
   

 
 
 تأليف

 أبي أمامة
 عبداهلل بن أمحد اجلحدزي

 
 أذن بنشسها 

 الشيخ العالمة احملدث
 حييى بن علي احلجوزي

 حفظه اهلل تعاىل



 الح الرزيةفتح زب الربية بأسباب ص

 

 

2 



 فتح زب الربية بأسباب صالح الرزية

 

 

3 

 السحٔه السمحً اهلل بطه
ِّ هلل احلؿد  افـعؿ،ِّوادريب بوفتدبر،ِّوَأصـوف ظبوده افعودغ،ِّادريب رب 

 وادؾكؽ فف حِّؿؾقمهؿ،ِّوَأرواحفؿ،ِّوأخالؿفؿ،ِّؾوحلؿدبنصال ٕصػقوئف

 ادقصقف فؾعودغ رمحي ادبعقث كبقـو ظذ وشؾؿ اهلل فف،ِّوصذ ذيؽ ٓ

َؽَ :تعوػ بؼقفف  .{4افؼؾؿ:}﴾َِّعظِقؿٍَ ُخُؾٍؼَ َلَعذ ﴿َوإِكَّ

 افتقؾقكؼ اهلل اشكلل إبـكو  تربقكي ذم خمتككة كصقحي ؾفذه :بعد َأمو

 ذفكؽ ؾؿكـ وكثراًِّ صعراًِّ ذمِّتربقيِّإبـو  افـوس تىـ وؿدوِِّّوافعقنِّظؾقف

ِّ:افشوظر ؿقل

ْؿَتـوِّمجَّككككككو مَحداًِّ افؾُفؿ َكْحؿُدك ِـّْ ظككؾَّ ِّ ِم ؾ  ِّ ـُ
ٍ
ِِّظْؾام ر 

ْؿَتـو ْقَػِّ َظؾَّ ِـّْ ُكَعكؾ ؿُِّ ـَ ِـّْ ِظْؾؿٍِّ ذم إْبـو ُِّ َؾَقـَْشلُِِّّ   افَبـقكككك َِّودي

ِـَّ َكـُْؼُشِّ ِّإوراِقِّ ذم كؽتُىِّ ـام قفؿؾِِِّّ   إَخالِقِّ مكككؽوِرمِِّ ِم

ِـّْ ِصغورٌِّ َؾُفككؿِّْ ِّـَّيكُافّسِّ ُظَؾام ُِّ ـِبورٌِّ وهككككؿِّ اجلـّكككي ثاَِمرِِّ ِم

روىِّافدارملِّظـِّظروةِّأكفِّـونِّجيؿعِّبـقفِّؾقؼقل:ِّ)يوبـلِّتعؾؿكقا،ِّ  

ؾننِّتؽقكقاِّصغورِّؿقم،ِّؾعسكِّأنِّتؽقكقاِّـبورِّآخريـ،ِّومكوِّأؿكبعِّظكذِّ

ِِّّ.صقخِّيسللِّفقسِّظـدهِّظؾؿ(
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افدارملِّظـِّاحلسـِّأكفِّدظوِّبـقفِّوبـكلِّأخقكف،ِّؾؼكول:ِّ)يكوبـلِّوروىِّ

وبـلِّأخل،ِّإكؽؿِّصغورِّؿقمِّيقصؽِّأنِّتؽقكقاِّـبكورِّآخكريـ،ِّؾتعؾؿكقاِّ

افعؾؿ،ِّؾؿـِّملِّيستطعِّمـؽؿِّأنِّيرويفِّأوِّؿول:ِّحيػظفِّؾؾقؽتبفِّوفقضعفِّذمِّ

ِّ  بقتف(.

 الؿطسٗ علٙ ْٓلد مْلْد نل

افتكلِّؾطكرِّافـكوسِِّّ)ؾلؿؿِّوجفؽِّفؾديـِّحـقػوِّؾطرتِّاهللِّ:ؿولِّتعوػ

ِّ.ظؾقفو(

 ظؾقكف اهلل صكذ افـبكل ؿكول :ؿكول  هريرة َأيب ظـ افشقخون روىِّ

 أو يـكاكف أو هيقداكف ؾلبقاه افػطرة ظذ يقفد إِٓ مقفقد مـ )مو  :وشؾؿ

يؿجسوكف(
1

ِّ.فسوكف( ظـف يعرب )حتك :مسؾؿ ظـد روايي وذم

بكدِّمكـِّومعـكِّذفؽِّأنِّاإلكسونِّمػطقرِّظذِّاإلشالمِّبوفؼقةِّفؽـِّٓ

ِّوظدمِّادعورض،ِّ ففِّاهللِّمـِّيعؾؿكفِّشكبقؾِِّّوهقبتعؾؿفِّبوفػعؾ،ِّؾؾقُِّخعَّ

هككِّاكظكرِّؾتكووىِّافؾجـكيِّافدائؿكيِّاهلدى:ِّملِّيعدلِّظكـِّذفكؽِّإػِّؽره.ا

ِّ(ِّبتكف.3/525)

                                                 

1ِّ(1358ِّرواهِّافبخوري،)(2658)سؾؿمو. 
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(ِّط16/424ِّؿولِّافـقويِّرمحفِّاهللِّذمِّذحفِّظذِّصكحقعِّمسكؾؿِّ)

ِّادـفوج:ِّ

يٌِّ)ـكؾِّمقفكقدِّبعدِّأنِّذـرِّبعضِّـالمِّأهؾِّافعؾؿِّذمِّذحفؿِّحلد

أنِّـؾِّمقفكقدِّيقفكدِّمتفقًاكوِِّّ:ؿول:ِّوإصعِّأنِّمعـوهِّ(يقفدِّظذِّافػطرة

ؾؿـِّـونِّأبقاهِّأوِّأحدمهوِّمسؾاًمِّاشتؿرِّظذِّاإلشالمِّذمِّأحؽومِِّّ،فإلشالم

وإنِّـونِّأبقاهِّـوؾريـِّجرىِّظؾقكفِّحؽؿفكامِّذمِّأحؽكومِِّّ،وافدكقوِّأخرة

ؽؿِّففِّبحؽؿفامِّويؿجسوكف:ِّأيِّحيِّ،ويـكاكفِّ،افدكقوِّوهذاِّمعـكِّهيقداكف

ذمِّافدكقوِّؾننِّبؾغِّاشتؿرِّظؾقفِّحؽؿِّافؽػرِّوديـفام،ِّؾننِّشبؼًِّففِّشعودةِّ

ِّ،وإنِّموتِّؿبؾِّبؾقؽفِّؾفؾِّهقِّمـِّأهؾِّاجلـيِّ،أشؾؿِّوإِّٓموتِّظذِّـػره

إصعِّأكفِِّّ.أمِّافـور؟ِّأمِّيتقؿػِّؾقفِّ؟ِّؾػقفِّادذاهىِّافثالثيِّافسوبؼيِّؿريًبو

ِّمـِّأهؾِّاجلـي.ِّاهك

ـونِّتغرهِّبسبىِّأبقيفِّإموِّبتعؾقؿفامِّإيوهِّأوِِّّؾنذاِّتؼررِّذفؽِّؾؿـِّتغر

ِّ(.17بسؽقبفامِّؾقفِّؿوففِّافطقبلِّـامِّذمِّؾتعِّافبوريِّ)ِّ/

وفقِّؿولِّؿوئؾ:ِّأفقسِّافصبلِّيتلثرِّبغكرِّأبقيكفِّمكـِّجكرانِّوأؿكوربِّ

ِّوكحقِّذفؽِّ؟
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فؽـِّمساقفقيِّافرظوييِّدوِّـوكًِّظذِّإبقيـِّحتكِّمكـِِّّ،اجلقاب:ِّكعؿ

ودوِّـونِّافتلثرِّإولِّوإؿقىِّظذِِّّ،حقٌِّاختالطِّافصبلِّبغرِّإبقيـ

افصبلِّمـِّؿبؾِّأبقيفِّخصوِّبوفذـرِّذمِّاحلديٌِّودوُِّظؾَِؿِّأنِّاكحرافِّؾطرةِّ

ِّ.افصبلِّظامِّهقاًِّففِّيؽقنِّبسببفام

احذرِّأهيوِّإبِّاحلريصِّوَأيتفوِّإمِّافرحقؿيِّأنِّتؽقكوِّشبىِِّّ:كؼقل

ِّاكحرافِّوفدـامِّظـِّافػطرةِّافسؾقؿي.

ارتري ّما ال ٓطتػيٙ عيُ مً الدًٓ ّ تعلٔه األّالد ّجْب
 علٙ اآلباٛ األدب

َو ﴿َيو :تعوػ ؿول ِـَّ َأهيه ِذي  َوُؿقُدَهكو َككوًرا َوَأْهؾِقُؽؿِّْ َأْكُػَسُؽؿِّْ ُؿقا َآَمـُقا افَّ

ِّ ِصَدادٌِّ ِؽاَلظٌِّ َماَلِئَؽيٌِّ َظَؾْقَفو َواحِلَجوَرةُِّ افـَّوُسِّ  َأَمكَرُهؿِّْ َمكو اهللَ َيْعُصكقنَِّ َٓ

ِّ.(6 :َمُروَن﴾ِّ)افتَّحريؿُيمِّْ َمو َوَيْػَعُؾقنَِّ

 .وأدبقهؿ ظؾؿقهؿ: ظع ؿول

ِّ.اخلر وظؾؿقهؿ اهلل بطوظي مروهؿ:احلسـ وؿول

ِّؾعؾقـوِّأنِّكعؾؿِّأوٓدكوِّافديـِّواخلرِّومكوِِّّٓ:ؿولِّابـِّجريرِّرمحفِّاهلل

ومـِّهذاِّؿقففِّ)وأمرِّأهؾؽِّبوفصالةِّواصكطزِِّّ،يستغـكِّظـفِّمـِّإدب

ِّ(.ِّاهكظؾقفو(ِّوؿقففِّ)ِّوأكذرِّظشرتؽِّإؿربغ
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حكؼِّظكذِِّّ:وهؽكذاِّؿكولِّافضكحوكِّومؼوتكؾِّ:ؿولِّابـِّـثرِّرمحفِّاهلل

وموِِّّ،موِّؾرضِّاهللِّظؾقفؿِّ،ادسؾؿِِّّأنِّيعؾؿِّأهؾفِّمـِّؿرابتفِّوإموئفِّوظبقده

وذمِّمعـكِّهذهِّأييِّاحلديٌِّافكذيِّرواهِّاإلمكومِّأمحكدِِّّ.هنوهؿِّاهللِّظـفؿ

هِّوأبقِّداودِّوافسمذيِّمـِّحديٌِّظبدِّادؾؽِّبـِّشزةِّظـِّأبقفِّظكـِّجكد

ؿولِّرشقلِّاهللِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّ)مرواِّافصبلِّبوفصالةِّإذاِّبؾكغِِّّ:ؿول

ِّ،شبعِّشـغ،ِّؾنذاِّبؾغِّظؼِّشـغِّؾورضبقهِّظؾقفكو(ِّوهكذاِّفػكظِّأيبِّداود

ِّهذاِّحديٌِّحسـ.ِّ:وؿولِّافسمذي

وروىِّأبقِّداودِّمـِّحديٌِّظؿروِّبـِّصعقىِّظـِّأبقفِّظـِّجكدهِّظكـِّ

ِّافـبلِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّمثؾِّذفؽ.ِّ

ِّ،وهؽذاِّذمِّافصقمِّفقؽقنِِّّذفؽِّمتريـًوِّفكفِّظكذِّافعبكودةِّ: ؿولِّافػؼفو

وجموكبكيِّادعصكقيِّوتكركِِّّ،فؽلِّيبؾغِّوهقِّمستؿرِّظذِّافعبودة،ِّوافطوظكي

 ادـؽرِّواهللِّادقؾؼ.اِّهك

ظـِّافـبلِّصذِّاهللِّظؾقكفِّوشكؾؿِِّّ ظؿر ابـ ظـ افشقخون وروى -

 وهكق راعٍِّ ؾوإلمكوم رظقتكف ظكـ مسكمول وـؾؽكؿ راعٍِّ )ـؾؽؿ  :أكفِّؿول

 بقكً ظكذ راظقي وادرأةِّمسمول، وهق أهؾف ظذ راعٍِّ وافرجؾِّسمول،م

 أِّٓمسكمول، وهكق شكقده مكول ذم راعٍِّ مسكموفي،وافعبد وهكل زوجفو
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 مسمول( وـؾؽؿ راعٍِّ ؾؽؾؽؿ
(2)

.ِّوذمِّرواييِّهلامِّ)ِّوادرأةِّراظقيِّظذِّبقكًِّ

 .بعؾفوِّووفده(

ـِّادؾتكزمِّافراظلِّهقِّاحلوؾظِّادممتِّ:ؿولِّافعؾام ِّ:ؿولِّافـقويِّرمحفِّاهلل

ؾػقفِّأنِّـؾِّمـِّـونِّحتًِّكظكرهِِّّ،وهقِّموِّحتًِّكظرهِّ،صالحِّموِّؿومِّظؾقف

وافؼقككومِّبؿصككوحلفِّذمِّديـككفِّودكقككوهِِّّ،ر ِّؾفككقِّمطوفككىِّبوفعككدلِّؾقككف

ِّومتعؾؼوتف.ِّاهك

 ٕمرهؿ شقوشتف أهؾف افرجؾ ورظويي :اهلل بـِّحجرِّرمحفا احلوؾظ ؿول

 رمحكف وٓد،وؿكولوإ افبقً َأمر تدبر ادرأة ورظويي حؼقؿفؿ وإيصوفف

َأكس حديٌ مـ وجو  :اهلل
(3)

