
o 
اہ اخبریؒ(ہی ہبطخ ا1)

 

  ۔ ا ، اس ن  ا تب اک ن   فق  ًاعغ طاک ںیہن ریِم رشتعی دیس اطعء اہلل ش

ن والوبول" فعؾقهوويل.... يبك من بغره و یتزكأ"(اخص وطر رپ اس ہبطخ ن  ہی ابعرت :2) تخس رمگااہہن  اخلرسا

ر ۂدیق  ربتک اک ااکن اع ن  یئگ ۔ داک ارر را ا  ن  د رسخ ۔ا ، ویکں ہک اس ںیم ربتک ن  یفن رکےک ربتک ےک اقلئ رپ

 ےک رصحی الخق ۔  زین رعیب وقادع ن  رر ےس یھب اس الہِ

ت

 راامجلع

ت
ن

 ںیم ھچک اخایمں ا ایئ اجیت ںیہ  ہبطخ س

ذا ا رہباح  کیھٹ ںیہن  ا ،(سج اک یھب وہ3-4)

ن

ا یھب کیھٹ ںیہن  اس ن  اجبےئ وج اموثر ےبطخ ںیہ رہ س ل

ن
ن

اک ڑپانھ ارر س

 ڑپےھ ارر ےنس اجےئ 

 ارتحام تیصخش )(5-6)
ِ  
ا ا ا وفحمظ ن   فق وسنمب زیچ وک یبنا ، احصیب ا ا ریل رریغہ( یسک اقب

ن

 ےس اامعتس  رکا

ت

 

ن

اس ن

 ںیمہ یھب رانھک ہک 

ت

رتک احلص وہ ربتک اس ےس اس ا تب ن  درل ا ۔ ھچک ب 

ت

 احصہب رکام ریض اہلل مہنع ےس الہکا

اےک ا ا ا ، ہنیسپ ارر اچب وہا ا این وفحمظ رانھک ارر اآپ یلص اہلل ہیلع رملس  ا اراہ

ن

ا  امعتس  رکا

 

 ۔ ا

ت

 
ذا ربتک رش ب

ن

  اعغ ل

ت

 
اب

 

ا

 ارر بحتسم لمع ۔ 

 اک ربتک ارر رہلیس وہفمم ےک اابتعر ےس اگل اگل ںیہ(7)

ت

 راامجلع

ت
ن

ر ںیہ  ا ی الہِ س

ن
ہ

 کلسم ۔   اد ہت در ںں اجب

الزكي: الـامء والزیودة. والتزیك: الدعوء لإلكسون أو غره بولزكي. وتزكً به أي تقؿـً به. وروى ابن 

 (7;01/5)لسون العرب:  عبوس: ومعـى الزكي الؽثرة يف كل خر.                                                             

 الوسقؾي: هي فعقؾي بؿعـى مو یتوسل به ویتؼرب إىل اهلل عز وجل من فعل الطوعوت وترك ادعويص.

 (6;5/4)روح ادعوين: 

جحقػي، یؼول: خرج عؾقـو رسول اهلل صذ اهلل عؾقه وسؾم بوهلوجرة، فليت بوضوء فتوضل، فجعل  أيبعن 

ن به، فصذ الـبي صذ اهلل عؾقه وسؾم الظفر ركعتني، الـوس یلخذون من فضل وضوئه فقتؿسحو

والعرص ركعتني، وبني یدیه عـزة. وقول أبو موسى: دعو الـبي صذ اهلل عؾقه وسؾم بؼدح فقه موء، فغسل 

 .«و عذ وجوهؽام وكحوركامارشبو مـه، وأفرغ»یدیه ووجفه فقه، ومٍ فقه، ثم قول هلام: 

 (;0/6)صحقح البخوري: 



ولك، أن عؿر بن اخلطوب ريض اهلل عـه، كون إذا قحطوا استسؼى بولعبوس بن عبد عن أنس بن م

، قول: «مهللا إكو كـو كتوسل إلقك بـبقـو فتسؼقـو، وإكو كتوسل إلقك بعم كبقـو فوسؼـو»ادطؾى، فؼول: 

