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C´y ]c¼cmKXambn Hcp atXXc P\m[n]Xy cmPyamWv. AXnsâ al\ob 

]mc¼cyw A¿mbnc¯ne[nIw sImÃ§Ä¡¸pdt¯¡v thcpIÄ Bgv̄ n \nÂ¡p¶p. 

AXpsImv Xs¶ Bcv F{X {ian¨mepw A{X s]s«s¶m¶pw \½psS cmPy¯nsâ 

kz`mhtam ssPhKpWtam amän adn¡m³ km[n¡pIbnÃ. {]tXyIn¨v C´ybnse henb 

Hcp iXam\w lnµp¡fpw AapÉnwIfpw atXXcXzs¯bpw sshhn[ys¯bpw 

BZcn¡pIbpw AwKoIcn¡pIbpw sN¿p¶ ØnXn¡v. F¶ncp¶mepw 

i{Xp¡Äs¡Xnsc Nne {i²bpw Pm{KXbpw \mw apÉnwIÄ¡v Dmtb Xocq F¶mWv 

C¡gnª UÂln hwilXy \ÂIp¶ hensbmcp ]mTw. GItZiw 30 aWn¡qtdmfw 

t\cw \op \n¶ hÀKob B{IaW¯n\nS¡v 14000 t^m¬ hnfnIfmWt{X hnhn[ 

t]meokv tÌj\pIfnte¡v h¶Xv. ZuÀ`mKyhimÂ th {]XnIcWw CcIÄ¡v 

e`n¡pIbpmbnÃ. `cWIqStam tImSXnItfm AÃ, {]Xntcm[¯n\v \½Ä am{Xta 

Bhiyw hcpt¼mÄ \ap¡v Dmhq F¶tÃ CXnÂ \n¶v a\ÊnemIp¶Xv! 

AXpsImv Hcp klmbnsbbpw Im¯p \nÂ¡msX kzbw Nne {]Xntcm[§Ä IcpXn 

h¡Â \s½ kw_Ôn¨nSt¯mfw A\nhmcyambncn¡p¶p. A§s\ BWtÃm 

JpÀBsâ Blzm\w. 

ُكْم َوآ ِ َوَعُدوَّ َّ ٍة َوِمْن ِربَاِط اْلَخْيِل تُْرِهبُوَن بِِه َعُدوَّ  َخِريَن ِمْن ُدونِِهْم َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوَّ
ِ يَُوفَّ إِلَْيُكمْ  َّ ُ يَْعلَُمُهْم َوَما تُْنِفقُوا ِمْن َشْيٍء فِي َسبِيِل  َّ )االنفال(َوأَْنتُْم َال تُْظلَُموَن  َال تَْعلَُمونَُهُم   

Bb¯nÂ ]dª JpÆ¯v sImpÅ Dt²iyw As¼bv¯v ]Tn¡emsW¶v 

{]hmNI³ (k) hymJym\n¨n«pv. A¶s¯ hfsc {][m\s¸« Hcp {]Xntcm[ 

amÀKambncp¶tÃm AXv.  

ِ َصلَّى َّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُوُل َوُهَو َعلَى اْلِمْنبَِر  ُعْقبَةَ ْبَن َعاِمٍر يَقُوُل َسِمْعُت َرُسوَل  َوأَِعدُّوا لَُهْم { َّ
ٍة  ْمُي } َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوَّ ةَ الرَّ ْمُي أََال إِنَّ اْلقُوَّ ةَ الرَّ ْمُي أََال إِنَّ اْلقُوَّ ةَ الرَّ )مسلم(أََال إِنَّ اْلقُوَّ  

C§s\ \mant¸mÄ Ahiyw kÖamt¡n ht¡ Imcy§fnÂ Gähpw 

{][m\s¸«XmWv \½psS hnizmks¯ (Cuam³) an\p¡n FSp¯v AXns\ 

hÀ[n¸n¡pI F¶Xv.  ASnØm\]cambn, Nne Imcy§Ä hnizkn¡pI F¶ 

AÀY¯nÂ Cuam³ IqSpItbm IpdbpItbm sN¿m¯ H¶mWv. ]t£ AXnsâ _ew, 

ZrVX, ^e§Ä, ]qÀWX XpS§nbh ]cnKWn¡pt¼mÄ Cuam³ hÀ[n¡pIbpw 

IpdbpIbpw sN¿p¶ H¶mWv. AXp sImmWtÃm klolv _pJmcnbpsS 

XpS¡¯nÂ Camw _pJmcn (d) ]dªXv: 

