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╝ 

طٍ  إ٦َِم  َرِّب  َهَداِن  إِكَّـِل ٪مُْؾ ▬ ا ْستَِؼقؿٍ  ِِصَ ـَ  ٫َمانَ  َوَما َ٘مـِقػاً  إِْٔمَراِهقؿَ  ِمؾَّةَ  ٪مِقَمً  دِيـاً  مُّ ٫م٥ِمَ  ِم  َصالَِت  إِنَّ  ٪مُْؾ ( 161) اْٚم٧ُْمِ

  َوََمَاِت  َوََمْقَاَي  َوُكُسِؽل
ِ
ّ
ِ
٥مَ  َرِب  ِل

ِ
يَؽ  َٓ  (161) ا٬ْمَعاَٚم ُل  َوَأنَاْ  أُِمْرُت  َؤمَِذ٬مَِؽ  ٬َمفُ  ََشِ   أ٨ََمْٜمَ  ٪مُْؾ ( 161) اْٚمُْسؾِِؿ٥مَ  أَوَّ

ِ
 اِّل

ءٍ  ٫ُمِؾ  َربُّ  َوُهقَ  َرّٔماً  أَبِْغل ْرِٗمُعُؽؿْ  َرِٔمُؽؿ إ٦َِم  ُٖمؿَّ  أُْٙمَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َٕمِزرُ  َوَٓ  ٣َمؾَقَْفا إَِّٓ  كَْػسٍ  ٫ُمؾُّ  َٕمْؽِسُب  َوَٓ  ََشْ  ٩مَقُـَبِئُُؽؿ مَّ

 َما ِّم  ٬ِمقَبْؾَُق٫ُمؿْ  َدَرَٗماٍت  َٔمْعضٍ  ٩مَْقَق  َٔمْعَضُؽؿْ  َوَر٩مَعَ  إَْرضِ  َٙمالَئَِػ  َٗمَعؾَُؽؿْ  ا٬مَِّذي َوُهقَ ( 161) ََتْتَؾُِػقنَ  ٩مِقفِ  ٫ُمـتُؿْ  ٔمَِم 

يعُ  َرٔمََّؽ  إِنَّ  إَٓما٫ُمؿْ  ِ٘مقؿٌ  ٬َمَغُػقرٌ  إِكَّفُ وَ  ا٬ْمعَِؼاِب  ََسِ  [إنعامٟمقرة ] ♂(161) رَّ

سة, (ا٬مطٝمي ٕمػسٜم) ا٬مؼرآن آي ٕملويؾ ٣مـ ا٬مبقان ٗمامع(: ـه113ت) ا٬مطٝمي ٗمرير ٔمـ َمؿد ٗمعػر أبق , ا٬مرٟما٬مة ممٟمَّ

: وٟمؾؿ ٣مؾقف اهلل صٛم َمؿد ٬مـبقف ذ٫مره ٕمعا٦م يؼقل: ٗمعػر أبق ٪مال]. 181, 181صـ, ٣م٧م ا٬مثان اجلزء, إو٦م ا٬مطَّبعة

 إكـل هلؿ ٪مؾ: يؼقل ,( مستؼقؿ ِصاط إ٦م رّب هدان إكـل= ) وإصـامَ  إوٖمان ٔمرهبؿ ا٬معاد٬م٥م هلمٓء َمؿد, يا ,( ٪مؾ)

ـًا( = )1) ٬مف ٩مق٩مؼـل اٚمسؾؿة, احلـقػقة وذ٬مؽ ٔمف, أمتعثف ا٬مذي اهلل ديـ هق ا٬مؼقيؿ, ا٬مطريؼ إ٦م رّب أر٠مدن  ,( ٪مقًم  دي

 ,( اٚم٧م٫م٥م مـ ٫مان وما= ) مستؼقًم : يؼقل( ٘مـقًػا( = )1) إٔمراهقؿ ديـ: يؼقل ,( إٔمراهقؿ مؾة= ) مستؼقًم : يؼقل

 [.إصـام يعبد َمـ يؽـ مل ٕنف ٣مؾقف, اهلل صؾقات إٔمراهقؿ يعـل ٔماهلل, اٚم٧م٫م٥م مـ ٫مان وما: يؼقل

سة, (ا٬مطٝمي ٕمػسٜم) ا٬مؼرآن آي ٕملويؾ ٣مـ ا٬مبقان ٗمامع(: ـه113ت) ا٬مطٝمي ٗمرير ٔمـ َمؿد ٗمعػر أبق , ا٬مرٟما٬مة ممٟمَّ

 ,( ٪مؾ: )وٟمؾؿ ٣مؾقف اهلل صٛم َمؿد ٬مـبقف ذ٫مره ٕمعا٦م يؼقل: ٗمعػر أبق ٪مال]. 181صـ, ٣م٧م ا٬مثان اجلزء, إو٦م ا٬مطَّبعة

 أهلة ٣مبادة مـ ا٬مبا١مؾ ٣مٛم أهقاءهؿ ٕمتبع أن يسلخقكؽ ا٬مذيـ وإصـام, إوٖمان ٔمرهبؿ ا٬معاد٬م٥م هلمٓء َمؿد, يا

 هلل= ) وو٩مات: يؼقل( وَمات= ) و٘مقات: يؼقل ,( وَمقاي( = )1) وذٔمحل: يؼقل ,( وكسؽل صالت إن= ) وإوٖمان

 ّم( ٬مف َشيؽ ٓ= ) إوٖمان مـ اٚم٧م٫مقن, أهيا ٔمف, أَش٫متؿ ما دون ٙما٬مًصا ٬مف ٫مؾف ذ٬مؽ أن: يعـل ,( ا٬معاٚم٥م رب

 ,( أمرت ؤمذ٬مؽ= ) ٙما٬مًصا ٬مف إٓ ذ٬مؽ يؽقن أن يـبغل ٓ ٕنف كصقب, ٩مقف مـفؿ ٬م٭مء وٓ ٙمؾؼف, مـ ذ٬مؽ مـ َشء

 ٔملن ٬مرٔمف إمة هذه مـ وٙمضع وأْذ٣مـ أ٪مرَّ  مـ أّول وأنا: يؼقل ,( اٚمسؾؿ٥م أول وأنا= ) رّب أمرن ؤمذ٬مؽ: يؼقل

 [.٫مذ٬مؽ ذ٬مؽ

سة, (ا٬مطٝمي ٕمػسٜم) ا٬مؼرآن آي ٕملويؾ ٣مـ ا٬مبقان ٗمامع(: ـه113ت) ا٬مطٝمي ٗمرير ٔمـ َمؿد ٗمعػر أبق , ا٬مرٟما٬مة ممٟمَّ

 يا ,( ٪مؾ: )وٟمؾؿ ٣مؾقف اهلل صٛم َمؿد ٬مـبقف ذ٫مره ٕمعا٦م يؼقل]. 186, 181صـ, ٣م٧م ا٬مثان اجلزء, إو٦م ا٬مطَّبعة
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ا أبغل اهلل أ٨مٜم= ) ا٬مشقطان ٙمطقات وإمباع إصـام ٣مبادة إ٦م ا٬مدا٣مقؽ إوٖمان, ٔمرهبؿ ا٬معاد٬م٥م هلمٓء َمؿد,  ,( رٔمًّ

 ومدّٔمره دوكف َشء ٫مؾ ٟمقد وهق: يؼقل ,( َشء ٫مؾ رب وهق( = )1) يسقدن؟ ٟمقًدا أ١مؾب اهلل أٟمقى: يؼقل

 مـ أتت ٔمم يمٙمذ ٓ: أي ٣مؾقفا, إٓ إٖمًم  كػس ِمٞمح وٓ: يؼقل ,( ٣مؾقفا إٓ كػس ٫مؾ ٕمؽسب وٓ( = )1) ومصؾحف

ها, اخلطقئة, مـ ور٫مبت وٕمعا٦م, ٕمبارك اهلل معصقة ( = 1) ٔمذكبف واحلٙمقذ ٔمنٖمؿف اٚمعا٪مب ٩مفق إٖمؿ ذي ٫مؾ ٔمؾ ٟمقا

 و٣مؾقف ٔمنٖمؿفا, ٕملثؿ و٬مؽـفا ٨مٜمها, أٙمرى كػس ٔمنٖمؿ آٖمؿة كػس ٕملثؿ وٓ: يؼقل ,( أٙمرى وزر وازرة ٕمزر وٓ)

 هذا يؼقل أن وٟمؾؿ ٣مؾقف اهلل صٛم كبقف اهلل أمرَ  ا٬مذيـ اٚم٧م٫م٥م ٔمذ٬مؽ يعـل وإكم. ٨مٜمها أٙمرى إٖمؿ دون ٕمعا٪مب,

ء و٬مـا إٗمرامؽؿ, ٣مؼقٔمة و٣مؾقؽؿ ٔمآثامؽؿ, ملٙمقذيـ ٬مسـا إكا: هلؿ ٪مؾ: يؼقل. هلؿ ا٬مؼقل  أمره ٫مم وهذا. أ٣مم٬مـا ٗمزا

