمٕمروم٦م ،وأطمًٜمٝمؿ اؾمت٘م٤مُم٦م ،وأومْمٚمٝمؿ ضمٝم٤مدا،
وأيمثرهؿ شمْمحٞم٦م وإيث٤مرا ،وأطمًٜمٝمؿ أدسم ً٤مو ُظمٚم٘م٤م ،وأصدىمٝمؿ طمديث٤م ،وأزيم٤مهؿ ىمٚمٌ٤م،
وم٤مصٓمٗم٤م ُه وىمرسم ُف ،وضمٕمٚمف ٟمٌ ًٞم٤م ،أو رؾمقٓ ،أو ُم١مُمٜم٤م ( :
)[احل٩م.]76-75:
ظمٌػم سمٛمـ خيت٤مر ( :
اهلل قمز وضمؾ طمٙمٞم ٌؿ ذم اظمتٞم٤مرهٌ ،

)[اًمدظم٤من.]33-31:
وُمـ اصٓمٗم٤م ُه اهلل ًمديٜمف ،ومٕمٚمٞمف أن يٕمٛمؾ سمف ،ويدقمق إًمٞمف ،ويِمٙمر رسمف قمغم هذه
اًمٜمٕمٛم٦م ( :
)[إقمراف.]144:
ويمؾ ُمـ دقم٤م إمم اهلل ،وم٘مد أذن اهلل ًمف سمذًمؽ ،يمَم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ًمٜمٌٞمف ﷺ ( :
)[إطمزاب.]46-45:
ظمٌػم سمٜمٞمتف ،وم٢من يم٤من هذا اًمداقمل ص٤مدىم٤م ،ووم٘مف اهلل وأقم٤مٟمف ،وسف ىمٚمقب
واهلل
ٌ
اًمٜم٤مس إًمٞمف ومت٠مصمروا سمف ( :
)[إٟمٕم٤مم.]92:
وإن يم٤مٟم٧م دقمقشمف يم٤مذسم٦م ،أو قمغم هقاه ،ظمذًمف اهلل ،وسف ىمٚمقب اًمٜم٤مس قمٜمف ،ومٚمؿ
يٕمٌ٠موا سمٙمالُمف ،وأفمٝمر هيرشمف قمغم صٗمح٤مت ضمٌٞمٜمف وومٚمت٤مت ًمً٤مٟمف.
وم٤مٕول يمالُمف دواء ،وأظمر يمالُمف داء ( :
)[اًمتقسم٦م.]129:
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وىم٤مل قمز وضمؾ ( :

)

[آل قمٛمران.]163-161:
ومًٌح٤من ُمـ يٕمٚمؿ هائر اًم٘مٚمقب ،وُم٤مختٗمل اًمّمدور ( :
)[اًمًجدة.]6:
هق اًمٕمٚمٞمؿ اخلٌػم سمٙمؾ رء ،اًمذي ٓ يٕمزب قمٜمف رء ،وٓ خيٗمك قمٚمٞمف رء :
)[إٟمٕم٤مم.]73:
(
ومٚمٞمحٛمد اهلل ُمـ اصٓمٗم٤مه اًمٕمٚمٞمؿ اخلٌػم ًمديٜمف ،وأضمرى قمغم يديف اخلػم ،وأٟمٓمؼ
ًمً٤مٟمف سم٤محلؼ ،وطمرك ضمقارطمف سمٕمٌ٤مدة احلؼ ،واًمدقمقة إمم احلؼ ،وسف ىمٚمقب
اًمٜم٤مس إًمٞمف ،وطمٗمٔمف ُمـ أقمداءه ( :
)
[آل قمٛمران.]74-73:
وُمـ اصٓمٗم٤مه اهلل ًمديٜمف ،وم٘مد قمٚمؿ اهلل ومٞمف اًمّمدق واإلظمالص ،واحل٥م واًمٓم٤مقم٦م،
ومٚمٞمحٛمد اهلل ( :
)[اًمٜمٛمؾ.]59:
وُمـ اصٓمٗم٤مه اًمٕمٚمٞمؿ اخلٌػم ،ومٝمق ذم ؾمالم ُمع ٟمٗمًف ،وؾمالم ُمع رسمف ،وؾمالم ُمع
همػمه ،وؾمالم ذم اًمدٟمٞم٤م ،وؾمالم ذم أظمرة ( :
)[ إطم٘م٤مف.]14 – 13 :
وُمـ اصٓمٗم٤مه اهلل ،وضمٕمٚمف ُمـ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم واعم١مُمٜملم ،ومال سمد أن يٛمر
سمثالث ُمراطمؾ :
ُمرطمٚم٦م ي١مدب  ،وُمرطمٚم٦م يٌتغم ،وُمرطمٚم٦م يٙمرم .

152

هذه ؾمٜم٦م اهلل ذم ظمٚم٘مف ( :

)

[اًمٕمٜمٙمٌقت.]3-1:
وىم٤مل قمز وضمؾ:

[اًمٌ٘مرة.]157-155:
ومٞم٤م قمٌد اخلٌػم طمٔمؽ ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن شمٙمقن ظمٌػما سمَم يٜمٗمٕمؽ ،سمّمػما
سمَم ييك ،قم٤معم ً٤م سمٛمقٓك اًمذي ظمٚم٘مؽ ورزىمؽ وهداك ( :
)
[حمٛمد.]19:
واقمٚمؿ أن ُمـ قمرف أن اهلل ظمٌػم سمٜمٞم٤مشمف وأىمقاًمف وأقمَمًمف ،شم٠مدب ذم ؾمٚمقيمف ،وراىم٥م
رسمف ذم مجٞمع أطمقاًمف ،وؾم٤مرع إمم ـم٤مقمتف ،واؾمتحك ُمـ ُمٕمّمٞمتف ،واؾمت٘م٤مم قمغم
يمؾ ُم٤م حيٌف اهلل ويرو٤مه:
[وم٤مـمر.]18:
وأي٘مـ أن يمؾ ُم٤م ىمًٛمف اهلل ومٚمـ ي ٗمقشمف ،وُم٤م مل ي٘مًؿ ًمف ومٚمـ يدريمف ( :
)

[اًمزظمرف.]31:
وُمـ قمرف أن رسمف قمٚمٞمؿ سمٙمؾ رء ،ظمٌػم سمٙمؾ رء ،سمّمػم سمٙمؾ رء ،ؾمٛمٞمع
ًمٙمؾ رء  :أـم٤مقمف ومل يٕمّمف ،وٟم٤مداه ٟمداء ظمٗمٞم٤م ،وٟم٤مضم٤مه ذم هه ،ودقم٤مه ذم
ههً ،مٕمٚم ٛمف سم٘مرسمف ُمٜمف ،ويمَمل قمٚمٛمف سمح٤مًمف ( :
)[ُمريؿ.]3-1:
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)

وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
[إقمراف.]55:
ومٕمغم اعم١مُمـ أن يٙمقن ظمٌػما سمٕم٤معمَف ،وقم٤معمف هق ىمٚمٌف وًمً٤مٟمف وضمقارطمف ،وسمدٟمف
وأىمقاًمف وأقمَمًمف ،وأظمالىمف وأومٙم٤مره،ويتٗم٘مد ىمٚمٌف هؾ هق يٓمقف طمقل اًمٕم٤مضمٚم٦م ،أم
يٓمقف طمقل أضمٚم٦م ،وهؾ هق ُمِمٖمقل سمٛمحٌقسم٤مت اًمٜمٗمس ،أم ُمِمٖمقل سمٛمحٌقسم٤مت
اًمرب ،وهؾ هق ُمِمٖمقل سمجٛمع إُمقال وإؿمٞم٤مء ،أم ُمِمٖمقل سمتحّمٞمؾ اإليَمن
وإقمَمل اًمّم٤محل٦م ( :
)[احلنم.]19-18:
ومٙمـ ظمٌػما شمٗمرق سملم احلؼ واًمٌ٤مـمؾ ،وسملم إهل٤مُم٤مت اًمرمحـ ،وظمٓمقات
اًمِمٞمٓم٤من( :
)[اًمرقمد.]19:
أهلل أٟم٧م اًمٕمٚمٞمؿ اخلٌػم سم٤مًمّمٖم٤مئر واًمٙمٌ٤مئر ،وأٟم٧م اخلٌػم سم٤معمٕمٚمٜم٤مت واًمنائر،
سمٍمين ذم مجٞمع أطمقازم سم ٙمؾ ُم٤م حتٌف وشمرو٤مه ،طمتك أيمقن ظمٌػما سمَم يٜمٗمٕمٜمل
وُم٤م ييين ،سمّمػما سمَم يًٕمدين ويِم٘مٞمٜمل ،إٟمؽ أٟم٧م اًمٕمٚمٞمؿ اخلٌػم.
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بني حالوة العؾم هبو ،وحسن التعبد هلل بؿوجبفو
يف ضوء الؼرآن والسـي

البـاب السادس
ويشتمل هذا الباب عىل أسامء اهلل احلسنى اآلتية:
-25ذح اشم اهلل(الواشع).

-26ذح اشم اهلل(ادحقط).

-27ذح اشم اهلل(العظقم).

-28ذح اشم اهلل(ادجقد).

-29ذح اشم اهلل(احلؿقد).

 -31ذح اشم اهلل (الصؿد).

 -31ذح اشم اهلل (الؼوي).

 -32ذح اشم اهلل (ادتني).

 -35-34-33ذح اشم اهلل (الؼودر ،والؼدير ،وادؼتدر).
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البوب السودس

 : 25اشم اهلل (الواشع)

اهلل قمز وضمؾ هق اعمٚمؽ احلؼ ،اًمذي ًمف إؾمَمء احلًٜمك ،واًمّمٗم٤مت اًمٕمغم،
وإومٕم٤مل احلٛمٞمدة ،واعمثؾ إقمغم ( :
)

[اًمروم.]17 :

هق قمز وضمؾ اًمقاؾمع اًمذي وؾمع قمٚمٛمف يمؾ رء ،ووؾمع همٜم٤مه يمؾ رء ،ووؾمع
رزىمف يمؾ رء ،ووؾمٕم٧م رمحتف يمؾ رء ،ووؾمٕم٧م ىمدرشمف يمؾ رء ،ووؾمع
ُمٚمٙمف يمؾ رء ( :
)[اًمٌ٘مرة.]115:
هق اًمقاؾمع اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ٓ هن٤مي٦م ًمٕمٔمٛمتف ،وٓ هن٤مي٦م ًمٙمؼمي٤مئف ،وٓ هن٤مي٦م عمٚمٙمف،
وٓ هن٤مي٦م ًمًٚمٓم٤مٟمف ( :
)[اًمٌ٘مرة.]155:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمقاؾمع ذم ذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،هق اًمقاؾمع اًمذي وؾمع
سمٍمه إؿمٞم٤مء يمٚمٝم٤م ،ووؾمع ؾمٛمٕمف إصقات يمٚمٝم٤م ،ووؾمع قمٚمٛمف اًمذرات
واعمجرات يمٚمٝم٤م ( :
)[اًمٌ٘مرة.]155:
ومًٌح٤من اًمقاؾمع اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي يًٛمع ويرى ،وحيٞمل ويٛمٞم٧م ،ويٕمز ويذل،
ويٕمٓمل ويٛمٜمع ،ويرومع وخيٗمض ،ذم آن واطمد ٓ :يِمٖمٚمف رء قمـ رء ،وٓ
)[اًمرمحـ.]19:
ؿم٠من قمـ ؿم٠من ( :
هق اًمقاؾمع اًمٕمٚمٞمؿ اًم٘مدير ،اًمذي ٓ يِمٖمٚمف ؾمٛمع قمـ ؾمٛمع ،وٓ صقت قمـ
صقت ،وٓ صقرة قمـ صقرة ،وٓ صٖمػم قمـ يمٌػم ،وٓ طمل قمـ ُمٞم٧م ،وٓ ذايمر
قمـ داقمل ،وٓ ُمًتٖمٗمر قمـ ؿم٤ميمر ،وٓ ُمريض قمـ ظم٤مئػ ( :
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)[هم٤مومر.]65 :
هق اًمقاؾمع اًمٙمٌػم ،اًمذي ٓ طمد ًمٕمٚمٛمف وىمدرشمف ،وٓ طمد ًمٙمؼمي٤مئف وقمٔمٛمتف ،وٓ
طمد ًمٖمٜم٤مه ويمرُمف ،وٓ طمد ًمًٛمٕمف وسمٍمه ،ويمؾ ُم٤م ؾمقاه حمدود خمٚمقق،
وٕمٞمػ وم٘مػم ،قم٤مضمز حمت٤مجِ ،مٚمقك هلل قمز وضمؾ ( :
)[ًم٘مَمن.]16:
وٟمٗمس اإلٟمً٤من خمٚمقىم٦م ً ،متٕمرف رهب٤م ووم٤مـمره٤م ،صمؿ شمٕمٌده سمٛمقضم٥م هذه اعمٕمروم٦م :
(
)[حمٛمد.]19:
وم٢مذا ؿمٖمؾ اًمٕمٌد ٟمٗمًف سمٛمٕمروم٦م اعمحدود اعمخٚمقق ،وسومف ذًمؽ قمـ ُمٕمروم٦م ُمـ ًمف
إؾمَمء احلًٜمك ،واًمّمٗم٤مت اًمٕمغم ،وإومٕم٤مل احلٛمٞمدة ،ؾمئٛم٧م ٟمٗمًف هذا
اعمحدودٕ ،هن٤م ظمٚم٘م٧م ًمتٕمرف رهب٤م اًمٕمٔمٞمؿ وشمقطمده ،وشمٕمٌده ( :

)[اًمٓمالق.]11:
وًمـ يًٕمد أطمد ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،إٓ إذا قمرف رسمف سم٠مؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف،
وقمٌده سمٛمقضم٥م ذًمؽ ( :
)[ إقمراف.]182 :
وم٠مقمرف رسمؽ اعمحٞمط سمٙمؾ حمٞمط ،واقمرف رسمؽ اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ ىم٤مدر ،واقمرف
اعمٚمؽ ُمـ اًمٕمٌٞمد ،وا قمرف اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ٓ هن٤مي٦م ًمٕمٔمٛمتف ،واقمرف اًمٙمٌػم اًمذي ٓ
هن٤مي٦م ًمٙمؼمي٤مئف ،واقمرف اًمقاؾمع اًمذي ٓ هن٤مي٦م عمٚمٙمف وؾمٚمٓم٤مٟمف ،اًمقاؾمع اًمذي ٓ
طمد إلطمً٤مٟمف وإٟمٕم٤مُمف :
[حمٛمد.]19:
ومًٌح٤من رسمٜم٤م اًمقاؾمع اعمحٞمط سمجٛمٞمع اخلالئؼ واًمٙم٤مئٜم٤مت ،اعمحٞمط سم٤مًمّمقر
وإصقات،اعمحٞمط سم٤مًمذرات واعمجرات ،اعمحٞمط سم٤معمِم٤مهدات واًمٖم٤مئٌ٤مت :
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)

(

[اًمٌ٘مرة.]115:
هق اًمقاؾمع اًمذي يرزق مجٞمع اخلالئؼ ،وٓ يٜم٘مص ُم٤م ذم ظمزائٜمف ُمث٘م٤مل ذرة ُمع
يمثرة اًمٕمٓم٤مءواإلٟمٗم٤مق ( :
)[آل قمٛمران.]74-73:
وإذا قمروم٧م رسمؽ اًمقاؾمع اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمٚمٞمؿ اًمٙمريؿ ،ومقؾمع دائرة اًمٕمٚمؿ سمف ،واإليَمن
سمف ،ودائرة قمٚمٛمؽ ،ودائرة قمٗمقك ،ودائرة إطمً٤مٟمؽ ،ودائرة رمحتؽ ،ودائرة
محدك ،ودائرة صؼمك ،ودائرة طمٚمٛمؽ ،ودائرة دقمقشمؽ ،ودائرة ذيمرك ( :

)[اًمٌ٘مرة.]197:
وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
)[ إطمزاب.]43 – 41:
)[ـمف.]114:
وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ( :
وؾم ِع اًمٜم٤مس سمحًـ ظمٚم٘مؽ ،ورمحتؽ ،وإطمً٤مٟمؽ ،ويمرُمؽ ،وإٟمٗم٤مىمؽ ( :
َ

)[آل قمٛمران.]134-133:
ووؾمع أسمقاب اإلطمً٤من إزم اخلٚمؼ سم٤مًمدقمقة إزم اهلل ،وشمٕمٚمٞمؿ ذع اهلل ،واإلطمً٤من
إمم ظمٚمؼ اهلل سم٤مًم٘مقل واًمٗمٕمؾ ( :
)[ومّمٚم٧م.]33:
وُمـ زاد قمٚمٛمف سمرسمف :زاد إيَمٟمف ،وُمـ زاد إيَمٟمف ،زادت هلل قمٌ٤مدشمف ،وُمـ طمًٜم٧م
قمٌ٤مدشمف ،ريض اهلل قمٜمف وأرو٤مه ،وضمٕمؾ اجلٜم٦م ُم٠مواه ( :
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)

[اًمتقسم٦م.]122:
وُمـ زاد إيَمٟمف اشمًٕم٧م دا ئرة رمحتف وإطمً٤مٟمف ًمٙمؾ اخلٚمؼ ( :
)[إٟمٌٞم٤مء.]127:
وؾم ْع ي٤م قمٌد اًمقاؾمع دوائر اإلطمً٤من واعمٕمروفً ،متِمٛمؾ يمؾ اًمٜم٤مس ،وم٤مًمققم٤مء
ِّ
إيمؼم يتًع ًمٚمققم٤مء إصٖمر ،وم٤مًمٙمٌػم يًع اًمّمٖمػم ،واًمٕم٤ممل يًع اجل٤مهؾ،
واحلٚمٞمؿ يًع إمحؼ ،واًمٖمٜمل يًع اًمٗم٘مػم ،واعمحًـ يًع اعمزء ( :
)[آل قمٛمران.]124:
)
وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ( :
[آل قمٛمران.]79:
وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ( :
)[يقؾمػ.]128:
اًمٚمٝمؿ ي٤م واؾمع اًمرمح٦م واإلطمً٤من ،أقمٜم٤م قمغم ذيمرك ،وؿمٙمرك ،وطمًـ قمٌ٤مدشمؽ،
أٟم٧م اعمًتٕم٤من ،وقمٚمٞمؽ اًمتٙمالن ،وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سمؽ.
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 : 26اشم اهلل (ادحقط)

اهلل قمز وضمؾ وطمده هق اعمحٞمط سمٙمؾ رء قمٚمَم وىمدرة ،ورمح٦م وُمٚمٙم٤م ،وؾمٛمٕم٤م
وسمٍما ( :
)[اًمٓمالق.]11:
هق ؾمٌح٤مٟمف اعمحٞمط سمٙمؾ رء ،أطم٤مـم٧م ىمدرشمف سمجٛمٞمع ظمٚم٘مف ،وأطم٤مـم٧م ىمقشمف
سمٙمؾ أطمد ،وأطم٤مط قمٚمٛمف سمٙمؾ أطمد ،وأطم٤مط ؾمٛمٕمف سمٙمؾ أطمد ،وأطم٤مط سمٍمه سمٙمؾ
رء قمٚمَم ،وأطمَم يمؾ رء قمددا ( :
)[اًمٜمً٤مء.]116:
هق ؾمٌح٤مٟمف اعمحٞمط سمٙمؾ رء ،اعمحٞمط سمٙمؾ حمٞمط ،اعمحٞمط اًمذي ٓ حيٞمط سمف
حمٞمط ،سمؾ هق اعمحٞمط سمٙمؾ حمٞمط ،أطم٤مط ضمؾ ضمالًمف سم٤مًمٕمرش واًمٙمرد،
وأطم٤مط سم٤مًمًَموات وإرض وُم٤م ومٞمٝمـ وُم٤م سمٞمٜمٝمـ وُم٤م قمٚمٞمٝمـ ( :
)[ومّمٚم٧م.]54:
هق ؾمٌح٤مٟمف اعمحٞمط سمٙمؾ قمٌد ،اعمحٞمط اًمذي حت٧م قمٜم٤ميتف يمؾ أطمد،
أطم٤مـمؽ اعمحٞمط ي٤م قمٌد اعمحٞمط سم٤مًمرأوم٦م واًمرمح٦م واًمٚمٓمػ واًمؼم ( :
)
[هم٤مومر.]7:
ومٝمق اًمذي يٓمٕمٛمؽ إذا ضمٕم٧م ،ويً٘مٞمؽ إذا قمٓمِم٧م ،ويِمٗمٞمؽ إذا ُمرو٧م،
وي١م ُمٜمؽ إذا ظمٗم٧م ،ويقصؾ إًمٞمؽ ُم٤م يٜمٗمٕمؽ ،ويٍمف قمٜمؽ ُم٤م ييك ( :
)[اًمٜمحؾ.]53:
وقول اهلل عز وجل يف احلديٌ الؼدد « :يو ِعب ِ
ودي ُك ُّؾؽ ُْم َض ٌّول َّإٓ َمن َهدَ ْي ُت ُه،
َ
ِ
ِ ِ
ِ
وش َت ْط ِع ُؿ ِ
وشت َْفدُ ِ
وين
وين َأ ْهدك ُْم ،يو ع َبودي ُك ُّؾؽ ُْم َجوئ ٌعَّ ،إٓ َمن َأ ْض َع ْؿ ُت ُهَ ،ف ْ
َف ْ
ُأ ْض ِعؿؽُم ،يو ِعب ِ
وش َتؽ ُْس ِ
ودي ُك ُّؾؽ ُْم َع ٍ
ُم»..أظمرضمف ُمًٚمؿ( ).
َ
وين َأك ُْسؽ ْ
كس ْو ُت ُهَ ،ف ْ
ورَّ ،إٓ َمن َ
ْ ْ
( )أخرجه مسؾم سمرىمؿ (.)1577
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هق ؾمٌح٤مٟمف اعمحٞمط اًمذي أطم٤مط سمٙمؾ خمٚمقق ،ومال يٗمر ُمٜمف أطمد وٓ خيرج قمـ
ُمٚمٙمف أطمد ،وٓ يٖمٞم٥م قمٜم ف أطمد ،وذًمؽ ًمٙمَمل ذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف :
(
)[اًمٓمالق.]11:
هق ؾمٌح٤مٟمف اعمحٞمط سمذاشمف ،اعمحٞمط سم٠مؾمَمئف ،اعمحٞمط سمّمٗم٤مشمف ،اعمحٞمط سم٠مومٕم٤مًمف،
اعمحٞمط سمٛمٚمٙمف وؾمٚمٓم٤مٟمف ،اعمحٞمط سمٜمٕمٛمف وإطمً٤مٟمف ( :
)[ومّمٚم٧م.]54:
هق اعمٚمؽ اعمحٞمط سمٙمؾ ُمٚمؽ ،هق اًمٕمٚمٞمؿ اعمحٞمط سمٙمؾ قمٚمؿ وقم٤ممل ،هق اًم٘م٤مدر
اعمحٞمط سمٙمؾ ىم٤مدر ،هق اًمًٛمٞمع اعمحٞمط سمٙمؾ ٟم٤مـمؼ وص٤مُم٧م ،هق اًمٌّمػم اعمحٞمط
سمٙمؾ ذرة وجمرة ( :
)[اًمٜمً٤مء.]116:
هق ؾمٌح٤مٟمف اعمٚمؽ اًم٘م٤مدر اعمحٞمط سمٙمؾ رء ،أطم٤مط إرض سم٤مًمًَمء ،وأطم٤مط
اًمًَمء سم٤مًمٙمرد ،وأطم٤مط اًمٙمرد سم٤مًمٕمرش اًمٕمٔمٞمؿ.
واهلل ؾمٌح٤مٟمف حمٞمط سمٙمؾ حمٞمط ،هق ومقق قمرؿمف حمٞمط سمٙمؾ رء ٓ ،حيت٤مج
إمم اًمٕمرش ،سمؾ اًمٕمرش وُم٤م دوٟمف حمت٤مج إزم رسمف ذم ظمٚم٘مف وسم٘م٤مئف وطمٗمٔمف :
)[ـمف.]5:
(
وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ( :
)[ؾمقرة إٟمٕم٤مم.]123-121:
ومًٌح٤من اعمحٞمط سمٙمؾ رء إطم٤مـم٦م ُمٙم٤مٟمٞم٦م ،وإطم٤مـم٦م زُم٤مٟمٞم٦م ( :
)[احلديد.]3:
هق ؾمٌح٤مٟمف اعمحٞمط سمٙمؾ رء ،وٓ حيٞمط سمف رء عم٤م ًمف ُمـ إؾمَمء احلًٜمك،
واًمّمٗم٤مت اًمٕمغم ،وإومٕم٤مل اًمٕمٔمٞمٛم٦م ( :
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)[اًمٌ٘مرة.]155:
ومًٌح٤من اعمحٞمط سم٤مًمٜمٞم٤مت واإلرادات ،اعمحٞمط سم٤مٕىمقال وإومٕم٤مل ،اعمحٞمط
سم٤محلريم٤مت واًمًٙمٜم٤مت ،اعمحٞمط سمٙمؾ ذرة وجمرة ،اعمحٞمط سمٕم٤ممل اًمٖمٞم٥م ،وقم٤ممل
)[ـمف.]112:
اًمِمٝم٤مدة ( :
وُمـ قمرف أن رسمف حمٞمط سمٙمؾ رء :قم ّٔمؿ رسمف ويمؼمه وظم٤مومف ،واسمتٕمد قمـ فمٚمؿ
اًمٕمٌ٤مد ،وآقمتداء قمٚمٞمٝمؿ ،وأيمؾ طم٘مقىمٝمؿً :مٕمٚمٛمف أن اهلل حمٞمط سمجٛمٞمع أومٕم٤مل
)[وم٤مـمر.]18:
اًمٕمٌ٤مد ( :
وُمـ قمرف رسمف سم٤مؾمٛمف اعمحٞمط :شمقيمؾ قمٚمٞمف وطمده ،ومل يٚمتٗم٧م ٕطمد ؾمقاه ،ومل
يٚمتٗم٧م ًم٘مقة إقمداء ُمٝمَم يم٤مٟم٧م ،سمٕمد إظمذ سم٤مٕؾمٌ٤مب اعمنموقم٦م اًمداومٕم٦م
ًمنمهؿً ،مٕمٚمٛمف أن اهلل حمٞمط هبؿ وسمٖمػمهؿ ،وأن اهلل ىم٤مهر ًمٙمؾ ُم٤م ؾمقاه ( :
)
[آل قمٛمران.]112:
وم٢مذا شمٙم٤مًمٌ٧م قمٚمٞمٜم٤م إقمداء ،وؾمٗمٙمقا اًمدُم٤مء ،وهنٌقا إُمقال ،واٟمتٝمٙمقا
إقمراض ،وظمرسمقا اًمدي٤مر ،ومٚمٜمٕمٚمؿ أٟمٜم٤م مل ٟمح٘مؼ أُمريـ  :اًمّمؼم ،واًمت٘مقى.
ومٛمـ صؼم قمغم أُمر رسمف واشم٘م٤مهٟ :مٍمه قمغم قمدوهٕ ،ن اهلل ُمع اًمّم٤مسمريـ ،وُمع
اعمت٘ملم ( :
)[احل٩م.]41-42:
وطمظ اًمٕمٌد ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن يتٗم٘مد ٟمٗمًف ،ويزيمٞمٝم٤م سم٤مإليَمن واًمت٘مقى،
وحي٤مؾمٌٝم٤م قمغم يمؾ ىمقل أو ومٕمؾ ،وأن يٕمٛمؾ قمغم ٟمٗمع يمؾ إٟمً٤من سم٤مًمدقمقة إمم اهلل،
وشمٕمٚمٞمٛمف اًمنمع ،واإلطمً٤من إًمٞمف سم٤مًم٘مقل واًمٗمٕمؾ ،وم٤مٕضمر يٕمٔمؿ قمغم ىمدر اًمٜمٞم٦م،
وطمًـ اًمٕمٛمؾ ،وإظمالص اًمٕمٛمؾ ( :
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)[اًمتقسم٦م.]71 :

وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ( :

)[احلنم.]19-18:
وىم٤مل اًمٜمٌل ﷺ « :إٟمََّم ْإَ ْقمَم ُل سمِ٤مًمٜمِّٞم ِ
٤متَ ،وإِٟم َََّم ًم ِ ُٙم ِّؾ ا ُْم ِر ٍ
ئ َُم٤م ٟم ََقى...،ش
َّ
َ
َ

متػق عؾقه( ).

وُمـ قمرف رسمف سم٤مؾمؿ اعمحٞمط :أطمٌف وظم٤مومف ورضم٤مه ،وشم٘مرب إًمٞمف سم٠مٟمقاع اًمٓم٤مقم٤مت
واًم٘مرسم٤مت ،واؾمتحك ُمـ ُمٕمّمٞمتف ،واسمتٕمد قمـ يمؾ ُم٤م يًخٓمفً :مٕمٚمٛمف سمٕمٔمٛمتف
وإطم٤مـمتف سمٙمؾ رء ( :

)

[يقٟمس.]61:

اًمٚمٝمؿ آت ٟمٗمقؾمٜم٤م شم٘مقاه٤م ،وزيمٝم٤م أٟم٧م ظمػم ُمـ زيم٤مه٤م ،أٟم٧م وًمٞمٝم٤م وُمقٓه٤م.

( ) متػق عؾقه ،أخرجه البخوري برقم ( ،)1وأخرجه مسؾم برقم (.)1917
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 : 27اشم اهلل(العظقم)

اهلل ضمؾ ضمالًمف هق اًمٕمٔمٞمؿ ذم ذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف.
اهلل قمز وضمؾ قمٔمٞمؿ ذم ذاشمف ًمٞمس يمٛمثٚمف رء ( :
)[اًمِمقرى.]11:
قمٔمٞمؿ ذم قمٚمٛمف ،يٕمٚمؿ يمؾ رء ،وٓ خيٗمك قمٚمٞمف رء ،قمٔمٞمؿ ذم ىمدرشمف ىم٤مدر
قمغم يمؾ رء ،وٓ يٕمجزه رء ( :
)
[اًمٓمالق.]11:
قمٔمٞمؿ ذم ُمٚمٙمف ،ومٝمق ُم٤مًمؽ يمؾ رء وسمٞمده أُمر يمؾ رء ( :
)[اعمٚمؽ.]1:
قمٔمٞمؿ ذم ىمٝمره ،ومال ي٘مػ ًمف رء ،وٓ يٕمجزه رء ،وٓ يٗمقشمف رء :
)[اًمزُمر.]4:
(
قمٔمٞمؿ ذم ؾمٚمٓم٤مٟمف ،ضمٌ٤مر ذم أومٕم٤مًمف ،أُمره ٟم٤مومذ قمغم يمؾ خمٚمققُ ،مـ يم٤من وطمٞم٨م
يم٤منٓ ،راد ًم٘مْم٤مئف ،وٓ ُمٕم٘م٥م حلٙمٛمف ( :

)[احلنم.]14-11:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ٓ أقمٔمؿ ُمٜمف ،اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ًمف اًمٕمزة واجلؼموت ،وسمٞمده
اعمٚمؽ واعمٚمٙمقت ،وًمف اًمٕمٔمٛم٦م واًمٙمؼمي٤مء ،وًمف اجلالل واجلَمل ،وسمٞمده
اًمتٍميػ واًمتدسمػم ،وقمٜمده ظمزائـ يمؾ رء ( :
)
[اجل٤مصمٞم٦م.]37-36:
161

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي سمًط ؾمٚمٓم٤مٟمف قمغم مجٞمع خمٚمقىم٤مشمف ذم اًمًَموات
وإرض ،سمًط ؾمٚمٓم٤مٟمف قمغم اًمٕمرش واًمٙمرد ،وقمغم اًمًَموات وإرض،
وقمغم اًمِمٛمس واًم٘مٛمر ،وقمغم اًمٜمجقم واًمٙمقايم٥م ،وقمغم اجلَمدات ،وقمغم
اًمٜمٌ٤مشم٤مت ،وقمغم احلٞمقاٟم٤مت ،وقمغم اجلـ ،وقمغم إٟمس ،وقمغم اعمالئٙم٦م،
وقمغم اًمري٤مح ،وقمغم اجلٌ٤مل وقمغم اًمٌح٤مر ( :
)[هقد.]56:
أُم٤م ؾمٚمٓم٤مٟمف قمغم اًمًَموات وإرض وُمـ ومٞمٝمـ ،وم٘م٤مل اهلل قمٜمف ( :
)[اًمٜمحؾ.]52-49:
ومٙمؾ خمٚمقىم٤مشمف ظم٤موٕم٦م ًمًٚمٓم٤مٟمف ،وُمٜم٘م٤مدة ُٕمره ( :
)[احل٩م.]18:
وأُم٤م ؾمٚمٓم٤مٟمف قمغم اإلٟمً٤من ،ومحٞم٤مشمف سمٞمد اهلل ،وُمقشمف سمٞمد اهلل ،ويمؾ أضمٝمزشمف سمٞمد اهلل،
ويمؾ أقمْم٤مئف سمٞمد اهلل ،ويمؾ طمقاؾمف سمٞمد اهلل ( :
)[آٟمٗمٓم٤مر.]8-6:
وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ( :
)[ق.]16:
هذا اإلٟمً٤من طمٞم٤مشمف سمٞمد اهلل ،وقم٘مٚمف سمٞمد اهلل ،وؾمٛمٕمف سمٞمد اهلل ،وسمٍمه سمٞمد اهلل ،وىمٚمٌف
سمٞمد اهلل ،وفم٤مهره وسم٤مـمٜمف يمٚمف حت٧م أًمٓم٤مف اهلل ( :
)[إٟمٕم٤مم.]18-17:
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هق اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ظمٚمؼ يمؾ رء ،وشمٙمٗمؾ سمرزق يمؾ خمٚمقق ،وطمٗمظ يمؾ يم٤مئـ ذم
ُمٚمٙمف اًمٕمٔمٞمؿ ( :
)[إٟمٕم٤مم.]121:
هق اًمٕمٔمٞمؿ ذم وضمقده ،ومٚمؿ يًٌ٘مف قمدم ،وٓ يٚمح٘مف زوال ( :
)[آل قمٛمران.]1:
هق اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي شمٕمجز اًمٕم٘مقل قمـ إدراك يمٜمف قمٔمٛمتف ،اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي شمٕمجز
إسمّم٤مر قمـ رؤيتف ( :
)[ إٟمٕم٤مم.]123 :
هق اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ًمف اعمٚمؽ يمٚمف ،وًمف اخلٚمؼ يمٚمف ،وسمٞمده إُمر يمٚمف ( :
)[اًمِمقرى.]4:
هق اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ًمٞمس ًمٕمٔمٛمتف سمداي٦م وٓ هن٤مي٦م ،وٓ أول وٓ آظمر ( :
)[احلديد.]3:
هق اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ٓ أقمٔمؿ ُمٜمف ،ومٝمق أقمٔمؿ ِم٤م قمروم٧م ،وِم٤م مل شمٕمرف ،وأيمؼم ِم٤م
قمروم٧م ،وِم٤م مل شمٕمرف ،شمٗمرد وطمده سم٤مجلالل واجلَمل واًمٙمَمل ( :
)[هم٤مومر.]65:
هق وطمده اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ٓ هتتدي اًمٕم٘مقل ًمقصػ قمٔمٛمتف ويمؼمي٤مئف ،وقمٚمٛمف
وىمدرشمف ،قمغم ُم٤م يٚمٞمؼ سمجالًمف :
[اًمزُمر.]67:
وم٤مهلل أقمٔمؿ وأيمؼم ُمـ أن شمدريمف إسمّم٤مر ،أو حتٞمط سم٠مؾمَمئف وصٗم٤مشمف اًمٕم٘مقل ،أو
شمّمٗمف سمَم يٚمٞمؼ سمجالًمف إًمًٜم٦م ( :
)[إٟمٕم٤مم.]123-121:
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وُمـ قمرف رسمف طم٘م٤م :آُمـ سمف طم٘م٤م،ووطمده طم٘م ً٤م ،وأطمٌف طم٘م٤م ،ويمؼمه طم٘م٤م ،وقمٌده
طم٘م٤م ،ومحده طم٘م٤م ( :
)[حمٛمد.]19:
واًمٕمٌد إذا رأى قمٔمٛم٦م رسمف ويمؼمي٤مئف ،وقمرف قمٔمٛم٦م ُمٚمٙمف وؾمٚمٓم٤مٟمف ،وقمرف قمٔمٛم٦م
ٟمٕمٛمف وإطمً٤مٟمف :قمٔمؿ رسمف ويمؼمه ،وأطمٌف ومحده وؿمٙمره ،صمؿ شمالؿم٧م قمٔمٛم٦م ٟمٗمًف
أُم٤مم رسمف ،ومخِمع ىمٚمٌف ًمرسمف اًمٕمٔمٞمؿ ،وشمقاوع ًمرسمف اًمٕمزيز اًمٙمريؿٟٕ ،مف رأى قمٔمٛم٦م
رسمف ،وقمٔمٛم٦م اؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ( :
)

[إقمراف.]54:
وُمـ شمقاوع ًمٚمٕمٔمٞمؿ قم ّٔمٛمف رسمف ذم ٟمٗمقس ظمٚم٘مف ،وُمـ ذل ًمٚمٕمزيز أقمزه اهلل ،ورومع
ذيمره ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ( :
)[اًمْمحك.]11-6:
ومٞم٤م قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ ،قم ِّٔمؿ ُم٤م قم َّٔمؿ اهلل ،وطم ِّ٘مر ُم٤م طم َّ٘مر اهلل ،وومقض أُمقرك إمم اهلل،
وشمقيمؾ قمغم رسمؽ اًمٕمٔمٞمؿ ،اًمذي سمٞمده ُم٘م٤مًمٞمد إُمقر ( :
)
[اًمِمٕمراء.]112-117:
وأقمٔمؿ ُمـ قمٔمؿ اهلل ،واومت٘مر إمم اهلل ،وذل هلل ،وظمِمع هلل ،هؿ إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ،
ظم٤مص٦م ؾمٞمد اخلٚمؼ حمٛمد ﷺ ،ومٝمق أقمٚمؿ اخل ٚمؼ سمرسمف ،وأقمٌدهؿ ًمف ،وأظمِم٤مهؿ
ًمف ،وهلذا أقمزه اهلل ،ورومع ذيمره ،وأقمغم ُم٘م٤مُمف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،يمَمل ىم٤مل اهلل
ًمف ( :
)[اًمٜمً٤مء.]113:
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ومٙمؾ ُمـ آُمـ سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ أطمٌف وقمٔمٛمف ،وقمٌده وأـم٤مقمف ،ويمؾ ُمـ يمٗمر سم٤مهلل أو
أذك سمف أو اؾمتٙمؼم قمـ قمٌ٤مدشمف ،ومٝمق مل ي١مُمـ سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ ،وإٟمَم ُمٕمف ايَمن
اًمٗمٓمرة وم٘مط ،وًمق آُمـ سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿً ،مذًم٧م ٟمٗمًف هلل اًمٕمٔمٞمؿ ،وظمِمع ىمٚمٌف ًمرسمف
اًمقاطمد اًم٘مٝم٤مر ،وؾمجد وضمٝمف هلل اعمٚمؽ اًمٕمزيز اجلٌ٤مر ،وشمقاوع ًمرسمف اًمٕمٔمٞمؿ،
وشمّم٤مهمر ًمٙمؼمي٤مئف ،يمَم ىم٤مل اهلل قمـ إٟمٌٞم٤مء ( :
)[إٟمٌٞم٤مء.]92:
وىم٤مل اهلل قمـ اًمٙم٤مومر ( :
)
[احل٤مىم٦م.]37-33:
ومًٌح٤من اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي شمٕمرومف سمٕمض اًمٕم٘مقل ،ويًتحٞمؾ أن حتٞمط سمف مجٞمع
اًمٕم٘مقل( :
)[اًمٌ٘مرة.]155:
وإذا قمٚمٛم٧م أن رسمؽ هق اًمٕمٔمٞمؿ وطمده :ومٕمٔمٛمف ،وقمٔمؿ يمت٤مسمف ،وقمٔمؿ أواُمره،
)
وقمٔمؿ ؿمٕم٤مئره ( :
[احل٩م.]31:
وُمـ همٚم٥م قمغم ىمٚمٌف شمٕمٔمٞمؿ رسمف :ظمْمع هلٞمٌتف ،وريض سم٘مًٛمتف ،واٟم٘م٤مد ُٕمره،
وجل٠م إًمٞمف وطمده ،وومقض أُمقره إًمٞمف دون ؾمقاه ( :
)[اًمٓمالق.]3-1:
وطمٔمؽ ي٤م قمٌد اًمٕمٔمٞمؿُ ،مـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن شمٙمقن قمٔمٞمَم قمٜمد اهلل
سمتقطمٞمدك وإيَمٟمؽ وشم٘مقاك ،قمٔمٞمَم ذم قمٌ٤مدشمؽ هلل ،قمٔمٞمَم ذم دقمقشمؽ إمم اهلل،
قمٔمٞمَم ذم شمٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس ذع اهلل ،قمٔمٞمَم ذم إطمً٤مٟمؽ إمم ظمٚمؼ اهلل ( :
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)[إٟمٗم٤مل.]4-1:
ويمـ قمٔمٞمَم سملم اًمٜم٤مس سم٤مإلطمً٤من إًمٞمٝمؿ ،واًمٕمٗمق قمٜمٝمؿ ،واحلٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ ،واًمرومؼ
هبؿ ،ودقمقهتؿ إمم اهلل ،وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ ذع اهلل ( :
) [آل قمٛمران.]134-133:
اًمٚمٝمؿ ي٤م قمٔمٞمؿ اجلالل واجلَمل ،وي٤م قمٔمٞمؿ اعمٚمؽ واًمًٚمٓم٤من ،وي٤م قمٔمٞمؿ اإلٟمٕم٤مم
واإلطمً٤من ،ارزىمٜم٤م ُمـ ومْمٚمؽ اًمٕمٔمٞمؿ ،وقمرومٜم٤م سمآي٤مشمؽ وخمٚمقىم٤مشمؽ ،طمتك ٟمٕمٌدك
يم٠مٟمٜم٤م ٟمراك ،وٟمريمع وٟمًجد سمٙمَمل احل٥م واًمتٕمٔمٞمؿ واًمذل ًمٕمٔمٛمتؽ وضمالًمؽ ،ي٤م
ذا اجلالل واإليمرام.
اًمٚمٝمؿ ي٤م قمٔمٞمؿ اًمٕمٗمق واإلطمً٤من ،اهمٗمر ًمٜم٤م ُم٤م ىمدُمٜم٤م وُم٤م أظمرٟم٤م ،وُم٤م أهرٟم٤م وُم٤م
أقمٚمٜم٤م ،أٟم٧م اعم٘مدم ،وأٟم٧م اعم١مظمر ٓ ،إًمف إٓ أٟم٧م.
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اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق اعمجٞمد ذم ذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف.
هق اعمجٞمد اًمذي ًمف إؾمَمء احلًٜمك ،واًمّمٗم٤مت اًمٕمغم ،وإومٕم٤مل احلٛمٞمدة،
)[ـمف.]8:
واعمثؾ إقمغم ( :
هق اعمجٞمد اًمقاؾمع اًمٙمرم ،ذو اًمنمف واًمٕمز ،واعمجد واًمٙمؼمي٤مء ،قمٔمٞمؿ اًمٕمٓم٤مء
واًمٗمْمؾ واعمٜمـ ،ذو اجلالل واجلَمل واإليمرام وآطمً٤من ( :
)[اًمؼموج.]16-13:
هق ؾمٌح٤مٟمف اعمجٞمد اًمذي ٓ هن٤مي٦م عمجده وقمٔمٛمتف ويمؼمي٤مئف ،وٓ هن٤مي٦م عمٚمٙمف
وؾمٚمٓم٤مٟمف ،وٓ هن٤مي٦م ًمٜمٕمٛمف وقمٓم٤مئف ويمرُمف ( :
)[هم٤مومر.]65:
هق ؾمٌح٤مٟمف اعمجٞمد سمذاشمف ،اعمجٞمد سم٠مؾمَمئف ،اعمجٞمد سمّمٗم٤مشمف ،اعمجٞمد سم٠مومٕم٤مًمف،
اعمجٞمد سمٛمٚمٙمف وؾمٚمٓم٤مٟمف ،اعمجٞمد سمٜمٕمٛمف وإطمً٤مٟمف ،اعمجٞمد سمِمٙمره ،اعمجٞمد
سمٕمٗمقه ،اعمجٞمد سمتدسمػمه ،اعمجٞمد ذم يمرُمف ،اعمجٞمد ذم طمٙمٛمف ،اعمجٞمد ذم صمقاسمف
)[هقد.]73:
وقم٘م٤مسمف ( :
هق احلٛمٞمد اعمجٞمد اًمذي حي٥م يمؾ محٞمد وجمٞمد ،ومٙمـ جمٞمدا ذم قمٌ٤مدة
اعمجٞمد ،ويمـ داقمٞم٤م إمم اعمجٞمد ،ويمـ ُمٕمٚمَم ًمنمقمف ،وحمًٜم٤م إمم ظمٚم٘مف ،ص٤مسمرا
قمغم سمالئف ،ؿم٤ميمرا ًمٜمٕمَمئف ( :
)[ احل٩م.] 35 – 34 :
هق ؾمٌح٤مٟمف اعمجٞمد اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ رء ،اعمجٞمد اًمذي يرومع اًمٌالء ،ويزيؾ
اهلؿ ،ويٙمِمػ اًمٙمرب ،وجيٞم٥م اعمْمٓمر ( :
)
[اًمٜمٛمؾ.]61:
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هق اعمجٞمد اًمذي ًمف اعمجد يمٚمف ،وًمف اًمٕمز يمٚمف ،وًمف احلٛمد يمٚمف ،وًمف اًمٖمٜمك يمٚمف،
وًمف اًم٘مدرة يمٚمٝم٤م ،وًمف اعمٚمؽ يمٚمف ،وًمف اخلٚمؼ يمٚمف ،وإًمٞمف يرضمع إُمر يمٚمف ( :
)[ هقد.]113 :
ؾمٌح٤من اعمٚمؽ اعمجٞمد اًمذي يٛمٚمؽ اًمتدسمػم واًمتٍميػ وطمده ٓ ذيؽ ًمف :
)[اعمٚمؽ.]1:
(
هق ؾمٌح٤مٟمف اعمجٞمد ،اًمذي ًمف صٗم٤مت اجلالل واجلَمل،واًمٕمٔمٛم٦م واًمٙمؼمي٤مء،
واًمٕمزة واجلؼموت ( :

)[ احلنم.]14 – 11 :
وطمٔمؽ ي٤م قمٌد اعمجٞمدُ ،مـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن شمٙمقن جمٞمدا سم٠مىمقاًمؽ
وأومٕم٤مًمؽ وأظمالىمؽ ،جمٞمدا سمتقطمٞمدك وإيَمٟمؽ وشم٘مقاك ،جمٞمدا ذم قمٌ٤مدشمؽ،
وذم دقمقشمؽ ،جمٞمدا ذم شمٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس ذع اهلل ،جمٞمدا سملم اًمٜم٤مس سم٤مإلطمً٤من
إًمٞمٝمؿ ،واًمٕمٗمق قمٜمٝمؿ ،ورمحتٝمؿ ،واإلطمً٤من إًمٞمٝمؿ سمَم شم٘مدر قمٚمٞمف ،واحلٚمؿ
قمٚمٞمٝمؿ ،واًمرومؼ هبؿ ،ودقمقهتؿ إمم اهلل وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ ذع اهلل ( :

)[آل قمٛمران.]134-133:
ي٤م قمٌد اعمجٞمد ،يمـ جمٞمد ًا ذم قمٌ٤مدة رسمؽ ،جمٞمد ًا ذم آطمً٤من إمم ظمٚم٘مف ،شمٗمٚمح
وشمًٕمد ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ( :
)[احل٩م.]77:
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اهلل ضمؾ ضمالًمف هق احلٛمٞمد اًمٕمٔمٞمؿ ذم ذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،وإطمً٤مٟمف،
وإٟمٕم٤مُمف ،وهلذا حيٛمده أهؾ اًمًَمء وأهؾ إرض ،قمغم صٗم٤مت ضمالًمف ومج٤مًمف :
)
(
[اًمِمقرى.]18:
هق ؾمٌح٤مٟمف احلٛمٞمد اًمذي حيٛمده قمٌ٤مده ،قمغم ٟمٕمٛمف اًمتل ٓ شمٕمد وٓ حتَم،
ؾمقاء وصٚم٧م إًمٞمٜم٤م ٟمٕمٛمف ،أو وصٚم٧م إمم همػمٟم٤م ُمـ ظمٚم٘مف ( :
)[اجل٤مصمٞم٦م.]37-36:
هق احلٛمٞمد اًمذي ظمٚم٘مؽ ورزىمؽ وهداك ،وأطمًـ إًمٞمؽ سم٠مٟمقاع اإلطمً٤من ،ذم
يمؾ طم٤مل ،وذم يمؾ زُم٤من ،وذم يمؾ ُمٙم٤من ( :
)[اًمٌ٘مرة.]143:
هق ؾمٌح٤مٟمف احلٛمٞمد اًمذي ًمف اعمٚمؽ يمٚمف ،وًمف احلٛمد يمٚمف ،وُمٜمف اخلػم يمٚمف ،وُمٜمف
اًمٗمْمؾ يمٚمف ،وًمف اًمٕمز يمٚمف ،وسمٞمده اًمتدسمػم يمٚمف ( :
)
[آل قمٛمران.]74-73:
هق احلٛمٞمد اًمذي اؾمتقضم٥م احلٛمد يمٚمف ،واؾمتحؼ اًمِمٙمر يمٚمف ،هق اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي
ٓ أقمٔمؿ ُمٜمف ،اؾمتحؼ اًمٕمٌ٤مدة وطمده ًمٕمٔمٞمؿ ومْمٚمف ،ومجٞمؾ إطمً٤مٟمف ،ويمَمل ذاشمف
وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ( :

)[احلنم.]14-11:
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ومٛمـ هذه أؾمَمؤه وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،هق احلٛمٞمد اًمذي يًتحؼ احلٛمد يمٚمف ،وجي٥م
إظمالص اًمٕمٌ٤مدة ًمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف ( :
)[يقٟمس.]3:
هق احلٛمٞمد اًمذي ًمف احلٛمد يمٚمف قمغم ُم٤م ىمْم٤مه وىمدره ُمـ اًمناء واًمياء واًمٜمٕمٛم٦م
واًمٌالء ،وُم٤م ٟمح٥م وُم٤م ٟمٙمره ،هق احلٛمٞمد اًمذي ووم٘مؽ ًمٗمٕمؾ اخلػمات ،وأقم٤مٟمؽ
قمغم أداء اًمٕمٌ٤مدات ،هق احلٛمٞمد اًمذي حيٛمدك قمغم اًمٓم٤مقم٤مت ،ويثٞمٌؽ قمغم ومٕمؾ
احلًٜم٤مت ،ويْم٤مقمػ ًمؽ احلًٜم٤مت ،احلًٜم٦م سمٕمنم أُمث٤مهل٤م ،إمم ؾمٌٕمَمئ٦م وٕمػ،
إمم أوٕم٤مف ُمْم٤مقمٗم٦م إمم أوٕم٤مف يمثػمة ،إمم قمٓم٤مء سمٖمػم طمً٤مب ،وي١ميت ُمـ
ًمدٟمف أضمر ًا قمٔمٞم ً
)[اًمزُمر.]12:
َم ( :
وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
)[اًمٜمً٤مء.]42:
واًمرب اًمذي هذه أؾمَمؤه وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،هق اًمذي يًتحؼ اًمٕمٌ٤مدة وطمده ٓ
ذيؽ ًمف ( :
)[إٟمٕم٤مم.]121:
هق احلٛمٞمد اًمذي هداك إًمٞمف ،وووم٘مؽ ًمٓم٤مقمتف ،وأصم٤مسمؽ قمغم احلًٜم٤مت ،وحمك
قمٜمؽ اًمًٞمئ٤مت إذا شمٌ٧م إًمٞمف ،وعمٞمخجٚمؽ سمذيمر اًمًٞمئ٤مت ،سمؾ همٗمره٤م ًمؽ ،وسمدهل٤م
سمحًٜم٤مت ،صمؿ و٤مقمٗمٝم٤م ًمؽ ،صمؿ أٟمً٤مك ؾمٞمئ٤مشمؽً ،مت٘مٌؾ قمٚمٞمف سمال طمٞم٤مء وٓ ظمجؾ :
)[احل٩م.]65:
(
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٖمٜمل احلٛمٞمد ،اًمذي قمؿ سم٢مطمً٤مٟمف وإٟمٕم٤مُمف مجٞمع ظمٚم٘مف .
هق احلٛمٞمد اًمٖمٜمل قمٜم٤م ،وقمـ قمٌ٤مداشمٜم٤م ،وُمع همٜم٤مه قمٜم٤م ،ويمثرة ُمٕم٤مصٞمٜم٤م ،يٕم٤مُمٚمٜم٤م
ُمٕم٤مُمٚم٦م يمريٛم٦م ٟمحٛمده قمٚمٞمٝم٤م  ،ومٞمْم٤مقمػ احلًٜم٤مت ،ويٖمٗمر اًمًٞمئ٤مت ( :
)[ًم٘مَمن.]16:
ومٚم ٚمف احلٛمد يمثػما قمغم يمَمل ذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،وقمٔمٛم٦م ُمٚمٙمف
وؾمٚمٓم٤مٟمف ،وقمٔمٛم٦م ٟمٕمٛمف وإطمً٤مٟمف  ،ويمَمل رمحتف وسمره سمخٚم٘مف ( :
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)

[اإلهاء.]111:
محِد ٟمٗمًف ىمٌؾ أن خيٚمؼ احل٤مُمديـ ًمف ،وؾمٌح ٟمٗمًف ىمٌؾ أن
هق احلٛمٞمد اًمذي َ
)[اًمٗم٤محت٦م.]1:
خيٚمؼ اعمًٌحلم ًمف وم٘م٤مل ( :
)[ اًمّم٤موم٤مت.]182 :
وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ( :
ومًٌح٤من احلٛمٞمد اًمذي حيٛمد ُمـ ظمٚم٘مف يمؾ ُمـ آُمـ سمف ،وأٟمٗمؼ وسمذل وأقمٓمك،
وصؼم وضم٤مهد ُمـ أضمؾ ُمرو٤مشمف ( :
)[هقد.]73:
واحلٛمٞمد ُمـ قمٌ٤مده ُمـ آُمـ سمف ،واؾمت٘م٤مم قمغم شمقطمٞمده ،واإليَمن سمف ،واؾمت٘م٤مُم٧م
أىمقاًمف وأومٕم٤مًمف وضمقارطمف قمغم ُمراده وأُمره ( :
)

[ومّمٚم٧م.]31-32:
وأول وأقمٔمؿ حمٛمد وأمحد وطم٤مُمد وحمٛمقد ُمـ اًمٌنم ،هق ؾمٞمد اخلٚمؼ حمٛمد
ﷺ ،اًمذي يم٤من أطمًـ اًمٜم٤مس َظم ْٚم٘م ً٤م ُ
وظم ُٚم٘م ً٤م ،وديٜم٤م وقمٚمَم وقمٛمال ،اًمذي أصمٜمك قمٚمٞمف
رسمف سم٘مقًمف ( :
)[اًمتقسم٦م.]118:
هق أمحد اخلٚمؼ ًمرسمف ،وأمحدهؿ قمٜمد رسمف ،صمؿ يٚمٞمف إظمقاٟمف ُمـ إٟمٌٞم٤مء
واعمرؾمٚملم ،صمؿ اًمّمدي٘مقن واًمِمٝمداء واًمّم٤محلقن وإوًمٞم٤مء واًمٕمٚمَمء اًمرسم٤مٟمٞمقن.
ويمؾ واطمد محٞمد ًمرسمف سم٘مدر إيَمٟمف ،وصٗم٤مء شمقطمٞمده ،واؾمت٘م٤مُم٦م أظمالىمف ،وصالح
أقمَمًمف ،وؾمداد أىمقاًمف ( :
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)[إٟمٗم٤مل.]4-1:
ومٝم١مٓء هؿ أمحد اًمٜم٤مس ًمرهبؿ ،وأقمٌدهؿ ًمف ،وأشم٘م٤مهؿ ًمف ( :
)

[اًمٜمً٤مء.]72-69:
ومحد اًمٜم٤مس ًمرهبؿ قمغم صمالث درضم٤مت:
اًمدرضم٦م إومم  :محد اًمٕمقام ،اًمذيـ حيٛمدون رهبؿ قمغم إيّم٤مل اًمٜمٕمؿ واًمٚمذات
اجلًدي٦مُ ،مـ إيمؾ واًمنمب ،واًمًٙمـ واعمريم٥م ،واًمزوضم٦م وإوٓد.
اًمث٤مٟمٞم٦م  :محد اخلقاص ،اًمذيـ حيٛمدون رهبؿ قمغم إيّم٤مل اًمٜمٕمؿ اعم٤مدي٦م،
وإيّم٤مل اًمٜمٕمؿ اًمروطمٞم٦مُ ،مـ طمّمقل اًمًٙمٞمٜم٦م واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م واإلٟمنماح ،سمٕمد ىمراءة
اًم٘مرآن أو اًمّمالة أو اًمذيمر ،أو أي قمٌ٤مدة ُمـ اًمٕمٌ٤مدات ( :
)[اًمرقمد.]19-18:
ومٝم١مٓء حيٛمدون رهبؿ قمغم ُم٤م هداهؿ إًمٞمف ُمـ اًمديـ ذم اًمدٟمٞم٤م وقمغم وصقل
اجلٜم٦م ذم أظمرة ( :
)[اًمزُمر.]74:
وم٤ممحد رسمؽ اًمٙمريؿ ،قمغم قمٔمٛم٦م ذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف ،وقمغم قمٔمٛم٦م ضمالًمف
ومج٤مًمف ،وقمغم قمٔمٛم٦م ديٜمف وذقمف ،وقمغم قمٔمٛم٦م ٟمٕمٛمف وإطمً٤مٟمف ( :

وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ( :

)[اًمٗم٤محت٦م.]7-1 :
)[إٟمٕم٤مم.]1:
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حيٛمد،
اًمث٤مًمث٦م  :محد ظمقاص اخلقاص ،اًمذيـ حيٛمدون رهبؿٟٕ ،مف أهؾ أن ُ
وأهؾ أن يِمٙمر،وأهؾ أن ُيٙم َّؼم ،وأهؾ أن ُيٕمٌد ،عم٤م ًمف ُمـ إؾمَمء احلًٜمك،
واًمّمٗم٤مت اًمٕمكم ،وإومٕم٤مل اجلٛمٞمٚم٦م ،واعمثؾ إقمغم ( :
)

[اًمًجدة.]17-15:
ومٝم١مٓء أقمٔمؿ اًمٜم٤مس محدا ًمرهبؿ ،محدوه قمغم قمٔمٞمؿ ضمالًمف ومج٤مًمف ،ومحدوه
قمغم اهلداي٦م ًمٚمديـ ،ومحدوه قمغم ُم٤م وقمدهؿ سمف ُمـ اجلٜم٦م واًمروقان ،وصدىمقا
رؾمٚمف ،وقمٛمٚمقا سمديٜمف ،وم٠مورصمٝمؿ اهلل ضمٜمتف ،وأيمرُمٝمؿ سمروقاٟمف ( :
)[إقمراف.]43:
وطمٔمؽ ي٤م قمٌد احلٛمٞمدُ ،مـ اؾمؿ رسمؽ احلٛمٞمد أن حتٛمد رسمؽ اًمٕمٔمٞمؿ قمغم ٟمٕمٛمف
اًمتل ٓ شمٕمد وٓ حتَم ،وأن دمتٝمد ًمتٙمقن حمٛمقدا ذم اًمًَمء وإرض،
سمحًـ إيَمٟمؽ ،و طمًـ أىمقاًمؽ ،وطمًـ أومٕم٤مًمؽ ،وطمًـ أظمالىمؽ ،وطمًـ
قمٌ٤مدشمؽ:
[إٟمٗم٤مل.]4-1:
وظمذ ُمـ حم٤مؾمـ هذا اًمديـ ُم٤م حيٛمدك اهلل قمٚمٞمف ،وم٠مٟمٗمؼ ُمـ اًمٓمٞمٌ٤مت اًمتل أقمٓم٤مك
اهلل ،وٓ شمٕمٓمل اًمٜم٤مس رديئ ً٤م شمٕم٤مومف ٟمٗمًؽ ( :
)[اًمٌ٘مرة.]167:
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ويمـ ُمـ ظمٞم٤مر اًمٜم٤مس اًمذيـ اؿمؽماهؿ اهلل ،ووصٗمٝمؿ سم٘مقًمف ( :
)[ اًمتقسم٦م.]111 :
ي٤م قمٌد احلٛمٞمد ،اقمٛمؾ سمنمع اهلل ،وادع إمم اهلل ،وقمٚمؿ ذع اهلل،وأطمًـ إمم ظمٚمؼ
اهلل ،واسمذل ُم٤م شمًتٓمٞمع ذم ؾمٌٞمؾ ُمرو٤مة اهلل ،يٜمٍمك اهلل ،ويٕمزك اهلل ،ويٙمرُمؽ
اهلل ،ويرومٕمؽ اهلل ويرى قمٜمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ( :
)[اًمٌٞمٜم٦م.]8-7:
واقمٚمؿ أن اهلل ٓ خيزيؽ أسمداً ،مٙمٜمف ذم اًمٌداي٦م يٌتٚمٞمؽ ًمػمسمٞمؽ ،وذم اًمٜمٝم٤مي٦م
يٕمٓمٞمؽ ويٙمرُمؽ ،ويٕمزك ويرومٕمؽ ،وم٤مؿمٙمر رسمؽ قمغم هذا وهذا ( :
)[ إٟمٗم٤مل.]16:

وىم٤مل قمز وضمؾ :

[اًمْمحك.]11-1:
اًمٚمٝمؿ أٟم٧م احلٛمٞمد اًمذي ٓ إًمف همػمه ،وٓ رب ؾمقاه ،وأٟم٧م اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي أٟمٕمٛم٧م
سمٙمؾ ٟمٕمٛم٦مٟ ،محٛمدك قمغم مج٤مل ذاشمؽ وأؾمَمئؽ وصٗم٤مشمؽ وأومٕم٤مًمؽ ،وٟمحٛمدك
قمغم ٟمٕمٛمؽ اًمتل ٓ شمٕمد وٓ حتَم ( :
)
[اجل٤مصمٞم٦م.]37 – 36 :
اًمٚمٝمؿ اُمأل ىمٚمقسمٜم٤م سم٤مإليَمن ،طمتك ٟمحٛمدك وٟمِمٙمرك قمغم ٟمٕمٛمؽ اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،ي٤م ذا
اجلالل واإليمرام.
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اهلل ضمؾ ضمالًمف هق اعمٚمؽ احلؼ ،اًمذي ًمف إؾمَمء احلًٜمك ،واًمّمٗم٤مت اًم ُٕمال،
وإومٕم٤مل اجلٛمٞمٚم٦م ،واعمثؾ إقمغم ذم اًمًٛمقات وآرض ( :
)[ـمف.]8:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمّمٛمد ،اًمًٞمد اعمٓم٤مع اًمذي ٓ ُي٘م٣م دوٟمف أُمر ،اعم٘مّمقد ذم
احلقائ٩م يمٚمٝم٤مً ،مٙمَمل ذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ( :
)[اإلظمالص.]4-1:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمّمٛمد اًمذي صٛمد جلٛمٞمع طمقائ٩م اخلٚمؼ ،ومال ي٘مْمٞمٝم٤م آهق.
هق اًمّمٛمد اًمذي شمّمٛمد اًمٞمف مجٞمع اخلالئؼ ذم طمقائجٝم٤م ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من :
)
(
[ُمريؿ.]65:
 هق اًمّمٛمد اًمٖمٜمل اًم٘م٤مدر ،اًمذي ٓ حيت٤مج امم أطمد،اًمذي حيت٤مج اًمٞمف يمؾ أطمد :)[ًم٘مَمن.]16 :
(
هق اًمّمٛمد اًم٘م٤مدر اًمذي يٗمٕمؾ ُم٤ميِم٤مء ،وحيٙمؿ ُم٤ميريد ،اًم٘مقي اًمذي ٓي٘مػ ًمف
رء ،اًمٙمٌػم اًمذي ٓ أيمؼم ُمٜمف ،اًمٕمكم اًمذي ًمٞمس ومقىمف أطمد،اًم٘م٤مهر ًمٙمؾ أطمد،
)[اعمٚمؽ.]1:
اعمحٞمط سمٙمؾ أطمد ( :
هق اًمّمٛمد اًمٌ٤مىمل سمٕمد ومٜم٤مء ظمٚم٘مف ( :
)[اًمرمحـ.]17-16:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمّمٛمد ،وم٤مىمّمده ذم مجٞمع طمقائجؽ ،وٓ شمرضمق إٓ إي٤مه ،وٓ شمًتٕملم
إٓ سمف ،وٓ شمتقيمؾ إٓ قمٚمٞمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وٓشمٕمٌد إٓ إي٤مه ،وٓ شمً٠مل إٓ
إي٤مهٟٕ ،مف اًمّمٛمد اًمذي سمٞمده يمؾ رء ،وقمٜمده ظمزائـ يمؾ رء ( :
)[احلجر.]11:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمّمٛمد اعمجٞمد سمذاشمف وأؾمَم ئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،اًمٕمٔمٞمؿ ذم ُمٚمٙمف
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وؾمٚمٓم٤مٟمف ،اًمٙمريؿ سمٜمٕمٛمف وإطمً٤مٟمف،وم٤مقمٌده وطمده ٓذيؽ ًمف ( :
)[هم٤مومر.]65:
ومًٌح٤من اًمقاطمد إطمد اًمّمٛمد ،اًمذي ًمف اعمٚمؽ يمٚمف ،وًمف اخلٚمؼ يمٚمف ،وًمف إُمر
يمٚمف ،وسمٞمده اخلػم يمٚمف ( :
)[إٟمٕم٤مم.]121:
وإذا يم٤من إُمر يمٚمف سمٞمد اًمّمٛمد وطمده ،وم٤مىمّمده وطمده ،وٓ شمٚمتٗم٧م امم أطمد ؾمقاه،
وُمـ يمٛمؾ ي٘مٞمٜمف قمغم رسمف اًمّمٛمد ،يمٗم٤مه ُمـ يمؾ أطمد ،وأهمٜم٤مه قمـ يمؾ أطمد :
(
)[اًمذاري٤مت.]51-52:
وطمٔمؽ ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ي٤م قمٌد اًمّمٛمد ،أن شمتقضمف إمم رسمؽ اًمّمٛمد ذم يمؾ
اُمقرك ،وشمٕمٌده وطمده ٓذيؽ ًمفٟٕ ،مف ىم٤ميض احل٤مضم٤مت ،وسمٞمده ُم٘م٤مًمٞمد إُمقر
وطمده ٓ ذيؽ ًمف ( :
)[اًمٌٞمٜم٦م.]5:
ي٤مقمٌد اًمّمٛمد اضمٕمؾ ٟمٗمًؽ ُم٘مّمقد ًا ُمـ ِىمٌؾ اًمٜم٤مس ذم يمؾ ظمػمُ ،مٕمٞمٜم ً٤م هلؿ قمغم
ىمْم٤مء طمقائجٝمؿ ،ومخػم اًمٜم٤مس أٟمٗمٕمٝمؿ ًمٚمٜم٤مس.
ُادقمٝمؿ امم اهلل ًمٞمٜمجقا ُمـ اًمٜم٤مر ،وأٟمٗمؼ ُمـ قمٚمٛمؽ قمغم ضم٤مهٚمٝمؿ ،وأٟمٗمؼ ُمـ ُم٤مًمؽ
قمغم وم٘مػمهؿ ،وأطمًـ إمم حمًٜمٝمؿ ،واطمٚمؿ قمغم ؾمٗمٞمٝمٝمؿ ،وأيمرم أذاومٝمؿ،
وأطمًـ إمم وٕمٗم٤مئٝمؿ ،وأصٚمح ومٞمَم سمٞمٜمٝمؿ ،وأقمـ حمت٤مضمٝمؿ ،وم٠مطم٥م اًمٜم٤مس إمم
اهلل أٟمٗمٕمٝمؿ ًمٚمٜم٤مس ( :
)[اعم٤مئدة.]1:
واًمديـ ريمٜم٤من :
قمٌ٤مدة احلؼ ؾمٌح٤مٟمف ،واإلطمً٤من إمم ظمٚم٘مف ( :
)[اًمٜمً٤مء.]36:
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واقمٚمؿ ي٤م قمٌد اًمّمٛمد ،أن اهلل قمز وضمؾ ذم قمقن اًمٕمٌد ُم٤مدام اًمٕمٌد ذم قمقن أظمٞمف،
وُمـ ومرج قمـ ُمًٚمؿ يمرسمف ومرج قمٜمف اهلل يمرسم٦م ُمـ يمرب يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وأيمرُمف سمجٜم٦م
قمروٝم٤م اًمًٛمقات وإرض ( :
)

[آل قمٛمران.]134-133:
وُمـ أطم٥م إقمَمل إمم اهلل هور شمدظمٚمف قمغم ُمًٚمؿ سمٙمٚمٛم٦م ـمٞمٌ٦م ،أو ُمققمٔم٦م
طمًٜم٦م ،أو شمٙمِمػ قمٜمف يمرسم٦م ،أو شمدومع قمٜمف يمرهي٦م ،أو شم٘ميض قمٜمف ديٜم ً٤م ،أو شمٓمرد قمٜمف
ضمققم٤م ،أو شم١مُمٜمف إن يم٤من ظم٤مئٗم٤م ( :
)[اجلٛمٕم٦م.]4:
اومتح ي٤م قمٌد اًمّمٛمد ىمٚمٌؽ،وسمٞمتؽ ،ووىمتؽ ،وُم٤مًمؽً ،مإلطمً٤من إمم اًمٜم٤مس يم٤موم٦م،
حيٌؽ اهلل ،وحيٌؽ اًمٜم٤مس ،وشمٜم٤مل ُمـ رسمؽ أضمر ًا قمٔمٞم ً
َم ( :
)[اًمٜمً٤مء.]114:

وأٟمٗمؼ ِم٤م أقمٓم٤مك اهلل ( :
)[اًمٌ٘مرة.]195:
وظمذ سم٤مصقل ُمٙم٤مرم إظمالق ،وًمق يم٤مٟم٧م ُمرة اعمذاق ،ؿمديدة قمغم اًمٜمٗمس.
ومّمؾ ُمـ ىمٓمٕمؽ ،وأقمط ُمـ طمرُمؽ ،واقمػ قمٛمـ فمٚمٛمؽ ،وأطمًـ إمم ُمـ أؾم٤مء
إًمٞمؽ ،واصؼم قمغم ُم٤م أص٤مسمؽ ،شم٠مظمذ أضمرك سمٖمػم طمً٤مب ( :
)[اًمزُمر.]12:
وسمذًمؽ يرى قمٜمؽ رسمؽ ،ويٕمٗمق قمٜمؽ ،وحيًـ إًمٞمؽ ،ويٜم٘مٚم٥م قمدوك صدي٘م ً٤م
ًمؽ ( :
)[ومّمٚم٧م.]36-33:
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هق ؾمٌح٤مٟمف اًمّمٛمد احلٙمٞمؿ ،اًمذي اسمتغم اًمٜم٤مس سمح٤مضم٤مت يمثػمةً ،مٞمتٕمٌد يمؾ إٟمً٤من
ًمرسمف سم٠مؾمَمء اهلل وصٗم٤مشمف ،ويّمٛمد إمم رسمف ذم يمؾ طم٤مضم٦م،وم٢من وؾ ؾم٠مل اهل٤مدي
اهلداي٦م،وإن ضم٤مع ؾم٠مل اًمٙمريؿ أن يٓمٕمٛمف،وإن ظم٤مف ؾم٠مل اعم١مُمـ أن ي١مُمٜمف،وإن
ُمرض ؾم٠مل اًمِم٤مذم أن يِمٗمٞمف وهٙمذا ( :
)[إقمراف.]182:
هقاًمّمٛمد اًمذي أذن حل٤مضمتؽ أن شمْمٞمع ُمٜمؽ ،وأذن ًمدرامهؽ أن ختتٗمل قمٜمؽ،
ًمتتقضمف اًمٞمف وطمده أن يرده٤م قمٚمٞمؽ ،وشمّمٛمد اًمٞمف ًمٞمْمٕمٝم٤م سملم يديؽ ( :
)[اًمٓمالق.]3-1:
هق اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ اًمذي يًقىمؽ سم٤محل٤مضم٤مت اًمٌنمي٦م ،إمم اًمّمٛمقد إمم رب
اًمؼمي٦م ،ومٚمق مل ي٠مذن اهلل ًمٚمدواء أن ي١مصمر ذم ضمًدك عم٤م ارشمٗمع قمٜمؽ ذًمؽ اعمرض،
وم٤مصٛمد اًمٞمف وطمده ،يِمٗمٞمؽ وطمده ٟٕ ،مف اًمِم٤مذم وطمده ٓ ذيؽ ًمف ( :
)[اًمِمٕمراء.]82:
وشمقيمؾ قمٚمٞمف وطمده ،ومٝمق اًمّمٛمد اًمذي صٛمد جلٛمٞمع طمقائ٩م اخلٚمؼ ٓ ،ي٘مْمٞمٝم٤م
آ هق  ،واًمٜم٤مس يّمٛمدون إًمٞمف ًمٞم٘ميض طمقاضمئٝمؿ ( :
)[اًمتٖم٤مسمـ.]13:
ُم٤م أضمٝمؾ اًمٜم٤مس سم٠مؾمَمء اهلل وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،ويمَمل قمٚمٛمف ،وىمدرشمف ،ورمحتف.
ومتٕمرف ي٤مقمٌد اًمّمٛمد قمغم رسمؽ اًمّمٛمد ،وقمرف اًمٜم٤مس سمرسمؽ اًمّمٛمد ( :
)[اًمٓمالق.]11:
وإذا قمرومتؿ ذًمؽ ،آُمٜمتؿ سم٤مهلل وطمده ،وقمٌدمتقه وطمده ،وؾم٠مًمتٛمقه وطمده :
(
)[إٟمٕم٤مم.]121:
عم٤مذا ٟمٜمتٔمر ُمّمٞمٌ٦م شمذيمرٟم٤م سم٤مؾمٛمف ،أو ضم٤مئح٦م شمردٟم٤م إًمٞمف ،أو يم٤مرصم ٌ٦م شمْمٓمرٟم٤م إًمٞمف ،أٓ
يًتحؼ أن ٟمتقضمف إًمٞمف دون يمؾ ذًمؽ؟.
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أًمٞمس هق اًمذي ظمٚمؼ اًمًٛمقات وإرض وُمـ ومٞمٝمـ؟ ،وشمٙمٗمؾ سم٘مْم٤مء طمقائ٩م
اخلٚمؼ يمٚمٝمؿ؟ ،سمغم ( :
)[هم٤مومر.]65 :
أًمٞمس هق قمغم يمؾ رء ىمدير ؟ ،سمغم ( :
)[اعمٚمؽ.]1:
)
أًمٞمس سمٙمؾ رء قمٚمٞمؿ ؟ سمغم ( :
[اًمًجدة.]6:
أًمٞمس سمٙمؾ رء حمٞمط؟ ،سمغم ( :
)
[اًمٓمالق.]11:
أًمٞمس ُمٚمٙمف اًمٕمٔمٞمؿ فم٤مهر ًا؟ سمغم ( :
)[اعم٤مئدة.]112 :
أًمٞمً٧م ىمدرشمف وىمقشمف فم٤مهرة ذم يمؾ رء؟ ( :
)[وم٤مـمر.]41 :
أًمٞمس يمرُمف وإطمً٤مٟمف حمٞمٓم ً٤م سمٜم٤م ؟ ( :
)[اًمٜمحؾ.]53:
أًمٞمس قمٚمٛمف وؾمع يمؾ رء؟ ،أًمٞمً٧م رمحتف وؾمٕم٧م يمؾ رء؟ ( :
)[هم٤مومر.]7:
أًمٞمس ُمٚمٙمف وؾمع يمؾ رء ( :ﮱ
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)[اعم١مُمٜمقن.]91-84:
واًمرب اًمذي هذه أؾمَمؤ ه وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،وهذا ُمٚمٙمف وؾمٚمٓم٤مٟمف ،وهذه ٟمٕمٛمف
وإطمً٤مٟمف ،هق اًمرب اًمذي يًتحؼ أن يٕمٌد وطمده ٓ ذيؽ ًمف ( :
)

[إٟمٕم٤مم.]123 -121:
وإذا قمروم٧م ي٤م قمٌد اًمّمٛمد أن رسمؽ هق اًمقاطمد إطمد اًمّمٛمد،ومتقضمف سم٘مٚمٌؽ إًمٞمف،
واصٛمد سمقضمٝمؽ إًمٞمف،وٓ شمٚمتٗم٧م ٕطمد ؾمقاه ،ويمؾ رء سمٞمديف ( :
)
[وم٤مـمر.]13 :
وهق وطمده اعمٚمؽ اًمذي ًمف اعمٚمؽ يمٚمف ،وًمف اخلٚمؼ يمٚمف ،وًمف إُمر يمٚمف ( :
)[إقمراف.]54 :
يمؾ قم٤مرو٦م شمٕمرض ًمؽ ي٤م قمٌد اًمّمٛمد ،هل رؾم٤مًم٦م ُمـ رسمؽ شم٘مقل ًمؽً ،مؽ رب
طمل ىمٞمقم صٛمد ،ومتقضمف إًمٞمف وطمده ،واصٛمد إًمٞمف وطمدهً ،مٞمحٛمٞمؽ ُمـ ذه٤م،
ويدومع قمٜمؽ رضره٤م ( :
)[هم٤مومر.]65:
اًمٗم٘مر رؾم٤مًم٦م ُمـ رسمؽ اًمّمٛمد ،شمذيمرك سم٤مًمٖمٜمل ،وم٤مؾم٠مًمف اًمٖمٜمك ،واًمْمٕمػ رؾم٤مًم٦م
شمذيمرك سم٤مًم٘م٤مدر ،وم٤مؾمتٕمـ سمف ،واعمرض رؾم٤مًم٦م شمذيمرك سمرسمؽ اًمِم٤مذم ،وم٤مؾم٠مًمف
)[اًمِمٕمراء.]82:
اًمِمٗم٤مء( :
واخلقف رؾم٤مًم٦م شمدًمؽ قمغم رسمؽ اعم١مُمـ ،وم٤مـمٚم٥م ُمٜمف إُمـ ،واًمٜمٕمؿ اًمتل شمتقامم
قمٚمٞمؽ رؾم٤مًم٦م شمذيمرك سم٤مًمٙمريؿ وم٤مؿمٙمره قمغم ٟمٕمٛمف اًمتل ٓ شمٕمد وٓ حتَم.
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واًمٓم٤مقم٤مت رؾم٤مئؾ شمدًمؽ قمغم اهل٤مدي وم٤مؾمتٝمده ،واعمٕم٤ميص رؾم٤مئؾ شمدًمؽ قمغم
)[ـمف.]8:
اًمٖمٗمقر وم٤مؾمتٖمٗمره ( :
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمّمٛمد ،اًمذي سمٞمده اعمٚمؽ واعمٚمٙمقت ،وم٢مذا أص٤مسمتؽ وم٤مىم٦م
وم٤مؾم٠مًمف،وإذا طمٚم٧م سمؽ يمرسم٦م ومتقضمف إًمٞمف،وإذا أص٤مسمتؽ ُمّمٞمٌ٦م وم٤مصٛمد إًمٞمف :
(
)[اًمٓمالق.]3-1:
ػ رؾم ِ
و َقم ْـ ا ْسم ِـ َقم ٌَّ ٍ
قل اهللَِّ ﷺ َي ْق ًُم٤م َوم َ٘م َ٤مل :
٤مس ريض اهلل قمٜمٝمَم َىم َ٤مل ُ :يمٜم ُْ٧م َظم ْٚم َ َ ُ
ِ ٍ
اطم َٗم ْظ اهللََّ َ ِ
٤مه َؽ ،إِ َذا
دمدْ ُه ُ َ
دم َ
« َي٤م ُهم َال ُم إِ ِّين ُأ َقم ِّٚم ُٛم َؽ يمَٚم ََمت ْ
حي َٗم ْٔم َؽْ ،
اطم َٗم ْظ اهللََّ َ ْ
ْ٧م َوم ِ
اضمت ََٛم َٕم ْ٧م َقم َغم
٤مؾمتَٕم ْـ سمِ٤مهللََِّ ،وا ْقم َٚم ْؿ َأ َّن ْإُ َُّم َ٦م ًَم ْق ْ
اؾم َت َٕمٜم َ ْ
٤مؾم َ٠م ْل اهللَََّ ،وإِ َذا ْ
َؾم َ٠م ًْم َ٧م َوم ْ
قك إِ َّٓ سمِ ٍ
َأ ْن َيٜمْ َٗم ُٕم َ
ٌم ٍءَ ،مل ْ َيٜمْ َٗم ُٕم َ
اضمت ََٛم ُٕمقا َقم َغم َأ ْن
ٌمء َىمدْ َيم َت ٌَ ُف اهللَُّ ًَم َؽَ ،و ًَم ْق ْ
قك سمِ َ ْ
َ ْ
ٌم ٍءَ ،مل َي ُي َ ِ
ي َ
ٌم ٍء َىمدْ َيم َت ٌَ ُف اهللَُّ َقم َٚم ْٞم َؽُ ،رومِ َٕم ْ٧م ْإَ ْىم َال ُمَ ،و َضم َّٗم ْ٧م
وك سمِ َ ْ
َي ُ ُّ
وك إ َّٓ سمِ َ ْ
ْ ُّ
ػشأظمرضمف أمحدواًمؽمُمذي ( ).
اًمّم ُح ُ
ُّ
اصٛمد ي٤مقمٌد اًمّمٛمد إمم رسمؽ اًمقاطمد إطمد اًمّمٛمد .
اصٛمد سم٘مٚمٌؽ وًمً٤مٟمؽ وضمقارطمؽ ًمرسمؽ اًمّمٛمد ،اًمذي ظمزائـ يمؾ رء سمٞمده :
)[اًمتٖم٤مسمـ.]13:
(
اصٛمد امم رسمؽ اًمّمٛمد ذم يمؾ طملم ،ومٝمق احلل اًم٘مٞمقم اًمذي يراك ذم يمؾ طملم،
اذيمره طملم شم٘مقم وشم٘مٕمد ،واذيمره طملم شمريمع وشمًجد ،واذيمره طملم شمدظمؾ
وخترج،واذيمره طملم شمدقمق وشمً٠مل ،واذيمره طملم شمٌتغم ومترض ،واذيمره طملم
شمًٕمد وشمٗمرح( :
)[إطمزاب.]43-41:
اذا قمروم٧م رسمؽ سم٠مؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،وم٢مٟمؽ ؾمتّمٛمد إًمٞمف وطمده ،وؾمتٕمٌده
وطمده ،وؾمقف شمتقيمؾ قمٚمٞمف وطمده ،وشمًتٕملم سمف وطمده ( :
( ) صحقح  /أخرجه أمحد برقم ( ، )2669وأخرجه السمذي برقم (.)2516
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)

[حمٛمد.]19:
شمٞم٘مـ أٟمؽ إذا صٛمدت إمم رسمؽ اًمّمٛمد ذم ـمٚم٥م طم٤مضم٦م وم٢مٟمف ؾمٞم٘مْمٞمٝم٤مٟٕ ،مف يمريؿ
جمٞم٥م ٓ ،يرد ؾم٤مئالً ،وٓ خيٞم٥م ُم١مُمال ( :
)[هم٤مومر.]62:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمّمٛمد اًمذي سمٞمده ُمٗم٤مشمٞمح يمؾ رء ،ومال يًتٓمٞمع ُمـ ذم اًمٕم٤ممل يمٚمف أن
يٗمتح ُم٤م أهمٚمؼ اهلل ،وٓ يٖمٚمؼ ُم٤مومتح اهللٕ ،ن ُم٘م٤مًمٞمد إُمقر يمٚمٝم٤م سمٞمده وطمده :
(
)[وم٤مـمر.]1:
يٛمًؽ سمًقء مل يرده اهلل،وٓ يدومع قمٜمؽ
وٓ يًتٓمٞمع يمذًمؽ ُمـ ذم اًمٕم٤ممل يمٚمف أن َ
ؾمق ًءا ىمدره اهلل قمٚمٞمؽ ( :
)
[إٟمٕم٤مم.]18-17:
وهقؾمٌح٤مٟمف اًمّمٛمد ،ومال طمقل وٓىمقة آ سم٤مهلل وطمده ،وٓ قمٌقر ُمـ ٍ
طم٤مل امم
طم٤مل إٓ ُمـ ـمريؼ اهلل وطمده ،وٓ طمّمقل قمغم أي طم٤مضم٦م إٓ ُمـ ـمريؼ اهلل
وطمده( :
)[إقمراف.]54:
وم٠مىمؿ وضمٝمؽ هلل وطمده ،ووشمقضمف سم٘مٚمٌؽ إًمٞمف وطمده ،وومقض أُمرك إًمٞمف وطمده :
(
)[اًمروم.]32:
اًمٚمٝمؿ أٟم٧م اًمقاطمد إطمد اًمّمٛمد ،اهمٗمر ًمٜم٤م ُم٤مىمدُمٜم٤م ،وُم٤م أظمرٟم٤م ،وُم٤م أهرٟم٤م ،وُم٤م
أقمٚمٜم٤م ،أٟم٧م اعم٘مدم ،وأٟم٧م اعم١مظمر ٓ ،اًمف آ أٟم٧م.
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 : 31اشم اهلل (الؼوي)

اهلل قمز وضمؾ هق اًم٘مقي ،اًمذي ٓ أطمد أىمقى ُمٜمف ،اًم٘مقي اًمذي ظمٚمؼ اًم٘مقة ذم يمؾ
ىمقيُ ،مـ مج٤مد ،او ٟمٌ٤مت ،او طمٞمقان ،او ِضمـ أو َُمٚمؽ ،أو إٟمً٤من ،وًمق رومع اًم٘مقي
اًم٘مقة قمـ هذه اعمخٚمقىم٤متً ،مٕم٤مدت وٕمٞمٗم٦م قم٤مضمزة ( :
)[هقد.]66:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًم٘مقي سمذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف ،وأومٕم٤مًمف ،ومال ي٘مػ ًمف رء ،وٓ
يٕمجزه رء ،وٓ يٗمقشمف رء ،وٓ يٛمتٜمع قمٚمٞمف رء ( :
)[احل٩م.]74:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًم٘مقي اعمتلم ،اًمذي ًمف اًم٘مقة يمٚمٝم٤م ،ىمقة اًم٘مدرة ،وىمقة اًمٕمٚمؿ ،وىمقة
احلٙمؿ ،وىمقة اًمرمح٦م ،وىمقة اجلالل ،وىمقة اجلَمل ( :
)[هقد.]66:

هق اًم٘مقي اًمذي ًمف اًم٘مدرة اًمت٤مُم٦م ،ومال يٕمجزه رء ،اًم٘مقي اًمٕمٚمٞمؿ اًمذي ًمف اًمٕمٚمؿ
اًمت٤مم ومال خيٗمك قمٚمٞمف رء،اًم٘مقي اًمٌّمػم اًمذي ٓ يٕمزب قمٜمف رء،اًم٘مقي اًم٘مٝم٤مر
)[اًمزُمر.]4:
ومال ي٘مػ ًمف رء ( :

هق ؾمٌح٤مٟمف اًم٘مقي اًمٚمٓمٞمػ اًمرطمٞمؿ ،اًمذي أٟمٕمؿ قمغم قمٌ٤مده سم٠مٟمقاع اًمٜمٕمؿ ،وين
هلؿ آٟمتٗم٤مع هب٤م ،وأوصٚمٝم٤م اًمٞمٝمؿ سمٙمَمل ىمقشمفُ ،مـ هقاء وُم٤مء ،وٟمقر وـمٕم٤مم،
)
وأُمـ وقم٤مومٞم٦م ( :
[اًمِمقرى.]19:
ويمؾ ُم٤م ؾمقاه ىمد شمٙمقن ًمف ىمقة حمدودةُ ،مقهقسم٦مً ،مٙمٜمف ىمقي همػم ًمٓمٞمػ ،وٓ
رطمٞمؿ وٓ يمريؿ ،سمؾ ضمٌ٤مر وفم٤ممل ( :
)
[اًم٘مّمص.]4:
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وُمـ دٓئؾ ىمقة اًم٘مقي ضمؾ ضمالًمف ،أٟمف ظمٚمؼ اًمٕمرش واًمٙمرد ،وظمٚمؼ اًمًٛمقات
وآرض ،وُم٤م ومٞمٝمَم ،وُم٤م قمٚمٞمٝمَم ،وُم٤م سمٞمٜمٝمَم ( :
)[اًمزُمر.]67:

وُمـ دٓئؾ ىمقة اًم٘مقي ضمؾ ضمالًمف ،أٟمف يٛمًؽ اًمًَمء أن شم٘مع قمغم إرض إٓ
سم٢مذٟمف( :
)[وم٤مـمر.]41:
وُمـ ؿمقاهد ىمقشمف أٟمف يٛمًؽ اًمًَموات وإرض أن شمزوٓ ( :
)[وم٤مـمر.]41:

وُمـ آصم٤مر ىمقشمف أٟمف يٍمف اًمري٤مح طمٞم٨م ؿم٤مء ،وحيٗمظ اعمٞم٤مه ،ويًػمه٤م ذم ضمق
اًمًَمء ،ويًٙمٜمٝم٤م ذم سم٤مـمـ إرض ،ويقصؾ إىمقات امم اخلٚمؼ ،ذم يمؾ ُمٙم٤من
وزُم٤من ( :
)[اًمذاري٤مت.]58-56:
ومًٌح٤من اًم٘مقي اًمٕمزيز اًمذي ٓ يٕمجزه رء ،وٓ خيٗمك قمٚمٞمف رء ،وٓ ي٘مػ ًمف
)[يقٟمس.]3:
رء ( :

وُمـ قمرف أن رسمف هق اًم٘مقي وطمده شمٕمٚمؼ سمف وطمده ،وىمٓمع اًمرضم٤مء ُمـ همػمه :
)[اًمتٖم٤مسمـ.]13:
(

واًمٜمٗمقس ُمٗمٓمقرة قمغم شمٕمٔمٞمؿ اًم٘مقي ،واًمتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مقي ،وآطمتَمء سم٤مًم٘مقي ،وم٢مذا
وؾ آٟمً٤من قمـ رسمف اًم٘مقي احلؼ ،جل٠م امم ُم٤م ُيتقهؿ أٟمف ىمقي وهق وٕمٞمػ،
وُمـ هٜم٤م ضم٤مء اًمنمك واًمتٕمٚمؼ سمٖمػم اهلل ( :
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)[اًمٕمٜمٙمٌقت.]41:
ومال شمتٕمٚمؼ سمٖمػم اهلل ،وم٢مٟمف ٓ يتٕمٚمؼ سمٖمػم اهلل إٓ ضم٤مهؾ سم٤مهلل(:
)[احل٩م.]74-73:
هق ضمؾ ضمالًمف اًم٘مقي اًمذي ٓ طمد ًم٘مقشمف  ،وىمقشمف ذاشمٞم٦م ٓ شمٜمٗمؽ قمٜمف أسمد ًا  ،ىمقشمف ٓ
أول هل٤م وٓ آظمر ،وٓ سمداي٦م هل٤م وٓ هن٤مي٦م ( :
)[هم٤مومر.]65:
هق اًم٘مقي اًمذي ظمٚمؼ اًم٘مقة ذم يمؾ ىمقي ،وم٤مًمًَمء هل٤م ىمقة ،وإرض هل٤م ىمقة،
واعم٤مء ًمف ىمقة ،واًمري٤مح هل٤م ىمقة ،واًمٜمٌ٤مت ًمف ىمقة ،واحلٞمقان ًمف ىمقة ،وضمؼميؾ ًمف
ىمقة ،ومحٚم٦م اًمٕمرش هلؿ ىمقة ،ويمؾ اٟمً٤من ًمف ىمقة،وهذه اًم٘مقة خمٚمقىمف
حمدودة ُمقهقسم٦م ُمـ اًم٘مقي اًمذي ٓيٕمجزه رء ( :
)[اًمزُمر.]61 :
ومًٌح٤من اعمٚمؽ اًمقه٤مب اًمذي وه٥م اًم٘مقة ًمٙمؾ ىمقي ٌ
يمؾ سمحًٌف ،وشمٗمرد سم٤مًم٘مقة
)
اعمٓمٚم٘م٦م ( :
[اًمِمقرى.]19:
هق اًم٘مقي وطمده ،ويمؾ ُم٤م ؾمقاه وٕمٞمػ أُم٤مم ىمقشمف ،هق اًمٕمزيز ويمؾ ُم٤م ؾمقاه ذًمٞمؾ
سملم يديف  ،هق اعمٚمؽ ويمؾ ُم٤م ؾمقاه قمٌٞمد ًمف.
هق اًم٘مقي اًمذي شمتّم٤مهمر يمؾ ىمقة أُم٤مم ىمقشمف ،ويتْم٤مءل يمؾ قمٔمٞمؿ أُم٤مم قمٔمٛمتف،
ويتّم٤مهمر يمؾ يمٌػم أُم٤مم يمؼمي٤مئف.

ويمؾ ىمقي ذم اًمٙمقنٟ ،م٤مصٞمتف سمٞمد اًم٘مقي اًمذي ظمٚمؼ اًم٘مقة ذم يمؾ ىمقي ( :
)[هقد.]56:
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أطمٞم٤مٟم ً٤م اًمري٤مح شمدُمر يمؾ رء،وأطمٞم٤مٟم٤م اعمٞم٤مه شمٖمرق يمؾ رء،وأطمٞم٤مٟم٤م اًمٜم٤مر حترق
يمؾ رء،ومًٌح٤من ُمـ ىمٝمر هذه اًم٘مقة ،وؾمخره٤م ًمالٟمً٤منً ،مٞمًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م ،وًمق ؿم٤مء
اًم٘مقي ٕـمٚمؼ ىمدرهت٤م ومدُمرت يمؾ رء ،وأهٚمٙم٧م إظمي واًمٞم٤مسمس ( :
)[ًم٘مَمن.]12:

ومٞم٤م قمٌد اًم٘مقي ،طمٔمؽ ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن شمٙمقن ىمقي٤م ذم إيَمٟمؽ ،ىمقي٤م
ذم قمٌ٤مدشمؽ،ىمقي٤م ذم اُمتث٤مل أواُمر اهلل ( :
)[اًمٌ٘مرة.]63:
وىم٤مل قمز وضمؾ(:
)[احل٩م.]78:
يمـ ىمقي ً٤م ذم إيَمٟمؽ ،ودقم٤مئؽ ،وقمٌ٤مدشمؽ ،ودقمقشمؽ ،وأظمالىمؽُ ،مً٤مرقم ً٤م إمم يمؾ
ـم٤مقم٦م ،ؾم٤مسم٘م ً٤م إمم يمؾ ىمرسم٦م ( :
)

[آل قمٛمران.]134-133:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ رء ،ومتقيمؾ قمغم رسمؽ اًم٘مقي وطمده ،اًمذي ٓ راد
ًم٘مْم٤مئف وٓ ُمٕم٘م٥م ُٕمره ( :
)[وم٤مـمر.]13:

اًمٚمٝمؿ إٟم٤م ٟمً٠مًمؽ إيَمٟم ً٤م يم٤مُمالً ،و ي٘مٞمٜم ً٤م ص٤مدىم ً٤م ،وىمٚمٌ ً٤م ظم٤مؿمٕم٤م ،وًمً٤مٟم ً٤م ذايمرا.
ي٤مىمقي ي٤مقمزيز ارمحٜم٤م سمرمحتؽ اًمتل وؾمٕم٧م يمؾ رء ،ي٤م ذا اجلالل واإليمرام.
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 : 32اشم اهلل (ادتني)

اهلل قمز وضمؾ هق اًم٘مقي اعمتلم ،اًمٖمٜمل اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ رء،اعمتلم اًمذي يٛمٚمؽ
يمؾ رء ،اعمتلم اًمذي قمٜمده ظمزائـ يمؾ رء ،اعمتلم اًمذي سمٞمده يمؾ رء،
ضمٜمد أو ٍ
اعمتلم اًمذي ٓ حيت٤مج ذم إُمْم٤مء طمٙمٛمف وشمٜمٗمٞمذ أُمره إمم ٍ
ُمدد ،وٓ إمم
ُُم ٍ
)[اًمذاري٤مت.]58:
ٕملم أو قمْمد ( :
هق اعمتلم اًمذي ًمف إؾمَمء احلًٜمك ،واًمّمٗم٤مت اًمٕمغم ،وإومٕم٤مل اًمٙمؼمى،
واعمثؾ إقمغم ،واًمًٚمٓم٤من اًمٕمٔمٞمؿ ،واعمٚمؽ اًمٙمٌػم ،واًم٘مدر اًمٕمٔمٞمؿ ( :
)[ـمف.]8:
هقاعمتلم اًمٖمٜمل اًمذي ًمف ُمٚمؽ اًمًٛمقات وإرض وُم٤م ومٞمٝمـ،اعمتلم اًمذي يٛمد
ظمٚم٘مف سم٤مًم٘مقة ،واًم٘مقت ،واًمٜمٕمؿ ،وإرزاق ،واحلٞم٤مة ،وإُمـ ،واهلدى واًمٜمقر
)[اًمذاري٤مت.]58:
واًمٕمٚمؿ ( :
هقاعمتلم اًمذي يمؾ ٟمٕمٛم٦م ُمٜمف ( :
)[اًمٜمحؾ.]53:
هق اًم٘مقي اعمتلم اًمذي أقمٓم٤مٟم٤م اعمت٤مٟم٦م ذم أضمً٤مُمٜم٤مً ،مٜم٘مدر هب٤م قمغم اًم٘مٞم٤مم سمٕمٌ٤مدشمف،
وأقمٓم٤مٟم٤م اعمت٤مٟم٦م ذم ىمٚمقسمٜم٤م ًمٜم٘مقى هب٤م قمغم ـم٤مقمتف ،وأقمٓم٤مٟم٤م ُمدد ًا ُمـ ىمقشمف هنزم سمف
اًمٜمٗمس ،واًمِمٞمٓم٤من ،واًمٙمٗم٤مر ( :
)[اجلٛمٕم٦م.]4:
ومٞم٤م قمٌد اعمتلم ،شمقيمؾ قمغم رسمؽ اًم٘مقي اعمتلم ،اًمذي سمٞمده اعمٚمؽ واعمٚمٙمقت،
وهق قمغم يمؾ رء ىمدير ،واؾمتٕمـ سمرسمؽ اًم٘م٤مدر اًم٘مٝم٤مر ،وٓ شمٚمتٗم٧م امم همػمه،
ومٙمؾ ُم٤م ؾمقاه قمٌد وٕمٞمػ وم٘مػم قم٤مضمز حمت٤مج ( :
)[وم٤مـمر.]15:
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واعم١مُمـ طم٘م٤م هق ُمـ شمذًمؾ ًمرسمف اًم٘مقي اعمتلم ،واًمذًم٦م ًمٚم٘مقي اًمٕمزيز ىمقة وقمزة
)[اعمٚمؽ.]11:
ورومٕم٦م ( :

وىم٤مل قمز وضمؾ ( :

)[اًمًجدة.]17 - 15 :

أُم٤م أُم٤مم اًمٜم٤مس ،وم٤مًمٕم٤مرف طم٘م٤م ئمٝمر اًمٕمزة واًم٘مقة واًمِمج٤مقم٦م واًمٕمٗم٤مف واًمٖمٜمك
ٕٟمف قمٌد اًمٕمزيز ،وقمٌد اًم٘مقي ،وقمٌد اًمٖمٜمل ( :
)[اعمٜم٤موم٘مقن.]8:

ويمٚمَم ىمقي إيَمن اًمٕمٌدشمذًمؾ ًمرسمف اًم٘مقي اعمتلم،وشمقيمؾ قمغم احلل اًمذي
ٓيٛمقت ،واؾمتٖمٜمك سمٗمْمٚمف قمٛمـ ؾمقاه ،وأقمز ٟمٗمًف أُم٤مم اًمٜم٤مسٟٕ ،مف قمٌد اًم٘مقي،
وقمٌد اًمٕمزيز ،وقمٌد اعمتلم ( :
)[إٟمٌٞم٤مء.]92:

ويمٚمَم وٕمػ إيَمن اًمٕمٌد ،وٟم٘مص شمقطمٞمده ،شمذًمؾ ًمٚمٜم٤مس وقمٚمؼ آُم٤مًمف هبؿ،
ومتًٙمـ أُم٤مم إهمٜمٞم٤مء وإىمقي٤مء ،ومً٘مط ُمـ قمٞمقهنؿ ،وم٠مذًمقه وأه٤مٟمقهٟٕ ،مف ؾم٘مط
ُمـ قملم اهلل اًمٕمزيز اًم٘مقي اعمتلم ،ىمٌؾ أن يً٘مط ُمـ أقملم اًمٜم٤مس اًمْمٕمٗم٤مء اًمٗم٘مراء:
)[اإلهاء.]11:
(
وم٠مٟمزل طمقائجؽ سم٤مًم٘مقي اعمتلمٟٕ ،مف ُم٤مًمؽ احل٤مضم٤مت يمٚمٝم٤م ،ومجٞمٕمٝم٤م ذم ظمزائٜمف،
ومجٞمٕمٝم٤م ُمًتجٞمٌ٦م عمِمٞمئتف ،وُمنقم٦م إمم إرادشمف ،وظم٤موٕم٦م ُٕمره ( :
)[اًمذاري٤مت.]51-52:
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واقمٚمؿ أن ُم٤مذم اًمٖمٞم٥م ،أىمرب ِم٤م ذم ضمٞمٌؽ ُمـ ُم٤مل ( :
)[اًمٓمالق.]3-1:

ومتقيمؾ قمغم رسمؽ اًم٘مقي اعمتلم ( :
)[اًمتٖم٤مسمـ.]13:

وطمٔمؽ ي٤مقمٌد اعمتلم ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن شمٙمقن ىمقي ً٤م ُمتٞمٜم ً٤م ،وحتٛمؾ ٟمٗمًؽ
قمغم اُمتث٤مل أواُمر اهلل قمز وضمؾ ،وـم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف ذم يمؾ طم٤مل ،وأن شمٜمٗمع
همػمك سمٙمؾ ُم٤م حيٌف اهلل ويرو٤مه ُمـ إىمقال وإقمَمل وإظمالق ،سم٤مًمدقمقة امم
اهلل ،وشمٕمٚمٞمؿ ذع اهلل ،واإلطمً٤من إمم ظمٚمؼ اهلل ( :
)
[اًمِمٛمس.]12 - 7 :
وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
)[اعم٤مئدة.]1:
اًمٚمٝمؿ ي٤م ىمقي وي٤م ُمتلم ،أهمٜمٜم٤م سمحالًمؽ قمـ طمراُمؽ ،وسمٓم٤مقمتؽ قمـ ُمٕمّمٞمتؽ،
وسمٗمْمٚمؽ قمٛمـ ؾمقاك ،ي٤مذا اجلالل واإليمرام ،واإلٟمٕم٤مم واإلطمً٤من.
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 : 35،34،33اشم اهلل (الؼودر ،والؼدير ،وادؼتدر)

اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق اعمٚمؽ احلؼ اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ رء ،اًم٘م٤مدر اًمذي ٓ يٕمجزه رء
ذم إرض وٓ ذم اًمًَمء ،اًم٘م٤مدر اًمذي ٓ يٗمقشمف رء ،وٓ ي٘مػ ًمف رء ،وٓ
يًتٕملم سمٌمءٟٕ ،مف اًم٘م٤مدر وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وىمدرشمف ٓ أول هل٤م وٓ آظمر ،وٓ
سمداي٦م هل٤م وٓ هن٤مي٦م ،وه ل صٗم٦م ذاشمٞم٦م ٓشمٜمٗمؽ قمـ اًمرب أسمد ًا ( :
)[اعمٚمؽ.]1:

هق اًم٘مدير اًم٘م٤مدر اعم٘متدر قمغم إجي٤مد اعمٕمدوم ،وإقمدام اعمقضمقد ،وحتريؽ
اًمً٤ميمـ ،وشمًٙملم اعمتحرك ،وشم٘مٚمٞم٥م اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ،واًمٜمقر واًمٔمالم ،واحلر
)[اًمٌ٘مرة.]126:
واًمؼمد ( :
هق ؾمٌح٤مٟمف اًم٘م٤مدر سمذاشمف قمغم يمؾ رء ،أُم٤م اإلٟمً٤من ومٝمق وٕمٞمػ ٓ ي٘مدر قمغم
سمٕمض إؿمٞم٤مء إٓ سمقؾمٞمٚم٦م شمٙمٛمؾ وٕمٗمف اًمٌنميُ ،مـ أٓت واًمقؾم٤مئؾُ ،مـ آًم٦م
ٍ
وُمريم٥م يريمٌف ،وـمٕم٤مم ي٠ميمٚمف ( :
شمٕمٞمٜمف،
)[اًمٜمً٤مء.]18:
وُمـ قمرف ىمدرة اهلل اؾمتٕم٤من سمف وطمده ،وشمقيمؾ قمٚمٞمف وطمده ( :

)[اًمزُمر.]67:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًم٘م٤مدر ،ويمؾ ُم٤مؾمقاه قم٤مضمز ،هق اًم٘م٤مدر اًمذي ظمٚمؼ اًم٘مدرة ذم يمؾ ىم٤مدر
ومّم٤مر ىم٤مدر ًا ،وًمق رومع قمٜمف أُمر اًم٘مدرة ًمٕم٤مد قم٤مضمز ًا وٕمٞمٗم٤م ( :
)[اًمٜمحؾ.]53:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ رء وطمده ٓ ذيؽ ًمف (:
)[إٟمٕم٤مم.]65:
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ومًٌح٤من اًم٘مقي اًم٘م٤مدر اًمذي ٓ أىمقى ُمٜمف ،اًم٘م٤مدر اًمذي ٓ أىمدر ُمٜمف ( :
)[اعمرؾمالت.]13:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًم٘م٤مدر اًمذي يٛمًؽ اًمًَمء أن شم٘مع قمغم إرض آ سم٢مذٟمف ،وقمغم
اًمًٛمقات وإرض أن شمزوٓ( :
)[وم٤مـمر.]41:

واعم١مُمـ اذا ؿمٕمر سم٤مًم٘مقة واًم٘مدرة ي٘مقى قمغم ٟمٗمًف ،وي٘مقى قمغم ظمّمٛمف ،وي٘مقى
قمغم أقمدائف ،وي٘مقى قمغم ؿمٝمقاشمف ،وي٘مقى قمغم قمٌ٤مدة رسمف ،واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمٚمف،
واًمدقمقة اًمٞمف ،وشمٕمٚمٞمؿ ذقمف ،واإلطمً٤من إمم ظمٚم٘مف ،عم٤مذا؟ٟٓمف قمٌد اًم٘م٤مدر ،وقمٌد
اًم٘مدير ،وقمٌد اعم٘متدر.
وم٤مهلل أىمدره ٕٟمف قمٌد ضمٕمؾ ُمـ ٟمٗمًف قمٌد ًا ًمٚم٘م٤مدر ،وم٤مهلل قمز وضمؾ يٕمٓمٞمف ُمـ هذه
اًمّمٗم٦م ُ ،م٤م يت٘مقى سمف قمغم اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ( :
)[إقمراف.]182:

واذا ؿمٕمر اإلٟمً٤من سم٤مًمْمٕمػ ص٤مر ُمٜم٤موم٘م ً٤م ،ومٛمع اًمْمٕمػ ٟمٗم٤مق ويمذب ،وقمجز
ويمًؾ ،وذل وظمقف ( :
)[اًمٜمً٤مء.]141:

ُمٜمف،ىمدر ذم طمجٛمف،
هق ؾمٌح٤مٟمف اًم٘م٤مدر اًمذي ظمٚمؼ يمؾ رء سم٘مدر حي٘مؼ ُمراده
ٌ
وىمدر ذم وفمٞمٗمتف ،وىمدر ذم ىمدرشمف ( :
ٌ
)[اًم٘مٛمر.]52-49:

ومًٌح٤من اهلل اًمٕمٚمٞمؿ اًم٘مدير اًمذي ظمٚمؼ ًمإلٟمً٤من قمٞمٜملم يرى هبَم إؿمٞم٤مء سم٘مدر ،وًمق
أن اًمرؤي٤م شمْم٤مقمٗم٧م ًمرأى اجلراصمٞمؿ ذم اًمٓمٕم٤مم واًمنماب ،ومٕم٤مف إيمؾ واًمنمب.