 :آخكره ذم ؾكزاد ظؿكر ابكـ حكديٌ مثكؾ 

 افز(،أخرجكف أظاملِّ :ؿول جقامهو؟ ومو :ؿوفقاِّجقابًو، فؾؿسلفي )ؾَلظدوا

ِّاهك .حسـ بسـد إوشط ذم وافطزاين ظدي ابـ

افعكوصِّر ِّ بكـ ظؿرو بـ ظبداهلل افشقخغِّمـِّحديٌ ظـد وجو 

خزِّرشقلِّاهللِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّأكفِّيؼقل:ِّٕؿقمـِّؿول:ِّأُِِّّ) اهللِّظـفام

                                                 

 (.1829)سؾؿمو(،893ِّ)وريخرواهِّافبِّ(2)

 (.4526أكظرِّصحقعِّاجلومعِّفؾعالميِّإفبوين)ِّ(3)
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موِّظشكً(ِّافؾقؾِّوٕصقمـِّافـفور
(4)

 ظـكد ضرؿكف بعكض وذم،احلكديٌِّ

 .حًؼو( ظؾقؽ فقفدك )وإن :مسؾؿ

 ؾِقكفِِّ :حًؼو( ظؾقؽ فقفدك )إن :ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف :تعوػ اهلل رمحف افـقوي ؿول

َِبِّ َظَذِّ َأنَِّّ ْٕ ِـّْ إَِفْقفِِّ حَيَْتوج َمو َوَفِدِه،َوَتْعؾِقَؿفُِّ َتْلِديَىِّ ا يـ، َوَطكوِئػ ِمك  افكد 

َب َظكَذِّ َواِجكى افتَّْعؾِقؿ َوَهَذا ْٕ َْوفَِقكو  َوَشكوِئر ا ْٕ كبِّلِّ ُبُؾكقغ َؿْبكؾ ا  افصَّ

ِّ بِقَّي،َكصَّ وؾِِعّلِّ َظَؾْقفِِّ َوافصَّ وؾِِعّلِّ َوَأْصَحوبف،َؿوَلِّ افشَّ  َوَظكَذِّ :َوَأْصَحوبف افشَّ

َفوت ُمَّ ْٕ ِّْ إَِذا ؾِقؿافتَّعِّْ َهَذا َأْيًضو ا ِـّْ مَل فُِّ َأب، َيُؽ َكَّ ِـّْ ِٕ بَِقكي، َبوب ِم ْ َـِّّ افسَّ  َوهَلُك

ِّ َمولِِّ ذِمِّ افتَّْعؾِقؿ َهَذا َذفَِؽ،َوُأْجَرةُِّ ذِمِّ َمْدَخؾ بِل  ِّْ َؾنِنِّْ ،افصَّ ِـّْ مَل  َمكوٌلِّ َفكفُِّ َيُؽ

ِـّْ َؾَعَذِّ فُِّ َكَػَؼُتُف: َتْؾَزُمفُِّ َم َكَّ ِّ اهك .ؿَُِّأْظؾَِّ َوَاهلل إَِفْقفِِّ حَيَْتوج ِِمَّو ِٕ

 ظكذ ُيَربكقا مل إذا ؾكوٕوٓد :اهلل حػظكف افػكقزان صوفع افشقخ ؿول

 أظكدا ًِّ يؽقككقن ؾكنهنؿ وافعبكودة افطوظكي ظكذ ويـشكل افصكوحلي افسبقي

 يمـكد ِمو ادقت،وهذا وبعد احلقوة ذم ظؾقفؿ حرسة فقافدهيؿ،ويؽقكقن

 مهكو اهلل ؾمحَّك أموككي افصوحلي،ؾوٕوٓد افسبقي أوٓده يريب أن ادسؾؿ ظذ

 ظكذ محكؾ وتكربقتفؿ،ؾفؿ ومحكويتفؿ رظكويتفؿ إفكقفؿ ووـكؾ إبكو 

                                                 

ِّ(.1159)سؾؿمو(،1131)وريخرواهِّافبِّ(4)
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 ظكذ يؼقمكقا بصدق،وأن إموكي هذه حيؿؾقا أن أبو  ظذ آبوئفؿ،جيى

َـِّّ يبؾغقا أن إػ وٓدهتؿ حقٌ مـ أوٓدهؿ  ظكـفؿ لوادسكم افرصكد ِش

َـِّّ بؾغقا ؾنذاِّآبوئفؿ،  وصكوروا آبكوئفؿ ظفكدة ظكـ خرجكقا افتؽؾقػ ش

 .آبكوئفؿ ظذ مساقفقتفؿ ذفؽ ؿبؾ أكػسفؿ،أمو مساقفقي حيؿؾقن جوًِّٓر

ِّ  .اهكِّمـِّذيطِّفؾشقخِّحػظفِّاهللِّذمِّتربقيِّإبـو 

 لصالح األضباب أعظه مً ّالعنل بالعله الْالدًٓ صالح

 مماتَه بعد ّحؿظَه أّالدٍه

ِّ ﴿َيو :تعوػ ؿول ًَ ونَِّ َمو َهوُرونَِّ ُأْخ ِّ اْمَرأَِّ َأُبقكِِّ ـَ
ٍ
ِّ َوَمو َشْق  ًْ وَك ِؽِّ ـَ  ُأمه

 .{28مريؿ:}َبِغقًّو﴾

 بعضكفو افغوفى ذم افذريي أن وذفؽ :اهلل رمحف افسعدي افعالمي ؿول

 اهك .وضده افصالح ذم بعض مـ

بـوه أراد ؾؿـ ِّذفؽ ظذ كػسف يريب َأن بد ؾال افصالح ظذ يسبقا أن ِٕ

َككو ﴿َيككو :تعككوػ ؿككول ِـَّ َأهيه ككِذي  َأْهؾِككقُؽؿِّْوَِّ َأْكُػَسككُؽؿِّْ ُؿككقا َآَمـُككقا افَّ

 .بَلهؾؽ ثؿ بـػسؽ ؾوبدأِّ،{6افتَّحريؿ:}َكوًرا﴾

وِموِّيدلِّظذِّأنِّصالحِّافقافديـِّشبىِّحلػظِّافقفدِّبعدِّادامتِّؿقففِّ

و :تعوػ َدارُِّ ﴿َوَأمَّ ونَِّ اْدَِديـَيِِّ ذِمِّ َيتِقَؿْغِِّ فُِغالَمْغِِّ َؾَؽونَِّ اجْلِ ـَ َتفُِّ َو ـْزٌِّ حَتْ  هَلاَُمِّ ـَ
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ونَِّ ـَ و َو و َيْبُؾَغو َأنِّْ َربهَؽِّ َؾَلَرادَِّ َصوحِلوًِّ َأُبقمُهَ مُهَ و َوَيْسَتْخِرَجو َأُصدَّ ـَْزمُهَ  َرمْحَيًِّ ـَ

ِـّْ َؽِّ ِم ِـّْ َؾَعْؾُتفُِّ َوَمو َرب  ِّْ َمو َتْلِويؾ َذفَِؽِّ َأْمِري َظ ا﴾ِِّّ َظَؾْقفِِّ َتْسطِعِّْ مَل  َصْزً

ِّ.{82ِّافؽفػ:}

صالح الْالدًٓ ضبب للخْم األبياٛ بآباَٜه يف امليصل٘ ّإٌ مل 
 ا عنلَهٓبلػْ

َتُفْؿِّؿولِّاهللِّتعوػ:ِّ يَّ ُتُفْؿِّبِنِياَمٍنَِّأحْلَْؼـَوِّمِهِْؿُِّذر  يَّ َبَعْتُفْؿُِّذر  َِّآَمـُقاَِّواتَّ ـَ ِذي َوافَّ

َسَىَِّرِهغٌِّ ـَ ِّاْمِرٍئِّباَِمِّ ؾه ـُ ِّ
ٍ
َِّرْ  ـْ َِّظَؿؾِِفْؿِِّم ـْ  َِّوَموَِّأَفْتـَوُهْؿِِّم

ِّ.{21افطقر/}

ـِّؾضؾفِّوـرمف،ِّوامتـوكفِّوفطػكفِّخيزِّتعوػِّظرمحفِّاهلل:ِّابـِّـثرِّؿولِّ

بخؾؼفِّوإحسوكف:ِّأنِّادممـغِّإذاِّاتبعكتفؿِّذريكوهتؿِّذمِّاإليكامنُِّيؾحؼفكؿِّ

بآبوئفؿِّذمِّادـزفيِّوإنِّملِّيبؾغقاِّظؿؾفؿ،ِّفتؼرِّأظغِّأبو ِّبوٕبـو ِّظـكدهؿِّ

ذمِّمـوزهلؿ،ِّؾقجؿعِّبقـفؿِّظذِّأحسـِّافقجقه،ِّبلنِّيرؾعِّافـوؿصِّافعؿؾ،ِّ

مـِّظؿؾفِّومـزفتف،ِّفؾتسوويِّبقـكفِّوبكغِِّّبؽومؾِّافعؿؾ،ِّوِّٓيـؼصِّذفؽ

ِّذاك:ِّوهلذاِّؿول:ِّ ـْ َِّظَؿؾِِفكْؿِِّمك ـْ كَتُفْؿَِّوَمكوَِّأَفْتـَكوُهْؿِِّمك يَّ َأحْلَْؼـَكوِّمِهِكْؿُِّذر 

ِّ
ٍ
ِّا.هك.َرْ 

ُتُفؿِّْهؾِّادؼصقدِّمـِّؿقففِّ)ِّ يَّ ِّملِّيبؾغ؟مـِّ(ِّهـوِّمـِّؿدِّبؾغِّمـفؿِّأمُِّذر 
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يكيِّهفـكوِّبوفصكغورِّواختصكوصِّافذرؿولِّاإلمومِّابـِّافؼقؿِّرمحفِّاهلل:ِّ

ِّٓيؾزمِّمثكؾِّوِّ،طفرِّفاالِّيؾزمِّاشتقا ِّادتلخريـِّبوفسوبؼغِّذمِّافدرجوتأ

ِّاهللِّاظؾكؿوِّ،ذريتفِّمعفِّذمِّدرجتكفأضػولِّـؾِّرجؾِّوِّنِّّنهذاِّذمِّافصغورِّؾ

بقاشطيِّبعضِّمفامتِّأهؾِّاإليكامنِّٕخقـكوِّأيبِِّّ–ِّحوديِّإرواحاهك.ِّ)

ِّ.(ؾروزِّإكدكقدِّحػظفِّاهلل

للدلل ّلهيَا متعلك٘ مبػٔٝ٘  مكدّز ريغ َأمس التْؾٔل ٍدآ٘
 ارتالل ّحهنتُ 

ِّ ﴿إِكََّؽِّ :تعوػ ؿول ِـّْ هَتِْدي َٓ ِّ َم ًَ َـِّّ َأْحَبْب
ِـّْ هَيِْدي اهللَ َوَفؽِ  َوُهقَِّ َيَشو ُِّ َم

ِّ﴾ِّ َأْظَؾؿُِّ ـَ   .{56افؼصص:}بِوُدْفَتِدي

ونَِّ اْبـَفُِّ ُكقٌحِّ ﴿َوَكوَدى :تعوػ وؿول ـَ ِّ َيو َمْعِزلٍِّ ذِمِّ َو ِـَّ ُبـَلَّ ِّ َمَعـَو ْىِّاْر َٓ  َو

ِـّْ ِـَّ َمعَِّ َتُؽ ِـَّ َيْعِصُؿـِل َجَبؾٍِّ إَِػِّ َشاوِوي َؿوَلِّ افَؽوؾِِري ِّ ِم
ِ
ِّ َؿوَلِّ اَدو   َظوِصؿَِّ َٓ

ِـّْ افَقْقمَِّ ِّ اهللِ َأْمرِِّ ِم َّٓ ِـّْ إِ ِـَّ َؾَؽكونَِّ اَدْقُجِّ َبْقـَُفاَمِّ َوَحوَلِّ َرِحؿَِّ َم اُدْغكَرِؿَغ﴾ِّ ِمك

شؾؿِّأؾضكؾِّافرشكؾِِّّٓؾفوهقِّحمؿدِّصذِّاهللِّظؾقفِّوِّ .{42-43هقد:}

يؿؾؽِّفعؿفِّافذيِّحيبفِّهداييِّافتقؾقؼ.ِّوهوهقِّكقحِّظؾقكفِّافسكالمِّافكذيِّ

مؽٌِّذمِّافدظقةِّأفػِّشـيِّإِّٓمخسغِّظوًموِِّّٓيؿؾؽِّٓبـفِّهداييِّافتقؾقؼِّ

ِّافتلِّتـجقفِّمـِّافـورِّؾقفؾؽِّمعِّافؽوؾريـ.
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 لصالحَه األضباب أعظه مً الرزٓ٘ ٓصلح بأٌ السب دعاٛ

افتقؾقكؼِّإككامِّهكلِّمكـِّاهللِّظكزِّوجكؾِّ:ِّتقجككفِّودكوُِّظؾِكَؿِّأنِّهدايكيِّ

افصوحلقنِّإػِّاهللِّظزِّوجؾِّبوفترضعِّوافدظو ِّأنِّيصؾعِّهلؿِّذريتفؿِّؾبغِّ

تعوػِّذمِّبقونِّدظو ِّمكـِّاتصكػِّ شبحوكفِّوتعوػِّذفؽِّذمِّـتوبفِّحقٌِّؿول

ـَككو :بككوإليامن ِـّْ َفـَككو َهككْىِّ ﴿َربَّ وتِـَككو َأْزَواِجـَككو ِمكك يَّ ةَِّ َوُذر  ﴾ِّ ُؿككرَّ َأْظككُغٍ

  .{74ن:افػرؿو}

ِّ ﴿َواْجـُْبـِل :وؿولِّتعوػِّذمِّبقونِّدظو ِّإبراهقؿِّظؾقفِّافسالم  َأنِّْ َوَبـِكلَّ