ـِ  َوِٓمَ  ِديـُُؽؿْ  ٬َمُؽؿْ : )هلؿ يؼقل أن آٙمر مقضع ّم ٖمـاؤه ٗمؾ اهلل  [[.6:ا٬مؽا٩مرون ٟمقرة( ]ِدي

سة, (ا٬مطٝمي ٕمػسٜم) ا٬مؼرآن آي ٕملويؾ ٣مـ ا٬مبقان ٗمامع(: ـه113ت) ا٬مطٝمي ٗمرير ٔمـ َمؿد ٗمعػر أبق , ا٬مرٟما٬مة ممٟمَّ

 ٪مؾ: وٟمؾؿ ٣مؾقف اهلل صٛم َمؿد ٬مـبقف ذ٫مره ٕمعا٦م يؼقل: ٗمعػر أبق ٪مال]. 182صـ, ٣م٧م ا٬مثان اجلزء, إو٦م ا٬مطَّبعة

 إ٦م ٖمؿ) - ٣مامؾقه أنتؿ ما ٩ما٣مؿؾقا  وزره, و٣مؾقف ٣مؿؾف, ٖمقاب ٩مؾف ومـؽؿ مـا ٣مامؾ ٫مؾ: إوٖمان ٔمرهبؿ ا٬معاد٬م٥م هلمٓء

 ا٬مدكقا, ّم ,( ٩مقف ٫مـتؿ ٔمم ٩مقـبئؽؿ( = )1) ومـؼؾبؽؿ مصٜم٫مؿ إ٬مقف ٖمؿ: يؼقل ,( مرٗمعؽؿ= ) ا٬مـاس أهيا ,( رٔمؽؿ

كقة, ؤمعٌض  ٔما٬مقفقدية, يديـ ٔمعضؽؿ ٫مان إذ( 1) واٚمؾؾ, إديان مـ( َتتؾػقن)  ؤمعض ٔماٚمجقٟمقة, ؤمعض ٔما٬مـٮما

 ٩متعؾؿقا  َش, أو ٙمٜم مـ ا٬مدكقا ّم يعؿؾ ٫مان ٔمم مجقَعؽؿ جيازي ٖمؿ وإنداد, اهلل مع ا٬م٧م٫ماء واِد٣ماء إصـام ٔمعبادة

ـُ  مـ ٘مقـئذ َـّا اٚمحس  [.واٚميسء م

سة, (ا٬مطٝمي ٕمػسٜم) ا٬مؼرآن آي ٕملويؾ ٣مـ ا٬مبقان ٗمامع(: ـه113ت) ا٬مطٝمي ٗمرير ٔمـ َمؿد ٗمعػر أبق , ا٬مرٟما٬مة ممٟمَّ

 وٟمؾؿ ٣مؾقف اهلل صٛم َمؿد ٬مـبقف ذ٫مره ٕمعا٦م يؼقل: ٗمعػر أبق ٪مال]. 188, 182صـ, ٣م٧م ا٬مثان اجلزء, إو٦م ا٬مطَّبعة

ـْ  أهؾؽ ٔملن ,( إرض ٙمالئَػ ) ا٬مـاس, أهيا ٗمعؾؽؿ, ا٬مذي واهلل: وأمتف  اخلا٬مقة, وإمؿ ا٬مؼرون مـ ٪مبؾؽؿ ٫مان َم

 [.ٔمعَدهؿ وٕمعؿُروهنا ٩مقفا, َتؾػقهنؿ إرض, ّم مـفؿ ٙمالئػ ٩مجعؾؽؿ واٟمتخؾػؽؿ,

سة, (ا٬مطٝمي ٕمػسٜم) ا٬مؼرآن آي ٕملويؾ ٣مـ ا٬مبقان ٗمامع(: ـه113ت) ا٬مطٝمي ٗمرير ٔمـ َمؿد ٗمعػر أبق , ا٬مرٟما٬مة ممٟمَّ

: يؼقل ٩منكف ,( درٗمات ٔمعض ٩مقق ٔمعضؽؿ ور٩مع: )٪مق٬مف وأما]. 182, 188صـ, ٣م٧م ا٬مثان اجلزء, إو٦م ا٬مطَّبعة

 أ٣مطاه ٔمم ٩مػّضؾف ا٬مرزق مـ هلذا ٔمسط ٔمم هذا, ٣مٛم هذا ر٩مع ٔملن ٔمعض, ٩مقق ٔمعضؽؿ ٩مجعؾ أ٘مقا٬مؽؿ, ٔم٥م وٙما٬مػ
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٬مف ٩مقم ا٬مػؼٜم هذا ٣مٛم وا٬مِغـك, احال مـ  هذا ٣مٛم وا٬مؼقة إجْد مـ أ٣مطاه ٔمم هذا ٣مٛم وهذا ا٬مدكقا, أٟمباب مـ ٙمقَّ

 درٗمة ٣مـ هذا درٗمة مـ وٙمػض هذا, درٗمة ٣مٛم هذا درٗمة مـ ر٩مع ٔملن ٔمقـفؿ ٩مخا٬مػ ا٬مُؼقى, ا٬مقاهـ ا٬مضعقػ

 [.هذا

سة, (ا٬مطٝمي ٕمػسٜم) ا٬مؼرآن آي ٕملويؾ ٣مـ ا٬مبقان ٗمامع(: ـه113ت) ا٬مطٝمي ٗمرير ٔمـ َمؿد ٗمعػر أبق , ا٬مرٟما٬مة ممٟمَّ

٬مؽؿ ٩مقم ٬مقختٝم٫مؿ: يعـل ٩منكف ,( إٓما٫مؿ ٩مقم ٬مقبؾق٫مؿ: )٪مق٬مف وأما]. 182صـ, ٣م٧م ا٬مثان اجلزء, إو٦م ا٬مطَّبعة  مـ ٙمقَّ

 احلؼ إٓماه َما اٚممِدي ومـ وا٬معايص؛ ٣مـف, وهناه ٔمف أمره ٩مقم مـؽؿ ٬مف اٚمطقع ٩مقعؾؿ( 1) رز٪مف, مـ ومـحؽؿ ٩مضؾف

 [.أدائف ّم واٚمػِرط مـف, ٔملدائف أمره ا٬مذي

سة, (ا٬مطٝمي ٕمػسٜم) ا٬مؼرآن آي ٕملويؾ ٣مـ ا٬مبقان ٗمامع(: ـه113ت) ا٬مطٝمي ٗمرير ٔمـ َمؿد ٗمعػر أبق , ا٬مرٟما٬مة ممٟمَّ

 ٣مؾقف اهلل صٛم َمؿد ٬مـبقف ٖمـاؤه ٗمؾ يؼقل: ٗمعػر أبق ٪مال]. 123, 182صـ, ٣م٧م ا٬مثان اجلزء, إو٦م ا٬مطَّبعة

 أمتٛم وٚمـ وهناه, ٔمف أمره ٩مقم أمره وٙمال٩مف معاصقف, ٔمارٕمؽأمف أٟمخطف ٚمـ ا٬معؼاب ٬مرسيع َمؿد, يا ,"رٔمؽ إن:"وٟمؾؿ

 ا٬مسا٬مػة ٔما٬مؼرون ٩معؾ ٫مم إرض, ّم إياه ومتؽقـف ٣مؾقف, إكعامف مع ٣مـف, وإدٔماًرا ٕمق٬ِمقًا و١َمْق٬مف, ٩مضؾف مـ مـحف ٩مقم مـف

ـْ  ذكقَب  ٬مسإمر وإكف: يؼقل ,( ٬مغػقر وإكف= )  ٔملمره إياه واٙمتباره ٔمـعؿة, إياه أمتالئف ٣مـد ٔما٬مطا٣مة إ٬مقف إ٪مبآ مـف أمتٛم َم

 ا٬متل ذكقٔمف ٟما٬مػ ٣مٛم ٣مؼقٔمتف ٔمٞم٫مف( ر٘مقؿ= ) احلساب مق٪مػ ّم هبا ٩مضقحتف وٕمارك ٩مقفا, ٣مؾقف ٩مؿغط   وهنقف,

 [.إ٬مقف ومصٜمه ٬مؼائف ٪مبؾ إ٬مقف وأناب ٕماب إذ ؤمقـف, ٔمقـف ٟمؾػت

, ٬مؾـ٧م ١مقبة دار, (ا٬مبغقي ٕمػسٜم) ا٬مؼرآن ٕمػسٜم ّم ا٬متـزيؾ معامل(: ـه113ت) ا٬مبغقي احلس٥م َمؿد أبق ا٬مسـة َُمقل

ٔمِقَحةَ  ٔمِا٬مـُُّسِؽ  َأَرادَ : ٪ِمقَؾ { َوُكُسِؽل َصاَلِت  إِنَّ  ٪ُمْؾ }]. 111صـ, ا٬مثا٬مث اجلزء, ا٬مرأمعة ا٬مطَّبعة  َوا٬ْمُعْؿَرِة, احْلَِج  ِّم  ا٬مذَّ

