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 ملخص البحث
، مد هلل على آالئه التي ال تحصى، والصالة والسالال  علالى وسالوله المالو   الح

فهذا ملخص بحث تحت عنوان: "قواعالد االسالتاواو االمتمال عي للممتمالم المسالل  
 في ضوء سووة الحموات"

  شتمل البحث على:
مادمالالالو، وتمه الالالد، وخمسالالالو مب حالالالث، وتتمالالالو، وخ تمالالالو،  الالال  فهالالالو  المصالالال دو، 

 وفهو  الموضوع ت:
ادمو: ف حتوت على ملمالو مالوم ة عالن الاالوآن، وأسالب ي اخت ال وث للبحالث، أم  الم

 وخطو البحث.
وأم  التمه د: فتحد ت في نبذة مختصوة عالن توطئالو بال ن  الدث سالووة الحمالوات. 
ب نت ف ه   م ن ومم ن ن ول السووة المو مالو، والوحالدة الموضالوع و لهال ، ذامالوا 

 أ و معوفو ذلك في خدمو موضوع البحث.
حث الخمسو: فمل مبحث  حوث أس س  مالن اسسال  التالي  االو  عل هال  وأم  المب 

 استاواو الممتمم امتم ع   من خالل تأمل سووة الحموات، وهي مم   لي:
 .المبحث اسول: تحلي الفود المسل  ب سدي مم اهلل ومم وسوله 

 المبحث ال  ني: الت بت من اسخب و. 
 المؤمن ن. المبحث ال  لث: اإلصالح ب ن المتا تل ن من

 المبحث الوابم: أدي المؤمن مم إخوانه.
 المبحث الخ م : التع وف والتآلف ب ن الن  .

 تتمو: خت   السووة.
وقد قسمت آ  ت السووة على هذه المب حث، ذاموا فالي مالل مبحالث الصالح   مالن 
أسب ي الن ول لم  له  مالن أ الو مب الو فالي فهال  نصالوص الالوحي،  ال  ب نالت اس الو 

 استاواو الممتمم امتم ع  . العملي لآل  ت في
وأم  الخ تمو: فتشتمل على أه  النت ئج والتوص  ت.
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Abstract 

 

Praise be to Allah for His countless gifts, and prayers and 

peace be upon his noble messenger, may Allah bless him 

and grant him peace. This is a research summary titled. 

"Rules of social stability of the Muslim community 

mentioned in Surat Al-Hogorat" 

The research contains: 

Introduction, preface, five discussions, sequel, conclusion, 

then the sources' index and the subjects' index: 

As for the introduction: It contains a brief talk about the 

Qur'an, my reasons for choosing the research and a 

research plan. 

As for the preamble: I spoke in a brief summary about 

the introduction of Surah Al- Hogorat. I showed the time 

and place of the descent of Surah, and the unit of its  

objectivity, noting the impact of knowledge of this in the 

service of the subject of research. 

As for the five research: each research contains one of the 

basics on which the social stability of society is based on 

through contemplation of Surah Al- Hogorat, which are 

as follows: 

The first topic: The Muslim individual's politeness with 

God and with his Messenger (peace be upon him). 
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The second topic: confirmation of the news. 

The third topic: Reform among the fighters of the 

believers. 

The fourth topic: The believer's politeness with his 

brothers. 

The fifth topic: Friendship and harmony among people. 

Sequel: The conclusion of the surah. 

I divided the verses of the Sura on this research, stating 

in every research the correct reasons for descent because 

of their great impact in understanding the texts of 

revelation, then showed the practical impact of the verses 

on social stability of the society. 

As for the conclusion: It includes the most important 

conclusions and recommendations. 
Key words :  
Introduction, preface, five discussions, sequel, conclusion 

then the sources  index and the subjects  index 

E-mail : abdoemara1983@azhar.edu.eg 
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 المادمو
الحمالالالد هلل علالالالى نعمالالاله التالالالي ال تحصالالالى، وآالئالالاله التالالالي ال تالالال ال تتالالالو ، والصالالالالة 
والسال  على من أوسله وبه وحمو للع لم ن، وأن ل عل اله الفوقال ن هالد  ووحمالو 

 وبشو  للمسلم ن.
 أم  بعد:

اهلل عال  ومالل حف اله بنفسالهم ولال   ف لاوآن المو   هالو المتال ي الخال ت  الالذث تالولى  
چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ   چأحد من خلاه، ق ل مل وعال:  إلى   مله 

 (1). 
چ  چ  چوقد ندي اهلل اسمو إلى فهمهم وتدبو آ  ته وملم ته، قال ل تعال لى: 

 . (2) چڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڇچ
ں  ں   چوأخبون  سبح نه بأن مت به م سو للذمو والفه  والتدبو، ق ل تع لى: 

 .(3) چڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ڻ
وب َّن سبح نه وتع لى أناله أنال ل الاالوآن إلخالوان النال   مالن ال لمال ت إلالى النالوو، 

ٺ  چولهدا ته  لم  هو أقو  في مم م شئونه  الد ن و والدن و الو، قال ل تعال لى: 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ ٹڤڤ  ڤ  ڤ  

چڦ
ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ، وقااال الاااالى  (4)

چ  ڇ    چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ ڄ  ڄ   ڄ 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ڌ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ

                                 
 .9( سووة الحمو: 1
 .22( سووة النس ء: 2
 .44، 32، 22، 11( سووة الامو: 3
 .9: ساا ( سورة اإل4
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ژڑڑ  ک  ک  ک         ک  گ  گ  گ  گ  

 .(1) چڳ
فاالالد أودع اهلل فالالي مت بالاله مالالن العا ئالالد والعبالال دات واسخالالالص واسحمالال   والاصالالص 
واسم  ل م  به سع دة الفود المسل  فالي الالدن   وارخالوة، وتوط الد دعال ئ  الممتمالم 

 مم الت الح  ة. في مل
   فنال ء  للعمالو فالي تعلال ووم َء  واي اهلل ع  ومل، وخدمو لمت به الع   ، وا 

الاوآن وتعل مه، وسهم و المع شو في ممتمم  سوده التالآخي والمحبالو والتالواح ، 
بال عداء وال بغض وال تن حو، لتستا   الح  ة ب لتع ون والتن ص  والتن صو ب ن 

ن   بح  ة ط بو ص لحو تسوده  السم نو والطمأن نالو، أفواد الممتمم، ول سعد ال
 هداني اهلل ع  ومل إلى هذا البحث الذث سم ته: 

 }قواعد االستاواو االمتم عي للممتمم المسل  في ضوء سووة الحموات{
 و شتمل البحث على: 

مادمالالالو، وتمه الالالد، وخمسالالالو مب حالالالث، وخ تمالالالو،  الالال  فهالالالو  المصالالال دو، وفهالالالو  
 الموضوع ت:
: ف حتوت على ملمالو مالوم ة عالن الاالوآن، وأسالب ي اخت ال وث للبحالث، أم  المادمو

 وخطو البحث.
 وأم  التمه د: فتحد ت في نبذة مختصوة عن توطئو ب ن  دث سووة الحموات.

وأم  المب حث الخمسو: فمل مبحث  حوث أس س  مالن اسسال  التالي  االو  عل هال  
 ي مم   لي:استاواو الممتمم امتم ع   من خالل تأمل سووة الحموات، وه
 .المبحث اسول: تحلي الفود المسل  ب سدي مم اهلل ومم وسوله 

 المبحث ال  ني: الت بت من اسخب و. 

                                 
 .11، 11( سووة الم ئدة: 1
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 المبحث ال  لث: اإلصالح ب ن المتا تل ن من المؤمن ن.
 المبحث الوابم: أدي المؤمن مم إخوانه.

 المبحث الخ م : التع وف والتآلف ب ن الن  .
 تتمو: خت   السووة.

 أم  الخ تمو: فتشتمل على أه  النت ئج والتوص  ت.و 
 

وم  م ن من توف ص فمن اهلل وحده، وم  م ن مالن خطالأ فمالن نفسالي، فأسالأل اهلل 
العفالالو والمغفالالوة، ممالال  أسالالأله سالالبح نه وتعالال لى أن  معالالل هالالذا العمالالل  ادا لحسالالن 
الوقوف بال ن  د اله، وعالدة لال امن الالووود عل اله، وأن  سالتعملني فالي خدمالو مت باله 

 الال  بالال خالص وصالالدص، وأن َ ماالالنَّ عل نالال  بح الال ة ط بالالو مب ومالالو  سالالوده  الحالالي الع  
 واإلخ ء واسمن واسم ن، إنه ولي ذلك والا دو عل ه.

 وصلى اهلل على نب ن  محمد وعلى آله وصحبه وسل  تسل م  م  وا.
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 التمه د: توطئو ب ن  دث سووة الحموات
 أوال:  م ن ومم ن ن ول السووة المو مو

 مالال ن وممالال ن نالال ول سالالوو الاالالوآن المالالو    عالال ن علالالى معوفالالو الفتالالوة إن معوفالالو 
الت و خ و التي ن لت ف ه  السالووة، وبال لوبط ب نهال  وبال ن الموضالوع الالذث تع لماله 
السالالالووة  االالالف الاالالال وة علالالالى ع مالالالو التشالالالو م اإلسالالالالمي فالالالي مع لمتالالاله سمالالالواض 
ن الممتمع ت، وخ و ش هد لذلك م  أخومه اإلم   البخ وث في صح حه بسنده ع

فالي حالد  ه  مالم الومالل العواقالي، وف اله تاالول السال دة  -وضي اهلل عنهال –ع ئشو 
ِل، ِف َه  ِذْموا الَمنَِّو َوالنَّال ِو، ع ئشو: " َل َم  َنَ َل ِمْنها ساوَوٌة ِمَن الماَفصَّ ِإنََّم  َنَ َل َأوَّ

: اَل  َحتَّى ِإَذا  َ َي النَّ  ا ِإَلى اإِلْسالاَلِ  َنالَ َل الَحالاَللا َوالَحالوَا ا، َل َشالْيءال َوَلالْو َنالَ َل َأوَّ
َنال   َتْشَوباوا الَخْمَو َلَا لاوا: اَل َنَدعا الَخْمَو َأَبد ا، َوَلْو َنالَ َل: اَل َتْ ناالوا َلَاال لاوا: اَل َنالَدعا ال  

الالدال  :  َأَبالالد ا، َلَاالالْد َنالالَ َل ِبَممَّالالَو َعَلالالى ماَحمَّ ن الالي َلَم ِوَ الالٌو أَْلَعالاليا ۈئ  ېئ  ېئ   چَواِ 

َوَأَنالالال   الَوَمالالال  َنَ َلالالالْت ساالالالوَوةا الَبَاالالالَوِة َوالن َسالالال ِء إِ  ،[41]الامالالالو:  چ ېئ  ىئ  ىئ  
 . (1)"ِعْنَدها 

، وسووة الحموات سووة مدن و، ن لت في العال   الت سالم مالن همالوة وسالول اهلل 
و شالهد لالذلك مال  مال ء فالي سالبي نال ول ار ال ت اسولالى منهال  مالن قالدو  وفالد بنالي 

فالالي العالال    ود قالالدمت علالالى وسالالول اهلل ، ومعلالالو  أن الوفالالتمالال   علالالى النبالالي 
َوِهالَي السوالوَوةا ال َّ ِمَنالوا ، قال ل اإلمال   الطال هو بالن ع شالوو: )الت سم مالن هموتاله 

وِل السوالالَوِو، َنَ َلالالْت َبْعالالَد ساالالوَوِة اْلماَم ِدَلالالِو َوَقْبالالَل ساالالوَوِة  َبْعالالَد اْلِم َئالالِو ِفالالي َتْوِت الالِي ناالال ا
ولا َهِذِه  ،التَّْحِو  ِ   (2)(.السووَوِة َسَنَو ِتْسمال َوَم َن نا ا

                                 
، حالالالد ث وقالالال  1/121 -َبالالال ي تالالالْأِل ِف اْلااالالالْوآنِ  -ِمتالالال يا َفَضالالال ِئِل الااالالالْوآنِ "صالالالح   البخالالال وث"  (1

 ، ط/ طوص النم ة.4993
، ط/ 21/213هالال، 1393( "التحو و والتنو و" لمحمد الطال هو بالن محمالد بالن ع شالوو، ت: 2

 الداو التونس و.
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والمتأمل في هذا الوقت من ن ول السووة  لح  أنه  متالأخوة النال ول، ن لالت بعالد 
وهالالي فالالي توت الالي -، وفالالي أواخالالو العهالالد المالالدني، فالالت  ممالالو وتالال وات النبالالي 
، وفالي العال   الت سالم أ ضال  أتالت الوفالود إلالى وسالول -المصحف بعد سالووة الفالت 

م   وآداي اإلسال  ون   الح  ة، موفد عبد الا  ، لتتعل  منه شوائم وأح اهلل 
 وسالل  ووفد نموان، ووفد اسشعو  ن، وأهل الال من، وبنالي تمال  ، ومال ن النبالي 

معه  من  علمه  د نه ، وب لوبط ب ن هذا الوقت وم  اشتملت عل ه السووة مالن 
 آداي وأخالص، نعل   ا ن  أن السووة المو مو تضالم الاالوان ن واسسال  للمح ف الو
علالالى اسالالتاواو الممتمالالم وتم سالالمه، بالالل وبن ئالاله، وتعالال لج م  الالوا مالالن اسخطالال ء التالالي 

، بالل ال بالد مالن -ومالأن اسمالو ال  االف عنالد فالت  الالبالد-تهدد با ء الممتمعال ت، 
ممتمالالم قالالوث متم سالالك ال تهالال ه الالالو   الع ت الالو، بالالل  الال داد صالالالبو وقالالوة بآدابالاله 

لبنالال ء واسالالتاواو  وأخالقالاله السالال م و، لالالذا ن لالالت سالالووة الحمالالوات واضالالعو اسسالال 
 الممتمع ت، وم ف و موامهو أفواده  لم   هدده  من مع ول هد .

   ن  : الوحدة الموضوع و للسووة
نستط م من خالل التأمل في آ ال ت السالووة المو مالو أن نضالم للسالووة موضالوع  
تدوو حوله أال وهو: "إق مو ممتمم مسالل  علالى ممال و  اسخالالص وارداي"،  االول 

ِص، َوِهالَي ِإمَّال  ال ْخالاسَهِذِه السووَوةا ِف َه  ِإْوَش دا اْلماْؤِمِن َن ِإَلى َمَمال ِوِ  )اإلم   الوا ث: 
 (1)(.َأْو َمَم َتْ وِِهْ  ِمْن َأْبَن ِء اْلِمْن ِ  ،َأْو َمَم الوَّساوِل  ،َمَم اللَِّه َتَع َلى

 (2)(.َدايِ ارَووَِع َ ِو  ،صِ ال خْ اسْمِو ِبَمَم ِوِ  اسالسووَوةا ِفي وق ل اإلم   الاوطبي: )
ماصالالالالالوده  اإلوشالالالال د إلالالالالى ممالالالالال و   سالالالالووة الحمالالالالواتوقالالالال ل اإلمالالالال   الباالالالالال عي: )

  (1)(.اسخالص
                                 

، ط/ داو 22/91هالالال، 141( "مفالال ت   الغ الالي" سبالالي عبالالد اهلل محمالالد بالالن عمالالو الالالوا ث، ت: 1
 إح  ء التواث العوبي. 

، 11/344هالال، 111( "الم مم سحم   الاوآن" سبي عبد اهلل محمد بن أحمد الاوطبالي، ت: 2
بواه   أطف ش.   ط/ داو المتي المصو و، تحا ص: أحمد البودوني، وا 
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متضالمنو الاواعالد واسصالول  ،وف الم ممتمالممعال ل  م ملالو ل تضالم ف لسووة المو مو
 ممتمالم ،وصال  نته أخ الوا   ،والتي تمفل ق  ماله أوال   لممتمم،التي  او  عل ه  هذا ا

 سل   الصدو.ن  ف المش عو، عف اللس ن،  ناي الالي،
 (2)لذا سمى بعض المفسو ن هذه السووة بال"سووة اسخالص".

وال  خفالى أن اسخالالص لهال  دوو مب الالو فالي وقالي اسمال  أو تخلفهالال ، بالل لهال  ع مالالل 
ضخ  في با ء اسم  أو فن ئه ، ول   بعمي أن تمون الغ  و والهدف من بع الو 

الَ  س ِإنََّمال  باِع التا : "  مم و  اسخالص، ممال  قال ل إلى الع لم ن أن  تم النبي  َتم 
، فبالالال سخالص الحم الالالدة تباالالالى الممتمعالالال ت وتتاالالالد ، والعمالالال  (3)"صِ ال ْخالالالاسَصالالال ِلَ  
 ب لعم .
   وقد قسمت السووة إلى مب حث خمسو، مل ممموعو مالن آ  تهال  ضالمنته

مبح الالال   شالالالتمل علالالالى أسالالال   مالالالن اسسالالال  التالالالي تحالالال ف  علالالالى باالالال ء الممتمالالالم 
استاواوه، وفي نف  الوقت  ع لج آفالو مالن ارفال ت التالي تهالد  الممتمالم، وف مال  و 

ۈئ  ېئ   چ لي ب  ن لأل و العملي لهذه ار  ت في استاواو الممتمم امتم ع  . 

 . (4) چېئ  ېئ  ىئ  ىئ   
 المبحث اسول: تحلي الفود المسل  ب سدي مم اهلل ومم وسوله 

                                                                             
هالالالال، 221( "ن الالال  الالالالدوو فالالالي تن سالالالي ار الالال ت والسالالالوو" إلبالالالواه   بالالالن عمالالالو الباالالال عي، ت: 1

 ، ط/ داو المت ي اإلسالمي. 12/349
، ط/ 21/212(  ن الالو: "التفسالال و المن الالو فالالي العا الالدة والشالالو عو والمالالنهج" لوهبالالو ال ح لالالي، 2

 ، ط/ داو الص بوني. 3/221داو الفمو المع صو. "صفوة التف س و" لمحمد علي الص بوني، 
لاالالالصِ ( أخومالاله اإلمالالال   البخالالال وث فالالالي "اسدي المفالالالود" 3 ْسالالالِن اْلخا ، حالالالد ث وقالالال  144ص -َبالالال يا حا

سن ده صح  . 213  ، ط/ داو البش ئو اإلسالم و، تحا ص: محمد فؤاد عبد الب قي. وا 
 .22( سووة هود: م ء من ار و 4
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ي الممتمالم، والنبتالو السالل مو فالي أوضاله إن الفود اإلنس ني هالو اللبنالو اسولالى فال
الخصبو، فبصالالحه وتأدباله بال رداي الع ل الو، وتخلااله بال سخالص الحم الدة،  مالون 
صالالحه واسالتاواوه، بالل و مالون سالبب  فالي  سبب  وع مال فع ال في بن ء الممتمالم وا 
هدا و ارخو ن، وبفس ده وسوء خلاه  مون معول هد  في بن  ن الممتمم، وقد 

ضالالالل ارخالالو ن، فهالالذا تالالال  أصالالح ي اسخالالدود   مالالون سالالبب  فالالي نشالالو الفالالتن وا 
ب  م نه وصدقه م ن سبب  في إ م ن الن  ، وعلى عمسه ق وون مال ن سالبب  فالي 

ببن ء الفود المسل  وتوب ته على العا دة السالل مو،  فتنو الن  ، لذا بدأ النبي 
ق ئدا لألم ،  وصاله ب لعب دات واسخالص الع ل و، فأنتج ممتمع  متم سم  متم تف 

 بعد أن م نوا عب دا للحمو والصن .
وسووة الحموات بدأت بدعوة الفالود المسالل  إلالى أع ال  وأسالمى أدي، وهالو اسدي 

، ووضعت للممتمم المسل  منهج التع مالل مالم الشالوع، فاال ل مم اهلل ووسوله 
ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں     ڱڳ   ڳ  ڳک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳچتعالالالالالالال لى: 

ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ    ے    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

ې   ې     ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ    ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې

ڀ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   

 .(1) چڀ   ڀ  
 اس و العملي لآل  ت في استاواو الممتمم:

الخالوض فالي أ الو ار ال ت فالي المح ف الو علالى الممتمالم أن أذمالو  حسن بي قبالل 
َقالال َل سالالبي ن ولهالال ، فمعوفالالو سالالبي نالال ول ار الالو  عالال ن علالالى فهمهالال  فهمالال  سالالد دا، 

وِل  اِع نا َعَلى َفْهِ  ا)ابن ت م و: اإلم    َفِ نَّ اْلِعْلَ  ِب لسََّبِي  ،َ وِ رَمْعِوَفوا َسَبِي النو ا

                                 
 .1: 1( سووة الحموات: من ار و 1
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، وسالالوف أقتصالالو علالالى الصالالح   مالالن أسالالب ي النالال ول، (1)(بَّيِ  االالَوو ثا اْلِعْلالالَ  ِب ْلماَسالال
 وهي مم   لي:

، ق ل اإلمال   البخال وث:  الَوْ جال ال ٌن، َعالِن اْبالِن ما ، َحالدََّ َن  َحمَّ َحالدََّ َن  الَحَسالنا ْبالنا ماَحمَّالدال
َبْ ِو َأْخَبَوهاْ :  َلْ َمَو، َأنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ال و َأنَّالها َقالِدَ  َوْمالٌي ِمالْن َق َل: َأْخَبَوِني اْبنا َأِبي ما

: َبالْل  َبِني َتِم  ال َعَلى النَِّبي   ، َوَقال َل عاَمالوا الِو الَاْعَاال َع ْبالَن َمْعَبالدال : َأم  َفَا َل َأباو َبْموال
: َمال  َأَوْدَت ِإَلالى َأْو  ، َفَا َل َأباالو َبْمالوال ِو اَسْقَوَع ْبَن َح ِب ال :  إالَأم  ِخاَلِفالي، َفَاال َل عاَمالوا

ک  ک  چتا ِخاَلَفالَك، َفَتَم َوَ الال  َحتَّالى اْوَتَفَعالْت َأْصالالَواتاهاَم ، َفَنالَ َل ِفالي َذِلالالَك: َمال  َأَودْ 

 (2)ار و. َحتَّى اْنَاَضتْ  چ  ڳک  ک  گ گ  گ  گ  ڳ
َمالَو، وق ل أ ض :  ، َحالدََّ َن  َنال ِفما ْبالنا عا َحدََّ َن  َ َسالَوةا ْبالنا َصالْفَواَن ْبالِن َمِم اللال اللَّْخِماليو

