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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 ]باب األدب[ -]كتاب الجامع[ 

 [اْلَجاِمِع ِكَتاُب]

 [َدِباأَل َباُب]

 *******************************الشرح:

و , وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل احلّد هلل وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل

 ومـ اهتدى هبداه.ط وأصٓد أن حمّدًا ظٌده ورشقفف 

 أمٚ بًد:

َْبَقاٍب ؾٓذا ـتٚب اجلٚمع مـ بِقغ ادرامو , وشّل بذفؽ ٕٕف  ِٕ ِٚمِع  اجْلَ

 : ٍٜ ِٚوِئ ِشتَّ ًَ ـْ َم ِٛ ِم ِهٔ ْ ْهِدو , َواْفَقَرِعو , افسَّ و , افزُّ
ِٜ َِ و , َوافهِّ ََدِبو , اْفِزِّ ْٕ ا

 َ ْٕ َظِٚء.ا ِرو , َوافدُّ ـْ َْخاَلِقو , افذِّ ْٕ ِٚرِم ا َُ ِٛ ِِف َم ِؽٔ ْ  قا ْخاَلِقو , َوافسَّ
ويٖيت افًِامء هبذا افُتٚب ِف مهٍْٚهتؿ فتتّٜ ادهْػو , ؾ٘ن أبقاب افًِؿ 

ـثرةو , ؾ٘ذا أراد ادهْػ أن يُتٛ ِف ـؾ بٚب; ضٚل افُتٚبو , وخرج 

ر إػ مٚ شقاهٚو , ادهْػ ظـ ادَهقدو , وفُْف ِف افٌٚفٛ يذـر مجاًل تن

 يًتٍٔدهٚ ادٌتديو , وٓ يًتٌْل ظْٓٚ ادْتٓل.

وهذا افذي يٌٌْل فُؾ ظٚملو , أو ضٚفٛ ظِؿو , أن حيرص ظذ دٓفٜ افْٚس 

ُٝ ظذ جقامع افًِقم ؾ٘ن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ؿٚل:  ُأوتِٔ

ِِؿِ  َُ  . أخرجف مًِؿ ظـ أيب هريرة  َجَقاِمَع اْف
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افُِامت افًٔرات افتل يدخؾ حتتٓٚ مًٚين بٌِٔٚتو , : وجقامع افُِؿ

 وإحٚديٞ افَهرات افتل تدل ظذ ظِقم ـثراتو , ؾٚفًداد هق ادىِقب .

 وـام ؿٔؾ:

 ؾٚختذ مـ ـؾ رء أحًْف...  إٕام افًِؿ ـٌــحر زاخــر

 ٓ فق مـــٚرشف أفــػ شْٜ ...مٚ حقى افًـِؿ أحـــــد 

بًض ًٕخ بِقغ ادرامو , وترتٔٛ إحٚديٞ  ذـر هذا افٌٚب ِف باب اآلداب:

 يدل ظذ ذفؽ .

 : وؿؾ أن يسك افُالم ِف هذا افٌٚب شقاء ِف افُتٛ اجلقامع

ـهحٔح اإلمٚم افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػو , وصحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل 

 تًٚػو , ومٚ ِف بٚهبٚ مـ ـتٛ إمٓٚت.

ٌخٚري رمحف اهلل تًٚػو , ـُتٚب إدب ادٍرد فإلمٚم افأو افُتٛ ادٍردة: 

 وهق مـ إًٍٔٓٚ وأمجًٓٚو , وإن مل يُـ هق افقحٔد ِف بٚبف .

ومـ إًٍٔٓٚ أيوٚ ريٚض افهٚحلغ فِْقوي رمحف اهلل تًٚػ ؾَد جٚء بخر 

ـثر ِف ـؾ بٚب مـ أبقاب إدبو , شقاء ـٚن مع اهلل ظز وجؾو , أو مٚ يُقن 

 بغ ادٍُِغو , واهلل ادقؾؼ .

********** 
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 ان بعض حقوق المسلم على أخيه المسلم[]بي 

ـْ ) – 2563 صذ اهلل  -َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -َأيِب ُهَرْيَرَة َظ

ِْٔفو , َوإَِذا َدَظَٚك »ظِٔف وشِؿ:  َِ ْؿ َظ ِِّ ًَ َٔتُف َؾ
َِ : إَِذا َف ٌّٝ ِِِؿ ِش ًْ ِِِؿ َظَذ ادُْ ًْ َحؼُّ ادُْ

ٌُْفو , َوإَِذا اْشَتَْْهَحَؽ  َِٖج ْتُف َوإَِذا َمِرَض  َؾ ِّّ ًَ َد اهللََّ َؾ
ِّ َْٕهْحُفو , َوإَِذا َظَىَس َؾَح َؾٚ

فُ  ًْ ٌَ ْدُهو , َوإَِذا َمَٚت َؾْٚت ًُ شَؾ
(1)

ِِؿٌ  ًْ  (.. َرَواُه ُم

 *******************************الشرح:

ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل ٖرا احلدٜح يبٝإ بعض حكٛم املطًِ ع٢ً أخٝ٘ 
 املطًِ.

 ِف افهحٔحغ: واحلديٞ 

ِِِؿ ََخٌْس: َردُّ »ظـ َأيَب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهللَُّ َظُْْفو , بٍِظ:  ًْ ِِِؿ َظَذ ادُ ًْ َحؼُّ ادُ

 ُٝ ٔ
ِّ ْظَقِةو , َوَتْن ُٜ افدَّ ِزو , َوإَِجَٚب

ٌَُٚع اجَلَْٚئِ ََٔٚدُة ادَِريِضو , َواتِّ اَلِمو , َوِظ ًَّ اف

ًَٚضِسِ  شاف
(2)

. 

ـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف ثؿ إن أحًـ مٚ يتٖدب بفو , مٚ جٚء ظ

 وشِؿ.

 ؾٍل مًْد اإلمٚم أمحد رمحف اهلل تًٚػ: 

                                                           
بالسين المهملة، كأيضا بالمعجمة « التسميت». ك(5( )2162)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

 س: الحمد هلل.لغتاف مشهورتاف، كىو أف يقوؿ للعاطس: يرحمك اهلل. يعني: بعد قوؿ العاط

 .(2162)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،1241)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (2)
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و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهلُل -ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ 

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ َْخاَلِق »َظ ْٕ َِّؿ َصٚفَِح ا ََُت
ِٕ  ُٝ ْث

ًِ اَم ُب َّٕ ش إِ
(1)

. 

 ري رمحف اهلل تًٚػ: وِف صحٔح اإلمٚم افٌخٚ

اَمو , َؿَٚل:  ُٓ ٌٍَّٚس َريِضَ اهللَُّ َظْْ ـِ َظ َغ َأَبٚ َذر  »مـ حديٞ اْب َِ ريض اهلل - دََّٚ َب

ْٛ إَِػ َهَذا افَقاِدي  -ظْف ـَ َِخِٔف: اْر
ِٕ ََِّؿو , َؿَٚل  ِْٔف َوَش َِ ُٞ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهلُل َظ ًَ ٌْ َم

ُجِؾ ا َؿ َهَذا افرَّ ِْ ْؿ ِِل ِظ َِ ْع َؾْٚظ َّ اَمِءو , َواْش ًَّ ـَ اف تِِٔف اخَلَزُ ِم
ْٖ و , َي ٌِلٌّ َٕ ُف  َّٕ فَِّذي َيْزُظُؿ َأ

ـْ َؿْقفِِفو , ُثؿَّ َرَجَع إَِػ  َع ِم
ِّ َؼ إَُخ َحتَّك َؿِدَمُفو , َوَش َِ َى ْٕ ـْ َؿْقفِِف ُثؿَّ اْئتِِْلو , َؾٚ ِم

ِٚرِم إَْخاَلِق  َُ َّ ُمُر بِ
ْٖ َٚل َفُف: َرَأْيُتُف َي ََ ِرو , ...َأيِب َذر  َؾ ًْ اَلًمٚ َمٚ ُهَق بِٚفنِّ ـَ شو , َو

 (2)
. 

ٍؼ َظئِؿٍ }وؿد زـٚه اهلل ظز وجؾ  بَقفف:  ُِ َذ ُخ ًَ ََّٕؽ َف  .{َوإِ

 وِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: 

ـُ ِهَنٍٚمو , إٔف جٚء إػ ظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ يًٖهلٚو , ؾَٚل:  ُد ْب ًْ مـ ضريؼ َش

ِمَِْغ  ْٗ ِْٔف -هلل ظْٓٚريض ا-َيٚ ُأمَّ ادُْ َِ ِؼ َرُشقِل اهلِل َصذَّ اهلُل َظ ُِ ـْ ُخ ِْٔل َظ
ٌِئِ ْٕ َأ

                                                           
، كالحديث صحيح، كىذا إسناد قوم، رجالو رجاؿ (8952)أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده  (1)

الصحيح غير محمد بن عجالف، فقد ركل لو مسلم متابعة، كىو قوم الحديث. كىو في 
 (، كقاؿ فيو: ىذا حديث حسن.1374ماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )الصحيح المسند لإل

 .(3861)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (2)
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 : ْٝ َؿو , َؿَٚف َِّ ْرآَن؟»َوَش َُ َرُأ اْف َْ َٝ َت ًْ : ش َأَف ْٝ : َبَذو , َؿَٚف ُٝ ِْ ٌِلِّ اهللِ »ُؿ َٕ َؼ  ُِ َؾِ٘نَّ ُخ

ْرآنَ  َُ َٚن اْف ـَ َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ شَصذَّ اهللُ َظ
 (1)

. 

 وِف افهحٔحغ: 

َٚن افٌَِّْلُّ َصذَّ اهللُ »ٍَٕس بـ مٚفؽ ريض اهلل ظْفو , إٔف َؿَٚل: مـ حديٞ أَ  ـَ

ْرٍ  َّ ُٚل َفُف َأُبق ُظ ََ َٚن ِِل َأٌخ ُي ـَ ٚو , َو ًَ ُِ ـَ افَِّْٚس ُخ ًَ َؿ َأْح َِّ ِْٔف َوَش َِ َؿَٚل:  -َظ

ٌُُف 
ًِ َٚن إَِذا َجَٚء َؿَٚل:  -َأْح ـَ َؾ افُّْ »َؾىِٔاًمو , َو ًَ و , َمٚ َؾ ْرٍ َّ ْرُ َيٚ َأَبٚ ُظ َٚن ش ٌَ ـَ ٌر  ٌَ ُٕ

َُْس  ُْ ُٔ َتُف َؾ ِٚط افَِّذي حَتْ ًَ ُمُر بِْٚفٌِ
ْٖ
َٔ ْٔتَِْٚو , َؾ اَلَة َوُهَق ِِف َب اَم َحَيَ افهَّ ُٛ بِِفو , َؾُربَّ ًَ ِْ َي

َُٔهعِّ بَِْٚ ُف َؾ ٍَ ِْ قُم َخ َُ َٕ قُم َو َُ شَوُيَْْوُحو , ُثؿَّ َي
 (2)

. 

 وِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: 

ِْٔف »و , ؿٚل: -ريض اهلل ظْف- ٌَٕس مـ حديٞ أَ  َِ َٚن َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ ـَ

ٚ ًَ ُِ ـِ افَِّْٚس ُخ ًَ ـْ َأْح َؿ ِم َِّ َٓ شَوَش : َواهللِ  ُٝ ِْ َُ و , َؾ
ٍٜ َٚج ِْل َيْقًمٚ حِلَ َِ َْٖرَش و , َؾ

 َِ ٌِلُّ اهللِ َصذَّ اهللُ َظ َٕ َٚ َأَمَريِن بِِف 
َٛ دِ ِز َأْن َأْذَه ٍْ َٕ و , َوِِف  ُٛ َؿو , َأْذَه َِّ ِْٔف َوَش

قِقو , َؾَِ٘ذا َرُشقُل اهللِ َصذَّ  ًُّ ٌُقَن ِِف اف ًَ ِْ ٍَٔٚن َوُهْؿ َي ٌْ ُٝ َحتَّك َأُمرَّ َظَذ ِص َؾَخَرْج

ِْٔف َوُهَق َيْوَحُؽو ,  لو , َؿَٚل: َؾََْيْرُت إَِف
ـْ َوَرائِ َٚي ِم ٍَ ََ ٌََض بِ َؿ َؿْد َؿ َِّ ِْٔف َوَش َِ اهللُ َظ

                                                           
 .(746)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

 .(2151)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،6213)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (2)
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َٚل:  ََ ُْٔس َأَذهَ »َؾ َٕ ُٞ َأَمْرُتَؽ؟َيٚ ُأ ْٔ َٝ َح و , َيٚ ش ٌْ ُٛ ٚ َأْذَه َٕ ْؿو , َأ ًَ َٕ  : ُٝ ِْ َؿَٚل ُؿ

ش َرُشقَل اهللِ
 (1)

. 

 ؾام مـ خر إٓ ودفْٚ ظِٔفو , ومٚ مـ ذ إٓ وحذرٕٚ مْف.

 ؾٍل صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: 

ِٚص  ًَ ـِ اْف ِرو ْب ّْ ـُ َظ ٌُْد اهلِل ْب َصذَّ  ؿٚل َرُشقِل اهللِ-ريض اهلل ظْٓام-ظـ َظ

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ َتُف َظَذ  "اهللُ َظ ِْٔف َأْن َيُدلَّ ُأمَّ َِ ٚ َظ ًَّ َٚن َح ـَ  َّٓ ٌِْع إِ ٌِلٌّ َؿ َٕ ـْ  ُُ ْ َي ُف مَل َّٕ
إِ

 ٚ َٓ َُٔت
َؾ َظٚؾِ ًِ ْؿ َهِذِه ُج ُُ َت ْؿو , َوإِنَّ ُأمَّ ُف هَلُ ُّ َِ ًْ ْؿو , َوُيِْْذَرُهْؿ َذَّ َمٚ َي ُف هَلُ ُّ َِ ًْ َخْرِ َمٚ َي

ٚ ِِف أَ  َٓ ُو ًْ ُؼ َب ؿِّ ٌٜ َؾُرَ لُء ؾِْتَْ
ُٛ آِخَرَهٚ َباَلٌءو , َوُأُمقٌر ُتُُِْْروََنَٚو , َوََتِ ُِٔهٔ ٚو , َوَش هِلَ وَّ

و ,  ُٜ ْتَْ
ٍِ ِنُػ َوََتِلُء اْف َُ تِلو , ُثؿَّ َتْْ َُ

ِِ ْٓ : َهِذِه ُم ـُ ِم ْٗ َُقُل ادُْ َٔ ُٜ َؾ ْتَْ
ٍِ ًوٚو , َوََتِلُء اْف ًْ َب

: َهِذِه َهذِ  ـُ ِم ْٗ َُقُل ادُْ َٔ و , َؾ َٜ َّْ ـِ افَِّْٚرو , َوُيْدَخَؾ اجْلَ َّٛ َأْن ُيَزْحَزَح َظ ـْ َأَح َّ ِهو , َؾ

ُّٛ َأْن 
ِْٖت إَِػ افَِّْٚس افَِّذي حُيِ َٔ ِخِرو , َوْف ْٔ َْٔقِم ا ـُ بِٚهللِ َواْف ِم ْٗ َُّٔتُف َوُهَق ُي

ِ ْٖتِِف َمْ َت ِْ َؾ

َٜ يَ  ََ ٍْ َْٖظَىُٚه َص ـْ َبَٚيَع إَِمًٚمٚ َؾ ِْٔفو , َوَم َتك إَِف ْٗ ُف إِِن ُي ًْ
ُٔىِ ِْ ٌِِفو , َؾ ِْ َرَة َؿ َّ ِدِهو , َوَث

َخِر  ْٔ ُبقا ُظَُْؼ ا "اْشَتَىَٚعو , َؾِْ٘ن َجَٚء آَخُر ُيَِْٚزُظُف َؾْٚضِ
 (2)

. 

 ش. َحؼُّ »قوله: 

 تنّؾ افقاجٌٚت وادًتحٌٚت.

                                                           
 .(2311)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

 .(1844)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 ؾام دفٝ إدفٜ ظذ افقجقبو , وجٛ تٖديتف إػ افٌر.

 ومٚ دفٝ ظذ آشتحٌٚب ؾًذ مٚ جٚء .

ٚ َوإَِذا }هلل ظز وجؾ : يَقل ا َٓ
ِٚت إَِػ َأْهِِ َٕ ََمٚ ْٕ وا ا دُّ َٗ ْؿ َأْن ُت ـُ ُْٖمُر إِنَّ اهللََّ َي

َٚن  ـَ ْؿ بِِف إِنَّ اهللََّ  ُُ ُي
ًِ امَّ َي

ًِ ْدِل إِنَّ اهللََّ ِٕ ًَ قا بِْٚف ُّ ُُ ُتْؿ َبْغَ افَِّْٚس َأْن حَتْ ّْ َُ َح

ٚ َبِهًرا ًً ٔ
ِّ  . {َش

 اود رمحف اهلل تًٚػ: ـام جٚء ِف شْـ اإلمٚم أيب د

 َٜ ِْٔف -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيَب ُأَمَٚم َِ ُٝ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهلُل َظ ًْ
ِّ و , َش

َُقُل:  َؿ َي َِّ َٜ فَِقاِرٍث »َوَش َّٔ ُف َؾاَل َوِص ََّ ؾَّ ِذي َحؼ  َح ـُ شإِنَّ اهللََّ َؿْد َأْظَىك 
(1)

. 

 وِف صحٔح اإلمٚم افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ: 

َٜ ريض اهلل ظْفو , َؿَٚل: مـ ح ٍَ ْٔ ِْٔف "ديٞ َأيِب ُجَح َِ آَخك افٌَِّْلُّ َصذَّ اهلُل َظ

ْرَداِءو ,  اَمُن َأَبٚ افدَّ ِْ ْرَداِء ريض اهلل ظْٓامو , َؾَزاَر َش اَمَنو , َوَأيِب افدَّ ِْ َؿ َبْغَ َش َِّ َوَش

ٚ: مَ  َٚل هَلَ ََ و , َؾ ًٜ َف ٌَذِّ ْرَداِء ريض اهلل ظْٓٚ ُمَت : َأُخقَك َؾَرَأى ُأمَّ افدَّ ْٝ ُِٕؽ؟ َؿَٚف ْٖ ٚ َص

ْرَداءِ  َٔٚو , َؾَجَٚء َأُبق افدَّ ْٕ ٌٜ ِِف افدُّ َْٔس َفُف َحَٚج ْرَداِء َف  -ريض اهلل ظْف-َأُبق افدَّ

                                                           
(، كصححو اإلماـ األلباني رحمو 2713، كابن ماجو )(2871)أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو  (1)

 (، كقاؿ فيو: صحيح.1655اهلل تعالى في اإلركاء )
كقد جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة رضي اهلل عنهم، منهم: أبو أمامة الباىلي، كعمرك بن 

ارجة ، كعبد اهلل بن عباس، كأنس بن مالك، كعبد اهلل ابن عمرك، كجابر بن عبد اهلل، كعلى بن خ
 أبى طالب، كعبد اهلل بن عمر، كالبراء بن عازب، كزيد بن أرقم رضي اهلل عنهم. 
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

َؾو ,  ـُ ْٖ ٚ بِآـٍِؾ َحتَّك َت َٕ ْؾ؟ َؿَٚل: َؾ٘يِنِّ َصٚئٌِؿو , َؿَٚل: َمٚ َأ ـُ َٚل:  ََ ًٚمٚو , َؾ ًَ َؾَهََْع َفُف َض

امَّ  َِ َؾو , َؾ ـَ
َٖ ْرَداِء َؿَٚل: َؾ َٛ َأُبق افدَّ ُْٔؾ َذَه َِّ َٚن اف ـَ َُقُمو , َؿَٚل: -ريض اهلل ظْف-  َي

اَمُن  ِْ ِْٔؾ َؿَٚل: َش َِّ ـْ آِخِر اف َٚن ِم ـَ امَّ  َِ ْؿو , َؾ َٕ َٚل:  ََ قُم َؾ َُ َٛ َي ْؿو , َؾََْٚمو , ُثؿَّ َذَه َٕ-

ِْاَمنُ -ريض اهلل ظْف َٚل َفُف َش ََ َٔٚ َؾ َِّ َؽ  : إِنَّ -ريض اهلل ظْف-ُؿِؿ أَنو , َؾَه فَِربِّ

ؾَّ ِذي َحؼ   ـُ َْٖظِط  ٚو , َؾ ًَّ َْٔؽ َح َِ َْهَِِؽ َظ
ِٕ ٚو , َو ًَّ َْٔؽ َح َِ َؽ َظ

ًِ ٍْ ٚو , َوفَِْ ًَّ َْٔؽ َح َِ َظ

َٚل افٌَِّْلُّ َصذَّ اهلُل  ََ َر َذفَِؽ َفُفو , َؾ ـَ َؿو , َؾَذ َِّ ِْٔف َوَش َِ َتك افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ
َٖ ُفو , َؾ ََّ َح

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ اَمنُ  َصَدَق »َظ ِْ شَش
(1)

. 

 (:614-2/611قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
ِِِؿ. ًْ ِِِؿ َظَذ ادُْ ًْ َُقُق ادُْ ُٞ َدفٌِٔؾ َظَذ َأنَّ َهِذِه ُح ِدي  َواحْلَ

 : ؼِّ ًٌٚو , َأْو َمُْْدوبً َوادَُْراُد بِٚحْلَ ٚ َواِج ُف إمَّ ُِ ًْ
قُن ؾِ ُُ ُفو , َوَي ـُ ٌِل َتْر ٌَ َٓ َيْْ ْدًبٚ َمٚ  َٕ  ٚ

ُف. ـُ ٌِل َتْر ٌَ َٓ َيْْ ِٛ افَِّذي  ٚ بِْٚفَقاِج ًٓ ًدا; َصٌِٔ َـّ َٗ  ُم

ؼَّ  ِْٔف َؾِ٘نَّ احْلَ َٔ َْ ًْ ِك ِِف َم ْنَسَ
اَمِل ادُْ ًْ

ـْ َبِٚب اْشتِ َْٔغِ ِم َْ ًْ اَمُفُف ِِف ادَْ ًْ
قُن اْشتِ ُُ َوَي

َظْ  ْٕ ـُ ا َرُه اْب ـَ َذا َذ ـَ  ِٛ َْك اْفَقاِج ًْ ُؾ ِِف َم َّ ًْ َت ًْ .ُي  َرايِبِّ

ِِؿِ »قوله:  ًْ  ش.ادُْ

هق ادًتًِؿ هلل ظز وجؾ بٚفتقحٔدو , وادَْٚد فف بٚفىٚظٜو , وادتزئ ادًِؿ: 

 .فمـ افؼكو , وأهِ

                                                           
 (.1968)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

قا }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ًُ َٓ َتتٌَِّ ًٜ َو ٚؾَّ ـَ ِؿ  ِْ ًِّ ُِقا ِِف اف ـَ آَمُْقا اْدُخ ٚ افَِّذي َ َيٚ َأُّيُّ

 ُُ ُف َف َّٕ َْٔىِٚن إِ  . {ْؿ َظُدوٌّ ُمٌِغٌ ُخُىَقاِت افنَّ

ٌّٝ »قوله:  ِِِؿ ِش ًْ  ش.َظَذ ادُْ

ٓ ُيراد بف احلك فِحَققو , وإٕام ٌٕف افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ 

 احلَقق.هذه ظذ أهؿ وأصٓر 

ْٔفِ »قوله:  َِ ْؿ َظ ِِّ ًَ َٔتُف َؾ
َِ  . شإَِذا َف

 ٚتف .ِف افىريؼ وٕحقهو , ؾٌِٔٚدر بَقفف افًالم ظُِٔؿ ورمحٜ اهلل وبرـ

 بٝإ حهِ ا٫بتدا٤ بايط٬ّ عٓد ايًكا٤ بني املطًِ ٚأخٝ٘ املطًِ: 
 هذا افٍِظ يدل ظذ وجقب آبتداء بٚفًالم.و

فٔس أن آبتداء بٚفًالم مًتحٛو , وافذي ذهٛ إفٔف مجٓقر افًِامء و

 واجٛ. ادًِؿ افرد ظعبقاجٛ بْٔام 

ٍٜ }فَقل اهلل ظز وجؾ :  َّٔ ُِّٔٔتْؿ بَِتِح وَهٚ إِنَّ  َوإَِذا ُح ٚ َأْو ُردُّ َٓ ـَ ِمْْ ًَ ْح
َٖ ُّٔقا بِ َؾَح

ًٌٚ ٔ
ًِ ٍء َح ؾِّ َرْ ـُ َٚن َظَذ  ـَ  .{اهللََّ 

 بٝإ أؾطٌ صٝػ١ يًط٬ّ: 
 ِِّ  افًالم ظُِٔؿ ورمحٜ اهلل وبرـٚتف.ؿ: أن يَقل ادً

 ٍل شْـ اإلمٚم أيب داود رمحف اهلل تًٚػ: ؾ
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ـِ ُحَهْغٍ  َراَن ْب ّْ َجَٚء َرُجٌؾ إَِػ »و , َؿَٚل: -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ ِظ

اَلَمو , ُثؿَّ  ًَّ ِْٔف اف َِ ْؿو , َؾَردَّ َظ ُُ ْٔ َِ اَلُم َظ ًَّ َٚل: اف ََ َؿ َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ

َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚل افٌَِّْلُّ َصذَّ اهللُ َظ ََ ََِسو , َؾ اَلُم ش َظْؼٌ »َج ًَّ َٚل: اف ََ ُثؿَّ َجَٚء آَخُر َؾ

ؿْ  ُُ ْٔ َِ َٚل:  َظ ََ ََِسو , َؾ ِْٔفو , َؾَج َِ ُٜ اهللَِّو , َؾَردَّ َظ ونَ »َوَرمْحَ َٚل: ش ِظْؼُ ََ ُثؿَّ َجَٚء آَخُر َؾ

َٚل:  ََ ََِسو , َؾ ِْٔفو , َؾَج َِ ُٚتُفو , َؾَردَّ َظ ـَ ُٜ اهللَِّ َوَبَر ْؿ َوَرمْحَ ُُ ْٔ َِ اَلُم َظ ًَّ شَثاَلُثقنَ »اف
(1)

. 

 وأخرج افٌخٚري ِف إدب ادٍرد: 

َأنَّ َرُجاًل َمرَّ َظَذ َرُشقِل اهللَِّ َصذَّ »: -ريض اهلل ظْف-َرْيَرةَ مـ حديٞ َأيِب هُ 

َٚل:  ََ ْؿو , َؾ ُُ ْٔ َِ اَلُم َظ ًَّ َٚل: اف ََ َؿ َوُهَق ِِف ََمٍِِْس َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ ٍَْٚت »اهللُ َظ ًَ ش َظْؼُ َح

 ََ ُٜ اهللَِّو , َؾ ْؿ َوَرمْحَ ُُ ْٔ َِ اَلُم َظ ًَّ َٚل: اف ََ رَّ َرُجٌؾ آَخُر َؾ َّ ًٜ »َٚل: و , َؾ َْ ًَ وَن َح و , ش ِظْؼُ

َٚل:  ََ ُٚتُفو , َؾ ـَ ُٜ اهللَِّ َوَبَر ْؿ َوَرمْحَ ُُ ْٔ َِ اَلُم َظ ًَّ َٚل: اف ََ رَّ َرُجٌؾ آَخُر َؾ َّ َثاَلُثقَن »َؾ

 ًٜ َْ ًَ ِْٔف ش َح َِ َٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ََ ْؿو , َؾ ِِّ ًَ ْ ُي ـَ ادَْْجِِِس َومَل َٚم َرُجٌؾ ِم ََ و , َؾ

ََِّؿ:  ِِّْؿو , َؾِْ٘ن »َوَش ًَ ُٔ ِْ ُؿ ادَْْجَِِس َؾ ـُ ْؿو , إَِذا َجَٚء َأَحُد ُُ ٌُ َِٕزَ َصِٚح َمٚ َأْوَصَؽ َمٚ 

ِخَرةِ  ْٔ ـَ ا ََٖحؼَّ ِم ُوَػ بِ ْٕ ِِّْؿو , َمٚ ا ًَ ُٔ ِْ َْٔجِِْسو , َوإَِذا َؿَٚم َؾ ِْ َِِس َؾ شَبَدا َفُف َأْن ََيْ
(2)

. 

                                                           
، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل (5195)أخرجو اإلماـ أبو داكد رحمو اهلل تعالى في سننو  (1)

تعالى في صحيح أبي داكد كغيره. كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم 
 (، كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح على شرط مسلم. 1124)

في  ، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى(986)أخرجو اإلماـ البخارم في األدب المفرد  (1)
(، كقاؿ فيو: صحيح اإلسناد. كىو في الصحيح المسند 987/762صحيح األدب المفرد برقم )

 (، كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح.1414لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )
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 , ع٢ً يؿغ ايط٬ّ:"َٚػؿست٘"بٝإ حهِ شٜاد٠: 
ثٌٝ ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿو , ؾال تو , مل "ومٌٍرتف" زيٚدة:

 . يٗتك هبٚ

ٚ }: واشتدل بًض أهؾ افًِؿ بَقفف َٓ ـَ ِمْْ ًَ ْح
َٖ ُّٔقا بِ  .{َؾَح

 أخرج اإلمٚم افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ ِف افتٚريخ افٌُر: و

ف ـْٚ إذا شِؿ افٌْل صذ اهلل ظِٔ»ؿٚل:  -ريض اهلل ظْف-ظـ زيد بـ أرؿؿ

ش"وظِٔؽ افًالم ورمحٜ اهلل وبرـٚتف ومٌٍرتف"وشِؿ ظِْٔٚ ؿِْٚ: 
(1)

. 

 بٝإ إٔ ايط٬ّ َٔ أحد املاز٠ جيص٨ عِٓٗ: 
فق مر إٔٚس ـثر مـ جٕٚٛ إٔٚسو , وشِؿ أحدهؿو , ورد ظِٔف أحدهؿو , و

 . ؾ٘ن هذا َيزئ ظـ افٌٚؿغ

ًُىٚسو , ؾ٘ن افرجؾ إذا ظىس ؾحّد اهلل ظز وجؾو , فزم مجٔع  بخالف اف

 . ًف أن ينّتقهمـ شّ

 بٝإ إٔ ايصػري ٜطًِ ع٢ً ايهبري, ٚاملاز ع٢ً ايكاعد, ٚايكًٌٝ ع٢ً ايهجري:

                                                           
، كىو في الصحيحة لإلماـ األلباني (331/  1/  1)أخرجو اإلماـ البخارم في التاريخ الكبير  (1)

(، كقاؿ فيو: كىذا إسناد جيد رجالو ثقات، كلهم من رجاؿ 1449برقم ) رحمو اهلل تعالى
"التهذيب" إبراىيم بن المختار كىو الرازم، ركل عن جماعة من الثقات ذكرىم ابن أبي حاتم   

 ( ثم قاؿ: " سألت أبي عنو: فقاؿ: صالح الحديث.138/  1/  1)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ـِ افٌَِّْلِّ -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ ِف افهحٔحغ: دٚ جٚء  و , َظ

َؿ َؿَٚل:  َِّ ِْٔف َوَش َِ ٌِِرو , َوادَٚرُّ َظَذ »َصذَّ اهللُ َظ َُ ُر َظَذ اف
ٌِ
ُؿ افهَّ ِِّ ًَ ِٚظِدو , ُي ََ  اف

ثِرِ  َُ ُِِٔؾ َظَذ اف ََ شَواف
(1)

. 

 بٝإ إٔ ايسانب ٜطًِ ع٢ً املاغٞ: 
ُٛ َظَذ ادَِٚرو , َوادَِٚر »ـام جٚء ذفؽ أيًوٚ ِف افهحٔحغ: 

اـِ ُؿ افرَّ ِِّ ًَ ُي

ثِرِ  َُ ُِِٔؾ َظَذ اف ََ ِٚظِدو , َواف ََ شَظَذ اف
(2)

. 

 بٝإ حهِ إداب١ ايدع٠ٛ: 
ٌْفُ َوإَِذا َدَظَٚك »قوله:  َِٖج  . شَؾ

 و , ومٚ شقاهٚ ظذ آشتحٌٚب.واجٛ إجٚبٜ افدظقة ِف حؼ افقفّٜٔ

َُقُل: ٍل افهحٔحغ: ؾ َٚن َي ـَ ُف  َّٕ مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهللَُّ َظُْْفو , َأ

ـْ تَ » َراُءو , َوَم ََ ٍُ ُك اف َُٔٚء َوُيْسَ
ٚ إَْؽِْ و , ُيْدَظك هَلَ ِٜ َّ ُٚم افَقفِٔ ًَ ِٚم َض ًَ َرَك َذُّ افىَّ

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ ْد َظَل اهللََّ َوَرُشقَفُف َصذَّ اهللُ َظ ََ ْظَقَة َؾ شافدَّ
(3)

. 

 وؿد جٚء ِف صحٔح اإلمٚم افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ: 

ََِّؿ -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب ُمقَشك ِْٔف َوَش َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ و , َظ

ٌُ »َؿَٚل:  و , َوَأِجٔ ٚيِنَ ًَ قا اف ُُّ اِظَلو , َوُظقُدوا ادَِريَض ُؾ شقا افدَّ
(1)

. 

                                                           
 .(2161)مسلم في صحيحو كاإلماـ  (،6231)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

 .(2161)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،6233)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (2)

 .(1432)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،5177)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ـِ َظِٚزٍب وِف افهحٔحغ:  اِء ْب و , َؿَٚل: -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ افَزَ

ََٔٚدِة »
ًِ ٚ بِ َٕ ٌٍْع: َأَمَر ـْ َش ٚ َظ َٕ ٌٍْع َوََنَٚ ًَ َؿ بِ َِّ ِْٔف َوَش َِ ٚ َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهلُل َظ َٕ َأَمَر

ٌَِٚع اجِلََْٚزةِ  اِظلو , َوإِْؾَنِٚء ادَِريِضو , َواتِّ  افدَّ
ِٜ ًَٚضِِسو , َوإَِجَٚب  اف

ِٝ ٔ ِّ و , َوَتْن

ـِ  و , َوَظ ِٛ َه ـْ َخَقاتِِٔؿ افذَّ ٚ َظ َٕ ِؿو , َوََنَٚ
ًِ َْ ُِقِمو , َوإِْبَراِر ادُ َْٕكِ ادَْي اَلِمو , َو ًَّ اف

و , َوظَ  ِّ ََزِّ َٔٚثِِر َواف ـِ ادَ و , َوَظ
ِٜ وَّ ٍِ ِٜ اف َٔ

و , َأْو َؿَٚل: إِٓ ِٜ وَّ ٍِ ِب ِِف اف ْ ٌِْس افؼُّ ـْ ُف

ِق  ٌَِٚج َواإِلْشَتْزَ ي شاحَلِريِر َوافدِّ
(2)

. 

 بٝإ حهِ ايٓصٝخ١ ملٔ طًبٗا: 
َْٕهْحفُ »قوله:   ش.َوإَِذا اْشَتَْْهَحَؽ َؾٚ

 .ؾٔجٛ ٕهحف وتقجٔٓف مـ ضِٛ مْؽ افْهٔحٜ وإٔٝ ؿٚدر ظذ ذفؽ

مـ حديٞ َأيِب ٍل شْـ اإلمٚم أيب داود رمحف اهلل تًٚػ: ؾ وادًتنٚر مَٗتـ

ََِّؿ: -ريض اهلل ظْف-َرْيَرةَ هُ  ِْٔف َوَش َِ َتَنُٚر »و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ًْ ادُْ

ـٌ  َ ََت ْٗ شُم
(3)

. 

 ٍل صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: ؾٚغإٔ ايٓصٝخ١ ععِٝ, 

                                                                                                                                        
 .(5174)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (2)

 .(2166)ـ مسلم في صحيحو كاإلما (،5635)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (3)

(، 3745(، كاإلماـ ابن ماجو )2822، كاإلماـ الترمذم )(5128)أخرجو اإلماـ أبو داكد   (1)
كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن. كىو في الصحيح المسند لإلماـ 

 ط الشيخين. (، كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح على شر 1414الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

اِريِّ  َِ و , -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ  ََتٍِٔؿ افدَّ َؿو , َأنَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ َِّ ِْٔف َوَش

ُٜ »َؿَٚل:  ـُ افَِّْهَٔح ي ؟ َؿَٚل: ش افدِّ ـْ َ
َْٚ: دِ ِْ ِٜ »ُؿ َّّ

َئِ ِٕ هللَِِّ َوفُِِتَٚبِِف َوفَِرُشقفِِف َو

ؿْ  ِٓ تِ َغ َوَظٚمَّ
ِّ ِِ ًْ شادُْ

(1)
. 

وؿد ـٚن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يٌٚيع أصحٚبف ريض اهلل ظْٓؿ ظذ 

ٌِْد اهللَِّ افٌجع ٍل افهحٔحغ: مـ حديٞ َجرِ ؾو , افْهٔحٜ ـِ َظ ريض اهلل -يِر ْب

اَلِةو , »و , َؿَٚل: -ظْف َؿ َظَذ إَِؿِٚم افهَّ َِّ ِْٔف َوَش َِ ُٝ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهلُل َظ ًْ َبَٚيـــــ

ِِؿٍ  ًْ ؾِّ ُم ُُ
ِٚةو , َوافُّْْهِح فِ ـَ شَوإِيَتِٚء افزَّ

(2)
. 

ًٚ وإذا مل يىِٛ افْهح  ًٚ أو مًتحٌ  .ؾٌحًٌفو , ؾَد يُقن واجٌ

ْثِؿ }فَقل اهلل ظز وجؾ :  ُٕقا َظَذ اإْلِ َٚو ًَ َٓ َت َقى َو َْ ُٕقا َظَذ اْفِزِّ َوافتَّ َٚو ًَ َوَت

ِٚب  ََ ًِ قا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َصِديُد اْف َُ ْدَواِن َواتَّ ًُ  .{َواْف

 ِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: و

ِْٔف و , َأنَّ َرُشق-ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ  َِ َل اهلِل َصذَّ اهللُ َظ

ََِّؿو , َؿَٚل:  َٓ »َوَش ُفو ,  ًَ ـْ َتٌِ َْجِر ِمْثُؾ ُأُجقِر َم ْٕ ـَ ا َٚن َفُف ِم ـَ ـْ َدَظٚ إَِػ ُهًدىو ,  َم

                                                           
 .(55)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (2)

 .(56)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،57)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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ْثِؿ  ـَ اإْلِ ِْٔف ِم َِ َٚن َظ ـَ و , 
ٍٜ ـْ َدَظٚ إَِػ َواَلَف ًْٔئٚو , َوَم ـْ ُأُجقِرِهْؿ َص َُُص َذفَِؽ ِم َيْْ

ـْ تَ  ًْٔئِٚمْثُؾ آَثِٚم َم ْؿ َص ِٓ ـْ آَثِٚم َُُص َذفَِؽ ِم َٓ َيْْ ُفو ,  ًَ شٌِ
(1)

. 

 وإتؼ ِف ادجتّع.اخلر فٍنٚ  إمرذا هبوفق ؿٚم افْٚس 

 ؿٚمٝ ظذ افْهٔحٜ .ودظقة افرشؾ ظِٔٓؿ افهالة وافًالمو , 

ُؿ  }: ظـ ٕقحيَقل اهلل ظز وجؾ  َِ ْؿ َوَأْظ ُُ َهُح َف ْٕ ِت َريبِّ َوَأ َٓ ْؿ ِرَشٚ ُُ ٌُ ِِّ ُأَب

قنَ مِ  ُّ َِ ًْ َٓ َت  . {ـَ اهللَِّ َمٚ 

َِٕٚصٌح }: ظـ هقد ويَقل اهلل ظز وجؾ ْؿ  ُُ ٚ َف َٕ ِت َريبِّ َوَأ َٓ ْؿ ِرَشٚ ُُ ٌُ ِِّ ُأَب

 . {َأِمغٌ 

ْؿ }: ظـ صٚفح ويَقل اهلل ظز وجؾ ُُ ُت ٌْ َِ ْد َأْب ََ ْؿ َوَؿَٚل َيٚ َؿْقِم َف ُٓ َؾَتَقػَّ َظْْ

ْؿ َوَفُِ  ُُ ُٝ َف َهْح َٕ َٜ َريبِّ َو ٌُّقَن افَِّْٚصِحغَ ِرَشَٚف
َٓ حُتِ  . ؽر ذفؽ  {ـْ 

 تشنيت العاطصحله 

ْتفُ »قوله:  ِّّ ًَ َد اهللََّ َؾ
ِّ  ش. َوإَِذا َظَىَس َؾَح

ـالمهٚ بًّْك واحدو , وهق أن يَقل دـ وافتنّٔٝ وافتًّٔٝ: يَٚل 

 ظىس ؾحّد اهلل تًٚػو , يرمحؽ اهلل.

 افًىٚس ويُره افتثٚؤب: حيٛ اهلل ظز وجؾ و

 اإلمٚم افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ:  ٍل صحٔحؾ

                                                           
 .(2674)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (2)
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َؿ -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ و , َظ

ْؿ َومَحَِد اهللََّو , »َؿَٚل:  ـُ َرُه افتََّثُٚؤَبو , َؾَِ٘ذا َظَىَس َأَحُد ُْ َىَٚس َوَي ًُ ُّٛ اف
إِنَّ اهللََّ حُيِ

ؾِّ  ـُ ٚ َظَذ  ًَّ َٚن َح اَم ـَ َّٕ ٚ افتََّثُٚؤُب: َؾِ٘ َُقَل َفُف: َيْرمَحَُؽ اهللَُّو , َوَأمَّ ُف َأْن َي ًَ
ِّ ٍِِؿ َش ًْ ُم

ْؿ إَِذا  ـُ ُه َمٚ اْشَتَىَٚعو , َؾِ٘نَّ َأَحَد دَّ َرُ ِْ ْؿ َؾ ـُ َْٔىِٚنو , َؾَِ٘ذا َتَثَٚءَب َأَحُد ـَ افنَّ ُهَق ِم

َْٔىٚنُ  شَتَثَٚءَب َوِحَؽ ِمُْْف افنَّ
(1)

. 

 أن مـ مل حيّد اهلل ٓ ينّٝ . ويٗخذ مـ احلديٞ

 بٝإ َا ٜكٍٛ َٔ عطظ, ٚنٝـ ٜػُت: 
 ِف صحٔح اإلمٚم افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ: 

َؿ َؿَٚل:  َِّ ِْٔف َوَش َِ ِلِّ َصذَّ اهللُ َظ ـِ افٌَّْ مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهللَُّ َظُْْفو , َظ

ُد هللَِِّ» ّْ ْؾ: احَل َُ َٔ ِْ ْؿ َؾ ـُ ٌُُف: َيْرمَحَُؽ إَِذا َظَىَس َأَحُد ْؾ َفُف َأُخقُه َأْو َصِٚح َُ َٔ و , َوْف

ؿْ  ُُ ُؿ اهللَُّ َوُيْهُِِح َبَٚف ُُ ِدي ْؾ: َُّيْ َُ َٔ ِْ شاهللَُّو , َؾَِ٘ذا َؿَٚل َفُف: َيْرمَحَُؽ اهللَُّو , َؾ
(2)

. 

 بٝإ إٔ َٔ عطظ ؾًِ حيُد اهلل عص ٚدٌ ؾ٬ ٜػُت: 
َٕس بـ مٚفؽ َريِضَ اهللَُّ ِف افهحٔحغ:  َُقُل: مـ حديٞ َأ َظَىَس » َظُْْفو , َي

ِٝ أَخَرو ,  ِّّ ْ ُيَن ٚ َومَل َٝ َأَحَدمُهَ َّّ َؿو , َؾَن َِّ ِْٔف َوَش َِ َرُجاَلِن ِظَْْد افٌَِّْلِّ َصذَّ اهلُل َظ

                                                           
 .(6226)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

  .(6224)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (2)
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ْتِْلو , َؿَٚل:  ِّّ َّٝ َهَذا َومَلْ ُتَن َّّ ُجُؾ: َيٚ َرُشقَل اهللَِّو , َص َٚل افرَّ ََ إِنَّ َهَذا مَحَِد اهللََّو , »َؾ

 ْ ِد اهللََّ َومَل َّ شحَتْ
(1)

. 

ُٝ وِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ:  ِْ مـ ضريؼ َأيِب ُبْرَدَةو , َؿَٚل: َدَخ

ٌٍَّٚسو , -ريض اهلل ظْف-َظَذ َأيِب ُمقَشك  ـِ َظ ْوِؾ ْب ٍَ  اْف
ِٝ
 بِْْ
ِٝ
ْٔ َوُهَق ِِف َب

ُٝ إَِػ  ًْ ٚو , َؾَرَج َٓ َت َّّ ْٝ َؾَن ًَ ْتِْلو , َوَظَى ِّّ ْؿ ُيَن َِ ُٝ َؾ ًْ َى ًَ امَّ َؾ َِ ٚو , َؾ هُتَ ْخَزْ
َٖ ل َؾ  ُأمِّ

َٚل: إِنَّ  ََ ٚو , َؾ َٓ تَّ َّّ ْٝ َؾَن ًَ ْتُفو , َوَظىَ ِّّ ْؿ ُتَن َِ : َظَىَس ِظَْْدَك اْبِْل َؾ ْٝ َجَٚءَهٚ َؿَٚف

ٚو ,  َٓ تُّ َّّ َدِت اهللَ َؾَن
ِّ و , َؾَح ْٝ ًَ ْتُفو , َوَظَى ِّّ ْؿ ُأَص َِ ِد اهللَو , َؾ َّ ْؿ حَيْ َِ اْبَِْؽ َظَىَسو , َؾ

ُٝ َرُشقَل  ًْ
ِّ َُقُل:  َش َؿ َي َِّ ِْٔف َوَش َِ َد »اهللِ َصذَّ اهللُ َظ ِّ ْؿ َؾَح ـُ إَِذا َظَىَس َأَحُد

ُتقهُ  ِّّ ِد اهللَو , َؾاَل ُتَن َّ ُتقُهو , َؾِْ٘ن مَلْ حَيْ ِّّ شاهللَو , َؾَن
(2)

. 

 بٝإ حهِ َٔ عطظ ٖٚٛ َٔ غري املطًُني: 

 ؾ٘ن ـٚن افًٚضس مـ أهؾ افذمٜو , أو ادًٚهديـو , وؽرهؿ.

 يُقن بَقفْٚ: ُّيديُؿ اهلل. محد اهللإن  ؾتنّٔتف

                                                           
 .(2991)، كاإلماـ مسلم في صحيحو (6225)ـ البخارم في صحيحو أخرجو اإلما (1)

 .(2992)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (2)
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ريض - مـ حديٞ َأيِب ُمقَشكٍل شْـ اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ:ؾ

َؿ -اهلل ظْف َِّ ِْٔف َوَش َِ قَن ِظَْْد افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللَُّ َظ ًُ َٚض ًَ قُد َيَت ُٓ َٔ َٚن اف ـَ و , َؿَٚل: 

ُؿ اهللَُّو , ؾَ  ُُ ْؿ: َيْرمَحُ َُقَل هَلُ َُقُل: َيْرُجقَن َأْن َي ؿْ »َٔ ُُ ُؿ اهللَُّ َوُيْهُِِح َبَٚف ُُ ِدي شَُّيْ
 (1)

. 

 بٝإ حهِ عٝاد٠ املسٜض: 
ْدهُ »قوله:  ًُ  ش. َوإَِذا َمِرَض َؾ

ظٔٚدة ادريض مًتحٌٜ دٚ ِف ذفؽ مـ إدخٚل افنور ظذ ادًِؿو , وافدظٚء 

ًٚ ؾال تِزم زيٚرتفو , ؾ ٍل صحٔح فف وتىٔٛ خٚضرهو , وإذا ـٚن ادرض مًدي

و , -ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ َأيَب ُهَرْيَرةَ خٚري رمحف اهلل تًٚػ: اإلمٚم افٌ

َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ َُقُل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ َٜ »َي َةو , َوَٓ َهَٚم َٓ َظْدَوى َوَٓ ضَِرَ

ـَ إََشدِ  رُّ ِم
ٍِ اَم َت ـَ ـَ ادَْجُذوِم  َرو , َوؾِرَّ ِم ٍَ شَوَٓ َص

 (2)
. 

 (: 214-14/213ٟٓٛٚ زمح٘ اهلل تعاىل يف غسح َطًِ )قاٍ اإلَاّ اي
اَمِء:  َِ ًُ قُر اْف ُٓ ٚ َصِحَٔحِٚن. َؿَٚل مُجْ  َومُهَ

ِديَثْغِ ـِ احْلَ ُع َبْغَ َهَذْي ّْ ُٛ اجْلَ  ََيِ

ِع أن حديٞ: َؿُٚفقا:  ّْ ِٝ  شو ,ٓ ظدوى»َوَضِريُؼ اجْلَ َٕ ٚ ـَ ُل َمٚ  ٍْ َٕ ادَُْراُد بِِف 

فُ  ُّ ُٜ َتْزُظ َّٔ
ِٚهِِ  وتًتَده أن ادرض وافًٚهٜ تًدي بىًٌٓٚ ٓ بًٍؾ اهلل تًٚػ.  اجْلَ

                                                           
(، كاإلماـ البخارم رحمو اهلل تعالى 2739، كاإلماـ الترمذم )(5138)أخرجو اإلماـ أبو داكد  (1)

لسنن، كفي (، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح ا941في األدب المفرد )
(. كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل 941/723صحيح األدب المفرد برقم )

 (، كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح.  818تعالى برقم )

 .(5717)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 َمٚ حَيُْهُؾ شٓ يقرد ُُمِْرٌض َظَذ ُمِهح  »وأمٚ حديٞ: 
ِٜ
ٌَ َٕ ُْٖرِصَد ؾِِٔف إَِػ َُمَٚ و , َؾ

َٚػ َوَؿْدِرِه. ًَ ِؾ اهللَِّ َت ًْ
ٍِ َٚدِة بِ ًَ ُر ِظَْْدُه ِِف اْف َ  افيَّ

َوَّ  ْٕ  ا
ِٞ ِدي ك ِِف احْلَ ٍَ ِر ِظَْْد َؾَْ َ ْ َيِْْػ ُحُهقَل افيَّ ٚ َومَل َٓ

ًِ
ٌْ ْدَوى بَِى ًَ ِل اْف

ِِِف.  ًْ
َٚػ َوؾِ ًَ َدِر اهللَِّ َت ََ  َذفَِؽ بِ

ِؾ اهللَِّ َوإَِراَدتِِف  ًْ
ٍِ ُر بِ َ َّٚ حَيُْهُؾ ِظَْْدُه افيَّ اِز ُِم ْحِسَ

ِٓ َوَأْرَصَد ِِف افثَّٚيِن إَِػ ا

 َوَؿَدِرِه.

رْ  ـَ َذا افَِّذي َذ َٓ َقاُب افَِّذي َؾ اَم ُهَق افهَّ ُٓ َْْٔ ِع َب ّْ  َواجْلَ
ِديَثْغِ ـْ َتْهِحِٔح احْلَ ُٚه ِم َٕ

ِْٔف.  ُ ادَِْهُر إَِف ًَغَّ اَمِء َوَيَت َِ ًُ قُر اْف ُٓ ِْٔف مُجْ َِ  َظ

:  ش ٓ ظدوى»وٓ يٗثر ًٕٔٚن أبك هريرة حلديٞ:  ْغِ َٓ  فَِقْج

 :ٚ َِْحدِ َأَحُدمُهَ اِوي فِ ََٔٚن افرَّ ًْ
تِِف ِظَْْد َأنَّ ِٕ  افَِّذي رواه ٓ يَدح ِِف ِصحَّ

ِٞ ي

ُؾ بِِف. َّ ًَ ُٛ اْف اَمِء َبْؾ ََيِ َِ ًُ  مَجَِٚهِر اْف

ِٜ َؽْرِ َأيِب ُهَرْيَرةَ َوافثَّٚيِن:  ـْ ِرَواَي ٌٝ ِم َظ َثٚبِ ٍْ َِّ  -ريض اهلل ظْف- َأنَّ َهَذا اف

ـِ  ِٛ ْب ٚئِ ًَّ  اف
ِٜ ـْ ِرَواَي ٌِِؿ َهَذا ِم ًْ َر ُم ـَ ْد َذ ََ ـُ َؾ َُٕس ْب ٌِْد اهللَِّ َوَأ ـُ َظ َيِزيَد َوَجٚبُِر ْب

رَ  َّ ََِّؿ.  -ريض اهلل ظْٓؿ- َمٚفٍِؽ وبـ ُظ ِْٔف َوَش َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللَُّ َظ  َظ

اَمِء أن حديٞ:  َِ ًُ ِض اْف ًْ ـْ َب ٌَٔٚض َظ ََٚيِض ِظ ك ادَِْٚزِريُّ َواْف َُ ٓ يقرد »َوَح

: شدوىٓ ظ»مًْقخ بحديٞ:  شُمرض ظذ مهح ْغِ َٓ َقْج
ٌَِط فِ  َوَهَذا َؽ
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 :ٚ ْر َبْؾ َؿْد َأَحُدمُهَ ذَّ ًَ ِديَثْغِ َومَلْ َيَت ِع َبْغَ احْلَ ّْ ُر اجْلَ ذُّ ًَ ُط ؾِِٔف َت َخ ُيْنَسَ ًْ َأنَّ افَّْ

اَم.  ُٓ َْْٔ َْٚ َب ًْ  مَجَ

ُر افَِّْٚش َوافثَّٚيِن:  َٖخُّ ُٜ افتَِّٚريِخ َوَت ِرَؾ ًْ ُط ؾِِٔف َم ُف ُيْنَسَ َّٕ َْٔس َذفَِؽ مقجقدا َأ ِخ َوَف

 هْٚ.

 َظَذ َطِٚهِرِه. شٓ ظدوى»حديٞ: وؿٚل آخرون: 

ي  َٖذِّ ْدَوى َبْؾ فِِتَّ ًَ ِْ
َْٔس فِ َِ و , َؾ ِرِض َظَذ اْدُِهحِّ ّْ ـْ إِيَراِد ادُْ ُل َظ ْٓ ٚ افَّْ َوَأمَّ

ِٜ افُرُّيٜ وؿٌح صقرتف وصقرة ادجذوم. ائَِح  بِٚفرَّ

َؿ.وافهقاب مٚ شٌؼ َواهللَُّ َأظْ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ُؿ َؿْقُفُف َصذَّ اهللَُّ َظ َِ 

 :اتباع اجليائز

فُ »قوله:  ًْ ٌَ  ش. َوإَِذا َمَٚت َؾْٚت

حتك تدؾـو , ؾ٘ن ِف وصؾ ظِٔٓٚ وإؾوؾ أن يُقن مًٓٚ  ٚتٌع جْٚزتفؾ

 ذفؽ أجر ظئؿ.

 ـام تَدم ِف ـتٚب اجلْٚئزو , واهلل ادًتًٚن.

********** 
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من هو دونه في أمور ]بيان أن المرء ينظر إلى  

 الدنيا حتى ال يحتقر نعمة اهلل عليه[

ـْ ) – 2564 صذ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -َأيِب ُهَرْيَرَة  َوَظ

ـْ ُهَق »اهلل ظِٔف وشِؿ:  َٓ َتُْْيُروا إَِػ َم ْؿو , َو ُُ َؾ ِمْْ ٍَ ـْ ُهَق َأْش ُيُروا إَِػ َم ْٕ ا

َق َأْج  ُٓ ْؿو , َؾ ُُ ؿْ َؾْقَؿ ُُ ْٔ َِ َٜ اهللَِّ َظ َّ ًْ
َٓ َتْزَدُروا ِٕ شَدُر َأْن 

(1)
ْٔفِ  َِ ٌؼ َظ ٍَ  (.. ُمتَّ

 *******************************الشرح:

 ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ ٚدٛب غهس اهلل عص ٚدٌ ع٢ً ْعُ٘.

ؾْٔير إػ مـ هق دوٕف:  ًٚن فف أن يتٖدب بٚٔداب افؼظٜٔاإلٕ ظذ وأن

 .افدٕٔقي  ِف مجٔع صٖٕفوافَقةو , واجلاملو , و افرزقو , ِف

 .افُثرة اجلِِٜٔ  ؾٕ٘ف يًرف مَدار مٚ إًٔؿ اهلل ظز وجؾ بف ظِٔف

أمٚ إذا ٕير إػ مـ ؾقؿفو , ؾربام ازدرى تِؽ افًّْٜ افتل هق ظِٔٓٚو , وجًؾ 

َْٔؽ إَِػ َمٚ مَ }واهلل ظز وجؾ يَقل: ٚ يتىِع إػ ؽره َْْٔ نَّ َظ َٓ ََتُدَّ َْٚ بِِف َو ًْ تَّ

ََك ْؿ ؾِِٔف َوِرْزُق َربَِّؽ َخْرٌ َوَأْب ُٓ تَِْ ٍْ َٔٚ فَِْ ْٕ َِٔٚة افدُّ ْؿ َزْهَرَة احْلَ ُٓ  .{َأْزَواًجٚ ِمْْ

فًّْٜو , يَقل اهلل ظز وجؾ : افإلًٕٚن أن يتّْك اخلر بدون ازدراء َيقز و

ْؿ َوفَ } ُُ َّٕ َِزيَد َٕ ْرُتْؿ  َُ ـْ َص
ْؿ َفئِ ُُ َن َربُّ َٖذَّ ْرُتْؿ إِنَّ َظَذايِب َفَنِديٌد َوإِْذ َت ٍَ ـَ ـْ 

 . {ئِ

                                                           
 عليو صلى اهلل-(، كأما اللفظ المتفق عليو، فهو قولو 9( )2963ىذا اللفظ ركاية لمسلم ) (1)

إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليو في الماؿ كالخلق، فلينظر إلى من ىو أسفل منو : »-كسلم
 (.8( )2963(، كمسلم )6491ركاه البخارم )«. ممن فضل عليو
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ؿْ »قوله:  ُُ ـْ ُهَق َؾْقَؿ َٓ َتُْْيُروا إَِػ َم  ش. َو

 (: 615-2/614قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
َق َأْجَدرُ »قوله:  ُٓ .  ش:َؾ  َؾَراٍء َأَحؼُّ

ِٜ َِ َّ ْٓ اِل ادُْ ِٔؿ َوافدَّ
 بِٚجْلِ

َٓ َتزْ »قوله:  ُروا.  ش:َدُرواَأْن  َِ َت  حَتْ

ؿْ »قوله:  ُُ ْٔ َِ َٜ اهللَِّ َظ َّ ًْ
ٚ. ش:ِٕ ًً ِل َم ْٓ ٌٜ فِْْلَْمِر َوافَّْ َِّ  ِظ

 . َٜ َّ ًْ ُر بِِف افِّْ ُُ ٌِْد إَػ َمٚ َيْن ًَ ِْ
ُٞ إْرَصٌٚد فِ ِدي  احْلَ

 ٌْ َُْْٔيُر إَػ ادُْ َٔٚ َؾ ْٕ ـْ افَّْٚطِِر ِِف افدُّ َؾ ِم ٍَ ـْ ُهَق َأْش َّ ِٚم َوادَُْراُد بِ ََ َْش ْٕ َتَذ بِٚ

ٍٚم.  ًَ ْٕ ؾِّ إ ـُ  افَّتِل ِهَل َأْصُؾ 
ِٜ
َٔ
ٚؾِ ًَ ـْ اْف ِْٔف ِم َِ َؾ بِِف َظ ُؾ ِمُْْف إَػ َمٚ ُؾوِّ

َِ  َوَيَْْت

ُؾ إَػ َمٚ ُهَق  َِ ٍؿ َوَيَْْت َُ ٍؿ َأْو َب َّ ك َأْو َص ًّ ـْ َظ ٌص ِم َْ َٕ ِف  َِ ِْ ـْ ِِف َخ َوَيُْْيُر إَػ َم

ِٜ ظَ  اَلَم ًَّ ـْ اف .ؾِِٔف ِم ٌَؿَّ ؿَّ َواْف ُٛ اهْلَ
ِِ َٚهِٚت افَّتِل ََتْ ًَ َِْؽ اْف

 ـْ تِ

َُقِق  ـْ احْلُ ٚ ِم َٓ ِْٔف ؾِٔ َِ ُٛ َظ ْمتَِِْٚع َظامَّ ََيِ
ِٓ ٚ َوا َٓ

ًِ
َٔٚ َومَجْ ْٕ َوَيُْْيُر إَػ َمٚ ُاْبُتِعَ بِٚفدُّ

ِٜ تَ  َِّ َِ ِْٔف بِ َِ َؿ َظ
ًِ ْٕ ْؿاَلِل َوُأ َؾ بِٚإْلِ ُف َؿْد ُؾوِّ َّٕ ُؿ َأ َِ ًْ ِٚل َوادَْآِل.َوَي َْمَقاِل ِِف احْلَ ْٕ ِٜ ا ًَ ٌِ 

ـْ  ِْٔف ِم ُؿ َمٚ َصَٚر إَف َِ ًْ ِع َوَي
يِ ٍْ ـِ ادُْ ْي ِر ادُْْدِؿِع َأْو بِٚفدَّ َْ ٍَ ـْ ُاْبُتِعَ بِْٚف َوَيُْْيُر إَػ َم

 . ْغُ ًَ ُف اْف رُّ باَِم َأْظَىُٚه َربُّ ََ ـِ َوَت َْمَرْي ْٕ ـْ ا  ِم
ِٜ اَلَم ًَّ  اف

ـْ مُ  ذَّ َوَمٚ ِم ًَ ََٔت ًٜ َؾ َّٔ
ـْ ُهَق َأْظَيُؿ ِمُْْف َبِِ َّٓ َوََيُِد َم َٔٚ بَِخْرٍ َأْو َذ  إ ْٕ ٌَْتًذ ِِف افدُّ

ُه ُاْبُتِعَ بِِف.  َّٚ َيَرى َؽْرَ ُر َمٚ ُهَق ؾِِٔف ُِم ُُ  بِِف َوَيْن



 

 

 

 ]بيان أن المرء ينظر إلى من هو دونه في أمور الدنيا حتى ال يحتقر نعمة اهلل عليه[

 

[24] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ِرضِ  ٍْ ـْ ادُْ ُف ِم َّٕ ُؿ َأ َِ ًْ َٔ ـِ َؾ ي ـْ ُهَق َؾْقَؿُف ِِف افدِّ ُر َوَيُْْيُر َم ُُ ِل َيْن َوَّ ْٕ َغ َؾٌِٚفََّْيِر ا

ِؿ. ًَ ـْ افِّْ  َمٚ هللَِِّ ِم

ِٚمؾ افََّْدِم.  َٕ َٖ َرُع َبَٚب ادََْتِٚب بِ َْ ُه َوَي َٓ ـْ َمْق َتْحِل ِم ًْ  َوبِٚفََّْيِر افثَّٚيِن َي

ِٜ اهللَِّ. َّ ًْ
ِ وٌر فِْ ِل َمْنُ َوَّ ْٕ َق بِٚ ُٓ  َؾ

ِس َح  ٍْ ِنُ افَّْ َُ ُه.َوِِف افثَّٚيِن ُمْْ َٓ ـْ َمْق  ًَٔٚء ِم

ٌِِؿ:  ًْ ِٞ َأيِب ُهَرْيَرَة َوَؿْد َأْخَرَج ُم ـْ َحِدي إَذا »َمْرُؾقًظٚ: -ريض اهلل ظْف-ِم

َؾ     ٍَ ـْ ُهَق َأْش َُْْٔيْر إَػ َم ِْ ِؼ َؾ ِْ ِْٔف ِِف ادَِْٚل َواخْلَ َِ َؾ َظ ـْ ُؾوِّ ْؿ إَػ َم ـُ َيَر َأَحُد َٕ

 قا ش .ِمْْفُ 
********** 
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 ن البر واإلثم[ ]بيان أ

ـِ ) – 2565 َٚن َوَظ ًَ ّْ ـِ َش اِس ْب ُٝ »َؿَٚل:  -ريض اهلل ظْف  -افَْقَّ َْٖف َش

ْثؿِ  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -َرُشقَل اهللَِّ   اْفِزِّ َواإْلِ
ـِ َٚل:  ?َظ ََ ـُ »َؾ ًْ : ُح اْفِزُّ

َٝ َأْن َيىَِِّعَ  ِرْه ـَ ْثُؿ: َمٚ َحَٚك ِِف َصْدِرَكو , َو ِؼو , َواإْلِ ُِ ِْٔف افَُّْٚس  اخْلُ َِ شَظ
(1)

 .

ِِؿٌ  ًْ  (.َأْخَرَجُف ُم

 *******************************الشرح:

 . ٚ اإلثِ ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ ايرب
و , افتل يٌٌْل فًِِّؿ مًرؾتٓٚ إذ أن افز يَرب وهذا مـ أظيؿ أداب

افز افتقحٔدو , مـ اهلل ظز وجؾو , ويُرم صٚحٌف ِف افدٕٔٚ وأخرةو , وأظيؿ 

واإلثؿ مـ أشٌٚب افًٌد ظـ اهلل ظز وجؾو , وأصده افؼكو , ثؿ هق متٍٚوت 

 ـثرًاو , واهلل ادًتًٚن .

َٚن »قوله:  ًَ ّْ ـِ َش اِس ْب ـِ افَْقَّ  ش. -ريض اهلل ظْف  -َظ

اِس:  . افَّْقَّ ٍٜ َِ َّ ْٓ ْتِح افُّْقِن َوَتْنِديِد اْفَقاِو َوِشٍغ ُم ٍَ  بِ

َٚن:  ًَ ّْ ـُ َش تْ اْب ٍَ . بِ ِٜ َِ َّ ْٓ  ادُْ
ْغِ ًَ َهٚ َوبِْٚف ْنِ ـَ ِٜ َو َِ َّ ْٓ ِغ اْدُ ًِّ  ِح اف

ُٚن اْفُاَِليِبُّ َظَذ َرُشقِل اهللَِّ  ًَ ّْ َؿ  -َوَرَد َش َِّ ِْٔف َوَش َِ َجُف  -َصذَّ اهللَُّ َظ َوَزوَّ

ـْ افٌَِّْلِّ  َذْت ِم قَّ ًَ َِّ  -اْبََْتُف َوِهَل افَّتِل َت ِْٔف َوَش َِ  . -َؿ َصذَّ اهللَُّ َظ

                                                           
 .(2553)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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ْؿ. ُٓ ُدوٌد ِمْْ ًْ َٚم َوُهَق َم اُس افنَّ ـَ افَّْقَّ َُ  َش

ِِؿ:  ًْ َْٕهِٚر. َوِِف َصِحِٔح ُم َ ْٕ ٌَُتُف إَػ ا ًْ
ِٕ 

ٌَٔٚض:  ٚيِض ِظ ََ ٚيِض اْف ََ ُف َحُِِٔػ َؿَٚل ادَِْٚزِريُّ َواْف َِّ ًَ ُف ـاَِليِبٌّ َوَف َّٕ قُر َأ ُٓ ْن
َوادَْ

َْٕهِٚر. أؾٚده اإلمٚم افهًْٚ َ ْٕ  ين رمحف اهلل تًٚػ ِف افًٌؾ.ا

ُٝ َرُشقَل اهللَِّ »قوله:  َْٖف  . ش-صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -َؿَٚل: َش

 شٗال أهؾ افًِؿ ؾٔام ينُؾ. فيه:

 اْفِزِّ »قوله: 
ـِ  ش. َظ

َْٔس اْفِزَّ َأْن ُتَقفُّقا }يَقل اهلل ظز وجؾ :  اشؿ جٚمع فُؾ خرافز:  َف

ِق وَ  ٌََؾ ادَْْؼِ ْؿ ِؿ ُُ ِخِر ُوُجقَه ْٔ َْٔقِم ا ـَ بِٚهللَِّ َواْف ـْ آَم َـّ اْفِزَّ َم
ِرِب َوَفُِ ٌْ ادَْ

ََٔتَٚمك  ْرَبك َواْف َُ ٌِِّف َذِوي اْف  َواْفَُِتِٚب َوافٌََِِّّْٔغ َوآَتك ادََْٚل َظَذ ُح
ِٜ َُ َواداََْلئِ

َؿِٚب َوَأَؿٚمَ  َِِغ َوِِف افرِّ
ٚئِ ًَّ ٌِِٔؾ َواف ًَّ ـَ اف ٚـَِغ َواْب ًَ َٚة  َوادَْ ـَ اَلَة َوآَتك افزَّ افهَّ

ِْٖس  ٌَ اِء َوِحَغ اْف َّ َْٖشِٚء َوافيَّ ٌَ ـَ ِِف اْف ٚبِِري ِدِهْؿ إَِذا َظَٚهُدوا َوافهَّ ْٓ ًَ َوادُْقُؾقَن بِ

َُقنَ  ـَ َصَدُؿقا َوُأوَفِئَؽ ُهُؿ ادُْتَّ َؽ افَِّذي
 . {ُأوَفئِ

ْثؿِ »قوله:   ش. ?َواإْلِ

 اإلًٕٚن إذا ؾًِف.اشؿ جٚمع فُؾ مٚ يٖثؿ بف اإلثؿ: 

وشٗال افْقاس بـ شًّٚن ريض اهلل ظْف فٌِْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف 

 وشِؿ فٔس ظـ أظامل افزو , وأظامل اإلثؿ.
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وإٕام شٖل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ظـ ـٍٜٔٔ مًرؾٜ افزو , 

 ومًرؾٜ اإلثؿ؟

َٚل: "قوله:  ََ ِؼ »َؾ ُِ ـُ اخْلُ ًْ : ُح  ."شاْفِزُّ

 حطٔ اخلًل:  بٝإ أقطاّ
 حًـ اخلِؼو , يًَْؿ إػ ؿًّغ: و

 حًـ خِؼ مع اهلل ظز وجؾ.إول: 

 ويُقن ذفؽ بتقحٔده وظدم افؼك بفو , وبىٚظتف وظدم مًهٔتف.

ٚنُ  : طادذـقر ِف ؿقفف وهذا هق مًْك اإلحًٚن  ًَ ٌَُد  َأنْ  اإِلْح ًْ  اهللََّ  َت

ََّٕؽ  َٖ ْ  َؾِ٘نْ  َتَراُهو , ـَ ـْ  مَل ُُ َّٕ  َتَراهُ  َت  . َيَراكَ  فُ َؾِ٘

ـػ إذىو , ويُقن ذفؽ بٌذل افْدىو , و حًـ اخلِؼ مع اخلِؼافثٚين: 

 ضالؿٜ افقجف.و

 بٝإ إٔ ايصدم أضاع ايرب.
ٌِْد اهلِل بـ ٍل افهحٔحغ: ؾ وافهدق هق أشٚس افز مـ حديٞ َظ

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ َِ »مًًقد ريض اهلل ظْفو , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ ْؿ َظ ُُ ْٔ

و , َوَمٚ َيَزاُل  ِٜ َّْ و , َوإِنَّ اْفِزَّ َُّيِْدي إَِػ اجْلَ ْدَق َُّيِْدي إَِػ اْفِزِّ ْدِقو , َؾِ٘نَّ افهِّ بِٚفهِّ

ْؿ  ـُ ٚ ٚو , َوإِيَّ ًَ ي َٛ ِظَْْد اهللِ ِصدِّ َت ُْ ْدَق َحتَّك ُي ى افهِّ ُجُؾ َيْهُدُق َوَيَتَحرَّ افرَّ
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ِذَب َُّيِْدي إِ  َُ ِذَبو , َؾِ٘نَّ اْف َُ ُجقَر َُّيِْدي إَِػ افَِّْٚرو , َوَمٚ َواْف ٍُ ُجقِرو , َوإِنَّ اْف ٍُ َػ اْف

اًبٚ ذَّ ـَ َٛ ِظَْْد اهللِ  َت ُْ ِذَب َحتَّك ُي َُ ى اْف ِذُب َوَيَتَحرَّ ُْ ُجُؾ َي شَيَزاُل افرَّ
(1)

. 

 بٝإ إٔ حطٔ اخلًل َٔ أثكٌ ا٭عُاٍ ّٜٛ ايكٝا١َ بعد تٛحٝد اهلل عص ٚدٌ: 
و , ؾ٘ن صٚحٛ حًـ اخلِؼ مـ أثَؾ وهًْٔئٚ دـ ـٚن حًـ إخالق

ٚ يقم افَٔٚمٜ. ًٕ  افْٚس مٔزا

 ٍل شْـ اإلمٚم أيب داود رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

ْرَداءِ  ـِ افٌَِّْلِّ َص ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب افدَّ ؿَ و , َظ َِّ ِْٔف َوَش َِ  ذَّ اهللُ َظ

ِؼ »َؿَٚل:  ُِ ـِ اخْلُ ًْ ـْ ُح ُؾ ِِف ادَِْٔزاِن ِم ََ ٍء َأْث ـْ َرْ شَمٚ ِم
(2)

. 

 وِف شْـ اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ: 

ْرَداِء  ِْٔف -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب افدَّ َِ ُٝ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللَُّ َظ ًْ
ِّ َؿَٚل: َش

قُل:  َُ َؿ َي َِّ ِؼو , َوإِنَّ »َوَش ُِ ـِ اخُل ًْ ـْ ُح ُؾ ِم ََ ٍء ُيقَوُع ِِف ادَِٔزاِن َأْث ـْ َرْ َمٚ ِم

ـِ اخلُ  ًْ َٛ ُح اَلةِ َصِٚح ْقِم َوافهَّ ِٛ افهَّ َٜ َصِٚح ُغ بِِف َدَرَج ُِ ٌْ َٔ ِؼ َف شُِ
(3)

 . 

 بٝإ قسب دلًظ صاحب اخلًل احلطٔ َٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: 

                                                           
 .(2617)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،6194)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (4799)أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو  (1)
(، 1137كضعيف أبي داكد. كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )

 كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح. 

حمو اهلل تعالى في صحيح ، كصححو اإلماـ األلباني ر (2113)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (2)
 كضعيف الترمذم.
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ٚ فٌِْل صذ اهلل ظِٔف وظذ  ًً وصٚحٛ اخلِؼ احلًـ مـ أؿرب افْٚس َمِ

 آفف وشِؿ يقم افَٔٚمٜ.

 ٍل شْـ اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

َؿ -ريض اهلل ظْٓام-مـ حديٞ َجٚبِرٍ  َِّ ِْٔف َوَش َِ و , َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظ

ْؿ َأْخاَلًؿٚو , »َؿَٚل:  ُُ  َأَحِٚشَْ
ِٜ ََٔٚم

َِ ٚ َيْقَم اف ًً
ْؿ ِمِّْل ََمِِْ ُُ ْؿ إَِِلَّ َوَأْؿَربِ ُُ ٌِّ ـْ َأَح إِنَّ ِم

ْؿ ِمِّْل  ـُ َد ًَ ْؿ إَِِلَّ َوَأْب ُُ َو ٌَ ُؿقَن َوإِنَّ َأْب  افثَّْرَثُٚروَن َوادَُتَندِّ
ِٜ ََٔٚم

َِ ٚ َيْقَم اف ًً
ََمِِْ

َُقنَ  ِٓ ْٔ ٍَ ُؿقَن َؾاَم شَوادَُت َْٚ افثَّْرَثُٚروَن َوادَُتَندِّ ّْ
و , َؿُٚفقا: َيٚ َرُشقَل اهللَِّو , َؿْد َظِِ

َُقَن؟ َؿَٚل:  ِٓ ْٔ ٍَ ونَ »ادَُت ُ زِّ َُ َت
شادُ

(1)
. 

َُ َوافثَّْرَثُٚر:  ثُِر اف َُ اَلِم ُهَق اف َُ ُق افَِّذي َيَتَىَٚوُل َظَذ افَِّْٚس ِِف اف اَلِمو , َوادَُتَندِّ

ْؿ. ِٓ ْٔ َِ ٌُْذو َظ  َوَي

 بٝإ إٔ صاحب اخلًل احلطٔ َٔ خٝاز ايٓاع: 

                                                           
، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى صحيح (2118)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (1)

(: صحيح لغيره. كقاؿ في 2897كضعيف الترمذم. كقاؿ في صحيح الترغيب كالترىيب )
ن على ابن فضالة كىو (، عقب كالـ اإلماـ الترمذم: كمداره في الحالي791الصحيحة برقم )

صدكؽ يدلس كقد صرح بالتحديث كما ترل، فهو حسن اإلسناد. كحديث أبي ىريرة رضي اهلل 
عنهالذم أشار إليو الترمذم ىو بلفظ: "شرار أمتي" كسيأتي، كمضى بعضو تحت الحديث 

(، كللحديث ىناؾ شاىد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي اهلل عنو كىو مخرج في 751)
(، كآخر من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما مختصرا نحوه بلفظ: خياركم 4797ة" )"المشكا

 أحاسنكم أخالقا ...". ركاه البيهقي في "الشعب" كما في " الجامع ".
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ـِ ٍل افهحٔحغ: ؾ ٌِْد اهللَِّ ْب ُِقًشٚ َمَع َظ َّْٚ ُج ـُ وٍقو , َؿَٚل:  مـ ضريؼ َمْنُ

ٍرو ّْ ُثَْٚو , إِ -ريض اهلل ظْٓام-َظ ِْٔف »ْذ َؿَٚل: و , حُيَدِّ َِ ـْ َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهلُل َظ ُُ ْ َي مَل

َُقُل:  َٚن َي ـَ ُف  َّٕ ًنٚو , َوإِ حِّ ٍَ َؿ َؾِٚحًنٚ َوَٓ ُمَت َِّ ْؿ »َوَش ُُ ْؿ َأَحِٚشُْ ـُ ََٔٚر إِنَّ ِخ

شَأْخاَلًؿٚ
(1)

. 

 بٝإ إٔ أنجس َا ٜدخٌ ايٓاع اجل١ٓ تك٣ٛ اهلل ٚحطٔ اخلًل: 
 ف اهلل تًٚػ: ٍل شْـ اإلمٚم افسمذي رمحؾ

ِْٔف -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرَة  َِ َؿَٚل: ُشئَِؾ َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظ

َٚل:  ََ و , َؾ َٜ َثِر َمٚ ُيْدِخُؾ افََّْٚس اجَلَّْ ـْ ـْ َأ َؿ َظ َِّ ِؼ »َوَش ُِ ـُ اخُل ًْ َقى اهللَِّ َوُح َْ و , شَت

َثِر َمٚ ُيْدِخُؾ افََّْٚس  ـْ ـْ َأ َٚل:  َوُشئَِؾ َظ ََ ْرُج »افََّْٚرو , َؾ ٍَ ُؿ َواف ٍَ شاف
(2)

. 

 (: 2/615قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
اَمُء:  َِ ًُ : َؿَٚل اْف و , َؿَٚل افََّْقِويُّ ِٜ َدَؿ َْك افهَّ ًْ َّ و , َوبِ

ِٜ َِ َْك افهِّ ًْ َّ قُن بِ ُُ اْفِزُّ َي

ْحٌَ  ـِ افهُّ ًْ ِة َوُح ْىِػ َوادََْزَّ ُِّ َْك اف ًْ َّ ; َوَهِذِه َوبِ ِٜ َْك افىََّٚظ ًْ َّ ِةو , َوبِ ْؼَ
ًِ ِٜ َواْف

ِؼ. ُِ ـِ اخْلُ ًْ ُُمقُر ِهَل ََمَِٚمُع ُح ْٕ  ا

                                                           
 .(2321)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،6135)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

(، 324/ 4(، كالحاكم )4246اجو في سننو )، كابن م(2114)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (2)
كحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح كضعيف الترمذم. كقاؿ في الصحيحة برقم 

ىذا كثقو ابن حباف كالعجلي، -كىو ابن عبد الرحمن األكدم–(: كإسناده حسن، فإف يزيد 977)
 كركل عنو جماعة. 
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ٌَٔٚض:  ٚيِض ِظ ََ ُد َوَؿَٚل اْف ِٔؾ َواْفٌِْؼُ َوافتََّقدُّ ِّ ُٜ افَِّْٚس بِٚجْلَ ََ ِؼ ُُمََٚف ُِ ـُ اخْلُ ًْ ُح

ْؿ َواحْلَ  ْؿ َواْحتاَِمهُلُ ِٓ ْٔ َِ ُٚق َظ ٍَ ْص ْؿ َواإْلِ ِٚرِه هَلُ َُ ْؿ ِِف ادَْ ِٓ ْٔ َِ ْزُ َظ ْؿ َوافهَّ ُٓ ُؾ َظْْ ّْ

اَخَذِة.  َٗ ِٛ َوادُْ َو ٌَ  َواْف
ِٜ َي ِْ ٌِ ُٜ اْف ٌَ َٕ ْؿ َوَُمَٚ ِٓ ْٔ َِ  َظ

ِٜ ْشتَِىَٚف ِٓ  َوَتْرُك اْفُِْزِ َوا

؟ ٌٛ ًَ َت ُْ ك ؾِِٔف ِخاَلًؾٚ َهْؾ ُهَق َؽِريَزٌة َأْو ُم َُ   َوَح

ِحُٔح َأنَّ ِمُْْف مَ  َؿَٚل: ِؼ َوافهَّ ُِّ ٌٛ بِٚفتََّخ ًَ َت ُْ ٚ ُهَق َؽِريَزٌةو , َوِمُْْف َمٚ ُهَق ُم

ِه.  ْرِ ٌَ ْؿتَِداِء بِ ِٓ  َوا

ِٚت:  ٍَ ِري ًْ يُػ ِِف افتَّ ِ ٚ َوَؿَٚل افؼَّ َٓ ٌٜ َتْهُدُر َظْْ ٌٜ َراِشَخ َْٔئ ِؼ َه ُِ ـُ اخْلُ ًْ ِؿَٔؾ ُح

ـْ َؽْرِ َح  ٍ ِم َٔنُّ  َوَت
ٍٜ قَف ُٓ ًُ قَدُة بِ ُّ ُٚل اْدَْح ًَ َْؾ ْٕ . ا ٍٜ ٍر َوَرِويَّ ُْ

ٍٜ إَػ إْظاَمِل ؾِ  قاَٚج
ِؼ َؿْقُفُف  ِؿَٔؾ  ُِ ـَ اخْلُ ًْ ُع ُح َّ َؿ  -َوََيْ َِّ ِْٔف َوَش َِ ُٜ اْفَقْجِف : »-َصذَّ اهللَُّ َظ َضاَلَؿ

ُؼ  ُِ ـُ اخْلُ ًْ ُروِف َوُح ًْ ََذى َوَبْذُل ادَْ ْٕ ـَػُّ ا  ش .َو

رِ »وقوله:  ـَ ْثُؿ َمٚ َحَٚك ِِف َصْدِرك َو ِْٔف افَُّْٚس َواإْلِ َِ  ش: ْهٝ َأْن َيىََِِّع َظ

ُف  ـُ َٓ َفْقَم ؾِِٔف َأْو َتْسُ ْقِِٕف  َُ
ُف فِ ُِ ًَ ٍْ ْدت َهْؾ َت ُر ِِف َصْدِرك َوَتَردَّ

ٚضِ َك اخْلَ رَّ َأْي حَتَ

تف؟ ِْ ًَ ـْ افَِّْٚس َفْق َؾ َٚػ َوِم ًَ ُف َوَت َٕ ٌَْحٚ ـْ اهللَِّ ُش ِْٔف ِم َِ ِم َظ قَّ ُِّ َٜ اف َٔ  َخْن

ْؿ يَ  َِ ًٌٚ. َؾ ْٕ ْقِِٕف َذ ـَ ِِِف َخْقَف  ًْ
ٍِ ُٜ بِ َِْْٕٖٔ َّ ِْٝ افىُّ َٓ َحَه ْدُر َو ْح بِِف افهَّ  َْْؼِ

ُؿ ِمُْْف:  َٓ ٍْ َد ِِف إَبَٚحتِِف. َوُي ل َتْرُك َمٚ ُتُردِّ
ٌِ
ٌَ ُف َيْْ َّٕ  َأ
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 : ُٞ َُْٚه َحِدي ًْ ٌُؽ»َوِِف َم َٓ َيِري َّٓ َمٚ  ٌُؽ إ شَدْع َمٚ َيِري
(1)

ٌَُخ   ِٚريُّ َأْخَرَجُف اْف

ـِ َظِع   ـِ ْب ًَ  احْلَ
ِٞ ـْ َحِدي  . -ريض اهلل ظْٓام-ِم

ُف َوَزاِجًرا  وفيه: ُِ ًْ
َٓ حَيِؾُّ ؾِ ٚ دَِٚ  ـً ِس إْدَرا ٍْ َؾ فَِِّْ ًَ َٚػ َؿْد َج ًَ ُف َت َّٕ َدفٌِٔؾ َظَذ َأ

ِِِف. ًْ
ـْ ؾِ  قا َظ

********** 

 

 

 

 

 

                                                           
حمو اهلل تعالى في صحيحو، كقد جاء عن جماعة من الحديث لم يخرجو اإلماـ البخارم ر  (1)

الصحابة رضي اهلل عنهم منهم: الحسن بن علي، كأنس بن مالك، كعبد اهلل بن عمر رضي اهلل 
( كقاؿ فيو: أما 12عنهم. كالحديث صححو في اإلركاء اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى برقم )

( كالطيالسي 4/99( كالحاكم )2/84) ( كالترمذم2/234حديث الحسن: فأخرجو النسائي )
( كزادكا جميعا إال النسائي " فإف 8/264( كأبو نعيم في " الحلية " )1/211( كأحمد )1178)

الصدؽ طمأنينة كإف الكذب ريبة ". كإسناده صحيح، كسكت عليو الحاكم. كقاؿ الذىبي: 
 "قلت: سنده قول".
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 ]بيان أنه ال يتناجى اثنين دون الثالث[

ـِ ) – 2566 قٍد َوَظ ًُ ًْ ـِ َم  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -اْب

َخِرو , َحتَّك »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  ْٔ و , َؾاَل َيتَََْٚجك اْثَِْٚن ُدوَن ا ًٜ ُْْتْؿ َثاَلَث ـُ إَِذا 

َتُِِىقا بِٚفَّْٚسِ  فُ  ;خَتْ ُٕ ِز ـْ َأْجِؾ َأنَّ َذفَِؽ حُيْ شِم
(1)

ظُ  ٍْ َِّ ِْٔفو , َواف َِ ٌؼ َظ ٍَ ِِؿٍ  . ُمتَّ ًْ ُ
 (.دِ

 *******************************الشرح:

دٕٚ اثٓني ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل ٖرا احلدٜح يبٝإ ايٓٗٞ عٔ تٓادٞ 
 .يع١ً إدخاٍ احلصٕ عًٝ٘ايجايح 

وهذا حًـ خِؼ رؾٔع تراظل ؾٔف ادنٚظرو , وأمهٜٔ إدخٚل افنور ظذ 

 ادًِّغ 

افْٓلو , وٓ صٚرف يكؾف إػ  إصؾ ِفوافْٓل هْٚ فِتحريؿ; ٕٕف 

 افُراهٜ.

و يتًٌٛ ِف أهو , ٚو , ؾال حيقز فًِِّؿ أن يٗذي أخوٕن أذيٜ ادًِؿ حمرمٜ

 حزٕفو , وأذيتف.

ٌُقا }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ًَ َت ـْ ْرِ َمٚ ا ٌَ ِمَِْٚت بِ ْٗ ِمَِْغ َوادُْ ْٗ ُذوَن ادُْ ْٗ ـَ ُي َوافَِّذي

ٚ َوإِْثاًم مُ  ًٕ َتٚ ُِقا هُبْ َّ ِد اْحَت ََ  . {ًٌَِْٔٚؾ

                                                           
(، كليس عند 2184ماـ مسلم في صحيحو )(، كاإل6291أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)

 «.ذلك»مسلم لفظ 
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 وِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: 

ِْٔف -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ  َِ و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ

ََِّؿ:  َٓ َيٌِْع »َوَش َٓ َتَداَبُرواو , َو ٌََٚؽُوقاو , َو َٓ َت َٓ َتََْٚجُنقاو , َو َٚشُدواو , َو َٓ حَتَ

ْؿ َظَذ بَ  ُُ ُو ًْ َٓ َب ِِِؿو ,  ًْ ُِِؿ َأُخق ادُْ ًْ ٚ ادُْ ًٕ ٌََٚد اهللِ إِْخَقا ُٕقا ِظ ق ـُ ًٍْضو , َو ِْٔع َب

ََْقى َهُٚهَْٚ ُرُه افتَّ
َِ
َٓ حَيْ ُذُفُفو , َو َٓ ََيْ ُف َو ُّ

اٍت ش َيْيِِ َوُيِنُر إَِػ َصْدِرِه َثاَلَث َمرَّ

« ِِ ًْ َر َأَخُٚه ادُْ
َِ
ِّ َأْن حَيْ ـَ افؼَّ ِٛ اْمِرٍئ ِم ًْ ِِِؿ َحَراٌمو , بَِح ًْ ِِِؿ َظَذ ادُْ ًْ ؾُّ اْدُ ـُ َؿو , 

شَدُمُفو , َوَمُٚفُفو , َوِظْرُوفُ 
(1)

. 

هل ادحٚدثٜ ظذ افنارو , أي بهقت خٚؾٝ ٓ يًًّف إٓ مـ وادْٚجٚة: 

 . ـٚن بجٌٕٚف

ًٜ »قوله:  ُْْتْؿ َثاَلَث ـُ  . شإَِذا 

ِّٓؿ خرج هبذا افَٔد: مٚ إذا ـٕٚقا اثْغو , أو أـثر مـ ثالثٜو , ؾال ين

 احلُؿ.

َخرِ »قوله:  ْٔ  ش.َؾاَل َيَتََْٚجك اْثَِْٚن ُدوَن ا

ٚو ,  ًً أي ٓ بد مـ إؿٌٚل بًوٓؿ ظذ افًٌضو , وافتحدث ؾٔام بْٔٓؿ مجٔ

 . وهذا إذا ـٕٚقا ثالثٜ

َتُِِىقا بِٚفَّْٚسِ »قوله:   .شَحتَّك خَتْ

                                                           
 .(2564)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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يدخؾ ظِٔف احلزنو , أي مـ أجؾ أن ذفؽ َيزٕفو , ؿقفف وافًِٜ ِف ذفؽ 

 إشٚءة افيـ. ويٗدي إػ

 ِف مٍٚزةو , ربام طـ أَنؿ يتآمرون ظذ ؿتِفو , أو ضبف. قاوٓ شٔام إذا ـٕٚ

 أو أخذ مٚفف; ؾٌَٔك مْٓؿ ظذ ختقفو , وحذر صديد.

 شد ذرائع افؼو , واحلٍٚظ ظذ إخقة. فيه:و

فُ »قوله:  ُٕ ِز ـْ َأْجِؾ َأنَّ َذفَِؽ حُيْ  ش. ِم

ـْ َأْجِؾ َأنَّ  ْقفِِف: )ِم ََ ُف بِ َِ َِّ ِزُن ِمْثُؾ َأْخَرَج  َوَظ ـْ َأْحَزَن حُيْ ُف( ِم ُٕ ِز َذفَِؽ حُيْ

 َُيِْرُج.

اِي.  ُزُن بَِوؿِّ افزَّ ـْ َحَزَن حَيْ  َأْو ِم

 أؾٚده افهًْٚين رمحف اهلل تًٚػ ِف افًٌؾ.

إن مل يُـ  ؾٓذه هل افًِٜ مـ افْٓل ظـ تْٚجل آثْغ دون افثٚفٞ;

 .ؽرهؿ 

 (: 2/616عاىل يف ايطبٌ )قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل ت
 . ٌٞ اَم َثٚفِ ُٓ ًَ َٚن َم ـَ ْثَْْغِ إَذا 

ِٓ ـْ َتَِْٚجل ا ُل َظ ْٓ  ؾِِٔف افَّْ

ُف  ُٕ ِز ُف حُيْ َّٕ ٚ َوِهَل َأ َٓ ْٔ َِ َٕصَّ َظ ِٜ افَّتِل  َِّ ًِ ِٚء اْف ٍَ تِ ْٕ ِٓ  ٍٜ ـْ َثاَلَث َثَر ِم ـْ ُٕقا َأ ٚ ـَ َّٓ إَذا  إ

َراُدُه. ٍِ ْٕ  ا

ـْ  َّ ُف ُِم َّٕ ـْ َأْجِِِف. َوإَُِّيُٚم َأ ْقَض ِم ُف َأنَّ اخْلَ و , َأْو ُيقمِهُ ِّ َهْؾ فِِنِّ ْٗ  َٓ ُي
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َراِد اْثَْْغِ بِٚدََُْْٚجِٚة 
ٍِ ْٕ ـْ ا ًٜ َؾاَل ََنَْل َظ ًَ ُٕقا َأْرَب ٚ ـَ ُْؿ إَذا  ُٜ َظَذ َأَنَّ َِّ

ًِ ْٝ اْف َوَدفَّ

 . ِٜ َِّ ًِ ِد اْف َْ ٍَ  فِ

َْحَقاِل ِِف َش  ْٕ ِٔع ا ِّ : َوَطِٚهُرُه َظٚمٌّ جِلَ ٍر َأْو َحَيٍ ٍَ 

اَمِء. َِ ًُ ٌؽ َومَجَِٚهُر اْف
َر َوَمٚفِ َّ ـُ ُظ َٛ اْب ِْٔف َذَه  َوإَِف

ِْٔف.  َِ َٓ َدفَِٔؾ َظ َخُفو , َو ًْ َٕ ْؿ  ُٓ ُو ًْ َظك َب  َوادَّ

ـْ افتََِّْٚجل.  قِد َظ ُٓ َٔ َل ِِف ََنِْل اْف ِٓ  َؾ
ِٜ َيُٚت ِِف ُشقَرِة ادَُْجَٚدَف ْٔ ٚ ا  َوَأمَّ

اَم َأْخَرَجُف ظَ  ـُ ادُِْْْذِر: ـَ ٍْٔد َواْب ـُ مُحَ َٚػ: ٌُْد ْب ًَ ـْ َُمَِٚهٍد ِِف َؿْقفف َت َأمَلْ َتَر إَِػ }َظ

ـِ افَّْْجَقى ـَ َُنُقا َظ قدُ "[ َؿَٚل: 9]ادجٚدفٜ:  {افَِّذي ُٓ َٔ  . "اْف

ـُ َأيِب َحٚتٍِؿ:  ََّٔٚن َؿَٚل: َوَأْخَرَج اْب ـِ َح ٚتِِؾ ْب ََ ـْ ُم ق»َظ ُٓ َٔ َٚن َبْغَ اْف ِد َوَبْغَ ـَ

َؿ  -افٌَِّْلِّ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ـْ  –َصذَّ اهللَُّ َظ ُٕقا إَذا َمرَّ هِبِْؿ َرُجٌؾ ِم ٚ َُ . َؾ ٌٜ ُمَقاَدَظ

َؿ  -َأْصَحِٚب َرُشقِل اهللَِّ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ْؿ َحتَّك  -َصذَّ اهللَُّ َظ ُٓ َْْٔ قا َيَتََْٚجْقَن َب ًُ َِ َج

ُْؿ َيَتَْٚ ـُ َأَنَّ ِم ْٗ َـّ ادُْ ـُ َذفَِؽ َيُي ِم ْٗ ـُ َؾَِ٘ذا َرَأى ادُْ ِم ْٗ َرُه ادُْ ُْ ْتِِِف َأْو باَِم َي ََ َجْقَن بِ

ُٚهْؿ افٌَِّْلُّ  َٓ ْؿ.َؾَْ ِٓ ْٔ َِ ُف َظ ََ َك َضِري ْؿ َؾَسَ ُٓ َٔ َؿ  -َخِن َِّ ِْٔف َوَش َِ ـْ  -َصذَّ اهللَُّ َظ َظ

َْٕزَل اهللَُّ  َٖ قا َؾ ُٓ ْؿ َيَْْت َِ ْ َتَر إَِػ }افَّْْجَقى َؾ ـِ افَّْْجَقى َأمَل ـَ َُنُقا َظ       {افَِّذي

 [ش. 9]ادجٚدفٜ: 

********** 
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]بيان النهي عن إقامة الرجل ألخيه من مجلسه  

 الذي سبق إليه[

ـِ ) – 2567 َر َوَظ َّ ـِ ُظ اَم -اْب ُٓ صذ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -َريِضَ اهللَُّ َظْْ

ُجُؾ »اهلل ظِٔف وشِؿ:  ُٔؿ افرَّ
َِ ـْ َٓ ُي

ِفو , ُثؿَّ ََيُِِْس ؾِِٔفو , َوَفُِ
ًِ ـْ ََمِِْ ُجَؾ ِم افرَّ

قا ًُ ُحقاو , َوَتَقشَّ ًَّ ٍَ شَت
 (1)

ْٔفِ  َِ ٌؼ َظ ٍَ  (.. ُمتَّ

 *******************************الشرح:

ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ ايٓٗٞ عٔ إقا١َ ايسدٌ ٭خٝ٘ َٔ 
 دلًط٘ ايرٟ ضبل إيٝ٘.

 (: 617-2/616عاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )قاٍ اإلَاّ ايصٓ
ٍِِؿ:  ًْ ُ

ٍظ دِ ٍْ َـّ "َوِِف َف َّ ٔ
َِ َزِ ِِف َهَذا "َٓ ُي ُظ اخْلَ ٍْ َِ ًدا َؾ َـّ َٗ ِل ُم ْٓ  افَّْ

ِٜ ٌَ : بِِهٔ

ِلو , َوَطِٚهُرُه افتَّْحِريُؿ.  ْٓ َْك افَّْ ًْ ُِّْػ ِِف َم  افَِّذي َأَتك بِِف ادَُْه
ِٞ ِدي  احْلَ

ٌََؼ إَػ  ـْ َش َّ ـْ َؾ َهٚ ِم ِه فَِهاَلٍة َأْو َؽْرِ ِجٍد َأْو َؽْرِ ًْ ـْ َم ٌٍَٚح ِم  َمْقِوٍع ُم

ُف ِمُْْف. َّ ٔ
َِ ِه َأْن ُي ُرُم َظَذ َؽْرِ َق َأَحؼُّ بِِفو , َوحَيْ ُٓ  افىََّٚظِٚت َؾ

 : ُٞ ُف َؿْد َأَؾَٚد َحِدي َّٕ َّٓ َأ َق َأَح »إ ُٓ ِْٔف َؾ ِف ُثؿَّ َرَجَع إَف
ًِ ـْ ََمِِْ ـْ َؿَٚم ِم ش ؼُّ بِفِ َم

ٌِِؿ. ًْ  َأْخَرَجُف ُم

                                                           
( 28( )2177(، كاإلماـ مسلم في صحيحو )6271أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)

 كاللفظ لمسلم.
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ِه ُثؿَّ َؾَٚرَؿُف  ـْ ُمَهؾ  َأْو َؽْرِ قِدِه ؾِِٔف ِم ًُ َُ ََحٍد بِ
ِٕ ٌََؼ ؾِِٔف َحؼٌّ  َٚن َؿْد َش ـَ ُف إَذا  َّٕ َأ

ُف ِمُْْف. َّ ٔ
َِ َد ؾِِٔف َأَحٌد َأنَّ َفُف َأْن ُي ًَ  ُثؿَّ َظَٚد َوَؿْد َؿ

ٍٜ َيِّ َحَٚج
ِٕ 

َٛ اف ُٜ َوَؿُٚفقا: َوإَِػ َهَذا َذَه َّٔ
ًِ ٚؾِ َك ؾِِٔف نَّ قَم َوَيْسُ َُ ِجِد َبْغَ َأْن َي ًْ

َٓ َؾْرَق ِِف ادَْ

ُف َأَحؼُّ بِِف.  َّٕ و , َؾِ٘ َٓ ْحَقَهٚو , َأْو  َٕ َٚدًةو , َأْو   َشجَّ

َهٚ.  اَلِة َوْحَدَهٚ ُدوَن َؽْرِ َِْؽ افهَّ
قُن َأَحؼُّ بِِف ِِف تِ ُُ اَم َي َّٕ  َؿُٚفقا: َوإِ

 ُٞ ِدي ٍٜ َأْو َواحْلَ َد ِِف َمْقِوٍع َُمُْهقٍص فِتَِجَٚرٍة َأْو ِحْرَؾ ًَ ـْ َؿ ُؾ َم َّ َيْن

 .ٚ مِهَ  َؽْرِ

َق َأَحؼُّ بِِف.َؿُٚفقا:  ُٓ ُس ؾِِٔف َؾ ِجِد حَمَالًّ ُيَدرِّ ًْ ـْ اْظَتَٚد ِِف ادَْ َذفَِؽ َم ـَ  َو

 : َزاِِلُّ ٌَ ْب. َؿَٚل اْف ََبِد َمٚ مَلْ ُيْيِ ْٕ  إَػ ا

ٚ إَذا ؿَ  ِه; َوَأمَّ ْرِ ٌَ ِف فِ ِِّ ـْ حَمَ ِٚظُد ِم ََ ِٞ َجَقاُزُه. َٚم اْف ِدي  َؾَيِٚهُر احْلَ

رَ  َّ ـِ ُظ ـْ اْب ـْ ": -ريض اهلل ظْٓام- َوُرِوَي َظ ُجُؾ ِم َٚن إَذا َؿَٚم َفُف افرَّ ـَ ُف  َّٕ َأ

ُد ؾِٔفِ  ًُ َْ َٓ َي ِف 
ًِ  . "ََمِِْ

 َّٕ َقاِز َأ ًظٚ جِلَ ُف َتَقرُّ ـَ ُف َتَر َّٕ ٍس.َومُحَِؾ َظَذ َأ ٍْ َٕ  ِٜ ٌَ ـْ َؽْرِ ضِٔ ًَٔٚء ِم  قا ُف َؿَٚم َفُف َح
********** 
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 ]بيان بعض آداب األكل[

ـِ ) – 2568 ٌٍَّٚس َوَظ ـِ َظ اَم -اْب ُٓ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -َريِضَ اهللَُّ َظْْ

ْح َيَدُهو ,»صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  ًَ ّْ ًٚمٚو , َؾاَل َي ًَ ْؿ َض ـُ َؾ َأَحُد ـَ ٚو ,  إَِذا َأ َٓ ََ ًَ ِْ َحتَّك َي

ٚ َٓ ََ
ًِ ِْ شَأْو ُي

 (1)
ْٔفِ  َِ ٌؼ َظ ٍَ  (.. ُمتَّ

 *******************************الشرح:

, ٖٚٛ يعل ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل ٖرا احلدٜح يبٝإ أدب َٔ آداب ايطعاّ
 . ا٭صابع 
ٓ يًّح أـؾ يده حتك يًَِٓٚ بًٍْفو , أو يًَِٓٚ ؽره; إن  بٕٔٚف أنو

  حيهؾ فف افتَزز وإذى مـ افًِؼ.ـٚن ٓ

 بٝإ احله١ُ َٔ يعل ايطعاّ قبٌ غطٌ ايٝد: 
تُقن ِف هذا  ضِٛ برـٜ افىًٚمذـر أهؾ افًِؿ أن احلُّٜ ِف ذفؽ 

 افىًٚم افذي ِف يدهو , ؾ٘ذا فًَٓٚ وؿًٝ افزـٜ ؾٔف.

 . افْٓل فِتْزيفو

ْح يَ »قوله:  ًَ ّْ ًٚمٚو , َؾاَل َي ًَ ْؿ َض ـُ َؾ َأَحُد ـَ ٚإَِذا َأ َٓ ََ ًَ ِْ  ش. َدُهو , َحتَّك َي

 أي يًَِٓٚ بًٍْف.

                                                           
عند  (، كىو2131(، كاإلماـ مسلم في صحيحو )5456أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)

 «.من الطعاـ»كفي ركاية أخرل لمسلم: « طعاما»البخارم بدكف لفظ: 
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ٚ»قوله:  َٓ ََ
ًِ ِْ  ش. َأْو ُي

أي ؽره ُمـ ٓ يتَذر مْف: ـٚفزوجٜو , أو آبـو , أو اخلٚدمو , ومٚ أصٌف 

 ذفؽ.

أن اإلًٕٚن حيٚؾظ ظذ افًّْٜ مٚ اشتىٚع إػ ذفؽ  ٚايػاٖد َٔ احلدٜح:

 شٌٔاًل.

اء ـٚن ذفؽ بًِؼ يديف افزـٜو , شق ضِٛ إٔف يٌٌْل احلرص ظذ وفيه:

 بًد افىًٚم.

 أو بًِؼ افهحٍٜ افتل أـؾ ؾٔٓٚ. 

 . أو إـؾ مـ جقإٛ افهحٍٜ

 ٍل شْـ اإلمٚم أيب داود رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

ٌَّٚسٍ  ـِ َظ َؿ -ريض اهلل ظْٓام- مـ حديٞ اْب َِّ ِْٔف َوَش َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ و , َظ

ْؿ ضَ »َؿَٚل:  ـُ َؾ َأَحُد ـَ ـْ إَِذا َأ ْؾ ِم ـُ ْٖ َٔ
ـْ فِ
و , َوَفُِ ِٜ ٍَ ْح ـْ َأْظَذ افهَّ ْؾ ِم ـُ ْٖ ًٚمٚ َؾاَل َي ًَ

ـْ َأْظاَلَهٚ َٜ َتِْْزُل ِم ـَ ٚو , َؾِ٘نَّ اْفَزَ َٓ
ِِ ٍَ شَأْش

 (1)
. 

                                                           
(، كصححو اإلماـ 3277، كابن ماجو في سننو )(3772)أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو  (1)

(، كقاؿ فيو: كقد 1/1981األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن، كىو في اإلركاء برقم )
( إلى إعاللو بعطاء ىذا يعني ألنو كاف اختلط. ككأنو 119/  3) أشار المنذرم في )الترغيب(

ركاه  خفى عليو أنو عند أبى داكد من ركاية شعبة عن عطاء كقد سمع منو قبل االختالط، ككذلك
أحمد عن شعبة كعن سفياف أيضا كقد سمع منو قبل االختالط أيضا. فالحديث صحيح بال ريب. 
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 وفٍظ اإلمٚم ابـ مٚجف ِف شْْف بذـر افقشط: 

ٌَّٚسٍ  ـِ َظ اهلُل و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ -ريض اهلل ظْٓام- مـ حديٞ اْب

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ ـْ َحَٚؾتِِفو , َوَذُروا َوَشَىُفو , َؾِ٘نَّ »َظ ُٚمو , َؾُخُذوا ِم ًَ إَِذا ُوِوَع افىَّ

و , َتِْْزُل ِِف َوَشىِفِ  َٜ ـَ  ش.اْفَزَ

 بٝإ حهِ ا٭طع١ُ اييت تهٕٛ داؾ١: 
إػ فًؼ شٌٔؾ أمٚ إضًّٜ اجلٚؾٜ افتل ٓ يًِؼ بٕٚيدي مْٓٚ رءو , ؾال و

 . إصٚبع

 ٕ إٔ عاد٠ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ أْ٘ نإ ٜأنٌ بج٬خ أصابع: بٝا
 ٍل صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

ـِ َمٚفٍِؽ ريض اهلل ظْفو , َؿَٚل:  ِٛ ْب ًْ َٚن َرُشقُل اهلِل َصذَّ اهلُل »مـ حديٞ ـ ـَ

ٌَْؾ  ُؼ َيَدُه َؿ ًَ ِْ ُؾ بَِثاَلِث َأَصٚبَِعو , َوَي ـُ ْٖ َؿ َي َِّ ِْٔف َوَش َِ ٚ َظ َٓ َح ًَ ّْ شَأْن َي
 (1)

. 

 (: 618-617-2قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
ُف َُيِْزُئ  َّٕ ِٚمو , َوَأ ًَ ـْ افىَّ َِٔد ِم ِؾ اْف ًْ ِِٔغ َؽ ًْ ُٞ َدفٌِٔؾ َظَذ َظَدِم َت ِدي َواحْلَ

.ٚ َٓ ُح ًْ  َم

ٚ  وفيه: َٓ ُٚؿ ًَ َِٔد َأْو إْف ُؼ اْف ًْ ُٛ َف ُف ََيِ َّٕ .َدفٌِٔؾ َظَذ َأ ْرَ ٌَ  اْف

                                                                                                                                        

)كفى لفظ آخر: " كلوا  -( 1981ر كىو اآلتي بعده برقم: )كلو شاىد من حديث عبد اهلل بن بس
 (.2/211من جوانبها ، كدعوا ذركتها ، يبارؾ فيها " ركاىما ابن ماجو )

 .(2132)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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 : ِٞ ِدي ُف ِِف احْلَ َِ َِّ َٜ »َوَظ ـَ ِٚمِف اْفَزَ ًَ َٓ َيْدِري ِِف َأيِّ َض ُف  َّٕ
َٖ  . شبِ

ٌِِؿ:  ًْ اَم َأْخَرَجُف ُم ُف »ـَ َّٕ َؿ  -َأ َِّ ِْٔف َوَش َِ ََصٚبِِع  -َصذَّ اهللَُّ َظ ْٕ ِؼ ا ًْ َِ َأَمَر بِ

ِٜ َوَؿَٚل:  ٍَ ْح َٓ َتْدُروَن ِِف َأيِّ »َوافهَّ ْؿ  ُُ َّٕ َٜ  إ ـَ ْؿ اْفَزَ ُُ ِٚم ًَ  ."شَض

َذفَِؽ َأَمَر  ـَ َؿ  -َو َِّ ِْٔف َوَش َِ ٚ. -َصذَّ اهللَُّ َظ َٓ
ِِ ـْ ٚ َوَأ َٓ ِح ًْ  َوَم

ِٜ
َّ َْ ُِّ ِٚط اف ََ

 بِْٚفتِ

ِظ:  ٍْ َِ ٍِِؿ َأْيًوٚ بِ ًْ ُ
ٍٜ دِ اَم ِِف ِرَواَي َٚن »ـَ ـَ ْط َمٚ  ِّ ُٔ ِْ ْؿ َؾ ـُ ُٜ َأَحِد َّ َْ ْٝ ُف ًَ إَذا َوَؿ

ـْ َأًذى  ٚ ِم َْٔىٚنِ هِبَ ٚ فِِنَّ َٓ َٓ َيَدْظ ٚ َو َٓ ِْ ـُ
ْٖ
َٔ  ش.َوْف

ُُمقُر:  ْٕ ُط َطِٚهُر َوَهِذِه ا َُ ًْ ِؾ َمٚ َي ـْ  َوَأ
ِٜ ٍَ ْح ِؼ افهَّ ًْ ِٚق َوَف ًَ ْف ِؼ َواإْلِ ًْ َِّ ـْ اف ِم

 .ٚ ََواِمِر ُوُجقهُبَ ْٕ  ا

َٚ َؾْرٌض.  ـُ َحْزٍمو , َوَؿَٚل: إَنَّ ِد ْب َّّ َٛ َأُبق حُمَ  َوإَِػ َهَذا َذَه

: َوافْ  ُٜ ـَ .َزَ ْرِ ٌُقُت اخْلَ َيَٚدُة َوُث  ِهَل افَّْاَمُء َوافزِّ

ِٜ َوادَُْراُد ُهَْٚ:  ي َظَذ َضَٚظ ََقِّ ـْ َأًذى َوُي ٌَُتُف ِم ُؿ َظِٚؿ َِ ًْ  َوَت
ِٜ ِذَي ٌْ َمٚ حَيُْهُؾ بِِف افتَّ

 اهللَِّ َوَؽْرِ َذفَِؽ. 

قُن:  ُُ ُٜ َؿْد َت ـَ ِؼ َيِدِهو , أَ َوَهِذِه اْفَزَ ًْ ُط ِِف َف َُ ًْ ِؾ َمٚ َي ـْ  و ,َأْو َأ
ِٜ ٍَ ْح ِؼ افهَّ ًْ ْو َف

َْٔىِٚن.  ِنَّ
ٚ فِ َٓ َٓ َيَدُظ ُف  َّٕ َٖ ِٚؿِط بِ ًَّ َؾ اف ـْ َؾ َأ َِّ َٚن َظ ـَ ; َوإِْن 

ٍٜ
َّ َْ ـْ ُف  ِم

ـْ َؿْقفِِف َيَدُه ُهَق َأَصٚبُِع َيِدِه افثَّاَلُث:  اَم َوَرَد َوادَُْراُد ِم ُف »ـَ َّٕ ْٔفِ  -َأ َِ  َصذَّ اهللَُّ َظ

َِّؿَ  َّٓ إَذا -َوَش َٜ إ ًَ ِٚم َٜ َواخْلَ ًَ ابِ َٓ َيِزيُد افرَّ ُؾ بَِثاَلِث َأَصٚبَِع َو ـُ ْٖ َٚن َي ـَ

ٚ َٓ َْٕحَقُه. شو , اْحَتَٚج ُٚم َؽْرَ ُمْنَتد  َو ًَ قَن افىَّ ُُ ْن َي
َٖ  بِ
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ـُ َمُْْهقٍر:  ُٔد ْب
ًِ ُف »َوَؿْد َأْخَرَج َش َّٕ َؿ  -َأ َِّ ِْٔف َوَش َِ َؾ  -َصذَّ اهللَُّ َظ ـَ َٚن إَذا َأ ـَ

سٍ  ّْ َؾ بَِخ ـَ  َوُهَق ُمْرَشٌؾ. شو , َأ

و , َوَخِٚدٍم َوَوَفٍد  ٍٜ ـْ َزْوَج ُف ِم ًَ ْرِ َأَصٚبِ ٌَ ِٚق اْف ًَ َْٖس بِِْ٘ف َٓ َب ُف  َّٕ ٌٜ َظَذ َأ َف َٓ َوؾِِٔف َد

ِهْؿ.  َوَؽْرِ

ََٕجَٚش  ـْ  ٚ ِم َٓ ُِٔزيُؾ َمٚ ؾِٔ ُٜ َؾ ِٚؿَى ًَّ ُٜ اف َّ َْ ُِّ ْٝ اف ًَ َّٓ َؾِْ٘ن َتَْجَّ و , َوإِ ـَ َُ  إْن َأْم
ٍٜ

َْٔىِٚن.  ٚ فِِنَّ َٓ َٓ َيَدَظ ٚو , َو ًٕ ََٔقا ٚ َح َٓ َّ ًَ  َأْض

اًل  ًْ
ِٜ ؾِ ََم ْٕ ِْٔف إمْجَُٚع ا َِ ِسو , َوَظ ِٚم ادَُْتَْجِّ ًَ َرُه افََّْقِويُّ بًَِْٚء َظَذ َجَقاِز إْض ـَ اَم َذ ـَ

اَلُم ِِف َذفَِؽ. َُ َم اْف دَّ ََ ٍَِػو , َوَت ـْ َش ٚ َظ ًٍ ِْ  قا َخ
********** 
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 ]بيان بعض آداب السالم[

ـْ ) – 2569  -َؿَٚل: ]َؿَٚل[ َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -َأيِب ُهَرْيَرَة َوَظ

ِٚظِدو , »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  ََ ٌِِرو , َوادَْٚرُّ َظَذ اْف َُ ُر َظَذ اْف
ٌِ
ِؿ افهَّ ِِّ ًَ ُٔ

فِ

ثِرِ  َُ ُِِٔؾ َظَذ اْف ََ شَواْف
 (1)

ٌؼ  ٍَ ِْٔف.  . ُمتَّ َِ  َظ

ٍِِؿ:  ًْ ُ
ٍٜ دِ ُٛ َظَذ ادَِْٚر »َوِِف ِرَواَي

اـِ شَوافرَّ
 (2)

.) 

 *******************************الشرح:

 ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ بعض آداب ايط٬ّ.
 (: 619-618-2قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )

َْمِر اْفقُ  ْٕ : ُجقُبو , َوَطِٚهُر ا ُف فََِِّْدِب. َوَؿَٚل ادَِْٚزِريُّ َّٕ  إ

ِّٛ َؿَٚل:  َتَح ًْ ُّ ِْ
ٚ فِ ـً ُْٖمقُر َتِٚر َٚن ادَْ ـَ َخُر  ْٔ ٌََدَأ ا ْبتَِداِء َؾ

ِٓ ُْٖمقُر بِٚ ْق َتَرَك ادَْ َِ َؾ

 . ِٜ َّْ ًُّ َخُر َؾِٚظاًل فِِ ْٔ  َوا

)ِْٝ ُف َسَ  )ُؿ َّٕ َٖ ـَ َْمِر اْفُقُجقُبو , َو ْٕ َْصُؾ ِِف ا ْٕ ُٚق َظَذ َظَدِم َوا ٍَ تِّ ِٓ َؾُف َظُْْف ا

اَلِم.  ًَّ ٌَُداَءِة بِٚف  ُوُجقِب اْف

                                                           
(، كاللفظ الذم عزاه الحافظ للمتفق عليو 6234ك  6231أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)

 رم، إذ ليس عند مسلم تسليم الصغير على الكبير، كانظر التعليق التالي.إنما ىو للبخا

(، 6233ك  6232للبخارم ) -أيضا-( ىي 2161ىذا الركاية التي عزاىا الحافظ لمسلم ) (2)
 -رحمو اهلل-، فكاف األجدر بالحافظ «كالماشي على القاعد، كالقليل على الكثير»تمامو عنهما: 

 خارم، كالثانية للمتفق عليو.عزك الركاية األكلى للب
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ٌِِر.  َُ ٌِِر َظَذ اْف ـْ افهَّ اَلِم ِم ًَّ ُٜ اْبتَِداِء اف َّٔ ِظ ُٞ ؾِِٔف َذْ ِدي  َواحْلَ

 : ِٛ َِّ َٓ ـْ ادُْ ـُ َبىٍَّٚل: َظ ٌَُداَؿَٚل اْب ْٝ اْف َى ََ ًَ ْثَرهِتِْؿ َؾ ـَ ـَ َمَع  ي َءُة َظُْْف ادَْٚرِّ

ِْٔف.  َِ  َظ
ِٜ ََّ َن َّ ِْ

 فِ

ِٜ َأْو  وفيه: اَمَظ ِٜ اجْلَ َِ ِؤ ٍَ ثِِر; َوَذفَِؽ فِ َُ اَلِم َظَذ اْف ًَّ ِِِٔؾ بِٚف ََ ُٜ اْبتَِداِء اْف َّٔ ِظ َذْ

ْهُق َؾْٚحتَِٔط َفُف. َٔػ َظَذ اْفَقاِحِد افزَّ َٜ َوَفْق اْبَتَدُءوا خَلِ اَمَظ َنَّ اجْلَ
ِٕ 

ْق َمرَّ مَجْ  َِ ٌِِر؟ َؾ ٌُِر َظَذ افهَّ َُ ٍع َؿٍِِٔؾ َأْو َمرَّ اْف ثٌِر َظَذ مَجْ ـَ  ٌع 

ٚو , َواْظَتَزَ افََّْقِويُّ ادُُْروَر.َؿَٚل ادَُْهُِّْػ:  َٕهًّ  مَلْ َأَر ؾِِٔف 

َٚل:  ََ ًٌِرا. َؾ ـَ ًٌِرا َأْو  َٚن َص ـَ ٌَْدُأ َشَقاًء   اْفَقاِرُد َي

 : َر ادََْٚوْرِديُّ ـَ ُؿ َأنَّ مَ َوَذ ِِّ ًَ َٓ ُي ُف  َّٕ قِق َأ ًُّ ٚف ـَ  
ِٜ َقاِرِع ادَْْىُروَؿ ـْ َمَنك ِِف افنَّ

ؿِّ افَِّذي  ِٓ ـْ ادُْ َل َفَتَنَٚؽَؾ بِِف َظ
َِ ـْ َف ؾِّ َم ـُ َؿ َظَذ  َِّ ُف َفْق َش َّٕ َ

ِٕ ًِْض  ٌَ َّٓ َظَذ اْف إ

ْرِف.  ًُ ـْ اْف ِف; َوَخَرَج بِِف َظ
َْجِِ ِٕ  َخَرَج 

ُٜ اْبتِ  وفيه: َّٔ ِظ ٌٜ َظَذ َذْ ِٛ َمِزيَّ
اـِ َنَّ فِِرَّ

ِٕ ِٛ َظَذ ادَِْٚرو , َوَذفَِؽ;  اـِ َداِء افرَّ

ـْ  و , ِم ِٛ
اـِ ًَٔٚضٚ َظَذ افرَّ

اَلِم اْحتِ ًَّ ُٛ بِٚف
اـِ ٌَْدَأ افرَّ ْن َي

َٖ َض ادَِْٚر بِ قِّ ًُ ادَِْٚر; َؾ

 . َتْغِ َِ ِؤ ٍَ ْهِق َفْق َحَٚز اْف  افزَّ

 ٌَ ٚ إَذا َتاَلَؿك َراـِ َِٔٚن: َوَأمَّ  ِٚن َأْو َمِٚص

ْد  ََ َٚل:  َؾ ََ ٚ ادَِْٚزِريُّ َؾ َٓ َؿ ؾِٔ َِّ َُ ـِ َت ي َْظَذ َؿْدًرا ِِف افدِّ ْٕ اَم َظَذ ا ُٓ َٕك ِمْْ َْد ْٕ ٌَْدُأ ا َي

ِع.  ْ ٚ ِِف افؼَّ َٓ ٌٛ ؾِٔ ـِ ُمَرؽَّ ي َٜ افدِّ َِ َنَّ َؾِؤ
ِٕ ْوِِِف;  ٍَ ًٓ فِ  إْجاَل
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ٌَٚ
ََك َراـِ قِب َوَظَذ َهَذا َفْق اْفَت ـُ ـْ َمْر ِْْس ِم ٚ َأْظَذ ِِف اجْلِ قُب َأَحِدمِهَ ـُ ِن َوَمْر

 ٚ ل بِٚفََّْيِر إَػ َأْظاَلمُهَ
ٍِ
تَ ُْ َرِسو , َأْو َي ٍَ ُٛ اْف

ٌَْدُأ َراـِ َٔ َرِس َؾ ٍَ ِؾ َواْف َّ ٚجْلَ ـَ َخِر  ْٔ ا

َٕك افَِّذي ُهَق َؾْقَؿُف. ٌَْدُأ افَِّذي ُهَق َأْد َٔ . َؾ ـِ ي  َؿْدًرا ِِف افدِّ

َّٓ َأْن َوافثَّ  َٔٚ إ ْٕ  افدُّ
ِٜ
َٓ ـْ ِج ٚ َؿْدًرا ِم قُن َأْظاَلمُهَ ُُ ـْ َي َٓ ُيَْْيُر إَػ َم اَم  ـَ ُر  َٓ ٚيِن َأْط

ٚ َُيَْنك ِمُْْف. ًٕ َىٚ ِْ قَن ُش ُُ  َي

 : ٍٜ َٓ ؾِّ ِج ـُ ـْ  َِٔٚن ِم َٚوى ادَُْتاَلِؿ ًَ  َوإَِذا ُت

ٚ ا مُهَ ْبتَِداِءو , َوَخْرُ
ِٓ ُْٖمقٌر بِٚ اَم َم ُٓ ؾٌّ ِمْْ ُُ َٝ ِِف َؾ ٌَ اَم َث ـَ اَلِم  ًَّ ٌَْدُأ بِٚف فَِّذي َي

 . ـِ ِٚجَرْي َٓ  ادَُْت
ِٞ  َحِدي

ٍَْد َصِحٍٔح:  ًَ َرِد بِ ٍْ ََدِب ادُْ ْٕ ٌَُخِٚريُّ ِِف ا ِٞ َجٚبٍِر َوَؿْد َأْخَرَج اْف ـْ َحِدي ِم

َق َأْؾَوُؾ » ُٓ اَلِم َؾ ًَّ اَم َبَدَأ بِٚف ُ ُّيُّ
َٖ ٚ َؾ ًَ َّ َِٔٚن إَذا اْجَت  ش.ادَِْٚص

ٍَْد َصِحٍٔح: َوأَ  ًَ ايِنُّ بِ ََؽرِّ ادَُْزيِنِّ ْخَرَج افىََّزَ ْٕ ـْ ا َؿَٚل: -ريض اهلل ظْف-َظ

رٍ  ُْ اَلمِ ": -ريض اهلل ظْف- َؿَٚل ِِل َأُبق َب ًَّ َُؽ َأَحٌد بِٚف ٌِ ًْ  ."َٓ َي

 : ِمِذيُّ ْ َٜ َوَأْخَرَج افسِّ ِٞ َأيِب ُأَمَٚم ـْ َحِدي إنَّ »َمْرُؾقًظٚ:  -ريض اهلل ظْف- ِم

اَلمِ  ًَّ ـْ َبَدَأ بِٚف َٚهللَِّ َم .شو , َأْوَػ افَِّْٚس بِ ـٌ ًَ  َوَؿَٚل: َح

 : ِٞ ايِنُّ ِِف َحِدي اَلِم َؿَٚل »َوافىََّزَ ًَّ ٌَْدُأ بِٚف َْٚ َي يُّ
َٖ ل َؾ َِ َت ِْ َٕ  ٚ َّٕ َْٚ َيٚ َرُشقَل اهللَِّ إ ِْ ُؿ

َٚػ  ًَ ْؿ هلِلَِّ َت ُُ  ش.َأْضَقُظ

********** 
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ـْ ) – :256 صذ اهلل  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -يض اهلل ظْف ر - َظِع  َوَظ

ـِ »ظِٔف وشِؿ:  َؿ َأَحُدُهْؿو , َوَُيِْزُئ َظ ِِّ ًَ وا َأْن ُي  إَِذا َمرُّ
ِٜ اَمَظ ـِ اجْلَ َُيِْزُئ َظ

 َأْن َيُردَّ َأَحُدُهؿْ 
ِٜ اَمَظ شاجْلَ

 (1)
لُّ 
َِ
َٓ ْٔ ٌَ  (.. َرَواُه َأمْحَُدو , َواْف

 *******************************الشرح:

 ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ أدب َٔ آداب ايط٬ّ.
 (: 620-619-2قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )

ا.  فيه:  اْبتَِداًء َوَرادًّ
ِٜ اَمَظ ـْ اجْلَ ُِِٔؿ اْفَقاِحِد َظ ًْ ُف َُيِْزُئ َت َّٕ  َأ

 : ُّ َؿَٚل افََّْقِويُّ ـْ ُظ َتْثَْك ِم ًْ ُبو , ُي ُؾو , َأْو َيْؼَ ـُ ْٖ َٚن َي ـَ ـْ  اَلِم َم ًَّ قِم اْبتَِداِء اف

ًٔٚو , َأْو  ِِّ ٚو , َأْو ُمَه ًً ِٚظ َٕ اًمو , َأْو 
ٚئِ َٕ ِمو , َأْو  امَّ اَلِءو , َأْو ِِف احْلَ َٚن ِِف اخْلَ ـَ َأْو َُيَِٚمُعو , َأْو 

اَل  ًَّ َّٓ َأنَّ اف َّٚ ُذـَِرو , إ ٍء ُِم ٚ بَِقْ ًً ٌِّ َِ ٚو , َمٚ َداَم ُمَت ًٕ ذِّ َٗ اَم ُم َّٕ ِم إ امَّ َٚن ِِف احْلَ ـَ ـْ  َم َظَذ َم

 . َٜ َراَه ـَ َّٓ َؾاَل  ِْٔف إَزاٌر َوإِ َِ ـْ َظ ُُ ِرَه إَذا مَلْ َي  ـُ

َُُع١ِ: ٍَ اِيُدِطَب١ِ ِؾٞ اِيُذ ُّ َحا  بٝإ حهِ ايطًََّا

                                                           
(، كفي إسناده سعيد بن 49/ 9(، كالبيهقي )5211ركاه أبو داكد )الحديث حسن بشواىده.  (1)

خالد الخزاعي كىو ضعيف. كلو شاىد من مراسيل زيد بن أسلم، أخرجو مالك في الموطأ، كلو 
كىو صدكؽ.  شاىد من حديث الحسن بن علي عند الطبراني، كفيو عمر بن حفص الرقاشي،

(، كقاؿ: كلعل الحديث 778كالحديث يحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلركاء برقم )
بهذه الطرؽ يتقول فيصير حسنا، بل ىذا ىو الظاىر كاهلل أعلم. كصححو في صحيح كضعيف 

 أبي داكد. 
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َْٕهٚ َرُه فِْْلَْمِر بِٚإْلِ ُْ ُٔ  َؾ
ِٜ
ًَ ُّ  ِِف اجْلُ

ِٜ
ٌَ ْى اَلُم َحَٚل اخْلُ ًَّ ٚ اف َؿ مَلْ َوَأمَّ َِّ ْق َش َِ ِتو , َؾ

 . ٌٛ َْٕهُٚت َواِج ـْ َؿَٚل اإْلِ ِْٔف ِظَْْد َم َِ دُّ َظ ْٛ افرَّ  ََيِ

 . ٌٜ ُف ُشَّْ َّٕ ـْ َؿَٚل: إ ُٛ ِظَْْد َم  َوََيِ

ـْ َواِحٍد. َثُر ِم ـْ ل َأْن َيُردَّ َأ
ٌِ
ٌَ َٓ َيْْ ْغِ  َٓ  َوَظَذ اْفَقْج

ُُِػَتِػٌ ِبِكَسا٠ِ٤َ ُّ َع٢ًَ اِي ِٕ: بٝإ حهِ ايطًََّا  اِيُكِسآ
 : َٚل اْفَقاِحِديُّ ََ ْرآِنو , َؾ َُ َراَءِة اْف

َِ ٌُِؾ بِ ٚ ادُْْنَت ِْٔف َؾِْ٘ن َوَأمَّ َِ اَلِم َظ ًَّ َْوَػ َتْرُك اف ْٕ ا

َصَٚرِة.  دُّ بِٚإْلِ ُٚه افرَّ ٍَ ـَ َؿ  َِّ  َش

َٚذَة َوَؿَرَأ.  ًَ
ْشتِ ِٓ َػ ا َٕ ْٖ ًيٚ اْشَت ٍْ  َوإِْن َردَّ َف

 : ِْٔف       ؾِٔفِ َؿَٚل افََّْقِويُّ َِ ُٛ َظ ِْٔف َوََيِ َِ اَلُم َظ ًَّ ُع اف ُف ُيْؼَ َّٕ َيٌرو , َوافيَِّٚهُر َأ َٕ

. دُّ  قا افرَّ
ِ٘ َأَحْد: َِٝظ ِؾٝ ِّٝتا َي ٌَ َب ِٔ َدَخ ََ  ُّ  بٝإ حهِ َضًَا

َٚػ:  ًَ ْقفِِف َت ََ
َْٔس ؾِِٔف َأَحٌد; فِ ًْٔتٚ َف ـْ َدَخَؾ َب اَلُم َظَذ َم ًَّ َؾَِ٘ذا }َوُيَْْدُب اف

ؿْ َدَخ  ُُ ًِ ٍُ ْٕ قا َظَذ َأ ُّ ِِّ ًَ ُٔقًتٚ َؾ ُتْؿ ُب .72]افْقر:  {ِْ َٜ َي ْٔ  [ ا

 : َٜ ٌَ ْٔ ـُ َص َرِد َواْب ٍْ ََدِب ادُْ ْٕ ٌَُخِٚريُّ ِِف ا َر َوَأْخَرَج اْف َّ ـِ ُظ ـْ اْب ـٍ َظ ًَ بِِْ٘شٍَْٚد َح

ِٝ َأَحٌد َأنْ » -َريِضَ اهللَُّ َظُْْف  - ْٔ ٌَ ـْ ِِف اْف ُُ ُّٛ إَذا مَلْ َي َتَح ًْ َْْٔٚ  ُي َِ اَلُم َظ ًَّ قَل اف َُ َي

غَ  ٚحِلِ ٌَِٚد اهللَِّ افهَّ ٌٍَّٚس  ش.َوَظَذ ِظ ـِ َظ ـْ اْب ايِنُّ َظ ريض اهلل -َوَأْخَرَج افىََّزَ

 َْٕحَقُه.-ظْٓام

 بٝإ حهِ املاز إذا ظٔ إٔ ايكاعد ئ ٜسد عًٝ٘ ايط٬ّ: 



 

 

 

 ]بيان بعض آداب السالم[

 

[49] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ِٚظدِ  ََ َؿ َظَذ اْف َِّ ُف إَذا َش َّٕ َـّ ادَْٚرُّ َأ ُؿ  َؾِْ٘ن َط ِِّ ًَ ُك َطَُّْف َوُي ُف َيْسُ َّٕ
ِْٔف; َؾِ٘ َِ َٓ َيُردُّ َظ

ًَؾَّ َطَُّْف َُيْىُِئ.  َِ  َؾ

اَم َوَرَد َذفَِؽ. ـَ  . ُٜ َُ ِْٔف اداََْلئِ َِ ْت َظ ِْٔف َشاَلَمُف َردَّ َِ ُف إْن مَلْ َيُردَّ َظ َّٕ  َؾِ٘

ـْ َؿَٚل:  ٚ َم َٓ َوَأمَّ ُف  َّٕ َـّ َأ ـْ َط ُؿ َظَذ َم ِِّ ًَ ْٖثِِٔؿ َٓ ُي ًٌٚ فَِت ٌَ قُن َش ُُ ُف َي َّٕ َ
ِٕ ِْٔف;  َِ َيُردُّ َظ

ْثِؾ َهَذاو ,  ِّ ُك بِ َٓ ُتْسَ  َٜ َّٔ ِظ ْ ُْٖمقَراِت افؼَّ َنَّ ادَْ
ِٕ اَلٌم َؽْرُ َصِحٍٔح;  ـَ َق  ُٓ َخِر َؾ ْٔ ا

. َُْٚه افََّْقِويُّ ًْ َر َم ـَ  َذ

ِٔد:  ًِ ـُ َدِؿِٔؼ اْف َؿ َوَؿَٚل اْب ِِّ ًَ ل َأْن ُي
ٌِ
ٌَ ِِِؿ ِِف َٓ َيْْ ًْ َط ادُْ َنَّ َتَقرُّ

ِٕ ِْٔف;  َِ َظ

ْؾَنِٚء  َْمِر بِٚإْلِ ْٕ ِٞ ا ِْٔفو , َواْمتَِثَٚل َحِدي َِ اَلِم َظ ًَّ  اف
ِٜ َح َِ ـْ َمْه  َأَصدُّ ِم

ِٜ
َٔ ِه ًْ ادَْ

 حَيُْهُؾ َمَع َؽْرِ َهَذا. 

قَل:  َُ َٕ ـُ َأْن  ًُ ٌٛ  "َؾِْ٘ن ِؿَٔؾ َهْؾ حَيْ ُف َواِج َّٕ اَلَم َؾِ٘ ًَّ ُف "ُردَّ اف َّٕ ْؿ َؾِ٘ ًَ َٕ و , ِؿَٔؾ 

ِر. َُ ـْ ادُْْْ ِل َظ ْٓ ُروِف َوافَّْ ًْ َْمِر بِٚدَْ ْٕ ـْ ا  ِم

. دِّ ـْ َحؼِّ افرَّ ُف ِم َِ ِِّ ـَ َأْن حُيَ ًُ و , َح ْٛ ; َؾِْ٘ن مَلْ ََيِ ُٛ َِٔج  قا َؾ
********** 
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 ]بيان تحريم بدء اليهود والنصارى بالسالم[ 

ٌَْدُؤوا »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  -ُل اهللَِّ َؿَٚل: َؿَٚل َرُشق)َوَظُْْف  – 2571 َٓ َت

وُهْؿ إَِػ  قُهْؿ ِِف َضِريٍؼو , َؾْٚوَىرُّ ُّ ُْٔت ََ اَلِمو , َوإَِذا َف ًَّ قَد َوافََّْهَٚرى بِٚف ُٓ َٔ اْف

فِ  َِ َٔ شَأْو
(1)

ِِؿٌ  ًْ  (.. َأْخَرَجُف ُم

 *******************************الشرح:

يبٝإ حتسِٜ بد٤ أٌٖ اير١َ: َٔ ايٝٗٛد  ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح
 َٚٔ ايٓصاز٣ بايط٬ّ.

 . إلطٓٚر ؿقة اإلشالم ذفؽو

حديٞ افٌٚب يدل ظذ حتريؿ بدء أهؾ افذمٜ مـ افٔٓقدو , ومـ افْهٚرى و

 بٚفًالم; َٕنؿ ؽر مًتحَغ فف.

 ."وظُِٔؿ"وفُـ فق بدأوا هؿ بٚفًالم ؾرد ظِٔف بَقفف: 

شٛ ادًِؿو , ـام ـٕٚٝ افٔٓقد ؿهدوا افدظٚء ويٚدة; َٕنؿ ربام دون أي ز

افًٚم و آفف وشِؿ ويَقفقن: افًٚم ظُِٔؿ تًٍؾ مع افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ

 ادقت.

                                                           
علي بن أبي »و ال شك أف المراد ب« عنو». كقولو: (2167)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

كذلك حسب ما يقتضيو السياؽ، كىو خطأ؛ ألف الحديث حديث أبي « طالب رضي اهلل عنو
ىريرة رضي اهلل عنو رضي اهلل عنو، كليس حديث علي، كما أف األحاديث التالية تدؿ على صحة 

 رضي اهلل عنو.-ذلك؛ إذا ىي من ركاية أبي ىريرة 
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وؿد ذهٛ بًض أهؾ افًِؿ إػ جقاز بدء أهؾ افذمٜ بٚفًالم; فًّقم 

و , وحديٞ افٌٚب ِف حؼ ادًِؿخٚص  افًّقموافذي ييٓر أن افًالم أدفٜ 

 ٓؿ بٚفًالم.يدل ظذ ظدم بدئ

 ِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: و

ِْٔف -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ  َِ و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ

ََِّؿ:  ْؿ »َوَش ُُ َٓ َأُدفُّ ٚبُّقاو , َأَو ِمُْقا َحتَّك حَتَ ْٗ َٓ ُت ِمُْقاو , َو ْٗ َٜ َحتَّك ُت َّْ ُِقَن اجْلَ َٓ َتْدُخ

ؿْ ظَ  ُُ َْْٔ اَلَم َب ًَّ ٌُْتْؿ؟ َأْؾُنقا اف َٚب قُه حَتَ ُّ ُت ِْ ًَ ٍء إَِذا َؾ شَذ َرْ
(1)

. 

 وِف مًْد اإلمٚم افٌزار رمحف اهلل تًٚػ: 

ٍر بـ يٚه ريض اهلل ظْٓامو , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهلُل  مـ حديٞ َظامَّ

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ ياَمِن: اإْلِ »َظ ـَ اإْلِ ٚمَلِ َثاَلٌث ِم ًَ ِْ
اَلِم فِ ًَّ ْؿَتِٚرو , َوَبْذُل اف ـَ اإْلِ ُٚق ِم ٍَ ْٕ

فِ  ًِ ٍْ َٕ ـْ  َْٕهُٚف ِم شَواإْلِ
(2)

 . 

ـْ َأيِب ثؿ ؿٚل رمحف اهلل تًٚػ:  ُٞ َؿْد َرَواُه َؽْرُ َواِحٍدو , َظ ِدي َوَهَذا احْلَ

ٍر َمْقُؿقًؾٚ. ـْ َظامَّ و , َظ َٜ َِ ـْ ِص  إِْشَحَٚقو , َظ

                                                           
 .(54)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

، كعلقو اإلماـ البخارم رحمو اهلل تعالى في (1396)أخرجو اإلماـ البزار في مسنده مرفوعنا  (1)
(، كأخرجو ابن أبي شيبة في 1/15صحيحو من قوؿ عمار بن ياسر رضي اهلل عنو موقوفنا عليو )

( موقوفنا على عمار رضي اهلل عنهما، كصحح اإلماـ األلباني رحمو اهلل 31441مصنفو برقم )
(، كفي 93عالى كقفو على عمار بن ياسر رضي اهلل عنو كما في تحقيق اإليماف البن تيمية )صت

 (.197تخريج الكلم الطيب برقم )
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 وِف افهحٔحغ: 

َل افٌَِّْلَّ َصذَّ مـ حديٞ َظٌْ 
َٖ اَمو , َأنَّ َرُجاًل َش ُٓ ٍرو َريِضَ اهللَُّ َظْْ ّْ ـِ َظ ِد اهللَِّ ْب

؟ َؿَٚل:  ََِّؿ: َأيُّ اإِلْشاَلِم َخْرٌ ِْٔف َوَش َِ اَلَم َظَذ »اهللُ َظ ًَّ َرُأ اف َْ َٚمو , َوَت ًَ ُؿ افىَّ
ًِ ُتْى

ِرْف  ًْ ـْ مَلْ َت َٝ َوَم ـْ َظَرْؾ شَم
(1)

. 

 ش. َوَظْْفُ »قوله: 

 أي ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْف.

قدَ »قوله:  ُٓ َٔ ٌَْدُؤوا اْف  ش. َٓ َت

هؿ أتٌٚع مقشك ظِٔف افًالمو , وفُْٓؿ ؿد حرؾقا وبدفقا افتقراة افٔٓقد: 

 افتل إٔزهلٚ اهلل ظز وجؾ ظذ ٌٕٔف مقشك ظِٔف افًالم.

ـ أهؾ افْٚر ومل يٗمْقا بٌْْٔٚ حمّد صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿو , ؾٓؿ م

 وؿًقا ِف افؼك إـز ادخِد ٕهِف ِف ٕٚر جْٓؿ. ؿدو ٚفديـ ؾٔٓٚ أبًدااخل

 افََّْهَٚرى }يَقل اهلل ظز وجؾ : 
ِٝ ـُ اهللَِّ َوَؿَٚف قُد ُظَزْيٌر اْب ُٓ َٔ  اْف

ِٝ َوَؿَٚف

ـْ  ُروا ِم ٍَ ـَ ـَ  ْؿ ُيَوِٚهُئقَن َؿْقَل افَِّذي ِٓ َْٖؾَقاِه ْؿ بِ ـُ اهللَِّ َذفَِؽ َؿْقهُلُ ُٔح اْب
ًِ ٌُْؾ  ادَْ َؿ

قَن  ُُ َؾ ْٗ َّٕك ُي ُؿ اهللَُّ َأ ُٓ َِ ـْ ُدوِن اهللَِّ  *َؿَٚت ٌَََٚنُْؿ َأْرَبًٚبٚ ِم ٌََٚرُهْؿ َوُرْه ُذوا َأْح َ اختَّ

ُف َظامَّ  َٕ ٌَْحٚ َّٓ ُهَق ُش
َٓ إَِفَف إِ ٚ َواِحًدا  ٌُُدوا إهَِلً ًْ َٔ

َّٓ فِ ـَ َمْرَيَؿ َوَمٚ ُأِمُروا إِ َٔح اْب
ًِ َوادَْ

ـُقنَ    .{ُيْؼِ

                                                           
 .(39)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،12)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (2)
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 وِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: 

ِْٔف -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ  َِ ـْ َرُشقِل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ و , َظ

ُف َؿَٚل:  َّٕ َؿ َأ َِّ ِٜ »َوَش ُمَّ ْٕ ـْ َهِذِه ا ُع يِب َأَحٌد ِم َّ ًْ َٓ َي َِٔدِهو ,  ٍد بِ َّّ ُس حُمَ ٍْ َٕ َوافَِّذي 

َْٕكَ   َٓ و , َو ـْ َُّيُقِديٌّ َٚن ِم ـَ  َّٓ ُٝ بِِفو , إِ ِْ ـْ بِٚفَِّذي ُأْرِش ِم ْٗ ْ ُي قُت َومَل ُّ و , ُثؿَّ َي ايِنٌّ

شَأْصَحِٚب افَّْٚرِ 
(1)

. 

 . شَوافََّْهَٚرى»قوله: 

 . هؿ أتٌٚع ظًٔك ظِٔف افًالمو , وؿد حرؾقا وبدفقاافْهٚرى: 

 حتك أصٌحٝ إٕٚجٔؾ ثامٕٜٔ وشًٌغ إٕجٔاًل.

ٓٚ أبًدا; َٕنؿ ـٍروا بٌْقة ٌْٕٔٚ حمّد صذ وهؿ مـ أهؾ افْٚر اخلٚفديـ ؾٔ

 اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.

 وؿًقا ِف افؼك وإًَّقا ِف ظًٔك ظِٔف افًالم إػ ثالثٜ أؿًٚم:  ؿدو

 ؿًؿ ؿٚفقا بٖن ظًٔك بـ مريؿ ظِٔف افًالم هق اهلل ظز وجؾ.إول: 

 ؿًؿ ؿٚفقا بٖن ظًٔك ظِٔف افًالم هق ابـ اهلل ظز وجؾ.افثٚين: 

ؿًؿ ؿٚفقا بٖن ظًٔك ظِٔف افًالم إفف ثٚفٞو , مع اهلل ظز وجؾو , فثٚفٞ: ا

 ومع روح افَدس افذي هق أمف مريؿ افهديَٜ.

 ؾجًِقا أفٜ ثالثٜ: اهلل ظز وجؾو , وظًٔكو , ومريؿ.

                                                           
 .(153)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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 ؿٚتِٓؿ اهلل ظز وجؾ إٔٚ يٗؾُقن.

ـَ َؿٚ}يَقل اهلل ظز وجؾ  رًدا ظِٔٓؿ ِف زظّٓؿ افٌٚضؾ:  َر افَِّذي ٍَ ـَ ْد  ََ ُفقا َف

ٌُُدوا اهللََّ َريبِّ  َٔؾ اْظ
ائِ ُٔح َيٚ َبِْل إِْهَ ًِ ـُ َمْرَيَؿ َوَؿَٚل ادَْ ُٔح اْب

ًِ إِنَّ اهللََّ ُهَق ادَْ

َْٖواُه افَُّْٚر َوَمٚ فِِيَّٚدِِ  َٜ َوَم َّْ ِْٔف اجْلَ َِ َم اهللَُّ َظ ْد َحرَّ ََ ْك بِٚهللَِّ َؾ ـْ ُيْؼِ ُف َم َّٕ ْؿ إِ ُُ َغ َوَربَّ

َه  ْٕ ـْ َأ َّٓ إَِفٌف َواِحٌد  *ٍٚر ِم ـْ إَِفٍف إِ  َوَمٚ ِم
ٍٜ ُٞ َثاَلَث ـَ َؿُٚفقا إِنَّ اهللََّ َثٚفِ َر افَِّذي ٍَ ـَ ْد  ََ َف

ْؿ َظَذاٌب َأفٌِٔؿ  ُٓ ُروا ِمْْ ٍَ ـَ ـَ  َـّ افَِّذي ًَّ َّ َٔ َُقُفقَن َف قا َظامَّ َي ُٓ ْ َيَْْت َأَؾاَل  *َوإِْن مَل

 ٍِ ٌْ َت ًْ قٌر َرِحٌٔؿ َيُتقُبقَن إَِػ اهللَِّ َوَي ٍُ ُف َواهللَُّ َؽ َٕ َّٓ  *ُرو ـُ َمْرَيَؿ إِ ُٔح اْب
ًِ َمٚ ادَْ

َْٔػ  ـَ ُيْر  ْٕ َٚم ا ًَ اَلِن افىَّ ـُ
ْٖ ٚ َي َٕ ٚ ـَ  ٌٜ ََ ي ُف ِصدِّ ُشُؾ َوُأمُّ ٌِِِْف افرُّ ـْ َؿ ْٝ ِم َِ َرُشقٌل َؿْد َخ

قنَ  ُُ َؾ ْٗ َّٕك ُي ُيْر َأ ْٕ َيِٚت ُثؿَّ ا ْٔ ُؿ ا ُ هَلُ ٌَغِّ ُٕ} . 

َٚل ِف حؼ افٔٓقد وافْهٚرى بَٖنؿ أصحٚب ديٕٜٚ شامويٜ ـام هلذا ؾال ي

 يَقفف افًٌض مـ جِٜٓ ادًِّغ.

ؾٚفتقراة ادْزفٜ ظذ مقشك ظِٔف افًالمو , واإلٕجٔؾ ادْزل ظذ ظًٔك ظِٔف 

 افًالمو , ؿد حهؾ هلام افتحريػو ,  وافتدبٔؾو , مـ ؿٌؾ افٔٓقد وافْهٚرى.

ل ظذ ٌْٕٔٚ حمّد صذ اهلل ظِٔف ومٚ ؾٔٓام مـ احلؼ ؿد ًٕخ بٚفَرآن ادْز

 وظذ آفف وشِؿ.

افؼك بٚهلل ظز وجؾو , ِف اظتَٚدهؿ ِف و , وإوٚؾٜ إػ مٚ ؾٔٓؿ مـ افٍُر

 ظزيرو , وِف ظًٔك ظِٔف افًالم.
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 وإوٚؾٜ إػ ذفؽ ـٍرهؿ بٌْقة حمّد صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.

 ـؾ هذا َيًِٓؿ مـ أهؾ افْٚر خٚفديـ ؾٔٓٚ أبًدا.

ـَِغ }اهلل ظز وجؾ : وهلذا يَقل  ـْ َأْهِؾ اْفَُِتِٚب َوادُْْؼِ ُروا ِم ٍَ ـَ ـَ  إِنَّ افَِّذي

 ِٜ يَّ ٚ ُأوَفئَِؽ ُهْؿ َذُّ اْفَزِ َٓ ـَ ؾِٔ ََّْؿ َخٚفِِدي َٓ ِٚر َج َٕ  . و , وؽرهٚ مـ أيٚت{ِِف 

ؾٚفقاجٛ ظذ ـؾ مـ أدرك زمـ ٌٕقة ٌْٕٔٚ حمّد صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف 

 . طوبَٚؤه ظذ ديْف افًٚبؼ ـٍر بّحّد وشِؿ أن يٗمـ بف; 

 بٝإ أقطاّ أ١َ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚضًِ: 
 وتًَْؿ أمٜ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ إػ ؿًّغ: 

 إول: أمٜ اإلجٚبٜ.

 .ٔف وظذ آفف وشِؿ وبام إٔزل إفٔفوهل مـ آمـ بٚفٌْل صذ اهلل ظِ

 افثٚين: أمٜ افدظقة.

ومل يٗمـ  ٌتٓؿ دظقة ٌْٕٔٚ حمّد صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿوهؿ مـ بِ

ٌٕقتفو , ومْٓؿ: افٔٓقدو , وافْهٚرىو , وادجقسو , وشٚئر بفو , وـٍروا برشٚفتفو , و

 افٍُٚر وادؼـغو , حتك ادِحديـ بٚهلل ظز وجؾ.

 وؿد فًـ افٔٓقد وافْهٚرى ظذ أفًْٜ إٌٔٔٚئٓؿ ظِٔٓؿ افًالم.

ـَ ا}يَقل اهلل ظز وجؾ : 
ًِ ِٚن َداُووَد ُف ًَ

ائَِٔؾ َظَذ فِ ـْ َبِْل إِْهَ ُروا ِم ٍَ ـَ ـَ  فَِّذي

َتُدوَن  ًْ ُٕقا َي ٚ ـَ ـِ َمْرَيَؿ َذفَِؽ باَِم َظَهْقا َو ك اْب ًَ ـْ  *َوِظٔ َٓ َيَتََْٚهْقَن َظ ُٕقا  ٚ ـَ
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ُِقَن  ًَ ٍْ ُٕقا َي ٚ ـَ ُِقُه َفٌِْئَس َمٚ  ًَ ٍر َؾ َُ ْؿ َيَتَقفَّْقنَ  *ُمْْ ُٓ ثًِرا ِمْْ ـَ ُروا  َتَرى  ٍَ ـَ ـَ  افَِّذي

َذاِب ُهْؿ َخٚفُِدوَن  ًَ ْؿ َوِِف اْف ِٓ ْٔ َِ ْؿ َأْن َشِخَط اهللَُّ َظ ُٓ ًُ ٍُ ْٕ ْؿ َأ ْٝ هَلُ َم  *َفٌِْئَس َمٚ َؿدَّ

ثًِرا  ـَ َـّ 
ََٔٚء َوَفُِ

ُذوُهْؿ َأْوفِ َ ِْٔف َمٚ اختَّ ِزَل إَِف ْٕ ِمُْقَن بِٚهللَِّ َوافٌَِّْلِّ َوَمٚ ُأ ْٗ ُٕقا ُي ٚ ـَ َوَفْق 

َُقنَ ِمْْ  ْؿ َؾِٚش ُٓ} . 

اَلمِ »قوله:  ًَّ  ش. بِٚف

 ؾال َيقز بدء افٔٓقدو , وافْهٚرى بٚفًالم.

 .هؿشقاء ـٕٚقا مـ أهؾ افذمٜو , وادًٚهديـو , أو ـٚن ادًِؿ ئًش ِف بالد

وإذا خق ظذ ًٍٕف مْٓؿو , فف أن يًِؿ ظِٔٓؿ بتحٔتٓؿ ادًروؾٜ بٌِتٓؿ; 

 حتك يدؾع افؼو , وإذى ظـ ًٍٕف.

فِ َوإِ »قوله:  َِ َٔ وُهْؿ إَِػ َأْو قُهْؿ ِِف َضِريٍؼو , َؾْٚوَىرُّ ُّ ُْٔت ََ  ش. َذا َف

 .ظزتفاإلشالمو , وأهؾ وهذا يُقن ِف حٚل ؿقة 

 (: 2/621قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
اَلمِ  ًَّ قِد َوافََّْهَٚرى بِٚف ُٓ َٔ َٓ ََيُقُز اْبتَِداُء اْف ُف  َّٕ َثُر إَػ َأ ـْ َ ْٕ َٛ ا . َوُهَق افَِّذي َذَه

ِل افتَّْحِريُؿ.  ْٓ و , إْذ َأْصُؾ افَّْ ُٞ ِدي ِْٔف احْلَ َِ  َدلَّ َظ

اَلِم.  ًَّ ْؿ بِٚف ْبتَِداُء هَلُ
ِٓ ُف ََيُقُز ا َّٕ  َأ

ِٜ
َّٔ
ًِ ٚؾِ ًِْض افنَّ ـْ َب  َوُحَُِل َظ

ْؿ.  ُُ ْٔ َِ اَلُم َظ ًَّ َتِكُ َظَذ َؿْقِل اف َْ ـْ َي
 َوَفُِ

ٌَّٚسٍ  ـُ َظ ُه. -ريض اهلل ظْٓام-َوَرَوى َذفَِؽ اْب  َوَؽْرُ
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 . ِٜ َٚج وَرِة َواحْلَ ُ ـْ فِِيَّ
ٍٜ َجَقاَز َذفَِؽ َفُِ َٚظ ـْ مَجَ ٌَٔٚض َظ ََٚيِض ِظ ك اْف َُ  َح

 . َْوَزاِظلُّ ْٕ ُٜ َوا َّ ََ ِْ  َوبِِف َؿَٚل َظ

ـْ َؿَٚل:   َٓ ََيُقُز. َوَم

َُقُل:  ِاًِم ُثؿَّ َبٚنَ َي ًْ ل  َطَُّْف ُم َؿ َظَذ ِذمِّ َِّ َُقَل  إْن َش ٌِل َأْن َي ٌَ َْْٔ ُف َُّيُقِديٌّ َؾ َّٕ َفُف َأ

 َفُف: ُردَّ َظَعَّ َشاَلِمل. 

َر  َّ ـِ ُظ ـْ اْب َرُض ِمُْْف َأْن  -ريض اهلل ظْف-َوُرِوَي َظ ٌَ َؾ َذفَِؽو , َواْف ًَ ُف َؾ َّٕ َأ

. ٌٜ ٍَ اَم ُأْف ُٓ َْْٔ َْٔس َب ُف َف َّٕ َر َفُف َأ ِٓ  ُيقِحَنُف َوُيْي

ُف  َّٕ ـْ َمٚفٍِؽ َأ . َوَظ َريِبِّ ًَ ـُ اْف ُهو , َواْخَتَٚرُه اْب دَّ
َسِ ًْ ُّٛ َأْن َي َتَح ًْ  َٓ ُي

اَلِم: ًَّ ِاًِم بِٚف ًْ لُّ ُم مِّ  َؾِْ٘ن اْبَتَدَأ افذِّ

 : ِحَٔحْغِ ل افهَّ
ٍِ َٕسٍ َؾ ـْ َأ ْؿ »َمْرُؾقًظٚ:  -ريض اهلل ظْف-َظ ُُ ْٔ َِ َؿ َظ َِّ إَذا َش

ؿْ  ُُ ْٔ َِ َُقُفقا: َوَظ  ش. َأْهُؾ اْفَُِتِٚب َؾ

ٌَُخِٚرّي: َوِِف  َر  َصِحِٔح اْف َّ ـِ ُظ ـْ اْب  -َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ -ريض اهلل ظْٓام-َظ

َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ قُل َأَحُدُهْؿ »َؿَٚل:  –َصذَّ اهللَُّ َظ َُ اَم َي َّٕ قُد َؾِ٘ ُٓ َٔ ْؿ اْف ُُ ْٔ َِ َؿ َظ َِّ إَذا َش

ْٔؽ َِ ْؾ َوَظ َُ ْٔؽ َؾ َِ ُٚم َظ ًَّ  ش.اف

 ِٜ َواَي اَمِء. َوإَِػ َهِذِه افرِّ َِ ًُ ـْ اْف ٌٜ ِم ٍَ
َٛ َضٚئِ ٌَِٚت اْفَقاِو َذَه  بِِْ٘ث

ْمَْٚ َذفَِؽ َوَمٚ  يَؽو , َوَؿْد َؿدَّ َتِِضَ افتَّْؼِ َْ ْؿ َحْذَف اْفَقاِو فَِئالَّ َي ُٓ ُو ًْ َواْخَتَٚر َب

ٌَِٚع.  تِّ
ِٓ َٝ بِِف افَّْصُّ َأْوَػ بِٚ ٌَ  َث
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 : ىَّٚيِبُّ
ثَِغ َوَؿَٚل اخْلَ ُٜ ادَُْحدِّ َٚن َظٚمَّ ـَ ْؿ بِْٚفَقاِوو , َو ُُ ْٔ َِ ْرَف َوَظ َيْرُووَن َهَذا احْلَ

ْرِ اْفَقاِو. ٌَ َٜ َيْرِويِف بِ َْْٔ َٔ ـُ ُظ  اْب

 : ىَّٚيِبُّ
َقاُب.َوَؿَٚل اخْلَ  َوَهَذا ُهَق افهَّ

 :)ِْٝ ِٚن َجٚئَِزاِن. )ُؿ َٓ َهٚ َؾْٚفَقْج ُٜ بِْٚفَقاِو َوَؽْرِ َواَي ْٝ افرِّ ٌََت ُٞ َث ْٔ  َوَح

ؿْ "ِف: َوِِف َؿْقفِ  ُُ ْٔ َِ َِْٔؽ َوُؿقُفقا َوَظ َُقُفقا َوَظ : َمٚ َيُدلُّ َظَذ إََيِٚب "َؾ

اَلِم.  ًَّ ْؿ ِِف اف ِٓ ْٔ َِ َقاِب َظ  اجْلَ

اَمِء.  َِ ًُ ُٜ اْف َٛ َظٚمَّ ِْٔف َذَه  َوإَِف

ْؿ.  ِٓ ْٔ َِ َٓ َيُردُّ َظ ُف  َّٕ ـَ َأ ـْ آَخِري  َوُيْرَوى َظ

ُٞ َيْدَؾُع َمٚ َؿُٚفقُه. ِدي  َواحْلَ

فِ "َؿْقفِِف:  َوِِف  َِ َٔ وُهْؿ إَػ َأْو ـْ َوَشِط "َؾْٚوَىرُّ ِهْؿ َظ : َدفٌِٔؾ َظَذ ُوُجقِب َردِّ

اَلُم. َُ َم ؾِِٔف اْف دَّ ََ ٚ َوَت َٓ
َِ
َٔ  قا افىُُّرَؿِٚت إَػ َأْو

********** 
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 ]بيان بعض آداب العطاس[ 

ـِ افٌَِّْلِّ  -أي ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْف -) – 2572 اهلل  صذ -َوَظ

ْؾ َفُف َأُخقُه »َؿَٚل:  -ظِٔف وشِؿ  َُ َٔ ُد هللَِِّو , َوْف ّْ ْؾ: احْلَ َُ َٔ ِْ ْؿ َؾ ـُ إَِذا َظَىَس َأَحُد

ؿْ  ُُ ُؿ اهللَُّو , َوُيْهُِِح َبَٚف ُُ ِدي ْؾ: َُّيْ َُ َٔ ِْ شَيْرمَحَُؽ اهللَُّو , َؾَِ٘ذا َؿَٚل َفُف: َيْرمَحَُؽ اهللَُّو , َؾ
(1)

 .

ٌَُخِٚريُّ   (.َأْخَرَجُف اْف

 *******************************:الشرح

 ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ بعض آداب ايعطاع.

ؾٕ٘ف ينّٝو , ويَٚل فف: يرمحؽ إذا ظىس ِف إوػ ؾحّد اهلل ظز وجؾ; و

 . ـام ِف حديٞ افٌٚب اهلل

ُٝ َظَذ َأيِب ِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ: و ِْ مـ ضريؼ َأيِب ُبْرَدَةو , َؿَٚل: َدَخ

ْؿ  -ريض اهلل ظْف-َشكُمق َِ ُٝ َؾ ًْ َى ًَ ٌٍَّٚسو , َؾ ـِ َظ ْوِؾ ْب ٍَ  اْف
ِٝ
 بِْْ
ِٝ
ْٔ َوُهَق ِِف َب

 : ْٝ امَّ َجَٚءَهٚ َؿَٚف َِ ٚو , َؾ هُتَ ْخَزْ
َٖ ل َؾ ُٝ إَِػ ُأمِّ ًْ ٚو , َؾَرَج َٓ َت َّّ ْٝ َؾَن ًَ ْتِْلو , َوَظَى ِّّ ُيَن

تَّ  َّّ ْٝ َؾَن ًَ ْتُفو , َوَظَى ِّّ ْؿ ُتَن َِ َٚل: إِنَّ اْبَِْؽ َظَىَسو , َظَىَس ِظَْْدَك اْبِْل َؾ ََ ٚو , َؾ َٓ

ُٝ َرُشقَل  ًْ
ِّ ٚو , َش َٓ تُّ َّّ َدِت اهللَ َؾَن

ِّ و , َؾَح ْٝ ًَ ْتُفو , َوَظَى ِّّ ْؿ ُأَص َِ ِد اهللَو , َؾ َّ ْؿ حَيْ َِ َؾ
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قُل:  َُ َؿ َي َِّ ِْٔف َوَش َِ ُتقُهو , َؾِْ٘ن »اهللِ َصذَّ اهلُل َظ ِّّ َد اهللَو , َؾَن
ِّ ْؿ َؾَح ـُ إَِذا َظَىَس َأَحُد

ُتقهُ مَلْ حَيْ  ِّّ ِد اهللَو , َؾاَل ُتَن شَّ
(1)

 و , وفٌره مـ إدفٜ.

 .إن محد اهلل و , ينّٝو , وافثٚفثٜ وإذا ظىس افثٕٜٚٔ

 ٍل شْـ اإلمٚم ابـ مٚجف رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

َقعِ  ـْ َ ْٕ ـِ ا َٜ ْب َّ َِ و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َش

َؿ: َِّ ِْٔف َوَش َِ قمٌ » اهللُ َظ ـُ َق َمْز ُٓ ٚضُِس َثاَلًثٚو , َؾاَم َزاَد َؾ ًَ ُٝ اْف َّّ شُيَن
(2)

. 

 وذهٛ بًض أهؾ افًِؿ إػ إٔف ٓ ينّٝ إٓ ِف إوػ .

 واشتدفقا بام ِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: 

َقِعو ,  ـْ َ ْٕ ـِ ا َٜ ْب َّ َِ َع افٌَِّْلَّ َص -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َش
ِّ ُف َش َّٕ َثُف َأ ذَّ َحدَّ

َٚل َفُف:  ََ ََِّؿو , َوَظَىَس َرُجٌؾ ِظَْْدُهو , َؾ ِْٔف َوَش َِ ُثؿَّ َظَىَس ش َيْرمَحَُؽ اهللُ»اهللُ َظ

َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚل َفُف َرُشقُل اهلِل َصذَّ اهللُ َظ ََ قمٌ »ُأْخَرىو , َؾ ـُ ُجُؾ َمْز شافرَّ
(3)

. 

                                                           
 .(2992)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (3714)أخرجو اإلماـ ابن ماجو في سننو  (2)
كضعيف ابن ماجو. كجاء من حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو، أخرجو ابن السني في " عمل اليـو 

(، بلفظ: " إذا عطس 2/  391/  2مشق " )(، كابن عساكر في " تاريخ د251كالليلة " )
، كال يشمت بعد ذلك ". كىو في  أحدكم فليشمتو جليسو، فإف زاد على ثالث فهو مزكـو

(. كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في 1331الصحيحة لإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى برقم )
 (: صحيح.684صحيح الجامع برقم )

 .(2993)م في صحيحو أخرجو اإلماـ مسل (2)



 

 

 

 ]بيان بعض آداب العطاس[
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ؿْ »قوله:  ـُ  ش.إَِذا َظَىَس َأَحُد

افًْٚءو , مـ افٌُٚرو ,  أوا مـ افرجٚلو , أي مـ ادًِّغ: شقاء ـٕٚق

 افهٌٚر.و

ُد هلِلَِّ »قوله:  ّْ ْؾ: احْلَ َُ َٔ ِْ  ش. َؾ

افًٚضس:  محدإمر افقجقبو , وفُْف هْٚ فإلرصٚدو , ؾٚفهحٔح إصؾ ِف 

 مـ ادًتحٌٚتو , وفٔس مـ افقاجٌٚت.

ْؾ َفُف َأُخقُه َيْرمَحَُؽ اهللَُّ»قوله:  َُ َٔ  ش. َوْف

 .ًّف فُؾ مـ شوهذا ظذ افقجقبو , 

 ٍل صحٔح اإلمٚم افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ ِلِّ َصذَّ اهللُ َظ ـِ افٌَّْ إِنَّ »مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهللَُّ َظُْْفو , َظ

ؾِّ  ـُ َد اهللََّو , َؾَحؼٌّ َظَذ 
ِّ َرُه افتََّثُٚؤَبو , َؾَِ٘ذا َظَىَس َؾَح ُْ َىَٚسو , َوَي ًُ ُّٛ اف

 اهللََّ حُيِ

ُه َمٚ  دَّ َرُ ِْ َْٔىِٚنو , َؾ ـَ افنَّ اَم ُهَق ِم َّٕ
ٚ افتََّثُٚؤُب: َؾِ٘ َتُفو , َوَأمَّ ِّّ ُف َأْن ُيَن ًَ

ِّ ٍِِؿ َش ًْ ُم

َْٔىٚنُ  شاْشَتَىَٚعو , َؾَِ٘ذا َؿَٚل: َهٚو , َوِحَؽ ِمُْْف افنَّ
 (1)

. 

ُؿ اهللَُّ»قوله:  ُُ ِدي ْؾ: َُّيْ َُ َٔ ِْ ؿْ َؾَِ٘ذا َؿَٚل َفُف: َيْرمَحَُؽ اهللَُّو , َؾ ُُ  ش. و , َوُيْهُِِح َبَٚف

                                                           
 .(6223)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ـِ َمٚفٍِؽ َريِضَ اهللَُّ َظُْْفو , َؿَٚل: ِف افهحٔحغ: و َِٕس ْب َظَىَس »مـ حديٞ َأ

ِٝ أَخَرو ,  ِّّ ْ ُيَن ٚ َومَل َٝ َأَحَدمُهَ َّّ َؿو , َؾَن َِّ ِْٔف َوَش َِ َرُجاَلِن ِظَْْد افٌَِّْلِّ َصذَّ اهلُل َظ

َٚل:  ََ َٔؾ َفُفو , َؾ َِ ِد اهللََّ َهَذا مَحَِد اهللََّ»َؾ َّ شو , َوَهَذا مَلْ حَيْ
(1)

. 

 بٝإ حهِ َٔ عطظ ٚمل حيُد اهلل: 
 . ظىس ومل حيّد اهللو , إٔف ٓ ينّٝ احلديٞ أن مـ وِف

 ٌٖ ٜرنس َٔ عطظ ٚمل حيُد اهلل؟ٚ
افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ مل افذي ييٓر إٔف ٓ يِزم أن يذـر ٕن 

 . يذـره

 ن ظذ افز وافتَقى.ّـ بٚب افتًٚوؾذـرهو , إن و

 اشتدل افًِامء هبذا احلديٞ افذي ِف افٌٚب ظذ ؾؤِٜ افًىٚس.و

 افتل خترج مع افرذاذ وؿٝ افًىٚس وإٔف شٌٛ إلزافٜ ـثر مـ اجلراثٔؿ

 وإذا ـتؿ اإلًٕٚن افًىٚس ربام أصٔٛ بجِىٜ.

ؾٚفًٚضس حيّد اهلل ظز وجؾ ظذ أن  أن حٚل ادًِؿ ـِف ظذ خر فيه:و

 هذا ادرض.شِّف مـ 

 وأخقه افذي شًّف يَقل فف: يرمحؽ اهلل.

                                                           
 .(2991)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،6221)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (2)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

راض وإشَٚمو , وبٌٍّرة افذٕقبو , ؾٔدظق فف بٚفرمحٜو , وافًالمٜ مـ إم

 .شُّيديُؿ اهلل ويهِح بٚفُؿ»وهق يرد ظِٔفو , بَقفف:  وشس افًٔقب

 ش: ُّيديُؿ اهلل»قوله: 

 .أي يدظق فف بٚهلدايٜ إػ ـؾ خرو , وأن َيٌْف اهلل ـؾ ذ وور وضر

 ش: ويهِح بٚفُؿ»قوله: 

 أي يهِح فُؿ احلٚل افذي إٔتؿ ظِٔف.

********** 
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 ]بيان النهي عن الشرب قائًما[ 

 -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -أي أيب هريرة ريض اهلل ظْف -)َوَظْْفُ  – 2573

ْؿ َؿٚئِاًم »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  ُُ َـّ َأَحٌد ِمْْ َب شَٓ َيْؼَ
(1)

ِِؿٌ . َأْخَرَج  ًْ  (.ُف ُم

 *******************************الشرح:

ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ بعض آداب ايػسب, َٚٓٗا: ايٓٗٞ عٔ 
ُّا.  ايػسب قا٥

 ٍل صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

َُقُل: َؿَٚل َرُشقُل اهلِل َصذَّ اهللُ -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيَب ُهَرْيَرةَ   و , َي

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ ئْ »َظ َِ َت ًْ َٔ ِْ ِزَ َؾ َٕ ـْ  َّ اًمو , َؾ
ْؿ َؿٚئِ ُُ َـّ َأَحٌد ِمْْ َب  ش.َٓ َيْؼَ

 ٍل إشْٚده ظّر بـ محزة ؤًػ.ؾأهؾ افًِؿ;  بًض واحلديٞ وًٍف

َٕسٍ ٍل صحٔح مًِؿ: ؾ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ  َأ و , َظ

َؿو ,  َِّ ِْٔف َوَش َِ فُ »اهللُ َظ َّٕ ُجُؾ َؿٚئِاًم  َأ َب افرَّ ُؾو , شََنَك َأْن َيْؼَ ـْ َ ْٕ َْٚ َؾٚ ِْ َُ و , َؿَٚل َؿَتَٚدُة: َؾ

َٚل:  ََ ُٞ »َؾ ٌَ شَذاَك َأَذُّ َأْو َأْخ
(2)

. 

ْدِريِّ وِف صحٔح مًِؿ:  ٍٔد اخْلُ
ًِ َأنَّ » :-ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب َش

ـِ  َؿ ََنَك َظ َِّ ِْٔف َوَش َِ ِب َؿٚئِاًم َرُشقَل اهللِ َصذَّ اهلُل َظ ْ شافؼُّ
(1)

. 

                                                           
 .(2126)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

 .(2124)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (2)



 

 

 

 ]بيان النهي عن الشرب قائًما[
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 بٝإ حهِ ايػسب دايّطا: 
ْؿ َؿٚئِاًم »قوله:  ُُ َـّ َأَحٌد ِمْْ َب  ش. َٓ َيْؼَ

ٚو , ادًتحٛ  ًً  .بًٍِف  طؾَد سف َنل افٌْل افؼب جٚف

ٌَّٚسٍ ٍل صحٔح مًِؿ: ؾ ـِ َظ َأنَّ افٌَِّْلَّ : »-ريض اهلل ظْٓام-مـ حديٞ اْب

َؿ َذِ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ٚ َوُهَق َؿٚئِؿٌ َصذَّ اهللُ َظ َٓ ـْ َدْفٍق ِمْْ ـْ َزْمَزَم ِم شَب ِم
(2)

. 

 وِف شْـ اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ: 

 َٜ ٌَْن ـَ : -ريض اهلل ظْٓٚ-مـ حديٞ  ْٝ َدَخَؾ َظَعَّ َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ »َؿَٚف

ٍٜ َؿٚئِاًم ؾَ  ََ َِّ ًَ  ُم
ٍٜ ـْ ِِف ِؿْرَب َب ِم َؿ َؾَؼِ َِّ ِْٔف َوَش َِ ُتفُ اهللَُّ َظ ًْ َى ََ ٚ َؾ َٓ ُٝ إَِػ ؾِٔ ّْ شَُ

(3)
 . 

ـام جٚء ذفؽ مكًحٚ بف ِف شْـ  طوؾًِٝ ذفؽ تٌتٌل برـٜ افٌْل 

ُٜ اإلمٚم ابـ مٚجف رمحف اهلل تًٚػ:  َْٕهِٚريَّ َ ْٕ ُٜ ا ٌَْن ـَ ريض اهلل -مـ حديٞ  

ََِّؿ: -ظْٓٚ ِْٔف َوَش َِ ٚو ,»و , َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ َٓ ْٔ َِ ٌٜ  َدَخَؾ َظ َوِظَْْدَهٚ ِؿْرَب

و , َمْقِوِع ِِف  َٜ ـَ ٌِل َبَر ٌَْت  َت
ِٜ ْرَب َِ ْٝ َؾَؿ اْف ًَ َى ََ ٚو , َوُهَق َؿٚئٌِؿو , َؾ َٓ َب ِمْْ و , َؾَؼِ ٌٜ ََ َِّ ًَ ُم

ؿَ  َِّ ِْٔف َوَش َِ شَرُشقِل اهللَِّ َصذَّ اهلُل َظ
(4)

. 

                                                                                                                                        
 .(2125)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو بالفظين  (1)

 .(2127)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (1892)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (2)
 كضعيف الترمذم.

، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (3423)أخرجو اإلماـ ابن ماجو في سننو  (1)
 هلل تعالى.كضعيف سنن ابن ماجو رحمو ا
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 وذهٛ بًض أهؾ افًِؿ إػ أن افْٓل ظـ افؼب ؿٚئاًم فِتحريؿ.

ظذ  حمّقلو , ؿابـ ظٌٚسو , وـٌنٜ ريض اهلل ظْٓومٚ جٚء ِف حديٞ 

 . احلٚجٜ

ـِ َحَجٍر رمحف اهلل تًٚػ: َِْحٚؾِِظ اْب  َوفِ

ْز  ٍُ ْد َت ًُ ُب َؾْٚؿ َٝ َتْؼَ َجـٚزِ  ...إَِذا ُرْم َقِة َأْهِؾ احْلِ ٍْ ِٜ َص َّْ ًُ  بِ

ـٚ  ًّ
َبُف َؿٚئِ ُحقا ُذْ ــــَقازِ  ...َوَؿْد َصحَّ َٔـــِٚن اجْلَ  َوَفَُُِّْف فٌَِ

 ِف شْـ اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ: و

َر  َّ ـِ ُظ ِد َرُشقِل »َؿَٚل: -ريض اهلل ظْٓام-مـ حديٞ اْب ْٓ ُؾ َظَذ َظ ـُ ْٖ َٕ  َّْٚ ـُ

َٔٚمٌ  ـُ ِؿ ْح َٕ ُب َو َْٕؼَ ِقو , َو ّْ َٕ ـُ  ْح َٕ َؿ َو َِّ ِْٔف َوَش َِ شاهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظ
(1)

. 

 (: 2/622طبٌ )قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف اي

                                                           
(، كصححو اإلماـ 3311، كابن ماجو في سننو )(1881)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (1)

األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن. ككاف في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل 
ظاىره (، كقاؿ فيو: ىذا حديث 272تعالى ثم تراجع عنو في أحاديث معلة ظاىرىا الصحة برقم )

( 24118( كابن أبي شيبة )5325، 5322( كابن حباف )2126الحسن. كأخرجو الدارمي )
( كابنو في "الزكائد" بنفس الرقم، كالخطيب 5874كالطحاكم في "شرح معاني اآلثار" كأحمد )

( ... كمن خالؿ الطرؽ يثبت أف مدار ىذا الحديث على 196-195ص8في "التاريخ" )ج
ناده ظاىره الصحة إال أنو معل بعلة خفية عجيبة، فقد جاء في "علل حفص بن غياث، كىذا إس

( قاؿ الترمذم رحمو اهلل: ما جاء في الرخصة في الشرب قائمان 791ص2الترمذم الكبير" )ج
حدثنا أبو السائب حدثنا حفص بن غياث.. فذكر الحديث فسألت محمدان عن ىذا الحديث 

 فقاؿ ىذا حديث فيو نظر.
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ئْ "َوََتَُٚمُف:  َِ َت ًْ َٔ ِْ ِزَ َؾ َٕ ـْ  َّ ْلِء. "َؾ ََ ـْ اْف  : ِم

ـْ َوْجٍف آَخَر:  ُد ِم ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َوَأْخَرَجُف َأمْحَ ُف »: -ريض اهلل ظْف-َظ َّٕ  -َأ

َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚل: َمْف َؿَٚل دَِ  -َصذَّ اهللَُّ َظ ََ ُب َؿٚئِاًم َؾ َٚل َرَأى َرُجاًل َيْؼَ ََ ْف؟ َؾ

ـْ ُهَق َذٌّ ِمُْْف  ًَؽ َم َب َم . َؿَٚل َؿْد َذِ َٓ ؟ َؿَٚل  رُّ
ًَؽ اهْلِ َب َم ك َأْن َيْؼَ َأَيُنُّ

َْٔىٚنُ  ًٍِغ. شو , افنَّ ـُ َم َٔك ْب ُف حَيْ ََ َرُف َوَوثَّ ًْ َٓ ُي  َوؾِِٔف َراٍو 

فُ  َّٕ َ ِٕ ِب َؿٚئِاًم;  ْ ِريِؿ افؼُّ ُٞ َدفٌِٔؾ َظَذ حَتْ ِدي ِلو , َوإَِفِْٔف  َواحْلَ ْٓ َْصُؾ ِِف افَّْ ْٕ ا

ـُ َحْزٍم.  َٛ اْب  َذَه

َْوَػ.  ْٕ ُف ِخاَلُف ا َّٕ قُر إَػ َأ ُٓ ّْ َٛ اجْلُ  َوَذَه

ـْ َذفَِؽ.  ُؾقُه َظ ُْؿ َسَ ََٖنَّ ـَ ُروٌهو ,  ُْ ُف َم َّٕ  َوآَخُروَن إَػ َأ

ٍِِؿ:  ًْ َٚ ِِف َصِحِٔح ُم
ٌَّٚسٍ دِ ـِ َظ  اْب

ِٞ ـْ َحِدي ْٔٝ » :-ريض اهلل ظْٓام-ِم ََ َش

َؿ  -َرُشقَل اهللَِّ  َِّ ِْٔف َوَش َِ َب َوُهَق َؿٚئِؿٌ  -َصذَّ اهللَُّ َظ ـْ َزْمَزَم َؾَؼِ  ش.ِم

ٌَُخِٚريّ  ًّٔٚ َوِِف َصِحِٔح اْف
َب َؿٚئِاًمو , َوَؿَٚل:  -َريِضَ اهللَُّ َظُْْف  -: َأنَّ َظِِ َذِ

ِْٔف َوَش  -َرَأْيٝ َرُشقَل اهللَِّ » َِ َؿ َصذَّ اهللَُّ َظ َِّ- ِْٝ ًَ قيِن َؾ ُّ اَم َرَأْيُت ـَ َؾ  ًَ  ش.َؾ

ُف  ُِ ًْ
قُن ؾِ ُُ َٔ َؿ  -َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ َْٔس فِِتَّْحِريِؿ.  -َصذَّ اهللَُّ َظ ِل َف ْٓ ْقِن افَّْ َُ

ٚ فِ ًٕ َٚٔ  َب

ٚ َؿْقُفُف:  َِئْ »َوَأمَّ َت ًْ َٔ ِْ َْٔس َظَذ ش: َؾ ُف َف َّٕ اَمِء َظَذ َأ َِ ًُ ُٚق اْف ٍَ َؾ اتِّ
َِ ُٕ ُف  َّٕ ـْ َؾِ٘  َم

َْمَر َأْيًوٚ َظَذ افَّْْدِب. ْٕ ُِقا ا ُْؿ مَحَ ََٖنَّ ـَ َِٔئو , َو َْ َت ًْ اًم َأْن َي
َب َؿٚئِ  قا َذِ

********** 
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 ]بيان بعض آداب اللبس[

 -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -أي أيب هريرة ريض اهلل ظْف-)َوَظُْْف  – 2574

ـُ »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  َؾ َأَحُد ًَ َت ْٕ ٌَْدْأ إَِذا ا َٔ ِْ َزَع َؾ َٕ ِغو , َوإَِذا 
ِّ
َٔ ٌَْدْأ بِْٚف َٔ ِْ ْؿ َؾ

ٚ ُتَْْزعُ  ُؾو , َوآِخَرمُهَ ًَ اَم ُتْْ هَلُ َْك َأوَّ ّْ ُٔ ـْ اْف ُُ اَمِلو , َوْفَت شبِٚفنِّ
(1)

.) 

 -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -أيب هريرة ريض اهلل ظْف-)َوَظُْْف أي  – 2575

ِش أَ »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  ّْ ٚو , َأْو َٓ َي ًً اَم مَجِٔ ُٓ ِْ
ًِ
ُْْٔ ٍؾ َواِحَدٍةو , َوْف ًْ َٕ ْؿ ِِف  ـُ َحُد

ٚ ًً اَم مَجِٔ ُٓ ًْ َِ َْٔخ
شفِ

(2)
اَم  ِٓ ْٔ َِ ٌؼ َظ ٍَ  (.. ُمتَّ

 *******************************الشرح:

 ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ بعض آداب ايًبظ.

 فٌس افًْٚلو , وخًِٓام.ومْٓٚ: 

 ايُٝني يف ايتٓعٌ, ٚبايػُاٍ عٓد خًع ايٓعاٍ: بٝإ حهِ ايبد٤ ب
حديٞ افٌٚب يدل ظذ اشتحٌٚب افٌدء بٚفّٔغ ظْد فٌس افًْٚلو , و

 وبٚفٌدء بٚفنامل ظْد خًِٓام.

 .فإلرصٚدوإمر ِف احلديٞ 

 افتَديؿ.دٚ هلٚ مـ افٍوؾو , و ـرام افّٔغ ِف افٌِسو , واخلِع;إلوذفؽ 

                                                           
(، كاللفظ 2197(، كاإلماـ مسلم في صحيحو )5856اـ البخارم في صحيحو )أخرجو اإلم (1)

 للبخارم.

 (.68( )2197(، كاإلماـ مسلم في صحيحو )5855أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (2)
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 ف وشِؿ حيٛ افتّٔـ.وؿد ـٚن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آف

َٜ ِف افهحٔحغ: و َٚن افٌَِّْلُّ -ريض اهلل ظْٓٚ-مـ حديٞ َظٚئَِن ـَ  : ْٝ و , َؿَٚف

َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ِِْٖٕف »َصذَّ اهللُ َظ قِرِهو , َوِِف َص ُٓ ِِِفو , َوُض ِِِفو , َوَتَرجُّ ًُّ و , ِِف َتَْ ـُ ُّّ َٔ ٌُُف افتَّ ِج ًْ ُي

فِ  ِِّ شـُ
(1)

. 

ؿْ »قوله:  ـُ َؾ َأَحُد ًَ َت ْٕ غِ  إَِذا ا ِّ َٔ ٌَْدْأ بِْٚف َٔ ِْ  ش. َؾ

 ظذ شٌٔؾ آشتحٌٚبو , ـام تَدم بٔٚن ذفؽ.

ٚ »قوله:  ُؾو , َوآِخَرمُهَ ًَ اَم ُتْْ هَلُ َْك َأوَّ ّْ ُٔ ـْ اْف ُُ اَمِلو , َوْفَت ٌَْدْأ بِٚفنِّ َٔ ِْ َزَع َؾ َٕ َوإَِذا 

 ش.ُتَْْزعُ 

 وهذا ؾٔف بٔٚن فؼف افّٔغ مـ حٔٞ افٌِسو , وافْزع.

ظذ  ّٔغ ِف ذحْٚ ظذ ظّدة إحُٚمو ,اف وؿد تُِّْٚ ظذ أحُٚم

ٓ يًُّـ أحدـؿ ذـره بّْٔف وهق »حديٞ أيب ؿتٚدة ريض اهلل ظْف: 

 وهق متٍؼ ظِٔف.ش يٌقل...

وـذفؽ ِف ـتٚب افىٓٚرة مـ بؼحْٚ ظذ بِقغ ادرامو , بام يٌْل ظـ 

 اإلظٚدة.

 بٝإ إٔ املٓتعٌ نايسانب: 
 ِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: 

                                                           
 .(268)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،168)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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ُٝ افٌَِّْلَّ َصذَّ -ريض اهلل ظْٓام-مـ حديٞ  َجٚبٍِر بـ ظٌد اهلل ًْ
ِّ و , َؿَٚل: َش

َٚهٚ:  َٕ قُل ِِف َؽْزَوٍة َؽَزْو َُ َؿ َي َِّ ِْٔف َوَش َِ ُجَؾ »اهللُ َظ ِٚلو , َؾِ٘نَّ افرَّ ًَ ـَ افِّْ ثُِروا ِم ُْ اْشَت

َؾ  ًَ َت ْٕ ًٌٚ َمٚ ا
شَٓ َيَزاُل َراـِ

(1)
. 

 ًٜبط٘ ٖٚٛ دايظ:  بٝإ إٔ َٔ يبظ اخلـ ٚحنٛٙ
 دٚ جٚء ِف شْـ اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ: 

ََنَك َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ »َؿَٚل: -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرَة 

ُجُؾ َوُهَق َؿٚئِؿٌ  َؾ افرَّ
ًِ َؿ َأْن َيَْْت َِّ ِْٔف َوَش َِ شَظ

(2)
. 

 .  ؿد يٗدي إػ شَقطٓذا ؾ

ٍٚف ومٚ يَقم مَٚمٓٚ مـ اجلقاربو , وافًْٚٓت وهذا احلُؿ ِف اخل

 َٚئؿ.فِافؤَٜ افتل حتتٚج إػ اشتخدام إيدي ِف افٌِسو , وينؼ فًٌٓٚ 

 (: 623-2/622قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
مْجََٚع َظَذ أَ  ٌَٔٚض اإْلِ ََٚيِض ِظ َظك اْف َْمِر اْفُقُجقُبو , َوَفَُُِّْف ادَّ ْٕ ُف َطِٚهُر ا َّٕ

ٌَِٚب.   فاِِلْشتِْح

 : َريِبِّ ًَ ـُ اْف ْوِؾ َؿَٚل اْب ٍَ ِٜ فِ ٚحِلَ َْظاَمِل افهَّ ْٕ ٌٜ ِِف مَجِِٔع ا وَظ ِغ َمْؼُ ِّ َٔ ٌَُداَءُة بِْٚف اْف

 .ٚ َٓ
ِّ ِدي َْ ًظٚ ِِف افَّْْدِب ِِف َت ِةو , َوَذْ قَّ َُ ٚ ِِف اْف ًًّ ِغ ِح

ِّ
َٔ  اْف

                                                           
 .(2196)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (1775)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (2)
 كضعيف الترمذم.
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: لُّ
ِّ ِِٔ ٌَْدُأ بِٚف َؿَٚل احْلَ اَم َي َّٕ ٌٜ إ ُف ِوَؿَٚي َّٕ َ ِٕ  ; ٌٜ َراَم ـَ ٌَْس  ُِّ َنَّ اف

ِٕ ِع;  ِْ اَمِل ِظَْْد اخْلَ نِّ

َرْت ِِف  ٌِْسو , َوُأخِّ ُِّ ٚ ِِف اف ى ُبِدَئ هِبَ ُْٔنَ ـْ اْف َرَم ِم ـْ ُغ َأ
ِّ
َٔ ْٝ اْف َٕ ٚ ـَ امَّ  َِ ٌََدِن َؾ ِْ

فِ

ـْ  ٚ َأ َٓ ٚ ِمْْ َٓ ُت ٚ َأُدوَم َوِحهَّ ُٜ هَلَ َراَم َُ قَن افْ ُُ  َثَر. افَّْْزِع فَِت

 : ٌِْد اْفَزِّ ـُ َظ ـْ َوَؿَٚل اْب
ِٜ َوَفُِ َّْ ًُّ  اف

ِٜ ٍَ ى َأَشَٚء دَُِخَٚف ُْٔنَ ِٚل بِْٚف ًَ
تِ ْٕ ِٓ ـْ َبَدَأ ِِف ا َم

ِْٔف.  َِ ًْ َٕ ٌُْس  ِْٔف ُف َِ ُرُم َظ  َٓ حَيْ

ُه:  غِ َوَؿَٚل َؽْرُ ِّ َٔ ٌَْدُأ بِْٚف ى َوُي ُْٔنَ ـْ اْف ُؾ ِم ًْ ل َأْن ُتَْْزَع افَّْ
ٌِ
ٌَ ـَ َيْْ ًَؾَّ اْب و , َوَف

اَم َظَذ  ُٓ ًُ ٌْ ُِْٖٕػ ُف َت ًْ ى ُثؿَّ َي ُْٔنَ ُع إَذا َبَدَأ بِْٚف ِْ ُع َفُف اخْلَ َٓ ُيْؼَ ُف  َّٕ ٌِْد اْفَزِّ ُيِريُد َأ َظ

ُف.  ُِّ ُف َؿْد َؾَٚت حَمَ َّٕ َ ِٕ وِع;  ِٛ ادَْْؼُ تِٔ ْ  افسَّ

 ْٕ ِٓ ٌَِٚب ا َٓ َيُدلُّ َظَذ اْشتِْح  ُٞ ِدي ِٚل; َوَهَذا احْلَ ًَ
ُف َؿَٚل: تِ َّٕ َ َؾ »ِٕ ًَ َت ْٕ إَذا ا

ؿْ  ـُ  . شَأَحُد

ٌِِؿ:  ًْ ِْٔف َمٚ َأْخَرَجُف ُم َِ َٓ »َوَفَُُِّْف َيُدلُّ َظ ُجَؾ  ِٚل َؾِ٘نَّ افرَّ ًَ ـْ افِّْ ثُِروا ِم ُْ اْشَت

َؾ  ًَ َت ْٕ ًٌٚ َمٚ ا
 ش. َيَزاُل َراـِ

 ِٜ َِّ ِٜ َوِؿ ََّ ِٜ ادََْن ٍَّ َٛ ِِف ِخ
اـِ ـْ َأَذى  َأْي ُيْنٌُِف افرَّ ْجِؾ ِم  افرِّ

ِٜ ِٛ َوَشاَلَم افََّْه

ٌَِٚب. َق فاِِلْشتِْح ُٓ ََيِٚب َؾ ْؾ َظَذ اإْلِ َّ َْمَر إَذا مَلْ حُيْ ْٕ  قا افىَِّريِؼو , َؾِ٘نَّ ا
اَم »قوله:  ُٓ ًْ َِ َْٔخ

ٚو , َأْو فِ ًً اَم مَجِٔ ُٓ ِْ
ًِ
ُْْٔ ٍؾ َواِحَدٍةو , َوْف ًْ َٕ ْؿ ِِف  ـُ ِش َأَحُد ّْ َٓ َي

ٚ ًً  ش.مَجِٔ

 يّق ِف ًٕؾ واحد .أي ٓ 
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 (: 624-623-2قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
ٍؾ َواِحَدٍة.  ًْ َٕ ـْ ادَْْقِ ِِف  ِل افتَّْحِريُؿ َظ ْٓ  َطِٚهُر افَّْ

ـْ  ِمِذيِّ َظ ْ َٞ افسِّ َٜ َحِدي ِريَْ ََ ُِقا اْف ًَ ُْؿ َج و , َؾَِ٘نَّ
ِٜ َراَه َُ قُر َظَذ اْف ُٓ ّْ ُف اجْلُ َِ َومَحَ

َٜ َظٚ ْٝ -ريض اهلل ظْٓٚ-ئَِن ِؾ َرُشقِل اهللَِّ »َؿَٚف ًْ َٕ ِع  ًْ َىَع ِص ََ ْٕ اَم ا َصذَّ اهللَُّ  -ُربَّ

ََِّؿ  ِْٔف َوَش َِ ٚ -َظ َٓ ِؾ اْفَقاِحَدِة َحتَّك ُيْهَِِح ًْ َّْ َنك ِِف اف َّ  ش. َؾ

ُف.  ٍَ ٌَُخِٚريُّ َوْؿ َح اْف ُف َرجَّ َّٕ َّٓ َأ  إ

 : ـٌ َر َرِزي ـَ ٚ َوَؿْد َذ َٓ : - اهلل ظْٓٚريض-َظْْ ْٝ َصذَّ  -َرَأْيٝ َرُشقَل اهللَِّ »َؿَٚف

َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ٍؾ َواِحَدةٍ  -اهللَُّ َظ ًْ َٕ ِق ِِف  ّْ ُؾ َؿٚئاًِم َوَي
ًِ  ش. َيَْْت

ِل:  ْٓ  افَّْ
ِٜ َِّ قا ِِف ِظ ٍُ َِ  َواْخَت

َٚل َؿْقٌم:  ََ ْجِؾ َظامَّ َؾ  افرِّ
ِٜ ْٝ فِِقَؿَٚي َظ َٚل ُذِ ًَ ُتُف َأنَّ افِّْ َِّ ـْ  ِظ َْرِض ِم ْٕ قُن ِِف ا ُُ َي

ْحَدى  ْغِ اْحَتَٚج ادَِْٚر َأْن َيَتَقؿَّك إِلِ َِ ْج َرَدْت إْحَدى افرِّ ٍَ ْٕ ْحِقِه َؾَِ٘ذا ا َٕ َصْقٍك َو

َٓ َيَتَقؿَّك فِْْلُْخَرى.  ِْٔف َمٚ  َِ  ِرْج

ثَ  ًِ ـُ َمَع َذفَِؽ اْف َْٖم َٓ َي َٔتِِف َو  ِمْن
ِٜ
َّٔ ـْ َشِج َْٔخُرُج فَِذفَِؽ َظ  َٚر. َؾ

َْٔىِٚن. َوِؿَٔؾ:  ُٜ افنَّ َٔ َٚ ِمْن  إَنَّ

 : لُّ
َِ
َٓ ْٔ ٌَ َرِة ِِف ادُْاَلبِِس.َوَؿَٚل اْف ْٓ ـْ افنُّ َٚ ِِف َذفَِؽ ِم

ُٜ دِ َراَه َُ  اْف

ٍِِؿ:  ًْ ُ
ٍٜ دِ ٍؾ »َوَؿْد َوَرَد ِِف ِرَواَي ًْ َٕ ِش ِِف  ّْ ْؿ َؾاَل َي ـُ ُع َأَحِد ًْ َىَع ِص ََ ْٕ إَذا ا

َٚواِحَدٍة َحتَّك ُيْهِِ  َٓ  ش. َح
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 َٜ ِٞ َظٚئَِن ـْ َحِدي ِٚرُوُف ِم ًَ َم َمٚ ُي دَّ ََ ُؾ َظَذ -ريض اهلل ظْٓٚ-َوَت َّ ُْٔح َؾ

 افَّْْدِب. 

 : ْغِ ٍَّ ٚخْلُ ـَ ٌع  ٍْ ٌٍَٚس َص
ؾُّ فِ ـُ ْغِ  َِ ًْ َؼ بِٚفَّْ

 َوَؿْد ُأحْلِ

ـُ َمَٚجْف:  ِٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ َوَؿْد َأْخَرَج اْب ـْ َحِدي ِش َٓ » :-ريض اهلل ظْف-ِم ّْ َي

َٓ ُخػ  َواِحدٍ  ٍؾ َواِحَدٍة َو ًْ َٕ ْؿ ِِف  ـُ  ش.َأَحُد

ٍِِؿ:  ًْ ِٞ َجٚبٍِر َوُهَق ِظَْْد ُم ـْ َحِدي  .-ريض اهلل ظْٓام-ِم

ٍٔد َوِظَْْد َأمْحََد:  ًِ ِٞ َأيِب َش ـْ َحِدي  .-ريض اهلل ظْف-ِم

 : ايِنُّ ٌَّٚسٍ َوِظَْْد افىََّزَ ـِ َظ  اْب
ِٞ ـْ َحِدي   .-ريض اهلل ظْٓام-ِم

 : ىَّٚيِبُّ
ُْخَرى َوَؿَٚل اخْلَ ْٕ ؿِّ ُدوَن ا ُُ ـْ اْف َِٔد اْفَقاِحَدِة ِم َذا إْخَراُج اْف ـَ َو

َخِر.  ْٔ ٌَْغِ ُدوَن ا
ْرتَِداُء َظَذ َأَحِد ادَُِْْْ ِٓ  َوا

 )ِْٝ َِْحَؼ )ُؿ ُٜ َحتَّك ُي َِّ
ًِ ُؿ اْف َِ ًْ ْ ُت َِٔٚس َومَل

َِ ـْ َبِٚب اْف ك َأنَّ َهَذا ِم ٍَ َٓ ََيْ َو

. ْؿتَِهُٚر َظَذ حَمَؾِّ افَّْصِّ ِٓ َْوَػ ا ْٕ َْصِؾو , َؾٚ ْٕ  قا بِٚ
********** 
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]بيان أن اإلسبال في الثياب محرم, وإن اقترن مع  

 اإلسبال الخيالء كان من كبائر الذنوب[

ـِ ) – 2576 َر َوَظ َّ ـِ ُظ اَم -اْب ُٓ صذ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -َريِضَ اهللَُّ َظْْ

َٔاَلءَ »اهلل ظِٔف وشِؿ:  ـْ َجرَّ َثْقَبُف ُخ شَٓ َيُْْيُر اهللَُّ إَِػ َم
(1)

ْٔفِ  َِ ٌؼ َظ ٍَ  (.. ُمتَّ

 *******************************الشرح:

 ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ حتسِٜ اإلضباٍ يف ايجٝاب.

ِف اإلثؿ  ؾٓذه زيٚدة ٔالء وافُز وافٍخراخلوأن اؿسن مع اإلشٌٚل 

ؾ٘ن هذا مـ ـٌٚئر افذٕقب; ٕن صٚحٌف متقظد بًدم ٕير اهلل ظز  واحلرج

 وجؾ إفٔف يقم افَٔٚمٜ. 

 بٝإ حهِ اإلضباٍ: 
 اإلشٌٚل فف ضريَتٚن: 

ؾٓذا حمرم; دٚ جٚء ِف بٌر خٔالء أن َير إزاره حتٝ افًٌُغو , إوػ: 

ُهَرْيَرَة َريِضَ اهللَُّ َظُْْفو , مـ حديٞ َأيِب صحٔح اإلمٚم افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ: 

َؿ َؿَٚل: َِّ ِْٔف َوَش َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ ل » َظ ٍِ ـَ اإِلَزاِر َؾ ٌَْغِ ِم ًْ َُ ـَ اف َؾ ِم ٍَ َمٚ َأْش

شافَّْٚرِ 
(2)

. 

                                                           
 (.42( )2185(، كاإلماـ مسلم في صحيحو )5783أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)

 .(5787)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 .اخلٔالءو , وـٌرة اإلشٌٚلـٌرة ن: ٚاجتّع ِف حَف ـٌرتإٔف افثٕٜٚٔ: 

 ٚيهٔ َع اخل٤٬ٝ:  بٝإ حهِ َٔ يبظ ايجٝاب ؾٛم ايهعبني
 . يٖثؿ ظذ اخلٔالء ومـ فًٌف ؾقق افًٌُغ مع اخلٔالء

ـْ َجرَّ َثْقَبفُ »قوله:   ش.َٓ َيُْْيُر اهللَُّ  إَِػ َم

 ؾٔف إثٌٚت افْير هلل ظز وجؾ إٓ إٔف ٓ يْير إػ مـ هذا حٚفف .

 (: 133-2/132قاٍ اإلَاّ ايػٛناْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايٌٓٝ )
 ُٞ ِدي َٔاَلَء.  احْلَ ِريِؿ َجرِّ افثَّْقِب ُخ  َيُدلُّ َظَذ حَتْ

ِه:  ْقفِِف َوادَُْراُد بَِجرِّ ََ َْرِض َوُهَق ادَُْقاؾُِؼ فِ ْٕ ُه َظَذ َوْجِف ا َصذَّ اهللَُّ  -ُهَق َجرُّ

ََِّؿ  ِْٔف َوَش َِ َزاَر ِِف افَّْٚرِ : »-َظ ـْ اإْلِ ٌَْغِ ِم ًْ َُ ـْ اْف َؾ ِم ٍَ اَم َشَٔ ش َمٚ َأْش  ْٖيِت. ـَ

ـْ ِِف   َم
ِٜ ٌَ ِٚء دَِٚ ِِف ِصٔ ًَ َجِٚل َوافِّْ ٌم َظَذ افرِّ ٌََٚل حُمَرَّ ْش  َأنَّ اإْلِ

ِٞ ِدي َوَطِٚهُر احْلَ

قِم. ُّ ًُ ـْ اْف ـْ َجرَّ ِم  َؿْقفِِف َم

 َٜ َّ َِ ْٝ ُأمُّ َش َّ ِٓ : -ريض اهلل ظْٓٚ-َوَؿْد َؾ ْٝ َٚف ََ َٞ َؾ ِدي ْٝ احْلَ ًَ
ِّ َذفَِؽ دََّٚ َش

َْٔػ تَ » َُ ِنَػ َؾ َُ : إًذا َيْْ ْٝ َٚف ََ ا َؾ ؟ َؿَٚل: ُيْرِخَُْٔف ِصْزً َـّ
ُٚء بُِذُيقهِلِ ًَ ْهَُْع افِّْ

ْٔفِ  َِ َٓ َيِزْدَن َظ ِخَُْٔف ِذَراًظٚ  و , َؿَٚل: َؾُرْ َـّ ُٓ . ش َأْؿَداُم ِمِذيُّ ْ ّل َوافسِّ
ٚئِ ًَ  َأْخَرَجُف افَّْ

قَن َظَذ َجَقاِز ا ُّ
ِِ ًْ َع ادُْ ـُ َوَفَُُِّْف َؿْد َأمْجَ َح بَِذفَِؽ اْب اَم َسَّ ـَ ِٚءو ,  ًَ ٌَِٚل فِِِّْ ْش إْلِ

 . ـِ َْ ًُّ ِح اف  َرْشاَلَن ِِف َذْ
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ْقفِِف:  ََ ِِٔٔد بِ َْ َٔاَلءَ »َوَطِٚهُر افتَّ َٔاَلِء شُخ ْرِ اخْلُ ٌَ
قِمِف َأنَّ َجرَّ افثَّْقِب فِ ُٓ ٍْ َّ و , َيُدلُّ بِ

قُن َداِخاًل ِِف َهَذا اْفَقِظِٔد. ُُ  َٓ َي

ـُ  : َؿَٚل اْب ٌِْد اْفَزِّ ُف َظ َّٕ َّٓ َأ ُف اْفَقِظُٔدو , إ َُ َح ِْ َٓ َي َٔاَلِء  ْرِ اخْلُ ٌَ
ٚرَّ فِ قُمُف َأنَّ اجْلَ ُٓ ٍْ َم

 َمْذُمقٌم.