َقاَي } ِديـِل,: َو٪ِمقَؾ  َ٘مِجل,: ُكُسِؽل: ُمَؼإِمٌؾ  َو٪َماَل   } َوَو٩َماِت, َ٘مقَاِت : َأْي { َوََمَاِت  َوََمْ
ِ
َّ
ِ

٥مَ  َرِب  ِل
ِ
قِقـِل ُهقَ : َأْي { ا٬ْمَعاَٚم  ُُيْ

قَاَي : َو٪ِمقَؾ  َوُيِؿقُتـِل, ا٬مِِح  ِٔما٬ْمَعَؿؾِ  ََمْ يَمنِ  ٣َمَٛم  ِمتُّ  إَِذا َوََمَاِت  ا٬مصَّ   اْْلِ
ِ
َّ
ِ

٥َم, َرِب  ِل
ِ
  َ٘مقَاِت  ِّم  ١َما٣َمِتل: َو٪ِمقَؾ  ا٬ْمَعاَٚم

ِ
َّ
ِ

 ِل

ِئل ـَ  ََمَاِت  َٔمْعدَ  َوَٗمَزا   ِم
ِ
٥مَ  َرِب  اِلَّ

ِ
 [.ا٬ْمَعاَٚم

, ٔمبٜموت ا٬معرّب ا٬مؽتاب دار, ا٬متػسٜم ٣مؾؿ ّم اٚمسٜم زاد(: ـه122ت) اجلقزي ٔمـ ا٬مرمحـ ٣مبد ا٬مػرج أبق ا٬مديـ مجال

 ياء وٕمسؽ٥م , «َمقاي» ياء حتريؽ ٣مٛم اجلؿفقر َوََماِت  َوََمْقاَي : ٕمعا٦م ٪مق٬مف]. 28صـ, ا٬مثان اجلزء, إو٦م ا٬مطَّبعة

 ٓ: معـاه أن: أ٘مدمها: ٪مقٓن معـاه ّم ٬مؾؿػرسيـ ٖمؿ , «َمات» ياء وكصب , «َمقاي» ياء ٔمتسؽ٥م: كا٩مع و٪مرأ .  «َمات»
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 أٙمٝمهؿ أنف أية ومؼصقد. ٗمزائف إ٦م رٗمق٣مل ّم هلل وَمات ١ما٣متف, ّم هلل ٘مقات: وا٬مثان. اهلل إٓ وَمات ٘مقات يؿؾؽ

ُل  َوَأنَا: ٕمعا٦م ٪مق٬مف. ٔمف أنتؿ ٕم٧م٫مقن ٫مم ٬مغٜمه ٓ و٘مده, هلل وأ٘مقآم أ٩معآم أن  أّول: و٪متادة احلسـ, ٪مال اْٚمُْسِؾِؿ٥مَ  َأوَّ

 [.إّمة هذه مـ اٚمسؾؿ٥م

 ا٬معرّب ا٬مٞماث إ٘مقاء دار, (ا٬مؽبٜم ا٬متَّػسٜم) ا٬مغقب مػإمقح(: ـه636ت) ا٬مرازي َمؿد اهلل ٣مبد أبق ا٬مديـ ٩مخر

ٔمع اجلزء, ا٬مثا٬مثة ا٬مطَّبعة, ٔمبٜموت ؿَ  َحَّا َٕمَعا٦َم  َأنَّفُ  ا٣ْمَؾؿْ ]. 123صـ, ٣م٧م ا٬مرا ِئؾِ  َأنَْقاعَ  َرُٟمق٬َمفُ  ٣َمؾَّ َٓ دَّ  ا٬متَّْقِ٘مقدِ  َد  ٣َمَٛم  َوا٬مرَّ

٫َماءِ  ا٬ْمَؼائِؾ٥َِم  َ َنَْدادِ  ِٔما٬م٧مُّ ْٕ َْضَدادِ  َوا ْٕ دَّ  ا٬متَّْقِ٘مقِد  إِْٖمَباِت  َٕمْؼِريرِ  ِّم  َؤَما٬َمغَ  َوا ٫َماءِ  ا٬ْمَؼائِؾ٥َِم  ٣َمَٛم  َوا٬مرَّ َ َنَْدادِ  ٔمِا٬م٧مُّ ْٕ َْضَدادِ  َوا ْٕ  َوا

ْقِ٘مقِد  إِْٖمَباِت  َٕمْؼِريرِ  ِّم  َؤَما٬َمغَ  قَّ  َأْهؾِ  ٣َمَٛم  َوَردَّ  َوا٬ْمَؼَدرِ  ٬مِْؾَؼَضاءِ  َوا٬مـَّا٩م٥َِم  ا٬متَّ
تِؿَ  َأنْ  َأَمَرهُ  َأبَا١مِقؾِِفؿْ  ِّم  ةِ اجْلَاِهؾِ  ا٬ْمَؽاَلمَ  ََيْ

ـِل: ٔمَِؼْق٬مِفِ  طٍ  ِإ٦م َرِّب  َهداِن  إِكَّ َّٓ  حَتُْصُؾ  َٓ  اهْلَِداَيةَ  َأنَّ  ٣َمَٛم  َيُدلُّ  َوَذ٬مَِؽ  ُمْسَتِؼقؿٍ  ِِصا   إِ
ِ
 [.ِٔماِلَّ

 ا٬معرّب ا٬مٞماث إ٘مقاء دار, (ا٬مؽبٜم ا٬متَّػسٜم) ا٬مغقب مػإمقح(: ـه636ت) ا٬مرازي َمؿد اهلل ٣مبد أبق ا٬مديـ ٩مخر

٩َمفُ  ٫َمَم  َٕمَعا٦َم  َأنَّفُ  ا٣ْمَؾؿْ ]. 121صـ, ٣م٧م ا٬مرأمع اجلزء, ا٬مثا٬مثة ا٬مطَّبعة, ٔمبٜموت ـَ  ٣َمرَّ ٩َمفُ  اْٚمُْسَتِؼقؿَ  ا٬مِدي  ٔمِفِ  َيُؼقمُ  ٫َمْقَػ  ٣َمرَّ

  َوََماِت  َوََمْقاَي / َوُكُسِؽل َصالِت  إِنَّ  ٪ُمْؾ : ٩َمَؼْق٬ُمفُ  َوُيَمِديفِ 
ِ
َّ
ِ
٥َم  َرِب  ِل

ِ
ْٙماَلصِ  َمعَ  ُيَمِديفِ  َأنَّفُ  ٣َمَٛم  َيُدلُّ  ا٬ْمعاَٚم َدهُ  اْْلِ  َوَأ٫مَّ

يَؽ  َٓ : ٔمَِؼْق٬مِفِ   مَتَامِ  َمعَ  هِبَا ُيْمَٕمك َأنْ  جَيُِب  َٔمْؾ  ٫َماَكْت  ٫َمْقَػ  هِبَا ُيْمَٕمك َأنْ  ا٬ْمِعَباَداِت  ِّم  َيْؽِػل َٓ  َأنَّفُ  ٣َمَٛم  َيُدلُّ  َوَهَذا ٬َمفُ  ََشِ

ْٙماَلصِ  ـْ  َوَهَذا اْْلِ ِئؾِ  َأ٪ْمَقى ِم َٓ طَ  َأنَّ  ٣َمَٛم  ا٬مدَّ ةِ  ََشْ اَلةِ  ِصحَّ ْٙماَلصِ  َمْؼُروَكةً  هِبَا ُيْمَٕمك َأنْ  ا٬مصَّ  [.ٔمِاْْلِ

, ا٬مثاكقة ا٬مطَّبعة, وا٬متقزيع ٬مؾـ٧م ١مقبة دار, ا٬معظقؿ ا٬مؼرآن ٕمػسٜم(: ـه221ت) ا٬مؼرَش ٫مثٜم ٔمـ إٟمم٣مقؾ ا٬مػداء أبق

ُ ] َيُؼقُل ]. 181, 183صـ, ا٬مثا٬مث اجلزء ُ  َصٛمَّ  َكبِقَّفُ  آِمًرا  َٕمَعا٦َم [ اِلَّ ؿَ  ٣َمَؾقْفِ  اِلَّ ِٝمَ  َأنْ  اْٚمُْرَٟمؾ٥ِمَ  َٟمقِدَ  َوَٟمؾَّ ُ  َأنَْعؿَ  ٔمَِم  َُيْ فِ  اِلَّ  ٔمِ

ـَ  ٣َمَؾقْفِ  ١مِفِ  إ٦َِم  اهْلَِداَيةِ  ِم ا ِذي اْٚمُْسَتِؼقِؿ, ِِصَ َٓ  ٩مِقفِ  ا٣ْمِقَٗماَج  َٓ  ا٬مَّ  إِْٔمَراِهقؿَ  ِمؾَّةَ } َٖمأمًِتا, ٪َمائًِم : َأْي { ٪ِمقًَم  ِديـًا: }اْكِحَراَف  َو