ِّ :تعكوػ ،وؿقفكف{35 إبكراهقؿ:}إَْصكـَوَم﴾ِّ َكْعُبكدَِّ ِـَّ ِلِّ َهكْىِّ ﴿َرب   ِمك

َغ﴾ِّ وحِلِ ػوت:}افصَّ ِّ :تعوػ ،ومـِّذفؽِّؿقفف{100افصَّ  َأْوِزْظـِكل ﴿َرب 

تِل كِْعَؿَتَؽِّ َأْصُؽرَِّ َأنِّْ ِّأَِّ افَّ ًَ ِّ َوَظكَذِّ َظكَعَِّّ ْكَعْؿ  َصكوحِلًو َأْظَؿكَؾِّ َوَأنِّْ َوافِكَديَّ

تِل﴾ِّ ذِمِّ ِلِّ َوَأْصؾِْعِّ َتْرَضوهُِّ يَّ  .{15 إحؼوف:}ُذر 

 ظؾقكف تؼدر مو تػعؾ أن بد ؾال اهللِّأنُِّيصؾعِّفؽِّذريتؽِّ شلفً وإذا

أشبوِبِّذفؽِِّّمـِّحسـِّافسبقيِّوافرظويي،ِّوافسبقيِّإكامِّتؽكقنِّحسكـيِّ مـ

وِّٓ وؾؼِّـتوبِّاهللِّتعوػِّوشـيِّكبقفِّصذِّاهللِّظؾقكفِّوشكؾؿِِّّإذاِّـوكًِّظذ

ِّ.شبقؾِّإػِّذفؽِّإِّٓبوفتػؼفِّذمِّديـِّاهللِّظزِّوجؾ
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 دعْات ال تسد

روىِّأبقِّداودِّوافسمذيِّوابـِّموجفِّظـِّأيبِّهريرةِّر ِّاهللِّظـفِّظـِّ

افـبلِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشكؾؿِّؿكول:)ثالثِّدظكقاتِّمسكتجوبوتِِّّٓصكؽِّ

ادسكوؾر،ِّودظكقةِّادظؾكقم(ؾقفـ،ِّدظقةِّافقافد،ِّودظكقةِّ
(5)

وافؾػكظِّٕيبِّ

 داود،ِّاحلديٌِّحسـفِّإفبوينِّرمحفِّاهلل.

 روى ؾؼكد وفدـامِّبسق ِّؾقصكوبِّبكفِّ ظذ تدظقا ؾقوِّأهيوِّافقافدانِّٓ

 ظكذ تكدظقا )ٓ :ؿكول وشكؾؿ ظؾقكف اهلل صذ افـبل أن جوبر ظـ مسؾؿ

 مـ قاتقاؾؼِّٓ أمقافؽؿ ظذ تدظقا وٓ أوٓدـؿ ظذ تدظقا وٓ أكػسؽؿ

فؽؿ( ؾقستجقى  ظطو  ؾقفو يسلل شوظي اهلل
(6)

.  

مً خاف أٌ ٓدعْ علٙ أحد لٔظ بأٍل أٌ ٓدعٙ علُٔ ٍل لُ 
 ؟ ما اغرتطُ زضْل اهلل صلٙ اهلل علُٔ ّضله َأٌ ٓػرتط

روىِّاإلمومِّمسؾؿِّظـَِّأكسِّر ِّاهللِّظـفِّؿول:ِّـوكًِّظـدُِّأمِّشكؾقؿِّ

ِّؾؼولِّؾقفِّوشؾؿِّافقتقؿيؾرأىِّرشقلِّاهللِّصذِّاهللِّظِّ–يتقؿيِّوهلِّأمِّأكسِّ

                                                 

 (.3862جف)وابـِّمو(،1995)مذيسواف(،1536)أبقِّداودرواهِِّّ(5)

 (.3999)سؾؿمرواهِِّّ(6)
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ِّتبؽكلِّشكؾقؿِّأمِّإػِّافقتقؿيِّؾرجعًِّشـؽِّـزِِّّٓـزتِّفؼدِّ؟ِّهقفِّآكً

ِّاهللِّصكذِّاهللِّكبكلِّظعِّدظوِّاجلورييِّؿوفًِّبـقيِّيوِّ؟ِّموفؽِّشؾقؿِّأمِّؾؼوفً

ِّؿكرينِّؿوفكًِّأوِّأبكداِّشكـلِّيؽكزِِّّٓؾكؤنِّشـلِّيؽزِِّّٓأنِّوشؾؿِّظؾقف

ِّصكذِّاهللِّشقلرِّفؼقًِّحتكِّمخورهوِّتؾقثِّمستعجؾيِّشؾقؿِّأمِّؾخرجً

ِّأمِّيكوِّ؟ِّموفكؽِّوشكؾؿِّظؾقفِّاهللِّصذِّاهللِّرشقلِّهلوِّؾؼولِّوشؾؿِّظؾقفِّاهلل

ِّشؾقؿِّأمِّيوِّ؟ِّذاكِّوموِّؿولِّ؟ِّيتقؿتلِّظذِّأدظقتِّاهللِّكبلِّيوِّؾؼوفًِّشؾقؿ

ِّؾضحؽِّؿولِّؿرهنوِّيؽزِّوِّٓشـفوِّيؽزِِّّٓأنِّدظقتِّأكؽِّزظؿًِّؿوفً

ِّذضلِّأنِّتعؾؿغِّأموِّشؾقؿِّأمِّيوِّؿولِّثؿِّوشؾؿِّظؾقفِّاهللِّصذِّاهللِّرشقل

ِّافبؼِّيرىضِّـامِّأرىضِّبؼِّأنِّإكامِّؾؼؾًِّريبِّظذِّاصسضًِّأينِّريبِّظذ

ِّفقسِّبدظقةِّأمتلِّمـِّظؾقفِّدظقتِّأحدِّؾليامِّافبؼِّيغضىِّـامِّوأؽضى

ِّ.ِِّّافؼقومكيِّيكقمِّمـكفِّمهكوِّيؼربكفِّوؿربيِّوزـوةِّضفقراِّففِّدمعؾفوِّأنِّبلهؾِّهلو

ِّ.(2693)سؾؿِّمرواهِّ
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 الرزٓ٘ صالح أضباب مً الصاذت٘ الصّج٘ اختٔاز

 صذ افـبل ظـ ظـفو اهلل ر  روىِّابـِّموجفِّظـِّأمِّادممـغِّظوئشيِّ

 واكؽحكقا إـػكو  ؾكوكؽحقاِّفكـطػؽؿ، )ختكروا :ؿكول وشؾؿ ظؾقف اهلل

إفقفؿ(
(7)

ِّ.اهلل رمحف إفبوين وحسـفِّ

 :وشكؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل ظـ  هريرة أيب افبخوريِّظـ وروى

 افكديـ بكذات وفديـفو،ؾوطػر وجلامهلو سبفووحل دوهلو ٕربع ادرأة )تـؽع

يداك( تربً
(8)

. ِّ

 ارتري أٍل علٙ َأختُ أّ ابيتُ اإلىطاٌ عسض

 اخلطكوب بكـ ظؿكر أن.ظـفام اهلل ر  ظؿر ابـ ظـ افشقخون روى

ِّ حغ ًْ ؿ  مكـ وـون افسفؿل حذاؾي بـ خـقس مـ ظؿر بـً حػصي تِليَّ

 بكـ ظؿكر ؾؼكول ديـيبود ؾتقذم وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل َأصحوب

 ذم شلكظر :حػصي،ؾؼول ظؾقف ؾعرضً ظػون ابـ ظثامن أتقً :اخلطوب

                                                 

إفبكوينِّذمِّافصكحقحيِِّّ(ِّمـِّضريؼِّاحلورثِّبـِّظؿرانِّاددين،ِّفؽـِّذـكر1968جف)رواهِِّّابـِِّّموِّ(7)

 حسـ.ِّإشـوده(ِّففِّصوهًدا3/57ِّ)

 (.1466)ومسؾؿِّ(،5999)وريخرواهِّافبِّ(8)
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 هكذا،ؿول يكقمل أتزوج َأٓ ل بدا ؿد :ؾؼول فؼقـل ثؿ فقول ؾؾبثً أمري

 بـكً حػصكي زوجتكؽ صكاً إن ؾؼؾكً افصديؼ بؽر أبو ؾؾؼقً ظؿر

ِّ صكقًاو إلَِّّ يرجكع ؾؾكؿ  أبكقبؽر ظؿر،ؾصؿً ًُ  مكـ ظؾقكف َأْوَجكدُِّ وــك

ِّ.ظثامن ًُ  ؾلكؽحتفو.وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل خطبفو ثؿ فقول ؾؾبث

إيوه
(9)

ِّ.احلديٌ...

 جْاش تصّٓج الصػاز للنصلخ٘ الظاٍسٗ

ِّ:ؿولِّتعوػ َـّ هُتُ ِّكَِسوِئُؽْؿِّإِِنِّاْرَتْبتُْؿَِّؾِعدَّ ـْ ِّاَدِحقِضِِّم ـَ ِِّم ـَ ْس
ِئلَِّياِ َوافالَّ

ِئلِّمَلِّْحَيِْضِّ ِِّّ.{4افطَّالق:}ِِّـََّثاَلَثُيَِّأْصُفٍرَِّوافالَّ

روىِّافبخوريِّرمحفِّاهللِّظـِّظروةِّ)أنِّافـبلِّصكذِّاهللِّظؾقكفِّوشكؾؿِّ

خطىِّظوئشيِّإػِّأيبِّبؽرِّؾؼولِّففِّأبقِّبؽرِّإكامِّأكوِّأخقكِّؾؼولِّأكًِّأخكلِّ

ِِّّ.ذمِّديـِّاهللِّوـتوبفِّوهلِّلِّحالل(

وإنِّخػكتؿِِّّ})بوبِّتزويٍِّافقتقؿي(ِّفؼقففِِّّ:وبقبِّافبخوريِّرمحفِّاهلل

ؿولِّاحلوؾظِّذمِّافػتع:ِّوؾقفِّدٓفيِّظكذِِّّ{ومكِّؾوكؽحقاِّأِّٓتؼسطقاِّذمِّافقت

تزويٍِّافقلِّؽرِّإبِّافتلِّدونِّافبؾقغِّبؽًراِّـوكًِّأوِّثقًبكوِّٕنِّحؼقؼكيِّ

                                                 

 (.4995)وريخرواهِّافبِّ(9)
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افقتقؿيِّمـِّـوكًِّدونِّافبؾقغِّوِّٓأبِّهلو.ِّوؿدِّأذنِّذمِّتزوجيفوِّبؼطِّأِّٓ

ِّيبخسِّمـِّصداؿفو.اهك

ِّفوج:(ِّطِّادـ9/219ؿولِّافـقويِّرمحفِّاهللِّذمِّذحفِّظذِِّّمسؾؿِّ)

واظؾؿِّأنِّافشوؾعلِّوَأصحوبفِّؿوفقاِّيستحىِّأِّٓيكزوجِّإبِّواجلكدِّ

ِّ،افبؽرِّحتكِّتبؾغِّويستلذهنوِّفاالِّيقؿعفكوِّذمِّأ ِّافكزواجِّوهكلِّـورهكيِّ

يعـلِّذمِّأنِّافـبلِّصكذِّاهللِِّّ-وهذاِّافذيِّؿوفقه:ِِّّٓخيوفػِّحديٌِّظوئشي

ٕنِّمرادهؿِّأِّٓيزوجفوِّؿبؾِّافبؾكقغِِّّ–ظؾقفِّوشؾؿِّتزوجفوِّفسًِّشـغِّ

ِّتؽـِّمصكؾحيِّطكوهرةِّخيكوفِّؾقهتكوِّذمِّافتكلخرِّـحكديٌِّظوئشكيِّإذاِّمل

ؾقستحىِّحتصقؾِّذفؽِّافكزوجِّٕنِّإبِّمكلمقرِّبؿصكؾحيِّوفكدهِّؾكالِّ

ِّيػقهتوِّواهللِّأظؾؿ.اهك

ؿولِّموفؽِّوافشوؾعلِِّّ:وأموِّظـِّافدخقلِّمهوِّؾؼدِّؿولِّافـقويِّرمحفِّاهلل

وأبقِّحـقػيِّحدِّذفؽِّأنِّتطقكؼِّاجلكامعِّوخيتؾكػِّذفكؽِّبكوختالؾفـِّوِّٓ

ِّـِّوهذاِّهقِّافصحقع.اهكيضبطِّبس

ؿولِّابـِّبطول:ِّجيقزِّتزويٍِّافصغرةِّبكوفؽبرِّإمجوًظكوِّوفكقِّـوككًِّذمِّ

ـِّمـفكوِّحتككِّتصكؾعِّفؾقط .اهككِّذـكرهِّاحلكوؾظِّذمِّ ادفد،ِّفؽـِِّّٓيؿؽَّ

ِّافػتع.
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ؿولِّابكـِّادـكذرِّرمحكفِّاهللِّوأمجعكقاِّأنِّكؽكوحِِّّ،وهؽذاِّافصبلِّ:ؿؾً

ِّإبِّابـفِّافصغرِّجوئز.اهك

ظذِّافصحقعِّؿوففِّافعالميِّابكـِّظثقؿكغِّذمِّوِّٓيعتزِّضالقِّافصغرِّ

 (طِّادؽتبيِّاإلشالمقي.5/59ذحفِّظذِّافبؾقغِّ)

 ألجلُ؟ الْلد ٓطلب ما

ؿِّْ :تعوػ ؿول ـُ َثرَِّ ﴿َوَجَعْؾـَو ـْ ِّ.َكِػرًا﴾ َأ

ِّ :تعوػ وؿول ِّ ﴿َوإيِن  ًُ ِـّْ اَدَقاِلَِّ ِخْػ ِّ َوَراِئكل ِم ًِ وَكك ـَ  َظكوِؿًرا اْمكَرَأِ ِّ َو

ِـّْ ِلِّ َؾَفْىِّ ِـّْ َوَيكِرُثِّ َيِرُثـِل * َوفِقًّو َؽَِّفُدكِّْ ِم ِّ َواْجَعْؾكفُِّ َيْعُؼكقَبِّ َآلِِّ ِمك  َرب 

 .{6ِّ-5ِّمريؿ:ِّ}َرِضقًّو﴾

 افدكققيي فؾؿصؾحي فقس فؾقفد ؾطؾبف :اهلل رمحف افسعدي افعالمي ؿول

 .ضقوظف مـ واخلقف افديـ مصؾحي ؿصده وإكام

 دنومعك افكديـ ذم ادشكفقرة افبقكقت مـ بقتف وـون :اهلل رمحف وؿول

 .بعده بوفديـ يؼقم وفًدا يرزؿف أن اهلل ؾدظو اخلر ومظـي افرشوفي

 .وافعؿؾ وافعؾؿ افـبقة ومراث افديـ وٓيي هـو وافقٓيي:وؿول
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 ظؾقف اهلل صذ افـبل ظـ اهللِّظـف ر  هريرة أيب افشقخونِّظـ وروى

افؾقؾكيِّبامئكيِّ افسكالمَِّٕضكقؾـ ظؾقفام داود بـ شؾقامن )ؿولِّ :ؿول وشؾؿ

ؿؾِّإنِّصو ِِّّ:تؾُدِّـؾِّامرأةِّؽالًموِّيؼوتؾِّذمِّشبقؾِّاهلل،ِّؾؼولِّففِّادَؾؽِّأةامر

ؿولِِّّ،وكزِّؾطوفِّمهـِّوملِّتؾدِّمـفـِّإِّٓامرأٌةِّكصػِّإكسونِّ،اهللِّؾؾؿِّيؼؾ

وـكونِّأرجككِِّّ،فقِّؿولِّإنِّصكو ِّاهللِّملِّحيـكٌِّ:افـبلِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿ

حلوجتف(
(19)

. 