 : . َؿَٚل افََّْقِويُّ لِّ
ًِ ٚؾِ َٕصُّ افنَّ ُروٌه َوَهَذا  ُْ ُف َم َّٕ  إ

 : لِّ
ًِ ٚؾِ ـْ افنَّ ِه َظ ٌَُقْيىِلُّ ِِف ُُمَْتَكِ َٓ ِِف َٓ ََيُقُز َؿَٚل اْف اَلِة َو ْدُل ِِف افهَّ ًَّ اف

ْقِل افٌَِّْلِّ  ََ
ٌٔػو , فِ ٍِ َهٚ َخ ْرِ ٌَ َٔاَلِءو , َوفِ ُخ ِْ

َهٚ فِ َؿ  -َؽْرِ َِّ ِْٔف َوَش َِ يَِب  -َصذَّ اهللَُّ َظ ِٕ

ك.  َٓ َت ْٕ ٍر ا ُْ  َب

 : َريِبِّ ًَ ـُ اْف َُ َؿَٚل اْب ٌَُف َوَي ًْ ـَ ُجِؾ َأْن َُيَِٚوَز بَِثْقبِِف  ِرَّ
ُه َٓ ََيُقُز فِ َٓ َأُجرُّ قُل: 

ُف إْذ َصَٚر  ٍَ ٚفِ ًيٚ َأْن َُيَ ٍْ ـْ َتََْٚوَفُف َف َ
َٓ ََيُقُز دِ ًيٚ َو ٍْ َل َؿْد َتََْٚوَفُف َف ْٓ َنَّ افَّْ

ِٕ َٔاَلَءو ,  ُخ

ْٝ ِِف.  ًَ ْٔ َٜ َف َِّ
ًِ َِْؽ اْف َنَّ تِ

ِٕ ُفو ,  ُِ َٓ َأْمَتثِ َُقَل:  ُف َأْن َي ُّ ُْ  ُح

 َِّ ًَ َٚ َدْظَقى َؽْرَ ُم ك.َؾَِ٘نَّ َٓ َت ْٕ ِه ا ِ زُّ َُ ٌٜ َظَذ َت ُٜ َذْيِِِف َدافَّ و , َبْؾ إَضَٚف
ٍٜ
َّ 

ُف:  ُِ َٔاَلَء َوَحِٚص ِزُم اخْلُ ِْ َت ًْ ِزُم َجرَّ افثَّْقِب َوَجرُّ افثَّْقِب َي ِْ َت ًْ ٌََٚل َي ْش َأنَّ اإْلِ

بُِس.  ِهْدُه افالَّ َْ  َوَفْق مَلْ َي

ِِٔٔد بِ  َْ ٌَِٚر افتَّ
لُّ َوَيُدلُّ َظَذ َظَدِم اْظتِ

ٚئِ ًَ َٔاَلِء َمٚ َأْخَرَجُف َأُبق َداُود َوافَّْ ٚخْلُ

ٍٞ َضِقيٍؾ ؾِِٔف  ـْ َحِدي ٍْٔؿ ِم َِ ـِ ُش  َجٚبِِر ْب
ِٞ ـْ َحِدي َحُف ِم و , َوَصحَّ ِمِذيُّ ْ َوافسِّ
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ٌََٚل » َٚك َوإِْش و , َوإِيَّ
ٌَْغِ ًْ َُ َٝ َؾَِ٘ػ اْف ْٔ ِٚقو , َؾِْ٘ن َأَب ًَّ َواْرَؾْع إَزاَرك إَػ ِْٕهِػ اف

َٜ اإْلِ  َِ ُّٛ ادَِْخٔ
َٓ حُيِ  َوإِنَّ اهللََّ 

ِٜ َِ ـْ ادَِْخٔ َٚ ِم   قا ش .َزاِر َؾَِ٘نَّ
َٔاَلءَ »قوله:   ش.ُخ

َٔاَلَء:  . ُخ ٌََىُر َواْفُِْزُ  َوادَْدِّ اْف
ِٜ
َّ َج ًْ ِٚء ادُْ  بَِوؿِّ اخْلَ

 مؾ افرجٚلو , وافًْٚء.ٚصوهذا 

أن »ظْٓٚ:  وفُـ رخص فًِْٚء ـام شٌؼ ِف حديٞ أم شِّٜ ريض اهلل

 .شيرخْٔف ذراًظٚو , وٓ يزدن ظذ ذفؽ

 َٔ اضتدٍ عدٜح أبٞ بهس ايصدٜل زضٞ اهلل عٓ٘:  ايسد ع٢ً
 ٍل صحٔح اإلمٚم افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ ٌِْد اهللَِّ بـ ظّر َريِضَ اهللَُّ َظُْْفو , َظ مـ حديٞ َظ

ـْ َج »َؿَٚل:  ِٜ َم ََٔٚم
َِ ِْٔف َيْقَم اف َٔاَلَء مَلْ َيُْْيِر اهللَُّ إَِف رٍ ش رَّ َثْقَبُف ُخ ُْ ريض اهلل -َؿَٚل َأُبق َب

َٚهَد َذفَِؽ -ظْف ًَ َّٓ َأْن َأَت ِخلو , إِ َسْ ًْ ْل إَِزاِري َي ََّ : َيٚ َرُشقَل اهللَِّو , إِنَّ َأَحَد ِص

ِْٔف َوَش  َِ َٚل افٌَِّْلُّ َصذَّ اهللُ َظ ََ َؿ: ِمُْْف؟ َؾ َٔاَلءَ »َِّ ُف ُخ ًُ ـْ َيْهَْ َّ َٝ ُِم ًْ شَف
(1)

. 

 .مـ يتًٚهد إزاره ؾال يدخؾ ِف هذا احلُؿ

 (:625-2/624قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )

                                                           
 .(5784)حو أخرجو اإلماـ البخارم في صحي (1)
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 َٜ َّ َِ ْٝ َذفَِؽ ُأمُّ َش َّ ِٓ َٞ -ريض اهلل ظْٓٚ-َوَؿْد َؾ ِدي ٚ احْلَ َٓ ْٝ ِظَْْد َشاَمِظ َٚف ََ َؾ

َؿ َصذَّ ا -ِمُْْف  َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚل : »-هللَُّ َظ ََ َـّ َؾ
ُٚء بُِذُيقهِلِ ًَ َْٔػ َتْهَُْع افِّْ َُ َصذَّ  -َؾ

ََِّؿ  ِْٔف َوَش َِ ِخَُْٔف  -اهللَُّ َظ َـّ َؿَٚل َؾُرْ ُٓ ِنُػ َأْؿَداُم َُ ْٝ إًذا َتْْ ا َؿَٚف َيِزْدَن ؾِِٔف ِصْزً

ْٔفِ  َِ َٓ َيِزْدَن َظ ٚئِ شو , ِذَراًظٚ  ًَ .َأْخَرَجُف افَّْ ِمِذيُّ ْ  ّل َوافسِّ

َراِع:  . َوادَُْراُد بِٚفذِّ ِٜ َتِدَف ًْ َِٔد ادُْ اِن بِْٚف َِٔد َوُهَق ِصْزَ  ِذَراُع اْف

ٌَُخِٚريِّ َوادَُْراُد َجرُّ افثَّْقِب:  ُٞ اْف َْرِض َوُهَق افَِّذي َيُدلُّ َفُف َحِدي ْٕ َمٚ »َظَذ ا

َزاِر ِِف  ـْ اإْلِ ٌَْغِ ِم ًْ َُ ـْ اْف ُؾ ِم ٍَ  ش. افَّْٚرِ َأْش

َٔاَلِء:   بِٚخْلُ
ِٞ ِدي ُِٔٔد احْلَ َْ َٔاَلَء َوَت ُه َؽْرَ ُخ ـْ َجرَّ قُن َم ُُ َٓ َي ُف  َّٕ قِمِف َأ ُٓ ٍْ َّ

َدالٌّ بِ

 َداِخاًل ِِف اْفَقِظِٔد.

 : لُّ
ٚئِ ًَ ٌَُخِٚريُّ َوَأُبق َداُود َوافَّْ َح بِِف َمٚ َأْخَرَج اْف ُف َوَؿْد َسَّ َّٕ ٍر »َأ ُْ  -َؿَٚل َأُبق َب

َٚهَدُه  -َريِضَ اهللَُّ َظُْْف  ًَ َّٓ َأْن َأَت ِخل إ َسْ ًْ َٞ إنَّ إَزاِري َي ِدي
َع َهَذا احْلَ ِّ دََّٚ َش

َٚل َفُف َرُشقُل اهللَِّ  ََ َؿ  -َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ َٔاَلءَ -َصذَّ اهللَُّ َظ ُف ُخ ُِ ًَ ٍْ ـْ َي َّ ٝ ُِم ًْ َّٕؽ َف  ش. : إ

 ٍَ ٌَِٚر ادَْ
ـْ َهَذا افَّْْقِع. َوُهَق َدفٌِٔؾ َظَذ اْظتِ  ِٚهِٔؿ ِم

 : ٌِْد اْفَزِّ ـُ َظ َٔاَلِء َمْذُمقٌم. َوَؿَٚل اْب ْرِ اخْلُ ٌَ
ُه فِ  إنَّ َجرَّ

 : .َوَؿَٚل افََّْقِويُّ لِّ
ًِ ٚؾِ َٕصُّ افنَّ ُروٌه َوَهَذا  ُْ ُف َم َّٕ  إ

قَن إَػ ِْٕهِػ  ُُ ِت َأْن َي َٓ ٚ ـَ احْلَ ًَ ُٜ َأنَّ َأْح َّْ ًُّ ْٝ اف َح اَم  َوَؿْد َسَّ ـَ ِٚق  ًَّ اف

ـِ َخٚفٍِد َؿَٚل  ِْٔد ْب ٌَ ـْ ُظ لُّ َظ
ٚئِ ًَ ِمِذيُّ َوافَّْ ْ ْْٝ َأْمِق َوَظَعَّ ُبْرٌد »َأْخَرَجُف افسِّ ـُ
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ََْيْرت َؾَِ٘ذا ُهَق افٌَِّْلُّ  ََك َؾ ْٕ ك َوَأ ََ ُف َأْب َّٕ َٚل ِِل َرُجٌؾ: اْرَؾْع َثْقَبؽ َؾِ٘ ََ ُه َؾ  -َأُجرُّ

ْٔفِ  َِ َؿ  َصذَّ اهللَُّ َظ َِّ َٚل: َمٚ َفؽ ِِف ُأْشَقٌة؟  -َوَش ََ َحُٚء َؾ ِْ اَم ِهَل ُبْرَدٌة َم َّٕ ِْٝ إ َُ َؾ

ْٔفِ   ش. َؿَٚل َؾََْيْرت َؾَِ٘ذا إَزاُرُه إَػ ِْٕهِػ َشَٚؿ

. ٌَْغِ ًْ َُ َٓ َحَرَج َظَذ َؾِٚظِِِف إَػ اْف ُف  َّٕ ٚ َمٚ ُهَق ُدوَن َذفَِؽ َؾِ٘  َوَأمَّ

ٌَْغِ  ًْ َُ َٚل َوَمٚ ُدوَن اْف ََ َهٚ َؾ ْرِ ٌَ َٚن فِ ـَ َٔاَلِءو , َوإِْن  ُخ ِْ
َٚن فِ ـَ َق َحَراٌم إْن  ُٓ َؾ

ُروٌه. ُْ ُف َم َّٕ ُه: إ  افََّْقِويُّ َوَؽْرُ

 َٓ َٚن  ـَ ُدُفُف َؾِْ٘ن  ًْ ِف َفَُُِّْف َي
ًِ بِ َٓ َٚن افثَّْقُب َظَذ َؿْدِر  ـَ َٚل إْن  ََ َوَؿْد ُيتََّجُف َأْن ُي

َٚفَِّذي َوَؿعَ  ـَ ـْ َؿْهٍد  َق َؽْرُ َداِخٍؾ ِِف اْفَقِظِٔد.  َظ ُٓ ٍرو , َؾ ُْ يَِب َب
ِٕ 

ٌم  اِف حُمَرَّ ْهَ ِٜ اإْلِ َٓ ـْ ِج َق َُمُْْقٌع ِم ُٓ ِف َؾ
ًِ بِ َٓ َٚن افثَّْقُب َزائًِدا َظَذ َؿْدِر  ـَ َوإِْن 

 ًَ ـُ َأْن َتَت َْٖم َٓ َي ُف  َّٕ َْجِؾ َأ
ِٕ ِٚءو , َو ًَ ٌُِّف بِٚفِّْ َْجِؾ افتََّن

ِٕ َْجِِِفو , َو ِٕ. ُٜ َؼ بِِف افََّْجَٚش َِّ 

 : َريِبِّ ًَ ـُ اْف ُه َوَؿَٚل اْب َٓ َأُجرُّ قُل  َُ َٔ ٌَُفو , َؾ ًْ ـَ ُجِؾ َأْن َُيَِٚوَز بَِثْقبِِف  َٓ ََيُقُز فِِرَّ

ُف إذَ  ٍَ ٚفِ ُظ َأْن َُيَ ٍْ َِّ ـْ َيَتََْٚوُفُف اف َ
َٓ ََيُقُز دِ ًيٚو , َو ٍْ َل َؿْد َتََْٚوَفُف َف ْٓ َنَّ افَّْ

ِٕ َٔاَلَء;  ا ُخ

َٚ َدْظَقى َؽْرُ  ْٝ ِِف َؾَِ٘نَّ ًَ ْٔ َٜ َف َِّ
ًِ َِْؽ اْف َنَّ تِ

ِٕ ُف;  ُِ َٓ َأْمَتثِ قَل  َُ ُف َأْن َي ُّ ُْ َصَٚر ُح

ِه.  ِ زُّ َُ ٌٜ َظَذ َت ُٜ َذْيِِِف َدافَّ  َبْؾ إَضَٚف
ٍٜ
َّ َِّ ًَ  قاُم

ُف:  ُِ ِزُم َجرَّ افثَّْقِب َوَجرُّ افثَّْقِب َوَحِٚص ِْ َت ًْ ٌََٚل َي ْش َٔاَلَء  َأنَّ اإْلِ ِزُم اخْلُ ِْ َت ًْ َي

بُِس. ِهْدُه افالَّ َْ  َوَفْق مَلْ َي



 

 

 

 مع اإلسبال الخيالء كان من كبائر الذنوب[]بيان أن اإلسبال في الثياب محرم, وإن اقترن 

 

[81] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ـُ َمٍِْٔع:  رَ َوَؿْد َأْخَرَج اْب َّ ـِ ُظ ـْ اْب ٍٞ  -ريض اهلل ظْٓام-َظ ِِف َأْثَِْٚء َحِدي

ُف  ًَ ِٜ »َرَؾ َِ ـْ اْدَِخٔ َزاِر ِم َزاِر َؾِ٘نَّ َجرَّ اإْلِ َٚك َوَجرَّ اإْلِ  ش.إيَّ

: َوَؿْد َأْخَرَج افىََّزَ  َٜ ايِنُّ ِٞ َأيِب ُأَمَٚم ـْ َحِدي ٍٜ -ريض اهلل ظْف-ِم َوِِف ِؿهَّ

َْٕهِٚريِّ  َ ْٕ ـِ ُزَراَرَة ا ِرو ْب ّْ ًَ
ٌَِؾ : »-ريض اهلل ظْف-فِ ًْ ُّٛ ادُْ

َٓ حُيِ  ش. إنَّ اهللََّ 

 : ُٜ هَّ
َِ َٜ َواْف ـُ َمَع َرُشقِل اهللَِّ»َؿَٚل:  -ريض اهلل ظْف-َأنَّ َأَبٚ ُأَمَٚم ْح َٕ َْْٔاَم   - َب

َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ٍٜ إَزاٍر  -َصذَّ اهللَُّ َظ َِّ َْٕهِٚريُّ ِِف ُح َ ْٕ ـُ ُزَراَرَة ا ُرو ْب ّْ َْٚ َظ ََ
إْذ حَلِ

َؾ َرُشقُل اهللَِّ  ًَ َؿ  -َوِرَداٍء َؿْد ُأْشٌَِؾ َؾَج َِّ ِْٔف َوَش َِ ِٜ  -َصذَّ اهللَُّ َظ َٔ ُخُذ بَِِْٚح
ْٖ َي

ٌرو َثْقبِِف َوَيَتَقاَوُع هللَِِّ َويَ  ّْ ٚ َظ َٓ ًَ
ِّ ٌِْدك َوَأَمتِؽ. َحتَّك َش ـُ َظ ٌُْدك َواْب قُل: َظ َُ

ؾَّ  ـُ ـَ  ًَ ُرو إنَّ اهللََّ َؿْد َأْح ّْ َٚل: َيٚ َظ ََ  َؾ
َٚؿْغِ ًَّ َٚل َيٚ َرُشقَل اهللَِّ إينِّ مَحُْش اف ََ َؾ

ٌَِؾ  ًْ ُّٛ ادُْ
َٓ حُيِ ُف إنَّ اهللََّ  ََ َِ ٍء َخ  ش. َرْ

يُّ  ـِ ُزَراَرَة َوؾِِٔف: : َوَأْخَرَجُف افىََّزِ ِرو ْب ّْ ـْ َظ َب َرُشقُل اهللَِّ »َظ َصذَّ  -َوَضَ

َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ٍرو  -اهللَُّ َظ ّْ  َظ
ِٜ
ٌَ ـْ َٝ ُر َوَؿَٚل: َيٚ -ريض اهلل ظْف-َأْرَبَع َأَصٚبَِع حَتْ

 َ ْٕ َٝ ا َْٖرَبِع َأَصٚبَِع حَتْ َب بِ َزاِر. ُثؿَّ َضَ ُرو َوَهَذا َمْقِوُع اإْلِ ّْ ْرَبِع ُثؿَّ َؿَٚل: َيٚ َظ

َزارِ  ُرو َوَهَذا َمْقِوُع اإْلِ ّْ ٌٚت.ش َظ ََ َٞ َوِرَجُٚفُف ثِ ِدي  احْلَ

اَم: ُٓ ُّ ُْ َزاِر ُح ُؿ َؽْرِ افثَّْقِب َواإْلِ ُْ  َوُح

َزاَر؟ َؿَٚل َمٚ  َر اإْلِ ـَ ُٜ َأَذ ٌَ ًْ ـَ ِدَثٍٚر َؿَٚل ُص ُٜ حُمَِٚرَب ْب ٌَ ًْ ََٖل ُص َذفَِؽ دََّٚ َش ـَ َو

ُه. َخصَّ إزَ  َزاَر َوَؽْرَ ُؾ اإْلِ َّ ٌَِر بِٚفثَّْقِب َيْن ًْ ُهقُدُه َأنَّ افتَّ َْ ًٔهٚ َوَم
ِّ َٓ َؿ  اًرا َو
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ـْ َأبِِٔف  َر َظ َّ ـِ ُظ ـْ اْب : َظ ِمِذيُّ ْ َّٓ افسِّ  إ
ـِ َْ ًُّ ريض اهلل -َوَأْخَرَج َأْهُؾ اف

ـْ افٌَِّْلِّ -ظْٓام َؿ  -َظ َِّ ِْٔف َوَش َِ َزاِر » َؿَٚل: –َصذَّ اهللَُّ َظ ٌَُٚل ِِف اإْلِ ْش اإْلِ

 ِٜ ََٔٚم
َِ ِْٔف َيْقَم اْف َٔاَلَء مَلْ َيُْْيْر اهللَُّ إَف ًْٔئٚ ُخ ٚ َص َٓ ـْ َجرَّ ِمْْ . َم

ِٜ اَمَم ًِ ِٔص َواْف ِّ ََ  ش. َواْف

ٌٚل. ََ اٍد َوؾِِٔف َم ـُ َأيِب َروَّ ِزيِز ْب ًَ ٌُْد اْف َٚن ِِف إْشَِْٚدِه َظ ـَ  َوإِْن 

ـُ َبىٍَّٚل:  ِٜ َزائَِدًة َظَذ َمٚ َجَرْت وَ َؿَٚل اْب ْذَب ًَ ٌَُٚل اْف  ادَُْراُد بِِف إْش
ِٜ اَمَم ًِ ٌَُٚل اْف إِْش

َٚدُة.  ًَ  بِِف اْف

ٚئِّل:  ًَ َٜ َوَأْخَرَج افَّْ َّٔ ـِ ُأَم ِرو ْب ّْ  َظ
ِٞ ـْ َحِدي َأنَّ افٌَِّْلَّ »: -ريض اهلل ظْف-ِم

َؿ  - َِّ ِْٔف َوَش َِ ْٔفِ َأْرَخك َضَرَف ِظاَم  -َصذَّ اهللَُّ َظ ٍَ
تِ ـَ  ش.َمتِِف َبْغَ 

ًُْض َأْهِؾ  ُف َب ُِ ًَ ٍْ اَم َي ـَ َتِٚد  ًْ ِٔص ِزَيَٚدًة َظَذ ادُْ ِّ ََ اَمِم اْف ـْ َذفَِؽ َتْىِقيُؾ َأ ـَ َو

ٌم.  ٌٌَٚل حُمَرَّ َجِٚز إْش
 احْلِ

َٚدِة وَ  ًَ ؾِّ َمٚ َزاَد َظَذ اْف ـُ  َٜ َراَه ـَ اَمِء  َِ ًُ ـْ اْف ٌَٔٚض َظ ٚيِض ِظ ََ َؾ اْف ََ َٕ َظَذ َوَؿْد 

 . ِٜ ًَ ًَّ ـْ افىُّقِل َواف ٌَِٚس ِم ِِّ َتِٚد ِِف اف ًْ  ادُْ

 )ِْٝ ِة.)ُؿ ٌُقَّ َٚن ِِف َظْكِ افُّْ ـَ َتِٚد َمٚ  ًْ ل َأْن ُيَراَد بِٚدُْ
ٌِ
ٌَ  قا َوَيْْ

********** 
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 ]بيان بعض آداب األكل[ 

صذ  -َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ -أي ظـ ابـ ظّر ريض اهلل ظْٓام-)َوَظُْْف  – 2577

ْب »َؿَٚل:  -اهلل ظِٔف وشِؿ  َْٔؼَ ِْ َب َؾ ِِْٔفو , َوإَِذا َذِ ِّ َٔ ْؾ بِ ـُ
ْٖ
َٔ ِْ ْؿ َؾ ـُ َؾ َأَحُد ـَ إَِذا َأ

ُب بِِناَمفِفِ  ُؾ بِِناَمفِِفو , َوَيْؼَ ـُ ْٖ َْٔىَٚن َي ِِْٔفو , َؾِ٘نَّ افنَّ
ِّ
َٔ شبِ

(1)
ِِؿٌ  ًْ  (.. َأْخَرَجُف ُم

 *******************************الشرح:

املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ ٚدٛب ا٭نٌ ٚايػسب بايُٝني, ضام 
 .يًُطتطٝع 

 بٝإ حهِ ا٭نٌ ٚايػسب بايُٝني يًُطتطٝع: 
 فحديٞ افٌٚب يدل ظذ وجقب إـؾ وافؼب بٚفّٔغو , وظذ حتريّ

ٚ بٚفنٔىٚن. ًٓ  بٚفنامل; ٕن ِف ذفؽ تنٌ

ؼبو , وإخذو , بٔٚن أن افّٔغ هل ادَدمٜ ِف: إـؾو , واف وفيه:

 وافًىٚءو , وافىٓقرو , وافًٌؾو , وافُتٚبٜو , وافٌِٚسو , وِف مجٔع افنٖن.

َٜ ٍل افهحٔحغ: ؾ َٚن افٌَِّْلُّ -ريض اهلل ظْٓٚ-مـ حديٞ َظٚئَِن ـَ  : ْٝ و , َؿَٚف

َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ قِرِهو , َوِِف »َصذَّ اهللُ َظ ُٓ ِِِفو , َوُض ِِِفو , َوَتَرجُّ ًُّ و , ِِف َتَْ ـُ ُّّ َٔ ٌُُف افتَّ ِج ًْ ِِْٖٕف  ُي َص

فِ  ِِّ شـُ
(2)

. 

                                                           
 .(2121)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

 .(268)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،168)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 وِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: 

ََِّؿو ,  ِْٔف َوَش َِ مـ حديٞ  ابـ ظّر ريض اهلل ظْٓامو , َأنَّ َرُشقَل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ

ُؾ »َؿَٚل:  ـُ ْٖ َْٔىَٚن َي ٚو , َؾِ٘نَّ افنَّ َـّ هِبَ َب َٓ َيْؼَ ْؿ بِِناَمفِِفو , َو ُُ َـّ َأَحٌد ِمْْ َِ ـُ ْٖ َٓ َي

ٚ ُب هِبَ  ش.بِِناَمفِِفو , َوَيْؼَ

 :ٚ َٓ ٚؾٌِع َيِزيُد ؾِٔ َٕ َٚن  ـَ ٚ»َؿَٚل: َو ًْىِل هِبَ َٓ ُي ٚو , َو ُخُذ هِبَ
ْٖ َٓ َي  ش. َو

ِٜ َأيِب افىَِّٚهِر:  ؿْ »َوِِف ِرَواَي ـُ َـّ َأَحُد َِ ـُ ْٖ شَٓ َي
(1)

. 

َٜ وِف افهحٔحغ:  َّ َِ ـَ َأيِب َش َر ْب َّ َُقُل -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ  ُظ : و , َي

ْٝ َيِدي َتىُِٔش ِِف  َٕ ٚ ـَ َؿو , َو َِّ ِْٔف َوَش َِ ُٝ ُؽاَلًمٚ ِِف َحْجِر َرُشقِل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ْْ ـُ

َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚل ِِل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهلُل َظ ََ و , َؾ
ِٜ ٍَ ْح ْؾ »افهَّ ـُ َيٚ ُؽاَلُمو , َشؿِّ اهللََّو , َو

َّٚ َئَِِؽ  ْؾ ُِم ـُ َِْٔؽو , َو
ِّ
َٔ ُد َؾاَم ش بِ ًْ تِل َب َّ ًْ

َِْؽ ضِ ْٝ تِ " َزاَف
 (2)

. 

ِْٔفِ »قوله:  ِّ َٔ ْؾ بِ ـُ
ْٖ
َٔ ِْ ْؿ َؾ ـُ َؾ َأَحُد ـَ  ش. إَِذا َأ

 ٍل صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ:  ؾ إـؾ بٚفّٔغ واجٛو

َقعِ  ـْ َ ْٕ ـِ ا َٜ ْب َّ َِ َؾ ِظَْْد »و , ؿٚل: -ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ َش ـَ َأنَّ َرُجاًل َأ

َٚل:  َرُشقِل اهللِ ََ َؿ بِِناَمفِِفو , َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ َِْٔؽ »َصذَّ اهللُ َظ ِّ َٔ ْؾ بِ َٓ شـُ و , َؿَٚل: 

                                                           
 .(2121)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (2)

 .(2122)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،5376)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (3)
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َٝ »َأْشَتىُِٔعو , َؿَٚل:  ًْ و , َؿَٚل: شَٓ اْشَتَى َّٓ اْفُِْزُ
ُف إِ ًَ ٚ إَِػ           "و , َمٚ َمَْ َٓ ًَ َؾاَم َرَؾ

"ؾِٔفِ 
 (1)

. 

 بٝإ حهِ َٔ أنٌ بايػُاٍ ٚغسب بايػُاٍ حلاد١: 
 فف إـؾ وافؼب بنامفف. ؾٔجقزأن يٖـؾو , أو يؼب بّْٔٔف;  ظجز مـو

ُِِّػ ا}يَقل اهلل ظز وجؾ :  َُ َٚٓ ُي َٓ ًَ َّٓ ُوْش ٚ إِ ًً ٍْ َٕ  و , وؽرهٚ مـ إدفٜ.{هللَُّ 

 وِف شْـ اإلمٚم أيب داود رمحف اهلل تًٚػ: 

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ ُٜ َزْوُج افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ َه ٍْ : -ريض اهلل ظْٓٚ- مـ حديٞ َح

َٔٚبِِفو , »
ابِِف َوثِ ِٚمِف َوَذَ ًَ َُْٔف فَِى

ِّ ُؾ َي ًَ َٚن ََيْ ـَ َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ َأنَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ

ُؾ ِصاَمَفُف دَِٚ ِشَقى َذفَِؽ  ًَ شَوََيْ
 (2)

. 

 افْقوي ِف ريٚض افهٚحلغ  ؿٚل

 افتُريؿ بٚب مـ هق َمٚ ـؾ ِف افّٔغ تَديؿ اشتحٌٚب بٚب

ؾِ  ـٚفقوقءِ  ًْ ٌُ ِؿو , َواف ُّّ َٔ ٌْسِ  َوافتَّ ًْؾِ  افثَّْقِب  َوُف اِويؾِ  َواخُلػِّ  َوافَّْ َ  َوافنَّ

ِجِدو , َوُدخقلِ  ًْ َقاِكو , ادَْ ًِّ تَِحِٚلو , َواف ـْ ِٚرِبو , َوَؿصِّ  إْطٍٚرو , َوتَِٔؿ َوآ  افنَّ

ْتِػ  َٕ أِسو , َوحِِؼ  اإلْبِطو , َو المِ  افرَّ ًّ ـَ  َواف اَلِةو , ِم ـْؾِ  افهَّ ِبو , و ,َوإ  وافؼُّ

و , ِٜ ـَ  واخلروِج  إَْشَقِدو , احَلَجرِ  َواْشتاَِلمِ  َوادُهٚؾَح  وافًىٚء وإخذ اخلالِءو , م

                                                           
 .(2121)صحيحو أخرجو اإلماـ مسلم في  (1)

، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (32)أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو  (1)
 كضعيف أبي داكد. 
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َّٚ َذفَِؽ  وؽرِ  ُّٛ . مًْٚه ِف ُهقَ  ُِم َتَح ًْ  َذفَِؽو , ودِ  ِف افًٔٚرِ  َتَديؿُ  وُي

ٌَُهِٚق  ـْٚٓمتَِخٚطِ  ِجِدو , مـ واخلروج اخَلالِءو , ودخقلِ  افًٔٚرو , ظـ َواف ًْ  ادَ

ِْعِ و ًْؾِ  اخُلػِّ  َخ ذَراِت  وؾًِؾِ  وآْشتَِْْجٚءِ  وافثقِبو , وافناويؾِ  وافَّْ َْ َت ًْ  ادُ

ٌَٚه  .َذفَِؽ  وأْص

ِْٔفِ »قوله:  ِّ َٔ ْب بِ َْٔؼَ ِْ َب َؾ  ش. َوإَِذا َذِ

 . أي أن افؼب حُّف حُؿ إـؾ

ُؾ بِِناَمفِفِ »قوله:  ـُ ْٖ َْٔىَٚن َي  ش.َؾِ٘نَّ افنَّ

 ن يٖـؾ ويؼب.دفٔؾ ظذ أن افنٔىٚ فيه:

دفٔؾ ظذ إٔف ٓ َيقز افتنٌف بٖهؾ افؼ: ٓ بٚفنٔٚضغو , وٓ بٚفٍُٚر  وفيه:

 وادؼـغو , وٓ بٚدِحديـو , وٓ بٚدٌتدظٜ افوٚفٜ ادْحرؾغ.

ـَ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ُٕقا ِم ق ُُ َٓ َت اَلَة َو قا افهَّ ُّ قُه َوَأِؿٔ َُ ِْٔف َواتَّ ُمٌَِِْٔغ إَِف

ـَِغ  ؾُّ ِحْزٍب باَِم َفَدُّْيِْؿ  *ادُْْؼِ ـُ  ٚ ًً َٔ ُٕقا ِص ٚ ـَ ْؿ َو ُٓ ُؿقا ِديَْ ـَ َؾرَّ ـَ افَِّذي ِم

 . {َؾِرُحقنَ 

تنٌف هبؿ ِف افؾّـ بٚب أوػ افتنٌف هبؿ ُمْقع ِف هذا افٌٚب ؾ٘ذا ـٚن 

احلُؿ بٌر مٚ إٔزل اهلل ظز وافؼـٔٚتو , وافٌدع وادحدثٚتو , واخلراؾٚت 

 . رء مـ ادخٚفٍٚت وجؾو , وافٌِٚس وافزيْٜو , وٓ ِف

 ٍل شْـ اإلمٚم أيب داود رمحف اهلل تًٚػ: ؾ
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رَ  َّ ـِ ُظ و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهلُل -ريض اهلل ظْٓام- مـ حديٞ اْب

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ ؿْ »َظ ُٓ َق ِمْْ ُٓ ْقٍم َؾ ََ ٌََّف بِ ـْ َتَن شَم
 (1)

. 

ُب بِِناَمفِفِ »قوله:   ش. َوَيْؼَ

 ب هق حُؿ إـؾ.أي أن حُؿ افؼ

 (: 2/626قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
اَمِل.  ِب بِٚفنِّ ْ ِؾ َوافؼُّ ـْ َ ْٕ ِريِؿ ا ُٞ َدفٌِٔؾ َظَذ حَتْ ِدي  احْلَ

ِٛ َضِريِؼ َأْهِؾ  ُْٖمقٌر بَِتَجُّْ ُِِؿ َم ًْ ُف َوادُْ َُ ُِ َْٔىِٚن َوُخ ُؾ افنَّ ًْ
ُف ؾِ َّٕ َٖ ُف بِ َِ َِّ ُف َظ َّٕ َؾِ٘

َْٔىِٚن.  ـْ افنَّ قِق َؾْواًل َظ ًُ ٍُ  اْف

ُف  َّٕ َٓ َأ  ٚ ُب هِبَ ْ ِغ َوافؼُّ ِّ َٔ ُؾ بِْٚف ـْ َ ْٕ ُّٛ ا َتَح ًْ ُف ُي َّٕ قُر إَػ َأ ُٓ ّْ َٛ اجْلُ َوَذَه

ٌم.  اَمِل حُمَرَّ  بِٚفنِّ

ٚؾٌِع:  َٕ ْظَىٚءَ "َوَؿْد َزاَد  َْخَذ َواإْلِ ْٕ  قا ."ا
********** 

 

 

 

                                                           
، كقاؿ فيو اإلماـ األلباني رحمو اهلل (4131)أخرجو اإلماـ أبو داكد رحمو اهلل تعالى في سننو  (1)

 تعالى: حسن صحيح.
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ء اإلباحة حتى يأتي ]بيان أن األصل في األشيا 

 دليل على تحريمها[

ِه ) – 2578 ـْ َجدِّ ـْ َأبِِٔفو , َظ و , َظ ٍٛ ْٔ ًَ ـِ ُص ِرو ْب ّْ ـْ َظ -ريض اهلل ظْٓام-َوَظ

ٌَْسو , »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  ْبو , َواْف ْؾو , َواْذَ ـُ

 ٍٜ َِ ٔ َٓ َُمِ ٍفو , َو ْق ِِف َؽْرِ َهَ شَوَتَهدَّ
 (1)

ُف . َأْخرَ  ََ َِّ َجُف َأُبق َداُوَدو , َوَأمْحَُدو , َوَظ

ٌَُخِٚريُّ   (.اْف

 *******************************الشرح:

 ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ إٔ ا٭صٌ يف ا٭غٝا٤ اإلباح١.

صٚءو , مٚ مل يِٖت دفٔؾ ظذ يٌِس مٚ و , ويؼبو , وؾٔجقز فإلًٕٚن أن يٖـؾ

  .فحتريّ

ـْ ظَ »قوله:  هِ َوَظ ـْ َجدِّ ـْ َأبِِٔفو , َظ و , َظ ٍٛ ْٔ ًَ ـِ ُص ِرو ْب  ش.ّْ

                                                           
/ 11(، كعلَّقو البخارم )6718ك  6695(، كأحمد )2261) ركاه الطيالسيالحديث حسن.  (1)

، كىذا يدؿ على أنو صحيحو عنو إلى من علقو عنو. كلكنو عندىما  252 / فتح( بصيغة الجـز
 -أيضا-، كىي «إف اهلل يحب أف تيرل نعمتو على عبده»بلفظ الجمع. كعند أحمد زيادة: 

، كلكن الحديث عنده دكف االستثناء، كركل ، كالباقي مثلو«ييرل أثر»للطيالسي إال أف عنده: 
(، كابن ماجو 79/ 5، كركاه النسائي )«حديث حسن»(، كقاؿ: 2819الترمذم الزيادة فقط )

-( بدكف الزيادة، كأخيرا: من ىذا التخريج يعلم أف عزكه ألبي داكد كىْىمه من الحافظ 3615)
عزاه للطيالسي « الفتح»، فإني رأيتو في ، إال أف يكوف الحافظ أراد أبا داكد الطيالسي-رحمو اهلل

 دكف السجستاني، كأيضا الحديث عندىم جميعا بصيغة الجمع ال المفرد كما قاؿ الحافظ.
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وهق ظّرو بـ صًٔٛ بـ حمّد بـ ظٌد اهلل بـ ظّرو بـ افًٚص ريض 

 اهلل ظْٓام.

أي أن ظّرو يروي احلديٞ ظـ أبٔف صًٔٛو , وصًٔٛ يروي احلديٞ ظـ 

 جده ظٌد اهلل بـ ظّرو ريض اهلل ظْٓامو , وفٔس ظـ أبٔف حمّد.

 ِٜ حًْٜو ,.وؿد تَدم أن هذه افًًِ

ْؾ »قوله:  ٌَْس  ـُ ْب َواْف  ش.َواْذَ

 أي ـؾ ُمٚ رزؿؽ اهلل ظز وجؾ; مٚ مل يُـ حراًمٚ

 وُمٚ حرم ظذ افرجٚل ِف افٌِس: احلريرو , وافذهٛو , وؽر ذفؽ.

 . افٌِس: مٚ ؾٔف خٔالءوُمٚ حرم ظذ افرجٚل وافًْٚء ِف

 ٌغ.وُمٚ حرم افرجٚل ِف افٌِس أن يىٔؾ افثقب وَيًِف أشٍؾ مـ افًُ

وُمٚ حرم ظذ افًْٚء ِف افٌِس أن تىٔؾ فٌٚشٓٚ أـثر مـ ذراع; ٕن افٌْل 

 صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ مل يرخص هلـ إٓ ِف افذراع ؾَطو , وهُذا.

ٚ مٚ ؾٔف تنٌف بٚفٍُٚرو , وبٚدؼـغ. ًً  وُمٚ حرم ظِٔٓؿ مجٔ

ْق »قوله:   ش. َوَتَهدَّ

 أي ظذ افٍَراءو , وادًٚـغو , وادحتٚجغ.

 ; ؾَ٘نٚ تًتز صدؿٜو , وصِٜ.كوؾ افهدؿٜ مٚ يُقن ظذ ذوي افَربأؾو

ٍف »قوله:   ش. ِِف َؽْرِ َهَ
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 أي ِف ؽر إهاف; ٕن اإلهاف وافتٌذير حمرم.

َٓ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ؾٚدنف ٓ َيٌف اهلل ظز وجؾ ُبقا َو ُِقا َواْذَ ـُ َو

ؾِغَ  ُّٛ ادُْْنِ
َٓ حُيِ ُف  َّٕ ُؾقا إِ  .{ُتْنِ

ٌِْذيًرا }يَقل اهلل ظز وجؾ :  أًخٚ فِنٔىٚنادٌذر و ْر َت ٌَذِّ َٓ ُت ـَ  *َو ِري ٌَذِّ إِنَّ ادُْ

قًرا ٍُ ـَ ِف  َْٔىُٚن فَِربِّ َٚن افنَّ ـَ َٔٚضِِغ َو ُٕقا إِْخَقاَن افنَّ ٚ  . {ـَ

 بٝإ ايؿسم بني اإلضساف ٚايتبرٜس: 
 وافٍرق بغ اإلهاف وافتٌذير: 

ادنٚرب; ٕن اهلل ظز وجؾ ِف أيٜ و , ويُقن ِف ادآـؾأن اإلهاف: 

 جًؾ اإلهاف ِف ادٖـؾو , وِف ادؼب.

ادًٚــو , يُقن ظٚم: ِف ادآـؾو , وادنٚربو , وادالبسو , ووافتٌذير: 

 ؽر ذفؽ.ادراـٛو , وو

ٍٜ »قوله:  َِ ٔ َٓ َُمِ  ش. َو

 مـ اخلٔالء وهق افٌُر وإذ وافٌىر.ادخِٜٔ: 

َر ًٚػ: ٍل مًْد اإلمٚم أمحد رمحف اهلل تؾ َّ ـَ ُظ ريض اهلل -مـ حديٞ اْب

َُقُل: -ظْٓام َؿ َي َِّ ِْٔف َوَش َِ ُٝ َرُشقَل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ ًْ
ِّ َُقُل: َش يََّؿ ِِف »َي ًَ ـْ َت َم

ٌَٚنُ  ِْٔف َؽْو َِ َل اهللَ َوُهَق َظ
َِ َٔتِِفو , فَ ِفو , َأِو اْخَتَٚل ِِف ِمْن

ًِ ٍْ ش َٕ
 (1)

. 

                                                           
 =  (، 549، كاإلماـ البخارم في األدب المفرد برقم )(5995)أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده  (1)
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َٓ }َامن احلُٔؿ وهق يًظ وفده: ويَقل اهلل ظز وجؾ  ُمًزا فْٚ ظـ ف َو

ؾَّ ُُمَْتٍٚل  ـُ  ُّٛ
َٓ حُيِ َْرِض َمَرًحٚ إِنَّ اهللََّ  ْٕ َٓ ََتِْش ِِف ا َك فَِِِّْٚس َو ْر َخدَّ ًِّ ُتَه

َْصَقاِت *  َؾُخقرٍ  ْٕ َر ا َُ ْٕ ـْ َصْقتَِؽ إِنَّ َأ َِٔؽ َواْؽُوْض ِم َواْؿِهْد ِِف َمْن

رِ  ِّ  .{َفَهْقُت احْلَ

 (: 2/626ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )قاٍ اإلَاّ 
ِق.  ٌَِس َوافتََّهدُّ ِْ ِب َوادَْ ِؾ َوادُْْؼَ ـَ ْٖ اِف ِِف ادَْ ْهَ ِريِؿ اإْلِ  َدلَّ َظَذ حَتْ

اِف:  ْهَ ُٜ اإْلِ ََ ٔ َِ ِٚق َوَح ٍَ ْٕ ٍؾ َأْو َؿْقٍل َوُهَق ِِف اإْلِ ًْ
ؾِّ ؾِ ـُ دِّ ِِف  َُمََٚوَزُة احْلَ

ُر.  َٓ  َأْص

َٚػ: َواحلَْ  ًَ ـْ َؿْقفف َت ُْٖخقٌذ ِم ُٞ َم ُؾقا}ِدي ُبقا َوٓ ُتْنِ ُِقا َواْذَ ـُ  {َو

 [. 42]إظراف: 

.  وفيه: َٔاَلِء َواْفُِْزِ ِريُؿ اخْلُ  حَتْ

 : َداِديُّ ٌْ ٌَ َِّىِِٔػ اْف ٌُْد اف ِٚن َؿَٚل َظ ًَ ْٕ َوٚئِِؾ َتْدبِِر اإْلِ ٍَ
ُٞ َجِٚمٌع فِ ِدي َهَذا احْلَ

ُف. ًَ ٍْ َٕ 

ِخَرِة.  َوؾِٔفِ  ْٔ َٔٚ َوا ْٕ ِد ِِف افدُّ ًَ ِس َواجْلَ ٍْ  َمَهٚفُِح افَّْ

                                                                                                                                        

(، كفي الصحيحة 549/427المفرد) كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح األدب =
(، كقاؿ فيو: 718(، كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )543برقم )

 ىذا حديث صحيح، رجالو رجاؿ الصحيح.  
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َف:  َ دِّي إَػ َؾِ٘نَّ افنَّ َٗ و , َوُي
ِٜ َٔن ًِ ِدو , َوُمِيٌّ بِٚدَْ ًَ ٍء ُمِيٌّ بِٚجْلَ ؾِّ َرْ ـُ ِِف 

ْتاَلِف.   اإْلِ

َْحَقا ْٕ َثِر ا ـْ ِد ِِف َأ ًَ َج ِْ
ًٜ فِ ًَ ْٝ َتٚبِ َٕ ٚ ـَ ِس إَذا  ٍْ َُٔيُّ بِٚفَّْ  ِل.َؾ

 : ُٜ َِ ُٞ َوادَِْخٔ ْٔ ِخَرِة َح ْٔ و , َوَتُيُّ بِٚ َٛ ْج ًُ ٚ اْف َٓ ٌُ
ًِ ُْ ُٞ ُت ْٔ ِس َح ٍْ َتُيُّ بِٚفَّْ

ـْ افَِّْٚس.  َٝ ِم َْ ُٛ ادَْ
ًِ ُْ ُٞ ُت ْٔ َٔٚ َح ْٕ ْثَؿو , َوبِٚفدُّ ُٛ اإْلِ

ًِ ُْ  ُت

 : ٌَُخِٚريُّ َؼ اْف َِّ ٌَّٚسٍ َوَؿْد َظ ـِ َظ ـْ اْب ْؾ َمٚ ِص » :-ريض اهلل ظْٓام- َظ ْئٝ ـُ

 ٌٜ َِ ٔ ٌف َوَُمِ َْٖتؽ اْثََْتِٚن َهَ ْب َمٚ ِصْئٝ َمٚ َأْخَى  قا ش.َواْذَ
********** 
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 ]باب البر والصلة[

 [َباُب اْلِبزِّ َوالصَِّلِة]

 *******************************الشرح:

 (: 627-2/626قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
 : ْنِ اْفِزُّ َُ . بِ ْرِ ِؾ اخْلَ ًْ

ُع ِِف ؾِ َدِة ُهَق افتََّقشُّ   ادَُْقحَّ

 :ٚ َٓ ْتِح ٍَ َٚػ. َواْفَزُّ بِ ًَ ِٚت اهللَِّ َت ٍَ ـْ ِص اِت َوُهَق ِم ْرَ ُع ِِف اخْلَ  ادَُْتَقشِّ

 : ُٜ َِ َقَظَدُه ِظَدًة. َوافهِّ ـَ ُف  َِ ِٜ َمْهَدُر َوَص َِ َّ ْٓ ِٚد ادُْ ْنِ افهَّ َُ  بِ

 : ِٜ َٚي َٓ ِٚن تَ ِِف افِّْ ًَ ْح ـْ اإْلِ ٌٜ َظ َْرَحِٚم َوِهَل ـََِْٚي ْٕ  ا
ِٜ َِ ُر ِص ـْ ِٞ ِذ ِدي َر ِِف احْلَ رَّ َُ

ْؾِؼ هِبِْؿ  ْؿ َوافرِّ ِٓ ْٔ َِ ىُِّػ َظ ًَ ِٚر َوافتَّ َٓ َْص ْٕ ِٛ َوا ًَ َّْ ـْ َذِوي اف َْؿَربَِغ ِم ْٕ إَػ ا

ْؿ. َْحَقاهِلِ ِٕ  ِٜ َظَٚي  َوافرِّ

ْوا َوَأَشُٚءوا دَّ ًَ َذفَِؽ إْن َت ـَ ِحِؿ.  َو ُٜ افرَّ ًَ  قاَوِودُّ َذفَِؽ َؿىِٔ
 بٝإ إٔ ايرب ٚايص١ً َٔ أععِ ا٭ضباب يف ايربن١ يف ايعُس: 

 دٚ جٚء ِف افهحٔحغ: 

ُٝ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ  ًْ
ِّ ـِ َمٚفٍِؽ َريِضَ اهللَُّ َظُْْفو , َؿَٚل: َش َِٕس ْب مـ حديٞ َأ

قُل:  َُ َؿو , َي َِّ ِْٔف َوَش َِ هُ »اهللُ َظ ـْ َهَّ َٖ َفُف ِِف َأَثِرِهو ,  َم ًَ َط َفُف ِِف ِرْزِؿِفو , َأْو ُيْْ ًَ ٌْ َأْن ُي

فُ  َِٔهْؾ َرمِحَ ِْ شَؾ
(1)

. 

                                                           
 .(2557)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،2167)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 وِف صحٔح اإلمٚم افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ: 

ِْٔف  َِ ُٝ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ًْ
ِّ مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهللَُّ َظُْْف َؿَٚل: َش

قُل:  َُ َؿ َي َِّ َِٔهْؾ »َوَش ِْ  َفُف ِِف َأَثِرِهو , َؾ
َٖ
ًَ َط َفُف ِِف ِرْزِؿِفو , َوَأْن ُيْْ ًَ ٌْ ُه َأْن ُي ـْ َهَّ َم

فُ  شَرمِحَ
(1)

. 

 بٝإ ٚأععِ ايرب: 
 صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: ِف 

رَ  َّ ـِ ُظ ٌِْد اهللِ ْب َْظَراِب -ريض اهلل ظْٓام-مـ حديٞ َظ ْٕ ـَ ا و , َأنَّ َرُجاًل ِم

َُٔف بِىَ 
َِ ٌُُف. َوَأْظَىُٚه َف ـَ َٚن َيْر ـَ ُف َظَذ مِحٍَٚر  َِ ٌُْد اهللِو , َومَحَ ِْٔف َظ َِ َؿ َظ َِّ ًَ و , َؾ َٜ َُّ ِريِؼ َم

َْظَراُب  ْٕ ُُؿ ا ََِحَؽ اهللُ إَِنَّ َْٚ َفُف: َأْص ِْ َُ ـُ ِديٍَْٚر: َؾ َٚل اْب ََ ْٝ َظَذ َرْأِشِف َؾ َٕ ٚ ـَ و ,  ًٜ ِظاَمَم

ِرو , ؾَ  ًِ َٔ ُْؿ َيْرَوْقَن بِْٚف ٌُْد اهللِ َوإَِنَّ َٚل َظ ا -ريض اهلل ظْٓام-ََ َٚن ُودًّ ـَ : إِنَّ َأَبٚ َهَذا 

ىَِّٚب  ـِ اخْلَ َر ْب َّ ًُ
ِْٔف -ريض اهلل ظْف-فِ َِ ُٝ َرُشقَل اهلِل َصذَّ اهلُل َظ ًْ

ِّ و , َوإيِنِّ َش

َُقُل:  َؿ َي َِّ ُٜ اْفَقَفِد َأْهَؾ ُودِّ َأبِٔفِ »َوَش َِ شإِنَّ َأَبرَّ اْفِزِّ ِص
(2)

. 

 سِٜ قطٝع١ ا٭زحاّ: بٝإ حت

                                                           
 .(5985)و أخرجو اإلماـ البخارم في صحيح (3)

 .(2552)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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َنك اهلل ظز وجؾ ظـ ؿىًٜٔ إرحٚمو , حٔٞ ؿٚل شٌحٕٚف وتًٚػ : وؿد 

ْؿ } ُُ قا َأْرَحَٚم ًُ ىِّ ََ َْرِض َوُت ْٕ ُدوا ِِف ا ًِ ٍْ ُْٔتْؿ َأْن ُت ُْٔتْؿ إِْن َتَقفَّ ًَ ْؾ َظ َٓ ُأوَفئَِؽ  *َؾ

ك َأْبَهَٚرُهؿْ  َّ ْؿ َوَأْظ ُٓ َّّ َص
َٖ ُؿ اهللَُّ َؾ ُٓ َْ ًَ ـَ َف  .{افَِّذي

ؾٚشتحَقا افًِـ وافىرد مـ رمحٜ اهلل ظز وجؾو , وافهّؿ ِف آذاَنؿ ظـ 

شامع احلؼ وإٓتٍٚع بفو , وافًّك ِف أبهٚرهؿ ظـ رؤيٜ احلؼ واتٌٚظفو , ـؾ 

 هذا بًٌٛ اإلؾًٚد ِف إرضو , وبًٌٛ ؿىًٔف افرحؿ.

 وؿد جٚء ِف صحٔح اإلمٚم افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ: 

َؿ َؿَٚل: مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ِلِّ َصذَّ اهللُ َظ ـِ افٌَّْ  اهللَُّ َظُْْفو , َظ

ِؽ » ًَ ـْ َؿَى ُتُفو , َوَم ِْ ِؽ َوَص َِ ـْ َوَص َٚل اهللَُّ: َم ََ و , َؾ ـِ مْحَ ـَ افرَّ ٌٜ ِم ِحَؿ َصْجَْ إِنَّ افرَّ

ُتفُ  ًْ شَؿَى
(1)

. 

ًِؿٍ وِف افهحٔحغ:  ـَ ُمْى ٌَْرَ ْب ُف و , ؿٚ-ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ ُج َّٕ ل: َأ

َُقُل:  َؿ َي َِّ ِْٔف َوَش َِ َع افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ
ِّ َٜ َؿٚضِعٌ »َش َّْ شَٓ َيْدُخُؾ اجَل

(2)
. 

 

                                                           
 .(5988)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

)من يجوز في الشين الضم كالكسر كالفتح كىي في األصل عركؽ الشجر المشتبكة. ])شجنة( 
 اشتق اسمها من ىذا االسم الذم ىو صفة من صفات اهلل تعالى.الرحمن( 
من آثار رحمتو تعالى مشتبكة بها فمن قطعها كاف منقطعا من رحمة اهلل عز أف الرحم أثر كالمعنى: 

 [.كجل كمن كصلها كصلتو رحمة اهلل تعالى
 .(2556)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،5984)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (2)
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 افز فذويفو , ابتداء مـ إبقيـ. لؾٚفقاجٛ ظذ اإلًٕٚن أن يٌذ

 ٍل شْـ اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ وؽره: ؾ

ِْٔف و , ؿَ -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ  َِ َٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظ

ََِّؿ:  ُْٕػ َرُجٍؾ »َوَش و , َوَرِؽَؿ َأ ْؿ ُيَهؾِّ َظَعَّ َِ ْرُت ِظَْْدُه َؾ
ُْٕػ َرُجٍؾ ُذـِ َرِؽَؿ َأ

ُْٕػ َرُجٍؾ َأْدَرَك ِظَْْد  َر َفُفو , َوَرِؽَؿ َأ ٍَ ٌْ ٌَْؾ َأْن ُي َخ َؿ َِ ًَ ْٕ ِْٔف َرَمَوُٚن ُثؿَّ ا َِ ُه َدَخَؾ َظ

 َٜ ْؿ ُيْدِخاَلُه اجَلَّْ َِ شَأَبَقاُه افَُِزَ َؾ
(1)

 . 

 : ـِ مْحَ ٌُْد افرَّ ٚ  "َؿَٚل َظ  ."َوَأُطُُّْف َؿَٚل: َأْو َأَحُدمُهَ

ـِ َمٚفٍِؽ وِف مًْد اإلمٚم أمحد رمحف اهلل تًٚػ:  ريض اهلل -مـ حديٞ ُأيَبِّ ْب

َؿ أَ -ظْف َِّ ِْٔف َوَش َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ ُف َؿَٚل: و , َظ ٚو , »َّٕ ـْ َأْدَرَك َوافَِدْيِف َأْو َأَحَدمُهَ َم

فُ  ََ َدُه اهللُ َوَأْشَح ًَ َْٖب َؽو , َؾ
ِد َذفِ ًْ ـْ َب شُثؿَّ َدَخَؾ افََّْٚر ِم

(2)
. 

 وِف شْـ اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ: 

ْرَداءِ  َٚل: -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب افدَّ ََ ِِلَ  إِنَّ "و , َأنَّ َرُجاًل َأَتُٚه َؾ

ْرَداءِ  ٚو , َؿَٚل َأُبق افدَّ َٓ ُْٖمُريِن بَِىاَلِؿ ل َت ُٝ -ريض اهلل ظْف-اْمَرَأًة َوإِنَّ ُأمِّ ًْ
ِّ : َش

                                                           
الى: حسن ، كقاؿ فيو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تع(3545)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (2)

(، كقاؿ فيو: 1282صحيح. كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )
 ىذا حديث حسن. 

. كالحديث إسناده صحيح، رجالو ثقات، رجاؿ (19127)أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده  (1)
مة السدكسي. الشيخين غير أف صحابيو أيبي بن مالك، فمن رجاؿ "التعجيل". قتادة: ىو ابن دعا

 (. 14كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )
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قُل:  َُ َؿ َي َِّ ِْٔف َوَش َِ و , َؾِْ٘ن »َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظ ِٜ افَقافُِد َأْوَشُط َأْبَقاِب اجَلَّْ

يْ  ٍَ ٌََٚب َأْو اْح َؽ اف
َِٖوْع َذفِ َٝ َؾ "ش فُ ِصْئ

(1)
 . 

 بٝإ ععِ حل ايٛايدٜٔ: 

ِف ـثر مـ أيٚت يَرن اهلل ظز وجؾ ويٌغ ذفؽ أن اهلل ظزوجؾ يَرن 

 حَف بحؼ افقافديـو , وذفؽ ٕمقر:  

 ظيؿ حؼ افقافديـ ظِْٔٚو , ؾحَٓام ظئؿ. بٔٚنإمر إول: 

 . بًد اهلل ظز وجؾ ظِْٔٚ افٍوؾ امٕن افقافديـ هلإمر افثٚين: 

ـِ }اهلل ظز وجؾ : حٔٞ يَقل  ُٚه َوبِْٚفَقافَِدْي َّٓ إِيَّ ٌُُدوا إِ ًْ َّٓ َت َٙ َربَُّؽ َأ َوَؿ

 ٚ ْرمُهَ َٓ َٓ َتْْ اَم ُأف  َو ْؾ هَلُ َُ ٚ َؾاَل َت ٚ َأْو ـاَِلمُهَ َـّ ِظَْْدَك اْفَُِزَ َأَحُدمُهَ ٌَ ُِ ٌْ ٚ َي ٚ إِمَّ ًٕ ٚ ًَ إِْح

ِرياًم  ـَ  ًٓ اَم َؿْق ْض هلَُ  *َوُؿْؾ هَلُ ٍِ اَم َواْخ ُٓ  َوُؿْؾ َربِّ اْرمَحْ
ِٜ
مْحَ ـَ افرَّ لِّ ِم اَم َجََْٚح افذُّ

ًٌِرا َٔٚيِن َص اَم َربَّ  . {ـَ

َّٓ اهللََّ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ٌُُدوَن إِ ًْ َٓ َت َٔؾ 
ائِ ٚ ِمَٔثَٚق َبِْل إِْهَ َٕ َوإِْذ َأَخْذ

ََٔتَٚمك َوادَْ  ْرَبك َواْف َُ ٚ َوِذي اْف ًٕ ٚ ًَ ـِ إِْح ًْٚ َوبِْٚفَقافَِدْي ًْ ِغ َوُؿقُفقا فَِِِّْٚس ُح
ٚـِ ًَ

ِرُوقنَ  ًْ ُتْؿ ُم ْٕ ْؿ َوَأ ُُ َّٓ َؿِِٔاًل ِمْْ ُْٔتْؿ إِ َٚة ُثؿَّ َتَقفَّ ـَ اَلَة َوآُتقا افزَّ قا افهَّ ُّ  . {َوَأِؿٔ

                                                           
(، كصححو اإلماـ 2189، كابن ماجو في سننو )(1911)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (2)

 األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن.
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ـِ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ًْٔئٚ َوبِْٚفَقافَِدْي قا بِِف َص ـُ َٓ ُتْؼِ ٌُُدوا اهللََّ َو َواْظ

ٚ وَ  ًٕ ٚ ًَ ِٛ إِْح ُْ ِٚر اجْلُ ْرَبك َواجْلَ َُ ِٚر ِذي اْف ٚـِِغ َواجْلَ ًَ ََٔتَٚمك َوادَْ ْرَبك َواْف َُ بِِذي اْف

َٚن  ـَ ـْ  ُّٛ َم
َٓ حُيِ ْؿ إِنَّ اهللََّ  ُُ ُٕ ْٝ َأْياَم َُ َِ ٌِِٔؾ َوَمٚ َم ًَّ ـِ اف ِٛ َواْب ْْ ِٛ بِٚجْلَ ِٚح َوافهَّ

ًٓ َؾُخقًرا  . {ُُمَْتٚ

ًَ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  قا بِِف ُؿْؾ َت ـُ َّٓ ُتْؼِ ْؿ َأ ُُ ْٔ َِ ْؿ َظ ُُ َم َربُّ َٚفْقا َأْتُؾ َمٚ َحرَّ

ْؿ  ُُ ْرُزُؿ َٕ ـُ  ْح َٕ ـْ إِْماَلٍق  ْؿ ِم ـُ َد َٓ ُِقا َأْو ُت َْ َٓ َت ٚ َو ًٕ ٚ ًَ ـِ إِْح ًْٔئٚ َوبِْٚفَقافَِدْي َص

 َٓ ـَ َو ٚ َوَمٚ َبَى َٓ َر ِمْْ َٓ َقاِحَش َمٚ َط ٍَ َرُبقا اْف َْ َٓ َت ُٚهْؿ َو َس افَّتِل َوإِيَّ ٍْ ُِقا افَّْ ُت َْ َت

ُِقنَ  َِ ًْ ْؿ َت ُُ َِّ ًَ ْؿ بِِف َف ـُ ٚ ْؿ َوصَّ ُُ
ؼِّ َذفِ َّٓ بِٚحْلَ َم اهللَُّ إِ  . {َحرَّ

 بٝإ حل ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚضًِ: 
ذـر اهلل ظز وجؾ حؼ افقافديـ بًد حَفو , ؾٖيـ حؼ ؾَد يَقل ؿٚئؾ: 

 افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ؟

أن حؼ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ يدخؾ ِف حؼ اهلل جلقاب: ؾٚ

 ظز وجؾ; ٕٕف هق ادٌِغ ظـ اهلل ظز وجؾو , وهق ادًِؿو , وإشقة احلًْٜ.

وٓ يًتىٔع أحد مـ افْٚس أن يىٔع اهلل ظز وجؾ حؼ ضٚظتفو , ويقحده 

صذ  حؼ تقحٔدهو , إٓ إذا اتٌع مٚ جٚء ِف افُتٚبو , وافًْٜ افثٚبتٜ ظـ افٌْل

 اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.

 : يف غري َعص١ٝ بٝإ ٚدٛب طاع١ ايٛايدٜٔ ٚيٛ ناْا ناؾسٜٔ, أٚ َػسنني
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ـٍ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ُف َوْهًْٚ َظَذ َوْه ْتُف ُأمُّ َِ َٚن بَِقافَِدْيِف مَحَ ًَ ْٕ َْْٔٚ اإْلِ َوَوصَّ

ْر ِِل َوفَِقافَِدْيَؽ إِ  ُُ َوإِْن َجَٚهَداَك َظَذ َأْن  *َِلَّ ادَِْهُر َوؾَِهُٚفُف ِِف َظَٚمْغِ َأِن اْص

ٌِْع  ُروًؾٚ َواتَّ ًْ َٔٚ َم ْٕ اَم ِِف افدُّ ُٓ ٌْ اَم َوَصِٚح ُٓ ًْ
ٌؿ َؾاَل ُتىِ ِْ َْٔس َفَؽ بِِف ِظ َك يِب َمٚ َف ُتْؼِ

ُِق َّ ًْ ُْْتْؿ َت ـُ ْؿ باَِم  ُُ ٌُِّئ َٕ
ُٖ ْؿ َؾ ُُ ًُ َٚب إَِِلَّ ُثؿَّ إَِِلَّ َمْرِج َٕ ـْ َأ  .{نَ َشٌَِٔؾ َم

بٖن ضٚظٜ افقافديـ تُقن بٚدًروفو , أي ِف ؽر اهلل ظز وجؾ ٖخزٕٚ ؾ

 مًهٜٔ اهلل ظز وجؾو , ؾّـ بٚب أوػ افٍُر وافؼك بٚهلل ظز وجؾ.

 .حًـ إخالقافِغو , وافتقاوعو , وومع ذفؽ يًٚمالن بٚفرؾؼو , و

ٚو , َأنَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُو  َٓ َٜ َريِضَ اهللَُّ َظْْ َؿ َؿَٚل:  مـ حديٞ َظٚئَِن َِّ ِْٔف َوَش َِ َظ

ـُ » ُٜ ْب ـْ َهَذا؟ َؿُٚفقا: َحِٚرَث : َم ُٝ ِْ َُ ٚ ِؿَراَءًة َؾ َٓ ُٝ ؾِٔ ًْ
ِّ
ًَ َٜ َؾ َّْ ُٝ اجْلَ ِْ َدَخ

اَمنِ  ًْ ََِّؿ: ش-ريض اهلل ظْف-افُّْ ِْٔف َوَش َِ َٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ََ ُؿ »و , َؾ ُُ َذفِ ـَ

ُؿ اْفِزُّ  ُُ
َذفِ ـَ شاْفِزُّ 

(1)
. 

 خرجف اإلمٚم افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ ِف خِؼ أؾًٚل افًٌٚد: وأ

                                                           
لصحيحة لإلماـ األلباني رحمو ، كىو في السلسلة ا(4929)أخرجو اإلماـ الحاكم في المستدرؾ  (2)

( سمعت سفياف يحدث 22(، كقاؿ فيو: ركاه ابن كىب في " الجامع " )913اهلل تعالى برقم )
عن ابن شهاب عن عمرة ابنة عبد الرحمن عن عائشة مرفوعا. ثم قاؿ: كىذا سند صحيح على 

 شرط الشيخين.
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ِف  ْٔ َِ مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهللَُّ َظُْْفو , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ

ََِّؿ:  ـْ »َوَش : َم ُٝ ِْ َُ ْرآِن َؾ َُ ُٝ َصْقَت َرُجٍؾ بِْٚف ًْ
ِّ ِٜ َش َّْ ٚ َأْمِق ِِف اجْلَ َٕ َْْٔٚ َأ  َب

ُؿ اْفِزُّ  ُُ
َذفِ ـَ ُؿ اْفِزُّ  ُُ

َذفِ ـَ اَمِنو ,  ًْ ـُ افُّْ ُٜ ْب  . شَهَذا؟ َؿُٚفقا: َهَذا َحِٚرَث

ٌِْد اهللِو ـِ َظ و , َأنَّ َرُشقَل اهللِ َصذَّ اهلُل -ريض اهلل ظْٓام-مـ حديٞ َجٚبِِر ْب

ََِّؿو , َؿَٚل:  ِْٔف َوَش َِ اَمٌت »َظ ُِ َؿ ُط ِْ َِْؿو , َؾِ٘نَّ افيُّ قا افيُّ َُ قا  اتَّ َُ و , َواتَّ
ِٜ ََٔٚم

َِ َيْقَم اْف

قا ِدَمَٚءُهْؿ  ُُ ٍَ ْؿ َظَذ َأْن َش ُٓ َِ ْؿو , مَحَ ُُ َِ ٌْ َٚن َؿ ـَ ـْ  ََِؽ َم حَّ َأْه و , َؾِ٘نَّ افنُّ حَّ افنُّ

ؿْ  ُٓ ُِّقا حَمَِٚرَم شَواْشَتَح
(1)

 .أخرجف مًِؿ  

ثؿ إن إب وإم ؿد يُقن ِف افتًٚمؾ مًٓام بًض ادنَٜو , وٓ شٔام إذا 

 و , ورق ظيّٓام.ـز شْٓام

 . رتٌٜ افٌْقةيرى وفده دائاًم ِف م افقافدو

ؾّٓام ارتٍع افقفد شقاء ـٚن ذفؽ ِف افًِؿ افؼظلو , أو ِف افًِؿ 

 . افدٕٔقي

 ؾٓق مٚ يزال ظْدمهٚ وفدو , وابـ.

مْٓام بًض إظراضو , ؾَد حيًـ افقفد إػ وافديفو , ومع ذفؽ ؾَد يرى 

 . افديـأن يهز ظذ افق ٔفٔجٛ ظِؾ وبًض اجلٍٚء

 

                                                           
 .(2578)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 َوُؿْؾ َربِّ }يَقل اهلل ظز وجؾ : 
ِٜ
مْحَ ـَ افرَّ لِّ ِم اَم َجََْٚح افذُّ ْض هَلُ

ٍِ َواْخ

ًٌِرا َٔٚيِن َص اَم َربَّ ـَ اَم  ُٓ  . {اْرمَحْ

َؽ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  َنك اهلل ظز وجؾ مـ افتٖؾػ مْٓاموؿد  َٙ َربُّ َوَؿ

ُٚه َوبِْٚفَقافَِد  َّٓ إِيَّ ٌُُدوا إِ ًْ َّٓ َت ٚ َأْو َأ َـّ ِظَْْدَك اْفَُِزَ َأَحُدمُهَ ٌَ ُِ ٌْ ٚ َي ٚ إِمَّ ًٕ ٚ ًَ  إِْح
ـِ ْي

ِرياًم  ـَ  ًٓ اَم َؿْق ٚ َوُؿْؾ هَلُ ْرمُهَ َٓ َٓ َتْْ اَم ُأف  َو ْؾ هَلُ َُ ٚ َؾاَل َت  . {ـاَِلمُهَ

ؾ٘ذا ـٚن اهلل ظز وجؾ ؿد َنك ظـ افتٖؾػو , وهق أؿؾ درجٚت إذى 

 فِقافديـ. 

شقاء ـٕٚٝ بٚفًٛو , أذيٜ ؿقفٜٔ أـز مْف:  ؾّـ بٚب أوػ حتريؿ ـؾ

 وافنتؿو , وافًِـو , أو ؽر ذفؽ.

 . ـٚفيبو , أو احلٌسو , أو افَتؾومـ بٚب أوػ إذيٜ افًٍِٜٔ: 

 ؾَد جٚء ِف افهحٔحغو , وافٍِظ فٌِخٚري رمحف اهلل تًٚػ ِف صحٔحف: 

اَم َؿَٚل: ُٓ ٍروو , َريِضَ اهللَُّ َظْْ ّْ ـِ َظ ٌِْد اهللَِّ ْب َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ  مـ حديٞ َظ

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ ُجُؾ َوافَِدْيفِ »اهللُ َظ ـَ افرَّ ًَ ِْ ِر َأْن َي
ٌَٚئِ َُ َزِ اف ـْ ـْ َأ ِؿَٔؾ: َيٚ َرُشقَل ش إِنَّ ِم

ُجُؾ َوافَِدْيِف؟ َؿَٚل:  ـُ افرَّ ًَ ِْ َْٔػ َي ـَ ُّٛ »اهللَِّو , َو ًُ َٔ ُجِؾو , َؾ ُجُؾ َأَبٚ افرَّ ُّٛ افرَّ ًُ َي

فُ  َأَبُٚهو , ُّٛ ُأمَّ ًُ شَوَي
(1)

. 

                                                           
 .(91)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،5973)البخارم في صحيحو  أخرجو اإلماـ (1)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

يًِـو , أو أن ينتؿو , أو ـٚن افهحٚبٜ ريض اهلل ظْٓؿ يًتًٌدون ؾَد 

 يًٛ افرجؾ وافديف مٌٚذة.

ؾٖخزهؿ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ أن هذا احلُؿ ينّؾ حتك 

 . مـ يتًٌٛ ِف شٌٓام مـ افْٚس

ييهبامو , بؾ يًِْٓامو , ومـ وؾَد وجد مـ يًٛ أبقيف أمٚ ِف زمْٕٚٚ هذا: 

 ومـ يَتِٓام وافًٔٚذ بٚهلل ظز وجؾ.

وأمٚ رؾع إصقات ظِٔٓامو , وادْٜ ظِٔٓامو , ورد أوامرمهٚو , وؽر ذفؽ ؾٓق 

 أـثر مـ أن حيلو , ؾحدث وٓ حرج.

 ؾ٘ن ـثًرا مـ إبْٚء يًٚمِقن آبٚءهؿو , وأمٓٚهتؿو , مًٚمِٜ افًٌٔد ظْٓؿ.

 فهحٚبفو , أو جلٚره.ؾربام َتد مـ أحدهؿ إٔف يِغ جٌٕٚف ٕخٔفو , أو 

ؾ٘ذا مٚ دخؾ إػ افٌٔٝ; ؾ٘ذا بف وحش ـٚهو , ؾال بد أن ٕروض إًٍْٔٚو , 

 بٚإلحًٚن إفٔٓام.وذفؽ ِف حٔٚهتام:  أمٓٚتْٚ ظذ بر آبٚئْٚو , وظذ

 بٚفدظٚء هلامو , وإـرام صٚحٌٓامو , دٚ ِف ذفؽ مـ افزـٜ.وبًد مقهتام: 

 وـام تديـ تدانو , ؾٖٕٝ افٔقم ابـو , وؽًدا أًبٚ.

 ـٚن مْؽ مع أبٔؽو , شُٔقن مـ ابْؽ مًؽ. ومٚ

 وؿد جٚء ِف مًْد اإلمٚم أمحد رمحف اهلل تًٚػ: 
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ِفو , ِّّ ـْ َظ ـْ َأبِِٔفو , َأْو َظ ٍدو , َظ ًْ ـِ َش َرِة ْب
ٌِ -ضار بـ إزور  -مـ ضريؼ ادُْ

َٖ  -ريض اهلل ظْف و , َؾ َٜ َرَؾ ًَ َؿ بِ َِّ ِْٔف َوَش َِ ُٝ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ ْٔ َخْذُت بِِزَمِٚم َؿَٚل: َأَت

َٚل:  ََ ُٝ َظُْْفو , َؾ ًْ ٚو , َؾَدَؾ َٓ َٚؿتِِف َأْو ِخَىِٚم ََٖرٌب َمٚ َجَٚء بِِف  "َٕ :  "َدُظقُه َؾ ُٝ ِْ َُ َؾ

اَمِءو ,  ًَّ ـَ افَِّْٚر. َؿَٚل: َؾَرَؾَع َرْأَشُف إَِػ اف ٌَِٚظُديِن ِم  َوُي
ِٜ
َّْ ـَ اجْلَ ُبِْل ِم رِّ ََ ٍؾ ُي َّ ًَ ٌِّْئِْل بِ َٕ

َٓ فَ  "ُثؿَّ َؿَٚل:  ٌُُد اهللَ  ًْ و , َت َٝ َٝ َوَأْضَقْف ّْ ْد َأْظَي ََ  َف
ِٜ
ٌَ ْى َٝ َأْوَجْزَت ِِف اخْلُ ْْ ـُ ـْ 

ئِ

و , َوَتُهقُم َرَمَوَٚنو ,  َٝ ْٔ ٌَ ُّٟ اْف َٚةو , َوحَتُ ـَ يِت افزَّ ْٗ اَلَةو , َوُت ُٔؿ افهَّ
َِ ًْٔئٚو , َوُت ُك بِِف َص ُتْؼِ

ُْٖتقُه إِفَ  ُّٛ َأْن َي
ْٖيِت إَِػ افَِّْٚس َمٚ حُتِ َؽ َؾَدِع افََّْٚس ِمُْْفو , َوَت

ًِ ٍْ َٝ فَِْ ِرْه ـَ َْٔؽو , َوَمٚ 

 ِٜ ـْ ِزَمِٚم افََّْٚؿ "َخؾِّ َظ
(1)

 . 

********** 

 

                                                           
، كىو في الصحيحة لإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى (16715)أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده  (1)

(، كقاؿ فيو: كىذا إسناد جيد رجالو كلهم ثقات رجاؿ مسلم غير 1477تحت حديث رقم )
كل عنو جمع من الثقات كقاؿ العجلي: كوفي ثقة. المغيرة بن سعد كىو ابن األخـر الطائي، ر 

كذكره ابن حباف في " الثقات ". كالحديث ىذا قاؿ الهيثمي: " ركاه عبد اهلل في " زياداتو " 
 كالطبراني في " الكبير " بأسانيد، كرجاؿ بعضها ثقات على ضعف في يحيى بن عيسى كثير ".
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 ]بيان فضيلة البر وصلة األرحام[

ـْ ) – 2579 صذ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -َأيِب ُهَرْيَرَة َظ

ٌْ »اهلل ظِٔف وشِؿ:  َّٛ َأْن ُي ـْ َأَح َٖ َفُف ِِف َأَثِرِهو , َم ًَ ِْٔف ِِف ِرْزِؿِفو , َوَأْن ُيْْ َِ َط َظ ًَ

فُ  َِٔهْؾ َرمِحَ ِْ شَؾ
 (1)

ٌَُخِٚريُّ   (.. َأْخَرَجُف اْف

 *******************************الشرح:

 ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ ؾط١ًٝ ايرب ٚص١ً ا٭زحاّ.

َّٛ »قوله:  ـْ َأَح  . شَم

 .شمـ هه»ى: وِف روايٜ أخر

 وـالمهٚ بًّْك واحدو , ؾُِْٚ ٕحٛو , وٕن بٚفزـٜ ِف افرزقو , وافًّرو ,

 إوٓد.و

ِْٔف ِِف ِرْزِؿفِ »قوله:  َِ َط َظ ًَ ٌْ  ش. َأْن ُي

أي يقشع فف ِف رزؿفو , ويٌٚرك فف ؾٔف; ٕن افرزق افؤؼو , شٌٛ فؤؼ 

 افهدور.

َط: ًَ ٌْ ٌ  ُي ٌَرَّ ُط اهللُ ُم ًُ ٌْ َتُف َأْي َي ٌَ  . ِصٔ

 ه افهًْٚين رمحف اهلل تًٚػ. أؾٚد

                                                           
من أحب »بدال « من سره أف يبسط لو»نده: (، كع5985أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (2)

 «.أف يبسط عليو
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 وِف صحٔح ابـ حٌٚن رمحف اهلل تًٚػ وؽره: 

ـِ َأيِب َوؿَّٚصٍ  ِد ْب ًْ َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َش

َؿ:   َِّ ِْٔف َوَش َِ ـُ افْ »َصذَّ اهللَُّ َظ َُ ًْ و , َوادَْ ُٜ ٚحِلَ َٚدِة: ادَْْرَأُة افهَّ ًَ ًَّ ـَ اف َقاِشُعو , َأْرَبٌع ِم

قُءو , َوادَْْرَأُة  ًُّ ُٚر اف َٚوِة: اجْلَ ََ ـَ افنَّ ِْلُءو , َوَأْرَبٌع ِم ُٛ اهْلَ ـَ ٚفُِحو , َوادَْْر ُٚر افهَّ َواجْلَ

قءُ  ًُّ ُٛ اف ـَ ُٔؼو , َوادَْْر ـُ افوِّ َُ ًْ قُءو , َوادَْ ًُّ شاف
(1)

. 

َٖ َفُف ِِف َأَثِرهِ »قوله:  ًَ  .شَوَأْن ُيْْ

 يٗخر أجِف.ؿٔؾ: 

 ًَ َر َفُف. َٖ: َوَأْن ُيْْ خَّ َٗ ًٜ َأْي ُي ٍَ ٍَّ  ُُمَ
ِٜ َِ َّ ْٓ ِغ ادُْ ًِّ  بِٚف

ِٜ َؾَراٍء َأْي َأَجِِِف.ِِف َأَثِرِه:  َث َِّ َزِة َوادَُْث ّْ ْتِح اهْلَ ٍَ  بِ

 بٝإ اجلٛاب عٔ اإلغهاٍ: 
ؾِّ َأَجٍؾ ـَِتٌٚب }مع ؿقل اهلل ظز وجؾ :  هذا وفُـ ينُؾ ُُ  .{فِ

ٍٜ }ظز وجؾ:  فؿقفو ؾِّ ُأمَّ ُُ
ًٜ  َوفِ ِْٖخُروَن َشَٚظ َت ًْ َٓ َي ْؿ  ُٓ ُِ َأَجٌؾ َؾَِ٘ذا َجَٚء َأَج

ِدُمقنَ  َْ َت ًْ َٓ َي  .{َو

ؾٓذه إدفٜ وؽرهٚ تدل ظذ أن إجؾ فف وؿٝ مًِقم حدده اهلل ظز 

 وجؾ.

                                                           
، كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو (4132)أخرجو اإلماـ ابن حباف في صحيحو  (1)

(: 4121(، كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في التعليقات الحساف )378اهلل تعالى برقم )
 (.282) صحيح، كىو كذلك في الصحيحة برقم:
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

وؿد أفػ اإلمٚم افنقـٚين رمحف اهلل تًٚػ رشٚفٜ ِف هذا افٌٚبو , رًدا ظذ 

 حمّد بـ ظٌد افقهٚب رمحف اهلل تًٚػ.رشٚفٜ وصِتف مـ أبْٚء اإلمٚم ادجدد 

أن افًّر افذي هق ِف افِقح ادحٍقظ ٓ يزاد ؾٔف وٓ ومِخص ذفؽ: 

 يَْص; ٕٕف مثٌٝ ظذ مٚ ِف ظِؿ اهلل ظز وجؾ.

 وأمٚ افذي ِف يد ادِؽو , ؾَد يُقن ظذ احلٚفغ: 

إن وصؾ رمحف ؾَد يىٚل فف ِف ظّرهو , ويٗخر فف ِف أجِفو , ؾُٔقن ظّره 

 .ـذا وـذا

وإن مل يهؾ رمحفو , ؾال يٗخر ِف أجِفو , وٓ يزاد ِف ظّرهو , ؾُٔقن ظّره 

 ـذا وـذا.

مع إٔف ِف ظِؿ اهلل ظز وجؾ واحدو , وفُـ افتٌٔر وافزيٚدة حتهؾ مـ 

 ادالئُٜ.

 ذفؽ.وـٍك يٌٚرك فف ِف ظّرهو , وِف ذـرهو , وؿٔؾ: 

فُ »قوله:  َِٔهْؾ َرمِحَ ِْ  ش. َؾ

ك يتحهؾ ظذ مٚ ذـر ِف احلديٞ: أي ظِٔف أن يهؾ رمحف اهلل تًٚػ; حت

 ِف افرزقو , وافًّر. افزـٜمـ 

 بٝإ إٔ ايٛاصٌ يٝظ باملهاؾ٧: 
 وفٔس افقاصؾ بٚدُٚؾئ.
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 ٍل صحٔح اإلمٚم افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

ٍرو ّْ ـِ َظ ٌِْد اهللَِّ ْب ُف -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َظ ًْ ْ َيْرَؾ َُٔٚن: مَل ٍْ : َؿَٚل ُش

ُش إَِػ افَّْ  َّ ـٌ َوؾِْىٌر إَْظ ًَ ُف َح ًَ َؿو , َوَرَؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ ـِ افٌَِّْلِّ  -ٌِلِّ َصذَّ اهللُ َظ َظ

َؿ َؿَٚل:  َِّ ِْٔف َوَش َِ ـِ افَقاِصُؾ افَِّذي إَِذا »َصذَّ اهللُ َظ ٚؾِِئو , َوَفُِ َُ َْٔس افَقاِصُؾ بِٚدُْ َف

ٚ َٓ َِ ُف َوَص ْٝ َرمِحُ ًَ
شُؿىِ

(1)
. 

 تًٚػ: وِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل 

و , َأنَّ َرُجاًل َؿَٚل: َيٚ َرُشقَل اهللِ إِنَّ ِِل -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ 

ْؿ  ُٓ ُؿ َظْْ ُِ و , َوَأْح ُٔئقَن إَِِلَّ
ًِ ْؿ َوُي ِٓ ْٔ ـُ إَِف

ًِ ًُقيِنو , َوُأْح َى َْ ْؿ َوَي ُٓ ُِ ًٜ َأِص َؿَراَب

َٚل:  ََ و , َؾ ُِقَن َظَعَّ َٓ َٝ »َوََيْ ِْ اَم ُؿ ـَ  َٝ ْْ ـُ ـْ 
َؽ َفئِ ًَ َٓ َيَزاُل َم ُؿ ادَْؾَّ َو ُٓ ٍُّ

ًِ اَم ُت َّٕ َٖ َُ و , َؾ

َٝ َظَذ َذفَِؽ  ْؿ َمٚ ُدْم ِٓ ْٔ َِ ٌر َظ ِٓ ـَ اهللِ َط شِم
(2)

. 

 (: 628-2/627قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
 : ِمِذيُّ ْ ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة:َوَأْخَرَج افسِّ َٜ ا» -ريض اهلل ظْف- َظ َِ ٌٜ َأنَّ ِص ٌَّ ِحِؿ حَمَ فرَّ

ََجؾِ  ْٕ ٌَٖة ِِف ا ًَ َْهِؾ َمْثَراٌة ِِف ادَِْٚل َمْْ ْٕ  ش.ِِف ا

َٜ َوَأْخَرَج َأمْحَُد:  ـْ َظٚئَِن ٚ  -َظ َٓ ِحِؿ »َمْرُؾقًظٚ:  –َريِضَ اهللَُّ َظْْ ُٜ افرَّ َِ ِص

َْظاَمرِ  ْٕ َيَٚر َوَيِزيَداِن ِِف ا َراِن افدِّ ِّّ ًَ َقاِر ُي
ـُ اجْلِ ًْ  ش.َوُح

                                                           
 .(5991)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

 .(2558)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (2)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

َذ: َوأَ  ًْ ٍَٕس َمْرُؾقًظْٚخَرَج َأُبق َي ِٞ َأ ـْ َحِدي َٜ : »-ريض اهلل ظْف-ِم َدَؿ إنَّ افهَّ

قءِ  ًُّ ُٜ اف ِر َوَيْدَؾُع هِباَِم ِمَٔت ُّ ًُ ِحِؿ َيِزيُد اهللَُّ هِبِاَم ِِف اْف َٜ افرَّ َِ َوِِف َشَِْدِه شو , َوِص

ًٌْػ.  َو

ـُ افتِِّغ:  ِٞ َؿَٚل اْب ِٞ َأْي َحِدي ِدي َٚػ:  َطِٚهُر احْلَ ًَ ْقفِِف َت ََ
َٚرٌض فِ ًَ ٌَُخِٚريِّ ُم اْف

ِدُمقنَ } َْ َت ًْ ًٜ َوٓ َي ِخُروَن َشَٚظ
ْٖ َت ًْ ْؿ ٓ َي ُٓ ُِ  [. 72]افْحؾ:  {َؾَِ٘ذا َجَٚء َأَج

: َؿَٚل:  ْغِ َٓ ـْ َوْج اَم ِم ُٓ َْْٔ ُع َب ّْ  َواجْلَ

 :ٚ رِ َأَحُدمُهَ ُّ ًُ  ِِف اْف
ِٜ ـَ ـْ اْفَزَ ٌٜ َظ َيَٚدَة ـََِْٚي ِٜ  َأنَّ افزِّ ِٛ افتَّْقؾِِٔؼ إَػ افىََّٚظ ٌَ ًَ بِ

ِف ِِف َؽْرِ َذفَِؽو , َوِمْثُؾ َهَذا  ًِ ـْ َتْؤِٔ تِِف َظ َٕ َٚٔ ِخَرِة َوِص ْٔ ُف ِِف ا ًُ ٍَ َوِظاَمَرِة َوْؿتِِف باَِم َيْْ

َؿ  -َأنَّ افٌَِّْلَّ »َمٚ َجَٚء:  َِّ ِْٔف َوَش َِ تِِف بِ  -َصذَّ اهللَُّ َظ َٚسَ َأْظاَمُر ُأمَّ ََ ِٜ إَػ َت ٌَ ًْ ٚفِّْ

ْدرِ  ََ َٜ اْف َِ ْٔ ْظَىُٚه اهللَُّ َف
َٖ َُمِؿ َؾ ْٕ ـْ ا َٙ ِم ـْ َم  . شَأْظاَمِر َم

ُف:  ُِ ـْ َوَحِٚص  َظ
ِٜ َٕ َٚٔ  َوافهِّ

ِٜ ًٌٚ فِِتَّْقؾِِٔؼ فِِىََّٚظ ٌَ قُن َش ُُ ِحِؿ َت َٜ افرَّ َِ َأنَّ ِص

 َّٕ َٖ َُ ُٔؾ َؾ ِّ ُر اجْلَ ـْ َدُه افذِّ ًْ ََك َب ٌْ و , َؾَٔ
ِٜ
َٔ ِه ًْ .ادَْ ْٝ ُّ  ُف مَلْ َي

ـْ افتَّْقؾِِٔؼ:   َمٚ حَيُْهُؾ َفُف ِم
ِٜ َِ ـْ مُجْ ْٖفٍِٔػ َوِم ِدِه بَِت ًْ ـْ َب ُع بِِف ِم ٍَ ُؿ افَِّذي ُيَْْت ِْ

ًِ اْف

ٚفُِح.  َُِػ افهَّ ِْٔفو , َواخْلَ َِ ُٜ َظ ِٚرَي ُٜ اجْلَ َدَؿ َْٕحِقِه َوافهَّ  َو

اَم:  ِٓ َٚوَثِٕٚٔ َٓ
تِ ََ ٔ َِ َيَٚدَة َظَذ َح ِؾ  َأنَّ افزِّ َـّ ِؽ ادَُْق َِ ِؿ ادَْ ِْ ِٜ إَػ ِظ ٌَ ًْ َؽ بِٚفِّْ

َوَذفِ

ِر.  ّْ ًُ  بِْٚف

ِؿ اهللَِّ. ِْ ِٜ إَػ ِظ ٌَ ًْ  بِٚفِّْ
ِٜ َي ْٔ  َوَافَِّذي ِِف ا
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ُم  دَّ ََ َٓ َيَت ِؿ اهللَِّ  ِْ َٚفَِّذي ِِف ِظ َىُع َؾ َْ ُف َيِهُؾ َأْو َي َّٕ ِف َأ
ِّ ِْ ِؽ ِِف ِظ َِ َّ ِْ

َٚل فِ ََ َْٖن ُي ـَ

َٓ َيتَ  ٚ َو َٓ ًَ ُفو , َوإِْن َؿَى ٌٜ إْن َوَصَؾ َرمِحَ َر ُؾاَلٍن ِمَٚئ ّْ ُٚل َمَثاًل إنَّ ُظ ََ ُرو , َوَافَِّذي ُي خَّ
َٖ

تُّقَن. 
ًِ  َؾ

ِْٔف  َُْصو , َوإَِف َيَٚدُة َوافَّْ ـُ ؾِِٔف افزِّ
ُِ ّْ ِؽ ُهَق افَِّذي ُي َِ ِؿ ادَْ ِْ ٌََؼ َمَثاًل ِِف ِظ َوَؿْد َش

َٚػ: ًَ ْقفِِف َت ََ َصَٚرُة بِ ُٝ َوِظَْْدُه ُأمُّ اْفَُِتِٚب } اإْلِ ُحقا اهللَُّ َمٚ َيَنُٚء َوُيْثٌِ ّْ ]افرظد:  {َي

4:.] 

ٌَُٚت:  ْث ٚ َوادَْْحُق َواإْلِ َِِؽو , َوَمٚ ِِف ُأمِّ اْفَُِتِٚب; َوَأمَّ ِؿ ادَْ ِْ  إَػ َمٚ ِِف ِظ
ِٜ
ٌَ ًْ بِٚفِّْ

. َٜ ٌَتَّ ِؿ اهللَِّ َؾاَل حَمَْق ؾِِٔف َأْف ِْ  افَِّذي ِِف ِظ

ُؼ. َويُ  َِّ ًَ َوُٚء ادُْ ََ ِل اْف ُٚل فِْْلَوَّ ََ ُمو , َوُي ْزَ
َوُٚء ادُْ ََ ُٚل َفُف اْف ََ 

َُٔؼ;  ُل َأْف َوَّ ْٕ َؾ َظَذ َواْفَقْجُف ا َّ ـَ َأْن حُيْ ًُ َر َح َء َؾَِ٘ذا ُأخِّ ْ ٌَُع افقَّ ََثَر َمٚ َيْت ْٕ َؾِ٘نَّ ا

َح  قِر َوَرجَّ ـُ ِد ادَْْذ َْ َد َؾ ًْ ـِ َب ًَ ِر احْلَ ـْ ٚئِِؼ. افذِّ ٍَ ِْٔف ِِف اْف و , َوَأَصَٚر إَف  ُف افىٌِِّٔلُّ

ًٍِٔػ:  ٍَْد َو ًَ ِر بِ
ٌِ
ايِنُّ ِِف افهَّ ُدُه َمٚ َأْخَرَج افىََّزَ يِّ َٗ ْرَداِء َوُي ـْ َأيِب افدَّ -َظ

َؿ  -َؿَٚل ُذـَِر ِظَْْد َرُشقِل اهللَِّ -ريض اهلل ظْف َِّ ِْٔف َوَش َِ ـْ »: -َصذَّ اهللَُّ َظ َم

َٚػ: َوَصَؾ رَ  ًَ ِرِهو , َؿَٚل َت ّْ َْٔس ِزَيَٚدًة ِِف ُظ ُف َف َّٕ َٚل: إ ََ َئ َفُف ِِف َأَجِِِف؟ َؾ
ًِ ْٕ ُف ُأ مِحَ

ِدُمقنَ } َْ َت ًْ ًٜ َوٓ َي ِخُروَن َشَٚظ
ْٖ َت ًْ ْؿ ٓ َي ُٓ ُِ [ 45]إظراف:  {َؾَِ٘ذا َجَٚء َأَج

ُٜ َيْدُظقنَ  ٚحِلَ ُٜ افهَّ يَّ رِّ قُن َفُف افذُّ ُُ ُجَؾ َت َـّ افرَّ
ِدهِ  َوَفُِ ًْ ـْ َب َوَأْخَرَجُف ِِف شو , َفُف ِم

ـْ َضِريٍؼ ُأْخَرى. ٌِِر َمْرُؾقًظٚ ِم َُ  اْف
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ـُ ُؾقَرٍك:   اْفِزِّ ِِف َوَجَزَم اْب
ِٛ ـْ َصِٚح َؾِٚت َظ ْٔ ُل ا ٍْ َٕ ِر  ّْ ًُ نَّ ادَُْراَد بِِزَيَٚدِة اْف

َٖ بِ

ِِِف.  َْ ِف َوَظ ِّ ْٓ  َؾ

ُه:  ـْ َذفَِؽ َوِِف َؿَٚل َؽْرُ اِء ِِف َأَظؿِّ ِم ِِّٔؿ ِِف ـَِتِٚب افدَّ ََ ـِ افْ ْب
ِٓ ِف َوِرْزِؿِف. َو ِّ ِْ  ِظ

ٌاًِل َظَذ  َْ ٌُُف ُم ِْ َٚن َؿ ـَ اَم  ْٓ ِرِه ِهَل َم ّْ ٌِْد َوُظ ًَ َِٔٚة اْف َة َح نَّ ُمدَّ
َٖ َِِْض بِ اَلٌم َي ـَ َواِء  َوافدَّ

ُرُه.  ّْ ِذِه ِهَل ُظ َٓ ٚ َؽْرَ َظٍٚص َؾ ًً  اهللَِّ َذاـًِرا َفُف ُمىِٔ

ُٚم َومَ  ِْٔف َأيَّ َِ ْٝ َظ ًَِِٚص َوَٚظ َؾ بِٚدَْ ٌَ َٚػ َواْصَت ًَ ـْ اهللَِّ َت ُٛ َظ ِْ ََ َتك َأْظَرَض اْف

ِرِه.  ّْ َِٔٚة ُظ  َح

ِرِه َوَأْوَؿَٚتُف  ـْ ٌَُف بِِذ ِْ ُر اهللَُّ َؿ ِّّ ًَ  َفُف ِِف َأَجِِِف َأْي ُي
ُٖ
ًَ ُف ُيْْ َّٕ َْك َأ ًْ َذ َهَذا َم ًَ َؾ

ْٖيِت حَتْ  ِحِؿ.بَِىَٚظتِِف َوَي  افرَّ
ِٜ َِ ُٔؼ ِص  قا َِ

********** 
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]بيان تحريم قطع الرحم وأنها من الكبائر للوعيد 

 في حقه[

ـْ ) – :257 ًٍِؿ َوَظ ـِ ُمْى ٌَْرِ ْب  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -ُج

َٜ َؿٚضِعٌ »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  َّْ شَٓ َيْدُخُؾ اجْلَ
(1)

ِْل: .  ًْ ٌؼ  َؿٚضِعَ َي ٍَ َرِحٍؿ. ُمتَّ

ْٔفِ  َِ  (.َظ

 *******************************الشرح:

 .١ ايسحِ َٔ نبا٥س ايرْٛبعٝضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ إٔ قط
 بٝإ َع٢ٓ احلدٜح: 

َٜ َؿٚضِعٌ »قوله:  َّْ  ش. َٓ َيْدُخُؾ اجْلَ

  احلديٞ جٚء بتاممف ِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ:

ًِؿٍ  ـِ ُمْى ٌَْرِ ْب ُه َأنَّ َرُشقَل اهلِل َصذَّ -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ ُج و , َأْخَزَ

َؿو , َؿَٚل:  َِّ ِْٔف َوَش َِ َٜ َؿٚضُِع َرِحؿٍ »اهللُ َظ َّْ شَٓ َيْدُخُؾ اجْلَ
(2)

. 

 : (224/ 27) مًِؿ ظذ افْقوي ذحؿٚل افْقوي 

ٚيِض  َؿَٚل  ََ ٌَٔٚض  اْف َٓ  ِظ َٜ  َأنَّ  ِخاَلَف  َو َِ ِحؿِ  ِص ٌٜ  افرَّ ٌَ ِٜ  ِِف  َواِج َِ ّْ  اجْلُ

ٚ َٓ تَ ًَ ٌٜ  َوَؿىِٔ َٔ ِه ًْ ٌَِرةٌ  َم ُٞ  َؿَٚل  ـَ ََحِٚدي ْٕ ٌَِٚب  ِِف  َوا ُد  اْف َٓ َذا َتْن َـّ  هِلَ
َٜ  َوَفُِ َِ  افهِّ

                                                           
( كالتفسير من 2556(، كاإلماـ مسلم في صحيحو )5984أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)

 سفياف بن عيينة، كىو لمسلم دكف البخارم.

 .(2556)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (2)
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ٚ َدَرَجٌٚت  َٓ ُو ًْ ـْ  َأْرَؾعُ  َب ًْضٍ  ِم َٚهٚ َب َٕ َٚجَرةِ  َتْركُ  َوَأْد َٓ ٚ ادُْ َٓ ُت َِ اَلمِ  َوِص َُ  َوَفقْ  بِْٚف

اَلمِ بِ  ًَّ َتُِِػ  ٚف  ومْٓٚ واجٛ ؾّْٓٚ واحلٚجٜ افَدرة بِْٚختاَِلِف  َذفَِؽ  َوََيْ

ٚ َيِهْؾ  ومل افهِٜ بًض فقوصؾ مًتحٛ َٓ ك َٓ  َؽَٚيَت َّّ ًَ ٚ ُي ًً
َ  َوَفقْ  َؿٚضِ  َؿكَّ

ِدرُ  َظامَّ  َْ ْٔفِ  َي َِ ٌِل َظ ٌَ ك َٓ  َففُ  َوَيْْ َّّ ًَ قا َؿَٚل  َواِصاًل  ُي ٍُ َِ  افَّتِل ِحؿِ افرَّ  َحدِّ  ِِف  َواْخَت

 ُٛ ٚ ََتِ َٓ ُت َِ َٔؾ  ِص َِ ؾُّ  ُهقَ  َؾ ُٞ  حَمَْرمٍ  َرِحؿٍ  ـُ ْٔ ٚنَ  َفقْ  بَِح ٚ ـَ ًرا َأَحُدمُهَ ـَ َخرُ  َذ ْٔ  َوا

َثك ْٕ ْٝ  ُأ اَم  َحُرَم ُٓ َحُت ـَ َذ  ُمَْٚ ًَ دُ  َيْدُخُؾ  َٓ  َهَذا َؾ َٓ َْظاَممِ  َأْو ْٕ َٓ  ا دُ  َو َٓ َْخَقالِ  َأْو ْٕ  ا

 َّٟ ٚئُِؾ  َهَذا َواْحَت ََ عِ  بَِتْحِريؿِ  اْف ّْ ٚ ادَْْرَأةِ  َبْغَ  اجْلَ َٓ
تِ َّّ ٚ َأوْ  َوَظ َٓ

ِٚح  ِِف  َخَٚفتِ َُ  افِّْ

َْٕحِقهِ  َْظاَممِ  َبَِْٚت  ِِف  َذفَِؽ  َوَجَقازِ  َو ْٕ َْخَقالِ  ا ْٕ ؾِّ  ِِف  َظٚمٌّ  ُهقَ  َوِؿَٔؾ  َوا  َرِحؿٍ  ـُ

ـْ  َْرَحٚمِ  َذِوي ِم ْٕ َتِقي ادَِْراِث  ِِف  ا ًْ هُ َوؽَ  ادَْْحَرمُ  َي ْٔفِ  َوَيُدلُّ  ْرُ َِ  اهللَُّ  َصذَّ  َؿْقُففُ  َظ

ْٔفِ  َِ َِّؿَ  َظ ٚكَ  ُثؿَّ  َوَش َٕ َٕٚكَ  َأْد اَلمُ  َهَذا َأْد ٚيِض  ـَ ََ ْقُل  َوَهَذا اْف ََ َقاُب  ُهقَ  افثَّٚيِن  اْف  افهَّ

َّٚ ْٔفِ  َيُدلُّ  َوُِم َِ ُٞ  َظ ِدي ٚبُِؼ  احْلَ ًَّ ؿْ  َؾِ٘نَّ  ِمْكَ  َأْهؾِ  ِِف  اف ًٜ  هَلُ ُٞ  مِحًَٚورَ  ِذمَّ  إِنَّ  َوَحِدي

فُ  َمعَ  َأبِٔفِ  ُودِّ  َأْهَؾ  َيِهَؾ  َأنْ  اْفِزِّ  َأَبرَّ  َّٕ َٜ  َٓ  َأ َّٔ َِؿُ  َواهللَُّ حَمَْرِم  . اهـ  َأْظ

 (: 629-2/628قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
َرَة َوَأْخَرَج َأُبق َداُود ُْ ِٞ َأيِب َب ـْ َحِدي ُف: -ريض اهلل ظْف-: ِم ًُ ـْ »َيْرَؾ َمٚ ِم

َر اهللَُّ َفُف ِِف  َٔٚ َمَع َمٚ َأخَّ ْٕ َٜ ِِف افدُّ قَب َُ ًُ َؾ اهللَُّ فَِهِٚحٌِِف اْف ًَجِّ ٍٛ َأْجَدُر َأْن ُي ْٕ َذ

ِحؿِ   افرَّ
ِٜ
ًَ ـْ َؿىِٔ ِخَرِة ِم ْٔ  ش.ا
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َرِد:  ٍْ ََدِب ادُْ ْٕ ٌَُخِٚريُّ ِِف ا ِٞ َأيِب ُهَرْيَرَة َوَأْخَرَج اْف ـْ َحِدي -ريض اهلل ظْف-ِم

ُف  ًُ ُؾ »َيْرَؾ َّ ٌَُؾ َظ َْ  َؾاَل ُي
ِٜ
ًَ ُّ َٜ اجْلُ َِ ْٔ ِٔس َف ِّ َٜ اخْلَ َّٔ َرُض َظِن ًْ تِل ُت إنَّ َأْظاَمَل ُأمَّ

 ش.َؿٚضِِع َرِحؿٍ 

ـِ َأيِب َأْوَف َوَأْخَرَج ؾِِٔف:  ِٞ اْب ـْ َحِدي َٓ َتِْْزُل : »-ريض اهلل ظْف-ِم  َٜ مْحَ إنَّ افرَّ

ؿْ  ِٓ  ش.َؿٚضُِع َرِحؿٍ  َظَذ َؿْقٍم ؾِٔ

 : ايِنُّ قٍد َوَأْخُرج افىََّزَ ًُ ًْ ـِ َم  اْب
ِٞ ـْ َحِدي إنَّ َأْبَقاَب »: -ريض اهلل ظْف-ِم

ِحؿِ  ِع افرَّ
ٌٜ ُدوَن َؿٚضِ ََ َِ ٌْ اَمِء ُم ًَّ  ش. اف

 :ٚ َٓ ُت َِ ُٛ ِص ِحِؿ افَّتِل ََتِ اَمُء ِِف َحدِّ افرَّ َِ ًُ ََِػ اْف ُف اْخَت َّٕ ْؿ َأ َِ  َواْظ

َٔؾ:  َِ ًرا  ِهلَ َؾ ـَ ٚ َذ َٚن َأَحُدمُهَ ـَ ُٞ َفْق  ْٔ اَم بَِح ُٓ َْْٔ ُٚح َب َُ ُرُم افِّْ ِحُؿ افَّتِل حَيْ افرَّ

َخِر.  ْٔ  َحُرَم َظَذ ا

َْخَقاِل.  ْٕ ُد ا َٓ َٓ َأْو َْظاَمِم َو ْٕ ُد ا َٓ َٓ َيْدُخُؾ َأْو َذ َهَذا  ًَ  َؾ

ِع َبْغَ ادَْ  ّْ ٚئُِؾ بَِتْحِريِؿ اجْلَ ََ َّٟ َهَذا اْف ِٚح دَِٚ َواْحَت َُ ٚ ِِف افِّْ َٓ
ٚ َوَخَٚفتِ َٓ

تِ َّّ ْرَأِة َوَظ

ُٚضِع.  ََ ـْ افتَّ ِْٔف ِم دِّي إَف َٗ  ُي

َراٍث.  َوِؿَٔؾ: ِّ َٚن ُمتَِّهاًل بِ ـَ ـْ   ُهَق َم

ِْٔف َؿْقُفُف  َِ َؿ  -َوَيُدلُّ َظ َِّ ِْٔف َوَش َِ َٕٚك": -َصذَّ اهللَُّ َظ َٕٚك َأْد  . "ُثؿَّ َأْد

ٚنَ َوِؿَٔؾ:  ـَ ـْ  .  َم َٓ َٚن َيِرُثُف َأْو  ـَ ٌٜ َشَقاٌء  َخِر َؿَراَب ْٔ َُْْٔف َوَبْغَ ا  َب
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ٌَٔٚض:  ٚيِض ِظ ََ اَم َؿَٚل اْف ـَ ِحِؿ  ُٜ افرَّ َِ ًٍْضو , ُثؿَّ ِص ـْ َب ٚ َأْرَؾُع ِم َٓ ُو ًْ َدَرَجٌٚت َب

اَلِم. ًَّ اَلِم َوَفْق بِٚف َُ ٚ بِْٚف َٓ ُت َِ َٚجَرِة َوِص َٓ َٚهٚ َتْرُك ادُْ َٕ  َوَأْد

تَ  : َوََيْ ِٜ َٚج ْدَرِة َواحْلَ َُ  ُِِػ َذفَِؽ بِْٚختاَِلِف اْف

 . ٌّٛ َتَح ًْ ٚ ُم َٓ و , َوِمْْ ٌٛ ٚ َواِج َٓ ْْ
ِّ  َؾ

 .ٚ ًً
ؿَّ َؿٚضِ ًَ ٚ مَلْ ُي َٓ  َومَلْ َيِهْؾ َؽَٚيَت

ِٜ َِ ًَْض افهِّ ْق َوَصَؾ َب َِ  َؾ

ؿَّ َواِصاًل. ًَ ل َفُف: مَلْ ُي
ٌِ
ٌَ ِْٔف َوَيْْ َِ ِدُر َظ َْ َ َظامَّ َي   َوَفْق َؿكَّ

 : ْرُضٌِلُّ َُ . َوَؿَٚل اْف ٌٜ ٌٜ َوَخٚصَّ ِحُؿ َظٚمَّ ِحُؿ افَّتِل ُتقَصُؾ افرَّ  افرَّ

 : ُٜ ٚمَّ ًَ ْدِل َؾْٚف ًَ ٚ بِٚفتََّقاُدِد َوافتََُّْٚصِح َواْف َٓ ُت َِ ُٛ ِص و , َوََتِ ـِ ي َرِحُؿ افدِّ

 . ِٜ ٌَّ َتَح ًْ  َوادُْ
ِٜ
ٌَ قِق اْفَقاِج َُ َِٔٚم بِٚحْلُ

َِ َْٕهِٚف َواْف  َواإْلِ

: َواف ُٜ ٚصَّ ِحُؿ اخْلَ ـْ رَّ ُٚؾِؾ َظ ٌَ ِد َحٚفِِف َوافتَّ َُّ ٍَ ِٛ َوَت ِري ََ  َظَذ اْف
ِٜ ََ ٍَ َتِزيُد بِٚفَّْ

 َزفَّتِِف. 

َرَة:  ـُ َأيِب مَجْ ـُ َمٚ َوَؿَٚل اْب ْرِ َوَدْؾ ـْ اخْلَ ـَ ِم َُ ِٚمُع إيَهُٚل َمٚ َأْم َْك اجْلَ ًْ ادَْ

و , ِٜ ِٛ افىََّٚؿ ًَ ِّ بَِح ـْ افؼَّ ـَ ِم َُ ِمَِْغ.  َأْم ْٗ  َوَهَذا ِِف َحؼِّ ادُْ

ُٚق:  ًَّ ٍُ ُٚر َواْف ٍَّ ُُ ٚ اْف . َوَأمَّ ُٜ ْع ادَْْقِظَي ٍَ ْؿ إَذا مَلْ َتْْ ُٜ هَلُ ًَ َٚض ََ ُٛ ادُْ  َؾَتِج

ِحِؿ:  ُٜ فِِرَّ ًَ ىِٔ ََ ُهُؾ اْف ٍء حَتْ َٖيِّ َرْ اَمُء َأْيًوٚ بِ َِ ًُ ََِػ اْف  َواْخَت

 : َراِؿلُّ
ًِ ـُ اْف ْي َٚل افزَّ ََ ِحِؿ. تَ َؾ َشَٚءِة إَػ افرَّ قُن بِٚإْلِ ُُ 
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ُه:  ـْ َوَؿَٚل َؽْرُ ٌٜ َظ َٔ ِٚه َٕ  
ِٜ َِ َٞ آِمَرٌة بِٚفهِّ ََحِٚدي ْٕ َنَّ ا

ِٕ ِٚن;  ًَ ْح ِك اإْلِ قُن بَِسْ ُُ َت

اَم. ُٓ َْْٔ َٜ َب  َؾاَل َواِشَى
ِٜ
ًَ ىِٔ ََ  اْف

َهٚ بَِذفَِؽ َؽْرُ  َ اَم َؾنَّ ـَ ِٚن  ًَ ْح ـْ اإْلِ ْقٌع ِم َٕ  ُٜ َِ َهٚ َوافهِّ ُٜ ِودُّ ًَ ىِٔ ََ َواِحٍدو , َواْف

ِٚن.  ًَ ْح  َوِهَل َتْرُك اإْلِ

 : ِمِذيُّ ْ ٚ َمٚ َأْخَرَجُف افسِّ ـْ َؿْقفِِف َوَأمَّ َؿ  -ِم َِّ ِْٔف َوَش َِ َْٔس : »-َصذَّ اهللَُّ َظ َف

ٚ َٓ َِ ُف َوَص ْٝ َرمِحُ ًَ
َـّ اْفَقاِصَؾ افَِّذي إَذا ُؿىِ

ٚؾِِئ َوَفُِ َُ  ش. اْفَقاِصُؾ بِٚدُْ

ِٜ ؾَ  ُٜ َرمِحِِف َوَهَذا َظَذ ِرَواَي َِ ٚضِِع ِص ََ ِْ َٚن فِ ـَ اَم ِهَل َمٚ  َّٕ َٜ إ َِ ُف َطِٚهٌر ِِف َأنَّ افهِّ َّٕ ِ٘

 . ٌٜ ِٚظِؾ َوِهَل ِرَواَي ٍَ ِْ ْٝ بِْٚفٌَِِْٚء فِ ًَ  َؿَى

ِحِف:  َريِبِّ ِِف َذْ ًَ ـُ اْف َٚل اْب ََ .َؾ ِٜ َِ ُٜ ِِف افهِّ َِ ِٚم َُ  ادَُْراُد اْف

: َوَؿَٚل افىِّ  ٚؾُِئ ٌِٔلُّ َُ ـْ ُي تِِف َم َِ َتدُّ بِِه ًْ ـْ ُي َٜ اْفَقاِصِؾ َوَم ََ ٔ
َِ َْٔس َح َُْٚه َف ًْ َم

ُؾ َظَذ َصِٚحٌِِف. وَّ ٍَ ـْ َيَت ِِِفو , َوَفَُُِّْف َم ًْ
ْثِؾ ؾِ ِّ ٌَُف بِ  َصِٚح

ْؿ َثاَلُث َوَؿَٚل ادَُْهُِّْػ:  ُٓ ْىِعو , َؾ ََ ٌُقُت اْف ِل اْفَقْصِؾ ُث ٍْ َٕ ـْ  ُِقُم ِم َٓ َي

ٚؾٌِئ َوَؿٚضِعٌ "َرَجٍٚت: دَ  َُ  . "َواِصٌؾ َوُم

ِْٔف. َؾْٚفَقاِصُؾ:  َِ ُؾ َظ وَّ ٍَ َٓ ُيَت ُؾ َو وَّ ٍَ  ُهَق افَِّذي َيَت

ٚؾُِئ:  َُ ُْٖخُذُه. َوادُْ ْظَىِٚء َظَذ َمٚ َي َٓ َيِزيُد ِِف اإْلِ  ُهَق افَِّذي 

ٚضُِع:  ََ ُؾ َواْف وَّ ٍَ َٓ َيَت ِْٔف َو َِ ُؾ َظ وَّ ٍَ َٓ ُيَت  . افَِّذي 

ِٚرُح:  ُف َؿٚضٌِع. َؿَٚل افنَّ َّٕ ُؾ َأ وَّ ٍَ َٓ َيَت ِْٔف َو َِ ُؾ َظ وَّ ٍَ ـْ ُيَت َْوَػ َم ْٕ  َوبِٚ
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 ِٜ ًَ َٚض ََ ُع بِٚدُْ ََ َذفَِؽ َت ـَ ٌَْغِ 
ِٕٚ ـْ اجْلَ  ِم

ِٜ َِ َُٖة بِٚفهِّ َٚؾ َُ ُع ادُْ ََ اَم َت ـَ َؿَٚل ادَُْهُِّْػ: َو

َق ا ُٓ ـْ َبَدَأ َؾ َّ  َؾ
ٌَْغِ
ِٕٚ ـْ اجْلَ ٚؾًِئٚ.ِم َُ ـْ َجَٚزاُه ُم َل َم ِّّ ٚضُِعو , َؾِْ٘ن ُجقِزَي ُش ََ  قا ْف

********** 
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 ]بيان بعض المحرمات وبعض المكروهات[

ـِ ) – 2581 ٍٔد َوَظ ًِ ـِ َش َرِة ْب ٌِ ـْ َرُشقِل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -ادُْ  -َظ

َِ »َؿَٚل:  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  َم َظ ِٚتو , َوَوْأَد إِنَّ اهللََّ َحرَّ َٓ ُمَّ ْٕ َُقَق ا ْؿ ُظ ُُ ْٔ

 َٜ اِل َوإَِوَٚظ َٗ ًُّ ْثَرَة اف ـَ ْؿ ِؿَٔؾ َوَؿَٚلو , َو ُُ ِرَه َف ـَ ٚ َوَهِٚتو , َو ًً ٌََِْٚتو , َوَمْْ اْف

شادَْٚلِ 
(1)

ْٔفِ  َِ ٌؼ َظ ٍَ  (.. ُمتَّ

 *******************************الشرح:

 سَات املهسٖٚات:ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ بعض احمل

حتريؿ ظَقق إمٓٚتو , ويدخؾ ِف ذفؽ ظَقق أبٚء; إٓ أن ومْٓٚ: 

ظَقق إمٓٚت أظيؿ إثاًم; ٕن ادرأة ؤًٍٜ تتٖمل أـثر مـ افرجؾو , وتتٖذى 

 أـثر مْف.

حتريؿ وأد افٌْٚتو , ويدخؾ ِف ذفؽ مـ يَتؾ أوٓده مـ افذـقر ومْٓٚ: 

 أهؾ اجلٚهِٜٔ يًٍِقن.وافٌْٚت خقف افٍَرو , أو افًٚرو , ـام ـٚن 

و , أو افزـٚة حتريؿ مْع افرجؾ دٚ أوجٛ اهلل ظِٔف مـ: افٍَْٚتومْٓٚ: 

 . افقاجٌٜ

 . أن يًٖل اإلًٕٚن فًٍْف مٚ فٔس ففحتريؿ  يدخؾ ِف ذفؽ و

                                                           
/  1341/ ص  3(، كاإلماـ مسلم في صحيحو )ج 5975رجو اإلماـ البخارم في صحيحو )أخ (1)

 (593رقم 
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 .حتريؿ ـثرة افُالم ِف افٌٚضؾ ومْٓٚ: 

افُذبو , وافّّْٜٔو , ِف ؽر ؾٚئدة; ٕٕف ربام جر إػ ادحرم: ـٚفٌٌٜٔو , وو

 وؽر ذفؽ مـ ادحرمٚت.افىًـ ِف إًٕٚبو , ٓشتٓزاءو , ووا

ـراهٜ ـثرة افًٗال ِف إمقر ادختٍِٜ افتل ؿد تقؿع اإلًٕٚن ِف ومْٓٚ: 

 افنٌٓٚت.

ويدخؾ ِف ذفؽ افًٗال افذي يراد مْف إحراج افًٚمل ـًٗال افتًجٔزو , أو 

 افًٗال افذي يُقن ؾٔف افًْٚد فِحؼو , وؽر ذفؽ.

يدخؾ ِف ذفؽ وسؾف ِف أمقر ٓ تَْع صٚحٌفو , وإوٚظٜ ادٚل ومْٓٚ: 

 .ـام تَدم  مـ ادحرمٚتو , بؾ مـ افٌُٚئر قاإلهاف وافتٌذير وه

 : يف اصط٬ح ا٭صٛيٝني  ايؿسم بني احملسّ ٚبني املهسٚٙ
و , ويًتحؼ افًَقبٜ ؾٚظِف.ادحرم:  ًٓ  هق مٚ يثٚب تٚرـف امتثٚ

.هق مٚ ٓ يٖثؿ ؾٚظِفو , ويثٚب تٚرـف امتادُروه:  ًٓ  ثٚ

ِٚت »قوله:  َٓ ُمَّ ْٕ َُقَق ا ْؿ ُظ ُُ ْٔ َِ َم َظ  ش.إِنَّ اهللََّ َحرَّ

 . ويدخؾ ِف ذفؽ ظَقق أبٚء ـام تَدم

مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهللَُّ َظُْْف َؿَٚل: َجَٚء َرُجٌؾ إَِػ ٍل افهحٔحغ: ؾ

َٚل: َيٚ رَ  ََ َؿ َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ ـِ َرُشقِل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ًْ ـْ َأَحؼُّ افَِّْٚس بُِح ُشقَل اهللَِّو , َم



 

 

 

 ]بيان بعض المحرمات وبعض المكروهات[

 

[008] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

َؽ »َصَحَٚبتِل؟ َؿَٚل:  ؟ َؿَٚل: ش ُأمُّ ـْ َؽ »َؿَٚل: ُثؿَّ َم ؟ َؿَٚل: ش ُثؿَّ ُأمُّ ـْ َؿَٚل: ُثؿَّ َم

َؽ » ؟ َؿَٚل: ش ُثؿَّ ُأمُّ ـْ شُثؿَّ َأُبقكَ »َؿَٚل: ُثؿَّ َم
(1)

. 

ٌََِْٚت »قوله:   . شَوَوْأَد اْف

 ـ أحٔٚء.ؿتؾ افٌْٚت وهافقأد: 

 وـٕٚقا ِف اجلٚهِٜٔ يًٍِقن ذفؽ ٕمريـ: 

 . خنٜٔ افًٚرإمر إول: 

 . خنٜٔ افٍَرإمر افثٚين: 

ْٝ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  َِ
ْٝ  *َوإَِذا ادَْْقُءوَدُة ُشئِ َِ

ٍٛ ُؿتِ ْٕ َٖيِّ َذ  . {بِ

ـْ إِْماَل }ويَقل اهلل ظز وجؾ حمرًمٚ ذفؽ:  ْؿ ِم ـُ َد َٓ ُِقا َأْو ُت َْ َٓ َت ـُ َو ْح َٕ ٍق 

ُٚهؿْ  ْؿ َوإِيَّ ُُ ْرُزُؿ َٕ} . 

ْؿ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ُٓ ْرُزُؿ َٕ ـُ  ْح َٕ َٜ إِْماَلٍق  َٔ ْؿ َخْن ـُ َد َٓ ُِقا َأْو ُت َْ َٓ َت َو

ًٌِرا ـَ َٚن ِخْىًئٚ  ـَ ْؿ  ُٓ َِ ْؿ إِنَّ َؿْت ـُ ٚ  . {َوإِيَّ

ٚ َوَهِٚت »قوله:  ًً  ش.َوَمْْ

 ز فف.وشٗال مٚ ٓ َيق أي يّْع مٚ أوجٛ اهلل ظز وجؾ

ْؿ ِؿَٔؾ َوَؿَٚل »قوله:  ُُ ِرَه َف ـَ  ش.َو

 . وهذا ؾٔام ٓ يٍْع صٚحٌف

                                                           
 .(2548)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،5971)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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هْٚ حمرمو , واحلديٞ ِف حؼ أمٚ إذا ـٚن افُالم ِف أمر حمرم ِف افؼعو , ؾٓق 

 حتك يؤع وؿتف ؾٔام ٓ يًٍْف. مْفادٌٚحو , وفُْف يُثر افُالم 

 وِف افُالم افذي ؿد يٗدي إػ ؽوٛ افرب شٌحٕٚف وتًٚػ.

 حٔح اإلمٚم افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ: ٍل صؾ

َؿ -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ و , َظ

ُف اهللَُّ »َؿَٚل:  ًُ و , َيْرَؾ ًٓ ٚ َبٚ ل هَلَ
َِ ِْ ـْ ِرْوَقاِن اهللَِّو , َٓ ُي  ِم

ِٜ
َّ
ِِ َُ ُؿ بِٚف َِّ َُ ََٔت ٌَْد َف ًَ إِنَّ اف

ٚ َدَرَج  و , هِبَ ًٓ ٚ َبٚ ل هَلَ َِ ِْ ـْ َشَخِط اهللَِّو , َٓ ُي  ِم
ِٜ
َّ
ِِ َُ ُؿ بِٚف َِّ َُ َت َٔ ٌَْد َف ًَ ٍٚتو , َوإِنَّ اف

َّْؿَ  َٓ ٚ ِِف َج شَُّيِْقي هِبَ
(1)

. 

و , َأنَّ -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ افهحٔحغ:  فٍظ ِف وِف

ََِّؿو , َؿَٚل:  ِْٔف َوَش َِ ُ َمٚ  إِنَّ »َرُشقَل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ ٌَغَّ و , َمٚ َيَت
ِٜ
َّ
ِِ َُ َُِّؿ بِْٚف َُ ََٔت ٌَْد َف ًَ اْف

ِرِب  ٌْ ِق َوادَْ َد َمٚ َبْغَ ادَْْؼِ ًَ ٚ ِِف افَِّْٚرو , َأْب ٚو , َُّيِْقي هِبَ َٓ شؾِٔ
(2)

. 

 وِف شْـ اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ: 

ـَ احَلِٚرِث ادَُزيِنَّ  َٛ رَ -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ باَِلَل ْب ُشقِل اهللَِّ و , َصِٚح

قُل:  َُ َؿ َي َِّ ِْٔف َوَش َِ ُٝ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظ ًْ
ِّ َُقُل: َش َؿ َي َِّ ِْٔف َوَش َِ َصذَّ اهللَُّ َظ

« ُٛ ُت ُْ َٔ ْٝ َؾ ٌَ َِ َغ َمٚ َب ُِ ٌْ ُـّ َأْن َت ـْ ِرْوَقاِن اهللَِّ َمٚ َيُي  ِم
ِٜ
َّ
ِِ َُ ُؿ بِٚف َِّ َُ ََٔت ْؿ َف ـُ إِنَّ َأَحَد

                                                           
 .(6478)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

 .(2988)حيحو كاإلماـ مسلم في ص (،6477)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (2)
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ـْ َشَخِط اهللَِّ اهللَُّ َفُف   ِم
ِٜ
َّ
ِِ َُ ُؿ بِٚف َِّ َُ ََٔت ْؿ َف ـُ ُٚهو , َوإِنَّ َأَحَد ََ ِْ ُف إَِػ َيْقِم َي َٕ ٚ ِرْوَقا هِبَ

ٚهُ  ََ ِْ ٚ َشَخَىُف إَِػ َيْقِم َي ِْٔف هِبَ َِ ُٛ اهللَُّ َظ ُت ُْ َٔ و , َؾ ْٝ ٌَ َِ َغ َمٚ َب ُِ ٌْ ُـّ َأْن َت شَمٚ َيُي
(1)

. 

 تًٚػ أيًوٚ: وجٚء ِف شْـ اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل 

َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ُٝ َمَع افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللَُّ َظ ْْ ـُ ٌٍَؾو , َؿَٚل:  ـِ َج ِٚذ ْب ًَ ... مـ حديٞ ُم

فِ : »احلديٞ وؾٔف ِِّ ـُ اَلِك َذفَِؽ  َّ َك بِ َٓ ُأْخِزُ ََٖخَذ شَأ ٌِلَّ اهللَِّو , َؾ َٕ : َبَذ َيٚ  ُٝ ِْ ؟ ُؿ

ِِٕٚف َؿَٚل:  ًَ
َْٔؽ َهَذا»بِِِ َِ ُؿ و , شـُػَّ َظ َِّ َُ َت َٕ اَخُذوَن باَِم  َٗ ٚ دَُ َّٕ ٌِلَّ اهللَِّو , َوإِ َٕ : َيٚ  ُٝ ِْ َُ َؾ

َٚل:  ََ ْؿ »بِِف؟ َؾ ِٓ ُّٛ افََّْٚس ِِف افَِّْٚر َظَذ ُوُجقِه ُُ ُٚذو , َوَهْؾ َي ًَ َؽ َيٚ ُم ْتَؽ ُأمُّ َِ
َثُِ

ؿْ  ِٓ َْتِ
ًِ َّٓ َحَهٚئُِد َأْف شَأْو َظَذ َمَِْٚخِرِهْؿ إِ

(2)
 . 

ْثَرةَ »قوله:   ـَ الِ  َو َٗ ًُّ  ش. اف

 .ادًٖفٜ ادحرمٜ ٕمقال افْٚسشقاء ـٚن 

 ٚفؼع مل حيؾ ادًٖفٜ إٓ ِف أمقر ثالث.ؾ

 ـام جٚء ذفؽ ِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ:  

اَلِِلِّ 
ـِ ُُمَِٚرٍق اهْلِ َٜ ْب ُٝ »و , َؿَٚل: -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َؿٌَِٔه ِْ َّّ حَتَ

ُٝ َرُشقَل  ْٔ َت
َٖ و , َؾ ًٜ َٚف َٚل: َأِؿْؿ َحتَّك  مَحَ ََ ٚو , َؾ َٓ َُٖفُف ؾِٔ َؿ َأْش َِّ ِْٔف َوَش َِ اهلِل َصذَّ اهللُ َظ

                                                           
(، كصححو اإلماـ 3969، كاإلماـ ابن ماجو في سننو )(2319)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (1)

 األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن. 

، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (2616)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (1)
 كضعيف الترمذم.
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ٚو , َؿَٚل: ُثؿَّ َؿَٚل:  ُمَر َفَؽ هِبَ
ْٖ و , َؾَْ ُٜ َدَؿ ََْٔٚ افهَّ

ْٖتِ َّٓ  "َت َٓ حَتِؾُّ إِ  َٜ ََٖف ًْ ُٜ إِنَّ ادَْ َيٚ َؿٌَِٔه

و , َؾَح  ًٜ َٚف َؾ مَحَ َّّ  َرُجٍؾو , حَتَ
ٍٜ ََحِد َثاَلَث ُؽو , ِٕ ًِ

ّْ ٚو , ُثؿَّ ُي َٓ ٌَ ُٜ َحتَّك ُيِهٔ َف
َٖ
ًْ ْٝ َفُف ادَْ َِّ

َٛ ِؿَقاًمٚ  ُٜ َحتَّك ُيِهٔ ََٖف ًْ ْٝ َفُف ادَْ َِّ ْٝ َمَٚفُفو , َؾَح ٌٜ اْجَتَٚح َوَرُجٌؾ َأَصَٚبْتُف َجٚئَِح

ٍْٔش  ـْ َظ ٍْٔش  -ِم ـْ َظ َُقمَ  -َأْو َؿَٚل ِشَداًدا ِم ٌٜ َحتَّك َي ٌٜ  َوَرُجٌؾ َأَصَٚبْتُف َؾَٚؿ َثاَلَث

ُٜ َحتَّك  ََٖف ًْ ْٝ َفُف ادَْ َِّ و , َؾَح ٌٜ ٚ َؾَٚؿ ًٕ ْٝ ُؾاَل ْد َأَصَٚب ََ ـْ َؿْقِمِف: َف َجٚ ِم
ـْ َذِوي احْلِ ِم

ٍْٔش  ـْ َظ َٛ ِؿَقاًمٚ ِم ٍْٔش  -ُيِهٔ ـْ َظ ِٜ َيٚ  -َأْو َؿَٚل ِشَداًدا ِم ََٖف ًْ ـَ ادَْ َـّ ِم َؾاَم ِشَقاُه

ٚ َصٚحِ  َٓ ُِ ـُ ْٖ ُٜ ُشْحًتٚ َي ٚ ُشْحًتَٚؿٌَِٔه َٓ ش"ٌُ
 (1)

. 

َٜ ادَْٚلِ »قوله:   ش. َوإَِوَٚظ

هل إٍٕٚق ادٚل ِف ؽر أوجف احلؼ; ؾ٘ن اإلًٕٚن شًٖٔل ظـ مٚفف يقم و

 افَٔٚمٜ مـ أيـ اـتًٌفو , وؾٔام إٍَٔف؟

لِّ افسمذي:  ؾٍل
ِّ َِ و , َؿَٚل: َؿَٚل -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب َبْرَزَة إَْش

ََِّؿ: َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ  ِْٔف َوَش َِ ََٖل » َظ ًْ  َحتَّك ُي
ِٜ ََٔٚم

َِ ٌٍْد َيْقَم اف َٓ َتُزوُل َؿَدَمٚ َظ

ٌَُف َوؾَِٔؿ  ًَ َت ـْ ـَ ا ـْ َأْي ـْ َمٚفِِف ِم َؾو , َوَظ ًَ ِف ؾَِٔؿ َؾ
ِّ ِْ ـْ ِظ ِرِه ؾِٔاَم َأْؾَُْٚهو , َوَظ ُّ ـْ ُظ َظ

ِف ؾَِٔؿ َأْباَلهُ  ِّ ًْ ـْ ِج ُفو , َوَظ ََ ٍَ ْٕ شَأ
(2)

 . 

 (:632-629-2اّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )قاٍ اإلَ
                                                           

 .(1144)ماـ مسلم في صحيحو أخرجو اإل (1)

، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في ضعيف (2417)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (2)
 كصحيح الترمذم. 
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ُٚت:  َٓ ُمَّ ْٕ ُؾو , بِِخاَلِف ُأم  ا
َِ
ًْ ـْ َي َّٓ َظَذ َم ُؼ إ َِ َٓ ُتْى ُمِّ َو ْٕ ٌٜ ِِف ا ٌَ  ُف

ٍٜ
َٓ ُع ُأمَّ مَجْ

 . ًُؿُّ َٚ َت  َؾَِ٘نَّ

ُمُّ ُهَْٚ:  ْٕ ْٝ ا اَم ُخهَّ َّٕ َّٓ َؾَٚوإِ ٚ َوإِ َٓ َِّ َيِؿ َح
ًِ ًٚرا فِ َٓ قُؿُف.إْط َُ ٌم ُظ َُب حُمَرَّ ْٕ 

 : ِْٔلِّ
َِ ِْ ٌُ ـْ اْف َؾ ُخاَلَصُتُف َظ

َِ ُٕ اَم  ـَ م  َُقِق ادَُْحرَّ ًُ َوُهَق َأْن حَيُْهُؾ َوَوٚبُِط اْف

ِ ُظْرًؾٚ.  غِّ َْٔس بِٚهْلَ ٚ إيَذاٌء َف ـِ َأْو َأَحِدمِهَ ـْ اْفَقَفِد فِْْلََبَقْي  ِم

ـْ  ـْ َهَذا َمٚ إَذا َحَهَؾ ِم َْٔخُرُج ِم دُّ  َؾ ًَ َٓ ُي اَم باَِم  ُٓ ٍَ ـِ َأْمٌر َأْو ََنٌْل َؾَخَٚف ََبَقْي ْٕ ا

قًؿٚ. َُ قُن َذفَِؽ ُظ ُُ قًؿٚ َؾاَل َي َُ ُتُف ُظ ٍَ ْرِف ُُمََٚف ًُ  ِِف اْف

ُف إَػ  ًَ ِظلٌّ َؾَراَؾ َقَفِد َأْو َحؼٌّ َذْ ِْ
ـٌ فِ ـِ َدْي ََبَقْي ْٕ َٚن َمَثاًل َظَذ ا ـَ َذفَِؽ َفْق  ـَ َو

ٚـِِؿ َؾاَل  قًؿٚ. احْلَ َُ قُن َذفَِؽ ُظ ُُ   َي

 : ِٜ َحَٚب ِد افهَّ َٓ ًِْض َأْو ـْ َب اَم َوَؿَع ِم َِب إَػ افٌَِّْلِّ "ـَ ْٕ ُٜ ا َٚي َُ َصذَّ اهللَُّ  -ِص

َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ دَّ افٌَِّْلُّ  -َظ ًُ ْؿ َي َِ َٚفِِف َؾ
َِٔٚجِف دِ

َؿ  -ِِف اْحتِ َِّ ِْٔف َوَش َِ  -َصذَّ اهللَُّ َظ

 َُ َٚيَتُف ُظ َُ  . "قًؿِٚص

 :)ِْٝ ٌؾ َؾِ٘نَّ َؿْقَفُف )ُؿ مُّ
َٖ َؿ  -ِِف َهَذا َت َِّ ِْٔف َوَش َِ َٝ َوَمُٚفؽ » -َصذَّ اهللَُّ َظ ْٕ َأ

َبِٔؽ َٚيتِِف. ش: ِٕ َُ ـْ ِص ـْ َمٚفِِف َوَظ ـْ َمِْْع َأبِِٔف َظ  َدفٌِٔؾ َظَذ ََنِِْٔف َظ

ٚبِِط:  ُٛ افوَّ َُقُق ُثؿَّ َؿَٚل َصِٚح ًُ َذ َهَذاو , اْف ًَ ِذَي اْفَقَفُد َأَحَد َأَبَقْيِف باَِم َؾ ْٗ َأْن ُي

ـِ  ََبَقْي ْٕ قُن ِِف َحؼِّ ا ُُ َٔ ِر َؾ
ٚئِ ٌَ  افهَّ

ِٜ َِ ـْ مُجْ ًمٚ ِم َٚن حُمَرَّ ـَ ُف َمَع َؽْرِ َأَبَقْيِف  َِ ًَ َفْق َؾ

ٌَِرًة.   ـَ
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ْقُف َظَذ ا ِل ؾِٔاَم َيْدُخُؾ ؾِِٔف اخْلَ ْٓ َْمِر َأْو افَّْ ْٕ ُٜ ا ٍَ ِف َأْو ُُمََٚف ًِ ٍْ َٕ ـْ َؾَقاِت  ْفَقَفِد ِم

ِْٔف.  َِ ِٛ َظ ِٚد اْفَقاِج َٓ
ـْ َأْظَوٚئِِف ِِف َؽْرِ اجْلِ  َأْو ُظْوٍق ِم

ْرٍض َظَذ اْفَقَفِد. ٍَ َْٔس بِ اَم َوَف ِٓ ْٔ َِ ٍر َيُنؼُّ َظ ٍَ اَم ِِف َش ُٓ ُت ٍَ  َأْو ُُمََٚف

ٚؾِعٍ  َٕ ٍؿ  ِْ ِٛ ِظ َِ َْٔس فَِى  ؾِٔاَم َف
ٍٜ َِ ٍٜ َضِقي ٌَ ْٔ .  َأْو ِِف َؽ ٍٛ ًْ ـَ  َأْو 

 َٛ ِْٔفو , َأْو َؿىَّ ْؿ إَف َُ ْ َي ٚ َومَل ِْٔف َأَحُدمُهَ َِ ُف َفْق َؿِدَم َظ َّٕ و , َؾِ٘ ـِ ًْئٍِؿ اْفَقافَِدْي َأْو َتْرِك َت

َُقٌق ِِف َحؼِّ  َق ُظ ُٓ ًٜ َؾ َٔ ِه ًْ ْرِ َم ٌَ ـْ ِِف َحؼِّ اْف ُُ ْ َي ِف َؾِ٘نَّ َهَذا َوإِْن مَل
ِٓ ِِف َوْج

. ـِ ََبَقْي ْٕ  ا

ٌََِْٚت » وقوله: ٌم. ش: َوَوْأَد اْف ًٜ َوُهَق حُمَرَّ َّٔ  َح
ِٝ
ـُ اْفٌِْْ َزِة َوُهَق َدْؾ ّْ قِن اهْلَ ُُ ًُ  بِ

ٌَََْٚت;  ُِقَن َذفَِؽ ِِف َوَخصَّ اْف ًَ ٍْ قا َي ُٕ ٚ ـَ ُْؿ  َرِبو , َؾَِ٘نَّ ًَ ـْ اْف ُف اْفَقاِؿُع ِم َّٕ َ
ِٕ

 . َـّ ًٜ هَلُ َٔ َراِه ـَ  
ِٜ
َّٔ
ِٚهِِ  اجْلَ

ـْ  ُل َم ُٚل َأوَّ ََ . ُي لُّ
ِّ
ْٔ ـُ َظِٚصٍؿ افتَّ ُْٔس ْب ُف َؿ َِ ًَ  َؾ

. ِٜ ََ ٍَ  َوافَّْ
ِٜ َٚؿ ٍَ َٜ اْف َٔ ٚ َخْن ًَ َِ َدُه ُمْى َٓ ُتُؾ َأْو َْ ـْ َي َرِب َم ًَ ـْ اْف َٚن ِم ـَ  َو

ٚ َوَهِٚت »وقوله:  ًً َُْع َوادَُْراُد َمُْْع َمٚ َأَمَر اهللَُّ َأْن ش: َمْْ ّْ ـْ َمََْع َي ادَُْْْع َمْهَدٌر ِم

 ّْ  ََْع.َٓ ُي

ٌَُف.  َِ َتِحؼُّ َض ًْ َٓ َي ِٛ َمٚ  َِ ـْ َض ُل َظ ْٓ ُؾ َأْمٍر ََمُْزوٌم َوادَُْراُد افَّْ ًْ
 َوَهِٚت ؾِ

ْؿ ِؿَٔؾ َوَؿَٚل »وقوله:  ُُ ِرَه َف ـَ ِؾ. ش: َو ًْ
ٍِ ِظ اْف ٍْ َِ ًٜ فِ َٚي َُ ـٍ ِح ْرِ َتِْْقي ٌَ  ُيْرَوى بِ
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ٌَُخِٚريِّ  ٌٜ ِِف اْف ٚ َوِهَل ِرَواَي ًٕ ِٜ َوُرِوَي ُمَْقَّ َّٔ
ِِ ًْ
ٍِ ـْ اْف ِؾ ِم َْ و , َظَذ افَّْ ًٓ و , ِؿٔاًل َوَؿٚ

َثُر.  ـْ ُل َأ َوَّ ْٕ  َوا
ِٜ
َّٔ
ِّ ْش ِٓ  إَػ ا

ْرِ َوادَُْراُد بِِف:  ٌَ َذا بِ ـَ َذا َو ـَ َُقُل ِؿَٔؾ  َٔ ِه َؾ ُف إَػ َؽْرِ ًُ َّ ًْ اَلِم افَِّذي َي َُ ُؾ اْف َْ َٕ

َذ  ـَ َذا َو ـَ ٚئِِؾ َوَؿَٚل ُؾاَلٌن  ََ ِِٔغ اْف ًْ  ا. َت

اَم ََنَك َظُْْف;  َّٕ ـُ َوإِ َّّ ْقِِٕف َؿْد َيَتَو َُ
َؿ َوفِ ِِّ َُ ِْل ادَُْت ًْ َٓ َي ِٚل باَِم  ٌَ

ْصتِ ِٓ ـْ ا ُف ِم َّٕ َ
ِٕ

ُِق َظُْْف. اَم ََيْ َِّ َؽ َؿ
ـْ َذفِ َثِٚر ِم ـْ َّٔاَم َمَع اإْلِ َٓ ِش ِذَب َو َُ َٜ َواْف َّ ٔ

ِّ
َٜ َوافَّْ ٌَ ٔ

ٌِ  اْف

ُّٛ افىََّزِ  ٌٜ َأْوُجٍف: َوَؿَٚل ادُِْح : ؾِِٔف َثاَلَث  يُّ

ًٓ َوِؿٔاَل. َأَحُدَهٚ:  ِْٝ َؿْق َُقُل ُؿ َٕ ْقِل  ََ ِْ اَُم َمْهَدَراِن فِ  َأَنَّ

 ِٞ ِدي اَلِم. َوِِف احْلَ َُ ْثَرِة اْف ـَ  ِٜ َراَه ـَ َصَٚرُة إَػ   اإْلِ

 :ٚ َٓ ٚ فُِتْخِزَ َثِٕٚٔ َٓ  َظْْ
ِٞ ٌَْح  َأَؿِٚويِؾ افَِّْٚس َواْف

ِٜ َٚي َُ َُقَل: َؿَٚل إَراَدُة ِح ٚ َؾَت َٓ  َظْْ

َذا.  ـَ َذا َوِؿَٔؾ َفُف  ـَ  ُؾاَلٌن: 

ُل َظُْْف:  ْٓ َرُهُف ادَْْحُِلُّ َظُْْف. َوافَّْ ُْ َٚ َي
ٚ دِ َثِٚر ِمُْْفو , َوإِمَّ ُْ

ْشتِ ِٓ ـْ ا ْجِر َظ ٚ فِِزَّ  إمَّ

 :ٚ َٓ ََ َثٚفُِث ـَ ـِ  ي ْختاَِلِف ِِف ُأُمقِر افدِّ ِٓ ِٜ ا َٚي َُ َذا َأنَّ َذفَِؽ ِِف ِح ـَ ْقفِِف َؿَٚل ُؾاَلٌن 

َذا. ـَ  َوَؿَٚل ُؾاَلٌن 

ِٜ َذفَِؽ:  َراَه ـَ َفِؾو , َوُهَق ِِف َحؼِّ َوحَمَؾُّ  ـْ افزَّ ـُ ِم َْٖم َٓ َي  ُٞ ْٔ ثَِر ِمُْْف بَِح ُْ ِِف َأْن ُي

ُد هَ  يِّ َٗ َتُٚط َفُف; َوُي َٓ حَيْ ُف َو ًُ َّ ًْ َٚ َي
ِِِف دِ َْ َٕ ٍٝ ِِف  ٌُّ ْرِ َتَث ٌَ ُؾ بِ َُ ـْ َيْْ ُٞ َم ِدي َذا احْلَ

ِحُٔح:  عَ »افهَّ ِّ ؾِّ َمٚ َش ُُ َث بِ ك بِٚدَْْرِء إْثاًم َأْن حُيَدِّ ٍَ ٌِِؿ. ش ـَ ًْ  َأْخَرَجُف ُم
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 :ِْٝ .ُؿ ِٜ ـْ افثَّاَلَث ؾ  ِم ـُ ُؾ إَراَدَة 
ِّ َت  َوحَيْ

الِ »قوله:  َٗ ًُّ ْثَرُة اف ـَ ـْ ادَْ ش: َو ـْ ادُْْنُاَِلِت ِم اَمِلو , َأْو َظ ِْ
اُل فِ َٗ ًُّ ٚئِؾو ِ, ُهَق اف ًَ

ُٜ اْدَِٚل. ََٖف ًْ ِٚة َم ـَ َم ِِف افزَّ دَّ ََ ـِ َوُهَق َأْوَػ َوَت َْمَرْي ْٕ قِع ا ُّ  َأْو ََمْ

ُِقَضِٚت » ُْؽ ْٕ ـْ ا ٚ شَوَؿْد ََنَك َظ ُط هِبَ َِّ ٌَ ٚئُِؾ افَّتِل ُي ًَ . َأْخَرَجُف َأُبق َداُود َوِهَل اْدَ

ُٟ بَِذفَِؽ َذٌّ 
َْْٔتِ َِٔزفُّقا َؾ

اَمُء فِ َِ ًُ .  اْف ٌٜ  َوؾِْتَْ

 َٓ َّٓ ؾِٔاَم  قَن إ ُُ ُٚد َأْن َي َُ َٓ َي ـِ َو ي  ِِف افدِّ
ٍٜ
ًَ
ٚؾِ َٕ ْقَِنَٚ َؽْرَ  َُ

ٚ فِ َٓ اَم ََنَك َظْْ َّٕ َوإِ

ُع.  ٍَ  َيْْ

َتِحُٔؾ  ًْ ٚئِِؾ افَّتِل َي ًَ ُِِّػ ادَْ َُ ُٜ َت َراَه ـَ َِِػ  ًَّ ـْ اف ٍع ِم ـْ مَجْ َٝ َظ ٌَ َوَؿْد َث

ٚ َظَٚدًة َأْو  َٓ ِـّ افَِّذي ُوُؿقُظ ْقِل بِٚفيَّ ََ ـْ افتََّْىُِّع َواْف َٚ ِِف َذفَِؽ ِم
ا دِ ٚ ِجدًّ َٓ َيُْْدُر ُوُؿقُظ

َىِٖ.  ـْ اخْلَ ٌُُف َظ ُِق َصِٚح  َٓ ََيْ

اِل َوِؿَٔؾ:  َٗ ْثَرُة ُش ـَ َمِٚنو , َو ٌَِٚر افَِّْٚس َوَأْحَداِث افزَّ ـْ َأْخ اِل َظ َٗ ًُّ ْثَرُة اف ـَ

 ٍَ ـْ َت ٍ َظ ًَغَّ ٍٚن ُم ًَ ْٕ ُئقُل.إ ًْ َرُهُف ادَْ ُْ َّٚ َي َٚن ُِم ـَ  ِٚصِٔؾ َحٚفِفو ,ِ َو

َُاٍ:  بٝإ ايتػدٜد ِؾٞ إضاع١ اِي
َٜ ادَْٚلِ »وقوله:  َٓ ش: َوإَِوَٚظ َرٍض ِديِْل  َو ٌَ ـْ فِ ُُ  َمٚ مَلْ َي

ِٜ َوَٚظ ـْ اإْلِ ٌََٚدُر ِم اْدَُت

. َِٔقي  ْٕ  ُد

ِٚق. َوِؿَٔؾ:  ٍَ ْٕ اُف ِِف اإْلِ ْهَ  ُهَق اإْلِ

 َّٔ َراِم.َوَؿ ِٚق ِِف احْلَ ٍَ ْٕ ْؿ بِٚإْلِ ُٓ ُو ًْ  َدُه َب
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ًظٚ َشَقاٌء  ٚ َذْ َٓ ُْٖذوِن ؾِٔ َؼ ِِف َؽْرِ ُوُجقِهِف ادَْ
ٍِ ْٕ ُف َمٚ ُأ َّٕ َح ادَُْهُِّْػ َأ َوَرجَّ

 ًِ ًَٔٚمٚ دََِهٚفِِح اْف َؾ ادََْٚل ِؿ ًَ َٚػ َج ًَ َنَّ اهللََّ َت
ِٕ  ; ًٜ َِٔقيَّ ْٕ ًٜ َأْو ُد َّٔ

ِ ْٝ ِديْ َٕ ٚ ٌَِٚد َوِِف ـَ

ِه.  ِٛ ادَِْٚل َأْو ِِف َحؼِّ َؽْرِ ٚ ِِف َحؼِّ َصِٚح َِْؽ ادََْهٚفِِح إمَّ
ُٝ تِ ِقي ٍْ ٌِْذيِر َت  افتَّ

ُٜ ُوُجقٍه:  ِٚق َثاَلَث ٍَ ْٕ ْثَرِة اإْلِ ـَ ِٚصُؾ َأنَّ ِِف   َؿَٚل: َواحْلَ

ُل:  َوَّ ْٕ َٓ َص ا ًظٚ َو ِٜ َذْ ُٚق ِِف اْفُقُجقِه ادَْْذُمقَم ٍَ ْٕ ِف. اإْلِ ِّ ِري  ؽَّ ِِف حَتْ

ُِقًبٚ َمٚ مَلْ افثَّٚيِن  ْقِِٕف َمْى ـَ َٓ َصؽَّ ِِف  ًظٚ َو قَدِة َذْ ُّ ُٚق ِِف اْفُقُجقِه ادَْْح ٍَ ْٕ : اإْلِ

ِؼ ؾِِٔف. ٍَ َؽ ادُْْْ
ـْ َذفِ ٚ آَخَر َأَهؿَّ ِم ًَّ ُت َح قِّ ٍَ  ُي

: ُٞ ٌؿ إ َوافثَّٚفِ ًِ ََ ٌََٚحِٚت َوُهَق ُمْْ ُٚق ِِف ادُْ ٍَ ْٕ : اإْلِ ْغِ َّ ًْ  َػ ِؿ

ٚ:أَ  َْٔس  َحُدمُهَ َذا َف َٓ ْدِر َمٚفِِف َؾ ََ ِؼ َوبِ
ٍِ
قَن َظَذ َوْجٍف َئُِِؼ بَِحِٚل ادُْْْ ُُ َأْن َي

اٍف.  َٓ إْهَ ٍٜ َو  بَِِ٘وَٚظ

ًة َوافثَّٚيِن:  ٚ َحِٚضَ َدٍة إمَّ ًَ ٍْ َٚن فَِدْؾِع َم ـَ َٓ َئُِِؼ بِِف ُظْرًؾٚ َؾِْ٘ن  قَن ؾِٔاَم  ُُ َأْن َي

اٍف. أَ  َْٔس بِِْ٘هَ ًٜ َؾَذفَِؽ َف ًَ  ْو ُمَتَقؿَّ

اٌف.  ُف إْهَ َّٕ قُر َظَذ َأ ُٓ ّْ َؽ َؾٚجْلُ
َذفِ ـَ ـْ  ُُ  َوإِْن مَلْ َي

ِٔد:  ًِ ـُ َدِؿِٔؼ اْف اٌف. َؿَٚل اْب ُف إْهَ َّٕ ْرآِن َأ َُ  َطِٚهُر اْف

َدَؿِٚت:  ِؿ افهَّ ًْ َٚل ِِف ِؿ ََ ْغٌ َؾ ًَ ََٚيِض ُح َح بَِذفَِؽ اْف  َق َحَراٌم.هُ َوَسَّ

ِٚرِم.  ٌَ اَلِم َظَذ اْف َُ لُّ ِِف اْف
ًِ اؾِ و , َوَجَزَم بِِف افرَّ َزاِِلُّ ٌَ ُف اْف ًَ

 َوَتٌِ

 : ِٜ َّٔ
ـْ ادَْٚفُِِ ٌَِٚجلُّ ِم .َوَؿَٚل اْف ِٜ َدَؿ ُٚب مَجِِٔع ادَِْٚل بِٚفهَّ ًَ ُرُم اْشتِٔ ُف حَيْ َّٕ  إ
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ِٚؿِف ِِف َمَهٚفِِح افَؿَٚل:  ٍَ ْٕ ْثَرُة إ ـَ َرُه  ُْ ِٚدًرا َوُي َٕ َْٖس بِِف إَذا َوَؿَع  َٓ َب َٔٚ َو ْٕ دُّ

 . ٍٜ َّ ٍْٔػ َأْو ِظٍٔد َأْو َوفِٔ َو ـَ ِٚدٍث   حِلَ

َّٔاَم إْن  َٓ ِش  َو
ِٜ َٚج ائِِد َظَذ َؿْدِر احْلَ ِٚق ِِف اْفٌَِِْٚء افزَّ ٍَ ْٕ  اإْلِ

ِٜ َراَه ـَ ُٚق َظَذ  ٍَ تِّ ِٓ َوا

ْخرَ  ُٜ ِِف افزَّ ٌَ ٌََٚف َؽ ادُْ
َْٕوَٚف إَػ َذفِ ِٚحِش ِِف ا ٍَ ـِ اْف ٌْ ٌَ َذفَِؽ اْحتاَِمُل اْف ـَ  َو

ِٜ َؾ

 . ٍٛ ٌَ ِٚت باَِل َش ًَ ٌََٚي  ادُْ

َِّٔٚت:  ٌِ َِ ٌُِْلُّ ِِف احْلَ ًُّ َق َمْقِوُع َوَؿَٚل اف ُٓ  َؾ
ِٜ ٌََٚح ُٚق ادَِْٚل ِِف ادَْاَلذِّ ادُْ ٍَ ْٕ ٚ إ َوَأمَّ

َٚػ  ًَ ـَ إَِذا أَ }اْختاَِلٍفو , َوَطِٚهُر َؿْقفف َت َٚن َوافَِّذي ـَ وا َو ُسُ َْ ْ َي ُؾقا َومَل
ْ ُيْنِ قا مَل َُ ٍَ ْٕ

 [. 78]افٍرؿٚن:  {َبْغَ َذفَِؽ َؿَقاًمٚ

اٌف.  ِؼ إْهَ ٍِ َٓ َئُِِؼ بَِحِٚل ادُْْْ ائَِد افَِّذي   َأنَّ افزَّ

.ٚ ًً ِّٔ اَلُء ُمَو ََ ًُ ُه اْف دُّ ًُ ُف َي َّٕ ٍر َؾِ٘
ًِ ثًِرا ِِف َظَرٍض َي ـَ  ًٓ ـْ َبَذَل َمٚ ك. إْ  َوَم َٓ  َت

. ُٜ َٚي ٍَ ِٔع ادَِْٚل باَِم ؾِِٔف اْفُِ ِّ ِق بَِج ِٚة َظَذ افتََّهدُّ ـَ اَلُم ِِف افزَّ َُ َم اْف دَّ ََ  قا َوَؿْد َت
********** 
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]بيان أن رضاء اهلل في رضاء الوالد, وسخط اهلل 

 في سخط الوالد[

ـْ ) – 2582 َر َوَظ َّ ـِ ُظ ٌِْد اهللَِّ ْب اَم -َظ ُٓ ـْ افٌَِّْلِّ -َريِضَ اهللَُّ َظْْ صذ  -و , َظ

و , َوَشَخُط اهللَِّ ِِف َشَخِط »َؿَٚل:  -اهلل ظِٔف وشِؿ  ـِ ِرَوٚ اهللَِّ ِِف ِرَوٚ اْفَقافَِدْي

ـِ  شاْفَقافَِدْي
(1)

ٚـِؿُ  ٌََّٚن َواحْلَ ـُ ِح َحُف اْب و , َوَصحَّ ِمِذيُّ ْ  (.. َأْخَرَجُف افسِّ

 *******************************الشرح:

زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ إٔ زضا٤ اهلل عص ٚدٌ يف زضا ايٛايد,  ضام املصٓـ
 ٚإٔ ضدط اهلل يف ضدط ايٛايد.

 ًْك صحٔح.ادبٚفقؿػو , ومل يثٌٝ حتك مقؿقًؾٚو , وحديٞ افٌٚب ؿد أظؾ 

 بٝإ حهِ طاع١ ايٛايد: 
 ؾ٘ن ـٚن أمر افقافد ِف ؽر مًهٜٔ اهلل ظز وجؾو , ؾٔجٛ ظذ افقفد ضٚظتف.

 ٔجٛ ضٚظتف.ؾن أمر افقافد ِف ضٚظٜ اهلل ظز وجؾو , وـذفؽ فق ـٚ

 .ا ـٚن أمره ِف مًهٜٔ اهلل ظز وجؾوإٕام ٓ يىٚع افقافد إذ

                                                           
(، كفي 152 - 151/ 4كموارد(، كالحاكم ) 2126(، كابن حباف )1899ركاه الترمذم ) (1)

كرجح الترمذم كقفو، كالموقوؼ فيو إسناده عطاء العامرم مجهوؿ. كاختلف في رفعو ككقفو، 
الرجل المذكور، كجاء من حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو بلفظ: "طاعة اهلل طاعة الوالد، كمعصية 
اهلل معصية الوالد"، عند الطبراني، كفي إسناده أحمد بن إبراىيم بن كيساف الثقفي كإسماعيل بن 

يف. كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل عمرك، ككالىما مترجم في لساف الميزاف، ككالىما ضع
 تعالى في صحيح كضعيف الترمذم.
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ؿٚل رشقل اهلل مـ حديٞ َظِع  َريِضَ اهللَُّ َظُْْفو , َؿَٚل: ٍل افهحٔحغ: ؾ

ُروِف  : ط ًْ ُٜ ِِف ادَ شافىََّٚظ
(1)

. 

ًْ »: غهحٔحافوِف روايٜ ِف  َٜ ِِف َم ُروِف َٓ َضَٚظ ًْ ُٜ ِِف ادَ اَم افىََّٚظ َّٕ و , إِ
ٍٜ
َٔ  ش.ِه

ـِ »قوله:   . شِرَوٚ اهللَِّ ِِف ِرَوٚ اْفَقافَِدْي

 إثٌٚت صٍٜ افروٚ هلل ظز وجؾو , وهل مـ افهٍٚت افًٍِٜٔ. فيه:

ـِ »قوله:   ش. َوَشَخُط اهللَِّ ِِف َشَخِط اْفَقافَِدْي

ِٜٔ افتل إثٌٚت صٍٜ افًخط هلل ظز وجؾو , وهل مـ افهٍٚت افًٍ فيه:

 تِٔؼ بجالل اهلل ظز وجؾو , وفًٔٝ ـهٍٚت ادخِقؿغ.

ُروا َفٌِْئَس َمٚ }يَقل اهلل ظز وجؾ:  ٍَ ـَ ـَ  ْؿ َيَتَقفَّْقَن افَِّذي ُٓ ثًِرا ِمْْ ـَ َتَرى 

َذاِب ُهْؿ َخٚفُِدونَ  ًَ ْؿ َوِِف اْف ِٓ ْٔ َِ ْؿ َأْن َشِخَط اهللَُّ َظ ُٓ ًُ ٍُ ْٕ ْؿ َأ ْٝ هَلُ َم  . {َؿدَّ

و , ظذ مٚ ئِؼ بجالل اهلل ظز وجؾو , "فروٚو , وافًخطا"ؾْثٌٝ صٍتل: 

 وبًيّتفو , مـ ؽر تنٌٔفو , وٓ َتثٔؾو , وٓ تًىٔؾو , وٓ تُٔٔػو , وٓ حتريػ.

 (: 633-2/632قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ زمح٘ اهلل تعاىل يف ايطبٌ )
ِريِؿ إْشَخٚ ُٞ َدفٌِٔؾ َظَذ ُوُجقِب إْرَوِٚء اْفَقَفِد فَِقافَِدْيِف َوحَتْ ِدي اَم َؾِ٘نَّ احْلَ ِٓ
ضِ

َل ؾِِٔف َمْرَوُٚة اهللَِّ َوافثَّٚيِنَ ؾِِٔف َشَخُىُف.  َوَّ ْٕ  ا

 . ِٜ َٚي ٍَ ـْ ُؾُروِض اْفُِ ِْٔف ِم َِ ُٛ َظ ِؾ َمٚ ََيِ ًْ
ٚ َظَذ ؾِ ُم ِرَوٚمُهَ دِّ ََ ُٔ  َؾ

                                                           
 .(1841)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،7257، 4341)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)



 

 

 

 ]بيان أن رضاء اهلل في رضاء الوالد, وسخط اهلل في سخط الوالد[

 

[031] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

َر  َّ ـِ ُظ  اْب
ِٞ اَم ِِف َحِدي ُف »: -ريض اهلل ظْٓام-ـَ ُٕ ِْٖذ َت ًْ ُف َجَٚء َرُجٌؾ َي َّٕ  -َأ

َؿ َصذَّ  َِّ ِْٔف َوَش َِ اَم  - اهللَُّ َظ ِٓ ٔ ٍِ ْؿ َؿَٚل: َؾ ًَ َٕ َٚل: َأَحلٌّ َوافَِداك؟ َؿَٚل:  ََ ِٚد َؾ َٓ
ِِف اجْلِ

 ش. َؾَجِٚهْد 

ًِٔدٍ َوَأْخَرَج َأُبق َداُود:  ِٞ َأيِب َش ـْ َحِدي َأنَّ َرُجاًل » :-ريض اهلل ظْف-ِم

ْٔفِ  -َهَٚجَر إَػ َرُشقِل اهللَِّ  َِ َؿ  َصذَّ اهللَُّ َظ َِّ َٚل: َيٚ َرُشقَل اهللَِّ  -َوَش ََ ـِ َؾ َّ َٔ ـْ اْف ِم

ٚ َفؽ؟ َؿَٚل  َٕ َٚل: َأَبَقاَي َؿَٚل َأِذ ََ ؟ َؾ ـِ َّ َٔ إينِّ َؿْد َهَٚجْرت َؿَٚل: َهْؾ َفؽ َأْهٌؾ بِْٚف

ٚ مُهَ َّٓ َؾِزَّ
ٚ َفؽ َؾَجِٚهْد َوإِ َٕ ِْٖذَْناَُم َؾِْ٘ن َأِذ ٌَِػ َوِِف إش َٓ َؿَٚل َؾْٚرِجْع َؾْٚشَت ْشَِْٚدِه ُُمَْت

ٌَِٚت.  ـْ اْفَقاِج ِٚد ِم َٓ َذفَِؽ َؽْرُ اجْلِ ـَ  ؾِِٔفو , َو

 . لُّ
ًِ ٚؾِ ِٚءو , َوافنَّ ٍَ َرُه ِِف افنِّ ـَ ْغٍ َذ ًَ َِمِر ُح ْٕ ٚ ـَ اَمِء  َِ ًُ ـْ اْف ٌٜ ِم َٚظ َٛ مَجَ ِْٔف َذَه  َوإَِف

ُٚفقا:  ََ ََبقَ َؾ ْٕ ِٚد إَذا مَلْ َيْرَض ا َٓ ُ َتْرُك اجْلِ ًَغَّ اَلِة َيَت ٚفهَّ ـَ  : ْغِ ًَ َّٓ َؾْرَض اْف اِنو , إ

مْجَِٚع.  ََبَقاِن بِٚإْلِ ْٕ ٚ ا ُم َوإِْن مَلْ َيْرَض هِبَ دَّ ََ َٚ ُت  َؾَِ٘نَّ

ْ َيْرَض   َوادَُْْْدوِب َوإِْن مَل
ِٜ َٚي ٍَ ُؾ َؾْرِض اْفُِ ًْ

ُف ََيُقُز ؾِ َّٕ َثُر إَػ َأ ـْ َ ْٕ َٛ ا َوَذَه

َرا  ََبَقاِن َمٚ مَلْ َيَتَيَّ ْٕ ْد اْفَقَفِد. ا ََ ِٛ َؾ ٌَ ًَ  بِ

ٚ َمٚ مَلْ  ٌَُع ِرَوٚمُهَ ُف َيْت َّٕ و , َوَأ ـِ  ِِف َحؼِّ اْفَقافَِدْي
ِٜ ٌَ ٌََٚف َٞ َظَذ ادُْ ََحِٚدي ْٕ ُِقا ا َومَحَ

ـْ ِِف َذفَِؽ َشَخُط اهللَِّ.  ُُ  َي

َٚػ:  ًَ اَم َؿَٚل َت َْٔس َفَؽ بِ }ـَ َك يِب َمٚ َف ٌؿ َؾال َوإِْن َجَٚهَداَك َظَذ َأْن ُتْؼِ ِْ ِف ِظ

ُروًؾٚ ًْ َٔٚ َم ْٕ اَم ِِف افدُّ ُٓ ٌْ اَم َوَصِٚح ُٓ ًْ
 [. 26]فَامن:  {ُتىِ
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 :ِْٝ ٌَٚئِِر. ُؿ َُ ـْ اْف ُه ِم ُف َؽْرُ ُِ ِك َوِمْث ْ اَم ِهَل ؾِٔاَم إَذا مَحَاَلُه َظَذ افؼِّ َّٕ ُٜ إ َي ْٔ  ا

اَم ِِف َتْرِك َؾْرِض اْفُِ  وفيه: ُٓ ًُ ُف ُيىِٔ َّٕ ٌٜ َظَذ َأ َف َٓ َٚع َد مْجَ َـّ اإْلِ
و , َفُِ ْغِ ًَ  َواْف

ِٜ َٚي ٍَ

 . ْغِ ًَ َص َؾْرَض اْف  َخهَّ

ٌم;  دَّ ََ ُمِّ ُم ْٕ ُمِّ َؾَحؼُّ ا ْٕ َِب َوَحؼُّ ا ْٕ َٚرَض َحؼُّ ا ًَ ٚ إَذا َت : َوَأمَّ ٌَُخِٚريِّ  اْف
ِٞ ِدي حِلَ

ٌَتِل َؿٚ» ـِ ُصْح ًْ ـْ َأَحؼُّ افَِّْٚس بُِح ؽ َثاَلَث َؿَٚل َرُجٌؾ َيٚ َرُشقَل اهللَِّ َم َل ُأمُّ

اٍت ُثؿَّ َؿَٚل َأُبقك  ش.َمرَّ

َِب. ْٕ ُمِّ َظَذ ِرَوٚ ا ْٕ ِديِؿ ِرَوٚ ا َْ ُف َدلَّ َظَذ َت َّٕ  َؾِ٘

ـُ َبىٍَّٚل:  ُٜ َأْمَثِٚل َمٚ فِْْلَِب.َؿَٚل اْب قَن فِْْلُمِّ َثاَلَث ُُ َتَوُٚه َأْن َي َْ  ُم

ِؾ ُثؿَّ َؿَٚل:  ّْ  احْلَ
ِٜ قَب ًُ َؽ فُِه

َٖنَّ َذفِ ـَ َوِٚع.  َو  اْفَقْوِع ُثؿَّ افرَّ

 :ِْٝ َٚػ: ُؿ ًَ ْقفِِف َت ََ َصَٚرُة بِ ِْٔف اإْلِ ْتُف }َوإَِف َِ ٚ مَحَ ًٕ ٚ ًَ َٚن بَِقافَِدْيِف إِْح ًَ ْٕ َْْٔٚ اإِل َوَوصَّ

ْرًهٚ ـُ ْتُف  ًَ ْرًهٚ َوَوَو ـُ ُف   [. 26]إحَٚف:  {ُأمُّ

 ٚ َٓ ُِ ـٍ }َوِمْث ُف َوْهًْٚ َظَذ َوْه ْتُف ُأمُّ َِ  [.25َامن: ]ف {مَحَ

ٌَٔٚض:  ََٚيِض ِظ . َؿَٚل اْف َِب ِِف اْفِزِّ ْٕ ُوُؾ َظَذ ا ٍْ ُمَّ َت ْٕ قُر إَػ َأنَّ ا ُٓ ّْ َٛ اجْلُ  َذَه

مْجََٚع َظَذ َهَذا.  ِٚرُث ادَُْحِٚشٌِلُّ اإْلِ َؾ احْلَ ََ َٕ  َو

اَم؟ ُٓ ِه ِمْْ ـْ َأَحؼُّ بِِزِّ دِّ َم
َِخ َواجْلَ ْٕ قا ِِف ا ٍُ َِ   َواْخَت

َٚل  ََ ََٚيِض:  َؾ ٌَْغِ َظَذ اْف ٌَ ًَ ـْ َأْدَػ بِ ُم َم دِّ ََ ُٜ َوُي َّٔ
ًِ ٚؾِ دُّ َوَجَزَم بِِف افنَّ َثُر اجْلَ ـْ َ ْٕ ا

 . ٍٛ ٌَ ًَ ـْ َأْدَػ بِ  َم
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ْحَرٍمو , ُثؿَّ  َّ َْٔس بِ ـْ َف ْؿ ادََْحِٚرَم َظَذ َم ُٓ ُم ِمْْ دِّ ََ ِحِؿ َوُي ـْ َذِوي افرَّ َٜ ِم َراَب ََ ُثؿَّ اْف

ٌَِٚت ثُ  َه ًَ َٚر. اْف َء ُثؿَّ اجْلَ َٓ  ؿَّ ادَُْهَٚهَرَة ُثؿَّ اْفَق

ـُ َبىٍَّٚل:  ًٜ َواِحَدًة. َوَأَصَٚر اْب ًَ ـُ اْفِزُّ َدْؾ
ُِ ّْ َٓ ُي  ُٞ ْٔ َٛ َح تِٔ ْ  إَػ َأنَّ افسَّ

ْوِج:  ِديِؿ افزَّ َْ ـْ َوَوَرَد ِِف َت ٚـُِؿ ِم َحُف احْلَ لُّ َوَصحَّ
ٚئِ ًَ َمٚ َأْخَرَجُف َأمْحَُد َوافَّْ

َٜ َح  ِٞ َظٚئَِن ْفٝ افٌَِّْلَّ : »-ريض اهلل ظْٓٚ-ِدي
َٖ َؿ  -َش َِّ ِْٔف َوَش َِ  -َصذَّ اهللَُّ َظ

فُ  ُجِؾ: َؿَٚل ُأمُّ َذ افرَّ ًَ ِْٝ: َؾ ٚ ُؿ َٓ ٚ َظَذ ادَْْرَأِة َؿَٚل: َزْوُج ًَّ  ش.َأيُّ افَِّْٚس َأْظَيُؿ َح

ًَؾَّ ِمْثَؾ َهَذا َُمُْهقٌص باَِم إَذا َحَهَؾ افتَّ  اَم َوَف ُٓ َُّ ُم َح دَّ ََ ُف ُي َّٕ ـِ َؾِ٘ َقافَِدْي ِْ
ُر فِ َيُّ

. ِٞ ََحِٚدي ْٕ ٚ َبْغَ ا ًً ْوِج مَجْ  قا َظَذ َحؼِّ افزَّ
********** 
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]بيان أن المؤمن ال يكمل إيمانه إال إذا أحب لجاره 

 وأحب ألخيه ما يحب لنفسه[

ـْ ) – 2583 ٍس َوَظ َٕ ـْ افٌَِّْلِّ  -ريض اهلل ظْف  -َأ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  - َظ

ِٚرِه »َؿَٚل:  - َّٛ جِلَ
ٌٌْد َحتَّك حُيِ ـُ َظ ِم ْٗ َٓ ُي َِٔدِه  ِز بِ ٍْ َٕ َِخٔفِ  -َوافَِّذي  ِٕ َمٚ  -َأْو 

فِ  ًِ ٍْ ُّٛ فَِْ
شحُيِ

 (1)
ْٔفِ  َِ ٌؼ َظ ٍَ  (.. ُمتَّ

 *******************************الشرح:

إ املطًِ ٫ ٜهٌُ حت٢ حيب ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ إٔ إمي
 ٭خٝ٘, أٚ جلازٙ, َا حيب يٓؿط٘.

َِٔدهِ »قوله:  ِز بِ ٍْ َٕ  ش. َوافَِّذي 

 احلِػ بدون اشتحالف; فتٖـٔد إمر ادحِقف ظِٔف. فيه:

 إثٌٚت صٍٜ افٔد هلل ظز وجؾ. وفيه:

ٌٌْد »قوله:  ـُ َظ ِم ْٗ  ش. َٓ ُي

 أي ٓ يُّؾ إيامٕف.

ٔٞ إٔف يٍُر وافًٔٚذ بٚهلل ظز وجؾ ـام يَقل ِٔس ادراد ٍٕل اإليامنو , بحؾ

 ذفؽ اخلقارجو , وادًتزفٜو , ومـ ٕحٚ ٕحقهؿ مـ أهؾ افٌدع وافتٍُر.

ِٚرِه »قوله:  َّٛ جِلَ
َِخٔفِ  -َحتَّك حُيِ ِٕ فِ  -َأْو  ًِ ٍْ ُّٛ فَِْ

 ش. َمٚ حُيِ

                                                           
 (، كاللفظ لمسلم.72( )45(، كاإلماـ مسلم )13أخرجو اإلماـ البخارم ) (1)
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 أي مـ اخلر.

 ظذ مٚ جٚء ِف بًض افروايٚت.

 ػ: ٍل شْـ اإلمٚم افًْٚئل رمحف اهلل تًٚؾ

َٕسٍ  ََِّؿ -ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ َأ ِْٔف َوَش َِ و , َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ

ُّٛ »َؿَٚل: 
َِخِٔف َمٚ حُيِ ِٕ  َّٛ

ْؿ َحتَّك حُيِ ـُ ـُ َأَحُد ِم ْٗ َٓ ُي َِٔدِهو ,  ٍد بِ َّّ ُس حُمَ ٍْ َٕ َوافَِّذي 

ْرِ  ـَ اخْلَ ِف ِم
ًِ ٍْ شفَِْ

 (1)
. 

ٌْدِ وِف صحٔح مًِؿ:  و , َؿَٚل:  مـ ضريؼ َظ ِٜ ٌَ ًْ َُ ٌِْد َربِّ اْف ـِ َظ ـِ ْب مْحَ افرَّ

ـُ بِٚهلِل » ِم ْٗ َّٔتُُف َوُهَق ُي
َتْٖتِِف َمِْ ِْ و , َؾ َٜ َّْ ـِ افَِّْٚرو , َوُيْدَخَؾ اجْلَ َّٛ َأْن ُيَزْحَزَح َظ ـْ َأَح َّ َؾ

ْٔفِ  َتك إَِف ْٗ ُّٛ َأْن ُي
ِْٖت إَِػ افَِّْٚس افَِّذي حُيِ َٔ ِخِرو , َوْف ْٔ َْٔقِم ا شَواْف

 (2)
. 

********** 

 

 

 

                                                           
حو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح ، كصح(5117)أخرجو اإلماـ النسائي في سننو  (1)

كضعيف النسائي. كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في السلسلة الصحيحة تحت حديث رقم 
ألبي عوانة كالنسائي كأحمد في ركاية لهم  -ما يحب لنفسو )من الخير(أي  –(: كالزيادة 73)

 كإسنادىا صحيح. 

 .(1844)و أخرجو اإلماـ مسلم في صحيح (1)
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 ]بيان أعظم الحقوق[ 

ـِ ) – 2584 قٍد َوَظ ًُ ًْ ـِ َم ُٝ َرُشقَل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -اْب َْٖف  -َؿَٚل َش

ِٛ َأْظَيؿُ  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  ْٕ او , َوُهَق »َؿَٚل:  ?َأيُّ افذَّ َؾ هللَِِّ ِٕدًّ ًَ َأْن ََتْ

َؽ  ََ َِ ُٝ ُثؿَّ َأيُّ ش. َخ ِْ َؽ  ُثؿَّ »َؿَٚل:  ?ُؿ ًَ َؾ َم ـُ ْٖ َٜ َأْن َي َٔ ُتَؾ َوَفَدَك َخْن َْ ش. َأْن َت

: ُثؿَّ َأيُّ  ُٝ ِْ َٜ َجِٚركَ »َؿَٚل:  ?ُؿ َِ شُثؿَّ َأْن ُتَزايِنَ َحِِٔ
 (1)

ْٔفِ  َِ ٌؼ َظ ٍَ  (.. ُمتَّ

 *******************************الشرح:

 ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ أععِ احلكٛم.

ـِ »قوله:  قٍد  َوَظ ًُ ًْ ـِ َم  ش.-ريض اهلل ظْف  -اْب

 وهق أبق ظٌد افرمحـ ظٌد اهلل بـ مًًقد اهلذِل ريض اهلل ظْف.

 ـٚن مـ ـٌٚر ؾَٓٚء افهحٚبٜ ريض اهلل ظْٓؿ.

وـٚن مـ افَراء افذي أرصد افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ إػ 

 افَراءة ظْٓؿ.

ُٝ َرُشقَل اهللَِّ »قوله:  َْٖف  ش. -اهلل ظِٔف وشِؿ  صذ -َؿَٚل َش

                                                           
( كزاد: فأنزؿ اهلل 86(، كاإلماـ مسلم في صحيحو )4477أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)

ـى اللَّوي ًإالَّ  -عز كجل- تصديقو: }كىالًَّذينى الى يىْدعيوفى مىعى اللًَّو ًإلىهنا آخىرى كىالى يػىْقتػيليوفى النػَّْفسى الًَّتي حىرَّ
 .)([. 68ْن يػىْفعىْل ذىًلكى يػىْلقى أىثىامنا{ ]الفرقاف: بًاْلحىقِّ كىالى يػىْزنيوفى كىمى 
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شٗال افهحٚبٜ ريض اهلل ظْٓؿ فٌِْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ  فيه:

 ظام يًٍْٓؿ ِف أمر ديْٓؿو , ودٕٔٚهؿو , وأخراهؿ.

ِٛ َأْظَيؿُ »قوله:  ْٕ  ش.?َأيُّ افذَّ

 أن افذٕقب تتًٚطؿ وتتٍٚوؾ بًوٓٚ ظـ بًض. فيه:

صٌرو , ومْٓٚ افٌدعو , ؾّْٓٚ افؼك وافٍُر بٚهلل ظز وجؾو , ومْٓٚ افؼك إ

 ومْٓٚ افٌُٚئرو , ومْٓٚ أـز افٌُٚئرو , ومْٓٚ مٚ هق دون ذفؽ.

ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ ٍل افهحٔحغ: ؾ مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهللَُّ َظُْْفو , َظ

َؿ َؿَٚل:  َِّ ِْٔف َوَش َِ ِٚت »َظ ََ ٌَْع ادُقبِ ًَّ ٌُقا اف
؟ و , َؿُٚفقا: َيٚ َرُشقَل اهللَِّ شاْجَتِْ َـّ  َوَمٚ ُه

ُؾ »َؿَٚل:  ـْ و , َوَأ َّٓ بِٚحَلؼِّ َم اهللَُّ إِ ِس افَّتِل َحرَّ ٍْ ْحُرو , َوَؿْتُؾ افَّْ ًِّ ُك بِٚهللَِّو , َواف ْ افؼِّ

ِمَِْٚت  ْٗ ْحِػو , َوَؿْذُف ادُْحَهَِْٚت ادُ َٔتِِٔؿو , َوافتََّقِلِّ َيْقَم افزَّ ُؾ َمِٚل اف ـْ َبٚو , َوَأ افرِّ

ٚؾاَِلِت  ٌَ شاف
 (1)

. 

ٌؿ َظئِؿٌ }ل اهلل ظز وجؾ : ويَق ِْ َك َفُي ْ  . {إِنَّ افؼِّ

َؽ »َؿَٚل: »قوله:  ََ َِ او , َوُهَق َخ َؾ هللَِِّ ِٕدًّ ًَ  . "شَأْن ََتْ

 هق ادثٔؾو , وافْيرو , وافنٌٔفو , وافُػءو , وافًّلو , وٕحق ذفؽ.افْد: 

ًٔٚو , ؾٚفؼك:  ٚو , وـًٍئٚو , شّ ًٓ أن َتًؾ هلل ظز وجؾ مثٔاًلو , وٕيًراو , وصٌٔ

 خَِؽ ورزؿؽو , وإًٔؿ ظِٔؽ افًْؿ افيٚهرة وافٌٚضْٜ.وهق افذي 

                                                           
 .(89)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،2766)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 . يرزقوؽر اهلل ظز وجؾ ٓ يًتىٔع أن َيِؼو , وٓ 

ؾٓذا مـ أمجع مًٚين افؼكو , وٓ شٔام هق تًٍر أظِؿ اخلِؼ بربف ٌْٕٔٚ 

 حمّد صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.

ْٔ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  َْرِض َوَمٚ َب ْٕ اَمَواِت َوا ًَّ ٌُْدُه َواْصَىِزْ َربُّ اف اَم َؾْٚظ ُٓ َْ

ًّٚٔ
ِّ ُؿ َفُف َش َِ ًْ ٌََٚدتِِف َهْؾ َت

ًِ  .{فِ

ُِقا }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ًَ ّ َؾاَل ََتْ قنَ  لِّلَ ُّ َِ ًْ ُتْؿ َت ْٕ َداًدا َوَأ ْٕ  . {َأ

ٌَِهرُ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ُٔع اْف
ِّ
ًَّ ٌء َوُهَق اف ْثِِِف َرْ ِّ ـَ َْٔس   . {َف

ـْ َفُف }: ويَقل اهلل ظز وجؾ   ُُ ْ َي ْ َيتَِّخْذ َوَفًدا َومَل ُد هللَِِّ افَِّذي مَل ّْ َوُؿِؾ احْلَ

ًٌِرا ُْ ُه َت ْ زِّ ـَ لِّ َو ـَ افذُّ ـْ َفُف َوِِلٌّ ِم ُُ ِِْؽ َومَلْ َي
يٌؽ ِِف ادُْ  . {َذِ

ًقا َأَحٌد }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ٍُ ـُ ـْ َفُف  ُُ  . {َومَلْ َي

ٚ }ل ادؼـغ يقم افَٔٚمٜ: يَقل اهلل ظز وجؾ  مًٌْٔٚ فْٚ حٚ َٓ َؿُٚفقا َوُهْؿ ؾِٔ

قَن  ُّ َتِه ل َواَلٍل ُمٌٍِغ  *ََيْ ٍِ َّْٚ َف ـُ ٚدََِغ  *َتٚهللَِّ إِْن  ًَ ْؿ بَِربِّ اْف ُُ ي قِّ ًَ ُٕ َوَمٚ  *إِْذ 

َّٓ ادُْْجِرُمقَن  َْٚ إِ َِّ ًَِغ  *َأَو ـْ َصٚؾِ َٓ َصِديٍؼ مَحِٔؿٍ  *َؾاَم َفَْٚ ِم  . {َو

ُٝ ُثؿَّ َأيُّ ؿُ "قوله:  َؽ »َؿَٚل:  ?ِْ ًَ َؾ َم ـُ ْٖ َٜ َأْن َي َٔ ُتَؾ َوَفَدَك َخْن َْ  . "شُثؿَّ َأْن َت

ؾَتؾ افٍْس ادحرمٜ بٌر حؼ مـ أـز افٌُٚئر بًد افؼك بٚهلل ظز ؾٔف أن 

 وجؾو , وؿد جٚء ذفؽ مًٌْٔٚ ِف ـثر مـ إدفٜ.
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 ؿأن يٖـؾ ويىًّٓويزاد إثاًم إػ إثّف: إن ـٚن ادَتقل وفدهو , وؿتِف ُمٚؾٜ 

 . مًف

: ُثؿَّ َأيُّ "قوله:  ُٝ ِْ َٜ َجِٚركَ »َؿَٚل:  ?ُؿ َِ  . "شُثؿَّ َأْن ُتَزايِنَ َحِِٔ

ًد افَتؾ بٌر افزٕك مـ أـز افٌُٚئر بًد افؼك بٚهلل ظز وجؾو , وبؾٔف و

ر يزاد إثاًمو , مع إثؿ افزٕك وفُـ افزٕك ِف حؼ اجلٚو , حؼ فٍِْس ادًهقمٜ

 .ٔؿيٕن حؼ اجلٚر ظو , ًٍٕف

َْشَقدِ ٍل مًْد اإلمٚم أمحد رمحف اهلل تًٚػ: ؾ ْٕ ـَ ا َداَد ْب َْ
ِ -مـ حديٞ ادْ

َْصَحٚبِِف: -ريض اهلل ظْف ِٕ َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ َُقُل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ َمٚ »و , َي

َٕٚ؟  َُقُفقَن ِِف افزِّ َق َحَراٌم  "َت ُٓ َمُف اهلُل َوَرُشقُفُفو , َؾ و , َؿُٚفقا: َحرَّ ِٜ ََٔٚم
َِ إَِػ َيْقِم اْف

َْصَحٚبِِف:  ِٕ َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚل َرُشقُل اهلِل َصذَّ اهلُل َظ ََ ُجُؾ "َؿَٚل: َؾ َْن َيْزيِنَ افرَّ َٕ

ـْ َأْن َيْزيِنَ بِْٚمَرَأِة َجِٚرهِ  ِْٔف ِم َِ َقٍةو , َأْيَنُ َظ ًْ
ِة ِٕ ْؼَ ًَ َٚل: "بِ ََ َُقُفقَن "و , َؿَٚل: َؾ َمٚ َت

 ِٜ َؿ ِ َل َحَراٌمو , َؿَٚل:  "؟ِِف افنَّ ِٓ ٚ اهللُ َوَرُشقُفُف َؾ َٓ َم َق "َؿُٚفقا: َحرَّ َْن َيْنِ َٕ

ـْ َجِٚرهِ  َق ِم ـْ َأْن َيْنِ ِْٔف ِم َِ ٍَٔٚتو , َأْيَنُ َظ ِة َأْب ـْ َظْؼَ ُجُؾ ِم شافرَّ
(1)

. 

********** 

                                                           
، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صححي (23854)أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده  (1)

(، 1141لوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )(. كىو في الصحيح المسند لإلماـ ا2549الجامع )
 كقاؿ فيو: ىذا حديث حسن. 
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 ]باب الزهد والورع[ 

 [َباُب الزُِّهِد َواْلَوَرِع]

 *******************************الشرح:

 بٝإ َع٢ٓ ايٛزع ٚايصٖد ٚبٝإ أُٜٗا أع٢ً َستب١ َٔ اآلخس: 
 هق ترك مٚ يي ِف أخرة.افقرع: 

 هق ترك مٚ ٓ يٍْع ِف أخرة.وافزهد: 

 ؾًذ هذا يُقن افزهد أظذ درجٜ مـ افقرع.

 ٓق افذي يي ِف أخرة.ؾهق ترك ادحرم; ٕن افقرع: 

ٓ يٍْع صٚحٌف يقم افَٔٚمٜو , وفق ـٚن افقء هق ترك ـؾ رء أمٚ افزهد: 

 افًُسو , أن افقرع أظذ مـ افزهد.وؿٔؾ: 

 بٖن افزهد وافقرع بًّْك متَٚرب.وؿٔؾ: 

 ؾُؾ ظّؾ ٓ يَربؽ مـ اهلل ظز وجؾ ؾسـف مـ افقرع وافزهد.

 وهذا افٌٚب أوشع مـ بٚب احلالل واحلرام.

إن ـْٚ ٓ ًِٕؿ ؾٔدخؾ ِف بٚب افقرع ترك ـثر مـ ادنتٌٓٚت; حتك و

 .ورظٚ  بحرمتٓٚ

 بؾ ربام يسك بًض احلالل خنٜٔ أن يقصؾ إػ احلرامو , أو فنٌٜٓ ؾٔف.

 .ومـ إًٍٔٓؿ ذفؽ  وؿد أفػ افًِامء رمحٜ اهلل ظِٔٓؿ ؿدياًم ِف هذا افٌٚب
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 و , فإلمٚم أمحد بـ حٌْؾ رمحف اهلل تًٚػ."افزهد "

 تًٚػ.و , فإلمٚم ظٌد اهلل بـ ادٌٚرك رمحف اهلل "افزهد"و

 و , فإلمٚم وـٔع بـ اجلراح رمحف اهلل تًٚػ."افزهد"و

 وذـر ِف ادًٕٚٔدو , واجلقامعو , ـثًرا ُمٚ يتًِؼ ِف هذا افٌٚب.

هذا افٌٚب مـ ادٓامت; ٕن اإلًٕٚن إذا مل حيهؾ فف افزهد ظـ ـثر مـ 

مِذات افدٕٔٚ; ربام جره ذفؽ إػ افقؿقع ِف ـثر مـ افٌاليٚو , وادهٚئٛو , 

 و , وادحرمٚت.وادًِٚص

بؾ ؿد َيره ذفؽ إػ افقؿقع ِف افٌُٚئرو , وربام وؿع ِف افؼـٔٚت 

 افٍُر بٚهلل ظز وجؾ.وواخلرؾٚتو , وِف افٌدع 

 .وصٚر مـ أصحٚهبٚ  بٚفدٕٔٚ أخِد إفٔٓٚ اإلًٕٚن٘ذا تًِؼ ؿِٛ ؾ

ًَ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ْٕ َُْْٔٚه آَيٚتَِْٚ َؾٚ  افَِّذي آَت
َٖ ٌَ َٕ ْؿ  ِٓ ْٔ َِ ٚ َواْتُؾ َظ َٓ َخ ِمْْ َِ

ـَ  ِٚوي ٌَ ـَ اْف َٚن ِم َُ َْٔىُٚن َؾ ُف افنَّ ًَ ٌَ ْت
َٖ َد إَِػ  *َؾ َِ ٚ َوَفَُُِّْف َأْخ َُْٚه هِبَ ًْ َوَفْق ِصْئَْٚ َفَرَؾ

 ْٞ َٓ ِْ ُف َي ـْ ْٞ َأْو َتْسُ َٓ ِْ ِْٔف َي َِ ْؾ َظ
ِّ
ِٛ إِْن حَتْ ِْ َُ َثِؾ اْف َّ ـَ ُف  ُِ َث َّ ٌََع َهَقاُه َؾ َْرِض َواتَّ ْٕ ا

ُروَن  َذفَِؽ َمَثُؾ  َُّ ٍَ ْؿ َيَت ُٓ َِّ ًَ َهَص َف ََ ُبقا بِآَيٚتَِْٚ َؾْٚؿُهِص اْف ذَّ ـَ ـَ  ْقِم افَِّذي ََ  *اْف

قنَ  ُّ
ُٕقا َيْيِِ ٚ ـَ ْؿ  ُٓ ًَ ٍُ ْٕ ُبقا بِآَيٚتَِْٚ َوَأ ذَّ ـَ ـَ  ْقُم افَِّذي ََ  . {َشَٚء َمَثاًل اْف

اَمٍء أَ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ـَ  َٚٔ ْٕ َِٔٚة افدُّ اَم َمَثُؾ احْلَ َّٕ اَمِء إِ ًَّ ـَ اف َزْفَُْٚه ِم ْٕ

َْرُض  ْٕ ُٚم َحتَّك إَِذا َأَخَذِت ا ًَ ْٕ َ ْٕ ُؾ افَُّْٚس َوا ـُ ْٖ َّٚ َي َْرِض ُِم ْٕ ٌَُٚت ا َٕ ََِط بِِف  َؾْٚخَت
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ْٔاًل َأْو ََنًَٚرا  ٚ َف َٕ ٚ َأَتَٚهٚ َأْمُر َٓ ْٔ َِ ُْؿ َؿِٚدُروَن َظ ٚ َأَنَّ َٓ ُِ َـّ َأْه ْٝ َوَط َْ يَّ ٚ َوازَّ َٓ ُزْخُرَؾ

 ًَ ُروَن َؾَج َُّ ٍَ ْقٍم َيَت ََ َيِٚت فِ ْٔ ُؾ ا هِّ ٍَ ُٕ َذفَِؽ  ـَ َْمِس  ْٕ ـَ بِٚ ٌْ َْٖن مَلْ َت ـَ ََْٚهٚ َحِهًٔدا  ِْ

ٔؿٍ  * َِ َت ًْ اٍط ُم ـْ َيَنُٚء إَِػ ِسَ اَلِم َوَُّيِْدي َم ًَّ  . {َواهللَُّ َيْدُظق إَِػ َداِر اف

ْٕ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  َُٔٚة افدُّ اَم احْلَ َّٕ قا َأ ُّ َِ ُٚخٌر اْظ ٍَ ٌٜ َوَت ٌق َوِزيَْ ٌٛ َوهَلْ
ًِ َٔٚ َف

 ُٟ ٌَُٚتُف ُثؿَّ َُّئِ َٕ َٚر  ٍَّ ُُ َٛ اْف  َأْظَج
ٍٞ
ْٔ َثِؾ َؽ َّ ـَ ِد  َٓ َْو ْٕ َْمَقاِل َوا ْٕ ُٚثٌر ِِف ا َُ ْؿ َوَت ُُ َْْٔ َب

ـَ اهللَِّ  َرٌة ِم
ٍِ ٌْ ِخَرِة َظَذاٌب َصِديٌد َوَم ْٔ قُن ُحَىًٚمٚ َوِِف ا ُُ ا ُثؿَّ َي رًّ ٍَ اُه ُمْه  َؾَسَ

ُرورِ  ٌُ َّٓ َمَتُٚع اْف َٔٚ إِ ْٕ َُٔٚة افدُّ  . {َوِرْوَقاٌن َوَمٚ احْلَ

اَم  َيَٚؿْقمِ }ويَقل اهلل ظز وجؾ:  َّٕ َٔٚةُ  َهِذهِ  إِ َٔٚ احْلَ ْٕ ِخَرةَ  َوإِنَّ  َمَتٚعٌ  افدُّ ْٔ  ِهلَ  ا

َرارِ  َدارُ  ََ  . [:4: ؽٚؾر] {اْف

قا}ويَقل اهلل ظز وجؾ :  َُ ٚ افَُّْٚس اتَّ َ َٓ ََيِْزي  َيٚ َأُّيُّ ْؿ َواْخَنْقا َيْقًمٚ  ُُ َربَّ

ًْٔئٚ إِنَّ َوْظَد اهللَِّ َحؼٌّ َؾاَل  ـْ َوافِِدِه َص َٓ َمْقُفقٌد ُهَق َجٍٚز َظ ـْ َوَفِدِه َو َوافٌِد َظ

ُرورُ  ٌَ ْؿ بِٚهللَِّ اْف ُُ َّٕ رَّ ٌُ َٓ َي َٔٚ َو ْٕ َُٔٚة افدُّ ُؿ احْلَ ُُ َّٕ رَّ ٌُ  . {َت

 و , ـام شْرى ُمٚ يًقؿف ادهْػ رمحف اهلل .ـثرة جًدا افٌٚبوإدفٜ ِف 

 وِف شْـ اإلمٚم ابـ مٚجف رمحف اهلل تًٚػ: 

ِٚظِديِّ  ًَّ ٍد اف ًْ ـِ َش ِؾ ْب ْٓ و , َؿَٚل: َأَتك افٌَِّْلَّ -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َش

ٍؾ إِذَ  َّ َٚل: َيٚ َرُشقَل اهللَِّ ُدفَِّْل َظَذ َظ ََ َؿ َرُجٌؾو , َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ ُتُف َصذَّ اهللُ َظ ِْ ِّ ٚ َظ َٕ ا َأ
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َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ََ ٌَِّْل افَُّْٚس؟ َؾ ٌَِّْل اهللَُّ َوَأَح اْزَهْد ِِف »َأَح

ٌَُّؽ افَُّْٚس 
ٌََّؽ اهللَُّو , َواْزَهْد ؾِٔاَم ِِف َأْيِدي افَِّْٚس حُيِ

َٔٚ حُيِ ْٕ شافدُّ
(1)

. 

رو افَرر ـذاب ووٚعو , واحلديٞ ؤًػو , مـ ضريؼ خٚفد بـ ظّ

 وفُـ مًْٚه صحٔح.

فٔس فف مـ حديٞ افثقري أصؾو , وؿد تٚبًف حمّد بـ  "ؿٚل افًَٔع: 

 ."ـثر افهًْٚين وفًِف أخذه ظْف ودفًف ٕن ادنٓقر بف خٚفد هذا 

ٕن مـ زهد ِف افدٕٔٚو , ٓزم ظّؾ أخرة; وظذ ـؾ ؾًّْٚه صحٔح; 

 ؾٖحٌف اهلل ظز وجؾ.

 . افْٚس أحٌفافْٚسو , ومل يْٚؾًٓؿ ظذ أمقر افدٕٔٚ; ومـ زهد ؾٔام ظْد 

يْٚؾًٓؿ ِف وأن افْٚس يزهدون ؾّٔـ يًٖهلؿ أمقاهلؿو , ويزامحٓؿ وذفؽ 

 أمقر افدٕٔٚ.

                                                           
، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (4112)أخرجو اإلماـ ابن ماجو في سننو  (1)

(، كقاؿ فيو: 944كضعيف ابن ماجو. كىو في الصحيحة لإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى برقم )
 بإسناد جيد بلفظ: " ازىد في الدنيا يحبك اهلل كأما الناس، فانبذ كقد كجدت لو شاىدا مرسال

إليهم ىذا يحبوؾ "،... ثم قاؿ: كجملة القوؿ أف الحديث صحيح بهذا الشاىد المرسل، كالطرؽ 
 الموصولة المشار إليها. كاهلل أعلم.
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قا }يَقل اهلل ظز وجؾ :  َُ ِمُْقا َوَتتَّ ْٗ ٌق َوإِْن ُت ٌٛ َوهَلْ
ًِ َٔٚ َف ْٕ َُٔٚة افدُّ اَم احْلَ َّٕ إِ

 َٖ ًْ َٓ َي ْؿ َو ـُ ْؿ ُأُجقَر ُُ
تِ ْٗ ْؿ ُي ُُ ْؿ َأْمَقاَف ُُ ُِقا  *ْف ٌَْخ ْؿ َت ُُ

ٍِ ُْٔح قَهٚ َؾ ُّ ُُ ْف
َٖ
ًْ إِْن َي

ؿْ  ُُ َٕ ٚ ٌَ ِرْج َأْو  . {َوَُيْ

وـِام ـٚن اإلًٕٚن بًًٔدا ظـ صَٖنؿو , ـٚن حٛ افْٚس فف أظيؿو , وـٚن 

 تَدير افْٚس فف أجؾ.

مهٜ ِف  ذا افرجؾ فٔس صٚحٛ دٕٔٚو , وفٔس ففَٕنؿ يًرؾقن أن ه

 .ٓٚ حتهِٔ

افدٕٔٚ مـ ظِامء; دٚ زامحقا أصحٚب افُراد ظذ وـؿ أؾًدت 

ـراشٔٓؿو , وأصحٚب ادْٚصٛ ظذ مْٚصٌٓؿو , وأصحٚب افدٕٔٚ ظذ 

 دٕٔٚهؿ.

 ٚفزهد وافقرع.بوفـ يًتَٔؿ حٚل افًٌد إٓ 

 بٝإ أقطاّ ايعًِ: 
 ًَؿ افًِؿ أربًٜ أؿًٚم: ْيو

 ربع افًٌٚدات.إول: 

 ربع آظتَٚدات.افثٚين: 

 ٚمالت.ربع ادًافثٚفٞ: 

 ربع افزهديٚت وافقرع.افرابع: 
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 بٝإ إٔ حتسِٜ َا أحٌ اهلل عص ٚدٌ يٝظ َٔ ايصٖد: 
ظز وجؾ مـ افىٌٔٚت مـ ؿ مٚ أحؾ اهلل يرحتفٔس مـ افزهدو , وافقرعو , و

ـْ  ُؿْؾ }و , ؿٚل اهلل ظز وجؾ: افرزق مَ  َم َٜ  َحرَّ ٌَِٚدهِ  َأْخَرَج  افَّتِل اهللَِّ ِزيَْ
ًِ  فِ

ٌَِٚت  ِّٔ ـَ  َوافىَّ ْزِق ا ِم ـَ  ِهلَ  ُؿْؾ  فرِّ ِذي َِّ َٔٚةِ  ِِف  آَمُْقا فِ َٔٚ احْلَ ْٕ ًٜ  افدُّ ِٜ  َيْقمَ  َخٚفَِه ََٔٚم
َِ  اْف

َذفَِؽ  ُؾ  ـَ هِّ ٍَ َيِٚت  ُٕ ْٔ ْقمٍ  ا ََ قنَ  فِ ُّ َِ ًْ ـْ و , و[43: إظراف] {َي ٍَٕسو , َظ ًرا َأنَّ  َأ ٍَ َٕ 

ـْ  ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  افٌَِّْلِّ  َأْصَحِٚب  ِم َِ َِّؿَ  َظ َُٖفقا َوَش ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  افٌَِّْلِّ  ْزَواَج أَ  َش َِ  َظ

َِّؿَ  ـْ  َوَش ِِفِ  َظ َّ ؟ ِِف  َظ ِّ َٚل  افنِّ ََ ؿْ  َؾ ُٓ ُو ًْ ُج  َٓ : َب َٚءو , َأَتَزوَّ ًَ ؿْ  َوَؿَٚل  افِّْ ُٓ ُو ًْ  َٓ : َب

ُؾ  ـُ ْحَؿو , آ َِّ ؿْ  َوَؿَٚل  اف ُٓ ُو ًْ ٚمُ  َٓ : َب َٕ َد  ؾَِراٍشو , َظَذ  َأ ِّ ْٔفِ  َوَأْثَْك اهللَ َؾَح َِ ٚ. َظ ََ : َل َؾ

َذا َؿُٚفقا َأْؿَقامٍ  َبُٚل  َمٚ» َذا؟ ـَ ـَ ُٚمو , ُأَصعِّ  َفُِِّْل َو َٕ ُج  َوُأْؾىُِرو , َوَأُصقمُ  َوَأ  َوَأَتَزوَّ

َٚءو , ًَ ـْ  افِّْ َّ َٛ  َؾ ـْ  َرِؽ َْٔس  ُشَّْتِل َظ َِ  متٍؼ ظِٔف . شِمِّْل َؾ

حٚل افرهٌٚنو , وافًَٚوشٜو , وؽالة افهقؾٜٔو , ومـ إفٔٓؿ وإٕام ـٚن هذا 

 ع واخلراؾٚت.مـ أهؾ افٌد

افهقؾٜٔ حيرمقن ادُٚشٛو , ويًٌِقن ثٔٚب افهقف ِف  مـ ـثراً  إذ أن

و , أن هذا مـ افقرعو , وافزهدزظام مْٓؿ ِف افنتٚءو ,  ب رؿَٜٔثٔٚفافهٔػو , و

 .وٓ واهلل إٕام هق مـ افٌدع 

 ايٓاع شٖدا ٚٚزعّا بٝإ إٔ ْبٝٓا ذلُد ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚضًِ أععِ
 ايصٖاد: 
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هق ٌْٕٔٚ حمّد صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿو ,  ْٚس زهدًا وورظًٚ فأظيؿ او

 مثؾ هذا ظْف. ظْف ومل يَْؾ

ومل يًٍِف صحٚبتف ريض اهلل ظْٓؿو , وهؿ أزهد افْٚس ِف هذه إمٜ بؾ 

 بًد ٌْٕٔٚ حمّد صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.

ثالثٜ هؿ أصحٚب افَرون افن هلؿو , وٓ أتٌٚع افتٚبًغو , وقوٓ ؾًِف افتٚبً

افًِؿو ,  ظِٔف وظذ آفف وشِؿ بٚخلرو , وافتل صٓد هلٚ افٌْل صذ اهلل ادٍوِٜ

 وافٍوؾو , واإليامن.

ًُقدٍ ومع ذفؽ ؾَد جٚء ِف مًِؿ:  ًْ ـِ َم ٌِْد اهللِ ْب ريض اهلل -مـ حديٞ َظ

َؿ َؿَٚل: -ظْف َِّ ِْٔف َوَش َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهلُل َظ ـْ »و , َظ َٜ َم َّْ ٌِِف َٓ َيْدُخُؾ اجْلَ ِْ َٚن ِِف َؿ ـَ

ـْ ـِْزٍ  ٍة ِم ُٚل َذرَّ ََ ُف ش ِمْث ُِ ًْ َٕ ًْٚ َو ًَ قَن َثْقُبُف َح ُُ ُّٛ َأْن َي
ُجَؾ حُيِ َؿَٚل َرُجٌؾ: إِنَّ افرَّ

و , َؿَٚل:  ًٜ َْ ًَ ُط افَّْٚسِ »َح ّْ و , َوَؽ ؼِّ اَمَلو , اْفُِْزُ َبَىُر احْلَ
ُّٛ اجْلَ

شإِنَّ اهللَ مَجٌِٔؾ حُيِ
(1)

. 

 اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ: ـام جٚء ذفؽ ِف شْـ 

ـْ َأبِٔفِ  -وهق مٚفؽ بـ ٕوِٜ اجلنّل -مـ حديٞ َأيِب إَْحَقِصو , َظ

َٓ »َؿَٚل:  --ريض اهلل ظْف ِريِْل َو َْ ُجُؾ َأُمرُّ بِِف َؾاَل َي : َيٚ َرُشقَل اهللَِّو , افرَّ ُٝ ِْ ُؿ

ُْٖجِزيِف؟ َؿَٚل:  رُّ يِب َأَؾ ُّ َٔ ِْل َؾ ٍُ ِّٔ و , َأْؿرِ »ُيَو َٚل: ش هِ َٓ ََ َِٔٚبو , َؾ َؿَٚل: َوَرآَّيِن َرثَّ افثِّ

                                                           
 .(91)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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ـْ َمٍٚل؟» َِْؿو , ش َهْؾ َفَؽ ِم ٌَ ـَ اإِلبِِؾ َواف ؾِّ ادَِٚل َؿْد َأْظَىٚيِنَ اهللَُّ ِم ـُ ـْ  : ِم ُٝ ِْ ُؿ

َْٔؽ »َؿَٚل:  َِ ُرَ َظ ِْ شَؾ
(1)

 . 

َْٔؽ َأَثرُ »فٍظ افًْٚئل: ِف و َِ ُرَ َظ ِْ و , َؾ ًٓ ِٜ اهللَِّ  َؾَِ٘ذا آَتَٚك اهللَُّ َمٚ َّ ًْ
ِٕ

َراَمتِفِ  ـَ شَو
(2)

. 

 وِف شْـ اإلمٚم افًْٚئل رمحف اهلل تًٚػ: 

ِهو , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  ـْ َجدِّ ـْ َأبِِٔفو , َظ و , َظ ٍٛ ْٔ ًَ ـِ ُص ِرو ْب ّْ مـ حديٞ َظ

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ اٍفو ,»َصذَّ اهللُ َظ قا ِِف َؽْرِ إِْهَ ًُ ٌَ ُؿقاو , َواْف ُِقاو , َوَتَهدَّ َٓ  ـُ َو

 ٍٜ َِ ٔ شَُمِ
(3)

. 

 ِف إدب ادٍرد فإلمٚم افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ: و

ًَٚصِ  ـَ اْف َرو ْب ّْ َٞ إَِِلَّ افٌَِّْلُّ َصذَّ "َؿَٚل:  -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َظ ًَ َب

 ِْ ًَ ٍَ َٔٚيِب َوِشاَلِحلو , ُثؿَّ آتِِٔفو , َؾ
َمَريِن َأْن آُخَذ َظَعَّ ثِ

َٖ َؿ َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ ْٔتُُف اهللُ َظ َت
َٖ ُٝ َؾ

و , ُثؿَّ َؿَٚل: 
َٖ َْٖض ٌََكَ ُثؿَّ َض َد إَِِلَّ اْف ًَّ و , َؾَه

ُٖ ُروو , إيِنِّ ُأِريُد َأْن »َوُهَق َيَتَقوَّ ّْ َيٚ َظ

                                                           
، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (2116)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (2)

  (. 1199كضعيف الترمذم. كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )

، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (5224)أخرجو اإلماـ النسائي في سننو  (1)
 كضعيف النسائي.

، كحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (2559)ائي في سننو أخرجو اإلماـ النس (2)
 كضعيف النسائي.
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 ًٜ ـَ ادَِْٚل َصٚحِلَ ًٜ ِم ٌَ ُٛ َفَؽ َرْؽ َؽ اهللَُّو , َوَأْرَؽ ُّ
ِْ ٌْ ُٔ ٍْٔش َؾ َثَؽ َظَذ َج ًَ : ش َأْب ُٝ ِْ و , ُؿ

قُن َمَع َرُشقِل اهللَِّ إيِنِّ مَلْ ُأْشِِْؿ رَ  ـُ َٖ ْشاَلِم َؾ ًٜ ِِف اإْلِ ٌَ ُٝ َرْؽ ّْ َِ اَم َأْش َّٕ ًٜ ِِف ادَِْٚلو , إِ ٌَ ْؽ

َٚل:  ََ َؿو , َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ ٚفِِح »َصذَّ اهللُ َظ ْرِء افهَّ َّ ِْ
ٚفِِح فِ َؿ ادَُْٚل افهَّ ًْ

ُروو , ِٕ ّْ شَيٚ َظ
(1)

. 