ـَ  ٫َمانَ  َوَما َ٘مـِقًػا ٫م٥ِمَ  ِم ـْ } ٫َمَؼْق٬مِفِ { اْٚم٧ُْمِ ـْ  َيْر٨َمُب  َوَم ـْ  إِٓ إِْٔمَراِهقؿَ  ِمؾَّةِ  ٣َم  َو٪َمْق٬ُمفُ  ,[ 113: ا٬ْمَبَؼَرةِ { ]َكْػَسفُ  َٟمِػفَ  َم

  ِّم  َوَٗماِهُدوا}
ِ
ـِ  ِّم  ٣َمَؾقُْؽؿْ  َٗمَعَؾ  َوَما اْٗمَتَبا٫ُمؿْ  ُهقَ  ِٗمَفاِدهِ  َ٘مؼَّ  اِلَّ ـْ  ا٬مِدي  ,[28: احْلَِج { ]ِإْٔمَراِهقؿَ  َأبِقُؽؿْ  ِمؾَّةَ  َ٘مَرٍج  ِم

ةً  ٫َمانَ  ِإْٔمَراِهقؿَ  إِنَّ : }َو٪َمْق٬ُمفُ    ٪َماكًِتا ُأمَّ
ِ
َّ
ِ

ْ  َ٘مـِقًػا ِل ـَ  َيُؽ  َومَل ٫م٥َِم  ِم طٍ  ِإ٦َم  َوَهَداهُ  اْٗمَتَباهُ  ٕنُْعِؿفِ  ٠َما٫ِمًرا  اْٚم٧ُْمِ ا . ُمْسَتِؼقؿٍ  ِِصَ

ْكقَا ِّم  َوإَٓمقْـَاهُ  فُ  َ٘مَسـَةً  ا٬مدُّ ـَ  أِٙمَرةِ  ِّم  َوإِكَّ
ِ
٥مَ  َٚم احِلِ ِبعْ  َأنِ  ِإ٬َمقَْؽ  َأْوَ٘مقْـَا ُٖمؿَّ . ا٬مصَّ ـَ  ٫َمانَ  َوَما َ٘مـِقًػا إِْٔمَراِهقؿَ  ِمؾَّةَ  إمَّ  ِم

٫م٥ِمَ   [[.111_  113: ا٬مـَّْحؾِ { ]اْٚم٧ُْمِ
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, ا٬مثاكقة ا٬مطَّبعة, وا٬متقزيع ٬مؾـ٧م ١مقبة دار, ا٬معظقؿ ا٬مؼرآن ٕمػسٜم(: ـه221ت) ا٬مؼرَش ٫مثٜم ٔمـ إٟمم٣مقؾ ا٬مػداء أبق

قَاَي  َوُكُسِؽل َصالِت  إِنَّ  ٪ُمْؾ : }َٕمَعا٦َم  َو٪َمْق٬ُمفُ ]. 181, 181صـ, ا٬مثا٬مث اجلزء   َوََمَاِت  َوََمْ
ِ
َّ
ِ
٥مَ  َرِب  ِل

ِ
 َأنْ  َٕمَعا٦َم  َيْلُمُرهُ { ا٬ْمَعاَٚم

٫م٥َِم  َُيِْٝمَ  ـَ  اْٚم٧ُْمِ ِذي   ٨َمْٜمَ  َيْعُبُدونَ  ا٬مَّ
ِ
ا٬مٌِػ  َأنَّفُ  اْٟمِؿِف, ٬مَِغْٜمِ  َوَيْذَٔمُحقنَ  اِلَّ   َصاَلَٕمفُ  ٩َمِننَّ  َذ٬مَِؽ, ِّم  هَلُؿْ  ُُمَ

ِ
َّ
ِ

 اْٟمِؿفِ  ٣َمَٛم  َوُكُسَؽفُ  ِل

يَؽ  َٓ  َوْ٘مَدهُ  ( 13) َصاَلَٕمَؽ  ٬َمفُ  َأْٙمِؾْص : َأْي [ 1: ا٬ْمَؽْقَٖمرِ { ]َواْكَحرْ  ٬مَِرِٔمَؽ  ٩َمَصِؾ : }ا٦َم َٕمعَ  ٫َمَؼْق٬مِفِ  َوَهَذا ٬َمُف, ََشِ

٫م٥ِمَ  ٩َمِننَّ  َوَذٔمِقَحَتَؽ, َْصـَامَ  َيْعُبُدونَ  ٫َماُكقا  اْٚم٧ُْمِ ْٕ ُ  ٩َمَلَمَرهُ  هَلَا, َوَيْذَٔمُحقنَ  ا ْكِحَراِف  ِٔمُؿَخا٬َمَػتِِفؿْ  ٕمعا٦م اِلَّ ِٓ  ٩مِقِف, ُهؿْ  ٣َممَّ  َوا

٪ْمَبالِ  ْٙماَلصِ  ٣َمَٛم  َوا٬ْمَعْزمِ  َوا٬مـِقَّةِ  ِٔما٬ْمَؼْصدِ  َواْْلِ   اْْلِ
ِ
َّ
ِ
 [.َٕمَعا٦َم  ِل

, ا٬مثاكقة ا٬مطَّبعة, وا٬متقزيع ٬مؾـ٧م ١مقبة دار, ا٬معظقؿ ا٬مؼرآن ٕمػسٜم(: ـه221ت) ا٬مؼرَش ٫مثٜم ٔمـ إٟمم٣مقؾ ا٬مػداء أبق

دُ  َيا{ ٪ُمْؾ : }َٕمَعا٦َم  َيُؼقُل ]. 181صـ, ا٬مثا٬مث اجلزء ؿَّ ءِ  َُمَ َٓ ٫م٥ِمَ  هِلَُم   اْٚم٧ُْمِ
ِ
ؾِ  ٬َمفُ  ا٬ْمِعَباَدةِ  ِإْٙماَلصِ  ِّم  ٔمِاِلَّ : ٣َمَؾقْفِ  َوا٬متََّق٫مُّ

  َأ٨َمْٜمَ }
ِ
ا َأبِْغل اِلَّ ا َأ١ْمُؾُب : َأْي { َرٔمًّ ُه, َرٔمًّ ٍء, ٫ُمِؾ  َربُّ  َوُهقَ  ِٟمَقا َػُظـِل َيُرّٔمـِل ََشْ ُؾ  َٓ : ْي أَ  َأْمِري, َوُيَدِٔمُر  َوَيْؽَؾُمِن  َوَُيْ  َأتََق٫مَّ

 َّٓ َٓ  ٣َمَؾقِْف, إِ َّٓ  ُأنِقُب  َو َنَّفُ  إ٬َِمقِْف؛ إِ ءٍ  ٫ُمِؾ  َربُّ  ِٕ َْمرُ  اخْلَْؾُؼ  َو٬َمفُ  َوَمؾِقُؽُف, ََشْ ْٕ َيةُ  َهِذهِ . َوا ْٔ َْمرُ  ٩مِقَفا ا ْٕ ِؾ, ٔمِِنْٙماَلصِ  ا َق٫مُّ  ا٬متَّ

ـَِت  ٫َمَم  َيةُ  َٕمَضؿَّ ْٔ ِتل ا يَؽ  َٓ  ٬َمفُ  ا٬ْمِعَباَدةِ  إِْٙماَلَص  ٪َمْبَؾَفا ا٬مَّ َٙمرِ  ُيْؼَرنُ  اْٚمَْعـَك َوَهَذا. ٬َمفُ  ََشِ ْٔ  ٪َماَل  ٫َمَم  [ا٬ْمُؼْرآنِ  ِّم ] ٫َمثًِٜما  ٔمِا

ْؾ  ٩َما٣ْمُبْدهُ } َو٪َمْق٬ُمفُ  ,[ 1: ا٬ْمَػاحِتَةِ { ]َكْسَتِع٥مُ  َوإِيَّاكَ  َكْعُبدُ  إِيَّاكَ : }َيُؼق٬ُمقا  َأنْ  ٬مِِعَباِدهِ  ُمْر٠ِمًدا َٕمَعا٦َم  [ 111: ُهقدٍ { ]٣َمَؾقْفِ  َوَٕمَق٫مَّ

ـُ  ُهقَ  ٪ُمْؾ } َو٪َمْق٬ُمفُ  , مْحَ ْؾـَا َو٣َمَؾقْفِ  ٔمِفِ  آَمـَّا ا٬مرَّ ِق  َربُّ } َو٪َمْق٬ُمفُ  ,[ 12: اْٚمُْؾِؽ { ]َٕمَق٫مَّ ٧ْمِ ْغِرِب  اْٚمَ ْذهُ  ُهقَ  إِٓ ِإَلَ  َٓ  َواْٚمَ ِ  ٩َماَتَّ

ِمؾِ { ]َو٫مِقال َياِت  ـَ مِ  َذ٬مَِؽ  َوَأ٠ْمَباهُ  ,[ 2: اْٚمُزَّ ْٔ  [.ا

, إو٦م ا٬مطَّبعة, ٔمؿٮم ا٬مباّب مصطػك ومطبعة مؽتبة َش٫مة, اٚمرا٨مل ٕمػسٜم(: ـه1121ت) اٚمرا٨مل مصطػك ٔمـ أمحد