وظمٚمؼ ؾمٌح٤مٟمف ًمإلٟمً٤من اًمًٛمع ذم أذٟمف سم٘مدر ،ومٚمق زاد ؾمٛمٕمف ًمًٛمع طمريم٦م أُمٕم٤مئف
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ذم سمٓمٜمف ومٚمؿ يٜمؿ اًمٚمٞمؾ يمٚمف،وظمٚمؼ ًمف اًمٞمديـ واًمرضمٚملم هبذا احلجؿ واًمٓمقل ،ومٚمق
)[اًم٘مٛمر.]49:
زادت ًمتٕمذر آٟمتٗم٤مع هبَم ( :

واإلٟمً٤من اذا رأى ىمدرة اهلل ذم ظمٚم٘مف وأُمره وشمدسمػمه ،آُمـ سمف ،وشمذًمؾ ًمف ،وظم٤مف
)[يقٟمس.]3:
ُمٜمف وجل٠م اًمٞمف ( :

واذا ضمٝمؾ اًمٕمٌد ىمدرة اهلل أقمرض قمٜمف ،وفمٚمؿ اًمٜم٤مس ،واقمتدى قمٚمٞمٝمؿ ،ومٜمزًم٧م سمف
قم٘مقسم٦م اًم٘م٤مدر ،يمَم ومٕمؾ اهلل سمٗمروقمقن وضمٜمقده ( :
)[اًمزظمرف.]55 :

وم٤مهلل ضمؾ ضمالًمف ُمٚمؽ ىم٤مدر ىمدير ،وٓ طمد ًم٘مدرشمف ( :
)[اًمزُمر.]67:

ومٙمؾ اٟمً٤من سمح٤مضم٦م إمم ُمٕمروم٦م ىمدرة اهللً ،مٞم٘مػ قمٜمد طمده ،وأن يٕمرف ٟمٗمًف
ًمٞمتقاوع ًمرسمف اًم٘م٤مدر (:
)[اًمٓمالق.]11:

واذا قمرومتؿ ىمدرشمف ،وقمرومتؿ قمٚمٛمف ،آُمٜمتؿ سمف ،واُمتثٚمتؿ أواُمره ،وشمّم٤مهمرشمؿ
ًمٙمؼمي٤مئف ،وذًمٚمتؿ ًمٕمٔمٛمتف ( :
)[إٟمٕم٤مم.]123-121:
واعم١مُمـ إذا اقمت٘مد أن اهلل قمغم يمؾ رء ىمدير،أقمٓم٤مه إذا ؾم٠مًمف ،وؿمٗم٤مه إن ُمرض،
وأُمٜمف إن ظم٤مف ،وٟمٍمه قمغم ُمـ قم٤مداه ،ورزىمف ُمـ طمٞم٨م ٓ حيتً٥م ( :

)[اًمٓمالق.]3-1:
ومٞم٤م قمٌد اًم٘م٤مدر امحؾ ٟمٗمًؽ قمغم ـم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف ،وظمذ سمٞمده٤م امم ُؾمٌؾ
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اًمًالم( :

)[اًمِمٛمس.]12-7:
ي٤م قمٌد اًم٘مدير يمـ ىم٤مدر ًا قمغم حتٛمؾ اعمِم٤مق ذم ؾمٌٞمؾ اًمدقمقة امم اهلل ،وشمٕمٚمٞمؿ
ذع اهلل ،واإلطمً٤من امم ظمٚمؼ اهلل ( :
)[اًمٕمٜمٙمٌقت.]69:

ي٤مقمٌد اًم٘مدير اومٕمؾ إؾمٌ٤مب اعم٠مُمقر هب٤م ذقم ً٤م ،واىمٓمع أُمٚمؽ ُمـ يمؾ خمٚمقق :
)[اًمتٖم٤مسمـ.]13:
(
ومتقيمؾ قمغم اهلل اًم٘م٤مدر وطمده ذم يمؾ رء ،وٓ شمٚمتٗم٧م ٕطمد ؾمقاه ( :
)[اًمزُمر.]36:

ويمؾ إٟمً٤من ًمف ىمدر ٌة حمدود ٌة ٟم٤مىمّم٦مً ،مٞمٙمقن ُمٗمت٘مر ًا ذم وٕمٗمف وقمجزه امم رسمف
اًم٘مقي اًم٘م٤مدر ،ؾمٕمٞمد ًا سم٤مومت٘م٤مره إًمٞمف ،وآٟمٙمً٤مر سملم يديف ( :
)[إٟمٗم٤مل.]4-1:

واإلٟمً٤من ُمع وٕمٗمف وقمجزه يٓمٖمك ويتٙمؼم وئمٚمؿ ،وي٘متؾ سمال رمح٦م ،ومٙمٞمػ ًمق
)
يم٤من ىمقي ً٤م؟ ( :
[اًمٕمٚمؼ.]8-6:
ومًٌح٤من اًم٘م٤مدر اًم٘مدير اعم٘متدر قمغم يمؾ رء ،اعمحٞمط سمٙمؾ رء ،اًمٕمٚمٞمؿ سمٙمؾ
رء ،اًم٘م٤مهر ًمٙمؾ رء ( :
)[اعم٤مئدة.]112:
وم٤مؾمتٕمـ سمرسمؽ اًم٘م٤مدر ،وشمقيمؾ قمٚمٞمف وطمده ،شمٙمـ أىمقى اًمٜم٤مس ( :
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)[اًمٌ٘مرة.]127:

ي٤مقمٌد اًم٘مدير اقمٌد رسمؽ اعم٘متدر ،وشمقيمؾ قمٚمٞمف شمٙمـ قمٜمده يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم ُم٘مٕمد
)
صدق ( :
[اًم٘مٛمر.]55-54:

ي٤م قمٌد اعم٘متدر ،اذا أىمدرك اهلل قمغم همػمك ومال شمٔمٚمٛمف ،وم٢من اهلل أىمدر قمٚمٞمؽ ُمٜمؽ
)[اعمٚمؽ.]1:
قمٚمٞمف( :
هق ؾمٌح٤مٟمف اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ رء ،اًم٘م٤مدر قمغم مجع اخلالئؼ يمٚمٝمؿ ًمٞمقم
احلً٤مب واجلزاء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م،جيٛمع اجلـ واإلٟمس ،وجيٛمع أهؾ اًمًَمء
ٟمٌل ُمع أُمتف ،وجيٛمع إوًملم
وإرض،وجيٛمع يمؾ قمٌد ُمع قمٛمٚمف ،وجيٛمع يمؾ ّ
وإظمريـ ( :
)[اًمٜمً٤مء.]87:
ومًٌح٤من اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ رء ،اًمذي جيٛمع اًمٜم٤مس ًمٞمقم ٓ ري٥م ومٞمف ًمٞمًٛمع ُمـ
يمؾ أطمد ،وجي٤مزي يمؾ أطمد سمَم قمٛمؾ ُمـ ٍ
ظمػم أو ذ ( :
)[اًمٖم٤مؿمٞم٦م.]16-15:

وىم٤مل قمز وضمؾ ( :

)

[اًمزًمزًم٦م.]8-6:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًم٘م٤مدر اًمذي جيٛمع اًمٜم٤مس ًمٞمقم اًم٘مٞم٤مُم٦مً ،مٞمح٤مؾمٌٝمؿ وجي٤مزهيؿ ( :
ﰎ)[اًمتٖم٤مسمـ.]9:

جيٛمع سملم اًمٔم٤ممل واعمٔمٚمقم ،وسملم اًم٘مقي واًمْمٕمٞمػ ،وسملم اًم٘م٤مدر واًمٕم٤مضمز ،وسملم
احل٤ميمؿ واعمحٙمقمً ،مٞم٘متص ُمـ يمؾ واطمد ًمٖمػمه ( :
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)[إٟمٌٞم٤مء.]47:
ومًٌح٤من اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ رء ذم ُمٚمٙمف اًمٕمٔمٞمؿ ( :
)[إٟمٕم٤مم.]65:
هق اًم٘م٤مدر اًم٘مدير اعم٘متدر قمغم يمؾ رء ذم ُمٚمٙمف اًمٕمٔمٞمؿ ،اًم٘م٤مدر اًمذي ٓ يٕمجزه
رء ،وٓ يٗمقشمف رءٟ ،مثر اًمٜمجقم ذم اًمًَمء ،وؾمػم اًمِمٛمس واًم٘مٛمر ذم
اًمٗمْم٤مء ،ومج ع اًم٘مٓمرات ذم اًمٌح٤مر وإهن٤مر ،وظمٚمؼ اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ،وظمٚمؼ احلر
واًمؼمد ،وظمٚمؼ اًمٞم٤مسمً٦م واعم٤مء ،وظمٚمؼ اًمذيمقر واإلٟم٤مث ( :
)[وم٤مـمر.]44:
واًمرب اًمذي هذه أؾم َمؤه وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،وهذه ىمقشمف وىمدرشمف ،هق اًمرب اًمذي
يًتحؼ اًمٕمٌ٤مدة وطمده ٓ ذيؽ ًمف:
[يقٟمس.]3:
)[اًمتحريؿ.]8:

(

اًمٚمٝمؿ ي٤م ُمـ ًمف اًمٕمزة واجلؼموت ،وًمف اعمٚمؽ واعمٚمٙمقت ،ي٤م ىمدير ًا قمغم يمؾ
رءٟ ،مً٠مًمؽ اجلٜم٦م وُم٤م ىمرب اًمٞمٝم٤م ُمـ ىمقل أو قمٛمؾ ،وٟمٕمقذ سمؽ ُمـ اًمٜم٤مر وُم٤م
ىمرب اًمٞمٝم٤م ُمـ ىمقل أو قمٛمؾ ،ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم.
ي٤م ىمقي ي٤م قمزيز ،أقمز اإلؾمالم واعمًٚمٛملم ،وأذل اًمنمك واعمنميملم ،واٟمٍم
قمٌ٤مدك اعم١مُمٜملم ي٤م ىمقي ي٤مقمزيز.
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البوب السوبع

 : 37 ،36اشم اهلل (الـورص ،والـصر)

اهلل قمز وضمؾ هق اًمٜم٤مس اًمذي يٜمٍم أوًمٞم٤مءه قمغم أقمدائف ،ويٜمٍم سمٕمض اًمٙم٤مومريـ
قمغم سمٕمض ،وسمٕمض اًمٔم٤معملم قمغم سمٕمض ،يٜمٍم أىمرهبؿ امم احلؼ ،يمَم ٟمٍم
اًمروم قمغم اًم ُٗمرس ،صمؿ ٟمٍم اعم١مُمٜملم قمغم اًمروم واًمٗمرس ،وقمغم أهؾ إرض
مجٞمٕم٤م ( :
)[احل٩م.]41-42:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٜمّمػم اًمذي يٜمٍم أوًمٞم٤مءه ،وخيذل أقمداءه ،ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من :
)[إٟمٗم٤مل.]42:
(
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٜم٤مس اًمٜمّمػم اًمذي سمٞمده ُمٗم٤مشمٞمح اًمٜمٍم واًمٕمقن واًمت٠ميٞمد ،اًمذي يٜمٍم
ُمـ آُمـ سمف ُمٝمَم يمثر أقمداؤهؿ ،وُمٝمَم ىمقي أقمداؤهؿ ( :
)[هم٤مومر.]51-51:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٜم٤مس اًمٜمّمػم ٕوًمٞم٤مئف اعمًتْمٕمٗملم ،اًم٘مقي اًمذي سم٘مقشمف يرومع اًمٔمٚمؿ
قمـ اعمٔمٚمقُملم وًمق يم٤مٟمقا يم٤مومريـ ( :
)[احل٩م.]39:

هق ؾمٌح٤مٟمف ظمػم اًمٜم٤مسيـ ،اًمٜم٤مس اًمذي يٜمٍم اعم١مُمٜملم ،وي١مُمـ اخل٤مئٗملم،
)
وجيػم اعمًتجػميـ ،ويٖمٞم٨م اعمًتٖمٞمثلم ( :
[إٟمٗم٤مل.]42:
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هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٜم٤مس اًمٜمّمػم اًمذي يٜمٍم رؾمٚمف واعم١مُمٜملم سمف ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من :
)[آل قمٛمران.]152:
(

وٟمٍم اهلل ٕوًمٞم٤مئف أٟمقاع ٓ شمٕمد ،وٓ حتد ،وٓ شمرد ،ي٠ميت هب٤م اًمرب احلٙمٞمؿ
اًمٕمٚمٞمؿ اًم٘م٤مدر ُمـ طمٞم٨م ٓ حيتً٥م اًمٕمٌ٤مد.
شم٤مرة يٜمٍمهؿ سم٤مإلقمداد و اإلُمداد،وشم٤مرة سمَم هيٞمئ هلؿ ُمـ إؾمٌ٤مب،وشم٤مرة سمدون
إؾمٌ٤مب ،وشم٤مرة سمْمد إؾمٌ٤مب ( :
)[ اًمٗمرىم٤من.] 31 :
وىم٤مل قمز وضمؾ(:
)[يس.]83-81:
وُمـ ذًمؽ ٟمٍم رؾمقًمف ﷺ واعم١مُمٜملم سم٤معمالئٙم٦م ذم سمدر وإطمزاب وطمٜملم :
)[آل قمٛمران.]113:
(
وُمـ ذًمؽ ٟمٍم أوًمٞم٤مئف سم٤مًمريح اًمتل أرؾمٚمٝم٤م قمغم ىمقم هقد ،واًمّمٞمح٦م اًمتل
أهٚمٙم٧م صمٛمقد يمَم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف(:
)[احل٤مىم٦م.]8-4:

وُمـ ذًمؽ إرؾم٤مل اًمٓمػم إسم٤مسمٞمؾ قمغم أصح٤مب اًمٗمٞمؾ ( :
وُمـ ضمالل ٟمٍم اًمٜمّمػم إهمراق يمؾ ُمـ يمٗمر سمٜمقح ﷺ ( :
[اًمٗمرىم٤من.]37:
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)[اًمٗمٞمؾ.]5-1:
)

وُمـ ضمالل ٟمٍم اًمٜمّمػم إهمراق ومرقمقن وضمٜمقده ( :
)[اًمزظمرف.]55:

وُمـ ضمالل ٟمٍم اًمٜمّمػم اخلًػ يمَم ومٕمؾ سم٘م٤مرون وُم٤مًمف ( :

)

[اًم٘مّمص.]81:
وُمـ ضمالل ٟمٍم اهلل ٕوًمٞم٤مئف اعمرؾمٚملم أٟمف أهٚمؽ يمؾ ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ سمٕمذاب
آؾمتئّم٤مل.
يمَم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ( :

)[اًمٕمٜمٙمٌقت.]42:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٜم٤مس ٕوًمٞم٤مئف وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،ومٙمَم أن اًمرزق يمٚمف ُمـ اًمرازق،
ومٙمذًمؽ اًمٜمٍم يمٚمف ُمـ اًمٜمّمػم ( :
)[إٟمٗم٤مل.]16:

ومًٌح٤من اًمٜم٤مس اًمٜمّمػم اًمذي سمٞمده اًمٜمٍم يمٚمف ( :
)

[إٟمٗم٤مل.]12-9:

واقمٚمؿ ي٤مقمٌد اًمٜمّمػم أن يمؾ اخلٚمؼ وم٘مراء إمم اهلل ذم يمؾ رء ،ذم ظمٚم٘مٝمؿ ،ذم
رزىمٝمؿ ،ذم هدايتٝمؿ ،ذم ٟمٍمهؿ ( :
)[وم٤مـمر.]15:
وٓ يٜمٍم اهلل ُمـ اًمٌنم إٓ ُمـ آُمـ سمف ،وشمٞم٘مـ قمغم ذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف،
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وشمٞم٘مـ قمغم أن يمؾ رء سمٞمده وطمده ٓ ذيؽ ًمف ( :
(

)[هقد.]56:

)[اًمّم٤موم٤مت.]173-171:

أُم٤م اٟمتّم٤مر اًمٙمٗم٤مر قمغم اعم١مُمٜملم ومٝمق شمًٚمٞمط ُمـ اهلل قمغم ُمـ آُمـ سمف ،صمؿ ظم٤مًمٗمف :
(
)[اًمٗمتح.]14:
وىم٤مل قمز وضمؾ :ﮱ
[اًمٜمً٤مء.]92:
وُمـ شمقهؿ أن اًمٜمٍم سمٞمد ومالن أو ومالن ،أو سمٞمد هذه اًمدوًم٦م و هذه اًمدوًم٦م ،وم٘مد
وىمع ذم وهؿ يمٌػمٕ ،ن اًمٜمٍم سمٞمد اًمٜم٤مس وطمده ٓ ذيؽ ًمف ( :
)[آل قمٛمران.]162:
وٟمٍم اًمٜم٤مس ٕوًمٞم٤مئف ًمف ذـم٤من:
إول :اإليَمن سم٤مهلل
واًمث٤مين :إقمداد اًمٕمدة اعمت٤مطم٦م ٓ اعمٙم٤مومئ٦م.

ومٛمـ آُمـ سم٤مهلل طم٘م٤م ،وأقمد اًمٕمدة ٟمٍمه اهلل يمَم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ( :
)[اًمروم.]47:

أُم٤م ُمـ آُمـ سم٤مهلل ،ومل يٕمد اًمٕمدة اعمت٤مطم٦م ،أو أقمد اًمٕمدةً ،مٙمـ سمال إيَمن ،وم٢من اهلل ٓ
يٜمٍمه ( :
ﯺ)[إٟمٗم٤مل.]62:
وىم٤مل قمز وضمؾ:
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[هم٤مومر.]51-51:
ومال سمد ُمـ شمقومر هذيـ اًمنمـملم ُمٕم ً٤م حلّمقل اًمٜمٍم ُمـ اًمٜم٤مس،

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٜمّمػم اًمذي يٜمٍمك قمغم اًمٕمدو إذا أطم٤مط سمؽ ،ويٜمٍمك قمغم
اعمرض اذا أص٤مسمؽ ،ويٜمٍمك سم٠مؾمٌ٤مب اهلالك يمَم ومٕمؾ سم٢مسمراهٞمؿ ﷺ ،ويدُمر
ؾمٌح٤مٟمف سم٠مؾمٌ٤مب اًمٜمج٤مة ُمـ اعمٚمؽ واًمًٚمٓم٤من يمَم دُمر ومرقمقن وىمقُمف ،وأهمرىمٝمؿ
)
ذم اًمٌحر ( :
[اًمزظمرف.]55:

واًمٕمدو ىمد يٙمقن ىمقي ً٤م ًمٙمـ اهلل أىمقى ُمٜمف :
[هم٤مومر.]51-51:

واًمٓم٤مقم٦م ُمع اًمّمؼم سمٕمده٤م اًمٜمٍم ،واعمٕمّمٞم٦م ُمع اًمّمؼم ًمٞمس سمٕمده٤م إٓ اخلذٓن :
)
(
[اًمٜمً٤مء.]113:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٜم٤مس اًمٜمّمػم اًمذي يدسمر ُمٚمٙمف قمغم ُم٤م يريد ،ويدسمر أُمقر ظمٚم٘مف
سم٤مًم٘مدرة اعمٓمٚم٘م٦م ،اعم٘مروٟم٦م سم٤معمِمٞمئ٦م اعمٓمٚم٘م٦م ،اعم٘مروٟم٦م سم٤محلٙمٛم٦م اعمٓمٚم٘م٦م،
اعم٘مروٟم٦م سم٤مخلػم اعمٓمٚمؼ ( :
)
[آل قمٛمران.]16:

ومٛمـ أراد أن يٜمتٍم قمغم ٟمٗمًف ،وقمغم اًمِمٞمٓم٤من ،وقمغم مجٞمع إقمداء ،ومٕمٚمٞمف أن
يٕمتّمؿ سم٤مًمٜم٤مس اًمٜمّمػم ،ويتقيمؾ قمٚمٞمف وطمده ،ويٕمد اًمٕمدة ُمـ صؼم وشم٘مقى :
121

)

(

[آل قمٛمران.]112:

وُمـ قمرف رسمف سم٤مؾمٛمف اًمٜم٤مس واًمٜمّمػم اـمٛم٠من ىمٚمٌف سمذيمره ،وأومرده سم٤مًمٕمٌ٤مدة وطمده،
وشمقيمؾ قمٚمٞمف وطمده ،واؾمتٕم٤من سمف وطمده ( :
)[اًمرقمد.]18:

وُمـ قمرف رسمف اًمٜمّمػمٟ ،مٍم ديٜمف ،ويمت٤مسمف ،وؾمٜم٦م رؾمقًمف ﷺ ،ومل خيػ ذم اهلل
ًمقُم٦م ٓئؿ ( :
)[اعم٤مئدة.]67:

وطمٔمؽ ي٤م قمٌد اًمٜم٤مس ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ أن شمٜمتٍم قمغم ٟمٗمًؽ سمحٛمٚمٝم٤م قمغم
آؾمت٘م٤مُم٦م قمغم أواُمر اهلل ،وشمٜمتٍم قمغم اًمِمٞمٓم٤من سمٕمدم آؾمتج٤مسم٦م خلٓمقاشمف
ويمٞمده ،وُمٙمره ،وشمٜمتٍم قمغم قمدوك سم٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦م واًمتقيمؾ قمغم رسمؽ اًمٜمّمػم،
وإقمداد اًم٘مقة( :
)[هقد.]113-111:

واٟمٍم إظمقاٟمؽ اعم١مُمٜملم ،وُمـ ٟمٍم همػمه سمحؼ ٟمٍمه اهلل قمغم ُمـ قم٤مداه ،وىمٞمض
َم ٟمٍمه اهلل ،وُمـ ظمذل ُمًٚم ً
ًمف ُمـ يٜمٍمه ،وُمـ ٟمٍم ُمًٚم ً
َم ظمذًمف اهلل.
َ
أظم٤مك فم٤معمًِ٤م ْأو َُم ْ
ٔم ُٚمق ًُم٤م ش أظمرضمف اًمٌخ٤مري( ).
ٍْم
ىم٤مل ﷺ  « :اٟم ُ ْ
وم٤مًمٔم٤ممل حتجزه قمـ اًمٔمٚمؿ ،واعمٔمٚمقم شمٜمٍمه قمغم ُمـ فمٚمٛمف ،واهلل ذم قمقن اًمٕمٌد
ُم٤م يم٤من اًمٕمٌد ذم قمقن أظمٞمف ،ومتقيمؾ قمغم اهلل وطمده ذم يمؾ أُمقرك ،يٜمٍمك
وي١ميدك ويًٕمدك.
(
( )أخرجه البخوري سمرىمؿ (.)6951
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)[اًمٓمالق.]3-1:
واقمٚمؿ أن ُمـ شمٕمٚمؼ ىمٚمٌف سمٖمػم اهلل قمذب سمف ،رمح٦م ُمـ اهللً ،مٞمٕمقد إمم رسمف ،ويتقب
)[اًمِمٕمراء.]113:
إًمٞمف ( :
)

وُمـ اؾمتٕم٤من سمٖمػم اهلل ذل ( :
[اإلهاء.]11:

ُمذُمقُم ً٤م ٓ طم٤مُمد ًمؽ ،خمذوًٓ ٓ ٟم٤مس ًمؽ .
اًمٚمٝمؿ اٟمٍم ديٜمؽ ،ويمت٤مسمؽ ،وؾمٜم٦م ٟمٌٞمؽ ،وقمٌ٤مدك اعم١مُمٜملم.
اًمٚمٝمؿ اٟمٍمٟم٤م قمغم أٟمٗمًٜم٤م وقمغم أقمدائٜم٤م ،وم٠مٟم٧م ٟمٕمؿ اعمقمم وٟمٕمؿ اًمٜمّمػم.
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 : 38،39اشم اهلل (احلؽقم ،واحلؽم)
اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق احلٙمٞمؿ احلٙمؿ اًمذي حيٙمؿ اًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي واًمٕم٤ممل اًمًٗمكم ،

وحيٙمؿ اًمدٟمٞم٤م وأظمرة  ،وحيٙمؿ قم٤ممل اًمٖمٞم٥م وقم٤ممل اًمِمٝم٤مدة .

هق احلٙمٞمؿ ذم ظمٚم٘مف وأُمره  ،احلٙمٞمؿ اًمٕمٚمٞمؿ اًمذي يْمع اًمٌمء ذم ُمقوٕمف ،

احلٙمٞمؿ اًمذي حيٙمؿ سملم قمٌ٤مده سم٤محلؼ واًمٕمدل واإلطمً٤من ( :
)[اجلٛمٕم٦م.]1:

هق احلٙمٞمؿ احل٤ميمؿ ذم يمؾ أُمر  ٓ ،راد ًم٘مْم٤مئف  ،وٓ ُمٕم٘م٥م حلٙمٛمف ( :
)[يقؾمػ.]42:

هق احلٙمٞمؿ اًمّم٤مدق  ،اًمذي ٓ ي٘مع ذم وقمده ري٥م وٓ ؿمؽ (:
)[إٟمٕم٤مم.]18:

هق ؾمٌح٤مٟمف احلٙمٞمؿ اًمذي طمٙمؿ قمغم اًم٘مٚمقب سم٤مًمرو٤م واًم٘مٜم٤مقم٦م  ،وطمٙمؿ قمغم

اًمٜمٗمقس سم٤مٟٓم٘مٞم٤مد واًمٓم٤مقم٦م :
[اعم٤مئدة.]52:

هق ؾمٌح٤مٟمف أطمٙمؿ احل٤ميمٛملم ذم ظمٚم٘مف وأُمره ،وشمدسمػمه وشمٍميٗمف  ،هق احلٙمٞمؿ
احلٙمؿ اًمٜم٤مومذ طمٙمٛمف ذم مجٞمع خمٚمقىم٤مشمف ( :

[اًمتلم.]8:
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)

هق ؾمٌح٤مٟمف احلٙمؿ وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،ومال جيقز ٕطمد أن حيتٙمؿ إمم همػم ذع

اهلل ( :

)[يقؾمػ.]42:

وُمـ اطمتٙمؿ إمم همػم اهلل وم٘مد وؾ ؾمقاء اًمًٌٞمؾ  ،وطم ّٙمؿ ذم أُمقره ُمـ ًمٞمس
طم٤ميمَم وٓ طمٙمَم ( :

)

[إٟمٕم٤مم.]115-114:

وُمـ اطمتٙمؿ إمم همػم اهلل ،ومٝمق وم٤مؾمؼ ضم٤مهؾ سم٤مهلل ،وأُمره ،وديٜمف ( :

[اعم٤مئدة.]52-49:

)

وهق ؾمٌح٤مٟمف احلؼ احلٙمؿ اًمذي ضم٤مء سم٤محلؼ واًمٕمدل  ،احلؼ اًمذي حيٙمؿ سملم

اًمٜم٤مس ،ويٜمّمػ اعمٔمٚمقم ُمـ اًمٔم٤ممل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ( :
)[يقٟمس.]129:

هق ؾمٌح٤مٟمف احلٙمٞمؿ اًمٕمٚمٞمؿ اخلٌػم  ،احلٙمٞمؿ اًمذي يْمع اًمٌمء ذم ُمقوٕمف ذم

وىمتف ،ومالسمد ًمٚمٕمٌد ُمـ اًمّمؼم واٟمتٔم٤مر اًمٗمرج  ،وم٘مد يٙمقن اإلٟمً٤من ُمٔمٚمقُم٤م ٓ ي٘مدر
قمغم دومع اًمٔم٤ممل  ،وىمد يٙمقن اًمٔم٤ممل أىمقى ويمٚمٛمتف ٟم٤مومذه  ،واعمٔمٚمقم ٓ يًٛمع ًمف

أطمد  ،ومٛمـ ؾم ٜم٦م احلٙمٞمؿ اخلٌػم ُمع ظمٚم٘مف  ،أن يرظمل احلٌؾ ُمع اًمٙمؾً ،مٞمٗمٕمؾ يمؾ
ُمرظمك إمم أضمؾ ،
أطمد ُم٤م يِم٤مء  ،وًمٙمـ اًمٔمٚمؿ ٓ يًتٛمر إمم ُم٤م ٓ هن٤مي٦م  ،وم٤محلٌؾ
ً
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واًمٕم٤مىمٌ٦م ًمٚمٛمت٘ملم  ( :ﯿ
وىم٤مل قمز وضمؾ :

)[اًمٓمقر.]49-48:
[ًم٘مَمن.]11:

وأطمٙم٤مم احلٙمٞمؿ ذم ُمٚمٙمف اًمٕمٔمٞمؿ صمالصم٦م أٟمقاع :

إول  :أطمٙم٤مم ىمدري٦م يمقٟمٞم٦م ضم٤مري٦م قمغم مجٞمع اعمخٚمقىم٤مت سم٤مخلٚمؼ واإلجي٤مد،
واًمٌ٘م٤مء واًمٗمٜم٤مء ( :

)[إقمراف.]54:

اًمث٤مين :أطمٙم٤مم ذقمٞم٦م ضم٤مري٦م قمغم اعمٙمٚمٗملم ُمـ اجلـ واإلٟمس واعمالئٙم٦م ( :
)[يقؾمػ.]42:

اًمث٤مًم٨م  :أطمٙم٤مم ضمزائٞم٦م سم٤مًمققمد واًمققمٞمد  ،سم٤مًمققمد سم٤مجلٜم٦م عمـ آُمـ سم٤مهلل واـم٤مقمف ،
واًمققمٞمد سم٤مًمٜم٤مر عمـ قمّم٤م اهلل ويمٗمر سمف ( :

)[اًمتقسم٦م.]71:

وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ذم ؿم٠من اًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم ( :
[اًمتقسم٦م.]68:

)

وطمٙمؿ اهلل احلٙمٞمؿ ذم قمٌ٤مده أقمدل إطمٙم٤مم ،وأطمًـ إطمٙم٤مم ،وظمػم إطمٙم٤مم.
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)

وُمـ طمٙمؿ اهلل ذم قمٌ٤مده ( :
[احلجرات.]13:

وُمـ طمٙمؿ اهلل ذم قمٌ٤مده ( :
)[اًمٜمحؾ.]92:

وُمـ طمٙمؿ اهلل ذم قمٌ٤مده ( :

)[اًمٜمجؿ.]41-39:

وُمـ طمٙمؿ اهلل ذم قمٌ٤مده ( :

[آٟمٗمٓم٤مر.]14-13:

)

وُمـ طمٙمؿ اهلل ذم قمٌ٤مده ( :
)[حمٛمد.]7:

)

وُمـ طمٙمؿ اهلل ذم قمٌ٤مده ( :ﯿ

[اًمٜمحؾ.]118:

وُمـ طمٙمؿ اهلل ذم قمٌ٤مده ( :

)

[حمٛمد.]11:

ومٞم٤م قمٌد احلٙمٞمؿ  ،اطمتٙمؿ إمم رسمؽ احلٙمٞمؿ اًمذي ًمف إؾمَمء احلًٜمك ،واًمّمٗم٤مت

اًمٕمغم ،وإومٕم٤مل احلٛمٞمدة واعمثؾ إقمغم ذم اًمًَموات وإرض .

اطمتٙمؿ إمم اهلل ذم مجٞمع أُمقرك ،وشمٕمٌد هلل سمذًمؽ ،شمًٕمد ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.
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وإذا طمٙمٛم٧م سملم اًمٜم٤مس وم٤مطمٙمؿ سمٞمٜمٝمؿ سم٤محلؼ واًمٕمدل  ،وطمٙمؿ اهلل ورؾمقًمف  ،ومال

رء أطمًـ ُمـ طمٙمؿ اهلل ورؾمقًمف ( :
)[اعم٤مئدة.]52:

وىم٤مل قمز وضمؾ ( :

)[ص.]16:

وىم٤مل قمز وضمؾ ( :

)[اعم٤مئدة.]49:

وإي٤مك ي٤مقمٌد احلٙمٞمؿ واجلقر ،واًمٔمٚمؿ ،واشمٌ٤مع اهلقى ،وقمٚمٞمؽ سم٤مشمٌ٤مع احلؼ

واًمٕمدل واهلدى( :

)[اًمٜمً٤مء.]65:

وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
[إٟمٕم٤مم.]71:

)

واقمٚمؿ ي٤م قمٌد احلٙمٞمؿ أن اهلقى فمٚمؿ  ،واهلدى قمدل ( :

ﰀ)[اًم٘مّمص.]52:

وطمٔمؽ ي٤م قمٌد احلٙمٞمؿ ُمـ هذا اإلؾمؿ اًمٙمريؿ  ،أن شمٙمقن طمٙمٞمَم ذم أىمقاًمؽ
وأومٕم٤مًمؽ  ،وأن حتٙمؿ سملم اًمٜم٤مس سم٤محلؼ واًمٕمدل واإلطمً٤من  ،وأن حتٙمؿ

ٟمٗمًؽ ،وحتٛمٚمٝم٤م قمغم ـم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف ،واُمتث٤مل أواُمر اهلل ومٞمَم أُمرت سمف ،وومٞمَم
هنٞم٧م قمٜمف .
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وإذا قمٚمٛم٧م أن اهلل هق احلٙمٞمؿ  ،وم٤مؾم٠مًمف أن يرزىمؽ احلٙمٛم٦م ،وم٢من ظمزائـ يمؾ رء

قمٜمد اهلل وطمده( :

)[آل قمٛمران.] 74 - 73 :

وىم٤مل قمز وضمؾ ( :

)[اًمٌ٘مرة.]169:

اًمٚمٝمؿ ي٤م طمٙمٞمؿ ي٤م قمٚمٞمؿ،ي٤م ذا اجلالل وآيمرام  ،قمٚمٛمٜم٤م ُم٤م يٗمٕمٜم٤م  ،واٟمٗمٕمٜم٤م سمَم

قمٚمٛمتٜم٤م ،إٟمؽ أٟم٧م اًمٕمٚمٞمؿ احلٙمٞمؿ .

اًمٚمٝمؿ ارزىمٜم٤م احلٙمٛم٦م ذم أُمقرٟم٤م ،وذم أىمقاًمٜم٤م ،وذم أقمَمًمٜم٤م ،ي٤مذا اجلالل

واإليمرام.

(

)[اًمزُمر.]46:

اًمٚمٝمؿ إهدٟم٤م عم٤م اظمتٚمػ ومٞمف ُمـ احلؼ سم٢مذٟمؽ ،إٟمؽ هتدي ُمـ شمِم٤مء إمم ساط

ُمًت٘مٞمؿ .
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 : 42،41،41اشم اهلل (العيل،وإعذ،وادتعول)

اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق اًمٕمكم  ،إقمغم  ،اعمتٕم٤مل  ،اًمٕمكم سمذاشمف  ،وأؾمَمئف  ،وصٗم٤مشمف ،
وأومٕم٤مًمف  ،إقمغم ومقق مجٞمع خمٚمقىم٤مشمف  ،أعمتٕم٤مزم قمـ يمؾ صٗم٦م ٓ شمٚمٞمؼ سمف ،
شمٕم٤ممم أن يِمٌٝمف أطمد ُمـ ظمٚم٘مف  ،وشمٕم٤ممم أن يدرك يمٜمٝمف أطمد ُمـ ظمٚم٘مف ( :

)[اًمٌ٘مرة.]155:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٕمكم إقمغم اًمذي قمال ومال شمدرك ذاشمف  ،وشمٕم٤ممم ومال شمدرك صٗم٤مشمف ،
وشمٕم٤ممم ومال شمتّمقر أومٕم٤مًمف  ،وشمٕم٤ممم سمذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف قمغم يمؾ
)[ـمف.]8:
خمٚمقىم٤مشمف ( :
هق اًمٕمكم إقمغم اًمذي شم٤مه٧م إًمٌ٤مب أن حتٞمط سمجالًمف  ،وقمجزت اًمٕم٘مقل قمـ
أن حتٞمط سمجَمًمف  ،وقمجزت إسمّم٤مر أن شمدرك ذاشمف ( :
)[إٟمٕم٤مم.]123-121:
هق اًمٕمكم اًمٙمٌػم ذم ذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،اًمٕمكم إقمغم اعمتٕم٤مل ومقق
)[اًمِمقرى.]11:
مجٞمع خمٚمقىم٤مشمف( :

هق اًمٕمكم اعمتٕم٤مل اًمذي قمز وضمؾ قمـ إومؽ إوم٤ميملم  ،واومؽماء اعمٗمؽميـ  ،وشمقهؿ
اعمتقمهلم  ،ووصػ اجل٤مهٚملم ( :
)[اًمرقمد.]9:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٕمكم إقمغم اًم٘مٝم٤مر ،اًمذي يمؾ رء حت٧م ىمدرشمف وىمٝمره  ،وحت٧م
قمٚمٛمف وإطم٤مـمتف  ،اعمتٕم٤مزم قمـ مجٞمع إوداد وإٟمداد ( :
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)[اإلظمالص.]4-1:

وُمـ هذه أؾمَمؤه وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف هق اًمرب اًمذي يًتحؼ اًمٕمٌ٤مدة وطمده ٓ
ذيؽ ًمف :
[إٟمٕم٤مم.]123-121:

واًمٜمٗمس اًمٌنمي٦م ُمٗمٓمقرة قمغم طم٥م إيمٛمؾ،وإيمرم ،وإطمًـ ،وإقمغم ،
وومٞمٝم٤م شمتٓمٚمع إمم ُمـ ًمف اًمٙمَمل اعمٓمٚمؼ  ،وم٢مذا شمقضمٝم٧م إمم رهب٤م اًمٕمكم إقمغم،
إـمٛم٠مٟم٧م وؾمٙمٜم٧م ( :
)[اًمرقمد.]18:

واهلل ومٓمر يمؾ ٟمٗمس قمغم اًمتٕمٚمؼ سم٤مٕىمقىً ،متحتٛمل سمف  ،واًمتٕمٚمؼ سم٤مًمٙمريؿً ،متٜم٤مل
ُمـ ظمػمه ،واهلل ؾمٌح٤مٟمف هق اًم٘مقي اًمذي ٓ أىمقى ُمٜمف ،اًمٖمٜمل اًمذي ٓ أهمٜمك ُمٜمف ،
اًمٙمريؿ اًمذي ٓ أيمرم ُمٜمف( :
)[يقٟمس.]3:
ومًٌح٤من اًمٕمكم إقمغم اعمتٕم٤مل ،اًمذي قمال سمذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،قمـ
ُمدارك ظمٚم٘مف  ،هق اًمٙمٌػم اًمذي ٓ أيمؼم ُمٜمف  ،اًمٕمكم اًمذي ٓ أقمغم ُمٜمف  ،اًمرمحـ
اًمذي ٓ أرطمؿ ُمٜمف .
هق اهلل اًمذي ٓ إًمف همػمه ،وٓ رب ؾمقاه ( :

)[احلنم.]14-11:
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ومٞم٤م قمٌد اًمٕمكم إقمغم ُمٝمَم قمروم٧م ُمـ رمح٦م رسمؽ ومٝمق أرطمؿ ،وُمٝمَم قمروم٧م ُمـ
يمؼمي٤مئف ومٝمق أيمؼم  ،وُمٝمَم قمروم٧م ُمـ قمٚمقه ومٝمق أقمغم  ،وُمٝمَم قمروم٧م ُمـ ىمقشمف ومٝمق
أىمقى ( :
)[اًمزُمر.]67:

وم٤مهلل أيمؼم ِم٤م قمروم٧م ،وِم٤م مل شمٕمرف ،وأقمٔمؿ ِم٤م قمروم٧م ،وِم٤م مل شمٕمرف،
وأمجؾ ِم٤م قمروم٧م وِم٤م مل شمٕمرف ( :
)[إقمغم.]3-1:

هق وطمده اًمرب اًمٕمكم إقمغم اعمتٕم٤مل،ذو اًمٕمزة واجلالل واجلَمل.
ًمف وطمده قمٚمق اًمذات  ،وقمٚمق اًم٘مدر  ،وقمٚمق اًم٘مٝمر  ،وقمٚمق إؾمَمء واًمّمٗم٤مت :
)
(
[هم٤مومر.]65:

طمل سمجٛمٞمع صٗم٤مت اًمٙمَملُ ،مـ اجلالل واجلَمل  ،واًمًٛمع  ،واًمٌٍم  ،واًم٘مقة ،
ّ
واًم٘مدرة ،واًمٕمٚمؿ ،واًمٕمزة ،وم٤مظمْمع ًمف يرومٕمؽ  ،وشمذًمؾ ًمف يٕمزك  ،واومت٘مر إًمٞمف
يٕمٓمٞمؽ  ،واؾمتٖمٗمره يٖمٗمر ًمؽ  ،واؾمتٜمٍمه يٜمٍمك ( :
)

[احل٩م.]41-42:

وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
)[اًمّم٤موم٤مت.]173-171:

وشمذًمؾ ي٤م قمٌد اًمٕمكم ًمرسمؽ  ،اًمٕمكم  ،إقمغم  ،وشمقاوع ًمف  ،عم٤م ًمف ُمـ اًمٙمؼمي٤مء ،
واجلالل  ،واجلَمل  ،واجلؼموت ،واًمٕمٔمٛم٦م:
[اعمٚمؽ.]11:
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وختٚمؼ سمٛمٕم٤مزم إُمقر  ،وأطمًـ اًمّمٗم٤مت  ،واهتؿ سمٜمنم احلؼ  ،وادقمق إمم رسمؽ
احلؼ  ،واؾمٌؼ ُم٤م ؾمقاك إمم ُم٤م يريض ُمقٓكً ،متًٕمد ذم دٟمٞم٤مك وأظمراك :
(
)[اًمٌٞمٜم٦م.]8-7:

يمـ ي٤م قمٌد اعمتٕم٤مل ُمع اًمٙمٌػم ٓ ُمع اًمّمٖمػم  ،يمـ ُمع اًم٘مقي ٓ ُمع اًمْمٕمٞمػ  ،يمـ
ُمع إقمغم ٓ ُمع إؾمٗمؾ  ،يمـ ُمع اًمرزاق ٓ ُمع اعمرزوق  ،يمـ ُمع اًمٖمٜمل ٓ ُمع
اًمٗم٘مػم  ،يمـ ُمع اخل٤مًمؼ ٓ ُمع اعمخٚمقق ،يمـ ُمع اًمرب ٓ ُمع اًمٕمٌد ( :
)[اًمذاري٤مت.]51-52:

يمـ قم٤مًمٞم٤م قمغم ُم٤م ؾمقاك سمتقطمٞمدك ،وإيَمٟمؽ ،وقمٌ٤مدشمؽ ،وشم٘مقاك ،وأظمالىمؽ،
)
وآداسمؽ ( :
[آل قمٛمران.]139:

اًمٕمكم يرومٕمؽ  ،ويمـ ُمع اًم٘مقي ي٘مقيؽ  ،ويمـ ُمع اهل٤مدي
اًمٕمكم ُمع
يمـ ي٤مقمٌد
ّ
ّ
)[اًمٜمحؾ.]118:
هيديؽ ( :ﯿ

واقمٚمؿ أن ومقق يمؾ ذي قمٚمؿ قمٚمٞمؿ  ،وومقق يمؾ يمٌػم أيمؼم هق اهلل  ،وومقق يمؾ همٜمل
أهمٜمك هق اهلل  ،وومقق يمؾ يمريؿ أيمرم هق اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ( :
)
[حمٛمد.]19:
واقمٚمؿ أٟمف ًمـ يٕمٌد اهلل طم٘م٤م،وًمـ حيٌف طم٘م ً٤م ،وًمـ يٙمؼمه طم٘م ً٤م ،إٓ ُمـ قمرومف طم٘م٤م :
(
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)

[إٟمٗم٤مل.]4-1:
وطمٔمؽ ي٤مقمٌد إقمغم ُمـ هذا اإلؾمؿ اًمٙمريؿ  ،أن شمٙمقن قمٔمٞمَم قمٜمد اهلل ،
سمتقطمٞمدك وإيَمٟمؽ وشم٘مقاك  ،وأن شمٙمقن قمٔمٞمَم ذم قمٌ٤مدشمؽ  ،قمٔمٞمَم ذم دقمقشمؽ ،
قمٔمٞمَم ذم شمٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس ذع اهلل ،قمٔمٞم ً
َم ذم أظمالىمؽ:
[اًمتقسم٦م.]71:
ويمـ قمٔمٞمَم قم٤مًمٞم٤م سملم اًمٜم٤مس سم٤مإلطمً٤من إًمٞمٝمؿ  ،واًمٕمٗمق قمٜمٝمؿ واحلٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ ،
واًمرومؼ هبؿ  ،ودقمقهتؿ إمم اهلل ،وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ ذع اهلل ( :
)[آل قمٛمران.]134-133:
اًمٚمٝمؿ أرٟم٤م احلؼ طم٘م٤م ،وارزىمٜم٤م اشمٌ٤مقمف  ،وأرٟم٤م اًمٌ٤مـمؾ سم٤مـمال ،وارزىمٜم٤م إضمتٜم٤مسمف.
ي٤م طمل ي٤م ىمٞمقم ،ي٤م ذاجلالل واإليمرام  ،ي٤مُمـ سمٞمده اعمٚمؽ واعمٚمٙمقت ٟ ،مً٠مًمؽ
اجلٜم٦م ،وُم٤م ىمرب إًمٞمٝم٤م ُمـ ىمقل أو قمٛمؾ  ،وٟمٕمقذ سمؽ ُمـ اًمٜم٤مر وُم٤م ىمرب إًمٞمٝم٤م ُمـ
ىمقل أو قمٛمؾ .
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 : 44،43اشم اهلل (الؼفور ،والؼوهر)

أهلل ؾمٌح٤مٟمف هقاًمقاطمد اًم٘مٝم٤مر  ،أًمذي ظمٚمؼ يمؾ رء قمغم ُم٤م أراد  ،وىمٝمر يمؾ
)[ اًمزُمر.]4 :
رء قمغم ُم٤م أراد (،
ىمٝمر اًمًَمء أن شم٘مع قمغم إرض ،وىمٝمر اًمًٛمقات وإرض أن شمزوٓ ( :
)[وم٤مـمر.]41:

هق اًم٘مٝم٤مر اًمذي ىمٝمر اًمٌح٤مر أن شمٗمٞمض قمغم اًمؼم  ،وىمٝمر اًمِمٛمس قمغم اًمًػم،
واًمنموق ،واًمٖمروب  ،واًمٕمٚمق ،وآرشمٗم٤مع ،واًمٜمزول ،واإلو٤مءة ،واحلرارة ،وىمٝمر
اًم٘مٛمر قمغم اإلٟم٤مرة ،واعمًػم  ،واًمزي٤مدة ،واًمٜم٘مّم٤من ( :
)[يس.]42-36:

ومًٌح٤من ُمـ هذا ظمٚم٘مف وهذا أُمره ( :
)[ًم٘مَمن.]11:

هق اًم٘مٝم٤مر اًمذي ىمٝمر هذا اًمؽماب ومجٕمؾ ُمٜمف إٟمً٤مٟم ً٤م ؾمقي ً٤م ،يًٛمع ويٌٍم  ،ويٗمٙمر
ويٕم٘مؾ  ،وي٠ميمؾ وينمب  ،وي٘مػ ويٛمٌم ،ويتحرك ويًٙمـ ،وي٘مقل ويٗمٕمؾ :
(
)[اًمًجدة.]8-6:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًم٘م٤مهر اًم٘مٝم٤مر اًمذي ىمٝمر اجلَمد سم٠مٟمقاقمف قمغم ُم٤م أراد  ،وىمٝمر اًمٜمٌ٤مت
سم٠مٟمقاقمف قمغم ُم٤م أراد  ،وىمٝمر احلٞمقان سم٠مٟمقاقمف قمغم ُم٤م أراد  ،وىمٝمر اإلٟمً٤من سم٠مٟمقاقمف
قمغم ُم٤م أراد  ،وىمٝمر يمؾ خمٚمقق قمغم ُم٤م أراد ( :
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)[اًمرقمد.]16:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمقاطمد اًم٘مٝم٤مر اًمذي ضمٕمؾ اعمٕم دوم ُمقضمقدا  ،وضمٕمؾ اعمقضمقد سم٤مىمٞم٤م.

هق اًمقاطمد اًم٘مٝم٤مر اًمذي أُمًؽ إضمرام اًمٕمٔمٞمٛم٦م أن شمً٘مط أو شمزول أو شمٗمٜمك :
(
)[وم٤مـمر.]41:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمقاطمد اًم٘مٝم٤مر اًمذي ظمٚمؼ اعمخٚمقىم٤مت ،وىمٝمره٤م قمغم ُم٤م أراد  ،وىمٝمر
سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض ،إفمٝم٤مر ًا ًمٙمَمل ىمدرشمف ،وشمٜمٌٞمٝم ً٤م ًمؼميتف.
وم٘مٝمر اًمري٤مح سم٤مجلٌ٤مل اًمتل شمّمده٤م  ،وىمٝمر اجلٌ٤مل سم٤محلديد اًمذي يٙمنه٤م  ،وىمٝمر
احلديد سم٤مًمٜم٤مر اًمتل شمذيٌف ،وىمٝمر اًمٜم٤مر سم٤معم٤مء اًمذي يٓمٗمئٝم٤م ،وىمٝمر اعم٤مء سم٤مًمري٤مح اًمتل
وشمرومٕمف  ،وشمٍمومف  ،وشمًػمه:
[إقمراف.]57:

وىمٝمر اًمري٤مح سم٠مىمٓم٤مر اًمًَموات وإرض اًمتل حتًٌٝم٤م ( :
)[اًمزُمر.]4:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًم٘مٝم٤مر اًمذي أؾمٙمـ اًمروح اًمٚمٓمٞمػ ،ذم اجلًؿ اًمٙمثٞمػ ،وطمٌس
اعمجٝمقل ذم اعمٕمٚمقم ( :
)[اإلهاء.]85:

هق اًمقاطمد اًم٘مٝم٤مر اًمذي أذل اًمٓمٖم٤مة واجلٌ٤مسمرة وإيم٤مهة سم٤مخلقف واًمرقم٥م،
وإُمراض واعمّم٤مئ٥م  ،واًمري٤مح واًمٕمقاصػ ،واخلًقف واًمزٓزل ( :
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)[اًمرقمد.]31:

وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
)[هقد.]121:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًم٘م٤مهر ومقق قمٌ٤مده  ،سمذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ( :
)[إٟمٕم٤مم.]18:
ومًٌح٤من اًمقاطمد إطمد ،اًم٘م٤مهر اًم٘مٝم٤مر،اًمذي ىمٝمر مجٞمع اعمخٚمقىم٤مت احلٞم٦م
سم٤معمقت ،وىمٝمر يمؾ ُمٞم٧م سم٤محلٞم٤مة .
وىمٝمر اًمِمٛمس قمغم اإلٟم٤مرة واحلريم٦م  ،وىمٝمر إرض قمغم اإلٟمٌ٤مت  ،وىمٝمر اًمٚمً٤من
قمغم اًمٙمالم  ،وىمٝمر إذن قمغم اًمًٛمع  ،وىمٝمر اًمٕملم قمغم اإلسمّم٤مر ( :
)[اعمٚمؽ.]1-1:
هق اًم٘مٝم٤مر اًمذي ىمٝمر وطمده اًمٚمٞمؾ سم٤مًمٜمٝم٤مر ،وىمٝمر اًمٜمٝم٤مر سم٤مًمٚمٞمؾ ،وىمٝمر احلر سم٤مًمؼمد ،
وىمٝمر اًمٔمالم سم٤مًمٜمقر ،وىمٝمر إطمٞم٤مء سم٤معمقت ،وىمٝمر إُمقات سم٤محلٞم٤مة ( :
)[اعم١مُمٜمقن.]82:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمقاطمد اًم٘مٝم٤مر اًمذي ىمٝمر اًمٕم٘مقل قمـ اًمقصقل إمم يمٜمف ذاشمف ،
وُمٜمٕمٝم٤مُمـ إدراك يمٞمٗمٞم٦م ذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف  ،وىمٝمر إسمّم٤مر أن شمراه أو
حتٞمط سمٙمَمل ذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ( :
)[إٟمٕم٤مم.]123-121:
واًمٕم٘مؾ يم٤مًمٌٍم حمدود  ،يّمؾ إمم رسمف ويٕمرومف سم٤مًم٘مدر اًمذي يِم٤مء اهلل قمز وضمؾ :
)
(
[اإلهاء.]85:
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هق ؾمٌح٤مٟمف اًمقاطمد اًم٘مٝم٤مر اًمذي ىمٝمر يمؾ رء قمغم ُم٤م أراد  ،ـمقًٓ وقمرو٤م ً ،مقٟم ً٤م
وؿمٙمال ،وطمج ً
َم وُم٘مدارا  ،وشمًٌٞمح ً٤م وقمٛمال ( :
)[اإلهاء.]44-43:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًم٘مٝم٤مر اًمذي ىمٝمر ٟمٗمقس أوًمٞم٤مئف ومحًٌٝم٤م قمغم قمٌ٤مدشمف وـم٤مقمتف،
وإٟمس سمٛمٜم٤مضم٤مشمف  ،ىمٝمرهؿ سمجالًمف ومٕمٔمٛمقه وظم٤مومقه  ،وىمٝمرهؿ سمجَمًمف وم٠مطمٌق
ومحدوه  ،وىمٝمرهؿ سم٢مطمً٤مٟمف وم٤مؾمتحٞمقا ُمٜمف وآُمٜمقا سمف وأطمٌقه ( :
)[اًمًجدة.]17-15:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًم٘م٤مهر اًم٘مٝم٤مر  ،اًم٘م٤مدر اعم٘متدر قمغم يمؾ رء ،اًم٘مٝم٤مر اًمٌّمػم سمٕمٌ٤مده .
يرومع يمؾ ُم١مُمـ ،ويٕمزه ويٙمرُمف ،ويٜمٍمه ،وخيٗمض يمؾ يم٤مومروضمٌ٤مر ،ويذًمف ،وهيٞمٜمف.
يرومع اعم١مُمـ سمٓم٤مقم٦م اهلل  ،وخيٗمض اًمٙم٤مومر سمٛمٕمّمٞم٦م اهلل ( :
)[اعمج٤مدًم٦م.]11:
وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
)[ حمٛمد.]11 :
ومًٌح٤من احلٙمٞمؿ اًمٕمٚمٞمؿ  ،اًم٘م٤مدر اًمذي يرومع ُمـ شمقٓه إمم أومؼ اعم٘مرسملم ،
وخيٗمض ُمـ قمّم٤مه إمم أؾمٗمؾ ؾم٤مومٚملم ( :
)[اًمتلم.]8-4:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمقاطمد اًم٘م٤مهر اًم٘مٝم٤مر ،اًمذي مجٞمع خمٚمقىم٤مشمف ُمًتجٞمٌ٦م عمِمٞمئتف ،
وؿم٤مهدة سمقطمداٟمٞمتف  ،وُمًٌح٦م سمحٛمده ،وظم٤موٕم٦م ُٕمره  ،وُمنقم٦م إمم إرادشمف :
(
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)[احل٩م.]18:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمقاطمد اًم٘مٝم٤مر اًمذي سمٞمده اعمٚمؽ واعمٚمٙمقت ( :
)[آل قمٛمران.]16:
واًمرب اًمذي هذه أؾمَمؤه وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،هق اًمرب اًمذي يًتحؼ أن ٌيٓم٤مع ومال
ٌيٕمَم ،و ٌيِمٙمر ومال ٌيٙمٗمر ،و ٌيذيمر ومال ٌيٜمًك ،ويًتحؼ أن شمٕمٌده وطمده ٓ ذيؽ
ًمف :
[اًمٌ٘مرة.]11 - 11 :

وطمٔمؽ ي٤مقمٌد اًم٘مٝم٤مر ُمـ هذا اإلؾمؿ اًمٙمريؿ أن حتٛمؾ ٟمٗمًؽ قمغم اُمتث٤مل أواُمر
اهلل ،واعمً٤مرقم٦م إمم يمؾ ُم٤م حيٌف اهلل ويرو٤مه ُ ،مـ أٟمقاع اًمٓم٤مقم٤مت واًم٘مرسم٤مت :
(
)[اًمروم.]32:
واىمٝمر ٟمٗمًؽ وؾمٕمؽ وسمٍمك قمـ مجٞمع اًمِمٝمقات اعمحرُم٦م ،وأىمٝمر قمدوك
اًمِمٞمٓم٤من أن يْمٚمؽ ،واىمٝمر هقاك قمـ يمؾ ُم٤م ييك  ،واىمٝمر ًمً٤مٟمؽ قمـ اًمٖمٞمٌ٦م
واًمٜمٛمٞمٛم٦م ،واًم٘مٞمؾ واًم٘م٤مل،واًمًقء وأصم٤مم ،واىمٝمر ٟمٗمًؽ قمـ أيمؾ احلرام :
(
)
[اًمزُمر.]18-17:
اًمٚمٝمؿ قمٚمٛمٜم٤م ُم٤م يٜمٗمٕمٜم٤م ،واٟمٗمٕمٜم٤م سمَم قمٚمٛمتٜم٤م ( :
)[ آل قمٛمران.]8 :
اًمٚمٝمؿ أقمٓمٜم٤م وٓ حترُمٜم٤م  ،وزدٟم٤م وٓ شمٜم٘مّمٜم٤م  ،وأيمرُمٜم٤م وٓ هتٜم٤م  ،ي٤م ذا اجلالل
واإليمرام .
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اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق اعمٚمؽ احلؼ اًمذي ًمف إؾمَمء احلًٜمك ،واًمّمٗم٤مت اًمٕمغم،
وإومٕم٤مل احلٛمٞمدة ،واعمثؾ إقمغم ذم اًمًَموات وإرض.
قم٤مضمز
هق ؾمٌح٤مٟمف اعمٚمؽ ،ويمؾ ُم٤م ؾمقاه قمٌد ،ويمؾ قمٌد خمٚمقق وٕمٞمػ وم٘مػم
ٌ
حمت٤مج إمم رسمف ( :
ٌ
) [احلنم.]13-11:
هق ؾمٌح٤مٟمف اعمٚمؽ احلؼ اًمذي ًمف اعمٚمؽ يمٚمف ،وًمف اخلٚمؼ يمٚمف ،وًمف إُمر يمٚمف،
وسمٞمده اخلػم يمٚمف ،وإًمٞمف يرضمع إُمر يمٚمف ( :
)[اعمٚمؽ.]1:
هق اعمٚمؽ اًمذي ًمف اعمٚمؽ ذم ُمٚمٙمف اًمٕمٔمٞمؿ:
ومٚم ٚمف ُمٚمؽ اًمًَموات وإرض ،وًمف ُمٚمؽ ُم٤م ذم اًمًَموات وإرض  ،وًمف ُمٚمؽ
ُم٤م سملم اًمًَموات وإرض ،وًمف ُمٚمؽ اًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي  ،وًمف ُمٚمؽ اًمٕم٤ممل اًمًٗمكم،
وًمف ُمٚمؽ قم٤ممل اًمٖمٞم٥م ،وًمف ُمٚمؽ قم٤ممل اًمِمٝم٤مدة ،وًمف ُمٚمؽ اًمدٟمٞم٤م ،وًمف ُمٚمؽ
أظمرة:
[اعم٤مئدة.]112:
وًمف ُمٚمؽ مجٞمع اًمذرات واعمجرات  ،وًمف ُمٚمؽ ظمزائـ اًمًَموات وإرض  ،وًمف
ُمٚمؽ ضمٜمقد اًمًَموات وإرض ،وًمف ُمٚمؽ همٞم٥م اًمًَموات وإرض ،وًمف ُمٚمؽ
ُم٘م٤مًمٞمد اًمًَموات وإرض ،وًمف ُمٚمؽ ُمػماث اًمًَموات وإرض ( :
)[آل قمٛمران.]16:
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ومٝمذه أيمثر ُمـ مخً٦م قمنم وضمٝم ً٤م ُمـ وضمقه ُمٚمؽ اعمٚمؽ ذو اعمٚمؽ واعمٚمٙمقت :

(

)[وم٤مـمر.]14-13:

ومٛمـ هذا ُمٚمٙمف ،وهذه ىمدرشمف ،وهذه ىمقشمف ،وهذه أؾمَمؤه وصٗم٤مشمف،وهذه أومٕم٤مًمف،
هق اًمذي يًتحؼ اًمٕمٌ٤مدة وطمده ٓ ذيؽ ًمف ( :
)[يقٟمس.]3:

هق اعمٚمؽ احلؼ اًمذي يمؾ رء ُمٚمٙمف ،يتٍمف ومٞمف يمٞمػ يِم٤مء ،ومٙمؾ رء ومٞمؽ

أو ًمؽ أو ُمٕمؽ أو قمٜمدك ،هق ُمٚمؽ هلل قمز وضمؾ ،وهق اًمذي ؾمٛمح ًمؽ أن شمتٍمف

ومٞمف ذم طمٞم٤مشمؽ ،صمؿ يٕمقد إمم ُمـ وهٌف ًمؽٟ ،مٗمًؽُ ،م٤مًمؽ ،دارك ،سمًت٤مٟمؽ ،ويمؾ

رء ذم طمقزشمؽ هلل ذم يدك ( :
)[اعم٤مئدة.]112:

هق اعمٚمؽ احلؼ اًمذي اؾمتٖمٜمك سمذاشمف قمـ يمؾ خمٚمقق ،واطمت٤مج إًمٞمف يمؾ ُمقضمقد

ذم ظمٚم٘مف وسم٘م٤مئف ،وإُمداده وشمدسمػمه ،وطمٞم٤مشمف وُمقشمف ،وطمريمتف وؾمٙمقٟمف ( :
)[ًم٘مَمن.]16:

هق ؾمٌح٤مٟمف اعمٚمؽ ُم٤مًمؽ اعمٚمؽ يمٚمف ،اعمٚمؽ اًمذي سمٞمده ُمٚمٙمقت يمؾ رء ،يٗمٕمؾ

ُم٤ميِم٤مء ،وحيٙمؿ ُم٤ميريد:

[اًمرمحـ.]19:

هق اعمٚمؽ اًمذي يدور سمحٙمٛمف اًمٗمٚمؽ ،ويًجد ًمف يمؾ ُمـ َُم َٚمؽ ( :
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)[احل٩م.]18:

هق ؾمٌح٤مٟمف اعمٚمؽ احلؼ اًمذي ًمف اعمٚمؽ واعمٚمٙمقت ،وًمف اًمٕمزة واجلؼموت ،وًمف

اًمٙمؼمي٤مء واًمٕمٔمٛم٦م ،اًمذي يٗمٕمؾ ُم٤م يِم٤مء ،وحيٙمؿ ُم٤ميريد ( :
)[يس.]83-81:

واعمٚمؽ احل٘مٞم٘مل ُمـ اًمٌنم هق اًمذي يٛمٚمؽ هقاه ،وٓ يٛمٚمِٙمف هقاه ،هق اًمذي

أقمت ؼ ٟمٗمًف ُمـ هقاه٤م ،وؾمخره٤م ذم ـم٤مقم٦م ُمقٓه٤م ( :

واعمُ ٚمؽ اًمذي هيٌف اهلل ٟمققم٤من :

)[اًمِمٛمس.]12-7:

أطمدمه٤م ُ :مٚمؽ ي١مشمٞمف اهلل ُمـ يِم٤مء ُمـ قمٌ٤مده ،وهذا ُمٚمؽ زائؾ  ،ومٛمـ اشم٘مك اهلل ومٞمف
وم٤مز ،وُمـ قمَم اهلل ومٞمف ظمن ( :

)

[آل قمٛمران.]16:

اًمث٤مين ُ :مٚمؽ طم٘مٞم٘مل ،وهق أن يٛمٚمؽ اإلٟمً٤من ٟمٗمًف قمـ اهلقى ،وحيٛمٚمٝم٤م قمغم

اهلدى ،ومٛمـ ُمٚمؽ ٟمٗمًف وًمً٤مٟمف ،وهقاه وضمقارطمف ،وؿمٝمقاشمف وأوىم٤مشمف ،وؾمخريمؾ

ذًمؽ ذم قمٌ٤مدة اهلل ،ومٝمق ُمٚمؽ ُمـ ُمٚمقك اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،وُمـ ىم٤مده ذًمؽ إمم
ُمٕمّمٞم٦م اهلل ،ومٝمق ِمٚمقك ًمٜمٗمًف ،وأؾمػم ًمِمٞمٓم٤مٟمف ،وقمٌدٌ هلقاه ( :
)[حمٛمد.]11:
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وىم٤مل قمز وضمؾ ( :

)[ـمف.]75-74:

وؿمت٤من سملم اعمٚمؽ واعمٛمٚمقك  ،ومٚمـ يٜمٗمع اإلٟمً٤من ُمٚمؽ اًمٕم٤ممل يمٚمف إذا مل يٛمٚمؽ
ٟمٗمًف وهقاه  ،ويًخر ذًمؽ ذم ـم٤مقم٦م ُمقٓه ( :

[اًمتقسم٦م.]55:

)

ويمؾ إٟمً٤من ُمٗمٓمقر قمغم اًمٕمٌقدي٦م واحل٤مضم٦م ًمٖمػمه ،ومٝمق إُم٤م أن يٙمقن قمٌد ًا هلل ،أو
يٙمقن قمٌد ًا ًمٕمٌد اهلل ُمـ صٜمؿ أو طمجر أو ؿمخص أو ُم٤مل ( :
)[اًمزُمر.]66-65:

وُمـ قم٤مش ذم اًمدٟمٞم٤م قمٌد ًا هللُ ،م٤مًمٙم ً٤م هلقاه وؿمٝمقاشمف ،قم٤مش ُمٚمٙم ً٤م ذم اًمدٟمٞم٤م
وأظمرة( :

)[اإلٟمً٤من.]11-12:

وىم٤مل قمز وضمؾ ( :

)[اًم٘مٛمر.]55-54:

ومًٌح٤من اعمٚمؽ احلؼ ،اًمذي ُي َٛم ِّٚمؽ ُمـ يِم٤مء ُمٚمؽ اًمدٟمٞم٤م ،أو ُمٚمؽ أظمرة ،أو

ُمٚمؽ اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،وهق إقمٚمؿ طمٞم٨م جيٕمؾ رؾم٤مًمتف وهدايتف ،و قمٓم٤مءه وومْمٚمف:

(

وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ( :

)[إٟمٕم٤مم.]53:
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)[آل قمٛمران.]16:

ومٞم٤م قمٌد اعمٚمؽ ،إذا قمٚمٛم٧م أن رسمؽ هق اعمٚمؽ وطمده ٓ ذيؽ ًمف ًمزُمؽ أُمران :
إول  :اإليَمن سم٘مْم٤مء اهلل وىمدره قمٚمٞمؽ ،ومٚمق ىم٣م قمٚمٞمؽ ُمرو ً٤م أو وم٘مر ًا أوسمال ًء

ومال شمٕمؽمضٟٕ ،مؽ ُمٚمٙمف يتٍمف ومٞمؽ يمَم يِم٤مء يمَم يتٍمف ذم اًمِمٛمس واًم٘مٛمر

واًمًح٥م واًمري٤مح وهمػمه٤م ( :
)[ اعم٤مئدة.]112 :

اًمث٤مين  :اًمرو٤م سمنمقمف وىمٌقًمف ،واًم٘مٞم٤مم سمفٟٕ ،مؽ ُمٚمٙمف وقمٌده ،وم٢مذا أُمرك اهلل

وم٠مـمٕمف ،وإذا هن٤مك وم٤مٟمتف:
[إطمزاب.]71 :

وُم٘مت٣م اًمٕمٌقدي٦م اًمت٤مُم٦م أن ختْمع ًمنمقمف  ،يمَم أٟمؽ ظم٤موع ًم٘مْم٤مئف وأُمره ،ذم

ظمٚم٘مؽ ،وًمقٟمؽ ،وٟمققمؽ ،وؿمٙمٚمؽ ،ورزىمؽ ( :
)[اًمٌ٘مرة.]11-11:

و اعمٚمؽ اًمذي هذه أؾمَمؤه وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،وهذا ُمٚمٙمف اًمٕمٔمٞمؿ ،هق اًمرب اًمذي
يًتحؼ اًمٕمٌ٤مدة وطمده ٓذيؽ ًمف:

[إٟمٕم٤مم.]123-121:

وإذا قمروم٧م أن رسمؽ هق اعمٚمؽ ،وم٤مقمٚمؿ أٟمؽ أٟم٧م اًمٕمٌد  ،ومجد رمحؽ اهلل ذم
ـمٚم٥م ُمرو٤مت رسمؽ اعمٚمؽ اًمٕمزيز اًمقه٤مب ،وشمٕمرف قمغم أؾمَمئف وصٗم٤مشمف

وأومٕم٤مًمف ،وؾم٤مرع إمم ُم٤محيٌف ويرو٤مه ( :
)[اًمتقسم٦م.]61:
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وشمٗمرغ ًمٕمٌ٤مدة رسمؽ اًمٙمريؿ ،واخلٚمقة سمف ،واًمقىمقف سملم يديف ظم٤مؿمٕم ً٤م ذًمٞم ً
الُ ،مًٌح ً٤م

سمحٛمده ،ظم٤مص٦م ذم اًمثٚم٨م إظمػم ُمـ اًمٚمٞمؾ ،طملم يٜمزل رسمٜم٤م إمم اًمًَمء اًمدٟمٞم٤م،
ًمٞم٘مؽمب ُمـ قمٌ٤مده اعم١مُمٜملم إيمراُم ً٤م هلؿ ،وحمٌ ً٦م هلؿ ،ورمح ً٦م هبؿ ( :
ﰀ)[اًمزُمر.]9:
ِ
ٍ
وىم٤مل اًمٜمٌل ﷺ َ « :يٜم ِْز ُل َر ُّسمٜمَ٤م َشم ٌَ َ٤مر َك و َشم َٕم َ
لم َي ٌْ َ٘مك
اًمً ََمء اًمدُّ ْٟم َٞم٤م ِطم َ
٤ممم يم َُّؾ ًَم ْٞم َٚم٦م إمم َّ
ُصم ُٚم ُ٨م اًم َّٚمٞم ِؾ ِ
قين ،وم٠مؾمت ِ
ي٘مقل َُ :مـ َيدْ ُقم ِ
أظم ُر ُ
ٞم٥م ًمف َُمـ َي ًْ َ٠م ًُمٜمِل َوم ُ٠م ْقمٓمِ َٞم ُفَُ ،مـ
َج َ
ْ
ْ
َي ًْ َت ْٖم ِٗم ُر ِين وم٠م ْهم ِٗم َر ًمفشُمتٗمؼ قمٚمٞمف ( ).

واقمٚمؿ ي٤م قمٌد اعمٚمؽ أن اعمٚمؽ ضمؾ ضمالًمف َُمٚمٙمؽ ضمقارطمؽ وأوىم٤مشمؽ ،وم٤مشمؼ اهلل
ومٞمٝمَم سم٤معمقافمٌ٦م قمغم قمٌ٤مدة رسمؽ اًمٕمٔمٞمؿ ،واًمدقمقة إًمٞمف ،وشمٕمٚمٞمؿ ذقمف،

واإلطمً٤من إمم ظمٚم٘مف ،واًمزم سمٞمئ٦م اإليَمن ُمع اعم١مُمٜملم ،حيٌؽ اهلل ،وحيٌؽ

اًمٜم٤مس( :

)[اًمٙمٝمػ.]18:

واىمٜم٧م ًمرسمؽ اًمٕمٔمٞمؿ ،وٓ يٍمومٜمؽ قمـ وضمٝمتؽ أىمقال اًمٖم٤مومٚملم ،وإؿم٤مرات

اعمًتٝمزئلم ،ويمالم اًمًٗمٝم٤مء ،وم٢من إقمٛمك ٓ يدرك ومْمؾ اًمْمقء ،وإصؿ ٓ
يٕمرف ىمدر اًمّمقت ( :

)[اًمرقمد.]19:

وؾم٤مرع إمم يمؾ ـم٤مقم٦م وىمرسم٦م إمم رسمؽ اًمٕمٔمٞمؿ ،شمٗمقز سمٛمٖمٗمرشمف ،وروقاٟمف ،وضمٜمتف :

(

( ) متػق عؾقه ،أخرجه البخوري برقم ( ،)1145وأخرجه مسؾم برقم (.)758
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)[آل قمٛمران.]134-133:

وشمؼمأ إمم رسمؽ ُمـ طمقًمؽ ،وىمقشمؽ ،وقمٚمٛمؽ ،وىمؾ سمٚمً٤مٟمؽ وىمٚمٌؽ ٓ طمقل وٓ

ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ ( :
)[اًمٌ٘مرة.]31:

وطمٔمؽ ي٤م قمٌد اعمٚمؽ ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن شمٙمقن ذم اًمدٟمٞم٤م ُمٚمٙم٤م سم٢ميَمٟمؽ

وشمقطمٞمدك وأظمالىمؽ ،سم٠من حتٛمؾ ٟمٗمًؽ قمغم ـم٤مقم٦م ُمقٓك ،وشمّمدق

أظمٌ٤مره،ومتتثؾ أواُمره ،ودمتٜم٥م ٟمقاهٞمف ،ويمذا متٚمؽ ىمٚمقب اًمٜم٤مس سم٤مإلطمً٤من
إًمٞمٝمؿ ،سم٤مًمدقمقة امم اهلل ،وشمٕمٚمٞمؿ ذع اهلل ( :
وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ( :

)[ومّمٚم٧م.]33:

[آل قمٛمران.]79:

)

اًمٚمٝمؿ ي٤مُمـ ًمف اعمٚمؽ يمٚمف ،وسمٞمده اخلػم يمٚمف ،وإًمٞمف يرضمع إُمر يمٚمفٟ ،مً٠مًمؽ

رو٤مك واجلٜم٦م ،وٟمٕمقذ سمؽ ُمـ ؾمخٓمؽ واًمٜم٤مر ٓ ،إًمف إٓ أٟم٧م.

اًمٚمٝمؿ ي٤م ُم٤مًمؽ اعمٚمؽ ،أصٚمح ًمٜم٤م ديٜمٜم٤م اًمذي هق قمّمٛم٦م أُمرٟم٤م ،وأصٚمح ًمٜم٤م دٟمٞم٤مٟم٤م
اًمتل ومٞمٝم٤م ُمٕم٤مؿمٜم٤م ،وأصٚمح ًمٜم٤م آظمرشمٜم٤م اًمتل إًمٞمٝم٤م ُمٕم٤مدٟم٤م ،واضمٕمؾ احلٞم٤مة زي٤مدة ًمٜم٤م

ذم يمؾ ظمػم ،واضمٕمؾ اعمقت راطم٦م ًمٜم٤م ُمـ يمؾ ذ ،ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم .
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 : 47اشم اهلل (الؼدوس)

اهلل ضمؾ ضمالًمف هق اعمٚمؽ اًم٘مدوس ،اًمذي شم٘مدس سم٠مؾمَمئف احلًٜمك وصٗم٤مشمف
اًمٕمغم ،وأومٕم٤مًمف احلٛمٞمدة،اعمٚمؽ اًم٘مدوس اًمٓم٤مهر ُمـ مجٞمع أوم٤مت واًمٕمٞمقب
)[ـمف.]8:
واًمٜم٘م٤مئص( :
هق ؾمٌح٤مٟمف اًم٘مدوس اعمٜمزه قمـ يمؾ صٗم٤مت اًمٜم٘مص ،أو صٗم٤مت اًمٙمَمل اًمٌنمي،
ٕٟمف ًمٞمس يمٛمثٚمف رء ذم ذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ( :
)[اًمِمقرى.]11:
هق اعمٚمؽ اًم٘مدوس ،اعمٜمزه قمـ يمؾ وصػ يدريمف احلس ،وقمـ يمؾ شمّمقر
يتّمقره اًمٕم٘مؾ ،أو يًٌؼ إًمٞمف اًمقهؿ ،أو خيتٚم٩م ذم اًمذهـ ،أو يٗميض إًمٞمف اًمٗمٙمر :
(
)[اإلظمالص.]4-1:
هق اعمٚمؽ اًم٘مدوس ،اًمذي شم٘مدس قمـ يمؾ ُمٙم٤من حيٞمط سمف ،وقمـ يمؾ زُم٤من يٌٚمٞمف،
وقمـ يمؾ رء يِمٌٝمف ( :
)[هم٤مومر.]65:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًم٘مدوس اًمذي شم٘مدؾم٧م قمـ احل٤مضم٤مت ذاشمف ،و شمٜمزه٧م قمـ أوم٤مت
صٗم٤مشمف ( :
)[احلنم.]13:
هق اعمٚمؽ اًم٘مدوس ،اًمقاطمد إطمد ذم ذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،قمٚمٛمف
حمٞمط سمٙمؾ رء ،قمٚمٛمف ًمٞمس يمٕمٚمؿ اخلٚمؼ ،سمؾ قمٚمؿ مجٞمع اخلٚمؼ ُمـ آصم٤مر
قمٚمٛمف،وىمدرشمف ٓ يٕمجزه٤م رء ،وىمدرشمف ًمٞمً٧م يم٘مدرة اخلٚمؼ  ،سمؾ ىمدرة يمؾ
اخلٚمؼ ُمـ آصم٤مر ىمدرشمف ( :
)[اًمٜمحؾ.]53:
هق اًم٘مدوس اعمٜمزه قمـ صٗم٤مت مجٞمع اخلٚمؼ ،وًمقٓ أن اًم٘مدوس ؾمٛمح ًمٚمٛمًٚمؿ
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أن يّمٗمف سمّمٗم٤مت يمَمل اًمٌنمً ،مٙم٤من وصٗمف سمّمٗم٤مت يمَمل اًمٌنم ذٟمٌ ً٤م ُمـ
اًمذٟمقبٕ ،ن اهلل ًمٞمس يمٛمثٚمف رء ذم ذاشمف واؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ( :
)[ُمريؿ.]65:
واهلل أيمؼم وأقمٔمؿ وأضمؾ ِم٤م يٕمرومف ُمـ اخلٚمؼ ،وِم٤م ٓ يٕمرومقه .
وُمـ هذه أؾمَمؤه وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف هق اًمرب اًمذي يًتحؼ اًمٕمٌ٤مدة وطمده
ٓذيؽ ًمف:
[هم٤مومر.]65:

و يمؾ إٟمً٤من حي٥م أن ي٘مدس ٟمٗمًف سمّمٗم٤مت اًمٙمَمل ،ويٓمٝمره٤م ُمـ اًمٕمٞمقب
وصٗم٤مت اًمٜم٘مص ،وإقمَمل اًمًٞمئ٦م ،وإظمالق اًمً٤مومٚم٦مً ،مٞمٙمقن أه ً
ال ًمٚم٘مرب ُمـ
ـمٞم٥م ٓ ي٘مٌؾ إٓ ـمٞمٌ٤م ( :
اهلل ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرةٕ ،ن اهلل
ٌ
)[اعم٤مئدة.]17:
ي٤م قمٌد اًم٘مدوس ـمٝمر ٟمٗمًؽ ،وزيمٝم٤م سم٤مٕقمَمل اًمّم٤محل٦م(:
)[اًمروم.]32:

ومٞم٤م قمٌد اًم٘مدوس ـمٝمر ٟمٗمًؽ ُمـ يمؾ ُم٤م يٌٖمض رسمؽ ،وُمـ يمؾ ُم٤م يًخٓمف قمٚمٞمؽ،
ًمٙمل يًٛمح ًمؽ أن شمٙمقن ُمع اًمٜمٌٞملم واًمّمدي٘ملم واًمِمٝمداء واًمّم٤محللم ذم اًمدٟمٞم٤م
وأظمرة ( :
)[اًمٜمً٤مء.]72-69:

ي٤م قمٌد اًم٘مدوس ىمدس ىمٚمقب قمٌ٤مده قمَم ؾمقاه ،وىمدس ٟمٗمقس اعم١مُمٜملم سمف قمـ
اًمًٙمقن إمم اعم٠مًمقوم٤مت واًمِمٝمقات ( :
)[اًمٗمتح.]4:
119

هق اًم٘مدوس اًمذي ىمدس ٟمٗمقس اعم١مُمٜملم قمـ اًمنمك واعمٕم٤ميص ،ومجٚمٝمؿ
سم٤مإليَمن واًمت٘مقى ( :
)[احلجرات.]8-7:

هق اًم٘مدوس اًمذي ـمٝمر ٟمٗمقس اًمٕم٤مسمديـ قمـ طم٥م اًمدٟمٞم٤م ،وـمٝمر ىمٚمقب اًمٕم٤مروملم
ُمـ يمؾ ُم٤م ؾمقاه ( :
)[احلجرات.]17:

ومٞم٤م قمٌد اًم٘مدوس ،ـمٝمر ٟمٗمًؽ وهمػمك ُمـ اًمذٟمقب واًمٕمٞمقب ،وـمٝمر ُم٤مًمؽ قمـ
احلرام واًمِمٌٝم٤مت ،وـمٝمر ضمقارطمؽ قمـ اعمٕم٤ميص واًمٗمقاطمش ،وـمٝمر ًمً٤مٟمؽ
قمـ اًمٖمٞمٌ٦م واًمٜمٛمٞمٛم٦م ،و ؿمٝم٤مدة اًمزور ،ووم٤مطمش اًم٘مقل ،وـمٝمر ىمٚمٌؽ ُمـ اًمري٤مء
واًمٙمؼم ،واًمٕمج٥م واحلًد ،واًمنمك واًمٜمٗم٤مق ،وـمٝمر سمٍمك قمـ رؤي٦م
اعمحرُم٤مت ،وـمٝمر أوىم٤مشمؽ قمـ دٟمس اعمخ٤مًمٗم٤مت ،وهمِمٞم٤من اعمحرُم٤مت ( :
)[اًمِمٛمس.]12-7:

وىمدس ٟمٗمًؽ سمٛمٕمروم٦م اهلل ،طمتك ٓشمذل ٟمٗمًؽ ًمٖمػم اهلل ،وذًمؽ سم٤مًمتٕمرف قمغم
أؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،صمؿ قمٌ٤مدشمف سمٛمقضم٥م ذًمؽ ( :
)[اًمٓمالق.]11:

اًمٚمٝمؿ ىمدس أىمقاًمٜم٤م وأقمَمًمٜم٤م وأظمالىمٜم٤م قمـ يمؾ ُم٤م ٓ يروٞمؽ ،ومجٚمٝم٤م سمٙمؾ
ٍ
طمًـ يروٞمؽ ،وأسمٕمد قمٜم٤م يمؾ ُم٤م ٓ يروٞمؽ ،وأؾمٕمدٟم٤م سمجٜمتؽ وروقاٟمؽ يقم
ٟمٚم٘م٤مك ،ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم .
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 : 48اشم اهلل (السبوح)

اؾمؿ اهلل اًمًٌقح ُمـ إؾمَمء اًمقاردة ذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦م يمَم ىم٤مل اًمٜمٌل ﷺ
ُمثٜمٞم ً٤م قمغم رسمف « :شبوح قدوس ،رب ادالئؽي والروح»أظمرضمف ُمًٚمؿ( ).
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمًٌقح اًمذي شمٜمزه قمـ مجٞمع اًمٜم٘م٤مئص واًمٕمٞمقب وأوم٤مت ،وشمٜمزه قمـ
يمؾ رء يٜم٤مذم صٗم٤مت يمَمًمف ،وضمالًمف ،ومج٤مًمف .
ومذاشمف ؾمٌح٤مٟمف ُمٜمزه٦م قمـ اًمٜم٘م٤مئص واًمٕمٞمقب ،وقمـ اًمٗمٜم٤مء واًمزوال ،وقمـ اإلطم٤مـم٦م
واعمٜم٤ملً ،مٙمَمًمف وضمالًمف ومج٤مًمف ( :
)[هم٤مومر.]65:
وأؾمَمؤه احلًٜمك ُمٜمزه٦م قمـ اًمًقء واًمنم ،واًمِمٌٞمف واعمثٞمؾ ،وم٠مؾمَمؤه أطمًـ
إؾمَمء ،وًمٞمس ذم إؾمَمء أطمًـ ُمٜمٝم٤م ( :
)[ـمف.]8:
وصٗم٤مشمف اًمٕمال أطمًـ اًمّمٗم٤مت وأيمٛمٚمٝم٤مً ،مٞمس ومٞمٝم٤م صٗم٦م ٟم٘مص أو قمٞم٥م أو ذم :
(
)[اًمٌ٘مرة.]155:

وأومٕم٤مًمف احلٛمٞمدة أطمًـ إومٕم٤ملٕ ،هن٤م ذم ُمٜمتٝمك احلٙمٛم٦م واًمرمح٦م ،واًمٕمدل
واإلطمً٤منً ،مٞمس ومٞمٝم٤م قمٌ٨م وٓ ؾمٗمف ،وٓ ظمٓم٠م وٓ ظمٚمؾ ( :
)[ق.]8-6:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمًٌقح اعمٜمزه قمـ يمؾ ُم٤مٓ يٚمٞمؼ سمرسمقسمٞمتف وأًمقهٞمتف ،اعمٜمزه قمـ يمؾ
( )أخرجه مسؾم برقم (.)487
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ٟم٘مص وقمٞم٥م وظمٚمؾ ذم أُمره اًمٙمقين ،وأُمره اًمنمقمل ،وأُمره اجلزائل ( :
)[إقمراف.]54:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمًٌقح اعمٜمزه قمـ يمؾ ؾمقء  ،اًمًٌقح اًمؼميء ُمـ يمؾ ٟم٘مص وقمٞم٥م
وآوم٦م ،اعمٜمزه قمـ يمؾ ُم٤مٓ يٚمٞمؼ سمجالًمف ،اعمٜمزه قمـ يمؾ ُم٤مي٘مقًمف اًمٙمٗم٤مر ذم طم٘مف :
(
)
[اإلهاء.]44-43:
هق ؾمٌح٤مٟمف اعمٚمؽ اًم٘مدوس اًمًٌقح  ،اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ًمف اًمٕمٔمٛم٦م واًمٙمؼمي٤مء ،وًمف
اًمٕمزة اجلؼموت ،وًمف اعمٚمؽ واعمٚمٙمقت ( :
)[يقٟمس.]3:
ومًٌح٤من ذي اجلؼموت واعمٚمٙمقت ،واًمٙمؼمي٤مء واًمٕمٔمٛم٦م ،واًم٘مقة واًم٘مدرة.
وُمـ قمرف رسمف سم٤مؾمٛمف اًمًٌقح ،ؾمٌحف ُمع اعمًٌحلم ،ويمؼمه ُمـ اعمٙمؼميـ،
ومحده ُمع احل٤مُمديـ ،وؾمجد ًمف ُمع اًمً٤مضمديـ ،وـمٝمر فم٤مهره وسم٤مـمٜمف ُمـ
اًمِمٝمقات واًمِمٌٝم٤مت ،وٟمزه رسمف قمـ يمؾ ُم٤م ٓ يٚمٞمؼ سمجالًمف ذم ذاشمف وأؾمَمئف
وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف( :
)[إطمزاب.]43-41:
واًمتًٌٞمح ُمـ أقمٔمؿ اًمٕمٌ٤مدات ،وأضمؾ اًم٘مرسم٤مت ،وُمـ أقمٔمؿ أؾمٌ٤مب إضم٤مسم٦م
ِ
اإليَمنْ ،
قر َؿم ْٓم ُر
واحلَ ْٛمدُ هللَِّ
اًمٙمرسم٤مت  :ىم٤مل ﷺ  « :اًم ُّٓم ُٝم ُ
اًمدقمقات ،و شمٗمري٩م ُ
سملم اًمًٛم ِ
مت ْ ُ
مت ْ ُ
ْ
مت ْ َم ِن َ -أ ْو َ
وؾم ٌْ َ
أل اعم ِ َ
َ
واحلَ ْٛمدُ هللَِّ َ
قات
ح٤من اهللِ
ألُ -م٤م ْ َ َّ َ
ٞمزانُ ،
وإر ِ
ضشأظمرضمف ُمًٚمؿ ( ).
ْ
( )أخرجه مسؾم برقم (.)223
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اًمٙمرسم٤مت ،وإضم٤مسم٦م اًمً١مآت ،وم٘مد دل قمٚمٞمف ىمقًمف
وأُم٤م يمقن اًمتًٌٞمح ؾمٌٌ ً٤م ًمتٗمري٩م ُ
ؾمٌح٤مٟمف ( :
)[احلجر.]99-97:
وىم٤مل قمز وضمؾ ( :

)[إٟمٌٞم٤مء.]88-87:

ىمدوس ؾمال ٌم  ،وُمـ يم٤من هذا وصٗمف وم٢من اًمٜمٗمقس جمٌقًم٦م
و اهلل ؾمٌح٤مٟمف ؾمٌقح ٌ
ٌ
قمغم طمٌف و محده ،وقمغم شمٕمٔمٞمٛمف وشمٙمٌػمه  ،وقمغم شمًٌٞمحف وشم٘مديًف ،وشمٜمزهيف
قمـ يمؾ ُم٤م ٓ يٚمٞمؼ سمجالًمف ذم ذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،وشمٜمزهيف قمـ
ِ
اًمّم٤مطمٌ٦م واًمقًمدواًمقاًمد .
اًمنميؽ واعمثٞمؾ واًمِمٌٞمف ،وقمـ
وُمـ يم٤مٟم٧م هذه اؾمَمؤه وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،ومٝمق اًمذي يًتحؼ اًمٕمٌ٤مدة وطمده ٓ
ذيؽ ًمف ( :
)[إٟمٕم٤مم.]123-121:

وُمـ قمرف رسمف سم٤مؾمٛمف اًمًٌقحٟ ،مزهف ذم طمٙمٛمف وذقمف قمـ اًمٔمٚمؿ واجلقر ،وقمـ
اًمٜم٘مص واًمٕمٞم٥م ،وآُمـ سمققمده اًمّم٤مدق ،وأطمًـ اًمٔمـ سمفٕ ،ن طمًـ اًمٔمـ سمف
يثٛمر شمٕمٔمٞمٛمف وشمٙمٌػمه ،وطمٌف و محده وؿمٙمره ،وؾم١ماًمف واؾمتٖمٗم٤مره ،واًمٗمقز
سمجٜمتف ،وؾمقء اًمٔمـ سمف ي٘مدح ذم شمٜمزهيف ،ويقضم٥م ًمٕمٜمتف وقم٘م٤مسمف يمَم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف :
(
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)[اًمٗمتح.]6-4:

إن أطم٥م اًمٙمالم إمم اهلل شمًٌٞمحف ،وحتٛمٞمده ،وشمٙمٌػمه واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف ،وذيمر
)[اًمقاىمٕم٦م.]96:
حم٤مُمده( :

(

(

)[اًمٜمٍم.]3:

)[إقمغم.]5-1:

و ىم٤مل اًمٜمٌل ﷺ ُمثٜمٞم ً٤م قمغم رسمف ،وُمًٌح ً٤م سمحٛمده « :ؾمٌح٤من اهلل وسمحٛمده قمدد
ظمٚم٘مف ،ورو٤م ٟمٗمًف ،وزٟم٦م قمرؿمف ،وُمداد يمٚمَمشمفشأظمرضمف ُمًٚمؿ ( ).
( )
وىم٤مل اًمٜمٌل ﷺ « :إن أطم٥م اًمٙمالم امم اهلل ؾمٌح٤من اهلل وسمحٛمدهش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف
ويم٤من ﷺ ي٘مقل ذم ريمققمف وؾمجقده« :ؾمٌح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ وسمحٛمدك اًمٚمٝمؿ اهمٗمر
زمشُمتٗمؼ قمٚمٞمف ( ).
( )
ويم٤من ﷺ ي٘مقل ذم ريمققمف « :ؾمٌح٤من ريب اًمٕمٔمٞمؿشأظمرضمف أسمقداود واًمؽمُمذي
وي٘مقل ذم ؾمجقده « :ؾمٌح٤من ريب إقمغمش.
ويم٤من ﷺ ٓي٘مقم ُمـ جمٚمس إٓ ىم٤مل  « :ؾمٌح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ وسمحٛمدك أؿمٝمد أن ٓ إًمف
إٓ اٟم٧م أؾمتٖمٗمرك وأشمقب إًمٞمؽشأظمرضمف أمحد واًمؽمُمذي( ).

وطمٔمؽ أهي٤م اًمٕمٌد ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن شمٜمزه ىمٚمٌؽ قمـ اًمنمك واًمٜمٗم٤مق
واًمري٤مء ،وشمٓمٝمر ًمً٤مٟمؽ قمـ اًمٙمذب واًمٖمٞمٌ٦م واًمٜمٛمٞمٛم٦م وقمـ اًم٘مقل قمغم اهلل سمال
( )أخرجه مسؾم برقم (.)2726
( )أخرجه مسؾم برقم (.)2731
( ) متػق عؾقه ،أخرجه البخوري برقم ( ،)817وأخرجه مسؾم برقم (.)484
( )صحقح /أظمرضمف أسمقداود سمرىمؿ( )886وأظمرضمف اًمؽمُمذيبرقم (.)261

( )صحقح /أظمرضمف أمحد سمرىمؿ( )12415وأظمرضمف اًمؽمُمذيبرقم (.)3433
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قمٚمؿ ،وقمـ اًمٙمذب قمغم اهلل ورؾمقًمف واًمٙمذب قمغم اًمٜم٤مس ،وأن شمٓمٝمر ضمقارطمؽ
قمـ اعمٕم٤ميص واًمًٞمئ٤مت  ،وشمٓمٝمر أوىم٤مشمؽ قمـ يمؾ ُم٤م ٓ حيٌف اهلل وٓيرو٤مه :
(
)[إٟمٕم٤مم.]163-161:
وم٤مطمذر ُمـ اًم٘مقل قمغم اهلل سمال قمٚمؿ ( :

)[اًمٜمحؾ.]117-116:

و ـمٝمر ٟمٗمًؽ قمـ ؾمقء اًمٔمـ واإلؾم٤مءة إمم إظمقاٟمؽ ( :
)

[احلجرات.]11:

هق ؾمٌح٤مٟمف اعمٚمؽ اًم٘مدوس اًمًٌقح ،اًمذي شمًٌحف وشم٘مدؾم ُف مجٞمع خمٚمقىم٤مشمف :
)[اجلٛمٕم٦م.]1:
(

واًمٗمرق سملم اًمتًٌٞمح واًمت٘مديس ،وسملم اًمًٌقح واًم٘مدوس :
أن اًمًٌقح هق اعمٜمزه قمـ يمؾ ُم٤م ٓ يٚمٞمؼ سمجالًمف ،واًم٘مدوس هق اًمذي شم٘مدس
سمّمٗم٤مت اجلالل واجلَمل واًمٙمَمل ،اًمذي ًمف إؾمَمء احلًٜمك ،واًمّمٗم٤مت
اًمٕمال ،وإومٕم٤مل احلٛمٞمدة ،اعمٜمزه قمـ يمؾ ٟم٘مص وقمٞم٥م وذ.
شمٍميح سم٤مًمتٜمزيف يتْمٛمـ اًمتٕمٔمٞمؿ هلل قمز وضمؾ ،واًم٘مدوس شمٍميح
وم٤مًمًٌقح
ٌ
سم٤مًمتٕمٔمٞمؿ يتٛمْمـ اًمتٜمزيف هلل قمز و ضمؾ ،وىمد مجع اهلل سمٞمٜمٝمَم ذم ٍ
يمثػم ُمـ أي٤مت
)[اإلظمالص.]1-1:
يمَم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ( :
هذا شم٘مديس.
)[اإلظمالص.]4-1:
(
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هذا شمًٌٞمح.
)[اًمِمقرى.]11:
(
هذا شمًٌٞمح.
)[اًمِمقرى.]11:
(
هذا شم٘مديس.
وم٤مًمتًٌٞمح شمٜمزيف اهلل قمـ يمؾ ُم٤مٓ يٚمٞمؼ سمجالًمف ،واًمت٘مديس وصػ اهلل سمٙمؾ ُم٤م يٚمٞمؼ
سمجالًمف ُمـ إؾمَمء احلًٜمك ،واًمّمٗم٤مت اًمٕمال ،وآومٕم٤مل احلٛمٞمدة.
ومٜمٗمل اًمنميمتًٌٞمح،وإصمٌ٤مت اًمتقطمٞمد شم٘مديس ( :
)[اًمٌ٘مرة.]116:
شمًٌٞمح(:
هذا شم٘مديس.

(

هذا شم٘مديس.

(

هذا شم٘مديس.

)[اإلهاء.]112:
)[اإلهاء.]111:

(

)

[اإلهاء.]111:
هذا شمًٌٞمح.

(

هذا شم٘مديس.

)[اًمٌ٘مرة.]116:

)[اإلهاء.]111:
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وم٤مًمتًٌٞمح واًمت٘مديس ُمـ أقمٔمؿ اًمٕمٌ٤مدات اًمتل حيٌٝم٤م اهلل ،وهلذا ىم٤مًم٧م اعمالئٙم٦م
ًمرهب٤م عم٤م أظمؼمهؿ سم٠مٟمف ؾمٞمجٕمؾ آدم ﷺ ظمٚمٞمٗم٦م ذم إرض سم٠مهنؿ يًٌحقٟمف و
ي٘مدؾمقٟمف ،يمَم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ( :
صمؿ ؾمجد اعمالئٙم٦م هلل سمٓم٤مقمتف ذم أُمره ( :

)[اًمٌ٘مرة.]32:
)[اًمٌ٘مرة.]34:

وم٤مًمتًٌٞمح ُمـ أقمٔمؿ اًمٕمٌ٤مدات اًمتل أُمر اهلل هب٤م ( :
)[احلجر.]99-97:

اًمٚمٝمؿ ي٤م طمل ي٤م ىمٞمقم ـمٝمر ىمٚمقسمٜم٤م ُمـ اًمنمك واًمٜمٗم٤مق واًمري٤مء ،وـمٝمر أًمًٜمتٜم٤م ُمـ
اًمٙمذب ،وـمٝمر أقمٞمٜمٜم٤م ُمـ اخلٞم٤مٟم٦م ،وـمٝمر أوىم٤مشمٜم٤م ُمـ اعمٕم٤ميص ،ي٤م ُمـ سمٞمده اخلػم،
ٍ
رء ىمدير.
وهق قمغم يمؾ
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اهلل قمز وضمؾ هق اعمٚمؽ اًم٘مدوس اًمًالم ،اًمذي ؾمٚمٛم٧م ذاشمف ُمـ يمؾ قمٞم٥م،
وؾمٚمٛم٧م أؾمَمؤه ُمـ يمؾ ؾمقء ،وؾمٚمٛم٧م صٗم٤مشمف ُمـ يمؾ ٟم٘مص ،وؾمٚمٛم٧م أومٕم٤مًمف
ُمـ يمؾ ذ وقمٞم٥م ،وظمٚمؾ وقمٌ٨م ( :
)[احلنم.]13:
هق اًمًالم ،وُمٜمف اًمًالم ،وومٕمٚمف اًمًالم ،شمٜمزه أن يقىمع اًمنم ًمذاشمف ،وإٟمَم يقىمٕمف
عمّمٚمح٦م اًمٕمٌدً ،مػمومع سمف درضم٤مشمف ،ويٓمٝمره ُمـ دٟمس اعمٕم٤ميص ،أو يرده إًمٞمف سمٕمد
إقمراوف قمٜمف ( :
)

[اًمٌ٘مرة.]157-155:
ومٙمؾ ُم٤م جيريف اهلل قمغم قمٌده ُمـ ُمرض ،أو ُمٙمروه ،أو ظمً٤مرة ،إٟمَم يقىمٕمف اهلل
سمٕمٌده اذا اٟمحرف قمٜمف ،اوذد ُمٜمفٟٕ ،مف ظمٚم٘مف ًمػممحف،ويًٕمده ،وم٢مذا سمٕمد قمٜمف رده
إًمٞمف سمحٙمٛمتف ،وطمٌ٥م إًمٞمف ـم٤مقمتف ،ويمره إًمٞمف ُمٕمّمٞمتف ( :
)[احل٩م.]65:
واهلل طمٙمٞمؿ قمٚمٞمؿ ،سمّمػم سم٠مطمقال ظمٚم٘مف ،يّمٚمحٝمؿ سمَم حيٌقن ،وأطمٞم٤مٟم٤م يّمٚمحٝمؿ
سمَم يٙمرهقن ( :
)
[اًمٌ٘مرة.]116:
اهلل وطمده هق اعمٚمؽ اًم٘مدوس اًمًالم ،اًمذي يًٚمؿ قمٌ٤مده ِم٤م ييهؿ ،وحيٗمٔمٝمؿ
ُمـ يمؾ ُم٤م ي١مذهيؿ ،وهيدهيؿ إمم ُم٤م يٜمٗمٕمٝمؿ ويّمٚمحٝمؿ ( :
)[هم٤مومر.]61:
138

هق اًمًالم اًمذي يمؾ ؾمالم ذم اًمٕم٤ممل ُمٜمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف.
هق اًمًالم اًمذي هٞم٠م وؾم٤مئؾ اًمًالُم٦م ذم ضمًؿ اإلٟمً٤من ،ومجٕمؾ اًمنمايلم داظمؾ
ضمًؿ اإلٟمً٤من ،وضمٕمؾ إوردة ذم اجلٚمد ظم٤مرضمف ،وضمٕمؾ اًمدُم٤مغ ذم اجلٛمجٛم٦م،
وضمٕمؾ اًمٜمخ٤مع ذم اًمٕمٛمقد اًمٗم٘مري ،وضمٕمؾ اًم٘مٚم٥م ذم اًم٘مٗمص اًمّمدري ،وضمٕمؾ
اًمرطمؿ ذم طمقض اعمرأة ،وضمٕمؾ اًمٕملم ذم اعمحجر ذم اًمراس ،وضمٕمؾ يمري٤مت
اًمدم احلٛمراء ذم ٟم٘مل اًمٕمٔم٤مم ( :
)[اًمتلم.]6-4:
ومًٌح٤من اخل٤مًمؼ اًمٌ٤مرئ اعمّمقر ،اًمذي فمٝمرت سمدائع صٜمٕمف ذم قم٤ممل اجلَمد،
واًمٜمٌ٤مت ،واحلٞمقان ،واإلٟمً٤من وهمػمه٤م ُمـ اعمخٚمقىم٤مت ( :
)[اًمٜمٛمؾ.]88:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمًالم ،اًمذي إذا ذيمرشمف ؿمٕمرت سم٤مُٕمـ واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م واًمًالم :
)
(
[اًمرقمد.]18:
واإليمث٤مر ُمـ ذيمر اهلل يٓمٝمر اًمٜمٗمقس ُمـ اًمٕمٞمقب واًمٜم٘م٤مئص ،ويٓمٝمره٤م ُمـ اًمٙمٗمر
واًمنمك ،ويٓمٝمره٤م ُمـ اًمٙمذب واًمٌخؾ ،وُمـ اًمٜمٗم٤مق واًمري٤مء ،ويٓمٝمره٤م ُمـ
احل٘مد واحلًد ،ويٓمٝمره٤م ُمـ اًمِمح واًمٓمٛمع ،ويٓمٝمره٤م ُمـ اًمٕمج٥م واًمٙمؼم،
ويٛمٚم١مه٤م سم٤مًمتقطمٞمد واإليَمن ،وشمٕمٔمٞمؿ اهلل وشمٙمٌػمه،واإليمث٤مر ُمـ محده وؿمٙمره،
وهلذا أُمرٟم٤م اهلل سم٤مإليمث٤مر ُمـ ذيمره وم٘م٤مل ( :
)[إطمزاب.]43-41:
ومًٌح٤من اًمٖمٜمل اًمٙمريؿ اًمذي إذا آُمٜم٧م سمف ـمٝمرك ُمـ اًمٕمٞمقب واًم٘مٌ٤مئح وأصم٤مم،
ومجٚمؽ سم٤معمح٤مؾمـ وإظمالق وأداب .
يٓمٝمرك ذم قمٌ٤مدشمؽ هيديؽ ؾمٌؾ اًمًالم،ذم ُمٕم٤مُمٚمتؽ هيديؽ ؾمٌؾ اًمًالم،ذم
دم٤مرشمؽ هيديؽ ؾمٌؾ اًمًالم ،هق اًمًالم اًمذي هيديؽ ذم أىمقاًمؽ وأقمَمًمؽ
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ؾمٌؾ اًمًالم ،وذم إىم٤مُمتؽ وؾمٗمرك هيديؽ ؾمٌؾ اًمًالم ( :
)[اًمٌ٘مرة.]151:
وم٤مًمًالم يمٚمف ُمـ رسمٜم٤م اًمًالم ( :
)

[اعم٤مئدة.]16-15:
ومذيمر اهلل يقرث اًمًالم وإُمـ  ،وآشمّم٤مل سم٤مًمًالم يثٛمر اًمًالُم٦م ُمـ اًمٕمٞمقب
وأصم٤مم و اعمٙم٤مره ،وحيقل دون احلَمىم٤مت ،وُمً٤موئ آظمالق ( :
)[اًمٓمالق.]3-1:
واإلٟمً٤من إذا آُمـ سم٤مهلل ،واُمتثؾ أواُمره ،هداه اهلل قمز وضمؾ إمم ؾمٌؾ اًمًالم ،ومٗم٤مز
سم٤مًمًٕم٤مدة واًمًالُم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م ،واجلٜم٦م واًمروقان يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ( :
)[اًمٕمٜمٙمٌقت.]69:
ومٞم٤م قمٌد اًمًالم إذا آُمٜم٧م سمرسمؽ ،وم٤مُمتثؾ أواُمرهً ،متًٕمد ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ( :
)[اإلهاء.]12-9:
واقمٚمؿ ي٤م قمٌد اًمًالم أن اعم١مُمـ طم٘م٤م ُمـ طمٗمظ ٟمٗمًف ُمـ اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م
ه ًا وقمٚمٜم ً٤م ،وؾمٚمؿ ُمـ اًمٕمٞمقب فم٤مهر ًا وسم٤مـمٜم ً٤م ،وىم٤مم سمٕمٌ٤مدة اهلل ه ًا وضمٝمر ًا :
(
)

[إٟمٗم٤مل.]4-1:
وُمـ يم٤من ؾمٚمٞم ً
َم ُمـ اًمٕمٞمقب ،سمريئ ً٤م ُمـ اًمذٟمقب ،وم٘مد سمٚمغ هم٤مي٦ماًمًالم واًمًالُم٦م
ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ( :
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)[اًمٜمً٤مء.]31:
وُمـ أشمك رسمف سم٘مٚم٥م ؾمٚمٞمؿ ،ؾمٚمؿ ُمـ قمذاب اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ( :
)[اًمِمٕمراء.]89-88:
وىم٤مل قمز وضمؾ(:
)[إٟمٕم٤مم.]81:
واًمًٚمٞمؿ ُمـ ؾمٚمؿ ىمٚمٌف ُمـ اًمِمؽ واًمنمك ،واًمٜمٗم٤مق واًمري٤مء ،وؾمٚمؿ قم٘مٚمف ُمـ
اًمِمٌٝم٤مت ،وؾمٚمٛم٧م ٟمٗمًف ُمـ قمٌ٤مدة اًمِمٝمقات ،وؾمٚمؿ هقاه ُمـ اشمٌ٤مع همػم ذع
اهلل ،وؾمٚمؿ قمٛمٚمف ُمـ اًمٌدع واعمخ٤مًمٗم٤مت ( :
)[اجلٛمٕم٦م.]4:
ومٝمذا اًمٕمٌد اًمًٚمٞمؿ ،طمؼ قمغم اهلل أن يًٚمٛمف ذم اًمدٟمٞم٤م ُمـ اعم١مذي٤مت ،وأن هيٌف ُم٤م
ومٞمٝم٤م ُمـ اخلػمات ،وأن يًٕمده ذم اجلٜم٦م سم٤مًمٜمٕمٞمؿ اًمذي مل خيٓمر قمغم سم٤مًمف :
(
)[اًمًجدة.]17-15:
ومٝمذا اًمٕمٌد اًمًٚمٞمؿ يرزىمف اهلل ذم اًمدٟمٞم٤م زوضم٦م ص٤محل٦م وأوٓدا أسمرارا ،وُم٤مًٓ ـمٞمٌ٤م
طمالٓ ،ويرزىمف ذم سمٚمده ،وجيٕمٚمف حمٛمقد اًمًػمة ،حمٌقسم٤م سملم اًمٜم٤مس ،ويًٚمؿ
اًمٜم٤مس ُمـ ًمً٤مٟمف ويده( :
)[يقٟمس.]64-61:

ومٝمذه ؾمالُم٦م اًمدٟمٞم٤م..
أُم٤م ؾمالُم٦م اًمديـ ،ومٞمًٚمؿ اهلل قم٘مٚمف ُمـ اًمٌدع ُ
واًمِمٌٝم٤مت ،ويًٚمؿ ىمٚمٌف ُمـ اهلقى
وطم٥م اًمِمٝمقات ،ويِمٖمٚمف سمٙمؾ ُم٤م حيٌف اهلل ُمـ إىمقال وإقمَمل اًمّم٤محل٦م :
(
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)[إٟمٌٞم٤مء.]92:
اُم٤م ؾمالُم٦م أظمرة:
ومٞمًٚمٛمف اهلل ُمـ اخلقف واًمٗمزع ،ويًٚمٛمف ُمـ قمذاب اًمٜم٤مر ،ويدظمٚمف اجلٜم٦م دار
اًمًالم ( :
)
[آل قمٛمران.]185:
ومٝم١مٓء سم٠مقمَمهلؿ اًمّم٤محل٦م أدظمٚمٝمؿ اًمًالم دار اًمًالم ( :
)[إٟمٕم٤مم.]117:
وُمـ قمٌد رسمف اًمًالم ومٝمق ذم ؾمالم ُمع ٟمٗمًف ،وؾمالم ُمع رسمف ،وؾمالم ُمع اًمٜم٤مس :
(
)[اًمروم.]32:
وطمٔمؽ ي٤م قمٌد اًمًالم ُمـ اؾمؿ رسمؽ اًمًالم ،أن شمدقمق إمم رسمؽ اًمًالم ،وشمدقمق
اًمٜم٤مس ًمٚمدظمقل ذم اًمًالم واإلؾمالم ( :
)
[اًمٌ٘مرة.]128:
وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
)[احل٩م.]77:
وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
)[ومّمٚم٧م.]33:
اًمٚمٝمؿ آت ٟمٗمقؾمٜم٤م شم٘مقاه٤م ،وزيمٝم٤م أٟم٧م ظمػم ُمـ زيم٤مه٤م ،أٟم٧م وًمٞمٝم٤م وُمقٓه٤م.
اًمٚمٝمؿ إٟم٤م ٟمً٠مًمؽ اجلٜم٦م ،وُم٤م ىمرب إًمٞمٝم٤م ُمـ ىمقل وقمٛمؾ ،وٟمٕمقذ سمؽ ُمـ اًمٜم٤مر ،وُم٤م
ىمرب إًمٞمٝم٤م ُمـ ىمقل أوقمٛمؾ .
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بني حالوة العؾم هبو ،وحسن التعبد هلل بؿوجبفو
يف ضوء الؼرآن والسـي

البـاب الثامن
ويشتمل هذا الباب عىل أسامء اهلل احلسنى اآلتية:
-51ذح اشم اهلل ( ادممن).

-51ذح اشم اهلل ( الصودق).

-52ذح اشم اهلل ( ادفقؿن).

-53ذح اشم اهلل ( العزيز).

-54اشم اهلل (اجلبور).

 -56-55اشم اهلل (الؽبر،وادتؽز).

 -58-57اشم اهلل (اخلولق،و ّ
اخلالق).

 -59اشم اهلل (البورئ ).