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في (299)أخرجو اإلماـ البخارم في األدب المفرد  (1)

(، كقاؿ 1116(. كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )299/229)
 ىذا حديث صحيح.  فيو: 
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 تبهات[]بيان أن األحوط اجتناب المش

ـْ ) – 2593 ـِ َبِنٍر َظ اَمِن ْب ًْ اَم -افُّْ ُٓ ُٝ َرُشقَل  -َريِضَ اهللَُّ َظْْ ًْ
ِّ َؿَٚل: َش

َُقُل  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -اهللَِّ  ِْٔف:  -َي َٕ ِْٔف إَِػ ُأُذ ًَ ٌَ اَمُن بِِْ٘ص ًْ إِنَّ »َوَأْهَقى افُّْ

 َْْٔ و , َوَب ٌ َراَم َبغِّ و , َوإِنَّ احْلَ ٌ اَلَل َبغِّ ـَ افَِّْٚسو , احْلَ ثٌِر ِم ـَ َـّ  ُٓ ُّ َِ ًْ َٓ َي ٌٚتو ,  َٓ اَم ُمْنتٌَِ ُٓ

ِٚت َوَؿَع  َٓ ٌُ ـْ َوَؿَع ِِف افنُّ َأ فِِديِِْف َوِظْرِوِفو , َوَم ِد اْشَتْزَ ََ ِٚتو , َؾ َٓ ٌُ ََك افنُّ  اتَّ
ـِ َّ َؾ

 َٓ َع ؾِِٔفو , َأ ََ كو , ُيقِصُؽ َأْن َي َّ
اِظل َيْرَظك َحْقَل احْلِ ٚفرَّ ـَ َراِمو ,  ؾِّ  ِِف احْلَ ُُ َوإِنَّ فِ

و ,  ْٝ َح َِ و , إَِذا َص ًٜ ٌَ ِد ُمْو ًَ َٓ َوإِنَّ ِِف اجْلَ َٓ َوإِنَّ مِحَك اهللَِّ حَمَِٚرُمُفو , َأ َمٍِِؽ مِحًكو , َأ

 ُٛ ِْ ََ َٓ َوِهَل اْف ُفو , َأ ُِّ ـُ ُد  ًَ َد اجْلَ ًَ َدْت َؾ ًَ ُفو , َوإَِذا َؾ ُِّ ـُ ُد  ًَ ََِح اجْلَ شَص
(1)

ٌؼ  ٍَ . ُمتَّ

ْٔفِ  َِ  (.َظ

 *******************************الشرح:

 .ايبعد عٔ املػتبٗات ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ 
ْٔفِ  اهللَُّ َصذَّ  َؿْقُففُ  :(2:5/ 2) واحلُؿ افًِقم جٚمعؿٚل ابـ رجٛ ِف  َِ  َظ

َِّؿَ  اَلُل : »َوَش ٌ  احْلَ َرامُ  َبغِّ ٌ  َواحْلَ اَم  َبغِّ ُٓ َْْٔ ٌٚت  ُأُمقرٌ  َوَب َٓ َـّ  َٓ  ُمْنَتٌِ ُٓ ُّ َِ ًْ ثِرٌ  َي ـَ  ـَ  ِم

َْٚهُ  شافَّْٚسِ  ًْ اَلَل  َأنَّ : َم ٌ  اْدَْحَض  احْلَ ٌَٚهَ  َٓ  َبغِّ
َذفَِؽ  ؾِِٔفو , اْصتِ ـَ َرامُ  َو  ادَْْحُضو , احْلَ

ـْ  ـِ  َبْغَ  َوَفُِ َْمَرْي ْٕ ثِرٍ  َظَذ  َتْنَتٌِفُ  ُأُمقرٌ  ا ـَ  ـَ ـَ  ِهلَ  َهْؾ  افَِّْٚسو , ِم اَللِ  ِم  َأمْ  احْلَ

ـَ  ٚ َراِم؟احلَْ  ِم اِشُخقنَ  َوَأمَّ ِؿو , ِِف  افرَّ ِْ ًِ ؿْ  َيْنَتٌِفُ  َؾاَل  اْف ِٓ ْٔ َِ قنَ  َذفَِؽو , َظ ُّ َِ ًْ ـْ  َوَي  ِم

                                                           
 (.1599(، كاإلماـ مسلم في صحيحو )52أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)
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ْغِ  َأيِّ  َّ ًْ
َِ ٚ. ِهلَ  اْف مَّ

َٖ اَلُل  َؾ ْثُؾ : ادَْْحُض  احْلَ ِّ ؾِ  َؾ ـْ ٌَِٚت  َأ ِّٔ ـَ  افىَّ ُروِعو , ِم  افزُّ

ِٜ  َوافثِّاَمرِ  َّ ِٚمو , َوهَبِٔ ًَ ْٕ َ ْٕ ِب  ا َ  َوُذْ ْٕ ِٜ ا َب و , ْذِ ِٜ ٌَ ِّٔ َتُٚج  َمٚ َوفٌَِٚسِ  افىَّ ْٔفِ  حَيْ ـَ  إَِف  ِم

ـِ  ْى َُ تَِّٚنو , اْف َُ قِف  َأوِ  َواْف ِرو , َأوِ  افهُّ ًْ ِٚحو , افنَّ َُ ٚفِّْ ـَ ي َو  إَِذا َذفَِؽ  َوَؽْرِ  َوافتََّنِّ

ٚنَ  ُٚبفُ  ـَ ًَ
تِ ـْ دٍ  ا َْ ًَ ِْٔعو , َصِحٍٔح  بِ ٌَ ْٚف َراٍثو , َأوْ  ـَ ِّ و , َأوْ  بِ ٍٜ ٌَ ٍٜ ؽَ  َأوْ  ِه َّ َرامُ . ِْٔ  َواحْلَ

ؾِ  ِمْثُؾ : ادَْْحُض  ـْ و , َأ ِٜ َْٔت ِمو , ادَْ ؿِ  َوافدَّ ِْْزيِرو , َوحَلْ
ِب  اخْلِ ِرو , َوُذْ ّْ ِٚح  اخْلَ َُ  َوِٕ

ٌَٚسِ  ادََْحِٚرِمو ,
ِريرِ  َوفِ َجِٚلو , احْلَ ِٚب  َوِمْثُؾ  فِِرِّ ًَ ـْ َ ْٕ ِٜ  ا َم َبٚ ادَُْحرَّ ٚفرِّ ِْٔنِ  ـَ  َوادَْ

ـِ  َّ َٓ  َوَث ُفو , حَيِؾُّ  َمٚ ًُ ْٔ َْمَقالِ  َوَأْخذِ  َب ْٕ ِٜ  ا ٌُْهقَب ٍٜ  ادَْ َؿ ٍٛ  َأوْ  بَِنِ  َأوْ  َتْدفِٔسٍ  َأوْ  َؽْه

ٚ. َذفَِؽ  َْٕحقِ  ْثُؾ : ادُْْنَتٌِفُ  َوَأمَّ ِّ ًْضِ  َؾ فِ  ِِف  اْخُتَِِػ  َمٚ َب ِِّ ِفو , َأوْ  َح ِّ ِري ٚ حَتْ ـَ  إِمَّ  ِم

َٔٚنِ  َْظ ْٕ ْٔؾِ  ا ٚخْلَ ٚلِ  ـَ ٌَ ِرو , َواْفٌِ ِّ و ,وَ  َواحْلَ ِّٛ ِب  افوَّ فِ  ِِف  اْخُتَِِػ  َمٚ َوُذْ ِّ ِري ـَ  حَتْ  ِم

ٌَِذةِ  ْٕ َ ْٕ ُِرُ  افَّتِل ا ًْ ثُِرَهٚو , ُي ٌْسِ  ـَ ِٜ  ِِف  اْخُتَِِػ  َمٚ َوُف فِ  إَِبَٚح ًِ ٌْ ـْ  ُف ُِقدِ  ِم ٌَٚعِ  ُج ًِّ  اف

َْٕحِقَهٚو , ٚ َو ـَ  َوإِمَّ ِٛ  ِم ِٚش َُ َِِػ  ادَْ ٚ ادُْْخَت َٓ ٚئِؾِ  ؾِٔ ًَ َّ ِٜ  ـَ َْٔ
ًِ ِق َواف اْف َْٕحقِ  تََّقرُّ  َو

َْك َهَذا َوبَِْْحقِ  َذفَِؽو , ًْ َ  ادَْ ِٚت  َؾنَّ َٓ ُد  ادُْْنَتٌِ ٚ َوإِْشَحُٚق  َأمْحَ مُهَ ـَ  َوَؽْرُ ِٜ  ِم َّّ
َئِ ْٕ . ا

َْمرِ  َوَحِٚصُؾ  ْٕ َٚػ  اهللََّ َأنَّ  ا ًَ َزَل  َت ْٕ ِّٔفِ  َظَذ  َأ ٌِ َ  اْفَُِتَٚبو , َٕ ِٜ  ؾِٔفِ  َوَبغَّ َتُٚج  َمٚ فِْْلُمَّ  حَيْ

ْٔفِ  ـْ  إَِف اَم  َوَحَراٍمو , َحاَللٍ  ِم َٚػ  َؿَٚل  ـَ ًَ ْفَْٚ}: َت زَّ َٕ َْٔؽ  َو َِ ٚ اْفَُِتَٚب  َظ ًٕ َٚٔ ٌْ
ؾِّ  تِ ُُ  فِ

ءٍ  هُ  َُمَِٚهٌد  َؿَٚل ( :9: افَّْْحؾِ [ ):9: افْحؾ] {َرْ ؾُّ : َوَؽْرُ ءٍ  ـُ  َأوْ  بِفِ  َأَمُروا َرْ

َٚػ  َوَؿَٚل  َظُْْفو , ََنَْقا ًَ ٚءِ  ُشقَرةِ  آِخرِ  ِِف  َت ًَ َٜ ) افِّْ َي ْٔ َ  افَّتِل( 287: ا ٚ َبغَّ َٓ ثًِرا ؾِٔ  ـَ

ـْ  ٚمِ  ِم َُ َْمَقالِ  َأْح ْٕ َْبَوٚعِ  ا ْٕ ُ }: َوا ٌَغِّ ؿْ  اهللَُّ  ُي ُُ ُِّقا َأنْ  َف ؾِّ  َواهللَُّ َتِو ُُ ءٍ  بِ  َرْ
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َٚػ  َوَؿَٚل [ 287: افًْٚء] {َظِِٔؿٌ  ًَ ؿْ  َوَمٚ}: َت ُُ َّٓ  َف ُِقا َأ ـُ ْٖ َّٚ َت  اهللَِّ  اْشؿُ  ُذـِرَ  ُِم

ْٔفِ  َِ َؾ  َوَؿْد  َظ ؿْ  َؾهَّ ُُ مَ  َمٚ َف ؿْ  َحرَّ ُُ ْٔ َِ َّٓ  َظ ْٔفِ  اْوُىِرْرُتؿْ  َمٚ إِ [ :22: إًٕٚم] {إَِف

ٚمِ ) ًَ
َِٕ ْٕ َٚػ  َوَؿَٚل  و ,( :22: ا ًَ ٚنَ  َوَمٚ}: َت ُِٔوؾَّ  اهللَُّ ـَ

َد  َؿْقًمٚ فِ ًْ  َحتَّك َهَداُهؿْ  إِذْ  َب

 َ ٌَغِّ ؿْ  ُي َُقنَ  َمٚ هَلُ ِٜ [ )226: افتقبٜ] {َيتَّ َؾ ( 226: افتَّْقَب َـّ َٔٚنَ  َوَو َؾ  َمٚ َب َُ ـَ  َأْص  ِم

ُشقلِ  إَِػ  افتَِّْْزيؾِ  ْٔفِ  اهللَُّ َصذَّ  افرَّ َِ َِّؿَ  َظ اَم  َوَش َٚػ  َؿَٚل  ـَ ًَ َزْفَْٚ}: َت ْٕ َْٔؽ  َوَأ َر  إَِف ـْ  افذِّ

 َ ٌَغِّ َل  َمٚ فَِِّْٚسِ  فُِت زِّ ؿْ  ُٕ ِٓ ْٔ  اهللَُّ  َصذَّ  ُؿٌَِض  َوَمٚ( 55: ْحؾِ افَّْ [ )55: افْحؾ] {إَِف

ْٔفِ  َِ َِّؿَ  َظ َؾ  َحتَّك َوَش َّ ـْ تِفِ  َففُ  َأ ُمَّ
ِٕ و , َو ـَ ي َذا افدِّ ِزَل  َوهِلَ ْٕ ْٔفِ  ُأ َِ َٜ  َظ َرَؾ ًَ ٌَْؾ  بِ  َمْقتِفِ  َؿ

ةٍ  دَّ ُّ َرةٍ  بِ ًِ َْٔقمَ }: َي ُٝ  اْف ِْ َّ ـْ ؿْ  َأ ُُ ؿْ  َف ُُ ُٝ  ِديَْ ّْ َ ؿْ  َوَأَْت ُُ ْٔ َِ تِل َظ َّ ًْ
ُٝ َوَرِو  ِٕ ٔ 

ؿُ  ُُ ْشاَلمَ  َف ْٔفِ  اهللَُّ َصذَّ  َوَؿَٚل ( . 4: ادَْٚئَِدةِ [ )4: ادٚئدة] {ِديًْٚ اإْلِ َِ َِّؿَ  َظ  َوَش

ؿْ » ُُ ُت ـْ َْٔوٚءَ  َظَذ  َتَر ٍٜ  َب َّٔ
َِ َٕ ٚ َٓ ُِ ْٔ ِٚرَهٚ َف َٓ َْ ٚ َيِزيغُ  َٓ  ـَ َٓ َّٓ  َظْْ  َأُبق َوَؿَٚل .  شَهٚفٌِؽ  إِ

َ : َذر   ْٔفِ  اهللَُّ َصذَّ  اهللَِّ َرُشقُل  ُتُقِفِّ َِ ؿَ  َظ َِّ كُ  َضٚئِرٌ  َوَمٚ َوَش ْٔفِ  حُيَرِّ اَمءِ  ِِف  َجََْٚح ًَّ  اف

 َّٓ رَ  َوَؿْد  إِ ـَ اًم  ِمْْفُ  َفَْٚ َذ ِْ  . اهـ  .ِظ

ـِ َبِنٍر »قوله:  اَمِن ْب ًْ اَم -افُّْ ُٓ  ش. -َريِضَ اهللَُّ َظْْ

 صحٚيب إٔهٚريو , مـ صٌٚر افهحٚبٜ ريض اهلل ظْٓؿ.

 ْٝ رواحٜ ريض اهلل ظْٓٚ.وأمف: ظّرة ب 

 ٚي٘ قص١ يف باب اهلب١.
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اَمو , َوُهَق َظَذ ٍل افهحٔحغ: ؾ ُٓ ـَ َبِنٍر َريِضَ اهللَُّ َظْْ اَمَن ْب ًْ مـ حديٞ افُّْ

َُقُل:  َٜ »ادَِْْزِ َي ُٝ َرَواَح َرُة بِْْ ّْ ْٝ َظ َٚف ََ و , َؾ ًٜ َّٔ
: -ريض اهلل ظْٓٚ-َأْظَىٚيِن َأيِب َظىِ

ََٖتك َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ َٓ َأْرَى َحتَّك ُتْن  َؿو , َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ َد َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ِٓ

و ,  ًٜ َّٔ
َٜ َظىِ ِٝ َرَواَح َرَة بِْْ ّْ ـْ َظ ُٝ اْبِْل ِم ْٔ َٚل: إيِنِّ َأْظَى ََ َؿو , َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ اهللُ َظ

َدَك َيٚ َرُشقَل اهللَِّو , َؿَٚل:  ِٓ ََٖمَرْتِْل َأْن ُأْص َٝ »َؾ ْٔ و , شَشٚئَِر َوَفِدَك ِمْثَؾ َهَذا؟ َأْظَى

ؿْ »َؿَٚل: ٓو َ, َؿَٚل:  ـُ قا اهللََّ َواْظِدُفقا َبْغَ َأْوَِٓد َُ و , َؿَٚل: َؾَرَجَع َؾَردَّ شَؾٚتَّ

ََّٔتفُ 
"َظىِ

(1)
 . 

ُٝ َرُشقَل اهللَِّ »قوله:  ًْ
ِّ َُقُل  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -َش َوَأْهَقى  -َي

ِْٔف إِ  ًَ ٌَ اَمُن بِِْ٘ص ًْ ْٔفِ افُّْ َٕ  . شَػ ُأُذ

 وذفؽ فتٖـٔد افًّع مـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.

و , وهذا وإٔف أخذ احلديٞ مـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ منٚؾٜٓ

 .أرؾع إٔقاع افنّؾ 

ٌ »قوله:  اَلَل َبغِّ  . شإِنَّ احْلَ

 . أي واوح مًروف ِف افُتٚبو , وافًْٜو , ٓ إصُٚل ؾٔف

ٌ  َوإِنَّ »قوله:  َراَم َبغِّ  ش.احْلَ

 إٔف حرام. مًِقمأي واوحو , ٓ إصُٚل ؾٔفو , يًِّف 

                                                           
 .(1623)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،2651، 2587)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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ٌٚت »قوله:  َٓ اَم ُمْنَتٌِ ُٓ َْْٔ  ش. َوَب

 إػ احلرمٜ. وأربام ـٚن اصتٌٚهٓٚ إػ احؾو , و

ؾّـ افقرع افًٌد ظـ مثؾ هذه ادنتٌٓٚت; دٚ ؿد تٗدي إفٔف مـ افتًٌٚتو , 

 .  وافقؿقع ِف ادحرمٚت

ُّ »قوله:  َِ ًْ ـَ افَّْٚسِ َٓ َي ثٌِر ِم ـَ َـّ   . شُٓ

 أن ـثًرا مـ افْٚس ٓ يًِّقن حُؿ ادنتٌٓٚت. كًْواد

ىٌِٜ افذيـ ؾتح اهلل ظِٔٓؿ افو , وٓ شٔام أهؾ افًِؿو , وٓٚحُّ مـوهْٚك 

 .احلالل واحلرام أن ئّزوا بغ بف بٚفًِؿ افؼظل افذي يًتىًٔقن 

ؾًِٔف  حرمتٓٚ ومـ ظِؿ ;حرج ظِٔف ِف تًٚضٔٓٚؾّـ ظِؿ حِٓٚ ؾال 

 .اجتْٚهبٚ

افًٌد  ؾٚدتَٔـاحلرمٜو , وأصٌح مسدًدا ؾٔٓٚو ,  وأومـ مل يتٌغ ؾٔٓٚ احلؾو , 

 . ظْٓٚ; احتًٔٚضٚ مـ افقؿقع ِف ادحرمٚت وهق ٓ يدري

و , احلرام وظِٔف أن يًٖل ظْٓٚ أهؾ افًِؿو , ؾٓؿ افذيـ ئّزون بغ

 واحلاللو , وإمقر ادنتٌٜٓ.

ََك افنُّ »قوله:  ـِ اتَّ َّ ِٚت َؾ َٓ  ش.ٌُ

 . ٓ يٌنٚهٚو , وٓ يٖتٔٓٚأي جًؾ بْٔٓٚ وبْٔف وؿٚيٜو , بحٔٞ 

َأ فِِديِِْف َوِظْرِوفِ »قوله:  ِد اْشَتْزَ ََ  .شَؾ
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 أن مـ وؿع ِف افنٌٓٚت ؿد يِحَف افير ِف ديْفو , وظروف.ومًْٚه: 

 .إيامٕف  مـ حٔٞ يوًػو , ويَْصؾٚفير ِف افديـ: 

 . يتُِّقن ؾٔفمـ حٔٞ أن افْٚس ؿد وافير ِف ظروف: 

 ٍل شْـ اإلمٚم أيب داود رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

ـْ َأبِِٔف افؼيد بـ شقيد افثٍَل ريض اهلل  يِدو , َظ ِ ـِ افؼَّ ِرو ْب ّْ مـ حديٞ َظ

َؿ َؿَٚل:  َِّ ِْٔف َوَش َِ ـْ َرُشقِل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ َِلُّ اْفَقاِجِد حُيِؾُّ ِظْرَوُفو , »ظْفو , َظ

قَبَتفُ  َُ شَوُظ
(1)

. 

ٌََٚرِك: َؿٚ ـُ ادُْ ٌَُس َففُ »َل اْب قَبَتُف حُيْ َُ َُِّظ َفُفو , َوُظ ٌَ  ش.حُيِؾُّ ِظْرُوُف ُي

َرامِ »قوله:  ِٚت َوَؿَع ِِف احْلَ َٓ ٌُ ـْ َوَؿَع ِِف افنُّ  .شَوَم

 مـأي أن مـ وؿع ِف افنٌٓٚت ـٚد أن يَع ِف احلرامو , هذا هق ادًْك 

 .ف مـ شٔٚؿذفؽ احلديٞو , ويًرف 

صٚحٌٓٚ إػ افقؿقع ِف ادحرمٚتو , ؾّـ تًٚهؾ ووؿع  ٕن افنٌٓٚت َتر

 . وظروف  ِف افنٌٓٚتو , ومل يًتزأ فديْف

 .ت يُٚد أن يَع ِف ادحرمٚ فأن ادراد: إٔمـ وُمٚ يدل ظذ هذا ادًْك 

َع ؾِٔفِ »قوله:  ََ كو , ُيقِصُؽ َأْن َي َّ
اِظل َيْرَظك َحْقَل احْلِ ٚفرَّ  .شـَ

                                                           
(، كاإلماـ ابن ماجو 4689، كاإلماـ النسائي في سننو )(3628)أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو  (1)

 (، كحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن. 2427في سننو )
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فف وشِؿ هبذا افٍِظ إٔف مل يَع ؾٔف بًدو , ؾكح افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آ

 . وفُْف يقصؽ أن يَع ؾٔف; فَربف مـ ادحرمٚت

 .وٕحقه  افهٔدو , هق افذي يّْع ؾٔف افْٚس مـ افرظلواحلّك: 

ؾِّ َمٍِِؽ مِحًك»قوله:  ُُ
َٓ َوإِنَّ فِ  .شَأ

فف محك خٚص; َيًِف فٌَرهو , ُؾ مِؽو , أو رئٔسو , أو صٔخ ؿٌِٜٔو , فأي أن 

 إبِفو , أو َيًِف حلقائٟ ادًِّغ.ؽّْفو , أو أو 

َٓ َوإِنَّ مِحَك اهللَِّ حَمَِٚرُمفُ »قوله:   . شَأ

اهلل ظز وجؾ جًِف محٚه ادحٚرمو , ؾّـ وؿع ِف ادحرمٚتو , ؾَد وؿع أي أن 

 ِف محك اهلل ظز وجؾ.

 . ْٚس أن يَع ِف حمٚرم اهلل ظز وجؾؾال َيقز ٕحد مـ اف

ِد »قوله:  ًَ َٓ َوإِنَّ ِِف اجْلَ ُفو , َوإَِذا َأ ُِّ ـُ ُد  ًَ ََِح اجْلَ و , َص ْٝ َح َِ و , إَِذا َص ًٜ ٌَ ُمْو

 ُٛ ِْ ََ َٓ َوِهَل اْف ُفو , َأ ُِّ ـُ ُد  ًَ َد اجْلَ ًَ َدْت َؾ ًَ  ش. َؾ

 افيٚهر.ووهذا ِف دفٔؾ ظذ أن افَِٛ ؾٔف صالح افٌٚضـو , 

و , ؾ٘ن ـٚن افَِٛ صٚحًلٚ ـٚن شٚئر هوأن افَِٛ هق مِؽ اجلًد وؿٚئد

 َِٛ ؾٚشًدا ـٚن شٚئر اجلًد ـذفؽ.اجلًد ـذفؽو , وإن ـٚن اف

 ٍل صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: ؾ
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ِْٔف -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ  َِ و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ

ََِّؿ:  ـْ َيُْْيُر إَِػ ؿُ »َوَش
ْؿو , َوَفُِ ُُ ْؿ َوَأْمَقافِ ـُ َٓ َيُْْيُر إَِػ ُصَقِر ْؿ إِنَّ اهللَ  ُُ ُِقبِ

ؿْ  ُُ شَوَأْظاَمفِ
(1)

. 

 وِف شْـ اإلمٚم ابـ مٚجف رمحف اهلل تًٚػ: 

ٍرو ّْ ـِ َظ ٌِْد اهللَِّ ْب و , َؿَٚل: ِؿَٔؾ فَِرُشقِل اهللَِّ -ريض اهلل ظْٓام-مـ حديٞ َظ

ََِّؿ: َأيُّ افَِّْٚس َأْؾَوُؾ؟ َؿَٚل:  ِْٔف َوَش َِ و , َصُدو»َصذَّ اهللُ َظ ِٛ ِْ ََ قِم اْف ُّ ؾُّ َُمْ ِق ـُ

ٚنِ  ًَ ِِّ ؟ َؿَٚل: ش اف ِٛ ِْ ََ قُم اْف ُّ ِرُؾُفو , َؾاَم َُمْ ًْ َٕ ِٚنو ,  ًَ ِِّ لُّ »و , َؿُٚفقا: َصُدوُق اف
َِ
ُهَق افتَّ

َد  ًَ َٓ َح و , َو َٓ ِؽؾَّ َلو , َو ٌْ َٓ َب َٓ إِْثَؿ ؾِِٔفو , َو و ,  لُّ
َِ
شافَّْ

(2)
. 

ُِقهِبِْؿ َمَرٌض َأْن فَ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ـَ ِِف ُؿ َٛ افَِّذي
ًِ ـْ َُيِْرَج اهللَُّ َأْم َح

ََٚنُؿْ  ٌَ ـِ  * َأْو ْؿ ِِف حَلْ ُٓ ِرَؾَّْ ًْ ٔاَمُهْؿ َوَفَت
ًِ ْؿ بِ ُٓ َرْؾَت ًَ َِ ْؿ َؾ ُٓ ـَ ََرْيَْٚ َٕ َنُٚء  َٕ َوَفْق 

ؿْ  ُُ ُؿ َأْظاَمَف َِ ًْ ْقِل َواهللَُّ َي ََ  . {اْف

********** 

 

 

                                                           
 .(2564)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (4216)أخرجو اإلماـ ابن ماجو في سننو  (1)
 ناد صحيح رجالو ثقات.(، كقاؿ فيو: ىذا إس948كضعيف ابن ماجو. كىو في الصحيحة برقم )
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[056] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 ]بيان تعاسة عبد الدينار والدرهم[ 

ـْ ) – 2594 صذ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -َأيِب ُهَرْيَرَة َوَظ

و , »اهلل ظِٔف وشِؿ:  و , إِْن ُأْظىَِل َريِضَ ِٜ ٍَ ىِٔ ََ ْرَهِؿو , َواْف يَِْٚرو , َوافدِّ ٌُْد افدِّ َس َظ
ًِ َت

َط مَلْ َيْرَض  ًْ شَوإِْن مَلْ ُي
(1)

ٌَُخِٚريُّ   (.. َأْخَرَجُف اْف

 *******************************الشرح:

 ايدزِٖ.ٚايدٜٓاز,  عبدصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ تعاض١ ضام امل
 ٚاحلدٜح ي٘ قص١: 

 ٍل صحٔح اإلمٚم افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

َؿو , -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ  َأيِب ُهَرْيَرةَ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ و , َظ

ٌُْد اف»َؿَٚل:  يَِْٚرو , َوَظ ٌُْد افدِّ َس َظ
ًِ و , َت و , إِْن ُأْظىَِل َريِضَ ِٜ َٔه ِّ ٌُْد اخَل ْرَهِؿو , َوَظ دِّ

ٌٍْد آِخٍذ  ًَ
َََشو , ُضقَبك فِ َت ْٕ َسو , َوإَِذا ِصَٔؽ َؾاَل ا َُ َت ْٕ ًَِس َوا َط َشِخَطو , َت ًْ َوإِْن مَلْ ُي

َٚن ِِف احلِ  ـَ ٍة َؿَدَمُٚهو , إِْن  َزَّ ٌْ َٞ َرْأُشُفو , ُم ًَ َِْٚن َؾَرِشِف ِِف َشٌِِٔؾ اهللَِّو , َأْص
ًِ و , بِ ِٜ َراَش

َذْن َفُفو ,  ْٗ ْ ُي َذَن مَل
ْٖ و , إِِن اْشَت ِٜ َٚؿ ًَّ َٚن ِِف اف ـَ  

ِٜ َٚؿ ًَّ َٚن ِِف اف ـَ و , َوإِْن 
ِٜ َٚن ِِف احِلَراَش ـَ

عْ  ٍَّ ْ ُيَن َع مَل ٍَ شَوإِْن َص
(2)

ٚ»و , َوَؿَٚل:  ًً ًْ ُؿ اهللَُّو , ُضقَبك: شَؾَت ُٓ ًَ ًَ ْت
َٖ قُل: َؾ َُ ُف َي َّٕ َٖ ـَ  :

 ِّٔ ٍء َض ؾِّ َرْ ـُ ـْ  َذ ِم ًْ ُٛ ُؾ ـْ َيىِٔ ْٝ إَِػ افَقاِو َوِهَل ِم َف و , َوِهَل َيٌٚء ُحقِّ ٍٛ". 

                                                           
 ش.واخلّٔهٜ»وزاد  .(6335)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

 .(2887)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (2)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 ؾٚحلٚل حيّؾ ظذ احتامفغ: 

إمٚ أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ دظٚ ظذ مـ ـٚن هذا إول: 

 حٚففو , ودظٚء افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ مًتجٚب ِف افٌٚفٛ.

وخز افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وإمٚ أن يُقن أخز خًزاو , افثٚين: 

 . وشِؿ صدق

خِؼ مـ  ٓٚؾرط ؾٔ فوصٌف احلريص ظذ مجع افدٕٔٚ بًٚبد افدرهؿو , ; ٕٕ

 وبٚفتجٚرة وؽرهٚ.ٕٕٚرو , افدوأجِفو , وإنٌؾ بجّع افدراهؿو , 

 ن ٓ يٍرط ِف ذفؽ.أاجٛ ظِٔف أن يًٌد اهلل ظز وجؾو , وـٚن افق

ًَِس »قوله:    .شَت

 أي شًد ودوؿٔؾ . هِؽ هْٚ وادراد شَطو , أي قدظٚء بٚفتًٚشٜو , وه

 . صَل

يَْٚرِ »قوله:  ٌُْد افدِّ  .شَظ

 هق مـ افذهٛ.افديْٚر: 

 بٖربًٜ جرامٚت وربع.وافديْٚر يَدر بٚجلرامٚت: 

ْرَهؿِ »قوله:   . شَوافدِّ

 مـ افٍوٜ.افدرهؿ: 

ِٜ »قوله:  ٍَ ىِٔ ََ  . شَواْف



 

 

 

 ]بيان تعاسة عبد الدينار والدرهم[

 

[058] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

دِقٕٜو , وتُقن ِف ادزيْٜ وا هل ٕقع مـ افٌِٚسو , وإؿّنٜافَىٍٜٔ: 

 وهل مًروؾٜ بٚشّٓٚ إػ يقمْٚ هذا.افٌٚفٛ ؽِٔيٜ 

 .شإِْن ُأْظىَِل َريِضَ »قوله: 

 . مراده ٚريض بٚفدٕٔٚ; َٕنمـ حىٚمٓٚ ُمٚ ذـر  أي

َط مَلْ َيْرَض »قوله:  ًْ  ش. َوإِْن مَلْ ُي

ٕن حرصف إـز هق ِف حتهٔؾ افدٕٔٚو , مِذاهتٚو , وٓ هؿ فف ِف افدار 

 ٔام يَربف مـ اهلل ظز وجؾ بٕٚظامل افهٚحلٜ.ؾوأخرةو , 

; ٕن افدٕٔٚ ٓ يٍْع ظذ مٚاحلرص ظذ افزهدو , وافقرعو , وحيٞ ؾٚحلديٞ 

 تدوم فهٚحٌٓٚ.

ٌَِٚريِّ  بـ َؿَٚل  :(365/ 22) افٍتحؿٚل احلٚؾظ  ْٕ َ ْٕ ًُْس  ا ُّ  افتَّ َٚػ  َؿَٚل  افؼَّ ًَ  َت

ٚ ًً ًْ ؿْ  َؾَت ؿُ  َأَرادَ  هَلُ ُٓ َّ  َأْفَزَم ُس  َوِؿَٔؾ  افؼَّ ًْ ُد  افتَّ ًْ ٌُ ًدا َأيْ  اْف ًْ ؿْ  ُب هُ  َوَؿَٚل  هَلُ  َؽْرُ

ؿْ  ٚ َؿْقهُلُ ًً ًْ اَلنٍ  َت ٍُ ٚ فًٚفف َؿْقهلؿ َٕٔض فِ ًً ًْ ْٔفِ  ُدَظٚءٌ  َؾَت َِ ْثَرةِ  َظ ًَ ٚ بِْٚف ًً  َففُ  ُدَظٚءٌ  َوَف

ََٚشِ  تِ ْٕ ِٓ ٌُْد  َؿْقُففُ  بِٚ يَْٚرِ  َظ ٌُفُ  َأيْ  افدِّ
ِريُص  َضٚفِ ًِ  َظَذ  احْلَ ٚئِؿُ  فِ مَجْ ََ يِفِ  َظَذ  اْف ٍْ  ِح

فُ  َّٕ َٖ َُ ٌُْدهُ  َخِٚدُمفُ  فَِذفَِؽ  َؾ ٌُْد  ُخصَّ  ِؿَٔؾ  افىٌِِّٔلُّ  َؿَٚل  َوَظ ًَ رِ  اْف ـْ َذنَ  بِٚفذِّ ْٗ ُٔ
 فِ

ٌِاَمِشفِ  ْٕ ِٜ  ِِف  بِٚ ٌَّ َٔٚ حَمَ ْٕ ٚ افدُّ َقاهِتَ َٓ ْ  َخاَلًصٚ َيد ٓ افَِّذي شرـٕٚ َوَص ْؾ  َومَل َُ  َمٚفُِؽ  َي

يَْٚرِ  َٓ  افدِّ يَْٚرِ  َجِٚمعُ  َو َنَّ  افدِّ
ـَ  ادَْْذُمقمَ  ِٕ ِؽ  ِم ِْ ِ عِ  ادْ ّْ َيَٚدةُ  َواجْلَ  َؿْدرِ  َظَذ  افزِّ

 ِٜ َٚج ِذنُ  إَِفْخ  ُأْظىِلَ  إِنْ  َوَؿْقُففُ  احْلَ ْٗ ةِ  ُي ْرصِ  بِِندَّ هُ  َوَؿَٚل  َذفَِؽ  َظَذ  احْلِ فُ  َؽْرُ َِ ًَ  َج
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ًٌْدا اَم  َظ فِ  هَلُ ٍِ ٌَ ـْ  َوِحْرِصفِ  فَِن َّ ٚنَ  َؾ ًٌْدا ـَ َقاهُ  َظ ْ  هِلَ فِ  ِِف  َيْهُدْق  مَل َِّ ٚكَ  َح ٌد إِيَّ ًْ  َؾاَل  ٕ

قنُ  ُُ ـِ  َي ٚ بَِذفَِؽ  اتََّهَػ  َم ًَ ي ٜ َؿْقُففُ  ِصدِّ ٍَ ىِٔ ََ  ََخٌْؾ  َففُ  افَِّذي افثَّْقُب  ِهلَ  َواْف

 ُٜ َٔه ِّ ٚءُ  َواخْلَ ًَ
مَ  َوَؿْد  ادَُْربَّعُ  اْفُِ دَّ ََ ُٞ  َت ِدي َٓ  ـَِتِٚب  ِِف  احْلَ ـْ  ٚدِ اجْلِ ِٜ  ِم ٌُْد  ِرَواَي  َظ

ـُ  اهللَِّ ـْ  ِديَْٚرٍ  ْب ظِ  َصٚفٍِح  َأيِب  َظ ٍْ َِ ًَِس  بِ ٌُْد  َت يَْٚرِ  َظ ٌُْد  افدِّ ْرَهؿِ  َوَظ ٌُْد  افدِّ  َوَظ

 ِٜ َٔه ِّ ًَِس  اخْلَ َس  َت َُ َت ْٕ َش  َؾاَل  ِصَٔؽ  َوإَِذا َوا ََ َت ْٕ َس  َوَؿْقُففُ  ا َُ َت ْٕ  َظَٚوَدهُ  َأيْ  َوا

َذ  ادََْرُض  ًَ مَ تَ  َمٚ َؾ دَّ ـْ  ََ رِ  ِم ًِ ٍْ ًْسِ  َت َُقطِ  افتَّ ًُّ قنُ  بِٚف ُُ فُ  ادَُْرادُ  َي َّٕ ـْ  َؿٚمَ  إَِذا َأ  ِم

َىتِفِ  َْ َُقطُ  َظَٚوَدهُ  َش ًُّ ُؾ  اف ِّ َت قنَ  َأنْ  َوحَيْ ُُ َْك َي ًْ َس  ادَْ َُ َت ْٕ َد  بِٚ ًْ ًَِس  َب َٛ  َت َِ ََ ْٕ  ا

َد  َرْأِشفِ  َظَذ  ًْ ََطَ  َأنْ  َب  . اهـ  َش

********** 

 

 

 

  



 

 

 

 ن في الدنيا غريب, أو عابر سبيل[]بيان كون اإلنسا

 

[061] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 اإلنسان في الدنيا غريب, أو عابر سبيل[ كونن ]بيا

ـِ ) – 2595 َر َوَظ َّ ـِ ُظ اَم  -اْب ُٓ  -َؿَٚل: َأَخَذ َرُشقُل اهللَِّ  -َريِضَ اهللَُّ َظْْ

َٚل:  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  ََ ٌُِِْْلو , َؾ َّ و , َأْو َظٚبُِر »بِ ٌٛ ََّٕؽ َؽِري َٖ ـَ  َٚٔ ْٕ ـْ ِِف افدُّ ـُ

َّ ش. َشٌِٔؾٍ  ـُ ُظ َٚن اْب ـَ َُقُل: -ريض اهلل ظْٓام-َر َو َٝ َؾاَل َتَْْتيِِر "َي ْٔ ًَ إَِذا َأْم

ـْ  ؽو , َوِم
ِّ ََ ًَ

تَِؽ فِ ـْ ِصحَّ َٚءو , َوُخْذ ِم ًَ َٝ َؾاَل َتَْْتيِِر ادَْ ٌَْح ٌََٚحو , َوإَِذا َأْص افهَّ

َٔٚتَِؽ دَِْقتَِؽ  . "َح
(1 )

ٌَُخِٚريُّ   (.َأْخَرَجُف اْف

 *******************************الشرح:

 ايصٖد يف ايدْٝا. يًخح ع٢ًضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح 
وأن حٚل اإلًٕٚن ِف افدٕٔٚو , ـحٚل افٌريٛو , أو ـحٚل افًٚبر شٌٔؾو , إػ 

 افدار أخرة.

 حٚفف إٔف ٓ يًتَر.وافٌريٛ: 

ٚفدٕٔٚو , وأن يٌس هبٚ; ٕٕف مٓام ظّر ؾٔٓٚ بؾال يٌٌْل فًٚؿؾ أن يْخدع 

 ورائف فٌره.شرحؾ ظْٓٚو , وشٔسك مٚ 

وـذفؽ افٌريٛ ٓ يٌْل فف بًٔتٚ ِف بالد افْٚسو , وإٕام حيرص ـؾ احلرص 

 ظذ أن يٌْل فف بًٔتٚ ِف بِده.

                                                           
 (.6416أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)
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[060] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

وٕحـ ِف هذه احلٔٚة افدٕٔٚ ؽربٚءو , ؾال يٌٌْل فْٚ أن ْٕنٌؾ هبٚو , وًْٕك 

 افدار أخرة افتل هل دارٕٚ احلََٜٔ.

َُٔٚة ا}يَقل اهلل ظز وجؾ :  اَر َوَمٚ َهِذِه احْلَ ٌٛ َوإِنَّ افدَّ
ًِ ٌق َوَف َّٓ هَلْ َٔٚ إِ ْٕ فدُّ

قنَ  ُّ َِ ًْ قا َي ُٕ ٚ ـَ ََٔقاُن َفْق  َل احْلَ
ِخَرَة هَلِ ْٔ  . {ا

ِخَرَة ِهَل }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ْٔ َٔٚ َمَتٌٚع َوإِنَّ ا ْٕ َُٔٚة افدُّ اَم َهِذِه احْلَ َّٕ َيٚ َؿْقِم إِ

َرارِ  ََ  . {َداُر اْف

ٌُِِْْل –صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  - َأَخَذ َرُشقُل اهللَِّ»قوله:   َّ  .شبِ

 مٚ بغ افُتػ وافرؿٌٜ.ادُْٛ: 

وؾًؾ ذفؽ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ فُٔقن أوؿع ِف ٕهحفو , 

 وأبِغ ِف إيهٚل افٍٚئدة إفٔف.

َٔٚ»قوله:  ْٕ ـْ ِِف افدُّ  ش.ـُ

 ي شتًٔنف ِف هذه افدٕٔٚ.ذأي ِف ظّرك افًٔر اف

وؿٔؾ شّٔٝ  ٕٚءهتٚو , ؾٓل دار تٍْك وٓ تٌَك ٕهِٓٚفدوشّٔٝ افدٕٔٚ ; 

 .بذفؽ فَرهبٚ 

ٌٛ »قوله:  ََّٕؽ َؽِري َٖ  . شـَ

ؾٚإلًٕٚن ِف افدٕٔٚ ؽريٛ; َٕنٚ فًٔٝ بدار مَٚم ففو , وإٕام أي ؽر مقضْفو , 

 هل دار ُمر إػ افدار احلََٜٔٔو , افدار أخرةو , دار احلٔقان.



 

 

 

 ]بيان كون اإلنسان في الدنيا غريب, أو عابر سبيل[

 

[062] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 ادقتو , وافرحٔؾ ظْٓٚ. ؾّٓام ظّر اإلًٕٚن ِف افدٕٔٚ ٓ بد فف مـ

 . شَأْو َظٚبُِر َشٌِٔؾٍ »قوله: 

ؾًٚبر افًٌٔؾ ٓ يِتٍٝ إػ مٚ أي ادًٚؾر ِف افىريؼ يًزهٚ إػ ؽرهٚو , 

 . ؾٚتف; ٕٕف يًِؿ إٔف شٔجد بٌٔتف ِف أمٚمفو , ِف افٌِد افتل هق إفٔٓٚ

 وِف شْـ اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ: 

ٌِْد اهللَِّ بـ مً َٚم َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ "ًقد ريض اهلل ظْفو , َؿَٚل: مـ حديٞ َظ َٕ

َْٚ: َيٚ َرُشقَل اهللَِّ َفِق  ِْ َُ َر ِِف َجٌِِْْفو , َؾ َٚم َوَؿْد َأثَّ ََ َؿ َظَذ َحِهٍر َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ اهللَُّ َظ

ٚ َفَؽ ِوَضٚءً  َٕ ْذ َ َٚل: "اختَّ ََ َٔٚ إِ »و , َؾ ْٕ ٚ ِِف افدُّ َٕ َٔٚو , َمٚ َأ ْٕ ِدُّ
ٍٛ اْشَتَيؾَّ َمٚ ِِل َوفِ َراـِ ـَ  َّٓ

ٚ َٓ ـَ َٝ َصَجَرٍة ُثؿَّ َراَح َوَتَر شحَتْ
 (1)

 . 

 وِف مًتدرك احلٚـؿ رمحف اهلل تًٚػ: 

ِْٔف  َِ اَم َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ُٓ ٌٍَّٚسو , َريِضَ اهللَُّ َظْْ ـِ َظ مـ حديٞ اْب

ًُِيُف:  َؿ فَِرُجٍؾ َوُهَق َي َِّ ٌَْؾ ِهَرِمَؽو , اْؽَتِْْؿ »َوَش ٌََٚبَؽ َؿ ٌَْؾ ََخٍْس: َص ٚ َؿ ًً ََخْ

ََٔٚتَؽ  َِِؽو , َوَح ٌْ ٌَْؾ ُص ِرَكو , َوَؾَراَؽَؽ َؿ َْ ٌَْؾ َؾ َؽو , َوِؽََْٚءَك َؿ
ِّ ََ ٌَْؾ َش َتَؽ َؿ َوِصحَّ

ٌَْؾ َمْقتَِؽ  شَؿ
(2)

 . 

                                                           
(، كصححو اإلماـ 4119، كاإلماـ ابن ماجو في سننو )(2377)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (1)

 اني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن. األلب

، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (7846)أخرجو اإلماـ الحاكم في مستدركو  (1)
 (. 3355الترغيب كالترىيب برقم )



 

 

 

 ]بيان كون اإلنسان في الدنيا غريب, أو عابر سبيل[

 

[063] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 وِف صحٔح اإلمٚم افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ: 

 ُٓ ٌٍَّٚس َريِضَ اهللَُّ َظْْ ـِ َظ ِْٔف مـ حديٞ اْب َِ اَمو , َؿَٚل: َؿَٚل افٌَِّْلُّ َصذَّ اهللُ َظ

ََِّؿ:  َراغُ »َوَش ٍَ ُٜ َواف حَّ ـَ افَِّْٚس: افهِّ ثٌِر ِم ـَ اَم  ِٓ ٌُقٌن ؾِٔ ٌْ َتِٚن َم َّ ًْ
شِٕ

(1)
. 

قُل »قوله:  َُ َر َي َّ ـُ ُظ َٚن اْب ـَ  .شَو

أي أن ابـ ظّر ريض اهلل ظْٓام أخذ بقصٜٔ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف 

 و , وظّؾ هبٚو , وزاد ظِٔٓٚ هذه افُِامت.وشِؿ

ٌََٚح »قوله:  َٝ َؾاَل َتَْْتيِِر افهَّ ْٔ ًَ  .شإَِذا َأْم

 أي فًؾ ادقت يٖتٔؽ وإٔٝ ٕٚئؿ ِف فِٔؽ. 

 وـام ؿٔؾ: 

 وافَز صْدوق افًّؾ ...ادـــقت يٖيت بٌتــــٜ 

ٚءَ »قوله:  ًَ َٝ َؾاَل َتَْْتيِِر ادَْ ٌَْح  ش.َوإَِذا َأْص

 يٖتٔؽ وإٔٝ ِف َنٚرك.أي فًؾ ادقتو , 

ؾال بد أن تًتًد فف بٕٚظامل افهٚحلٜو , وبام يَربؽ مـ روقان اهلل ظز 

 ظَٚبف.و , ويًٌدك مـ ظذابفو , ومـ ٕٚرهو , ووجؾ ظْؽ

ِْٖخُروَن }يَقل اهلل ظز وجؾ :  َت ًْ َٓ َي ْؿ  ُٓ ُِ  َأَجٌؾ َؾَِ٘ذا َجَٚء َأَج
ٍٜ
ؾِّ ُأمَّ ُُ

َوفِ

ِدُمقنَ  َْ َت ًْ َٓ َي ًٜ َو ـَ } ل:و , ويَق{َشَٚظ َِٖم َرى َأْهُؾ  َأَؾ َُ ؿْ  َأنْ  اْف ُٓ َٔ
ْٖتِ ُْٖشَْٚ َي ًَٔٚتٚ َب  َب

                                                           
 .(6412)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (2)



 

 

 

 ]بيان كون اإلنسان في الدنيا غريب, أو عابر سبيل[

 

[064] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

قنَ  َوُهؿْ  ُّ
ٚئِ ـَ ( 8:) َٕ َرى َأْهُؾ  َأَوَأِم َُ ؿْ  َأنْ  اْف ُٓ َٔ

ْٖتِ ُْٖشَْٚ َي ٌُقنَ  َوُهؿْ  ُوًحك َب ًَ ِْ  َي

َِٖمُْقا( 9:) رَ  َأَؾ ُْ ـُ  َؾاَل  اهللَِّ َم َْٖم رَ  َي ُْ َّٓ  اهللَِّ َم ْقمُ  إِ ََ ونَ اخلَْ  اْف : إظراف] {ِٚهُ

:8 - ::]  . 

ِّؽ»قوله:  ََ ًَ
تَِؽ فِ ـْ ِصحَّ  .شَوُخْذ ِم

و , ِف ضٚظٜ اهلل ظز ؽو , وؾراؽتؽؿقو , وأيٚم ؽأي اشتٌؾ صحتؽو , وٕنٚض

 وجؾو , وتزود مـ إظامل افهٚحلٜ بَدر مٚ تًتىٔع. 

يٌتِٔؽ بّرضو , أو شَؿو , أو صٌؾو , ؾال تًتىٔع  أن ؾًِؾ اهلل ظز وجؾ

 ؾراؽؽ.ْٝ ِف ؿقتؽو , وٕنٚضؽو , وصحتؽو , وبًد أن تًٍؾ ـام ـ

حٚل صٌٚبف وؿقتف ِف ضٚظٜ اهلل ظز وحٚل ؾراؽف وومـ ـٚن ِف حٚل صحتف 

 .ـٚن ظذ خر ظئؿ  وجؾ

ـز شـ ووًػ; ؾ٘ن ؾ٘ذا ؿدر اهلل ظز وجؾ ظِٔف بّرضو , أو بنٌؾو , أو 

ـرمفو , وإحًٕٚفو , وجقدهو , مٚ ـٚن يًّؾ مـ اهلل ظز وجؾ يُتٛ فف بٍوِفو , و

 افهٚحلٜ وهق ِف حٚل صحتفو , وؿقتف وصٚبفو , وحٚل ؾراؽف.إظامل 

-مـ حديٞ َأيَب ُمقَشك ٍل صحٔح اإلمٚم افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

ََِّؿ: -ريض اهلل ظْف ِْٔف َوَش َِ َُقُل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهلُل َظ ٌُْدو , »َي ًَ إَِذا َمِرَض اف

ٚنَ  ـَ َٛ َفُف ِمْثُؾ َمٚ 
تِ ـُ ٔاًم َصِحًٔحٚ َأْو َشَٚؾَرو ,  َِ ُؾ ُم َّ ًْ شَي

(1)
. 

                                                           
 .(2996)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)



 

 

 

 أو عابر سبيل[]بيان كون اإلنسان في الدنيا غريب, 

 

[065] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

َٔٚتَِؽ دَِْقتَِؽ »قوله:  ـْ َح  ش. َوِم

 أي وخذ مـ حٔٚتؽ ظّال يًٍْؽ بًد مقتؽ .

ـٚن مـ صدؿٜ  ٚإلًٕٚن ظِّف افهٚفحو , إٓ مٕن ادقت يَىع ظذ ا

ومٚ ِف بٚب ذفؽ مـ أظامل  و , أو ظِؿ يْتٍع بفجٚريٜو , أو دظٚء وفد صٚفح

 .افز

 ًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: ٍل صحٔح اإلمٚم مؾ

ِْٔف -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ  َِ و , َأنَّ َرُشقَل اهلِل َصذَّ اهللُ َظ

ََِّؿو , َؿَٚل:  ٍٜ »َوَش ـْ َصَدَؿ َّٓ ِم : إِ
ٍٜ ـْ َثاَلَث َّٓ ِم ُف إِ ُِ َّ َىَع َظُْْف َظ ََ ْٕ ُٚن ا ًَ ْٕ إَِذا َمَٚت اإْلِ

ُع بِفِ  ٍَ ٍؿ ُيَْْت ِْ و , َأْو ِظ
ٍٜ شو , َأْو َوَفٍد َصٚفٍِح َيْدُظق َففُ َجِٚرَي

(1)
. 

 وِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: 

ِْٔف -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيب ُهَرْيَرةَ  َِ و , ؿٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ

ََِّؿ:  َٔ »َوَش ْٖتِ ٌِْؾ َأْن َي ـْ َؿ َٓ َيْدُع بِِف ِم ُؿ ادَْْقَتو , َو ـُ َّْك َأَحُد َّ ُف إَِذا َمَٚت َٓ َيَت َّٕ ُفو , إِ

ا َّٓ َخْرً
ُرُه إِ ّْ ـَ ُظ ِم ْٗ َٓ َيِزيُد ادُْ ُف  َّٕ ُفو , َوإِ ُِ َّ َىَع َظ ََ ْٕ ُؿ ا ـُ شَأَحُد

(2)
. 

ْؿ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ِٓ َِٔٚظ ْص
َٖ ًَِؾ بِ اَم ُؾ ـَ قَن  ُٓ ْؿ َوَبْغَ َمٚ َيْنَت ُٓ َْْٔ َوِحَٔؾ َب

ُٕقا ِِف َصؽ  ُمرِ  ٚ ـَ ُْؿ  ٌُْؾ إَِنَّ ـْ َؿ ٍٛ ِم  . {ي

                                                           
 .(1631)مسلم في صحيحو  أخرجو اإلماـ (1)

 .(2682)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (2)



 

 

 

 ]بيان كون اإلنسان في الدنيا غريب, أو عابر سبيل[
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ًَك}ويَقل اهلل ظز وجؾ :  َّٓ َمٚ َش ِٚن إِ ًَ ْٕ َْٔس فإِْلِ َُٔف َشْقَف  *َوَأْن َف ًْ َوَأنَّ َش

َْوَف  *ُيَرى  ْٕ َزاَء ا َزاُه اجْلَ  . و , واهلل ادًتًٚن {ُثؿَّ َُيْ

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 يان النهي عن التشبه بالكفار وبالمشركين[]ب

 

[067] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 ]بيان النهي عن التشبه بالكفار وبالمشركين[

ـِ ) – 2596 َّ َوَظ ـِ ُظ اَم -َر اْب ُٓ صذ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -َريِضَ اهللَُّ َظْْ

ؿْ »اهلل ظِٔف وشِؿ:  ُٓ َق ِمْْ ُٓ ْقٍمو , َؾ ََ ٌََّف بِ ـْ َتَن شَم
(1)

َحُف  . َأْخَرَجُف َأُبق َداُوَدو , َوَصحَّ

ٌَّٚنَ  ـُ ِح  (.اْب

 *******************************الشرح:

ٓٗٞ عٔ ايتػب٘ بايهاؾسٜٔ, ٚباملػسنني, ياضام املصٓـ زمح٘ اهلل احلدٜح يبٝإ 
 ٚيتخسِٜ ذيو.

 وطٚهر احلديٞ أن ادتنٌف بٚفُٚؾريـ وادؼـغ ٓ َيِق حٚفف ظـ أمريـ:

أن يتنٌف هبؿو , وهق حيٌٓؿو , ويًيّٓؿو , ويٍوِٓؿ ظذ إمر إول:  

 . ٍر أـزاإلشالمو , وـٍره هْٚ ـ ديـ ادًِّغو , ؾٓذا يًتز ردة ظـ

يتنٌف هبؿو , وهق ٓ يرى تٍؤِٓؿ ظذ ادًِّغو , وٓ يرى  أنإمر افثٚين: 

 . دٌِسا ٛ وافتًئؿ هلؿو , وإٕام فرؽٌٜ ِفاحل

ًٌٚ فٌُرة مـ افٌُٚئر; فِقظٔد ادذـقر ِف  ؾٓذا ٓ يٍُرو , وفُْف يُقن مرتُ

 احلديٞ.

 ؾٚفٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ جًؾ ادتنٌف بٚفٍُٚر مْٓؿ.

                                                           
(، كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح كضعيف أبي 4131أخرجو اإلماـ أبو داكد ) (1)

 داكد: حسن صحيح.



 

 

 

 ]بيان النهي عن التشبه بالكفار وبالمشركين[

 

[068] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 فو , وإٕام يرجع إػ حٚل ادتنٌف هبؿ.احلديٞ فٔس ظذ إضالؿو

تنٌف هبؿ ِف ظَٚئدهؿ افؼـٜٔ وافٍُريٜ ؾٕ٘ف يٍُر بٚهلل ظز افوـذفؽ 

 وجؾ.

 . وافتنٌف بٚفٍُٚر حرمف اهلل ظز وجؾ

ـَِغ }تًٚػ:  ؿٚل ـَ ادُْْؼِ ُٕقا ِم ق ُُ َٓ َت اَلَة َو قا افهَّ ُّ قُه َوَأِؿٔ َُ ِْٔف َواتَّ ُمٌَِِْٔغ إَِف

ـَ افَِّذي * ؾُّ ِحْزٍب باَِم َفَدُّْيِْؿ َؾِرُحقنَ ِم ـُ  ٚ ًً َٔ ُٕقا ِص ٚ ـَ ْؿ َو ُٓ ُؿقا ِديَْ  .{ـَ َؾرَّ

ـَ }ويَقل اهلل ظز وجؾ:  َـّ ِم َٕ ق ُُ َٓ َت ٚ َو ًٍ ـِ َحِْٔ ي َؽ فِِدِّ َٓ َوَأْن َأِؿْؿ َوْج

ـِغَ   . {ادُْْؼِ

ؾٕٚدفٜ ظٚمٜ ِف افْٓل ظـ افتنٌف هبؿ ِف ـؾ رء َيص ادؼـغو , 

ؾال َيقز فًِِّؿ أن يُقن مْٓؿو , وٓ مثِٓؿو , وٓ ظذ وافُٚؾريـو , 

 ضريَتٓؿ.

ٓ ِف ظَٚئدهؿ افؼـٜٔ وافٍُريٜو , وٓ ِف مآـِٓؿو , ومنٚرهبؿو , وٓ ِف 

 رء ُمٚ َيهٓؿ. وأمالبًٓؿو , وظٚداهتؿو , وٓ ِف أظٔٚدهؿو , 

بؾ َيٛ ظذ ادًِؿ أن يًتز بديْفو , وأن يتّٔز ظْٓؿ ِف ـؾ رء يًتىٔع 

 .أن يتّٔز ظْٓؿ بف
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قَد َوافََّْهَٚرى }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ُٓ َٔ َٓ َتتَِّخُذوا اْف ـَ آَمُْقا  ٚ افَِّذي َ َيٚ َأُّيُّ

َٓ َُّيِْدي  ْؿ إِنَّ اهللََّ  ُٓ ُف ِمْْ َّٕ
ْؿ َؾِ٘ ُُ ْؿ ِمْْ ـْ َيَتَقهلَُّ ٍض َوَم ًْ َُٔٚء َب

ْؿ َأْوفِ ُٓ ُو ًْ ََٔٚء َب
َأْوفِ

ْقَم افيَّٚدِِغَ  ََ  . {اْف

ذفؽ حتك سحقا بفو , ؾٍل حديٞ  طحٚل افٌْل وؿد ظِؿ افٔٓقد مـ 

َٕسٍ  قدَ  َأنَّ  َأ ُٓ َٔ ُٕقا اْف ٚ ِٝ  إَِذا ـَ ؿْ  ادَْْرَأةُ  َحَٚو ِٓ ْ  ؾِٔ ُِقَهٚو , مَل اـِ َٗ ْ  ُي َـّ  َومَل قُه ًُ ِٚم  ِِف  َُيَ

ُٔقِت  ٌُ ََٖل  اْف ًَ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  افٌَِّْلِّ  َأْصَحُٚب  َؾ َِ َِّؿَ  َظ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  افٌَِّْلَّ  َوَش َِ ؿَ  َظ َِّ  َوَش

َزَل  ْٕ َٖ َٚػ  اهللُ َؾ ًَ َؽ } َت َٕ َُٖفق ًْ ـِ  َوَي ٚءَ  َؾْٚظَتِزُفقا َأًذى ُهقَ  ُؿْؾ  ادَِْحٔضِ  َظ ًَ  ِِف  افِّْ

و , آِخرِ  إَِػ [ 333: افٌَرة] {ادَِْحٔضِ  ِٜ َي ْٔ َٚل  ا ََ ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  اهللِ  َرُشقُل  َؾ َِ  َظ

َِّؿَ  ًُقا: »َوَش ؾَّ  اْصَْ ءٍ  ـُ َّٓ  َرْ
َُ  إِ َِغَ  شَٚح افِّْ ٌَ قَدو , َذفَِؽ  َؾ ُٓ ُٚفقا اْفَٔ ََ  ُيِريُد  َمٚ: َؾ

ُجُؾ  َهَذا ـْ  َيَدعَ  َأنْ  افرَّ ٚ ِم َٕ ًْٔئٚ َأْمِر َّٓ  َص َْٚ إِ ٍَ ُْٔد  َؾَجٚءَ  ؾِِٔفو , َخَٚف ـُ  ُأَش و , ْب  ُحَوْرٍ

ٌَّٚدُ  ـُ  َوَظ َٓ  بِْؼٍ  ْب ٚ ََ قدَ  إِنَّ  اهللِو , َرُشقَل  َيٚ َؾ ُٓ َٔ قُل  اْف َُ َذا: َت َذاو , ـَ ـَ  َؾاَل  َو

؟ َـّ ُٓ ًُ َجِٚم ُٕ  َ ٌَرَّ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقلِ  َوْجفُ  َؾَت َِ َِّؿَ  َظ  َوَجَد  َؿْد  َأنْ  َطََّْْٚ َحتَّك َوَش

اَمو , ِٓ ْٔ َِ اَم  َؾَخَرَجٚ َظ ُٓ َِ ٌَ َْ ٌٜ  َؾْٚشَت ـْ  َهِديَّ ـٍ  ِم ٌَ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  افٌَِّْلِّ  إَِػ  َف َِ َؿو , َظ َِّ  َوَش

َْٖرَشَؾ  ٚآَثٚرِ  ِِف  َؾ ٚو , مِهَ ٚمُهَ ََ ًَ َرَؾٚ َؾ ًَ ْ  َأنْ  َؾ اَم  ََيِْد  مَل ِٓ ْٔ َِ  أخرجف مًِؿ .  َظ

ظـ افهالة ظْد ضِقع افنّسو , وظْد ؽروهبٚو , فًد ذرائع  ط َنكو

 افتنٌف بٚفُٚؾريـ وادؼـغ; ؾَ٘نٚ شٚظٜ يَهدهٚ افٍُٚر بٚفهالة.

 ٍل صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: ؾ
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: َيٚ »ّل ريض اهلل ظْف وؾٔف ؿٚل: مـ حديٞ ظّرو بـ ظًٌٜ افًِ ُٝ ِْ َُ َؾ

اَلِةو , َؿَٚل:  ـِ افهَّ يِن َظ ُفو , َأْخِزْ ُِ َٓ َؽ اهللُ َوَأْج َّ َِّ يِن َظامَّ َظ ٌِلَّ اهللِ َأْخِزْ َصؾِّ »َٕ

 َٚ َعو , َؾَِ٘نَّ
ٍِ ُس َحتَّك َتْرَت ّْ َع افنَّ ُِ اَلِة َحتَّك َتْى ـِ افهَّ ٌِْحو , ُثؿَّ َأْؿِكْ َظ َصاَلَة افهُّ

ُٚرو , ُثؿَّ َصؾِّ َؾِ٘نَّ َتىْ  ٍَّ ُُ ٚ اْف ُجُد هَلَ ًْ َْٔىٍٚنو , َوِحَْٔئٍِذ َي ُع َبْغَ َؿْريَنْ َص ُِ ُع ِحَغ َتْى ُِ

اَلِةو ,  ـِ افهَّ ْمِحو , ُثؿَّ َأْؿِكْ َظ ؾَّ افيِّؾُّ بِٚفرُّ
َِ َت ًْ قَدٌة حَمُْوقَرٌة َحتَّك َي ُٓ اَلَة َمْن افهَّ

َُّْؿو , ؾَ  َٓ َجُر َج ًْ قَدٌة َؾِ٘نَّ ِحَْٔئٍِذ ُت ُٓ اَلَة َمْن و , َؾِ٘نَّ افهَّ ْلُء َؾَهؾِّ ٍَ ٌََؾ اْف َِ٘ذا َأْؿ

ُسو ,  ّْ ُرَب افنَّ ٌْ اَلِة َحتَّك َت ـِ افهَّ و , ُثؿَّ َأْؿِكْ َظ ًَْكَ َ اْف حَمُْوقَرٌة َحتَّك ُتَهعِّ

ُٚر... ٍَّ ُُ ٚ اْف ُجُد هَلَ ًْ َْٔىٍٚنو , َوِحَْٔئٍِذ َي ُرُب َبْغَ َؿْريَنْ َص ٌْ َٚ َت شَؾَِ٘نَّ
(1)

. 

 ِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: و

ًَٚصِ  ـِ اْف ِرو ْب ّْ ـَ َظ ٌَْد اهلِل ْب ُهو , َؿَٚل: -ريض اهلل ظْٓام-مـ حديٞ َظ و , َأْخَزَ

َٚل: » ََ و , َؾ ـِ َرْي ٍَ ْه ًَ َؿ َظَعَّ َثْقَبْغِ ُم َِّ ِْٔف َوَش َِ إِنَّ َهِذِه »َرَأى َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ

 ٍَّ ُُ َِٔٚب اْف
ـْ ثِ ِٚم َٓ ًْ ٌَ ِْ شِٚر َؾاَل َت

(2)
. 

َؽ َأَمَرْتَؽ هِبََذا؟»ًِؿ: دوِف روايٜ أخرى  اَمو , َؿَٚل: ش َأُأمُّ ُٓ ُِ
ًِ : َأْؽ ُٝ ِْ َبْؾ »ُؿ

اَم  ُٓ  ش.َأْحِرْؿ

                                                           
 .(832)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

 .(2177)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (2)
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إدفٜ افرؤٜ ِف حُؿ "ِف ـتٚب:  بتقشع وؿد تُِّْٚ ظذ هذه ادًٖفٜ

 ."افدمَراضٜٔ

حِؼ ٌٚس افٌْٚضٔؾو , وتنٌٓقا بٚفٍُٚر ِف أـؾ افربٚو , وفأن افْٚس ؿد إذ 

افتحزبو ,  مثؾو , افؼظٜٔرهؿو , وحلٚهؿو , وِف ـثر مـ إحُٚم قصً

مًٚواة ادرأة بٚفرجؾو , وِف ـثر مـ صٗون وإٓتخٚبٚتو , وافدمَراضٜٔو , و

 حٔٚهتؿ.

ؿْ »قوله:  ُٓ َق ِمْْ ُٓ ْقٍمو , َؾ ََ ٌََّف بِ ـْ َتَن  ش. َم

ع ِف ـٌرة مـ ادتنٌف بٚفٍُٚر وبٚدؼـغ ظذ أؿؾ إحقال حٚفف إٔف واؿ

 . ـٌٚئر افذٕقب

مٚ مل يهؾ بف احلٚل إػ حٌٓؿو , وتٍؤِٓؿ ظذ ادًِّغو , وتًئّٓؿو , 

ظٌٚداهتؿ; ؾْٓٚ يُقن ؿد وؿع ِف افؼك و , وافٍُريٜ وافتنٌف هبؿ ِف ظَٚئدهؿ

 إـز ادخرج مـ ادِٜو , ووؿع ِف افردةو , وافًٔٚذ بٚهلل ظز وجؾ.

********** 
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عز وجل في السر وفي  ]بيان وجوب مراقبة اهلل

 العلن[

ـِ ) – 2597 ٌَّٚسٍ َوَظ ـِ َظ َػ افٌَِّْلِّ "َؿَٚل:  -ريض اهلل ظْٓام-اْب ِْ ُٝ َخ ْْ ـُ

َٚل:  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  - ََ ِظ »َيْقًمٚو , َؾ ٍَ ْيَؽو , اْح ٍَ ِظ اهللََّ حَيْ ٍَ َيٚ ُؽاَلُم! اْح

َْٖل اهللََّ َٝ َؾْٚش ْف َٖ َٚهَؽو , َوإَِذا َش ـْ بِٚهللَِّاهللََّ ََتِْدُه َُتَ
ًِ َٝ َؾْٚشَت ْْ ًَ شو , َوإَِذا اْشَت

(1)
 .

ـٌ َصِحٌٔح  ًَ و , َوَؿَٚل: َح ِمِذيُّ ْ  (.َرَواُه افسِّ

 *******************************الشرح:

ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ ٚدٛب َساقب١ اهلل عص ٚدٌ يف ايطس, 
 ٚيف ايعًٔ.

 ّ ايرتَرٟ: ضٓٔ اإلَا ٚيؿع٘ َٔتت١ُ  خدٜح ٚيً
ٌَّٚسٍ  ـِ َظ َِْػ َرُشقِل اهللَِّ -ريض اهلل ظْٓام-مـ حديٞ اْب ُٝ َخ ْْ ـُ و , َؿَٚل: 

َٚل:  ََ َؿ َيْقًمٚو , َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ ِظ اهللََّ »َصذَّ اهللَُّ َظ ٍَ ِِاَمٍتو , اْح ـَ َؽ  ُّ ِِّ َيٚ ُؽاَلُم إيِنِّ ُأَظ

َٚهَؽو , إَِذا َش  ِظ اهللََّ ََتِْدُه َُتَ ٍَ ْيَؽو , اْح ٍَ َٝ حَيْ ْْ ًَ َِٖل اهللََّو , َوإَِذا اْشَت َٝ َؾْٚش َْٖف

قَك  ًُ ٍَ ْ َيْْ ٍء مَل ًُقَك بَِقْ ٍَ ْٝ َظَذ َأْن َيْْ ًَ َّ َٜ َفْق اْجَت ْؿ َأنَّ إُمَّ َِ ـْ بِٚهللَِّو , َواْظ
ًِ َؾْٚشَت

 ْ ٍء مَل وَك بَِقْ قا َظَذ َأْن َيُيُّ ًُ َّ ٌَُف اهللَُّ َفَؽو , َوَفْق اْجَت َت ـَ ٍء َؿْد  َّٓ بَِقْ َّٓ إِ وَك إِ  َيُيُّ

ُحُػ  ْٝ افهُّ ٍَّ  إَْؿاَلُم َوَج
ِٝ
ًَ
َْٔؽو , ُرؾِ َِ ٌَُف اهللَُّ َظ َت ـَ ٍء َؿْد   ش. بَِقْ

                                                           
(، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح كضعيف 2516ماـ الترمذم )أخرجو اإل (1)

 (. 685الترمذم. كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )
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َػ افٌَِّْلِّ »قوله:  ِْ ُٝ َخ ْْ  ش.َيْقًمٚ –صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -ـُ

 ظذ محٚر. فأردؾ حٔٞ ٌِْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿرديٍٚ ف أي

 ظِٔف وظذ آفف وشِؿ مجٚظٜ مـ افهحٚبٜ ريض وؿد أردف افٌْل صذ اهلل

 . اهلل ظْٓؿ

شٚمٜ بـ زيد ومًٚذ بـ جٌؾ أظٌد اهلل بـ ظٌٚس وأخقه افٍوؾ ومْٓؿ: 

 . و , وؽرهؿوظٌد اهلل بـ جًٍر واحلًـ واحلًغ ريض اهلل ظْٓؿ

 رـقبف فِحامر.وتقاوع افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ  ففيه:

افرـقب ظذ احلامرو , وأن هذا فٔس مـ افيِؿ ِف  اإلرداف ِف جقاز وفيه:

 .ٔف إذا ـٚن ٓ ينؼ ظِحؼ احلامر; 

 

َٚل: "قوله:  ََ  ."شَيٚ ُؽاَلُم! »َؾ

. ًٚ  ؿٚهلٚ فِتٌْٔفو , وافٌالم يىِؼ ظذ افهٌر ومٚ ؾقق افٌِقغ أيو

ْيَؽ  "قوله:  ٍَ ِظ اهللََّ حَيْ ٍَ  ."اْح

ٕقاهٔفو , وافقؿقف  : بًٍؾ أوامرهو , واجتْٚبأي احٍظ ديـ اهلل ظز وجؾ

 ظْد حدوده.

 مجٔع صٖٕؽ.: ِف مْنىؽو , ومُرهؽو , وحيٍيؽ اهلل ظز وجؾ

 .تٓؿ ْل ظـ ضٚظٜ ظٌٚدهو , وٓ تيه مًهٔوإٓ ؾ٘ن اهلل ظز وجؾ ؽ
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ِْلُّ }: يَقل اهلل ظز وجؾ ٌَ َراُء إَِػ اهللَِّ َواهللَُّ ُهَق اْف ََ ٍُ ُتُؿ اْف ْٕ َٚ افَُّْٚس َأ َيٚ َأُّيُّ

ُٔد  ِّ ٍؼ َجِديٍد  إِنْ * احْلَ ِْ ِْٖت بَِخ ْؿ َوَي ُُ ٌْ ْٖ ُيْذِه ِزيزٍ  *َيَن ًَ  . {َوَمٚ َذفَِؽ َظَذ اهللَِّ بِ

ريض اهلل -مـ حديٞ  َأيِب َذر  وِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: 

َٚػ -ظْف ًَ ٌََٚرَك َوَت ـِ اهللِ َت ََِّؿو , ؾِٔاَم َرَوى َظ ِْٔف َوَش َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ ُف  و , َظ َّٕ َأ

ًمٚو , َؾاَل »َؿَٚل:  ْؿ حُمَرَّ ُُ َْْٔ ُتُف َب ِْ ًَ ِزو , َوَج ٍْ َٕ َؿ َظَذ  ِْ ُٝ افيُّ ْم ٌَِٚدي إيِنِّ َحرَّ َيٚ ِظ

ٌَِٚدي  ْؿو , َيٚ ِظ ـُ ُدويِن َأْهِد ْٓ ـْ َهَدْيُتُفو , َؾْٚشَت َّٓ َم ْؿ َوٚلٌّ إِ ُُ ُِّ ـُ ٌَِٚدي  َتَيٚدَُقاو , َيٚ ِظ

ـْ َأضْ  َّٓ َم ٌعو , إِ
ْؿ َجٚئِ ُُ ُِّ ْؿ َظٍٚرو , ـُ ُُ ُِّ ـُ ٌَِٚدي  ْؿو , َيٚ ِظ ُُ ّْ

ًِ قيِن ُأْض ُّ
ًِ ُتُفو , َؾْٚشَتْى ّْ ًَ

ِْٔؾ  َِّ ىُِئقَن بِٚف ْؿ خُتْ ُُ َّٕ ٌَِٚدي إِ ْؿو , َيٚ ِظ ُُ ًُ ـْ قيِن َأ ًُ ُْ ْقُتُفو , َؾْٚشَت ًَ ـَ ـْ  َّٓ َم إِ

ؿْ  ُُ ْر َف ٍِ ُرويِن َأْؽ ٍِ ٌْ ٚو , َؾْٚشَت ًً ُٕقَب مَجِٔ ُر افذُّ
ٍِ ٚ َأْؽ َٕ ِٚرو , َوَأ َٓ ْؿ َوافَّْ ُُ َّٕ ٌَِٚدي إِ و , َيٚ ِظ

ٌَِٚدي َفْق َأنَّ  ًُقيِنو , َيٚ ِظ ٍَ لو , َؾَتْْ
ًِ ٍْ َٕ قا  ٌُ ُِ ٌْ ـْ َت ويِن َوَف ي َؾَتُيُّ ٌُقا َضِّ ُِ ٌْ ـْ َت َف

ْؿو ,  ُُ ِٛ َرُجٍؾ َواِحٍد ِمْْ ِْ ََك َؿ ُٕقا َظَذ َأْت ٚ ـَ ْؿ  ُُ ْؿ َوِجَّْ ُُ ًَ ْٕ ْؿ َوإِ ـُ ْؿ َوآِخَر ُُ َف َأوَّ

ْؿ َمٚ َزاَد َذفَِؽ ِِف مُ  ُُ ْؿ َوِجَّْ ُُ ًَ ْٕ ْؿ َوإِ ـُ ْؿ َوآِخَر ُُ َف ٌَِٚدي َفْق َأنَّ َأوَّ ًْٔئٚو , َيٚ ِظ ُِِْل َص

ٌَِٚدي  ًْٔئٚو , َيٚ ِظ ل َص
ُِِْ ـْ ُم َؽ ِم

َص َذفِ ََ َٕ ِٛ َرُجٍؾ َواِحٍدو , َمٚ  ِْ ُٕقا َظَذ َأْؾَجِر َؿ ٚ ـَ

ْؿ َؿُٚمقا ِِف  ُُ ْؿ َوِجَّْ ُُ ًَ ْٕ ْؿ َوإِ ـُ ْؿ َوآِخَر ُُ َف َُٖفقيِن َفْق َأنَّ َأوَّ ًَ ٍٔد َواِحٍد َؾ
ًِ  َص

َُٔط  َُُص اْدِْخ اَم َيْْ ـَ  َّٓ َّٚ ِظِْْدي إِ َََص َذفَِؽ ُِم َٕ ََٖفَتُفو , َمٚ  ًْ ٍٚن َم ًَ ْٕ ؾَّ إِ ـُ  ُٝ ْٔ ْظَى
َٖ َؾ

َٚهٚ ْؿ إِيَّ ُُ ٔ ْؿو , ُثؿَّ ُأَوؾِّ ُُ ٚ َف َٓ ْؿ ُأْحِهٔ ُُ اَم ِهَل َأْظاَمُف َّٕ ٌَِٚدي إِ ٌَْحَرو , َيٚ ِظ و , إَِذا ُأْدِخَؾ اْف
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فُ  ًَ ٍْ َٕ  َّٓ َـّ إِ ُِقَم ـْ َوَجَد َؽْرَ َذفَِؽو , َؾاَل َي ِد اهللَ َوَم َّ َْٔح ِْ او , َؾ ـْ َوَجَد َخْرً َّ شَؾ
(1)

 .

ًٌِٔد:  و , َجَثٚ َظَذ "َؿَٚل َش ِٞ ِدي َذا احْلَ َث هِبَ و , إَِذا َحدَّ يِنُّ َٓ ْق َٚن َأُبق إِْدِريَس اخْلَ ـَ

ْٔفِ  ٌََت ـْ  ."ُر

ن اهلل ظز وجؾ حيٍيؽ مـ بغ يديؽو , ؾ٘ذا حٍيٝ ديـ اهلل ظز وجؾو , ؾ٘

 أخالؿؽو , حيٍيؽ ِف مجٔع أظامفؽ.ووخٍِؽو , حيٍيؽ ِف ظَٔدتؽو , 

َٚهَؽ »قوله:  ِظ اهللََّ ََتِْدُه َُتَ ٍَ  ش. اْح

ٚدٖمقر بًٍِف وامتثٚففو , واحٍظ ادحيقر ؾأي احٍظ حدود اهلل ظز وجؾو , 

ٍيؽ بسـف واجتْٚبفو , َتد اهلل ظز وجؾ َتٚهؽو , ِف ـؾ وؿٝو , وحغو , حي

 ويرظٚك ويًددك وئًْؽ.

 

َْٖل اهللََّ»قوله:  َٝ َؾْٚش َْٖف  . شَوإَِذا َش

بٚهلل ظز وجؾ  ظَِفأي ٓ َتًؾ ؿٌِؽ يتًِؼ بٌر اهلل ظز وجؾ أبًداو , وإٕام 

 ِف ـؾ رء حتتٚج إفٔف مـ أمقر افديـو , وافدٕٔٚو , وأمقر أخرة.

ـٚن حًَرا; ؾال تًٖل أحًدا ؽر اهلل ظز وجؾ مٓام يُـ هذا افقءو , وفق 

ؾ٘ن هذا ظالمٜ ظذ حًـ افيـ بٚهلل ظز وجؾو , وظذ ـامل اإليامن بٚهلل ظز 

 وجؾو , وـامل افتقـؾ ظذ اهلل ظز وجؾو , وـامل افَٔغ بٚهلل ظز وجؾ.

                                                           
 .(2577)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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ـَ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ْؿ إِنَّ افَِّذي ُُ ْٛ َف ُؿ اْدُظقيِن َأْشَتِج ُُ َوَؿَٚل َربُّ

ٌََٚديِت  ـْ ِظ وَن َظ ِزُ ُْ َت ًْ ـَ َي ََّْؿ َداِخِري َٓ ُِقَن َج َْٔدُخ  . {َش

ُٛ َدْظَقَة }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ٌٛ ُأِجٔ ٌَِٚدي َظِّْل َؾ٘يِنِّ َؿِري ََٖفَؽ ِظ َوإَِذا َش

ْؿ َيْرُصُدونَ  ُٓ َِّ ًَ ِمُْقا يِب َف ْٗ ُٔ ٌُقا ِِل َوْف َتِجٔ ًْ َٔ ِْ اِع إَِذا َدَظِٚن َؾ  .{افدَّ

ْؿ تَ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ُُ ـَ اْدُظقا َربَّ َتِدي ًْ ُّٛ ادُْ
َٓ حُيِ ُف  َّٕ ًٜ إِ َٔ ٍْ ًظٚ َوُخ  .  {َيُّ

ـِ وِف شْـ اإلمٚم أيب داود رمحف اهلل تًٚػ:  مـ حديٞ َأيِب ُجَري  َجٚبِِر ْب

َّٓ َصَدُروا  ًْٔئٚ إِ َُقُل َص َٓ َي ـْ َرْأيِِفو ,  ُٝ َرُجاًل َيْهُدُر افَُّْٚس َظ ٍْٔؿو , َؿَٚل: َرَأْي َِ ُش

: مَ  ُٝ ِْ : َظُْْفو , ُؿ ُٝ ِْ َؿو , ُؿ َِّ ِْٔف َوَش َِ ـْ َهَذا؟ َؿُٚفقا: َهَذا َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ

و , َؿَٚل:  َتْغِ اَلُم َيٚ َرُشقَل اهللَِّو , َمرَّ ًَّ َْٔؽ اف َِ اَلُمو , َؾِ٘نَّ  "َظ ًَّ َْٔؽ اف َِ ْؾ: َظ َُ َٓ َت

َْٔؽ  َِ اَلُم َظ ًَّ و , ُؿْؾ: اف
ِٝ
ِّٔ ُٜ ادَْ َّٔ

اَلُم حَتِ ًَّ َْٔؽ اف َِ َٝ َرُشقُل اهللَِّ؟  "َظ ْٕ : َأ ُٝ ِْ َؿَٚل: ُؿ

ُف َظَْْؽو , َوإِْن َأَصَٚبَؽ »َؿَٚل:  ٍَ َن ـَ ٚ َرُشقُل اهللَِّ افَِّذي إَِذا َأَصَٚبَؽ ُضٌّ َؾَدَظْقَتُف  َٕ َأ

َراَء  ٍْ َْٖرٍض َؿ َٝ بِ ْْ ـُ ٚ فََؽو , َوإَِذا  َٓ ٌََت ْٕ  َؾَدَظْقَتُفو , َأ
ٍٜ
ْٝ  -َأْو َؾاَلٍة  -َظُٚم َشَْ َِّ َؾَو

َْٔؽ َرا َِ َهٚ َظ ُتَؽ َؾَدَظْقَتُفو , َردَّ َِ و , َؿَٚل: شِح ْد إَِِلَّ َٓ : اْظ ُٝ ِْ َـّ »و , َؿَٚل: ُؿ ٌَّ ًُ َٓ َت

َٓ َصًٚةو , َؿَٚل: ش َأَحًدا ًراو , َو ًِ َٓ َب ًٌْداو , َو َٓ َظ او , َو َدُه ُحرًّ ًْ ُٝ َب ٌْ ٌَ َٓ »َؿَٚل: َؾاَم َش َو

 ِِّ َُ ُروِفو , َوَأْن ُت ًْ ـَ ادَْ ًْٔئٚ ِم َرنَّ َص
َِ
َؽ إِنَّ حَتْ ُٓ ِْٔف َوْج ٌط إَِف

ًِ
ٌَ َٝ ُمْْ ْٕ َؿ َأَخَٚك َوَأ

و ,  ٌَْغِ ًْ َُ َٝ َؾَِ٘ػ اْف ْٔ ِٚقو , َؾِْ٘ن َأَب ًَّ ُروِفو , َواْرَؾْع إَِزاَرَك إَِػ ِْٕهِػ اف ًْ ـَ ادَْ َذفَِؽ ِم

 ُّٛ
َٓ حُيِ و , َوإِنَّ اهللََّ 

ِٜ َِ ـَ اَدِخٔ َٚ ِم َزاِرو , َؾَِ٘نَّ ٌََٚل اإْلِ َٚك َوإِْش و , َوإِِن اْمُرٌؤ َوإِيَّ َٜ َِ اْدَِخٔ
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اَم َوَبُٚل َذفَِؽ  َّٕ ُؿ ؾِِٔفو , َؾِ٘ َِ ًْ ُه باَِم َت ْ ًَرِّ ُؿ ؾَِٔؽو , َؾاَل ُت َِ ًْ َك باَِم َي َ َؽ َوَظرَّ َّ َصَت

ْٔفِ  َِ شَظ
(1)

. 

 وِف شْـ اإلمٚم أيب داود رمحف اهلل تًٚػ: 

اَمَن افٍٚرد  ِْ اهللَِّ َصذَّ  و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َش

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ ٌِْدِه إَِذا »اهللُ َظ ـْ َظ َتْحِٔل ِم ًْ ِريٌؿو , َي ـَ َٚػ َحِٔلٌّ  ًَ ٌََٚرَك َوَت ْؿ َت ُُ إِنَّ َربَّ

ًرا ٍْ ٚ ِص مُهَ ِْٔفو , َأْن َيُردَّ شَرَؾَع َيَدْيِف إَِف
(2)

. 

ـْ بِٚهللَِّ»قوله: 
ًِ َٝ َؾْٚشَت ْْ ًَ  ش. َوإَِذا اْشَت

 افًقن.هل ضِٛ آشتًٕٜٚ: 

وآشتًٕٜٚ ٓ تُقن إٓ بٚهلل ظز وجؾ ؾٔام ٓ يَدر ظِٔف إٓ اهلل ظز وجؾو , 

 ومـ سؾٓٚ فٌر اهلل ظز وجؾ ؾَد وؿع ِف افؼك إـز ادخرج مـ ادِٜ.

 بٝإ َػسٚع١ٝ ا٫ضتعا١ْ باملدًٛم:
 وفُـ َتقز آشتًٕٜٚ بٚدخِقق إذا حتَؼ ؾٔٓٚ ذوط: 

 ٔف ادخِقق.أن تُقن ؾٔام يَدر ظِإول: 

ًٔٚ.افثٚين:   أن يُقن ادخِقق ح

                                                           
هلل تعالى في صحيح . كصححو اإلماـ األلباني رحمو ا(4184)أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو  (1)

 (. 196كضعيف أبي داكد، كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )

(، كابن ماجو في 3556، كاإلماـ الترمذم في سننو )(1488)أخرجو اإلماـ أبي داكد في سننو  (2)
 (.1635)(، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل في صحيح الترغيب كالترىيب 3865سننو )
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 أن يُقن ادخِقق ؿٚدًرا.افثٚفٞ: 

ًٌٚو , أو مًٔتٚو , أو ظٚجًزاو , واشتًٚن بف  ؾ٘ن ـٚن ادًتًٚن بف مـ ادخِقؿغ ؽٚئ

أحد افْٚس ِف رء يَدر ظِٔف ادخِققو , ؾٓذا يدل ظذ شٍف ِف ظَِفو , وظذ 

أيًوٚ مـ افؼك; ٕن يًتَد إٔف  إٔف يًتَد ؾٔف أن فف تٖثًرا ِف افُقنو , ؾٓذا

 يٍْع ويي مع اهلل ظز وجؾو , أو مـ دون اهلل ظز وجؾ.

ؾٚفذي يٌٌْل فْٚ أن ًٕتًغ بٚهلل ظز وجؾو , وٕىِٛ افًقن مْف ِف مجٔع 

 صٗون حٔٚتْٚ: ِف ظٌٚداتْٚو , وِف مًٚمالتْٚو , وِف ـؾ صْٖٕٚ.

ًِ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  َت ًْ َٕ َٚك  ٌُُد َوإِيَّ ًْ َٕ َٚك   . {غُ إِيَّ

 . بؽ يٚ ربْٚ ظذ أداء ظٌٚدتْٚ فؽ أي ًٕتًغ

 ."بًؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ"وافٌٚء ِف افًٌِّٜ فالشتًٕٜٚو , ؾٖٕٝ تَقل: 

أي اشتًغ بٚهلل ظز وجؾ ِف افٌدء ؾٔام أريد أن أؾًؾو , ؾ٘ن ـْٝ ِف 

افَراءةو , يُقن ادًْك: اشتًغ بٚهلل ظز وجؾ ِف ؿراءيتو , أو ِف ـتٚبتلو , أو ِف 

 لو , وهُذا.تٖفٍٔ

وا إِنَّ }: ويَقل اهلل ظز وجؾ ُْٔقا بِٚهللَِّ َواْصِزُ
ًِ ْقِمِف اْشَت ََ َؿَٚل ُمقَشك فِ

َِغَ  تَّ ُّ ِْ
ُٜ فِ ٌَ ِٚؿ ًَ ٌَِٚدِه َواْف ـْ ِظ ـْ َيَنُٚء ِم ٚ َم َٓ َْرَض هللَِِّ ُيقِرُث ْٕ  . {ا

 ضٚظٜ اهلل ظز وجؾ ظذ ـثر مـ افْقائٛ. بًٍؾ ويًتًٚن



 

 

 

 ن وجوب مراقبة اهلل عز وجل في السر وفي العلن[]بيا

 

[079] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

َّٓ َظَذ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ٌَِرٌة إِ َُ َٚ َف اَلِة َوإَِنَّ ْزِ َوافهَّ ُْٔقا بِٚفهَّ
ًِ َواْشَت

ًِغَ  ِٚص  . {اخْلَ

اَلِة إِنَّ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ْزِ َوافهَّ ُْٔقا بِٚفهَّ
ًِ ـَ آَمُْقا اْشَت ٚ افَِّذي َ َيٚ َأُّيُّ

ـَ  ٚبِِري  .{اهللََّ َمَع افهَّ

 وؽره:  وِف شْـ اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ

ٌَّٚسٍ  ـِ َظ ِْٔف -ريض اهلل ظْٓام-مـ حديٞ اْب َِ َٚن افٌَِّْلُّ َصذَّ اهللَُّ َظ ـَ و , َؿَٚل: 

َُقُل:  َؿ َيْدُظق َي َِّ و , »َوَش َٓ َتُْْكْ َظَعَّ يِن َو ُْٕكْ و , َوا ـْ َظَعَّ
ًِ َٓ ُت َربِّ َأِظِّْل َو

 ِ و , َواْهِديِن َوَينِّ ْر َظَعَّ ُُ ْ َٓ ََت ْر ِِل َو ُُ و ,  َواْم ٌَك َظَعَّ ـْ َب يِن َظَذ َم ُْٕكْ اهُلَدى ِِلو , َوا

ًٚبٚو , َفَؽ ِمْىَقاًظٚو , َفَؽ ُُمًٌِْتٚو ,  ًٚراو , َفَؽ َرهَّ َـّ ًٚراو , َفَؽ َذ َُّ ِْل َفَؽ َص ِْ ًَ َربِّ اْج

 ٌِّ ْٛ َدْظَقيِتو , َوَث ْؾ َحْقَبتِلو , َوَأِج
ًِ ٌَّْؾ َتْقَبتِلو , َواْؽ ََ ًٌٚو , َربِّ َت اًهٚ ُمِْٔ َْٔؽ َأوَّ ْٝ إَِف

َٜ َصْدِري َّ ْؾ َشِخٔ ُِ ٌِلو , َواْش ِْ ٚيِنو , َواْهِد َؿ ًَ
ْد فِ تِلو , َوَشدِّ شُحجَّ

(1)
. 

 وِف شْـ اإلمٚم أيب داود رمحف اهلل تًٚػ: 

ٌَؾٍ  ـِ َج ِٚذ ْب ًَ ـْ ُم َْٚبِِحّلو , َظ ـْ افهُّ و , َظ ٌُِعُّ ـِ احْلُ مْحَ ٌِْد افرَّ -مـ ضريؼ َأيب َظ

َِ -ريض اهلل ظْف َِٔدِهو , َوَؿَٚل: و , َأنَّ َرُشقَل َصذَّ َظ َؿ َأَخَذ بِ َِّ ُٚذو , َواهللَِّ »ِْٔف َوَش ًَ َيٚ ُم

ٌَُّؽ  ُِح َٕ ٌَُّؽو , َواهللَِّ إيِنِّ  ُِح َٕ َٚل: شإيِنِّ  ََ ؾِّ »و , َؾ ـُ َـّ ِِف ُدُبِر  َٓ َتَدَظ ُٚذ  ًَ ُأوِصَٔؽ َيٚ ُم

                                                           
(، 3831(، كاإلماـ ابن ماجو )1511، كاإلماـ أبو داكد )(3551)أخرجو اإلماـ الترمذم  (1)

 كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن. 
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

َُقُل:  ـِ ظِ »َصاَلٍة َت ًْ ِرَكو , َوُح ُْ ِرَكو , َوُص ـْ ؿَّ َأِظِّْل َظَذ ِذ ُٓ َِّ شٌََٚدتَِؽ اف
(1)

و , 

ـِ " مْحَ ٌِْد افرَّ َْٚبِِحلُّ َأَبٚ َظ و , َوَأْوَص بِِف افهُّ َْٚبِِحلَّ ٌٚذ افهُّ ًَ  ."َوَأْوَص بَِذفَِؽ ُم

 : ؿد أحًـ مـ ؿٚلو

 ؾٖول مٚ َيْل ظِٔـــف اجتٓٚده ...إذا مل يُـ ظقن مـ اهلل ظذ افٍتك 

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(، كصححو اإلماـ 1313، كاإلماـ الترمذم في سننو )(1522)أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو  (1)

 في صحيح السنن.  األلباني رحمو اهلل تعالى
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 الزهد في الدنيا[ فضل]بيان 

ـْ ) – 2598 دٍ َوَظ ًْ ـِ َش ِؾ ْب ْٓ َؿَٚل: َجَٚء َرُجٌؾ إَِػ افٌَِّْلِّ  -ريض اهلل ظْف-َش

ُتُف  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  - ِْ ِّ ٍؾ إَِذا َظ َّ َٚل: َيٚ َرُشقَل اهللَِّ! ُدفَِّْل َظَذ َظ ََ َؾ

ٌَِّْل افَُّْٚس. ]ؾـ[ َؿَٚل:  ٌَِّْل اهللَُّو , َوَأَح ٌُّ »َأَح
َٔٚ حُيِ ْٕ َؽ اهللَُّو , َواْزَهْد ؾِٔاَم اْزَهْد ِِف افدُّ

ٌَُّؽ افَُّْٚس 
شِظَْْد افَِّْٚس حُيِ

(1)
ـٌ  ًَ ـُ َمَٚجفو , َوَشَُْدُه َح  (.. َرَواُه اْب

 *******************************الشرح:

 .ايدْٝا  ايصٖد يفؾطٌ ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل ٖرا احلدٜح يبٝإ 
دٍ »قوله:  ًْ ـِ َش ِؾ ْب ْٓ ـْ َش  ش. َوَظ

ريض اهلل  و , هق وأبقه صحٚبٔٚنافًٚظدي بـ مٚفؽ ٓؾ بـ شًدهق ش

 ظْٓام.

َٚل: َيٚ َرُشقَل  -َؿَٚل: َجَٚء َرُجٌؾ إَِػ افٌَِّْلِّ »قوله:  ََ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ َؾ

 ش.اهللَِّ!

                                                           
كسنده »لكاف أدؽ من قولو: « كىو حسن»( كلو قاؿ الحافظ 4112أخرجو اإلماـ ابن ماجو ) (1)

إذ الحديث لو شواىد؛ كلذلك حسَّنو غير كاحد: كالنوكم، كالعراقي كالهيثمي، كاأللباني، « حسن
رجب في كتابو  أما سند ابن ماجو، ففيو خالد بن عمرك، كىو كذاب كضَّاع. كبين الحافظ ابن

(، 944جامع العلـو كالحكم كذكره طرقو، كرجح أنو ضعيف. كالحديث في الصحيحة برقم )
كما يأتي. ثم ذكر لو طرقنا كشواىد، ثم قاؿ:   -أم خالد بن عمرك –كقاؿ فيو: لكنو لم يتفرد بو 

كاهلل كجملة القوؿ أف الحديث صحيح بهذا الشاىد المرسل، كالطرؽ الموصولة المشار إليها. 
 أعلم.
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

حرص افهحٚبٜ ريض اهلل ظْٓؿ ظذ اخلرو , و , وشٗال أهؾ افًِؿ فيه:

 ومًرؾٜ ضرق حمٌٜ اهلل ظز وجؾ.

ٌَِّْل افَُّْٚس ُدفَّ »قوله:  ٌَِّْل اهللَُّو , َوَأَح ُتُف َأَح ِْ
ِّ ٍؾ إَِذا َظ َّ  .شِْل َظَذ َظ

 . إثٌٚت صٍٜ ادحٌٜ هلل ظز وجؾ فيه:

أن اإلًٕٚن حيرص ظذ حمٌٜ افْٚس فف بٕٚظامل افهٚحلٜو , وؾٔام ٓ  وفيه:

 يًخط اهلل ظز وجؾ ظْف.

يتْٚزل  أو اخلىٖأن يَرهؿ ظذ وبدون أن يَع ِف مداهْٜ هلؿ ظذ افٌٚضؾو , و

 .وافؼع  ظـ احلؼ

ُؿ }يَقل اهلل ظز وجؾ:  ُؾ هَلُ ًَ َْٔج ِٚت َش ٚحِلَ ُِقا افهَّ
ِّ ـَ آَمُْقا َوَظ إِنَّ افَِّذي

ا ـُ ُودًّ مْحَ  .{افرَّ

ويَقل اهلل ظز وجؾ  ُمًزا فْٚ ظـ دظقة أبْٔٚ إبراهٔؿ ظِٔف افًالم: 

ـَ } ِخِري ْٔ َٚن ِصْدٍق ِِف ا ًَ
ْؾ ِِل فِ ًَ  .  {َواْج

و , -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ أيِب ُهَرْيَرةَ ِف افهحٔحغو , وافٍِظ دًِؿ: و

َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ يَؾ »َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهلِل َصذَّ اهللُ َظ ًٌْدا َدَظٚ ِجْزِ َّٛ َظ إِنَّ اهلَل إَِذا َأَح

يُؾو , ُثؿَّ  ٌُُّف ِجْزِ ُِٔح ٌَُّفو , َؿَٚل: َؾ ِح
َٖ ٚ َؾ ًٕ ُّٛ ُؾاَل َٚل: إيِنِّ ُأِح ََ َُقُل:  َؾ َٔ اَمِء َؾ ًَّ ُيَِْٚدي ِِف اف

ٌُقُل ِِف  ََ اَمِءو , َؿَٚل ُثؿَّ ُيقَوُع َفُف اْف ًَّ ٌُُّف َأْهُؾ اف ُِٔح ٌُّقُهو , َؾ ِح
َٖ ٚ َؾ ًٕ ُّٛ ُؾاَل

إِنَّ اهللَ حُيِ

ٌِْوُفو , ؿَ  َْٖب ٚ َؾ ًٕ ٌُِض ُؾاَل قُل: إيِنِّ ُأْب َُ َٔ يَؾ َؾ ًٌْدا َدَظٚ ِجْزِ َض َظ ٌَ َْرِضو , َوإَِذا َأْب ْٕ َٚل ا
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ٌُِوقُهو , َؿَٚل:  َْٖب ٚ َؾ ًٕ ٌُِض ُؾاَل
ٌْ اَمِء إِنَّ اهللَ ُي ًَّ يُؾو , ُثؿَّ ُيَِْٚدي ِِف َأْهِؾ اف ُوُف ِجْزِ

ٌِ
ٌْ ُٔ َؾ

َْرضِ  ْٕ َوُٚء ِِف ا ٌْ ُفو , ُثؿَّ ُتقَوُع َفُف اْفٌَ َٕ ُوق
ٌِ
ٌْ ُٔ شَؾ

(1)
. 

َٔٚ»ؾـ َؿَٚل: "قوله:  ْٕ  . "شاْزَهْد ِِف افدُّ

 صٓقاهتٚ.ِذاهتٚو , واهًدا ظـ افدٕٔٚو , ومأي ــ ز

 .افًّر ِف ضٚظٜ اهلل ظز وجؾوظـ ـؾ رء يِٓٔؽ ظـ اؽتْٚم 

ٌَُّؽ اهللَُّ»قوله: 
 . شحُيِ

ًٌد اإلًٕٚن ظـ ضريؼ ٕن افتًِؼ بٚفدٕٔٚ شٌٛ مـ إشٌٚب افتل ت

 . ذع اهلل ظز وجؾ ـآشتَٚمٜ ظ

ذ إٓٚو , أحٌف اهلل ظز وجؾ; ؾٔوفذفؽ إذا ابتًد اإلًٕٚن ظـ افدٕٔٚو , وزهد 

مـ اهلل ظز وجؾ بٕٚظامل افهٚحلٜو , وادًٚرظٜو , وادًٚبَٜو ,  ًٚ إٔف شُٔقن ؿريٌ

 ٚخلراتو , وؾٔام يَربف مـ اهلل ظز وجؾ.بوادٌٚدرةو , 

 وِف شْـ اإلمٚم ابـ مٚجف رمحف اهلل تًٚػ: 

ُٝ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهلُل -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيب ُهَرْيَرةَ  ًْ
ِّ و , َؿَٚل: َش

ْٔفِ  َِ َُقُل:  َظ َؿو , َوُهَق َي َِّ َر اهللَِّو , َوَمٚ »َوَش ـْ َّٓ ِذ ٚو , إِ َٓ ًُقٌن َمٚ ؾِٔ ِْ و , َم ٌٜ َٕ ق ًُ ِْ َٔٚ َم ْٕ افدُّ

اًم  ِِّ ًَ ًٚو , َأْو ُمَت
ُهو , َأْو َظٚدِ َٓ شَوا

(1)
. 

                                                           
(، كاللفظ 2637)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،7485)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

 .لمسلم في صحيحو
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 وِف شْـ اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ: 

ٍد افًٚظدي ًْ ـِ َش ِؾ ْب ْٓ َرُشقُل  و , َؿَٚل: َؿَٚل -ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ َش

َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ ٍٜ َمٚ »اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظ ًُقَو ِدُل ِظَْْد اهللَِّ َجََْٚح َب ًْ َٔٚ َت ْٕ  افدُّ
ِٝ َٕ ٚ ـَ َفْق 

َٜ َمٚءٍ  َب ٚ َذْ َٓ ٚؾًِرا ِمْْ ـَ ََك  شَش
(2)

 . 

ٌَُّؽ افَُّْٚس »قوله: 
 ش. َواْزَهْد ؾِٔاَم ِظَْْد افَِّْٚس حُيِ

 .ِف دٕٔٚهؿ  وٓ تْٚؾًٓؿو , وٓ تًٚبَٓؿ  أي ازهد ظام ِف أيدي افْٚسو ,

 اترك أمقاهلؿو , ومْٚصٌٓؿو , وَتٚراهتؿ.و

ؾ٘ذا ؾًِٝ ذفؽ أحٌؽ افْٚسو , وظِّقا إٔؽ فًٝ مـ أصحٚب افدٕٔٚو , 

 .تفوفًٔٝ مهتؽ ِف افدٕٔٚو , وإٕام إٔٝ تريد روٚ اهلل ظز وجؾو , وتريد جْ

هلل ظز اجًؾ مْٚؾًتؽ ِف أمقر أخرةو , وأظامل اخلر افتل تَربؽ مـ ا

 وجؾ.

ًٌٚو , ومَدًرا فؽو , وَيًِ ؾقق رأشف; ؾ٘ذا مٚ  ؽؾُؿ مـ إًٕٚن يُقن حم

شٖفٝ مٚففو , أو حهؾ مْؽ رء يدل ظذ إٔؽ حتٛ افدٕٔٚو , ؾ٘ذا بف يتُْر 

 فؽ.

                                                                                                                                        
(، كحسنو اإلماـ 2322، كأخرجو الترمذم في سننو )(4112)أخرجو اإلماـ ابن ماجو في سننو  (1)

 األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن.

(، كصححو اإلماـ 4111، كابن ماجو في سننو )(2321)م في سننو أخرجو اإلماـ الترمذ (1)
 األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن.
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ًٔٚ بٚهلل ظز وجؾ ظـ اخلِؼو , ـٚن حمٌقًبٚ إػ اهلل  ؾُؾ مٚ ـٚن اإلًٕٚن مًتٌْ

 ظز وجؾو , وإػ ظٌٚد اهلل ظز وجؾ افهٚحلغ.

ـِ افٌَِّْلِّ ل افهحٔحغٍؾ ـِ ِحَزاٍم َريِضَ اهللَُّ َظُْْفو , َظ : مـ حديٞ َحُِِٔؿ ْب

َؿ َؿَٚل:  َِّ ِْٔف َوَش َِ ًُقُلو , »َصذَّ اهللُ َظ ـْ َت َّ َذو , َواْبَدْأ بِ ٍْ ًُّ َِٔد اف ـَ اف َٔٚ َخْرٌ ِم ِْ ًُ َُٔد اف اف

ْػ يُ  ٍِ
ًْ َت ًْ ـْ َي ِر ِؽًْكو , َوَم ْٓ ـْ َط  َظ

ِٜ َدَؿ ِِْف َوَخْرُ افهَّ ٌْ ـِ ُي ٌْ َت ًْ ـْ َي ُف اهللَُّو , َوَم ٍَّ
ًِ

شاهللَُّ
(1)

. 

ًٚشٚ وِف افهحٔحغ:  َٕ ٍٔد اخُلْدِريِّ َريِضَ اهللَُّ َظُْْف: إِنَّ 
ًِ مـ حديٞ َأيِب َش

َُٖفقُهو ,  ْظَىُٚهْؿو , ُثؿَّ َش
َٖ َؿو , َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ ُفقا َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ

َٖ َهِٚر َش ْٕ ـَ إَ ِم

َْٖظىَ  َٚل: َؾ ََ َد َمٚ ِظَْْدُهو , َؾ ٍِ َٕ َْٖظَىُٚهْؿ َحتَّك  َُٖفقُهو , َؾ قُن ِظِْْدي »ُٚهْؿو , ُثؿَّ َش ُُ َمٚ َي

ِِْف اهللَُّ  ٌْ ـِ  ُي ٌْ َت ًْ ـْ َي ُف اهللَُّو , َوَم ٍَّ
ًِ ْػ ُي ٍِ

ًْ َت ًْ ـْ َي ْؿو , َوَم ُُ ِخَرُه َظْْ ـْ َأدَّ َِ ـْ َخْرٍ َؾ ِم

ُه اهللَُّو , َومَ  ْ ْ ُيَهزِّ ـْ َيَتَهزَّ ْزِ َوَم ـَ افهَّ ا َوَأْوَشَع ِم شٚ ُأْظىَِل َأَحٌد َظَىًٚء َخْرً
(2)

. 

 ؾ ادٗمـ بنٚرة بٚخلرو , ؾٓذه ظٚجؾ ُبؼى ادٗمـ.وإذا حهَّ 

                                                           
 .(1134)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،1427)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

 .(1153)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،1469)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (2)
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ريض اهلل -مـ حديٞ َأيِب َذر   ٍل صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ:ؾ

ََِّؿ: -ظْف ِْٔف َوَش َِ ُؾ و , َؿَٚل: ِؿَٔؾ فَِرُشقِل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ َّ ًْ ُجَؾ َي َٝ افرَّ َأَرَأْي

ِْٔف؟ َؿَٚل:  َِ ُدُه افَُّْٚس َظ َّ و , َوحَيْ ْرِ ـَ اخْلَ َؾ ِم َّ ًَ ـِ »اْف ِم ْٗ ى ادُْ َِْؽ َظِٚجُؾ ُبْؼَ شتِ
(1)

. 

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .(2642)ـ مسلم في صحيحو أخرجو اإلما (1)
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 الذين يحبهم اهلل عز وجل[ بعض]بيان 

ٍٚص  – 2599 ـِ َأيِب َوؿَّ ِد ْب ًْ ـْ َش ُٝ : َؿَٚل  -ريض اهلل ظْف  -)َوَظ ًْ
ِّ َش

َُقُل:  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -َرُشقَل اهللَِّ  و , »َي ِْلَّ ٌَ و , اْف لَّ
َِ
ٌَْد افتَّ ًَ ُّٛ اْف

إِنَّ اهللََّ حُيِ

لَّ 
ٍِ شاخْلَ

 (1)
ٌِِؿ(. ًْ  . َأْخَرَجُف ُم

 *******************************الشرح:

 ٚدٌ. ايرٜٔ حيبِٗ اهلل عص بعضضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ 
ًٌٚ فْقاهٔف.  ًٔٚ هلل ظز وجؾ بًٍؾ أوامرهو , وَمتْ  ؾّـ ـٚن متَ

ًٔٚ بٚهلل ظز وجؾو , ومًتٌْلومـ ـ  ظام شقاه مـ خَِف.  ٚن ؽْ

ًٔٚ ِف ظٌٚدتفو , وٓ حيٛ افثْٚءو , وٓ اددحو , وٓ حيٛ افريٚء  ومـ ـٚن خٍ

 وافًًّٜو , ؾٓذا هق ادحٌقب ظْد اهلل ظز وجؾ.

 َطًِ زمح٘ اهلل تعاىل:  ؿٞ صخٝح اإلَاّؾقص١  ٚيًخدٜح 
ٍٚص  ـُ َأيِب َوؿَّ ُد ْب ًْ َٚن َش ـَ ٍدو , َؿَٚل:  ًْ ـُ َش -ريض اهلل ظْف-مـ ضريؼ َظِٚمُر ْب

و ,  ِٛ اـِ ـْ َذِّ َهَذا افرَّ ٌد َؿَٚل: َأُظقُذ بِٚهللِ ِم ًْ امَّ َرآُه َش َِ ُرو , َؾ َّ ِِف إِبِِِِفو , َؾَجَٚءُه اْبُُْف ُظ

َٝ ِِف  َزْف َٕ َٚل َفُف: َأ ََ َِْؽ َؾََْزَل َؾ َٝ افََّْٚس َيَتََْٚزُظقَن ادُْ ـْ َؽو , َوَتَر
ِّ
 إِبَِِِؽ َوَؽَْ

ٌد  ًْ َب َش ْؿ؟ َؾَيَ ُٓ َْْٔ ُٝ -ريض اهلل ظْف-َب ًْ
ِّ و , َش ْٝ ُُ َٚل: اْش ََ ِِف َصْدِرِهو , َؾ

                                                           
  (.2965)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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َُقُل:  َؿو , َي َِّ ِْٔف َوَش َِ ٌَ »َرُشقَل اهلِل َصذَّ اهللُ َظ و , اْف لَّ
َِ
ٌَْد افتَّ ًَ ُّٛ اْف

و , إِنَّ اهلَل حُيِ ِْلَّ

لَّ 
ٍِ  ش.اخْلَ

ٍٚص »قوله:  ـِ َأيِب َوؿَّ ِد ْب ًْ  ش.ريض اهلل ظْف -َش

 أحد افًؼة ادٌؼيـ بٚجلْٜ. هق شًد بـ مٚفؽ ريض اهلل ظْف

ُّٛ »قوله: 
 . شإِنَّ اهللََّ حُيِ

إثٌٚت صٍٜ ادحٌٜ هلل ظز وجؾ و , وهل مـ افهٍٚت افًٍِٜٔو , افتل  فيه:

 ٚءو , ؾٓل متًَِٜ بّنٔئتف.يًٍِٓٚ اهلل ظز وجؾ متك صٚءو , وـٔػ ص

وهل صٍٜ تِٔؼ بٚهلل ظز وجؾ مـ ؽر تنٌٔفو , وٓ َتثٔؾو , وٓ تًىٔؾو , وٓ 

 تُٔٔػو , وٓ حتريػ.

ٌَِهرُ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ُٔع اْف
ِّ
ًَّ ٌء َوُهَق اف ْثِِِف َرْ ِّ ـَ َْٔس   . {َف

ُٛ مـ ظٌٚده  ومـ ظَٔدة أهؾ افًْٜ واجلامظٜ أن اهلل ظز وجؾ حُيِٛو , وحُيَ

 ٗمْغ.اد

ْقَف }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ًَ ـْ ِديِِْف َؾ ْؿ َظ ُُ ْْ ـْ َيْرَتدَّ ِم ـَ آَمُْقا َم ٚ افَِّذي َ َيٚ َأُّيُّ

ـَ َُيَِٚهُدونَ  ٚؾِِري َُ ٍة َظَذ اْف ِمَِْغ َأِظزَّ ْٗ  َظَذ ادُْ
ٍٜ ُف َأِذفَّ َٕ ٌُّق

ْؿ َوحُيِ ُٓ ٌُّ
ْقٍم حُيِ ََ ْٖيِت اهللَُّ بِ ِِف  َي

َٓ  ّللَاهَِشٌِِٔؾ  ئٍِؿ َذفَِؽ َؾْوُؾ َو َٓ  َٜ ُٚؾقَن َفْقَم ـْ َيَنُٚء َواهللَُّ َواِشٌع  ّللَاهََِيَ تِِٔف َم ْٗ ُي

 . {َظِِٔؿٌ 

ٌَْد »قوله:  ًَ  ش.اْف
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شقاء ـٚن مـ افرجٚلو , أو افًْٚءو , وشقاء ـٚن مـ أي افًٌد ادٗمـ: 

 إحرارو , أو افًٌٔد.

لَّ »قوله: 
َِ
 ش.افتَّ

ؾ وؿٚيٜ بًٍؾ أوامر اهلل ظز وجؾو , افذي جًؾ بْٔف وبغ ظذاب اهلل ظز وج

 وبٚجتْٚب ٕقاهٔف.

 قر.يهل ؾًؾ ادٖمقرو , وترك ادححََٜٔ افتَقى: و

ْؾ َفُف َُمَْرًجٚ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ًَ ـْ َيتَِّؼ اهللََّ ََيْ َٓ  *َوَم  ُٞ ْٔ ـْ َح َوَيْرُزْؿُف ِم

ٌُُف إِنَّ  ًْ َق َح ُٓ ْؾ َظَذ اهللَِّ َؾ َـّ ـْ َيَتَق ُٛ َوَم
ًِ َت ؾِّ  حَيْ ُُ َؾ اهللَُّ فِ ًَ اهللََّ َبٚفُِغ َأْمِرِه َؿْد َج

ٍء َؿْدًرا  . {َرْ

ا}ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ـْ َأْمِرِه ُيْنً ْؾ َفُف ِم ًَ ـْ َيتَِّؼ اهللََّ ََيْ  . {َوَم

ًْيِْؿ َفُف َأْجًرا}ويَقل اهلل ظز وجؾ :  َِّٔئٚتِِف َوُي ْر َظُْْف َش ٍِّ َُ ـْ َيتَِّؼ اهللََّ ُي  . {َوَم

ٚ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ًٕ ْؿ ُؾْرَؿٚ ُُ ْؾ َف ًَ قا اهللََّ ََيْ َُ ـَ آَمُْقا إِْن َتتَّ ٚ افَِّذي َ َيٚ َأُّيُّ

ًَئِؿِ  ْوِؾ اْف ٍَ ْؿ َواهللَُّ ُذو اْف ُُ ْر َف
ٍِ ٌْ ْؿ َوَي ُُ َِّٔئٚتِ ْؿ َش ُُ ْر َظْْ ٍِّ َُ  . {َوُي

 شٌٛ فٍِالح ِف افدٕٔٚو , وِف أخرة.وافتَقى: 

قا } يَقل اهلل ظز وجؾ : َُ وا َوَصٚبُِروا َوَرابُِىقا َواتَّ ـَ آَمُْقا اْصِزُ ٚ افَِّذي َ َيٚ َأُّيُّ

ُِِحقنَ  ٍْ ْؿ ُت ُُ َِّ ًَ  . {اهللََّ َف
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ُٝ فَِِِّْٚس }ويَقل اهلل ظز وجؾ :   ُؿْؾ ِهَل َمَقاِؿٔ
ِٜ َِّ َِه ْٕ ـِ ا ََٕؽ َظ َُٖفق ًْ َي

ـْ  ُٔقَت ِم ٌُ ُتقا اْف
ْٖ َْٖن َت َْٔس اْفِزُّ بِ ِّٟ َوَف ََك َوْأُتقا  َواحْلَ ـِ اتَّ َـّ اْفِزَّ َم

قِرَهٚ َوَفُِ ُٓ ُط

ُِِحقنَ  ٍْ ْؿ ُت ُُ َِّ ًَ قا اهللََّ َف َُ ٚ َواتَّ ـْ َأْبَقاهِبَ ُٔقَت ِم ٌُ  . {اْف

ِْلَّ »قوله:  ٌَ  .شاْف

ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ -ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ ٍل افهحٔحغ: ؾ و , َظ

َؿ َؿَٚل  َِّ ِْٔف َوَش َِ َْك ِؽَْك : »اهللُ َظ
ٌِ َـّ اف

َرِضو , َوَفُِ ًَ ْثَرِة اف ـَ ـْ  َْك َظ
ٌِ َْٔس اف َف

ٍْسِ  شافَّْ
 (1)

. 

لَّ »قوله: 
ٍِ  ش. اخْلَ

 . وهق افذي َيٍل أظامل افهٚحلٜ ظـ افْٚس

 ٍل افهحٔحغ: ؾفِّرآة  وإن طٓر مْٓٚ رء ؾُٔقن ذفؽ بدون ؿهد مْف

ـِ  مـ حديٞ َؿ َؿَٚل:  َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهللَُّ َظُْْفو , َظ َِّ ِْٔف َوَش َِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ

« َٖ َن َٕ ُف: إَِمٌٚم َظْدٌلو , َوَصٚبٌّ  ُِّ
َّٓ طِ ِف َيْقَم َٓ طِؾَّ إِ ِِّ َٚػ ِِف طِ ًَ ُؿ اهللَُّ َت ُٓ ُِّ

ٌٜ ُييِ ًَ ٌْ َش

ٚبَّ  ِٚجِدو , َوَرُجاَلِن حَتَ ًَ ٌؼ ِِف ادَ َِّ ًَ ٌُُف ُم ِْ ٌََٚدِة اهللَِّو , َوَرُجٌؾ َؿ ٚ ِِف ِظ ًَ َّ ٚ ِِف اهللَِّو , اْجَت

َٚل: إيِنِّ َأَخُٚف  ََ ٍٛ َومَجٍَٚل َؾ ِْٔفو , َوَرُجٌؾ َدَظْتُف اْمَرَأٌة َذاُت َمِْْه َِ َؿٚ َظ رَّ ٍَ ِْٔف َوَت َِ َظ

                                                           
 .(1151)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،6446)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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ُُْٔفو ,  ِّ ُؼ َي ٍِ َؿ ِصاَمُفُف َمٚ ُتْْ َِ ًْ َٚهٚ َحتَّك َٓ َت ٍَ َْٖخ  َؾ
ٍٜ َق بَِهَدَؿ اهللََّو , َوَرُجٌؾ َتَهدَّ

رَ  ـَ َْْٔٚهُ  َوَرُجٌؾ َذ ْٝ َظ َٚو ٍَ ًٔٚو , َؾ
شاهللََّ َخٚفِ

 (1)
. 

 جٚء ِف افهحٔحغ: 

ََِّؿ:  -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ ُجَْْدب  ِْٔف َوَش َِ ؿٚل: َؿَٚل افٌَِّْلُّ َصذَّ اهللُ َظ

ـْ ُيَرائِل ُيَرائِل اهللَُّ بِفِ » َع اهللَُّ بِِفو , َوَم َّّ َع َش َّّ ـْ َش شَم
 (2)

. 

 : هلل تًٚػوِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف ا

و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهلُل -ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ 

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ َؾ »َظ ِّ ـْ َظ ِكو , َم ْ ـِ افؼِّ ِٚء َظ ـَ َ ٚ َأْؽَْك افؼُّ َٕ َٚػ: َأ ًَ ٌََٚرَك َوَت َؿَٚل اهللُ َت

ُتُف َوِذْ  ـْ يو , َتَر ًِل َؽْرِ َك ؾِِٔف َم اًل َأْذَ َّ فُ َظ شـَ
 (3)

. 

 ِف مًْد اإلمٚم أمحد رمحف اهلل تًٚػ: و

ـِ َفٌِٔدٍ  قِد ْب ُّ ِْٔف -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ حَمْ َِ و , َأنَّ َرُشقَل اهلِل َصذَّ اهلُل َظ

َؿ َؿَٚل:  َِّ ُر »َوَش ٌَ َْص ْٕ ُك ا ْ ُؿ افؼِّ ُُ ْٔ َِ َؿُٚفقا: َوَمٚ  "إِنَّ َأْخَقَف َمٚ َأَخُٚف َظ

رُ  ٌَ َْص ْٕ ُك ا ْ ْؿ َيْقَم  "َيٚ َرُشقَل اهللِ؟ َؿَٚل:  افؼِّ َُقُل اهللُ َظزَّ َوَجؾَّ هَلُ َيُٚءو , َي افرِّ

                                                           
 .(1131)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،661)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

 .(2986)مسلم في صحيحو  كاإلماـ (،6499)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (2)

 .(2985)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (2)
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 َٚٔ ْٕ ُْْتْؿ ُتَراُءوَن ِِف افدُّ ـُ ـَ  ٌُقا إَِػ افَِّذي ْؿ: اْذَه
َْٖظاَمهِلِ : إَِذا ُجِزَي افَُّْٚس بِ

ِٜ ََٔٚم
َِ اْف

ُيُروا َهْؾ ََتُِدوَن ِظَْْدُهْؿ َجَزاءً  ْٕ شَؾٚ
(1)

. 

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، كىو في الصحيحة لإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى (23631)أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده  (3)

 =    =(، كقاؿ فيو: كىذا إسناد جيد، رجالو كلهم ثقات رجاؿ الشيخين غير محمود 951برقم )
سلم كحده، قاؿ الحافظ: "كىو صحابي صغير، كجل ركايتو عن الصحابة بن لبيد، فإنو من رجاؿ م

 رضي اهلل عنهم.
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 ]بيان أن من حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه[ 

ـْ ) – :259 صذ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -َأيِب ُهَرْيَرَة َوَظ

ِْٔفِ »اهلل ظِٔف وشِؿ:  ًْ َٓ َي ُف َمٚ  ـُ ـِ إِْشاَلِم ادَْْرِءو , َتْر ًْ ـْ ُح شِم
(1)

. َرَواُه 

و , َوَؿٚ ِمِذيُّ ْ ـٌ افسِّ ًَ  (.َل َح

 *******************************الشرح:

ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ إٔ َٔ حطٔ إض٬ّ املس٤ تسن٘ َا ٫ 
 ٜعٓٝ٘.

 واحلديٞ مـ مراشٔؾ ظع بـ احلًغ.

 (: 3429ؿٚل اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ ِف شْْف )

ـْ َأْصَح  َذا َرَوى َؽْرُ َواِحٍد ِم َُ ـِ َوَه ـْ َظِعِّ ْب و , َظ ْهِريِّ ـِ افزُّ ْهِريِّ َظ ِٚب افزُّ

ِٞ َمٚفٍِؽ ُمْرَشاًل. َْٕحَق َحِدي َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللَُّ َظ و , َظ
ْغٍ ًَ  ُح

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  َٜ َظ َّ َِ  َأيِب َش
ِٞ ـْ َحِدي ٚ َأَصحُّ ِم َٕ  .-ريض اهلل ظْف-َوَهَذا ِظَْْد

                                                           
كىًىمى في نقل التحسين عن  -رحمو اهلل -( كأظن أف الحافظ2318الحديث أخرجو الترمذم ) (1)

كىو « غريب»، كإنما الذم فيها قولو: «السنن»الترمذم، فلم أجده في أكثر من مطبوعة من 
( 41/ 11« )التحفة»( كالمزم في 287/ 1« )الجامع»و عنو ابن رجب في الصواب، كما نقل

كغيرىما. كىو من طريق قرة بن عبد الرحمن كىو ضعيف، كقد خالفو الحفاظ فرككه عن الزىرم 
عن علي بن الحسين عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى آلو كسلم. كالحديث يصححو اإلماـ 

(: حسن 2881السنن. كقاؿ في صحيح الترغيب كالترىيب ) األلباني رحمو اهلل تعالى في صيح
 لغيره.
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ٍٛ »تًٚػ:  ثؿ ؿٚل رمحف اهلل ـَ َأيِب َضٚفِ  مَلْ ُيْدِرْك َظِعَّ ْب
ْغٍ ًَ ـُ ُح  ش.َوَظِعُّ ْب

فُـ احلديٞ ـٖٕف مـ منُٚة افٌْقةو , ؾًّْٚه صحٔح; ؾ٘ن مـ حًـ 

 و , واحلٚل ـام ؿٚل بًوٓؿ: ٓ ئًْفإشالم ادرء ترـف مٚ 

 (مـ تدخؾ ؾٔام ٓ ئًْفو , وجد مٚ ٓ يرؤف)

 افًٚمل افتدخؾ ؾٔام ٓ ئًْٓؿ. فِؼ افذي يَع ِف فبٚشٌأوأـثر 

وإٓ فق فزم ـؾ إًٕٚن مٚ ـِػ بف مـ افًٌٚدةو , ومـ إظاملو , ومل يتدخؾ 

ؾٔام ٓ ئًْفو , وترك افٍوقل ِف افًّؾ وافَقلو , حلهؾ خر ظئؿ ٓ يًِؿ بف 

 إٓ اهلل ظز وجؾ.

 : وؿد ؿٔؾ ِف هذا احلديٞ

 يـــٜأربع مـ ـالم خر افز ...ظّدة افديـ ظْدٕـٚ ـِامت 

 مٚ فٔس ئًْؽ واظِّـ بْٜٔ...  اتؼ افنٌٓٚت وازهـد ودع 

: يراد بف حديٞ افًْامن بـ بنر ريض اهلل ظْف شاتؼ افنٌٓٚت»قوله: 

 . افًٚبؼ

: يراد بف حديٞ شٓؾ بـ شًد افًٚظدي ريض اهلل ظْف شوازهد»قوله: 

 ادتَدم مًْٚ.

 . : يراد بف حديٞ افٌٚبشودع مٚ فٔس ئًْؽ»قوله: 
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حديٞ ظّر بـ اخلىٚب ريض اهلل ظْف ِف ش: واظِّـ بْٜٔ»: قوله

 .شإٕام إظامل بٚفْٔٚت»افهحٔحغ: 

ِْٔفِ »قوله:  ًْ َٓ َي ُف َمٚ  ـُ ـِ إِْشاَلِم اْدَْرِءو , َتْر ًْ ـْ ُح  ش. ِم

ؾّـ ترك مٚ ٓ ئًْفو , ـٚن إشالمف حًًْٚو , وـٚن ديْف ظئاًمو , وإيامٕف ؿقًيٚو , 

 ب٘ذن اهلل ظز وجؾ.

  :(399/ 2) واحلُؿ افًِقم ٛ ِف جٚمعابـ رجؿٚل 

َْك ًْ ِٞ  َهَذا َم ِدي ـْ  َأنَّ : احْلَ ـِ  ِم ًْ فُ  إِْشاَلِمفِ  ُح ـُ ِْٔفِ  َٓ  َمٚ َتْر ًْ ـْ  َي  َؿْقلٍ  ِم

ٍؾو , ًْ
ِْٔفِ  َمٚ َظَذ  َواْؿَتَكَ  َوؾِ ًْ ـَ  َي َْؿَقالِ  ِم ْٕ ِٚل; ا ًَ َْؾ ْٕ َْك َوا ًْ ِْٔفِ  َوَم ًْ فُ : َي َّٕ َُِّؼ  َأ ًَ  َتَت

قنُ  بِِفو , فُ ِظََْٚيتُ  ُُ ـْ  َوَي ِهِدهِ  ِم َْ ُِقبِِفو , َم ُٜ  َوَمْى ََْٚي
ًِ ةُ : َواْف ْهتاَِممِ  ِصدَّ ِٓ ِءو , ا ْ  بِٚفقَّ

ُٚل  ََ ِْٔفِ  َظَْٚهُ  ُي ًْ ٌَُفو , بِفِ  اْهَتؿَّ  إَِذا: َي َِ َْٔس  َوَض فُ  ادَُْرادُ  َوَف َّٕ كُ  َأ َٜ  َٓ  َمٚ َيْسُ َٓ  بِفِ  َففُ  ِظََْٚي  َو

ؿِ  إَِراَدةَ  ُْ قَ  بُِح ِٛ  ىاهْلَ َِ ِسو , َوَض ٍْ ؿِ  َبْؾ  افَّْ ُْ عِ  بُِح ْ ْشاَلمِ  افؼَّ َذا َواإْلِ فُ  َوهِلَ َِ ًَ  َج

ـْ  ـِ  ِم ًْ ْشاَلِمو , ُح ـَ  َؾَِ٘ذا اإْلِ ًُ ِْٔفِ  َٓ  َمٚ َتَركَ  ادَْْرِءو , إِْشاَلمُ  َح ًْ ْشاَلمِ  ِِف  َي ـَ  اإْلِ  ِم

َْؿَقالِ  ْٕ ِٚلو , ا ًَ َْؾ ْٕ ْشاَلمَ  َؾِ٘نَّ  َوا َتِِض  اإْلِ َْ َؾ  َي ًْ
ٌَِٚت  ؾِ ْشاَلمَ  َوإِنَّ  ..اْفَقاِج  اإْلِ

ِٚمَؾ  َُ ُدوَح  اْف ّْ َمِٚتو , َتْركُ  ؾِٔفِ  َيْدُخُؾ  ادَْ اَم  ادَُْحرَّ ْٔفِ  اهللَُّ  َصذَّ  َؿَٚل  ـَ َِ َِّؿَ  َظ : َوَش

ِِؿُ » ًْ ـْ  ادُْ قنَ  َشِِؿَ  َم ُّ
ِِ ًْ ـْ  ادُْ ِٕٚفِ  ِم ًَ

ـَ  َوإَِذا شَوَيِدهِ  فِ ًُ ْشاَلُمو , َح َٙ  اإْلِ  َتْركَ  اْؿَت

ِْل َٓ  َمٚ ًْ فُ  َي َِّ ـَ  ـُ َمِٚت  ِم ِٚت  اْدَُحرَّ َٓ ُروَهِٚتو , َوادُْْنَتٌِ ُْ ٌََٚحِٚت  َوُؾُوقلِ  َوادَْ  ادُْ

َتُٚج  َٓ  افَّتِل ٚو , حَيْ َٓ ْٔ فُ  َهَذا َؾِ٘نَّ  إَِف َِّ ِْل َٓ  ـُ ًْ ِِؿَ  َي ًْ َؾ  إَِذا ادُْ ُّ َِغَ  إِْشاَلُمُفو , ـَ  إَِػ  َوَب
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 ِٜ ِٚنو , َدَرَج ًَ ْح ٌَُد  َأنْ  قَ َوهُ  اإْلِ ًْ َٚػ  اهللََّ َي ًَ فُ  َت َّٕ َٖ ْ  َؾِ٘نْ  َيَراُهو , ـَ ـْ  مَل ُُ  اهللََّ  َؾِ٘نَّ  َيَراُهو , َي

ـْ  َيَراُهو , َّ ٌََد  َؾ ٌِِفو , َوُمَنَٚهَدتِفِ  ُؿْربِفِ  اْشتِْحَوٚرِ  َظَذ  اهللََّ َظ ِْ ََ  اْشتِْحَوٚرِ  َظَذ  َأوْ  بِ

ِْٔفو , َواضِّاَلِظفِ  ِمْْفُ  اهللَِّ ُؿْرِب  َِ ْد ؾَ  َظ ـَ  ََ ًُ ـْ  َوَفِزمَ  إِْشاَلُمُفو , َح كَ  َأنْ  َذفَِؽ  ِم ؾَّ  َيْسُ  ـُ

ِْٔفِ  َٓ  َمٚ ًْ ْشاَلِمو , ِِف  َي ٌَِؾ  اإْلِ ِْٔفِ  باَِم  َوَيْنَت ًْ فُ  ؾِِٔفو , َي َّٕ ـْ  َيتََقفَُّد  َؾِ٘ ـِ  ِم َٚمْغِ  َهَذْي ََ  ادَْ

َٔٚءُ  ْشتِْح
ِٓ ـَ  ا ؾِّ  َوَتْركُ  اهللَِّ  ِم َٔٚ َمٚ ـُ َتْح ًْ اَم  ِمْْفُ  ُي ْٔفِ  اهللَُّ َصذَّ  َوصَّ  ـَ َِ ؿَ  َظ َِّ  َوَش

َتْحِٔلَ  َأنْ  َرُجاًل  ًْ ـَ  َي اَم  اهللَِّ  ِم َتْحِٔل ـَ ًْ ـْ  َي ـْ  َرُجؾٍ  ِم ل ِم  َٓ  َظِنَرتِفِ  َصٚحِلِ

ِٚرُؿفُ  ٍَ َْدِ  " َوِِف . ُي ًْ ِمِذيِّ  " ادُْ ْ ـِ  َوافسِّ ـِ  َظ ًُقدٍ  اْب ًْ َٔٚءُ » ": َمْرُؾقًظٚ َم ْشتِْح
ِٓ  ا

ـَ  َٚػ  هللَِّا ِم ًَ ظَ  َأنْ  َت ٍَ ْأَس  حَتْ ظَ  َحَقىو , َوَمٚ افرَّ ٍَ ـَ  َوحَتْ ٌَْى رَ  َوَظكو , َوَمٚ اْف ـُ  َوفَِتْذ

ـْ  َواْفٌَِذو , ادَْْقَت  َّ َؾ  َؾ ًَ دِ  َذفَِؽو , َؾ ََ َٔٚ َؾ ـَ  اْشَتْح َٔٚءِ  َحؼَّ  اهللَِّ ِم  اهـ  ." شاحْلَ

********** 
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 ]بيان النهي عن كثرة األكل[

ِرَب ـْ َوظَ ) – 25:1 ـَ ًِْدي  ـِ َم َداِم ْب َْ
ِ َؿَٚل: َؿَٚل  -ريض اهلل ظْف  -ادْ

ـٍ »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  -َرُشقُل اهللَِّ  ـْ َبْى ا ِم ـُ آَدَم ِوَظًٚء َذًّ شَمٚ َمَْلَ اْب
(1)

 .

َْفُ  ًَّ ِمِذيُّ َوَح ْ  (.َأْخَرَجُف افسِّ

 *******************************الشرح:

  تعاىل احلدٜح يبٝإ ايٓٗٞ عٔ نجس٠ ا٭نٌ.ضام املصٓـ زمح٘ اهلل
 : ِحديٞ تتّٜ ـام ِف شْـ افسمذي رمحف اهلل تًٚػفو

ِٚمِف  ًَ ٌٞ فَِى ُِ َٜ َؾُث َٓ حَمََٚف َٚن  ـَ ٌَُفو , َؾِْ٘ن  ِْ ـَ ُص ّْ
َِ اَلٌت ُي ـُ ـِ آَدَم ُأ ِٛ اْب ًْ بَِح

فِ  ًِ ٍَ ٌٞ فَِْ ُِ ابِِف َوُث ٌٞ فَِؼَ ُِ  ش.َوُث

ـٍ َمٚ َمَْلَ ابْ »قوله:  ـْ َبْى ا ِم  ش. ـُ آَدَم ِوَظًٚء َذًّ

 احلديٞ ؾٔف أن افٌىـ شٌٛ فُثر مـ إدواء.

 ؾُِام امتِئ افٌىـ شّـ اجلًؿو , ووًػ افًَؾ.

 ."افٌىْٜ تذهٛ افٍىْٜ"وِف ادثؾ افًريب: 

 وـثر مـ افْٚس يُثر ٕقمف بًٌٛ مِٗه فٌىْف.

                                                           
(، من طريق بن يحيى بن جابر الطائي عن المقداـ، كالحديث 2381أخرجو اإلماـ الترمذم ) (1)

ضعيف؛ ألف ركاية يحيى بن جابر الطائي عن المقداـ مرسلة. كالحديث يصححو اإلماـ األلباني 
 لترمذم.رحمو اهلل تعالى في صحيح كضعيف ا
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ٚمِ  »قوله:  ًَ ٌٞ فَِى ُِ َٜ َؾُث َٓ حَمََٚف َٚن  ـَ فِ َؾِْ٘ن  ًِ ٍَ ٌٞ فَِْ ُِ ابِِف َوُث ٌٞ فَِؼَ ُِ  .شِف َوُث

وَيًؾ ِف  و ,هأي أن اإلًٕٚن َيًؾ إـؾ بَدر افثِٞو , وافؼاب بَدر

ٚ فٍِْسو , و ًً  ; حتك ٓ تتًٛ ادًدة.ههلقاء بَدراافٌىـ متً

 ."ادًدة بٔٝ افداء"وؿد ؿٔؾ: 

 ؾُثرة إـؾو , وـثرة افؼب; متًٛ جًدا فإلًٕٚن.

خلّقل وافٍتقر ِف افًٌٚداتو , وِف افىٚظٚت; وـذفؽ يًٌٛ افًُؾ وا

ؾِٓذا يٌٌْل فُؾ ظٚؿؾ أن َيًؾ ضًٚمف وذابف بَدرو , وٓ يٖـؾ ـثًرا حتك 

 يتًٌٛ فف إـؾ ِف افتخّٜو , وِف إمراض ادتًٌٜ.

********** 

 

 

 



 

 

 

 ]بيان الحث على التوبة من كل ذنب[

 

[099] 
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 []بيان الحث على التوبة من كل ذنب

ـْ ) – 25:2 َٕسٍ َوَظ صذ اهلل  -ُشقُل اهللَِّ َؿَٚل: َؿَٚل رَ  -ريض اهلل ظْف  - َأ

اُبقنَ »ظِٔف وشِؿ:  َغ افتَّقَّ
ىَّٚئِ ؾُّ َبِْل آَدَم َخىٌَّٚءو , َوَخْرُ اخْلَ شـُ

 (1)
. َأْخَرَجُف 

َُْدُه َؿِقيٌّ  ـُ َمَٚجْفو , َوَش و , َواْب ِمِذيُّ ْ  (.افسِّ

 *******************************الشرح:

ٕ َٔ ٛإٔ خري بين آدّ ايتٛاب ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل ٖرا احلدٜح يبٝإ
 أخطا٥ِٗ.

 حديٞ افٌٚب ؾٔف وًػو , ومًْٚه صحٔح.و

 وينٓد فف مٚ جٚء ِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: 

ِْٔؾ  -ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ َأيِب َذر   َِّ ىُِئقَن بِٚف ْؿ خُتْ ُُ َّٕ ٌَِٚدي إِ َيٚ ِظ

 ًً ُٕقَب مَجِٔ ُر افذُّ ٍِ ٚ َأْؽ َٕ ِٚرو , َوَأ َٓ ؿْ َوافَّْ ُُ ْر َف ٍِ ُرويِن َأْؽ ٍِ ٌْ  ." ٚو , َؾْٚشَت

 وِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: 

ََِّؿو ,-ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ َأيِب ُمقَشك ِْٔف َوَش َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ  و , َظ

  

                                                           
(، من طريق علي بن مسعدة عن قتادة عن أنس بو، 2451(، كابن ماجو )2499ركاه الترمذم ) (1)

كعلي بن مسعدة ضعيف، كحديثو غير محفوظ كما جـز بذلك اإلماـ ابن عدم في ترجمتو من 
و الكامل. كحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن. كحسنو اإلماـ األلباني رحم

 (.3139اهلل تعالى في صحيح الترغيب كالترىيب )
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ٚرِ »َؿَٚل:  َٓ َُٔتقَب ُمِزُء افَّْ
ِْٔؾ فِ َِّ ُط َيَدُه بِٚف ًُ ٌْ ُط َيَدُه إِنَّ اهلَل َظزَّ َوَجؾَّ َي ًُ ٌْ و , َوَي

ٚ ِرهِبَ ٌْ ـْ َم ُس ِم ّْ َع افنَّ ُِ ِْٔؾو , َحتَّك َتْى َِّ َُٔتقَب ُمِزُء اف
ِٚر فِ َٓ شبِٚفَّْ

 (1)
. 

 وِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: 

و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهلُل  -ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ 

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ ْقٍم وَ »َظ ََ َٚء بِ ْؿو , َوجَلَ ُُ َٛ اهللُ بِ ٌُقا َفَذَه
ْ ُتْذِٕ َِٔدِه َفْق مَل

ِز بِ ٍْ َٕ افَِّذي 

ؿْ  ُر هَلُ ٍِ ٌْ ُروَن اهللَ َؾَٔ
ٍِ ٌْ َت ًْ َٔ ٌُقَنو , َؾ

شُيْذِٕ
 (2)

. 

 ِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ أيًوٚ: و

َْٕهِٚريِّ  َ ْٕ ـْ رَ  -ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ َأيِب َأيُّقَب ا ُشقِل اهللِ َصذَّ و , َظ

ُفو , َؿَٚل:  َّٕ َؿ َأ َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚء »اهللُ َظ ْؿو , جَلَ ُُ ُرَهٚ اهللُ َف ٍِ ٌْ ُٕقٌبو , َي ْؿ ُذ ُُ ـْ َف ُُ ْؿ مَلْ َت ُُ َّٕ َفْق َأ

ؿْ  ُرَهٚ هَلُ ٍِ ٌْ ُٕقٌبو , َي ْؿ ُذ ْقٍم هَلُ ََ شاهللُ بِ
 (3)

. 

ؾُّ »قوله:   . شـُ

 مـ أفٍٚظ افًّقم.ـؾ: 

 . قبو , ومـ ادًِٚصإٓ مـ ظهّف اهلل مـ افذٕ

 ش.َبِْل آَدَم َخىَّٚءٌ »قوله: 

                                                           
 .(2759)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

 .(2749)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (2)

 .(2748)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (3)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ل آدم أَنؿ يًَقن ِف إخىٚءو , وافذٕقبو , وهذا هق إصؾ ِف بْ

 ادًِٚصو , إٓ مـ ظهّف اهلل ظز وجؾو , وشددهو , ووؾَف.و

اُبقنَ »قوله:  َغ افتَّقَّ
ىَّٚئِ  ش. َوَخْرُ اخْلَ

 .هؿ خروأؾوؾ بْل آدمو ,  مـأي أن افتقابغ 

و , أن يٌٚدر إػ افتقبٜو , واإلٕٚبٜو , مًهٜٔ أودـ وؿع ِف ذٕٛو , ؾِٓذا يٌٌْل 

 افرجقع إػ اهلل ظز وجؾ.وإ

ٚ ُثؿَّ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  َؾ َصٚحِلً
ِّ ـَ َوَظ ـْ َتَٚب َوآَم َ

ٌٚر دِ ٍَّ ٌَ َوإيِنِّ َف

 . {اْهَتَدى

ؾٌغ اهلل ظز وجؾ فْٚ ِف هذه أيٜ افُريّٜ أن مٌٍرتف ينسط فف أربًٜ 

 ذوط: 

 افتقبٜ افْهقح افتل يتحَؼ ؾٔٓٚ ذوط افتقبٜ ادًروؾٜ.ول: إ

 اإليامن بٚهلل ظز وجؾ.افثٚين: 

ؾًؾ افهٚحلٚتو , واإلـثٚر مـ ذفؽ; ٕن احلًْٚت يذهٌـ افثٚفٞ: 

 افًٔئٚت.

ِْٔؾ إِنَّ }ـام ِف ؿقل اهلل ظز وجؾ:  َِّ ـَ اف ٚ ِم ًٍ ِٚر َوُزَف َٓ اَلَة َضَرَِفِ افَّْ َوَأِؿِؿ افهَّ

 ًَ ـَ احْلَ اـِِري َرى فِِذَّ ـْ َِّٔئِٚت َذفَِؽ ِذ ًَّ ـَ اف ٌْ  .{َِْٚت ُيْذِه

 شِقك ضريؼ اهلدايٜو , وهل ضريؼ افُتٚب وافًْٜ.افرابع: 
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ُِِحقنَ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ٍْ ْؿ ُت ُُ َِّ ًَ ِمُْقَن َف ْٗ َف ادُْ ٚ َأيُّ ًً  . {َوُتقُبقا إَِػ اهللَِّ مَجِٔ

دِ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ّْ ٌِّْح بَِح ًَ اًبٚ َؾ َٚن َتقَّ ـَ ُف  َّٕ ْرُه إِ
ٍِ ٌْ  . {َربَِّؽ َواْشَت

قا }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ًُ ٌَ اَلَة َواتَّ ٌِْػ َأَوُٚظقا افهَّ ِدِهْؿ َخ ًْ ـْ َب ََِػ ِم َؾَخ

 ًّٚٔ ْقَن َؽ ََ ِْ ْقَف َي ًَ َقاِت َؾ َٓ ُٖوَفئَِؽ  *افنَّ ٚ َؾ َؾ َصٚحِلً ِّ ـَ َوَظ ـْ َتَٚب َوآَم َّٓ َم إِ

 َّْ ُِقَن اجْلَ ًْٔئَٚيْدُخ قَن َص ُّ َِ َٓ ُيْي  . {َٜ َو

ُِقَن }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ُت َْ َٓ َي ٚ آَخَر َو َٓ َيْدُظقَن َمَع اهللَِّ إهَِلً ـَ  َوافَِّذي

َؼ َأَثًٚمٚ  ِْ ْؾ َذفَِؽ َي ًَ ٍْ ـْ َي ُٕقَن َوَم َٓ َيْز ؼِّ َو َّٓ بِٚحْلَ َم اهللَُّ إِ َس افَّتِل َحرَّ ٍْ  *افَّْ

َذ  ًَ ٚ ُيَوَٚظْػ َفُف اْف ًٕ ٚ َٓ ْد ؾِِٔف ُم ُِ  َوََيْ
ِٜ ََٔٚم

َِ َؾ  *اُب َيْقَم اْف ِّ ـَ َوَظ ـْ َتَٚب َوآَم َّٓ َم إِ

قًرا َرِحٔاًم  ٍُ َٚن اهللَُّ َؽ ـَ ٍَْٚت َو ًَ َِّٔئٚهِتِْؿ َح ُل اهللَُّ َش ٌَدِّ َؽ ُي
ُٖوَفئِ ٚ َؾ اًل َصٚحِلً َّ  * َظ

ُف َيُتقُب إَِػ اهللَِّ َّٕ ٚ َؾِ٘ َؾ َصٚحِلً ِّ ـْ َتَٚب َوَظ  .{َمَتًٚبٚ َوَم

 ؾٔجٛ ظذ اإلًٕٚن أن يُقن مٌٚدًرا إػ افتقبٜو , رجًٚظٚ إػ اهلل ظز وجؾ.

 بٝإ غسٚط ايتٛب١ ايٓصٛح: 
أن افتقبٜ ظٌٚدة هلل وذفؽ  اإلخالص هلل ظز وجؾ ِف تقبتفافؼط إول: 

 ظز وجؾو , وافًٌٚدة ٓ تٌَؾ إٓ مـ ُمِص.

َّٓ فِ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  َٚء َوَمٚ ُأِمُروا إِ ٍَ ـَ ُحَْ ي ِهَغ َفُف افدِّ
ٌُُدوا اهللََّ ُُمِِْ ًْ َٔ

 ِٜ َّ ِّٔ ََ ـُ اْف َٚة َوَذفَِؽ ِدي ـَ ُتقا افزَّ ْٗ اَلَة َوُي قا افهَّ ُّ ٔ
َِ  . {َوُي
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َُقُل: ِف افهحٔحغ: و ـَ اخَلىَِّٚب َريِضَ اهللَُّ َظُْْفو , َي َر ْب َّ مـ حديٞ ُظ

ِْٔف وَ  َِ ُٝ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ًْ
ِّ َُقُل: َش َؿ َي َِّ اَم »َش َّٕ و , َوإِ ِٜ َّٔ اَم إَْظاَمُل بِٚفِّْ َّٕ إِ

ْجَرُتُف إَِػ اهللَِّ  ِٓ ْٝ ِهْجَرُتُف إَِػ اهللَِّ َوَرُشقفِِفو , َؾ َٕ ٚ ـَ ـْ  َّ ََٕقىو , َؾ ْمِرٍئ َمٚ 
ِٓ

ُج  ٚ َأِو اْمَرَأٍة َيَتَزوَّ َٓ ٌُ َٔٚ ُيِهٔ ْٕ ْٝ ِهْجَرُتُف إَِػ ُد َٕ ٚ ـَ ـْ  ْجَرُتُف إَِػ َوَرُشقفِِفو , َوَم ِٓ ٚو , َؾ َٓ

ْٔفِ  شَمٚ َهَٚجَر إَِف
(1)

. 

 ِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: و

ِْٔف -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ  َِ و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ

ََِّؿ:  ٚو , َتَٚب »َوَش ِرهِبَ ٌْ ـْ َم ُس ِم ّْ َع افنَّ ُِ ٌَْؾ َأْن َتْى ـْ َتَٚب َؿ ْٔفِ َم َِ  ش.اهللُ َظ

 وِف شْـ اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ: 

رَ  َّ ـِ ُظ َؿ -ريض اهلل ظْٓام-مـ حديٞ اْب َِّ ِْٔف َوَش َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللَُّ َظ و , َظ

ْرِؽرْ »َؿَٚل:  ٌَ ٌِْد َمٚ مَلْ ُي ًَ َٜ اف ٌَُؾ َتْقَب َْ شإِنَّ اهللََّ َي
(2)

. 

َؽ َهْؾ َيُْْيرُ }اهلل ظز وجؾ :  وؿد ؿٚل يِتَ َربُّ
ْٖ ُٜ َأْو َي َُ ُؿ اداََْلئِ ُٓ َٔ

ْٖتِ َّٓ َأْن َت وَن إِ

ٚ إِياَمَُنَٚ مَلْ  ًً ٍْ َٕ ُع  ٍَ َٓ َيْْ َؽ  ًُْض آَيِٚت َربِّ ْٖيِت َب ًُْض آَيِٚت َربَِّؽ َيْقَم َي يِتَ َب
ْٖ َأْو َي

َتيِرُ  ْٕ ا ُؿِؾ ا ْٝ ِِف إِياَمَِنَٚ َخْرً ٌَ ًَ ـَ ٌُْؾ َأْو  ـْ َؿ ْٝ ِم ـْ آَمَْ ُُ ٚ ُمَْْتيُِرونَ َت َّٕ  .{وا إِ

                                                           
 .(1917)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،54، 1)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

(، كحسنو اإلماـ 4253(، كاإلماـ ابن ماجو في سننو )3537)رمذم في سننو أخرجو اإلماـ الت (1)
 األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن.
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 اإلؿالع ظـ افذٕٛ بٚفُِٜٔ.افؼط افثٚفٞ: 

 يدل ظذ هتٚون افًٌد هبذا افذٕٛو , ؾٔف ٕن افتقبٜ مـ افذٕٛ مع آشتّرار

. 

 افْدم ظذ ؾًؾ افذٕٛ.افؼط افرابع: 

 افًزم ظذ أن ٓ يًقد إػ افذٕٛ مرة أخرى.افؼط اخلٚمس: 

 قب بغ افًٌد وبغ اهلل ظز وجؾ.وهذه افؼوط ِف افتقبٜ مـ افذٕ

 .شٚدس وأمٚ ِف حَقق افْٚس ؾٔزاد إػ افؼوط ذط

 . أن يرد اديٚمل إػ أهِٓٚ: دسافؼط افًٚ

ٕن حَقق افْٚس مٌْٜٔ ظذ ادنٚحٜو , ؾال بد مـ ادًٚحمٜ وافتحِؾو , 

 . إرجٚع احلَقق واديٚمل إػ أهِٓٚو

ؾّـ تٚب إػ اهلل ظز وجؾ  و ,ادًٚحمٜأمٚ حؼ اهلل ظز وجؾ ؾٓق مٌْل ظذ 

 . تٚب اهلل ظز وجؾ ظِٔف

 بٝإ نٝؿ١ٝ ايتٛب١ َٔ ايبدع َٚٔ ايط٬ٍ َٚٔ ايصٜؼ َٚٔ ا٫حنساف: 
 : ؾٔوٚف إػ مٚ شٌؼ ذط شٚبعبدظٜو , افذٕٛ  إن ـٚنو

 ذط اإلصالح.: افًٚبع وهقافؼط 

 : افتٌٔغ وافٌٔٚن. افثٚمـافؼط 

 .اللو , وبدظتفو , وزيٌفو , وإحراؾفوحتك ٓ يتًٌف أحد مـ ادًِّغ ظذ 
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ـْ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  َدى ِم َِِّْٔٚت َواهْلُ ٌَ ـَ اْف َزْفَْٚ ِم ْٕ قَن َمٚ َأ ُّ ُت ُْ ـَ َي إِنَّ افَِّذي

ِظُْقَن  ُؿ افالَّ ُٓ ُْ ًَ ِْ ُؿ اهللَُّ َوَي ُٓ ُْ ًَ ِْ َؽ َي
ََُّّْٔٚه فَِِِّْٚس ِِف اْفَُِتِٚب ُأوَفئِ ِد َمٚ َب ًْ َّٓ * َب إِ

ـَ  ِحٔؿُ افَِّذي اُب افرَّ ٚ افتَّقَّ َٕ ْؿ َوَأ ِٓ ْٔ َِ َؽ َأُتقُب َظ
ُٖوَفئِ َُّْٔقا َؾ َُِحقا َوَب  . {َتُٚبقا َوَأْص

 بٝإ نٝؿ١ٝ ايتٛب١ َٔ ايٓؿام: 
وإن ـٕٚٝ افتقبٜ مـ افٍْٚق آظتَٚديو , إـزو , ادخرج فهٚحٌف مـ مِٜ 

 اإلشالم.

 ؾال بد مـ إوٚؾٜ ذوط أخرى.

ْؿ إِنَّ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ـْ ََتَِد هَلُ ـَ افَِّْٚر َوَف ِؾ ِم ٍَ َْش ْٕ ْرِك ا َغ ِِف افدَّ
َِ اْدَُْٚؾِ

ْؿ هلِلَِّ  *َِٕهًرا  ُٓ َُِهقا ِديَْ قا بِٚهللَِّ َوَأْخ ُّ َُِحقا َواْظَتَه ـَ َتُٚبقا َوَأْص َّٓ افَِّذي إِ

ِمَِْغ َأْج  ْٗ ِت اهللَُّ ادُْ ْٗ ِمَِْغ َوَشْقَف ُي ْٗ َؽ َمَع ادُْ
ُٖوَفئِ ُؾ اهللَُّ  * ًرا َظئِاًم َؾ ًَ ٍْ َمٚ َي

َٚن اهللَُّ َصٚـًِرا َظِِٔاًم  ـَ ْرُتْؿ َوآَمُْْتْؿ َو َُ ْؿ إِْن َص ُُ َذابِ ًَ  . {بِ

 ؾتطُٓت اآل١ٜ غسٚط ث٬ث١ بعد غسٚط ايتٛب١ ٖٚٞ: 
 إول: اإلصالح 

 افثٚين: آظتهٚم بٚهلل ظز وجؾ وديْف .

 افثٚفٞ: اإلخالص فديـ اهلل ظز وجؾ .

 و , أو ردة ظـ ديـ اإلشالم. اً و , أو ـٍرًٚ ٕٝ ادًهٜٔ ذـؾ٘ن ـٚ

 ؾٚفتقبٜ تُقن بٚإلشالم. 
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َػ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  َِ ْؿ َمٚ َؿْد َش ْر هَلُ ٍَ ٌْ قا ُي ُٓ ُروا إِْن َيَْْت ٍَ ـَ ـَ  ِذي َِّ
ُؿْؾ فِ

فِغَ  َوَّ ْٕ ُٝ ا ْٝ ُشَّْ ْد َمَو ََ ًُقُدوا َؾ  . {َوإِْن َي

ط ِف ـتٚيب: ذوط افتقبٜ إفٜ اهلل وؿد اشتقظٌٝ افُالم ظـ هذه افؼو

 ظز وجؾو , وهلل احلّد وادْٜ .

********** 
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 ]بيان فضل الصمت[

ـْ ) – 25:3 َٕسٍ َوَظ صذ اهلل  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  - َأ

فُ »ظِٔف وشِؿ:  ُِ و , َوَؿٌِِٔؾ َؾِٚظ ٌٜ َّ ُْ ُٝ ِح ّْ شافهَّ
(1)

 َٓ ْٔ ٌَ لُّ ِِف . َأْخَرَجُف اْف
َِ

« ِٛ ًَ ًٍِٔػ. ش افنُّ ٍَْد َو ًَ  بِ

ُِٔؿِ  اَمَن احْلَ َْ ـْ َؿْقِل ُف ُف َمْقُؿقٌف ِم َّٕ َح َأ َوَصحَّ
(2)

.)  

 *******************************الشرح:

 ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ ؾطٌ ايصُت.
مـ  اً ـثر فوهذا مـ ؿقل فَامن احلُٔؿ رمحف اهلل تًٚػو , وادَْقل ظْ

ؿ. َُ  احِل

                                                           
« الشعب»(، كالبيهقي في 1816/ 5« )الكامل»ركاه ابن عدم في الحديث ضعيف.  (1)

بن ، كىو الموافق لما عند ا«أ»كالتصحيح من « ًحْلمه »إلى « األصل»(، كتحرؼ في 5127)
( كقاؿ فيو: 2424عدم كالبيهقي، كىو في الضعيفة لإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى برقم )

 ضعيف.

/  422/ 2« )المستدرؾ»(، كالحاكم في 41ص )« ركضة العقالء»أخرجو ابن حباف في  (2)
بسند صحيح عن أنس: "أف لقماف كاف عند داكد كىو يسرد « الشعب»(، كالبيهقي في 423

يفتلو ىكذا بيده، فجعل لقماف يتعجب، كيريد أف يسألو، فتمنعو حكمتو أف يسألو،  الدرع، فجعل
فلما فرغ منها صبها على نفسو كقاؿ: نعم درع الحرب ىذه. فقاؿ لقماف: "إف الصمت من 

ىذا ىو »الحكم، كقليل فاعلو". كنت أريد أف أسألك، فسكت حتى كفيتني". كقاؿ البيهقي: 
كإسناده إلى أنس رضي اهلل «، الصمت حكم، كقليل فاعلو»قاؿ: الصحيح عن أنس أف لقماف 

  عنو صحيح.
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ـْ }: ومْٓٚ مٚ ؿهف اهلل ظز وجؾ ْر هللَِِّ َوَم ُُ َٜ َأِن اْص َّ ُْ
اَمَن احْلِ َْ َْْٔٚ ُف ْد آَت ََ َوَف

َر َؾِ٘نَّ اهللََّ َؽِْلٌّ مَحٌِٔد  ٍَ ـَ ـْ  ِف َوَم
ًِ ٍْ ُر فَِْ ُُ اَم َيْن َّٕ ْر َؾِ٘ ُُ ْبِِْف  *َيْن ِٓ اَمُن  َْ َوإِْذ َؿَٚل ُف

ُيُف َيٚ ُبَْلَّ 
ًِ ٌؿ َظئٌِؿ  َوُهَق َي ِْ َك َفُي ْ ْك بِٚهللَِّ إِنَّ افؼِّ َٚن  *َٓ ُتْؼِ ًَ ْٕ َْْٔٚ اإْلِ َوَوصَّ

ْر ِِل َوفَِقافَِدْيَؽ إَِِلَّ  ُُ  َأِن اْص
ـٍ َوؾَِهُٚفُف ِِف َظَٚمْغِ ُف َوْهًْٚ َظَذ َوْه ْتُف ُأمُّ َِ بَِقافَِدْيِف مَحَ

اَم َوإِْن َجَٚهَداَك َظَذ َأْن ُتْؼِ  *ادَِْهُر  ُٓ ًْ
ٌؿ َؾاَل ُتىِ ِْ َْٔس َفَؽ بِِف ِظ َك يِب َمٚ َف

ْؿ  ُُ ًُ َٚب إَِِلَّ ُثؿَّ إَِِلَّ َمْرِج َٕ ـْ َأ ٌِْع َشٌَِٔؾ َم ُروًؾٚ َواتَّ ًْ َٔٚ َم ْٕ اَم ِِف افدُّ ُٓ ٌْ َوَصِٚح

ُِقَن  َّ ًْ ُْْتْؿ َت ـُ ْؿ باَِم  ُُ ٌُِّئ َٕ
ُٖ ٍٜ مِ  *َؾ ٌَّ َٚل َح ََ َٚ إِْن َتُؽ ِمْث ـْ ِِف َيٚ ُبَْلَّ إَِنَّ ُُ ـْ َخْرَدٍل َؾَت

ٚ اهللَُّ إِنَّ اهللََّ َفىٌِٔػ َخٌٌِر  ِت هِبَ
ْٖ َْرِض َي ْٕ اَمَواِت َأْو ِِف ا ًَّ َيٚ  *َصْخَرٍة َأْو ِِف اف

ِر َواْصِزْ َظَذ َمٚ َأَصَٚبَؽ إِنَّ  َُ ْْ
ـِ ادُْ َف َظ ْٕ ُروِف َوا ًْ اَلَة َوْأُمْر بِٚدَْ ُبَْلَّ َأِؿِؿ افهَّ

ـْ  ُُمقِر  َذفَِؽ ِم ْٕ َْرِض َمَرًحٚ  *َظْزِم ا ْٕ َٓ ََتِْش ِِف ا َك فَِِِّْٚس َو ْر َخدَّ ًِّ َٓ ُتَه َو

ؾَّ ُُمَْتٍٚل َؾُخقٍر  ـُ  ُّٛ
َٓ حُيِ ـْ َصْقتَِؽ  *إِنَّ اهللََّ  َواْؿِهْد ِِف َمْنَِٔؽ َواْؽُوْض ِم

رِ  ِّ َْصَقاِت َفَهْقُت احْلَ ْٕ َر ا َُ ْٕ  . {إِنَّ َأ

 شْٜ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ. وبًوٓٚ مذـقرة ِف
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رَ ٍل مًْد اإلمٚم أمحد رمحف اهلل تًٚػ: ؾ َّ ـِ ُظ ريض اهلل -مـ حديٞ اْب

َؿ َؿَٚل: -ظْٓام َِّ ِْٔف َوَش َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ َُقُل: إِنَّ »و , َظ َٚن َي ـَ َُِٔؿ  اَمَن احْلَ َْ إِنَّ ُف

َيفُ  اهللَ َظزَّ َوَجؾَّ إَِذا اْشُتْقِدعَ  ٍِ ًْٔئٚ َح شَص
(1)

. 

 ٚمما ٜرنس عٔ يكُإ احلهِٝ زمح٘ اهلل تعاىل: 
 مٚ أخرجف اإلمٚم ابـ صٌٜٔ ِف مهٍْف: 

ـُ  َثِْلو , َخٚفُِد ْب و , َؿَٚل: َحدَّ ِٛ َٓ َْص ْٕ و , َأيِب ا ـْ و , َظ َٜ َثَْٚو , َأُبق ُأَشَٚم مـ ضريؼ َحدَّ

َرُأ افْ  َْ َٚن َي ـَ ٌر: َو ٍَ ًْ و , َؿَٚل َج لُّ
ًِ َب  افرَّ

ٍٝ : َثٚبِ َٛ ُت ُُ" ًّٚٔ ٌَِن ًٌْدا َح َٚن َظ ـَ اَمَن  َْ َأنَّ ُف

َٚل: اْئتِِْل  ََ َِّٔدُه َؿَٚل َفُف: اْذَبْح ِِل َصًٚة و , َؿَٚل: َؾَذَبَح َفُف َصًٚة َؾ ًٚرا و , َوَأنَّ َش َٕجَّ

 ٚ َٓ َٚن ؾِٔ ـَ َٚل: َمٚ  ََ ِٛ و , َؿَٚل: َؾ ِْ ََ ِٚن َواْف ًَ ِِّ َتُٚه بِٚف
َٖ َتْغِ و , َؾ ٌَ ٚ ُمْو َٓ ٌَِٔ ْض

َٖ ٌء بِ َرْ

َٝ و , ُثؿَّ َؿَٚل: اْذَبْح ِِل َصًٚة و ,  َُ َٝ َظُْْف َمٚ َش َُ ًَ َٓ و , َؾ ؟ َؿَٚل:  ـِ ـْ َهَذْي َٛ ِم َٔ َأْض

َٚل َفُف:  ََ َٛ و , َؾ ِْ ََ َٚن َواْف ًَ ِِّ ك اف ََ ْف
َٖ َتْغِ و , َؾ ٌَ ٚ ُمْو َٓ َث ٌَ َؾَذَبَح َفُف َصًٚة َؿَٚل: َأْفِؼ َأْخ

 َٖ ٚ و , َؾ َٓ ٌَِٔ ْض
َٖ ُٝ َفَؽ اْئتِِْل بِ ِْ ٚ ُؿ َٓ ٌََث ُٝ َفَؽ: َأْفِؼ َأْخ ِْ ِٛ و , ُثؿَّ ُؿ ِْ ََ ِٚن َواْف ًَ ِِّ ْٔتِْل بِٚف َت

َٛ و , َؿَٚل:  ِْ ََ َٚن َواْف ًَ ِِّ ُٝ اف ْٔ ََ ْف
َٖ َتْغِ و , َؾ ٌَ اَم إَِذا َضَٚبٚ "ُمْو ُٓ َٛ ِمْْ َٔ ٌء َأْض َْٔس َرْ َف

ٌَُثٚ  اَم إَِذا َخ ُٓ َٞ ِمْْ ٌَ َٓ َأْخ "َو
(2)

. 

 ."شقرة فَامن"ٔٝ بٚشّف: ومـ صٖٕف أن شقرة ِف افَرآن شّ

                                                           
، كىو في الصحيحة لإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى برقم (5615)أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده  (1)

(2547.) 

 .(34294)أخرجو اإلماـ ابن أبي شيبة في مصنفو  (2)
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ٌٜ »قوله:  َّ ُْ ُٝ ِح ّْ  .شافهَّ

 افهّٝ ظـ ـؾ ذو , وحمرم أؾوؾ مـ افْىؼ بٚفؼ. 

 وفُـ افْىؼ بٚخلر خر وأؾوؾ مـ افهّٝ.

وفُـ يٌٌْل فًِٚؿؾ أن يًقد ًٍٕف افهّٝ; إٓ إذا ـٚن شٖٔمر 

 و , أو ًٍٕف.ومٚ ِف بٚبف مـ افًٚمل بٚدًروفو , أو يْٓك ظـ ادُْر

ظـ افْىؼ بٚفؼو , أو افُذبو , وافٌٌٜٔو , وافّّْٜٔو , ؽر ذفؽ مـ  وافهّٝ

 . افذٕقب وادًِٚصو , يًتز ٕجٚة مـ اإلثؿ

 َو , َؿَٚل: َؿَٚل -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةٍل افهحٔحغ: ؾ

َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ َْٔقِم أ»َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ـُ بِٚهللَِّ َواف ِم ْٗ َٚن ُي ـَ ـْ  ِذ َم ْٗ ِخِر َؾاَل ُي

ـُ  ِم ْٗ َٚن ُي ـَ ـْ  ُفو , َوَم ٍَ ْٔ ِرْم َو ُْ ُٔ ِْ َْٔقِم أِخِر َؾ ـُ بِٚهللَِّ َواف ِم ْٗ َٚن ُي ـَ ـْ  َجَٚرُهو , َوَم

 ْٝ ُّ َْٔه
ا َأْو فِ ْؾ َخْرً َُ َٔ ِْ َْٔقِم أِخِر َؾ شبِٚهللَِّ َواف

(1)
. 

ؾٌغ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ أن افْىؼ بٚخلر خر مـ 

فهّٝ ظـ اخلر; ٕن اإلًٕٚن إذا وجٛ وتًغ ظِٔف إمر بٚفًروفو , ا

 وافْٓل ظـ ادُْرو , وهق ؿٚدر ظذ ذفؽ وصّٝ ظـ ذفؽ أثؿ.

بْٔام إذا ـٚن افُالم فٔس مـ اخلرو , ؾٚفهّٝ يُقن ِف مثؾ هذه احلٚفٜ 

 خر مـ افُالم.

                                                           
 .(47)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،6118)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 وإذا مل يتٌغ فإلًٕٚن ومل يسجح فف هؾ افُالم خرو , أم ؽر خر؟

اصّٝ; حتك يتٌغ فؽ إٔف خرو , ؾًْد ذفؽ تُِؿ بفو , وإٓ ْٓٚ َٕقل فف: ؾ

 ؾال; دٚ جٚء ِف احلديٞ.

ؾال َيقز فإلًٕٚن أن يتحدثو , وٓ َيقز فف أن يتُِؿ إٓ إذا ـٚن ـالمف 

 خرو , وِف ـالمف افٍْع فٌِرو , وإٓ ؾال يتُِؿ.

 وفُـ افهّٝ ظـ افؼ ٕجٚة مـ اإلثؿ.

 سمذي رمحف اهلل تًٚػ: ـام جٚء ِف شْـ اإلمٚم اف

ٍرو ّْ ـِ َظ ٌِْد اهللَِّ ْب و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ -ريض اهلل ظْٓام-مـ حديٞ َظ

َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ ََٕجٚ»َصذَّ اهللَُّ َظ  َٝ َّ ـْ َص شَم
(1)

 . 

ـِ  "ثؿ ؿٚل رمحف اهلل تًٚػ:  ِٞ اْب ـْ َحِدي َّٓ ِم ِرُؾُف إِ ًْ َٕ  َٓ  ٌٛ ٌٞ َؽِري َهَذا َحِدي

. هلَِ  َٜ ًَ ٔ 

ـُ َيِزيَد  ٌُْد اهللَِّ ْب ٌُِعُّ ُهَق: َظ ـِ احُل مْحَ ٌِْد افرَّ  ."َوَأُبق َظ

 ودٚ أخرج احلٚـؿ ِف مًتدرـف رمحف اهلل تًٚػ: 

                                                           
، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (2511)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (1)

(، 536(، كفي صحيح كضعيف الترمذم. كىو في الصحيحة برقم )2874الترغيب كالترىيب )
طبراني كركاتو ثقات ". (: " ركاه الترمذم كقاؿ: حديث غريب كال9/  4كقاؿ فيو: قاؿ المنذرم )

 كنقل المناكم عن الزين العراقي أنو قاؿ:" سند الترمذم ضعيف، كىو عند الطبراني بسند جيد ".
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ِْٔف  َِ و , َريِضَ اهللَُّ َظُْْف َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ِٝ ِٚم ـِ افهَّ ٌََٚدَة ْب مـ حديٞ ُظ

َؿ َخَرَج َذاَت  َِّ ـُ  َوَش ُٚذ ْب ًَ َٚل ُم ََ ُف َبْغَ َيَدْيِفو , َؾ ًَ تِِف َوَأْصَحُٚبُف َم َِ َيْقٍم َظَذ َراِح

ٌَؾٍ  َؿ إَِػ ؾِِٔف َؿَٚل: ": -ريض اهلل ظْف-َج َِّ ِْٔف َوَش َِ َصَٚر َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ
َٖ َؾ

ـْ َخْرٍ » َّٓ ِم ُٝ إِ ّْ ْٝ ش افهَّ َّ َِّ َُ اَخُذ باَِم َت َٗ ُٕ َُْتَْٚ؟ َؿَٚل:  َؿَٚل: َوَهْؾ 
ًِ بِِف َأْف

ٍٚذو , ُثؿَّ َؿَٚل:  ًَ َؿ َؾِخَذ ُم َِّ ِْٔف َوَش َِ َب َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهلُل َظ ْتَؽ »َؾَيَ َِ ُٚذ َثُِ ًَ َيٚ ُم

َؽ  ـْ َذفَِؽ  -ُأمُّ َُقَل َفُف ِم َّٛ افَِّْٚس َظَذ  -َأْو َمٚ َصَٚء اهللَُّ َأْن َي َُ َوَهْؾ ُي

 َٓ َْٔقِم َمَِْٚخِرِهْؿ ِِف َج ـُ بِٚهللَِّ َواْف ِم ْٗ َٚن ُي ـَ ـْ  َّ ْؿ َؾ ُٓ َُْت
ًِ ْٝ بِِف َأْف ََ َى َٕ َّٓ َمٚ  ََّْؿ إِ

ـْ َذ   ُتقا َظ ُُ قا َواْش ُّ َْ ٌْ ا َت و , ُؿقُفقا َخْرً ـْ َذ  ْٝ َظ ُُ ًْ َٔ
ا َأْو فِ ْؾ َخْرً َُ َٔ ِْ ِخِر َؾ ْٔ ا

قا ُّ َِ ًْ شَت
(1)

 . 

فُ »قوله:  ُِ  ش.َوَؿٌِِٔؾ َؾِٚظ

 . افْٚس افذي يِتزم افهّٝ ظـ افؼ أي أن ؿِٔؾ مـ

 ـام ؿٔؾ: و

 ـٕٚٝ هتٚب فَٚئف افنجًٚن... ـؿ ِف ادَٚبر مـ ؿتٔؾ فًٕٚف 

                                                           
(، 412، كىو في الصحيحة لإلماـ األلباني برقم )(7774)أخرجو اإلماـ الحاكم في مستدركو  (1)

ليماف كعمرك بن مالك كقاؿ فيو عقب كالـ الحاكم: كال بل ىو صحيح فقط، فإف الربيع بن س
الجنبي لم يخرج لهما الشيخاف، كإنما أخرج البخارم للجنبي في " األدب المفرد " ككذلك 
أخرج ألبي ىانئ كاسمو حميد بن ىانئ، كىو من رجاؿ مسلم فقط. كىو في الصحيح المسند 

 (. 538لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )
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 ظز مٚ ـٚن مـ افُالم ِف ضٚظٜ اهللؾَٚفقا: وؿد ؾهؾ أهؾ افًِؿ ِف ذفؽ 

افتًِٔؿ افْٓل ظـ ادُْرو , وإمر بٚدًروفو , ووجؾ: ـٚفذـر هلل ظز وجؾو , و

 خر. ؾٚفُالمذفؽ مـ افَربٚتو , فِْٚس أمر ديْٓؿو , وٕحق 

 .ؾٔحرم افتُِؿ بف ومـ ـٚن مـ افُالم ِف مًهٜٔ اهلل ظز وجؾ: 

ٓ فو , وؾٓق جٚئزو , وفُـ إؾوؾ أن ٓ يتُِؿ بومٚ ـٚن مـ افُالم ادٌٚح: 

 يُثر مْف.

 واحلّد هلل رب افًٚدغ.

********** 
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 ]باب الرهب من مساوئ األخالق[

[ًِ  [َمَشاِوِئ اأَلِخالِق َباُب الزََّهِب ِم

 *******************************الشرح:

إظامل احلٞ ظذ افدٓفٜ ظِٔفو , واإلشالم بٚفسؽٔٛ ِف ؾًؾ اخلرو , وجٚء 

 احلٞ ظذ حمٚشـ إخالق.افهٚحلٜو , و

افسهٔٛ و افتحذير مْفو ,وجٚء بٚفسهٔٛ مـ افؼو , وافورو , وافيرو , و

 . إخالق افًٔئٜو , ومـ إظامل

 افقءو , أبٌوفو , وخٚؾفو , وابتًد ظْف. مـ َٛ هِ ومـ رَ 

 افقو , أحٌفو , وأمْفو , وحرص ظِٔف. ِف ومـ رؽٛ

 وِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: 

 َِ ـْ َرُشقِل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ و , َظ ٍٛ
ـِ َأيِب َضٚفِ َِّؿَ مـ حديٞ  َظِعِّ ْب : ِْٔف َوَش

َٓ َُّيْ  َْخاَلِق  ْٕ ـِ ا ًَ َْح
ِٕ ٚ َواْهِديِن  َٓ َِّٔئ ْف َظِّْل َش و , َواْسِ َٝ ْٕ َّٓ َأ ٚ إِ َٓ

ِْ ًَ َْح
ِٕ ِدي 

 َٝ ْٕ َّٓ َأ ٚ إِ َٓ َِّٔئ ُف َظِّْل َش ش َٓ َيْكِ
(1)

. 

ظـ شْٜ افٌْل  اً مـ اهلل ظز وجؾو , وبًٔد اً وصٚحٛ اخلِؼ افزء بًٔد

 صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.

                                                           
 .(771)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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 ظز وجؾو , ؾٓؿ ٓ وبًٔد ظـ ظٌٚد اهلل افهٚحلغ ادًتَّٔغ ظذ ذع اهلل

 حيٌقٕفو , وٓ يقدوٕفو , وٓ يرؽٌقن ِف اجلِقس مًف.

 وؿد ؿٔؾ ِف إخالق: 

 ذهٌٝ أخالؿٓؿ ذهٌقا ؾ٘ن هؿُ ...  وإٕام إمؿ إخالق مٚ بَٔٝ

 بٝإ َع٢ٓ ٚحكٝك١ حطٔ ا٭خ٬م: 
ادًٚمِٜ فِْٚس بىالؿٜ افقجف ؾَطو , وإن  حًـؼ فٔس ادراد بحًـ اخلِو

 تٛ: افف مراخلِؼ ًـ ـٚن هذا مـ حًـو , ؾح

مع اهلل ظز وجؾ: بتقحٔده وضٚظتفو , وظدم  اخلِؼحًـ ادرتٌٜ إوػ: 

 افؼك بف ومًهٔتفو , ويُقن بًٍؾ أوامرهو , واجتْٚب ٕقاهٔف.

ؾُٔقن ادًْك ـًّْك اإلحًٚن: أن تًٌد اهلل ظز وجؾ ـٖٕؽ تراهو , ؾ٘ن مل 

 تُـ تراه ؾٕ٘ف يراك.

و , ِقؿغ: بُػ إذىو , وبذل افْدىمع ادخ اخلِؼحًـ ادرتٌٜ افثٕٜٚٔ: 

 ضالؿٜ افقجف.و

وبًض افٍُٚر وادؼـغ ؿد يُقن هلؿ مـ هذه ادرتٌٜ بًوٓٚو , ؾٓق 

ؾٓؿ فِْٚسو , وٓ شٔام يتًٚمِقن مع افْٚس ربام بىالؿٜ وجفو , ويٌذفقن مًرو

 . ؽر ذفؽ مـ ادًٚمالت افدٕٔقيِٜف افىٛو , و
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ـٍروا بٚهلل ظز وجؾو ,  فُْٓؿ ِف شقء أخالق مع اهلل ظز وجؾ; حٔٞ أَنؿ

و , وـٍروا بٌْقة ٌْٕٔٚ حمّد صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿو , فوأذـقا ب

 .ؾٓدمٝ ـؾ مجٔؾ مـ أخالؿٓؿ 

ؽر ذفؽ ؾتجد أَنؿ يًَقن ِف افزٕٚو , وأـؾ افربٚو , وذب ادًُراتو , و

 . رهؿو , وذـٓؿمـ افٌاليٚ افتل هل زائدة ظذ ـٍ

 ٢ً آي٘ ٚضًِ يًٓاع: بٝإ بد٤ دع٠ٛ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع
ؿد ـٚن مٌدأ دظقة افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿو , إٔف يٖمر و

بّحٚشـ إخالق: بدايٜ مـ افتقحٔد وافدخقل ِف ديـ اإلشالمو , ـَقفف: 

 ."ؿقفقا ٓ إفف إٓ اهلل تٍِحقا"

 ٍل صحٔح ابـ حزيّٜ رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

ُٝ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ -ظْف ريض اهلل-مـ حديٞ َضِٚرٍق ادَُْحِٚريِبِّ  َؿَٚل: َرَأْي

قُل:  َُ َراُءو , َوُهَق َي ٌٜ مَحْ َِّ ِْٔف ُح َِ َؿ َمرَّ ِِف ُشقِق ِذي ادََْجِٚز َوَظ َِّ ِْٔف َوَش َِ ٚ »اهللُ َظ َ َيٚ َأُّيُّ

َٓ إِفَ  ُِِحقاافَُّْٚسو , ُؿقُفقا:  ٍْ َّٓ اهللَُّ ُت  . شَف إِ

َٔٚنَ  َأيبوظـ  ٍْ َٚل:  : َأنَّ -ريض اهلل ظْف-ُش ََ ِْٔفو , َؾ ِْل  -ِهَرْؿَؾ َأْرَشَؾ إَِف ًْ َي

َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ِٚفو , »  -افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ ٍَ ًَ و , َواف
ِٜ َدَؿ اَلِةو , َوافهَّ ٚ بِٚفهَّ َٕ ُْٖمُر َي

 ِٜ َِ شَوافهِّ
(1)

. 

                                                           
 .(1773)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،5981)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

: بغ حمٚشـ إخالق ِف إمر ؾجّع افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ

 الة وافزـٚة.وهل افهِف حؼ اخلٚفؼ: 

مـ افًٍٚف ظام ِف أيدُّيؿ مـ ادخِقؿغ:  حؼ وبغ حمٚشـ إخالق ِف

 إمقال وٕحقهٚو , وصِٜ إرحٚم.

ِف ـام  وامتدح افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ أصٟ ظٌد افَٔس

 صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: 

ٌَّٚسٍ  ـِ َظ ـِ افٌَِّْلِّ -ريض اهلل ظْٓام-مـ حديٞ اْب َؿ  و , َظ َِّ ِْٔف َوَش َِ َصذَّ اهللُ َظ

ِْٔس: »َؿَٚل:  ََ ٌِْد اْف ِّٟ َظ ِّٟ َأَص ُِْؿو , »فِْْلََص اَم اهللُ: احْلِ ُٓ ٌُّ
َتْغِ حُيِ َِ إِنَّ ؾَِٔؽ َخْه

ٚةُ  َٕ َ ْٕ شَوا
 (1)

. 

 بٝإ أقطِ ا٭خ٬م احلط١ٓ, أٚ ذلاضٔ ا٭خ٬م: 
 ثؿ إن حمٚشـ إخالق تًَْؿ إػ ؿًّغ: 

 ل َيٌؾ اإلًٕٚن ظِٔف. مٚ هق ضًٌإول: 

 مٚ هق مُتًٛ.افثٚين: 

ؾربام َتد ـثًرا مـ افْٚس ظْدهؿ افُرمو , وافنجٚظٜو , وافْخقةو , 

وافهدقو , وافْجدةو , وحٛ افتًٚون افٌرو , وٕكة اديِقم وافؤًػو , وؽر 

ًًٚوذفؽ مـ حمٚشـ إخالقو ,   . ضٌ

                                                           
 .(17)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

وبًض افْٚس ؿد يروض ًٍٕف ظِٔٓٚ ترويًوٚو , ويُتًٌٓٚ مـ تًِؿ 

 . ٚب وافًْٜو , أو مـ َمٚفًٜ افًِامءو , أو افهٚحلغافُت

  وهلذا جٚء ِف افهحٔحغو , وافٍِظ فإلمٚم مًِؿ ِف صحٔحف:

ٌْدِ  بـ مًًقد ريض اهلل ظْفو , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ َصذَّ  للاّ  مـ حديٞ َظ

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ ْدَق َُّيِْدي إِ »اهللُ َظ ْدِقو , َؾِ٘نَّ افهِّ ْؿ بِٚفهِّ ُُ ْٔ َِ و , َوإِنَّ اْفِزَّ َظ َػ اْفِزِّ

َٛ ِظَْْد  َت ُْ ْدَق َحتَّك ُي ى افهِّ ُجُؾ َيْهُدُق َوَيَتَحرَّ و , َوَمٚ َيَزاُل افرَّ
ِٜ
َّْ َُّيِْدي إَِػ اجْلَ

ُجقَر  ٍُ ُجقِرو , َوإِنَّ اْف ٍُ ِذَب َُّيِْدي إَِػ اْف َُ ِذَبو , َؾِ٘نَّ اْف َُ ْؿ َواْف ـُ ٚ ٚو , َوإِيَّ ًَ ي اهللِ ِصدِّ

َٛ ِظَْْد  َُّيِْدي إَِػ  َت ُْ ِذَب َحتَّك ُي َُ ى اْف ِذُب َوَيَتَحرَّ ُْ ُجُؾ َي افَِّْٚرو , َوَمٚ َيَزاُل افرَّ

اًبٚ ذَّ ـَ شاهللِ 
(1)

. 

أي أن افهدق يرصدو , ويدلو , ويٗدي ش: ؾ٘ن افهدق ُّيدي إػ افز»قوله: 

 إػ افز.

 اشؿ جٚمع فُؾ خر.وافز: 

 . حمٚشـ إخالق مـؾٓذا دفٔؾ ظذ آـتًٚب 

ٚو , ؾ٘ن مل ًً و , وضٌ ًٜ ٚ هبذا إخالق افًئّٜ احلًْٜ جٌِ ًَ  يُـ ادًِؿ متخِ

ؾال أؿؾ مـ أن تتخِؼ هبٚ اـتًًٚبٚو , وتًِاًم; ٕن ديْْٚ اإلشالمل ؿد حثْٚ 

 ورؽٌْٚ ِف ذفؽ أصد ترؽٔٛ.

                                                           
 .(2617)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،6194)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 ٍل مًجؿ افىزاين إوشط: ؾ

ْرَداءِ  َصذَّ اهلُل َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب افدَّ

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ ْرَ »َظ ى اخْلَ ـْ َيَتَحرَّ ِؿو , َم ُِّ ُؿ بِٚفتََّح ِْ
اَم احْلِ َّٕ ِؿو , َوإِ ُِّ ًَ ُؿ بِٚفتَّ ِْ

ًِ اَم اْف َّٕ إِ

 َٓ اَلو , َو ًُ َرَجِٚت اْف ـِ افدَّ ُُ ًْ َـّ ؾِِٔف مَلْ َي ـُ ـْ  َّ ُيقَؿُفو , َثاَلٌث َم ـْ َيتَِّؼ افؼَّ َىُفو , َوَم ًْ ُي

ؿُ  ُُ ٌ  َأُؿقُل َف ٍر َتَىرُّ ٍَ ـْ َش ُه ِم َؿو , َأْو َردَّ ًَ َْ و , َأِو اْشَت ـَ َّٓ َُ ـْ َت : َم َٜ َّْ شاجْلَ
(1)

. 

أن يٌذل جًٓدا ِف تًِؿ افًِؿو , أن اإلًٕٚن ٓ بد فف ؾًّْك احلديٞ: 

 احلِؿو , وافٍَف ِف ديـ اهلل ظز وجؾ.و

ٚو , وـام إٔف  ًَ ُِ وـٚن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ أحًـ افْٚس ُخ

ٚ.رز ًَ ِْ  ق إٔف أحًـ افْٚس َخ

َٕسٍ ٍل افهحٔحغ: ؾ َٚن افٌَِّْلُّ -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأ ـَ و , َؿَٚل: 

ْرٍ  َّ ُٚل َفُف َأُبق ُظ ََ َٚن ِِل َأٌخ ُي ـَ ٚو , َو ًَ ُِ ـَ افَِّْٚس ُخ ًَ َؿ َأْح َِّ ِْٔف َوَش َِ  -َصذَّ اهللُ َظ

ٌُُف 
ًِ َٚن إَِذا َجَٚء َؿَٚل: -َؿَٚل: َأْح ـَ ْرُ » َؾىِٔاًمو , َو ٌَ َؾ افُّْ ًَ و , َمٚ َؾ ْرٍ َّ ٌر ش َيٚ َأَبٚ ُظ ٌَ ُٕ

                                                           
/  9اريخو " )، كأخرجو الخطيب في " ت(2663)أخرجو اإلماـ الطبراني في معجمو األكسط  (1)

( من حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو، كىو في الصحيحة لإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى 127
(، كقاؿ فيو: كىذا إسناد حسن أك قريب من الحسن. كحسنو أيضنا في صحيح 342برقم )

 (.2328الجامع برقم )
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

َتُف  ِٚط افَِّذي حَتْ ًَ ُمُر بِْٚفٌِ
ْٖ
َٔ ْٔتَِْٚو , َؾ اَلَة َوُهَق ِِف َب اَم َحَيَ افهَّ ُٛ بِِفو , َؾُربَّ ًَ ِْ َٚن َي ـَ

َُٔهعِّ بَِْٚ ُف َؾ ٍَ ِْ قُم َخ َُ َٕ قُم َو َُ َُْس َوُيَْْوُحو , ُثؿَّ َي ُْ ُٔ "َؾ
(1)

. 

 اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ:  وجٚء ِف صحٔح

ٌس  َٕ َؿ : »-ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأ َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚن َرُشقُل اهلِل َصذَّ اهللُ َظ ـَ

ٚمِ  ًَ ُِ ـِ افَِّْٚس ُخ ًَ "شـْ َأْح
(2)

. 

 وِف شْـ اإلمٚم افًْٚئل رمحف اهلل تًٚػ: 

اِء بـ ظٚزب ريض اهلل ظْف َؿَٚل:  ُٝ افٌَِّْ »مـ حديٞ اْفَزَ لَّ َصذَّ اهللُ َرَأْي

ُؾ  َدُه َأَحًدا ُهَق َأمْجَ ًْ َٓ َب ُفو , َو َِ ٌْ ْ َأَر َؿ اًل مَل جِّ َراُء ُمَسَ ٌٜ مَحْ َِّ ِْٔف ُح َِ َؿ َوَظ َِّ ِْٔف َوَش َِ َظ

شِمْْفُ 
(3)

. 

ُِؼ ِْؼ مع حًـ اخُل  . ؾام أمجؾ اتٍٚق حًـ اخَل

 أي يتٍؼ اخلِؼ افيٚهر مع اخلِؼ افٌٚضـو , ؾُٔقن ِف مثؾ هذه احلٚفٜ ظذ

 حظ ظئؿ.

 افَْص حؼ اخلَِٜ مـِمل تتٍؼو , ؾ٘ن مُٚرم إخالق تٌىل ظذ مٚ يإن و

 بًض افقء.

                                                           
 .(2151)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،6213)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

 .(2311)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (2)

، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (5314)أخرجو اإلماـ النسائي في سننو  (3)
 كضعيف النسائي.
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 .أـثر مـ افْير إػ اديٚهرؾ٘ن افْٚس يْيرون إػ أؾًٚل ؽرهؿو , 

ادرء بٖصٌريف: ؿٌِف "ؾَد ؿٚل رجؾ بغ يدي ظّر بـ ظٌد افًزيز: 

 ."وفًٕٚف

ٚ بٚخلر ًَ ًٓ ظِٔفو , مرصًدا إفٔفو , ـٚن ؾ٘ذا ـٚن ؿٌِٜ صٚحًلٚو , وفًٕٚف ٕٚض و , دا

 هق ادرءو , وـٚن هق افرجؾ افذي ييب بف ادثؾ ِف ٌٕؾ إخالق.

ًٓ ظِٔفو , ومرصًدا إفٔف و ,  ٚ بٚفؼو , ودا ًَ وإن ـٚن ؿٌِٜ ؾٚشًداو , وفًٕٚف ٕٚض

 . رثمٚل ـافٍٚشدو , وفق ـٚن ذو جٚه ـٌرو , وـٚن هق 

 بٝإ أْٛاع َطا٨ٚ ا٭خ٬م:
 إػ إٔقاع: مًٚوئ إخالق تًَْؿ و

ـٚفًٛو , وافنتؿو , وافًِـو , وافٌٌٜٔو , وافّّْٜٔو , وافُذبو , إول: افَقِل: 

وؿقل افزورو , و , وـؾ ؿقل ؿٌٔح حمرم ِف افديـو ,  صٓٚدةووآشتٓزاء بٚفَقلو , 

 وُمٚفػ فُتٚب اهلل ظز وجؾو , وفًْٜ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.

ب اخلّرو , وأـؾ افربٚو , ـٚفَتؾو , وافزٕٚو , وافنؿٜو , وذافثٚين: افًٍع: 

ؿو , وـؾ ؾًؾ حمرم ُمٚفػ فُِتٚبو , وافٌْٜٓو , وآختالسو , وافْهٛو , وافيِ

 فًْٜ افٌْقيٜ افثٚبتٜ ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.او
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ـًقء افيـو , واحلًدو , وافٌٌضو , وافُراهٜٔو , وـؾ افثٚفٞ: آظتَٚدي: 

ذ اهلل ظِٔف وظذ آفف اظتَٚد حمرم ُمٚفػ فُتٚب اهلل ظز وجؾو , وفًْٜ افٌْل ص

 وشِؿ.

********** 
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 ]بيان تحريم الحسد وأنها من الكبائر[

ـْ ) – 25:4 صذ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -َأيِب ُهَرْيَرَة َظ

اَم تَ »اهلل ظِٔف وشِؿ:  ـَ َِْٚتو ,  ًَ ُؾ احْلَ ـُ
ْٖ َد َي ًَ َدو , َؾِ٘نَّ احْلَ ًَ ْؿ َواحْلَ ـُ ٚ ُؾ افَُّْٚر إِيَّ ـُ ْٖ

 َٛ َى شاحْلَ
(1)

 (.. َأْخَرَجُف َأُبق َداُودَ 

ـِ َمَٚجفْ  – 25:5 ْب ِٓ ِٞ )َو ـْ َحِدي ٍَٕس : ِم َْٕحُقهُ -ريض اهلل ظْف-َأ
(2)

.) 

 *******************************الشرح:

 . ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ حتسِٜ احلطد
َد »قوله:  ًَ ْؿ َواحْلَ ـُ ٚ  . شإِيَّ

 أي احذروا واجتٌْقا وابتًدوا مـ احلًد.

 .ؾٓق مـ ـٌٚئر افذٕقب  ادٌٚفٌٜ ِف افتحذير مْف; فندة حرمتفمـ وهذا 

َتْل زوال افًّْٜ ظـ افٌرو , أو بًض وؿقع اخلر فٌِرو , وٓ واحلًد: 

 شٔام إذا ـٚن مـ ادًِّغ.

                                                           
(، من طريق إبراىيم بن أبي أيسيد عن جده عن أبي ىريرة 4913ركاه أبو داكد )الحديث ضعيف.  (1)

 ن، كجده مجهوؿ ال يعرؼ.بو. كإبراىيم فيو لي

 (، كفي إسناده عيسى بن أبي عيسى الحناط كىو متركؾ.4211أخرجو ابن ماجو في سننو برقم ) (2)



 

 

 

 ]بيان تحريم الحسد وأنها من الكبائر[

 

[224] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

حيٛ ومل يرخص ِف احلًد إٓ إذا ـٚن مـ بٚب افتْٚؾس ظذ اخلرو , أي 

ادٗمـ أن يُقن فف مـ اخلر مثؾ مٚ يُقن فٌره مـ ادٗمْغو , وهذا يًّك 

 بٚفٌٌىٜ.

ًُقٍد ٍل افهحٔحغ: ؾ ًْ ـَ َم ٌَْد اهللَِّ ْب َؿَٚل: -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َظ

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ : َرُجٌؾ آَتُٚه اهللَُّ »َؿَٚل افٌَِّْلُّ َصذَّ اهللُ َظ َّٓ ِِف اْثَْتَْغِ َد إِ ًَ ًٓ َٓ َح  َمٚ

ٚ َٓ ُّ ِِّ ًَ ٚ َوُي َِِْض هِبَ َق َي ُٓ َٜ َؾ َّ ُْ و , َوَرُجٌؾ آَتُٚه اهللَُّ احِل تِِف ِِف احَلؼِّ َُ َِ َِِّط َظَذ َه ًُ شَؾ
 

(1)
. 

اَمو , َؿَٚل: وِف افهحٔحغ:  ُٓ َر َريِضَ اهللَُّ َظْْ َّ ـَ ُظ ٌَْد اهللَِّ ْب مـ حديٞ َظ

 ْٔ َِ ُٝ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ًْ
ِّ َُقُل: َش َؿ َي َِّ : َرُجٌؾ »ِف َوَش َّٓ ِِف اْثََْتْغِ َد إِ ًَ َٓ َح

َق  ُٓ ًٓ َؾ ِٚرو , َوَرُجٌؾ آَتُٚه اهللَُّ َمٚ َٓ َٚء افَّْ َٕ ِْٔؾ َوآ َِّ َٚء اف َٕ ُِقُه آ َق َيْت ُٓ ْرآَن َؾ َُ آَتُٚه اهللَُّ اف

ٚرِ  َٓ َٚء افَّْ َٕ ِْٔؾ َوآ َِّ َٚء اف َٕ ُف آ َُ
ٍِ
شُيْْ

(2)
. 

 ٚري رمحف اهلل تًٚػ: وِف صحٔح اإلمٚم افٌخ

ِْٔف -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ  َِ و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ

ََِّؿ:  ِْٔؾ »َوَش َِّ َٚء اف َٕ ُِقُه آ َق َيْت ُٓ ْرآَنو , َؾ َُ : َرُجٌؾ آَتُٚه اهللَُّ اف
َّٓ ِِف اْثََْتْغِ ُٚشَد إِ َٓ حَتَ

                                                           
 .(816)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،73)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

 .(815)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،7529)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (2)
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َُقُل: َفقْ  ِٚرو , َي َٓ ُؾو , َوَرُجٌؾ آَتُٚه اهللَُّ  َوافَّْ ًَ ٍْ اَم َي ـَ  ُٝ ِْ ًَ ٍَ ُٝ ِمْثَؾ َمٚ ُأويِتَ َهَذا َف ُأوتِٔ

ُؾ  ًَ ٍْ اَم َي ـَ  ُٝ ِْ ًَ ٍَ ُٝ ِمْثَؾ َمٚ ُأويِتَ َف َُقُل: َفْق ُأوتِٔ َٔ ِف َؾ َِّ ُف ِِف َح َُ
ٍِ
ًٓ ُيْْ شَمٚ

(1)
. 

 ِف افهحٔحغ:  وُمٚ يدل ظذ حتريؿ احلًد مٚ

ـُ مَ  َُٕس ْب ِْٔف مـ حديٞ َأ َِ ٚفٍِؽ َريِضَ اهللَُّ َظُْْف َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ

َؿ َؿَٚل:  َِّ َٚشُدواو , َوَٓ َتَداَبرُ »َوَش ٌََٚؽُوقاو , َوَٓ حَتَ ٌََٚد اهللَِّ َٓ َت ُٕقا ِظ ق ـُ واو , َو

ٚمٍ   َأيَّ
ِٜ ٍِِؿ َأْن َُّيُْجَر َأَخُٚه َؾْقَق َثاَلَث ًْ ُ

ٚو , َوَٓ حَيِؾُّ دِ ًٕ شإِْخَقا
(2)

. 

 وجٚء ِف افهحٔحغ:  

َؿ -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ و , َظ

قاو , »َؿَٚل:  ًُ ًَّ قاو , َوَٓ ََتَ ًُ ًَّ و , َوَٓ حَتَ
ِٞ َذُب احَلِدي ـْ َـّ َأ و , َؾِ٘نَّ افيَّ َـّ ْؿ َوافيَّ ـُ ٚ إِيَّ

َٚشُدواو , َوَٓ َتَداَبُرواو , ٚ َوَٓ حَتَ ًٕ ٌََٚد اهللَِّ إِْخَقا ُٕقا ِظ ق ـُ ٌََٚؽُوقاو , َو شَوَٓ َت
(3)

. 

ريض اهلل -مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ وِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: 

َؿ: -ظْف َِّ ِْٔف َوَش َِ َٓ »و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ َٚشُدواو , َو َٓ حَتَ

ٌََٚؽُوقاو ,  َٓ َت ًٍْضو , َتََْٚجُنقاو , َو ِْٔع َب ْؿ َظَذ َب ُُ ُو ًْ َٓ َيٌِْع َب َٓ َتَداَبُرواو , َو َو

ُرُه  َِ َٓ حَيْ ُذُفُفو , َو َٓ ََيْ ُف َو ُّ
َٓ َيْيِِ ِِِؿو ,  ًْ ُِِؿ َأُخق ادُْ ًْ ٚ اْدُ ًٕ ٌََٚد اهللِ إِْخَقا ُٕقا ِظ ق ـُ َو

                                                           
 (.7232)جو اإلماـ البخارم في صحيحو أخر  (1)

 .(2559)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،6165)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

 (.2563، ك اإلماـ مسلم في صحيحو )(6164)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (2)
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ََْقى َهُٚهَْٚ اٍت ش افتَّ ِٛ امْ »َوُيِنُر إَِػ َصْدِرِه َثاَلَث َمرَّ ًْ ِّ َأْن بَِح ـَ افؼَّ ِرٍئ ِم

ِِِؿ َحَراٌمو , َدُمُفو , َوَمُٚفُفو , َوِظْرُوفُ  ًْ ِِِؿ َظَذ ادُْ ًْ ؾُّ ادُْ ـُ َِِؿو ,  ًْ َر َأَخُٚه ادُْ
َِ
شحَيْ

(1)
. 

 وِف شْـ اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ: 

امِ  قَّ ًَ ـَ اف َبْرَ ْب َثُف َأنَّ افٌَِّْلَّ َصـ-ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ افزُّ  ـــذَّ اهللَُّ و , َحدَّ

َؿ َؿَٚل:  َِّ ِْٔف َوَش َِ َوُٚءو , ِهَل »َظ ٌْ ٌَ ُد َواف ًَ ْؿ: احَل ُُ َِ ٌْ ْؿ َداُء إَُمِؿ َؿ ُُ ْٔ َدبَّ إَِف

 َٓ َِٔدِه  ِز بِ ٍْ َٕ و , َوافَِّذي  ـَ ي ُِِؼ افدِّ ـْ حَتْ
َر َوَفُِ ًَ ُِِؼ افنَّ َٓ َأُؿقُل حَتْ و ,  ُٜ ََ

احَلٚفِ

ِمُْ  ْٗ َٜ َحتَّك ُت ُِقا اجَلَّْ ُٝ َذفَِؽ َتْدُخ ٌِّ ْؿ باَِم ُيَث ُُ ٌُِّئ َٕ ٚبُّقاو , َأَؾاَل ُأ ِمُْقا َحتَّك حَتَ ْٗ َٓ ُت قاو , َو

ؿْ  ُُ َْْٔ اَلَم َب ًَّ ْؿ؟ َأْؾُنقا اف ُُ شَف
(2)

. 

 خِؼ ادْٚؾَغ وافٍُٚر وادؼـغ: مـ افٔٓقد وؽرهؿ. واحلًد

ـْ َأْهِؾ اْفَُِتِٚب َفْق َيُردُّ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ثٌِر ِم ـَ ِد َودَّ  ًْ ـْ َب ْؿ ِم ُُ َٕ و

قا  ٍُ ؼُّ َؾْٚظ ُؿ احْلَ َ هَلُ ٌَغَّ ِد َمٚ َت ًْ ـْ َب ْؿ ِم ِٓ
ًِ ٍُ ْٕ ـْ ِظِْْد َأ ًدا ِم ًَ ًٚرا َح ٍَّ ـُ ْؿ  ُُ

إِياَمِٕ

ٍء َؿِديرٌ  ؾِّ َرْ ـُ َْٖمِرِه إِنَّ اهللََّ َظَذ  يِتَ اهللَُّ بِ
ْٖ ُحقا َحتَّك َي ٍَ  .{َواْص

ـَ  َيَقدُّ  َمٚ}ويَقل:  ُروا افَِّذي ٍَ ـْ  ـَ َٓ  اْفَُِتِٚب  َأْهؾِ  ِم ـِغَ  َو َل  َأنْ  ادُْْؼِ  ُيَْزَّ

ؿْ  ُُ ْٔ َِ ـْ  َظ ـْ  َخْرٍ  ِم ؿْ  ِم ُُ تِفِ  ََيَْتصُّ  َواهللَُّ  َربِّ ـْ  بَِرمْحَ ْوؾِ  ُذو َواهللَُّ َيَنٚءُ  َم ٍَ  اْف

                                                           
 .(2564)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (3)

، كحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (2511)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (1)
 كضعيف الترمذم.
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ًَئِؿِ  ُدونَ  َأمْ }و , ويَقل: [216: افٌَرة] {اْف ًُ ـْ  اهللَُّ آَتُٚهؿُ  َمٚ َظَذ  افََّْٚس  حَيْ  ِم

 . [65: افًْٚء] {َؾْوِِفِ 

 بٝإ إٔ أصٌ ايرْٛب ٚاملعاصٞ تسدع إىل ايهرب ٚاحلطد: 
امتْع مـ افًجقد وؾ٘بِٔس ظِٔف فًْٜ اهلل ظز وجؾ ظل اهلل ظز وجؾ 

 ٕبْٔٚ آدم ظِٔف افًالم. 

وَترد ظذ  ؾًؾ ذفؽ إٓ مـ احلًد وافُزو , حًد أبْٔٚ آدم ظِٔف افًالمو

 . ـًزا مْف اهلل ظز وجؾ

َّٓ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  َجُدوا إِ ًَ َدَم َؾ
ِٔ ِٜ اْشُجُدوا  َُ اَلئِ َّ ِْ

َْٚ فِ ِْ َوإِْذ ُؿ

ـَ  ٚؾِِري َُ ـَ اْف َٚن ِم ـَ َزَ َو ُْ  . {إِْبَِِٔس َأَبك َواْشَت

ِٜ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  َُ اَلئِ َّ ِْ
َْٚ فِ ِْ ْؿ ُثؿَّ ُؿ ـُ ٚ َٕ ْر ْؿ ُثؿَّ َصقَّ ـُ َْٚ َْ َِ ْد َخ ََ َوَف

 ِٔ َّٓ اْشُجُدوا  َؽ َأ ًَ ـَ َؿَٚل َمٚ َمَْ ِٚجِدي ًَّ ـَ اف ـْ ِم ُُ ْ َي َّٓ إِْبَِِٔس مَل َجُدوا إِ ًَ َدَم َؾ

ـْ ضٍِغ * َؿَٚل  َتُف ِم َْ َِ ٍٚر َوَخ َٕ ـْ  َتِْل ِم َْ َِ ٚ َخْرٌ ِمُْْف َخ َٕ ُجَد إِْذ َأَمْرُتَؽ َؿَٚل َأ ًْ َت

 َٓ َ ؾِٔ زَّ َُ قُن َفَؽ َأْن َتَت ُُ ٚ َؾاَم َي َٓ ـَ َؾْٚهٌِْط ِمْْ ِٚؽِري ـَ افهَّ ََّٕؽ ِم  . {ٚ َؾْٚخُرْج إِ

َّٓ إِْبَِِٔس }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  َجُدوا إِ ًَ َدَم َؾ
ِٔ ِٜ اْشُجُدوا  َُ اَلئِ َّ ِْ

َْٚ فِ ِْ ُؿ

َٝ ضًِْٔٚ َْ َِ ـْ َخ َ
 .{َؿَٚل َأَأْشُجُد دِ

 وؽرهٚ مـ أيٚت وهل ـثرة.

 بٝإ أؾطٌ ع٬ج يًخطد: 



 

 

 

 ]بيان تحريم الحسد وأنها من الكبائر[

 

[228] 
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 ."أن اإليامن بٚفَوٚء وبٚفَدر" :ذا افداء افًوٚلأؾوؾ ظالج هلو

 . ؾّـ آمـ بَوٚء اهلل ظز وجؾ وؿدره; ؾٕ٘ف ٓ حيًد أحًدا

 : ِف ذا احلًد وؿد ؿٚل بًوٓؿ

 بدأ بهٚحٌـــف ؾَتِف... هلل در احلًد مٚ أظدفف 

 وؿٔؾ أيًوٚ: 

 اصز ظذ ـٔد احلًقد ... ؾ٘ن صزك ؿٚتـــــِف

 ٖـــــِفؾٚفْٚر تٖـؾ بًوٓـــٚ ...  إن مل َتد مٚ ت

َِْٚت »قوله:  ًَ ُؾ احْلَ ـُ
ْٖ َد َي ًَ  ش.َؾِ٘نَّ احْلَ

ٕن احلًد ؾٔف اظساض ظذ ؿدر اهلل ظز وجؾ وؿوٚئفو , وادٗمـ مٖمقر 

مٚ حيٛ فًٍْف مـ اخلرو , واهلدىو , وافهالحو , بٖن حيٛ ٕخٔف ادًِؿ 

 . ِف أخرةوـؾ أمر حًـ وافديـو , وافًًٚدةو , و

ض ادًِّغو , ٌبظز وجؾو , وواحلًد مٌْل ظذ شقء افيـ بٚهلل 

 وـراهٔتٓؿو , وآظساض ظذ ؿوٚء اهلل ظز وجؾ وؿدره.