َمالالوا َوِضالالَي اللَّالالها  َعالالِن اْبالالنِ  َلْ َمالالَو، َقالال َل: َمالال َد الَخ  الالوَاِن َأْن َ ْهِلَمالال  َأباالالو َبْمالالوال َوعا َأِبالالي ما
، َفَأَشالال َو  َعْنهاَمال ، َوَفَعال  َأْصالالَواَتهاَم  ِعْنالَد النَِّبالالي   ِحال َن َقالِدَ  َعَلْ الالِه َوْماليا َبِنالالي َتِمال  ال

اللال آَخالَو َأَحداهاَم  ِب َسْقَوِع ْبِن َح ِب ال َأِخالي َبِنالي ما  ، َوَأَشال َو ارَخالوا ِبَوما َقال َل  -َم ِشالمال
ِخاَلِفالي، َقال َل: َمال  َأَوْدتا  الَفَا َل َأباو َبْموال ِلعاَمالَو: َمال  َأَوْدَت إ -َن ِفٌم اَل َأْحَف ا اْسَمها 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چِخاَلَفالالالَك َف ْوَتَفَعالالالْت َأْصالالالَواتاهاَم  ِفالالالي َذِلالالالَك، َفالالالَأْنَ َل اللَّالالالها: 

َبْ ِو:  ،ارَ وَ  چۀ َبْعالَد َهالِذِه  َفَم  َم َن عاَموا  اْسِمما َوساوَل اللَِّه "َق َل اْبنا ال و
 (3)".ارَ ِو َحتَّى َ ْسَتْفِهَمها، َوَلْ  َ ْذماْو َذِلَك َعْن َأِب ِه َ ْعِني َأَب  َبْموال 

                                 
، ط/ مممالالم الملالالك فهالالد، المد نالالو 13/339هالالال، 122( "مممالالوع الفتالال و " البالالن ت م الالو، ت: 1

   ن ق س .المنووة، تحا ص: عبد الوحم
ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ َبالالال ي -التفسالالال وِمتالالال يا ( "صالالالح   البخالالال وث" 2

 .4241، وق  132، 1/131 - چۆئ
 -ارَ الالالالوَ  چڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ   چ َبالالالال يا  -التفسالالالال وِمتالالالال يا ( "صالالالالح   البخالالالال وث" 3
 .4241، حد ث وق  1/131
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َقال َل: َ َنال  َعفَّال نا َقال َل:  َحدََّ َن  اْلَحَسنا ْبنا َأِبي َ ْحَ ى اْلماَادَِّميو وق ل اإلم   الطبوث: 
ْاَبَو، َعْن َأِبي َسَلَمَو َق َل: َ ِني ا ْقَوعا ْبنا َحال ِب ال سَ َن  وَهْ ٌي َق َل: َ َن  ماوَسى ْبنا عا

نَّ َشالْتِمي التَِّم ِميو َأنَّها َأَتى النَِّبيَّ  ، َفَن َداها، َفَا َل: َ ال  ماَحمَّالدا ِإنَّ َمالْدِحي َ ْ الٌن، َواِ 
ائ  ەئ   چَفالالَأْنَ َل اللَّالالها  "،َوْ َلالالَك َذِلالالَك اللَّالالها "َفَاالال َل:  َفَخالالَوَن ِإَلْ الالِه النَِّبالاليو  ،َشالالْ نٌ 

 (1).َ وَ ار چەئ  وئ  وئ  ۇئ
  المتأمل في الووا ال ت السال باو  لحال  أخطال ء  وقعالت فالي ممتمالم الصالح بو

أبالو الموا  ون ل الوحي ل ع لمه ، ففي الووا ت ن اسولالى وال  ن الو: سالبص الخ الوان 
فالي التالأم و علالى -وانفود مل واحد منهمال  بالوأث  -وضي اهلل عنهم –بمو وعمو 

، وم نالالت نه  الالو ذلالالك أن قبالالل أن  اضالالي و الالأذن وسالالول اهلل  -ومالالي بنالالي تمالال  
، فنهالى وقع  في المدال والمخ صمو، واوتفعت أصواتهم  ب ن  دث وسول اهلل 

سالالوله ف الاله، وعالالن وفالالم اهلل المالالؤمن ن عالالن االسالالتبداد بالالوأث قبالالل أن  اضالالي اهلل وو 
، وفي الووا و ال  ل و: ن د  بعالض اسعالواي الصوت فوص صوت النبي المو   

هالالالذه  مالالالن وواء حمالالالوات أ وامالالاله، ومالالالوه النبالالالي  المفالالال ة الغالالالال  وسالالالوَل اهلل 
المفوة وهذا اإل ع ن، فوصفه  اهلل بالأنه  ال  عالالون، وبال ن لهال  أن اسولالى مالن 

، لالالذا فسالالوف أبالال ن اس الالو العملالالي لهالالذه إلالال ه  ذلالالك الصالالبو حتالالى  خالالون النبالالي 
 ار  ت في إصالح الممتمم المسل  من خالل عنصو ن:

 :أوال: خطووة تاد   الوأث على حم  اهلل وحم  وسوله 
إن الذث  معن الن و في المن سبو ب ن سووة الحموات وسووة الفت  قبله   دوك 

مالم المسالل ، وقالد علالى الممت خطووة تاد   الوأث على حم  اهلل وحمال  وسالوله 

                                 
، ط/ داو 21/341هالالال، 314( "تفسالال و الطبالالوث" سبالالي معفالالو محمالالد بالالن مو الالو الطبالالوث، ت: 1

حالالد ث  -همالالو، تحا الالص: عبالالد اهلل التومالالي. وأخومالاله اإلمالال   أحمالالد فالالي "مسالالنده" مسالالند المم الال ن
، ط/ مؤسسالو الوسال لو، تحا الص: شالع ي 11991، حالد ث وقال  21/319 -اسقوع بالن حال ب 

سن ده صح  .  اسونؤوط، وآخوون. وا 
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تحد ت سووة الفت  عالن صالل  الحد ب الو ومال  مالو  ف اله مالن شالووط مال ئوة علالى 
ولمالالن بعالالض الصالالح بو مالال ن مالال له  إلالالى دخالالول  المسالاللم ن ووضالالي بهالال  النبالالي 

ن ملفه  ذلك ح  ته ، حتى أن عمو   وأب  بمو  م دل وسول اهلل  ممو وا 
  ن تلب و أمالو النبالي تأخووا ع -وضوان اهلل عل ه –في ذلك، بل إن الصح بو 

علالالى أ  ساللمو وضالالي اهلل عنهال  مهمومالال   لهال  بالال لنحو والحلالص، و الالدخل النبالي 
، فتأتي سووة الحموات في أول نداء له  (1) ذمو له  م  لاي من الصح بو الموا 

حتى ال  اتوح أحد  چڳک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳچعلى المؤمن ن 
 .م و  أحد أمو اهلل ووسوله ، وال  تمن المسلم ن على اهلل ووسوله 

َحتَّى َ ْاِضَي اللَّها َعَلالى  : ال َتْفتَ تاوا َعَلى َوساوِل اللَِّه  چک  گچق ل مم هد: 
 (2)ِلَس ِنِه.

  ، واالفت  ت: افتع ل من الفوت، وهو: السَّْبصا ِإَلى الشَّْيِء داوَن اْئِتَم ِو َمْن  اْؤَتَموا
: اْفتَ َت َعَلْ ِه ِبأَ  ْمِو َمالَذا: َأْث َف تالها ِبالِه، َوفاالالٌن ال  اْفتال تا َعَلْ الِه َأْث: ال  اْعَماللا َتااولا

: اْفتالال َت بالالَأموه َأث: َمضالالى َعَلْ الالِه، َوَلالالْ  َ ْسَتِشالالْو َأحالالدا ،  َشالالْيٌء داوَن َأْمالالوِِه، و اَاالال لا
 (3)واْفتََأت فالٌن بَأموه، ِب ْلَهْمِ ، ِإذا اْسَتَبدَّ ِبِه.

 قبل االئتمال و بالأمو  -وضي اهلل عنهم –د من الخ و ن هذا السبص واالنفوا
: "َفَتَم َوَ الال  واستشالال وته، م نالالت نه  تالاله ممالال  قالال ل عبالالد اهلل بالالن ال ب الالو  النبالالي 

                                 
وِط ِفي الِمَهال ِد بَ  -(  ن و تفص ل صل  الحد ب و: "صح   البخ وث" ِمَت يا الشووط 1  يا الشووا

وطِ   .2132، وق  191: 3/193 -َوالماَص َلَحِو َمَم َأْهِل الَحْوِي َوِمَت َبِو الشووا
 .1/131 -سووة الحموات -( "صح   البخ وث" ِمَت يا التفس و2
(  ن و: "الصح ح ت ن اللغو وصح ح العوب و" سبي نصو إسم ع ل بن حم د المالوهوث، ت: 3

، ط/ داو العلال  للمال ال ن، تحا الص: 1/214مال دة )فالوت(،  -فصالل الفال ء - ي الت ءهال، ب393
هالالال، حالالوف 111أحمالالد عطالال و. "لسالال ن العالالوي" سبالالي الفضالالل محمالالد بالالن ممالالو  بالالن من الالوو، ت: 

 ، ط/ داو ص دو.  2/19الت ء، فصل الف ء، م دة )فوت(، 
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َحتَّى اْوَتَفَعْت َأْصَواتاهاَم "، وأصالل المالواء ِفالي اللوَغالِو: الِمالدال، وَأن َ سالتخون الوماللا 
الالالومَ  الالال  َوَمَعالالال ِني اْلخاصا ِو َوَتْ وَِهالالال ، مالالالْن َمَوْ الالالتا الشالالال َة ِإذا َحَلْبَتَهالالال  ِمالالالْن مانالالال  وه َمالم 

 (2)، والمواد به هن : المم دلو والمخ صمو.(1)َواْسَتْخَوْمَت َلَبَنَه .
والفالوص بال ن المالالدال والمالواء : أن المالالواء ف اله مخ صالالمو فالي الحالالص بعالد  هالالووه، 

 مالون  ول   مالذلك المالدال، والمالواء ال  مالون إال اعتواضال ، بخالالف المالدال ف ناله
 (3)ابتداء واعتواض .

   وال  خفى م   اْحد ه المواء من تشاص وتصالدع فالي الممتمالم المسالل ، لمال
اسمو على تومه   وو ه من تن  ع وتخ ص  ب ن أفواد الممتمم، لذا حث النبي 

ْن َمال َن ما  ِحاًّال ، َوِبَبْ التال ق ئال: "َأَن  َ ِع ٌ  ِبَبْ تال ِفي َوَبالِض اْلَمنَّالِو ِلَمالْن تالَوَك اْلِمالوَاَء َواِ 
ال ، َوِبَبْ التال ِفالي َأْعَلالى اْلَمنَّالِو ِلَمالْن  ْن َمال َن َم ِ ح  ِفي َوَسِط اْلَمنَِّو ِلَمْن تالَوَك اْلَمالِذَي َواِ 

لاَاها".   (4)َحسََّن خا
                                 

الالالواء والمالال  ،  هالالال، بالال ي314( "تهالالذ ي اللغالالو" سبالالي منصالالوو محمالالد بالالن أحمالالد اس هالالوث، ت: 1
 ، ط/ داو إح  ء التواث العوبي.  11/244
هالال، 211( "عمدة الا وث شوح صح   البخ وث" سبي محمالد محمالود بالن أحمالد الع نالي، ت: 2

 ، ط/ داو إح  ء التواث.    12/19
هالالالال، 391(  ن الالالو: "الفالالالووص اللغو الالالو" سبالالالي هالالالالل الحسالالالن بالالالن عبالالالد اهلل العسالالالموث، ت: 3

سالالالمي. "المصالالب ح المن الالو فالالي تو الالي الشالالوح المب الالو" سبالالي ، ط/مؤسسالالو النشالالو اإل119ص
 ، ط/ الممتبو العلم و.   2/119هال، 114العب   أحمد بن محمد الف ومي، ت: 

لاالالالصِ  -( أخومالاله اإلمالالال   أبالالالو داود فالالي "سالالالننه" متالالال ي اسدي4 ْسالالالِن اْلخا ، 1/112 -َبالال ٌي ِفالالالي حا
و ال ني فالي ، ط/ داو الوس لو، تحا الص: شالع ي اسونالؤ 4244، حد ث وق  119 وط. واإلمال   الوو

، ط/ مؤسسالالو قوطبالالو، تحا الالص: أ مالالن علالالي. واإلمالال   1244، حالالد ث وقالال  2/219"مسالالنده" 
، ط/ داو ابن ح  ، تحا ص: أبالو 1221، حد ث وق  3/1411الدوالبي في "المنى واسسم ء" 

الالالَلْ َم نا ْبالالنا  -قت بالالو الف و الال بي. واإلمالالال   الطبوانالالي فالالالي "المعمالال  المب الالو" بالالال ي الصالال د َحِب الالاليال  سا
الَدث  ْبالِن َعْمالالنَ  َمَو ْبالِن َعْبالِد اْلَعِ  الِ ، َعالْن َأِبالي أاَم َمالَو صا ، حالدبث 2/92 -اْلماَح ِوِبيو َق ِضي عا

، ط/ ممتبو ابن ت م و، تحا ص: حمدث عبد المم د. واإلمال   الب هاالي فالي "السالنن 1422وق  
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  ولمل ذث لي أن  تصوو مآل الممتمم إذا أطلالص العنال ن لالآلواء أن تاطالم
، مال  عالدد ارواء التالي سالتااتوح ، ف اله في أمو مال  قبالل أن  حمال  اهلل ووسالوله 

لى أث مد  س صل المالدال ، قال ل اإلمال    وم  حم  االختالف الذث س حدث ، وا 
 ه إنََّمال  َنَشالأَ ْسَمٌو ِمالْن َعْااللال َ ْعَلال ا َأنَّ َفَسال َد اْلَعال َلِ  َوَخوَاَبالَومالو َمْن َلها ما ابن الا  : )

ِن ال ْصالاسَهَو  َعَلى اْلَعْاالِل، َوَمال  اْسالَتْحَمَ  َهالَذاِن ِمْن َتْاِد ِ  الوَّْأِث َعَلى اْلَوْحِي، َوالْ 
،  إالماها، َوِفي أامَّوال ال اْسَتْحَمَ  هَ  إالاْلَف ِسَداِن ِفي َقْليال  إَلَه  فالَفَسَد َأْمواَه  َأَت َّ َفَس دال

،اراللَّالالها َمالالْ  ناِفالالَي ِبَهالالِذِه  إال َوأاِم الالَت ِبَهالال  ِمالالْن  وَاِء ِمالالْن َحالالَص، َوأاْ ِبالالَت ِبَهالال  ِمالالْن َب ِطالاللال
الَو ِبَهال  ِمالْن اإلَلوال  َوَمْ  هاِدَ  ِبَه  ِمالْن َمْعِاالِل ال هاد  ، َوأاْحِ َي ِبَه  ِمْن ضَ   َمال ِن، َوعام 

 (1)(.ِد ِن الشَّْ َط ِن 
  ولعالل الحممالالو فالالي ممالاليء هالالذا اسدي سفالواد اسمالالو فالالي شخصالالي أبالالي بمالالو
، ممتمالالم بعالالد وسالالول اهلل هالالو تأه لهمالال  لا الال دة ال -وضالالي اهلل عنهمالال –وعمالالو 

ومأن الا ئد ال بد أن  تحلى بأع   ارداي وأسم ه  حتى  مون ن مح  آخالذا ب الد 
أفواد ممتمعه إلى بو اسم ن واالستاواو،    إنه ال  خفى على أحالد ِعَ ال  قالدوهم  

فمالالأن فالالي ذلالالك تلم حالال  أ ضالال  إلالالى أن مالالل فالالود مالالن أفالالواد  -وضالالي اهلل عنهمالال –
في أم  الح مالو إلالى أن  تخلالص بأسالمى ارداي  -قل َع ا  شأنه أو-الممتمم 

 وأوفم اسخالص، لم  له  من أ و فع ل في بن ء الممتمم واستاواوه.
                                                                             

: اْلماَ احا ال تاَودو ِبِه ا -المبو " مت ي الشه دات الَ اِح ِإَلالى َعَضالِه َب يا لشََّه َدةا َم  َلالْ  َ ْخالواْن ِفالي اْلما
، ط/ داو المتالالالالي 21111، حالالالالد ث وقالالالال  14/424 -النََّسالالالالِي، َأْو َعَضالالالالهال ِبَحالالالالَد، َأْو َف ِحَشالالالالوال 

العلم الالو، تحا الالص: محمالالد عطالال . والحالالد ث إسالالن ده حسالالن. قالال ل ابالالن اس  الالو: "َوَبالالِض المنَّالالو" هاالالَو 
  َخ ِوم   َعْنَهال ، َتْشالب ه  ب سْبِنَ الو الَِّتالي َتماالونا َحالْوَل الماالدان َوَتْحالَت الِاالاَلع. ِبَفْتِ  اْلَب ِء: َم  َحْوله

 -وبالض -بال ي الالواء مالم البال ء -"النه  و في تو ي الحد ث واس و" البالن اس  الو، حالوف الالواء
 ، ط/ الممتبو العلم و، تحا ص: ط هو ال اوث، ومحمود الطن حي.   2/121
عن وي العال لم ن" لمحمالد بالن أبالي بمالو بالن أ الوي بالن قال   المو  الو، ت:  ( "إعال  الموقع ن1

 ، ط/ داو المتي العلم و، تحا ص: محمد عبد السال  إبواه  .11، 1/14هال، 111
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تتلاى  ن لت ع   الوفود التي أتت لوسول اهلل  -مم  هو معلو -وهذه ار  ت 
منه أحم   وآداي اإلسال ، وفي أواخو العهد المدني، ولعل في ذلالك تلم حال  إلالى 

ش وة إلى أن العهد المدني أن بدا  و بن ء الممتمع ت  مون ب رداي واسخالص، وا 
خالالالت  بالالال رداي واسخالالالالص ل نطلالالالص الصالالالح بو المالالالوا  ومالالالن تالالالبعه  ب حسالالال ن بهالالالذه 
اسخالص وارداي لبن ء عهود وأم  ل أخو ، وهالذا إن دل علالى شاليء ف نمال   الدل 

 على ق مو اسخالص وارداي في بن ء واستاواو الممتمع ت.
 : ن  : خطووة عد  الت ا  اسدي في الحد ث والتع مل مم النبي  

  إن ار  ت المو مالو تحمالل فالي ط  تهال  تع  مال  لاالدو النبالي  فهالو الا ئالد
المصل  والمعل  الوب ني لهذه اسمو، فال  اوفم صوت فوص صالوته وال  صال ح باله 

  ال مخشالوث: مم   ص   اسخ بأخ ه، سن ما مه وف م ومن لته ع ل و، ق ل اإلمال 
ووود ار الو علالى الالالنمط الالذث وودت عل الاله، ف اله مالال  ال  خفالى علالالى النال  و مالالن )

مالالل لما ماله إمبال و للنبالي  سالمل علالالى المومالن ذلالالك: مم ئهال  علالى الالن   ، وا 
شالالفم ذمهالال   أن :هالال ومن ،الصالال ئح ن بالاله السالالفه والمهالالل بسالالبي مالال  أقالالدموا عل الاله

لتم  ال  فالي المخ طبالال ت ب سالتمف ئه  واسالتوم ك عاالوله  وقلالو ضالبطه  لمواضالم ا
   .)(1) تهو ن  للخطي وتسل و له

  والنالالداء علالالى وسالالول اهلل  مالالن وواء حمواتالاله صالالدو مالالن بعالالض اسعالالواي
المف ة، وال شك أن المف ء  اْحدث التن فَو ب ن أفواد الممتمم، وتتاطم من خالله 

لالذا أواصو المودة والمحبو والوحمو ب ن الن  ، بل ووبم  تتفمك اسسالو بسالببه، 

                                 
( "المشال ف عالالن حاالال ئص تالالوامض التن  الالل وع الالون اسق و الالل فالالي ومالالوه التأو الالل" سبالالي الا سالال  1

بالو العب مال ن، ب لو ال ض، تحا الص: ، ط/ ممت1/114هال، 132محمود بن عمو ال مخشوث، ت: 
 ع دل عبد المومود، وعلي معوض. بتصوف   
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منه ق ئال: "اْلَحَ  ءا ِمَن اإل َم ِن، َواإل َم نا ِفالي اْلَمنَّالِو، َواْلَبالَذاءا ِمالَن  حذو النبي 
 .(1)اْلَمَف ِء، َواْلَمَف ءا ِفي النَّ ِو"

الْوص فالي المع ملالو، وتالوك الو فالص فالي  والمف ء: هو الِغَل  في الطبم والِعْشوة، والخا
ن م ن المال  صدق .اسموو. والبذاء: هو الفحش والاب  ف  (2)ي المنطص، وا 

  وار الال ت المو مالالو تاعل مانالال  أن  لتالال   مالالل فالالود مالالن أفالالواد الممتمالالم اسدي فالالي
من العلم ء الوب ن  ن والا دة المصلح ن، ف ن العاول  التع مل مم وو و النبي 

السل مو وارداي الاو مالو تاتضالي مواعال ة االحتالوا  والتالوق و عنالد مخ طبالو سال ئو 
فم ف بأفضله  وأشوفه ، والممتمم الذث ال  احتو  ف ه العلم ء وال الا دة الن   

ممتمم مشتت مفوص مآلاله إلالى الهالالك والضال  ع، سن العلمال ء والاال دة ب لنسالبو 
للممتمم م لعال الوش د ب لنسبو لإلنس ن وم لوأ  ب لنسالبو للمسالد، فهال  اللالذ ن 

                                 
الَلِو َعالْن َوساالوِل اللَّالِه 1 َبال يا َمال  َمال َء  -( أخومه اإلم   التومذث في "سننه" َأْبَوايا الِبالو  َوالص 

، ط/ ممتبو مصطفى الحلبي، تحا ص: أحمد شال مو. 2449، حد ث وق  4/311 -ِفي الَحَ  ءِ 
، ط/ 4124، حالد ث وقال  2/1444 -ب ي الح ال ء -ابن م مو في "سننه" مت ي ال هد واإلم  

داو إح الال ء المتالالي العوب الالو، تحا الالص: محمالالد عبالالد البالال قي. واإلمالال   أحمالالد فالالي "مسالالنده" مسالالند 
. 14112، حد ث وقال  11/341 -ماْسَندا أبي هو وة َوِضَي اهللا َعْنها  -المم و ن من الصح بو

 -َمالال  ذاِمالالَو ِفالالي اْلَحَ الال ِء َوَمالال  َمالال َء ِف الالهِ -"مصالالنفه" متالال ي اسدي  واإلمالال   ابالالن أبالالي شالال بو فالالي
، ط/ ممتبالو الوشالد، تحا الص: ممال ل الحالوت. واإلمال   ابالن حبال ن 21341، حد ث وق  1/213

وِ   -بالال ي الح الال ء -فالالي "صالالح حه" متالال ي الوقالال ئص الال  َ ِمالاليا َعَلالالى اْلَمالالْوِء ِمالالْن لاالال ا ِذْمالالوا اإلْخَبالال ِو َعمَّ
، ط/ 142، حد ث وقال  313، 2/312 -َتْ ِ  ِن الشَّْ َط ِن َلها اْوِتَم َي َم   اِمَو َعْنها  اْلَحَ  ِء ِعْندَ 

 مؤسسو الوس لو، تحا ص: شع ي اسونؤوط. والحد ث إسن ده صح  .  
. "التوق الالف علالالى مهمالالال ت التعالال و ف" لالالال  ن 24/312، 23/91( "عمالالدة الاالال وث" للع نالالالي، 2

. 13، ص122هالال، ص1431ن علالي المنال وث، ت: الد ن عبالد الالوؤوف بالن تال ن العال وف ن بال
 ط/ ع ل  المتي.    
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لسال  ن الحال مي للممتمالم مالن  اودون الممتمم إلى بو اسم ن واالستاواو، وهال  ا
 االنحواف واالنه  و. 