-61اشم اهلل ( ادصور )
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البوب الثومن

 : 51اشم اهلل (ادممن)
اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق اعم١مُمـ اًمذى يٕمرف ذاشمف ،وأؾمَمءه ،وصٗم٤مشمف ،وضمالًمف ومج٤مًمف.
هق اعم١مُمـ اًمذى ؿمٝمد ًمٜمٗمًف سم٤مًمقطمداٟمٞم٦م ىمٌؾ ؿمٝم٤مدة اًمِم٤مهديـ ًمف يمَم ىم٤مل
ؾمٌح٤مٟمف ( :
)[آل قمٛمران.]18:
هق اعم١مُمـ اًمذى يّمدق رؾمٚمف سم٤مٔي٤مت ( :
ﭯ)[احلديد.]15:
هق اعم١مُمـ اًمذي يّمدق ىمٞمٚمف رم وقمده ووقمٞمده .
وقمد اعم١مُمٜملم سم٤محلٞم٤مة اًمٓمٞمٌ٦م ومّمدق ،ووقمد اًمٙم٤مومريـ سم٤مًمٕمذاب و اًمْمٞمؼ
ومّمدق( :
)[احلنم.]13-11:
هق اعم١مُمـ اًمّم٤مدق رم وقمده ،وم٢مذا وقمد اعم١مُمـ سم٤مًمرزق ومًػمزىمف ،وإذا وقمده
سم٤مًمٜمٍم ومًٞمٜمٍمه  ،وإذا وقمده سم٤مجلٜم٦م ومًٞمدظمٚمف إي٤مه٤م ،وإذا وقمده سم٤مًمتٛمٙملم رم
آرض ومًٞمٛمٙمٜمف رم إرض ( :
)[إٟمٕم٤مم.]115:
وىم٤مل قمزوضمؾ ذم وقمد اعم١مُمٜملم ( :
)[اًمتقسم٦م.]71:
وهق اعم١مُمـ اًمذى إذا شمققمد اًمٙم٤مومر سم٤مخلذٓن ومًٞمخذًمف ،وإذا شمققمده سم٤مًمٕمذاب
ومًٞمٕمذسمف  ،وإذا وقمده سم٤مًمٜم٤مر ومًٞمدظمٚمف إي٤مه٤م  ٓ ،راد ًم٘مْم٤مئف وٓ ُمٕم٘م٥م حلٙمٛمف :
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(

)[اًمتقسم٦م.]68:
واًمٙمقن يمٚمف ُمٔمٝمر ٕؾمَمء اهلل احلًٜمك ،و صٗم٤مشمف اًمٕمغم ،و أومٕم٤مًمف اًمٙمؼمى .
حم٤مل ً ،مٙمـ يًتٓمٞمع اإلٟمً٤من أن يتٕمرف قمغم ذات
ورؤي٦م اهلل قمزوضمؾ رم اًمدٟمٞم٤م ُ
اهلل وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف ُمـ ظمالل آي٤مشمف وخمٚمقىم٤مشمف،يمَم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ( :
)

[اًمٌ٘مرة.]164:
وم٤مخلٚمؼ يدل قمغم اخل٤مًمؼ ،واًمّمقر شمدل قمغم اعمّمقر ،وإرزاق شمدل قمغم
اًمرزاق ،واًمتدسمػم واًمتٍميػ يدل قمغم اًمرب اًمذى يدسمر و يٍمف ( :
)[إٟمٕم٤مم.]121:
ومالسمد ًمٚمٕمٌد أن يٕمرف رسمف سم٠مؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،وم٢مذا قمرومف أُمـ سمف ،وقمٌده،
وأطمٌف ،ومحده ،وقمٔمٛمف ،ويمؼمه ( :
)[حمٛمد.]19:
هق ؾمٌح٤مٟمف اعم١مُمـ اًمذى ظمٚمؼ إُمـ ،وُم َّـ سمف قمغم قمٌ٤مده اعم١مُمٜملم ( :
)[إٟمٕم٤مم.]81:
هق ؾمٌح٤مٟمف اعمٚمؽ اًم٘مدوس اًمًالم ،اعم١مُمـ اًمذى يًتحؼ اًمٕمٌ٤مده وطمده ٓ
ذيؽ ًمف ،عم٤م ًمف ُمـ اجلالل واجلَمل ،وقمٔمٞمؿ اًمٜمٕمؿ واإلطمً٤من ( :
)[يقٟمس.]3:
ويمٚمَم زادت ُمٕمروم٦ماًمٕمٌد سمرسمف زاد إيَمٟمف سمف  ،وزاد طمٌف ًمف  ،وزاد شمٕمٔمٞمٛمف ًمف ،
وزاد إىمٌ٤مًمف قمٚمٞمف ،واؾمتًالم ىمٚمٌف ًمف ،وأيمثر اًمٚمً٤من ُمـ ذيمره ومحده ،وظمْمٕم٧م
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اجلقارح ًمٕمٔمٛمتف:

[وم٤مـمر.]18:
ويمٚمَم زادت هذه اعمٕم٤مرف اإلهلٞم٦م زاد اخلِمقع هلل  ،وزادت أٟمقاع اًمٕمٌ٤مدات
واًمٓم٤مقم٤مت واًم٘مرسم٤مت ًمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف.
وقمغم ىمدر اعمٕمروم٦م سم٤مهلل شم٘مقى ـم٤مقمتؽ ًمف ،وقمغم ىمدرـم٤مقمتؽ ًمف شمًٕمد سم٤مًم٘مرب
)
ُمٜمف( :
[اًم٘مٛمر.]55-54:
وم٤مقمرف رسمؽ اًمٕمٔمٞمؿ ًمتحٌف وشمٙمؼمه ،وخت٤مومف وختِم٤مه ( :
)[وم٤مـمر.]18:
ِ
ُمٕمروم٦م
ومالسمد ًمٚمٕمٌد أن يٕمرف رسمف اعمٕمٌقد ىمٌؾ قمٌ٤مدشمف ،ويٕمرف احلٙمٞمؿ ىمٌؾ
أطمٙم٤مُمف ،ويٕمرف أُمر ىمٌؾ ُمٕمروم٦م أواُمره .
وقمغم ىمدر ُمٕمرومتف شمٙمقن ىمقة حمٌتف ،وطمًـ قمٌ٤مدشمف ًمرسمف ( :
)
[حمٛمد.]19:
أُم٤م اعمٕمروم٦م اًمٞمًػمة اًم٘مٚمٞمٚم٦م سم٤مهلل ،ومال شمٙمٗمك وٓ شم٘مدم وٓ شم١مظمرٕ ،هن٤م ٓحتجز
اًمٕمٌد قمـ حم٤مرم اهلل ،وٓ حتٛمٚمف قمغم ـم٤مقم٦م اهلل ،وٓ متأل ىمٚمٌف سم٤مإليَمن،
وٓشمٍمومف ُمـ اًمدٟمٞم٤م امم أظمرة ( :
)[إٟمٗم٤مل.]4-1:
وقمالُم٦م ُمٕمرومتؽ سمرسمؽ اًمٕمٔمٞمؿ اإليمث٤مر ُمـ ذيمره ،واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف ،واحلدي٨م قمٜمف،
واًمقضمؾ قمٜمد ذيمره ،واخلِمٞم٦م ُمٜمف ،وإٟمس سم٤مًم٘مٞم٤مم سملم يديف ( :
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ﰀ)[اًمزُمر.]9:
وهق ؾمٌح٤مٟمف اعم١مُمـ اًمذى صمٌ٧م أؿمٞم٤مء ،وطمرك أؿمٞم٤مء ،ذم ُمٚمٙمف اًمٕمٔمٞمؿ.
إفمٝم٤مرا ًم٘مدرشمف ،ويمَمل قمٔمٛمتف ،وىمقة
ومثٌ٧م أٟمقاع اجلَمد ،واًمٜمٌ٤مت ،واحلٞمقان
ً
إرادشمف ( :
)[اًمزُمر.]63-61:
وطمرك ؾمٌح٤مٟمف واًمِمٛمس واًم٘مٛمر،واًمًح٥م ،واًمري٤مح ،واًمٕمقاصػ ،واحلر،
واًمؼمد ،وىمٚم٥م اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ،واًمّمح٦م واعمرض ،واًمٖمتك واًمٗم٘مر ،وإُمـ
واخلقفُ ،مـ أضمؾ أن شمذيمره وٓ شمٜمً٤مه ،وُمـ أضمؾ أن شمً٠مًمف ،وشمدقمقه وشمتقب
)[اًمٜمقر.]44:
إًمٞمف( :
ومال إًمف إٓ اهلل ُم٤م أقمٔمؿ آ ي٤مشمف وخمٚمقىم٤مشمف اًمتل شمدل ظمٚم٘مف قمٚمٞمف ( :
)[آل قمٛمران.]191-192:
هق ؾمٌح٤مٟمف اعم١مُمـ اًمذى ي١مُمـ اًمٜم٤مس ُمـ اًمنمور واعمٙم٤مره ،وُمـ اًمٔمٚمؿ
ٍ
زُم٤من وُمٙم٤من ( :
واًمٕمدوان ،ويًقق إًمٞمٝمؿ أٟمقاع اخلػمات واًمؼميم٤مت ذم يمؾ
)[احلنم.]13:
واعم١مُمـ ُمـ اًمٜم٤مس حي٥م أن شمّمدق أومٕم٤مًمف ٕىمقاًمف ،وفم٤مهرة ًمٌ٤مـمٜمف  ،وهه
ًمٕمالٟمٞمتف ( :
)[إٟمٕم٤مم.]112:
ومٙمـ ي٤م قمٌد اعم١مُمـ ُم١مُمٜمً٤م ي٠مُمٜمؽ اًمٜم٤مس قمغم أٟمٗمًٝمؿ وأُمقاهلؿ وأقمراوٝمؿ،
ٍ
ويمـ ُمّمدر ٍ
ٓظمقف ًمٚمٜم٤مس يمٚمٝمؿ ( :
أُمـ
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)

[اًمتقسم٦م.]71:
ومٝمذا اعم١مُمـ اًمذى يًتحؼ إُمـ اًمٙم٤مُمؾ واهلداي٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ،ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة :
)
(
[إٟمٕم٤مم.]81:
وطمٔمؽ ي٤م قمٌد اعم١مُمـ ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ أن شمٙمقن ُم١مُمٜمً٤م ص٤مد ًىم٤م سم٠مىمقاًمؽ
وأومٕم٤مًمؽ وأظمالىمؽ ،وأن شمدقمق اًمٜم٤مس إمم اإليَمن سم٤مهلل ،وشمّمديؼ أظمٌ٤مره،
واُمتث٤مل أواُمره ،واضمتٜم٤مب ٟمقاهٞمف ( :
)[احل٩م.]77:
وىم٤مل قمز وضمؾ(:
)[يقؾمػ.]128:
ً
اًمٚمٝمؿ إٟم٤م ٟمً٠مًمؽ إيَمٟمً٤م ً
وطمالٓ
يم٤مُمال ،وي٘مٞمٜمً٤م ص٤مدىم٤م ،وىمٚم ًٌ٤م ظم٤مؿمٕم٤م ،وًمً٤مٟمً٤م ذايمرا،
ـمٞمٌ٤م ،وٟمً٠مًمؽ اًمٗمقز سم٤مجلٜم٦م ،واًمٜمج٤مة ُمـ اًمٜم٤مر ،ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم.
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 : 51اشم اهلل (الصودق)
اهلل قمزوضمؾ هقاًمّم٤مدق اًمذى ٓ أصدق ُمٜمف ،اًمّم٤مدق رم أظمٌ٤مره ،اًمّم٤مدق رم
أطمٙم٤مُمف ،اًمّم٤مدق رم وقمده ،اًمّم٤مدق ذم وقمٞمده ( :
)[إٟمٕم٤مم.]115:
هقؾمٌح٤مٟمف اًمّم٤مدق رم يمالُمف ،اًمّم٤مدق ذم حمٌتف ،اًمّم٤مدق ذم رمحتف ،اًمّم٤مدق
ذم شمرسمٞمتف ،اًمّم٤مدق ذم إطمً٤مٟمف ( :
)[اًمزُمر.]74:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمّم٤مدق اًمذى وطمد ٟمٗمًف ىمٌؾ شمقطمٞمد اًمٜم٤مس ًمف ،وؿمٝمد ًمٜمٗمًف
سم٤مًمقطمداٟمٞم٦م  ،وشمٗمرد سم٤مٕؾمَمء احلًٜمك  ،واًمّمٗم٤مت اًمٕمال ،وإومٕم٤مل احلٛمٞمدة :
(
)[آل قمٛمران.]18:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمّم٤مدق اًمذي أرؾمؾ رؾمقًمف حمٛمد ًا ﷺ سم٤مًمّمدق ،وهٞم٠م ًمف ُمـ يّمدىمف
)
وي١مُمـ سمف ( :
[اًمزُمر.]33:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمّم٤مدق اًمذى وىمع يمؾ ُم٤م أظمؼم سمف  ،وىمدره ،ويمتٌف ،وؿم٤مءه ،وأراده.
ومٝمقاًمّم٤مدق اًمذي وقمد اًمداقملم ًمف ،ومدقمقه وم٠مضم٤مهبؿ  ،ووقمد اًمً٤مئٚملم ،ومً٠مًمقه
وم٠مقمٓم٤مهؿ  ،ووقمد اًمت٤مئٌلم ُمـ اًمذٟمقب ،ومت٤مسمقا ومت٤مب اهلل قمٚمٞمٝمؿ  ،ووقمد اخل٤مئٗملم
سم٤مُٕمـ وم٠مُمٜمٝمؿ  ،ووقمد اًمْم٤مًملم ومٝمداهؿ  ،ووقمد اعمٓمٞمٕملم سم٤مًمثقاب وم٠مصم٤مهبؿ
،ووقمد اًمٙمٗم٤مر واًمٕمّم٤مة سم٤مًمٕم٘مقسم٦م ومٕم٤مىمٌٝمؿ ( :
)[اًمٌ٘مرة.]186:
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وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
)[اًمْمحك.]11-6:
ومًٌح٤من اًمّم٤مدق ذم أىمقاًمف وذم أومٕم٤مًمف ( :

)[اًمٜمً٤مء.]87:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمّم٤مدق اًمذي ٓ خيٚمػ اعمٞمٕم٤مد ( :

)[اًمٜمً٤مء.]111:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمّم٤مدق اًمذي ٓ أصدق ُمٜمٝمٙمَم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف  :قمـ اًمٞمٝمقد ( :
)[إٟمٕم٤مم.]146:
هقؾمٌح٤مٟمف اًمّم٤مدق اًمذى وقمد اًمّم٤مدىملم سمحًـ اجلزاء ( :
)[اعم٤مئدة.]119 :
ٌ
ٌ
وقمدل
وطمؼ،
صدق
ومًٌح٤من اعم١مُمـ اًمّم٤مدق اًمذي يمؾ أظمٌ٤مره وأطمٙم٤مُمف
ٌ
وإطمً٤من  ،ورمح٦م وطمٙمٛم٦م ( :
)[إٟمٕم٤مم.]115:
صدىم ً٤م ذم إظمٌ٤مر وقمدًٓ ذم إطمٙم٤مم.
وُمـ ًمقازم اًمّمدق وُمٔم٤مهره ،إشمٗم٤مق اًمٙمقن اعمِمٝمقدُ ،مع اًم٘مرآن اعم٘مروء ،ذم
ٍ
واطمد
اًمدًٓم٦م قمغم وطمداٟمٞم٦م اهلل ،ويمَمل ذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،ومٙمؾ
يّمدق إظمر.
هذا اًمٙمقن اًمٕمٔمٞمؿ يِمٝمد سمآي٤مشمف وخمٚمقىم٤مشمف ،أن اهلل وطمده ًمف إؾمَمءاحلًٜمك،
واًمّمٗم٤مت اًمٕمغم ،وإومٕم٤مل احلٛمٞمدة ،واعمثؾ إقمغم.
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واًم٘مرآن يِمٝمد سمقطمداٟمٞم٦م اهلل وضمالًمف ومج٤مًمف ويمَمًمف ( :
)[إٟمٕم٤مم.]115:
هقؾمٌح٤مٟمف اعم١مُمـ اًمّم٤مدق ذم أظمٌ٤مره وأطمٙم٤مُمف ،وذم ديٜمف وذقمف ،وذم وقمده
ووقمٞمده ( :
)[اًمٗمتح.]17:
ويمؾ ذًمؽ أظمؼماهلل سمف ،وطمّمؾ ُمـ سمٕمد اخلؼم اًمٗمتح واًمٜمٍم.
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمّم٤مدق اًمذى حي٥م اًمّمدق ،وأهؾ اًمّمدق ،وي٠مُمرظمٚم٘مف سمٚمزو ِم سمٞمئ٦م
)
اًمّمدق ( :
[اًمتقسم٦م.]119:
وقمالُم٦م اًمّم٤مدىملم صدق اإليَمن ،وسمذل اًمٜمٗمس واعم٤مل ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ( :
)[احلجرات.]15:
وم٤مقمٚمؿ ي٤م قمٌد اًمّم٤مدق ،أن اإليَمن سم٠من اهلل هق اًمّم٤مدق ،ي٘متيض اًمتّمديؼ سمٙمؾ ُم٤م
أظمؼم اهلل ورؾمقًمف سمفُ ،مـ اإليَمن سم٤مهلل ،وُمالئٙمتف ،ويمتٌف ،ورؾمٚمف ،واًمٞمقم أظمر
واًم٘مدر ظمػمه وذه ( :
)[اًمزُمر.]33:
وي٘متيض يمذًمؽ اًمٕمٛمؾ سمٙمؾ ُم٤م أظمؼماهلل ورؾمقًمف سمف ،واًمًٕمل ذم حتّمٞمؾ
ُمرو٤مت اهلل ذم يمؾ ٍ
ٍ
أوقمٛمؾ ( :
ىمقل
)
[احلنم.]8:
ً
ومقرإ ،ن اهلل ٓ ير ُد ً
ُم١مُمال:
خيٞم٥م
ؾم٤مئال ،وٓ
ُ
وُمـ ؾم٠مل رسمف ص٤مد ًىم٤م أضم٤مب دقم٤مءه ً
(
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)[هم٤مومر.]62:
وأصدق اًمٜم٤مس هؿ إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ ،صمؿ ُمـ آُمـ هبؿ وصدىمٝمؿ .
وم٤مٕٟمٌٞم٤مء صدىمقا ذم دقم٤مئٝمؿ ،وم٤مؾمتج٤مب اهلل دقم٤مءهؿ.
يمَم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف قمـ أيقبﷺ( :
وىم٤مل قمز وضمؾ قمـ يقٟمس ﷺ ( :

)[إٟمٌٞم٤مء.]84-83:
)

[إٟمٌٞم٤مء.]88-87:
وىم٤مل قمز وضمؾ قمـ زيمري٤م ﷺ ( :

)[إٟمٌٞم٤مء.]92-89:
وقمٚمَم،
وُمـ ًمزم اًمّم٤مدىملم ،وصدق ُمع رسمف ،ازداد صد ًىم٤م ،وإيَمٟمً٤م ،وهداي ً٦م،
ً
ورومٕم ً٦م ،وصمقا ًسم٤م :
[إٟمٗم٤مل.]4– 1 :
وطمٔمؽ ي٤م قمٌد اًمّم٤مدق ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن شمٙمقن ص٤مد ًىم٤م ُمع رسمؽ،
سمتّمديؼ أظمٌ٤مره ،واُمتث٤مل أواُمره ،واضمتٜم٤مب ٟمقاهٞمف ،وختٚمص ًمف اًمٕمٌ٤مدة وطمده ٓ
ذيؽ ًمف( :
)[اًمٌٞمٜم٦م.]5:
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وأن شمٙمقن ص٤مد ًىم٤م ُمع اًمٜم٤مس ذم مجٞمع أُمقرك ،شمدقمقهؿ إمم اهللً ،مٞمحٌقه
وحيٛمدوه ،ويٕمٔمٛمقه ،ويٙمؼموه ،ويٕمٌدوه وطمده ٓ ذيؽ ًمف ( :
)[ومّمٚم٧م.]33:
وشمٕمٚمؿ اًمٜم٤مس ذع اهلل ،و حتًـ إًمٞمٝمؿ سم٠مٟمقاع اإلطمً٤منً ،مٞمحٌؽ اهلل ،وحيٌؽ
اًمٜم٤مس ،وشمٗمقز سم٠مقمٔمؿ اجلٜم٤مت ( :
)

[آل قمٛمران.]134-133:
واقمٚمؿ ي٤م قمٌد اًمّم٤مدق ،أن سمره٤من اًمّمدق اًمٌذل واًمٕمٓم٤مء ،إلقمالء يمٚمٛم٦م اهلل،
وم٤مطمٗمظ أوىم٤مشمؽ وضمقارطمؽ وًمً٤مٟمؽ ،ومٞمَم يٜمٗمٕمؽ ،ويٜمٗمع اًمٜم٤مس ،واسمذل ُم٤م
متٚمؽ ُمـ ىمقة ،وُم٤مل ،وقمٚمؿ ،وضم٤مه ،ومٞمَم حيٌف اهلل ويرو٤مه ،شمًٕمد يقم شمٚم٘م٤مه :
)[اًمٕمٜمٙمٌقت.]69:
(
واعم١مُمـ طم٘م٤م ،يًٕمد طم٘م٤م،سم٤مإليَمن سم٤مهلل ،وإقمَمل اًمّم٤محل٦م ( :
)

[اًمًجدة.]17 – 15:
)
(
[اًمٌ٘مرة.] 121:
)
(
[آل قمٛمران.]53:
اًمٚمٝمؿ إٟم٤م ٟمً٠مًمؽ إيَمٟمً٤م ً
ذايمرا ،ي٤مأرطمؿ
يم٤مُمال ،وي٘مٞمٜمً٤م ص٤مد ًىم٤م وىمٚم ًٌ٤مظم٤مؿم ًٕم٤م ،وًمً٤مٟمً٤م ً
اًمرامحلم .
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 : 52اشم اهلل (ادفقؿن )
اهلل قمز وضمؾ هق اعمٚمؽ اًم٘مدوس اًمًالم اعم١مُمـ اعمٝمٞمٛمـ ،اًمذى ظمْمع ًمٕمٔمٛمتف
وشمدسمػمه٤مًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي،واًمٕم٤ممل اًمًٗمكم ،وقم٤ممل اًمٖمٞم٥م ،وقم٤ممل اًمِمٝم٤مدة ،وقم٤ممل
اًمدٟمٞم٤م ،وقم٤ممل أظمرة ( :
)[احلنم.]13:
هق ؾمٌح٤مٟمف اعمٝمٞمٛمـ اًمرىمٞم٥م اًمِمٝمٞمد ،اًمًٛمٞمع اًمٌّمػم ،اًمٕمٚمٞمؿ اخلٌػم ،اًمذى يٕمٚمؿ
اًمن واًمٜمجقى ،ويٕمٚمؿ اًمٔم٤مهر واًمٌ٤مـمـ ( :
)[اًمٓمالق.]11 :
هق اعمٝمٞمٛمـ اًمٕمٚمٞمؿ سمٙمؾ رء  ،اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ رء  ،اعمحٞمط سمٙمؾ رء ،
اًم٘م٤مهر ومقق يمؾ رء  ،اًم٘م٤مهر ًمٙمؾ رء ( :
)[إٟمٕم٤مم.]18:
هق ؾمٌح٤مٟمف اعم١مُمـ اعمٝمٞمٛمـ قمغم اعمُ ِ
ٚمؽ واعمٚمٙمقت ،وقمغم اًمذرات
واعمجرات ،وقمغم يمؾ ٍ
يمٌػم وصٖمػم ،وقمغم يمؾ ُم١مُمـ ويم٤مومر ( :
)[اعمٚمؽ.]1:
ِ
ِ
ِ
ِ
واإلطمً٤من إمم اخلٚمؼ :
واًمرأوم٦م
واًمرمح٦م،
سم٤محل٥م
وهٞمٛمٜم ُ٦م اهلل قمزوضمؾ ُم٘مروٟم ٌ٦م
)[احل٩م.]65:
(
ُ
ٓيؽمك طم٤مضم ً٦م خترج سمال
هق ؾمٌح٤مٟمف اعم١مُمـ اعمٝمٞمٛمـ احل٤مومظ ًمٙمؾ ُم٤مذم ُمٚمٙمف،
قمٚم ٍؿ ُمٜمف ،وٓ ٍ
إذن ،وٓ حم٤مؾمٌ٦م ،وٓ ُمراىمٌ٦م ( :
)[ هم٤مومر.]65 :
ومًٌح٤من اًمرب اًمٕمٔمٞمؿ اعمٝمٞمٛمـ قمغم يمؾ ُم٤م ؾمقاه.
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ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ىمًقة وقمذاب ،وهٞمٛمٜم ُ٦م
وحمٌ٦م ٓ ،هٞمٛمٜم٦م
رمح٦م
هٞمٛمٜم٦م
اعمٝمٞمٛمـ اًمذى هٞمٛمٜمتف
ٍ
طمٗمظ ٓ هٞمٛمٜم ُ٦م إو٤مقم٦م ،وهٞمٛمٜم ُ٦م إيمرام ٓ هٞمٛمٜم٦م إه٤مٟم٦م ( :
)[اإلهاء.]72:
ومٛمـ رأى اهلل وطمده ُمٝمٞمٛمٜم ً٤م شمٕمٚمؼ سمف وطمده ،ومل يٚمتٗم٧م ٕطمد ؾمقاه ،ومتقيمؾ قمٚمٞمف
وطمده ،واظمْمع ًمف ،وذل ًمف ( :
)[إٟمٕم٤مم.]121:
ِ
اًمتذًمؾ ًمف ،وهق
وُمـ رأى اعمخٚمقق ُمٝمٞمٛمٜم ً٤م وىمػ أُم٤مُمف يم٤مًمٓمٗمؾ اًمّمٖمػم يٌ٤مًمغ ذم
يٌ٤مًمغ ذم إه٤مٟمتف ،وجيتٝمد ذم اخلْمقع ًمف ،وهق يٌ٤مًمغ ذم إذًٓمف ،وإهدار يمراُمتف :
)[اإلهاء.]11:
(
ومٞم٤م قمٌد اعمٝمٞمٛمـ طمٔمؽ ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن هتٞمٛمـ قمغم ٟمٗمًؽ ،وحتٛمٚمٝم٤م
قمغم ـم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف ،وشمٓمٝمر ىمٚمٌؽ ِم٤م ؾمقى اهلل ،وشمٓمٝمر ًمً٤مٟمؽ ُمـ يمؾ ُم٤م
يًخط اهلل ،وشمًتٕمٛمٚمف ذم ذيمراهلل ،وشمًٌٞمحف وشم٘مديًف ،ومحده وؿمٙمره،
واًمدقمقة ِإًمٞمف ،وشمٕمٚمٞمؿ ذقمف ،واإلطمً٤من إمم ظمٚم٘مف:
[ومّمٚم٧م.]33:
وهتٞمٛمـ قمغم ضمقارطمؽ ،ومتًتٕمٛمٚمٝم٤م ذم يمؾ ُم٤م حيٌف اهلل ويرو٤مه ُمـ أٟمقاع
اًمٓم٤مقم٤مت واًم٘مرسم٤مت ،وهتٞمٛمـ قمغم أوىم٤مشمؽ سمحٗمٔمٝم٤م سم٤مٕقمَمل اًمّم٤محل٦م :
(
)[احل٩م.]77:
و أؾمَمء اهلل احلًٜمك يمٚمٝم٤م أؾمَمء محد وجمد ،وضمالل ومج٤مل:
[إقمراف.]182:
اؾمَم ُمـ أطمّم٤مه٤م دظمؾ اجلٜم٦م.
وهلل قمز وضمؾ شمًٕم٦م وشمًٕمقن ً
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اشام موئيإٓ واحدةمن أحصوهو دخل
ىم٤مل اًمٜمٌل ﷺ  « :هلل عزوجل تسعي وتسعون ً
اجلـي»ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ( ).
وإطمّم٤مؤه٤م ُمٕمٜم٤مه ومٝمٛمٝم٤م ،وطمٗمٔمٝم٤م،وأن يٜم٤مل اًمٕمٌد ٟمّمٞمٌف ُمٜمٝم٤م ،وُمـ مل يٙمـ ًمف
ٟمّمٞم٥م ُمـ يمؾ اؾمؿ ومَم أطمّم٤مه٤م.
ٌ
وم٢مذا قمروم٧م أن رسمؽ هق اًم٘مقي وطمده ومتقيمؾ قمٚمٞمف وطمده ،وإذا قمروم٧م أن رسمؽ هق
اًم٘م٤مدر وطمده وم٤مؾمتٕمـ سمف وطمده ،وإذا قمروم٧م أن رسمؽ هق اًمٖمٜمل وطمده وم٤مؾم٠مًمف
وطمده ،وإذا قمروم٧م أن رسمؽ هق اعمٝمٞمٛمـ وطمده وم٤مظمْمع ًمف وطمده  ،وهٙمذا :
(
)[حمٛمد.]19:
وٓ صالح ذم هذه اًمدٟمٞم٤م إٓ سم٤مٓؾمت٘م٤مُم٦م قمغم أواُمر اهلل قمز وضمؾ.
وإلصالح يمؾ اقمقضم٤مج ذم طمٞم٤مة اًمٕمٌدٓ ،سمد أن شمٙمقن ًمف إراد ٌة ىمقي٦م شمٜم٘مٚمف ِم٤م
حتٌف اًمٜمٗمس إمم ُم٤م حيٌف اًمرب  ،وشمٍمومف قمـ طم٥م اًمدٟمٞم٤م إمم اًمٕمٛمؾ ًممظمرة .
وسمذًمؽ هيٞمٛمـ قمغم ىمٚمٌف سمٙمَمل اًمٞم٘ملم ،وهيٞمٛمـ قمغم ضمقارطمف سمٙمَمل اًمت٘مقى،
و هيٞمٛمـ قمغم ٟمٗمًف سمحٛمٚمٝم٤م قمغم ـم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف ( :
)[اًم٘مّمص.]77:
اًمٚمٝمؿ اهدٟم٤م ومٞمٛمـ هدي٧م ،وقم٤مومٜم٤م ومٞمٛمـ قم٤مومٞم٧م ،وشمقًمٜم٤م ومٞمٛمـ شمقًمٞم٧م ،وىمٜم٤م
سمرمحتؽ واسف قمٜم٤م ذ ُم٤م ىمْمٞم٧م ،إٟمؽ شم٘ميض وٓ ي٘م٣م قمٚمٞمؽ.
اًمٚمٝمؿ إٟم٤م ٟمً٠مًمؽ اجلٜم٦م ،وُم٤م ىمرب إًمٞمٝم٤م ُمـ ٍ
ىمقل وقمٛمؾ ،وٟمٕمقذ سمؽ ُمـ اًمٜم٤مر ،وُم٤م
ىمرب إًمٞمٝم٤م ُمـ ىمقل وقمٛمؾ ،ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم.

( )متػق عؾقه ،أخرجه البخوري برقم ( ،)2736وأخرجه مسؾم برقم (.)2677
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 : 53اشم اهلل (العزيز)
اهلل قمزوضمؾ هق اًمٕمزيز اًمذي ًمف إؾمَمء احلًٜمك ،واًمّمٗم٤مت اًمٕمغم ،وإومٕم٤مل
اجلٛمٞمٚم٦م ،واعمثؾ إقمغم ذم اًمًٛمقات وإرض ( :
)[ـمف.]8:
هقؾمٌح٤مٟمف اًمٕمزيز اًم٘مقي اًمذى ٓ ُيٖمٚم٥م ،اًمٕمزيز اًم٘مٝم٤مر اًمذي ٓ ُي٘مٝمر ( :
)[هقد.]66:
هق ضمؾ ضمالًمف اًمٕمزيزاًمقاطمد إطمد ،اًمذى ُٓمثٞمؾ ًمف ،وٓؿمٌٞمف ًمف ،وٟٓمِدَّ ًمف،
وٓيمٗمق ًمف ( :
)[اإلظمالص.]4-1:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٕمزيز اًمذي ًمف اًمٕمز ُة واجلؼموت ،وًمف اعمٚمؽ واعمٚمٙمقت ،وًمف
اًمٙمؼمي٤مء واًمٕمٔمٛم٦م ( :
)

[احلنم.]13 - 11 :
واإليَمن سمقضمقد اهلل ٓ يٙمٗمل ،سمؾ ٓ سمد ًمٚمٕمٌد أن ي١مُمـ سمقضمقد اهلل ،وأن ي١مُمـ
سمقطمداٟمٞم٦م اهلل ذم ذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ( :
)[اًمٓمالق.]11:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٕمزيز اًمذي ًمف اًمٕمز ُة واجلؼموتُ ،ي ِٕم ُّز ُمـ يِم٤مء ،و ُي ِذ ُّل ُمـ يِم٤مء :
(
)[آل قمٛمران.]16:
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هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٕمزيز اًمذي ًمف اعمٚمؽ يمٚمف ،وًمف اخلٚمؼ يمٚمف ،وًمف إُمر يمٚمف ،وسمٞمده
اخلػم يمٚمف ،وًمف احلٛمد يمٚمف ،وًمف اًمٙمؼمي٤مء يمٚمف ،وًمف اًمٕمز يمٚمف ( :
)[اجل٤مصمٞم٦م.]37-36:
هقاًمٕمزيز اًمذي ٓ ي رام ضمٜم٤مسمف  ،اًمٕمزيز اًمذي ىمٝمر يمؾ رء ،وظمْمع ًمف يمؾ رء،
وؾمٌح سمحٛمده يمؾ رء ( :
)[اإلهاء.]44-43:
وشمدسمػما،
ومًٌح٤من اًم٘مقي اًمٕمزيز ،اًمذى حيت٤مج إًمٞمف يمؾ رء ،ذم يمؾ رء ،ظمٚم ً٘م٤م
ً
وسم٘م٤م ًء وومٜم٤م ًء ( :
)[إٟمٕم٤مم.]121:
واًمرب اًمذي هذه أؾمَمؤه وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف هق اًمرب اًمذي يًتحؼ اًمٕمٌ٤مدة وطمده
ٓذيؽ ًمف:
[هم٤مومر.]65:
هق قمز وضمؾ اًمٕمزيز اًمذي ٓ يٛمٙمـ اًمقصقل إًمٞمفً ،مٙمـ ُمـ آُمـ سمف وقمٌده وأـم٤مقمف
وصؾ إًمٞمف ،واشمّمؾ سمف اشمّم٤مل قمٌقدي٦م ،اشمّم٤مل اًمٕمٌد سمًٞمدهً ،مٞمً٠مًمف ،وحيٛمده،
ويٙمؼمه ،وخيْمع ًمٕمزشمف ،ويتّم٤مهمر ًمٙمؼمي٤مئف ( :
)[احل٩م.]74:
و ُمـ قمرف اًمٕمزيز شمقيمؾ قمٚمٞمف وطمده ،واؾمتٖمٜمك سمف قمٛمـ ؾمقاه ،ومل ير ُمع ِ
قمزة
ِ
ِ
رمح٦م اًمرمحـ رطمٞمَم :
ىمديرا ،ومل ير ُمع
اًمٕمزيز قمزيزا ،ومل ير ُمع ىمدرة اًم٘مدير ً
)
(
[يقٟمس.]64:
158

ومٙمـ ي٤م قمٌد اًمٕمزيز ذم ِ
قمزيزا ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ( :
ُمٕمٞم٦م اًمٕمزيز ،شمٙمـ ً
)[اعمٜم٤موم٘مقن.]8:
وإٟمٌٞم٤م ُء أقمزةٕ ،ن اًمٜم٤مس مجٞم ًٕم٤م سمح٤مضم ً٦م إًمٞمٝمؿ ،وإمم قمٚمٛمٝمؿٕ ،ن اهلل قمز وضمؾ
أقمزهؿ ،ومجٕمٚمٝمؿ أسمقاب رمحتف ،وأسمقاب ومْمٚمف ،وأسمقاب إطمً٤مٟمف ( :
)[اجلٛمٕم٦م.]1:
ويمٚمَم اؿمتدت احل٤مضم٦م إمم أطمد ومٝمق قمزيز ،وم٤معمٚمؽ قمزيز حل٤مضم٦م اًمٜم٤مس إًمٞمف ذم
أُمقر ديٜمٝمؿ ودٟمٞم٤مهؿ ،واًمٕم٤ممل قمزيز ٕن اًمٜم٤مس ذم طم٤مضم٦م إمم قمٚمٛمف ،واًمٖمٜمل قمزيز
ُمتقاوع
ٕن اًمٜم٤مس ذم طم٤مضم٦م إمم ُم٤مًمف ،واعم١مُمـ قمزيزٟٕ ،مف قمٌد اًمٕمزيز ،ومٝمق
ٌ
ُمتقاوع ًمٚمٜم٤مس ،وأُم٤م همػم اعم١مُمـ وم٢مٟمف إذا اؿمتدت احل٤مضم٦م إًمٞمف شمٙم ََّؼم :
ًمرسمف و
ُ
(
)[اجل٤مصمٞم٦م.]37-36:
ِ
ِ
ُمٕمٞم٦م
ُمٕمٞم٦م اًمٕمزيزُ ،ي ِٕم َّزك اهلل ،ويمـ ذم
إقمٚمؿ ي٤م قمٌد اًمٕمزيز أٟمؽ قمزيز ،ومٙمـ ذم
اًمرازق يرزىمؽ ،ويمـ ذم ِ
ُمٕمٞم٦م اًمٜمّمػم يٜمٍمك  ،ويمـ ذم ُمٕمٞم٦م اًمرمحـ يرمحؽ :
)[احل٩م.]42:
(
واقمٚمؿ أٟمؽ يمٚمَم ىمٓمٕم٧م ـمٛمٕمؽ ومٞمَم قمٜمد اًمٜم٤مس ُي ِٕمزك اهلل  ،ويمٚمَم ُمرهم٧م
وضمٝمؽ ذم اًمًجقد هلل أقمزك اهلل ،ويمٚمَم ـمٛمٕم٧م ومٞمَم قمٜمد اهلل أطمٌؽ اهلل
َ
يمرهقك وأذًمقك ( :
وأقمزك،ويمٚمَم ـمٛمٕم٧م ومٞمَم قمٜمد اًمٜم٤مس
)[اًمروم.]32:
وطمٔمؽ ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ي٤م قمٌد اًمٕمزيز ،أن شمٙمقن قمٌدً ا ًمٚمٕمزيز ذم مجٞمع
أطمقاًمؽ ،وأن شمدقمق اًمٜم٤مس إمم اًمٕمزيز ،وشمدل اًمٜم٤مس قمغم رهبؿً ،مٞمحٌٝمؿ
وحيٌقٟمف( :
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)[ومّمٚم٧م.]33:
ِ
اًمٕمزة قمٜمد اًمٕمزيز ضمؾ ضمالًمف ،وُمـ أراد اًمٕمزة سمٖمػم اهلل ومٝمق ذًمٞمؾ:
واقمٚمؿ أن ظمزائـ
(
)[وم٤مـمر.]12:
ومًٌح سمحٛمد رسمؽ اًمٕمزيز ،اًمذي يمٚمَم أـمٕمتف رومٕمؽ وأقمزك ،ويمٚمَم ظم٤مًمٗم٧م أُمره
ووٕمؽ ،ويمٚمَم قمٔمٛم٧م ؿمٕم٤مئره أقمزك ( :
)[اعمج٤مدًم٦م.]11:
)
(
[آل قمٛمران.]53:
اًمٚمٝمؿ أقمز اإلؾمالم واعمًٚمٛملم ،وأذل اًمنمك واعمنميملم ،واٟمٍم أوًمٞم٤مءك
اعم١مُمٜملم ،ي٤مذا اجلالل واإليمرام .
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 : 54اشم اهلل (اجلبور).
اهلل ضمؾ ضمالًمف هق اعمٚمؽ احلؼ ،اًمذي ًمف إؾمَمء احلًٜمك ،واًمّمٗم٤مت اًمٕمغم،
وإومٕم٤مل احلٛمٞمدة واعمثؾ إقمغم ذم اًمًَموات وإرض ( :
)[ـمف.]8:
هق ؾمٌح٤مٟمف اعمٚمؽ اًمٕمٔمٞمؿ اجلٌ٤مر إقمغم اًمذي ٓ ُي ٜم٤مل ،اجلٌ٤مر اعمحٞمط اًمذي ٓ
حتٞمط سمف إسمّم٤مر ،وٓ شمٜم٤مًمف إومٙم٤مر ،وٓ شمّمؾ إمم يمٜمٝمف اًمٕم٘مقل ( :
)[احلنم.]13:
هق ضمؾ ضمالًمف اجلٌ٤مر اًمذي يٗمٕمؾ ُم٤م يِم٤مء ،وحيٙمؿ ُم٤م يريد ،وٓ يٙمقن إٓ ُم٤م
يِم٤مء ،وُمِمٞمئتف ٟم٤مومذة ذم يمؾ رء ( :
)
[يس.]83 – 81 :

هق اجلٌ٤مر اًمذي ضمؼم مجٞمع اخلٚمؼ قمغم ُم٤م يريد ،ومال جيري ذم ُمٚمٙمف إٓ ُم٤م يريد،
وٓ حيّمؾ ذم يمقٟمف إٓ ُم٤م يِم٤مء ( :
)[إٟمٕم٤مم.]121:
هق اجلٌ٤مر اًمذي يٜم ْٗم ُذ أُمره ذم يمؾ رء ،وٓ ي٘مػ ًمف رء  ،أُمر قمٌ٤مده سم٤مًمٕمٌ٤مدة
سمال اطمتٞم٤مج ،وأصٚمح إؿمٞم٤مء سمال اقمقضم٤مج ( :
)[يقٟمس.]3:
هق ؾمٌح٤مٟمف اجلٌ٤مر اًمذي يّمٚمح إُمقر ،ومٞمجؼم اًمٙمًػم ،ويٖمٜمل اًمٗم٘مػم ،ويِمٗمل
اعمريض ،وجيٞم٥م اعمْمٓمر ،وي١مُمـ اخل٤مئػ ( :
)[اًمٌ٘مرة.]163:
هق ؾمٌح٤مٟمف اجلٌ٤مر اًمٕمزيز اًمرطمٞمؿ ،اًمذي إن ضمؼم اًمٗم٘مػم أهمٜم٤مه ،وإن ضمؼم اًمذًمٞمؾ
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أقمزه ،وإن ضمؼم اعمريض ؿمٗم٤مه ،وإ ن ضمؼم اخل٤مئػ أُمٜمف ،وإن ضمؼم اًمٙمًػم ىمقُمف .
هق اجلٌ٤مر اًمذي ي٘مّمؿ اًمٔم٤ممل ،اجلٌ٤مر اًمذي يرطمؿ اعمٔمٚمقم.
ومًٌح٤من اجلٌ٤مر اًمذي يدُمر اًمٓمٖم٤مة واجلٌ٤مسمرة ،اجلٌ٤مر ًمٚمٛمٔمٚمقُملم واًمْمٕمٗم٤مء،
واعمٜمٙمنيـ ( :
)[اًمٜمٛمؾ.]61:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٕمزيز اجلٌ٤مر اًمذي يٜمت٘مؿ ُمـ يمؾ فم٤ممل اؾمتنمى ذه ،ويٕم٤مىم٥م يمؾ
جمرم ُمٝمَم قمال ودمؼم وـمٖمك ( :
)[هقد.]121:
هق اًمٕمزيز اجلٌ٤مر اًمذي ي٘مّمؿ فمٝمقر اًمٓمٖم٤مة ،ويٜمزل اًمٕم٘مقسم٦م سم٤مًمٕمّم٤مةً ،مٕمٚمٝمؿ
يتقسمقن إًمٞمف:
[اعم٤مئدة.]98:
ومًٌح٤من ذي اًمٕمزة واجلؼموت ،يٜمت٘مؿ ًمٞم١مدب ،وي١مدب ًمٞمًٕمد ،ويٌتكم ًمٞمٕم٤مذم،
)[احل٩م.]65:
ويٛمٜمع ًمٞمٕمٓمل ،وي٘مٌض ًمٞمًٌط ( :
قمرف اًمٕمٌ٤مد سمٕمٔمٛمتف وضمالًمف،
هق ؾمٌح٤مٟمف اجلٌ٤مر احلٙمٞمؿ ذم ظمٚم٘مف وأُمرهّ ،
وقمرومٝمؿ سمٜمٕمٛمف وإطمً٤مٟمف ومج٤مًمفً ،مٞمحٌقه
ويمؼمي٤مئف وضمؼموشمفً ،مٞمٝم٤مسمقه وخي٤مومقهّ ،
ويِمٙمروه ( :
)[إٟمٕم٤مم.]121:
وإذا قمرف اًمٕمٌد قمٔمٛم٦م رسمف ظمٌم ٟم٘مٛمتف ،وظم٤مف قم٘مقسمتف ،ومآُمـ سمف واشم٘م٤مه ،وأـم٤مقمف
ومل يٕمّمف ،وُمـ ظم٤مف اهلل دًمف هذا اخلقف قمغم يمؾ ظمػم ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة :
)[اًمرمحـ.]46:
(
هق اعمٚمؽ احلؼ اًمذي يٜمت٘مؿ سمٕم٘مقسم٦م شمردع ص٤مطمٌٝم٤م قمـ ُمٕمّمٞم٦م اهلل ،ويٕم٤مىم٥م،
ًمٞمقىمػ اًمٌ٤مهمل واًمٔم٤ممل واعمجرم قمٜمد طمده ،وحيٗمظ ُمـ ؾمقاه ُمـ أذاه .
161

هق اإلًمف اًمٕمزيز اًمرطمٞمؿ ،اًمذي إذا قمرف اًمٜم٤مس قمٔمٛمتف ظم٤مومقا ٟم٘مٛمتف ،وإذا قمرومقا
رمحتف رضمقا ٟمٕمٛمتٝمقصمقاسمف ورمحتف( :
)[هم٤مومر.]3:
هق اعمٚمؽ اًمٕمزيز اًمرطمٞمؿ ٓ ،ي٘مّمؿ فمٝمقر اًمٓمٖم٤مة ،وٓ يٜمٙمؾ سم٤مجلٜم٤مة ،وٓ يٜمت٘مؿ
ُمـ اًمٕمّم٤مة ،إٓ سمٕمد اإلقمذار واإلٟمذار واإلسار ،إٟمف اًمرطمٞمؿ سمٕمٌ٤مده ،ومال يٌٓمش
سم٤معمجرم ُمـ أول ُمرة ،سمؾ يٛمٝمٚمف ًمٞمتقب إًمٞمف ،ويرضمع إًمٞمف ( :
)[اعم١مُمٜمقن.]76:
شمٜمٌٞمٝم٤م يذيمره سمرسمف اًمذي ظمٚم٘مف
وسمٕمد اإلٟمذار واإلقمذار ،يٕمٓمٞمف اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ
ً
وهداه ،وأـمٕمٛمف وؾم٘م٤مه ،وم٢من مل يًتج٥م ،وأس قمغم ـمٖمٞم٤مٟمف ،اٟمت٘مؿ اهلل ُمٜمف،
وأراح اخلٚمؼ ُمـ ذهٕ ،ن هذا اًمٙمقن ٓ ي٘مقم إٓ قمغم اًمّمالح ،وٓ يٌ٘مك قمغم
اًمٗمً٤مد ،واهلل ٓ حي٥م اًمٗمً٤مد وٓ اعمٗمًديـ ( :
)[اًمزظمرف.]55:
ومًٌح٤من ُمـ يدُمر ُمـ يٕمٚمؿ أٟمف ٓ يّمٚمح ًمف أسمدا ،ويٜمت٘مؿ ِمـ قمّم٤مهً ،مٞمّمٚمحف
ويقصٚمف إمم أسمقاسمف ،ويدظمٚمف إمم أسمقاب ـم٤مقمتٝمقرمحتف( :
)[احل٩م.]65:
هق ؾمٌح٤مٟمف اجلٌ٤مر اًمرطمٞمؿ سمٕمٌ٤مده ،يرؾمؾ رؾمٚمف سم٤مٔي٤مت واإلٟمذارات ،ومٛمـ آُمـ
أيمرُمف سم٤مًمٙمراُم٤مت ،وُمـ يمٗمر ؾمٚمط قمٚمٞمف اًمٕم٘مقسم٤مت ( :
)[ـمف.]116-113:
هق ضمؾ ضمالًمف اجلٌ٤مر اًمذي إذا رطمؿ رطمؿ طمٞم٨م ٓ ؿم٘م٤مء ،وإذا سمٓمش سمٓمش طمٞم٨م
ٓ ٟمج٤مة ( :
)[اًمؼموج.]16-11:
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ومًٌح٤من اجلٌ٤مر اًمذي إذا دمغم قمغم خمٚمقىم٤مشمف سمّمٗم٦م اجلالل أرقم٥م إًمٌ٤مب
سمّمقاقمؼ ،وزٓزل ،ذم صمقان ُمٕمدودة أسمٜمٞم٦م هتدُم٧م ،وطمرائؼ اؿمتٕمٚم٧م ،وأٟمٗمس
وىمرى همرىم٧م ،وأُمقال ذهٌ٧م ،وظمالئؼ ذدت :
هٚمٙم٧م ،وأٟم٤مسمٞم٥م شمٗمجرت،
ً
)
(
[هقد.]121:
وإذا دمغم اجلٌ٤مر سمّمٗم٦م اجلَمل أظمذ إًمٌ٤مبٟ ،مٕمؿ ٓ شمٕمد وٓ حتَم ،وأُمقال
وومػمة ،وزوضم٦م وأوٓد ،وزروع وسمً٤مشملم ( :
)[إسمراهٞمؿ.]34:
ومًٌح٤من رسمٜم٤م اجلٌ٤مر اًمذي يتجغم هبذا وهذا ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من ( :
)[إقمراف.]96:
هقؾمٌح٤مٟمف اجلٌ٤مر ،ذو اجلالل واإليمرامً ،مف اجلالل ،واًمٕمز ،واًمٖمٜمك ،واًمٙمرم،
)[ـمف.]8:
واجلَمل ( :
ومٙمؾ ُم٤م ذم اًمٙمقن ُمـ ضمالل ومج٤مل ،وطمًـ وهب٤مء ،ومٛمـ أٟمقار ذاشمف ،وآصم٤مر
صٗم٤مشمف( :
)[اًمًجدة.]7 - 6 :
هق اجلٌ٤مر ذو اجلالل واجلَمل ،اًمذي ضمؾ ذم قمٚمق صٗم٤مشمف ،وشمٕمذر أن حيٞمط
اخلٚمؼ سمٜمٕمقت ضمالًمف ومج٤مًمف ( :
)[احلنم.]13:
هق ؾمٌح٤مٟمف اعمٚمؽ اًمٕمزيز اجلٌ٤مر ،اًمذي ىمّمؿ اجلٌ٤مسمرة ،ويمن إيم٤مهة ،ودُمر
اًمٓمٖم٤مة ،وأهٚمؽ اًمٕمت٤مة ،وأظمذ اًمٔمٚمٛم٦م ،يم٘مقم قم٤مد وصمٛمقد ،وىم٤مرون وومرقمقن
وه٤مُم٤من وهمػمهؿ ُمـ اًمٓمٖم٤مة واًمٕمت٤مة اًمذيـ يمذسمقا اًمرؾمؾ ( :
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)[اًمٕمٜمٙمٌقت.]42:
هق ؾمٌح٤مٟمف اجلٌ٤مر اًمذي جيؼم يمًقر إضمً٤مد ،وجيؼم ىمٚمقب اعمٜمٙمنيـ ُمـ
اًمٕمٌ٤مد ،هق اجلٌ٤مر اًمذي جيؼم يمؾ يمن ذم اًم٘مٚم٥م واًمروح واًمٌدن .
وآٟمٙمً٤مرات خمتٚمٗم٦م ذم اًمٜمقع ،واًم٘مقة وـمقل اعمدةُ ،مـ طم٤مدث شمتٙمن ومٞمف
اًمٕمٔم٤مم ،أو إه٤مٟم٦م حتٓمؿ اًمٜمٗمقس ،أو وم٘مر شمٜمحٜمل ُمٕمف اًمروح ،أو ُمرض شمٜمٝم٤مر ُمٕمف
اًم٘مقى ،أو قم٘مدة شمذه٥م اًمٓمٛمقح ،أو سمالء حي٤مس اًمٕمزائؿ ،وهمػم ذًمؽ ُمـ
اعمٙم٤مره اًمتل شمذي٥م اًم٘مٚمقب ،وشمٜمٙمس اًمرؤوس:
[اًمٌ٘مرة.]157-155:
هذه آٟمٙمً٤مرات وأُمث٤مهل٤م إٟمَم جيؼمه٤م اجلٌ٤مر سمرمحتف وًمٓمٗمف ،وم٤مجل٠م إًمٞمٝمقاصؼم
قمغم ُم٤م أص٤مسمؽ( :
)[هم٤مومر.]65:
يمؿ ُمـ وٕمٞمػ آذاه ىمقي ،وًمقٓ اجلٌ٤مر اًمذي ضمؼم ظم٤مـمره وىمقاهً ،متحٓمٛم٧م آُم٤مًمف
ذم احلٞم٤مة ( :
)[اًمْمحك.]11-5:
ويمؿ ُمـ يتٞمؿ اٟمٙمن ىمٚمٌف ،وًمقٓ ضمؼم اجلٌ٤مر ًمفً ،متحٓمٛم٧م ٟمٗمًف ذم هذه احلٞم٤مة،
ويمؿ ُمـ وم٘مػم صٗمٕمف أطمد إهمٜمٞم٤مء سمٙمٚمٛم٦م أذًمتف ،وًمقٓ ضمؼم اجلٌ٤مر ًمف ًمٌ٘مٞم٧م شمٚمؽ
)
اًمٙمٚمٛم٦م وصٛم٦م يٕمػمهب٤م ـمقل طمٞم٤مشمف(:
[احل٩م.]65:
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ويمؿ ُمـ ضم٤مهؾ أه٤مٟمف قم٤ممل سملم اًمٓمالب وم٤مٟمٙمن ىمٚمٌف ،ومٚمقٓ اجلٌ٤مر ضمؼمه وقمٚمٛمف
عم٤م اؾمتٓم٤مع أن يًٌؼ ُمٕمٚمٛمف ( :
)[اًمٜمً٤مء.]113:
ويمؿ ُمـ ُمريض ضمرطمف اًمٓمٌٞم٥م سمٙمٚمٛم٦م أوم٘مدشمف إُمؾ ذم اًمِمٗم٤مء ،وًمقٓ اجلٌ٤مر
اًمذي ؿمٗم٤مه وقم٤موم٤مه عم٤م اؾمتٓم٤مع ِم٤مرؾم٦م طمٞم٤مشمف ُمع إصح٤مء ( :
)[اًمِمٕمراء.]82:
ويمؿ ُمـ ظم٤مئػ اٟمًدت أسمقاب إُمـ ذم وضمٝمف ،ومٕم٤مش ُمٝمٛمق ًُم٤م ظم٤مئٗم٤م ذم يمؾ
أوىم٤مشمف ،وًمقٓ اجلٌ٤مر اًمذي ضمؼمه وأُمٜمف عم٤م ىمدر أن يٛمٌم ذم إؾمقاق آُمٜمً٤م
ُمٓمٛمئٜمً٤م( :
)[هم٤مومر.]65:
وسم٘مدر هذه آٟمٙمً٤مرات ،شمٗمتح أسمقاب اًمًَموات سمٜمزول اًمرمح٦م قمغم
اعمٜمٙمنيـ ،جلؼم ظمقاـمرهؿ ،وإقم٤مدة إُمؾ إمم ىمٚمقهبؿ ( :
)[يقؾمػ.]112:
ومًٌح٤من احلل اًم٘مٞمقم ،اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ اًمذي يرطمؿ اعمًٙملم ،وجيؼم اًمٙمًػم،
ويٕملم اًمْمٕمٞمػ ،ويقاؾمك اًمٗم٘مػم ،ويِمٗمل اعمريض ،وشمْمٛمد رمح٤مشمف ضمراح
اًمٜمٗمقس ،واٟمّ٤مت اًم٘مٚمقب ( :
)[هم٤مومر.]61:
يمؿ ُمـ أؿمخ٤مص قم٤مٟمقا ُمـ ؿمدة آسم٤مئٝمؿ ومجؼمهؿ اجلٌ٤مر ،ومّم٤مروا ذم هم٤مي٦م اًمرمح٦م
واًمِمٗم٘م٦م واعمقدة.
ويمؿ ُمـ أؿمخ٤مص أطم٤مـم٧م هبؿ ؾمخري٦م أىمراهنؿ وأىمقاُمٝمؿ ،ومجؼمهؿ اجلٌ٤مر
سمرمحتف ،ومرومع ىمدرهؿ سملم أىمراهنؿ ،واىمقاُمٝمؿ ( :
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)[إٟمٗم٤مل.]16:
ويمؿ ُمـ أؿمخ٤مص اؿمتدت هبؿ اًمٙمروب طمتك أص٤مهبؿ اًمٞم٠مس ،ومجؼمهؿ اجلٌ٤مر
سمرمحتف ،وومرج يمروهبؿ ،وسمدل طمٞم٤مهتؿ إمم إطمًـ ( :
)[اًمٜمٛمؾ.]61:
ُم٤م أيمثر آٟمٙمً٤مرات ذم طمٞم٤مشمٜم٤م اًمٞمقُمٞم٦م سم٠مؿمٙم٤مل خمتٚمٗم٦مٟ ،محت٤مج ُمٕمٝم٤م إمم رمح٦م
اًمرمحـ ،وضمؼم اجلٌ٤مر ،وًمٓمػ اًمٚمٓمٞمػ ،وقمٗمق اًمٕمٗمق ،وإطمً٤من اعمحًـ،
وهلذاذع ًمٜم٤م أن ٟم٘مقل سملم اًمًجدشملم ذم يمؾ صالة  « :الؾفم اغػر يل وارمحـي
ُ
واجزين واهدكقوارزقـي »أظمرضمف اًمؽمُمذي ( ).
يمثػما ،ومٜمحت٤مج إمم أن جيؼمٟم٤م
وذم هذا إؿم٤مرة إمم أٟمٜم٤م ٟمٜمٙمنذم يمؾ يقم
ً
اجلٌ٤مريمثػما( :
ً
)[إطمزاب.]43-41:
هق ؾمٌح٤مٟمف اجلٌ٤مر اًمذي حيؾ قم٘مد اعمِمٙمالت واًمٙمرسم٤مت ،ويرومع آٓم إضمً٤مد
واًم٘مٚمقبُ ،مٝمَم يم٤مٟم٧م ،وُمٝمَم يمؼمت ،وُمٝمَم شمٙمررت ( :
)[اًمزُمر.]53:
وُمـ هذه أؾمَمؤه وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،وهذه ىمقشمف وىمدرشمف ،هق اًمرب اًمذي يًتحؼ
أن ُيٓم٤مع وٓ ُيٕمَم ،و ُيذيمر وٓ ُيٜمًك ،و ُيِمٙمر ومال ُيٙمٗمر:
[يقٟمس.]3:
ُمرض إٓ وهق ؿم٤مومٞمف ،وُم٤م ُمـ ٍ
ٍ
سمالء إٓ
هق ؾمٌح٤مٟمف اعمٚمؽ اًمٕمزيز اجلٌ٤مرُ ،م٤م ُمـ
( )صحقح /أخرجه السمذي برقم (.)284
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وهق يم٤مؿمٗمف ،وُم٤م ُمـ أؾمك إٓ وهق راومٕمف ،وُم٤م ُمـ فمٚمؿ إٓ وهق داومٕمف ( :
)[إقمراف.]54:
يمثػما ُم٤م شمؽمايمؿ أٓم واهلٛمقم وإطمزان ،طمتك ئمـ اإلٟمً٤من أهن٤م ًمـ شمٜمٙمِمػ،
وم٢مذا سم٤مجلٌ٤مر يٙمِمٗمٝم٤م ،وجيؼم ىمٚم٥م ص٤مطمٌٝم٤م ،ويٜمًٞمف ُم٤م ضمرطمف ُمٜمٝم٤م ،وم٤مًمٜمًٞم٤من ُمـ
ٟمٕمؿ اهلل قمغم اًمٕمٌد ،ومتقضم ف إمم ُمقٓك اًمذي قمٜمده ظمزائـ يمؾ رء ( :
)[اًمٜمحؾ.]53:
ُمٜمٙمنا وم٤مضمؼم يمنه ،شمٙمـ أٟم٧م اًمذي
إن ظمػم اًمٜم٤مس أٟمٗمٕمٝمؿ ًمٚمٜم٤مس ،وم٢مذا رأي٧م
ً
أيمرُمؽ اهلل سمجؼم اًمٙمًقر ،ومّمؾ ُمـ ىمٓمٕمؽ ،وأقمط ُمـ طمرُمؽ ،واقمػ قمٛمـ
فمٚمٛمؽ ،وأطمًـ إمم ُمـ أؾم٤مء إًمٞمؽ ( :
)[ومّمٚم٧م.]35-34:
ٓ شمٜمؿ وضم٤مرك ضم٤مئع ٓ ،شمْمحؽ وأظمقك يٌٙمل ُمـ ُمّمٞمٌ٦م طمٚم٧م سمف ٓ ،شمٌخؾ
ال يًتٗمتل ،وٓ هتٛمؾ ً
قمغم اًمٌ٤مئًلم وأٟم٧م شم٘مدر ٓ ،شمرد ؾم٤مئ ً
و٤مٓ شم٤مه اًمٓمريؼ،
ً
ضم٤مهال وأٟم٧م شم٘مدر قمغم شمٕمٚمٞمٛمف ،وٓ شمؽمك ُمٝمٛمق ًُم٤م دون أن شمٗمرج يمرسمتف،
وٓ شمؽمك
وم٠مطم٥م إقمَمل إمم اهلل إدظم٤مل اًمنور قمغم اعمًٚمؿ ،واهلل ذم قمقن اًمٕمٌد ُم٤م يم٤من
اًمٕمٌد ذم قمقن أظمٞمف ( :
)[اعم٤مئدة.]1:
وىم٤مل اًمٜمٌل ﷺ ُ «:مثؾ اعم١مُمٜملم ذم شمقادهؿ وشمرامحٝمؿ وشمٕم٤مـمٗمٝمؿ يمٛمثؾ اجلًد
اًمقاطمد إذا اؿمتٙمك ُمٜمف قمْمق شمداقمك ًمف ؾم٤مئراجلًد سم٤مًمًٝمرواحلٛمكشأخرجه مسؾم( ).
( )أخرجه مسؾم برقم (.)2586
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يمـ ي٤م قمٌد اجلٌ٤مر اًمٞمد اًمٕمٚمٞم٤م ٓ اًمًٗمغم ،خت ّٚمؼ ُمع اخلٚمؼ سمخٚمؼ اجلؼم واإلطمً٤من
واًمرمح٦م ( :
)[آل قمٛمران.]134-133:
وُمـ اؾمتخدُمف اهلل ذم ضمؼم اًم٘مٚمقب اعمٜمٙمنة ومٚمٞمحٛمد اهلل قمغم هذا اًمنمف
)[اجلٛمٕم٦م.]4:
اًمٕمٔمٞمؿ( :
ي٤م قمٌد اجلٌ٤مر إذا ؾم٠مًم٧م وم٤مؾم٠مل اهلل ،وإذا اؾمتٕمٜم٧م وم٤مؾمتٕمـ سم٤مهلل ،واقمٚمؿ أن إُمقر
يمٚمٝم٤م سمٞمد اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ( :
)[وم٤مـمر.]1:
واقمٚمؿ أن اعمٗمت٤مح اًمذي ُشمٗمتح سمف أسمقاب اخلػمات سمٞمد واطمد هق اًمٕمزيز اجلٌ٤مر،
اًمذي سمٞمده ظمزائـ يمؾ رء ،وم٢مذا وىمػ اًمٜم٤مس سم٠مسمقاب اعمٚمقك وإهمٜمٞم٤مء ،وم٘مػ
أٟم٧م سمٌ٤مب اعمٚمؽ اًمٕمزيز اجلٌ٤مر ،اًمقيمٞمؾ قمغم يمؾ رء ،اًم٘م٤مدر اًمذي ٓ يٕمجزه
رء ،وإذا وىمٗمقا سمً٤مطم٦م اعمخٚمقق اًمْمٕمٞمػ اًمٗم٘مػم اًمٕم٤مضمز ،وم٘مػ أٟم٧م سمٌ٤مب
اعمٚمؽ اًمٖمٜمل اًمٙمريؿ إيمرم ،وإذا شمٜم٘مٚمقا ُمـ ُمًتِمٗمك إمم ُمًتِمٗمك ًمٓمٚم٥م
اًمِمٗم٤مء ،ومتقضمف إمم رسمؽ اعمٚمؽ اًمِم٤مذم ُمـ يمؾ داء ( :
)[اًمِمٕمراء.]82:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٖمٜمل اًمٙمريؿ اًمذي ٓ أيمرم ُمٜمف،وظمزائـ يمؾ رء قمٜمده.
ظمزائـ اًمٕم٤مومٞم٦م قمٜمده ،ظمزائـ اًمِمٗم٤مء سمٞمده ،ظمزائـ إُمـ سمٞمده ،ظمزائـ إُمقال
سمٞمده ،ظمزائـ اهلداي٦م سمٞمده ،ظمزائـ اًمرمح٦م سمٞمده ،ظمزائـ اًمًٕم٤مدة سمٞمده ( :
)[احلجر.]11:
ومٙمؾ رء ًمف ظمزيٜم٦م قمٔمٞمٛم٦م اًم٘مدر واحلجؿ ،قمٜمد رسمؽ اًمٕمزيز اجلٌ٤مر.
ومتقضمف ذم ىمْم٤مء طمقائجؽ إمم ُمـ سمٞمده ُمٚمٙمقت يمؾ رء ،وظمزائٜمف ُمٚمٞمئ٦م سمٙمؾ
رء ،وٓ شمتقضمف إمم ٍ
قمٌد ٓ يٛمٚمؽ ًمٜمٗمًف وٓ ًمٖمػمه ٟمٗمٕم٤م وٓ رضا ( :
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)

[إٟمٕم٤مم.]123 - 121:
ومتقضمف إمم رسمؽ ىم٤ميض احل٤مضم٤مت وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وٓ شمٚمتٗم٧م ٕطمد ؾمقاه :
(
)[احل٩م.]13-11:
أٓ ُم٤م أضمٝمؾ اًمٜم٤مس سمرهبؿ ضمؾ ضمالًمف ،وُم٤م أؾمٗمف رضمؾ زار ُمٚمٙم ً٤م ُمـ ُمٚمقك اًمدٟمٞم٤م،
ًمٞمٓمٚم٥م ُمٜمف طم٤مضم٦م ،صمؿ شمرك احلدي٨م ُمٕمف ،ودظمؾ إمم طمجرة ظم٤مدُمفً ،مٞمتحدث
ُمٕمف ،ويٓمٚم٥م ُمٜمف طم٤مضمتف ،ومٜمحـ ٟمٗمٕمؾ ُم٤م هق أؿمد ؾمٗم٤مه٦م طملم ٟمؽمك ُمٜم٤مضم٤مة ودقم٤مء
وؾم١مال ُمٚمؽ اعمٚمقك اًمذي سمٞمده ُمٚمٙمقت يمؾ رء ،وٟمتٕمٚمؼ ذم ـمٚم٥م طم٤مضم٤مشمٜم٤م
ُمـ اعمخٚمقق دون اخل٤مًمؼ اًمذي سمٞمده إُمر يمٚمف ،وًمف اعمٚمؽ يمٚمف ،وسمٞمده اخلػم
يمٚمف( :
)[إٟمٕم٤مم.]121:
ومال إًمف إٓ اهلل يمؿ شمٕمٚم٘مٜم٤م سم٤معمخٚمقق ،وٟمًٞمٜم٤م اخل٤مًمؼ ،ومتٕمثرت طم٤مضم٤مشمٜم٤م ،وقمدٟم٤م
سم٤مخلٞمٌ٦م واخلً٤مرة واإله٤مٟم٦م ( :
)
[اًمٌ٘مرة.]186:
يذه٥م اًمرؾمقل ﷺ إمم أهؾ اًمٓم٤مئػً ،مٞمدقمقهؿ إمم اإلؾمالم ،وًمٙمٜمٝمؿ رومْمقه،
وؾمٌقه ورضسمقه وـمردوه ،ومػمضمع ُمٜمٝمؿ ُمٝمٛمق ًُم٤مُ ،مت٠معمً٤م طمزيٜمً٤م ،وُمٚمؽ اعمٚمقك
يٜمٔمر إًمٞمف ،ومػمؾمؾ ًمف ضمؼميؾ وسمّمحٌتف ُمٚمؽ اجلٌ٤مل ،ومٞمًتِمػمه أن يٓمٌؼ
إظمِمٌلم قمغم ىمقُمف ،أو يًت٠مين هبؿ ،وم٤مظمت٤مر أن يًت٠مين هبؿً ،مٕمؾ اهلل أن خيرج
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ُمـ أصالهبؿ ُمـ يٕمٌد اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ( :
)[اًمتقسم٦م.]118:
ومًٌح٤من اهللُ ،م٤م أقمٔمؿ ىمدرشمف ،وُم٤م أقمٔمؿ رمحتف ،إذا أراد أن جيؼم يمنك ،أهٚمؽ
ُمديٜم٦م يم٤مُمٚم٦م سم٠ميمٛمٚمٝم٤م ُمـ أضمٚمؽ سم٠مُمرك .
ٟمقحﷺ قمٜمدُم٤م ًمًٕمتف ؾمخري٦م اًم٘مقم ،واؾمتٙمٌ٤مرهؿ قمـ قمٌ٤مدة اهلل ،دقم٤م رسمف اجلٌ٤مر
)[اًم٘مٛمر.]12:
سم٘مقًمف ( :
ومَمذا طمّمؾ سمٕمد هذا اًمدقم٤مء ٕهؾ إرض؟.
يم٤من أُمر اجلٌ٤مر ضمؾ ضمالًمف ( :
)[اًم٘مٛمر.]14-11:
ًم٘مد أهمرق اهلل اًمٙمرة إروٞم٦م ٕضمؾ ٟمقح ﷺ .
اًمٚمٝمؿ ي٤م ضم٤مسمر ىمٚمقب اًمْمٕمٗم٤مء واعمٜمٙمنيـ ،اضمؼم يمن ىمٚمقسمٜم٤م ،ويمن أرواطمٜم٤م،
ويمن أضمً٤مدٟم٤م ،إٟمؽ قمغم يمؾ رء ىمدير .
ومًٌح٤من ُمـ سمٞمده ُمٚمٙمقت يمؾ رء ،ومٝمق قمز يمؾ ذًمٞمؾ ،وىمقة يمؾ وٕمٞمػ ،وُمٗمزع
يمؾ ُمٚمٝمقف ،وهمٜمك يمؾ وم٘مػم ( :
)[اًمذاري٤مت.]51-52:
ُم٤م ُمـ خمٚمقق يٕمتّمؿ سم٤مهلل ُمـ دون ظمٚم٘مف إٓ ضمٕمؾ اهلل ًمف ُمـ يمؾ هؿ ومرضم٤م ،وُمـ
يمؾ وٞمؼ خمرضم٤م ،وُمـ يمؾ سمالء قم٤مومٞم٦م:
[اًمٓمالق.]3-1:
وُم٤م ُمـ خمٚمقق يٕمتّمؿ سمٛمخٚمقق دون اهلل إٓ ظم٤مب أُمٚمف ،ووؾ ؾمٕمٞمف ،وظمن
)[اًمِمٕمراء.]113:
دٟمٞم٤مه وآظمرشمف ( :
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هق ؾمٌح٤مٟمف اًم٘مقي اًم٘م٤مدر ،اًمذي إذا ـمٚم٥م همٚم٥م ،اجلٌ٤مر اًمذي إذا أسم٤مد أهٚمؽ،
اًم٘مٝم٤مر اًمذي إذا أراد ؿمٞمئ٤م أدرك ،اًمٖمٜمل اًمذي ٓ شمٜمٗمٕمف اًمٓم٤مقم٦م ،وإن ٟمدب إًمٞمٝم٤م،
وٓ شميه اعمٕمّمٞم٦م ،وإن قم٤مىم٥م قمٚمٞمٝم٤م ،اًمثقاب يمٚمف ومْمٚمف ،واًمٕم٘م٤مب قمدًمف.
ؾمٌح٤مٟمف هق اًمٖمٜمل ًمف ُم٤م ذم اًمًٛمقات وُم٤م ذم إرضً ،مف اعمٚمؽ يمٚمف ،وًمف اخلٚمؼ
يمٚمف ،وًمف إُمر يمٚمف ،وسمٞمده اخلػم يمٚمف ( :
)[آل قمٛمران.]16:
وطمٔمؽ ي٤م قمٌد اجلٌ٤مر ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن ُشمـجؼم اًمٜم٤مس قمغم آىمتداء سمؽ،
ذم اؾمت٘م٤مُمتؽ ،وذم قمٗمتؽ ،وذم ُظمٚم٘مؽ ،وذم أُم٤مٟمتؽ ،وذم صدىمؽ ،ويمرُمؽ،
وطمٚمٛمؽ ،ورمحتؽ ،وذم إطمً٤مٟمؽ ،وُمٕمروومؽ ( :
)[إٟمٗم٤مل.]4-1:
وُمـ يم٤من حمّمٜم٤م سم٤مإليَمن واًمت٘مقىُ ،مـ اعم٤مل ،واجل٤مه ،وطم٥م اًمِمٝمقات،
واعمحرُم٤مت ،ومٝمق ضمٌ٤مر ٓ يًتٓمٞمع اقمداؤه اًمٜمٞمؾ ُمٜمف ( :
)[اًمٓمالق.]3-1:
اًمٚمٝمؿ ي٤م ضمٌ٤مر أهٚمؽ اًمٓمٖم٤مة سم٤مًمٓمٖم٤مة ،واًمٔم٤معملم سم٤مًمٔم٤معملم ،وأظمرضمٜم٤م ُمـ سمٞمٜمٝمؿ
ؾم٤معملم  ،ي٤م ىمقي ي٤م قمزيز.
اًمٚمٝمؿ ي٤م ضم٤مسمر يمًقر اعمٜمٙمنيـ ،أضمؼم ىمٚمقسمٜم٤م ،وٟمٗمس يمروسمٜم٤م ،وين أُمقرٟم٤م ،ي٤م
ُمـ سمٞمده اعمٚمؽ ،وهق قمغم يمؾ رء ىمدير .
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اهلل ضمؾ ضمالًمف هق اًمٕمزيز اجلٌ٤مر اعمتٙمؼم ،عم٤م ًمف ُمـ إؾمَمء احلًٜمك ،واًمّمٗم٤مت
اًمٕمغم ،وإومٕم٤مل احلٛمٞمدة ،واعمثؾ إقمغم ( :
)[احلنم.]13:
هق اًمٙمٌػم اًمذي ٓ أول ًمف وٓ آظمر ،وٓ سمداي٦م وٓ هن٤مي٦م ًمٙمؼمي٤مئف .
ومًٌح٤من اًمٙمٌػم اًمذي ٓ هن٤مي٦م ًمٙمؼمي٤مئف ،وٓ هن٤مي٦م جلالًمف ،وٓ هن٤مي٦م جلَمًمف ،وٓ
هن٤مي٦م ًم٘مقشمف ،وٓ هن٤مي٦م ًمٕمٚمٛمف ،وٓ هن٤مي٦م إلطمً٤مٟمف ،وٓ هن٤مي٦م عمٚمٙمف ( :
)[اجل٤مصمٞم٦م.]37-36:
وم٢مذا شمٙمؼم ضمؾ ضمالًمف قمَم ؾمقاه ،ومألٟمف يٕمٚمؿ أٟمف اًمٙمٌػم وطمده ،وأٟمف اًمٕمٔمٞمؿ وطمده،
وأٟمف اًم٘م٤مدر وطمده  ،وأٟمف اًمٖمٜمل وطمده ،وأٟمف اًمٙمريؿ وطمده ،وأٟمف اًمرمحـ وطمده،
وأٟمف اخل٤مًمؼ وطمده ،وأٟمف اعمٚمؽ وطمده ،ويمؾ ُم٤م ؾمقاه ِمٚمقك ًمف ،وقمٌد ًمف ( :

)[احلنم.]14-11:
هق ضمؾ ضمالًمف اًمٙمٌػم اًمذي يمؾ ُم٤م ؾمقاه صٖمػم ،اًمٙمٌػم اًمذي يٜمٔمر ًمٖمػمه ٟمٔمر
اعمٚمقك إمم اًمٕمٌٞمد ( :
)[ًم٘مَمن.]32:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٙمٌػم اعمتٙمؼم ،اًمذي شمٙمؼم قمـ فمٚمؿ اًمٕمٌ٤مد ،وشمٙمؼم قمـ يمؾ ُم٤م ٓ يٚمٞمؼ
سمجالًمفُ ،مـ صٗم٤مت اًمٜم٘مص واًمٕمٞم٥م واًمٕمجز ،وشمٙمؼم قمـ مجٞمع صٗم٤مت اخلٚمؼ:
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[اإلظمالص.]4-1:
هق ؾمٌح٤مٟمف اعمتٙمؼم ،اًمذي اٟمٗمرد سم٤مًمٙمؼمي٤مء ،واعمٚمؽ ،واعمٚمٙمقت ،واًمٕمزة،
)[يقٟمس.]3:
واجلؼموت ( :
هق ضمؾ ضمالًمف اًمٙمٌػم اًمذي شمٜمزه قمـ مجٞمع صٗم٤مت اخلٚمؼ ،اًمذي شمٙمؼم قمـ يمؾ
قمٞم٥م ،وشمرومع قمـ يمؾ ٟم٘مص ،وشمٙمؼم قمـ يمؾ ُم٤م ٓ يٚمٞمؼ سمجالًمف وقمٔمٛمتف ويمؼمي٤مئف :
(
)
[إٟمٕم٤مم.]123-121:
هق اعمتٙمؼم اًمذي ًمٞمس عمٚمٙمف زوال ،اًمٙمٌػم اًمذي سمٞمده اخلػم يمٚمف ،وسمٞمده
اإلطمً٤من يمٚمف ،وسمٞمده ُمٚمٙمقت يمؾ رء ( :
)
[يس.]83 - 81:

ومال ؾمٕم٤مدة ٕطمد إٓ سمٛمٕمروم٦م رسمف اًمٕمٔمٞمؿٟٕ ،مف إذا قمرومف آُمـ سمف ووطمده ،وأطمٌف،
وأـم٤مقمف ،وُمـ أـم٤مقمف أؾمٕمده اهلل سم٘مرسمف ورمحتف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ( :

)[حمٛمد.]19:
ويمؾ ُم٤م ذم اًمٙمقن ُمـ اعمخٚمقىم٤مت اًمٙمٌػمة ،وأي٤مت اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،يمٚمٝم٤م ُمٔمٝمر
جلالل اهلل وقمٔمٛمتف ويمؼمي٤مئف ،وُمٔمٝمر جلَمًمف وطمًٜمف ورمحتف ( :
)[ق.]8-6:
يمٌػما ذم قمٌ٤مدشمؽ وُمٕم٤مُمالشمؽ،
يمٌػما ذم شمقطمٞمدك وإيَمٟمؽً ،
ومٞم٤م قمٌد اًمٙمٌػم ،يمـ ً
يمٌػما ذم دقمقشمؽ وإطمً٤مٟمؽ ( :
يمٌػما ذم أظمالىمؽ وقمالىم٤مشمؽً ،
ً
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)[آل قمٛمران.]134-133:
وشمٕمٔمٞمَم ًمف ،ومحدً ا
قمٚمَم سمرسمؽ اًمٕمٔمٞمؿ ،ازددت طم ًٌ٤م ًمف،
ً
واقمٚمؿ أٟمؽ يمٚمَم ازددت ً
ًمف ،وإيَمٟم ً٤م سمف ،وقمٌ٤مد ًة ًمف ،وـم٤مقم٦م ًمف ( :
)[وم٤مـمر.]18:
واعمتٙمؼم صٗم٦م يمَمل هلل قمز وضمؾً ،مٙمٜمٝم٤م صٗم٦م ٟم٘مص ذم اإلٟمً٤منٕ ،ن اًمٙمؼمي٤مء
عمـ سمٞمده ُمٚمٙمقت يمؾ رء ظمٚم٘م٤م وشمدسمػما ،واإلٟمً٤من مل يٙمـ ؿمٞم ًئ٤م ،طمتك يٙمقن
سمٞمده رء ،سمؾ هق قمٌد وٕمٞمػ ،وم٘مػم ،قم٤مضمز ،حمت٤مج إمم رسمف اًمٙمٌػم ،وم٤مًمالئؼ سمف
اًمتقاوع ًمرسمف اًمٙمٌػم ( :
)[وم٤مـمر.]15:
ورطمؿ اهلل اُمرأ قمرف ىمدر ٟمٗمًف ،ومقىمػ قمٜمد طمده ،وشمّم٤مهمر ًمٙمؼمي٤مء رسمف ( :
)[يس.]77:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٙمٌػم وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،هق اًمٙمٌػم ذم ذاشمف ،وأؾمَمئف ،وصٗم٤مشمف،
وأومٕم٤مًمف ،هق اًمٙمٌػم ذم ُمٚمٙمف وؾمٚمٓم٤مٟمف ،هق اًمٙمٌػم ذم إٟمٕم٤مُمف ،وإطمً٤مٟمف ( :
)
[ًم٘مَمن.]32:
واًمٜمٗمس اًمٌنمي٦م جمٌقًم٦م قمغم شمٕمٔمٞمؿ اًمٙمٌػم ،وطم٥م اًمٙمريؿ ،واًمتٕمٚمؼ
سم٤مًم٘مقي،واإلطمتَمءسم ٤مًمٙمٌػم ،واإلٟمً٤من اًمٕم٤مىمؾ خيت٤مر اًمٕمٔمٞمؿ اًمٙمٌػم ،اًم٘مقي اًمٖمٜمل
ر ًسم٤م وإهل ً٤م،وًمٞمس ذًمؽ ٕطمد إٓ هلل اًمٕمكم اًمٙمٌػم ( :
) [إٟمٕم٤مم.]123-121:

هق ضمؾ ضمالًمف اًمٙمٌػم اعمتٙمؼم ،اًمذي شمٙمؼم قمـ يمؾ ُم٤م ؾمقاه ،ومٝمق أيمؼم ُمـ أن
يِمٌف ظمٚم٘مف .وأيمؼم ُمـ أن يِمٌٝمف أطمد ُمـ ظمٚم٘مفً ،مٞمس يمٛمثٚمف رء ذم ذاشمف
)
وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ( :

[اًمِمقرى.]11:
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هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٙمٌػم اًمذي شمٗمرد سم٤مًمٙمؼمي٤مء وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،ومٝمق أيمؼم ِم٤م قمروم٧م،
وأيمؼم ِم٤م مل شمٕمرف ،وأيمؼم ُمـ مجٞمع خمٚمقىم٤مشمف ،وأيمؼم ِم٤م شمّمقرت ،وأيمؼم ِم٤م
خت ٞمٚم٧م ،وأيمؼم ِم٤م شمٔمـ ،وأيمؼم ُمـ يمؾ ُم٤م ذم سم٤مًمؽ ،وأيمؼم ُمـ يمؾ ُم٤م ذم اًمٙمقن،
ومٛمٝمَم قمروم٧م أو شمّمقرت أو ختٞمٚم٧م أو فمٜمٜم٧م ،وم٤مهلل أيمؼم ُمـ يمؾ ذًمؽ ،وُمـ يمؾ
ُم٤م ظمٓمر سمٌ٤مًمؽ :
[اجل٤مصمٞم٦م.]37-36:

وطمٔمؽ ي٤م قمٌد اًمٙمٌػم ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن دم٤مًمس اًمٕمٚمَمء اًمرسم٤مٟمٞملم،
وشمّم٤مطم٥م احلٙمَمء اعم١مُمٜملمً ،متًتٗمٞمد ُمـ قمٚمٛمٝمؿ وطمٙمٛمتٝمؿ ،وأظمالىمٝمؿ:
[اًمتقسم٦م.]119:

وىمد ومٓمر اهلل اإلٟمً٤من قمغم طم٥م خم٤مًمٓم٦م همػمه ًمإلؾمتٗم٤مدة ُمٜمف ،ومٝمق إُم٤م أن خي٤مًمط
ُمـ هق أيمؼم ُمٜمف ،أو ُمـ هق ُمثٚمف ،أو ُمـ هق دوٟمف.
وم٤مًمٙمٌػم شمًتٗمٞمد ُمـ قمٚمٛمف وأدسمف ،وُمـ هق ُمثٚمؽ شمٗمٞمده ويٗمٞمدك ،وُمـ هق دوٟمؽ
شم٠مظمذ سمٞمده إمم ُمٕم٤مزم إُمقر.
وصالطم٤مً ،مٞمًتٗمٞمد
واًمٕم٤مىمؾ طم٘م٤م يٙمثر ُمـ صحٌ٦م ُمـ هق أيمؼم ُمٜمف إيَمٟم٤م ،وشم٘مقى،
ً
ُمـ قمٚمٛمف شم٤مرة ،وُمـ أدسمف شم٤مرة ،وُمـ ظمؼمشمف شم٤مرة ،وُمـ أظمالىمف شم٤مرة ،وُمـ طمٙمٛمتف
شم٤مرة ،وُمـ قمٌ٤مدشمف شم٤مرة ( :
) [اًمرقمد.]19:

واًمٙمٌػم ُمـ اًمٜم٤مس هق اًمذي قمرف اهلل طمؼ اعمٕمروم٦م ،ومآُمـ سمف ،وقمرف أطمٙم٤مُمف
اًمنمقمٞم٦م ،ومٕمٛمؾ سمٛمقضمٌٝم٤م ،وأىمٌؾ قمغم قمٌ٤مدة رسمف سم٘مٚمٌف وضمقارطمف ،سمٙمَمل احل٥م
واًمتٕمٔمٞمؿ واًمذل ًمف ،ووىمػ سملم يدي رسمف وىمٗم٦م اًمٕمٌد اًمذًمٞمؾ اعمٜمٙمن سملم يدي
ُمقٓه اًمٕمٔمٞمؿ اًمٙمٌػم ( :
ﰀ) [اًمزُمر.]9:

ً
اًمٙمٌػم ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يم٤من ً
ُمٙمٛمال ًمٖمػمه ،قم٤معم٤م ذم ٟمٗمًفُ ،مٕمٚمَم
يم٤مُمال ذم ٟمٗمًف،
176

ًمٖمػمه:
[آل قمٛمران.]97:

ومٛمـ هى قمٚمٛمف وظمٚم٘مف وإطمً٤مٟمف إمم اًمٜم٤مس ومٝمق اًمٙمٌػم طم٘م٤م ( :
) [اًمٕمٍم.]3-1:

ي٤م قمٌد اًمٙمٌػم اقمٚمؿ أن ُمـ أـم٤مع اعمخٚمقق ،وقمَم اخل٤مًمؼ ،ومَم ىم٤مل اهلل أيمؼم ،وًمق
ىم٤مهل٤م أًمػ ُمرة ،وُمـ اشمٌع هقاه وؿمٝمقاشمف ،وأقمرض قمـ اشمٌ٤مع أواُمر اهلل ،ومَم ىم٤مل
اهلل أيمؼم طم٘مٞم٘م٦م ،وًمق ىم٤مهل٤م أًمػ ُمرة ،وُمـ أرى اعمخٚمقق ،وأهمْم٥م اخل٤مًمؼ،
ومَم قمرف ىمدر اخل٤مًمؼ ،وُم٤م قمرف ىمدر اًمٙمٌػم اعمتٙمؼم ( :
)[اًمزُمر.]67:

واقمٚمؿ ي٤م قمٌد اًمٙمٌػم ،أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق اًمٙمٌػم اًمذي ٓ أيمؼم ُمٜمف ،اعمتٙمؼم قمـ يمؾ
ُم٤م ٓ يٚمٞمؼ سمجالًمف ،ذو اجلالل ،واًمٕمٔمٛم٦م ،واًم٘مقة ،واًمٙمؼمي٤مء.
واًمٙمؼمي٤مء يمَمل اًمذات وإؾمَمء واًمّمٗم٤مت وإومٕم٤مل ،ويمَمل اًمذات هق يمَمل
اًمقضمقد اًمذي مل يًٌ٘مف قمدم ،وٓ يٚمح٘مف زوال ( :
) [اجل٤مصمٞم٦م.]37-36:

يمٌػما سمٕمٌ٤مدشمؽ وإطمً٤مٟمؽ
يمٌػما قمٜمد رسمؽ سمتقطمٞمدك ،وإيَمٟمؽ ،وشم٘مقاكً ،
ومٙمـ ً
)
ورمحتؽ وًمٓمٗمؽ ( :
[اجلٛمٕم٦م.]4:

اًمٚمٝمؿ ي٤م طمل ي٤م ىمٞمقم ،ي٤م ذا اجلالل واإليمرام ،اهمٗمر ًمٜم٤م ُم٤م ىمدُمٜم٤م وُم٤م أظمرٟم٤م ،وُم٤م
أهرٟم٤م وُم٤م أقمٚمٜم٤م ،أٟم٧م اعم٘مدم ،وأٟم٧م اعم١مظمر ٓ ،إًمف إٓ أٟم٧م.
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ّ
واخلالق )
 : 58 ،57اشم اهلل ( اخلولق،

اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق اخل٤مًمؼ ّ
اخلالق ،سمديع اخلٚمؼ ،يمثػم اخلٚمؼ ،قمٔمٞمؿ اخلٚمؼ.
ظمٚمؼ اًمٕمرش اًمٕمٔمٞمؿ ،وظمٚمؼ اًمٙمرد اًمٙمريؿ ،وظمٚمؼ اًمًَموات وإرض ،وُم٤م
ومٞمٝمـ وُم٤م سمٞمٜمٝمـ وُم٤م قمٚمٞمٝمـ ،وظمٚمؼ اًمذرات واعمجرات ،وظمٚمؼ اجلَمد واًمٜمٌ٤مت،
وظمٚمؼ احلٞمقان واًمٓمػم ،وظمٚمؼ اجلـ واإلٟمس ،وظمٚمؼ اعمالئٙم٦م واًمروح ،وظمٚمؼ
قم٤ممل اًمٖمٞم٥م وقم٤ممل اًمِمٝم٤مدة ،وظمٚمؼ اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ( :
)[احلجر.]86:
ومٝمذه قمٔمٛم٦م ظمٚم٘مف ،ظمٚمؼ اًمٙمٌػم واًمّمٖمػم ،وظمٚمؼ اًمرـم٥م واًمٞم٤مسمس ،وظمٚمؼ اًمذيمر
وإٟمثك ،وظمٚمؼ إؿمج٤مر واًمثَمر ،وظمٚمؼ اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ،وظمٚمؼ اًمٔمٚمَمت واًمٜمقر،
وظم٤مًمؼ اجلٌ٤مل واًمٌحقر ( :
)[ًم٘مَمن.]11:
هق ؾمٌح٤مٟمف اخل٤مًمؼ يمثػم اخلٚمؼ ،ومٗمل يمؾ صم٤مٟمٞم٦م خيٚمؼ سم٘مدرشمف ُم٤م ٓ حيَم ُمـ
اًمذرات ،واعمخٚمقىم٤مت ،واعمجرات ،واًمثٛمرات ،واًم٘مٓمرات ،وهمػمه٤م ُمـ
اعمخٚمقىم٤مت ( :
)[إقمراف.]54:

ويمؾ خمٚمقىم٤مشمف شمدل قمٚمٞمف ،وشمِمػم إًمٞمف ،سم٤مجلَمل واجلالل ،واإلسمداع واإلشم٘م٤من :

[احلنم.]14-11:

هق اخل٤مًمؼ اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي يمؾ خمٚمقىم٤مشمف ؿم٤مهدة سمقطمداٟمٞمتف ،وُمًٌح٦م سمحٛمده،
وُمًتجٞمٌ٦م عمِمٞمئتف ،وُمنقم٦م إمم إرادشمف ،وظم٤موٕم٦م ًمٕمٔمٛمتف ،وُمذقمٜم٦م ُٓمره :
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(

)

[اإلهاء.]44-43:

هق ؾمٌح٤مٟمف اخل٤مًمؼ اًمذي ظمٚمؼ يمؾ رء ،اًمٌ٤مرئ اًمذي أوضمد يمؾ رء ُمـ
اًمٕمدم ،اعمّمقر اًمذي أقمٓمك يمؾ خمٚمقق صقرة طمًٜم٦م متٞمزه قمـ همػمه ،وشمِمػم
إمم قمٔمٛم٦م ُمـ ظمٚم٘مف ( :
)[اًمًجدة.]7-6:
ومًٌح٤من اخل٤مًمؼ اًم٘م٤مدر قمغم يمثرة اخلٚمؼ قمد ًدا ،وقمغم قمٔمٛم٦م اخلٚمؼ ٟمق ًقم٤م ،وقمغم
وشمدسمػما وشمٍميٗم ً٤م ( :
اًم٘مٞم٤مم قمغم يمؾ خمٚمقق قمٜم٤مي ً٦م وطمٗم ًٔم٤م،
ً
)
[إٟمٕم٤مم.]121:

وُمـ هذه أؾمَمؤ ه وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،وهذا ظمٚم٘مف واسمداقمف ،هق اًمرب اًمذي يًتحؼ
اًمٕمٌ٤مدة وطمده ٓ ذيؽ ًمف ( :
)[إٟمٕم٤مم.]123-121:

هق اخل٤مًمؼ اًمذي أسمدع ظمٚمؼ يمؾ رء ،وظمٚمؼ يمؾ رء ُمـ ٓ رء ،قمغم همػم
ُمث٤مل ؾم٤مسمؼ ( :
)[إٟمٕم٤مم.]121:
ويمؾ ظمٚمؼ اهلل طمًـ وأطمًـ ،ومجٞمؾ وأمجؾ ،ويمٌػم وأيمؼم ،وىمقي وأىمقى :
)[اعم١مُمٜمقن.]14:
(
أُم٤م اإلٟمً٤من وم٘مد خيٚمؼ اًمٌمء ُمـ إؿمٞم٤مء اعمقضمقدةُ ،مـ اعم٤مدة اًمتل ظمٚم٘مٝم٤م اهلل،
وسم٤مًمٕم٘مؾ اًمذي ظمٚم٘مف اهلل ،ويًٛمك ظم٤مًم٘م٤م جم٤مزا يمَم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف قمـ قمٞمًك ﷺ :
ﮪ)[آل قمٛمران.]49:
(
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واخلٚمؼ يمٚمٝمؿ يٕمرومقن أن ظم٤مًمؼ اًمٙمقن وُم٤م ومٞمف هق اهلل وطمده ٓ ذيؽ هلٙمَم
ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ( :
)[ًم٘مَمن.]15:
وًمٙمـ أيمثرهؿ ٓ يٕمرومقن قمـ اهلل اًمٕمٔمٞمؿُ ،م٤م جيٕمٚمٝمؿ ي١مُمٜمقن سمف ،ويٕمٔمٛمقٟمف
ويٙمؼموٟمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف ( :
)[حمٛمد.]19:
واإليَمن سم٤مهلل وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،إذا محؾ اًمٕمٌد قمغم قمٌ٤مدة اهلل ،وـم٤مقمتف،
وظمِمٞمتف ،واخلقف ُمٜمف ،وحمٌتف ،ومٝمق يم٤مف ًمٚمٗمقز سم٤مجلٜم٦م ،واًمٜمج٤مة ُمـ اًمٜم٤مر،
وذًمؽ ُمثؾ إيَمن إٟمٌٞم٤مء وأشمٌ٤مقمٝمؿ ( :
)[إٟمٌٞم٤مء.]92:
وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
)[إٟمٗم٤مل.]4-1:

أُم٤م إذا يم٤من طمجؿ اإليَمن ٓ يٙمٗمل حلٛمؾ اإلٟمً٤من قمغم ـم٤مقم٦م اهلل ،يم٢ميَمن إسمٚمٞمس
وأشمٌ٤مقمف ومذًمؽ هق اخلنان اعمٌلم ( :
)[احل٩م.]11:

ومٌ٘مدر طمجؿ اإليَمن وىمقشمف شمٙمقن آؾمت٘م٤مُم٦م ،وسم٘مدر وٕمػ اإليَمن وىمٚمتف ،يٙمقن
آٟمحراف ،واشمٌ٤مع اًمِمٝمقات ( :
)
[احلجرات.]15:

ومال سمد ًمٚمٜمج٤مة ُمـ شم٘مقي٦م اإليَمن ،اًمذي يٖمٚم٥م اًمِمٝمقات اعمحرُم٦م ،وإهقاء
اعمْمٚم٦م  ،وحيرك اًمٕمٌد سم٠مٟمقاع اًمٕمٌ٤مدات واًمٓم٤مقم٤مت ( :
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)[إٟمٗم٤مل.]4-1:

ومٞم٤م قمٌد اخل٤مًمؼ طمٔمؽ ُمـ هذا اإلؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن شمًٕمك ذم إصالح ٟمٗمًؽ،
وإصالح همػمك ،وأن شم٘مقي إيَمٟمؽ وشمقطمٞمدك ،سم٤مًمٜمٔمر ذم أي٤مت اًمٙمقٟمٞم٦م،
وأي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ( :
)[يقٟمس.]121:
)[حمٛمد.]14:
وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
وم٤مًمٜمٔمر ذم أي٤مت اًمٙمقٟمٞم٦م ،واًمتدسمر ًممي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ،يزيد اإليَمن ذم ىمٚم٥م اًمٕمٌد
وجيٕمٚمف يٕمٔمؿ اهلل ،ويٙمؼم اهلل ،وحي٥م اهلل ،ويٕمٌده يمَم يٚمٞمؼ سمجالًمف ( :
)[وم٤مـمر.]18:
واقمٚمؿ أن اهلل ىمد طمًـ ًمؽ َظمٚم٘مؽ ،وم٠مطمًـ ُظمٚم٘مؽ ُمع رسمؽ سمتقطمٞمده واإليمث٤مر
ُمـ ذيمرهقمحده وؿمٙمره ،وًمزوم قمٌ٤مدشمف ( :
)[يقٟمس.]3:
وطمًـ ُظمٚم٘مؽ ُمع مجٞمع ظمٚم٘مفٕ ،هنؿ قمٌٞمده وِم٤مًمٞمٙمف ،سمٌذل اًمٜمدى هلؿ،ويمػ
إذى قمٜمٝمؿ ،ودقمقة اخلٚمؼ إًمٞمف ،وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ ذقمف ،واًمرمح٦م هلؿ ،واإلطمً٤من
إًمٞمٝمؿ ( :
)[آل قمٛمران.]134-133:

اًمٚمٝمؿ ي٤م وم٤مـمر اًمًٛمقات وإرض ،وي٤م قم٤ممل اًمٖمٞم٥م واًمِمٝم٤مدة ،أٟم٧م حتٙمؿ سملم
قمٌ٤مدك ومٞمَم يم٤مٟمقا ومٞمف خيتٚمٗمقن ،اهدٟم٤م عم٤م ُ
اظمتٚمػ ومٞمف ُمـ احلؼ سم٢مذٟمؽ ،إٟمؽ
هتدي ُمـ شمِم٤مء إمم ساط ُمًت٘مٞمؿ.
اًمٚمٝمؿ أقمٓمٜم٤م وٓ حترُمٜم٤م ،وزدٟم٤م وٓ شمٜم٘مّمٜم٤م ،وأيمرُمٜم٤م وٓ هتٜم٤م ،وارومٕمٜم٤م وٓ
شمْمٕمٜم٤م ،ي٤م ذا اجلالل واإليمرام.
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 : 59اشم اهلل ( البورئ )
اهلل ضمؾ ضمالًمف هق اخل٤مًمؼ اًمٌ٤مرئ اعمّمقر ،اًمٌ٤مرئ اًمذي ظمٚمؼ يمؾ رء ،وسمرأ
وأفمٝمر يمؾ رء ( :
)[احلنم.]14:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٌ٤مرئ اًمذي سمرأ مجٞمع اخلٚمؼ ،وأوضمدهؿ قمغم همػم ُمث٤مل ؾم٤مسمؼُ ،مـ
مج٤مد وٟمٌ٤مت ،وطمٞمقان وإٟمً٤من ،وُمٚمؽ وضم٤من ،وأفمٝمر هذه اعمخٚمقىم٤مت يمَم
ىمدره٤م وقمٚمٛمٝم٤م وأراده٤م ،ومٔمٝمرت ذم أمجؾ صقرة ،وأطمًـ ؿمٙمؾ ( :
)[اًمًجدة.]8-6:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمذي ظمٚمؼ اخلٚمؼ سمريئ ً٤م ُمـ اًمتٗم٤موت واًمتٜم٤مىمض ،ؾمٚمٞم ً
َم ُمـ اًمتٌ٤ميـ
واخلٚمؾ ،ومٔمٝمر يمَم أراد اهلل ظمٚم ً٘م٤م طمًٜمً٤م ؾمق ًي٤مً ،مٞمس ومٞمف اظمتالف وٓ شمٜم٤مومر ،سمري ًئ٤م
ُمـ يمؾ ٟم٘مص وقمٞم٥م وظمٚمؾ ( :
)[اعمٚمؽ.]4-1:

ومًٌح٤من اخل٤مًمؼ اًمٌ٤مرئ اعمّمقر ،اًمذي ىمدر إؿمٞم٤مء ىمٌؾ وىمققمٝم٤م ،صمؿ أفمٝمره٤م
طمً٥م شم٘مديره ،ومج٤مءت قمغم ُم٤م ىمدر وأراد  ،ذم هم٤مي٦م احلًـ واجلَمل وآسمداع :
)[احلجر.]86:
(
هق ؾمٌح٤مٟمف اخل٤مًمؼ اًمٌ٤مرئ اعمّمقر ،اًمذي ًمف ىمقة اخلٚمؼ واًمؼمء واًمتّمقير ٓ ،إًمف
همػمه ،وٓ رب ؾمقاه  ،ظمٚمؼ اًمٙمٌػم واًمّمٖمػم قمٜمده ؾمقاء ،وظمٚمؼ اًمٙمثػم واًم٘مٚمٞمؾ
)
قمٜمده ؾمقاء ( :
[ًم٘مَمن.]18:
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وطمٔمؽ ي٤م قمٌد اًمٌ٤مرئ ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن شمذيمر ٟمٗمًؽ سمٜمٕمَمء رهب٤م،
وحتٛمٚمٝم٤م قمغم ـم٤مقم٦م سم٤مرئٝم٤م ،وأن يٙمقن ًمؽ ذم يمؾ يقم ذيمر ضمديد ،ودقم٤مء ضمديد،
وإطمً٤من ضمديد ،ومحد ضمديد ،وقمٛمؾ ص٤مًمح ضمديد ( :
)[إطمزاب.]43-41:

وأفمٝمر ي٤م قمٌد اًمٌ٤مرئ ؿمٕم٤مئر اهلل ذم يمؾ ُمٙم٤من وزُم٤من وطم٤مل ( :
)[احل٩م.]77:

ويمـ سمري ًئ٤م سمٕمٞمدً ا ُمـ يمؾ ىمقل أو قمٛمؾ أو ُظمٚمؼ يٙمرهف رسمؽ اًمذي ظمٚم٘مؽ ورزىمؽ
وهداك ( :
)[احل٩م.]31-32:

واسمرأ إمم اهلل ُمـ ىمقشمؽ وقمٚمٛمؽ وُم٤مًمؽ ( :

)[اًمِمٕمراء.]112-117:

واًمٗمرق سملم اخل٤مًمؼ ،واًمٌ٤مرئ ،أن اخلٚمؼ هق اًمت٘مدير ،واًمؼمء هق اًمتٜمٗمٞمذ.
وم٤مخلٚمؼ هق شم٘مدير ظمٚمؼ اعمخٚمقىم٤مت ،واًمؼمء هق شمٜمٗمٞمذ أُمر هذه اعمخٚمقىم٤مت،
وإفمٝم٤مره٤م ُمـ اًمٕمدم إمم اًمقضمقد ( :
)[احلنم.]14:
)
(
[آل قمٛمران.]53:

)[إقمراف.]13:

(
اًمٚمٝمؿ ِ
آت ٟمٗمقؾمٜم٤م شم٘مقاه٤م ،وزيمٝم٤م أٟم٧م ظمػم ُمـ زيم٤مه٤م ،أٟم٧م وًمٞمٝم٤م وُمقٓه٤م.
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 : 61اشم اهلل ( ادصور )
اهلل قمز وضمؾ هق اعمّمقر اًمذي ظمٚمؼ اخلٚمؼ ،وصقرهؿ قمغم صقر خمتٚمٗم٦م،
وهٞمئ٤مت ُمتٌ٤ميٜم٦مُ ،مـ احلًـ واجلَمل ،واًمِمٙمؾ واًمٚمقن ،واًمٓمقل واًم٘مٍم،
واًمٙمؼم واًمّمٖمر ،واًمذيمقر وآٟم٤مث ،واجلَمد واًمٜمٌ٤مت ،واحلٞمقان واًمٓمػم،
واإلٟمس واجلـ ( :
)[احلنم.]14:
هق ؾمٌح٤من اخل٤مًمؼ ىمٌؾ أن خيٚمؼ اخلٚمؼ ،اًمٌ٤مرئ ىمٌؾ أٟم٤م ئمٝمرهؿ إمم اًمقضمقد،
اعمّمقر ىمٌؾ أن خيٚمؼ اًمّمقر ( :
)[هم٤مومر.]65:
هق ؾمٌح٤مٟمف اخل٤مًمؼ اًمٌ٤مرئ اعمّمقر اًمذي خيٚم٘مقيّمقر يمَم ؿم٤مء ،ضمٕمؾ ًمٙمؾ
خمٚمقق ُمـ اعمخٚمقىم٤مت ـمٌٕم٦م ظم٤مص٦م ،وصقرة ُمًت٘مٚم٦م :
[آل قمٛمران.]6:

ٓ إًمف همػمه ،وٓ رب ؾمقاه ( :

)[إٟمٕم٤مم.]121:

هق ؾمٌح٤مٟمف اخل٤مًمؼ اًمٌ٤مرئ اعمّمقر ،اًمذي ظمٚمؼ إؿمٞم٤مء ،صمؿ صقره٤م قمغم ؿمٙمؾ
يٛمٞمزه٤م قمـ همػمه٤م ،ومج٤مءت قمغم أطمًـ صقرة ،وأمجؾ هٞمئ٦م ،وأشم٘مـ صٜمع :
)[اًمٜمٛمؾ.]88:
(
هق اعمّمقر اًمذي يمؾ ظمٚم٘مف وشمّمقيره ُم٤م سملم طمًـ وأطمًـ ،ومجٞمؾ وأمجؾ،
ظمٚمؼ اإلٟمً٤من ذم أطمًـ شم٘مقيؿ ،وأسمدع ظمٚم٘مف ،وأطمًـ صقرشمف ( :
)[اًمتٖم٤مسمـ.]3:
وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
)[اًمتلم.]6-4:
184

هق اعمّمقر اًمذي يّمقر خمٚمقىم٤مشمف يمٞمػ ؿم٤مء ،وحيًـ صقره٤م يمٞمػ ؿم٤مء،
ويٌدع صقره٤م يمٞمػ ؿم٤مء ،ووم٤موت سمٞمٜمٝم٤م ذم اخلٚمؼ واًمتّمقير واحلًـ يمٞمػ
ؿم٤مء ( :
)[هم٤مومر.]64:

ومًٌح٤من اخل٤مًمؼ اًمٌ٤مرئ اعمّمقر ،اًمذي خيٚمؼ ويٌدع ويّمقر ذم يمؾ آن ُم٤م ٓ
يٕمٚمٛمف وحيّمٞمف إٓ هق ُمـ قم٤ممل اجلَمد ،واًمٜمٌ٤مت ،واحلٞمقان ،واإلٟمً٤من،
واجل٤من ،واعمالئٙم٦م ،وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمخٚمقىم٤مت واًمّمقر ذم اًمًَموات
وإرض ،وذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ( :
)[احلنم.]14:
هق اهلل اخل٤مًمؼ اًمٌ٤مرئ اعمّمقر ،اًمذي ٓ شمٕمجزه صقر يّمقره٤م ،وٓ أؿمٙم٤مل
)
يٌتدقمٝم٤م ،وٓ أًمقان خيؽمقمٝم٤م ( :
[اعمٚمؽ.]1:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمذي ظمٚم٘مؽ ذم أطمًـ شم٘مقيؿ ،وأيمرُمؽ سم٠مطمًـ ديـ ،وضمٕمؾ
ـمٕم٤مُمؽ أطمًـ ـمٕم٤مم ،وُمأل ًمؽ اًمٙمقن سمٜمٕمٛمف اًمتل ٓ شمٕمد وٓ حتَم ،وم٤مقمٌده
وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،واُمأل أوىم٤مشمؽ سم٠مٟمقاع إقمَمل اًمّم٤محل٦م اًمتل ذقمٝم٤م ،وزيـ
ىمٚمٌؽ وضمقارطمؽ سمٙمؾ ُم٤م حيٌف اهلل ُمـ إىمقال وإقمَمل اًمّم٤محل٦م :
[اعمزُمؾ.]9-8:

واقمٚمؿ ي٤م قمٌد اعمّمقر أن اًمٗمرق سملم اؾمؿ اهلل اخل٤مًمؼ ،واًمٌ٤مرئ ،واعمّمقر.
أن اخلٚمؼ هق اًمت٘مدير ،واًمؼمء هق اًمتٜمٗمٞمذ سم٢مظمراضمف ُمـ اًمٕمدم إمم اًمقضمقد سم٢مسمرازُم٤م
ىمدره اهلل إمم اًمقضمقد ،واعمّمقر هق اًمذي يٜمٗمذ ُم٤م يريد إجي٤مده قمغم اًمّمٗم٦م
واًمِمٙمؾ اًمذي يريد ( :
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)[احلنم.]14:

ويمَم ُمالء اهلل ًمؽ اًمٙمقن سمٜمٕمٛمف ،وم٤مُمأله سمحٛمده وذيمره ( :
)[ًم٘مَمن.]12:

ومٞم٤م قمٌد اعمّمقر دمٛمؾ ًمرسمؽ سم٠مطمًـ إىمقال ،وإقمَمل ،وإظمالق ،ودمٛمؾ
ًمف سمٙمؾ ُم٤م حيٌف ويرو٤مهُ ،مـ اًمتقطمٞمد واإليَمن ،واإلطمً٤من واًمت٘مقى.
وطمٔمؽ ي٤م قمٌد اعمّمقر ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن شمتجٛمؾ ًمرسمؽ سمحًـ اًمذيمر،
وأٟمقاع اًمٕمٌ٤مدات واًمٓم٤مقم٤مت ،ودمٛمؾ اًمٜم٤مس سمَم حيٌف اهلل ويرو٤مهُ ،مـ اإليَمن
وإقمَمل اًمّم٤محل٦م ( :
)[ومّمٚم٧م.]33:
ومجٛمؾ ٟمٗمًؽ ًمرسمؽ سم٤مًمٕمٌ٤مدة ،ومجؾ همػمك ًمرسمؽ سم٤مًمدقمقة إمم اهلل ( :
)[احل٩م.]77:

وىم٤مل قمز وضمؾ ( :

)

[اًمٜمحؾ.]115:

اًمٚمٝمؿ زيـ ىمٚمقسمٜم٤م سم٤مًمتقطمٞمد واإليَمن واًمت٘مقى ،وزيـ ضمقارطمٜم٤م سم٤مٕقمَمل
اًمّم٤محل٦م ،وزيـ أًمًٜمتٜم٤م سمذيمرك ومحدك وؿمٙمرك ،واًمدقمقة إًمٞمؽ ،وشمٕمٚمٞمؿ
ذقمؽ ،واإلطمً٤من إمم ظمٚم٘مؽ.
اًمٚمٝمؿ آت ٟمٗمقؾمٜم٤م شم٘مقاه٤م ،وزيمٝم٤م أٟم٧م ظمػم ُمـ زيم٤مه٤م ،أٟم٧م وًمٞمٝم٤م وُمقٓه٤م ،ي٤م
أرطمؿ اًمرامحلم.
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بني حالوة العؾم هبو ،وحسن التعبد هلل بؿوجبفو
يف ضوء الؼرآن والسـي
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البوب التوشع

 : 61اشم اهلل ( الغـي )

اهلل ضمؾ ضمالًمف هق اعمٚمؽ اًمٖمٜمل اًمذيٚمف إؾمَمء احلًٜمك ،واًمّمٗم٤مت اًمٕمغم،
وإومٕم٤مل احلٛمٞمدة ،واخلزائـ اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،واعمثؾ إقمغم ذم اًمًَموات
)[ـمف.]8:
وإرض ( :
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٖمٜمل اًمذي ًمٞمس ًمٖمٜم٤مه أول وٓ آظمر ،وٓ سمداي٦م وٓ هن٤مي٦م ،ومٝمق اًمٖمٜمل
سمذاشمف ،ويمؾ ُم٤م ؾمقاه ُمـ خمٚمقىم٤مشمف وم٘مػم إًمٞمف سمذاشمف.
هق اًمٖمٜمل اًمذي ٓ حيت٤مج إمم أطمد ،سمؾ يمؾ أطمد حمت٤مج إًمٞمف ذم يمؾ رء :
ﯬ)[يقٟمس.]68:
(
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٖمٜمل قمـ يمؾ ُم٤م ؾمقاه ،اًمٖمٜمل قمـ ظمٚم٘مف يمٚمٝمؿ ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي
واًمٕم٤ممل اًمًٗمكم ( :
)[إسمراهٞمؿ.]8:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٖمٜمل اًمذي ٓ شمٜم٘مص ظمزائٜمف أسمدً اُ ،مٝمَم أقمٓمك ُمٜمٝم٤م آٟم٤مء اًمٚمٞمؾ وآٟم٤مء
)[ًم٘مَمن.]16:
اًمٜمٝم٤مر ( :
هق اًمٖمٜمل ،ويمؾ ُم٤م ؾمقاه وم٘مػم إًمٞمف ذم ظمٚم٘مف ،وطمٞم٤مشمف ،و رزىمف ،وهدايتف ،وقم٤مومٞمتف :
(
)[إٟمٕم٤مم.]121:
وم٘مػم إمم رسمف اًمٖمٜمل
ومِم٠من اًمرب أٟمف ٌ
همٜمل ٓ حيت٤مج إمم أطمد ،وؿم٠من اعمخٚمقق أٟمف ٌ
حمت٤مج إمم رسمف ذم يمؾ رء ( :
ذم يمؾ ؿم٠من،
ٌ
)[وم٤مـمر.]15:
هق ضمؾ ضمالًمف اًمٖمٜمل اًمذي وه٥م اًمٖمٜمك ًمٙمؾ ٍ
همٜمل ،ومّم٤مر همٜم ًٞم٤م ،وًمق ؾمٚمٌف ُم٤م
وم٘مػما ( :
وهٌٝمٚمٕم٤مد ً
)[آل قمٛمران.]74-73:
188

واهلل ؾمٌح٤مٟمف همٜمل يمريؿ ،اًمٕمٓم٤م ُء أطم٥م إًمٞمف ُمـ اعمٜمع ،واًمٕمٌد إذا ؾم٠مل رسمف اًمٖمٜمل
أقمٓم٤مه وأيمرُمف وأقمزه ،وإذا ؾم٠مل اعمخ٤مًمٞمؼ ُمـ قمٌٞمده أذًمقه وأه٤مٟمقه وُمٜمٕمقه.
وم٢مذا ؾم٠مًم٧م وم٤مؾم٠مل اهلل وطمده ،وإذا اؾمتٕمٜم٧م وم٤مؾمتٕمـ سم٤مهلل وطمده ( :
)[اًمتٖم٤مسمـ.]13:
وُمـ اؾمتٖمٜمك قمَم ذم أيدي اًمٜم٤مس أطمٌقه ،ويمٚمَم اؾمتٖمٜمك اًمٕمٌد قمـ أُمقال اًمٜم٤مس
وقمٓم٤مئٝمؿ أطمس سم٤مًمٙمراُم٦م واًمٕمزة.
ويمؾ ُمـ اطمت٤مج إمم خمٚمقق يم٤من أؾمػمه ،وُمـ اؾمتٖمٜمك قمٜمف يم٤من ٟمٔمػمه ،وُمـ
أطمًـ إًمٞمف يم٤من أُمػمه ،واًمٞمد اًمٕمٚمٞم٤م ظم ٌػم ُمـ اًمٞمد اًمًٗمغم ،وذم ٍ
يمؾ ظمػم ( :
)[اًمٓمالق.]3-1:

مه٤م
وُمـ اؾمتٖمٜمك سم٤مهلل أهمٜم٤مه ويمٗم٤مه ،وُمـ أظمذ ُمـ اًمدٟمٞم٤م ُم٤م ؿم٤مء ،أظمذ سم٘مدره٤م ً
وشمٕم ًٌ٤م وأعمً٤م وطمزٟم ً٤م ( :
)[اًمتقسم٦م.]55:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٖمٜمل اًمذي ًمف ُمٚمؽ يمؾ رء ،وظمزائٜمف ُمألى سمٙمؾ رء ،ويده
ؾمح٤مء سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر سم٤مًمٕمٓم٤مء واإلطمً٤من ُمـ يمؾ رء( :
)[احلجر.]11:

وقول الـبي ﷺ

« :يد اهلل مألى ،شحوُ» ...متٗمؼ قمٚمٞمف ( ).