وإذا اشتّر احلًد ِف ؿِٛ ادًِؿ ؾٕ٘ف ؿد يقصِف إػ احلَد ظذ ادًِّغو , 

وظذ حمٌٜ إيَٚع افؼ هبؿو , وافيرو , وافًٔٚذ بٚهلل ظز وجؾو , وهذا مـ صٍٚت 

 ادْٚؾَغو , وافٔٓقدو , وافٍُٚرو , وادؼـغ.
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و , وـِام رأى ًّٕٜو , أو رأى ًٚ داخِٔ ًٚ احلًد ِف ؿِٛ صٚحٌف مروؾٔقفد 

 خًرا ِف أخٔف ادًِؿو , ازداد تٖدًٚ ظذ ذفؽ ؾقق تٖدف إول.

َٛ »قوله:  َى ُؾ افَُّْٚر احْلَ ـُ ْٖ اَم َت  ش. ـَ

 ـام تَدم احلديٞ مل يثٌٝ ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿو ,و

فو , احلًد مـ أن تذهٛ حًْٚتوفُـ مًْٚه صحٔحو , ؾٔخنك ظذ صٚحٛ 

 .واهلل أظِؿ دًِّغو , اويَع ِف افُراهٜٔو , وِف افٌٌض 

********** 
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 الغضب[ذم ]بيان 

صذ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ -أيب هريرة ريض اهلل ظْف-)َوَظُْْف  – 25:6

ِديُد »اهلل ظِٔف وشِؿ:  اَم افنَّ َّٕ و , إِ ِٜ َظ َ ِديُد بِٚفكُّ َْٔس افنَّ ُف ِظَْْد  َف ًَ ٍْ َٕ ُِِؽ  ّْ افَِّذي َي

 ِٛ َو ٌَ شاْف
 (1)

ْٔفِ  َِ ٌؼ َظ ٍَ  (.. ُمتَّ

 *******************************الشرح:

 . ايػطب ذّضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ 
 ؾٓذا ؾٔف افتحذير مـ افٌوٛ.

 ش. َوَظْْفُ »قوله: 

 أي ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْف.

َْٔس افنَّ »قوله:  ِٜ َف َظ َ ُف ِظَْْد  ِديُد بِٚفكُّ ًَ ٍْ َٕ ُِِؽ  ّْ ِديُد افَِّذي َي اَم افنَّ َّٕ إِ

 ِٛ َو ٌَ  ش. اْف

َذفَِؽ (273/ 27) مًِؿ ِف ذحف ظذ افْقويؿٚل  ـَ ُدونَ  : َو َِ َت ًْ  َأنَّ  َت

 َٜ َظ َ ُدوُح  افكُّ ّْ ِقيُّ  ادَْ ََ ِٚوُؾ  اْف ٍَ ِقيُّ  ُهقَ  اْف ََ ُظفُ  َٓ  افَِّذي اْف َجُٚل  َيْكَ  َبْؾ  افرِّ

ؿْ  ُٓ ُظ َْٔس  َيْكَ َذفَِؽ  ُهقَ  َوَف ًظٚ ـَ ـْ  ُهقَ  َبْؾ  َذْ ُِِؽ  َم ّْ فُ  َي ًَ ٍْ ِٛ  ِظَْْد  َٕ َو ٌَ َذا اْف َٓ  َؾ

ِٚوُؾ  ُهقَ  ٍَ ُدوُح  اْف ّْ ـْ  َؿؾَّ  افَِّذي ادَْ ِدرُ  َم َْ ِؼ  َظَذ  َي ُِّ فِ  افتََّخ َِ ُِ تِفِ  بُِخ ـَ  ِِف  َوُمَنَٚر

تِفِ  َِ ِل . اهـ بِِخاَلِف  َؾِؤ َوَّ ْٕ   ا

                                                           
 (.2619(، كاإلماـ مسلم في صحيحو )6114أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)



 

 

 

 ]بيان ذم الغضب[

 

[230] 
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 حٔح اإلمٚم افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ: وِف ص

ِْٔف  َِ مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهللَُّ َظُْْفو , َأنَّ َرُجاًل َؿَٚل فٌَِِِّْلِّ َصذَّ اهلُل َظ

ََِّؿ: َأْوِصِْلو , َؿَٚل:  ْٛ »َوَش َو ٌْ َد ِمَراًراو , َؿَٚل: ش َٓ َت ْٛ »َؾَردَّ َو ٌْ شَٓ َت
 (1)

. 

 . ٝ حرمٜ مـ حرمٚت اهلل ظز وجؾافٌوٛ إذا إتُٓ يُقنوإٕام 

: وِف افهحٔحغ:  ْٝ َٚ َؿَٚف ٚو , َأَنَّ َٓ َٜ َريِضَ اهللَُّ َظْْ َ »مـ حديٞ َظٚئَِن َمٚ ُخرِّ

ـْ إِْثاًمو ,  ُُ ْ َي ٚو , َمٚ مَل مُهَ َّٓ َأَخَذ َأْيَنَ ـِ إِ َؿ َبْغَ َأْمَرْي َِّ ِْٔف َوَش َِ َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ

َٚن إِْثاًم  ـَ َؿ َؾِْ٘ن  َِّ ِْٔف َوَش َِ َؿ َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ََ َت ْٕ َد افَِّْٚس ِمُْْفو , َوَمٚ ا ًَ َٚن َأْب ـَ  

ٚ َؿ هللَِِّ هِبَ
َِ ََْْٔت ُٜ اهللَِّو , َؾ َؽ ُحْرَم َٓ َّٓ َأْن ُتَْْت ِف إِ

ًِ ٍْ شفَِْ
 (2)

. 

; ؾ٘ن اإلًٕٚن مٓام ـٚن حٔٞ هقافٌوٛ مـ  افْٓل ظـفٔس ادراد و

 . افهالحو , ؾربام ضرأ ظِٔف افٌوٛو ظْده مـ افديـو ,

 . افٌوٛ بَدر مٚ يًتىٔع ٕتٚئٟوفُـ ادراد أن يٌتًد ظـ 

مٚ أوص بف افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ؾ٘ذا ضرأ ظِٔف افٌوٛو , 

 مـ آشتًٚذة بٚهلل  ظز وجؾ مـ افنٔىٚن افرجٔؿ. 

دٍ ٍل افهحٔحغ: ؾ ـِ ُسَ ْٔاَمَن ْب َِ و , َؿَٚل: -ْفريض اهلل ظ- مـ حديٞ ُش

ٚ امْحَرَّ  َحُدمُهَ
َٖ ٌَِّٚنو , َؾ َت ًْ َؿ َوَرُجاَلِن َي َِّ ِْٔف َوَش َِ ٚ َمَع افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ ًً

ُٝ َجٚفِ ْْ ـُ

                                                           
 .(6116)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

 .(2327)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،3561)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (2)
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َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚل افٌَِّْلُّ َصذَّ اهللُ َظ ََ ْٝ َأْوَداُجُفو , َؾ َخ ٍَ َت ْٕ ُفو , َوا ُٓ ُؿ »َوْج َِ َْظ َٕ إيِنِّ 

 ٚ ًٜ َفْق َؿٚهَلَ َّ
ِِ َْٔىٚنِ ـَ ـَ افنَّ َٛ َظُْْف َمٚ ََيُِدو , َفْق َؿَٚل: َأُظقُذ بِٚهللَِّ ِم َٛ َظُْْف شَذَه و , َذَه

ـَ  "َمٚ ََيُِد  ْذ بِٚهللَِّ ِم قَّ ًَ َؿ َؿَٚل: َت َِّ ِْٔف َوَش َِ ُٚفقا َفُف: إِنَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ ََ َؾ

َٚل: َوَهْؾ يِب ُجُْقنٌ  ََ َْٔىِٚنو , َؾ "افنَّ
 (1)

. 

********** 

 

 

 

 

 

 ]بيان تحريم الظلم[

ـِ ) – 25:7 َر  َوَظ َّ ـِ ُظ اَم -اْب ُٓ صذ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -َريِضَ اهللَُّ َظْْ

ِٜ »اهلل ظِٔف وشِؿ:  ََٔٚم
َِ اَمٌت َيْقَم اْف ُِ ُؿ ُط ِْ شافيُّ

 (2)
ْٔفِ  َِ ٌؼ َظ ٍَ  (.. ُمتَّ

                                                           
 .(2611)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،3282)و اإلماـ البخارم في صحيحو أخرج (1)

( كزاد مسلم 2579(، كاإلماـ مسلم في صحيحو )2447أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)
 «.إف»في أكلو: 
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ـْ ) – 25:8 َُقا »ُشقُل اهللَِّ: َؿَٚل: َؿَٚل رَ  -ريض اهلل ظْف  -َجٚبٍِر َوَظ اتَّ

َٚن  ـَ ـْ  ََِؽ َم ُف َأْه َّٕ و , َؾِ٘ حَّ قا افنُّ َُ و , َواتَّ
ِٜ ََٔٚم

َِ اَمٌت َيْقَم اْف ُِ َؿ ُط ِْ َِْؿو , َؾِ٘نَّ افيُّ افيُّ

ؿْ  ُُ َِ ٌْ شَؿ
 (1)

ِِؿٌ  ًْ  (.. َأْخَرَجُف ُم

 *******************************الشرح:

 .سِٜ ايعًِا٭حادٜح يبٝإ حتضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل 
ِٜ »قوله:  ََٔٚم

َِ اَمٌت َيْقَم اْف ُِ ُؿ ُط ِْ  ش. افيُّ

أحٚديٞ افٌٚبو , وؽرهٚ مـ إدفٜ تٌغ حتريؿ افيِؿو , وإٔف مـ ـٌٚئر 

 افذٕقب; ٕن صٚحٌف متقظد بٚفيِامت يقم افَٔٚمٜ.

 : وِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ

ِْٔف و , َأنَّ -ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ أيِب ُهَرْيَرةَ  َِ َرُشقَل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ

ََِّؿو , َؿَٚل:  ُِِس؟»َوَش ٍْ َٓ ش َأَتْدُروَن َمٚ ادُْ َٓ ِدْرَهَؿ َفُف َو ـْ  َْٚ َم ُِِس ؾِٔ ٍْ َؿُٚفقا: ادُْ

َٚل:  ََ ٍٚةو , »َمَتَٚعو , َؾ ـَ ٍَٔٚمو , َوَز  بَِهاَلٍةو , َوِص
ِٜ ََٔٚم

َِ ْٖيِت َيْقَم اْف تِل َي ـْ ُأمَّ َِِس ِم ٍْ إِنَّ ادُْ

َب وَ  َؽ َدَم َهَذاو , َوَضَ ٍَ َؾ َمَٚل َهَذاو , َوَش ـَ ْٖيِت َؿْد َصَتَؿ َهَذاو , َوَؿَذَف َهَذاو , َوَأ َي

ٌَْؾ َأْن  َُْٚتُف َؿ ًَ ْٝ َح َٔ
ِ َْٚتِِفو , َؾِْ٘ن َؾْ ًَ ـْ َح َْٚتِِفو , َوَهَذا ِم ًَ ـْ َح َىك َهَذا ِم ًْ ُٔ َهَذاو , َؾ

ـْ َخَىَٚيُٚهْؿ َؾُىِرَح  ِْٔف ُأِخَذ ِم َِ َٙ َمٚ َظ َْ ِْٔفو , ُثؿَّ ُضِرَح ِِف افَّْٚرِ ُي َِ شْٝ َظ
 (2)

. 

                                                           
حملهم على أف سفكوا دماءىم، كاستحلوا »( كزاد: 2578أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (2)

 «.محارمهم

 .(2581)خرجو اإلماـ مسلم في صحيحو أ (1)
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 بٝإ أْٛاع ايعًِ: 
 افيِؿ ظذ ثالثٜ إٔقاع: و

  إول: طِؿ افًٌد فًٍْف.

بٚرتُٚب مٚ َنك اهلل ظز وجؾ ظْف: مـ افذٕقبو , وادًِٚصو , واخلىٚيٚو , 

 وأثٚم.

 أو بسك مٚ أمر اهلل ظز وجؾ بفو , ؾال يًٍِفو , وٓ يّتثِف.

 وهذا أيًوٚ يًَْؿ إػ أؿًٚم أخرى:  د فٌره: افثٚين: طِؿ افًٌ

ؾَد يُقن افيِؿ بٚفَقل: ؾَد يُقن بٚفًٛو , وبٚفنتؿو , وبٚفٌٌٜٔو , 

وبٚفّّْٜٔو , وبٚفُذب ظذ افْٚسو , وبٌر ذفؽ مـ إؿقال افيٚدٜ ظذ 

 ؽرهٚ.

وؿد يُقن  بٚفًٍؾ: مـ افيبو , ومـ افَتؾو , ومـ افزٕٚو , ومـ افنؿٜو , 

 افتل يُقن ؾٔٓٚ طِؿ فمخريـ. ومـ ؽر ذفؽ مـ إؾًٚل

 .وهق افؼك وافٍُر افثٚفٞ: افيِؿ إـزو , وافيِؿ إظيؿو ,

وهق طِؿ افًٌد فًٍْف بٚفقؿقع ِف افؼك إـزو , أو ِف افٍُر إـزو , أو 

 ِف ردة ظـ اإلشالم.

َوإِْذ َؿَٚل }يَقل اهلل ظز وجؾ  ُمًزا فْٚ ظـ فَامن احلُٔؿ وهق يًظ وفده: 

 ِٓ اَمُن  َْ ٌؿ َظئٌِؿ ُف ِْ َك َفُي ْ ْك بِٚهللَِّ إِنَّ افؼِّ َٓ ُتْؼِ ُيُف َيٚ ُبَْلَّ 
ًِ  .{ْبِِْف َوُهَق َي
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ؾٓذا افيِؿ هق افذي ٓ يٌٍره اهلل ظز وجؾ فهٚحٌف إذا مل يتٛ مْفو , 

ويُقن صٚحٌف خٚفًدا ُمًِدا ِف ٕٚر جْٓؿو , خٚرًجٚ ظـ مِٜ اإلشالمو , حالل 

 افدم وادٚل وافًرض.

حَّ َواتَّ »قوله:  قا افنُّ  .شَُ

 أي اجتٌْقهو , وابتًدوا ظْفو , وٓ تتخَِقا بفو , شقاء ؿِِٔفو , أو ـثره.

ؿْ »قوله:  ُُ َِ ٌْ َٚن َؿ ـَ ـْ  ََِؽ َم ُف َأْه َّٕ  ش. َؾِ٘

ٌِْد اهللِ وِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ:  ـِ َظ - مـ حديٞ َجٚبِِر ْب

َؿو , َؿَٚل: و , َأنَّ َرُشقَل اهللِ َصذَّ اهلُل -ريض اهلل ظْٓام َِّ ِْٔف َوَش َِ َِْؿو , »َظ قا افيُّ َُ اتَّ

َٚن  ـَ ـْ  َؽ َم َِ حَّ َأْه و , َؾِ٘نَّ افنُّ حَّ قا افنُّ َُ و , َواتَّ
ِٜ ََٔٚم

َِ اَمٌت َيْقَم اْف ُِ َؿ ُط ِْ َؾِ٘نَّ افيُّ

ؿْ  ُٓ ُِّقا حَمَِٚرَم قا ِدَمَٚءُهْؿ َواْشَتَح ُُ ٍَ ْؿ َظَذ َأْن َش ُٓ َِ ْؿو , مَحَ ُُ َِ ٌْ شَؿ
 (1)

. 

حهؾ اهلالك دـ ـٚن ؿٌِْٚو , وشٔحهؾ فْٚ إن ؾًِْٚ مثؾ  ًٌٌٛ افنح:ؾ

مٚ ؾًِقاو , ؾ٘ن افنح هق افذي محؾ افْٚس ظذ افَتؾ ؾٔام بْٔٓؿ حرًصٚ ظذ 

 إمقالو , وؽر ذفؽ.وافدٕٔٚو , وادْٚصٛو , 

َُقُل: ٍل افهحٔحغ: ؾ َمٚ »مـ حديٞ َجٚبِر بـ ظٌد اهلل َريِضَ اهللَُّ َظُْْفو , َي

َٚل: َٓ ُشئَِؾ افٌَِّْلُّ َصذَّ  ََ ٍء َؿطُّ َؾ ـْ َرْ َؿ َظ َِّ ِْٔف َوَش َِ ش اهللُ َظ
 (2)

. 

                                                           
 .(2578)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

 .(2311)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،6134)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 وِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: 

َٕسٍ  َمٚ ُشئَِؾ َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهلُل »و , َؿَٚل: -ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ َأ

َّٓ َأْظَىُٚهو , َؿَٚل: َؾَج  ًْٔئٚ إِ ْشاَلِم َص َؿ َظَذ اإْلِ َِّ ِْٔف َوَش َِ َْٖظَىُٚه َؽَْاًم َبْغَ َظ َٚءُه َرُجٌؾ َؾ

 َٓ ًْىِل َظَىًٚء  ًدا ُي َّّ قاو , َؾِ٘نَّ حُمَ ُّ
َٚل: َيٚ َؿْقِم َأْشِِ ََ و , َؾَرَجَع إَِػ َؿْقِمِفو , َؾ ْغِ َِ ٌَ َج

 َٜ َٚؿ ٍَ شََيَْنك اْف
 (1)

. 

ريض اهلل -مـ حديٞ َأيَب ُهَرْيَرَة ِف شْـ اإلمٚم أيب داود رمحف اهلل تًٚػ: و

َُقل: ُ يَ -ظْف َؿ َي َِّ ِْٔف َوَش َِ ُٝ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ًْ
ِّ َذُّ َمٚ ِِف َرُجٍؾ »َُقُل: َش

ـٌ َخٚفِعٌ  ٌْ شُصحٌّ َهٚفٌِع َوُج
 (2)

. 

آمتْٚع ظـ إخراج مٚ أوجٛ اهلل ظز  ـحيِّف افنح واجلٌـ ظ بحٔٞ

أمرهؿو , وجؾ ظِٔف مـ: افٍَْٚت افقاجٌٜ ظذ إهؾ وإوٓدو , ومـ وٓه اهلل 

 . إخراج افزـقات افقاجٌٜ ظِٔفبؾ و

********** 

 

 

                                                           
 .(2312)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (2)

تعالى في صحيح  ، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل(2511)أخرجو اإلماـ أبو دكد في سننو  (3)
(، 1392كضعيف أبي داكد، كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )

 كقاؿ فيو: حديث حسن. 
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 الرياء[ خطر]بيان 

ـْ ) – 25:9 ـِ َفٌٍِٔد َوَظ قِد ْب ُّ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -حَمْ

َيٚءُ »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  ُر: افرِّ ٌَ َْص ْٕ ُك ا ْ ْؿ افؼِّ ُُ ْٔ َِ شإِنَّ َأْخَقَف َمٚ َأَخُٚف َظ
 

(1)
ـٍ  ًَ ٍَْد َح ًَ ُد بِ  (.. َأْخَرَجُف َأمْحَ

 *******************************الشرح:

                                                           
-لهم يـو القيامة  -عز كجل-يقوؿ اهلل »( كزاد: 429ك  428/ 5ركاه أحمد )الحديث حسن.  (1)

ي الدنيا فانظركا ىل تجدكف عندىم : اذىبوا إلى الذين كنتم تراءكف ف-إذا جزل الناس بأعمالهم
(، كقاؿ: 32كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح الترغيب كالترىيب )«. جزاء

 صحيح. 
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 ايسٜا٤. خطسضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ 
افريٚء مٖخقذ مـ ادرآةو , وهق مرض ؿٌِل يئدي إػ حٌقط افًّؾو , 

ك ؽر هلل ظز وجؾ ِف ظِّفو , وهق ظذ ؿًّغ:  ؾهٚحٌف ذَّ

ووٚبىف أن يدخؾ افًّؾ ٓ يريد إٓ افدٕٔٚو , ؿٚل اهلل ظز ذك أـز: 

ـْ }وجؾ:  ٚنَ  َم َٔٚةَ  ُيِريُد  ـَ َٔٚ احْلَ ْٕ ٚ افدُّ َٓ ؿْ  َُٕقفِّ  َوِزيََْت ِٓ ْٔ ؿْ  إَِف ٚ َأْظاَمهَلُ َٓ ٚ َوُهؿْ  ؾِٔ َٓ  ؾِٔ

قنَ  َٓ  ًُ ٌَْخ ـَ  ُأوَفئَِؽ ( 26) ُي َْٔس  افَِّذي ؿْ  َف ِخَرةِ  ِِف  هَلُ ْٔ َّٓ  ا  َمٚ ٌِطَ َوَح  افَّْٚرُ  إِ

قا ًُ ٚ َصَْ َٓ ُٕقا َمٚ َوَبٚضٌِؾ  ؾِٔ ٚ ُِقنَ  ـَ َّ ًْ  . [27 و ,26: هقد] {َي

 وذك أصٌر: وهق أن يدخؾ افًّؾ هلل ثؿ يىرأ ظِٔف افريٚء .

ـِ َفٌٍِٔد »قوله:  قِد ْب ُّ ـْ حَمْ  .شريض اهلل ظْف  -َظ

 .إصٓعّ  إودو , إٕهٚرّيو , زيد بـ افَٔس امرئ بـ راؾع ـاب

 :ؿٚل ظْفو , ؿتٚدةو , بـ ظّر بـ ظٚصؿوروى ظـ  صحٌٜو , فف: افٌخٚريّ  ؿٚل

 حتك مًٚذ بـ شًد مٚت يقم وشِؿ وآفف ظِٔف اهللَّ صذ افٌْلّ  أهع

 . أرشِف يُقن أن وحيتّؾ ذفؽو , حي إٔف طٚهره وهذا ًٕٚفْٚو , تَىًٝ

َيٚءُ »قوله:  ُر: افرِّ ٌَ َْص ْٕ ُك ا ْ ْؿ افؼِّ ُُ ْٔ َِ  ش. إِنَّ َأْخَقَف َمٚ َأَخُٚف َظ

 :(771/ 3) افًالم شٌؾؿٚل افهًْٚين ِف 

 ًٜ ٌَ هُ  َيَرى َأنْ  ُف ْٔفِ  ُهقَ  َمٚ ِخاَلَف  َؽْرَ َِ ًظٚ َظ َؾ  َأنْ  َوَذْ ًَ ٍْ َٜ  َي كَ  افىََّٚظ  َوَيْسُ

 َٜ َٔ ِه ًْ ِٜ  َمعَ  ادَْ ٚ َُيِْزَ  َأوْ  اهللَِّ َؽْرِ  ُماَلَحَي َّٛ  َأوْ  هِبَ
ٚ َيىَِِّعَ  َأنْ  حُيِ َٓ ْٔ َِ َِْهدٍ  َظ َٔ  دَِ ْٕ  ِقي  ُد
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ـْ  ْحِقِهو , َأوْ  َمٚلٍ  ِم فُ  َوَؿْد  َٕ فُ  ـَِتٚبِفِ  ِِف  اهللَُّ َذمَّ َِ ًَ ـْ  َوَج ِٚت  ِم ٍَ َِغَ  ِص : َؿْقفِفِ  ِِف  ادَُْْٚؾِ

ُرونَ  َوٓ افََّْٚس  ُيَراُءونَ } ـُ ـْ } َوَؿَٚل [ 253: افًْٚء] {َؿِِٔال إِٓ اهللََّ َيْذ َّ ٚنَ  َؾ  ـَ

ٚءَ  َيْرُجقا ََ فِ  فِ ْؾ  َربِّ َّ ًْ َٔ ِْ ال َؾ َّ ٚ َظ كْ  َوٓ َصٚحِلً ٌََٚدةِ  ُيْؼِ
ًِ فِ  بِ : افُٓػ] {َأَحًدا َربِّ

ِِّغَ  َؾَقْيٌؾ } َوَؿَٚل  و ,[ 221 َه ُّ ِْ
ـَ } - َؿْقُففُ  -[5: ادٚظقن] {فِ  ُهؿْ  افَِّذي

ـْ  ؾِٔفِ  َوَوَردَ [ 7: ادٚظقن] {ُيَراُءونَ  ِٞ  ِم ََحِٚدي ْٕ ثَِرةِ  ا َُ ِٜ  اْف ٌَ ِّٔ ِٜ  افىَّ افَّ  َظَذ  افدَّ

ِٜ ظَ  َّ ِٚب  َي ََ فُ  ادَُْرائِلو , ِظ َّٕ ِٜ  ِِف  َؾِ٘ ََ ٔ َِ ْرِ  َظٚبٌِد  احْلَ ٌَ ِٞ  َوِِف  اهللَِّو , فِ ِدي ْدِدِّ  احْلَ َُ  اْف

َُقُل » َٚػ  اهللَُّ َي ًَ ـْ : َت َؾ  ِم ِّ اًل  َظ َّ كَ  َظ ي ؾِٔفِ  َأْذَ قَ  َؽْرِ ُٓ فُ  َففُ  َؾ ُِّ ٚ ـُ َٕ  َبِريءٌ  َظْْفُ  َوَأ

ٚ َٕ َٔٚءِ  َأْؽَْك َوَأ
َْؽِْ ْٕ كِ  ـْ ظَ  ا ْ َِؿْ  شافؼِّ َيٚءَ  َأنَّ  َواْظ قنُ  افرِّ ُُ ٌََدِنو , َي ٚرِ  َوَذفَِؽ  بِْٚف َٓ  بِِْ٘ط

َرارِ  افُُّْحقلِ  ٍِ ْص ِٓ ُٔقِهؿَ  َوا
ةَ  بَِذفَِؽ  فِ ِٚدو , ِصدَّ َٓ

ْجتِ ِٓ ْزنِ  ا ـِ  َأْمرِ  َظَذ  َواحْلُ ي  افدِّ

ِخَرِةو , َوَخْقِف  ْٔ َُٔدلَّ  ا
ِٜ  َظَذ  بِٚفُُّْحقلِ  َوفِ َِّ ؾِ  ِؿ ـْ َ ْٕ ِٞ  و ,ا ًُّ رِ  َوبَِتَن ًْ  َوَدَرنِ  افنَّ

فُ  َأنَّ  ُيقِهؿُ  افثَّْقِب  ـِ  مَهَّ ي ٚهُ  بِٚفدِّ ـْ  َأهْلَ َقاعُ  َذفَِؽو , َظ ْٕ و , َهَذا َوَأ ٌٜ ًَ َْك َوُهقَ  َواِش ًْ  َم

فُ  َّٕ ـْ  َأ و , َأْهؾِ  ِم ـِ ي قنُ  افدِّ ُُ ْقلِ  ِِف  َوَي ََ رُ  ادََْقاِؿِػ  ِِف  بِْٚفَقْظظِ  اْف ـُ َٚيِٚت  َوَيْذ َُ  ِح

ٚ غَ افهَّ َُٔدلَّ  حِلِ
ٌَٚرِ  ِظََْٚيتِفِ  َظَذ  فِ َْٖخ ِػ  بِ َِ ًَّ ِرهِ  اف ٌَحُّ ِْؿِ  ِِف  َوَت ًِ ُػ  اْف شَّ

َٖ  َظَذ  َوَيَت

 ِٜ َٚرَؾ ََ ًَِِٚص  افَّْٚسِ  ُم َّ ِْ
هِ  فِ َٖوُّ ـْ  َوافتَّ  .َذفَِؽ  ِم

َْمرُ  ْٕ ُروِف  َوا ًْ لُ  بِٚدَْ ْٓ ـْ  َوافَّْ رِ  َظ َُ ةِ  ادُْْْ َيٚءُ  افَّْٚسِ  بَِحْيَ ْقلِ  َوافرِّ ََ  َٓ  بِْٚف

قنُ  َوَؿْد  َأْبَقاُبُفو , َتَْْحِكُ  ُُ َْصَحِٚبو , ادَُْراَءاةُ  َت ْٕ ٌَٚعِ  بِٚ َْت ْٕ ُٚل  َوافتَّاَلِمٔذِ  َوا ََ ُٔ : َؾ

ٌُقعٌ  ُؾاَلنٌ  َيٚءُ  ُؿْدَوٌةو , َمْت ًُْض  َذفَِؽو , َظَرْؾٝ إَذا َواِشعٌ  َبٌٚب  َوافرِّ ٌَ َيٚءِ  َأْبَقاِب  َؾ  افرِّ
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ـْ  َأْظَيؿُ  ًْضِ  ِم ِِٕٚفو , بِْٚختاَِلِف  ْختاَِلؾِفِ ِٓ  َب ـَ ٌٜ  َوِهلَ  َأْر  بِِفو , ادَُْراَءى: َثاَلَث

ََجِِِفو , َوادَُْراَءى ُس  ِٕ ٍْ َٕ َيِٚءو , َؿْهدِ  َو ْهُد  افرِّ ََ َيٚءِ  َؾ ُِق َٓ  افرِّ ـْ  ََيْ قنَ  َأنْ  ِم ُُ  َي

ًدا ـْ  َُمَرَّ  َٓ  افثََّقاِب  بَِِ٘راَدةِ  قُب َوادَْْهُح  بَِِ٘راَدتِِفو , َمْهُحقًبٚ َأوْ  افثََّقاِب  َؿْهدِ  َظ

ُِق ـْ  ََيْ قنَ  َأنْ  َظ ُُ َػ  َأوْ  َأْرَجَح  افثََّقاِب  إَراَدةُ  َت ًَ ًٜ  َأوْ  َأْو ِٚوَي ًَ ْٝ  ُم َٕ ٚ َُ  َأْرَبعَ  َؾ

ُوَػ  ُصَقرٍ  ْٕ قنَ  َٓ  َأنْ  ا ُُ َؾ  َبْؾ  افثََّقاَب  َؿَهَد  َي ًَ اَلةَ  َؾ اهُ  َمَثاًل  افهَّ ُهو , فَِرَ  َوإَِذا َؽْرُ

َردَ  ٍَ ْٕ ٚو , َٓ  ا َٓ ُِ ًَ ٍْ َٜ  َوَأْخَرَج  َي َدَؿ َٚل  فَِئالَّ  افهَّ ََ فُ  ُي َّٕ َِظُ  َوَهَذا َبِخٌٔؾو , إ َقاعِ  َأْؽ ْٕ  َأ

َيٚءِ  ٚو , افرِّ َٓ ٌَُث ٌََٚدةٌ  َوَأْخ ٌَِٚدو , َوُهَقِظ
ًِ ِْ ُٜ  فِ َٔ

ـْ  افثََّقاَب  َؿَهَد : افثَِّٕٚ ٚ َؿْهًدا َفُِ ًٍ ٔ ًِ  َو

 ُٞ ْٔ فُ  بَِح َّٕ فُ  َٓ  َأ ُِ ِّ ًْ  َظَذ  حَيْ ٍِ َّٓ  ؾِ اْف ٌَٚدِ  ُمَراَءاةَ  إ
ًِ َذا افثََّقاَب  َؿَهَد  َوَفَُِّْفُ  اْف َٓ  َؾ

َٚفَِّذي ُفو , ـَ َِ ٌْ ُٜ  َؿ ِٚوي: افثَّٚفَِث ًَ ـِ  َت ْهَدْي ََ ُٞ  اْف ْٔ ْ  بَِح ثْفُ  مَل ًَ ٌْ ًْؾِ  َظَذ  َي
ٍِ َّٓ  اْف  إ

اَم  ُٓ قُظ ُّ ـْ  َخذَّ  َوَفقْ  ََمْ ؾِّ  َظ اَم  َواِحدٍ  ـُ ُٓ ْ  ِمْْ فُ  مَل ِْ ًَ ٍْ َذا َي َٓ ِٚوي َؾ ًَ  َؿْهِدهِ  َصاَلُح  َت

ِٚدِهو , ًَ فُ  َوَؾ َِّ ًَ َِ ِرُج  َؾ َٓ  َففُ  َٓ  بَِرْأسٍ  َرْأًشٚ َُيْ ِْٔفو , َو َِ ُٜ  َظ ًَ ابِ قنَ  َأنْ : افرَّ ُُ  اضِّاَلعُ  َي

ًحٚ افَّْٚسِ  ًيٚ َأوْ  ُمَرجِّ قِّ ََ ََْنٚضِفِ  ُم
ْ  َوَفقْ  فِ ـْ  مَل ُُ ٌََٚدةَ  َتَركَ  دََٚ َي

ًِ َزاِِلُّ  َؿَٚل . اْف ٌَ : اْف

ُيُُّْفو , َافَِّذيوَ  ِْؿُ  َٕ ًِ فُ  اهللَِّ ِظَْْد  َواْف َّٕ ٌَطُ  َٓ  َأ َُُص  َوَفَُِّْفُ  افثََّقاِب  َأْصُؾ  حَيْ  َيْْ

 ُٛ َٚؿ ًَ َدارِ  َظَذ  َوُي َْ َيِٚءو , َؿْهدِ  ِم َدارِ  َظَذ  َوُيَثُٚب  افرِّ َْ ُٞ  افثََّقاِب  َؿْهدِ  ِم : َوَحِدي

«َٕٚ َٔٚءِ  َأْؽَْك َأ
َْؽِْ ْٕ ـْ  ا كِ  َظ ْ قٌل  شافؼِّ ُّ َٚوى إَذا َمٚ َظَذ  حَمْ ًَ ْهَدانِ  َت ََ  َأنَّ  َأوْ  اْف

َيٚءِ  َؿْهَد  ٚ. َأْرَجُح  افرِّ ؿُ  افىََّٚظُٚت  َوُهقَ  بِِفو , اْدَُراَءى َوَأمَّ ًَ َْ ُٔ َيٚءِ  إَػ  َؾ ُُٖصقلِ  افرِّ  بِ

ٌََٚداِتو ,
ًِ َيٚءِ  َوإَِػ  اْف ٚو , افرِّ َٓ

َْٖوَصٚؾِ َيٚءُ : َدَرَجٍٚت  َثاَلُث  َوُهقَ  بِ ياَمِنو , افرِّ  َوُهقَ  بِٚإْلِ
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ٚرُ  َٓ ِٜ  إْط َّ
ِِ َٚدِةو , ـَ َٓ ٌب  َوَبٚضُِْفُ  افنَّ ذِّ َُ قَ  ُم ُٓ ٌد  َؾ َِّ ْركِ  ِِف  افَّْٚرِ  ِِف  ُُمَ ؾِ  افدَّ ٍَ َْش ْٕ  ا

ٚو , َٓ ءِ  َوِِف  ِمْْ َٓ ُٗ َزَل  َه ْٕ َٚػ  اهللَُّ َأ ًَ َُقنَ  َجَٚءكَ  إَِذا} َت ُد  َؿُٚفقا ادَُْْٚؾِ َٓ ْن ََّٕؽ  َٕ  َفَرُشقُل  إِ

َِؿُ  َواهللَُّ اهللَِّ ًْ َؽ  َي َّٕ َٜ [ 2: ادْٚؾَقن] {َفَرُشقُففُ  إِ َي ْٔ  اهـ  .ا

 ِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: و

و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهلُل -ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ 

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ ٚ َأؽْ »َظ َٕ َٚػ: َأ ًَ ٌََٚرَك َوَت َؾ َؿَٚل اهللُ َت ِّ ـْ َظ ِكو , َم ْ ـِ افؼِّ ِٚء َظ ـَ َ َْك افؼُّ

فُ  ـَ ُتُف َوِذْ ـْ يو , َتَر ًِل َؽْرِ َك ؾِِٔف َم اًل َأْذَ َّ شَظ
(1)

. 

ريض اهلل -مـ حديٞ مًَؾ بـ يًٚر إدب ادٍرد: أخرج افٌخٚري ِف و

يِؼ َريِضَ اهللَُّ َظُْْف إَِػ افَّْ "ؿٚل: -ظْف دِّ ٍر افهِّ ُْ ُٝ َمَع َأيِب َب َْ َِ َى ْٕ ٌِلِّ َصذَّ اهلُل ا

َٚل:  ََ َؿ. َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ ؾِ "َظ ّْ ِٛ افَّْ ـْ َدبِٔ ك ِم ٍَ ْؿ َأْخ ُُ ُك ؾِٔ ْ ٍر! َفِؼِّ ُْ . "َيٚ َأَبٚ َب

َٚل افٌَِّْلُّ َصذَّ  ََ ٚ آَخَر؟ َؾ َؾ َمَع اهللَِّ إهَِلً ًَ ـْ َج َّٓ َم ُك إِ ْ ٍر: َوَهِؾ افؼِّ ُْ َٚل َأُبق َب ََ َؾ

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ َٓ ": اهللُ َظ ِؾو , َأ ّْ ِٛ افَّْ ـْ َدبِٔ ك ِم ٍَ ُك َأْخ ْ َِٔدِهو , َفِؼِّ ِز بِ ٍْ َٕ َوافَِّذي 

ثُِرُه؟  ـَ ُف َو ُِ َٛ َظَْْؽ َؿِِٔ َتُف َذَه ِْ ٍء إَِذا ُؿ ؿَّ إيِنِّ ». َؿَٚل: "َأُدفَُّؽ َظَذ َرْ ُٓ َِّ ُؿِؾ: اف

ُركَ  ٍِ ٌْ َُِؿو , َوَأْشَت ٚ َأْظ َٕ َك بَِؽ َوَأ َِؿُ  َأُظقُذ بَِؽ َأْن ُأْذِ َٓ َأْظ »دَِٚ 
 (2)

. 

 بٝإ ٌٖ ايػسى ا٭صػس ٜػؿسٙ اهلل عص ٚدٌ يصاحب٘؟ 
                                                           

 .(2985)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى (716)أخرجو اإلماـ البخارم في األدب المفرد برقم  (1)
 (.716/554يح األدب المفرد )في صح
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ختقف افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ظذ أمتف افؼك إصٌرو , دفٔؾ 

 ظذ خىره ظذ صٚحٌف.

ؾ ٓ يٌٍره فهٚحٌف; وشقاء ـٚن افؼك صًٌرا أو ـًٌراو , ؾ٘ن اهلل ظز وج

ُر َمٚ }ؾ : يَقل اهلل ظز وج حتك يتقب مْف ٍِ ٌْ َك بِِف َوَي ُر َأْن ُيْؼَ ٍِ ٌْ َٓ َي إِنَّ اهللََّ 

ى إِْثاًم َظئِاًم  ِد اْؾَسَ ََ ْك بِٚهللَِّ َؾ
ـْ ُيْؼِ ـْ َيَنُٚء َوَم َ

 . {ُدوَن َذفَِؽ دِ

ذح ـتٚب افتقحٔد فإلمٚم حمّد بـ  ؾتح افقهٚبذفؽ ِف ـتٚيب  ـام بْٔٝ

  ظٌدافقهٚب.

********** 
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 ات النفاق العملي األصغر[]بيان عالم

ـْ ) – ::25 صذ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -َأيِب ُهَرْيَرَة َوَظ

ََِػو , َوإَِذا »اهلل ظِٔف وشِؿ:  َذَبو , َوإَِذا َوَظَد َأْخ ـَ َث  ُٜ ادَُْْٚؾِِؼ َثاَلٌث: إَِذا َحدَّ آَي

ـَ َخٚنَ 
ِّ شاْئُت

(1)
ِْٔف(. َِ ٌؼ َظ ٍَ  . ُمتَّ

اَم:  – 2611 ِٞ )َوهَلُ ـْ َحِدي ِروٍ ِم ّْ ـِ َظ ٌِْد اهللَِّ ْب َوإَِذا »: -ريض اهلل ظْٓام-َظ

شَخَٚصَؿ َؾَجرَ 
(2)

.) 

 *******************************الشرح:

ايٓؿام  , ٖٚٛايٓؿام ايعًُٞضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ ع٬َات 
 .ا٭صػس 

ُٜ »قوله:   .شآَي

 أي ظالمٜ.

 .شادَُْْٚؾِؼ »قوله: 

هق مـ ييٓر اإليامن ويٌىـ افٍُرو , وهق اصىالح إشالملو , وـٚن 

 طٓقرهؿ بًد ؽزوة بدر افُزى .

                                                           
 (.117( )59(، كاإلماـ مسلم في صحيحو )33أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)

 (.58(، كاإلماـ مسلم في صحيحو )34أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (2)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

أصٓر وأووح ظالمٚت  ٓٚوفٔس ظذ شٌٔؾ احلكو , وفُْثالث: 

 .ادْٚؾَغ 

 بٝإ أقطاّ ايٓؿام: 
 افٍْٚق يًَْؿ إػ ؿًّغ: و

 .إول: ٍٕٚق اظتَٚديو , ويًّك بٚفٍْٚق إـز

افذي يُقن صٚحٌف ـٚؾًراو , ـحٚل ظٌد اهلل بـ أيب بـ شِقل رأس وهق 

 ادْٚؾَغ ِف زمـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.

 وهق إطٓٚر اإلشالمو , وإبىٚن افٍُر وافؼك بٚهلل ظز وجؾ.

حتك يًهؿ دمف ومٚفف وظروفو , ويُقن ِف  اإلشالمصٚحٌف  ييٓرو

 .اهلل ظز وجؾ فٔتًْك فف افىًـ ِف ديـ  افيٚهر إٔف مْٓؿ

ًٌٚ فٍُِرو , َتد إٔف ذـف; ل ِف ـٍرهو , وِف حََٜٔ احلٚل مٚ يزا مع إٔف حم

 ومٗثًرا فف ظذ اإلشالم.

ْؿ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ـْ ََتَِد هَلُ ـَ افَِّْٚر َوَف ِؾ ِم ٍَ َْش ْٕ ْرِك ا َغ ِِف افدَّ
َِ إِنَّ اْدَُْٚؾِ

 . {َِٕهًرا

ٚإِنَّ اهللََّ َج }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ًً ََّْؿ مَجِٔ َٓ ـَ ِِف َج ٚؾِِري َُ َغ َواْف
َِ  . {ِٚمُع ادَُْْٚؾِ

 .افثٚين: افٍْٚق افًّعو , ويًّك بٚفٍْٚق إصٌر
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 ًً ٚ ِف ـٌرة مـ ـٌٚئر وصٚحٌف ٓ َيرج مـ مِٜ اإلشالمو , وفُْف واؿ

 ظئّٜ مـ ظيٚئؿ أثٚم.افذٕقبو , و

 دنٓقرة ظْٓؿ.افتخِؼ بٖخالق ادْٚؾَغو , وؾًؾ أؾًٚهلؿ اوادراد مْف: 

وٓ يراد مـ ؿقفْٚ فنخص إٔف مْٚؾؼ: إٔف ؿد وؿع ِف افٍْٚق إـزو , 

وافٍْٚق آظتَٚديو , إٓ مع افَريْٜ ظذ إٔف ؿد وؿع ِف ردة ظـ اإلشالمو , أو ِف 

 ٕٚؿض مـ ٕقاؿوف ادًِقمٜ.

َذَب »قوله:  ـَ َث   . شإَِذا َحدَّ

 وافُذب مـ أصٓر ظالمٚت افٍْٚق افًّع.

ْؿ َمٚ ُهْؿ }وجؾ :  يَقل اهلل ظز ِٓ ْٔ َِ َٛ اهللَُّ َظ ـَ َتَقفَّْقا َؿْقًمٚ َؽِو َأمَلْ َتَر إَِػ افَِّذي

قنَ  ُّ َِ ًْ ِذِب َوُهْؿ َي َُ قَن َظَذ اْف ٍُ
ِِ ْؿ َوحَيْ ُٓ َٓ ِمْْ ْؿ َو ُُ  . {ِمْْ

ِف حتك أن افًرب  ًِؿ أبًدآ تِٔؼ بٚد و ,صٍٜ ذمّٜٔإذ أن افُذب 

ِف حَٓؿو , ؾَد  تقرظقن ظـ افُذب;إشالمٓؿ ـٕٚقا يوؿٌؾ  جٚهِٔتٓؿ

 . يًرون بف

ٌَّٚسٍ ٍل افهحٔحغ: ؾ ـَ َظ ٌَْد اهللَِّ ْب و , -ريض اهلل ظْٓام-مـ حديٞ  َظ

ـَ َحْرٍب  ََٔٚن ْب ٍْ ُه َأنَّ َأَبٚ ُش ُه: -ريض اهلل ظْف-َأْخَزَ ِْٔف "َأْخَزَ َأنَّ ِهَرْؿَؾ َأْرَشَؾ إَِف

قا َُتَّ  ُٕ ٚ ـَ ـْ ُؿَرْيٍشو , َو ٍٛ ِم ـْ َٚن َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ ًٚٚرا بِٚفنَّ ِِف َر ـَ ِة افَّتِل  ِم ِِف ادُدَّ

ََٔٚءو , َؾَدَظُٚهْؿ 
ََٖتْقُه َوُهْؿ بِِ٘يِِ َٚر ُؿَرْيٍشو , َؾ ٍَّ ـُ ََٔٚن َو ٍْ ٚ َأَبٚ ُش َٓ َؿ َمٚدَّ ؾِٔ َِّ ِْٔف َوَش َِ اهللُ َظ
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وِمو , ُثؿَّ َدَظُٚهْؿ َوَدظَ  ِفو , َوَحْقَفُف ُظَياَمُء افرُّ
ًِ ْؿ َأْؿَرُب ِِف ََمِِْ ُُ َٚل: َأيُّ ََ مُجَِِٕٚفو , َؾ ٚ بَِسْ

ْؿ  ٚ َأْؿَرهُبُ َٕ ُٝ َأ ِْ َُ ََٔٚن: َؾ ٍْ َٚل َأُبق ُش ََ ؟ َؾ ٌِلٌّ َٕ ُف  َّٕ ُجِؾ افَِّذي َيْزُظُؿ َأ َذا افرَّ ًٌٚ هِبَ ًَ َٕ

ِرِهو , ُثؿَّ  ْٓ ُِقُهْؿ ِظَْْد َط ًَ ُبقا َأْصَحَٚبُف َؾْٚج ُٕقُه ِمِّْلو , َوَؿرِّ َٚل: َأْد ََ ًٌٚو , َؾ ًَ َؿَٚل  َٕ

ُبقُه. َؾَقاهللَِّ  ذِّ َُ َذَبِْل َؾ ـَ ُجِؾو , َؾِْ٘ن  ـْ َهَذا افرَّ ْؿ إيِنِّ َشٚئٌِؾ َهَذا َظ مُجَِِٕٚف: ُؿْؾ هَلُ فَِسْ

ُٝ َظْْفُ  َذْب َُ ِذًبٚ َف ـَ ثُِروا َظَعَّ 
ْٖ ـْ َأْن َي َُٔٚء ِم ...شَفْقَٓ احَل

(1)
. 

ٚ ومع ذفؽ تقرع ظـ-ريض اهلل ظْف-ؾٖبق شٍٔٚن  ـً افُذب;  ـٚن مؼ

 . حتك ٓ يًر بف

ٌِْد وِف افهحٔحغو , وافٍِظ دًِؿ رمحف اهلل تًٚػ:  بـ  اهللً مـ حديٞ َظ

ََِّؿ: -ريض اهلل ظْف-مًًقد  ِْٔف َوَش َِ ْؿ »و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهلِل َصذَّ اهلُل َظ ُُ ْٔ َِ َظ

و , َوإِنَّ اْفِزَّ  ْدَق َُّيِْدي إَِػ اْفِزِّ ْدِقو , َؾِ٘نَّ افهِّ و , َوَمٚ َيَزاُل  بِٚفهِّ ِٜ َّْ َُّيِْدي إَِػ اجْلَ

ْؿ  ـُ ٚ ٚو , َوإِيَّ ًَ ي َٛ ِظَْْد اهللِ ِصدِّ َت ُْ ْدَق َحتَّك ُي ى افهِّ ُجُؾ َيْهُدُق َوَيَتَحرَّ افرَّ

ُجقَر َُّيِْدي إَِػ افَِّْٚرو , َوَمٚ  ٍُ ُجقِرو , َوإِنَّ اْف ٍُ ِذَب َُّيِْدي إَِػ اْف َُ ِذَبو , َؾِ٘نَّ اْف َُ َواْف

َٛ ِظَْْد َيَزاُل افرَّ  َت ُْ ِذَب َحتَّك ُي َُ ى اْف ِذُب َوَيَتَحرَّ ُْ اًبٚ للاّ ُجُؾ َي ذَّ شـَ
(2)

. 

َػ »قوله:  َِ  . شَوإَِذا َوَظَد َأْخ

 . يًد ظذ ٕٜٔ اخلِػومـ صٍٚهتؿ خِػ افقظدو , حٔٞ 

                                                           
 .(1773)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،7)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

 .(2617)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،6194)لبخارم في صحيحو أخرجو اإلماـ ا (1)
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و , ثؿ ؿدر اهلل ظز وجؾ ظِٔف بقء حٚل بْٔفو , وبغ افقؾٚءمٚ إذا وظد ؤٕتف أ

 .  رء ظِٔفالوظده; ؾ

َٜ افهحٔحغ:  ٍلؾ و , َزْوِج افٌَِّْلِّ َصذَّ -ريض اهلل ظْٓٚ-مـ حديٞ َظٚئَِن

ْتُف:  ََِّؿو , َأْخَزَ ِْٔف َوَش َِ َٚن َيْدُظق ِِف »اهللُ َظ ـَ َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ

و , َوَأُظق ْزِ ََ ـْ َظَذاِب اف ؿَّ إيِنِّ َأُظقُذ بَِؽ ِم ُٓ َِّ اَلِة: اف ِٔح افهَّ ًِ ِٜ ادَ ـْ ؾِْتَْ ُذ بَِؽ ِم

ـَ  ؿَّ إيِنِّ َأُظقُذ بَِؽ ِم ُٓ َِّ  ادَاَمِتو , اف
ِٜ
َٔٚو , َوؾِتَْْ  ادَْح

ِٜ
ـْ ؾِْتَْ ِٚلو , َوَأُظقُذ بَِؽ ِم جَّ افدَّ

َرمِ  ٌْ َْٖثِؿ َوادَ َٚل:  شو ,ادَ ََ َرِمو , َؾ ٌْ ـَ ادَ ُٔذ ِم
ًِ َت ًْ َثَر َمٚ َت ـْ َٚل َفُف َؿٚئٌِؾ: َمٚ َأ ََ إِنَّ »َؾ

ََِػ افرَّ  َْٖخ َذَبو , َوَوَظَد َؾ َُ َث َؾ شُجَؾ إَِذا َؽِرَمو , َحدَّ
(1)

. 

 ٚصـ اهلل عص ٚدٌ بأْ٘: ٫ خيًـ املٝعاد. ٚ
َٓ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  َٛ ؾِِٔف إِنَّ اهللََّ  َٓ َرْي َْٔقٍم 

َؽ َجِٚمُع افَِّْٚس فِ َّٕ َْٚ إِ َربَّ

ٚدَ  ًَ  . {َُيُِِْػ ادِْٔ

َْٚ}ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ٚ َيْقَم  َربَّ َٕ ِز َٓ خُتْ َوآتَِْٚ َمٚ َوَظْدَتَْٚ َظَذ ُرُشَِِؽ َو

ٚدَ  ًَ ُِِػ ادِْٔ َٓ خُتْ ََّٕؽ  ِٜ إِ ََٔٚم
َِ  . {اْف

 ال َيِػ وظدهو , وٓ يَْض ظٓده.ؾ

 . يٍل بٚفقظدوـٚن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ 

ـَ َخٚنَ »قوله: 
ِّ  ش. َوإَِذا اْئُت

                                                           
 .(589، 587)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،832)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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مـ حٍظ ّؾ ـؾ إمٕٚٚت احلًٜٔ: ينأي ومـ ظالمٚهتؿ اخلٕٜٔٚ و

 افقدائعو , وؽرهٚ.

تربٜٔ إوٓدو , وؽر مـ تٌِٔغ ديـ اهلل ظز وجؾو , ووإمٕٚٚت ادًْقيٜ: 

 ذفؽ.

أمٕٜٚ ظذ مـ آتٚه اهلل ظز وجؾ افًِؿو ,  فؾديـ اهلل ظز وجؾو , وتٌٌِٔ

وافْهح فقٓة أمقر ادًِّغ ظْد افَدرة ظِٔف أمٕٜٚو , وـذفؽ إمر 

 ؽر ذفؽ.إػ و , أمٕٜٚ فْٓل ظـ ادُْربٚدًروفو , وا

 . ًِّؿٕٜٔٚ صٍٜ ذمّٜٔ مـ صٍٚت ادْٚؾَغو , ؾال تِٔؼ بٚخلؾ

ـَ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  َُ َْٖم ٌُْؾ َؾ ـْ َؿ ُٕقا اهللََّ ِم ْد َخٚ ََ َتَؽ َؾ َٕ َٚٔ َوإِْن ُيِريُدوا ِخ

ْؿ َواهللَُّ َظٌِِٔؿ َحُِٔؿٌ  ُٓ  . {ِمْْ

ِٞ ظَ »قوله:  ـْ َحِدي اَم: ِم ِروٍ َوهَلُ ّْ ـِ َظ  . "شَوإَِذا َخَٚصَؿ َؾَجرَ : »ٌِْد اهللَِّ ْب

اخلهقمٜ مـ ظالمٚت اخلهٚم ؿد يَع بغ افْٚسو , وفُـ افٍجقر ِف 

 صٍٚهتؿ.ادْٚؾَغو , و

 عؾَد يتخٚصؿ افرجؾ مع زوجتفو , واجلٚر مع جٚرهو , وافهٚحٛ م

تفو , خهقمِف وفدهو , فُـ ادذمقم مـ ذفؽ أن يٍجر  عصٚحٌفو , وافرجؾ م

ُد } ظز وجؾ : يَقل اهلل ِٓ َٔٚ َوُيْن ْٕ َِٔٚة افدُّ ٌَُؽ َؿْقُفُف ِِف احْلَ ِج ًْ ـْ ُي ـَ افَِّْٚس َم َوِم

َهِٚم  ٌِِف َوُهَق َأَفدُّ اخْلِ ِْ ٚ  *اهللََّ َظَذ َمٚ ِِف َؿ َٓ َد ؾِٔ
ًِ ٍْ ُٔ
َْرِض فِ ْٕ ًَك ِِف ا َوإَِذا َتَقػَّ َش
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َٓ حُيِ  َؾ َواهللَُّ  ًْ ْرَث َوافَّْ َؽ احْلَ
َٚد َوُُّيِِْ ًَ ٍَ ِؼ اهللََّ َأَخَذْتُف  *ُّٛ اْف َوإَِذا ِؿَٔؾ َفُف اتَّ

ٚدُ  َٓ
ِ َُّْؿ َوَفٌِْئَس ادْ َٓ ٌُُف َج ًْ ْثِؿ َؾَح ُة بِٚإْلِ زَّ

ًِ  . {اْف

ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ وِف افهحٔحغ أيًوٚ:  ٚو , َظ َٓ َٜ َريِضَ اهللَُّ َظْْ مـ حديٞ َظٚئَِن

َؿ َؿَٚل:  َِّ ِْٔف َوَش َِ َجِٚل إَِػ اهللَِّ إََفدُّ اخَلِهؿُ إِنَّ أَ »اهللُ َظ ٌََض افرِّ شْب
(1)

. 

 .ظذ أهؾ اخلهقمٚت  وتَقم افًٚظٜ

ُْٖخُذُهْؿ َوُهْؿ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ًٜ َواِحَدًة َت َْٔح َّٓ َص َمٚ َيُْْيُروَن إِ

قَن  ُّ ًُقنَ  *ََيِهِّ ْؿ َيْرِج ِٓ
َٓ إَِػ َأْهِِ ًٜ َو َٔ ًُقَن َتْقِص َتىِٔ ًْ  .{َؾاَل َي

 يتجٚدفقن بٚفٌٚضؾ.ي أ

ر  نؾ٘ اخلهقمٜ مع أحد مـ ادًِّغو , ؾال يتجٚوز  ظِٔؽ أن توعُؿدِّ

 .بوفق بٚفيِؿو , وافتًديو , وافُذإٓتهٚر فٍِْس  ٓٚذفؽ إػ افٍجقر ؾٔ

ٍروافهحٔحغوفٍظ احلديٞ ِف  ّْ ـِ َظ ٌِْد اهللَِّ ْب ريض اهلل -: مـ حديٞ َظ

َِ  -ظْٓام َؿ َؿَٚل:َأنَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ َِّ ٚ » ِْٔف َوَش ًَ َٚن ُمَْٚؾِ ـَ َـّ ؾِِٔف  ـُ ـْ  َأْرَبٌع َم

ِٚق َحتَّك  ٍَ ـَ افِّْ ٌٜ ِم َِ ْٝ ؾِِٔف َخْه َٕ ٚ ـَ َـّ  ُٓ ٌٜ ِمْْ َِ ْٝ ؾِِٔف َخْه َٕ ٚ ـَ ـْ  َخٚفًِهٚو , َوَم

َذَبو , َوإَِذا َظَٚهَد َؽَدَرو , َوإَِذا َخٚ ـَ َث  ـَ َخَٚنو , َوإَِذا َحدَّ
ِ ٚ: إَِذا اْؤَُت َٓ َصَؿ َيَدَظ

 ش.َؾَجرَ 

********** 

                                                           
 .(2668)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،2457)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 ]بيان تحريم سباب المسلم[ 

ـِ ) – 2612 قٍد َوَظ ًُ ًْ ـِ َم  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -اْب

رٌ »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  ٍْ ـُ قٌقو , َوِؿَتُٚفُف  ًُ ِِِؿ ُؾ ًْ ٌَُٚب ادُْ شِش
(1)

ْٔفِ  َِ ٌؼ َظ ٍَ  (.. ُمتَّ

 *******************************الشرح:

 . ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ حتسِٜ ضباب املطًِ
 َٚٔ باب أٚىل حتسِٜ قتً٘; ٭ْ٘ َٔ أنرب ايهبا٥س بعد ايػسى باهلل عص ٚدٌ.

 . يدل ظذ حتريؿ شٌٚب ادًِؿو , وصتّف حديٞ افٌٚبؾ

َخْر َؿْقٌم مِ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ًْ َٓ َي ـَ آَمُْقا  ٚ افَِّذي َ ك َأْن َيٚ َأُّيُّ ًَ ـْ َؿْقٍم َظ

ُزوا  ِّ ِْ َٓ َت َـّ َو ُٓ ا ِمْْ َـّ َخْرً ُُ ك َأْن َي ًَ ٍٚء َظ ًَ
ـْ ِٕ ٌٚء ِم ًَ

ِٕ َٓ ْؿ َو ُٓ ا ِمْْ ُٕقا َخْرً ق ُُ َي

 ْٛ ْ َيُت ـْ مَل ياَمِن َوَم َد اإْلِ ًْ قُق َب ًُ ٍُ ْشُؿ اْف
ِٓ ِٚب بِْئَس ا ََ َْف ْٕ َٓ َتََْٚبُزوا بِٚ ْؿ َو ُُ ًَ ٍُ ْٕ َأ

ُٖوَفئَِؽ ُهؿُ   . {افيَّٚدُِقنَ  َؾ

 ِف مًْد اإلمٚم أمحد رمحف اهلل تًٚػ: و

ـِ مِحَٚرٍ  َِٔٚض ْب ِْٔف -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ ِظ َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ و , َظ

ََِّؿ:  ُِقُم »َوَش َتِدَي ادَْْي ًْ ٌَِٚدِئو , َحتَّك َي َٓ َظَذ اْف ٌَّْغِ َمٚ َؿٚ َت ًْ َّٓ َأنْ  "َأْو  "إِْثُؿ ادُْ  إِ

ُِقُم  َتِدَي ادَْْي ًْ ش"َي
(2)

 ". 

                                                           
 (.64ي صحيحو )( كاإلماـ مسلم ف6144أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)

، كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل (17486)أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده  (1)
 (، كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح. 1155تعالى برقم )
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قٌق »قوله:  ًُ ِِِؿ ُؾ ًْ ٌَُٚب ادُْ  ش. ِش

 .هق اخلروج مـ افىٚظٜ إػ ادًهٜٔافًٍؼ: أي أن صتؿ ادًِؿ ؾًققو , و

 بٝإ أقطاّ ايؿطل: 
 وافًٍؼ يًَْؿ إػ ؿًّغ: 

 إول: ؾًؼ أـز. 

أهؾ  افؼكو , وهذا ؾًؼاهلل ظز وجؾ إػ افٍُر و تقحٔدوهق اخلروج مـ 

 افٍُرو , وافؼكو , واإلحلٚد.

 افثٚين: ؾًؼ أصٌر. 

 . ًؾ افٌُٚئرو , ويُقن ذفؽ بٍهق ؾًؼ ظهٚة ادًِّغو

ؾًٌٚب ادًِؿ مـ افًٍؼ ادحرمو , وَيٛ ظذ صٚحٌف أن يتحِؾ ُمـ شٌف 

 وصتّفو , وأن يتقب إػ اهلل ظز وجؾ مـ ذفؽ.

رٌ »قوله:  ٍْ ـُ  ش. َوِؿَتُٚفُف 

 مـ ادِٜ. ٚدخرجبـٍر دون ـٍرو , وفٔس  أي

 فُْف أيًوٚ مـ أـز افٌُٚئر بًد افؼك بٚهلل ظز وجؾ.

َر ؾ ـَ ـَ َمٚفٍِؽ َريِضَ اهللَُّ َظُْْف َؿَٚل: َذ ََٕس ْب ٍل افهحٔحغ: مـ حديٞ َأ

َٚل:  ََ ٌَٚئِِر َؾ َُ ـِ اف َرو , َأْو ُشئَِؾ َظ
ٌَٚئِ َُ َؿ اف َِّ ِْٔف َوَش َِ ُك  "َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ْ افؼِّ

ٌَٚئِِر؟ َؿَٚل: بِٚهللَِّ َُ َزِ اف ـْ َٖ ْؿ بِ ُُ ٌُِّئ َٕ َٚل: َأَٓ ُأ ََ و , َؾ ـِ َُقُق افَقافَِدْي ِسو , َوُظ ٍْ و , َوَؿْتُؾ افَّْ
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وِر  َٚدُة افزُّ َٓ وِرو , َأْو َؿَٚل: َص ُف َؿَٚل:  "َؿْقُل افزُّ َّٕ َثُر َطِّْل َأ ـْ : َوَأ ُٜ ٌَ ًْ َٚدُة »َؿَٚل ُص َٓ َص

ورِ  شافزُّ
(1)

. 

 نؿّسا: بٝإ ضبب تط١ُٝ ايكتٌ 
 وشّل افَتؾ ـٍر; ٕٕف مـ أؾًٚل افٍُٚر.

َرَة َريِضَ اهللَُّ َظُْْفو , َؿَٚل: ٍل افهحٔحغ: ؾ ُْ ٌََْــــٚ "مـ حديٞ َأيِب َب َخَى

ِْٔف  َِ  افٌَِّْلُّ َصذَّ اهللُ َظ

َؿ َيْقَم افَّْْحِرو , َؿَٚل:  َِّ َْٚ: اهللَُّ َوَرُشقشَأَتْدُروَن َأيُّ َيْقٍم َهَذا؟»َوَش ِْ ُؿو , و , ُؿ َِ ُفُف َأْظ

ِفو , َؿَٚل:  ِّ ْرِ اْش ٌَ ِٔف بِ ِّّ ًَ ُٔ ُف َش َّٕ َٝ َحتَّك َطََّْْٚ َأ َُ ًَ َْٔس َيْقَم افَّْْحِر؟»َؾ َْٚ: ش َأَف ِْ ُؿ

ٍر َهَذا؟»َبَذو , َؿَٚل:  ْٓ ُف شَأيُّ َص َّٕ َٝ َحتَّك َطََّْْٚ َأ َُ ًَ ُؿو , َؾ َِ َْٚ: اهللَُّ َوَرُشقُفُف َأْظ ِْ و , ُؿ

ْرِ ا ٌَ ِٔف بِ ِّّ ًَ ُٔ َٚل َش ََ ِفو , َؾ ِّ ؟»ْش ِٜ َْٔس ُذو احَلجَّ َْٚ: َبَذو , َؿَٚل شَأَف ِْ ٍد »و , ُؿ َِ َأيُّ َب

ِفو , ش َهَذا؟ ِّ ْرِ اْش ٌَ ِٔف بِ ِّّ ًَ ُٔ ُف َش َّٕ َٝ َحتَّك َطََّْْٚ َأ َُ ًَ ُؿو , َؾ َِ َْٚ: اهللَُّ َوَرُشقُفُف َأْظ ِْ ُؿ

َدِة احَلَراِم؟»َؿَٚل  ِْ ٌَ ْٝ بِْٚف ًَ ْٔ َْٚ: َبَذو , َؿَٚل:ش َأَف ِْ ْؿ » ُؿ ُُ ْؿ َوَأْمَقاَف ـُ َؾِ٘نَّ ِدَمَٚء

ْؿ َهَذاو , إَِػ َيْقِم  ـُ ِد َِ ْؿ َهَذاو , ِِف َب ـُ ِر ْٓ ْؿ َهَذاو , ِِف َص ُُ  َيْقِم
ِٜ ُحْرَم ـَ ْؿ َحَراٌمو ,  ُُ ْٔ َِ َظ

؟ ُٝ ٌْ َِّ َٓ َهْؾ َب ْؿو , َأ ُُ ْقَن َربَّ ََ ِْ ْؿو , َؿَٚل: شَت ًَ َٕ ِغ »و , َؿُٚفقا:  ِِّ ٌَ ُٔ ِْ ْدو , َؾ َٓ ؿَّ اْص ُٓ َِّ اف

                                                           
 .(88)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،5977)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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ٚهِ  ًٚراو , افنَّ ٍَّ ـُ ِدي  ًْ قا َب ًُ ـْ َشِٚمٍعو , َؾاَل َتْرِج ٍغ َأْوَظك ِم َِّ ٌَ و , َؾُربَّ ُم َٛ
ٚئِ ٌَ ُد اف

ًْضٍ  ْؿ ِرَؿَٚب َب ُُ ُو ًْ ُب َب شَيْيِ
(1)

. 

َأنَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهلُل  -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َجِريرٍ وِف افهحٔحغ: 

ِٜ افَقَداعِ  َؿ َؿَٚل َفُف ِِف َحجَّ َِّ ِْٔف َوَش َِ  افََّْٚس : »َظ
ِٝ َٚل: ش اْشَتِْْه ََ قا »َؾ ًُ َٓ َتْرِج

ًْضٍ  ْؿ ِرَؿَٚب َب ُُ ُو ًْ ُب َب ًٚراو , َيْيِ ٍَّ ـُ ِدي  ًْ شَب
(2)

. 

ِف صحٔحف حديٞ ابـ مًًقد  شٚق اإلمٚم افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ ؿد

 اخلقارج.ورد ظذ ادرجئٜو , فِ

 أن اخلقارج يٍُرون ادًِّغ بّىِؼ افٌُرة.إذ 

ـَ }:ؾَٚل ظز وجؾ  ادتَٚتِغ بَٖنؿ مٗمْغ ؿد شّك اهللو َتِٚن ِم ٍَ
وإِْن َضٚئِ

ُِقا افَّتِل  ٚتِ ََ ُْخَرى َؾ ْٕ ٚ َظَذ ا ْٝ إِْحَدامُهَ ٌَ اَم َؾِْ٘ن َب ُٓ َْْٔ ْصُِِحقا َب
َٖ ُِقا َؾ ِمَِْغ اْؿَتَت ْٗ ادُْ

 َْْٔ ْصُِِحقا َب
َٖ لَء إَِػ َأْمِر اهللَِّ َؾِْ٘ن َؾَٚءْت َؾ ٍِ ل َحتَّك َت

ٌِ
ٌْ ُىقا إِنَّ َت

ًِ ْدِل َوَأْؿ ًَ اَم بِْٚف ُٓ

ىِغَ  ًِ َْ ُّٛ اْدُ
اَم اهللََّ حُيِ َّٕ ِمُْقنَ  * إِ ْٗ َْٖصُِِحقا إِْخَقةٌ  ادُْ ؿْ  َبْغَ  َؾ ُُ  .{ َأَخَقْي

ٓ  فافذي يَقفقن ٓ يي مع اإليامن مًهٜٔو , وإٔرد ظذ ادرجئٜ: ؾٔف و

 يَْص مـ ادًِٚص.

                                                           
 .(1679)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،1741)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

 .(65)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،121)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (2)
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و , َأنَّ -ريض اهلل ظْف- ُهَرْيَرةَ مـ حديٞ َأيِب ِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ: و

ََِّؿو , َؿَٚل:  ِْٔف َوَش َِ ُِِس؟»َرُشقَل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ ٍْ ُِِس ش َأَتْدُروَن َمٚ ادُْ ٍْ َؿُٚفقا: ادُْ

َٚل:  ََ َٓ َمَتَٚعو , َؾ َٓ ِدْرَهَؿ َفُف َو ـْ  ِٜ »ؾَِْٔٚ َم ََٔٚم
َِ ْٖيِت َيْقَم اْف تِل َي ـْ ُأمَّ َِِس ِم ٍْ إِنَّ ادُْ

َؾ َمَٚل َهَذاو , بِ  ـَ ْٖيِت َؿْد َصَتَؿ َهَذاو , َوَؿَذَف َهَذاو , َوَأ ٍٚةو , َوَي ـَ ٍَٔٚمو , َوَز َهاَلٍةو , َوِص

َْٚتِِفو ,  ًَ ـْ َح َْٚتِِفو , َوَهَذا ِم ًَ ـْ َح َىك َهَذا ِم ًْ ُٔ َب َهَذاو , َؾ َؽ َدَم َهَذاو , َوَضَ ٍَ َوَش

ْٔفِ  َِ َٙ َمٚ َظ َْ ٌَْؾ َأْن ُي َُْٚتُف َؿ ًَ ْٝ َح َٔ
ِ ِْٔفو ,  َؾِْ٘ن َؾْ َِ ْٝ َظ ـْ َخَىَٚيُٚهْؿ َؾُىِرَح ُأِخَذ ِم

شُثؿَّ ُضِرَح ِِف افَّْٚرِ 
(1)

. 

إذا اشتحؾ ؿتِفو , ؾٕ٘ف يٍُر وَيرج مـ مِٜ : أـز ؿتٚفف ـٍريُقن و

 . و , واهلل أظِؿاإلشالم; ٓشتحالفف مٚ حرم اهلل ظز وجؾ

********** 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .(2581)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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 ]بيان تحريم إساءة الظن بالمسلمين[ 

ـْ ) – 2613 صذ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -َأيِب ُهَرْيَرَة  َوَظ

ِٞ »اهلل ظِٔف وشِؿ:  ِدي َذُب احْلَ ـْ َـّ َأ و , َؾِ٘نَّ افيَّ َـّ ْؿ َوافيَّ ـُ ٚ شإِيَّ
(1)

ْٔفِ  َِ ٌؼ َظ ٍَ  (.. ُمتَّ

 *******************************الشرح:

 ِ إضا٠٤ ايعٔ باملطًُني.ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ حتسٜ
 : َتؿل عًٝ٘ ٚاحلدٜح 

و , َؾِ٘نَّ »فٍظ اإلمٚم افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ ِف صحٔحف: و َـّ ْؿ َوافيَّ ـُ ٚ إِيَّ

قاو , َوَٓ َتََْٚجُنقاو , َوَٓ  ًُ ًَّ قاو , َوَٓ ََتَ ًُ ًَّ و , َوَٓ حَتَ
ِٞ َذُب احَلِدي ـْ َـّ َأ افيَّ

ٌََٚؽُوقاو , َوَٓ َتَد  َٚشُدواو , َوَٓ َت ٚحَتَ ًٕ ٌََٚد اهللَِّ إِْخَقا ُٕقا ِظ ق ـُ شاَبُرواو , َو
(2)

. 

حديٞ افٌٚب يدل ظذ َنل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ظـ و

يتقفد مـ إشٚءة افيـ افًديد  إذإشٚءة افيـ بٚدًِّغو , وافْٓل فِتحريؿ; 

 مـ ادحرمٚت.

ؾّْٓٚ: افيِؿو , وافٌٌلو , وافٌٌضو , وافتجًسو , وافتحًسو , وافُراهٜٔو , 

ـؾ يًتز ًدو , وافُذبو , وافٌٌٜٔو , وافّّْٜٔو , وؽرهٚ مـ ادحرمٚت افتل واحل

 . ذاتفو , ؾًْٖل اهلل ظز وجؾ افًٚؾٜٔبمرض مْٓٚ مـ افٌُٚئر 

                                                           
(، كاإلماـ مسلم في صحيحو 5143ىو طرؼ من حديث أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)

 (.1521برقم ) -أيضا-(، كسيأتي 2563)

 .(6166)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (2)
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َض }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ًْ ِـّ إِنَّ َب ـَ افيَّ ثًِرا ِم ـَ ٌُقا 
ـَ آَمُْقا اْجَتِْ ٚ افَِّذي َ َيٚ َأُّيُّ

 َٓ قا َو ًُ ًَّ َٓ ََتَ ِـّ إِْثٌؿ َو َؿ افيَّ َؾ حَلْ ـُ ْٖ ْؿ َأْن َي ـُ ُّٛ َأَحُد
ًوٚ َأحُيِ ًْ ْؿ َب ُُ ُو ًْ ْٛ َب َت ٌْ  َي

اٌب َرِحٔؿٌ  َُقا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َتقَّ قُه َواتَّ ُّ ِرْهُت َُ ًْٔتٚ َؾ  . {َأِخِٔف َم

قجدٕٚ أن أـثرهٚ فافقاؿًٜ ِف إمٜ اإلشالمٜٔ  ـثرة افٌاليٚتٖمِْٚ  ِقؾ

 . بًٌٛ إشٚءة افيـ بٚدًِّغ

بغ إزواجو , وأبٚء وأبْٚءهؿو , واجلرانو , وإؿربٚءو ,  َع ذفؽيو

 ًٔد وافَريٛ. ٌوافًْٚءو , وإخقةو , و اف

 إػ ـؾ بِٜٔ. أن افيـ افزء َيرإذ 

 بٝإ إٔ أضٛأ ايعٔ ع٢ً اإلط٬م ٖٛ ض٤ٛ ايعٔ باهلل عص ٚدٌ: 
دٚ يٖيت إن صٚء  وأشقأ افيـ ظذ اإلضالق هق شقء افيـ بٚهلل ظز وجؾ

 .اهلل 

مـ حديٞ دٚ جٚء ِف افهحٔحغ: وافقاجٛ إحًٚن ادٗمـ طْف بربفو , 

ََِّؿ: -ريض اهلل ظْف-َأيِب ُهَرْيَرَة  ِْٔف َوَش َِ قُل اهللَُّ »و , َؿَٚل: َؿَٚل افٌَِّْلُّ َصذَّ اهلُل َظ َُ َي

رَ  ـَ َريِنو , َؾِْ٘ن َذ ـَ ُف إَِذا َذ ًَ ٚ َم َٕ ٌِْدي يِبو , َوَأ ِـّ َظ ٚ ِظَْْد َط َٕ َٚػ: َأ ًَ ْرُتُف َت ـَ ِف َذ ًِ ٍْ َٕ يِن ِِف 

َب إَِِلَّ بِِنْزٍ  رَّ ََ ْؿو , َوإِْن َت ُٓ ْرُتُف ِِف َمإَلٍ َخْرٍ ِمْْ ـَ َريِن ِِف َمإَلٍ َذ ـَ ِزو , َوإِْن َذ ٍْ َٕ ِِف 
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 ّْ ِْٔف َبًٚظٚو , َوإِْن َأَتٚيِن َي ُٝ إَِف ْب رَّ ََ َب إَِِلَّ ِذَراًظٚ َت رَّ ََ ِْٔف ِذَراًظٚو , َوإِْن َت ُٝ إَِف ْب رَّ ََ ِق َت

 ًٜ ُْٔتُف َهْرَوَف شَأَت
 (1)

. 

 وِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: 

ُٝ افٌَِّْلَّ َصذَّ -ريض اهلل ظْٓام-مـ حديٞ َجٚبٍِر بـ ظٌد اهلل ًْ
ِّ و , َؿَٚل: َش

قُل:  َُ ٌَْؾ َوَؾٚتِِف بَِثاَلٍثو , َي َؿو , َؿ َِّ ِْٔف َوَش َِ َّٓ َوُهَق حُيْ »اهللُ َظ ْؿ إِ ـُ َـّ َأَحُد قَت ُّ ـُ َٓ َي
ًِ

َـّ  شبِٚهللِ افيَّ
(2)

. 

ريض اهلل -وِف مًْد اإلمٚم أمحد رمحف اهلل تًٚػ: مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ 

و , َؿَٚل: -ظْف َؿو , َؿَٚل: َأنَّ اهللَ َظزَّ َوَجؾَّ َِّ ِْٔف َوَش َِ ـْ َرُشقِل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ ٚ »و , َظ َٕ َأ

ا  َـّ يِب َخْرً ٌِْدي يِبو , إِْن َط ِـّ َظ فُ ِظَْْد َط َِ ا َؾ َـّ َذًّ ُفو , َوإِْن َط َِ شَؾ
(3)

. 

 وِف مًْد اإلمٚم أمحد رمحف اهلل تًٚػ أيًوٚ: 

ِع  ََ َْش ْٕ ـِ ا َٜ ْب َِ ُٝ َمَع َواثِ ِْ و , َؿَٚل: َدَخ َُّٔٚن َأُبق افَّْْيِ ريض اهلل -مـ ضريؼ َح

ًَ -ظْف َرِرِّ ِِف َمَرِوِف افَِّذي َمَٚت ؾِِٔفو , َؾ َْشَقِد اجْلُ ْٕ ََِس َظَذ َأيِب ا ِْٔفو , َوَج َِ َؿ َظ َِّ

                                                           
 .(2675)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،7415)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

 .(2877)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (2)

، كىو في الصحيحة لإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى (9176)أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده  (1)
فيو: كىذا إسناد صحيح، رجالو ثقات مترجموف في " التهذيب " غير  (، كقاؿ1663تحت رقم )

( عن أبيو: " صالح ". 245/  2/  1حياف أبي النضر كقد كثقو ابن معين، كقاؿ ابن أبي حاتم )
 ( . كمحمد بن المهاجر ىو األنصارم الشامي الثقة.48/  3كذكره ابن حباف في " الثقات " )
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 ٚ تِِف هِبَ ًَ ْٔ ٌَ
ِف فِ ِٓ ِْٔفو , َوَوْج َْْٔ ٚ َظَذ َظ َح هِبَ ًَ َّ َٜ َؾ َِ

َغ َواثِ ِّ َْشَقِد َي ْٕ ََٖخَذ َأُبق ا َؿَٚل: َؾ

ٚ؟ َؿَٚل:  َٓ َُٖفَؽ َظْْ : َواِحَدٌةو , َأْش ُٜ َِ
َٚل َفُف َواثِ ََ َؿو , َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ َرُشقَل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ

َْشَقِد: َوَأَصَٚر بَِرْأِشِفو , َأْي َوَمٚ هِ  ْٕ َٚل َأُبق ا ََ َْٔػ َطَُّْؽ بَِربَِّؽ؟ َؿَٚل: َؾ ـَ َل؟ َؿَٚل: 

 ُٜ َِ ـٌ َؿَٚل َواثِ ًَ ِْٔف -ريض اهلل ظْف-َح َِ ُٝ َرُشقَل اهلِل َصذَّ اهلُل َظ ًْ
ِّ : َأْبِؼْ إيِنِّ َش

َُقُل:  َؿ َي َِّ ٚ ِظَْْد »َوَش َٕ : َأ َـّ يِب َمٚ         َؿَٚل اهللُ َظزَّ َوَجؾَّ َُٔي ِْ ٌِْدي يِبو , َؾ ِـّ َظ َط

شَصٚءَ 
 (1)

. 

ؾّـ طـ بٚهلل ظز وجؾ اخلر ٕٚفف ب٘ذن اهلل ظز وجؾ; ٕٕف خر افرزاؿغو , 

 وأـرم إـرمغو , وأرحؿ افرامحغ.

ومـ طـ بٚهلل ظز وجؾ افًقءو , ٕٚفف افًقء وافؼ بًٌٛ طْف افزء; ٕٕف 

 وؿع ِف ـٌرة مـ افٌُٚئر.

ًقء بٚهلل ظز وجؾ هق مـ صٍٚت ادؼـغ وادْٚؾَغو , ـام أخزٕٚ وطـ اف

ـَِغ }: ؾَٚل اهلل ظز وجؾ ظْٓؿ ِٚت َوادُْْؼِ ََ َغ َوادَُْْٚؾِ
َِ َب ادَُْْٚؾِ ذِّ ًَ َوُي

 ْٔ َِ َٛ اهللَُّ َظ ْقِء َوَؽِو ًَّ َرُة اف
ْؿ َدائِ ِٓ ْٔ َِ ْقِء َظ ًَّ َـّ اف َِّٕغ بِٚهللَِّ َط ِٚت افيَّٚ ـَ ْؿ َوادُْْؼِ ِٓ

ََّْؿ َوَشَٚءْت َمِهًرا َٓ ْؿ َج ْؿ َوَأَظدَّ هَلُ ُٓ َْ ًَ  .{َوَف

                                                           
، كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل (16116)نده أخرجو اإلماـ أحمد في مس (2)

 (، كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح. 1197تعالى برقم )
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ٌَْنك }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ًٚشٚ َي ًَ ُٕ  ًٜ ؿِّ َأَمَْ ٌَ ِد اْف ًْ ـْ َب ْؿ ِم ُُ ْٔ َِ َزَل َظ ْٕ ُثؿَّ َأ

ْؿ َيُيُّْقَن بِٚهللَِّ َؽْرَ احلَْ  ُٓ ًُ ٍُ ْٕ ْؿ َأ ُٓ ْت ٌٜ َؿْد َأمَهَّ ٍَ
ْؿ َوَضٚئِ ُُ ًٜ ِمْْ ٍَ

ِٜ َضٚئِ َّٔ
ِٚهِِ َـّ اجْلَ ؼِّ َط

 َٓ ْؿ َمٚ  ِٓ ًِ ٍُ ْٕ قَن ِِف َأ ٍُ ُف هللَِِّ َُيْ َِّ ـُ َْمَر  ْٕ ٍء ُؿْؾ إِنَّ ا ـْ َرْ َْمِر ِم ْٕ ـَ ا َُقُفقَن َهْؾ َفَْٚ ِم َي

ُْْتْؿ ِِف  ـُ َْٚ َهُٚهَْٚ ُؿْؾ َفْق  ِْ
ٌء َمٚ ُؿتِ َْمِر َرْ ْٕ ـَ ا َٚن َفَْٚ ِم ـَ َُقُفقَن َفْق  ٌُْدوَن َفَؽ َي  ُي

ٌَْتِعَ اهللَُّ َمٚ ِِف  َٔ
ْؿ َوفِ ِٓ ًِ ْتُؾ إَِػ َمَوِٚج ََ ُؿ اْف ِٓ ْٔ َِ َٛ َظ

تِ ـُ ـَ  َز افَِّذي ْؿ َفَزَ ُُ
ُٔقتِ ُب

ُدورِ  ٌٔؿ بَِذاِت افهُّ
ْؿ َواهللَُّ َظِِ ُُ ُِقبِ َص َمٚ ِِف ُؿ حِّ َّ ُٔ

ْؿ َوفِ ـُ  . {ُصُدوِر

ظْد حًـ طـ ـؾ مًِؿو , ؾّـ أحًـ  اهلل ظز وجؾ ف يٌٌْل أن يُقن

 . افيـ بٚهلل ظز وجؾ جٚزاه اهلل ظز وجؾ ظذ حًـ طْف

ؾ٘ن افتًٌد هلل ظز وجؾ بًّٚين أشامئف وصٍٚتفو , مـ إمقر ادىِقبٜ مـ 

 ـؾ مًِؿ.

َـّ »قوله:  ْؿ َوافيَّ ـُ ٚ  . ش ِإيَّ

أي احذروا مـ افيـ ؾٔام بُْٔؿ يٚ مًؼ ادًِّغو , واحذروا ـؾ احلذر 

 أن يًقء طُْؿ بٚهلل ظز وجؾ.

ِٞ ؾَ »قوله:  ِدي َذُب احْلَ ـْ َـّ َأ  ش. ِ٘نَّ افيَّ

ُٜ  اشتنُِٝ ؿد: (593/ 21) ٍتحِف افؿٚل احلٚؾظ  َٔ
ِّ
ًْ ِـّ  َت  َحِديًثٚ افيَّ

 ُٛ َٖنَّ  َوُأِجٔ ِٜ  َظَدمُ  ادَُْرادَ  بِ ََ ٚنَ  َشَقاءٌ  اْفَقاِؿعِ  ُمَىَٚب ًٓ  ـَ اًل  َأوْ  َؿْق ًْ
ُؾ  ؾِ ِّ َت  َأنْ  َوحَيْ

قنَ  ُُ ُٖ  َمٚ ادَُْرادُ  َي ِـّ  ـِ ظَ  َيَْْن ُـّ  َؾُقِصَػ  افيَّ  . اهـ  ََمًَٚزا بِفِ  افيَّ
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ؾًذ ـؾ مًِؿ أن حيًـ طْف بٚدًِّغ مٚ اشتىٚع إػ ذفؽ شٌٔاًل; حتك 

 يدؾع ظـ ًٍٕف افؼ افًئؿ افذي ٓ يًِؿ بف إٓ اهلل ظز وجؾ.

مْغ ظّر بـ اخلىٚب مْفو , ـام ؿٚل أمر ادٗبام طٓر أن يًٚمؾ أخٚه ظِٔف و

ًٚشٚ إِنَّ  " :ريض اهلل ظْف َٕ ُٕقا ُأ ٚ َخُذونَ  ـَ ْٗ دِ  ِِف  بِٚفَقْحِل  ُي ْٓ  َصذَّ  اهللَِّ َرُشقلِ  َظ

ْٔفِ  اهللُ َِ َؿو , َظ َِّ َىَعو , َؿدِ  افَقْحلَ  َوإِنَّ  َوَش ََ ْٕ اَم  ا َّٕ ؿُ  َوإِ ـُ ُْٖخُذ رَ  باَِم  أنَ  َٕ َٓ ـْ  َفَْٚ َط  ِم

ْؿو , ُُ ـْ  َأْظاَمفِ َّ رَ  َؾ َٓ او , َفَْٚ َأْط ْبَُْٚهو ,وَ  َأِمَُّْٚهو , َخْرً َْٔس  َؿرَّ َْْٔٚ َوَف ـْ  إَِف يَرتِفِ  ِم ءٌ  َهِ  َرْ

ٌُفُ  اهللَُّ ِٚش يَرتِِفو , ِِف  حُيَ ـْ  َهِ رَ  َوَم َٓ ْ  ُشقًءا َفَْٚ َأْط َْٖمُْْفو , مَل َٕ  ْ ْؿُفو , َومَل  إِنَّ : َؿَٚل  َوإِنْ  َُٕهدِّ

يَرَتفُ  ٌٜ  َهِ َْ ًَ  أخرجف افٌخٚري .ش َح

 واهلل أظِؿ .

********** 
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 لمسلمين[اغش ن تحريم ]بيا 

ـْ ) – 2614 ٍٚر َوَظ ًَ ـِ َي ِؾ ْب
َِ
ًْ ُٝ َرُشقَل -ريض اهلل ظْف  -َم ًْ

ِّ ]َؿَٚل[ َش

َُقُل:  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -اهللَِّ  قُت »َي ُّ و , َي ًٜ َّٔ ِظِٔف اهللَُّ َرِظ َسْ ًْ ٌِْد َي ـْ َظ َمٚ ِم

مَ  َّٓ َحرَّ َّٔتِِفو , إِ قُتو , َوُهَق َؽٚشٌّ فَِرِظ ُّ َٜ  َيْقَم َي َّْ ِْٔف اجْلَ َِ شاهللَُّ َظ
(1)

ْٔفِ  َِ ٌؼ َظ ٍَ  (.. ُمتَّ

 *******************************الشرح:

 ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ حتسِٜ غؼ املطًُني.
 وفٍظ احلديٞ ظْد اإلمٚم افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ ِف صححٔف: 

ٍٚر  ًَ ـَ َي َؾ ْب
َِ
ًْ ـْ َرُشقِل : -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َم ُٝ ِم ًْ

ِّ إٔف ؿٚل: َش

َؿ إٔف َؿَٚل:  َِّ ِْٔف َوَش َِ قُت »اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ُّ َٔ َغو , َؾ
ِّ ِِ ًْ ـَ ادُ ًٜ ِم َّٔ ـْ َواٍل َيِع َرِظ َمٚ ِم

 َٜ ِْٔف اجَلَّْ َِ َم اهللَُّ َظ َّٓ َحرَّ ْؿو , إِ شَوُهَق َؽٚشٌّ هَلُ
(2)

. 

: مـ حديٞ رمحف اهلل تًٚػ مًِؿإدفٜ ِف حتريؿ افٌش ـثرة مْٓٚ مٚ ِف و

َؿ َؿَٚل: -ريض اهلل ظْف-َأيِب ُهَرْيَرةَ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ـْ »: َأنَّ َرُشقَل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ َم

َْٔس ِمَّْٚ َِ َْٚ َؾ ـْ َؽنَّ َّْٚو , َوَم َْٔس ِم َِ اَلَح َؾ ًِّ َْْٔٚ اف َِ شمَحََؾ َظ
(3)

. 

                                                           
( كاللفظ 142(، كاإلماـ مسلم في صحيحو )7151أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)

 لمسلم.

  .(7151)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (2)

 .(111)صحيحو أخرجو اإلماـ مسلم في  (1)
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[262] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

نَّ َرُشقَل اهلِل َصذَّ اهلُل أَ -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ  َأيِب ُهَرْيَرَة  :ِف فٍظو

َٚل:  ََ اًل َؾ َِ ُف َب ًُ ْٝ َأَصٚبِ ٚو , َؾَْٚفَ َٓ َْٖدَخَؾ َيَدُه ؾِٔ ٍٚم َؾ ًَ ِة َض َؿ َمرَّ َظَذ ُصْزَ َِّ ِْٔف َوَش َِ َظ

ِٚم؟» ًَ َٛ افىَّ اَمُء َيٚ َرُشقَل اهللِو , َؿَٚل: ش َمٚ َهَذا َيٚ َصِٚح ًَّ َأَؾاَل »َؿَٚل َأَصَٚبْتُف اف

َتُف ؾَ  ِْ ًَ ِّْلَج َْٔس ِم َِ ـْ َؽشَّ َؾ ْل َيَراُه افَُّْٚسو , َم ـَ ِٚم  ًَ شْقَق افىَّ
(1)

. 

افسبٜٔ شقاء ـٚن ِف افٌٔعو , وافؼاءو , وافُْٚحو , واخلىٌٜو , وو , ؾٚفٌش حمرم

 .و , وؽر ذفؽ افقٓيٜٓدو , واحلُؿ بغ افْٚسو , وافَوٚءو , وفْلو

 ٚمٜ.افرظٜٔو , شقاء ـٚن ذفؽ ِف افقٓيٜ اخلٚصٜو , أو افً ؽشوأشقأ افٌش 

إب مع أوٓده افنٔخ مع ضالبف وتالمذتفو , وـٚفًٚمل وؾٚفقٓيٜ اخلٚصٜ: 

 وأهِفو , ومـ وٓه اهلل ظز وجؾ أمرهؿو , وٕحق ذفؽ.

هل وٓيٜ ادًِّغو , ـٚإلمٚم وخٍِٜٔ ادًِّغ مع شٚئر افقٓيٜ افًٚمٜ: و

 .ؾالبد مـ افْهح فِرظٜٔ ِف شِقك افًٌٔؾ افهحٔح رظٔتف 

ٌْ »قوله:  ـْ َظ  .شدِ َمٚ ِم

 أي ظٌد مـ ظٌٚد اهلل ظز وجؾ: شقاء ـٚن مـ افرجٚلو , أو مـ افًْٚء. 

ًٜ  »قوله:  َّٔ ِظِٔف اهللَُّ َرِظ َسْ ًْ  .شَي

ظٚمٜ شقاء ـٕٚقا مـ افرجٚلو , أو مـ افًْٚءو , أو مـ افٌُٚرو , أو افهٌٚرو , 

 وشقاء ـٕٚقا ؿِٔاًلو , أم ـثًرا.

                                                           
 .(112)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (2)



 

 

 

 ن تحريم غش المسلمين[]بيا
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

قُت »قوله:  ُّ قُت َيْقَم َي ُّ  .شَي

 .مـ ؽر تقبٜو , ؾًِِف يًٌٞ ظذ خٕٔٚتف ش افٌ يالزمأي إٔف 

 ٍل صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

ُٝ افٌَِّْلَّ َصذَّ -ريض اهلل ظْٓام-مـ حديٞ َجٚبٍِر بـ ظٌد اهلل  ًْ
ِّ و , َؿَٚل: َش

َُقُل:  َؿو , َي َِّ ِْٔف َوَش َِ ْٔفِ »اهللُ َظ َِ ٌٍْد َظَذ َمٚ َمَٚت َظ ؾُّ َظ ـُ  ُٞ ًَ ٌْ شُي
(1)

. 

 ٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ أيًوٚ: وجٚء ِف صح

رَ  َّ ـَ ُظ ٌَْد اهلِل ْب ُٝ َرُشقَل اهلِل -ريض اهلل ظْٓام-مـ حديٞ َظ ًْ
ِّ و , َؿَٚل: َش

قُل:  َُ َؿو , َي َِّ ِْٔف َوَش َِ ـْ »َصذَّ اهللُ َظ َذاُب َم ًَ ْقٍم َظَذاًبٚو , َأَصَٚب اْف ََ إَِذا َأَراَد اهلُل بِ

ُثقا ظَ  ًِ ْؿو , ُثؿَّ ُب ِٓ َٚن ؾِٔ ؿْ ـَ شَذ َأْظاَمهِلِ
(2)

. 

َّٔتِفِ »قوله:   .شَوُهَق َؽٚشٌّ فَِرِظ

مل و , و يْهح هلؿوهق ؽٚش فرظٔتف; ملأي مٚت ظذ هذا افًٍؾ افٌَٔحو , 

ومل افيرو , حيذرهؿ مـ افؼ و يْٓٚهؿ ظـ ادُْرو , ومل وأيٖمرهؿ بٚدًروفو , 

 .يًِّٓؿ افُتٚب وافًْٜ 

 ظز وجؾ بفو , وٓ مٚ َنٚهؿ بؾ ترـٓؿ ـٚفٌٓٚئؿو , ٓ يًرؾقن مٚ أمرهؿ اهلل

 . اهلل ظز وجؾ ظْف

                                                           
 .(2878)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

 .(2879)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (2)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ًٓ وًًٕٚء أن ٕتًِؿ ديـ اهلل ظز وجؾو , وأن ؾ ٚ: رجٚ ًً ٚفذي َيٛ ظِْٔٚ مجٔ

 . ًّٕؾ بام تًِّْٚو , وًٕٖل اهلل ظز وجؾ أن يًِّْٚ

ٔعو , وٕحرص ـؾ احلرص ظذ تًِؿ افُتٚب وافًْٜ بَدر مٚ ًٕتى

 رض ظْف.ـٔػ شٔهِف وهق مًؾٚدًرض ظـ افًِؿ ٓ يتًِؿو , 

َٜ »قوله:  َّْ ِْٔف اجْلَ َِ َم اهللَُّ َظ َّٓ َحرَّ  ش. إِ

وهذا حيّؾ ظذ افدخقل إوِل فِجْٜ; ٕن أصحٚب افٌُٚئر حتٝ منٔئٜ 

 اهلل ظز وجؾ; إن صٚء ظذهبؿو , وإن صٚء ؽٍر هلؿ.

 أو حيّؾ ظذ افقظٔدو , وظذ اجلزاء إن جٚزاه اهلل ظز وجؾ ظذ ؾًِف هذا.

َر فإلمٚم افٌخٚري: وِف افهحٔحغو , وافٍِظ  َّ ـِ ُظ ريض -مـ حديٞ اْب

قُل: »: -اهلل ظْٓام َُ َؿ َي َِّ ِْٔف َوَش َِ ْؿ َراعٍ »َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهلُل َظ ُُ ُِّ َوَزاَد ش ـُ

ُف َيْقَمئٍِذ  ًَ ٚ َم َٕ ٍٚبو , َوَأ َٓ ـِ ِص ٍْٔؿ إَِػ اْب َُ ـُ ُح َٛ ُرَزْيُؼ ْب َت ـَ ُُٕس:  و , َؿَٚل ُيق ُٞ ْٔ َِّ اف

ٚ  بَِقاِدي َٓ ٚو , َوؾِٔ َٓ ُِ َّ ًْ َع َوُرَزْيٌؼ َظِٚمٌؾ َظَذ َأْرٍض َي ََُرى: َهْؾ َتَرى َأْن ُأمَجِّ اف

ِهْؿ؟  قَداِن َوَؽْرِ ًُّ ـَ اف ٌٜ ِم َٚظ َٜ  -مَجَ َِ ـُ  -َوُرَزْيٌؼ َيْقَمئٍِذ َظَذ َأْي َٛ اْب َت َُ َؾ

ُه َأنَّ  َعو , َُيِْزُ ِّّ ُمُرُه َأْن َُيَ
ْٖ ُع: َي َّ ٚ َأْش َٕ ٍٚبو , َوَأ َٓ ـَ  ِص ٌَْد اهللَِّ ْب َثُف: َأنَّ َظ ًٚ َحدَّ

َشٚدِ

رَ  َّ َؿ -ريض اهلل ظْٓام-ُظ َِّ ِْٔف َوَش َِ ُٝ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ًْ
ِّ َُقُل: َش و , َي

َُقُل:  ـْ »َي ُئقٌل َظ ًْ َّٔتِِفو , اإِلَمُٚم َراٍع َوَم ـْ َرِظ ُئقٌل َظ ًْ ْؿ َم ُُ ُِّ ـُ ْؿ َراٍعو , َو ُُ ُِّ ـُ

َّٔتِِفو , َوافرَّ  ِٝ َرِظ ْٔ ٌٜ ِِف َب َٔ َّٔتِِفو , َوادَْرَأُة َراِظ ـْ َرِظ ُئقٌل َظ ًْ ُجُؾ َراٍع ِِف َأْهِِِف َوُهَق َم
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

َّٔتِفِ  ـْ َرِظ ُئقٌل َظ ًْ ِِّٔدِه َوَم ٚو , َواخَلِٚدُم َراٍع ِِف َمِٚل َش َٓ
َّٔتِ ـْ َرِظ ٌٜ َظ ُئقَف ًْ ٚ َوَم َٓ ش َزْوِج

ُٝ َأْن َؿْد َؿَٚل  -َؿَٚل:  ٌْ
ًِ ُجُؾ » -َوَح َّٔتِِفو ,  َوافرَّ ـْ َرِظ ُئقٌل َظ ًْ َراٍع ِِف َمِٚل َأبِِٔف َوَم

َّٔتِفِ  ـْ َرِظ ُئقٌل َظ ًْ ْؿ َراٍع َوَم ُُ ُِّ ـُ شَو
(1)

. 

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .(1829)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،2419)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 ]بيان وجوب الرفق بالرعية[

ـْ ) – 2615 َٜ َوَظ ٚ-َظٚئَِن َٓ : َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -َريِضَ اهللَُّ َظْْ ْٝ صذ  -َؿَٚف

ْؼ »اهلل ظِٔف وشِؿ:  َُ ِْٔفو , َؾْٚص َِ ًْٔئٚو , َؾَنؼَّ َظ تِل َص ـْ َأْمِر ُأمَّ ـْ َوِِلَ ِم ؿَّ َم ُٓ َِّ اف

ْٔفِ  َِ شَظ
(1)

ِِؿٌ  ًْ  (.. َأْخَرَجُف ُم

 *******************************الشرح:

 ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ ٚدٛب ايسؾل بايسع١ٝ.
 تعاىل: ٞ صخٝح اإلَاّ َطًِ زمح٘ اهلل ؿقص١ ؾؾٝ٘ ٚ

 َٜ ُٝ َظٚئَِن ْٔ و , َؿَٚل: َأَت َٜ ـِ ِصاَمَش ـِ ْب مْحَ ٌِْد افرَّ  -ريض اهلل ظْٓٚ-مـ ضريؼ َظ

 : ْٝ َٚف ََ و , َؾ ـْ َأْهِؾ ِمْكَ : َرُجٌؾ ِم ُٝ ِْ َُ ؟ َؾ َٝ ْٕ ـْ َأ َّ : ُِم ْٝ َٚف ََ ٍءو , َؾ ـْ َرْ ٚ َظ َٖهُلَ َأْش

َٚل: ََ ْؿ َهِذِه؟ َؾ ُُ ْؿ ِِف َؽَزاتِ ُُ ْؿ َف ُُ ٌُ َٚن َصِٚح ـَ َْٔػ  َٚن  ـَ ـَ ًْٔئٚو , إِْن  َْٚ ِمُْْف َص ّْ ََ َٕ َمٚ 

َتُٚج إَِػ  ٌَْدو , َوحَيْ ًَ ىِِٔف اْف ًْ ُٔ ٌُْد َؾ ًَ َرو , َواْف
ًِ
ٌَ ىِِٔف اْف ًْ ُٔ ُر َؾ

ًِ
ٌَ ُجِؾ ِمَّْٚ اْف قُت فِِرَّ ُّ َٔ َف

َؾ ِِف  ًَ ِْل افَِّذي َؾ ًُ َْ ّْ َٓ َي ُف  َّٕ : َأَمٚ إِ ْٝ َٚف ََ و , َؾ َٜ ََ ٍَ ىِِٔف افَّْ ًْ ُٔ و , َؾ
ِٜ ََ ٍَ ـِ َأيِب افَّْ ِد ْب َّّ حُمَ

َُقُل  َؿو , َي َِّ ِْٔف َوَش َِ ـْ َرُشقِل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ ُٝ ِم ًْ
ِّ َك َمٚ َش ٍر َأِخل َأْن ُأْخِزَ ُْ َب

ْٔتِل َهَذا:  ِْٔفو , »ِِف َب َِ ْؼ َظ َُ ْؿو , َؾْٚص ِٓ ْٔ َِ ًْٔئٚ َؾَنؼَّ َظ تِل َص ـْ َأْمِر ُأمَّ ـْ َوِِلَ ِم و , َم ؿَّ ُٓ افِ

ـْ َأمْ  ـْ َوِِلَ ِم ًْٔئٚ َؾَرَؾَؼ هِبِْؿو , َؾْٚرُؾْؼ بِفِ َوَم تِل َص  ش.ِر ُأمَّ

                                                           
 (.1828أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (1)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

حديٞ افٌٚب يدل ظذ وجقب افرؾؼ بٚفرظٜٔو , حٔٞ أن افٌْل صذ اهلل ؾ

ظِٔف وظذ آفف وشِؿ دظٚ ظذ مـ ينؼ ظِٔٓؿ بٖن اهلل ظز وجؾ ينؼ ظِٔفو , 

 . وهذا ؿد ينّؾ ادنَٜ ِف افدٕٔٚو , وأخرة

َٜ : افهحٔحغوِف  َْٖذَن َرْهٌط مـ حديٞ َظٚئَِن : اْشَت ْٝ ٚو , َؿَٚف َٓ َريِضَ اهللَُّ َظْْ

: َبْؾ  ُٝ ِْ َُ َْٔؽو , َؾ َِ ُٚم َظ ًَّ ُٚفقا: اف ََ َؿو , َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ قِد َظَذ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ ُٓ َٔ ـَ اف ِم

َٚل:  ََ و , َؾ ُٜ َْ ًْ َِّ ُٚم َواف ًَّ ُؿ اف ُُ ْٔ َِ ُّٛ افرِّ »َظ
و , إِنَّ اهللََّ َرؾٌِٔؼ حُيِ ُٜ َن

ْؾَؼ ِِف إَْمِر َيٚ َظٚئِ

فِ  ِِّ ْع َمٚ َؿُٚفقا؟ َؿَٚل: ش ـُ َّ ًْ : َأَومَلْ َت ُٝ ِْ ْؿ  "ُؿ ُُ ْٔ َِ : َوَظ ُٝ ِْ "ُؿ
(1)

. 

ٌِْد اهللِ وِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ:  ـَ َظ -مـ حديٞ َجِريَر ْب

ََِّؿ: -ريض اهلل ظْٓام ِْٔف َوَش َِ َُقُل: َؿَٚل َرُشقُل اهلِل َصذَّ اهللُ َظ ـْ ُحِرَم مَ »و , َي

ْرَ  َرِم اخْلَ ْؾَؼو , حُيْ َرِم افرِّ ـْ حُيْ ْرَ َأْو َم ْؾَؼو , ُحِرَم اخْلَ شافرِّ
(2)

. 

ـْ و و , َظ َٜ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  افٌَِّْلِّ  َزْوِج  َظٚئَِن َِ َؿو , َظ َِّ ـِ  َوَش ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  افٌَِّْلِّ  َظ َِ  َظ

َؿو , َِّ ْؾَؼ  إِنَّ : »َؿَٚل  َوَش قنُ  َٓ  افرِّ ُُ ءٍ  ِِف  َي َّٓ  َرْ
ُفو , إِ َٕ َٓ  َزا ـْ  ُيَْْزعُ  َو ءٍ  ِم َّٓ  َرْ

 إِ

فُ  َٕ  أخرجف مًِؿ . شَصٚ

ًْٔئٚ»قوله:  تِل َص ـْ َأْمِر ُأمَّ ـْ َوِِلَ ِم ؿَّ َم ُٓ َِّ  . شاف

                                                           
 .(6927)البخارم في صحيحو  أخرجو اإلماـ (1)

 .(2592)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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شقاء ـٚن هذا افقء ؿِٔاًلو , أم ـثًراو , صًٌراو , أم ـًٌراو , وشقاء ـٕٚٝ 

 افقٓيٜ ظٚمٜو , أم اخلٚصٜ.

ًٍٕفو , وأن يراؿٛ اهلل ظز وجؾ ِف مجٔع  ؾًذ ـؾ مًِؿ أن يتَك اهلل ِف

 صٖٕف.

 .أمٜ اإلجٚبٜ :وادراد بٕٚمٜ 

 ُٕرة ِف شٔٚق اإلثٌٚتو , ؾتٍٔد افًّقم ـام تَدم.صًٔئٚ: 

ْٔفِ »قوله:  َِ ْؼ َظ َُ ِْٔفو , َؾْٚص َِ  ش. َؾَنؼَّ َظ

 أي أن اجلزاء مـ جْس افًّؾو , ؾّـ صؼ ظذ ادًِّغ ِف وٓتٔف ظِٔٓؿ

 ٔٚو , وِف أخرة.ِف افدٕصٚق اهلل ظِٔف 

 .و , واهلل ادقؾؼ ومـ رؾؼ بٚدًِّغ رؾؼ بف ِف افدٕٔٚو , وِف أخرة

********** 
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 الوجه[الضرب في ]بيان تحريم  

ـْ ) – 2616 صذ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -َأيِب ُهَرْيَرَة َوَظ

ِْ »اهلل ظِٔف وشِؿ:  ْؿو , َؾ ـُ ِٛ اْفَقْجفَ إَِذا َؿَٚتَؾ َأَحُد شََٔتَجَّْ
(1)

ْٔفِ  َِ ٌؼ َظ ٍَ  (.. ُمتَّ

 *******************************الشرح:

 ايٛد٘.ايطسب يف ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ حتسِٜ 
 . ذ حتريؿ ضب افقجف ظْد ادَٚتِٜحديٞ افٌٚب يدل ظ

 ٘.٢ْٗ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚضًِ عٔ ايٛضِ يف ايٛدقد ٚ
 ٍل صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

ِْٔف »و , َؿَٚل: -ريض اهلل ظْٓام-مـ حديٞ َجٚبِرٍ  َِ ََنَك َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ

ـِ اْفَقْشِؿ ِِف اْفَقْجفِ  ِب ِِف اْفَقْجِفو , َوَظ ْ ـِ افيَّ َؿو , َظ َِّ شَوَش
(2)

. 

 ؾ٘ن أـرم مٚ ِف اإلًٕٚن وجٓف.

ََ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ٌَْحِر َوَف َُْٚهْؿ ِِف اْفَزِّ َواْف ِْ ْمَْٚ َبِْل آَدَم َومَحَ رَّ ـَ ْد 

ِؤاًل  ٍْ َْٚ َت َْ َِ ـْ َخ َّ ثٍِر ُِم ـَ َُْٚهْؿ َظَذ  ِْ ٌَِٚت َوَؾوَّ ِّٔ ـَ افىَّ  .{َوَرَزْؿَُْٚهْؿ ِم

وَنل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ وضب افقجف حتك مع 

 زوجتف. 

                                                           
( كاللفظ 2612(، كاإلماـ مسلم في صحيحو )2559أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)

 بتحقيقي( كما بعده. 35البن خزيمة )« التوحيد»لمسلم، كلتماـ تخريج الحديث انظر 

 .(2116)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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 داود رمحف اهلل تًٚػ: دٚ جٚء ِف شْـ اإلمٚم أيب 

: َيٚ َرُشقَل اهللَِّو , َمٚ  ُٝ ِْ يِّ ريض اهلل ظْفو , َؿَٚل: ُؿ َنْرِ َُ َٜ اْف ِٚوَي ًَ مـ حديٞ ُم

ِْٔف؟و , َؿَٚل:  َِ ٚ َظ َٕ  َأَحِد
ِٜ َقَهٚ إَِذا »َحؼُّ َزْوَج ًُ ُْ و , َوَت َٝ ّْ

ًِ ٚ إَِذا َض َٓ َّ
ًِ َأْن ُتْى

ِب ا َٓ َتْيِ و , َو َٝ ٌْ ًَ َت ـْ و , َأِو ا َٝ ْٔ ًَ َت ـْ َّٓ ِِف ا ُجْر إِ َٓ هَتْ ٌِّْحو , َو ََ َٓ ُت ْفَقْجَفو , َو

 ِٝ ْٔ ٌَ شاْف
(1)

ٌََّحِؽ اهللَُّ  "و , َؿَٚل َأُبق َداُوَد:  قَل: َؿ َُ ٌِّْح َأْن َت ََ َٓ ُت  ."َو

 ؾال َيقز ضب افقجف بحٚلو , حتك ِف حٚل افَتٚل مع افٍُٚر وادؼـغ.

 ٜ.ٕن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ َنك ظـ ادثِ

 ٍل صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

َٚن َرُشقُل اهلِل "َؿَٚل: -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ ُبَرْيَدَة بـ احلهٔٛ  ـَ

تِِف  و , َأْوَصُٚه ِِف َخٚصَّ
ٍٜ
يَّ ٍْٔشو , َأْو َهِ َر َأِمًرا َظَذ َج َؿ إَِذا َأمَّ َِّ ِْٔف َوَش َِ َصذَّ اهللُ َظ

ُف مِ  ًَ ـْ َم ََْقى اهللِو , َوَم او , ُثؿَّ َؿَٚل: بَِت َغ َخْرً
ِّ ِِ ًْ اْؽُزوا بِْٚشِؿ اهلِل ِِف َشٌِِٔؾ »ـَ اْدُ

ُِقا  ُت َْ َٓ َت ُِقاو , َو َٓ ََتُْث ِدُرواو , َو ٌْ َٓ َت ُِّقاو , َو ٌُ َٓ َت َر بِٚهللِو , اْؽُزوا َو ٍَ ـَ ـْ  ُِقا َم
اهللِو , َؿٚتِ

شَوفًِٔدا
(2)

. 

                                                           
، كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (2142)أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو  (1)

كضعيف أبي داكد: حسن صحيح. كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم 
 (، كقاؿ فيو: ىذا حديث حسن. 1113)

 .(1731)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)



 

 

 

 ]بيان تحريم الضرب في الوجه[

 

[270] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ػ افًِامء ِف و , وؿد اختِإن اهلل خِؼ آدم ظذ صقرتفوتتّٜ احلديٞ: 

مًْك احلديٞ ؾَٚل بًوٓؿ افوّر يًقد إػ آدم ظِٔف افًالمو , وؿٚل 

 بًوٓؿ افوّر يًقد إػ اهلل ظز وجؾ .

وأي ـٚن ؾ٘ن افهقرة ثٚبتٜ هلل ظز وجؾ ظذ مٚ ئِؼ بقجٓفو , مـ هذا 

 احلديٞ أو ؽره .

********** 
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 [الغضب ]التحذير من 

َأنَّ َرُجاًل َؿَٚل: َيٚ َرُشقَل -يرة ريض اهلل ظْفأي أيب هر-)َوَظُْْف  – 2617

َٚل:  ََ ْٛ »اهللَِّ! َأْوِصِْل. َؾ َو ٌْ َد ِمَراًرا. َؿَٚل: ش و , َٓ َت ْٛ »َؾَردَّ َو ٌْ شَٓ َت
(1)

 .

ٌَُخِٚريُّ   (.َأْخَرَجُف اْف

 *******************************الشرح:

 .ايػطب ٜس َٔايتخر ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل ٖرا احلدٜح يبٝإ
 .شَوَظُْْف َأنَّ َرُجاًل »قوله: 

 جٚريٜ بـ ؿدامٜ ريض اهلل ظْف.

 اإلمٚم أمحد رمحف اهلل تًٚػ ِف مًْده: ؾًْد 

 َٜ ـُ ُؿَداَم ُٜ ْب ُٚل َفُف: َجِٚرَي ََ ـْ َظؿ  َفُف ُي ٍْٔسو , َظ ـِ َؿ َْحَِْػ ْب ْٕ مـ ضريؼ ا

ًِْديُّ  ًَّ ََٖل َرُشقَل -ريض اهلل ظْف-اف ُف َش َّٕ َٚل: َيٚ  و , َأ ََ َؿو , َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ اهللِ َصذَّ اهلُل َظ

َٚل َرُشقُل اهلِل َصذَّ  ََ ًَعِّ َأِظِٔف؟ َؾ ِْلو , َوَأْؿِِْؾ َظَعَّ َف ًُ ٍَ ًٓ َيْْ َرُشقَل اهللِو , ُؿْؾ ِِل َؿْق

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ ْٛ  "اهللُ َظ َو ٌْ ِْٔف ِمَرا"َٓ َت َِ ِْٔف َحتَّك َأَظَٚد َظ َِ َظَٚد َظ
َٖ ؾُّ َذفَِؽ و , َؾ ـُ ًرا 

َُقُل:  ْٛ  "َي َو ٌْ "َٓ َت
(2)

. 

                                                           
 (.6116ماـ البخارم في صحيحو )أخرجو اإل (1)

، كىو حديث إسناده صحيح، رجالو ثقات رجاؿ (21357)أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده  (1)
الشيخين غير صحابيو جارية بن قدامة رضي اهلل عنو، فقد خرَّج لو النسائي في "مسند علي". قالو 

 محقق المسند.
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 . شَؿَٚل: َيٚ َرُشقَل اهللَِّ! َأْوِصِْل»قوله: 

أهؾ افًٚملو , وافٍٚوؾو , وإبو , واشتحٌٚب ضِٛ افقصٜٔ مـ  فيه:

 افنٖن.

َٚل: "قوله:  ََ ْٛ »َؾ َو ٌْ  ."شَٓ َت

ف وهذه افقصٜٔ مـ جقامع افُِؿ افتل أوتٔف افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آف

 وشِؿ.

 ؾَد مجع ِف هذه افقصٜٔ افَِِٜٔ افُِامت مًٚين افديـ ـِف.

ف افقؿقع ِف ـثر مـ ادًِٚصو , وافٌُٚئرو , ٕن افٌوٛ َير ظذ صٚحٌ

 افًٔئٚت.وافذٕقبو , واخلىٚيٚو , و

ؾَد يَتؾو , وؿد ييِؿو , وؿد يىِؼ زوجتفو , وؿد يًتديو , وؿد يًٛو , وؿد 

و , وؿد يٌٌضو , وؿد يُرهو , ينتؿو , وؿد يٌتٚبو , وؿد يْؿو , وؿد حيًدو , وؿد يٌؾ

 وؿد يزء افيـو , وؿد يًٍؾ ادُْراتو , وـؾ هذا بًٌٛ افٌوٛ.

َد ِمَراًرا»قوله:   ش. َؾَردَّ

; دٚ ِف ـرر ؿقفف ٓ تٌوٛأي أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ 

 هذه افقصٜٔ مـ افٍْع ِف افدٕٔٚو , وأخرة.

ْٛ »َؿَٚل: "قوله:  َو ٌْ  . "شَٓ َت

 د رمحف اهلل تًٚػ ِف مًْده: أخرج اإلمٚم أمح
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َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ـْ َأْصَحِٚب افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ ـْ َرُجٍؾ ِم َؿَٚل: -ريض اهلل ظْف-َظ

ْٛ  "َؿَٚل َرُجٌؾ: َيٚ َرُشقَل اهللِو , َأْوِصِْل؟ َؿَٚل:  َو ٌْ "َٓ َت
(1)

 . 

ُجُؾ:  ْرُت ِحَغ َؿَٚل افٌَِّْلُّ َص "َؿَٚل: َؿَٚل افرَّ َُّ ٍَ َؿ َمٚ َؿَٚلو , َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ ذَّ اهلُل َظ

فُ  َِّ ـُ  َّ ُع افؼَّ َّ ُٛ ََيْ َو ٌَ  ."َؾَِ٘ذا اْف

********** 

 

 

 

 

 

 

                                                           
يث إسناده صحيح. رجاؿ الشيخين، غير ، كىو حد(23172)أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده  (1)

 صحابيو رضي اهلل عنو. قالو محقق المسند.
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]بيان تحريم التخوض في مال اهلل عز وجل بغير 

 حق[

ـْ ) – 2618 َٜ َوَظ َهِٚريَّ ْٕ َ ْٕ َٜ ا ٚ  -َخْقَف َٓ : َؿَٚل َرُشقُل  -َريِضَ اهللَُّ َظْْ ْٝ َؿَٚف

و , »اهلل ظِٔف وشِؿ:  صذ -اهللَِّ  ْرِ َحؼ  ٌَ ُوقن ِِف َمِٚل اهللَِّ بِ ًٓ يتَخقَّ إِنَّ ِرَجٚ

 ِٜ ََٔٚم
َِ ْؿ افَُّْٚر َيْقَم اْف ُٓ َِ شَؾ

(1)
ٌَُخِٚريُّ   (.. َأْخَرَجُف اْف

 *******************************الشرح:

عص ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل ٖرا احلدٜح يبٝإ حتسِٜ ايتدٛض يف َاٍ اهلل 
 ٚدٌ بػري حل.

 افتخقض ِف مٚل اهلل ظز وجؾ بٌر حؼ فف ضرق: 

 أن يكف ِف احلرام.إوػ: 

 أن يٗخذ ويُتًٛ مـ احلرام.افثٕٜٚٔ: 

أن يَع ِف سؾف وفق ِف احلالل وادٌٚح ادجٚوزة واإلهاف افثٚفثٜ: 

 وافتٌذير.

 وِف صحٔح اإلمٚم افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ: 

                                                           
(، كيتخوَّضوف في ماؿ اهلل بغير حق. أم: يتصرفوف 3118أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)

في ماؿ المسلمين بالباطل، كفي الحديث ردع الوالة أف يأخذكا من الماؿ شيئا بغير حقو، أك 
 «.الفتح»و. انظر يمنعوه من أىل
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ََِّؿو , -ريض اهلل ظْف-َرةَ مـ حديٞ أيِب ُهَريْ  ِْٔف َوَش َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ و , َظ

ـْ »َؿَٚل:  ـْ َحاَلٍل َأْم ِم ٌَِِٚل ادَْرُء باَِم َأَخَذ اَدَٚلو , َأِم ْٖتَِغَّ َظَذ افَِّْٚس َزَمٌٚنو , َٓ ُي َٔ َف

شَحَرامٍ 
(1)

 . 

 : افَٔٚمٜ ُيًٖل ظْف ِف حٚفغ ِفوادٚل صٖٕف ظئؿ حتك أن ادرء 

 مـ أيـ اـتًٌفو , أمـ حاللو , أم مـ حرام.احلٚل إول: 

 وؾٔام إٍَٔفو , أِف احلاللو , أم ِف احلرام.احلٚل افثٚين: 

  ٍل شْـ اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ:ؾ

لِّ 
ِّ َِ و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب َبْرَزَة إَْش

ِْٔف َوَش  َِ ِرِه ؾِٔاَم »ََِّؿ: اهللَُّ َظ ُّ ـْ ُظ َل َظ
َٖ
ًْ  َحتَّك ُي

ِٜ ََٔٚم
َِ ٌٍْد َيْقَم اف َٓ َتُزوُل َؿَدَمٚ َظ

ـْ  ُفو , َوَظ ََ ٍَ ْٕ ٌَُف َوؾَِٔؿ َأ ًَ َت ـْ ـَ ا ـْ َأْي ـْ َمٚفِِف ِم َؾو , َوَظ ًَ ِف ؾَِٔؿ َؾ
ِّ ِْ ـْ ِظ َأْؾَُْٚهو , َوَظ

ِف ؾَِٔؿ َأْباَلهُ  ِّ ًْ شِج
(2)

. 

خؾ ؾٔف ـؾ مٚ يتّقلو , شقاء ـٚن مـ وادٚل أيًوٚ فف أحُٚمفو , ويد

 افَْديـ: افذهٛو , أو افٍوٜو , أو ـٚن مـ ؽرمهٚ.

ًٓ »قوله:   ش. إِنَّ ِرَجٚ

                                                           
 .(2183)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (2417)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (2)
 كضعيف الترمذم.
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 . خرج ُمرج افٌٚفٛو , وإٓ ؾٚحلُؿ ينّؾ افرجٚل وافًْٚء

ُوقن ِِف َمِٚل اهللَِّ»قوله:   ش.يتَخقَّ

 ًدة أصٔٚء: بوافتخقض ِف مٚل اهلل ظز وجؾ يُقن 

 .  حِفِف مجًف مـ ؽرإول: 

 . ٍَٕتف ِف ؽر حِفِف سفو , وافثٚين: 

 . فمْمْع افزـٚة افقاجٌٜ افثٚفٞ: 

مْع افٍَْٜ افقاجٌٜ ؾٔف ظذ افزوجٜو , وإوٓدو , وإبقيـ إن ـٕٚٚ افرابع: 

 . ؾَراء حمتٚجغ

تحٌٜ مْف: فٍَِراءو , وفًِّٚـغو , افٌخؾ ِف إخراج افهدؿٜ ادًاخلٚمس: 

 ادحتٚجغ. ٕرامؾو , وؽرهؿ مـافٔتٚمكو , واو

 ؽر ذفؽ.ٚل ِف أذيٜ ادًِّغ بٚفرصقةو , وأن يًتخدم ادافًٚبع: 

ْرِ َحؼ  »قوله:  ٌَ  .شب

 خرج بذفؽ فق ـٚن افتخقض ؾٔف بحؼ.

 .  أوجف اخلرو , واـتًٌف مـ احلاللمٚ إذا إٍٔؼ ادٚل ِف

 ومـ ـٚن هذا هق حٚفف ؾ٘ن اهلل ظز وجؾ ؿد أثْك ظِٔف ِف آيٚت ـثرات.

َغ  *امل }ز وجؾ : يَقل اهلل ظ َِ تَّ ُّ ِْ
َٛ ؾِِٔف ُهًدى فِ َٓ َرْي  *َذفَِؽ اْفَُِتُٚب 

َُقَن  ٍِ َّٚ َرَزْؿَُْٚهْؿ ُيْْ اَلَة َوُِم قَن افهَّ ُّ ٔ
َِ ِٛ َوُي ْٔ ٌَ ِمُْقَن بِْٚف ْٗ ـَ ُي  . {افَِّذي
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ٚ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  َٓ  َظْرُو
ٍٜ
ْؿ َوَجَّْ ُُ ـْ َربِّ َرٍة ِم

ٍِ ٌْ َوَشِٚرُظقا إَِػ َم

َغ ا َِ تَّ ُّ ِْ
ْت فِ َْرُض ُأِظدَّ ْٕ اَمَواُت َوا ًَّ اِء  *ف َّ اِء َوافيَّ َّ قَن ِِف افنَّ َُ ٍِ ـَ ُيْْ افَِّذي

ِْغَ  ًِ ُّٛ ادُْْح
ـِ افَِّْٚس َواهللَُّ حُيِ ٚؾَِغ َظ ًَ َْٔظ َواْف ٌَ َغ اْف

ِّ ٚطِ َُ  . {َواْف

ؿْ »قوله:  ُٓ َِ  .شَؾ

 ر حؼ.أي جزاء صًْٔٓؿ وختقوٓؿ ِف مٚل اهلل ظز وجؾ بٌ

ِٜ »قوله:  ََٔٚم
َِ  ش. افَُّْٚر َيْقَم اْف

ـَ }ؿٚل اهلل ظز وجؾ:  ُِْزونَ  َوافَِّذي ُْ َٛ  َي َه َٜ  افذَّ وَّ ٍِ َٓ  َواْف قََنَٚ َو َُ ٍِ  ِِف  ُيْْ

ُهؿْ  اهللَِّ َشٌِٔؾِ  ْ ٌَؼِّ َذاٍب  َؾ ًَ ك َيْقمَ ( 45) َأفِٔؿٍ  بِ َّ ٚ حُيْ َٓ ْٔ َِ ٚرِ  ِِف  َظ َّْؿَ  َٕ َٓ َقى َج ُْ  َؾُت

ٚ ٌَٚهُ  هِبَ ؿْ ِج قُرُهؿْ  َوُجُْقهُبُؿْ  ُٓ ُٓ َْْزُتؿْ  َمٚ َهَذا َوُط ؿْ  ـَ ُُ ًِ ٍُ ْٕ َ ُْْتؿْ  َمٚ َؾُذوُؿقا ِٕ  ـُ

ُِْزونَ  ُْ   [46 و ,45: افتقبٜ] {َت

********** 
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 ]بيان تحريم الظلم[ 

ـْ ) – 2619 ـِ افٌَِّْلِّ  -ريض اهلل ظْف  -َأيِب َذر  َوَظ ِْٔف -َظ َِ َصذَّ اهللَُّ َظ

ََِّؿ  فِ  -َوَش ـْ َربِّ ِزو , »َؿَٚل:  -ؾِٔاَم َيْرِوي َظ ٍْ َٕ َؿ َظَذ  ِْ ُٝ افيُّ ْم ٌَِٚدي! إيِنِّ َحرَّ َيٚ ِظ

ًمٚو , َؾاَل َتيَّٚدَُقا ْؿ حُمَرَّ ُُ َْْٔ ُتُف َب ِْ ًَ شَوَج
(1)

ِِؿٌ  ًْ  (.. َأْخَرَجُف ُم

 *******************************الشرح:

 .سِٜ ايعًِ يبٝإ حت ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح
وؿد تَدم مًْٚ ِف أحٚديٞ شٚبَٜ أن افيِؿ مـ افٌُٚئر; دٚ جٚء ؾٔف مـ 

 افقظٔدو , وإٔف يُقن ظذ أصحٚبف يقم افَٔٚمٜ طِامت.

ـْ َأيِب َذر  »قوله:   ش.-ريض اهلل ظْف  -َوَظ

 وهق جْدب بـ جْٚدة ريض اهلل ظْف.

ـِ افٌَِّْلِّ »قوله:  ِْٔف َوَش -َظ َِ َؿ َصذَّ اهللَُّ َظ فِ  -َِّ ـْ َربِّ  .ش-ؾِٔاَم َيْرِوي َظ

 أي أن هذا احلديٞ هق حديٞ ؿدد.

ٌَِٚدي»قوله:   .شَيٚ ِظ

 إوٚؾٜ مِؽ وخِؼ وؿٓر .

ُٝ »قوله:  ْم  .شإيِنِّ َحرَّ

                                                           
(، كىو طرؼ من حديث طويل، كقد شرحو شيخ اإلسالـ ابن تيمية 2577أخرجو اإلماـ مسلم ) (1)

 ، كأيضا طبع مفردا.«مجموع الفتاكل»ي شرحا نفيسا ف
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 أي مًْٝ .

ِز »قوله:  ٍْ َٕ َؿ َظَذ  ِْ  .شافيُّ

وحتريؿ افيِؿ ظذ ًٍٕف يدل ظذ ظدففو , وظذ ـرمفو , وإحًٕٚفو , وجقدهو , 

  ظٌٚده.وتٍوِف ظذ

ٍم }يَقل اهلل ظز وجؾ:  َْٔس بَِيالَّ ْؿ َوَأنَّ اهللََّ َف ُُ ْٝ َأْيِدي َم َذفَِؽ باَِم َؿدَّ

ٌِٔدِ  ًَ ِْ
 . {فِ

ٚ َوَمٚ }ويَقل اهلل ظز وجؾ:  َٓ ْٔ َِ ًَ ـْ َأَشَٚء َؾ ِف َوَم
ًِ ٍْ ٚ َؾَِِْ َؾ َصٚحِلً

ِّ ـْ َظ َم

ٌِٔدِ  ًَ ِْ
ٍم فِ  . {َربَُّؽ بَِيالَّ

ْؿ إِ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ُٓ ًَ ٍُ ْٕ َـّ افََّْٚس َأ
ًْٔئٚ َوفَُِ َٓ َيْيُِِؿ افََّْٚس َص نَّ اهللََّ 

قنَ  ُّ
 . {َيْيِِ

َّٚ ؾِِٔف }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  َغ ُِم
َِ ٍِ َوُوِوَع اْفَُِتُٚب َؾَسَى ادُْْجِرِمَغ ُمْن

ٌَِرًة وَ  ِٚدُر َص ٌَ َٓ ُي َتَْٚ َمِٚل َهَذا اْفَُِتِٚب  َِ َُقُفقَن َيٚ َوْي َّٓ َأْحَهَٚهٚ َوَي ٌَِرًة إِ ـَ  َٓ

َؽ َأَحًدا َٓ َيْيُِِؿ َربُّ ا َو ُِقا َحِٚضً ِّ  . {َوَوَجُدوا َمٚ َظ

ْٝ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ْؿ َؾاَم َأْؽَْ ُٓ ًَ ٍُ ْٕ قا َأ ُّ َِ ـْ َط
َُْٚهْؿ َوَفُِ ّْ َِ َوَمٚ َط

ٍء  ـْ َرْ ـْ ُدوِن اهللَِّ ِم ُؿ افَّتِل َيْدُظقَن ِم ُٓ ُت ْؿ آهِلَ ُٓ َؽ َوَمٚ َزاُدوُهْؿ َظْْ دََّٚ َجَٚء َأْمُر َربِّ

 ٍٛ  . {َؽْرَ َتْتٌِٔ

ُٕقا ُهُؿ افيَّٚدِِغَ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ٚ ـَ ـْ 
َُْٚهْؿ َوَفُِ ّْ َِ  . {َوَمٚ َط
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 بٝإ َع٢ٓ ايعًِ: 
 هق ووع افقء ِف ؽر مقوًف.افيِؿ: و

برهو , واهلل ظز وجؾ ادِؽ مُِفو , واخلِؼ خَِفو , وـِٓؿ وحتٝ تكؾف وتد

 وأؾًٚفف ظذ مَتٙ حُّتف ظِّف.

 وِف شْـ اإلمٚم ابـ مٚجف رمحف اهلل تًٚػ: 

َدِرو ,  ََ ـْ َهَذا اْف ٌء ِم ِز َرْ ٍْ َٕ و , َؿَٚل: َوَؿَع ِِف  لِّ
ِّ َِ ْي ـِ افدَّ ـِ اْب مـ ضريؼ َظ

 ُٝ ِْ َُ و , َؾ ٍٛ ًْ ـَ ـَ  ُٝ ُأيَبَّ ْب ْٔ َت
َٖ َد َظَعَّ ِديِْل َوَأْمِريو , َؾ

ًِ ٍْ ُٝ َأْن ُي : َأَبٚ ادُِْْْذِرو , َخِنٔ

ُٝ َظَذ ِديِْل َوَأْمِريو ,  َدِرو , َؾَخِنٔ ََ ـْ َهَذا اْف ٌء ِم ِز َرْ ٍْ َٕ ُف َؿْد َوَؿَع ِِف  َّٕ إِ

َٚل:  ََ ِْل بِِفو , َؾ ًَ ٍَ ًَؾَّ اهللََّ َأْن َيْْ ٍءو , َف ـْ َذفَِؽ بَِقْ ْثِْل ِم َب َأْهَؾ »َؾَحدِّ َفْق َأنَّ اهللََّ َظذَّ

ُتُف َشاَمَواتِِف َوَأْهَؾ  ْٝ َرمْحَ َٕ ٚ َُ ْؿ َف ُٓ ْؿو , َوَفْق َرمِحَ ْؿ َوُهَق َؽْرُ َطٚمِلٍ هَلُ هَبُ ذَّ ًَ َأْرِوِفو , َف

ٌَِؾ ُأُحٍد  ًٌٚو , َأْو ِمْثُؾ َج ٌَِؾ ُأُحٍد َذَه َٚن َفَؽ ِمْثُؾ َج ـَ ْؿو , َوَفْق 
ـْ َأْظاَمهِلِ ْؿ ِم ا هَلُ َخْرً

ُف ِِف َشٌِِٔؾ اهللَِّو , َمٚ ُؿٌَِؾ ِمَْْؽ َحتَّ  َُ
ٍِ
َؿ َأنَّ َمٚ َأَصَٚبَؽ مَلْ ُتْْ َِ ًْ َدِرو , َؾَت ََ ـَ بِْٚف ِم ْٗ ك ُت

َّٝ َظَذ َؽْرِ َهَذا  ََّٕؽ إِْن ُم ٌََؽو , َوَأ ُِٔهٔ
ـْ فِ ُُ ََٖك مَلْ َي ُْٔخىَِئَؽو , َوَأنَّ َمٚ َأْخَى

ـْ فِ ُُ َي

َٝ افَّْٚرَ  ِْ ًُقٍدو , ؾَ ش َدَخ ًْ ـَ َم ٌَْد اهللَِّ ْب يِتَ َأِخل َظ
ْٖ َْٔؽ َأْن َت َِ َٓ َظ ُٝ َو ْٔ َت

َٖ ََٖفُفو , َؾ ًْ َت

و ,  َٜ ٍَ يِتَ ُحَذْي
ْٖ َْٔؽ َأْن َت َِ َٓ َظ َر ِمْثَؾ َمٚ َؿَٚل ُأيَبٌّ َوَؿَٚل ِِل: َو ـَ ْفُتُفو , َؾَذ

َٖ
ًَ ٌَْد اهللَِّو , َؾ َظ

َْٖفُفو ,  و , َؾْٚش ٍٝ ـَ ثٚب  زْيَد ْب
ِٝ و , َوَؿَٚل: اْئ َٓ َٚل ِمْثَؾ َمٚ َؿٚ ََ َْٖفُتُفو , َؾ ًَ و , َؾ َٜ ٍَ ُٝ ُحَذْي ْٔ َت

َٖ َؾ

 َٖ َؿ َؾ َِّ ِْٔف وش ُٝ َرُشقَل اهللَِّ صذَّ اهللَُّ ظِ ًْ
ِّ َٚل: َش ََ َْٖفُتُفو , َؾ ًَ و , َؾ

ٍٝ ـَ ثٚب ُٝ زْيَد ْب ْٔ َت
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َُقُل:  ْؿ َوُهَق ؽْرُ َطٚمِلٍ »َي هَبُ ذَّ ًَ َب أْهَؾ َشاَمَواتِِف وأْهَؾ أْرِوِفو , َف فْق َأنَّ اهللََّ ظذَّ

ُتُف خْرً  ْٝ َرمْحَ َٕ ٚ َُ ْؿ َف ُٓ ْؿو , َوَفْق َرمِحَ َٚن َفَؽ ِمْثُؾ ُأُحٍد هَلُ ـَ ْؿو , َوَفْق  ـْ َأْظاَمهِلِ ْؿ ِم ا هَلُ

ـَ  ِم ْٗ ُف ِمَْْؽ حتَّك ُت َِ ُف ِِف َشٌِِٔؾ اهللَِّو , َمٚ َؿٌِ َُ
ٍِ
ًٌٚ ُتْْ ٌَِؾ ُأُحٍد َذَه ًٌٚو , أْو ِمْثُؾ َج َذَه

ُْٔخىَِئَؽو , َوَمٚ 
ـْ فِ ُُ ْ َي َؿ أنَّ َمٚ َأَصَٚبَؽ مَل َِ ًْ ِفو , َؾَت ِِّ ـُ َدِر  ََ ـْ بِْٚف ُُ ْ َي َك مَل

َٖ َأْخَى

َٝ افَّْٚرَ  ِْ َّٝ َظَذ ؽْرِ َهَذا َدَخ ََّٕؽ إِْن ُم ٌََؽو , َوَأ ُِٔهٔ
شفِ

(1)
. 

 بٝإ ٌٖ جيٛش هلل عص ٚدٌ إٔ ٜعرب بػري ذْب؟
ذهٛ أهؾ افٌدع مـ اجلزيٜ وؽرهؿو , إػ أن اهلل ظز وجؾ َيقز فف أن 

 .ادذـقر  يًذب بٌر ذٕٛو , واشتدفقا ظذ مٚ ذهٌقا إفٔف بّثؾ احلديٞ

 حتك ؿٚل افًٍٚريْل رمحف اهلل تًٚػ: 

 مـ ؽر مٚ ذٕٛ وٓ جرم جرى ...وجٚز فِّقػ يًذب افقرى 

 يًٖل ٓ ؾًِف ظـ ٕٕف...  َيّؾ تًٚػ مْف مٚ ؾُؾ

 ظدفف ؾٌّحض يًذب وإن...  ؾوِف مـ ؾٕ٘ف يثٛ ؾ٘ن

ؿ آخذ افًٌٚدو , وجًؾ أظامهلأن اهلل مًْٚه فق واحلديٞ ومٚ ـٚن ِف بٚبفو , 

 .أـثر مَٚبِٜ فًّْفو , ومَٚصٜ هلٚ; فُٕٚٝ ًٕؿ اهلل ظز وجؾ 

                                                           
، كلكن بلفظ أخصر (469)، كأخرجو أبو داكد في سننو (77)أخرجو اإلماـ ابن ماجو في سننو  (1)

منو. كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن. كىو في الصحيح المسند لإلماـ 
 (. 351الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )
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وفُـ اهلل ظز وجؾ يُرم ظٌٚدهو , ويًٍقو , ويتجٚوز ظْٓؿ; بُرمفو , 

 وجقدهو , وإحًٕٚفو , وؾوِف افًئؿ.

ًمٚ»قوله:  ْؿ حُمَرَّ ُُ َْْٔ ُتُف َب ِْ ًَ  .شَوَج

 أي ِف مجٔع إديٚنو , وادِؾ.

 . افؼائع ظذ حتريّف ؾٓق ُمٚ اتٍَٝ

 ادًجؿ إوشط فإلمٚم افىزاين رمحف اهلل تًٚػ: ٍل ؾ

ٍٛ »َؿَٚل: -ريض اهلل ظْٓام-مـ حديٞ َجٚبٍِر  ـُ َأيِب َضٚفِ ُر ْب ٍَ ًْ -دََّٚ َؿِدَم َج

امَّ  -ريض اهلل ظْف َِ َؿو , َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ ُٚه َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ََّ َِ و , َت
ِٜ ٌََن ـْ َأْرِض احْلَ ِم

ٌر إِ  ٍَ ًْ َيَر َج َؿ َحَجَؾ إِْظَيًٚمٚ ِمُْْف فَِرُشقِل اهللَِّ َٕ َِّ ِْٔف َوَش َِ َػ َرُشقِل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ

ِْٔفو , َوَؿَٚل  َْْٔ َؿ َبْغَ َظ َِّ ِْٔف َوَش َِ ٌََّؾ َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهلُل َظ ََ َؿو , َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ َصذَّ اهللُ َظ

ٌَُف افَّْٚ»َفُف:  َٝ َأْص ْٕ ِٜ افَّتِل َيٚ َحٌٌِِٔلو , َأ ـَ افىَِّْٔ َٝ ِم َْ
َِلو , َوُخِِ ُِ ل َوُخ َِ ِْ ِس بَِخ

 ِٜ ٌََن ِٛ َأْرِض احْلَ ًِْض َظَجِٚئ ـْ َب ْثِْل َظ ٚو , َيٚ َحٌٌِِٔلو , َحدِّ َٓ ُٝ ِمْْ َْ
َؿَٚل: ش ُخِِ

ٚو , إَِذا أَ  َٓ ًِْض ُضُرِؿ ٌؿ ِِف َب
ٚ َؿٚئِ َٕ َْْٔٚ َأ ل َيٚ َرُشقَل اهللَِّو , َب َٝ َوُأمِّ ْٕ يِب َأ

َٖ ْؿو , بِ ًَ َٕ ٚ َٕ

ك  ََ ٚو , َوَأْف َٓ ُض َظَذ َؾَرٍس َفُفو , َؾَزمَحَ ـُ ٌََؾ َصٚبٌّ َيْر َتٌؾو , َوَأْؿ ُْ ٚ ِم َٓ ًَُجقٍز َظَذ َرْأِش بِ

َُقُل: اْفَقْيُؾ َفَؽ  و , َوِهَل َت ٌََكَ ْتُف اْف ًَ ٌَ و , َوَأْت ًٜ َّ
ٚو , َؾْٚشَتَقْت َؿٚئِ َٓ ـْ َرْأِش َتَؾ َظ ُْ

ِ ادْ

رْ  ـُ ََِس ادَُِِْؽ َظَذ  ـَ افيَّٚمِلِ. َؿَٚل َجٚبِرٌ َؽًدا إَِذا َج ُِقِم ِم ْي َّ ِْ
ِِّٔفو , َؾْٚؿَتصَّ فِ -ِش

َؿ َوإِنَّ -ريض اهلل ظْف َِّ ِْٔف َوَش َِ : َؾََْيْرُت إَِػ َرُشقِل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َصذَّ اهللُ َظ
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اَمِرو , ُثؿَّ َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َص 
ِْٔف ِمْثَؾ اجْلِ َْْٔ ِْٔف ُدُمقَظُف َفَتَْْحِدُر َظَذ َظ َِ ذَّ اهلُل َظ

ََِّؿ:  َتعٍ »َوَش ًْ ـَ افيَّٚمِلو ِ, َؽْرَ ُمَت ُف ِم ََّ ُِقُم َح ُخًذ ادَْْي
ْٖ َٓ َي  ًٜ َس اهللَُّ ُأمَّ شَٓ َؿدَّ

(1)
. 

لُّ "ثؿ ؿٚل رمحف اهلل تًٚػ:  ُِّ َّٓ َم َٜ إِ َْْٔ َٔ ـِ ُظ ََٔٚن ْب ٍْ ـْ ُش َٞ َظ ِدي مَلْ َيْرِو َهَذا احْلَ

ٌِْد اهللَِّ  ـُ َظ ِْْٔلُّ ْب َظ  ."افرُّ

 بٝإ إٔ دع٠ٛ املعًّٛ َطتذاب١: 
 ِٔس بْٔٓٚ وبغ اهلل ظز وجؾ حجٚب.ؾدظقة اديِقم مًتجٚبٜو , 

  دٚ جٚء ِف افهحٔحغ: 

ِْٔف  َِ اَمو , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ُٓ ٌٍَّٚس َريِضَ اهللَُّ َظْْ ـِ َظ مـ حديٞ اْب

ـِ َجٌَ  ِٚذ ْب ًَ ُ
َؿ دِ َِّ : َوَش ـِ َّ َٔ َثُف إَِػ اف ًَ ْٖيِت َؿْقًمٚ َأْهَؾ ـَِتٍٚبو , َؾَِ٘ذا »ٍؾ ِحَغ َب َؽ َشَت َّٕ إِ

ًدا َرُشقُل اهللَِّو , َؾِْ٘ن  َّّ َّٓ اهللَُّو , َوَأنَّ حُمَ ُدوا َأْن َٓ إَِفَف إِ َٓ ْؿ إَِػ َأْن َيْن ُٓ ْؿو , َؾْٚدُظ ُٓ ِجْئَت

ُهْؿ َأنَّ  ْخِزْ
َٖ َقاٍت ِِف  ُهْؿ َأَضُٚظقا َفَؽ بَِذفَِؽو , َؾ َِ ْؿ ََخَْس َص ِٓ ْٔ َِ اهللََّ َؿْد َؾَرَض َظ

ْؿ  ِٓ ْٔ َِ ُهْؿ َأنَّ اهللََّ َؿْد َؾَرَض َظ ْخِزْ
َٖ و , َؾِْ٘ن ُهْؿ َأَضُٚظقا َفَؽ بَِذفَِؽو , َؾ ٍٜ َِ ْٔ ؾِّ َيْقٍم َوَف ـُ

ْؿو , َؾِْ٘ن ُهْؿ َأَضٚظُ  ِٓ َرائِ ََ دُّ َظَذ ُؾ ْؿ َؾُسَ
ِٓ َٔٚئِ
ـْ َأْؽِْ َخُذ ِم ْٗ ًٜ ُت قا َفَؽ بَِذفَِؽو , َصَدَؿ

َُْْٔف َوَبْغَ اهللَِّ  َْٔس َب ُف َف َّٕ ُِقِمو , َؾِ٘ ِؼ َدْظَقَة ادَْي ْؿ َواتَّ
َرائَِؿ َأْمَقاهِلِ ـَ َٚك َو َؾِ٘يَّ

شِحَجٌٚب 
(2)

. 

                                                           
، كىو في صحيح الترغيب كالترىيب لإلماـ (6559)إلماـ الطبراني في معجمو األكسط أخرجو ا (1)

 (، كقاؿ فيو: صحيح لغيره، كلكن بدكف ذكر القصة.1816األلباني رحمو اهلل تعالى برقم )

  .(19)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،1496)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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ِلَّ َصذَّ اهللُ -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ أيِب ُهَرْيَرةَ ِف افًْـ: و و , َأنَّ افٌَّْ

َؿ َؿَٚل:  َِّ ِْٔف َوَش َِ : َدْظَقُة اْفَقافِِدو ,  َثاَلُث »َظ َـّ ِٓ َٓ َصؽَّ ؾِٔ َتَجَٚبٌٚت  ًْ َدَظَقاٍت ُم

ُِقمِ  ٚؾِِرو , َوَدْظَقُة ادَْْي ًَ شَوَدْظَقُة ادُْ
(1)

. 

ريض اهلل -مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ وِف شْـ اإلمٚم ابـ مٚجف رمحف اهلل تًٚػ: 

ِْٔف وَ -ظْف َِ ََِّؿ: و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ْؿو , »َش َٓ ُتَردُّ َدْظَقهُتُ  ٌٜ َثاَلَث

اَمِم  ٌَ ٚ اهللَُّ ُدوَن اْف َٓ ًُ ُِقِمو , َيْرَؾ ىَِرو , َوَدْظَقُة ادَْْي ٍْ ٚئُِؿو , َحتَّك ُي ِٚدُلو , َوافهَّ ًَ َمُٚم اْف اإْلِ

 َّٕ ُكَ ْٕ َ َٕ يِت  زَّ
ًِ َُقُل: بِ اَمِءو , َوَي ًَّ ٚ َأْبَقاُب اف َتُح هَلَ ٍْ و , َوُت

ِٜ ََٔٚم
َِ َد ِحٍغ َيْقَم اْف ًْ ِؽ َوَفْق َب

ش
(2)

. 

ـِ وِف ادًجؿ افٌُر فإلمٚم افىزاين رمحف اهلل تًٚػ:  َٜ ْب َّ مـ حديٞ ُخَزْي

 ٍٝ َؿ: -ريض اهلل ظْف-َثٚبِ َِّ ِْٔف َوَش َِ َُقا »و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ اتَّ

                                                           
، كاإلماـ ابن ماجو (1915)كاإلماـ الترمذم في سننو  (،1536)سننو أخرجو اإلماـ أبو داكد في  (2)

 (، كحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن.3862في سننو )
، كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم (1752)أخرجو اإلماـ ابن ماجو  (1)

(. كقاؿ اإلماـ 3598أخرجو اإلماـ الترمذم )(، كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح. ك 1358)
األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح كضعيف السنن: ضعيف لكن صح منو الشطر األكؿ بلفظ 

 المسافر مكاف اإلماـ العادؿ، كفي ركاية الوالد. 
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اَممِ  ٌَ ُؾ َظَذ اْف َّ َٚ حُتْ ُِقِم َؾَِ٘نَّ يِت َوَجاَلِِل  َدْظَقَة ادَْْي َُقُل اهلُل َجؾَّ َجاَلُفُف: َوِظزَّ َي

َد ِحغٍ  ًْ ََّٕؽ َوَفْق َب ُْٕكَ َ شَٕ
(1)

. 

 ش. َؾاَل َتيَّٚدَُقا»قوله: 

و , وهذا فٍظ ظٚم وهذا َنل مـ اهلل ظز وجؾو , وافْٓل يَتِض افتحريؿ

 .شقاء ـٕٚٝ اديٚمل ِف إمقال أو افدمٚء أو ؽرهٚ

 أصخابٗا يف ايدْٝا; ؾإْٗا ضت٪د٣ إيٝ٘ يف اآلخس٠. ٚاملعامل إٕ مل ت٪َد إىل
 ٍل صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

ِْٔف -ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ  َِ و , َأنَّ َرُشقَل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ

ََِّؿو , َؿَٚل:  ُِِس؟»َوَش ٍْ َٓ ش َأَتْدُروَن َمٚ ادُْ ـْ  َْٚ َم ُِِس ؾِٔ ٍْ َٓ َؿُٚفقا: ادُْ ِدْرَهَؿ َفُف َو

َٚل:  ََ ٍٚةو , »َمَتَٚعو , َؾ ـَ ٍَٔٚمو , َوَز  بَِهاَلٍةو , َوِص
ِٜ ََٔٚم

َِ ْٖيِت َيْقَم اْف تِل َي ـْ ُأمَّ َِِس ِم ٍْ إِنَّ ادُْ

َب  َؽ َدَم َهَذاو , َوَضَ ٍَ َؾ َمَٚل َهَذاو , َوَش ـَ ْٖيِت َؿْد َصَتَؿ َهَذاو , َوَؿَذَف َهَذاو , َوَأ َوَي

                                                           
، كىو في صحيح الترغيب كالترىيب (4/84/3718)أخرجو اإلماـ الطبراني في المعجم الكبير  (2)

اـ األلباني رحمو اهلل تعالى كقاؿ فيو: حسن لغيره. كىو في الصحيحة لإلماـ األلباني رحمو اهلل لإلم
(، كقاؿ فيو: بالجملة فاإلسناد مظلم مجهوؿ. لكن الحديث حسن على أقل 871تعالى برقم )

( طرفو األكؿ من حديث أبي ىريرة مرفوعا: " اتقوا دعوة 2419الدرجات، فقد أخرج ابن حباف )
". كسنده صحيح. ككرد من حديث أنس أيضا بزيادة فيو، كقد سبق تخريجو برقم )ال ( 767مظلـو

/  2( كأحمد )1752( كابن ماجو )281/  2( كالترمذم )2418. كأخرج ابن حباف أيضا )
( من طريق أبي مدلة عن أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم. " 445، 315

... كدعوة المظلـو يرفعها اهلل فوؽ الغماـ كيفتح لها أبواب السماء كيقوؿ  ثالثة ال ترد دعوتهم
 الرب: كعزتي ألنصرنك كلو بعد حين ".
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ـْ  َىك َهَذا ِم ًْ ُٔ ٌَْؾ َأْن  َهَذاو , َؾ َُْٚتُف َؿ ًَ ْٝ َح َٔ
ِ َْٚتِِفو , َؾِْ٘ن َؾْ ًَ ـْ َح َْٚتِِفو , َوَهَذا ِم ًَ َح

ِْٔفو , ُثؿَّ ُضِرَح ِِف افَّْٚرِ  َِ ْٝ َظ ـْ َخَىَٚيُٚهْؿ َؾُىِرَح ِْٔف ُأِخَذ ِم َِ َٙ َمٚ َظ َْ شُي
 (1)

. 

 وِف صحٔح اإلمٚم افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ: 

ِْٔف مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهللَُّ َِ  َظُْْفو , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ

ََِّؿ:  َْٔقَمو , »َوَش ُف ِمُْْف اف ِْ َِّ ََٔتَح ِْ ٍءو , َؾ ـْ ِظْرِوِف َأْو َرْ َِخِٔف ِم
ِٕ  ٌٜ َّ َِ ْٝ َفُف َمْي َٕ ٚ ـَ ـْ  َم

ٌؾ َصٚفٌِح  َّ َٚن َفُف َظ ـَ قَن ِديٌَْٚر َوَٓ ِدْرَهٌؿو , إِْن  ُُ ٌَْؾ َأْن َٓ َي ْدِر  َؿ ََ ُأِخَذ ِمُْْف بِ

ْٔفِ  َِ َؾ َظ
ِّ َِّٔئِٚت َصِٚحٌِِف َؾُح ـْ َش ٌَْٚت ُأِخَذ ِم ًَ ـْ َفُف َح ُُ تِِفو , َوإِْن مَلْ َت َّ َِ شَمْي

 (2)
 . 

ٌِْد اهللَِّ:  ُف  "َؿَٚل َأُبق َظ َّٕ َ ِٕ يَّ  ُزِ َْ َل ادَ ِّّ اَم ُش َّٕ ـُ َأيِب ُأَوْيٍس: إِ َؿَٚل إِْشاَمِظُٔؾ ْب

 َٕ َزَل  َٕ َٚن  ٚبِِر ـَ ََ َٜ ادَ َٔ  . "ِٚح

 بٝإ إٔ ايػسى باهلل عص ٚدٌ ٖٛ أععِ ايعًِ: 
 أظيؿ افيِؿ افؼك بٚهلل ظز وجؾ.و

ْك بِٚهللَِّ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  َٓ ُتْؼِ ُيُف َيٚ ُبَْلَّ 
ًِ ْبِِْف َوُهَق َي ِٓ اَمُن  َْ َوإِْذ َؿَٚل ُف

ٌؿ َظئِؿٌ  ِْ َك َفُي ْ  . {إِنَّ افؼِّ

                                                           
 .(2581)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

 .(2449)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (2)
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و , وؾٔف تَْص ِف إفقهٜٔو , وهق تًقيٜ اخلٚفؼ افَقي ٕٕف هوؿ فِربقبٜٔ

افًزيز افُٚمؾ ِف ـؾ افهٍٚت; بٚدخِقق افؤًػ افًٚجز مـ ـؾ 

 افهٍٚت.

 وهلذا حرم  اهلل ظز وجؾ ظذ ًٍٕف أن يٌٍره ٕحد جٚء بف يقم افَٔٚمٜ.

ُر }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ٍِ ٌْ َك بِِف َوَي ُر َأْن ُيْؼَ ٍِ ٌْ َٓ َي ـْ إِنَّ اهللََّ  َ
َمٚ ُدوَن َذفَِؽ دِ

ى إِْثاًم َظئِاًم  ِد اْؾَسَ ََ ْك بِٚهللَِّ َؾ
ـْ ُيْؼِ  . {َيَنُٚء َوَم

ثؿ يُقن بًد افًحرو , وافَتؾو , وأـؾ مٚل افٔتٔؿو , وأـؾ افربٚو , وؽرهٚ مـ 

 . افٌُٚئر

 ٚحدٜح ايباب ي٘ تت١ُ ٚؾٝ٘ عد٠ ٚصاٜا: 
 ٍل صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ:ؾ

َؿو , ؾِٔاَم -ريض اهلل ظْف-  َذر  مـ حديٞ َأيِب  َِّ ِْٔف َوَشـ َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ  و , َظ

ُف َؿَٚل:  َّٕ َٚػ َأ ًَ ٌََٚرَك َوَت ـِ اهلِل َت َؿ َظَذ »َرَوى َظ ِْ ُٝ افيُّ ْم ٌَِٚدي إيِنِّ َحرَّ َيٚ ِظ

ٌَٚ ًمٚو , َؾاَل َتَيٚدَُقاو , َيٚ ِظ ْؿ حُمَرَّ ُُ َْْٔ ُتُف َب ِْ ًَ ِزو , َوَج ٍْ ـْ َٕ َّٓ َم ْؿ َوٚلٌّ إِ ُُ ُِّ ـُ ِدي 

ُتُفو ,  ّْ ًَ ـْ َأْض َّٓ َم ْؿ َجِٚئٌعو , إِ ُُ ُِّ ـُ ٌَِٚدي  ْؿو , َيٚ ِظ ـُ ُدويِن َأْهِد ْٓ َهَدْيُتُفو , َؾْٚشَت

قيِن  ًُ ُْ ْقُتُفو , َؾْٚشَت ًَ ـَ ـْ  َّٓ َم ْؿ َظٍٚرو , إِ ُُ ُِّ ـُ ٌَِٚدي  ْؿو , َيٚ ِظ ُُ ّْ
ًِ قيِن ُأْض ُّ

ًِ َؾْٚشَتْى

ٌَٚدِ  ْؿو , َيٚ ِظ ُُ ًُ ـْ ٚو , َأ ًً ُٕقَب مَجِٔ ُر افذُّ
ٍِ ٚ َأْؽ َٕ ِٚرو , َوَأ َٓ ِْٔؾ َوافَّْ َِّ ىُِئقَن بِٚف ْؿ خُتْ ُُ َّٕ ي إِ

ـْ  ويِن َوَف ي َؾَتُيُّ ٌُقا َضِّ ُِ ٌْ ـْ َت ْؿ َف ُُ َّٕ ٌَِٚدي إِ ْؿو , َيٚ ِظ ُُ ْر َف
ٍِ ُرويِن َأْؽ ٍِ ٌْ َؾْٚشَت
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فَ  ٌَِٚدي َفْق َأنَّ َأوَّ ًُقيِنو , َيٚ ِظ ٍَ لو , َؾَتْْ
ًِ ٍْ َٕ قا  ٌُ ُِ ٌْ ْؿ َت ُُ ْؿ َوِجَّْ ُُ ًَ ْٕ ْؿ َوإِ ـُ ْؿ َوآِخَر ُُ

ًْٔئٚو , َيٚ  ُِِْل َص ْؿو , َمٚ َزاَد َذفَِؽ ِِف ُم ُُ ِٛ َرُجٍؾ َواِحٍد ِمْْ ِْ ََك َؿ ُٕقا َظَذ َأْت ٚ ـَ

ِٛ َرُجٍؾ  ِْ ُٕقا َظَذ َأْؾَجِر َؿ ٚ ـَ ْؿ  ُُ ْؿ َوِجَّْ ُُ ًَ ْٕ ْؿ َوإِ ـُ ْؿ َوآِخَر ُُ َف ٌَِٚدي َفْق َأنَّ َأوَّ ِظ

ْؿ َواِحٍدو , مَ  ـُ ْؿ َوآِخَر ُُ َف ٌَِٚدي فَْق َأنَّ َأوَّ ًْٔئٚو , َيٚ ِظ ُِِْل َص ـْ ُم َََص َذفَِؽ ِم َٕ  ٚ

ََٖفَتُفو ,  ًْ ٍٚن َم ًَ ْٕ ؾَّ إِ ـُ  ُٝ ْٔ ْظَى
َٖ َُٖفقيِن َؾ ًَ ٍٔد َواِحٍد َؾ

ًِ ْؿ َؿُٚمقا ِِف َص ُُ ْؿ َوِجَّْ ُُ ًَ ْٕ َوإِ

َُُص ادِْْخ  اَم َيْْ ـَ  َّٓ َّٚ ِظِْْدي إِ َََص َذفَِؽ ُِم َٕ اَم َمٚ  َّٕ ٌَِٚدي إِ ٌَْحَرو , َيٚ ِظ َُٔط إَِذا ُأْدِخَؾ اْف

ِد اهلَل  َّ َْٔح ِْ او , َؾ ـْ َوَجَد َخْرً َّ َٚهٚو , َؾ ْؿ إِيَّ ُُ ٔ ْؿو , ُثؿَّ ُأَوؾِّ ُُ ٚ َف َٓ ْؿ ُأْحِهٔ ُُ ِهَل َأْظاَمُف

فُ  ًَ ٍْ َٕ  َّٓ َـّ إِ ُِقَم ـْ َوَجَد َؽْرَ َذفَِؽو , َؾاَل َي شَوَم
 (1)

. 

ًٌِٔد: َٚن أَ " َؿَٚل َش و , َجَثٚ َظَذ ـَ ِٞ ِدي َذا احْلَ َث هِبَ و , إَِذا َحدَّ يِنُّ َٓ ْق ُبق إِْدِريَس اخْلَ

ْٔفِ  ٌََت ـْ  ."ُر

 وهذا مـ أذف إحٚديٞ افتل رواهٚ أهؾ افنٚم.

********** 

 

 

 

 

                                                           
 .(2577)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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 ]بيان تحريم الغيبة[ 

ـْ ) – :261 صذ اهلل  -َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -َأيِب ُهَرْيَرَة َوَظ

ُٜ »َؿَٚل:  -ٔف وشِؿ ظِ ٌَ ٔ
ٌِ  ش.?َأَتْدُروَن َمٚ اْف

ُؿ.َؿُٚفقا:  َِ  اهللَُّ َوَرُشقُفُف َأْظ

َرهُ »َؿَٚل:  ُْ ُرَك َأَخَٚك باَِم َي ـْ  ش.ِذ

َٚن ِِف َأِخل َمٚ َأُؿقُل ِؿَٔؾ:  ـَ َٝ إِْن   ?َأَرَأْي

ـْ »َؿَٚل:  ُُ ٌَْتُفو , َوإِْن مَلْ َي ْد اِْؽَت ََ قُل َؾ َُ َٚن ؾِِٔف َمٚ َت ـَ تَّفُ  إِْن  ْد هَبَ ََ شَؾ
 (1)

. َأْخَرَجُف 

ِِؿٌ  ًْ  (.ُم

 *******************************الشرح:

 ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل ٖرا احلدٜح يبٝإ حتسِٜ ايػٝب١.
 .وهل ذـرك أخٚك بام يُره حديٞ افٌٚب يدل ظذ حتريؿ افٌٌٜٔو , و

ـَ آَمُْقا اْج }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ٚ افَِّذي َ َض َيٚ َأُّيُّ ًْ ِـّ إِنَّ َب ـَ افيَّ ثًِرا ِم ـَ ٌُقا 
َتِْ

َؿ  َؾ حَلْ ـُ ْٖ ْؿ َأْن َي ـُ ُّٛ َأَحُد
ًوٚ َأحُيِ ًْ ْؿ َب ُُ ُو ًْ ْٛ َب َت ٌْ َٓ َي قا َو ًُ ًَّ َٓ ََتَ ِـّ إِْثٌؿ َو افيَّ

اٌب َرِحٔؿٌ  َُقا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َتقَّ قُه َواتَّ ُّ ِرْهُت َُ ًْٔتٚ َؾ  . {َأِخِٔف َم

ـٕٚـؾ مـ حلؿ افرجؾ ادٔٝو , وهذا ُمٚ يدل ٌتٚب اد ؾجًؾ اهلل ظز وجؾ

 ظذ حرمتٓٚو , وافتحذير افنديد مْٓٚو , وبنٚظتٓٚ.

                                                           
 .(2589) أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو (1)
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وؿد شٌؼ مًْٚ ِف حديٞ ادٍِس ـٔػ تٗخذ حًْٚت مـ يٌتٚب 

 ادًِّغ يقم افَٔٚمٜو , ثؿ يىرح ظِٔف مـ شٔئٚهتؿ وافًٔٚذ بٚهلل ظز وجؾ.

 طِؿ إظراض.وهل تًتز مـ 

 ِقظٔد افذي جٚء ؾٔٓٚ; ؾَ٘نٚ مـ أشٌٚب ظذاب افَز.وهل مـ افٌُٚئر; ف

 وجٚء ِف شْـ اإلمٚم أيب داود رمحف اهلل تًٚػ: 

ـِ َمٚفٍِؽ  َِٕس ْب و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ -ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ َأ

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ ٌٚر مِ »اهللُ َظ ٍَ ْؿ َأْط ْقٍم هَلُ ََ ُنقَن دََّٚ ُظِرَج يِب َمَرْرُت بِ ُّ َحٍٚس ََيْ ُٕ ـْ 

ـَ  ِء افَِّذي َٓ ُٗ يُؾو , َؿَٚل َه ِء َيٚ ِجْزِ َٓ ُٗ ـْ َه : َم ُٝ ِْ َُ ْؿ َوُصُدوَرُهْؿو , َؾ ُٓ ُوُجقَه

ْؿ  ِٓ قَن ِِف َأْظَراِو ًُ ََ قَم افَِّْٚسو , َوَي ُِقَن حُلُ ـُ ْٖ شَي
 (1)

. 

 ِف شْـ أيب داود رمحف اهلل تًٚػ: و

َر  َّ ـِ ُظ ٌِْد اهللَِّ ْب َٚل: - اهلل ظْٓامريض-مـ حديٞ َظ ََ ََِسو , َؾ َْْٔٚ َؾَج َؾَخَرَج إَِف

قُل:  َُ َؿ َي َِّ ِْٔف َوَش َِ ُٝ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ًْ
ِّ َٚظُتُف ُدوَن َحد  »َش ٍَ ْٝ َص ـْ َحَٚف َم

ْ َيَزْل  ُفو , مَل ُّ َِ ًْ ـْ َخَٚصَؿ ِِف َبٚضٍِؾ َوُهَق َي ْد َوٚدَّ اهللََّو , َوَم ََ ـْ ُحُدوِد اهللَِّو , َؾ ِِف  ِم

                                                           
، كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (4878)أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو  (1)

(. كقاؿ في صحيح الترغيب كالترىيب 533كضعيف أبي داكد: صحيح. كىو في الصحيحة )
 (: بأنو صحيح لغيره. كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم2839برقم )

(112 .) 



 

 

 

 ]بيان تحريم الغيبة[

 

[292] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 َٜ َُْف اهللَُّ َرْدَؽ َُ َْٔس ؾِِٔف َأْش ـٍ َمٚ َف ِم ْٗ ـْ َؿَٚل ِِف ُم َشَخِط اهللَِّ َحتَّك َيِْْزَع َظُْْفو , َوَم

َّٚ َؿَٚل  ُرَج ُِم ٌَِٚل َحتَّك ََيْ شاخْلَ
 (1)

. 

 بٝإ إٔ ايػٝب ذلس١َ بايهتاب ٚبايط١ٓ ٚباإلمجاع: 
تَ }ؾَقل اهلل ظز وجؾ : أمٚ مـ افُتٚب:  ٌْ َٓ َي ُّٛ َو

ًوٚ َأحُيِ ًْ ْؿ َب ُُ ُو ًْ ْٛ َب

اٌب َرِحٔؿٌ  َُقا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َتقَّ قُه َواتَّ ُّ ِرْهُت َُ ًْٔتٚ َؾ َؿ َأِخِٔف َم َؾ حَلْ ـُ
ْٖ ْؿ َأْن َي ـُ  . {َأَحُد

ِف شْـ اإلمٚم  ؾٕٚحٚديٞ افًٚبَٜو , وحديٞ افٌٚب افذيوأمٚ مـ افًْٜ: 

َٜ  ظـأيب داود رمحف اهلل تًٚػ:  ُٝ فٌَِِِّْلِّ -يض اهلل ظْٓٚر- َظٚئَِن ِْ : ُؿ ْٝ و , َؿَٚف

ِْل  ًْ ٍد: َت دَّ ًَ َذاو , َؿَٚل َؽْرُ ُم ـَ َذا َو ـَ  َٜ َّٔ
ٍِ ـْ َص ٌَُؽ ِم ًْ َؿ: َح َِّ ِْٔف َوَش َِ َصذَّ اهللُ َظ

َٚل:  ََ ٌَْحِر دَََزَجْتفُ »َؿِهَرًةو , َؾ ْٝ باَِمِء اْف ًٜ َفْق ُمِزَج َّ
ِِ ـَ  ِٝ ِْ ْد ُؿ ََ : ش َف ْٝ َؿَٚف

 ُٝ ْٔ َُ َٚل:  َوَح ََ ٚو , َؾ ًٕ ٚ ًَ ْٕ َذا»َفُف إِ ـَ َذا َو ـَ ٚ َوَأنَّ ِِل  ًٕ ٚ ًَ ْٕ ُٝ إِ ْٔ َُ ُّٛ َأينِّ َح شَمٚ ُأِح
(2)

. 

ؾَد إًَد اإلمجٚع ظذ حتريؿ افٌٌٜٔ إذا ـٕٚٝ فٌر مهِحٜ وأمٚ اإلمجٚع: 

 ذظٜٔ.

                                                           
، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (3597)أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو  (2)

كضعيف أبي داكد رحمو اهلل تعالى، كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم 
قد كثقو أبو (، كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح، كرجالو رجاؿ الصحيح، إال يحي بن راشد، ك 755)

 زرعو، كما في "تهذيب التهذيب"، كزىير ىو ابن معاكية. 

، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (4875)أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو  (1)
(، 1594كضعيف أبي داكد. كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )

 على شرط مسلم.  كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح
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ؾٌٌْٔل فإلًٕٚن أن يتحرز مـ هذه افٌِٜٔ افًئّٜ افتل ؿؾ مٚ يًِؿ مْٓٚ 

 ادٗمـ.

ُٜ »قوله:  ٌَ ٔ
ٌِ  ش.?َأَتْدُروَن َمٚ اْف

أي افٌٌٜٔ ادحرمٜ ادّْقظٜ افتل حتٚشٌقن ظِٔٓٚ ظْد اهلل ظز وجؾ يقم 

 افَٔٚمٜ.

َِؿُ »قوله:   .شَؿُٚفقا: اهللَُّ َوَرُشقُفُف َأْظ

وهُذا ـٚن افهحٚبٜ ريض اهلل ظْٓؿ ِف حٚل حٔٚة افٌْل صذ اهلل ظِٔف 

ؾو , وإػ رشقفف صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ يردون افًِؿ إػ اهلل ظز وج

وظذ آفف وشِؿ; ٕٕف هق ادٌِغ ظـ اهلل ظز وجؾو , وفُـ ِف إمقر افؼظٜٔ 

 ؾَط.

 . أمٚ ِف إمقر افٌٌٜٔٔو , ؾال يَٚل إٓ اهلل ظز وجؾ أظِؿ

َٔٚل اهلل أظِؿو , وهذا صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ؾأمٚ بًد مقت افٌْل 

ن اهلل ظِٔٓؿو , شقاء ـٚن ذفؽ ِف هق ادًروف ظـ افًِػ افهٚفح روقا

 إمقر افٌٌٜٔٔو , أم ِف إمقر افؼظٜٔ.

وبًض أهؾ افًِؿ َئز أن يَٚل اهلل ورشقفف أظِؿ ِف إمقر افؼظٜٔ 

 حتك بًد مقت افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.
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فُـ مل يَْؾ ظـ افهحٚبٜ ريض اهلل ظْٓؿ أن أحًدا مْٓؿ ؿٚل ذفؽ بًد 

 . هلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿمقت افٌْل صذ ا

َرهُ »"قوله:  ُْ ُرَك َأَخَٚك باَِم َي ـْ  ."شِذ

 . وٚبط افٌٌٜٔ ادحرمٜوهذا 

بخٔؾو , أو ؿهرو , أو يّنك ـّنٔتف إذا ـٚن أظرج وهق ـٖن يَٚل ؾٔف: 

يُره ذفؽو , أو يقصػ بقء هق يُرهفو , أو ؽر ذفؽ ُمٚ يُقن ؾٔف ذم 

 فًِِّؿ.

ـَ »قوله:  َٝ إِْن   .ش?َٚن ِِف َأِخل َمٚ َأُؿقُل ِؿَٔؾ: َأَرَأْي

أي إذا ؿٔؾ ِف ادًِؿ مٚ هق ؾٔفو , ـٖن يَٚل ؾٔف: هق ؿهرو , أو ؾالٕٜ 

ؿهرةو , ومهٚ ؾٔٓام افَك ؾًاًلو , أو يَٚل ؾالٕٜ ؽر مجِٜٔو , أو يَٚل ؾٔف ظقرو , 

 أو ؾٔٓٚ ظٔٛ ِف اخلَِٜو , وهُذا.

ٌْتَ »َؿَٚل: "قوله:  ْد اِْؽَت ََ قُل َؾ َُ َٚن ؾِِٔف َمٚ َت ـَ  . "شفُ إِْن 

 ؾٌغ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ فِهحٚبٜ ريض اهلل ظْٓؿ إٔف إن

صدقو , وفُْف يُره أن يَٚل ؾٔف ذفؽو , أو ـٚن ؾٔف مٚ يَٚل ؾٔفو , وهق حؼو , و

 يقصػ بذفؽو , ؾٓذه هل افٌٌٜٔ.

تَّفُ »قوله:  ْد هَبَ ََ ـْ َؾ ُُ  ش. َوإِْن مَلْ َي
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افٌٌٜٔ إذا مل تُـ بحؼو ,  وبغ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ أن

 .و , ؾٓل مـ افٌٓٝ ؽر احلؼصدقو , وـٚن ؾٔٓٚ افُذبو , وادٌٚفٌٜو , وو

 . افُذبوٕٕف مجع بغ افٌٌٜٔ 

ؿد مجع بغ ـٌرتغ ـٌرة افٌٌٜٔو , يُقن ّـ تُِؿ ِف أخٔف بٌر حؼو , ؾ

 . وـٌرة افُذب وافٌٓتٚن

ِمِْغَ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ْٗ ُذوَن ادُْ ْٗ ـَ ُي ٌُقا  َوافَِّذي ًَ َت ـْ ْرِ َمٚ ا ٌَ ِمَِْٚت بِ ْٗ َوادُْ

ٚ َوإِْثاًم ُمًٌِْٔٚ ًٕ َتٚ ُِقا هُبْ َّ ِد اْحَت ََ  .{َؾ

 بٝإ حهِ اي١ُُٝٓ: 
افذٕقبو , وظئّٜ مـ  افّّْٜٔ حمرمٜ ِف افؼعو , وهل ـٌرة مـ ـٌٚئرو

 وهل أخٝ افٌٌٜٔ. ظيٚئؿ أثٚم

 هل افَٚفٜ بغ افْٚس. وفُـ افّّْٜٔ:

صخص إػ آخر مـ أجؾ اإلؾًٚد بْٔٓؿو , أو مـ أجؾ  أي َٕؾ افُالم مـ

زرع اخلالف وافنَٚق بْٔٓؿو , أومـ أجؾ افتٍريؼ بْٔٓؿو , وٓ شٔام إذا ـٕٚقا 

 جرانو , أو أصدؿٚءو , أو أخقةو , أو ؽر ذفؽ.

: وافٍِظ دًِؿ  وِف افهحٔحغ
(1)

َٚن  ـَ ِٚرِثو , َؿَٚل:  ـِ احْلَ ِٚم ْب مـ ضريؼ مَهَّ

 َٞ ِدي ُؾ احْلَ َُ ـْ  َرُجٌؾ َيْْ َّ ْقُم َهَذا ُِم ََ َٚل: اْف ََ ِجِد َؾ ًْ ُِقًشٚ ِِف ادَْ َّْٚ ُج ُُ َِمِرو , َؾ ْٕ إَِػ ا

                                                           
 .(115)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،6156)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 ُٜ ٍَ َٚل ُحَذْي ََ َْْٔٚ َؾ ََِس إَِف َِمِرو , َؿَٚل: َؾَجَٚء َحتَّك َج ْٕ َٞ إَِػ ا ِدي ُؾ احْلَ َُ ريض اهلل -َيْْ

َُ -ظْف َؿ َي َِّ ِْٔف َوَش َِ ُٝ َرُشقَل اهلِل َصذَّ اهللُ َظ ًْ
ِّ َٜ »قُل: : َش َّْ َٓ َيْدُخُؾ اجْلَ

 ش.َؿتٌَّٚت 

 ٚايكتات: ٖٛ ايُٓاّ.
 وؿد جٚء مكًحٚ بف ِف روايٜ اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ ِف صحٔحف: 

 َٜ ٍَ َٚل -ريض اهلل ظْٓام-مـ حديٞ ُحذْي ََ َٞ َؾ ِدي ُف َأنَّ َرُجاًل َيِْؿُّ احْلَ ٌَ َِ ُف َب َّٕ و , َأ

ُٝ َرُشقَل اهللِ  ًْ
ِّ : َش ُٜ ٍَ َُقُل: ُحَذْي َؿ َي َِّ ِْٔف َوَش َِ َٜ »َصذَّ اهللُ َظ َّْ َٓ َيْدُخُؾ اجْلَ

مٌ  امَّ  ش.َٕ

 ؾٓذا افقظٔد يدل ظذ أن افّّْٜٔ مـ ـٌٚئر افذٕقبو , ومـ ظيٚئؿ أثٚم.

ًٔٚو , أو حيّؾ  اً ؾهٚحٛ افّّْٜٔ متقظد ًٓ أوف بًدم دخقل اجلْٜو , إمٚ دخق

يًٍد بغ افْٚسو , ظذ افقظٔد وافزجر ظـ مثؾ هذا افًٍؾ اخلٌٔٞ افذي 

 ؽر ذفؽ مـ ادٍٚشد.و , وشٍؽ افدمٚءو , ووربام يٗدي إػ افَتٚل

 ٚاي١ُُٝٓ َٔ أضباب عراب ايكرب: 
ٌَّٚسٍ ٍل افهحٔحغ: ؾ  ـِ َظ َمرَّ "و , َؿَٚل: -ريض اهلل ظْٓام-مـ حديٞ اْب

و , َأوْ  ِٜ ـْ ِحَٔىِٚن ادَِديَْ َؿ بَِحٚئٍِط ِم َِّ ِْٔف َوَش َِ َع َصْقَت  افٌَِّْلُّ َصذَّ اهللُ َظ ِّ ًَ و , َؾ َٜ َُّ َم

َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚل افٌَِّْلُّ َصذَّ اهللُ َظ ََ ٚو , َؾ ٌُقِرمِهَ َبِٚن ِِف ُؿ ذَّ ًَ  ُي
ْغِ َٕ ٚ ًَ ْٕ َبِٚنو , َوَمٚ »إِ ذَّ ًَ ُي

ٌِرٍ  ـَ َبِٚن ِِف  ذَّ ًَ َٚن أَخُر »ُثؿَّ َؿَٚل: ش ُي ـَ ـْ َبْقفِِفو , َو َتِسُ ِم ًْ ٚ َٓ َي َٚن َأَحُدمُهَ ـَ َبَذو , 
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 ِٜ َّ ٔ
ِّ
ِق بِٚفَّْ ّْ ؾِّ َؿْزٍ ش. َي ـُ و , َؾَقَوَع َظَذ  َتْغِ َهٚ ـِْنَ َنَ َُ ُثؿَّ َدَظٚ بَِجِريَدٍةو , َؾ

َٝ َهَذا؟ َؿَٚل:  ِْ ًَ َ َؾ َٔؾ َفُف: َيٚ َرُشقَل اهللَِّو , مِل
َِ ًةو , َؾ اَم ـِْنَ ُٓ َػ »ِمْْ ٍَّ ُف َأْن َُيَ َِّ ًَ َف

ٚ ًَ ٌَ ْٔ اَم َمٚ مَلْ َت ُٓ ٚإَِػ »َأْو: ش َظْْ ًَ ٌَ ْٔ شَأْن َي
(1)

. 

وؿد ذـرهٚ اإلمٚم ادجدد ِف ـتٚب افتقحٔد ِف بٚب افًحر دفٔؾ ظذ أن 

 افتامم ؿد يًٍؾ مٚ ٓ يًٍِف افًٚحر مـ افًٍٚد واإلؾًٚد .

********** 
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 ]بيان تحريم الحسد والنجش والتباغض والتدابر[

 -َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َؿَٚل: -أي أيب هريرة ريض اهلل ظْف- )َوَظْْفُ  – 2621

َٓ َتَداَبُرواو , »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  ٌََٚؽُوقاو , َو َٓ َت َٓ َتََْٚجُنقاو , َو َٚشُدوا َو َٓ حَتَ

ُِِؿ َأُخق  ًْ ٚو , ادُْ ًٕ ٌََٚد اهللَِّ إِْخَقا ُٕقا ِظ ق ـُ ًٍْضو , َو ِْٔع َب ْؿ َظَذ َب ُُ ُو ًْ َٓ َيٌِْع َب َو

َٓ ََيْ  ُفو , َو ُّ
َٓ َيْيِِ ِِِؿو ,  ًْ ََْقى َهٚ ُهَْٚو , ادُْ ُرُهو , افتَّ

َِ
َٓ حَيْ َوُيِنُر إَِػ َصْدِرِه  -ُذُفُفو , َو

ِِِؿ َظَذ  -َثاَلَث ِمَراٍرو ,  ًْ ؾُّ ادُْ ـُ َِِؿو ,  ًْ َر َأَخُٚه ادُْ
َِ
ِّ َأْن حَيْ ـَ افؼَّ ِٛ اْمِرٍئ ِم ًْ بَِح

ِِِؿ َحَراٌمو , َدُمُفو , َوَمُٚفُفو , َوِظْرُوفُ  ًْ شادُْ
(1)

 ًْ   (.ِِؿٌ . َأْخَرَجُف ُم

 *******************************الشرح:

ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ حتسِٜ احلطد ٚايٓذؼ ٚايتباغض 
 .َٚا يف باب٘ ٚايتدابس

َٚشُدوا»قوله:   .شَٓ حَتَ

 ظيٚئؿ أثٚم.وإٔف أيًوٚ مـ ـٌٚئر افذٕقبو , و حتريؿ احلًد فيه:

 وؿد تَدم بٔٚن حُؿ احلًدو , وأضاره.

 : هق َتْل زوال افًّْٜ ظـ افٌر.واحلًد

وهق مـ أشٌٚب تقفد احلَد بغ ادًِؿ وأخٔفو , ومـ أشٌٚب افُراهٜو , 

 وافٌٌوٚء بغ ادًِّغ.

                                                           
 .(2564)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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َٓ َتََْٚجُنقا»قوله:   ش.َو

هق افزيٚدة ِف ثّـ افًًِٜ دون ؿهد افؼاءو , وإٕام فَهد وافْجش: 

 اإلضار بٚفٌر.

ٜ; ٕٕف يدخؾ ظذ افْٚس ِف أشًٚرهؿ ؾٓق ٕقع مـ إٔقاع افٌٔقع ادحرم 

 . افزيٚدة ِف افثّـ دون ؿهد افؼاء مْف

أذيٜ د ظذ شًرهٚو , وهذا ؾٔف حِٜٔو , وؾٔنسُّيٚ ادنسي بثّـ زائ

 فًِِّّغ.

 بٝإ حهِ ايٓذؼ: 
افْجش ٓ َيقزو , بؾ هق حمرم فْٓل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ و

 مـ إدفٜ.ظْف ـام ِف هذا احلديٞو , وِف ؽره 

 ضر ظذ ادًِّغ; ؾٓق حمرم.ووـؾ رء ؾٔف أذيٜ 

: -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيب ُهَرْيَرةَ وروايٜ أخرى ِف افهحٔحغ: 

ـِ افٌَِّْلِّ َص  َؿو , َظ َِّ ِْٔف َوَش َِ َذُب »َؿَٚل: ذَّ اهللُ َظ ـْ َـّ َأ و , َؾِ٘نَّ افيَّ َـّ ْؿ َوافيَّ ـُ ٚ إِيَّ

قاو , ًُ ًَّ و , َوَٓ ََتَ
ِٞ قا... احَلِدي ًُ ًَّ شَوَٓ حَتَ

 (1)
. 

 بٝإ ايؿسم بني ايتخطظ ٚايتذطظ: 
 يُقن ِف افن.ؿٔؾ: بٖن افتجًس: 

                                                           
 .(2563)يحو كاإلماـ مسلم في صح (،5143)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 يُقن ِف إمقر افًِْٜٔ.وافتحًس: 

َٓ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ـْ ُيقُشَػ َوَأِخِٔف َو قا ِم ًُ ًَّ ٌُقا َؾَتَح َيٚ َبِْلَّ اْذَه

 ْٔ َٓ َي ُف  َّٕ ـْ َرْوِح اهللَِّ إِ َُٖشقا ِم ْٔ ٚؾُِرونَ َت َُ ْقُم اْف ََ َّٓ اْف ـْ َرْوِح اهللَِّ إِ  . {َُٖس ِم

 بٝإ حهِ ايتذطظ ٚايتخطظ: 
ـالمهٚ ٓ َيقزو , بؾ مهٚ مـ إمقر افًئّٜ افذي َنك افٌْل صذ اهلل و

 ظِٔف وظذ آفف وشِؿ; دٚ ؾٔٓام مـ ـنػ ظقرات ادًِّغو , وؾوحٓؿ.

 افًس ظذ وافٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ حٞ ورؽٛ ِف

ادًِّغو , وبغ أن مـ شس مًِاًم ِف افدٕٔٚ شسه اهلل ظز وجؾ ِف افدٕٔٚ وِف 

 أخرة.

 بٝإ حهِ ايتذطظ ع٢ً املطًُني يًهؿاز ٚيًُػسنني: 
يقجٛ ؿتؾ صٚحٌف افتجًس ظذ ادًِّغ فهٚفح افٍُٚر وادؼـغ و

 .أمٚ ردة وإمٚ حدًا 

ُْٔد اهللٍَِّل افهحٔحغ: ؾ ٌَ ًّٔٚ مـ ضريؼ ُظ
ُٝ َظِِ ًْ

ِّ ـُ َأيِب َراؾٍِعو , َؿَٚل: َش  ْب

و ,  َبْرَ ٚ َوافزُّ َٕ َؿ َأ َِّ ِْٔف َوَش َِ َثِْل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهلُل َظ ًَ َُقُل: َب َريِضَ اهللَُّ َظُْْفو , َي

ـَ إَْشَقدِ  َداَد ْب َْ
َٜ »و , َؿَٚل: -ريض اهلل ظْٓؿ-َوادِ ُْٖتقا َرْوَو قا َحتَّك َت َُ

َىِِ ْٕ ا

ٚ َخٍٚخو , َٓ ٚ ـَِتٌٚب َؾُخُذوُه ِمْْ َٓ ًَ و , َوَم ًٜ َْٔ
ًِ ٚ َط َْٚ شَؾِ٘نَّ هِبَ ُِ ْٔ َٚدى بَِْٚ َخ ًَ َْٚ َت َْ َِ َى ْٕ و , َؾٚ

 : ْٝ َٚف ََ َْٚ َأْخِرِجل افَُِتَٚبو , َؾ ِْ َُ و , َؾ
ِٜ
َْٔ
ًِ ـُ بِٚفيَّ ْح َٕ و , َؾَِ٘ذا 

ِٜ ْوَو َْْٔٚ إَِػ افرَّ َٓ َت ْٕ َحتَّك ا
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َْٚ: َفُتْخ  ِْ َُ ـْ ـَِتٍٚبو , َؾ ل ِم
ًِ ـْ َمٚ َم َْٖخَرَجْتُف ِم ََٔٚبو , َؾ َغَّ افثِّ

َِ ِْ َـّ افَُِتَٚب َأْو َفُْ ِرِج

ـِ  ِٛ ْب ـْ َحٚضِ َؿو , َؾَِ٘ذا ؾِِٔف ِم َِّ ِْٔف َوَش َِ َْْٔٚ بِِف َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهلُل َظ َت
َٖ ٚو , َؾ َٓ ِٚص ََ ِظ

َٜ َُيِْزُ  َُّ ـْ َأْهِؾ َم ـَِغ ِم ـَ اُدْؼِ ٍٚس ِم َٕ َٜ إَِػ ُأ ًَ َت ِْ ًِْض َأْمِر َرُشقِل اهللَِّ َأيِب َب ٌَ ُهْؿ بِ

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ َٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهلُل َظ ََ َؿو , َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ ُٛ َمٚ »َصذَّ اهللُ َظ
َيٚ َحٚضِ

ٚ ِِف ُؿَرْيٍشو , شَهَذا؟ ًَ َه ِْ ُٝ اْمَرًأ ُم ْْ ـُ َجْؾ َظَعَّ إيِنِّ  ًْ و , َؿَٚل: َيٚ َرُشقَل اهللَِّو , َٓ َت

 ْ قَن  َومَل ُّ َٜ حَيْ َُّ َّ ْؿ َؿَراَبٌٚت بِ ـَ هَلُ ِٚجِري َٓ ـَ ادُ َؽ ِم ًَ ـْ َم َٚن َم ـَ ٚو , َو َٓ
ًِ ٍُ ْٕ ـْ َأ ـْ ِم ـُ َأ

َذ  ِ ْؿو , َأْن َأختَّ ِٓ ِٛ ؾِٔ ًَ ـَ افَّْ ُٝ إِْذ َؾَٚتِْل َذفَِؽ ِم ٌْ ٌَ ْح
َٖ ْؿو , َؾ ْؿ َوَأْمَقاهَلُ ِٓ ٚ َأْهِِٔ هِبَ

ٚ َؿَراَبتِلو , قَن هِبَ ُّ ِر  ِظَْْدُهْؿ َيًدا حَيْ ٍْ ُُ ًرا َوَٓ اْرتَِداًداو , َوَٓ ِرًوٚ بِٚف ٍْ ـُ  ُٝ ِْ ًَ َوَمٚ َؾ

َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهلُل َظ ََ َد اإِلْشاَلِمو , َؾ ًْ ؿْ »َب ُُ ْد َصَدَؿ ََ و , َؿَٚل شَف

ْب ُظَُْؼ َهَذا ادَُْٚؾِِؼو , َؿَٚل:  ُر: َيٚ َرُشقَل اهللَِّ َدْظِْل َأْضِ َّ فُ  "ُظ َّٕ َد َبْدًراو ,  إِ ِٓ َؿْد َص

ُِقا َمٚ ِصْئُتْؿ  َّ َٚل: اْظ ََ َع َظَذ َأْهِؾ َبْدٍر َؾ َِ قَن َؿِد اضَّ ُُ ًَؾَّ اهللََّ َأْن َي َوَمٚ ُيْدِريَؽ َف

ؿْ  ُُ ْرُت َف ٍَ ْد َؽ ََ شَؾ
(1)

. 

أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ مل يُْر ظذ ظّر بـ وافنٚهد: 

 ف.ؿتِ ةاخلىٚب ريض اهلل ظْف أراد

ًٌٚ ريض اهلل ظْف مـ  وفُـ بغ فًّر بـ اخلىٚب ريض اهلل ظْف أن حٚض

أهؾ بدرو , وإٔف مـ افهحٚبٜ ريض اهلل ظْٓؿو , وأن أهؾ بدر ؿد صِّٓؿ اهلل 

                                                           
 .(2494)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،3117)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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ظز وجؾ بٌٍّرتف; حتك أن أحدهؿ فق وؿع ِف ذٕٛ مـ افذٕقب; ؾٕ٘ف يقؾؼ 

 فِتقبٜ مْفو , أو أَنؿ يقؿٍقن فًدم افقؿقع ِف افذٕٛ أصاًل.

 ِف روايٜ أخرى ِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: وجٚء 

ِْٔف -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ  َِ و , َأنَّ َرُشقَل اهلِل َصذَّ اهللُ َظ

ََِّؿو , َؿَٚل:  قا »َوَش ًُ َٓ َتََْٚؾ شَو
(1)

. 

 بٝإ حهِ ايتٓاؾظ: 
 افتْٚؾس ِف أمقر أخرةو , وادًٚرظٜ إػ اخلراتو , وادًٚبَٜ إػو

افَربٚتو , وادٌٚدرة إػ إظامل افهٚحلٜو , مـ إمقر ادىِقبٜ مـ ادٗمـو , 

 وافتل تدل ظذ ـامل إيامٕفو , وظذ ظيؿ ئَْف بربف شٌحٕٚف وتًٚػ.

قن}وهلذا يَقل اهلل ظز وجؾ:  ًُ
ََٔتََْٚؾِس ادَُْتَْٚؾِ ِْ ٌؽ َوِِف َذفَِؽ َؾ ًْ  . {ِخَتُٚمُف ِم

ٓق افتْٚؾس ِف أمقر افدٕٔٚ افذي ؾو , افْٓل ظـ افتْٚؾس مٚ جٚء مـ وأمٚ

تًٌٛ فًِِّّغ شٍؽ افدمٚءو , وإتٓٚك إظراضو , وافنحْٚءو , وافٌٌوٚءو , 

 وافُراهٜٔو , وافٌؾو , واحلًدو , واحلَدو , وؽرمهٚ مـ إمراض.

إمقر ادحرمٜ: مـ مجع إمقال وفق مـ ؽر ؾٚفتْٚؾس ِف أمقر افدٕٔٚو , و

 . أمقر افدٕٔٚتو , وحِٓٚو , ومـ افتٌٚهل بٚدًٚــو , وبٚفًٔٚرا

                                                           
 .(2563)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (2)
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ِرو ٍل صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: ؾ ّْ ـِ َظ ٌِْد اهللِ ْب مـ حديٞ َظ

ًَٚصِ  ـِ اْف ُف َؿَٚل: -ريض اهلل ظْٓام-ْب َّٕ َؿ َأ َِّ ِْٔف َوَش َِ ـْ َرُشقِل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ و , َظ

ُتْؿ؟» ْٕ وُمو , َأيُّ َؿْقٍم َأ ْؿ َؾِٚرُس َوافرُّ ُُ ْٔ َِ ْٝ َظ ـُ ش إَِذا ُؾتَِح ـِ ْب مْحَ ٌُْد افرَّ َؿَٚل َظ

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ ٚ اهلُلو , َؿَٚل َرُشقُل اهلِل َصذَّ اهلُل َظ َٕ اَم َأَمَر ـَ قُل  َُ َٕ َأْو َؽْرَ »َظْقٍف: 

ْحَق َذفَِؽو ,  َٕ ٌََٚؽُوقَنو , َأْو  قَنو , ُثؿَّ َتَتَحَٚشُدوَنو , ُثؿَّ َتَتَداَبُروَنو , ُثؿَّ َتَت ًُ َذفَِؽو , َتَتََْٚؾ

ًْضٍ ُثؿَّ َتْْ  ْؿ َظَذ ِرَؿِٚب َب ُٓ َو ًْ ُِقَن َب ًَ و , َؾَتْج ـَ ِٚجِري َٓ ِغ ادُْ
ٚـِ ًَ َُقَن ِِف َم

شَىِِ
(1)

. 

ٌََٚؽُوقا»قوله:  َٓ َت  .شَو

هق تْٚؾر افَِقب افذي يٗدي إػ تدابر إبدانو , وإػ افتٌٚؽض: 

 إظراض ؾٔام بغ ادًِّغ مع بًوٓؿ بًًوٚ.

َٓ َتَداَبُروا»قوله:   ش.َو

و , وـالمهٚ افتٌٚؽض يُقن ِف افَِقبـام أن يُقن ِف إبدانو , ر: وافتداب

 .حمرم وـٌرة

ًْضٍ »قوله:  ِْٔع َب ْؿ َظَذ َب ُُ ُو ًْ َٓ َيٌِْع َب  .شَو

دٚ يقرث مـ افنحْٚء وافٌٌوٚءو , وافٍرق بغ هذا افٌٔع وافْجش أن 

ّـ افٌٔع ظذ بٔع إخ يريد افؼاءو , وافْجش ٓ يريد افؼاءو , إٕام يريد رؾع ث

 افًًِٜو , وـالمهٚ َير إػ مٍٚشد دئْٜ ودٕٔقيٜ .

                                                           
 .(2962)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

و , وأن حيٛ بف يًٚمؾ ادًِّغ بام حيٛ أن يًٚمؾؾٚفقاجٛ ظذ ادًِؿ أن 

فًِِّّغ مـ اخلر مٚ حيٛ فًٍْفو , وأن يُره هلؿ مـ افؼ مٚ يُرهف 

 فًٍْؽ.

ٚ»قوله:  ًٕ ٌََٚد اهللَِّ إِْخَقا ُٕقا ِظ ق ـُ  ش. َو

قاجٛ ظذ ادًِّغ أن يُقن ظٌٚد اهلل ظز وهذا إمجٚل بًد تٍهٔؾو , ؾٚف

ٚ ؾٔام بْٔٓؿ ِف مجٔع صَٖنؿ. ًٕ  وجؾ إخقا

فتل وأن ٓ يتًٌٌقا بوًػ هذه إخقة اإلشالمٜٔ بٖي ظّؾ مـ إظامل ا

تتًٌٛ ِف افنَٚقو , وادخٚصّٜو , وافٌٌوٚءو , وافٌؾو , واحلًدو , واحلَدو , 

 إمراض افٌَِٜٔ افتل توًػ مـ ؿقة ادًِّغ.و

ِِؿِ ادُْ »قوله:  ًْ ُِِؿ َأُخق ادُْ  ش. ًْ

ًٕٚ ٕخٔف إخ و يُقن  أمقر آخرتف.: ِف أمقر دٕٔٚهو , وأمقر ديْفو , وظق

ِمُْقَن إِْخَقةٌ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ْٗ اَم اْدُ َّٕ  . {إِ

ؾٓذه أخقة افديـ افذي أثٌتٓٚ اهلل ظز وجؾ ِف ـتٚبفو , وأثٌتٓٚ افٌْل صذ 

خ مع أخٔف يُقن ِف صٖٕف ـِف ظذ وإ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ِف شْتف

 أحًـ حٚل.
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

و , َؿَٚل: َؿَٚل -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب ُمقَشكوِف افهحٔحغ: 

َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ ُوُف »َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهلُل َظ ًْ َِٔٚن َيُندُّ َب ٌُْْ ْٚف ـَ ـِ  ِم ْٗ ُّ ِْ
ـُ فِ ِم ْٗ ادُْ

ًوٚ ًْ شَب
(1)

فِ ".  ًِ ٌََّؽ َبْغَ َأَصٚبِ  ."َوَص

  صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: وِف

ـِ َبِنرٍ  اَمِن ْب ًْ و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ َصذَّ -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ افُّْ

َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ ِد »اهللُ َظ ًَ ْؿ َمَثُؾ اجْلَ ِٓ
ٍِ ُٚض ًَ ْؿو , َوَت ِٓ

ِهْؿو , َوَتَرامُحِ ِمَِْغ ِِف َتَقادِّ ْٗ َمَثُؾ ادُْ

ك ِمْْ  َُ كإَِذا اْصَت َّّ ِر َواحْلُ َٓ ًَّ ِد بِٚف ًَ ُر اجْلَ
شُف ُظْوٌق َتَداَظك َفُف َشٚئِ

(2)
. 

فُ »قوله:  ُّ
 . شَٓ َيْيِِ

ؾال َيقز فًِِّؿ أن ييِؿ أخٔف ادًِؿ ِف ًٍٕفو , وٓ ِف مٚففو , وٓ ِف 

ؾُّ  : طو , فَقل رشقل اهلل ظروف ِِؿِ  ـُ ًْ ِِؿِ  َظَذ  ادُْ ًْ  َوَمُٚفُفو , َدُمُفو , َحَراٌمو , اْدُ

أخرجف مًِؿو , وؿد تَدم بٔٚن ؾًٚد افيِؿ وميتف افدٕٔقيٜ  ُوفُ َوِظرْ 

 .وإخرويٜ 

ُذُففُ »قوله:  َٓ ََيْ  . شَو

وٓ َيقز فًِِّؿ أن َيذل أخٔف ادًِؿ ِف رؾع اديِّٜ ظْف مـ أخٔف 

 ادًِؿ افذي اظتدى ظِٔفو , وهق ؿٚدر ظذ رؾع اديِّٜ ظْف.

                                                           
 .(2585).اإلماـ مسلم في صحيحو (2446)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

 .(2586)صحيحو  أخرجو اإلماـ مسلم في (2)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ٍَٕس َريِضَ اهللَُّ  وِف صحٔح اإلمٚم افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ: مـ حديٞ َأ

ُِقًمٚ: »طَظُْْفو , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  ُْٕكْ َأَخَٚك َطٚدًِٚ َأْو َمْي َٚل َرُجٌؾ: َيٚ ش ا ََ َؾ

ُه؟ َؿَٚل:  ُْٕكُ َْٔػ َأ ـَ  ًٚ
َٚن َطٚدِ ـَ َٝ إَِذا  ُِقًمٚو , َأَؾَرَأْي َٚن َمْي ـَ ُه إَِذا  ُْٕكُ َرُشقَل اهللَِّو , َأ

ُجُزهُ » هُ حَتْ َْٕكُ ِؿ َؾِ٘نَّ َذفَِؽ  ِْ ـَ افيُّ ُفو , ِم ًُ شو , َأْو ََتَْْ
(1)

. 

-مـ حديٞ َجٚبِرٍ وجٚء احلديٞ ِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: 

ـَ "و , َؿَٚل: -ريض اهلل ظْٓام و , َوُؽاَلٌم ِم ـَ ِٚجِري َٓ ـَ ادُْ اْؿَتَتَؾ ُؽاَلَمِٚن ُؽاَلٌم ِم

ِٚجُر  َٓ َْٕهِٚرو , َؾََْٚدى ادُْ َ ْٕ َْٕهِٚريُّ َيٚ ا َ ْٕ ََٕٚدى ا ـَ َو ِٚجِري َٓ ُّ ِْ ِٚجُروَنو , َيٚ َف َٓ َأِو ادُْ

َْٕهِٚرو , َؾَخَرَج َرُشقُل اهللِ  َٚل:  طَفْْلَ ََ ِٜ »َؾ َّٔ
ِٚهِِ َؿُٚفقا: ش َمٚ َهَذا َدْظَقى َأْهِؾ اجْلَ

 ْٔ ٚ ا َع َأَحُدمُهَ ًَ َُ  اْؿَتَتاَل َؾ
َّٓ َأنَّ ُؽاَلَمْغِ َْٖس »َخَرو , َؿَٚل: َٓ َيٚ َرُشقَل اهللِ إِ َؾاَل َب

َْٕكٌ َوإِْن  ُف َفُف  َّٕ ُفو , َؾِ٘ َٓ َْْٔ ِْ ًٚ َؾ
َٚن َطٚدِ ـَ ُِقًمٚو , إِْن  ُجُؾ َأَخُٚه َطٚدًِٚ َأْو َمْي َُْْٔكِ افرَّ َوْف

هُ  َُْْٔكْ ِْ ُِقًمٚ َؾ َٚن َمْي شـَ
(2)

. 

ُرهُ »قوله:  َِ َٓ حَيْ  ش. َو

َرهُ  َٓ  َأيْ  َِ َت ْٔفِ  ُيُِْْرُ  َؾاَل  حَيْ َِ َٓ  َظ ُرهُ  َو ٌِ َتْه ًْ  .َي

                                                           
 .(6952)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (2)

 .(2584)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ٚو , أو ؾًَراو , أو جٚهاًلو , أو وؤًً  ًٍ ٚ فٔس فف أهة شقاء ـٚن ادًِؿ ؤً

بٖي  فؾٚدًِؿ ؿقي بٖخٔف ادًِؿو , ؾال َيقز آحتَٚر فو , حتّٔفو , أو ؽر ذفؽ

 وجف مـ افقجقه.

يَقل اهلل ظز و , ؾٚفتَقى مٔزان افتٍٚوؾ بغ افْٚس ظْد اهلل ظز وجؾ

ٚ}وجؾ:  َ ٌَٚئَِؾ  َيٚ َأُّيُّ قًبٚ َوَؿ ًُ ْؿ ُص ـُ َْٚ ِْ ًَ َثك َوَج ْٕ ٍر َوُأ ـَ ـْ َذ ْؿ ِم ـُ َْٚ َْ َِ ٚ َخ َّٕ افَُّْٚس إِ

ْؿ إِنَّ اهللََّ َظٌِِٔؿ َخٌِرٌ  ـُ ٚ ََ ْؿ ِظَْْد اهللَِّ َأْت ُُ َرَم ـْ َٚرُؾقا إِنَّ َأ ًَ خر مـ  ادٗمـوو , {فَِت

َٚديغو , ادْٚؾَغ آظتمؾء إرض مـ افٍُٚرو , وادؼـغو , وادِحديـو , و

 ومـ إفٔٓؿ.

ٍؾ بـ شًد افًٚظديٍل صحٔح اإلمٚم افٌخٚري: ؾ ْٓ ريض  مـ حديٞ َش

َٚل:   طَمرَّ َرُجٌؾ َظَذ َرُشقِل اهللَِّ "و , َؿَٚل: -اهلل ظْف ََ َُقُفقَن ِِف َهَذا؟»َؾ ش َمٚ َت

َعو , َوإِْن َؿٚ ٍَّ َع َأْن ُيَن ٍَ َحو , َوإِْن َص َُ َٛ َأْن ُيْْ َعو , َؿُٚفقا: َحِريٌّ إِْن َخَى َّ َت ًْ َل َأْن ُي

َٚل:  ََ َغو , َؾ ِّ ِِ ًْ َراِء ادُ ََ ـْ ُؾ رَّ َرُجٌؾ ِم َّ و , َؾ َٝ َُ َُقُفقَن ِِف َهَذا؟»َؿَٚل: ُثؿَّ َش ش َمٚ َت

َعو , َوإِْن َؿَٚل َأْن َٓ  ٍَّ َع َأْن َٓ ُيَن ٍَ َحو , َوإِْن َص َُ َٛ َأْن َٓ ُيْْ َؿُٚفقا: َحِريٌّ إِْن َخَى

َٚل َرُشقُل ا ََ َعو , َؾ َّ َت ًْ ـْ ِمْؾِء إَْرِض ِمْثَؾ َهَذا: »طهللَِّ ُي شَهَذا َخْرٌ ِم
(1)

. 