قالال ل اسسالالت ذ عبالالد المالالو   الخط الالي: فالالي ار الال ت المو مالالو مالال   مشالالف عالالن م نالالي 
ع الال   مالالن أخالق الال ت اإلسالالال ، وآدابالاله الع ل الالو، ف مالال   عالالوف ال الالو  ب لدبلوم سالال و 
الس  سالالال و، التالالالي تفالالالوض علالالالى النالالال   مواسالالال  مالالالن اسدي فالالالي حضالالالوة الملالالالوك، 

 دة، وال عمالال ء، وأصالالح ي السالال  دة والسالاللط ن، ولمالالن شالالت ن بالال ن والوؤسالال ء، والاالال
أدي اإلسال ، الذث  نبم من مش عو ص دقو، و ف ض من قلوي عال موة ب لحالي، 
خّف قالالو بالال لوالء، وبالال ن هالالذا اسدي التم  لالالى المصالالطنم، الالالذث ال  تمالال و  الملمالال ت 

لوقال ي، التي تودده  اسلسنو، والحومال ت التالي تصالطنعه  اسمسال  ، أال فلتخضالم ا
وتنخفض المب ه أم   هذا اسدي اإلسالمي، ولتخو  اسلسنو التي تومي بال لته  
في ومه هالذا الالد ن الالذث ممالم الفضال ئل ملهال ، والالذث  االود ومالي الحضال وة فالي 
أعلالالى مسالالتو  ته ، وأووع م  هوهالال ، إنالاله لالال   د الالن بالالداوة م ف الالو تل  الالو، ممالال  

شالوائي ال  الف، وطالالء   تخوص المتخوصون، بل إنه د ن المدن و الخ لصو من
   (1)الخداع.
 تتمو:
  في هذه ار ال ت توب الو مالن اهلل عال  ومالل للفالود المسالل  أن  تحلالى بال سدي

وبالالدأت ب لنالداء المحبالي إلالى النفالو  والالالذث  -ووو تاله -، معاله ومالم نب اله 
 لهالي المشال عو و الوق  الضالالم ئو و بعالث العبالد إلالى االنا الال د والتنف الذ، وذلالك لمالال  

ت من بن ء للفود والممتمم، وتوب و للفود على مم و  اسخالالص تشتمل عل ه ار  
تصالالالالد و الخطالالالال ي ب لنالالالالداء لتنب الالالاله ومعالالالال لي ارداي، قالالالال ل اإلمالالالال   ارلوسالالالالي: )

المخالال طب ن علالالى أن مالال  فالالي ح الال ه أمالالو خط الالو  سالالتدعي م  الالد اعتنالال ئه  وفالالوط 

                                 
، ط/ داو 432، 13/431هالال، 1394( "التفس و الاوآني للاوآن" لعبد المو   الخط الي، ت: 1

 الفمو العوبي. بتصوف  س و   
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اهتمالال مه  بتلا الاله ومواع تالاله، ووصالالفه  ب إل مالال ن لتنشالال طه  واإل الالذان بأنالاله داع 
، وال شالالالك أن توب الالالو الفالالالود علالالالى (1)(ح ف الالالو عل الالاله ووادع عالالالن اإلخالالالالل بالالالهللم

اسخالص الحم دة وارداي الوف عو له  أ و مب و في استا مو الممتمم وتم سالمه، 
ف سخالص الف ضاللو وارداي السال م و هالي أسال   قالوة ونهضالو الممتمعال ت، فال ذا 

وقالد عالوض  انحطت اسخالالص فالي ممتمالم مال  فال ن ذلالك شال هد سالاوطه وانه ال وه،
م الال ال واضالالح  لالنحطالال ط اسخالقالالي وأ الالوه فالالي  الاالالوآن المالالو   قصالالو قالالو  لالالوط 

 انه  و الممتمم.
هو مم ع ارداي مله ، فمل ارداي تصدو عن ذلك،  واسدي مم اهلل ووسوله 

الل بالأمو دون اهلل ووسالوله  ، فهالل سن الفود المسالل  إذا مال ن قالد ناِهالَي أن َ َتَعمَّ
، وهالالل سالال تعد  لالالى أمالالو فالالي متالال ي اهلل أو سالالنو وسالالوله سالال اد  هالالواه ووأ الاله ع

ذا مالال ن قالالد ناِهالالَي أن  وفالالم صالالوته فالالوص  علالالى محالال و  اهلل وحالالدوده التالالي حالالده ، وا 
، ف إلسال   و الد ، فهل س خ لف أموه، وال  تخلص بأخالقه صوت وسول اهلل 

، فال  سبص العبد المؤمن إلهاله فالي أن  بني ممتمع  له أدي مم اهلل ووسوله 
مو أو نهي، وال  اتوح عل اله فالي قضال ء أو حمال ، وال  تمال و  مال   الأمو باله ومال  أ

 نهالى عناله، وال  معالل لنفسالاله اخت ال وا أو وأ ال   مالم خ لاالاله، تاالو  مناله وأدبال ، ولالاله 
وتوق وه وتع  مه، وله أدي مم وو و النبي  أدي خ ص في خط ي وسول اهلل 

ارداي، لالذا نمالد قومال   ،وال شك أن الممتمم ال تاو  وت بت دع ئماله إال بتلالك
مبنالالي إسالالوائ ل لمالال  أسالال ءوا اسدي مالالم اهلل ومالالم أنب الال ئه  ضالالوبت علالال ه  الذلالالو 

 والمسمنو وب ءوا بغضي من اهلل.
 المبحث ال  ني: الت بت من اسخب و

                                 
( "ووح المع ني في تفس و الاالوآن الع ال   والسالبم الم ال ني" لشاله ي الالد ن محمالود بالن عبالد 1

 ، ط/ داو المتي العلم و، تحا ص: علي عط و.  13/224هال، 1214ت:  اهلل ارلوسي،
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ال  خلو  و  في ح  تن  إال ونسمم أخب وا عد دة تتن قله  اسلسنو ل ل نهال و، وقالد 
 وة الفالتن والعالداوة بال ن أفالواد الممتمالم، بالل بال ن تمون هالذه اسخبال و سالبب  فالي إ ال

أفالالواد العالال ل ، خ صالالو مالالم م الالوة وسالال ئل التواصالالل االمتمالال عي، ووسالال ئل اإلعالالال ، 
فخبالالالو فالالالي منالالالوي اسوض أو فالالالي شالالالم له   صالالالل للعالالال ل  بأسالالالوه، هالالالذا مالالالم حالالالي 
اإلنس ن لالستطالع، والشغف بنال اسخب و، بالل السالؤال عالن مالل مال  هالو مد الد، 

ي أم  الح مو إلى التعوف على منهج اإلسال  في تلاي ونال مل ذلك  معلن  ف
هذه اسخب و حتى تسالتاو الممتمعال ت وال  نتشالو ف هال  المالذي واسوهال   علالى أناله 
صالالدص وحاالال ئص، وآ الال ت سالالووة الحمالالوات أصالالل مالالن أصالالول اإلسالالال  الحن الالف فالالي 

 تلاي تلك اسخب و. 
ڤ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چق ل تع لى: 

ڃ  ڃ      ڃ  چ              چ  چ  چ   ڇ  ڇ    ڃڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

ڑ  ڑ    ژڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ         ڈ  ڈ  ژ

 (1).چگ  ڳ  ڳ    گک  ک   ک  ک  گ  گ
و اْلخَ ق ل اإلم   الطبواني:  ،  ن  َ ْعاا ال َحدََّ َن  َأْحَمدا ْبنا َعْموال ، لا اْلَمم يو َمْ دال ويا ْبنا حا

 ،  ن  ِع َسى ْبنا اْلَحْضَوِمي  ْبِن ماْل اوِ  ْبِن َعْلَاَمالَو ْبالِن َن ِمَ الَو ْبالِن اْلَحال ِوِث اْلخا َاِعاليو
، َعْن َأِب ِه َعْلَاَمَو َق َل: َبَعَث ِإَلْ َن  َوساالولا اهلِل  ْاَبالَو  َعْن َمد ِه ماْل او ال اْلَوِل الَد ْبالَن عا

َعالال ْ  طال  اَصالالد صا َأْمَواَلَنالال  َفَسالال َو َحتَّالالى ِإَذا َمالال َن َقِو ب الال  ِمنَّالال ، َوَذِلالالَك َبْعالالَد َوْقَعالالِو ْبالالِن َأِبالالي ما
ال   اْلماَوْ ِس ِم َوَمَم َفَوِمْبَن  ِفي َأَ وِِه، َفالَأَتى النَِّباليَّ  َفَاال َل: َ ال  َوساالوَل اهلِل، َأَتْ التا َقْوم 

َدَقَو، َفَلْ   اَغ  ْو َذِلَك النَِّبيَّ ِفي َم ِهِل َِّتِهْ  َأَخذاوا الل َب َ  َوَمنَ  َحتَّى َنَ َلالْت:  عاوا الصَّ
 َو اْلَوِل ِد إ َ وا، َوَأَتى اْلماْصَطِلااوَن النَِّبيَّ ار چٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ   چ

وا َذِلَك َلها، وا  ِبَط ِئَفوال ِمْن َصَدَق ِتِهْ  َ ساوقاوَنه ، َوَنَفَا تال َ ْحِملاوَنَه  َفَذَموا َوَأنَّهاْ  َخَوما

                                 
 .2: 1( سووة الحموات: من ار و 1
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َمال  َمال َن َمَعهاالْ   َ ْطلاباوَن اْلَوِل الَد ِبَصالَدَق ِتِهْ  َفَلالْ  َ ِمالداوها، َفالداِفعاوا ِإَلالى َوساالوِل اهلِل 
َوَقالال لاوا: َ الال  َوساالالوَل اهلِل َبَلَغَنالال  َمْخالالَونا َوساالالوِلَك َفساالالِوْوَن  ِبالالَذِلَك َوقاْلَنالال : َنَتَلاَّالال ها، َفَبَلَغَنالال  

الالوا َعَلالالى النَِّبالالي  َوْمَعتاالالها  َأْن  ، َفِخْفَنالال  َأْن َ ماالالوَن َذِلالالَك ِمالالْن َسالالَخِطِه َعَلْ َنالال  َوَعَوضا
وا ِمْنها َم  َبِاالَي َفَاِبالَل ِمالْنها ا اْلَفالوَاِئَض َوَقال َل:  َنِب الما َشالْ ئ   ال اْوِمعاالوا ِبَنَفَاال ِتماْ  "َ ْشَتوا

َدَق ِت َحتَّالى َنْاِبَضالها  ِإَلالى َأْهِلال ِهْ  َوَبَعالَث ِإَلالْ ِهْ  َمالْن َ ْاالِبضا َبِا َّالَو ، َفَوَمعاالوا "ِمَن الصَّ
 (1).َصَدَق ِتِه ْ 

 اس و العملي لآل  ت في استاواو الممتمم:
إن المتأمل في واقم الن   ال و ، والم  اله ئل من اسخب و التي  تن قلونه ، وم  

ت ال ل أمالو ب ن هذه اسخب و من تب  ن وتن قض،  تض  له بمالالء مالد  أهم الو ام
اهلل عالال  ومالالل فالالي هالالذه ار الال ت ب لت بالالت والتبالال ن مالالن اسخبالال و السالال م  إن عالالوف 
ن قلوه  بعد  العدالو، ف لت بت من اسخب و والتحاص منه  وتمح صاله  أصالل مب الو 
فالالي تلا هالال ، وال  خفالالى علالالى أحالالد مالال  تحد الاله اسخبالال و الم ذبالالو مالالن  ع عالالو فالالي 

 ، وا  االال د للعالالداوة والبغضالال ء بالالل الممتمعالال ت، وا  الال وة للاالقالالل والفالالتن بالال ن أفوادهالال
والتا تل ب نه ، ومل ذلك سبي في انه  و الممتمع ت ال استاواوه ، لذا أنمالو اهلل 
ع  ومل علالى المنال فا ن وضالعف ء النفالو  الالذ ن  نالالون اسخبال و قبالل التحاالص 

گ  گ  ڳ     ڳ    گژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گچمنهالال ، قالال ئال: 

                                 
َعْلَاَمالالوا ْبالالنا َن ِمَ الالَو ْبالالِن اْلَحالال ِوِث َأباالالو ماْل االالو ال  -( "المعمال  المب الالو" للطبوانالالي، مالالن اسالالمه علامالالو1

َ اِعالاليو  االال َّ اْلماْصالالَطَلِايو  اإلمالال   ابالالن أبالالي ع صالال  فالالي "ارحالال د . وأخومالاله 4، وقالال  1، 12/1، اْلخا
َ اِعالاليو َوِضالالَي اللَّالالها َعْنالالها والم الال ني"  . قالال ل 2331، وقالال  314، 4/349، َعْلَاَمالالوا ْبالالنا َن ِمَ الالَو اْلخا

َوَواها الطََّبَواِناليو ِبِ ْسالَن َدْ ِن، ِفالي َأَحالِدِهَم  َ ْعااالويا (: 1/114اإلم   اله  مي في "مممم ال وائد" )
َمْ الِد ْبالنِ  ، َوَبِا َّالوا ِوَم ِلالِه ِ َاال ٌت. ْبنا حا ْمهاالووا قلالت: الحالد ث  َم ِساليال َو ََّاالها اْبالنا ِحبَّال َن َوَضالعََّفها اْلما

إسالالن ده حسالالن، فالالي إسالالن ده  عاالالوي بالالن حم الالد، قالال ل عنالاله البخالال وث فالالي "الهدا الالو واإلوشالال د فالالي 
 .    ل َصداوصخ وا َوهاَو ِفي اَسصْ  إالل  نو (: 1392، وق  2/223معوفو أهل ال او والسداد" )
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ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ    ڻںڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

هالذا تأد الي ، ق ل الش خ عبد الوحمن السالعدث: )(1) چ ہ     ہ  ہ  ہ
وأنه  نبغالي لهال  إذا مال ءه  أمالو مالن اسمالوو المهمالو والمصال ل   ،من اهلل لعب ده

الع مو م   تعلص ب سمن وسووو المؤمن ن، أو ب لخوف الذث ف ه مص بو عل ه  
لالى أولالي  أن  ت بتوا وال  ستعملوا ب ش عو ذلالك الخبالو، بالل  الودوه إلالى الوسالول وا 

اسمو منه ، أهالِل الالوأث والعلال  والنصال  والعاالل والو انالو، الالذ ن  عوفالون اسمالوو 
فالال ن وأوا فالالي إذاعتالاله مصالاللحو ونشالال ط  للمالالؤمن ن  ،و عوفالالون المصالال ل  وضالالده 

ن وأوا أناله لال   ف اله مصاللحو أو  ،وسوووا له  وتحو ا من أعدائه  فعلالوا ذلالك وا 
 ففي ار و دل ل علالىولمن مضوته ت  د على مصلحته، ل   ذ عوه، ف ه مصلحو 

النهي عن العملو والتسوع لنشو اسموو من ح ن سم عه ، واسمو ب لتأمالل قبالل 
 (2)(.ف حم  عنه أ  ال ،المال  والن و ف ه، هل هو مصلحو ف اْاِد  عل ه اإلنس ن

ع ت، فاد  مون بعضه  تن قل اسخب و آفو الممتموق ل الدمتوو/ وهبو ال ح لي: )
إشالال عو، أو مالالذب ، وقالالد  مالالون هنالال ك م  الالو مالالن المب لغالالو فالالي الخبالالو وتضالالخ مه، 
وت لب  مال   مالون ناالل الخبالو بح مالو م سالو إلالى الدقالو فالي الناالل، وضالبط اللفال ، 
وفهالالال  المالالالواد، وتأو الالالل المسالالالموع، لالالالذا مالالال ن ال بالالالد مالالالن المت بالالالو أو التالالالدو ن أو 

للواقم، وقد  مون الخبو مله ملفاال  أو  التسم ل ل مون الخبو صح ح  أو مط با 
موضوع  لدوافم س  س و أو من صوة اتم ه مع ن أو لبذو بالذوو الفوقالو، وتالأم ج 
نالال و الخالالالف بالال ن النالال  ، اسقالال وي أو اسب عالالد، لالالذا أومالالي الاالالوآن الت بالالت مالالن 

                                 
 .23( سووة النس ء: 1
( "ت سالال و المالالو   الالالوحمن فالالي تفسالال و مالالال  المنالال ن" لعبالالد الالالوحمن بالالن ن صالالو السالالعدث، ت: 2

 ، مؤسسو الوس لو. بتصوف    194هال، ص1311
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اسخبالال و، تحا االال  للمصالاللحو الع مالالو أو الخ صالالو، ومنعالال  مالالن إ االال ع الفتنالالو، و وع 
 (1)(.الفوقو
  ولاالالد بالال ن اهلل عالال  ومالالل العلالالو والسالالبي فالالي اسمالالو ب لت بالالت مالالن اسخبالال و

ٹ  ٹ     چالس م  خبو الف سص، وبال ن النت مالو الحتم الو لتصالد ص خبالوه، قال ئال: 

، فوبم   عتالدث إنسال ن علالى آخالو بالوثء  چٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
شالد د بسبي خبو سمعه وصدقه من ت و ت بت،    تمالون ع قبتاله النالد  والغال  ال

ن انتشو ذلك في ممتمم فال أم ن له وال استاواو.   لم  فعله، وا 
ف ر الو المو مالو توشالد المالؤمن ن فالي مالل  مال ن ق ل اإلم   محمد س د طنطال وث: )

لالى م ف الو التصالوف معهال   ومم ن إلى م ف و اسالتاب ل اسخبال و اسالتاب ال سالل م ، وا 
ى ال  صال ي قالو  تصوف  حم م ، فتأموه  بضوووة الت بت من صحو مصدوه ، حت

بم   ؤذ ه  بسبي تصد ص الف سص في خبوه، بدون تأمد أو تحاص من صحو مال  
فالالي أمالال ن  اإلسالالالميوبهالالذا التحاالالص مالالن صالالحو اسخبالال و،  عالال ش الممتمالالم  ،ق لالاله

 (2)(.واطمئن ن، وفي بعد عن الند  والتحسو على م  صدو منه من أحم  
 ب لعاالالل ال ب للسالال ن،  فالال لمنهج الالالذث وسالالمه لنالال  اإلسالالال  هالالو تلاالالي اسخبالال و

وب لالي ال ب لف ه، لذا  مو اهلل  موا شد دا من  تلاى الخبو بلس نه وف ه و نالاله 
مالالن ت الالو تبالال ن وتمحالال ص، إلحدا الاله بناالالل هالالذا الخبالالو الفتنالالو بالال ن المسالاللم ن، 
و ع عالالالو الممتمالالالم المسالالالل ، فاالالال ل تعالالال لى ن ع الالال  علالالالى مالالالن تلاالالالوا ح د الالالو اإلفالالالك 

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ     ھ  ھ    ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ     چبألسنته : 

، نع ، هو عند اهلل ع   ، لمال  ف اله مالن إ ال وة الفالتن، وانتهال ك (3) چھ  ھ  ے  
                                 

 ، ط/ داو الفمو.3/2411( "التفس و الوس ط" لوهبو بن مصطفى ال ح لي، 1
، ط/ داو 13/341هالال، 1431س د طنط وث، ت:  ( "التفس و الوس ط للاوآن المو  " لمحمد2

 نهضو مصو.
 .11( سووة النوو: 3
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للحومال ت، وطعالن فالي اسعالواض، واتهالال   البالوآء، وال  الؤدث ذلالك إال إلالى إضالالع ف 
 الممتمم و ع عته.