طٍ  ِإ٦م َرِّب  َهداِن  إِكَّـِل ٪ُمْؾ )]. 23, 82صـ, ا٬مثامـ اجلزء  إن: ا٬مب٧م و٬مسائر ٬مؼقمؽ ا٬مرٟمقل أهيا ٪مؾ أي( ُمْسَتِؼقؿٍ  ِِصا

 ا٬مدكقا ٟمعادة إ٦م ٟما٬مؽف هيدى ا٠متباه, وٓ ٩مقف ٣مقج ٓ مستؼقؿ ِصاط إ٦م ٔمػضؾف, إ٦مّ  أو٘ماه ٔمم أر٠مدكك رٔمك

طَ  اْهِدَكا: »٩متؼق٬مقن ٕمـاٗمقكف ٘م٥م مـف ١مؾبف إ٦م يد٣مق٫مؿ ا٬مذي وهق وأٙمرة,  هذا إن أي( ٪ِمقَمً  ِديـاً ) .«اْٚمُْسَتِؼقؿَ  ا٬مٮِما

ط ةَ . )يصؾحقن ؤمف ومعادهؿ, معا٠مفؿ ْم ا٬مـاس أمر يؼقم ٔمف ا٬مذي ا٬مديـ هق اٚمستؼقؿ ا٬مٮما  أي( َ٘مـِقػاً  إِْٔمراِهقؿَ  ِمؾَّ

ه ما مجقع ٣مـ مائال ٘مـقػا ٫مقكف ٘مال إٔمراهقؿ مؾة ا٬مزمقا  ـَ  ٫مانَ  َوما. )وا٬مبا١مؾ ا٬م٧مك مـ ٟمقا ٫م٥ِمَ  ِم  مـزه إكف أي( اْٚم٧ُْمِ

 اٚمالئؽة أن يعتؼدون وهؿ إٔمراهقؿ مؾة ٣مٛم إهنؿ ا٬مؼائؾ٥م مؽة ٕهؾ ٕمؽذيب و٩مقف اٚمبطؾقن, ٣مؾقف وما ا٬م٧مك ٣مـ

ـْ : »٫مؼق٬مف وهذا اهلل, أمـ ٣مقسك: يؼق٬مقن ا٬مذيـ و٬مؾـصارى اهلل, أمـ ٣مزير: يؼق٬مقن ا٬مذيـ و٬مؾقفقد اهلل, ٔمـات  َوَم

ـُ  ـْ  ِديـاً  َأْ٘مَس   َوْٗمَففُ  َأْٟمَؾؿَ  َِمَّ
ِ
َّ
ِ
ـٌ  َوُهقَ  ِل ِس َبعَ  َُمْ ذَ  َ٘مـِقػاً  إِْٔمراِهقؿَ  ِمؾَّةَ  َوإمَّ َ ُ  َواَتَّ  [.«َٙمؾِقاًل  إِْٔمراِهقؿَ  اِلَّ
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, إو٦م ا٬مطَّبعة, ٔمؿٮم ا٬مباّب مصطػك ومطبعة مؽتبة َش٫مة, اٚمرا٨مل ٕمػسٜم(: ـه1121ت) اٚمرا٨مل مصطػك ٔمـ أمحد

  َوََماِت  َوََمْقاَي  َوُكُسِؽل َصالِت  إِنَّ  ٪ُمْؾ )]. 23صـ, ا٬مثامـ اجلزء
ِ
َّ
ِ
٥مَ  َرِب  ِل

ِ
 اٚمػروض يشؿؾ ما ٔما٬مصالة اٚمراد( ا٬ْمعاَٚم

 هلل وَمإمف َمقاه ٫مقن مـ واٚمراد احلج, ٣مبادة ْم اٟمتعم٬مف و٫مثر ا٬معأمد,: وا٬مـاٟمؽ ا٬معبادة, وا٬مـسؽ, واٚمستحب, مـفا

. يعقش ٫مم ذ٬مؽ ٣مٛم ٩مقؿقت ٟمبقؾف, ْم ؤمذهلا ومرضإمف ٬مطا٣متف ٘مقإمف ٘مبس ْم و٣مزمف كقتف و٘مٮم وٗمفف وٗمف ٪مد أنف

 ٩مقفا ويؽقن ٚممٕمف, وذٙمٜمٕمف ٘مقإمف مـ اٚمق٘مد اٚمممـ ٨مرض هك ا٬متل ا٬مصاحلة ا٣ٕممل ٬مؽؾ ٗمامعة وأية

 اخلٜم ٩مقتحرى هلل, وَمإمف هلل ٘مقإمف ٕمؽقن أن ٣مٛم كػسف يق١مـ أن ٬مؾؿممـ ٩مقـبغك. ا٬معاٚم٥م رب هلل اْلٙمالص

 وٓ رٔمف, ٕمرىض مقتة يؿقت أن رٗماء ٬مـػسف ذ٬مؽ ْم ا٬مؽمل ويطؾب أ٣مم٬مف, مـ ٣مؿؾ ٫مؾ ْم واْلصالح وا٬مصالح

 ٩مقلٙمذ ا٬معدل مقزان يؼقؿ أن ٣مؾقف أن ٫مم اهلل, ٟمبقؾ ْم اجلفاد ٣مـ ٩مقؿتـع: اٚمقت يرهب ٩مال ٬مذاهتا, احلقاة ٣مٛم ُيرص

 [.اٚمـؽر ٣مـ ويـفك ٔماٚمعروف ويلمر اجلقر أهؾ أجدى ٣مٛم

, اخلامس اجلزء, ا٬معرّب ا٬مػؽر دار, ا٬متػاٟمٜم زهرة(: ـه1121ت) زهرة ٔملّب اٚمعروف مصطػك ٔمـ أمحد ٔمـ َمؿد

 ٔملن أمره ٗمار٘متف, أو كػسف ّم َشء ٕ٘مد ٬مقس ٕمعا٦م هلل ٫مؾف هبا يؽقن ٪مق٬مة يؼقل ٔملن كبقف ٕمعا٦م اهلل أمر]. 1261صـ

 ٬مقتخؾػقا  اٚم٧م٫م٥م ٔمذ٬مؽ َيا١مب وأن رٔماكق٥م, ٬مقؽقكقا  اٚمممـ٥م مـ معف مـ وٙما١مب ٬مؽذ٬مؽ, وإكف هلل, ٫مؾف يؽقن

ء, وإوهام ا٬م٧مك ٣مـ ٣متل, د٣مائل أي( َصاَلِت  إِنَّ ) وإهقا  وا٬مـػؾ اٚمػروضة, ا٬مصالة ومـفا و٣مبادات, ورضا

 ا٬معبادة, ا٬مـسؽ( َوُكُسِؽل) ٬مف َشيؽ َٓ  و٘مده هلل هل ٔمؾ كصقب, أو َش٫مة ٩مقفا ٕ٘مد ٬مقس و٘مده هلل وا٬متفجد

 ا٬معبادة, ٔمؿعـك هـا إهنا: اٚمػرسيـ ٔمعض ٪مال ٣مؿرة, أو ٘مج أو أضحقة ّم ا٬مذٔمقحة وهل كسقؽة, مجع أجضا وا٬مـسؽ

 هبا, وا٬متفجد وكػعؾفا, ٩مرضفا: ا٬مصالة اٚمؼصقدة؛ ا٬مصالة ٫مؾؿة وٕمؽقن اخلاص, ٣مٛم ا٬معام ٣مطػ مـ ا٬مؽالم ٩مقؽقن

 [.صالة ٨مٜم مـ ديـ وٓ و٬مبف, ا٬مديـ ٣مؿقد ٕهنا ٔما٬مذ٫مر, وٙمصت

, اخلامس اجلزء, ا٬معرّب ا٬مػؽر دار, ا٬متػاٟمٜم زهرة(: ـه1121ت) زهرة ٔملّب اٚمعروف مصطػك ٔمـ أمحد ٔمـ َمؿد

ه, يعبد َٓ  أنف ٣مٛم ا٬مد٬مقؾ ٟمقاق ّم ٬مؾؿ٧م٫م٥م يؼقل أن كبقف ٕمعا٦م اهلل أمر]. 1261صـ ه, رب وٓ ٟمقا  وآٟمتػفام ٟمقا

 معـك ّم. ا٬مػعؾ ٣مٛم اهلل ٨مٜم ٕمؼديؿ ويؽقن رٔمًّا, اهلل ٨مٜم أبغل أن مـل يؼع أن يؿؽـ َٓ  ا٬مق٪مقع ْلكؽار إكؽاري هـا

ا ٕمعا٦م اهلل ٨مٜم أبغل ٓ أي ا٬مؼٮم ا) ٔمؼق٬مف هـا و٣مٝم أ٣مبده, رٔمًّ  ا٬معبادة, هق اٚمؼصقد أن مع( اهلإ) ٔمؽؾؿة يعٝم ومل ,(َرٔمًّ