ََْقى َهٚ ُهَْٚو , »قوله:   .شَوُيِنُر إَِػ َصْدِرِه َثاَلَث ِمَرارٍ  -افتَّ

                                                           
 (.5191)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ـِ َبِنرٍ ٍل افهحٔحغ: ؾ اَمِن ْب ًْ و , َؿَٚل: -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ افُّْ

ِْٔف َوَش  َِ ُٝ َرُشقَل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ ًْ
ِّ َُقُل: َش َؿو , َي ؾِّ َمٍِِؽ مِحًكو , َِّ ُُ

َٓ َوإِنَّ فِ َأ

ُد  ًَ ََِح اجْلَ و , َص ْٝ َح َِ و , إَِذا َص ًٜ ٌَ ِد ُمْو ًَ َٓ َوإِنَّ ِِف اجْلَ َٓ َوإِنَّ مِحَك اهللِ حَمَِٚرُمُفو , َأ َأ

 ُٛ ِْ ََ َٓ َوِهَل اْف ُفو , َأ ُِّ ـُ ُد  ًَ َد اجْلَ ًَ َدْتو , َؾ ًَ ُفو , َوإَِذا َؾ ُِّ شـُ
(1)

. 

ًْ »قوله:  ِّ بَِح ـَ افؼَّ  ش. ِٛ اْمِرٍئ ِم

أو  ؾُٔػ إذا ضبفو , ادًِؿأي يٍُل اإلًٕٚن أن يُقن ذه احتَٚر 

 صتّف أو إتٓؽ ظروف .

ِِؿَ »قوله:  ًْ َر َأَخُٚه ادُْ
َِ
 ش.َأْن حَيْ

 .ف آحتَٚر; حتك يٌْف ظذ أن مٚ ؾقؿ طؾذـر افٌْل 

ِِِؿ َحَرامٌ »قوله:  ًْ ِِِؿ َظَذ ادُْ ًْ ؾُّ ادُْ  ش. ُفو , َوَمُٚفُفو , َوِظْرُوُف َدمُ  ـُ

وٓ َيقز طِّف ِف مٚفف: و , ِّف ِف ظروف: بَذؾفو , وشٌفو , وصتّفؾال َيقز ط

ؾٚدًِؿ و , بَتِفو , أو جرحفوٓ َيقز طِّف ِف دمف: و , بٖخذ مٚففو , أو بنؿتف

 حمرم ظذ أخٔف ادًِؿو , ؾال َيقز فف أن يًٍؾ بف رء يتٖذى مْف.

 .تٌْل ظـ ـثرة افًٌٚرة إصٚرة  هوحؼ احلديٞ أـثر مـ هذاو , وفُـ هذ

 واحلّد هلل رب افًٚدغ

********** 

                                                           
 .(1599)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،52)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 [االستعاذة من منكرات األخالق]

ـْ ) – 2622 ـِ َمٚفٍِؽ َوَظ َٜ ْب ٌَ َٚن َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -ُؿْى ـَ  -َؿَٚل: 

قُل:  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  َُ َْخاَلِق »َي ْٕ َراِت ا َُ ٌِْْل ُمْْ ؿَّ َجِّْ ُٓ َِّ َْظاَمِلو , اف ْٕ و , َوا

َْدَواءِ  ْٕ َْهَقاِءو , َوا ْٕ شَوا
(1)

ِظ َففُ  ٍْ َِّ ٚـُِؿ َواف َحُف احْلَ و , َوَصحَّ ِمِذيُّ ْ  (.. َأْخَرَجُف افسِّ

 *******************************الشرح:

 .َٓهسات ا٭خ٬م ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل ٖرا احلدٜح يبٝإ 
َٚن َرُشقُل اهللَِّ »قوله:   .ش- اهلل ظِٔف وشِؿ صذ -ـَ

 تٍٔد افِزوم وآشتّرار.

َُقُل »قوله:   .شَي

 أي يَقل هذا ِف دظٚئف صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.

ٌِْْل»قوله:  ؿَّ َجِّْ ُٓ َِّ  .شاف

 . أي بٚظد بْٔل وبغ هذه إمقر ادذـقرة

َْخاَلِق »قوله:   ْٕ َراِت ا َُ  .شُمْْ

 . أي دء إخالق

                                                           
جمع داء، كىي «: الدكاء»( ك 532/ 1(، كالحاكم )3591ركاه الترمذم )الحديث صحيح.  (1)

األسقاـ. كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح كضعيف الترمذم. كفي المشكاة 
/ التحقيق الثاني(، كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم  2471)
 (، كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح. 1184)
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ٚفُتٚبو , وافًْٜ افٌْقيٜ افثٚبتٜ ظـ افٌْل بٚء هل ـؾ خِؼ َيٚفػ مٚ جو

 صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.

 ذمّٜٔ ؾٔٓٚ تًدي حؼ اخلٚفؼو , حؼ ادخِقق.صٍٚت وهل 

 . ـؾ مٚ إُٔره افؼعٚدُْر: ؾ

ٍٛ وِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ:  ـِ َأيِب َضٚفِ -مـ حديٞ َظِعِّ ْب

ـْ َرُشقِل اهللِ-ريض اهلل ظْف ـِ  و , َظ ًَ َْح
ِٕ ََِّؿو , َواْهِديِن  ِْٔف َوَش َِ َصذَّ اهللُ َظ

ُف َظِّْل  َٓ َيْكِ  ٚ َٓ َِّٔئ ْف َظِّْل َش و , َواْسِ َٝ ْٕ َّٓ َأ ٚ إِ َٓ
ِْ ًَ َْح

ِٕ َٓ َُّيِْدي  َْخاَلِق  ْٕ ا

و ,... َٝ ْٕ َّٓ َأ ٚ إِ َٓ َِّٔئ شَش
(1)

. 

إػ  ؾُٚن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ يدظق اهلل ظز وجؾ أن ُّيديف

 . أحًـ إخالق

و , وهذا تًِٔؿ فْلمٜ وفِحٚجٜ إػ أن َيٌْف مُْرات إخالقـام يدظقه 

اَم  ": طذفؽ ؾَد ؿٚل رشقل اهلل  َّٕ ُٝ  إِ ْث
ًِ ِّؿَ  ُب ََُت

َْخاَلِق  َصٚفَِح  ِٕ ْٕ و ,  "ا

ؾٚإلًٕٚن بخَِف ِف افدٕٔٚ وأخرةو , وإخالق مْٓٚ اجلٌع وادُتٛو , ـام 

حهقل ادىِقب افدظٚء وأصِّف مٚ دل ظِٔف هذا تَدمو , ومْٓٚ أظيؿ أشٌٚب 

 .احلديٞ 

َْظاَملِ »قوله:  ْٕ  . شَوا

                                                           
 .(771)حيحو أخرجو اإلماـ مسلم في ص (1)
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ربف أن َيٌْف مُْرات دظٚ أي افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ 

و , إذ أن إظامل تُقن هبذه إظامل: شقاء افَقفٜٔو , أو افًٍِٜٔو , أو آظتَٚديٜ

واظتَٚد بٚجلْٚن وظّؾ  اجلقارح ؾَقل أهؾ افًْٜ ِف اإليامن ؿقل بٚفًِٚن

بٚجلقارح و , ؾّـ أظامل افَِقب افًٔئٜ شقء افيـو , واحلًدو , واحلَدو , وٕحق 

ذفؽو , ومـ أظامل افًِٚن: افًٛو , وافنتؿو , وافُذبو , ومـ أظامل اجلقارح: 

 افنؿٜو , وافَتؾو , وٕحق ذفؽ .

 .ؾتوّـ هذا افدظٚء آشتًٚذة مـ ـؾ دء مـ إظامل 

َْهَقاءِ »قوله:  ْٕ  ش. َوا

ظٚ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ربف شٌحٕٚف وتًٚػ أن َيٌْف ود

 أيًوٚ مُْرات إهقاء.

اخلراؾٚتو , فتل هتقي بهٚحٌٓٚ إػ افٌدعو , وادحدثٚتو , وهل اوإهقاء: 

 وربام أوصِتف إػ افؼـٔٚت وافًٔٚذ بٚهلل ظز وجؾ.

ٍَ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ََْٚك َخِِٔ ِْ ًَ ٚ َج َّٕ ْؿ َبْغَ َيٚ َداُووُد إِ ُُ َْرِض َؾْٚح ْٕ ًٜ ِِف ا

ـْ  ُِّقَن َظ ـَ َيِو ـْ َشٌِِٔؾ اهللَِّ إِنَّ افَِّذي ََِّؽ َظ ُِٔو َقى َؾ َٓ َتتٌَِِّع اهْلَ ؼِّ َو افَِّْٚس بِٚحْلَ

ِٚب  ًَ
قا َيْقَم احْلِ ًُ َٕ ْؿ َظَذاٌب َصِديٌد باَِم   . {َشٌِِٔؾ اهللَِّ هَلُ
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ـِ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  َٝ َم ٍؿ  َأَؾَرَأْي ِْ ُف اهللَُّ َظَذ ِظ َِّ ُف َهَقاُه َوَأَو َذ إهَِلَ َ اختَّ

ِد اهللَِّ َأَؾاَل  ًْ ـْ َب ـْ َُّيِْديِف ِم َّ ِه ِؽَنَٚوًة َؾ َؾ َظَذ َبَكِ ًَ ٌِِف َوَج ِْ ِف َوَؿ
ًِ
ّْ َوَخَتَؿ َظَذ َش

ُرونَ  َـّ  .  {َتَذ

َّٕ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ْؿ َأ َِ ٌُقا َفَؽ َؾْٚظ َتِجٔ ًْ ْ َي ًُقَن َأْهَقاَءُهْؿ َؾِْ٘ن مَل اَم َيتٌَِّ

ْقَم افيَّٚدِِغَ  ََ َٓ َُّيِْدي اْف ـَ اهللَِّ إِنَّ اهللََّ   ُهًدى ِم
ْرِ ٌَ ٌََع َهَقاُه بِ ـِ اتَّ َّ ـْ َأَوؾُّ ُِم  . {َوَم

اَم ُأِمْرَت }ويَقل اهلل ظز وجؾ:  ـَ ْؿ  َِ َٓ َتتٌَِّْع  َؾَِِذفَِؽ َؾْٚدُع َواْشَت َو

 . {َأْهَقاَءُهؿْ 

خؾ ِف آشتًٚذة مـ إهقاء آشتًٚذة مـ افٌدع وافؼـٔٚتو , ومٚ ويد

ِف بٚهبٚو , ؾُؿ أؾًدت إهقاء مـ ظَٚئد افْٚس ومًٚينٓؿو , بؾ ودٕٔٚهؿ 

 وأخراهؿ .

 ؾْٔٚو , ؿٚمَ  إٔف (56:8ظْد أيب داود ) شٍٔٚنو , أيب بـ مًٚويٜوِف حديٞ 

ـْ  إنَّ  أٓ": ؾَٚل و ,ؾْٔٚ ؿٚمَ  - وشِؿ ظِٔف اهلل صذ - اهلل رشقَل  إن أٓ: ؾَٚل  َم

َُِؿ و , وشًٌغَ  ثَِْتغ ظذ اؾسُؿقا افُتِٚب  أهؾِ  مـ ؿٌ ًٜ َِّ َٜ  هذه وإن م  ادِ

 وهل اجلْٜو , ِف وواحدةٌ  افَّْٚرو , ِف وشًٌقنَ  ثْتٚنٍ : وَشًٌغَ  ثالٍث  ظذ شتٍسُق 

ّٕف -:حديثٔٓام ِف وظّرو حئك ابـ زاد- اجلامظٜ  أؿقام أمتل ِف شٔخرج وإ

َٚرى ُٛ  َيَتَجَٚرى ـام إهقاءُ  تِؽ هبؿ ََتَ َِ َُ : ظّرو وؿٚل- فِهٚحٌف اف

"َِٛ َُ َِف إٓ َمٍِهٌؾ  وٓ ِظْرٌق  مْف يٌَك ٓ -بهٚحٌف اف  ."دخ
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ـْ : (342/ 2) افدارملوِف شْـ  و , َأيِب  َظ َٜ َْهَقاءِ  َأْهَؾ  إِنَّ  ": َؿَٚل  ِؿاَلَب ْٕ  ا

و , َأْهُؾ  ِٜ اَلَف َٓ  افوَّ َّٓ  َمِهَرُهؿْ  َأَرى َو هْبُؿْ  افََّْٚرو , إَِػ  إِ َْٔس  َؾَجرِّ َِ ؿْ  َأَحٌد  َؾ ُٓ  ِمْْ

ًٓ  َيَْْتِحُؾ  ََٔتََْٚهك َحِديًثٚ: َؿَٚل  َأوْ  َؿْق َْمرُ  بِفِ  َؾ ْٕ ِْٔػ  ُدونَ  ا ًَّ َٚق  َوإِنَّ . اف ٍَ ٚنَ  افِّْ  ـَ

وًبٚو , ؿْ }: َتاَل  ُثؿَّ  ُضُ ُٓ ـْ  َوِمْْ ـْ  اهللََّ َظَٚهَد  َم ٚ َفئِ َٕ ـْ  آَتٚ دَّ  َؾْوِِفِ  ِم َـّ َفَْهَّ َـّ  َؿ َٕ ق ُُ  َوَفَْ

ـَ  غَ  ِم ٚحِلِ ؿْ } و ,[86: افتقبٜ] {افهَّ ُٓ ـْ  َوِمْْ ُزكَ  َم ِّ ِْ َدَؿِٚت  ِِف  َي  ُأْظُىقا َؾِ٘نْ  افهَّ

ٚ َٓ ْ  َوإِنْ  َرُوقا ِمْْ َىْقا مَل ًْ ٚ ُي َٓ َخُىقنَ  ُهؿْ  إَِذا ِمْْ ًْ ؿُ } و ,[69: افتقبٜ] {َي ُٓ  َوِمْْ

ـَ  ُذونَ  افَِّذي ْٗ َُقُفقنَ  افٌَِّْلَّ  ُي ؿْ  َخْرٍ  ُأُذنُ  ُؿْؾ  ُأُذنٌ  قَ هُ  َوَي ُُ [ 72: افتقبٜ] {َف

ََِػ  ؿْ  َؾْٚخَت ًُقاو , َؿْقهُلُ َّ ؽِّ  ِِف  َواْجَت و , افنَّ ِٛ ِذي ُْ ءِ  وإنَّ  َوافتَّ َٓ ُٗ ََِػ  َه ؿْ  اْخَت  َؿْقهُلُ

قا ًُ َّ ِْٔػو , ِِف  َواْجَت ًَّ َٓ  اف َّٓ  َمِهَرُهؿْ  َأَرى َو   " افَّْٚرِ  إَِػ  إِ

ـْ  :(455/ 2) افدارمل وأخرج َتْغِ  َأيُّ  َأْدِري َمٚ ": َؿَٚل  َُمَِٚهدٍ  َظ َّ ًْ  افِّْ

ـْ  َظَٚؾٚيِن  َأوْ  فإِْلِْشاَلِمو , َهَدايِن  َأنْ : َأْظَيؿُ  َظَعَّ  َْهَقاءِ  َهِذهِ  ِم ْٕ  ." ا

ومـ أظيؿ وؿقع ادرء ِف اهلقى َمٚفًٜ أهِفو , وـٚن ضريؼ افًِػ مٚ ؿٚل 

قا َٓ »أبق ؿالبٜ:  ًُ
ٚفِ َهْ  َأْهَؾ  َُتَ ْٕ َٓ  َقاءِ ا ِٚدُفقُهْؿو , َو ـُ  َٓ  َؾ٘يِنِّ  َُتَ ؿْ  َأنْ  آَم ـُ ق ًُ

ِّ ٌْ  َي

ْؿو , ِِف  ِٓ قا َأوْ  َواَلَفتِ ًُ ٌِ ِْ ؿْ  َي ُُ ْٔ َِ ُْْتؿْ  َمٚ َظ ِرُؾقنَ  ـُ ًْ  ( .516أخرجف افدارمل ) شَت

َْدَواءِ »قوله:  ْٕ  ش. َوا

 إمراض وإشَٚم افتل تٗذي اإلًٕٚن. وإدواء:
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ٓ يًتىٔع أن يتقصؾ إفٔف يُقن هلٚ دواء و وربام ٓ َيد هلٚ دواءو , أو

 ٌره.فًٌٛو , أو ف

 ِف شْـ اإلمٚم أيب داود رمحف اهلل تًٚػ وؽره: و

َٕسٍ  قُل: -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأ َُ َٚن َي ـَ َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ و , َأنَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ َظ

ُْقِنو , َوا» ِصو , َواجْلُ ـَ افَزَ ؿَّ إيِنِّ َأُظقُذ بَِؽ ِم ُٓ َِّ ٚمِ اف ََ َْش ْٕ ِِّٔئ ا ـْ َش َذاِمو , َوِم شجْلُ
(1)

. 

ؾٚإلًٕٚن ظِٔف أن يِجٖ إػ اهلل ظز وجؾ ِف دؾع افؼ ؿٌؾ أن يَع بفو , وِف 

 .و , واهلل ادًتًٚن رؾًف إذا وؿع وٕزل بف

********** 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، كصححو اإلماـ (5493)، كاإلماـ النسائي في سننو (1554)أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو  (1)

األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن. كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل 
 (، كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح. 29تعالى برقم )
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 [والجدال]بيان النهي عن المراء 

ـِ ) – 2623 ٌَّٚسٍ َوَظ ـِ َظ اَم - اْب ُٓ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -َريِضَ اهللَُّ َظْْ

ْدُه َمْقِظًدا »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  ًِ َٓ َت َٓ َُتَِٚزْحُفو , َو َٓ َُتَِٚر َأَخَٚكو , َو

فُ  ٍَ شَؾُتْخِِ
(1)

ٌػ  ًْ ٍَْد ؾِِٔف َو ًَ ِمِذيُّ بِ ْ  (.. َأْخَرَجُف افسِّ

 *******************************الشرح:

 .ٚاجلداٍحلدٜح يبٝإ ايٓٗٞ عٔ املسا٤ ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل ٖرا ا
 . حتريؿ إخالف افقظد بدون ظذر ذظلحديٞ افٌٚب وِف 

ِف افهحٔحغ:  مٚ يٌْل ظْف أدفٜ أخرىحديٞ افٌٚب مل يثٌٝو , ومع أن 

َؿ َؿَٚل: -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ و , َظ

ُٜ ادَُْ » ـَ َخٚنَ آَي
ِ ََِػو , َوإَِذا اْؤَُت َذَبو , َوإَِذا َوَظَد َأْخ ـَ َث  شٚؾِِؼ َثاَلٌث: إَِذا َحدَّ

(2)
. 

 وِف افهحٔحغ أيًوٚ: 

ٍرو ّْ ـِ َظ ٌِْد اهللَِّ ْب ِْٔف  -ريض اهلل ظْٓام-مـ حديٞ َظ َِ َأنَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ

َؿ َؿَٚل:  َِّ َٚن ُمَْ »َوَش ـَ َـّ ؾِِٔف  ـُ ـْ  ٌٜ َأْرَبٌع َم َِ ْٝ ؾِِٔف َخْه َٕ ٚ ـَ ـْ  ٚ َخٚفًِهٚو , َوَم ًَ
ٚؾِ

                                                           
( كفي إسناده ليث بن أبي سليم كىو ضعيف كمختلط. 1995م )ركاه الترمذالحديث ضعيف.  (1)

 كضعفو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح كضعيف الترمذم.

 .(59)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،33)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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َث  ـَ َخَٚنو , َوإَِذا َحدَّ
ِ ٚ: إَِذا اْؤَُت َٓ ِٚق َحتَّك َيَدَظ ٍَ ـَ افِّْ ٌٜ ِم َِ ْٝ ؾِِٔف َخْه َٕ ٚ ـَ َـّ  ُٓ ِمْْ

َذَبو , َوإَِذا َظَٚهَد َؽَدَرو , َوإَِذا َخَٚصَؿ َؾَجرَ  شـَ
 (1)

. 

 بٝإ حهِ املسا٤ بني ا٭خ٠ٛ: 
 .واجلدالـ ادراء افْٓل ظ وؾٔف

ؾ٘ن ـٚن ادٚء ِف افَرآن واحلديٞ ؤًػو , وفُـ تٌْل ظـ أدفٜ أخرى 

ريض اهلل -مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ ٍل شْـ اإلمٚم أيب داود رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

َؿ َؿَٚل: -ظْف َِّ ِْٔف َوَش َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ رٌ »و , َظ ٍْ ـُ ْرآِن  َُ شادَِْراُء ِِف اْف
(2)

. 

و , ؿد يقصؾ صٚحٌف إػ افٍُرافذي اجلدال ِف افَرآن وادراء : بف راداد

 . حٔٞ إٔف ؿد يُْر بًض مٚ جٚء ؾٔف

 ؾ٘ذا ـٚن ادراء يٗدي إػ رد افَرآنو , أو رد بًض آيٚتفو , أو إػ حتريػ

أمٚ إن ـٚن شٔٗدي إػ إطٓٚر احلؼ; ؾٓذا ؾٓق بٚضؾ  افَرآن وافًْٜ مًٚين

 . حمّقد

َٜ محف اهلل تًٚػ أيًوٚ: ٍل شْـ أيب داود رؾ ريض اهلل -مـ حديٞ َأيِب ُأَمَٚم

ََِّؿ: -ظْف ِْٔف َوَش َِ ٍٝ ِِف َرَبِض »و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ْٔ ٌَ ٚ َزِظٌٔؿ بِ َٕ َأ

                                                           
 .(58)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،34)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (2)

، كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى فيو: حسن (4613)رجو اإلماـ أبو داكد في سننو أخ (1)
 صحيح.
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ـْ  ِٜ دَِ َّْ  ِِف َوَشِط اجْلَ
ٍٝ
ْٔ ٌَ ٚو , َوبِ ًَّ

َٚن حُمِ ـَ ـْ َتَرَك ادَِْراَء َوإِْن  َ
ِٜ دِ َّْ ِذَب َوإِْن  اجْلَ َُ َتَرَك اْف

فُ  ََ ُِ ـَ ُخ ًَّ ـْ َح َ
ِٜ دِ َّْ  ِِف َأْظَذ اجْلَ

ٍٝ
ْٔ ٌَ َٚن َمِٚزًحٚ َوبِ شـَ

(1)
. 

 ش. َٓ َُتَِٚر َأَخٚكَ »قوله: 

ظذ مٚ شٌؼ أي ٓ َتٚدفف َمٚدفٜ تٗدي بؽو , أو تٗدي بف إػ افقؿقع ِف 

 . افٌٚضؾو , أو رد احلؼ

َٓ َُتَِٚزْحفُ »قوله:   . شَو

 . زح أخٚك بّزاح يٗدي إػ أذيتفأي ٓ َتٚ

ـِ َأيِب ٍل شْـ اإلمٚم أيب داود رمحف اهلل تًٚػ: ؾ ـِ ْب مْحَ ٌِْد افرَّ مـ ضريؼ َظ

ٍد َصــذَّ اهلُل  َّّ َثَْٚ َأْصَحُٚب حُمَ َْٔذو , َؿَٚل: َحدَّ  َف

 ْٔ َِ ُروَن َمَع افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ
ًِ ُٕقا َي ٚ ـَ ُْؿ  ََِّؿو , َأَنَّ ِْٔف َوَش َِ َؿو , َؾََْٚم َرُجٌؾ َظ َِّ ِف َوَش

َٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهلُل  ََ ِزَعو , َؾ ٍَ ََٖخَذُهو , َؾ ُف َؾ ًَ ٌٍْؾ َم ْؿ إَِػ َح ُٓ ُو ًْ َؼ َب َِ َى ْٕ ْؿو , َؾٚ ُٓ ِمْْ

َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ ِاًِم »َظ ًْ َع ُم ٍِِؿ َأْن ُيَروِّ ًْ ُ
شَٓ حَيِؾُّ دِ

(2)
. 

                                                           
، كحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (4811)أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو  (1)

 السنن.

تعالى في صحيح  ، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل(5114) أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو (1)
(، 1456كضعيف أبي داكد. كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )

 كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح كرجالو ثقات. 
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ِٛ ِف شْـ اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ: و ِٚئ ًَّ ـُ اف ٌُْد اهللَِّ ْب مـ ضريؼ َظ

ِه  ـْ َجدِّ ـْ َأبِِٔفو , َظ ـِ َيِزيَدو , َظ َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ -ريض اهلل ظْف-ْب

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ ـْ َأَخَذ َظَهٚ »َظ َّ او , َؾ ًٌٚ َأْو َجٚدًّ ِظ َٓ ْؿ َظَهٚ َأِخِٔف  ـُ ُخْذ َأَحُد
ْٖ َٓ َي

َرُ  ِْ ْٔفِ َأِخِٔف َؾ َهٚ إَِف شدَّ
(1)

 . 

فُ »قوله:  ٍَ ْدُه َمْقِظًدا َؾُتْخِِ ًِ َٓ َت  ش. َو

َـّ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  َؿ دَّ ـْ َؾْوِِِف َفَْهَّ ٚ ِم َٕ ـْ آَتٚ
ـْ َظَٚهَد اهللََّ َفئِ ْؿ َم ُٓ ْْ َوِم

غَ  ٚحِلِ ـَ افهَّ َـّ ِم َٕ ق ُُ ُِقا بِِف َوَتَقفَّ *  َوَفَْ ـْ َؾْوِِِف َبِخ امَّ آَتُٚهْؿ ِم َِ ْقا َوُهْؿ َؾ

ِرُوقَن  ًْ قا اهللََّ َمٚ  *  ُم ٍُ َِ ُف باَِم َأْخ َٕ ْق ََ ِْ ُِقهِبِْؿ إَِػ َيْقِم َي ًٚؿٚ ِِف ُؿ ٍَ ْؿ ِٕ ُٓ ٌَ ََ َْٖظ َؾ

ِذُبقَن  ُْ ُٕقا َي ٚ ـَ ْجَقاُهْؿ َوَأنَّ  *  َوَظُدوُه َوباَِم  َٕ ُهْؿ َو ُؿ ِهَّ َِ ًْ قا َأنَّ اهللََّ َي ُّ َِ ًْ ْ َي َأمَل

ُم  ُٔقِب اهللََّ َظالَّ ٌُ  .و , واهلل ادًتًٚن {اْف

********** 

 

                                                           
(، كحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل 5113، كأبو داكد )(2161)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (2)

(. كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي 1518ء برقم )تعالى في صحيح السنن. كفي اإلركا
 (، كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح. 1212رحمو اهلل تعالى برقم )
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 البخل وسوء الخلق[ ذم]

ـْ ) – 2624 ْدِريِّ َوَظ ٍٔد اخْلُ
ًِ َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل  -ريض اهلل ظْف  -َأيِب َش

ٌُْخُؾو , َوُشقُء »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  -اهللَِّ  : اْف ـٍ ِم ْٗ ِٚن ِِف ُم ًَ
ِّ َت َٓ ََيْ َتِٚن  َِ َخْه

ِؼ  ُِ شاخْلُ
(1)

ًٌْػ . َأْخ  و , َوِِف َشَِْدِه َو ِمِذيُّ ْ  (.َرَجُف افسِّ

 *******************************الشرح:

 ايبدٌ ٚض٤ٛ اخلًل. ٝإ ذّضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل ٖرا احلدٜح يب
ؾرض ثٌقتف يُقن مًْٚه: ادٗمـ  مل يثٌٝو , وظذ ِف شْتف واحلديٞ ؤًػ

 .ء ٓ يُقن بخٔاًلو , وٓ ذا خِؼ د ـٚمؾ اإليامن

 .خِؼبخؾو , وؿد يُقن ؾٔف شقء  ظْده ٕقعادٗمـ ؿد يُقن إذ أن 

َتٚنِ »قوله:  َِ  ش. َخْه

 أي خِتٚن.

ـٍ »قوله:  ِم ْٗ ِٚن ِِف ُم ًَ
ِّ َت  .شَٓ ََيْ

 . أي يٌٌْل أن ٓ َيتًّٚن ِف ادٗمـخز يراد بف افْٓل 

 

                                                           
غريب ال نعرفو إال من حديث صدقة بن »( كقاؿ: 1962ركاه الترمذم )الحديث ضعيف.  (1)

األلباني كىو صدقة بين موسى الدقيقي، فيو ضعيف، كىو سيئ الحفظ. كضعفو اإلماـ «. موسى
 رحمو اهلل تعالى في صحيح كضعيف الترمذم.
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ٌُْخُؾ »قوله:   ش.اْف

وافٔٓقد ْٚؾَغو , مـ صٍٚت اد إذ إٔفؾٚفٌخؾ صٍٜ ذمّٜٔ ٓ تِٔؼ بّٗمـو , 

 .ومـ إفٔٓؿ 

 ِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: و

ٌِْد اهللِ ـِ َظ و , َأنَّ َرُشقَل اهلِل َصذَّ اهلُل -ريض اهلل ظْٓام-مـ حديٞ َجٚبِِر ْب

ََِّؿو , َؿَٚل:  ِْٔف َوَش َِ َُ »َظ و , َواتَّ
ِٜ ََٔٚم

َِ اَمٌت َيْقَم اْف ُِ َؿ ُط ِْ َِْؿو , َؾِ٘نَّ افيُّ قا افيُّ َُ قا اتَّ

قا ِدَمَٚءُهْؿ  ُُ ٍَ ْؿ َظَذ َأْن َش ُٓ َِ ْؿو , مَحَ ُُ َِ ٌْ َٚن َؿ ـَ ـْ  ََِؽ َم حَّ َأْه و , َؾِ٘نَّ افنُّ حَّ افنُّ

ؿْ  ُٓ ُِّقا حَمَِٚرَم شَواْشَتَح
(1)

. 

 وِف إدب ادٍرد فإلمٚم افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ: 

ِْٔف َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ  -ريض اهلل ظْٓام-مـ حديٞ َجٚبِرٌ  َِ  اهللُ َظ

ََِّؿ:  ؟»َوَش َٜ َّ
ْؿ َيٚ َبِْل َشِِ ـُ ُِّٔد ـْ َش ُفو , َؿَٚل: ش َم ُِ ٌَخِّ ُٕ  ٚ َّٕ ٍْٔسو , َظَذ َأ ـُ َؿ َْٚ: ُجدُّ ْب ِْ ُؿ

قِح » ُّ ـُ اجْلَ ُرو ْب ّْ ْؿ َظ ـُ ُِّٔد ٌُْخِؾ؟ َبْؾ َش ـَ اْف ٌرو ش َوَأيُّ َداٍء َأْدَوى ِم ّْ َٚن َظ ـَ و , َو

ْؿ ِِف اجلَْ  ِٓ َؿ إَِذا َظَذ َأْصَِْٚم َِّ ِْٔف َوَش َِ ـْ َرُشقِل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ َٚن ُيقمِلُ َظ ـَ و , َو
ِٜ
َّٔ
ِٚهِِ

َج  "َتَزوَّ
(2)

. 

                                                           
 .(2578)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في (296)أخرجو اإلماـ البخارم في األدب المفرد  (1)
(، كقاؿ: صحيح. كىو في الصحيح المسند لإلماـ 296/227صحيح األدب المفرد برقم )

 (. 226ي رحمو اهلل تعالى برقم )الوادع
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ِؼ »قوله:  ُِ  ش. َوُشقُء اخْلُ

 أي دء إخالقو , وؿد تَدم ذـر بًوٓٚ .

ؾٌٌْٔل فًِِّؿ أن يالزم إخالق احلًْٜو , وأن يُتًٌٓٚ اـتًًٚبٚ إذا مل 

 تُـ ؾٔف جٌِٜ.

افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ـام شٌؼ يدظق اهلل ظز وجؾ وؿد ـٚن 

 .و , واهلل أظِؿ أن ُّيديف ٕحًـ إخالق

********** 
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]بيان النهي عن سب, وعن االعتداء على  

 المسلمين[

ـْ ) – 2625 صذ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -َأيِب ُهَرْيَرَة َوَظ

ُِقمُ »ف وشِؿ: اهلل ظِٔ َتِد ادَْْي ًْ ْ َي ٌَِٚدِئو , َمٚ مَل َذ اْف ًَ و , َؾ َٓ ٌَِّٚن َمٚ َؿٚ َت ًْ شادُْ
(1)

 .

ِِؿٌ  ًْ  (.َأْخَرَجُف ُم

 *******************************الشرح:

 ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ ايٓٗٞ عٔ ايطب.
ٌَّٚنِ »قوله:  َت ًْ  .شادُْ

افًْٚءو , أو ـٕٚقا مـ افرجٚل وافًْٚء ؾٔام و شقاء ـٕٚقا مـ افرجٚلو , أ

 بْٔٓؿ.

مـ ادحرمٚت; ٕٕف طِؿو ,  و , وإٔفافًٛيٞ افٌٚب ؾٔف افْٓل ظـ حدو

 . وافيِؿ طِامت يقم افَٔٚمٜ

َٓ »قوله:   ش. َمٚ َؿٚ

أي مـ إؿقال افتل ؾٓٔٚ افًٛو , وافنتؿو , وؾٔٓٚ افتًدي ظذ افًرضو , أو 

 افٍْسو , أو ادٚل. 

َذ افْ »قوله:  ًَ  ش. ٌَِٚدئِ َؾ

                                                           
 (.2487أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (1)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 آظتداء.قن اإلثؿ ظذ مـ بدأ ِف افًٛو , وافنتؿو , وأي يُ

ُِقمُ »قوله:  َتِد ادَْْي ًْ  ش. َمٚ مَلْ َي

 . ؾ٘ذا حهؾ مـ اديِقم افتجٚوز وآظتداء

و ,ؾٚٓظتداء:  ًٓ  و ؾًاًل.أ ؿد يُقن ؿق

قَٕ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ُِ ٚتِ ََ ـَ ُي ُِقا ِِف َشٌِِٔؾ اهللَِّ افَِّذي
َتُدوا َوَؿٚتِ ًْ َٓ َت ْؿ َو ُُ

ـَ  َتِدي ًْ ُّٛ ادُْ
َٓ حُيِ  .{إِنَّ اهللََّ 

ٌَِٚت َمٚ َأَحؾَّ اهللَُّ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :   ِّٔ ُمقا َض رِّ َٓ حُتَ ـَ آَمُْقا  ٚ افَِّذي َ َيٚ َأُّيُّ

ـَ  َتِدي ًْ ُّٛ ادُْ
َٓ حُيِ َتُدوا إِنَّ اهللََّ  ًْ َٓ َت ْؿ َو ُُ  . {َف

 (252/ 27) مًِؿ ذظ افْقوي ذحؿٚل افْقوي 

ٌَّٚنِ  َت ًْ َتدِ  مٚمل افٌٚدئ ؾًذ ؿٚٓ َمٚ ادُْ ًْ ُِقمُ  َي َْٚهُ ( ادَْْي ًْ ٌَِٚب  إِْثؿَ  َأنَّ  َم ًِّ اف

ـَ  اْفَقاِؿعِ  ٌَِٚدئِ  ُُمَْتصٌّ  اْثَْْغِ  ِم اَم  بِْٚف ُٓ فُ  ِمْْ ُِّ َّٓ  ـُ تَِهٚرِ  َؿْدرَ  افثَّٚيِن  َيَتَجَٚوزَ  َأنْ  إِ ْٕ ِٓ  ا

َُقُل  َٔ ٌَٚ َؾ ِْ
َثرَ  ِدئِ فِ ـْ َّٚ َأ تَِهٚرِ  َجَقازُ  َهَذا َوِِف  َففُ  َؿَٚل  ُِم ْٕ ِٓ َٓ  ا  َجَقاِزهِ  ِِف  ِخاَلَف  َو

َٚػ  اهلل ؿٚل وافًْٜ افُتٚب دٓئؾ ظِٔف تيٚهرت َوَؿْد  ًَ ـِ  َت َتَكَ  َودََ ْٕ َد  ا ًْ  َب

فِ  ِّ ِْ ُٖوَفئَِؽ  ُط َٚػ  َوَؿَٚل  شٌٔؾ مـ ظِٔٓؿ َمٚ َؾ ًَ ـَ  َت ٌْلُ  ٚهَبُؿُ َأَص  إَِذا َوَافَِّذي ٌَ  ُهؿْ  اْف

ْزُ  َهَذا َوَمعَ  يْتكون قُ  َؾٚفهَّ ٍْ ًَ َٚػ  اهللَُّ َؿَٚل  َأْؾَوُؾ  َواْف ًَ ـْ  َت رَ  َصَزَ  َودََ ٍَ  إِنَّ  َوَؽ

ـْ  َذفَِؽ  ِ ًٌْدا اهللَُّ مٚزاد هذا بًد ادذـقر وفِحديٞ آمقر ظزم دَ قٍ  َظ ٍْ ًَ َّٓ  بِ ا إِ  ِظزًّ

َِؿْ  ٌََٚب  َأنَّ  َواْظ ًْ  ِش ْرِ  ِِؿِ ادُْ ٌَ اَم  َحَرامٌ  َحؼ   بِ ْٔفِ  اهللَُّ َصذَّ  َؿَٚل  ـَ َِ َِّؿَ  َظ ٌَُٚب  َوَش  ِش
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ِِؿِ  ًْ قٌق  ادُْ ًُ َٓ  ُؾ ٌُقِب  ََيُقزُ  َو ًْ َّ ِْ
َّٓ  َيَْْتِكَ  َأنْ  فِ ْثؾِ  إِ ِّ ـْ  مٚمل شٌف مٚ بِ ُُ ِذًبٚ َي  ـَ

ًٌّٚ َأوْ  َؿْذًؾٚ َأوْ  َْشاَلؾِفِ  َش ـْ  ِٕ ِّ ٌَِٚح  ُصَقرِ  َؾ َٔٚ َيَْْتِكَ  َأنْ  ادُْ ُ  بِ  َجِِٚف  َأوْ  َأمْحَُؼ  َيٚ َطٚمِل

فُ  َذفَِؽ  َْٕحقَ  َأوْ  َّٕ َ ٚدُ  َٓ  ِٕ َُ ؽُّ  َأَحٌد  َي ٍَ ـْ  َيْْ َْوَصِٚف  َهِذهِ  ِم ْٕ َتَكَ  َوإَِذا َؿُٚفقا ا ْٕ  ا

ٌُقُب  ًْ ُل  َوَبِرئَ  ُطاَلَمَتفُ  اْشَتْقَف  ادَْ َوَّ ْٕ ـْ  ا فِ  ِم َِّ لَ  َح َِ ْٔفِ  َوَب َِ ْبتَِداءِ ا إِْثؿُ  َظ  َأوِ  ِٓ

ْثؿُ  َتَحؼُّ  اإْلِ ًْ َٚػ  هلِلَِّ  ادُْ ًَ عُ  َوِؿَٔؾ  َت ٍِ ْثؿِ  مَجِٔعُ  َظْْفُ  َيْرَت تَِهٚرِ  اإْلِ ْٕ ِٓ قنُ  ِمْْفُ  بِٚ ُُ  َوَي

َْك ًْ ٌَِٚدئِ  َظَذ  َم ْٔفِ  َأيْ  اْف َِ ْقمُ  َظ َِّ مُّ  اف ْثؿُ  َٓ  َوافذَّ  . اهـ  اإْلِ

 واهلل أظِؿ .

********** 
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 حريم إدخال الضرر والمشقة على المسلمين[]بيان ت

ـْ ) – 2626 َٜ َوَظ َم صذ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -َأيِب ِسْ

اًم َصؼَّ اهللَُّ »اهلل ظِٔف وشِؿ:  ِِّ ًَ ـْ َصٚقَّ ُم ُه اهللَُّو , َوَم ِاًِم َوٚرَّ ًْ ـْ َوٚرَّ ُم َم

ْٔفِ  َِ شَظ
(1)

َْفُ . َأْخَرَجُف َأُبق َداُوَد  ًَّ ِمِذيُّ َوَح ْ  (.َوافسِّ

 *******************************الشرح:

ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل ٖرا احلدٜح يبٝإ حتسِٜ إدخاٍ ايطسز ٚاملػك١ 
 . ع٢ً املطًُني

حديٞ افٌٚب افْٓل ظـ موٚرة ادًِؿو , وافْٓل ظـ إدخٚل ادنَٜ وِف 

 ظِٔفو , وحتريؿ ذفؽ.

ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ظذ مـ يًٍؾ ذفؽ بٖن اهلل وؿد دظٚ افٌْل صذ اهلل 

 ظز وجؾ َيٚزيف مـ جْس ظِّف.

ٌَّٚسٍ ٍل شْـ اإلمٚم ابـ مٚجف رمحف اهلل تًٚػ وؽره: ؾ ـِ َظ -مـ حديٞ اْب

ََِّؿ: -ريض اهلل ظْٓام ِْٔف َوَش َِ َٓ »و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ َر َو َٓ َضَ

ارَ  شِضَ
(2)

. 

                                                           
(، 1941، كاإلماـ الترمذم في سننو )(3635)أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو الحديث حسن.  (1)

 كحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن.«. مسلما»كليس عندىما لفظ 

، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلركاء (2341)اجو في سننو أخرجو اإلماـ ابن م (1)
(، كقاؿ فيو: صحيح. ركم من حديث عبادة بن الصامت، كعبد اهلل بن عباس ، كأبى 896برقم )
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احلديٞ يًتز ؿٚظدة مـ ؿقاظد افديـ افًئّٜ افتل جٚء هبٚ; حلاميٜ وهذا 

 . ديْٓؿوأظراض افْٚسو , وأمقاهلؿو , ودمٚئٓؿو , وإًٍٔٓؿو , وظَقهلؿو , 

افديـو , وافٍْسو , "اخلّس:  افيوريٚتؾَد جٚء ديْْٚ اإلشالمل بحاميٜ 

 ."وادٚلو , وافًرضو , افًَؾ

 بٌرهو , وهذا مـ ؾال َيقز فًِِّؿ أن يي بًٍْفو , وٓ َيقز فف أن يي

 أحًـ مٚ ؾن بف هذا احلديٞ مـ ـالم أهؾ افًِؿو , وفف تٍٚشر ـثرة.

ُه اهللَُّ»قوله:  ِاًِم َوٚرَّ ًْ ـْ َوٚرَّ ُم  . شَم

أي مـ أدخؾ افير ظذ ادًِّغو , أو تًٌٛ ِف ذفؽ ؿٚصًدا فْلذيٜ 

ؾٚهلل ظز وجؾ شٔنؼ ظِٔف ِف  ؾ٘ن جزاءه شُٔقن مـ جْس ظِّفظِٔٓؿو , 

 و , وِف أخرة.افدٕٔٚ

ْٔفِ »قوله:  َِ اًم َصؼَّ اهللَُّ َظ ِِّ ًَ ـْ َصٚقَّ ُم  ش. َوَم

                                                                                                                                        

سعيد الخدرم، كأبى ىريرة، كجابر بن عبد اهلل، كعائشة بنت أبى بكر الصديق، كثعلبة بن أبى 
ابة رضى اهلل عنهم، كقاؿ فيو: فهذه طرؽ كثيرة لهذا الحديث قد جاكزت مالك القرظي، كأبى لب

العشر ، كىى كإف كانت ضعيفة مفرداتها ، فإف كثيرا منها لم يشتد ضعفها ، فإذا ضم بعضها إلى 
بعض تقول الحديث بها كارتقى إلى درجة الصحيح إف شاء اهلل تعالى. كقاؿ المناكم في " فيض 

سنو النوكم في" األربعين". قاؿ: كركاه مالك مرسال، كلو طرؽ يقول القدير ": "كالحديث ح
بعضها بعضا. كقاؿ العالئي: للحديث شواىد، ينتهى مجموعها إلى درجة الصحة أك الحسن 

 المحتج بو ".
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

وهذا ؾٔف أن اجلزاء مـ جْس افًّؾو , ومـ تًٌٛ ِف إدخٚل ادنَٜ ظذ 

ؾ٘ن اهلل ظز وجؾ شٔنؼ ظِٔف ِف  ٕذيٜادًِّغو , وتًّد ذفؽو , وؿهد ا

 افدٕٔٚو , وِف أخرة.

ار ادًِّغو , وإدخٚل ؾِٔحذر ادًِؿ ظذ ًٍٕف مـ أن يتًٌٛ ِف إض

 ادنَٜ ظذ ادًِّغ.

ـِ ٍل صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: ؾ ـِ ْب مْحَ ٌِْد افرَّ مـ ضريؼ َظ

 َٜ ُٝ َظٚئَِن ْٔ و , َؿَٚل: َأَت َٜ ـْ  -ريض اهلل ظْٓٚ-ِصاَمَش َّ : ُِم ْٝ َٚف ََ ٍءو , َؾ ـْ َرْ ٚ َظ َٖهُلَ َأْش

 ََ و , َؾ ـْ َأْهِؾ ِمْكَ : َرُجٌؾ ِم ُٝ ِْ َُ ؟ َؾ َٝ ْٕ ْؿ ِِف َأ ُُ ْؿ َف ُُ ٌُ َٚن َصِٚح ـَ َْٔػ  ـَ  : ْٝ َٚف

ُر  ًِ ٌَ ُجِؾ ِمَّْٚ اْف قُت فِِرَّ ُّ َٔ َٚن َف ـَ ًْٔئٚو , إِْن  َْٚ ِمُْْف َص ّْ ََ َٕ َٚل: َمٚ  ََ ْؿ َهِذِه؟ َؾ ُُ
َؽَزاتِ

ىِِٔف ا ًْ ُٔ و , َؾ
ِٜ ََ ٍَ َتُٚج إَِػ افَّْ ٌَْدو , َوحَيْ ًَ ىِِٔف اْف ًْ ُٔ ٌُْد َؾ ًَ َرو , َواْف

ًِ
ٌَ ىِِٔف اْف ًْ ُٔ و , َؾ َٜ ََ ٍَ فَّْ

َك َمٚ  ٍر َأِخل َأْن ُأْخِزَ ُْ  َأيِب َب
ـِ ِد ْب َّّ َؾ ِِف حُمَ ًَ ِْل افَِّذي َؾ ًُ َْ ّْ َٓ َي ُف  َّٕ : َأَمٚ إِ ْٝ َٚف ََ َؾ

ْٔتِل َهَذا:  َُقُل ِِف َب َؿو , َي َِّ ِْٔف َوَش َِ ـْ َرُشقِل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ ُٝ ِم ًْ
ِّ ـْ »َش و , َم ؿَّ ُٓ افِ

تِ  ـْ َأْمِر ُأمَّ تِل َوِِلَ ِم ـْ َأْمِر ُأمَّ ـْ َوِِلَ ِم ِْٔفو , َوَم َِ ْؼ َظ َُ ْؿو , َؾْٚص
ِٓ ْٔ َِ ًْٔئٚ َؾَنؼَّ َظ ل َص

ًْٔئٚ َؾَرَؾَؼ هِبِْؿو , َؾْٚرُؾْؼ بِفِ  شَص
(1)

. 

********** 
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 ]بيان تحريم الفحش في الكالم والبذاءة واللعن[

ـْ ) – 2627 ْرَداِء َوَظ  -ُل اهللَِّ َؿَٚل: َؿَٚل َرُشق -ريض اهلل ظْف  -َأيِب افدَّ

ٌَِذيءَ »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  ِٚحَش اْف ٍَ ٌُِض اْف
ٌْ شإِنَّ اهللََّ ُي

(1)
. َأْخَرَجُف 

َحفُ  و , َوَصحَّ ِمِذيُّ ْ  (.افسِّ

2628 – ( ِٞ ـْ َحِدي قٍد َوَفُف ِم ًُ ًْ ـِ َم فُ -اْب ًَ ِٚنو , : »-َرَؾ ًَّ ـُ بِٚفىَّ ِم ْٗ َفَْٔس ادُْ

 َٓ ِٚحَشو , َو ٍَ َٓ اْف ُٚنو , َو ًَّ َِّ َٓ اف ٌَِذيءَ َو ش اْف
(2)

ٚـُِؿو ,  َحُف احْلَ َُْفو , َوَصحَّ ًَّ . َوَح

فُ  ٍَ اَرُؿْىِْلُّ َوْؿ َح افدَّ  (.َوَرجَّ

 *******************************الشرح:

 ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ حتسِٜ ايؿخؼ ٚايبرا٠٤ يف ايه٬ّ.
 أحٚديٞ افٌٚب تدل ظذ حتريؿ ذفؽ.و

 ِؿ رمحف اهلل تًٚػ: وِف صحٔح اإلمٚم مً

 َٜ ِْٔف -ريض اهلل ظْٓٚ-مـ حديٞ َظٚئَِن َِ ٌَِّْلَّ َصذَّ اهلُل َظ : َأَتك اف ْٝ و , َؿَٚف

ِٚشِؿ َؿَٚل:  ََ َْٔؽ َيٚ َأَبٚ اْف َِ ُٚم َظ ًَّ ُٚفقا: اف ََ قِد َؾ ُٓ َٔ ـَ اْف ٌٚس ِم َٕ َؿ ُأ َِّ ؿْ »َوَش ُُ ْٔ َِ ش َوَظ

                                                           
أثقل في ميزاف المؤمن ما شيء »(، كلو شواىد، كأكلو: 2112ركاه الترمذم )الحديث صحيح.  (1)

ىذا حديث حسن »(. كقاؿ: 1537الحديث. كسيأتي برقم )« من خلق حسن، فإف اهلل...
 كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح كضعيف الترمذم.«. صحيح

(. كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل 12/ 1( كالحاكم )1977ركاه الترمذم )الحديث صحيح.  (2)
صحيح كضعيف الترمذم. كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى  تعالى في

 (، كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح.826برقم )
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 ًَّ ُؿ اف ُُ ْٔ َِ ُٝ َبْؾ َظ ِْ : ُؿ ُٜ َن
ْٝ َظٚئِ ِْٔف َؿَٚف َِ َٚل َرُشقُل اهلِل َصذَّ اهلُل َظ ََ اُمو , َؾ ُٚم َوافذَّ

 ُٜ َؿ: َيٚ َظٚئَِن َِّ ًٜ »َوَش قيِن َؾِٚحَن ُُ َٚل: ش َٓ َت ََ َٝ َمٚ َؿُٚفقا؟ َؾ ًْ
ِّ : َمٚ َش ْٝ َٚف ََ  "َؾ

ْؿ  ُُ ْٔ َِ : َوَظ ُٝ ِْ ِؿ افَِّذي َؿُٚفقاو , ُؿ ِٓ ْٔ َِ َْٔس َؿْد َرَدْدُت َظ "َأَوَف
(1)

. 

َش  َمفْ : »بٍِظوأخرجف  حُّ ٍَ ْحَش َوافتَّ ٍُ ُّٛ اْف
َٓ حُيِ و , َؾِ٘نَّ اهلَل  ُٜ َن

ش َيٚ َظٚئِ

َزَل اهللُ َظزَّ َوَجؾَّ " ْٕ َٖ َِّٔؽ بِِف اهللُ}َوَزاَد َؾ ْ حُيَ َّْٔقَك باَِم مَل إَِػ آِخِر  {َوإَِذا َجُٚءوَك َح

 ِٜ َي ْٔ  ."ا

ْرَداِء »قوله:   ش. -ريض اهلل ظْف  -َأيِب افدَّ

 ريض اهلل ظْف. وهق ظقيّر إٕهٚري

ٌُِض »قوله: 
ٌْ  . شإِنَّ اهللََّ ُي

إثٌٚت صٍٜ افٌٌض هلل ظز وجؾو , وهل صٍٜ تِٔؼ بف شٌحٕٚف وتًٚػ  فيه:

 و , وٓ تُٔػو , وٓ حترفو , وٓ تًىؾ.ٓ تنٌف صٍٚت ادخِقؿغو , وٓ َتٚثِٓام

ًة َوفَ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  وا َفُف ُظدَّ ََظدُّ َٕ ُروَج  ِرَه اهللَُّ َوَفْق َأَراُدوا اخْلُ ـَ ـْ 
ُِ

ـَ  ِٚظِدي ََ ُدوا َمَع اْف ًُ ْؿ َوِؿَٔؾ اْؿ ُٓ ٌََّى ْؿ َؾَث ُٓ َٚث ًَ ٌِ ْٕ  . {ا

وٕثٌٝ هلل ظز وجؾ صٍٜ افُراهٜٔو , وهل صٍٜ تِٔؼ بف شٌحٕٚف وتًٚػ مـ 

 ؽر تنٌٔفو , وٓ َتثٔؾو , وٓ تًىٔؾو , وٓ حتريػو , وٓ تُٔٔػ.

                                                           
 .(2165)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ـَ آَمُْ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ٚ افَِّذي َ ُِقَن َيٚ َأُّيُّ ًَ ٍْ َٓ َت َُقُفقَن َمٚ  ُزَ  *قا مِلَ َت ـَ

ُِقنَ  ًَ ٍْ َٓ َت َُقُفقا َمٚ  ًتٚ ِظَْْد اهللَِّ َأْن َت َْ  . {َم

وـذفؽ ٕثٌٝ هلل ظز وجؾ صٍٜ ادَٝو , وهل صٍٜ تِٔؼ بف شٌحٕٚف 

 وتًٚػ مـ ؽر َتثٔؾو , وٓ تنٌٔفو , وٓ تًىٔؾو , وٓ حتريػو , وٓ تُٔٔػ.

 . أصد افُراهٜادَٝ: و

ٌَِذيءَ »ه: قول ِٚحَش اْف ٍَ  ش. اْف

 ِف ؾًِف.افٍٚحش: 

 ؿقفف.بًِٕٚفو , ووافٌذيء: 

 افًرف.ؾحنف وؿٌحف ِف افؼعو , وافٌِٜو , و هق ـؾ مٚ ظيؿوافٍحش: 

 ـ مًٚوئ إخالق.م فِتحذيرهذه إحٚديٞ ذـر ادهْػ و

: ؾ ْٝ ْتُف َؿَٚف ٚ َأْخَزَ َٓ َٜ َريِضَ اهللَُّ َظْْ ٍل افهحٔحغ: مـ حديٞ َظٚئَِن

َٚل: " ََ َؿ َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ َذَن َرُجٌؾ َظَذ َرُشقِل اهللَِّ َصذَّ اهلُل َظ
ْٖ ُٕقا َفُفو , بِْئَس »اْشَت اْئَذ

ِنَرةِ  ًَ ـُ اف ِنَرِةو , َأِو اْب ًَ : َيٚ َرُشقَل ش َأُخق اف ُٝ ِْ اَلَمو , ُؿ َُ امَّ َدَخَؾ َأََٓن َفُف اف َِ َؾ

 َٝ و , ُثؿَّ َأَفْْ َٝ ِْ َٝ افَِّذي ُؿ ِْ اَلَم؟ َؿَٚل:  اهللَِّو , ُؿ َُ و , إِنَّ َذَّ افَِّْٚس »َفُف اف ُٜ َن
َأْي َظٚئِ

َٚء ُؾْحِنفِ  ََ ُف افَُّْٚسو , َأْو َوَدَظُف افَُّْٚسو , اتِّ ـَ ـْ َتَر شَم
(1)

. 

                                                           
 .(2591)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،6154)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ظؼات  إػوؿد أصٚر ادهْػ رمحف اهلل تًٚػ ِف هذا افٌٚب مع صٌره 

 . ادًٚوئ

 واحلّد هلل رب افًٚدغ.

********** 
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

قٍد »وله: ق ًُ ًْ ـِ َم  اْب
ِٞ ـْ َحِدي فُ -َوَفُف ِم ًَ  ش. -َرَؾ

 .وؿد تَدم  وهق أبق ظٌد افرمحـ ظٌد اهلل بـ مًًقد اهلذِل ريض اهلل ظْف

ٚنِ »قوله:  ًَّ ـُ بِٚفىَّ ِم ْٗ َْٔس ادُْ  .شَف

 . ادًِّغِف حتريؿ افىًـ  فيه:

مـ حديٞ َأيب َمٚفٍِؽ صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ:  وِف

ِريَّ  ًَ َْص ْٕ َؿ َؿَٚل: -ريض اهلل ظْف-ا َِّ ِْٔف َوَش َِ َثُف َأنَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ و , َحدَّ

ِٚبو , "» ًَ َْح ْٕ ْخُر ِِف ا ٍَ : اْف َـّ قََنُ ـُ َٓ َيْسُ و , 
ِٜ
َّٔ
ِٚهِِ ـْ َأْمِر اجْلَ تِل ِم َأْرَبٌع ِِف ُأمَّ

ُٚء بِٚفُُّْج  ََ ًْ
ْشتِ ْٓ ِٚبو , َوا ًَ ْٕ َ ْٕ ـُ ِِف ا ًْ ُٜ َوافىَّ ََٔٚح ُٜ إَِذا »َوَؿَٚل:  "قِمو , َوافِّْ افَّْٚئَِح

ـْ  ـْ َؿىَِراٍنو , َوِدْرٌع ِم َبٌٚل ِم ٚ ِهْ َٓ ْٔ َِ  َوَظ
ِٜ ََٔٚم

َِ ُٚم َيْقَم اْف ََ ٚو , ُت ٌَْؾ َمْقهِتَ ْٛ َؿ ْ َتُت مَل

شَجَرٍب 
(1)

. 

  وؿد جٚء ِف شْـ اإلمٚم أيب داود رمحف اهلل تًٚػ:

رَ  َّ ـِ ُظ ٌِْد اهللَِّ ْب ُٝ َرُشقَل اهللَِّ -ريض اهلل ظْٓام- مـ حديٞ َظ ًْ
ِّ َٚل: َش ََ و , َؾ

قُل:  َُ َؿ َي َِّ ِْٔف َوَش َِ ْد »َصذَّ اهللُ َظ ََ ـْ ُحُدوِد اهللَِّو , َؾ َٚظُتُف ُدوَن َحد  ِم ٍَ ْٝ َص ـْ َحَٚف َم

ْ َيَزْل ِِف َشَخِط اهللَِّ َح  ُفو , مَل ُّ َِ ًْ ـْ َخَٚصَؿ ِِف َبٚضٍِؾ َوُهَق َي تَّك َيِْْزَع َوٚدَّ اهللََّو , َوَم

                                                           
 .(934)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 َّٚ ُرَج ُِم ٌَِٚل َحتَّك ََيْ َٜ اخْلَ َُْف اهللَُّ َرْدَؽ َُ َْٔس ؾِِٔف َأْش ـٍ َمٚ َف ِم ْٗ ـْ َؿَٚل ِِف ُم َظُْْفو , َوَم

شَؿَٚل 
(1)

. 

 ٚدا٤ تؿطري زدغ١ اخلباٍ بأْٗا عصاز٠ أٌٖ ايٓاز.
و ,ٍل شْـ اإلمٚم ابـ مٚجف رمحف اهلل تًٚػ: ؾ لِّ

ِّ َِ ي ـِ افدِّ ـ ظ مـ ضريؼ  اْب

 ّْ ـِ َظ ٌِْد اهللَِّ ْب ِْٔف -ريض اهلل ظْٓام-ٍروَظ َِ و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ

ََِّؿ:  ًٌَٚحٚو , َوإِْن َمَٚت »َوَش َغ َص
ًِ ٌَْؾ َفُف َصاَلٌة َأْرَب َْ َر َوَشَُِرو , مَلْ ُت ّْ َب اخْلَ ـْ َذِ َم

ْٔفِ  َِ ٌَْؾ َفُف َدَخَؾ افََّْٚرو , َؾِْ٘ن َتَٚب َتَٚب اهللَُّ َظ َْ ْ ُت َُِرو , مَل ًَ َبو , َؾ و , َوإِْن َظَٚدو , َؾَؼِ

ِْٔفو , َوإِْن  َِ ًٌَٚحٚو , َؾِْ٘ن َمَٚت َدَخَؾ افََّْٚرو , َؾِْ٘ن َتَٚبو , َتَٚب اهللَُّ َظ َغ َص
ًِ َصاَلٌة َأْرَب

ًٌَٚحٚو , َؾِْ٘ن َمَٚت َدَخَؾ  َغ َص
ًِ ٌَْؾ َفُف َصاَلٌة َأْرَب َْ َُِرو , مَلْ ُت ًَ َبو , َؾ افََّْٚرو , َظَٚدو , َؾَؼِ

 ِٜ ـْ َرَدَؽ َُٔف ِم
َِ
ًْ ٚ َظَذ اهللَِّو , َأْن َي ًَّ َٚن َح ـَ ِْٔفو , َوإِْن َظَٚدو ,  َِ َؾِْ٘ن َتَٚب َتَٚب اهللَُّ َظ

 ِٜ ََٔٚم
َِ ٌَِٚلو , َيْقَم اْف ٌَِٚل؟ َؿَٚل: ش اخْلَ ُٜ اخْلَ ُظَهَٚرُة »َؿُٚفقا: َيٚ َرُشقَل اهللَِّ َوَمٚ َرَدَؽ

شَأْهِؾ افَّْٚرِ 
(2)

. 

                                                           
، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (3597)أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو  (2)

(، كقاؿ 755كضعيف أبي داكد. كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )
في فيو: ىذا حديث صحيح، كرجالو رجاؿ الصحيح، إال يحي بن راشد، كقد كثقو أبو زرعو، كما 

 "تهذيب التهذيب"، كزىير ىو ابن معاكية. 

، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (3377)أخرجو اإلماـ ابن ماجو في سننو  (1)
(، كقاؿ 786كضعيف ابن ماجو. كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )

 هلل بن فيركز الديلمي. فيو: ىذا حديث صحيح، كابن الديلمي ىو عبد ا
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ٚنُ وَ »قوله:  ًَّ َِّ  .شَٓ اف

 أي ـثر افًِـو , ويراد بف افىرد واإلبًٚد ظـ رمحٜ اهلل ظز وجؾ.

 بٝإ حهِ ايًعٔ بايتعٝني: 
 .بٚفًغ حديٞ افٌٚب ؾٔف افْٓل ظـ افًِـ و

وؿد ذهٛ مجٚهر أهؾ افًِؿ إػ حتريؿ افًِـ ادًغ احلل: شقاء ـٚن 

 ًٚد ظـ رمحٜ اهلل ظز وجؾ.ادًِقن مًِاًم أو ـٚؾًرا; ٕٕف دظٚء بٚفىرد وبٚإلب

وذهٛ بًض أهؾ افًِؿ إػ إٔف ِف حؼ ادًِؿ افًِٚص يُقن دظٚء 

 ٗؿٝ.بٚفىرد اد

ؾتح افقهٚب ِف "وؿد بًىٝ افَقل ِف ترجٔح هذه ادًٖفٜ ِف ـتٚيب: 

 ."ذح ـتٚب افتقحٔد دحّد بـ ظٌد افقهٚب

 بٝإ حهِ ايًعٔ بايٛصـ: 
 مـ إؾًٚل افٌَٔحٜ.وأمٚ افًِـ بٚفقصػو , ؾٓق جٚئز; فِزجر 

افُٚؾريـو , وافَرآن معء بّثؾ و افيٚدغفًْٜ اهلل ظذ افُٚذبغو , وؾَْقل: 

 هذا.

ْؿ }: يَقل اهلل ظز وجؾ ِٓ ْٔ َِ َؽ َظ
ٌٚر ُأوَفئِ ٍَّ ـُ ُروا َوَمُٚتقا َوُهْؿ  ٍَ ـَ ـَ  إِنَّ افَِّذي

ًِغَ   َوافَِّْٚس َأمْجَ
ِٜ َُ ُٜ اهللَِّ َواداََْلئِ َْ ًْ  . {َف
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ٚ }: ظز وجؾ ويَقل اهلل َٕ  َأْصَحَٚب افَِّْٚر َأْن َؿْد َوَجْد
ِٜ
َّْ َٚدى َأْصَحُٚب اجْلَ َٕ َو

ٌن  ذِّ َٗ َن ُم َٖذَّ ْؿ َؾ ًَ َٕ ٚ َؿُٚفقا  ًَّ ْؿ َح ُُ ْؾ َوَجْدُتْؿ َمٚ َوَظَد َربُّ َٓ ٚ َؾ ًَّ َْٚ َح ٚ َربُّ َٕ َمٚ َوَظَد

ُٜ اهللَِّ َظَذ افيَّٚدِِغَ  َْ ًْ ْؿ َأْن َف ُٓ َْْٔ  . {َب

ِذًبٚ ُأوَفئَِؽ }: ظز وجؾ ويَقل اهلل ـَ  اْؾَسَى َظَذ اهللَِّ 
ـِ َّ ُؿ ُِم َِ ـْ َأْط َوَم

 ُٜ َْ ًْ َٓ َف ِْؿ َأ َذُبقا َظَذ َرهبِّ ـَ ـَ  ِء افَِّذي َٓ ُٗ ُٚد َه َٓ َْص ْٕ َُقُل ا ِْؿ َوَي َرُوقَن َظَذ َرهبِّ ًْ ُي

 . {اهللَِّ َظَذ افيَّٚدِِغَ 

ْؿ  َوَدَّٚ َجَٚءُهؿْ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ُٓ ًَ َٚ َم
ٌق دِ ـْ ِظِْْد اهللَِّ ُمَهدِّ ـَِتٌٚب ِم

ُروا بِِف  ٍَ ـَ امَّ َجَٚءُهْؿ َمٚ َظَرُؾقا  َِ ُروا َؾ ٍَ ـَ ـَ  تُِحقَن َظَذ افَِّذي ٍْ َت ًْ ٌُْؾ َي ـْ َؿ ُٕقا ِم ٚ ـَ َو

ـَ  ٚؾِِري َُ ُٜ اهللَِّ َظَذ اْف َْ ًْ َِ  . {َؾ

ًْ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ـْ َب َؽ ؾِِٔف ِم ـْ َحٚجَّ َّ ْؾ َؾ َُ ِؿ َؾ ِْ ًِ ـَ اْف ِد َمٚ َجَٚءَك ِم

ْؾ  ِٓ ٌَْت َٕ ْؿ ُثؿَّ  ُُ ًَ ٍُ ْٕ َْٚ َوَأ ًَ ٍُ ْٕ ْؿ َوَأ ـُ َٚء ًَ
ٚ َوِٕ َٕ َٚء ًَ

ْؿ َوِٕ ـُ ٚ َوَأْبََْٚء َٕ ْدُع َأْبََْٚء َٕ َٚفْقا  ًَ َت

ِٚذبِغَ  َُ َٝ اهللَِّ َظَذ اْف َْ ًْ ْؾ َف ًَ  . إػ ؽر ذفؽ  {َؾَْْج

 ؿد فًـ ِف اخلّر ظؼة. وافٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ

 ٍل شْـ اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

ـِ َمٚفٍِؽ  َِٕس ْب ـَ َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ »َؿَٚل: -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأ ًَ َف

ٚو ,  َٓ َِ ٚو , َوَحِٚم َهٚو , َوَصِٚرهَبَ َتِكَ ًْ َهٚو , َوُم ًة: َظِٚسَ ِر َظَؼَ ّْ َؿ ِِف اخَل َِّ ِْٔف َوَش َِ اهللَُّ َظ
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اُة َوادَ  ْنَسَ
ٚو , َوادُ ي هَلَ ٚو , َوادُْنَسِ َٓ

ِْ َّ ٚو , َوآـَِؾ َث َٓ ًَ
ٚو , َوَبٚئِ َٓ َٔ ِْٔفو , َوَشِٚؿ ُٜ إَِف قَف ُّ ْح

شَففُ 
(1)

  . 

وفًـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ افقاصِٜ وادًتقصِٜو , 

 . وافقاصّٜ وادًتقصّٜو , وافٍٚجلٜ

ٌِْد ٍل افهحٔحغ: ؾ  اهلل ظْفو , َؿَٚل: بـ مًًقد ريضللَاّ مـ حديٞ َظ

ـِ » ًْ ُح ِْ
َِِّجِٚتو , فِ ٍَ َهِٚت َوادَُت ِّّ ـَ اهللَُّ افَقاِصاَمِت َواُدقَتِناَمِتو , َوادَُتَْ ًَ َف

َؼ اهللَِّ ِْ اِت َخ َ ٌَرِّ َُقَبو , ش. ادُ ًْ ٚ ُأمُّ َي ُٚل هَلَ ََ ـْ َبِْل َأَشٍد ُي َغ َذفَِؽ اْمَرَأًة ِم َِ ٌَ َؾ

 َِ ُف َب َّٕ : إِ ْٝ َٚف ََ ـُ َؾَجَٚءْت َؾ ًَ َٚل: َوَمٚ ِِل َأْف ََ و , َؾ َٝ ْٔ ـَ َٝ َو ْٔ ـَ  َٝ ْْ ًَ َؽ َف َّٕ ِْل َظَْْؽ َأ ٌَ

ْد  ََ : َف ْٝ َٚف ََ ـْ ُهَق ِِف ـَِتِٚب اهللَِّو , َؾ َؿو , َوَم َِّ ِْٔف َوَش َِ ـَ َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ًَ ـْ َف َم

َُقُلو ,  و , َؾاَم َوَجْدُت ؾِِٔف َمٚ َت ْقَحْغِ َِّ ْد َؿَرْأُت َمٚ َبْغَ اف ََ ِٝ َؿَرْأتِِٔف َف ْْ ـُ ـْ 
َؿَٚل: َفئِ

قا}َوَجْدتِِٔفو , َأَمٚ َؿَرْأِت:  ُٓ َت ْٕ ْؿ َظُْْف َؾٚ ـُ ُشقُل َؾُخُذوُه َوَمٚ ََنَٚ ُؿ افرَّ ـُ  {َوَمٚ آَتٚ

َؽ 8]احلؼ:  َِ : َؾ٘يِنِّ َأَرى َأْه ْٝ ُف َؿْد ََنَك َظُْْفو , َؿَٚف َّٕ : َبَذو , َؿَٚل: َؾِ٘ ْٝ [؟ َؿَٚف

                                                           
كقاؿ اإلماـ  (،3381)، كاإلماـ ابن ماجو في سننو (1295)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (1)

األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح كضعيف الترمذم: حسن صحيح. كفي صحيح كضعيف ابن 
(، كقاؿ فيو: 61ماجو: صحيح. كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )

 ىذا حديث حسن. 
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ُفو , ؿَ  َٕ ُِق ًَ ٍْ ًْٔئٚو , َي ٚ َص َٓ
ـْ َحَٚجتِ ْؿ َتَر ِم َِ ْٝ َؾََْيَرْتو , َؾ ٌَ ُْٕيِريو , َؾَذَه َٚل: َؾْٚذَهٌِل َؾٚ

ٚ َٓ ُت ًْ َذفَِؽ َمٚ َجَٚم ـَ  ْٝ َٕ ٚ ـَ َٚل: َفْق  ََ "َؾ
(1)

. 

 وِف صحٔح اإلمٚم افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ: 

ـِ افٌَِّْ -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرَة  لِّ َصذَّ اهللُ َريِضَ اهللَُّ َظُْْفو , َظ

َؿ َؿَٚل:  َِّ ِْٔف َوَش َِ َٜ »َظ َّ و , َوافَقاِص َٜ َِ َتْقِص ًْ َٜ َواُد َِ ـَ اهللَُّ افَقاِص ًَ َف

 َٜ َّ َتْقِص ًْ شَوادُ
(2)

. 

رٍ ٍل افهحٔحغ: ؾ ُْ ِٝ َأيِب َب و , -ريض اهلل ظْٓٚ- مـ حديٞ َأْشاَمَء بِْْ

 : ْٝ َِّ »َؿَٚف ِْٔف َوَش َِ ـَ افٌَِّْلُّ َصذَّ اهللُ َظ ًَ َٜ َف َِ َتْقِص ًْ َٜ َوادُ َِ شَؿ افَقاِص
 (3)

. 

وجٚء ِف افهحٔحغ مـ حديٞ ابـ ظّر ريض اهلل ظْٓام فًـ افقاصامت 

 وادًتقصامت وافْٚمهٚت وادتّْهٚت

َٞ إَِػ ُأمِّ وِف مًِؿ:  ًَ ـَ َمْرَواَنو , َب ِؽ ْب
ٌَْد ادَِِْ ََِؿو , َأنَّ َظ ـِ َأْش مـ ضريؼ َزْيِد ْب

ْرَداِء  ٌُْد -ْٓٚريض اهلل ظ-افدَّ و , َؿَٚم َظ
ٍٜ َِ ْٔ َٚن َذاَت َف ـَ امَّ َأْن  َِ ـْ ِظِْْدِهو , َؾ َْٕجٍٚد ِم

َٖ بِ

ْٝ َفُف ُأمُّ  ٌََح َؿَٚف امَّ َأْص َِ َُْفو , َؾ ًَ َِ ِْٔفو , َؾ َِ  َظ
َٖ ُف َأْبَى َّٕ َٖ َُ ِْٔؾو , َؾَدَظٚ َخِٚدَمُفو , َؾ َِّ ـَ اف ادَِِِْؽ ِم

َٝ َخٚدِ  ْْ ًَ و , َف َٜ َِ ْٔ َِّ ُتَؽ اف ًْ
ِّ ْرَداِء: َش ُٝ َأَبٚ افدَّ ًْ

ِّ : َش ْٝ َٚف ََ َمَؽ ِحَغ َدَظْقَتُفو , َؾ

                                                           
 .(2125)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،4886)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

 .(5933)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (2)

 (.2122، كاإلماـ مسلم في صحيحو )(5936)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (3)
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َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ َُقُل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ ْرَداِء َي ُٕقَن »افدَّ ٚ ًَّ َِّ قُن اف ُُ َٓ َي

 ِٜ ََٔٚم
َِ َداَءو , َيْقَم اْف َٓ َٓ ُص َٚء َو ًَ ٍَ شُص

(1)
. 

 وِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: 

و , َؿَٚل: ؿَِٔؾ: َيٚ َرُشقَل اهللِ اْدُع َظَذ -ريض اهلل ظْف- ُهَرْيَرةَ مـ حديٞ َأيِب 

ـَِغ َؿَٚل:  ًٜ »ادُْْؼِ ُٝ َرمْحَ ْث
ًِ اَم ُب َّٕ ٚو , َوإِ ًٕ ٚ ًَّ ْٞ َف ًَ شإيِنِّ مَلْ ُأْب

(2)
. 

ِٚحَش »قوله:  ٍَ َٓ اْف  ش.َو

 وٓ َيقز أيًوٚ افٍحش ويُقن افٍحش ِف إؾًٚل.

ٌَِذيءَ »قوله:  َٓ اْف  . شَو

 . أي ِف إؿقالوتُقن افٌذاءة بٚفًِٚن: 

 واهلل أظِؿ .

********** 

 

                                                           
ش )بأنجاد( جمع نجد كىو متاع البيت الذم يزينو  . ](2598)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

من فرش كنمارؽ كستور كقاؿ الجوىرم بإسكاف الجيم قاؿ كجمعو نجود حكاه عن أبي عبيد 
فهما لغتاف )شفعاء( معناه ال يشفعوف يـو القيامة حين يشفع المؤمنوف في إخوانهم الذين 

ىا ال يكونوف شهداء يـو القيامة على األمم استوجبوا النار )شهداء( فيو ثالثة أقواؿ أصحها كأشهر 
بتبليغ رسلهم إليهم الرساالت كالثاني ال يكونوف شهداء في الدنيا أم ال تقبل شهادتهم لفسقهم 

 كالثالث ال يرزقوف الشهادة كىي القتل في سبيل اهلل[.

 .(2599)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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 [لغير مقصد شرعي]بيان تحريم سب األموات  

ـْ ) – 2629 َٜ َوَظ ٚ- َظٚئَِن َٓ : َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -َريِضَ اهللَُّ َظْْ ْٝ صذ  -َؿَٚف

َْمَقاَت »اهلل ظِٔف وشِؿ:  ْٕ ٌُّقا ا ًُ ُْؿ َؿْد  ;َٓ َت ُمقاَؾَِ٘نَّ شَأْؾَوْقا إَِػ َمٚ َؿدَّ
 (1)

 .

ٌَُخِٚريُّ   (.َأْخَرَجُف اْف

 *******************************الشرح:

يػري  ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل ٖرا احلدٜح يبٝإ حتسِٜ ضب ٚغتِ ا٭َٛات
 .َكصد غسعٞ 

 وِف فٍظ فإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ ِف شْْف: 

ـَ  ٌَِرَة ْب َٜ  مـ حديٞ ادُ ٌَ ًْ َُقُل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ -ريض اهلل ظْف-ُص َي

َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ َٔٚءَ »اهللَُّ َظ ُذوا إَْح ْٗ ٌُّقا إَْمَقاَت َؾُت ًُ شَٓ َت
 (2)

. 

و , ؾٔٓام -ريض اهلل ظْف-حديٞ ادٌرة بـ صًٌٜ  معحديٞ افٌٚبو , وو

 فف وشِؿ ظـ ذفؽ.حتريؿ شٛ إمقات; فْٓل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آ

 . إحٔٚءو , وأذيف ادًِؿ حمرمٜدٚ ؾٔف مـ إذيٜ ظذ أؿربٚئٓؿ و

 بٝإ ضبب ْٗٞ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚضًِ عٔ ضب ا٭َٛات: 

                                                           
 .(1393)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (1982)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (2)
(، 1134كضعيف الترمذم. كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )

 كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح على شرط الشيخين.  



 

 

 

 ]بيان تحريم سب األموات لغير مقصد شرعي[

 

[341] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 وَنك افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ظـ شٛ إمقات ٕمقر: 

 . ؿد أؾوقا إػ مٚ ؿدمقا مـ افًّؾ أَنؿإول: 

َنؿ ظٚجزون ظـ افرد ظام ؿد يتّٓقا بف مـ إؿقالو , ومـ أافثٚين: 

 إؾًٚل.

أن ِف شٌٓؿ أذيٜ ٕؿربٚئٓؿ مـ إحٔٚءو , ـام جٚء ِف حديٞ افثٚفٞ: 

 ادٌرة بـ صًٌٜ ريض اهلل ظْف.

 بٝإ حهِ ايطب: 
 .غ ذيٜ ظذ ادًِّأافًٛ مـ أصِف حمرمو , وٓ َيقز; دٚ ؾٔف مـ 

ٌُْد اهللَِّ بـ مًًقد غ: ٍل افهحٔحؾبؾ هق مـ افًٍققو ,  مـ حديٞ َظ

َؿ َؿَٚل:  َِّ ِْٔف َوَش َِ قٌقو , »ريض اهلل ظْفو , َأنَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ ًُ ِِِؿ ُؾ ًْ ٌَُٚب ادُ ِش

رٌ  ٍْ ـُ شَوِؿَتُٚفُف 
 (1)

. 

وفق تٖمِْٚ مٚ ظِٔف حٚل أـثر ادًِّغ افٔقمو , وٓ شٔام ِف وشٚئؾ افتقاصؾ 

 فقتًٚبو , وافتِجرامو , وؽر ذفؽ.آجتامظل: مـ افًٌٍٔقكو , وا

ٕجد أَنؿ يًٌقن إمقاتو , وإحٔٚءو , وَيٚفٍقن مثؾ هذه إحٚديٞو , 

 وٓ يٌٚفقن ِف ذفؽ.

                                                           
 .(64)اإلماـ مسلم في صحيحو ك  (،48)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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ويًرون إبْٚء بام ؾًِف آبٚؤهؿو , وهذا مـ افيِؿ; ٕن اإلًٕٚن وإن ؾًؾ 

افًٍؾ افٌَٔحو , أو ادًهٜٔ; ؾ٘ن وفده ٓ دخؾ فف ِف ؾًؾ أبٔف; إٓ إذا ـٚن ؾًِف 

 ؾًؾ أبٔف.مثؾ 

 بٝإ إٔ اجلسح ٚايتعدٌٜ يٝظ ؾٝ٘ ضب, ٫ٚ غتِ, ٫ يٮَٛات, ٫ٚ يٮحٝا٤: 
هؾ افٌدعو , وافتحذير فٔس مـ شٛ وصتؿ إمقات وإحٔٚء جرح أو

 ُمٚفٍتٓؿ فديـ اهلل ظز وجؾ.مـ بدظٓؿو , و

فٌدع بؾ هذا ؾٔف افْهح فْلمٜ; حتك ٓ يًَقا ِف مثؾ مٚ وؿع بف أهؾ ا

 ادًِٚص.فًٍؼو , ووادحدثٚتو , وأهؾ ا

و ينتّٓؿو , وإٕام يٌغ حٚهلؿ ِف افديـو , أومـ َيرح أهؾ افٌدع ٓ يًٌٓؿو , 

ُمٚفٍتٓؿ فديـ اهلل ظز و , وبدظٓؿٕٚقا ظِٔف حتك حيذر مـ ؾًِٓؿو , وومٚ ـ

 وجؾ.

ومٚ يزال أهؾ افًِؿ يتُِّقن ؾّٔـ مٙ مـ رواة احلديٞو , وأثٚرو , وِف 

 أصحٚب افٌدع وإهقاء وادحدثٚت.

ن ـذاًبٚو , أو متٓاًم بٚفُذبو , أو ُمـ ـٚن مٌتدًظٚ ويدظق إػ بدظتفو , ُمـ ـٚ

ٚ دء احلٍظو , أو ؽر ذفؽ. ًٍ  أو ُمـ ـٚن ؤً

َْمَقاَت »قوله:  ْٕ ٌُّقا ا ًُ  ش. َٓ َت

 هذا هق إصؾ ِف حتريؿ شٛ إمقاتو , ؾال َيقز.
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 . افْٚس هؿإٓ مٚ ـٚن مـ تٌٔغ حٚل أهؾ افٌدع وادحدثٚت حتك حيذر

ُمقا»قوله:  ُْؿ َؿْد َأْؾَوْقا إَِػ َمٚ َؿدَّ  ش.َؾَِ٘نَّ

أظامهلؿو , ؾال حٚجٜ  ادجٚزاة ظذأي حٚل إمقات أَنؿ ؿد وصِقا إػ 

 . فذـرهٚ

********** 
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 ]بيان تحريم النميمة وأنها من الكبائر[

ـْ ) – :262 َٜ  َوَظ ٍَ صذ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -ُحَذْي

َٜ َؿتٌَّٚت »اهلل ظِٔف وشِؿ:  َّْ شَٓ َيْدُخُؾ اجْلَ
 (1)

ْٔفِ  َِ ٌؼ َظ ٍَ  (.. ُمتَّ

 *******************************الشرح:

 ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل ٖرا احلدٜح يبٝإ حتسِٜ اي١ُُٝٓ.
ظيٚئؿ وحديٞ افٌٚب يدل ظذ حتريؿ افّّْٜٔو , وأَنٚ مـ ـٌٚئر افذٕقب 

 ـقر ِف احلديٞ.أثٚم; فِقظٔد ادذ

وافّّْٜٔ خِؼ دءو , تٗدي إػ ؿىع أواس اإلخٚءو , وادحٌٜو , وإفٍٜ بغ 

 ادًِّغ.

 . د تٗدي إػ شٍؽ افدمٚء بغ افْٚسوؿ

بٚفًحر ِف افّّْٜٔ وفذفؽ ؿرن اإلمٚم ادجدد حمّد بـ ظٌد افقهٚب 

 ـتٚبف افتقحٔد.

 يًٍؾ افْامم مٚ ٓ يًتىٔع أن يًٍِف أفػ شٚحر.وؿد ؿٔؾ: 

 .فإلؾًٚد بْٔٓؿ هق افذي يَْؾ افُالم مـ ؿقم إػ ؿقم وافْامم: 

                                                           
( كالقتات: 115(، كاإلماـ مسلم في صحيحو )6156أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)

 كما كقع ذلك في ركاية مسلم.« النماـ»



 

 

 

 ]بيان تحريم النميمة وأنها من الكبائر[

 

[344] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ؾٔجٛ ظذ ادًِؿ أن يهقن ًٍٕف ظـ مثؾ هذه إخالق افذمّٜٔ 

 افًٔئٜ.

 . افتل ٓ يتهػ هبٚ افُرمٚء مـ افْٚس

 بٝإ إٔ ايػٝب١ أٖٕٛ َٔ اي١ُُٝٓ: 
َنٚ ؿد وافٌٌٜٔ مع أَنٚ مـ افٌُٚئر; إٓ أَنٚ أهقن مـ افّّْٜٔ ِف افؼ; ٕ

 تَتك ظذ إًٕٚن بًْٔفو , ؾٔذـر مٚ ؾٔف مـ افؼ.

بخالف افّّْٜٔو , ؾَ٘نٚ ؿد يَْؾ افُالم مـ ؿقم إػ ؿقم; وهذا افُالم 

ـذب وزورو , ومل يَع أصاًل; حتك يًٍد بْٔٓؿو , ويزرع بْٔٓؿ افًداوةو , 

وافنحْٚءو , واحلَدو , وافٌؾو , وربام تىقر هبؿ إمر إػ ادوٚربٜو , وإػ افَتٚل 

 ٚذ بٚهلل ظز وجؾ.وافًٔ

افىالق بغ إزواجو , ويَع  بًٌٌٓٚ ومـ أضار افّّْٜٔ أيًوٚ إٔف ؿد يَع

إؿربٚءو , واجلرانو , وافٌَٚئؾ بغ إب مع أبْٚئفو , وإخقةو , وافؼ 

ٚ.وافًنٚئرو , و ًً  ادًِّغ مجٔ

ـْ  و ٌْدِ  َظ ـِ  اهللِ َظ قٍدو , ْب ًُ ًْ ًدا إِنَّ : َؿَٚل  َم َّّ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  حُمَ َِ َِّؿَ  َظ َٓ : »َؿَٚل  َوَش  َأ

ؿْ  ُُ ٌُِّئ َٕ ْوُف؟ َمٚ ُأ ًَ ُٜ  ِهلَ  اْف َّ ٔ
ِّ
ُٜ  افَّْ َٚف ََ  أخرجف مًِؿ . شافَّْٚسِ  َبْغَ  اْف

********** 
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 كف الغضب[ فضل]بيان  

ـْ ) – 2631 ٍَٕس  َوَظ صذ اهلل  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -َأ

ٌَفُ »ظِٔف وشِؿ:  ـَػَّ َؽَو ـْ  ـَػَّ اهللَُّ َظُْْف َظَذاَبفُ َم شو , 
(1)

ايِنُّ ِِف  . َأْخَرَجُف افىََّزَ

َْوَشطِ » ْٕ  (.شا

2632 – ( ِٞ ـْ َحِدي َر َوَفُف َصِٚهٌد: ِم َّ ـِ ُظ ـِ -ريض اهلل ظْٓام-اْب ِظَْْد اْب

َٚٔ ْٕ َأيِب افدُّ
(2)

.) 

 *******************************الشرح:

 نـ ايػطب. ؾطٌٜح يبٝإ ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلد
مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهللَُّ َظُْْفو , َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ وِف افهحٔحغ: 

َؿ َؿَٚل:  َِّ ِْٔف َوَش َِ ُف »اهللُ َظ ًَ ٍْ َٕ ُؽ 
ِِ ّْ ِديُد افَِّذي َي اَم افنَّ َّٕ و , إِ

ِٜ َظ َ ِديُد بِٚفكُّ َْٔس افنَّ َف

 ِٛ َو ٌَ شِظَْْد اف
(3)

. 

                                                           
مىْن دىفىعى غىضىبىوي دىفىعى »(، بلفظ: 1321أخرجو الطبراني في األكسط برقم ) الحديث ضعيف جدا. (1)

ا (، قاؿ الذىبي 4338كأبو يعلى في مسنده )«، بىوي، كىمىْن حىًفظى ًلسىانىوي سىتػىرى اللَّوي عىْورىتىوي اللَّوي عىْنوي عىذى
في الميزاف في ترجمة خالد بن برد مجهوؿ. كالحديث قد أنكر عليو. كعبد السالـ قاؿ أك حاتم 

و. كحديث فيو: ليس بالقوم، كقاؿ فيو عمرك بن علي الفالس: ال قطع على أحد بالكذب إال علي
أنس عند أبي يعلى، كالدكالبي أيضا. كقد ضعف الحديث العالمة األلباني رحمو اهلل تعالى في 

 الضعيفة.

من طريق ىشاـ بن أبي إبراىيم، كىو مجهوؿ. كىو أحد شواىد الحديث  الحديث ضعيف. (2)
 أيضا.-« يرالكب»، كىو عند الطبراني في «من كف غضبو ستر اهلل عورتو»السابق، إال أف لفظو: 

 .(2619)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،6114)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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قدٍ اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: وِف صحٔح  ًُ ًْ ـِ َم ٌِْد اهلِل ْب -مـ حديٞ َظ

ََِّؿ: -ريض اهلل ظْف ِْٔف َوَش َِ وَن »و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهلِل َصذَّ اهللُ َظ ًُدُّ َمٚ َت

ْؿ؟ ُُ ُؿقَب ؾِٔ َٓ ُيقَفُد َفُفو , َؿَٚل: ش افرَّ َْٚ: افَِّذي  ِْ ُؿقِب َوفَ »َؿَٚل ُؿ َْٔس َذاَك بِٚفرَّ َُُِّْف َف

ًْٔئٚ ـْ َوَفِدِه َص ْم ِم دِّ ََ ْ ُي ُجُؾ افَِّذي مَل ْؿ؟»َؿَٚل: ش افرَّ ُُ َٜ ؾِٔ َظ َ وَن افكُّ ًُدُّ َؿَٚل ش َؾاَم َت

َجُٚلو , َؿَٚل:  ُظُف افرِّ َٓ َيْكَ َْٚ: افَِّذي  ِْ ُف »ُؿ ًَ ٍْ َٕ ُِِؽ  ّْ َْٔس بَِذفَِؽو , َوَفَُُِّْف افَِّذي َي َف

 ِٛ َو ٌَ شِظَْْد اْف
(1)

. 

 جؿ افىزاين إوشط رمحف اهلل تًٚػ: وجٚء ِف مً

رَ  َّ ـِ ُظ َأنَّ َرُجاًل َجَٚء إَِػ َرُشقِل اهللَِّ »: -ريض اهلل ظْٓام-مـ حديٞ اْب

ُّٛ إَِػ اهللَِّ؟ َوَأيُّ  َٚل: َيٚ َرُشقَل اهللَِّ َأيُّ افَِّْٚس َأَح ََ َؿو , َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ َصذَّ اهللُ َظ

ُّٛ إَِػ اهللَِّ َْظاَمِل َأَح ْٕ َؿ: ا َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ََ ؟ َؾ  َظزَّ َوَجؾَّ

ُف » ُِ وٍر ُتْدِخ َْظاَمِل إَِػ اهللَِّ ُهُ ْٕ ُّٛ ا ْؿ فَِِِّْٚسو , َوَأَح ُٓ ًَ ٍَ ْٕ ُّٛ افَِّْٚس إَِػ اهللَِّ َأ َأَح

َِِْض َظُْْف  و , َأْو َت ًٜ ْرَب ـُ ُْْف  ِنُػ َظ ُْ ٍِِؿو , َأْو َت ًْ ِديًْٚو , َأْو ُتْىَرُد َظُْْف ُجقًظٚو , َظَذ ُم

ِجِدو ,  ًْ ـْ َأْن َأْظَتَُِػ ِِف َهَذا ادَْ ُّٛ إَِِلَّ ِم  َأَح
ٍٜ َْن َأْمِقَ َمَع َأٍخ ِِل ِِف َحَٚج ِٕ َو

َيَؿ  ـَ ـْ  ٌَُف َشَسَ اهللَُّ َظْقَرَتُفو , َوَم ـَػَّ َؽَو ـْ  ًراو , َوَم ْٓ و , َص
ِٜ
ِجَد ادَِْديَْ ًْ ِْل َم ًْ َي

َْٔيُفو , وَ  و , َؽ ِٜ ََٔٚم
َِ ٌَُف َأْمًْٚ َيْقَم اْف ِْ َُٔف َأْمَوُٚهو , َمَْلَ اهللَُّ َظزَّ َوَجؾَّ َؿ ِو ّْ َفْق َصَٚء َأْن ُي

                                                           
 .(2618)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (2)
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َٝ اهللَُّ َظزَّ َوَجؾَّ َؿَدَمُف َظَذ  ٌَ ٚ فَُف َأْث َٓ ٌََت  َحتَّك َأْث
ٍٜ ـْ َمَنك َمَع َأِخِٔف ِِف َحَٚج َوَم

َْؿَدامُ  ْٕ اِط َيْقَم َتِزلُّ ؾِِٔف ا َ شافكِّ
(1)

. 

ـْ ِف شْـ اإلمٚم أيب داود رمحف اهلل تًٚػ: و ٍٚذو , َظ ًَ ـِ ُم ِؾ ْب ْٓ مـ حديٞ َش

َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ َأبِِٔف مًٚذ بـ إٔس اجلْٓل ريض اهلل ظْفو , َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ

َذُهو , َدَظُٚه اهللَُّ»َؿَٚل:  ٍِ ًْٔيٚ َوُهَق َؿِٚدٌر َظَذ َأْن ُيْْ َيَؿ َؽ ـَ ـْ   َظزَّ َوَجؾَّ َظَذ ُرُءوِس َم

ًِِغ َمٚ َصٚءَ  قِر اْف ـَ احْلُ ُه اهللَُّ ِم َ  َحتَّك َُيَرِّ
ِٜ ََٔٚم

َِ اَلئِِؼ َيْقَم اْف شاخْلَ
(2)

 . 

واحلديٞ ؾٔف َمٓقل احلٚلو , وهق شٓؾ بـ مًٚذو , وفُـ ؿد حًْف بًض 

 أهؾ افًِؿ.

                                                           
، كىو في الصحيحة لإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى (6126)أخرجو اإلماـ الطبراني في األكسط  (1)

كين ىذا اتهمو ابن حباف، فقاؿ: " يركم (، كقاؿ فيو: كىذا إسناد ضعيف جدا س916برقم )
الموضوعات". كقاؿ البخارم: " منكر الحديث ". كعبد الرحمن بن قيس الضبي مثلو أك شر منو، 
قاؿ الحافظ في " التقريب ": " متركؾ، كذبو أبو زرعة كغيره ".لكن قد جاء بإسناد خير من ىذا، 

( كأبو إسحاؽ المزكي في " الفوائد 36قم ر  81فركاه ابن أبي الدنيا في " قضاء الحوائج " )ص
(. ثم قاؿ: كىذا إسناد 1/  444/  11كابن عساكر ) -ببعضو  -( 2/  147/  1المنتخبة " )

حسن، فإف بكر بن خنيس صدكؽ لو أغالط كما قاؿ الحافظ. كعبد اهلل بن دينار ثقة من رجاؿ 
باني رحمو اهلل تعالى في صحيح الشيخين فثبت الحديث. كالحمد هلل تعالى. كقاؿ اإلماـ األل

 (: حسن لغيره.262الترغيب كالترىيب برقم )
(، كابن ماجو في سننو 2121، كالترمذم في سننو )(4777)أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو  (1)

 (، كحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن. 4186)
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ٚذهو , وإٔف ؾُؾ هذه إحٚديٞ ؾٔٓٚ ؾوؾ ـيؿ افٌٔظ دـ ـٚن ؿٚدر ظذ إٍٕ

غَ }و , ؿٚل اهلل ظز وجؾ: فف أجر ظئؿ ظْد اهلل ظز وجؾ ِّ ٚطِ َُ ْٔظَ  َواْف ٌَ  اْف

ٚؾِغَ  ًَ ـِ  َواْف ُّٛ  َواهللَُّ  افَّْٚسِ  َظ
ِْغَ  حُيِ ًِ  . [245: ظّران آل] {ادُْْح

********** 
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 ]بيان الزجر الشديد للخب, وللبخل, ولسوء الملكة[

ـْ ) – 2633 ٍر َوَظ ُْ يِؼ َأيِب َب دِّ َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -افهِّ

ُِّٔئ »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  - َٓ َش َٓ َبِخٌٔؾو , َو و , َو ٌّٛ َٜ ِخ َّْ َٓ َيْدُخُؾ اجْلَ

 ِٜ َُ َِ شادَْ
(1)

ٌػ  ًْ و , َوِِف إِْشَِْٚدِه َو َؿُف َحِديَثْغِ و , َوَؾرَّ ِمِذيُّ ْ  (.. َأْخَرَجُف افسِّ

 *******************************الشرح:

ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل ٖرا احلدٜح يبٝإ ايرّ ايػدٜد يًدب, ٚيًبدٌ, 
 ٚيط٤ٛ املًه١.

َٜ  َيْدُخُؾ  َٓ » : (:78/ 3) افًالم شٌؾ ِفؿٚل افهًْٚين  َّْ لِ  شاجْلَ ـْ أ َوَّ  ِم

َْمرِ  ْٕ ٌّٛ ) ا ٚءِ ( َخ ٜ بِٚخْلَ َّ َج ًْ ًٜ  ادُْ ُتقَح ٍْ َدةِ  َم َٓ )...  َداعُ اخلِْ  َوبِٚدَُْقحَّ ِّٔئُ  َو  َش

 ِٜ َُ َِ ـْ  َوُهقَ  و ,( ادَْ كُ  َم ُٛ  َمٚ َيْسُ ْٔفِ  ََيِ َِ ـْ  َظ َٚوزَ  َأوْ  ادَْاَمفِِٔؽ  َحؼِّ  ِم دَّ  ََتَ  ِِف  احْلَ

ْؿو , ِٓ قَبتِ َُ فُ  ُظ ُِ فُ  َوِمْث ـُ ؿْ  َتْر ِٓ َداِب  فَِتِْٖديٌِ ْٔ ِٜ  بِٚ َّٔ ِظ ْ ـْ  افؼَّ ِِٔؿِ  ِم ًْ  اهللَِّ َؾَرائِضِ  َت

َذفَِؽ  َهَٚوَؽْرِ  ـَ ٚئِؿُ  َو َٓ ٌَ ُٜ  ُشقءُ  اْف َُ َِ قنُ  ادَْ ُُ ٚ َي ٚهِلَ ـْ  بِ٘مِْهَ ٚمِ  َظ ًَ ْض ٚ اإْلِ َٓ
ِِٔ ِّ  َمٚ َوحَتْ

فُ  َٓ  َُ ـْ  ُتىِٔ ِٚلو , ِم مَْحَ ْٕ ِٜ  ا ََّ ٚ َواْدََن َٓ ْٔ َِ ْرِ  َظ ًَّ ِب  بِٚف ْ ِِْٔػ  َوافيَّ ًَ َذفَِؽ .  َوَؽْرِ  اْف

  اهـ

********** 

                                                           
، «حديث غريب»( كقاؿ في الموطن األكؿ: 1964ك 1947ركاه الترمذم )الحديث ضعيف.  (1)

 «.ضعيف»كفيو فرقد بن يعقوب السبخي، كىو «. حسن غريب»كفي الموطن الثاني: 
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 [ى المسلمينعل]بيان تحريم التجسس  

ـِ ) – 2634 ٌٍَّٚس َوَظ ـِ َظ اَم -اْب ُٓ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -َريِضَ اهللَُّ َظْْ

َّٛ ِِف »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  ِٚرُهقَنو , ُص ـَ َٞ َؿْقٍمو , َوُهْؿ َفُف  َع َحِدي َّّ ًَ ـْ َت َم

 ِٜ ََٔٚم
َِ ُُٕؽ َيْقَم اْف ْٔ ِْٔف ا َٕ َصَٚص  -ُأُذ ِْل: افرَّ ًْ شَي

(1)
ٌَُخِٚريُّ . َأْخ   (.َرَجُف اْف

 *******************************الشرح:

 .ع٢ً املطًُني ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ حتسِٜ ايتذطظ 
  :(:78/ 3) افًالم شٌؾِف ؿٚل افهًْٚين 

ظُ  ٍْ ٌَُخِٚريِّ  َف ـْ  اْف َعو , َم َّ ُٞ  اْشَت ِدي ِريؿِ  َظَذ  َدفٌِٔؾ  َواحْلَ ِٞ َحدِ  اْشتاَِمعِ  حَتْ ـْ  ي  َم

َرهُ  ُْ َرُف  َحِديثِفِ  َشاَمعُ  ُي ًْ ِـ  َوُي َرائِ ََ يِح  َأوْ  بِْٚف  .بِٚفتَّْكِ

ٌَُخِٚريُّ  َوَرَوى ََدِب  ِِف  اْف ْٕ َردِ  ا ٍْ ـْ  ادُْ ِٜ  ِم ًِٔدٍ  ِرَواَي يِّ  َش ُزِ َْ  َظَذ  َمَرْرت: َؿَٚل  ادَْ

ـِ  رَ  اْب َّ فُ  ُظ ًَ ُث  َرُجٌؾ  َوَم ٝ َيَتَحدَّ ّْ َُ اَم  َؾ ِٓ ْٔ َِىَ  إَف  َوَجْدت إَذا: َوَؿَٚل  َصْدِري ؿَ َؾ

َثٚنِ  اْثَْْغِ  َُؿْ  َؾاَل  َيَتَحدَّ اَم  َت ُٓ ًَ ِْٖذََناَُم  َحتَّك َم َت ًْ ـُ  َؿَٚل . َت ٌْدِ  اْب ََحدٍ  ََيُقزُ  َٓ : اْفَزِّ  َظ ِٕ 

اَم  َحٚلِ  ِِف  ادَُْتَِْٚجغَ  َظَذ  َيْدُخَؾ  َأنْ  ِٓ َٓ : ادَُْهُِّْػ  َؿَٚل  َتَِْٚجٔ ٌِل َو ٌَ اِخؾِ فِ  َيْْ  ِدَّ

اَم  ِٓ ْٔ َِ ًُقدُ  َظ َُ ٚ ِظَْْد  اْف ٌََٚظَد  َوَفقْ  مُهَ اَم  َت ُٓ َّٓ  َظْْ َنَّ  بِِْ٘ذَِنِاَم; إ
اَم  ِٕ ُٓ اَلمَ  اْؾتَِتَٚح َُ او , اْف  ِهًّ

                                                           
 .(7142)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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َْٔس  ٚ َوَف اَُم  َظَذ  َدلَّ  َأَحٌد  ِظَْْدمُهَ ْضاَلعَ  ُيِريَدانِ  َٓ  َأَنَّ ِْٔفو , اإْلِ َِ قنُ  َوَؿْد  َظ ُُ ًْضِ  َي ٌَ
 فِ

ةُ  سِ افَّْٚ ؿٍ  ُؿقَّ ْٓ عَ  إَذا َؾ ِّ َض  َش ًْ اَلمِ  َب َُ ـْ  َففُ  ُبدَّ  َؾاَل  َبِٚؿٔفِ  َظَذ  بِفِ  اْشَتَدلَّ  اْف  ِم

 ِٜ ِرَؾ ًْ َوٚو , َم فُ  افرِّ َّٕ قنُ  َؿْد  َؾِ٘ ُُ ْذنِ  ِِف  َي َٔٚءٌ  اإْلِ ـِ  َوِِف  َح ٌَٚضِ ُٜ  اْف َراَه َُ َِْحُؼ  اْف  َوَي

ِٞ  بِْٚشتاَِمعِ  ِدي ِٜ  اْشتَِْْنُٚق  احْلَ ائَِح ٌَٚرُ  افثَّْقِب  َوَمسُّ  افرَّ ٚرِ  َواْشتِْخ ٌَ ارِ  ِص  َمٚ افدَّ

َُقُل  َْهُؾو , َي ْٕ َرانُ  ا ـْ  َواجْلِ اَلمٍ  ِم ُِقنَ  َمٚ َأوْ  ـَ َّ ًْ ـْ  َي َْظاَمِلو , ِم ْٕ ٚ ا هُ  َفقْ  َوَأمَّ  َأْخَزَ

ـْ  َظْدٌل  رٍ  َظ َُ عَ  َُّيُْجؿَ  َأنْ  َففُ  َجٚزَ  ُمْْ ِّ َت ًْ َٞ  َوَي ِدي ِٜ  احْلَ َزاَف رِ ادُْْْ  إِلِ  اهـ  .َُ

********** 
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]بيان أن اإلنسان يجب عليه أن ينشغل بعيوب نفسه 

 عن عيوب غيره[

ـْ أَ ) – 2635 صذ اهلل  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  - َٕسٍ َوَظ

ُٔقِب افَّْٚسِ »ظِٔف وشِؿ:  ـْ ُظ ٌَُف َظ ْٔ ُف َظ َِ ٌَ ـْ َص َ
شُضقَبك دِ

(1)
ٌَزَّ .  اُر َأْخَرَجُف اْف

ـٍ  ًَ  (.بِِْ٘شٍَْٚد َح

 *******************************الشرح:

أ١ُٖٝ اْػػاٍ املس٤ بعٝٛب٘ عٔ ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل ٖرا احلدٜح يبٝإ 
 .عٝٛب ايٓاع 

 واحلديٞ ِف مًْد افٌزار بٍِظ أضقل مـ هذا: 

ؾ احلراينو , َح  وَّ ٍَ ـِ ادُ ـِ ْب مْحَ ـُ َظٌد افرَّ ثْٚ افقفٔد بـ مـ ضريؼ حُمَّد ْب دَّ

ٍَٕس  ِدِرو , َظـ َأ َُ ـِ ادُْْْ ـْ حُمَّد ْب ـُ حُمِْرٍز إَْزِديُّ و , َظ ثْٚ افَّْْيُ ْب -ادِٓٛو , َحدَّ

                                                           
كما   -أيضا-(، كلكنها كلها ضعيفة 6237أخرجو البزار في مسنده برقم )الحديث ضعيف جدا.  (1)

(. من 3835ىو في الضعيفة لإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى تحت رقم )قاؿ الحافظ العراقي. ك 
( ، كابن عدم في "الكامل" 3225طريق الوليد من مهلب األردني، كقاؿ فيو: أخرجو البزار )

( في ترجمة الوليد ىذا، كقاؿ: "أحاديثو فيها بعض النكارة". كفي "الميزاف": "ال 81-82/ 7)
( ! كلعل األكلى إعالؿ 226/ 9ابن حباف؛ فذكره في "الثقات" ) يعرؼ، كلو ما ينكر". كأما

( كقاؿ: 51/ 3الحديث بالنضر بن محرز؛ فقد أكرده ابن حباف في ترجمتو من "الضعفاء" )
"منكر الحديث جدان، كىو الذم ركل عن محمد بن المنكدر عن أنس. )فذكر الحديث( ؛ إنما 

كقاؿ بعد أف ساقو: "تفرد بو الوليد، كىو متكلم  ركل ىذا أباف عن أنس". ككذلك فعل الذىبي،
 فيو، كالنضر مجهوؿ".
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َٚؿتِِف »َؿَٚل: -ريض اهلل ظْف َٕ َِّؿ َظَذ  ٔف َوَش َِ ٌََْٚ َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظ َخَى

ٌَِٚء وفًٔٝ بٚجلدظٚء ؾَٚل:  ْو ًَ ٚ يٚ أُّيٚ افَّْ »اْف َٕ ٚ َظَذ َؽْرِ َٓ َٖنَّ ادَْْقَت ؾِٔ ـَ ُٚس 

ٌر َظامَّ َؿٌِِٔؾ  ٍَ ـَ ادَْْقَتك َش ُِّٔع ِم َن ُٕ اَم  َّٕ
َٖ ـَ َٛ َو ٚ َوَج َٕ ٚ َظَذ َؽْرِ َٓ ؼَّ ؾِٔ َٖنَّ احْلَ ـَ َٛ َو

تِ ـُ

ُد  َِّ ْؿ ُُمَ ُُ َّٕ َٖ ـَ ْؿ  ُٓ ُؾ ُتَراَث ـُ ْٖ َٕ ْؿ َو ُٓ ْؿ َأْجَداَث ُٓ ُئ ٌَقِّ ُٕ قَن  ًُ َْْٔٚ َراِج َدُهْؿ َؿْد إَِف ًْ وَن َب

ُٔقِب  ٌُُفو , َظـ ُظ ْٔ ُف َظ َِ ٌَ ـْ َص َ
ٍٜ ُضقَبك دِ ؾَّ َجٚئَِح ـُ  َوَأِمُْْتْؿ 

ٍٜ ؾَّ َواِظَي ـُ ُٔتْؿ  ًِ َٕ

ٍٜ َوَخَٚفَط  َٔ ِه ًْ ُف ِِف َؽْرِ َم ًَ ـْ َمٍٚل مَجَ َؼ ِم ٍَ ْٕ  َوَأ
ٍٜ َه ََ افَِّْٚس َوَتَقاَوَع هللَِّ ِِف َؽْرِ َمْْ

ِف َوَجٚ َْ ٍِ ـْ َأْهَؾ اْف َُٔتُف َوَظَزَل افََّْٚس ِم َٕ ْٝ َظال َح َِ  َوَص
ِٜ ؽِّ َواْفٌِْدَظ َٛ َأْهَؾ افنَّ َٕ

هِ   .شَذِّ

  :(681/ 2) الشالو قال الصيعاىي: سبل

ـْ  َمْهَدرٌ  ُضقَبك و , ِم ِٛ ِٜ  ِِف  َصَجَرةٍ  اْشؿُ  َأوْ  افىِّٔ َّْ رُ  اجْلَ ًِ ُٛ  َي
اـِ ٚ ِِف  افرَّ َٓ ِِّ

 طِ

 َٜ ٚو , َٓ  َظٚمٍ  ِمَٚئ َٓ ًُ َى َْ َٚ َوادَُْرادُ  َي ـْ  َأَنَّ فُ  دَِ َِ ٌْ ُٔقبِفِ  ِِف  افََّْيرُ  َص ِٛ  ُظ َِ ٚ َوَض َٓ
 َأوْ  إَزاَفتِ

ْسِ  ًَّ ٚ اف َٓ ْٔ َِ ـْ  َظ ٚلِ  َظ ٌَ ْصتِ ِٓ رِ  ا ـْ ُٔقِب  بِِذ هِ  ُظ ِف  َؽْرِ رُّ ًَ ؿْ  َيْهُدرُ  دَِٚ َوافتَّ ُٓ ـْ  ِمْْ  ِم

ُٔقِبو , ًُ َٖنْ  َوَذفَِؽ  اْف مَ  بِ دِّ ََ ِٛ  ِِف  افََّْيرَ  ُي ْٔ فِ  َظ ًِ ٍْ َٛ  َأنْ  َأَرادَ  إَذا َٕ ٔ
ًِ ُهو , َي فُ  َؽْرَ َّٕ  َؾِ٘

ـْ  ََيُِد  فِ  ِم ًِ ٍْ ـْ  َيْرَدُظفُ  َمٚ َٕ رِ  َظ ـْ هِ  ِذ  اهـ  .َؽْرِ

 ش. ُضقَبك»قوله: 

 اختِػ أهؾ افًِؿ ِف مًْك هذه افُِّٜ.

 هل صجرة ِف اجلْٜ.ؾَٔؾ: 
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بك وهذا هق ؿقل ـثر مـ أهؾ افًِؿو , وفُـ احلديٞ افذي جٚء ِف أن ضق

 صجرة ِف اجلْٜ إػ آخرهو , ٓ يثٌٝ.

 هل اجلْٜ ًٍٕٓٚ.وؿٔؾ: 

مـ اتهػ هبذا افقصػو , ؾ٘ن اهلل ظز وادًْك أظؿ مـ ذفؽو , ؾُٖن ادًْك: 

وجؾ شٔجًِف مـ أهؾ اجلْٜو , ومـ أهؾ افًْٔؿو , ومـ أهؾ افروقانو , ومـ 

 ادتىٌٔغ ِف افًٔش.

ُِقا اف}يَقل اهلل ظز وجؾ :  ِّ ـَ آَمُْقا َوَظ ـُ افَِّذي ًْ ْؿ َوُح ِٚت ُضقَبك هَلُ ٚحِلَ هَّ

ؾُٖن ضقبك هل مـ أشامء اجلْٜو , أو هل وصػ دٚ ِف اجلْٜ مـ افًْٔؿ و , {َمآٍب 

 ومـ افتىٔٔٛ ِف افًٔشو , واخلِق مـ ادُدراتو , واهلل أظِؿ.

ُٔقِب افَّْٚسِ »قوله:   ـْ ُظ ٌَُف َظ ْٔ ُف َظ َِ ٌَ ـْ َص َ
 ش. دِ

و , بحٔٞ إٔف ٓ يٌتٚب أي إنٌؾ ب٘صالح ظٔقب ًٍٕف ظـ ظٔقب افْٚس

أحًدا مـ ادًِّغو , وٓ يْؿ ظذ أحدو , وٓ يًٛو , وٓ ينتؿو , وٓ يًخرو , وٓ 

 يًتٓزأو , وٓ يًٍؾ صًٔئٚ مـ ادحرمٚت.

ومع ذفؽ َيٛ ظذ ادًِؿ أن يٖمر بٚدًروفو , ويْٓك ظـ ادُْرو , ويٌذل 

 افْهٔحٜ فُؾ مًِؿ بَدر مٚ يًتىٔع: إمٚ بٔدهو , أو بًِٕٚفو , أو بٌَِف وهذا

 هق أوًػ مراتٛ اإلُٕٚر فُِّْر.

********** 
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 ]بيان تحريم التعاظم, واالختيال[ 

ـِ ) – 2636 َر َوَظ َّ ـِ ُظ اَم -اْب ُٓ صذ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -َريِضَ اهللَُّ َظْْ

َل اهللََّ َوهُ »اهلل ظِٔف وشِؿ:  َِ َٔتِِفو , َف ِفو , َواْخَتَٚل ِِف ِمْن
ًِ ٍْ َٕ َٚطَؿ ِِف  ًَ ـْ َت ِْٔف َم َِ َق َظ

ٌَٚنُ  شَؽْو
 (1)

ٌٚت  ََ ٚـُِؿ َوِرَجُٚفُف ثِ  (.. َأْخَرَجُف احْلَ

 *******************************الشرح:

ايٓٗٞ عٔ ايتعاظِ يف ايٓؿظ,  ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ
َٔ نبا٥س ٚايًباع ٚحنٛٙ, ٚعٔ ايهرب, ٚبٝإ إٔ نٌ َا ذنس  ا٫ختٝاٍ يف املػ٤ٞٚ

 ٛب; يًٛعٝد املرنٛز يف احلدٜح.ايرْ
فِ »قوله:  ًِ ٍْ َٕ َٚطَؿ ِِف  ًَ ـْ َت  ش. َم

 .ؽره أي رأى ًٍٕف ظئاًم ظـ ؿٌقل احلؼو , وظئاًم ظذ 

ؿْ  إِنَّ }مع أن افرؾًٜ بٚفتَقىو , ؿٚل اهلل ظز وجؾ:  ُُ َرَم ـْ ؿْ  اهللَِّ ِظَْْد  َأ ـُ ٚ ََ  { َأْت

  [24: احلجرات]

 ٚقد أَس امل٪َٔ بايتٛاضع.
 اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ:  ٍل صحٔحؾ

                                                           
(. كصححو 549« )األدب المفرد»(، كالبخارم في 61/ 1ركاه الحاكم )الحديث صحيح.  (1)

(. كىو في الصحيح 549/427اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح األدب المفرد )
(، كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح، رجالو رجاؿ 718الى برقم )المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تع

 الصحيح. 
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ـِ مِحٍَٚر َأِخل َبِْل َُمَِٚصٍعو , َِٔٚض ْب َؿَٚم "َؿَٚل:  -ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ ِظ

َٚل:  ََ ًٌٚو , َؾ َؿ َذاَت َيْقٍم َخىِٔ َِّ ِْٔف َوَش َِ إِنَّ اهللَ َأْوَحك »ؾَِْٔٚ َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ

َٓ يَ  قا َحتَّك  ًُ ٌِل َأَحٌد َظَذ َأَحدٍ إَِِلَّ َأْن َتَقاَو ٌْ َٓ َي َخَر َأَحٌد َظَذ َأَحٍدو , َو شٍْ
 (1)

. 

ـْ و ـْ  ُهَرْيَرَةو , َأيِب  َظ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ  َرُشقلِ  َظ َِ َؿو , َظ َِّ ْٝ  َمٚ: »َؿَٚل  َوَش َه ََ َٕ 

 ٌٜ ـْ  َصَدَؿ ًٌْدا اهللُ  َزادَ  َوَمٚ َمٍٚلو , ِم ٍقو , َظ ٍْ ًَ َّٓ  بِ او , إِ َّٓ  هللَِِّ ٌد َأَح  َتَقاَوعَ  َوَمٚ ِظزًّ فُ  إِ ًَ  َرَؾ

 أخرجف مًِؿ . شاهللُ

َٔتِفِ »قوله:    ش.َواْخَتَٚل ِِف ِمْن

 أي تٌخس واؾتخر وتُز ظذ افْٚس. 

َْرَض }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ْٕ ِرَق ا ـْ خَتْ َؽ َف َّٕ َْرِض َمَرًحٚ إِ ْٕ َٓ ََتِْش ِِف ا َو

 ًٓ ٌََٚل ُضق َغ اجْلِ ُِ ٌْ ـْ َت  . {َوَف

ْر }ظـ وصٜٔ فَامن احلُٔؿ فقفده: وجؾ  ُمًزا ويَقل اهلل ظز  ًِّ َٓ ُتَه َو

ؾَّ ُُمَْتٍٚل َؾُخقٍر  ـُ  ُّٛ
َٓ حُيِ َْرِض َمَرًحٚ إِنَّ اهللََّ  ْٕ َٓ ََتِْش ِِف ا َك فَِِِّْٚس َو  *َخدَّ

َْصَقاِت َفَهْقُت  ْٕ َر ا َُ ْٕ ـْ َصْقتَِؽ إِنَّ َأ َواْؿِهْد ِِف َمْنَِٔؽ َواْؽُوْض ِم

رِ  ِّ  .{احْلَ

ٚ }ـام ؿٚل اهلل ظز وجؾ :  ًٕ َْرِض َهْق ْٕ ُنقَن َظَذ ا ّْ ـَ َي ـِ افَِّذي مْحَ ٌَُٚد افرَّ َوِظ

ُِقَن َؿُٚفقا َشاَلًمٚ ِٚه ُؿ اجْلَ ُٓ ٌَ  .{َوإَِذا َخَٚض

                                                           
 .(2865)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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ٌَٚنُ »قوله:  ِْٔف َؽْو َِ َل اهللََّ َوُهَق َظ
َِ  . شَف

ر ٚل ِف ادق مـ ـٌٚئطؿ ِف افٍْسو , وآختٔٚوهذا يدل ظذ أن افتً

 ظيٚئؿ أثٚم.افذٕقبو , و

 إثٌٚت صٍٜ افٌوٛ هلل ظز وجؾو , وهل مـ افهٍٚت افًٍِٜٔ. وفيه:

و , وٓ حتريػظذ مٚ ئِؼ بف شٌحٕٚف وتًٚػ مـ ؽر تُٔٔػو , وٓ َتثٔؾو , 

 . وٓ تًىٔؾ

 إثٌٚت افرؤيٜ هلل ظز وجؾ; ٕن افَِل يتوّـ افرؤيٜ هلل ظز وجؾ. وفيه: 

و , -ريض اهلل ظْف- حديٞ َأيَب ُهَرْيَرةَ مـ ِف افهحٔحغ: ِف ذم ذفؽ مٚ و

َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ َُقُل: َؿَٚل افٌَِّْلُّ َصذَّ اهلُل َظ ٌُُف »َي ِج ًْ و , ُت
ٍٜ َِّ ِق ِِف ُح ّْ َْْٔاَم َرُجٌؾ َي َب

 ِٜ ََٔٚم
َِ َجُؾ إَِػ َيْقِم اف ِْ َق َيَتَج ُٓ َػ اهللَُّ بِِفو , َؾ ًَ َتُفو , إِْذ َخ ٌؾ مُجَّ ُفو , ُمَرجِّ ًُ ٍْ شَٕ

 (1)
. 

                                                           
 =           .(2188)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،5789)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

 
ليها بعين الكماؿ ينظر إ)تعجبو نفسو( ثوباف من نوع كاحد. )حلة(  من األمم السابقة.)رجل(   =

 كينسى نعمة اهلل تعالى عليو محتقرا لما سواه من الناس.
مسرح رأسو كالجمة ىي الشعر الذم يتدلى إلى الكتفين أك ىو مجمع شعر الرأس. )مرجل جمتو( 

 غارت بو األرض كغيبو اهلل فيها.)خسف( 
 يتحرؾ كينزؿ مضطربا كفي ركاية )يتجلل( تغطيو األرض.[)يتجلجل( 
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ـِ وِف شْـ اإلمٚم أيب داود رمحف اهلل تًٚػ:  مـ حديٞ َأيِب ُجَري  َجٚبِِر ْب

ْٔؿٍ  َِ َٝ "و , َؿَٚل: -ريض اهلل ظْف- ُش ْٔ ِٚقو , َؾِْ٘ن َأَب ًَّ َواْرَؾْع إَِزاَرَك إَِػ ِْٕهِػ اف

َزارِ  ٌََٚل اإْلِ َٚك َوإِْش و , َوإِيَّ
ٌَْغِ ًْ َُ ِٜ َؾَِ٘ػ اْف َِ ـَ ادَِخٔ َٚ ِم ش و , َؾَِ٘نَّ

 (1)
. 

افٍْسو , وِف ادقو , وِف ؾُؾ هذه إدفٜ تدل ظذ أمهٜٔ افتقاوع ِف 

 .وٕحق ذفؽ اهلٔئٜو , افٌِسو , و

َثك }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ْٕ ٍر َوُأ ـَ ـْ َذ ْؿ ِم ـُ َْٚ َْ َِ ٚ َخ َّٕ َٚ افَُّْٚس إِ َيٚ َأُّيُّ

ْؿ ِظَْْد  ُُ َرَم ـْ َٚرُؾقا إِنَّ َأ ًَ ٌَٚئَِؾ فَِت قًبٚ َوَؿ ًُ ْؿ ُص ـُ َْٚ ِْ ًَ ْؿ إِنَّ اهللََّ َظٌِِٔؿ َوَج ـُ ٚ ََ اهللَِّ َأْت

 . {َخٌِرٌ 

هلل شٌحٕٚف وتًٚػ ِف افدٕٔٚو , مٔزان افتٍٚوؾ بغ افْٚس ظْد ا لؾٚفتَقى ه

 .أتَك ؾُؾ مٚ ـٚن افًٌد  وأخرة

 أخرة.ـٚن أؾوؾ ِف افدٕٔٚو , و

********** 

 

 

                                                           
، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في (4184)رجو اإلماـ أبو داكد في سننو برقم أخ (1)

صحيح كضعيف أبي داكد.  كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم 
(196 .) 
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 ]بيان أن العجلة في األمور الدنيوية من الشيطان[ 

ٍد ـْ َوظَ ) – 2637 ًْ ـِ َش ِؾ ْب ْٓ اَم -َش ُٓ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -َريِضَ اهللَُّ َظْْ

َْٔىٚنِ »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  ـَ افنَّ ُٜ ِم َِ َج ًَ شاْف
 (1)

و , َوَؿَٚل:  ِمِذيُّ ْ . َأْخَرَجُف افسِّ

ـٌ  ًَ  (.َح

 *******************************الشرح:

ٝإ إٔ ايعذ١ً يف ا٭َٛز ايد١ْٜٛٝ َٔ ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يب
 ايػٝطإ.

 احلدٜح ي٘ تت١ُ: 

ٍد ٍل شْـ اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ: ؾ ًْ ـِ َش ِؾ ْب ْٓ مـ حديٞ َش

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ و , ريض اهلل ظْف َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظ ِٚظِديُّ ًَّ ُٚة »اف َٕ إَ

 ُٜ َِ َج ًَ ـَ اهللَِّ َواف َْٔىٚنِ  ِم ـَ افنَّ  ش.ِم

. ثؿ ؿٚل رمحف اهلل تًٚػ:  ٌٛ ٌٞ َؽِري  َهَذا َحِدي

                                                           
( من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد 2112ركاه الترمذم )الحديث ضعيف.  (1)

ككذا نقل الحافظ ىنا «. األناة من اهلل .... »عن أبيو، عن جده، بو. كزاد في أكلو:  الساعدم،
كالذم في «. حسن غريب(: »129/ 4« )التحفة»التحسين عن الترمذم، كنقل عنو صاحب 

المطبوع قولو: ىذا حديث غريب، كقد تكلَّم بعض أىل الحديث في عبد المهيمن بن عباس بن 
و. بل ىو شديد الضعف، كقد ترؾ.كضعفو اإلماـ األلباني رحمو اهلل سهل، كضعفو من قبل حفظ

 تعالى في صحيح كضعيف الترمذم.
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ُف  ٍَ ًَّ ٍؾ َوَو ْٓ ـِ َش ٌَِّٚس ْب ـِ َظ ـِ ْب
ِّ
ْٔ َٓ ٌِْد ادُ ِؿ ِِف َظ ِْ

ًِ ًُْض َأْهِؾ اْف َؿ َب َِّ َُ َوَؿْد َت

يِِف.  ٍْ ٌَِؾ ِح ـْ ِؿ  ِم

ـُ َظِٚئٍذ. ُف ادُِْْْذُر ْب ُّ ُّٟ اْش ََص ْٕ  َوا

 اإلمٚم أيب يًذ رمحف اهلل تًٚػ: وجٚء ِف مًْد 

ـِ َمٚفٍِؽ  َِٕس ْب ِْٔف -ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ َأ َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهلُل َظ و , َظ

َؿ َؿَٚل:  َِّ ـَ »َوَش ِٚذيَر ِم ًَ َثَر َم ـْ ٌء َأ َْٔىِٚنو , َوَمٚ َرْ ـَ افنَّ ُٜ ِم َِ َج ًَ ـَ اهللَِّو , َواْف ينِّ ِم
َٖ افتَّ

ءٍ  ـْ َرْ دِ  اهللَِّو , َوَمٚ ِم ّْ ـَ احْلَ َّٛ إَِػ اهللَِّ ِم شَأَح
 (1)

. 

 . وحديٞ إٔس ريض اهلل ظْف ينٓد ففحديٞ افٌٚب و

 . وظذ ـؾ ؾٚدًْك صحٔحو , ؾٚفًجِٜ ِف أمقر افدٕٔٚ مـ افنٔىٚن

ؿْ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ُُ ُِٖري ـْ َظَجٍؾ َش ُٚن ِم ًَ ْٕ آَيٚيِت َؾاَل  ُخَِِؼ اإْلِ

ُِقنِ  ِج ًْ َت ًْ  . {َت

                                                           
، كىو في الصحيحة لإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى (4256)أخرجو اإلماـ أبو يعلى في مسنده  (1)

اف (، كقاؿ فيو: كىذا إسناد حسن رجالو ثقات رجاؿ الشيخين؛ غير سعد بن سن1795برقم )
( : " ركاه أبو يعلى كرجالو 251/  2كىو حسن الحديث كما تقدـ غير مرة. كأما قوؿ المنذرم )

(. فهو من أكىامهما ألف سعد بن سناف ليس من 19/  8رجاؿ الصحيح "، ككذا قاؿ الهيثمي )
 (.2677رجاؿ " الصحيح ". كحسنو في صحيح الترغيب كالترىيب )
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جِٜ مذمقمٜو , ؾٚدذمقم مْٓٚ مٚ ـٚن ِف أمقر افدٕٔٚ; ٕن ظـؾ  ٝوفًٔ

افًجِٜ وافىٔش ِف إمقر افدٕٔقيٜ يُقن حٍِٔٚ افٍنؾو , واخلىٖو , وربام تَع 

 ادهٚئٛ ظذ ادًتًجؾ أـثر مـ ادتٖين ِف أمقره.

وأمٚ ِف إمقر إخرويٜو , ؾ٘ن افًجِٜ وادًٚرظٜ وادًٚبَٜ وادٌٚدرة إػ 

 ىِقبٜ مـ افًٌد ادٗمـ.إظامل افهٚحلٜ م

ٕن ادقت يٖيت ؾجٖةو , ؾِٓذا َيٛ ظِٔف أن يًتًد فذفؽ بٕٚظامل افهٚحلٜ 

ًٌٚ ِف ٕجٚتف مـ ظذاب اهلل ظز وجؾو ,  افتل تريض اهلل ظز وجؾ ظْفو , وتُقن شٌ

ًٌٚ ِف دخقفف إػ جْٜ اهلل ظز وجؾ.  وشٌ

َمٚ وَ }ظـ ؿهٜ مقشك ظِٔف افًالم مع ؿقمف: يَقل اهلل ظز وجؾ ُمًزا 

ـْ َؿْقِمَؽ َيٚ ُمقَشك  َؽ َظ َِ َْٔؽ  *َأْظَج ُٝ إَِف ِْ ِء َظَذ َأَثِري َوَظِج َٓ َؿَٚل ُهْؿ ُأو

َى   . {َربِّ فَِسْ

ُؿ اهللَُّ }ويَقل اهلل ظز وجؾ:  ُُ ِْٖت بِ ُٕقا َي ق ُُ ـَ َمٚ َت اِت َأْي ْرَ قا اخْلَ َُ
َؾْٚشَتٌِ

ٍء َؿِديرٌ  ؾِّ َرْ ـُ ٚ إِنَّ اهللََّ َظَذ  ًً  .{مَجِٔ

ٚ }: ويَقل اهلل ظز وجؾ َٓ  َظْرُو
ٍٜ
ْؿ َوَجَّْ ُُ ـْ َربِّ َرٍة ِم

ٍِ ٌْ َوَشِٚرُظقا إَِػ َم

اِء  َّ اِء َوافيَّ َّ قَن ِِف افنَّ َُ ٍِ ـَ ُيْْ َغ * افَِّذي
َِ
تَّ ُّ ِْ
ْت فِ َْرُض ُأِظدَّ ْٕ اَمَواُت َوا ًَّ اف

ـِ افَِّْٚس َواهللَُّ حُيِ  ٚؾَِغ َظ ًَ َْٔظ َواْف ٌَ َغ اْف
ِّ ٚطِ َُ ِْغَ َواْف ًِ  .  {ُّٛ ادُْْح

 ِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: و
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َؿ  -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ  َِّ ِْٔف َوَش َِ َأنَّ َرُشقَل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ

ِمًْٚ»َؿَٚل:  ْٗ ُجُؾ ُم ِْٔؾ ادُْْيِِِؿو , ُيْهٌُِح افرَّ َِّ َىِع اف
َِ ـَ َْظاَمِل ؾَِتًْٚ  ْٕ ِز  َبِٚدُروا بِٚ ّْ َوُي

َٚٔ ْٕ ـَ افدُّ َرٍض ِم ًَ ٚؾًِراو , َئٌُِع ِديَُْف بِ ـَ ِمًْٚ َوُيْهٌُِح  ْٗ ِز ُم ّْ ٚؾًِراو , َأْو ُي شـَ
(1)

. 

 ِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ أيًوٚ: و

ََِّؿو , -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ  ِْٔف َوَش َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ و , َظ

ُِقَع َبٚ»َؿَٚل:  َْرِضو , َوُض ْٕ َٜ ا َخَٚنو , َوَدابَّ َٚلو , َوافدُّ جَّ َْظاَمِل ِشتًّٚ: افدَّ ْٕ ِدُروا بِٚ

ؿْ  ـُ َٜ َأَحِد و , َوُخَقْيهَّ
ِٜ
ٚمَّ ًَ ٚو , َوَأْمَر اْف ِرهِبَ ٌْ ـْ َم ِس ِم ّْ شافنَّ

(2)
. 

 ـؿ رمحف اهلل تًٚػ ِف مًتدرـف: ٚوؿد أخرج احل

ََشِديِّ  ْٕ ـِ َجٚبٍِر ا َٜ ْب ًٔٚ "َؿَٚل:  مـ ضريؼ  َؿٌَِٔه ٌْ ُٝ َط ُٝ حُمِْرًمٚ َؾَرَأْي ْْ ـُ

ىَِّٚب  ـَ اخْلَ َر ْب َّ ُٝ ُظ ْٔ َت
َٖ ـْ َذفَِؽو , َؾ ِز ِم ٍْ َٕ ٌُْتُفو , َؾاَمَت َؾَقَؿَع ِِف  ََٖص ُْٔتُف َؾ -َؾَرَم

ََٔض َرِؿَٔؼ اْفَقْجِفو , َؾَِ٘ذا ُهَق -ريض اهلل ظْف ُفُفو , َؾَقَجْدُت إَِػ َجٌِِْْف َرُجاًل َأْب
َٖ َأْش

 ٌْ ـُ َظْقٍف َظ ـِ ْب مْحَ ٌِْد -ريض اهلل ظْف-ُد افرَّ َٝ إَِػ َظ ٍَ َر َؾْٚفَت َّ ُٝ ُظ ْف
َٖ
ًَ َؾ

ـِ  مْحَ ِٔفو , َؿَٚل: -ريض اهلل ظْٓام-افرَّ ٍِ ُْ َٚل: َتَرى َصًٚة َت ََ ؿْ »و , َؾ ًَ ََٖمَريِن َأْن ش َٕ و , َؾ

ٌٛ ِِل: إِنَّ أَ  ِْْدِهو , َؿَٚل: َصِٚح ـْ ِظ َْٚ ِم ّْ امَّ ُؿ َِ ـْ َأْن َأْذَبَح َصًٚةو , َؾ
ًِ
ِمَِْغ مَلْ حُيْ ْٗ ِمَر ادُْ

ِة  رَّ ُر بِٚفدِّ َّ اَلُه ُظ ًَ اَلِمِفو , َؾ ـَ ًَْض  ُر َب َّ َع ُظ
ِّ
ًَ ُجَؾو , َؾ َل افرَّ

َٖ ََٔؽ َحتَّك َش
تِ ٍْ ُي

                                                           
 .(118)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

 .(2947)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (2)
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 َّٕ ًْٔئٚو , إِ ِمَِْغو , إيِنِّ مَلْ َأُؿْؾ َص ْٗ : َيٚ َأِمَر ادُْ ُٝ ِْ َُ َبِْل َؾ َْٔيِ
ٌََؾ َظَعَّ فِ ًبٚو , ُثؿَّ َأْؿ اَم ُهَق َضْ

ِْلو , ُثؿَّ َؿَٚل:  ـَ َٔٚ»َؿَٚفُفو , َؿَٚل: َؾَسَ ْت ٍُ دَّ بِْٚف ًَ َراَمو , َوَتَت ُتَؾ احْلَ َْ و , ُثؿَّ َؿَٚل ش َأَرْدَت َأْن َت

ُْْف:  ِمَِْغ َريِضَ اهللَُّ َظ ْٗ و , »َأِمُر ادُْ ٌٜ َْ ًَ ٌٜ َح ًَ ًْ
َة َأْخاَلٍقو , تِ ِٚن َظْؼَ ًَ ْٕ إِنَّ ِِف اإْلِ

ٌِّٔئو ,  ِّٔئُ َوَواِحٌد َش ًَّ َؽ اف
ُدَهٚ َذفِ ًِ ٍْ ٌَِٚب »و , ُثؿَّ َؿَٚل: ش َوُي َٚك َوَظْثَرَة افنَّ شإِيَّ

(1)
. 

 واهلل ادًتًٚن .

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
: 8239أخرجو اإلماـ عبد الرزاؽ في مصنفو ) (1) ْيرو قىاؿى (، من طريق مىْعمىرو، عىْن عىْبًد اْلمىًلًك ْبًن عيمى

: كذكره. كالحاكم في مستدركو  اًبرو اأْلىسىًدمُّ قىاؿى  ، كاإلماـ البيهقي(5355)أىْخبػىرىًني قىًبيصىةي ْبني جى
 (.9862في الكبرل )
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 ]بيان أن من أعظم أساب الشؤم هو سوء الخلق[ 

ـْ ) – 2638 َٜ  َوَظ ٚ-َظٚئَِن َٓ : َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -َريِضَ اهللَُّ َظْْ ْٝ صذ  -َؿَٚف

ِؼ »َؿَٚل:  -ظِٔف وشِؿ اهلل  ُِ ُم: ُشقُء اخْلُ ْٗ شافنُّ
(1)

. َأْخَرَجُف َأمْحَُد َوِِف إِْشَِْٚدِه 

ًٌْػ   (.َو

 *******************************الشرح:

 ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل ٖرا احلدٜح يبٝإ إٔ ايػ٪ّ ض٤ٛ اخلًل.
فُـ و ؤًػ وهق مريؿ أيب بـ بُر أبقؾٍل شْده احلديٞ مل يثٌٝ و

 مًْٚه صحٔح .

 ؾًقء اخلِؼ مـ افنٗم.

َرو , ٍل صحٔح اإلمٚم افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ: ؾ َّ ـَ ُظ ٌَْد اهللَِّ ْب مـ حديٞ َظ

اَم َؿَٚل  ُٓ ََِّؿ: : َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ َريِضَ اهللَُّ َظْْ ِْٔف َوَش َِ َٓ َظْدَوى َوَٓ »اهلُل َظ

ُم ِِف ثَ  ْٗ اَم افنُّ َّٕ َةو , إِ ارِ ضَِرَ َرِسو , َوادَْرَأِةو , َوافدَّ ٍَ شاَلٍث: ِِف اف
(2)

. 

 ِف خَِٓٚ افزء.ؾنٗم ادرأة: 

                                                           
( كفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم كىو ضعيف، أك أشد، 85/ 6ركاه أحمد )الحديث ضعيف.  (1)

كفيو انقطاع بين حبيب بن عبيد الحمصي كعائشة؛ فإف ركايتو عنها مرسلة. كما في التهذيب. 
لعراقي: أفاده المحقق. كقد ركم الحديث من طرؽ أخرل لكنها ضعيفة كلها؛ كلهذا قاؿ ا

 «.حديث ال يصح»

 .(5772)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 . ِف ٍٕقرهٚو , وظدم شٓقفتٓٚ ِف افرـقب ظِٔٓٚوصٗم افٍرس: 

 ِف ؤَٓٚ ظذ أهِٓٚ.وصٗم افدار: 

 بٝإ ايػ٪ّ احلكٝكٞ: 
وفٔس افتنٚؤم بٚفْير إػ وجف دء اخلِؼو , ؾٓذا ؿد يُقن مـ افىرة 

 و , وافتل ـٚن يًٍِٓٚ أهؾ اجلٚهِٜٔ.ادحرمٜ

ًُقدٍ وِف شْـ اإلمٚم أيب داود رمحف اهلل تًٚػ: ًْ ـِ َم ٌِْد اهللَِّ ْب -مـ حديٞ ظ

َؿ َؿَٚل: -ريض اهلل ظْف َِّ ِْٔف َوَش َِ ـْ َرُشقِل اهللَِّ َصذَّ اهلُل َظ ٌكو , »و , َظ ُة ِذْ افىَِّرَ

ٌكو , َثاَلًثٚ ُة ِذْ َّٓ ". شافىَِّرَ ُـّؾِ َوَمٚ ِمَّْٚ إِ ٌُُف بِٚفتََّق َـّ اهللََّ ُيْذِه
" َوَفُِ

(1)
. 

و , ؾٕ٘ف شٔٗذُّيؿ ظذ مـ َيٚفىفشقء ؾًِف شقء تكؾفو , و ِف نٗموإٕام اف

 .و , واهلل أظِؿ بُالمفو , وشقء تكؾفو , وشقء خَِفو , وؽر ذفؽ مـ إذيٜ

********** 

 

 

                                                           
كصححو اإلماـ (، 3538)، كابن ماجو في سننو (3911)أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو  (1)

األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح كضعيف أبي داكد. كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي 
 (، كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح.858رحمو اهلل تعالى برقم )

الحديث أخرجو الترمذم كقاؿ: قاؿ أبو عيسى: سمعت محمد بن إسماعيل يقوؿ كاف سليماف بن 
حرب يقوؿ في ىذا الحديث: "كما منا كلكن اهلل يذىبو بالتوكل". قاؿ سليماف ىذا عندم قوؿ 

 ث سلمة بن كهيل.. عبد اهلل بن مسعود. ثم قاؿ: ىذا حديث حسن صحيح ال نعرفو إال من حدي
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 ]بيان النهي عن كثرة اللعن[ 

ـْ ) – 2639 ْرَداِء َوَظ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -َأيِب افدَّ

َداَء َيْقَم »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  َٓ َٓ ُص َٚءو , َو ًَ ٍَ ُٕقَن ُص ق ُُ َٓ َي َِٕٚغ  ًَّ َِّ إِنَّ اف

 ِٜ ََٔٚم
َِ شاْف

(1)
ِِؿٌ  ًْ  (.. َأْخَرَجُف ُم

 *******************************الشرح:

 يٓٗٞ عٔ نجس٠ ايًعٔ.ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ ا
حديٞ افٌٚب ؾٔف افْٓل ظـ ـثرة افًِـو , وٓ شٔام إذا ـٚن فٌر حٚجٜو , 

 وإذا ـٚن بْٜٔ افىرد واإلبًٚد ظـ رمحٜ اهلل تًٚػ.

ِٕٚغَ »قوله:  ًَّ َِّ  ش. إِنَّ اف

 .مـ ـثرة افًِـ ظذ صٌٜٔ ادٌٚفٌٜ

ٚءَ »قوله:  ًَ ٍَ ُٕقَن ُص ق ُُ  ش. َٓ َي

 . ّغأي ٕهؾ افٌُٚئر مـ ادًِ

ِٜ »قوله:  ََٔٚم
َِ َداَء َيْقَم اْف َٓ َٓ ُص  ش. َو

 .طـام هق حٚل ادٗمْغ أمٜ حمّد  أي ظذ ؽرهؿ يقم افَٔٚمٜ

َداَء َظَذ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  َٓ ُٕقا ُص ق ُُ ًٜ َوَشًىٚ فَِت ْؿ ُأمَّ ـُ َْٚ ِْ ًَ َذفَِؽ َج ـَ َو

ًٔدا َوَمٚ َج  ِٓ ْؿ َص ُُ ْٔ َِ ُشقُل َظ قَن افرَّ ُُ َّٓ افَِّْٚس َوَي ٚ إِ َٓ ْٔ َِ َٝ َظ ْْ ـُ َٜ افَّتِل  َِ ٌْ
َِ َْٚ اْف ِْ ًَ

                                                           
 (.86( )2589أخرجو اإلماـ مسلم ) (1)
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َّٓ َظَذ  ٌَِرًة إِ َُ ْٝ َف َٕ ٚ ـَ ِْٔف َوإِْن  ٌَ
َِ ُٛ َظَذ َظ

ِِ ََ ـْ َيْْ َّ ُشقَل ُِم ـْ َيتٌَُِّع افرَّ َؿ َم َِ ًْ فَِْ

ْؿ إِنَّ اهللََّ بِٚفَّْٚسِ  ُُ َٕ ُِٔؤَع إِياَم
َٚن اهللَُّ فِ ـَ ـَ َهَدى اهللَُّ َوَمٚ   . {َفَرُءوٌف َرِحٔؿٌ  افَِّذي

ِف مثؾ هذا افزمٚنو , ـثر مـ افْٚس يًِـ حتك ًٍٕفو , ويًِـ زوجتفو , و

 .وؽر ذفؽ جرإفو , أبْٚءهو , وأؿٚربفو , ووشٔٚرتفو , و

أصحٚبف افذي َيًِقن مًف مـ بٚب ادزاح مًٓؿو , وهؿ ٓ ربام فًـ و

 . يتوجرون مـ ذفؽ جلِٓٓؿ

 تِؽ إخالقٜو , ويُتًٛ ادٗمـ أن يتخِؼ بٕٚخالق افٌِْٔ ظذٓؿ اد

 اـتًًٚبٚ إذا مل تُـ ؾٔف متٖصِٜ.

 َمٚفًٜ افًِامءو , وضٌِٜ افًِؿو , وافهٚحلغ.وبٚفًِؿ  قنيُو

 . ِف ؽوٌفو , وروٚه افؼظٜٔظذ أن ٓ يتٍِظ إٓ بٕٚفٍٚظ  فًٔقد ًٍٕؾ

وأن يتخِؼ بٕٚخالق احلّٔدة افتل بًٞ هبٚ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف 

 وشِؿ.

********** 
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 ]بيان النهي عن تعيير العاصي بذنبه[ 

ـْ ) – :263 ٌٍَؾ َوَظ ـِ َج ِٚذ ْب ًَ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -ُم

َِفُ »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  َّ ًْ ْٝ َحتَّك َي ُّ و , مَلْ َي ٍٛ ْٕ َ َأَخُٚه بَِذ ـْ َظرَّ شَم
(1)

َأْخَرَجُف . 

َُْفو , َوَش  ًَّ ِمِذيُّ َوَح ْ ََىِعٌ افسِّ  (.َُْدُه ُمْْ

 *******************************الشرح:

ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ ايٓٗٞ عٔ تعٝري ايعاصٞ برْب٘ ايرٟ 
 ٜعًُ٘.

حديٞ افٌٚب مقوقعو , ويٌْل ظْف مٚ ثٌٝ ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ 

 آفف وشِؿ.

َر مـ حدٍل شْـ اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ: ؾ َّ ـِ ُظ ريض اهلل -يٞ اْب

َؿ ادَِْْزَ َؾََْٚدى بَِهْقٍت -ظْٓام َِّ ِْٔف َوَش َِ َد َرُشـــقُل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظ
ًِ َؿَٚل: َص

َٚل:  ََ ُذوا »َرؾٍِٔعو , َؾ ْٗ َٓ ُت ٌِِفو ,  ِْ ِض اإِلياَمُن إَِػ َؿ ٍْ ْ ُي ِِٕٚف َومَل ًَ
َؿ بِِِ َِ ـْ َأْش َؼَ َم ًْ َيٚ َم

َغ وَ  ِّ ِِ ًْ ِِِؿ ادُ ًْ ٌََّع َظْقَرَة َأِخِٔف ادُ ـْ َتَت ُف َم َّٕ قا َظْقَراهِتِْؿو , َؾِ٘ ًُ َٓ َتتٌَِّ وُهْؿ َو ُ ًَرِّ َٓ ُت

َوْحُف َوَفْق ِِف َجْقِف َرْحِِفِ  ٍْ ٌََّع اهللَُّ َظْقَرَتُف َي ـْ َتَت ٌََّع اهللَُّ َظْقَرَتُفو , َوَم  ش.َتَت

                                                           
حديث »( من طريق خالد بن معداف عن معاذ. كقاؿ: 2515ركاه الترمذم )الحديث موضوع.  (1)

كفي إسناده «. حسن غريب، كليس إسناده بمتصل، كخالد بن معداف لم يدرؾ معاذ بن جبل
عين كأبو داكد. كحكم عليو اإلماـ كذبو ابن م«. كذاب»محمد بن الحسن الهمداني كىو 

  األلباني رحمو اهلل تعالى في الضعيفة بأنو موضوع.
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َر "َؿَٚل:  َّ ـُ ُظ َيَر اْب َٕ ِٜ -ريض اهلل ظْٓام-َو ٌَ ًْ َُ  َأْو إَِػ اف
ِٝ
ْٔ ٌَ َيْقًمٚ إَِػ اف

َٚل:  ََ ًٜ ِظَْْد اهللَِّ ِمِْْؽ »َؾ ـُ َأْظَيُؿ ُحْرَم ِم ْٗ ِؽ َوَأْظَيَؿ ُحْرَمَتِؽو , َوادُ َّ شَمٚ َأْظَي
(1)

. 

ؾٚدًِؿ ٓ يًر ؽره مـ أهؾ افذٕقب وادًِٚصو , وٓ شٔام بًد افتقبٜ 

 مْٓٚو , ؾٚفتًٔر يُقن أصد إثاًم.

 ٜكاٍ عٓد ز١ٜ٩ املبت٢ً؟بٝإ َا 
 ِف شْـ اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ: 

رَ  َّ َؿ -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ ُظ َِّ ِْٔف َوَش َِ و , َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظ

َّٚ اْبَتاَلَك بِِفو , »َؿَٚل:  ُد هللَِِّ افَِّذي َظَٚؾٚيِن ُِم ّْ َٚل: احَل ََ َٛ َباَلٍءو , َؾ ـْ َرَأى َصِٚح َم

َٚن َوؾَ  ـَ ًْٚ َمٚ 
ٚئِ ـَ ٌَاَلِء  َؽ اف

ـْ َذفِ َّٓ ُظقِِفَ ِم ِؤاًلو , إِ ٍْ َؼ َت َِ ـْ َخ َّ ثٍِر ُِم ـَ ِْل َظَذ  َِ وَّ

شَمٚ َظَٚش 
(2)

. 

 . ويَقل ذفؽ ِف ًٍٕف; حتك ٓ حيزن صٚحٛ افٌالء

وإن ـٚن صٚحٛ افٌالء مـ أهؾ افٌدع وادًِٚص ؾَٔقهلٚ ِف ًٍٕف; حتك 

 . افًْٜ ظـٓ يٍْره 

                                                           
، كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (2132)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (1)

 كضعيف الترمذم: حسن صحيح.

حمو اهلل تعالى في صحيح ، كحسنو اإلماـ األلباني ر (3431)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (1)
 كضعيف الترمذم.
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ذا ـٚن مـ أجؾ افزجر ظـ ادًهٜٔو , أو ظـ افٌدظٜو , ورأى ادهِحٜ إٓ إ

 ِف ؿقهلٚ فف بهقت يًًّف حتك يُْػو , ؾال بٖس بذفؽ.

ؾٚدٗمـ يًٖل اهلل ظز وجؾ افًٚؾٜٔ مـ مثؾ هذه آبتالءاتو , وافذٕقب 

 وادًِٚص ٓ يًِؿ مْٓٚ أحدو , إٓ مـ رحؿ اهلل ظز وجؾ.

 و صٓقة.أٌٛ صٌٜٓو , وإٓ ؾٚفذٕقب ؿد تىرأ ظذ اإلًٕٚن بً

ريض اهلل -مـ حديٞ َأيِب َذر  ٍل صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

ُف -ظْف َّٕ َٚػ َأ ًَ ٌََٚرَك َوَت ـِ اهللِ َت ََِّؿو , ؾِٔاَم َرَوى َظ ِْٔف َوَش َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ و , َظ

َٓ »َؿَٚل:  ِْٔؾ َوافَّْ َِّ ىُِئقَن بِٚف ْؿ خُتْ ُُ َّٕ ٌَِٚدي إِ شٚرِ َيٚ ِظ
(1)

. 

مـ حديٞ َأيِب َأيُّقَب وِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: 

َْٕهِٚريِّ  َ ْٕ ُفو , َؿَٚل: -ريض اهلل ظْف-ا َّٕ َؿ َأ َِّ ِْٔف َوَش َِ ـْ َرُشقِل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ و , َظ

« ََ َٚء اهللُ بِ ْؿو , جَلَ ُُ ُرَهٚ اهللُ َف ٍِ ٌْ ُٕقٌبو , َي ْؿ ُذ ُُ ـْ َف ُُ ْ َت ْؿ مَل ُُ َّٕ ُٕقٌبو , َفْق َأ ْؿ ُذ ْقٍم هَلُ

ؿْ  ُرَهٚ هَلُ ٍِ ٌْ شَي
(2)

.  

-مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ وِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ أيًوٚ: 

ََِّؿ: -ريض اهلل ظْف ِْٔف َوَش َِ ِز »و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ ٍْ َٕ َوافَِّذي 

                                                           
 .(2577)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

 .(2748)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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َٛ اهلُل بِ  ٌُقا َفَذَه
َِٔدِه َفْق مَلْ ُتْذِٕ ُر بِ ٍِ ٌْ َٔ ُروَن اهللَ َؾ

ٍِ ٌْ َت ًْ َٔ ٌُقَنو , َؾ
ْقٍم ُيْذِٕ ََ َٚء بِ ْؿو , َوجَلَ ُُ

ؿْ  شهَلُ
(1)

. 

فُ »قوله:  َِ َّ ًْ ْٝ َحتَّك َي ُّ  ش. مَلْ َي

أي إٔف بًٌٛ مًهٜٔ تًٔر ادًِؿ بٚفذٕٛو , ؿد يٌتِٔف اهلل ظز وجؾ بًٍْف 

 .مقتف هذا افذٕٛ ؾًٍِٔف ؿٌؾ 

افتًٔرو , وإٕام ُٕقن بغ إمر  ؾِٓذا يٌٌْل فْٚ أن ٌٕتًد ظـ مثؾ هذا

بٚدًروفو , وافْٓل ظـ ادُْرو , وبذل افْهٔحٜ برؾؼ وبِغو , وهذا هق 

 إصؾ.

وؿد أفػ ابـ رجٛ رشٚفٜ ِف افٍرق بغ وًٕٖل اهلل ظز وجؾ افًٚؾٜٔ 

 .افْهٔحٜ وافتًٌر 

********** 

 

 

 

 

 

                                                           
 .(2749)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (2)
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 ]بيان النهي عن الكذب في المزاح[ 

ـْ ) – 2641 ـِ َح َوَظ ِز ْب هِ هَبْ ـْ َجدِّ ـْ َأبِِٔفو , َظ : َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ ٍُِٔؿو , َظ

ِذُب »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  - ُْ َٔ ُثو , َؾ َِِّذي حُيَدِّ
ْقُمو ,  ;َوْيٌؾ فِ ََ َْٔوَحَؽ بِِف اْف

فِ

شَوْيٌؾ َفُفو , ُثؿَّ َوْيٌؾ َففُ 
(1)

و , َوإِْشَُْٚدُه َؿِقيٌّ  ُٜ  (.. َأْخَرَجُف افثَّاَلَث

 *******************************الشرح:

 . ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ ايٓٗٞ املصاح١ بايهرب
 ٕن افُذب صٍٜ ذمّٜٔو , وؿد تَدم أَنٚ هتدي إػ افْٚر.

ٌِْد اهللِ بـ مًًقد ريض اهلل ظْفو , َؿَٚل: ـام ِف افهحٔحغ:  مـ حديٞ َظ

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ ِذَب َُّيِْدي »َؿَٚل َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهلُل َظ َُ ِذَبو , َؾِ٘نَّ اْف َُ ْؿ َواْف ـُ ٚ َوإِيَّ

ى  ِذُب َوَيَتَحرَّ ُْ ُجُؾ َي ُجقَر َُّيِْدي إَِػ افَِّْٚرو , َوَمٚ َيَزاُل افرَّ ٍُ ُجقِرو , َوإِنَّ اْف ٍُ إَِػ اْف

اًبٚ ذَّ ـَ َٛ ِظَْْد اهللِ  َت ُْ ِذَب َحتَّك ُي َُ شاْف
 (2)

. 

 ٢ً آي٘ ٚضًِ يف َصاح٘ ٖٚٛ حل.بٝإ بعض َا دا٤ عٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع
 وؿد أخرج اإلمٚم افٌَٔٓل رمحف اهلل تًٚػ: 

                                                           
( كالترمذم 675ك  146« )التفسير« ( كالنسائي في4991ركاه أبو داكد )الحديث حسن.  (1)

ىذا حديث حسن. كحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح  (، كقاؿ الترمذم:2315)
كضعيف السنن. كحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح الترغيب كالترىيب برقم 

 (، كفي صحيح السنن.2944)

 .(2617)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،6194)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 َٜ ِْٔف -ريض اهلل ظْٓٚ- مـ حديٞ َظٚئَِن َِ : َدَخَؾ افٌَِّْلُّ َصذَّ اهللُ َظ ْٝ و , َؿَٚف

يِت.  َٓ : إِْحَدى َخٚ ْٝ ـْ َهِذِه؟ َؿَٚف َٚل: َم ََ و , َوِظَْْدَهٚ َظُجقٌز َؾ َٜ َن
َؿ َظَذ َظٚئِ َِّ َوَش

ـْ َذفَِؽ َمٚ َصَٚء اهللَُّ. َؿَٚل  ًَُجقُز ِم ُزو , َؾَدَخَؾ اْف ًُجَّ َٜ اْف َّْ َٓ َيْدُخُؾ اجْلَ ُف  َّٕ : َأَمٚ إِ

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ َٚل افٌَِّْلُّ َصذَّ اهللُ َظ ََ وَن »َؾ ٚ آَخَر حُيَْؼُ ًَ ِْ َنًٚء َخ ْٕ َـّ إِ ُٚه َٕ ْٖ َن ْٕ ٚ َأ َّٕ إِ

ًٚة ُظَراًة ُؽرْ  ٍَ ِٜ ُح ََٔٚم
َِ ـِ َيْقَم اْف مْحَ ك إِْبَراِهُٔؿ َخُِِٔؾ افرَّ ًَ ُْ ـْ ُي ُل َم و , َوَأوَّ ُثؿَّ ش . ًٓ

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ ٚ ]ص:}َؿَرَأ افٌَِّْلُّ َصذَّ اهلُل َظ َّٕ َْٕنٚءً 328إِ َـّ إِ ُٚه َٕ ْٖ َن ْٕ ]افقاؿًٜ:  {[ َأ

ش[46
 (1)

. 

ٌَؾٍ ِف اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ: و ـِ َج ِٚذ ْب ًَ هلل ريض ا- مـ حديٞ ُم

َؿ َؿَٚل: -ظْف َِّ ِْٔف َوَش َِ َٜ ُجْرًدا ُمْرًدا »و , َأنَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللَُّ َظ  اجَلَّْ
ِٜ
َيْدُخُؾ َأْهُؾ اجَلَّْ

 ًٜ َِِغ َأْبََْٚء َثاَلثَِغ َأْو َثاَلٍث َوَثاَلثَِغ َشَْ حَّ َُ شُم
 (2)

. 

ريض اهلل - مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ ِف مًْد اإلمٚم أمحد رمحف اهلل تًٚػ: و

َؿو , َؿَٚل: -ظْف َِّ ِْٔف َوَش َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهلُل َظ َٜ ُجْرًداو , »و , َظ َّْ  اجْلَ
ِٜ
َّْ َيْدُخُؾ َأْهُؾ اجْلَ

                                                           
افى، أىنْػبىأى أىْحمىدي (343)لبيهقي في البعث كالنشور أخرجو اإلماـ ا (2) . من طريق عىًليُّ ْبني أىْحمىدى ْبًن عىْبدى

، عىنْ  ، ثنا اْبني ًإْدرًيسى هي اْلًحمَّاًنيُّ ، عىْن  ْبني عيبػىْيدو، ثنا اأْلىْسفىاًطيُّ يػىْعًني اْلعىبَّاسى ْبنى اْلفىْضًل، ثنا نىْحوى لىْيثو
 اهلل عنها بو. ميجىاًىدو عن عائشة رضي

، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (2545)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (1)
 (، كقاؿ: صحيح لغيره.3698الترغيب كالترىيب برقم )
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ِؼ آَدَمو , ِشتُّقَن  ِْ َِِغو , َأْبََْٚء َثاَلٍث َوَثاَلثَِغو , َظَذ َخ حَّ َُ ًٚداو , ُم ًَ ُمْرًداو , بًِٔوٚو , ِج

ٌِْع َأْذرُ  شعٍ ِذَراًظٚ ِِف َظْرِض َش
 (1)

. 

ٚقد ذنس اإلَاّ أبٞ داٚد زمح٘ اهلل تعاىل يف ضٓٓ٘ غ٦ّٝا َٔ َصح ايٓيب ص٢ً اهلل 
 عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚضًِ.

َٕسٍ ؾٍل  و , َأنَّ َرُجـــــاًل َأَتك افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ -ريض اهلل ظْف- حديٞ َأ

ِْلو , َؿَٚل اف ِْ َٚل: َيٚ َرُشقَل اهللَِّو , امْحِ ََ َؿو , َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ َؿ: َظ َِّ ِْٔف َوَش َِ ٌَِّْلُّ َصذَّ اهللُ َظ

« ٍٜ َٚؿ َٕ ُِقَك َظَذ َوَفِد  ٚ َحِٚم َّٕ َٚل افٌَِّْلُّ َصذَّ اهلُل ش إِ ََ ؟ َؾ
ِٜ َؿَٚل: َوَمٚ َأْصَُْع بَِقَفِد افََّْٚؿ

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ َّٓ افُّْقُق »َظ بَِؾ إِ شَوَهْؾ َتُِِد اإْلِ
 (2)

. 

َ و ْٕ ـِ َمٚفٍِؽ ا لِّ مـ حديٞ َظْقِف ْب
ًِ ُٝ -ريض اهلل ظْف- ْصَج ْٔ و , َؿَٚل: َأَت

 ُٝ ّْ َِّ ًَ ـْ َأَدٍمو , َؾ  ِم
ٍٜ
ٌَّ ٌُقَك َوُهَق ِِف ُؿ َؿ ِِف َؽْزَوِة َت َِّ ِْٔف َوَش َِ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ

عِّ َيٚ َرُشقَل اهللَِّ؟ َؿَٚل: ش اْدُخْؾ »َؾَردَّ َوَؿَٚل:  ـُ : َأ ُٝ ِْ َُ َُِّؽ »َؾ ُٝ ش ـُ ِْ "َؾَدَخ
 (3)

. 

َٕسٍ و ِْٔف -ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ َأ َِ و , َؿَٚل: َؿَٚل ِِل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ

ََِّؿ:  َْٕغِ »َوَش ُُذ ْٕ شَيٚ َذا ا
 (1)

. 

                                                           
، كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (7933)أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده  (2)

 (: حسن لغيره.3711)الترغيب كالترىيب برقم 

، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (4998)أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو  (1)
 كضعيف أبي داكد.

، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (5111)أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو  (2)
 كضعيف أبي داكد.
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ٚؾٔجقز  ًَ  . مـ ادزاح مٚ ـٚن ح

ِف ال يُذب ِف مزاحو , وٓؾـ أن يتَل اهلل ظز وجؾ ِف ًٍٕفو , وظذ ادٗم

 .جده 

 . ٚئر افذٕقبؾٚفُذب حمرمو , وـٌرة مـ ـٌ

ِه »قوله:  ـْ َجدِّ ـْ َأبِِٔفو , َظ ـِ َحٍُِٔؿو , َظ ِز ْب ـْ هَبْ  ش.َوَظ

  :(794/ 3) افًالم شٌؾِف ؿٚل افهًْٚين 

 ُٞ ِدي ِريؿِ  َظَذ  َدفٌِٔؾ  احْلَ ِذِب  حَتْ َُ ْوَحٚكِ  اْف ْقِمو , إِلِ ََ ِريؿٌ  َوَهَذا اْف . َخٚصٌّ  حَتْ

مُ  ًِغَ  َظَذ  َوحُيَرَّ ِٚم ًَّ قهُ  إَذا َشاَمُظفُ  اف ُّ
ِذًبٚ; َظِِ فُ  ـَ َّٕ َ رِ  َظَذ  إْؿَرارٌ  ِٕ َُ ُٛ  َبْؾ  ادُْْْ  ََيِ

ؿْ  ِٓ ْٔ َِ َٔٚمُ  َأوْ  افَُِّْرُ  َظ
َِ ـْ  اْف ِذُب  ُظدَّ  َوَؿْد  ادَْْقِؿِػو , ِم َُ ـْ  اْف ٌَٚئِرِ  ِم َُ وَيٚيِنُّ  َؿَٚل  اْف  افرُّ

ـْ  ِٜ  ِم َّٔ
ًِ ٚؾِ فُ  افنَّ َّٕ ٌَِرٌةو , َأ ـْ  ـَ ِذَب  َوَم ْت  َؿْهًدا ـَ َٚدُتُفو , ُردَّ َٓ ْ  َوإِنْ  َص ; َيُيَّ  مَل ْرِ ٌَ  بِْٚف

َنَّ 
ِذَب  ِٕ َُ ؾِّ  َحَرامٌ  اْف ُُ ِديُّ  َوَؿَٚل  َحٚلٍ  بِ ْٓ فُ : ادَْ َّٕ َْٔس  إ ٌَِرةٍ  َف َُ َٓ  بِ لُ  َففُ  َيتِؿُّ  َو ٍْ َٕ 

هِ  قِمو , َظَذ  ـِْزِ ُّ ًُ ِذَب  َؾِ٘نَّ  اْف َُ ْٔفِ  اهللَُّ َصذَّ  - افٌَِّْلِّ  َظَذ  اْف َِ َِّ  َظ  َأوْ  - ؿَ َوَش

ارٍ  ْضَ ِِؿٍ  إِلِ ًْ ُّ َٚهدٍ  َأوْ  بِ ًَ ٌَِرةٌ  ُم ؿَ  ـَ ًَّ َزاِِلُّ  َوَؿ ٌَ ِذَب  اْف َُ َٔٚءِ  ِِف  اْف ْح ٍٛ  إَػ  اإْلِ  َواِج

ٌٍَٚح  مٍ  َوُم ؾَّ  إنَّ : َوَؿَٚل  َوحُمَرَّ ِهدٍ  ـُ َْ قدٍ  َم ُّ ـُ  حَمْ ُِ ّْ ُؾ  ُي ْٔفِ  افتََّقصُّ ْدِقو , إَف  بِٚفهِّ

ِذِب  َُ ٚو , َواْف ًً ذِ  مَجِٔ َُ ـَ  َوإِنْ  َحَراٌمو , ؾِٔفِ  ُب َؾْٚف َُ ُؾ  َأْم ْٔفِ  افتََّقصُّ ِذِب  إَف َُ  َوْحَدهُ  بِْٚف

                                                                                                                                        
، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (5112)سننو أخرجو اإلماـ أبو داكد في  (3)

 كضعيف أبي داكد.
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ٌٌَٚح  ُّ َٟ  إنْ  َؾ
تِ ْٕ ِهُٔؾ  ُأ َُْهقِدو , َذفَِؽ  حَتْ ٌٛ  ادَْ َٛ  إنْ  َوَواِج ِهُٔؾ  َوَج  َوُهقَ  َذفَِؽو , حَتْ

ٚنَ  إَذا ُٜ  ؾِٔفِ  ـَ َّ ـْ  ِظْه ُٛ  َم ُٚذُهو , ََيِ ََ ْٕ َذا إ ـَ ِٜ اْفقَ  َظَذ  َخَنك إَذا َو ًَ ـْ  ِدي  َطٚمِلٍ  ِم

 َٛ ُٚرو , َوَج َُ ْٕ ُِِػ  اإْلِ َذا َواحْلَ ـَ ٚنَ  إَذا َو َُْهقدُ  َيتِؿُّ  َٓ  ـَ  َذاِت  إْصاَلُح  َأوْ  َحْرٍب  َم

ٌَْغِ  ُٜ  َأوْ  اْف ِٛ  اْشتاَِمَف ِْ ْٔفِ  ادَْْجِْلِّ  َؿ َِ َّٓ  َظ ِذِب  إ َُ قَ  بِْٚف ُٓ ٌٌَٚحو , َؾ َذا ُم ـَ ْٝ  إَذا َو ًَ  َوَؿ

ٌٜ  ِمْْفُ  ٚ َؾِٚحَن َٕكـَ ِب  فزِّ رِ  َوُذْ ّْ ََٖففُ  اخْلَ َىٚنُ  َوَش ِْ ًُّ فُ  اف َِ ِذَب  َأنْ  َؾ ُْ َُقَل  َي  َمٚ َوَي

ِْٝو , ًَ ٌِل: َؿَٚل  ُثؿَّ  َؾ ٌَ ٚبُِؾ  َأنْ  َوَيْْ ََ َدةُ  ُت ًَ ٍْ ِذِب  َم َُ َدةِ  اْف ًَ ٍْ ِٜ  بِٚدَْ ٌَ تِّ  َظَذ  ادَُْسَ

ْدِق   افهِّ

ْٝ  َؾِ٘نْ  َٕ ٚ َدةُ  ـَ ًَ ٍْ ْدِق  َم فُ  َأَصدَّ  افهِّ َِ ِذُبو , َؾ َُ ْٝ  َوإِنْ  اْف َٕ ٚ سِ  ـَ ُْ ًَ  َصؽَّ  َأوْ  بِْٚف

ٚ َٓ مَ  ؾِٔ ِذُبو , ُحرِّ َُ َؼ  َوإِنْ  اْف َِّ ًَ فِ  َت ًِ ٍْ َّٛ  بَِْ ِذَبو , َٓ  َأنْ  اْشَتَح ُْ َؼ  َوإِنْ  َي َِّ ًَ هِ  َت ْرِ ٌَ  بِ

 ْ ـْ  مَل ًُ ُٜ  حَتْ ٚحَمَ ًَ و , بَِحؼِّ  ادُْ ْرِ ٌَ َزمُ  اْف فُ  َواحْلَ ـُ ُٞ  َتْر ْٔ َِؿْ . ُأبَِٔح  َح فُ  َواْظ َّٕ  ََيُقزُ  َأ

ِذُب  َُ ًٚؿٚ اْف ٍَ اَم  ُصَقرٍ  َثاَلِث  ِِف  اتِّ ِِؿ َأْخَرَجفُ  ـَ ًْ ِحِٔح  ِِف  ُم ـُ  َؿَٚل  افهَّ ٍٚب  اْب َٓ : ِص

 ْ عْ  مَل َّ ءٍ  ِِف  بُِرَخصٍ  َأْش َّٚ َرْ قُل  ُِم َُ ِذٌب  افَُّْٚس  َي َّٓ  ـَ ْرُبو ,: َثاَلٍث  ِِف  إ  احْلَ

ْصاَلُح  ُٞ  افَِّْٚسو , َبْغَ  َواإْلِ ُجؾِ اف َوَحِدي ُٞ  اْمَرَأَتفُ  رَّ ٚ ادَْْرَأةِ  َوَحِدي َٓ  َؿَٚل  َزْوِج

ََٚيِض  ٌَٔٚض  اْف ِذِب  َجَقازِ  ِِف  ِخاَلَف  َٓ : ِظ َُ َقرِ  افثَّاَلِث  َهِذهِ  ِِف  اْف  َأْخَرَج . افهُّ

ـُ  ٚرِ  اْب ـْ  افَّْجَّ اسِ  َظ ـِ  افَّْقَّ ٚنَ  ْب ًَ ّْ ِذُب : »َمْرُؾقًظٚ َش َُ ُٛ  اْف َت ُْ ـِ  َظَذ  ُي َّٓ  آَدمَ  اْب  إ

ُجُؾ : َثاَلٍث  ِِف  قنُ  افرَّ ُُ ْغِ  َبْغَ  َي َِ ُج ََِح  افرَّ ُْٔه
اَمو , فِ ُٓ َْْٔ ُجُؾ  َب ُث  َوافرَّ  اْمَرَأَتفُ  حُيَدِّ

ٚ َٓ َٔ ِو ِذُب  بَِذفَِؽو , فُِرْ َُ ْرِب  ِِف  َواْف  شاحْلَ



 

 

 

 ]بيان النهي عن الكذب في المزاح[

 

[377] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

(ِْٝ ُيرْ ( : ُؿ ْٕ ِٜ  ِِف  ُا َّ ُْ ٌَّتِفِ  اهللَِّ ِح ْجتاَِمعِ  َوحَمَ ُِقِب  ِٓ َُ َْٔػ  اْف مَ  ـَ َٜ  َحرَّ َّ ٔ
ِّ
 افَّْ

ٚ دَِٚ ِصْدٌق  َوِهلَ  َٓ ـْ  ؾِٔ ٚدِ  ِم ًَ ُِقِب  إْؾ َُ َداَوِةو , َوَتْقفِٔدِ  اْف ًَ ِٜ  اْف  َوَأَبَٚح  َواْفَقْحَن

ِذَبو , َُ ٚنَ  َوإِنْ  اْف ٚنَ  إَذا َحَراًمٚ ـَ عِ  ـَ ّْ ُِقِب  جِلَ َُ ِٛ  اْف ِْ ةِ  َوَج  َوإِْذَهِٚب  ادََْقدَّ

َداَوةِ  ًَ  . اهـ  اْف

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ]بيان كفارة الغيبة[

 

[378] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 ]بيان كفارة الغيبة[

ـْ أَ ) – 2642 ـْ افٌَِّْلِّ  -ريض اهلل ظْف  - َٕسٍ َوَظ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -َظ

َر َففُ »َؿَٚل:  - ٍِ ٌْ َت ًْ ٌَْتُف َأْن َت ـْ اْؽَت َٚرٌة َم ٍَّ شـَ
 (1)

 َٜ ـُ َأيِب ُأَشَٚم ِٚرُث ْب . َرَواُه احْلَ

ًٍِٔػ  ٍَْد َو ًَ  (.بِ

 *******************************الشرح:

 ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ نؿاز٠ ايػٝب١.
 حديٞ افٌٚب مل يثٌٝو , وظِٔف مجٚهر أهؾ افًِؿ.

 : اختالف أهؾ افًِؿ إػ أؿقالمع 

إن ـٚن مـ اؽتٌتف ؿد وصِٝ إفٔف افٌٌٜٔو , ؾتىِٛ إول: ؾَٚل بًوٓؿ: 

 مْف ادًٚحمٜو , وحتِؾ مْف.

 ٓ تذهٛ.و ؾال ختزه هبٚو , إن ـٕٚٝ مل تهؾ إفٔف افٌٌٜٔافثٚين: 

 تجّع فف بغ افٌٌٜٔو , وبغ مٚ يؤؼ صدره .ؾ

 . بٚجلّٔؾ ذـريًتٌٍر ففو , وفف أن يفُـ 

 .مىَِٚ تًتًّح مْف افثٚفٞ: ؿٚل بًوٓؿ: 

                                                           
ففي سند عنبسة بن عبد الرحمن القرشي، كىو متركؾ، كما في الميزاف. ككاف الحديث موضوع.  (1)

 يضع الحديث.



 

 

 

 ]بيان كفارة الغيبة[

 

[379] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

و , وظِٔف صٔخْٚ مٌَؾ بـ هٚدي افقادظل رمحف هق ادَدمفُـ افَقل افثٚين 

 اهلل تًٚػو , وابـ ـثر رمحف اهلل تًٚػ.

 و , ظـ بًض أهؾ افًِؿ."إػ اهلل ذوط افتقبٜ"ِف ـتٚبْٚ:  هوؿد َِْٕٚ

 ؾٓذا فٔس حتِاًلو , وإٕام هق شقء صْٔعو , وشقء ؾَف.

 مـ ادًِّغ.وؽره ؾٚإلًٕٚن واجٛ ظِٔف أن يًس ًٍٕفو , 

ريض - مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ ٍل صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

َؿ: و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ-اهلل ظْف َِّ ِْٔف َوَش َِ ِاًِمو , »  َصذَّ اهللُ َظ ًْ ـْ َشَسَ ُم َوَم

ِخَرةِ  ْٔ َٔٚ َوا ْٕ ُه اهلُل ِِف افدُّ شَشَسَ
 (1)

. 

********** 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .(2699)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)



 

 

 

 يان تحريم الخصومة الشديدة بين المسلمين[]ب

 

[381] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 ]بيان تحريم الخصومة الشديدة بين المسلمين[ 

ـْ ) – 2643 َٜ  َوَظ ٚ-َظٚئَِن َٓ : َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -َريِضَ اهللَُّ َظْْ ْٝ صذ  -َؿَٚف

ِهؿُ »اهلل ظِٔف وشِؿ:  ََفدُّ اخْلَ ْٕ َجِٚل إَِػ اهللَِّ ا ٌَُض افرِّ شَأْب
 (1)

ِِؿٌ  ًْ  .(. َأْخَرَجُف ُم

 *******************************الشرح:

ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ حتسِٜ اخلص١َٛ ايػدٜد٠ بني 
 املطًُني.

دة وادٌٚفٌٜ ؾٔٓٚ ؾٔام بغ حديٞ افٌٚب يدل ظذ حتريؿ اخلهقمٜ افندي

 ادًِّغ.

 . حٚففوأن اهلل ظز وجؾ يٌٌض مـ هذا 

إثٌٚت صٍٜ افٌٌض هلل ظز وجؾو , وهل مـ افهٍٚت افًٍِٜٔ ظذ  وفيه:

 . {فٔس ـّثِف رء وهق افًّٔع افٌهر}مٚ ئِؼ بٚهلل ظز وجؾو , 

َجٚلِ »قوله:  ٌَُض افرِّ  ش. إَِػ اهللَِّ  َأْب

ؾ٘ن احلُؿ واحد ِف حؼ افرجٚلو , وِف حؼ  خرج ُمرج افٌٚفٛو , وإٓ

 افًْٚء.

ِهؿُ  »قوله:  ََفدُّ اخْلَ ْٕ  ش.ا

                                                           
( فكاف 7188كالحديث ركاه البخارم )«. إف»(، كزاد في أكلو 2668أخرجو اإلماـ مسلم ) (1)

 األكلى بالحافظ رحمو اهلل أف يقوؿ: متفق عليو.



 

 

 

 ]بيان تحريم الخصومة الشديدة بين المسلمين[

 

[380] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 أي صديد اخلهقمٜو , وادٌٚفغ ؾٔٓٚو , ؾٔام بْٔف وبغ ادًِّغ.إفد اخلهؿ: 

 . وافٍجقر ِف اخلهقمٜ مـ صٍٚت ادْٚؾَغو , ـام تَدم

بؾ يالزم احلؼ ِف افٌوٛ ؾال َيقز فًِِّؿ أن يٍجر ِف خهقمتفو , 

 .روٚ واف

ٚو , شٓاًلو , مع أخقتف ادًِّغ.و ًً  يٌٌْل فًِِّؿ أن يُقن فًْٔٚو , متقاو

 .بٌر ؾجقر وٕحقه  ن فف حؼ يٖخذ حَف بٚفىرق افؼظٜٔوإن ـٚ

وظِٔف أن يْهػ ؽره مـ ًٍٕفو , ويْهػ ًٍٕف مـ ؽرهو , هذا هق خِؼ 

 ادٗمـ افذي يتخِؼ بٖخالق افؼع.

رٍ مـ حد ٍل مًْد افٌزار رمحف اهلل تًٚػ:ؾ : -ريض اهلل ظْف- يٞ َظامَّ

ـْ " َْٕهُٚف ِم ٚمَلِ َواإْلِ ًَ ِْ
اَلِم فِ ًَّ ْؿَتِٚرو , َوَبْذُل اف ـَ اإْلِ ُٚق ِم ٍَ ْٕ ياَمِن: اإْلِ ـَ اإْلِ َثاَلٌث ِم

فِ  ًِ ٍْ َٕ"
 (1)

. 

 وؿد روي احلديٞ مقؿقؾٚ ومرؾقظٚو , وافهحٔح افقؿػ .

 واحلّد هلل رب افًٚدغ.

********** 

 

                                                           
، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في تحقيق (1396)أخرجو اإلماـ البزار في مسنده  (1)

 اإليماف البن تيمية موقوفنا على عمار بن ياسر رضي اهلل عنهما.



 

 

 

 مكارم األخالق[]باب الترغيب في 

 

[382] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 ارم األخالق[]باب الترغيب في مك 

 [َباُب التَِّزِغيِب ِفي َمَلاِرِو اأَلِخالِق]

 *******************************الشرح:

 هق احلٞ وافتحريض ظذ افقء.افسؽٔٛ: 

 أي إخالق احلّٔدة ادّدوحٜ ِف افُتٚب وافًْٜ.مُٚرم إخالق: و

ذ آفف : أن تتخِؼ بٚفَرآنو , وأن تتٖشك بٚفٌْل صذ اهلل ظِٔف وظٓٚوأحًْ

 ال أـّؾ مـ ذفؽ أبًدا.ؾوشِؿو , 

مـ ضريؼ حُٔؿ وهنٚم بـ ٍل صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

 َٜ ْٝ َفَْٚو , -ريض اهلل ظْٓٚ- ظٚمر أَنٚ دخال ظذ َظٚئَِن َٕ َِٖذ ٚو , َؾ َٓ ْٔ َِ ٚ َظ َّٕ َذ
ْٖ و , َؾْٚشَت

 : ْٝ َٚف ََ ٚو , َؾ َٓ ْٔ َِ َْٚ َظ ِْ َٚل:ش َأَحٌُِٔؿ؟»َؾَدَخ ََ َرَؾْتُفو , َؾ ًَ :  َؾ ْٝ َٚف ََ ْؿو , َؾ ًَ ـْ »َٕ َم

ًََؽ؟ : ش َم ْٝ ـُ ِهَنٍٚمو , َؿَٚف ُد ْب ًْ ـْ ِهَنٌٚم؟»َؿَٚل: َش ْٝ ش َم َ محَّ ـُ َظِٚمٍرو , َؾَسَ َؿَٚل: اْب

ا  ْٝ َخْرً ِْٔفو , َوَؿَٚف َِ َٛ َيْقَم ُأُحٍد  -َظ َٚن ُأِصٔ ـَ : َيٚ ُأمَّ  -َؿَٚل َؿَتَٚدُة: َو ُٝ ِْ َُ َؾ

ـْ  ِْٔل َظ
ٌِئِ ْٕ ِمَِْغ َأ ْٗ : ادُْ ْٝ َؿو , َؿَٚف َِّ ِْٔف َوَش َِ ِؼ َرُشقِل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ ُِ َٝ »ُخ ًْ َأَف

ْرآَن؟ َُ َرُأ اْف َْ : ش َت ْٝ : َبَذو , َؿَٚف ُٝ ِْ َٚن »ُؿ ـَ َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ٌِلِّ اهللِ َصذَّ اهللُ َظ َٕ َؼ  ُِ َؾِ٘نَّ ُخ

ْرآنَ  َُ شاْف
 (1)

. 

                                                           
 .(746)صحيحو أخرجو اإلماـ مسلم في  (1)



 

 

 

 ]باب الترغيب في مكارم األخالق[

 

[383] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

َٕسٍ وِف افهحٔحغ َٚن افٌَِّْلُّ »و , َؿَٚل: -ريض اهلل ظْف- : مـ حديٞ َأ ـَ

ِْٔف َوَش  َِ َٚصذَّ اهللُ َظ ًَ ُِ ـَ افَِّْٚس ُخ ًَ َؿ َأْح شَِّ
 (1)

. 

 افًٌٔدووـٚن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ حيًـ إػ افَريٛو , 

 وـٚن ٓ يٌوٛ فًٍْف.

أحًـ صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ بؾ ؿد وـٚن ديدٕف افرؾؼ بٚفْٚسو , 

 .يذائٓؿ فف مع صدة مٚ إ إػ ادْٚؾَغ 

 . َتٚفٗا ظِٔفمع ذفؽ ُؿ أـرمٓؿ وؾ

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .(2151)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،6213)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (2)



 

 

 

 ]األمر بلزوم الصدق[

 

[384] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 [األمر بلزوم الصدق] 

ـِ ) – 2644 قٍد َظ ًُ ًْ ـِ َم  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -اْب

و , َوإِنَّ »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  ْدَق َُّيِْدي إَِػ اْفِزِّ ْدِقو , َؾِ٘نَّ افهِّ ْؿ بِٚفهِّ ُُ ْٔ َِ اْفِزَّ  َظ

 َٛ َت ُْ ْدَقو , َحتَّك ُي ى افهِّ ُجُؾ َيْهُدُقو , َوَيَتَحرَّ و , َوَمٚ َيَزاُل افرَّ
ِٜ
َّْ َُّيِْدي إَِػ اجْلَ

ُجقِرو , َوإِنَّ  ٍُ ِذَب َُّيِْدي إَِػ اْف َُ ِذَبو , َؾِ٘نَّ اْف َُ ْؿ َواْف ـُ ٚ ٚو , َوإِيَّ ًَ ي ِظَْْد اهللَِّ ِصدِّ

ُجقَر َُّيِْدي إَِػ افَِّْٚرو , َوَمٚ يَ  ٍُ ِذَبو , َحتَّك اْف َُ ى اْف ِذُبو , َوَيَتَحرَّ ُْ ُجُؾ َي َزاُل افرَّ

اًبٚ ذَّ ـَ َٛ ِظَْْد اهللَِّ  َت ُْ شُي
 (1)

ْٔفِ  َِ ٌؼ َظ ٍَ  (.. ُمتَّ

 *******************************الشرح:

ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ ايدع٠ٛ إىل ايتخًٞ بايصدم ظاّٖسا 
ّٓا.  ٚباط

 إؿقالو , وإؾًٚلو , وادًتَدات.ادراد بٚفهدق صدق 

ِٚدِؿغَ }يَقل اهلل ظز وجؾ:  قا َمَع افهَّ ُٕ ق ـُ َُقا اهللََّ َو ـَ آَمُْقا اتَّ ٚ افَِّذي َ  . {َيٚ َأُّيُّ

ِمَِْٚت }: ويَقل اهلل ظز وجؾ ْٗ ِمَِْغ َوادُْ ْٗ ِاَِمِت َوادُْ ًْ َغ َوادُْ
ِّ ِِ ًْ إِنَّ ادُْ

َِٕٚتِٚت وَ  ََ ِٕٚتَِغ َواْف ََ ٚبَِراِت َواْف ـَ َوافهَّ ٚبِِري ِٚدَؿِٚت َوافهَّ ِٚدِؿَغ َوافهَّ افهَّ

ٚئِاَمِت  َغ َوافهَّ
ِّ ٚئِ َؿِٚت َوافهَّ ِؿَغ َوادَُْتَهدِّ ِٚت َوادَُْتَهدِّ ًَ ِٚص َغ َواخْلَ

ًِ ِٚص َواخْلَ

                                                           
 .(2617)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،6194)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

اـَِرا ثًِرا َوافذَّ ـَ ـَ اهللََّ  اـِِري ٚؾَِيِٚت َوافذَّ ْؿ َواحْلَ ُٓ ٚؾِيَِغ ُؾُروَج ِت َأَظدَّ اهللَُّ َواحْلَ

َرًة َوَأْجًرا َظئِاًم  ٍِ ٌْ ْؿ َم  .{هَلُ

ْؿ }ويَقل اهلل ظز وجؾ:   ْؿ هَلُ ُٓ ِٚدِؿَغ ِصْدُؿ ُع افهَّ ٍَ َؿَٚل اهللَُّ َهَذا َيْقُم َيْْ

ْؿ َوَرُوقا َظْْفُ  ُٓ ٚ َأَبًدا َريِضَ اهللَُّ َظْْ َٓ ـَ ؾِٔ ََْنَُٚر َخٚفِِدي ْٕ ٚ ا َٓ
تِ ـْ حَتْ ِري ِم  َجٌَّْٚت ََتْ

ًَئِؿُ  ْقُز اْف ٍَ  . {َذفَِؽ اْف

 بٝإ أععِ ايصدم: 
 وافهدق فف ثالث مراتٛ: 

ِف أفقهٔتف افهدق مع اهلل ظز وجؾ بتقحٔدهو , وإؾراده بام َيٛ فف إوػ: 

 .وربقبٔتف وأشامئف وصٍٚتفو , وهُذا فزوم ضٚظتف وتَقاه 

شِؿو , ِف افهدق ِف متٚبًٜ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وادرتٌٜ افثٕٜٚٔ: 

 ."أؿقاففو , وأؾًٚففو , ومًتَداتف"مجٔع: 

إٔقاع إؾًٚلو , وِف مجٔع افهدق مع افْٚس ِف إؿقالو , وادرتٌٜ افثٚفثٜ: 

 .ادًٚمالت 

ْدِق »قوله:  ْؿ بِٚفهِّ ُُ ْٔ َِ  . شَظ

 ادًتَدات.: ِف إؿقالو , وإؾًٚلو , وُؿأي إفزمقا افهدق ِف مجٔع صٖٕ

 ؼ ريض اهلل ظْف دٚ تقػ اخلالؾٜ.وهذه افقصٜٔ خىٛ هبٚ أبق بُر افهدي

ْدَق َُّيِْدي إَِػ اْفِزِّ »قوله:   ش. َؾِ٘نَّ افهِّ
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 اشؿ جٚمع فُؾ خر.افز: 

هلل ظز ؾٚفهدق ُّيدي إػ ـؾ خرو , وإػ ـؾ ضٚظٜو , وإػ ـؾ مٚ حيٛ ا

 إؾًٚل افيٚهرةو , وافٌٚضْٜ.وجؾ ويروٚه مـ إؿقال و

 ؾًٚل.وإػ ـؾ مٚ يهِح افَِقبو , وإؿقالو , وإ

 وإػ صالح افيٚهرو , وافٌٚضـ ب٘ذن اهلل ظز وجؾ.

ٌََؾ }: فزِف بٔٚن ااهلل ظز وجؾ ؿد ؿٚل و ْؿ ِؿ ُُ َْٔس اْفِزَّ َأْن ُتَقفُّقا ُوُجقَه َف

ِٜ َواْفَُِتِٚب  َُ ِخِر َواداََْلئِ ْٔ َْٔقِم ا ـَ بِٚهللَِّ َواْف ـْ آَم َـّ اْفِزَّ َم
ِرِب َوَفُِ ٌْ ِق َوادَْ ادَْْؼِ

ٌِِٔؾ َوا ًَّ ـَ اف ٚـَِغ َواْب ًَ ََٔتَٚمك َوادَْ ْرَبك َواْف َُ ٌِِّف َذِوي اْف َِّٔغ َوآَتك ادََْٚل َظَذ ُح فٌَِّْ

ِدِهْؿ إَِذا  ْٓ ًَ َٚة َوادُْقُؾقَن بِ ـَ اَلَة َوآَتك افزَّ َؿِٚب َوَأَؿَٚم افهَّ َِِغ َوِِف افرِّ
ٚئِ ًَّ َواف

َْٖشٚءِ  ٌَ ـَ ِِف اْف ٚبِِري ـَ َصَدُؿقا  َظَٚهُدوا َوافهَّ َؽ افَِّذي
ِْٖس ُأوَفئِ ٌَ اِء َوِحَغ اْف َّ َوافيَّ

َُقنَ  َؽ ُهُؿ ادُْتَّ
 .{َوُأوَفئِ

 . ؾٚفز ينّؾ اخلر ـِفو , وافديـ ـِفو , وافىٚظٜ ـِٓٚ

ِٜ »قوله:  َّْ  ش. َوإِنَّ اْفِزَّ َُّيِْدي إَِػ اجْلَ

َنك ظْف  ؾًٌٔؾ اجلْٜ هق ضٚظٜ اهلل ظز وجؾ ِف ؾًؾ مٚ أمر بفو , وِف ترك مٚ

 شٌحٕٚف وتًٚػ.

 وـام ؿٔؾ: 

 ضريَٓٚ افَرآن ثؿ افًْٜ...  تدري أخل أيـ ضريؼ اجلْٜ
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دفٔؾ ظذ أن اجلْٜ ٓ ُتْٚل إٓ بٚفًّؾ افهٚفحو , وهق شٌٛ مـ  وفيه:

 إشٌٚب ِف دخقل اجلْٜ.

ُْْتؿْ }يَقل اهلل ظز وجؾ:  ـُ قَهٚ باَِم  ُّ ُٜ ُأوِرْثُت َّْ ُؿ اجْلَ ُُ ِْ
ُٕقُدوا َأْن تِ  َو

ُِقنَ  َّ ًْ  . {َت

ُِقنَ }ويَقل اهلل ظز وجؾ:  َّ ًْ ُْْتْؿ َت ـُ قَهٚ باَِم  ُّ ُٜ افَّتِل ُأوِرْثُت َّْ َؽ اجْلَ ِْ
 . {َوتِ

ِٜ }ويَقل اهلل ظز وجؾ:  َٔ
ٚفِ ِٚم اخْلَ َيَّ ْٕ ُتْؿ ِِف ا ٍْ َِ ُبقا َهًِْٔئٚ باَِم َأْش قا َواْذَ ُِ  .{ـُ

ُجُؾ َيْهُدُقو , َوَيَتَح »قوله:  ْدَق َوَمٚ َيَزاُل افرَّ ى افهِّ  ش.رَّ

 احلُؿ. هذا وذـر افرجؾ خرج ُمرج افٌٚفٛو , وإٓ ؾ٘ن ادرأة ينِّٓٚ

 . أن افهدق يُقن بٚفتًقد وفيه:

ظـ  ؾٔف حتري افهدق; ؾ٘ن اإلًٕٚن ؿد يزل ـالمفو , وَيرج وفيه:

 افهدق.

ٚ»قوله:  ًَ ي َٛ ِظَْْد اهللَِّ ِصدِّ َت ُْ  ش.َحتَّك ُي

 افهدق: ِف ـؾ ؿقلو , وؾًؾو , مـ صٔغ ادٌٚفٌٜو , أي ـثروافهديؼ: 

 مًتَد.و

َؿ اهللَُّ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ًَ ْٕ ـَ َأ َؽ َمَع افَِّذي
ُٖوَفئِ ُشقَل َؾ ـْ ُيىِِع اهللََّ َوافرَّ َوَم

 ٚ ًَ ـَ ُأوَفئَِؽ َرؾِٔ ًُ َغ َوَح
ٚحِلِ َداِء َوافهَّ َٓ َغ َوافنُّ

َِ ي دِّ َِّٔغ َوافهِّ ـَ افٌَِّْ ْؿ ِم ِٓ ْٔ َِ  *َظ

ْوُؾ  ٍَ ك بِٚهللَِّ َظِِٔاًم  َذفَِؽ اْف ٍَ ـَ ـَ اهللَِّ َو  . {ِم
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ِذَب »قوله:  َُ ْؿ َواْف ـُ ٚ  ش.َوإِيَّ

 أي احذروا افُذبو , واجتٌْقه.

ُجقرِ »قوله:  ٍُ ِذَب َُّيِْدي إَِػ اْف َُ  ش.َؾِ٘نَّ اْف

 اشؿ جٚمع فُؾ ذ.افٍجقر: 

 . ؾٚفُذب ُّيدي إػ افٍجقرو , ويَقد إفٔف

ٜ افٌْقيٜ افثٚبتٜ ظـ افٌْل صذ ويُقن افٍجقر ِف ُمٚفٍٜ افُتٚبو , وافًْ

و , وؾًاًلو , واظتًَٚدا. ًٓ  اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿو , ؿق

ًٚرا }: وِف دظقة ٕقح ظِٔف افًالم ـَ َديَّ ٚؾِِري َُ ـَ اْف َْرِض ِم ْٕ َٓ َتَذْر َظَذ ا َربِّ 

ٚرً  * ٍَّ ـَ َّٓ َؾِٚجًرا  َٓ َيُِِدوا إِ ٌََٚدَك َو ُِّقا ِظ ََّٕؽ إِْن َتَذْرُهْؿ ُيِو  .{اإِ

ُجقَر َُّيِْدي إَِػ افَّْٚرِ »قوله:  ٍُ  . شَوإِنَّ اْف

 ؾٚفٍجقر ضريؼ وشٌٔؾ إػ افْٚر وبئس افَرارو , وافًٔٚذ بٚهلل ظز وجؾ.

أظيؿ افٍجقر ظذ ٚفؼك بٚهلل ظز وجؾو , وهذا بافٍجقر ؿد يُقن و

 . اإلضالق

وؿد يُقن بٚفٌدع وادحدثٚتو , وؿد يُقن بٚفٌُٚئر وافًيٚئؿو , وؿد يُقن 

 .وهُذا  ًِٚص واخلىٚيٚ وافذٕقببٚد

ِذُب »قوله:  ُْ ُجُؾ َي ِذَب  َوَمٚ َيَزاُل افرَّ َُ ى اْف  ش. َوَيَتَحرَّ

 وـذفؽ ادرأةو , ؾٔنِّٓٚ احلُؿ أيًوٚ.
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اًبٚ»قوله:  ذَّ ـَ َٛ ِظَْْد اهللَِّ  َت ُْ  ش.و , َحتَّك ُي

ؾًٔٔش  وهذه أظيؿ ؾؤحٜ; أن ادرء يُتٛ ظْد اهلل ظز وجؾ ـذاًبٚ

 .ظِٔٓٚو , ويًٌٞ ظِٔٓٚ  ظِٔٓٚو , ويّقت

وإذا ـتٛ افًٌد ـذاًبٚ ـٚن مـ ادًٌديـ ادَهٔغو , وٓ شٔام إذا ـٚن ـذبف 

 افَربٚت افتل يتَرب هبٚ إػ اهلل ظز وجؾ.وِف افىٚظٚتو , 

َؽ َفَرُشقُل }ـام ؿٚل اهلل ظز وجؾ ُمًزا:  َّٕ ُد إِ َٓ ْن َٕ َُقَن َؿُٚفقا 
إَِذا َجَٚءَك ادَُْْٚؾِ

ِٚذُبقَن  اهللَِّ َواهللَُّ َُ َغ َف َِ ُد إِنَّ ادَُْْٚؾِ َٓ َؽ َفَرُشقُفُف َواهللَُّ َيْن َّٕ ُؿ إِ َِ ًْ ُذوا َأْياَمََنُْؿ  *َي َ اختَّ

ُِقَن  َّ ًْ ُٕقا َي ٚ ـَ ُْؿ َشَٚء َمٚ  ـْ َشٌِِٔؾ اهللَِّ إَِنَّ وا َظ ًٜ َؾَهدُّ ُْؿ آَمُْقا ُثؿَّ  *ُجَّْ َنَّ
َٖ َذفَِؽ بِ

ُِقهِبِ  ُروا َؾُىٌَِع َظَذ ُؿ ٍَ قنَ ـَ ُٓ ََ ٍْ َٓ َي ْؿ  ُٓ  .{ْؿ َؾ

********** 
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 ]بيان أن سوء الظن أكذب الحديث[

ـْ ) – 2645 صذ اهلل  -َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -َأيِب ُهَرْيَرَة َوَظ

ِٞ »َؿَٚل:  -ظِٔف وشِؿ  ِدي َذُب احْلَ ـْ َـّ َأ و , َؾِ٘نَّ افيَّ َـّ ْؿ َوافيَّ ـُ ٚ شإِيَّ
(1)

ٌؼ  ٍَ . ُمتَّ

 ْٔ َِ  (.فِ َظ

 *******************************الشرح:

 ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ إٔ َٔ حطٔ اخلًل تسى ايعٔ ايط٤ٞ.
 .و , بام يٌْل ظـ اإلظٚدةو , واهلل ادًتًٚن وؿد تَدم افُالم ظذ هذا احلديٞ

********** 
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 ]بيان حق الطريق[

ـْ ) – 2646 ْد َوَظ ٍٔد اخْلُ ًِ َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل  -ريض اهلل ظْف  -ِريِّ َأيِب َش

ُِقَس بِٚفىُُّرَؿِٚت »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  -اهللَِّ  ْؿ َواجْلُ ـُ ٚ  ش.إِيَّ

َْٚ
ًِ ـْ ََمَٚفِ ٚ. ;َؿُٚفقا: َيٚ َرُشقَل اهللَِّ! َمٚ َفَْٚ ُبدٌّ ِم َٓ ُث ؾِٔ َتَحدَّ َٕ 

َْٖظُىقا افىَِّري»َؿَٚل:  ُْٔتْؿو , َؾ ٚ إَِذا َأَب مَّ
َٖ فُ َؾ ََّ  ش.َؼ َح

فُ  َُّ  ?َؿُٚفقا: َوَمٚ َح

ُروِفو , »َؿَٚل:  ًْ َْمُر بِٚدَْ ْٕ اَلِمو , َوا ًَّ ََذىو , َوَردُّ اف ْٕ ـَػُّ ا و , َو ٌََكِ َؽضُّ اْف

رِ  َُ ـْ ادُْْْ ُل َظ ْٓ شَوافَّْ
(1)

ْٔفِ  َِ ٌؼ َظ ٍَ  (.. ُمتَّ

 *******************************الشرح:

 .حل ايطسٜل بٝإ ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح ي
ُِقَس بِٚفىُُّرَؿِٚت »قوله:  ْؿ َواجْلُ ـُ ٚ  ش.إِيَّ

أي احذروا واترـقا اجلِقس ِف افىرؿٚت; دٚ يٗدي اجلِقس ؾٔٓٚ مـ 

 . ـ ِف افىريؼو , وٓ شٔام مـ افًْٚءإذيٜ فِامري

َْٚ»قوله: 
ًِ ـْ ََمَٚفِ ُث  ;َؿُٚفقا: َيٚ َرُشقَل اهللَِّ! َمٚ َفَْٚ ُبدٌّ ِم َتَحدَّ َٕ ٚ َٓ  ش.ؾِٔ

أي أن افىريؼ هل مـ إمٚــ افًٚمٜ افتل يِتَل ؾٔٓٚ افْٚسو , وَيتًّقن 

 ؾٔٓٚ; مـ ؽر ـٍِٜو , ومنَٜ ؾٔام بْٔٓؿ; حتك يتحدثقن ؾٔٓٚ.

                                                           
 (.2161(، كاإلماـ مسلم )6229ارم في صحيحو )أخرجو اإلماـ البخ (1)
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اظساض ظذ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿو , وإٕام ِف هذا وفٔس 

 .ؿ بًٌٛ جِقشٓأرادوا أن ئٌْقا فٌِْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ 

ُْٔتؿْ »َؿَٚل: "قوله:  ٚ إَِذا َأَب مَّ
َٖ  . "شَؾ

 . أي إذا مل تسـقا اجلِقس ِف افىرؿٚت

فُ »قوله:  ََّ َْٖظُىقا افىَِّريَؼ َح  ش.َؾ

 .افذي جًِتؿ ؾٔف  ادُٚنأي افزمقا ذع اهلل ظز وجؾ ِف 

فُ »قوله:  َُّ  ش.?َؿُٚفقا: َوَمٚ َح

 .افديـ أمر  مـ َيٓؾ ؾٔامافًٗال  وفيه:

ٌََكِ »َؿَٚل: "قوله:   ."شَؽضُّ اْف

 ف; ٕن إضالؿبٕٚمر بٌض افٌكبدأ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ و

 .بٚفًْٚء ومٚ ِف بٚهبٚ ٍتْٜ افؾٔام حرم اهلل ظز وجؾ شٌٛ 

ُيقا }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ٍَ ـْ َأْبَهِٚرِهْؿ َوحَيْ قا ِم ٌُوُّ ِمَِْغ َي ْٗ ُّ ِْ
ُؿْؾ فِ

ْؿ َذفَِؽ َأزْ  ُٓ ًُقنَ ُؾُروَج ْؿ إِنَّ اهللََّ َخٌٌِر باَِم َيْهَْ ك هَلُ ِمَِْٚت  * ـَ ْٗ ُّ ِْ
َوُؿْؾ فِ

َر  َٓ َّٓ َمٚ َط َـّ إِ ُٓ ـَ ِزيََْت ٌِْدي َٓ ُي َـّ َو ُٓ ـَ ُؾُروَج ْي ٍَ َـّ َوحَيْ ـْ َأْبَهِٚرِه ـَ ِم ُوْو ٌْ َي

ـَ ِزي ٌِْدي َٓ ُي َـّ َو ُٔقهِبِ َـّ َظَذ ُج ِرِه ُّ ـَ بُِخ ْب َْٔيِ ٚ َوْف َٓ َـّ َأْو ِمْْ ِٓ
قَفتِ ًُ ٌُ

َّٓ فِ َـّ إِ ُٓ ََْت

َـّ َأْو َبِْل  َـّ َأْو إِْخَقاَِنِ ِٓ
قَفتِ ًُ َـّ َأْو َأْبَِْٚء ُب ِٓ

َـّ َأْو َأْبَْٚئِ ِٓ
قَفتِ ًُ َـّ َأْو آَبِٚء ُب ِٓ

آَبٚئِ

َـّ َأِو  ْٝ َأْياَمَُنُ َُ َِ َـّ َأْو َمٚ َم ِٓ
ٚئِ ًَ
َـّ َأْو ِٕ َـّ َأْو َبِْل َأَخَقاهِتِ ًَِغ َؽْرِ إِْخَقاَِنِ افتَّٚبِ



 

 

 

 ]بيان حق الطريق[

 

[393] 
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 َٓ ِٚء َو ًَ ُروا َظَذ َظْقَراِت افِّْ َٓ ْ َيْي ـَ مَل ِؾ افَِّذي ٍْ َجِٚل َأِو افىِّ ـَ افرِّ  ِم
ِٜ ْرَب ُأوِِل اإْلِ

ِمُْقنَ  ْٗ َف ادُْ ٚ َأيُّ ًً َـّ َوُتقُبقا إَِػ اهللَِّ مَجِٔ ِٓ
ـْ ِزيَْتِ َغ ِم

ٍِ َؿ َمٚ َُيْ َِ ًْ ُٔ
َـّ فِ ِٓ

َْٖرُجِِ ـَ بِ ْب  َيْيِ

ُِِحقنَ  ٍْ ْؿ ُت ُُ َِّ ًَ  . {َف

 ِف مًْد اإلمٚم أمحد رمحف اهلل تًٚػ: و

 ِٝ ِٚم ـِ افهَّ ٌََٚدَة ْب ِْٔف -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ ُظ َِ و , َأنَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ

َؿ َؿَٚل:  َِّ : اْصُدُؿقا إَِذا »َوَش َٜ َّْ ُؿ اجْلَ ُُ ـْ َف َّ ْؿ َأْو ُُ
ًِ ٍُ ْٕ ـْ َأ ُْقا ِِل ِشتًّٚ ِم َّ اْو

قا َح  ْؿو , َوُؽوُّ ُُ ُيقا ُؾُروَج ٍَ وا إَِذا اْؤَُتُِْْتْؿو , َواْح ْثُتْؿو , َوَأْوُؾقا إَِذا َوَظْدُتْؿو , َوَأدُّ دَّ

ؿْ  ُُ قا َأْيِدَي ٍُّ ـُ ْؿو , َو ـُ شَأْبَهَٚر
(1)

. 

 وؿد ؿٚل افنٚظر: 

 افؼر مًتهٌر مـ افْٚر ومًيؿ...  افْير مـ مٌداهٚ احلقادث ـؾ

 وتر وٓ ؿقس بال افًٓٚم ؾتؽ ... صٚحٌٓٚ ؿِٛ ِف ؾتُٝ ٕيرة ـؿ

ََذى»قوله:  ْٕ ـَػُّ ا  . شَو

                                                           
(، كقاؿ فيو اإلماـ 1471، كىو في الصحيحة برقم )(22757)أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده  (1)

األلباني رحمو اهلل تعالى: كىذا سند حسن لوال االنقطاع بين المطلب كعبادة كلذلك لما صححو 
بقولو: " بل المطلب لم يسمع من عبادة". ثم  (64/  3الحاكم تعقبو المنذرم في " الترغيب " )

قاؿ: كلو شاىد مرسل ". كجملة القوؿ: أف الحديث بمجموع الطريقين حسن. كاهلل أعلم. كلو 
( 359/  4( كالحاكم )31شاىد آخر متصل...أخرجو الخرائطي في " مكاـر األخالؽ " )ص 

بن سناف كىو صدكؽ لو أفراد.  شاىدا لما قبلو، كسنده حسن عندم، رجالو كلهم ثقات غير سعد
 فالحديث صحيح بو.
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 أي يُػ إذى ظـ ادٚر ِف افىريؼ. 

 .  وؽر ذفؽافنتؿو , أو افًخريٜو , وـٚفًٛ شقاء ـٚن إذى افَقِل: 

ـٚفرملو , أو ووع افنقك ِف افىريؼو , أو ؽر ذفؽ مـ أو إذى افًٍع: 

 إٔقاع إذى.