ِ
ين واومت٘مر وذل
ومٛمـ اطمت٤مج إمم اهلل قمال واؾمتٖمٜمك ،وُمـ اطمت٤مج إمم همػم اهلل َد َ
ًمٗم٘مػم ُمثٚمف ( :
)[اًمذاري٤مت.]51-52:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٖمٜمل اًمذي ُيٖمٜمل قمٌ٤مده سمَم يٙمٗمٞمٝمؿ ُمـ همذاء اًم٘مٚمقب وإسمدان.
هق اًمٖمٜمل اًمذي ُيٖمٜمل سمٕمض قمٌ٤مده قمـ سمٕمض ،هق اًمٖمٜمل اًمذي أوم٤مض اًمٖمٜمك،
واًمٕمٓم٤مء ،واإلطمً٤من ،قمغم مجٞمع قمٌ٤مده ،وُم٤م ُمـ همٜمل ذم اًمقضمقد ،إٓ وهق ُمـ

( ) متػق عؾقه ،أخرجه البخوري برقم ( ،)4684وأخرجه مسؾم برقم (.)993
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ضمٜم٤مب اًمٖمٜمل احلؼ ِمدود ( :
)[اًمٜمحؾ.]53:
هق اًمٖمٜمل اًمذي أيمرم قمٌ٤مده سم٤مًمًٛمع واًمٌٍم ،واًمٕم٘مؾ واًمٕم٤مومٞم٦م ( :
)[اًمٜمحؾ.]78:

هق اًمٖمٜمل اًمذي أهمٜمك قمٌ٤مده سم٤مُٕمقال وإرزاق ،وإُمـ واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ،وأيمرُمٝمؿ
سم٤مًمٕمٚمؿ واهلدى ( :
)[اإلهاء.]72:
قمؿ ظمٚم٘مف سم٠مٟمقاع إطمً٤مٟمف وُمٕمروومف ذم يمؾ زُم٤من
ومًٌح٤من اًمٖمٜمل احلٛمٞمداًمذي ّ
وُمٙم٤من.
هق اًمٖمٜمل اًمذي أهمٜمك قمٌده سمٛمٕمرومتف ،وُمٕمروم٦م ديٜمف ،ومّم٤مر ًمف طمٙمٛم ٌ٦م سم٤مًمٖم٦م ،وؾمدا ٌد
وصقاب ذم إومٕم٤مل ،وطمً ٌـ ذم إظمالق ،وطمالو ٌة ذم اًمٙمالم :
ذم إىمقال،
ٌ
)[احلديد.]11:
(
وهذا هق اًمٕمٓم٤مء اًمٕمٔمٞمؿ ،واًمٖمٜمك إقمٔمؿ ،واًمتٙمريؿ إيمؼم.
ومًٌح٤من اًمٖمٜمل اًمذي ٓ حيت٤مج إمم رء ،اًمٖمٜمل اًمذي اؾمتٖمٜمك قمـ يمؾ رء،
اًمٖمٜمل اًمذي اومت٘مر إًمٞمف يمؾ رء ( :
)[ًم٘مَمن.]16:
هق اًمٖمٜمل اًمٙمريؿ اًمذي يًتحؼ احلٛمد واًمِمٙمر قمغم مجٞمع ُمٕم٤مُمالشمف خلٚم٘مف،
ؾمقاء يم٤من ومٞمَم حيٌقن ،أو ومٞمَم يٙمرهقن ( :
)[ًم٘مَمن.]11:
سمّمػم سمٕمٌ٤مده ،يٖمٜمل سمٕمض ظمٚم٘مف سمتٜمٛمٞم٦م إُمقال ،وه١مٓء هؿ
ظمٌػم
واهلل قمز وضمؾ
ٌ
ٌ
اًمٕمقام ( :
)[اًمزظمرف.]31:
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وُمٜمٝمؿ ُمـ يٖمٜمٞمف اًمٖمٜمل سمتّمٗمٞم٦م إطمقال ،ويمَمل اًمتقطمٞمد واإليَمن ،وزي٤مدة اًمٕمٚمؿ
واهلدى واًمت٘مقى ،وه١مٓء هؿ ظمقاص ظمٚم٘مف ( :
)

[اًمٜمً٤مء.]113:

وم٠مومْمؾ اخلٚمؼ ُمـ أهمٜم٤مهؿ اهلل سم٤مًمٕمٚمؿ واهلدى ،واإليَمن واًمت٘مقى ،وأهمٜم٤مهؿ
سمحًـ إظمالق ،ومج٤مل أداب ( :
)[ اًمٜمً٤مء.] 72 – 69 :
ِ
ٜمك ،واًمت٘مقى همٜمك ،واًمّمدق همٜمك ،واإلطمً٤من همٜمك ،واًمّمؼم
وم٤مٓيَمن سم٤مهلل هم ً
همٜمك ،واًمِمٙمر همٜمك ،واًمٙمرم همٜمك ،واحلٙمٛم٦م همٜمك ،واًمٕمٚمؿ همٜمك ،واًمٕمٗمق همٜمك،
واهلداي٦م همٜمك ( :
)[اًمْمحك.]11-6:

واهلل ؾمٌح٤مٟمف هق اًمٖمٜمل اًمذي قمٜمده ظمزائـ يمؾ رء ،ويمٚمَم اومت٘مر اًمٕمٌد إمم رسمف
قمزا ،ويمٚمَم اؾمتٝمدى رسمف هداه ،ويمٚمَم اؾمتٖمٗمره
همٜمك ،ويمٚمَم شمذًمؾ إًمٞمف زاده ً
زاده ً
همٗمر ًمف ،ويمٚمَم اؾمؽممحف رمحف ( :
)[هم٤مومر.]62:
واًمرب اًمذي هذه أؾمَمؤه وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف  ،وهذا همٜم٤مه ويمرُمف ،هق اًمرب اًمذي
يًتحؼ اًمٕمٌ٤مدة وطمده ٓذيؽ ًمف:
[إٟمٕم٤مم.]123-121:

ومٞم٤م قمٌد اًمٖمٜمل طمٔمؽ ُمـ هذا اإلؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن شمًتٖمٜمل سمرسمؽ اًمٙمريؿ قمـ يمؾ ُم٤م
ؾمقاه ،وشمٗمت٘مر إًمٞمف ذم مجٞمع أطمقاًمؽ ،وشمتقيمؾ قمٚمٞمف ذم مجٞمع أُمقرك ( :
)[وم٤مـمر.]15:
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وم٠مهمٜمك إهمٜمٞم٤مء ُمـ قمرف رسمف اًمٕمٔمٞمؿ ،واؾمتٖمٜمك قمـ يمؾ ُم٤م ؾمقاه ،وؾم٤مرع إمم
ُمرو٤مشمف سم٠مٟمقاع اًمٕمٌ٤مدة ،واإلطمً٤من إمم ظمٚم٘مف ،واإلٟمٗم٤مق ُمـ أـمٞم٥م ُم٤م قمٜمده :
(
)[اًمٌ٘مرة.]167:

ي٤مقمٌد اًمٖمٜمل اطمرص قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿً ،متًتٖمٜمل سمف قمـ اخلٚمؼ ،وشمٜمٗمؼ ُمٜمف قمغم
قمٌ٤مده ،ومتٙمقن همٜم ًٞم٤م قمـ اًمٜم٤مس سمَم قم ّٚمٛمؽ اهلل ( :
)[آل قمٛمران.]79:
ومً٤مرع ي٤م قمٌد اًمٖمٜمل إمم ُمرو٤مة رسمؽ سم٠مٟمقاع اًمٕمٌ٤مدة ،واإلطمً٤من إمم ظمٚم٘مف،
واًمدقمقة إًمٞمف ،وشمٕمٚمٞمؿ ذقمفً ،متجد صمقاب ذًمؽ ُمْم٤مقمٗم ً٤م ذم صح٤مئػ طمًٜم٤مشمؽ :
)
(
[اًمتٖم٤مسمـ.]17:

اًمٚمٝمؿ اهمٜمٜم٤م سمحالًمؽ قمـ طمراُمؽ ،وسمٓم٤مقمتؽ قمـ ُمٕمّمٞمتؽ ،وسمٗمْمٚمؽ قمٛمـ
ؾمقاك ،ي٤م ذاجلالل واإليمرام.
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 :63 ،62اشم اهلل ( الرزاق ،والرازق )

اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق اًمرزاق اًمذي يرزق اخلٚمؼ يمٚمٝمؿ ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤منُ ،مٝمَم يمثر
قمددهؿ ،وُمٝمَم اظمتٚمٗم٧م أرزاىمٝمؿ ،وُمٝمَم شمٜمققم٧م أضمٜم٤مؾمٝمؿ ( :
)[ اًمذاري٤مت.]58 - 56 :
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمرزاق اًمذي يرزق إسمدان إـمٕمٛم٦م وإذسم٦م ،ويرزق اًم٘مٚمقب اًمٕمٚمؿ
واإليَمن ،ويرزق اًمٕم٘مقل اًمٗمٙمر واعمٕمروم٦م:
[ؾمٌ٠م.]39:

ورزق اًم٘مٚمقب أقمٔمؿ إرزاق ( :
)[اعم٤مئدة.]3:
ومًٌح٤من ُمـ ظمٚمؼ أٟمقاع إرزاق ،وىمًٛمٝم٤م سملم ظمٚم٘مف ،وأوصٚمٝم٤م إًمٞمٝمؿ ذم اًمؼم
واًمٌحر واجلق ،ذم مجٞمع إوىم٤مت وإزُم٤من.
هذا طمٞمقان إرض ي٠ميمؾ ُمـ رزىمف ،وهذا طمٞمقان اًمٌحر ي٠ميمؾ ُمـ رزىمف ،وهذا
ـمػم اًمًَمء ي٠ميمؾ ُمـ رزىمف ،وهذا قم٤ممل اجلـ ي٠ميمؾ ُمـ رزىمف ،وهذا قم٤ممل اإلٟمً٤من
ي٠ميمؾ ُمـ رزىمف ( :
)[هقد.]6:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٌّمػم سمٕمٌ٤مده ،هق اًمرزاق اًمذي ظمص إهمٜمٞم٤مء سمقضمقد إرزاق،
وظمص وم٘مراء اعم١مُمٜملم سمِمٝمقد اًمرزاق ،وم٢مذا أظمذ ؾمٌح٤مٟمف ُمـ اًمٗم٘مػم سمٕمض اًمٜمٕمؿ،
قمقوف سمرؤي٦م اعمٜمٕمؿ ،وإذا أهمرق اًمٖمٜمل سم٤مًمٜمٕمؿ ،طمرُمف ُمـ ٟمٕمٞمؿ اًم٘مرب ُمٜمف،
وإٟمس سمف ( :
)[اإلهاء.]32:
وُمـ ؿمٝمد اًمرزاق سمذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،مل ييه ُم٤م وم٤مشمف ُمـ أٟمقاع
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إرزاق اعم٤مدي٦م:

[هم٤مومر.]65:

واًمرزق هق يمؾ ُم٤م ُيٜمتٗمع سمف ُمـ قمٚمؿ ،أو قمٛمؾ ،أو ُم٤مل ،أو ظمٚمؼ ( :

)[يقٟمس.]33-31:

ومًٌح٤من اعمٚمؽ اًم٘مدير اًمرزاق اًمذي ظمٚمؼ إرزاق يمٚمٝم٤م ،وشمٙم ّٗمؾ سمجٛمٞمع أرزاق
اخلالئؼ يمٚمٝم٤م ،وأوصٚمٝم٤م إًمٞمٝمؿ ذم اًمؼم واًمٌحر واجلق ،ذم اًمًَمء وإرض ،وذم
)
اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ( :
[يقٟمس.]3:

اهلل واطمد ٓ ذيؽ ًمف ذم ُمٚمٙمف ،واطمد ٓ ذيؽ ًمف ذم ظمٚم٘مف ،واطمد ٓ ذيؽ ًمف
ذم رزىمف ،واطمد ٓ ذيؽ ًمف ذم قمٌ٤مدشمف ( :
)[إٟمٕم٤مم.]123-121:

واقمٚمؿ أن قمٓم٤مء اًمرزاق ًمألرزاق ًمٌٕمض قمٌ٤مدهً ،مٞمِمٙمروه ،وحيٛمدوه ،ويٜمٗم٘مقه٤م
)[احلديد.]7:
ومٞمَميروٞمف يمَم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ( :
ُ
شم٘مٚمٞمؾ شم٠مدي٥مٓ ،
وشم٘مٚمٞمؾ إرزاق قمغم سمٕمض اًمٕمٌ٤مدً ،مٞمذيمروه ويً٠مًمقه ،ومٝمق
شم٘مٚمٞمؾ قمجز ،وشم٘مٚمٞمؾ طمٙمٛم٦م ٓ ،شم٘مٚمٞمؾ طم٤مضم٦م ( :
)[ًم٘مَمن.]16:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمرزاق جلٛمٞمع ظمٚم٘مف ،وُمـ و٤مق قمٚمٞمف رزىمف ُمـ سمٜمل آدم وم٢مٟمَم و٤مق
قمٚمٞمف سمًٌ٥م ُمٕمّمٞمتف ،أوشم٘مّمػمه ،أو ًمرومع درضمتٝم٢مذا صؼم  ،أو يٙمقن اًمتْمٞمٞمؼ ؾمٌٌف
ًمػم ّىمل قمٌده ُمـ درضم٦م إمم درضم٦م أقمغمً ،مٞمّمؾ إمم اًمدرضم٦م اًمتل أقمده٤م
اًمتٕمٓمٞمشَ ُ ،
اهلل ًمف هبذا اًمتْمٞمٞمؼ واًمّمؼم ( :
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)[اًمٌ٘مرة.]157-155:

هه
هه قمٓم٤مء اًمٌنم ،ومٝمق ُمـ أهؾ اًمدٟمٞم٤م ،وُمـ ّ
واقمٚمؿ ي٤م قمٌد اًمرزاق أن ُمـ ّ
قمٓم٤مء اًمرب ،ومٝمق ُمـ أهؾ أظمرة.
وطمٔمؽ ي٤مقمٌد اًمرزاق ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن شمَرزق اًمٜم٤مس ِم٤م رزىمؽ اهلل،
وأن شمرى سمَم ىمًٛمف اهلل ًمؽُ ،مـ ُم٤مل ووًمد ،وزوضم٦م وقمٓم٤مء ،وأن دمٕمؾ يدك
قمغم ُم٤مًمؽ يدَ أُم٤مٟم٦م ٓ ،يدَ ُُمٚمؽ ( :
)[ اًمتٖم٤مسمـ.]16:
واهلل ؾمٌح٤مٟمف هق اًمرزاق اًم٘م٤مدر اًمذي ىمًؿ إرزاق سملم ظمٚم٘مف ،ذم يمؾ زُم٤من
وُمٙم٤منُ ،مـ أرسمٕم٦م وضمقه :
يمٛمٞم٦م اًمرزق ،وٟمققمٞمتف ،وُمٙم٤من اًمرزق ،وزُم٤مٟمف ( :
)[اًمزظمرف.]31:

ومال شم٘مٚمؼ قمغم رزىمؽ ،وم٢مٟمف ؾمقف يّمؾ إًمٞمؽ ،وهق يٕمرف قمٜمقاٟمؽ ،وأٟم٧م ٓ
شمٕمرف قمٜمقاٟمف ( :
)[هقد.]6:
ومٞم٤م قمٌد اًمرزاق اؿمٙمر رسمؽ قمغم ُم٤م رزىمؽ ُمـ ومْمٚمف اًمٕمٔمٞمؿ ( :
)[اًمٌ٘مرة.]171:

وأٟمٗمؼ ُمـ أومْمؾ ُم٤م رزىمؽ اًمرزاق  ،وم٢من اهلل ـمٞم٥م ٓ ،ي٘مٌؾ إٓ ـمٞمٌ٤م ( :

)[اًمٌ٘مرة.]167:

اًمٚمٝمؿ أقمٓمٜم٤م وٓ حترُمٜم٤م ،وأيمرُمٜم٤م وٓ هتٜم٤م ،وزدٟم٤م وٓ شمٜم٘مّمٜم٤م ،وارزىمٜم٤م وأٟم٧م ظمػم
اًمرازىملم.
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 : 65 ،64اشم اهلل ( الؽريم ،وإكرم )

اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق اًمٙمريؿ إيمرم ،اًمذي يمؾ ٟمٕمٛم٦م ُمٜمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف ( :
)[اًمٜمحؾ.]53:
هق اًمٙمريؿ اًمذي اسمتدأ ظمٚم٘مف سم٤مًمٜمٕمؿ ُمـ همػم اؾمتح٘م٤مق.
هق اًمٙمريؿ اًمذي ٓ هن٤مي٦م ًمٙمرُمف وإطمً٤مٟمف ،وومْمٚمف ،وقمٓم٤مئف ،وإٟمٕم٤مُمف :

[اًمٌ٘مرة.]143:

هق اًمٙمريؿ إيمرم اًمذي شمٙمّرم قمغم قمٌ٤مده سمٙمؾ ُم٤ميّمٚمحٝمؿ ،ويًٕمدهؿ ذم
دٟمٞم٤مهؿ وأظمراهؿ ( :
)[اًمٕمٚمؼ.]5-1:
هق اًمٙمريؿ إيمرم اًمذي ظمٚم٘مٜم٤م ذم أطمًـ شم٘مقيؿ ،ورزىمٜم٤م ُمـ اًمٓمٞمٌ٤مت ،وهداٟم٤م
ُؾمٌؾ رو٤مه ،وأقم٤مٟمٜم٤م قمغم ذيمره ،وؿمٙمره ،وطمًـ قمٌ٤مدشمف ،وو٤مقمػ ًمٜم٤م إضمر
)[اًمٜمٛمؾ.]42:
واًمثقاب ( :
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٙمريؿ اًمذي يْم٤مقمػ احلًٜم٤مت ،ويٖمٗمراًمذٟمقب ،ويًؽماًمٕمٞمقب،
ويٛمحق اًمًٞمئ٤مت ،وجيزل اًمٕمٓمٞم٤مت ( :
)[هم٤مومر.]3:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٙمريؿ اًمذي يٕمٓمل قمغم اًمٕمٛمؾ اًم٘مٚمٞمؾ إضمر اًمٙمٌػم اًمٙمثػم اًمٕمٔمٞمؿ :
)
(
[اًمتٖم٤مسمـ .]17 :

وىم٤مل قمز وضمؾ:
ومٕمٓم٤مؤه ضمزيؾ ،وقمٓم٤مؤه يمٌػم ،وقمٓم٤مؤه قمٔمٞمؿ ،وقمٓم٤مؤه يمثػم ،وقمٓم٤مؤه يمريؿ.
يٕمٓمل اًمٙمريؿ قمغم احلًٜم٦م قمنم أُمث٤مهل٤م ،إمم ؾمٌٕمَمئ٦م وٕمػ ،إمم أوٕم٤مف
ُمْم٤مقمٗم٦م ،إمم أوٕم٤مف يمثػمة ،إمم ُم٤م ٓ طمد ًمف ُمـ اًمٕمٓم٤مء ( :
)[اًمزُمر.]12:
[اعمٚمؽ.]11:
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وي١ميت ُمـ ًمدٟمف أضمر ًا قمٔمٞم ً
َم ،سمال قمٛمؾ ُمـ اًمٕمٌد ( :
)[اًمٜمً٤مء.]42:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٙمريؿ اًمذي يٕمٓمٞمؽ ُمـ همػم ُِمٜمّ٦م ،وٓ حيقضمؽ إمم وؾمٞمٚم٦م ،وٓ
ٍ
قم٤مص ُمـ رمحتف ( :
ُي٘مٜمّط
)[اًمزُمر.]53:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٙمريؿ إيمرم اًمذي ٓ طمد ًمٙمرُمف وإيمراُمف ،إذا أقمٓمك أضمزل ،وإذا
ً
أضمزًمف ،صمؿ ؾمؽمه ( :
أومم
ومْمال ْ
)[اًمٌ٘مرة.]143 :
هق اًمٕمٔمٞمؿ ،اًمذي ٓ يٕمٓمل إٓ اًمٕمٔمٞمؿ  ،هق اًمٙمٌػم اًمذي ٓ يٕمٓمل آ اًمٙمٌػم.
هق اًمٙمريؿ اعمحًـ إمم قمٌ٤مده سم٠مٟمقاع اإلطمً٤من ،وأٟمقاع اًمتٙمريؿ ( :
)[اإلهاء.]72:

ومٛمـ هذه أؾمَمؤه ،وهذه صٗم٤مشمف ،وهذه أومٕم٤مًمف ،وهذا إيمراُمف،هق اًمرب اًمذي
يًتحؼ اًمٕمٌ٤مدة وطمده ٓ ذيؽ ًمف ( :
)[يقٟمس.]3:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٙمريؿ إيمرم ،اًمذي ٓ شمتخٓم٤مه أُم٤مل ،دائؿ اعمٕمروف واإلطمً٤من،
)
يمثػم اًمٕمٓم٤مء واًمٜمقال ،ذو اًم َٓمقل واإلٟمٕم٤مم ( :

[اًمرمحـ.] 78 :

هق اًمٙمريؿ اًمذي ٓ خيٞم٥م ُمـ رضم٤مه ،وٓ يْم ّٞمع ُمـ ٓذ سمف ،وٓ خيذل ُمـ جل٠م
إًمٞمف ( :
)[هم٤مومر.]65:
ِ
وؾم ِئؾ وم٠مقمٓمك ،وٓ
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٙمريؿ إيمرم اًمذي َىمد َر ومٕمٗم٤م ،وقم٤مهد ومقرمُ ،
يٌ٤مزم يمؿ أقمٓمك ،وعمـ أقمٓمك ،وإذا رومٕم٧م طم٤مضم٦م إمم همػمه ٓ يرى :
(
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)

[إٟمٕم٤مم.]123-121:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٙمريؿ إيمرم اًمذي أقمٓمك قمٌ٤مده اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤م ،ووقمدهؿ إذا آُمٜمقا سمف
أطمًـ ُمٜمٝم٤م ( :
ﰀ)[اًمٌ٘مرة.]19:
وىم٤مل قمز وضمؾ :

[ومّمٚم٧م.]31-32:

ومًٌح٤من اًمٖمٜمل اًمٙمريؿ اًمذي يٕمٓمل قمٌ٤مده ذم يمؾ آن ،وٓ يٜم٘مص ُمـ ظمزائٜمف
)[ص.]54:
ُمث٘م٤مل ذرة ( :
وىم٤مل اهلل قمز وضمؾ ذم احلدي٨م اًم٘مدد  « :يو عبودي لو أن أولؽم وآخركم،
وإكسؽم وجـّؽم ،قوموا يف صعقد واحد ،فسللوين ،فلعطقً كل واحد مسللته ،مو
ِ
كؼص ذلك ممو عـدي إٓ كام يـؼص ادخ َقط إذا ُأدخل البحر »أظمرضمف ُمًٚمؿ ( ).
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٙمريؿ إيمرم ،اًمذي يمؾ اًمٙمقن وُم٤م ومٞمف قمٓم٤م ٌء ُمـ قمٓم٤مي٤مه ،ؾمخره
ًمؽ ي٤م قمٌد اًمٙمريؿ ،وأوصٚمف إًمٞمؽ سمال شمٕم٥م ُمٜمؽ ً ،متتٗمرغ ًمٕمٌ٤مدشمف ،وشمِمٙمره قمغم
ٟمٕمٛمف ،وشمريمٕمقشمًجد سملم يديف ( :
)[ًم٘مَمن.]12:

ؾمخره ًمؽ اًمٙمريؿ شمًخػميـ ،شمًخػم شمٕمريػ ًمت١مُمـ سمف ،وشمًخػم شمٙمريؿ
ًمتِمٙمره ( :
)[اًمٜمً٤مء .] 147 :
( ) أخرجه مسؾم سمرىمؿ (.)1577
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هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٙمريؿ إيمرم ،اًمذي ُيٙمرم سم٤مًمٕمٓم٤مء اجلزيؾ ُمرة سمٕمد ُمرة ،اًمٙمريؿ
شمٙمرم قمغم قمٌ٤مده سمٙمؾ ٟمٕمٛمف ،آٟم٤مء اًمٚمٞمؾ ،وآٟم٤مء اًمٜمٝم٤مر ( :
اًمذي ّ
)[اًمٜمحؾ.]53:
وطمٔمؽ ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ي٤م قمٌد اًمٙمريؿ ،أن شمِمٙمر أيمرم إيمرُملم اًمذي
ظمٚم٘مؽ ذم أطمًـ شم٘مقيؿ ،وأُمدك سمٜمٕمٛمف اًمتل ٓ شمٕمد وٓ حتَم ،وهداك ًمإليَمن
سمف ،وظمٚمؼ ًمؽ اعمرأة ُمـ ضمٜمًؽ هدي٦م ًمؽً ،متًٙمـ إًمٞمٝم٤م ،وآواك ذم سمٞم٧م
خيّمؽ ،وأـمٕمٛمؽ وؾم٘م٤مك ،ورزىمؽ اعم٤مل ،واًمقًمد ،ووه٥م ًمؽ إُمـ واًمٕم٤مومٞم٦م،
وضمٕمؾ مجٞمع اعم١مُمٜملم إظمقاٟمؽ ( :
)[إسمراهٞمؿ.]7:
واقمٚمؿ ي٤مقمٌد اًمٙمريؿ أن أيمرم إٟمً٤من قمغم وضمف إرض ،هق اعم١مُمـ اًمذي آُمـ
سم٤مهلل ،ومحده قمغم ٟمٕمٛمف اًمتل ٓ شمٕمد وٓ حتَم ،وىم٤مم سمٕمٌ٤مدة رسمف يمَم أُمره :
(
)[احلجرات.]13:
واعم١مُمـ يمريؿ يٕمٛمؾ إقمَمل اًمّم٤محل٦م ،ويٜمٗمؼ إُمقال اًمٓم٤مئٚم٦م ،اسمتٖم٤مء ُمرو٤مت
ُمدح و ٍ
ٍ
صمٜم٤مء ،وٓ ٍ
اهللُ ٓ ،مـ أضمؾ ٍ
ُمٙم٤موم٠مة ( :
ذيمر وٓ
)[اإلٟمً٤من.]11-8:

يمريَم ذم أىمقاًمؽ ،وأقمَمًمؽ ،وأظمالىمؽ ،وأٟمٗمؼ ِم٤م آشم٤مك اهلل
ومٙمـ ي٤م قمٌداًمٙمريؿ
ً
ُمـ ٍ
ظمػم قمغم ظمٚمؼ اهلل  ،وم٠مطم٥م اخلٚمؼ إمم اهلل أٟمٗمٕمٝمؿ ًمٕمٞم٤مًمف ( :
)[اًم٘مّمص.]77:

متحٝم٤م،
ويمـ
يمريَم ذم أظمالىمؽ ،اشمؼ اهلل طمٞمثَم يمٜم٧م ،وأشمٌع اًمًٞمئ٦م احلًٜم٦م ُ
ً
ٍ
سمخٚمؼ طمًـ ،أطمًـ إمم اعمًٞمئلم ،وأيمرم اعمحًٜملم ،ودم٤موز
وظم٤مًمؼ اًمٜم٤مس
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قمـ اعمذٟمٌلم ،واؿمٛمؾ سمٛمٕمروومؽ اعمحت٤مضملم ،وارطمؿ اعمً٤ميملم ،وأطمًـ إمم
اًمٜم٤مس مجٞم ًٕم٤م ،سمَم شم٘مدر قمٚمٞمف ُمـ ىمقل أو ومٕمؾ ،أو قمقن أو ُم٤مل:
[اًمٌ٘مرة.]195:

واقمٚمؿ أن إؾم٤مءشمؽ إمم جمقد ،أو يم٤مومر ،أو قم٤مسمدُ صٜمؿ ،يم٢مؾم٤مءشمؽ عمًٚمؿٕ ،ن
ٌ
قمدوان وفمٚمؿ! !  ،وم٠مسمٕمدشمف قمـ
هذا اًمٙم٤مومر قمرف اإلؾمالم ُمـ ظمالل إؾم٤مءشمؽ أٟمف
اإلؾمالم هبذه اإلؾم٤مءة ،وم٤مشمؼ اهلل ،وٓ شمٙمـ ُمـ اعمٜم ّٗمريـ:
[اًمٜمحؾ.]92:

واعمًٚمؿ ُمـ ؾمٚمؿ اعمًٚمٛمقن ُمـ ًمً٤مٟمف ويده ،واعم١مُمـ ُمـ أُمٜمف اًمٜم٤مس قمغم
دُم٤مئٝمؿ وأُمقاهلؿ وأقمراوٝمؿ.
اقمػ قمٛمـ
ومٙمـ أطمًـ اًمٜم٤مس أظمالىم ً٤م ،صؾ ُمـ ىمٓمٕمؽ ،وأقمط ُمـ طمرُمؽ ،و
ُ
فمٚمٛمؽ ،وأطمًـ امم ُمـ أؾم٤مء إًمٞمؽ ( :
)

[آل قمٛمران.]134-133:

ومًٌح٤من اًمٕمزيز اًمٙمريؿ إيمرم ،ذو اجلالل واإليمرام ،اجلالل ًمف ذم ذاشمف وأؾمَمئف
وم٤مئض ُمٜمف قمغم ظمٚم٘مف ،ومال ضمالل وٓ مج٤مل و ٓ
وصٗم٤مشمف ،واإلطمً٤من واإليمرام ٌ
وم٤مئض ُمٜمف قمغم
يمَمل إٓ وهق ًمف ،وٓ مج٤مل وٓ إيمرام وٓ إطمً٤من إٓ وهق ٌ
)[ اًمرمحـ.]78 :
مجٞمع ظمٚم٘مف ( :
ومًٌح٤من ُمـ مجٞمع أؾمَمئف وصٗم٤مشمف داًم٦م قمغم ضمالًمف ومج٤مًمف ويمَمًمف ،ويمؾ أومٕم٤مًمف
فم٤مهر أو سم٤مـم ٌـ ( :
ُمع ظمٚم٘مف إيمرا ٌم
ٌ
)[ًم٘مَمن.]12:
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وإذا قمرومٜم٤م ذًمؽ ،وقمرومٜم٤م هذا اًمتًخػم ،وهذا اًمتٙمريؿ ُمـ اًمرب ًمٕمٌ٤مده ،ومٕمٚمٞمٜم٤م أن
ٟم١مُمـ سمف ،وأن ٟمٕمٌده وطمده ٓ ذيؽ ًمفٕ ،ن ُم٘م٤مًمٞمد إُمقر سمٞمده وطمده ،واًمٜمٕمؿ
)
يمٚمٝم٤م ُمٜمف وطمده ( :

[يقٟمس.]3:

ومَم أقمٔمؿ ٟمٕمؿ اهلل قمغم اإلٟمً٤من ،وُم٤م أقمٔمؿ شمٙمريٛمف ًمف.
ٌ
ٌ
وأذن يًٛمع هب٤م اًمّمقت ،وضمٝم٦م
وقملم ُيٌٍم هب٤م إؿمٞم٤مء،
قم٘مؾ ُيدرك سمف إؿمٞم٤مء،
ٌ
اًمّمقت ،وٟمقع اًمّمقت ( :
)[اًمٜمحؾ.]78:
ُم٤م أقمٔمؿ إيمرام اهلل ًمإلٟمً٤منٍ ،
ٌ
وأرضمؾ يٛمٌم هب٤م
أيد ي٠ميمؾ وينمب ويٛمًؽ هب٤م،
ٌ
ٌ
وأؾمٜم٤من ي٘مٓمع ويٓمحـ هب٤م اًمٓمٕم٤مم ،وُمٕمد ٌة
وًمً٤من يتٙمٚمؿ سمف سمَم ؿم٤مء،
إمم ُمراده،
وىمٚم٥م يدومع اًمدم ذم ضمًؿ اإلٟمً٤من ( :
هيْمؿ هب٤م اًمٓمٕم٤مم،
ٌ
)
[إسمراهٞمؿ.]34:

ىم٤مل قمز وضمؾ :

(

)[اًمٜمحؾ.]18-17:

اًمّمح٦م واًمٕم٤مومٞم٦م إيمرا ٌم ُمـ اهلل ،اًمرزق واًمٕمٓم٤مء إيمرا ٌم ُمـ اهلل ،إُمـ واهلداي٦م
إيمرا ٌم ُمـ اهلل ًمؽ أهي٤م اًمٕمٌد ،واًمزوضم٦م وإوٓد إيمرا ٌم ُمـ اًمٙمريؿ ،واجل٤مه
ٍ
ٟمٕمٛم٦م يٕمٞمش ومٞمٝم٤م اإلٟمً٤من إيمرا ٌم ُمـ اهلل ،وم٢مذا متتٕم٧م
واًمنمف إيمرا ٌم ُمـ اهلل ،ويمؾ
ٍ
ٍ
وُمٙم٤مٟم٦م وم٤مذيمر اهلل ،واقمٚمؿ أٟمف هق اًمذي رومع ًمؽ ذيمرك  ،ومتقاوع ًمف ( :
هبٞمٌ٦م
)
[اًمنمح.]4-1:

وإن أوم٘مدك هٞمٌتؽ ،وضم٤مء أطم٘مر اًمٜم٤مس وشمٓم٤مول قمٚمٞمؽ ،وم٢مٟمَم يريد اهلل أن يذيمرك
أن اجلالل واهلٞمٌ٦م ُمـ اهلل ٓ ُمٜمؽ.
وإن متتٕم٧م سم٠مي إيمرام وم٤مقمٚمؿ أن اًمٙمريؿ أيمرُمؽ سمف ،هق اًمذي أقمٓم٤مك وم٠مقمٓمٞم٧م،
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هق اًمذي قم ّٚمٛمؽ ومٕم ّٚمٛم٧م ٕٟمف وطمدهذو اجلالل واإليمرام:
[اًمٜمحؾ.]53:

وإذا يم٤من اهلل وطمده هقذو اجلالل ،ومٞمج٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟم ِ
ُج َّٚمف وٟمٙمؼمه وٟمٕمٔمٛمف.
وإذا يم٤من وطمده ذو اإليمرام ،ومٞمج٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمُحٌف ،وٟمِمٙمره ،وٟمُٙمرم قمٌ٤مده،
وٟمُٕمٔمٛمف ،وٟم ُّجؾ يمت٤مسمف ورؾمقًمف ،وقمٌ٤مده ،وسمٞمقشمف ،وؿمٕم٤مئره ،وأواُمره ( :
)[احل٩م.]31:
يمؾ رء ،وأذقم َـ ًمف َّ
ومًٌح٤من ُمـ ضمالًمف ىمٝمر َّ
يمؾ رء ،ومج٤مًمف ومتح سم٤مب اًم٘مٌقل
واًمقص٤مل ،وضمالًمف ومج٤مًمف فمٝمر ذم يمؾ رء ( :
)[اًمرمحـ.]78:
وم٢مذا ٟمزًم٧م سمؽ ُمّمٞمٌ٦م ،أو طمٚم٧م سمؽ ٟم٘مٛم٦م أو ُُمٚمِٛم٦م ،أو أص٤مسمتؽ ٟمٙمٌ٦م ،وم٤مجل٠م إمم
ذي اجلالل واإليمرام ،وم٢مٟمف ٓ ي٘مدر قمغم رومٕمٝم٤م إٓهق وطمده ٓذيؽ ًمف :
(
)[اًمذاري٤مت.]51-52:
واقمٚمؿ ي٤مقمٌد اًمٙمريؿ أن ُمٗم٤مشمٞمح أسمقاب يمؾ رء سمٞمد اهلل وطمده ٓ سمٞمد همػمه ،وم٢مذا
ؾم٠مًم٧م وم٤مؾم٠مل اهلل ،وإذا اؾمتٕمٜم٧م وم٤مؾمتٕمـ سم٤مهلل ،وإذا شمقيمٚم٧م ومتقيمؾ قمغم اهلل :
(
)[وم٤مـمر.]1:
اًمٚمٝمؿ أقمٓمٜم٤م وٓ حترُمٜم٤م ،وزدٟم٤م وٓ شمٜم٘مّمٜم٤م ،وأيمرُمٜم٤م وٓ ُهتٜم٤م ،ي٤م ذاجلالل
واإليمرام.
)
(
[ اًمٌ٘مرة .] 121 :
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اهلل قمز وضمؾ هق اعمٚمؽ اًمقه٤مب ،اًمذي هي٥م ظمٚم٘مف أصٜم٤مف اًمٜمٕمؿ ،ذم يمؾ زُم٤من
وُمٙم٤من وطم٤مل ،ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي ،واًمٕم٤ممل اًمًٗمكم ( :
)[اًمٜمحؾ.]53:
وه٥م اًمقه٤مب اإلٟمً٤من ٟمٕمٛم٦م اًمقضمقد ،وٟمٕمٛم٦م اًم٘مقت ،وٟمٕمٛم٦م اًمّمح٦م ،وٟمٕمٛم٦م
اهلداي٦م ،وٟمٕمٛم٦م اًمٕم٘مؾ ،وٟمٕمٛم٦م اًمًٛمع ،وٟمٕمٛم٦م اًمٌٍم ،ومٚمٞمٕمٌد رسمف وطمده ٓ ذيؽ
ًمف ( :
)[اًمٌ٘مرة.]11-11:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمقه٤مب اًمذي يٕمٓمل سمال وؾمٞمٚم٦م ،ويٜمٕمؿ سمال ؾمٌ٥م وٓ طمٞمٚم٦م ،ضمزيؾ
اًمٕمٓم٤مء واًمٜمقال ،يمثػم اعم ّـ واإلومْم٤مل ،دائؿ اعمٕمروف واإلطمً٤من ( :
)[هم٤مومر.]65:
ومًٌح٤من اعمٚمؽ اًمقه٤مب اًمذي وه٥م يمؾ ٍ
ٍ
واه٥م أن
قمٌد ُمـ ومْمٚمف ،صمؿ أهلؿ يمؾ
هي٥م ِم٤م أقمٓم٤مه اهلل قمز وضمؾ ،وأذن ًمف سمذًمؽ ،وأقم٤مٟمف قمغم ذًمؽ ( :
َ
)[هم٤مومر.]61:
هق ؾمٌح٤مٟمف اعمٚمؽ اًمٖمٜمل اًم٘م٤مدر ،اًمذي يٛمٚمؽ ظمزائـ يمؾ رء ،وهي٥م قمٌ٤مده يمؾ
رءُمـ همذاء إسمدان وهمذاء اًم٘مٚمقب ( :
)[احلجر.]11:
هق اًمقه٤مب اًمذي وه٥م يمؾ خمٚمقق ُم٤م يّمٚمحف ،وأقمٓم٤مه ُم٤م يٜمٗمٕمف ،وأيمرُمف سمَم
يًٕمده ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،ومٚمٚمف احلٛمد قمغم ٟمٕمٛمف اًمتك ٓ شمٕمد وٓ حتَم ،وقمغم
هٌ٤مشمف اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،وقمٓم٤مي٤مه اجلزيٚم٦م ( :
)[آل قمٛمران.]8:
هق ؾمٌح٤مٟمف اعمٚمؽ اًمقه٤مب اًمذي وه٥م يمؾ ُُمٚمؽ ،وهق اًمرزاق اًمذي وه٥م يمؾ
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رزق ،وهق اًمرمحـ اًمذي وه٥م يمؾ رمح٦م ،وهق اهل٤مدي اًمذي وه٥م يمؾ هداي٦م،
وهق اًم٘مقي اًمذي وه٥م يمؾ ىمقة ،وهق اًمٕمٚمٞمؿ اًمذي وه٥م يمؾ قمٚمؿ ،وهق اجلٛمٞمؾ
اًمذي وه٥م يمؾ مج٤مل ( :
)[احلجر.]11:
هق اًمقه٤مب احلؼ اًمذي هي٥م ُم٤م يِم٤مء ،عمـ يِم٤مء ،يمٞمػ ؿم٤مء ،ذم أي وىم٧م ؿم٤مء :
(
)
[اًمِمقرى.]52-49:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمقه٤مب احلؼ ،اًمٙمثػم اهلٌ٤مت ،اًمٕمٔمٞمؿ اهلٌ٤مت واعمٜمـ واًمٕمٓم٤مي٤م،
اًمقه٤مب اًمذي هي٥م ًمٕمٌ٤مده ُمـ ومْمٚمف اًمٕمٔمٞمؿ ،ويقازم قمٚمٞمٝمؿ اًمٜمٕمؿ ،وجيزل هلؿ
اًمٕمٓم٤مي٤م ( :
)[اًمٜمحؾ.]53-51:
ومًٌح٤من اعمٚمؽ اًمٕمزيز اًمقه٤مب اًمذي سمٞمده ظمزائـ اًمًَموات وإرض ،وسمٞمده
ُم٘م٤مًمٞمد إُمقر يمٚمٝم٤م ،يٕمٓمل ُمـ يِم٤مء ُم٤م يِم٤مءُ ٓ ،م٤مٟمع عم٤م أقمٓمك ،وٓ ُمٕمٓمل عم٤م
ُمٜمع ( :
)[اًمزُمر.]63-61:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٙمريؿ اًمقه٤مب ًمٕمٌ٤مده يمؾ ُم٤م يٜمٗمٕمٝمؿ ويّمٚمحٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة،
واًمٕمٓم٤مء أطم٥م إًمٞمف ُمـ اعمٜمع ،وهلذا ُمدح قمٌ٤مده اًمذيـ يً٠مًمقٟمف ُم٤م يٜمٗمٕمٝمؿ،
وأضمزل هلؿ إضمروم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف ( :
)[اًمٗمرىم٤من.]76-74:

وهٌ٤مت اهلل قمز وضمؾ ،وقمٓم٤مي٤مه ًمٕمٌ٤مده ،يمثػم ٌة ُمتٜمققم ٌ٦م ُمتقاًمٞم ٌ٦م ،ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من
قمغم ُمر اًم٘مرون ،وإضمٞم٤مل:
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[هم٤مومر.]65:

ومًٌح٤من اعمٚمؽ اًمٖمٜمل ،اًمٕمزيز اًمٙمريؿ اًمقه٤مبُ ،م٤م أقمٔمؿ ؿم٠مٟمف ،وُم٤م أوؾمع
ظمزائٜمف ،وُم٤م أضمزل قمٓم٤مي٤مه ،وُم٤م أيمثر هٌ٤مشمف ( :
)
[آل قمٛمران.]74-73:

هق ؾمٌح٤مٟمف اعمٚمؽ اًمٕمزيز اًمقه٤مب اًمذي شمّمؾ هٌ٤مشمف وقمٓم٤مي٤مه إمم مجٞمع ظمٚم٘مف ذم
)
اًمًَمء وإرض ( :

[اًمرمحـ.]19:

وم٘مػما ويرطمؿ ُمًٙمٞمٜمً٤م،
همَم ،ويٗمؽ
ذم يمؾ آن يٗمرج يمر ًسم٤م ،ويزيؾ ً
أؾمػما ،ويٖمٜمل ً
ً
ٍ
ُمْمٓمر ،ويٕمٓمل يمؾ ؾم٤مئؾ ،ويٖمٗمر
يمًػما ،ويٖمٞم٨م ُمٚمٝمق ًوم٤م ،وجيٞم٥م يمؾ
وجيؼم
ً
ٍ
ُمًتٖمٗمر ،ويًتجٞم٥م ًمٙمؾ داعٍ ،ويتقب قمغم يمؾ ٍ
شم٤مئ٥م ،و ُيٜمٕمؿ قمغم ُمـ ؾم٠مًمف
ًمٙمؾ
وُمـ مل يً٠مًمف ،ويٕمٓمل ُمـ أـم٤مقمف وُمـ قمّم٤مه ( :
)[اًمٌ٘مرة.]186:

هق ؾمٌح٤مٟمف اعمٚمؽ اًمٙمريؿ اًمقه٤مب اًمذي جيٞم٥م اعمْمٓمر إذا دقم٤مه ،ويٙمِمػ
اًمًقء قمٛمـ آذاه ( :
)[اًمٜمٛمؾ.]61:
٥م مجٞمع قمٌ٤مده ُمـ ظمزائٜمف ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من .
هي ُ
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٖمٜمل اًمذي َ َ
هلل ْ
الـفور ،وقول :
وء ال َّؾ ْق َل و
ىم٤مل اًمٜمٌل ﷺ  « :يدُ ا ِ
مألٓىُ ٓ ،ي ِغ ُ
قضفو َك َػ َؼ ٌيَّ ،
َ
شح ُ
ِِ
ِ
ِ
أرأيتم مو أك َػ َق ُ
إرض؟ فنِ َّك ُه مل َي ِغ ْ
ض مو يف يده »ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ( ).
الساموات و
مـذ خ َؾ َق
واقمٚمؿ ي٤مقمٌد اًمقه٤مب أن اهلل قمز وضمؾ وه٥م ًمٌٕمض ظمٚم٘مف قمٓم٤م ًء ،وم٠مقمٓمك ُمٜمف
اخلٚمؼ ،ومّم٤مر واهٌ ً٤م ِم٤م وهٌف اهلل ًمف ُمـ اخلػم ،وٓ يًتحؼ أن يًٛمك وه٤م ًسم٤م إٓ
شمٍموم٧م ُمقاهٌف سم٠مٟمقاع اًمٕمٓم٤مي٤م ،ومٙمثرت قمٓم٤مي٤مه وهٌ٤مشمف وٟمقائٚمف ،وشمٜمققم٧م
ُمـ ّ
( ) متػق عؾقه ،أخرجه البخوري برقم ( ،)4684وأخرجه مسؾم برقم (.)993
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وداُم٧م ،وهق اًمقه٤مب ضمؾ ضمالًمف ( :
)[هم٤مومر.]65:
واقمٚمؿ ي٤م قمٌد اًمقه٤مب ،أ ن اهلل وطمده هق اًمقه٤مب اًمذي يٛمٚمؽ مجٞمع اخلزائـ.
ٟمقآ ذم ٍ
ُم٤مٓ أو ً
أُم٤م اخلٚمؼ ومٞمٛمٚمٙمقن أن هيٌقا ً
طم٤مل دون طم٤مل ،وٓ يٛمٚمٙمقن أن
هيٌقا ؿمٗم٤م ًء ًمً٘مٞمؿ ،أو وًمدً ا ًمٕم٘مٞمؿ ،أو هدً ى ًمْم٤مل ،أو أُمٜم ً٤م خل٤مئػ ،وًمٙمـ اهلل
ﯬ)
يٛمٚمؽ ذًمؽ يمٚمف ( :
[يقٟمس.]68:

واقمٚمؿ أن يمؾ ُم٤م وصؾ إمم اًمٕمٌ٤مد ُمـ اخلػم واًمٜمٕمؿ ،ومٝمق ُمـ رسمٜم٤م اًمٕمزيز اًمقه٤مب،
ويمؾ ُم٤م وه٥م اهلل ًمٕمٌ٤مده هق قمٓمٞم ٌ٦م وُمٜمح ٌ٦م ُمٜمف ؾمٌح٤مٟمف ،وًمف ؾمٚمٌٝم٤م وإسم٘م٤مؤه٤م ُمتك
ؿم٤مء سمحٙمٛمتف ( :
)[اإلهاء.]32:
ومًٌح٤من رسمٜم٤م اًمٕمزيز اًمقه٤مب ،اًمذي وه٥م يمؾ واه٥م ُمـ اخلػم ،وأهلؿ يمؾ
واه٥م أن هي٥م ِم٤م أقمٓم٤مه رسمف ،وأذن ًمف سمذًمؽ ،وأقم٤مٟمف قمغم ذًمؽ ،وطم ٌَّ٥م إًمٞمف
ذًمؽ ،وو٤مقمػ ًمف إضمر قمغم ذًمؽ ( :
)[اًمٜمً٤مء.]72:
وهٌ٤مت اًمرب خلٚم٘مف هل٤م صمالث طم٤مٓت :
ومٝمل إُم٤م إيمرام ،أوقم٘مقسم٦م ،أو اسمتالء :
وم٤مإليمرام قمغم طمًـ اًمٓم٤مقم٦م هلل ( :
)[ص.]32:
واًمٕم٘مقسم٦م قمغم اًمٙمٗمر واعمٕم٤ميص ( :
)[إٟمٕم٤مم.]45-44:

وآسمتالءً ،مٞمتٌلم ُمـ ي٘مدّ م أواُمر اهلل قمغم ؿمٝمقات اًمٜمٗمس ،وُمـ ٓ يٚمٝمٞمف اعمخٚمقق
)[إٟمٌٞم٤مء.]35:
قمـ اخل٤مًمؼ ( :
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واقمٚمؿ ي٤م قمٌد اًمقه٤مب ،أن اًمقه٤مب قمز وضمؾ أفمٝمر ذم هذه اًمدٟمٞم٤م ُمـ هٌ٤مشمف
وقمٓم٤مي٤مه ُم٤م شمراه وُم٤مٓ شمراه ،وُم٤م ٟمٕمٚمٛمف وُم٤م ٓ ٟمٕمٚمٛمف ( :
)[ًم٘مَمن.] 12 :

ويقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُي ْٔمٝمر اًمقه٤مب ُمـ يمرُمف وقمٓم٤مي٤مهُ ،م٤م مل خيٓمر قمغم اًمٕم٘مقل ،وُم٤م مل
)
شمر ُه اًمٕمٞمقن ( :
[اًمًجدة.]17:

عني
وقول اهلل عز وجل يف احلديٌ الؼدد  « :أ ْعدَ ْد ُت لعبودي الصوحلني موٓ ٌ
قؾى َب َ ٍ
شؿعً ،وٓ َخ َط َر عذ ِ
أذن
ش »ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ( ).
ْ
ْ
رأت ،وٓ ٌ
ُ
وُمّمداق ذًمؽ ذم يمت٤مب اهلل ( :
)[اًمًجدة.]17:
وم٤مضمتٝمد رمحؽ اهلل ذم ـم٤مقم٦م ُمقٓك اعمٚمؽ اًمٕمزيز اًمقه٤مب ،وسم٤مدر إمم إقمَمل
ظمػما ( :
اًمّم٤محل٦م اًمتل يزيدك اهلل هب٤م ً
)[إسمراهٞمؿ.]7:
وطمٔمؽ ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ي٤م قمٌد اًمقه٤مب ،أن دمٕمؾ طمٞم٤مشمؽ يمٚمٝم٤م هلل ،ومتٕم ٌُد
وحتًـ إمم ِ
اهلل ،وشمدقمق إمم اهلل ،و ُشم َٕم ِّٚمؿ ذع اهللُ ،
ظمٚمؼ اهلل ( :
)[احل٩م.]77:

٥م ُم٤م وهٌؽ اهلل
٥م ُم٤م أقمٓم٤مك اهلل ُمـ اًمٕمٚمؿ ًمٜمٗمع قمٌ٤مد اهللَ ،
وه ْ
ي٤م قمٌد اًمقه٤مب َه ْ
٥م ُم٤م أقمٓم٤مك اهلل ُمـ اًم٘مقة ذم ؾمٌٞمؾ ِ
ٟمنم ديـ اهلل،
ُمـ اعم٤مل ذم ؾمٌٞمؾ اهللَ ،
وه ْ
ِ
وٟمٍم أوًمٞم٤مئف ( :

( ) متػق عؾقه ،أخرجه البخوري برقم ( ،)7498وأخرجه مسؾم برقم (.)2824
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)[إٟمٗم٤مل.]4-1:

وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
)[ومّمٚم٧م.]33:
ِ
٥م اعم٤مل
ي٤مقمٌد اًمقه٤مب  ،يمَم هداك اهلل ًمإليَمن ا ْطمٚمؿ قمغم اًمًٗمٝم٤مء ،و َه ْ
٥م اًمٕمٚمؿ عمـ أراده ،وم٤مهلل ذم قمقن اًمٕمٌدُ ،م٤م يم٤من اًمٕمٌد ذم قمقن
ًمٚمٗم٘مراء ،و َه ْ
أظمٞمف ( :
)[احلجرات.]15:
واقمٚمؿ ي٤م قمٌد اًمقه٤مب أن ُم٤م وه٥م اهلل ًمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م ُمـ اًمٕم٤مومٞم٦م ،واًمٕم٘مؾ،
واًمرزق ،ضمٕمٚمف قمقٟمً٤م ًمؽ قمغم قمٌ٤مدهتق ـم٤مقمتف ،ومال شمًتخدُمف ذم همػم ُم٤م يروٞمف،
وٓ شمًتٕملم سمف قمغم ُمٕم٤مصٞمف ( :
)[اًمٌ٘مرة.]171:
ظمػم ًمؽ ُمـ مجٞمع ُم٤م ذم
وُم٤م ا َّدظمر ًمؽ اًمٙمريؿ ذم أظمرة ُمـ اخلػم واًمٜمٕمٞمؿٌ ،
اًمدٟمٞم٤م ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ ( :
)[اًمِمقرى.]36:
شمٌع هم٤مئ ًٌ٤م سمِم٤مهد ،وٓ شمٌع آظمرشمؽ سمدٟمٞم٤مك ،وٓ شمِمٖمٚمؽ دٟمٞم٤مك قمـ حتّمٞمؾ
ومال ْ
رى ُمقٓك ( :
)[اًمٕمٜمٙمٌقت.]64:
وٓهتٜم٤م،ي٤مذا اجلالل واإليمرام.
اًمٚمٝمؿ اقمٓمٜم٤م وٓحترُمٜم٤م،وزدٟم٤م وٓشمُٜم٘مّمٜم٤م،وأيمرُمٜم٤م
ُ
اًمٚمٝمؿ اهدٟم٤م ومٞمٛمـ هدي٧م ،وقم٤مومٜم٤م ومٞمٛمـ قم٤مومٞم٧م ،وشمقًمٜم٤م ومٞمٛمـ شمقًمٞم٧م ،وىمٜم٤م
سمرمحتؽ واسف قمٜم٤م ذ ُم٤م ىمْمٞم٧م.
اًمٚمٝمؿ أسمًط قمٚمٞمٜم٤م ُمـ سمريم٤مشمؽ ورمح٤مشمؽ ورزىمؽ ،إٟمؽ أٟم٧م اًمٙمريؿ اًمقه٤مب.
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 : 67اشم اهلل ( ادؼقً )

اهلل قمز وضمؾ هق اعم٘مٞم٧م اًمذي شمٙمٗمؾ سم٠مرزاق اخلالئؼ يمٚمٝمؿ ،ظمٚمؼ يمؾ طمٞمقان ذم
اًمؼم واًمٌحر واجلق ،وظمٚمؼ ًمف ىمقشمف ،وأوصٚمف إًمٞمف سم٘مقشمف ورمحتف ( :
)[اًمذاري٤مت.]58:
وظمٚمؼ اإلٟمً٤من ،وظمٚمؼ ًمف ىمقشمف ُمـ اًمٓمٕم٤مم واًمنماب ،وظمٚمؼ ًمف شمقاوم ً٘م٤م سملم اًمٓمٕم٤مم
وضمًٛمف ( :
)[اإلهاء.]72:
هق ؾمٌح٤مٟمف اعم٘مٞم٧م اًمذي ظمٚمؼ مجٞمع إىمقات ،وؾم٤مق ًمٙمؾ خمٚمقق ىمقشمف اًمذي
يٜم٤مؾمٌف ( :
)[هقد.]6:
هق ؾمٌح٤مٟمف اعم٘مٞم٧م اًمذى شمٙم ّٗمؾ سم٘مقت إضمً٤مد ُمـ اًمٓمٕم٤مم واًمنماب ،وىمقت
اًم٘مٚمقب ُمـ اإليَمن واًمتقطمٞمد ،وىمقت اًمٕم٘مقل ُمـ اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م ( :
)
[هم٤مومر.]65:

وم٘مقت اًم٘مٚمقب يثٛمر اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م واًمًٙمٞمٜم٦م ذم اًم٘مٚمقب ( :
)[اًمرقمد.]18:
وىمقت إسمدان شمّمح سمف إسمدان ،وشم٘مقى سمف قمغم قمٌ٤مدة اهلل قمز وضمؾ ( :
)[اًمٌ٘مرة.]171:

وىمقت اًمٕم٘مقل يثٛمر اًمٕمٚمقم اًمٜم٤مومٕم٦م ( :

)[إسمراهٞمؿ.]34:

ومًٌح٤من اعم٘مٞم٧م اًمذي ؾم٤مق مجٞمع إىمقات إمم خمٚمقىم٤مشمف ،ذم يمؾ زُم٤من
ٍ
ٍ
ٍ
سمخس ( :
ٟم٘مص ،وٓ
شم٠مظمػم ،وٓ
وُمٙم٤من ،ومٙمؾ خمٚمقق ي٠مظمذ ىمقشمف سمال
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)[إٟمٕم٤مم.]121:

هقؾمٌح٤مٟمف احلٙمٞمؿ اخلٌػم اًمذي ظمٚمؼ ىمقشمً٤م يٜم٤مؾم٥م اجلًد ،وظمٚمؼ ضمًدً ا يٜم٤مؾم٥م
اًم٘مقتُ ،مـ ٟمٌ٤مت وطمٞمقان ،وضمـ وإٟمً٤من وُمٚمؽ.
أىمقات ٓ شمٕمد وٓ حتَم ٓ ،حيّمٞمٝم٤م إٓ اعم٘مٞم٧م ضمؾ ضمالًمف ( :
ٌ
)[اًمٜمحؾ.]53:
)
وخمٚمقىم٤مت يمثػمة ٓ ،حيّمٞمٝم٤م إٓ ُمـ ظمٚم٘مٝم٤م ( :
ٌ
[احلجر.]86:

وىمقت إضمً٤مد أٟمقاع  ،وهق ؾمٌح٤مٟمف اًمذي شمٙمرم سم٘مقت إضمً٤مد ُمـ أٟمقاع
اًمٓمٕم٤مم واًمنماب.
وم٘مقت إضمً٤مد هق أٟمقاع اًمٓمٕم٤مم واًمنماب ًمٙمؾ خمٚمقق.
وىمقت اًم٘مٚمقب هق ُمٕمروم٦م اهلل سمذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،وظمزائٜمف ،ووقمده،
ووقمٞمده ،وُمٕمروم٦م قمٔمٛم٦م ُمٚمٙمف وؾمٚمٓم٤مٟمف ،وُمٕمروم٦م قمٔمٛم٦م ٟمٕمٛمف وإطمً٤مٟمف ،وُمٕمروم٦م
ديٜمف وذقمف ،وُمٕمروم٦م وقمده ووقمٞمده ،واًمٕمٛمؾ سمٛمقضم٥م ذًمؽ ( :
)[إٟمٗم٤مل.]4-1:

وهذا اًم٘مقت يٛمأل اًم٘مٚمقب سم٤مًمتقطمٞمد واإليَمن ،واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م واًمًٙمٞمٜم٦م ،وحيرك
اجلقارح سمٕمٌ٤مدة اهللُ ،مع يمَمل اًمتٕمٔمٞمؿ هلل ،واًمذل ًمف ،واحل٥م ًمف ( :
)[اعمٚمؽ.]11:
وهذا اًم٘مقت هق اًمذي سمٕم٨م اهلل سمف إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ ( :
)

[اًمٜمحؾ.]36:
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وىمقت اًم٘م ٚمقب أقمٔمؿ ُمـ ىمقت إضمً٤مد ،وإن يم٤من يمؾ ُمٜمٝمَم ٓزُم٤م ،هذا حلٗمظ
احلٞم٤مة ،وهذا ًمًٕم٤مدة اإلٟمً٤من ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.
ومًٌح٤من ُم٤مًمؽ إىمقات ،واه٥م إرزاق ،احل٤مومظ جلٛمٞمع إقمَمل ،اعم٘مٞم٧م
اًمذي ؾمٛمع اًمٜمجقى وم٠مضم٤مب ،و َقمٚمِ َؿ اًمٌٚمقى ومٙمِمٗمٝم٤م واؾمتج٤مب ( :
)[اًمٜمٛمؾ.]61:

هق ؾمٌح٤مٟمف اعم٘مٞم٧م احل٤مومظ جلٛمٞمع إقمَمل ( :
)[اًمٜمً٤مء.]85:

ٍ
ٍ
ٟمّمٞمح٦م شم١مدي إمم
ٟمّمٞمح٦م شم١مدي إمم ـم٤مقم٦م اهلل ،ومٝمل ؿمٗم٤مقم ٌ٦م طمًٜم ٌ٦م ،ويمؾ
ومٙمؾ
ُمٕمّمٞم٦م اهلل ،ومٝمل ؿمٗم٤مقم ٌ٦م ؾمٞمئ ٌ٦م .
ومًٌح٤من واه٥م ىمقت إسمدان ،وهل إـمٕمٛم٦م وإذسم٦م ،وواه٥م ىمقت اًمٕم٘مقل،
وهل اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م ،وواه٥م ىمقت اًم٘مٚمقب ،وهل اًمتقطمٞمد واإليَمن ( :
)[اًمٜمحؾ.]53:
ومٞم٤م قمٌد اعم٘مٞم٧م طمٔمؽ ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن شمُ٘مٞم٧م ٟمٗمًؽ سم٤مًمرزق احلالل
اًمٓمٞم٥م ُمـ اًمٓمٕم٤مم واًمنماب ،وأن شمُ٘مٞم٧م ىمٚمٌؽ سم٤مًمٕمٚمؿ اإلهلل ،اًمذي ُمـ أقمٔمؿ
صمٛمراشمف اًمتقطمٞمد ،واإليَمن واًمت٘مقى ( :
)[حمٛمد.]19:
ومٙمـ ي٤م قمٌد اعم٘مٞم٧م ًمٚمٕمٚمؿ ـم٤مًم ًٌ٤م ،وسملم يدي رسمؽ قم٤مسمدً ا ،وسملم يدي ظمٚم٘مف داقم ًٞم٤م
وُمٕمٚمَم ،وحمًٜمً٤م وٟم٤مصح ً٤م ( :
ً
)[احل٩م.]77:
وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
)[ومّمٚم٧م.]33:
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ي٤م قمٌد اعم٘مٞم٧م اطمرص قمغم شمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ اإلهللً ،متٕمٛمؾ سمف ،وشمدقمق إًمٞمف ،وشم٘مٞم٧م
)
اًمٜم٤مس سمف ( :
[آل قمٛمران.]79:

ي٤م قمٌد اعم٘مٞم٧م أطمًـ يمَم أطمًـ اهلل إًمٞمؽ سم٠مٟمقاع آطمً٤من ( :
)[آل قمٛمران.]134-133:

اًمٚمٝمؿ ي٤م طمل ي٤م ىمٞمقم ،ي٤م ذا اجلالل واإليمرام ،إٟم٤م ٟمً٠مًمؽ اجلٜم٦م ،وُم٤م ىمرب إًمٞمٝم٤م ُمـ
ىمقل أو قمٛمؾ ،وٟمٕمقذ سمؽ ُمـ اًمٜم٤مر ،وُم٤م ىمرب إًمٞمٝم٤م ُمـ ىمقل أو قمٛمؾ.
ذايمرا ،وطمالًٓ
اًمٚمٝمؿ إٟم٤م ٟمً٠مًمؽ إيَمٟمً٤م يم٤مُم ً
ال ،وي٘مٞمٜمً٤م ص٤مد ًىم٤م ،وىمٚم ًٌ٤م ظم٤مؿم ًٕم٤م ،وًمً٤مٟمً٤م ً
ـمٞم ًٌ٤م ،إٟمؽ أٟم٧م اًمٙمريؿ اًمقه٤مب.
ي٤م طمل ي٤م ىمٞمقم ،ي٤م ُمـ سمٞمده اعمٚمؽ واعمٚمٙمقت ( :
)[آل قمٛمران.]8:
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 : 68اشم اهلل ( ادعطي )

ٍ
رء َظم ْٚم َ٘مف ،صمؿ هداه إمم ُم٤م شم َّْم ُٚمح سمف
اهلل قمز وضمؾ هق اعمٕمٓمل اًمذي أقمٓمك يمؾ
)[ـمف.]52:
طم٤مًمف ( :
هق ؾمٌح٤مٟمف اعمٕمٓمل ،اًمذي ظمٚمؼ اًمِمٛمس وأقمٓم٤مه٤م ىمقة اإلو٤مءة واحلرارة،
وظمٚمؼ اًم٘مٛمر وأقمٓم٤مه ىمقة اإلٟم٤مرة واًمؼمودة  ،وظمٚمؼ اعمٞم٤مه واًمٌح٤مر وإهن٤مر
اًمرؾمق واًمثٌ٤مت :
وأقمٓم٤مه٤م ىمقة اإلهمراق واًمًٞمالن ،وظمٚمؼ اجلٌ٤مل وأقمٓم٤مه٤م ىمقة
ّ
(
)[إٟمٕم٤مم.]121:
ومَم أقمٔمؿ آي٤مشمف وخمٚمقىم٤مشمف ( :
)[ومّمٚم٧م.]37:

هق ؾمٌح٤مٟمف اعمٕمٓمل اًمذي ظمٚمؼ سمدن اإلٟمً٤من ،وأقمٓم٤مه ىمقة اعمٌم واحلريم٦م،
وظمٚمؼ اًمٕملم وأقمٓم٤مه٤م ىمقة اإلسمّم٤مر ،وظمٚمؼ إذن وأقمٓم٤مه٤م ىمقة اًمًٛمع ،وظمٚمؼ
اًمٚمً٤من وأقمٓم٤مه ىمقة اًمٙمالم ،وظمٚمؼ اًمٞمديـ وأقمٓم٤ممه٤م ىمقة احلريم٦م واًمٌٓمش،
وظمٚمؼ اًمرضمٚملم وأقمٓم٤ممه٤م ىمقة اعمٌم واًمنقم٦م ( :
)[إقمغم.]3-1:
هق ؾمٌح٤مٟمف اعمٕمٓمل اًمٙمريؿ اًمذي ظمٚمؼ آدم ﷺ وذريتف ،وأيمرُمٝمؿ سمٜمٕمٛمال شمٕمد وٓ
حتَم ،وؾمخر هلؿ ُم٤م ذم اًمًٛمقات وُم٤م ذم إرض ًمٞمًتٕمٞمٜمقا سمذًمؽ قمغم
قمٌ٤مدشمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف ( :
)[ًم٘مَمن.]12:

هق ؾمٌح٤مٟمف اهل٤مدي اًمذي أهدى سمٜمل آدم إمم ُم٤م ُيًٕمدهؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة :
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)

(

[اعم٤مئدة.]3:

هق ؾمٌح٤مٟمف اعمٕمٓمل مجٞمع اًمٜمٕمؿ ًمٙمؾ ظمٚم٘مف ،اًمذي أطمؾ هلؿ إرزاق اًمٓمٞمٌ٦م،
وأيمرُمٝمؿ سم٤مهلدى إمم ديٜمف احلؼ ( :
)[احلجرات.]17:
هق ؾمٌح٤مٟمف اعمٕمٓمل اًمذي أقمٓم٤مك اخلَ ْٚمؼ َوم ِ
ومحٞم ْٞم٧م،
قضمدْ َ
ت ،وأقمٓم٤مك اًمروح َ
وأقمٓم٤مك اًمٚمً٤من ومتٙمٚمٛم٧م ،وأقمٓم٤مك اًمٕملم وم٠مسمٍمت ،وأقمٓم٤مك إذن َوم ًَ ِٛم ْٕم٧م،
وأقمٓم٤مك اًمٞمد وم٠ميمٚم٧م هب٤م َ ِ
وحم َ ْٞم٧م،
وذ ْسم٧م ،وأظمذت هب٤م و َأ ْقمٓم ْٞم٧م ،ويمتٌ٧م هب٤م َ
ِ
وأقمٓم٤مك اًمرضمٚملم َ
قمدوك ،وأقمٓم٤مك
ومٛمِم ْٞم٧م هبَم إمم
طمقائجؽ ،وهرسم٧م هبَم ُمـ ُّ
ٚم٧م ( :
ومح ِٗمٔم٧م ،وأقمٓم٤مك اًمٕم٘مؾ وم َٕم َ٘م ْ
اًمذيم٤مء َ
)[اعمٚمؽ.]13:
وىم٤مل اهلل قمز وضمؾ :
[إٟمٕم٤مم.]123-121:

وىم٤مل قمز وضمؾ( :
)[اًمرمحـ.]4-1:
هق ؾمٌح٤مٟمف اعمٕمٓمل اًمذي ُمأل اًمٙمقن سم٠مٟمقاع اًمٜمٕمؿ ُمـ أضمٚمؽً ،متحٌف ،وحتٛمده،
وشمذيمره ،وشمٕمٌده ( :
ﰀ)[اًمٌ٘مرة.]19:
ٍ
قمٓم٤مء ذم اًمٙمقن ومٛمـ قمٓم٤مئفُ ٓ ،م٤مٟمع عم٤م
هق ؾمٌح٤مٟمف اعمٕمٓمل وطمده ،ويمؾ
اقمٓمك ،وٓ ُمٕمٓمل عم٤م ُمٜمع ( :
)[وم٤مـمر.]1:
هق ؾمٌح٤مٟمف اعمٕمٓمل أُمر اًمقضمقد ًمٙمؾ ُمقضمقد ،اعمٕمٓمل احلٞم٤مة ًمٙمؾ طمل،
اعمٕمٓمل اًمرزق ًمٙمؾ ُمرزوق ،اعمٕمٓمل اًمٕمٚمؿ ًمٙمؾ قم٤ممل ،اعمٕمٓمل اًمرمح٦م ًمٙمؾ
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)[احلديد.]11:

راطمؿ ( :
ِ
ظمػما ُيٗم٘مٝم ُف ذم اًمديـ ،واهلل ا ُ
عمٕمٓمل ،وأٟم٤م
وىم٤مل اًمٜمٌل ﷺ َُ « :م ْـ ُير ْد اهلل سمف ً
ِ
اًم٘م٤مؾمؿشمتػق عؾقه( ).
وقمٓم٤مء اعمٕمٓمل ضمؾ ضمالًمف ًمٞمس ًمف طمدود وٓ ىمٞمقد ،يٕمٓمل مجٞمع خمٚمقىم٤مشمف ذم
)
يمؾ آن ،وٓ يٜم٘مص ُم٤م ذم ظمزائٜمف ُمث٘م٤مل ذرة ( :
[ص.]54:

وىم٤مل قمز وضمؾ:

[اًمٜمحؾ.]96:

وىم٤مل قمز وضمؾ ذم احلدي٨م اًم٘مدد  « :ي٤م قمٌ٤مدي! ًمق أن أوًمٙمؿ وآظمريمؿ
وإٟمًٙمؿ وضمٜمٙمؿ ىم٤مُمقا ذم صٕمٞمد واطمد ،صمؿ ؾم٠مًمقين وم٠مقمٓمٞم٧م يمؾ إٟمً٤من ُمً٠مًمتف،
ُم٤م ٟم٘مص ذًمؽ ِم٤م قمٜمدي إٓ يمَم يٜم٘مص اعمخٞمط إذا أدظمؾ اًمٌحر شأخرجه مسؾم( ).
هق ؾمٌح٤مٟمف اعمٕمٓمل اًمذي يٕمٓمل ُمـ يًتحؼ اًمٕمٓم٤مء ،ويٛمٜمع ُمـ يًتحؼ اعمٜمع،
وإصالح ،وإن
ومتٗمْم ٌؾ وإيمرا ٌم
وهق احلٙمٞمؿ اًمٕمٚمٞمؿ ذم قمٓم٤مئف وُمٜمٕمف ،وم٢من أقمٓمك ُ
ٌ
وصالح ( :
ُمٜمع ومؽمسمٞم ٌ٦م
ٌ
)[اإلهاء.]32:
ومًٌح٤من اعمٕمٓمل اًمذي سمٞمده اعمٚمؽ واعمٚمٙمقت ،وقمٜمده ظمزائـ يمؾ رء ( :
)[آل قمٛمران.]16:

هق ؾمٌح٤مٟمف اعمٕمٓمل اًمذي أقمٓمك ُمـ ؿم٤مء ُمـ قمٌ٤مده اعم٤مل ،وضمٕمٚمٝمؿ ُمًتخٚمٗملم
ومٞمف ،وسمحً٥م يمًٌف ،واإلٟمٗم٤مق ُمٜمف ،يٙمقن اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب هلؿ ( :
)

[احلديد.]7:

( ) متػق عؾقه ،أخرجه البخوري برقم ( ،)71وأخرجه مسؾم برقم (.)1137
( )أخرجه مسؾم برقم (.)2577
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ُمًتخٚمػ ذم اًمتٍمف ومٞمف،
وم٤مقمٚمؿ ي٤م قمٌد اعمٕمٓمل أن اعم٤مل هلل ذم يدك ،وأٟم٧م
ٌ
طمً٥م أُمر ُمـ أقمٓم٤مه ًمؽ ،يمَم يٛمتثؾ اخل٤مزن أُمر ص٤مطم٥م اعم٤مل ،إلقمٓم٤مء ُمـ
ﮙ)[اًمٜمقر.]33:
قم ّٞمٜمف ُمـ اًمٜم٤مس ( :
واقمٚمؿ أن قمٓم٤مء اعمٕمٓمل ًمٕمٌ٤مده ٟمققم٤من :
إول  :قمٓم٤مء قم٤مم جلٛمٞمع اخلالئؼ ،وهق ُم٤م وهٌف اهلل جلٛمٞمع اخلٚمؼ ُمـ ٟمٕمٛم٦م
اإلجي٤مد ،وإىمقات ،واحلٞم٤مة ،واهلداي٦م وهمػمه٤م ،ومٝمذا قمٓم٤م ٌء قم٤م ٌم ًمٚمٜم٤مس يمٚمٝمؿ،
ُم١مُمٜمٝمؿ ويم٤مومرهؿ ،سمرهؿ ووم٤مضمرهؿ ( :
)[اًمٜمحؾ.]53:
وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
)[اإلهاء.]11-12:

اًمث٤مين  :قمٓم٤مء ظم٤مص وهق ىمًَمن :
إول  :قمٓم٤مء ذم اًمدٟمٞم٤م ٕٟمٌٞم٤مئف ورؾمٚمف ،وقمٌ٤مده اعم١مُمٜملمُ ،مـ اًمرزق احلالل،
واًمذري٦م اًمّم٤محل٦م ،وطمّمقل اًمؼميم٤مت ( :
)
[إقمراف.]96:

وأقمٔمؿ هذا اًمٕمٓم٤مء قمٓم٤مء اإليَمن واًمتقطمٞمد ،واًمٞم٘ملم واًمت٘مقى ،واًمٕمٚمؿ واهلدى :
(
)[آل قمٛمران.]123:

اًمث٤مين  :قمٓم٤مء ذم أظمرة عمـ آُمـ سمف وأـم٤مقمف ،وهق صمٛمرة قمٓم٤مء اإليَمن ذم اًمدٟمٞم٤م،
وذًمؽ هق اًمٕمٓم٤مء إيمؼم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ( :
)[اًمٜمٌ٠م.]37-31:
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وأقمٔمؿ قمٓم٤مء اعمٕمٓمل ضمؾ ضمالًمف ًمٚمٛم١مُمٜملم ذم اجلٜم٦م رؤي٦م رهبؿ ،وؾمَمع يمالُمف،
واًم٘مرب ُمٜمف ،واًمٗمقز سمروقاٟمف ،ودظمقل ضمٜمتف ،واخلٚمقد ومٞمٝم٤م ( :
)

[اًمتقسم٦م.]71:

وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
)[اًم٘مٛمر.]55-54:
)[اًم٘مٞم٤مُم٦م.]13-11:
وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
ومًٌح٤من اعمٕمٓمل اًمٙمريؿ ،اًمذي ُي ِد ُّر قمغم قمٌ٤مده اًمٕمٓم٤مء ،ويقازم قمٚمٞمٝمؿ اًمٜمٕمؿ،
وي٠مُمرهؿ سم٠مٟمقاع اإلطمً٤من واإليمرام ،ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤منً ،مٞمٗمقزوا سمجٜمتف
وروقاٟمف ( :
)[هم٤مومر.]61:
ُم٤م أقمٔمؿ قمٓم٤مء اًمرب وإيمراُمف ًمٚمٜم٤مس ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من.
وطمٞمقاٟم٤مت ي٠ميمٚمقن ُمـ
وصمَمر ي٠ميمٚمقن ُمٜمٝم٤م،
وزروع
وم٠مرض يًٙمٜمقن ومٞمٝم٤م،
ٌ
ٌ
ٌ
ٔ
ٌ
وأهن٤مر
وأؾمَمك ي٠ميمٚمقن ُمٜمٝم٤م،
وـمٞمقر
حلقُمٝم٤م ،ويريمٌقن قمٚمٞمٝم٤م ،وينمسمقن أًمٌ٤مهن٤م،
ُ
ٌ
ٌ
وسمح٤مر يريمٌقهن٤م ،وي٠ميمٚمقن ُمـ أؾمَميمٝم٤م ،وهقا ٌء
وقمٞمقن ينمسمقن ُمـ ُم٤مئٝم٤م،
ٌ
وىمٛمر هيتدون سمٜمقرمه٤م ،وصح ٌ٦م ذم إسمدان ،وأُم ٌـ ذم
وؿمٛمس
يتٜمٗمًقن ُمٜمف،
ٌ
ٌ
ٌ
وأزواج وأوٓد ،ومَم أقمٔمؿ قمٓم٤مء اهلل ًمٕمٌ٤مده قمغم ُمر اًمدهقر:
وأُمقال
إوـم٤من،
ٌ
(

)[اًمرقمد.]4-1:
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ي٤م طمنة قمغم اًمٕمٌ٤مدُ ،متك يٗم٘مف اًمٜم٤مس هذه أي٤مت اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،ويٕمرومقن رهبؿ

سمذاشمف ،وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف ،وأومٕم٤مًمف ،وظمزائٜمف ،ووقمده ،ووقمٞمده ( :
)[احلديد.]17-16:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٙمريؿ اًمرزاق اعمٕمٓمل ًمٙمؾ ٟمٕمٛم٦م قمغم ُمر اًمدهقر وإزُم٤من ( :
)[يقٟمس.]31-31:

هق ؾمٌح٤مٟمف اعمٕمٓمك اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ رء وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،إذا أقمٓم٤مك ُمـ

يٛمٜمٕمف ،وإذا ُمٜمٕمؽ ُمـ يٕمٓمٞمؽ ؾمقاه ( :

)[وم٤مـمر.]1:

وإذا قمرف اًمٕمٌد أن رسمف هق اًمٖمٜمل اًمذي ٓ شمٜم٘مص ظمزائٜمف أسمدً ا ،اًمٙمريؿ اًمذي يمؾ

ُم٤م ذم اًمٙمقن ُمـ يمرُمف ،اعمٕمٓمل اًمذي يمؾ ُم٤م ذم اًمٙمقن ُمـ قمٓم٤مئف وإطمً٤مٟمف ،وأٟمف

اًمذي سمٞمده اخلٚمؼ وإُمر ،واًمٕمٓم٤مء واعمٜمع ،إذا قمرف اإلٟمً٤من ذًمؽ يمؼم رسمف

وقمٔمٛمف ،وأطمٌف ووطمده ،ومحده وؿمٙمره ،عم٤م يراه ُمـ قمٔمٛم٦م ذاشمف وأؾمَمئف

وصٗم٤مشمف وأومٕم ٤مًمف ،وقمٔمٛم٦م ُمٚمٙمف وؾمٚمٓم٤مٟمف وقمٔمٛم٦م ٟمٕمٛمف وإطمً٤مٟمف وقمٓم٤مئف :

(

)[إٟمٕم٤مم.]121:

واقمٚمؿ ي٤مقمٌد اعمٕمٓمل أن ُمـ قمرف رسمف سم٤مؾمٛمف اعمٕمٓمل محده وؿمٙمرهِ ،
وُم ْـ
ُؿمٙم ِ
ْره اًمٕمٛمؾ سمنمقمف ،واُمتث٤مل أواُمره ،واضمتٜم٤مب ٟمقاهٞمف ،وشمٕمٔمٞمؿ ؿمٕم٤مئره :

(
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)[اًمٌ٘مرة.]11-11:

وُمـ قمرف رسمف سم٤مؾمٛمف اعمٕمٓمل ـمٛمع ذم صمقاسمف ،وظم٤مف ُمـ قم٘م٤مسم٦م ،وشمّم٤مهمر

ًمٙمؼمي٤مئف ،واؾمتحك ُمٜمف واٟمٙمن سملم يديف ،وؾم٠مًمف وطمده مجٞمع طمقائجف ،وشمٕمٚمؼ سمف

وطمده ذم ضمٚم٥م اعمٜم٤مومع ،ودومع اعمْم٤مر ( :
)[اًمٌ٘مرة.]186:

واًمرب اًمذي هذه أؾمَمؤه وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،وهذا قمٓم٤مؤه واطمً٤مٟمف ،هق اًمرب

اًمذي يًتحؼ اًمٕمٌ٤مدة وطمده ٓ ذيؽ ًمف ( :

)[إٟمٕم٤مم.]123 - 121 :

وطمظ اًمٕمٌد ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن يٕمٓمل ًمٜمٗمًف وًمٚمخٚمؼ ِم٤م أقمٓم٤مه اهلل قمز
وضمؾ ،ومٞمً٤مرع إمم ـم٤مقم٦م اهلل وقمٌ٤مدشمف ( :

[احل٩م.]77:

)

ويٕمٓمل ًمٚمخٚمؼ ِم٤م أقمٓم٤مه اهلل ُمـ أٟمقاع اًمٜمٕمؿ.
وم٢من أقمٓم٤مه اهلل ُم٤مًٓ ،أٟمٗمؼ ُمٜمف ذم وضمقه اًمؼم واإلطمً٤من ،وقمغم اًمٗم٘مراء
واعمحت٤مضملم ،ومٛمـ ُؿمٙم ِْر اهلل قمغم ٟمٕمٛم٦م اعم٤مل اجلق ُد سمف ،وإقمٓم٤مؤه عمًتح٘مٞمف :

(

)[آل قمٛمران.]134-133:

قمٚمَم ،ومٕمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ سمف ،وٟمنمه وشمٕمٚمٞمٛمف ًمٚمٜم٤مس ( :
وإن أقمٓم٤مه اهلل ً
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)[آل قمٛمران.]79:

وإن أقمٓم٤مه اهلل ُظمٚم ً٘م٤م طمًٜمً٤م ،ومٕمٚمٞمف أن يِمٙمر رسمف قمغم هذا اًمٕمٓم٤مء ،وأن خي٤مًمؼ
ٍ
ٍ
ْ
ومٞمّمؾ ُمـ ىمٓمٕمف ،ويٕمٓمل ُمـ طمرُمف ،ويٕمٗمق قمٛمـ فمٚمٛمف،
طمًـ،
سمخٚمؼ
اًمٜم٤مس
وحيًـ إمم ُمـ أؾم٤مء إًمٞمف :

[ومّمٚم٧م.]35-34:

)

وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
[إقمراف.]199:

وإن أقمٓم٤مه اهلل ُمٜمزًم ً٦م و ضم٤مه ً٤م قمٜمد اًمٜم٤مس ،ومٕمٚمٞمف أن يٜمٗمع سمف اًمٜم٤مس ،ظم٤مص٦م اًمٗم٘مراء
واعمحت٤مضملم ،ويتٕمٌد عمـ أقمٓم٤مه سم٘مْم٤مء طمقائ٩م اًمٜم٤مس ،وشمٞمًػم أُمقرهؿ :

(

)

[ص.]16:

وىم٤مل قمز وضمؾ :

[اًمتقسم٦م.]118:

ضم٤مه أو ٍ
ُم٤مل أو قمٚم ٍؿ أو ٍ
ومٕمغم يمؾ ُمـ وهٌف اهلل قمٓم٤مء ُمـ ٍ
ىمقة ،أن يٜمٗمع سمذًمؽ ٟمٗمًف
ً
ً
أوٓ ،ويٜمٗمع اًمٜم٤مس سمذًمؽ ،ويِمٙمر ٟمٕمٛم٦م اهلل قمٚمٞمف ،وٓ َي ُٛم َّـ قمغم اخلٚمؼٟٕ ،مف
يٕمٓمٞمٝمؿ ِم٤م أقمٓم٤مه اهلل يمَم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ( :
)[احلديد.]7:

واقمٚمؿ ي٤م قمٌد اعمٕمٓمل أن إيدي صمالث :

يد اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م ،ويد اعمٕمٓمل اًمتل شمٚمٞمٝم٤م ،ويد اًمً٤مئؾ هل اًمًٗمغم.
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وم٠مقمط ًمٜمٗمًؽ وًمٖمػمك ِم٤م أقمٓم٤مك اهلل ( :
)[اًمٚمٞمؾ.]12-4:

واقمٚمؿ ي٤م قمٌد اعمٕمٓمل أن شمقطمٞمد اهلل سم٤مؾمٛمف اعمٕمٓمل ،ي٘متيض شمٕم ُّٚم َؼ اًم٘مٚم٥م سمف

وطمده ٓ ذيؽ ًمفٟٕ ،مف اعمتقطمد سم٤مًمٕمٓم٤مء ،واًمتٕمٗمػ قمـ ؾم١مال همػمه ُمـ اًمٜم٤مس :
َ٤من يرضمق ًم ِ َ٘م٤مء رسم ِف َوم ْٚمٞمٕمٛم ْؾ َقمٛم ًال ص ِ
٤محلً٤م َو َٓ ُي ْ ِ
نم ْك سمِ ِٕم ٌَ٤م َد ِة َر ِّسم ِف َأ َطمدً ا)
َ َ
( َوم َٛمـ يم َ َ ْ ُ
َ َ ِّ َ ْ َ
[ اًمٙمٝمػ .] 112 :

وإذا قمٚمؿ اًمٕمٌد أن قمٓم٤مء اهلل خلٚم٘مف يِمٛمؾ اعم١مُمـ واًمٙم٤مومر ،واًمؼم واًمٗم٤مضمر ،ؾم٤مق

إًمٞمٝمؿ أرزاىمٝمؿ مجٞمٕم٤م ،ودقم٤مهؿ إمم اهلل مجٞم ًٕم٤م ( :
وأطمًـ إًمٞمٝمؿ مجٞمٕم٤م ( :

)[يقؾمػ.]128:

)

[آل قمٛمران.]134-133:

وقمٚمٞمؽ ي٤م قمٌد اعمٕمٓمل أن شمرى سمَم ىمًؿ اهلل ًمؽ ُمـ اًمٕمٓم٤مء ،وم٤مٕرزاق

ُم٘مًقُم٦م ،وأضم٤مل ُمٕمدودة ،وإٟمٗم٤مس حمدودة ،واخلٓمقات حمدودة.

ومً٤مرع إمم ؿمٙمر ُمـ اظمت٤مر ًمؽ ُم٤م ُيًٕمدك ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ( :
[إٟمٌٞم٤مء.]92:

ٍ
ً
رؾمقٓ.
وسمٛمحٛمد ﷺ
واعم١مُمـ طم ً٘م٤م ُمـ ريض سم٤مهلل ر ًسم٤م ،وسم٤مإلؾمالم ديٜمً٤م،
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)

ِ
وم٠مقمط قمٌ٤مده ِم٤م أقمٓم٤مك
يمريؿ،
واقمٚمؿ ي٤م قمٌد اعمٕمٓمل أن اعمٕمٓمل اًمذي أقمٓم٤مك
ٌ
ظمػما ُمٜمف ( :
اهلل ،يٕمٓمؽ اهلل ً

)[اًمٌ٘مرة.]145:

وىم٤مل قمز وضمؾ ( :

)[اًمتٖم٤مسمـ.]17:

واقمٚمؿ أن اًمٕمٓم٤مء ُمـ صٗم٤مت اًمرب ،واًمٕمٓم٤مء قمٌ٤مدة ُمـ أقمٔمؿ اًمٕمٌ٤مدات اًمتل

جي٥م إظمالصٝم٤م هلل قمز وضمؾ ،واعمً٤مرقم٦م إًمٞمٝم٤م ذم يمؾ طملم ( :

)[ احل٩م .]35 - 34 :

وم٠ميمثر ُمـ اًمٕمٓم٤مء ًمٚمخٚمؼ ذم يمؾ طملم ،ومًٞمد اعمرؾمٚملم ،واُم٤مم اعمٕمٓمِلم ،يم٤من
يٕمٓمل قمٓم٤م َء ُمـ ٓ خيِمك اًمٗم٤مىم٦م ،وُمـ أقمٓمك ظمػم ًا ومًٞمٕمٓمك ظمػم ًا ُمٜمف:
[اًمْمحك.]5:

واقمٚمؿ أن اعمٕمٓمل ؾمٌح٤مٟمف يمَم أقمٓم٤مك ُمـ أٟمقاع اًمٜمٕمؿ اًمتل ٓ شمٕمد وٓ حتَم،

ومٞمج٥م قمٚمٞمؽ أن شمتٕمٌد هلل هبذا آؾمؿ ،وشمٌٜمل طمٞم٤مشمؽ يمٚمٝم٤م قمغم اًمٕمٓم٤مء،

وشمٕمٚمٞمَم ،وإطمً٤مٟمً٤م إمم اخلٚمؼ ( :
واإلطمً٤من قمٌ٤مد ًة ،ودقمقةً،
ً
)[احل٩م.]77:

اًمٚمٝمؿ ي٤م قمٔمٞمؿ اًمٕمٓم٤مء واإلطمً٤من ،أقمٓمٜم٤م وٓ حترُمٜم٤م وارومٕمٜم٤م وٓ شمْمٕمٜم٤م ،وأيمرُمٜم٤م

وٓ هتٜم٤م ،وين أُمقرٟم٤م ،وأهمٜمٜم٤م سمحالًمؽ قمـ طمراُمؽ ،وسمٓم٤مقمتؽ قمـ ُمٕمّمٞمتؽ،

وسمٗمْمٚمؽ قمٛمـ ؾمقاك ،ي٤م ذااجلالل واإليمرامُ ٓ ،م٤مٟمع عم٤م أقمٓمٞم٧م وٓ ُمٕمٓمل عم٤م

ُمٜمٕم٧م ،وٓ يٜمٗمع ذا اجلَّد ُمٜمؽ اجلَّد.
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 : 69اشم اهلل (ادحسن)

اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق اعمحًـ اًمذي أطمًـ يمؾ رء ظمٚم٘مف ( :
)[اًمًجدة.]7-6:

ظمٚمؼ اًمًَموات ،وأطمًـ ظمٚم٘مٝم٤م ،وزيٜمٝم٤م سم٤مًمِمٛمس واًم٘مٛمر ،واًمٜمجقم
واًمٙمقايم٥م ،وظمٚمؼ إرض ،وأطمًـ ظمٚم٘مٝم٤م ،وزيٜمٝم٤م سم٤مًمًٝمقل واجلٌ٤مل،
واًمزروع وإؿمج٤مر واًمثَمر ،واًمٕمٞمقن وإهن٤مر واًمٌح٤مر ( :
)[ق.]8-6:

ويمرُمف سم٠مطمًـ ديـ :
هق ؾمٌح٤مٟمف اعمحًـ اًمذي ظمٚمؼ اإلٟمً٤من ذم أطمًـ شم٘مقيؿّ ،
(
)[اًمتلم.]7-4:
هق ؾمٌح٤مٟمف اعمحًـ اًمذي أطمًـ ظمٚمؼ يمؾ رء ،وأطمًـ إمم سمٜمل آدم سمٜمٕمٛم٦م
ُطمًـ اخلَ ْٚم ْؼ ،وٟمٕمٛم٦م اًم٘مقت ،وٟمٕمٛم٦م اهلداي٦م ،وأطمًـ إمم ظمٚم٘مف سم٠مطمًـ إدي٤من
وأطمًـ إطمٙم٤مم ،وأطمًـ اًمنمائع ،وأطمًـ إظمالق وأداب ،وأطمًـ
اًمتدسمػم واًمتٍميػ ،وأطمًـ إىمقات وإرزاق ،وأطمًـ اًمثقاب واجلزاء :
(
)

[يقٟمس.]31-31:

ومًٌح٤من اعمحًـ اًمذ ي أطمًـ يمؾ رء ظمٚم٘مف ،وأطمًـ إمم قمٌ٤مده سم٠مٟمقاع
اإلطمً٤من ( :
)[إٟمٕم٤مم.]121:
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هق ؾمٌح٤مٟمف اعمحًـ اجلٛمٞمؾ ،اًمذي ًمف يمَمل احلًـ ذم ذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف
)[ـمف.]8:

وأومٕم٤مًمف ( :

ٍ
ٍ
ومج٤مل ذم اعمخٚمقىم٤متُ ،مـ آصم٤مر ُطمًٜمف
طمًـ
هق ؾمٌح٤مٟمف اعمحًـ اًمذي يمؾ
ومج٤مًمف ،ومٙمؾ أومٕم٤مًمف ذم ُمٜمتٝمك احلًـ واجلَمل ،واًمٕمدل واإلطمً٤من ( :

)[احلنم.]14-11:

قمؿ ظمٚم٘مف سم٠مٟمقاع اإلطمً٤من واإليمرام وآٟمٕم٤مم ( :
هق اعمحًـ اًمذي ّ
)[اًمٜمحؾ .]53 :

ومًٌح٤من اعمحًـ اًمذي ظمٚم٘مٜم٤م ذم أطمًـ شم٘مقيؿ ،وأيمرُمٜم٤م سم٠مطمًـ إىمقات

وإرزاق ( :

)[اإلهاء.]72:

وذومٜم٤م سم٠مطمًـ ديـ ( :
هق اعمحًـ اًمذي أيمرُمٜم٤م
ّ
)[اعم٤مئدة.]3:
ووقمد ُمـ آُمـ سمف سم٠مطمًـ اجلزاء ( :

)[اًمتقسم٦م.]71:

هق ؾمٌح٤مٟمف اعمحًـ احلٙمٞمؿ اًمذي ظمٚمؼ اًمٜمٌ٤مت وإؿمج٤مر ،واًمٗمقايمف

واخليوات ،وإزه٤مر واًمقرود ،ذم أطمًـ صقرة ،وضمٕمؾ ًمٙمؾ صٜمػ وىمتً٤م

ُمٕمٞمٜمً٤م ،ي٠ميت هذا سمٕمد هذا ،وُمع هذاً ،مٞم٠ميمؾ ويًتٗمٞمد اإلٟمً٤من ُمٜمٝم٤م يمؾ يقم ،ومَم
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أطمًـ ظمٚم٘مف وشمدسمػمه ( :

)[ًم٘مَمن.]11:

وهق ؾمٌح٤مٟمف اعمحًـ اًمذي ظمٚمؼ اًمٌٝم٤مئؿ وإٟمٕم٤مم ،واحلٞمقاٟم٤مت واًمٓمٞمقر ،ذم

أطمًـ صقرة ،ذم ؿمٙمٚمٝم٤م وطمجٛمٝم٤م ،وُمِمٞمٝم٤م وـمػماهن٤م وأصقاهت٤م ( :
)[إٟمٕم٤مم.]121:

وضمٕمؾ ؾمٌح٤مٟمف احلٞمقاٟم٤مت ظم٤مزٟم٦م ًمٚمحٚمٞم٥م واًمًٛمـ واًمٚمحؿ ،وضمٕمؾ إؿمج٤مر
واًمزروع ظم٤مزٟم٦م ًمٚمحٌقب ،واًمثَمر اعمختٚمٗم٦م ( :

)[اًمٜمحؾ.]67-66:

ومًٌح٤من اخلالق اًمٕمٚمٞمؿ ،اًمذي أطمًـ يمؾ رء ظمٚم٘مف ،ومخٚم٘مف سملم طمًـ

وأطمًـ ،ومجٞمؾ وأمجؾ ( :

)[اًمًجدة.]7-6:

يمؼمه وقم ّٔمٛمف ،عم٤م يراه ُمـ مجٞمؾ صٜمٕمف ،ويمَمل
وُمـ قمرف اهلل سم٤مؾمٛمف اعمحًـ ّ

ىمدرشمف ،وأطمٌف ومحده وؿمٙمره ،عم٤م يراه ُمـ قمٔمٞمؿ ومْمٚمف وإطمً٤مٟمف ،وآُمـ سمف
ووطمده ،وقمٌده وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،عم٤م يراه ُمـ مج٤مًمف وضمالًمف ويمَمًمف :

(

)[اًمٌ٘مرة.]11-11:

واإلطمً٤من ذم اًمٕمٌ٤مدة هق أقمغم درضم٤مت اإليَمن ،ومٞمج٥م قمغم ُمـ قمرف رسمف

سم٤مؾمٛمف اعمحًـ أن يتٕمٌد ًمف سمّمٗم٦م اإلطمً٤من ،وم٤مًمديـ ريمٜم٤من :

قمٌ٤مدة احلؼ ،واإلطمً٤من إمم اخلٚمؼ يمَم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ( :
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)[اًمٜمً٤مء.]36:

وم ٤مإلطمً٤من ُمع اًمرب يٙمقن سمتقطمٞمد اهلل ،واإليَمن سمف ،وشمّمديؼ أظمٌ٤مره ،واُمتث٤مل

أواُمره ،واضمتٜم٤مب ٟمقاهٞمف ،وقمٌ٤مدشمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،سمٙمَمل احل٥م واًمتٕمٔمٞمؿ

واًمذل ًمف ( :

)[اًمًجدة.]17 - 15 :

وىم٤مل اًمٜمٌل ﷺ « :اإلطمً٤من أن شمٕمٌد اهلل يم٠مٟمؽ شمراه ،وم٢من مل شمٙمـ شمراه وم٢مٟمف
يراكشمتػق عؾقه( ).

وشمٕمٔمٞمَم ًمفً ،
وذٓ ًمف ،ورضم٤م ًء ًمثقاسمف ،وظمق ًوم٤م ُمـ
ومٜمٕمٌد اهلل سمّمٗم٦م اإلطمً٤من طم ًٌ٤م ًمف،
ً

قم٘م٤مسمف ( :

)[اًمٌ٘مرة.]111:

وأُم٤م اإلطمً٤من إمم اخلٚمؼ ومٞمٙمقن سمدقمقهتؿ إمم اهلل ،وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ ذع اهلل ،وإيّم٤مل
اخلػم إًمٞمٝمؿ سمٙمؾ أٟمقاقمف ،سم٤مًمٚمً٤من واعم٤مل ،وإىمقال ،وإومٕم٤مل ( :

)[ومّمٚم٧م.]33:

وىمٓم٥م اإلطمً٤من إمم اخلٚمؼ ُ
سمذل يمؾ ظمػم ،ويمػ يمؾ ذ ( :
ُ
)[آل قمٛمران.]134 – 133 :
( ) متػق عؾقه ،أخرجه البخوري برقم ( ،)1397وأخرجه مسؾم برقم (.)9
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واعمحًـ اًمذي هذه أؾمَمؤه وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،وهذا يمرُمف وإطمً٤مٟمف ،هق

اعمًتحؼ ًمٚمٕمٌ٤مدة وطمده ٓ ذيؽ ًمف:

[إٟمٕم٤مم.]121:

ومٙمـ حمًٜمً٤م ذم يمؾ أُمقرك ُمع رسمؽ ،وحمًٜمً٤م ُمع ظمٚم٘مف ،وم٢من رسمؽ حمً ٌـ حي٥م
اإلطمً٤مٟمقاعمحًٜملم ،وُمٕمٞم٦م اهلل ُمع اعمحًٜملم ( :ﯿ
)[اًمٜمحؾ.]118:

واقمٚمؿ ي٤مقمٌد اعمحًـ أن اهلل أطمًـ إًمٞمؽ سم٠مٟمقاع اإلطمً٤من ،وم٘م٤مسمؾ ذًمؽ اإلطمً٤من

سم٤مإلطمً٤من ذم قمٌ٤مدة اعمحًـ ،واإلطمً٤من إمم قمٌٞمده ( :

)[اًمٌ٘مرة.]195:

واقمٚمؿ أن اعمحًـ ؾمٌح٤مٟمف ،أطمًـ إًمٞمؽ سمٙمؾ ٟمٕمٛمف ،صمؿ أُمرك سم٤مإلطمً٤من إمم

همػمك يمَم أطمًـ اهلل إًمٞمؽ ( :

)[اًم٘مّمص.]77:

واقمٚمؿ ي٤مقمٌد اعمحًـ أن اعمحًـ جيزي يمؾ حمًـ سم٠مطمًـ ُمـ إطمً٤مٟمف :

(

)[يقٟمس.]16:

واقمٚمؿ ي٤م قمٌد اعمحًـ أن ُمـ قمرف رسمف سم٤مؾمٛمف اعمحًـ أطمٌف ،وأومرده سم٤مًمٕمٌ٤مدة

وطمده ٓ ذيؽ ًمفٟٕ ،مف اخل٤مًمؼ وطمده ،واعمحًـ وطمده ( :
[إٟمٕم٤مم.]121:

)

ومٙمـ حمًٜمً٤م إمم ٟمٗمًؽ سمحٛمٚمٝم٤م قمغم ـم٤مقم٦م اعمحًـ ،واإلطمً٤من ذم قمٌ٤مدشمف،

ويمـ حمًٜمً٤م إمم همػمك سم٤مًمدقم٤مء ًمف ،ودقمقشمف إمم اهلل ،وشمٕمٚمٞمٛمف ذع اهلل ،وسمذل
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اخلػم ًمف ،ويمػ اًمنم قمٜمف ( :

) [اًمٕمٍم.]3-1:

إن أطمًـ اهلل إًمٞمؽ سم٤معم٤مل ،وم٠مٟمٗم٘مف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،خيٚمػ اهلل قمٚمٞمؽ ُم٤م هق أطمًـ

ُمٜمف ،ويْم٤مقمػ ًمؽ أضمره ( :
)[اًمٌ٘مرة.]161:

وإذا أطمًـ اهلل إًمٞمؽ سم٤مًمٕمٚمؿ ومتٕم ٌَّد هلل سمتٕمٚمٞمؿ اعمًٚمٛملم أُمقر ديٜمٝمؿ ،ووم٘مٝمٝمؿ ذم
اًمديـ ،وسملم هلؿ اًمٗمرائض واًمًٜمـ وإطمٙم٤مم ( :
)[آل قمٛمران.]79:

طم٤ميمَم وم٠مطمًـ إمم اًمٜم٤مس سم٤محلٙمؿ سم٤مًمٕمدل ،وإقمٓم٤مء يمؾ ذي ٍ
طمؼ طم٘مف،
وإن يمٜم٧م
ً

َػ اًمنم وإذى قمٜمٝمؿ ( :
وامحؾ اًمٜم٤مس قمغم ُم٤م حيٌف اهلل ورؾمقًمف ،ويم ِّ

)[اعم٤مئدة.]52-49:

شم٤مضمرا وم٠مطمًـ إمم اًمٜم٤مس سم٤مًمًَمطم٦م ذم اًمٌٞمع واًمنماء ،واًمّمدق،
وإن يمٜم٧م
ً
وقمدم اًمٖمش واًمٓمٛمع ،واًمٙمذب.
ىم٤مل اًمٜمٌل ﷺ  « :رحم اهلل ً
شؿحو إذا
شؿحو إذا اصسى،
شؿحو إذا بوع،
رجال
ً
ً
ً

اقته»أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( ).