 صكذ افـبل ظـ  يسور بـ معؼؾ ظـ وافـسوئل داود أبق وروى -

 يكقم إكبقكو  بؽكؿ مؽوثر ؾنين افقفقد افقدود )تزوجقا :وشؾؿ ظؾقف اهلل

افؼقومي(
(11)

. 

 ؾكال افؼكيعي مؼوصكد مكـ افـسؾ إـثور أن وؽره احلديٌ هذا وذم

ِّ.افـسؾ حتديد دظوة إػ يؾتػً

وُيطؾىِّافقفدِّفإِلظوكيِّظذِّإظاملِّوظذِّتؼدمِّإظامرِّؿولِّاهللِّتعكوػِّ

وؿولِّتعوػِّ)ِّوإذِّيرؾعِّإبراهقؿِّافؼقاظدِّمـِِّّ،أييِّ(معفِّافسعلِّ)ِّودوِّبؾغ

                                                 

 (.1654ؿ)ومسؾِّ(،2819)وريخرواهِّافبِّ(19)

احلكديٌِّذمِّافصكحقعِّادسكـدِّفؾعالمكيِّافكقادظلِّ(ِّو3227)سوئلـوافِّ(،2959د)رواهِّأبقِّداو(11)

 رمحفِّاهلل.
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ِّ،(127)افبؼرة:ِّ(افبقًِّوإشامظقؾِّربـوِّتؼبؾِّمـوِّإكؽِّأكًِّافسؿقُعِّافعؾقؿ

وؿولِّتعوػِّ)ِّإموِّيبؾغـِّظـدكِّافؽزِّأحدمهوِّأوِّـالمهوِّؾالِّتؼكؾِّهلكامُِّأفِّ

ِّـرياًمِّواخػضِّهلامِّجـوحِّافذلِّمـِّافر ًٓ محيِّوؿؾِّوِّٓتـفرمهوِّوؿؾِّهلامِّؿق

ِّ.ربِّارمحفامِّـامِّربقوينِّصغًرا(

 ؾلٔتصّج الباٛٗ ميهه اضتطاع مً

 وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل أن ؿول  مسعقد ابـ ظـ افشقخون روى

 مل ؾؾقتكزوجِّومكـ افبكو ة مكـؽؿ اشتطوع مـ افشبوب معؼ )يو :فـو ؿول

وجو ( فف ؾنكف بوفصقم ؾعؾقف يستطع
(12)

. 

 :ؿول وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل ظـ  أكس ظـ أمحد اإلموم وروى

افؼقومي( يقم إكبقو  بؽؿ مؽوثر ؾنين افقفقد افقدود )تزوجقا
(13)

.ِّ

                                                 

 (.1499)سؾؿموِِّّ(،1995)وريخرواهِّافبِّ(12)

 (.3/158)دمحرواهِّأِّ(13)
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 َأٍلُ أتٙ إذا السجل ٓكْل ما

 )مو :ؿول وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل َأن هريرة أيب ظـ افشقخون روى

إِّٓوافشقطونِّيؿسفِّحغِّيقفكدِّؾقسكتفؾِّصكورًخوِّمكـِِّّ،يقفد مقفقد مـ

واؿر واِّإنِّصاتؿِِّّ:ثؿِّيؼقلِّأبقِّهريرةِّ،إيوهِّإِّٓمريؿِّوابـفوِّمسِّافشقطون

)ِّوإينُِّأظقذهوِّبؽِّوذريتفوِّمـِّافشقطونِّافرجقؿ(
(14)

. 

 اهلل رشقل ؿول :ؿول ظـفام اهلل ر  ظبوس ابـ ظـ افشقخون وروى

اهللِّ بوشكؿ أهؾف يل  حغ يؼقل أحدهؿ َأن فق )َأمو :وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ

ر ثؿ رزؿتـو مو افشقطون جـىافشقطون،و جـبـل افؾفؿ  ذفكؽ ذم بقـفام ُؿد 

أبًدا( صقطونٌِّ يرضه مل وفدٌِّ ؿيض أو
(15)

. 

افبخكوريِّطِّ ظكذ ذحكف ذم ظثقؿغِّرمحكفِّاهللِّـكام ابـ افعالمي ؿول

 صكقطون يرضكه )مل :ؿقفف ذم افعؾام  واختؾػ :افؼوهرة اإلشالمقي ادؽتبي

 افطػؾ شؼط إذا افشقطون نٕ بدكًقو رضًرا يرضه مل أكف ادعـك :ؾؼقؾ أبًدا(

 اجلـكغ يكخ وفذفؽ افؾؽزة، مهذه ظؾقف يؼيض وربام فؽزه أمف بطـ مـ

                                                 

 (.2366)سؾؿموِّ(،3286)وريخرواهِّافبِّ(14)

 (.1434)سؾؿِّموِّ(،141)وريخرواهِّافبِّ(15)
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 رضًرا يرضه مل ادراد بؾ :وؿقؾ افؾؽزة، هذه إثر ظذ أمف بطـ مـ كزل إذا

 رضر مكـ متـكع افتكل إشكبوب مكـ هكذا وأن ؿؾبًقكو، رضًرا وٓ حسًقو

 .ـرافذ هذا بعد كشل افذي احلؿؾ هلذا افشقطون

 اُدسكبَّى، حصكقل ومـ افـػقذ مـ يؿـعف موكع فف يقجد ؿد وافسبى

، افؼقل وهذا  ؿؾبف ذم وٓ بدكف ذم ٓ يرضه مل ؾودعـك ظوم، أكف وهق أصعه

 كػقذ مـ متـع مقاكع هلو يقجد ؿد وإشبوب إشبوب بوب مـ هذا فؽـ

 شكقاي، بقاي ذم خروجف بعد افطػؾ هذا يعقش أن ذفؽ ومـ افسبى هذا

 مقفقد )ـؾ :صذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿ  افـبل فؼقل آشتؼومي ظـ تكؾف ؾؼد

 اهك ...يؿجسوكف( أو يـكاكف أو هيقداكف ؾلبقاه افػطرة ظذ يقفد

 هؾ حومؾ وهل أهؾف اإلكسون أتك إذا :ؿوئؾ ؿول ؾنذاِّ :وؿولِّرمحفِّاهلل

ـر؟ هذا يؼقل  افقفد؟ كشل ؿد ٕكف يؼقفف ٓ أو افذ 

 إن :ؿول أمحدِّرمحفِّاهلل اإلموم ٕن يؼقفف أن ؾضؾإ كؼقل  :اجلقاب

صكذِّ  افـبل ؿول وهلذا وؿقتف، بكه وذم شؿعف ذم احلؿؾ ذم يزيد اجلامع

 زرع مكو ه يسؼ ؾال أخر، وافققم بوهلل يممـ ـون )مـ :اهللِّظؾقفِّوشؾؿ

 ؾقؼكقل هذا وظذ بوجلامع يـتػع اجلـغ أن إػ يشر احلديٌ وهذا ؽره(

ِّاهك .افذـر هذا
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 الْلد؟ ٓػبُ مً

موؤهكوِّمكوِّ ِّ ظكال )إذا  :ملسو هيلع هللا ىلص افـبكل ر ِّاهللِّظـفكوِّظكـ ظوئشي وظـ

 رواه أظاممف( افرجؾِّموؤهوِّأصبف مو  ظال افقفدِّأخقافف،ِّوإذا أصبف افرجؾ

مسؾؿ
(16)

. 

 ؽؾكقظ أبكقض افرجؾ )مو  :رؾعف مسؾؿ ظـد ثقبون حديٌ ذم ووؿع

 بكنذن أذـكر ادكرأة لمـك افرجؾ مـل ؾعال اجتؿعو أصػر،ؾنذا ادرأة ومو 

اهلل( بكنذن أكثو افرجؾ مـل ادرأة مـل ظال اهلل،وإذا
(17)

 ذم بكوفعؾق ،وادكراد

 ظؾكق ؾفكق صكلكف ظكذ ؾؼكد شكبؼ مكـ ـكؾ افسكبؼ،ٕن ظوئشي حديٌ

ِّ.افػتع ذم احلوؾظ معـقي،ؿوفف

 شبؼ ؾنذا افقفد )وأمو :ملسو هيلع هللا ىلص افـبل ظـ شالم بـ ظبداهلل حديٌ ويميده

 كزظكً افرجكؾ مو  ادرأة مو ُِّ شبؼ افقفد،وإذا عكز ادرأة مو  افرجؾ مو 

افقفد(
(18)

 .افبخوري رواه 

                                                 

 (.314)سؾؿمرواهِِّّ(16)

 (.315)سؾؿمرواهِِّّ(17)

 .(3329)وريخرواهِّافبِّ(18)
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ظكرق( كزظكف هكذا أبـكؽ فعؾ :(وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل وؿول
(19)

 

ِّ .ظؾقف متػؼ

ظـِّأيبِّهريرةِّؿولِّؿولِّرشكقلِّاهللِّ(172ِّ)وروىِّمسؾؿِّذمِّصحقحفِّ

يِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّ)فؼدِّرأيتـلِّذمِّاحلجرِّوؿريشِّتسلفـلِّظـِّمرسكا

ؾسلفتـلِّظـِّأصقو ِّمـِّبقًِّادؼدسِّملِّأثبتفوِّؾؽربًِّـربيِّموِّـربًِّمثؾفِّ

ؿطِّؿولِّؾرؾعفِّاهللِّلِّأكظرِّإفقفِّموِّيسلفقينِّظـِّر ِّإِّٓأكبكلهتؿِّبكفِّوؿكدِّ

رأيتـلِّذمِّمجوظيِّمـِّإكبقو ِّؾنذاِّمقشكِّؿكوئؿِّيصكعِّؾكنذاِّرجكؾِّرضبِّ

عِّجعدِّـلكفِّمـِّرجولِّصـق ةِّوإذاِّظقسكِّبـِّمريؿِّظؾقفِّافسالمِّؿوئؿِّيص

أؿربِّافـوسِّبفِّصبفوِّظروةِّبـِّمسعقدِّافثؼػلِّوإذاِّإبراهقؿِّظؾقفِّافسالمِّ

ؿوئؿِّيصعِّأصبفِّافـوسِّبفِّصوحبؽؿِّيعـلِّكػسفِّؾحوكًِّافصالةِّؾكلِمتفؿِّ

ؾؾامِّؾرؽًِّمـِّافصالةِّؿولِّؿوئؾِّيوِّحمؿدِّهذاِّموفؽِّصوحىِّافـورِّؾسكؾؿِّ

ِّظؾقفِّؾوفتػًِّإفقفِّؾبدأينِّبوفسالم(.