اَلمِ »قوله:  ًَّ  ش. َوَردُّ اف

 يرد افًالم ظذ مـ شِؿو , وؿد تَدم بٔٚن ذفؽ .ي أ

ُروِف »قوله:  ًْ َْمُر بِٚدَْ ْٕ  ش.وافْٓل ظـ ادُْر َوا

وهذا يُقن ظذ  وافْٓل ظـ ادُْر مر بٚدًروفإأي ومـ حؼ افىريؼ 

أيب شًٔد اخلدري آشتىٚظٜو , بٚفٔد وافًِٚن وافَِٛو , حلديٞ : حًٛ 

ُٝ ؿٚل   ًْ
ِّ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ  َرُشقَل  َش َِ ؿَ  َظ َِّ َُقُل  َوَش ـْ : »َي ؿْ  َرَأى َم ُُ  ِمْْ

ًرا َُ هُ  ُمْْ ْ ٌَرِّ ُٔ ِْ َِٔدِهو , َؾ ْ  َؾِ٘نْ  بِ َتىِعْ  مَل ًْ ِِٕٚفو , َي ًَ
ْ  َؾِ٘نْ  َؾٌِِِ َتىِعْ  مَل ًْ ٌِِفو , َي ِْ ََ  َوَذفَِؽ  َؾٌِ

ُػ  ًَ ياَمنِ  َأْو  .أخرجف مًِؿ  شاإْلِ

يْفو , وهلذا يْهح ادٗمـ وهذا احلؼ ٓ يًتىٔع فف إٓ مـ ـٚن ؿقًيٚ ِف د

بًدم اجلِقس ِف افىريؼ; ٕٕف ربام أخؾ هبذا افٌٚبو , وبام بًده مـ افْٓل ظـ 

 ادُْر; ؾٖٔثؿ.

 . ؾٚفًالمٜ ٓ يًدهلٚ رء
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مًٌؾ ِف يّر و , ؾٓذا ٕن ظهٚة ادًِّغ وٓ شٔام ِف زمْٕٚٚ هذا ـثر

 . مالبًف

 . وذاك يّر وهق يًّع إؽٚين

 . ٜ بٚحلجٚب افؼظلؽر حمتجٌادرأة َتر و

وهذا يّق وهق يًٛ وصتؿو , وهذا يّق وهق يٗذي ؽره مـ 

 .و , واهلل أظِؿ ادًِّغ

********** 
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 ]بيان فضيلة العلم ومنزلة الرفيعة[

ـْ ) – 2647 َٜ َوَظ ِٚوَي ًَ صذ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -ُم

ـْ ُيِرِد اهللَُّ»اهلل ظِٔف وشِؿ:  ـِ َم ي ُف ِِف افدِّ ْٓ َِّ ٍَ او , ُي ش بِِف َخْرً
(1)

ْٔفِ  َِ ٌؼ َظ ٍَ  (.. ُمتَّ

 *******************************الشرح:

 ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ ؾط١ًٝ ايعًِ, َٚٓصيت٘ ايسؾٝع١.
َٜ »قوله:  ِٚوَي ًَ ـْ ُم  ش. -ريض اهلل ظْف  -َوَظ

اهلل ظْٓامو , هق وأبقه مـ  هق مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن بـ صخر ريض

 افهحٚبٜ ريض اهلل ظْٓؿ.

أم ادٗمْغ أم حٌٌٜٔ بْٝ أيب شٍٔٚن ريض اهلل ظْٓٚو , زوج افٌْل  تفأخو

 صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.

 وؿد ـٚن مـ ـتٚب افقحل فٌِْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.

ـ أيب وهق مِؽ ادًِّغ وخٍِٔتٓؿ بًد أن تْٚزل فف احلًـ بـ ظع ب

 ضٚفٛ ريض اهلل ظْٓام وأروٚمهٚ بٚخلالؾٜ.

 : (589/ 5) جّقعِف اد ؿٚل صٔخ اإلشالم

َؼ  ٍَ اَمءُ  َواتَّ َِ ًُ َٜ  َأنَّ  َظَذ  اْف ِٚوَي ًَ ُِقكِ  َأْؾَوُؾ  ُم ِٜ  َهِذهِ  ُم ُمَّ ْٕ َٜ  َؾِ٘نَّ  ا ًَ َْرَب ْٕ فُ  ا َِ ٌْ  َؿ

ُٕقا ٚ ٚءَ  ـَ ٍَ َِ ةٍ  ُخ ٌُقَّ ُل  َوُهقَ  ُٕ ُِقِك; َأوَّ ٚنَ  ادُْ فُ  ـَ ُُ ِْ ٚ ُم ًُ ِْ ًٜ  ُم اَم  َوَرمْحَ  ِِف  َجٚءَ  ـَ

                                                           
 .(1137(، كاإلماـ مسلم في صحيحو )71أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)
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 ِٞ ِدي قنُ } ": احْلَ ُُ ُِْؽ  َي ةً  ادُْ ٌُقَّ ُٕ  ًٜ قنُ  ُثؿَّ  َوَرمْحَ ُُ ٌٜ  َت ٌٜ  ِخاَلَؾ قنُ  ُثؿَّ  َوَرمْحَ ُُ ٌؽ  َي ِْ  ُم

 ٌٜ ٌؽ  ُثؿَّ  َوَرمْحَ ِْ ٌٜ  ُم يَّ ٌؽ  ُثؿَّ  َوَجْزِ ِْ ٚنَ  " {َظُوقٌض  ُم ـَ ُِِْفِ  ِِف  َو ـْ  ُم ِٜ  ِم مْحَ  افرَّ

ِْؿِ  عِ  َواحْلُ ٍْ َٕ غَ  َو ِّ ِِ ًْ َِؿُ  َمٚ ادُْ ًْ فُ  ُي َّٕ ٚنَ  َأ ا ـَ ـْ  َخْرً ِؽ  ِم ِْ هِ  ُم  اهـ  .َؽْرِ

وافراؾوٜ يٌٌوقٕف ويتَْهقٕف بًٌٛ مٚ حهؾ بْٔف وبغ أمر ادٗمْغ 

 ظع بـ أيب ضٚفٛ ريض اهلل ظْف مـ حروب.

ا»قوله:  ـْ ُيِرِد اهللَُّ بِِف َخْرً  ش. َم

  أَنٚ ذظٜٔ .إرادة ـقٕٜٔ ـام

ضِٛ افًِؿ جؾ فِتٍَف ِف ديـ اهلل ظز وجؾو , وؾّـ وؾَف اهلل ظز و

و , إذ إٔف شٌٔؾ افرؾًٜ وافًزة افؼظلو , ؾَد أراد اهلل ظز وجؾ بف خًرا ظئاًم 

وافْك وافتُّغو , وهق مراث إٌٕٔٚء وادرشِغو , وشٌٔؾ إػ جْٜ افًْٔؿو , 

ِؿ وظّؾ بفو , ثؿ دظٚ إفٔفو , ؾّـ أراد خري افدٕٔٚ وأخرة فزم ؽرزةو , وظ

 ًٚ ؾّـ ؾًؾ ذفؽ ؾَد ـِّٝ فف ضريؼ ادُٚرمو , وِل ِف ذفؽ وــ بٚفًِؿ حمتٍٔ

 .ظِق ِف احلٔٚة وِف ادًٚد 

مل يرد  ويقؾؼ فذفؽ يتٍَف ِف  ديـ اهلل ظز وجؾ مـ ملأن  احلديٞ ومٍٓقم

 اهلل ظز وجؾ بف خًراو , وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ بٚهلل افًع افًئؿ.

فُ »قوله:  ْٓ َِّ ٍَ  ش.ُي
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ويدظق إفٔف ظِؿ افُتٚب وافًْٜ; ؾًٌٔد اهلل ظز وجؾ  ويٍّٓف أي يًِّف

 َبِهَرةٍ  َظَذ  اهللَِّ إَِػ  َأْدُظق َشٌِِٔع  َهِذهِ  ُؿْؾ }و , ـام ؿٚل تًٚػ: ظذ بهرة مـ أمره

ٚ َٕ ـِ  َأ ِْل َوَم ًَ ٌَ ٌَْحٚنَ  اتَّ ٚ َوَمٚ اهللَِّ َوُش َٕ ـَ  َأ ـِغَ  ِم  . [219: يقشػ] { ادُْْؼِ

ـِ »قوله:  ي  ش. ِِف افدِّ

هق ظِؿ افديـو , ظِؿ افُتٚب وافًْٜ افٌْقيٜ افثٚبتٜ : افًِؿ ادّدوحإذ أن 

 ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.

اًم }:  آمرًا ٌٕٔف فِتزود مْف يَقل اهلل ظز وجؾ ِْ  . {َوُؿْؾ َربِّ ِزْديِن ِظ

َْمَثُٚل }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ْٕ َِْؽ ا َّٓ َوتِ ٚ إِ َٓ ُِ
َِ
ًْ ٚ فَِِِّْٚس َوَمٚ َي هُبَ َْٕيِ

ٚدُِقنَ  ًَ  .{اْف

اَمءُ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  َِ ًُ ٌَِٚدِه اف ـْ ِظ اَم ََيَْنك اهللََّ ِم َّٕ  [.  39]ؾٚضر:  {إِ

ِؿ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ِْ ًِ ُٜ َوُأوُفق اْف َُ َّٓ ُهَق َواداََْلئِ َٓ إَِفَف إِ ُف  َّٕ َد اهللَُّ َأ ِٓ َص

ُِٔؿُ ؿَ  ِزيُز احْلَ ًَ َّٓ ُهَق اْف َٓ إَِفَف إِ ِط  ًْ
َِ  .{ٚئِاًم بِْٚف

َؿ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ِْ ًِ ـَ ُأوُتقا اْف ْؿ َوافَِّذي ُُ ـَ آَمُْقا ِمْْ َيْرَؾِع اهللَُّ افَِّذي

ُِقَن َخٌِرٌ  َّ ًْ  . {َدَرَجٍٚت َواهللَُّ باَِم َت

ْٔ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  َِ َزَل اهللَُّ َظ ْٕ َؽ َمٚ مَلْ َوَأ َّ َِّ َٜ َوَظ َّ ُْ
َؽ اْفَُِتَٚب َواحْلِ

َْٔؽ َظئِاًم  َِ َٚن َؾْوُؾ اهللَِّ َظ ـَ ُؿ َو َِ ًْ ـْ َت ُُ  .{َت
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ٍؿ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ِْ ؾِّ ِذي ِظ ـُ َنُٚء َوَؾْقَق  َٕ ـْ  ْرَؾُع َدَرَجٍٚت َم َٕ

 .   {َظِِٔؿٌ 

َّٓ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ٌَِِْؽ إِ ـْ َؿ َْٚ ِم ِْ ْؿ َوَمٚ َأْرَش ِٓ ْٔ ُٕقِحل إَِف  ًٓ  ِرَجٚ

قَن  ُّ َِ ًْ َٓ َت ُْْتْؿ  ـُ ِر إِْن  ـْ ُفقا َأْهَؾ افذِّ
َٖ َْٔؽ  *َؾْٚش َزْفَْٚ إَِف ْٕ ُبِر َوَأ َِِّْٔٚت َوافزُّ ٌَ بِْٚف

ُرونَ  َُّ ٍَ ْؿ َيَت ُٓ َِّ ًَ ْؿ َوَف ِٓ ْٔ َل إَِف زِّ ُٕ َ فَِِِّْٚس َمٚ  ٌَغِّ َر فُِت ـْ  . {افذِّ

ن افًِؿ مٍتٚح ـؾ خرو , ـام أن اجلٓؾ مٍتٚح أحديٞ: اإلمجِٚل فًِْك ادو

و , واهلل ادًتًٚنو , وؿد تُِؿ ابـ افَٔؿ ظـ ؾوؾ افًِؿ مـ فُؾ ذ وور

 .أوجف ـثرة ِف ـتٚبف مٍتٚح دار افًًٚدة دـ أراد مزيدًا مـ ذفؽ 

 واحلّد هلل رب افًٚدغ .

********** 
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 ]بيان فضل حسن الخلق[

ـْ ) – 2648 ْردَ َوَظ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -اِء َأيِب افدَّ

ُِِؼ »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  ـِ اخْلُ ًْ ـْ ُح ُؾ ِم ََ ٍء ِِف ادَِْٔزاِن َأْث ـْ َرْ شَمٚ ِم
 (1)

 .

َحفُ  ِمِذيُّ َوَصحَّ ْ  (.َأْخَرَجُف َأُبق َداُوَدو , َوافسِّ

 *******************************الشرح:

ٚأثسٙ يف ايدْٝا  تعاىل احلدٜح يبٝإ ؾطٌ حطٔ اخلًل ضام املصٓـ زمح٘ اهلل
 .ٚاآلخس٠ 

 وؿد تَدم بًض إحٚديٞ ِف ذفؽ.

ٍء ِِف ادَِْٔزانِ »قوله:  ـْ  َرْ  . شَمٚ ِم

فف ـٍتٚنو , ومٔزان حََٔلو ,  وهق ادٔزان افذي تقزن بف إظامل يقم افَٔٚمٜ

ََٕوعُ }ؿٚل اهلل ظز وجؾ:  ـَ  َو طَ  ادََْقاِزي ًْ
َِ ِٜ  َْٔقمِ فِ  اْف ََٔٚم

َِ َِؿُ  َؾاَل  اْف ٌس  ُتْي ٍْ ًْٔئٚ َٕ  َص

ٚنَ  َوإِنْ  َٚل  ـَ ََ ٍٜ  ِمْث ٌَّ ـْ  َح َْْٔٚ َخْرَدلٍ  ِم ٚ َأَت ك هِبَ ٍَ ـَ و , [58: إٌٕٔٚء] { َحِٚشٌِغَ  بَِْٚ َو

ـَ  ُأوَفئَِؽ } وؿٚل ِف حؼ افٍُٚر: ُروا افَِّذي ٍَ ِؿْ  بِآَيِٚت  ـَ ٚئِفِ  َرهبِّ ََ ْٝ  َوفِ  َؾَحٌَِى

ٔؿُ  َؾاَل  ؿْ َأْظاَمهلُُ  َِ ؿْ  ُٕ ِٜ  َيْقمَ  هَلُ ََٔٚم
َِ ٚ اْف ًٕ  . [216: افُٓػ] {َوْز

ِؼ »قوله:  ُِ ـِ اخْلُ ًْ ـْ ُح ُؾ ِم ََ  ش. َأْث

                                                           
(. كصححو 1512(، كىو طرؼ من الحديث السابق )4799ركاه أبو داكد )الحديث صحيح.  (1)

 اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح كضعيف أبي داكد.
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احلًـ مـ أؾوؾ مٚ يُقن مـ إظامل افتل تثَؾ هبٚ أي أن اخلِؼ 

  .ادقازيـ يقم افَٔٚمٜ 

حًـ اهلل ظز وجؾ بتقحٔدهو , و يُقن معحًـ اخلِؼ ؿد تَدم أن و

 وضٚظتف. ظٌٚدتفو , 

 بًٍؾ أوامرهو , واجتْٚب ٕقاهٔف.

ِْؼ: بُػ إذىو , وبذل افْدىو , وضالؿٜ يُقن و ُِؼ مع اخل حًـ اخُل

 افقجف.

 وِف شْـ اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ: 

َؿَٚل: ُشئَِؾ َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ  -ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ 

ـْ أَ  َؿ َظ َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚل: َظ ََ و , َؾ َٜ َثِر َمٚ ُيْدِخُؾ افََّْٚس اجَلَّْ ـُ »ـْ ًْ ََْقى اهللَِّ َوُح َت

ِؼ  ُِ َٚل: شاخُل ََ َثِر َمٚ ُيْدِخُؾ افََّْٚس افََّْٚرو , َؾ ـْ ـْ َأ ْرُج »و , َوُشئَِؾ َظ ٍَ ُؿ َواف ٍَ شاف
 (1)

. 

اَمو , َؿَٚل وِف افهحٔحغ:  ُٓ ٍرو َريِضَ اهللَُّ َظْْ ّْ ـِ َظ ٌِْد اهللَِّ ْب مَلْ  ": مـ حديٞ َظ

ًنٚ حِّ ٍَ َؿ َؾِٚحًنٚ َوَٓ ُمَت َِّ ِْٔف َوَش َِ ـِ افٌَِّْلُّ َصذَّ اهللُ َظ ُُ َُقُل: "َي َٚن َي ـَ ـْ »و , َو إِنَّ ِم

ْؿ َأْخاَلًؿٚ ُُ َْ ًَ ْؿ َأْح ـُ َِٔٚر شِخ
 (2)

. 

                                                           
، كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى (2114)جو اإلماـ الترمذم رحمو اهلل تعالى في سننو أخر  (1)

 في صحيح كضعيف الترمذم: حسن اإلسناد.

 .(2321)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،3559)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (2)
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- مـ حديٞ َجٚبٍِر بـ ظٌد اهللوِف شْـ  اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ: 

َؿ َؿَٚل: و , َأنَّ َرُش -ريض اهلل ظْٓام َِّ ِْٔف َوَش َِ ْؿ »قَل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظ ُُ ٌِّ ـْ َأَح إِنَّ ِم

ْؿ إَِِلَّ  ُُ َو ٌَ ْؿ َأْخاَلًؿٚو , َوإِنَّ َأْب ُُ  َأَحِٚشَْ
ِٜ ََٔٚم

َِ ٚ َيْقَم اف ًً
ْؿ ِمِّْل ََمِِْ ُُ إَِِلَّ َوَأْؿَربِ

ِٜ افثَّْرَثُٚرو ََٔٚم
َِ ٚ َيْقَم اف ًً

ْؿ ِمِّْل ََمِِْ ـُ َد ًَ َُقنَ َوَأْب ِٓ ْٔ ٍَ ُؿقَن َوادَُت و , َؿُٚفقا: شَن َوادَُتَندِّ

َُقَن؟ َؿَٚل:  ِٓ ْٔ ٍَ ُؿقَن َؾاَم ادَُت َْٚ افثَّْرَثُٚروَن َوادَُتَندِّ ّْ
َيٚ َرُشقَل اهللَِّو , َؿْد َظِِ

ونَ » ُ زِّ َُ َت
شادُ

 (1)
. 

ُق افَِّذي َيَتَىَٚوُل َوافثَّْرَثُٚر:  اَلِمو , َوادَُتَندِّ َُ ثُِر اف َُ اَلِم  ُهَق اف َُ َظَذ افَِّْٚس ِِف اف

ْؿ. ِٓ ْٔ َِ ٌُْذو َظ  َوَي

افٌْل صذ اهلل ظِٔف  شجٜٔوفق مل يُـ مـ ؾؤِٜ حًـ اخلِؼ إٓ إٔف مـ 

 وظذ آفف وشِؿ.

 دفٔؾ ظذ وزن إظامل يقم افَٔٚمٜ. وفيه:

 بٝإ املٛشٕٚ ّٜٛ ايكٝا١َ: 
 افذي يقزن يقم افَٔٚمٜ ثالثٜ أمقر: و

 افًّؾ. إول: 

 افٌٚبو , وؽره مـ إحٚديٞ. ِف حديٞودفٔ

                                                           
ي رحمو اهلل تعالى في صحيح ، كصححو اإلماـ األلبان(2118)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (1)

 كضعيف الترمذم.
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 افًٚمؾ.افثٚين: 

 ٍل مًْد اإلمٚم أمحد رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

ًُقدٍ  ًْ ـِ َم ـَ -ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ اْب ٚ ِم ـً َتِْل ِشَقا َٚن ََيْ ـَ ُف  َّٕ و , َأ

قْ  ََ ُهو , َؾَوِحَؽ اْف ُٗ ٍَ ُْ يُح َت  افرِّ
ِٝ َِ ًَ و , َؾَج َٚؿْغِ ًَّ َٚن َدِؿَٔؼ اف ـَ ََراِكو , َو ْٕ ُم ِمُْْفو , ا

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ َٚل َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ ََ قَن؟  "َؾ ُُ ٌِلَّ اهللِو ,  "ِمؿَّ َتْوَح َٕ َؿُٚفقا: َيٚ 

َٚل:  ََ ِْٔفو , َؾ  َشَٚؿ
ِٜ ـْ ِدؿَّ ـْ ُأُحدٍ »ِم ُؾ ِِف ادَِْٔزاِن ِم ََ اَم َأْث َِٔدِهو , هَلُ ِز بِ ٍْ َٕ ش َوافَِّذي 

 (1)
. 

 إظامل.افهحػ افتل ؾٔٓٚ افثٚفٞ: 

ًَٚصِ ٍل افًْـ: ؾ ـِ اف ِرو ْب ّْ ـَ َظ ٌَْد اهللَِّ ْب و , -ريض اهلل ظْٓام- مـ حديٞ َظ

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ َُقُل: َؿـَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظ ـْ »َي ُِِّص َرُجاًل ِم َُٔخ إِنَّ اهللََّ َش

َُْْٔؼُ   َؾ
ِٜ ََٔٚم

َِ تِل َظَذ ُرُءوِس اخَلاَلئِِؼ َيْقَم اف ؾُّ ُأمَّ ـُ ًَِغ ِشِجالًّ  ًْ
ًٜ َوتِ ًَ ًْ

ِْٔف تِ َِ  َظ

ٌَتِل  َت ـَ َؽ  َّ َِ ًْٔئٚ؟ َأَط ـْ َهَذا َص َُقُل: َأُتُُِْْر ِم و , ُثؿَّ َي ٌََكِ ِشِجؾ  ِمْثُؾ َمدِّ اف

و ,  َٓ َيٚ َربِّ َُقُل:  َٔ ََِؽ ُظْذٌر؟ َؾ َُقُل: َأَؾ َٔ و , َؾ َٓ َيٚ َربِّ َُقُل:  َٔ احَلٚؾُِيقَن؟ َؾ

َُقُل: َبَذ  َٔ ٌٜ  َؾ َْٔقَمو , َؾَتْخُرُج بَِىَٚؿ َْٔؽ اف َِ َؿ َظ ِْ َٓ ُط ُف  َّٕ و , َؾِ٘ ًٜ َْ ًَ ٚ َح َٕ إِنَّ َفَؽ ِظَْْد

َُقُل: اْحُيْ  َٔ ٌُْدُه َوَرُشقُفُفو , َؾ ًدا َظ َّّ ُد َأنَّ حُمَ َٓ َّٓ اهللَُّ َوَأْص َٓ إَِفَف إِ ُد َأْن  َٓ ٚ: َأْص َٓ ؾِٔ

                                                           
، كىو في الصحيحة لإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى برقم (3991)أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده  (2)

، 8453(، كقاؿ فيو: كىذا إسناد حسن، كىو صحيح بطرقو الكثيرة عند الطبراني )2751)
المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل (، كابن سعد، كبشواىده. كىو في الصحيح 8517، 8454

 (، كقاؿ فيو: ىذا حديث حسن. 837تعالى برقم )
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

َُقُل: َيٚ َربِّ َمٚ َهِذِه افٌِ  َٔ ََٕؽو , َؾ َٓ َوْز ََّٕؽ  َٚل: إِ ََ ِتو , َؾ ِجالَّ ًِّ ُٜ َمَع َهِذِه اف َىَٚؿ

ُؿ  َِ ِٝ »و , َؿَٚل: "ُتْي و , َؾَىَٚص ٍٜ ٍَّ ـَ ُٜ ِِف  ٍٜ َوافٌَِىَٚؿ ٍَّ ـَ ُت ِِف  ِجالَّ ًِّ َؾُتقَوُع اف

ءٌ  ُؾ َمَع اْشِؿ اهللَِّ َرْ َُ و , َؾاَل َيْث ُٜ ِٝ افٌَِىَٚؿ َِ َُ ُت َوَث ِجالَّ ًِّ شاف
 (1)

 . 

وإٕام ؿد تقزن ِف صخص  ;ثٜ فُؾ صخصأن تقزن افثالٓ يِزم و

 . نخص آخر بًوٓٚفيقزن بًوٓٚو , و

ـْ َرُشقِل اهللَِّ ٍل افهحٔحغ: ؾ مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهللَُّ َظُْْفو , َظ

َؿ َؿَٚل:  َِّ ِْٔف َوَش َِ و , »َصذَّ اهللُ َظ ِٜ ََٔٚم
َِ ُغ َيْقَم اف ِّ ًَّ ًَئُِؿ اف ُجُؾ اف يِت افرَّ

ْٖ
َٔ ُف َف َّٕ َٓ إِ

و , َوَؿَٚل: اْؿَرُءوا:  ٍٜ ًُقَو ٚ}َيِزُن ِظَْْد اهللَِّ َجََْٚح َب ًٕ ِٜ َوْز ََٔٚم
َِ ْؿ َيْقَم اف ُٔؿ هَلُ َِ ُٕ  {َؾاَل 

ش[216]افُٓػ: 
(2)

. 

و , فًٍٚد أظامهلؿو , ٓ يَٚم هلؿ وزنوأن افٍُٚر يقزٕقن; مًْك أيٜ: و

َدم وشقء صًْٔٓؿو , وذهٛ بًض أهؾ افًِؿ إػ أَنؿ ٓ يقزٕقن فُـ مٚ ت

 .هق افهحٔح 

 بٝإ إٔ املٝصإ ّٜٛ ايكٝا١َ ٖٛ ٚاحد ؾكط: 

                                                           
(، كصححو اإلماـ 4311، كاإلماـ ابن ماجو في سننو )(2639)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (1)

األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن، كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل 
 (، كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح. 787قم )تعالى بر 

 .(2785)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،4729)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

حََٔلو , وهق مٔزان  اجلامظٜ أن ادٔزان يقم افَٔٚمٜومـ ظَٔدة أهؾ افًْٜ و

 ظئؿ وفف ـٍتٚن.واحد 

مٚ جٚء ِف حديٞ ظٌد اهلل بـ ظّرو ريض اهلل ظْٓام  وافدفٔؾ ظذ ذفؽ: 

 .شفٌىٚؿٜ تقوع ِف ـٍٜأن افًجالت تقوع ِف ـٍٜو , وأن ا»افًٚبؼ وؾٔف: 

وذهٛ بًوٓؿ إػ أَنٚ مقازيـ ـثرةو , واشتدفقا بَقل اهلل ظز وجؾ: 

َٚل } ََ َٚن ِمْث ـَ ًْٔئٚ َوإِْن  ٌس َص ٍْ َٕ ُؿ  َِ ِٜ َؾاَل ُتْي ََٔٚم
َِ َْٔقِم اْف

َط فِ ًْ
َِ ـَ اْف ََٕوُع ادََْقاِزي َو

ك بَِْٚ َحِٚشٌِغَ  ٍَ ـَ ٚ َو َْْٔٚ هِبَ ـْ َخْرَدٍل َأَت  ِم
ٍٜ
ٌَّ  .{َح

وافهحٔح افَقل إولو , وإٕام جٚءت أيٜ بٍِظ اجلّع; فُثرة مٚ يقزن 

 بف يقم افَٔٚمٜ.

ـِ َمٚفٍِؽ وِف شْـ اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ:  َِٕس ْب - مـ حديٞ َأ

َع ِِل َيْقَم "و , َؿَٚل: -ريض اهلل ظْف ٍَ َؿ َأْن َيْن َِّ ِْٔف َوَش َِ ُٝ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللَُّ َظ ْف
َٖ َش

 َٔ َِ َٚل: اف ََ و , َؾ ِٜ ٚ َؾِٚظٌؾ »َٚم َٕ ٌَُؽ؟ َؿَٚل: ش َأ ُِ ـَ َأْض َْٖي : َيٚ َرُشقَل اهللَِّ َؾ ُٝ ِْ َؿَٚل: ُؿ

اطِ » َ ٌُِْل َظَذ افكِّ ُِ َل َمٚ َتْى ٌِْْل َأوَّ ُِ َؽ َظَذ ش. اْض ََ ْ َأْف : َؾِْ٘ن مَل ُٝ ِْ َؿَٚل: ُؿ

اِط؟ َؿَٚل:  َ ٌِْْل ِظَْْد ادَِٔزانِ »افكِّ ُِ : ؾَ ش. َؾْٚض ُٝ ِْ َؽ ِظَْْد ادَِٔزاِن؟ َؿَٚل: ُؿ ََ ِْ٘ن مَلْ َأْف

ـَ » َٓ ُأْخىُِئ َهِذِه افثَّاَلَث ادََقاضِ ٌِْْل ِظَْْد احَلْقِض َؾ٘يِنِّ  ُِ شَؾْٚض
 (1)

 . 

                                                           
، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (2433)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (1)

قات رجاؿ مسلم، فإنو (، كقاؿ فيو: كرجالو ث2631كضعيف الترمذم، كىو في الصحيحة برقم )
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ؾٚفٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ أثٌٝ ِف هذا احلديٞ إٔف مٔزان 

و , واهلل واحدو , وافكاط حدؾَطو , ومل يذـر أَنٚ مقازيـو , ـام أن احلقض وا

 .أظِؿ 

 بٝإ َٔ أْهس املٝصإ: 
ٖن ادٔزان إٕام ب: زظّقاوإُٔر ادٔزان اخلقارجو , وادًتزفٜو , وافراؾوٜو , و

 حيتٚج إفٔف افثقامو , وافٌَٚلو , تًٚل اهلل ظز وجؾ ظـ ؿقهلؿ ظًِقا ـًٌرا.

وؾوِفو , واهلل إلطٓٚر ظدفف ووع ادٔزان أن اهلل ظز وجؾ واحلؼ: 

 .ادًتًٚن

********** 

 

 

 

                                                                                                                                        

( كسائر رجالو من رجاؿ الشيخين. كىو 121/  6أخرج لحرب ىذا حديثا آخر في " األطعمة " )
 (، كقاؿ فيو: ىذا حديث حسن.  31في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 ]بيان فضيلة الحياء, وأنه من اإليمان[

ـِ ) – 2649 َر َوَظ َّ ـِ ُظ اَم  -اْب ُٓ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -َريِضَ اهللَُّ َظْْ

ياَمنِ »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  ـَ اإْلِ َُٔٚء ِم شاحْلَ
 (1)

ْٔفِ  َِ ٌؼ َظ ٍَ  (.. ُمتَّ

 *******************************الشرح:

 ., ٚأْ٘ َٔ اإلميإ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ ؾط١ًٝ احلٝا٤ ضام املصٓـ زمح٘
 بٝإ َع٢ٓ احلٝا٤: 

 وهق خِؼ ؿٌِل ظئؿ. خِؼ حيّؾ صٚحٌف ظذ ترك ـؾ ؿٌٔحاحلٔٚء: و

و , َؿَٚل: َؿَٚل -ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ ٍل افهحٔحغ: ؾ

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ قَن اإْلِ »َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ ًُ ٌْ َأْو بِْوٌع َوِشتُّقَن  -ياَمُن بِْوٌع َوَش

ـِ افىَِّريِؼو ,  - ََذى َظ ْٕ ُٜ ا َٚهٚ إَِمَٚض َٕ َّٓ اهللُو , َوَأْد َٓ إَِفَف إِ ٚ َؿْقُل  َٓ ُِ َْٖؾَو و , َؾ ًٜ ٌَ ًْ ُص

ياَمنِ  ـَ اإْلِ ٌٜ ِم ٌَ ًْ َُٔٚء ُص شَواحْلَ
 (2)

. 

 ِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: و

ـَ ُحَهـــــْغٍ مـ ضريؼ َأيب ا َراَن ْب ّْ َع ِظ
ِّ ُف َش َّٕ ُث َأ اِرو , حُيَدِّ قَّ ًَّ  ريض اهلل - ف

ُف َؿَٚل: -ظْف َّٕ َؿ َأ َِّ ِْٔف َوَش َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ ُث َظ َّٓ »و , حُيَدِّ ْٖيِت إِ َٓ َي َُٔٚء  احْلَ

ُْ شبَِخْرٍ  ُتقٌب ِِف احْلِ ُْ ُف َم َّٕ : إِ ٍٛ ًْ ـَ ـُ  َٚل ُبَنْرُ ْب ََ : َأنَّ ِمُْْف َوَؿًٚراو , َوِمُْْف و , َؾ
ِٜ
َّ

                                                           
 (.36(، كاإلماـ مسلم في صحيحو )24أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)

 .(، كاللفظ لو35)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،9)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (2)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

َراُن:  ّْ َٚل ِظ ََ و , َؾ ًٜ َؿ "َشَُِْٔ َِّ ِْٔف َوَش َِ ـْ َرُشقِل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ ُثَؽ َظ ُأَحدِّ

َؽ  ٍِ ـْ ُصُح ُثِْل َظ دِّ  ."َوحُتَ

فُ : »وِف فٍظ دًِؿ أيوٚ:  ُِّ ـُ َُٔٚء َخْرٌ  ُف »َل: َؿَٚل: َأْو َؿٚش احْلَ ُِّ ـُ َُٔٚء  احْلَ

شَخْرٌ 
(1)

. 

 وِف مًتدرك احلٚـؿ رمحف اهلل تًٚػ: 

ِْٔف  َِ اَمو , َؿَٚل: َؿَٚل افٌَِّْلُّ َصذَّ اهلُل َظ ُٓ َر َريِضَ اهللَُّ َظْْ َّ ـِ ُظ مـ حديٞ اْب

ََِّؿ:  َخرُ »َوَش ْٔ ٚ ُرؾَِع ا ٚو , َؾَِ٘ذا ُرؾَِع َأَحُدمُهَ ًً ٚ مَجِٔ َٕ ياَمُن ُؿِر َُٔٚء َواإْلِ شاحْلَ
 (2)

 . 

 (: :3/79هًْٚين رمحف اهلل تًٚػ ِف افًٌؾ )ؿٚل اإلمٚم اف

 : ِٜ ٌَ ُِّ َُٔٚء ِِف اف ُٚب بِِف. احْلَ ًَ ـْ َخْقِف َمٚ ُي َٚن ِم ًَ ْٕ َِْحُؼ اإْلِ ٌ َي ٌَرُّ  َت

ِع:  ْ َِْهِر ِِف َحؼِّ َوِِف افؼَّ ـْ افتَّ َُْع ِم ّْ ٌِِٔح َوَي ََ ُٞ َظَذ اْجتَِِْٚب اْف ًَ ٌْ ٌؼ َي ُِ ُخ

. ؼِّ  ِذي احْلَ

                                                           
 .(37)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

، كركاه اإلماـ البخارم رحمو اهلل تعالى في األدب (58)أخرجو اإلماـ الحاكم في المستدرؾ  (1)
كصح الموقوؼ كالمرفوع، كما قاؿ  (،1313المفرد موقوفنا على ابن عمر رضي اهلل عنهما برقم )

(. كىو في الصحيح 991ذلك اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في ىامش صحيح األدب المفرد )
(، كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح على 752المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )

م في "فيض القدير" قاؿ شرطهما، فقد احتجا بركاتو، كلم يخرجاه بهذا اللفظ. اىػ كقاؿ المناك 
الحافظ العراقي: ىذا حديث صحيح غريب، إال أنو قد اختلف على جرير بن حاـز في رفعو 

 ككقفو.. 
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َٔٚءُ  َتُٚج  َواحْلَ ِع حَيْ ْ اَمفِِف َظَذ َوْؾِؼ افؼَّ ًْ
َق ِِف اْشتِ ُٓ قُن َؽِريَزًة َؾ ُُ َٚن َؿْد َي ـَ َوإِْن 

ياَمِن.  ـْ اإْلِ َٚن ِم ـَ ; َؾَِِذفَِؽ 
ٍٜ
َّٔ
ٍؿ َوِٕ ِْ ٍٚب َوِظ ًَ

تِ ـْ  إَػ ا

.ًّٚٔ ٌِ ًْ ـَ قُن  ُُ  َوَؿْد َي

ياَمِن:  ـْ اإْلِ ْقِِٕف ِم ـَ َْك  ًْ َتِحل َيْْ َوَم ًْ َِٔهُر َأنَّ ادُْ ِِٚص َؾ ًَ ـْ ادَْ َٔٚئِِف َظ ََىُِع بَِح

ًَِِٚص.  َُْْٔف َوَبْغَ ادَْ ٚضِِع َب ََ ياَمِن اْف ٚإْلِ  ـَ

اَم  ـَ ِِٚص  ًَ ِٚب ادَْ َُ
ـْ اْرتِ ٌَُف ِم َُْع َصِٚح ّْ ََٔٚء َي َُْٚه َأنَّ احْلَ ًْ : َم َٜ ٌَ ْٔ ـُ ُؿَت َوَؿَٚل اْب

اَم  ـَ  ٚ ًٕ َل إياَم ِّّ ًُ ياَمَن; َؾ َُْع اإْلِ ّْ َٚمُف.َي ََ ُء بِْٚشِؿ َمٚ َؿَٚم َم ْ ك افقَّ َّّ ًَ  ُي

 : ٌٛ َـّ َُٔٚء ُمَر . َواحْلَ ٍٜ ٍَّ ـٍ َوِظ ٌْ ـْ ُج  ِم

 : ِٞ ِدي َّٓ بَِخْرٍ »َوِِف احْلَ ْٖيِت إ َٓ َي ُف َو ُِّ ـُ َُٔٚء َخْرٌ   ش. احْلَ

ِر؟ َُ ِٚر ادُْْْ َُ ْٕ ـْ إ ٌَُف َظ َُٔٚء َصِٚح َُْع احْلَ ّْ ِْٝ َؿْد َي  َؾِْ٘ن ُؿ

قٌم َوُهَق إ ُّ ُٛ َؾاَل َيتِؿُّ ُظ ًِْض َمٚ ََيِ ٌَ َّٓ بَِخْرٍ  "ْخاَلٌل بِ ْٖيِت إ َٓ َي ُف  َّٕ  . "إ

َٛ َظُْْف:  ِْٝ( َؿْد ُأِجٔ و , )ُؿ ِظلُّ ْ َُٔٚء افؼَّ  احْلَ
ِٞ ََحِٚدي ْٕ َِٔٚء ِِف ا ـْ احْلَ نَّ ادَُْراَد ِم

َٖ بِ

ِض َمٚ ََيِ  ًْ ُٖ َظُْْف َتْرُك َب َُٔٚء افَِّذي َيَْْن ًّٔٚ; َبْؾ ُهَق َظْجٌز َواحْلَ ِظ ًَٔٚء َذْ َْٔس َح ُٛ َف

 . ٌٜ َٕ ٚ َٓ  َوَم

. ِظلَّ ْ ََٔٚء افؼَّ تِِف احْلَ َُنٚهَبَ
َُٔٚء دِ ِْٔف احْلَ َِ ُؼ َظ َِ اَم ُيْى َّٕ  َوإِ

. َوبَِجَقاٍب آَخَر:  ُٛ َِ ِْٔف َأْؽ َِ ْرُ َظ ِف َؾٚخْلَ
َِ ُِ ـْ ُخ َُٔٚء ِم َٚن احْلَ ـَ ـْ   َوُهَق َأنَّ َم
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ُف إ َّٕ اِت َؾاَل ُيَْٚؾِِٔف ُحُهقُل َأْو َأ ْرُ ؾِِٔف بِٚفذَّ َٚن اخْلَ ـَ ِف 
َِ ُِ ـْ ُخ َُٔٚء ِم َٚن احْلَ ـَ َذا 

َْحَقاِل.  ْٕ ًِْض ا َِْهِر ِِف َب  افتَّ

ِِِؿ:  ًْ ِح ُم ِؿ َذْ ِٓ ٍْ ْرُضٌِلُّ ِِف اْدُ َُ َٚن افٌَِّْلُّ َؿَٚل اْف ـَ َؿ  -َو َِّ ِْٔف َوَش َِ  -َصذَّ اهللَُّ َظ

. َؿْد مُجَِع فَ  ِريِزيِّ ٌَ ِٛ َواْف ًَ َت ُْ َِٔٚء ادُْ ـْ احْلَ  ُف افَّْْقَظِٚن ِم

ِٛ ِِف  ًَ َت ُْ َٚن ِِف ادُْ ـَ ْذَراِء ِِف ِخْدِرَهٚو , َو ًَ ـْ اْف ًَٔٚء ِم ِريِزيِّ َأَصدَّ َح ٌَ َٚن ِِف اْف ـَ َو

 َٚٔ ِْ ًُ ْرَوِة اْف َؿ  -افذُّ َِّ ِْٔف َوَش َِ  قا .-َصذَّ اهللَُّ َظ
********** 
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 قلة الحياء[ سوء]بيان  

ـْ ) – :264 قٍد َوَظ ًُ ًْ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -َأيِب َم

ُوَػ: إَِذا مَلْ »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  ْٕ ِة ا ٌُقَّ اَلِم افُّْ ـَ ـْ  َّٚ َأْدَرَك افَُّْٚس ِم إِنَّ ُِم

 َٝ َتِحو , َؾْٚصَْْع َمٚ ِصْئ ًْ شَت
 (1)

ٌَُخ   (.ِٚريُّ . َأْخَرَجُف اْف

 *******************************الشرح:

 .ض٤ٛ ق١ً احلٝا٤ ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ 
َّٚ َأْدَرَك افَُّْٚس »قوله:   ش. إِنَّ ُِم

 أي ُمٚ أدرـف افْٚس ُمـ ـٚن ؿٌِٓؿو , وتْٚؿِقه ؾٔام بْٔٓؿو , وظٚصقا ظِٔف.

ُوَػ »قوله:  ْٕ ِة ا ٌُقَّ اَلِم افُّْ ـَ ـْ   ش. ِم

و , وفًِف مـ ـالم طدًٌٞ افٌْل أي مـ ـالم إٌٕٔٚء وافرشؾ افًٚبَغ 

 . ظًٔك ظِٔف افًالم

َتِح »قوله:  ًْ َٝ إَِذا مَلْ َت  ش. َؾْٚصَْْع َمٚ ِصْئ

ٕٕف فٔس ظْده حٔٚء ؾًؾ مٚ صٚءو ,  أي أن اإلًٕٚن إذا مل يُـ ظْده حٔٚء

 يًّْف مـ ؾًؾ افٌَٔح.

                                                           
( كأما قوؿ اإلماـ الصنعاني رحمو اهلل تعالى في 6121أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)

 ليس في البخارم، فهو من أكىامو.« األكلى»بأف لفظ « السبل»
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 ؿؾحٚل مـ بٕام ظذ شٌٔؾ اإلخٌٚر ظذ شٌٔؾ اإلؿرارو , وإ هذا وفٔس

 .ؤه حٔٚ

ومًْٚه  "إذا مل تًتِح ؾٚصْع مٚ تنتفِ "وِف ادثؾ افّْٔل ظْد ظٚمٜ افْٚس: 

يّْع صٚحٌف مـ ؾًؾ افٌَٔحو ,   جِٔؾ ٕن احلٔٚء خِؼ مقاؾؼ دًْك احلديٞ

ؾٚإلًٕٚن إذا مل يُـ ظْده حٔٚء; ؾًؾ افٌَٔحو , وافؼو , واحلرامو , وٓ يٌِٚل 

 بذفؽ.

افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ أصد حٔٚء مـ افًذراء ِف وـٚن 

ًٌٚ هلل ظز وجؾ ِف  خدرهٚ; وذفؽ ٕٕف صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ـٚن مراؿ

 حرـٚتف.ـؾ شُْٚتفو , و

وظٚماًل بام يريض اهلل ظز وجؾ ظْف صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿو , واهلل 

 ادًتًٚن.

 واحلّد هلل رب افًٚدغ

********** 
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 [بيان قوي اإليمان من ضعيفه]

ـْ ) – 2651 صذ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -َأيِب ُهَرْيَرَة َوَظ

ًِِٔػو , »اهلل ظِٔف وشِؿ:  ـِ افوَّ ِم ْٗ ـَ ادُْ ُّٛ إَِػ اهللَِّ ِم ِقيُّ َخْرٌ َوَأَح ََ ـُ اْف ِم ْٗ ادُ

و , اْحِرْص َظَذ َمٚ  ؾ  َخْرٌ ـُ َجْزو , َوإِْن َأَصَٚبَؽ َوِِف  ًْ َٓ َت ـْ بِٚهللَِّو , َو
ًِ ًَُؽو , َواْشَت ٍَ َيْْ

َر اهللَُّ َوَمٚ َصَٚء  ـْ ُؿْؾ: َؿدَّ
َذاو , َوَفُِ ـَ َذا َو ـَ َٚن  ـَ  ُٝ ِْ ًَ ْؾ: َفْق َأينِّ َؾ َُ ٌء َؾاَل َت َرْ

َؾ  ًَ َْٔىٚنِ  ;َؾ َؾ افنَّ َّ َتُح َظ ٍْ شَؾِ٘نَّ َفْق َت
 (1)

ِِؿٌ  ًْ  (.. َأْخَرَجُف ُم

 *******************************ح:الشر

و , وذفؽ أن يبٝإ قٟٛ اإلميإ َٔ ضعٝؿ٘ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح 

 . افْٚس يتٍٚوتقن ِف اإليامن ظذ ؿدر أظامهلؿ 

 بٝإ إٔ اإلميإ ٜصداد بايطاع١ ٜٚٓكص باملعص١ٝ: 

مـ ظَٔدة أهؾ افًْٜ واجلامظٜ أن اإليامن يزيد بٚفىٚظٜو , ويَْص و

 بٚدًهٜٔ.

 بٚفُتٚب وبٚفًْٜ وبٚإلمجٚع: ثٚبٝ:  أمر وهذا

ُؿ افَُّْٚس إِنَّ افََّْٚس َؿْد } ؾَقل اهلل ظز وجؾ :أمٚ مـ افُتٚب:  ـَ َؿَٚل هَلُ افَِّذي

َؿ اْفَقـُِٔؾ  ًْ
ٌَُْٚ اهللَُّ َوِٕ ًْ ٚ َوَؿُٚفقا َح ًٕ ْؿ َؾْٚخَنْقُهْؿ َؾَزاَدُهْؿ إِياَم ُُ قا َف ًُ  .{مَجَ

                                                           
 .(2664)رجو اإلماـ مسلم في صحيحو أخ (1)
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ْؿ }وجؾ : ويَقل اهلل ظز  ُِقهُبُ ْٝ ُؿ َِ ـَ إَِذا ُذـَِر اهللَُّ َوِج ِمُْقَن افَِّذي ْٗ اَم ادُْ َّٕ إِ

ُِقنَ  َـّ ِْؿ َيَتَق ٚ َوَظَذ َرهبِّ ًٕ ْؿ إِياَم ْؿ آَيُٚتُف َزاَدهْتُ
ِٓ ْٔ َِ ْٝ َظ َٔ

 .  {َوإَِذا ُتِِ

َُقُل أَ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ـْ َي ْؿ َم ُٓ ْْ
ِّ ْٝ ُشقَرٌة َؾ ِزَف ْٕ ْؿ َزاَدْتُف َوإَِذا َمٚ ُأ ُُ يُّ

ونَ  ٌِْؼُ َت ًْ ٚ َوُهْؿ َي ًٕ ْؿ إِياَم ـَ آَمُْقا َؾَزاَدهْتُ ٚ افَِّذي مَّ
َٖ ٚ َؾ ًٕ  . {َهِذِه إِياَم

ٚ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  َٕ َْحَزاَب َؿُٚفقا َهَذا َمٚ َوَظَد ْٕ ِمُْقَن ا ْٗ َوَدَّٚ َرَأى ادُْ

ِِٔاًم اهللَُّ َوَرُشقُفُف َوَصَدَق اهللَُّ َوَرُشقُفُف وَ  ًْ ٚ َوَت ًٕ َّٓ إِياَم  . {َمٚ َزاَدُهْؿ إِ

َْٔزَداُدوا }ويَقل اهلل ظز وجؾ : 
ِمَِْغ فِ ْٗ ُِقِب ادُْ َٜ ِِف ُؿ َُِْٔ ًَّ َزَل اف ْٕ ُهَق افَِّذي َأ

َٚن اهللَُّ َظِِٔاًم َحُِٔاًم  ـَ َْرِض َو ْٕ اَمَواِت َوا ًَّ ٚ َمَع إِياَمَِنِْؿ َوهلِلَِّ ُجُْقُد اف ًٕ  . {إِياَم

َٚوَيْزدَ  }قل اهلل ظز وجؾ : ويَ ًٕ ـَ آَمُْقا إِياَم  . {اَد افَِّذي

َقاُهؿْ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  َْ ـَ اْهَتَدْوا َزاَدُهْؿ ُهًدى َوآَتُٚهْؿ َت  . {َوافَِّذي

تِل }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  َّ ًْ
ْؿ ِٕ ُُ ْٔ َِ ُٝ َظ ّْ َ ْؿ َوَأَْت ُُ ْؿ ِديَْ ُُ ُٝ َف ِْ َّ ـْ َْٔقَم َأ اْف

ؿُ  ُُ ُٝ َف ْشاَلَم ِديًْٚ َوَرِؤ  .{اإْلِ

 وأمٚ مـ افًْٜ: 

 ٍل صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

ًٍِٔد اخلدريظـ أيب  ِْٔف -ريض اهلل ظْف- َش َِ َٙ َمٚ َظ ْد َؿ ََ ٚ َهَذا َؾ : َأمَّ

قُل:  َُ َؿ َي َِّ ِْٔف َوَش َِ ُٝ َرُشقَل اهلِل َصذَّ اهللُ َظ ًْ
ِّ ًرا »َش َُ ْؿ ُمْْ ُُ ـْ َرَأى ِمْْ َم
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 ُٔ ِْ ُػ َؾ ًَ ٌِِفو , َوَذفَِؽ َأْو ِْ ََ َتىِْع َؾٌِ ًْ ْ َي ِِٕٚفو , َؾِْ٘ن مَل ًَ
َتىِْع َؾٌِِِ ًْ ْ َي َِٔدِهو , َؾِْ٘ن مَل

ُه بِ ْ ٌَرِّ

ياَمنِ  شاإْلِ
 (1)

 . 

ٍٔد اخُلْدِريِّ ِف افهحٔحغ: و 
ًِ و , َؿَٚل: -ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ َأيِب َش

" َِّ ِْٔف َوَش َِ رَّ َخَرَج َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ َّ و , َؾ َؿ ِِف َأْوَحك َأْو ؾِْىٍر إَِػ ادَُهذَّ

َٚل:  ََ ِٚءو , َؾ ًَ َثَر َأْهِؾ افَّْٚرِ »َظَذ افِّْ ـْ َـّ َأ ُُ ـَ َؾ٘يِنِّ ُأِريُت ْؿ ِٚء َتَهدَّ ًَ َؼَ افِّْ ًْ ش َيٚ َم

: َوبَِؿ َيٚ َرُشقَل اهللَِّ؟ َؿَٚل:  ـَ ِْ َُ ًَِنرَ »َؾ ْرَن اف ٍُ ُْ و , َوَت ـَ ًْ َِّ ثِْرَن اف ُْ ُٝ ُت و , َمٚ َرَأْي

َـّ  ـُ ـْ إِْحَدا ُجِؾ احَلِٚزِم ِم ِّٛ افرَّ ُِ
َٛ فِ ـٍ َأْذَه ٍؾ َوِدي َْ ِٚؿَهِٚت َظ َٕ ـْ  : َوَمٚ شِم ـَ ِْ و , ُؿ

َِِْٚ َيٚ َرُشقَل اهللَِّ؟ َؿَٚل:  َْ َهُٚن ِديَِْْٚ َوَظ َْ َٚدُة ادَْرَأِة ِمْثَؾ ِْٕهِػ »ُٕ َٓ َْٔس َص َأَف

ُجؾِ  َٚدِة افرَّ َٓ : َبَذ ش َص ـَ ِْ ْٝ »و , َؿَٚل: ُؿ َْٔس إَِذا َحَٚو ٚو , َأَف َٓ
ِِ َْ َهِٚن َظ َْ ُٕ ـْ  َؾَذفِِؽ ِم

: َبَذو , َؿَٚل: ش مَلْ ُتَهؾِّ َومَلْ َتُهؿْ  ـَ ِْ ٚ»ُؿ َٓ
َهِٚن ِديِْ َْ ُٕ ـْ  شَؾَذفِِؽ ِم

 (2)
. 

ع أهؾ افًْٜ ظذ أن اإليامن ؿقل بٚفًِٚنو , واظتَٚد مجَد أؾوأمٚ اإلمجٚع: 

 ٚنو , يزيد بٚفىٚظٜو , ويَْص بٚفًهٔٚن.بٚجلْٚنو , وظّؾ بٚجلقارح وإرـ

 بٝإ إٔ اإلميإ أزنإ ٚحدٚد ٚضٓٔ: 
 اإليامن أرـٚن وحدود وشْـ.و

                                                           
 .(49)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

 .(81، 79)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،314)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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"  : ـِ َظِدي  ِزيِز إَِػ َظِديِّ ْب ًَ ٌِْد اف ـُ َظ ُر ْب َّ َٛ ُظ َت ـَ إِنَّ فإِْلِياَمِن َؾَرائَِضو , »َو

ٚ اْش  َٓ َِ َّ ُْ ـِ اْشَت َّ َعو , َوُحُدوًداو , َوُشًَْْٚو , َؾ
ائِ ـْ مَلْ َوَذَ َؾ اإِلياَمَنو , َوَم َّ ُْ َت

ٚو , َوإِْن  ُِقا هِبَ َّ ًْ ْؿ َحتَّك َت ُُ ٚ َف َٓ ُِّْٔ َب
ُٖ
ًَ ِؾ اإِلياَمَنو , َؾِْ٘ن َأِظْش َؾ ِّ ُْ َت ًْ ٚ مَلْ َي َٓ ِْ

ِّ ُْ َت ًْ َي

ْؿ بَِحِريصٍ  ُُ ٌَتِ ٚ َظَذ ُصْح َٕ ْٝ َؾاَم َأ  . "شَأُم

ِقيُّ »قوله:  ََ ـُ اْف ِم ْٗ  ش. ادُ

 . افَقة افٌدٕٜٓ افَقي ِف إيامٕفو , وأي وادراد بٚفَقي هْٚ: 

ـام ـٚن إٓ إذا مجع اهلل ظز وجؾ فِنخص بغ افَقة اإليامٕٜٔ وافٌدٕٜٔ 

فَقتغ: ؿقة ظّر بـ اخلىٚب ريض اهلل ظْفو , ؾَد مجع اهلل ظز وجؾ فف احٚل 

 . اإليامنو , وؿقة افٌدن

ٕن ٓٚ; ؾٚفَقة افٌديْٜ إن مل تُـ مَٚرٕٜ فَِقة اإليامٕٜٔ ٓ مهِحٜ ؾٔ

تًدى ظذ ادًِّغو , وأؾًد ِف إرض اإلًٕٚن ربام طِؿو , وؿتؾو , وضبو , و

 ـثر مـ ظهٚة ادًِّغ.افُٚؾريـ و بًٌٛ ؿقتف ووًػ إيامٕفو , ـحٚل

 بٝإ إٕ ادتُاع ايك٠ٛ ايبد١ْٝ َع ايك٠ٛ اإلميا١ْٝ َٔ أع٢ً املساتب: 
 ؾَِِقة افٌدٕٜٔ مع افَقة اإليامٕٜٔ مراتٛ ثالث: 

و , مع افَقة ظذ ادراتٛ أن َيّع اهلل ظز وجؾ افَقة افٌدٕٜٔوهل أإوػ: 

 . اإليامٕٜٔو , وافًِّٜٔو , وافًِّٜٔ

 .ؤًٍٚ ِف بدٕف أن يُقن ادٗمـ ؿقًيٚ ِف إيامٕفو , افثٕٜٚٔ: 
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 وهل ادرتٌٜ افدٕٔٚ.افثٚفثٜ: 

 .ف إيامًٕٚ ِف ؤًٍو فبدِٕف  ًٚ أن يُقن ؿقي

 أن يُقن ؤًٍٚ ِف إيامٕف وبدٕف. افرابًٜ:

ُّٛ إَِػ ا»قوله:   ش.لَِلّ َخْرٌ َوَأَح

 أي إٔف يُقن خر مـ ادٗمـ افؤًػ ِف إيامٕف.

وشتُقن أظامفف افتل يتَرب هبٚ إػ اهلل ظز وجؾ أـثر مـ أظامل ؽره مـ 

 .ف ؿؾ إيامٕـ ـٚن ادٗمْغو , وٓ شٔام ُم

 ٚدٗمـ افَقي أحٛ إػ اهلل ظز وجؾ مـ ادٗمـ افذي إيامٕف أؿؾ مْف.ؾ

 . تزيد ِف إيامٕفوظامفف افهٚحلٜ افُثرة افتل يًٍِٓٚ أ

ًِِٔػ »قوله:  ـِ افوَّ ِم ْٗ ـَ ادُْ  ش.ِم

أي ؤًػ اإليامن; ٕن أظامفف افهٚحلٜ افتل يتَرب هبٚ إػ اهلل ظز وجؾ 

 .ؽره أؿؾ مـ أظامل 

ادًِٚص وافذٕقب وافًٔئٚت بٚختالف إٔقاظٓٚ  توًٍف ٚإليامنؾ

 ودرجٚهتٚ.

تَرب إػ اهلل ظز وجؾ بٚفىٚظٚتو , وأـثر مـ ؾًؾ  ؾ٘ن افًٌد ـِام

 اخلرات وافَربٚت زاد إيامٕف.

 وـِام أـثر مـ ادًِٚص وافذٕقب َٕص إيامٕف بَدر ذفؽ.
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 بٝإ طسٜك١ َعسؾ١ شٜاد٠ اإلميإ: 
عو , اخلوق ؿٌِف مـ اخلنقعو , ومـ افرؿٜو , وافتذفؾو , ومٚ َيد ِفإول: 

 ر ذفؽ.و , وؽوافتقاوع وآشتُٕٜٚ هلل ظز وجؾو , 

 افزيٚدة وادٌٚدرة إػ إظامل افهٚحلٜ.افثٚين: 

افٌدن; ؾ٘ن ِف اجلًد موٌٜ إذا صِحٝ صِح افتٖثر ِف افَِٛ وافثٚفثٜ: 

 اجلًد ـِفو , وإذا ؾًدت ؾًد اجلًد ـِفو , إٓ وهل افَِٛ.

فًٌٚداتو , افذة افراحٜو , ومٚ َيد ادٗمـ ِف ؿٌِف مـ افىّْٖٕٜٔو , وافرابع: 

 . و , وؽر ذفؽفىٚظٚتاو

ؾ  َخْرٌ »قوله:  ـُ  ش.َوِِف 

أي أن ادٗمـ حٚفف ـِف خرو , شقاء ـٚن ؿقًيٚ ِف إيامٕف وهق هق إؾوؾ. 

 . ِف إيامٕف ؤًٍٚ أو ـٚن

خر مـ ؽره مـ أهؾ افٍُرو , وافؼكو , وافٍْٚقو , واإلحلٚدو , ؾٓق ِف افدٕٔٚ: 

 وؽرهؿ.

 . خر مـ هٗٓء حٔٞ أن مآفف إػ اجلْٜوِف أخرة: 

َؽ ا»قوله:  ًُ ٍَ  ش.ْحِرْص َظَذ َمٚ َيْْ

ظذ ـؾ مٗمـ أن يُقن حريًهٚ ظذ مٚ يًٍْف ِف أمر ديْفو , ودٕٔٚهو ,  إٔفأي 

 خرتف.وآ
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 . يَربف مـ اهلل ظز وجؾ ظذ مٚوأن حيرص 

ـْ بِٚهللَِّ »قوله: 
ًِ  ش. َواْشَت

 . هل ضِٛ افًقنآشتًٕٜٚ: 

ه: مـ أمقر ؾٔجٛ ظذ ادٗمـ أن يًتًغ بٚهلل ظز وجؾ ِف ـؾ رء يريد

 ديْفو , وآخرتفو , ودٕٔٚه.

آشتًٕٜٚ بٚهلل ظز وجؾ مـ أهؿ إشٌٚب ِف حهقل ادىِقب فف: إذ أن 

 ."وهق روقان اهلل ظز وجؾو , وافْير إػ وجٓف افُريؿو , ودخقل جْتف"

وهق ظذاب اهلل ظز وجؾو , وشخىفو , "وِف افْجٚة مـ ادٓروب مْف:  

 ."وٕٚره

ًْ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  َٕ َٚك  ًِغُ إِيَّ َت ًْ َٕ َٚك   .{ٌُُد َوإِيَّ

يرجع افديـ ـِفو , ـام ذـر ذفؽ اإلمٚم ابـ افَٔؿ رمحف اهلل  ٚؾٓذه أيٜ إفٔٓ

 . تًٚػ

ًٌٕد اهلل ظز فُـ ; وإٓ فًٌٚدة اهلل ظز وجؾ وتقحٔدهؾْٕ٘ٚ مٚ خَِْٚ ِف 

 .بف ; ٓ بد أن ًٕتًغ وجؾ ـام حُيٛ

 ل ظِٔف اجتٓٚدهإذا مل يُـ مـ اهلل ظقن فٍِتك** ؾٖول مٚ َيْ

ؾ٘ن افًٌد وإن ـٚن ؿد آتٚه اهلل ظز وجؾ افًِؿ; ؾٓق ؤًػ وظٚجز 

 .ف وحيتٚج إػ تقؾٔؼ مـ اهلل ظز وجؾو , وظقٕ
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َجزْ »قوله:  ًْ َٓ َت  ش.َو

 .  افٍتقرئًٛ ًجز ظـ افًّؾو , وتأي 

َٚن ٍل افهحٔحغ: ؾ ـَ ـَ َمٚفٍِؽ َريِضَ اهللَُّ َظُْْفو , َؿَٚل:  ََٕس ْب مـ حديٞ َأ

َُقُل: افَّْ  َؿ َي َِّ ِْٔف َوَش َِ ِؾو , »ٌِلُّ َصذَّ اهللُ َظ ًَ َُ ْجِزو , َواْف ًَ ـَ اْف ؿَّ إيِنِّ َأُظقُذ بَِؽ ِم ُٓ َِّ اف

ـْ  َٔٚ َوادَاَمِتو , َوَأُظقُذ بَِؽ ِم  ادَْح
ِٜ
ـْ ؾِْتَْ َرِمو , َوَأُظقُذ بَِؽ ِم ٌُْخِؾو , َواهْلَ و , َواْف ـِ ٌْ َواجْلُ

ْزِ  ََ شَظَذاِب اف
 (1)

. 

ءٌ  َوإِنْ »قوله:   ش.َأَصَٚبَؽ َرْ

أي مـ إؿدار افتل تْقب اإلًٕٚن: مـ أمراضو , وأشَٚمو , ومهٚئٛو , 

 . وحمـو , وؾتـو , وحمزٕٚتو , وشٚئر آبتالءات

ْؾ »قوله:  َُ َذا  َؾاَل َت ـَ َذا َو ـَ َٚن  ـَ  ُٝ ِْ ًَ  ش.َفْق َأينِّ َؾ

ًٚ ظذ افَدر ؾ٘ن مٚ صٚء اهلل ـٚن ومٚ مل ينٖ مل يُـو , إٓ إٔف  أي مًسو

 مًر ِف إمقر افُقٕٜٔ.ُمر ِف إمقر افؼظٜٔو , وافًٌد أن تًِؿ أن  يٌٌْل

 هؾ افًٌد ُمر أم مًر؟ ؿقهلؿهذا هق افهحٔح ِف جقاب 

َنك }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ٌْ ًٚشٚ َي ًَ ُٕ  ًٜ ؿِّ َأَمَْ ٌَ ِد اْف ًْ ـْ َب ْؿ ِم ُُ ْٔ َِ َزَل َظ ْٕ ُثؿَّ َأ

تْ  ٌٜ َؿْد َأمَهَّ ٍَ
ْؿ َوَضٚئِ ُُ ًٜ ِمْْ ٍَ

ِٜ َضٚئِ َّٔ
ِٚهِِ َـّ اجْلَ ؼِّ َط ْؿ َيُيُّْقَن بِٚهللَِّ َؽْرَ احْلَ ُٓ ًُ ٍُ ْٕ ْؿ َأ ُٓ

 َٓ ْؿ َمٚ  ِٓ ًِ ٍُ ْٕ قَن ِِف َأ ٍُ ُف هللَِِّ َُيْ َِّ ـُ َْمَر  ْٕ ٍء ُؿْؾ إِنَّ ا ـْ َرْ َْمِر ِم ْٕ ـَ ا َُقُفقَن َهْؾ َفَْٚ ِم َي

                                                           
 .(2716)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،2823)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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َْمِر  ْٕ ـَ ا َٚن َفَْٚ ِم ـَ َُقُفقَن َفْق  ٌُْدوَن َفَؽ َي ُْْتْؿ ِِف ُي ـُ َْٚ َهُٚهَْٚ ُؿْؾ َفْق  ِْ
ٌء َمٚ ُؿتِ َرْ

ٌَْتِعَ اهللَُّ َمٚ ِِف  َٔ
ْؿ َوفِ ِٓ ًِ ْتُؾ إَِػ َمَوِٚج ََ ُؿ اْف ِٓ ْٔ َِ َٛ َظ

تِ ـُ ـَ  َز افَِّذي ْؿ َفَزَ ُُ
ُٔقتِ ُب

ُدورِ  ٌٔؿ بَِذاِت افهُّ
ْؿ َواهللَُّ َظِِ ُُ ُِقبِ َص َمٚ ِِف ُؿ حِّ َّ ُٔ

ْؿ َوفِ ـُ  . {ُصُدوِر

ُبقا َيٚ أَ } ْخَقاَِنِْؿ إَِذا َضَ ُروا َوَؿُٚفقا إِلِ ٍَ ـَ ـَ  ٚفَِّذي ـَ ُٕقا  ق ُُ َٓ َت ـَ آَمُْقا  ٚ افَِّذي َ ُّيُّ

َؾ اهللَُّ َذفَِؽ  ًَ َْٔج
ُِقا فِ ٚ َمٚ َمُٚتقا َوَمٚ ُؿتِ َٕ ُٕقا ِظَْْد ٚ ـَ ى َفْق  ُٕقا ُؽزًّ ٚ ـَ َْرِض َأْو  ْٕ ِِف ا

ِٔل وَ  ُِقهِبِْؿ َواهللَُّ حُيْ ًة ِِف ُؿ ُِقَن َبِهٌر َحْنَ َّ ًْ ُٝ َواهللَُّ باَِم َت ٔ
ِّ ُتْؿ ِِف  *ُي ِْ ـْ ُؿتِ

َوَفئِ

ًُقنَ  َّ َّٚ ََيْ ٌٜ َخْرٌ ُِم ـَ اهللَِّ َوَرمْحَ َرٌة ِم
ٍِ ٌْ  . {َشٌِِٔؾ اهللَِّ َأْو ُمتُّْؿ دََ

ُْْتْؿ ِِف ُبُروٍج }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ـُ ُؿ ادَْْقُت َوَفْق  ُُ ـْ ُٕقا ُيْدِر ق ُُ  َأْيَْاَم َت

َُقُفقا  ٌٜ َي َِّٔئ ْؿ َش ُٓ ٌْ ـْ ِظِْْد اهللَِّ َوإِْن ُتِه َُقُفقا َهِذِه ِم ٌٜ َي َْ ًَ ْؿ َح ُٓ ٌْ ََّٔدٍة َوإِْن ُتِه ُمَن

قَن  ُٓ ََ ٍْ ُٚدوَن َي َُ َٓ َي ْقِم  ََ ِء اْف َٓ ُٗ ـْ ِظِْْد اهللَِّ َؾاَمِل َه ؾٌّ ِم ـُ ـْ ِظِْْدَك ُؿْؾ  َهِذِه ِم

 . {َحِديًثٚ

ـْ ُؿْؾ: »قوله: 
َؾ َوَفُِ ًَ َر اهللَُّ َوَمٚ َصَٚء َؾ  .شَؿدَّ

َُٖفقنَ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ًْ ُؾ َوُهْؿ ُي ًَ ٍْ ُل َظامَّ َي
َٖ
ًْ  . {َٓ ُي

ٚدَِغَ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ًَ َّٓ َأْن َيَنَٚء اهللَُّ َربُّ اْف  . {َوَمٚ َتَنُٚءوَن إِ

َّٓ َأْن َيَنَٚء ا}ويَقل اهلل ظز وجؾ :  َٚن َظِِٔاًم َوَمٚ َتَنُٚءوَن إِ ـَ هللَُّ إِنَّ اهللََّ 

ْؿ َظَذاًبٚ َأفِٔاًم  *َحُِٔاًم  تِِف َوافيَّٚدَِِغ َأَظدَّ هَلُ ـْ َيَنُٚء ِِف َرمْحَ  . {ُيْدِخُؾ َم

َْٔىٚنِ »قوله:  َؾ افنَّ َّ َتُح َظ ٍْ  ش. َؾِ٘نَّ َفْق َت



 

 

 

 ]بيان قوي اإليمان من ضعيفه[
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ظِٔف وٓ يًِؿ إٓ مـ واإلًٕٚن ادٗمـ مٖمقر ب٘ؽالق مداخؾ افنٔىٚنو , 

 .بف  طمٚ أمر اهلل ظز وجؾ ورشقفف  شِؽ

ِف َتْل اخلرو , وؿد بقب افٌخٚري ِف صحٔحف بٚب ؿقل وَيقز ؿقل )فق( 

 فقو , وِف ـتٚب افتقحٔد: بٚب مٚ جٚء ِف فق أي مـ افْٓل واجلقاز .

اَمو , َأنَّ افٌَِّْلَّ ٍل افهحٔحغ: ؾ ُٓ ٌِْد اهللَِّ َريِضَ اهللَُّ َظْْ ـُ َظ مـ حديٞ َجٚبُِر ْب

ََِّؿ َصذَّ  ِْٔف َوَش َِ و , َوَفْقَٓ » اهللُ َظ ُٝ ـْ َأْمِري َمٚ اْشَتْدَبْرُت َمٚ َأْهَدْي ُٝ ِم ِْ ٌَ َْ َفْق اْشَت

ُٝ  َأنَّ  ِْ َِ َْح َٕ ًِل اهَلْدَي  شَم
 (1)

. 

********** 
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 ]بيان الحث على التواضع[ 

ـْ ) – 2652 ـِ مِحَٚرٍ َوَظ َِٔٚض ْب ُشقُل اهللَِّ َؿَٚل: َؿَٚل رَ  -ريض اهلل ظْف  - ِظ

ٌَِل َأَحٌد »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  - ٌْ َٓ َي قاو , َحتَّك  ًُ إِنَّ اهللََّ َأْوَحك إَِِلَّ َأْن َتَقاَو

َخَر َأَحٌد َظَذ َأَحدٍ  ٍْ َٓ َي شَظَذ َأَحٍدو , َو
 (1)

ِِؿٌ  ًْ  (.. َأْخَرَجُف ُم

 *******************************الشرح:

 . دٜح يبٝإ احلح ع٢ً ايتٛاضعضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احل
 ٍل صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ:ؾ

لِّ 
ًِ ٍٚر ادَُْجِٚص ـِ مِحَ َِٔٚض ْب و , َأنَّ َرُشقَل اهلِل -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ ِظ

ٌَتِِف:  ََِّؿو , َؿَٚل َذاَت َيْقٍم ِِف ُخْى ِْٔف َوَش َِ ِِّ »َصذَّ اهللُ َظ َٓ إِنَّ َريبِّ َأَمَريِن َأْن ُأَظ ْؿ َأ ُُ َّ

 ُٝ َْ َِ ًٌْدا َحاَلٌلو , َوإيِنِّ َخ ُتُف َظ ِْ َح َٕ ؾُّ َمٍٚل  ـُ ِْل َيْقِمل َهَذاو ,  َّ َِّ َّٚ َظ ُتْؿو , ُِم ِْ ِٓ َمٚ َج

 ْٝ َم ْؿو , َوَحرَّ ِٓ
ـْ ِديِْ ْؿ َظ ُٓ َٔٚضُِغ َؾْٚجَتَٚفْت ُؿ افنَّ ُٓ ُْؿ َأَتْت ْؿو , َوإَِنَّ ُٓ َِّ ـُ َٚء  ٍَ ٌَِٚدي ُحَْ ِظ

ُٝ هلَُ  ِْ َِ ْؿ َمٚ َأْح ِٓ ْٔ َِ ٚو , َوإِنَّ اهلَل َظ ًٕ َىٚ ِْ ِزْل بِِف ُش ْٕ قا يِب َمٚ مَلْ ُأ ـُ ْؿ َأْن ُيْؼِ ْؿو , َوَأَمَرهْتُ

ـْ َأْهِؾ اْفَُِتِٚبو ,  َٚيٚ ِم ََ َّٓ َب ْؿو , إِ ُٓ َّ ْؿ َوَظَج ْؿ َظَرهَبُ ُٓ َت ََ َّ َْرِضو , َؾ ْٕ َيَر إَِػ َأْهِؾ ا َٕ

ََٔؽ َوَأْبَتِعَ 
َْبَتِِ ِٕ ْثُتَؽ  ًَ اَم َب َّٕ ُف ادَُْٚءو , َوَؿَٚل: إِ ُِ ًِ ٌْ َٓ َي َْٔؽ ـَِتًٚبٚ  َِ ُٝ َظ َزْف ْٕ بَِؽو , َوَأ

قا  ٌُ َِ : َربِّ إًِذا َيْث ُٝ ِْ َُ َق ُؿَرْيًنٚو , َؾ َيَٚنو , َوإِنَّ اهللَ َأَمَريِن َأْن ُأَحرِّ َْ اًم َوَي
ٚئِ َٕ َرُؤُه  َْ َت

اَم اْشَتْخَرُجقَكو , َوا ـَ ْؿ  ُٓ ٌَْزًةو , َؿَٚل: اْشَتْخِرْج ََٔدُظقُه ُخ ِزَكو , َرْأِد َؾ ٌْ ُٕ ْؽُزُهْؿ 

                                                           
 .(64( )2865)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ـْ َأَضَٚظَؽ  َّ ُفو , َوَؿٚتِْؾ بِ َِ ًٜ ِمْث ًَ ْٞ ََخْ ًَ ٌْ َٕ ًْٔنٚ  ْٞ َج ًَ َْٔؽو , َواْب َِ َؼ َظ
ٍِ
ُْْْ ًَ ْؼ َؾ

ٍِ ْٕ َوَأ

ٌؼو , َوَرُجٌؾ  ٌق ُمَقؾَّ ٌط ُمَتَهدِّ
ًِ َْ َىٍٚن ُم ِْ ٌٜ ُذو ُش ِٜ َثاَلَث َّْ ـْ َظَهَٚكو , َؿَٚل: َوَأْهُؾ اجْلَ َم

 ِٛ ِْ ََ ٍَٔٚلو , َؿَٚل:  َرِحٌٔؿ َرِؿُٔؼ اْف ٌػ ُذو ِظ ٍِّ ًَ ٌٔػ ُمَت ٍِ ٍِِؿو , َوَظ ًْ ؾِّ ِذي ُؿْرَبك َوُم ُُ
فِ

ٌُقَن  ٌَْت َٓ َي  ٚ ًً ٌَ ْؿ َت ُُ ـَ ُهْؿ ؾِٔ َٓ َزْبَر َفُفو , افَِّذي ًُِٔػ افَِّذي  : افوَّ ٌٜ ًَ َوَأْهُؾ افَِّْٚر ََخْ

ٌعو , وَ  َّ ك َفُف َض ٍَ َٓ ََيْ ـُ افَِّذي 
ٚئِ و , َواخْلَ ًٓ َٓ َمٚ َٓ َأْهاًل َو ُفو , َوَرُجٌؾ  َٕ َّٓ َخٚ إِْن َدقَّ إِ

ـْ َأْهَِِؽ َوَمٚفَِؽ  َّٓ َوُهَق َُيَِٚدُظَؽ َظ ِز إِ ّْ َٓ ُي رَ »ُيْهٌُِح َو ـَ ٌُْخَؾ َأِو ش َوَذ اْف

ذِ  َُ ُٚش اْف حَّ ٍَ ْْيُِر اْف "َب َوافنِّ
 (1)

 إَِِلَّ  َأْوَحك اهللَ إِنَّ »وآخره مٚ شٚؿف ادهْػ:  

قا َأنْ  ًُ َخرَ  َٓ  َحتَّك َتَقاَو ٍْ َٓ  َأَحٍدو , َظَذ  َأَحٌد  َي ٌِل َو ٌْ أخرجف  شَأَحدٍ  َظَذ  َأَحٌد  َي

 مًِؿ .

 . شإِنَّ اهللََّ َأْوَحك إَِِلَّ »قوله: 

ٚنَ  َوَمٚ}وؿد يُقن وحل اهلل ظز وجؾو , ـام ؿٚل تًٚػ:  ٌََؼٍ  ـَ
فُ  َأنْ  فِ َّ ِِّ َُ  ُي

َّٓ  اهللَُّ ًٔٚ إِ ـْ  َأوْ  َوْح ًٓ  ُيْرِشَؾ  َأوْ  ِحَجٍٚب  َوَراءِ  ِم ُٔقِحلَ  َرُشق  { َيَنٚءُ  َمٚ بِِْ٘ذِٕفِ  َؾ

 . [62: افنقرى]

قا »قوله:  ًُ  . شَأْن َتَقاَو

 . إػ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ٚه اهللأي أن افتقاوع ُمٚ أوح

 ٌٔٚن فٍوِف.فوذفؽ 

                                                           
  .(2865)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

َٓ ََتِْش ِِف }يَقل اهلل ظز وجؾ :  َك فَِِِّْٚس َو ْر َخدَّ ًِّ َٓ ُتَه َْرِض َمَرًحٚ َو ْٕ ا

ؾَّ ُُمَْتٍٚل َؾُخقٍر  ـُ  ُّٛ
َٓ حُيِ ـْ َصْقتَِؽ  *إِنَّ اهللََّ  َواْؿِهْد ِِف َمْنَِٔؽ َواْؽُوْض ِم

رِ  ِّ َْصَقاِت َفَهْقُت احْلَ ْٕ َر ا َُ ْٕ  . {إِنَّ َأ

 بٝإ أْٛاع ايتٛاضع: 
 ٚفتقاوع يُقن ظذ إٔقاع: ؾ

 . ظفمع اهلل ظز وجؾو , وذفؽ بٌَقل ذتقاوع إول: 

 .ؽره تقاوع مع خِؼ اهلل ظز وجؾ; حتك ٓ يٌٌل ادٗمـ ظذ افثٚين: 

 : مٚ أحًـ ؿقل افنٚظرو

 ظذ صٍحٚت ادـــٚء وهق رؾٔع ...تقاوع تُـ ـٚفْجؿ ٓح فْٚطر 

 إػ ضٌَــــٚت اجلق وهق وؤع ...وٓ تؽ ـٚفدخٚن يًِق بًٍْــف 

 : ٚايتٛاضع ضبب يسؾع١ ايعبد يف ايدْٝا ٚيف اآلخس٠
 ٍل صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

ِْٔف -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ  َِ ـْ َرُشقِل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ و , َظ

ََِّؿو , َؿَٚل:  او , َوَمٚ »َوَش َّٓ ِظزًّ ٍقو , إِ ٍْ ًَ ًٌْدا بِ ـْ َمٍٚلو , َوَمٚ َزاَد اهللُ َظ ٌٜ ِم ْٝ َصَدَؿ َه ََ َٕ َمٚ 

ُف اهللُ  َتَقاَوَع َأَحٌد هللَِِّ ًَ َّٓ َرَؾ شإِ
(1)

. 

 بٝإ إٔ اجلصا٤ َٔ دٓظ ايعٌُ:

                                                           
 .(2588)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

دٚ ـٚن ادتقاوع يوع ًٍٕف هلل ظز وجؾو , ويتًٚمؾ مًٓؿ بام يقاؾؼ ذع و

 اهلل ظز وجؾ.

 .وأخرة  ـٚن جزاؤه أن اهلل ظز وجؾ رؾًف ِف افدٕٔٚ

 .  يرؾع ًٍٕف بام يًخط اهلل ظز وجؾ ودٚ ـٚن ادتُز

 . ٔخرةوا  افدٕٔٚووًف اهلل ظز وجؾ ِف

ـِ ٍل شْـ اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ: ؾ ِرو ْب ّْ ـْ َظ مـ حديٞ َظ

ِلِّ َصذَّ  ـِ افٌَّْ ِه ظٌد اهلل بـ ظّرو ريض اهلل ظْٓامو , َظ ـْ َجدِّ ـْ َأبِِٔفو , َظ و , َظ ٍٛ ْٔ ًَ ُص

ََِّؿو , َؿَٚل:  ِْٔف َوَش َِ َٔٚمَ »اهللَُّ َظ
َِ وَن َيْقَم اف ُ زِّ َُ َت

رِّ ِِف ُصَقِر حُيَْؼُ ادُ  َأْمَثَٚل افذَّ
ِٜ

ك  َّّ ًَ ََّْؿ ُي َٓ ـٍ ِِف َج ُٚؿقَن إَِػ ِشْج ًَ ُٔ ٍٚنو , َؾ َُ ؾِّ َم ـُ ـْ  لُّ ِم َنُٚهُؿ افذُّ ٌْ َجِٚل َي افرِّ

ٌَٚلِ  َٜ اخَل ـْ ُظَهَٚرِة َأْهِؾ افَِّْٚر ضَِْٔ ْقَن ِم ََ ًْ َِٔٚر ُي ْٕ ُٚر إَ َٕ ُِقُهْؿ  ًْ شُبقَفَس َت
(1)

 . 

 فُؾ مُِػ.أي جلـو , إس وإلافًْٚءو , ام فِرجٚل وظٚبٚفتقاوع وإمر 

مْهٌفو , وٓ مٚففو , وٓ و , وٓ مجٚففو , وٓ ًِّفو , وٓ ظِّفبؾٚدٗمـ ٓ يٍتخر 

 .مـ صٗون افدٕٔٚ  ؿٌِٔتفو , وٓ ظنرتفو , وٓ بقءجٚهفو , وٓ 

 . هذه افًْؿ شِٛصٚء  إذ فقؾٕٚمر هلل ظز وجؾ وحدهو , 

 بٝإ َع٢ٓ ايتٛاضع: 

                                                           
، كحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (2492)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (1)

 كفي صحيح الترغيب كالترىيب برقم )(، كقاؿ فيو: حسن.كضعيف الترمذم، 
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 هق بىر احلؼو , وؽّط افْٚس.وافُز: و , زظدم افُافتقاوع: 

ـِ ٍل صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: ؾ ٌِْد اهلِل ْب مـ حديٞ َظ

ًُقدٍ  ًْ َؿ َؿَٚل: -ريض اهلل ظْف-َم َِّ ِْٔف َوَش َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهلُل َظ َٓ َيْدُخُؾ »و , َظ

ـْ ـِْزٍ  ٍة ِم ُٚل َذرَّ ََ ٌِِف ِمْث ِْ َٚن ِِف َؿ ـَ ـْ  َٜ َم َّْ ُّٛ َأْن ش اجْلَ
ُجَؾ حُيِ َؿَٚل َرُجٌؾ: إِنَّ افرَّ

و , َؿَٚل:  ًٜ َْ ًَ ُف َح ُِ ًْ َٕ ًْٚ َو ًَ قَن َثْقُبُف َح ُُ اَمَلو , اْفُِْزُ َبَىُر »َي
ُّٛ اجْلَ

إِنَّ اهلَل مَجٌِٔؾ حُيِ

ُط افَّْٚسِ  ّْ و , َوَؽ ؼِّ شاحْلَ
(1)

. 

هق ظدم ؿٌقل احلؼو , وتَْص افْٚسو , وآشتٓزاء هبؿو , ؾٚفُز: 

 و , وؽر ذفؽ.واحتَٚرهؿ

ؿٌقل احلؼو , وهوؿ افٍْسو , وفغ اجلٕٚٛو , وافتًٚمؾ مع افتقاوع: و

 ادٗمْغ بٚفرؾؼ وافِغو , وظدم احتَٚرهؿ وؽّىٓؿ.

 (: 3/7:2ؿٚل اإلمٚم افهًْٚين رمحف اهلل تًٚػ ِف افًٌؾ )

 . ُر اْفُِْزِ ًِ ٍْ َم َت دَّ ََ  افتََّقاُوُع َظَدُم اْفُِْزِ َوَت

ِل;  َوَظَدُم افتََّقاُوعِ  ٌْ ٌَ دِّي إَػ اْف َٗ ٌِل ُي ٌْ َٔ ْرِ َؾ ٌَ ًٜ َظَذ اْف ِف َمِزيَّ
ًِ ٍْ ُف َيَرى فَِْ َّٕ َ ِٕ

ِْٔف َوَيْزَدِريِف.  َِ َخُر َظ ٍْ ِِِف َوَي ًْ
ْقفِِف َأْو ؾِ ََ ِْٔف بِ َِ  َظ

ْخُر َمْذُمقَمِٚنو ,  ٍَ ُل َواْف ٌْ ٌَ ِل ِمْْ َواْف ٌْ ٌَ  اْف
ِٜ قَب َُ ِٜ ُظ َظ ُٞ ِِف ُهْ ٚ َوَوَرَدْت َأَحِٚدي َٓ

َرَة  ُْ ـْ َأيِب َب َؿ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ -ريض اهلل ظْف-َظ َِّ ِْٔف َوَش َِ  -َصذَّ اهللَُّ َظ

                                                           
 .(91)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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َٔٚ َمَع َمٚ » ْٕ َٜ ِِف افدُّ قَب َُ ًُ َؾ اهللَُّ فَِهِٚحٌِِف اْف ًَجِّ ـْ َأْن ُي ٍٛ َأْجَدُر َأْو َأَحؼُّ ِم ْٕ ـْ َذ َمٚ ِم

ـْ  ِخَرِة ِم ْٔ ِخُر َفُف ِِف ا ِحؿِ َيدَّ  افرَّ
ِٜ
ًَ ِل َوَؿىِٔ ٌْ ٌَ ٚـُِؿ ش اْف ِمِذيُّ َواحْلَ ْ َأْخَرَجُف افسِّ

ـُ َمَٚجْف. َحُٚهو , َوَأْخُرُجُف اْب  َوَصحَّ

 : لُّ
َِ
َٓ ْٔ ٌَ ـْ    »َوَأْخَرَج اْف ًٜ ِم قَب َُ ُع ُظ َّٚ ُظِِصَ اهللَُّ بِِف ُهَق َأْهَ ٌء ُِم َْٔس َرْ َف

ِل  ٌْ ٌَ  قا ش.اْف
ٌِلَ »قوله:  ٌْ َٓ َي  . شَأَحٌد َظَذ َأَحدٍ  َحتَّك 

افُز هق افًٌٛ وافٌٌل مـ أظيؿ أشٌٚب افًالمٜ مـ أي أن افتقاوع 

 . افٌٌلو , وافتًديو , وافيِؿ

ؼِّ َيٚ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ْرِ احْلَ ٌَ َْرِض بِ ْٕ ٌُقَن ِِف ا ٌْ َْٕجُٚهْؿ إَِذا ُهْؿ َي امَّ َأ َِ َؾ

 ْٕ ْؿ َظَذ َأ ُُ ُٔ ٌْ اَم َب َّٕ َٚ افَُّْٚس إِ ْؿ َأُّيُّ ُُ ًُ َْْٔٚ َمْرِج َٔٚ ُثؿَّ إَِف ْٕ َِٔٚة افدُّ ْؿ َمَتَٚع احْلَ ُُ
ًِ ٍُ

ُِقنَ  َّ ًْ ُْْتْؿ َت ـُ ْؿ باَِم  ُُ  . {َؾٌَُُِّْْئ

َخَر َأَحٌد َظَذ َأَحدٍ »قوله:  ٍْ َٓ َي  ش.َو

 حتريؿ افٍخر واخلٔالء وآشتىٚفٜ ظذ اخلِؼ .

 وجٚء ِف إدب ادٍرد فإلمٚم افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ: 

َرَة َؿَٚل:  ّْ ـِ َو ُٝ ِظَْْد ُأيَب  بـ ـًٛ "مـ ضريؼ ُظَتلِّ ْب ريض اهلل -َرَأْي

ِْٔف َأْصَحُٚبُف  -ظْف ِْفو , َؾََْيَر إَِف ُْ ُف ُأيَبٌّ ومل ي َظوَّ
َٖ ِٜ َؾ َّٔ

ِٚهِِ َزاِء اجْلَ ًَ ى بِ زَّ ًَ َرُجاًل َت

َٓ َأَهُٚب ِِف  َٚل: إيِنِّ  ََ ْرَُتُقُه؟ َؾ َُ ْٕ ْؿ َأ ُُ َّٕ َٖ ـَ ُٝ  َؿَٚل:  ًْ
ِّ َهَذا َأَحًدا َأَبًدا إيِنِّ َش
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َُقُل:  َؿ َي َِّ ِْٔف َوَش َِ َٓ »افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ قه َو ِٜ ؾٖظوُّ َّٔ
ِٚهِِ َزاِء اجْلَ ًَ ى بِ زَّ ًَ ـْ َت َم

 .شتُْقه

و , -ريض اهلل ظْف-َأيِب ُهَرْيَرةَ ظـ ِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: و

ََِّؿ: َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهلِل َص  ِْٔف َوَش َِ َر »ذَّ اهللُ َظ َِ ِّ َأْن حَيْ ـَ افؼَّ ِٛ اْمِرٍئ ِم ًْ بَِح

ِِِؿ َحَراٌمو , َدُمُفو , َوَمُٚفُفو , َوِظْرُوفُ  ًْ ِِِؿ َظَذ ادُْ ًْ ؾُّ ادُْ ـُ َِِؿو ,  ًْ شَأَخُٚه ادُْ
(1)

. 

مـ ضريؼ ِف افهحٔحغو , وافٍِظ فإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل ِف صحٔحف: و

ـِ  ُروِر ْب ًْ يِب َذر  "ُشَقْيٍدو , َؿَٚل:  ادَْ
َٖ ٚ بِ َٕ ِْٔف ُبْرٌد  -ريض اهلل ظْف-َمَرْر َِ َبَذِة َوَظ بِٚفرَّ

 :َْٚ ِْ َُ ُفو , َؾ ُِ ُف "َوَظَذ ُؽاَلِمِف ِمْث َّٕ َٚل: إِ ََ و , َؾ ًٜ َِّ ْٝ ُح َٕ ٚ ـَ اَم  ُٓ َْْٔ َٝ َب ًْ َيٚ َأَبٚ َذر  َفْق مَجَ

اَل  ـَ ـْ إِْخَقايِن  ِْْٔل َوَبْغَ َرُجٍؾ ِم َٚن َب ِفو , ـَ مِّ
ُٖ ُتُف بِ ْ ًَرَّ و , َؾ ًٜ َّٔ

ِّ ُف َأْظَج ْٝ ُأمُّ َٕ ٚ ـَ ٌمو , َو

ََِّؿو ,  ِْٔف َوَش َِ ُٝ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ ٔ
َِ َِ َؿو , َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ ٚيِن إَِػ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ َُ َؾَن

َٚل:  ََ ٌٜ »َؾ َّٔ
َؽ اْمُرٌؤ ؾَِٔؽ َجِٚهِِ َّٕ و , إِ : َيٚ رَ شَيٚ َأَبٚ َذر  ُٝ ِْ َّٛ و , ُؿ ـْ َش ُشقَل اهللِو , َم

ُفو , َؿَٚل:  ٌُّقا َأَبُٚه َوُأمَّ َجَٚل َش و , ُهْؿ »افرِّ ٌٜ َّٔ
َؽ اْمُرٌؤ ؾَِٔؽ َجِٚهِِ َّٕ و , إِ َيٚ َأَبٚ َذر 

 َّٚ قُهْؿ ُِم ًُ ُِقَنو , َوَأْفٌِ ـُ
ْٖ َّٚ َت قُهْؿ ُِم ُّ

ًِ َْٖض ْؿو , َؾ ُُ َٝ َأْيِدي ُؿ اهلُل حَتْ ُٓ َِ ًَ ْؿو , َج ُُ ُٕ إِْخَقا

 َٓ قَنو , َو ًُ ٌَ ِْ َِٖظُْٔقُهؿْ َت قُهْؿ َؾ ُّ ُت ٍْ َِّ ـَ ْؿو , َؾِْ٘ن  ُٓ ٌُ
ِِ ٌْ قُهْؿ َمٚ َي ٍُ ِِّ َُ ش ُت

(2)
. 

                                                           
 .(2564)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

 .(1661)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،6151)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 اهلل إن": -وشِؿ ظِٔف اهلل صذ- اهلل رشقُل  ؿٚل: ؿٚل هريرةو , أيب ظـ و

َٛ  ؿد وجؾَّ  ظزَّ  َٜ  ظُْؿ أذه ٌِّتَّ ِٜ  ِظ َّٔ ـٌ  بٚٔبٚءو , وَؾْخَرهٚ اجلِٚهِ و , ُمِٗم  وَؾِٚجرٌ  تَلٌّ

و , َـّ  ُتراِبو , ِمـ وآدمُ  َمو ,آدَ  بْق إٔتؿ صَلٌّ ََٔدَظ  هؿ إٕام بٖؿقاِمو , ؾخَرهؿ رجٌٚل  َف

ـْ  َؾْحؿٌ  َـّ  أو جَْٓؿو , َؾْحؿِ  ِم ُٕ ًْالِنو , مـ اهلل ظذ أهقنَ  فُٔق  تدَؾعُ  افتل اجِل

ٚ َٓ
ٍِ ْٕ ـَ  بٖ  أخرجف أبق داود . "افتْت

********** 
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 عرض المسلم[ ن]بيان الرد ع 

ـْ ) – 2653 ْرَداَوَظ ٌَِّْلِّ  -ريض اهلل ظْف  -ِء َأيِب افدَّ ـِ اف صذ اهلل ظِٔف  -َظ

ِف افََّْٚر َيْقَم »َؿَٚل:  -وشِؿ  ِٓ ـْ َوْج و , َردَّ اهللَُّ َظ ِٛ ْٔ ٌَ ـْ ِظْرِض َأِخِٔف بِْٚف ـْ َردَّ َظ َم

 ِٜ ََٔٚم
َِ شاْف

(1)
َْفُ  ًَّ و , َوَح ِمِذيُّ ْ  (.. َأْخَرَجُف افسِّ

ِٞ َأْشاَم ) – 2654 ـْ َحِدي مَْحََدو , ِم
ِٕ ِٝ َيِزيَد َو -ريض اهلل ظْٓٚ-َء بِْْ

َْٕحُقهُ 
(2)

.) 

 *******************************الشرح:

ايسد ع٢ً عسض املطًِ يف ظٗس  َٓصي١ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ 
 ايػٝب.

 : (692/ 2) الشالو سبل يف قال الصيعاىي

ِديَثْغِ  ِِف  ِٜ  َظَذ  َدفٌِٔؾ  احْلَ َِ دِّ  َؾِؤ ـْ  َذ ظَ  افرَّ ; َوُهقَ  ِظَْْدهُ  َأَخٚهُ  اْؽَتَٚب  َم ٌٛ  َواِج

فُ  َّٕ َ ـْ  ِٕ ٚرِ  َبِٚب  ِم َُ ْٕ رِ  اإْلِ َُ ْْ ُّ ِْ
اَم  َتْرـِفِ  َظَذ  اْفَقِظُٔد  َوَردَ  َوفَِذا فِ  َداُود َأُبق َأْخَرَجفُ  ـَ

ـُ  َٔٚ َأيِب  َواْب ْٕ ـْ  َمٚ» افدُّ ِِؿٍ  ِم ًْ ُذُل  ُم ِاًِم  اْمَرأً  ََيْ ًْ ُؽ تُ  َمْقِوعٍ  ِِف  ُم َٓ  ُحْرَمُتفُ  ؾِٔفِ  َْْت

ََُص  ـْ  َوُيَْْت َّٓ  ِظْرِوفِ  ِم ـٍ  ِِف  اهللَُّ َخَذَففُ  إ ُّٛ  َمْقضِ
َتفُ  ؾِٔفِ  حُيِ  َأُبق َوَأْخَرَج  شُْٕكَ

                                                           
قلت: كيشهد لو ما بعده.  «.ىذا حديث حسن»(، كقاؿ: 1931ركاه الترمذم )الحديث حسن.  (1)

 كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح كضعيف الترمذم.

بسند ضعيف، فيو عبيد اهلل بن أبي زياد ضعيف، كشهر  -( 461/ 6ركاه أحمد )الحديث حسن.  (2)
يبىًة، كىافى مىْن ذىبَّ عىْن لىْحًم أىًخيًو بًاْلغً »كلفظو:  -بن حوشب ضعيف أيضنا،  لكنو حسن بما قبلو

 «.حىقِّا عىلىى اهلًل أىْف يػيْعًتقىوي ًمنى النَّارً 
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ِْٔخ  ـْ » افنَّ ـْ  َردَّ  َم ِٜ  َيْقمَ  افَّْٚرَ  َظْْفُ  اهللَُّ  َردَّ  َأِخٔفِ  ِظْرضِ  َظ ََٔٚم
َِ  اهللَِّ  َرُشقُل  َوَتاَل  اْف

ْٔفِ  اهللَُّ َصذَّ  - َِ َِّؿَ  َظ ٚنَ }: - َوَش ـَ ٚ َو ًَّ َْْٔٚ َح َِ ِمِْغَ  َْٕكُ  َظ ْٗ [ ش 58: افروم] {ادُْ

ِْٔخ  َوَأُبق َداُود َأُبق َوَأْخَرَج  ـْ » َأْيًوٚ افنَّ َٔٚ ِِف  َأِخٔفِ  ِظْرَض  مَحَك َم ْٕ َٞ  افدُّ ًَ  اهللَُّ  َب

ٚ َففُ  ًُ َِ ِٜ  َيْقمَ  َم ََٔٚم
َِ ٔفِ  اْف ِّ ـْ  حَيْ ٚيِنُّ  َوَأْخَرَج  شافَّْٚرِ  ِم َٓ ٌَ َْص ْٕ ـْ » ا َٛ  ِم  ِظَْْدهُ  ُاْؽتِٔ

َتفُ  َؾْٚشَتَىٚعَ  َأُخقهُ  هُ  ُْٕكَ هُ  َؾََْكَ َٔٚ ِِف  اهللَُّ  ََٕكَ ْٕ ِخَرِةو , افدُّ ْٔ ْ  َوإِنْ  َوا هُ  مَل  َأَذفَّفُ  َيُْْكْ

َٔٚ ِِف  اهللَُّ ْٕ ِخَرةِ  افدُّ ْٔ ِٞ  ِِف  َوَردَ  َبْؾ  شَوا ِدي ًْ  َأنَّ  احْلَ عَ ادُْ ِّ ِٜ  َت ٌَ ٔ
ٌِ ِْ َتٚبِغَ  َأَحُد  فِ ٌْ  ادُْ

ـْ  َّ هُ  َؾ ُٜ  َحَيَ ٌَ ٔ
ٌِ َٛ  اْف ْٔفِ  َوَج َِ دُّ  ُأُمقرٍ  َأَحُد  َظ ـْ  افرَّ  بِِْ٘خَراِج  َوَفقْ  َأِخٔفِ  ِظْرضِ  َظ

ـْ  ٍٞ  إَػ  اْؽَتَٚب  َم َٔٚمُ  َأوْ  آَخرَ  َحِدي
َِ ـْ  اْف ِٜ  َمْقِؿِػ  َظ ٌَ ٔ

ٌِ ٚرُ  َأوْ  اْف َُ ْٕ ِٛ  اإْلِ ِْ ََ  َأوْ  بِْٚف

 ُٜ َراَه َُ ْقلِ  اْف ََ ِْ ًُْض  َظدَّ  َوَؿْد  فِ اَمءِ  َب َِ ًُ قَت  اْف ُُ ًُّ ٌَِرةً  اف  اْفَقِظٔدِ  َهَذا فُِقُرودِ  ـَ

ـْ  َوِظٔدِ  ِِف  َوفُِدُخقفِفِ  ْ  َم ْ  مَل ٌَرِّ َر; ُي َُ فُ  ادُْْْ َّٕ َ ِٕ َتٚبِغَ  َأَحُد  َو ٌْ اًم  ادُْ ُْ ْ  َوإِنْ  ُح ـْ  مَل ُُ  َي

َتًٚبٚ ٌْ ًٜ  ُم ٌَ ًظٚ ُف  اهـ  .َوَذْ

ْحُقهُ »قوله:  َٕ ِٝ َيِزيَد   َأْشاَمَء بِْْ
ِٞ ـْ َحِدي مَْحََدو , ِم

ِٕ  ش. َو

 .و , وـالمهٚ ؤًػ صٓر بـ حقصٛظـ زيٚدو , مـ ضريؼ ظٌٔد اهلل بـ أيب 

تٌْٔف: فٔس مـ افُالم ادّْقع اجلرح وافتًديؾو , ؾٓق مـ افْهٔحٜ فديـ 

ِذب ظْٚفديـ اهلل ظز وجؾ وفًِِّّغو , ؾ٘ن اجلرح وافتًديؾ شٌٔؾ ظئؿ ف

 وبٔٚن حٚل ادٌىِغ .

********** 
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 ]بيان أن المال ال ينقص من الصدقة[ 

ـْ ) – 2655 صذ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -َأيِب ُهَرْيَرَة َوَظ

َّٓ »اهلل ظِٔف وشِؿ:  ٍق إِ ٍْ ًَ ًٌْدا بِ ـْ َمٍٚلو , َوَمٚ َزاَد اهللَُّ َظ ٌٜ ِم ْٝ َصَدَؿ َه ََ َٕ او , َمٚ   ِظزًّ

فُ  ًَ َّٓ َرَؾ شَوَمٚ َتَقاَوَع َأَحٌد هللَِِّ إِ
(1)

ِِؿٌ  ًْ  (.. َأْخَرَجُف ُم

 *******************************الشرح:

 ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ أَٛز: 
 أن ادٚل ٓ يَْص ظذ صٚحٌف مـ افهدؿٜ.إول: 

 وِف أخرة. أن افًٍق يزيد صٚحٌف ظًزا ِف افدٕٔٚافثٚين: 

 أخرة.ِف افدٕٔٚو , ورؾًٜ ِأن افتقاوع شٌٛ فافثٚفٞ: 

ٚفهدؿٜ; ٕن بحديٞ افٌٚب يدل ظذ أن ادٚل ٓ يَْص ظذ صٚحٌف و

 .وافزـٜ ْامء ِافهدؿٜ شٌٛ ف

 بٝإ إٔ ايربن١ تٓكطِ إىل قطُني: 
 وافزـٜ تًَْؿ إػ ؿًّغ: 

ادٚل افذي  حًٜٔ بحٔٞ أن اهلل ظز وجؾ َيِػ ظذ صٚحٌفإول: 

 تهدق بامل أؾوؾو , وأظيؿ مْف; ؾّْٔق مٚفف ويزيد.

                                                           
 «.اهلل»( كزاد: 2588أخرجو اإلماـ مسلم ) (1)
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ِدُر }يَقل اهلل ظز وجؾ :  َْ ٌَِٚدِه َوَي ـْ ِظ ـْ َيَنُٚء ِم َ
ْزَق دِ ُط افرِّ ًُ ٌْ ُؿْؾ إِنَّ َريبِّ َي

اِزِؿغَ  ُف َوُهَق َخْرُ افرَّ ٍُ
ِِ َق َُيْ ُٓ ٍء َؾ ـْ َرْ ُتْؿ ِم َْ ٍَ ْٕ  . {َفُف َوَمٚ َأ

ٔحٍيف مـ ؾأن اهلل ظز وجؾ يٌٚرك ِف ادٚل  بحٔٞ مًْقيٜو ,افثٕٜٚٔ: 

: مـ إمراضو , وادهٚئٛو , فافًٍٚدو , وحيٍظ صٚحٌافنؿٜو , وافؤٚعو , و

 .  وافٍتـ

ـْ َمٚلٍ »قوله:  ٌٜ ِم ْٝ َصَدَؿ َه ََ َٕ  ش.َمٚ 

 دٚ تَدم مـ اخلِػ وافزـٜ ؾٔف .

مقالو , وإًٕٚمو , واحلٌقب قاجٌٜ: مـ زـٚة إاشؿ ظٚم فوافهدؿٜ: 

 أو مًتحٌٜ. روافثام

 هل زيٚدة اخلر اإلهللو , وٕامؤهو , وـثرتف.ؾٚفزـٜ: 

 بٝإ إٔ ايعؿٛ ٜصٜد صاحب٘ عٓد اهلل عص ٚدٌ عّصا: 
ا»قوله:  َّٓ ِظزًّ ٍق إِ ٍْ ًَ ًٌْدا بِ  ش. َوَمٚ َزاَد اهللَُّ َظ

حديٞ افٌٚب ؾٔف أن افًٍق يزيد صٚحٌف ظْد اهلل ظز وجؾو , وظْد افْٚس و

 خرة.أٔٚو , وظًزاو , ِف افدٕ

ًٚ ظذ افًٍق  وافٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ـٚن   .حريه
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ـِ َمٚفٍِؽ ٍل شْـ اإلمٚم أيب داود رمحف اهلل تًٚػ: ؾ َِٕس ْب -مـ حديٞ َأ

ٌء ؾِِٔف »و , َؿَٚل: -ريض اهلل ظْف ِْٔف َرْ َؿ ُرؾَِع إَِف َِّ ِْٔف َوَش َِ ُٝ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهلُل َظ َمٚ َرَأْي

 َّٓ قِ  ِؿَهٌٚصو , إِ ٍْ ًَ شَأَمَر ؾِِٔف بِْٚف
(1)

. 

 ِف مًْد اإلمٚم أمحد رمحف اهلل تًٚػ: و

ًَٚصِ  ـِ اْف ِرو ْب ّْ ـِ َظ ٌِْد اهلِل ْب ـِ افٌَِّْلِّ -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ  َظ و , َظ

 : ُف َؿَٚل َوُهَق َظَذ ادَِْْْزِ َّٕ َؿ َأ َِّ ِْٔف َوَش َِ ُروا»َصذَّ اهللُ َظ ٍِ ِر  اْرمَحُقا ُتْرمَحُقاو , َواْؽ ٍِ ٌْ َي

ُِقا  ًَ وَن َظَذ َمٚ َؾ ـَ ُيِكُّ ـَ افَِّذي ي ِكِّ ُّ ِْ
ْقِلو , َوْيٌؾ فِ ََ َْؿاَمِع اْف ِٕ ْؿو , َوْيٌؾ  ُُ اهللُ َف

قنَ  ُّ َِ ًْ شَوُهْؿ َي
(2)

. 

فُ »قوله:  ًَ َّٓ َرَؾ  ش. َوَمٚ َتَقاَوَع َأَحٌد هللَِِّ إِ

ام أن وـوأخرةو , ٜ اهلل ظز وجؾ فًٌده ِف افدٕٔٚو , وافتقاوع شٌٛ فرؾً

 أخرة.اهلل ظز وجؾ ويذفف ِف افدٕٔٚو , وتُز يوًف اد

                                                           
 = ، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (4497)أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو  (1)

 
(، كقاؿ 29مو اهلل تعالى برقم )كضعيف أبي داكد. كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رح  =

 فيو: ىذا حديث صحيح.
(، كصححو 381، كاإلماـ البخارم في األدب المفرد )(6541)أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده  (1)

 (. 381/293اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح األدب المفرد )
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و , ٍل صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: ؾ ْدِريِّ ٍٔد اخْلُ
ًِ مـ حديٞ َأيِب َش

: َؿَٚل -ريض اهلل ظْٓام-َوَأيِب ُهَرْيَرَة  َٓ َؿ: َؿٚ َِّ ِْٔف َوَش َِ َرُشقُل اهلِل َصذَّ اهللُ َظ

زُّ إَِزاُرُهو , َواْفُِْزِ »
ًِ ْبُتفُ اْف ـْ ُيَِْٚزُظِْل َظذَّ َّ شَيُٚء ِرَداُؤُهو , َؾ

(1)
. 

********** 
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]بيان فضل إفشاء السالم, وصلة األرحام, وإطعام  

 الطعام, والصالة بالليل والناس نيام[

ـْ ) – 2656 ٍم َوَظ ـِ َشالَّ ٌِْد اهللَِّ ْب َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -َظ

َْرَحَٚمو , » اهلل ظِٔف وشِؿ: صذ - ْٕ ُِقا ا اَلمو , َوِص ًَّ ٚ افَُّْٚس! َأْؾُنقا اف َ َيٚ َأُّيُّ

اَلمٍ  ًَ َٜ بِ َّْ ُِقا اجْلَ ٌَٔٚمو , َتْدُخ
ِْٔؾ َوافَُّْٚس ِٕ َِّ ُِّقا بِٚف َٚمو , َوَص ًَ قا افىَّ ُّ

ًِ شَوَأْض
(1)

 .

َحفُ  ِمِذيُّ َوَصحَّ ْ  (.َأْخَرَجُف افسِّ

 *******************************الشرح:

ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل ٖرا احلدٜح يبٝإ ؾطٌ إؾػا٤ ايط٬ّ, ٚص١ً 
 ا٭زحاّ, ٚإطعاّ ايطعاّ, ٚايص٠٬ بايًٌٝ ٚايٓاع ْٝاّ.

ٌِْد اهللَِّ  ؿهٜ ديِٞف احلمـ ٍل شْـ اإلمٚم افسمذي: ؾواحلديٞ فف ؿهٜ  َظ

ـِ َشاَلمٍ  َؿ دََّٚ َؿِدَم َرُشق"و , َؿَٚل: -ريض اهلل ظْف-ْب َِّ ِْٔف َوَش َِ ُل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظ

ََِّؿو ,  ِْٔف َوَش َِ ِْٔفو , َوِؿَٔؾ: َؿِدَم َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظ َؾ افَُّْٚس إَِف ٍَ َج ْٕ َٜ ا ادَِديَْ

ُٝ َوْجَف َرُشقِل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ ظَ  ٌَْْ امَّ اْشَت َِ ِْٔفو , َؾ ُيَر إَِف ْٕ
َ ِٕ ُٝ ِِف افَِّْٚس  ِْٔف َؾِجْئ َِ

َؿ بِِف َأْن َؿَٚل:  َِّ َُ ٍء َت ُل َرْ َٚن َأوَّ ـَ اٍب َو ذَّ ـَ َْٔس بَِقْجِف  ُف َف َٓ ُٝ َأنَّ َوْج َؿ َظَرْؾ َِّ َوَش

                                                           
كصححو اإلماـ «، ىذا حديث صحيح»(، كقاؿ: 2485ركاه الترمذم )صحيح. الحديث إسناده  (1)

 األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح كضعيف الترمذم.
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ٌَٔٚم »
ُِّقا َوافَُّْٚس ِٕ َٚمو , َوَص ًَ قا افىَّ ُّ

ًِ اَلَمو , َوَأْض ًَّ َٚ افَُّْٚسو , َأْؾُنقا اف َيٚ َأُّيُّ

اَلمٍ  ًَ َٜ بِ ُِقَن اجَلَّْ  ش. َتْدُخ

ٍم » قوله: ـِ َشالَّ ٌِْد اهللَِّ ْب ـْ َظ  ش. ريض اهلل ظْف -َوَظ

ـُ َمٚفٍِؽ ِف صحٔح اإلمٚم افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ:  َُٕس ْب مـ حديٞ َأ

ـُ  "َريِضَ اهللَُّ َظُْْفو , َؿَٚل:  ٌُْد اهللَِّ ْب َؿ َجَٚء َظ َِّ ِْٔف َوَش َِ ٌِلُّ اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ َٕ امَّ َجَٚء  َِ َؾ

 ََ ْٝ َُّيُقُد َأينِّ َشاَلٍم َؾ َّ
و , َوَؿْد َظِِ َٝ بَِحؼ  َؽ ِجْئ َّٕ َؽ َرُشقُل اهللَِّو , َوَأ َّٕ ُد َأ َٓ َٚل: َأْص

ٌَْؾ  ْؿ َظِّْل َؿ َٖهْلُ ْؿ َؾْٚش ُٓ ْؿو , َؾْٚدُظ ِٓ
ِّ َِ ـُ َأْظ ْؿ َواْب ُٓ ُّ َِ ِِّٔدِهْؿو , َوَأْظ ـُ َش ُِّٔدُهْؿ َواْب َش

 ُ و , َؾَِ٘نَّ ُٝ ّْ َِ قا َأينِّ َؿْد َأْش ُّ َِ ًْ َْٔس َأْن َي ُٝ َؿُٚفقا ِِفَّ َمٚ َف ّْ َِ قا َأينِّ َؿْد َأْش ُّ َِ ًْ ْؿ إِْن َي

ْؿ  َٚل هَلُ ََ ِْٔفو , َؾ َِ ُِقا َظ ُِقا َؾَدَخ ٌَ ْؿ
َٖ َؿ َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ ٌِلُّ اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ َٕ ْرَشَؾ 

َٖ . َؾ ِِفَّ

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ قِدو , »َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ُٓ َٔ َؼَ اف ًْ َُقا اهللََّو , َؾَقاهللَِّ َيٚ َم ْؿو , اتَّ ُُ َِ َوْي

و ,  ْؿ بَِحؼ  ُُ ٚو , َوَأينِّ ِجْئُت ًَّ قَن َأينِّ َرُشقُل اهللَِّ َح ُّ َِ ًْ ْؿ َفَت ُُ َّٕ َّٓ ُهَقو , إِ افَِّذي َٓ إَِفَف إِ

قا ُّ
َْٖشِِ ََِّؿو , َؿٚهلََ شَؾ ِْٔف َوَش َِ ُفو , َؿُٚفقا فٌَِِِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ ُّ َِ ًْ َٕ ٚ َثاَلَث و , َؿُٚفقا: َمٚ 

ـُ َشاَلٍم؟»ِمَراٍرو , َؿَٚل:  ٌُْد اهللَِّ ْب ْؿ َظ ُُ َٖيُّ َرُجٍؾ ؾِٔ ـُ ش َؾ ٚ َواْب َٕ ُِّٔد َؿُٚفقا: َذاَك َش

َْٚو , َؿَٚل: 
ِّ َِ ـُ َأْظ َْٚ َواْب ُّ َِ ٚو , َوَأْظ َٕ ِِّٔد َؿ؟»َش َِ و , َؿُٚفقا: َحَٚصك هللَِِّ َمٚ شَأَؾَرَأْيُتْؿ إِْن َأْش

َِِؿو , َؿَٚل:  ًْ ُٔ
َٚن فِ َؿ؟»ـَ َِ َِِؿو , َؿَٚل: ش َأَؾَرَأْيُتْؿ إِْن َأْش ًْ ُٔ

َٚن فِ ـَ َؿُٚفقا: َحَٚصك هللَِِّ َمٚ 

ََِؿ؟» َِِؿو , َؿَٚل: شَأَؾَرَأْيُتْؿ إِْن َأْش ًْ ُٔ
َٚن فِ ـَ ـَ َشاَلٍم »و , َؿُٚفقا: َحَٚصك هلِلَِّ َمٚ  َيٚ اْب

ؿْ  ِٓ ْٔ َِ قِد اتَّ شاْخُرْج َظ ُٓ َٔ َؼَ اف ًْ َٚل: َيٚ َم ََ َّٓ و , َؾَخَرَج َؾ َُقا اهللََّو , َؾَقاهللَِّ افَِّذي َٓ إَِفَف إِ
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

و ,  َٝ َذْب ـَ ُٚفقا:  ََ و , َؾ ُف َجَٚء بَِحؼ  َّٕ ُف َرُشقُل اهللَِّو , َوَأ َّٕ قَن َأ ُّ َِ ًْ ْؿ َفَت ُُ َّٕ ُهَقو , إِ

َِّؿ ِْٔف َوَش َِ ْؿ َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ُٓ ْخَرَج
َٖ ش"َؾ

(1)
. 

ـِ ِف افهحٔحغ: و ِد ْب ًْ و , َؿَٚل: -ريض اهلل ظْف-َأيِب َوؿَّٚصٍ مـ حديٞ  َش

ُف » َّٕ ِق َظَذ إَْرِض إِ ّْ ََحٍد َي
ِٕ قُل:  َُ َؿو , َي َِّ ِْٔف َوَش َِ ُٝ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ ًْ

ِّ َمٚ َش

ـِ َشاَلٍم  ٌِْد اهللَِّ ْب ًَ
َّٓ فِ و , إِ ِٜ ـْ َأْهِؾ اجَلَّْ ْٝ  "-ريض اهلل ظْف-ِم َزَف َٕ َؿَٚل: َوؾِِٔف 

ائَِٔؾ َظَذ ِمْثِِفِ }ُٜ َهِذِه أيَ  ـْ َبِْل إِْهَ َد َصِٚهٌد ِم ِٓ و , 21]إحَٚف:  {َوَص َٜ [ أَي

ِٞ »َؿَٚل:  َٜ َأْو ِِف احَلِدي شَٓ َأْدِري َؿَٚل َمٚفٌِؽ أَي
(2)

. 

ِجِد : وِف افهحٔحغ ًْ ٚ ِِف َم ًً
ُٝ َجٚفِ ْْ ـُ ٌٍَٚدو , َؿَٚل:  ـِ ُظ ِْٔس ْب مـ ضريؼ َؿ

و , َؾَدَخَؾ َرُجٌؾ  ِٜ ـْ َأْهِؾ  ادَِديَْ ُٚفقا: َهَذا َرُجٌؾ ِم ََ ِف َأَثُر اخُلُنقِعو , َؾ ِٓ َظَذ َوْج

 َٝ ِْ ََّٕؽ ِحَغ َدَخ : إِ ُٝ ِْ َُ تُُفو , َؾ ًْ اَمو , ُثؿَّ َخَرَجو , َوَتٌِ ِٓ َز ؾِٔ قَّ  ََتَ
َتْغِ ًَ ـْ و , َؾَهذَّ َر

ِٜ
اجَلَّْ

و , َؿَٚل: َواهللَِّ  ِٜ ـْ َأْهِؾ اجَلَّْ ِجَد َؿُٚفقا: َهَذا َرُجٌؾ ِم ًْ قَل  ادَ َُ ََحٍد َأْن َي ِٕ ٌِل  ٌَ َمٚ َيْْ

ِْٔف  َِ ِد افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ ْٓ ُٝ ُرْؤَيٚ َظَذ َظ َ َذاَك: َرَأْي ُثَؽ مِل َحدِّ
ُٖ َُِؿو , َوَش ًْ َمٚ َٓ َي

 ٍٜ َٖينِّ ِِف َرْوَو ـَ  ُٝ ِْٔفو , َوَرَأْي َِ ٚ َظ َٓ َهْهُت ََ َؿ َؾ َِّ ٚ  -َوَش هِتَ ٚ َوُخْيَ َٓ
تِ ًَ ـْ َش َر ِم ـَ َذ

اَمِءو , ِِف َأْظاَلُه وَ   - ًَّ ُف ِِف إَْرِضو , َوَأْظاَلُه ِِف اف ُِ ٍَ ـْ َحِديٍدو , َأْش قٌد ِم ُّ ٚ َظ َٓ ْشَى

ـْ  َٔٚيِب ِم
ََٖتٚيِن ِمَْْهٌػو , َؾَرَؾَع ثِ : َٓ َأْشَتىُِٔعو , َؾ ُٝ ِْ َٔؾ ِِل: اْرَقو , ُؿ

َِ ُظْرَوٌةو , َؾ

                                                           
 .(3911)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

 .(2483)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،3812)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ََٖخْذُت  ُٝ ِِف َأْظاَلَهٚو , َؾ ْْ ـُ ُٝ َحتَّك  لو , َؾَرِؿٔ
ٍِ ِْ ْؽ  َخ ًِ

ّْ َٔؾ َفُف: اْشَت
َِ ْرَوِةو , َؾ ًُ بِٚف

َؿو ,  َِّ ِْٔف َوَش َِ ٚ َظَذ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهلُل َظ َٓ َهْهُت ََ ل َيِديو , َؾ
ٍِ َٚ َف و , َوإَِنَّ ُٝ ْي ََ ْٔ َؾْٚشَت

ْرَوُة »َؿَٚل:  ًُ َِْؽ اف
قُد اإِلْشاَلِمو , َوتِ ُّ قُد َظ ُّ ًَ ُٜ اإِلْشاَلُمو , َوَذفَِؽ اف ْوَو َِْؽ افرَّ

تِ

َٝ َظَذ اإِلْشاَلِم َحتَّك ََتُقَت ُظْرَوُة ا ْٕ َٖ ََكو , َؾ ـُ ش فُقْث ٌُْد اهللَِّ ْب ُجُؾ َظ َوَذاَك افرَّ

"َشاَلمٍ 
(1)

. 

َٚ افَُّْٚس!»قوله:   ش. َيٚ َأُّيُّ

 ظٚم يراد بف اخلهقصو , أي مـ آمـ مْٓؿ.

ؿْ }ـام ؿٚل اهلل ظز وجؾ :  ُُ ََ َِ ُؿ افَِّذي َخ ُُ ٌُُدوا َربَّ ٚ افَُّْٚس اْظ َ ـَ  َيٚ َأُّيُّ َوافَِّذي

َُقنَ  ْؿ َتتَّ ُُ َِّ ًَ ْؿ َف ُُ
ٌِِْ ـْ َؿ  .{ِم

 . فٍظ ظٚم ينّؾ اجلـ واإلٕسوافْٚس: 

ـْ }وؿد يرد بف اإلٕس إذا ؿسن بٚجلـو , ـام ِف ؿقل اهلل ظز وجؾ:   َّٓ َم إِ

ـَ اجلِْ  ََّْؿ ِم َٓ َْمَْلَنَّ َج َٕ َؽ  ُٜ َربِّ َّ
ِِ ـَ  ْٝ َّ ْؿ َوََت ُٓ ََ َِ َؽ َخ

َؽ َوفَِذفِ  َوافَِّْٚس َرِحَؿ َربُّ
ِٜ
َّْ

ًِغَ   . {َأمْجَ

اَلم»قوله:  ًَّ  ش. َأْؾُنقا اف

 .وؾٔف ؾؤِٜ رد افًالم دٚ ؾٔٓٚ مـ ادهٚفح افدئْٜ وافدٕٔقيٜ وهذا أمر 

َْرَحٚمَ »قوله:  ْٕ ُِقا ا  ش.َوِص

                                                           
 .(2484)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،3813)حو أخرجو اإلماـ البخارم في صحي (1)
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تَدم بٔٚن أن صِٜ إرحٚم مـ إمقر افقاجٌٜو , وأن ؿىع إرحٚم مـ 

 جٚء ِف حؼ افَٚضعو , وإٔف ٓ يدخؾ اجلْٜ. افٌُٚئر وافًيٚئؿو , فِقظٔد افذي

اإلحًٚن إفٔٓؿو , وتُقن افزيٚرةو , وتُقن بٚفُالمو , وٕرحٚم: اوصِٜ 

 . هِٜأوجف اف بٚدقاشٚة بٚدٚل وٕحقهو , وؽر ذفؽ مـ

ٚمَ »قوله:  ًَ قا افىَّ ُّ
ًِ  ش.َوَأْض

شقاء ـٚن ذفؽ ظذ افٍَراءو , ويدخؾ ِف ذفؽ مجٔع إٔقاع اإلضًٚمو , 

 إرامؾو , وؽرهؿ.تٚجغو , وظذ إيتٚمو , ووادًٚـغو , وادح

وشقاء ـٚن افىًٚم صدؿٜو , أو مـ بٚب افؤٚؾٜو , أو افٍَْٜ افقاجٌٜ: ظذ 

 إوٓد وافزوجٜ وإهؾو , أو افٍَْٜ ادًتحٌٜ ِف وجقه اخلر.

ٍرو َريِضَ اهللَُّ ِف افهحٔحغ: وِف ؾوؾ ذفؽ مٚ  ّْ ـِ َظ ٌِْد اهللَِّ ْب مـ حديٞ َظ

اَمو , َأنَّ  ُٓ ؟ َؿَٚل:  َظْْ َؿ: َأيُّ اإِلْشاَلِم َخْرٌ َِّ ِْٔف َوَش َِ َل افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ
َٖ َرُجاًل َش

ِرْف » ًْ ـْ مَلْ َت َٝ َوَم ـْ َظَرْؾ اَلَم َظَذ َم ًَّ َرُأ اف َْ َٚمو , َوَت ًَ ُؿ افىَّ
ًِ شُتْى

(1)
. 

َٔٚمٌ »قوله: 
ِْٔؾ َوافَُّْٚس ِٕ َِّ ُِّقا بِٚف  ش. َوَص

احلٞ وافسؽٔٛ ظذ ؿٔٚم افِٔؾو , وؿد تَدم افُالم  فيه:أي قياو الليل, ف

 . ِف بٚبف ِف بٔٚن ؾوِف

اَلمٍ »قوله:  ًَ َٜ بِ َّْ ُِقا اجْلَ  ش. َتْدُخ

                                                           
 .(39)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،12)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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أي أن مٚ ذـر ِف احلديٞ مـ أشٌٚب دخقل اجلْٜو , وهذا يدل ظذ ؾوؾ 

 هذه إظامل ادذـقرة ِف احلديٞ.

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ]بيان أن الدين النصيحة[

 

[443] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 ]بيان أن الدين النصيحة[

ـْ ) – 2657 اِريِّ َوَظ صذ اهلل ظِٔف  -َؿَٚل: َؿَٚل  -ريض اهلل ظْف  -ََتٍِٔؿ افدَّ

ُٜ »وشِؿ:  ـُ افَِّْهَٔح ي ـْ َيٚ َرُشقَل اهللَِّش افدِّ َ
َْٚ: دِ ِْ هللَِِّ َوفَُِِتٚبِِف »َؿَٚل:  ?َثاَلًثٚ. ُؿ

ؿْ  ِٓ تِ َغ َوَظٚمَّ
ِّ ِِ ًْ  ادُْ

ِٜ
َّّ
َئِ ِٕ شَوفَِرُشقفِِف َو

(1)
ِِؿٌ . َأْخَرَجُف مُ  ًْ.) 

 *******************************الشرح:

 ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ إٔ ايدٜٔ ايٓصٝخ١.
 ِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: و

اِريِّ  ََِّؿو ,  -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ ََتٍِٔؿ افدَّ ِْٔف َوَش َِ َأنَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ

ـُ افَّْ »َؿَٚل:  ي ُٜ افدِّ ؟ َؿَٚل: ش ِهَٔح ـْ َ
َْٚ: دِ ِْ ِٜ »ُؿ َّّ

َئِ ِٕ هللَِِّ َوفُِِتَٚبِِف َوفَِرُشقفِِف َو

ؿْ  ِٓ تِ َغ َوَظٚمَّ
ِّ ِِ ًْ شادُْ

(2)
. 

 وجٚء ظْد اإلمٚم أيب داود رمحف اهلل تًٚػ بٍِظ: 

اِريِّ  و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهلُل -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ ََتٍِٔؿ افدَّ

ََِّؿ: ظَ  ِْٔف َوَش َِ« ُٜ ـَ افَِّْهَٔح ي ُٜ إِنَّ افدِّ ـَ افَِّْهَٔح ي ُٜ إِنَّ افدِّ ـَ افَِّْهَٔح ي ش إِنَّ افدِّ

                                                           
الدين »كال كررت جملة: « ثالثا». كليس عنده لفظ: (55)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

في غير حديث  -أيضا-، كإف جاء ذلك عند غيره إما إشارة أك تكرارا، كما كقع ذلك «النصيحة
(، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في 1926تميم. كلفظ: "ثالث مرار"، عند الترمذم )

 صحيح كضعيف الترمذم.

 .(95( )55)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (2)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ـْ َيٚ َرُشقَل اهللَِّ َؿَٚل:  َ
ْؿو , »َؿُٚفقا: دِ ِٓ تِ ِمَِْغو , َوَظٚمَّ ْٗ  ادُْ

ِٜ
َّّ
هللَِِّ َوـَِتٚبِِف َوَرُشقفِِفو , َوَأئِ

َغو ,  ِّ ِِ ًْ  ادُْ
ِٜ
َّّ
ؿْ َأْو َأئِ ِٓ تِ شَوَظٚمَّ

(1)
. 

اِريِّ »قوله:   ش.-ريض اهلل ظْف  -ََتٍِٔؿ افدَّ

ًٔٚ ثؿ أشِؿ.  هق أبق رؿٜٔ ريض اهلل ظْفو , وـٚن ٕكإ

وؿد روى ظْف افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ حديٞ اجلًٚشٜو , 

 وهذا يًتز مـ روايٜ إـٚبر ظـ إصٚؽر.

ُٜ »قوله:  ـُ افَِّْهَٔح ي  ."َثاَلًثٚ"ش افدِّ

  وهذا يًتز حًكا فِديـ ِف افْهٔحٜ.

 تٍٔد اخلِقص بٚفًّؾ هلل ظز وجؾ.ٕن افْهٔحٜ ـِّٜ ظٚمٜ: 

أن مجٔع افديـ: مـ أوامرو , وٕقاهلو , وؿهصو , وأخٌٚر مـ ومًْك ذفؽ: 

 افْهٔحٜ.

َمٚمُ  َؿَٚل : (48/ 3) مًِؿ ظذ فذحِف ؿٚل افْقوي  ْٔاَمنَ  َأُبق اإْلِ َِ  ُش

ىَّٚيِبُّ 
ُٜ  اهللَُّ َرمِحَفُ  اخْلَ ٌٜ  افَِّْهَٔح َّ

ِِ ٌٜ  ـَ ًَ ََْٚهٚ َجِٚم ًْ ََٔٚزةُ  َم ظِّ  ِح ُْْهقِح  احْلَ َّ ِْ
 َؿَٚل  َففُ  فِ

ُٚل  ََ ـْ  ُهقَ  َوُي َْشاَمءِ  َوِجٔزِ  ِم ْٕ اَلمِ  َوُُمَْتَكِ  ا َُ َْٔس  اْف اَلمِ  ِِف  َوَف َرِب  ـَ ًَ ٌٜ  اْف َّ
ِِ  ـَ

َرَدةٌ  ٍْ َتْقَف  ُم ًْ ٚ ُي ِٜ افْ  َهِذهِ  ادًْك ظـ افًٌٚرة هِبَ َّ
ِِ اَم  َُ اَلِح  ِِف  َؿُٚفقا ـَ ٍَ َْٔس  اْف  ِِف  َف

                                                           
، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (4944)أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو  (1)

 عيف أبي داكد.كض
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اَلمِ  َرِب  ـَ ًَ ٌٜ  اْف َّ
ِِ ْرِ  َأمْجَعَ  ـَ َٔٚ خِلَ ْٕ ِخَرةِ  افدُّ ْٔ ُٜ  َوِؿَٔؾ  َؿَٚل  ِمْْفُ  َوا ُْٖخقَذةٌ  افَِّْهَٔح  َم

ـْ  َهَح  ِم ُجُؾ  َٕ قا َخَٚضفُ  إَِذا َثْقَبفُ  افرَّ ُٓ ٌَّ َؾ  َؾَن ًْ
ـْ  اهُ َيَتَحرَّ  ؾِٔاَم  افَِّْٚصِح  ؾِ  َصاَلِح  ِم

هُ  باَِم  َففُ  ادَُْْْهقِح  دُّ ًُ ـْ  َي َِؾِ  ِم َٚ َوِؿَٔؾ  َؿَٚل  افثَّْقِب  َخ ُْٖخقَذةٌ  إَِنَّ ـْ  َم َٝ  ِم َهْح َٕ 

َؾ  ًَ ًَ َْٔتفُ  إَِذا اْف ٍَّ ـَ  َص عِ  ِم ّْ قا افنَّ ُٓ ٌَّ َِِٔص  َص ْقلِ  خَتْ ََ ـَ  اْف ٌِشِّ  ِم  بَِتْخِِٔصِ  اْف

ؾِ  ًَ ًَ ـَ  اْف ِْطِ  ِم َْكَومَ  َؿَٚل  اخْلَ ًْ  ِٞ ِدي ْقفِفِ  افْهحٜٔ وؿقامف افديـ ظامد احْلَ ََ  ـَ

 ُّٟ ُٜ  احْلَ فُ  ِظاَمُدهُ  َأيْ  َظَرَؾ ُّ َي ًْ ُٜ  َوُم ٚ َظَرَؾ رُ  َوَأمَّ ًِ ٍْ ِٜ  َت  . اهـ  (افَِّْهَٔح

 بٝإ إٔ ايٓصٝخ١ هلا عاّ, ٚخاص:
و , ؾٚفديـ ـِف بام جٚء ؾٔف مـ افْٚسمٚ ذـر ِف حديٞ  ٚدٍٓقم افًٚم:ؾ

 لو , وأخٌٚرو , وؿهصو , ـِف مـ افْهٔحٜ.أوامرو , وٕقاه

دًِؿ ٕخٔف ادًِؿ مـ افْهحو , واإلرصٚد إػ مٚ يٌذفف اوادٍٓقم اخلٚص: 

 .ف أهِاخلرو , وافتحذير مـ افؼو , و

حتك أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ـٚن يٌٚيع أصحٚبف ظذ 

 . افْهٔحٜ

ٌْ  ـام جٚء ذفؽ ِف افهحٔحغ: ـِ َظ ريض اهلل -ِد اهللَِّمـ حديٞ َجِريِر ْب

اَلِةو , »و , َؿَٚل: »-ظْف َؿ َظَذ إَِؿِٚم افهَّ َِّ ِْٔف َوَش َِ ُٝ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهلُل َظ ًْ َبَٚي

ِِؿٍ  ًْ ؾِّ ُم ُُ
ِٚةو , َوافُّْْهِح فِ ـَ شَوإِيَتِٚء افزَّ

(1)
. 

                                                           
 .(56)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،57)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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ؾِق أن افْٚس شُِقا هذا افًٌٔؾ فُثر خرهؿو , وؿؾ ذهؿ ب٘ذن اهلل ظز 

 وجؾ.

ِف شْـ اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ وهق  جٚءتٚو , وفٍظ: ثالثً 

ًٚ  طو , وؿد ظرف ظـ افٌْل صحٔح  .إظٚدة افُالم ثالث

ـْ َيٚ َرُشقَل اهللَِّ»قوله:  َ
َْٚ: دِ ِْ  ش.?ُؿ

افًٗال ظام ينُؾو , وهُذا يٌٌْل فُؾ مًِؿ أن يًٖل ظام ينُؾ  فيه:

 ظِٔف ِف أمر ديْف.

 ."شهللَِِّ»َؿَٚل: "قوله: 

 : (49/ 3) مًِؿ ظذ فذح يؿٚل افْقو

ىَّٚيِبُّ  َؿَٚل 
ُٜ  اهللَُّ  َرمْحَفُ  اخْلَ ََ ٔ َِ ِٜ  َهِذهِ  َوَح َوَٚؾ ٌٜ  اإْلِ ًَ ٌْدِ  إَِػ  َراِج ًَ  ُْٕهِحفِ  ِِف  اْف

فُ  ًَ ٍْ َٚػ  َؾٚهللَُّ َٕ ًَ ـْ  َؽِْلٌّ  َت ْهِح  َظ  وتًٚػ شٌحٕٚف فُتٚبف افْهٔحٜ وأمٚ افَِّْٚصِح  ُٕ

اَلمُ  بٖن ؾٚإليامن َٚػ  اهللَِّ  ـَ ًَ فُ  َت ُِ ءٌ  ُيْنٌِٓفُ  َٓ  َوَتِْْزي ـْ  َرْ اَلمِ  ِم ِؼ  ـَ ِْ َٓ  اخْلَ ِدرُ  َو َْ  َي

ـَ  َأَحٌد  ِمْثِِفِ  َظَذ  ِؼ  ِم ِْ فُ  ُثؿَّ  اخْلَ ُّ ئِ ًْ ٚ تاَِلَوتِفِ  َحؼَّ  َوتاَِلَوُتفُ  َت َٓ ُْٔ
ًِ
ُنقعُ  َوحَتْ  َواخْلُ

ُٜ  ِظَْْدَهٚ بُّ  افتِّاَلَوةِ  ِِف  ُحُروؾِفِ  َوإَِؿَٚم ِْٖويؾِ  َظْْفُ  َوافذَّ ؾِغَ  فَِت ضِ  ادَُْحرِّ ًَرُّ  َوَت

ِٚمفِ  َمعَ  َواْفُقُؿقُف  ؾِٔفِ  باَِم  َوافتَّْهِديُؼ  افىَِّٚظِْغَ  َُ ؿُ  َأْح ُّٓ ٍَ ُِقِمفِ  َوَت  َوَأْمَثٚفِفِ  ُظ

ٌَٚرُ 
ْظتِ ِٓ َقاِظيِفِ  َوا َّ رُ  بِ ُُّ ٍَ ُؾ  َظَجٚئٌِِفِ  ِِف  َوافتَّ َّ ًَ فِ  َواْف ِّ َُ ْح ُّ ِِٔؿُ  بِ ًْ  دَُِتَنٚهِبِفِ  َوافتَّ

 ُٞ ٌَْح ـْ  َواْف قِمفِ  َظ ُّ َِٕٚشِخفِ  َوُخُهقِصفِ  ُظ قِخفِ  َو ًُ َْٕؼُ  َوَمْْ ُِقِمفِ  َو َظٚءُ  ُظ  َوافدُّ
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ْٔفِ  ـْ  ذـرٕٚه مٚ واػ إَِف ِهَٔحتِفِ  ِم َٕ ٚ ُٜ  َوَأمَّ ْٔفِ  اهللَُّ  َصذَّ  اهللَِّ  فَِرُشقلِ  افَِّْهَٔح َِ  َظ

َِّؿَ  فُ  َوَش َُ َش  َظَذ  َؾَتْهِدي ِٜ افرِّ ياَمنُ  َٚف ٔعِ  َواإْلِ ِّ  وَنٔف َأْمِرهِ  ِِف  َوَضَٚظُتفُ  بِفِ  َجٚءَ  َمٚ بَِج

ةُ  َظَٚداهُ  ظـ ومًٚداة ومٔتٚ حٔٚ وٕكتف َٓ ـْ  َوُمَقا هُ  َم َٓ فِ  َوإِْظَيٚمُ  َوا َِّ  َوَتْقِؿُرهُ  َح

َٔٚءُ  تِفِ  َوإِْح ََ ُّٞ  َوُشَّْتِفِ  َضِري َْٕؼُ  َدْظَقتِفِ  َوَب تِفِ  َو ًَ ي ٍْ  َذِ َٕ ِٜ  لُ َو َّ ْٓ ٚ افتُّ َٓ  َواْشتَِثَٚرةُ  َظْْ

ٚ َٓ ُِقِم فُ  ُظ َُّ ٍَ ٚ ِِف  َوافتَّ َٓ ِٕٔٚ ًَ َظٚءُ  َم ٚ َوافدُّ َٓ ْٔ َِىُُّػ  إَِف ٚ ِِف  َوافتَّ َٓ
ِّ ُِّ ًَ ٚ َت َٓ

ِّ ِِٔ ًْ  َوَت

ٚ َٓ ٚ َوإِْظَيُٚم ُب  َوإِْجاَلهُلَ َٖدُّ ٚ ِظَْْد  َوافتَّ ٚكُ  ِؿَراَءهِتَ ًَ ْم ـِ  َواإْلِ  بٌر ؾٔٓٚ افُالم َظ

ٚ ٕٓتًٚهبٚ أهِٓٚ واجالل ظِؿ َٓ ْٔ ُؼ  إَِف ُِّ َْٖخاَلِؿفِ  َوافتََّخ ُب  بِ َٖدُّ ُٜ  بِآَدابِفِ  َوافتَّ ٌَّ  َوحَمَ

ْٔتِفِ  َأْهؾِ  ُٜ  َوَأْصَحٚبِفِ  َب ٌَ َٕ ـِ  َوَُمَٚ ََحدٍ  أوتًرض ُشَّْتِفِ  ِِف  اْبَتَدعَ  َم ـْ  ِٕ  َأْصَحٚبِفِ  ِم

َْٕحقُ  ٚ َذفَِؽ  َو ُٜ  َوَأمَّ ِٜ  افَِّْهَٔح َّّ
َئِ غَ  ِٕ ِّ ِِ ًْ ؿْ  ادُْ ُٓ ُت َٕ َٚو ًَ ُّ ؼِّ  َظَذ  َؾ ؿْ  احْلَ ُٓ  ؾِٔفِ  َوَضَٚظُت

ؿْ  َوُفْىٍػ  بِِرْؾٍؼ  َوَتْذـُِرُهؿْ  وتٌْٔٓؿ بف وأمرهؿ ُٓ ُِقا باَِم  َوإِْظاَلُم ٍَ ْ  َظْْفُ  َؽ  َومَل

ؿْ  ُٓ ٌْ ُِ ٌْ ـْ  َي َُقِق  ِم غَ  ُح ِّ ِِ ًْ ُروِج  َوَتْركُ  ادُْ ؿْ  اخْلُ ِٓ ْٔ َِ َٖفُُّػ  َظ ُِقِب  َوَت  افَّْٚسِ  ُؿ

ؿْ  ِٓ ىَّٚيِبُّ  َؿَٚل  فَِىَٚظتِ
ـَ  اهللَُّ َرمِحَفُ  اخْلَ ِٜ  َوِم ؿُ  افَِّْهَٔح اَلةُ  هَلُ ؿْ  افهَّ ُٓ ٍَ ِْ ٚدُ  َخ َٓ  َواجْلِ

ؿْ  ُٓ ًَ َدَؿِٚت  َوَأَداءُ  َم ؿْ  افهَّ ِٓ ْٔ ُروِج  َوَتْركُ  إَِف ِْٔػ  اخْلُ ًَّ ؿْ  بِٚف ِٓ ْٔ َِ رَ  إَِذا َظ َٓ ؿْ  َط ُٓ  ِمْْ

ٌْٔػ  وا َٓ  َوَأنْ  ةٍ ِظْؼَ  ُشقءُ  َأوْ  َح رُّ ٌَ ِٚذِب  بِٚفثََّْٚءِ  ُي َُ ؿْ  اْف ِٓ ْٔ َِ ؿْ  ُيْدَظك َوَأنْ  َظ  هَلُ

اَلِح  فُ  َوَهَذا بِٚفهَّ ُِّ ِٜ  ادَُْرادَ  َأنَّ  َظَذ  ـُ َّّ
َٖئِ غَ  بِ ِّ ِِ ًْ ٚءُ  ادُْ ٍَ َِ ُهؿْ  اخْلُ  يَقم ُمـ َوَؽْرُ

ـْ  ادًِّغ بٖمقر َيِٚت  َأْصَحِٚب  ِم َٓ  . اهـ  اْفِق

 ش.َُِتٚبِفِ َوفِ »قوله: 
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تًِّٔفو , وافدظقة إفٔفو , تُقن بتًِّفو , وافًّؾ بفو , ووافْهٔحٜ فُتٚبف: 

وامتثٚل أوامره بًٍِٓٚو , واجتْٚب ٕقاهٔف بسـٓٚو , وبتهديؼ ؿههف 

افنٓقاتو , ٓشتنٍٚء بف مـ أمراض افَِقبو , وافنٌٓٚتو , ووأخٌٚرهو , وبٚ

عو , وبٚفتحٚـؿ إفٔف ظْد آختالفو , وبتالوتف: وتدبرهو , بخنقعو , وبخوق

 وبحوقر ؿِٛ.

ـْ ِِف َصْدِرَك *  ادص}يَقل اهلل ظز وجؾ :  ُُ َْٔؽ َؾاَل َي ِزَل إَِف ْٕ ـَِتٌٚب ُأ

ِمَِْغ  ْٗ ُّ ِْ
َرى فِ ـْ َٓ  *َحَرٌج ِمُْْف فُِتِْْذَر بِِف َوِذ ْؿ َو ُُ ـْ َربِّ ْؿ ِم ُُ ْٔ ِزَل إَِف ْٕ قا َمٚ ُأ ًُ ٌِ اتَّ

ََٔٚء َؿِِٔاًل مَ 
ـْ ُدوِِٕف َأْوفِ قا ِم ًُ ُرونَ َتتٌَِّ َـّ  .{ٚ َتَذ

 ش.َوفَِرُشقفِفِ »قوله: 

تُقن بىٚظتف ِف أمرو , واجتْٚب مٚ َنك ظْف وزجرو , وافْهٔحٜ فرشقفف: 

 وأن ٓ يًٌد اهلل ظز وجؾ إٓ بام ذعو , وبتهديؼ أخٌٚره.

غَ »قوله:  ِّ ِِ ًْ  ادُْ
ِٜ
َّّ
َئِ ِٕ  .شَو

هؿ حُٚم ادًِّغو , وخٍِٚؤهؿو , ومِقـٓؿو , ورؤشٚئٓؿو , وأوفٔٚء و

 .هؿ أمقر

اخلروج ظِٔٓؿ  مبىٚظتٓؿ ِف ضٚظٜ اهلل ظز وجؾو , وظدوافْهٔحٜ هلؿ: 

وإن جٚروا وطِّقا; ٕن اخلروج ظِٔٓؿ يٗدي إػ مٍٚشد أظيؿ مـ طِّٓؿ 

وبٌٔٓؿو , ويٗدي إػ شٍؽ افدمٚء ؾٔام بغ ادًِّغو , ويٗدي إػ إتٓٚك 



 

 

 

 ]بيان أن الدين النصيحة[
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

اخلقف إظراضو , وؤٚع إمقالو , وإتنٚر افٍقى بغ ادًِّغو , و

 ظٛ وظدم إمـو , وإػ مٍٚشد ٓ يًِؿ هبٚ إٓ اهلل ظز وجؾ.وافر

 افدظٚء هلؿ.وافْهح هلؿ: مـ أهؾ افًِؿ وافٍوؾو , واإلرصٚد مْٓٚ 

 وِف روايٜ ِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ:

ًْٚو , َوَؿَٚل:  ًَ ًٓ َح ـَ َؿْق أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ َؿَٚل فِْمَخِري

« َٜ ُروِف َٓ َضَٚظ ًْ ُٜ ِِف ادَْ اَم افىََّٚظ َّٕ  اهللِو , إِ
ِٜ
َٔ ِه ًْ شِِف َم

(1)
. 

ؿْ »قوله:  ِٓ تِ  ش.َوَظٚمَّ

اإلرصٚد إػ ـؾ افتقجٔفو , وتُقن بٚفْهحو , ووافْهٔحٜ فًٚمٜ ادًِّغ: 

 .ف خرو , وبٚفتحذير مـ ـؾ ذو , وأهِ

ظدم افٌش هلؿ: شقاء ـٚن ِف أمقر ديْٓؿو , أو ِف ومـ افْهح فًِٚمٜ: 

 هؿ.أمقر دٕٔٚ

ريض اهلل -ٍل صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ:مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ ؾ

َؿ َؿَٚل: -ظْف َِّ ِْٔف َوَش َِ َْٔس »: َأنَّ َرُشقَل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ َِ اَلَح َؾ ًِّ َْْٔٚ اف َِ َؾ َظ ـْ مَحَ َم

َْٔس ِمَّْٚ َِ َْٚ َؾ ـْ َؽنَّ شِمَّْٚو , َوَم
(2)

. 

                                                           
 .(1841)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (3)

 .(111)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ريض اهلل -مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرَة  تًٚػ:وِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل

ٚو , -ظْف َٓ َْٖدَخَؾ َيَدُه ؾِٔ ٍٚم َؾ ًَ ِة َض َؿ َمرَّ َظَذ ُصْزَ َِّ ِْٔف َوَش َِ َأنَّ َرُشقَل اهللِ َصذَّ اهلُل َظ

َٚل:  ََ اًل َؾ َِ ُف َب ًُ ْٝ َأَصٚبِ ِٚم؟»َؾََْٚف ًَ َٛ افىَّ اَم ش َمٚ َهَذا َيٚ َصِٚح ًَّ ُء َيٚ َؿَٚل َأَصَٚبْتُف اف

َْٔس »َرُشقَل اهللِو , َؿَٚل:  َِ ـْ َؽشَّ َؾ ْل َيَراُه افَُّْٚسو , َم ـَ ِٚم  ًَ َتُف َؾْقَق افىَّ ِْ ًَ َأَؾاَل َج

شِمِّْل
(1)

. 

وؽش ظٚمٜ ادًِّغ مـ ظِامء أهؾ افوالل وافٌدع ِف أمر ديْٓؿ أظيؿ 

إثاًم مـ ؽش افرظٜٔ ؾٔام بْٔٓؿ ِف أمر افٌٔع وافؼاء وؽر ذفؽ مـ أمقر 

 ٕٔٚ.افد

وؿد تُِؿ افْقوي رمحف اهلل تًٚػ بُالم ٍٕٔس ظذ هذا احلديٞ ِف ذح 

 مًِؿ.

********** 

  

 

 

 

 

                                                           
 .(112)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (2)



 

 

 

 ]فضل التقوى وحسن الخلق[
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 [فضل التقوى وحسن الخلق] 

ـْ ) – 2658 صذ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -َأيِب ُهَرْيَرَة َوَظ

َْ »اهلل ظِٔف وشِؿ:  َٜ َت َّْ َثُر َمٚ ُيْدِخُؾ اجْلَ ـْ ِؼ َأ ُِ ـُ اخْلُ ًْ شقى اهللَِّ َوُح
(1)

. َأْخَرَجُف 

ٚـِؿُ  َحُف احْلَ و , َوَصحَّ ِمِذيُّ ْ  (.افسِّ

 *******************************الشرح:

 .ؾطٌ ايتك٣ٛ ٚحطٔ اخلًل ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ 
َٜ »قوله:  َّْ َثُر َمٚ ُيْدِخُؾ اجْلَ ـْ  ش.َأ

 أي مـ إظامل افهٚحلٜ.

َْقى اهللَِّ»له: قو  ش.َت

 وهق مـ أظيؿ إظامل افتل تدخؾ اجلْٜ بًد تقحٔد اهلل ظز وجؾ.

                                                           
( 324/ 4(، كالحاكم )4246( كابن ماجو )2114. ركاه الترمذم )اإلسناد الحديث حسن (1)

« تقول اهلل...»سئل عن أكثر ما يدخل الجنة؟ فقاؿ:  -صلى اهلل عليو كسلم-كعندىم أف النبي 
، كقاؿ الترمذم: «كسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقاؿ الفم كالفرج»الحديث. كزادكا: 

بن عبد ، كالحديث فيو يزيد «صحيح اإلسناد»، كقاؿ الحاكم «ىذا حديث صحيح غريب»
الرحمن األكدم لم يوثقو إال العجلي كابن حباف كركل عنو ثالثة؛ كلذلك قاؿ الذىبي في 

كقاؿ الحافظ في التقريب: مقبوؿ. أم أنو لين إف لم يتابع، فالذم يظهر أنو «. كثق«: »الكاشف»
 .مجهوؿ حاؿ. كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح كضعيف الترمذم: حسن اإلسناد



 

 

 

 ]فضل التقوى وحسن الخلق[

 

[452] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

َيًؾ افًٌد بْٔف وبغ ظذاب  بحٔٞبٚفديـ ـِفو ,  هل افًّؾٕن افتَقى 

 اجتْٚب افْقاهلتُقن بًٍؾ إوامرو , واهلل ظز وجؾ وشخىف وٕٚره وؿٚيٜو , و

 .وادحيقر 

 .ـثرة ؽ ذفوإدفٜ مـ افُتٚب ومـ افًْٜ ظذ 

ُٔقنٍ }ؾّْٓٚ ؿقل اهلل ظز وجؾ:  َغ ِِف َجٍَّْٚت َوُظ
َِ
 .{إِنَّ ادُْتَّ

ًِٔؿٍ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  َٕ َغ ِِف َجٍَّْٚت َو
َِ
 .{إِنَّ ادُْتَّ

َغ ِِف َجٍَّْٚت َوََنَرٍ }ويَقل اهلل ظز وجؾ : 
َِ
 .{إِنَّ ادُْتَّ

ُٜ فِ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  َّْ  اجْلَ
ِٝ ٍَ َِغَ َوُأْزفِ تَّ ُّ ِْ}. 

ًٚزا }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ٍَ َغ َم َِ تَّ ُّ ِْ
َؼ َوَأْظًَْٚبٚ  *إِنَّ فِ

َٛ  *َحَدائِ َقاِظ ـَ َو

ًْٖشٚ ِدَهًٚؿٚ  *َأْتَراًبٚ  ـَ اًبٚ  *َو َٓ ـِذَّ ًقا َو ٌْ ٚ َف َٓ ًُقَن ؾِٔ َّ ًْ َؽ  *َٓ َي ـْ َربِّ َجَزاًء ِم

ًٚبٚ ًَ  .{َظَىًٚء ِح

ِؼ »قوله:  ُِ ـُ اخْلُ ًْ  ش.َوُح

 . وهق مـ أثَؾ إظامل افهٚحلٜ ِف ادٔزانو , ـام شٌؼ

 ٍل شْـ اإلمٚم أيب داود رمحف اهلل تًٚػ:ؾ
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ْرَداِء  ََِّؿ -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب افدَّ ِْٔف َوَش َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ  و , َظ

ِؼ »َؿَٚل:  ُِ ـِ اخْلُ ًْ ـْ ُح ُؾ ِِف ادَِْٔزاِن ِم ََ ٍء َأْث ـْ َرْ شَمٚ ِم
(1)

. 

 وحًـ اخلِؼ ـام شٌؼ ؿًّغ:

 .ن مًْك اإلحًٚحًـ اخلِؼ مع اهلل ظز وجؾو , وهذا يرادف إول: 

 .وافتْديد ويُقن بتقحٔدهو , وبتجريد افتقحٔد مـ افؼك 

حًـ اخلِؼ مع افْٚسو , وهذا يرادف ِف ادًْك اإلحًٚن إػ افثٚين: 

 اخلِؼ.

 ضالؿٜ افقجف.وويُقن بُػ إذىو , وبذل افْدى 

********** 

 

 

                                                           
(، كصححو اإلماـ 2112، كاإلماـ الترمذم في سننو )(4799)أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو  (1)

األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن، كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل 
 (، كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح. 1137تعالى برقم )



 

 

 

 ]بيان فضل حسن الخلق وبسط الوجه للناس[
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 ]بيان فضل حسن الخلق وبسط الوجه للناس[

 -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ -أي أبق هريرة ريض اهلل ظْف-)َوَظُْْف  – 2659

ْؿ »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  ُٓ ًْ ًَ َٔ
ـْ فِ
ْؿو , َوَفُِ ُُ َْٖمَقافِ ًُقَن افََّْٚس بِ ًَ َٓ َت ْؿ  ُُ َّٕ إِ

ِؼ  ُِ ـُ اخْلُ ًْ ُط اْفَقْجِفو , َوُح ًْ شَب
(1)

ٚـُِؿ(.. أَ  َحُف احْلَ َذو , َوَصحَّ ًْ  ْخَرَجُف َأُبق َي

 *******************************الشرح:

ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل ٖرا احلدٜح يبٝإ ؾط١ًٝ حطٔ اخلًل ٚبطط ايٛد٘ 
 يًٓاع.

ؿْ »قوله:  ُُ َْٖمَقافِ ًُقَن افََّْٚس بِ ًَ َٓ َت ْؿ  ُُ َّٕ  ش.إِ

مقال إٓ إٔف شًٔجز ظـ أن يٍُل ؽره ٕن اإلًٕٚن مٓام ـٚن ظْده مـ إ

 مـ افْٚس ِف ـؾ رء حيتٚجقن إفٔف.

ُط اْفَقْجفِ »قوله:  ًْ ْؿ َب ُٓ ًْ ًَ َٔ
ـْ فِ
 ش.َوَفُِ

مـ ادًروف افذي أرصد إفٔف افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف ؾًٌط افقجف: 

وشِؿو , وهق شٓؾ ظذ صٚحٌفو , ويًتىٔع أن يًٌط وجٓف مع مجٔع 

 فؽ.ادًِّغو , ويًًٓؿ بذ

                                                           
( كفي سنده عبد اهلل بن سعيد المقبرم، كىو 124 /1الحديث ضعيف جدا. ركاه الحاكم ) (1)

 «.متركؾ»



 

 

 

 ن فضل حسن الخلق وبسط الوجه للناس[]بيا
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

إٓ أهؾ افٌدع وادحدثٚتو , وافزٕٚدؿٜو , وأهؾ افٍْٚقو , وافٍُرو , وافؼكو , 

افرؾؼ ا ـٚن مـ بٚب افْهٔحٜ هلؿو , وؾٓٗٓء ٓ يًٌط إفٔٓؿ افقجف; إٓ إذ

ٚ هلؿ إػ اإلشالم ًٍ  . ؾٔٓؿ تٖفٔ

 ٍل صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

ِْٔف  و , َؿَٚل: َؿَٚل ِِلَ -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ أيِب َذر   َِ افٌَِّْلُّ َصذَّ اهللُ َظ

ََِّؿ:  ٍؼ »َوَش ِْ ََك َأَخَٚك بَِقْجٍف َض ِْ ًْٔئٚو , َوَفْق َأْن َت ُروِف َص ًْ ـَ ادَْ َرنَّ ِم
َِ
شَٓ حَتْ

(1)
. 

ِؼ »قوله:  ُِ ـُ اخْلُ ًْ  ش. َوُح

 وؿد تَدم افُالم ظِٔف .

********** 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . (2626)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

 ])طلق( ركم طلق على ثالثة أكجو: إسكاف الالـ ككسرىا كطليق، كمعناه: سهل منبسط[.



 

 

 

 ]بيان أن المؤمن مرآة أخيه المؤمن[
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 ]بيان أن المؤمن مرآة أخيه المؤمن[ 

 -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ -أي أبق هريرة ريض اهلل ظْف -ُف َوَظْْ ) – :265

ـِ »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  ِم ْٗ ـُ ِمْرآُة ادُْ ِم ْٗ شادُْ
(1)

. َأْخَرَجُف َأُبق َداُوَد بِِْ٘شٍَْٚد 

ـٍ  ًَ  (.َح

 *******************************الشرح:

 سآ٠ أخٝ٘ امل٪َٔ.ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ إٔ امل٪َٔ َ
مـ حٔٞ إٔف إذا رأى ظِٔفو , أو طٓر فف مْف بًض إخىٚءو , أو افزٓت; 

ؾٕ٘ف يْهحف برؾؼ ويقجٓف إػ اخلرو , ويًس ظٌٔفو , وٓ ؾوحفو , ويرصده إػ 

 مٚ يَربف إػ اهلل ظز وجؾ.

 واحلديٞ رواه اإلمٚم أبق داود رمحف اهلل تًٚػ: 

َؿ َؿـَٚل: و , ظَ -ريض اهلل ظْف-مـ َأيِب ُهَرْيَرةَ  َِّ ِْٔف َوَش َِ  ـْ َرُشقِل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ

                                                           
 «.كالمؤمن أخو المؤمن: يكف عليو ضيعتو، كيحوطو من كرائو»( كزاد: 4918ركاه أبو داكد ) (1)

كفيو كثير بن زيد األسلمي، كلو شاىد من حديث أنس، كفي إسناده محمد بن عمارة المؤذف، 
أكرده ابن عدم في ترجمتو، كقد نص الذىبي في الميزاف أف ىذا الحديث من مناكيره. كحسنو 

(، 926اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح كضعيف أبي داكد. كىو في الصحيحة برقم )
( كأقره 161/  2كىذا إسناد حسن كما قاؿ الحافظ العراقي في " تخريج اإلحياء " ) كقاؿ فيو:

المناكم، كإنما لم يصححو للخالؼ في ابن زيد ىذا، كقد قاؿ الحافظ في "التقريب ": "صدكؽ، 
 يخطئ ".



 

 

 

 ]بيان أن المؤمن مرآة أخيه المؤمن[

 

[457] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ـْ  َتُفو , َوحَيُقُضُف ِم ًَ ْٔ ِْٔف َو َِ ػُّ َظ ُُ و , َي ـِ ِم ْٗ ـُ َأُخق ادُْ ِم ْٗ و , َوادُْ ـِ ِم ْٗ ـُ ِمْرآُة ادُْ ِم ْٗ ادُْ

 ش.َوَرائِفِ 

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ]بيان فضل خلطة الناس والصبر عليهم[

 

[458] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 [فضل خلطة الناس والصبر عليهم]بيان 

ـِ ) – 2661 َر  َوَظ َّ ـِ ُظ اَم -اْب ُٓ صذ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -َريِضَ اهللَُّ َظْْ

ـَ »اهلل ظِٔف وشِؿ:  ـُ افَِّذي َُيَٚفُِط افََّْٚسو , َوَيْهِزُ َظَذ َأَذاُهْؿ َخْرٌ ِم ِم ْٗ ادُ

َٓ َيْهِزُ َظَذ َأَذاُهؿْ  َٓ َُيَٚفُِط افََّْٚس َو شافَِّذي 
(1)

ـُ مَ  َٚجْف بِِْ٘شٍَْٚد . َأْخَرَجُف اْب

َحٚيِبَّ  ؿِّ افهِّ ًَ ُف مَلْ ُي َّٕ َّٓ َأ : إِ ِمِذيِّ ْ و , َوُهَق ِظَْْد افسِّ
ـٍ ًَ  (.َح

 *******************************الشرح:

ؾطٌ رلايط١ ايٓاع ٚايصرب ع٢ً ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ 
 .آذاِٖ 

                                                           
مؤاخذات، فالحديث بهذا اللفظ  -رحمو اهلل-كإف كاف على صنيع الحافظ ىنا الحديث صحيح.  (1)

( فسنده 4132( بسند صحيح. كأما ابن ماجو )388« )األدب المفرد»ه البخارم في ركا
باعتراؼ « مجهوؿ« إذ فيو عبد الواحد بن صالح، كىو -كليس حسنا كما قاؿ الحافظ-ضعيف 

، كالباقي مثلو، كأما «خير»بدؿ لفظ « أعظم أجرا»كعنده لفظ: « التقريب»الحافظ نفسو في 
صلى -، عن النبي -صلى اهلل عليو كسلم-شيخ من أصحاب النبي  ( فقاؿ: عن2517الترمذم )

، ثم قاؿ أبو موسى «المسلم إذا كاف مخالطا للناس ... المسلم ... »قاؿ:  -اهلل عليو كسلم
محمد بن المثنى: قاؿ ابن أبي عدم: كاف شعبة يرل أنو ابن عمر. كالحديث يصححو اإلماـ 

(، 388/311نن، كفي صحيح األدب المفرد برقم )األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح الس
 ( أيضنا.939« )الصحيحة»كقاؿ فيو: صحيح. كىو في 



 

 

 

 ]بيان فضل خلطة الناس والصبر عليهم[

 

[459] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ مـ حديٞ َأيَب ُهَرْيَرَة رَ ٍل افهحٔحغ: ؾ يِضَ اهللَُّ َظُْْفو , َظ

َؿو , َؿَٚل:  َِّ ِْٔف َوَش َِ َِِٕٔٚف: »َظ ْت
ٍِ ا َؿَٚل فِ ِنً ًْ ـُ افََّْٚسو , َؾَِ٘ذا َرَأى ُم َٚن َتِٚجٌر ُيَدايِ ـَ

ًَؾَّ اهللََّ َأْن َيَتَجَٚوَز َظَّْٚو , َؾَتَجَٚوَز اهللَُّ َظْْفُ  َٚوُزوا َظُْْفو , َف شََتَ
(1)

 . 

ـِ ِحَراٍشو , حٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: وِف ص لِّ ْب
ًِ مـ ضريؼ ِرْب

ًُقدٍ  ًْ و , َوَأُبق َم ُٜ ٍَ َع ُحَذْي َّ ُٜ -ريض اهلل ظْٓام-َؿَٚل: اْجَت ٍَ َٚل ُحَذْي ََ ريض -و , َؾ

َّٓ »: -اهلل ظْف ْرِ إِ ـَ اخْلَ ُٝ ِم ِْ
ِّ ؟ َؿَٚل: َمٚ َظ َٝ ِْ

ِّ َٚل: َمٚ َظ ََ ُفو , َؾ َل َربَّ
َِ َرُجٌؾ َف

قَرو , َأينِّ  ًُ ْٔ ٌَُؾ ادَْ ُٝ َأْؿ ْْ ُُ ُٛ بِِف افََّْٚس َؾ
ُٝ ُأَضٚفِ ْْ ُُ ُٝ َرُجاًل َذا َمٍٚلو , َؾ ْْ ـُ  

ٌِْدي ـْ َظ َٚوُزوا َظ َٚل: ََتَ ََ قِرو , َؾ ًُ ًْ ـِ ادَْ َٚوُز َظ ًُقدٍ شَوَأََتَ ًْ ريض -و , َؿَٚل َأُبق َم

ِْٔف َوَش -اهلل ظْف َِ ُٝ َرُشقَل اهللِ َصذَّ اهلُل َظ ًْ
ِّ َذا َش َُ قُل : َه َُ َؿ َي شَِّ

(2)
. 

ِف افًزفٜو , وبغ أن افًزفٜ ٓ تُقن إٓ إذا ؾًد  ٜرشٚف اخلىٚيبوؿد أفػ 

 افزمٚن.

ـِ ٍل صحٔح اإلمٚم افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ: ؾ ـِ ْب مْحَ ٌِْد افرَّ مـ ضريؼ َظ

ـْ َأيِب  ـْ َأبِِٔفو , َظ و , َظ َٜ ًَ َه ًْ و , ظَ  َأيِب َص َٜ ًَ َه ًْ ـِ َأيِب َص ـِ ْب مْحَ ٌِْد افرَّ ـْ َأبِِٔفو , ظـ َظ

ََْؿو ,  ٌَ ُّٛ اف
ٍٔد اخُلْدِريِّ َريِضَ اهللَُّ َظُْْفو , َؿَٚل: َؿَٚل ِِل: إيِنِّ َأَراَك حُتِ

ًِ َأيِب َش

ِْٔف  َِ ُٝ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ ًْ
ِّ ٚو , َؾ٘يِنِّ َش َٓ ٚ َوَأْصِِْح ُرَظَٚم َٓ َْٖصِِْح َوَتتَِّخُذَهٚو , َؾ

                                                           
 .(1562)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،2178)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

  .(1561)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (2)



 

 

 

 ]بيان فضل خلطة الناس والصبر عليهم[
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

قُل  َُ َؿ َي َِّ ْٖيِت َظَذ افَّْ »َوَش ٌَُع َي ِِِؿو , َيْت ًْ َُْؿ ؾِِٔف َخْرَ َمِٚل ادُ ٌَ قُن اف ُُ ِٚس َزَمٌٚنو , َت

ـِ  َت ٍِ ـَ اف رُّ بِِديِِْف ِم
ٍِ ْىِرو , َي ََ ٌَِٚل ِِف َمَقاِؿِع اف َػ اجِل ًَ ٌَِٚلو , َأْو َش ًََػ اجِل ٚ َص شهِبَ

 (1)
. 

ـُ افَِّذي َُيَٚفُِط افََّْٚسو , َوَيْهِزُ َظَذ َأَذاُهْؿ َخْرٌ »قوله:  ِم ْٗ َٓ ادُ ـَ افَِّذي   ِم

َٓ َيْهِزُ َظَذ َأَذاُهؿْ   ش. َُيَٚفُِط افََّْٚس َو

ٕٚذى مٚ شًِٔؿ مْف أحد مـ خِؼ اهلل ظز وجؾو , حتك افرشؾ وإٌٕٔٚء ؾ

 وهؿ خر خِؼ اهلل ظز وجؾ ومع هذا مل يًِّقا مـ إذى.

يَقل اهلل و , اخلٚفؼ افَقي افًزيزوهق مـ إذى اهلل ظز وجؾ بؾ مل يًِؿ 

ِخَرِة َوَأَظدَّ }ظز وجؾ :  ْٔ َٔٚ َوا ْٕ ُؿ اهللَُّ ِِف افدُّ ُٓ َْ ًَ ُذوَن اهللََّ َوَرُشقَفُف َف ْٗ ـَ ُي إِنَّ افَِّذي

 ًْٚٔ ِٓ ْؿ َظَذاًبٚ ُم ِد  *هَلُ ََ ٌُقا َؾ ًَ َت ـْ ْرِ َمٚ ا ٌَ ِمَِْٚت بِ ْٗ ِمَِْغ َوادُْ ْٗ ُذوَن ادُْ ْٗ ـَ ُي َوافَِّذي

ٚ َوإِْثاًم  ًٕ َتٚ ُِقا هُبْ َّ  . { ُمًٌِْٔٚاْحَت

 حتك ؿٔؾ ِف ذفؽ: 

 وٓ ٌٕل اهلدى ؾُٔػ إٔٚ... يتـــف  رشِؿ اهلل مـ ب ٚم

ُْْفو , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل ِف افهحٔحغ: و مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهللَُّ َظ

ْٔفِ  َِ :  اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ َؿ َؿَٚل اهللَُّ َظزَّ َوَجؾَّ َِّ ـُ آدَ »َوَش ِذيِْل اْب ْٗ ٚ ُي َٕ ْهَر َوَأ ُّٛ افدَّ ًُ َم َي

ٚرَ  َٓ َْٔؾ َوافَّْ َِّ ُٛ اف ِِّ َِٔدي إَْمُر ُأَؿ ْهُرو , بِ شافدَّ
 (2)

. 

                                                           
 .(3611)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

 .(2246)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،4826)البخارم في صحيحو أخرجو اإلماـ  (1)



 

 

 

 ]بيان فضل خلطة الناس والصبر عليهم[

 

[460] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ـِ وِف افهحٔحغ وافٍِظ دًِؿ:  مـ حديٞ َأيِب ُمقَشك َريِضَ اهللَُّ َظُْْفو , َظ

َؿ َؿَٚل:  َِّ ِْٔف َوَش َِ َْٔس َرْ »افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ َْٔس َأَحٌدو , َأْو: َف ٌء َأْصَزَ َظَذ َأًذى َف

ْؿ  ُٓ ْؿ َوَيْرُزُؿ ِٓ ٚؾِٔ ًَ ُٔ ُف َف َّٕ َْٔدُظقَن َفُف َوَفًداو , َوإِ ُْؿ َف ـَ اهللَِّو , إَِنَّ ُف ِم ًَ
ِّ شَش

 (1)
. 

ٓ مًٌٜ أظيؿ مـ هذه ادًٌٜو , أن يًْٛ هلل ظز وجؾ افقفدو , ويؼك بفو , و

 ومع ذفؽ يرزؿٓؿ ويًٚؾٔٓؿ.

َذ }: يَقل اهلل ظز وجؾ َ ـُ َوَفًدا  َوَؿُٚفقا اختَّ مْحَ ا  *افرَّ ًْٔئٚ إِدًّ ْد ِجْئُتْؿ َص ََ  *َف

ا  ٌَُٚل َهدًّ رُّ اجْلِ
َْرُض َوخَتِ ْٕ ىَّْرَن ِمُْْف َوَتَْْنؼُّ ا ٍَ اَمَواُت َيَت ًَّ ُٚد اف َُ َأْن َدَظْقا  *َت

ـِ َوَفًدا  مْحَ ـِ َأْن َيتَِّخَذ َوَفًدا *فِِرَّ مْحَ ل فِِرَّ
ٌِ
ٌَ ـْ  * َوَمٚ َيْْ ؾُّ َم ـُ اَمَواِت  إِْن  ًَّ ِِف اف

ًٌْدا  ـِ َظ مْحَ َّٓ آيِت افرَّ َْرِض إِ ْٕ ا  *َوا ُهْؿ َظدًّ ْد َأْحَهُٚهْؿ َوَظدَّ ََ ْؿ آتِِٔف  *َف ُٓ ُِّ ـُ َو

ِٜ َؾْرًدا ََٔٚم
َِ  . {َيْقَم اْف

ِْلُّ َفُف َمٚ ِِف }: ويَقل اهلل ظز وجؾ ٌَ ُف ُهَق اْف َٕ ٌَْحٚ َذ اهللَُّ َوَفًدا ُش َ َؿُٚفقا اختَّ

اَم  ًَّ َٓ اف َُقُفقَن َظَذ اهللَِّ َمٚ  َذا َأَت َىٍٚن هِبَ ِْ ـْ ُش ْؿ ِم ـُ َْرِض إِْن ِظَْْد ْٕ َواِت َوَمٚ ِِف ا

قَن  ُّ َِ ًْ ُِِحقَن  *َت ٍْ َٓ ُي ِذَب  َُ وَن َظَذ اهللَِّ اْف َسُ ٍْ ـَ َي َٔٚ  *ُؿْؾ إِنَّ افَِّذي ْٕ َمَتٌٚع ِِف افدُّ

 َُ ِذي ُٕ ْؿ ُثؿَّ  ُٓ ًُ َْْٔٚ َمْرِج ُرونَ ُثؿَّ إَِف ٍُ ُْ ُٕقا َي ٚ ـَ ِديَد باَِم  َذاَب افنَّ ًَ ُؿ اْف و , واهلل {ُٓ

 ادًتًٚن .

********** 

                                                           
 .(2814)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،6199)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (2)



 

 

 

 ]الدعاء بحسن الخُلق[

 

[462] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 [الخُلقحسن ب الدعاء] 

ـِ ) – 2662 قٍد َوَظ ًُ ًْ ـِ َم  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -اْب

ُِ »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  ـْ ُخ ًِّ لو , َؾَح
َِ ِْ َٝ َخ ْْ ًَ اَم َأْح ـَ ؿَّ  ُٓ َِّ لاف شَِ

(1)
. َرَواُه 

ٌَّٚنَ  ـُ ِح َحُف اْب  (.َأمْحَُد َوَصحَّ

 *******************************الشرح:

 .ايدعا٤ عطٔ اخلًل ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ 
َِل»قوله:  ِْ َٝ َخ ْْ ًَ اَم َأْح ـَ ؿَّ  ُٓ َِّ  ش.اف

 أي صقرتف افتل خَِف اهلل ظِٔٓٚ .

َٚن َرُشقُل -ريض اهلل ظْف-اءَ مـ حديٞ افَزَ ِف افهحٔحغ:  و ـَ َُقُل:  و , َي

َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ َْٔس بِٚفىَِّقيِؾ »اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ٚو , َف ًَ ِْ َُْف َخ ًَ ٚ َوَأْح ًٓ ـَ افَِّْٚس َوْج ًَ َأْح

ََِهرِ  و , َوَٓ بِٚف ـِ ٌَٚئِ شاف
(2)

. 

                                                           
(، كفي إسناده عوسجو بن الرماح 959(، كابن حباف )413/ 1ركاه أحمد )الحديث صحيح.  (1)

بن معين، كقاؿ الدارقطني شبو مجهوؿ، ال تفرد بالركاية عنو عاصم األحوؿ، ككثقو ابن حباف كا
( عن 155ك  68/ 6يركم عنو غير عاصم. ال يحتج بو، لكنو يعتبر بو. كلو شاىد ركاه أحمد )

بسند صحيح. تنبيو: ىذا دعاء مطلق يدعو بو المسلم في أم كقت  -رضي اهلل عنها-عائشة 
ء عند النظر في المرآة، شاء، كأما ما كرد في بعض طرؽ ىذا الحديث من تخصيص ىذا الدعا

رحمو اهلل تعالى، كأعلى –( لشيخنا عالمة العصر 74فهذا مما لم يصح، كانظر اإلركاء رقم )
 درجتو، ككبت مبغضيو.

 .(2319)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،2768)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 وِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: 

اءَ  َُقُل: -ظْفريض اهلل -مـ حديٞ اْفَزَ ِْٔف »و , َي َِ َٚن َرُشقُل اهلِل َصذَّ اهللُ َظ ـَ

ِْٔف  َِ ِْٔف َظ َٕ  ُأُذ
ِٜ
َّ  إَِػ َصْح

ِٜ
َّّ  َظئَِؿ اجْلُ

ٌَْغِ
َٔد َمٚ َبْغَ ادَُِْْْ

ًِ َؿ َرُجاًل َمْرُبقًظٚ َب َِّ َوَش

 ْٔ َِ ـَ ِمُْْف َصذَّ اهللُ َظ ًَ ًْٔئٚ َؿطُّ َأْح ُٝ َص َراُء َمٚ َرَأْي ٌٜ مَحْ َِّ َِّؿَ ُح شِف َوَش
(1)

. 

 وِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ أيًوٚ: 

ىَِّٚب  ـُ اخْلَ ُر ْب َّ ٌِلُّ اهلِل »و , َؿَٚل: -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ ُظ َٕ دََّٚ اْظَتَزَل 

ُتقَن  ُُ ِجَدو , َؾَِ٘ذا افَُّْٚس َيْْ ًْ ُٝ ادَْ ِْ َٚءُهو , َؿَٚل: َدَخ ًَ
َؿ ِٕ َِّ ِْٔف َوَش َِ َصذَّ اهللُ َظ

ٌَْؾ بِٚحلَْ  َؽ َؿ
َٚءُهو , َوَذفِ ًَ

َؿ ِٕ َِّ ِْٔف َوَش َِ َؼ َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهلُل َظ َِّ َُقُفقَن: َض َلو , َوَي

ِفو ,  ِٓ ـْ َوْج ُٛ َظ َو ٌَ َ اْف ُثُف َحتَّك حَتَنَّ ْؿ َأَزْل ُأَحدِّ َِ َجِٚبو ,... َؾ
َمْرَن بِٚحْلِ ْٗ َأْن ُي

ـِ افَّْٚ ًَ ـْ َأْح َٚن ِم ـَ َؼَ َؾَوِحَؽو , َو ـَ ًرا...َوَحتَّك  ٌْ ش ِس َث
(2)

. 

 وِف صحٔح اإلمٚم افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ: 

اءُ  َٚن َوْجُف افٌَِّْلِّ  -ريض اهلل ظْف-مـ ضريؼ َأيِب إِْشَحَٚقو , َؿَٚل: ُشئَِؾ افَزَ ـَ َأ

رِ  َّ ََ ِْٔػ؟ َؿَٚل: َٓ َبْؾ ِمْثَؾ اف ًَّ َؿو , ِمْثَؾ اف َِّ ِْٔف َوَش َِ شَصذَّ اهللُ َظ
(3)

. 

 ًِؿ رمحف اهلل تًٚػ:وِف صحٔح اإلمٚم م

                                                           
 .(2337)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (2)

 .(1479)لم في صحيحو أخرجو اإلماـ مس (3)

 .(3552)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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َرةَ  ُّ ـَ َش َُقُل: -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َجٚبَِر ْب َٚن َرُشقُل اهللِ َصذَّ »و , َي ـَ

و , َوإَِذا  ْ ٌَغَّ ْ َيَت ـَ مَل َه َٚن إَِذا ادَّ ـَ َٔتِِفو , َو ُم َرْأِشِف َوحِلْ دَّ ََ َط ُم
ِّ َؿ َؿْد َص َِّ ِْٔف َوَش َِ اهللُ َظ

ٚنَ  ـَ و , َو َ ٌَغَّ َٞ َرْأُشُف َت
ًِ ِْٔػ؟  َص ًَّ ُف ِمْثُؾ اف ُٓ َٚل: َرُجٌؾ َوْج ََ و , َؾ

ِٜ
َٔ ْح ِِّ ِر اف ًْ ثَِر َص ـَ

َْْد  َٚتَؿ ِظ ُٝ اخْلَ َتِديًرا َوَرَأْي ًْ َٚن ُم ـَ ِرو , َو َّ ََ ِس َواْف ّْ َٚن ِمْثَؾ افنَّ ـَ و , َبْؾ  َٓ َؿَٚل: 

َدهُ  ًَ  ُيْنٌُِف َج
ِٜ اَمَم ِٜ احْلَ َْٔو ِف ِمْثَؾ َب

ٍِ تِ شـَ
(1)

 . 

اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚضًِ يف أحطٔ خًك٘, ؾكد نإ أّٜطا ٚنُا نإ ايٓيب ص٢ً 
 .ايٓاعأحطٔ 

ٍؼ َظئِؿٍ }ـام ؿٚل اهلل ظز وجؾ :  ُِ َذ ُخ ًَ َؽ َف َّٕ  .{َوإِ

 وجٚء ِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: 

ِؼ َرُشقِل اهلِل مـ حديٞ ظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚو , أَنٚ دٚ ُشئِٝ  ُِ ـْ ُخ َظ

ْٔفِ  َِ :  َصذَّ اهللُ َظ ْٝ َؿو , َؿَٚف َِّ ْرآَن؟»َوَش َُ َرُأ اْف َْ َٝ َت ًْ : ش َأَف ْٝ : َبَذو , َؿَٚف ُٝ ِْ َؾِ٘نَّ »ُؿ

ْرآنَ  َُ َٚن اْف ـَ َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ٌِلِّ اهللِ َصذَّ اهللُ َظ َٕ َؼ  ُِ شُخ
(2)

. 

آفف وشِؿ بغ حًـ  ؾجّع اهلل ظز وجؾ فٌْٔف حمّد صذ اهلل ظِٔف وظذ

 ذ مراتٛ اإلًٕٚن. حًـ اخلِؼو , وهذه أظبغاخلَِٜو , و

 بٝإ َساتب خًك١ اإلْطإ ٚخًك٘: 
 مـ مجع اهلل ظز وجؾ فف بغ حًـ اخلَِٜو , وحًـ اخلِؼ. ادرتٌٜ إوػ: 

                                                           
 .(2344)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (2)

 .(746)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)



 

 

 

 ]الدعاء بحسن الخُلق[

 

[465] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 وظذ رأس هذه ادرتٌٜ ٌْٕٔٚ حمّد صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.

 . ظِٔف افًالم أبق افٌؼ وٌٕل اهلل يقشػ ظِٔف افًالمو , و آدم

 رمحف اهلل تًٚػ ِف حديٞ ادًراج:  ٍل صحٔح اإلمٚم مًِؿؾ

ـِ َمٚفٍِؽ  َِٕس ْب تَِح ِف ؿهٜ ادًراجو , ؿٚل: و , -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأ ٍُ َؾ

ـِ  ًْ َؿو , إَِذا ُهَق َؿِد ُاْظىَِل َصْىَر احْلُ َِّ ِْٔف َوَش َِ ُٔقُشَػ َصذَّ اهللُ َظ ٚ بِ َٕ و , َفَْٚو , َؾَِ٘ذا َأ

َٛ َوَدَظٚ ِِل  و , َؾَرحَّ ...ش بَِخْرٍ
 (1)

. 

إذا ـٚن يقشػ ظِٔف افًالم ؿد أويت صىر احلًـو , وؿد ؿٚل أهؾ افًِؿ: 

 ؾ٘ن ٌٕل اهلل  آدم ظِٔف افًالم ؿد أويت اجلامل ـِف; ٕن اهلل خَِف بٔده.

ـْ ضٍِغ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ا ِم  إيِنِّ َخٚفٌِؼ َبَؼً
ِٜ َُ اَلئِ َّ ِْ

* إِْذ َؿَٚل َربَُّؽ فِ

 ُٝ ْخ ٍَ َٕ ْيُتُف َو ـَ  َؾَِ٘ذا َشقَّ قا َفُف َشِٚجِدي ًُ ََ ـْ ُروِحل َؾ ُٜ  *ؾِِٔف ِم َُ َجَد اداََْلئِ ًَ َؾ

قَن  ًُ ْؿ َأمْجَ ُٓ ُِّ ـَ  *ـُ ٚؾِِري َُ ـَ اْف َٚن ِم ـَ َزَ َو ُْ َّٓ إِْبَِِٔس اْشَت َؿَٚل َيٚ إِْبُِِٔس َمٚ  *إِ

ـَ  َٝ ِم ْْ ـُ َت َأْم  َزْ ُْ ََٔديَّ َأْشَت
ُٝ بِ َْ َِ َٚ َخ

ُجَد دِ ًْ َؽ َأْن َت ًَ ٚفَِغ َمَْ ًَ ٚ  *اْف َٕ َؿَٚل َأ

ـْ ضٍِغ  َتُف ِم َْ َِ ٍٚر َوَخ َٕ ـْ  َتِْل ِم َْ َِ ََّٕؽ َرِجٌٔؿ  *َخْرٌ ِمُْْف َخ ٚ َؾِ٘ َٓ  *َؿَٚل َؾْٚخُرْج ِمْْ

ـِ  ي َْتِل إَِػ َيْقِم افدِّ ًْ َْٔؽ َف َِ  . {َوإِنَّ َظ

مـ أظىٚه اهلل ظز وجؾ حًـ اخلِؼو , ومل يًىف حًـ ادرتٌٜ افثٕٜٚٔ: 

 اخلَِٜ.

                                                           
 .(162)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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 هذه مرتٌٜ أيًوٚ ظئّٜو , وفُْٓٚ دون ادرتٌٜ إوػ.و

َِٜو , ومل يًىف حًـ مـ أظىٚه اهلل ظز وجؾ حًـ اخلِ ادرتٌٜ افثٚفثٜ: 

 اخلِؼ.

 شقء اخلَِٜ.مـ ـٚن ؾٔف شقء اخلِؼو , وادرتٌٜ افرابًٜ: 

 وهذه أدٕك ادراتٛ.

ٚنَ }وٓ يتًٚرض هذا مع ؿقل اهلل ظز وجؾ:  ًَ ْٕ َْٚ اإْلِ َْ َِ ْد َخ ََ ـِ  َف ًَ ِِف َأْح

ِقيؿٍ  َْ  .{َت

بًَِفو , ووجٓفو , وصٍٚتفو , يًتز مـ  ؾٚإلًٕٚن مُرم ظذ شٚئر ادخِقؿٚت

 . أـّؾ وأمجؾ إٔقاع ادخِقؿٚت

َيْقَم }يَقل اهلل ظز وجؾ : وحٚل افْٚس ِف أخرة ظذ حًٛ افًّؾو , 

ْت ُوُجق ـَ اْشَقدَّ ٚ افَِّذي مَّ
َٖ َقدُّ ُوُجقٌه َؾ ًْ َٔضُّ ُوُجقٌه َوَت ٌْ َد َت ًْ ْرُتْؿ َب ٍَ ـَ ْؿ َأ ُٓ ُه

ُروَن  ٍُ ُْ ُْْتْؿ َت ـُ َذاَب باَِم  ًَ ْؿ َؾُذوُؿقا اْف ُُ
ْؿ  *إِياَمِٕ ُٓ ْٝ ُوُجقُه َٔوَّ ـَ اْب ٚ افَِّذي َوَأمَّ

ٚ َخٚفُِدونَ  َٓ  اهللَِّ ُهْؿ ؾِٔ
ِٜ
ل َرمْحَ

ٍِ  . {َؾ

أهؾ افًْٜ واجلامظٜو , يقم افَٔٚمٜ بٔوٚء مؼؿٜ مْقرة ؾقجقه ادٗمْغ; 

 ئْٜ ؾرحٜ مًتٌؼة.شًٔدة مىّ
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تًِقهٚ و , مًقدة ووجقه افٍُٚر وادؼـغ وادْٚؾَغ وادِحديـ وادٌتدظٜ

ٚ َيْقَمئِذٍ  َوُوُجقهٌ }و , ـام ؿٚل تًٚػ: ؿسة ؽزة َٓ ْٔ َِ ةٌ  َظ ٚ*  َؽَزَ َٓ َُ ةٌ  َتْرَه  * َؿَسَ

َرةُ  ُهؿُ  ُأوَفئَِؽ  ٍَ َُ َجَرةُ  اْف ٍَ  .[53-51: ظٌس] {  اْف

َِ »قوله:  ُِ ـْ ُخ ًِّ  ش. لَؾَح

أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ َتٔز بٖظذ افنٚهد مـ احلديٞ: 

و , واهلل درجٚت ومراتٛ اجلامل احلز وادًْقيو , مجٚل اخلَِٜو , ومجٚل اخلِؼ

 .أظِؿ 

********** 
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 ]باب الذكر والدعاء[ 

 [َباُب الذِّْكِز َوالدَُّعاِء]

 *******************************الشرح:

 وافُالم ظذ بٚب افذـر وافدظٚء مـ ادٓامت.

إذ أن مٚ مـ ظٌٚدة ذظٓٚ اهلل ظز وجؾ إٓ ويُقن ؾٔٓٚ مـ إذـٚر 

ًٌٚ فًًٚدة افداريـ.  وإدظٜٔ مٚ يُقن شٌ

 بٝإ ايؿسم بني ايرنس ٚايدعا٤: 
 دظٚء افًٌٚدة. مـافذـر و

وحٟو , مجٔع افًٌٚدات مـ صالةو , وصٔٚمو , وزـٚةو ,  ينّؾودظٚء افًٌٚدة: 

وؽر ذفؽ مـ افًٌٚدات وهل  وجٓٚدو , وؿراءة فَِرآنو , وتًٌٔحو , وحتّٔدو ,

ـْ }و , ؿٚل اهلل ظز وجؾ: ـثرة ـْ  َأْظَرَض  َوَم ِري َظ ـْ ًٜ  َففُ  َؾِ٘نَّ  ِذ َٔن ًِ ٚ َم ًُ  َوْْ

هُ  َْٕحُؼُ ِٜ  َيْقمَ  َو ََٔٚم
َِ ك اْف َّ ؿٚل شًٔد بـ جٌر: افذـر ضٚظٜ  [235: ضف] {َأْظ

 اهلل .

 مٚ مـ ظٌٚدة إٓ وؾٔٓٚ مـ إذـٚر وإدظٜٔ ـر إٔفومـ ظجٛ صٖن افذ

 .اخلر افُثر 

بٖشامئف افًٌد  يًٖفف أن وبٕٔٚفيراد بف دظٚء افىِٛو , ودظٚء ادًٖفٜ: 

 و , مـ خريـ افدٕٔٚو , وأخرة.صٍٚتف افًالاحلًْكو , و
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 ادىقٓتو , وادختكات. بٚب إدظٜٔ وإذـٚروؿد صْػ افًِامء ِف 

 ."ِْقوي رمحف اهلل تًٚػفٚب إذـٚر ـت" مـ أصٓر ذفؽ:و

ابـ و و , فإلمٚم افًْٚئل"ظّؾ افٔقم وافِِٜٔ": مـ ـتٚيَب وؿد اشتٍٚد 

 اهلل تًٚػ. امافًْل رمحٓ

 وِف افهحٔحغ مجِٜ مـ أبقاب افذـر وافدظٚءو , ٓ يًتٌْك ظْٓٚ.

 بٝإ أقطاّ ايرنس: 
 افذـر وافدظٚء يًَْؿ إػ ؿًّغ: و

 دىِؼ.افذـر وافدظٚء اإول: 

ؾّـ ادىَِٚت احلٞ ظذ ذـر اهلل ظز وجؾ ودظٚئف ِف ـؾ وؿٝو , وِف ـؾ 

 حغ.

ـَ }يَقل اهلل ظز وجؾ:  ْؿ إِنَّ افَِّذي ُُ ْٛ َف ُؿ اْدُظقيِن َأْشَتِج ُُ َوَؿَٚل َربُّ

ـَ  ََّْؿ َداِخِري َٓ ُِقَن َج َْٔدُخ ٌََٚديِت َش ـْ ِظ وَن َظ ِزُ ُْ َت ًْ  . {َي

ظز وجؾ افدظٚء ِف أي وؿٝو , وٓ ِف أي دد اهلل وهذا دظٚء ظٚمو , ؾِؿ حُي 

ـٍٜٔٔو , وٓ ِف أي مُٚنو , وإٕام هق ظٚم ِف ـؾ وؿٝو , وِف ـؾ مُٚنو , وِف أي 

 ـٍٜٔٔ يريدهٚ افًٌدو , وحيتٚج إفٔٓٚ.

افًٌد بام ثٌٝ ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿو , يدظق وإؾوؾ أن 

 ؾٕ٘ف ؿد أويت جقامع افُِؿ.
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ـُ }ويَقل اهلل ظز وجؾ:  ُرونِ َؾْٚذ ٍُ ُْ َٓ َت ُروا ِِل َو ُُ ْؿ َواْص ـُ ْر ـُ  .{ُرويِن َأْذ

َٜ ِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: و ريض اهلل -مـ حديٞ  َظٚئَِن

: -ظْٓٚ ْٝ ؾِّ »و , َؿَٚف ـُ ُر اهلَل َظَذ  ـُ َؿ َيْذ َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚن افٌَِّْلُّ َصذَّ اهلُل َظ ـَ

َِٕٔٚفِ  شَأْح
(1)

. 

 ادَٔد.افذـر وافدظٚء افثٚين: 

ر افهٌٚح وادًٚءو , وأدبٚر افهِقات ادٍرووٜو , وؿٌؾ افْقمو , ٚمثؾ أذـ

وآشتَٔٚظ مـ افْقمو , واخلروج مـ ادْزلو , ودخقل احلاممو , واجلامعو , وؽرهٚ 

 .وـٍٜٔٔ ُمٚ ؿٔد ِف وؿٝ 

 . مٚ جٚء مًَٔدا ِف وؿٝوافدظٚء ادَٔد: 

 افدظٚء ِف افًجقد.مثؾ: 

َٜ  تًٚػ: ؾٍل صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل ريض اهلل -مـ حديٞ  َظٚئَِن

َراِش -ظْٓٚ ٍِ ـَ اْف ًٜ ِم َِ ْٔ َؿ َف َِّ ِْٔف َوَش َِ ْدُت َرُشقَل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ ََ : َؾ ْٝ و , َؿَٚف

ٚ َمُْْهقَبَتِٚن َوُهَق  ِجِد َومُهَ ًْ ِْٔف َوُهَق ِِف ادَْ ـِ َؿَدَم ْٝ َيِدي َظَذ َبْى ًَ ُتُف َؾَقَؿ ًْ َّ َؾْٚفَت

َُقُل:  قَبتَِؽو , َوَأُظقُذ افِ»َي َُ ـْ ُظ َٚؾٚتَِؽ ِم ًَ ُّ ـْ َشَخىَِؽو , َوبِ ؿَّ َأُظقُذ بِِرَوَٚك ِم ُٓ

َؽ  ًِ ٍْ َٕ َٝ َظَذ  ْٔ اَم َأْثَْ ـَ  َٝ ْٕ َْٔؽ َأ َِ َٓ ُأْحِِص َثًَْٚء َظ شبَِؽ ِمَْْؽ 
(2)

. 

                                                           
 .(373)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

  .(486)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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 وافدظٚء ظَٛ افتنٓد إخر: 

ريض -ةَ مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيرَ ٍل صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

َؿ: -اهلل ظْف َِّ ِْٔف َوَش َِ ْؿ »و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهلِل َصذَّ اهللُ َظ ـُ َد َأَحُد َّٓ إَِذا َتَن

ـْ  ََّْؿو , َوِم َٓ ـْ َظَذاِب َج ؿَّ إيِنِّ َأُظقُذ بَِؽ ِم ُٓ قُل: افِ َُ ـْ َأْرَبٍع َي ْذ بِٚهللِ ِم
ًِ َت ًْ َٔ ِْ َؾ

 َٔ ِٜ ادَْْح ـْ ؾِْتَْ و , َوِم ْزِ ََ ٚلِ َظَذاِب اْف جَّ ِٔح افدَّ
ًِ ِٜ ادَْ ـْ َذِّ ؾِْتَْ شٚ َوادَْاَمِتو , َوِم

(1)
. 

 وؽرهٚ مـ إدظٜٔ افتل جٚءت ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.

َٜ ٍل صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: ؾ ريض اهلل -مـ حديٞ َظٚئَِن

ْٔفِ  -ظْٓٚ َِ َُقُل:  أَنٚ ؿٚفٝ: َأنَّ َرُشقَل اهلِل َصذَّ اهللُ َظ َٚن َي ـَ َؿ  َِّ قِظِف »َوَش ـُ ِِف ُر

وِح   َوافرُّ
ِٜ َُ وٌسو , َربُّ اداََْلئِ ٌُّقٌح ُؿدُّ شَوُشُجقِدِه ُش

(2)
. 

 .ب حتهٔؾ احلًْٚتو , وتٍُر افًٔئٚتمـ أظيؿ أبقاافذـر وافدظٚء و

 : ا٫ضتذاب١بٝإ أٚقات 
 افدظٚء بغ إذان واإلؿٚمٜ.إول: 

 اهلل تًٚػ وؽره: ٍل شْـ اإلمٚم أيب داود رمحف ؾ

ـِ َمٚفٍِؽ  َِٕس ْب و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهلُل -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأ

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ ِٜ »َظ َؿَٚم ََذاِن َواإْلِ ْٕ َظُٚء َبْغَ ا شَٓ ُيَردُّ افدُّ
(1)

. 

                                                           
 .(588)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (2)

 .(487)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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ؿٌؾ افًالم بًد أن ذـر افدظٚء دبر افهالةو , أي بًد افتنٓد افثٚين: 

 ِف افهحٔحغ:  ؿٚلافتنٓد 

ٌِْد اهللَِّ بـ مًًقد ـَ "و , َؿَٚل: -ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ َظ ُ ِم ُثؿَّ َيَتَخرَّ

َْٔدُظق  ِْٔفو , َؾ ٌَُف إَِف َظِٚء َأْظَج شافدُّ
(2)

. 

 افدظٚء ِف افًجقد.افثٚفٞ: 

 ِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: 

ٌَّٚسٍ  ـِ َظ قا ؾِِٔف و , َؿَٚل: -ريض اهلل ظْٓام-مـ حديٞ اْب ُّ يِّ ًَ قُع َؾ ـُ ٚ افرُّ مَّ
َٖ َؾ

َتَجَٚب  ًْ ـٌ َأْن ُي
ِّ ََ َظِٚءو , َؾ ُدوا ِِف افدُّ ِٓ ُجقُد َؾْٚجَت ًُّ ٚ اف و , َوَأمَّ بَّ َظزَّ َوَجؾَّ افرَّ

ؿْ  ُُ شَف
(3)

. 

 وِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ:

ِْٔف  و , َأنَّ َرُشقَل اهللِ َصذَّ -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرَة  َِ اهللُ َظ

َؿ َؿَٚل:  َِّ ثُِروا »َوَش ـْ َٖ ِفو , َوُهَق َشِٚجٌدو , َؾ ـْ َربِّ ٌُْد ِم ًَ قُن اْف ُُ َأْؿَرُب َمٚ َي

َظٚءَ  شافدُّ
(4)

. 

                                                                                                                                        
(، كصححو اإلماـ األلباني 212، كالترمذم في سننو )(521)أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو  (2)

 رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن.

 (.412، كاإلماـ مسلم في صحيحو )(835)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

 .(479)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

  .(482)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (2)
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 ِف آخر شٚظٜ مـ يقم اجلًّٜ.افرابع: 

 ٍل صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

ِٚشِؿ َصذَّ اهلُل  َأُبق و , َؿَٚل: َؿَٚل -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ  ََ اْف

َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ َُٖل اهللَ »َظ ًْ و , َي ٌِِؿو , َؿٚئٌِؿ ُيَهعِّ ًْ ٚ ُم َٓ َُ
َٓ ُيَقاؾِ و ,  ًٜ َٚظ ًَ  َف

ِٜ
ًَ ُّ إِنَّ ِِف اجْلُ

ٚهُ  َّٓ َأْظَىُٚه إِيَّ او , إِ َِٔدِه: ش َخْرً ُدَهٚ"َوَؿَٚل بِ ٚ ُيَزهِّ َٓ ُِ ِِّ ََ "ُي
(1)

. 

 وهل آخر شٚظٜ مـ افٔقم .

 اإلمٚم أيب داود رمحف اهلل تًٚػ: ٍل شْـ ؾ

ٌِْد اهللَِّ ـِ َظ ـْ َرُشقِل اهللَِّ َصذَّ اهلُل -ريض اهلل ظْٓام-مـ حديٞ َجٚبِِر ْب و , َظ

ُف َؿَٚل:  َّٕ َؿ َأ َِّ ِْٔف َوَش َِ َة »َظ  ثَِْْتٚ َظْؼَ
ِٜ
ًَ ُّ ٌِِؿ  -ُيِريُد  -َيْقُم اجْلُ ًْ َٓ ُيقَجُد ُم و ,  ًٜ َشَٚظ

َُٖل اهللََّ َظزَّ  ًْ َد  َي ًْ  َب
ٍٜ قَهٚ آِخَر َشَٚظ ًُ

ِّ و , َؾْٚفَت َّٓ َأَتُٚه اهللَُّ َظزَّ َوَجؾَّ ًْٔئٚو , إِ َوَجؾَّ َص

ًَْكِ  شاْف
(2)

. 

 وِف شْـ اإلمٚم ابـ مٚجف رمحف اهلل تًٚػ: 

ـِ َشاَلمٍ  ٌِْد اهللَِّ ْب ُٝ َوَرُشــــقُل اهللَِّ -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َظ ِْ  و , َؿَٚل: ُؿ

                                                           
 .(852)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

(، كصححو اإلماـ 1389، كاإلماـ النسائي في سننو )(1148)أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو  (2)
لصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن. كىو في ا

 (. 238تعالى برقم )
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 ْٔ َِ ٚ َفَِْجُد ِِف ـَِتِٚب اهللَِّ: َصذَّ اهللُ َظ َّٕ َؿ َجٚفٌِس: إِ َِّ ًٜ »ِف َوَش ِٜ َشَٚظ ًَ ُّ ِِف َيْقِم اجْلُ

َٙ َفُف َحَٚجَتفُ  َّٓ َؿ ًْٔئٚ إِ ٚ َص َٓ ُل اهللََّ ؾِٔ
َٖ
ًْ ـٌ ُيَهعِّ َي ِم ْٗ ٌٌْد ُم ٚ َظ َٓ َُ

َؿَٚل ش . َٓ ُيَقاؾِ

َصَٚر إَِِلَّ َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ 
َٖ ٌُْد اهللَِّ: َؾ َؿ: َظ َِّ ِْٔف َوَش َِ ٍٜ » اهللُ َظ ًُْض َشَٚظ و , ش َأْو َب

ٍٜ ِهَل؟ َؿَٚل:  : َأيُّ َشَٚظ ُٝ ِْ . ُؿ
ٍٜ ًُْض َشَٚظ و , َأْو َب َٝ : َصَدْؿ ُٝ ِْ َُ ِهَل آِخُر »َؾ

ٚرِ  َٓ َٜ َصاَلٍةو , َؿَٚل: ش . َشَٚظِٚت افَّْ ْٝ َشَٚظ ًَ ْٔ َٚ َف : إَِنَّ ُٝ ِْ ـَ »ُؿ ِم ْٗ ٌَْد ادُْ ًَ َبَذ. إِنَّ اْف

اَلةِ  إَِذا َق ِِف افهَّ ُٓ اَلُةو , َؾ َّٓ افهَّ ُف إِ ًُ ٌِ َٓ حَيْ ََِسو ,  شَصذَّ ُثؿَّ َج
(1)

. 

 ِف افثِٞ إخر مـ افِٔؾ.اخلٚمس: 

مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهللَُّ َظُْْف: َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ ٍل افهحٔحغ: ؾ

َؿ َؿَٚل:  َِّ ِْٔف َوَش َِ َْ »اهللُ َظ َٔٚ ِحَغ َيِْْزُل َربُّ ْٕ اَمِء افدُّ ًَّ  إَِػ اف
ٍٜ َِ ْٔ ؾَّ َف ـُ َٚػ  ًَ ٌََٚرَك َوَت ٚ َت

َُٖفِْل  ًْ ـْ َي َٛ َفُف َم ْشَتِجٔ
َٖ ـْ َيْدُظقيِنو , َؾ َُقُل: َم ِْٔؾ أِخُر َي َِّ ُٞ اف ُِ ََك ُث ٌْ َي

َر َففُ  ٍِ َْٖؽ ُريِن َؾ ٍِ ٌْ َت ًْ ـْ َي َُٔفو , َم
ُْٖظىِ شَؾ

(2)
. 

 ٔٝ.افدظٚء ِف افىقاف حقل افٌافًٚدس: 

ِٛ ٍل شْـ اإلمٚم أيب داود رمحف اهلل تًٚػ: ؾ ٚئِ ًَّ ـِ اف ٌِْد اهللَِّ ْب  مـ حديٞ َظ

َُقُل: -ريض اهلل ظْف- َؿ َي َِّ ِْٔف َوَش َِ ُٝ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ًْ
ِّ َمٚ »و , َؿَٚل: َش

                                                           
، كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى فيو: حسن (1139)أخرجو اإلماـ ابن ماجو في سننو  (1)

  (، كقاؿ فيو: حسن صحيح.712صحيح. ككذلك في صحيح الترغيب كالترىيب )

 .(785)ماـ مسلم في صحيحو كاإل (،1145)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (2)
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ِخَرِة  ْٔ ًٜ َوِِف ا َْ ًَ َٔٚ َح ْٕ َْٚ آتَِْٚ ِِف افدُّ  َربَّ
َْْغِ ـْ و , َوِؿَْٚ َظَذاَب افَّْٚرِ َبْغَ افرُّ ًٜ َْ ًَ شَح

 

(1)
. 

 افدظٚء بغ افهٍٚ وادروة.افًٚبع: 

 ٍل صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ:ؾ

مـ حديٞ جٚبر بـ ظٌد اهلل ريض اهلل ظْٓام افىقيؾ ِف حجٜ افٌْل صذ 

ٚو , »اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿو , وؾٔف ؿٚل:  ٍَ ٌَِٚب إَِػ افهَّ ـَ اْف ٚ ُثؿَّ َخَرَج ِم َٕ امَّ َد َِ َؾ

ٚ َؿَرَأ:  ٍَ ـَ افهَّ ٚئِِر اهللِ }ِم ًَ ـْ َص ٚ وادَْْرَوَة ِم ٍَ َأْبَدُأ باَِم [ »269]افٌَرة:  {إِنَّ افهَّ

َد ش َبَدَأ اهللُ بِفِ  و , َؾَقحَّ َٜ َِ ٌْ
َِ ٌََؾ اْف َْ َٝ َؾْٚشَت ْٔ ٌَ ِْٔفو , َحتَّك َرَأى اْف َِ ٚو , َؾَرِؿَل َظ ٍَ ٌََدَأ بِٚفهَّ َؾ

ُهو ,  َ زَّ ـَ ُد َوُهَق »َوَؿَٚل: اهللَ َو ّْ ُِْؽ َوَفُف احْلَ يَؽ َفُفو , َفُف ادُْ َٓ َذِ َّٓ اهللُ َوْحَدُه  َٓ إَِفَف إِ

ٌَْدُهو , َوَهَزَم  ََٕكَ َظ َْٕجَز َوْظَدُهو , َو َّٓ اهللُ َوْحَدُهو , َأ َٓ إَِفَف إِ ٍء َؿِديٌرو ,  ؾِّ َرْ ـُ َظَذ 

َْحَزاَب َوْحَدهُ  ْٕ َزَل إَِػ ُثؿَّ َدَظٚ َبْغَ َذفَِؽ ش ا َٕ اٍتو , ُثؿَّ  و , َؿَٚل: ِمْثَؾ َهَذا َثاَلَث َمرَّ

َدَتٚ َمَنكو ,  ًِ ًَكو , َحتَّك إَِذا َص ـِ اْفَقاِدي َش ْٝ َؿَدَمُٚه ِِف َبْى ٌَّ َه ْٕ ادَْْرَوِةو , َحتَّك إَِذا ا

ٚو , َحتَّك إِ  ٍَ َؾ َظَذ افهَّ ًَ اَم َؾ ـَ َؾ َظَذ ادَْْرَوِة  ًَ ٍَ َٚن آِخُر َحتَّك َأَتك ادَْْرَوَةو , َؾ ـَ َذا 

...شَضَقاؾِِف َظَذ ادَْْرَوةِ 
 (2)

. 