ْسَالُم َعلَى َخْمٍس َوُهَو قَْوٌل َوفِْعٌل  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بُنَِي اْإلِ َّ َويَِزيُد َباب اْاليَمان َوقَْوُل النَّبِّيِ َصلَّى 
ُ تََعالَى َّ ُ الَِّذيَن اْهتََدْوا }{َوِزْدنَاُهْم ُهًدى}{َمانًا َمَع إِيَمانِِهمْ ِليَْزَداُدوا إِي{َويَْنقُُص َقاَل  َّ َويَِزيُد 

أَيُُّكْم َزاَدتْهُ َهِذِه {َوقَْولُهُ }َويَْزَداَد الَِّذيَن آَمنُوا إِيَمانًا}{َوالَِّذيَن اْهتََدْوا َزاَدُهْم ُهًدى َوآتَاُهْم تَْقَواُهمْ }{ُهًدى
ا الَّ  َوَما {َوقَْولُهُ تََعالَى}فَاْخَشْوُهْم فََزاَدُهْم إِيَمانًا{َوقَْولُهُ َجلَّ ِذْكُرهُ }ِذيَن آَمنُوا فََزاَدتُْهْم إِيَمانًاإِيَمانًا فَأَمَّ

ائَِض َوَكتََب ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلعَِزيِز إِلَى َعِدّيِ ْبِن َعِدّيٍ إِنَّ ِلْإلِيَماِن فَرَ } َزاَدُهْم إِالَّ إِيَمانًا َوتَْسِليًما
يَماَن َوَمْن لَْم يَْستَْكِمْلَها لَْم يَْستَْكِمْل  يَماَن فَِإْن َوَشَرائَِع َوُحُدوًدا َوُسنَنًا فََمْن اْستَْكَملََها اْستَْكَمَل اْإلِ اْإلِ

.يٍص أَِعْش فََسأُبَيِّنَُها لَُكْم َحتَّى تَْعَملُوا بَِها َوإِْن أَُمْت فََما أَنَا َعلَى ُصْحبَتُِكْم بَِحرِ   

alm\hdpIÄ ]dbpambncp¶p: 
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لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء باألمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في : عن البخاري قال
وأطنب ابن أبي حاتم والاللكائي في نقل ذلك، باألسانيد عن .أن اإليمان قول وعمل، ويزيد وينقص

وحكاه .ماع من الصحابة والتابعينجمع كثير من الصحابة والتابعين، وكل من يدور عليه اإلج
حدثنا أبو : وقال الحاكم في مناقب الشافعي.فضيل بن عياض ووكيع عن أهل السنة والجماعة

فتح (اإليمان قول وعمل، ويزيد وينقص : سمعت الشافعي يقول: العباس األصم أخبرنا الربيع قال
   )الباري

CXp Xs¶bmWv AËpÊp¶¯n hÂPamA¯nsâ ]£hpw (^XvlpÂ _mcn). 

Cuam\ns\ Hcp hkv{Xt¯mSmWv {]hmNI³ (k) D]an¨n«pÅXv. AXpsImv hkv{Xw 

\pcp¼p¶Xv t]mse hnizmk¯n\pw \pcp¼Â kw`hn¡mw. 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص ، َقاَل  َّ إِنَّ اِإليَماَن لَيَْخلَُق : قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى 
َد اِإليَماَن فِي قُلُوبُِكم فِ  َ أَْن يَُجّدِ َّ )حاكم(ي َجْوِف أََحِدُكْم َكَما يَْخلَُق الثَّْوُب اْلَخِلُق ، فَاْسأَلُوا   

AXpt]mse \mw hkv{Xw Ducnamäp¶ t]mse Cuam\pw Ducnamäs¸Smw. \nch[n 
lZokpIfnÂ \n¶v C¡mcyw hyàamWv.  