  وفي آ  ت سووة الحموات أ ضال  تلمال   إلالى أن اسصالل فالي تلاالي اسخبال و
ال سال م  إذا مال نوا  -إلالى أن   بالت و تبال ن العمال –ال الن ب لمساللم ن  هو حسن

معووف ن ب لصالح ول   صدو عنه  م   ش نه ، وقد صوح اهلل بذلك فالي ح د الو 
 چڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ چاإلفك ق ئال: 

 ،م و و إلالالى اسخالالوة اإلسالالالشالالفالال لتعب و )ِبأنفاِسالالِهْ (  ، قالال ل اإلمالال   أبالالو  هالالوة: )(1)
الوابطالالو التالالي تمعالالل إشالال عو السالالوء عالالن بعضالاله  إشالال عو عالالن ممالال عه ، وتالالوه ن 
شالال عو السالالوء تنبعالالث مالالن تفمالالك فالالي بعالالض المم عالالو  ،للوابطالالو التالالي تالالوبطه ، وا 

 (2).(وتنتهي إلى تفممه  مله ، وتذهي ب لذم و الخلاي ف ه 
   وممالال   نبغالالي أن  وضالالم فالالي عالال ن االعتبالال و ضالالوووة الت بالالت والتبالال ن ف مالال
له وس ئل التواصل االمتم عي ووس ئل اإلعال  المختلفو من أخبال و وأنبال ء، تتن ق

وف م    ال و فالي الممتمالم مالن إشال ع ت، فالال تتن قلهال  اسلسالنو إال بعالد تمح صاله  
والتحاص منه ، ال س م  في عصو تسمم ف ه الخبو ونا ضه فالي  الو  واحالد، بالل 

اء، لمالل منهال  هالو  في س عو واحدة، من وس ئل إعال  متعددة المش وي واسهالو 
تتبعه أو فمو تومهاله، فمال  لإلشال ع ت واسخبال و المسالموعو والموئ الو مالن تفم الك 
سواصو الممتمم، ومن بث للاالقالل وارال  فالي نفالو  أهلاله، وخ الو شال هد لالذلك 
ح د و اإلفك التي ه ت ب ت النبوة بل والممتمم المسل  مله، والتي ملفت أطهالو 

                                 
 .12( سووة النوو: 1
، ط/ داو الفمالالو 14/1112هالالال، 1394( " هالالوة التف سالال و" سبالالي  هالالوة محمالالد بالالن أحمالالد، ت: 2

 العوبي.
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، إلالى أن ن لالت ف هال  (1)الم  وقالقل ال تط صالالوي والنفو  على ومه اسوض آ
آ  ت ب ن ت تتلى إلى ق    الس عو، ف مي على أفالواد الممتمالم أن ال  ناالل واحالد 

َمَفالى ِبال ْلَمْوِء َمالِذب   َأْن : منه  خبوا إال بعد أن  ت بالت و تبال ن، وممال  قال ل النبالي 
 (2). اَحد َث ِبمال  َم  َسِممَ 

 

                                 
ِهنَّ َبال ي َتْعالِد ِل الن َسال ِء َبْعِضال -(  ن و الحد ث بطوله في "صح   البخ وث" مت ي الشه دات1

َبال ٌي ِفالي َحالِد ِث  -. "صح   مسالل " متال ي التوبالو2111، حد ث وق  111: 3/113 -َبْعض  
، ط/ داو إح الال ء التالالواث 2114، حالالد ث وقالال  2131: 4/2129 -ْفالالِك َوَقباالالوِل َتْوَبالالِو اْلَاالال ِذفِ إلا

 العوبي، تحا ص: محمد فؤاد عبد الب قي.
، 1/14 -ْهالالِي َعالالِن اْلَحالالِد ِث ِبماالالل  َمالال  َسالالِممَ َبالال يا النَّ  -( "صالالح   مسالالل " مادمالالو اإلمالال   مسالالل 2

 .1حد ث وق  
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 ن ن المتا تل ن من المؤمن المبحث ال  لث: اإلصالح ب
ال  خفى على ع قل أن المذي صفو مذمومو وخصلو دن ئو، توعالد اهلل صال حبه  
ب لعالالذاي اسلالال  ، ومالالم ذلالالك فلالال   عتبالالو اإلسالالال  الومالالل الالالذث  مالالذي ل صالالل  بالال ن 
الن   من المذاب ن، لم  في اإلصالح بال ن النال   مالن تم سالك واسالتاواو سومال ن 

َ  اْلَمالالذَّايا الَّالالِذث  اْصالالِل ا َبالالْ َن النَّالال ِ ، َوَ ااالالولا َخْ الالو ا َلالال ْ : "الممتمالالم، قالال ل النبالالي 
ال  َ ااالولا النَّال  ا  "،َوَ ْنِمي َخْ و ا : َوَلالْ  َأْسالَمْم  االَوخَّصا ِفالي َشالْيءال ِممَّ َق َل اْبنا ِشالَه يال

، َواالِفي  َ  الَمِذٌي إِ  : اْلَحْويا ِل امْ الصْ إلثال وََأتالها َوَحالِد ثا حا َبْ َن النَّ ِ ، َوَحِد ثا الوَّما
، والمتأمل في ال الث  مد أن اإلسال  لال   عالده  مالذب  مالن أمالل (1).اْلَمْوَأِة َ ْوَمَه 

المصالالاللحو العل الالال ، وهالالالي المح ف الالالو علالالالى الممتمالالالم متم سالالالم  متع ناالالال  متم تفالالال  
 مستاوا.

بل لاد أخبو اهلل في مت به أنه ال خ الو فالي م  الو ممال   تنال مى النال   باله إال مالن 
بصدقه، أو ب إلم  و من أعم ل البو، أو ق   ب صالح ب ن الن  ، قال ل أمو أخ ه 
ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ تع لى: 

، ومالالالالالالن  الالالالالال  (2) چٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ٿٺ
مالالال ءت آ الالال ت سالالالووة الحمالالالوات تالالالأمو المالالالؤمن ن ب لمسالالال وعو فالالالي اإلصالالالالح بالالال ن 

 .نإخوانه  المتا تل 

                                 
، 3/123 -َبال ي َلالْ َ  اْلَمال ِذيا الَّالِذث  اْصالِل ا َبالْ َن النَّال  ِ  -( "صح   البخ وث" مت ي الصالل 1

َب يا َتْحالِو ِ  اْلَمالِذِي َوَبَ ال ِن َمال   -. "صح   مسل " مت ي البو والصلو وارداي2192حد ث وق  
 .2141، حد ث وق  4/2411 -ْنها  اَب حا مِ 

 .114( سووة النس ء: 2
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ڻ  ڻ  ڻ      ۀ    ڻڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ تعالالالال لى:  قالالالال ل

ۇ  ۇ    ڭے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ےۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھ

 .(1) چۉ  ې   ې  ې    ۉۆ  ۆ   ۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅ
ْعَتِمٌو، َق َل: َسِمْعتا َأِبي، َأنَّ أَ ق ل اإلم   البخ وث:  ، َنس   َحدََّ َن  ماَسدٌَّد، َحدََّ َن  ما

َوَوِمالَي  : َلالْو َأَتْ الَت َعْبالَد اللَّالِه ْبالَن أاَبالَي، َفال ْنَطَلَص ِإَلْ الِه النَِّباليو َق َل: ِق َل ِللنَِّبالي  
ِحَمال و ا، َفال ْنَطَلَص الماْسالِلماوَن َ ْمشاالوَن َمَعالالها َوِهالَي َأْوٌض َسالِبَخوٌ 
ال  َأتال ها النَِّبالاليو (2) ، َفَلمَّ

الالٌل ِمالالَن اَسْنَصالال ِو ، َفَاالال َل: ِإَلْ الالَك َعن الال ي، َواللَّالالِه َلَاالالْد آَذاِنالالي َنالالْتنا ِحَمالال ِوَك، َفَاالال َل َوما
الٌل ِمالْن  ِمْنهاْ : َواللَِّه َلِحَم وا َوساوِل اللَِّه  َأْطَ يا ِو ح   ِمْنَك، َفَغِضالَي ِلَعْبالِد اللَّالِه َوما

ها، َفَمال َن َبْ َنهاَمال  َضالْوٌي ِب ْلَمِو الِد َقْوِمِه، َفَشَتَمها، َفَغِضَي ِلماالل  َواِحالدال ِمْنهاَمال  َأْصالَح با 
ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ َواَسْ الالِدث َوالن َعالال ِل، َفَبَلَغَنالال  َأنََّهالال  أاْنِ َلالالْت: 

 (3).چ ڻں
 اس و العملي لآل  ت في استاواو الممتمم:

تاالالم الصالالواع ت أو المن  عالال ت الداخل الالو المسالاللحو عالال دة فالالي مالالل  مالال ن وممالال ن، 
أو التالالأو الت، مالالن فئالال ت تسالالتبد بهالال  اسهالالواء أح  نالال ، أو بسالبي بعالالض الشالالبه ت 

المنوح أح  ن ، أو من صوة لحص  وونه، و ل   بغون وفعه، وتتمبد اسمو خسال وة 
مب الالوة فالالي الاضالال ء علالالى ال الالووات المسالاللحو والفالالتن الداخل الالو، ولالالو احتممالالوا إلالالى 

                                 
 .14، 9( سووة الحموات: 1
.  ن الو: "النه  الو" البالن اسوضا الَِّتي تْعلاوه  المالاوحالو َواَل تمال دا تاْنِبالت ِإالَّ بعالَض الشالَمو( هي 2

. "لسال ن العالوي" البالن من الوو، 2/333 -َسالبخ -ب ي الس ن مم الب ء -اس  و، حوف الس ن
 . 3/24الخ ء المعممو، فصل الس ن، م دة )سبخ(، ب ي 

 -َبالال يا َمالال  َمالال َء ِفالالي اإِلْصالالاَلِح َبالالْ َن النَّالال ِ  ِإَذا َتَف َسالالداوا -( "صالالح   البخالال وث" متالال ي الصالالل 3
 َب ٌي ِفي داَعال ِء النَِّبالي   -. "صح   مسل " مت ي المه د والس و2191، حد ث وق  3/123

َن ِفِا نَ  ِإَلى اهلِل، َوَصْبوِِه َعَلى  .1199، حد ث وق  3/1424 -َأَذ  اْلما
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 تحمالل ار ال ت هالذه، و الاوآن بمع ن ه الدق او، لم  نشي ب نه  شيء من الخالف
تشالالو ع و عمل الالو لصالال  نو الممتمالالم المالالؤمن مالالن الخصالال    ع مالالو محممالالو، ق عالالدة
 اسمالو ب لت بالتتالأتي تعا بال   علالى  ،، تحالت النال وات واالنالدف ع توالتفوص والتفمك

 (1)وعد  العملو واالندف ع وواء الحم و والحم سو.
،  چڻڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ والمالالتمعن فالالي قولالاله تعالال لى: 

ءت بأسلوي الشوط الذث  ف د التوابط الت   ب ن الشوط ومواباله،  مد أن ار و م 
وم ء المواي ماتون  ب لف ء التي تومي وقوع ال  ني بعالد اسول مالن ت الو فصالل، 

،  ال  إن المالواي (2)فهي "تض  الشيء إلى الشيء متسا  بعضه فالي إ الو بعالض"
أتالالى بصالال غو اسمالالو الالالذث  اتضالالي الومالالوي، مالالل ذلالالك  الالدل علالالى المسالال وعو إلالالى 
اإلصالح بممود وقوع الن اع والات ل، لَم  في المس وعو إلى اإلصالح مالن توح الد 
الصالالف المسالالل  قبالالل اتسالال ع دائالالوة الشالالا ص والنالال اع ف الاله، حف  الال  علالالى اسالالتاواو 
ال ف لمص و المتحت  للن اع هو الفشل، مم  ق ل اهلل تع لى:  الممتمم وتم سمه، وا 

 چ ٺ  ڀ     ڀ  ٺ  ڀڀ   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ چ

(3). 
  الال  إن التعب الالو بالالال "إْن" مشالالعو بالالأن اسصالالل التالالواد والتالالواح  والالالتالح  فالالي 

الممتمالالم المسالالل ، فالال ن طالالوأ علالالى هالالذا اسصالالل تنالال  ع وتا تالالل  مالالي علالالى الفالالوو 
لإلشالع و بأناله  "إن" بالال والتعب الواإلصالح ب ن المتا تل ن، ق ل اإلم   الطنطال وث: )

وقالالالم علالالالى سالالالب ل النالالالدوة، فعلالالالى  ال  صالالال  أن  االالالم قتالالال ل بالالال ن المالالالؤمن ن، فالالال ن
وقالالد أخالالذ العلمالال ء مالالن  - الال  قالال ل-،المسالاللم ن أن  عملالالوا بمالالل وسالال لو علالالى إ التالاله

                                 
 .3/2413(  ن و: "التفس و الوس ط" لل ح لي، 1
، ط/ ممتبالالالو الخالالال نمي، تحا الالالص: عبالالالد 4/211هالالالال، 124(  ن الالالو: "المتالالال ي" لسالالال بو ه، ت: 2

 السال  ه وون.
 .41( سووة اسنف ل: 3
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أن اسصل في العالقو بال ن المالؤمن ن أن  ه ت ن ار ت ن مملو من اسحم   منه :
تاو  على التواصل والتواح ، ال على التن  ع والتخ ص ، وأنه إذا حدث ن اع بال ن 

من ن، فعلى با و المؤمن ن أن  اوموا بوامالي اإلصالالح ب نهمال  ط ئفت ن من المؤ 
 (1)(.حتى  ومع  إلى حم  اهلل تع لى

  ولالال   االالل  اتتلالالوا، سن صالال غو  چڱچوالتعب الالو أ ضالال  ب لفعالالل الم ضالالي
المض وع تنبال  عالن التمالدد والحالدوث واالسالتمواو، فال فه  منهال  أن طال ئفت ن مالن 

ول   المالواد ذلالك بالل المالواد المسال وعو المؤمن ن إن تم د   في الات ل فأصلحوا، 
إلى اإلصالح بممود وقوع االقتت ل حتى  سهل التوف الص ب نهمال ، و  الل الممتمالم 

أبطأ عن الصالة ذات  و  سنه مال ن  صالل  بال ن  ، فهذا وسول اهلل (2)مستاوا.
أنالال   مالالن بنالالي عمالالوو بالالن عالالوف مالال ن ب الالنه  شالاليء، والحالالد ث أخومالاله اإلمالال   

َأنَّ أاَن س   ِمْن َبِني َعْمِوو ْبِن َعالْوفال َمال َن بن سعد ق ل:  البخ وث بسنده إلى سهل
ِفالالي أاَنالال  ال ِمالالْن َأْصالالَح ِبِه  اْصالالِل ا َبْ الالَنهاْ ،  َبْ الالَنهاْ  َشالالْيٌء، َفَخالالَوَن ِإَلالالْ ِه ا النَِّبالاليو 
اَلةا، َوَلْ  َ ْأِت النَِّبيو  الاَلِة، َوَلالْ  َ الْأِت ، َفَم َء ِباَلٌل، َفَأذََّن ِباَلٌل ِب َفَحَضَوِت الصَّ لصَّ

، َفَاال َل: ِإنَّ النَِّباليَّ النَِّبيو  الاَلةا،  ، َفَم َء ِإَلى َأِبي َبْمالوال الِبَ  َوَقالْد َحَضالَوِت الصَّ حا
،  اال َّ  الاَلَة َفَتَاالدََّ  َأباالو َبْمالوال َفَهْل َلَك َأْن َتؤا َّ النَّ َ   َفَا َل: َنَعْ ، ِإْن ِشْئَت، َفَأَق َ  الصَّ

ِل، َفَأَخالَذ النَّالال  ا نَِّباليو َمال َء ال الف  اَسوَّ الفاوِف َحتَّالى َقال َ  ِفالي الصَّ ، َ ْمِشالي ِفالي الصو
الاَلِة، َف ْلَتَفالَت َفالِ َذا  وا، َوَمال َن َأباالو َبْمالوال اَل َ َمال دا َ ْلَتِفالتا ِفالي الصَّ ِب لتَّْصِف ِ  َحتَّى َأْمَ وا

 (3).. .َ ِدِه َفَأَمَوها َأْن  اَصل َي َمَم  هاَو،َووَاَءها، َفَأَش َو ِإَلْ ِه بِ  هاَو ِب لنَِّبي  

                                 
 .314، 13/342( "التفس و الوس ط" لمحمد س د طنط وث، 1
 . بتصوف شد د  22/141ت   الغ ي" للوا ث، ( "مف 2
َوَقْوِل ، َب يا َم  َم َء ِفي اإِلْصاَلِح َبْ َن النَّ ِ  ِإَذا َتَف َسداوا -( "صح   البخ وث" مت ي الصل 3

  ٿٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ  :اللَّالالالِه َتَعالالال َلى

وِن اَوخا  چٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   َم ِ  ِإَلى اْلَمَواِضِم ِل اْصِلَ  إلوا
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وفي الحد ث داللو ب نو على أنه  نبغي على اإلم   أن  سالعى بنفساله لإلصالالح 
بالال ن المتنالال  ع ن، فهالالو مسالالئول عالالن أمالالن وأمالال ن واسالالتاواو مصالالوه الالالذث ائالالتمن 

 عل ه.
   وحوص  على استاواو الممتمم وتع ضالده أمالو اهلل عال  ومالل باتال ل الفئالو

الب ت الالو التالالي لالال  تصالالا للصالالل  المالالؤدث إلالالى التالالواد والتالالواح  والالالتالح ، وقت لاَهالال  
 نتهي بوموعه  إلى حم  اهلل وأموه وقبوله  الصل  الذث أمو اهلل ب ق متاله، وهالذا 
 الالدل علالالى ضالالوووة اسخالالذ علالالى  الالد البالال تي حتالالى  ناالال د للحالالص والصالالل ، سن تالالوك 

تمم أمنه وأم نه واطمئن نه عضو ب غ ف سد في الممتمم المسل   سلي من المم
واسالالتاواوه، وأمالالو اهلل ب لصالالل  أ ضالال  بعالالد وموعهالال  إلالالى أمالالو اهلل لمحالالو مالالل آ الال و 

بعالالالالد أن  نتصالالالالو الضالالالالغ نو والبغضالالالال ء، قالالالال ل اسسالالالالت ذ عبالالالالد المالالالالو   الخط الالالالي: )
ل الط ئفو المعتد و على حم  اهلل ن عل ه ، وبعد أن ت المبغيالمؤمنون للط ئفو 

سمالالالو همالالالذا، ب ستسالالالال  الفئالالالو الب ت الالالو تحالالالت حمالالال  عندئالالالذ ال  تالالالوك ا ،ووسالالالوله
فال ن ذلالك مالن شالأنه أن  تالوك آ ال وا مالن الضالغ نو والبغضال ء، ال  نحسال   ،الس ف

ن خمد إلى ح ن ومن هنال  م نالت الالدعوة إلالى المصال لحو بال ن ، معه  شو أبدا، وا 
النفالالو  مالالن سالالخ ئ ،  فالاليالفالالو ا ن، وممعهمالال  علالالى اإلخالال ء والمالالودة، ونالال ع مالال  

 (1)(.ن هذا الات ل من آ  و، ومداواة م  م ن منه  من مواحوتسل م  نم  ع
  بعالد بغالي إحالداهم  علالى -والسو في تا  د اسمالو ب لصالل  بال ن الطال ئفت ن
، ولومالود آ ال و لهالالذا سنَّاله مِ نالوا الح الِف لوقوِعاله بعالَد الما تلالوِ ب لعالدل،  -اسخالو 

ب لعالدل التال   البغي بعد اندف عه من ضم ن المتلف ت وت و ذلك، ف نبغالي الصالل  

                                                                             
 -. "صالح   مسالل " متال ي الصالالة2194، حد ث وقال  123، 3/122 -َبْ َن النَّ ِ  ِبَأْصَح ِبهِ 

َو ااَب يا َتْاِد ِ   ، 1/311 -َمال  ا َوَلالْ  َ َخال فاوا َمْفَسالَدة  ِب لتَّْاالِد  ِ إلْلَمَم َعِو َمْن  اَصالل ي ِبِهالْ  ِإَذا تالَأخَّ
 .421د ث وق  ح
 .13/441( "التفس و الاوآني للاوآن" لعبد المو   الخط ي، 1
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وهذا اسمو ف ه مال  ف اله مالن الحالوص علالى  (1)لئال ت وو الفتنو ب نهم  موة أخو ،
ن ع الن اع بل نال ع الضالغ ئن بال ن الطال ئفت ن حتالى ال  نال غ الشال ط ن ب نهمال  بعالد 
الصل ، وفي ذلالك اسالتاواو للممتمالم وحف اله مالن انتشال و فتنالو التا تالل ف اله بال ن 

 ح ن وآخو.
  ابط بال ن أفالواد الممتمالم المسالل ، بالل بال ن المالؤمن ن ومم     د و عضد التو

بعالد أن أمالو ب لصالل  بال ن -في الع ل ، هذه الا عالدة التالي حالده  اهلل فالي مت باله، 
، والتالالالي تمعالالالل المالالالؤمن ن فالالالي شالالالتى باالالال ع اسوض -المتاالالال تل ن مالالالن المالالالؤمن ن

م لمسد الواحد، وم لبن  ن الموصوص، ال تستط م قالوة أن تنال ل مالنه ، أال وهالي 
، بأساللوي الحصالو الالذث  اتضالي أناله ال  چۈ  ٴۇ  ۋ   چ تعال لى: قول اهلل

 مالالون بالال ن المالالؤمن ن إال اسخالالوة، فهالالذا عاالالد عاالالده اهلل بالال ن أهالالل اإل مالال ن، قالال ل 
هالذا عاالد عاالده اهلل بال ن المالؤمن ن، أناله إذا ومالد الش خ عبد الوحمن السعدث: )

ه، مالالن أث شالالخص مالال ن، فالالي مشالالوص اسوض ومغوبهالال ، اإل مالال ن بالال هلل، ومالئمتالال
ومتبالاله، ووسالالله، وال الالو  ارخالالو، ف نالاله أخ للمالالؤمن ن، أخالالوة تومالالي أن  حالالي لالاله 
المؤمنون م   حبون سنفسه ، و موهون له م   موهون سنفسه ، ولاد أمالو اهلل 
ووسالالوله، ب لا الال   بحاالالوص المالالؤمن ن، بعضالاله  لالالبعض، وبمالال  بالاله  حصالالل التالالآلف 

 :لى بعض، فمالن ذلالكوالتوادد، والتواصل ب نه ، مل هذا تأ  د لحاوص بعضه  ع
إذا وقالالم االقتتالال ل ب الالنه  المومالالي لتفالالوص الالالالوي وتب تضالاله  وتالالدابوه ، فل صالالل  

 (2)(.المؤمنون ب ن إخوانه ، ول سعوا ف م  به   ول شنآنه 

                                 
. "إوشال د العاالل السالل   إلالى م ا ال  المتال ي المالو  " 22/141(  ن و: "مف ت   الغ ي" للوا ث، 1

، ط/ داو إح الالالال ء التالالالالواث العوبالالالالي. "تفسالالالال و 2/124هالالالالال، 922سبالالالالي السالالالالعود العمالالالال دث، ت: 
، ط/ ممتبالالالو مصالالالطفى 21/129هالالالال، 1311تالالالي، ت: المواتالالالي" سحمالالالد بالالالن مصالالالطفى الموا