 يعٞم٩مقن ٫ماكقا  أهنؿ إذ وا٬ٕمقهقة, ا٬مرٔمقٔمقة ٔم٥م ا٬متالزم إ٦م ٬مإل٠مارة َشء, ٫مؾ رب وهق اهلإ, اهلل ٨مٜم أبغل اٚمعـك إذ

 ٫مؾ ٙما٬مؼ اهلل أن يعتؼدون ٩مفؿ ا٬معبادة, ٣مـ ذ٬مؽ يػر٪مقن و٬مؽـفؿ َشء, ٫مؾ وٙما٬مؼ َشء ٫مؾ رب ٕمعا٦م اهلل ٔملن
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  َأ٨َمْٜمَ ) ٕمعا٦م ٩مؼق٬مف ز٬مػك, اهلل إ٦م ٬مقؼرٔمقكا إٓ كعبدهؿ ما: ويؼق٬مقن إوٖمان, يعبدون و٬مؽـفؿ َشء,
ِ
ا َأبِْغل اِلَّ  ٩مقف( َرٔمًّ

 َسا  ٩مقفا ٕمتقمهقن ا٬متل إوٖمان هذه َٓ  اخلا٬مؼ, ا٬مرب هق ٔمحؼ ٩ماٚمعبقد وا٬معبادة وا٬متؽقيـ, واخلؾؼ ا٬مرٔمقٔمقة إ٦م إ٠مارة

 [.ٔم٭مء هل وما وٕمؼريبا,

. 1312صـ, ا٬مسأمع اجلزء, ا٬مققم أٙمبار مطأمع, (اخلقا١مر) ا٬مشعراوي ٕمػسٜم(: ـه1118ت) ا٬مشعراوي متقٓم َمؿد

 إمر, ٣مٛم «ا٬مؼقام» مـ أو «ا٬مؼقؿة» مـ ملٙمقذة «٪مقمً » و هبا, ٪مائؿ وهق احلقاة, مسائؾ ٣مؾقف ٕمؼقم أي «٪مقمً  ديـاً » و]

 ا٬مؼقؿ, أ٣مطاهؿ ٔملن ٘مقاهتؿ ٘مر٫مة ٬مؾـاس ٬مقصؾح ا٬مديـ ٗماء ٫مذ٬مؽ يصؾحف, مـ مباَشة ٔماَشه أي إمر ٣مٛم و٪مام

 [{.َ٘مـِقػاً  ِإْٔمَراِهقؿَ  ِمؾَّةَ  ٪ِمَقمً  ِديـاً : }أجضاً  ٣مؾقفؿ ٪مائؿ وهق

, 1313صـ, ا٬مسأمع اجلزء, ا٬مققم أٙمبار مطأمع, (اخلقا١مر) ا٬مشعراوي ٕمػسٜم(: ـه1118ت) ا٬مشعراوي متقٓم َمؿد

 ا٬مر٫مـ وهل مرات, مخس يقم ٫مؾ يتؽرر ا٬مذي اِْلٟمالم ّم ا٬مثان وا٬مر٫مـ ا٬معبادة هبا مؼصقد «صالت» و]. 1311

 ّم مرة ٕمؼقهلا أن يؽػل - ٟمأمؼاً  ٪مؾـا ٫مم - اهلل رٟمقل َمؿداً  وأن اهلل إٓ إل ٓ أن ٠مفادة ٕن أبدًا؛ يسؼط ٓ ا٬مذي

 وٕمبؼك احلج, ٕمستطقع ٓ و٪مد مال, ٬مؽ ٬مقس ٕنف ٕمز٫مل ٓ و٪مد ٕمستطقع, ٓ ٫مـت إن ا٬مصقم ٣مـؽ يسؼط و٪مد ا٬معؿر,

 ٕمؽؾقػ ٫مؾ إن. ا٬مر٫مقـة مـ ٘مظفا ا٬متؽؾقػ مـ أٙمذت ٪مد - كعؾؿ ٫مم - وهل. ا٬معبد ٣مـ أبداً  ٕمسؼط ٓ ا٬متل ا٬مصالة

ُ  َصٛمَّ  اهلل رٟمقل وٕمؾؼاها ٔماٚمباَشة, ٗماءت ٩منهنا ا٬مصالة إٓ ا٬مق٘مل ٔمقاٟمطة ٗماء ا٬متؽا٬مقػ مـ  مـ َ  َوَٟمؾَّؿ ٣َمَؾقْفِ  اِلَّ

 ٫مم إر٫مان ٫مؾ ٣مٛم ا٠متؿؾت وا٬متل إر٫مان ٣مؿدة ٬مـا يذ٫مر ٩مفق ,{ َصاَلِت  إِنَّ : }احلؼ يؼقل و٘م٥م. واٟمطة دون رٔمف

 َيطر أو ٔما٬مصالة رأٟمف ُيرك أن ٩معؾقف ا٬مؼقام يستطقع وٓ مرض ّم را٪مداً  ٫مان إذا اِْلكسان إن ٘متك. ٟمأمؼاً  أوضحـا

 [.٪مؾبف ٣مٛم ا٬مصالة أ٣ممل

. 1311صـ, ا٬مسأمع اجلزء, ا٬مققم أٙمبار مطأمع, (اخلقا١مر) ا٬مشعراوي ٕمػسٜم(: ـه1118ت) ا٬مشعراوي متقٓم َمؿد

 ٓ هلل ٘مقإمؽ يؽقن أن ٩مقـبغل. اهلل يريض ما ٨مٜم ّم احلقاة ومظاهر احلقاة ٪مدرة ٕمٮمف أن وإياك اهلل, هبة واحلقاة]

يَؽ  َٓ : }ذ٬مؽ ٔمعد يؼقل احلؼ ٕن ٗمقداً  وٕمذ٫مر ٬مقرٖمتؽ, ٓ هلل وَمإمؽ ٬مشفقٕمؽ,  ا٬مؼقل وهذا... {  ؤمذ٬مؽ ٬َمفُ  ََشِ

 و٘مقإمف رياء, ٢ماهرية ومـاٟمؽف رياء, ٢ماهرية صالٕمف ٩مقجعؾ ا٬معبادة ّم َشيؽاً  هلل جيعؾ ٪مد اخلؾؼ ٔمعض أن ٣مٛم يدل

 أن ٕمتذ٫مر أن ٣مؾقؽ ٬مذ٬مؽ و٬مؾذرية؛ ٬مؾقرٖمة َمإمف وجيعؾ احلقاة, واهب ٬مغٜم ٘مر٫مإمف ويعؿؾ. احلقاة واهب ٬مغٜم جيعؾفا

ُل  َوَأنَاْ  ُأِمْرُت  ؤمذ٬مؽ. } ... ٬مف َشيؽ ٓ اهلل  [[.161: إنعام{ ]اٚمسؾؿ٥م َأوَّ
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. 1311صـ, ا٬مسأمع اجلزء, ا٬مققم أٙمبار مطأمع, (اخلقا١مر) ا٬مشعراوي ٕمػسٜم(: ـه1118ت) ا٬مشعراوي متقٓم َمؿد

 ٓ هلل ٘مقإمؽ يؽقن أن ٩مقـبغل. اهلل يريض ما ٨مٜم ّم احلقاة ومظاهر احلقاة ٪مدرة ٕمٮمف أن وإياك اهلل, هبة واحلقاة]

يَؽ  َٓ : }ذ٬مؽ ٔمعد يؼقل احلؼ ٕن ٗمقداً  وٕمذ٫مر ٬مقرٖمتؽ, ٓ هلل وَمإمؽ ٬مشفقٕمؽ,  ا٬مؼقل وهذا... {  ؤمذ٬مؽ ٬َمفُ  ََشِ

 و٘مقإمف رياء, ٢ماهرية ومـاٟمؽف رياء, ٢ماهرية صالٕمف ٩مقجعؾ ا٬معبادة ّم َشيؽاً  هلل جيعؾ ٪مد اخلؾؼ ٔمعض أن ٣مٛم يدل

 أن ٕمتذ٫مر أن ٣مؾقؽ ٬مذ٬مؽ و٬مؾذرية؛ ٬مؾقرٖمة َمإمف وجيعؾ احلقاة, واهب ٬مغٜم ٘مر٫مإمف ويعؿؾ. احلقاة واهب ٬مغٜم جيعؾفا

 [.٬مف َشيؽ ٓ اهلل

, اخلامس اجلزء, إو٦م ا٬مطَّبعة, مٮم هنضة دار, ا٬مؽريؿ ٬مؾؼرآن ا٬مقٟمقط ا٬متػسٜم(: ـه1111ت) ١مـطاوي ٟمقد َمؿد

 ٬مؼد: مجقعا هلؿ ٪مؾ إ٬مقفؿ, أرٟمؾت َمـ و٬مغٜمهؿ ٠مقعا, و٫ماكقا  ديـفؿ ٩مر٪مقا  ا٬مذيـ هلمٓء َمؿد يا ٪مؾ: أى]. 113صـ