                                                           
، كحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (1892)أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو  (1)

 كضعيف أبي داكد.

 .(1218)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)



 

 

 

 ]باب الذكر والدعاء[

 

[476] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 افدظٚء يقم ظرؾٜ.افثٚمـ: 

 ٍل صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

 ُٜ َؿ -ريض اهلل ظْٓٚ- مـ حديٞ َظٚئَِن َِّ ِْٔف َوَش َِ : إِنَّ َرُشقَل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ

تَِؼ »َؿَٚل:  ًْ ـْ َأْن ُي َثَر ِم ـْ ـْ َيْقٍم َأ ُف َمٚ ِم َّٕ و , َوإِ َٜ ـْ َيْقِم َظَرَؾ ـَ افَِّْٚرو , ِم ًٌْدا ِم اهللُ ؾِِٔف َظ

ِء؟ َٓ ُٗ َُقُل: َمٚ َأَراَد َه َٔ و , َؾ َٜ َُ
ٌَِٚهل هِبِِؿ اداََْلئِ ُٕقو , ُثؿَّ ُي َْٔد ش َف

(1)
. 

 . افدظٚء ظْد اجلّراتافتٚشع: 

  جٚبرؾٍل صحٔح مًِؿ ظـ 

 . افًٍر ِفافدظٚء افًٚذ: 

 اهلل تًٚػ: ٍل شْـ أيب داود رمحف ؾ

ََِّؿ -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ  ِْٔف َوَش َِ و , َأنَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ

: َدْظَقُة اْفَقافِِدو , َوَدْظَقُة »َؿَٚل:  َـّ ِٓ َٓ َصؽَّ ؾِٔ َتَجَٚبٌٚت  ًْ َثاَلُث َدَظَقاٍت ُم

ُِقمِ  ٚؾِِرو , َوَدْظَقُة ادَْْي ًَ شادُْ
(2)

. 

 فهٚئؿ.دظٚء ااحلٚدي ظؼ: 

 ٍل شْـ اإلمٚم ابـ مٚجف رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

                                                           
  .(1348)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (2)

ماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح أبي ، حسنو اإل(1536)أخرجو اإلماـ أبي دكد في سننو  (3)
 داكد.
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و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهلُل -ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ 

َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ ىَِرو , »َظ ٍْ ٚئُِؿو , َحتَّك ُي ِٚدُلو , َوافهَّ ًَ َمُٚم اْف َٓ ُتَردُّ َدْظَقهُتُْؿو , اإْلِ  ٌٜ َثاَلَث

اَمِءو , َوَدْظَقُة ادَْ  ًَّ ٚ َأْبَقاُب اف َتُح هَلَ ٍْ و , َوُت
ِٜ ََٔٚم

َِ اَمِم َيْقَم اْف ٌَ ٚ اهللَُّ ُدوَن اْف َٓ ًُ ُِقِمو , َيْرَؾ ْي

َد ِحغٍ  ًْ َِّٕؽ َوَفْق َب ُْٕكَ َ َٕ يِت  زَّ
ًِ َُقُل: بِ ش َوَي

 (1)
 . 

 اديِقم. قةدظافثٚين ظؼ: 

 ٍل شْـ أيب داود رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

ََِّؿ -ريض اهلل ظْف-َرةَ مـ حديٞ َأيِب ُهَريْ  ِْٔف َوَش َِ و , َأنَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ

: َدْظَقُة اْفَقافِِدو , َوَدْظَقُة »َؿَٚل:  َـّ ِٓ َٓ َصؽَّ ؾِٔ َتَجَٚبٌٚت  ًْ َثاَلُث َدَظَقاٍت ُم

ُِقمِ  ٚؾِِرو , َوَدْظَقُة ادَْْي ًَ شادُْ
(2)

. 

ِؼ وَ : طؿٚل ؿٚل افٌْل  ظـ مًٚذ بـ جٌؾ بؾ وِف افهحٔح   اتَّ

ُِقِمو , َدْظَقةَ  فُ  ادَْْي َّٕ َْٔس  َؾِ٘ ٚ َف َٓ َْْٔ  أخرجف مًِؿ . شِحَجٌٚب  اهللِ َوَبْغَ  َب

 دظٚء افقافد فقفدهو , أو ظذ وفده.افثٚفٞ ظؼ: 

                                                           
، كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (1752)أخرجو اإلماـ ابن ماجو في سننو  (1)

كضعيف ابن ماحو: ضعيف كصح منو شطره األكؿ لكن بلفظ المسافر كفي ركاية الوالد مكاف 
 ي رحمو اهلل تعالى برقم )(. اإلماـ، كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادع

، حسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح أبي (1536)أخرجو اإلماـ أبي دكد في سننو  (2)
 داكد.
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 َٓ : طؿٚل ؿٚل افٌْل  ظـ ظٌٚدة بـ صٚمٝ ؾٍل صحٔح مًِؿ 

ْؿو , َظَذ  َتْدُظقا ُُ ًِ ٍُ ْٕ َٓ  َأ ؿْ  َظَذ  َتْدُظقا َو ـُ ِد َٓ َٓ  و ,َأْو ْؿو , َظَذ  َتْدُظقا َو ُُ  َٓ  َأْمَقافِ

قا َُ ـَ  ُتَقاؾِ ًٜ  اهللِ  ِم َُٖل  َشَٚظ ًْ ٚ ُي َٓ ُٛ  َظَىٌٚءو , ؾِٔ َتِجٔ ًْ َٔ ؿْ  َؾ ُُ  .  شَف

 ٍل شْـ أيب داود رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

ََِّؿ -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ  ِْٔف َوَشــــ َِ  و , َأنَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ

: َدْظَقُة اْفَقافِِدو , َوَدْظَقُة »: َؿَٚل  َـّ ِٓ َٓ َصؽَّ ؾِٔ َتَجَٚبٌٚت  ًْ َثاَلُث َدَظَقاٍت ُم

ُِقمِ  ٚؾِِرو , َوَدْظَقُة ادَْْي ًَ شادُْ
(1)

.ِ 

 آوىرار. ِفافرابع ظؼ: افدظٚء 

قَء }يَقل اهلل ظز وجؾ:  ًُّ ِنُػ اف ُْ ُٛ ادُْْوَىرَّ إَِذا َدَظُٚه َوَي ـْ َُئِ َأمَّ

 ُِ ًَ ُرونَ َوََيْ َـّ َْرِض َأإَِفٌف َمَع اهللَِّ َؿِِٔاًل َمٚ َتَذ ْٕ َٚء ا ٍَ َِ ْؿ ُخ ُُ} . 

 جٚبٜ.افًِؿ ِف أوؿٚت آ وؿد صْػ أهؾ

هذا افٌٚب مـ أهؿ ادٓامت; إذ إٔف ٓ ؽْك دُِػ ظـ دظٚء اهلل ًّرؾٜ ؾ

 ظز وجؾ وذـره.

ٓؿ افِ"ووصٔتف:  وهلذا ـٚن مـ ؿقل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ

و , أخرجف أمحد ظـ ابـ مًًقد "أظْل ظذ ذـركو , وصُركو , وحًـ ظٌٚدتؽ

                                                           
، حسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح أبي (1536)أخرجو اإلماـ أبي دكد في سننو  (1)

 داكد.
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مـ أيب داود رمحف اهلل تًٚػ وؽره: تو , وجٚءت فف أفٍٚظ مْٓٚ مٚ أخرجف 

ـْ  و , َظ ٌُِعُّ ـِ احْلُ مْحَ ٌِْد افرَّ َثِْل َأُبق َظ َُقُل: َحدَّ ٍِِؿو , َي ًْ ـَ ُم َٜ ْب ٌَ َْ ضريؼ ُظ

ـِ  ِٚذ ْب ًَ ـْ ُم َْٚبِِحّلو , َظ ٌَؾٍ  افهُّ َؿ -ريض اهلل ظْف- َج َِّ ِْٔف َوَش َِ و , َأنَّ َرُشقَل َصذَّ َظ

َِٔدِهو , َوَؿَٚل:  ٌَُّؽ »َأَخَذ بِ ُِح َٕ ٌَُّؽو , َواهللَِّ إيِنِّ  ُِح َٕ ُٚذو , َواهللَِّ إيِنِّ  ًَ َٚل: شَيٚ ُم ََ  "و , َؾ

ؿَّ  ُٓ َِّ قُل: اف َُ ؾِّ َصاَلٍة َت ـُ َـّ ِِف ُدُبِر  َٓ َتَدَظ ُٚذ  ًَ ِرَكو , ُأوِصَٔؽ َيٚ ُم ـْ َأِظِّْل َظَذ ِذ

ٌََٚدتَِؽ  ـِ ِظ ًْ ِرَكو , َوُح ُْ ٌٚذ ش"َوُص ًَ -ريض اهلل ظْف-و , َوَأْوَص بَِذفَِؽ ُم

ـِ  مْحَ ٌِْد افرَّ َْٚبِِحلُّ َأَبٚ َظ و , َوَأْوَص بِِف افهُّ َْٚبِِحلَّ "افهُّ
 (1)

. 

أن َيتٓد ِف افدظٚء  إذا أحٛ أحدـؿوظْد أمحد ظـ أيب هريرة 

ؿَّ  ؾَِٔؾ  ُٓ َِّ ٌََٚدتَِؽ  اف ـِ ِظ ًْ ِرَكو , َوُح ُْ ِرَكو , َوُص ـْ  َأِظِّْل َظَذ ِذ

 بٝإ حهِ زؾع ايٝدٜٔ عٓد ايدعا٤:  
يًتحٛ رؾع افٔديـ ظْد افدظٚء ِف مجٔع ادقاضـو , إٓ ادقاضـ افتل دظٚ و

 .ؾٔٓٚ  ؾٔٓٚ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ومل يرؾع يديف

                                                           
(، كصححو اإلماـ 1313، كاإلماـ النسائي في سننو )(1522)أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو  (1)

األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن. كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل 
 (، كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح. 1117تعالى برقم )
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ٚ: سمذيٍل افؾ ٍَ اَمَن اف ِْ ـِ افٌَِّْلِّ -ريض اهلل ظْف- ِرِدِّ مـ حديٞ َش و , َظ

ََِّؿو , َؿَٚل:  ِْٔف َوَش َِ ِْٔف »َصذَّ اهللَُّ َظ ُجُؾ إَِف َتْحِٔل إَِذا َرَؾَع افرَّ ًْ ِريٌؿ َي ـَ إِنَّ اهللََّ َحِٔلٌّ 

ٌََتْغِ 
ًرا َخٚئِ ٍْ ٚ ِص مُهَ شَيَدْيِف َأْن َيُردَّ

 (1)
 . 

ًَ "ثؿ ؿٚل رمحف اهلل تًٚػ:  ٌٞ َح ْؿ َومَلْ َهَذا َحِدي ُٓ ُو ًْ ٌٛ َوَرَواُه َب ـٌ َؽِري

فُ  ًْ  ."َيْرَؾ

 ودٚ جٚء ِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: 

و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهلُل -ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ 

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ َّٓ »َظ ٌَُؾ إِ َْ َٓ َي  ٌٛ ِّٔ َٚ افَُّْٚسو , إِنَّ اهللَ َض ِمَِْغ َأُّيُّ ْٗ ًٌٚو , َوإِنَّ اهللَ َأَمَر ادُْ ِّٔ  َض

َٚل:  ََ ٚو , }باَِم َأَمَر بِِف ادُْْرَشَِِغو , َؾ ُِقا َصٚحِلً َّ ٌَِٚت َواْظ ِّٔ ـَ افىَّ ُِقا ِم ـُ ُشُؾ  َٚ افرُّ َيٚ َأُّيُّ

ُِقَن َظِِٔؿٌ  َّ ًْ ـُ }[ َوَؿَٚل: 62]ادٗمْقن:  {إيِنِّ باَِم َت ـَ آَمُْقا  ٚ افَِّذي َ ـْ َيٚ َأُّيُّ قا ِم ُِ

ؿْ  ـُ ٌَِٚت َمٚ َرَزْؿَْٚ ِّٔ َٞ 283]افٌَرة:  {َض ًَ َر َأْص ٍَ ًَّ ُجَؾ ُيىُِٔؾ اف َر افرَّ ـَ [ ُثؿَّ َذ

ُبُف َحَراٌمو ,  ُف َحَراٌمو , َوَمْؼَ ُّ ًَ و , َوَمْى و , َيٚ َربِّ اَمِءو , َيٚ َربِّ ًَّ دُّ َيَدْيِف إَِػ اف ُّ و , َي َأْؽَزَ

رَ  ُف َحَراٌمو , َوُؽِذَي بِٚحْلَ ًُ ٌَ ِْ َتَجُٚب فَِذفَِؽ؟َوَم ًْ َّٕك ُي
َٖ شاِمو , َؾ

 (2)
. 

 : (9:6) برؿؿ مًِؿو (4676وأخرج افٌخٚري )

                                                           
كاإلماـ ابن ماجو (، 1488، كاإلماـ أبو داكد في سننو )(3556)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (1)

 (، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن.3865في سننو )

 .(1115)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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َٕس ظـ َٚن َٓ َيْرَؾُع »َريِضَ اهللَُّ َظُْْفو ,  َأ ـَ َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهلُل َظ

 َّٕ ِٚءو , َؾِ٘ ََ ًْ
ْشتِ ِٓ َّٓ ِِف ا ـْ ُدَظٚئِِف إِ ٍء ِم َٚن َيْرَؾُع َيَدْيِف َحتَّك ُيَرى َيَدْيِف ِِف َرْ ـَ ُف 

ْٔفِ  َُٔٚض إِْبَى  ش.َب

ُٝ »َوَؿَٚل َأُبق ُمقَشك:  َؿ َوَرَؾَع َيَدْيِف َوَرَأْي َِّ ِْٔف َوَش َِ َدَظٚ افٌَِّْلُّ َصذَّ اهللُ َظ

ْٔفِ  ََٔٚض إِْبَى  ش.َب

 ٚ ًً أي أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ رؾع يديف ِف آشتًَٚء رؾ

ٚ ؾٔف; حتك طـ افراوي أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ جًؾ مٌٚ ًٌ ف

 بىـ ـٍٔف إػ إرضو , وطٓقر ـٍٔف إػ افًامء; وفٔس ـذفؽ.

 ايدعا٤:  اضتذاب١ بٝإ بعض َٛاْع
َتَجُٚب  " طفَقل رشقل اهلل آظتداء ِف افدظٚء إول:  ًْ ؿْ  ُي ـُ ََحِد  َمٚ ِٕ

 ْ َجْؾو , مَل ًْ َُقُل  َي َٔ َِؿْ  َأوْ  - َؾاَل  َدَظْقُت  َؿْد : َؾ ْٛ  - َؾ َتَج ًْ  أخرجف مًِؿ " ِِل  ُي

ـْ   . ُهَرْيَرةَ  َأيِب  َظ

ـَ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  َتِدي ًْ ُّٛ ادُْ
َٓ حُيِ ُف  َّٕ ًٜ إِ َٔ ٍْ ًظٚ َوُخ ْؿ َتَيُّ ُُ  *اْدُظقا َربَّ

 َّ ٚ َواْدُظقُه َخْقًؾٚ َوَض َٓ َد إِْصاَلِح ًْ َْرِض َب ْٕ ُدوا ِِف ا ًِ ٍْ َٓ ُت َٝ اهللَِّ َو ٚ إِنَّ َرمْحَ ًً

ِْغَ  ًِ ـَ ادُْْح ٌٛ ِم  . {َؿِري

 . افتًجؾ ِف آشتجٚبٜافثٚين: 

 



 

 

 

 ]باب الذكر والدعاء[

 

[482] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

: َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ ٍل افهحٔحغ: ؾ

َؿ َؿَٚل: َِّ ِْٔف َوَش َِ قُل » َصذَّ اهللُ َظ َُ َجْؾو , َي ًْ ْ َي ْؿ َمٚ مَل ـُ ََحِد
ِٕ َتَجُٚب  ًْ : َدَظْقُت ُي

ْٛ ِِل  َتَج ًْ ْؿ ُي َِ شَؾ
 (1)

. 

 أن يدظق ب٘ثؿو , أو بَىًٔف رحؿ.افثٚفٞ: 

 ٍل صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

ُف -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ  َّٕ َؿ َأ َِّ ِْٔف َوَش َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ و , َظ

ٌِْدو , »َؿَٚل:  ًَ ِْ
َتَجُٚب فِ ًْ ِٜ َرِحٍؿو , َمٚ مَلْ َٓ َيَزاُل ُي ًَ ْ َيْدُع بِِْ٘ثٍؿ َأْو َؿىِٔ َمٚ مَل

ِجْؾ  ًْ َت ًْ قُل: ش َي َُ َجُٚل؟ َؿَٚل: َي ًْ
ْشتِ ِٓ َؿْد َدَظْقُت َوَؿْد »ِؿَٔؾ: َيٚ َرُشقَل اهللِ َمٚ ا

َظٚءَ  َتْحِنُ ِظَْْد َذفَِؽ َوَيَدُع افدُّ ًْ َٔ ُٛ ِِلو , َؾ َتِجٔ ًْ ْؿ َأَر َي َِ شَدَظْقُتو , َؾ
(2)

. 

ًٚ وأـاًل افرابع:  ًٚ وذب  .تًٚضل احلرام فًٌ

 ل صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: ؾٍ

و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهلُل -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ  َأيِب ُهَرْيَرةَ 

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ دُّ َيَدْيِف إَِػ »َظ ُّ و , َي َٞ َأْؽَزَ ًَ َر َأْص ٍَ ًَّ ُجَؾ ُيىُِٔؾ اف َر افرَّ ـَ اَمِءو , ُثؿَّ َذ ًَّ  اف

                                                           
 .(2735)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،6341)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

 .(2735)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (2)
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ُف َحَراٌمو , َوُؽِذَي  ًُ ٌَ ِْ ُبُف َحَراٌمو , َوَم ُف َحَراٌمو , َوَمْؼَ ُّ ًَ و , َوَمْى و , َيٚ َربِّ َيٚ َربِّ

َتَجُٚب فَِذفَِؽ؟ ًْ َّٕك ُي
َٖ َراِمو , َؾ شبِٚحْلَ

(1)
. 

 افدظٚء مـ ؿِٛ ؽٚؾٍؾ ٓه شٍٚه.اخلٚمس: 

 ٍل شْـ اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

ِْٔف -ريض اهلل ظْف-َرْيَرةَ مـ حديٞ َأيِب هُ  َِ و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظ

ََِّؿ:  ُٛ ُدَظًٚء »َوَش َتِجٔ ًْ َٓ َي قا َأنَّ اهللََّ  ُّ َِ و , َواْظ
ِٜ ُتْؿ ُمقِؿُْقَن بِٚإِلَجَٚب ْٕ اْدُظقا اهللََّ َوَأ

هٍ  َٓ ٍٛ َؽٚؾٍِؾ  ِْ ـْ َؿ شِم
(2)

 . 

ـْ َهَذا افَقْجفِ َهَذا »ثؿ ؿٚل رمحف اهلل تًٚػ:  َّٓ ِم ِرُؾُف إِ ًْ َٕ  َٓ  ٌٛ ٌٞ َؽِري  ش. َحِدي

ُف  َّٕ ِحلِّ َؾِ٘ َّ َٜ اجُل ِٚوَي ًَ ـِ ُم ٌِْد اهللَِّ ْب ـْ َظ ٌُقا َظ ُت ـْ قُل: ا َُ يَّ َي َْْزِ ًَ ًٌَّٚشٚ اف ًْٝ َظ
ِّ َش

. ٌٜ ََ  ثِ

تٌْٔف: ٓ يِزم مـ اشتجٚبٜ افدظٚء حهقل ادىِقب بؾ إن فف ثالث 

 حٚٓت: 

 قل ادىِقب .إول: حه

 افثٚين: دؾع مثِف مـ ادرهقب .

                                                           
 .(1115)م في صحيحو أخرجو اإلماـ مسل (1)

 ، كحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل في صحيح كضعيف الترمذم.(3479)أخرجو اإلماـ الترمذم  (2)
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ؿٚل   اخلدري شًٔد أيب افثٚفٞ: إدخٚر إجر إػ يقم افَٔٚمٜ ؾًـ

 إٓ رحؿ ؿىًٜٔ وٓ إثؿ ؾٔٓٚ فٔس بدظقة يدظق مًِؿ مـ مٚ": طؿٚل افٌْل 

 ِف فف يدخرهٚ أن وإمٚ دظقتفو , فف تًجؾ أن إمٚ: ثالث إحدى هبٚ اهلل أظىٚه

 أخرجف افسمذي .  مثِٓٚ افًقء مـ ظْف يكف أن وامٚ أخرةو ,

********** 
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 [تعين النطق بالذكر]بيان 

ـْ ) – 2663 صذ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -َأيِب ُهَرْيَرَة َظ

قُل اهللَُّ »اهلل ظِٔف وشِؿ:  َُ َريِنو , َوحَتَ -َي ـَ ٌِْدي َمٚ َذ ٚ َمَع َظ َٕ َٚػ: َأ ًَ ْٝ يِب َت ـَ رَّ

َتٚهُ  ٍَ ٌَُخِٚريُّ        شَص َرُه اْف ـَ ٌََّٚنو , َوَذ ـُ ِح َحُف اْب ـُ َمَٚجْفو , َوَصحَّ . َأْخَرَجُف اْب

 ًَ ِِٔ ًْ ٚ(َت
 (1)

. 

 *******************************الشرح:

 .ايٓطل غسط يف ايرنس ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ إٔ 
 افهحٔحغ: مٚ ِف  ظـ هذا احلديٞويٌْل 

َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهللَُّ َظُْْفو , َؿَٚل: َؿَٚل افٌَِّْلُّ َصذَّ اهللُ َظ

َريِن ِِف » ـَ َريِنو , َؾِْ٘ن َذ ـَ ُف إَِذا َذ ًَ ٚ َم َٕ ٌِْدي يِبو , َوَأ ِـّ َظ ٚ ِظَْْد َط َٕ َٚػ: َأ ًَ َُقُل اهللَُّ َت َي

 ٍْ َٕ ْرُتُف ِِف  ـَ ِف َذ ًِ ٍْ َب َٕ رَّ ََ ْؿو , َوإِْن َت ُٓ ْرُتُف ِِف َمإَلٍ َخْرٍ ِمْْ ـَ َريِن ِِف َمإَلٍ َذ ـَ ِزو , َوإِْن َذ

ِْٔف َبًٚظٚو , َوإِْن َأَتٚيِن  ُٝ إَِف ْب رَّ ََ َب إَِِلَّ ِذَراًظٚ َت رَّ ََ ِْٔف ِذَراًظٚو , َوإِْن َت ُٝ إَِف ْب رَّ ََ  إَِِلَّ بِِنْزٍ َت

 ًٜ ُْٔتُف َهْرَوَف ِق َأَت ّْ شَي
 (2)

. 

                                                           
 499/ 13( موصوال بسند صحيح، كعلَّقو البخارم )815(، كابن حباف )3792ركاه ابن ماجو ) (1)

عند ابن ماجو بدؿ  / فتح( بصيغة الجـز كفي إسناده كريمة بنت الحساس كىي مجهولة، ككقع 
كريمة أـ الدرداء، كرجح الحافظ الركاية األكلى، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح. 

 كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح كضعيف ابن ماجو.

 .(2675)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،7415)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (2)
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َٚػ »: قوله ًَ َُقُل اهللَُّ َت  ش.َي

 أي ِف احلديٞ افَدد.

 إثٌٚت أن اهلل ظز وجؾ يتُِؿ بحرف وبهقت. وفيه:

ٌِْدي»قوله:  ٚ َمَع َظ َٕ  ش.َأ

 ادٗمـو , وافًٌقديٜ هْٚ: ظٌقديٜ تؼيػ.ادراد بف: 

َريِن »قوله:  ـَ  . شَمٚ َذ

وافز  شقاء ـٚن ذـره ِف ًٍٕف أو ِف افًٚمٜ ينسك ؾٔٓٚ ادٗمـ وافُٚؾر

 وافٍجٚرو , ـام تَدم .

ؾ٘ن ـٚن افذاـر هلل ظز وجؾ ِف ًٍٕف; ؾ٘ن اهلل ظز وجؾ يذـره ِف ًٍٕف 

 .َدشٜ اد

وإن ـٚن افذاـر هلل ظز وجؾ ِف مإٍل; ؾ٘ن اهلل ظز وجؾ يذـر ظٌده ويثْل 

 ظِٔف ظْد ادالئُٜ.

َتٚهُ »قوله:  ٍَ ْٝ يِب َص ـَ رَّ  ش. َوحَتَ

 ىؼ بٚفنٍتغ وافًِٚن.أن افذـر ٓ يُقن إٓ بٚفْ فيه:

يثٚب مـ ذـر اهلل ظز وجؾ  ; ؾٕ٘ف ٓ يثٚب ظذ ذفؽو , ـامافذاـر بٌَِفأمٚ و

 . بًِٕٚف

 . ينسط أن يًّع افذاـر ًٍٕفوبًض أهؾ افًِؿ: 
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مًٜٔ اهلل ظز وجؾ فًٌده ادٗمـ مًٜٔ خٚصٜ بفو , يقؾَف إػ اخلرو , و

 وحيٍيفو , ويْكهو , ويُِٗهو , ويرظٚهو , ويٗيده.

 َع١ٝ اهلل عص ٚدٌ يعبادٙ: بٝإ أقطاّ 
 تًَْؿ ادًٜٔ إػ ؿًّغ: و

 : مًٜٔ خٚصٜ.إول

 وهل مًٜٔ اهلل ظز وجؾ مع ظٌٚده ادٗمْغو , ـام شٌؼ بٕٔٚف.

ُع َوَأَرى}يَقل اهلل ظز وجؾ:  َّ اَم َأْش ُُ ًَ ِْل َم َّٕ َٚؾٚ إِ َٓ خَتَ  . {َؿَٚل 

 : مًٜٔ ظٚمٜ.افثٚين

 .مجٔع خَِف وهل مًٜٔ اهلل ظز وجؾ مع 

وافَٓر وؽر ذفؽ مـ خهٚئص وهل مًٜٔ افًِؿو , واإلحٚضٜو , وآضالع 

 .افربقبٜٔ 

ٍٚم ُثؿَّ }يَقل اهلل ظز وجؾ:   َأيَّ
ِٜ
َْرَض ِِف ِشتَّ ْٕ اَمَواِت َوا ًَّ َؼ اف َِ ُهَق افَِّذي َخ

ٚ َوَمٚ َيْْ  َٓ ُرُج ِمْْ َْرِض َوَمٚ ََيْ ْٕ ُٟ ِِف ا
ُؿ َمٚ َيِِ َِ ًْ ْرِش َي ًَ ـَ اْشَتَقى َظَذ اْف ِزُل ِم

ُِقَن َبِهرٌ  َّ ًْ ُْْتْؿ َواهللَُّ باَِم َت ـُ ـَ َمٚ  ْؿ َأْي ُُ ًَ ٚ َوُهَق َم َٓ ُرُج ؾِٔ ًْ اَمِء َوَمٚ َي ًَّ  . {اف

********** 
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]بيان أن ذكر اهلل مما ينجي من عذاب اهلل عز 

 وجل[

ـْ ) – 2664 ٌٍَؾ َوَظ ـِ َج ِٚذ ْب ًَ  - َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -ُم

ِر »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  ـْ ـْ ِذ ـْ َظَذاِب اهللَِّ ِم َْٕجك َفُف ِم اًل َأ َّ ـُ آَدَم َظ َؾ اْب
ِّ َمٚ َظ

شاهللَِّ
 (1)

ـٍ  ًَ ايِنُّ بِِْ٘شٍَْٚد َح و , َوافىََّزَ َٜ ٌَ ْٔ ـُ َأيِب َص  (.. َأْخَرَجُف اْب

 *******************************الشرح:

را احلدٜح يبٝإ إٔ ذنس اهلل عص ٚدٌ مما ٜٓذٞ ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل ٖ
 صاحب٘ ّٜٛ ايكٝا١َ َٔ عراب اهلل عص ٚدٌ.

اًل »قوله:  َّ ـُ آَدَم َظ َؾ اْب
ِّ  . شَمٚ َظ

و , وهذا بًد افتقحٔد افٌَِٜٔو , وافٌدٕٜٔو , وافَقفٜٔأي مـ إظامل: 

 .وافٍرائض افقاجٌٚت 

ـْ َظَذاِب اهللَِّ»قوله:  َْٕجك َفُف ِم  ش. َأ

                                                           
(، كالطبراني في 311/ 11« )المصنف« ركاه ابن أبي شيبة فينقطع. الحديث ضعيف م (1)

( حدثنا أبو خالد األحمر، عن يحيي بن سعيد، عن أبي الزبير، 167/  166/ 21« )الكبير»
قالوا كال الجهاد في سبيل اهلل؟ قاؿ: كال الجهاد في سبيل اهلل. »عن طاككس، عن معاذ، بو. كزاد: 

قلت: كأبو الزبير مدلس، كقد عنعنو، كطاككس لم يسمع من «. طعإال أف تضرب بسيفك حتى ينق
البن أبي حاتم، كإنما حسَّن الحافظ إسناده من أجل سليماف بن حياف « المراسيل»معاذ كما في 

كإنما علة الحديث ما سبق من « صدكؽ يخطئ«: »التقريب»أبي خالد األحمر، فقد قاؿ عنو في 
قد أخطأ فيو أبو خالد األحمر، فقد ركاه الطبراني في االنقطاع، كال ينفي ذلك أف يكوف 

 ( من طريقو، عن يحيي بن سعيد األنصارم، عن جابر، بو!.219« )الصغير»
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 شٌٚب افًالمٜ مـ ظذاب اهلل ظز وجؾ .أي مـ أ

ِر اهللَِّ »قوله:  ـْ ـْ ِذ  ش. ِم

مـ ظذاب أي أن ذـر اهلل ظز وجؾ هق أـثر إظامل افتل تْجل صٚحٌٓٚ 

 . اهلل ظز وجؾ يقم افَٔٚمٜ

 .  افذـر مـ أشٌٚب افْجٚةأن وادًْك: 

ومـ أرجك إظامل افتل تْجل صٚحٌٓٚ يقم افَٔٚمٜ مـ ظذاب اهلل ظز 

 . وجؾ

 . وٕحقهٚ  (ٓ إفف إٓ اهلل)ٕٕف منتّؾ ظذ تقحٔد اهلل ظز وجؾ مـ ؿقفف: 

ظذ تْزيف اهلل ظز وجؾ ظـ ـؾ َٕص وظٔٛ وظـ ـؾ مٚ ٓ منتّؾ و

 .( وٕحقهٚ شٌحٚن اهلل)ئِؼ بفو , مـ ؿقفف: 

ظذ تًئؿ اهلل ظز وجؾ وتٌُره وَتجٔده وافثْٚء ظِٔفو , وذفؽ منتّؾ و

 و , وٕحق ذفؽ.(واحلّد هلل رب افًٚدغ)و , (اهلل أـز)مـ ؿقفف: 

فذٕقبو , وذفؽ مـ ؿقفف: اشس ضِٛ ظذ ضِٛ ادٌٍرة ومنتّؾ و

(و , افِٓؿ اؽٍر ِل وتٛ ظع إٕؽ إٔٝ افٌٍقر افرحٔؿ)و , وؿقفف: (اشتٌٍر اهلل)

 . وٕحق ذفؽ 
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ظذ ضِٛ اإلظٕٜٚ مـ اهلل ظز وجؾ ظذ ذـرهو , وصُرهو , وحًـ منتّؾ و

 وٕحقو , (حقل وٓ ؿقة إٓ بٚهلل افًع افًئؿ ٓ)ظٌٚدتفو , وذفؽ مـ ؿقفف: 

 . ذفؽ

ؾ٘ن اهلل ظز وجؾ إذا ذـر ظٌده شِّف وظٚؾٚه واصىٍٚه واجتٌٚهو , وأظىٚه 

 مٚ يريده مـ أمقر افدٕٔٚو , وأخرة.

ـٚن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ أرؾع افْٚس مْزفٜو , ؿد و 

ـْ ؾ ز وجؾوأظيّٓؿ ؿدًرا ظْد اهلل ظز وجؾ; فُثرة ذـره هلل ظ و , ًَ َٜ  َظٚئَِن

 ْٝ ٚنَ : »َؿَٚف ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  افٌَِّْلُّ  ـَ َِ َِّؿَ  َظ رُ  َوَش ـُ ؾِّ  َظَذ  اهللَ َيْذ َِٕٔٚفِ  ـُ متٍؼ  شَأْح

 .ظِٔف

رُ }وربْٚ ظز وجؾ يَقل:  ـْ َزُ  اهللَِّ َوَفِذ ـْ و , ويَقل: [56: افًٌُْقت] {َأ

ُرويِن } ـُ ؿْ  َؾْٚذ ـُ ْر ـُ ُروا َأْذ ُُ َٓ  ِِل  َواْص ُرونِ تَ  َو ٍُ و , ويَقل: [263: افٌَرة] {ُْ

ـَ } اـِِري ثًِرا اهللََّ َوافذَّ اـَِراِت  ـَ ؿْ  اهللَُّ َأَظدَّ  َوافذَّ َرةً  هَلُ ٍِ ٌْ  {َظئِاًم  َوَأْجًرا َم

 .  [46: إحزاب]

مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهللَُّ َظُْْف: َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ وِف افهحٔحغ: 

 َِ َؿ َؿَٚل: اهللُ َظ َِّ ْٝ »ِْٔف َوَش ٍةو , ُحىَّ َٜ َمرَّ ِدِهو , ِِف َيْقٍم ِمَٚئ ّْ ٌَْحَٚن اهللَِّ َوبَِح ـْ َؿَٚل: ُش َم

ٌَْحرِ  ْٝ ِمْثَؾ َزَبِد اف َٕ ٚ ـَ شَخَىَٚيُٚهو , َوإِْن 
 (1)

. 

                                                           
 (.2692. 2691، كاإلماـ مسلم في صحيحو )(6415)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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ريض - مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ واإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ ِف صحٔحف: 

ََِّؿو , َؿَٚل: و , َأنَّ َرُشقَل اهللِ-اهلل ظْف ِْٔف َوَش َِ َّٓ اهلُل » َصذَّ اهللُ َظ َٓ إَِفَف إِ ـْ َؿَٚل:  َم

 َٜ ٍء َؿِديٌرو , ِِف َيْقٍم ِمَٚئ ؾِّ َرْ ـُ ُد َوُهَق َظَذ  ّْ ُؽ َوَفُف احْلَ ِْ يَؽ َفُفو , َفُف ادُْ َٓ َذِ َوْحَدُه 

ْٝ َفُف مِ  ٌَ
تِ ـُ ْٝ َفُف َظْدَل َظْؼِ ِرَؿٍٚبو , َو َٕ ٚ ـَ ٍةو ,  ُٜ َمرَّ ْٝ َظُْْف ِمَٚئ َٔ

ٍٜ َوحُمِ َْ ًَ ُٜ َح َٚئ

ِْٖت َأَحٌد  ْ َي ِزَ َومَل ّْ َْٔىِٚنو , َيْقَمُف َذفَِؽو , َحتَّك ُي ـَ افنَّ ْٝ َفُف ِحْرًزا ِم َٕ ٚ ـَ و , َو
ٍٜ َِّٔئ َش

ٌَْحَٚن اهلِل  ـْ َؿَٚل: ُش ـْ َذفَِؽو , َوَم َثَر ِم ـْ َؾ َأ
ِّ َّٓ َأَحٌد َظ َّٚ َجَٚء بِِف إِ َأْؾَوَؾ ُِم

 ّْ ٌَْحرِ َوبَِح ْٝ ِمْثَؾ َزَبِد اْف َٕ ٚ ـَ ْٝ َخَىَٚيُٚه َوَفْق  ٍة ُحىَّ َٜ َمرَّ شِدِهو , ِِف َيْقٍم ِمَٚئ
(1)

. 

********** 
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 ]بيان فضل ذكر اهلل عز وجل[

ـْ ) – 2665 صذ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -َأيِب ُهَرْيَرَة َوَظ

ََِس َؿقْ »اهلل ظِٔف وشِؿ:  و , َمٚ َج ُٜ َُ ْٝ هِبُِؿ اداََْلئِ ٍَّ َّٓ َح ُروَن اهللََّ إِ ـُ ٚو , َيْذ ًً
ٌم ََمِِْ

ـْ ِظَْْدهُ  َّ َرُهُؿ اهللَُّ ؾِٔ ـَ و , َوَذ ُٜ مْحَ ُؿ افرَّ ُٓ َْٔت شَوَؽِن
 (1)

ِِؿٌ  ًْ  (.. َأْخَرَجُف ُم

 *******************************الشرح:

 نس.ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل ٖرا احلدٜح يبٝإ ؾطٌ اير
 ِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ:  بىقفف واحلديٞ

و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهلُل -ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ 

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ ًٜ »َظ ْرَب ـُ َس اهلُل َظُْْف  ٍَّ َٕ َٔٚو ,  ْٕ َرِب افدُّ ـُ ـْ  ًٜ ِم ْرَب ـُ ـٍ  ِم ْٗ ـْ ُم َس َظ ٍَّ َٕ ـْ  َم

رَ  ـُ ـْ  ِخَرِةو , ِم ْٔ َٔٚ َوا ْٕ ِْٔف ِِف افدُّ َِ َ اهللُ َظ و , َينَّ ِنٍ ًْ َ َظَذ ُم ـْ َينَّ و , َوَم
ِٜ ََٔٚم

َِ ِب َيْقِم اْف

َٚن  ـَ ٌِْد َمٚ  ًَ ِخَرِةو , َواهللُ ِِف َظْقِن اْف ْٔ َٔٚ َوا ْٕ ُه اهلُل ِِف افدُّ ِاًِمو , َشَسَ ًْ ـْ َشَسَ ُم َوَم

 َِ ـْ َش ٌُْد ِِف َظْقِن َأِخِٔفو , َوَم ًَ ٚ اْف ًَ َؾ اهللُ َفُف بِِف َضِري َّٓ اًمو , َش ِْ ُس ؾِِٔف ِظ
ِّ َت ِْ ٚ َي ًَ َؽ َضِري

ُِقَن ـَِتَٚب اهللِو ,  ُٔقِت اهللِو , َيْت ـْ ُب  ِم
ٍٝ
ْٔ َع َؿْقٌم ِِف َب َّ و , َوَمٚ اْجَت

ِٜ
َّْ إَِػ اجْلَ

                                                           
عن أبي ىريرة كأبي سعيد رضي اهلل عنهما، بلفظ: (، 2711)صحيحو  أخرجو اإلماـ مسلم في (1)

 كالباقي مثلو.«. ، إال حفتهم...-عز كجل -ال يقعد قـو يذكركف اهلل »



 

 

 

 ]بيان فضل ذكر اهلل عز وجل[

 

[493] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ُؿ  ُٓ َْٔت و , َوَؽِن ُٜ َُِْٔ ًَّ ِؿ اف ِٓ ْٔ َِ ْٝ َظ َزَف َٕ  َّٓ ْؿو , إِ ُٓ َْْٔ ُف َب َٕ ُؿ َوَيَتَداَرُشق ُٓ ْت ٍَّ ُٜ َوَح مْحَ افرَّ

ٌُفُ  ًَ َٕ ْع بِِف  ُفو , مَلْ ُيْنِ ُِ َّ  بِِف َظ
َٖ ـْ َبىَّ ـْ ِظَْْدُهو , َوَم َّ َرُهُؿ اهلُل ؾِٔ ـَ و , َوَذ ُٜ َُ

شاداََْلئِ
 (1)

. 

ْدِريِّ : ظْدهوجٚء  ٍٔد اخْلُ
ًِ  -ريض اهلل ظْٓام- مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرَة َوَأيِب َش

َدا َظَذ افٌَِّْ  ِٓ اَُم َص ُف َؿَٚل: َأَنَّ َّٕ َؿ َأ َِّ ِْٔف َوَش َِ ُروَن اهلَل »لِّ َصذَّ اهللُ َظ ـُ ُد َؿْقٌم َيْذ ًُ َْ َٓ َي

و ,  ُٜ َُِْٔ ًَّ ِؿ اف ِٓ ْٔ َِ ْٝ َظ َزَف َٕ و , َو ُٜ مْحَ ُؿ افرَّ ُٓ َْٔت و , َوَؽِن ُٜ َُ ُؿ اداََْلِئ ُٓ ْت ٍَّ َّٓ َح َظزَّ َوَجؾَّ إِ

ـْ ِظَْْدهُ  َّ َرُهُؿ اهللُ ؾِٔ ـَ  ش.َوَذ

َِ »قوله:   ش.َس َؿْقمٌ َمٚ َج

و , وإٕام ظذ ضريَٜ افٌْل و , وضريَتٓؿادٌتدظٜ بؼط افًٌد ظـ َمٚفسو

صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿو , وضريَٜ افًِػ افهٚفح روقان اهلل ظِٔٓؿ: 

و , مـ افهحٚبٜو , وافتٚبًغو , وأتٌٚع افتٚبًغو , أصحٚب افَرون افثالثٜ ادٍوِٜ

 ظز وجؾ ِف هذا افٌٚبو , وِف إذ أن افهقؾٜٔ وافراؾوٜ ؿد أحدثقا ِف ديـ اهلل

 ؽره مـ إبقاب مٚ مل يٖذن بف اهلل ظز وجؾ .

 ِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: و

ْدِريِّ  ٍٔد اخْلُ
ًِ ُٜ -ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ َأيِب َش ِٚوَي ًَ -و , َؿَٚل: َخَرَج ُم

َٚل: -ريض اهلل ظْٓام ََ ِجِدو , َؾ ًْ  ِِف ادَْ
ٍٜ ََ ِْ ًَ "َظَذ َح َِ َْٚ َمٚ َأْج ًْ َِ ْؿ؟ َؿُٚفقا: َج ُُ

َّٓ َذاَكو , َؿَٚل:  َْٚ إِ ًَ َِ َّٓ َذاَك؟ َؿُٚفقا: َواهللِ َمٚ َأْج ْؿ إِ ُُ ًَ َِ ُر اهللَو , َؿَٚل آهللَِّ َمٚ َأْج ـُ ْذ َٕ

                                                           
 .(2699)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (2)
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ـْ َرُشقِل اهللِ َصذَّ  ِْْزَفتِل ِم َّ َٚن َأَحٌد بِ ـَ ْؿو , َوَمٚ  ُُ ًٜ َف َّ ْؿ هُتْ ُُ ٍْ
ْ َأْشَتْحِِ َأَمٚ إيِنِّ مَل

َؿ  اهللُ َِّ ِْٔف َوَش َِ َؿ َأَؿؾَّ َظُْْف َحِديًثٚ ِمِّْلو , َوإِنَّ َرُشقَل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ َِّ ِْٔف َوَش َِ َظ

َٚل:  ََ ـْ َأْصَحٚبِِفو , َؾ  ِم
ٍٜ ََ ِْ ْؿ؟»َخَرَج َظَذ َح ُُ ًَ َِ ُر اهلَل ش َمٚ َأْج ـُ ْذ َٕ  َْٚ ًْ َِ َؿُٚفقا: َج

ٚ فإِْلِْشاَلِمو , َٕ ُدُه َظَذ َمٚ َهَدا َّ ْح َٕ َْْٔٚو , َؿَٚل:  َو َِ َـّ بِِف َظ َّٓ »َوَم ْؿ إِ ُُ ًَ َِ آهللَِّ َمٚ َأْج

َّٓ َذاَكو , َؿَٚل: ش َذاَك؟ َْٚ إِ ًَ َِ ْؿو , »َؿُٚفقا: َواهللِ َمٚ َأْج ُُ ًٜ َف َّ ْؿ هُتْ ُُ ٍْ
َأَمٚ إيِنِّ مَلْ َأْشَتْحِِ

 ٌَ يِنو , َأنَّ اهللَ َظزَّ َوَجؾَّ ُي ْخَزَ
َٖ يُؾ َؾ َٜ َوَفَُُِّْف َأَتٚيِن ِجْزِ َُ ُؿ اداََْلئِ ُُ شِٚهل بِ

 (1)
. 

ٚ»قوله:  ًً
 ش.  ََمِِْ

 وهذا ظٚم ِف ادًٚجد وؽرهٚ .

ُروَن اهللََّ»قوله:  ـُ  ش. َيْذ

ٍظ ظٚم: ؾٔدخؾ ِف ذفؽ مـ وذـر اهلل ظز وجؾ فأي بًِٚن احلٚل وادَٚل 

ـزو , وهِؾو , وؿرأ افَرآنو , وضِٛ افًِؿو , واشتّع فِّقظيٜو , و , ومحدشٌحو , و

بؾ مـ أظيؿ ذـر  ؾًؾ أي ؾًؾ ؾٔف ذـر اهلل ظز وجؾوخىٛو , وحٚضو , و

 اهلل ظز وجؾ: مًرؾٜ احلاللو , واحلرامو , وافتٍَف ِف ديـ اهلل ظز وجؾ.

 . فتِٓٔؾو , وافتٌُراوافتحّٔدو , وؾِٔس افذـر ُمهقًصٚ: بٚفتًٌٔحو , 

ـام هق تًٍر ؽر واحد ذـر  َمٚفسَمٚفس أهؾ احلديٞ وفذفؽ ـٕٚٝ 

 .مـ افًِػ 

                                                           
 .(2711)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)



 

 

 

 ]بيان فضل ذكر اهلل عز وجل[

 

[495] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

َّٓ »قوله:  ُٜ إِ َُ ْٝ هِبُِؿ اداََْلِئ ٍَّ  ش.َح

 أي أحٚضٝ هبؿ.

 ـام جٚء ِف شْـ اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ: 

ـِ  ظـ َقاَن ْب ٍْ ٍٚل ادَُراِديَّ  َص ًَّ َٜ َفَتَوُع »و , َؿَٚل: -ريض اهلل ظْف- َظ َُ إِنَّ اداََلئِ

 ُٛ ُِ ِؿ ِرًوٚ باَِم َيْى ِْ
ًِ ِٛ اف ٚ فَِىٚفِ َٓ  . شَأْجَِْحَت

 ٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: ِف صحٔح اإلم

َؿو , -ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ و , َظ

ِرو , َؾَِ٘ذا »َؿَٚل:  ـْ ًُقَن ََمَٚفَِس افذِّ ٌَّ ََّٔٚرًةو , ُؾُواًل َيَتَت ًٜ َش َُ
َٚػ َماَلئِ ًَ ٌََٚرَك َوَت إِنَّ هلِلَِّ َت

ٚ ؾِ  ًً
ْؿو , َحتَّك َوَجُدوا ََمِِْ ِٓ

َْٖجَِْحتِ ًوٚ بِ ًْ ْؿ َب ُٓ ُو ًْ ْؿو , َوَحػَّ َب ُٓ ًَ ُدوا َم ًَ ٌر َؿ ـْ ِٔف ِذ

اَمِءو ,  ًَّ ُدوا إَِػ اف
ًِ ُؿقا َظَرُجقا َوَص رَّ ٍَ َٔٚو , َؾَِ٘ذا َت ْٕ اَمِء افدُّ ًَّ ْؿ َوَبْغَ اف ُٓ َْْٔ ُئقا َمٚ َب َِ ّْ َي

ؿُ  َِ و , َوُهَق َأْظ ُؿ اهلُل َظزَّ َوَجؾَّ َٖهُلُ ًْ َٔ َُقُفقَن: ِجْئَْٚ  َؿَٚل: َؾ َٔ ـَ ِجْئُتْؿ؟ َؾ ـْ َأْي هِبِْؿ: ِم

َؽ  َٕ ُدو َّ َؽ َوحَيْ َٕ ُِق ِِّ َؽ َوُُّيَ َٕ و ُ زِّ َُ ََٕؽ َوُي ٌُِّحق ًَ َْرِضو , ُي ْٕ ٌٍَٚد َفَؽ ِِف ا ـْ ِظِْْد ِظ ِم

ََٕؽ َجََّْتَؽو , َؿَٚل: َوَهْؾ َرأَ  َُٖفق ًْ ُفقيِن؟ َؿُٚفقا: َي
َٖ
ًْ ََٕؽو , َؿَٚل: َوَمَٚذا َي ُفق

َٖ
ًْ ْوا َوَي

ََٕؽو ,  َتِجُرو ًْ َْٔػ َفْق َرَأْوا َجَّْتِل؟ َؿُٚفقا: َوَي َُ و , َأْي َربِّ َؿَٚل: َؾ َٓ َجَّْتِل؟ َؿُٚفقا: 

َِٕٚري؟  و , َؿَٚل: َوَهْؾ َرَأْوا  ِٚرَك َيٚ َربِّ َٕ ـْ  ِْل؟ َؿُٚفقا: ِم َٕ َتِجُرو ًْ َؿَٚل: َوِمؿَّ َي

َِٕٚري؟  َْٔػ َفْق َرَأْوا  َُ و , َؿَٚل: َؾ َٓ قُل: َؿْد َؿُٚفقا:  َُ َٔ ََٕؽو , َؿَٚل: َؾ ُرو
ٍِ ٌْ َت ًْ َؿُٚفقا: َوَي

َُقُفقَن: َربِّ  َٔ َّٚ اْشَتَجُٚرواو , َؿَٚل: َؾ ْؿ ُِم ُفقاو , َوَأَجْرهُتُ
َٖ ْؿ َمٚ َش ُٓ ُْٔت ْظَى

َٖ ْؿ َؾ ْرُت هَلُ ٍَ َؽ
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َُقُل: َوَفُف ؽَ  َٔ ْؿو , َؿَٚل: َؾ ُٓ ًَ ََِس َم اَم َمرَّ َؾَج َّٕ ٌٌْد َخىٌَّٚءو , إِ ْؿ ُؾاَلٌن َظ ِٓ ْرُت ُهُؿ ؾِٔ ٍَ

ؿْ  ُٓ ًُ ََك هِبِْؿ َجِِٔ َٓ َيْن ْقُم  ََ ش اْف
 (1)

. 

: َأنَّ َرُشقَل -ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ وِف افهحٔحغ أيًوٚ: 

َؿ َؿَٚل: َِّ ِْٔف َوَش َِ ٌٜ » اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ َُ ِْٔؾ َوَماَلئِ َِّ ٌٜ بِٚف َُ
ْؿ َماَلئِ ُُ ٌُقَن ؾِٔ َٚؿ ًَ َيَت

ٚرِ  َٓ ـَ َبُٚتقا بِٚفَّْ ُرُج افَِّذي ًْ و , ُثؿَّ َي ًَْكِ ْجِر َوَصاَلِة اف ٍَ ًُقَن ِِف َصاَلِة اف
ِّ َت و , َوََيْ

َُْٚهْؿ  ـْ َُقُفقَن: َتَر َٔ ٌَِٚدي؟ َؾ ُتْؿ ِظ ـْ َْٔػ َتَر ـَ ُؿ هِبِْؿ:  َِ ْؿ َوُهَق َأْظ هُلُ
َٖ
ًْ َٔ ْؿو , َؾ ُُ ؾِٔ

ُِّقنَ  َُْْٔٚهْؿ َوُهْؿ ُيَه ُِّقَنو , َوَأَت شَوُهْؿ ُيَه
 (2)

. 

ُٜ »قوله:  مْحَ ُؿ افرَّ ُٓ َْٔت  ش. َوَؽِن

أي رمحٜ اهلل ظز وجؾ تتْزل ظِٔٓؿ وتٌنٚهؿو , ؾرجك هلؿ مٌٍرة 

 افذٕقبو , وشس افًٔقب.

 بٝإ ايؿسم بني ايسمح١ ٚاملػؿس٠: 
 . ٚٚ اجتًّإذا اجتًّتٚ اؾسؿتٚ ِف ادًْكو , وإذا اؾسؿ

ظام مٙ مـ : افتجٚوز ـٚن مًْك ادٌٍرة ؾٚدٌٍرة إذا اجتًّٝ مع افرمحٜ

 . افذٕقب

 . ٖيت ظذ اإلًٕٚني: افتقؾٔؼ ؾٔام ومًْك افرمحٜ

                                                           
 .(2689)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

 .(632)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،555)اـ البخارم في صحيحو أخرجو اإلم (1)
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 وإذا اؾسؿتٚ ـٕٚٝ ادٌٍرة بًّْك افرمحٜو , وـٕٚٝ افرمحٜ بًّْك ادٌٍرة.

ـْ ِظَْْدهُ »قوله:  َّ َرُهُؿ اهللَُّ ؾِٔ ـَ  ش.َوَذ

وهذا رء ظئؿ أن يذـر اهلل ظز وجؾ ظٌٚده افذاـريـ فف ِف ادإلو , ظْد 

و , وفق مل يُـ مـ ؾؤِٜ افذـر إٓ ْٓؿو , وهؿ ادالئُٜو , ويثْل ظِٔٓؿممإل خر 

ًٚ ومْزفٜ .  هذه اخلهِٜ فٍُك هبٚ ذؾ

********** 
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 [ذم مجالس الغفلة]

 -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -أي أبق هريرة ريض اهلل ظْف-َوَظُْْف ) – 2666

ًَ »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  َْ َد َؿْقٌم َم ًَ ُِّقا َظَذ افٌَِّْلِّ َمٚ َؿ ُروا اهللََّو , َومَلْ ُيَه ـُ ًدا مَلْ َيْذ

ِٜ  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  - ََٔٚم
َِ ًة َيْقَم اْف ْؿ َحْنَ ِٓ ْٔ َِ َٚن َظ ـَ  َّٓ شإِ

 (1)
. َأْخَرَجُف 

و , َوَؿَٚل:  ِمِذيُّ ْ ـٌ »افسِّ ًَ  (.شَح

 *******************************الشرح:

أن و , وذفؽ ذّ ايػؿ١ً عٔ ذنس اهلل احلدٜح يبٝإ ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل

ادجٚفس افتل ٓ يذـر ؾٔٓٚ اهلل ظز وجؾو , وٓ يهذ ؾٔٓٚ ظذ افٌْل صذ اهلل 

 ظِٔف وظذ آفف وشِؿ أَنٚ تُقن يقم افَٔٚمٜ حنة ظذ أهِٓٚ.

ُروا اهللََّ ؾِِٔفو ,» :أيوِٚف افسمذي  وفٍيف ـُ ْ َيْذ ٚ مَل ًً
ََِس َؿْقٌم ََمِِْ َومَلْ  َمٚ َج

ؿْ  َر هَلُ ٍَ ْؿ َوإِْن َصَٚء َؽ هَبُ ْؿ تَِرًةو , َؾِْ٘ن َصَٚء َظذَّ ِٓ ْٔ َِ َٚن َظ ـَ  َّٓ ْؿو , إِ ِٓ ِّٔ ٌِ َٕ ُِّقا َظَذ   ش.ُيَه

                                                           
ما جلس قـو مجلسا لم يذكركا اهلل فيو، »(، لكن بلفظ: 3381ركاه الترمذم )الحديث صحيح.  (1)

ىذا »، كقاؿ: «كلم يصلوا على نبيهم، إال كاف عليهم ترة، فإف شاء عذبهم كإف شاء غفر لهم
ضعف صالح مولى التوأمة فإنو كاف قد اختلط، ، كإسناده ضعيف؛ ل«حديث حسن صحيح

/ 2« )المسند»كالحديث صحيح بلفظو األكؿ. كاللفظ الذم ذكره الحافظ ىنا ىو ألحمد في 
كإسناده صحيح. كصححو اإلماـ األلباني «. كإف دخلوا الجنة للثواب»( حرفا حرفا، كزاد: 463

 رحمو اهلل تعالى في صحيح كضعيف الترمذم.
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ـْ  "ثؿ ؿٚل رمحف اهلل تًٚػ:  ـْ َؽْرِ َوْجٍف َظ و , َوَؿْد ُرِوَي ِم ـٌ ًَ ٌٞ َح َهَذا َحِدي

ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللَُّ َؿ.  َأيِب ُهَرْيَرَةو , َظ َِّ ِْٔف َوَش َِ  َظ

َْك َؿْقفِِف:  ًْ ًٜ ": "تَِرةً "َوَم َداَم َٕ ًة َو ِْل َحْنَ ًْ  . "َي

 ِٜ َّٔ َربِ ًَ  بِٚف
ِٜ ِرَؾ ًْ ُض َأْهِؾ ادَ ًْ ْٖرُ ": وَؿَٚل َب ُة ُهَق افثَّ َ  ."افسِّ

َد َؿْقمٌ »قوله:  ًَ  ش. َمٚ َؿ

افىرق  بًٔدًا ظـيُقن افذـر  ينسط أنافرجٚلو , وافًْٚءو , و ظٚم ِف

 ٌتدظٜو , افتل اخسظٓٚ افهقؾٜٔ ومـ إفٔٓؿ.اد

امظلو , وضب افدؾقف ظذ ذفؽو , وهز افرؤوسو , وربام اجلافذـر  ثؾم

 ادقفدو , وٕحقه.ِف  حهؾ آختالط بغ افرجٚل وافًْٚء

أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ  ًتَدبؾ وصؾ احلد بًٌوٓؿ إٔف ي

 َيرج مـ ؿزهو , وحيي مًٓؿ افذـرو , وادقفد.

هلذا َتد أن بًوٓؿ يٍرصقن افٍراش إبٔضو , ويزظّقٕف فٌِْل صذ و

 اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿو , وهذا هق افٍُر بًْٔف.

 : ويَقفقن

 وشٚمح افُؾ ِف مٚ مٙ وجرى... ؿد حيا   مع إحٌٚبهذا افٌْل 

 ويَقل بًوٓؿ: 

 ًٚ ًٚ جد احلًغ مرحٌ ًٚ ** مرحٌ ًٚ يٚ ٕقر ظْٔل مرحٌ  مرحٌ
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ًد »قوله:  ًَ َْ  ش.اَم

ٚ مـ ادجٚفسو , شقاء ـٚن ذفؽ ِف افِٔؾو , أو افْٓٚر ًً و , وافٍِظ ظٚم أي َمِ

 .ِف ـؾ مٚ ـٚن مـ ذـر اهلل ظز وجؾو , وذـر افًَقد ٕٕف أـثر حٚٓت افذـر

ُروا اهللََّ »قوله:  ـُ  ش.مَلْ َيْذ

و , وإٕام أوٚظقه ِف افُالم افذي شقاء بًِٚن احلٚل أو ادآلأي ِف َمًِٓؿ 

 ٓ يًٍْٓؿ. 

ييهؿ: مـ افٌٌٜٔو , وافّّْٜٔو , وافُذبو , وافزورو , وافًٛو , ٓٚ ربام ؾٔبؾ 

افٌُٚئر وافًيٚئؿ وافًٔٚذ بٚهلل ظز وجؾ مـ  وٕحق ذفؽ مـوافنتؿو , وافًِـو , 

 ذفؽ.

مـ افدخٚنو , واخلّرو , وادًُراتو , وٓ حقل وٓ ادحرمٚت: تًٚضل و

 ؿقة إٓ بٚهلل ظز وجؾ.

دًًِالتو , وشامع ادًٚزفو , مـ إؾالمو , واوربام ِف منٚهدة ادحرمٚت: 

إػ ؽر ذفؽ مـ بالء وإؽٚينو , ورؤيٜ افًْٚء افُٚشٔٚت افًٚريٚت 

 .ادجٚفس

ُِّقا َظَذ افٌَِّْلِّ »قوله:   ش.-صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -َومَلْ ُيَه

قؿد جٚء ِف ؾؤِٜ افهالة ظذ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِّ فيه:

 ذي رمحف اهلل تًٚػ: ِف شْـ اإلمٚم افسمذم تٚرـٓٚ 
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 ٍٛ ـِ َأيِب َضٚفِ ـِ َظِعِّ ْب  ْب
ْغِ ًَ َؿَٚل: َؿَٚل  -ريض اهلل ظْٓام- مـ حديٞ ُح

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ ْؿ ُيَهؾِّ »َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظ َِ ـْ ُذـِْرُت ِظَْْدُه َؾ ٌَِخُٔؾ افَِّذي َم اف

شَظَعَّ 
 (1)

 . 

ع٢ً آي٘ ٚضًِ ضبب يص٠٬ اهلل عص ٚدٌ ع٢ً ٚايص٠٬ ع٢ً ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ
 ايعبد عػس٠ َسات.

 ٍل صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

ًَٚصِ  ـِ اْف ِرو ْب ّْ ـِ َظ ٌِْد اهللِ ْب َع -ريض اهلل ظْٓام- مـ حديٞ َظ ِّ ُف َش َّٕ و , َأ

َُقُل:  َؿ َي َِّ ِْٔف َوَش َِ ذِّ »افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ َٗ ُتُؿ ادُْ ًْ
ِّ قُل ُثؿَّ إَِذا َش َُ َُقُفقا ِمْثَؾ َمٚ َي َنو , َؾ

ُِقا اهللَ ِِلَ  او , ُثؿَّ َش ٚ َظْؼً ِْٔف هِبَ َِ ـْ َصذَّ َظَعَّ َصاَلًة َصذَّ اهلل َظ ُف َم َّٕ
و , َؾِ٘ ُِّقا َظَعَّ َص

ٌَِٚد اهللِو ,  ـْ ِظ ٌٍْد ِم ًَ
َّٓ فِ ٌِل إِ ٌَ َٓ َتْْ و , 

ِٜ
َّْ ٌٜ ِِف اجْلَ َٚ َمِْْزَف و , َؾَِ٘نَّ َٜ َِ َوَأْرُجق َأْن اْفَقِشٔ

 ُٜ َٚظ ٍَ ْٝ َفُف افنَّ َِّ َٜ َح َِ ََٖل ِِل اْفَقِشٔ ـْ َش َّ ٚ ُهَقو , َؾ َٕ قَن َأ ـُ شَأ
 (2)

. 

 بٝإ َع٢ٓ ص٠٬ اهلل عص ٚدٌ ع٢ً عبدٙ: 
مٚ أخرجف اإلمٚم افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ  جٚء ِف تًٍر ذفؽ أصح مٚو

 (: 7/231ِف صحٔحف )

                                                           
، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (3546)ماـ الترمذم في سننو أخرجو اإل (1)

 (.933كضعيف الترمذم. كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في المشكاة )

  .(384)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)



 

 

 

 ]ذم مجالس الغفلة[

 

[512] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ـَ إِنَّ اهللََّ وَ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ٚ افَِّذي َ ُِّقَن َظَذ افٌَِّْلِّ َيٚ َأُّيُّ َتُف ُيَه َُ
َماَلئِ

ِِٔاًم  ًْ قا َت ُّ ِِّ ِْٔف َوَش َِ ُِّقا َظ  [. 67]إحزاب:  {آَمُْقا َص

 ِٜ َٔ
ٚفِ ًَ ِٜ ": َؿَٚل َأُبق اف َُ ِْٔف ِظَْْد اداََلئِ َِ  . "َصاَلُة اهللَِّ: َثَُْٚؤُه َظ

 : ِٜ َُ َظٚءُ "َوَصاَلُة اداََلئِ  .  "افدُّ

ٌٍَّٚس  ـُ َظ ُِّقنَ }: -ريض اهلل ظْٓام-َؿَٚل اْب قَن.{ُيَه ـُ  قا : ُيَزِّ
ِٜ »قوله:  ََٔٚم

َِ ًة َيْقَم اْف ْؿ َحْنَ ِٓ ْٔ َِ َٚن َظ ـَ  َّٓ  ش. إِ

 ٓٚوفًؾ هذا افتحن يُقن واهلل اظِؿ ؿٌؾ أن يدخِقا اجلْٜ; ٕن مـ دخِ

 أبًدا.ؾال حيزنو , وٓ يتحنو , وٓ يٌٖسو , وٓ حيهؾ فف مٚ يُدر صٍقه 

 ٍل صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

َؿو , -ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ و , َظ

ٌَُٚبفُ »َؿَٚل:  َْك َص ٍْ َٓ َي َُٔٚبُف َو
ٌَْذ ثِ َٓ َت َُٖسو ,  ٌْ َٓ َي ُؿ  ًَ َٜ َيْْ َّْ ـْ َيْدُخُؾ اجْلَ شَم

 (1)
. 

 مٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: ِف صحٔح اإلو

و , َوَأيِب ُهَرْيَرَةو ,  ْدِريِّ ٍٔد اخْلُ
ًِ ـِ افٌَِّْلِّ -ريض اهلل ظْٓام-مـ حديٞ َأيِب َش َظ

َؿ َؿَٚل:  َِّ ِْٔف َوَش َِ قا "»َصذَّ اهللُ َظ ُّ ََ ًْ قا َؾاَل َت ْؿ َأْن َتِهحُّ ُُ ُيَِْٚدي ُمٍَْٚد: إِنَّ َف

َٔقْ  ْؿ َأْن حَتْ ُُ َرُمقا َأَبًداو , َأَبًداو , َوإِنَّ َف ٌُّقا َؾاَل هَتْ ْؿ َأْن َتِن ُُ ا َؾاَل ََتُقُتقا َأَبًداو , َوإِنَّ َف

                                                           
 .(2836)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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َُٖشقا َأَبًدا  ٌْ قا َؾاَل َت ُّ ًَ ْؿ َأْن َتْْ ُُ : "َوإِنَّ َف َؽ َؿْقُفُف َظزَّ َوَجؾَّ
ُٕقُدوا َأْن }و , َؾَذفِ َو

ُِقنَ  َّ ًْ ُْْتْؿ َت ـُ قَهٚ باَِم  ُّ ُٜ ُأوِرْثُت َّْ ُؿ اجْلَ ُُ ِْ
ش [54إظراف: ] {تِ

 (1)
. 

ُؿ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ِٓ تِ ـْ حَتْ ِري ِم ـْ ِؽؾ  ََتْ َزْظَْٚ َمٚ ِِف ُصُدوِرِهْؿ ِم َٕ َو

ٚ اهللَُّ  َٕ َٓ َأْن َهَدا َتِدَي َفْق ْٓ َّْٚ فَِْ ـُ َذا َوَمٚ  ٚ هِلَ َٕ ُد هللَِِّ افَِّذي َهَدا ّْ ََْنَُٚر َوَؿُٚفقا احْلَ ْٕ ا

ْد َجَٚءْت ُرُشُؾ َربِّ  ََ ُْْتْؿ َف ـُ قَهٚ باَِم  ُّ ُٜ ُأوِرْثُت َّْ ُؿ اجْلَ ُُ ِْ
ُٕقُدوا َأْن تِ ؼِّ َو َْٚ بِٚحْلَ

ُِقن َّ ًْ  . {َت

مٚ يُدر ظز وجؾ يْزع مـ ؿِقهبؿ ـؾ ؽؾو , وحنةو , وٕدامٜو , وؾٚهلل 

 صٍقهؿو , وَيًِٓؿ ٓ يتًّْقن ؾٔام أظد هلؿ ِف اجلْٜ.

 : يَقم افَٔٚمٜؿقفف : 

قا}اهلل ظز وجؾ:  ؿٚل هق يقم اجلزاء ظذ افًّؾو , َُ ًُقنَ  َيْقًمٚ َواتَّ  ؾِٔفِ  ُتْرَج

ؾُّ  ُتَقفَّ  ُثؿَّ  اهللَِّ  إَِػ  سٍ  ـُ ٍْ ْٝ  َمٚ َٕ ٌَ ًَ قنَ  َٓ  َوُهؿْ  ـَ ُّ َِ  . [392: افٌَرة] {ُيْي

 ذـر اهلل ظز وجؾمـ وـؿ مـ إوؿٚت افتل ٕؤًٓٚ ِف ؽر مٚ يًٍْْٚ 

 . وٕحقه 

ٔٓٚ ظذ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وٓ ٕهع ؾ ٓٚادجٚفس افتل ٕجًِ هلوـؿ 

 . وظذ آفف وشِؿ

                                                           
 .(2837)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (2)
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; إٓ بًٌٛ افًٌد ظـ ذـر اهلل ظز وجؾو , وظـ افٌالء بٚفْٚسومٚ ٕزل 

 افهالة ظذ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.

 .ادًِٚصوبًٌٛ افذٕقبو , و

 ب٘ذن اهلل ظز وجؾ. ًٚ حمٍقط وـْٝوصِؽو ,  اهلل ظز وجؾ ٘ذا ذـركؾ

********** 
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 [التهليل]بيان فضل 

ـْ ) – 2667 صذ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -َأيِب َأيُّقَب َوَظ

يَؽ َفُف ... و , َظْؼَ »اهلل ظِٔف وشِؿ:  َٓ َذِ َّٓ اهللَُّو , َوْحَدُه  َٓ إَِفَف إِ ـْ َؿَٚل:  َم

ـْ َوفَ  ٍس ِم ٍُ ْٕ َٜ َأ ًَ ـْ َأْظَتَؼ َأْرَب َّ ـَ َٚن  ـَ اٍتو ,  شِد إِْشاَمِظَٔؾ َمرَّ
 (1)

ْٔفِ  َِ ٌؼ َظ ٍَ  (.. ُمتَّ

 *******************************الشرح:

ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ  ؾطٌ َٔ قاٍ: ٫ إي٘ إ٫ اهلل ٚحدٙ ٫ 
 غسٜو ي٘, ي٘ املًو, ٚي٘ احلُد, ٖٚٛ ع٢ً نٌ غ٤ٞ قدٜس عػس َسات.

ـِ احلديٞ ِف مًِؿ: و ِرو ْب ّْ قٍنو , َؿَٚل:  مـ ضريؼ َظ ُّ ْٔ َٓ إَِفَف "َم ـْ َؿَٚل:  َم

ٍء َؿِديٌرو ,  ؾِّ َرْ ـُ ُد َوُهَق َظَذ  ّْ ُِْؽ َوَفُف احْلَ يَؽ َفُفو , َفُف ادُْ َٓ َذِ َّٓ اهللُ َوْحَدُه  إِ

ـْ َوَفِد إِْشاَمِظَٔؾ  ٍس ِم ٍُ ْٕ َٜ َأ ًَ ـْ َأْظَتَؼ َأْرَب َّ ـَ َٚن  ـَ ْٔاَمُن: "َظْؼَ ِمَراٍر  َِ . وَؿَٚل ُش

ـْ َح  و , َظ ٌِلِّ ًْ ـِ افنَّ ِرو , َظ ٍَ ًَّ ـُ َأيِب اف ٌُْد اهللِ ْب َثَْٚ َظ ُرو , َحدَّ َّ َثَْٚ ُظ َثَْٚ َأُبق َظِٚمٍرو , َحدَّ دَّ

ِرو  ّْ ـْ َظ َتُف؟ َؿَٚل: ِم ًْ
ِّ ـْ َش َّ بِِٔع: ُِم ُٝ فِِرَّ ِْ َُ ْثِؾ َذفَِؽو , َؿَٚل: َؾ

ِّ ٍْٔؿو , بِ ـِ ُخَث َربِِٔع ْب

ُٝ ظَ  ْٔ َت
َٖ قٍنو , َؿَٚل َؾ ُّ ْٔ ـِ َم ـِ ْب ـِ اْب ُتُف؟ َؿَٚل ِم ًْ

ِّ ـْ َش َّ : ُِم ُٝ ِْ َُ قٍن َؾ ُّ ْٔ ـَ َم َرو ْب ّْ

                                                           
. كفي قوؿ (2693)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،6414)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

لو الملك، كلو الحمد، كىو على  »نظر، فهذا اللفظ لمسلم، كعنده زيادة: « متفق عليو»الحافظ: 
من قاؿ »، كأما البخارم فقد ساقو مختصرا تحت باب فضل التهليل. بلفظ: «كل شيء قدير

 «.ما كاف أعتق رقبة من كلد إسماعيلعشرا ك
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ـْ َأيِب َأيُّقَب  ُتُف؟ َؿَٚل: ِم ًْ
ِّ ـْ َش َّ : ُِم ُٝ ِْ َُ َْٔذ َؾ ـَ َأيِب َف ُٝ اْب ْٔ َت

َٖ َْٔذو , َؿَٚل َؾ َأيِب َف

َْٕهِٚريِّ  َ ْٕ َِ  -ريض اهلل ظْف- ا ـْ َرُشقِل اهلِل َصذَّ اهللُ َظ ُثُف َظ َؿ.حُيَدِّ َِّ  ِْٔف َوَش

ـْ َؿَٚل »قوله:   ش.َم

 افًْٚءو , مـ ادًِّغ.أي مـ افرجٚلو , أو 

َّٓ اهللَُّ»قوله:   ش. َٓ إَِفَف إِ

 و , وـِّٜ افتَقى وافًروة افقثَك .اإلخالصـِّٜ افتقحٔدو , و

 . حٌؼ إٓ اهلل ظز وجؾبد قٓ مًٌومًْٚهٚ: 

َٖنَّ اهللََّ }ؿقل اهلل ظز وجؾ: : وافدفٔؾ َؽ بِ
ـْ َذفِ ؼُّ َوَأنَّ َمٚ َيْدُظقَن ِم ُهَق احْلَ

ٌِرُ  َُ ِعُّ اْف ًَ ٌَٚضُِؾ َوَأنَّ اهللََّ ُهَق اْف  . {ُدوِِٕف ُهَق اْف

 ش.َوْحَدهُ »قوله: 

 . فِتقحٔدو , وتٖـٔد فُِّٜ اإلخالص تٖـٔد

يَؽ َففُ »قوله:   ش.َٓ َذِ

 تٖـٔد فٍِْل.

 ش.فف ادِؽ»قوله: 

و , يَقل ادخِقؿٚت ِف افدٕٔٚو , وأخرة ٚمؾ فُؾادِؽ ادىِؼ افًٚم افنأي 

ؿَّ  ُؿؾِ }اهلل ظز وجؾ:  ُٓ َِّ ِِْؽ  َمٚفَِؽ  اف يِت  ادُْ ْٗ َِْؽ  ُت ـْ  ادُْ َِْؽ  َوَتِْْزعُ  َتَنٚءُ  َم ـْ  ادُْ َّ  ُِم

زُّ  َتَنٚءُ 
ًِ ـْ  َوُت ـْ  َوُتِذلُّ  َتَنٚءُ  َم َِٔدكَ  َتَنٚءُ  َم ْرُ  بِ   . [37: ظّران آل] {اخْلَ
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ٍء َؿِديرٌ }يَقل اهلل ظز وجؾ: و ؾِّ َرْ ـُ ُِْؽ َوُهَق َظَذ  َِٔدِه ادُْ ٌََٚرَك افَِّذي بِ  . {َت

 ش.وفف احلّد»قوله: 

 ادًتٌرق فُؾ إٔقاع ادحٚمد.

ؾوِف شٌحٕٚف هلل ظز وجؾ حيّد ظذ مجٚففو , وـامففو , وإحًٕٚفو , وؾٚ

 وتًٚػ.

 حمٚشـ ادحّقد مع ادحٌٜ وافتًئؿ. ذـرهق واحلّد: 

 ْٚء ظذ اهلل ظز وجؾ ظذ اجلّٔؾ آختٔٚري.افثوؿٔؾ بٖن احلّد: 

 بٝإ إٔ محد اهلل عص ٚدٌ ٜهٕٛ ع٢ً أَسٜٔ: 
 .فًئؿ جالفف وحًـ ؾًٚفف حيّد ٕٕف أهؾ فِحّدإول: 

حُيّد اهلل ظز وجؾ ظذ مٚ يًْؿ بف ظذ ظٌٚده مـ ًّٕف افتل ٓ ُتًد افثٚين: 

وا َوإِنْ }و , ؿٚل اهلل ظز وجؾ: وٓ حُتل دُّ ًُ ًْ  َت ِٕ َٝ ُهقَهٚ َٓ  اهللَِّ َّ : إبراهٔؿ] {حُتْ

45] . 

 ش.وهق ظذ ـؾ رء ؿدير»قوله: 

ؾال يًجزه رء; فُامل ظِّفو , وهذا فٍظ ظٚم ٓ َيرج ظْف رءو , 

 وؿدرتفو , وؿقتفو , وفُامفف ِف مجٔع أشامئفو , وصٍٚتف.
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َٚن }: يَقل اهلل ظز وجؾ ـَ َْٔػ  ـَ َُْْٔيُروا  َْرِض َؾ ْٕ ُروا ِِف ا ًِ ْ َي ُٜ َأَومَل ٌَ َظِٚؿ

ٍء ِِف  ـْ َرْ ِجَزُه ِم ًْ ُٔ
َٚن اهللَُّ فِ ـَ ًة َوَمٚ  ْؿ ُؿقَّ ُٓ ُٕقا َأَصدَّ ِمْْ ٚ ـَ ْؿ َو ِٓ

ٌِِْ ـْ َؿ ـَ ِم افَِّذي

َٚن َظِِٔاًم َؿِديًرا ـَ ُف  َّٕ َْرِض إِ ْٕ َٓ ِِف ا اَمَواِت َو ًَّ  . {اف

اٍت »قوله:   .شَظْؼَ َمرَّ

 . صٚءوهذا افذـر مىِؼ يَقل افًٌد ِف أي وؿٝ 

ؾال يثٌٝ ِف ذفؽ رءو , بًد صالة افهٌحو , وادٌربو ,  بتَٔدهٚومٚ جٚء 

 .وؿد تُِؿ افًِامء ظـ تِؽ إحٚديٞ 

 : ـٖٕام أظتؼ أربًٜ إٍٔس مـ وفد إشامظٔؾؿقفف: 

ٚدحروم مـ حرم مثؾ هذه إجقرو , وهل يًره افًّؾو , وظئّٜ ؾ

 إجرو , تًتز ؽّْٜٔ ظئّٜ حيرص ظِٔٓٚ ادٗمـ أصد احلرص.

ع أن افذي يًتؼ رؿٌٜ فف أجر ظئؿ ظْد اهلل ظز وجؾو , ؾُٔػ بّـ يًتؼ م

 أربًٜ إٍٔس; بال صؽ شُٔقن أجره أظيؿ.

 ٍل افهحٔحغ: ؾ

َؿ -ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ و , َظ

و , َأْظَتَؼ ا»َؿَٚل:  ًٜ َّ
ِِ ًْ ًٜ ُم ٌَ ـْ َأْظَتَؼ َرَؿ ـَ افَِّْٚرو , َحتَّك َم ؾِّ ُظْوٍق ِمُْْف ُظْوًقا ِم ُُ هللَُّ بِ

ْرِجفِ  ٍَ شَؾْرَجُف بِ
 (1)

. 

                                                           
 .(1519)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،6715)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 ذـر ِف احلديٞ وفد إشامظٔؾ فٍوِٓؿ ظذ ؽرهؿ; ٕمقر: و

أَنؿ مـ ًٕؾ إبراهٔؿ ظِٔف افًالم وهق أبق إٌٕٔٚءو , وخِٔؾ إول: 

اهلل ظِٔف وظذ آفف افرمحـو , وهق أؾوؾ إٌٕٔٚء وادرشِغ بًد ٌْٕٔٚ حمّد صذ 

 وشِؿ.

أن إشامظٔؾ ظِٔف افًالم ـٚن مـ إٌٕٔٚء وافرشؾو , وهق مـ أجداد افثٚين: 

 افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.

: أن إشامظٔؾ ظِٔف افًالم هق أول مـ تُِؿ افًربٜٔ افٍهحك مـ افثٚفٞ

مٚ إٌٕٔٚء وافرشؾ; ٕٕف ظٚش ِف مُٜ مع أمف هٚجر رمحف اهلل تًٚػ ظْد

 ترـٓؿ أبراهٔؿ ظِٔف افًالم بٖمر اهلل ظز وجؾ.

 :(316/ 22) ٍتحِف اف ؿٚل احلٚؾظ

ٚدُ  ٍَ َت ًْ َؿِٚق  َجَقازُ  ِمْْفُ  َوُي َرِب  اْشِسْ ًَ ـْ  ِخاَلًؾٚ اْف ٌَٔٚض  َؿَٚل  َذفَِؽ  َمَْعَ  دَِ رُ  ِظ ـْ  َهَذا ِذ

َددِ  ًَ ـَ  اْف ِٜ  ِم َٚ َظَذ  َدفٌِٔؾ  ادَِْٚئ ُٜ  َأَنَّ قرِ  فِِثََّقاِب  َؽَٚي ـُ  . اهـ ادَْْذ

********** 
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 [التسبيح]بيان فضل  

ـْ ) – 2668 صذ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -َأيِب ُهَرْيَرَة َوَظ

ْٝ َخَىَٚيُٚهو , َوإِْن »اهلل ظِٔف وشِؿ:  ٍة ُحىَّ َٜ َمرَّ ِدِه ِمَٚئ ّْ ٌَْحَٚن اهللَِّ َوبَِح ـْ َؿَٚل: ُش َم

ْٝ ِمْثَؾ  َٕ ٚ ٌَْحرِ ـَ شَزَبِد اْف
 (1)

ْٔفِ  َِ ٌؼ َظ ٍَ  (.. ُمتَّ

 *******************************الشرح:

بايتطبٝح  ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ ؾطٌ ذنس اهلل عص ٚدٌ
 ."ضبخإ اهلل ٚعُدٙ"بكٛيٓا:  َٚٓ٘
 مٚ شٚؿف ادهْػ هق افٍِظ ادتٍؼ ظِٔف .و

 هلل تًٚػ: وجٚء ِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف ا 

و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهلُل -ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ 

َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ َٜ »َظ ِدِهو , ِمَٚئ ّْ ٌَْحَٚن اهلِل َوبَِح ِز: ُش ّْ ـْ َؿَٚل: ِحَغ ُيْهٌُِح َوِحَغ ُي َم

َْٖؾَوَؾ  و , بِ ِٜ ََٔٚم
َِ ِْٖت َأَحٌد َيْقَم اْف ٍةو , مَلْ َي َّٓ َأَحٌد َؿَٚل ِمْثَؾ َمٚ َؿَٚل َأْو َمرَّ َّٚ َجَٚء بِِفو , إِ ُِم

ْٔفِ  َِ شَزاَد َظ
 (2)

. 

ٚ:  هذا افذـر يَٚلو ًَ ِف أي وؿٝو , وفف إجر ادستٛ ظِٔف بٍوؾ اهلل مىِ

 ظز وجؾ.

                                                           
(، 2691. كىو قطعة من حديث عند مسلم )(6415)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

 «.في يـو»صلى اهلل عليو كسلم: -كعندىما تقييد ذلك بقولو 

 .(2692)في صحيحو أخرجو اإلماـ مسلم  (1)
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 ِف أذـٚر افهٌٚحو , وادًٚء.ويَٚل مًَٔدا: 

 بٝإ بعض ا٭ذناز املطًك١: 
 ر مـ ذفؽ.افتًٌٔح مٚئٜ مرةو , أو أـثإول: 

ؾّـ ؿٚل: شٌحٚن اهللو , ـتٛ فف مـ إجر: ظؼ حًْٚتو , ومـ ؿٚل: 

شٌحٚن اهلل مٚئٜ مرةو , ـتٛ فف مـ إجر: أفػ حًْفو , وهُذا ـِام زاد ِف 

 افذـرو , زاد اهلل ظز وجؾ فف بٍوِف وبُرمف وب٘حًٕٚف إجر.

 ٍل صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

ًْد بـ أيب وؿٚص َّْٚ ِظَْْد َرُشقِل "و , َؿَٚل: -يض اهلل ظْفر- مـ حديٞ َش ـُ

َٚل:  ََ َؿو , َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ ؾَّ َيْقٍم َأْفَػ »اهللِ َصذَّ اهللُ َظ ـُ و ,  َٛ
ًِ ُْ ْؿ َأْن َي ـُ ِجُز َأَحُد ًْ َأَي

؟ ٍٜ َْ ًَ ؟ َؿَٚل: ش َح ٍٜ َْ ًَ ٚ َأْفَػ َح َٕ ُٛ َأَحُد
ًِ ُْ َْٔػ َي ـَ ِف: 

ٚئِ ًَ َِ ـْ ُج ٌؾ ِم
ََٖفُف َشٚئِ ًَ َؾ

« ٌِّ ًَ ٍٜ ُي و , َأْو حُيَطُّ َظُْْف َأْفُػ َخىَِٔئ
ٍٜ
َْ ًَ ُٛ َفُف َأْفُػ َح تَ ُْ ُٔ و , َؾ

ٍٜ ٌَِٔح ًْ َٜ َت شُح ِمَٚئ
 (1)

. 

يُتٛ فف أفػ وهُْٚ ِف روايٜ اإلمٚم مًِؿ جٚء احلديٞ بٚفتخٔر: 

 حًْٜو , أو حيط ظْف أفػ خىٔئٜ.

ُٛ »: بٍِظافسمذي  وِف َت ُْ  ُت
ٍٜ ٌَِٔح ًْ َٜ َت ْؿ ِمَٚئ ـُ ٌُِّح َأَحُد ًَ و ,  ُي ٍٜ َْ ًَ َفُف َأْفُػ َح

 ٍٜ َِّٔئ شَوحُتَطُّ َظُْْف َأْفُػ َش
 (2)

. 

                                                           
 .(2698)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (3463)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (1)
 كضعيف الترمذم.
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ِدهِ »قوله:  ّْ ٌَْحَٚن اهللَِّ َوبَِح ـْ َؿَٚل: ُش  ش. َم

أي تْزيف اهلل ظز وجؾ ظـ ـؾ َٕص وظٔٛو , وظـ ـؾ مٚ : (شٌحٚن اهلل)

 ٓ ئِؼ بف شٌحٕٚف وتًٚػ.

 .أي إثٌٚت مجٔع ادحٚمد هلل ظز وجؾ : (احلّد هلل)

 .وإثٌٚت مجٔع حمٚمده بغ تْزيف اهلل ظز وجؾ  ٔجّعؾ

ةٍ »قوله:  َٜ َمرَّ  ش. ِمَٚئ

أي يَقل ذفؽ: ويُررهٚ مٚئٜ مرة; حتك يتحهؾ ظذ إجر ادذـقر ِف 

 احلديٞ.

ْٝ َخَىَٚيٚهُ »قوله:   .شُحىَّ

 .ٚ فف هٌٍريأي أن ؾوؾ هذا افذـر أن اخلىٚيٚ حتط ظـ ؿٚئِفو , و

ْٝ ِمْثَؾ زَ »قوله:  َٕ ٚ ـَ ٌَْحرِ َوإِْن   ش. َبِد اْف

 .أي مٚ يَذؾف افٌحر : (زبد افٌحر)

ْٖيِت : (317/ 22) ٍتحِف اف ؿٚل احلٚؾظ َرهُ  َمٚ َذفَِؽ  ِِف  َوَي ـَ ـْ  افََّْقِويُّ  َذ  َأنَّ  ِم

َْؾَوَؾ  ْٕ َُقَل  َأنْ  ا ًٔٚ َذفَِؽ  َي
لِ  ِِف  ُمَتَقافِ ٚرِ  َأوَّ َٓ لِ  َوِِف  افَّْ ْٔؾِ  َأوَّ َِّ ْقفِفِ  َوادَُْرادُ  اف ََ  َوإِنْ  بِ

 ْٝ َٕ ٚ ٌَْحرِ  َزَبدِ  ِمْثَؾ  ـَ ُٜ  اْف ـِ  اْفََُِْٚي ِٜ  َظ ٌَ ٌََٚف ْثَرةِ  ِِف  ادُْ َُ ٌَٔٚض  َؿَٚل  اْف ْٝ  َؿْقُففُ  ِظ  ُحىَّ

ْٝ  َوإِنْ  َخَىَٚيٚهُ  َٕ ٚ ٌَْحرِ  َزَبدِ  ِمْثَؾ  ـَ ِِٔؾِ  ِِف  َؿْقفِفِ  َمعَ  اْف ْٓ ْٝ  افتَّ َٔ
ُٜ  َظْْفُ  حُمِ ٍٜ  ِمَٚئ َِّٔئ  َش

ًِرُ  َؿْد  َْٖؾَو  ُيْن ِٜ بِ َّٔ
ٌِِٔح  ِِ ًْ ِِٔؾِ  َظَذ  افتَّ ْٓ ِْل افتَّ ًْ َنَّ  َي

ٌَْحرِ  َزَبدِ  َظَددَ  ِٕ ُٚف  اْف ًَ  َأْو
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ِٚف  ًَ ِٜ  َأْو ـْ  ادَِْٚئ مَ  َفُِ دَّ ََ ِِٔؾِ  ِِف  َت ْٓ ْ  افتَّ ِْٖت  َومَل َْٖؾَوَؾ  َأَحٌد  َي َّٚ بِ ُؾ  بِفِ  َجٚءَ  ُِم ِّ َْٔحَت  َؾ

عَ  َأنْ  َّ اَم  َُيْ ُٓ َْْٔ َٖنْ  َب قنَ  بِ ُُ ْٓ  َي فُ  َأْؾَوَؾ  ُِِٔؾ افتَّ َّٕ ـْ  ِزيَد  باَِم  َوَأ َرَجِٚت  َرْؾعِ  ِم  افدَّ

 ِٛ ْت ـَ َِْٚت  َو ًَ َؾ  َمٚ ُثؿَّ  احْلَ ًِ ـْ  َذفَِؽ  َمعَ  ُج َؿِٚب  ِظْتِؼ  َؾْوؾِ  ِم  َظَذ  َيِزيُد  َؿْد  افرِّ

ٌِِٔح  َؾْوؾِ  ًْ ِرهِ  افتَّ ٍِ ُْ َىَٚيٚ مَجِٔعَ  َوَت فُ  اخْلَ َّٕ َ ـْ  َجٚءَ  َؿْد  ِٕ ًٜ َرؿَ  َأْظَتَؼ  َم  اهللَُّ َأْظَتَؼ  ٌَ

ؾِّ  ُُ ٚ ُظْوقٍ  بِ َٓ ـَ  ِمْْفُ  ُظْوًقا ِمْْ َذا َؾَحَهَؾ  افَّْٚرِ  ِم ْتِؼ  هِبَ ًِ رُ  اْف ٍِ ُْ َىَٚيٚ مَجِٔعِ  َت  اخْلَ

قًمٚ ُّ َد  ُظ ًْ دَ  َمٚ َحْكِ  َب ٚ َظدَّ َٓ ِٜ  ِزَيَٚدةِ  َمعَ  ُخُهقًصٚ ِمْْ ٍٜ  ِمَٚئ  ِظْتُؼ  َزاَدهُ  َوَمٚ َدَرَج

َؿِٚب  َيٚدَ  افرِّ ُدهُ  اْفَقاِحَدةِ  َظَذ  ةُ افزِّ يِّ َٗ ُٞ  َوُي ِدي َخرُ  احْلَ ْٔ رِ  َأْؾَوُؾ  ا ـْ ُِِٔؾ  افذِّ ْٓ  افتَّ

فُ  َّٕ ُّٔقنَ  َؿَٚففُ  َمٚ َأْؾَوُؾ  َوَأ ـْ  َوافٌَِّْ ٌِِْفِ  ِم ُٜ  َوُهقَ  َؿ َّ
ِِ ْخاَلصِ  افتَّْقِحٔدِ  ـَ  َوِؿَٔؾ  َواإْلِ

فُ  َّٕ َْظَيؿُ  اهللَِّ  اْشؿُ  إِ ْٕ َٙ  َوَؿْد  ا ُح  َم ٌِِٔح  َذْ ًْ فُ  افتَّ َّٕ  بِٚهللَِّ  َئُِِؼ  َٓ  َظامَّ  افتَِّْْزيفُ  َوَأ

َٚػ  ًَ ـِ  ِِف  َداِخٌؾ  َذفَِؽ  َومَجِٔعُ  َت ّْ َّٓ  إَِففَ  َٓ  ِو يَؽ  َٓ  َوْحَدهُ  اهللَُّ إِ ُِْؽ  َففُ  َففُ  َذِ  ادُْ

ُد  َوَففُ  ّْ ؾِّ  َظَذ  َوُهقَ  احْلَ ءٍ  ـُ ك َؿِديرٌ  َرْ َٓ َت ْٕ ًهٚ ا َِخَّ ُٝ  ُم ِْ ُٞ وَ  ُؿ  َأْؾَوُؾ  َحِدي

رِ  ـْ َّٓ  إَِففَ  َٓ  افذِّ ِمِذيّ  أخرجف اهلل إِ ْ ٚئِلّ  افسِّ ًَ ٌَّٚنَ  بـ َوَصححفُ  َوافَّْ ٚـِؿُ  ِح  َواحْلَ

ـْ  ِٞ  ِم ِٚرُوفُ  َجٚبِرٍ  َحِدي ًَ ُٞ  افيَِّٚهرِ  ِِف  َوُي ُٝ  َذر   َأيِب  َحِدي ِْ  اهللَِّ  َرُشقَل  َيٚ ُؿ

يِن  ِّٛ  َأْخِزْ ََٖح اَلمِ  بِ َُ َّٛ  إِنَّ  َؿَٚل  اهللَِّ إَِػ  اْف اَلمِ  َأَح َُ ٌَْحٚنَ  اهللَِّ إَِػ  اْف  اهللَِّ  ُش

ِدهِ  ّْ ِِؿٌ  َأْخَرَجفُ  َوبَِح ًْ ِٜ  َوِِف  ُم اَلمِ  َأيُّ  ُشئَِؾ  ِرَواَي َُ ٚهُ  َمٚ َؿَٚل  َأْؾَوُؾ  اْف ٍَ  اهللَُّ اْصَى

تِفِ  َُ ٌَْحٚنَ  داََِلئِ ِدهِ  اهللَِّ ُش ّْ اَلمِ افْ  ِِف  افىٌِِّٔلُّ  َوَؿَٚل  َوبَِح ِٞ  َظَذ  َُ  ؾِٔفِ  َذر   َأيِب  َحِدي

ٌٔح  ِّ ِْ ْقفِفِ  َت ََ َٚػ  بِ ًَ ًٜ  َت َٚي َُ ـِ  ِح ِٜ  َظ َُ ـُ  اداََْلئِ ْح َٕ ٌُِّح  َو ًَ ِدكَ  ُٕ ّْ  َفؽ وَٕدس بَِح
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ـُ  ُِ ّْ قنَ  َأنْ  َوُي ُُ ٌَْحٚنَ  َؿْقُففُ  َي ِدهِ  اهللَِّ  ُش ّْ ا َوبَِح ـَ  ُُمَْتَكً ِاَِمِت  ِم َُ َْرَبعِ  اْف ْٕ  َوِهلَ  ا

ُد  اهللَِّ َحٚنَ ُشٌْ  ّْ َٓ  هللَِِّ َواحْلَ َّٓ  إَِففَ  َو َزُ  َواهللَُّ اهللَُّ إِ ـْ َنَّ  َأ
ٌَْحٚنَ  ِٕ  َٓ  َظامَّ  فَفُ  َتِْْزيفٌ  اهللَِّ ُش

ِديٌس  بَِجاَلفِفِ  َئُِِؼ  َْ ٚتِفِ  َوَت ٍَ ـَ  فِِه ٚئِصِ  ِم ََ ََْْٔدِرُج  افَّْ َْك ؾِٔفِ  َؾ ًْ َّٓ  إَِففَ  َٓ  َم  اهللَُّ  إِ

ِدهِ  فُ َوَؿْقفُ  ّْ يٌح  َوبَِح َْك ِِف  َسِ ًْ ُد  َم ّْ َنَّ  هلِلَِّ  َواحْلَ
ِٕ  َٜ َوَٚؾ َْك ؾِٔفِ  اإْلِ ًْ َّ مِ  بِ  ِِف  افالَّ

دِ  ّْ ِزمُ  احْلَ ِْ َت ًْ َْك َذفَِؽ  َوَي ًْ َزُ  اهللَُّ َم ـْ فُ  َأ َّٕ َ ٚنَ  إَِذا ِٕ ؾُّ  ـَ ْوؾِ  ـُ ٍَ َْؾَوٚلِ  اْف ْٕ  هلِلَِّ  َوا

ـَ  َْٔس  اهللَِّ َوِم ـْ  َوَف هِ ؽَ  ِم ءٌ  ْرِ ـْ  َرْ قنُ  َؾاَل  َذفَِؽ  ِم ُُ َزَ  َأَحٌد  َي ـْ  َذفَِؽ  َوَمعَ  ِمْْفُ  َأ

فِ  ِِّ َزمُ  َؾاَل  ـُ ِْ قنَ  َأنْ  َي ُُ ٌُِٔح  َي ًْ ـَ  َأْؾَوَؾ  افتَّ ِِٔؾِ  ِم ْٓ َنَّ  افتَّ
َِِٔؾ  ِٕ ْٓ يٌح  افتَّ  ِِف  َسِ

ٌِِٔح  افتَّْقِحٔدِ  ًْ ـٌ  َوافتَّ ِّّ َنَّ  َففُ  ُمَتَو
ِٕ لَ  َو ٍْ هلَِ  َٕ ْٔ لٌ  إَِففَ  َٓ  َؿْقلِ  ِِف  ِٜ ا ٍْ َٕ ٚ َٓ

ِْ َّ ُْو
 دِ

ـْ  ًْؾِ  ِم
ِؼ  ؾِ ِْ ْزِق  اخْلَ ِٜ  َوافرِّ َثَٚب ِٜ  َواإْلِ قَب َُ ًُ َّٓ  َوَؿْقُل  َواْف ٌٌَٚت  اهللَُّ إِ َزمُ  فَِذفَِؽ  إِْث ِْ  َوَي

لُ  ِمْْفُ  ٍْ هُ  َمٚ َٕ فُ  َيَوٚدُّ ٍُ ٚفِ ـَ  َوَُيَ ٚئِصِ  ِم ََ ُْْىقُق  افَّْ َّ ٌَْحٚنَ  َؾ قُمفُ  ِْْزيفٌ تَ  اهللَِّ  ُش ُٓ ٍْ  َوَم

َّٓ  إَِففَ  َٓ  َوَمُْْىقُق  َتْقِحٌٔد  قُمفُ  َتْقِحٌٔد  اهللَُّ إِ ُٓ ٍْ ِْل َتِْْزيفٌ  َوَم ًْ قنُ  َي ُُ َٔ َّٓ  إَِففَ  َٓ  َؾ  إِ

َنَّ  َأْؾَوَؾ  اهللَُّ
ُٖ  َوافتَِّْْزيفُ  َأْصٌؾ  افتَّْقِحَٔد  ِٕ َِؿُ  َواهللَُّ َظْْفُ  َيَْْن رْ  مَجَعَ  َوَؿْد  َأْظ َُ  ُضٌِلُّ اْف

فُ  باَِم  ُِ ٚرَ  َهِذهِ  إِنَّ  َحِٚص ـَ َْذ ْٕ ٚ َظَذ  ُأْضَِِؼ  إَِذا ا َٓ ِو ًْ فُ  َب َّٕ اَلمِ  َأْؾَوُؾ  َأ َُ ٌُّفُ  َأوْ  اْف  َأَح

ْٝ  إَِذا َؾٚدَُْرادُ  اهللَِّ إَِػ  َّّ َو ْٕ ٚ إَِػ  ا ِٞ  بَِدفِٔؾِ  َأَخَقاهِتَ َرةَ  َحِدي ُّ ِِؿٍ  ِظَْْد  َش ًْ ُّٛ  ُم  َأَح

اَلمِ  َُ كَ  َٓ  َأْرَبعٌ  اهللَِّ إَِػ  اْف َـّ  َيُيُّ ِ ُّيِّ
َٖ ٌَْحٚنَ  َبَدْأَت  بِ ُد  اهللَِّ ُش ّْ َٓ  هلِلَِّ  َواحْلَ َّٓ  إَِففَ  َو  إِ

َزُ  َواهللَُّ اهللَُّ ـْ ُؾ  َأ ِّ َت لَ  َأنْ  َوحَيْ ٍِ َت ُْ َْك َذفَِؽ  ِِف  َي ًْ قنُ  بِٚدَْ ُُ َٔ ـِ  َؾ  َظَذ  اْؿَتَكَ  َم

ٚ َٓ ِو ًْ ك َب ٍَ َنَّ  ـَ
ِٕ ٚ َٓ َِ ًْئِؿُ  َحِٚص ـْ  َوافتَِّْْزيفُ  افتَّ َهفُ  َوَم زَّ ْد  َٕ ََ فُ  َؾ َّ ـْ  َظيَّ  َوَم
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فُ  َّ ْد  َظيَّ ََ َهفُ  َؾ زَّ ك َٕ َٓ َت ْٕ ْضاَلُق  َهَذا افََّْقِويُّ  َوَؿَٚل  ا ِٜ  ِِف  اإْلِ َّٔ
َْؾَوِِ ْٕ قٌل  ا ُّ  َظَذ  حَمْ

اَلمِ  َدِملِّ  ـَ ْٔ َّٓ  ا ْرآنُ  َوإِ َُ رِ  َأْؾَوُؾ  َؾْٚف ـْ ٌَ  َوَؿَٚل  افذِّ ـَ  ادَُْرادَ  َأنَّ  افيَِّٚهرُ  َْٔوِٚويُّ اْف  ِم

اَلمِ  َُ اَلمُ  اْف َُوَل  فِثالث ؾٚن اْفٌؼ ـَ ْٕ ْرآنِ  ِِف  ُوِجَدْت  َوإِنْ  ا َُ َـّ  اْف
َٜ  َفُِ ًَ ابِ ْ  افرَّ  مَل

َٓ  ؾِٔفِ  ُتقَجْد  ُوُؾ  َو ٍْ َْٔس  َمٚ َي ُٝ  ؾِٔفِ  ُهقَ  َمٚ َظَذ  ؾِٔفِ  َف ِْ ُؾ  ُؿ ِّ َت عَ  َأنْ  َوحَيْ َّ َٖنْ  َُيْ  بِ

قنَ  ُُ ـْ  َت َرةً  ِم َّ رِ  َأْؾَوُؾ  َؿْقفِفِ  ِِف  ُمْو ـْ َّٓ  إَِففَ  َٓ  افذِّ ُّٛ  َؿْقفِفِ  َوِِف  اهللَُّ إِ اَلمِ  َأَح َُ  اْف

ظَ  َأنَّ  َظَذ  بَِْٚءٌ  ٍْ َّٛ  َأْؾَوَؾ  َف ِٚوَيٚنِ  َوَأَح ًَ َْك ِِف  ُمَت ًْ ـْ  ادَْ رُ  َفُِ َٓ  َذفَِؽ  َمعَ  َيْي

ِؤُؾ  ٍْ َّٓ  إَِففَ  َٓ  َت َٚ اهللَُّ إِ ََنَّ
ٚ بِٚفتَِّْْهٔصِ  ُذـَِرْت  ِٕ َٓ ْٔ َِ ِٜ  َظ َّٔ

َْؾَوِِ ْٕ ِٜ  بِٚ حَي ِ  افكَّ

ٚ َمعَ  َوُذـَِرْت  ِٜ  َأَخَقاهِتَ َّٔ ٌِّ ََح ْٕ ٚ َؾَحَهَؾ  بِٚ ِؤُؾ  هَلَ ٍْ ِْٕواَمًمٚ َتِْْهًٔهٚ افتَّ  َواهللَُّ  َوا

َِؿُ  يُّ  َوَأْخَرَج  َأْظ ـْ  افىََّزِ ِٜ  ِم ٌْدِ  ِرَواَي ـِ  اهللَِّ َظ ـْ  َبَٚبٚهْ  ْب ٌْدِ  َظ ـِ  اهللَِّ َظ ِرو ْب ّْ ـِ  َظ  ْب

ًَٚصِ  ُجَؾ  إِنَّ  َؿَٚل  اْف َّٓ  إَِففَ  َٓ  َؿَٚل  إَِذا افرَّ لَ  اهللَُّ إِ ِٓ ُٜ  َؾ َّ
ِِ  َٓ  افَّتِل اإْلِْخاَلصِ  ـَ

ٌَُؾ  َْ اًل  اهللَُّ َي َّ ٚ َحتَّك َظ قهَلَ ََ ُد  َؿَٚل  َوإَِذا َي ّْ لَ  هللَِِّ احْلَ ِٓ ُٜ  َؾ َّ
ِِ رِ  ـَ ُْ ْ  افَّتِل افنُّ رِ  مَل ُُ  َيْن

ٌٌْد  اهللََّ ٚ َحتَّك َظ قهَلَ ََ ش َضِريؼ َومـ َي َّ َْظ ْٕ ٌَّٚسٍ  بـ َظـ َُمَِٚهد َظـ ا ـْ  َؿَٚل  َظ  َم

َّٓ  إَِففَ  َٓ  َؿَٚل  ْؾ  اهللَُّ  إِ َُ َٔ ِْ ُد  َأَثِرَهٚ َظَذ  َؾ ّْ َٚدِغَ  َربِّ  هللَِِّ احْلَ ًَ  . اهـ  اْف

********** 
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 [المضاعفعز وجل  ]بيان فضل ذكر اهلل

ـْ ) – 2669 ِٚرِث َوَظ ِٝ احْلَ َٜ بِْْ : َؿَٚل ِِل -ريض اهلل ظْف-ُجَقْيِرَي ْٝ َؿَٚف

ْٝ »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  -َرُشقُل اهللَِّ  َٕ اَمٍتو , َفْق ُوِز
ِِ ـَ َدِك َأْرَبَع  ًْ ُٝ َب ِْ ْد ُؿ ََ َف

ٌَْحَٚن اهللَِّ  : ُش َـّ ُٓ ْت َٕ َْٔقِم َفَقَز  ُمُْْذ اْف
ِٝ ِْ ِفو ,  باَِم ُؿ ًِ ٍْ َٕ ِفو , َوِرَوٚ  َِ ِْ ِدِهو , َظَدَد َخ ّْ َوبَِح

ِاَِمتِفِ  ـَ َٜ َظْرِصِفو , َوِمَداَد  َٕ شَوِز
 (1)

ِِؿٌ  ًْ  (.. َأْخَرَجُف ُم

 *******************************الشرح:

.املطاعـضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل ٖرا احلدٜح يبٝإ ؾطٌ ذنس اهلل عص ٚدٌ 
 مًِؿ: احلديٞ ِف و 

َٜ ـ حديٞ ظ َؿ ": -ريض اهلل ظْف- ُجَقْيِرَي َِّ ِْٔف َوَش َِ َأنَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ

َد  ًْ ِجِدَهٚو , ُثؿَّ َرَجَع َب ًْ ٌَْحو , َوِهَل ِِف َم َرًة ِحَغ َصذَّ افهُّ ُْ ـْ ِظِْْدَهٚ ُب َخَرَج ِم

َٚل:  ََ و , َؾ ٌٜ ًَ
ِٚل افَّتِل ؾَ »َأْن َأْوَحكو , َوِهَل َجٚفِ ِٝ َظَذ احْلَ ٚ؟َمٚ ِزْف َٓ ْٔ َِ ش َٚرْؿُتِؽ َظ

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ ْؿو , َؿَٚل افٌَِّْلُّ َصذَّ اهللُ َظ ًَ َٕ  : ْٝ ِاَِمٍتو , »َؿَٚف ـَ َدِك َأْرَبَع  ًْ ُٝ َب ِْ ْد ُؿ ََ َف

ِدِهو ,  ّْ ٌَْحَٚن اهلِل َوبَِح : ُش َـّ ُٓ ْت َٕ َْٔقِم َفَقَز  ُمُْْذ اْف
ِٝ ِْ ْٝ باَِم ُؿ َٕ اٍتو , َفْق ُوِز َثاَلَث َمرَّ

فِ  َِ ِْ ِاَِمِت  َظَدَد َخ ـَ َٜ َظْرِصِف َوِمَداَد  َٕ ِف َوِز ًِ ٍْ َٕ  ."شَوِرَوٚ 

ِٚرِث »قوله:  ِٝ احْلَ َٜ بِْْ  . شُجَقْيِرَي

 زوج افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.هل أم ادٗمْغ ريض اهلل ظْٓٚو , 

                                                           
 .(2726)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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زوة بْل ادهىِؼو , أظتَٓٚ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف ؽمـ شٌل ـٕٚٝ 

 . ظذ أهِٓٚريض اهلل ظْٓٚ ذات برـٜ  ٓٚو , وـٕٚٝتزوجووشِؿو , 

ْٝ : ؿٚفٝ ظٚئنٜو , ًـؾ  ًَ ُٜ  وَؿ ُٝ  ُجقيري ـِ  احلٚرث بْ ؿِ  ِف ادُْهَىِِِؼ  ب ْٓ  َش

سو , بـ ؿٔس بـ ثٚبٝ ـِ  أو صامَّ ٓٚو , ظذ ؾَُٚتٌٝ ففو , ظؿ   اب ًِ ٍٕ  ِٝ  امرأةً  وـٕٚ

 ًٜ ُٜ  ؿٚفٝ افًُغو , تُٚخذهٚ ُمالح  اهلل صذَّ  - اهلل رشقل تًُٖل  ؾجٚءت: ظٚئِن

ْٝ  ؾِام ـتٚبتٓٚو , ِف - وشِؿ ظِٔف ُٝ  ؾرأيُتٓٚ افٌِٚب  ظذ ؿَٚم ِرْه  مََُٚنٚو , ـَ

 ُٝ و , افذي ِمْثَؾ  مْٓٚ شرى -وشِؿ ظِٔف اهلل صذَّ - اهلل رشقَل  أن وظرؾ ُٝ  رأي

ُٜ  إٔٚ و ,- وشِؿ ظِٔف اهلل صذَّ  - اهلل رشقل يٚ: ؾَٚفٝ ُٝ  ُجقيري  احلِٚرِثو , بْ

ُٝ  وإين و ,ظَِٔؽ  َيٍك ٓ مٚ أمِري مـ ـٚن وإٔٚ ِٝ  شٓؿ ِف وؿً ـِ  ثٚب ـِ  ؿٔسِ  ب  ب

ُٝ  وإين صاّمسو ,  اهلل رشقُل  ؾَٚل ـتٚبتلو , ِف أشُٚفؽ ؾجئُتؽ ٍٕزو , ظذ ـٚتٌ

 يٚ هق ومٚ: ؿٚفٝ مْف؟و , خرٌ  هق مٚ إػ فؽ ؾٓؾ": - وشِؿ ظِٔف اهلل صذَّ  -

ُجِؽ  ـتٚبتؽ َظِْْؽ  ُأؤدِّي": ؿٚل اهلل؟ رشقَل  و , ؿد: ؿٚفٝ "وأتزوَّ ُٝ  ؾًِ

 ؿد ِ  - وشِؿ ظِٔف اهلل صذَّ  - اهلل رشقَل  أن -افَْٚس  تًْل- تًٚمعؾ: ؿٚفٝ

ج و , تزوَّ َٜ ُِقا ُجقيرَي ٌْلو , مـ أيِدُّيؿ ِف مٚ ؾٖرش ًَّ َُقُهْؿو , اف  أصٓٚر: وؿٚفقا ؾٚظت

ًٜ  أْظَيؿَ  ـٕٚٝ امرأةً  رأيْٚ ؾام و ,- وشِؿ ظِٔف اهلل صذَّ  - اهلل رشقل  ظذ برـ

ٌٌَِٓٚ ِف ُأظتؼ مْٓٚو , ؿقمٓٚ ُٜ  َش ٍٝ  أهؾِ  مئ ْٔ أخرجف أبق   اُدْهَىِِِؼ  بْل مـ َب

 .داود 
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ِاَِمٍت  َ»قوله:  ـَ َدِك َأْرَبَع  ًْ ُٝ َب ِْ  .شَؿْد ُؿ

 . ثالث مرات أي

َـّ »قوله:  ُٓ ْت َٕ َْٔقِم َفَقَز  ُمُْْذ اْف
ِٝ ِْ ْٝ باَِم ُؿ َٕ  .شَفْق ُوِز

ؿ إجر ؾٔٓـو , وطٔؿ ٔوهذا دفٔؾ ظذ ؾوِٓـو , وبرـتٓـو , وظذ ظي

 صَٖنـ.

مـ أذـٚر افهٌٚحو , ومع ذفؽ فق ؿٚل هذا افذـر أهؾ افًِؿ وؿد ظد 

 و , وـتٛ اهلل ظز وجؾ فف إجر افًئؿ.جٚزاإلًٕٚن ِف أي وؿٝ 

 وؿد جٚء ِف افًْـ افُزى فإلمٚم افًْٚئل رمحف اهلل تًٚػ: 

ٌَِٚهِعِّ صدي بـ ظجالن َٜ اْف : َأنَّ -ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ َأيِب ُأَمَٚم

َٚل:  افٌَِّْلَّ َصذَّ  ََ ِْٔف َؾ َت ٍَ ُك َص َؿ َمرَّ بِِف َوُهَق حُيَرِّ َِّ ِْٔف َوَش َِ َُقُل َيٚ َأَبٚ »اهللُ َظ َمَٚذا َت

؟ َٜ ُر َريبِّ َؿَٚل: ش ُأَمَٚم ـُ ِْٔؾ َمَع »َؿَٚل: َأْذ َِّ ِرَك اف ـْ ـْ ِذ َثَر ِم ـْ ْؾَوَؾ َأْو َأ
َٖ َك بِ َٓ ُأْخِزُ أ

ِْٔؾو , َأنْ  َِّ ِٚر َمَع اف َٓ ِٚر َوافَّْ َٓ ٌَْحَٚن اهلِل  افَّْ َؼو , ُش َِ ٌَْحَٚن اهلِل َظَدَد َمٚ َخ َُقَل: ُش َت

ٌَْحَٚن اهللِ ِمْؾَء َمٚ ِِف  اَمِءو , ُش ًَّ َْرِض َواف ْٕ ٌَْحَٚن اهللِ َظَدَد َمٚ ِِف ا َؼو , ُش َِ ِمْؾَء َمٚ َخ

ٌَْحَٚن اهللِ َظَدَد َمٚ َأْح  َؼو , ُش َِ ٌَْحَٚن اهللِ ِمْؾَء َمٚ َخ َْرِضو , ُش ْٕ اَمِء َوا ًَّ َل ـَِتُٚبُفو , اف

ُد هللَِِّ ِمْثَؾ َذفَِؽ  ّْ َُقُل: احْلَ ٍءو , َوَت ؾِّ َرْ ـُ ٌَْحَٚن اهلِل ِمْؾَء  شَوُش
 (1)

. 

                                                           
يحة لإلماـ األلباني رحمو اهلل ، كىو في الصح(9921)أخرجو اإلماـ النسائي في سننو الكبرل  (1)

 (.1575(، كصححو في صحيح الترغيب كالترىيب برقم )2578تعالى برقم )
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  ش.فق وزٕٝ»قوله: 

 دفٔؾ ظذ وزن إظامل. فيه:

ٌَْحَٚن اهللَِّ »قوله:   ش. ُش

ـِّٜ ظئّٜ متوّْٜ فتْزيف اهلل ظز وجؾ ظـ ـؾ افَْٚئصو , وادًٚيٛو , 

 ٔع ادحٚمد.ومًتِزمٜ إلثٌٚت مج

ّٜ ظئّٜ إلثٌٚت مجٔع افُامل هلل ظز وجؾو , وهل ِهل ـ وبحّده: 

 مًتِزمٜ فٍْل مجٔع افَْٚئص وادًٚيٛ.

فِ »قوله:  َِ ِْ  . شَظَدَد َخ

 .ظددهٚ إٓ هق وُمِقؿٚت اهلل ظز وجؾ ٓ يًِؿ 

فِ »قوله:  ًِ ٍْ َٕ  ش. َوِرَوٚ 

 وهل صٍٜ ظئّٜ تتوّـ مٚ يريض اهلل ظز وجؾ ظـ ظٌده.

َٜ َظْرِصِف. »ه: قول َٕ  َوِز

 . وهذا ُمٚ يًتدل بف ظذ أن أظيؿ ُمِقؿٚت اهلل ظز وجؾ افًرش

َْرَض }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ْٕ اَمَواِت َوا ًَّ ُُّٔف اف ْرِش ـُ  .{َوِشَع 

ٚو , مـ خِؼ  ًَ ٚو , وأوشع خِ ًَ ؾٓذه أيٜ سحيٜ ِف أن افُرد أظيؿ خِ

 افًٌع.  افًّقات افًٌعو , ومـ خِؼ إراوغ

 (: 56ٚء ِف افًِق فًِع افٌٍٚر فإلمٚم افذهٌل رمحف اهلل تًٚػ برؿؿ )وؿد ج
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ٌٍَّٚس  ـِ َظ ـِ اْب و , "َؿَٚل:  -ريض اهلل ظْٓام-َظ َدَمْغِ ََ ْرِدُّ َمْقِوُع اْف ُُ اْف

ُر أحد ؿدره دِّ ََ ْرُش ٓ ُي ًَ  . "َواْف

 ؾٚهلل ظز وجؾ هق رب افًرش افًئؿ افقاشع ادجٔد.

َّٓ ُهَق }: ٍفِف وص يَقل اهلل ظز وجؾو َٓ إَِفَف إِ ٌَِل اهللَُّ  ًْ ْؾ َح َُ َؾِْ٘ن َتَقفَّْقا َؾ

ًَئِؿِ  ْرِش اْف ًَ ُٝ َوُهَق َربُّ اْف ِْ َـّ ِْٔف َتَق َِ  .{َظ

ْرِش }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ًَ َّٓ ُهَق َربُّ اْف َٓ إَِفَف إِ ؼُّ  َٚػ اهللَُّ ادَُِِْؽ احْلَ ًَ َؾَت

ِريؿِ  َُ  .  {اْف

ِاَِمتِفِ  َوِمَدادَ »قوله:   ش.ـَ

ٌَْؾ }يَقل اهلل ظز وجؾ:  ٌَْحُر َؿ َد اْف
ٍِ
ِاَِمِت َريبِّ َفَْ َُ

ٌَْحُر ِمَداًدا فِ َٚن اْف ـَ ُؿْؾ َفْق 

ْثِِِف َمَدًدا ِّ اَمُت َريبِّ َوَفْق ِجْئَْٚ بِ
ِِ ـَ َد  ٍَ  .  {َأْن َتْْ

ـْ َصَجَرٍة َأْؿاَلمٌ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  َْرِض ِم ْٕ اَم ِِف ا َّٕ ُه  َوَفْق َأ دُّ ُّ ٌَْحُر َي َواْف

ِاَِمُت اهللَِّ إِنَّ اهللََّ َظِزيٌز َحُِٔؿٌ  ـَ َدْت 
ٍِ َٕ ُٜ َأْبُحٍر َمٚ  ًَ ٌْ ِدِه َش ًْ ـْ َب  . {ِم

 ؾٓذا دفٔؾ ظذ ظئؿ هذا افذـر .

 : (55/ 28) مًِؿ ذحِف ؿٚل افْقوي 

اَمءُ  َؿَٚل  َِ ًُ اَمُففُ  اْف ًْ
َنَّ  ََمَٚزٌ  ُهَْٚ َواْشتِ

ِِاَمِت  ِٕ َٚػ  اهللَِّ  ـَ ًَ َكُ  َٓ  َت د   حُتْ ًَ َٓ  بِ  َو

هِ  ُٜ  َوادَُْرادُ  َؽْرِ ٌَ ٌََٚف ْثَرةِ  ِِف  بِفِ  ادُْ َُ فُ  اْف َّٕ َ رَ  ِٕ ـَ ًٓ  َذ هُ  َمٚ َأوَّ دُّ  حَيُْكُ ًَ ثِرُ  اْف َُ ـْ  اْف  َظَددِ  ِم
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ِؼ  ِْ ُٜ  ُثؿَّ  اخْلَ َٕ ًَْرشِ  ِز ََك ُثؿَّ  اْف ـْ  َأْظَيؿُ  ُهقَ  َمٚ إَِػ  اْرَت َ  َذفَِؽ  ِم َذا َظْْفُ  َوَظزَّ  أى هِبَ

اَم  َظدٌّ  ٓحيهٔف مٚ َل  َٓ  ـَ  اهـ  (حُتْ

********** 
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 ]بيان الباقيات الصالحات[

ـْ ) – :266 ْدِريِّ َوَظ ٍٔد اخْلُ
ًِ َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل  -ريض اهلل ظْف  -َأيِب َش

ُٚت: »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  -اهللَِّ  ٚحِلَ َُٔٚت افهَّ ٌَِٚؿ ٌَْحَٚن اْف َّٓ اهللَُّو , َوُش َٓ إِفَف إِ

َّٓ بِٚهللَِّ  َة إِ َٓ ُؿقَّ َٓ َحْقَل َو ُد هللَِِّو , َو ّْ و , َواحْلَ َزُ ـْ شاهللَِّو , َواهللَُّ َأ
 (1)

و ,  لُّ
ٚئِ ًَ . َأْخَرَجُف افَّْ

ٚـِؿُ  ٌََّٚنو , َواحْلَ ـُ ِح َحُف اْب  (.َوَصحَّ

 *******************************الشرح:

 زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ ايباقٝات ايصاحلات.ضام املصٓـ 
 .  حديٞ افٌٚب ؾٔف وًػو , وينٓدو

 مٚ ِف شْـ اإلمٚم افًْٚئل افُزى:  ففو

و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهلُل -ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ 

َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ ؿْ »َظ ُُ ؟ َؿَٚل: َؿُٚفقا: َيٚ َرُشقش ُخُذوا ُجََّْت ـْ َظُدو  َؿْد َحَيَ َل اهللِو , َأِم

َّٓ اهللُو , » َٓ إَِفَف إِ ُد هللَِِّو , َو ّْ ٌَْحَٚن اهللِو , َواحْلَ ـَ افَِّْٚر َؿْقُل: ُش ْؿ ِم ُُ ـْ ُجَُّْت
و , َوَفُِ َٓ

                                                           
(، 362/ 3« )التحفة»كما في « عمل اليـو كالليلة»ركاه النسائي في الحديث حسن بطريقيو.  (1)

أبي (، كىو ضعيف؛ ألنو من ركاية دارج بن سمعاف، عن 512/ 1(، كالحاكم )841كابن حباف )
الهيثم. كدارج ضعيف كال سيما في ركايتو عن أبي الهيثم. كلو شاىد من حديث أبي ىريرة رضي 

 اهلل عنو، بدكف ذكر: ال حوؿ كال قوة إال باهلل. 
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َـّ  ٌٍَٚتو , َوُه َِّ ًَ ٌٍَٚت َوُم  َُمَِّْ
ِٜ ََٔٚم

َِ ْٖتَِغ َيْقَم اْف َـّ َي ُ و , َؾَِ٘نَّ َزُ ـْ َُٔٚت  َواهللُ َأ ٌَِٚؿ اْف

ُٚت  ٚحِلَ شافهَّ
 (1)

. 

ُٚت }يَقل اهلل ظز وجؾ:  ٚحِلَ َُٔٚت افهَّ ٌَِٚؿ َٔٚ َواْف ْٕ َِٔٚة افدُّ ُٜ احْلَ ٌَُْقَن ِزيَْ ادَُْٚل َواْف

 .{َخْرٌ ِظَْْد َربَِّؽ َثَقاًبٚ َوَخْرٌ َأَماًل 

 هل ذـر اهلل ظز وجؾ.وافٌٚؿٔٚت افهٚحلٚت: 

ٚحلَِ »قوله:  َُٔٚت افهَّ ٌَِٚؿ  ش.ُٚت اْف

َنٚ بٚؿٔٚت ِف يقم ٓ يٍْع ؾٔف مٚل وٓ بْقنو , إٓ مـ ٕٚفٌٚؿٔٚت: شّٔٝ ب

 . بَِٛ شِٔؿأتك اهلل 

َّٓ اهللَُّ»قوله:   .شَٓ إِفَف إِ

 وهل ـِّٜ افتقحٔدو , وـِّٜ اإلخالص.

هؾ افٌٚضؾو , وبغ أهؾ اإلشالم أُِّٜ افتل تٍهؾ بغ أهؾ احلؼ ووهل اف

 افُذب وافٍجقر.ٍْٚقو , وبغ أهؾ افهدق ووافافٍُرو , وبغ أهؾ اإليامن و

 ٖٚٞ أؾطٌ ايرنس.
 ٍل شْـ  اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

                                                           
، كحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (11617)أخرجو اإلماـ النسائي في سننو  (2)

 (.1567الترغيب كالترىيب )
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ٌِْد اهللَِّ ـَ َظ ُٝ َرُشقَل -ريض اهلل ظْٓام- مـ حديٞ َجٚبَِر ْب ًْ
ِّ َُقُل: َش و , َي

قُل:  َُ َؿ َي َِّ ِْٔف َوَش َِ َٓ إَِففَ »اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظ ِر  ـْ َظِٚء  َأْؾَوُؾ افذِّ َّٓ اهللَُّو , َوَأْؾَوُؾ افدُّ إِ

ُد هلِلَِّ  ّْ شاحَل
 (1)

. 

هل ـِّٜ افتَقىو , وافًروة افقثَكو , وهل أول مٚ يدخؾ هبٚ افًٌد و

 اإلشالمو , وآخر مٚ َيرج هبٚ مـ إرض.

 ٍل صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

ِْٔف  و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ-ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ ُظْثاَمنَ  َِ َصذَّ اهلُل َظ

ََِّؿ:  َٜ »َوَش َّْ َّٓ اهللُو , َدَخَؾ اجْلَ َٓ إَِفَف إِ ُف  َّٕ ُؿ َأ َِ ًْ ـْ َمَٚت َوُهَق َي شَم
 (2)

. 

ًِٔدٍ أيب وِف حديٞ  و , َش ْدِريَّ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ  َرُشقُل  َؿَٚل ؿٚل  اخْلُ َِ َِّؿَ  َظ : َوَش

ُْقا» َِّ ؿْ  َف ـُ َّٓ  إَِففَ  َٓ  َمْقَتٚ  أخرجف مًِؿ . شاهللُ  إِ

ٌَْحَٚن اهللَِّ »قوله:   ش.َوُش

وهل ـِّٜ تْزيف هلل ظز وجؾ ظـ ـؾ َٕصو , وظٔٛو , وظـ ـؾ مٚ ٓ ئِؼ 

 بف شٌحٕٚف وتًٚػ.

 ٚقد دا٤ت أحادٜح نجري٠ يف ؾطٌ ٖرٙ ايه١ًُ.
 ِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: ؾّْٓٚ مٚ 

                                                           
(، كحسنو اإلماـ األلباني 3811، كابن ماجو في سننو )(3383)و اإلماـ الترمذم في سننو أخرج (1)

 (.1526رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن. كحسنو في صحيح الترغيب كالترىيب برقم )

 .(26)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)



 

 

 

 ]بيان الباقيات الصالحات[

 

[525] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

َل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهلُل و , َؿٚ-ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ 

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ و , »َظ َزُ ـْ َّٓ اهللُو , َواهللُ َأ
َٓ إَِفَف إِ ُد هللَِِّو , َو ّْ ٌَْحَٚن اهللِو , َواحْلَ َْن َأُؿقَل ُش َٕ

ُس  ّْ ِْٔف افنَّ َِ ْٝ َظ ًَ َِ َّٚ َض ُّٛ إَِِلَّ ُِم شَأَح
 (1)

. 

ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ -اهلل ظْف ريض- مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ وِف افهحٔحغ:  و , َظ

َؿ َؿَٚل:  َِّ ِْٔف َوَش َِ َتِٚن ِِف ادَِٔزاِنو , »اهللُ َظ َِ ٔ َِ ِٚنو , َث ًَ ِِّ َتِٚن َظَذ اف ٍَ ٔ
ٍِ َتِٚن َخ َّ

ِِ ـَ

ِدِه  ّْ ٌَْحَٚن اهللَِّ َوبَِح ًَئِِؿو , ُش ٌَْحَٚن اهللَِّ اف : ُش ـِ مْحَ ٌََتِٚن إَِػ افرَّ شَحٌِٔ
 (2)

. 

 ؽر ذفؽ.ووفِتْزيفو , فِتًجٛ يٗتك هبٚ و

 ـام جٚء ِف صحٔح اإلمٚم افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ: 

 َٜ َّ َِ َظ افٌَِّْلُّ َصذَّ اهلُل -ريض اهلل ظْٓٚ- مـ حديٞ ُأمِّ َش ََ ْٔ : اْشَت ْٝ و , َؿَٚف

َٚل:  ََ ٍٜ َؾ َِ ْٔ َؿ َذاَت َف َِّ ِْٔف َوَش َِ تَ »َظ ٍِ ـَ اف َٜ ِم َِ ْٔ َِّ ِزَل اف ْٕ ٌَْحَٚن اهللَِّو , َمَٚذا ُأ و , َوَمَٚذا ُش ـِ

ٍٜ ِِف  َٔٚ َظِٚرَي ْٕ  ِِف افدُّ
ٍٜ
َٔ ِٚش ـَ ٌَِٚت احُلَجِرو , َؾُربَّ  ُيقا َصَقاِح

َِ و , َأْي ـِ ـَ اخَلَزائِ ُؾتَِح ِم

شأِخَرةِ 
 (3)

. 

َأنَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ  -ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ أيب ُهَرْيَرةَ وِف افهحٔحغ: 

ًِْض  َُٔف ِِف َب
َِ َؿ َف َِّ ِْٔف َوَش َِ ُٝ ِمُْْفو , اهللُ َظ ًْ َخَْ ْٕ و , َؾٚ ٌٛ  َوُهَق ُجُْ

ِٜ
َضِريِؼ ادَِديَْ

                                                           
 .(2695)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (2)

 .(2694)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،6416)في صحيحو  أخرجو اإلماـ البخارم (3)

  .(115)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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َٚل:  ََ َؾ ُثؿَّ َجَٚءو , َؾ ًَ َٛ َؾْٚؽَت َٝ َيٚ َأَبٚ ُهَرْيَرةَ »َؾَذَه ْْ ـُ ـَ  ًٌٚو , ش َأْي ُٝ ُجُْ ْْ ـُ َؿَٚل: 

َٚل:  ََ َٚرٍةو , َؾ َٓ ٚ َظَذ َؽْرِ َض َٕ َؽ َوَأ ًَ
ُٝ َأْن ُأَجٚفِ ِرْه َُ ٌَْحَٚن اهللَِّو , إِنَّ ا»َؾ َِِؿ َٓ ُش ًْ دُ

شَيُْْجُس 
 (1)

. 

َزُ »قوله:  ـْ  .شَواهللَُّ َأ

و , وبٔٚن أن اهلل ظز وجؾ هق افٌُر افًئؿ فتٌُر اهللو , وتًئّ فيه:

و , ومل يٖت ِف افَرآن إٓ افقاشعو , افذي ٓ يًجزه رءو , وٓ يُرثف رء

هُ }بًّْٚهٚو , ـام ؿٚل تًٚػ:  ْ زِّ ـَ ًٌِرا َو ُْ  . [222: اإلهاء] { َت

ُد هلِلَِّ »: قوله ّْ  ش.َواحْلَ

محد اهلل ظز وجؾ ٕٕف يًتحؼ احلّد فذاتفو , وفُامففو , وفًئؿ  فيه:

 شِىٕٚف.

ويًتحؼ احلّد  ظذ ًّٕف افتل ٓ تًد وٓ حتلو , وظذ آٓئفو , ومْْف 

 افًئّٜ افقاشًٜ ظذ خَِف أمجًغ.

َّٓ بِٚهللَِّ »قوله:  َة إِ َٓ ُؿقَّ َٓ َحْقَل َو  ش. َو

ٕف ٓ حقل فْٚو , وٓ حِٜٔو , وٓ حتقلو , وٓ ؿقة ظذ أداء مٚ أومًْك ذفؽ: 

مًقٕٜو , ك اهلل ظْفو , إٓ بَقة مـ اهللو , وأوجٛ اهلل ظِْٔٚو , وظذ ترك مٚ َن

 وتقؾٔؼ مْف ظز وجؾ.

                                                           
 .(371)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،283)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (2)
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 ٖٚٞ نٓص َٔ نٓٛش اجل١ٓ.
ِريِّ َريِضَ اهللَُّ َظُْْفو , َؿَٚل: ٍل افهحٔحغ: ؾ ًَ مـ حديٞ َأيِب ُمقَشك إَْص

َف َرُشقُل اهللَِّ دََّٚ َؽزَ " و , َأْو َؿَٚل: دََّٚ َتَقجَّ َْٔزَ َؿ َخ َِّ ِْٔف َوَش َِ ا َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ

ٌِِر: اهللَُّ  ُْ ْؿ بِٚفتَّ قا َأْصَقاهَتُ ًُ َف افَُّْٚس َظَذ َواٍدو , َؾَرَؾ ََِّؿو , َأْذَ ِْٔف َوَش َِ َصذَّ اهللُ َظ

و , َٓ إَِففَ  َزُ ـْ َزُ اهللَُّ َأ ـْ َؿ:  َأ َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ََ َّٓ اهللَُّو , َؾ قا »إِ ًُ اْرَب

 ًٌٚ ٚ َؿِري ًً ٔ
ِّ ْؿ َتْدُظقَن َش ُُ َّٕ ًٌٚو , إِ

ْؿ َٓ َتْدُظقَن َأَصؿَّ َوَٓ َؽٚئِ ُُ َّٕ ْؿو , إِ ُُ
ًِ ٍُ ْٕ َظَذ َأ

ؿْ  ُُ ًَ ِٜ َرُشقِل اهللَِّ َصذَّ شَوُهَق َم َِْػ َدابَّ ٚ َخ َٕ ٚ و , َوَأ َٕ ِْل َوَأ ًَ
ِّ
ًَ َؿو , َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ اهللُ َظ

َٚل ِِل:  ََ َّٓ بِٚهللَِّو , َؾ َة إِ ْٔسٍ »َأُؿقُل: َٓ َحْقَل َوَٓ ُؿقَّ ـَ َؿ ٌَْد اهللَِّ ْب َْٔؽ ش. َيٚ َظ ٌَّ : َف ُٝ ِْ ُؿ

ِٜ »َيٚ َرُشقَل اهللَِّو , َؿَٚل:  ُْقِز اجَلَّْ ـُ ـْ  ٍْْز ِم ـَ ـْ   ِم
ٍٜ
َّ
ِِ ـَ : َبَذ َيٚ ش َأَٓ َأُدفَُّؽ َظَذ  ُٝ ِْ ُؿ

لو , َؿَٚل:  َّٓ بِٚهللَِّ»َرُشقَل اهللَِّو , َؾَداَك َأيِب َوُأمِّ َة إِ شَٓ َحْقَل َوَٓ ُؿقَّ
(1)

. 

وهذه افُِامت افتل ذـرت ِف حديٞ افٌٚب يَقهلٚ افًٌد إذا اشتَٔظ مـ 

 ٕقمف.

 ٍل صحٔح اإلمٚم افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ:  ؾ

ـُ افهَّ  ٌََٚدُة ْب ِٝ مـ حديٞ ُظ ِْٔف -ريض اهلل ظْف-ِٚم َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ و , َظ

َؿ َؿَٚل: َِّ يَؽ َفُفو , فَُف » َوَش َّٓ اهللَُّ َوْحَدُه َٓ َذِ َٚل: َٓ إَِفَف إِ ََ ِْٔؾو , َؾ َِّ ـَ اف ٚرَّ ِم ًَ ـْ َت َم

ُد هللَِِّو , وَ  ّْ ٍء َؿِديٌرو , احَل ؾِّ َرْ ـُ ُدو , َوُهَق َظَذ  ّْ ُِْؽ َوَفُف احَل ٌَْحَٚن اهللَِّو , َوَٓ إَِفَف ادُ ُش

                                                           
 .(2714)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،4215)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ْر ِِلو , َأْو  ٍِ ؿَّ اْؽ ُٓ َِّ َّٓ بِٚهللَِّو , ُثؿَّ َؿَٚل: اف َة إِ و , َوَٓ َحْقَل َوَٓ ُؿقَّ َزُ ـْ َّٓ اهللَُّو , َواهللَُّ َأ
إِ

ْٝ َصاَلُتفُ  َِ َٖ َوَصذَّ ُؿٌِ َٛ َفُفو , َؾِْ٘ن َتَقوَّ شَدَظٚو , اْشُتِجٔ
(1)

. 

 واهلل أظِؿ .

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .(1154)في صحيحو  أخرجو اإلماـ البخارم (1)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 ]بيان أحب الكالم إلى اهلل عز وجل[

ـْ ) – 2671 ـِ ُجُْْدٍب َوَظ َرَة ْب ُّ َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -َش

َـّ َبَدْأَت: »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  - ِ ُّيِّ
َٖ َك بِ َٓ َيُيُّ اَلِم إَِػ اهللَِّ َأْرَبٌعو ,  َُ ُّٛ اْف َأَح

ٌَْحَٚن اهللَِّو , َواحلَْ  َزُ ُش ـْ َّٓ اهللَُّو , َواهللَُّ َأ َٓ إَِفَف إِ ُد هللَِِّو , َو شّْ
(1)

ِِؿٌ  ًْ  (.. َأْخَرَجُف ُم

 *******************************الشرح:

 ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ أحب ايه٬ّ إىل اهلل عص ٚدٌ.

 وِف مًْد اإلمٚم أمحد رمحف اهلل تًٚػ: 

ًِٔدٍ  و , َوَأيِب ُهَرْيَرةَ  مـ حديٞ َأيِب َش ْدِريِّ و , َأنَّ َرُشقَل -ريض اهلل ظْٓام-اخْلُ

َؿ َؿَٚل:  َِّ ِْٔف َوَش َِ ٌَْحَٚن اهللِو , »اهللِ َصذَّ اهللُ َظ ٚ: ُش ًً اَلِم َأْرَب َُ ـَ اْف ك ِم ٍَ إِنَّ اهلَل اْصَى

ـْ َؿَٚل:  َّ و , َؾ َزُ ـْ َّٓ اهلُلو , َواهللُ َأ
َٓ إَِفَف إِ ُد هللَِِّو , َو ّْ َٛ اهللُ َفُف َواحْلَ َت ـَ ٌَْحَٚن اهللِو ,  ُش

ْثُؾ َذفَِؽو ,  ِّ و , َؾ َزُ ـْ ـْ َؿَٚل: اهللُ َأ و , َوَم ًٜ َِّٔئ ـَ َش ي
ُْْف ِظْؼِ و , َأْو َحطَّ َظ ًٜ َْ ًَ ـَ َح ي ِظْؼِ

ـْ  ٚدََِغو , ِم ًَ ُد هللَِِّ َربِّ اْف ّْ ـْ َؿَٚل: احْلَ ْثُؾ َذفَِؽو , َوَم
ِّ َّٓ اهللُو , َؾ َٓ إَِفَف إِ ـْ َؿَٚل:  َوَم

ًٜ ؿِ  َِّٔئ و , َأْو ُحطَّ  َظُْْف َثاَلُثقَن َش ًٜ َْ ًَ ْٝ َفُف َثاَلُثقَن َح ٌَ
تِ ـُ ِفو ,  ًِ ٍْ َٕ شٌَِؾ 

(2)
 . 

 

                                                           
كال تسمين غالمك: يسارا كال رباحا كال ». كزاد: (2137)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

 «.نجيحا كال أفلح، فإنك تقوؿ، أثم ىو؟ فال يكوف، فيقوؿ: ال

، كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل (8112)أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده  (2)
 (، كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح على شرط مسلم. 1321، 418تعالى برقم )
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 ِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: و

َؿ -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب َذر   َِّ ِْٔف َوَش َِ و , َأنَّ َرُشقَل اهلِل َصذَّ اهللُ َظ

اَلِم َأْؾَوُؾ  َُ ٌَْحَٚن اهلِل »؟ َؿَٚل: ُشئَِؾ َأيُّ اْف ٌَِٚدِه: ُش
ًِ تِِف َأْو فِ َُ ك اهلُل داََِلئِ ٍَ َمٚ اْصَى

ِدِه  ّْ شَوبَِح
(1)

. 

 وِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ بٍِظ آخر: 

ِْٔف -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب َذر   َِ و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ

ََِّؿ:  َٓ ُأْخِزُ »َوَش اَلِم إَِػ اهللِ؟َأ َُ ِّٛ اْف ََٖح يِن ش َك بِ : َيٚ َرُشقَل اهلِل َأْخِزْ ُٝ ِْ ُؿ

َٚل:  ََ اَلِم إَِػ اهللِو , َؾ َُ ِّٛ اْف ََٖح ٌَْحَٚن اهلِل "بِ اَلِم إَِػ اهللِ: ُش َُ َّٛ اْف إِنَّ َأَح

ِدهِ  ّْ  .ش"َوبَِح

 ِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ أيًوٚ: و

 َٜ ِْٔف - اهلل ظْٓٚريض-مـ حديٞ َظٚئَِن َِ َٚن َرُشقُل اهلِل َصذَّ اهللُ َظ ـَ  : ْٝ َؿَٚف

ـْ َؿْقِل:  ثُِر ِم ُْ َؿ ُي َِّ ْٔفِ »َوَش ُر اهللَ َوَأُتقُب إَِف
ٍِ ٌْ ِدِه َأْشَت ّْ ٌَْحَٚن اهلِل َوبَِح : ش ُش ْٝ َؿَٚف

ـْ َؿْقِل:  ثُِر ِم ُْ ُٝ َيٚ َرُشقَل اهللِو , َأَراَك ُت ِْ َُ ّْ »َؾ ٌَْحَٚن اهللِ َوبَِح ُر اهلَل ُش ٍِ ٌْ ِدِه َأْشَت

ِْٔف؟ َٚل: ش َوَأُتقُب إَِف ََ ٚ "َؾ َٓ تِلو , َؾَِ٘ذا َرَأْيُت ًٜ ِِف ُأمَّ َرى َظاَلَم
َٖ يِن َريبِّ َأينِّ َش َ َخزَّ

 ٚ َٓ ْد َرَأْيُت ََ ِْٔفو , َؾ ُر اهللَ َوَأُتقُب إَِف
ٍِ ٌْ ِدِه َأْشَت ّْ ٌَْحَٚن اهللِ َوبَِح ـْ َؿْقِل: ُش َثْرُت ِم ـْ َأ

ْتُح إَِذا َجَٚء } ٍَ و , 2]افْك:  {َْٕكُ اهلِل َواْف َٜ َُّ ُِقَن }[و , َؾْتُح َم َٝ افََّْٚس َيْدُخ َوَرَأْي

                                                           
 .(2731)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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اًبٚ َٚن َتقَّ ـَ ُف  َّٕ ْرُه إِ
ٍِ ٌْ ِد َربَِّؽ َواْشَت ّْ ٌِّْح بَِح ًَ ـِ اهللِ َأْؾَقاًجٚو , َؾ ]افْك:  {ِِف ِدي

ش[4
(1)

. 

ـِ ُجُْْدٍب »قوله:  َرَة ْب ُّ ـْ َش  ش. -ريض اهلل ظْف  -َوَظ

 حريٟ افٍزاري .  بـ هالل بـ

اَلِم إَِػ اهللَِّ َأْرَبعٌ »قوله:  َُ ُّٛ اْف  ش. َأَح

 . إثٌٚت صٍٜ ادحٌٜ هلل ظز وجؾ  فيه:

مـ حديٞ َمْقَػ َرُشقِل اهلِل َصذَّ ٍل مًْد اإلمٚم أمحد رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

ََِّؿ وهق أبق ُشِّك ِْٔف َوَش َِ ِْٔف  : َأنَّ َرُشقَل -ريض اهلل ظْف-اهللُ َظ َِ اهللِ َصذَّ اهللُ َظ

َؿ َؿَٚل:  َِّ َزُ »َوَش ـْ َّٓ اهلُل َواهللُ َأ
َٓ إَِفَف إِ َـّ ِِف ادَِْٔزاِن:  ُٓ َِ ََ ٌس َمٚ َأْث ّْ َبٍخ َبٍخو , خَلَ

ٌُُفو , َوافَِداُه 
ًِ َْٔحَت ٚفُِح ُيَتَقفَّ َؾ ُد هللَِِّو , َواْفَقَفُد افهَّ ّْ ٌَْحَٚن اهللِو , َواحْلَ  "َوَؿَٚل:  "َوُش

ِخِرو ,  ْٔ َْٔقِم ا ـُ بِٚهللِ َواْف ِم ْٗ : ُي َٜ َّْ َـّ َدَخَؾ اجْلَ ًْٚ هِبِ
َِ
ْٔ َت ًْ َل اهللَ ُم

َِ ـْ َف ٍس َم ّْ َبٍخ َبٍخ خِلَ

ِٚب  ًَ
َد ادَْْقِتو , َواحْلِ ًْ  َب

ِٞ
ًْ ٌَ و , َوافَِّْٚرو , َواْف

ِٜ
َّْ شَوبِٚجْلَ

(2)
. 

 

 

                                                           
 .(484)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

، ( كىو حديث صحيح، رجالو ثقات رجاؿ الصحيح، (15662)أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده  (1)
 صىلَّى اهللي عىلىْيًو كىسىلَّمى. كىو في الصحيح كالمولى الذم لم يسمَّ ىو أبو سيلمى راعي رسوؿ اهلل

 (، كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح.  1229المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )
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َـّ َبَدْأَت »قوله:  ِ ُّيِّ
َٖ َك بِ  ش. َٓ َيُيُّ

 .ستٔٛ ِف ؿقهلـ ِزم افأي ٓ ي

ٌَْحَٚن »قوله:   . شللَا ُش

 افًجقد. ذه افُِامت ِف أدبٚر افهِقاتو , وافرـقعو , وومقضـ ه

 .وظْد افْزيؾ ِف افًٍر 

ٌِْد اهللَِّ ٍل صحٔح اإلمٚم افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ: ؾ ـِ َظ مـ حديٞ َجٚبِِر ْب

اَمو , َؿَٚل:  ُٓ ٚ »َريِضَ اهللَُّ َظْْ َٕ ْد ًِ َّْٚ إَِذا َص ٌَّْحَْٚـُ َزْفَْٚ َش َٕ ٚو , َوإَِذا  َٕ ْ زَّ شـَ
(1)

. 

 وتَٚل ظْد افتْزيفو , وافتًئؿو , وافتًجٛ.

ؽرهٚ مـ ووِف أذـٚر افهٌٚح وادًٚء وافْقمو , ِف ـٍٚرة ادجِسو , و

 . ادقاضـ

ُد »قوله:  ّْ  .شلِّلَ  َواحْلَ

ظْد افْقمو , وآشتَٔٚظو , وِف دبر افهالة َٚل: تؾ ومقاضْٓٚ ـثرة

افؼابو , ود افرؾع مـ افرـقعو , وبًد افٍراغ مـ افىًٚم ادٍرووٜو , وظْ

 ؽر ذفؽ مـ ادقاضـ.وظْد افرـقبو , و

َّٓ اهللَُّ»قوله:  َٓ إَِفَف إِ  ش. َو

                                                           
 .(2993)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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ـُ َمٚفٍِؽ ِف افهحٔحغ:  َُٕس ْب َأنَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ  -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ أ

َؿو , َوُمًٌٚذ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ٍُ -ريض اهلل ظْف-اهللُ َظ ْحِؾو , َؿَٚل: َرِدي ـَ »ُف َظَذ افرَّ َٚذ ْب ًَ َيٚ ُم

ٌَؾٍ  َدْيَؽو , َؿَٚل: شَج ًْ َْٔؽ َيٚ َرُشقَل اهللَِّ َوَش ٌَّ ٚذُ »و , َؿَٚل: َف ًَ َْٔؽ َيٚ شَيٚ ُم ٌَّ و , َؿَٚل: َف

َدْيَؽ َثاَلًثٚو , َؿَٚل:  ًْ َّٓ اهللَُّ َوَأنَّ »َرُشقَل اهللَِّ َوَش ُد َأْن َٓ إَِفَف إِ َٓ ـْ َأَحٍد َيْن  َمٚ ِم

َمُف اهللَُّ َظَذ افَّْٚرِ  َّٓ َحرَّ ٌِِفو , إِ ِْ ـْ َؿ ًدا َرُشقُل اهللَِّو , ِصْدًؿٚ ِم َّّ و , َؿَٚل َيٚ َرُشقَل شحُمَ

وا؟ َؿَٚل:  ٌِْؼُ َت ًْ َٔ ُِقا»اهللَِّ: َأَؾاَل ُأْخِزُ بِِف افََّْٚس َؾ ٌٚذ ِظَْْد ش إًِذا َيتَُِّ ًَ ٚ ُم َوَأْخَزَ هِبَ

اًم  َٖثُّ "َمْقتِِف َت
(1)

. 

 وأيًوٚ ِف صحٔح اإلمٚم افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ: 

ـْ  -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ  ُف َؿَٚل: ِؿَٔؾ َيٚ َرُشقَل اهللَِّ َم َّٕ َأ

َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ ؟ َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ
ِٜ ََٔٚم

َِ َٚظتَِؽ َيْقَم اف ٍَ ُد افَِّْٚس بَِن ًَ َأْش

« ُٝ ْد َطَْْْ ََ ُل ِمَْْؽ دَِٚ  َف  َأَحٌد َأوَّ
ِٞ ـْ َهَذا احَلِدي َُٖفِْل َظ ًْ َيٚ َأَبٚ ُهَرْيَرَة َأْن َٓ َي

ـْ َؿَٚل  و , َم
ِٜ ََٔٚم

َِ َٚظتِل َيْقَم اف ٍَ ُد افَِّْٚس بَِن ًَ  َأْش
ِٞ ـْ ِحْرِصَؽ َظَذ احَلِدي ُٝ ِم َرَأْي

فِ  ًِ ٍْ َٕ ٌِِفو , َأْو  ِْ ـْ َؿ َّٓ اهللَُّو , َخٚفًِهٚ ِم شَٓ إَِفَف إِ
(2)

. 

َزُ »قوله:  ـْ  ش. َواهللَُّ َأ

 وِف شْـ اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ: 

                                                           
 .(32)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،128)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

 .(99)لبخارم في صحيحو أخرجو اإلماـ ا (1)



 

 

 

 ]بيان أحب الكالم إلى اهلل عز وجل[
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ًُقدٍ  ًْ ـِ َم و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ اْب

َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ُدو , َأْؿِرْئ »َظ َّّ َٚل: َيٚ حُمَ ََ َي يِب َؾ َٜ ُأْهِ َِ ْٔ ُٝ إِْبَراِهَٔؿ َف ٔ
َِ َتَؽ ِمِّْل َف ُأمَّ

 ٚ َٓ ٌٚنو , َوَأنَّ ِؽَراَش ًَ َٚ ِؿٔ ُٜ ادَِٚءو , َوَأَنَّ  َظْذَب
ِٜ َب ْ ُٜ افسُّ ٌَ ِّٔ َٜ َض ُهْؿ َأنَّ اجَلَّْ اَلَم َوَأْخِزْ ًَّ اف

َزُ  ـْ َّٓ اهللَُّ َواهللَُّ َأ َٓ إَِفَف إِ ُد هللَِِّ َو ّْ ٌَْحَٚن اهللَِّ َواحَل شُش
(1)

. 

ًٌٚو ,  ٚوهذه إذـٚر يًتىٔع أن يَقهل اإلًٕٚن ظذ أي حٚلو , شقاء ـٚن راـ

.ٚ ًً ًٔٚو , أو ؿٚظًداو , أو موىج  أو مٚص

ِْٔؾ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  َِّ َْرِض َواْختاَِلِف اف ْٕ اَمَواِت َوا ًَّ ِؼ اف ِْ إِنَّ ِِف َخ

ٌَِٚب  َْف ْٕ ُوِِل ا
ِٕ َيٍٚت  َٔ ِٚر  َٓ قًدا وَ  *َوافَّْ ًُ ًَٔٚمٚ َوُؿ ُروَن اهللََّ ِؿ ـُ ـَ َيْذ َظَذ افَِّذي

َٝ َهَذا َبٚضِاًل  َْ َِ َْٚ َمٚ َخ َْرِض َربَّ ْٕ اَمَواِت َوا ًَّ ِؼ اف ِْ ُروَن ِِف َخ َُّ ٍَ ُجُْقهِبِْؿ َوَيَت

َْٚ َظَذاَب افَّْٚرِ 
َِ َؽ َؾ َٕ ٌَْحٚ  . و , واهلل ادقؾؼ {ُش

********** 

 

 

 

 

                                                           
، كحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (3462)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (2)

 (: حسن لغيره.1551كضعيف الترمذم. كقاؿ في صحيح الترغيب كالترىيب برقم )
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]بيان أن كلمة: "ال حول وال قوة إال باهلل", كنز من  

 كنوز الجنة[

ـْ ) – 2672 ِريِّ  َوَظ ًَ َْص ْٕ َؿَٚل: َؿَٚل ِِل  -ريض اهلل ظْف  -َأيِب ُمقَشك ا

ٍْْز »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  -َرُشقُل اهللَِّ  ـَ َّٓ َأُدفَُّؽ َظَذ  ٍْٔسو , َأ ـَ َؿ ٌَْد اهللَِّ ْب َيٚ َظ

 ِٜ َّْ ُْقِز اجْلَ ـُ ـْ  َّٓ بِٚهللَِّ ?ِم َة إِ َٓ ُؿقَّ شَٓ َحْقَل َو
(1)

ِْٔف. َِ ٌؼ َظ ٍَ  . ُمتَّ

 : لُّ
ٚئِ ًَ ْٔفِ »َزاَد افَّْ َّٓ إَِف ـَ اهللَِّ إِ  ِم

َٖ َج ِْ َٓ َم شَو
(2)

.) 

 *******************************الشرح:

نٓص َٔ  (٫ حٍٛ ٫ٚ ق٠ٛ إ٫ باهلل)ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ إٔ 
 نٓٛش اجل١ٓ.

ِريِّ »قوله:  ًَ َْص ْٕ ـْ َأيِب ُمقَشك ا  ش.- ريض اهلل ظْف -َوَظ

 ريض اهلل ظْف حًـ افهقت بٚفَرآن وـٚنظٌد اهلل بـ ؿٔس إصًريو , 

ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهلُل ل افهحٔحغ: ؾٍ ُْْفو , َظ مـ حديٞ َأيِب ُمقَشك َريِضَ اهللَُّ َظ

َؿ َؿَٚل َفُف:  َِّ ِْٔف َوَش َِ ـْ َمَزاِمِر آِل َداُودَ »َظ َٝ ِمْزَمًٚرا ِم ْد ُأوتِٔ ََ شَيٚ َأَبٚ ُمقَشك َف
(1)

. 

                                                           
ئي . كالنسا(2714)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،6384)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

 ( كالسياؽ للنسائي.356« )عمل اليـو كالليلة»في 

كذا قاؿ الحافظ، كالمراد أف ىذه الزيادة عند النسائي من حديث أبو موسى، كلكن لم أجدىا من  (2)
حديث أبي موسى مع العلم بأف النسائي ركل حديث أبي موسى في أكثر من موضع، لكني 

(، كىي زيادة صحيحة. 358أبي ىريرة، برقم ) من حديث« عمل اليـو كالليلة»كجدتها عنده في 
 كاهلل أعلم.
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وصٜٔ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ٕصحٚبف ريض اهلل  فيه:

 ظْٓؿو , واهتاممف هبؿ.

ْٔسٍ »قوله:  ـَ َؿ ٌَْد اهللَِّ ْب  .شَيٚ َظ

افْداء دـ يتُِؿ مًف بٚشّفو , أو بُْٔتف; حتك حيهؾ فف إٓتٌٚه  فيه:

 . فُِالم

َّٓ َأُدفَُّؽ »قوله:   . شَأ

 ؽو , ـْز مـ ـْقز اجلْٜ.أي أٓ أدفؽو , وأرصدكو , وأبغ ف

ْْزٍ  »قوله:  ـَ  . شَظَذ 

 .وٕحقه : مـ ذهٛو , أو ؾوٜو , ادُْقزافقء 

ِٜ »قوله:   َّْ ُْقِز اجْلَ ـُ ـْ   ش.?ِم

 .ومٚ ؾٔٓٚ وهذا افُْز بال صؽ إٔف أظيؿ مـ افدٕٔٚ 

َّٓ بِٚهللَِّ»قوله:  َة إِ َٓ ُؿقَّ  ش. َٓ َحْقَل َو

هلل ظز وجؾ وجؾو , وِف إؿٚمٜ مٚ أمر ا ٓ حِٜٔ فْٚ ِف ضٚظٜ اهلل ظزومًْٚهٚ: 

ترك مٚ َنك اهلل ظز وجؾ ظْف; إٓ بَقة ومًقٕٜ وتقؾٔؼ مـ اهلل ظز بفو , و

 وجؾ.

                                                                                                                                        
 .(793)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،5148)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)



 

 

 

 وز الجنة[]بيان أن كلمة: "ال حول وال قوة إال باهلل", كنز من كن
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 ضٚظٜ اهلل ظز وجؾ إٓ ٓ حتقل فْٚ مـ مًهٜٔ اهلل ظز وجؾ إػوؿٔؾ: 

 تقؾٔؼ مـ اهلل ظز وجؾو ,بًّقٕٜ و

إٕٚ ): ـِّٜ اشسجٚعو , وهذا افَقل ؤًػ; ٕن ـِّٜ آشسجٚعوؿٔؾ: 

 .( هلل وإٕٚ إفٔف راجًقن

ِْٔف }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ٚ إَِف َّٕ ٚ هلِلَِّ َوإِ َّٕ ٌٜ َؿُٚفقا إِ ٌَ ْؿ ُمِهٔ ُٓ ـَ إَِذا َأَصَٚبْت افَِّذي

ًُقَن  َتُدونَ  *َراِج ْٓ َؽ ُهُؿ ادُْ
ٌٜ َوُأوَفئِ ِْؿ َوَرمْحَ ـْ َرهبِّ َقاٌت ِم َِ ْؿ َص ِٓ ْٔ َِ َؽ َظ

 . {ُأوَفئِ

احلقل وافَقة ظـ ادخِقق إٓ إذا أظٕٚف اهلل ظز ؾٍل هذه افُِّٜ ٍٕل 

 وجؾ ظذ ذفؽ.

 وهلذا جٚء ِف افًْـ: 

ـِ َمٚفٍِؽ  ِس ْب َٕ َٚن َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهلُل -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأ ـَ و , َؿَٚل: 

َؿ إَِذا َؽَزا َؿَٚل:  َِّ ِْٔف َوَش َِ َِٕهِريو , بَِؽ َأُحقُلو , »َظ َٝ َظُوِدي َو ْٕ ؿَّ َأ ُٓ َِّ َوبَِؽ اف

شَأُصقُلو , َوبَِؽ ُأَؿٚتُِؾ 
(1)

. 

 واهلل ادقؾؼ .

********** 

                                                           
(، كصححو اإلماـ األلباني 3584، كالترمذم في سننو )(2632)أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو  (1)

الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل  رحمو اهلل تعالى في صحيح كضعيف السنن. كىو في
 (، كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 58تعالى برقم )
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 الدعاء وأنه من العبادة[]بيان عظيم منزلة  

ـِ ) – 2673 ـِ َبِنٍر َوَظ اَمِن ْب ًْ اَم  -افُّْ ُٓ ـِ افٌَِّْلِّ  -َريِضَ اهللَُّ َظْْ صذ  -َظ

ٌََٚدةُ »َؿَٚل:  -اهلل ظِٔف وشِؿ 
ًِ َظَٚء ُهَق اْف شإِنَّ افدُّ

(1)
َحُف  و , َوَصحَّ ُٜ ًَ َْرَب ْٕ . َرَواُه ا

ِمِذيُّ  ْ  (.افسِّ

2674 – ( ِٞ ـْ َحِدي َٕسٍ َوَفُف ِم ِظ:  -ريض اهلل ظْف-َأ ٍْ َِ َظُٚء ُمخُّ »بِ افدُّ

ٌََٚدةِ 
ًِ شاْف

(2)
.) 

2675 – ( ِٞ ـْ َحِدي ُف: -ريض اهلل ظْف-َأيِب ُهَرْيَرَة َوَفُف ِم ًَ ٌء »َرَؾ َْٔس َرْ َف

َرَم َظَذ اهللَِّ ـْ َظٚءِ َأ ـَ افدُّ ش ِم
(3)

ٚـِؿُ  ٌََّٚنو , َواحْلَ ـُ ِح َحُف اْب  (.. َوَصحَّ

 *******************************الشرح:

                                                           
( كالترمذم 451/ 6« )الكبرل»(، كالنسائي في 1479ركاه أبو داكد ) الحديث صحيح. (1)

كقاؿ ربكم ادعوني استجب لكم إف الذين »(، كزادكا ثم قرأ: 3828(، كابن ماجو )3247)
ىذا حديث حسن »، كقاؿ الترمذم: 61غافر: « ستكبركف عن عبادتي سيدخلوف جهنم داخريني

كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن، كىو في الصحيح المسند «. صحيح
 (، كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح. 1159لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )

ىذا حديث غريب من ىذا الوجو، ال نعرفو إال »( كقاؿ: 3271م )ركاه الترمذالحديث ضعيف.  (2)
فهو « مخ»قلت: كىو صحيح بلفظ الحديث السابق، كأما بهذا اللفظ: «. من حديث ابن لهيعة

 ضعيف.

(، كفي إسناده 491/ 1( كالحاكم )871(، كابن حباف )3371ركاه الترمذم ) الحديث حسن. (3)
ماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح كضعيف الترمذم، عمراف القطاف كىو ضعيف. كحسنو اإل
 (، قاؿ: حسن.1629كفي صحيح الترغيب كالترىيب برقم )
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 ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ َٓصي١ ايدعا٤, ٚأْ٘ َٔ ايعباد٠.
 بٝإ أقطاّ ايدعا٤: 

 بٝإ إٔ ايدعا٤ عباد٠: 
وٕن اهلل ظز وجؾ ظذ ـؾ رء وـٚن افدظٚء ظٌٚدة; ٕٕف مٖمقر بفو , 

 ؿدير.

ـَ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ْؿ إِنَّ افَِّذي ُُ ْٛ َف ُؿ اْدُظقيِن َأْشَتِج ُُ َوَؿَٚل َربُّ

ـَ  ََّْؿ َداِخِري َٓ ُِقَن َج َْٔدُخ ٌََٚديِت َش ـْ ِظ وَن َظ ِزُ ُْ َت ًْ  .{َي

 بٝإ حهِ صسف ايدعا٤ يػري اهلل يف غ٤ٞ ٫ ٜكدز عًٝ٘ إ٫ اهلل: 
ء فٌر اهلل ظز وجؾ ِف رء ٓ يَدر ظِٔف إٓ اهلل ظز وجؾ وسف افدظٚ

ٚ أـًزا ُمرًجٚ فهٚحٌف مـ ادِٜ. ـً  يًتز ذ

ٕن اهلل ظز وجؾ هق اخلٚفؼو , افَقيو , افًزيزو , وبٔده تكيػ إمقرو ,  

وبٔد ؾًؾ ـؾ رءو , وهق ظذ ـؾ رء ؿديرو , وافًٚمل بُؾ رءو , وبٔده اخلر 

 ـِف.

ظٚجز ؤًػو , فٔس فف مـ إمر رءو , وٓ وؽر اهلل ظز وجؾ ُمِقق 

يَدر ظذ رء إٓ ظذ مٚ ؿدره اهلل ظز وجؾو , وٓ يًِؿ إٓ مٚ ظِّف اهلل ظز 

 وجؾ.

وهلذا َتد أن ـثًرا مـ افَهص افَرآين ؿد توّـ احلٞ وافسؽٔٛ ِف 

 افدظٚء.
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ٌََٚدةُ »قوله: 
ًِ َظَٚء ُهَق اْف  ش. إِنَّ افدُّ

هلل ظز وجؾ افدظٚء ظٌٚدةو , وبغ أن مـ دٚ شٌؼ مًْٚ بٕٔٚفو , ؾَد شّك ا

 يًتُز ظـ ظٌٚدتف ودظٚئف شُٔقن مـ أهؾ افْٚر ادًذبغ هبٚ.

ٌََٚدةِ »قوله: 
ًِ َظُٚء ُمخُّ اْف   ش.افدُّ

وِف احلديٞ ؤًػ مل يثٌٝ ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ 

 ًْامن .و , ويٌْل ظْف حديٞ افشْده ابـ هلًٜٔ

ٌء »قوله:  َْٔس َرْ َظٚءِ َف ـَ افدُّ َرَم َظَذ اهللَِّ ِم ـْ  ش. َأ

ُٛ َدْظَقَة }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ٌٛ ُأِجٔ ٌَِٚدي َظِّْل َؾ٘يِنِّ َؿِري ََٖفَؽ ِظ َوإَِذا َش

ْؿ َيْرُصُدون ُٓ َِّ ًَ ِمُْقا يِب َف ْٗ ُٔ ٌُقا ِِل َوْف َتِجٔ ًْ َٔ ِْ اِع إَِذا َدَظِٚن َؾ  . {افدَّ

ؿُ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ُُ ـَ  َوَؿَٚل َربُّ ْؿ إِنَّ افَِّذي ُُ ْٛ َف اْدُظقيِن َأْشَتِج

ـَ  ََّْؿ َداِخِري َٓ ُِقَن َج َْٔدُخ ٌََٚديِت َش ـْ ِظ وَن َظ ِزُ ُْ َت ًْ  . {َي

قَء }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ًُّ ِنُػ اف ُْ ُٛ ادُْْوَىرَّ إَِذا َدَظُٚه َوَي ـْ َُئِ َأمَّ

َْرِض َأإَِفٌف َمَع اهللَِّ ْٕ َٚء ا ٍَ َِ ْؿ ُخ ُُ ُِ ًَ ُرونَ  َوََيْ َـّ  . {َؿِِٔاًل َمٚ َتَذ

 وجٚء ِف شْـ اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ: 
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اَمَن افٍٚرد  ِْ َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َش

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ َّٓ ا»َظ ِر إِ ّْ ًُ َٓ َيِزيُد ِِف اف َظُٚءو , َو َّٓ افدُّ َوَٚء إِ ََ شفِزُّ َٓ َيُردُّ اف
(1)

. 

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، كحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (2139)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (1)

كالترىيب برقم  كضعيف الترمذم. كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح الترغيب
 (: حسن لغيره.1639)
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 ]بيان أن الدعاء بين األذان واإلقامة ال يرد[ 

ـْ ) – 2676 ٍَٕس َوَظ صذ اهلل  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -َأ

َٓ ُيَردُّ »ظِٔف وشِؿ:   
ِٜ َؿَٚم ََذاِن َواإْلِ ْٕ َظُٚء َبْغَ ا شافدُّ

(1)
و ,  لُّ
ٚئِ ًَ . َأْخَرَجُف افَّْ

هُ وَ  ٌََّٚنو , َوَؽْرُ ـُ ِح َحُف اْب ُهو , َوَصحَّ  (.َؽْرُ

 *******************************الشرح:

 ايدعا٤. اضتذاب١ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ بعض ا٭ٚقات 
 بغ إذان واإلؿٚمٜ. َٚٓٗا:

وهذا مـ ؾوؾ اهلل ظز وجؾو , وؿد تَدم ِف أول افٌٚب بٔٚن أوؿٚت 

 . داظل فِتُرار آشتجٚبٜ ؾال

ََذانِ »قوله:  ْٕ َظُٚء َبْغَ ا  ش.افدُّ

 وهق اإلظالم بحوقر وؿٝ افهالة.إذان: 

ِٜ »قوله:  َؿَٚم  ش. َواإْلِ

.ًٚٔ ٚ ثٕٚ ًٕ  وهل اإلظالم بٚفهالةو , وتًتز أذا

 

                                                           
(، كأخرجو 1696(، كابن حباف )168، ص )«عمل اليـو كالليلة»أخرجو اإلماـ النسائي في  (1)

قىامىةً »(، بلفظ: 521اإلماـ أبو داكد في سننو ) كالترمذم في «، الى يػيرىدُّ الدُّعىاءي بػىْينى اأْلىذىاًف كىاإْلً
 اني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن.(، كصححو اإلماـ األلب3595سننو )
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 . شَٓ ُيَردُّ »قوله: 

و , أو فوهذا ظذ افٌٚفٛ وؿد تقجد بًض ادقإع: مـ أـؾ احلرامو , أو ذب

 . بٔٚن ذفؽو آظتداء ِف افدظٚء ـام شٌؼ و , أففًٌ

 واهلل أظِؿ .

********** 
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 ]بيان استحباب رفع اليدين في الدعاء[

ـْ ) – 2677 اَمنَ َوَظ ِْ صذ اهلل  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  - َش

ٌِْدهِ »ظِٔف وشِؿ:  ـْ َظ َتِحل ِم ًْ ِريٌؿو , َي ـَ ْؿ َحِٔلٌّ  ُُ ِْٔف َيَدْيِف َأْن  إِنَّ َربَّ إَِذا َرَؾَع إَِف

ًرا ٍَ ٚ ِص مُهَ شَيُردَّ
(1)

ٚـِؿُ  َحُف احْلَ و , َوَصحَّ لَّ
ٚئِ ًَ َّٓ افَّْ ُٜ إِ ًَ َْرَب ْٕ  .(. َأْخَرَجُف ا

 *******************************الشرح:

 ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ اضتخباب زؾع ايٝدٜٔ يف ايدعا٤.
فراجح ؾٔف افقؿػو , وهق مٖخقذ مـ افتقراةو , ؾال يَٚل فف حديٞ افٌٚب او

 حُؿ افرؾع.

ًٔٚو , وافتقراة  ًٔٚو , ثؿ أصٌح ٕكإ ًٔٚ َمقش وشِامن ريض اهلل ظْف ـٚن ؾٚرش

 ظْد افْهٚرى تًّك بٚفًٓد افَديؿو , ؾُٕٚقا يًيّقَنٚو , ويَرأون ؾٔٓٚ.

 ـام أن اإلٕجٔؾ ظْدهؿ يًّك بٚفًٓد اجلديد.

اَمَن »قوله:  ِْ ـْ َش  .ش-ريض اهلل ظْف  -َظ

 . هق شِامن افٍٚرد ريض اهلل ظْف

ْؿ َحِٔلٌّ إِ »قوله:   ُُ  .شنَّ َربَّ

                                                           
(، كابن 3556(، كالترمذم )1488. ركاه أبو داكد )الحديث الراجح فيو الوقف على سلماف (1)

(. كالراجح في الحديث كقفو على سلماف، كمن ركاه موقوفنا 497/ 1(، كالحاكم )3865ماجو )
ن المرفوع يصححو اإلماـ على سلماف خمسة من الركاة، كىم أرجح ممن ركاه مرفوعنا. كلك

 األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن.



 

 

 

 حباب رفع اليدين في الدعاء[]بيان است

 

[545] 
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 خٌٚر ظـ اهلل ظز وجؾ بٖن مـ أشامئف: احلٔل.اإلؾٓذا 

ظذ مٚ ئِؼ بف شٌحٕٚف وتًٚػ مـ ؽر  ءهق ادتوّـ فهٍٜ احلٔٚواحلٔل: 

 تُٔٔػو , وٓ َتثٔؾو , وٓ تنٌٔفو , وٓ تًىٔؾو , وٓ حتريػ.

ِريؿٌ »ه: قول  ش.ـَ

وافُريؿو , وإـرم مـ أشامء اهلل ظز وجؾ احلًْك افثٚبتٜ فف ِف افَرآن 

 أيًوٚ.

ِريؿِ }: يَقل اهلل ظز وجؾ َُ َك بَِربَِّؽ اْف ُٚن َمٚ َؽرَّ ًَ ْٕ ٚ اإْلِ َ  . {َيٚ َأُّيُّ

َرمُ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ـْ َ ْٕ  . {اْؿَرْأ َوَربَُّؽ ا

 : (57:: ص) ؿٚل افًًدي

 مٚ بحًٛ افقجقدو , مجٔع هبٚ ظؿ افتل ومقاهٌفو , رمحتف شًٜ وظذ افُرمو ,

 إـّؾو , واحلظ إوؾرو , بٚفْهٔٛ مْٓٚ ادٗمْغ وخص حُّتفو , تَتؤف

ْٝ  َوَرمْحَتِل}: تًٚػ ؿٚل ًَ ؾَّ  َوِش ءٍ  ـُ ٚ َرْ َٓ ٌُ ُت ـْ َٖ ًَ ـَ  َؾ ِذي َِّ َُقنَ  فِ  اهـ .أيٜ {َيتَّ

ٌِْدهِ »قوله:  ـْ َظ َتِحل ِم ًْ  . شَي

 ٜ احلٔٚء ظذ مٚ ئِؼ بجالفف .ؾٔف إثٌٚت صٍ

 وهذا مـ تٍوؾ اهلل ظز وجؾ ظذ ظٌٚده.

 إِنَّ }يَقل اهلل ظز وجؾ : 
ٍٞ ِدي َغ حِلَ ًِ ِْٕٖ َت ًْ َٓ ُم وا َو َتِؼُ ْٕ ُتْؿ َؾٚ ّْ

ًِ َؾَِ٘ذا َض

ؼِّ  ـَ احْلَ ِٔل ِم َتْح ًْ َٓ َي ْؿ َواهللَُّ  ُُ تَْحِٔل ِمْْ ًْ َٔ ِذي افٌَِّْلَّ َؾ ْٗ َٚن ُي ـَ ْؿ  ُُ
 . {َذفِ
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ًٜ َؾاَم }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ًُقَو َب َمَثاًل َمٚ َب َتْحِٔل َأْن َيْيِ ًْ َٓ َي إِنَّ اهللََّ 

ُروا  ٍَ ـَ ـَ  ٚ افَِّذي ِْؿ َوَأمَّ ـْ َرهبِّ ؼُّ ِم ُف احْلَ َّٕ قَن َأ ُّ َِ ًْ َٔ ـَ آَمُْقا َؾ ٚ افَِّذي مَّ
َٖ ٚ َؾ َٓ َؾْقَؿ

َذا َمَثاًل  َُقُفقَن َمَٚذا َأَراَد اهللَُّ هِبَ َٔ ثًِرا َوَمٚ ُيِوؾُّ بِِف  َؾ ـَ ثًِرا َوَُّيِْدي بِِف  ـَ ُيِوؾُّ بِِف 

َِغ ِٚش ٍَ َّٓ اْف  . {إِ

 وِف افهحٔحغ: 

 َٜ َّ َِ : -ريض اهلل ظْٓٚ-مـ حديٞ ُأمِّ َش ْٝ ٍْٔؿ إَِػ افٌَِّْلِّ "َؿَٚف َِ َجَٚءْت َأمُّ ُش

: َيٚ َرُشقَل اهللِو , إِ  ْٝ َٚف ََ َؿ َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ ْؾ َصذَّ اهلُل َظ َٓ و , َؾ ؼِّ ـَ احْلَ َتْحِٔل ِم ًْ َٓ َي نَّ اهلِل 

َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚل َرُشقُل اهلِل َصذَّ اهللُ َظ ََ ؟ َؾ ْٝ َّ َِ ٍؾ إَِذا اْحَت ًْ ـْ ُؽ َظَذ ادَْْرَأِة ِم

ْؿو , إَِذا َرَأِت ادَْٚءَ » ًَ َتُِِؿ ادَْْرَأُة؟ ؾَ ش َٕ : َيٚ َرُشقَل اهلِلو , َوحَتْ َٜ َّ َِ ْٝ ُأمُّ َش َٚف ََ َٚل: َؾ ََ

ٚ َوَفُدَهٚ» َٓ ُٓ ْٝ َيَداِكو , َؾٌَِؿ ُيْنٌِ "شَتِرَب
(1)

. 

 بٝإ حهِ زؾع ايدٜٔ عٓد ايدعا٤: 
ًرا»قوله:  ٍَ ٚ ِص مُهَ ِْٔف َيَدْيِف َأْن َيُردَّ  ش. إَِذا َرَؾَع إَِف

 .بٜ افدظٚء رؾع افٔديـ ظْد افدظٚءدفٔؾ ظذ أن مـ أشٌٚب اشتجٚ فيه:

افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ وهذا احلديٞ وإن ـٚن ٓ يثٌٝ ظـ 

 مرؾقًظٚ.

 ؾَد جٚء مٚ يٌْل ظْف ِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: 

                                                           
 .(313)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،6191)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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ِْٔف -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ  َِ  و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهلُل َظ

ََِّؿ:  َٞ َأؽْ »َوَش ًَ َر َأْص ٍَ ًَّ ُجَؾ ُيىُِٔؾ اف َر افرَّ ـَ اَمِءو , َيٚ ُثؿَّ َذ ًَّ دُّ َيَدْيِف إَِػ اف ُّ و , َي َزَ

َراِمو ,  ُف َحَراٌمو , َوُؽِذَي بِٚحْلَ ًُ ٌَ ِْ ُبُف َحَراٌمو , َوَم ُف َحَراٌمو , َوَمْؼَ ُّ ًَ و , َوَمْى و , َيٚ َربِّ َربِّ

َتَجُٚب فَِذفَِؽ؟ ًْ َّٕك ُي
َٖ شَؾ

(1)
. 

 واهلل أظِؿ .

********** 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .(1115)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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 اء[]بيان حكم مسح الوجه باليدين بعد الدع

ـْ ) – 2678 َر  َوَظ َّ َٚن َرُشقُل اهللَِّ »َؿَٚل:  -ريض اهلل ظْف  -ُظ صذ اهلل  -ـَ

فُ  -ظِٔف وشِؿ  َٓ َح هِباَِم َوْج ًَ ّْ ٚو , َحتَّك َي مُهَ َظِٚءو , مَلْ َيُردَّ شإَِذا َمدَّ َيَدْيِف ِِف افدُّ
(1)

 .

ِمِذيُّ  ْ  (.َأْخَرَجُف افسِّ

:ٚ َٓ  َوَفُف َصَقاِهُد ِمْْ

ُٞ َحدِ ) – 2679 ٌَّٚسٍ ي ـِ َظ -ريض اهلل ظْٓام-اْب
(2)

ـْ َأيِب َداُوَد.   : َظ

ـٌ  ًَ ٌٞ َح ُف َحِدي َّٕ َتِِض َأ َْ ٚ َي َٓ قُظ ُّ َوََمْ
(3)

.) 

                                                           
ىذا حديث صحيح غريب، ال نعرفو إال من »( كقاؿ: 3386ركاه الترمذم ) الحديث منكر. (1)

قلت: كىو «. ث حماد بن عيسى، كقد تفرَّد بو، كىو قليل الحديث، كقد حدث عنو الناسحدي
ضعيف، ركل »، كقاؿ أبو داكد: «التقريب»ضعيف، كما ذىب إلى ذلك الحافظ نفسو في 

قلت: كىذا الحديث ال شك أنو من تلك المناكير، إذ رفع اليدين في الدعاء «. أحاديث مناكير
 كلم يرد في شيء من ذلك مسح الوجو.ثابتة بركاية الثقات، 

ال تستركا الجدر، من نظر في كتاب أخيو بغير »ركاه أبو داكد، كلفظو:  كالحديث منكر كسابقو. (2)
إذنو فإنما ينظر في النار، سلوا اهلل ببطوف أكفكم، كال تسألوه بظهورىا، فإذا فرغتم فامسحوا بها 

ن غير كجو عن محمد بن كعب، كلها كاىية، ركل ىذا الحديث م« كقاؿ أبو داكد:«. كجوىكم
ىذا (: »351/ 2« )العلل»، كقاؿ أبو حاتم في: «-أيضا-كىذا الطريق أمثلها، كىو ضعيف 

كفي اإلسناد عبد الملك بن محمد، كعبد اهلل بن يعقوب ككالىما مجهوؿ الحاؿ، «. حديث منكر
 كفيو رجل مبهم لم يسمى، فالحديث ضعيف.

قدَّـ تضعيف أبي داكد للحديث، كإنكار أبي حاتم؟! بل قاؿ البيهقي في قلت: كيف، كقد ت (3)
فأما مسح اليدين بالوجو عند الفراغ من الدعاء، فلست أحفظو عن (: »212/ 2« )الكبرل»

=             أحد من السلف في دعاء القنوت، كإف كاف يركل عن بعضهم في الدعاء خارج الصالة،
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 *******************************الشرح:

ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ حهِ َطح ايٛد٘ بايٝدٜٔ بعد 
 ايدعا٤.
ثٌٝ ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف و , مل تٜأحٚديٞ افٌٚب مُْرة ؤًٍو

 وشِؿ.

وؿد جٚءت ِف افٌٚب بًض أثٚر; وهلذا ذهٛ بًض أهؾ افًِؿ إػ 

 مؼوظٜٔ مًح افقجف بٚفديـ بًد إٓتٓٚء مـ افدظٚء.

ٚ إٔزل اهلل ظز وجؾ ؾًؾ مثؾ هذا مـ افٌدع ادحدثٜ افتل موافهحٔح أن 

 . هبٚ مـ شِىٚن

 يؿساؽ َٔ ايت٠ٚ٬: بٝإ حهِ تكبٌٝ املصخـ بعد ا
ومثؾ هذا افًٍؾ تٌَٔؾ ادهحػ بًد إٓتٓٚء مـ افَراءةو , ؾٓذا أيًوٚ مـ 

افٌدع ادحدثٜ; ٕٕف مل يثٌٝ ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿو , وٓ ظـ 

 افهحٚبٜ ريض اهلل ظْٓؿ.

ًٌٚو , أو مْدوًبٚ ; فًٍِف افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.و  فق ـٚن مًتح

 واهلل ادقؾؼ .هحٚبٜ ريض اهلل ظْٓؿ مـ بًدهو , افو

********** 

                                                                                                                                        

 -، كقد أنكره اإلماـ مالك«حديث فيو ضعف -لى اهلل عليو كسلمص-كقد ركم فيو عن النبي  =
 «.ككرىو سفياف، كلم يسمع أحمد فيو بشيء -أم: مسح الوجو
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]بيان فضل الصالة على النبي صلى اهلل عليه  

 وعلى آله وسلم[ 

ـِ ) – :267 قٍد َوَظ ًُ ًْ ـِ َم  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -اْب

َٔٚمَ »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: 
َِ َثُرُهْؿ َظَعَّ َصاَلةً إِنَّ َأْوَػ افَِّْٚس يِب َيْقَم اْف ـْ و , َأ

شِٜ
(1)

 .

ٌَّٚنَ  ـُ ِح َحُف اْب ِمِذيُّ َوَصحَّ ْ  (.َأْخَرَجُف افسِّ

 *******************************الشرح:

ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل ٖرا احلدٜح يبٝإ ؾطٌ ايص٠٬ ع٢ً ايٓيب ص٢ً اهلل 
 . عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚضًِ

فٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿو , حديٞ افٌٚب ؤًػ مل يثٌٝ ظـ او

 . ويٌْل ظْف إحٚديٞ افهحٔحٜ

 ٍل صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

ًَٚصِ  ـِ اْف ِرو ْب ّْ ـِ َظ ٌِْد اهللِ ْب َع -ريض اهلل ظْٓام-مـ حديٞ  َظ ِّ ُف َش َّٕ و , َأ

َُقُل:  َؿ َي َِّ ِْٔف َوَش َِ ُتُؿ ادُْ »افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ ًْ
ِّ قُل ُثؿَّ إَِذا َش َُ َُقُفقا ِمْثَؾ َمٚ َي َنو , َؾ ذِّ َٗ

ُِقا اهللَ ِِلَ  او , ُثؿَّ َش ٚ َظْؼً ِْٔف هِبَ َِ ـْ َصذَّ َظَعَّ َصاَلًة َصذَّ اهلل َظ ُف َم َّٕ
و , َؾِ٘ ُِّقا َظَعَّ َص

                                                           
ىذا حديث حسن « ( كقاؿ الترمذم:911(، كابن حباف )484ركاه الترمذم ) الحديث ضعيف. (1)

كىو مجهوؿ، كفي إسناده موسى بن يعقوب كىو ضعيف، كشيخو عبد الو بن كيساف «. غريب
  كضعفو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح كضعيف الترمذم.
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ٌَِٚد  ـْ ِظ ٌٍْد ِم ًَ
َّٓ فِ ٌِل إِ ٌَ َٓ َتْْ و , 

ِٜ
َّْ ٌٜ ِِف اجْلَ َٚ َمِْْزَف و , َؾَِ٘نَّ َٜ َِ اهللِو , َوَأْرُجق َأْن اْفَقِشٔ

 ُٜ َٚظ ٍَ ْٝ َفُف افنَّ َِّ َٜ َح َِ ََٖل ِِل اْفَقِشٔ ـْ َش َّ ٚ ُهَقو , َؾ َٕ قَن َأ ـُ شَأ
(1)

. 

 وِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: 

ِْٔف -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ  َِ و , َأنَّ َرُشقَل اهلِل َصذَّ اهللُ َظ

َؿ َؿَٚل:  َِّ ـْ َصذَّ ظَ »َوَش اَم ِْٔف َظْؼً َِ شَعَّ َواِحَدًة َصذَّ اهلل َظ
(2)

. 

 وِف شْـ اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ: 

ِْٔف -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ  َِ و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظ

ََِّؿ:  ْؿ ُيَهؾِّ َظَعَّ »َوَش َِ ْرُت ِظَْْدُه َؾ
ُْٕػ َرُجٍؾ ُذـِ ُْٕػ َرُجٍؾ َرِؽَؿ َأ و , َوَرِؽَؿ َأ

ُْٕػ َرُجٍؾ َأْدَرَك ِظَْْدُه  َر َفُفو , َوَرِؽَؿ َأ ٍَ ٌْ ٌَْؾ َأْن ُي َخ َؿ َِ ًَ ْٕ ِْٔف َرَمَوُٚن ُثؿَّ ا َِ َدَخَؾ َظ

 َٜ ْؿ ُيْدِخاَلُه اجَلَّْ َِ شَأَبَقاُه افَُِزَ َؾ
(3)

 . 

ِؿ َؿَٚل:ؾٚل افسمذي:  ِْ ًِ ًِْض َأْهِؾ اف ـْ َب ُجُؾ َظَذ إَِذا " َوُيْرَوى َظ َصذَّ افرَّ

َٚن ِِف َذفَِؽ  ـَ ًة ِِف اَدْجِِِس َأْجَزَأ َظُْْف َمٚ  َؿ َمرَّ َِّ ِْٔف َوَش َِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللَُّ َظ

 ."ادَْجِِسِ 

                                                           
 .(384)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

 .(418)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (2)

، كقاؿ فيو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (3545)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (2)
ن صحيح. كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم كضعيف الترمذم: حس

(1282 .) 
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 وِف شْـ اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ: 

 ٍٛ ـِ َأيِب َضٚفِ ـِ َظِعِّ ْب  ْب
ْغِ ًَ َرُشقُل  َؿَٚل: َؿَٚل -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ ُح

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ ْؿ ُيَهؾِّ َظَعَّ »اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظ َِ ْرُت ِظَْْدُه َؾ
ـْ ُذـِ ٌَِخُٔؾ افَِّذي َم شاف

(1)
 . 

 وأمٚ مٚ جٚء ِف شْـ اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ: 

ـْ َأبِِٔف ُأيب بـ ـًٛ ريض اهلل  و , َظ ٍٛ ًْ ـَ ـِ   ُأيَبِّ ْب
ـِ ِْٔؾ ْب ٍَ ظْفو , مـ ضريؼ افىُّ

َٚل:  ََ ِْٔؾ َؿَٚم َؾ َِّ َثٚ اف ُِ َٛ ُث َؿ إَِذا َذَه َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚن َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظ ـَ َيٚ »َؿَٚل: 

ُٜ َجَٚء ادَْقُت  اِدَؾ ٚ افرَّ َٓ ًُ ٌَ ُٜ َتْت ٍَ اِج ُروا اهللََّ َجَٚءِت افرَّ ـُ ُروا اهللََّ اْذ ـُ َٚ افَُّْٚس اْذ َأُّيُّ

اَلَة شْقُت باَِم ؾِٔفِ باَِم ؾِِٔف َجَٚء ادَ  ثُِر افهَّ ـْ : َيٚ َرُشقَل اهللَِّ إيِنِّ ُأ ُٝ ِْ : ُؿ و , َؿَٚل ُأيَبٌّ

َٚل:  ََ ـْ َصاَليِت؟ َؾ ُؾ َفَؽ ِم ًَ ْؿ َأْج َُ َْٔؽ َؾ َِ َٝ »َظ ُبَعو , ش. َمٚ ِصْئ : افرُّ ُٝ ِْ َؿَٚل: ُؿ

َق َخْرٌ َفَؽ »َؿَٚل:  ُٓ َٝ َؾِْ٘ن ِزْدَت َؾ : افِّْْهَػو , شَمٚ ِصْئ ُٝ ِْ و , »َؿَٚل: و , ُؿ َٝ َمٚ ِصْئ

َق َخْرٌ َفَؽ  ُٓ و , َؿَٚل: شَؾِْ٘ن ِزْدَت َؾ َثْغِ ُِ : َؾٚفثُّ ُٝ ِْ و , َؾِْ٘ن ِزْدَت »و , َؿَٚل: ُؿ َٝ َمٚ ِصْئ

َق َخْرٌ َفَؽ  ُٓ ٚ َؿَٚل: شَؾ َٓ َِّ ـُ ُؾ َفَؽ َصاَليِت  ًَ : َأْج ُٝ ِْ ُر »و , ُؿ ٍَ ٌْ َؽو , َوُي ك مَهَّ ٍَ ُْ إًِذا ُت

ٌَُؽ  ْٕ شَفَؽ َذ
(2)

 . 

ـٌ » اهلل تًٚػ:ثؿ ؿٚل رمحف  ًَ ٌٞ َح  ش.َهَذا َحِدي

                                                           
، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (3546)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (1)

 (.954كضعيف الترمذم. كىو في الصحيحة برقم )

األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح  ، كحسنو اإلماـ(2457)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (1)
 كضعيف الترمذم.
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 . ؾٚحلديٞ ِف إشْٚده ظٌد اهلل بـ حمّد بـ ظَٔؾ ؤًػ

 وؿد حًْف بًض أهؾ افًِؿو , ومْٓؿ افًالمٜ إفٌٚين رمحف اهلل تًٚػ.

وافهالة ظذ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ مـ أشٌٚب صالة اهلل 

آفف وشِؿ ظذ أحد مـ ظٌٚده  و , وإذا صذ اهلل ظِٔف وظذًٌدظز وجؾ ظذ اف

 ؽٍر ففو , ورمحف.

و , َؿَٚل: َؿَٚل -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ ٍل افهحٔحغ: ؾ

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ ٍٜ َتِزيُد َظَذ َصاَلتِِف ِِف »َرُشقُل اهلِل َصذَّ اهلُل َظ َٚظ ُجِؾ ِِف مَجَ َصاَلُة افرَّ

ْٔتِِفو , َوَصاَلتِِف ِِف ُشقِؿِفو , بِْو  َٖ َب َؽ َأنَّ َأَحَدُهْؿ إَِذا َتَقوَّ
و , َوَذفِ ًٜ ـَ َدَرَج ي ٚ َوِظْؼِ ًً

اَلَةو ,  َّٓ افهَّ َٓ ُيِريُد إِ اَلُةو ,  َّٓ افهَّ ُزُه إِ َٓ َٓ َيْْ ِجَد  ًْ ـَ اْفُقُوقَءو , ُثؿَّ َأَتك ادَْ ًَ ْح
َٖ َؾ

و , َوُحطَّ َظُْْف هِبَ  ٌٜ ٚ َدَرَج َّٓ ُرؾَِع َفُف هِبَ ْؿ ََيُْط َخْىَقًة إِ َِ و , َحتَّك َيْدُخَؾ َؾ ٌٜ ٚ َخىَِٔئ

ُفو ,  ًُ ٌِ اَلُة ِهَل حَتْ  افهَّ
ِٝ َٕ ٚ ـَ اَلِة َمٚ  َٚن ِِف افهَّ ـَ ِجَد  ًْ ِجَدو , َؾَِ٘ذا َدَخَؾ ادَْ ًْ ادَْ

َُقُفقَن:  ِف افَِّذي َصذَّ ؾِِٔفو , َي ًِ ْؿ َمٚ َداَم ِِف ََمِِْ ـُ ُِّقَن َظَذ َأَحِد ُٜ ُيَه َُ
َواداََْلئِ

ُفو , ا ؿَّ اْرمَحْ ُٓ ْ حُيِْدْث افِ ِذ ؾِِٔفو , َمٚ مَل ْٗ ْ ُي ِْٔفو , َمٚ مَل َِ ْٛ َظ ؿَّ ُت ُٓ ْر َفُفو , افِ
ٍِ ؿَّ اْؽ ُٓ فِ

شؾِٔفِ 
(1)

. 

ؾٚفهالة مـ ادالئُٜ: هل افدظٚء فًِِّؿ بٚدٌٍرةو , وبٚفرمحٜو , وبٚفتقؾٔؼ 

 فِتقبٜ.

                                                           
 .(649)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،477)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

جالء إؾٓٚم ِف "وؿد تُِؿ اإلمٚم ابـ افَٔؿ رمحف اهلل تًٚػ ِف ـتٚبف: 

 ." إٕٚمافهالة ظذ خر

وفإلمٚم أشامظٔؾ افَٚيض أحد أحٍٚد محٚد بـ زيد ـتًٚبٚ ِف ؾوؾ افهالة 

 ظذ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.

تًٍر "وؿد َٕؾ مْف اإلمٚم ابـ ـثر رمحف اهلل تًٚػ ِف ـتٚبف افًئؿ: 

 ."افَرآن

ُِّقَن }ظْد ؿقل اهلل ظز وجؾ:  َتُف ُيَه َُ ـَ إِنَّ اهللََّ َوَماَلئِ ٚ افَِّذي َ َظَذ افٌَِّْلِّ َيٚ َأُّيُّ

ِِٔاًم  ًْ قا َت ُّ ِِّ ِْٔف َوَش َِ ُِّقا َظ  .و , واهلل ادقؾؼ {آَمُْقا َص

********** 
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 ]بيان سيد االستغفار[

ـْ ) – 2681 ـِ َأْوٍس َوَظ اِد ْب  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -َصدَّ

ُِّٔد ا»صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  َٓ َش و ,  َٝ َريبِّ ْٕ ؿَّ َأ ُٓ َِّ ٌُْد: اف ًَ قَل اْف َُ ِٚرو , َأْن َي ٍَ ٌْ
ْشتِ ِٓ

و ,  ُٝ ًْ ِدَك َوَوْظِدَك َمٚ اْشَتَى ْٓ ٚ َظَذ َظ َٕ ٌُْدَكو , َوَأ ٚ َظ َٕ َتِْلو , َوَأ َْ َِ و , َخ َٝ ْٕ َّٓ َأ إَِفَف إِ

و , َوَأُبقءُ  تَِؽ َظَعَّ َّ ًْ
ِ و , َأُبقُء َفَؽ بِْ ُٝ ًْ ـْ َذِّ َمٚ َصَْ ٌِلو ,  َأُظقُذ بَِؽ ِم ْٕ َفَؽ بَِذ

ْر ِِل  ٍِ َٝ  ;َؾْٚؽ ْٕ َّٓ َأ ُٕقَب إِ ُر افذُّ
ٍِ ٌْ َٓ َي ُف  َّٕ شَؾِ٘

(1)
ٌَُخِٚريُّ   (.. َأْخَرَجُف اْف

 *******************************الشرح:

 . ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ ضٝد ا٫ضتػؿاز
ـُ أَ ِف افٌخٚري: بىقفف واحلديٞ  اُد ْب ْوٍس َريِضَ اهللَُّ َظُْْف: مـ حديٞ َصدَّ

ََِّؿ ؿٚل:  ِْٔف َوَش َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ َٝ »َظ ْٕ ؿَّ َأ ُٓ َِّ َُقَل: اف ِٚر َأْن َت ٍَ ٌْ
ْشتِ ِٓ ُِّٔد ا َش

ِدَك َوَوْظِدَك َمٚ  ْٓ ٚ َظَذ َظ َٕ ٌُْدَكو , َوَأ ٚ َظ َٕ َتِْل َوَأ َْ َِ و , َخ َٝ ْٕ َّٓ َأ َريبِّ َٓ إَِفَف إِ

و , َأظُ  ُٝ ًْ و , َوَأُبقُء َفَؽ اْشَتَى تَِؽ َظَعَّ َّ ًْ
ِ و , َأُبقُء َفَؽ بِْ ُٝ ًْ ـْ َذِّ َمٚ َصَْ قُذ بَِؽ ِم

 َٝ ْٕ َّٓ َأ ُٕقَب إِ ُر افذُّ
ٍِ ٌْ ُف َٓ َي َّٕ ْر ِِلو , َؾِ٘ ٍِ ٌِل َؾْٚؽ ْٕ ِٚر »َؿَٚل: "بَِذ َٓ ـَ افَّْ ٚ ِم ـْ َؿٚهَلَ َوَم

ِزَ  ّْ ٌَْؾ َأْن ُي ـْ َيْقِمِف َؿ ٚو , َؾاَمَت ِم ـَ ُمقِؿًْٚ هِبَ ٚ ِم ـْ َؿٚهَلَ و , َوَم
ِٜ
ـْ َأْهِؾ اجَلَّْ َق ِم ُٓ و , َؾ

 ِٜ ـْ َأْهِؾ اجَلَّْ َق ِم ُٓ ٌَْؾ َأْن ُيْهٌَِحو , َؾ ٚو , َؾاَمَت َؿ ـٌ هِبَ ِْٔؾ َوُهَق ُمقِؿ َِّ  ش.اف

ـِ َأْوٍس »قوله:  اِد ْب ـْ َصدَّ  .ش-ريض اهلل ظْف  -َوَظ

                                                           
 .(6316)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ف اهلل رمحوفٔس فنداد بـ أوس ريض اهلل ظْف ِف صحٔح اإلمٚم افٌخٚري 

 .تًٚػ إٓ هذا احلديٞ 

 تًٚػ إٓ حديًثٚ واحًدا فٔس فف ِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل ام إٔفوـ

و , َوإَِذا : »ؾَط َٜ َِ ْت َِ ُْقا اْف
ًِ َْٖح ُتْؿ َؾ ِْ ٍءو , َؾَِ٘ذا َؿَت ؾِّ َرْ ـُ َٚن َظَذ  ًَ ْح َٛ اإْلِ َت ـَ إِنَّ اهلَل 

ُِٔحدَّ  ْبَحو , َوْف ُْقا افذَّ
ًِ َْٖح ْح َذبَِٔحَتفُ  َذَبْحُتْؿ َؾ ُرِ ِْ َرَتُفو , َؾ ٍْ ْؿ َص ـُ شَأَحُد

(1)
. 