 الحلبي. 
 . بتصوف   241، 244( "ت س و المو   الوحمن في تفس و مال  المن ن" للسعدث، ص2
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 چۉ  ې   ې  ې    ۉۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅچ وفي قولاله تعال لى:
م بتلالك العالواوض أ ض : لفت لألن  و إلى أن اسخوة اإل م ن الو ال تتغ الو وال تناطال

التي تعوض للمؤمن ن فالي ح ال ته  مالن خالالف أو نال اع، بالل اسخالوة ب ق الو دائمالو 
تالالالوبط الممتمالالالم بعضالالاله بالالالبعض إلالالالى ق الالال   السالالال عو، قالالال ل اسسالالالت ذ عبالالالد المالالالو   

هالالالالالالو  چۉ  ې   ې  ې    ۉۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅچالخط الالالالالالي: 
لخالالالف تعا الالي علالالى ار الالو السالال باو، وعلالالى مالال  دعالالت إل الاله المالالؤمن ن مالالن حسالال  ا

الذث  ام ب ن مم ع ته ،    هو إلف ت إلى أن اسخّوة الا ئمو بال ن المالؤمن ن ال 
ح ال ته ،  فاليتتغ و صالفته ، وال تناطالم آ  وهال  بتلالك العالواوض التالي تعالوض لهال  

موم ت من و   ع بوة، ال تلبث أن تفتو،     عود إلى البحو سالمونه،  هيف نم  
 فاليئالو الب ت الو ال  ال ال لهال  مم نهال  ومن مهو أخالو ، فال ن الف، وصف ؤه، ومالله

ذن فالالال  مالال و علالال ه  سنهالال  مالال ووا، وال  المالالؤمن ن، وال تالال ال لهالال  أخّوتهالال  فالال ه ، وا 
نم   ابالل مالنه  قبالوله  لمال  قضالى باله المؤمنالون   عتد  عل ه ، سنه  اعتدوا، وا 

ف لمعتالالدون  شالاليء،علالال ه ،  الال  إن لهالال  بعالالد هالالذا حاهالال  مالال مال ال  الالناص منالاله 
 (1)(.خوان للمؤمن ن مم ع والمعتد  عل ه  إ

   وال شالالك أن استشالالع و المالالؤمن ن بهالالذه اسخالالوة الد ن الالو    الالد مالالن ألفالالته
وتم سمه  وتوابطه ، فمم  ب ن اسخالوة فالي النسالي حالي وتالواح  مالذلك  نبغالي أن 
 مالالون بالال ن أهالالل اإل مالال ن، وهالالذا ممالال     الالد أمالالن وأمالال ن واسالالتاواو الممتمالالم، قالال ل 

إخوة في الالد ن والعا الدة، فهال   ممعهال  أصالل  إنم  المؤمنوناإلم   الطنط وث: )
أخالوة  أنواحد وهالو اإل مال ن، ممال   ممالم اإلخالوة أصالل واحالد وهالو النسالي، وممال  

النسالالي داع الالو إلالالى التواصالالل والتالالواح  والتن صالالو فالالي ملالالي الخ الالو، ودفالالم الشالالو، 

                                 
 .   13/441( "التفس و الاوآني للاوآن" لعبد المو   الخط ي، 1
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فمذلك اسخوة في الد ن تدعوم  إلى التع طف والتص ل ، ومتى تص لحت  واتا ت  
  (1)(.منت  أهال لوحمته وم وبته اهلل تع لى

فمم   توتي على هالذه اسخالوة أن  سالود الحالي والسالال  والتعال ون بال ن المالؤمن ن 
فالي شالالتى باالال ع اسوض، وأن  مالالون الخالالالف هالالو االسالالت ن ء الالالذث  نبغالالي أن  الالود 
إلى اسصل فوو وقوعه، بل  ستب ح إلتم   هالذا اسصالل قتال ل المالؤمن ن ارخالو ن 

  ودوه  عن بغ ه  وعدوانه .للبغ ة من إخوانه  ل
  ولهذا حوص النبي  أشد الحوص على تأص ل هذه الوابطالو وهالذا العاالد

ب ن المؤمن ن مم ع ، واسح د الث فالي هالذا البال ي م  الوة، أذمالو منهال : قالول النبالي 
" :  ها َبْعض  (2).َوَشبََّك َأَص ِبَعها  "،ِإنَّ الماْؤِمَن ِلْلماْؤِمِن َم ْلباْنَ  ِن َ شادو َبْعضا

ِمِهْ  َوتالالَواد ِهْ  َوَتَعالال طاِفِهْ ، َمَم الالِل الَمَسالالِد، ِإَذا : "وقولالاله  الالْؤِمِن َن ِفالالي تالالوَاحا تالالَو  الما
مَّى  (3)".اْشَتَمى عاْضو ا َتَداَعى َلها َس ِئوا َمَسِدِه ِب لسََّهِو َوالحا

 فممالال  أن الالالتالح  والتم سالالك والتالالوابط واضالال  فالالي البن الال ن والمسالالد الواحالالد، مالالذلك
 نبغي أن  مون الممتمم المسل  بل الع ل  المسل ، وهذا أدعى إلى قوته و ب تاله 

 واستاواوه.
  وتتم م  لإلوش د واهتم م  ب لصل  بال ن المتخ صالم ن لمال  ف اله مالن توط الد

،  چۉۋ  ۅ  ۅچدعال ئ  الممتمالم، أمالالو اهلل مالوة أخالالو  ب إلصالالح قالال ئال: 
 چۉۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   چ االالال َّ َقالالال َل َتَعالالال َلى: قالالال ل اإلمالالال   الالالالوا ث: )

                                 
 . بتصوف  س و13/349( "التفس و الوس ط" لمحمد س د طنط وث، 1
، 1/143 -َبالال يا َتْشالالِب ِك اَسَصالال ِبِم ِفالالي الَمْسالالِمِد َوَتْ الالوِهِ  -تالال ي الصالالالة( "صالالح   البخالال وث" م2

ِ  اْلماْؤِمِن َن َوَتَع طاِفِهْ   -. "صح   مسل " مت ي البو والصلو وارداي421حد ث وق   َب يا َتَواحا
ِدِه ْ   .2121، حد ث وق  4/1999 -َوَتَع ضا

. 1411، حالد ث وقال  2/14 -النَّ ِ  َوالَبَه ِئ ِ  َب يا َوْحَموِ  -( "صح   البخ وث" مت ي اسدي3
الالِدِه ْ  -"صالالح   مسالالل " متالال ي البالالو والصالاللو وارداي الالْؤِمِن َن َوَتَعالال طاِفِهْ  َوَتَع ضا ِ  اْلما  -َبالال يا تالالَواحا

 .2121، حد ث وق  4/1999
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الال   الال  قالال ل: س ْوَشالال ِد َوَذِلالالَك لإل َتْتِم م  َمالال َن  ، چڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱچ نَّالالها َلمَّ
الال  ِإَذا َمالال َن الِلَ الال َن َأْن َ  االالنَّ َأْو ِلماتالالَوه  ال َأْن َ تالالَوهََّ  َأنَّ َذِلالالَك ِعْنالالَد اْخالالتِ  ، َفَأمَّ ِف َقالالْو ال

ِح الصْ إلْموا ِب اسِح، َوَمَذِلَك الصْ إل اْؤَموا ِب  اْلَمْفَسَدةا َفال َتعا و  ْقِتتَ لا َبْ َن اْ َنْ ِن َفالالا
الال  ِإَذا َمالال َن داوَن االهاَنالال َك ِعْنالالَد  َ ِمالاليا  فالالالْقِتتالال ِل َم لتََّشالال تاِ  َوالتََّسالال فاِه االْقِتتالال ِل، َوَأمَّ

الالو   چۉۅ  ۅ  چَفَاالال َل:  ،حا الْصالالإلا ْن َلالالْ  َتماالالِن اْلِفْتَنالالوا َع مَّ ْن َلالالْ  َ ماالالِن  ،َواِ  ْمالالوا اسَواِ 
َلْ ِن ِمَن اْلماْسِلِم َن َأْدَنالى اْخالتِ  ،َعِ  م   َم ْلِاتَ لِ  فال َف ْسالَعْوا ِفالي الَبْل َلْو َم َن َبْ َن َوما

، ف  لالاله مالالن تشالالو م ع الال   حمالال    حفالال  اسلفالالو والمالالودة بالال ن مالالل (1)(حِ الْصالالاإل
ن  الف الالنف   مسلم ن، و ح ف  على بن ء ممتمالم ط الي اسخالالص طال هو الالالي

 خ ل من التن  ع والشحن ء ب ن أفواده.

                                 
 .22/141( "مف ت   الغ ي" للوا ث، 1
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 المبحث الوابم: أدي المؤمن مم أخ ه
اسخوة اإل م ن و أع   وأقو  وابطو علالى وماله اسوض، بالل هالي التالي تباالي فالي 
الالالدن   وارخالالوة، فمالال  مالالن صالالالت تاطعالالت ولالال  ت بالالت سنهالال  م نالالت ق ئمالالو علالالى 

ق و دائمالو مت نالو فالي الالدن   وارخالوة، المص ل  والمن فم، أم  أخوة الد ن ف نه  ب 
، ولمالالن هالالذه (1) چڱ  ڱ   ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  چقالال ل تعالال لى: 

اسخالالوة ل سالالت شالالع وات تالالودد، وال ملمالال ت ون نالالو تاالال ل، بالالل هالالي محمومالالو بالالأخالص 
ع ل و، وآداي س م و ب ن أهل اإل م ن بعضه  مم بعالض، توطالد دعال ئ  ممتمالم 

لنال  م نبال  مهمال  مالن ارداي التالي قوث متم سالك، وآ ال ت سالووة الحمالوات توضال  
  نبغي أن تسود في الممتمم المسل .

ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ   چق ل تع لى: 

حب  خب   مب  ىب    جبی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  یېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     ی

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ پ  ڀ  حت  خت  مت  ىت  يت  جث       جتيب

  ڤٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٿٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ڀ   ٺ   ڀڀ

 .(2) چڦ   ڦ  ڄ   ڄ    ڦڤ  ڦ
َد، َعالْن ق ل اإلم   أبو داود:  َحدََّ َن  ماوَسى ْبالنا ِإْسالَم ِع َل، َحالدََّ َن  واَهْ الٌي، َعالْن َداوا

حَّ ِك، َق َل: ِف َن  َنَ َلْت َهذِ  ، َق َل: َحدََّ ِني َأباو َمِب َوَة ْبنا الضَّ ِفالي َبِنالي  ،َ وا رِه اَع ِموال
َقالالالال َل: َقالالالالِدَ  َعَلْ َنالالالال   ، چجتحب  خب   مب  ىب  يب  جبمئ  ىئ  يئچ ،َسالالالالَلَموَ 

ٌل إِ  َوساولا اللَِّه  :   الٌو، َفَمَعالَل النَِّباليو َوَلها اْسَم ِن َأْو َ ال  الَوَلْ َ  ِمنَّ  َوما َ ااالولا

                                 
 .11( سووة ال خوف: 1
 .12، 11( سووة الحموات: 2
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ْسالِ ، َفأاْنِ َلالْت َهالِذِه الَ ْغَضيا ِمْن َهَذا اَفَ ااولاوَن: َمْه َ   َوساوَل اللَِّه، ِإنَّها  "،نا ال َ   فا "
  (1).چجبمئ  ىئ  يئچَ وا ار

 اس و العملي لآل  ت في استاواو الممتمم:
   إلق مالو  -تاتضال ه اسخالوة اإل م ن الو–تحمل ار  ت المو مالو منهمال  توبو ال

ممتمم مسل  خ ل من الضغ ئن واسحا د ب ن أفواده، ممتمم سل   الصدو، ناالي 
، عالالف اللسالال ن، ن  الالف السالالو وة، ال  حمالالل أحالالد أفالالواده فالالي صالالدوه تالالال وال الفالالؤاد

حادا وال حسدا على أخ ه المسل ، فم ء النهي فالي هالذه ار ال ت عالن السالخو و، 
–واللم ، والتن ب  ب سلا ي، وسوء ال ن، والتمس ، والغ بو، سن هالذه ارفال ت 

و فمالو الخصالوم ت  من أع   م     و الضالغ ئن واسحاال د، -التي قد  اْغفل عنه 
 ب ن المؤمن ن، ف ختل اطمئن ن الممتمم المسل  وأم نه.

الال  اْقَتَضالالِت اقالال ل اإلمالال   الطالال هو بالالن ع شالالوو: ) الالوَّةا َأْن تاْحَسالالَن اْلماَع َمَلالالوا َبالالْ َن سَلمَّ خا
ْسالالِن اْلماَع َمَلالالِو َقالالْد تَ  َءْت َهالالِذِه ارمالالَخالالَوْ ِن، سا الالووال ِمالالْن حا َنب َهالالو  َعَلالالى أاما َاالالما َ الال تا ما

                                 
، حالد ث وقال  1/311 -ْلَاال يِ س َب ٌي ِفالي ا -ومه اإلم   أبو داود في "سننه" مت ي اسدي( أخ1

َبالال ٌي َوِمالالْن  -َأْبالالَوايا َتْفِسالال ِو اْلااالالْوآِن َعالالْن َوساالالوِل اللَّالالِه ، واإلمالال   التومالالذث فالالي "سالالننه" 4912
الالَواتِ  ما متالال ي  ، واإلمالال   النسالال ئي فالالي "السالالنن المبالالو "3212، حالالد ث وقالال  1/322 -ساالالوَوِة الحا

، ط/ 11412، حالالالالد ث وقالالالال  14/221 - چجبمئ  ىئ  يئچَقْولاالالالالها َتَعالالالال َلى:  -التفسالالالال و
َبالال يا  -مؤسسالالو الوسالال لو، تحا الالص: حسالالن شالاللبي. واإلمالال   ابالالن م مالالو فالالي "سالالننه" متالال ي اسدي

 -. واإلمال   أحمالد فالي "مسالنده" أول مسالند المالوف  ن3141، حد ث وقال  2/1231 - ْلَا يِ اس 
الالحَّ كِ َحالالِد ثا َأِبالالي َمِب الالَوَة ْبالال . واإلمالال   البخالال وث فالالي 12222، حالالد ث وقالال  34/221 - ِن الضَّ

. واإلمالال   أبالالو  علالالى فالالي "مسالالنده" 334، حالالد ث وقالال  121ص -َبالال يا اْلَع َّالال يِ "اسدي المفالالود" 
الالحَّ ِك ْبالالِن َأِبالالي َمِب الالَوةَ  ، ط/ داو المالالأمون، 1213، حالالد ث وقالال  213، 12/212 -َحالالِد ثا الضَّ
 . والحد ث إسن ده صح  .  21/312بوث في "تفس وه" تحا ص: حس ن أسد. واإلم   الط
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َن َسالَبِو، َوَهالَذا ِنالَداٌء وَاِبالٌم  اْلَغْفَلوا َعْن ماوَاَع ِتَه  ِلَمْ َوِة َتَفش  َه  ِفي اْلَم ِهِل َِّو ِلَهِذِه اْلما
 (1).(أاِو َد ِبَم  َبْعَدها َأْموا اْلماْسِلِم َن ِبَواِمِي َبْعِض اْلماَم َمَلِو َبْ َن َأْفوَاِدِه ْ 

 و و، وهالالي االسالالته اء واالحتاالال و والالالتهم ، نهالالى اهلل عالال  ومالالل عالالن السالالخ
الال  ، وساالالْخَوة  وِسالالْخِوّ     االال ل:  َسالالِخَو ِمْنالالها َوِبالالِه َسالالْخوا  وَسالالَخوا  وَمْسالالَخوا  وساالالْخوا ، ِب لضَّ

 (2).احتاوهو ولَذعه بمال  تهّممّي، ، وساْخِوّ    وساْخِو َّو: َهِ َة ِبهِ 
م مالن عال ص، وال مالن فال  سخو تني من فا و، وال صح   مالن سالا  ، وال طال ئ

و ص ب لولالالد ممالالن لالال   الالو ص، وال صالال حي المنصالالي والمالال ه ممالالن عالالد  ذلالالك، وال 
إن اهلل عالالّ  بنه الاله المالالؤمن ن عالالن أن  سالالخو لغ الالو ذلالالك، قالال ل اإلمالال   الطبالالوث: )

بعضه  من بعض مم م مع ني السخو و، فال  حّل لمؤمن أن  سخو من مؤمن 
 (3)(.ال لفاوه، وال لذني ومبه، وال لغ و ذلك

   والسخو و موض خط و له  آ  وه  السلب و على اسالتاواو الممتمالم، سنهال
تؤدث إلى تاطم الووابط االمتم ع و الا ئمو على المالودة والتالواح ، وتبالذو بالذوو 
العداوة والبغض ء، وتووث اسضغ ن واسحاال د بال ن أفالواد الممتمالم، ومالم مالل هالذا 

و لموامالو اإلنسال ن أو المم عالو تولد الوتبو ب النتا   من الس خو، سن ف هال  إه نال
المسخوو منه ، ف تولد عنده  ووح االنتاال   حتالى  الدفعوا اإله نالو عالن أنفساله ، 
لالالالذا نهالالالى اهلل المالالالؤمن ن بهالالالذا النالالالداء المحبالالالي إلالالالى قلالالالوبه  والالالالذث  سالالالتم ش 
مش عوه  وأح س سه  لتلب و ندائه سالبح نه، قال ل اسسالت ذ عبالد المالو   الخط الي: 

                                 
 . بتصوف21/241( "التحو و والتنو و" البن ع شوو، 1
. 4/312(  ن و: "لسال ن العالوي" البالن من الوو، حالوف الالواء، فصالل السال ن، مال دة )سالخو(، 2

هال، ب ي الواء، فصالل 211"الا مو  المح ط" سبي ط هو محمد بن  عاوي الف وو آب دث، ت: 
، ط/ مؤسسالالو الوسالال لو. "معمالال  اللغالالو العوب الالو المع صالالوة" سحمالالد 441)سالالخو(، ص السالال ن،

، 2/1444 -  خ و 2412 -هالالالال، بمسالالال عدة فو الالالص عمالالالل،  1424مختالالال و عمالالالو، ت: 
 ، ط/ ع ل  المتي. 1441

 .21/311( "تفس و الطبوث" البن مو و الطبوث، 3
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تغتالال ل مشالال عو اإلخالال ء والمالالودة بالال ن الممتمعالال ت،  إن مالالن أفتالالك ارفالال ت التالالي)
اسالتخف ف مم عالو بمم عالالو، والن الو إل هال  ن الالوا سال خوا، فال ن ذلالالك مالن شالالأنه أن 

هالالالالؤالء المسالالالالتخّف ن المسالالالالته ئ ن بمالالالالن اسالالالالتخفوا بهالالالال ، ون الالالالووا إلالالالال ه   ث غالالالالو 
ب ستصالالغ و واسالالته اء،  الال  هالالو مالالن مهالالو أخالالو   حمالالل المم عالالو المسالالتخّف بهالال  

ن تالالدافم عالالن نفسالاله ، وأن تالالوّد هالالذه السالالخو و وهالالذا علالالى أ المستصالالغو لشالالأنه 
وهالذا أول قالدح  ،االسته اء ب لسخو و واالسته اء ممن سخووا منه  وه ءوا بهال 

 (1).(ف ن الحوي أوله  المال ، مم   اولون ،لشواوة الحوي
  ول   معنى التعب الو بال لاو  وب لنسال ء فالي ار الو مالوا  سالخو و واحالد مالن

لممتمم على ذلك، مالال، ولمالن العبال وة مال ءت بهالذا واحد، وعد  توتي ضوو في ا
ومال  مالن متالأل   ،فمال  مالن متلالذذ بهال ، مم لغلبو وقوع السخو و في الممالالس  ص 

،  ال  إن التنم الو فالي الاالو  فمعل ذلك بمن لو تعدد الس خو والمسخوو منه ،منه 
 (2)والنس ء للتبع ض والتعم  ، ف ع  مل أحد  سخو من آخو.