                                                 

 (.1599)سؾؿموِّ(،5395)وريخرواهِّافبِّ(19)
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أنِّافـبلِّصذِّاهللِِّّ:ا ِّر ِّاهللِّظـفوروىِّافبخوريِّرمحفِّاهللِّظـِّافز

ظؾقفِّوشؾؿِّؿول:ِّ)فععِّأكًِّمـلِّوأكوِّمـؽِّوؿولِّجلعػرِّأصكبفًِّخؾؼكلِّ

ِِّّ.وخؾؼلِّوؿولِّفزيدِّأكًِّأخقكوِّومقٓكو(

 َأمُ؟ بطً يف َأحدنه ٓهٌْ نٔـ

ِّضِكغٍِّ﴿:ؿولِّاهللِّتعوػ ـْ ُِّشاَلَفٍيِِّم ـْ َِّجَعْؾـَكوُهِِّّ*َِّوَفَؼْدَِّخَؾْؼـَوِّاإِلْكَسوَنِِّم ُثكؿَّ

َِّخَؾْؼـَكوِّافـهْطَػكَيَِّظَؾَؼكًيَِّؾَخَؾْؼـَكوِّافَعَؾَؼكَيُِّمْضكَغًيِِّّ *ْطَػًيِّذِمَِّؿَراٍرَِّمؽِغٍِّكُِّ ُثكؿَّ

َِّأْكَشْلَكوُهَِّخْؾًؼوَِّآَخكَرَِّؾَتَبكوَرَكِّ َؾَخَؾْؼـَوِّاُدْضَغَيِِّظَظوًموَِّؾَؽَسْقَكوِّافِعَظوَمِّحَلاًْمُِّثؿَّ

ِّاخلَوفِِؼغَِّ ـُ ِِّّ.ِّ{14-12:ادممـقن}﴾ِّاهللَُِّْحَس

 وهكق اهلل رشكقُلِّ حكدثـو :ؿول  مسعقد ابـ ظـ افشقخون روىو

ف بطـ ذم خؾُؼفُِّ جَيْؿعُِّ أحدـؿ )إن :ادصدوق افصودق  ثؿ يقموًِّ أربعغ ُأم 

 ادؾكُؽِّ إفقكف ُيرشكُؾِّ ثؿ ذفؽ مثؾ مضغيًِّ يؽقن ثؿ ذفؽ مثؾ ظؾؼيًِّ يؽقن

 وصؼل وظؿؾف وَأجؾف رزؿف بؽتى ـؾامت بلربع ويممر افروح ؾقف ؾقـػخ

احلديٌ( ....دشعق َأو
(29)

.ِّ

                                                 

 (.2643)سؾؿمو(،3298ِّ)وريخرواهِّافبِّ(29)
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 :اهلل رمحف الؼقؿ ابـ قال

 بؿحؾفكو اتصكوهلو ذم افشكجرة ظكذ افثؿكرة بؿـزفي افرحؿ ذم اجلـغ

ِّ ًٓ  واكؼطوع وـامهلو اكػصوهلو،فثؼؾفو إٓ يبؼ مل افغويي بؾغً ؿقًيو،ؾنذا اتصو

 وتـػصكؾ إؽشكقي تؾكؽ ظـكف تـفكؽ اجلـغ ؾؽذا هلو ادؿسؽي افعروق

 ادزفؼي افرضقبوت تؾؽ وتصر وافرحؿ ادشقؿي غب متسؽف افتل افعروق

 ظكذ افعكروق واكػصكول احلجكى واكتفكوك وثؼؾكف بنزٓؿفكو ؾتعقـكف

 بعكض اكػصكول مكـ بد ظظقاًمِّجًدا،وٓ اكػتوًحو افرحؿ اخلروج،ؾقـػتع

 حكذاق بكذفؽ اظكسف زمون،وؿد َأ ع ذم تؾتاؿ افعظقؿي،ثؿ ادػوصؾ

 يعجز قي،وتدبراإلهل عـوييوفب إٓ ؽذف يتؿ ٓ :وادؼحغ،وؿوفقا إضبو 

.هكِّمـِّحتػيِّا.اخلوفؼغ أحسـ اهلل ـقػقتف،ؾتبورك إدراك ظـ افـوس ظؼقل

ِّ.ادقفقد

 ماذا حيصل للجيني أّل خسّجُ؟

 مكـ )مكو :ؿكول ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشكقل أن  هريرة أيب ظـ افشقخون روى

 إِّٓافشقطون، كخسي مـ صورًخو ؾقستفؾ افشقطون كخسف إٓ يقفدُِّ مقفقد
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ِّ :صاتؿ إن اؿر وا :هريرة أبق ؿول وأمف(،ثؿ مريؿ ابـ  بَِؽِّ ُأِظقُذَهو ﴿َوإيِن 

َتَفو يَّ ِـَّ َوُذر  ْقَطونِِّ ِم ِجقِؿ﴾ افشَّ افرَّ
(21)

.  

 شككوظي بؽككك ِّ-يعـككلِّمككـِّبطككـُِّأمككفِِّّ–اجلـككغِّ اكػصككؾ ؾككنذا

 ؾقف،وشبى ـون افذي ومؽوكف إفػف مػورؿي ضبقعل،وهق اكػصوفف،فسبى

ِّ.ادقفقد خوستف(...إفخِّمـِّحتػي ذم شقطوناف ضعـ ظـف،وهق مـػصؾ

 ّتَيٝتُ ّلْد لُ ُّلد مً بػازٗ اضتخباب

َكوهُِّ :تعوػ ؿول ْ وؾوت:}َحؾِقؿ﴾ٍ بُِغاَلمٍِّ ﴿َؾَبؼَّ  :تعوػ وؿولِّ{101ِّافصَّ

وهُِّ ُ  .{28افذاريوت:}َظؾِقٍؿ﴾ِّ بُِغاَلمٍِّ ﴿َوَبؼَّ

 فف إظالم ورةافبش َأن بقـفام وافػرق هتـاتف فف اشتحى افبشورة ؾوتتف ؾنن

 اهلل رمحكف افؼقؿ ابـ ؿوفف .بف ظؾؿ أن بعد بوخلر فف يرسهِّوافتفـايِّدظو  بام

 .ادقفقد حتػي ذم تعوػ

                                                 

 تؼدم.ِّ(21)
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 اإلضالو يف مْلْد أّل

 افكزبر بكـ اهلل بعبد محؾً َأهنو ظـفو اهلل ر  أشام  ظـ مسؾؿ روى

ِّ وَأكو ؾخرجً :بؿؽي،ؿوفً ًُ ،ؾلتق  بؼبو  ُتِّؾقفد بؼبو  ادديـي،ؾـزفً ُمتِؿه

 دظكو حجكره،ثؿ ذم ؾقضعتف وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل بف َأتقً ثؿَِّّ

 رشكقل ريُؼِّ جقؾف دخؾ  ر  أول ؾقف،ؾؽون ذم تػؾ ؾؿضغفو،ثؿ بتؿرةٍِّ

 ؾكّزك فكف ودظكو بتؿكرةٍِّ ؾحـؽكف إبراهقؿ ؾسامه وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل

 ٕهنكؿ يًداصكد ؾرًحو بف اإلشالم،ؾػرحقا ذم َوفِدَِّ مقفقد أول ظؾقف،وـون

فؽؿ يقفدُِّ ؾال شحرتؽؿ ؿد افقفقد إن:هلؿ ؿقؾ
(22)

. 

 لُ ّالدعاٛ الصيب حتئو

ِّ ؽالم ل ُوفِدَِّ :ؿول  مقشك أيب ظـ افشقخون روى ًُ  افـبكل بف ؾَلتق

بوفزـي فف ودظو بتؿرةٍِّ ؾحـؽف إبراهقؿ ؾسامه وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ
(23)

.ِّ

                                                 

 .(2146)سؾؿمرواهِِّّ(22)

 (.2145)سؾؿمو(،5467ِّ)وريخرواهِّافبِِّّ(23)
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فطؾكىِّافزـكيِِّّؿقففِّ)ؾلتقًِّبفِّافـبكلِّصكذِّاهللِّظؾقكفِّوشكؾؿ(:ِّأيِّ

وضؾىِّافزـيِّخوصِّبوفـبلِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّوظؾقفِّؾقؼقمِّبوفتحـقؽِّ

أيِّواحدِّإِّٓأنِّيؽقنِّؾقكفِّمكرضِّخيشككِّمكـِّتعديكفِّإػِّهكذاِّافصكبلِّ

َ  ـؼرحيِّذمِّافؾثيِّأوِّافؾسونِّأوِّموِّأصبفِّذفؽ.

معـككِِّّ:ؿولِّافعالميِّافعثقؿغِّرمحفِّاهللِّذمِّذحفِّظذِّصحقعِّمسكؾؿ

ثؿِّيلخذهوِّبقدهِّويدفؽِّمهوِّحـؽِّافصكبل،ـونِِّّ،افتحـقؽِّأنِّيؿضغِّمترة

ِّافـبلِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّيػعؾِّذفؽِّٕمريـ:

ِّ:ِّافتزكِّبريؼِّافـبلِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿ.ِّاألمرََاألول

آكتػوعِّبوفتؿرِّٕنِّأحسـِّحؾقىِّتـػعِّافبدن،ِّويـتػعِِّّ:واألمرَالثاين

ِّمهوِّافبدنِّهقِّافتؿر.

 يطاٛارتتاٌ ّاجب علٙ السجال ّمطتخب يف حل ال

 وشكؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل أن هريرة أيب حديٌ مـ افشقخون روى

 إطوؾر وتؼؾقؿ افشورب وؿص واإلشتحداد اخلتون مخس )افػطرة :ؿول

(أبوط وكتػ
(24)

.ِّ

                                                 

 (.257ؿ)ومسؾ(،5889)وريخرواهِّافبِّ(24)
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وروىِّمسؾؿِّظـِّظوئشيِّر ِّاهللِّظـفوِّؿوفً:ِّؿولِّرشقلِّاهللِّصكذِّ

وَنِّؾؼكدِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿ:)إذاِّجؾسِّبغِّصعبفوِّإربعِّومسِّاخلتكوُنِّاخلتك

وجىِّافغسؾ(
(25)

.ِّ

وروىِّأبقِّداودِّظكـِّأمِّظطقكيِّإكصكورييِّر ِّاهللِّظـفكوِّأنِّامكرأةِّ

ـوكًِّختتـِّبودديـي،ِّؾؼولِّهلوِّافـبلِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿ:ِّ)ِِّّٓتـفؽلِّؾننِّ

ذفؽِّأحظكِّفؾؿرأةِّوأحىِّإػِّافبعؾ(
(26)

ؿولِّافعالميِّإفبكوينِّرمحكفِّاهللِِّّ

ِّصحقع.

ِّمعـوهِّافؼطع.ِّ:اخلتون

ثكؿِّإنِِّّ:-حتكًِّحكديٌِّخصكولِّافػطكرةِِّّ–رمحكفِّاهللِِّّؿولِّافـكقوي

افقاجىِّذمِّافرجؾِّأنِّيؼطعِّمجقكعِّاجلؾكدةِّافتكلِّتغطكلِّاحلشكػيِّحتككِّ

يـؽشػِّمجقعِّاحلشػي،ِّوذمِّادرأةِّجيىِّؿطعِّأدككِّجز ِّمـِّاجلؾدةِّافتلِّذمِّ

ِّأظذِّافػرج.

                                                 

 .(359ؿ)رواهِّمسؾِّ(25)

 .(5271د)رواهِّأبقِّداوِّ(26)
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ؾوخلتونِّواجىِّظـدِّافشوؾعلِّوـثرِّمكـِّافعؾكام ِّوشكـيِّظـكدِِّّ:وؿول

قِّظـدِّافشوؾعلِّواجكىِّظكذِّافرجكولِّوافـسكو ِّموفؽِّوأـثرِّافعؾام ،ِّوه

ِّمجقًعو.اهك

ؿولِّافعالميِّافعثقؿغِّذمِّذحفِّظذِّ)صحقعِّمسؾؿ(ِّحتًِّاحلكديٌِّ

افسوبؼ:ِّوافذيِّيسجعِّظـدكوِّوهقِّترجعِّفقسِّبذاكِّافراجعِّافؼكقيِّأنِّ

هقِّاخلتونِّفؾرجؾِّخوصيِّوفقسِِّّ–يعـلِّخصولِّافػطرةِِّّ–افقاجىِّمـفوِّ

ِّثيِّأؿقال:واجًبوِّظذِّافـسو ِّوذمِّادسلفيِّثال

ِّإول:ِّافقجقبِّظذِّاجلؿقع.

ِّافثوين:ِّآشتحبوبِّفؾجؿقع.

وآشكتحبوبِّذمِِّّ،افثوفٌ:ِّافتػصقؾ،ِّوهقِّافقجقبِّذمِّحؼِّافرجول

ِّحؼِّافـسو ِّوهذاِّهقِّإرجع.

 ارتتاٌ للهبري

روىِّافشقخونِّظـِّأيبِّهريرةِّر ِّاهللِّظـفِّأنِّرشكقلِّاهللِّصكذِّاهللِّ

كغِّشـيِّبوفؼدوم(ظؾقفِّوشؾؿِّؿول:ِّ)اختتـِّإبراهقؿِّبعدِّثام
(27)

ِّ.ِّ

                                                 

 (.2379)ومسؾؿِِِّّّ(،3356)وريِّخرواهِّافبِّ(27)
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وروىِّافشقخونِّظـِّشعقدِّبـِّجبرِّؿولِّشاؾِّابـِّظبوسِّمثكؾِّمكـِِِّّّ

أكًِّحغِّؿبضِّافـبلِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّؿول:)ِّأكوِّيقماكذِّخمتكقن(
(28)

ِّ.

ِِّّ.ؿولِّوـوكقآِِّّخيتـقنِّافرجؾِّحتكِّيدرك

وروىِّأبقِّداودِّذمِّشــفِّظـِّظثقؿِّبـِّـؾقىِّظـِّأبقفِّظـِّجدهِّأكفِّجو ِّ

ؾؼولِّففِّافـبلِّصذِّاهللِِّّ،اهللِّظؾقفِّوشؾؿِّؾؼول:ِّؿدِّأشؾؿًإػِّافـبلِّصذِّ

ظؾقف:ِّ)َِّأفؼِّظـؽِّصعرِّافؽػرِّواختتـ(
(29)

ِّ.ِّؿولِّإفبوينِّرمحفِّاهللِّصحقع.