يمـ حمًٜمً٤م إمم اًمٜم٤مس سم٠مىمقاًمؽ ،وأومٕم٤مًمؽ ،وأظمالىمؽ ،يمـ حمًٜمً٤م ذم دقم٤مئؽ،

حمًٜمً٤م ذم أومراطمؽ وأشمراطمؽ ،حمًٜمً٤م ذم قمٓم٤مئؽ وُمٜمٕمؽ ،حمًٜمً٤م ذم
( )أخرجه البخوري برقم (.)2176
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ُمٕم٤مُمالشمؽ ،حمًٜمً٤م ذم يمؾ أطمقاًمؽ ( :

)[يقٟمس.]16:

ويمـ طمًٜمً٤م ذم ًمٌ٤مؾمؽ ،طمًٜمً٤م ذم أيمٚمؽ ،طمًٜمً٤م ذم ضمٚمقؾمؽ ،طمًٜمً٤م ذم أىمقاًمؽ،

طمًٜمً٤م ذم أومٕم٤مًمؽ ( :

)

[اًمٜمحؾ.]92:

واقمٚمؿ أن اإلطمً٤من ،أن شمٕمٌد اهلل يم٠مٟمؽ شمراه ،وم٢من مل شمٙمـ شمراه ،وم٢مٟمف يراك ،ومتٕم ٌَّد هلل

سمّمٗم٦م اإلطمً٤من ذم مجٞمع أُمقرك ،واقمٌد اهلل يمَم يٚمٞمؼ سمجالًمف ( :
)[اعمٚمؽ.]11:

ومًٌح٤من اعمحًـ سم٠مٟمقاع اإلطمً٤من إمم مجٞمع ظمٚم٘مف ،اعمحًـ اًمذي أشم٘مـ
وأطمٙمؿ صٜمع يمؾ رء ( :

)[اًمًجدة.]7-6:

وىم٤مل قمز وضمؾ ( :

[اًمٜمٛمؾ.]88:

وإطمً٤من اًمرب ًمف وضمٝم٤من :

إول  :اإلٟمٕم٤مم قمغم اخلٚمؼ يمَم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ( :
)[اًمٜمحؾ.]53:

اًمث٤مين  :اإلشم٘م٤من واإلطمٙم٤مم ( :

)[هم٤مومر.]64:

ومًٌح٤من اعمحًـ اًمذي جي٤مزي قمغم إطمً٤مٟمف سم٤مإلطمً٤من ( :
)[اًمرمحـ.]62:
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)

وىم٤مل قمز وضمؾ:

[اًمٜمٛمؾ.]88:

وهذا آؾمؿ اًمٙمريؿ وهق اؾمؿ اهلل اعمحًـ صمٌ٧م ذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م :

ىم٤مل اًمٜمٌل ﷺ

ى اإلحسون »أظمرضمف اًمٓمؼماين ( ).
 « :إن اهلل
حمسن ُ
ُي ُّ
ٌ

وم٠مطمًـ يمَم أطمًـ اهلل إًمٞمؽ ،وشمٕمٌد هلل سم٤مإلطمً٤من ذم يمؾ ىمقل أو قمٛمؾ ( :
)[إٟمٕم٤مم.]163-161:

واقمٚمؿ ي٤م قمٌد اعمحًـ أن اإلطمً٤من واإلظمالص روح يمؾ قمٌ٤مدة ( :
)[اًمٌ٘مرة.]111:

واقمٚمؿ أن اإلطمً٤من ي٘مٓمع يمؾ إؾم٤مءة ،ويٜمٝمل يمؾ قمداوة ،وي٘مٚم٥م اًمٕمدو صدي ً٘م٤م،
ِ
ْ
واقمػ قمٛمـ فمٚمٛمؽ ،وأطمًـ إمم ُمـ أؾم٤مء
وأقمط ُمـ طمرُمؽ،
ومّمؾ ُمـ ىمٓمٕمؽ،
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
أوقمقن أوُمً٤مقمدة ،شمَٙمـ إُم٤م ًُم٤م ذم اإلطمً٤من،
هدي٦م طمًٜم٦م،
سمٙمٚمٛم٦م ـمٞمٌ٦م ،أو
إًمٞمؽ،
وىمدوة ًمألٟم٤مم ( :
)

[ومّمٚم٧م.]36-33:

اًمٚمٝمؿ ي٤م طمل ي٤م ىمٞمقم ،ي٤مُمـ سمٞمده اعمٚمؽ واعمٚمٙمقت ،ي٤م ذا اجلالل واإليمرام ،اهدٟم٤م
ٕطمًـ إىمقال وإقمَمل وإظمالق ٓ ،هيدي ٕطمًٜمٝم٤م إٓ أٟم٧م ،واسف قمٜم٤م

ؾمٞمئٝم٤م ٓ ،يٍمف قمٜم٤م ؾمٞمئٝم٤م إٓ أٟم٧م ،ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم.
( )أخرجه الطزاين وصححه إلبوين يف إوشط برقم (.)5735
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بني حالوة العؾم هبو ،وحسن التعبد هلل بؿوجبفو
يف ضوء الؼرآن والسـي

البـاب العاشر
ويشتمل هذا الباب عىل أسامء اهلل احلسنى اآلتية :
الويل ،وادوىل).
-71-71ذح اشم اهلل (
ُّ
الز).
-72ذح اشم اهلل ( َ ّْ

-73ذح اشم اهلل (الودود).
-74اشم اهلل ( الؼريى ).

-75اشم اهلل ( ادجقى ).

-76اشم اهلل ( الـور ).

-77اشم اهلل ( اهلودي ).
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البوب العوذ

الويل ،وادوىل )
 :71 ،71اشم اهلل ( :
ُّ

زم اًمذي َّ
زم اًمذي
شمقمم مجٞمع أُمقر ظمٚم٘مف ،اًمق ُّ
زم احلٛمٞمد ،اًمق ُّ
اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق اًمق ُّ
قم٤موم٤مهؿ ،وؾم٤مق إًمٞمٝمؿ أرزاىمٝمؿ ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من ( :
)[اًمِمقرى.]18:
زم اًمذيـ آُمٜمقا ،يٕم٤مومٞمٝمؿ ويرزىمٝمؿ ،وهيدهيؿ ويٜمٍمهؿٕ ،هنؿ
هق ؾمٌح٤مٟمف و ُّ
قمٌٞمده اًمذيـ آُمٜمقا سمف وأـم٤مقمقه ،ومتقمم أُمرهؿ ،ومح٤مهؿ ِم٤م ييهؿ.
محٝمؿٕ ،ن اًمٙم٤مومر رومض أن يٙمقن اهلل وًم ُّٞمف،
أُم٤م اًمٙم َّٗم٤مر ومال ُمقمم هلؿ ير ُ
وأقمرض قمـ ديٜمف وذقمف ،وُمـ مل يٙمـ اهلل وًم َّٞمف ،يم٤من اًمِمٞمٓم٤من وًم َّٞمف ( :
)[اًمٌ٘مرة.]157:

زم اًمذيـ يمٗمروا ( :
زم اًمذيـ آُمٜمقا ،واًمِمٞمٓم٤من و ُّ
وم٤مهلل و ُّ
)[حمٛمد.]11:
أظمن اًمٜم٤مس ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة يمَم ىم٤مل اهلل قمٜمف أٟمف
وُمـ يم٤من اًمِمٞمٓم٤من وًمٞمـَّف ،يم٤من
ُ
ىم٤مل:

[اًمٜمً٤مء.]111-119:

زم احلٛمٞمد ،اًمذي َُم ْـ آُمـ سمف ّ
شمقٓه سم٤مًمّمح٦م واًمٕم٤مومٞم٦م ،وإُمـ
ومًٌح٤من اًمق ّ
واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ،واًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ ،واًمٜمٍم واًمرزق ،واهلداي٦م واًمتقومٞمؼ،
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)

واًمٕمقن واًمثقاب( :
[إقمراف.]196:

وم٢مذا ظم٤مًمػ هذا اًمٕمٌد اعم١مُمـ َُمٜمٝم٩م رسمف ،و َقمَم رسمف ،وم٠مضمٝمزة اإلٟمذار شمُٜمٌٝمف،
ٍ
ٍ
ُمٌٙمرة
إٟمذار
أضمراس
ًمٞمٕمقد إمم رسمف ،ويتقب إًمٞمف ،وم٤مُٕمراض و اهلٛمقم وأٓم
ُ
ُ
شمقىمظ اًمٕمٌدَ ُِمـ رىمدشمف ،وشمذيمّره ُمـ همٗمٚمتفً ،مٞمتقب إمم رسمف ،ويٓمٞمع ُمقٓه اًمذي
ظمٚم٘مف ورزىمف وهداه ( :
)[اًمتٖم٤مسمـ.]11:
زم احلٛمٞمد ،اًمٕمٔمٞمؿ سمذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف وإطمً٤مٟمف،
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمق ّ
وهلذا حيٛمده أهؾ اًمًَمء وإرض ( :
)[اًمِمقرى.]18:
اعمقمم ،اًمذي يد ّسمر أُمر اخلٚمؼ ذم ُُمٚمٙمف و َُمٚمٙمقشمف ( :
زم ْ
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمق ُّ
)[يقٟمس.]3:

رزق ،ويٕمٓمل ويٛمٜمع ،وهيدي و ُيْمؾ،
خي ُٚمؼ و َي ُ
زم احلٛمٞمد اًمذي َ
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمق ّ
وهيلمٟٕ ،مف اخلٌػم سمٕمٌ٤مده ( :
وحيٞمل و ُيٛمٞم٧م ،و ُي ُّ
ُ
ٕمز و ُي ِّذل ،و ُيٙمرم ُ
)[آل قمٛمران.]16:

ّ
ّ
ويتقمم أُمر ىمٚمقهبؿ
يتقمم أضمً٤مد ظمٚم٘مف سم٤مًمٕم٤مومٞم٦م واًمرزق،
زم اًمذي
هق اًمق ّ
ِمجٕمٝمؿ،
سم٤مإليَمن واًمديـ واهلُدى ،أطمٞم٤مٟمً٤م ُي١مدهبؿ ًَمػمدقمٝمؿ ،وأطمٞم٤مٟمً٤م ُيٙمرُمٝمؿ ًم ُٞم ّ
وأطمٞم٤مٟمً٤م يٕم٤مىمٌٝمؿ ًم ِ َ ُػمدهؿ إًمٞمف ،ومٜمٕمؿ اعمقمم ،وٟمٕمؿ اًمٜمّمػم ( :

)[احل٩م.]78:

زم احلٛمٞمد هل اًمتل شمٕمٛمؾ وطمده٤م ،ورأى
وُمـ رزىمف اهلل اًمٞم٘ملم ،رأى أن يد اًمق ّ
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أي٤مدي اخلٚمؼ يمٚمٝمؿ ذم ىمٌْمتف ( :
)[اًمٗمتح.]12:

ومتقيمؾ قمغم اهلل وطمده اًمذي ًمف اخلٚمؼ وإُمر ،وسمٞمده ٟمقايص اخلٚمؼ ( :
)[هقد.]6:

ومٙمؾ خمٚمقق ذم ىمٌْمتف ،وحت٧م شمٍمومف:

[هقد.]56:

ويمَمل اًمٞم٘ملم أن َشم ْٕم ٌُدَ اهلل يم٠مٟمّؽ شمراه ،وشمتج٤موز اخلٚمؼ إمم اخل٤مًمؼ ،وشمتج٤موز
اعمّمقر ،وشمتج٤موز إرزاق إمم اًمرزاق ،وشمتج٤موز اًمّمٖمػم إمم
اًمّمقر إمم
ّ
اًمٙمٌػم ،وشمتج٤موز اًمٗم٘مػم إمم اًمٖمٜمل ،وشمتج٤موز اًمْمٕمٞمػ إمم اًم٘مقي ،وشمتج٤موز
اًمٕمٌٞمد إمم اعمَٚمؽ ( :
)[إٟمٕم٤مم.]121:
زم احلٛمٞمد اًم٘مدير اًمذي يتٍمف ذم مجٞمع خمٚمقىم٤مشمفَ ،يٜمْ ُٗم ُذ ومٞمٝم٤م أُمره،
هق اًمق ّ
ِ
حلٙمٛمف ( :
ٙمٛمف ٓ ،راد ًم٘مْم٤مئف ،وٓ ُمٕم ّ٘م٥م
ُ
وجيري قمٚمٞمٝم٤م ُطم َ
)[وم٤مـمر.]13:
ِ
عمّمٚمح٦م ُمـ ّ
شمقٓه ( :
ومًٌح٤من اًمٕمزيز اًمرطمٞمؿ اًمذي وٓيتف وٓي٦م يمر ٍم ُمٜمف
)[هم٤مومر.]61:
اًمداومع ًمٚمٌالء ،اًمذي يتٍمف إلصالح ظمٚم٘مف
زم احلٛمٞمد اعمُٜمٕمؿ سم٤مًمٕمٓم٤مء،
ُ
هق اًمق ّ
)[اًمٌ٘مرة.]163:
يمٞمػ ؿم٤مء ( :
زم احلٛمٞمد ،اًمذي يدسمر مجٞمع أُمقر اخلالئؼ ،يدسمر أُمقر اًمدٟمٞم٤م
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمق ّ
وأظمرة ،ويدسمر أُمر احلٞم٤مة واعمقت ،ويدسمر أُمر إضمً٤مد واًم٘مٚمقب ( :
)[إقمراف.]54:
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ىمٍم ذم أداء ُم٤م
زم احلٛمٞمد اًمذي ٓ يٛمٜمع رزىمف َُمـ قمّم٤مه ،و َُمـ َّ
ومًٌح٤من اًمق ّ
ومروف ر َّسمف قمٚمٞمفً ،مف ُمـ رزىمف رز ًىم٤م َىم ًَ َٛمف ًمف ،وأوصٚمف ًمف ؾمقا أـم٤مقمف أو قمّم٤مه :
َ
(
)
[اًمزظمرف.]31:

ُمـ َؾم َّٚم َؿ هلل ومٞمَم يريد ،يمٗم٤مه اهلل ُم٤م يريد ،و َُمـ مل ُيً ِّٚمؿ هلل ومٞمَم يريد ،أص٤مسمف اًمتٕم٥م
زم احلٛمٞمد ( :
ُمـ يمؾ ُم٤م يريد ،صمؿ ٓ يٙمقن إٓ ُم٤م يريد رسمف اًمق ّ
)[اًمٓمالق.]3-1:

ُمـ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ،و َأشمٌ َٕمف سم٤مًمٕمٛمؾ ،وشمٗم ّ٘مف ذم ديـ اهلل ،واشمَّ٘مك اهلل ،يمٗم٤مه اهلل ُم٤م أمهف،
ورزىمف ُمـ طمٞم٨م ٓ حيتً٥م ( :
)

[إقمراف.]96:

يتٍمف سمٛمِمٞمئتف ذم مجٞمع اًمٕمقامل ،اًمٜمَّ٤مومذ أُمره ومٞمٝم٤م
زم احلٛمٞمد اًمذي
ومًٌح٤من اًمق ُّ
َّ
ؼم واًم ِّٚمٓمػ ،واإلطمً٤من واإليمرام،
زم اًمذي يقازم قمٌ٤مده سم٠مٟمقاع اًم ِّ
ذم يمؾ آن ،اًمق ّ
ٗمٞمض اًمٜمِّٕمؿ قمغم ظمٚم٘مف ذم يمؾ آن ،وقمٓم٤مؤه هلؿ يتٙمرر يم َُّؾ آنُ ،مـ
زم اًمذي ُي ُ
اًمق ّ
همػم اٟم٘مٓم٤مع وٓ اُمتٜم٤مع ،ومٜمٕمؿ اعمقمم ،وٟمٕمؿ اًمٜمّمػم.
ِ
سمٜمٕمٛمف اًمتل ٓ شمُٕمد وٓ ُ
زم ،يمَم َّ
َ
ومخٚم٘مؽ
حتَم،
شمقٓك ُمقٓك
ومٞم٤م قمٌد اًمق ّ
َ
وأـمٕمٛمؽ وؾم٘م٤مك ،وقم َّٚم َ
َ
وأظمرضمؽ ُمـ اًمٔمٚمَمت إمم
ٛمؽ وهداك،
وؾمقاك،
َّ
اًمٜمُّقرَّ ،
ومتقل أُمر ٟمٗمًؽ سم٤مٓؾمت٘م٤مُم٦م قمغم أواُمر اهلل ( :
)[اًمِمٛمس.]12-7:
َّ
وشمقل أُمقر اًمٜم٤مس ،وم٤م ْد ُقمٝمؿ إمم اهلل ،واٟم٘مٚمٝمؿ ُمـ اجلٝمؾ إمم اًمٕمٚمؿ ،وُمـ اًمْمالل
احلؼ إمم اًمٌ٤مـمؾ ،وُمـ ُؾم ٌُ ِؾ اهلالك إمم ُؾم ٌُ ِؾ اًمٜمَّج٤مة ( :
إمم اهلدى ،وُمـ ِّ
)[ومّمٚم٧م.]33:
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)

وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
[آل قمٛمران.]79:

ىم٤مل قمز وضمؾ ( :
)[اًمٌ٘مرة.]195:
شمتقمم أُمقر ٟمٗمًؽَ ،
ّ
وحت ِٛمٚمٝم٤م
زم ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن
وطمٔمؽ ي٤مقمٌد اًمق ّ
قمغم ـم٤مقم٦م اهلل سم٤مُمتث٤مل أواُمره ،واضمتٜم٤مب ٟمقاهٞمف ،واعمً٤مرقم٦م إمم ُمرو٤مشمف ذم يمؾ
طم٤مل ( :
)[احلنم.]18:
ويمذا شمتقمم سمٜمٗمًؽ اإلطمً٤من إمم اخلٚمؼ ،سمَم يّمٚمح أطمقاهلؿ ذم اًمدٟمٞم٤م
وأظمرة ،وُم٤م ُيدظمؾ اًمنور قمٚمٞمٝمؿ ،و ُيريض رهبؿ قمٜمٝمؿ ،وأقمٔمؿ ذًمؽ دقمقهتؿ
إمم اهلل ،وإُمر سم٤معمٕمروف ،واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ،وسمذل اًمٜمدى ،ويمػ إذى :
(
)[آل قمٛمران.]124:
وأؾمٕمدُ اًمٜم٤مس ُمـ ؾمٕمك ذم إصالح ٟمٗمًف سم٤مإليَمن واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ،وؾمٕمك ذم
إصالح همػمه سم٤مًمدقمقة إمم اهلل  ،وحمغم سم٤مًمّمؼم قمغم يمؾ ذًمؽ( :

) [اًمٕمٍم.]3-1:

ومٞم٤م قمٌد اعمقمم ؾم٤مرع إمم ُمرو٤مة رسمؽ ،سم٤مٓؾمت٘م٤مُم٦م قمغم ديٜمف ،ودقمقة اًمٜم٤مس إمم
قمٌ٤مدشمف :
[ومّمٚم٧م.]31-32:

اًمٚمٝمؿ اهدٟم٤م ومٞمٛمـ هدي٧م ،وقم٤مومٜم٤م ومٞمٛمـ قم٤مومٞم٧م ،وشمقًمٜم٤م ومٞمٛمـ شمقًمٞم٧م ،وىمٜم٤م
سمرمحتؽ واسف قمٜم٤م ذ ُم٤م ىمْمٞم٧م ،ي٤م ذا اجلالل واإليمرام.
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الز )
 : 72اشم اهلل ( َ ّْ

اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق اعمٚمؽ احلؼ اًمذي ًمف إؾمَمء احلًٜمك ،واًمّمٗم٤مت اًمٕمغم،
)
وإومٕم٤مل اجلٛمٞمٚم٦م ،واعمثؾ إقمغم ( :

[ـمف.]8:

اًمؼم اعمُحًـ إمم ظمٚم٘مف سمٙمؾ ٍ
محٝمؿ،
ظمػم وٟمٕمٛم٦مٟٕ ،مف ظمٚم٘مٝمؿ ًم ِ َػم َ
هق ؾمٌح٤مٟمف َ
وحيًـ إًمٞمٝمؿ ،وير ّسمٞمٝمؿ سم٤مًمٜمِّٕمؿً ،مٞمِمٙمروه وحيٌقه،
و ُيٙمرُمٝمؿ ،و ُيًٕمدهؿُ ،
وير ّسمٞمٝمؿ سم٤مًمِمدائدً ،مٞمتيقمقا إًمٞمف ويتقسمقا إًمٞمف ( :
)[هم٤مومر.]61:
اًمؼم اًمذي وصؾ سمِ ُّره إمم
اًمؼم اعمُحًـ إمم قمٌ٤مده سم٠مٟمقاع اإلطمً٤من ،هق َ ّْ
هق ؾمٌح٤مٟمف َ
اًمؼم اًمذي ٓ ي٘مٓمع اإلطمً٤من سمًٌ٥م
مجٞمع ظمٚم٘مف ،ووؾمع سمِ ُّره مجٞمع قمٌ٤مدهَ ،
اًمؼم اًمذي يٜمٕمؿ قمغم ُمـ آُمـ سمف وُمـ يمٗمر سمف ،ويٕمٓمل ُمـ أـم٤مقمف وُمـ
اًمٕمّمٞم٤منّْ َ ،
قمّم٤مه ( :
)
[اإلهاء.]11-12:

حيًـ إزم اًمً٤مئٚملم سمجزيؾ قمٓم٤مئف ،ويتٗمْمؾ قمغم
اًمؼم اًمذي ُ
هق ؾمٌح٤مٟمف َ ّْ
اًمٕم٤مسمديـ سمٕمٔمٞمؿ صمقاسمف ( :
)[اًمٌ٘مرة.]186:
قمؿ ظمػمه وسمِ َّره ،وإطمً٤مٟمف وإٟمٕم٤مُمف ،مجٞمع
اًمؼم اًمرطمٞمؿ سمٕمٌ٤مده ،اًمذي َّ
هق ؾمٌح٤مٟمف َ ُّ
اًمؼم اًمذي َّ
٘مرهبؿ إًمٞمف ،وطم ٌَّ٥م إًمٞمٝمؿ
وسملم هلؿ يمؾ ُم٤م ُي ِّ
دل قمٌ٤مده قمٚمٞمفَّ ،
خمٚمقىم٤مشمفّْ َ ،
اإليَمن سمف ،وطمًـ قمٌ٤مدشمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف ( :
)[احلجرات.]8-7:
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سمؼمه وإطمً٤مٟمف مجٞمع ظمٚم٘مف ،وشمٚم ّ٘مك ُمـ آُمـ
ومًٌح٤من رسمٜم٤م َ ّْ
اًمؼم اًمرطمٞمؿ اًمذي أؾمٕمد ِ ِّ
اًمؼم واإلطمً٤من ( :
سمف وأـم٤مقمف سمٛمزيد ُمـ ِ ِّ
)[اًمٓمقر.]18:
اًمؼم اًمذي َّسملم ًمٕمٌ٤مده مجٞمع أقمَمل
اًمؼم اًمذي ُ
حي٥م ِ ّْ
هق ؾمٌح٤مٟمف َ ّْ
اًمؼمُّ َ ،
اًمؼم ،وأهؾ ِ ّْ
اًمؼم ذم آي٦م واطمدة ،وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف ( :
ِ َّ

)

[اًمٌ٘مرة.]177:

ِ
ِ
واًمٕمٛمؾ
ًمٚمتج٤مرة ُمع ر ِّسمؽ اًمٙمريؿ سم٤مًمٕمٚمؿ
اًمؼم ،اىمٓمع ُمـ وىمتؽ أوىم٤مشمً٤م
ومٞم٤م قمٌد َ ّْ
اًمّم٤مًمح ،ويمَمل اًمتقطمٞمد واإليَمن واًمت٘مقى ،واإلطمً٤من إمم اخلٚمؼ ( :
)[آل قمٛمران.]134-133:

ِ
اًمؼم أن ُشم َ٘مدِّ م إطمًـ ،وشم ُ
اًمقىم٧م
ٌَذ َل إطمًـ ،وشمُٕمٓمل إومْمؾ ُمـ
وُمـ ذط ِ ّْ
ِ
واعم٤مل واًمٜم ِ
ُّّمح ُمـ أضمؾ ُمرو٤مة اهلل ( :
)[آل قمٛمران.]91:
اًمؼم ،طمٔمؽ ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن ُ
اًمؼم اًمتل
حتًـ إمم ٟمٗمًؽ سم٠مٟمقاع ِ ّْ
ي٤م قمٌد َ ّْ
حيٌٝم٤م اهلل ويرو٤مه٤م ( :
)[اًمروم.]32:

ويمذًمؽ ُ
ومؽميض ر َّسمؽ،
حت ًِـ إمم يم ُِّؾ أطمدً ،متٙمً٥م َُمقدشمف ،وشمٙمقن ؾمٌ ًٌ٤م هلدايتفُ ،
ُ
وشمٜم٤مل أضمره اًمٙمريؿ.
338

بك رج ًال و ِ
ىم٤مل اًمٜمٌل ﷺ ْ َٕ « :ن ِ
احدً ا َخ ْ ٌر َ
ؽون َ
مح ُر
لك ِمن َأ ْن َي َ
لك ُ ْ
ي اهللَُّ َ َ ُ َ
َيد َ
َْ
ال َّـ َع ِ
م »ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ( ).
ُّ
يم٤مومرا ،وهق ٓ ُيٕم٤مديؽ
ومٙمؾ ُمـ يم٤من ؾمٞم ًئ٤م ،أو وم٤مؾم ً٘م٤م ،أو قم٤مص ًٞم٤م ،أو جمر ًُم٤م ،أو ً
وم٠مطمًـ إًمٞمف ،وشمَٚم َّٓمػ ُمٕمف وأيمرُمف ،قمًك أن شمٙمقن ؾمٌ ًٌ٤م هلدايتف وشمقسمتف ( :
)[اعمٛمتحٜم٦م.]9-8:

اًمؼم َّ
أن اهلل يمَم أطمًـ إًمٞمؽ سم٠مٟمقاع اإلطمً٤من ،وم٠مطمًـ إمم ظمٚم٘مف،
واقمٚمؿ ي٤م قمٌد َ ّْ
همػمك
ويمَم أٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمؽ سمٜمٕمٛم٦م اهلداي٦م ،ومدُ َّل اًمٜم٤مس قمغم اهل٤مدي ،ويمَم ذيم ََّر َك ُ
همػمك سمر ِّسمؽ ًمٕمٚمف هيتدي ( :
وم٤مهتد ْي٧م :ومذيمِّر َ
)[اًمٜمحؾ.]115:

ضم٤مُمع خلػمي
ضم٤مُمع ًمٙمؾ ُم٤م حي ٌُّف اهلل و يرو٤مه،
اؾمؿ
ٌ
ٌ
واقمٚمؿ ي٤مقمٌد َ ّْ
اًمؼم ٌ
اًمؼم أن ِ َّ
ضم٤مُمع ًمٙمؾ
ضم٤مُمع ٕٟمقا ِع اًمٓم٤مقم٤مت واًم ُ٘م ُرسم٤مت اًمتل حيٌٝم٤م اهلل،
اًمدٟمٞم٤م وأظمرة،
ٌ
ٌ
ِ
اًمؼم واًمت٘مقى ،وهن٤مٟم٤م
إقمَمل اعمُروٞم٦م هلل ،وهلذا أُمر اهلل قمز وضمؾ سم٤مًمتٕم٤مون قمغم ِ ِّ
قمـ اًمتٕم٤مون قمغم اإلصمؿ واًمٕمدوان ،وم٘م٤مل ( :
)[اعم٤مئدة.]1:
ِ
ِ
اًمؼم
وحم٤مؾمـ إىمقال
عمح٤مؾمـ اًمتقطمٞمد واإليَمن،
ضم٤مُمع
ٌ
واقمٚمؿ ي٤م قمٌد َ ّْ
اًمؼم ،أن ِ َّ
ُ
وم٤مًمّمدق هيدي
وإقمَمل وإظمالق ،وٓ يٜم٤مل ذًمؽ إٓ ُمـ َصدَ َق ذم إيَمٟمف،
واًمؼم هيدي إمم اجلٜم٦م ( :
إمم ِ ّْ
اًمؼمُّ ِ ،
)[اًمتقسم٦م.]119:
وم٢من اًمّمدْ َق ِ
اًمؼمَّ ،
هي ِدي
سم٤مًمّمدْ ِقِّ َّ ،
وىم٤مل اًمٜمٌل ﷺ  « :قم َٚم ْٞم ُٙمؿ ِّ
هيدي إمم ِ ِّ
وإن ِ َّ
َْ
اًمؼم َ ْ
( ) متػق عؾقه ،أخرجه البخوري برقم ( ،)4942وأخرجه مسؾم برقم (.)2416
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إمم اجلَٜم َِّ٦م ،وُم٤م َي ُ
َ٥م ِقمٜمْدَ اهللِ
اًمّمدْ َق طمتَّك ُي ْٙمت َ
اًمر ُضم ُؾ َي ّْمدُ ُق و َيت ََح َّرى ِّ
زال َّ
ِ
صدِّ ي ً٘م٤مشأخرجه مسؾم( ).
َ
اًمّمدق أن شمٙمقن ص٤مد ًىم٤م ُمع اهلل ،ص٤مد ًىم٤م ُمع ٟمٗمًؽ ،ص٤مد ًىم٤م ُمع
وأقمغم أٟمقا ِع
اًمٜم٤مس :
[احلجرات.]15:

ِ
ُ
اًمتقسم٦م َّأٓ شمرضمع إمم اًمذٟم٥م ،وإذا
وم٤مًمّمدق ُمع اهلل ،أٟمؽ إذا قم٤مهدت اهلل قمغم
قم٤مهدشمف قمغم اًمٓم٤مقم٦م َّأٓ شمٕمّمٞمف سمٕمد اًمٕمٝمد ،وإذا ىم ٌَّٚم٧م احلجر إؾمقد ذم سمٞمتف
اًمٕمتٞمؼ َّأٓ شمٕمّمٞمف ذم سمٚمدك ،وهٙمذا :

[اإلهاء.]14-13:

ِ
ُ
حتٛمٚمٝم٤م قمغم ـم٤مقم٦م اهلل ،وشمزضمره٤م قمـ ُمٕمّمٞم٦م اهلل،
واًمّمدق ُمع اًمٜمٗمس ،أن
وشمُٕمٓمٞمٝم٤م طم َّٔمٝم٤م ِم٤م ومٓمره٤م اهلل قمٚمٞمف ُمـ احلالل اًمٓمٞم٥م ( :
)
[اًمِمٛمس.]12-7:

وىم٤مل اهلل قمز وضمؾ ( :

)[اًمٌ٘مرة.]171:

٥م هلؿ ُم٤م ُ
واًمّمدق ُمع اًمٜم٤مس ،أن ُ
ُ
٥م ًمٜمٗمًؽ ُمـ اخلػم ،وشمَدُ َّهلؿ قمغم يمؾ
حت ُّ
حت َّ
ُ
وحت ِّذرهؿ ُمـ ِّ
َّمدُ َىمٝمؿ احلدي٨م ،وشم١مدي طم٘مقىمٝمؿ :
ظمػم،
يمؾ ذ ،وشم ْ
(
)[اًمتقسم٦م.]71:
( )أخرجه مسؾم برقم (.)2617
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ومً ْؾ ر َّسمؽ اًمٙمريؿ أن َي ِّم ْؾ ٟمِٕمٛمف قمٚمٞمؽ ذم اًمدٟمٞم٤مُ ،مـ اًمّمح٦م واًمٕم٤مومٞم٦م ،واإليَمن
َ
ِ
ِ
وإقمَمل اًمّم٤محل٦م ،سمِٜم َٕمٛمف ذم أظمرة ُمـ ِروقان اهلل ودظمقل اجلٜمَّ٦م ( :
)[وم٤مـمر.]32-19:

حيّمٞمٝم٤م إٓ هق ( :
اًمؼم اًمرطمٞمؿ ،اًمذي أًمقان سمِ ِّره سمٕمٌ٤مده ٓ ُ
هق ؾمٌح٤مٟمف َ ُّ
)[إسمراهٞمؿ.]34:

وم٧م َّ
سم٤مرا سمٙمؾ أطمد طمً٥م
وإذا َقم َر َ
اًمؼم اًمرطمٞمؿ ،ومٞمج٥م أن شمٙمقن ًّ
أن ر َّسمؽ هق َ ُّ
ُىمدرشمؽ ،ظم٤مص ً٦م واًمِدَ ْيؽ وىمرا َسمتِؽ ( :
)[اإلهاء.]13:
ذا وضمده ( :
ظمػما وضمده ،وُمـ زرع ً
ومٛمـ زرع ً
)[آل قمٛمران.]163-161:

وىم٤مل اهلل قمز وضمؾ :
[اًمزًمزًم٦م.]8-6:

اًمٚمٝمؿ أقمٜم٤م قمغم ذيمرك ،وقمغم ؿمٙمرك ،وقمغم طمًـ قمٌ٤مدشمؽ.
اًمؼم واًمت٘مقى ،وُمـ اًمٕمٛمؾ ُم٤م شمرى ،ي٤م ذا اجلالل واإليمرام.
اًمٚمٝمؿ إٟم٤م ٟمً٠مًمؽ ِ َّ
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اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق اًمقدود اًمذي شمق َّدد إمم ظمٚم٘مف سم٤مًمٜمٕمؿ اًمتل ٓ حيّمٞمٝم٤م إٓ هق،
وأفمٝمر ِو َّده خلٚم٘مف سمَم َّ
ؾمخره هلؿ ُمـ اًمٜمِٕمؿ اًمٔم٤مهرة واًمٌ٤مـمٜم٦مً ،مٞمٕمرومقه وحيٌقه،
ويقطمدوه ويٕمٌدوه ( :
)[ًم٘مَمن.]12:

محِد وؿمٙمر ،وأطمًـ ِ
وطم ِٗم ْظ،
اًمقدود اًمذي إذا
أطم٥م َ
ورطمؿ ،وأيمرم َ
َّ
هق ؾمٌح٤مٟمف َ
َ َ
أسمٖمض َّ
قمذب َ
وظم َذ ْل ،وأه٤من وأذل ( :
وأ َّيد وٟم ٍََم ،وأقمٓمك وأهمٜمك ،وإذا َ
)[إقمراف.]96:

ِّ
ِّ
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمقدود اًمذي شمق َّدد إمم قمٌ٤مده ِّ
وسمٙمؾ إيمرام،
وسمٙمؾ ٟمٕمٛم٦م،
سمٙمؾ ظمػم،
ِّ
وسمٙمؾ إطمً٤من ( :
)[اًمٜمحؾ.]53:
وهق ؾمٌح٤مٟمف اًمقدود اًمذي طم ٌَّ٥م إمم قمٌ٤مده أن يتقددوا إًمٞمف سم٤مإليَمن سمف ،وقمٌ٤مدشمف
ويمره إًمٞمٝمؿ يم َُّؾ ُم٤م
وـم٤مقمتف ،واُمتث٤مل أواُمره ،واضمتٜم٤مب ٟمقاهٞمف ،وشمّمديؼ أظمٌ٤مرهَّ ،
ي٘مٓمٕمٝمؿ قمٜمف ( :
)[احلجرات.]8-7:

ٝمر ًم ِ َٕمٔمٛمتِف ،طمتك ٟمَخ٤مومف وٟمخِم٤مه،
ومًٌح٤من اًمقدود اًمذي يمؾ ُم٤م ذم اًمٙمقن َُم ْٔم ٌ
ِ
َّ
ٝمر
َحٛمدُ ه ،ويمؾ ُم٤م ذم اًمٙمقن َُم ْٔم ٌ
ٝمر ًمرمحتف ،طمتك ٟمُحٌف وٟم َ
ويمؾ ُم٤م ذم اًمقضمقد َُم ْٔم ٌ
ٝمر ِ
ٝمر جلالًمف ومج٤مًمف
ًمق ِّده ،ويمؾ ُم٤م ذم اًمٙمقن َُم ْٔم ٌ
حلُ ٌِّف ،ويمؾ ُم٤م ذم اًمٙمقن َُم ْٔم ٌ
وإطمً٤مٟمف ( :
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)[اًمٌ٘مرة.]164:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٙمريؿ اًمٖمٗمقر اًمقدود اًمذي ظمٚم٘مؽ ومل شمٙمـ ُ
ىمٌؾ ؿمٞم ًئ٤م ،ورزىمؽ ُمـ
يمؾ رء وهداك إمم ُمٕمرومتف ،وطم ٌَّ٥م إًمٞمؽ اإليَمن سمف ،وأقم٤مٟمؽ قمغم قمٌ٤مدشمف،
وطمٌ٥م إًمٞمؽ ـم٤مقمتف ،وو٤مقمػ ًمؽ إضمر قمغم قمٌ٤مدشمف ،وشمقدد إًمٞمؽ سمٜم ِ ِ
ٕمٛمف ،وهق
َّ
َّ
)
اًمٖمٜمل قمٜمؽ ،وقمـ قمٛمٚمؽ ،رمح ً٦م سمؽ ( :
[اًمٌ٘مرة.]143:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمقدود اًمذي اًمٙمقن يمٚمف ُمـ ِىم ٌَ ِؾ اهلل شمق ُّد ٌد إمم هذا اإلٟمً٤من ،ويمؾ
أقمَمل اإلٟمً٤من اًمّم٤محل٦م شمق ُّد ٌد إمم رسمف اخل٤مًمؼ اًمٕمٔمٞمؿ ،اًمذي ًمف إؾمَمء
احلًٜمك ،واًمّمٗم٤مت اًمٕمال ،وإومٕم٤مل احلٛمٞمدة ،واعمثؾ إقمغم ( :
)[اًمؼموج.]16-13:
ِ
حي ٌِّ ٌُف هلؿُ ،مـ أٟمقاع
ِّرهؿ سمف ،وُم٤م ُ
ومًٌح٤من اًمقدود اًمذي شمق َّدد إمم قمٌ٤مده سمَم ُيذيم ُ
اًمٕمٓم٤مء واإلطمً٤من اًمذي َيٜمْ َٕم ُؿ سمف َّ
واعمٓمٞمع واًمٕم٤ميص :
يمؾ أطمد ،اعم١مُم ُـ واًمٙم٤مومر،
ُ
)[هقد.]92:
(
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمقدود اًمذي شمقدد إمم ِ
قمٌ٤مده سم٠مٟمقاع ومْمٚمف وٟمٕمٛمف ،وضمقده وإطمً٤مٟمف،
َّ
وظمٚمؼ اعمق َّد َة ذم ىمٚمقب قمٌ٤مدهً ،مٞمتق َّد ُدوا هب٤م إًمٞمف ،وظمٚمؼ اعمق َّدة واًمرمح٦م سملم
َ
ظمٚم٘مف ومٞمَم سمٞمٜمٝمؿً ،مٞمتقادوا ويؽمامحقا ومٞمَم سمٞمٜمٝمؿ ( :
)[إٟمٕم٤مم.]121:
وىم٤مل اًمٜمٌل ﷺ َُ « :م َث ُؾ ا ُ
َرامحِ ِٝم ْؿ ،وشمَٕم٤م ُـم ِٗم ِٝم ْؿ َُم َث ُؾ
لم ذم شمَقا ِّد ِه ْؿ ،وشم ُ
عم ْ١م ُِمٜم ِ َ
ِ
ِ
ِ
سم٤مًمً َٝم ِر ْ
واحلُ َّٛمك شمتػق عؾقه( ).
اجلَ ًَد إذا ْاؿم َتٙمَك ُمٜمف ُقم ْْم ٌق شمَدا َقمك ًمف ؾم٤مئ ُر اجلَ ًَد َّ
ومال إًمف إٓ اهللُ ،م٤م أقمٔمؿ رمحتِف سمٕمٌ٤مده ،وُم٤م أطمً َـ شمق ُّد ُده إزم ظمٚم٘مف ( :
)[اًمٌ٘مرة.]163:
والودود الذي هذه أسامؤه وصفاته وأفعاله ،وهذا وده وإكرامه ،هو الرب الذي
يستحق أن ُيطاع فال ُيعىص ،و ُيذكر فال ُينسى ،و ُيشكر فال ُيكفر ،و ُيعبد وحده ال
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رشيك له:
[اًمٌ٘مرة.]11-11:
وطمٔمؽ ي٤م قمٌد اًمقدود ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن شمَتق َّدد إمم اًمٜم٤مس سم٤مإليمرام
واإلطمً٤من ،وشمدقمقهؿ إزم رهبؿً ،م ُٞمًٕمدهؿ ذم دٟمٞم٤مهؿ وأظمراهؿ ( :
)

[آل قمٛمران.]159:
شمق َّدد إًمٞمؽ سمٜم ِ َٕم ِٛمف اًمتل ٓ شمٕمد وٓ حتَم ،أُمرك أن
واقمٚمؿ أن اهلل اًمقدود اًمذي َ
شمتق َّدد إًمٞمف سمٙمؾ ُم٤م حيٌف ويرو٤مه ُمـ إىمقال وإقمَمل وإظمالق ،وأن دمٕمؾ
طمٞم٤مشمؽ يمٚمٝم٤م ،وأىم٤مشمؽ يمٚمٝم٤م ،ذم ـم٤مقم٦م ُمقٓك و قمٌ٤مدشمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف :
(
)[احل٩م.]77:
وم٤مضمٕمؾ طمٞم٤مشمؽ يمٚمٝم٤م عمقٓك اًمذي شمق َّدد إًمٞمؽ ِّ
سمٙمؾ ٟمِٕمٛم٦مً ،متًَٕمد ذم اًمدٟمٞم٤م
وأظمرة ( :
)[إٟمٕم٤مم.]163-161:
ِ
إب
واقمٚمؿ ي٤م قمٌد اًمقدود أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق اًمقدود اًمذي أًم٘مك اعمق َّدة سملم
وأسمٜم٤مئِف ،وسملم إم وأوٓده٤م ،وسملم اًمزوضم٦م وزوضمٝم٤م ،وسملم اعم١مُمٜملم سمٕمْمٝمؿ ُمع
سمٕمض ( :
)[اًمروم.]11:
اًمٚمٝمؿ ي٤م همٗمقر ي٤م ودود ،اهمٗمر ًمٜم٤م ُم٤م ىمدَّ ُمٜم٤م وُم٤م َّ
أظمرٟم٤م ،وُم٤م أهرٟم٤م وُم٤م أقمٚمٜمَّ٤م ،أٟم٧م
اعم٘مدم ،وأٟم٧م اعم١مظمر ٓ ،إًمف إٓ أٟم٧م.
)
(
[اًمٌ٘مرة.]121 :
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اهلل قمز وضمؾ هق اعمٚمؽ احلؼ اًم٘مري٥م ،اًمذي ًمف إؾمَمء احلًٜمك ،واًمّمٗم٤مت
اًم ُٕمال ،وإومٕم٤مل احلٛمٞمدة ،واعمثؾ إقمغم ذم اًمًٛمقات وإرض ،وًمف أؾمَمء
)[ـمف.]8:
اجلالل واجلَمل واًمٙمَمل ( :
و ضمٜم٦م اعمٕمروم٦م ،اعمقصٚم٦م إمم ضمٜم٦م أظمرة ،هل اًمٕمٚمؿ سم٤مهلل وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف
وأومٕم٤مًمف ،وقمٌ٤مدشمف سمٛمقضم٥م ذًمؽ ( :
)[حمٛمد.]19:
اهلل قمز وضمؾ هق اًم٘مري٥م ُمـ يمؾ أطمد سمٕمٚمٛمف وإطم٤مـمتف ،وُمراىمٌتف وُمِم٤مهدشمف،
وؾمٛمٕمف وسمٍمه ( :
)[ؾمٌ٠م.]52:
هق اًم٘مري٥م ُمـ أوًمٞم٤مئف ىمرسم ً٤م ظم٤مص٤م ،هق اًم٘مري٥م ُمـ قم٤مسمديف ،وؾم٤مئٚمٞمف ،واعم١مُمٜملم
سمف ،وهذا اًم٘مرب ٓ شمدرك ًمف طم٘مٞم٘م٦م ،وإٟمَم شمُٕمٚمؿ آصم٤مره ُمـ ًمٓمٗمف سمٕمٌده ،وقمٜم٤ميتف سمف،
ورمحتف ًمف ،وشمًٝمٞمؾ أُمقره ،واٟمنماح صدره ( :
)[اًمٌ٘مرة.]186:
أىمرب َُم٤م َي ُ
ٙمقن اًمٕم ٌْدُ ُِمـ ر ِّسم ِف َو َهق ؾم٤مضمدٌ »أظمرضمف ُمًٚمؿ( ).
وقول الـَّبِي ﷺ « :
ُ
ف ال َّؾق ِل ِ
ُون الرب ِمن ا ْلعب ِد ِيف جو ِ
وىم٤مل اًمٜمٌَِّ ِّل ﷺ َ « :
أخ ِر ش
َ ْ
وأ ْق َر ُب َمو َيؽ ُ َّ ُّ َ َ ْ
ْ
أظمرضمف اًمؽمُمذي( ).
ٍ
الس َام ِء الدُّ ْك َقو ف َق ُؼ ُ
وىم٤مل اًمٜمٌَِّ ِّل ﷺ َ « :يـ ِْز ُل َر ُّبـَو َت َب َور َك َو َت َع َ
ول َ :م ْن
وىل ك َُّل َل ْق َؾي إِ َىل َّ
وين َف َل ْشت ِ
َيدْ ُع ِ
قى َل ُهَ ،م ْن َي ْس َل ُلـِي َف ُل ْعطِ َق ُهَ ،م ْن َي ْس َتغ ِْػ ُر ِين َف َل ْغ ِػ َر َل ُه؟ شُمتٗمؼ قمٚمٞمف( ).
َج َ
( )أخرجه مسؾم برقم (.)482
( )أخرجه السمذي برقم (.)3579

( ) متػق عؾقه ،أخرجه البخوري برقم ( ،)1145وأخرجه مسؾم برقم (.)758
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ومًٌح٤من رسمٜم٤م اًمٕمكم إقمغم قمغم مجٞمع خمٚمقىم٤مشمف ،اًمذي اؾمتقى قمغم أقمغم
اعمخٚمقىم٤مت وهققمرؿمف اًمٕمٔمٞمؿ ،وهق اًم٘مري٥م ُمـ مجٞمع ظمٚم٘مف ،يرى أؿمخ٤مصٝمؿ،
و يًٛمع يمالُمٝمؿ ودقم٤مءهؿ و ؿمٙمقاهؿ ،وهق أىمرب إمم يمؾ أطمد ُمـ ٟمٗمًف :
)
(
[ق.]16:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمًٛمٞمع اًم٘مري٥م ُمـ يمؾ أطمد ،وهق أىمرب إمم اإلٟمً٤من ُمـ قمٜمؼ
ِ
ِ
يىَ ،أ ْق َر ُب إِ َىل َأ َح ِدك ُْم ِم ْن
قع َق ِر ٌ
راطمٚمتف  :ىم٤مل اًمٜمٌَِّ ِّل ﷺ  « :إِ َّن ا َّلذي تَدْ ُعو َك ُه َشؿ ٌ
عـ ُِق ر ِ
اح َؾتِ ِهشُمتٗمؼ قمٚمٞمف ( ).
ُ َ
وُمـ ضمالل ىمرب اًمرب ؾمٌح٤مٟمف ،أٟمف سم٘مرسمف يم٠مٟمؽ شمراه سم٠مؾمَمئف ،وصٗم٤مشمف ،يًٛمع
ويرى ،وهق اًمٕمكم إقمغم ،واًمذي قمغم اًمٕمرش اؾمتقى ،ىمري٥م ٓ خيٗمك قمٚمٞمف
)[هقد.]61:
رء ذم إرض وٓ ذم اًمًَمء ( :
ِْ
٤منْ ،
وهقاإل ْطم ًَ ُ
سم٠من َشم ْٕم ٌُدَ اهللََّ يم ََ٠مٟم ََّؽ شم ََرا ُهَ ،وم٢مِ ْن َمل ْ َشم ُٙم ْـ
وهذا أقمٔمؿ ُم٘م٤مُم٤مت اًمديـ،
شم ََرا ُه َوم٢مِ َّٟم ُف َي َر َ
اك.
ىم٤مل اًمٜمٌَِّ ِّل ﷺ ِ ْ « :
َّك ت ََرا ُه َفنِ ْن َمل ْ َتؽ ُْن ت ََرا ُه َفنِ َّك ُه َي َر َ
ون َأ ْن َت ْع ُبدَ اهللََّ ك ََلك َ
اكشُمتٗمؼ
اإل ْح َس ُ
قمٚمٞمف ( ).
وسمحً٥م اإلطمً٤من ُمـ اًمٕمٌد ،شمٙمقن رمح٦م اًمرب ( :
)[إقمراف.]56:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًم٘مري٥م ،اًمذي ٓ خيٗمك قمٚمٞمف رء ،و ٓ حيجٌف فم٤مهر قمـ سم٤مـمـ،
وٓ سم٤مـمـ قمـ فم٤مهر ،وٓ شمقاري ُمٜمف ؾمَمء ؾمَمء ،وٓ أرض أرو٤م ،وٓ ضمٌؾ ُم٤م
ذم وقمره ،وٓ سمحر ُم٤مذم ىمٕمره ،اًمٖمٞم٥م قمٜمده ؿمٝم٤مدة ،واًمن قمٜمده قمالٟمٞم٦م ( :
)[احلنم.]11:
( ) متػق عؾقه ،أخرجه البخوري برقم ( ،)2992وأخرجه مسؾم برقم (.)2714

( ) متػق عؾقه ،أخرجه البخوري برقم ( ،)51وأخرجه مسؾم برقم (.)9
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ومًٌح٤من اًمرب اًمٕمٔمٞمؿ ،اًم٘مري٥م ُمـ مجٞمع ظمٚم٘مف سمٕمٚمٛمف و إطم٤مـمتف ،اًم٘مري٥م ُمـ
قم٤مسمديف ىمرسم٤م ظم٤مص ً٤م ،يمؾ أطمد سمحً٥م إيَمٟمف وُمٕمرومتف ،وظمِمٞمتف ،وشم٘مقاه ( :
)[إقمراف.]56:
وُمـ قمرف رسمف سم٤مؾمٛمف اًم٘مري٥م ،طم٘مؼ ًمف يمَمل اًمٕمٌقدي٦م ،ومٙمٚمَم اؾمتحي اًمٕمٌد
ىمرب رسمف ُمٜمف ،و أي٘مـ أٟمف أىمر ب إًمٞمف ُمـ طمٌؾ اًمقريد ،أظمٗمك دقم٤مءه ُم٤م أُمٙمٜمف،
)
ًمٕمٚمٛمف سم٘مرب رسمف ُمٜمف ( :
[إقمراف.]55:

و ُمـ صمٛمرات شمٚمؽ اعمٕمروم٦م ،أن اًمٜمٗمقس شم٠مٟمس سم٤مًم٘مرب ُمٜمف قمٜمد ُمٜم٤مضم٤مشمف ؾمٌح٤مٟمف،
وقمٜمد ذيمره وؾم١ماًمفً ،مٕمٛمٚمٝم٤م سمٙمَمل ىمرسمف ،ورأومتف ،ورمحتف سمخٚم٘مف ( :

)[اًمٌ٘مرة.]186:
وُمـ قمرف أن رسمف ىمري٥م راىمٌف ذم يمؾ طم٤مل ،و أطمًـ قمٌ٤مدشمف ،و شميع سملم يديف،
ورضم٤مه ،ومل يٞم٠مس ُمـ رمحتف ،وأطمًـ اًمٔمـ سمف ،ومحده قمغم قمٜم٤ميتف سمخٚم٘مف،
)[هقد.]61:
وإضم٤مسم٦م دقم٤مئٝمؿ ( :ﯫ
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمًٛمٞمع اًمٌّمػم ،اًمٕمٚمٞمؿ اًم٘مري٥م ،اًمذي يٌٍم يمؾ رء ،ويًٛمع يمؾ
رء ،ويٕمٚمؿ سمٙمؾ رء( :
)[ يقٟمس .] 3 :
هق ؾمٌح٤مٟمف اًم٘مري٥م ،اًمذي يرى أومٕم٤مًمؽ ،ويًٛمع يمالُمؽ ،ويٕمٚمؿ سمَم ذم ىمٚمٌؽ،
وٓ خيٗمك قمٚمٞمف ُمٜمؽ ظم٤مومٞم٦م ( :
)[ اعمٚمؽ ..]14 - 13 :
هق ؾمٌح٤مٟمف اًم٘مري٥م ،اًمذي أىمرب ُم٤م شمٙمقن إًمٞمف طملم شمٙمقن ؾم٤مضمد ًا سملم يديف ،وم٢مذا
سم٤مًمًٛمقات اًمًٌع شمٜمٗمتح ًمدقم٤مئؽ ،وإذا اًم٘مري٥م اعمجٞم٥م يًٛمٕمؽ ويراك ،وجيٞم٥م
)[هقد.]61:
دقم٤مءك ( :ﯫ
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و ىمرب اهلل ُمـ ظمٚم٘مف ىمرب قمٚمؿ ،وىمرب ؾمٛمع ،وىمرب سمٍم ،وىمرب إطم٤مـم٦مٓ ،
ىمرب ذاتٟٕ ،مف اًمٕمٔمٞمؿ اًمٙمٌػم ،اعمحٞمط سمٙمؾ حمٞمط ،و ٓ حيٞمط سمف حمٞمط :
(
)[اًمٓمالق.]11:
هق اًم٘مري٥م اًمٕمٚمٞمؿ سمٙمؾ رءُ ،مـ اًمذرة إمم اعمجرة ،وُمـ اًم٘مٓمرة إمم اًمٌحر ،و
ُمـ قم٤ممل اًمِمٝم٤مدة إمم قم٤ممل اًمٖمٞم٥م ( :
)[إٟمٕم٤مم.]59:

وُمـ ىمرسمف ؾمٌح٤مٟمف أٟمف يٕمٚمؿ دسمٞم٥م اًمٜمٛمٚم٦م اًمًقداء ،ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمٔمٚمَمء ،قمغم
اًمّمخرة اًمّمَمء ( :
)[احل٩م.]72:
وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ،أن اًمٜمٌل ﷺ ىم٤مل  « :يـزل َر ُّبـَو َت َب َور َك َو َت َع َ
وىل ك َُّل
ٌ ال َّؾق ِل ِ
ِ
ِ
ٍ
وين َف َل ْشت ِ
ول َ :م ْن َيدْ ُع ِ
أخ ُر َي ُؼ ُ
قى
الس َامء الدُّ ْك َقو ،ح َ
َج َ
ني َي ْب َؼى ُث ُؾ ُ ْ
َل ْق َؾي إِ َىل َّ
َل ُهَ ،م ْن َي ْس َل ُلـِي َف ُل ْعطِ َق ُهَ ،م ْن َي ْس َتغ ِْػ ُر ِين َف َل ْغ ِػ َر َل ُه شُمتٗمؼ قمٚمٞمف ( ).
قمٚمٛمؽ ي٤م قمٌد اًم٘مري٥م سم٘مرب اًم٘مري٥م ؾمٌح٤مٟمف خيٞمٗمؽ ،ويٗمرطمؽ ،وي١مٟمًؽ،
وجيٕمٚمؽ ىمقي ً٤م ،ؿمج٤مقم ً٤م ،صم٤مسمت ً٤مُ ،مٓمٛمئٜم ً٤م ( :
)[ـمف.]46-43:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًم٘مري٥م ُمـ أوًمٞم٤مئف سمٜمٍمه ،وشمقومٞم٘مف ،وشمٞمًػمه ،وهق اًم٘مري٥م ُمـ يم٤موم٦م
اخلٚمؼ سمٕمٚمٛمف وإطم٤مـمتف ،وؾمٛمٕمف وسمٍمه :

( )متػق عؾقه ،أخرجه البخوري برقم ( ،)1145وأخرجه مسؾم برقم (.)758
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[يقٟمس.]61:

ومًٌح٤من ريب اًم٘مري٥م ،اًمذي يًٛمع يمؾ ُمـ ٟم٤مداه ذم اًمؼم ،واًمٌحر ،واجلق ،ذم
وىم٧م واطمد.
يقٟمس ﷺ ذم سمٓمـ احلقت يٜم٤مدي رسمف ومٞم٘مقل ( :
)[إٟمٌٞم٤مء.]87:
ومٞمٌجٞمٌف رسمف اًم٘مري٥م (:
)[إٟمٌٞم٤مء.]88:
ومًٌح٤من اًم٘مري٥م اًمذي يًٛمٕمؽ إذا ذيمرشمف ومٞمذيمرك.
هق ؾمٌح٤مٟمف اًم٘مري٥م ،اًمذي يمٚمَم اىمؽمسم٧م ُمٜمف سم٤مًمٓم٤مقم٦م واًمتقسم٦م واإلٟم٤مسم٦م ،اىمؽمب ُمٜمؽ
سم٤مًم٘مٌقل ،واًمٕمقن ،واًمٜمٕمؿ ،واهلٌ٤مت ،واًمٕمٓم٤مي٤م .
ىم٤مل اًمٜمٌَِّ ِّل ﷺ ومٞمَم يرويف قمـ رسمف َقم َّز َو َضم َّؾ َ « :أٟمَ٤م َقمٜمْدَ َفم ّـ َقم ٌْ ِدي ِيب َو َأٟمَ٤م َُم َٕم ُف
لم ي ْذيمُر ِين ،وم٢مِ ْن َذيمَر ِين ذم َٟم ْٗم ًِ ِف َذيمَر ُشمف ذم َٟم ْٗم ِ
ِ
زَ ،وإِ ْن َذيم ََر ِين ذم َُم ٍ
إل َذيم َْر ُشم ُف
ْ ُ
َ
طم َ َ َ
ِ ِ
إل َظم ٍػم ُِمٜمْٝمؿ ،وإِ ْن ا ْىم َؽمب إ ِ
ِ
زم
َ َ
ُ ْ َ
ذم َُم ٍ ْ
ؽم َب إِ ّ
ؽم ْسم ُ٧م ُمٜمْ ُف ذراقم ً٤مَ ،وإِن ا ْىم َ َ
زم ؿم ْؼم ًا ا ْىم َ َ
ّ
َ٤مين يٛم ِ
ِ
ؽم ْسم ُ٧م إ ًَم ْٞم ِف َسم٤مقم ً٤مْ ،
ٌم َأ َشم ْٞم ُت ُف َه ْر َو ًَم ً٦م »متػق عؾقه( ).
وإن َأشم ِ َ ْ
ذ َراقم ً٤م ا ْىم َ َ
ومًٌح٤من اًمٕمٔمٞمؿ احلٙمٞمؿ اًمرطمٞمؿ اًم٘م٤مدر ،اًمذي يريؽ ذم يمؾ رء ُمٕمٜمك يذيمرك
سمفً ،مت١مُمـ سمف ،وشمقطمده ،وشمٕمٌده وطمده ٓ ذيؽ ًمف.
ومؽمى ىمدرشمف ذم رومع ؾمَمواشمف سمال قمٛمد  ،وشمرى ىمقشمف ذم إُمً٤ميمٝم٤م طمتك ٓ شم٘مع قمغم
إرض.
وشمرى رمحتف ذم إٟمزال اعمٓمر ،واٟمٌ٤مت اًمزرع واًمِمجر ،وإظمراج اًمثٛمر.
وشمرى قمٔمٛمتف ذم ؿمٛمقخ اجلٌ٤مل ،وؾمٞمالن اًمٌح٤مر ،وإرؾم٤مل اًمري٤مح.
وشمرى طمٙمٛمتف ذم قمٔمٛم٦م إٟمِم٤مء وإسمداع ،وشمريمٞم٥م وشمّمقير خمٚمقىم٤مشمف ،اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم
( ) متػق عؾقه ،أخرجه البخوري برقم ( ،)7415وأخرجه مسؾم برقم (.)2475
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اًمًٛمقات وإرض.
وشمرى يمرُمف ذم ؾمٕم٦م قمٓم٤مئف ،وإطمً٤مٟمف إمم ظمٚم٘مفُ ،م١مُمٜمٝمؿ ويم٤مومرهؿ ،سمرهؿ
ووم٤مضمرهؿ.
وشمرى قمٔمٛم٦م طمٚمٛمف ُمع يمثرة ُمـ يٕمّمٞمف سمٜمٕمٛمف اًمتل ٓ شمٕمد وٓ حتَم.
وشمرى قمٔمٛم٦م قمذاسمف ذم اًمزٓزل واًمؼمايملم ،واًمّمقاقمؼ واًمٕمقاصػ:
[هم٤مومر.]65:

ومال إًمف إٓ اهلل ،يمؿ دل اًمٜم٤مس قمٚمٞمف سمّمٗم٤مت ضمالًمف ،وصٗم٤مت مج٤مًمف :
(
)[ومّمٚم٧م.]53:
إذا ؾمٛمٕم٧م ي٤م قمٌد اًم٘مري٥م ؿمٞمئ ً٤م ظمٗمٞم ً٤م سم٢مذٟمؽ  ،ومًٛمٕمؽ يذيمرك سم٤مًمًٛمٞمع ؾمٌح٤مٟمف.
وإذا أسمٍمت ؿمٞمئ ً٤م صٖمػم ًا سمٕمٞمٜمؽ ،ومٌٍمك يذيمرك سم٤مًمٌّمػم ؾمٌح٤مٟمف.
وإذا قمٚمٛم٧م ؿمٞمئ ً٤م ظمٗمٞم ً٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ ،ومٕمٚمٛمؽ سمف يذيمرك سم٤مًمٕمٚمٞمؿ ؾمٌح٤مٟمف.
واًمٜمٗمقس ُمٗمٓمقرة قمغم طم٥م قمٌ٤مدة اًمرب اًم٘مري٥م ،اًمذي يًٛمع دقم٤مءه٤م إذا دقم٧م،
ويٌٍمه٤م إذا حتريم٧م  ،ويٕمٚمؿ ُم٤م ذم ىمٚمقهب٤م إذا أوٛمرت.
وُمٗمٓمقرة قمغم قمدم اؾمتٕمداده٤م ًمٕمٌ٤مدة رب سمٕمٞمد قمٜمٝم٤م ،هلذا ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ( :
)[اًمٌ٘مرة.]186:
وهذا اًم٘مرب ُمـ اهلل جيٕمؾ اعم١مُمـ حيٌف وي٠مٟمس سمف ،وخي٤مومف وخيِم٤مه ،ويٙمثر ُمـ
محده ،واؾمتٖمٗم٤مره ،واًمتقسم٦م إًمٞمف ( :ﯫ
)[هقد.]61:
وُمـ قمٚمؿ أن رسمف ىمري٥م ُمٜمف ،اؾمتحك أن يٕمّمٞمف سمٜمٕمٛمف ذم ُمٚمٙمف ،أٓ يًتحل اًمٕمٌد
ُمـ رسمف طملم يٖمٚمؼ اًمٌ٤مب قمغم ٟمٗمًف طمتك يٕمّمٞمف ،ويٕمٚمؿ أٟمف اًمرطمٞمؿ اًمٚمٓمٞمػ
اًمذي ُمتٕمف سم٤مًمّمح ٦م و اًمٕم٤مومٞم٦م ،وأدظمؾ قمٚمٞمف اهلقاء ُمـ حت٧م اًمٌ٤مب ،طمتك ٓ
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)

يٛمقت ( :

[اعم٤مئدة.]74:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًم٘مري٥م ،اعمجٞم٥م ،اًمًٛمٞمع ،اًمٜم٤مس ،ومال شمتقيمؾ إٓ قمٚمٞمف ،وٓ
)[ؾمٌ٠م.]52:
شمًتٜمٍم سمٖمػمه ،وٓ شمدقمق إٓ إي٤مه ( :
وهق اًم٘مري٥م اًمذي يزيد ىمرسمف إًمٞمؽ ،يمٚمَم أطمًٜم٧م إمم ٟمٗمًؽ ،وأطمًٜم٧م إمم
)
اًمٜم٤مس سم٠مٟمقاع اإلطمً٤من ( :

[إقمراف.]56:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًم٘مري٥م اعمجٞم٥مُ ،مٝمَم شم٠مظمر اًمٜمٍم ،واؿمتد اًمٙمرب ،وو٤مق إُمر،
ومٙمَم أٟمف ؾمٌح٤مٟمف ىمري٥م ُمـ قمٌ٤مده ،ورمحتف ىمري٥م ُمـ اعمحًٜملم ،ومٙمذًمؽ ٟمٍمه
)[اًمٌ٘مرة.]114:
ٕوًمٞم٤مئف ىمري٥م ( :
يٜمٍم سم٤مٕؾمٌ٤مب ،وسمدون إؾمٌ٤مب ،وسمْمد إؾمٌ٤مب ( :
)[اًمّم٤موم٤مت.]173-171:
واًمرب اًمذي هذه أؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،هق وطمده اًمذي يًتحؼ أن يٓم٤مع ومال
يٕمَم ،ويذيمر ومال يٜمًك ،ويِمٙمر ومال يٙمٗمر ( :
)[هم٤مومر.]65:
وطمٔمؽ ي٤م قمٌد اًم٘مري٥م ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن شمٙمقن ىمريٌ ً٤م ُمـ رسمؽُ ،مراىمٌ ً٤م
ًمٜمٗمًؽ ،واعمراىمٌ٦م أن شمٕمٚمؿ أن اهلل ُمٓمٚمع قمغم ُم٤م ذم ىمٚمٌؽ ،ومال شمٗمٕمؾ إٓ ُم٤م حيٌف
اهلل ويرو٤مهُ ،مـ إىمقال وإقمَمل ،وأن شمًتحل ِمـ أٟم٧م ُمٙمِمقف ًمف فم٤مهر ًا
وسم٤مـمٜم ً٤م ذم يمؾ طم٤مل ،ومال شمٕمّمف ذم ُمٚمٙمف ،وأٟم٧م شمت٘مٚم٥م ذم ٟمٕمٛمف ،وأٟم٧م شمٕمٚمؿ أٟمف
ىمري٥م ُمٜمؽ ،يًٛمٕمؽ و يراك ( :
)[اعمٚمؽ.]14-13:
ي٤م قمٌد اًم٘مري٥م ،شم٘مرب إمم رسمؽ اًمٙمريؿ ،سم٤مًمٗمرائض واًمٜمقاومؾ اًمتل ذقمٝم٤م ،واًمتل
صمٛمرهت٤م رمح٦م اهلل ،وروقاٟمف ،ودظمقل ضمٜمتف ( :
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)[آل قمٛمران.]134-133:
و شم٘مرب ي٤م قمٌد اًم٘مري٥م إمم اهلل سم٤مإلطمً٤من إمم ظمٚم٘مف ،وىمْم٤مء طمقائجٝمؿ ،و شمٞمًػم
أُمقرهؿ ،اسمتٖم٤مء ُمرو٤مة اهلل ،شمٜم٤مل قمٔمٞمؿ صمقاسمف ( :
)[اًمٜمً٤مء.]114:

ي٤م قمٌد اًم٘مري٥م اقمٚمؿ أن ُمـ قمرف رسمف اًم٘مري٥م أطمٌف ،عم٤م يراه ُمـ قمٔمٛمتف وضمالًمف،
ومحده وؿمٙمره ،عم٤م يراه ُمـ قمٔمٞمؿ ٟمٕمٛمف وإطمً٤مٟمف ،وقمٔمٛمف ويمؼمهً ،مٙمَمل قمٜم٤ميتف
سمٕمٌده ،ورىم٤مسمتف ًمف ذم يمؾ طملم ( :
)[حمٛمد.]19:
واقمٚمؿ أن اًمٜم٤مس يت٘مرسمقن إًمٞمؽ عمّمٚمحتٝمؿ ،واهلل يت٘مرب إًمٞمؽ عمّمٚمحتؽٟٕ ،مف
اًمٖمٜمل قمـ يمؾ ُم٤م ؾمقاه ،وأٟم٧م اعمحت٤مج إًمٞمف ذم يمؾ طم٤مل ( :
)[ًم٘مَمن.]16:
ومت٘مرب إمم رسمؽ سمٙمؾ ُم٤م حيٌف و يرو٤مه ،يت٘مرب إًمٞمؽ سمَم حتٌف وشمرو٤مه ،وي٘مؽمب
ُمٜمؽ أيمثر ،يمٚمَم اىمؽمسم٧م ُمٜمف.
وُمـ أراد أن يٙمقن ىمريٌ ً٤م ُمـ رسمف ،ومٚمٞمٙمثر ُمـ اًمًجقد ًمف سم٘مٚمٌف وضمقارطمف ،وم٢من
أىمرب ُم٤م يٙمقن اًمٕمٌد ُمـ رسمف وهق ؾم٤مضمد ،واًمِمٞمٓم٤من يريدك أسمٕمد رء ُمـ
)[اًمٕمٚمؼ.]19:
ُمقٓك ( :
ويمـ ي٤م قمٌد اًم٘مري٥م ىمريٌ ً٤م ُمـ اًمٜم٤مسً ،مٞمحٌؽ اهلل ،وحيٌؽ اًمٜم٤مس ،وأطم٥م اًمٜم٤مس
إمم اهلل أٟمٗمٕمٝمؿ ًمٚمٜم٤مس ،ادقمٝمؿ إمم اهلل ،وقمٚمؿ ضم٤مهٚمٝمؿ ،و أطمًـ إًمٞمٝمؿ :
)
(
[اًمٌ٘مرة.]195:
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وأٟمٗمؼ ِم٤م أقمٓم٤مك اهلل قمغم أهٚمؽ ،وأىم٤مرسمؽ ،وقمٛمقم اعمًٚمٛملم ،شمٗمز سم٠مقمغم
اًمدرضم٤مت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ( :
)[إٟمٗم٤مل.]4-1:
واقمٚمؿ ي٤م قمٌد اًم٘مري٥م أن اًمًخل ىمري٥م ُمـ اهلل ،ىمري٥م ُمـ اًمٜم٤مس ،ىمري٥م ُمـ
اجلٜم٦م ،واًمٌخٞمؾ سمٕمٞمد ُمـ اهلل ،سمٕمٞمد ُمـ اًمٜم٤مس ،سمٕمٞمد ُمـ اجلٜم٦م.
اًمٚمٝمؿ طمٌ٥م إًمٞمٜم٤م اإليَمن ،وزيٜمف ذم ىمٚمقسمٜم٤م ،ويمره إًمٞمٜم٤م اًمٙمٗمر واًمٗمًقق
و اًمٕمّمٞم٤من ،واضمٕمٚمٜم٤م ُمـ اًمراؿمديـ.
اًمٚمٝمؿ أؾمٕمدٟم٤م سمحًـ قمٌ٤مدشمؽ ،وطمالوة ُمٜم٤مضم٤مشمؽ ،واضمٕمٚمٜم٤م ُمـ أىمرب ظمٚم٘مؽ
إًمٞمؽ ،و أسمٕمدهؿ قمـ يمؾ ُم٤م ٓ يروٞمؽ ،ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم.
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 : 75اشم اهلل ( ادجقى )
اهلل قمز وضمؾ هق اعمجٞم٥م اًم٘مري٥م ،اًمذي يٕمٓمل ىمٌؾ اًمٜمداء ،و يتٗمْمؾ ىمٌؾ
)[هقد.]61:
اًمدقم٤مء ( :ﯫ
هق ؾمٌح٤مٟمف اعمجٞم٥م ،اًمذي ي٘م٤مسمؾ دقم٤مء اًمداقملم سم٤مإلضم٤مسم٦م ،وي٘م٤مسمؾ ؾم١مال اًمً٤مئٚملم
سم٤مإلضم٤مسم٦م ،وي٘م٤مسمؾ ؾم١مال اعمْمٓمريـ سمنقم٦م اإلهم٤مصم٦م ( :
)[اًمٌ٘مرة.]186:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٙمريؿ اًمذي يٕمٓمل ىمٌؾ اًمدقم٤مء ،وإذا شم٠مظمر اًمٕمٓم٤مء إمم ُم٤مسمٕمد اًمدقم٤مء
وم٢مٟمَم حي٥م اهلل أن شمدقمقه وشمٜم٤مضمٞمف ،و أن شمٚمج٠م إًمٞمف ،وأن شمٜمٙمن سملم يديف ،وأن
شمٙمثر آشمّم٤مل سمف ،وأن مترغ وضمٝمؽ ذم أقمت٤مسمف ،وأن يًٕمدك سم٤مٓشمّم٤مل سمف ،وأن
جيٕمؾ طم٤مضمتؽ وؾمٞمٚم٦م ًمالشمّم٤مل سمف ،وإُٟمس سمٛمٜم٤مضم٤مشمف ( :
)[هم٤مومر.]65:
ومًٌح٤من اعمٚمؽ اًمٕمزيز  ،اًمرطمٞمؿ احلٚمٞمؿ ،اًمذي ىمد حيقج قمٌده إمم رء ،وىمد
يٛمٜمٕمف قمـ رء ،وىمد خيٞمٗمف ُمـ رءُ ،مـ أضمؾ أن يذيمر رسمف احلل اًم٘مٞمقم،
اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ ،ويً٠مل رسمف اًمٙمريؿ ،ويٗمزع إًمٞمف ،ويتّمؾ سمف ،ويًتٕملم سمف ،و يٚمقذ
سمجٜم٤مسمف ( :
)[اًمذاري٤مت.]51-52:
وؾم١مال اهلل قمز وضمؾ واًمتيع إًمٞمف وطمده هق اعم٘مّمقد ،واحل٤مضم٤مت هل
اًمقؾمٞمٚم٦م ،واهلل ظمٚمؼ قمٌ٤مده ًمٞمًٕمدهؿ ويرمحٝمؿ ،وضمٕمؾ احل٤مضم٤مت واعمّم٤مئ٥م
وؾم٤مئؾ آشمّم٤مل سمف ً ،مٞمِمٙمروه ،ويً٠مًمقه ،ويًتٖمٗمروه ( :
)
[هم٤مومر.]62:
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هق ؾمٌح٤مٟمف اعم٘مّمقدٟٕ ،مف ؾمٌح٤مٟمف يٕمٚمؿ طم٤مضم٦م اعمحت٤مضملم ،ويٕمٓمٞمٝم٤م إي٤مهؿ ىمٌؾ
)[اًمٌ٘مرة.]143:
ؾم١ماهلؿ ( :
وإذا شم٠مظمرت اإلضم٤مسم٦م ،وم٢مٟمَم حي٥م اهلل أن يًٛمع دقم٤مءهؿ ،و يًٕمدهؿ سم٤مٓشمّم٤مل
سمف ،وهلذا أُمرٟم٤م اهلل سم٤مإليمث٤مر ُمـ ذيمره سم٘مقًمف ( :
)[إطمزاب.]43-41:
ومًٌح٤من اًمٖمٜمل اًمٙمريؿ ،اًمذي ظمٚمؼ مجٞمع اخلالئؼ ،وىمًؿ قمٚمٞمٝمؿ أرزاىمٝمؿ ،ووومر
هلؿ طم٤مضم٤مهتؿ ىمٌؾ أن خيٚم٘مٝمؿ ،وؾم٤مىمٝم٤م إًمٞمٝمؿ ىمٌؾ أن يً٠مًمقه ( :
)[ًم٘مَمن.]12:
واهلل ضمؾ ضمالًمف ًمف ذم ُمٚمٙمف وخمٚمقىم٤مشمف طمٙمؿ وأطمٙم٤مم ،وظمٚمؼ وأُمر ،وسمًط
وىمٌض ،ورومع وظمٗمض ( :
)[اإلهاء.]32:
واهلل ؾمٌح٤مٟمف ًمٓمٞمػ ظمٌػم ،رؤوف سم٤مًمٕمٌ٤مد ،إذا أراد رومع درضم٦م قمٌد ،ؾم٤مق إًمٞمف
اعمّم٤مئ٥م ،صمؿ دقم٤م رسمف ومٙمِمٗمٝم٤م قمٜمف ،وم٠ميمرُمف اهلل سمٕمدة يمراُم٤مت :
ومزاد إيَمٟمف سمرسمف ،وزاد طمٌف ًمف ،وزاد شمٕمٔمٞمٛمف ًمف ،وزاد ذيمره ًمف ،وزادت ـم٤مقمتف ًمف،
وزادت قمٌ٤مدشمف ًمف ( :
)

[اًمٌ٘مرة.]157-155:
ي٤م قمٌد اعمجٞم٥م إذا ُمًؽ اًمي ،وم٤مؾم٠مل رسمؽ اعمجٞم٥م ،وم٢مٟمف يمريؿ ىمري٥م جمٞم٥م،
ٓ يرد ؾم٤مئالً ،و ٓ خيٞم٥م ِ
ُم١مُم ً
ال ( :
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وىم٤مل قمز وضمؾ ( :

)[إٟمٌٞم٤مء.]84-38:

)[إٟمٌٞم٤مء.]92-87:
ي٤م قمٌد اعمجٞم٥م ،إقمٚمؿ أن مجٞمع احل٤مضم٤مت ظمزائٜمٝم٤م قمٜمد اهلل ( :
)[احلجر.]11:
ومجٛمٞمع طم٤مضم٤مت اخلٚمؼ ذم ظمزائـ ُمـ دقم٤مك إمم دقم٤مئف وؾم١ماًمف ،ومجٞمٕمٝم٤م
ُمًتجٞمٌ٦م عمِمٞمئتف ،وظم٤موٕم٦م ُٕمره ،وُمنقم٦م إمم إرادشمف ( :
)[يس.]83-81:
و إي٤مك أن شمٜمزل طم٤مضم٤مشمؽ سمٖمػم اهلل ،أو شمْمع صم٘متؽ سمٖمػم اهلل ،وم٢من ومٕمٚم٧م ذًمؽ ومٛمـ
حمٌ٦م اهلل ًمؽ ،أن يٚم٘مل ذم ىمٚم٥م ُمـ وصم٘م٧م ومٞمف آقمتذار إًمٞمؽ ،أو خيٞم٥م فمٜمؽ
ومٞمف ،شم٠مديٌ ً٤م ًمؽ ًمتٕمقد إمم رسمؽ اًمذي سمٞمده وطمده مجٞمع طمقائ٩م اخلٚمؼ ( :
)[وم٤مـمر.]15:
وم٢مذا ؾم٠مًم٧م وم٤مؾم٠مل اهلل وطمده  ،وإذا اؾمتٕمٜم٧م وم٤مؾمتٕمـ سم٤مهلل وطمده ،واقمٚمؿ أن اًمدقم٤مء
اًمذي جيٞمٌف اهلل هق ُم٤م يم٤من سمتيع ،ويم٤من ظمٗمٞم٦م ،وًمٞمس ومٞمف اقمتداء ،ويم٤من ذم طم٤مل
اوٓمرار ،ودمٜم٥م ص٤مطمٌف أيمؾ احلرام ( :
)[إقمراف.]55:
وىم٤مل اهلل قمز وضمؾ ( :
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)[اًمٜمٛمؾ.]61:

ومًٌح٤من اًمرب اًمرطمٞمؿ سمٕمٌ٤مدهُ ،م٤م أقمٔمؿ طمٙمٛمتف.
أطمٞم٤مٟم ً٤م يٕمٓمٞمؽ ىمٌؾ أن شمً٠مًمفً ،مت٘مٌؾ قمٚمٞمف وشمٕمٌده ،وأطمٞم٤مٟم ً٤م شمدقمقه ومٞمٕمٓمٞمؽ ،ومتحٌف
وشمِمٙمره وشم٘مؽمب ُمٜمف.
ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف إُم٤م أن شمدقمقه ومٞمٕمٓمٞمؽ ،وإُم٤م أن يٕمٓمٞمؽ ًمتدقمقه.
وم٢من يم٤من اًمدقم٤مء ىمٌؾ اًمٕمٓم٤مء وم٤معمٌ٤مدرة ُمٜمؽ ،وإن يم٤من اًمٕمٓم٤مء ىمٌؾ اًمدقم٤مء ،ومٝمذه
ٟمٕمٛم٦م أراد اهلل أن يٛمتحٜمؽ هب٤م ،وم٠مٟم٧م إُم٤م أن شمٓمٞمٕمف ومٞمٙمرُمؽ ،أو يٙمرُمؽ ومتٓمٞمٕمف :
(
)[إقمراف.]96:
ي٤م قمٌد اعمجٞم٥م ؾمؾ ُمـ ٓ شمٜمٗمد ظمزائٜمف ،واًمٕمٓم٤مء أطم٥م إًمٞمف ُمـ اعمٜمع ،وىمػ سمٌ٤مب
ُمـ يٗمرح سمً١ماًمؽ ( :
)[اًمٌ٘مرة.]186:
وطمٔمؽ ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ي٤م قمٌد اعمجٞم٥م ،أن شمًتجٞم٥م ًمٙمؾ ُم٤م أُمرك اهلل
ورؾمقًمف سمف ،وأن دمٞم٥م اًمً٤مئٚملم ،وشمٙمرم اعمحت٤مضملم ،وشمدقمق إمم اهلل ،وشمٕمٚمؿ
ذقمف ،وحتًـ إمم ظمٚم٘مف سمَم شم٘مدر قمٚمٞمف ( :
)[إٟمٗم٤مل.]14:
اًمٚمٝمؿ ي٤مطمل ي٤م ىمٞمقم ،يمَم صٜم٧م وضمٝمل قمـ اًمًجقد ًمٖمػمك ،ومّمـ وضمٝمل قمـ
ؾم١مال همػمك ،وم٢مٟمف ٓ ي٘مدر قمغم يمِمػ اًمي ،وضمٚم٥م اًمٜمٗمع ،ؾمقاك ،ي٤م وزم
اًمٕمٓم٤مء واإلطمً٤من ،ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم.
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 : 76اشم اهلل ( الـور )
اهلل قمز وضمؾ هق اًمٜمقر اًمٔم٤مهر سمٜمٗمًف ،اعمٔمٝمر ًمٖمػمه ُمـ فمٚمٛم٦م اًمٕمدم إمم ٟمقر
اًمقضمقد.
هق اًمٜمقر اًمذي فمٝمر سمٜمقره يمؾ فم٤مهر  ،ويمِمػ يمؾ خمٌقء ،وأسم٤من يمؾ ُمًتقر.
هق اًمٜمقر اهل٤مدي اًمذي يرؿمد هبدايتف ُمـ يِم٤مء ُمـ قمٌ٤مده ،ومٞمٌلم ًمف احلؼ ،ويٚمٝمٛمف
اشمٌ٤مقمف ( :
)[اًمٜمقر.]35:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٜمقر اًمذي يمؾ ٟمقر ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي واًمًٗمكم ُمـ ٟمقرهٟ ،م َّقر
اًمًٛمقات وإرض سمٜمقره ،وٟمقر اعمخٚمقىم٤مت سم٤مًمِمٛمس واًم٘مٛمر ،واًمٜمجقم
واًمٙمقايم٥م ،وٟمقر اًم٘مٚمقب سم٤مًمتقطمٞمد واإليَمن واهلدى ( :
)[إٟمٕم٤مم.]111:
هق اًمٜمقر اًمذي يمؾ ٟمقر ذم اًمٕم٤ممل ومٛمـ آصم٤مر ٟمقره.
َقم ْـ َأ ِيب َذ ٍّر ريض اهلل قمٜمفَ ،ىم َ٤مل َ :ؾم َ٠م ًْم ُ٧م َر ُؾم َ
ً َر َّب َ
ك؟ َق َول :
قل اهللِّ ﷺ َ :ه ْل َر َأ ْي َ
ُور َأك َّٰى َأ َرا ُه؟ »أظمرضمف ُمًٚمؿ ( ).
«ك ٌ
وم٤مهلل ٟمقر ،ويمالُمف ٟمقر ( :
)[اًمتٖم٤مسمـ.]8:

( )أخرجه مسؾم سمرىمؿ (. )178
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وذقمف ٟمقر ( :
)[اعم٤مئدة.]16-15:
ومًٌح٤من اًمٜمقر اًمذي إن آُمٜم٧م سمف أقمٓم٤مك ُمـ ٟمقره ُم٤ميدًمؽ قمٚمٞمف ،وأقم٤مٟمؽ قمغم
قمٌ٤مدشمف ،وهداك إمم ؾمٌؾ ُمرو٤مشمف.
هق اًمٜمقر اًمذي أطمٞم٤م ىمٚمقب اًمٕم٤مروملم سمٜمقر ُمٕمرومتف ،وأطمٞم٤م ىمٚمقب اًمذايمريـ سمحًـ
ذيمره ،و أطمٞم٤م ىمٚمقب اًمٕم٤مسمديـ سمحالوة قمٌ٤مدشمف ( :
ﰀ) [اًمزُمر.]9:
هق اًمٜمقر اًمذي إذا ُمأل ىمٚم٥م قمٌده سمٜمقر اإليَمن ،أسمٍم اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ،
وأطمًـ اًمتٍمف ،وىم٤مل اًم٘مقل احلًـ ،وومٕمؾ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ( :
)[احلديد.]11:
وإذا ظمال ىمٚم٥م اًمٕمٌد ُمـ ٟمقر اإليَمن ،وؾ اًمٓمريؼ ،وظمٌط ظمٌط قمِمقاءٟٕ ،مف
أقمٛمك ،وم٠مؾم٤مء اًمتٍمف ،وأؾم٤مء اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ ،ورض ٟمٗمًف وهمػمه ( :
)[اإلهاء.]71:
واقمٚمؿ ي٤م قمٌد اهلل أن اًمرؤي٦م احلًٞم٦م شم٘مقم قمغم أُمريـ :
ٟمقر ظم٤مرضمل يمٜمقر اًمِمٛمس ،وٟمقر داظمكم وهق ٟمقر اًمٕملم ،وسمذًمؽ شمتؿ رؤي٦م
إؿمٞم٤مء ُمـ اجلَمد واًمٜمٌ٤مت ،واحلٞمقان واإلٟمً٤من وهمػمه٤م.
واًمرؤي٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م يمذًمؽ شم٘مقم قمغم أُمريـ :
ٟمقر اإليَمن ذم اًم٘مٚم٥م ،وٟمقر اًم٘مرآن ( :
)[اًمٜمقر.]35:
ومٛمـ آُمـ سم٤مهلل واشمّمؾ سمف ،فمٝمر قمغم وضمٝمف ٟمقر اإليَمن ،واًمت٘مقى ،وُمـ يمٗمر سم٤مهلل،
وأقمرض قمٜمف ،أفمٚمؿ وضمٝمف وىمٚمٌف ( :
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)

[قمٌس.]41-38:

وطمٔمؽ ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ أن شمٜمقر ىمٚمٌؽ سمٜمقر اًمتقطمٞمد واإليَمن ،وذًمؽ
سم٤مًمٜمٔمر ذم أي٤مت اًمٙمقٟمٞم٦م ،وشمدسمر أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ( :
)[ق.]8 – 6:

وىم٤مل قمز وضمؾ:
وشمٜمقر ىمٚمقب اخلٚمؼ سم٤مًمدقمقة إمم اهلل ،و شمٕمٚمٞمؿ ذقمف ،طمتك يٕمرف اًمٜم٤مس رهبؿ ،و
يروٟمف سم٠مؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،يٗمٕمؾ ُم٤م يِم٤مء ،وحيٙمؿ ُم٤ميريد ،ويٖمٗمر
ًمٚمٛمًتٖمٗمريـ ،وجيٞم٥م اًمً٤مئٚملم ،ويٕمٌدوٟمف سمٙمَمل احل٥م واًمتٕمٔمٞمؿ واًمذل ًمف :
(
)[يقؾمػ.]128:
وىم٤مل اهلل قمز وضمؾ:
[آل قمٛمران.]79:
واقمٚمؿ أن اهلل قمز وضمؾ إذا ومتح ًمؽ أسمقاب ُمٕمرومتف ،وم٤مؾمجد ًمف ،و اقمٌده وطمده ٓ
ذيؽ ًمف ( :
) [ُمريؿ.]65:
ويمؼمه واؿمٙمره قمغم ٟمٕمٛمف اًمتل ٓ شمٕمد وٓ حتَم ( :
)[اإلهاء.]111:
وُمـ ذح اهلل صدره ًمإليَمن ،ومٝمق قمغم ٟمقر ُمـ رسمف ( :
[حمٛمد.]14:

)[اًمزُمر.]11:
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واقمٚمؿ أن ُمـ ُمأل اهلل ىمٚمٌف سمٜمقر اإليَمن ،وىمػ سملم يدي رسمف ُمًتحٞم٤م ُمٜمف ،جم ً
ال
ًمفُ ،مٓمٞمٕم ً٤م ًمفُ ،مٙمؼم ًا ًمفُ ،مًٌح ً٤م سمحٛمده ،ىمد هبرشمف ـمقارق اًمٕمٔمٛم٦م واًمٙمؼمي٤مء،
وأذهٚمتف هٞمٌ٦م اجلالل واجلؼموت ،وُمٚمٙمتف ُمٔم٤مهر اًمرمح٦م واإلطمً٤من :

[احلنم.]14-11:

واقمٚمؿ ي٤م قمٌد اهلل أن ُمـ ىمٕمد قمغم يمرد اجلٝمؾ ،واهلقى ،واًمٙمؼم ،ومٚمـ يٌٍم
احلؼ أسمد ًاٟٕ ،مف يٕمٞمش ذم اًمٔمٚمَمت ،وًمـ ي٘مقم ُمـ يمرؾمٞمف إٓ إمم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ :
)[اإلهاء.]71:
(
وأوًمئؽ أوؾ ُمـ إٟمٕم٤مم ( :
(

)[إقمراف.]179:

[آل قمٛمران.]8:
(

)
)

[آل قمٛمران.]53:
اًمٚمٝمؿ اضمٕمؾ ىمل ىمٚمٌل ٟمقراَ ،و ِذم َسم َ ِ
ٍمي ٟمُقر ًا ،وذم ؾمٛمٕمل ٟمقراَ ،و َقم ْـ َي ِٛمٞمٜمِل
لم يدَ ي ٟمُقر ًا ،و ُِمـ َظم ْٚم ِٗمل ٟمُقر ًا ،و ُِمـ َوم ِ
ِ
ٟمُقر ًاَ ،و َقم ْـ ِؿم ََم ِ
قىمل ٟمُقر ًا،
َ ْ
َ ْ
زم ٟمُقر ًاَ ،وُم ْـ َسم ْ َ َ َّ
و ُِمـ َ ْ ِ
زم ٟمُقر ًاَ ،و َأ ْقمٔمِ ْؿ ِ
اضم َٕم ْؾ ِ
زم ٟمُقر ًا.
حتتل ٟمُقر ًاَ ،و ْ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ذ َىم ْ٧م ًَم ُف اًم ّٔم ُٚم ََم ُت،
ُقر َّ
اًم َّٚم ُٝم َّؿ ي٤م ٟم ُ
اًمً ََم َوات وإرضَ ،أ ُقمق ُذ سمِٜمُقر َو ْضم ِٝمؽ ا ًّمذي َأ ْ َ
وص ُٚمح َقم َٚمٞم ِف َأُمر اًمدّ ْٟمٞم٤م و ْأ ِظمر ِةَ ،أ ْن ُشمٜم ِْز َل ِيب َهم َْمٌؽَ ،أو َ ِ
كم ُؾم ْخ ُٓم َؽ،
ْ
َ
َ َ
َ
َ َ َ ْ ُْ
حي ّؾ َقم َ ّ
ىَ ،و َٓ َطم ْق َل َو َٓ ُىم ّق َة ّإٓ سمِؽ.
ًَمؽ ا ًْم ُٕم ْت ٌَك َطمتّك شم َْر َ
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 : 77اشم اهلل ( اهلودي )
اهللَُّ َقم َّز َو َضم َّؾ هق اهل٤مدي ،اًمذي هيدي ُمـ يِم٤مء إًمٞمف سمقاؾمٓم٦م أؾمَمئف وصٗم٤مشمف
وأومٕم٤مًمف ،وسمقاؾمٓم٦م آي٤مشمف وخمٚمقىم٤مشمف ،وسمقاؾمٓم٦م ٟمٕمٛمف وإطمً٤مٟمف ،وقمـ ـمريؼ يمتٌف
اعمٜمزًم٦م ،وقمـ ـمريؼ رؾمٚمف اعمرؾمٚم٦م ( :
)[إٟمٕم٤مم.]88:
وسم٤مب اًمٙمقن وُم٤م ومٞمف ُمـ أي٤مت واعمخٚمقىم٤مت أوؾمع أسمقاب اهلدى.
ومٌ٤مخلٚمؼ هنتدي إمم اخل٤مًمؼ ،وسم٤مًمّمقر هنتدي إمم اعمّمقر ،و سم٤مٕرزاق هنتدي
إمم اًمرزاق  ،وسمٛمٔم٤مهر اًمرمح٦م هنتدي إمم اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ( :
)[ق.]8-6:

هق ؾمٌح٤مٟمف اهل٤مدي اًمذي هيدي ُمـ أراد اهلدى إمم ساط ُمًت٘مٞمؿ ( :
)[يقٟمس.]15:
هق ؾمٌح٤مٟمف اهل٤مدي اًمذي يًتحؼ اًمٕمٌ٤مدة وطمده ٓ ذيؽ ًمفً ،مٙمَمل ذاشمف
وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ( :
)[إٟمٕم٤مم.]121:
ومًٌح٤من اهل٤مدي اًم ذي هيدي قمٌ٤مده إًمٞمف سمًٌؾ وآي٤مت يمثػمة ( :
)[إٟمٕم٤مم.]88:
هق ؾمٌح٤مٟمف اهل٤مدي إمم اخلػم ،وإمم ؾمٌؾ اًمرؿم٤مد ( :
)[احل٩م.]54:
ويمٚمَم ٟمٔمرٟم٤م ذم أي٤مت اًمٙمقٟمٞم٦م ٟمرى اخل٤مًمؼ خيٚمؼ ،وٟمرى اًمرزاق يرزق ،وٟمرى
اًمٙمريؿ يٙمرم ،وٟمرى اًمرمحـ يرطمؿ ،وٟمرى اجلٌ٤مر جيؼم ،وٟمرى اًم٘مٝم٤مر ي٘مٝمر،
وٟمرى اًم٘مقي يٜمٍم ،وٟمرى اًمتقاب يتقب ،وٟمرى اهل٤مدي هيدي ( :
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[اًمٌ٘مرة.]164:
هق ؾمٌح٤مٟمف اهل٤مدي اًمذي قمٜمده ظمزائـ اهلداي٦م وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،هق اهل٤مدي
سمذاشمف ،وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف ،و أومٕم٤مًمف ،و آي٤مشمف وخمٚمقىم٤مشمف.
إذا هداك سمخٚم٘مف وم٤مهل٤مدي اؾمؿ ُمـ أؾمَمء أومٕم٤مًمف ،وإذا هداك سمٙمالُمف وم٤مهل٤مدي اؾمؿ
)
ُمـ أؾمَمء ذاشمف ( :ﭹ
[اًمِمقرى.]13:

ومٝمذا اًمٙمقن اًمٕمٔمٞمؿ يمت٤مب قمٔمٞمؿ ُمٗمتقح هيديؽ إمم اهل٤مدي ،واًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ
ٍ
ه٤مد إًمٞمف ( :
يمت٤مب
)

[اعم٤مئدة.]16-15:

ًمٙمـ اًمٙمقن اًمٕمٔمٞمؿ سمَم ومٞمف ُمـ اعمخٚمقىم٤مت اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،و أي٤مت اًمٙمٌػمةً ،مٖم٦م
قم٤معمٞم٦م ،يراه وي٘مرؤه ويٗمٝمٛمف يمؾ إٟمً٤من ،وذًمؽ هيديف إمم اإليَمن سم٤مهلل َقم َّز َو َضم َّؾ :
)

(

[يقٟمس.]121 :

و ُمـ آي٤مشمف اًمًٛمقات وإرض ،واًمِمٛمس واًم٘مٛمر ،واًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ،واًمٗمْم٤مء
واًمري٤مح ،واجلٌ٤مل واًمٌح٤مر ،واعم٤مء واًمٜم٤مر ،واًمٜمٌ٤مت واحلٞمقان.
ومٙمؾ يمٌػم وصٖمػم ُمـ اعمخٚمقىم٤مت هيدي إمم ظم٤مًم٘مف ووم٤مـمره ( :
)[ومّمٚم٧م.]37:
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وىم٤مل قمز وضمؾ(:

)

[اًمروم.]14-11:
واًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ يمت ٤مب قمٔمٞمؿ ُمـ أقمٔمؿ أسمقاب اهلدىً ،مٙمـ ٓ ي٘مرأه إٓ اًمٕمريب
)[يقؾمػ.]1:
اًمذي يٗمٝمؿ ُمٕم٤مٟمٞمف ( :
وم٤مًمٙمقن يمت٤مب أي٤مت واعمخٚمقىم٤مت ،واًم٘مرآن يمت٤مب اًمٕمٚمقم وإظمٌ٤مر ،وإواُمر
و اًمٜمقاهل ،واًمققمد واًمققمٞمد ( :
)[ص.]19:
ومٌ٤مًمٙمقن شمٕمرف رسمؽ اًمٕمٔمٞمؿ ،وسم٤مًم٘مرآن شمٕمٌده سم٤محل٥م واًمتٕمٔمٞمؿ واًمذل ًمف :
)[حمٛمد.]14:
(
وم٤مًمٙمقن دًمؽ قمٚمٞمف ،وقمرومؽ سمف :
[إٟمٕم٤مم.]123-121:
واًم٘مرآن سملم ًمؽ ُمٜمٝمجف ،وُمراده ،وأظمٌ٤مره ،وأطمٙم٤مُمف ،وُم٤م حيٌف ،وُم٤م يٙمرهف.
ومًٌح٤من اهل٤مدي اًمذي هيدي إًمٞمف شم٤مرة سمآي٤مشمف وخمٚمقىم٤مشمف ،وشم٤مرة سمٙمالُمف ،وشم٤مرة
سم٠مومٕم٤مًمف ،وشم٤مرة سم٤مًمٗمٓمرة ،وشم٤مرة سم٤مإلهل٤مم ،وشم٤مرة سم٤مًمرؤي٦م ،وشم٤مرة سمٛمققمٔم٦م ،وشم٤مرة
سمدرس ،وشم٤مرة سم٤مٕؿمخ٤مص ،وشم٤مرة سم٤مٟٓمنماح ،وشم٤مرة سم٤مًمتٞمًػم ،وشم٤مرة سم٤مًمتٕمًػم :
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(

)[اجل٤مصمٞم٦م.]37-36:

هق ؾمٌح٤مٟمف اهل٤مدي ًمٙمؾ خمٚمقق إمم ُم٤م يريد ُمٜمف ( :
)[إقمغم.]3-1:
هق اهل٤مدي وطمده  ،وظمزائـ اهلداي٦م يمٚمٝم٤م سمٞمده وطمده ٓ ذيؽ ًمف ( :ﭥ
)[اًمٙمٝمػ.]17:
وطمٔمؽ ي٤م قمٌد اهل٤مدي ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،ان هتدي اًمٜم٤مس إمم رسمؽ اهل٤مدي،
وشمدهلؿ قمٚمٞمف طمتك حيٌقه وحيٌٝمؿ ( :
)
[اًمِمقرى.]53-51:
هق ؾمٌح٤مٟمف اهل٤مدي اًمذي ومتح أسمقاب اهلداي٦م ًمٕمٌ٤مده ،وأىم٤مم أي٤مت واًمٌٞمٜم٤مت اًمتل
شمدل ظمٚم٘مف قمٚمٞمف ،وأقمٓم٤مهؿ اًمٕم٘مقل وإؾمَمع وإسمّم٤مر ،وأرؾمؾ إًمٞمٝمؿ اًمرؾمؾ ،و
أٟمزل قمٚمٞمٝمؿ اًمٙمت٥م ،وسمٕمد ذًمؽ ( :
)
[اإلهاء.]15:
ومٙمـ ه٤مدي٤م إمم رسمؽ سم٠مىمقاًمؽ احلًٜم٦م ،وأقمَمًمؽ اًمّم٤محل٦م ، ،وأظمالىمؽ
اًمٙمريٛم٦م ،ورمح٦م اًمٜم٤مس ،واإلطمً٤من إًمٞمٝمؿ ،شم١مضمر قمغم ذًمؽ ،وشمٙمقن ؾمٌٌ ً٤م ُمـ
أؾمٌ٤مب اهلداي٦م ًمٖمػمك ( :
)

[آل قمٛمران.]134-133:
هق ؾمٌح٤مٟمف اهل٤مدي إمم يمؾ ظمػم ،اهل٤مدي اًمذي هيديؽ ُمـ اًمٙمٗمر إمم اإليَمن،
وُمـ اًمْمالًم٦م إمم اًمرؿمد ،وُمـ اًمٌ٤مـمؾ إمم احلؼ ،وُمـ اًمتٞمف إمم اجل٤مدة:
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[احل٩م.]54:
ويمَم أٟمف هيديؽ إمم اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ،ومٙمذًمؽ ُيـٝمدي إًمٞمؽ يمؾ يقم ُمـ ٟمٕمٛمف
اًمتل ٓ شمٕمد وٓ حتَم ،ومٞمقصؾ إًمٞمؽ يمؾ رء ومٞمف ىمقام طمٞم٤مشمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م
)
وأظمرة ( :
[إٟمٕم٤مم.]71:

يقصؾ اعم٤مء إمم إرض اًمتل شم٘مٓمٜمٝم٤م ،ويقصؾ اهلقاء إًمٞمؽ طمٞمثَم يمٜم٧م،
ويقصؾ اًمٖمذاء إمم اعمٙم٤من اًمذي شمٕمٞمش ومٞمف ،ويقصؾ اًمٜمقر ًمؽ طمٞمثَم شمقضمٝم٧م :
)[إقمغم.]3-1:
(
ومٙمؾ اًمٜمٕمؿ هداي٤م ُمـ اهل٤مدي إمم ظمٚم٘مف ( :
)[اًمٜمحؾ.]53:
هق اهل٤مدي اًمذي هيدي مجٞمع ظمٚم٘مف هداي٤مت ُمتٕمددة.
ومٞمٝمدي ُمـ يًتحؼ اإليَمن إمم اإليَمن ( :
)[احل٩م.]54:
وهيدي مجٞمع اًمٜم٤مس إمم ُم٤م يٜمٗمٕمٝمؿ ذم ديٜمٝمؿ ،ودٟمٞم٤مهؿ ،و أظمراهؿ ( :
)[آل قمٛمران.]138:
وهيدي ُمـ جي٤مهد ٟمٗمًف ُمـ أضمؾ حت٘مٞمؼ ُمرو٤مة اهلل قمز وضمؾ إمم ؾمٌؾ هداه :
)[اًمٕمٜمٙمٌقت.]69:
(
هق اهل٤مدي اًمذي هيدي إقمٛمك ًمٚمًػم قمغم اًمٓمريؼ ،وهيدي إصؿ أن يٗمٝمؿ ُم٤م
ي٘م٤مل ،وهيدي اًمٕم٤مضمز إمم ُم٤م ومٞمف ٟمج٤مشمف ،وهيدي اًمٌٝم٤مئؿ واًمدواب واًمٓمػم إمم ُم٤م
ومٞمف ٟمج٤مهت٤م ،وىمقام طمٞم٤مهت٤م ،ومتٕمٚمؿ ُم٤ميٜمٗمٕمٝم٤م ومتٗمٕمٚمف ،وشمٕمٚمؿ ُم٤مييه٤م ومتجتٜمٌف،
)
وشمٕمٚمؿ اعمخ٤مـمر ومت٘م٤موُمٝم٤م ( :
[إٟمٕم٤مم.]88:
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واقمٚمؿ ي٤م قمٌد اهل٤مدي أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف يمَم هداك إمم اإلؾمالم ،وأهدى إًمٞمؽ ُمـ
ٟمٕمٛمف اًمتل ٓ شمٕمد وٓ حتَم ،ومٙمذًمؽ هيدي سمؽ اًمٜم٤مس إمم اخلػم ( :
)[اًمِمقرى.]53-51:
هق ؾمٌح٤مٟمف اهل٤مدي ،اًمذي هيدي ُمـ يِم٤مء ،ويْمؾ ُمـ يِم٤مءً ،مٙمَمل قمٚمٛمف،
وىمدرشمف ،وطمٙمٛمتف ،ورمحتف ،وقمدًمف وإطمً٤مٟمف ( :
)
[إٟمٕم٤مم.]53:
هق اهل٤مدي اًمذي هيديؽ سم٠مؾمٌ٤مب خمتٚمٗم٦م.
هيديؽ سمآي٦م ىمرآٟمٞم٦م شم٘مرأه٤م أو شمًٛمٕمٝم٤م ،هيديؽ سمٛمققمٔم٦م شمًٛمٕمٝم٤م ،هيديؽ سمٙمٚمٛم٦م
شم٘مرأه٤م ،هيديؽ سمتٗمٙمر أو شمدسمر ،هيديؽ سمدقم٤مء همػمك ًمؽ ،هيديؽ سم٤مخلقف،
هيديؽ سم٤معمقت ،هيديؽ سم٤مٓسمتالء ،هيديؽ سم٤مًمٜمٕمؿ ،هيديؽ سم٤محل٥م ،هيديؽ
سم٤مًمٕمٓم٤مء ،هيديؽ سم٤معمٜمع.
وىمد مجع اهلل ًمؽ أؾمٌ٤مب اهلداي٦م يمٚمٝم٤م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ( :
)
[اإلهاء.]9:
وُمـ أؿمٙم٤مل اهلداي٦م ،أن هيديؽ إًمٞمف سم٤مًمرؤي٦م اًمتل شمراه٤م ذم ُمٜم٤مُمؽ ومٞمٝم٤م ؿمٗم٤مؤك،
أو حتذير ًمؽ ُمـ ذ ،أو إرؿم٤مد إمم ظمػم ،أو سمنمى سمخػم.
وىمد هيديؽ اهل٤مدي ومال شم٘مقم سمقاضم٥م اهلداي٦م سمِمٙمر اهلل واًمٕمٛمؾ سمٛم٘متْم٤مه٤م،
ومٞمًٚمٌٝم٤م ُمٜمؽ قم٘مقسم٦م ًمؽ ( :
)[إقمراف.]175:
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ومًٌح٤من اهل٤مدي اًمذي يمٚمَم ؿمٙمرشمف قمغم اهلداي٦م ُمـ قمٚمٞمؽ هبداي٦م أظمرى ،صمؿ ومتح
ًمؽ أسمقاب اهلداي٦م سمٛمٕمرومتف ،وطمٌف ،وقمٌ٤مدشمف ( :
)[إسمراهٞمؿ.]7:
هق اهل٤مدي اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ هيديؽ سمح٥م يٖمٛمر وم١مادك ،هيديؽ سمخقف يزقمزع
يمٞم٤مٟمؽ ،هيديؽ سمٛمرض يذل يمؼمي٤مءك ،هيديؽ سمح٤مضم٦م شمرهمؿ أٟمٗمؽ ،هيديؽ سمٗم٘مر
يٜم٘مض فمٝمرك ،هيديؽ سمقضمؾ يٕمذب روطمؽ ( :
)[إٟمٕم٤مم.]88:
واقمٚمؿ ي٤م قمٌد اهل٤مدي ،أن ضمٜم٦م اعمٕمروم٦م اعمقصٚم٦م إمم ضمٜم٦م أظمرة ىم٤مئٛم٦م قمغم
أصٚملم :
)[حمٛمد.]19:
إول ( :
[هقد.]111:
اًمث٤مين :
ِ ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ٞمٛم ْـ شم ََق ًَّم ْٞم َ٧مَ ،و َسم ِ
٤مر ْك
ٞمٛم ْـ َقم٤م َوم ْٞم َ٧مَ ،وشم ََق ًَّمٜمل وم َ
ٞمٛم ْـ َهدَ ْي َ٧مَ ،و َقم٤مومٜمل وم َ
اًم َّٚم ُٝم َّؿ ْاهد ِين وم َ
ِِ
ِ ِ
ذ َُم٤م ْىم َْم ْٞم َ٧م ،إِ َّٟم ُف ٓ َي ِذ ُّل َُم ْـ َوا ًَم ْٞم َ٧م ،وٓ يٕمز ُمـ
زم وم َ
ٞمَم َأ ْقم َٓم ْٞم َ٧مَ ،وىمٜمل َ َّ
ْ٧م َر َّسمٜمَ٤م َو َشم َٕم٤م ًَم ْٞم َ٧م.
قم٤مدي٧مَ ،شم ٌَ َ٤مريم َ
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البـاب ا ادي عشر
ويشتمل هذا الباب عىل أسامء اهلل احلسنى اآلتية :

-78ذح اشم اهلل ( الؾطقف ).
-79ذح اشم اهلل ( الرفقق ).
-81ذح اشم اهلل ( احلؾقم ).
-81ذح اشم اهلل ( التواب ).
-82ذح اشم اهلل ( العػو ).