ت من فود أ  من مم عالو مذمومالو، لمال  تسالببه مالن تشالاص ف لسخو و سواء أم ن
 وتصدع في الممتمم المسل  وعالداوة وفوقالو بال ن المساللم ن، لالذا حالذو النبالي 

 .(3)"ِبَحْسِي اْمِوةال ِمَن الشَّو  َأْن َ ْحِاَو َأَخ ها اْلماْسِل َ منه  أشد التحذ و ق ئال: "

                                 
 .   13/442( "التفس و الاوآني للاوآن" لعبد المو   الخط ي، 1
هالالال، 214(  ن الالو: "توائالالي الاالالوآن ووت ئالالي الفوقالال ن" للحسالالن بالالن محمالالد الن سالال بووث، ت: 2
، ط/ داو المتي العلم و، تحا ص:  مو   عم وات. "إوش د العال السل  " سبي السالعود، 1/111
 .  13/344. "ووح المع ني" لآللوسي، 2/121
َبالال يا  -صالاللو وارداي( مالال ء مالالن حالالد ث أخومالاله اإلمالال   مسالالل  فالالي "صالالح حه" متالال ي البالالو وال3

، حالالالد ث وقالالال  4/1921 -َتْحالالالِو ِ   اْلالالالِ  اْلماْسالالالِلِ ، َوَخْذِلالالالِه، َواْحِتَاالالال وِِه َوَدِمالالالِه، َوِعْوِضالالالِه، َوَم ِلالالالهِ 
2114. 
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 في اسعواض،  ا ل:     نهى اهلل ع  ومل عن اللم ، وهو الع ي والطعن
ٌل َلمَّ ٌ  َولاَمَ ٌة، َأثْ  ، اَا لا َلَمَ  َ ْلِم ا َلْم  ا والمعنى: ال  عالي بعضالم   (1)،َع َّ يٌ  :َوَوما

 (2)بعض ، وال  طعن بعضم  على بعض.
   واللم  خصلو مذمومالو، ت  الو البغضال ء والمواه الو فالي الصالدوو، لمال  ف هال

لمال  بال للم ، و بحالث عالن ع الي َمالن من طعن في عوض الملمالو ، ووبمال   الود ال
خ صالو إذا مال ن -ف ود الملمو ا الطعن ب لطعن،  -وال  خلو فود من ع ي-لم ه، 

ف الالال داد الشالالالا ص والبغضالالال ء ب نهمالالال ، بالالالل وبمالالال   -قالالالد لاِمالالال  بمحضالالالو مالالالن إخوانالالاله
 تاالال تالن، ف حالالدث مالال  ال  حمالالد عابالال ه، واإلسالالال   و الالد أن تمالالون اسمالالواء داخالالل 

د على اإلخ ء والمحبو والتواد، لذا نهى اهلل عالن هالذا الممتمم نا و ط هوة تس ع
الخلص السال  ، بأساللوي بل الا، ح الث نهالى عالن لمال  الالنف ، والمالواد النهالي عالن 
لم  الغ و، فن ل المؤمن ن مم ع  من لو النف  الواحالدة، فمالن لمال  أخال ه فمأنمال  

ِمالَ  َأَخال ها الَفَمَعالَل ال چی  جئ  حئ چقال ل:  لم  نفسه، ق ل اإلم   الطبوث: )
الالهاْ  ِلالالَبْعضال ِمالالْن َتْحِسالال ِن س ِمالال  ا َنْفَسالالها، ال الاللال َواِحالالدال ِف َمالال  َ ْلالالَ  ا َبْعضا الالْؤِمِن َن َمَوما نَّ اْلما

ِوَث اْلَخَبوا َعْن َوساوِل اللَّالِه  ،ِحِه، َوَمَحبَِّتِه اْلَخْ وَ الَأْموِِه، َوَطَلِي صَ  َأنَّالها  َوِلَذِلَك وا

                                 
هال، مت ي الال ، ب ي الال  391(  ن و: "ما     اللغو" سبي الحس ن أحمد بن ف و ، ت: 1

لفمالو، تحا الالص: عبالد السالالال  هال وون. "مختالال و ، ط/ داو ا1/249والمال   ومالال    ل همال ، )لمالال (، 
هالالالال، بالالال ي الالالالال ، )ل    (، 141الصالالالح ح" سبالالالي عبالالالد اهلل محمالالالد بالالالن أبالالالي بمالالالو الالالالوا ث، ت: 

 -، ط/ الممتبالالو العصالالو و. "معمالال  اللغالالو العوب الالو المع صالالوة" سحمالالد مختالال و عمالالو، ل224ص
 . 3/2431 -ل     4111

إسالالح ص أحمالالد بالالن محمالالد ال علبالالي، ت:  (  ن الالو: "المشالالف والب الال ن عالالن تفسالال و الاالالوآن" سبالالي2
، ط/ داو إح الال ء التالالواث العوبالالي، تحا الالص: أبالالي محمالالد بالالن ع شالالوو. "معالال ل  9/21هالالال، 421

، 4/211هالال، 114التن  ل في تفس و الاالوآن" سبالي محمالد الحسال ن بالن مسالعود البغالوث، ت: 
ني التن  الل" ط/ داو إح  ء التواث العوبي، تحا ص: عبد الو اص المهدث. "لب ي التأو ل فالي معال 

 ، ط/ داو المتي العلم و.  4/121هال، 141سبي الحسن علي بن محمد الخ  ن، ت: 
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َم ْلَمَسِد اْلَواِحِد َفِ َذا اْشَتَمى ِمْنها عاْضالٌو تالَداَعى َلالها َسال ِئوا َمَسالِدِه اْلماْؤِمناوَن "َق َل: 
مَّى َوالسََّهوِ   (1)"(.ِب ْلحا

 ،(2) چ   چڃ  چ  چ چ َ الوا م الل قولاله تعال لى:ارَهالِذِه وق ل اإلم   الاوطبي: )
ماْ  َبْعض  ،  ال :َأثْ  َواِحَدةال، َفَمَأنَّالها ِبَاْتالِل َأِخ الِه َق َتالَل نَّ اْلماْؤِمِن َن َمَنْف ال س َ ْاتالا َبْعضا

الالالماْ  َعَلالالالى ، (3) چ ۅ  ۅ  ۉ چ وماولالالاله تعالالال لى: ،َنْفَسالالالها  َ ْعِنالالالي  اَسالالالل  ا َبْعضا
ماْ  َبْعض   الَواْلَمْعَنى:  ،َبْعضال   (4).(َ ِعْي َبْعضا
  واستشع و هالذا المعنالى مف الل بالأن  سالود اسمالن واسمال ن والمالودة والوحمالو

 ن، فمالال  أممالالل أن  ستشالالعو العبالالد قبالالل أث َتَصالالووف مالالم أخ الاله أنالاله بالال ن المالالؤمن
ال فالال، وهالذا الشالعوو   تصوف هذا التصالوف مالم نفساله، فال ن وضالي باله أتماله، وا 
 بني ممتمع  ف ضال متم سم ،  شعو ف ه العبد أن موامو أخ ه هالي موامتاله، وأن 

هالالو لمالال  لالالذات  فالالي الممتمالالم المسالالل  مالال  أث فالالودعالالوض أخ الاله هالالو عوضالاله، فل
 . حدة ، موامته  واحدةاف ، سن المم عو مله  و الن

ومالالن ارفالال ت التالالي تهالالدد م الال ن الممتمالالم، قالال ل اسسالالت ذ عبالالد المالالو   الخط الالي: )
وتاالالوض بن  نالاله، شالال وع االسالالتخف ف بأنفسالاله ، وعالالد  التحالالون مالالن ذمالالو بعضالاله  

، فهذا إنم   مون من إفالوا ات المم عال ت المتحّللالو مالن والمس وةبعض  ب لما ب  
الب الالم  فالاليلا الالو، التالالي تتبالال دل المنمالالوات ممالال  تتبالال دل السالاللم الوخ صالالو الاالال   الخ
ذلك أن الذث  ع ي الن  ، و وم ه  بم   سوء من اسلاال ي، ال  سالوؤه ، والشواء

هالو مال  قصالد  -واهلل أعلال  -وهالذا ،م  وا أن  ع به الن  ، وأن  ومموه بمل سوء

                                 
 .11. وسبص تخو ج الحد ث ص21/311( "تفس و الطبوث" البن مو و الطبوث، 1
 .29( سووة النس ء: م ء من ار و 2
 .11( سووة النوو: م ء من ار و 3
 . 11/321( "الم مم سحم   الاوآن" للاوطبي، 4
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إذ  لمال ون  الفعل علال ه ، فمالأنه  ب  ا ع چی  جئ  حئ چإل ه قوله تع لى: 
 (1)(.ت وه   لم ون أنفسه  ضمن 

 -وم نالت أماله أعمم الو–لم  َع َّو ومال بأماله  على أبي ذو  لذا أنمو النبي 
ٌؤ ِف الَك َم ِهِل َّالالٌو، : "سبالي ذو  فاال ل النبالي  الِه  ِإنَّالَك اْمالوا َ ال  َأَبال  َذَو َأَع َّْوتالها ِبأام 

الوها َتْحالَت َ الِدِه، َفْل اْطِعْمالها  ِإْخَواناماْ  َخَولاماْ ، َمَعَلها ا اللَّالها  َتْحالَت َأْ الِد ماْ ، َفَمالْن َمال َن َأخا
الالالالوهاْ   ، َواَل تاَمل فاالالالالوهاْ  َمالالالال  َ ْغِلالالالالباهاْ ، َفالالالالِ ْن َملَّْفتاما الالالال  َ ْلالالالالَب ا ، َوْل اْلِبْسالالالالها ِممَّ الالالال  َ ْأماالالالاللا ِممَّ

 أن هالالذه الخصالاللو مالالن خصالال ل أهالالل الم هل الالو، وال ، وبالال ن النبالالي (2)"َفالالَأِع ناوها ْ 
 نبغي أن  تصف به  الممتمم المسل ، ومعلو  مال  مال ن بال ن أهالل الم هل الو مالن 

 و د أن  طهو الممتمم المسل  من ذلك، حتى  تف خو وتن حو وتا تل، والنبي 
  سود ب ن أفواده الحي والوحمو ف ع شون في سال  وتع ون. 

  ِب لتَّحْ  الال  نهالالى اهلل عالال  ومالالل عالالن التنالال ب  ب سلاالال ي، و ، ، النََّبالال ا ِو الالِك: اللََّاالاليا
الالْب  ن َأث ال َلاََّبالاله، َوفاالال :: َنَبالالَ ها َ ْنِبالال اه َنْبالال ا  َأث االال ل ،َواْلَمْمالالما اَسْنبالال  ا  ٌن  اَنب الال ا ب لص 

وا ب َسلاالالال ي َأث ، اَلا الالالباه ، شالالالد د ِلْلَم الالالَوةِ  الالال  :وَتنالالال َب ا الالالهاْ  َبْعض  :  ،َلاَّالالالَي َبْعضا والتَّنالالال با ا
 (3).َ ْم اوا ِف َم  َم َن َذمًّ  َوهاوَ  ،التََّداِعي ب َسلا ي

                                 
 .   13/449( "التفس و الاوآني للاوآن" لعبد المو   الخط ي، 1
َبالال ي الَمَع ِصالالي ِمالالْن َأْمالالِو الَم ِهِل َّالالِو، َواَل  اَمفَّالالوا َصالال ِحباَه   -( "صالالح   البخالال وث" متالال ي اإل مالال ن2

 ِ  َبالال يا ِإْطَعالال -. "صالالح   مسالالل " متالال ي اس مالال ن34، حالالد ث وقالال  1/11 -ِب لش الالْوكِ  الِب ْوِتَم ِبَهال  إِ 
 ، ْلَب ساها ِممَّ  َ ْلَب ا ، َواِ   .1111، حد ث وق  3/1222 - اَمل ْفها َم  َ ْغِلباها  والاْلَمْملاوِك ِممَّ  َ ْأمالا

. "لسالال ن 3/291مالال دة )نبالال (،  -فصالالل النالالون -(  ن الالو: "الصالالح ح" للمالالوهوث، بالال ي الالال اث3
 .  1/413العوي" البن من وو، حوف ال اث، فصل النون، م دة )نب (، 
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ضالوب ن: ضالوي علالى  هالواس   سّمى به اإلنسال ن سالو  اسالمه اسول، و واللََّاي: 
ّ  ه قصد باوله:  َمأَْلَا ِي الّسالط ن، وضوي على سب ل الّنب ، ،سب ل التشو ف وا 

م  بعض   بلابه: چی  جئ  حئ چ  (1). ع  و بعضا
وا ِب ِإنَّ اللَّالَه تَ قال ل اإلمال   الطبالالوث: ) الالْؤِمِن َن َأْن َ َتَنال َب ا ْلَاالال ِي، س َعالال َلى ِذْمالواها َنَهالى اْلما

ْلَا ِي: هاَو داَعال ءا اْلَمالْوِء َصال ِحَبها ِبَمال  َ ْمَوهاالها ِمالَن اْسال ال َأْو ِصالَفوال، َوَعال َّ س َوالتََّن با ا ِب 
الْص ِبالِه َبْعالَض ا ، َفَغْ الوا َمال ِئ ال َاال ِي داوَن َبْعالسلاللَّها ِبَنْهِ ِه َذِلَك، َوَلْ   اَخص  َحالدال سضال

 (2).(ِمَن اْلماْسِلِم َن َأْن َ ْنباَ  َأَخ ها ِب ْس ال َ ْمَوهاها َأْو ِصَفوال َ ْمَوهاَه 
  تضال  لاله بمالالء أناله ال  (3)والمتأمل في سالبي نال ول ار الو المالذموو آنفال 

 مالالو  سحالالد أن  نالال دث علالالى أخ الاله ب سالال   غضالالي منالاله أو صالالفو  بغضالاله ، بالالل 
مل مسل  أن  ن دث علالى أخ اله بأحالي اسسالم ء إل اله، لمال  فالي ذلالك الوامي على 

مالالن حفالال  لمشالال عو وأح سالالال   أفالالواد الممتمالالم المسالالل ، فالالالال ت الال و فالالي قلالالالوبه  
البغض ء وال المواه و، سنه سمم من أخ ه م   موه، ووبم   ح  في هالذا اللاالي 

ممتمالالم سالالخو و  وع بالال ، ف فالالتش عالالن لاالالي فالال من نبالال ه ِلَ ْنِبالالَ ها بالاله، ف نتشالالو فالالي ال
آنذاك العداوة والمواه و والشحن ء ب ن أفواده، لذا نهى اهلل عبال ده المالؤمن ن عالن 

أسالالالم ء وألا بالالال  م نالالالت فالالالي الم هل الالالو معووفالالالو  ذلالالالك، بالالالل لاالالالد ت الالالو النبالالالي 
سصالالح به ، سن ف هالال  مالال   الال وث بأصالالح به ، أو  صالالفه  بصالالفو مذمومالالو، أو مالال  

َحدََّ َن  َأْحَمدا ْبنا مسل  ق ئال:  خ لف المت ي والسنو، وم  ل ذلك م  أخومه اإلم   
، َوماَحمَّالدا ْبالنا  َبْ الدا اهلِل ْبالنا َسالِع دال َ نَّالى، َوعا ، َوماَحمَّالدا ْبالنا اْلما ، َو اَهْ وا ْبالنا َحالْويال َحْنَبلال

                                 
(  ن الالو: "المفالالودات فالالي تو الالي الاالالوآن" سبالالي الا سالال  الحسالال ن بالالن محمالالد اسصالالفه ني، ت: 1

، ط/ داو الال ، تحا الص: صالفوان عالدن ن. "معمال  اللغالو 144ص -لاي -هال، مت ي الال 142
 . 3/2421 -ل ص ي 4194 -العوب و المع صوة" سحمد مخت و عمو، ل

 .21/311( "تفس و الطبوث" البن مو و الطبوث، 2
 من البحث. 11(  ن و ص 3
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َبْ الالِد اهلِل، َأْخَبَوِنالالي َنالال ِفٌم، َعالالِن اْبالالِن  ، َعالالْن عا ، َقالال لاوا: َحالالدََّ َن  َ ْحَ الالى ْبالالنا َسالالِع دال َبشَّالال وال
 (1)".َأْنِت َمِم َلوا "َت ََّو اْسَ  َع ِصَ َو َوَق َل:  َمَو، َأنَّ َوساوَل اهلِل عا 

، وقال ل اإلمال   البخالال وث:  الالَوْ جال َحالدََّ َن  ِإْبالوَاِه  ا ْبالالنا ماوَسالى، َحالدََّ َن  ِهَشالال ٌ ، َأنَّ اْبالَن ما
َبْ ِو ْبِن َش ْ  َبَو، َق َل: َمَلْستا ِإَلى َسِع ِد ْبالِن َأْخَبَوهاْ  َق َل: َأْخَبَوِني َعْبدا الَحِم ِد ْبنا ما

َقالال َل:  "َمالال  اْسالالماكَ "َفَاالال َل:  الماَسالال  ِي، َفَحالالدََّ ِني: َأنَّ َمالالدَّها َحْ ن الال  َقالالِدَ  َعَلالالى النَِّبالالي  
َقال َل  ،َقال َل: َمال  َأَنال  ِبماَغ  الوال اْسالم   َسالمَّ ِن ِه َأِبالي "،َبْل َأْنَت َسْهلٌ "اْسِمي َحْ ٌن، َق َل: 

وَنوا َبْعدا  اْبنا   (2) .الماَس  ِي: َفَم   َاَلْت ِف َن  الحا ا
  ول  الال دة تنف الالو المالالؤمن ن مالالن السالالخو و واللمالال  والتنالال ب ، خالالت  اهلل ار الالو

بأساللوي بل الا    الو فالي النفالو  المؤمنالو والالالوي الصال دقو االنتهال ء عمال  نهالالى 
د، عنالاله وبهالال  وخالال لاه ، لمالال  فالالي ذلالالك مالالن إق مالالو ممتمالالم مسالالل  م لمسالالد الواحالال

حب   چوالبن  ن الش مخ، عف اللس ن، ن  ف الالي، ناي السو وة، فا ل تع لى: 

َهالالَذا َتَمالال ٌ  لل مالالو، َمَأنَّالالها َتَعالال َلى ، قالال ل اإلمالال   الالالوا ث: ) چجتخب   مب  ىب  يب
وا وال ،َ ْسَخْو َقْوٌ  َمْن َقْو ال  الَق َل: َ   َأ وَه  الَِّذ َن آَمناوا  ف ناله إن  ،وال تن ب وا ،َتْلِم ا

الالْؤِمنا َ ْاالالبا ا ِمْنالالها َأْن َ الالْأِتَي َبْعالالَد ِإ َم ِنالالِه ِبفاساالالوصال   ،فعالالل  فسالالص بعالالد مالال  آَمالالَن، َواْلما
ب لف سالص بسالبي  موا َمال ِن، َوِبالْئَ  َأن تسالاإلِبْئَ  اْلفاساالوصا َبْعالَد  :و ص و التاد و

 (3)(.ماْؤِمِن نَ  سم ت هذه اسفع ل بعد م  
حث عل ه  للمس وعو إلى االستغف و وطلي ومم هذا ال مو فت  اهلل ب ي التوبو و 
خ صالالو بعالد تهد الد مالن لال   تالي بوسالالمه -العفالو ممالن أخطالأ المسالل  فالي حاهال ، 

                                 
، َوَتْغِ  الِو اْسالِ  االَب يا اْسِتْحَب ِي َتْغِ  ِو  -( "صح   مسل " مت ي ارداي1 ْسِ  اْلَاِب ِ  ِإَلى َحَسنال

َوْ ِوَ َو َوَنْحِوِهَم   .2139، حد ث وق  3/1121 -َبوََّة ِإَلى َ ْ َنَي َوما
، حد ث 2/43 -ْسِ  ِإَلى اْس ال َأْحَسَن ِمْنها الَب يا َتْحِو ِل ا -( "صح   البخ وث" مت ي اإل م ن2

 .1193وق  
 . بتصوف22/149( "مف ت   الغ ي" للوا ث، 3
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، وفي التوبو وطلي العفو  چحت  خت  مت  ىت  يت  جثچفا ل تع لى:  -ب ل ل 
ممالالن أسالاليء إلالال ه  َلالال و للشالالمل، ومبالالو للخالالواطو، وتطه الالو للالالالوي التالالي انمسالالوت 

 دع ئ  الممتمم. ب لسخو و وت وه ، مم   وطد
 

  الالدالو َعَلالالى  الال  نهالالى اهلل عالال  ومالالل عالالن ال الالن السالال  ، وال الالن: فالالي اللغالالو َ
الالال  اْلَ ِاالالال نا َفَاالالالْولا اْلَا ِئالالالِل: َ َنْنالالالتا َ نًّالالال ، َأثْ ، َمْعَنَ الالالْ ِن ماْخَتِلَفالالالْ ِن: َ ِاالالال نال َوَشالالالكَ   :َفَأمَّ

: ار معنالالالىالوَ ، (1) چ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ چ َقالالال َل اللَّالالالها َتَعالالال َلى: ،َأْ َاْنالالالتا  َخالالالوا
: َ َنْنتا الشَّْيَء، ِإَذا َلْ  َتَتَ اَّْنها، َوِمْن َذِلكَ  ،  اَا لا :  ،ال  نَّوا: التوْهَمالوَ  :الشَّكو َوال َِّنال نا

: السَّال   ا ال َّالن  ، اْلماتََّه ا  وَ َنْنتااله َ ّنال   وَأْ َنْنتااله ، َوالتََّ ن الي: ِإْعَمال لا ال َّالن   ،َوال َّناالونا
 (2).ْنتاه: اتََّهْمتاهواْ َطنَ 

نا ِلألوال الالن السالال  : هالالو  ، َقالال ِوِي َوالنَّالال ِ  ِفالالي َتْ الالِو َمَحل الالهِ سْهالالِل َواالتوْهَمالالوا َوالتََّخالالوو
بالالدون دل الالل وال بوهالال ن، ف لوامالالي علالالى المالالؤمن أال  عمالالل بهالالذا ال الالن وال  الالتمل  

   (3) بحسبه، لم  ف ه من التا طم والتدابو.
  لنفالالالو  مالالالن الشالالالموك واسوهالالال   والوسالالال و  ففالالالي هالالالذا النهالالالي تطه الالالو ل

والتخم نالال ت التالالي تالالدوو فالالي داخلهالال  إلخالالوانه ، ال سالال م  بأهالالل الصالالالح، ومالالن 

                                 
 .41( سووة الباوة: م ء من ار و 1
َبال يا ال َّالال ِء َوَمال  َمَعَهال  ِفالي اْلماَضالال َعِف (  ن الو: "ماال     اللغالو" البالن فالال و ، متال ي ال ال ء، 2

(، َواْلماَط ِبصِ  . "لس ن العوي" البالن من الوو، حالوف النالون، فصالل ال ال ء، 421، 3/421، ) نَّ
 .   213، 13/212م دة ) نن(، 

(  ن و: "المحوو الالوم   فالي تفسال و المتال ي الع  ال " سبالي محمالد عبالد الحالص بالن ت لالي بالن 3
، ط/ داو المتالالي العلم الالو، تحا الالص: عبالالد السالالال  محمالالد. 111، 1/114هالالال، 142عط الالو، ت: 

، ط/ 1/311هالال، 114الفداء، إسم ع ل بن عمو بالن م  الو، ت:  "تفس و الاوآن الع   " سبي
 .13/314داو ط بو، تحا ص: س مي سالمو. "التفس و الوس ط" لمحمد س د طنط وث، 
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  هوه  العدالو، ف ن هذه ال نون تدفم أصح به  إذا عملالوا بمومبهال  إلالى اتبال ع 
عالالووات الم نالالون بالاله، حتالالى  تحاالالص ال الال ن مالالن  نالاله، بالالل وبمالال   تصالالوف تمالال ه 

، مم   وقم العداوة والبغض ء والشحن ء فالي الممتمالم، الم نون به تصوف   اؤذ ه
ن ال ن ال  غني من الحص ش ئ ، وفي هذا  ومل ذلك مبني على  نون وأوه  ، وا 
النهي أ ض  حف  لحاوص وحو  ت أفواد الممتمم فال  ؤخالذ أحالد مالنه  ب الن، وال 

إن تمل  به أو عمل – حم  عل ه بو بو وشك، وال  خفى م   سببه ال ن السيء 
من انفم ك في الممتمالم، وتاطالم لألوحال  ، واسسالو، ال سال م  إذا دخالل  -بمومبه