حتًِّحديٌِّ)اختتـِِّّ–ؿولِّافعالميِّافعثقؿغِّ)ذمِّذحفِّظذِّمسؾؿ(ِّ

إبراهقؿِّظؾقفِّافسالمِّوهقِّابـِّثامكغِّشـيِّبوفؼدوم(ِّذمِّهذاِّدفقؾِّظكذِّأنِّ

ـِّمؾيِّإبراهقؿِّظؾقفِّافسالمِّوأكفِّجيقزِّاخلتونِّبعدِّافؽزِّفؽـِّهذاِّاخلتونِّم

وإِّٓؾنذاِّـونِِّّ،بعدِّأنِّثبًِّوجقبفِِّّٓيؽقنِّإِّٓذمِّصخصَِّأشؾؿِّمتلخًرا

مسؾؿِّمـِّإصؾ،ِّؾنكفِّجيىِّأنِّخيتتـِّمـِّحغِّدمىِّظؾقفِّافصالة،ِّٕككفِّ

ٓبدِّمـِّافتـظقػِّوهلذاِّجيىِّاخلتونِّؿبؾِّافبؾقغِّؾننَِّأخرهِّحتكِّبؾغِّـكونِّ

َاًم.اهكآث

َ

                                                 

 (.1647)ِّؿومسؾِِّّ(،6299)وريِّخرواهِّافبِّ(28)

 (.356د)رواهِّأبقِّداوِّ(29)
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 ما جاٛ يف نسأٍ٘ اضه العكٔك٘ ّبٔاٌ أننلَا ّأىَا مطتخب٘

روىِّافسمذيِّوابـِّموجفِّظـِّيقشػِّبـِّموهؽِّأهنكؿِّدخؾكقاِّظكذِّ

حػصيِّبـًِّظبدِّافكرمحـِّؾسكلفقهوِّظكـِّافعؼقؼكيِّؾكلخزهتؿِّأنِّظوئشكيِّ

أخزهتوِّأنِّرشقلِّاهللِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿ:ِّ)ِّأمرهؿِّظـِّافغالمِّصكوتونِّ

رييِّصوة(مؽوؾاتونِّوظـِّاجلو
(33)

.ِّ

وروىِّأبقِّداودِّوافـسوئلِّظـِّظؿروِّبـِّصعقىِّظـِّأبقكفِّظكـِّجكدهِّ

ؿولِّشاؾِّرشقلِّاهللِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّظـِّافعؼقؼيِّؾؼول:)ِِّّٓحيىِّاهللِّ

ظزِّوجؾِّافعؼققِّوـلكفِّـرهِّآشؿِّؿولِّفرشقلِّاهللِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّ

ؽِّظـفِّإكامِّكسلفؽِّأحدكوِّيقفدِّففِّؿولِّمـِّأحىِّأنِّيـسؽِّظـِّوفدهِّؾؾقـس

ظـِّافغالمِّصوتونِّمؽوؾاتونِّوظـِّاجلورييِّصوة(
(34)

.ِّ

                                                 

 (.3663جفِّ)وابـِّموِّ،(1513)مذيسرواهِّافِّ(33)

 (.4223)سوئلـوافِّ،(2842)اوددرواهِّأبقِِّّ(34)
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معيٙ إماط٘ األذٚ عً زأع الصيب ّأٌ ّضع الدو علُٔ مً 
 ضيً ادتاٍلٔ٘ ّبٔاٌ أقل العكٔك٘

وروىِّافبخوريِّذمِّصحقحفِّظـِّشؾامنِّبـِّظومرِّافضبلِّؿولِّشؿعًِّ

رشقلِّاهللِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّيؼقل:ِّ)ِّمعِّافغالمِّظؼقؼيِّؾلهريؼقاِّظـكفِّ

دًموِّوأمقطقاِّظـفِّإذى(
(39)

.ِّ

وإموضيِّإذىِّمعـوهِّحؾؼِّصعرِّافرأسِّـامِّجو ِّمقضًحوِّظـدِّأيبِّداودِّ

ِّ،ذمِّشــفِّظـِّبريدهِّؿول:ِّ)ــوِّذمِّاجلوهؾقيِّإذاِّوفدِّٕحدكوِّؽالمِّذبعِّصكوة

ؾؾامِّجو ِّاهللِّبوإلشالمِّــوِّكذبعِّصوة،ِّوكحؾؼِّرأشكفِِّّ،وفطخِّرأشفِّبدمفو

وكؾطخفِّبزظػران(
(31)

ِّا.هكرمحفِّاهللِّحسـِّصحقع.ِّ.ِّؿولِّإفبوين

وذمِّاحلديٌِّصوهدِّظكذِّأنِّادجكزئِّذمِّحكؼِّافغكالمِّصكوةِّواحكدة،ِّ

ِّوإـؿؾِّصوتونِّفألحوديٌِّادتؼدمي:ِّ

(ِّطِّدار3/396ِّؿولِّافعالميِّافعثقؿغِّرمحكفِّاهللِّذمِّافؼكحِّادؿتكع)

اإلمومِّموفكؽ،ِّـتكوبِّادـوشكؽ..ؾننِّملِّجيكدِّاإلكسكونِّإِّٓصكوةِّواحكدةِّ

                                                 

 (.5472)رواهِّافبخوريِّ(39)

 (.2843د)رواهِّأبقِّداوِّ(31)
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،ِّفؽكـِّإذاِّـكونِّاهللِّؿكدِّأؽـكوهِّؾوإلثـتكونَِّأجزأتِّوحصؾِّمهكوِّادؼصكقد

ِّأؾضؾ.ا.هك

وروىِّابـِّحبونِّـامِّذمِّ)مقاردِّافظؿآنِّإػِّزوائكدِّابكـِّحبكون(ِّظكـِّ

ظوئشيِّر ِّاهللِّظـفوِّؿوفكًِّـكوكقاِّذمِّاجلوهؾقكيِّإذاِّظؼكقاِّظكـِّافصكبلِّ

خضبقاِّؿطـيِّبدمِّافعؼقؼي،ِّؾنذاِّحؾؼقاِّرأسِّافصبلِّوضعقهوِّظذِّرأشف،ِّ

()ِّاجعؾقاِّمؽونِّافدمِّخؾقًؿو:ؾؿؾؼولِّافـبلِّصذِّاهللِّظؾقفِّوش
(32)

صححفِِّّ

ِّإفبوينِّرمحفِّاهلل.

 عيُ؟ ٓعل ّمتٙ الصيب؟ ٓطنٙ متٙ

 بسـد واحلوـؿ حبون ابـ وصحقحل افبزار ؾػل :اهلل رمحف احلوؾظ ؿول

 ظؾقكف اهلل صكذ افـبكل )ظكؼ :ؿوفكً ظـفو اهلل ر  ظوئشي ظـ صحقع

وشاممهو( افسوبع يقم واحلسغ احلسـ ظـ وشؾؿ
(35)

. 

ِّ

                                                 

ِّ(.1957برؿؿِّ)ِّ(32)

 (.2832)امِّذمِّمقاردِّافظؿآنِّونِّـحبرواهِّابـِِّّ(35)
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 )َأمكرين :جكده ظكـ أبقف ظـ صعقى بـ ظؿرو ضريؼ مـ وفؾسمذي

فسوبعف( ادقفقد بتسؿقي وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل
(36)

 اهك .

 رواه إبراهقؿ( أيب بوشؿ ؾسؿقتف وفدٌِّ افؾقؾي ل )وفد :احلديٌ ذم وجو 

مسؾؿ فػظ وهذا أكس حديٌ مـ افشقخون
(37)

.  

 يعكؼ مل دـِّيقفد، ؽداة دقفقدا تسؿقي بوب(اهلل رمحف افبخوري وبقب

ِّظذِّحديٌِّ)وفدِّلِّافؾقؾيِّوفٌدِّؾسؿقتفِّبوشؿِّأيبِّإبراهقؿ(.ِّ)وحتـقؽف ظـف

 افسوبع إػ تسؿقتف تمخر ظـف ُيعؼ َأن ُأريد ومـ :اهلل رمحف احلوؾظ ؿول

 .افبخكوري فغر أره مل فطقػ مجع وهق إخرى إحوديٌ ذم شقل  ـام

 اهك

 وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل أن هريرة أيب حديٌ مـ افشقخون وروى

 إطوؾر وتؼؾقؿ افشورب وؿص واإلشتحداد اخلتون مخس )افػطرة :ؿول

إبوط( وكتػ
(38)

. 

                                                 

 (.2832)مذيسرواهِّافِّ(36)

 (.2315)سؾؿمو(،1393ِّ)وريخرواهِّافبِّ(37)

 تؼدم.ِّ(38)
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 ّجْب تطنٔ٘ املْلْد امّسا حطّيا ّاذتهن٘ مً ذلو

ِّ.ؿولِّاهللِّشبحوكفِّوتعوػِّ)وإينِّشؿقتفوِّمريؿ(

ِّ.وؿولِّتعوػِّ)يوِّزـريوِّإكوِّكبؼكِّبغالمِّاشؿفِّحيقك(

َماَحؽؿَتسؿقةَادقلقدَ؟ََ:ةمسلل

ؿولِّافشقخِّبؽرِّأبقِّزيدِّرمحفِّاهلل:ِّحؼقؼيِّآشؿِّفؾؿقفكقدِّافتعريكػِّ

وظـقكتفِّبامِّيؿقزهِّظذِّوجفِّيؾقؼِّبؽرامتفِّآدمًقكوِّمسكؾاًم،ِّوهلكذاِّأتػكؼِِّّ،بف

افعؾام ِّظذِّوجقبِّافتسؿقيِّفؾرجولِّوافـسو ،ِّوظؾقفِّؾنذاِّملِّتؽـِّتسكؿقيِّ

ِّؽرِّمعؾقمِّخمتؾ ًٓ إذِّاإلشكؿِّحيكددِِّّ،ًطوِّبغرهِّؽرِّمتؿقزٍِّبؼلِّادقفقدِّجمفق

فِّبف.ِّاهكِّمـِّ)تسؿقيِّادقفقد(ِّفؾشقخِّبؽرِّرمحفِّاهلل.  ادقفقدِّويؿقزهِّويعر 

 اهلل إىل األمساٛ أحب

 صكذ اهلل رشقل ؿول :ؿول ظـفام اهلل ر  ظؿر ابـ ظـ مسؾؿ روى

افرمحـ( وظبد اهلل ظبد اهلل إػ أشامئؽؿ َأحى )ِّإن :وشؾؿ ظؾقف اهلل
(38)

.ِّ

ؾفذانِّآشامنِّأحىِّإشام ِّإػِّاهللِّثؿِّيسكتحىِّافتسكؿقيِّبوفتعبقكدِّ

ٕيِّمـِّأشام ِّاهللِّاحلُسـكِّافثوبتفِّبوفؽتوبِّأوِّافسكـيِّوؿكدِّذـكرِّافعالمكيِّ

                                                 

 (.2132ؿ)رواهِّمسؾِّ(38)
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افعثقؿغِّرمحفِّاِّهللِّمجؾيِّمـفوِّذمِّافؼقاظدِّادثذ،ِّوذـرِّصقخـوِّمجؾيِّمـفوِّذمِّ

ؼسنِّمـفوِّؾالِّيؼولِّادبودئِّادػقدةِّويراظكِّذمِّافتعبقدِّإفقفوِّأِّٓيػرقِّبغِّاد

ِّمثاًلِّظبدِّافضور.

 كجكران ؿكدمً )دكو :ؿول َأكف  صعبي بـ ادغرة ظـ ىِّمسؾؿرو -

 ظقسك ؿبؾ هورون﴾،ومقشك أخً ﴿يو :تؼرؤون إكؽؿ :شلفقين،ؾؼوفقا

 ظكـ شكلفتف وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل ظذ ؿدمً وـذا،ؾؾام بؽذا

ؿبؾفؿ( وافصوحلغ بلكبقوئفؿ يسؿقن إهنؿ :ؾؼول ذفؽ
(39)

. 

بوشكؿلِّوِّٓتؽـكقاِّ )تسكؿقا :وشكؾؿ ظؾقكف اهلل صكذ افـبل وؿول -

افشقخون رواه (بؽـقتل
(49)

.ِّ

وأؾضؾَِّأشام ِّإكبقكو ِِّّ:(ؿولِّافشقخِّبؽرِّرمحفِّاهللِّذمِّ)تسؿقيِّادقفقد

أشام ِّكبقـوِّورشقفـوِّحمؿدِّبـِّظبدِّاهللِّصذِّاهللِّظؾقكفِّوظكذِّإخقاككفِّمكـِّ

 افـبقغِّوادرشؾغِّأمجعغ.ا.هك

                                                 

 (.2135ؿ)رواهِّمسؾِّ(39)

 (.2133)ومسؾؿ(،3114ِّ)وريخرواهِّافبِّ(49)
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 بوشكؿ شؿقتف وفد افؾقؾي ل )وفد :وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل وؿول -

َأيب(
(41)

ِّ.دسؾؿ وافؾػظ افشقخون رواه 

بوشؿِّظؿفِّوُشؿلِّأكسِّابـِّموفؽِّ
(42)

.ِّ

 ما حيسو أّ ٓهسِ تطنٔ٘ املْلْد بُ

َالتعبقدَلغرَاهللَ-1

افذيِّخؾؼؽؿِّمكـِّكػكٍسِّواحكدةِّوجعكؾِّمـفكوِِّّؿولِّاهللِّتعوػ:ِّ)ِّهق

إفقفوِّؾؾامِّتغشفوِّمحؾًِّمحاًلِّخػقًػوِّؾؿرتِّبفِّؾؾامُِّأثؼؾكًِِّّزوجفوِّفقسؽـ

صكؾًحوِِّّآتومهكوصؾًحوِّفـؽقكـِّمـِّافشوـريـِّؾؾامِِّّآتقتـودظقاِّاهللِّرمهامِّفِاـِّ

ِّ-189(ؾتعكوػِّاهللِّظكامِّيؼكـقن(ِّإظكرافِّآتومهوجعالِّففِّذـو ِّؾقامِّ

199.)ِّ

ِّ(ِّوهذاِّظومِّيشكؿؾآتومهووجفِّآشتدٓلِّؿقففِّ)جعالِّففِّذـو ِّؾقامِّ

ِّ.حتكِّافؼكِّذمِّافتسؿقي،ِّوهقِّحمرم

                                                 

 تؼدم.ِّ(41)

 (.1993ؿ)رواهِّمسؾِّ(42)
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ؿولِّابـِّحزم:ِّ)اتػؼقاِّظذِّحتريؿِّـؾِّاشٍؿُِّمعبَّكٍدِّفغكرِّاهلل،ِّـعبكدِِّّ -

ظؿرو،ِّوظبدِّافؽعبي،ِّوموِّأصبفِّذفؽِّحوصوِّظبدِّادطؾى(.ا.هككِّبقاشكطيِّ

  ـتوبِّافتقحقدِّفإلمومِّحمؿدِّبـِّظبدِّافقهوبِّرمحفِّاهلل.