 ٕمـسخف وٓ وا٬مـحؾ اٚمؾؾ ٕمغٜمه ٓ أبدا ٖمأمتا: أى ٪ِمقَمً  ِديـاً  ٬معباده ارٕمضاه ا٬مذي اْلٟمالم ديـ إ٦م ومرٔمقـل ٙما٬مؼل هدان

ئع  [.وا٬مؽتب ا٬م٧ما

, اخلامس اجلزء, إو٦م ا٬مطَّبعة, مٮم هنضة دار, ا٬مؽريؿ ٬مؾؼرآن ا٬مقٟمقط ا٬متػسٜم(: ـه1111ت) ١مـطاوي ٟمقد َمؿد

 مـ وهق -إ٬مقف وٕمؼرّب ٣مبادت أى َوُكُسِؽل رّب إ٦م هبا أتقٗمف ا٬متل صالت إن: ا٬مثاكقة ٬مؾؿرة هلؿ ٪مؾ ٖمؿ]. 111, 113صـ

د و٪مقؾ -اخلاص ٣مٛم ا٬معام ٣مطػ  وما أ٣ممل مـ ٘مقات ّم أ٣مؿؾف ما: أى َوََماِت  َوََمْقاَي . وا٬معؿرة احلج ذٔمائح ٔمف اٚمرا

  ذ٬مؽ ٫مؾ. ا٬مصا٬مح وا٬معؿؾ اْليمن مـ ٣مؾقف أمقت
ِ
َّ
ِ

٥مَ  َرِب  ِل
ِ
 ٔمؽؾ وراز٪مل خلا٬مؼل ٫مامال ِمردا متجرد ٩ملنا ا٬ْمعاَٚم

 ا٬مؼقل ٔمذ٬مؽ مؾؽف, ّم ٬مف َشيؽ وٓ. َشء ٫مؾ رب -ٟمبحاكف -٩مفق. احلقاة هذه ّم ٘مؽة ؤمؽؾ ا٬مؼؾب, ّم ٙماجلة

 [.إمة هذه مـ كقاهقف ٣مـ واٚمـتف٥م اهلل ٕوامر اٚمؿتثؾ٥م اٚمسؾؿ٥م أول وأنا أمرت اخلا٬مص ا٬معؿؾ ؤمذ٬مؽ ا٬مطقب,

 واْليمن اْلٟمالم أهؾ ٣مبادات ٔم٥م ا٬مػرق ّم ٣مظقؿة ٪ما٣مدة(: ـه218ت) ٕمقؿقة أمـ أمحد ا٬معباس أبق ا٬مديـ ٕمؼل

 يؼصد ٓ ا٬مـاس مـ و٫مثٜم]. 62, 68صـ, ا٬مثاكقة ا٬مطَّبعة, ٔما٬مرياض ا٬معاصؿة دار, وا٬مـػاق ا٬م٧مك أهؾ و٣مبادات

 ا٬مذيـ مـ َش وهؿ هلل, وأنداًدا أوٖماًكا, جيعؾقهنؿ( 1) ا٬مذيـ ا٬م٧مك, أهؾ مؼاصد إٓ وا٬مصاحل٥م إنبقاء ٪مبقر ٔمزيارة

 واحلج د٣ماءهؿ, يؼصدون إكم وهمٓء اهلل, ويد٣مقن هلل, ٩مقفا يصؾقا  أن يؼصدون أوئلؽ ٩منن مساٗمد, اَتذوها

 احلاج يؼصده ما يعظؿف مـ ٪مٝم زيارة ّم أ٘مدهؿ يؼصد. ٬مؾخا٬مؼ ٓ ٬مؾؿخؾقق, وكسؽفؿ, صالهتؿ, ٩مقجعؾقن إ٬مقفؿ,

 إٔمراهقؿ, ٚمؾة متبع ٘مـقػ مسؾؿ واٚمص٤م ٩ماحلاج اهلل, مساٗمد يؼصد ا٬مذي اٚمص٤م يؼصده وما اهلل, ٔمقت إ٦م احلج ّم
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ـِل ٪ُمْؾ : }ٕمعا٦م ٪مال طٍ  ِإ٦َم  َرِّب  َهَداِن  إِكَّ ا ـَ  ٫َمانَ  َوَما َ٘مـِقًػا إِْٔمَراِهقؿَ  ِمؾَّةَ  ٪ِمقًَم  ِديـًا ُمْسَتِؼقؿٍ  ِِصَ ٫م٥ِمَ  ِم  َصاَلِت  إِنَّ  ٪ُمْؾ •  اْٚم٧ُْمِ

قَاَي  َوُكُسِؽل   َوََمَاِت  َوََمْ
ِ
َّ
ِ
٥مَ  َرِب  ِل

ِ
يَؽ  َٓ •  ا٬ْمَعاَٚم  هلل, وكسؽف صالٕمف ٩ماٚمسؾؿ[. 161-161: إنعام{ ]٬َمفُ  ََشِ

 وُيج ٔماخلا٬مؼ, يػعؾ ٫مم إ٬مقف, ويترضع ٔمف, ويستغقث اٚمخؾقق, ويد٣مق اهلل, ٬مغٜم ويـسؽ اهلل, ٬مغٜم يص٤م واٚم٧مك

 صـّػ ٫مم اٚمشاهد, ٘مج مـاٟمؽ: يسؿقهنا ٫متًبا ويصـػقن كسًؽا, ذ٬مؽ ويسؿقن اخلا٬مؼ, ٔمقت إ٦م ُيج ٫مم ٪مٝمه, إ٦م

 احلج ٣مٛم اٚمخؾق٪م٥م ٔمققت إ٦م احلج يػضؾ مـ ومـفؿ اٚمشاهد, ٘مج مـاٟمؽ و٨مٜمه, ٔماٚمػقد, اٚمؾؼب ا٬مـعمن ٔمـ َمؿد

 ا٬مذي ا٬مـبل و٘مؼ: يؼقل مـ ا٬مـاس ومـ إصغر, احلج هق ا٬مبقت و٘مج ا٫ٕمٝم, احلج هذا: ويؼق٬مقن اخلا٬مؼ, ٔمقت إ٦م

 [.اٚمخؾقق إ٦م احلج ٩مقجعؾقن إ٬مقف, اٚمطايا حتج

 ا٬معرّب ا٬مؽتاب دار, كستع٥م وإياك كعبد إياك مـازل ٔم٥م ا٬مسا٬مؽ٥م مدارج(: ـه211ت) اجلقزية ٪مقؿ أمـ ا٬مديـ ٠مؿس

ْٙماَلصِ  َمـِْز٬َمةُ  ٩َمْصٌؾ ]. 82, 88صـ, ا٬مثان اجلزء, ا٬مثا٬مثة ا٬مطَّبعة, ٔمبٜموت ـْ  اْْلِ { َكْسَتِع٥مُ  َوإِيَّاكَ  َكْعُبدُ  إِيَّاكَ : }َمـَاِزلِ  َوِم

ـِْز٬َمةُ [ 1: ا٬مػاحتة] ْٙماَلصِ  َم ُ  ٪َماَل . اْْلِ َّٓ  ُأِمُروا َوَما: }َٕمَعا٦َم  اِلَّ َ  ٬مِقَْعُبُدوا إِ ـَ  ٬َمفُ  ُُمْؾِِص٥َم  اِلَّ ا: }َو٪َماَل [ . 1: ا٬مبقـة{ ]ا٬مِدي  إِكَّ

ا ـَ َ  ٩َما٣ْمُبِد  ِٔماحْلَِؼ  ا٬ْمِؽَتاَب  إ٬َِمْقَؽ  َأنَْز٬ْم ـَ  ٬َمفُ  ُُمْؾًِصا اِلَّ َٓ  - ا٬مِدي   َأ
ِ
َّ
ِ
ُـ  ِل ُ  َصٛمَّ  قِفِ ٬مِـَبِ  َو٪َماَل [ . 1 - 1: ا٬مزمر{ ]اخْلَا٬مُِص  ا٬مِدي  اِلَّ

َ  ٪ُمؾِ : }َوَٟمؾَّؿَ  ٣َمَؾقْفِ  ـْ  ٠ِمئُْتؿْ  َما ٩َما٣ْمُبُدوا - ِديـِل ٬َمفُ  ُُمْؾًِصا َأ٣ْمُبدُ  اِلَّ نَّ  ٪ُمْؾ : }٬َمفُ  َو٪َماَل [ . 11 - 11: ا٬مزمر{ ]ُدوكِفِ  ِم  إِ

  َوََمَاِت  َوََمْقَاَي  َوُكُسِؽل َصاَلِت 
ِ
َّ
ِ

٥مَ  َرِب  ِل
ِ
يَؽ  َٓ  - ا٬ْمَعاَٚم ُل  َوَأنَا ُأِمْرُت  َؤمَِذ٬مَِؽ  ٬َمفُ  ََشِ  - 161: إنعام{ ]اْٚمُْسِؾِؿ٥مَ  َأوَّ