 ب ن اسخ وأخ ه، وال ون و ومه.
ي اهلل عبالال ده المالالؤمن ن بالالآداي إن تمسالالموا بهالال  دَّ أَ قالال ل الشالال خ أحمالالد المواتالالي: )

مال  ذمالوه هنال  مالن  :مال  تاالد  قبالل هالذا، ومنهال  :دامت المودة والوئال   ب النه  منهال 
البعالد عالن  وهالى: ،قالوة اإلسالالميالتي ت  د تو  ص وب ط الممتمالم اسموو الع    

مل م   اولون وم   فعلون، سن بعض ذلالك قالد  فيسوء ال ن ب لن   وتخّونه  
 (1)(. مون إ م  محض  فل متني م  و منه
تَْأِد ٌي   چ ٻ  ٻ       پ  پچِفي َقْوِلِه َتَع َلى: وق ل اإلم   الط هو بن ع شوو: )

 ،َوالالتوَهِ  اْلَب ِطَلالوِ  ،ِطاللا َمال  َمال َن َف ِشال    ِفالي اْلَم ِهِل َّالِو ِمالَن ال وناالوِن السَّال  َئوِ َعِ  ٌ   ابْ 
، َوالطَّْعالنا الْتِتَ ال الَوا ،َواْلَمَم ِئالدا  ،َوَأنَّ ال وناوَن السَّ  َئَو َتْنَشأا َعْنَه  اْلَغْ الَوةا اْلماْفِوَطالوا  تا

َب َدَأةا س ِفي ا ، َمَمال  َقال لاوا: الِب ْلِاتَ ِل َحَذو ا ِمالِن اْعِتالَداءال َمْ ناالونال َ نًّال  َبال طِ ْنَس ِي، َواْلما
َذكَ  ِذ الل صَّ َقْبَل َأْن َ ْأخا  (2).(خا

ف إلسال   طهو ضم ئو أتب عه، و دع قلوبه  نا و مالن ال نالون والشالموك، وهالذا 
الممتمالالم  االال   سالال  م   حالالول حاالالوص النالال   الالالذ ن  ع شالالون فالالي  المالالو   الالالنص
   الل ومعنالى هالذا أن ،، وال  حال م  بو بالوس   ب ن أحد منه  ، فال  ؤخذل المس

                                 
 . 21/131( "تفس و المواتي" للمواتي، 1
 .21/211( "التحو و والتنو و" البن ع شوو، 2



 

 
9111 

حتالالالى  تبالالال ن أنهالالال  اوتمبالالالوا مالالال   ،النالالال   أبو الالال ء، مصالالالونو حاالالالوقه ، وحو الالال ته 
فأث مالد  مالن صال  نو موامالو النال   وحاالوقه   نتهالي إل اله هالذا ،  ؤاخذون عل ه

 . المو   النص
، َفالالِ نَّ ال َّالالنَّ َأْمالالَذيا  ِإ َّالال ما ْ مالالن ال الالن السالال   قالال ئال: " وقالالد حالالذو النبالالي  َوال َّالالنَّ

الالوا،  الَحالالِد ِث، َواَل َتَحسَّساالالوا، َواَل َتَمسَّساالالوا، َواَل َتَن َمشاالالوا، َواَل َتَح َسالالداوا، َواَل َتَب َتضا
وا، َوماوناوا ِعَب َد اللَِّه ِإْخَوان    (1)".َواَل َتَداَبوا

  :ماالووِ سْن بالَواِطن االتَّْفتال ش َعال   نهى اهلل ع  ومل عن التمس ، وهو، 
 (2).وفَحَص  ،َم َّ الَخَبَو وَتَمسَّسه: َبَحَث َعْنها ،  ا ل: وأْمَ و َم   اا ل ِفي الشَّوّ 

والمعنالالى: ال تتبعالالوا عالالووات المسالاللم ن، وال  بحالالث أحالالدم  عالالن ع الالي أخ الاله حتالالى 
 (3) طلم عل ه، بل خذوا م   هو، ودعوا م  ستو اهلل.

  دنالاليء لمالال  ف الاله مالالن االطالالالع علالالى إن التمسالال  خصالاللو مذمومالالو وخلالالص
عالالووات النالال   والتفتالال ش عالالن أسالالواوه ، مالالم أن لمالالل فالالود فالالي الممتمالالم حومتالاله 
وحو ته وموامته التالي ال  مالو  سحالد أن  خدشاله ، فهالذا المتمسال  الالذث  تتبالم 
عووات الن   قالد  طلالم علالى مال   مالوه فتنشالأ فالي قلباله البغضال ء والمواه الو، وقالد 

لتمسال  فتنشالي العالداوة والبغضال ء فالي قلباله، وفالي  عل  المتَمسَّ  عل ه بهالذا ا
هذا تاط م سواصو اسخوة والمحبو في الممتمم، بل إن التمس  إذا انتشو في 

                                 
   ڀپ  پ  پ پ  ڀ  ڀ      ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چَبال يا  -( "صح   البخ وث" مت ي اسدي1

َب يا  -. "صح   مسل " مت ي البو والصلو وارداي1411، حد ث وق  2/19 - چڀ   ٺ
ِش َوَنْحِوَه  ، َوالتََّمسوِ ، َوالتََّن فاِ ، َوالتََّن ما  .2113، حد ث وق  4/1129 -َتْحِو ِ  ال َّن 

. "لسال ن 1/212 -مسال  -نبال ي المال   مالم الشال  -( "النه  و" البالن اس  الو، حالوف المال  2
 . 1/32العوي" البن من وو، حوف الس ن، فصل الم  ، م دة )مس (، 

. "الهدا و إلى بلوغ النه  و" سبي محمد ممالي بالن 9/22(  ن و: "المشف والب  ن" لل علبي، 3
، ط/ م معالو الشال وقو. "معال ل  التن  الل" للبغالوث، 11/1441هال، 431أبي ط لي الم لمي، ت: 

 .   11/333مم سحم   الاوآن" للاوطبي، . "الم 4/212
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ب ئالالو ف نالاله  الالؤدث إلالالى فسالال د الح الال ة ف هالال ، سن مالالل شالالخص ف هالال  لالالن  الالأمن علالالى 
أسالواوه وال علالى خصوصالال  ته، ف عال ش فالالي شالك ال  نتهالي، وهالالذا فسال د عالالو ض، 

ِإنَّالالالَك ِإِن اتََّبْعالالالَت َعالالالْووَاِت النَّالالال ِ  : "لمع و الالالو  لنبالالالي وهالالالذا مصالالالداص قالالالول ا
َمِلَمالٌو َسالالِمَعَه  ماَع ِوَ الوا ِمالالْن "َفَاالال َل َأباالو الالالدَّْوَداِء:  "،َأْفَسالْدَتهاْ ، َأْو ِمالالْدَت َأْن تاْفِسالَدها ْ 
 (1)".َوساوِل اللَِّه َنَفَعها اللَّها َتَع َلى ِبَه 

ِمالالالَن اْلَمْ الالالِد َوالتََّطلوالالالِم َعَلالالالى  َوالتََّمسوالالال ا َضالالالْويٌ قالالال ل اإلمالالال   الطالالال هو بالالالن ع شالالالوو: 
َوَقْد َ َو  اْلماَتَمس  ا ِمَن اْلماَتَمسَِّ  َعَلْ ِه َم  َ ساوءاها َفَتْنَشأا َعْنها اْلَعَداَوةا  ،اْلَعْووَاتِ 
فا َبْعَد َأْن َم َنْت َضمَ  ،َواْلِحْادا  لا َصْدَوها اْلَحَونا َوالتََّخوو  ِئواها َخ ِلَصو  َط  َبو  َوَذِلالَك َوَ ْدخا

وَِّة لألَوَذِلَك َ ْلٌ  ، ِمْن َنَمِد اْلَعْ شِ   اال َّ  ،نَّها َ ْبَعالثا َعَلالى ِإْ َهال ِو التََّنموالوِ س ِم َِّو السْ اإلخا
 ،ها َخالِو َسال َءها َفَنَشالَأ ِفالي َنْفِسالِه ماالْوٌه َلالرِإِن اطََّلَم اْلماَتَمسَّال ا َعَلْ الِه َعَلالى َتَمسوالِ  ا

وَّةا  اْلَمٌو أاْخَو  َمَم  َوَصْفَن  ِفي َح ِل اْلماَتَمس ِ ،  اال َّ َ ْبَعالثا َذِلالَك َعَلالى سَواْنَ َلَمِت ا خا
 (2)اْنِتَا ِ  ِمَلْ ِهَم  ِمْن َأِخ ِه.

مالن م الالل هالذا االتمالال ه اللئالال    ويطهالالو الالالال ، لالخلالالص الالدنيءلاوآن  االال و  هالذا فال 
مبالدأ مالالن  بالالل إن الالنص المالو    ضالالم ،ته ءالتتبالم عالووات ارخالالو ن ومشالف سالو 

  ع شالالون ف الاله النالال   وهالالو أن، الممتمالالم المسالالل مبالال دة اإلسالالال  الوئ سالالو فالالي 
ف لنالال   علالالى  الالواهوه ،  ،عالالوواته و أسالالواوه ، و ب الالوته ، و آمنالال ن علالالى أنفسالاله ، 

 .بواطنه  مس  علىول   سحد أن  ت

                                 
 -بالالال ي فالالالي النهالالالي عالالالن التمسوالالال ِ  -( أخومالالاله اإلمالالال   أبالالالو داود فالالالي "سالالالننه" متالالال ي اسدي1
َحالِد ثا ماَع ِوَ الَو ْبالِن َأِبالي ساالْفَ  َن . واإلم   أبالو  علالى فالي "مسالنده" 4222، حد ث وق  1/214
- 13/322  متالالالال ي الح الالالالو  . واإلمالالالال   ابالالالالن حبالالالال ن فالالالالي "صالالالالح حه"1329، حالالالالد ث وقالالالال

 –ْخَبال ِو َعالْن َنْفالِي َمالَواِ  ِذْمالِو َتَتبوالِم اْلَمالْوِء عا االوَي َأِخ الِه اْلماْسالِل ِ اإلِذْمالوا  -الِغ َبالوَب يا  -واإلب حو
 . والحد ث إسن ده صح  .  1114، حد ث وق  13، 13/12
 . بتصوف  س و214، 21/213( "التحو و والتنو و" البن ع شوو، 2
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 مالالن  والتمسالال  سالالواء أمالال ن أ الالوا مالالن آ الال و ال الالن السالال   أ  مالال ن ابتالالداء
المتمس  لمشف عووات الن  ، فهو خصاللو خس سالو وخلالص ساليء حالذون  اهلل 
منه لنع ش في ممتمم  أمن الن   ف ه على عوواته  وسوءاته ، فال  ع شالون 

 في قلص واضطواي وتخوف مالن اطالالع أحالد علالى أسالواوه ، ولاالد حالذو النبالي 
ت وف الم أشد التحذ و من اتب ع عووات المسلم ن ح ث صعد المنبو فن د  بصالو 

َ الالال  َمْعَشالالالَو َمالالالْن َأْسالالالَلَ  ِبِلَسالالال ِنِه َوَلالالالْ   اْفالالالِض اإِل َمالالال نا ِإَلالالالى َقْلِبالالالِه، اَل تاالالالْؤذاوا فاالالال ل: "
وهاْ  َواَل َتتَِّبعاالالوا َعالالْووَاِتِهْ ، َفِ نَّالالها َمالالْن َتَتبَّالالَم َعالالْوَوَة َأِخ الالِه اْلماْسالالِلِ   اْلماْسالالِلِم َن َواَل تاَع  الالوا

 .(1)"ها، َوَمْن َتَتبََّم اللَّها َعْوَوَتها َ ْفَضْحها َوَلْو ِفي َمْوِف َوْحِلهِ َتَتبََّم اللَّها َعْوَوتَ 
 

                                 
الَلِو َعالْن َوساالوِل اللَّالِه لتومذث في "سننه" ( أخومه اإلم   ا1 َبال يا َمال  َمال َء  -َأْبَوايا الِبالو  َوالص 

ماْسَندا اْلَبالَواِء . واإلم   أبو  على في "مسنده" 2432، حد ث وق  4/312 -ِفي َتْعِ  ِ  الماْؤِمنِ 
و  ني في "مسنده" 1111، حد ث وق  3/231 -ْبِن َع ِ يال  حالد ث وقال  ، 1/219. واإلم   الوو

َبال يا َمال  َمال َء ِفالي اْلِغ َبالِو . واإلم   أبو بمالو الخوائطالي فالي "مسال وة اسخالالص ومالذمومه " 341
، ط/ ممتبالالو السالالوادث، تحا الالص: مصالالطفى الشالاللبي. 194، حالالد ث وقالال  99ص -ِمالالَن اْلَمَواَهالالوِ 

َعالْن َطَلالِي  ِذْمالوا ال َّْمالوِ  -الِغ َبالوَبال يا  -واإلم   ابن حب ن في "صح حه" متال ي الح الو واإلب حالو
. واإلمالال   أبالالو الشالال خ اسصالالبه ني 1113، حالالد ث وقالال  13/11 – َع الالَواِت اْلماْسالالِلِم َن َوَتْعِ  الالوِِه ْ 

اْلماْسالِلَ  ِمالْن تالْوِك ِت َبالِو َأِخ الِه، َوات َبال ِع َعْوَوِتالِه، َوَمال   َبال يا َمال  َأَمالَو ِبالِه في "التوب خ والتنب اله" 
، ط/ ممتبو الفوق ن، تحا ص: ممالدث إبالواه  . واإلمال   93  ، حد ث وق49ص -َأْوَعَد ِفي َذِلكَ 

 َمال ِن َوهاالَو َبال ٌي ِفالي السَّالْتِو َعَلالى اإلالتَّ ِسالما َوالس التووَن ِمالْن شاالَعِي الب هاي فالي "شالعي اإل مال ن" 
وفِ  ، ط/ ممتبالالو الوشالالد، تحا الالص: عبالالد العلالالي 9213، حالالد ث وقالال  12/114 -َأْصالالَح ِي اْلااالالوا

َبال ي النَّْهالي َعالالن تتبالم عالالووات  -فالي "شالوح السالالنو" متال ي البالو والصالاللو ح مالد. واإلمال   البغالالوث
، ط/ الممتي اإلسالمي، تحا ص: شع ي اسونؤوط. 3121، حد ث وق  13/144 -اْلماسلم ن

 والحد ث إسن ده صح  .  
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  :اتتالال َي  الال  نهالالى اهلل عالال  ومالالل عالالن الِغ َبالالو، وهالالي مالالن االتت الال ي،  االال ل
، وقالالد (1)ذّماله فالالي ت  بالهو ذمالو ع وَبالاله فالي ت  بالاله،  أث: غتال ي، اْتتالْي، اتت  ب الال ، 

وَن َمالال  اْلِغ َبالالوا  ئال: "ح نمالال  سالالأل الصالالح بَو قالال عوفهالال  النبالالي  َقالال لاوا: اهللا  "،َأتالالْدوا
َأَفوََأْ الالَت ِإْن َمالال َن ِفالالي َأِخالالي َمالال   :ِق الاللَ  "ِذْمالالواَك َأَخالال َك ِبَمالال  َ ْمالالَوها "َوَوساالالولاها َأْعَلالال ا، َقالال َل: 

ْن َلْ  َ ماْن ِف ِه َفاَ "َأقاولا  َق َل:  ، َفَاِد اْتَتْبَتها، َواِ   .(2)"ْد َبَهتَّها ِإْن َم َن ِف ِه َم  َتااولا
  الِغ َبو موض خط و له أ و مب و على استاواو واطمئن ن الممتمم لم  ف ه

من نشو ع وي ارخو ن ومشف سوءاته ، وهي داللالو مبالو  علالى مال  فالي قلالي 
المغت ي من حاد ومواه و وبغض ء علالى مالن  االم فالي عوضاله و أمالل لحماله،  ال  

نالاله قالالد  االالم فالالي عالالوض مالالن إن الغ بالالو إذا وصالاللت للشالالخص الالالذث ناشالالو ع بالاله ف 
اتت به ودا النته ك عوضه، بل وبم   دفعه ذلك إلالى التشال مو معاله والتا تالل، وال 
فسال د للمالودة والمحبالو   خفى م  فالي ذلالك مالن قطالم سواصالو اسخالوة اإل م ن الو، وا 
ب ن أفواد الممتمم، ومل  الالوي ب لضغ ئن والعداوات، من أمل هذا اهت  النبالي 

سعواض وهالو  ضالم الاالوان ن واسسال  للمح ف الو علالى في حمو الوداع بحومو ا
الممتمالالم المسالالل  الف ضالالل متم سالالم ، خ ل الال  مالالن البغضالال ء والمواه الالو، ح الالث قالال ل: 

ْوَمالالِو َ الالْوِمماْ  َهالالَذا، ِفالالي َشالالْهِوماْ  " َفالالِ نَّ ِدَمالال َءماْ  َوَأْمالالَواَلماْ  َوَأْعوَاَضالالماْ  َبْ الالَنماْ  َحالالوَاٌ ، َمحا
، ِل اَبل ِا الشَّ ِهدا الَغ ِئالَي، َفالِ نَّ الشَّال ِهَد َعَسالى َأْن  اَبل الَا َمالْن هاالَو َهَذا، ِفي َبَلِدماْ  َهَذا

 (3)".َأْوَعى َلها ِمْنها 
                                 

. 1/111(  ن الالو: "لسالال ن العالالوي" البالالن من الالوو، حالالوف البالال ء، فصالالل الغالال ن، مالال دة )ت الالي(، 1
 .2/1113 -غ ث ي 3133 -و المع صوة" سحمد مخت و عمو، غ"معم  اللغو العوب 

، حالد ث وقال  4/2441 -َبال يا َتْحالِو ِ  اْلِغ َبالوِ  -( "صح   مسل " مت ي البالو والصاللو وارداي2
2129. 

، 1/24 -"وايَّ ماَبلَّاال َأْوَعى ِمْن َسال ِممال ": َب يا َقْوِل النَِّبي   -( "صح   البخ وث" مت ي العل 3
َبال يا َتْغِلال ِ   -ِمتال يا اْلَاَسال َمِو َواْلماَحال ِوِب َن َواْلِاَصال ِص َوالالد َ  تِ . "صح   مسالل " 11حد ث وق  

 .1119، حد ث وق  3/1341 -ْمَوالِ سْعَواِض َواسَتْحِو ِ  الد َم ِء َوا
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َوَذِلالالَك َأنََّهالال   ،َ الالوِ َلالالِو َهالالِذِه ارال َواْلِغ َبالالوا َحالالوَاٌ  ِبدَ قالال ل اإلمالال   الطالال هو بالالن ع شالالوو: )
وَِّة ا َوَقْد َتْبلااا الَِّذث اْتِت الَي َفَتْاالَدحا ِفالي  ، ِ السْ إلَتْشَتِملا َعَلى َمْفَسَدِة َضْعفال ِفي أاخا
وَِّة، وَ سَنْفِسِه َعَداَوة  ِلَمِن اْتتَ َبها َفَ ْنَ ِل ا ِبَن ءا ا  ،ْشِتَغ َل ِبَأْحَواِل النَّ  ِ االنَّ ِف َه  س خا

 (1)(.َ ْعِن هِ  الْوِك َم  ْشِتَغ ِل ِب ْلماِه   النَّ ِفِم َلها َوتَ الْنَس َن َعِن اإل َوَذِلَك  اْلِهي ا
  الال  إن النهالالي عالالن الغ بالالو فالالي ار الالو مالال ء بأسالاللوي بل الالا  نفالالو مالالن  سالالمم 

ٿ  ٿ  ٹ    چار و من هذه الخصلو المذمومو، ق ل اإلمال   أبالو السالعود: 

تم  ٌل وتصو ٌو لم   صدوا عِن المغت ِي مْن ح ثا صدوواها  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ
 ،ى أفحالِش ومالهال وأشالنِعه طبعال   وعاالال  وشالوع   عْنها ومْن ح ثا تعلااه بصال حِبه َعلال

سالن دا الفعالِل إلالى أحالدال إ الذان    ،االستفه  ا التاو وث :مَم مب لغ تال من فانونال َشتَّى وا 
 ،وتعل صا المحبالِو َبمال  هاالَو فالي ت  الِو المواهالوِ  ،بأنَّ أحدا  من اسحد َن ال  فعلا ذلكَ 

 (2)(.مأموِل أخ   لآلمِل وم ت   وتم  لا االتت  ِي بأمِل لحِ  اإلنس ِن ومعلا ال
تشن م علالى الغ بالو، وا دواء وتند الد بأهلهال ، ) وق ل اسست ذ عبد المو   الخط ي:

إنهالالال   الالالأملون لحالالال   ،إنهالالال  أسالالالوأ مالالالن أخالالال  الح وانالالال ت موقفالالال ، وأنالالال له  من لالالالو
ول   هذا وحسي، بالل  ،إخوانه ، والح وان ت تع ف أن  أمل المن  لح  منسه

 -م سسالود مال ال -لحال  م تال ، متعفنال ، وم  الو مالن الح وانال تإنه  ل الأملون هالذا ال
فهالالذا م الالل ضالالوبه اهلل سالالبح نه وتعالال لى ، تعالال ف أمالالل الم تالالو، ولالالو م تالالت موعالال 

ف نه إذ  غت ي شخص  مال ، ف نمال   النهش عوضاله، وهالو ت ئالي دون أن ، للمغت ي
تم مال   ، ملك ص حبه أن  دفم هذه السه   التالي تفالو  ملالده، وتنفالذ إلالى ع ماله

لو م ن م ت ،    م ء هذا المغت ي إلى مسده، وأعمل ف ه أسن نه، وأملاله مشأنه 
 (3) .(إنه ال  ملك من أموه ش ئ  ،مم  تأمل الذئ ي مو حه 

                                 
 . بتصوف  س و21/211( "التحو و والتنو و" البن ع شوو، 1
 .  2/122د، ( "إوش د العال السل  " سبي السعو 2
 .   13/411( "التفس و الاوآني للاوآن" لعبد المو   الخط ي، 3
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مالالل هالالذا حف  الال  علالالى الممتمالالم المسالالل  مالالن انتهالال ك حومالالو وموامالالو أفالالواده، ومالالن 
 تاطم أواصو المحبو والوحمو ب نه ، فلمل فود من أفواد الممتمم المسل  عالوض