-84-83ذح اشم اهلل ( الغػور ،والغػور ).
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البوب احلودي عش
 : 78اشم اهلل ( الؾطقف )
اهلل ضمؾ ضمالًمف هق اعمٚمؽ احلؼ ،اًمذي ًمف إؾمَمء احلًٜمك ،واًمّمٗم٤مت اًم ُٕمال،
واًمٜمٕمقت اجلٛمٞمٚم٦م ،وإومٕم٤مل احلٛمٞمدة ،واعمثؾ إقمغم ( :
)[ـمف.]8:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٚمٓمٞمػ اًمٕمٚمٞمؿ سمدىم٤مئؼ إُمقر ،اخلٌػم سم٤مخلٗم٤مي٤م واًمنائر ،اًمٚمٓمٞمػ
وص ُٖمر ( :
اًمذي يٕمٚمؿ يمؾ رء ُمٝمَم دق وظمٗمل َ
)[اعمٚمؽ.]14-13:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٚمٓمٞمػ اًمؼم سمٕمٌ٤مده ،اًمرطمٞمؿ هبؿ ،اًمذي يٚمٓمػ هبؿ ُمـ طمٞم٨م ٓ
يٕمٚمٛمقن ،وهيٞمئ ُمّم٤محلٝمؿ ُمـ طمٞم٨م ٓ حيتًٌقن ( :
) [اًمِمقرى.]19:
هق اًمٚمٓمٞمػ سم٠مؾمَمئف وصٗم٤مشمف ،اًمٚمٓمٞمػ سم٠مومٕم٤مًمف وأواُمره ،اًمٚمٓمٞمػ سمخٚم٘مف وقمٌٞمده :
)[يقؾمػ.]122:
(
هق اًمٚمٓمٞمػ اًمذي أقمٓمك وم٠مهمٜمك ،ووزم ومًؽم ،وأٟمٕمؿ وم٠مضمزل ،واسمتغم ومٕم٤مرم :
)[يقٟمس.]3:
(
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٚمٓمٞمػ اًمذي أٟمٕمؿ سمٙمؾ ظمػم ،وأقمٓمك قمٌ٤مده ومقق اًمٙمٗم٤مي٦م ،ويمٚمٗمٝمؿ
سمَم دون اًمٓم٤مىم٦م ،وهمٗمر هلؿ اًمًٞمئ٤مت ،وو٤مقمػ هلؿ احلًٜم٤مت ،احلًٜم٦م
سمٕمنمأُمث٤مهل٤م ،إمم ؾمٌٕمَمئ٦م وٕمػ ،إمم أوٕم٤مف ُمْم٤مقمٗم٦م ،إمم أوٕم٤مف يمثػمة،
)
إمم ُم٤م ٓ طمد ًمف يمَم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف( :
[اًمزُمر.]12:

ين يمؾ قمًػم ،وضمؼم يمؾ يمًػم ،وأفمٝمر يمؾ طمًـ ،وؾمؽم يمؾ
هق اًمٚمٓمٞمػ اًمذي َّ
دء ،ويٕمٓمك ُمـ ًمدٟمف أضمر ًا قمٔمٞم ً
َم سمدون قمٛمؾ ُمـ اًمٕمٌد ( :
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)[اًمٜمً٤مء.]42:

هق اًمٚمٓمٞمػ اًمذي ووم٘مؽ ًمٚمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ذم اًمٌداي٦م ،وظمتٛمف سم٤مًم َ٘مٌقل ذم اًمٜمٝم٤مي٦م.
ومٞم٤م قمٌد اًمٚمٓمٞمػ طمٔمؽ ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن شمٚمٓمػ سمٜمٗمًؽ ذم إُمقر
حتٛمٚمٝم٤م ُم٤م ٓ ـم٤مىم٦م هل٤م سمف ومت٘مٕمد قمـ اًمٕمٛمؾ ،ويمـ ًمٓمٞمٗم ً٤م سم٤مًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ،
يمٚمٝم٤م ،وٓ ّ
حت٥م هلؿ اخلػم ،وشمدقمقهؿ إمم رسمؽ اًمٚمٓمٞمػ اًمرطمٞمؿ سمٕمٌ٤مده ( :
)[إقمراف.]199:
ِ
ُمـ أضمؾ اهلل ْ
وأقمط ُمـ طمرُمؽ ،وأطمًـ
واقمػ قمٛمـ فمٚمٛمؽ،
صؾ ُمـ ىمٓمٕمؽ،
ُ
إمم ُمـ أؾم٤مء إًمٞمؽ ،إن رأي٧م ؾمٞمئ٦م وم٤مؾمؽمه٤م ،وإن رأي٧م طمًٜم٦م وم٤مذيمره٤م ،وإن
رأي٧م قم٤مضمز ًا وم٠مقمٜمف ،وإن رأي٧م ضم٤مه ً
ال ومٕمٚمٛمف ،وإن رأي٧م حمًٜم ً٤م وم٤مؿمٙمره ،وإن
رأي٧م ُمًٙمٞمٜم ً٤م وم٠مـمٕمٛمف ( :
)[إٟمٗم٤مل.]4-1:
ومٞم٤م قمٌد اًمٚمٓمٞمػ يمـ ًمٓمٞمٗم ً٤م ذم قمٌ٤مدشمؽً ،مٓمٞمٗم ً٤م ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٜم٤مس ،ادقمٝمؿ إمم اهلل
سم٤محلٙمٛم٦مواعمققمٔم٦م احلًٜم٦م وضم٤مدهلؿ سم٤مًمتل هل أطمًـ ( :
)[اًمٜمحؾ.]115:
رطمٞمَم ًمٓمٞم ًٗم٤م سم٤مًمٜم٤مس يمٚمٝمؿُ ،م١مُمٜمٝمؿ ويم٤مومرهؿ ،سمرهؿ ووم٤مضمرهؿ ( :
يمـ
ً
)[إٟمٌٞم٤مء.]127:
اًمٚمٝمؿ ي٤مطمل ي٤م ىمٞمقم ،ي٤م ذا اجلالل واإليمرامٟ ،مً٠مًمؽ سم٠مؾمَمئؽ احلًٜمك،
وصٗم٤مشمؽ اًمٕمال ،وسمٙمؾ اؾمؿ هق ًمؽ ؾمٛمٞم٧م سمف ٟمٗمًؽ ،أو أٟمزًمتف ذم يمت٤مسمؽ ،أن
شمٚمٓمػ سمٜم٤م ذم مجٞمع أطمقاًمٜم٤م ،أن شمٚمٓمػ سمٜم٤م ومقق إرض ،وحت٧م إرض ،ويقم
اًمٕمرض ،إٟمؽ أٟم٧م اًمٚمٓمٞمػ اخلٌػم.
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 : 79اشم اهلل ( الرفقق )
اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق اًمرومٞمؼ سمذاشمف ،اًمرومٞمؼ سم٠مومٕم٤مًمف ،اًمرومٞمؼ ذم أطمٙم٤مُمف ،اًمرومٞمؼ سم٠مهؾ
ـم٤مقمتف ،سمتٞمًػم اًمِمٕم٤مئر واًمنمائع هلؿ ،اًمرومٞمؼ سم٠مهؾ ُمٕمّمٞمتف ِ
سمحٚمٛمف قمٚمٞمٝمؿ ،طمٞم٨م
أُمٝمٚمٝمؿ ،ومل يٕم٤مضمٚمٝمؿ سم٤مًمٕم٘مقسم٦م ( :
)[اًمٌ٘مرة.]163:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمرومٞمؼ اًمٚمٓمٞمػ سمٕمٌ٤مده ،اًمرؤوف اًمرطمٞمؿ سمخٚم٘مف ،اًمرومٞمؼ اًمذي يمٚمٗمٝمؿ
سمَم يٓمٞم٘مقن ،ومل يٙمٚمٗمٝمؿ سمَم ٓ يٓمٞم٘مقن ( :
)[اًمٌ٘مرة.]186:
ين قمغم ظمٚم٘مف يمؾ ُم٤م يّمٚمح طمٞم٤مهتؿ،
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمرومٞمؼ اًمذي ٓ أرومؼ ُمٜمفَّ ،
ويًٕمدهؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.
هق اًمروم ٞمؼ اًمذي ٓ هن٤مي٦م ًمروم٘مف ،ظمٚمؼ اخلٚمؼ ،وين أُمقر ُمٕم٤مؿمٝمؿ ذم يمؾ ُمٙم٤من
وزُم٤من ،وؾمٝمؾ هلؿ أؾمٌ٤مب اخلػم قمغم اًمدوام ( :
)[إقمراف.]12:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمرومٞمؼ اًمذي أطمًـ إمم قمٌ٤مده سم٠مٟمقاع اإلطمً٤من ،وأيمٛمؾ هلؿ اًمديـ،
وو٤مقمػ هلؿ إضمقر ،وهمٗمر اًمذٟمقب ( :
)[اعم٤مئدة.]3:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمرومٞمؼ اًمذي أُمر قمٌ٤مده سمَم يٜمٗمٕمٝمؿ ،وهن٤مهؿ قمَم ييهؿ ،وأقم٤مهنؿ
اًمرظمص اًمنمقمٞم٦م ُم٤م يدومع قمٜمٝمؿ احلرج ( :
قمغم ذًمؽ ،وذع هلؿ ُمـ ُ
)[احل٩م.]78:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمرومٞمؼ اًمذي يرومؼ سمؽ ُمـ دون ِقم َقض ،ومٞمجٞمٌؽ إذا دقمقشمف ،ويٕمٓمٞمؽ
إذا ؾم٠مًمتف ،وي١م ُِّمٜمؽ إذا ظمٗم٧م ،ويِمٗمٞمؽ إذا ُمرو٧م ،ويٓمٕمٛمؽ إذا ضمٕم٧م ،و
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يٖمٜمٞمؽ إذا اومت٘مرت ( :

)[اًمٌ٘مرة.]186:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمرومٞمؼ ذم مجٞمع أومٕم٤مًمف وأواُمره ،ومجٞمع شمدسمػمهقشمٍميٗمف ( :
)[اًمٌ٘مرة.]143:
و َقمـ َقم٤مئِ َِم ُ٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م  :أن اًمٜمٌل ﷺ ىم٤مل  « :ي٤م َقم٤مئِ َِم ُ٦مإِ َّن اهللَ رومِ ٌٞمؼ ُ ِ
٥م
حي ُّ
َ
َ
َّ
( )
اًمر ْوم َؼ ِذم ْإَ ُْم ِر ُيم ِّٚم ِف شُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ِّ
ومًٌح٤من اًمرومٞمؼ اًمذي وه٥م اًمرومؼ ًمٙمؾ رومٞمؼ ،وظمص أوًمٞم٤مءه سم٠مطمًـ اًمرومؼ
وأمجٚمفُ ،م٤م أُمر سمٌمء إٓ أقم٤من قمٚمٞمف ،و ُم٤م هنك قمـ رء إٓ أهمٜمك قمٜمف ( :
)[اًمٜمً٤مء.]16:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمرومٞمؼ سم ٕمٌ٤مده ،ظمٚمؼ إرزاق وؾم٤مىمٝم٤م إًمٞمٝمؿ َُم ْـ يم٤مٟمقا ،وطمٞم٨م يم٤مٟمقا،
ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من ،وىمًؿ ًمٙمؾ خمٚمقق رزىمف يمٛمٞم ً٦م وٟمققمٞم ً٦م ،وُمٙم٤مٟمً٤م وزُم٤مٟمً٤م :
(
)[يقٟمس.]31-31:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمرومٞمؼ سمٕمٌ٤مده ،أرؾمؾ إًمٞمٝمؿ اًمرؾمؾ ،وأٟمزل قمٚمٞمٝمؿ اًمٙمت٥مً ،مٞمٕمرومقا
رهبؿ ،ويٕمٌدوه وطمده ٓ ذيؽ ًمف ( :
)[اًمٜمحؾ.]36:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمرومٞمؼ اًمرطمٞمؿ سمٕمٌ٤مده ،أٟمزل قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مرآن ،وين هلؿ شمالوشمف ،وومٝمٛمف،
)[اًم٘مٛمر.]17:
وطمٗمٔمف ،واًمٕمٛمؾ سمف ( :
( ) متػق عؾقه ،أخرجه البخوري برقم ( ،)6927وأخرجه مسؾم برقم (.)2593
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هق ؾمٌح٤مٟمف اًمرومٞمؼ اًمرطمٞمؿ ،اًمذي يٌتكم قمٌ٤مده سم٠مٟمقاع آسمتالءٟٕ ،مف حي٥م ُمـ
قمٌ٤مده أن يدقمقهً،مٞمٙمِمػ قمٜمٝمؿ اًمٙمروب واعمّم٤مئ٥م ( :
)
[هم٤مومر.]62:
وأطم٥م اًمٜم٤مس إمم اًمٚمٝمٛمـ اشمّمػ سمّمٗم٤مشمف قمغم ؿم٤ميمٚم٦م اًمٕمٌقدي٦م.
ؿمٙمقر حي٥م أهؾ اًمِمٙمر ،وحي٥م اًمِمٙمر ،وحي٥م
وم٤مهلل ُم١مُم ٌـ حي٥م اعم١مُمٜملم،
ٌ
شمقاب حي٥م اًمتقسم٦م ،وحي٥م
اًمِم٤ميمريـ ،حمً ٌـ حي٥م اإلطمً٤من ،وأهؾ اإلطمً٤من،
ٌ
اًمتقاسملم ،وهق اجلٛمٞمؾ اًمذي حي٥م اجلَمل ،اًمٕم ّٗمق اًمذي حي٥م اًمٕم ْٗم َق ،اًمرمحـ
اًمذي حي٥م اًمرمح٦م ،وأهؾ اًمرمح٦م ،اًمقشمر اًمذي حي٥م اًمقشمر ،اًمرومٞمؼ اًمذي حي٥م
اًمرومؼ ( :
)

[احلنم.]14-11:
ومتٕم ٌّد ي٤م قمٌد اًمرومٞمؼ ًمرسمؽ اًمٕمٔمٞمؿ سم٠مؾمَمئف احلًٜمك ويمـ أرومؼ اًمٜم٤مس سم٤مًمٜم٤مس :
(
)[إقمراف.]182:
وأسمٖمض اخلَٚمؼ إمم اهلل ُمـ اشمّمػ سمْمد صٗم٤مشمف ،وم٤مهلل ٓحي٥م اًمٙم٤مومريـ،
وٓحي٥م اًمٔم٤معملم ،وٓحي٥م اعمٗمًديـ ،وٓحي٥م اعمٜم٤موم٘ملم ،وٓحي٥م
اعمجرُملم ،وٓحي٥م اًمٗم٤مؾم٘ملم ( :
)[آل قمٛمران .] 31 :
واقمٚمؿ أن اًمٕمٌد يمٚمَم اشمّمػ سم٤مًمّمٗم٤مت اًمتل حيٌٝم٤م اهلل ،يمٚمَم شمٜمزًم٧م قمٚمٞمف سمريم٤مت
شمٚمؽ اًمّمٗم٦م ،ومٛمـ رطمؿ اًمٜم٤مس رمحف اهلل ،وُمـ أيمرم اًمٜم٤مس أيمرُمف اهلل ،وُمـ قمٗم٤م
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قمـ اًمٜم٤مس قمٗم٤م اهلل قمٜمف ،وُمـ يم٤من حمًٜم ً٤م أطمًـ اهلل إًمٞمف سم٠مطمًـ ُمـ إطمً٤مٟمف،
وُمـ يم٤من رومٞم٘م ً٤م رومؼ اهلل سمف ،وُم٤م ُُمٜمع اخلػم قمـ اإلٟمً٤من إٓ سمًٌ٥م اًمِمدة واًم٘مًقة
وآؾمتٕمج٤مل ،وقمدم اًمرومؼ سم٤مًمٜم٤مس ،وُمـ ُطمرم اًمرومؼ طمرم اخلػم يمٚمف.
اخلػم ُيم َّٚم ُف شأظمرضمف ُمًٚمؿ( ).
ىم٤مل اًمٜمٌَِّ ِّل ﷺ َُ « :م ْـ ُ ْ
اًمر ْوم َؼ ُ ْ
حي َر ِم ِّ
حير ِم ْ َ
وُمـ قمرف رسمف سم٤مؾمٛمف اًمرومٞم٘م٠مطمٌف ومحده وؿمٙمره ،عم٤م يراه ُمـ قمٔمٞمؿ ٟمٕمٛمف
وإطمً٤مٟمف إمم قمٌ٤مده ،وقمٔمٞمؿ ًمٓمٗمف ورمحتف هبـؿ ،وقمٔمٛم٦م ِطمٚمٛمف قمٚمٞمٝمؿ ( :
)[هم٤مومر.]61:
وُمـ قمرف رسمف سم٤مؾمٛمف اًمرومٞمؼ اـمٛم٠م ن ىمٚمٌف إمم ىمْم٤مء اهلل وىمدره وذقمف ،وزرع
ذًمؽ ذم ىمٚمٌف ؿمجرة اإليَمن اًمتل شمثٛمر ؿمجرة اإلطمً٤من ،اًمتل شم ِ
ُقرث ُطمًـ اًمتٕمٌد
هلل ،اًمذي ُيثٛمر ًمف اجلٜم٦م واًمروقان ( :
)[اًمرقمد.]19-18:
وُمـ قمرف رسمف سم٤مؾمٛمف اًمرومٞمؼ َرومؼ سمٜمٗمًف ومٚمؿ حيٛم ّٚمٝم٤م ُم٤م ٓ شمٓمٞمؼ ،وراىم٥م ٟمٗمًف
وطم٤مؾمٌٝم٤م قمغم يمؾ صٖمػمة ويمٌػمةُ ،مـ اًمٜمٞم٤مت وإىمقال وإومٕم٤ملً ،مٕمٚمٛمف أن رسمف
رىمٞم٥م قمٚمٞمف ،قمٚمٞمؿ ٓ خيٗمك قمٚمٞمف رء ( :
ىمري٥م
ٌ
ٌ
)[اعمٚمؽ.]14-13:
وطمٔمؽ ي٤م قمٌد اًمرومٞمؼ ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن شمَر ُومؼ سمٜمٗمًؽ سمحٛمٚمٝم٤م قمغم
ـم٤مقم٦م اهلل ،واضمتٜم٤مب ُمٕم٤مصٞمف ،ومال شمِمديد وٓ شمٕمًػم ،وأن دمٕمؾ اًمرومؼ ىم٤مئدك
ودًمٞمٚمؽ ُمع مجٞمع اخلٚمؼ ،ذم اًمدقمقة إمم اهلل ،وإُمرسم٤معمٕمروف ،واًمٜمٝمل قمـ
اعمٜمٙمر ،وشمٕمٔمٞمؿ ذع اهلل ،واًمٜمّمح ًمٚمٜم٤مسً ،متّمؾ إمم ىمٚمقب اًمٜم٤مس سمحًـ
اًمرومؼ واًمٚمٓمػ ،وي١مصمر ومٞمٝمؿ طمًـ أظمالىمؽ ،ومٞمٙمقن ُٕمرك وهنٞمؽ وىم ًٕم٤م ذم
ىمٚمقهبؿ ،ويٙمقن ذًمؽ قمقٟمً٤م ًمؽ قمغم ُم٤م شمريد ُمٜمٝمؿ ( :
( )أخرجه مسؾم برقم (. )2592
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)[آل قمٛمران.]159:
ومٕمٚمٞمؽ ي٤مقمٌد اًمرومٞم٘مٌ٤مًمرومؼ واًمت٠مين ذم يمؾ إُمقرُ ،مع اًمٜمٗمس ،وُمع اخلٚمؼ ،وُمع
اإلٟمً٤من ،وُمع احلٞمقان ،وُمع إهؾ ،و إىم٤مرب ،واجلػمان ( :
)[اًمتٖم٤مسمـ.]14:
ٍ
ٍ
رء َّإٓ
رء َّإٓ زاٟمَف ،وُم٤م ٟم ُِز َع ُمـ
اًمر ْوم ُؼ ذم
وىم٤مل اًمٜمٌَِّ ِّل ﷺ ُ « :م٤م يم٤من ِّ
ؿم٤مٟمَفشأظمرضمف ُمًٚمؿ( ).
واقمٚمؿ أٟمؽ إذا روم٘م٧م سمٛمـ ؾمٌؽ ،أو ؿمتٛمؽ ،أو آذاكُ ،مـ اخلٚمؼ ،وم٢من اهلل
ؾمٞمداومع قمٜمؽ ،ويدومع قمٜمؽ ُمـ ذهؿ ُم٤ممل يٜمدومع قمٜمؽ سمٛم٘م٤مسمٚمتٝمؿ سمٛمثؾ
أومٕم٤مهلؿ ( :
)[ومّمٚم٧م.]35-33:
واقمٚمؿ ي٤م قمٌد اًمرومٞمؼ ،أن ُمـ قمرف رسمف سم٤مؾمٛمف اًمرومٞمؼ ،أصمٛمر ًمف احلٞم٤مء ُمٜمف،
ورضم٤مئف ،واخلقف ُمٜمف ،وًمزوم آؾمت٘م٤مُم٦م قمغم أواُمره ذم يمؾ طم٤مل ( :
)[إٟمٗم٤مل.]4-1:
وُمـ قمرف اًمرومٞمؼ ؾمٌح٤مٟمفَ ،رومؼ سمخٚم٘مف اسمتٖم٤مء ُمرو٤مشمفْ ،
ومّمؾ ُمـ ىمٓمٕمؽ ،وأقمط
ُمـ طمرُمؽ ،واقمػ قمٛمـ فمٚمٛمؽ ،وأطمًـ إمم ُمـ أؾم٤مء إًمٞمؽ واٟمتٔمر ُمـ رسمؽ
أقمٔمؿ إضمر ( :
( )أخرجه مسؾم برقم (.)2594
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)[آل قمٛمران.]134-133:
حمًٜمٝمؿ،
وطمظ احل٤ميمؿ ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن َي ْر ُومؼ سمرقمٞمتف ،وم ُٞمحًـ إمم ُ
ويتج٤موز قمـ ُُمًٞمئٝمؿ ،وي٠مظمذ سم٠ميدهيؿ إمم ُم٤م يًٕمدهؿ ذم اًمدٟمٞم٤م و أظمرة،
و حيٙمؿ سمٞمٜمٝمؿ سم٤محلؼ واًمٕمدل ( :
)[ص.]16:
وطمظ اًمداقمل إمم اهلل ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن يٙمقن رومٞم٘م ً٤م رطمٞم ً
َمً ،مٓمٞمٗم ً٤م ًم ّٞمٜم ً٤م
سمٛمـ يدقمقهؿ إمم اهلل ( :
)[اًمٜمحؾ.]115:
وطمظ اعمٕمٚمؿ ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن يٙمقن رومٞم٘م٤م ومٞمَم ي٠مُمر سمف ،رومٞم٘م٤م ومٞمَم
يٜمٝمك قمٜمف ،وأن يٙمقن رومٞم٘م٤م سمٓمالسمف ،وىمدو ًة طمًٜم ً٦م هلؿ ( :
)[آل قمٛمران.]79:
وطمظ اعمدير واعمً١مول ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن يٙمقن ىمدو ًة طمًٜم ً٦م عمقفمٗمٞمف
وُمراضمٕمٞمف ،وأن ي٠مُمر ُمقفمٗمٞمف سمَم ي٠ممتر سمف ،ويٜمٝم٤مهؿ قمَم يٜمتٝمل قمٜمف ،ويِمٙمر
حم ًِٜمٝمؿ ،ويرومؼ سمٛمـ أؾم٤مء ُمٜمٝمؿ ،وٓ يٕمٜمّٗمٝمؿ ،سمؾ ُيرؿمدهؿ إمم ُمٕم٤مزم إُمقر :
ُ
ٌ
ً١مول قمـ رقم َّٞمتِف ،وم٤مإلُم٤م ُم راعٍ ،وهق
ىم٤مل اًمٜمٌَِّ ِّل ﷺ  « :يم ُّٚمٙمؿ راعٍ ،ويم ُّٚمٙمؿ ُم
ِ
ٌ
ُمً١مول قمـ رقم َّٞمتف شمتػق عؾقه( ).
إذا أيمرُمؽ اهلل سم٤مًمرومؼ وم٤مرومؼ سمٜمٗمًؽ ،وارومؼ سمٖمػمك ُمـ ُمًٚمؿ ويم٤مومر ،وهبٞمٛم٦م،
وطمٞمقان ( :
)[اًمتقسم٦م.]118:
( ) متػق عؾقه ،أخرجه البخوري برقم ( ،)893وأخرجه مسؾم برقم (.)1829
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وإذا ّ
زل أظمقك ذم ُمٕمّمٞم٦م ومال شمٗمْمحف ،سمؾ اؾمؽمه ،وظمذ سمٞمده إمم اخلػم ،وٓ
شمً٥م أظم٤مك ،وامحد اهلل اًمذي قم٤موم٤مك ( :
)[إقمراف.]199:
وإذا اؿمتدت قمٚمٞمؽ إُمقر ،وأهمٚم٘م٧م قمٚمٞمؽ إسمقاب ،وم٘مػ سمٌ٤مب اًمرومٞمؼ اًمرطمٞمؿ،
اًمًٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ ،اًمذي يٗمتح إسمقاب دائ ً
َم،ويًٝمؾ إُمقر ،ويٙمِمػ اًمٙمروب :
(
)[اًمذاري٤مت.]51-52:
اًمٚمٝمؿ ي٤م رومٞمؼ ارومؼ سمٜم٤م ذم مجٞمع أطمقاًمٜم٤م ،وارومؼ سم٠مطمقال أُم٦م حمٛمد ﷺ ،وارزىمٜم٤م
اًمرومؼ واحلٚمؿ واًمت٠مين ذم مجٞمع إُمقر ،وضمٜمٌٜم٤م اًمِمدة ذم إُمقر ( :
)[آل قمٛمران.]8:
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 : 81اشم اهلل ( احلؾقم )
اهلل قمز وضمؾ هق احلٚمٞمؿ اًمذي ٓ أطمٚمؿ ُمٜمف ،اًمِمٙمقر اًمذي ٓ أؿمٙمر ُمٜمف ،اًمٙمريؿ
)[ـمف.]8:
اًمذي ٓ أيمرم ُمٜمف ( :
هق ؾمٌح٤مٟمف احلٚمٞمؿ اًمذي وؾمع طمٚمٛمف مجٞمع ظمٚم٘مف ،احلٚمٞمؿ اًمذي يٛمٚمؽ ظمزائـ
اًمٕمٚمؿ واحلٚمؿ ،واًمرزق واًمرمح٦م ( :
)[احلجر.]11:
أس
هق ؾمٌح٤مٟمف احلٚمٞمؿ اًمذي ُيٛمٝمؾ اًمٕم٤ميص إذا قمّم٤مه ،وي٘مٌٚمف إذا شم٤مب إًمٞمف ،وم٢من ّ
ّ
أظمر اًمٕم٘م٤مب قمٜمفً ،مٕمٚمٛمف أٟمف ٓ خيرج قمـ ُمٚمٙمف ،وٓ يي إٓ ٟمٗمًف ( :
)[اإلهاء.]44-43:
هق ؾمٌح٤مٟمف احلٚمٞمؿ اًمذي يٖمٗمر اًمذٟمقب ،ويًؽم اًمٕمٞمقب ،و ُيًدل ؾمؽمه ،وؾمؽم
قمٗمقه قمغم اًمٕمّم٤مة ( :
)[وم٤مـمر.]41:
ِ
يًتخ ّٗمف قمّمٞم٤من اًم ُٕمّم٤مة ،وٓ يًتٗمزه ـمٖمٞم٤من اًمٓمٖم٤مة :
هق ؾمٌح٤مٟمف احلٚمٞمؿ اًمذي ٓ
(
)[اًمتٖم٤مسمـ.]18-17:
هق ؾمٌح٤مٟمف احلٚمٞمؿ اًمذي وؾمع طمٚمٛمف مجٞمع ظمٚم٘مف ،وؾمع طمٚمٛمف أهؾ اًمٙمٗمر
واًمنمك ،وأهؾ اًمٗمًقق واًمٕمّمٞم٤من ،وأهؾ اًمٙمٌ٤مئر واًمّمٖم٤مئر ( :
)[اًمٌ٘مرة.]143:
هق احلٚمٞمؿ اًمذي ًمٙمَمل طمٚمٛمفُ ،مٜمع قم٘مقسمتف أن َ
حتؾ سم٠مهؾ اًمٔمٚمؿ قم٤مضمالًٟٕ ،مف
احلٚمٞمؿ اًمذي ُيٛمٝمؾ ُمـ قمّم٤مه ًمٞمتقب إًمٞمف ،ويذيمّره أن يٚمقذ إًمٞمف ( :
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)[وم٤مـمر.]45:

أس قمغم يمٗمره وـمٖمٞم٤مٟمف وإضمراُمف ،ومل شمذيمره ٟمٕمؿ اهلل ًمٞمِمٙمره! ومل يذيمره
وُمـ ّ
ٍ
اًمٌالء ًمٞمتقب إمم رسمف!  ،ومٝمذا ي٠مظمذه اهلل أظمذ ٍ
ًمٞمحٛمل اًمٜم٤مس ُمـ ذه
ُم٘متدر،
قمزيز
َ
و ومً٤مده وـمٖمٞم٤مٟمف ( :
)[هقد.]121:
ومًٌح٤من احلٚمٞمؿ اًمذي ٓ يًتٗمزه همْم٥م ،وٓيًتٗمزه فمٚمؿ فم٤ممل ،وٓ ـمٖمٞم٤من ـم٤مغ،
وٓضمٝمؾ ضم٤مهؾ ،وٓقمّمٞم٤من قم٤مص ،وٓؾمٗمف ؾمٗمٞمف ( :
)[وم٤مـمر.]41:
هق احلٚمٞمؿ اًمذي يٛمٝمؾ قمٌ٤مده اًمٓم٤مئٕملمً ،مٞمزدادوا ُمـ اخلػم ،واًمٓم٤مقم٦م ،واًمثقاب :
)
(
[اًمتٖم٤مسمـ.]17:
قمجؾ هلؿ اجلزاء عم٤م
و ُيٛمٝمؾ اًم ُٕمّم٤مة ًمٕمٚمٝمؿ َيرضمٕمقن إمم احلؼ واًمّمقاب ،وًمق ّ
ٟمج٤م أطمدٌ ُمـ اًمٕم٘م٤مب ( :
)[وم٤مـمر.]45:
ومًٌح٤من رسمٜم٤م احلٚمٞمؿ ،اًمذي ُمـ ؾمٕم٦م طمٚمٛمف أٟمف ٓ يٕم٤مضمؾ أهؾ اًمٔمٚمؿ واًمٓمٖمٞم٤من
حيٌس قمٜمٝمؿ سمذٟمقهبؿ اخلػم واإلٟمٕم٤مم واإلطمً٤منً ،مٕمٚمٝمؿ
سم٤مًمٕم٘مقسم٦م وآٟمت٘م٤مم ،وٓ َ
يتقسمقا إمم رهبؿ ( :
)[هم٤مومر.]61:
هق احلٚمٞمؿ اًمذي ًمقٓ طمٚمٛمف قمغم اجلُٜم٤مة ،وُمٖمٗمرشمف ًمٚم ُٕمّم٤مة ،عم٤م اؾمت٘مرت
اًمًٛمقات وإرض ذم أُم٤ميمٜمٝمَم ،همْمٌ ً٤م هلل قمز وضمؾ ( :
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)[وم٤مـمر.]41:
هق ؾمٌح٤مٟمف احلٚمٞمؿ اًمذي ٓ أطمد أطمٚمؿ ُمٜمف ،احلٚمٞمؿ اًمذي يتحٌ٥م إمم قمٌ٤مده
سم٠مٟمقاع اًمٜمٕمؿ ،ويٍمف قمٜمٝمؿ اًمٜم٘مؿ ،ويٕم٤مومٞمٝمؿ ويرزىمٝمؿ يم٠مهنؿ مل يٕمّمقه ،ويقازم
أؿمٙمر ظمٚم٘مف ًمف ( :
قمٚمٞمٝمؿ ٟمٕمٛمف وإطمً٤مٟمف يم٠مهنؿ
ُ
)[اًمٌ٘مرة.]143:
ومًٌح٤من احلٚمٞمؿ اًمرطمٞمؿ اًمذي يِم٤مهد اًمٕم٤ميص ،وهق يٌ٤مرزه سم٤معمٕم٤ميص وأصم٤مم،
وُمع ذًمؽ يٕم٤مومٞمف ويِمٗمٞمف ،ويٓمٕمٛمف ويً٘مٞمف ،وحيرؾمف سمٕمٞمٜمف اًمتل ٓ شمٜم٤ممً ،مٕمٚمف
يتقب إمم رسمف ( :
)[اًمٌ٘مرة.]135:
وطمٔمؽ ي٤م قمٌد احلٚمٞمؿ ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن َ
حت ُٚمؿ قمغم ُمـ قمّم٤مك ،وٓ
شمٕم٤مضمٚمف سم٤مًمتٕمٜمٞمػ واًمٕم٘مقسم٦م ،سمؾ شمٕمٗمق قمٜمف ،و حتًـ إًمٞمف ( :
)[آل قمٛمران.]134-133:
واحلٚمؿ ؾم ّٞمد إظمالق ،ومٛمـ قمٗم٤م ؾم٤مد ،وُمـ َطم ُٚم َؿ َقم ُٔم ْؿ ،وُمـ دم٤موز قمـ
اًمًٗمٝم٤مءُم٤مًم٧م إًمٞمف اًم٘مٚمقب ،ووم٤مز سمٛمٖمٗمرة قمالّم اًمٖمٞمقب ( :
)[اًمتٖم٤مسمـ.]14:
واقمٚمؿ ي٤م قمٌد احلٚمٞمؿ أن احلٚمؿ َطم ٌْس اًمٜمٗمس قمـ اًمًخط قمٜمد اًمٖمْم٥م ،وم٤مطمٚمؿ
ْ
وصؾ ُمـ ىمٓمٕمؽ ،وأقمط ُمـ طمرُمؽ ،واقمػ
قمغم اًمًٗمٞمف ،ويمؾ ُمـ أؾم٤مء إًمٞمؽ،
قمٛمـ فمٚمٛمؽ ،وأطمًـ إمم ُمـ أؾم٤مء إًمٞمؽ ،يٕمٚمق ُم٘م٤مُمؽ ،و ُشم ْٖمٗمر ذٟمقسمؽ :
)[اًمٜمقر.]11:
(
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واعم١مُمـ إذا قمرف رسمف سم٠مؾمَمئف احلًٜمك ،وصٗم٤مشمف اًمٕمال ،وقمرف ؾمٕم٦م طمٚمٛمف،
أطمٌف ومحده وقمٔمٛمف ،ويمؼمه ،قمغم ؾمٕم٦م طمٚمٛمف ،وقمٔمٞمؿ قمٗمقه ،ومجٞمؾ إطمً٤مٟمف،
واؾمتحٞم٤م ُمٜمف أن يٕمّمٞمف ،وهق يًٙمـ ذم ُمٚمٙمف ،وي٠ميمؾ ُمـ رزىمف ،وهق اًمذي
ي٘مٍم ذم قمٌ٤مدشمف ،ورسمف حيٚمؿ قمٚمٞمف ،و يٛمٝمٚمف ًمٕمٚمف يتقب إًمٞمف ( :
يٕمّمٞمف ،و ّ
)[حمٛمد.]19 :
ومًٌح٤من احلٚمٞمؿ اًمذي ٟمٕمٛمف ٓ شمُٕمد وٓ ُ
حتَمُ ،مع يمثرة ُم٤م ُيٕمَم ( :
)[هم٤مومر.]61:
واقمٚمؿ أن اًمٜم٤مس صمالصم٦م :
ٌ
ٌ
ورضمؾ أٟم٧م أقمز ُمٜمف ،ومال دمٝمؾ
ًمئٞمَم،
رضمؾ أقمز ُمٜمؽ ،ومال دمٝمؾ قمٚمٞمف ومتٙمقن ً
ٌ
ؾمٗمٞمٝم٤م ( :
ورضمؾ ُمً٤مويؽ ،ومال دمٝمؾ قمٚمٞمف ومتٙمقن
قمٚمٞمف ومتٙمقن فم٤معمً٤م،
ً
)[إقمراف.]199:

وم٤مطمٚمؿ قمغم مجٞمع ه١مٓء ُمٝمَم ًم٘مٞم٧م ُمٜمٝمؿٕ ،ن قمدم احلٚمؿ ُيثٛمر اًمٗمرىم٦م واًمٜمزاع
واًمٌٖمْم٤مء واًمٕمداوة ( :
)[ومّمٚم٧م.]35-33:
اًمٚمٝمؿ ي٤م واؾمع اًمٕمٗمق واًمرمح٦م واحلٚمؿ ،ارزىمٜم٤م ُمـ ومْمٚمؽ اًمٕمٔمٞمؿ ُم٤م حتٌف
وشمرو٤مه ،واقمػ قمٜم٤م ،واهمٗمر ًمٜم٤م وارمحٜم٤م ،ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم.
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 : 81اشم اهلل ( التواب )
اهلل قمز وضمؾ هق اًمتقاب اًمرطمٞمؿ ،اًمذي حي٥م قمٌ٤مده ،وحي٥م هلؿ يمؾ ظمػم ،وهؿ
ذم قمٜم٤ميتف اإلهلٞم٦مُ ،مـ أـم٤مقمف زاده إيَمٟمً٤م وشم٘مقى ،وُمـ قمّم٤مه اسمتاله سم٤معمّم٤مئ٥م،
)[اًمٌ٘مرة.]143:
ًمٞمتقب إًمٞمف ( :
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمتقاب اًمذي يًقق اًمِمدائد إمم ُمـ قمّم٤مه ًمٙمل حيٛمٚمٝمؿ قمغم
اًمتقسم٦م إًمٞمف ( :
)[اًمتقسم٦م.]124:
هق اًمتقاب اًمرطمٞمؿ اًمذي يتقب قمغم ُمـ قمّم٤مه ىمٌؾ أن يتقبً ،مٙمَمل رمحتف و
)[اًمتقسم٦م.]118:
رأومتف سمٕمٌ٤مده( :
هق اًمتقاب اًمرطمٞمؿ ،اًمذي ًمق شمرك اًمٜم٤مس قمغم ُمٕم٤مصٞمٝمؿ هلٚمٙمقا وأهٚمٙمقاً ،مٙمٜمف
اًمرطمٞمؿ اًمذي يرمحٝمؿ سمِ ًَ ْق ِق اًمِمدائد إًمٞمٝمؿً ،مٕمٚمٝمؿ يتيقمقن إًمٞمف ،ويتقسمقن
إًمٞمف ،ومٞمتقب قمٚمٞمٝمؿ( :
)[اعم١مُمٜمقن.]76:
وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
)[إٟمٕم٤مم.]43:
وم٢مذا ضم٤مءت شمقسم٦م اهلل ىمٌؾ شمقسم٦م اًمٕمٌد ،ومتٕمٜمل اًمِمدائد اًمتل يًقىمٝم٤م اهلل ًمٚمٕمٌد ًمٞمتقب
إًمٞمف ،وإن ضم٤مءت شمقسم٦م اهلل سمٕمد شمقسم٦م اًمٕمٌد ،ومتٕمٜمل ىمٌقل شمقسمتف ( :
)[هم٤مومر.]3:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمتقاب يمثػم اًمتقسم٦م قمغم قمٌ٤مده ،اًمتقاب اًمذي يتقب قمغم قمٌ٤مده ُمٝمَم
يمثرت ذٟمقهبؿ ،وُمٝمَم يمؼمت ضمٜم٤مي٤مهتؿ ،إذا شم٤مسمقا إًمٞمف ( :
)[اًمزُمر.]53:

يريب قمٌده ويراىمٌف ،وهق حت٧م ؾمٛمٕمف وسمٍمه،
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمتقاب اًمرطمٞمؿ ،اًمذي ّ
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حي٤مؾمٌف قمغم يمؾ طمريم٦م وؾمٙمقنً ،م ُٞمٙمرُمف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ( :
)[اًمٜمً٤مء.]18-17:

هق اًمتقاب اًمرطمٞمؿ اًمذي يراىم٥م قمٌده ذم مجٞمع إوىم٤مت وإطمقال.
ويمؾ ؿم٠من أٟم٧م ومٞمف ،ومٚمٚمف ُمٕمؽ ؿم٠من ي٘م٤مسمٚمف.
وم٢من يم٤من ؿم٠مٟمؽ اإلطمً٤من ،ومِم٠مٟمف ُمٕمؽ اإليمرام ،وإن يم٤من ؿم٠مٟمؽ اًمٕمدوان ،ومِم٠مٟمف
ُمٕمؽ اًمٕم٘م٤مب ،وإن يم٤من ؿم٠مٟمؽ اإلىمٌ٤مل ،ومِم٠مٟمف اًمتجكم ،وإن يم٤من ؿم٠مٟمؽ
اإلقمراض ومِم٠مٟمف اًمت٠مدي٥م ( :
)[اًمِمقرى.]32:
وىم٤مل قمز وضمؾ:
[إسمراهٞمؿ.]7:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمتقاب اًمرطمٞمؿ ،اًمذي مل يٕم٤مُمٚمٜم٤م سمٕمدًمف ومٜمًتحؼ اًمٜم٤مر ،وإٟمَم يٕم٤مُمٚمٜم٤م
سمرمحتف وًمٓمٗمف ،وقمٗمقه ،وإطمً٤مٟمفً ،مٞم١مهٚمٜم٤م ًمدظمقل اجلٜم٦م ( :
)[هم٤مومر.]61:
هق اًمتقاب اًمذي ـمٚم٥م ُمـ قمٌ٤مده أن يتقسمقا ًمٞمتقب قمٚمٞمٝمؿ ،ويٖمٗمر هلؿ ( :
)[اًمٜمقر.]31:
حم ًٌ٤م راهم ًٌ٤م،
ومًٌح٤من رسمٜم٤م اًمتقاب اًمرطمٞمؿ ،اًمذي يٛم ّـ قمغم ُمـ يِم٤مء ،ومٞم٠مشمٞمف ُ
راهمَم ،سمحٛمٚمف قمغم اًمتقسم٦م
عمٕمرومتف سمٕمٔمٛم٦م رسمف ،وقمٔمٛم٦م ٟمٕمٛمف وإطمً٤مٟمف ،أو ي٠مشمٞمف
ً
سم٤مًمِمدائد اًمتل أص٤مسمف هب٤مً ،مٕمٚمٝم٤م شمذيمره سمرسمف ،ومٞمتقب إًمٞمف ( :
)[يقؾمػ.]122:
شمٓمٝمر ٟمٗمًؽ ُمـ اًمذٟمقب
وطمٔمؽ ي٤م قمٌد اًمتقاب ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن ّ
وأصم٤مم واعمٕم٤ميص ،وأن شمُ٘مٚمع قمـ يمؾ ُم٤م ٓ حيٌف اهلل وٓ يرو٤مه ،وأن شمتقب إمم
رسمؽ ُمـ يمؾ ذٟم٥م ( :
)[اعم٤مئدة.]39:
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ويمـ ؾمٌٌ ً٤م ًمتقسم٦م اًمٜم٤مس إمم رهبؿ سم٤مًمدقمقة إمم اهلل ،وشمذيمػم اًمٜم٤مس سم٤مهلل ،وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ
ذع اهلل ،واًمٕمٗمق واًمّمٗمح قمـ ذٟمقهبؿ ،وإىم٤مًم٦م قمثراهتؿ ،واإلطمً٤من إًمٞمٝمؿ :
(
)[آل قمٛمران.]134-133:
وأيمثر ُمـ اًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م ،وم٢من يمؾ سمٜمل آدم ظمٓم٤مء ،وظمػم
اخلٓم٤مئلم اًمتقاسمقن ،واهلل حي٥م اًمتقسم٦م واًمت٤مئٌلم ( :
)[اًمٌ٘مرة.]111:
واقمٚمؿ أن اعمالئٙم٦م يًتٖمٗمرون ًمٙمؾ ُم١مُمـً ،مٙمَمل ُمٕمرومتٝمؿ سم٤مهلل اًمٖمٗمقر
اًمرطمٞمؿ ( :
)[هم٤مومر.]7:

واقمٚمؿ ي٤مقمٌد اًمتقاب أن اًمتقاب اًمرطمٞمؿ يٜمزل إمم اًمًَمء اًمدٟمٞم٤م يمؾ ًمٞمٚم٦م ،طملم يٌ٘مك
صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ أظمرً ،مٞمجٞم٥م ُمـ دقم٤مه ،ويتقب قمغم ُمـ شم٤مب إًمٞمف .
ىم٤مل اًمٜمٌَِّ ِّل ﷺ« :يـزل اهلل كل لقؾي إىل السامء الدكقو فقؼول هل من توئى فلتوب
عؾقه ،هل من مستغػر فلغػر له ،هل من دا ٍع ُفلجقى دعوته ،إىل أن يـػجر
الػجر»ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ( ).
اهمٗمر ًمٜم٤م َ
اًمٚمٝمؿ شم٥م قمٚمٞمٜم٤م َ
طمٞمؿ.
ٟم٧م
إٟمؽ َ
إٟمؽ َأ َ
ُ
اًمر ُ
أٟم٧م اًمٖمٗمقر َّ
اًمتقاب اًمرطمٞمؿ ،و ْ
)[إقمراف.]13:
(
)
(
[اًمٌ٘مرة.]121:
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اهلل قمز وضمؾ هق اعمٚمؽ احلؼ اًمذي ًمف إؾمَمء احلًٜمك ،واًمّمٗم٤مت اًمٕمغم،
وإومٕم٤مل اجلٛمٞمٚم٦م ،واعمثؾ إقمغم ذم اًمًَموات وإرض ( :
)[ـمف.]8:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٕمٗمق اًمذي يٕمٗمق قمـ اًمًٞمئ٤مت ،ويٛمحق اًمذٟمقب ،ويتج٤موز قمـ
اعمٕم٤ميص ،ويًؽم اًمٕمقرات ،ويٖمٗمر اًمزٓت :
[اًمٌ٘مرة.]184:

وم٤مًمٕمٗمق حمق اًمذٟم٥م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ،وهق أسمٚمغ ُمـ اعمٖمٗمرةٟٕ ،مف إزاًم٦م ،وم٢مذا طمّمؾ ذٟم٥م،
وؾمؽمه اهلل ،ومل يٕم٤مىم٥م ص٤مطمٌف ،ومٝمذه ُمٖمٗمرة ،أُم٤م اًمٕمٗمق ومٝمق حمق اًمذٟم٥م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م
ُمـ اًمٜمٗمس واًمّمح٤مئػ ( :
)[اًمتٖم٤مسمـ.]14:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٕمٗمق اًمذي يزيؾ اًمذٟمقب قمٛمـ شم٤مب ُمٜمٝم٤م ،ويٛمحقه٤م ُمـ ديقان
اًمٙمرام اًمٙم٤مشمٌلم ،ويٜمز اًمٕمّم٤مة إي٤مه٤م ومال يذيمروهن٤م اسمدً اً ،مٙمل ٓ يت٠معمقا أو
خيجٚمقا قمٜمد شمذيمره٤م أو رؤيتٝم٤م ،وإذا صدىم٧م شمقسمتٝمؿ ،سمدل اهلل هلؿ ُمٙم٤من يمؾ
ؾمٞمئ٦م طمًٜم٦م ،صمؿ و٤مقمٗمٝم٤م هلؿ.
ومٛمـ أشمك اًمٙمٌ٤مئر اًمٕمٔمٞمٛم٦م يم٤مًمنمك ،وىمتؾ اًمٜمٗمس ،واًمزٟم٤م وٟمحق ذًمؽ ،ومٝمق آصمؿ إصمَم
قمٔمٞمَم ً ،مٙمـ إن شم٤مب شم٤مب اهلل قمٚمٞمف ،وسمدل ؾمٞمئ٤مشمف طمًٜم٤مت ،يمَم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف :
(
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)[اًمٗمرىم٤من.]71-68:

ومًٌح٤من اًمرطمٞمؿ سمٕمٌ٤مد ه ،احلٙمٞمؿ ذم شمدسمػمه ،اعمحًـ امم ظمٚم٘مف ،اًمٕمٗمق قمـ
ذٟمقهبؿ ،خيكم ،صمؿ حيكم ،ويٓمٝمر ،صمؿ يٕمٓمر ،ويٕمٗمق ،صمؿ يرطمؿ ،ويٛمحق ،صمؿ
)
يٙمرم ( :
[اًمٜمً٤مء.]149:

هق اًمٕمٗمق اًمٙمريؿ اًمرطمٞمؿ ،اًمذي يزيؾ قمـ اًمٜمٗمقس فمٚمٛم٦م اًمزٓت سمرمحتف،
ويذه٥م وطمِمتٝم٤م قمٜمٝمؿ سمٙمرُمف ،ويزيؾ اًمذٟمقب ُمـ اًمّمح٤مئػ ،ويٌدل اًمقطمِم٦م
ُمـ اًم٘مٚمقب سم٠مٟمقاع اًمٚمٓم٤مئػ ( :
)[اًمِمقرى.]15:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٕمٗمق اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ ،اًمذي يٗمرح سمتقسم٦م قمٌده ،أؿمد ُمـ ومرح اًمٕم٘مٞمؿ
اًمقاًمد ،واًمْم٤مل اًمقاضمد ،واًمٔمٛمآن اًمقارد ( :
)[اًمٌ٘مرة.]111:
وُمـ وىمٕم٧م سمٞمٜمف وسملم اهلل ضمٗمقه سمًٌ٥م ٍ
ذٟم٥م ومٕمٚمف ،ومٕمٚمٞمف أن يتقب ُمٜمف ،صمؿ يتٌٕمف
سمٕمٛمؾ ص٤مًمحً ،مٞمذه٥م قمٜمف اخلجؾ ُمـ رسمف ،واحلٞم٤مء ُمٜمفٕ ،ن اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح
يٜمز ص٤مطمٌف هذا اًمذٟم٥م ،ويٗمرطمف سمثقاسمف.
وسمذًمؽ حيّمؾ حمق اًمذٟم٥م ُمـ اًمرب ،وضمؼم ُمـ اًمٕمٌد ( :
)

[هقد.]114:

ِ
َّوس
وىم٤مل اًمٜمٌل ﷺ  « :ات َِّق اهللََّ حق ُثام َ
متحفو وخول ِق الـ َ
السقئ َي احلسـ َي ُ
كـً وأتب ِع َّ
ٍ
ٍ
حسن »أظمرضمف اًمؽمُمذي ( ).
بخؾق
( )أخرجه اًمرمتذي سمرىمؿ (. )1987
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قمٗمق يٛمحق اًمذٟمقب ،و يٜمًٞمٝم٤م أهٚمٝم٤م :
ومًٌح٤من اًمٕمٗمق اًمٖمٗمقر ،همٗمقر ٓيٕم٤مىم٥مٌ ،
)[اًمٌ٘مرة.]163:
(
ومٛمـ أؾم٤مء إًمٞمؽ وم٠مقمػ قمٜمف ،يٕمٗمق اًمٕمٗمق قمٜمؽ ،ويٖمٗمر اًمٖمٗمقر ًمؽ ( :
)[اًمٜمقر.]11:
وطمٔمؽ ي٤م قمٌد اًمٕمٗمق ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن شمّمؾ ُمـ ىمٓمٕمؽ ،وشمٕمٓمل ُمـ
طمرُمؽ ،وشمٕمٗمق قمٛمـ فمٚمٛمؽ ،وحتًـ إمم ُمـ أؾم٤مء إًمٞمؽ ( :
)[آل قمٛمران.]134-133:

وم٤ميمٔمؿ ي٤م قمٌد اًمٕمٗمق اًمٖمٗم٤مر اًمٖمٞمظ قمٛمـ أؾم٤مء إًمٞمؽ ،وأطمً ُـ ُمٜمف أن شمٕمٗمق قمٜمف،
وأطمً ُـ ُمٜمٝمَم ُم ًٕم٤م أن حتًـ إًمٞمف ،وُمـ قمٗم٤م وأصٚمح ُمأل اهلل ىمٚمٌف أُمٜم٤م وإيَمٟم٤م
وُمـ اٟمت٘مؿ وًمق يم٤من قمغم طمؼ اُمتأل ىمٚمٌف ضمٗمقة وظمقوم٤م ،وُمـ قمٗمقت قمٜمف وم٘مد
اؿمؽميتف ،وُمـ أطمًٜم٧م إًمٞمف وم٘مد ُمٚمٙمتف :

[اًمِمقرى.]43-42:

اًمٚمٝمؿ اقمػ قمـ زٓشمٜم٤م ،وأىمٚمٜم٤م قمثراشمٜم٤م ،واهمٗمر ذٟمقسمٜم٤م ،ويمٗمر قمٜم٤م ؾمٞمئ٤مشمٜم٤م ( :
)[اًمٌ٘مرة.]186:
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اهلل قمز وضمؾ هق اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ ،اًمذي يٖمٗمر اًمذٟمقب مجٞمٕم٤م ،وهمٗمران اًمذٟمقب
ومْمؾ وإطمً٤من ُمٜمف ٓ ،يً٠مل قمَم يٗمٕمؾ إذا همٗمر أو قمٗم٤م ،او أقمٓمك أو ُمٜمع ( :
)[وم٤مـمر.]18:
واًمٕمٌد ُمـ ؿم٠مٟمف أن يذٟم٥م ،واهلل ُمـ ؿم٠مٟمف أن يٖمٗمر ،وُم٤م أُمرٟم٤م اًمٖمٗمقر أن ٟمًتٖمٗمر
إٓ ًمٞمٖمٗمر ًمٜم٤م ُمٝمَم يم٤مٟم٧م ذٟمقسمٜم٤م ( :
)[اًمزُمر.]53:
هق ؾمٌح٤مٟمف اعمٚمؽ اًم٘مقي اًم٘م٤مدر ،اًمذي يٗمٕمؾ ُم٤م يِم٤مء وحيٙمؿ ُم٤م يريد.
يٖمٗمر عمـ يِم٤مء ،ويٕمذب ُمـ يِم٤مءٟٕ ،مف وطمده اًمٌّمػم سمٕمٌ٤مده ( :
)[اعم٤مئدة.]42:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٖمٗمقر اًمٖمٗم٤مر ،اًمذي يمٚمَم شمٙمررت ُمٜمؽ اإلؾم٤مءة واؾمتٖمٗمرشمف همٗمر
)[ـمف.]81:
ًمؽ ( :
هق اًمٖمٗم٤مر اًمذي ؾمؽم ُمٜمؽ يمؾ ىمٌٞمح ،وأفمٝمر يمؾ طمًـ ُمـ إىمقال وإقمَمل
وإظمالق ( :
)[هم٤مومر.]61:
هق اًمٖمٗمقر اًمٖمٗم٤مر اًمذي يٖمٗمر اًمذٟمقب ُمٝمَم قمٔمٛم٧م ،ويٖمٗمره٤م ُمٝمَم شمٙمررت،
ويٖمٗمره٤م ُمٝمَم يمثرت ،يمثػم اعمٖمٗمرة واًمًؽم ،اًمذي اعمٖمٗمرة أطم٥م إًمٞمف ُمـ
)[ص.]66:
اًمٕم٘مقسم٦م ( :
وىمد ي٘متيض اًمٚمٓمػ أن يٗمْمح اعمزء أو يٕم٤مىمٌفً ،مٞمٕمقد إًمٞمفً ،مٙمـ اعمٖمٗمرة ُمـ
اًمٖمٗمقر أيمثر ( :
)[اًمٜمً٤مء.]112:
389

واهلل همٗمقر رطمٞمؿ ٓ يٗمْمح إٓ ُمـ قمٚمؿ أن قمٜمده إسار ًا قمغم اًمذٟم٥م.
واهلل رؤوف سمٕمٌ٤مده ٓ ،يٗمْمح ُمـ أول ُمرة ،سمؾ طملم يٍم اًمٕمٌد قمغم اًمذٟم٥م،
وي٠مًمٗمف وجيٕمٚمف ؾمٚمقيم٤م ًمف ،ومٕمٜمد ذًمؽ يٗمْمحف وي١مدسمف ويٕم٤مىمٌفً ،مٞمٕمقد إًمٞمف ،ويتقب
)[اعم٤مئدة.]98:
إًمٞمف ( :
ومًٌح٤من اًمٖمٗمقر اًمذي سمًٕم٦م طمٚمٛمف يٖمٗمر ًمٚمٛمذٟم٥م اعمرة شمٚمق اعمرة ،وًمًٕم٦م رمحتف
يٖمٗمر اًمذٟمقب مجٞمٕم٤م ( :
)[إٟمٕم٤مم.]54:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٖمٗمقر اًمٖمٗم٤مر ،إذا قمدت إًمٞمف ،إذا شمٌ٧م إًمٞمف ،إذا اؾمتٖمٗمرشمف :وهق ؿمديد
اًمٕم٘م٤مب عمـ يمٗمر سمف ،واؾمتٙمؼم قمـ قمٌ٤مدشمف ،وأس قمغم ُمٕمّمٞمتف ( :
ﰀ)
[احلجر.]52-49:

ومٕمغم ُمـ أذٟم٥م أن يًتٖمٗمر رسمف ويتقب إمم اهلل(:
)[إقمراف.]153:
وآؾمتٖمٗم٤مر قمٌ٤مدة ُمـ أقمٔمؿ اًمٕمٌ٤مدات ،وهلذا أُمر اهلل سمف سمٕمد اًمتقطمٞمد سم٘مقًمف :
(
)[حمٛمد.]19:
وآؾمتٖمٗم٤مر ؾمٌ٥م عمٖمٗمرة اًمذٟمقب ،وؾمٕم٦م اًمرزق ،ويمثرة إوٓد ،وٟمزول اًمٖمٞم٨م،
وطمّمقل يمؾ ظمػم يمَم ىم٤مل ٟمقح ًم٘مقُمف ( :
) [ٟمقح.]11-12:

ومال شمٕمٚمؼ آُم٤مٓ قمغم ُمٖمٗمرة اهلل ،وأٟم٧م ُم٘مٞمؿ قمغم ُمٕمّمٞمتف ( :
[اًمّمػ.]3-1:
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)

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٖمٗمقر اًمٖمٗم٤مر ،هم٤مومر اًمذٟم٥م إيمراُم٤م ،وىم٤مسمؾ اًمتقب إٟمٕم٤مُم ً٤م ،ؿمديد
اًمٕم٘م٤مب عمـ أس اٟمت٘م٤مُم٤م ( :
)[هم٤مومر.]3:
هق اًمٖمٗمقر اًمذي يًؽم قمـ اعم١مُمـ ذٟمقسمف ذم اجلٜم٦م ،ومال يراه٤م وٓ يذيمره٤م أسمدً ا
رمح٦م ُمـ رسمفً ،مٞمٙمتٛمؾ هوره وومرطمف ( :
)[اًمٜمً٤مء.]112:
ومًٌح٤من اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ ،واؾمع اًمرمح٦م واعمٖمٗمرة ،اًمٖمٗم٤مر اًمذي يٖمٗمر اًمذٟمقب
مجٞمٕم٤م ،وم٢مُم٤م أن يٛمحقه٤م ُمـ صح٤مئٗمؽ ،وإُم٤م أن يٜمًٞمٝم٤م اعمالئٙم٦م ،وإُم٤م أن يٜمًٞمؽ
ومرطم٤م ُمنورً ،مٞمس ًمؽ ضم٤مهٚمٞم٦م ،وًمٞمس ًمؽ ذٟم٥م
إي٤مه٤مً ،مت٠ميت إًمٞمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ً
يًتحل ُمٜمف أو شمً٠مل قمٜمف.
هذا ُمٜمتٝمك اًمٙمرم واإلطمً٤من ُمـ رب اًمٕمٌ٤مد ( :
)[اًمٜمً٤مء.]18-17:

واًمٕمٌد اعم١مُمـ حي٥م أن يًؽم قمغم إظمقاٟمف ُم٤م ؾمؽمه اهلل ُمٜمفٕ ،ن اعم١مُمـ حي٥م
ٕظمٞمف ُم٤م حي٥م ًمٜمٗمًف ،وم٢مذا وىمع أظمقك ذم زًم٦م أو قمقرة أو ذٟم٥م ،ومٛمـ شمٙمٚمؿ سمف ىمد
اهمت٤مسمف ،وُمـ قمػمه سمف اسمتكم سمف ،وُمـ ريض سمف ؿم٤مريمف ذم اإلصمؿ ،وُمـ ؾمؽمُمًٚمَم
ؾمؽمه اهلل .
ِ ِ
ىم٤مًٓمٜمٌلﷺ َُ « :م ْـ َؾم َت َـر ُُم ًْٚمِ ًـَمَ ،ؾم َت َـر ُه اهللُ ِ
ذم اًمدُّ ْٟمٞمَ٤م َوأظم َرةشأخرجه مسؾم ( ).
وطمٔمؽ ي٤م قمٌد اًمٖمٗمقر ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن شمًتٖمٗمر رسمؽ اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ
ُمـ يمؾ ذٟم٥م:
[اًمٜمً٤مء.]112:

( )أخرجه مسؾمسمرىمؿ (.)1699
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اؾمتٖمٗمر اهلل ذم يمؾ وىم٧م ُمـ مجٞمع اًمذٟمقب ،اؾمتٖمٗمره صٌ٤مطم٤م عم٤م ضمرى ُمـ
اًمذٟمقب ذم اًمٚمٞمؾ ،واؾمتٖمٗمره ُمً٤مء عم٤م ضمرى ُمـ اًمذٟمقب ذم اًمٜمٝم٤مر ( :
ﰀ)[اعم١مُمٜمقن.]118:
ومٞم٤م قمٌد اًمٖمٗم٤مر إذا أصم٘مٚمتؽ ذٟمقسمؽ وظمٓم٤مي٤مك ،وشم٠معم٧م طمن ًة قمغم ُم٤م ومٕمٚم٧م،
قمٗمق يمريؿ ،ومت٥م إًمٞمفٟٕ ،مف اًم٘م٤مئؾ ( :
وم٤مقمٚمؿ أن ًمؽ رب همٗمقر رطمٞمؿٌ ،
)[ـمف.]81:
ومَم أطمغم ًمذة اًمٓم٤مقم٦م ،وُم٤م أؿمد ُمرارة اعمٕمّمٞم٦مٕ ،ن قمذاب اًمروح سم٤مًمذٟم٥م،
أقمٔمؿ سمٙمثػم ُمـ سمالء اجلًد سم٤معمرض.
اًمذٟمقب دمٕمؾ اًمروح ذم ؾمجـ وٞمؼٕ ،هن٤م حتٞمط سمؽ ،ودمٕمؾ روطمؽ
ختتٜمؼ ( :
)[اًمٌ٘مرة.]82:
إن اًمذٟمقب وطمده٤م ضمحٞمؿ ومحٞمؿ ،وقمذاب أًمٞمؿ ىمٌؾ قمذاب اًمٜم٤مر ،يمَم ىم٤مل اهلل
قمـ اًمٙمٗم٤مر ( :
)[اًمرقمد.]34:
ًم٘مد ظمٚم٘م٧م أهي٤م اإلٟمً٤من وٕمٞمٗم٤م ضمٝمقٓ فمٚمقُم٤مً ،مت٘مػ سمٌ٤مب رسمؽ اًمٖمٜمل اًم٘مقي
اًمٙمريؿ ،ويمؾ ُمّمٞمٌ٦م ُمـ ُمرض أو هؿ ،أو همؿ أو طمزن ،أو أمل أو ظمقف ،أو
يمً٤مدأو ظمً٤مرة ،ومَم طمّمٚم٧م ًمؽ إٓ سمًٌ٥م ذٟمقسمؽ ( :
)[اًمِمقرى.]32:
شمّمٞمٌٜم٤م ذم طمٞم٤مشمٜم٤م اهلٛمقم وإطمزان وإوضم٤مع ،سمًٌ٥م ذٟم٥م اىمؽمومٜم٤مه ،ومٜمذه٥م
ًمٖمٜمل ي٘مروٜم٤م ،أو ـمٌٞم٥م يٕم ٤مجلٜم٤م ،أو راق يرىمٞمٜم٤م ،وٓ ٟمٕمٚمؿ أن ُم٤م أص٤مسمٜم٤م سمًٌ٥م
ُمٕمّمٞم٦م ارشمٙمٌٜم٤مه٤م ،وًمق ىمٚمٜم٤م ( أؾمتٖمٗمر اهلل ) ص٤مدىملم ،عم٤م اطمتجٜم٤م إمم ه١مٓء ،وًمق
يدي ظمٚمؼ اهلل
اٟمٙمنٟم٤م سملم يدي اهلل اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ ،عم٤م اطمتجٜم٤م أن ٟمٜمٙمن سملم ّ
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أسمدا ( :

)[اًمٜمً٤مء.]68-66:

إن اًمِمٞمٓم٤من يّمقر ًمإلٟمً٤من أن ذٟمٌف أقمٔمؿ رء ذم اًمقضمقد ،ويٜمًٞمف أن رسمف همٗمقر
رطمٞمؿ ودود ( :
)[اًمٜمً٤مء.]112:
وم٢مذا أـمٕم٧م رسمؽ ي٤م قمٌد اًمٖمٗمقر ،وم٤مؾمتٖمٗمر اهلل ،وإذا قمّمٞم٧م رسمؽ ،وم٤مؾمتٖمٗمر اهلل.
ومٓم٤مقم٤مشمؽ ُمٚمٞمئ٦م سم٤مًمٜم٘مص اًمذي ٓ يرشم٘مف إٓ آؾمتٖمٗم٤مر ،وطمٞم٤مشمؽ ـم٤مومح٦م سم٤مًمذٟمقب
اًمتل ٓ يزيٚمٝم٤م إٓ آؾمتٖمٗم٤مر ( :
)[ٟمقح.]14-12:

إن همٗمران اهلل ًمذٟمقب قمٌ٤مده أقمٔمؿ وأيمؼم ُمـ ُمٕم٤مصٞمٝمؿ ُمٝمَم يم٤مٟم٧م ،وم٠مىمٚمع قمـ
ُمٕمّمٞم٦م ُمـ ظمٚم٘مؽ ورزىمؽ وهداك ،واؾمتٖمٗمره ُمـ ذٟمٌؽ ،واقمٗمق قمٛمـ فمٚمٛمؽ
وأقمط ُمـ طمرُمؽ ،وأطمًـ إمم ُمـ أؾم٤مء إًمٞمؽ ،شمٗمتح ًمؽ اسمقاب اًمًَمء
)
سم٤معمٖمٗمرة ( :

[اًمتٖم٤مسمـ.]14:

اهلل ؾمٌح٤مٟمف ؿم٤مء ًمؽ يمؾ ُم٤م يًٕمدك ،ؿم٤مء ظمٚم٘مؽ ومقضمدت ،وؿم٤مءك ؾمٛمٞمٕم٤م سمّمػما
قم٤مىمال ،ومٝم٤م أٟم٧م يمذًمؽ ،وأقمٔمؿ ُمِمٞمئ٦م يٛمـ اهلل هب٤م قمٚمٞمؽ سمٕمد آيَمن أن يٖمٗمر
ًمؽ ذٟمقسمؽ ( :
)[آل قمٛمران.]119:
ومًٌح٤من اًمٖمٗمقر اًمذي يٖمٗمر دائَم ،اًمٖمٗم٤مر اًمذي يٖمٗمر ُم٤مٓ يٖمٗمره اًمٌنم ،يٖمٗمر
اًمًٞمئ٤مت ،صمؿ يٌدهل٤م طمًٜم٤مت ،صمؿ يْم٤مقمٗمٝم٤م ( :
ﰀ)[احلجر.]52-49:
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ومٛمـ أهف قمغم ٟمٗمًف سم٤مًمنمك سم٤مهلل ،أو ىمتؾ اًمٜمٗمس سمٖمػم طمؼ ،أو زٟم٤م ،ومٚمٞمٕمٚمؿ أن
رسمف همٗمقر رطمٞمؿ  ،ومٚمٞمٌ٤مدر إمم اًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر ( :
)

[اًمٗمرىم٤من.]72-68:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٖمٗمقر اًمٖمٗم٤مر ،اًمذي يٖمٗمر ُمرة سمٕمد ُمرة ،ومٞمٖمٗمر ُم٤م سملم اًمّمالة
واًمّمالة ،وُم٤م سملم اجلٛمٕم٦م واجلٛمٕم٦م ،وُم٤م سملم رُمْم٤من ورُمْم٤من ،وُم٤م سملم اًمٕمٛمرة
واًمٕمٛمرة ،وُم٤م سملم احل٩م واًمٕمٛمرة ،إذا اضمتٜم٥م اًمٕمٌد اًمٙمٌ٤مئر ( :
)
[اًمٜمً٤مء.]31:

وىم٤مل اًمٜمٌل ﷺ « :الصؾوات اخلؿس ،واجلؿعي إىل اجلؿعي ،ورمضون إىل رمضون،
مؽػرات دو بقـفن إذا اجتـى الؽبوئر»أظمرضمف ُمًٚمؿ ( ).

ومٚمٚمف احلٛمد واًمِمٙمر ،أن ضمٕمؾ طمٞم٤مة أوًمٞم٤مئف يمٚمٝم٤م ُم٤م سملم ُمٖمٗمرة وُمٖمٗمرة ،وُم٤م سملم
ٍ
قمٗمق وقمٗمق ،وُم٤م سملم دم٤موز ودم٤موز ،وُم٤م سملم إطمً٤من إمم إطمً٤من ( :
ﰀ)
[احلجر.]52-49:

وهمٗمران اًمٖمٗم٤مر ؾمٌح٤مٟمف يزيؾ يمؾ ذٟم٥م سم٠مىمؾ قمٛمؾ ،ومٞمٖمٗمر يمؾ اًمذٟمقب سمّمٞم٤مم ؿمٝمر
واطمد ذم اًمًٜم٦م ،ويٖمٗمر مجٞمع اًمذٟمقب إذا ىمٚم٧م ؾمٌح٤من اهلل وسمحٛمده ُمئ٦م ُمرة :
يمَمىم٤مًٓمٜمٌلﷺ ُ « :مـ ىم٤مل ؾمٌح٤من اهلل وسمحٛمده ذم يقم ُم٤مئف ُمرة طمٓم٧م ظمٓم٤مي٤مه
وإن يم٤مٟم٧م ُمثؾ زسمد اًمٌحر شمتػق عؾقه( ).

( )أخرجه مسؾم برقم (.)433

( )متػق عؾقه ،أخرجه البخوري برقم ( ،)6415وأخرجه مسؾم برقم (.)597
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هق اًمٖمٗمقر اًمذي همٗمر ٕهؾ سمدر يمؾ ذٟمقهبؿ ،طمٞم٨م أـمٚمع قمٚمٞمٝمؿ ومٕمٚمؿ صدىمٝمؿ،
وم٘م٤مل هلؿ اقمٛمٚمقا ُم٤م ؿمئتؿ ،وم٘مد همٗمرت ًمٙمؿ.
ومٞم٤م قمٌد اًمٖمٗم٤مر اؿمٙمر رسمؽ اًمٖمٗمقر قمغم همٗمران اًمذٟمقب ،واومرح هبذا اًمٕمٓم٤مء ُمـ
اًمٖمٗمقر ،وؾم٤مرع ٓؾمتٖمٗم٤مره ُمـ اًمذٟمقب اًمتل ًمق مل يٖمٗمره٤م ًمؽ هلٚمٙم٧م واهٚمٙم٧م،
و اـمٚم٥م ُمٖمٗمرة اهلل سم٤مشمٌ٤مع أواُمره ،واضمتٜم٤مب ٟمقاهٞمف ،واشمٌ٤مع رؾمقًمف ﷺ ( :
)
[آل قمٛمران.]31:

رسمٜم٤م اهمٗمر ًمٜم٤م ذٟمقسمٜم٤م يمٚمٝم٤م ،دىمٝم٤م وضمٚمٝم٤م ،وأوهل٤م وآظمره٤م ،وهه٤م وقمالٟمٞمتٝم٤م :
(
)[آل قمٛمران.]147:
)[إقمراف.]13:
(
واقمٚمؿ ي٤م قمٌد اًمٖمٗمقر أٟمف ًمٞمس اًمِم٠من أن شمٗمٕمؾ ُم٤م ؿمئ٧م ُمـ اًمذٟمقب صمؿ شمًتٖمٗمره،
وإٟمَم اًمِم٠من أن يْمٕمػ إيَمن اًمٕمٌد أطمٞم٤مٟم ً٤م ومٞم٘مع ذم اعمٕمّمٞم٦م ،وشمزل ىمدُمف ،صمؿ
يٜمدم قمغم ومٕمٚمف ،ويتقب إمم رسمف ،وي٘مٚمع قمـ ذٟمٌف ،ويٕمزم قمغم أٓ يٕمقد إًمٞمف.
ومٝمذا اًمذي يٖمٗمر اهلل ًمف ،ويتقب قمٚمٞمف ( :

)[اًمٜمً٤مء.]18-17:

وطمٔمؽ ي٤م قمٌد اًمٖمٗم٤مر ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن شمٕمٚمؿ أن اعم١مُمـ اًمذي يريد
اخلػم واًمٗمالح ٓ ،يرى قمقرة إٓ ؾمؽمه٤م ،وٓ زًم ً٦م إٓ همٗمره٤مُ ،مـ اقمتذر إًمٞمف ىمٌؾ
قمذره ،وُمـ أؾم٤مء إًمٞمف أطمًـ إًمٞمف ( :
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)[ومّمٚم٧م.]35-33:

ي٤م قمٌد اًمٖمٗم٤مرً ،مٞمٙمـ دأسمؽ احلٛمد واًمِمٙمر واًمتٙمٌػم عمـ ظمٚم٘مؽ ورزىمؽ وهداك،
وو٤مقمػ ًمؽ إضمر ( :
)[اإلهاء.]111:
وًمٞمٙمـ دأسمؽ يمثرة آؾمتٖمٗم٤مر ،وىمٌقل إقمذار ،وؾمؽم اًمزٓت ،وإىم٤مًم٦م اًمٕمثرات :
(
)[اًمتٖم٤مسمـ.]14:
ي٤م قمٌد اًمٖمٗمقر أيمثر ُمـ آؾمتٖمٗم٤مر ًمرسمؽ ًمٜمٗمًؽ ،وًمٚمٛم١مُمٜملم ،واعم١مُمٜم٤مت ،يٕمٔمؿ
أضمرك ( :
)[ٟمقح.]18:
اًم َّٚمٝمؿ إِ ِّين َفم َٚمٛم ُ٧م َٟم ْٗم ِ
ز ُفم ْٚم ًَم يمثِ ًػماَ ،وٓ َي ْٖم ِٗمر ُّ
ْ٧مَ ،وم٤م ْهم ِٗمر زم ُم ْٖم ِٗم َر ًة
ٟمقب إَِّٓ َأٟم َ
اًمذ َ
ْ
َّ
ِ
ِ
ِ
ارمحٜمل ،إِٟم َ
اًمرطمٞمؿ.
َّؽ َأٟم َ
ُِمـ قمٜمْد َكَ ،و َ ْ
ْ٧م ا ًْم َٖمٗمقر َّ
)[إقمراف.]13:
(
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بني حالوة العؾم هبو ،وحسن التعبد هلل بؿوجبفو
يف ضوء الؼرآن والسـي

البـاب الثاني عشر
ويشتمل هذا الباب عىل أسامء اهلل احلسنى اآلتية :

-85ذح اشم اهلل ( الشويف ).

-87-86ذح اشم اهلل ( الشوكر ،والشؽور ).
-88ذح اشم اهلل ( اجلؿقل ).
-89ذح اشم اهلل ( الطقى ).
-91ذح اشم اهلل ( احلقي ).
-91ذح اشم اهلل ( الستر ).
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البوب الثوين عش

 : 85اشم اهلل (الشويف)

ضمٜم٦م اعمٕمروم٦م اعمقصٚم٦م إمم ضمٜم٦م أظمرة هل ( :

)[حمٛمد.]19:

اهلل قمزوضمؾ هق اًمِم٤مومٞم٤مًمذيـ يِمٗمل إسمدان ُمـ إُمراض وأوم٤مت وأٓم.
وهق اًمِم٤مذم اًمذي يِمٗمل اًمّمدور ُمـ مجٞمع اًمِمٌف واًمِمٙمقك ،واًمري٤مء واًمٜمٗم٤مق.
اًمِم٤مذم اًمذي يِمٗمل ُمـ مجٞمع اًمٕمٚمؾ وإؾم٘م٤مم ( :
)[اًمِمٕمراء.]82:
واؿم ِ
ِ ِ
وأٟم٧م َّ
اًمٌ٤مسْ ،
اًمِم٤مذمٓ ،
ػ
٥م
اًمٚمٝمؿ َر َّب
وىم٤مل اًمٜمٌل ﷺ « :
َ
َ
اًمٜم٤مس َأ ْذه ْ
َّ
ِ
ِؿم َٗم٤مء إِ َّٓ ِؿم َٗم ُ ِ
َم شمتػق عؾقه( ).
٤مؤ َك ؿم َٗم٤م ًء ٓ ُي َٖم٤مد ُر َؾم َ٘م ً
َ
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمِم٤مذم ،اًمذي يٓمٕمؿ قمٌ٤مده ُمـ اجلقع ،وي١مُمٜمٝمؿ ُمـ اخلقف،
ويِمٗمٞمٝمؿ ُمـ إُمراض ،وُمـ أيمرُمف اهلل سمذًمؽ ،ومٚمٞمٕمٌد رسمف يمَم أُمره ،وهق يٕم٤مومٞمف
ويرزىمف يمَم وقمده ( :
)
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمِم٤مذم اًمذي يِمٗمل إسمدان ُمـ أُمراوٝم٤م ،ويِمٗمل اًم٘مٚمقب ُمـ
أؾم٘م٤مُمٝم٤م ،ويِمٗمل اًمّمدور ُمـ وٞم٘مٝم٤م ،ويِمٗمل اًمٜمٗمقس ُمـ قمٚمٚمٝم٤م ( :
[ىمريش.]4-1:

)

[يقٟمس.]58-57:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمِم٤مذم وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،يِمٗمل سم٤مٕؾمٌ٤مب ،وسمدون إؾمٌ٤مب،

( ) متػق عؾقه ،أخرجه البخوري برقم ( ،)5743وأخرجه مسؾم برقم (.)2191
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وسمْمد إؾمٌ٤مبٟٕ ،مف وطمده اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ رء ( :
[يس.]83-81:

)

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمِم٤مذم وطمده ،يِمٗمل ُمـ يِم٤مء ،ويٓمقي قمٚمؿ اًمِمٗم٤مء قمـ إـمٌ٤مء إذا
مل ُي َ٘مدر اًمِمٗم٤مء ( :
)
[إٟمٕم٤مم.]18-17:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمِم٤مذم اًمذي ُم٤م أٟمزل داء ،إٓ أٟمزل ًمف دواء ،قمٚمٛمف ُمـ قمٚمٛمف ،وضمٝمٚمف
ُمـ ضمٝمٚمف .
قمز َّ
شمداووا ،قمٌ٤م َد اهللََِّّ ،
همػم
وضمؾ مل َ
إن اهللََّ َّ
ىم٤مل ﷺ َ « :
يْمع دا ًء َّإٓ َو َو َع ًَم ُف دوا ًءَ ،
داء واطمدا اهلر َم شأخرجه أبو داود( ).
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمِم٤مومٞم٤مًمذي أُمر قمٌ٤مده سم٤مًمتداوي ُمـ إُمراض اًمٌدٟمٞم٦م واًم٘مٚمٌٞم٦م.
هقاًمِم٤مذم اًمذي أٟمزل قمغم قمٌ٤مده أقمٔمؿ ؿمٗم٤مء وأيمٛمٚمف وأطمًٜمف ،وهق اًم٘مرآن
اًمٙمريؿ ،ومٝمق ؿمٗم٤مء ُمـ يمؾ رء ( :
)[اإلهاء.]81:
وىم٤مل اًمٜمٌل ﷺ ُ « :م٤م أٟمزل اهللُ ُِمـ ٍ
داء إٓ َ
أٟمزل ًم ُف ؿمٗم٤م ًء شأخرجه البخوري( ).
ْ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َّ
وضمؾ ش
قمز
ٞم٥م َدوا ُء اًمدَّ اء َسم َر َأ سم٢م ْذ ِن اهللِ َّ
وىم٤مل ﷺً « :مٙم ُِّؾ داء َدوا ٌء ،وم٢مذا ُأص َ
أخرجه مسؾم( ).

وؾمقره اًمٗم٤محت٦م ؿمٗم٤مء ُمـ مجٞمع إُمراض ،ظم٤مص٦م أُمراض اًم٘مٚمقب.
)[اًمٗم٤محت٦م.]5:ؿمٗم٤مء ُمـ ُمرض اًمري٤مء.
ومـ( :
( ) صحقح/أخرجه أبو داود برقم (.)3855
( )أخرجه البخوري برقم (.)5678
( )أخرجه مسؾم برقم (.)2214
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)[اًمٗم٤محت٦م.]5:ؿمٗم٤مء ُمـ ُمرض اًمٙمؼم.
(
وم٤مًم٘مرآن ؿمٗم٤مء ُمـ يمؾ داء فم٤مهر وسم٤مـمـ.
ومًٌح٤من اعمٚمؽ اًمذي قمٜمده ظمزائـ اًمٕم٤مومٞم٦م ،وظمزائـ اًمِمٗم٤مء ( :
)[احلجر.]11:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمِم٤مذم وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،اًمِم٤مذم اًمذي يٛمٚمؽ اًمِمٗم٤مء وطمده،
ويٛمٚمؽ أؾمٌ٤مب اًمِمٗم٤مء ،وأٟمقاع اًمِمٗم٤مء ،ووىم٧م اًمِمٗم٤مء ،ويمٞمٗمٞم٦م اًمِمٗم٤مء ( :
)[اًمِمٕمراء.]82-77:

واقمٚمؿ ي٤م قمٌد اًمِم٤مذم أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ،ظمٚمؼ اًمٜم٤مس ًمٚمٕمٌ٤مدة
واجلٜم٦م ،وًمئال يًٙمـ اإلٟمً٤من إمم اًمدٟمٞم٤م واًمِمٝمقات ،ويٖمٗمؾ قمـ اًمٕمٌ٤مدة
وأظمرة ،اسمتاله رسمف سم٤معمرضً ،مٞمذيمره سمرسمف ،ويرومع سمف درضم٤مشمف ،ويٙمٗمر قمٜمف
)[اًمٌ٘مرة.]143:
ؾمٞمئ٤مشمف ( :
وذع ًمف اًمدقم٤مء ًمرومع اًمٌالء رمحف رسمف ( :
)
[اًمٌ٘مرة.]186:

واعمّم٤مئ٥م وإُمراض ًمٚمٙمٗم٤مر شم٠مدي٥م ،وشمٕمذي٥م ،وًمٚمٛم١مُمٜملم شمرسمٞم٦م وهتذي٥م،
ورومع ،وشمٓمٝمػم ( :
)[اًمتقسم٦م.]51:
وىم٤مل قمز وضمؾ قمـ اًمٙمٗم٤مر ( :
)[هقد.]121:
واقمٚمؿ أن إُمقر يمٚمٝم٤م سمٞمد اهلل وطمده ،احلٞم٤مة واعمقت ،واًمٕم٤مومٞم٦م واًمٌالء ،واًمٖمٜمك
واًمٗم٘مر ،وإُمـ واخلقف ،وم٤مومزع إًمٞمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف ( :
)
[اًمذاري٤مت.]51-52:
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واقمٚمؿ ي٤م قمٌد اًمِم٤مذم أن ًمٙمؾ داء دواء ،ومٚمٞمٓمٛمئـ اعمريض إمم اًمِمٗم٤مء ،وًمٞمجتٝمد
اًمٓمٌٞم٥م ذم ُمٕمروم٦م اًمدواء ،ومٜم٠مظمذ سم٠مؾمٌ٤مب اًمِمٗم٤مء ،وٟمتٞم٘مـ أن اًمِمٗم٤مء سمٞمد اًمِم٤مذم
)[اًمِمٕمراء.]82:
وطمده ٓ ذيؽ ًمف ( :
ومٜمٗمٕمؾ إؾمٌ٤مب سمجقارطمٜم٤م يمَم ُأُمرٟم٤م اهلل قمز وضمؾ ،وٟمتقيمؾ قمغم اهلل سم٘مٚمقسمٜم٤م يمَم
)[اًمتٖم٤مسمـ.]13:
ُأُمرٟم٤م ( :
واقمٚمؿ أن اًمِم٤مذم هق اهلل وطمده ،وىمد أُمرٟم٤م سمٗمٕمؾ إؾمٌ٤مب ،ومٜمٗمٕمؾ إؾمٌ٤مب
اُمتث٤مٓ ُٕمره ،وٟمتٕمٌد هلل سمذًمؽً ،مٜمٜم٤مل أضمر ذًمؽ.
اًمِمٗم٤مء ذم َصمال َصم ٍ٦م ،ذم َ ِ ِ
ذ َسم ِ٦م َقم ًَ ٍؾْ ،أو َيم َّٞم ٍ٦م
ىم٤مل اًمٜمٌل ﷺ ُ ِّ « :
ذ َـم٦م حم ْ َج ٍؿْ ،أو َ ْ
ْ
ٍ
سمٜم٤مر ،وأٟم٤م أهنك ُأ َُّمتل َقم ِـ اًم َ
ٙمل شأخرجه البخوري( ).
واقمٚمؿ أن اًمِم٤مذم ؾمٌح٤مٟمف ضمٕمؾ ذم اًمٓمٞمٌ٤مت اًمِمٗم٤مء ،وٟمزع اًمِمٗم٤مء ُمـ يمؾ
اعمحرُم٤متُ ،مـ مخر أو ظمٜمزير أو ُمٞمت٦م وُم٤م ذسمح ًمٖمػم اهلل ( :
)[اًمٜمحؾ.]115:

وُمـ قمٚمؿ أن رسمف هق اًمِم٤مذم وطمده ٓ ذيؽ ًمف أطمٌف ،وشمقيمؾ قمٚمٞمف وطمده،
ومحده قمغم ؾمقاسمغ ٟمٕمٛمف ،وقمغم قمٜم٤ميتف سمخٚم٘مف ،وجل٠م إًمٞمف وطمده ذم ـمٚم٥م اًمِمٗم٤مء
واًمٕم٤مومٞمف ذم إسمدان ،وإُمـ ذم إوـم٤من ،وشمقيمؾ قمٚمٞمف ذم يمِمػ اًمٙمرسم٤مت،
ودومع اًمٌٚمٞم٤مت ( :
)[هم٤مومر.]65:
وىمد وقمد اهلل يمؾ ُمـ آُمـ سمف ،واؾمت٘م٤مم قمغم ديٜمف ،سم٤مًمؼميم٤مت ذم يمؾ رء ( :
)[إقمراف.]96:

واقمٚمؿ ي٤م قمٌد اًمِم٤مذم أن ُمـ قمرف رسمف سم٤مؾمٛمف اًمِم٤مذم ،صؼم قمغم ُم٤م ىمدره اهلل قمٚمٞمف
ُمـ اعمّم٤مئ٥مً ،مٕمٚمٛمف أن اعمّم٤مئ٥م ومٞمٝم٤م ؿمٗم٤مء ُٕمراض اًم٘مٚمقب اًمتل ىمد شمٗمتؽ
( )أخرجه البخوري برقم (.)5681
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سم٤مإلٟمً٤من ًمق اؾمتٛمرت ومٞمف ،ومٚمٞمّمؼم قمغم اًمٌالء ًمٞمٜم٤مل أضمر اًمّم٤مسمريـ ( :
)[اًمزُمر.]12:
وطمظ اًمٕمٌد ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن يٕم٤مًم٩م ٟمٗمًف ُمـ مجٞمع إدواء اًم٘مٚمٌٞم٦م
)[إقمغم.]15-14:
واًمٌدٟمٞم٦م ( :ﯿ
وأن يًٕمك ذم ؿمٗم٤مء اًمٜم٤مس ُمـ أُمراض اًمِمٌٝم٤مت واًمِمٝمقات ،وجيتٝمد ذم إيّم٤مل
اخلػم إمم اًمٜم٤مس ،وىمْم٤مء طم٤مضم٤مهتؿ ،ويمِمػ يمرسم٤مهتؿ ( :

) [اًمٕمٍم.]3-1:

واقمٚمؿ أن اهلل هق اًمِم٤مذم اًمذي أُمر سمٗمٕمؾ إؾمٌ٤مب سم٤مًمٌدن ،واًمتقيمؾ قمغم اهلل
)[اًمتٖم٤مسمـ.]13:
سم٤مًم٘مٚم٥م ( :
ورىمك ضمؼميؾ اًمٜمٌل ﷺ وم٘م٤مل  « :سمًؿ اهلل أرىمٞمؽ ،اهلل يِمٗمٞمؽ ُمـ يمؾ داء ي١مذيؽش
أخرجه مسؾم( ).

وُمـ أصٞم٥م سمٌالء ومٝمق خمػم ،إن ؿم٤مء صؼم واٟمتٔمر اًمٗمرج ،وإن ؿم٤مء ومٕمؾ اًمًٌ٥م
اعمنموع.
ىم٤مل اًمٜمٌل ﷺ ًمٚمٛمرأة اًمتل شمٍمع وشمتٙمِمػ عم٤م ؾم٠مًمتف أن يدقمق هل٤م  :وم٘م٤مل ْ « :
إن
ت اهللََّ َأ ْ ِ ِ
وإن ِؿم ْئ ِ
٧م صؼم ِ
ِ ِ
ت َو ًَم ِؽ اجلَٜمَّ ُ٦مْ ،
ن ُي َٕم٤موم َٞمؽ شمتػق عؾقه( ).
٧م َد َقم ْق ُ
ؿم ْئ َ َ ْ
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ،اًمذي هق أرطمؿ سم٤مًمٕمٌد ُمـ ٟمٗمًف ،ومَم اسمتغم إٓ
ًمٞمٕم٤مذم ،وُم٤م ُمٜمع إٓ ًمٞمٕمٓمل ،وُم٤م أُمرض إٓ ًمٞمِمٗمل ( :
)[اًمٌ٘مرة.]157-156:

ومٕمٚمٞمؽ سم٤مًمدقم٤مء سم٤مًمِمٗم٤مء ًمؽ وًمٖمػمك ،قمٜمد ُمـ يٛمٚمؽ اًمِمٗم٤مء سمال دواء ( :
( )أخرجه مسؾم برقم (.)2186

( ) متػق عؾقه ،أخرجه البخوري برقم ( ،)5652وأخرجه مسؾم برقم (.)2576
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)[اًمٌ٘مرة.]186:

هق ؾمٌح٤من اًمِم٤مذم وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،ومٛمـ ظمدقمؽ وأىمٜمٕمؽ أن اًمِمٗم٤مء ىمد ي٠ميت
ُمـ همػمه؟  ،اًمِمٗم٤مء سمٞمد اهلل وطمده ( :
)[هم٤مومر.]65:
هؾ ٟمًٞم٧م اًمذي ظمٚم٘مؽ وصقرك ذم سمٓمـ أُمؽ؟
هؾ ٟمًٞم٧م اًمذي أظمرضمؽ ُمـ سمٓمـ أُمؽ دون ـمٌٞم٥م؟
هؾ ٟمًٞم٧م اًمذي ظمٚمؼ ًمؽ ذم صدره٤م طمٚمٞمٌ ً٤م شمدره قمٚمٞمؽ؟
هؾ ٟمًٞم٧م اًمذي هداك وأٟم٧م أضمٝمؾ ُم٤م شمٙمقنً ،مؽموع ُمـ صمدي أُمؽ؟ ،
أهٙمذا ٟمًٞم٧م اًمذي يٓمٕمٛمؽ ويً٘مٞمؽ وأٟم٧م ذم اًمٔمٚمَمت؟.
أهٙمذا شمٔمـ أٟمف يٛمٙمٜمؽ آؾمتٖمٜم٤مء ،قمٜمف وآقمتَمد قمغم همػمه؟ ،
ؿمٗم٤مؤك سمٞمد اًمِم٤مذم وطمده ٓ ذيؽ ًمف:
[اًمِمٕمراء.]82:
وم٠ميقب ﷺ يم٤من اًمدواء سم٤مًم٘مرب ُمٜمف ،مل يٙمـ يٜم٘مّمف إٓ ُمِمٞمئ٦م اهلل ًمف سم٤مًمِمٗم٤مء،
ومٚمَم ؿم٤مء اهلل قمٚمؿ أيقب ﷺ ُمٙم٤من اًمدواء ( :
)[ص.]41:
وم٤مصؼم حلٙمؿ رسمؽ ،واطمجز ًم٘مٚمٌؽ ًم٘م٤مء عمٜم٤مضم٤مة ُمـ سمٞمده ؿمٗم٤مؤك ،وم٢مذا روٞم٧م
قمـ اهلل ،ريض اهلل قمٜمؽ ،وؿمٗم٤مك ُمـ مجٞمع أُمراوؽ وأؾم٘م٤مُمؽ.
ًم٘مد اص٤مسمتٜم٤م أُمراض يمثػمة ذم طمٞم٤مشمٜم٤م ،ومٛمـ اًمذي ؿمٗم٤مٟم٤م ُمٜمٝم٤م يمٚمٝم٤م ،أًمٞمس هق
)
اًمِم٤مذم وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،سمغم ( :
[اًمِمٕمراء.]82:

ومٝمق اًمِم٤مذم ٓ همػمه ،ومٚمَمذا ٟمٔمـ أن هذا اعمرض سم٤مًمذات يٕمجزه ،هذا اًمٔمـ
اًمزء يًتحؼ اًمٕم٘مقسم٦م ُمـ اهلل ،وم٘مد يٙمقن هذا اعمرض قم٘مقسم٦م ٓقمت٘م٤مدك
اعمريْمٗمل رسمؽ اًمِم٤مذم ( :
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)[اًمتٖم٤مسمـ.]11:

وم٤معمرض ٓ ي٠ميت إٓ سم٠مُمره ،وٓ يزيد إٓ سم٠مُمره ،وٓ يٜم٘مص إٓ سم٠مُمره ،وٓ يزول
إٓ سم٠مُمره:
[هم٤مومر.]65:

ُماليلم اعمرى ذم اًمٕم٤ممل يٜمتٔمرون ُمـ اًمِم٤مذم إذن هلؿ سم٤مًمِمٗم٤مءً ،مق دقمقه
وؾم٠مًمقه ،ووىمٗمقا سمٌ٤مسمفً ،مِمٗم٤مهؿ وقم٤موم٤مهؿ ( :
)[اًمٌ٘مرة.]186:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمًٛمٞمع اًمٌّمػم ،اًمٕمٚمٞمؿ سمٙمؾ رء ،يًٛمع يمؾ آه٦م ،ويٌٍم يمؾ
ُمريض ،ويٕمٚمؿ ُمقوع يمؾ أمل ،وُمقـمـ يمؾ ضمرح ،ويرى زومرات اًمٜمػمان ذم
)[اعمٚمؽ.]19:
اًمٗم١ماد ( :
صمؿ إذا شمؿ ُمراده ُمـ سمالئف ،وشمٌ٧م إمم اهلل ُمـ ذٟمٌؽ ،أُمر اًمِم٤مذم اًمٕم٤مومٞم٦م أن شمٕمقد
إًمٞمؽ ،وم٢مذا سمؽ متٌم قمغم إرض ؾمٚمٞمَم ُمـ إؾم٘م٤ممٟ ،م٘مٞم٤م ُمـ اًمذٟمقب.
)[إٟمٌٞم٤مء.]35:
(
وىم٤مل قمز وضمؾ(:
)[اًمِمقرى.]32:
ِ
اؿمػ صدورٟم٤م ُمـ يمؾ سمالء ،وـمٝمر ىمٚمقسمٜم٤م ُمـ اًمنمك واًمٜمٗم٤مق واًمري٤مء،
اًمٚمٝمؿ
وـمٝمر أقمٞمٜمٜم٤م ُمـ اخلٞم٤مٟم٦م ،وأًمًٜمتٜم٤م ُمـ اًمٙمذب ،وأضمً٤مدٟم٤م ُمـ إُمراض ،وديٜمٜم٤م
ُمـ ا ًْمٌِدَ ع ( :
)[آل قمٛمران.]8:
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 : 87، 86اشم اهلل ( الشوكر ،والشؽور )
اهلل قمز وضمؾ هق اًمِم٤ميمر ا ًمِمٙمقر اًمذي يثٞم٥م قمغم اًمٕمٛمؾ اًم٘مٚمٞمؾ سم٤مٕضمر اًمٙمثػم،
وي٘مٌؾ اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمٕمٛمؾ ويٕمٓمل اجلزيؾ ُمـ إضمر ( :
)[اًمتٖم٤مسمـ.]17:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمِمٙمقر اًمذي إذا سمذل اًمٕمٌد ؿمٞمئ٤م ُمـ أضمٚمف ،رده قمٚمٞمف أوٕم٤موم ً٤م
ُمْم٤مقمٗم٦م ،وإذا شمرك ؿمٞمئ٤م حمرُم٤م ُمـ أضمٚمف ،أقمٓم٤مه ُمـ احلالل ظمػما ُمٜمف ،وهق
ؾمٌح٤مٟمف اًمذي ووم٘مف ًمٚمٌذل واًمؽمك ،وووم٘مف ًمٚمِمٙمر قمغم هذا وهذا ( :
)[هم٤مومر.]61:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمِم٤ميمر واًمِمٙمقر ،اًمذي يِمٙمر اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح اخل٤مًمص
اعمٜم٘مٓمع سم٤مٕضمر اًمٕمٔمٞمؿ اًمدائؿ.
وهق اًمِمٙمقر اًمذي يٕمٗمق قمـ اًمٙمثػم ُمـ اًمزًمؾ ،و ٓ يْمٞمع أضمر ُمـ أطمًـ قمٛمال،
سمؾ ي٘مٌٚمف ،ويْم٤مقمػ أضمره أوٕم٤موم٤م يمثػمة سمال قمد وٓ طمً٤مب ،ومْمال ُمٜمف ورمح٦م،
)[وم٤مـمر.]34:
ًمٞمس طم٘م٤م واضمٌ٤م قمٚمٞمف ( :
ومًٌح٤من اًمِم٤ميمر اًمِمٙمقر ،اًمذي جي٤مزي سم٘مٚمٞمؾ اًمٓم٤مقم٤مت ،أقمٔمؿ إضمقر
واحلًٜم٤مت ،ويٕمٓمل قمغم اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح اًم٘مٚمٞمؾ ذم اًمدٟمٞم٤مٟ ،مٕمٞمَم ذم أظمرة همػم
ون َأ ْضم َر ُهؿ سمِ َٖم ْ ِػم ِطم ًَ ٍ
اًمّم٤مسمِ ُر َ
٤مب)
حمدود وٓ ُم٘مٓمقع  ( :إِٟم َََّم ُي َق َّرم َّ
[اًمزُمر .]12 :
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمِمٙمقر ،يمثػم اًمِمٙمر ًمٕمٌ٤مده ،اًمِمٙمقر اًمذي يِمٙمر قمٌ٤مده قمغم
ؿمٙمرهؿ ًمف ،ويزيدهؿ ُمـ ظمػمه وومْمٚمف ،ومٚمف احلٛمد واًمِمٙمر ( :
)
[إسمراهٞمؿ.]7:
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وُمـ ضمالل ؿمٙمره ؾمٌح٤مٟمف أٟمف ٓ يٕمذب اعم١مُمـ اًمِمٙمقر ،وٓ يْمٞمع أضمر
حمًـ ،وٓ يٕمذب همػم ُمزء ( :
)[اًمٜمً٤مء.]147:
وُمـ ضمالل ؿمٙمره أٟمف يٕمٓمل أوًمٞم٤مءه ُم٤م مل خيٓمر قمغم سم٤مهلؿ َ ( :وم َال َشم ْٕم َٚم ُؿ َٟم ْٗم ٌس
َُّم٤م ُأ ْظم ِٗم َل َهلؿ ُِّمـ ُىم َّر ِة َأ ْقم ُ ٍ
لم َضم َزا ًء سمِ ََم يمَ٤مٟمُقا َي ْٕم َٛم ُٚم َ
قن)[اًمًجدة .]17 :
ُ
ِ
ِِ ِ
َ
ني
ني ،مو ٓ َع ْ ٌ
الصوحل َ
وىم٤مل قمز وضمؾ ذم احلدي٨م اًم٘مدد  « :أ ْعدَ ْد ُت لعبودي َّ
ى َب َ ٍ
عذ َق ْؾ ِ
وٓخ َط َر َ
ش »ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ( ).
ًَ ،
َر َأ ْت ،وٓ ُأ ُذ ٌن َش ِؿ َع ْ
ُمـ شمدسمر ذع اهلل وضمد أن رسمف اًمِمٙمقر يٕمٓمل إضمر اًمٕمٔمٞمؿ قمغم اًمٕمٛمؾ اًم٘مٚمٞمؾ،
ومتًٌٛمؽ ذم وضمف أظمٞمؽ صدىم٦م ،واهلل يرى قمـ اًمٕمٌد سم٤مٕيمٚم٦م ي٠ميمٚمٝم٤م إذا محد
اهلل قمٚمٞمٝم٤م ،واًمنمسم٦م ينمهب٤م إذا محد اهلل قمٚمٞمٝم٤م ،وإومراهمؽ ُمـ دًمقك ذم دًمق أظمٞمؽ
صدىم٦م ،وأُمر سم٤معمٕمروف صدىم٦م ،وهنل قمـ اعمٜمٙمر صدىم٦م ،واًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞمٌ٦م
)[وم٤مـمر.]34:
صدىم٦م ( :
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمِمٙمقر اًمذي أٟمٕمؿ قمغم اًمٕمٌ٤مد سمٜمٕمؿ ٓ شمٕمد وٓ حتَم ،ويِمٙمرهؿ
قمغم ُم٤م أٟمٕمؿ سمف قمٚمٞمٝمؿ ،وُمع ذًمؽ ٓ يٓم٤مًمٌٝمؿ سم٤مًمِمٙمر قمغم ىمدر شمٚمؽ اًمٜمٕمؿ
اًمٙمثػمة ،وإٟمَم يٓم٤مًمٌٝمؿ سم٤مًمِمٙمر قمغم ىمدر ـم٤مىمتٝمؿ ،وًمق يم٤من ىمٚمٞمال ،وُمع ذًمؽ
)
وم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمٜم٤مس اًمِمٙمقر ( :
[ؾمٌ٠م.]13:

واهلل ؾمٌح٤مٟمف عم٤م قمٚمؿ قمجز ظمٚم٘مف قمـ يمَمل ؿمٙمره ومحده ،محد ٟمٗمًف ىمٌؾ أن
خيٚمؼ اخلٚمؼ ،وىمٌؾ أن حيٛمده أطمد ُمـ ظمٚم٘مف وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف ( :
)[اًمٗم٤محت٦م.]4-1:
ومٞم٤م قمٌد اًمِمٙمقر اؿمٙمر رسمؽ اًمِمٙمقر قمغم ٟمٕمٛم٦م اإلجي٤مد ،وقمغم ٟمٕمٛم٦م اإلُمداد،
وقمغم ٟمٕمٛم٦م اهلداي٦م واإلؾمٕم٤مد ،وقمغم ٟمٕمٛم٦م اًمٕم٤مومٞم٦م وإُمـ ،وقمٌ٤مدة اهلل قمز

( ) متػق عؾقه ،أخرجه البخوري برقم ( ،)2824وأخرجه مسؾم برقم (.)3244

426

وضمؾ ( :

)[اجل٤مصمٞم٦م.]37-36:

واحلٛمد واًمِمٙمر هلل ُمـ أقمٔمؿ اًمٕمٌ٤مدات ،سمؾ اًمديـ يمٚمف محد وؿمٙمر ًمٚمرب اًمذي
أٟمٕمؿ سمجٛمٞمع اًمٜمٕمؿ ،ومٙمؾ قمٌ٤مدة شمّمدر ُمـ اًمٕمٌد ،هل ؿمٙمر هلل قمز وضمؾ ( :
)[اًمٜمحؾ.]78:

ومَم أقمٔمؿ ٟمٕمؿ اهلل قمغم قمٌ٤مده ،وُم٤م أىمؾ ؿمٙمرهؿ قمٚمٞمٝم٤م ( :
)[اعمٚمؽ.]13:
ويمٚمَم زادت ُمٕمروم٦م اًمٕمٌد سمرهبزاد ؿمٙمره ًمف ،عم٤م يراه ُمـ قمٔمٛم٦م ضمالًمف ،وقمٔمٛم٦م
ٟمٕمٛمف وإطمً٤مٟمف ،وقمٔمٛم٦م رمحتف سمٕمٌ٤مده ( :
)[حمٛمد.]19:
وىمد ُمدح اهلل قمز وضمؾ رؾمٚمف وأٟمٌٞم٤مءه سمٙمثرة اًمِمٙمر ،وم٘م٤مل قمـ ٟمقح ﷺ ( :
)[اإلهاء.]3:
وىم٤مل قمـ ظمٚمٞمٚمف إسمراهٞمؿ ﷺ ( :
)[اًمٜمحؾ.]111-112:

واًمٕمٌد اًمِمٙمقر هق اعم١مُمـ اًمذي اضمتٝمد ذم قمٌ٤مدة اهلل سم٠مٟمقاقمٝم٤م ،سم٘مٚمٌف وًمً٤مٟمف
وضمقارطمف  ،إسمتٖم٤مء ُمرو٤مة اهلل وطمده يمَم ومٕمؾ إٟمٌٞم٤مء ( :
)
[إٟمٌٞم٤مء.]92:

واقمٚمؿ ي٤م قمٌد اًمِمٙمقر أن ُمـ قمرف اهلل طم٘م٤م ،قمٌده طم٘م٤م ،وأطمٌف طم٘م٤م ،وُمـ قمرف
ٟمٕمٛمف طم٘م٤م ،ؿمٙمره طم٘م٤م ( :
)[اًمٓمالق.]11:
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وإذا قمرومتؿ ذًمؽ آُمٜمتؿ سم٤مهلل وطمده ،وقمٌدمتقه وطمده ،وأطمٌٌتٛمقه وطمده،
ومحدمتقه وطمده ( :
)[إٟمٗم٤مل.]4-1:

وُمـ قمرف رسمف اًمِمٙمقر سم٤مؾمٛمف اًمِمٙمقر ،اؾمتحٞم٤م ُمٜمف ،وأيمثر ُمـ ؿمٙمره قمغم ٟمٕمٛمف
اًمتك ٓ شمٕمد وٓ حتَم ،وأؿمٖمؾ ىمٚمٌف وًمً٤مٟمف وضمقارطمف سمِمٙمره قمغم ٟمٕمٛمف،
وضمزيؾ إطمً٤مٟمف ،وقمٔمٞمؿ قمٓم٤مئف ،وقمٔمٞمؿ طمٚمٛمف وقمٗمقه ( :
)[احلديد.]17-16:

ومٙمـ ي٤م قمٌد اًمِم٤ميمر ،وي٤م قمٌد اًمِمٙمقرُ ،مـ اًمِم٤ميمريـ ًمرسمؽ قمغم ٟمٕمٛمف اًمٔم٤مهرة
واًمٌ٤مـمٜم٦م  ،وشمٕمٌد هلل سم٤مُمتث٤مل أواُمره ،واضمتٜم٤مب ٟمقاهٞمف ( :
)[ًم٘مَمن.]12:

وم٤مًمٚمٝمؿ أقمٜم٤م قمغم ذيمرك وؿمٙمرك وطمًـ قمٌ٤مدشمؽ ( :
)[اًمٜمٛمؾ.]19:

ومًٌح٤من اًمِم٤ميمر اًمِمٙمقر اًمذي يْم٤مقمػ احلًٜم٤مت ،ويٕمٔمؿ إضمقر ،ويٖمٗمر
اًمذٟمقب ،ويًؽم اًمٕمٞمقب ( :
)[اًمٜمً٤مء.]147:
هق اًمِمٙمقر اًمذي أقمٓم٤مك اًمٕم٤مومٞم٦م واًمّمح٦م ،وأقمٓم٤مك اعم٤مل واًمقًمد ،واًمذيمر
احلًـ ،واًمًٛمٕم٦م اًمٓمٞمٌ٦م  ،وهداك ًمإليَمن ،وووم٘مؽ حلًـ إقمَمل ( :
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)[احلجرات.]17:

هق اًمِمٙمقر اًمذي ؿمٗم٤مك ُمـ إؾم٘م٤مم ،ورومع قمٜمؽ اهلٛمقم واًمٌالي٤م وأٓم،
وهداك إمم احلؼ ،وطمٌٌف ًمؽ ،وأقم٤مٟمؽ قمغم اًمٓم٤مقم٦م ،وسمٖمض إًمٞمؽ اعمٕمّمٞم٦م،
)[وم٤مـمر.]34:
وطمٗمٔمؽ ُمٜمٝم٤م ( :
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمِمٙمقر اًمذي هداك ًمإليَمن ،و اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ،اًمذي سمف صالح
دٟمٞم٤مك وآظمرشمؽ ،وم٢مذا قمٛمٚمتف ومٝمق اعمًتحؼ ًمِمٙمركٟٕ ،مف اًمذي ووم٘مؽ ًمف ،وهداك
إًمٞمف ،وأقم٤مٟمؽ قمٚمٞمف ،وأصم٤مسمؽ قمٚمٞمف ،وًمٙمٜمف ًمٙمَمل يمرُمف ورمحتف وهمٜم٤مه ،هق اًمذي
)[وم٤مـمر.]34:
يِمٙمرك قمغم ُم٤م أقمٓم٤مك ( :
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمِمٙمقر اًمذي إذا أقمٓم٤مك أهمٜم٤مك ،وإذا أيمرُمؽ أؾمٕمدك ،يٕمٓمل ًمٚمٜم٤مس
ذم يمؾ حلٔم٦م ُم٤م ٓ يٕمد وٓ حيَم ُمـ اًمٕمٓم٤مي٤م واهلٌ٤مت ،وأيمثرهؿ يٕمّمقٟمف،
ويٕمٌدون همػمه ،وٓ يذيمروٟمف وٓ يِمٙمروٟمف ( :
)
[إسمراهٞمؿ.]34:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمِمٙمقر اًمذي يِمٙمر يمؾ طمًٜم٦م ي٘مقم هب٤م اإلٟمً٤من ،ومٞمٕمٓمل قمغم
احلًٜم٦م قمنم أُمث٤مهل٤م ،إمم ؾمٌع ُم٤مئ٦م وٕمػ ،إمم أوٕم٤مف ُمْم٤مقمٗم٦م ،إمم أوٕم٤مف
يمثػمة ،إمم ُم٤م ٓ طمد ًمف ُمـ إضمر ( :
)[إٟمٕم٤مم.]162:
وىم٤مل قمز وضمؾ(:
)
[اًمٌ٘مرة.]161:

وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف(:
)[اًمتٖم٤مسمـ.]17:
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)[اًمزُمر.]12:

وىم٤مل ضمؾ ضمالًمف(:
ويٕمٓمل ومقق ذًمؽ يمٚمف ُمـ ًمدٟمف أضمرا قمٔمٞمَم ،سمال قمٛمؾ ُمـ اًمٕمٌد ( :
)[اًمٜمً٤مء.]42:
ه قؾمٌح٤مٟمف اًمِمٙمقر اهل٤مدي إمم يمؾ ظمػم ،ظمٚمؼ اإلٟمً٤من ورزىمف وهداه ،وقمٚمٛمف ُم٤م
مل يٙمـ يٕمٚمؿ ( :
)[اًمرمحـ.]4-1:
وهق اًمِمٙمقر اًمذي ووم٘مف ًمٚمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ،وم٤مذا آُمـ وقمٛمؾ ص٤محل٤م ،أصمٜمك قمٚمٞمف،
)
وأقمغم ذيمره ،ومحك قمروف ،وو٤مقمػ أضمره ( :
[وم٤مـمر.]34:

ه١مٓء أٟمٌٞم٤مء اهلل ورؾمٚمف ،هق اًمذي اصٓمٗم٤مهؿ ُمـ سملم ظمٚم٘مف ،وأرؾمٚمٝمؿ دقم٤مة إمم
اًمٜم٤مس ،ىم٤مُمقا سم َم يمٚمٗمٝمؿ اهلل سمف ،وم٠مقمغم ذيمرهؿ ،ورومع ُم٘م٤مُمٝمؿ ،وضمٕمٚمٝمؿ ىمدوة
)[ُمريؿ.]41:
ًمٚمٜم٤مس ( :
)[ُمريؿ.]54:
(
)[ُمريؿ.]51:
(
ومًٌح٤من اهلل ُم٤م أقمٔمؿ يمرُمف وؿمٙمره ٕٟمٌٞم٤مئف وأوًمٞم٤مئف ( :
)
[إٟمٕم٤مم.]92:

وُمـ ؿمٙمره ًمرؾمقًمف حمٛمد ﷺ أٟمف مجٚمف سم٠مطمًـ إظمالق يمَم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف :
)[اًم٘مٚمؿ.]4:
(
وىمرن اؾمٛمف سم٤مؾمٛمف ذم إذان ،واإلىم٤مُم٦م ،واًمتِمٝمد ذم اًمّمالة ( :
)[اًمتقسم٦م.]118:

غم ِ
حم َ َّٛم ٍدَ ،و َقم َ
حم َ َّٛم ٍد ،يم َََم
آل ُ
وذم اًمتِمٝمد ذم اًمّمالة ي٘مقل ( :اًم َّٚم ُٝم َّؿ َص ِّؾ َقم َغم ُ
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ِ
ِ
ِ
محِٞمدٌ َ ِ
جمٞمدٌ َ ،و َسم ِ
ٞمؿ ،إِٟم َ
٤مر ْك َقم َ
حم َ َّٛم ٍد،
َّؽ َ
غم ُ
ٞمؿَ ،و َقم َغم آل إِ ْسم َراه َ
صٚمٞم٧م َقم َغم إِ ْسم َراه َ
ِ
ِ
ِ
َو َقم َغم ِ
لم إِٟم َ
َّؽ
حم َ َّٛم ٍد ،يم َََم َسم َ٤مريم َ
ٞمؿِ ،ذم ا ًْم َٕم٤معمَ ِ َ
آل ُ
ٞمؿَ ،و َقم َغم آل إِ ْسم َراه َ
ْ٧م َقم َغم إِ ْسم َراه َ
محِٞمدٌ َ ِ
جمٞمد )أخرجه البخوري ( ).
َ
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمِم٤ميمر اًمِمٙمقر اًمذي يِمٙمر اًمٜم٤مس ؿمٙمرا يٚمٞمؼ سمجالًمف وقمٔمٛمتف،
)[وم٤مـمر.]34:
ويمرُمف وقمزشمف ( :
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمِمٙمقر اًمذي ًمٞمس يمٛمثٚمف أطمد ذم اًمِمٙمر ،وم٤مًمِمٙمر اًمقاطمد ُمٜمف أقمٔمؿ
ُمـ يمؾ ؿمٙمر صدر ُمـ اًمٌنم ،اًمٕمٛمؾ اًمقاطمد ُمٜمؽ يِمٙمره اًمِمٙمقر يمٚمَم يمررشمف،
ويِمٙمر اًمٕمٛمؾ اًمٙمٌػم ،واًمٕمٛمؾ اًمّمٖمػم وًمق يم٤من ُمث٘م٤مل ذرة ( :
)
[اًمزًمزًم٦م.]8-7:

هق اًمِمٙمقر اًمذي يِمٙمرقمغم ُم٤م ذم اًم٘مٚمقب ُمـ اًمتقطمٞمد واإليَمن ،واًمّمدق
واإلطمً٤من ،واًمرمح٦م واًمت٘مقى.
أدظمؾ اًمِمٙمقر سمٖمٞم ً٤م اجلٜم٦مٕ ،هن٤م ؾم٘م٧م يمٚمٌ٤م يٚمٝم٨م ُمـ اًمٕمٓمش ،وأدظمؾ اُمرأة
اجلٜم٦م سمِمؼ مترة شمّمدىم٧م هب٤م ،وأدظمؾ رضمال اجلٜم٦م ُمع أن يمؾ طمٞم٤مشمف ذٟمقبٟٕ ،مف
أُمر أوٓده أن حيرىمقه ويذروه ذم اًمريح ،ظمقوم٤م ُمـ أن يٕمذسمف اهلل ،وهمٗمر ًم٘م٤مشمؾ
)[وم٤مـمر.]34:
ُم٤مئ٦م ٟمٗمس عم٤م شم٤مب وه٤مضمر إًمٞمف ( :
هق اًمِمٙمقر اًمذي يٗمرح سم ٓم٤مقم٦م قمٌده ،ويٕمجؾ صمقاب اًمّمدىم٦م سم٠من يرزق ص٤مطمٌٝم٤م
سمريم٦م ذم اًمٕمٛمر ،وؾمٕم٦م ذم اًمرزق.
ىم٤مل اًمٜمٌل ﷺ  « :من تصدق بعدل مترة من كسى ضقى ،وٓ يؼبل اهلل إٓ الطقى،
وان اهلل يتؼبؾفو بقؿقـه ،ثم يربقفو لصوحبه ،كام يريب أحدكم فؾوه ،حتى تؽون مثل
اجلبل »ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ( ).
( ) أخرجه البخوري برقم (.)3371

( ) متػق عؾقه ،أخرجه البخوري برقم ( ،)7429وأخرجه مسؾم برقم (.)1114
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هق ؾمٌح٤مٟمف اًمِمٙمقر اًمذي ٓ خين ُمـ يت٤مضمر ُمٕمف أسمدا ( :
)[اًمتٖم٤مسمـ.]17:
ومٞم٤م قمٌد اًمِمٙمقر شمّمدق ُمـ ُم٤مًمؽ سمَم شمًتٓمٞمع ًمً٤مئؾ حمت٤مج وًمق يم٤من ىمٚمٞمال ،وم٢من
اهلل ؾمٞمٕمٓمٞمؽ ظمػما ُمٜمف ُمـ صح٦م ورو٤م ،وقمٓم٤مء وومْمؾ ( :
)[ؾمٌ٠م.]39:
وىم٤مل اًمٜمٌل ﷺ ذم احلدي٨م اًم٘مددَ ،قمـ رسمف قمز وضمؾ َ « :ع ْب ِدي َأك ِْػ ْق ُأك ِْػ ْق
َع َؾ ْق َ
ك »ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ( ).
ومٛمٝمَم قمٛمٚم٧م ُمـ ظمػم سم٘مٚمٌؽ ،أو ًمً٤مٟمؽ ،أو ضمقارطمؽ ،أو ُم٤مًمؽ ،وم٢مٟمؽ ؾمتجده
ُمْم٤مقمٗم ً٤م ذم صحٞمٗم٦م أقمَمًمؽُ ،مٝمَم ىمؾ أو صٖمر ( :ﭑ
)[اعمزُمؾ.]12:
اٟمٔمر ي٤م قمٌد اًمِمٙمقر إمم همزير ٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمؽ وقمغم همػمك ،واٟمٔمر يمٞمػ ُمأل اهلل
ًمؽ اًمٙمقن سمٜمٕمٛمف اًمٙمؼمى اًمتل ٓ شمٕمد وٓ حتَمً ،مت١مُمـ سمف ،وشمقطمده ،وشمٙمؼمه،
وشمٕمٌده وشمِمٙمره ( :
)[هم٤مومر.]65:
اًمِمٛمس شميضء ُمـ أضمٚمؽ ،واًمري٤مح هت٥م ُمـ أضمٚمؽ ،وإؿمج٤مر شمثٛمر ُمـ أضمٚمؽ،
واًمٖمٞم٨م يٜمزل ُمـ اًمًَمء ُمـ أضمٚمؽ ،واًمرؾمؾ شمرؾمؾ ُمـ أضمٚمؽ ،واًمنمائع شمٜمزل
ُمـ أضمٚمؽ ،واًمٜمٌ٤مت يٜمٌ٧م ُمـ أضمٚمؽ ،واحلٞمقان يتقاًمد ويتٙم٤مصمر ُمـ أضمٚمؽ ،ومٝمؾ
أدي٧م ؿمٙمر هذه اًمٜمٕمؿ اًمتل ٓشمٕمد وٓ حتَم؟ ( :
)[ًم٘مَمن.]12:

( )متػق عؾقه ،أخرجه البخوري برقم ( ،)4684وأخرجه مسؾم برقم (.)993
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هق ؾمٌح٤مٟمف اًمِمٙمقر اًمذي أٟمٕمؿ قمٚمٞمؽ وقمغم همػمك ،وأقمٓم٤مك ظمػما ،وسف
قمٜمؽ ذا ،ومٙمَم ُمأل اهلل ًمؽ اًمٙمقن سمٜمٕمٛمف ،وم٤مُمأله سمحٛمده وؿمٙمره ( :
)[ؾمٌ٠م.]13:
ومَم أقمٔمؿ اًمٜمٕمؿ ُمـ اًمرب ،وُم٤م أىمؾ اًمِمٙمر ُمـ اخلٚمؼ(:
)[إقمراف.]13:
ورسمٜم٤م اًمذي هذه أؾمَمؤه وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،وهذه ٟمٕمٛمف اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،هق اًمرب اًمذي
يًتحؼ اًمٕمٌ٤مدة وطمده ٓذيؽ ًمف:

[اًمٌ٘مرة.]11-11:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمِمٙمقر اًمٖمٜمل قمـ يمؾ أطمد ،اًمذي حيت٤مج إًمٞمف يمؾ أطمد ( :

[اًمٜمً٤مء.]147:

)

وُمـ أقمٔمؿ صمٛمرات ؿمٙمر اهلل قمز وضمؾ ،أن اهلل وقمد ُمـ ؿمٙمره سم٤مًمزي٤مدة يمَم ىم٤مل
ؾمٌح٤مٟمف ( :
)[إسمراهٞمؿ.]7:
وأقمٔمؿ صمٛمرات اًمِمٙمر قمغم اإلـمالق ،أن ُمـ ؿمٙمر اهلل أطمٌف ،واهلل حي٥م
اًمِم٤ميمريـ ،وُمـ أقمٔمؿ ؿمٙمر اًمٕمٌد ًمرهبٕمٌ٤مدشمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،ودوام اًمِمٙمر
ًمف قمغم ٟمٕمٛمف اعم٤مدي٦م واًمروطمٞم٦م ( :
)
[اًمزُمر.]66-65:

واًمِمٙمر ُمٜمؽ ًمرسمؽ قم٤مئد قمٚمٞمؽ وطمدكٕ ،ن اهلل همٜمل قمـ يمؾ ُم٤م ؾمقاه ( :
)[اًمٜمٛمؾ.]42:
413

اًمٚمٝمؿ اقمٜم٤م قمغم ذيمرك ،وقمغم ؿمٙمرك ،وقمغم طمًـ قمٌ٤مدشمؽ.
وطمٔمؽ ي٤مقمٌد اًمِمٙمقر ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن شمِمٙمر رسمؽ قمغم مج٤مل ذاشمف
وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف  ،ويمَمل رسمقسمٞمتف وإًمقهٞمتف ( :
)[اإلهاء.]111:
وأن شمِمٙمر رسمؽ قمغم قمٔمٞمؿ إطمً٤مٟمف ،وأن شمِمٙمر يمؾ حمًـ ُمـ اخلٚمؼ ،وأن
شمِمٙمر يمؾ ُمـ أؾمدى إًمٞمؽ ُمٕمرووم٤م ،وُمـ مل يِمٙمر اًمٜم٤مس مل يِمٙمر اهلل ( :

(
(

)[آل قمٛمران.]134-133:
)[ًم٘مَمن.]11:
)[اًمٜمٛمؾ.]19:

اًمٚمٝمؿ أقمٓمٜم٤م وٓ حترُمٜم٤م ،وزدٟم٤م وٓ شمٜم٘مّمٜم٤م ،وايمرُمٜم٤م وٓ هتٜم٤م ،ي٤م ذا اجلالل
واإليمرام.
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 : 88اشم اهلل ( اجلؿقل )
اهللَُّ َقم َّز َو َضم َّؾ هق اعمٚمؽ احلؼ اًمذي ًمف إؾمَمء احلًٜمك ،واًمّمٗم٤مت اًمٕمغم،
واًمٜمٕمقت اجلٛمٞمٚم٦م ،وإومٕم٤مل احلٛمٞمدة ،واعمثؾ إقمغم ( :
)[ـمف.]8:

واؾمؿ اهلل اجلٛمٞمؾ مل يرد ذم اًم٘مرآن ،وإٟمَم ورد ذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦م.