انِي ِحيَن يَْزني َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوال يَْشَرُب اْلَخْمَر ِحيَن يَْشَربَُها : ملسو هيلع هللا ىلص َقالَ  أَبي ُهَرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ  ال يَْزنِي الزَّ
 .)متفق عليه(َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوال يَْسِرُق السَّاِرُق ِحيَن يَْسِرُق َوُهَو ُمْؤِمٌن 

 

apBZv (d) IqsS DÅhtcmSv CS¡v ]dbpambncp¶p: hcq, \ap¡v AÂ] t\cw Hcp 
apAan³ BImw. \mw BtemNn¨p t\m¡pI, \½fpw hnizmknIfmWv. AXpt]mse 
kzlm_¯pw hnizmknIfmWv. ]t£, cp hn`mK¯nsâbpw hnizmkw X½nÂ henb 
hyXymkapmbncp¶tÃm. DZmlcW¯n\v kAZv _n³ apBZv (d). ap¸Xmw 
hbÊnemWv At²lw hnizmkn Bhp¶Xv. 36 Â acWs¸«p. tIhew 6 sImÃw 
am{XamWv hnizmknbmbn Pohn¨Xv. ]t£, At²l¯nsâ alXzw F{X 

hepXmbncp¶p! 
 

ال  د هللا ، ق ن عب ابر ب ال : عن ج ى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فق ه السالم إل ل علي اء جبري د : ج ذا العب ن ه م
فخرج رسول هللا صلى هللا : الصالح الذي مات ففتحت له أبواب السماء ، وتحرك له العرش ؟ قال 

 .عليه وسلم ، فإذا سعد بن معاذ

ا نَاَم َرُسوُل هللاِ  اَل لَمَّ ُل ، أََو قَ اهُ ِجْبِري اَل :  ملسو هيلع هللا ىلص ِحيَن أَْمَسى ، أَتَ ٌك ، فَقَ اَت : َملَ َك َم تِ ْن أُمَّ ٌل ِم ْن َرُج َم
 الَ ، إِالَّ أَْن يَُكوَن َسْعٌد ، فَِإنَّهُ أَْمَسى َدنِفًا ،: اللَّْيلَةَ ، اْستَْبَشَر بَِمْوتِِه أَْهُل السََّماِء ؟ َفَقاَل 

اَل : ا فَعََل َسْعٌد ؟ قَالُوا مَ  ْم ، قَ ى َداِرِه اْحتََملُوهُ إِلَ هُ فَ اَء قَْوُم بَِض ، َوَج لَّى : يَا َرُسوَل ِهللا ، قَْد قُ فََص
َس َمْشيًا ، َحتَّى إِنَّ ُشُسوَع اَرُسوُل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص اْلفَْجَر ، ثُمَّ َخَرَج ، َوَخَرَج النَّاُس ، فَبَتَّ َرُسوُل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص النَّ 

ٌل  اَل َرُج َواتِِقِهْم ، فَقَ ْن َع قُُط َع تَّ : نِعَاِلِهْم لَتُْقَطُع ِمْن أَْرُجِلِهْم ، َوإِنَّ أَْرِديَتَُهْم لَتَْس وَل ِهللا ، بَتَ ا َرُس يَ
 .َما َسبَقَتْنَا إِلَى َحْنَظلَةَ إِنِّي أَْخَشى أَْن تَْسبِقَنَا ِإلَْيِه اْلَمالَئَِكةُ كَ : النَّاَس ، َفَقاَل 

ٌد  اَل : فَأَْخبََرنِي أَْشعَُث ْبُن إِْسَحاَق ، َقاَل : قَاَل ُمَحمَّ ُل ، قَ َو يُغَسَّ وُل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص َوُه بََض : فََحَضَرهُ َرُس فَقَ
هُ تَْبِكي َدَخَل َملٌَك َولَ : َرُسوُل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص ُرْكبَتَْيِه ، َفَقاَل   ْم يَُكْن لَهُ َمْجِلٌس ، فَأَْوَسْعُت لَهُ ، َوأُمُّ