ِذي: }َو٪َماَل [ . 161 ْقَت  َٙمَؾَؼ  ا٬مَّ َقاةَ  اْٚمَ ـُ  َأجُُّؽؿْ  ٬مِقَْبُؾَق٫ُمؿْ  َواحْلَ ـُ  ا٬ْمُػَضقُْؾ  ٪َماَل [ . 1: اٚمؾؽ{ ]٣َمَؿاًل  َأْ٘مَس  ُهَق : ٣ِمقَاضٍ  ْٔم

, َأبَا َيا: ٪َما٬ُمقا . َوَأْصَقُٔمفُ  َأْٙمَؾُصفُ  ْ  َٙما٬مًِصا, ٫َمانَ  ِإَذا ا٬ْمَعَؿَؾ  إِنَّ : ٩َمَؼاَل  َوَأْصَقُٔمُف؟ َأْٙمَؾُصفُ  َما ٣َم٤ِم  ـْ  َومَل ًٔما َيُؽ . ُيْؼَبْؾ  مَلْ . َصَقا

ًٔما ٫َمانَ  َوِإَذا ْ  َصَقا ـْ  َومَل ًٔما, َٙما٬مًِصا َيُؽقنَ  َ٘متَّك. ُيْؼَبْؾ  مَلْ : َٙما٬مًِصا َيُؽ , َيُؽقنَ  َأنْ : َواخْلَا٬مُِص  َصَقا
ِ
َّ
ِ
ُب  ِل َقا  َيُؽقنَ  َأنْ  َوا٬مصَّ

ـَّةِ  ٣َمَٛم  ـْ : }َٕمَعا٦َم  ٪َمْق٬َمفُ  ٪َمَرأَ  ُٖمؿَّ . ا٬مسُّ َٓ  َصاحِلًا ٣َمَؿاًل  ٩َمْؾقَْعَؿْؾ  َرِٔمفِ  ٬مَِؼاءَ  َيْرُٗمق ٫َمانَ  ٩َمَؿ كْ  َو : ا٬مؽفػ{ ]َأَ٘مًدا َرِٔمفِ  ٔمِِعَباَدةِ  ُي٧ْمِ

ـْ : }َٕمَعا٦َم  َو٪َماَل [ . 113 ـُ  َوَم   َوْٗمَففُ  َأْٟمَؾؿَ  ـْ َِمَّ  ِديـًا َأْ٘مَس
ِ
َّ
ِ

ـٌ  َوُهقَ  ِل ِس  إِْٙماَلُص : ا٬ْمَقْٗمفِ  ٩َمِنْٟماَلمُ [ . 111: ا٬مـساء{ ]َُمْ

  َوا٬ْمَعَؿؾِ  ا٬ْمَؼْصِد 
ِ
َّ
ِ
ْ٘مَسانُ . ِل ُ  َصٛمَّ  َرُٟمق٬مِفِ  ُمَتأَمَعةُ : ٩مِقفِ  َواْْلِ ؿَ  ٣َمَؾقْفِ  اِلَّ  ٣َمِؿُؾقا  َما إ٦َِم  َو٪َمِدْمـَا: }َٕمَعا٦َم  َو٪َماَل . َوُٟمـَّتِفِ  َوَٟمؾَّ

ـْ  ٣َْمَمُل  َوِهَل [ . 11: ا٬مػر٪مان{ ]َمـُْثقًرا َهَباءً  ٩َمَجَعْؾـَاهُ  ٣َمَؿؾٍ  ِم ْٕ ِتل ا ـَّةِ  ٨َمْٜمِ  ٣َمَٛم  ٫َماَكْت  ا٬مَّ   َوْٗمفِ  ٨َمْٜمُ  هِبَا ُأِريدَ  َأوْ . ا٬مسُّ
ِ
 [.اِلَّ

 ا٬معرّب ا٬مؽتاب دار, كستع٥م وإياك كعبد إياك مـازل ٔم٥م ا٬مسا٬مؽ٥م مدارج(: ـه211ت) اجلقزية ٪مقؿ أمـ ا٬مديـ ٠مؿس

َرَٗمةُ . َدَرَٗماٍت  َٖماَلِث  ٣َمَٛم  َوُهقَ : ٪َماَل . ا٬مِرَضا َدَرَٗماُت  ٩َمْصٌؾ ]. 128صـ, ا٬مثان اجلزء, ا٬مثا٬مثة ا٬مطَّبعة, ٔمبٜموت  ا٬مدَّ

ُو٦َم  ْٕ ةِ  ِرَضا: ا   ا٬مِرَضا َوُهقَ . ا٬ْمَعامَّ
ِ
ا, ِٔماِلَّ طُ  َرٔمًّ ْٟماَلمِ  َرَ٘مك ٪ُمْطُب  َوَهَذا ُدوكِِف, َما ٣ِمَباَدةِ  َوَٕمَسخُّ ـَ  ُيَطِفُر  َوُهقَ . اْْلِ كِ  ِم  ا٬م٧ِمْ
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٫َْمَٝمِ  ْٕ   ا٬مِرَضا. ا
ِ
ا ٔمِاِلَّ ا َيتَِّخذَ  َٓ  َأنْ : َرٔمًّ   ٨َمْٜمَ  َرٔمًّ

ِ
ـُ  َٕمَعا٦َم  اِلَّ ـِْزُل . َٕمْدٔمِِٜمهِ  ِإ٦َم  َيْسُؽ ئَِجفُ  ٔمِفِ  َوُي ُ  ٪َماَل . َ٘مَقا  َأ٨َمْٜمَ  ٪ُمْؾ : }َٕمَعا٦َم  اِلَّ

 
ِ
ا َأبِْغل اِلَّ ءٍ  ٫ُمِؾ  َربُّ  َوُهقَ  َرٔمًّ ـُ  ٪َماَل [ 161: إنعام{ ]ََشْ ُ  َريِضَ  ٣َمبَّاسٍ  أْم ً  َٟمقًِدا: ٣َمـُْفَم  اِلَّ  َأ١ْمُؾُب  ٩َمَؽْقَػ  َيْعـِل. َواهلِإَ

ا ُه, َرٔمًّ ٍء؟ ٫ُمِؾ  َربُّ  َوُهقَ  ٨َمْٜمَ لِ  ِّم  َو٪َماَل  ََشْ قَرةِ  َأوَّ   َأ٨َمْٜمَ  ٪ُمْؾ } ا٬مسُّ
ِ
َمَواِت  ٩َما١مِرِ  َو٬مِقًّا َأتَِّخذُ  اِلَّ َْرضِ  ا٬مسَّ ْٕ : إنعام{ ]َوا

ا  َمْعُبقًدا َيْعـِل[ 11 ـَ  َوُهقَ . َوَمْؾَجلً  َوُمِعقـًا َوَكاِِصً ةِ  ِم َٓ تِل اْٚمَُقا ـُ  ا٬مَّ   َأ٩َمَغْٜمَ } َوَٟمطَِفا ِّم  َو٪َماَل . َوا٬مطَّا٣َمةَ  احْلُبَّ  َٕمَتَضؿَّ
ِ
 اِلَّ

ِذي َوُهقَ  َ٘مَؽًم  َأبَْتِغل اًل  ا٬ْمِؽَتاَب  إ٬َِمقُْؽؿُ  َأنَْزَل  ا٬مَّ   َأ٩َمَغْٜمَ : َأْي [ 111: إنعام{ ]ُمَػصَّ
ِ
ـْ  َأبَْتِغل اِلَّ  َؤَمقْـَُؽْؿ, َٔمقْـِل َُيُْؽؿُ  َم

َتأُمفُ  َوَهَذا ٩مِقِف؟ اْٙمَتَؾْػـَا ٩مِقَم  إ٬َِمقْفِ  ٩َمـََتَحا٫َمؿَ  اِم, َٟمقِدُ  ٫مِ اًل, َأنَْز٬َمفُ  َو٪َمدْ  ٫ِمَتأمِِف؟ ٨َمْٜمِ  إ٦َِم  َكَتَحا٫َمؿُ  ٩َمَؽْقَػ  احْلُؽَّ ا ُمَبقَّـًا ُمَػصَّ قً
 ٫َما٩مِ

ْؾَت  ِإَذا َوَأنَْت . ٠َما٩مِقًا َياِت  َهِذهِ  َٕمَلمَّ ْٔ ِؾ, َ٘مؼَّ  ا٬مثَّاَلَث  ا َلمُّ   ا٬مِرَضا َكْػَس  ِهَل  َرَأجَْتَفا ا٬متَّ
ِ
ا, ِٔماِلَّ ْٟماَلمِ  َرٔمًّ ٍد  ِديـًا, َؤمِاْْلِ  َؤِمُؿَحؿَّ

ُ  َصٛمَّ  , َوَٟمؾَّؿَ  ٣َمَؾقْفِ  اِلَّ ًٓ ِٗمؿُ  احْلَِديَث  َوَرَأجَْت  َرُٟمق ا ٣َمـَْفا, ُيَٞمْ  [.ِمـَْفا َوُمْشَتؼًّ

 احلؿد هلل ا٬مذي ٔمـعؿتف ٕمتّؿ ا٬مّصاحِلات