 . مـ أذـٚر افهٌٚح وادًٚء شٔد آشتٌٍٚر وحديٞ

 : (::/ 22) ٍتحؿٚل احلٚؾظ ِف اف

ُِّٔد  َؿْقُففُ  ٚرِ  َش ٍَ ٌْ ْشتِ ِٓ ٚنَ  دََّٚ افىٌِِّٔلُّ  َؿَٚل  ا َظٚءُ  َهَذا ـَ ٚ افدُّ ًً ٚيِن  َجِٚم ًَ َ
ِٜ  دِ ٚ افتَّْقَب َٓ ِِّ  ـُ

ًِرَ اْش  ِّٔدِ  اْشؿُ  َففُ  ُت ًَّ َْصؾِ  ِِف  َوُهقَ  اف ْٕ ئُِٔس  ا َهُد  افَِّذي افرَّ َْ ِٟ  ِِف  ُي َقائِ  احْلَ

ْٔفِ  َوُيْرَجعُ  ُُمقرِ  ِِف  إَِف ْٕ َُقَل  َأنْ  َؿْقُففُ  ا ٌُْد  َأِي  َي ًَ َٝ  اْف ٌَ ِٜ  ِِف  َوَث لِّ  َأمْحََد  ِرَواَي
ٚئِ ًَ  َوافَّْ

َِّٔد  إِنَّ  ٚرِ  َش ٍَ ٌْ ْشتِ ِٓ ق َأنْ  ا َُ ٌُْد  َل َي ًَ ِمِذيِّ  اْف ْ ـْ  َوفِِسِّ ِٜ  ِم ـِ  ُظْثاَمنَ  ِرَواَي َٜ  ْب ًَ ـْ  َربِٔ  َظ

ادٍ  َٓ  َصدَّ ِّٔدِ  َظَذ  َأُدفَُّؽ  َأ ٚرِ  َش ٍَ ٌْ ْشتِ ِٓ ِٞ  َوِِف  ا لِّ  ِظَْْد  َجٚبِرٍ  َحِدي
ٚئِ ًَ قا افَّْ ُّ َِّ ًَ  َت

َِّٔد  ٚرِ  َش ٍَ ٌْ ْشتِ ِٓ ْٕٝ آ افف َٓ  َؿْقفف ا َٝ  َأ ْٕ َتِْل َأ َْ َِ ٍٜ  ِِف  َذاـَ  َخ َخ ًْ َدةٍ  ُٕ َّ َت ًْ  ُم

ِريرِ  ُْ َٝ  بَِت ْٕ ِٝ  َأ َى ََ ُٜ  َوَش َٔ
ـْ  افثَِّٕٚ َيؿِ  ِم ًْ َواَيِٚت  ُم ايِنِّ  ِظَْْد  َوَوَؿعَ  افرِّ ـْ  افىََّزَ  ِم

 ِٞ َٜ  َأيِب  َحِدي ـْ  ُأَمَٚم ؿَّ  ُيْهٌُِح  ِحغَ  َؿَٚل  َم ُٓ َِّ ُد  َفَؽ  اف ّْ َّٓ  إَِففَ  َٓ  احْلَ َٝ  إِ ْٕ ٌَِٚؿل َأ  َواْف

ِٞ  َْٕحقُ  ادٍ  َحِدي ُٝ  ؾِٔفِ  َوَزادَ  َصدَّ ٚ َؿْقُففُ  ِديِْل َفَؽ  ُُمًِِْهٚ َفَؽ  آَمْْ َٕ ٌُْدكَ  َوَأ  َؿَٚل  َظ

                                                           
 .(1955)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

قنَ  َأنْ  ََيُقزُ  افىٌِِّٔلُّ  ُُ َدةً  َت َـّ َٗ قنَ  َأنْ  َوََيُقزُ  ُم ُُ َرةً  َت دَّ ََ ٚ َأيْ  ُم َٕ ُدهُ  َفَؽ  َظٚبٌِد  َأ يِّ َٗ  َوُي

ٚ َؿْقفِفِ  َظْىُػ  َٕ ِدكَ  َظَذ  َوَأ ْٓ ٚ َؿْقُففُ  َظ َٕ ِدكَ  َظَذ  َوَأ ْٓ ِٝ  َظ َى ََ ِٜ  ِِف  اْفَقاوُ  َش  ِرَواَي

لِّ 
ٚئِ ًَ ىَّٚيِبُّ  َؿَٚل  افَّْ

ٚ ُيِريُد  اخْلَ َٕ ْدُتَؽ  َمٚ َظَذ  َأ ِٓ ْٔفِ  َظ َِ ـَ  َوَواَظْدُتَؽ  َظ ياَمنِ  ِم  بَِؽ  اإْلِ

ِٜ  َوإِْخاَلصِ  ُٝ  َمٚ َفَؽ  افىََّٚظ ًْ ـْ  اْشَتَى ُؾ  َذفَِؽ  ِم ِّ َت ٚ ِريَد يُ  َأنْ  َوحَيْ َٕ ٔؿٌ  َأ َِ  َمٚ َظَذ  ُم

ْدَت  ِٓ ـْ  إَِِلَّ  َظ ٌؽ  َأْمِركَ  ِم ًِّ َّ ِٜ  ِِف  َوْظَدكَ  َوُمَْْتِجزٌ  بِفِ  َوُمَت َْجرِ  ادَُْثقَب ْٕ اطُ  َوا  َواْصِسَ

 ِٜ ْشتَِىَٚظ ِٓ َْٚهُ  َذفَِؽ  ِِف  ا ًْ اُف  َم ْظِسَ
ِٓ ْجزِ  ا ًَ َُُهقرِ  بِْٚف ـْ  َواْف ْْفِ  َظ ِٛ  ـُ ـْ  اْفَقاِج  ِم

فِ  َِّ َٚػ  َح ًَ ٚ َؿْقُففُ  َبىَّٚلٍ  بـ َوَؿَٚل  َت َٕ ِدكَ  َظَذ  َوَأ ْٓ َد  ُيِريُد  َوَوْظِدكَ  َظ ْٓ ًَ  افَِّذي اْف

ٌَِٚدهِ  َظَذ  اهللَُّ َأَخَذهُ  ُٞ  ِظ ْٔ ؿْ  َح ُٓ رِّ  َأْمَثَٚل  َأْخَرَج َدُهؿْ  افذَّ َٓ ؿْ  َظَذ  َوَأْص ِٓ ًِ ٍُ ْٕ  َأ

 ُٝ ًْ وا بربُؿ َأَف َؿرُّ
َٖ ِٜ  َففُ  َؾ َّٔ ُبقبِ ِٜ  َففُ  َأْذَظُْقاوَ  بِٚفرُّ َّٔ

 َظَذ  َؿَٚل  َمٚ َوبِْٚفَقْظدِ  بِْٚفَقْحَدإِ

ٚنِ  ًَ
ِِّٔف إنَّ  فِ ٌِ ـْ  َٕ كُ  َٓ  َمَٚت  َم ًْٔئٚ بِٚهللَِّ ُيْؼِ َض  َمٚ َوَأدَّى َص ْٔفِ  اْؾَسَ َِ فُ  َأنْ  َظ َِ  ُيْدِخ

 َٜ َّْ ُٝ  اجْلَ ِْ َض  َمٚ َوَأدَّى َوَؿْقُففُ  ُؿ ْٔفِ  اْؾَسَ َِ ًَ  ِزَيَٚدةٌ  َظ ْٔ طٍ  ْٝ َف ٚمِ  َهَذا ِِف  بَِؼْ ََ فُ  ادَْ َّٕ َ ِٕ 

َؾ  ًَ دِ  ادَُْرادَ  َج ْٓ ًَ ُْٖخقذَ  ادَِْٔثَٚق  بِْٚف رِّ  َظٚمَلِ  ِِف  ادَْ ًٜ  افتَّْقِحُٔد  َوُهقَ  افذَّ  َؾْٚفَقْظُد  َخٚصَّ

ـْ  إِْدَخُٚل  ُهقَ  َٜ  َذفَِؽ  َظَذ  َمَٚت  َم َّْ ُٝ  َمٚ َؿْقفِفِ  َوِِف  َؿَٚل  اجْلَ ًْ تِفِ  إِْظاَلمٌ  اْشَتَى ُمَّ
 َأنَّ  ِٕ

ِدرُ  َٓ  َأَحًدا َْ َٔٚنِ  َظَذ  َي ْت ٔعِ  اإْلِ ِّ ُٛ  َمٚ بَِج ْٔفِ  ََيِ َِ َٓ  هلِلَِّ  َظ اَملِ  اْفَقَؾٚءِ  َو َُ  افىََّٚظِٚت  بِ

رِ  ُْ ًَؿِ  َظَذ  َوافنُّ ٌَِٚدهِ  اهللَُّ َؾَرَؾَؼ  افِّْ
ًِ َِؿْ  بِ ؿْ  َؾ ُٓ ٍْ ِِّ َُ ـْ  ُي َّٓ  َذفَِؽ  ِم ؿْ  إِ ُٓ ًَ  َوَؿَٚل  ُوْش

ُؾ  ٌِٔلُّ افىِّ  ِّ َت دِ  ُيَرادَ  َأنْ  حَيْ ْٓ ًَ ِٜ  ِِف  َمٚ َواْفَقْظدِ  بِْٚف َي ْٔ قَرةِ  ا ـُ َذا ادَْْذ ِريُؼ  َؿَٚل  ـَ ٍْ  َوافتَّ

دِ  َبْغَ  ْٓ ًَ تَِؽ  َفَؽ  َأُبقءُ  َؿْقُففُ  َأْوَوُح  َواْفَقْظدِ  اْف َّ ًْ
ِ ََطَ  َظَعَّ  بِْ ظُ  َش ٍْ ـْ  َفَؽ  َف  ِم
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 ِٜ لِّ  ِرَواَي
ٚئِ ًَ َدةِ بِ  َوَأُبقءُ  افَّْ زِ  ٚدَُْقحَّ ّْ َْٚهُ  َُمُْدودٌ  َواهْلَ ًْ ُف  َم ِٜ  ِِف  َوَوَؿعَ  َأْظَسِ  ِرَواَي

ـِ  ُظْثاَمنَ  َٜ  ْب ًَ ـْ  َربِٔ ادٍ  َظ ُف  َصدَّ ُٕقيِب  َوَأْظَسِ فُ  بُِذ ُِ ٌََقاءُ  َوَأْص َْٚهُ  اْف ًْ ُزومُ  َوَم ُِّ  َوِمْْفُ  اف

َأهُ  ًٓ  اهللَُّ َبقَّ َْفُ  إَِذا َمِْْز َُ فُ  َأْش َّٕ َٖ َُ ٌِل َفَؽ  َوَأُبقءُ  َؿْقُففُ  بِفِ  ْفَزَمفُ أَ  َؾ ْٕ ُف  َأيْ  بَِذ  َأْظَسِ

َْٚهُ  َوِؿَٔؾ  َأْيًوٚ ًْ فُ  َم ُِ ل َأمْحِ ِّ َؾفُ  َأْشَتىِٔعُ  َٓ  بَِرْؽ ِّْل َسْ َف  افىٌِِّٔلُّ  َوَؿَٚل  َظ  اْظَسَ

 ًٓ فُ  َأوَّ َّٕ َٖ ًَؿَ  بِ ْٕ ْٔفِ  َأ َِ ْ  َظ ِّْٔدهُ  َومَل ََ فُ  ُي َّٕ َ ُؾ  ِٕ َّ َقا َيْن ْٕ ٚمِ  عَ َأ ًَ ْٕ َف  ُثؿَّ  اإْلِ َِْهرِ  اْظَسَ  بِٚفتَّ

فُ  َّٕ ْ  َوَأ َُؿْ  مَل ََٖداءِ  َي ِرَهٚ بِ ُْ هُ  َبَٚفغَ  ُثؿَّ  ُص دَّ ًَ ًٌٚ َؾ ْٕ ًٜ  َذ ٌَ ٌََٚف َِْهرِ  ِِف  ُم سِ  َوَهْوؿِ  افتَّ ٍْ  افَّْ

 ُٝ ِْ ُؾ  ُؿ ِّ َت قنَ  َأنْ  َوحَيْ ُُ ٌِل َفَؽ  َأُبقءُ  َؿْقُففُ  َي ْٕ ُف  بَِذ ِٛ ا بُِقُؿقعِ  َأْظَسِ ْٕ ٚ فذَّ ًَ َِ  ُمْى

َِٔهحَّ 
ٚرُ  فِ ٍَ ٌْ ْشتِ ِٓ فُ  َٓ  ِمْْفُ  ا َّٕ َ  َمٚ َظدَّ  َأ ـْ  ؾِٔفِ  َؿكَّ رِ  َأَداءِ  ِم ُْ ًَؿِ  ُص ًٌٚ افِّْ ْٕ  َؿْقُففُ  َذ

رْ  ٍِ فُ  ِِل  َؾْٚؽ َّٕ رُ  َٓ  إِ ٍِ ٌْ ُٕقَب  َي َّٓ  افذُّ َٝ  إِ ْٕ َخُذ  َأ ْٗ ـِ  َأنَّ  ِمْْفُ  ُي َف  َم ٌِفِ  اْظَسَ ْٕ رَ  بَِذ ٍِ  َففُ  ُؽ

حًيٚ َوَؿعَ  َؿْد وَ  ِٞ  ِِف  َسِ ْؾِؽ  َحِدي ٌُْد  َوؾِٔفِ  افىَِّقيؾِ  اإْلِ ًَ َف  إَِذا اْف ٌِفِ  اْظَسَ ْٕ  َوَتَٚب  بَِذ

ْٔفِ  اهللَُّ  َتَٚب  َِ ـْ  َؿْقُففُ  َظ ٚ َم ٚ ُمقِؿًْٚ َؿٚهَلَ ـْ  ُُمًِِْهٚ َأيْ  هِبَ ٌِفِ  ِم ِْ ًؿٚ َؿ ٚ ُمَهدِّ  َوَؿَٚل  بَِثَقاهِبَ

اُوِديُّ  ُؾ  افدَّ ِّ َت قنَ  نْ أَ  حَيْ ُُ َْٚت ان َؿْقفف مـ َهَذا َي ًَ َِّٔئٚت يْذهٌـ احْلَ ًَّ  َوِمْثَؾ  اف

ْٔفِ  اهللَُّ َصذَّ  افٌَِّْلِّ  َؿْقَل  َِ َِّؿَ  َظ هِ  اْفُقُوقءِ  ِِف  َوَش فُ  َوَؽْرِ َّٕ َ ِٕ  َ َ  ُثؿَّ  بِٚفثََّقاِب  ُبؼِّ  ُبؼِّ

َْٖؾَوَؾ  َٝ  ِمْْفُ  بِ ٌَ ُل  َؾَث َوَّ ْٕ ْٔفِ  ِزيَد  َوَمٚ ا َِ َْٔس وَ  َظ ُ  َف ٌَؼِّ ءِ  ُي ْ ُ  ُثؿَّ  بِٚفقَّ ٌَؼِّ ََٖؿؾَّ  ُي  ِمْْفُ  بِ

ٚعِ  َمعَ  ٍَ لِ  اْرتِ َوَّ ْٕ ُؾ  ا ِّ َت قنَ  َأنْ  َوحَيْ ُُ ِٚشًخٚ َذفَِؽ  َي قنَ  َوَأنْ  َٕ ُُ ـْ  َهَذا َي َّ ٚ ؾِٔ  َؿٚهَلَ

ٌَْؾ  َوَمَٚت  َؾ  َأنْ  َؿ ًَ ٍْ رُ  َمٚ َي ٍِ ٌْ ُٕقَبفُ  بِفِ  َففُ  َي قنَ  َأوْ  ُذ ُُ فُ  َمٚ َي َِ ًَ ـَ  َؾ هِ  اْفُقُوقءِ  ِم  َوَؽْرِ

 ْ ْؾ  مَل َِ فُ  َواهللَُّ َمٚ بَِقْجفٍ  ِمْْفُ  َيَْْت َٕ ٌَْحٚ َٚػ  ُش ًَ ُؾ  َوَت ًَ ٍْ َذا َيَنٚءُ  َمٚ َي ٚهُ  ـَ َُ  افتِّغِ  بـ َح
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ُوفُ  َظْْفُ  ًْ َتُٚج  َوَب ؾٍ  إَِػ  حَيْ مُّ
َٖ ـْ  َؿْقُففُ  َت ٚ َوَم ـَ  َؿٚهَلَ ٚرِ  ِم َٓ ِٜ  ِِف  افَّْ لِّ  ِرَواَي

ٚئِ ًَ  َؾِ٘نْ  افَّْ

ٚ ِٜ  َوِِف  ُيْهٌُِح  ِحغَ  َؿٚهَلَ ـِ  ُظْثاَمنَ  ِرَواَي َٜ  ْب ًَ ٚ َٓ  َربِٔ قهُلَ َُ ؿْ  َي ـُ ِز  ِحغَ  َأَحُد ّْ  ُي

ْٖيِت  َٔ ْٔفِ  َؾ َِ ٌَْؾ  َؿَدرٌ  َظ ْٖيِت  ُيْهٌُِح  ِحغَ  َأوْ  ُيْهٌَِح  َأنْ  َؿ َٔ ْٔفِ  َؾ َِ ٌَْؾ  َؿَدرٌ  َظ ِزَ  َأنْ  َؿ ّْ  ُي

قَ  َؿْقُففُ  ُٓ ـْ  َؾ ِٜ ا َأْهؾِ  ِم َّْ ِٜ  ِِف  جْلَ لِّ  ِرَواَي
ٚئِ ًَ َٜ  َدَخَؾ  افَّْ َّْ ِٜ  َوِِف  اجْلَ ـِ  ُظْثاَمنَ  ِرَواَي  ْب

 َٜ ًَ َّٓ  َربِٔ ْٝ  إِ ٌَ ُٜ  َففُ  َوَج َّْ َرةَ  َأيِب  بـ َؿَٚل  اجْلَ ْٔفِ  اهللَُّ َصذَّ  مَجَعَ  مَجْ َِ َِّؿَ  َظ  َهَذا ِِف  َوَش

 ِٞ ِدي ـْ  احْلَ ٚيِن  َبِديعِ  ِم ًَ ـِ  ادَْ ًْ َفْ  َوُح ْٕ ٚظِ ا فُ  َففُ  حَيِؼُّ  َمٚ ٍَ َّٕ ك َأ َّّ ًَ َِّٔد  ُي ٚرِ  َش ٍَ ٌْ ْشتِ ِٓ  ا

ٔفِ  ٍِ ْؿَرارُ  َؾ ِٜ  َوْحَدهُ  هللَِِّ اإْلِ َّٔ
هَلِ ِٜ  بِٚإْلِ ٌُقِديَّ ًُ اُف  َواْف ْظِسَ

ِٓ فُ  َوا َّٕ َٖ ٚفُِؼ  بِ ْؿَرارُ  اخْلَ  َواإْلِ

دِ  ْٓ ًَ ْٔفِ  َأَخَذهُ  افَِّذي بِْٚف َِ َجٚءُ  َظ َٚذةُ  فِ بِ  َوَظَدهُ  باَِم  َوافرَّ ًَ
ْشتِ ِٓ ـْ  َوا  َجَْك َمٚ َذِّ  ِم

ٌُْد  ًَ فِ  َظَذ  اْف ًِ ٍْ َٕ  ُٜ اَمءِ  َوإَِوَٚؾ ًْ َّْ ُٜ  ُمقِجِدَهٚ إَِػ  اف ِٛ  َوإَِوَٚؾ ْٕ فِ  إَِػ  افذَّ ًِ ٍْ ٌَُتفُ  َٕ  َوَرْؽ

َرةِ  ِِف  ٍِ ٌْ اُؾفُ  ادَْ فُ  َواْظِسَ َّٕ َٖ ِدرُ  َٓ  بِ َْ َّٓ  َذفَِؽ  َظَذ  َأَحٌد  َي َصَٚرةُ  َذفَِؽ  ؾِّ ـُ  َوِِف  ُهقَ  إِ  اإْلِ

عِ  إَِػ  ّْ ِٜ  َبْغَ  اجْلَ ًَ ي ِ ِٜ  افؼَّ ََ ٔ َِ ٚفَِٔػ  َؾِ٘نَّ  َواحْلَ َُ ِٜ  َت ًَ ي ِ ُهُؾ  َٓ  افؼَّ َّٓ  حَتْ ٚنَ  إَِذا إِ  ـَ

ـَ  َظْقنٌ  َذفَِؽ  ِِف  َٚػ  اهللَِّ  ِم ًَ َدرُ  َوَهَذا َت ََ َّْك افَِّذي اْف َُ ِٜ  َظْْفُ  ُي ََ ٔ َِ َِقِ  بِٚحْلَ َؼ  َؾ ٍَ  َأنَّ  اتَّ

ٌَْد  ًَ ْٔفِ  ََيِْريَ  َحتَّك َخَٚفَػ  اْف َِ رَ  َمٚ َظ ْٔفِ  ُؿدِّ َِ ِٝ  َظ ُٜ  َوَؿَٚم جَّ ْٔفِ  احْلُ َِ َٔٚنِ  َظ ٌَ ِٜ  بِ ٍَ  ادَُْخَٚف

 ْ ٌَْؼ  مَل َّٓ  َي ـِ  َأَحُد  إِ ٚ َأْمَرْي ُٜ  إِمَّ قَب َُ ًُ َٙ  اْف َت َْ ُّ ْدلِ  بِ ًَ قُ  َأوِ  اْف ٍْ ًَ َٙ  اْف َت َْ ُّ ْوؾِ  بِ ٍَ  اْف

ْٕتٓك َِخهٚ ا ـْ  َأْيًوٚ َٚل َوؿَ  ُم وطِ  ِم ٚرِ  ُذُ ٍَ ٌْ ْشتِ ِٓ ُٜ  ا ِٜ  ِصحَّ َّٔ فُ  افِّْ  َوافتََّقجُّ

ََدُب  ْٕ َِقْ  َوا َؾ  َأَحًدا َأنَّ  َؾ وطَ  َحهَّ ُ رَ  افؼُّ ٍَ ٌْ ْرِ  َواْشَت ٌَ ظِ  َهَذا بِ ٍْ َِّ  اْفَقاِردِ  اف

رَ  ٍَ ٌْ َذا آَخرُ  َواْشَت ظِ  هِبَ ٍْ َِّ ـْ  اْفَقاِردِ  اف وطِ  َأَخؾَّ  َفُِ ُ َتِقَيٚنِ  ْؾ هَ  بِٚفؼُّ ًْ َقاُب  َي  َؾٚجْلَ
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رُ  افَِّذي َأنَّ  َٓ ظَ  َأنَّ  َيْي ٍْ َِّ قرَ  اف ـُ اَم  اْدَْذ َّٕ قنُ  إِ ُُ َِّٔد  َي ٚرِ  َش ٍَ ٌْ ْشتِ ِٓ وطَ  مَجَعَ  إَِذا ا ُ  افؼُّ

قَرة ـُ َِؿ . اهـ  َواهلل ادَْْذ  اْظ

********** 
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المساء من األدعية ]بيان ما يقال في الصباح و

 واألذكار[

ـِ ) – 2682 َر َوَظ َّ ـِ ُظ اَم -اْب ُٓ ـْ َرُشقُل اهللَِّ  -َريِضَ اهللَُّ َظْْ ُُ ْ َي  -َؿَٚل: مَل

ِز َوِحَغ ُيْهٌُِح:  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  ّْ ِاَِمِت ِحَغ ُي َُ ِء اْف َٓ ُٗ َيَدُع َه

ََٔٚيو , َوَأْهِعو , وَ » ْٕ َٜ ِِف ِديِْلو , َوُد َٔ
ٚؾِ ًَ َُٖفَؽ اْف ؿَّ إيِنِّ َأْش ُٓ َِّ ؿَّ اْشُسْ اف ُٓ َِّ َمِِٚلو , اف

ِْٔلو ,  ِّ ـْ َي لو , َوَظ
ٍِ ِْ ـْ َخ و , َوِم ـْ َبْغِ َيَديَّ ْيِْل ِم ٍَ ـْ َرْوَظٚيِتو , َواْح َظْقَرايِتو , َوآِم

تِل ـْ حَتْ تَِؽ َأْن ُأْؽَتَٚل ِم َّ َي ًَ ـْ َؾْقِؿلو , َوَأُظقُذ بِ ـْ ِصاَمِِلو , َوِم شَوَظ
 (1)

. َأْخَرَجُف 

ـُ َمَٚجفْ  و , َواْب لُّ
ٚئِ ًَ ٚـِؿُ افَّْ َحُف احْلَ  (.و , َوَصحَّ

 *******************************الشرح:

ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ ؾطٌ ٖرا ايرنس ٚايدعا٤ يف ايصباح, 
 ٚيف املطا٤.

وـٖن ادهْػ رمحف اهلل تًٚػ شٚق هذا احلديٞ وافذي ؿٌِف فِدٓفٜ 

 وفإلرصٚد إػ تًِؿ أذـٚر افهٌٚحو , وادًٚء.

 

                                                           
(، كالحاكم 3871(، كابن ماجو )566« )عمل اليـو كالليلة»ركاه النسائي في الحديث صحيح.  (1)

(، كصححو اإلماـ األلباني 5174(. كأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو )518 - 517/ 1)
رحمو اهلل تعالى في صحيح كضعيف أبي داكد. كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو 

ال عبادة بن (، كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح، رجالو رجاؿ الصحيح، إ765اهلل تعالى برقم )
 مسلم الفزارم، كجبير بن أبي سليماف ككالىما ثقة. 
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 ٝإ بعض َا دا٤ يف أذناز ايصباح ٚاملطا٤: ب
 

 ادذـقر ِف افٌٚب . مْٓٚ حديٞ ابـ ظّر  -2

 مٚ جٚء ِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ:  -3

ًُقدٍ  ًْ ـِ َم ٌِْد اهلِل ْب َٚن َرُشقُل اهلِل -ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ َظ ـَ و , َؿَٚل: 

ك َؿَٚل  ًَ َؿو , إَِذا َأْم َِّ ِْٔف َوَش َِ َٓ : »َصذَّ اهللُ َظ ُد هللَِِّو ,  ّْ ُِْؽ هلِلَِّ َواحْلَ ك ادُْ ًَ َْْٔٚ َوَأْم ًَ َأْم

يَؽ َففُ  َٓ َذِ َّٓ اهلُل َوْحَدُه  ـْ ش إَِفَف إِ َظ َظ
ٍِ ُف َح َّٕ ُْٔد َأ َب َثِْل افزُّ : َؾَحدَّ ـُ ًَ َؿَٚل احْلَ

ؾِّ َرْ »إِْبَراِهَٔؿ ِِف َهَذا:  ـُ ُد َوُهَق َظَذ  ّْ ُؽ َوَفُف احْلَ ِْ َُٖفَؽ َفُف ادُْ ؿَّ َأْش ُٓ ٍء َؿِديٌرو , افِ

ؿَّ إيِنِّ  ُٓ َدَهٚ افِ ًْ و , َوَذِّ َمٚ َب ِٜ َِ ْٔ َِّ ـْ َذِّ َهِذِه اف و , َوَأُظقُذ بَِؽ ِم
ِٜ َِ ْٔ َِّ َخْرَ َهِذِه اف

ـْ َظَذاٍب ِِف افَِّْٚر  ؿَّ إيِنِّ َأُظقُذ بَِؽ ِم ُٓ و , افِ ِؾ َوُشقِء اْفَُِزِ ًَ َُ ـَ اْف َأُظقُذ بَِؽ ِم

ْزِ  َوَظَذاٍب  ََ ٌََح َؿَٚل َذفَِؽ َأْيًوٚ: شو , ِِف اْف ُِْؽ      »َوإَِذا َأْص ٌََح ادُْ ٌَْحَْٚ َوَأْص َأْص

شهللَِِّ
 (1)

. 

 ومٚ جٚء ِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ:  -4

ُف َؿَٚل: َجَٚء َرُجٌؾ إَِػ افٌَِّْلِّ -ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ  َّٕ و , َأ

َرٍب َفَدَؽْتِْل َصذَّ اهلُل ظَ  َْ ـْ َظ ُٝ ِم ٔ
َِ َٚل: َيٚ َرُشقَل اهلِل َمٚ َف ََ َؿ َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ

                                                           
 .(2723)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)



 

 

 

 ح والمساء من األدعية واألذكار[]بيان ما يقال في الصبا
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

و , َؿَٚل:  َٜ ٌَِٚرَح ـْ َذِّ »اْف ِٚت ِم ِاَِمِت اهلِل افتَّٚمَّ َُ : َأُظقُذ بِ َٝ ْٔ ًَ و , ِحَغ َأْم َٝ ِْ َأَمٚ َفْق ُؿ

كَ  َؼو , مَلْ َتُيَّ َِ شَمٚ َخ
 (1)

. 

 ٚ جٚء ِف افًْـ: مو -5

ٚنَ َأَبٚ مـ ضريؼ ٍَّ ـَ َظ ـَ ُظْثاَمَنو , ظـ ُظْثاَمَن اْب قُل -ريض اهلل ظْف- َن ْب َُ و , َي

َُقُل:  َؿ َي َِّ ِْٔف َوَش َِ ُٝ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ًْ
ِّ َٓ »َش ِؿ اهللَِّ افَِّذي  ًْ ـْ َؿَٚل بِ َم

 ِّ ًَّ اَمِءو , َوُهَق اف ًَّ َٓ ِِف اف َْرِضو , َو ْٕ ٌءو , ِِف ا ِف َرْ ِّ ُِِٔؿو , َثاَلَث َيُيُّ َمَع اْش ًَ ُٔع اْف

اٍتو ,  ٚ ِحَغ ُيْهٌُِح َثاَلُث َمرَّ ـْ َؿٚهَلَ ُة َباَلٍءو , َحتَّك ُيْهٌَِحو , َوَم
َٖ ٌُْف َؾْج اٍتو , مَلْ ُتِه َمرَّ

ِزَ  ّْ ُة َباَلٍء َحتَّك ُي
َٖ ٌُْف َؾْج  ش.مَلْ ُتِه

ُجُؾ ا َؾ افرَّ ًَ و , َؾَج ُٟ
ٚفِ ٍَ ـَ ُظْثاَمَنو , اْف ََٖصَٚب َأَبَٚن ْب َع ِمُْْف َوَؿَٚل: َؾ

ِّ فَِّذي َش

َٚل َفُف:  ََ ِْٔفو , َؾ َٞ َيُْْيُر إَِف ِدي َٓ »احْلَ ُٝ َظَذ ُظْثاَمَن َو َذْب ـَ ؟ َؾَقاهللَِّ َمٚ  َمٚ َفَؽ َتُْْيُر إَِِلَّ

َْٔقَم افَِّذي َأَصَٚبِْل ؾِِٔف  َـّ اْف
َؿو , َوَفُِ َِّ ِْٔف َوَش َِ َذَب ُظْثاَمُن َظَذ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ ـَ

َٚمٚ  ُٝ َأْن َأُؿقهَلَ ٔ
ًِ
ُٝ َؾَْ ٌْ شَأَصَٚبِْل َؽِو

 (2)
. 

 جٚء ِف افًْـ افُزى فإلمٚم افًْٚئل رمحف اهلل تًٚػ:   -6

                                                           
 .(2719)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

(، كاإلماـ ابن ماجو 3388، كاإلماـ الترمذم في سننو )(5188)أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو  (1)
ـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن كقاؿ: صحيح، (، كصححو اإلما3869في سننو )

 كفي صحيح الترمذم قاؿ: حسن صحيح.
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهلُل -ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ 

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ ُٝ »َظ ٌَْح ْؾ: َأْص َُ َٔ ِْ ْؿ َؾ ـُ ٌََح َأَحُد ُد  إَِذا َأْص َٓ َْٔؽ مَحًْداو , َوَأْص َِ ُأْثَِْل َظ

ْؾ ِمْثَؾ َذفَِؽ  َُ َٔ ِْ ك َؾ ًَ َّٓ اهللُ َثاَلًثٚو , َوإَِذا َأْم َٓ إَِفَف إِ شَأْن 
 (1)

. 

 جٚء ِف افًْـ:   -7

َٚن َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ -ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ  ـَ و , َؿَٚل: 

ُؿ أَ  ِِّ ًَ َؿ ُي َِّ ِْٔف َوَش َِ َُقُل:َظ ؿَّ بَِؽ » ْصَحَٚبُف َي ُٓ َِّ ْؾ: اف َُ َٔ ِْ ْؿ َؾ ـُ ٌََح َأَحُد إَِذا َأْص

ك  ًَ َْٔؽ ادَِهُرو , َوإَِذا َأْم قُت َوإَِف ُّ َٕ َٔٚ َوبَِؽ  ْح َٕ َْْٔٚو , َوبَِؽ  ًَ ٌَْحَْٚو , َوبَِؽ َأْم َأْص

َٔٚ َوبَِؽ  ْح َٕ ٌَْحَْٚ َوبَِؽ  َْْٔٚ َوبَِؽ َأْص ًَ ؿَّ بَِؽ َأْم ُٓ َِّ ْؾ: اف َُ َٔ ِْ َْٔؽ  َؾ قُت َوإَِف ُّ َٕ

شافُُّْنقرُ 
 (2)

. 

 مٚ جٚء ِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ:   -8

و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهلُل -ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ 

َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ ِدهِ »َظ ّْ ٌَْحَٚن اهلِل َوبَِح ِز: ُش ّْ ـْ َؿَٚل: ِحَغ ُيْهٌُِح َوِحَغ ُي َٜ َم و , ِمَٚئ

                                                           
، كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي (11331)أخرجو اإلماـ النسائي في سننو الكبرل  (2)

 (، كقاؿ فيو: ىذا حديث حسن. 1314رحمو اهلل تعالى برقم )

، كاإلماـ ابن ماجو (3391)(، كاإلماـ الترمذم في سننو 5168و )أخرجو اإلماـ أبو داكد في سنن (3)
 (، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن. 3868في سننو )
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

َّٓ َأَحٌد َؿَٚل ِمْثَؾ َمٚ َؿَٚل َأْو  َّٚ َجَٚء بِِفو , إِ َْٖؾَوَؾ ُِم و , بِ
ِٜ ََٔٚم

َِ ِْٖت َأَحٌد َيْقَم اْف ٍةو , مَلْ َي َمرَّ

ْٔفِ  َِ شَزاَد َظ
 (1)

. 

ََِّؿ ؿٚل:مٚ جٚء  -9 ِْٔف َوَش َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ ـُ َأْوٍس َريِضَ اهللَُّ َظُْْف: َظ اُد ْب  َصدَّ

« ٚ َٕ َتِْل َوَأ َْ َِ و , َخ َٝ ْٕ َّٓ َأ َٝ َريبِّ َٓ إَِفَف إِ ْٕ ؿَّ َأ ُٓ َِّ قَل: اف َُ ِٚر َأْن َت ٍَ ٌْ
ْشتِ ِٓ ُِّٔد ا َش

و ,  ُٝ ًْ ـْ َذِّ َمٚ َصَْ و , َأُظقُذ بَِؽ ِم ُٝ ًْ ِدَك َوَوْظِدَك َمٚ اْشَتَى ْٓ ٚ َظَذ َظ َٕ ٌُْدَكو , َوَأ َظ

و , َوَأُبقُء فَ  تَِؽ َظَعَّ َّ ًْ
ِ َّٓ َأُبقُء َفَؽ بِْ ُٕقَب إِ ُر افذُّ ٍِ ٌْ ُف َٓ َي َّٕ ْر ِِلو , َؾِ٘ ٍِ ٌِل َؾْٚؽ ْٕ َؽ بَِذ

 َٝ ْٕ و , »َؿَٚل: "َأ ِزَ ّْ ٌَْؾ َأْن ُي ـْ َيْقِمِف َؿ ٚو , َؾاَمَت ِم ِٚر ُمقِؿًْٚ هِبَ َٓ ـَ افَّْ ٚ ِم ـْ َؿٚهَلَ َوَم

ـٌ هِبَ  ِْٔؾ َوُهَق ُمقِؿ َِّ ـَ اف ٚ ِم ـْ َؿٚهَلَ و , َوَم
ِٜ
ـْ َأْهِؾ اجَلَّْ َق ِم ُٓ ٌَْؾ َأْن ُيْهٌَِحو , َؾ ٚو , َؾاَمَت َؿ

 ِٜ ـْ َأْهِؾ اجَلَّْ َق ِم ُٓ  ش.َؾ

 اهلل رشقل يٚ: ؿٚل افهّديَؼ  بُرِ  أبٚ أن هريرةو , أيبمٚ جٚء مـ حديٞ  -:

ُٝ  إذا أؿقهُلـ بُِامِت  ُمْرين و ,-وشِؿ ظِٔف اهلل صذ- و , وإذا أصٌح ُٝ  أمًٔ

ِٛ  ظٚملَ  وإرِضو , افًامواِت  ؾٚضرَ  افِٓؿَّ : ؿؾ": ؿٚل  ـّؾ  ربَّ  وافنٓٚدِةو , افٌٔ

فو , رءِ  َُ و , إٓ إفف ٓ أن أصٓد وَمِٔ َٝ  وذ ٍٕزو , ذِّ  مـ بؽ أظقذُ  إٔ

ـف افنٔىٚن  أخرجف أمحد . "وِذْ

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقُل  َؿَٚل : َؿَٚل مٚ جٚء ظـ أيب هريرة  -22 -21 َِ  َظ

َِّؿَ  ـْ  ": َوَش ِز  َوِحغَ  ُيْهٌُِح  ِحغَ : َؿَٚل  َم ّْ ٌَْحٚنَ : ُي ِدِهو , اهللِ ُش ّْ َٜ  َوبَِح  ِمَٚئ

                                                           
 .(2692)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)



 

 

 

 عية واألذكار[]بيان ما يقال في الصباح والمساء من األد

 

[566] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ٍةو , ْ  َمرَّ ِْٖت  مَل و , َيْقمَ  َأَحٌد  َي ِٜ ََٔٚم
َِ َْٖؾَوَؾ  اْف َّٚ بِ َّٓ  بِِفو , َجٚءَ  ُِم  َأوْ  َؿَٚل  َمٚ ِمْثَؾ  َؿَٚل  َأَحٌد  إِ

ْٔفِ  َزادَ  َِ  متٍؼ ظِٔف وهذا افٍِظ دًِؿ . " َظ

ـْ َرُشقُل اهللَِّ »قوله:  ُُ ْ َي ِء يَ  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -مَل َٓ ُٗ َدُع َه

ِاَِمِت  َُ  .شاْف

 أي إٔف ـٚن صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ يداوم ظِٔٓامو , فًئؿ ًٍٕٓامو , 

ِز »قوله:  ّْ  .شِحَغ ُي

 أي حغ أن يٖيت ظِٔف ادًٚءو , وهق مـ بًد افيٓر إػ افٌروب.

 وؿٔؾ: مـ بًد أذان افًك إػ ؽروب افنّس.

 ش. َوِحَغ ُيْهٌُِح »قوله: 

 ِقع افٍجر افهٚدق إػ ضِقع افنّس.أي مـ بًد ض

َٜ »قوله:  َٔ
ٚؾِ ًَ َُٖفَؽ اْف ؿَّ إيِنِّ َأْش ُٓ َِّ  ش. اف

أي ـٚن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ يًٖل اهلل ظز وجؾ افًٚؾٜٔو , 

 وٕحـ يٌٌْل فْٚ أن ًٍٕؾ مٚ ؾًِف افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.

افُِؿ; ٕٕف ينّؾ افًٚؾٜٔ ِف  ؾٓذا مـ إدظٜٔ ادٌٚرـٜو , وهق مـ جقامع

 ـؾ أمقر افديـو , وافدٕٔٚو , وأخرة.

 .شِِف ِديِْل»قوله: 
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أي يًٖل اهلل ظز وجؾ افًٚؾٜٔ ِف ديْف; ؾًِٔؿ مـ افذٕقب: مـ افؼك 

 وافٍُر بٚهلل ظز وجؾو , ويًِؿ مـ افٌدعو , واخلرؾٚتو , وافٌُٚئرو , وؽرهٚ.

َٔٚيَ »قوله:  ْٕ  . شَوُد

 وظذ آفف وشِؿ ربف افًٚؾٜٔ ِف دٕٔٚه. وشٖل افٌْل صذ اهلل ظِٔف

حتك يًِّف مـ أؾٚتو , ومـ ادهٚئٛو , وإحزانو , وإمراضو , 

 وإشَٚمو , وـؾ رء يٗذي اإلًٕٚن ِف هذه افدٕٔٚ.

 . شَوَأْهِع »قوله: 

 .و , ومٚ يِحؼ بًٌٌٓؿ ؾًِٔؿ مـ مًرهتؿو , ومـ آذاهؿ

 ش. َوَمِِٚل »قوله: 

ـؾ ٚدو , وافًُٛ احلرامو , وحتك يًِؿ مـ افنؿٜو , وافؤٚعو , وافًٍ

 ؽر ذفؽ.ت افتل تهٔٛ ادٚل: مـ افربٚو , وأؾٚ

ؿَّ اْشُسْ َظْقَرايِت »قوله:  ُٓ َِّ  ش.اف

 . وشٖل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ربف أن يًس ظقراتف

مـ افٌَؾو , وافدبرو , وأؾٚت افتل تِحؼ شقاء ـٕٚٝ افًقرات احلًٜٔ: 

 هبام.

ـ افؼكو , وافٌدعو , واخلراؾٚتو , وافٌُٚئرو , وؽر مأو افًقرات ادًْقيٜ: 

 ذفؽ.
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ـْ َرْوَظٚيِت »قوله:   ش.َوآِم

أي أمـ ُمٚوِف; ؾٔنّؾ ـؾ مٚ َيٚؾف اإلًٕٚن: مـ أمر ديْفو , أو دٕٔٚهو , أو 

 آخرتف.

َْٖفٍػ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ْؿ بِ ـُ ْؿ َأينِّ ُُمِدُّ ُُ ْؿ َؾْٚشَتَجَٚب َف ُُ ُٔثقَن َربَّ
ٌِ َت ًْ إِْذ َت

ـَ ادَْ  ْؿ َوَمٚ ِم ُُ ُِقُب َـّ بِِف ُؿ
ئِ َّ ى َوفَِتْى َّٓ ُبْؼَ ُف اهللَُّ إِ َِ ًَ  ُمْرِدؾَِغ * َوَمٚ َج

ِٜ َُ اَلئِ

ـْ ِظِْْد اهللَِّ إِنَّ اهللََّ َظِزيٌز َحُِٔؿٌ  َّٓ ِم  . {افَّْْكُ إِ

ـْ َبْغِ َيَديَّ »قوله:  ْيِْل ِم ٍَ  ش.َواْح

 أي مـ أمٚمل.

ٍِل»قوله:  ِْ ـْ َخ  .شَوِم

 أن يٖتْٔل ظدوي مـ خٍِل ظذ ؽرة مْل.أي 

ـْ ِصاَمِِل »قوله:  ِْٔلو , َوَظ
ِّ ـْ َي  .شَوَظ

 أي واحٍيْل مـ جٜٓ ئّْلو , ومـ جٜٓ صامِل.

ـْ َؾْقِؿل»قوله:   .شَوِم

أي مـ جٜٓ ؾقؿلو , وان يٖتْٔل أمر ٓ أحتِّفو , وٓ أضَٔفو , ويُقن ؾقق 

 ؿدريتو , وصزي.

وافزقو , ومىر افًذابو , ٍظ مـ افٍقق: أي مـ افهقاظؼو , ويُقن احل

 ؽر ذفؽ.و
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ينّؾ مجٔع إشِحٜ افتل تٖيت مـ افٍقق: ـٚفىٚئراتو , وافهقاريخو , و

 وؽر ذفؽ ُمٚ ٓ يًِّف إٓ اهلل ظز وجؾ.

تِل»قوله:  ـْ حَتْ تَِؽ َأْن ُأْؽَتَٚل ِم َّ َي ًَ  ش.َوَأُظقُذ بِ

 ضر وؽِٜٔ مـ حتتف: ـٕٚفٌٚمو , ومٚ يُقنمـ أي ويتًقذ ُمٚ ؿد حيهؾ فف 

ِف إرض: مـ فدغ احلٔٚتو , وافًَٚربو , وافثًٚبغو , وذوات افًّقم 

 إخرىو , وؽرهٚ ُمٚ يٗذي اإلًٕٚن.

ّـ دظٚ اهلل ظز وجؾ هبذا افدظٚء افًئؿو , ؾؾٓذا احلديٞ ظئؿو , 

 واشتجٚب اهلل ظز وجؾ فف دظٚئف هذا.

ؾ٘ن اهلل ظز وجؾ شًِّٔف مـ مجٔع أؾٚت وادهٚئٛ وادًٚئٛ افدئْٜو , 

 قيٜ; افتل ؿد تهٔٛ اإلًٕٚنو , مـ ـؾ اجلٓٚت ادحٔىٜ بفو , وافدٕٔ

وشٗال افًٚؾٜٔ مـ ادتًْٔٚت ظذ ـؾ إًٕٚنو , ِف أمر ديْفو , ودٕٔٚهو , 

 وآخرتف.

 وِف شْـ اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ: 

 ِٛ ٌِْد ادُىَِِّ ـِ َظ ٌَِّٚس ْب ًَ : َيٚ -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ اف ُٝ ِْ و , َؿَٚل: ُؿ

و , َؿَٚل:  َرُشقَل اهللَِّ  َُٖفُف اهللََّ َظزَّ َوَجؾَّ ًْٔئٚ َأْش ِْل َص ّْ ِِّ َٜ »َظ َٔ
ٚؾِ ًَ ُٝ شَشِؾ اهللََّ اف ْث َُ َّ و , َؾ



 

 

 

 ]بيان ما يقال في الصباح والمساء من األدعية واألذكار[

 

[571] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

َٚل ِِل:  ََ َُٖفُف اهللََّو , َؾ ًْٔئٚ َأْش ِْل َص ّْ ِِّ : َيٚ َرُشقَل اهللَِّ َظ ُٝ ِْ َُ ُٝ َؾ ًٚمٚ ُثؿَّ ِجْئ َيٚ »َأيَّ

ٌَُّٚس َيٚ َظؿَّ َرُشقِل اهللَِّو , َشِؾ اهللََّ َٔٚ َوأِخَرةِ َظ ْٕ َٜ ِِف افدُّ َٔ
ٚؾِ ًَ شو , اف

(1)
. 

ِْٔد اهللَِّو , ِف افهحٔحغ: و ٌَ ـِ ُظ َر ْب َّ و , َمْقَػ ُظ مـ ضريؼ  َشٚمِلٍ َأيِب افَّْْيِ

َرْأُتُف:  ََ اَمو , َؾ ُٓ ـُ َأيِب َأْوَف َريِضَ اهللَُّ َظْْ ٌُْد اهللَِّ ْب ِْٔف َظ َٛ إَِف َت ـَ ًٌٚ َفُفو , َؿَٚل: 
ٚتِ ـَ َٚن  ـَ َو

َتَيَر َحتَّك إِ » ْٕ ٚو , ا َٓ َل ؾِٔ
َِ ِٚمِف افَّتِل َف ًِْض َأيَّ َؿ ِِف َب َِّ ِْٔف َوَش َِ نَّ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ

ًٌٚ َؿَٚل:  ُسو , ُثؿَّ َؿَٚم ِِف افَِّْٚس َخىِٔ ّْ  افنَّ
ِٝ َٚء »َمَٚف ََ َّْْقا فِ َّ ٚ افَُّْٚسو , َٓ َتَت َ َأُّيُّ

 َٔ ٚؾِ ًَ ُِقا اهللََّ اف و , َوَش ُدوِّ ًَ َٝ اف َٜ حَتْ قا َأنَّ اجَلَّْ ُّ َِ واو , َواْظ قُهْؿ َؾْٚصِزُ ُّ ُٔت
َِ و , َؾَِ٘ذا َف َٜ

ُٔقِف  ًُّ َحِٚبو , َوَهِٚزَم »و , ُثؿَّ َؿَٚل: شطاَِلِل اف ًَّ ؿَّ ُمِْْزَل افَُِتِٚبو , َوَُمِْرَي اف ُٓ َِّ اف

ؿْ  ِٓ ْٔ َِ ٚ َظ َٕ ُكْ ْٕ ْؿ َوا ُٓ "شإَْحَزاِبو , اْهِزْم
(2)

. 

 ف اهلل تًٚػ: وِف شْـ اإلمٚم افسمذي رمح

يُؼ  دِّ ٍر افهِّ ُْ ـْ َأبِِٔفو , َؿَٚل: َؿَٚم َأُبق َب ُه َظ و , َأْخَزَ َٜ ـَ ِرَؾَٚظ َٚذ ْب ًَ -مـ ضريؼ ُم

َؿ -ريض اهلل ظْف َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚل: َؿَٚم َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظ ََ ك َؾ َُ و , َظَذ ادَِْْزِ ُثؿَّ َب

                                                           
، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (3514)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (1)

 ضعيف الترمذم.ك 

 .(1742)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،2966، 2965)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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ِل َظَذ ادَِْْزِ ُثؿَّ  َٚل:  َظَٚم إَوَّ ََ ك َؾ َُ و , َؾِ٘نَّ َأَحًدا مَلْ »َب َٜ َٔ
ٚؾِ ًَ َق َواف ٍْ ًَ َُٖفقا اهللََّ اف اْش

 ِٜ َٔ
ٚؾِ ًَ ـَ اف ا ِم ِغ َخْرً

َِ
َٔ َد اف ًْ َط َب ًْ شُي

(1)
 . 

 واهلل أظِؿ .

********** 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (3558)أخرجو اإلماـ الترمذم في ستتو  (2)

 كضعيف الترمذم: حسن صحيح.
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 ]بيان استحباب الدعاء بجوامع الكلم[

ـِ ) – 2683 َر َوَظ َّ ـِ ُظ اَم -اْب ُٓ َٚن َرُشقُل اهللَِّ  -َريِضَ اهللَُّ َظْْ ـَ صذ  -َؿَٚل: 

َُقُل:  -اهلل ظِٔف وشِؿ  ِل »َي قُّ تَِؽو , َوحَتَ َّ ًْ
ـْ َزَواِل ِٕ ؿَّ إيِنِّ َأُظقُذ بَِؽ ِم ُٓ َِّ اف

تَِؽو , َومَجِِٔع َشَخىَِؽ  َّ َْ
َِٖة ِٕ َٔتَِؽو , َوَؾْج

شَظٚؾِ
(1)

ِِؿٌ  ًْ  (.. َأْخَرَجُف ُم

 *******************************الشرح:

 ملصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ اضتخباب ايدعا٤ ظٛاَع ايهًِ.ضام ا
جقامع افُِؿ ِف افدظٚءو , افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ أويت وؿد 

 .ٖٕفو , ومجٔع صادقظيٜواخلىٚبٜو , و

 : (516/ 5) ادًٌقد ظقنؿٚل أبق افىٔٛ ِف 

ل)  قُّ َٔتؽ َوحَتَ
 ( َظٚؾِ

ٜ َأيْ :  َّ ًْ
ْشاَلم ِٕ ياَمنوَ  اإْلِ ٚن َوِمَْْحٜ اإْلِ ًَ ْح ْرَؾٚن اإْلِ ًِ  اْفَقاو بَِوؿِّ  َواْف

َدة ٚهَلٚ َأيْ  ادَُْندَّ ََ تِ ْٕ ـْ  اِ ع ِم ّْ ًَّ ٌََك  اف َْظَوٚء َوَشٚئِر َواْف ْٕ  . ا

ـْ )   تؽ َزَوال ِم َّ ًْ
ِٕ ) 

ِْٝ َؾِ٘نْ  ْرق َمٚ:  ُؿ ٍَ َوال َبْغ  اْف ل افزَّ ِْٝ ؟ َوافتََّحقُّ َوال:  ُؿ ُٚل  افزَّ ََ ء ِِف  ُي  َرْ

ٚنَ  ء ِِف  َثٚبًِتٚ ـَ ل و , َؾَٚرَؿفُ  ُثؿَّ  َرْ ُ  َوافتََّحقُّ ٌَرُّ ء َت ْ َهٚفف افقَّ ٍِ ْٕ ـْ  َوا  و , َؽْره َظ

                                                           
، ككقع في مسلم: «فجأة«: »ألصلينا». ككذا كقع في (2739)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

 ، كىما لغتاف، كالمراد: بغتة.«فجاءة»



 

 

 

 ]بيان استحباب الدعاء بجوامع الكلم[

 

[573] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

َْك ًْ َّ ٜ َزَوال َؾ َّ ًْ ـْ  َذَهٚهَبٚ افِّْ ل و , َبَدل َؽْر  ِم قُّ َٜٔ َوحَتَ
ٚؾِ ًَ ٜ إِْبَدال اْف حَّ  افهِّ

َْك بِٚدََْرضِ 
ٌِ رِ  َواْف َْ ٍَ خ ًْضبَ  َوِِف  و , بِْٚف ًَ ِقيؾ اْفَُِتٚب ُٕ َٔتؽ َوحَتْ

ـْ  َظٚؾِ  َبٚب ِم

ًِٔؾ ٍْ قنُ  افتَّ ُُ َٔ ـْ  َؾ ًُقفف إَِػ  ادَْْهَدر إَِوَٚؾٜ َبٚب ِم ٍْ  َم

تؽ َوُؾَجَٚءة)  َّ َْ
ِٕ ) 

ٚء بَِوؿِّ  ٍَ ٍٜ  َوِِف  و , َوادَْدِّ  اْف َخ ًْ ْتِح  ُٕ ٍَ ٚء بِ ٍَ قن اْف ُُ ٔؿ َوُش َْك اجْلِ ًْ َّ َتٜ بِ ٌْ ٌَ  و , اْف

 َّ َْ ْنِ  َٜوافِّْ َُ ْتٍح  افُّْقن بِ ٍَ قن َمعَ  َوبِ ُُ ََٚف ُش ِٜ  اْف ْرَح ٍَ ـَ َٖة َو َٚؾ َُ ِٜ  ادُْ قَب َُ ًُ  بِْٚف

ٚم ََ تِ ْٕ ِٓ ِٛ  َوا َو ٌَ َذاب بِْٚف ًَ ٚ و , َواْف َٓ رِ  َوَخهَّ ـْ َٚ بِٚفذِّ ََنَّ
 َأَصدُّ  ِٕ

 ( َشَخىؽ َومَجِٔع) 

دِّي َمٚ َأيْ :  َٗ ْٔفِ  ُي  . اهـ  َؽَوٌؽ آَثٚر مَجِٔع َأوْ  إَِف

 واحلّد هلل رب افًٚدغ.

********** 



 

 

 

 ]بيان االستعاذة من غلبة الدين[

 

[574] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 ]بيان االستعاذة من غلبة الدين[

ـْ ) – 2684 ـِ ظّرو َوَظ ٌِْد اهللَِّ ْب اَم -َظ ُٓ َٚن َرُشقُل  -َريِضَ اهللَُّ َظْْ ـَ َؿَٚل: 

َُقُل:  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -اهللَِّ  و , »َي ـِ ْي  افدَّ
ِٜ
ٌَ َِ ـْ َؽ ؿَّ إيِنِّ َأُظقُذ بَِؽ ِم ُٓ َِّ اف

 َِ َْظَداءِ َوَؽ ْٕ ِٜ ا و , َوَصاَمَت ُدوِّ ًَ  اْف
ِٜ
شٌَ

 (1)
ٚـِؿُ  َحُف احْلَ و , َوَصحَّ لُّ

ٚئِ ًَ  (.. َرَواُه افَّْ

 *******************************الشرح:

ا٫ضتعاذ٠َٔ غًب١ ايدٜٔ َٚا يف ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ إٔ 
 .باب٘ 
 ًخدٜح غٛاٖد: يٚ

 ٚم افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ: مْٓٚ: مٚ جٚء ِف صحٔح اإلم

َؿو ,  َِّ ِْٔف َوَش َِ ـِ َمٚفٍِؽ َريِضَ اهللَُّ َظُْْف: َأنَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ َِٕس ْب مـ حديٞ َأ

 َٜ َح ِْ يَِب َض ِٕ ُدُمِْل َحتَّك : »-ريض اهلل ظْف- َؿَٚل  ْؿ ََيْ ُُ
اَمِٕ ِْ ـْ ِؽ ْس ُؽاَلًمٚ ِم

ِّ افَت

َْٔزَ  َٜ َؾَخرَ ش َأْخُرَج إَِػ َخ َح ِْ ٚ ُؽاَلٌم -ريض اهلل ظْف-َج يِب َأُبق َض َٕ ُمْرِدِِفو , َوَأ

 ُٝ ْْ ُُ َزَلو , َؾ َٕ ََِّؿو , إَِذا  ِْٔف َوَش َِ ُٝ َأْخُدُم َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهلُل َظ ْْ ُُ َؿو , َؾ ُِ ُٝ احُل َْ َراَه

                                                           
(، كصححو اإلماـ األلباني رحمو 114/ 1(، كالحاكم )265/ 8ركاه النسائي ) الحديث صحيح. (1)

اهلل تعالى في صحيح كضعيف النسائي. كفي إسناده حيي بن عبد اهلل المعافرم كفيو ضعف، 
 كالحديث صحيح بشواىده. 



 

 

 

 ]بيان االستعاذة من غلبة الدين[
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

قُل:  َُ ثًِرا َي ـَ ُف  ًُ َّ ـَ اهَلؿِّ َواحَلزَ »َأْش ؿَّ إيِنِّ َأُظقُذ بَِؽ ِم ُٓ َِّ ِؾو , اف ًَ َُ ْجِز َواف ًَ ِنو , َواف

َجٚلِ   افرِّ
ِٜ
ٌَ َِ و , َوَؽ ـِ ْي ِع افدَّ َِ و , َوَو ـِ ٌْ ٌُْخِؾ َواجُل ش.َواف

 (1)
. 

 ومْٓٚ: مٚ ِف افهحٔحغ: 

َٚن َرُشقُل : »-ريض اهلل ظْف- مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ  ْٔفِ  ـَ َِ  اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ

ٌَاَلِءو , وَ  ِد اف ْٓ ـْ َج ُذ ِم قَّ ًَ َؿ َيَت َِّ ِٜ َوَش َوِٚءو , َوَصاَمَت ََ ِٚءو , َوُشقِء اف ََ َدَرِك افنَّ

شإَْظَداءِ 
 (2)

. 

َُٔٚن:  ٍْ َـّ ِهلَ »َؿَٚل ُش ُٓ ُت ٚ َواِحَدًةو , َٓ َأْدِري َأيَّ َٕ ُٞ َثاَلٌثو , ِزْدُت َأ  ش.احَلِدي

ـِ »قوله:  ْي  افدَّ
ِٜ
ٌَ َِ ـْ َؽ ؿَّ إيِنِّ َأُظقُذ بَِؽ ِم ُٓ َِّ  ش. اف

بو , ووظد ـ ؿوٚئف: حدث ؾُذاد ديْفو , وظجز ظٕن افرجؾ إذا ز

 ؾٖخِػ.

ََِّؿو , ٍل افهحٔحغ: ؾ ِْٔف َوَش َِ و , َزْوِج افٌَِّْلِّ َصذَّ اهلُل َظ َٜ َن
-مـ حديٞ َظٚئِ

ْتُف: -ريض اهلل ظْٓٚ َٚن َيْدُظق ِِف »َأْخَزَ ـَ َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ

ؿَّ إيِنِّ َأُظقُذ بِ  ُٓ َِّ اَلِة: اف ِٔح افهَّ ًِ ِٜ ادَ ـْ ؾِْتَْ و , َوَأُظقُذ بَِؽ ِم ْزِ ََ ـْ َظَذاِب اف َؽ ِم

ـَ  ؿَّ إيِنِّ َأُظقُذ بَِؽ ِم ُٓ َِّ  ادَاَمِتو , اف
ِٜ
َٔٚو , َوؾِتَْْ  ادَْح

ِٜ
ـْ ؾِْتَْ ِٚلو , َوَأُظقُذ بَِؽ ِم جَّ افدَّ

                                                           
 (.2893)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

 .(2717)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،6347)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

َرِم  ٌْ َْٖثِؿ َوادَ ُٔذ مِ  "ادَ ًِ َت ًْ َثَر َمٚ َت ـْ َٚل َفُف َؿٚئٌِؾ: َمٚ َأ ََ َٚل: َؾ ََ َرِمو , َؾ ٌْ إِنَّ »ـَ ادَ

ََِػ  َْٖخ َذَبو , َوَوَظَد َؾ َُ َث َؾ ُجَؾ إَِذا َؽِرَمو , َحدَّ شافرَّ
 (1)

. 

 ."ٓ هؿ إٓ هؿ افديـو , وٓ وجع إٓ وجع افًغ"وؿد ؿٔؾ: 

 ."افديـ هؿ ِف افِٔؾو , ومذفٜ ِف افْٓٚر" وؿٚل بًوٓؿ:

ُدوِّ »قوله:   ًَ  اْف
ِٜ
ٌَ َِ  ش. َوَؽ

 . ؽٌِٜ افرجٚلك ؿٓر افرجٚلو , وهق بًّْوؽٌِٜ افًدو: 

 ٍل فٍظ اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ ِف شْْف: ؾ

ـِ َمٚفٍِؽ  ِس ْب َٕ ُع -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأ َّ ُٝ َأْش ْْ ـُ ثًِرا َمٚ  ـَ َؿَٚل: 

ِاَِمِت:  َُ ِء اف َٓ ُٗ َؿ َيْدُظق هِبَ َِّ ِْٔف َوَش َِ ؿَّ إيِنِّ َأظُ »افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللَُّ َظ ُٓ َِّ ـَ اف قُذ بَِؽ ِم

َجٚلِ  ِر افرِّ ْٓ ـِ َوَؿ ْي ِع افدَّ َِ ٌُْخِؾ َوَو ِؾ َواف ًَ َُ ْجِز َواف ًَ شاهَلؿِّ َواحَلَزِن َواف
 (2)

. 

 ِف شْـ أيب داود رمحف اهلل تًٚػ: و

ِْٔف  -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ أيب مقشك إصًري  َِ َأنَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ َظ

َٚن إَِذا َخَٚف َؿْقًمٚو , ـَ َؿ  َِّ قُذ بَِؽ »َؿَٚل:  َوَش ًُ َٕ ُُٕحقِرِهْؿو , َو َؽ ِِف  ُِ ًَ ْج َٕ  ٚ َّٕ ؿَّ إِ ُٓ َِّ اف

وِرِهؿْ  ـْ ُذُ شِم
 (1)

. 

                                                           
 .(589، 587)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،832)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (2)

اهلل تعالى في صحيح ، كصححو اإلماـ األلباني رحمو (3484)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (1)
 كضعيف الترمذم.
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

َْظَداءِ »قوله:  ْٕ ِٜ ا  ش. َوَصاَمَت

 . آشتًٚذة مـ صامتٜ إظداء فيه:

ظـ هٚرون ظِٔف افًالم وهق َيٚضٛ أخٚه ؿد ؿٚل اهلل ظز وجؾ ُمزًا و

ـَ }مقشك ظِٔف افًالم:  ِْل َؾاَل َؿَٚل اْب َٕ ُِق ُت َْ ُٚدوا َي ـَ قيِن َو ٍُ ًَ ْقَم اْشَتْو ََ ُأمَّ إِنَّ اْف

ْقِم افيَّٚدِِغَ  ََ ِْل َمَع اْف ِْ ًَ َٓ ََتْ َْظَداَء َو ْٕ ْٝ يِبَ ا
ِّ  .{ُتْن

********** 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (1537)أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو  (1)

كضعيف أبي داكد رحمو اهلل تعالى. كذكره اإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى في كتابو أحاديث معلة 
ث إذا نظرت إلى سنده كجدتهم رجاؿ (، كقاؿ فيو: ىذا الحدي289ظاىرىا الصحة برقم )

الصحيح، كلكن الحافظ العالئي يذكر في "جامع التحصيل" عن اإلماـ يحيى بن معين أنو قاؿ: 
 كال أعلم سمع من أبي بردة يعني قتادة.



 

 

 

 ]بيان أن الدعاء باسم اهلل عز وجل األعظم من أسباب االستجابة[

 

[578] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

]بيان أن الدعاء باسم اهلل عز وجل األعظم من 

 أسباب االستجابة[

ـْ ) – 2685 َع افٌَِّْلُّ  - ظْف ريض اهلل -ُبَرْيَدَة  َوَظ
ِّ صذ اهلل  -َؿَٚل: َش

قُل:  -ظِٔف وشِؿ  َُ َٓ إَِفَف »َرُجاًل َي َٝ اهللَُّ  ْٕ ََّٕؽ َأ ُد َأ َٓ َٖينِّ َأْص َُٖفَؽ بِ ؿَّ إيِنِّ َأْش ُٓ َِّ اف

ًقا أَ  ٍُ ـُ ـْ َفُف  ُُ ْ َي ْ ُيقَفْدو , َومَل ْ َيِِْدو , َومَل ُدو , افَِّذي مَل َّ و , إََحُد افهَّ َٝ ْٕ َّٓ َأ
ش. َحٌد إِ

َٚل:  ََ ِف افَِّذي إَِذا ُشئَِؾ بِِف َأْظَىكو , َوإَِذا ُدِظَل بِِف َأَجَٚب »َؾ ِّ ََٖل اهللَُّ بِْٚش ْد َش ََ شَف
 

(1)
ٌَّٚنَ  ـُ ِح َحُف اْب و , َوَصحَّ ُٜ ًَ َْرَب ْٕ  (.. َأْخَرَجُف ا

 *******************************الشرح:

دعا٤ باضِ اهلل عص ٚدٌ ا٭ععِ ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ إٔ اي
 َٔ أضباب ا٫ضتذاب١.

 . ـِٓٚ حًْكمع أن وِف احلديٞ أن أشامء اهلل ظز وجؾ تتٍٚوؾ 

ًٓ ـثرة: و  اختِػ أهؾ افًِؿ ِف بٔٚن آشؿ إظيؿ ظذ أؿقا

 (: 225-224/ 11« )ؾتح ايبازٟ»قاٍ احلاؾغ ابٔ حذس يف 
رٍ  ٍَ ًْ َٖيِب َج ـَ َرُه َؿْقٌم  َُ ْٕ ٚ  َوَؿْد َأ َدمُهَ ًْ ٌٜ َب َٚظ ِريِّ َومَجَ ًَ َْص ْٕ ـِ ا ًَ يِّ َوَأيِب احْلَ افىََّزِ

 . يِنِّ ٌَِٚؿالَّ ٍر اْف ُْ ٚيِض َأيِب َب ََ ٌََّٚن َواْف ـِ ِح َٖيِب َحٚتِِؿ ْب  ـَ

                                                           
( 395 - 394/ 4« )الكبرل»(، كالنسائي في 1493ركاه أبو داكد )الحديث صحيح.  (1)

(، كصححو اإلماـ األلباني رحمو 2383(، كابن حباف )3857(، كابن ماجو )3475كالترمذم )
اهلل تعالى في صحيح السنن، كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم 

(152 .) 



 

 

 

 اهلل عز وجل األعظم من أسباب االستجابة[]بيان أن الدعاء باسم 
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ُٚفقا:  ََ ًٍْض. َؾ َْشاَمِء َظَذ َب ْٕ ُض ا ًْ ِؤُؾ َب ٍْ  َٓ ََيُقُز َت

ْؿ دَِٚفٍِؽ; ُٓ ُو ًْ َٛ َذفَِؽ َب ًَ َٕ َُ  َو َهٚ فِ ُد ُدوَن َؽْرِ َٚد ُشقَرٌة َأْو ُتَردَّ ًَ َٔتِِف َأْن ُت َراِه

ِٚد  ََ ِذُن َذفَِؽ بِْٚظتِ ْٗ ُٔ ٍض َؾ ًْ ـْ َب ْرآِن َأْؾَوُؾ ِم َُ َض اْف ًْ َـّ َأنَّ َب َقِر; فَِئالَّ ُيَي ًُّ ـَ اف ِم

َْؾَوِؾ. ْٕ ـِ ا ُوقِل َظ ٍْ َهِٚن ادَْ َْ ُٕ 

ـْ َذفَِؽ:  ُِقا َمٚ َوَرَد ِم ًَئُِؿو , َوَأنَّ َأْشاَمَء اهللَِّ َظَذ أَ َومَحَ َْظَيِؿ اْف ْٕ نَّ ادَُْراَد بِٚ

. ٌٜ َّ ٚ َظئِ َٓ َِّ  ـُ

 : يِّ ٍر افىََّزِ ٍَ ًْ ٌََٚرُة َأيِب َج َْظَيِؿ َوِظ ْٕ ْشِؿ ا ِٓ ِِٔغ ا ًْ َثُٚر ِِف َت ْٔ  ا
ِٝ ٍَ َِ اْخَت

ْ َيرِ  ; إِْذ مَل ٌٜ ٚ َصِحَٔح َٓ َِّ ـُ َْؿَقاَل  ْٕ ْشُؿ َوافَِّذي ِظِْْدي َأنَّ ا ِٓ ُف ا َّٕ ٚ َأ َٓ ْد ِِف َخَزٍ ِمْْ

ُْْف. َء َأْظَيُؿ ِم َٓ َرْ َْظَيُؿو , َو ْٕ  ا

َُقُل:  ُف َي َّٕ َٖ َُ ِجُع َؾ ْقِِٕف َأْظَيَؿ َؾَرْ َُ
ُف بِ ٍُ َٚػ ََيُقُز َوْص ًَ ِف َت

ـْ َأْشاَمئِ ؾُّ اْشٍؿ ِم ـُ

َم. دَّ ََ اَم َت ـَ ًْك َظئٍِؿ  ًْ  إَِػ َم

ٌََّٚن:  َظْ َوَؿَٚل بـ ِح ْٕ ٚ َمِزيُد َثَقاٍب ا اَم ُيَراُد هِبَ َّٕ ٌَِٚر إِ َْخ ْٕ ُٜ اْفَقاِرَدُة ِِف ا َّٔ
ِّ َي

ْرآِن َوادَُْراُد بِِف َمِزيُد َثَقاِب افَٚرئ. َُ اَم ُأْضَِِؼ َذفَِؽ ِِف اْف ـَ اِظل بَِذفَِؽو ,   افدَّ

ـْ َأْشاَمِء اهللَِّ  َوِؿَٔؾ: ؾُّ اْشٍؿ ِم ـُ َْظَيِؿ  ْٕ ْشِؿ ا
ِٓ ٌُْد بِِف  ادَُْراُد بِٚ ًَ َٚػ َدَظٚ اْف ًَ َت

َٖتَّك َفُف َذفَِؽ  ـْ َت َٚػ; َؾِ٘نَّ َم ًَ ِرِه َحَٚفَتئٍِذ َؽْرُ اهللَِّ َت ُْ
قُن ِِف ؾِ ُُ َٓ َي  ُٞ ْٔ ِرًؿٚ بَِح ٌْ َت ًْ ُم

َٛ َفُف.  اْشُتِجٔ

.ٚ مِهَ ـْ َؽْرِ ِْٔد َوَظ َْ ـِ اجْلُ ِٚدِق َوَظ ٍر افهَّ ٍَ ًْ ـْ َج َْك َهَذا َظ ًْ َؾ َم
َِ ُٕ  َو
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ِْٔف َأَحًدا َؿَٚل آَخُروَن: وَ  َِ ْ ُيْىِِْع َظ َْظَيِؿ َومَل ْٕ ْشِؿ ا
ِٓ ِؿ ا ِْ ًِ َٚػ بِ ًَ َْٖثَر اهللَُّ َت اْشَت

ِف.  َِ ِْ ـْ َخ  ِم

ـْ َذفَِؽ  ِْٔف ِم َِ ُٝ َظ ٍْ ُٜ َمٚ َوَؿ َِ َؽ َومُجْ
ًَّْٔٚ َواْوَىَرُبقا ِِف َذفِ ًَ ٌََتُف آَخُروَن ُم َوَأْث

 : ًٓ َٜ َظَؼَ َؿْق ًَ  َأْرَب

ُل: ا َوَّ َْظَيُؿ ُهَق. ْٕ ْٕ ْشُؿ ا ِٓ  ا

ْنِػ.  َُ ِض َأْهِؾ اْف ًْ ـْ َب اِزيُّ َظ ْخُر افرَّ ٍَ ُف اْف َِ ََ َٕ 

 َٝ ْٕ ْؾ َفُف َأ َُ ْ َي تِِف مَل اَلم ُمًيؿ بَِحْيَ ـَ ـْ َأَراَد أن يًز َظـ  َٖنَّ َم َّٟ َفُف بِ َواْحَت

ًبٚ َٖدُّ قُل َت َُ َُقُل ُهَق َي اَم َي َّٕ َذاو , َوإِ ـَ  َٝ ِْ ُف.  ُؿ ًَ  َم

 اهللَُّ. افثَّٚيِن: 

ـْ َثؿَّ  َْكو , َوِم ًْ َْشاَمِء احْلُ ْٕ َْصُؾ ِِف ا ْٕ ُف ا َّٕ َ ِٕ ِهو , َو ْؼ َظَذ َؽْرِ َِ ْ ُيْى ُف اْشٌؿ مَل َّٕ
َ ِٕ

ِْٔف.  ْٝ إَِف ٍَ  ُأِؤ

 : ُٞ ِحُٔؿ. افثَّٚفِ ـُ افرَّ مْحَ  اهللَُّ افرَّ

َتََْدُه َمٚ أخرجف بـ َمَٚجْف:  ًْ ًَؾَّ ُم ـْ َوَف َٜ  َظ َٚ " :-ريض اهلل ظْٓٚ- َظٚئَِن َأَنَّ

ْؾ  ًَ ٍْ ْؿ َي َِ َْظَيَؿ َؾ ْٕ ْشَؿ ا
ِٓ ٚ ا َٓ َّ ِِّ ًَ َؿ َأْن ُي َِّ ِْٔف َوَش َِ  افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللَُّ َظ

ِٝ ََٖف َش

ِحَٔؿ  ـَ َوَأْدُظقَك افرَّ مْحَ ؿَّ إيِنِّ َأْدُظقَك اهللََّ َوَأْدُظقَك افرَّ ُٓ َِّ ْٝ اف ْٝ َوَدَظ َِّ َؾَه

ُف َوَأْدظُ  َّٕ و , َوؾِِٔف َأ َٞ ِدي ْؿ احْلَ َِ ٚ َوَمٚ مَلْ َأْظ َٓ َٝ ِمْْ ّْ
ٚ َمٚ َظِِ َٓ ِِّ ـُ َْك  ًْ َؽ احْلُ

َْٖشاَمئِ قَك بِ

 :ٚ َؿ َؿَٚل هَلَ َِّ ِْٔف َوَش َِ َْشاَمِء افَّتِل َدَظْقَت هِبَٚ»َصذَّ اهللَُّ َظ ْٕ ل ا ٍِ ُف َف َّٕ  . شإِ
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 : ُٝ ِْ لِ ُؿ َٓ ْشتِْد ِٓ ًٌِٔػ َوِِف ا ك.  َوَشَُْدُه َو ٍَ َٓ ََيْ َيٌر  َٕ  بِِف 

ابُِع:  ُّٔقُم. افرَّ ََ لُّ اْف ِحُٔؿ احْلَ ـُ افرَّ مْحَ  افرَّ

 : ِمِذيُّ ْ ٚ َأْخَرَج افسِّ
ِٝ َيِزيَد دَِ  َأْشاَمَء بِْْ

ِٞ ـْ َحِدي َأنَّ -ريض اهلل ظْٓٚ-ِم

َؿ َؿَٚل:  َِّ ِْٔف َوَش َِ َْظَيُؿ ِِف »افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللَُّ َظ ْٕ : اْشُؿ اهللَِّ ا َيَتْغِ ْٔ ْؿ } َهَٚتْغِ ا ُُ َوإهَِلُ

ِحٔؿ مْحَـ افرَّ َّٓ ُهَق افرَّ َٓ إَِفَف إِ َراَن: {إَِفٌف َواِحٌد  ّْ ُٜ ُشقَرِة آِل ِظ َٓ إَِفَف }و , َوَؾٚحِتَ اهللَُّ 

ُّٔقمُ  ََ لُّ اْف َّٓ ُهَق احْلَ َْفُ ش{إِ ًَّ لَّ َوَح
ٚئِ ًَ َّْ َّٓ اف ـِ إِ َْ ًُّ ِمِذيُّ  و , َأْخَرَجُف َأْصَحُٚب اف ْ افسِّ

. ٍٛ ـِ َحْقَص ِر ْب ْٓ  َص
ِٜ ـْ ِرَواَي ُف ِم َّٕ َ

ِٕ َيٌر;  َٕ و , َوؾِِٔف  ٍٜ ٍٜ َصِحَٔح َخ ًْ ُٕ  َوِِف 

ِٚمُس:  ُّٔقُم. اخْلَ ََ لُّ اْف  احْلَ

َٜ اْخُرج بـ َمَٚجْف:  ِٞ َأيِب ُأَمَٚم ـْ َحِدي َْظَيُؿ »: -ريض اهلل ظْف- ِم ْٕ ْشُؿ ا ِٓ ا

َرةِ  ََ ٌَ َراَن َوَضف ِِف َثاَلِث ُشَقٍر: اْف ّْ َٜ  شو ,َوآِل ِظ ـْ َأيِب ُأَمَٚم اِوي َظ ِٚشُؿ افرَّ ََ َؿَٚل اْف

اَُم  ََٖنَّ َّٟ بِ اِزيُّ َواْحَت ْخُر افرَّ ٍَ اُه اْف ُّٔقُمو , َوَؿقَّ ََ لُّ اْف ُف احْلَ َّٕ ُٝ َأ َرْؾ ًَ ٚ َؾ َٓ ُتُف ِمْْ ًْ َّ اْفَت

ِٜ بٚفربقبٜٔ َمٚ ٓ َيُدلُّ ظَ  َّ َي ًَ ِٚت اْف ٍَ ـْ ِص ِن ِم َّٓ اَم. َيُد ِٓ َفتِ َٓ َد ـَ  ٚ مِهَ َؽ َؽْرِ
 َذ َذفِ

ِٚدُس:  ًَّ َراِم اف ـْ اَلِل َواإْلِ َْرِض ُذو اجْلَ ْٕ اَمَواِت َوا ًَّ َُّْٚن ادََُّْْٚن َبِديُع اف احْلَ

ُّٔقُم. ََ لُّ اْف  احْلَ

َٕسٍ  ِٞ َأ قًظٚ ِِف َحِدي ُّ َؽ ََمْ
ٚـِِؿ  -ريض اهلل ظْف- َوَرَد َذفِ َد َواحْلَ ِظَْْد َأمْحَ

ٌََّٚن. َوأَ  ّل َوَصححُف بـ ِح
ٚئِ ًَ ُف ِظَْْد َأيِب َداُود َوافَّْ ُِ  ْص

ٚبُِع:  ًَّ اَلِل واإلـرام.اف َْرِض ُذو اجْلَ ْٕ اَمَواِت َوا ًَّ  َبِديُع اف
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مـ َضِريؼ افّني بـ حئك َظـ رجؾ مـ ضل َوَأْثَْك أخرجف َأُبق يًذ: 

ِْٔف َؿَٚل:  َِ َُٖل اهللََّ َأْن ُيِريَ "َظ ُٝ َأْش ْْ ُتقًبٚ ِِف ـُ ُْ ُِٖريُتُف َم َْظَيَؿ َؾ ْٕ ْشَؿ ا ِٓ ِْل ا

اَمِء.  ًَّ ِٛ ِِف اف
َقاـِ َُ  اْف

: ـُ َراِم.  افثَِّٚم ـْ اَلِل َواإْلِ  ُذو اجْلَ

ِمِذي:  ْ ِسِّ
ٌٍَؾ َأْخَرَج فِ ـِ َج ِٚذ ْب ًَ  ُم

ِٞ ـْ َحِدي َع »َؿَٚل: -ريض اهلل ظْف-ِم ِّ َش

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ َٚل َؿِد  افٌَِّْلُّ َصذَّ اهللَُّ َظ ََ َراِم َؾ ـْ اَلِل َواإْلِ قُل َيٚ َذا اجْلَ َُ َرُجاًل َي

ْؾ  ًَ َٛ َفَؽ َؾ  . شاْشُتِجٔ

 . ِٜ َّٔ
هَلِ ِة ِِف اإْلِ َتَزَ ًْ

ِٚت ادُْ ٍَ ُؾ مَجَِٔع افهِّ َّ ُف َيْن َّٕ
َٖ ْخُر بِ ٍَ َّٟ َفُف اْف  َواْحَت

اَلَل:  َنَّ ِِف اجْلَ
ُِقِب. ِٕ ًُّ  إَِصَٚرًة إَِػ مَجِِٔع اف

َراِم: َوِِف  ـْ َوَٚؾِٚت.  اإْلِ  إَِصَٚرًة إَِػ مَجِِٔع اإْلِ

ـْ َفُف افتَِّٚشُع:  ُُ ْ َي ْ ُيقَفْد َومَل ْ َيِِْد َومَل ُد افَِّذي مَل َّ ََحُد افهَّ ْٕ َّٓ ُهَق ا َٓ إَِفَف إِ اهللَُّ 

ًقا َأَحٌد. ٍُ  ـُ

ٌََّٚن َواحلَْ  ِمِذّي وبـ مٚجٜ وبـ ِح ْ ِٞ ٚـُِؿ: َأْخَرَجُف َأُبق َداُود َوافسِّ ـْ َحِدي ِم

ـْ مَجِِٔع َمٚ َوَرَد ِِف َذفَِؽ.-ريض اهلل ظْف-ُبَرْيَدَة  َُْد ِم ًَّ ُٞ اف ْٔ ـْ َح  َوُهَق َأْرَجُح ِم

 : ِٚذُ ًَ . اْف  َربِّ َربِّ

ٚـُِؿ:  ٌَّٚسٍ َأْخَرَجُف احْلَ ْرَداء وبـ َظ  -ريض اهلل ظْٓام- مـ َحِديٞ أيب افدَّ

ِظ:  ٍْ َِ َ »بِ ْٕ َزُ َربِّ َربِّ اْشُؿ اهللَِّ ا  .شـْ



 

 

 

 ]بيان أن الدعاء باسم اهلل عز وجل األعظم من أسباب االستجابة[

 

[583] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 :َٚٔ ْٕ َٜ واخرج بـ َأيِب افدُّ ـْ َظٚئَِن ٌُْد َيٚ »: -ريض اهلل ظْٓٚ- َظ ًَ إَِذا َؿَٚل اْف

ًْطَ  ٌِْدي َشْؾ ُت َْٔؽ َظ ٌَّ َٚػ َف ًَ  و , َرَواُه َمْرُؾقًظٚ َوَمْقُؿقًؾٚ.شَربِّ َيٚ َربِّ َؿَٚل اهللَُّ َت

 : ِٚدَي َظَؼَ  َدْظَقُة ِذي افُّْقِن. احْلَ

ٚـُِؿ: أَ  لُّ َواحْلَ
ٚئِ ًَ ٍْٔد ْخَرَج افَّْ ٌَ ـِ ُظ َٜ ْب ـْ َؾَوَٚف ُف: -ريض اهلل ظْف-َظ ًَ َرَؾ

ـَ » ُٝ ِم ْْ ـُ ََٕؽ إيِنِّ  ٌَْحٚ َٝ ُش ْٕ َّٓ َأ َٓ إَِفَف إِ قِت  ـِ احْلُ َدْظَقُة ِذي افُّْقِن ِِف َبْى

َّٓ اْشَتَجٚ ٌِِؿ َؿطُّ إِ ًْ ٚ َرُجٌؾ ُم  . شَب اهللَُّ َففُ افيَّٚدَِِغ مَلْ َيْدُع هِبَ

 : ُف افثَّٚيِنَ َظَؼَ َّ ِِّ ًَ َل اهللََّ َأْن ُي
َٖ ُف َش َّٕ ـَ َأ ٚبِِدي ًَ ـِ اْف ـْ َزْي اِزيُّ َظ ْخُر افرَّ ٍَ َؾ اْف ََ َٕ

َْظَيَؿ َؾَرَأى ِِف افَّْْقِم:  ْٕ ْشَؿ ا ِٓ َّٓ ُهَق َربُّ »ا َٓ إَِفَف إِ ُهَق اهللَُّ اهللَُّ اهللَُّ افَِّذي 

ْرِش افْ  ًَ  . ش ًَئِؿِ اْف

 : َٞ َظَؼَ َْك. افثَّٚفِ ًْ َْشاَمِء احْلُ ْٕ لٌّ ِِف ا
ٍِ  ُهَق َُمْ

 َٜ ُٞ َظٚئَِن ُدُه َحِدي يِّ َٗ َْشاَمِء -ريض اهلل ظْٓٚ-َوُي ْٕ ًِْض ا ٌَ ْٝ بِ ُم دََّٚ َدَظ دِّ ََ ادَُْت

َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ ٚ َصذَّ اهللَُّ َظ َٚل هَلَ ََ َْك َؾ ًْ َْشاَمِء احْلُ ْٕ َّٕ »َوبِٚ َْشاَمِء افَّتِل إِ ْٕ ل ا ٍِ ُف َف

ٚ  .شَدَظْقِت هِبَ

ابَِع ظؼ:   ـِّٜ افتَّْقِحٔد. افرَّ

َٔٚض.   قإََِف ِظ
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; ؿ إظيؿ هلل ظز وجؾ هق اشؿ اهللؾٚفراجح مـ هذه إؿقال: أن آش

اشؿ ُمتص بٚهلل ظز وجؾو , ومل يتًَؿ بف ؽرهو , وٕٕف توٚف إفٔف مجٔع  فٕٕ

 . إشامء

 فرمحـ افرحٔؿ ادِؽ افَدوس وهُذا.ؾَْقل: اهلل ا

 وٓ َٕقل: افرمحـ افرحٔؿ اهلل.

أشامئف وصٍٚتفو , وذفؽ وٕٕف آشؿ افدال ظذ أفقهٔتفو , وربقبٔتفو , و

 آفتزام.افتوّـو , وٚدىٚبَٜو , وب

 . -ريض اهلل ظْٓام-حديٞ إٔس بـ مٚفؽو , ِف حديٞ بريدةو , وو

ٖل اهلل ظز وجؾ بٚشّف فَد ش»وؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ: 

 .شإظيؿ افذي إذا شئؾ بف أظىكو , وإذا دظل بف أجٚب

َع افٌَِّْلُّ »قوله: 
ِّ  ش. َرُجاًل  –صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -َش

مل يذـر اشؿ افرجؾ; ؾٓق مٌٓؿ وفُـ ٓ يي ذفؽ; ٕٕف مـ افهحٚبٜ 

 ريض اهلل ظْٓؿو , وـِٓؿ ظدول ثَٚت. 

 واإلهبٚم ِف ادتـ ٓ يي.

 ش.َُقُل يَ »قوله: 

 أي يَقل هذا افدظٚء ِف آخر صالتف.

َُٖفَؽ »قوله:  ؿَّ إيِنِّ َأْش ُٓ َِّ  ش. اف
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 افِٓؿ: مًْٚه يٚ اهلل.

َٝ اهللَُّ»قوله:  ْٕ ََّٕؽ َأ ُد َأ َٓ َٖينِّ َأْص  ش.بِ

 . أي أؿر وأظسف وإَٔٚد بٖٕؽ إٔٝ اهلل اإلفف افذي يًتحؼ أن يًٌد

َٝ »قوله:  ْٕ َّٓ َأ  ش.َٓ إَِفَف إِ

حؼ إٓ اهلل ظز وجؾو , وؽر اهلل ظز وجؾ إن ظٌد ؾًٌٚدتف بًٌقد أي ٓ م

 بٚضِٜ.

ـْ ُدوِِٕف ُهَق }اهلل ظز وجؾ:  ـام ؿٚل ؼُّ َوَأنَّ َمٚ َيْدُظقَن ِم َٖنَّ اهللََّ ُهَق احْلَ َؽ بِ
َذفِ

ِعُّ  ًَ ٌَٚضُِؾ َوَأنَّ اهللََّ ُهَق اْف  . {اْف

 ش. إََحُد »قوله: 

 امء اهلل ظز وجؾ.إحد وافقاحد: ـالمهٚ مـ أش

 ادٍْرد ؾٔام َيتص بف: مـ أفقهٜٔو , وربقبٜٔو , وأشامء وصٍٚت.ومًْٚمهٚ: 

ُد  *ُؿْؾ ُهَق اهللَُّ َأَحٌد }يَقل اهلل ظز وجؾ:  َّ  . {مَلْ َيِِْد َومَلْ ُيقَفْد  *اهللَُّ افهَّ

َّٓ اهللَُّ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ـْ إَِفٍف إِ ٚ ُمِْْذٌر َوَمٚ ِم َٕ اَم َأ َّٕ  اْفَقاِحُد ُؿْؾ إِ

ٚرُ  َّٓ ََ  . {اْف

ُد »قوله:  َّ  ش.افهَّ

 ومـ أشامء اهلل ظز وجؾ احلًْك.
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افذي تهّد إفٔف اخلالئؼ ِف حقائجٓٚو , ؾٓؿ حمتٚجقن ومٍتَرون : ٚهومًْ

 . إفٔف

 . هق افذي مل يِدو , ومل يقفدو , ؾنوؿٔؾ: 

 . هق افذي ٓ جقف ففوؿٔؾ: 

صٍٚتف شٌحٕٚف و أشامئف هق افًٔد افذي ـّؾ ِف شٗددهو , وـّؾ ِفوؿٔؾ: 

 وتًٚػ.

 ش.افَِّذي مَلْ َيِِْد »قوله: 

 فُامففو , وفٌْٚهو , ظـ خَِف شٌحٕٚف وتًٚػ.

ـُ َوَفًدا }يَقل اهلل ظز وجؾ:  مْحَ َذ افرَّ َ ا  *َوَؿُٚفقا اختَّ ًْٔئٚ إِدًّ ْد ِجْئُتْؿ َص ََ  *َف

َْرُض  ْٕ ىَّْرَن ِمُْْف َوَتَْْنؼُّ ا ٍَ اَمَواُت َيَت ًَّ ُٚد اف َُ ا  َت ٌَُٚل َهدًّ رُّ اجْلِ
َأْن َدَظْقا  *َوخَتِ

ـِ َوَفًدا مْحَ ـِ َأْن َيتَِّخَذ َوَفًدا  * فِِرَّ مْحَ ل فِِرَّ
ٌِ
ٌَ اَمَواِت * َوَمٚ َيْْ ًَّ ـْ ِِف اف ؾُّ َم ـُ إِْن 

ًٌْدا  ـِ َظ مْحَ َّٓ آيِت افرَّ َْرِض إِ ْٕ ا  *َوا ُهْؿ َظدًّ ْد َأْحَهُٚهْؿ َوَظدَّ ََ ْؿ آتِ  *َف ُٓ ُِّ ـُ ِٔف َو

ِٜ َؾْرًدا ََٔٚم
َِ  . {َيْقَم اْف

ؾحهقل افقفد فِّخِقق يًتز مـ افُامل ِف حَف; فِّحٚؾيٜ ظذ 

 . اجلْس افٌؼي

 . وأمٚ حهقل افقفد ِف حؼ اخلٚفؼ شٌحٕٚف وتًٚػو , ؾٓق ُمتْع
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افٌْل افذي ٓ حيتٚج إػ أحد و ؾٚهلل ظز وجؾ هق احلل افذي ٓ يّقتو ,

 ـ افقجقه شٌحٕٚف وتًٚػ.مـ خَِفو , وٓ يِحَف َٕص بقجف م

 ش.َومَلْ ُيقَفْد »قوله: 

 .اخلٚفؼ ومٚ شقاه ُمِقق ٕن اهلل ظز وجؾ 

ًقا َأَحٌد »قوله:  ٍُ ـُ ـْ َفُف  ُُ  ش. َومَلْ َي

 هق افنٌٔفو , وادثٔؾو , وافْدو , وافًّل.افُػء: 

أفقهٔتفو , ِف و , وٓ شّل فف; ٓ و , وٓ ٕدو , وٓ صٌٔفؾٚهلل ظز وجؾ ٓ مثٔؾ

 وٓ ِف أشامئفو , وصٍٚتف. وٓ ِف ربقبٔتفو ,

َٚل: "قوله:  ََ ِف افَِّذي إَِذا ُشئَِؾ بِِف َأْظَىكو , َوإَِذا ُدِظَل بِِف »َؾ ِّ ََٖل اهللَُّ بِْٚش ْد َش ََ َف

 . "شَأَجَٚب 

 ف .أي فَد شٖل اهلل ظز وجؾ بٚشّف إظيؿ ـام جٚء مكًحٚ ب

 ٍل شْـ اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

لِّ مـ حديٞ ُبَرْيَدَة 
ِّ َِ َع افٌَِّْلُّ َصذَّ اهللَُّ -ريض اهلل ظْف-إَْش

ِّ و , َؿَٚل: َش

َُقُل:  َؿ َرُجاًل َيْدُظق َوُهَق َي َِّ ِْٔف َوَش َِ َٝ »َظ ْٕ ََّٕؽ َأ ُد َأ َٓ َٖينِّ َأْص َُٖفَؽ بِ ؿَّ إيِنِّ َأْش ُٓ َِّ اف

ْ َيِِْد  ُدو , افَِّذي مَل َّ َٝ إََحُد افهَّ ْٕ َّٓ َأ
َٓ إَِفَف إِ ًقا  اهللَُّ  ٍُ ـُ ـْ َفُف  ُُ ْ َي ْ ُيقَفْد َومَل َومَل
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َٚل: شَأَحٌد  ََ ِف إَْظَيِؿ افَِّذي إَِذا »و , َؿَٚل: َؾ ِّ ََٖل اهللََّ بِْٚش ْد َش ََ َِٔدِه َف ِز بِ ٍْ َٕ َوافَِّذي 

شُدِظَل بِِف َأَجَٚبو , َوإَِذا ُشئَِؾ بِِف َأْظَىك
(1)

. 

 وِف شْـ اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ: 

َٕسٍ مـ حديٞ  َؿ -ريض اهلل ظْف-َأ َِّ ِْٔف َوَش َِ و , َؿَٚل: َدَخَؾ افٌَِّْلُّ َصذَّ اهللَُّ َظ

قُل ِِف ُدَظٚئِِف:  َُ ِجَد َوَرُجٌؾ َؿْد َصذَّ َوُهَق َيْدُظق َوَي ًْ َٝ »ادَ ْٕ َّٓ َأ َٓ إَِفَف إِ ؿَّ  ُٓ َِّ اف

رَ  ـْ َقاِت َوإَْرِض َذا اجَلاَلِل َواإِل َّ ًَّ ِْٔف ادََُّْٚن َبِديُع اف َِ َٚل افٌَِّْلُّ َصذَّ اهللَُّ َظ ََ اِمو , َؾ

ََِّؿ:  ِف إَْظَيِؿو , افَِّذي إَِذا ُدِظَل بِِف »َوَش ِّ َأَتْدُروَن بَِؿ َدَظٚ اهللََّ؟ َدَظٚ اهللََّ بِْٚش

شَأَجَٚبو , َوإَِذا ُشئَِؾ بِِف َأْظَىك
(2)

. 

مـ أشٌٚب و , صٍٚتف افًالوافتقشؾ بٖشامء اهلل ظز وجؾ احلًْكو , و

 .شتجٚبٜ افدظٚءو , واهلل ادقؾؼ ا

********** 

                                                           
(، كصححو اإلماـ 3857، كاإلماـ ابن ماجو في سننو )(3475)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (1)

صحيح السنن، كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل  األلباني رحمو اهلل تعالى في
 تعالى كقد تقدـ تخريجو في أكؿ الحديث.

(، كصححو اإلماـ 3858، كاإلماـ ابن ماجو في سننو )(3544)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (1)
و اهلل تعالى األلباني رحمو اهلل في صحيح السنن. كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحم

 (. 111برقم )
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 ]بيان ما يقال في أذكار الصباح[

ـْ ) – 2686 َٚن َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -َأيِب ُهَرْيَرَة  َوَظ ـَ  -َؿَٚل: 

َُقُل:  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  ٌََحو , َي َْْٔٚو , »إَِذا َأْص ًَ ٌَْحَْٚو , َوبَِؽ َأْم ؿَّ بَِؽ َأْص ُٓ َِّ اف

 َٕ َْٔؽ افُُّْنقرُ َوبَِؽ  قُتو , َوإَِف ُّ َٕ َٔٚو , َوبَِؽ  ك َؿَٚل ِمْثَؾ َذفَِؽ ش. ْح ًَ ُف  ;َوإَِذا َأْم َّٕ َّٓ َأ إِ

َْٔؽ ادَِْهرُ »َؿَٚل:  شَوإَِف
(1)

 ُٜ ًَ َْرَب ْٕ  (.. َأْخَرَجُف ا

 *******************************الشرح:

ايصباح ٚيف أذناز  ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ َا ٜكاٍ يف أذناز
 املطا٤.

 وؿد تَدم مًْٚ ذـر بًض إحٚديٞ ِف أحٚديٞ شٚبَٜ.

َٚن َرُشقُل اهللَِّ »قوله:   . ش-صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -ـَ

                                                           
( كالترمذم 564« )عمل اليـو كالليلة»(، كالنسائي في 5168ركاه أبو داكد )الحديث صحيح.  (1)

في دعاء الصباح كالمساء، « كإليك النشور»( كعند أبي داكد: 3868(، كابن ماجو )3391)
، كأما «كإليك المصير»قاؿ كمرة أخرل: «. كإليك النشور»كأما النسائي فعنده في دعاء المساء 

إذا أصبحتم فقولوا : »-صلى اهلل عليو كسلم-ابن ماجو كالترمذم فركايتهما للحديث من أمره 
كإليك »، كعند الترمذم في دعاء الصباح «إذا اصبح أحدكم فليقل: .... »أك: ..... « 

ا قاؿ كأما ابن ماجو ففي دعاء المساء كم«! كإليك النشور»كفي دعاء المساء: « المصير
ىذا حديث »، كقاؿ الترمذم: «كإليك النشور»الحافظ، إال أنو في دعاء الصباح ليس عنده: 

كالحديث يصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن، كىو في الصحيح «. حسن
(، كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح على شرط 1411المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )

 مسلم.
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 ـٚن: تٍٔد افِزوم وآشتّرار.

ٌََح »قوله:   . شإَِذا َأْص

 . أي مـ بًد افٍجر إػ أن تىِع افنّس

َُقُل: »قوله:  ؿَّ بَِؽ َأْص »َي ُٓ َِّ  ."شٌَْحَْٚاف

أي أن صٌٚحْٚ بؽو , إٔٝ افذي أحٔٔتْٚ ِف هذا افقؿٝو , وإٔٝ افذي 

 شخرت فْٚ مٚ ٕحـ ؾٔف.

َْْٔٚ»قوله:  ًَ  ش.َوبَِؽ َأْم

 أي أن مًٚءٕٚ بؽو , ؾٖٕٝ افذي تًغو , وحتٍظ.

َٔٚ»قوله:  ْح َٕ  .شَوبَِؽ 

 جدتْٚ مـ افًدم بًد أن مل ُٕـ صًٔئٚ مذـقًرا.وأي إٔٝ افذي خَِتْٚ وأ

ـٕٚٝ بؽو , ؾٖٕٝ افذي أحٔٔتْٚو , ومقتْٚ ـذفؽ يُقن بؽو , ؾٖٕٝ ؾحٔٚتْٚ 

 افذي َتٔتْٚ بٖجِؽ افذي ؿدرتف ظِْٔٚ.

ََٔٚي َوَُمَٚيِت هلِلَِّ َربِّ }: يَقل اهلل ظز وجؾ ُِل َوحَمْ ًُ ُٕ ؿْؾ إِنَّ َصاَليِت َو

ٚدََِغ  ًَ غَ  *اْف ِّ ِِ ًْ ُل ادُْ ٚ َأوَّ َٕ يَؽ َفُف َوبَِذفَِؽ ُأِمْرُت َوَأ  .{َٓ َذِ

قُت »قوله:  ُّ َٕ  . شَوبَِؽ 

 ّقت.فِي ؿدرتف فْٚ ذأي بٖجِؽ اف

َْٔؽ افُُّْنقرُ »قوله:   ش. َوإَِف
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 أي وإفٔؽ بًثْٚ وٕنقرٕٚ مـ ؿٌقرٕٚ يقم افَٔٚمٜ.

ٚدَِغَ }يَقل اهلل ظز وجؾ:  ًَ قُم افَُّْٚس فَِربِّ اْف َُ  . {َيْقَم َي

ُروا َأنْ }ويَقل اهلل ظز وجؾ:  ٍَ ـَ ـَ  ُثقا ُؿْؾ َبَذ َوَريبِّ  َزَظَؿ افَِّذي ًَ ٌْ ـْ ُي َف

رٌ  ًِ ُتْؿ َوَذفَِؽ َظَذ اهللَِّ َي ِْ ِّ نَّ باَِم َظ ُٗ ٌَّ َـّ ُثؿَّ َفُتَْ ُث ًَ ٌْ  . {َفُت

ٍس }: ويَقل اهلل ظز وجؾ ٍْ َٕ ؾُّ  ـُ ًُقَن ؾِِٔف إَِػ اهللَِّ ُثؿَّ ُتَقفَّ  قا َيْقًمٚ ُتْرَج َُ َواتَّ

ق ُّ َِ َٓ ُيْي ْٝ َوُهْؿ  ٌَ ًَ ـَ  . {نَ َمٚ 

ك َؿَٚل ِمْثَؾ َذفَِؽ "قوله:  ًَ ُف َؿَٚل:  ;َوإَِذا َأْم َّٕ َّٓ َأ َْٔؽ ادَِْهرُ »إِ  . "شَوإَِف

 وـثًرا مـ أذـٚر افهٌٚح وادًٚء َتتّعو , ويَع اخلالف ِف بًوٓٚ.

 ؾٔٓٚ دؿَٜٔ.وؿٚل بًض أهؾ افًِؿ: 

و , وهل دٚ ـٚن افِٔؾ حمؾ إيقاءو , وٕقمو , ورجقعو , وتَع ؾٔف افقؾٚة افهٌرى

َْٔؽ ادَِْهرُ  }بَقفف:  جٚء افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ  .{ َوإَِف

وهق أن ادرجع وادآل يقم افَٔٚمٜ إػ اهلل وادهر وافْنقر بًّْك واحد: 

 ظز وجؾو , ؾٔجٚزي ـؾ ظٚمؾ بًِّف شٌحٕٚف وتًٚػ.

ـؾ مٗمـو , وظٚؿؾو , وبٕٚخص ضٚفٛ افًِؿ أن ٓ يسك ظذ ٌٌْل وهلذا ي

اخلروج: مـ افهٌٚحو , وادًٚءو , وافْقمو , وآشتَٔٚظو , وافدخقلو , وأذـٚر 

ـؾ مٚ ثٌٝ ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف افٌٔٝو , وادًجدو , واحلاممو , و

 وشِؿ ِف إذـٚر.
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وـذفؽ إذـٚر افتل تَٚل ظَٛ افهِقات ادُتقبٜ; دٚ ؾٔٓٚ مـ إجقر 

ٍظ فإلًٕٚن مـ افؼورو , ؾع واحلافدو , ودٚ ؾٔٓٚ مـ اخلرو , وافزـٜو , وافًئّٜ

اجلـو , ثؿ إن ؾٔٓٚ افتٖد وافٌِٔٚت: مـ ذوات افًّقمو , وصٔٚضغ اإلٕسو , و

 بٚفٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.

 : (ايرانسٜٔ اهلل نجرّيا ٚايرانسات َع٢ٓ قٍٛ اهلل عص ٚدٌ: ) بٝإ
أن مـ حٚؾظ ظذ إذـٚر افثٚبتٜ ظـ افٌْل صذ ؿٚل بًض أهؾ افًِؿ: 

ظِٔف وظذ آفف وشِؿ: ِف افهٌٚحو , ادًٚءو , وأدبٚر افهِقات ادُتقبٜو , اهلل 

افْقمو , وظْد آشتَٔٚظو , وظْد افدخقل واخلروج: مـ ادًجدو , وافٌٔٝو , و

واحلاممو , وؽرهٚ مـ إذـٚرو , إٔف يًتز مـ افذاـريـ اهلل ظز وجؾ ـثًرا ومـ 

 افذاـرات.

و , ـام ـٚن افٌْل ؾ٘ذا ظجزٕٚ ظـ ذـر اهلل ظز وجؾ وصُره ِف ـؾ وؿٝ

صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ يذـر اهلل ظز وجؾ ظذ ـؾ أحٕٔٚفو , ؾال أؿؾ 

 مـ أن ٕذـر اهلل ظز وجؾ ِف إوؿٚت افتل ذظٝ فْٚ.

قَن َوِحَغ ُتْهٌُِحقنَ }: يَقل اهلل ظز وجؾ ًُ ْ ٌَْحَٚن اهللَِّ ِحَغ َُت ًُ َوَفُف *  َؾ

َْرضِ  ْٕ اَمَواِت َوا ًَّ ُد ِِف اف ّْ ُرونَ  احْلَ ِٓ ًّٔٚ َوِحَغ ُتْي  . {َوَظِن

فدظٚءو , ومٚ أصٚبْٚ مٚ أصٚبْٚو , ووؿع بْٚ مٚ وؿع مـ افَد رأيْٚ برـٜ و

 . افدظٚءإٓ حغ ؾرضْٚ ِف  افديْلو ,و , أو ادِٚلو , أو وافًّع افَْص افًِّل



 

 

 

 ]بيان ما يقال في أذكار الصباح[

 

[593] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

يًَق افَِٛو , وتزداد اهلّقم وافٌّقمو , وتَؾ افزـٚت; ٕن ادرء حٔٞ 

ه اهلل ظز وجؾو , وإذا ذـره اهلل ظز وجؾ: أظٕٚفو , إذا ذـر اهلل ظز وجؾ ذـر

فُؾ خرو , ووؿٚه مـ ـؾ ذ وورو , وـٚن مْهقًرا ظذ ٍر ففو , ووؾَف وؽ

ًٕٚ ظذ ـؾ  أظدائفو , وـٚن حمٍقًطٚ مـ ـؾ مـ يريد أن يقؿع بف افؼو , وـٚن مًٚ

 أمر يريده مـ أمقر: افديـو , أو افدٕٔٚو , أو أخرة.

 ره اهلل ظز وجؾ ِف ًٍٕفو , ومـ مجع بغ ؾّـ ذـر اهلل ظز وجؾ ِف ًٍٕف ذـ

ذـر اهلل ظز وجؾ ِف ًٍٕفو , وظْد ادإل; ـٚن ذـر اهلل ظز وجؾ فف ِف ًٍٕفو , 

 وظْد مالئُتف.

ُْْفو , َؿَٚل: َؿَٚل افٌَِّْلُّ ٍل افهحٔحغ: ؾ مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهللَُّ َظ

َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ قُل اهللَُّ »َصذَّ اهللُ َظ َُ ُف إَِذا َي ًَ ٚ َم َٕ ٌِْدي يِبو , َوَأ ِـّ َظ ٚ ِظَْْد َط َٕ َٚػ: َأ ًَ َت

ْرُتُف ِِف َمإَلٍ  ـَ َريِن ِِف َمإَلٍ َذ ـَ ِزو , َوإِْن َذ ٍْ َٕ ْرُتُف ِِف  ـَ ِف َذ ًِ ٍْ َٕ َريِن ِِف  ـَ َريِنو , َؾِْ٘ن َذ ـَ َذ

ِْٔف ِذَراظً  ُٝ إَِف ْب رَّ ََ َب إَِِلَّ بِِنْزٍ َت رَّ ََ ْؿو , َوإِْن َت ُٓ َب إَِِلَّ ِذَراًظٚ َخْرٍ ِمْْ رَّ ََ ٚو , َوإِْن َت

 ًٜ ُْٔتُف َهْرَوَف ِق َأَت ّْ ِْٔف َبًٚظٚو , َوإِْن َأَتٚيِن َي ُٝ إَِف ْب رَّ ََ شَت
(1)

. 

 ٍل شْـ اإلمٚم ابـ مٚجف رمحف اهلل تًٚػ:ؾ

ـِ َبِنرٍ  اَمِن ْب ًْ َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهلُل  -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ افُّْ

ْٔفِ  َِ َؿ:  َظ َِّ َٔد »َوَش ِّ َِِٔؾو , َوافتَّْح ْٓ ٌَِٔحو , َوافتَّ ًْ ـْ َجاَلِل اهللَِّ افتَّ ُروَن ِم ـُ َّٚ َتْذ إِنَّ ُِم

                                                           
  .(2675)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،7415)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 ُّٛ
ٚو , َأَمٚ حُيِ َٓ ُر بَِهِٚحٌِ ِـّ َدِويِّ افَّْْحِؾو , ُتَذ ـَ َـّ َدِويٌّ  ْرِشو , هَلُ ًَ ـَ َحْقَل اْف ٍْ

ىِ ًَ َيْْ

َٓ َيَزاَل  قَن َفُف َأْو  ُُ ْؿ َأْن َي ـُ ُر بِِف؟ َأَحُد ِـّ ـْ ُيَذ شَفُف َم
(1)

. 

 ********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (3819)أخرجو اإلماـ ابن ماجو في سننو  (2)

 كضعيف ابن ماجو.
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 ]بيان جوامع الدعاء[

ـْ ) – 2687 َٕسٍ َوَظ َثُر ُدَظِٚء َرُشقِل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  - َأ ـْ َٚن َأ ـَ َؿَٚل: 

و , َوِؿَْٚ »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  - ًٜ َْ ًَ ِخَرِة َح ْٔ و , َوِِف ا ًٜ َْ ًَ َٔٚ َح ْٕ َْٚ آتَِْٚ ِِف افدُّ َربَّ

شَظَذاَب افَّْٚرِ 
(1)

ْٔفِ  َِ ٌؼ َظ ٍَ  (.. ُمتَّ

 *******************************الشرح:

ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل احلدٜح يبٝإ ععِ ٚبسن١ ٖرا ايدعا٤; ٭ْ٘ اغتٌُ 
 ع٢ً خريٟ ايدْٝا ٚاآلخس٠.

ٍَٕس ٍل افهحٔحغ: ؾ و , َأنَّ َرُشقَل اهللِ َصذَّ -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأ

َٚل َفُف  اهللُ ََ ْرِخو , َؾ ٍَ َٝ َؾَهَٚر ِمْثَؾ اْف ٍَ َغ َؿْد َخ
ِّ ِِ ًْ ـَ ادُْ ََِّؿو , َظَٚد َرُجاًل ِم ِْٔف َوَش َِ َظ

َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ ُٚه؟»َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ ُفُف إِيَّ
َٖ
ًْ ٍء َأْو َت َٝ َتْدُظق بَِقْ ْْ ـُ َؿَٚل: ش َهْؾ 

ـُ  ؿَّ َمٚ  ُٓ ُٝ َأُؿقُل: افِ ْْ ـُ ْؿو ,  ًَ َٔٚو , َٕ ْٕ ُف ِِل ِِف افدُّ ِْ ًَجِّ ِخَرِةو , َؾ ْٔ ِٚؿٌِل بِِف ِِف ا ًَ َٝ ُم ْْ

َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚل َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ ََ ُف »َؾ َُ َٓ ُتىِٔ ٌَْحَٚن اهللِ  ُف  -ُش ًُ َتىِٔ ًْ َٓ َت َأْو 

ِخَرِة َح  - ْٔ ًٜ َوِِف ا َْ ًَ َٔٚ َح ْٕ ؿَّ آتَِْٚ ِِف افدُّ ُٓ : افِ َٝ ِْ و , َوِؿَْٚ َظَذاَب افَِّْٚر َأَؾاَل ُؿ ًٜ َْ ًَ

ٚهُ  " ٍَ شَؿَٚل: َؾَدَظٚ اهلَل َفُفو , َؾَن
 (2)

. 

َثُر ُدَظِٚء َرُشقِل اهللَِّ »قوله:  ـْ َٚن َأ  .شصذ اهلل ظِٔف وشِؿ -ـَ

                                                           
 اقي مثلو.كالب« ربنا»بدؿ: « اللهم»( كفي ركاية لمسلم 2691(، كمسلم )6389ركاه البخارم ) (1)

 .(2688)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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وهذا مًْٚه: أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ـٚن فف أدظٜٔ ؽر هذا 

ظذ آفف وشِؿ أـثر مٚ يالزم هذا افدظٚءو , وفُـ ـٚن افٌْل صذ اهلل ظِٔف و

 افدظٚء; دٚ اصتّؾ ظِٔف مـ خري: افدٕٔٚو , وأخرة.

َْٚ»قوله:   ش.َربَّ

 أي يٚ ربْٚو , وأؽِٛ أدظٜٔ افَرآن أـثرهٚ هبذا آشؿ افًئؿو , وهق افرب.

شْـ اإلمٚم افسمذيو , حديٞ هد إشامء احلًْك ِف  ِف وُمٚ اشتُْر

 .فِؿو , أن هذا آشؿ مذـقًرا ؾٔافقفٔد بـ مًمـ ضريؼ افذي جٚء 

 ش. آتَِْٚ»قوله: 

 أي اظىْٚ.

َٔٚ»قوله:  ْٕ  ش.ِِف افدُّ

 . أي ِف احلٔٚة افدٕٔٚ

ًٜ »قوله:  َْ ًَ  ش.َح

 افتقحٔد.ؿٔؾ: 

 افًِؿ.وؿٔؾ: 

 افًّؾ بٚفًِؿ.وؿٔؾ: 

ربْٚ آتْٚ ِف افدٕٔٚ حًْٜو , ينّؾ ـؾ خر ِف افدٕٔٚو , وافدظٚء بَقفْٚ: 

 وافديـ.
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ْٔ »قوله:  ًٜ َوِِف ا َْ ًَ  ش.ِخَرِة َح

 اجلْٜ.ؿٔؾ: 

 افْير إػ وجف اهلل ظز وجؾ.وؿٔؾ: 

 روقان اهلل ظز وجؾ.وؿٔؾ: 

وهذا افدظٚء أيًوٚ ينّؾ ـؾ خر ِف أخرة: مـ دخقل اجلْٜو , ومـ 

 افْير إػ وجٓف افُريؿ.و , وروقان اهلل

 ش. َوِؿَْٚ َظَذاَب افَّْٚرِ »قوله: 

افْٚرو , وشخىفو , وظَٚبفو , ؾَد ؾ٘ذا سف اهلل ظز وجؾ ظـ افًٌد ظذاب 

 وؿٚه ذ افدٕٔٚو , وذ أخرة.

 وِف شْـ اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ: 

ـِ َمٚفٍِؽ  َِٕس ْب و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأ

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ ِٝ »َظ اٍت َؿَٚف َٜ َثاَلَث َمرَّ َل اهللََّ اجَلَّْ
َٖ ـْ َش و ,  َم َٜ ُف اجَلَّْ ِْ ؿَّ َأْدِخ ُٓ َِّ : اف ُٜ َّْ اجَل

ـَ افَّْٚرِ  ؿَّ َأِجْرُه ِم ُٓ َِّ  افَُّْٚر: اف
ِٝ اٍت َؿَٚف ـَ افَِّْٚر َثاَلَث َمرَّ ـْ اْشَتَجَٚر ِم شَوَم

(1)
. 

 ِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: و

                                                           
(، كابن ماجو في سننو 5521، كالنسائي في سننو )(2572)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (1)

(، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن. كىو في الصحيح المسند 4341)
 . (123لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )
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ِْٔف  و , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ-ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرةَ  َِ َصذَّ اهللُ َظ

ََِّؿ:  ؿَّ إيِنِّ َأُظقُذ بَِؽ »َوَش ُٓ قُل: افِ َُ ـْ َأْرَبٍع َي ْذ بِٚهللِ ِم
ًِ َت ًْ َٔ ِْ ْؿ َؾ ـُ َد َأَحُد َّٓ إَِذا َتَن

 ِٜ ـْ َذِّ ؾِْتَْ َٔٚ َوادَْاَمِتو , َوِم  ادَْْح
ِٜ
ـْ ؾِْتَْ و , َوِم ْزِ ََ ـْ َظَذاِب اْف ََّْؿو , َوِم َٓ ـْ َظَذاِب َج ِم

ٚلِ ادَْ  جَّ ِٔح افدَّ
شًِ

(1)
. 

ََّْؿ إِنَّ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  َٓ ْف َظَّْٚ َظَذاَب َج َْٚ اْسِ َُقُفقَن َربَّ ـَ َي َوافَِّذي

ًٚمٚ ََ ا َوُم رًّ ََ َت ًْ َٚ َشَٚءْت ُم َٚن َؽَراًمٚ * إَِنَّ ـَ  ٚ  . {َظَذاهَبَ

ؾٓؿ ٓ ُّيْٗون ؾٔٓٚ ؾٚفْٚر أظيؿ مهٌٜٔ ظذ أهِٓٚ اخلٚفديـ ؾٔٓٚ: 

إِنَّ }و , ـام ؿٚل اهلل ظز وجؾ : وٓ بىًٚمو , وٓ بْقمو , وٓ فٌٚسؼابو , ب

ََّْؿ َخٚفُِدوَن  َٓ قَن  *ادُْْجِرِمَغ ِِف َظَذاِب َج ًُ
ٌِِْ ْؿ َوُهْؿ ؾِِٔف ُم ُٓ ُ َظْْ سَّ ٍَ َوَمٚ  *َٓ ُي

ُٕقا ُهُؿ افيَّٚدَِِغ  ٚ ـَ ـْ 
َُْٚهْؿ َوَفُِ ّْ َِ ْٔ  *َط َِ َِْض َظ َٔ

َٚدْوا َيٚ َمٚفُِؽ فِ َٕ َْٚ َربَُّؽ َؿَٚل َو

ْؿ َمٚـُِثقَن  ُُ َّٕ ِٚرُهقنَ  *إِ ـَ َِْحؼِّ 
ْؿ فِ ـُ َثَر ـْ َـّ َأ

ؼِّ َوَفُِ ْؿ بِٚحْلَ ـُ ْد ِجْئَْٚ ََ  .{َف

َْْٔٚ }وزادهؿ ظذ ذفؽ أن اهلل ظز وجؾ يَقل هلؿ:  َِ ْٝ َظ ٌَ َِ َْٚ َؽ َؿُٚفقا َربَّ

َّْٚ َؿْقًمٚ َوٚفَِّغ  ـُ َقُتَْٚ َو َْ َْٚ َأْخِرْجَْٚ  *ِص ٚ َطٚدُِقَن َربَّ َّٕ ٚ َؾِ٘ َٕ ٚ َؾِْ٘ن ُظْد َٓ َؿَٚل  *ِمْْ

قِن  ُّ ِِّ َُ َٓ ُت ٚ َو َٓ ُئقا ؾِٔ ًَ ْر  *اْخ ٍِ َْٚ آَمَّْٚ َؾْٚؽ َُقُفقَن َربَّ ٌَِٚدي َي ـْ ِظ َٚن َؾِريٌؼ ِم ـَ ُف  َّٕ إِ

امِحَِغ  َٝ َخْرُ افرَّ ْٕ َْٚ َوَأ ْٕ  *َفَْٚ َواْرمَحْ ٚ َحتَّك َأ ْذَُتُقُهْؿ ِشْخِريًّ َ ِري َؾٚختَّ ـْ ْؿ ِذ ـُ ْق ًَ

قَن  ُُ ْؿ َتْوَح ُٓ ُْْتْؿ ِمْْ ـُ ٚئُِزونَ  *َو ٍَ ُْؿ ُهُؿ اْف وا َأَنَّ َْٔقَم باَِم َصَزُ ُؿ اْف ُٓ  .{إيِنِّ َجَزْيُت

                                                           
 .(588)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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ِٜ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  َٔ ِٚص ٌَ ُٞ اْف ٌٜ  *َهْؾ َأَتَٚك َحِدي ًَ ُوُجقٌه َيْقَمئٍِذ َخِٚص

*  ٌٜ ٌَ ِٚص َٕ  ٌٜ َِ ًٚرا َحٚمِ  *َظِٚم َٕ ًٜ َتْهَذ  َٔ*  ٍٜ َٔ
ـْ َظْغٍ إِٓ ك ِم ََ ًْ ٌٚم  *ُت ًَ ْؿ َض َْٔس هَلُ َف

يعٍ  ـْ َضِ َّٓ ِم ـْ ُجقعٍ  * إِ ِْل ِم ٌْ َٓ ُي ـُ َو
ِّ
ًْ  . {َٓ ُي

ْٝ ِمْرَصًٚدا }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  َٕ ٚ ـَ ََّْؿ  َٓ بِثَِغ  *فِِىَِّٚؽَغ َمآًبٚ  *إِنَّ َج َٓ

ًٚبٚ  ََ ٚ َأْح َٓ ٚ  *ؾِٔ َٓ اًبٚ َٓ َيُذوُؿقَن ؾِٔ َٓ َذَ ًٚؿٚ  *َبْرًدا َو ًَّ َّٓ مَحِٔاًم َوَؽ َجَزاًء  *إِ

ًٚبٚ  *ِوَؾًٚؿٚ  ًَ َٓ َيْرُجقَن ِح ُٕقا  ٚ ـَ ُْؿ  اًبٚ  *إَِنَّ ُبقا بِآَيٚتَِْٚ ـِذَّ ذَّ ـَ ٍء  *َو ؾَّ َرْ ـُ َو

َُْْٔٚه ـَِتًٚبٚ  َّٓ َظَذاًبٚ *َأْحَه ْؿ إِ ـُ ِزيَد َٕ ـْ  َِ  . {َؾُذوُؿقا َؾ

مٜ وافًٚؾٜٔ مـ ظذاب افْٚرو , ومـ ظذاب افَزو , ومـ ًٕٖل اهلل افًال

 شخط اهلل ظز وجؾو , وظَٚبفو , وظذابف.

********** 
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]بيان بعض أدعية النبي صلى اهلل عليه وعلى آله 

 وسلم التي فيها جوامع الكلم[

ـْ ) – 2688 ِريِّ  َوَظ ًَ َْص ْٕ َٚن افٌَِّْلُّ  -ريض اهلل ظْف  -َأيِب ُمقَشك ا ـَ َؿَٚل: 

اِِف »َيْدُظق:  -ذ اهلل ظِٔف وشِؿ ص - ِعو , َوإِْهَ ْٓ ْر ِِل َخىَِٔئتِلو , َوَج
ٍِ ؿَّ اْؽ ُٓ َِّ اف

يو , َوَهْزِِلو , َوَخَىئِلو ,  ْر ِِل ِجدِّ
ٍِ ؿَّ اْؽ ُٓ َِّ ُؿ بِِف ِمِّْلو , اف َِ َٝ َأْظ ْٕ ِِف َأْمِريو , َوَمٚ َأ

ْر ِِل َمٚ َؿدَّ 
ٍِ ؿَّ اْؽ ُٓ َِّ َؽ ِظِْْديو , اف

ؾُّ َذفِ ـُ ِديو , َو ّْ ْرُتو , َوَمٚ َوَظ و , َوَمٚ َأخَّ ُٝ ْم

 َٝ ْٕ ُرو , َوَأ خِّ َٗ ُم َوادُْ دِّ ََ َٝ ادُْ ْٕ ُؿ بِِف ِمِّْلو , َأ َِ َٝ َأْظ ْٕ و , َوَمٚ َأ ُٝ ْْ َِ ْرُتو , َوَمٚ َأْظ َأْهَ

ٍء َؿِديرٌ  ؾِّ َرْ ـُ شَظَذ 
(1)

ْٔفِ  َِ ٌؼ َظ ٍَ  (.. ُمتَّ

 *******************************الشرح:

ايرٟ نإ ايٓيب  بسن١ ٖرا ايدعا٤ ٖرا احلدٜح يبٝإ ضام املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل
 ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚضًِ ٜدعٛ ب٘.

ِريِّ »قوله:  ًَ َْص ْٕ  ش.-ريض اهلل ظْف  -َأيِب ُمقَشك ا

 هق ظٌد اهلل بـ ظٔس إصًري افٔامينو , وؿد تَدم مًٚ بٔٚن ذفؽ.

 

َٚن افٌَِّْلُّ »قوله:   . شَيْدُظق –صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -ـَ

 تٍٔد افِزوم وآشتّرار.

                                                           
 (.2819(، كاإلماـ مسلم في صحيحو )6398أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (1)
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ْر ِِل َخىَِٔئتِل»قوله:  ٍِ ؿَّ اْؽ ُٓ َِّ  ش.اف

 أي أؽٍر ِل وحتٚوز ظـ ذٕقيب.

 هق شس مٚ مٙو , وافتقؾٔؼ دٚ شٖٔيت.وضِٛ ادٌٍرة: 

ٚ ُثؿَّ }يَقل اهلل ظز وجؾ :  َؾ َصٚحِلً
ِّ ـَ َوَظ ـْ َتَٚب َوآَم َ

ٌٚر دِ ٍَّ ٌَ َوإيِنِّ َف

 . {اْهَتَدى

 مٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: وِف صحٔح اإل

ََِّؿو , ؾِٔاَم -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب َذر   ِْٔف َوَش َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ و , َظ

ُف َؿَٚل:  َّٕ َٚػ َأ ًَ ٌََٚرَك َوَت ـِ اهللِ َت ِٚرو , »َرَوى َظ َٓ ِْٔؾ َوافَّْ َِّ ىُِئقَن بِٚف ْؿ خُتْ ُُ َّٕ ٌَِٚدي إِ َيٚ ِظ

 ُٕ ُر افذُّ ٍِ ٚ َأْؽ َٕ ؿْ َوَأ ُُ ْر َف ٍِ ُرويِن َأْؽ ٍِ ٌْ ٚو , َؾْٚشَت ًً ش قَب مَجِٔ
(1)

. 

ِع »قوله:  ْٓ  ش.َوَج

 ينّؾ ـؾ مٚ ؾًِف اإلًٕٚن ظـ جٓؾ.

 وؿد يراد بٚجلٓؾ أمريـ: 

 مٚ ـٚن مـ ؽر ظِؿ بٚحلُؿ افؼظل.إول: 

وؿد يراد بٚجلٓؾ مٚ ـٚن ؾٔف اخلروج ظـ افىًٌٜٔ مـ افٌوٛ وؽر افثٚين: 

 ذفؽ.

 .بًٔد ظـ هذه إمقر  ظِٔف وظذ آفف وشِؿ وافٌْل صذ اهلل

                                                           
 .(2577)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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 ُثؿَّ }يَقل اهلل ظز وجؾ : 
ٍٜ َٚف َٓ قَء بَِج ًُّ ُِقَن اف َّ ًْ ـَ َي ِذي َِّ

ُٜ َظَذ اهللَِّ فِ اَم افتَّْقَب َّٕ إِ

َٚن اهللَُّ َظِِٔاًم َحُِٔاًم  ـَ ْؿ َو ِٓ ْٔ َِ َؽ َيُتقُب اهللَُّ َظ
ُٖوَفئِ ٍٛ َؾ ـْ َؿِري ِٝ  *َيُتقُبقَن ِم ًَ ْٔ  َوَف

 ُٝ ٌْ َِّٔئِٚت َحتَّك إَِذا َحَيَ َأَحَدُهُؿ ادَْْقُت َؿَٚل إيِنِّ ُت ًَّ ُِقَن اف َّ ًْ ـَ َي ِذي َِّ
ُٜ فِ افتَّْقَب

ْؿ َظَذاًبٚ َأفِٔاًم  ٚ هَلُ َٕ ٌٚر ُأوَفئَِؽ َأْظَتْد ٍَّ ـُ قُتقَن َوُهْؿ  ُّ ـَ َي َٓ افَِّذي َن َو ْٔ  . {ا

اِِف ِِف َأْمِري»قوله:   ش. َوإِْهَ

 اإلهاف ِف ـؾ رء.وهذا ينّؾ 

هق َمٚوزة احلد افؼظل افذي أبٚحف اهلل ظز وجؾ إػ ؽره واإلهاف: 

 ُمٚ حرمف اهلل ظز وجؾ.

وؿد يُقن اإلهاف ِف افُالمو , وإوٚظٜ افقؿٝ; إذا حهؾ افتجٚوز مـ 

 . افًٌد فِحد افؼظل

ٍٔد اخُلْدِريِّ َريِضَ اهللَُّ َظُْْفو ,ٍل افهحٔحغ: ؾ
ًِ ـِ افٌَِّْلِّ  مـ حديٞ َأيِب َش َظ

َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ ًٓ "َصذَّ اهللُ َظ ْؿو , آَتُٚه اهللَُّ َمٚ ُُ َِ ٌْ ََِػو , َأْو َؿ َٚن َش ـَ ـْ  َّ َر َرُجاًل ؾِٔ ـَ َذ

ِْل َأْظَىُٚه  -َوَوَفًدا  ًْ ْؿ؟ َؿُٚفقا:  -َي ُُ ُٝ َف ْْ ـُ ٌَِِْٔف: َأيَّ َأٍب 
امَّ ُحِيَ َؿَٚل فِ َِ َؿَٚل: َؾ

ا َخْرَ َأٍبو , َؿَٚل: ؾَ  ْر ِظَْْد اهللَِّ َخْرً
ٌَْتئِ ُف مَلْ َي َّٕ ِخْر  -ِ٘ َهٚ َؿَتَٚدُة: مَلْ َيدَّ َ َدْم  -َؾنَّ َْ َوإِْن َي

َُقيِن  ُت َؾْحاًم َؾْٚشَح َْٖحِرُؿقيِنو , َحتَّك إَِذا ِسْ ُّٝ َؾ ُيُروا َؾَِ٘ذا ُم ْٕ ْبُفو , َؾٚ ذِّ ًَ َظَذ اهللَِّ ُي

قيِن  - ُُ َٓ ََٖخَذ  ُثؿَّ إَِذا -َأْو َؿَٚل: َؾْٚش ٚو , َؾ َٓ َْٖذُرويِن ؾِٔ َٚن ِريٌح َظِٚصٌػ َؾ ـَ

ْؿ َظَذ َذفَِؽ  ُٓ ََ و , َؾَِ٘ذا َرُجٌؾ َؿٚئٌِؿو , ُثؿَّ  -َوَريبِّ  -َمَقاثِٔ ـْ ـُ َٚل اهللَُّ:  ََ ُِقاو , َؾ ًَ ٍَ َؾ
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

؟ َؿَٚل: َُمََٚؾُتَؽ  َٝ ِْ ًَ َؽ َظَذ َمٚ َؾ َِ ٌِْدي َمٚ مَحَ  َؾاَم  -َأْو َؾَرٌق ِمَْْؽ  -َؿَٚل: َأْي َظ

ُف اهللَُّ  ُف َزاَد: "َتاَلَؾُٚه َأْن َرمِحَ َّٕ اَمَنو , َؽْرَ َأ ِْ ُٝ َش ًْ
ِّ َٚل: َش ََ ُٝ َأَبٚ ُظْثاَمَنو , َؾ ْث و , َؾَحدَّ

ٌَْحرِ » َْٖذُرويِن ِِف اف شَؾ
(1)

. 

ُؿ بِِف ِمِّْل»قوله:  َِ َٝ َأْظ ْٕ  ش. َوَمٚ َأ

 مٚ ٌٍٚر ظذوهذا افدظٚء هٚم جًدا; ؾ٘ن افًٌد ٓ يَتك بٚفتقبٜ وآشت

 أثٚم.يًِّف مـ افذٕقبو , واخلىٚيٚو , و

أثٚمو , مٚ اهلل ظز وجؾ بف ظِٔؿو , ؾَد يُقن ظْده مـ افذٕقبو , واخلىٚيٚو , و

 وهق ٓ يًِؿ بذفؽ.

 . ادًِٚصو , وهق ٓ يًِؿوؿد يَع افًٌد ِف افذٕقبو , و

 وهلذا جٚء ِف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ:

 َٜ ِْٔف -ريض اهلل ظْٓٚ-مـ حديٞ َظٚئَِن َِ َٚن َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ ـَ َظامَّ 

قُل:  َُ َٚن َي ـَ  : ْٝ َؿ َيْدُظق بِِف اهللَو , َؿَٚف َِّ ـْ َذِّ َمٚ »َوَش ؿَّ إيِنِّ َأُظقُذ بَِؽ ِم ُٓ افِ

ْؾ  َّ ـْ َذِّ َمٚ مَلْ َأْظ ُٝ َوِم ِْ
ِّ شَظ

(2)
. 

ي»قوله:  ْر ِِل ِجدِّ
ٍِ ؿَّ اْؽ ُٓ َِّ  ش.اف

                                                           
 .(2757)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،6481)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)

 .(2716)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)
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[614] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ف وظذ آفف وشِؿ ضِٛ ادٌٍرة مـ اهلل ظز وجؾ; ؾٖظٚد افٌْل صذ اهلل ظِٔ

 .ءو , وحيٛ مـ ظٌده افتيع بغ يديفٕن اهلل ظز وجؾ حيٛ اإلحلٚح ِف افدظٚ

 و , وؿهد .هق مٚ يًٍِف اإلًٕٚن ظـ ظّدواجلد: 

 ش. َوَهْزِِل »قوله: 

 مٚ يًٍِف ِف ادزاحو , وٕحق ذفؽ.اهلزل: 

 ش.َوَخَىئِل»قوله: 

 أي ومٚ ؾًِتف ظـ خىٖ مْل.

ِدي»قوله:  ّْ  ش. َوَظ

 و , وهق بًّْك اجلد.وؿهدأي ومٚ ؾًِف اإلًٕٚن ظـ تًّد 

ؾُّ َذفَِؽ ِظِْْدي»قوله:  ـُ  ش.َو

ؾًؿ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ بًد مٚ خص بًض إدظٜٔو , 

ًٚ ؾٔف شقاء ـٚن بٍِيف أو مًْٚه وهذا ئٍد أن افتُرار ِف افدظٚءو ,   .مرؽٌ

رْ »قوله:  ٍِ ؿَّ اْؽ ُٓ َِّ ُٝ  اف ْم  ش. ِِل َمٚ َؿدَّ

أثٚم ؾٔام مٙ ي اؽٍر ِل مٚ ؿدمٝ مـ افذٕقبو , وادًِٚصو , واخلىٚيٚو , وأ

 مـ ظّري.

ْرُت »قوله:   ش.َوَمٚ َأخَّ
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

أثٚمو , ؾٔام اخلىٚيٚو , وًِٚصو , وادواؽٍر ِل مٚ أخرت مـ افذٕقبو , و أي

 بَل ِل مـ ظّري.

ْرُت »قوله:   ش.َوَمٚ َأْهَ

 ٍٕز.خِقيتو , و مٚ أهرت مـ افذٕقب ِفأي و

ُٝ »قوله:  ْْ َِ  ش. َوَمٚ َأْظ

 . أي ِف جِقيت

ُؿ بِِف ِمِّْل»قوله:  َِ َٝ َأْظ ْٕ  ش.َوَمٚ َأ

ـرر افدظٚء هبذا حتك ئٍدٕٚ اإلحلٚحو , وأن افًٌد يٌٌْل فف أن يُرر مثؾ 

ؾ ؾٔام يًِّف مـ ذٕقب افًٌدو , هذا افدظٚءو , افذي ؾٔف افتٍقيض هلل ظز وج

 .ويًْك ذفؽ ٕٛ ويُثر مـ افذٕقبمًٚصٔف; ٕن افًٌد ؿد يذو

مُ »قوله:  دِّ ََ َٝ ادُْ ْٕ  ش. َأ

يتقشؾ إػ اهلل ظز وجؾ بٚشّف ادَدم; ؾٚهلل ظز وجؾ يَدم مـ صٚء مـ 

ادٚلو , ادْهٛو , واجلٚهو , وافتقؾٔؼ هلٚو , وافًِؿو , وظٌٚده: بٕٚظامل افهٚحلٜو , و

 وؾؼ حُّتف افٌٚفٌٜ.

رُ »قوله:  خِّ َٗ  ش.َوادُْ

 ز وجؾ بٚشّف ادٗخر.ويتقشؾ إػ اهلل ظ

 يٗخر مـ ينٚء مـ ظٌٚده بًّهٔتف.إذ إٔف 
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ؾىٚظٜ اهلل ظز وجؾ واحلرص ظِٔٓٚو , وادًٚبَٜ إفٔٓٚو , وادًٚرظٜو , 

اهلل ظز وجؾ فًٌِد ِف افديـو , وافدٕٔٚو ,  وادٌٚدرة شٌٛ مـ أشٌٚب تَديؿ

 أخرة.و

فًٌده  ومًهٜٔ اهلل ظز وجؾو , وافذٕقبو , مـ أشٌٚب تٖخر اهلل ظز وجؾ

 أخرة. افديـو , وافدٕٔٚو , وِف

رَ }يَقل اهلل ظز وجؾ:  َٖخَّ َم َأْو َيَت دَّ ََ ْؿ َأْن َيَت ُُ ـْ َصَٚء ِمْْ َ
 . {دِ

: يُقن بىٚظٜ اهلل ظز وجؾ: بًٍؾ أوامرهو , واجتْٚب ؾٚفتَدم مـ افًٌد

 . ٕقاهٔف

 . يُقن بًّهٜٔ اهلل ظز وجؾو , وافتًٚهؾ ِف ذفؽوافتٖخر: 

ؾِّ »قوله:  ـُ َٝ َظَذ  ْٕ ٍء َؿِديرٌ  َوَأ  .شَرْ

َْرِض }يَقل اهلل ظز وجؾ : وذفؽ فُامل ظِّف وؿدرتفو ,  ْٕ ُروا ِِف ا ًِ َأَومَلْ َي

َٚن اهللَُّ  ـَ ًة َوَمٚ  ْؿ ُؿقَّ ُٓ ُٕقا َأَصدَّ ِمْْ ٚ ـَ ْؿ َو ِٓ
ٌِِْ ـْ َؿ ـَ ِم ُٜ افَِّذي ٌَ َٚن َظِٚؿ ـَ َْٔػ  ـَ َُْْٔيُروا  َؾ

اَمَواِت وَ  ًَّ ٍء ِِف اف ـْ َرْ ِجَزُه ِم ًْ ُٔ
َٚن َظِِٔاًم َؿِديًرافِ ـَ ُف  َّٕ َْرِض إِ ْٕ  . {َٓ ِِف ا

********** 
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ـْ ) – 2689 َٚن َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -َأيِب ُهَرْيَرَة  َوَظ ـَ  -َؿَٚل: 

قُل:  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  َُ ُٜ َأْمِريو , »َي َّ ؿَّ َأْصِِْح ِِل ِديِْل افَِّذي ُهَق ِظْه ُٓ َِّ اف

ِٚديو , َوَأْصِِْح ِِل دُ  ًَ ٚ َم َٓ ْٔ ِٚرو , َوَأْصِِْح ِِل آِخَريِت افَّتِل إَِف ًَ ٚ َم َٓ ََٔٚي افَّتِل ؾِٔ ْٕ

ؾِّ َذ   ـُ ـْ  ًٜ ِِل ِم ْؾ ادَْْقَت َراَح ًَ و , َواْج ؾِّ َخْرٍ ـُ ََٔٚة ِزَيَٚدًة ِِل ِِف  ْؾ احْلَ ًَ شَواْج
(1)

 .

ِِؿٌ  ًْ  (.َأْخَرَجُف ُم

 *******************************الشرح:

 افٌزار رمحف اهلل تًٚػ:  أخرجفديٞ واحل

َبْرِ  َٚن -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ  افزُّ ـَ َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ و , َأنَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ

َُقُل:  ٚ »َي َٓ ْٔ ُٜ َأْمِريو , َوِِف آِخَريِت افَّتِل إَِف َّ ؿَّ َبِٚرْك ِِف ِديِْل افَِّذي ُهَق ِظْه ُٓ َِّ اف

ََٔٚي  ْٕ و , َمِهِري َوِِف ُد ؾِّ َخْرٍ ـُ َٔٚيِت ِزَيَٚدًة ِِف  ْؾ َح ًَ ٚ َباَلِؽلو , َواْج َٓ افَّتِل ؾِٔ

ؾِّ َذ   ـُ ـْ  ًٜ ِم ِؾ ادَْْقَت َراَح ًَ شَواْج
(2)

. 

ـَ : (827/ 3) افًالم شٌؾؿٚل افهًْٚين ِف  َّّ َظٚءُ  َتَو ـِ  بَِخْرِ  افدُّ اَرْي  افدَّ

َْٔس  ٌٜ  ؾِٔفِ  َوَف َف َٓ َظٚءِ  َجَقازِ  َظَذ  َد اَم  َبْؾ  ْقِت بِٚدَْ  افدُّ َّٕ الِ  َظَذ  َدلَّ  إ َٗ َؾ  َأنْ  ُش ًَ  ََيْ

                                                           
 .(2821)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

، كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى (986)أخرجو اإلماـ البزار في مسنده  (2)
 (. 338برقم )
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ْٔفِ  َؿَوٚئِفِ  ِِف  ادَْْقَت  َِ ُزوفِفِ  َظ ُٕ ًٜ  بِفِ  َو ـْ  َراَح ورِ  ِم َٔٚ ُذُ ْٕ ـْ  افدُّ ورِ  َوِم ْزِ  ُذُ ََ  اْف

قمِ  ُّ ًُ
ؾِّ  فِ ـْ  َأيْ  َذ   ـُ ؾِّ  ِم فُ  َذ   ـُ َِ ٌْ َدهُ  َؿ ًْ  اهـ  .َوَب

ِٚديَوَأْصِِْح ِِل آِخ »قوله:  ًَ ٚ َم َٓ ْٔ  ش.َريِت افَّتِل إَِف

 . يت افتل إفٔٓٚ مًٚدي يقم افَٔٚمٜأي وأصِح آخر

ٍس َمٚ }يَقل اهلل ظز وجؾ:  ٍْ َٕ ؾُّ  ـُ ًُقَن ؾِِٔف إَِػ اهللَِّ ُثؿَّ ُتَقفَّ  قا َيْقًمٚ ُتْرَج َُ َواتَّ

قنَ  ُّ َِ َٓ ُيْي ْٝ َوُهْؿ  ٌَ ًَ  . {ـَ

 هلل ظز وجؾ.وٓ تهِح افدٕٔٚو , وأخرة; بّثؾ تَقى ا

ْؾ َفُف َُمَْرًجٚ }يَقل اهلل ظز وجؾ:  ًَ ـْ َيتَِّؼ اهللََّ ََيْ َٓ  *َوَم  ُٞ ْٔ ـْ َح َوَيْرُزْؿُف ِم

ؾِّ  ُُ َؾ اهللَُّ فِ ًَ ٌُُف إِنَّ اهللََّ َبٚفُِغ َأْمِرِه َؿْد َج ًْ َق َح ُٓ ْؾ َظَذ اهللَِّ َؾ َـّ ـْ َيَتَق ُٛ َوَم
ًِ َت حَيْ

ٍء َؿْدًرا  . {َرْ

ؾِّ َخْرٍ َوا»قوله:  ـُ ََٔٚة ِزَيَٚدًة ِِل ِِف  ْؾ احْلَ ًَ  ش.ْج

ٕن ادٗمـ ٓ يزيده ظّره إٓ خًراو , ؾُؾ يقم فف ِف أجقر ظئّٜو , 

 وحًْٚت ـثرةو , وحتك يٖتٔف إجؾ.

َنك افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ أن يدظق ادرء ظذ ًٍٕف ؿد و

 بٚدقت.

 ٍل صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: ؾ



 

 

 

 النبي صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم التي فيها جوامع الكلم[]بيان بعض أدعية 

 

[619] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ِْٔف -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيب ُهَرْيَرةَ  َِ ـْ َرُشقِل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ و , َظ

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ ٚ: َوَؿَٚل َرُشقُل اهلِل َصذَّ اهللُ َظ َٓ َٞ ِمْْ َر َأَحِٚدي ـَ َؿ َؾَذ َِّ َّْك »َوَش َّ َٓ َيَت

 َٔ ْٖتِ ٌِْؾ َأْن َي ـْ َؿ َٓ َيْدُع بِِف ِم ُؿ ادَْْقَتو , َو ـُ َىَع َأَحُد ََ ْٕ ُؿ ا ـُ ُف إَِذا َمَٚت َأَحُد َّٕ ُفو , إِ

ا َّٓ َخْرً
ُرُه إِ ّْ ـَ ُظ ِم ْٗ َٓ َيِزيُد ادُْ ُف  َّٕ ُفو , َوإِ ُِ َّ شَظ

(1)
. 

 وِف شْـ اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ: 

ـِ ُبْنٍ  ٌِْد اهللَِّ ْب ًّٔٚ َؿَٚل: َيٚ َرُشقَل -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َظ و , َأنَّ َأْظَرابِ

ـْ َخْرُ افَِّْٚس؟ َؿَٚل: اهللَِّ  فُ »َم ُِ َّ ـَ َظ ًُ ُرُهو , َوَح ُّ ـْ َضَٚل ُظ شَم
(2)

. 

ؾِّ َذ  »قوله:  ـُ ـْ  ًٜ ِِل ِم ْؾ ادَْْقَت َراَح ًَ  ش. َواْج

 ـام جٚء ِف افهحٔحغ: 

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ ٍَٕس َريِضَ اهللَُّ َظُْْفو , َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ مـ حديٞ َأ

ْقِت » َّ ِْ
ًٔٚ فِ ِّْ َّ َٚن َٓ ُبدَّ ُمَت ـَ َزَل بِِفو , َؾِْ٘ن  َٕ ُؿ ادَْقَت فُِي   ُُ ََّْغَّ َأَحٌد ِمْْ َّ َٓ َيَت

ا   افَقَؾُٚة َخْرً
ِٝ َٕ ٚ ـَ ِْل إَِذا  ا ِِلو , َوَتَقؾَّ َُٔٚة َخْرً  احَل

ِٝ َٕ ٚ ـَ ؿَّ َأْحِِْٔل َمٚ  ُٓ َِّ ْؾ: اف َُ َٔ ِْ َؾ

شِِل 
 (3)

 و , واهلل أظِؿ .

********** 

                                                           
 .(2682)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (1)

و اهلل تعالى في صحيح ، كصححو اإلماـ األلباني رحم(2329)أخرجو اإلماـ الترمذم في سننو  (2)
 كضعيف الترمذم.

 .(2681)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،6351)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ـْ ) – :268 ٍَٕس  َوَظ َٚن َرُشقُل اهللَِّ  -ريض اهلل ظْف  -َأ ـَ صذ اهلل  -َؿَٚل: 

َُقُل:  -ظِٔف وشِؿ  ِْلو , »َي ًُ ٍَ ِْل َمٚ َيْْ ّْ ِِّ َتِْلو , َوَظ ّْ َِّ ِْل باَِم َظ ًْ ٍَ ْٕ ؿَّ ا ُٓ َِّ اف

ِْل ًُ ٍَ اًم َيْْ ِْ شَواْرُزْؿِْل ِظ
(1)

ٚـِؿُ  و , َواحْلَ لُّ
ٚئِ ًَ  (.. َرَواُه افَّْ

2691 –  : ِمِذيِّ ْ ِٞ )َوفِِسِّ ـْ َحِدي َْٕحُقهُ ِم و , َوَؿَٚل ِِف آِخِرِه: َأيِب ُهَرْيَرَة 

ـْ َحِٚل َأْهِؾ افَّْٚرِ » ؾِّ َحٍٚلو , َوَأُظقُذ بِٚهللَِّ ِم ـُ ُد هلِلَِّ َظَذ  ّْ اًمو , َواحْلَ ِْ شَوِزْديِن ِظ
(2)

 .

ـٌ  ًَ  (.َوإِْشَُْٚدُه َح

 *******************************الشرح:

َٚن َرُشقُل اهللَِّ »قوله:   ش.-صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -ـَ

 تٍٔد افِزوم وآشتّرار.ـٚن: 

َُقُل: »قوله:   َتِْل»َي ّْ َِّ ِْل باَِم َظ ًْ ٍَ ْٕ ؿَّ ا ُٓ َِّ  ."شاف

 ًّؾ بف.افأي اجًؾ ظِّل يًٍْْل مـ حٔٞ 

افِٓؿ إين أشٖفؽ ظِاًم "وهذا ـَقفف صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ: 

ٚ ًً  ."ٕٚؾ

                                                           
( كيشهد لو ما بعده، كأما عزكه للنسائي فال أظنو 511/ 1ركاه الحاكم ) الحديث إسناده حسن. (1)

كلم أر أحدا « الكبرل»كال في « المجتبى»إذ لم أجده ال في  -رحمو اهلل-إال من أكىاـ الحافظ 
 عزاه للنسائي غير الحافظ، كاهلل أعلم.

( 3599إذ في سندىا ضعيف، كمجهوؿ. كركاه الترمذم )الحديث حسن دكف ىذه الزيادة؛  (2)
كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح «. ىذا حديث حسن غريب»كغيره. كقاؿ: 

 مد هلل.كضعيف الترمذم: صحيح دكف قولو كالح
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 ل شْـ اإلمٚم ابـ مٚجف رمحف اهلل تًٚػ: ٍؾ

 َٜ َّ َِ َٚن  -ريض اهلل ظْٓٚ-مـ حديٞ ُأمِّ َش ـَ َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ َأنَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ

ُؿ  ِِّ ًَ ٌَْح ِحَغ ُي َُقُل: إَِذا َصذَّ افهُّ ًٌٚو , »َي ِّٔ ٚو , َوِرْزًؿٚ َض ًً
ٚؾِ َٕ اًم  ِْ َُٖفَؽ ِظ ؿَّ إيِنِّ َأْش ُٓ َِّ اف

اًل  َّ ٌَّاًل َوَظ ََ ش ُمَت
(1)

. 

 ٍل صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

ـِ َأْرَؿؿَ  اَم "و , َؿَٚل: -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َزْيِد ْب ـَ  َّٓ ْؿ إِ ُُ َٓ َأُؿقُل َف

قُل:  َُ َٚن َي ـَ قُل:  َُ َؿ َي َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚن َرُشقُل اهلِل َصذَّ اهللُ َظ ؿَّ إيِنِّ َأُظقُذ بَِؽ »ـَ ُٓ افِ

ـَ ا ؿَّ آِت ِم ُٓ ْزِ افِ ََ َرِمو , َوَظَذاِبو , اْف ٌُْخِؾو , َواهْلَ و , َواْف ـِ ٌْ ِؾو , َواجْلُ ًَ َُ ْجِزو , َواْف ًَ ْف

ؿَّ إيِنِّ  ُٓ َهٚو , افِ َٓ ٚ َوَمْق َٓ ُّٔ
َٝ َوفِ ْٕ َٚهٚو , َأ َـّ ـْ َز َٝ َخْرُ َم ْٕ ٚ َأ َٓ ِـّ َقاَهٚو , َوَز َْ ِز َت ٍْ َٕ

 ٍٛ ِْ ـْ َؿ ُعو , َوِم ٍَ َٓ َيْْ ٍؿ  ِْ ـْ ِظ ـْ  َأُظقُذ بَِؽ ِم ٌَُعو , َوِم َٓ َتْن ٍس  ٍْ َٕ ـْ  َٓ ََيَْنُعو , َوِم

ٚ َتَجُٚب هَلَ ًْ َٓ ُي شَدْظَقٍة 
(2)

. 

هق افًِؿ افذي يقرث فهٚحٌف افًّؾ: بٚفُتٚبو , وبٚفًْٜ ؾٚفًِؿ افْٚؾع: 

 افٌْقيٜ.

                                                           
، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (925)أخرجو اإلماـ ابن ماجو في سننو  (1)

 كضعيف ابن ماجو.

 .(2722)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (2)
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

يًّؾ بف أو ادٖخقذ مـ ؽر هق افًِؿ افذي ٓ : افذي ٓ يٍْعوافًِؿ 

 .ان اهلل ظِٔٓؿ افُتٚب وافًْٜ ظذ ؾٓؿ افًِػ روق

 بٝإ ايعًِ ايرٟ ٫ ٜٓؿع صاحب٘ ٫ يف ايدْٝا, ٫ٚ يف اآلخس٠: 
ِْل»قوله:  ًُ ٍَ ِْل َمٚ َيْْ ّْ ِِّ  ش.َوَظ

 . ٕن مـ افًِؿ مٚ ٓ يٍْع

ٍُر افبام أوصِتف إػ رو , وهؾّـ افًِقم افتل ٓ تٍْع صٚحٌٓٚو , بؾ تي

افُالمو , ٕٜو , ووظِؿ افنًقذةو , وظِؿ افُٓٚوافردة ظـ ديْف: ـًِؿ افًحرو , 

 وؽر ذفؽ مـ افًِقم افتل تتًٌٛ فهٚحٌٓٚ افير افًئؿ ِف ديْف.

 بٝإ ايعًِ ايٓاؾع يصاحب٘: 
 أخرة: ؽ ظِقم تٍْع صٚحٌٓٚ ِف افدٕٔٚو , ووهْٚف

ٚد افتقحٔد ويَْهف: مـ افؼكو , وظذ رأشٓٚ ظِؿ افتقحٔدو , وظِؿ مٚ يو

 هٚ.; حتك حيذر افٌُٚئرراؾٚتو , واخلوافٌدعو , و

افًْٜ افٌْقيٜ افثٚبتٜ ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف فُتٚبو , ووظِؿ ا

 أخرة.وهق افْٚؾع فهٚحٌف ِف افدٕٔٚو , ووشِؿو , هق أصؾ افًِقمو , 

 بٝإ ايعًِ ايرٟ ٜٓؿع صاحب٘ يف ايدْٝا: 
ـًِؿ افىٛو , واهلْدشٜو , واحلًٚبو , وؽر ذفؽ مـ افًِقم افتل ؿد يْٚل 

 فًْٜ.واُمٚفٍٜ فُِتٚبو ,  ٝ أصِٓٚ فًٔهبٚ افًٌد ِف افدٕٔٚ ادًٍْٜو , وهل ِف
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

اإلشالم وربام إتٍع هبٚ ِف أخرة; إذا احتًٛ ؾٔٓٚ إجرو , وؿهد مًٍْٜ 

 . ادًِّغو

ِْل»قوله:  ًُ ٍَ اًم َيْْ ِْ  ش. َواْرُزْؿِْل ِظ

 .مـ صٚء أن افًِؿ افْٚؾع رزًؿٚ مـ اهلل ظز وجؾ يًىٔف  فيه:

اًم  َوُؿْؾ َربِّ ِزْديِن }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ِْ  . {ِظ

 وؿد أحًـ مـ ؿٚل:

 أـثر اإلًٕٚن مْف أو أؿؾ... ؿّٜٔ اإلًٕٚن مٚ حيًْف 

 

َْٕحُقُهو , َوَؿَٚل ِِف آِخِرِه: »قوله:  ِٞ َأيِب ُهَرْيَرَة  ـْ َحِدي : ِم ِمِذيِّ ْ َوِزْديِن »َوفِِسِّ

ـْ َحٚلِ  ؾِّ َحٍٚلو , َوَأُظقُذ بِٚهللَِّ ِم ـُ ُد هللَِِّ َظَذ  ّْ اًمو , َواحْلَ ِْ َوإِْشَُْٚدُه ش. َأْهِؾ افَّْٚرِ  ِظ

ـٌ  ًَ  ش. َح

بؾ احلديٞ ؤًػ جًدا; ِف إشْٚده مقشك بـ ظٌٔدة افربذي صديد 

 افوًػو , وصٔخف حمّد بـ ثٚبٝ َمٓقل.

 ش.وزدين ظِام»قوله: 

 .ظذ مٚ تَدم 

 ش.احلّد هلل ظذ ـؾ حٚل»قوله: 
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

اهلل ظز  ؾٚإلًٕٚن ادٗمـ حيّدإذ أن اهلل ظز وجؾ حيّد ظذ ظدفف وؾوِفو , 

 وجؾ ظذ ـؾ حٚل مـ أحقافف.

 ٍل شْـ اإلمٚم أيب داود رمحف اهلل تًٚػ: ؾ

رَ  َّ ـِ ُظ َثُف َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهلُل -ريض اهلل ظْٓام- مـ حديٞ اْب ُف َحدَّ َّٕ و , َأ

ُف:  ًَ َُقُل إَِذا َأَخَذ َمْوَج َٚن َي ـَ َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ـَ »َظ ُد هللَِِّ افَِّذي  ّْ ٚيِن َوآَوايِنو , احْلَ ٍَ

ُد  ّْ ْجَزَلو , احْلَ
َٖ َْٖؾَوَؾو , َوافَِّذي َأْظَىٚيِن َؾ َـّ َظَعَّ َؾ ٚيِنو , َوافَِّذي َم ََ ِْل َوَش َّ ًَ َوَأْض

ـَ  ٍءو , َأُظقُذ بَِؽ ِم ؾِّ َرْ ـُ ُف َوإَِفَف  َُ ٍء َوَمِِٔ ؾِّ َرْ ـُ ؿَّ َربَّ  ُٓ َِّ ؾِّ َحٍٚل اف ـُ هللَِِّ َظَذ 

شافَّْٚرِ 
 (1)

. 

 إلمٚم ابـ مٚجف رمحف اهلل تًٚػ: وِف شْـ ا

 َٜ ِْٔف  -ريض اهلل ظْٓٚ- مـ حديٞ َظٚئَِن َِ َٚن َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهلُل َظ ـَ  : ْٝ َؿَٚف

ُّٛ َؿَٚل: 
َؿ إَِذا َرَأى َمٚ حُيِ َِّ ُٚت »َوَش ٚحِلَ تِِف َتتِؿُّ افهَّ َّ ًْ

ِ ُد هللَِِّ افَِّذي بِْ ّْ و , َوإَِذا شاحْلَ

َرُه َؿَٚل  ُْ ؾِّ َحٚلٍ : »َرَأى َمٚ َي ـُ ُد هللَِِّ َظَذ  ّْ شاحْلَ
 (2)

. 

 .حيّد ربْٚ ظز وجؾ حغ يدخؾ أهؾ اجلْٜ اجلْٜو , وأهؾ افْٚر افْٚرو , و

                                                           
، كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (5158)أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو  (1)

 اإلسناد. كضعيف الترمذم: صحيح

، كحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (3813)أخرجو اإلماـ ابن ماجو في سننو  (2)
 كضعيف ابن ماجو.
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

ٌُِّحقَن }ظز وجؾ :  ـام ؿٚل ًَ ْرِش ُي ًَ ـْ َحْقِل اْف َغ ِم َٜ َحٚؾِّ َُ
َوَتَرى اداََْلئِ

ؼِّ َوِؿَٔؾ احلَْ  ْؿ بِٚحْلَ ُٓ َْْٔ ِْؿ َوُؿِِضَ َب ِد َرهبِّ ّْ ٚدَِغَ بَِح ًَ ُد هللَِِّ َربِّ اْف ّْ} . 

 ش.وأظقذ بؽ مـ حٚل أهؾ افْٚر»قوله: 

ظذاب مًتّر وٓ يَْىعو , وـِام مر ظِٔٓؿ وؿًتٚ  و ,ؾٓق بئس إحقال

 زادهؿ اهلل ظز وجؾ ظذاًبٚ إػ ظذاهبؿ.

َّٓ َظَذاًبٚ}اهلل ظز وجؾ :  ـام ؿٚل ْؿ إِ ـُ ِزيَد َٕ ـْ  َِ  و , وـام ؿٚل تًٚػ:{َؾُذوُؿقا َؾ

ـَ  إِنَّ } ُروا افَِّذي ٍَ ؿْ  َشْقَف  بِآَيٚتَِْٚ ـَ ِٓ ًٚرا ُْٕهِِٔ اَم  َٕ َِّ ْٝ  ـُ ِوَج ُِقُدُهؿْ  َٕ ْفَُْٚهؿْ  ُج  َبدَّ

ُِقًدا َهٚ ُج َُٔذوُؿقا َؽْرَ
َذاَب  فِ ًَ  .  [67: افًْٚء] {اْف

********** 
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ـْ ) – 2692 َٜ َوَظ ٚ-َظٚئَِن َٓ صذ اهلل ظِٔف  -َأنَّ افٌَِّْلَّ  -َريِضَ اهللَُّ َظْْ

َظَٚء:  -وشِؿ  ٚ َهَذا افدُّ َٓ َّ َِّ ِفو , َظِٚجِِِف »َظ ِِّ ـُ ْرِ  ـَ اخْلَ َُٖفَؽ ِم ؿَّ إيِنِّ َأْش ُٓ َِّ اف

ِفو , َظِٚجِِِف َوآِجِِِفو ,  ِِّ ـُ  ِّ ـَ افؼَّ َِْؿو , َوَأُظقُذ بَِؽ ِم ُٝ ِمُْْف َوَمٚ مَلْ َأْظ ّْ
َوآِجِِِفو , َمٚ َظِِ

 ْ ُٝ ِمُْْف َوَمٚ مَل ّْ
ٌُْدَك  َمٚ َظِِ ََٖفَؽ َظ ـْ َخْرِ َمٚ َش َُٖفَؽ ِم ؿَّ إيِنِّ َأْش ُٓ َِّ ْؿو , اف َِ َأْظ

و ,  َٜ َّْ َُٖفَؽ اجْلَ ؿَّ إيِنِّ َأْش ُٓ َِّ َُّٔؽو , اف ٌِ َٕ ٌُْدَك َو ـْ َذِّ َمٚ َظَٚذ بِِف َظ َُّٔؽو , َوَأُظقُذ بَِؽ ِم ٌِ َٕ َو

ٍؾو , َوَأُظقُذ بَِؽ مِ  َّ ـْ َؿْقٍل َأْو َظ ٚ ِم َٓ ْٔ َب إَِف ـْ َوَمٚ َؿرَّ ٚ ِم َٓ َب ِمْْ ـَ افَِّْٚرو , َوَمٚ َؿرَّ

ا َْٔتُف ِِل َخْرً ؾَّ َؿَوٍٚء َؿَو ـُ َؾ  ًَ ُفَؽ َأْن ََتْ
َٖ ٍؾو , َوَأْش َّ شَؿْقٍل َأْو َظ

 (1)
ـُ  . َأْخَرَجُف اْب

ٚـِؿُ  ٌََّٚنو , َواحْلَ ـُ ِح َحُف اْب  (.َمَٚجْفو , َوَصحَّ

 *******************************الشرح:

 ٖٛ َٔ دٛاَع أدع١ٝ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚضًِ.ٖرا احلدٜح ععِٝ, ٚ
ُٝ ِمُْْف َوَمٚ »قوله:  ّْ

ِفو , َظِٚجِِِف َوآِجِِِفو , َمٚ َظِِ ِِّ ـُ ْرِ  ـَ اخْلَ َُٖفَؽ ِم ؿَّ إيِنِّ َأْش ُٓ َِّ اف

َِؿْ   .شمَلْ َأْظ

 أخرة.و افدٕٔٚدظٚء ظٚم ينّؾ ـؾ خر: ِف أمقر افديـو , وإذ إٔف 

 إمقر احلًٜٔو , أو ادًْقيٜ.وشقاء ـٚن اخلر ِف 

                                                           
/ 1(، كالحاكم )869(، كابن حباف )3846ابن ماجو ) أخرجو اإلماـ الحديث إسناده صحيح. (1)

اهلل تعالى في صحيح  ( كفي سند ابن حباف سقط. كصححو اإلماـ األلباني رحمو522 - 512
 كضعيف ابن ماجو.
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ؾٚخلر ـِف بٔد اهلل ظز وجؾ; ٕٕف هق صٚحٛ افٍوؾو , وافُرمو , وافًىٚءو , 

 واإلحًٚن.

ؾٚخلر ـِف بٔد اهلل ظز وجؾ يًىٔف مـ صٚءو , ويقؾؼ فف مـ صٚء مـ ظٌٚدهو , 

 شٌحٕٚف وتًٚػ أـرم إـرمغو , وخر افرازؿغو , وأرحؿ افرامحغ.

 ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ظِؿ ظٚئنٜ ريض اهلل زد ظذ ذفؽ أن افٌْل صذ اهلل

 ."مٚ ظِّٝ مْفو , ومٚ مل أظِؿ"ظْٓٚ أن تَقل: 

فْٚسو , وبًوف ؿد ٓ يًِؿو , وفُـ اهلل ظز وجؾ بًض ا فؾٚخلر ؿد يًِّ

 .بُؾ رء ظِٔؿ 

ُٝ ِمُْْف َوَمٚ مَلْ »قوله:  ّْ
ِفو , َظِٚجِِِف َوآِجِِِفو , َمٚ َظِِ ِِّ ـُ  ِّ ـَ افؼَّ  َوَأُظقُذ بَِؽ ِم

َِؿْ   . شَأْظ

 هذا أيًوٚ ينّؾ ـؾ افؼور وأثٚم احلًٜٔو , و ادًْقيٜ.و

ؾٌٌْٔل فِّٗمـ أن و , أخرةشقاء ـٕٚٝ ِف أمقر افديـو , أو افدٕٔٚو , أو 

 . ًٔذ بٚهلل ظز وجؾ مـ مجٔع افؼوريًت

إمراضو , وإشَٚمو , وآبتالءاتو , آشتًٚذة مـ ويدخؾ ؾٔف أيًوٚ 

 احلًٜٔو , وادًْقيٜ.

 ـٚن مْٓٚ بٚفنٌٓٚتو , أو بٚفنٓقات.شقاء مٚ 
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ـْ »قوله:  َُّٔؽو , َوَأُظقُذ بَِؽ ِم ٌِ َٕ ٌُْدَك َو َفَؽ َظ
َٖ ـْ َخْرِ َمٚ َش َُٖفَؽ ِم ؿَّ إيِنِّ َأْش ُٓ َِّ اف

َُّٔؽ  ٌِ َٕ ٌُْدَك َو  ش. َذِّ َمٚ َظَٚذ بِِف َظ

 وهذا َتٚم دٚ تَدم.

فٌْل صذ دفٔؾ ظذ أن اإلًٕٚن إذا ظجز ظـ افدظٚء بام ثٌٝ ظـ ا وفيه:

 اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.

ؾٔؼع فف أن يدظق بام دظٚء بف افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ظذ 

 اإلمجٚل.

ويؼع فف أن يدظق بام دظٚ بف افهٚحلقن مـ افهحٚبٜ ريض اهلل ظْٓؿو , 

ؾ٘ن ِف و , ومـ تًٌٓؿ ب٘حًٚن إػ يقم افديـ وافتٚبًغو , وأتٌٚع افتٚبًغو ,

 و , دٚ ؾٔف مـ افًٌد ظـ افٌدع وادحدثٚت .فزـٜدظٚئٓؿ اخلرو , وا

دفٔؾ ظذ أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ظٌد ٓ يًٌدو ,  وفيه:

 وٌٕل ٓ يُذب.

رد ظذ افٌالة ِف ٌْٕٔٚ حمّد صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ مـ  ففيه:

 افهقؾٜٔو , ومـ ٕحٚ ٕحقهؿ.

وظذ آفف وشِؿ: مـ افٔٓقدو , رد ظذ اجلٍٚة ِف ٌْٕٔٚ صذ اهلل ظِٔف  وفيه:

 وافْهٚرىو , وشٚئر افٍُٚر وادؼـغ وادِحديـ وادجقس وؽرهؿ.
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 أوافذي ـٍروا بٌْقة ٌْٕٔٚ صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿو , ومل يًِّقاو , 

 يَْٚدوا هلذا افديـ افًئؿ.

َٜ »قوله:  َّْ َُٖفَؽ اجْلَ ؿَّ إيِنِّ َأْش ُٓ َِّ  ش. اف

ز وجؾو , وؾٔف اإلحلٚح ظذ اهلل ظز وجؾ تُرار فًِٗال مـ اهلل ظ فيه:

 بٚفدظٚء.

ؾٚجلْٜ هل ادَهد افذي يريده ـؾ ظٌد صٚفح مٗمـ بٚهلل ظز وجؾو , 

 وبرشقفف صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.

ؾٍ »قوله:  َّ ـْ َؿْقٍل َأْو َظ ٚ ِم َٓ ْٔ َب إَِف  .شَوَمٚ َؿرَّ

ٚفَِٛو , مـ إظامل افهٚحلٜو , شقاء ـٕٚٝ بوأشٖفؽ مٚ ؿرب إػ اجلْٜ أي 

 أو افًِٚنو , أو اجلقارح.

ـٚفذـرو , وافدظٚءو , وإمر بٚدًروفو , وافْٓل ؾٚفًٌٚدات ادتًَِٜ بٚفًِٚن: 

ظـ ادُْرو , وتًِٔؿ افًِؿ افؼظلو , وادقظيٜو , وافتذـرو , وافْهحو , 

 واإلرصٚدو , وؽر ذفؽ مـ افًٌٚدات افَقفٜٔ.

ٓٚد ِف ـٚفهالةو , وافهٔٚمو , واحلٟو , واجلوافًٌٚدات ادتًَِٜ بٚجلقارح: 

شٌٔؾ اهلل ظز وجؾو , وافزـٚةو , وافهدؿٜو , وصِٜ إرحٚمو , وبر افقافديـو , 

واإلحًٚن إػ اجلرانو , وبذل ادًروف فُؾ مًِؿو , وؽر ذفؽ مـ إظامل 

 ادتًَِٜ بٚجلقارح.
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ـٚإلخالصو , وافرجٚءو , واخلقفو , وافتقـؾو , وافًٌٚدات ادتًَِٜ بٚفَِٛ: 

و , وافتذفؾو , واحلٛو , وافرؽٌٜو , واخلنٜٔو , وافرهٌٜو , واخلوقعو , وآشتُٕٜٚ

 وؽر ذفؽ مـ افًٌٚدات افٌَِٜٔ.

ـَ افَّْٚرِ »قوله:   ش.َوَأُظقُذ بَِؽ ِم

فندتفو , ؿٚل اهلل ظز وجؾ: آشتًٚذة مـ افْٚرو , ومـ ظذاب جْٓؿو ,  فيه:

ٚ إِنَّ } ٚنَ  َظَذاهَبَ  . [76: افٍرؿٚن] {َؽَراًمٚ ـَ

ـْ َؿْقٍل َأْو ظَ »قوله:  ٚ ِم َٓ َب ِمْْ ؾٍ َوَمٚ َؿرَّ  ش.َّ

مـ إظامل افًٔئٜو , وافذٕقبو , وادًِٚصو , واخلىٚيٚو , واشتًٔذ بؽ أي 

 . افتل تَرب مـ افْٚر وتُقن شٌٌٚ ِف دخقهلٚ  أثٚمو

وظذ رأشٓٚ افؼكو , وافٍُر بٚهلل ظز وجؾو , وافردة ظـ ديـ اإلشالم; ؾ٘ن 

 . صٚحٌٓٚ ِف ٕٚر جْٓؿ دهذه إظامل ختِ

ًَ »قوله:  َُٖفَؽ َأْن ََتْ اَوَأْش َْٔتُف ِِل َخْرً ؾَّ َؿَوٍٚء َؿَو ـُ  ش. َؾ 

 إذ إٔف ٓ راد فَوٚئفو , وٓ مًَٛ حلُّفو , شٌحٕٚف وتًٚػ.

َٙ اهللَُّ َوَرُشقُفُف َأْمًرا }يَقل اهلل ظز وجؾ :  ٍٜ إَِذا َؿ ِمَْ ْٗ َٓ ُم ـٍ َو ِم ْٗ ُ
َٚن دِ ـَ َوَمٚ 

ًْصِ  ـْ َي ـْ َأْمِرِهْؿ َوَم ُة ِم َرَ
ُؿ اخْلِ قَن هَلُ ُُ ًٓ  َأْن َي ْد َوؾَّ َواَل ََ اهللََّ َوَرُشقَفُف َؾ

 .{ُمًٌِْٔٚ
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ُة }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  َرَ
ُؿ اخْلِ َٚن هَلُ ـَ َتُٚر َمٚ  ُؼ َمٚ َيَنُٚء َوََيْ ُِ َوَربَُّؽ ََيْ

ـُقنَ  َٚػ َظامَّ ُيْؼِ ًَ ٌَْحَٚن اهللَِّ َوَت  .{ُش

 َطأي١: ٌٖ ٜسد ايدعا٤ ايكطا٤؟ 
 :(:281/ 6) ؿٚل افىٌٔل ِف ذح ادنُٚة

 بٚفَوٚء يراد أن أحدمهٚ: وجٓٚن احلديٞ تٖويؾ ِف ادَدرو , إمر افَوٚء 

 ظْفو , اهلل دؾع فِدظٚء وؾؼ ؾ٘ذا ويتقؿٚهو , ادُروهو , ٕزول مـ افًٌد َيٚؾف مٚ

 ظِٔف اهلل صذ شئؾ مٚ تقؤحف ويزيد ادجٚزو , ظع بٚفَوٚء تًّٔتف ؾتُقن

 أمر ؾَد(( اهلل ؿدر مـ هل)) ؿٚل: ؿقفف إِل -ًٕسؿٔٓٚ رؿك أرأيٝ)) وشِؿ

 حََٜٔ ٕن ـٚئـ; ادَدور بٖن اخلِؼ ظِؿ مع وافتداويو , بٚفدظٚء تًِٚل اهلل

 ؾُٔقن احلََٜٔو , بف يراد أن: وثٕ٘ٔٓام ظْٓؿو , ُمٍٜٔ ظدمٚ أو وجقدا ادَدور

 افْٚزل افَوٚء يُقن حتك ؾٔف إمر وتًٔر هتقيْف افَوٚءو , افدظٚء رد مًْك

 مل وُمٚ ٕزل ُمٚ يٍْع افدظٚء إن: ))افتِٚل احلديٞ ٗيدهوي بفو , يْزل مل ـٖٕف

 ٓ حتك بفو , روٚه ففو , وحتِّف ظِٔفو , ؾهزه ظِٔفو , ٕزل ُمٚ ًٍٕف أمٚ(( يْزل

ًٔٚ ٕزوفف ِف يُقن  يكؾف أن ؾٓق يْزلو , مل ُمٚ ًٍٕف وأمٚ ـٚنو , مٚ خالف متّْ

 ٕزل ذاإ ذفؽ أظٌٚء مًف ختػ حتك ظْدهو , مـ بتٖئد افْزول ؿٌؾ يّده أو ظْفو ,

 .بف
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 افَوٚء أن مع افدظٚء ؾٚئدة ؾام: ؿٔؾ ؾ٘ن: اهلل رمحف افٌزاِل حٚمد أبق ؿٚل

 فرد شٌٛ ؾٚفدظٚء بٚفدظٚءو , افٌالء رد افَوٚء مجِٜ مـ أن ؾٚظِؿ فف؟ مرد ٓ

 شٌٛ وادٚء افًالحو , فدؾع شٌٛ افسس أن ـام افرمحٜو , ووجقد افٌالءو ,

افًٓؿ ؾٔتداؾًٚنو , ـذفؽ  يدؾع افسس أن ؾُام إرضو , مـ افٌْٚت خلروج

افدظٚء وافٌالءو , وفٔس مـ ذط آظساف بٚفَوٚء أن ٓ حيّؾ افًالحو , 

. ؾَدر اهلل تًِٚل إمر {وفٖٔخذوا حذرهؿ وأشِحتٓؿ}وؿد ؿٚل تًِٚل: 

وؿدر شٌٌفو , وِف افدظٚء مـ افٍقائد مٚ ذـرٕٚ مـ حوقر افَِٛو , وآؾتَٚرو , 

 إتٓك ومهٚ َنٚيٜ افًٌٚدة وادًرؾٜ.

 

********** 
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 ]كفارة المجلس[ 

َْٔخِٚن  – 2693 ـْ )َوَأْخَرَج افنَّ َؿَٚل: َؿَٚل  -ريض اهلل ظْف  -َأيِب ُهَرْيَرَة َظ

َتِٚن »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  -َرُشقُل اهللَِّ  ٍَ ٔ ٍِ و , َخ ـِ مْحَ ٌََتِٚن إَِػ افرَّ َتِٚن َحٌِٔ َّ
ِِ ـَ

َتِٚن ِِف ادِْٔزَ  َِ ٔ َِ ِٚنو , َث ًَ ِِّ ٌَْحَٚن اهللَِّ          َظَذ اف ِدِهو , ُش ّْ ٌَْحَٚن اهللَِّ َوبَِح اِن: ُش

ًَئِؿِ  شاْف
 (1)

.) 

 *******************************الشرح:

ختِ املصٓـ زمح٘ اهلل تعاىل ايهتاب اجلًٌٝ بٗرا احلدٜح ايععِٝ, نُا ختِ 
 اإلَاّ ايبدازٟ زمح٘ اهلل تعاىل نتاب٘ ايصخٝح اجلاَع بٗرا احلدٜح.

أيب هريرة ريض وجٚء ِف مًْٚه حديٞ ظٚئنٜو , وأيب برزة إشِّل  وؿد

ـالم ٕهؾ افًِؿ رمحٓؿ اهلل ٓٚ بًووِف  و , ِف بٔٚن ـٍٚرة ادجِسؿاهلل ظْٓ

 تًٚػ.

 ؾٍل شْـ اإلمٚم أيب داود رمحف اهلل تًٚػ: 

ًَٚصِ  ـِ اْف ِرو ْب ّْ ـِ َظ ٌِْد اهللَِّ ْب ُف َؿٚ-ريض اهلل ظْٓام- مـ حديٞ َظ َّٕ َل: و , َأ

َـّ » َر هِبِ ٍِّ ـُ  َّٓ اٍت إِ َِٔٚمِف َثاَلَث َمرَّ ِف ِظَْْد ِؿ
ًِ َـّ َأَحٌد ِِف ََمِِْ ُؿ هِبِ َِّ َُ َٓ َيَت ِاَِمٌت  ـَ

َتُؿ  اَم َُيْ ـَ ِْٔف  َِ َـّ َظ َّٓ ُختَِؿ َفُف هِبِ ٍر إِ ـْ ِس َخْرٍ َوََمِِِْس ِذ
َـّ ِِف ََمِِْ قهُلُ َُ َٓ َي َظُْْفو , َو

                                                           
 .(2694)كاإلماـ مسلم في صحيحو  (،6416)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)
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َٚتِؿ َظَذ افهَّ  ُرَك بِٚخْلَ ٍِ ٌْ َٝ َأْشَت ْٕ َّٓ َأ َٓ إَِفَف إِ ِدَكو ,  ّْ ؿَّ َوبَِح ُٓ َِّ ََٕؽ اف ٌَْحٚ : ُش
ِٜ ٍَ ِحٔ

َْٔؽ  ش َوَأُتقُب إَِف
 (1)

. 

 وِف شْـ اإلمٚم أيب داود رمحف اهلل تًٚػ: 

 .يض اهلل ظْف مثِفو , وهق حديٞ صحٔحمـ حديٞ أيب هريرة ر

 وِف شْـ اإلمٚم أيب داود رمحف اهلل تًٚػ: 

لِّ مـ حدي
ِّ َِ َْش ْٕ َٚن َرُشقُل اهللَِّ -ريض اهلل ظْف- ٞ َأيِب َبْرَزَة ا ـَ و , َؿَٚل: 

ـَ ادَْْجِِِس:  قَم ِم َُ ََٖخَرٍة إَِذا َأَراَد َأْن َي قُل: بِ َُ َؿو , َي َِّ ِْٔف َوَش َِ ََٕؽ »َصذَّ اهللُ َظ ٌَْحٚ ُش

و , َأْش  َٝ ْٕ َّٓ َأ َٓ إَِفَف إِ ُد َأْن  َٓ ِدَكو , َأْص ّْ ؿَّ َوبَِح ُٓ َِّ َْٔؽ اف ُرَك َوَأُتقُب إَِف
ٍِ ٌْ َٚل ش َت ََ َؾ

َٚل:  ََ و , َؾ َٙ قُفُف ؾِٔاَم َم َُ َٝ َت ْْ ـُ ًٓ َمٚ  َُقُل َؿْق َؽ َفَت َّٕ َرُجٌؾ: َيٚ َرُشقَل اهللَِّو , إِ

قُن ِِف ادَْْجِِسِ » ُُ َٚرٌة دَِٚ َي ٍَّ شـَ
 (2)

. 

 وِف شْـ اإلمٚم افًْٚئل رمحف اهلل تًٚػ: 

 َٜ َؿ -ظْٓٚريض اهلل - مـ حديٞ َظٚئَِن َِّ ِْٔف َوَش َِ و , َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ

ِاَِمِتو ,  َُ ـِ اْف ُٜ َظ ََٖفْتُف َظٚئَِن ًَ ِاَِمٍتو , َؾ َُ َؿ بِ َِّ َُ ٚ َأْو َصذَّ َت ًً
ََِس ََمِِْ َٚن إَِذا َج ـَ

                                                           
، كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (4857)أخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو  (1)

 كضعيف أبي داكد: صحيح دكف قولو: "ثالث مرات".

، كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (4859)أبو داكد في سننو أخرجو اإلماـ  (2)
 كضعيف أبي داكد: حسن صحيح.
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َٚل:  ََ و , وَ »َؾ ِٜ ََٔٚم
َِ َـّ إَِػ َيْقِم اْف ِٓ ْٔ َِ ٚ َظ ًً َٚن َضٚبِ ـَ َؿ بَِخْرٍ  َِّ َُ ْرِ إِْن َت ٌَ َؿ بِ َِّ َُ إِْن َت

َْٔؽ  ُرَك َوَأُتقُب إَِف
ٍِ ٌْ ِدَكو , َأْشَت ّْ ؿَّ َوبَِح ُٓ َِّ َؽ اف َٕ ٌَْحٚ َٚرًة َفُف ُش ٍَّ ـَ َٚن  ـَ شَذفَِؽ 

 (1)
. 

وخرج ضرق هذه إحٚديٞ مع ذـر صقاهدهٚ اإلمٚم ابـ ـثر رمحف اهلل 

 تًٍر شقرة افهٚؾٚت.آخر تًٚػ ِف 

 تًٚػ ِف آخر ذح ظذ صحٔح احلٚؾظ ابـ حجر رمحف اهللهُذا و

 . افٌخٚري

 ٍُٚرة ادجِس.ادجلء بحٚديٞ ادتَدمٜ تدل ظذ مؼوظٜٔ إو

َتٚنِ »قوله:  َّ
ِِ  ش. ـَ

 أي مجِتٚن; ٕن افُِّٜ تٖيت بًّْك اجلِّٜ ادٍٔدة.

ًُقِن }يَقل اهلل ظز وجؾ :   *َحتَّك إَِذا َجَٚء َأَحَدُهُؿ ادَْْقُت َؿَٚل َربِّ اْرِج

ًَعِّ  ْؿ َبْرَزٌخ إَِػ َف ِٓ ـْ َوَرائِ ٚ َوِم َٓ ُِ
ٌٜ ُهَق َؿٚئِ َّ

ِِ ـَ  َٚ الَّ إَِنَّ ـَ  ُٝ ـْ ٚ ؾِٔاَم َتَر ُؾ َصٚحِلً َّ  َأْظ

ُثقن ًَ ٌْ  . {َيْقِم ُي

 ٓ إفف إٓ اهلل; َٕنٚ ـِّٜ افتقحٔد هلل ظز وجؾ.ويَٚل أؾوؾ ـِّٜ هل: 

 أصدق ـِّٜ ؿٚهلٚ صٚظر: ويَٚل: 

                                                           
، كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (1344)أخرجو اإلماـ النسائي في سننو  (1)

(، 1598كضعيف النسائي، كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )
 كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح. 
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 ٚضؾ.أٓ ـؾ رء مٚ خِؼ اهلل ب

ُْْفو , َؿَٚل: َؿَٚل افٌَِّْلُّ ٍل افهحٔحغ: ؾ مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهللَُّ َظ

َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ ُٜ َفٌٍِٔد:»َصذَّ اهللُ َظ َّ
ِِ ـَ ِٚظُرو ,  ٚ افنَّ ٍٜ َؿٚهَلَ َّ

ِِ ـَ  َأْصَدُق 

ٍء َمٚ َخاَل اهللََّ َبٚضٌِؾ ...  ؾُّ َرْ ـُ  َأَٓ 

ـُ أَ  ُٜ ْب َّٔ َٚد ُأَم ـَ ِِؿَ َو ًْ  َأْن ُي
ِٝ ِْ شيِب افهَّ

 (1)
. 

ـِ »قوله:  مْحَ ٌََتِٚن إَِػ افرَّ  ش.َحٌِٔ

إثٌٚت صٍٜ ادحٌٜ هلل ظز وجؾو , وهل مـ افهٍٚت افًٍِٜٔ ادتًَِٜ  فيه:

 بّنٔئٜ اهلل ظز وجؾ.

ؾْثٌٝ ذفؽ ظذ مٚ ئِؼ بف شٌحٕٚف وتًٚػ مـ ؽر تُٔٔػو , وٓ َتثٔؾو , 

 وٓ تنٌٔفو , وٓ تًىٔؾو , وٓ حتريػ.

ٌَِهرُ }: يَقل اهلل ظز وجؾ ُٔع اْف
ِّ
ًَّ ٌء َوُهَق اف ْثِِِف َرْ ِّ ـَ َْٔس   . {َف

ُٛ ظٌٚده ادٗمْغو , وظذ رأشٓؿ افرشؾ 
ُٛ مـ ظٌٚده ادٗمْغو , وحُيِ ؾٚهلل حُيَ

 وإٌٕٔٚء ظِٔٓؿ افهالة وافًالم.

ٚنِ »قوله:  ًَ ِِّ َتِٚن َظَذ اف ٍَ ٔ
ٍِ  ش.َخ

 . أي ظْد افْىؼ هبام ِف افًِٚن

َتِٚن ِِف ادَِْٔزانِ » قوله: َِ ٔ َِ  ش.َث

                                                           
 (.2256، كاإلماـ مسلم في صحيحو )(3841)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (1)



 

 

 

 ]كفارة المجلس[

 

[627] 
 

  
 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 أي ظْد وزن صحٚئػ إظامل يقم افَٔٚمٜ تُقن ِف ادٔزان ثَِٜٔ.

وهبذا احلديٞ وؽره مـ إدفٜ احتٟ أهؾ افًِؿ ظذ وزن إظامل يقم 

 افَٔٚمٜ.

 قزنتو , وافًٚمؾٔزان حََٔل تقزن بف إظاملو , ويقزن بف أن ادتَدم وؿد 

 . صحٚئػ إظامل بف

و ريض اهلل ظْٓام ِف ؿهٜ ٍتٚنو , ـام ِف حديٞ ظٌد اهلل بـ ظّروفف ـ

 . افٌىٚؿٜ

ًَئِؿِ »قوله:  ٌَْحَٚن اهللَِّ اْف ِدِهو , ُش ّْ ٌَْحَٚن اهللَِّ َوبَِح  ش.ُش

ظٔٛو , ومٚ ٓ ئِؼ بف شٌحٕٚف  وأي تْزيف هلل ظز وجؾ ظـ ـؾ َٕصو , 

 وتًٚػ.

 .فُامفف ادَدس مـ ـؾ وجف وبحّده: 

ِف افًيّٜ مْتٓٚهٚو , ؾٓق شٌحٕٚف وتًٚػ ٓ أظيؿ مْفو , افذي بِغ افًئؿ: 

 وٓ أـز مْفو , وٓ أجؾ مْفو , وٓ أحد يقصػ بهٍٚتف شٌحٕٚف وتًٚػ.

ـَ }: ؿٚل تًٚػ ِٚجِدي ًَّ ـَ اف ـْ ِم ـُ ِد َربَِّؽ َو ّْ ٌِّْح بَِح ًَ ٌُْد َربََّؽ َحتَّك  *َؾ َواْظ

َِغُ  َٔ ََٔؽ اْف
ْٖتِ  .{َي

ٌِّْح }وِف ؿقفف تًٚػ :  ًَ اًبَٚؾ َٚن َتقَّ ـَ ُف  َّٕ ْرُه إِ
ٍِ ٌْ َؽ َواْشَت ِد َربِّ ّْ  .{بَِح

ًَئِؿِ }وِف ؿقفف تًٚػ :  ٌِّْح بِْٚشِؿ َربَِّؽ اْف ًَ  .{َؾ
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َْظَذ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ْٕ ٌِِّح اْشَؿ َربَِّؽ ا  .{َش

قنَ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ٍُ ْرِش َظامَّ َيِه ًَ ٌَْحَٚن اهللَِّ َربِّ اْف ًُ  .  {َؾ

قَن َوِحَغ ُتْهٌُِحقنَ }اهلل ظز وجؾ : ويَقل  ًُ ْ ٌَْحَٚن اهللَِّ ِحَغ َُت ًُ  . {َؾ

َْرِض ادَِِِْؽ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ْٕ اَمَواِت َوَمٚ ِِف ا ًَّ ٌُِّح هللَِِّ َمٚ ِِف اف ًَ ُي

ُِٔؿِ  ِزيِز احْلَ ًَ وِس اْف َُدُّ  . {اْف

اَم }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ًَّ ٌُِّح هلِلَِّ َمٚ ِِف اف ًَ ُؽ ُي ِْ َْرِض َفُف ادُْ ْٕ َواِت َوَمٚ ِِف ا

ٍء َؿِديرٌ  ؾِّ َرْ ـُ ُد َوُهَق َظَذ  ّْ  . {َوَفُف احْلَ

َـّ }ويَقل اهلل ظز وجؾ :  ِٓ ـْ ؾِٔ َْرُض َوَم ْٕ ٌُْع َوا ًَّ اَمَواُت اف ًَّ ٌُِّح َفُف اف ًَ ُت

قَن  ُٓ ََ ٍْ َٓ َت ـْ 
ِدِه َوَفُِ ّْ ٌُِّح بَِح ًَ َّٓ ُي ٍء إِ ـْ َرْ َٚن َحِِٔاًم َوإِْن ِم ـَ ُف  َّٕ ْؿ إِ ُٓ ٌَِٔح ًْ َت

قًرا ٍُ  . {َؽ

ٍرووِف مًْد اإلمٚم أمحد رمحف اهلل تًٚػ:  ّْ ـِ َظ ٌِْد اهللِ ْب - مـ حديٞ َظ

َؿو , َؾَجَٚء »و , َؿَٚل: -ريض اهلل ظْٓام َِّ ِْٔف َوَش َِ َّْٚ ِظَْْد َرُشقِل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ ـُ

ْٔفِ  َِ و , َظ
ِٜ ٌَِٚدَي ـْ َأْهِؾ اْف َٓ إِنَّ  َرُجٌؾ ِم َٚل: َأ ََ ٌَِٚجو , َؾ ي ٌٜ ِشَٔجٍٚن َمْزُروَرٌة بِٚفدِّ ٌَّ ُج

ؾَّ َؾِٚرٍس  ـُ ـِ َؾِٚرٍس َؿَٚل: ُيِريُد َأْن َيَوَع  ؾَّ َؾِٚرٍس اْب ـُ ْؿ َهَذا َؿْد َوَوَع  ُُ ٌَ َصِٚح

ََٖخَذ َرُشقُل اهلِل َصذَّ اهللُ  ـِ َراٍع َؿَٚل: َؾ ؾَّ َراٍع اْب ـُ ـِ َؾِٚرٍسو , َوَيْرَؾَع  ِْٔف اْب َِ  َظ

ٌَّتِِفو , َوَؿَٚل:  َجِٚمِع ُج َّ َؿ بِ َِّ ُؾ  "َوَش َِ ًْ َٓ َي ـْ  ٌََٚس َم
َْٔؽ فِ َِ َٓ َأَرى َظ ُثؿَّ َؿَٚل:  "َأ

ْبِِْف: إيِنِّ  "
ِٓ ْتُف اْفَقَؾُٚة َؿَٚل  َؿ دََّٚ َحَيَ َِّ ِْٔف َوَش َِ ُٕقًحٚ َصذَّ اهللُ َظ ٌِلَّ اهللِ  َٕ إِنَّ 
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 َّٔ َْٔؽ اْفَقِص َِ َّٓ اهللُو , َؿٚصٌّ َظ و , آُمُرَك باَِل إَِفَف إِ ـِ اْثََْتْغِ و , َوَأَْنََٚك َظ : آُمُرَك بِْٚثََْتْغِ َٜ

 َٓ  ْٝ ًَ و , َوُوِو
ٍٜ ٍَّ ْٝ ِِف ـِ ًَ ٌَْعو , َفْق ُوِو ًَّ َْرِوَغ اف ْٕ ٌَْعو , َوا ًَّ َقاِت اف َّ ًَّ َؾِ٘نَّ اف

َٓ إَِفَف إِ  َـّ  ْٝ هِبِ و , َرَجَح
ٍٜ ٍَّ َّٓ اهللُ ِِف ـِ ٌَْعو , إَِفَف إِ ًَّ َقاِت اف َّ ًَّ َّٓ اهللُو , َوَفْق َأنَّ اف

ٌَْحَٚن اهلِل  َّٓ اهللُو , َوُش َٓ إَِفَف إِ َـّ  ُٓ ْت َّ و , َؿَه ًٜ َّ َٓ ٌْ ًٜ ُم ََ ِْ َـّ َح ـُ ٌَْعو ,  ًَّ َْرِوَغ اف ْٕ َوا

 ْ ـِ افؼِّ ُؼو , َوَأَْنََٚك َظ ِْ ٚ ُيْرَزُق اخْلَ ٍءو , َوهِبَ ؾِّ َرْ ـُ َٚ َصاَلُة  ِدِهو , َؾَِ٘نَّ ّْ ِك َواْفُِْزِ َوبَِح

؟ َؿَٚل:  " ُك َؿْد َظَرْؾَُْٚهو , َؾاَم اْفُِْزُ ْ ُٝ َأْو ِؿَٔؾ َيٚ َرُشقَل اهللِ: َهَذا افؼِّ ِْ َؿَٚل: ُؿ

َِْٚن َؿَٚل:  ًَ ِٚن َح ـَ ا اَم ِذَ ََْتِٚن هَلُ ًَ اَلِن َح ًْ َٕ  ٚ َٕ ََحِد
ِٕ قَن  ُُ  "َٓ  "اْفُِْزُ َأْن َي

ََحدِ  ِٕ قَن  ُُ ٚ؟ َؿَٚل: َؿَٚل: ُهَق َأْن َي َٓ ًُ ٌَ ِْ ٌٜ َي َِّ ٚ ُح َؿَٚل: اْفُِْزُ ُهَق َأْن  "َٓ  "َٕ

ٚ؟ َؿَٚل:  َٓ ٌُ ـَ ٌٜ َيْر ٚ َدابَّ َٕ ََحِد
ِٕ قَن  ُُ ٚ  "َٓ  "َي َٕ ََحِد ِٕ قَن  ُُ َق َأْن َي ُٓ َؿَٚل: َأَؾ

ِْٔف؟ َؿَٚل:  قَن إَِف ًُ
ِِ ؟ ؿَ  "َٓ  "َأْصَحٌٚب ََيْ  "َٚل: ِؿَٔؾ: َيٚ َرُشقَل اهللِو , َؾاَم اْفُِْزُ

ُص افَّْٚسِ  ّْ و , َوَؽ ؼِّ ُف احْلَ ٍَ شَش
 (1)

. 

ِريِّ وِف مًِؿ:  ًَ َْص ْٕ َؿَٚل: َؿَٚل -ريض اهلل ظْف-مـ حديٞ َأيِب َمٚفٍِؽ ا

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ ُد هللَِِّ ََتَْْلُ »َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ ّْ ياَمِن َواحْلَ قُر َصْىُر اإْلِ ُٓ افىُّ

ٌَْحَٚن ا ُد هللَِِّ ََتَْمَِن ادَِْٔزاَنو , َوُش ّْ اَمَواِت  -َأْو ََتَْْلُ  -هلِل َواحْلَ ًَّ َمٚ َبْغَ اف

                                                           
، كىو في الصحيحة لإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى برقم (6583)أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده  (1)

الوادعي رحمو اهلل تعالى (، كقاؿ فيو: كىذا سند صحيح. كىو في الصحيح المسند لإلماـ 134)
 (، كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح. 811برقم )
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ٌٜ َفَؽ  ْرآُن ُحجَّ َُ ٌَٔٚءو , َواْف ْزُ ِو ُٜ ُبْرَهٌٚن َوافهَّ َدَؿ ُٕقٌرو , َوافهَّ اَلُة  َْرِضو , َوافهَّ ْٕ َوا

ٚ أَ  َٓ َُ
تِ ًْ ُّ ُف َؾ ًَ ٍْ َٕ ٌَٚيٌِع  ُدو َؾ ٌْ ؾُّ افَِّْٚس َي ـُ َْٔؽو ,  َِ َٚأْو َظ َٓ َُ شْو ُمقبِ

 (1)
. 

ؾٔجّع ِف وصػ , ـِّٜ فإلثٌٚتوبحّده:  ـِّٜ فِتْزيفؾًٌحٚن اهلل: 

تٍْك ظـ اهلل ظز وجؾ ـؾ افًٔقب و , اإلثٌٚتاهلل ظز وجؾ بغ افٍْلو , و

  . وافَْٚئصو , وتثٌٝ فف ـامل

 :(6:2/ 44) افهحٔح اجلٚمع فؼح افتقؤحؿٚل ابـ ادَِـ ِف 

 أن ظذ دال وهق إدظٜٔ ِف شِػ - فظْ اهلل ريض - هريرة أيب وحديٞ

 ترى أٓ تًٚػو , ظْده افذخٚئر وأظيؿ افْقاؾؾ أؾوؾ مـ وتَديًف اهلل تًٌٔح

محـ إػ حٌٌٔتٚنِ ": ؿقفف  افتْزيف: مًْٚه ـٚن دٚ افتًٌٔح أن ووجٓف "افرَّ

ًٌٚ ـٚن وذيؽ ووفد صٚحٌٜ مـ يٌٌْل ٓ ُمٚ إفٔف يًْٛ ظام واإلبًٚد  حٌٔ

 .إفٔف

 فٌِخٚريو , "إدب"و و ,"أمحد ومًْد" و ,"مًِؿ حٔحص" ِف وثٌٝ

 ذر أيب ظـ صحٔح حًـ: وؿٚل وافسمذي "وافِِٜٔ افٔقم" ِف وافًْٚئل

 مٚ": ؿٚل تًٚػ؟ اهلل إػ أحٛ افُالم أي اهللو , رشقل يٚ: ؿِٝ ظْف اهلل روٚ

 ."َٕقهلٚ ثالًثٚ. وبحّده اهلل شٌحٚن دالئُتفو , اهلل اصىٍٚه

 ."وبحّده اهلل شٌحٚن": "وافِِٜٔ افٔقم" ِف افًْٚئل وفٍظ

                                                           
 .(223)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (2)
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 شْٚنو , أيب ظـ إهائٔؾو , حدثْٚ مٓديو , ابـ ظـ "أمحد مًْد" ِف ورويْٚ

 ظْٓام اهلل ريض - هريرة وأيب اخلدري شًٔد أيب ظـ احلٍْلو , صٚفح أيب ظـ

 افُالم مـ اصىٍك اهلل إن": ؿٚل - وشِؿ ظِٔف اهلل صذ - اهلل رشقل أن -

ٚ ًً  شٌحٚن: ؿٚل ؾّـ أـزو , واهلل اهللو , إٓ إفف وٓ هللو , واحلّد اهللو , شٌحٚن: أرب

 أـز اهلل: ؿٚل ومـ شٔئٜو , ظؼيـ ظْف حط أو حًْٜ ظؼيـ فف اهلل ـتٛ اهلل

 رب هلل احلّد: ؿٚل ومـ ذفؽو , ؾّثؾ اهلل إٓ إفف ٓ: ؿٚل ومـ ذفؽو , ؾّثؾ

 ."شٔئٜ ثالثغ ظْف حط أو حًْٜ ثالثغ فف اهلل ـتٛ ًٍٕف ؿٌؾ مـ افًٚدغ

. وؿد  مٓدي ابـ ظـ ظّعو , بـ ظّرو ظـ "وافِِٜٔ افٔقم" ِف افًْٚئل رواهو

أشٍِْٚ ؾٔام مٙ ظـ وهٛ بـ مٌْف إٔف ؿٚل: مٚ مـ ظٌد يَقل: شٌحٚن اهلل 

: صدق ظٌدي شٌحٚين وبحّديو , -جؾ جالفف-وبحّده إٓ ؿٚل فف افرب 

 ؾ٘ن شٖل أظىل مٚ شٖلو , وإن شُٝ ؽٍر فف مٚ ٓ حيل.

فٌٚؿٔٚت افهٚحلٚت: شٌحٚن اهللو , واحلّد هللو , وٓ إفف إٓ ؿِٝ: وهل إحدى ا

ومجٚظٜ و , ؾ٘ن زاد:  -ريض اهلل ظْٓام  -اهللو , واهلل أـزو , ظذ ؿقل ابـ ظٌٚس 

ظدد خَِفو , وزٕٜ ظرصف وروٚ ًٍٕف ومداد ـِامتف ـٚن ظئاًم ـام صٓد فف بف 

ر يب و , وؿد أشٍِْٚ هْٚك أيًوٚ إٔف روي ظـ صٍٜٔ ؿٚفٝ: م-ظِٔف افًالم  -

وإٔٚ أشٌح بٖربًٜ آٓف ٕقاةو , ؾَٚل:  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -رشقل اهلل 

ُٝ ـِّٜ هل أؾوؾ مـ تًٌٔحؽ"  ."فَد ؿِ
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؟ ؿٚل:  َٝ : ومٚ ؿِ ُٝ : شٌحٚن اهلل ظدد مٚ خِؼ"ؿِ ُٝ  . "ؿِ

ريض اهلل  -مـ حديٞ جقيريٜ أم ادٗمْغ  "صحٔح مًِؿ"ورويْٚ ِف 

خرج مـ ظْدهٚ بُرة حغ صذ  - صذ اهلل ظِٔف وشِؿ -أن افٌْل  -ظْٓٚ 

مٚ "افهٌح وهل ِف مًجدهٚ ثؿ رجع بًد أن أوحك وهل جٚفًٜو , ؾَٚل: 

ِٝ ظذ احلٚل افتل ؾٚرؿتِؽ  فَد ": -ظِٔف افًالم  -ؿٚفٝ: ًٕؿ. ؾَٚل  "زف

ِٝ مْذ افٔقم فقزٕتٓـ:  ِْ ْٝ بام ُؿ ُٝ بًدك أربع ـِامت ثالث مرات فق ُوِزٕ ؿِ

 ."وروٚ ًٍٕفو , وزٕٜ ظرصفو , ومداد ـِامتفشٌحٚن اهلل وبحّده ظدد خَِفو , 

ريض اهلل ظْٓام  -مـ حديٞ ابـ ظٌٚس  "صحٔحف"وأخرجف ابـ حٌٚن ِف 

خرج إػ صالة افهٌحو , وجقيريٜ جٚفًٜ ِف ادًجد  -ظِٔف افًالم  -إٔف  -

. ثؿ ؿٚل: جقيريٜ هل بْٝ "افًئؿ"ؾذـرهو , ومل يَؾ ثالث مراتو , وزاد: 

. ؿِٝ:  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -ل اهلل احلٚرث بـ ظٌد ادىِٛو , ظؿ رشق

ل رشقل اهلل   –صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -وِف أيب داود إٔف ـٚن اشّٓٚ برة َؾَحقَّ

 . اشّٓٚ

وهذا مْف دال ظذ أن جقيريٜ هل بْٝ احلٚرث أم ادٗمْغ ـام شِػو , ؾَ٘نٚ 

ل إػ جقيريٜو , ومل يذـر ابـ إثر إوػ وذـ ر افتل ـٚن اشّٓٚ برةو , وُحقِّ

ثالثٜ ؽرهٚ: أم ادٗمْغو , و )بْٝ( ادجِؾ زوج احلٚضٛ بـ احلٚرثو , وبْٝ 

 .-ريض اهلل ظْٓؿ  -أيب جٓؾ افتل خىٌٓٚ ظّع 
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افٌٚؿٔٚت "إٌٖٔين ؽر واحد ظـ افدمٔٚضل احلٚؾظ ِف آخر ـتٚبف 

ذـر ظـ ٕك بـ ظذ ؿٚل: حدثْل أيب ؿٚل: رأيٝ اخلِٔؾ بـ  "افهٚحلٚت

)أرأيٝ( مٚ ـْٚ ؾٔف مـ افْحق وافٌِٜو , ؾ٘ن ربؽ ٓ  أمحد ِف افْقم ؾَٚل ِل:

يًٌٖ بف صًٔئٚو , مٚ رأيٝ إٍٔع مـ شٌحٚن اهللو , واحلّد هللو , وٓ إفف إٓ اهللو , واهلل 

 أـز.

وؿد صح أن احلّد َتْل ادٔزانو , وأن شٌحٚن اهللو , واحلّد هلل َتمن بغ افًامء 

 مٚفؽ مـ أؾراده مـ حديٞ أيب "صحٔح مًِؿ"وإرضو , رويْٚ ِف 

إصًريو , واشّف ـًٛ بـ ظٚصؿ أو احلٚرث بـ مٚفؽ ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل 

افىٓقر صىر اإليامنو , واحلّد هلل َتْل ادٔزانو , ": -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -

مٚ بغ افًامء وإرضو , وافهالة  -أو َتْل-وشٌحٚن اهلل واحلّد هلل َتمن 

ؽ أو ظِٔؽو , ـؾ ٕقرو , وافهدؿٜ برهٚنو , وافهز ؤٚءو , وافَرآن حجٜ ف

 . "افْٚس يٌدو ؾٌٚئع ًٍٕف ؾًّتَٓٚ أو مقبَٓٚ

افتًٌٔح ٕهػ ادٔزانو , واحلّد هلل َتِٗهو , "وأخرجف افسمذي  وِف روايٜ فف: 

. وِف روايٜ "وافتٌُر يّْل مٚ بغ افًامء وإرضو , وافهقم ٕهػ افهز

 ."وٓ إفف إٓ اهلل فٔس هلٚ دون اهلل حجٚب حتك ختِص هلل"أخرى: 

ؿد صٚرـٝ هٚتٚن اخلهِتٚن ـِّٜ افتقحٔدو , وهل أظيؿ وأجؾ وأذفو , 

ريض اهلل  -ة فًِّتٌٍري مـ حديٞ أيب هرير "افدظقات"رويْٚ ِف ـتٚب
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إفف إٓ )اهلل( ؾَ٘نٚ خٍٍٜٔ ِف افًِٚن ثَِٜٔ  فَْقا مقتٚـؿ: ٓ"مرؾقًظٚ:  -ظْف 

ِف ادٔزانو , وفق جًِٝ ٓ إفف إٓ اهلل ِف ـٍٜو , وجًِٝ افًاموات وإرض 

 إتٓك ."هلل فف إٓ اومٚ ؾٔٓـ ِف ـٍٜو , فرجحٝ هبـ ٓ إ

ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  - افٌْل ـٚن وؿد: (456/ 4) ٍتحاف ابـ رجٛ ِف ؿٚل  َِ  َظ

َِّؿَ   إٔف وأخز بفو , ادجٚفس ختتؿ أن وأمر ادجِسو , بٍُٚرة َمٚفًف َيتؿ - َوَش

 افهحٚبٜو , مـ مجٚظٜ ظـ ذفؽ وروي ففو , ـٍٚرة ـٕٚٝ فٌقا ادجِس ـٚن إن

 ِف بٚفٌهٚق صٌٔف ؾٓق بٍُٚرتفو , ادجِس ختؿ ثؿ ادًٚجد ِف افٌِق وؿع ؾ٘ذا

 . اهـ  بًده ودؾْٓٚ ادًجد

 شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّدك ٓ إفف إٓ إٔٝ أشتٌٍرك وأتقب إفٔؽ.و

نعاو واحد  نهسادس وانعشزيه مه شهز شعبان يف مه انتعهيق عهى هذا انكتاب كان االوتهاء و
 يف مسجد انصحابت مديىت انغيضت مه اهلجزة انىبىيت انشزيفت وأربعني وأربعمائت وأنف

 1هلل رب انعاملني فىسأل اهلل عز وجم انقبىل وانسداد, واحلمد
********** 

  

                                                           
1

  هـ 2553/ صٍر/2وـٕٚٝ إٓتٓٚء مـ ادراجًٜ ادٍرؽٜ ِف فِٜٔ اجلًّٜ  
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 [مجالس درس بلوغ المرام]اإلجازة لمن حضر  

 ؿٚل أبق حمّد ظٌد احلّٔد بـ حئك بـ زيد احلجقري افُزظُري: 

 و , أمٚ بًد:طاحلّد هلل وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل 

ؾَد أجزت ـؾ مـ حي هذا ادجِسو , أو تٚبع هذا افدرس ِف مرويٚيت 

أمحد بـ ظع بـ حمّد بـ ظع بـ "حجر صٓٚب افديـ: ظـ احلٚؾظ ابـ 

 ."حمّقد بـ أمحد ابـ حجر بـ أمحد افًًَالين

اثْغ وَخًغ شْٜ ثالثٜ وشًٌغ وشًٌامئٜ وبغ شْٜ وـٕٚٝ حٔٚتف: 

 وثامٕامئٜ رمحف اهلل تًٚػ اهلل.

افًالمٜ ظع بـ آدم بـ  أرويف ظـ صٔخْٚ افًالمٜ ادحدث حمّد بـ افنٔخ

ٔقيب افقفقِل متًف اهلل ظز وجؾ بٚفهحٜ وافًٚؾٜٔو , وختؿ فف تمقشك إ

 بٚحلًْك.

ك افٌْٔؾو , افٍَٔف إصقِلو , ظع بـ آدم ظـ وافده افًالمٜ اجلِٔؾو , وافدر

 ٔقيبو , رمحف اهلل تًٚػو , يرويف ظْف ؿراءة فُثر مْفو , وإجٚزة فٌٚؿٔف.تإ

شط حمّد بـ وافًالمٜ حمّد زيـ افثٚين بـ حمّد يٚشغو , وافنٔخ ظٌد افٌٚ

ادْٚدو , وافنٔخ حٔٚة بـ ظع إثٔقيب افدريو ,  افزوينحًـ إثٔقيب 

 أربًتٓؿ ظـ افًالمٜ ادَرئ ادحدث حمٔل افًْٜو , وؿٚمع افٌدظٜو , افنٔخ ـٌر

 ًَ ي أبٚ افًَٔع افدوي بًِداو , ادتقف ِف افتٚشع ّد أمحد بـ ظٌد افرمحـ احلًْل اف
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ئٜ وأفػ هجريو , ظـ افًالمٜ ظٌد مـ افنٓر إول فًٚم تًًغ وثالثام

و , ظـ وافده بنر لّ تّ افدفّ و , ظـ وافده حئك بـ بنر لّ تّ اجلِٔؾ بـ حئك افدفّ 

و , ظـ صٔخف افًٔد شِٔامن بـ يّ وّ و , ظـ ادٍتل داود بـ أيب بُر افّد لّ تّ افدفّ 

حئك مٌَقل إهدلو , ظـ ظٌد افَٚدر ابـ اخلِٔؾ اددينو , ظـ حمّد بـ أمحد بـ 

و , ظـ افٌدرو , ظـ يّ افٌْل وظٌد افرمحـ ادجدو , ظـ افْجؿ افٌزّ  شٚملو , ظـ ظٌد

 افَٚيض زـريٚو , وظـ مٗفٍٓٚ احلٚؾظ ابـ حجر افًًَالين رمحف اهلل تًٚػ.

 (2)وبٚهلل افتقؾٔؼ

********** 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 وأربًغ واحد فًٚم صًٌٚن مـ وافًؼيـ افًٚبع فِٜٔ ِف واإلجٚزة افًْد هذا إمالء وـٚن (2)

افهحٚبٜ  مًجد ِفو , آثْغ يقم صٌٔحتٓٚ افذي إحد يقم بغ مٌرب وظنٚء مـو , وأفػ امئٜوأربً

 . ادًِّغ بالد اهلل ومجٔع حرشٓٚ افّٔـ بالد ِف ادٓرة حمٚؾيٜ ِف افٌٔوٜ مديْٜ
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 فهرسال

 2 ........................................ [إدب بٚب] -[ اجلٚمع ـتٚب]

 5 ............................ [ادًِؿ أخٔف ظذ ادًِؿ حَقق بًض بٔٚن]

 اهلل ًّٕٜ حيتَر ٓ حتك افدٕٔٚ أمقر ِف دوٕف هق مـ إػ يْير ادرء أن بٔٚن]

 33 ............................................................... [ظِٔف

 36 ................................................ [واإلثؿ افز أن بٔٚن]

 44 ................................ [افثٚفٞ دون اثْغ يتْٚجك ٓ إٔف بٔٚن]

 48 ......... [إفٔف شٌؼ افذي َمًِف مـ ٕخٔف جؾافر إؿٚمٜ ظـ افْٓل بٔٚن]

 :4 ............................................ [إـؾ آداب بًض بٔٚن]

 55 ........................................... [افًالم آداب بًض بٔٚن]

 61 ........................... [بٚفًالم وافْهٚرى افٔٓقد بدء حتريؿ بٔٚن]

 :6 ......................................... [افًىٚس آداب بًض بٔٚن]

 75 ........................................ [ؿٚئاًم  افؼب ظـ افْٓل بٔٚن]

 79 ............................................ [افٌِس آداب بًض بٔٚن]
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 685 .................................... [افديـ ؽٌِٜ مـ آشتًٚذة بٔٚن]

 689 ... [آشتجٚبٜ أشٌٚب مـ إظيؿ وجؾ ظز اهلل بٚشؿ افدظٚء أن بٔٚن]

 :69 .................................... [افهٌٚح أذـٚر ِف يَٚل مٚ بٔٚن]

 6:6 .............................................. [افدظٚء جقامع بٔٚن]

 جقامع ؾٔٓٚ افتل وشِؿ آفف وظذ ظِٔف اهلل صذ افٌْل أدظٜٔ بًض بٔٚن]

 711 ............................................................ [افُِؿ



 

 

 

 جازة لمن حضر مجالس درس بلوغ المرام[]اإل
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 زح بلوغ املزاو مً أدلة األحلاوهبة الشالو ش

 734 .................................................. [ادجِس ـٍٚرة]

 746 ....................... [ادرام بِقغ درس َمٚفس حي دـ اإلجٚزة]

 

 