ِّ.وافصحقعِّظدمِّجقازِّافتسؿقيِّبعبدِّادطؾىِّ:ؿؾً 

وأموِّموِّجو ِّمـِّؿقلِّافـبلِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّأكوِّافـبلِِّّٓـذبِّأكوِّ

ِّظبدِّادطؾىِّؾفقِّمـِّبوبِّاإلخبورِِّّٓ ـُ ِّواإلؿرار.ِّاإلكشو اب

َالتسؿلَبلشامءَالربَادختصةَبفَ-2

ؿكولِّرشكقلِّاهللِّصكذِّاهللِّظؾقكفِِّّ:ؿولِّجو ِّمـِّحديٌِّأيبِّهريرةِّ

 ـون رجؾ ظؾقف وَأؽقظف فَأخبث و افؼقومي يقم اهلل ظذ رجؾ )َأؽقظِّ:وشؾؿ

اهلل( إٓ مؾؽ ٓ إمالك، مؾؽ يسؿك
(43)

 .ظؾقف متػؼ 

 بكف، ادختصكي افكرب بلشام  افتسؿل ظـ افـفل يستػودِّمـِّاحلديٌ

 ظذ مهو افتسؿل جيقز وٓ ؽره، وظذ ظؾقف بؿعويـفو خيز ادختصي وؽر

ِّ.(حػيافت .)ِّـامِّذمتعوػ افرب ظذ تطؾؼ ـام ظؾقف تطؾؼ بحقٌ اإلضالق

 

                                                 

 وافؾػظِّدسؾؿ.ِّ(21()2143)سؾؿموِّ،(6295)وريخرواهِّافبِّ(43)
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 األشامءَادختصةَبالؽػارَ-3َ

 ـوككً إن ؾفل افغريبي إشام  وأمو :اهلل رمحف ؿولِّافعالميِّافعثقؿغ

 .حرام.)افؼحِّادؿتع( ؾفل بوفؽػور ادختصي إشام  مـ

َأشامءَادالئؽةَ-4

 وظؾقكف افؽراهقيِّؿؾكً: أؿرمهو أؿقال ؾػقفو ادالئؽي أشام  أمو :وؿول

وهذهِّافؽراهقيِّذمِّتسؿقيِّافذـقرِّ.(43/7) ؿ(مسؾ )ذح ذم ـام افـقوي

ِّوأموِّاإلكوثِّؾقحرم.ِّ،بلشام ِّادالئؽي

َالتسؿلَبلشامءَالؼرآنَوشقرهَ-5

 ؾال شـدس مثؾ حمظقر ؾقف فقس ِمو افؼرآن ذم بام إشام  وأموِّ :وؿول

 فؽكؿ ؿؾكً ـكام فؽكـِّتزـقي، ؾقف وفقسِّحمظقر، ؾقف فقس هذا ٕن بلس

 هكق هكذا ظؾقف ويسرون افـوس يلفػف مو  إشام مـ خيتور اإلكسون ـقن

ِّاهك .إوػ

 ويكس )ضف مثؾ وشقره افؼرآن بلشام  افتسؿقي مـ يؿـع فؽـِّ:وؿول

 ابـ ؿوفف افسفقع ذـره ))بقس افتسؿقي ـراهي ظذ موفؽ كص وؿد )وحؿ

ِّ.افؼقؿ

ِّ
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اقَاداجـنيَمـَادؿثؾنيَوكحقهؿََ-6 َالتسؿلَبلشامءَالُػسَّ

غِّحيقككِّحػظكفِّاهللِّذمِّرشكوفتفِّ)افتبقكغِّؿولِّصكقخـوِّافـوصكعِّإمك

ؾربِّإكسونِّيسؿعِّبؿؿثؾِّمـِّادؿثؾكغِّأو43ِِّّفقجقبِّتربقيِّافبـغ(ِّص

مصورعِّمـِّادصورظغِّأوِّمالـؿِّمـِّادالـؿغِّأوِّمغكـِّمكـِّادغـكغِّأوِّ

فعوبِّـرةِّأوِّبعضِّافعصكوةِّمكـِّافقفكقدِّوِّافـصكورىِّأوِّأشكام ِّؿبقحكيِّ

بوهللِّوهذآِِّّجيقزِّومعـوهِِّّؾقسؿلِّوفدهِّبذفؽِّافذيِّيراهِّبطالِّزظؿِّكعقذ

ِّأكفِّأشو ِّإػِّوفدهِّوملِِّّحيسـِّتسؿقتف.ِّاهكِّ

التسؿلَباألشامءَالتلَهلاَمعاانَتؽرهفااَالـػاقسَأوَتادخؾَ ََ-7

َبابَادـطؼَادؽروه

 وٓ افـػكقس تؽرهفكو معون هلو افتل إشام  ادؽروهي إشام  ومـ

ِّ.افػتع( )مـ .وأصبفوه وـؾى ومرة ـحرب تالئؿفو،

إشام  مـ وكوؾعِّوكحقهـ وأؾؾع وكجقع وربوح يسور ومـفو
)*(

 ؾنكف 

 بكف، وتتطكر ذفكؽ مكـ افؼؾكقب ؾتشكؿاز ٓ، :ؾقؼول يسور؟ أثؿ :يؼول

افؼكقؿ.ِّؿكولِّافعالمكيِّ ابكـ ذـكره مو ظذ ادؽروه ادـطؼ بوب ذم وتدخؾ

                                                 

(ِّظـِّشؿرةِّبـِّجـكدب2137ِّ(،ِّ)2136)ِّذمِّصحقحفِّذمِّـتوبِّإدبِّحديًثوِّبرؿؿِّروىِّمسؾؿِّ)*(

 ِِّّ.ؾقفِّافـفلِّظـِّهذهِّإشام 
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(:ِّوذمِّاحلكديٌِّافـفكل1/682ِّذمِّافصكحقحيِّ)ِّ:إفبوينِّرمحفِّاهللِّتعوػ

سور(ِّو)ربوح(،ِّو)أؾؾع(ِّو)كجكقع(ِّوكحقهكو،ِّؾقـبغكلِّظـِّافتسؿقيِّبك)ي

افتـبفِّهلذا:ِّوتركِّتسؿقيِّإبـو ِّبق ِّمـف،ِّوؿدِّـونِّذمِّافسؾػِّمـُِّدظكلِّ

مهذهِّإشام ،ِّؾوفظوهرِّأكفِّـونِّذفؽِّفسبىِّظكدمِّظؾؿفكؿِّبوحلكديٌِّإذاِّ

ـونِّمـِّافتوبعغِّؾؿـِّبعكدهؿ،ِّأوِّؿبكؾِّافـفكلِّظكـِّذفكؽِّإذاِّـكونِّمكـِّ

ِّهللِّأظؾؿ.افصحوبيِّر ِّاهللِّظـفؿ،ِّوا

َالتسؿلَبؿـَوجبَبغضفؿَوبغضَماَيتصؾَهبؿَ–8َ

وإجدع وإظقر وافقهلون ـخـزب افشقوضغ، بلشام  افتسؿقي
)**(

 ِّ

 .وهومون ـػرظقن اجلبوبرة افػراظـي أشام  ومـفو

َاألشامءَالتلَفقفاَمققعةَورخاوةَ-9

ذـرهِّ مو ظذ معوٍنِّرخقةِّصفقاكقي ؾقفو افتل إشام  مـ يؿـع وـذفؽ

ِّ.ذفؽ وؾوتـِّوأريٍِّوظبرِّوؽودةِّوكحق رمحفِّاهللِّـلحالمِّ فشقخِّبؽرا

ِّ

                                                 

(3731ِّ(،ِّوابكـِّموجكفِّ)4957إجدعِّدوِّرواهِّأبكقِّداودِّ)(،ِّو2293خـزبِّدوِّرواهِّمسؾؿِّ))**(

(ِّؿولِّإفبكوينِّضكعقػ421ِّموجفِّ)(،ِّوابـ57ِّوافقهلونِّدوِّرواهِّافسمذيِّ)،ِّوضعػفِّإفبوين

 .ِِّّجًدا
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َاألشامءَادركبةَ-11

ؿكولِِّّ(وِموِّيـبغلِّترـفِّإشام ِّادرـبيِّـلنِّتسؿلِّوفدكِّ)ِّحمؿدِّظكع

ِّافشقخِّبؽرِّرمحفِّاهلل:ِّ

ؾػلِّؿؾىِّجزيرةِّافعربِّهـوكِّجمؿقظيِّمكـِّافؼكراراتِّافضكوبطيِّذمِّ

ِّادضومغِّأتقي:

ِّ.افؼظقيِّفؾؿقافقدِّافتزامِّإشام ِّ–1ِّ

ِّادـعِّافبوتِّمـِّتسجقؾِّأيِّاشؿِّؽرِّذظل.ِِّّ-2

ادـعِّمـِّتسجقؾِّآشؿِّادرـىِّمـِّاشؿغِّدوِّؾقكفِِّّمكـِّاإلهيكومِِّّ-3

ِّوآصتبوه.ِّ

ِّ:..ِّإػِّأنِّؿكول.بكغِّإظكالمِّ(ابـِّ:افتزامِّوصؾيِّافـسىِّ)ِّفػظيِّ-4

ـقكػِّـكونِِّّ–يعـلِّفؾػظيِّابكـِّبكغِّإظكالمِِّّ-واكظرِّإػِّهذاِّاإلشؼوط

أشكام ِِّّ:ظقيِّآصتبوهِّظـدِّاصساكِّآشؿِّبكغِّافكذـقرِّواإلككوثِّمثكؾدا

أوِِّّ،)ابـ(ِِّّؾالنِّ:ؾالِّيتبغِّظذِّافقرقِّإِّٓبذـرِّوصؾيِّافـسىِّ،وخورجي

ِّبـً)ؾالن(.اهك

ِّ

ِّ
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َاألشامءَادضافةَإىلَلػظَالديـََ-11

ؿولِّافشقخِّبؽرِّرمحفِّاهلل:ِّوتؽرهِّافتسؿقيِّبؽؾِّاشؿِّمضوفِّمـِّاشكؿِّ

مضوؾيِّإػِّفػظِّافديـ،ِّوفػظِّاإلشكالمِّمثكؾ:ِّأوِّمصدرِّأوِّصػيِّمشبفيِّ

 كقرِّافديـ،ِّضقو ِّافديـ،ِّشقػِّاإلشالم،ِّكقرِّاإلشالم..إفخ.

 التسؿلَبلشامءَاألصـامَادعبقدةَمـَدونَاهللََ-12َ

ى،ِّوإشوف،كوئؾي،هبؾِّ)اكظرِّتسؿقيِّادقفقد( ِّ.افالت،ِّوافُعزَّ

 تػٔري االضه إٌ مل ٓهً حطّيا، ّاذتهن٘ مً ذلو

 رشقل أن ظؿر) ابـ حلديٌ حسـًو يؽـ مل إن آخر إػ آشؿ وحيقل

 وـكذا مجقؾكي(، أككًِّ :وؿكول ظوصقي اشؿ ؽر وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل

 )ـوككًِّ :ؿول ظـفام اهلل ر  ظبوس ابـ حلديٌ تزـقي ؾقف ـون إن حيقل

 اشكؿفو وشكؾؿ ظؾقكف اهلل صكذ اهلل رشكقل ؾحكقل بكّره اشؿفو جقيريي

ِّ.)جقيريي

ـونِّؾقفِّتعبقدِّفغرِّاهللِِّّوؿدِّيستحىِّحتقيؾفِّـكامِِّّوؿدِّجيىِّحتقيؾفِّإذا

 جده ظـ أبقف ظـ ادسقى بـ شعقد ظـ ذمِّاحلديٌِّافذيِّرواهِّافبخوري

 :ؿؾكً اشكؿؽ؟ )مكو :صذِّاهللِّظؾقفِّوشكؾؿِّؾؼكول افـبل إػ أتقً ؿول:
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 :ادسقى ابـ ؿول أيب، شامكقف اشاًمِِّّأؽر ٓ :ؿول شفؾ، أكً :ؾؼول حزن،

بعد( ؾقـو احلزوكي تؾؽ زافً ؾام
(44)

ِّ.افغؾظي واحلزوكي .

 ورابطكي ظالؿكي وادسكؿك آشكؿ بكغ :ادقفكقد حتػي افؼقؿ ابـ ؿول

 ؿقافكى وإشكام  ادعكوين، ؿقافى ؾوٕفػوظ ظـف، يتخؾػ وؿؾَّام تـوشبف،

ِّ.ادسؿقوت

 فؼبف ذم ؾؽرت إن ومعـوه إٓ          فؼى ذا ظقـوك أبكت إن وؿؾِِِّّّ

 ؿكبع ظـكقان افقجكف ؿكبع أن ـكام سؿك،اد ؿبع ظـقان آشؿ ؾؼبع

 اهك .افبوضـ

 الصيب تهئ٘ الصبٔ٘ ّ جْاش

 وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل ـون )إن :ؿول  أكس ظـ افشقخون روى

افـغر( ؾعؾ مو ظؿر َأبو صغر،يو ل َٕخٍِّ يؼقل حتك فُقخوفطـو
(45)

.ِّ

 ُأ  ؿوفكً ظـفكو اهلل ر  خوفكد َأم ظـ اهلل رمحف افبخوري وروى -

ِّ  )مـ :ؾؼول صغرة، شقدا  مخقصيٌِّ ؾقفو بثقوب وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبله

                                                 

 (.6199)وريخرواهِّافبِّ(44)

 (.2159)سؾؿمو(،6129ِّ)وريخرواهِّافبِّ(45)
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 مهكو ؾكُل  خوفكدِِّ بكُلم ِّ ائتكقين :ؿول افؼقُم، ؾسؽً هذه: كؽسقا أن ترون

َؿؾ( حُتْ
(46)

.ِّ

ادتنع  ّأالييب صلٙ اهلل علُٔ ّضله بهئ٘ هين التاليَٕ عً 
 امسُ يف حٔاتُبٔيَا ّبني 

 اهلل رشكقل ؿكول :ؿكول  هريكرة أيب ظـ اهلل رمحفام افشقخون روى

بؽـقتل( تؽـقا وٓ بوشؿل )شؿقا :وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ
(47)

. 