والحالص أن المتأمالل مص ن، وعووة محفو و، قال ل اإلمال   محمالد سال د طنطال وث: )
في هذه ار و المو مالو  واهال  قالد نفالوت مالن الغ بالو بالأبلا أساللوي وأحمماله، سنهال  
من المب ئو والاب ئ  التي تؤد  إلى تم ص شمل المسلم ن، وا  اال د نال و المواه الو 

 (1)(.في الصدوو
وبالالو تطه الالوا للالالالوي وودا للم الال ل ، حتالالى تتاالالو   الال  خالالت  اهلل ار الالو بفالالت  بالال ي الت

 وابطو اسخوة و  داد الحي والتواح ، و او  الممتمم و ستاو. 
وبذلك نو  ه ت ن ار ت ن قد وسمت  للممتمم المسل  سب ل تاو و أواصو اسخالوة 
والمحبو ب ن أفواده، ونم ته  من الغل والمواه و والبغض ء، وهذا ع مل مب و في 

 تم سمه.استاواوه و 
 

                                 
 .13/311( "التفس و الوس ط" لمحمد س د طنط وث، 1
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 المبحث الخ م : التع وف والتآلف ب ن الن  
ڇ      ڇڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ چقالالالالالالال ل تعالالالالالالال لى: 

 .(1) چڎ  ڈ   ڈ  ژ    ڎڍ  ڍ  ڌ  ڌ
 اس و العملي لآل و في استاواو الممتمم

إن اإلسال  الحن ف  ن و إلالى الممتمالم البشالوث ب عتبال وه وحالدة واحالدة، ف لنال   
له  واحالد، ال فضالالل لمالن  علالالى مالن ، وال لشالالعي علالى شالالعي، فالالي مم عال  أصالال

أصل الخلاو والنشأة بالل َعال َّ التمالو   اإللهالي مم الم بنالي آد ، وبال ن اإلسالال  أن 
الحممالالالو مالالالن اخالالالتالف الشالالالعوي واسمنالالال   هالالالي التعالالال وف والتالالالآلف ال التنالالال فو 

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ   چوالتنالالال حو، فاالالال ل تعالالال لى: 

، فالالال ختالف اسلسالالالنو واسلالالالوان  چڎ  ڈ   ڈ  ژ    ڎڍ  ڌ  ڌ  ڇ    ڍ  ڇڇ
واسوطالالال ن تنالالالوع ال  اتضالالالي النالالال اع بالالالل  اتضالالالي التعالالال وف والتالالالآلف، وب لتعالالال وف 
والتالالآلف  حصالالل التم سالالك والتالالوابط، وال شالالك أن استحضالال و هالالذا المعنالالى مف الالل 
 ب لاض ء على الن ع ت الم د الو التعصالب و التالي تالؤدث إلالى التنال  ع والتا تالل بال ن

 أفواد الممتمم.
 خبالو تعال لى أناله خلالص بنالي آد ، مالن أصالل ق ل الشال خ عبالد الالوحمن السالعدث: )

واحد، ومن  واحد، ومله  من ذمو وأن ى، و ومعالون ممال عه  إلالى آد  وحالواء، 
بث منهم  وم ال م  وا ونس ء، وفوقه ، ومعلهال  شالعوب   وقب ئالل،  تع لىولمن اهلل 

تال مل واحد منه  بنفسه، ل   حصل بالذلك وذلك سمل أن  تع وفوا، ف نه  لو اس
التع وف الذث  توتي عل ه التن صو والتع ون، والتواوث، والا    بحاوص اسق وي، 
ولمالالن اهلل معلهالال  شالالعوب   وقب ئالالل سمالالل أن تحصالالل هالالذه اسمالالوو وت وهالال ، ممالالال  

                                 
 .13( سووة الحموات: 1
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 توقف على التع وف، ولحوص اسنس ي، ولمن المو  بال لتاو ، فالأمومه  عنالد اهلل 
 (1).(أتا ه 
   والمتأمل في هالذه ار الو التالي مال ءت خط بال  للنال   مم عال  وار ال ت قبلهال

التي م ءت خط ب  للمؤمن ن  لح  أن المؤمن ن  نبغالي علال ه  أن  تخلاالوا بهالذه 
ارداي السال باو مالم النالال   مم عال ، فهالالي أخالالص إنسال ن و،  مالالي أن  تحلالى بهالال  

 چ قولاله تعال لى:خط الي: )المؤمن مالم النال   مم عال ، قال ل اسسالت ذ عبالد المالو   ال

ڇ    ڍ  ڍ  ڌ    ڇڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ

هو تعا ي ع   على تلك ارداي التي م نت خط ب  للالذ ن  چڎ  ڈ   ڈ  ژ    ڎڌ
ولالال   هالالذا فحسالالي، بالالل إن علالال ه  أن  ،آمنالالوا، ل وتلوهالال  و أخالالذوا أنفسالاله  بهالال 

مالم النال   مم عال  مالن مالل  ، واعوا هذه اسحم   وتلك ارداي مم ت الو المالؤمن ن
 فالاليإنهالال  أخالالالص إنسالال ن و،  مالالي أن تمالالون طبعالال  ومبلالالو  ،أمالالو، ومالالن مالالل د الالن
الح ال ة ملهال ، ومالم النال   مم عال ، ولهالذا مال ء الخطال ي  فاليالمؤمن،  ع ش بهال  
والمسالالتمم لهالالذا الخطالال ي والع مالالل بالاله هالال   چڄ  ڃ چهنالال  للنالال   مم عالال : 

أن  ع هالال    نبغالالي االالو التالالي  الال  أعاالالي هالالذا الخطالال ي، تاو الالو هالالذه الحا، المؤمنالون
مالالالؤمن ن وت الالالو  -فالالالأنت  أ هالالال  النالالال   ، چڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ المؤمنالالالون:

ملمالال  رد  وآد  مالالن ، اإلنسالال ن و، إذ منالالت  مالالن ط نالالو واحالالدة فالاليإخالالوة  -مالالؤمن ن
وأنه إذا م ن للمؤمن ن من لو عند اهلل، وفضل على ت و المالؤمن ن، فالذلك  ،تواي

ن مالالن الخ الالو للمالالؤمن ن أن  نفاالالوا مالالن هالالذا الخ الالو علالالى  و ص مالالن و ص اهلل، وا 
 (2)(.اإلنس ن و مله ، وأن  مونوا الومه المو   الط ي الوح   ف ه 

                                 
 . بتصوف   242( "ت س و المو   الوحمن في تفس و مال  المن ن" للسعدث، ص1
 . بتصوف   13/412( "التفس و الاوآني للاوآن" لعبد المو   الخط ي، 2
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  الالال  إن الم الالال ان الالالالذث وضالالالعه اهلل للبشالالالو و ملهالالال  هالالالو م الالال ان التاالالالو ، ال 
التف خو والتع    ب سنس ي واسحس ي والمن  والاب لو، ف لنال   عنالد اهلل سالواء 

 لمو   حاال   هالو المالو   مو إال ب لتاو  والعمل الص ل ، فال فضل سب ض على أح
مم الالالم  تحتالالاله تسالالالاط  مالالالون اإلسالالالال  قالالالد وضالالالم الم الالال ان الالالالذث ذا، وبهالالالعنالالالد اهلل
ضمحل وت ،مم م أسب ي الن اع والخصوم ت في اسوض أم مه وتتواو ، الفواوص
و  هالو سالبي واضال  لأللفالو  ،عل هال  النال   سال وعالتي  ت اسموومم م  في  له

 وا الووتفالم تممال   ،ألوه و اهلل للمم الم، وخلاهال  مالن أصالل واحالد أال وهو  ونوالتع
وال  ،لوطن ولال وا و ، فالتاو  وا و  ، أال وهي تس بص المم م ل افوا تحته ةواحد
، وال  خفالى فملهال  وا ال ت  ائفالو ال  عوفهال  اإلسالال  ،مالن لوال وا و ل ،لاوم ولوا و 

  ت من تو  الحاالد والبغضال ء والمواه الو م  في التف خو والتع    بم ل هذه الوا
، ِإنَّ الن    و  فت  ممو ق ئال: " في الممتمم، لذا خطي النبي  َ   َأ وَه  النَّ  ا

الاَلِن: َبالوق َتِااليق  اللََّه َقْد َأْذَهَي َعْنماْ  عاب  ََّو الَم ِهِل َِّو َوَتَع  اَمَه  ِبآَب ِئَهال ، َف لنَّال  ا َوما
، َوَفال ِمٌو َشالِايق َهال  ٌن َعَلالى اهلِل، َوالنَّال  ا َبناالو آَدَ ، َوَخَلالَص اللَّالها آَدَ  َمِو ٌ  َعَلالى اهللِ 

، َق َل اللَّها:    ڇڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ چِمْن تاوَايال

 .(1)" چڎ  ڈ   ڈ  ژ    ڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

                                 
َبال ي َوِمالْن  -َأْبالَوايا َتْفِسال ِو اْلااالْوآِن َعالْن َوساالوِل اللَّالِه ( أخومه اإلمال   التومالذث فالي "سالننه" 1

الالَواتِ  ما . واإلمالال   ابالالن أبالالي شالال بو فالالي "مصالالنفه" متالال ي 3214، حالالد ث وقالال  1/329 -ساالالوَوِة الحا
م   ابن حب ن فالي "صالح حه" . واإل31919، حد ث وق  1/441 -َحِد ثا َفْتِ  َممَّوَ  -المغ  ث

، حالد ث وقال  9/131 -ِذْمالوا َمالَواِ  َطالَواِف اْلَمالْوِء َعَلالى َواِحَلِتالهِ  -ب ي دخول ممالو -مت ي الحج
 . والحد ث إسن ده صح  .  3222
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 تتمو: خ تمو السووة
 ن، وأنه تصد ص م    ب لالي بال أدنى ختمت السووة المو مو بب  ن حا او اإل م

و ي، وودَّت على اسعواي قوله  بلس نه  آمن ، ولم   دخل اإل م ن فالي قلالوبه ، 
وفالي هالذا الختال   أ ضال  حالث علالى امت ال ل أسالمى وأوفالم أدي وهالو اسدي مالم اهلل 

، فل   سحد أن  مانَّ على اهلل وعلى وسالوله ب سالالمه، ع  ومل ومم وسوله 
لفضالل ملاله هلل، ولال   سحالد أن  اْعِلالَ  اهلل ب  م ناله، فال هلل  علال  مال  فالي بل المنو وا

السم وات وم  في اسوض،    إن المتأمل في السووة  لح  االوتب ط الو  ص بال ن 
خمالال  مالالوات فالالي  چى  ى  ائ چاسخالالالص واإل مالال ن فاالالد مالال ء النالالداء بلفالال  

ص أن تاالم  م ن عشوة آ الو، وفالي مالل نالداء  نباله إلالى أدي وخلالص وخصاللو ال  ل ال
من المؤمن، فاد ن د  اهلل على المالؤمن ن ب سال  اإل مال ن ل صالح  أخالقال  وآدابال  
له  أع   اس و في بن ء واسالتاواو الممتمالم المسالل ، ومال ءت ار الو اسخ الوة فالي 
ح طتاله،  السووة دافعو العب د إلى امت  ل أمو اهلل عال  ومالل، ف إل مال ن بعلال  اهلل وا 

بأن  معل المؤمن منته   عمال  نهال ه اهلل عناله،  ووؤ ته لعب ده وم   عملون مف ل
 ومتأدب  ومتخلا  بم  أدبه اهلل به.
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 الخ تمو
وفي الخت   أحمد اهلل العلي الاد و الذث منَّ عليَّ ب تم   هذا البحث، فله الحمالد 

 وال ن ء المم ل، وأذمو أه  نت ئج البحث، وهي مم   لي:
مالالو   وف الالم سالالل   الصالالدو ناالالي سالالووة الحمالالوات تضالالم المعالال ل  لبنالال ء عالال ل   -1

 الالي.
سالالالووة الحمالالالوات تتضالالالمن الاواعالالالد واسسالالال  التالالالي تحالالال ف  علالالالى االسالالالتاواو  -2

 االمتم عي للممتمم المسل .
 سووة الحموات تب ن حا او اإل م ن وق مته. -3
 سووة الحموات تب ن العالقو الو  او ب ن اإل م ن واسخالص. -4
معالال ت، وانحطالال ط اسخالالالص معالالول هالالد  اسخالالالص الحم الالدة أسالال   بنالال ء الممت -1

 الممتمع ت.
 سووة الحموات تب ن أن اسخالص الس م و أصل من أصول اإل م ن. -1
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 وأم  التوص  ت:
أوصي بتدو   السالووة المو مالو لطالالي المالداو  والمع هالد والم معال ت لمال   -1

 له  من أ و ع    في تاو   السلوك واسخالص.
 الالالو والمسالالالموعو ب لت بالالالت مالالالن اسخبالالال و قبالالالل أوصالالالي وسالالال ئل اإلعالالالال  الموئ -2

ذاعو م  ف ه مصلحو ال م   حدث فتنو وشا ص، لم  في ذلك من أ الو  إذاعته ، وا 
 مب و على الفود والممتمم، مم  أوصي المستمع ن له  بذلك.

أوصي ب نش ء لم ن من أف ضل الن   فالي مالل قو الو أو بلالد لإلصالالح بال ن  -3
 ي في الممتمم.   المتن  ع ن حتى  سود اإلخ ء والح
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 فهو  أه  المص دو والموامم
 الالاالوآن المالو ال  .

هالالالال، ط/ داو الوا الالالو، 221"ارحالالال د والم الالال ني" سبالالالي بمالالالو بالالالن أبالالالي ع صالالال ، ت: 
 الو  ض، تحا ص: ب س  ف صل.

هالال، ط/ داو 922"إوش د العال السل   إلى م ا   المت ي المو  " سبي السالعود، ت: 
 إح  ء التواث العوبي.

  المالالالوقع ن عالالالن وي العالالال لم ن" لمحمالالالد بالالالن أبالالالي بمالالالو بالالالن أ الالالوي بالالالن قالالال   "إعالالالال
هالالالال، ط/ داو المتالالالي العلم الالالو، تحا الالالص: محمالالالد عبالالالد السالالالال  111المو  الالالو، ت: 

 إبواه  .
هالالالالال، ط/ الالالالالداو 1393"التحو الالالالو والتنالالالالو و" لمحمالالالالد الطالالالال هو بالالالالن ع شالالالالوو، ت: 

 التونس و.
ط بالالو، تحا الص: سالال مي  هالال، ط/ داو114"تفسال و الاالوآن الع الال  " البالن م  الالو، ت: 

 سالمو. 
هالال، ط/ داو الفمالو 1394"التفس و الاوآني للاوآن" لعبد المو   الخط الي، ت: بعالد 

 العوبي، الا هوة.
 هال، ط/ ممتبو مصطفى الحلبي.     1311"تفس و المواتي" للمواتي، ت: 

"التفسالالالال و المن الالالالو فالالالالي العا الالالالدة والشالالالالو عو والمالالالالنهج" لل ح لالالالالي، ط/ داو الفمالالالالو 
 صو، دمشص، الطبعو ال  ن و.المع 

 "التفس و الوس ط" لل ح لي، ط/ داو الفمو، دمشص، الطبعو اسولى. 
هالالال، ط/ داو نهضالالو مصالالو، 1431"التفسالال و الوسالال ط" لمحمالالد سالال د طنطالال وث، ت: 

 الا هوة، الطبعو اسولى. 
هال، ط/ داو إح ال ء التالواث العوبالي، 314"تهذ ي اللغو" سبي منصوو اس هوث ت: 

  ، تحا ص: محمد عوض.2441الطبعو اسولى، ت ط/  ب ووت،
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 هال، ط/ ع ل  المتي.1431"التوق ف على مهم ت التع و ف" للمن وث، ت: 
هال، مؤسسالو 1311"ت س و المو   الوحمن في تفس و مال  المن ن" للسعدث، ت: 

 الوس لو.
ص: هال، ط/ داو همو، تحا 314"م مم الب  ن عن تأو ل آث الاوآن" للطبوث، ت: 

 عبد اهلل التومي.
هال، ط/ داو المتي المصالو و، الاال هوة، 111"الم مم سحم   الاوآن" للاوطبي، ت: 

بواه   أطف ش.  الطبعو ال  ن و، تحا ص: أحمد البودوني، وا 
"ووح المعالالالال ني فالالالالي تفسالالالال و الاالالالالوآن الع الالالال   والسالالالالبم الم الالالال ني" لآللوسالالالالي، ت: 

  و. هال، ط/ داو المتي العلم و، تحا ص: علي عط1214
 هال، ط/ داو الفمو العوبي1394" هوة التف س و" سبي  هوة، ت: 
هالالالال، ط/ ممتبالالالو مصالالالطفى الحلبالالالي، الطبعالالالو 219"سالالالنن التومالالالذث" للتومالالالذث، ت: 
 ال  ن و، تحا ص: أحمد ش مو. 

هالالال، ط/ داو الوسالال لو، الطبعالالو 211"سالنن أبالالي داود" سبالالي داود السمسالالت ني، ت: 
 اسولى، تحا ص: شع ي اسونؤوط.

هالالالال، ط/ داو العلالالال  393"الصالالالح ح تالالال ن اللغالالالو وصالالالح ح العوب الالالو" للمالالالوهوث، ت: 
 للمال  ن، الطبعو الوابعو، تحا ص: أحمد عط و. 

هالال، ط/ 211"صح   البخ وث" سبالي عبالد اهلل محمالد بالن إسالم ع ل البخال وث، ت: 
 طوص النم ة. 

هالالال، ط/ داو إح الال ء 211"صالالح   مسالالل " سبالالي الحسالالن مسالالل  بالالن الحمالال ن، ت: 
 لتواث العوبي، ب ووت، تحا ص: محمد عبد الب قي.ا

 "صفوة التف س و" للص بوني، ط/ داو الص بوني، الا هوة، الطبعو اسولى. 
 هال، ط/ داو إح  ء التواث.211"عمدة الا وث شوح صح   البخ وث" للع ني، ت: 

هالالالالال، ط/ داو المتالالالالي 214"توائالالالالي الاالالالالوآن ووت ئالالالالي الفوقالالالال ن" للن سالالالال بووث، ت: 
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  و، تحا ص:  مو   عم وات. العلم
 هال، ط/مؤسسو النشو اإلسالمي.391"الفووص اللغو و" للعسموث، ت: 

هال، ط/ مؤسسو الوس لو، 211"الا مو  المح ط" لممد الد ن الف وو آب دث، ت: 
 ب ووت، الطبعو ال  منو، تحا ص: ممتي تحا ص التواث بمؤسسو الوس لو. 

متبالالالو الخالالال نمي، تحا الالالص: عبالالالد السالالالال  هالالالال، ط/ م124"المتالالال ي" لسالالال بو ه، ت: 
 ه وون.

"المش ف عن حا ئص تالوامض التن  الل وع الون اسق و الل فالي ومالوه التأو الل" سبالي 
هال، ط/ ممتبو العب م ن، ب لو ال ض، 132الا س  محمود بن عمو ال مخشوث، ت: 

 تحا ص: ع دل عبد المومود، وعلي معوض.
هالال، ط/ داو إح ال ء التالواث 421"المشف والب  ن عن تفس و الاالوآن" لل علبالي، ت: 

 العوبي، تحا ص: أبو محمد بن ع شوو.   
 هال، ط/ داو المتي العلم و.141"لب ي التأو ل في مع ني التن  ل" للخ  ن، ت: 

 هال، ط/ داو ص دو، ب ووت. 111"لس ن العوي" البن من وو، ت: 
ي، ت: "مممالالم ال وائالالد ومنبالالم الفوائالالد" سبالالي الحسالالن علالالي بالالن أبالالي بمالالو اله  مالال

 هال، ط/ ممتبو الادسي، الا هوة، تحا ص: حس   الد ن الادسي.241
هالالال، ط/ داو 142"المحالالوو الالالوم   فالالي تفسالال و المتالال ي الع  الال " البالالن عط الالو، ت: 

 المتي العلم و، تحا ص: عبد السال  محمد. 
هالالالال، ط/ مؤسسالالالو الوسالالال لو، تحا الالالص: 241"مسالالالند أحمالالالد" سحمالالالد بالالالن حنبالالالل، ت: 

 . شع ي اسونؤوط، وآخوون
هالال، ط/ ممتبالو 314"المعم  المب و" سبي الا س  سل م ن بن أحمد الطبواني، ت: 

 ابن ت م و، تحا ص: حمدث عبد المم د.
هالالال، ط/ الممتبالالو 114"المصالب ح المن الالو فالالي تو الالي الشالوح المب الالو" للف الالومي، ت: 

 العلم و.
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اث هالالال، ط/ داو إح الال ء التالالو 114"معالال ل  التن  الالل فالالي تفسالال و الاالالوآن" للبغالالوث، ت: 
 العوبي، تحا ص: عبد الو اص المهدث. 

هالالال، بمسالال عدة 1424"معمالال  اللغالالو العوب الالو المع صالالوة" سحمالالد مختالال و عمالالو، ت: 
 فو ص عمل، ط/ ع ل  المتي، الطبعو اسولى.

هالالالال، ط/ داو إح الالال ء التالالالواث العوبالالالي، ب الالالووت، 141"مفالالال ت   الغ الالالي" للالالالوا ث، ت: 
 الطبعو ال  ل و. 

هالالال، ط/ داو المتالال ي 221 ت والسالالوو" للباالال عي، ت: "ن الال  الالالدوو فالالي تن سالالي ار الال
 اإلسالمي، الا هوة.

"النه  الالو فالالي تو الالي الحالالد ث واس الالو" البالالن اس  الالو، ط/ الممتبالالو العلم الالو، تحا الالص: 
 ط هو ال اوث، ومحمود الطن حي.     

هالالالال، ط/ م معالالالو 431"الهدا الالالو إلالالالى بلالالالوغ النه  الالالو" لممالالالي بالالالن أبالالالي ط لالالالي، ت: 
 الش وقو.

وشالال د فالالي معوفالالو أهالالل ال االالو والسالالداد" سحمالالد بالالن محمالالد أبالالي نصالالو "الهدا الالو واإل 
هالالالال، ط/ داو المعوفالالالو، ب الالالووت، تحا الالالص: عبالالالد اهلل 392البخالالال وث المالبالالال ذث، ت: 

 الل  ي.
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