وُل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص  اَل َرُس ٌد : فَقَ اَل ُمَحمَّ ْعٍد ، قَ ِذْبَن إِالَّ أُمَّ َس َواِكي يَْك لُّ اْلبَ َحابِنَا : ُك ْن أَْص اٌس ِم اَل نَ إِنَّ : َوقَ
ا ْعٍد ؟ : َخَرَج ِلِجنَاَزتِِه ، قَاَل َناٌس ِمَن اْلُمنَافِِقيَن  َرُسوَل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص لَمَّ اَزةَ َس َما أََخفَّ َسِريَر َسْعٍد ، أَْو ِجنَ
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ٍك لَقَْد نََزَل َسْبعُوَن أَلْ : فََحدَّثَنِي َسْعُد ْبُن إِْبَراِهيَم ، أَنَّ َرُسوَل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص ، َقاَل يَْوَم َماَت َسْعٌد : َقاَل  َف َملَ
 )ابن ابي شيبة(َشِهُدوا ِجنَاَزةَ َسْعٍد ، َما َوِطئُوا األَْرَض قَْبَل يَْوَمئٍِذ 

tIhew 36 hbÊpÅ Hcp sNdp¸¡mcsâ alXzamWnXv. {]hmNI³ ]dªncp¶p: 

kAZnsâ I¿nepÅ Xqhme `uXnI temIt¯¡mfpw AXnepÅ FÃm 

hkvXp¡sf¡mfpw D¯aamWv. F´mWv ImcWw? hnizmk¯nsâ iàn. AXpt]mse 

alm\mb AÐpÃmln _v\p lpZm^(d). 

لروم عبد هللا بن حذافة السهمي صاحب النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، فقال له أسرت ا: عن ابن عباس ، قال 
افعل ، فدعا بالبقرة النحاس فملئت زيتا : تنصر وإال ألقيتك في البقرة من نحاس ، قال : الطاغية 

وغليت ودعا برجل من أسارى المسلمين ، فعرض عليه النصرانية فأبى  فألقاه في البقرة فإذا 
ما أفعل ، فأمر به أن يلقى في البقرة : تنصر وإال ألقيتك ، فقال : فقال لعبد هللا  عظامه تلوح 

ال ترى أني بكيت جزعا مما تريد : ردوه قال له : قد جزع  قد بكى ، قال : فكتفوه فبكى ، فقالوا 
أن تصنع بي ، ولكني بكيت حين ليس لي إال نفس واحدة يفعل بها هذا في هللا ، كنت أحب أن 

فأعجب منه وأحب : ن لي من األنفس عدد كل شعرة في ، ثم تسلط علي فتفعل بي هذا ، قال يكو
تنصر وأزوجك ابنتي وأقاسمك ملكي قال : ما أفعل ، قال : قبل رأسي وأطلقك قال : أن يطلقه قال 

أما هذه فنعم ، : قبل رأسي وأطلقك ، وأطلق معك ثمانين من المسلمين ، قال : ما أفعل ، قال : 
فقبل رأسه ، فأطلقه وأطلق معه ثمانين من المسلمين ، فلما قدموا على عمر بن الخطاب ، قام 

قبلت رأس : فكان أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يمازحون عبد هللا فيقولون : إليه عمر فقبل رأسه ، قال 
معرفة (» ن المسلمين أطلق هللا بتلك القبلة ثمانين م« : ، فيقول لهم ) اي رجل من العجم(علج 

 )الصحابة

C¯c¯nepÅ hnizmkamWv C\n apXÂ \ap¡mhiyw. AÃmsX \½psS kuIcyhpw 
kpJhpw ]cnKWn¨pÅ Cuam\Ã. AXv ssIs¡mÅm³ \mw \¿mdmhm¯ ]£w 
AÃmlp Xs¶ \s½ \in¸n¡pIbpw tijw Ah\v ]änb BfpIsf \ntbmKn¡pIbpw 
sN¿p¶XmWv. 
 

)دمحم(ْم َوإِْن تَتََولَّْوا يَْستَْبِدْل قَْوًما َغْيَرُكْم ثُمَّ َال يَُكونُوا أَْمثَالَكُ  ) 
ُ بِقَْوٍم يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَ  َّ هُ أَِذلٍَّة َعلَى َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َمْن يَْرتَدَّ ِمْنُكْم َعْن ِدينِِه فََسْوَف يَأْتِي 

ِ َوَال يََخافُوَن لَْوَمةَ  َّ ٍة َعلَى اْلَكافِِريَن يَُجاِهُدوَن فِي َسبِيِل  ِ يُْؤتِيِه  اْلُمْؤِمنِيَن أَِعزَّ َّ َالئٍِم َذِلَك فَْضُل 
ُ َواِسٌع َعِليٌم  َّ )المائدة(َمْن يََشاُء َو ) 
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