 (4/49)صحقح البخوري:                                   فقسؼون.                                                                                 

عن عون بن أيب جحقػي، عن أبقه، قول: أتقً الـبي صذ اهلل عؾقه وسؾم بؿؽي وهو بوألبطح يف قبي له 

فخرج الـبي صذ اهلل عؾقه وسؾم »محراء من أدم، قول: فخرج بالل بوضوئه، فؿن كوئل وكوضح، قول: 

وأذن بالل، قول: فجعؾً أتتبع فوه هو هـو « فتوضل»، قول: « أنظر إىل بقوض سوققهعؾقه حؾي محراء كلين 

ثم ركزت له عـزة، »یؼول: حي عذ الصالة حي عذ الػالح. قول:  -یؼول: یؿقـو وشامال  -وهو هـو 

فتؼدم فصذ الظفر ركعتني، یؿر بني یدیه احلامر والؽؾى، ال یؿـع ثم صذ العرص ركعتني، ثم مل یزل 

 (0/581)صحقح مسؾم: «                                                                       یصيل ركعتني حتى رجع إىل اددیـي

قوله )فخرج بالل بوضوء فؿن كوئل وكوضح فخرج الـبي صذ اهلل عؾقه وسؾم فتوضل( فقه تؼدیم وتلخر 

آثوره صذ اهلل عؾقه وسؾم وقد جوء مبقـو يف احلدیٌ تؼدیره فتوضل فؿن كوئل بعد ذلك وكوضح تزكو ب

اآلخر فرأجً الـوس یلخذون من فضل وضوئه فػقه التزك بآثور الصوحلني واستعامل فضل صفورهم 

هبم ولبوسفم.                                                                 )رشح الـووي عذ مسؾم:   (;6/40وصعومفم ورشا

كون رسول اهلل صذ اهلل عؾقه وسؾم إذا صذ الغداة جوء خدم اددیـي بآنقتفم »نس بن مولك، قول: عن أ

 «فقفو احوء، فام یمتى بنكوء إال غؿس یده فقفو، فربام جوءوه يف الغداة البوردة، فقغؿس یده فقفو

 (6/0:04)صحقح مسؾم: 

من التزك بآثوره صذ اهلل عؾقه وسؾم وتزكفم وفقه التزك بآثور الصوحلني وبقون مو كوكً الصحوبي عؾقه 

 (4:/07بندخول یده الؽریؿي يف اآلكقي وتزكفم بشعره الؽریم.                        )رشح الـووي عذ مسؾم: 

وقدیام أحى الـوس التزك بلثواب الصوحلني، وموافؼتفم ىف ادحقو وادامت، رغبي ىف اخلر، وحرصو عؾقه، 

 ىف كثر من حركوت الـبي صذ اهلل عؾقه وسؾم وآثوره التى لقسً بسـن. كػعل ابن عؿر

 (5/597)رشح صحقح البخورى البن بطول: 

وممو روي من تلدبه )الشوفعي( معه )اإلموم( أنه قول: إين ألتزك بليب حـقػي وأجيء إىل قزه، فنذا عرضً 

 (0/77)حوشقي ابن عوبدین:      رسیعو.يل حوجي صؾقً ركعتني وسلخً اهلل تعوىل عـد قزه فتؼه 



كون رسول اهلل صذ اهلل عؾقه وسؾم یستػتح بصعولقك »عن أمقي بن عبد اهلل بن خولد بن أسقد، قول: 

 (4;0/4ين: )ادعجم الؽبر لؾطزا «                                                                                                  ادفوجرین

قؾً: فؽقف ال یستشػع وال یتوسل بؿن له هذا ادؼوم واجلوه عـد مواله؟ بل جيوز التوسل بسوئر 

 (8;6/0الصوحلني كام قوله السبؽي.                                                                       )وفوء الوفوء لؾسؿفودي: 

x 

 دمحم زریب یفع ہنع                                                                                  

 دار االاتفءا ، اجۃعم ارلدیشا ، رکایچ
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