هق ؾمٌح٤مٟمف اجلٛمٞمؾ سمذاشمف ،و أؾمَمئف ،وصٗم٤مشمف ،وأومٕم٤مًمف ،اجلٛمٞمؾ اًمذي ًمف ٟمٕمقت

احلًـ واإلطمً٤من ،واجلَمل واًمٙمَمل.
قل ُ ِ
ى َْ
َجِ ٌ
ام َل »أظمرضمف ُمًٚمؿ ( ).
َىم َ٤مل اًمٜمٌَِّ ِّل ﷺ  « :إِ َّن اهلل َ
ُي ُّ
اجل َ

هق ؾمٌح٤مٟمف اجلٛمٞمؾ ،اًمذي ًمف اجلَمل يمٚمف ُمـ مجٞمع اًمقضمقه ،اجلٛمٞمؾ اًمذي يمؾ

مج٤مل ذم اًمٕم٤ممل ومٛمـ آصم٤مر مج٤مًمف ،اجلٛمٞمؾ اًمذي وه٥م اجلَمل ًمٙمؾ مجٞمؾ ُمـ
اجلَمدات ،واًمٜمٌ٤مشم٤مت ،واحلٞمقاٟم٤مت ،واًمٌنم ،واعمالئٙم٦م ،وهمػمهؿ ُمـ ظمٚمؼ اهلل :

(

)[احلنم.]14 :

هق ؾمٌح٤مٟمف اجلٛمٞمؾ اًمذي ٓ أطمد أمجؾ ُمٜمف ،ومٚمق اضمتٛمع مج٤مل اعمخٚمقىم٤مت
اًمٕمٚمقي٦م واًمًٗمٚمٞم٦م ذم واطمد ،صمؿ ضمٕمٚم٧م مجٞمٕمٝم٤م قمغم مج٤مل ذًمؽ اًمقاطمد ،صمؿ

ٟمً٥م هذا اجلَمل يمٚمف إمم مج٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمفً ،مٙم٤من أىمؾ ُمـ ٟمًٌ٦م هاج وٕمٞمػ

إمم قملم اًمِمٛمس ( :

)[اإلظمالص.]4-1:

ومج٤مل اجلٛمٞمؾ ضمؾ ضمالًمف قمغم أرسمع ُمراشم٥م :

( )أخرجه مسؾم برقم (.)91
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إومم :مج٤مل اًمذات ،ومذاشمف ؾمٌح٤مٟمف أمجؾ اًمذوات ،وأيمٛمؾ اًمذوات ،وذًمؽ

أُمر ٓ يدريمف ؾمقاه ،ويمٚمَم ىمقي٧م ُمٕمروم٦م اجلٛمٞمؾ سم٤مًم٘مٚم٥م زادت اعمحٌ٦م ًمف ،وزاد
اًم٘مرب ُمٜمف ،ومٙمٞمػ إذا طمّمٚم٧م اًمرؤي٦م ًمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ( :
)[اًم٘مٞم٤مُم٦م.]13-11:

اًمث٤مٟمٞم٦م :مج٤مل إؾمَمء ،وم٠مؾمَمء اهلل قمزوضمؾ أطمًـ إؾمَمء ،وأمجؾ إؾمَمء،
ومٝمل ذم هم٤مي٦م احلًـ واجلَمل واًمٙمَمل( :

)[احلنم.]14-11:

اًمث٤مًمث٦م :مج٤مل اًمّمٗم٤مت ،ومّمٗم٤مت ا هلل ؾمٌح٤مٟمف أمجؾ اًمّمٗم٤مت ،وأطمًـ اًمّمٗم٤مت،
ٕهن٤م صٗم٤مت ُمدح ،ومحد ،وصمٜم٤مء ،ومج٤مل ،ويمؾ مج٤مل ذم اخلٚمؼ ،ومٛمـ آصم٤مر

مج٤مل صٗم٤مشمف ؾمٌح٤مٟمف ( :

)[هم٤مومر.]65:

ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف احلل سمجٛمٞمع صٗم٤مت اًمٙمَملُ ،مـ اًمًٛمع واًمٌٍم ،واًم٘مقة واًم٘مدرة،

واعمٚمؽ واًمٖمٜمك ،واًمٙمرم واإلطمً٤من ،واحلٙمٛم٦م واًمرمح٦م وهمػمه٤م ُمـ صٗم٤مت
اجلالل واجلَمل.

اًمراسمٕم٦م :مج٤مل أومٕم٤مًمف ؾمٌح٤مٟمف ،وم٠مومٕم٤مًمف يمٚمٝم٤م ذم هم٤مي٦م احلًـ واجلَملٕ ،هن٤م
دائرة سملم أومٕم٤مل اًمؼم واإلطمً٤من اًمتل حيٛمد قمٚمٞمٝم٤م ويِمٙمر ،وسملم أومٕم٤مل اًمٕمدل اًمتل

حيٛمد ويِمٙمر قمٚمٞمٝم٤م رسمٜم٤م ضمؾ ضمالًمف عمقاوم٘متٝم٤م احلٙمٛم٦م ( :
)[يقٟمس.]3:
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ومًٌح٤من اجلٛمٞمؾ اًمذي مجٞمع أومٕم٤مًمف ذم ُمٜمتٝمك احلًـ ،واجلَمل ،واجلالل،

واًمٕمدل ،واإلطمً٤من ،واحلٙمٛم٦م ،و اًمرمح٦م ( :

)[ُمريؿ.]65:

هق ؾمٌح٤مٟمف اجلٛمٞمؾ اًمذي ًمف وطمده إؾمَمء احلًٜمك ،واًمّمٗم٤مت اًمٕمال ،وإومٕم٤مل

اجلٛمٞمٚم٦م ،واعمثؾ إقمغم ( :

)[اًمروم.]17:

هق ؾمٌح٤مٟمف اجلٛمٞمؾ اًمذي ٓ أمجؾ ُمٜمف ،وجلالًمف و مج٤مًمف طمج٥م قمٜمف ظمٚم٘مف
سم٤مًمٜمقر ومال يروٟمف إٓ إذا أذن هلؿ سمرؤيتف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وذًمؽ ظم٤مص سم٤معم١مُمٜملم يمَم
)[اًم٘مٞم٤مُم٦م.]13-11:

ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف( :
ِ
٤مت َو ْضم ِٝم ِف َُم٤م ا ْٟمت ََٝمك
ُّقرًَ ،م ْق يم ََِم َٗم ُف ََٕ ْطم َر َىم ْ٧م ُؾم ٌُ َح ُ
َو َىم َ٤مل اًمٜمٌَِّ ِّل ﷺ  « :طم َج٤م ُسم ُف اًمٜم ُ
إِ ًَمٞم ِف سمٍمه ُِمـ َ ِ ِ
ظم ْٚم٘مف شأخرجه مسؾم( ).
ْ َ َ ُ ُ ْ
هق ؾمٌح٤مٟمف اجلٛمٞمؾ اًمذي أطمًـ يمؾ رء ظمٚم٘مف ،اشم٘م٤مٟم ً٤م و مج٤مًٓ ،وطمًٜم ً٤م

وإسمدا ًقم٤م ( :

)[اًمًجدة.]7-6:

مجؾ ىمٚمقهبؿ
مجؾ قمٌ٤مده سمزيٜم٦م اًمٚمٌ٤مس ذم أسمداهنؿ ،و ّ
هق ؾمٌح٤مٟمف اجلٛمٞمؾ اًمذي ّ
سمزيٜم٦م اإليَمن واًمت٘مقى يمَم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ( :

)

[إقمراف.]16:

وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
)[احلجرات.]8-7:

( )أخرجه مسؾم برقم (. )179
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هق اجلٛمٞمؾ اًمذي أُمر قمٌ٤مده سم٤مًمتجٛمؾ ًمف قمٜمد اًمتٕمٌد ًمف ،وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف ( :
[إقمراف.]31:

)

هق ؾمٌح٤مٟمف اجلٛمٞمؾ اًمذي حي٥م اجلٛمٞمؾ ُمـ إىمقال وإومٕم٤مل ،واجلٛمٞمؾ ُمـ

اًمذيمر واًمدقم٤مء ،واجلٛمٞمؾ ُمـ إظمالق وأداب.

مجؾ أوًمٞم٤مءه سمحًـ قمٌ٤مدشمف وم٘م٤مل قمٜمٝمؿ ( :
هق اجلٛمٞمؾ اًمذي ّ
ﮍ)[اًمٗمتح.]19:

ؾمٌح٤مٟمف هق اجلٛمٞمؾ اًمذي يمؾ ظمٚم٘مف مجٞمؾ ،ويمؾ أُمره مجٞمؾ ،ويمؾ صمقاسمف مجٞمؾ،
)[اعم٤مئدة.]52:

ويمؾ قم٘م٤مسمف مجٞمؾ ( :

وىم٤مل قمز وضمؾ ( :

[اًمٜمٛمؾ.]88:

)

هق اجلٛمٞمؾ اًمذي مجؾ أٟمٌٞم٤مءه ورؾمٚمف سم٠مطمًـ إظمالق ،وأقمٓمك يقؾمػ ﷺ
ؿمٓمر احلًـ ،وأقمٓمك حمٛمدً ا ﷺ احلًـ يمٚمف ،ومٝمق أطمًـ اًمٜم٤مس ظمٚم٘م ً٤م ُ
وظمٚم٘م٤م،
وأمجٚمٝمؿ فم٤مهر ًا وسم٤مـمٜم ً٤م ،وأزيٜمٝمؿ إيَمٟم ً٤م وشم٘مقى ،يمَم ىم٤مل اهلل قمٜمف ( :
)[اًم٘مٚمؿ.]4:

هق ؾمٌح٤مٟمف اجلٛمٞمؾ اًمذي إذا دمغم ًمٕمٌ٤مده سمّمٗم٤مت اجلالل واجلَمل ،اؾمتٜمٗمد
طمٌف ُمـ ىمٚم٥م اًمٕمٌد ىمقة احل٥م يمٚمٝم٤م ،وىمقة اًمتٕمٔمٞمؿ يمٚمٝم٤م ( :

)[إٟمٕم٤مم.]123-121:

واًمرب اجلٛمٞمؾ اًمذي هذه أؾمَمؤه وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،هق اًمرب اًمذي يًتحؼ

اًمٕمٌ٤مدة وطمده ٓ ذيؽ ًمف ( :

)[هم٤مومر.]65:
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وطمٔمؽ ي٤م قمٌد اجلٛمٞمؾُ ،مـ هذا آؾمؿ اجلٛمٞمؾ ،أن شمتٕمٌد هلل سمف ،ودمٛمؾ

فم٤مهرك وسم٤مـمٜمؽ سم٤مجلَمل اًمذي حيٌف اهلل قمز وضمؾ ،ومتجٛمؾ سم٤مـمٜمؽ سم٤مًمتقطمٞمد

واإليَمن واًمت٘مقى ،وطم٥م اهلل ورؾمقًمف واعم١مُمٜملم ،واخلقف ُمـ اهلل ،و اًمرضم٤مء

ًمف ،واًمتقيمؾ قمٚمٞمف ،وطمًـ اًمٔمـ سمف ،وإظمالص اًمٕمٛمؾ ًمف ( :
[اًمٌٞمٜم٦م.]5:

)

و ُشمـ جٛمؾ ي٤م قمٌد اجلٛمٞمؾ فم٤مهرك وضمقارطمٙمٌ٠مٟمقاع اًمٕمٌ٤مدات اًم٘مقًمٞم٦م واًمٗمٕمٚمٞم٦م،
وأطمًـ أداب وإظمالق اًمنمقمٞم٦م :

[اًمتقسم٦م.]118:

ودمٛمؾ ي٤م قمٌداجلٛمٞمؾ سمدٟمؽ سم٢مفمٝم٤مر ٟمٕمٛم٦م اهلل قمٚمٞمؽ ذم ًمٌ٤مؾمؽ وـمٕم٤مُمؽ،
وُمريمٌؽ وُمًٙمٜمؽٕ ،ن اهلل مجٞمؾ حي٥م أن يرى أصمر ٟمٕمٛمتف قمغم قمٌده ( :
ﰀ)[اًمٌ٘مرة.]19:

وُمـ قمرف اجلٛمٞمؾ سمذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،أطمٌف ،واؿمت٤مق إمم رؤيتف ،و

ؾم٤مرع إمم يمؾ ُم٤م حيٌف ويرو٤مه ُمـ إىمقال وإومٕم٤مل وإظمالق يم٤مٕٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ

اًمّمالة واًمًالم( :

)[إٟمٌٞم٤مء.]92:

ومجٛمؾ ٟمٗمًؽ ي٤م قمٌد اجلٛمٞمؾ ًمرسمؽ سم٠مٟمقاع اًمٓم٤مقم٤مت واًم٘مرسم٤مت ،ومجؾ ٟمٗمًؽ
سملم َظمٚم٘مف سم٠مطمًـ إىمقال وإقمَمل وإظمالق ،ومجؾ همػمك ُمـ اًمٜم٤مس سمحًـ
اًمدقمقة إمم اهلل ( :

)[ومّمٚم٧م.]33:
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واًمتحكم سمٛمٙم٤مرم إظمالق ،ومج٤مل اًمٗمٕم٤مل ( :
)[آل قمٛمران.]134-133:

واضمتٜم٥م ي٤م قمٌد اجلٛمٞمؾ يمؾ ُم٤م يْم٤مد مج٤مًمؽُ ،مـ اًمنمك واًمٜمٗم٤مق ،واًمٙمؼم

واًم ُٕمج٥م ،واًمري٤مء واحلًد ،واًمٔمٚمؿ و اًمٕمدوان ،وؾم٤مئر اًمٜمج٤مؾم٤مت واًم٘مذارات :
(

)[احل٩م.]31-32:

واقمٚمؿ أن مج٤مل اعمًٚمؿ سمتح٘مٞمؼ يمَمل اًمٕمٌقدي٦م هلل قمز وضمؾ ذم يمؾ طم٤ملٕ ،ن

مج٤مل اًم٘مٚمقب هق إصؾ ،ومج٤مل إسمدان اسمتالء ( :
)[إٟمٌٞم٤مء.]35:

ومج٤مل اإلٟمً٤من سمتقطمٞمد رسمف ،واإليَمن سمف ،وآؾمت٘م٤مُم٦م قمغم ديٜمف ،واًمتحكم
سمٛمٙم٤مرم إظمالق ،ومٝمذا هق مج٤مل اًمٕمٌد احل٘مٞم٘مل ( :

[اًمٜمً٤مء.]115:

)

ومٙمـ مجٞمال ي٤م قمٌد اجلٛمٞمؾ ،سم٠مىمقاًمؽ احلًٜم٦م ،و أقمَمًمؽ اًمّم٤محل٦م ،وأظمالىمؽ

ال سمرمحتؽ ،مجٞم ً
ال سم٢مطمً٤مٟمؽ ،مجٞم ً
ال سم٢ميَمٟمؽ ،مجٞم ً
اًمٙمريٛم٦م ،ويمـ مجٞم ً
ال ذم
اًمٕمٗمق ،مجٞم ً
ال ذم اًمٙمرم وم٤مهلل مجٞمؾ حي٥م اجلَمل ،وجيزي أهؾ آطمً٤من
سم٠مقمٔمؿ اًمثقاب ( :

)[يقٟمس.]16:
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ال ذم ُمٕم٤مُمالشمؽ ،يمـ مجٞم ً
ال ذم قمٌ٤مدشمؽ ،يمـ مجٞم ً
يمـ مجٞم ً
ال ذم دقمقة اًمٜم٤مس
إمم رهبؿ ،مجٞم ً
ال ذم شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ ذع اهلل قمز وضمؾ ،وم٤مهلل حي٥م ُمـ قمٌ٤مده أن
يتجٛمٚمقا سمّمٗم٤مشمف ( :

)[إقمراف.]182:

وإذا قمروم٧م اجلٛمٞمؾ سمذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،ومٙمؼمه وقمٔمٛمف ،عم٤م شمراه ُمـ

ضمالًمف ومج٤مًمف ،وامحد اجلٛمٞمؾ ،عم٤م شمراه ُمـ مج٤مًمف ،ومج٤مل إٟمٕم٤مُمف وإطمً٤مٟمف :

(

)[اإلهاء.]111:

اًمٚمٝمؿ ي٤م مجٞمؾ مجٚمٜم٤م سمَم حتٌف وشمرو٤مهُ ،مـ إىمقال وإقمَمل وإظمالق ،وزيٜم٤م

سمزيٜم٦م اإليَمن ،واضمٕمٚمٜم٤م هداة ُمٝمتديـ ،همػم و٤مًملم وٓ ُمْمٚملم ( :

)[آل قمٛمران.]8:

(

[آل قمٛمران.]53:
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)

 : 89اشم اهلل ( الطقى )
اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق اًمٓمٞم٥م ذم ذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،اًمٓمٞم٥م اًمذي ٓ أـمٞم٥م
ُمٜمف ،و ٓ أطمًـ ُمٜمف.
ومذاشمف أطمًـ اًمذوات ،وأيمٛمؾ اًمذوات ،وأؾمَمؤه أمجؾ إؾمَمء ،وصٗم٤مشمف
أطمًـ اًمّمٗم٤مت ،وأومٕم٤مًمف أطمًـ إومٕم٤مل  ،وديٜمف أطمًـ إدي٤من ،وأطمٙم٤مُمف أطمًـ
)[ـمف.]8:
إطمٙم٤مم ( :
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٓمٞم٥م اعمٜمزه قمـ مجٞمع أوم٤مت واًمٜم٘م٤مئص و اًمٕمٞمقب ،اًم٘مدوس
اًمٓمٞم٥م اًمذي ـمٞم٥م يمؾ ـمٞم٥م ،اًمٓمٞم٥م اجلٛمٞمؾ اًمذي ًمف ُمـ يمؾ طمًـ ومج٤مل
وـمٞم٥م أطمًٜمف وأومْمٚمف وأيمٛمٚمف ( :
)[احلنم.]14:
واؾمؿ اهلل اًمٓمٞم٥م مل يرد ذم اًم٘مرآن ،وإٟمَم ورد ذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦م.
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٓمٞم٥م اًمذي ظمٚم٘مف يمٚمف ـمٞم٥م ،وٓ ي٘مٌؾ ُمـ إقمَمل إٓ ُم٤م يم٤من ـمٞمٌ ً٤م.
يؼبل َّ
ىٓ ُ
إٓ ضق ًبو »أظمرضمف ُمًٚمؿ ( ).
َىم َ٤مل اًمٜمٌَِّ ِّل ﷺ َّ « :
إن اهللََّ ضق ٌ

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٓمٞم٥م ذم أظمٌ٤مره ،وأطمٙم٤مُمف ،وأواُمره ،وصمقاسمف  ،وقم٘م٤مسمف.
هق اًمٓمٞم٥م ذم أظمٌ٤مره ،وم٠مظمٌ٤مره يمٚمٝم٤م طمؼ وصدق وقمدل وإطمً٤من ( :
)[إٟمٕم٤مم.]115:
وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
)[اًمٜمً٤مء.]87:
وهق اًمٓمٞم٥م ذم أطمٙم٤مُمف اًمٙمقٟمٞم٦مٕ ،ن يمؾ ُم٤م ي٘مْمٞمف طمًـُ ،مٜمزه قمـ اًمٕمٌ٨م
واًمنم واًمًقء ،ويمؾ ُم٤م خيٚم٘مف ـمٞم٥م طمًـ ُمت٘مـ ( :

( )أخرجه مسؾم سمرىمؿ (. )1215
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)

[اًمًجدة.]7-6:

وهق اًمٓمٞم٥م ذم أطمٙم٤مُمف اًمنمقمٞم٦مٕ ،هن٤م ىم٤مئٛم٦م قمغم اًمٕمدل واإلطمً٤من ،واحلٙمٛم٦م
واًمرمح٦م ،وحتّمٞمؾ ُمّم٤مًمح اخلٚمؼ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ( :
)[اعم٤مئدة.]3:
و هق اًمٓمٞم٥م ذم أطمٙم٤مُمف اجلزائٞم٦مٟٕ ،مف حيٙمؿ سم٤مًمٕمدل واإلطمً٤من ذم اًمدٟمٞم٤م
وأظمرة ( :
)[اًمٜمً٤مء.]14-13:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٓمٞم٥م ،اعمقصقف سمٙمؾ ـمٞم٥م ،ومٙمالُمف أـمٞم٥م اًمٙمالم يمَم ىم٤مل
ؾمٌح٤مٟمف ( :
)[اًمزُمر.]13:

وأومٕم٤مًمف ؾمٌح٤مٟمف أـمٞم٥م إومٕم٤مل ،و أواُمره أـمٞم٥م إواُمر ،و إطمً٤مٟمف أـمٞم٥م
اإلطمً٤من ،وصمقاسمف أـمٞم٥م اًمثقاب ،وقم٘م٤مسمف أطمًـ اًمٕم٘م٤مب ،وأطمٙم٤مُمف أطمًـ
إطمٙم٤مم ( :
)[هم٤مومر.]65:
وىم٤مل قمز وضمؾ :

[اعم٤مئدة.]52:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٓمٞم٥م ،اًمذي ٟمزه ٟمٗمًف قمـ يمؾ ُم٤م ٓ يٚمٞمؼ سمجالًمف ،وٟمزه ٟمٗمًف قمـ
اًمنميؽ ،واًمِمٌٞمف ،واعمثٞمؾ ،واًمٕمديؾ ،وم٘م٤مل ( :
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)

[اإلظمالص.]4-1:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٓمٞم٥م ،اًمذي شم٘مدس سمٙمؾ ـم ِّٞم٥م ،وشمٜمزه قمـ يمؾ ُم٤م ًمٞمس سمٓم ِّٞم٥م،
اًمٕمكم قمـ يمؾ ُم٤مًمٞمس سمٓمٞم٥م ،اًمٓمٞم٥م اًمذي يمؾ أومٕم٤مًمف ـمٞم٥م ،خيٚمؼ ويٌدع،
ويرزق ويٙمرم ،ويٕمٗمق ويٖمٗمر ،وحيٚمؿ ويّمٗمح ،ويرطمؿ ويٚمٓمػ ( :
)[يقٟمس.]3:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٓمٞم٥م ،اًمذي أيمثر ظمٚم٘مف يٙمٗمرون سمف ويٕمّمقٟمف ،وهق يٕم٤مومٞمٝمؿ
ويرزىمٝمؿً ،مٕمٚمٝمؿ يتقسمقن إًمٞمف ،وسمٕمض ظمٚم٘مف ي١مذوٟمف ويًٌقٟمف ،ويدقمقن ًمف
اًمّم٤مطم٥م و اًمقًمد ،وهق يٕم٤مومٞمٝمؿ ويرزىمٝمؿ ،ويدقمقهؿ إمم اًمتقسم٦مً ،مٞمتقب قمٚمٞمٝمؿ،
ومَمهلؿ ٓ يتقسمقن ( :
)[اعم٤مئدة.]74:
)
وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
[اًمٜمقر.]31:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٓمٞم٥م ،اًمذي ًمف اًمٓمٞمٌ٤مت ُمـ إؾمَمء واًمّمٗم٤مت ،وإىمقاًمقإومٕم٤مل،
وًمف اًمتحٞم٤مت اعمٌ٤مريم٤مت ،واًمّمٚمقات اًمٓمٞمٌ٤مت .
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٓمٞم٥م ،اًمذي أرؾمؾ رؾمٚمف إمم ظمٚم٘مف سمٙمؾ ـمٞم٥م ،و أٟمزل يمتٌف سمٙمؾ
ـمٞم٥مُ ،مـ إظمٌ٤مر وإطمٙم٤مم ،واًم٘مّمص واعمقاقمظ ( :
)[اجلٛمٕم٦م.]1:

وم٤مقمٚمؿ ي٤م قمٌد اًمٓمٞم٥م أن يمؾ ُم٤م أُمر اهلل ورؾمقًمف سمف ومٝمق ـمٞم٥م وٟم٤مومع ،ويمؾ ُم٤م هنك
اهلل ورؾمقًمف قمٜمف ومٝمق ظمٌٞم٨م و و٤مر ،وُم٤م أُمر اهلل سمٌمء إٓ أقم٤من قمٚمٞمف ،وُم٤م هنك
قمـ رء إٓ أهمٜمك قمٜمف ( :
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)[اًمٜمحؾ.]92:

واقمٚمؿ ي٤م قمٌد اًمٓمٞم٥م أن اهلل ـمٞم٥م ٓ ي٘مٌؾ إٓ ُم٤م يم٤من ـمٞمٌ٤م ُمـ يمؾ ىمقل أو ومٕمؾ أو
ُظمٚمؼ( :
)[اًمٌ٘مرة.]167:

و َىم َ٤مل اًمٜمٌَِّ ِّل ﷺ
وُمـ قمرف اهلل سم٤مؾمٛمف اًمٓمٞم٥م آُمـ سمف ،واـمٛم٠من إمم أىمداره اًمٙمقٟمٞم٦م ،واـمٛم٠من إمم
أواُمره اًمنمقمٞم٦م ،واـمٛم٠من إمم أظمٌ٤مره اإلهلٞم٦م ،وأطمًـ اًمٔمـ سمفٕ ،ن اًمٓمٞم٥م ٓ
يّمدر قمٜمف إٓ يمؾ ىمقل أو ومٕمؾ أو أُمر ـمٞم٥م ( :
ي٘مٌؾ َّ
٥م ٓ ُ
َّ « :
إٓ ـم ِّٞم ًٌ٤م شأخرجه مسؾم( ).
إن اهللََّ ـم ِّٞم ٌ

)[إٟمٕم٤مم.]123-121:

وُمـ قمرف رسمف سم٤مؾمٛمف اًمٓمٞم٥م ،أي٘مـ أن يمؾ ـمٞم٥م ُمٜمف ،ومال ومالح وٓ ؾمٕم٤مدة ذم
اًمدٟمٞم٤م وأظمرة إٓ ُمـ ضمٝمتف ،وذًمؽ يثٛمر ًمٚمٕمٌد اًم٘مٌقل اًمت٤مم ،واًمتًٚمٞمؿ اًمٙم٤مُمؾ،
ٕطمٙم٤مم اهلل اًمٙمقٟمٞم٦م ،واًمنمقمٞم٦م ،واجلزائٞم٦مٕ ،هن٤م يمٚمٝم٤م ظمػم وطمٙمٛم٦م ،ورمح٦م
وإطمً٤من ( :
)
[اًمروم.]32:

وُمـ قمرف رسمف سم٤مؾمٛمف اًمٓمٞم٥م أطمٌف ووطمده ،ومحده وؿمٙمره ،ويمؼمه وقمٔمٛمف،
ٕٟمف اًمٓمٞم٥م سمذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف:
[هم٤مومر.]65:

هق اًمٓمٞم٥م اًمذي يمؾ مج٤مل وطمًـ وـمٞم٥م ومٛمـ آصم٤مر ـمٞمٌف ومج٤مًمف.
( )أخرجه مسؾم برقم (.)1115
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وهذه اعمٕم٤مرف اإلهلٞم٦م شمثٛمر أٟمقاع اًمٕمٌقدي٤مت هللُ ،مـ شمٕمٔمٞمؿ اهلل وشمٙمٌػمه،
ومحده ،وؿمٙمره ،وطمٌف ومتجٞمده ،وإظمالص اًمٕمٛمؾ ًمف ،واإليمث٤مر ُمـ ذيمره
واؾمتٖمٗم٤مره ،واُمتث٤مل أواُمره ،واضمتٜم٤مب ٟمقاهٞمف ،ووضمؾ اًم٘مٚم٥م قمٜمد ذيمره ( :
)[إٟمٗم٤مل.]4-1:

وطمظ اًمٕمٌد ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن يٓمٞم٥م ىمٚمٌف سم٤مًمتقطمٞمد واإليَمن واًمت٘مقى،
ويٓمٞم٥م ًمً٤مٟمف سمذيمر اهلل ،ومحده ،واًمدقمقة إًمٞمف ،وشمٕمٚمٞمؿ ذقمف ،ويٓمٞم٥م ضمقارطمف
سم٤مٕقمَمل اًمّم٤محل٦م ،ويٓمٞم٥م أوىم٤مشمف سمٙمؾ ُم٤م حيٌف اهلل ويرو٤مه ،ويٓمٞم٥م جم٤مًمًف
سمذيمر اهلل ( :
)
[اًمرقمد.]19-18:

وُمـ قمرف رسمف سم٤مؾمٛمف اًمٓمٞم٥م ،ـمٝمر سم٤مـمٜمف ُمـ أدران اًمنمك واًمذٟمقب
واعمٕم٤ميص ،وـمٞم٥م ىمٚمٌف سم٤مًمتقطمٞمد واإليَمن واًمت٘مقى ،وـمٝمر سمدٟمف ُمـ يمؾ ىمقل أو
ومٕمؾ ٓ حيٌف اهلل وٓ يرو٤مه ،وـمٞمٌف سم٠مطمًـ إىمقال وإقمَمل ،وإظمالق
وأداب ( :
)[اًمزُمر.]18-17:

وُمـ ـم٤مب ىمٚمٌف سم٤مإليَمن ،ـم٤مسم٧م ضمقارطمف سم٤مٕقمَمل اًمّم٤محل٦م ،وـم٤مب ُمًٙمٜمف ذم
اجلٜم٦م ( :
)[اًمًجدة.]17-15:
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ومٙمـ ي٤م قمٌد اًمٓمٞم٥م ـمٞمٌ٤م شمٓمٞم٥م ٟمٗمًؽ سمٙمؾ قمٛمؾ ص٤مًمح ،وشمٌٕمده٤م قمـ يمؾ قمٛمؾ
ؾمٞمئ ،وشمٓمٞم٥م همػمك سمٙمؾ ظمػمُ ،مـ دقم٤مء ودقمقة ًمف ،وٟمّمح وإطمً٤من إًمٞمف :
(
)[احل٩م.]77:
واًمتٛمس ي٤م قمٌد اًمٓمٞم٥م احلالل اًمٓمٞم٥م ذم ُم٠ميمٚمؽ وُمنمسمؽ وُمٚمًٌؽ ودم٤مرشمؽ،
ومٙمؾ ذًمؽ قمٌ٤مدة ًمرسمؽ ( :
)[اًمٌ٘مرة.]171:
وُمـ قمرف رسمف سم٤مؾمٛمف اًمٓمٞم٥م ،اؿمت٤مق إمم رؤيتف اًمتل هل أقمٔمؿ ٟمٕمٞمؿ ذم إظمرة،
و سم ٤مدر وؾم٤مرع إمم يمؾ قمٛمؾ ص٤مًمح ي٘مرسمف إمم روقان اهلل وضمٜمتف ( :
)[احلديد.]11:

ـمٞم٥م ٓ ي٘مٌؾ إٓ ـمٞمٌ٤م ،طمرص قمغم
وُمـ قمرف اهلل سم٤مؾمٛمف اًمٓمٞم٥م ،وقمٚمؿ أٟمف
ُ
اًمٙمً٥م اًمٓمٞم٥م أظمذا وقمٓم٤م ًء ،وإٟمٗم٤مىم٤م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ( :
)[إٟمٗم٤مل.]3-1:

ى َضق ٍ
مت ْ َر ٍة ِم ْن ك َْس ٍ
و َىم َ٤مل اًمٜمٌَِّ ِّل ﷺ َ « :م ْن ت ََصدَّ َق بِ َعدْ ِل َ
ى
ى َوٓ َي ْؼ َب ُل اهللُ إِّٓ ال َّطق َ
َفنِ َّن اهللُ ي ْؼب ُؾفو بِق ِؿقـ ِ ِه ُثم يربقفو لِص ِ
ُون ِم ْث َل
وحبِ َفو ك ََام ُي َريب َأ َحدُ ك ُْم َف ُؾ َّو ُه َحتَّى َتؽ َ
َّ ُ َ َ َ
َ َ َ َ
اجل َب ِ
َ
ل »ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ( ).

واقمٚمؿ أن ُمـ آصم ٤مر ُمٕمروم٦م اهلل سم٤مؾمٛمف اًمٓمٞم٥م أن حت٥م اًمٓمٞم٥م ،وحت٥م اًمٓمٞمٌلم،
وشمّم٤مطم٥م اًمٓمٞمٌلم ،وحت٥م اًمٓمٞم٥م ُمـ يمؾ ىمقل أو ومٕمؾ أو ظمٚمؼ ،وم٤مٟمٔمر إمم
ُم٘مدار ىمرسمؽ ُمـ رسمؽ اًمٓمٞم٥م ،وُمـ يمؾ أُمر ـمٞم٥م.
واقمٚمؿ أن اهلل ظمٚم٘مؽ ـمٞمٌ٤م ،ومٓمرك اهلل قمغم اًمتقطمٞمد ،ومال شمٜمجس ىمٚمٌؽ سم٤مًمٙمٗمر

( ) متػق عؾقه ،أخرجه البخوري برقم ( ،)1411وأخرجه مسؾم سمرىمؿ (.)1214
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واًمنمك واًمٜمٗم٤مق واًمري٤مء ،وٓ شمٜمجس ًمً٤مٟمؽ سم٤مًمٙمذب وآؾمتٝمزاء واًمًخري٦م ،و
ٓ شمٜمجس سمٍمك سم٤مًمٜمٔمر احلرام ،و ٓ شمٜمجس ؾمٛمٕمؽ سم٤مخلٜم٤م وؾمَمع ُم٤م طمرم اهلل :
(
)[اًمتلم.]8-4:

وإي٤مك واًمٙمً٥م اخلٌٞم٨م ،واًمٙمً٥م اعمحرم ،وم٢مٟمف وىمقد ضمٝمٜمؿ قمٚمٞمؽ ،وحلؿ ٟمٌ٧م
قمغم اًمًح٧م وم٤مًمٜم٤مر أومم سمف:
[اًمٓمالق.]3-1:

واقمٚمؿ أن اًمٓمٞم٥م ُمـ اًمٜم٤مس ىمٚمٞمؾ  ،ومٙمـ ُمـ اًم٘مٚمٞمؾ ،شمٜم٤مل إضمر اًمٙمثػم ( :
)[ؾمٌ٠م.]13:
وم٤مضمتٝمد قمغم ُم٤م ًمٞمس سمٓمٞم٥مً ،مٞمٙمقن ـمٞمٌ٤م سم٤مًمدقمقة إمم اهلل ( :
)[ومّمٚم٧م.]33:
وأيمثر اًمٜم٤مس يم٤مومر همػم ـمٞم٥مٕ ،ن يمؾ يم٤مومر أو ُمنمك ٟمجس يمَم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:
(
)[اًمتقسم٦م .]18 :
ومٙمـ ُمع اًمٓمٞم٥م طمٞم٨م يم٤من ،وُمـ يم٤من ،واسمٕمد قمـ اخلٌٞم٨م ُمـ يم٤من ،وطمٞم٨م يم٤من :
)[اًمتقسم٦م .]119 :
(
وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
)[اعم٤مئدة.]122:
اًمٚمٝمؿ ـمٞم٥م أىمقاًمٜم٤م وأقمَمًمٜم٤م وأظمالىمٜم٤م وأوىم٤مشمٜم٤م سمٙمؾ ـمٞم٥م.
اًمٚمٝمؿ أت ٟمٗمقؾمٜم٤م شم٘مقاه٤م ،وزيمٝم٤م أٟم٧م ظمػم ُمـ زيم٤مه٤م ،اٟم٧م وًمٞمٝم٤م وُمقٓه٤م.
418

 : 91اشم اهلل ( احلقي )
اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق احلٞمل اًمذي ٓ يٗمٕمؾ إٓ ُم٤م يٚمٞمؼ سمجالًمف ،اًمذي شمٜمزه قمـ يمؾ ُم٤م ٓ
يتٜم٤مؾم٥م ُمع قمٔمٞمؿ قمٗمقه وطمٚمٛمف ،وُم٤م ٓ يتٜم٤مؾم٥م ُمع ؾمٕم٦م رمحتف ويمرُمف ( :
)[ـمف .]8 :
هق ؾمٌح٤مٟمف احلٞمل اًمذي ُمع يمَمل همٜم٤مه قمَم ؾمقاه ،ويمَمل ىمدرشمف قمغم يمؾ ُم٤م
ؾمقاه ،يًتحل ُمـ هتؽ ؾمؽم ُمـ قمّم٤مه ،ويًتحل ُمـ ومْمٞمحتف سملم اًمٜم٤مس،
ومٞمًؽمه ،صمؿ يٕمٗمق قمٜمف ويٖمٗمر ًمف  ،ومال إًمف إٓ اهلل ُم٤م أقمٔمؿ رمحتف سمخٚم٘مف ( :
)[اًمزُمر.]53:

و َىم َ٤مل اًمٜمٌَِّل ﷺ  « :إِ َّن اهللََّ ع َّز وج َّل حقِي شتِرِ ُ ،
ى َْ
سَ ،فنِ َذا ا ْغت ََس َل
ُي ُّ
ِّ
احل َق َ
َ َ َ َ ٌّ َ ٌ
وء َوالس ْ َ
َ
ست َِس »أظمرضمف أسمق داود ( ).
أ َحدُ ك ُْم َف ْؾ َق ْ ْ
ؽم اهللَُّ َقم َ
غم َقمٌد ذم
وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف  :قمـ اًمٜمٌَِّ ِّل ﷺ َىم َ٤مل  ٓ « :يً ُ
ؽم ُه اهللَُّ َي ْق َم اًم٘مٞم٤مُم٦م شأخرجه مسؾم ( ).
اًمدُّ ٟمٞم٤م إّٓ َؾم َ َ
واؾمؿ اهلل احلٞمل مل يرد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،وإٟمَم ورد ذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م
اًمّمحٞمح٦م.
هق ؾمٌح٤مٟمف احلٞمل اًمذي يًتحل ِمـ ؿم٤مب ذم اإلؾمالم ،أن يٕمذسمف ويٗمْمحف.
صٗمرا
هق احلٞمل اًمٙمريؿ اًمذي يًتحل ِمـ ُمد يديف إًمٞمف سم٤مًمدقم٤مء أن يردمه٤م
ً
ظم٤مئٌتلم ( :
)[هم٤مومر.]61:
٤ممم طمٞمِل يم َِريؿ يًت ِ
و َىم َ٤مل َر ُؾم ُ
َحل ُِم ْـ َقم ٌْ ِد ِه إِ َذا
ٌ َ ْ
قل اهللِ ﷺ  « :إِ َّن َر َّسم ُٙم ْؿ َشم ٌَ َ٤مر َك َو َشم َٕم َ َ ٌّ
( )صحقح/أخرجه أبو داود برقم (.)4112
( )أخرجه مسؾم برقم (.)2591
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ِ

ِ

ِ

مه٤م ص ْٗم ًرا شأخرجه أبو داود ( ).
َر َوم َع َيدَ ْيف إِ ًَم ْٞمف َأ ْن َي ُر َّد ُ َ

هق ؾمٌح٤مٟمف احلٞمل احلٚمٞمؿ اًمًتػم ،ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف احلٚمٞمؿ اًمذي ٓ يٕم٤مضمؾ اًمٕم٤ميص
سم٤مًمٕم٘مقسم٦م ،سمؾ يٛمٝمٚمف ًمٞمتقب إًمٞمف ،ويًؽم قمٚمٞمف ذٟمٌفٟٕ ،مف اًمًتػم ،وي٘مٌؾ شمقسمتف إذا
شم٤مب إًمٞمفٟٕ ،مف اًمتقاب ،ويًتحل ُمٜمف إذا اٟمٙمن سملم يديف ُم٘مر ًا سمذٟمٌف ،ومٞمجٞم٥م
دقم٤مءه ،ويٖمٗمر ذٟمٌف ( :
)[اًمٜمً٤مء.]112:
وهق ؾمٌح٤مٟمف احلٞمل ،اًمذي طمٞم٤مؤه طمٞم٤مء يمرم وسمر ،وطمٞم٤مء ضمالل ومج٤مل.
ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف ُمع يمَمل ذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف ،ويمَمل همٜم٤مه ،ويمَمل ىمدرشمف ،طمٚمٞمؿ
طمٞمل ،يًتحل ُمـ هتؽ ؾمؽم قمٌده اًمٕم٤ميص وومْمحفُ ،مع أٟمف أوم٘مر رء إًمٞمف،
ويًتٕملم سمٜمٕمؿ اهلل قمغم ُمٕمّمٞمتف ،سمال طمٞم٤مء وٓ ظمجؾ ( :
)[اًمٌ٘مرة.]143:
هق ؾمٌح٤مٟمف احلٞمل اًمذي ٓ يًتحٞمل ُمـ احلؼ أن يٌٞمٜمف ،وًمق سم٤مُٕمث٤مل ىمل شم٘مري٥م
احلؼٟٕ ،مف طمؼ ،واهلل ٓ يًتحٞمل ُمـ احلؼ ( :
ﮥ)[اًمٌ٘مرة.]16:
ومًٌح٤من احلل احلٙمٞمؿ ذم ذاشمف ،وذم صٗم٤مشمف ،وذم أومٕم٤مًمف ،وذم أطمٙم٤مُمفُ ،م٤م أُمر
سمٌمء إٓ واـمٛم٠مٟم٧م اًمٜمٗمقس إًمٞمف ،وومرطم٧م سمف ،وُم٤م هنك قمـ رء إٓ أسمٖمْمتف
اًمٜمٗمقس ،واؾمتحٞم٧م ُمـ ومٕمٚمف ( :ﮙ
)[اًمٌ٘مرة.]143:
وم٤مقمٚمؿ ي٤م قمٌد احلٞمل أن احلٞم٤مء أن شمًتحل ُمـ اًمذي ظمٚم٘مؽ ورزىمؽ وهداك ،أن
شمٕمّمٞمف ذم ُمٚمٙمف سمٜمٕمٛمف ،وهق يراك ويًٛمٕمؽ  ،أٓ يًتحل اًمٕمٌد ُمـ رسمف أن يٕمّمٞمف
سمٜمٕمٛمف؟ ( :

) [اًمزُمر.]67:

( ) صحقح/أخرجه أبو داود برقم (.)1488
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واقمٚمؿ ي٤م قمٌد احلٞمل أن اًمتقطمٞمد أن ٓ شمرى ُمع اهلل أطمدً ا ،ويمٚمَم زاد اًمتقطمٞمد ذم
ىمٚم٥م اًمٕمٌد ،زاد إيَمٟمف سمرسمف ،وزادت حمٌتف ًمف ،وزادت شم٘مقاه ًمف ،وزاد احلٞم٤مء
ُمٜمف ( :
)[حمٛمد.]19:
ِ
واؾمتح ُمـ اهلل أن شمدقمق همػمه ،واؾمتح ُمـ اهلل
وم٤مؾمتحِ ُمـ اهلل أن شمنمك ُمٕمف همػمه،
أن شمً٠مل همػمه ،واؾمتح ُمـ اهلل أن شمٕمّمٞمف ذم ُمٚمٙمف ،واؾمتح ُمـ اهلل أن شمٕمّمٞمف
سمٜمٕمٛمف ،واؾمتح ُمـ اهلل أن خت٤مًمػ أُمره ( :
)[اًمًجدة.]17-15:

وإذا يم٤من اهلل قمز وضمؾ طمٞمل يمريؿ ،رطمٞمؿ ؾمتػم ،يًتحل ُمـ قمٌده إذا رومع يديف
إمم اًمًَمء أن يردمه٤م صٗمر ًا ظم٤مئٌتلم ،ومٛمتك يًتحل اًمٕمٌد ُمـ رسمف أن يٕمّمٞمف؟! ،
وهق اًمذي همٛمره سم٠مٟمقاع ٟمٕمٛمف اًمٔم٤مهرة واًمٌ٤مـمٜم٦م ( :
)[ًم٘مَمن.]12:

ومَم همرك أهي٤م اإلٟمً٤من سمرسمؽ اًمٙمريؿ اًمذي أٟم٧م شمت٘مٚم٥م ذم ٟمٕمٛمف ( :
)[آٟمٗمٓم٤مر.]8-6:

واقمٚمؿ أن ُمـ قمرف اهلل سم٠مؾمَمئف احلًٜمك ،وصٗم٤مشمف اًمٕمال ،وأومٕم٤مًمف اجلٛمٞمٚم٦م،
اؾمتحك ُمـ رسمف أن يٕمّمٞمف ،ويمثر طمٞم٤مؤه ِمـ ظمٚم٘مف ورزىمف و هداه ،واٟم٘مٌْم٧م
ٟمٗمًف قمـ حم٤مرم اهلل ،واسمتٕمد سمٔم٤مهره وسم٤مـمٜمف قمـ ُمٕمّمٞم٦م اهللً ،مٕمٚمٛمف أن اهلل ُمٕمف
يًٛمٕمف ،وحييص قمٚمٞمف قمٛمٚمف ( :
)[اعمٚمؽ.]11:
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)

وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
[إطمزاب.]54:

ومٙمؾ خمٚمقق ُمٙمِمقف ًمٚمرب ضمؾ ضمالًمف :

[إٟمٕم٤مم .] 3:

واحلٞم٤مء ُمـ اهلل أن حتٗمظ اًمرأس وُم٤م وقمك ،وأن حتٗمظ اًمٌٓمـ وُم٤م طمقى ،وشمذيمر
اعمقت واًمٌغم ،وأن شمًت٘مٞمؿ قمغم أواُمر اهلل اًمتل يمٚمٝم٤م ُمـ أضمؾ ؾمٕم٤مدشمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م
وأظمرة ( :
)[ومّمٚم٧م.]31-32:

وطمظ اًمٕمٌد ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن حي٥م اهلل ويٕمٔمٛمف ،وحيٛمده ويِمٙمره،
قمغم ٟمٕمٛمف اًمتل ٓ شمٕمد وٓ حتَم ،عم٤م يٕمٚمؿ ُمٜمف ُمـ إُمٝم٤مل اًمٕمّم٤مة ،وقمدم
ُمٕم٤مضمٚمتٝمؿ سم٤مًمٕم٘مقسم٦مً ،مٙمَمل طمٚمٛمف ورمحتف ورأومتف ( :
)[اًمٌ٘مرة .]143 :
َ َ
ز َع َ
و َىم َ٤مل َر ُؾم ُ
ذ َأ ًذى َش َؿ ُع ُه ِم َن اهللَِّ َع َّز َو َج َّل ،يدعون له
قل اهللَِّ ﷺ  َٓ « :أ َحدَ أ ْص َ ُ
الولدُ ،ث َّم ُي َعوفِ ِ
م »ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ( ).
قف ْم َو َي ْر ُز ُق ُف ْ
ومًٌح٤من اًمرطمٞمؿ سمٕمٌ٤مده اًمذي ًمق قم٤مضمؾ اًمٕمّم٤مة سم٤مًمٕم٘م٤مب ،عم٤م شمرك قمغم فمٝمر
إرض أطمد ( :
)[اًمٜمحؾ.]61:
وُمـ قمرف رسمف سم٤مؾمٛمف احلٞمل اؾمتحٞم٤م ُمٜمف ،وُم٘م٧م ٟمٗمًف ،عم٤م يراه ُمـ قمٔمٞمؿ
إطمً٤من رسمف إًمٞمف ،وقمٔمٞمؿ شم٘مّمػمه ذم قمٌ٤مدشمف ،وأٟمف قم ٌَده سمَم ٓ يٚمٞمؼ سمجالل اهلل،
وأن ىمدر اهلل أقمغم و أضمؾ ( :
( ) متػق عؾقه ،أخرجه البخوري برقم ( ،)6199وأخرجه مسؾم سمرىمؿ (.)1824
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) [اًمزُمر.]67:

ويمـ ي٤م قمٌد احلٞمل طمذرا ُمـ همْم٥م اهلل ،إلٟمف إذا همْم٥م مل ي٘مػ ًمٖمْمٌف أطمد،
واحلٚمٞمؿ اًمرطمٞمؿ ٓ يٖمْم٥م أٓ قمغم ُمـ ٓ يًتحؼ اًمرمح٦مً ،مٙمؼمه وإساره
وقمٜم٤مده ،سمٕمد أن أُمٝمٚمف اهلل ًمٞمتقب ومٚمؿ يًتج٥م ( :
)[هقد.]121:
ومتٕمٌد هلل سم خٚمؼ احلٞم٤مء ،وم٤مهلل طمٞمل حي٥م احلٞم٤مء وأهٚمفَ ،و َ
اًمٜمٌل ﷺ َ
أؿمدَّ َطم َٞم٤م ًء
يم٤من ُّ
ُِمـ اًمٕم ْذر ِ
اء ذم ِظمدْ ِر َه٤م .
َ َ َ
احلَ َٞم٤م ُء ُؿم ْٕم ٌَ ٌ٦م ُِم َـ ْ ِ
َو ْ
يَم ِن ،وم٢مذا قمروم٧م هذا وم٤مقمٚمؿ أن طمٞم٤مء اًمٜم٤مس أٟمقاع :
اإل َ
طمٞم٤مء اجلٜم٤مي٦م ،ومٛمـ قمرف اهلل اؾمتحٞم٤م ُمٜمف أن يٕمّمٞمف ذم ُمٚمٙمف:
[اعمٚمؽ.]11:

وطمٞم٤مء اجلالل ،ومٛمـ قمرف اهلل سم٠مؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،أضمٚمف واؾمتحٞمك ُمـ
شم٘مّمػمه ذم طم٘مف.
وطمٞم٤مء اًمت٘مّمػم ،ومٛمـ ىمٍم ذم طمؼ اهلل اؾمتحك ُمٜمف.
وطمٞم٤مء اًمً١مال ،ومٞمًتحل اًمٕمٌد أن يً٠مل رسمف ،وهق ُم٘مٞمؿ قمغم ُمٕم٤مصٞمف.
واقمٚمؿ أن احلٞم٤مء واإليَمن ُىم ِرٟم٤م ُمٕم ً٤م ،وم٢مذا رومع أطمدمه٤م رومع أظمر ،ويمٚمَم زاد
اإليَمن زاد احلٞم٤مء ،ويمٚمَم ىمؾ اإليَمن ىمؾ احلٞم٤مء ( :
)
[حمٛمد.]19:

ومٙمـ طمٞم ًٞم٤م ُمـ رسمؽ ،و ٓ شمٕمّمٞمف سمٜمٕمٛمف ،ويمـ طمٞم ًٞم٤م ُمـ ظمٚم٘مف ،ومال شمٗمٕمؾ ُم٤م يًقء
سمٞمٜمٝمؿ ،و ٓ شمٙمـ ُأؾمقة ؾمٞمئ٦م هلؿ ذم أىمقاًمؽ وأقمَمًمؽ وأظمالىمؽ.
ِ
َّ٤مس ُِم ْـ يم ََال ِم اًمٜمُّ ٌُ َّق ِة ْإُ َ
ومم  :إِ َذا َمل ْ شم ًَْت َْح ِل،
َىم َ٤مل اًمٜمٌَِّ ِّل ﷺ  « :إِ َّن ِمَّ٤م َأ ْد َر َك اًمٜم ُ
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ِ

٧م شأخرجه البخوري( ).
٤مصٜم َْع َُم٤م ؿم ْئ َ
َوم ْ

واقمٚمؿ أن احلٞم٤مء درضم٤مت.
ومٛمـ اؾمتحك ُمـ اًمٜم٤مس ،ومل يًتحِ ُمـ ٟمٗمًف ،ومٜمٗمًف قمٜمده أظمس ُمـ اًمٜم٤مس.
ِ
يًتح ُمـ رسمف ،ومٝمق أضمٝمؾ اًمٜم٤مس سمرسمف :
وُمـ اؾمتحك ُمـ اًمٜم٤مس ،و مل
(
)[اًمٜمً٤مء.]128:
ِ
واؾمتح ُمـ اًمٜم٤مس ،واؾمتح ُمـ رسمؽ ،وُمـ ىمقي
وم٤مؾمتحِ ي٤م قمٌد احلٞمل ُمـ ٟمٗمًؽ،
طمٞم٤مؤه ،اؾمتحك ُمـ إطمٞم٤مء وإُمقات ،و اؾمتحك ذم هه وقمالٟمٞمتف ( :
)[اعمٚمؽ.]11:
ج٤مه ِريـِ َّ ،
ٕم٤مرم َّإٓ اعمُ ِ
ج٤مه َر ِة ْ
َو َىم َ٤مل اًمٜمٌَِّ ِّل ﷺ  « :يم ُُّؾ ُأ َُّمتل ُُم ً
أن َي ْٕم َٛم َؾ
وإن ُم َـ اعمُ َ
َ
ؽم ُه اهللَُّ قمٚمٞمفَ ،وم َٞم ُ٘م َ
قل  :ي٤م ُوم ُ
النَ ،قم ِٛم ْٚم ُ٧م
اًمر ُضم ُؾ سم٤مًم َّٚم ْٞم ِؾ َقم َٛم ًالُ ،صم َّؿ ُي ّْمٌِ َح وىمدْ َؾم َ َ
َّ
سم٤مت يً ُؽمه رسمف ،ويّمٌِح يٙم ِِْم ُ ِ
ِ
ؽم اهللَِّ قمٜمْف قمٚمٞمف شمتػق
اًمٌ٤مر َطم َ٦م يمَذا ويمَذا ،وىمدْ َ َ ْ ُ ُ َ ُّ ُ ُ ْ ُ َ
ػ ؾم ْ َ
عؾقه( ).

ِ
ِ ِ
ِِ ِ
ٞمٛم ْـ شم ََق ًَّم ْٞم َ٧م ،وارزىمٜم٤م أن
ٞمٛم ْـ َقم٤م َوم ْٞم َ٧مَ ،وشم ََق ًَّمٜم٤م وم َ
ٞمٛم ْـ َهدَ ْي َ٧مَ ،و َقم٤مومٜم٤م وم َ
اًم َّٚم ُٝم َّؿ ْاهدٟم٤م وم َ
ٟمٕمٌدك يم٠مٟم٤م ٟمراك ،واهمٗمر ًمٜم٤م زٓشمٜم٤م وقمثراشمٜم٤م ،أٟمؽ أٟم٧م اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ ( :
)[اًمٌ٘مرة.]121:

( )أخرجه البخوري برقم (. )3483

( ) متػق عؾقه ،أخرجه البخوري برقم ( ،)6169وأخرجه مسؾم سمرىمؿ (.)1992
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 : 91اشم اهلل ( الستر )
اهلل قمزوضمؾ هق اًمًتػماًمذي يًؽم قمغم قمٌ٤مده اعمٕم٤مئ٥م ،وٓيٗمْمحٝمؿ سملم اًمٜم٤مس
ُم٤م قمٛمٚمقه.
هق اًمًتػم اًمذي يًؽم قمغم اًمٕمّم٤مة قمقراهتؿ وذٟمقهبؿ ،وي٘مٞمض هلؿ ُمـ أؾمٌ٤مب
)[اًمٌ٘مرة.]143:
اًمًؽم ُم٤م يًؽمهؿ سمف ( :
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمًتػم ،يمثػم اًمًؽم قمغم قمٌ٤مده ،يًؽم اًمذٟمقب ُمٝمَم قمٔمٛم٧م ،ويٖمٗمر
اًمًٞمئ٤مت ُمٝمَم يمثرت ( :
)[اًمزُمر.]53:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمًتػم اًمذي ٓ أؾمؽم ُمٜمف ،اًمًتػم اًمذي ُمع يمَمل همٜم٤مه قمـ ظمٚم٘مف،
ويمَمل ىمدرشمف قمٚمٞمٝمؿ ،ويمَمل إطم٤مـمتف هبؿ ،يًؽم اًمٕمّم٤مة ُمٜمٝمؿ ،ويًتحل ُمـ
ومْمٞمحتٝمؿ ،وإطمالل اًمٕم٘مقسم٦م هبؿ ،ومٞمًدل قمٚمٞمٝمؿ ؾمؽمه ،ويٖمٗمر هلؿ ،ويٕمٗمق قمٜمٝمؿ،
ويتقب قمٚمٞمٝمؿً ،مٙمَمل رمحتف ورأومتف سمخٚم٘مف ( :
)[اًمٌ٘مرة.]143:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمًتػم اًمذي يًؽم اًمٕمّم٤مةُ ،مع يمَمل وم٘مرهؿ إًمٞمف ،و يمَمل همٜم٤مه قمٜمٝمؿ،
وُمع ذًمؽ جي٤مهروٟمف سم٤معمٕم٤ميصُ ،مع وم٘مرهؿ اًمِمديد إًمٞمف ،طمتك أهنؿ ٓ يًتٓمٞمٕمقن
أن يٕمّمقا اهلل إٓ سمٜمٕمٛمف ( :
)[اعم٤مئدة.]74:
و َىم َ٤مل اًمٜمٌَِّل ﷺ  « :إِ َّن اهللََّ َقم َّز وضم َّؾ طمٞمِل ؾمتِػم ُ ِ
٥م ْ
ؽم َوم٢مِ َذا ا ْهمت ًََ َؾ
حي ُّ
اًمً ْ َ
احلَ َٞم٤م َء َو ِّ
ِّ
َ َ َ ٌّ َ ٌ
ِ
َؽم ش أخرجه أبو داود والـسوئي( ).
َأ َطمدُ يم ُْؿ َوم ْٚم َٞم ًْت ْ
و اؾمؿ اًمً٤مشمر واًمًت٤مر ًمٞمس ُمـ أؾمَمء اهلل احلًٜمك ،و إٟمَم مه٤م ُمـ صٗم٤مشمف ،جيقز
أن يدقمك اهلل ويٜم٤مدى هبَم ،يم٠من أىمقل ي٤م ؾم٤مشمر وي٤م ؾمت٤مر ،يمَم ٟم٘مقل ي٤م ُم٘مٚم٥م
( ) صحقح /أخرجه أبو داود برقم ( ،)4112وأخرجه الـسوئي سمرىمؿ (.)426
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اًم٘مٚمقب وإسمّم٤مرٕ ،ن اهلل يدقمك ويٜم٤مدى سم٠مؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ( :
)[إقمراف.]182:

ِ
وم٠مفمٝمر اجلٛمٞمؾ ،واؾمؽم
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمًتػم اًمذي ئمٝمر اجلٛمٞمؾ ،ويًؽم اًم٘مٌٞمح،
اًم٘مٌٞمح ،حيٌؽ اًمًتػم ضمؾ ضمالًمف.
وُمـ ؾمؽمه اهلل ذم اًمدٟمٞم٤م ،مل يٗمْمحف ذم أظمرة.
ِ
َىم َ٤مل اًمٜمٌَِّل ﷺ  ٓ « :يًؽم اهللُ قمغم ٍ
ؾمؽمه اهللُ يق َم اًم٘مٞم٤مُم٦م شأخرجه
قمٌد ذم اًمدٟمٞم٤م إٓ َ
ُ
ِّ
مسؾم( ).

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمًتػم ،قمٔمٞمؿ اًمًؽم ،يمثػم اًمًؽم ،يًؽم ؾمٌح٤مٟمف ُمٚمٞم٤مرات اًمذٟمقب ُمـ
قمٌ٤مده ذم يمؾ حلٔم٦م ،وذم يمؾ زُم٤من ،وذم يمؾ ُمٙم٤منً ،مٙمَمل رمحتف سمٕمٌ٤مده :
)[اًمٌ٘مرة.]163:
(
هق اًمًتػم اًمذي يًؽم اًمذٟمقب اًمٕمٔمٞمٛم٦م ُمٝمَم يم٤مٟم٧م ،ويٖمٗمره٤م ًمٕمٌده يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :
)[وم٤مـمر.]34:
(
ِ
ِ
ؽم ُه ،وم َٞم ُ
و َىم َ٤مل اًمٜمٌَِّ ِّل ﷺ َّ « :
٘مقل :
إن اهللََّ ُيدْ ين اعمُ ْ١مُم َـَ ،وم َٞم َْم ُع قمٚمٞمف َيمٜمَ َٗم ُف و َي ًْ ُ ُ
ْ٥م يمَذا؟ وم َٞم ُ
أي َر ِّب ،طمتّك إذا َىم َّر َر ُه
ْ٥م يمَذا ،أ َشم ْٕم ِر ُ
أ َشم ْٕم ِر ُ
٘مقل َٟ :م َٕم ْؿ ْ
ف َذٟم َ
ف َذٟم َ
ُ ِ
ورأى ذم َٟم ْٗم ًِ ِف أٟمَّف َه َٚم َؽَ ،
ؽم ُهت٤م َقم َٚم ْٞم َؽ ذم اًمدُّ ٟمْٞم٤م ،و َأٟم٤م أ ْهم ِٗم ُره٤م
ىم٤مل َ :ؾم َ ْ
سمذٟمُقسمِفَ ،
ًمؽ اًمٞمقم ،ومٞمٕمٓمك يمِت٤مب طم ِ ِ
ًٜم٤مشمف شمتػق عؾقه( ).
َ َ َ ُْ
َ َ َ
ومًٌح٤من رسمٜم٤م اًمًتػم ،اًمذي حي٥م اًمًؽم ،وأهؾ اًمًؽم ،وحي٥م ُمـ قمٌ٤مده ُمـ يًؽم
قمغم ٟمٗمًف ،ويًؽم قمغم همػمه ،ويًؽمه ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمًتػم اًمذي ظمٚمؼ قم٤ممل اًمٖمٞم٥م وقم٤ممل اًمِمٝم٤مدة ،وسمرمحتف يمِمػ ًمٜم٤م
قم٤ممل اًمِمٝم٤مدة وؾمؽم قم٤ممل اًمٖمٞم٥م.

( )أخرجه مسؾم برقم (.)2591

( ) متػق عؾقه ،أخرجه البخوري برقم ( ،)2441وأخرجه مسؾم سمرىمؿ (.)1768

436

و ظمٚمؼ اعمالئٙم٦م اًمذيـ ُمٕمٜم٤م ،واًمذيـ يٙمتٌقن أقمَمًمٜم٤م ،و سمرمحتف ؾمؽمهؿ قمٜم٤م :

(

و ظمٚمؼ اجلـ واًمِمٞم٤مـملم ،وسمرمحتف ؾمؽمهؿ قمٜم٤م ( :

)[آٟمٗمٓم٤مر.]11-12:

)[إقمراف.]17:

ويمؾ ُمٚمؽ ،أو ضمٜمل ،أو ؿمٞمٓم٤من ،حمت٤مج ًمًؽم ظم٤مص ،سمٕمدد اعمالئٙم٦م ،واجلـ،
واًمٜم٤مس  ،ومًٌح٤من اهلل ُم٤م أقمٔمؿ ىمدرة اهلل قمز وضمؾ ( :
)[إٟمٕم٤مم.]121:
وًمق يمِمػ اًمًتػم هذه اًمٕمقامل ُمـ اعمالئٙم٦م ،واجلـ ،واًمِمٞم٤مـملم ،عم٤م اؾمتٓم٤مع
)[اًمٌ٘مرة.]143:
اعمٕمٞمِم٦م أطمد ( :
ومًٌح٤من ُمـ ظمٚمؼ اعمالئٙم٦م واجلـ واًمِمٞم٤مـملم سم٘مدرشمف ،وؾمؽمهؿ قمٜم٤م سمرمحتف.
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمًتػم اًمذي يًؽم قمٜمؽ اًمٌالء واًمنم ،ومال يّمؾ إًمٞمؽ ،وحيجٌف
قمٜمؽ ،ومال ييك.
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمًتػم اًمذي يٜمًٞمؽ ذٟمقسمؽً ،مٙمل ٓ شمًتحل ُمٜمف ومتدقمقه وشمً٠مًمف ،و
ًمقٓ ذًمؽ ٓؾمتحٞمٞم٧م ُمٜمف ومل شمً٠مًمف ( :
)[هم٤مومر.]61:
ومٚمٚمف احلٛمد اًمذي ؾمؽم أقمَمًمٜم٤م اًمّم٤محل٦مً ،مئال ٟمٖمؽم هب٤م ومٜم٘مٕمد قمـ اًمٕمٛمؾ ،وؾمؽم
قمٜم٤م ُم٤م ييٟم٤م وُم٤م خيٞمٗمٜم٤م ،وؾمؽم قمٚمٞمٜم٤م ذٟمقسمٜم٤م ،و ؾمؽم سمٜم٤م همػمٟم٤م ،وؾمؽم ومٞمٜم٤م اًم٘مٌ٤مئح،
وأفمٝمر اعمح٤مؾمـ ،وؾمؽم قمٜم٤م ُم٤م ذم ىمٚمقب أهٚمٜم٤م وأصدىم٤مئٜم٤م واًمٜم٤مس ُمـ طمقًمٜم٤م :
)[اًمٌ٘مرة.]143:
(
وُمـ قمرف رسمف سم٤مؾمٛمف اًمًتػم أطمٌف ،ومحده ،وؿمٙمره ،وشم٤مب إًمٞمف ،و اؾمتحك ُمٜمف،
عم٤م يراه ُمـ قمٔمٞمؿ ٟمٕمٛمف وإطمً٤مٟمف ،وقمٔمٞمؿ ؾمؽمه قمغم قمٌ٤مده اًمٕمّم٤مة ،وقمٔمٞمؿ
)
ُمٖمٗمرشمف عمـ قمّم٤مه ( :
[يقٟمس.]3:
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وُمـ قمرف رسمف اًمًتػم ُم٘م٧م ٟمٗمًف ،واقمؽمف سم٤مًمت٘مّمػم ،وسم٤مدر إمم اًمتقسم٦م ُمـ
ُمٕم٤مصٞمف ِمـ ؾمؽمه ومل يٗمْمحف.
وطمظ اًمٕمٌد ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن يٌتٕمد قمـ يمؾ ىمقل أو ومٕمؾ يٖمْم٥م اهلل،
وأن يًؽم ٟمٗمًف إذا وىمع ذم ذٟم٥م ،ومال يٗمْمح ٟمٗمًف وىمد ؾمؽمه اهلل ،ويمذا يًؽم ُم٤م
يراه ُمـ ُمٕم٤مي٥م اًمٜم٤مس وٓ يٗمْمحٝمؿ ،سمؾ يًؽمهؿ ويٜمّمحٝمؿ.
واهلل طمٚمٞمؿ حي٥م احلٚمؿ ،وأهٚمف ،طمٞمل حي٥م احلٞم٤مء ،وأهؾ احلٞم٤مء ،ؾمتػم حي٥م
اًمًؽم ،وأهؾ اًمًؽم.
واقمٚمؿ ي٤م قمٌد اًمًتػم ،أن اهلل ؾمٛمٞمع سمّمػم ٓ خيٗمك قمٚمٞمف رء ،ومٛمـ ضمٝمر
سم٤معمٕمّمٞم٦م أُم٤مم اًمٜم٤مس ،ومٝمق وم٤مضمر اؾمتخػ سمًؽم اهلل ،وُمـ ومٕمٚمٝم٤م ُمًتؽما ،ومٝمق
قم٤مص مل يًتحي قمٔمٛم٦م رسمف ،وُمـ اسمتكم سم٤معمٕم٤ميص ومٚمٞمًتؽم ،وًمٞمٕمٚمؿ أن اًمًٛمٞمع
اًمٌّمػم يًٛمٕمف ويراه ،ومٚمٞمت٥م ُمـ ذٟمٌف ،ويتقب إمم رسمف ( :
)[اعمٚمؽ.]14-13:
واقمٚمؿ ي٤م قمٌد اًمًتػم أٟمف يمٚمَم زاد إيَمٟمؽ ،زاد شمًؽمك ِم٤م يًتحك ُمٜمف ،وم٤مؾمؽم
ٟمٗمًؽ إذا ز ًمٚم٧م ،واؾمؽم قمقرشمؽ ،واؾمؽم قمقرات همػمك إذا قمٚمٛم٧م هب٤م ،وٓ
شمٙمِمػ ًمٚمٜم٤مس ؿمٞم ًئ٤م ؾمؽمه اهلل قمٚمٞمؽ.
ىم٤مل اًمٜمٌل ﷺ « :اضمتٜمٌقا هذه اًم٘م٤مذورات اًمتل هنك اهلل قمٜمٝم٤م ،ومٛمـ أمل َّ سمٌمء ُمٜمٝم٤م،
ومٚمٞمًتؽم سمًؽم اهلل ،وًمٞمت٥م إمم اهلل ،وم٢مٟمف ُمـ يٌد ًمٜم٤م صٗمحتفٟ ،مُ٘مؿ قمٚمٞمف يمت٤مب اهلل
شمٕم٤ممم شأظمرضمف احل٤ميمؿ (.)1
واطمذر أن شمٕمٚمـ اًمٗم٤مطمِم٦م سملم اًمٜم٤مس ،أو حت٥م ذًمؽ ،ومتّمٞمٌؽ قم٘مقسم٦م اهلل ( :
)[اًمٜمقر.]12-19:

واطمذر ي٤م قمٌد اًمًتػم ُمـ شمتٌع قمقرات اًمٜم٤مس ،ومٞمٗمْمحؽ رب اًمٜم٤مس.
( ) صحقح /أخرجه احلوكم برقم (.)7615
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لم َو َٓ َشمتٌَِّ ُٕمقا َقم ْقر ِ
اهتِ ْؿ َوم٢مِ َّن َُم ْـ َشم َت ٌَّ ْع
ىم٤مل اًمٜمٌَِّ ِّل ﷺ َ َٓ « :شم ْٖمتَ٤م ُسمقا اعمُْ ًْٚمِ ِٛم َ
َ
اهتِؿ َشم َتٌع اهللَُّ َقمقر َشمف وُمـ َشم َتٌع اهللَُّ َقمقر َشمف ي ْٗم َْمحف ِ ِ ِ
ذم َسم ْٞمتف شأخرجه أبو داود( ).
ْ ُ
ْ َ ُ َ
ْ َ ُ َ َ ْ َّ ْ
َقم ْق َر ِ ْ َّ ْ
واقمٚمؿ أن اًمٗمٓمرة حت٥م اًمٓم٤مقم٤مت واًمًؽم ،واًمٜمٗمس حت٥م اًمِمٝمقات
واعمج٤مهرة .ومٛمـ همٚمٌ٧م ومٓمرشمف ٟمٗمًف ص٤مر أقمغم ُمـ اعمالئٙم٦م ،وُمـ همٚمٌ٧م ٟمٗمًف
ومٓمرشمف ص٤مر أوؾ ُمـ اًمٌٝم٤مئؿ ( :
)[اًمروم.]32:

واقمٚمؿ أن اعمًٚمؿ ُم٠مُمقر سمًؽم قمقرشمف اًمٌدٟمٞم٦م سم٤مًمثٞم٤مب ،و سمًؽم قمقرشمف إظمالىمٞم٦م
سم٤مإليَمن ،وحم٤مؾمـ إظمالق ،وسمًؽم اجلٝمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ ،وسمًؽم اًمٙمٗمر سم٤مإليَمن،
وسمًؽم اًمنمك سم٤مًمتقطمٞمد ،وسمًؽم اًمًٗم٤مه٦م سم٤محلٚمؿ ،وسمًؽم اًمٌخؾ سم٤مًمٙمرم ،وسمًؽم
اًمذٟم٥م سم٤مًمتقسم٦م ( :
)[إقمراف.]16:
واقمٚمؿ أن ُمٕمروم٦م اهلل سم٠مؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،هل ضمٜم٦م اعمٕمروم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م،
اعمقصٚم٦م إمم ضمٜم٦م أظمرة يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.
ٟمً٠مل اهلل قمز وضمؾ أن يٕمٓمٞمٜم٤م ُمـ ذًمؽ ُم٤م ٟمتٕمٌد هلل سمف ،إٟمف ضمقاد يمريؿ ( :
)[حمٛمد.]19:

واقمٚمؿ أن اًمًتػم يًؽمك ُمرار ًا ،وم٢مذا مل شمت٥م ومْمحؽ ورومع قمٜمؽ اًمًؽمً ،مٕمٚمؽ
شمًتحل ُمٜمف ،وشمتقب إًمٞمف ،وم٤مهلل طمٞمل ؾمتػم ،إذا مل شمًتحِ ُمٜمف رومع قمٜمؽ اًمًؽم ،يمَم
ٟمزقم٧م قمٜمؽ احلٞم٤مء ،ومٚمٚمف ؾمؽم سملم اًمٕمٌد ورسمف ،وؾمؽم سمٞمٜمف وسملم اًمٜم٤مس ،وم٢مذا هتؽ
اًمٕمٌد اًمًؽم اًمذي سمٞمٜمف وسملم اهلل ،هتؽ اهلل اًمًؽم اًمذي سمٞمٜمف وسملم اًمٜم٤مس ،وهذا أول
إٟمذار ًمٚمٕمٌدً ،مٞمتقب إمم رسمف ،وم٢مذا مل يت٥م ازدادت اًمٗمْم٤مئحً ،مٕمٚمؽ شمًتحل ُمـ
( )صحقح /أخرجه أبو داود برقم (.)4881
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رسمؽ ،وشمًٚمؿ ُمـ ومْمقح اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ( :

[اًمٌ٘مرة.]143:

)

وُمـ قمرف رسمف سم٤مؾمٛمف اًمًتػم ،مل جيٝمر سمذٟم٥م أسمداً ،مٕمٚمٛمف أن اهلل سمّمػم سمٙمؾ
رء ،قمٚمٞمؿ سمٙمؾ رء ،وأٟمف ؾمقف حي٤مؾمٌف قمغم يمؾ ىمقل أو ومٕمؾ صدر قمٜمف :
(
)[اعمٚمؽ.]14-13:
ومٚمٞمتؼ اهلل ُمـ جي٤مهر سم٠ميمؾ اًمرسم٤م ،واٟمتٝم٤مك اعمح٤مرم ،وأيمؾ أُمقال اًمٜم٤مس سم٤مًمٌ٤مـمؾ،
أو اجلٝمر سمؽمك اًمّمالة ،أو اًمزيم٤مة أو اًمّمقم ،أو جي٤مهر سمحٚمؼ اًمٚمحك ،وذب
اخلٛمقر ،أو اًمدظم٤من ،أو جي٤مهر سمرؤي٦م اعمحرُم٤مت ،واًمٗمقاطمش ،أو ومٕمٚمٝم٤م ،أو
اعمحرُم٤مت ،أو دم٤مهر اعمرأة سم٤مًمتؼمج
جي٤مهر سمًَمع إهم٤مين ،أو رؤي٦م اًمٜمً٤مء
ّ
واًمًٗمقر واًمٕمري ( :
)[اًمٜمً٤مء.]115:
إن اعمج٤مهرة سم٤مًمذٟمقب واعمٕم٤مصٞمٗمٞمٝم٤م اؾمتخٗم٤مف سم٠مواُمر اهلل ورؾمقًمف ،ورضب ُمـ
اًمٕمٜم٤مد هلل ،ورؾمقًمف ،واعم١مُمٜملم ( :
)[إٟمٗم٤مل.]17:
واقمٚمؿ أهي٤م اًمٕمٌد أن اًمذي ؾمٞمح٤مؾمٌؽ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،هق اًمذي رآك وأٟم٧م شمٕمّمٞمف،
وأٟم٧م شمرشمٙم٥م اًمٗمقاطمش ،وأٟم٧م شمِمٝمد زورا.
سملم َأيدَ يٜم٤م ِ
ِ
ِ
ِ
وُمـ
قمق َراشمٜم٤م ،وآُم ْـ َر ْوقم٤مشمٜم٤مَ ،وا ْهمٗم ْر َزَّٓشمٜمَ٤م ،واطم َٗم ْٔمٜم٤م ُمـ ِ َّ
اؾمؽم ْ
ٝمؿ ُ ْ
اًم َّٚم َّ
وُمـ َومقىمٜم٤م وُمـ حتتٜم٤م ،ي٤م َأرطمؿ اًمر ِ
َظم ْٚمٗمٜم٤م ،وقمـ أيَمٟمٜم٤م وقمـ ؿمَمئٚمٜم٤مِ ،
لم.
امحِ َ
ْ
ْ َ َ َّ
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بني حالوة العؾم هبو ،وحسن التعبد هلل بؿوجبفو
يف ضوء الؼرآن والسـي

البـاب الثالث عشر
ويشتمل هذا الباب عىل أسامء اهلل احلسنى اآلتية :
-92ذح اشم اهلل ( ال ُـؿ ْستعون ).

-94-93ذح اشم اهلل ( الػتوح ،والػوتح ).

-95ذح اشم اهلل ( الؽويف ).

-96ذح اشم اهلل ( الؽػقل ).

-97ذح اشم اهلل ( الوكقل ).

-99-98ذح اشم اهلل ( احلوفظ ،واحلػقظ ).
-111ذح اشم اهلل ( احلسقى ).
-111ذح اشم اهلل ( الوارث).

-113-112ذح اشم اهلل ( ادؼدم ،وادمخر ).
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البوب الثولٌ عش
 : 92اشم اهلل ( ادستعون )
اهلل قمز وضمؾ هق اعمٚمؽ احلؼ ،اًمذي ًمف إؾمَمء احلًٜمك ،واًمّمٗم٤مت اًم ُٕمال،
ُ
واعمثؾ إقمغم ،وًمف أؾمَمء اجلالل واجلَمل ( :
وإومٕم٤مل احلٛمٞمدة
)[ـمف.]8:
هق ؾمٌح٤مٟمف اعمًتٕم٤من وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،اعمًتٕم٤من اًمذي يًتٕم٤من سمف قمغم ضمٚم٥م
اعمٜم٤مومع ،ودومع اعمْم٤مر ،ويًتٕم٤من سمف وطمده قمغم ومٕمؾ اًمٓم٤مقم٤مت ،وشمرك
)
اعمٕم٤ميص ( :
[إٟمٌٞم٤مء.]111:

هق ؾمٌح٤مٟمف اعمًتٕم٤من وطمده :إن يمٜم٧م وٕمٞمٗم ً٤م ومً٠مًمتف ىمقاك ،وإن يمٜم٧م وم٘مػم ًا
ومً٠مًمتف أهمٜم٤مك ،وإن يمٜم٧م ُمريْم ً٤م ومً٠مًمتف ؿمٗم٤مك ،وإن يمٜم٧م ظم٤مئٗم ً٤م ومً٠مًمتف أ َُّمٜمؽ،
وإن يمٜم٧م قم٤مضمز ًا ومً٠مًمتف أىمدرك ( :
)[هقد.]113:
هق ؾمٌح٤مٟمف اعمًُتٕم٤من ،اًمذي يًتٕملم سمف يمؾ أطمد ،وٓ يًتٕملم هق سم٠مطمد ،وٓ
حيت٤مج إمم أطمدً ،مٙمَمل ذاشمف وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ( :
)[هم٤مومر.]65:
هق ؾمٌح٤مٟمف وطمده اعمًُتٕم٤مٟم٢مذا ٟمزل اًمٙمرب ،وادهلؿ اخلٓم٥م ،ووىمع اجلدب،
وطمؾ إُمر اًمّمٕم٥م.
هق وطمده اعمًُتٕم٤من إذا ىمؾ اًمٜمّمػم ،ووىمع إُمر اًمٕمٔمٞمؿ ،وأوذي أٟمٌٞم٤مؤه
)[يقؾمػ.]18:
وأوًمٞم٤مؤه ( :
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ُو ِوع ظمٚمٞمٚمف إسمراهٞمؿ ﷺ ذم اعمٜمجٜمٞمؼ ،وهدده اًمٙمٗم٤مر سم٤محلريؼ ،ومتقضمف إمم رسمف
اعمًتٕم٤من ،واؾمتٖم٤مث سمف ،ومل ي ٚمتٗم٧م ٕطمد ؾمقاه ،وم٠مضم٤مسمف رسمف اعمًتٕم٤من ،وأٟم٘مذه
ِمـ اراد إطمراىمف سم٤مًمٜمػمان ( :
)[إٟمٌٞم٤مء.]72-69:
وأوذي حمٛمد ﷺ  ،وأظمرج ُمـ سمٚمده سمٖمػم طمؼ ،وؾمخر ُمٜمف اًمٙمٗم٤مر واًمٞمٝمقد
واعمٜم٤موم٘مقن ،وشمٙم٤مًمٌ٧م قمٚمٞمف إقمداء ُمـ يمؾ ُمٙم٤من ،ومتقضمف إمم رسمف ،واؾمتٖم٤مث
سم٤معمًتٕم٤من ،ومٜمٍمه اهلل ،وأفمٝمر ديٜمف ،ودُمر أقمداءه ( :

)[اًمتقسم٦م.]42:

اهلل وطمده هق اعمًُتٕم٤من قمغم اعمّم٤مئ٥م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،واًمٗمقاضمع إًمٞمٛم٦م:
[اًمٜمٛمؾ.]61:

هق وطمده اعمًتٕم٤من إذا ٟمزًم٧م اًمٙمروب ،وضم٤مقم٧م اًمٌٓمقن ،وريم٥م اًمٔم٤معمقن
إيمت٤مف ،وقم٤مصمقا ذم إرض ومً٤مدا ( :
)
[يقؾمػ.]112:

هق وطمده اعمًُتٕم٤من قمٜمد شمٌدل اًمٜمٕمؿ ،وطمٚمقل اًمٜم٘مؿ ،ووم٘مد اًمقًمد ،وىمحط اًمٌٚمد،
ووٕمػ اًمًٜمد ( :
)[اًمٗم٤محت٦م.]5-1:
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هق اعمًتٕم٤من وطمده إذا ىمٚم٧م إُمٓم٤مر ،وأضمدسم٧م اًمدي٤مر ،وذسمٚم٧م إؿمج٤مر ،وىمٚم٧م
اًمثَمر ،وسمٙم٧م قملم اًمقطمش واحلٞمقان ( :
)[اًمذاري٤مت.]51-52:
هق وطمده اعمًُتٕم٤من قمغم يمؾ فمٚمقم ضمٌ٤مر ،وقمغم يمؾ ظم٤مئـ همدار ،وقمغم يمؾ
)[يقؾمػ.]18:
ضم٤مطمد يمٗم٤مر ( :
هق ؾمٌح٤مٟمف وطمده ا ُ
عمًتٕم٤مٟم٢مذا ىمً٧م اًم٘مٚمقب ،ويمثرت اًمذٟمقب ،وفمٝمرت
اًمٕمٞمقب ،وزادت اهلٛمقم.
هق وطمده اعمًُتٕم٤من قمغم ومتٜم٦م اًمناء واًمياء ،وقمغم ومتٜم٦م اًمٕم٤مومٞم٦م واًمٌالء ،وقمغم
ومتٜم٦م اًمِمدة واًمرظم٤مء :
[هم٤مومر.]65:

هق ؾمٌح٤مٟمف اعمًُتٕم٤من وطمده قمٜمد ضمٝمد اًمٌالء ،ودرك اًمِم٘م٤مء ،وؿمَمشم٦م إقمداء،
وارشمٗم٤مع إؾمٕم٤مر ،واوٓمراب إطمقالِ ،
وىمٚم٦م ذات اًمٞمد ( :

)[احلنم.]14-11:

هق ا ُ
عمًتٕم٤من وطمده إذا حتٓمٛم٧م أُم٤مل ،وص٤مح اًمٕمٞم٤مل ،وشمرايمٛم٧م اًمديقن،
وو٤مىم٧م إُمقر ،واؾمقد اًمٔمالم ،وم٤مومزع إًمٞمف وطمده ،وٓ شمٚمتٗم٧م إمم أطمد ؾمقاه :
(
)[إٟمٌٞم٤مء.]84-83:

وىم٤مل قمزوضمؾ ( :
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)[إٟمٌٞم٤مء.]92-87:

اًمٚمٝمؿ وم٘مٝمٜم٤م ذم اًمديـ ،وارزىمٜم٤م يمَمل اًمٞم٘ملم ،واضمٕمٚمٜم٤م هداة ُمٝمتديـ.
واًمٕمٌد إذا قمرف رسمف سم٤مؾمٛمف اعمًتٕم٤من أطمٌف ،وأومرده سم٤مًمٕمٌ٤مدة ،واؾمتٕم٤من سمف وطمده،
ومل يٚمتٗم٧م ٕطمد ؾمقاه ،وأيمثر ُمـ محده وؿمٙمره ،وشمٕمٔمٞمٛمف وشمٙمٌػمه ( :
)[اًمٗم٤محت٦م.]7-1:

وطمٔمؽ ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ي٤مقمٌد اعمًتٕم٤من ،أن شمًتٕملم سم٤مهلل ذم يمؾ طم٤مل،
وأن شمٙمقن قمقٟم٤م ًمٖمػمك ذم ضمٚم٥م ُم٤م يٜمٗمٕمف ،ودومع ُم٤مييه ،ومتٖمٞم٨م اعمٚمٝمقف،
وشمٕملم اعمحت٤مج ،وشمقاد اًمٗم٘مػم ،وشمٙمرم اًمٞمتٞمؿ ( :
)[اعم٤مئدة.]1:
واؾمتٕمـ سم٤مهلل اعمًُتٕم٤من ذم يمؾ أُمر ،ذم قمٌ٤مدشمؽ ،ذم دقمقشمؽ ،ذم إصالح ٟمٗمًؽ
وأوٓدك ،ذم ىمْم٤مء طمقائجؽ ،ذم مجٞمع أُمقرك.
ِ
ِ
ِ
اطمٗمظ اهللَ ِ
دمدْ ه ُ
وم٤مؾم٠مل
ؾم٠مًم٧م
٤مهؽ ،إذا
حيٗم ْٔمؽ،
ىم٤مل اًمٜمٌَِّ ِّل ﷺ « :
َ
اطمٗمظ اهللَ َ
دم َ
ِ
ـ سم٤مهللِش أظمرضمف اًمؽمُمذي (.)1
اهللَ ،وإذا
َ
اؾمتٕمٜم٧م وم٤مؾمتٕم ْ
وُمـ قمرف رسمف سم٤مؾمٛمف اعمًُتٕم٤مٟم٤مـمٛمئـ ىمٚمٌف سمف ،وشمقضمف إًمٞمف وطمده ،ذم يمِمػ
اًمي ،ورومع اًمٌالء ،وذم ـمٚم٥م اًمٕمٓم٤مء ( :

( ) صحقح /أخرجه السمذي برقم (.)2516
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)[اًمرقمد.]19-18:

واقمٚمؿ ي٤م قمٌد اعمًُتٕم٤من ،أن ه اخلٚمؼ وإُمر ،وه إُمر واًمٜمٝمل ،وه اًمثقاب
واًمٕم٘م٤مب ،سمتح٘مٞمؼ أُمريـ :
إول  :قمٌ٤مدة اهلل وطمده ٓذيؽ ًمف.
واًمث٤مين  :آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل وطمده.
ومٕمٌ٤مدة اهلل وطمده شمدومع اًمري٤مء ،وآؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل وطمده شمدومع اًمٙمؼمي٤مء.
وهلذا أُمرٟم٤م اهلل سم٘مراءة اًمٗم٤محت٦م ذم يمؾ صالة ،سمؾ ذم يمؾ ريمٕم٦م.
و اًمٕمٌ٤مدة هل ُم٘مّمقد اهلل ُمـ ظمٚم٘مف ،وآؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل هل اًمقؾمٞمٚم٦م.
وعم٤م يم٤مٟم٧م قمٌ٤مدة اهلل ومٞمٝم٤م قمز واومتخ٤مر ،أشمٌٕمٝم٤م سم٢مِ َّي َ
لم ،إفمٝم٤مرا ًمٚمذل
٤مك ٟم ًَْت َِٕم ُ
وآومت٘م٤مر وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف ( :
)[اًمٗم٤محت٦م.]5-1:
وطمظ اًمٕمٌد ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن يًتٕملم سم٤مهلل ذم مجٞمع أُمقره ،ويًتٕملم
سم٢مظمقاٟمف اعم١مُمٜملم ومٞمَم ي٘مدرون قمٚمٞمف.
اًمٚمٝمؿ أقمٜم٤م قمغم ذيمرك ،وؿمٙمرك ،وطمًـ قمٌ٤مدشمؽ ،أٟم٧م اعمًتٕم٤من ،وقمٚمٞمؽ
اًمتٙمالن ،وٓطمقل وٓىمقة إٓ سمؽ.
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 : 94 ،93اشم اهلل ( الػتوح ،والػوتح )
اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق اًمٗمت٤مح اًمذي سمٞمده ُم٘م٤مًمٞمد إُمقر ،اًمٗمت٤مح اًمذي سمٞمده ُمٗم٤مشمٞمح مجٞمع
إسمقاب ،اًمٗمت٤مح اًمذي يٗمتح ُم٤م اؾمتٕمَم ُمـ إسمقاب.
ومٛمٗمت٤مح يمؾ رء سمٞمد اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف.
ُمٗمت٤مح سم٤مب اًمٕمٚمؿ ،وسم٤مب اًمٕمٛمؾ ،وسم٤مب اًمت٘مقى ،و سم٤مب اًمرزق ،سمٞمده وطمده ٓ
ذيؽ ًمف.
ُمٗمت٤مح سم٤مب إظمالق ،وُمٗمت٤مح سم٤مب اهلداي٦م ،وُمٗمت٤مح سم٤مب اًمدقمقة ،وُمٗمت٤مح سم٤مب
إُمـ ،و ُمٗمت٤مح سم٤مب احلٙمٛم٦م ،سمٞمده وطمده ٓ ذيؽ ًمف.
ومًٌح٤من اًمٗمت٤مح اًمذي سمٞمده ُمٗم٤مشمٞمح يمؾ رء ( :
)[وم٤مـمر.]1:
هق اًمٗمت٤مح اًمذي سمٞمده ُمٗم٤مشمٞمح يمؾ رء ،وقمٜمده ظمزائـ يمؾ رء ( :
)[احلجر.]11:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٗمت٤مح احل٤ميمؿ سملم اخلٚمؼ ،ومٙمٚمَم اؿمتد يمرب ،واؾمتٖمٚمؼ أُمر ،وقمٔمؿ
ظمٓم٥م ،ومتحف اًمٗمت٤مح ضمؾ ضمالًمف ( :
)[إٟمٕم٤مم.]18-17:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٗمت٤مح اًمٗم٤مشمح اًمذي سمٞمده ُمٗم٤مشمٞمح يمؾ رء ( :

)[إقمراف.]89:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٗمت٤مح اًمذي يٗمتح ىمٚمقب اعم١مُمٜملم ،و ُيٚم٘مل ومٞمٝم٤م اًمٜمقر واعمٕمروم٦م
واإليَمن ،ومؽمى احلؼ طم٘م ً٤م ،وشمٕمٛمؾ سمف ،وشمرى اًمٌ٤مـمؾ ً
سم٤مـمال ،ودمتٜمٌف.
هق اًمٗمت٤مح اًمذي يٗمتح سمّم٤مئر اًم٘مٚمقب ،ومؽمى هب٤م اخلػم ظمػم ًا وشمٗمٕمٚمف ،وشمرى هب٤م
اًمنم ذ ًا ودمتٜمٌف ( :
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)[احلجرات.]17:

هق اًمٗمت٤مح اًمٗم٤مشمح اًمذي يٕملم ذم اًمِمدائد ،ويٙمرم سم٤مًمٜمٕمؿ اًمزوائد ،وجيٞم٥م يمؾ
ؾم٤مئؾ ،ويٖمٞم٨م يمؾ ُمًتٖمٞم٨م ( :
)[اًمٜمٛمؾ.]61:
هق اًمٗمت٤مح اًمذي ومتح ًمٕمٌ٤مده أسمقاب اخلػم ،واًمٗمْمؾ ،واإلطمً٤من ،واهلداي٦م،
واًمرمح٦م ،واًمٜمٍم ،واًمرزق ،واًمِمٗم٤مء.
يمؿ ُمـ و٤مل هداه ،ويمؿ ُمـ ضم٤مهؾ قمٚمٛمف ،ويمؿ ُمـ وم٘مػم أهمٜم٤مه ،ويمؿ ُمـ ُمريض
ؿمٗم٤مه ،ويمؿ ُمـ طمػمان ـمٛم٠مٟمف ،ويمؿ ُمـ ظم٤مئػ أُمٜمف ،ويمؿ ُمـ ؾم٤مئؾ أقمٓم٤مه ،ويمؿ
ُمـ شم٤مئ٥م شم٤مب قمٚمٞمف ( :
)[اًمٌ٘مرة.]186:
هق اًمٗمت٤مح اًمذي سمٞمده وطمده ُمٗم٤مشمٞمح يمؾ رء ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي ،واًمٕمٚمؿ اًمًٗمكم.
ومًٌح٤من اًمٗمت٤مح اًمٙمريؿ اًمرطمٞمؿ ،اًمٗمت٤مح اًمذي ومتح ىمٚمقب اعم١مُمٜملم سمٛمٕمرومتف،
وومتح ًمٚمٕمّم٤مة أسمقاب ُمٖمٗمرشمف ،وومتح قمغم مجٞمع ظمٚم٘مف أسمقاب ومْمٚمف ورمحتف
وإطمً٤مٟمف ( :
)[هم٤مومر.]61:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٗمت٤مح :اًمذي ومتح أسمقاب اًمرزق قمغم مجٞمع ظمٚم٘مف ،وومتح قمغم أوًمٞم٤مئف
أسمقاب إٟمس سمف ،وطمالوة ُمٜم٤مضم٤مشمف ،وومتح هلؿ اسمقاب رمحتف ،وأسمقاب روقاٟمف،
وأسمقاب ضمٜمتف ( :
)[اًمتقسم٦م.]71:

وطمٔمؽ ي٤م قمٌد اًمٗمت٤مح ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن شمً٠مًمف أن يٗمتح ًمؽ أسمقاب اًمٕمٚمؿ
واًمٕمٛمؾ ،وأن يٗمتح ًمؽ أسمقاب رمحتف وومْمٚمف ،و أسمقاب رزىمف وهدايتف ( :
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)[هم٤مومر .]62 :
واؾم٠مًمف ي٤م قمٌد اًمٗمت٤مح ،أن يٗمتح ىمٚمٌؽ سم٤مًمتقطمٞمد واإليَمن ،ويٗمتح ًمً٤مٟمؽ سم٤مًمذيمر،
واحلٛمد ،واًمِمٙمر ،واًمدقمقة إمم اهلل ،وشمٕمٚمٞمؿ ذع اهلل ،وأن يٗمتح ضمقارطمؽ سمٙمؾ
قمٛمؾ ص٤مًمح يروٞمف ضمؾ ضمالًمف:
[هم٤مومر .]65 :
ي٤مقمٌد اًمٗمت٤مح ،اومتح قمغم اخلٚمؼ ِم٤م أقمٓم٤مك اهلل ُمـ أسمقاب اخلػم ،واًمٕمٚمؿ،
واًمرزق ،واإلطمً٤من ،واسمًط ًمً٤مٟمؽ سمٙمثرة ذيمر اهلل ،ومحده ،واؾمتٖمٗم٤مره،
واًمدقمقة إًمٞمف ،وشمٕمٚمٞمؿ ذقمف ( :
)[إطمزاب.]43 - 41 :

واسمًط يدك سمٌذل اعم٤مل ٕهٚمؽ وًمألىم٤مرب ،وًمٚمٗم٘مراء واعمً٤ميملم ( :
)[إٟمٗم٤مل.]4-1:

واومتح أوىم٤مشمؽ ي٤م قمٌد اًمٗمت٤مح يمٚمٝم٤م ًمٚمتٕمٌد هلل سمٚمً٤مٟمؽ ،وىمٚمٌؽ ،وضمقارطمؽ:
سم٤مٕذيم٤مر وإدقمٞم٦م شم٤مرة ،وسم٤مًمٕمٌ٤مدات شم٤مرة ،وسم٤مًمدقمقة إمم اهلل شم٤مرة ،وسمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ
شم٤مرة ،وسمتٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس شم٤مرة ،وسم٤مإلطمً٤من إًمٞمٝمؿ شم٤مرة ( :
)

[آل قمٛمران.]134-133:

اًمٚمٝمؿ ي٤م ومت٤مح ي٤مقمٚمٞمؿ ،ي٤م ذا اجلالل واإليمرامٟ ،مً٠مًمؽ قمٚمَم ٟم٤مومٕم٤م ،وقمٛم ً
ال ص٤محلً٤م
ُمت٘مٌال ،وٟمً٠مًمؽ إيَمٟم ً٤م يم٤مُم ً
ال ،وي٘مٞمٜم ً٤م ص٤مدىم ً٤م ،وىمٚمٌ ً٤م ظم٤مؿمٕم ً٤م ،و ًمً٤مٟم ً٤م ذايمر ًا ،ي٤م
أرطمؿ اًمرامحلم.
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 : 95اشم اهلل ( الؽويف )
اهلل قمز وضمؾ هق اًمٙم٤مذم ،اًمذي شمٙمٗمؾ ًمٕمٌ٤مده سم٠مٟمقاع اًمٙمٗم٤مي٤مت ،اًمٙم٤مذم قمٌ٤مده
طمٗمٔم ً٤م ورزىم ً٤م ،وقمٚم ً
َم وقمٛم ً
ال ،وشمقومٞم٘م ً٤م وؿمٗم٤م ًء ،وٟمٍم ًا ومتٙمٞمٜم ً٤م ،وشمثٌٞمت ً٤م وشم٠ميٞمد ًا :
(
)[اًمزُمر.]36:
هق اًمٙم٤مذم ،اًمذي يمٗمك أٟمٌٞم٤مءه وأوًمٞم٤مءه ذ أقمدائٝمؿ ،ورد يمٞمدهؿ ذم ٟمحقرهؿ :

(

)[احلجر.]99-94:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٙم٤مذم ،اًمذي يمٗمك رؾمٚمف وأٟمٌٞم٤مءه وأوًمٞم٤مءه اًمنمور واعمٝمٚمٙم٤مت.
يمٗمك ظمٚمٞمٚمف إسمراهٞمؿ ﷺ ذ اًمٜم٤مر ،ومًٚمٌٝم٤م ىمقة اإلطمراق ( :
)[إٟمٌٞم٤مء.]69:
ويمٗمك ُمقؾمك ﷺ ذ ومرقمقن وضمٜمقده( :
)[اًمزظمرف.]55:
ﮕ)
ويمٗمك قمٞمًك ﷺ ذ اًم٘متؾ ( :
[اًمٜمً٤مء.]157:

ويمٗمك حمٛمدا ﷺ ذ ىمريش ذم ُمٙم٦م ،وذ مجٞمع اًمٙمٗم٤مر ،وذ اعمٜم٤موم٘ملم
واًمٞمٝمقد ذم اعمديٜم٦م ( :
)
[اعم٤مئدة.]67:

هقؾمٌح٤مٟمف اًمٙم٤مذم اًمذي شمٓمٛمئـ إًمٞمف اًم٘مٚمقب ،وشمٓمٛمئـ سمٙمٗم٤ميتف ورقم٤ميتف ( :
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)[اًمٓمالق.]3-1:

وُمـ شمقيمؾ قمغم اهلل يمٗم٤مه يمؾ رء ،وم٠مطمًـ أُمقره وأطمقاًمف ،وؾمدد أىمقاًمف
وأومٕم٤مًمف ،ويمٗم٤مه مهف وهمٛمف وطمزٟمف ،وين أُمره ،وومرج يمرسمف ،وؾم٤مق إًمٞمف ُم٤م يٜمٗمٕمف،
ودومع قمٜمف ُم٤م ييه ،وٟمٍمه قمغم قمدوه ( :
)[هم٤مومر.]51-51:

ويمٗمك اًمٙم٤مذم ؾمٌح٤مٟمف اعم١مُمٜملم ذ أقمدائٝمؿ ذم سمدر و ُأطمد وإطمزاب وهمػمه٤م :
(
)[إطمزاب.]15:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٙم٤مذم ،اًمذي يٙمٗمل اًمٕمٌد يمؾ ُم٤م أمهف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،ويٙمٗمٞمف
ذ ُمـ يم٤مده ُمـ ؿمٞم٤مـملم اجلـ وإٟمس ،ويٙمٗمٞمف ذ إُمراض واًمٜمٙمٌ٤مت،
ويٙمٗمٞمف يمؾ ُم٤م حيت٤مضمف ُمـ اًمٓمٕم٤مم واعم٤مل واحل٤مضم٤مت ( :
)[اًمٓمالق.]3-1:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٙم٤مذم ،اًمذي يٙمٗمل قمٌ٤مده ُم٤م حيٌقن ،ويٙمٗمٞمٝمؿ ذ ُم٤م يٙمرهقن :
(
)[إٟمٕم٤مم.]17:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٙم٤مذم ،اًمذي أُمدٟم٤م سم٠مٟمقع اًمٜمٕمؿ ،وؾم٤مق إًمٞمٜم٤م ـمٞمٌ٤مت اًمرزق ،وأًمًٌٜم٤م
صمٞم٤مب اًمّمح٦م واًمٕم٤مومٞم٦م ،وهمٛمرٟم٤م سم٠مٟمقاع اًمٗمْمؾ واإلطمً٤من واإليمرام ،و ؾمخر ًمٜم٤م ُم٤م
ذم اًمًٛمقات وُم٤م ذم إرضً ،مٜمٕمٌده وطمده ٓ ذيؽ ًمف ( :
)[ًم٘مَمن.]12:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٙم٤مذم ،اًمذي يدسمر أُمقر اخلالئؼ ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي واًمٕم٤ممل اًمًٗمكم،
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وذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ( :
)[يقٟمس.]31-31:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٙم٤مذم اًمذي شمٙمٗمؾ سم٠مىمقات اخلٚمؼ ،وأوصٚمٝم٤م إًمٞمٝمؿ ذم أُم٤ميمٜمٝمؿ :
(
)[هقد.]6:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٙم٤مذم وطمده ،اًمذي شمٙمٗمؾ خلٚم٘مف سمَم يًٕمدهؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة،
شمٙمٗمؾ سم٘مقت أسمداهنؿ ،ورزىمٝمؿ ُمـ أٟمقاع اًمٓمٞمٌ٤مت ( :
)[اإلهاء.]72:

وشمٙمٗمؾ هلؿ سم٘مقت ىمٚمقهبؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ سم٤مهلل وأؾمَمئف وصٗم٤مشمف و أومٕم٤مًمف ،و اًمٕمٚمؿ
سمديٜمف وذقمف ،واًمٕمٚمؿ سمثقاسمف وقم٘م٤مسمف ( :
)[اعم٤مئدة.]3:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٙم٤مذم اًمذي سمٞمده ُم٘م٤مًمٞمد إُمقر يمٚمٝم٤م ( :
)[اًمزُمر.]63-61:

وم ًٌح٤من اًمٙم٤مذم اًمذي قمٜمده ظمزائـ يمؾ رء ،وسمٞمده يمؾ رء ،اًمذي ٓ شمٜمٗمد
ظمزائٜمف أسمد ًاُ ،مع يمثرة اإلٟمٗم٤مق واًمٕمٓم٤مء يمؾ آن( :
)[احلجر.]11:
واعم١مُمـ طم٘م٤م إذا قمرف رسمف سم٤مؾمٛمف اًمٙم٤مومٞم٠مطمٌف ،ووطمده ،واـمٛم٠من إمم يمٗم٤ميتف،
وايمتٗمك سمٙمٗم٤ميتف قمَم ؾمقاه ،وشمقيمؾ قمٚمٞمف وطمده دون همػمه ( :
)[إطمزاب.]48:
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وطمٔمؽ ي٤مقمٌد اًمٙم٤مذم ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن شمٙمٗمل ٟمٗمًؽ ،وٓ شمٙمـ َيم ً
ال
قمغم همػمك ،وشمٙمٗمل اًمٜم٤مس َذك ،وشمدومع قمـ ٟمٗمًؽ وهمػمك ُم٤م يي أوي١ممل،
وشمًٕمك ذم حتّمٞمؾ اخلػم واعمٜم٤مومع ًمٜمٗمًؽ وًمٖمػمك ( :
)[اًمتقسم٦م.]71:

وُمـ قمرف رسمف سم٤مؾمٛمف اًمٙم٤مومٞم٠مطمٌف ،وشمقيمؾ قمٚمٞمف وطمده ،وؾم٤مرع إمم اُمتث٤مل
أواُمره ،واضمتٜم٤مب ٟمقاهٞمفً ،مٕمٚمٛمف سمٕمٔمٛم٦م اًمٙم٤مذم ،وضمزيؾ إٟمٕم٤مُمف وإطمً٤مٟمف :
(
)[اًمًجدة.]17-15:

ومٞم٤م قمٌد اًمٙم٤مذم اقمٚمؿ أٟمؽ يمٚمَم اُمتثٚم٧م أواُمر اهلل قمز وضمؾ يمٗم٤مك ُم٤م أمهؽ،
ويمٗم٤مك قمدوك ( :
)[احل٩م.]41-42:

واقمٚمؿ أٟمف إذا شمًٚمط اًمٙمٗم٤مر قمغم اعمًٚمٛملم ،ومال شمٔمـ أن اًمٕمدو همٚم٥م ،وًمٙمـ
اًمٙم٤مذم أقمرض قمٛمـ أقمرض قمٜمف ( :
)[اًمِمقرى.]32:
اًمٚمٝمؿ ايمٗمٜم٤م سمحالًمؽ قمـ طمراُمؽ ،وسمٓم٤مقمتؽ قمـ ُمٕمّمٞمتؽ ،وسمٗمْمٚمؽ قمٛمـ
ؾمقاك ،ي٤م ُمـ سمٞمده اخلػم ،وهق قمغم يمؾ رء ىمدير.
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 : 96اشم اهلل ( الؽػقل )
اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق اًمٙمٗمٞمؾ ،اًم٘م٤مئؿ سمجٛمٞمع أُمقر اخلالئؼُ ،مـ ظمٚمؼ ورزق ،وطمٗمظ

ورقم٤مي٦م ،وشمقومٞمؼ وهداي٦م ،وشمدسمػم وشمٍميػ ،وإطمٞم٤مء وإُم٤مشم٦م ( :
)[إقمراف.]54:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٙمٗمٞمؾ ،اًمذي شمٙمٗمؾ سمرزق إضمٜم٦م ذم سمٓمقن إُمٝم٤مت ،وشمٙمٗمؾ سمرزق
إؾمَمك واحلٞمت٤من ذم فمٚمَمت اًمٌح٤مر وإهن٤مر ،وشمٙمٗمؾ سمرزق احلٞمقان ذم
اًمًٝمقل واجلٌ٤مل ،وشمٙمٗمؾ سمرزق اًمٓمػم ذم ضمق اًمًَمء ،وشمٙمٗمؾ سمرزق اًمٌٝم٤مئؿ

واًمًٌ٤مع ذم اًمٗمٚمقات ( :

)[هقد.]6:

هق اًمٙمٗمٞمؾ ،اًمذي شمٙمٗمؾ سمِمٗم٤مء اعمرى ،وإـمٕم٤مم اجلققمك ،وشمٗمري٩م اًمٙمرب،

وشمدسمػم إُمقر ،وشمٞمًػم أؾمٌ٤مب إُمـ واهلداي٦م واًمت٘مقى ( :
)[يقٟمس.]31-31:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٙمٗمٞمؾ ،اًمذي شمٙمٗمؾ سمًقق إرزاق إمم مجٞمع اعمخ٤مًمٞمؼ ،ذم يمؾ
زُم٤من وُمٙم٤من ،ذم اًمٔمٚمَمت واًمٜمقر ،ذم اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ،ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي واًمٕم٤ممل

اًمًٗمكم ،وىمًؿ إرزاق قم غم مجٞمع اعمخ٤مًمٞمؼ ،وىمًؿ إرزاق سملم قمٌ٤مده ،يمٛمٞم٦م

وٟمققمٞم٦م ،وُمٙم٤مٟم ً٤م وزُم٤مٟم ً٤م ،ومال يٜم٘مص ُمٜمٝم٤م رء ،وٓ يت٠مظمر ُمٜمٝم٤م رء :
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(

)

[اًمزظمرف.]31:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٙمٗمٞمؾ اعمٚمؽ اًمٖمٜمل اًم٘م٤مدر ،اًمذي ًمف اعمٚمؽ يمٚمف ،وًمف اخلٚمؼ يمٚمف،
وًمف إُمر يمٚمف ،وسمٞمده اخلػم يمٚمف ،و إًمٞمف يرضمع إُمر يمٚمف ( :
)[اعمٚمؽ.]1:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٙمٗمٞمؾ اًمذي شمٙمٗمؾ سمٙمؾ رء ،شمٙمٗمؾ سم٤مٕرزاق يمٚمٝم٤م ،وشمٙمٗمؾ سمحٗمظ

إضمً٤مد وإٟمٗمس ،وإُمقال وإوٓد ،وإىمقال وإقمَمل ( :
)[هقد.]57:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٙمٗمٞمؾ اًمذي شمٙمٗمؾ سمحٗمظ اًم٘مٚمقب واجلقارح ،وطمٗمظ اًمدُم٤مء

وإقمراض ،وطمٗمظ إؾمَمع وإسمّم٤مر ،وطمٗمظ اًمٕم٘مقل وإومٝم٤مم ( :

)[إٟمٕم٤مم.]41-42:

وىم٤مل قمز وضمؾ ( :

)[إٟمٕم٤مم.]47-46:

هق ؾمٌح٤مٟمف اًمٙمٗمٞمؾ اًمذي شمٙمٗمؾ سمٜمٍم أوًمٞم٤مئف ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م وذم أظمرة :

(

)[هم٤مومر.]51-51:
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وىم٤مل قمز وضمؾ ( :

)

[اًمٜمحؾ.]91:

ومًٌح٤من اًمٙمٗمٞمؾ اًمذي شمٙمٗمؾ سمجٛمٞمع طمقائ٩م اخلٚمؼ ،ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من ،وؾم٤مق

إًمٞمٝمؿ ُم٤م يٜمٗمٕمٝمؿ َُمـ يم٤مٟمقا وطمٞم٨م يم٤مٟمقا ( :
[اًمذاري٤مت.]58:

)

وُمـ قمرف رسمف سم٤مؾمٛمف اًمٙمٗمٞمألطمٌف ،ووطمده ،وقمٔمٛمف ويمؼمه ،ومحده وؿمٙمره،

وآُمـ سمف وقمٌده وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،واُمتثؾ أُمره ،واضمتٜم٥م هنٞمف ،عم٤م يراه ُمـ

يمَمل ضمالًمف ومج٤مًمف ،وقمٔمٛم٦م ُمٚمٙم ف وؾمٚمٓم٤مٟمف ،وقمٔمٛم٦م ٟمٕمٛمف و إطمً٤مٟمف ،وقمٔمٛم٦م

صمقاسمف وقم٘م٤مسمف ( :

)[إٟمٕم٤مم.]123-121:

وطمٔمؽ ي٤م قمٌد اًمٙمٗمٞمؾ ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن شمٙمٗمؾ ٟمٗمًؽ ،وحتٛمٚمٝم٤م قمغم
ـم٤مقم٦م اهلل وومٕمؾ ُم٤محيٌف اهلل ويرو٤مه ،واضمتٜم٤مب يمؾ ُم٤م يًخٓمف ويٙمرهف ( :
)[اًمِمٛمس.]12-7:

وشمٕم٤مهد أهٚمؽ سمٙمؾ ظمػم يّمٚمح أُمقر ديٜمٝمؿ ودٟمٞم٤مهؿ ( :
)[اًمتحريؿ.]6:

واؾمع ذم ىمْم٤مء طم٤مضم٤مت إظمقاٟمؽ اعمًٚمٛملم ،وأطمًـ إًمٞمٝمؿ سمَم اؾمتٓمٕم٧م ُمـ
َ
ىمقل أو ومٕمؾ ( :
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)[آل قمٛمران.]134-133:

وأقمٔمؿ اإلطمً٤من وأقماله :هق دقمقة اًمٜم٤مس إمم اهلل ،وإُمر سم٤معمٕمروف ،واًمٜمٝمل

قمـ اعمٜمٙمر ،وشمٕمٚمٞمؿ ذع اهلل ( :
وذم هذا اًمٗمالح يمٚمف ( :

)[ومّمٚم٧م.]33:
)[آل قمٛمران.]124:

اًمٚمٝمؿ ي٤م ُمـ سمٞمده اعمٚمؽ واعمٚمٙمقت ،وسمٞمده ُمٚمٙمقت يمؾ رء ،اهدٟم٤م ٕطمًـ

إظمالق وإىمقال وإقمَمل ٓ ،هيدي ٕطمًٜمٝم٤م إٓ أٟم٧م ،واسف قمٜم٤م ؾمٞمئٝم٤م ٓ

يٍمف قمٜم٤م ؾمٞمئٝم٤م إٓ أٟم٧م.

)

(

[آل قمٛمران.]8:

)[اعمٛمتحٜم٦م.]4:

(
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 : 97اشم اهلل ( الوكقل )
اهلل قمزوضمؾ هق اعمٚمؽ احلؼ ،اًمقيمٞمؾ واًمٙمٗمٞمؾ ،اًمذي ًمف إؾمَمء احلًٜمك،
واًمّمٗم٤مت اًم ُٕمال ،و إومٕم٤مل احلٛمٞمدة ،واعمثؾ إقمغم ( :
)[ـمف.]8:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمقيمٞمالًم٘م٤مئؿ سمجٛمٞمع أُمقر ظمٚم٘مف ،اًمٙمٗمٞمؾ سمجٛمٞمع طمقائ٩م اخلٚمؼ وُم٤م
يٜمٗمٕمٝمؿ ويّمٚمحٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ( :
)[اًمزُمر.]63-61:

هق ؾمٌح٤مٟمف احلٙمٞمؿ اًمٕمٚمٞمؿ سمٛمّم٤مًمح قمٌ٤مده ،ومٛمـ أضمؾ أن شمتقيمؾ قمٚمٞمف ،وشمٕمتٛمد
قمٚمٞمف ،وشمٗمر إًمٞمفُ ،مأل هذه اًمدٟمٞم٤مسم٤مهلٛمقم واعمخ٤موف ،وُمأله٤م سم٤مًم٘مٚمؼ قمغم اًمرزق،
وإهؾ وإوٓد ،ويمً٥م اعمٕم٤مشً ،مٞمذيمرك سمف ،وًمت٘مػ سمٌ٤مسمف ،وشمٙمقن قمٌد ًا ًمف،
ٓ قمٌد ًا ًمٖمػمه ( :
)[اًمتٖم٤مسمـ.]13:
ومٗمل اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة ُمِمقسم٦م سم٤مًمٜمٕمؿ واعمّم٤مئ٥م ،واخلقف وإُمـ ،واعمحٌقب
واعمٙمروه طمتك ٓ ٟمريمـ إًمٞمٝم٤م ،وٓ ٟمٓمٛمئـ هب٤م ،وٟمذيمر ُمـ ُي٘مٚم٥م أطمقاهل٤م،
وٟمتقيمؾ قمغم ُمـ يدسمر أُمقره٤م ( :
)[إٟمٕم٤مم.]121:
ظمػم حمض عمـ آُمـ سم٤مًمٚمٝمقأـم٤مقمف :
أُم٤م أظمرة ومٝمل ٌ
طمٞم٤مة سمال ُمقت ،وٟمٕمٞمؿ سمال سم١مس ،وؿمٌ٤مب سمال هرم ،وأُمـ سمال ظمقف ،وقم٤مومٞم٦م سمال
ُمرض ( :
)[يقٟمس.]63-61:
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ذ حمض عمـ يمٗمر سم٤مهلل ،وقمّم٤مه ( :
ويمذا أظمرة ٌ
)[اًمٜمً٤مء.]56:

وُمـ قمرف اًمٚمٝمٌ٠مؾمَمئف ،وصٗم٤مشمف ،وأومٕم٤مًمف ،آُمـ سمف وطمده ،وشمقيمؾ قمٚمٞمف وطمده،
ٕٟمف اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ رء ،اًمٕمٚمٞمؿ سمٙمؾ رء ،اعمحٞمط سمٙمؾ رء ،اًمٖمٜمل اًمذي
قمٜمده ظمزائـ يمؾ رء ( :
)[حمٛمد.]19:
ومًٌح٤من اًمقيمٞمالًم٘م٤مدر قمغم يمؾ رء ،اخلٌػم سمٙمؾ رء ،اًمذي سمٞمده ٟمقايص
ٍمف ىمٚم٥م
ٍمف ىمٚم٥م هذا ًم ُٞمٙمرُمؽ ،و ُي ّ
اخلٚمؼ يمٚمٝمؿ ،وهق اًمٕمزيز اًمرطمٞمؿُ ،ي ّ
ٍمف ىمٚم٥م هذا ًم َٞم ُيك ( :
ٍمف ىمٚم٥م هذا ًم ُٞمًٕمدك ،و ُي ّ
هذا ًم ُٞمٝمٞمٜمؽ ،و ُي ّ
)[هقد.]56:

ِ
محن ي َؼؾ ُب َفو َ
كقف
وىم٤مل اًمٜمٌل ﷺ ّ « :
إص َب َ
وب َبـي آ َد َم ْ َ
الر ْ َ
عني م ْن َ
بني ْ
إن ق ُؾ َ
أصوبِ ِع ّ
َي َشوء »أظمرضمف ُمًٚمؿ ( ).
وُمـ قمرف اهلل سمٙمَمل اًم٘مقة واًم٘مدرة ،ويمَمل اًمًٛمع واًمٌٍم ،ويمَمل اًمٕمٚمؿ
وومقض أُمره إًمٞمف وطمده :
واإلطم٤مـم٦م ،شمقيمؾ قمٚمٞمف وطمده ،وظم٤مومف وطمدهّ ،
(
)
[إٟمٕم٤مم.]123-121:

ويمٚمَم ىمقي إيَمن اًمٕمٌد سمرسمف ،ىمقي شمقيمٚمف قمٚمٞمف ،وؿمٙمك مجٞمع مهقُمف إًمٞمف،
وومقض مجٞمع أُمقره إًمٞمف ( :

( )أخرجه مسؾم سمرىمؿ (.)1699
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)[إٟمٗم٤مل.]4-1:

ويمٚمَم َو ُٕمػ إيَمن اًمٕمٌد ،وٕمػ شمقيمٚمف قمغم رسمف ،واًمتٗم٧م إمم يمؾ ؾمٌ٥م ُمـ
دون اهلل ،ومتجده يمثػم اًمِمٙمقى إمم يمؾ ُمـ يٚم٘م٤مه ُمـ اخلٚمؼ ،يِمٙمق اًم٘م٤مدر إمم
اًمٕم٤مضمز ،ويِمٙمق اًمٙمٌػم إمم اًمّمٖمػم ،ويِمٙمقا اًمٖمٜمل إمم اًمٗم٘مػم ( :
)[احل٩م.]46:
وُمـ شمقيمؾ قمغم اهلل اًم٘مدير ،يمٗم٤مه ،و أهمٜم٤مه ،وأرو٤مه ،وأصم٤مسمف:

[إٟمٗم٤مل.]4-1:

ووؾّ ،
ّ
وطمرم وظمن ( :
وُمـ شمقيمؾ قمغم همػماهلل ،ظم٤مب ؾمٕمٞمف،
وىمؾُ ،
)[اًمٜمٛمؾ.]79:
ومتقيمؾ قمغم اعمٚمؽ اًمذي إذا أراد ؿمٞمئ٤م يم٤من ،اعمٚمؽ اًمذي سمٞمده اخلٚمؼ وإُمر،
وسمٞمده اًمتٍميػ واًمتدسمػم ( :
)[اًمِمٕمراء.]112-117:
ي٤مقمٌد اًمقيمٞمؾ ،اقمٚمؿ أن رسمؽ هق اًمقيمٞمؾ اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ رء ،وم٠مٟمزل طمقائجؽ
سمف ،واٟمٙمن سملم يديف ،واظمِمع ًمٕمٔمٛمتف ،واسم ِؽ سملم يديف ،وسمٕمد ذًمؽ صمؼ مت٤مُم٤م أٟمف
ؾمٞم٘ميض طمقائجؽ ( :
)[اًمٌ٘مرة.]186:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمقيمٞمؾ اًمذي سمٞمده ُم٘م٤مًمٞمد اًمًٛمقات وإرض ،وسمٞمده اًمتٍميػ و
اًمتدسمػم ،وسمٞمده احلٞم٤مة واعمقت:
[اعمٚمؽ.]1-1:
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هق وطمده إطمؼ أن شمتقيمؾ قمٚمٞمف وطمده ،وشمٕمٌده وطمده ًمٙمَمل ذاشمف وأؾمَمئف
وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف( :
)[إٟمٕم٤مم.]121:
وُمرهم٧م ضمٌٝمتؽ ذٓ ًمف ،وؾمجدت ًمٕمزشمف،
اًمرب اًمذي ىمٛم٧م ًمٚمّمالة ًمفّ ،
وشمّم٤مهمرت ًمٙمؼمي٤مئف ،هق اًمذي شمٙم ّٗمؾ سمٙمؾ ُم٤م حتت٤مضمف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة :
وومقض أُمقرك إًمٞمف ( :
ومتقيمؾ قمٚمٞمفّ ،
)[اًمتٖم٤مسمـ.]13:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمقيمٞمؾ احلل اًمذي ٓ يٛمقت ،ومتقيمؾ قمٚمٞمف وطمدهٟٕ ،مف اًم٘م٤مدر قمغم
يمؾ رء ،طمتك ًمق ُُم َّ٧م! ! وم٤محلل اًمذي ٓ يٛمقت ؾمٞمٕمٞمد طم٘مؽ ٕسمٜم٤مئؽ سمٕمد
ُمقشمؽ ،ومال ختػ! !
ؾمٞمٙمقن احلل اًم٘مٞمقم ُمٕمٝمؿ ،وؾمٞمٙمقن هلؿ ،وؾمٞمجٕمؾ طمٞم٤مهتؿ أطمًـ ُمٜمٝم٤م وأٟم٧م
ُمٕمٝمؿ ( :
)[اًمٗمرىم٤من.]58:
شمقيمؾ قمغم اًمقيمٞمؾ ؾمٌح٤مٟمف ذم يمؾ أُمر يمٌػم أوصٖمػم:
ذم طمٗمظ طمٞم٤مشمؽ وقم٤مومٞمتؽ ،وذم طمٗمظ أوٓدك وأُمقاًمؽ ،وذم طمٗمظ إيَمٟمؽ
ٍ
وديٜمؽ ،وذم دومع يمؾ ٍ
وسمالء قمٜمؽ ( :
قمدو
)
[اًمِمٕمراء.]112-117:

هق اًمقيمٞمؾ اًمذي سمٞمده يمؾ رء ،ومتقيمؾ قمٚمٞمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف.
يمؿ ُمـ إوٓد اًمذيـ شمرسمقا ذم اعمً٤مضمد ،صمؿ أحلدوا ويمٗمروا سم٤مهلل
يمؿ ُمـ إسمٜم٤مء اًمذيـ سف قمٚمٞمٝمؿ آسم٤مؤهؿ إُمقال ،وطمًـ اًمرقم٤مي٦م ،صمؿ و٤مقمقا
و أو٤مقمقا.
يمؿ ؾمٕمك أسم٤مء وإُمٝم٤مت ذم طمًـ شمرسمٞم٦م أسمٜم٤مئٝمؿ ،صمؿ اٟمحرومقا.
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عم٤مذا يم٤من ظمالف ُم٤م أردٟم٤مه؟ً ،مث٘متٜم٤م سم٠مٟمٗمًٜم٤م ،واقمتَمدٟم٤م قمغم ىمقشمٜم٤م ،وشمقيمٚمٜم٤م قمغم
ُمٕمرومتٜم٤م ،وىمدرشمٜم٤م ،واقمتَم دٟم٤م قمغم طمقًمٜم٤م وىمقشمٜم٤م! !  ،وقمدم شمقيمٚمٜم٤م قمغم اهلل اًم٘م٤مدر
قمغم يمؾ رء ،اًمذي يٕمٚمؿ ُمٙم٤من اهلداي٦م ذم اًم٘مٚمقب! ! ( :
)[هم٤مومر.]65:
ومتقضمف إًمٞمف وطمده ،واؾم٠مًمف أن هيدي أوٓدكٕ ،ن اهلداي٦م يمٚمٝم٤م سمٞمد اهل٤مدي
ؾمٌح٤مٟمف ( :
)[اًم٘مّمص.]56:
وم٘مؾ ي٤مرب  :هذا اسمٜمل ،وهذه اسمٜمتل ،وهذا أظمل ،وهذا قمٛمل ،وهذا صدي٘مل ،
رب اهده إًمٞمؽ ،ود ًّمف قمٚمٞمؽ ،واُمأل ىمٚمٌف إيَمٟم ً٤م وشم٘مقى ،وأقمٜمل قمغم شمرسمٞمتف،
خيٞم٥م ُم١مُم ً
ال ( :
وٟمّمحف ،وإصالطمف ،ور ُسمؽ ٓ يرد ؾم٤مئالً ،وٓ ُ
)
[اًمذاري٤مت.]51-52:

وىم٤مل قمز وضمؾ:

[اًمٓمالق.]3-1:

رسمؽ ؾمٌح٤مٟمف يريد ُمٜمؽ أٟمتٕمرف وشمٕمؽمف ،أٟمؽ قمٌدٌ وٕمٞمػ ،وم٘مػم ،قم٤مضمز،
حمت٤مج ،وأن شمٕمرف وشمٕمؽمف أن ًمؽ رسم ً٤م ىمقي ً٤م ،همٜمٞم ً٤م ،ىم٤مدر ًا قمغم يمؾ رء :
)[وم٤مـمر.]15:
(
إذا قمروم٧م هذا ،وضم٥م قمٚمٞمؽ أن شمتقيمؾ قمغم اًمقيمٞمؾ وطمده ،وٓ شمٚمتٗم٧م ٕطمد
ؾمقاه ( :
)[هم٤مومر.]65:
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمقيمٞمؾ اًمذي سمٞمده ُم٘م٤مًمٞمد إُمقر يمٚمٝم٤م ،وم٢مذا أردت أن حيٌؽ،
وي٘ميض طم٤مضمتؽ ،ومتقيمؾ قمٚمٞمف ،وومقض أُمقرك يمٚمٝم٤م إًمٞمف وطمده ( :
)[آل قمٛمران.]159:
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شمقيمؾ قمغم اهلل اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ رء ،وىمؾ ذم يمؾ طم٤مل ،طمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ
يٛمًؽ ؾمق ٌء
اًمقيمٞمؾ ،وسمٕمد ذًمؽ شمٞم٘مـ أٟمؽ ؾمتٜم٘مٚم٥م سمٜمٕمٛم٦م ُمـ اهلل وومْمؾ ،وًمـ َّ
أسمد ًا ( :
)[آل قمٛمران.]175-173:

ي٤مقمٌد اًمقيمٞمؾ ،إذا شمقيمٚم٧م قمغم اهلل ،وم٢مٟمؽ شمتقيمؾ قمغم أقمٔمؿ ُم٤م َيتقيمؾ قمٚمٞمف
خمٚمقق ( :
)[إطمزاب.]48:
ُمـ شمقيمؾ قمغم اهلل يمٗم٤مه أُمقر ديٜمف ،ودٟمٞم٤مه ،أشمدري ي٤م قمٌد اًمقيمٞمؾ! عم٤مذا يٙمٗمل أن
شمتقيمؾ قمغم اهلل وطمدهٟٕ ،مف ؾمٌح٤مٟمف يٛمٚمٙم٤مًمًٛمقات ،وإرض ،وُم٤م ومٞمٝمـ ،وُم٤م
)
سمٞمٜمٝمـ ،وُم٤م قمٚمٞمٝمـ ( :
[اًمٜمً٤مء.]131/

ي٤مقمٌد اًمقيمٞمؾ ،شمقيمؾ قمغم رسمؽ اًمقيمٞمؾ ذم مجٞمع أُمقرك!
هذا اعمرض اًمذي أشمٕمٌؽ ،و مل دمد قمالضمف ،أًمٞمس ذم إرض اًمتل يٛمٚمٙمٝم٤م
اهلل؟!  ،وهق اًم٘م٤مدر أن ي٠مُمر ُه أن يٌ٘مك ذم ضمًدك ،أو ي٠مُمر ُه ومٞمٖم٤مدر ضمًدك :
) [اعم٤مئدة.]112/
(
ي٤م قمٌد اًمقيمٞمؾ ،هذا اهلؿ واًمٖمؿ ،وهذا احلزن واًمٙمرب ،وهذا اًمتٕم٥م وإمل،
أًمٞمس ذم إرض اًمتل يٛمٚمٙمٝم٤م اهلل ؟!
ومتقيمؾ قمغم ُمـ ًمف إرض ،وُمـ ومٞمٝم٤م ،و ادقمف أن يرومع ذًمؽ قمٜمؽ ( :
)[إٟمٕم٤مم.]18-17:
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ي٤مقمٌد اًمقيمٞمؾ ،هذا اًمٕمدو اًمقطمش اًمذي ختِم٤مه ،وهذا اًمٓم٤مهمٞم٦م اًمٖم٤مؿمؿ اًمذي
خت٤مومف! وهذا اًمًٌع اعمٗمؽمس اًمذي شمٗمر ُمٜمف ،أًمٞمس ُمـ ؾمٙم٤من هذه إرض؟! ،
ورسمؽ اًمقيمٞمؾ ُم٤مًمؽ إرض واًمًَمء ،ومتقيمؾ قمغم ُمـ ظم َٚم٘مف ،وؾم ّٚمٓمف قمٚمٞمؽ ،أن
يرد قمٜمؽ ذه ( :
)[هقد.]56:
شم قيمؾ ي٤مقمٌد اًمقيمٞمؾ قمغم ُمـ سمٞمده ُم٘م٤مًمٞمد إُمقر ،وُمٗم٤مشمٞمح يمؾ رء ،وٓيٕمجزه
رء ذم إرض ،وٓذم اًمًَمء ( :
)[وم٤مـمر.]1:
اًمٚمٝمؿ ارزىمٜم٤م يمَمل اإليَمن ،واًمٞم٘ملم ،وطمًـ اًمذيمر واًمٕمٌ٤مدة ،ودوام اعمراىمٌ٦م
واعمِم٤مهدة ،وطمًـ اًمتقيمؾ قمغم ُمـ سمٞمده ُمٚمٙمقت يمؾ رء ،اًمذي سمٙمٚمٛم٦م
واطمدة ي٘مقل ًمٚمٌمء يمـ ومٞمٙمقن ( :
)
[يس.]83-81:

ومتقيمؾ قمغم رسمؽ اًمقيمٞمؾ وطمده حي٘مؼ ًمؽ ُم٤ميٜمٗمٕمؽ ،ويدومع قمٜمؽ ُم٤مييك،
واطمذر أن شمتخذ ويمٞم ً
ال همػمهقهق ُمقضمقد! ! أو شمتٙمؾ قمغم همػمه وهق احلل اًمذي
يٛمٚمؽ يمؾ طمل! ! أو شمٚمج٠م إمم همػمه ،وهق اعمٖمٞم٨م اعم٘مٞم٧م ( :
)
[إٟمٕم٤مم.]121:

شمقيمؾ قمغم اهلل وطمدهٟٕ ،مف اًمًٛمٞمع اًمذي يًٛمع يمؾ رء ،اًمٌّمػم اًمذي يٌٍم
يمؾ رء ،اًمٕمٚمٞمؿ اًمذي ٓخيٗمك قمٚمٞمف رء ،اًم٘م٤مدر اًمذي ٓ يٕمجزه رء :
ِ
ِ
٤مضمٜم َْح َهلَ٤م َوشم ََقيم َّْؾ َقم َ
ٞمع
اًمًٛم ُ
ٚمً ْٚم ِؿ َوم ْ
غم اهللَِّ إِ َّٟم ُف ُه َق َّ
( َوإِ ْن َضمٜم َُحقا ًم َّ
ِ
ٞمؿ)[إٟمٗم٤مل .]61 :
ا ًْم َٕمٚم ُ
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وشمقيمؾ قمغم اهلل وطمده ،ومٛمـ شمقيمؾ قمغم اهلل ،ومٝمق طمًٌف ويم٤مومٞمف ( :
)[اًمتٖم٤مسمـ.]13:
إن اًمِمٞمٓم٤من ذو اجلٜمقد واًمٕمً٤ميمر ،وذو اًم٘مدرة اًمتل أقمٓم٤مه اهلل إي٤مه٤م ٓ ،يًتٓمٞمع
أن يّمؾ إمم اعمتقيمؾ قمغم اهلل أسمدً ا ( :
)[اًمٜمحؾ.]122-99:

ومٙمٞمػ سمٛمـ دون اًمِمٞمٓم٤من ذم إذىُ ،مـ ـم٤مهمٞم٦م ،أو وزير ،أو ُمدير ،أو ضم٤مر
ؾمقء ( :
)[اًمٓمالق.]3-1:
هذا اًمٓم٤مهمٞم٦م اًمذي خت٤مف ُمٜمف ي٤مقمٌد اًمقيمٞمؾ!  ،هذا اًمٔم٤ممل اًمذي ي١مذيؽ!  ،هذا
اعمجرم اًمذي يروقمؽ!  ،ه١مٓء يمٚمٝمؿ إٟمَم هؿ قمٌٞمد ًمٚمٛمٚمؽ اًمذي شمٕمٌد،
وخم٤مًمٞمؼ ًمٚمرب اًمذي حيٌؽ ،ومتقيمؾ قمٚمٞمف وطمدهً ،مدومع أذاهؿ قمٜمؽ ( :
)[اًمتٖم٤مسمـ.]13:
إن احلٞم٤مة ُمدرؾم٦م يمٌػمةُ ،مٚمٞمئ٦م سم٤مهلٛمقم وإطمزانُ ،مٚمٞمئ٦م سم٤مُٕمراض وأٓم،
ُمٚمٞمئ٦م سم٤معمٙمر واًمٙمٞمدُ ،مٚمٞمئ٦م سم٤مخلقف واعم١ماُمرات ،ومتقيمؾ قمغم اهلل اًمذي سمٞمده
ٟم٤مصٞم٦م يمؾ خمٚمقق ،يٙمٗمؽ هذه اًمنمور يمٚمٝم٤م ( :
)[هقد.]56:
إن شمقيمٚم٧م قمغم رسمؽ اًمٕمٔمٞمؿ ،طمٗمٔمؽ ُمـ هذه إوم٤مقمل ،وإن أقمرو٧م قمٜمف
)
اسمتٚمٕمتؽ شمٚمؽ إوم٤مقمل ( :
[اإلهاء.]11:

ومٛمـ أقمرض قمـ اهلل ومٝمق ذم ؿم٘م٤مء ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ( :
)[اًمِمٕمراء.]113:
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ُمـ رمح٦م اهلل قمز وضمؾ أن ضمٕمؾ اًمٜمٕمؿ شمٖمٛمرك ًمتِمٙمره ،وضمٕمؾ اعمخ٤موف حتٞمط
سمؽ ًمتذيمره وشمقطمده ( :
)[إٟمٌٞم٤مء.]35:
وم٠مٟم٧م ي٤مقمٌد اًمقيمٞمؾ ،إذا ظمرضم٧م إمم اًمِم٤مرع أواًمًقق يٜمتٔمرك أطمٞم٤مٟم ً٤م ،إُم٤م طم٤مدث
أًمٞمؿ ي٘مع ًمؽ ،أو ريح سم٤مردة متروؽ ،أو طمٗمرة شم٘مع ومٞمٝم٤م ومتجرطمؽ ،أو إٟمً٤من
ذُمٞمؿ يِمتٛمؽ  ،أو طمًقد حيًدك ،أو سم٤مئع يٖمِمؽ ،أو ؾم٤مرق ينىمؽ ،أو فم٤ممل
يٕمتدي قمٚمٞمؽ  ،وم٤مًمدٟمٞم٤م دار اعمّم٤مئ٥م وأٓم ،واإلسمتالء واإلُمتح٤من.
ومتقيمؾ قمغم رسمؽ اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ رء ،ذم طمٗمٔمؽ ُمـ ذ ؿمٞم٤مـملم اإلٟمس
واجلـ :

[اًمٓمالق.]5-1:

شمقيمؾ قمغم رسمؽ ذم يمؾ طم٤مل ،واجل٠م إًمٞمف ذم يمؾ أُمر ،ومٝمق ىم٤ميض احل٤مضم٤مت،
وجمٞم٥م اًمدقمقات ،ومجٞمع طمقائ٩م اخلٚمؼ سمٞمده ،ومجٞمٕمٝم٤م ُمًتجٞمٌ٦م عمِمٞمئتف،
)
وُمنقم٦م إلرادشمف ،وظم٤موٕم٦م ُٕمره ( :

[اًمٜمٛمؾ.]79:

)[اعمٛمتحٜم٦م.]4:

(
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 : 99 ،98اشم اهلل ( احلػقظ ،و احلوفظ )
اهلل قمز وضمؾ ،هق احلٗمٞمظ احل٤مومظ جلٛمٞمع ُم٤م ذم ُمٚمٙمف ُمـ اعمخٚمقىم٤متُ ،مـ
اًمذرات  ،واعمجرات ،واحلريم٤مت ،واًمًٙمٜم٤مت ،وإىمقال ،وإومٕم٤مل ،واًمٜمٞم٤مت،
واعمٌٍمات ،واحلًٜم٤مت ،واًمًٞمئ٤مت ( :
واخلٓمرات ،واعمًٛمققم٤مت،
َ
)[هقد.]57:
هق ؾمٌح٤مٟمف احلٗمٞمظ اًمذي شمٙمٗمؾ سمحٗمظ يمؾ رء :
َطم ِٗمظ اًمًٛمقات وإرض أن شمزوٓ ،وطمٗمظ اًمًَمءأن شم٘مع قمغم إرض ،وطمٗمظ
يمؾ خمٚمقق ُمـ ذ ُم٤مظمٚمؼ ،وطمٗمظ يمؾ إٟمً٤مٟمٛمـ اًمٌالي٤م ،وطمٗمظ اًم٘مرآن ُمـ
اًمتحريػ ،واًمتٌديؾ ،واًمزي٤مدة ،واًمٜم٘مّم٤من ( :
)[احلجر.]9:
هق احلٗمٞمظ اًمذي طمٗمظ اًمديـ ُمـ اًمٌدع ،وطمٗمظ يمؾ رء ( :
)[ـمف.]51:
هقؾمٌح٤مٟمف احلٗمٞمظ اًمذي طمٗمظ اًمذرات واعمجرات ،وًمقٓ طمٗمٔمف ًمزاًم٧م،
وذهٌ٧م.
هق احلٗمٞمظ اًمذي طمٗمظ مجٞمع أىمقال اإلٟمً٤من وأقمَمًمف ،ومجٞمع طمًٜم٤مشمف وؾمٞمئ٤مشمف،
وظمػمه وذه ،وقمٓم٤مءه وُمٜمٕمف ،و ومجقره وشم٘مقاه ( :
)[هقد.]57:
يمؾ ذًمؽ حمٗمقظ قمٜمده ،وُمًجؾ ذم يمت٤مب ُمرىمقم ،يًتحٞمؾ أن يْمٞمع ُمٜمف ُمث٘م٤مل
ذرة ،وؾمػماه يمؾ إٟمً٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ( :
)[اًمزًمزًم٦م.]8-6:

ِ ِ
ِ
ٞمٝم٤م
وىم٤مل اهلل قمزوضمؾ ذم احلدي٨م اًم٘مدد  « :ي٤مقم ٌَ٤مدي إٟمََّم هل َأ ْقم ََم ًُم ُٙم ْؿ ُأ ْطمّم َ
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ِ
همػم َ
ذًمؽ ،ومال
ًَم ُٙم ْؿُ ،صم َّؿ ُأ َو ِّومٞمٙم ُْؿ إ َّي َ
٤مه٤مَ ،
ومٛمـ َو َضمدَ َظم ْ ًػماَ ،وم ْٚم َٞم ْح َٛمد اهللََّ َو َُمـ َو َضمدَ َ
ً ُف شأخرجه مسؾم( ).
َي ُٚمق َُم َّـ َّإٓ َٟم ْٗم َ
ويمؾ قمٛمؾ ًمف صمقاب أوقم٘م٤مب ،ؾمٞم٠مظمذه اإلٟمً٤من سمٕمد اًمقزن واحلً٤مب يقم
اًم٘مٞم٤مُم٦م ( :
)[إٟمٌٞم٤مء.]47:
هق ؾمٌح٤مٟمف احلٗمٞمظ ،اًمذي طمٗمظ اًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي ،واًمٕم٤ممل اًمًٗمكم ،وطمٗمظ
اًمًٛمقات وإرض ،وُمـ ومٞمٝمـ ،وُم٤م سمٞمٜمٝمـ ،وُم٤م قمٚمٞمٝمـ ( :
)

[اًمٌ٘مرة.]155:

هق ؾمٌح٤مٟمف احل٤مومظ ،اًمذي ُيثٌ٧م أوًمٞم٤مءه قمغم اهلدى واًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ،
ويثٌتٝمؿ قمغم احلؼ ذم احلٞم٤مة ،وقمٜمد اعمقت ( :
)[إسمراهٞمؿ.]17:

ظمػم طم٤مومٔم ً٤م ُمـ يمؾ
ه ق ؾمٌح٤مٟمف احلٗمٞمظ ،احل٤مومظ ًمٙمؾ رء ُمـ يمؾ ؾمقء ،هق ٌ
)[يقؾمػ.]64:
طم٤مومظ ( :
هق وطمده احل٤مومظ اًمذي طمٗمظ ًمؽ اًمّمح٦م واًمٕم٤مومٞم٦م ،وطمٗمظ ًمؽ إهؾ واعم٤مل،
وطمٗمظ ًمؽ اًمقًمد واًمدار ، ،وطمٗمظ ًمؽ اًمًٛمع واًمٌٍم ،وطمٗمظ ًمؽ اًمٚمً٤من
واجلقارح ،وطمٗمظ ًمؽ اًمٕم٘مؾ واًمروح ،وطمٗمظ ًمؽ اًمقىم٧م واًم٘مقت ( :
)[هقد.]57:
( )أخرجه مسؾم سمرىمؿ (.)1699
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هق ؾمٌح٤مٟمف احلٗمٞمظ ًمٙمؾ ُم٤مذم اًمٙمقن ُمـ اعمخٚمقىم٤مت ،وإىمقال ،وإقمَمل.
وم٤مطمٗمظ اهلل حيٗمٔمؽ ،واطمٗمظ اهلل دمده دم٤مهؽ ،واومٕمؾ إؾمٌ٤مب اعمنموقم٦م
حلٗمظ اًمٜمٗمس ،واًمّمح٦م ،واعم٤مل ،وإهؾ ،وشمقيمؾ قمغم احلٗمٞمظ وطمده ذم
طمٗمٔمٝم٤م ،و اومٕمؾ أؾمٌ٤مب احلٗمظ سمجقارطمؽ يمَم أُمرت ُمـ رسمؽ ( :
ﯺ)[إٟمٗم٤مل.]62:
وشمقيمؾ قمغم اهلل ذم طمٗمظ يمؾ رء سم٘مٚمٌؽ ،واومٕمؾ إؾمٌ٤مب سمجقارطمؽ ،ومٜمٗمٕمؾ
إؾمٌ٤مب سمجقارطمٜم٤م يمَم أُمرٟم٤م ،وٟمتقيمؾ قمغم اهلل سم٘مٚمقسمٜم٤م يمَم ُأُمرٟم٤م ( :
)[إٟمٕم٤مم.]121:

واقمٚمؿ ي٤مقمٌد احلٗمٞمظ ،أن ُم٤مقمٜمد احلٗمٞمظ ُمـ ظمػم ًمـ يٜم٤مًمف اًمٕمٌد إٓ إذا اشمٌع ُمٜمٝم٩م
رسمف يمَم أُمره سم٘مقًمف ( :
)[هقد.]113-111:

ي٤مقمٌد احلٗمٞمظ ،طمٗمظ اًمقىم٧م سم٤مؾمتٕمَمًمف ومٞمَم يريض اهلل ،وطمٗمظ اجلقارح سمٓم٤مقم٦م
اهلل ،وطمٗمظ اًمٕملم سم٤مًمٌٙم٤مء ُمـ ظمِمٞم٦م اهلل واًمٖمض قمـ حم٤مرم اهلل واًمٜمٔمر ذم آي٤مت
اهلل وخمٚمقىم٤مشمف.
وطمٗمظ اًمٚمً٤من سمذيمر اهلل ،وإؿمٖم٤مًمف سم٤محلٛمد واإلؾمتٖمٗم٤مر ،واًمتقسم٦م ،واًمدقم٤مء،
واًمدقمقة إمم اهلل ،وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ،وشمٕمٚمٞمؿ ذع اهلل،
واًمٙمػ قمـ يمؾ ؾمقء ( :
)[إطمزاب.]43-41:
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وطمٗمظ اعم٤مل يٙمقن سمٙمًٌف ُمـ وضمقه احلالل ،وإٟمٗم٤مىمف ومٞمَم حيٌف اهلل ويرو٤مه،
وأداء زيم٤مشمف ( :
)[إٟمٕم٤مم.]163-161:
هق ؾمٌح٤مٟمف احلٗمٞمٔم٤مًمذي ٓيْمٞمع قمٜمده رء ،وٓ يٜم٘مص ُمٜمف رء ،طمٗمظ
)[اًمٜمٌ٠م.]19:
اإلٟمً٤من ،وطمٗمظ قمٛمٚمف ( :
وطمٗمظ ًمٙمؾ قمٌد ٟمت٤مئ٩م قمٛمٚمف ( :
)[اًم٘م٤مرقم٦م.]11-6:

ومًٌح٤من احلٗمٞمظ ،اًمذي ٓ يٗمقشمف رء ،احل٤مومظ اًمذي طمٗمظ يمؾ ُم٤م ذم ُمٚمٙمف،
احلٗمٞمظ اًمذي طمٗمظ ًمٚمٛم١مُمـ أقمٔمؿ صمٛمرات قمٛمٚمف ،ويم٤موم٠مه قمٚمٞمف ذم اًمدٟمٞم٤م
وأظمرة ( :
)[ومّمٚم٧م.]31-32:

ومٞم٤مقمٌد احلٗمٞمظ ،ؾمؾ احلٗمٞمظ أن حيٗمظ ًمؽ قمٛمٚمؽ ،وديٜمؽ ،وإيَمٟمؽ،
وشمقطمٞمدك ،وًمٞمٚمؽ ،وهن٤مرك.
و أن حيٗمظ ىمٚمٌؽ ُمـ اًمٜمٗم٤مق ،واًمري٤مء ،وُمـ اًمنمك ،واًمِمٌٝم٤مت ،واًمِمٝمقات.
وأن حيٗمظ ًمؽ ًمً٤مٟمؽ ُمـ اًمٖمٞمٌ٦م ،واًمٜمٛمٞمٛم٦م ،ودء اًمٙمالم ،وأن حيٗمظ
ضمقارطمؽ ُمـ اعمٕم٤ميص وأصم٤مم ،وأن حيٗمظ أُمقاًمؽ ُمـ احلرام واًمِمٌٝم٤مت :
)[يقؾمػ.]64:
(
واقمٚمؿ ي٤م قمٌد احلٗمٞمظ ،أن طمٗمظ احلٗمٞمظ ًمؽ يٙمقن سمحً٥م اؾمت٘م٤مُمتؽ ،وم٤مؾمت٘مؿ
يمَم ُأُمرت ٓ ،يمَم اؿمتٝمٞم٧م ،وآؾمت٘م٤مُم٦م حتّمؾ ًمٚمٕمٌد سمٗمٕمؾ أواُمر اهلل ،واضمتٜم٤مب
ٟمقاهٞمف ،وًمزوم ذقمف طمتك اعمَمت ،واًمّمؼم قمغم يمؾ رء اسمتٖم٤مء ُمرو٤مة اهلل :
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(
)[يقٟمس.]64-61:

قمٚمَم سمَم أوضمده ،وطمٗمظ
هق ؾمٌح٤مٟمف احلٗمٞمظ ،اًمذي طمٗمظ ُم٤مظمٚم٘مف ،وأطم٤مط
ً
أوًمٞم٤مءه ُمـ اًمزٓت ،وا ُ
)[هقد.]57:
عمٝمٚمٙم٤مت ( :
هق احلٗمٞمظ اًمذحيٗمظ طمٞم٤مشمؽ ُمـ إظمٓم٤مر ،وطمٗمظ سمدٟمؽ ُمـ إؾم٘م٤مم ،وطمٗمظ
أوٓدك ُمـ اًمْمٞم٤مع ،وطمٗمظ سمٓمٜمؽ قمـ احلرام ،وطمٗمظ أُمقاًمؽ ُمـ اًمتٚمػ.
هق احلٗمٞمظ اًمذي طمٗمظ ىمٚمٌؽ ُمـ اًمنمك ،واًمِمؽ ،واًمٜمٗم٤مق ،واًمري٤مء .وطمٗمظ
)
ًمً٤مٟمؽ ُمـ اًم٘مٞمؾ ،واًم٘م٤مل ،واًمً٥م ،واًمِمتؿ ( :
[هقد.]57:

اعمٚمؽ يمٚمف ًمف ،واخلٚمؼ يمٚمف ًمف ،وإُمر يمٚمف ًمف ،واًمٜمٕمؿ يمٚمٝم٤م ُمٜمف ،واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م يمٚمٝم٤م
ذم ظمزائٜمف ،وإُمـ يمٚمف سمٞمده ،واخلػم يمٚمف ُمـ ومْمٚمف ( :
)[اًمٜمحؾ.]53:
ومًٌح٤من اعمٚمؽ اًمذي سمٞمده ُمٚمٙمقت يمؾ رء ( :
)[آل قمٛمران.]16:

هق ؾمٌح٤مٟمف احلٗمٞمٔم٤مًمذي طمٗمظ ؾمٛمٕمؽ اًمذي شمًٛمع سمف ،وطمٗمظ سمٍمك اًمذي شمٌٍم
سمف ،وطمٗمظ قم٘مٚمؽ اًمذي شمٕم٘مؾ سمف ،وطمٗمظ ومٙمرك اًمذي شمٗمٙمر سمف ،وطمٗمظ ًمؽ
اًمقىم٧م اًمذي شمٕمٛمؾ ومٞمف ،وطمٗمظ ًمؽ اعم٤مل اًمذي شمٜمٗمؼ ُمٜمف ،وطمٗمظ ًمؽ اًمٌٞم٧م
اًمذي شمًٙمـ ومٞمف ،وطمٗمظ ًمؽ اعمريم٥م اًمذي شمريمٌف ( :
)[هقد.]57:
هق احلٗمٞمظ اًمذي طمٗمظ أقمَمًمؽ ُمـ اًمري٤مء واًمٌدقم٦م ،وطمٗمظ أىمقاًمؽ ُمـ يمؾ
)[يقؾمػ.]64 :
ُم٤ميِمٞمٜمؽ ( :
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هق احلٗمٞمظ اًمذي طمٗمظ قمٔم٤مُمؽ أن شمٜمٙمن ،وطمٗمظ دُم٤مهمؽ أن يٜمٗمجر ،وطمٗمظ
)
ذايٞمٜمؽ أن شمٜمًد ،وطمٗمظ قمروىمؽ أن شمٜمٗمتح ( :

[هقد.]57:

هق احلٗمٞمظ اًمذي طمٗمظ ىمٚمٌؽ ،وسمدٟمؽ ،وًمً٤مٟمؽ ،وضمقارطمؽ ،وؾمٛمٕمؽ،
وسمٍمك ،وقم٘مٚمؽ ،وًمق ؿم٤مء ٕظمذ ُم٤م وهٌؽ ( :
)[إٟمٕم٤مم.]47-46:

هق ؾمٌح٤مٟمف احلٗمٞمظ احل٤مومظ ،اًمذي َطمٗمظ ًمؽ ديٜمؽ ،وصم ٌّتؽ قمٚمٞمف ،وطمٌٌف ًمؽ،
)
وأصم٤مسمؽ قمٚمٞمف ،وطمٗمظ ًمؽ أقمَمًمؽ وأضمقرك ( :

[هقد.]57:

واقمٚمؿ ي٤م قمٌد احل٤مومظّ ،
أن ُمـ يم٤من احلٗمٞمظ ُمٕمف ،ومٚمـ ييه أطمد ،وُمـ ختغم
احلٗمٞمظ قمٜمف ،اؾمتٚمٛمف قمدوه ،وم٠مو٤مع دٟمٞم٤مه و ُأظمراه ( :
)[اًمٜمً٤مء.]38:
وىم٤مل قمز وضمؾ :
[اًمزظمرف.]37-36:

وم٤مقمتٛمد ي٤م قمٌد احلٗمٞمظ ذم مجٞمع أُمقرك قمغم رسمؽ احلٗمٞمظ اًم٘م٤مدر قمٚمٞمٙمؾ رء،
وٓ شمٕمتد سم٘مقشمؽ ،أو ذيم٤مئ ؽ ،أو ىمدرشمؽ ،أو ُم٤مًمؽ ،ومٞمتخغم اهلل قمٜمؽ ،وخيذًمؽ
)
ُمـ ضمٝم٦م ُمـ شمقيمٚم٧م قمٚمٞمف ( :
[اإلهاء.]11:

ً
خمذوٓ ٓ ٟم٤مس ًمؽ.
ُمذُمق ًُم٤م ٓطم٤مُمد ًمؽ،
وأفمٝمر اًمياقم٦م عمقٓك اًم٘م٤مدر اًمٕمزيز ،يٜمٍمك و ُيٕمزك ( :
)[آل قمٛمران.]113:
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وطمٔمؽ ي٤مقمٌد احلٗمٞمظ ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن حتٗمظ ٟمٗمًؽ سم٤مٓؾمت٘م٤مُم٦م قمغم
أواُمر اهلل ( :
)[اًمِمٛمس.]12-7:
وحتٗمظ همػمك ُمـ اًمْمالل واخلً٤مرة سم٤مًمدقمقة إمم اهلل ،وشمٕمٚمٞمؿ ذع اهلل ،و
اإلطمً٤من إمم اخلٚمؼ ( :
)[ومّمٚم٧م.]33:
)
وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
[آل قمٛمران.]79:

وم٤مطمٗمظ ي٤مقمٌد احلٗمٞمظ أوىم٤مشمؽ يمَم طمٗمٔمٝم٤م ٟمٌٞمؽ ﷺ ،ذم يمؾ ُم٤محيٌف اهلل
ويرو٤مه ( :
ﰀ)[إطمزاب.]11:
اطم َٗم ْٔمٜم٤م ُِم ْـ َسم ْ ِ
لم َأ ْي ِديٜم٤مَ ،و ُِم ْـ َظم ْٚم ِٗمٜم٤مَ ،و َقم ْـ َأ ْيَمٟمِٜم٤مَ ،و َقم ْـ َؿمَمئِٚمِٜم٤مَ ،و ُِم ْـ
اًم َّٚم ُٝم َّؿ ْ
حتتِٜم٤م .
َوم ْق ِىمٜم٤مَ ،و َٟم ُٕمق ُذ سمِ َٕم َٔم َٛمتِ َؽ َأ ْن ُٟم ْٖمت ََ٤مل ُِم ْـ َ ْ
ِ
٤مإلؾمال ِم َىم ِ
٤مقمديـَ ،وا ْطم َٗم ْٔمٜم٤م سمِ ِ
اطم َٗم ْٔمٜم٤م سمِ ِ
٤مإل ْؾمال ِم
اًم َّٚم ُٝم َّؿ ْ
٤مإل ْؾمال ِم َىم٤مئٛملمَ ،و ْ
اطم َٗم ْٔمٜم٤م سمِ ِ ْ
َر ِاىمديـ .
)
(
[آل قمٛمران.]53:
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 : 111اشم اهلل (احلسقى)
اهلل قمز وضمؾ هق اعمٚمؽ احلؼ ،احلًٞم٥م اًمذي ًمف إؾمَمء احلًٜمك ،واًمّمٗم٤مت
اًمٕمغم ،وإومٕم٤مل اجلٛمٞمٚم٦م ،واعمثؾ إقمغم ( :
)[ـمف.]8:
هق احلًٞم٥م اًمذي ٓ أقمٔمؿ ُمٜمف ( :

) [اًمِمقرى.]11:

هق احلًٞم٥م اًمذي ًمف اًمٙمَمل اعمٓمٚمؼ ذم ذاشمف ،و أؾمَمئف ،وصٗم٤مشمف ،وأومٕم٤مًمف ،عم٤م
ًمف ُمـ إؾمَمء احلًٜمك ،واًمّمٗم٤مت اًمٕمال ،وإومٕم٤مل احلٛمٞمدة ،واعمثؾ إقمغم :
(
)[احلنم.]14:
هق احلًٞم٥م اًمذي حي٤مؾم٥م قمٌ٤مده قمغم أقمَمهلؿ ،وطمً٤مسمف دىمٞمؼٓ ،يؽمك ُمٜمف
ُمث٘م٤مل ذرة ( :
)[إٟمٌٞم٤مء.]47:
هق احلًٞم٥م اًمذي حي٤مؾم٥م ُمـ آُمـ سمف وأـم٤مقمف ،ويثٞمٌٝمؿ قمغم ذًمؽ اجلٜم٦م،
وحي٤مؾم٥م ُمـ يمٗمر سمف وقمّم٤مه ،ويٕم٤مىمٌٝمؿ قمغم ذًمؽ سم٤مًمٜم٤مر ( :
)[اًمٖم٤مؿمٞم٦م.]16-15:
وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
)[إقمراف.]9-6:

ِ
ِ
ِ ِ
ٞمَم َي ْر ِو ِيف َقم ْـ َر ِّسم ِف َقم َّز َو َضم َّؾ
يض اهللَُّ َقمٜمْ ُفَ ،قم ْـ اًمٜمٌَِّ ِّل ﷺ وم َ
وقم ْـ َأ ِيب َذ ٍّر ا ًْمٖم َٗم٤مر ِّي َر َ
ِ
ِ
ِ ِ
وهوَ ،ف َؿ ْن
َأ َّٟم ُف َىم َ٤مل َ « :يو ع َبودي  :إِك ََّام ه َي َأ ْع َام ُلؽ ُْم ُأ ْحص َقفو َلؽ ُْمُ ،ث َّم ُأ َوفقؽ ُْم إِ َّي َ
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ِ

س ُه »أظمرضمف ُمًٚمؿ ( ).
وم َّن إِ َّٓ َك ْػ َ
َغ ْ َر َذل َك َف َال َي ُؾ َ

َو َجدَ َخ ْ ًرا َف ْؾ َق ْح َؿدْ اهللَََّ ،و َم ْن َو َجدَ
وُمـ أي٘مـ أن اهلل ؾمقف حي٤مؾمٌف قمغم يمؾ صٖمػمة ويمٌػمة ،ظم٤مف ُمٜمف ،وُمـ ظم٤مف
ُمٜمف اؾمت٘م٤مم قمغم أواُمره ،وُمـ اؾمت٘م٤مم قمغم أواُمره ،وم٤مز سمروقاٟمف وضمٜمتف ( :

)[ومّمٚم٧م.]31-32:

ومًٌح٤من اًمرؤوف اًمرطمٞمؿ ،اًم٘م٤مدر احلٙمٞمؿ ،اًمذي حي٤مؾم٥م قمٌ٤مده ذم اًمدٟمٞم٤م
ًمػمسمٞمٝمؿ ،وحي٤مؾمٌٝمؿ ذم إظمرة ًمٞمج٤مزهيؿ ( :
)[اًمٕمٜمٙمٌقت.]3-1:

هق ؾمٌح٤مٟمف احلًٞم٥م اًمٙمريؿ ،اًمذي جي٤مزي اعم١مُمٜملم قمغم احلًٜم٦م سمٕمنم أُمث٤مهل٤م،
إمم ؾمٌٕمَمئ٦م وٕمػ ،إمم أوٕم٤مف ُمْم٤مقمٗم٦م ،إمم أوٕم٤مف يمثػمة إمم قمٓم٤مء سمٖمػم
طمً٤مب ،وجي٤مزي قمغم اًمًٞمئ٦م سمٛمثٚمٝم٤م ،أويٖمٗمره٤م ،وحي٤مؾم٥م اًمٙمٗم٤مر سمٕمدًمف،
وحي٤مؾم٥م اعم١مُمٜملم سمٗمْمٚمف ( :
)[يقٟمس.]17-16:

وطمٔمؽ ي٤م قمٌد احلًٞم٥م ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن حت٤مؾم٥م ٟمٗمًؽ قمغم مجٞمع
أىمقاًمؽ ،وأقمَمًمؽ ،هؾ هل ظم٤مًمّم٦م هلل؟ أم هل هلل وًمٖمػمه ،أم هل ًمٖمػمه :
(
( )أخرجه مسؾم سمرىمؿ (.)1699
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)[احلنم.]19-18:

واطمٗمظ ًمً٤مٟمؽ ،وىمٚمٌؽ ،وضمقارطمؽ ،وُم٤مًمؽ ،ووىمتؽُ ،مـ يمؾ ُم٤م ٓ حيٌف اهلل
وٓ يرو٤مهٕ ،ن اهلل ؾمقف حي٤مؾمٌؽ قمغم يمؾ ُم٤مىمدُم٧م وأظمرتً ،مٙمـ اعم١مُمـ
طمً٤مسمف يًػم ،واًمٙم٤مومر طمً٤مسمف قمًػم :

[آٟمِم٘م٤مق.]15-6:

هق ؾمٌح٤مٟمف ،احلًٞم٥م ،اًمٕمٚمٞمؿ ،اخلٌػم ،اًمذي يٕمٚمؿ اًمٜمٞم٤مت وإهار ،وأدق
اًمذرات و إقمَمل ،ويٕمٚمؿ اًمٜم٘مػم ،واًم٘مٓمٛمػم ،واًمٗمتٞمؾ ،اهلل يٕمٚمؿ يمؾ ذًمؽ ،وُم٤م
ومقىمف ،وُم٤م دوٟمف ،صمؿ حي٤مؾم٥م اخلٚمؼ قمغم يمؾ ذًمؽ ( :
)[اًمٖم٤مؿمٞم٦م.]16-15:
ومح٤مؾم٥م ٟمٗمًؽ أهي٤م اًمٕمٌد ىمٌؾ أن حت٤مؾم٥م ،وزهن٤م ىمٌؾ أن شمقزن ،وم٤محلً٤مب
أُم٤مُمؽ ،واًمثقاب أو اًمٕم٘م٤مب يٜمتٔمرك ( :
)[اًم٘م٤مرقم٦م.]11-6:

اًمٚمٝمؿ اهدٟم٤م ٕطمًـ إىمقال وإقمَمل وإظمالق ٓ ،هيدي ٕطمًٜمٝم٤م إٓ أٟم٧م،
واسف قمٜم٤م ؾمٞمئٝم٤مٓ ،يٍمف قمٜم٤م ؾمٞمئٝم٤م إٓ أٟم٧م.
اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًمٜم٤م ُم٤مىمدُمٜم٤م وُم٤م أظمرٟم٤م ،وُم٤م أهرٟم٤م و ُم٤م أقمٚمٜم٤م ،أٟم٧م اعم٘مدم ،وأٟم٧م
اعم١مظمر ٓ ،إًمف إٓ أٟم٧م.
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 : 111أشم اهلل ( الوارث )
اهلل قمز وضمؾ هق اًمقارث ،احلل اًم٘مٞمقم ،احلل اًمذي ٓيٛمقت ،اًم٘مٞمقم اًمذي ٓ
)[اًمٌ٘مرة.]155:
يٜم٤مم ( :
هق اًمقارث اًمٌ٤مىمل سمٕمد ومٜم٤مء اخلٚمؼ ،اًمذي يرث اخلالئؼ سمٕمد ومٜم٤مئٝمؿ ،ويرث
)[ُمريؿ.]42:
إرض وُمـ قمٚمٞمٝم٤م ( :
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمقارث جلٛمٞمع اعمخٚمقىم٤مت وإؿمٞم٤مء سمٕمد ومٜم٤مء اخلالئؼٕ ،ن يمؾ
)
رء ُمٚمٙمف ،وؾمٞمٕمقد إًمٞمف ( :
[احلجر.]13:

ومًٌح٤من اًمقارث ،اعم٤مًمؽ ًمٙمؾ رء ،اًمذي ظمٚمؼ يمؾ رء ،و يٕمقد إًمٞمف يمؾ
)[اعم٤مئدة.]112:
رء ( :
هق ؾمٌح٤مٟمف اًمقارث اًمذي سمٞمده ظمزائـ يمؾ رء ،هق اًمقارث اًمذي يقرث قمٌ٤مده
اعم١مُمٜملم ُم٤م يًٕمدمهٗمل اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.
يقرصمٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م دي٤مر اًمٙمٗم٤مر وأُمقاهلؿ ( :
)[إٟمٌٞم٤مء.]126-125:

وهق ؾمٌح٤مٟمف اًمقارث ،اًمذي يقرث أوًمٞم٤مءه أضمؾ ُمػماث وأقمٔمٛمف ،وهق ديٜمف
ويمت٤مسمف ،وذقمف :يمَم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ( :

)[وم٤مـمر.]35-31:
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وهق ؾمٌح٤مٟمف اًمٙمريؿ اًمذي يقرث أوًمٞم٤مءه اجلٜم٦م ذم إظمرة يمَم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف :
)[ُمريؿ.]63:
(
وم٤مقمٚمؿ ي٤مقمٌد اًمقارث ،أن يمؾ رء متٚمٙمف هق هلل ذم يدك ،وأٟم٧م ُمًتخٚمػ ومٞمف،
ويدك قمٚمٞمف يد أُم٤مٟم٦م ٓ يد ُمٚمؽ ،صمؿ يٕمقد إمم ُم٤مًمٙمف اًمذي أقمٓم٤مك إي٤مه.
وم٤مشمؼ اهلل ومٞمَم أقمٓم٤مك اهلل ،واسومف ومٞمَم حيٌف اهلل ويرو٤مه يمَم أُمرك رسمؽ سم٘مقًمف :
)[احلديد.]7:
(
وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
ﮙ)[اًمٜمقر.]33:
)
ومًٌح٤من اًمقارث ًمٙمؾ وارث ( :
[ُمريؿ.]42:

واقمٚمؿ ي٤مقمٌد اًمقارث ،أن اإليَمن واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ،هق ظمػم ُمػماث يرصمف اًمٕمٌد
سمٕمد ُمقشمف ،وهذا هق اعمػماث احل٘مٞم٘مل اًمذي يٜمجل ُمـ قمذاب اهلل ،واًمذي يٌ٘مك
وٓ يٗمٜمك ،وصمٛمٜمف وصمٛمرشمف دظمقل اجلٜم٦م ،يمَم أظمؼم اهلل قمغم أهؾ اجلٜم٦م سم٘مقًمف :
(
)[إقمراف.]43:

وضمٜم٦م اًمٗمردوس هل أقمٔمؿ ُمػماث يقرصمف اهلل أهؾ اإليَمن واًمت٘مقى ،وم٤مضمتٝمد أن
شمٙمقن سمٕمد اعمقت وارصم ً٤م ٕطمًـ ُمػماث ،وأقمٔمؿ ُمػماث ( :
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)[اعم١مُمٜمقن.]11-6:

واقمٚمؿ ي٤مقمٌد اًمقارث ،أن ُمـ قمرف اهلل سم٤مؾمٛمف اًمقارث ،أطمٌف ،وشمقيمؾ قمٚمٞمف
وطمده ،واؾمتقدع أي٤مُمف وًمٞم٤مًمٞمف يمؾ ُم٤محيٌف اهلل ويرو٤مهً ،مٕمٚمٛمف أن رسمف ؾمٞمحٗمٔمف ًمف،
ويقرصمف إي٤مه يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ( :
)[اًمزًمزًم٦م.]8-6:

وطمظ اًمٕمٌد ُمـ هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن يٙمقن وارصم ً٤م ًمديـ اًمٜمٌَِّ ِّل ﷺ ،يدقمق إًمٞمف
ويٕمٛمؾ سمف ،ويٌٚمٖمف ًمٚمٜم٤مس يم٤موم٦م ( :
)[إسمراهٞمؿ.]51:
ومٞم٤مقمٌد اًمقارث ،اقمٚمؿ أٟمؽ وُم٤م متٚمؽ قمغم ذف اًمزوال ،واخلروج ُمـ دار
اًمٗمٜم٤مء إمم دار اًمٌ٘م٤مء ،وًمـ يٌ ٘مك ُمٕمؽ ذم أظمرة ،إٓ صمقاب إقمَمل اًمّم٤محل٦م :
(
)[اًمٙمٝمػ.]46:
ومٜمٕمؿ اًمقارث ؾمٌح٤مٟمف ،وٟمٕمؿ اعمػماث اًمذي يقرصمف أوًمٞم٤مءه ( :
)[ُمريؿ.]63:
اًمٚمٝمؿ ي٤موارث يمؾ وارث ،أورصمٜم٤م سمٗمْمٚمؽ ضمٜم٤مت اًمٗمردوس ذم أقمغم قمٚمٞملمُ ،مع
إٟمٌٞم٤مء واًمّمدي٘ملم ،واًمِمٝمداء واًمّم٤محللم ،ي٤مذا اجلالل واإليمرام ( :
)[اًمٜمً٤مء.]72-69:

479

 : 113 ،112اشم اهلل ( ادؼدم ،وادمخر )
اهلل قمز وضمؾ هق اعم٘مدم واعم١مظمر اًمذي ي٘مدم ُم٤مؿم٤مء ،وُمـ ؿم٤مء ،وي١مظمر ُم٤مؿم٤مء،

وُمـ ؿم٤مءً ،مٙمَمل قمٚمٛمف وطمٙمٛمتف ،ورمحتف:

[هم٤مومر.]65:

هق اعم٘مدم واعم١مظمر ،اًمذي ىمدم اعم٘م٤مدير ىمٌؾ أن خيٚمؼ اخلٚمؼ ( :
)[اًم٘مٛمر.]52-49:

هق ؾمٌح٤مٟمف اعم٘مدم واعم١مظمر ،ىمدم اًمٌمء ىمٌؾ طملم شمقىمٕمف ،وأظمر اًمٌمء قمـ طملم

شمقىمٕمفٟٕ ،مف احلٙمٞمؿ اخلٌػم سمٌقاـمـ إُمقر وفمقاهره٤م ( :

)[إٟمٕم٤مم.]123-121:

هق ؾمٌح٤مٟمف اعم٘مدم واعم١مظمر ٓ ،إًمف همػمه ،وٓ رب ؾمقاه.
أٟمٌ٧م،
ٝمؿ ًمؽ
َّٚم٧م ،وإًمٞمؽ ُ
آُمٜم٧م ،وقمٚمٞمؽ شمقيم ُ
أؾمٚمٛم٧م وسمؽ ُ
ُ
ىم٤مل اًمٜمٌَِّ ِّل ﷺ  « :اًم َّٚم َّ
طم٤ميمٛم٧مِ ،
ُم٧م وُم٤م َّ
أهرت
رت ،وُم٤م
ظم٤مصٛم٧م ،وإًمٞمؽ
وسمؽ
ُ
أظم ُ
وم٤مهمٗم ْر زم ُم٤م ىمدَّ ُ
ُ
ُ
١مظم ُر ٓ ،إًم َف َّ
أقمٚمٜم٧م ،أٟم٧م اعمُ٘مدِّ ُم وأٟم٧م اعمُ ِّ
وُم٤م
إٓ أٟم٧م شمتػق عؾقه( ).
ُ

هق ؾمٌح٤مٟمف اعم٘مدم واعم١مظمر ،ىمدم ُمـ أطم٥م ُمـ أوًمٞم٤مئف قمغم همػمهؿ ُمـ قمٌٞمده،

ورومع سمٕمْمٝمؿ ومقق سمٕمض ( :

)

[آل قمٛمران.]163-161:

هق ؾمٌح٤مٟمف اعم٘مدم واعم١مظمر ،اًمذي قمٚمؿ يمؾ ُمت٘مدم وُمت٠مظمر ،وم٘مدم ُمـ يًتحؼ
اًمت٘مديؿ ،وأظمر ُمـ يًتحؼ اًمت٤مظمػم ،ىمدم اًمدٟمٞم٤م قمغم أظمرة ،وىمدم إقمَمل قمغم

( ) متػق عؾقه ،أخرجه البخوري برقم ( ،)1121وأخرجه مسؾم سمرىمؿ (.)769
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اجلزاء ،وىمدم اإلٟمً٤من قمغم همػمه ،وىمدم اعم١مُمٜملم قمغم اًمٙم٤مومريـ ،وىمدم احلٞم٤مة

قمغم اعمقت ( :

)

[احلجر.]15-13:

واقمٚمؿ ي٤مقمٌد اهلل أن اؾمؿ اعم٘مدم واعم١مظمر ُمـ أؾمَمء اهلل اعمت٘م٤مسمٚم٦م اًمتل ٓ يٓمٚمؼ

واطمد ُمٜمٝمَم قمغم اهلل إٓ ُم٘مروٟم٤م سم٤مٔظمرٕ ،ن اًمٙمَمل ذم اىمؽماهنَم ٓ ،ذم
)[ـمف.]8:

اومؽماىمٝمَم ( :

هق ؾمٌح٤مٟمف اعم٘مدم واعم١مظمر ،اًمذي سمٞمده ُم٘م٤مًمٞمد إُمقر ،ىمدم ُمـ ؿم٤مء ُمـ ظمٚم٘مف،

ُمـ إٟمٌٞم٤مء و اًمرؾمؾ واعم١مُمٜملم ،إمم أقم٤مزم اًمرشم٥م ،سم٤مصٓمٗم٤مئف وشمقومٞم٘مف ،ورمحتف

وإطمً٤مٟمف ،وأظمر ُمـ ؿم٤مء ُمـ ظمٚم٘مف إمم أؾم ٗمؾ اًمرشم٥مُ ،مـ اًمٙمٗم٤مر ،واعمنميملم،

واعمٜم٤موم٘ملم ،واعمجرُملم ،سمخذٓهنؿ ،وـمردهؿ ُمـ رمحتف ،سمٕمد أن أقمروقا قمـ
)[آل قمٛمران.]163:

ديٜمف ( :

وىم٤مل قمز وضمؾ(:
)[اًمًجدة.]12-18:

هق ؾمٌح٤مٟمف اعم٘مدم واعم١مظمر ،اًمذي سمٞمده وطمده اًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم اًمٙمقين،

واًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم اًمنمقمل.

وم٤مًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم اًمٙمقين ،سمحر ٓ ؾم٤مطمؾ ًمف ،يمت٘مديؿ اًمدٟمٞم٤م قمغم إظمرة،
وشم٘مديؿ سمٕمض اعمخٚمقىم٤مت قمغم سمٕمض ،وشم٘مديؿ احلٞم٤مة قمغم اعمقت ،وشم٘مديؿ
إؾمٌ٤مب قمغم ُمًٌٌ٤مهت٤م ،وشم٘مديؿ اًمقاًمد قمغم اًمقًمد ،وشم٘مديؿ سمٕمض إُمؿ قمغم
481

)

سمٕمض ( :

[إقمراف.]34:

و أُم٤م اًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم اًمنمقمل ،ومٝمق ُمتٕمٚمؼ سمٛمحٌ٦م اهلل قمز وضمؾ ًمٗمٕمؾ دون ومٕمؾ،

يمت٘مديؿ سمٕمض إطمٙم٤مم ،واًمّمٗم٤مت ،وإومٕم٤مل ،وإؿمخ٤مص ،قمغم سمٕمض،
يمتٗمْمٞمؾ إٟمٌٞم٤مء و اًمرؾمؾ قمغم اخلٚمؼ ،وشمٗمْمٞمؾ سمٕمض اًمرؾمؾ قمغم سمٕمض،

وشمٗمْمٞمؾ اعم١مُمٜملم قمغم اًمٙم٤مومريـ ،وشمٗمْمٞمؾ سمٕمض اعم١مُمٜملم قمغم سمٕمض،

يمتٗمْمٞمؾ اًمٕم٤ممل قمغم اجل٤مهؾ ،وشمٗمْمٞمؾ اًمت٘مل قمغم اًمٗم٤مضمر ( :
ﰀ)[اًم٘مٚمؿ.]38-34:

ويمذا شمٗم ْمٞمؾ سمٕمض إُم٤ميمـ قمغم سمٕمض ،يمتٗمْمٞمؾ اعمً٤مضمد اًمثالصم٦م قمغم همػمه٤م
ُمـ اعمً٤مضمد ،وشمٗمْمٞمؾ اعمً٤مضمد قمغم همػمه٤م ُمـ إُم٤ميمـ.

ويمذا شمٗمْمٞمؾ سمٕمض إزُمٜم٦م قمغم سمٕمض ،يمتٗمْمٞمؾ ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر قمغم ؾم٤مئر اًمٚمٞم٤مزم،

وشمٗمْمٞمؾ يقم قمروم٦م قمغم همػمه ُمـ إي٤مم ،وشمٗمْمٞمؾ يقم اجلٛمٕم٦م قمغم همػمه ُمـ أي٤مم

إؾمٌقع ،و شمٗمْمٞمؾ ؿمٝمر رُمْم٤من قمغم همػمه ُمـ اًمِمٝمقر ،ويمذا شمٗمْمٞمؾ سمٕمض
اًمّمٗم٤مت قمغم سمٕمض ،وشمٗمْمٞمؾ سمٕمض إؿمخ٤مص قمغم سمٕمض ( :
)[اإلهاء.]72:

َو َىم٤مل اهللَُّ َقم َّز َو َضم َّؾ ( :

)[اًمٌ٘مرة.]153:
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وم٤مهلل وطمده هق اعمٚمؽ اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ رء ،اعم٘مدم واعم١مظمر ًمٚمزُم٤من واعمٙم٤من،
)[هقد.]127:

وإوص٤مف وإؿمخ٤مص ( :

هق ؾمٌح٤مٟمف اعم٘مدم واعم١مظمر ،اًمذي ىمدم إٟمٌٞم٤مء قمغم اًمٜم٤مس ذم اًمٗمْمؾ واًمرشمٌ٦م،

وىمدم إم قمغم إب سم٤مًمؼم واًمّمٚم٦م.

وم ًٌح٤من اعم٘مدم واعم١مظمر ،اًمذي ي٘مدم ُمـ ؿم٤مء سمٗمْمٚمف ،وي١مظمر ُمـ ؿم٤مء سمٕمدًمف :

(

)[اًم٘مّمص.]68:

ومٛمـ ظمٚم٘مف ُمـ هق ُم٘مدم ظمٚم٘م٤م ورشمٌ٦م ،يم٤مًمٕمرش ،واًمٙمرد ،واعمالئٙم٦م.

وُمٜمٝمؿ ُمـ هق ُم٘مدم ظمٚم٘م٤مُ ،م١مظمر اًمرشمٌ٦م يم٢مسمٚمٞمس ،وم٠مٟمف ظمٚمؼ ىمٌؾ أدم ﷺ ( :

[احلجر.]17-16:

)

وُمٜمٝمؿ ُمـ هق ُم١مظمر ظمٚم٘م٤م ،وُم٘مدم رشمٌ٦م ،وهق ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ﷺ ،ؾمٞمد إوًملم

وأظمريـ ،اًمذي ظمتؿ اهلل سمف اًمٜمٌقات ،وظمتؿ سم٠مُمتف إُمؿ ( :
[إطمزاب.]42:

)

ومًٌح٤مٟمف هق اعم٘مدم واعم١مظمر ،اًمذي ٓ ُيً٠مل قمَم يٗمٕمؾٟٕ ،مف احلٙمٞمؿ اًمٕمٚمٞمؿ،

اًمٌّمػم سمٛمّم٤مًمح قمٌ٤مده ،ىمد يٕمجؾ ًمٕمٌده اًمرزق ،و رسمَم ي١مظمره ،ورسمَم يٕمجؾ ًمف

اًمقًمد ،ورسمَم ي١مظمره ،ورسمَم يٕمجؾ ًمف اًمِمٗم٤مء ،ورسمَم ي١مظمره ،و رسمَم يٕمجؾ ًمف

اًمٕم٘مقسم٦م قمغم اعمٕمّمٞم٦م ،ورسمَم ي١مظمره٤مٟٕ ،مف وطمده اعم٘مدم واعم١مظمر ،اًمذي
مجٞمع أومٕم٤مًمف ،ذم ُمٜمتٝمك احلٙمٛم٦م واًمرمح٦م ،واًمٕمدل واإلطمً٤من ( :
)[ـمف.]8:
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هق ؾمٌح٤مٟمف اعم٘مدم واعم١مظمر ،اًمذي ي٘مدم ُمـ ؿم٤مء سمٓم٤مقمتف ،وي١مظمر ُمـ ؿم٤مء
سمٛمٕمّمٞمتف ،ىمدم اعمًٚمؿ قمغم اًمٙم٤مومر ،و ىمدم اًمؼم قمغم اًمٗم٤مضمر ،و ىمدم اًمٙمريؿ قمغم

اًمٌخٞمؾ ،و ىمدم اعمج٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل قمغم اًم٘م٤مقمد ( :

)

[احلديد.]12:

هق ؾمٌح٤مٟمف اعم٘مدم و اعم١مظمر ،اًمذي يريب قمٌ٤مده سم٤مًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم ،ومٞمٙمرم ُمـ

أـم٤مقمف ،وهي لم ُمـ قمّم٤مه ،ويٕمز ُمـ أُمـ سمف ،ويذل ُمـ يمٗمر سمفٟٕ ،مف احلٙمٞمؿ
اخلٌػم ،اًمذي يْمع صمقاسمف ًمٚمٛمحًـ ومْمالً ،ويْمع قم٘مقسمتف ًمٚمٛمزء قمدًٓ ( :
)

[اًمٜمً٤مء.]42:

وىم٤مل قمز وضمؾ:

[إٟمٕم٤مم.]162:

هق ؾمٌح٤مٟمف اعم٘مدم واعم١مظمر ،اًمذي ي٘مدم ُمـ ؿم٤مء ذم دظمقل اجلٜم٦م ،وي١مظمر ُمـ

ؿم٤مء ،و ي٘مدم ُمـ ؿم٤مء ذم دظمقل اًمٜم٤مر ،و ي١مظمر ُمـ ؿم٤مء ( :
)[اًمٕمٜمٙمٌقت.]12:

وىم٤مل قمز وضمؾ( :

)[إٟمٕم٤مم.]53:

هق ؾمٌح٤مٟمف اعم٘مدم واعم١مظمر ،اًمذي ي٘مرب أوًمٞم٤مءه ويٌٕمد أقمداءه ،ومٞمٙمرم ُمـ آُمـ
سمف سمٓم٤مقمتف ،و يِمٖمؾ ُمـ يمٗمر سمف سمِمٝمقاشمف ،وييب احلج٤مب سمٞمٜمف وسمٞمٜمف ( :
)[حمٛمد.]11:
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وىم٤مل قمز وضمؾ ( :
)[إقمراف.]179:

ويمؾ إٟمً٤من ؾمقف يٜمٌ٠م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمَم ىمدم و أظمرُ ،مـ ىمقل أو ومٕمؾ ،وؾمٞمً٠مل قمـ

شم٘مديؿ ؿمٝمقاشمف قمغم أواُمر رسمف ،وقمـ شم٘مديؿ ُم٤م حتٌف اًمٜمٗمس قمغم ُم٤م حيٌف اًمرب :

(

)[اًم٘مٞم٤مُم٦م.]13:

و اقمٚمؿ ي٤م قمٌد اهلل أن اًمت٘مدم واًمت٠مظمر ٟمققم٤من :

شم٘مدم ديٜمل ،وشم٘مدم دٟمٞمقي.

وم٤مًمت٘مدم اًمديٜمل احل٘مٞم٘مل هقشم٘مدم اًمٕمٌد ًمإليَمن سم٤مهلل ،وقمٌ٤مدشمف وطمده ٓذيؽ ًمف،
واًمٗمقز سمٛمرو٤مشمف ،وضمٜمتف ( :

)[اًمٌٞمٜم٦م.]8-7:

و اًمت٤م ظمر قمـ ذًمؽ هق اًمت٠مظمر

واعمٕم٤ميص :

احل٘مٞم٘مل اعمذُمقم ،سم٤مًمٙمٗمر ،واًمنمك،

واًمٌ٤مب ُمٗمتقح عمـ أراد أن يت٘مدم أو يت٠مظمر(:

[حمٛمد.]11:

)[اعمدصمر.]37-35:

أُم٤م اًمت٘مدم ذم اًمدٟمٞم٤م و اًمت٠مظمر قمٜمٝم٤م ومٝمق ُم٘مٞم٤مس صقري ٓ ،ىمٞمٛم٦م ًمف إذا مل ي٘مؽمن

سم٤مإليَمن واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ( :

)[ؾمٌ٠م.]38-37:

و طمظ اًمٕمٌد ُمـ هذيـ آؾمٛملم اًمٙمريٛملم ،أن يتقؾمؾ هبَم إمم رسمفً ،مٜمٞمؾ اًمت٘مدم
485

احل٘مٞم٘مل ،سم٤مإليَمن وإقمَمل اًمّم٤محل٦م ،و شمرك يمؾ ُم٤م ي١مظمر قمَم حيٌف اهلل

ويرو٤مه ،ودظمقل اجلٜم٦م ،واًمٜمج٤مة ُمـ اًمٜم٤مر ( :
)[آل قمٛمران.]134-133:

وُمـ قمرف رسمف سم٤مؾمٛمف اعم٘مدم واعم١مظمر ،آُمـ سمف ،و آُمـ سمحٙمٛمتف اًمٌ٤مًمٖم٦م ،و رمحتف

اًمقاؾمٕم٦م ،و ىمدرشمف اعمٓمٚم٘م٦م ،و طمًـ شمدسمػمه ،وقمٚمٛمف اعمحٞمط ( :
[حمٛمد.]19:

)

وُمـ قمرف رسمف سم٤مؾمٛمف اعم٘مدم و اعم١مظمر ،ىمدم ُم٤م ىمدُمف اهلل ورؾمقًمفُ ،مـ إىمقال

وإقمَمل ،واًمّمٗم٤مت وإؿمخ٤مص ،وأظمر ُم٤م أظمر اهلل ورؾمقًمفُ ،مـ إىمقال
وإقمَمل ،واًمّمٗم٤مت وإؿمخ٤مص ،وهذا هق اعمٞمزان احل٘مٞم٘مل ،اًمذي يزن سمف

اعم١مُمـ إُمقر يمٚمٝم٤م ( :

)[اًمتقسم٦م.]129:

وىم٤مل قمز وضمؾ ( :

)[اعمٚمؽ.]11:

أُم٤م ُمٞمزان أهؾ اًمدٟمٞم٤م اًمذيـ ي٘مدُمقن أهؾ اجل٤مه ،واًمرئ٤مؾم٦م ،و إُمقال وهمػمه٤م ُمـ

أقمراض اًمدٟمٞم٤م ،قمغم همػمهؿ ُمـ أهؾ اإليَمن ،واًمت٘مقى ،واًمّمالح ،ومٝمذا ُمٞمزان
خمتؾ ،يم٤مذب ،خي٤مًمػ ُمٞمزان اهلل احل٘مٞم٘مل ذم اًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم ( :
)[آل قمٛمران.]163-161:
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وُمـ قمرف رسمف سم٤مؾمؿ اعم٘مدم واعم١مظمر ،شمقيمؾ قمٚمٞمف وطمده ،وؾمٚمؿ ُٕمره ،وومقض
أُمره إًمٞمف وطمدهٟٕ ،مف ٓ ُم٘مدم عم٤م أظمر ،و ٓ ُم١مظمر عم٤م ىمدمُ ،ؾم ٌْ َح٤مٟم َ
َؽ ٓ إِ ًَم َف إِٓ

ْ٧م ا ُْ
ْ٧م:
ْ٧م اعمُْ َ١م ِّظم ُر َٓ ،إِ ًَم َف إِ َّٓ َأٟم َ
عم َ٘مدِّ ُمَ ،و َأٟم َ
ٟم٧مَ ،أٟم َ
َأ َ
[يقٟمس.]3:

وُمـ قمرف رسمف سم٤مؾمٛمف اعم٘مدم واعم١مظمر ،شمقيمؾ قمٚمٞمف وطمده ،و مل يت٠مصمر أو يٖمؽم

سم٘مقة اًمٌ٤مـمؾ ،واٟمتٗم٤مؿمف ،وضمؼموشمف ،ذم هذا اًمزُم٤من ،وم٢من اعم٘مدم واعم١مظمر ًمٚمٌ٤مـمؾ
)[اًمٗمجر.]14:

وأهٚمف سم٤معمرص٤مد ( :

وىم٤مل قمز وضمؾ ( :

)[اًم٘مّمص.]83:

ويمَم أظمؼم اهلل قمـ ومرقمقن وضمٜمقده سم٘مقًمف ( :

)[إقمراف.]137-136:

وم٤مًمرزق سمٞمد اًمرزاق ًمٙمؾ اخلٚمؼ ،واًمٜمٍم سمٞمد اًمٜم٤مس عمـ ٟمٍم ديٜمف ،وآُمـ سم٤مهلل

واشمٌع هداه ( :

)[احل٩م.]41-42:

وُمـ صمٛمرات اإليَمن هب ذا آؾمؿ اًمٙمريؿ ،أن اًمٕمٌد ٓ يٖمؽم هبذه اًمدٟمٞم٤م ،وحيذر
ُمـ اًمريمقن إًمٞمٝم٤مٕ ،هن٤م ؾمتٗمٜمك ،وٓيٌ٘مك ًمٚمٕمٌد إٓ ُم٤م ىمدُمف ُمـ اإليَمن،

وإقمَمل اًمّم٤محل٦م ،أو وده٤م ( :
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)[وم٤مـمر.]6-5:

وُمـ قمرف رسمف سم٤مؾمٛمف اعم٘مدم واعم١مظمر ،مل يريمـ إمم قمٛمٚمف ،ومل يٙمـ ًمف إُم٤من

سمٙمثرة اًمٓم٤مقم٤مت ،و ٓ اًمٞم٠مس سمٙمثرة اعمٕم٤ميص ،ومرب ُمًٚمؿ يم٤من ذم اًمٔم٤مهر ُمـ

اعمٓمروديـ ،صمؿ فمٝمر أٟمف ُمـ اعم٘مرسملم ،ورسمَم يم٤من أطمد ذم اًمٔم٤مهر ُمـ اعم٘مرسملم،

ومٔمٝمر أٟمف ُمـ اعمٓمروديـ ( :
)[اًمتٖم٤مسمـ.]13:

وىم٤مل اًمٜمٌَِّ ِّل ﷺ ..« :إِ َّن َأ َحدَ ك ُْم َل َق ْع َؿ ُل بِ َع َؿ ِل َأ ْه ِل َْ
ُون َب ْقـَ ُه َو َب ْقـ ََفو
اجلـ َِّيَ ،حتَّى َمو َيؽ ُ
ِ ِ
ِ
َوب َف َق ْع َؿ ُل بِ َع َؿ ِل َأ ْه ِل الـ ِ
َّور َف َقدْ ُخ ُؾ َفوَ ،وإِ َّن َأ َحدَ ك ُْم
اعَ ،ف َق ْسبِ ُق َع َؾ ْقه ا ْلؽت ُ
إِ َّٓ ذ َر ٌ
ِ ِ
ِ
َل َق ْع َؿ ُل بِ َع َؿ ِل َأ ْه ِل الـ ِ
َوب،
َّورَ ،حتَّى َمو َيؽ ُ
اعَ ،ف َق ْسبِ ُق َع َؾ ْقه ا ْلؽت ُ
ُون َب ْقـَ ُه َو َب ْقـ ََفو إِ َّٓ ذ َر ٌ
َف َق ْع َؿ ُل بِ َع َؿ ِل َأ ْه ِل َْ
خ ُؾ َفو»ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ( ).
اجلـ َِّي َف َقدْ ُ
ومتقيمؾ قمغم اهلل وطمده ،وٓ شمٚمتٗم٧م ٕطمد ؾمقاه(:
) [اًمٜمٛمؾ.]79:

وٓ شمريمـ إمم ىمقشمؽ ،وٓ إمم قمٚمٛمؽ ،وٓ إمم قمٛمٚمؽ ،و ٓ إمم ُم٤مًمؽ ( :
)[اًمتٖم٤مسمـ.]13:

و ا قمٚمؿ أن اهلل قمز وضمؾ ي٘مدم ُمـ ؿم٤مء سم٤مًم٘مقة ،أو اًمذيم٤مء ،أو اًمٕم٘مؾ ،أو احلٙمٛم٦م ،أو
اًمٕمٚمؿ ،أو اعم٤مل ،أو اًمٜمً٥م ،أو اجل٤مه ،وم٢من مل ُيِمٙمر هذا اًمت٘مديؿ ،سم٤مؾمتٕمَمًمف ومٞمَم

حيٌف اهلل ويرو٤مه ،أظمره اهلل سمٗمْمٞمح٦م ،أو زًم٦م ،أو يمػ يد ،وذًمؽ يمٚمف اسمتالء أو

اؾمتدراج ( :

)[اًمٕمٜمٙمٌقت.]3-1:

( ) متػق عؾقه ،أخرجه البخوري برقم ( ،)3218وأخرجه مسؾم سمرىمؿ (.)1643
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واقمٚمؿ أن ىمدرك قمٜمد اهلل ،ودرضمتؽ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،سم٘مدر إيَمٟمؽ ،وأقمَمًمؽ

اًمّم ٤محل٦م ،وم٘مدم ُم٤م حيٌف اهلل ويرو٤مه ،قمغم ُم٤م حتٌف اًمٜمٗمس ،وىمدم أظمرة قمغم
اًمدٟمٞم٤م ،وىمدم أهؾ اإليَمن واًمت٘مقى ،واعمٕمروف واإلطمً٤من ،قمغم ُم٤مؾمقاهؿ ُمـ

اًمٜم٤مس( :

)[اًم٘مّمص.]77:

ِ
ٚمؿ سمِ ِف ُِمٜمِّ٤م،
ه ْرٟم٤م و َُم٤م أ ْقم َٚمٜمْ٤م ،وُم٤م َأ َ
ٟم٧م َأ ْقم ُ
اًم َّٚم َّ
ٝمؿ اهمٗم ْر ًمٜم٤م ُم٤م َىمدَّ ُمٜم٤م وُم٤م َأ َّظم ْرٟم٤م ،وُم٤م َأ ْ َ
ْ٧م ا ُ
ْ٧م ا ُ
ْ٧م.
عم َ١م ِّظم ُر  ٓ ،إًمف إَّٓ أٟم َ
عم َ٘مدِّ ُمَ ،وأٟم َ
أٟم َ

وسمذًمؽ وسمٗمْمؾ اهلل قمزوضمؾ ،يٙمقن ىمد شمؿ اًمٙمالم قمغم إطمّم٤مء أؾمَمء اهلل

احلًٜمك ،و ذطمٝم٤م ،وسمٞم٤من يمٞمٗمٞم٦م اًمتٕمٌد هلل سمٛمقضمٌٝم٤م.

ومٚمٚمف احلٛمد واعمٜم٦م قمغم ٟمٕمٛم٦م اًمٌدء واخلت٤مم ،وقمغم ٟمٕمٛم٦م اًمتَمم واًمٙمَمل ( :
)[اجل٤مصمٞم٦م.]37-36:

اًمٚمٝمؿ ًمؽ احلٛمد ،أٟم٧م ىمٞمؿ اًمًٛمقات وإرض وُمـ ومٞمٝمـ ،وًمؽ احلٛمد،أٟم٧م

ُمٚمؽ اًمًٛمقات وإرض وُمـ ومٞمٝمـ ،وًمؽ احلٛمد ،أٟم٧م ٟمقر اًمًٛمقات

وإرض ،وًمؽ احلٛمد أٟم٧م احلؼ ،ووقمدك طمؼ ،وًم٘م٤مؤك طمؼ ،وىمقًمؽ طمؼ

واجلٜم٦م طمؼ ،واًمٜم٤مر طمؼ ،واًمٜمٌٞمقن طمؼ ،وحمٛمد ﷺ طمؼ ،واًمً٤مقم٦م طمؼ.

اًمٚمٝمؿ ًمؽ احلٛمد اًمذي ٓ هن٤مي٦م ًمٕمدده ،و ٓ اٟم٘مٓم٤مع ُٕمده ،قمغم قمٔمٛمتؽ،

وقمٔمٛم٦م أؾمَمئؽ ،وصٗم٤مشمؽ ،وأومٕم٤مًمؽ ،وقمٔمٛم٦م إطمً٤مٟمؽ ،وضمزيؾ قمٓم٤مئؽ.

اًمٚمٝمؿ ًمؽ احلٛمد أن قمرومتٜم٤م سمذاشمؽ ،و أؾمَمئؽ ،وصٗم٤مشمؽ ،و أومٕم٤مًمؽ ،وديٜمؽ و

ذقمؽ ،و صمقاسمؽ وقم٘م٤مسمؽ:
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[اًمٗم٤محت٦م.]7-1:

ًمؽ احلٛمد طمتك شمرى ،وًمؽ احلٛمد إذا روٞم٧م ،وًمؽ احلٛمد سمٕمد اًمرو٤م.

(
(

)[اًمٜمٛمؾ.]19:
)[إسمراهٞمؿ.]41-42:

آت َٟم ْٗم ِ
اًم َّٚمٝمؿ ِ
ْ٧م َوًم ِ ُّٞم َٝم٤م َو َُم ْق َٓ َه٤م.
َّ٤مه٤مَ ،أٟم َ
ز َشم ْ٘م َق َاه٤مَ ،و َزيم َِّٝم٤م َأٟم َ
ْ٧م َظم ْ ُػم َُم ْـ َزيم َ
ُ َّ
اًم َّٚم ُٝم َّؿ إِٟمِّ٤م َأ ُقمق ُذ سمِ َؽ ُِم ْـ ِقم ْٚم ٍؿ َٓ َيٜمْ َٗم ُعَ ،و ُِم ْـ َىم ْٚم ٍ
خي َِْم ُعَ ،و ُِم ْـ َٟم ْٗم ٍ
س َٓ شم َِْم ٌَ ُع،
٥م َٓ َ
ٍ
ِ
٤مب َهلَ٤م.
َوُم ْـ َد ْقم َقة َٓ ُي ًْت ََج ُ
ِ ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ٞمٛم ْـ شم ََق ًَّم ْٞم َ٧مَ ،و َسم ِ
٤مر ْك ًمٜم٤م
ٞمٛم ْـ َقم٤م َوم ْٞم َ٧مَ ،وشم ََق ًَّمٜم٤م وم َ
ٞمٛم ْـ َهدَ ْي َ٧مَ ،و َقم٤مومٜم٤م وم َ
اًم َّٚم ُٝم َّؿ ْاهدٟم٤م وم َ
َّؽ َشم ْ٘م ِ
ِ
ٞمَم َأ ْقم َٓم ْٞم َ٧مَ ،و ِىمٜمِ٤م ْ ِ
ذ َُم٤م ْىم َْم ْٞم َ٧مَ ،وم٢مِٟم َ
٣م َقم َٚم ْٞم َؽ،
يض َوَٓ ُي ْ٘م َ
وم َ
واسف َقمٜمَّ٤م َ َّ
ْ٧م َر َّسمٜمَ٤م َو َشم َٕم٤م ًَم ْٞم َ٧م.
يٕمز ُمـ
قم٤مدي٧مَ ،شم ٌَ َ٤مريم َ
َ
إِ َّٟم ُف ٓ َي ِذ ُّل َُم ْـ َوا ًَم ْٞم َ٧م ،وٓ ُّ
ِ ِ
احلَ َٞم٤م َة َظم ْ ًػما ِ
اخلَ ْٚم ِؼَ ،أ ْطمٞمِٜمِل َُم٤م َقمٚمِ ْٛم َ٧م ْ
٥مَ ،و ُىمدْ َرشمِ َؽ َقم َغم ْ
زم،
اًم َّٚم ُٝم َّؿ سمِٕم ْٚمٛم َؽ ا ًْم َٖم ْٞم َ
َوشم ََق َّومٜمِل إِ َذا َقمٚمِ ْٛم َ٧م ا ًْم َق َوم٤م َة َظم ْ ًػما ِ
زم.
اًم َّٚم ُٝم َّؿ إِ ِّين َأ ْؾم َ٠م ًُم َؽ َظم ِْم َٞمت ََؽ ِذم ا ًْم َٖم ْٞم ِ
اًمِم َٝم٤م َد ِةَ ،و َأ ْؾم َ٠م ًُم َؽ يمَٚمِ َٛم َ٦م ْ
٥م َو َّ
اًمر َو٤م
احلَ ِّؼ ِذم ِّ
َوا ًْم َٖم َْم ِ
٥مَ ،و َأ ْؾم َ٠م ًُم َؽ ا ًْم َ٘م ّْمدَ ِذم ا ًْم ِٖمٜمَك َوا ًْم َٗم ْ٘م ِرَ ،و َأ ْؾم َ٠م ًُم َؽ ٟم َِٕم َ ً
ٞمَم َٓ َيٜمْ َٗمدُ  ،و َأ ْؾم َ٠م ًُم َؽ
لم َٓ َشمٜمْ َ٘مٓمِع ،و َأؾم َ٠م ًُم َؽ اًمرو٤م سمٕمدَ ا ًْم َ٘مْم ِ
ُىم َّر َة َقم ْ ٍ
٤مءَ ،و َأ ْؾم َ٠م ًُم َؽ َسم ْر َد ا ًْم َٕم ْٞم ِ
ش َسم ْٕمدَ
َ
ِّ َ َ َ
ْ َ ْ
اعمَْق ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
تَ ،و َأ ْؾم ْ٠م ًُم َؽ ًَم َّذ َة اًمٜمَّ َٔم ِر َ
إمم َو ْضم ِٝم َؽَ ،و َّ
رضا َء
ْ
اًمِم ْق َق إ َمم ًم َ٘م٤مئ َؽ ،ذم َهم ْػم َ َّ
ِ
ِ ٍ ِ ٍ
ُم ِ ٍ
اإل ِ
اضم َٕم ْٚمٜمَ٤م ُهدَ ا ًة ُُم ْٝمت َِدي َـ.
يَمنَ ،و ْ
يةَ ،وَٓ وم ْتٜمَ٦م ُُمْم َّٚم٦م ،اًم َّٚم ُٝم َّؿ َز ِّيٜمَّ٤م سمِ ِزيٜمَ٦م ِ َ
ُ َّ
٥م إِ ًَم ْٞمٜمَ٤م ْ ِ
يَم َن َو َز ِّيٜمْ ُف ِذم ُىم ُٚمقسمِٜمَ٤مَ ،ويم َِّر ْه إِ ًَم ْٞمٜمَ٤م ا ًْم ُٙم ْٗم َر َوا ًْم ُٗم ًُ َ
قق
اًم َّٚم ُٝم َؿ َطم ٌَّ ْ
اإل َ
٤من ،واضمٕم ْٚمٜمَ٤م ُِمـ اًمر ِ
ِ
اؿم ِدي َـ.
َوا ًْمٕم ّْم َٞم َ َ ْ َ
َ َّ
حت ُ ِ
لم ُمٕم ِ
٤مص َ
ٞمؽَ ،و ُِم ْـ َـم٤م َقمتِ َؽ َُم٤م
اًم َّٚم ُٝم َّؿ ا ْىم ًِ ْؿ ًَمٜمَ٤م ُِم ْـ َظم ِْم َٞمتِ َؽ َُم٤م َ ُ
قل سمِف َسم ْٞمٜمَٜمَ٤م َو َسم ْ َ َ َ
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ِ
ِ
ُشم ٌَ ِّٚم ُٖمٜمَ٤م سمِ ِف َضمٜمَّت ََؽَ ،و ُِم َـ ا ًْم َٞم ِ٘م ِ
٥م اًمدُّ ْٟم َٞم٤م.
هت ِّق ُن سمِف َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َُم َّم٤مئ َ
لم َُم٤م ُ َ
ِ
اًم َّٚم ُٝم َّؿ َُم ِّت ْٕمٜمَ٤م سمِ َ٠م ْؾم ََم ِقمٜمَ٤مَ ،و َأ ْسم َّم ِ
اضم َٕم ْٚم ُف ا ًْم َق ِار َ
ث ُِمٜمَّ٤م،
٤مرٟمَ٤مَ ،و ُىم َّقاشمٜمَ٤م َُم٤م َأ ْطم َٞم ْٞم َتٜمَ٤مَ ،و ْ
ٍْمٟمَ٤م َقم َ
دم َٕم ْؾ ُُم ِّمٞم ٌَ َتٜمَ٤م ِذم
غم َُم ْـ َقم٤م َداٟمَ٤مَ ،و َٓ َ ْ
َو ْ
اضم َٕم ْؾ َصم ْ٠م َرٟمَ٤م َقم َغم َُم ْـ َفم َٚم َٛمٜمَ٤مَ ،واٟم ُ ْ
مهٜمَ٤مَ ،و َٓ َُم ٌْ َٚم َغ ِقم ْٚم ِٛمٜمَ٤مَ ،و َٓ شم ًَُ ِّٚم ْط َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َُم ْـ َٓ
ِديٜمِٜمَ٤مَ ،و َٓ َ ْ
دم َٕم ِؾ اًمدُّ ْٟم َٞم٤م َأيم َ َ
ْؼم َ ِّ
اجلَ َال ِل َو ْ ِ
محٜمَ٤م ،ي٤م ُذا ْ
اإليم َْرا ِم.
َي ْر َ ُ
احلٛمد هلل اًمذي قمرومٜم٤م سمٜمٗمًف ،وأؾمَمئف ،وصٗم٤مشمف ،وأومٕم٤مًمف ،وآٓئف ،وآي٤مشمف،

وخمٚمقىم٤مشمف ،وومتح ًمٜم٤م أسمقاب اًمٕمٚمؿ سمرسمقسمٞمتف ،وإًمقهٞمتف ،وأقم٤مٟمٜم٤م قمغم ذيمره،
وؿمٙمره ،وطمً ـ قمٌ٤مدشمف ،وهداٟم٤م إمم اإلظمالص ًمف ذم شمقطمٞمده ،وقمّمٛمٜم٤م ُمـ

اإلحل٤مد واًمِمؽ ذم أُمره.
احلٛمد هلل محد ًا يمثػم ًا يقاذم ٟمٕمٛمف ،ويٙم٤مرمء ُمزيده ،قمدد ُم٤م أطم٤مط سمف قمٚمٛمف،
محد ًا ٓ ُمٜمتٝمك حلده ،وٓ سمٚمقغ ًمٖم٤ميتف ،و ٓ اٟم٘مٓم٤مع ُٕمده.

اًمٚمٝمؿ ي٤م يمريؿ ،ي٤م رمحـ ،ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم ،أرطمؿ وضمقه٤م ظمرت ًمٕمٔمٛمتؽ
ؾم٤مضمدة ،و أًمًٜم٦م ٟمٓم٘م٧م سمتقطمٞمدك ،وذيمرك ،وهلج٧م سمحٛمدك ،وؿمٙمرك ص٤مدىم٦م،

وىمٚمقسم٤م ذًم٧م ًمٕمز رسمقسمٞمتؽ وأًمقهٞمتؽ ظم٤مؿمٕم٦م ،وقم٘مقٓ شمّم٤مهمرت ًمٙمؼمي٤مئؽ
ظم٤مئٗم٦م ،وقمٞمقٟم٤م ُمـ ظمِمٞمتؽ سم٤ميمٞم٦م ،وضمقارطم ً٤م ؾمٕم٧م إمم أُم٤ميمـ قمٌ٤مدشمؽ ـم٤مئٕم٦م ،ي٤م
اجلَ َال ِل َو ْ ِ
واؾمع اًمرمح٦م ،ي٤م هيع اًمرو٤م ،ي٤م ُذا ْ
اإليم َْرا ِم.
)

(

[اًمٌ٘مرة.]121:

)[إقمراف.]13:

(

(
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)[اًمٌ٘مرة.]186:

وهبذا شمؿ اًمٙمالم قمغم أؾمَمء اهلل احلًٜمك اًمتل أطمّمٞمٜم٤م ُمٜمٝم٤م سمٗمْمؾ اهلل أيمثر ُمـ
ُمئ٦م اؾمؿ ُمـ أؾمَمء اهلل احلًٜمك ،اًمقاردة واًمث٤مسمت٦م ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م.

ٟمً٠مل اهلل قمز وضمؾ أن يٙمقن قمٛمٚمٜم٤م هذا ُمـ اًمٕمٛمؾ اعم٘مٌقل ،وأن يٙمقن ظم٤مًمّم ً٤م

ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ ،وأن يٛمتٕمٜم٤م سمرؤي٦م وضمٝمف اًمٙمريؿ ،ويًٕمدٟم٤م سمدظمقل ضمٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ،

وأن يٖمٗمر ًمٜم٤م يمؾ زًمؾ وشم٘مّمػم ،إٟمف هق اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ (

)[آل قمٛمران.]8:

ِ
َؽ اًم َّٚم ُٝم َّؿ و َسم َح ْٛم َ
دك ٟم َِْمٝمدُ ْ
ُؾم ٌْ َح٤مٟم َ
ُقب إِ ًَم ْٞم َؽ.
أن ٓ إًم َف إٓ أٟم َ
ْ٧م ٟم ًَْ َت ْٖمٗم ُر َك وأشم ُ
(
)[اًمّم٤موم٤مت.]181-182:
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 -65-64ذح اؾمؿ اهلل(اًمٙمريؿ ،وإيمرم)196........................................................
 -66ذح اؾمؿ اهلل(اًمقه٤مب)323......................................................................................
-67ذح اؾمؿ اهلل(اعم٘مٞم٧م)329........................................................................................
 -68ذح اؾمؿ اهلل(اعمٕمٓمل)313......................................................................................
 -69ذح اؾمؿ اهلل(اعمحًـ)313....................................................................................
البوب العوذ :أشامء اهلل احلسـى ،وتشتؿل عذ مو ييل331........................... :
 -71-72ذح اؾمؿ اهلل(اًمقزم ،واعمقمم)331..........................................................
 -71ذح اؾمؿ اهلل(اًمؼم)337...............................................................................................
 -73ذح اؾمؿ اهلل(اًمقدود)341........................................................................................
 -74ذح اؾمؿ اهلل(اًم٘مري٥م)345.......................................................................................
498

الصػحي

ادوضوع

-75ذح اؾمؿ اهلل(اعمجٞم٥م)354......................................................................................
 -76ذح اؾمؿ اهلل(اًمٜمقر)358............................................................................................
 -77ذح اؾمؿ اهلل(اهل٤مدي)361........................................................................................
البوب احلودي عش :أشامء اهلل احلسـى ،وتشتؿل عذ مو ييل369.............. :
 -78ذح اؾمؿ اهلل(اًمٚمٓمٞمػ)372......................................................................................
 -79ذح اؾمؿ اهلل(اًمرومٞمؼ)371.........................................................................................
 -82ذح اؾمؿ اهلل(احلٚمٞمؿ)379........................................................................................
-81ذح اؾمؿ اهلل(اًمتقاب)383.........................................................................................
 -81ذح اؾمؿ اهلل(اًمٕمٗمق)386...........................................................................................
 -84-83ذح اؾمؿ اهلل(اًمٖمٗمقر ،واًمٖمٗم٤مر)389..........................................................
البوب الثوين عش :أشامء اهلل احلسـى ،وتشتؿل عذ مو ييل397.................. :
 -85ذح اؾمؿ اهلل(اًمِم٤مذم)398.......................................................................................
 -87-86ذح اؾمؿ اهلل(اًمِم٤ميمر ،واًمِمٙمقر)425......................................................
 -88ذح اؾمؿ اهلل(اجلٛمٞمؾ)415......................................................................................
499

الصػحي

ادوضوع

-89ذح اؾمؿ اهلل(اًمٓمٞم٥م)411..........................................................................................
 -92ذح اؾمؿ اهلل(احلٞمل)419.........................................................................................
-91ذح اؾمؿ اهلل(اًمًتػم)435...........................................................................................
البوب الثولٌ عش :أشامء اهلل احلسـى ،وتشتؿل عذ مو ييل441................ :
 -91ذح اؾمؿ اهلل(اعمًتٕم٤من)441...................................................................................
 -94-93ذح اؾمؿ اهلل(اًمٗمت٤مح ،واًمٗم٤مشمح)447...........................................................
 -95ذح اؾمؿ اهلل(اًمٙم٤مذم)452........................................................................................
-96ذح اؾمؿ اهلل(اًمٙمٗمٞمؾ)454.........................................................................................
 -97ذح اؾمؿ اهلل(اًمقيمٞمؾ)458........................................................................................
-99-98ذح اؾمؿ اهلل(احل٤مومظ ،واحلٗمٞمظ)467.......................................................
-122ذح اؾمؿ اهلل(احلًٞم٥م)474.................................................................................
 -121ذح اؾمؿ اهلل(اًمقارث)477...................................................................................
-123-121ذح اؾمؿ اهلل(اعم٘مدم ،واعم١مظمر)482................................................
الػف ـ ـ ــرس 493........................................................................................................................

522