أنِّافـبكلِِّّ)ظـِّأيبِّهريكرةِّر ِّاهللِّظـكف:ِّ(2841روىِّافسمذيِّ)و

وــقتفِّويسؿكِّحمؿكًداِِّّهنكِّأنِّجيؿعِّأحدِّبغِّاشؿفِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿ

ِّصحقع.ِّ ـٌ ِّأبوِّافؼوشؿ(.ؿولِّإفبوينِّرمحفِّاهلل:ِّحس

(ِّظـِّحمؿدِّبـِّاحلـػقكي2843ِّ(ِّوافسمذيِّ)4967وروىِّأبقِّداودِّ)

ظـِّظعِّبـِّأيبِّضوفىِّأكفِّؿول:ِّيوِّرشكقلِّاهللِّأرأيكًِّإنِّوفكدِّلِّبعكدك،ِّ

ِّأشؿقفِّحمؿًدا،ِّوأــقفِّبؽـقتؽ؟ِّؿول:ِّ)كعؿ(ِّؿول:ِّؾؽوكًِّرخصيِّل.

ِّؿولِّإفبوين:ِّصحقع.ِّ

                                                 

 (.3971)وريخرواهِّافبِّ(46)

 (.1/74تؼدم.ِّواكظرِّافصحقحيِّ)ِّ(47)
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ِّ

 األبياٛ تسبٔ٘ ؾطل

مكـِّافعكورِّـكامِّبقـكفِّؿقفكفِِّّـونِّادؼـقنِّمـفؿِّمـِّيادِّافبـوتِّخقًؾو

وـكونِّمكـفؿِّمكـِّيؼتكؾِِّّ،)وإذاِّادقؤدةِّشاؾًِّبليِّذكٍىُِّؿتؾكً(ِّ:تعوػ

)وِّٓتؼتؾكقاِّأوٓدـكؿِّمكـِِّّ:أوٓدهِّبسبىِّافػؼكرِّـكامِّبقـكفِّؿقفكفِّتعكوػ

ـكامِّذمِّآيكيِّاإل ا ِّؿكولِِّّ،وبعضفؿِّيؼتؾِّأوٓدهِّخشكقيِّافػؼكرِّ،(إمالق

ؿِّوإيوـؿِّإنِّؿتؾفؿِّقِّكحـِّكرزؿف)وِّٓتؼتؾقاِّأوٓدـؿِّخشقيِّإمالِّ:تعوػ

أنِِّّ(قو)خشكقيِّإمكالِّ(قـونِّخطاوِّـبًرا(ِِّّوافػرقِّبغِّؿقفف:ِّ)مـِّإمال

)خشكقيِِّّ:ؾوفػؼرِّحوصؾ،ِّوأموِّؿقففِّ،ق(ِّأيِّبسبىِّافػؼر)مـِّإمالِّ:ؿقفف

ق(ِّؾودعـكِّأنِّافغـكِّحوصؾِّهلؿِّفؽـفؿِّخيشكقنِّافػؼكرِّذمِّادسكتؼبؾِّإمال

هللِّمتؽػؾِّبرزقِّوأنِّاِّ،ؾجو ِّاإلشالمِّوبغِّأنِّهذاِّخطلِّـبرِّوإثؿِّظظقؿ

)ككرزؿؽؿِّوإيكوهؿ(ِّوذمِّأيكيِّإخكرىِّ)ككرزؿفؿِِّّ:اجلؿقعِّحقٌِّؿكول

وبكرزقِّإوٓد،ِّوبكغِّؾضكؾِّتربقكيِِّّ،وإيوـؿ(ِّؾتؽػؾِّبكرزقِّافقافكديـ

)يقصكككقؽؿِّاهللِّذمِِّّ:افبـكككوتِّوافبـكككغِّوأوقِّمهكككؿِّؾؼكككولِّتعكككوػ

ِّ.مهؿِّآبتال أوٓدـؿ(.وأظظؿِّاهللِّافثقابِّدـِّصزِّظذِّ
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 امرأةٌِّ )جو تـل :ؿوفً ظـفو اهلل ر  ظوئشي ظـ افشقخون ؾؼدِّروى

 بكغ ؾؼسكؿتفو ؾلظطقتفكو واحكدةٍِّ متكرةٍِّ ؽكر ظـدي دمد ؾؾؿ ابـتون معفو

 ؾحثتكف وشكؾؿ ظؾقكف اهلل صكذ افـبكل ؾدخؾ ؾخرجً ؿومً ابـتقفو،ثؿ

 مكـ شكًسا فكف ـكـ إفكقفـ ؾلحسـ صقًاو افبـوت هذه مـ ابتع مـ :ؾؼول

افـور(
(48)

. 

 :وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل ؿول :ولؿ  شعد بـ شفؾ وظـ -

وافقشكطك( افسكبوبي بلصبعقف وؿولِّهؽذا، اجلـي ذم افقتقؿ وـوؾؾ )َأكو
(49)

 

 .افبخوري رواه

 ذح(ذم صكقخـو ؿول :(10/ 537) (افػتع(ذم اهلل رمحف احلوؾظ ؿول

 َأو اجلـكي دخكقل ذم يشكبف افقتكقؿ ـوؾؾ ـقن ذم احلؽؿي فعؾ:)افسمذي

 وشكؾؿ ظؾقكف اهلل صكذ افـبكل مـِّمـزفي بوفؼرب اجلـي ذم مـزفتف صبفً

 ـكوؾاًلِّ ؾقؽكقن ديـفؿ َأمر يعؼؾقن ٓ ؿقم إػ يبعٌ َأن صلكف افـبل فؽقن

 َأمكر يعؼكؾ ٓ مـ بؽػوفي يؼقم افقتقؿ ـوؾؾ ومرصًدا،وـذفؽ ومعؾاًمِّ هلؿ

                                                 

 (.2629ؿ)ومسؾ(،1418ِّ)وريخرواهِّافبِّ(48)

 (.5394)وريخرواهِّافبِّ(49)
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 .ذفكؽ مـوشكبي ؾظفرت َأدبف وحيسـ ويعؾؿف ويرصده دكقوه وٓ بؾ ديـف

ِّ.مؾخًصو اهك

غِّاإلشككالمِّأنِّتربقككيِّافقفككدِّافصككوفعِّافككذيِّيككدظقِّفككؽِّشككبىِّوبك

ِّ.ٓشتؿرارِّظؿؾؽِّافصوفعِّوكحقهِّحتكِّبعدِّمقتؽ

 )إذا :وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل ؿول :ؿول  هريرة أيب ؾعـ -

فكف( يدظق صوحلًو وفًدا وذـر ثالَثِّ مـ إٓ ظؿؾف اكؼطع اإلكسون موت
(59)

 

ِّ.مسؾؿ رواه

 ّمآْ َأزبعٌْ للنْلْد مت إذا

 ظذ آخر أمر فف دمدد يقًمو أربعقن فف تؿ ؾنذا :اهلل رمحف افؼقؿ ابـ ؿول

 وذفكؽ إَربعكغ ظـكد افرحؿ،ؾقضحؽ ذم وهق فف يتجدد ـون مو كحق

 افتؿققز معف يـشل ثؿِّادـوموت، رأى صفران فف تؿ كػسف،ؾنذا يعؼؾ مو أول

 يؿقكز مكـ افـوس مـ بؾِّمعغ، شـ إػ ؾشقًاو صقًاو افتدريٍ ظذ وافعؼؾ

 وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل مـ )ظؼؾً :افربقع بـ حمؿقد ؿول خلؿس،ـام

                                                 

 (.1631)سؾؿموِّ(59)
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شكـغ( مخكس ابكـ وَأككو باكرهؿ ذم دفكق مـ وجفل ذم جمفو جميًِّ
(51)

 رواه 

ِّ.ومسؾؿ افبخوري

 ٓؿصعُ مما الصيب حؿظ

 مكـ يػزظف أمر ـؾ افطػؾ يقؿك أن ويـبغل : افؼقؿِّرمحفِّاهلل ابـ ؿول

 ؾنن ادزظجي، واحلرـوت افػظقعي وادـوطر ،افشـقعي افشديدة إصقات

ه، بعد مهو يـتػع ؾال فضعػفو افعوؿؾي ؿقتف ؾسود إػ أدى ربام ذفؽ  ؾنذا ـَِزِ

 بكام وإيـوشكف بضده تالؾقف إػ ادبودرة ؾقـبغل ذفؽ مـ ظورض فف ظرض

 .إيوه يـسقف

 ذفكؽ حػكظ ظـف فقزول رضعف إػ ويسورع احلول ذم ثديف يؾؼؿ وأن

 متفقكده ويسكتعؿؾ زوافكف ؾقعرسك احلوؾظكي ؿقتف ذم يرتسؿ ٓو ادزظٍ،

 إمهوفف ؾنن إمر، هذا هُيؿؾ وٓ ذفؽ، ؾقـسك يـوم أن إػ افؾطقػي بوحلرـي

 .ويتعذر زوافف ويعرس ذفؽ ظذ ؾقـشل ؿؾبف ذم وافروع افػزع إشؽون

                                                 

 (.23)سؾؿمو(،77ِّ)وريخرواهِّافبِّ(51)
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 الصيب ضعـ مساعاٗ

 مهكؿ قافوافتطك محؾفؿ مـ يؿـع أن ويـبغل :افؼقؿِّرمحفِّاهلل ابـ ؿول

 إمفكوت ببطكقن ظفدهؿ فؼرب ؾصوظًدا أصفر ثالثي ظؾقفؿ يل  حتك

 .أبداهنؿ وضعػ

 ؿبكؾ ادقك ظذ افطػؾ حيؿؾ أن حيذر أن يـبغل وِمو :وؿولِّرمحفِّاهلل

 بسبى وآظقجوج آكتؼول مـ ذفؽ بسبى أرجؾفؿ ذم يعرض دو  وؿتف

ِّ.فذفؽ وؿبقهلو ضعػفو

 طؿاللأل األنل تدبري ٓهٌْ السضاع ّنٔـ

ؿولِّاهللِّتعوػِّ)وافقافداتِّيرضعـَِّأوٓدهـِّحقفغِّـومؾغِّدكـَِّأرادِّ

ِّ(.233)افبؼرة:ِِّّأنِّيتؿِّافرضوظي(

حديٌِّأيبِّهريرةِّأكفِّشؿعِّرشقلِّاهللِّصذِّاهللِّظؾقكفِّوشكؾؿِّيؼكقل:ِّ

ِّ.بقـوِّامرأةُِّترضعِّأبـفو(ِّاحلديٌ)

 مكـ يؿؽـكقا أن فألضػول افتدبر شق  ومـ :افؼقؿِّرمحفِّاهللِّ ابـ ؿول

 أن هلكؿ افتكدبر أكػكع ومـ وافؼب، إـؾ وـثرة افطعوم مـ ٓمتال ا
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 افػضكقل وتؼؾ أخالضفؿ وتعتدل هضؿفؿ فقجقد صبعفؿ دون يعطقا

ِّ.افغذائقي افػضالت فؼؾي أمراضفؿ وتؼؾ أجسودهؿ وتصع أبداهنؿ ذم

َفائدة:َ

ؾؼكولِِّّ:واختؾػقاِّذمِّادرأةِّترضعِّصبقفوِّوهكلِّتصكعِّ:ؿولِّابـِّادـذر

إنِّـونِّمـِّرضورةِّؾالِّبلسِِّّ:وؿولِّمرةِّ،ؿطعًِّصالهتوِّ:رةإوزاظلِّم

ا.هكِّمـِّإوشطِّإنِّملِّيـؽشػِّثدهيوِّؾصالهتوِّتومي...ِّ:وؿولِّأبقِّثقرِّ.بف

بقاشطيِّافؼقلِّاجلعِّذمِّحؽؿِّحرـيِّادصعِّٕخقـوِّشقدِّظكعِّافصكقمولِّ

ِّحػظفِّاهلل.

 الصيب بهاٛ

فِّصكذِّاهللِّظؾقك  افـبكل ظكـِّأككسِّ ظـ اهلل رمحفام افشقخون روى

ِّ :ؿول وشؾؿ َْدُخُؾِّ )إيِن  اَلةِِّ ذِمِّ َٕ  ُبَؽكو َِّ َؾَلْشكَؿعُِّ إَِضوَفَتَفكو، ُأِريكدُِّ َوَأَككو افصَّ

ِّ بِل  زُِّ افصَّ قَّ ِـّْ َأْظَؾؿُِّ ِِمَّو َصاَلِ ، ذِمِّ َؾَلدَمَ ةِِّ ِم فِِّ َوْجدِِّ ِصدَّ ِـّْ ُأم  ُبَؽوِئِف( ِم
(52)

. 

ِّ اهللَِّ َرُشكقَلِّ )َأنَِّّ :ؿتكودة أيب ظـ اهلل رمحفام افشقخون وروى  اهللَُّ َصكذَّ

ونَِّ َوَشؾَّؿَِّ َظَؾْقفِِّ ِّ ـَ ِّ ُأَموَميَِّ َحوِمٌؾِّ َوُهقَِّ ُيَصع  ًَ ِّ َزْيـََىِّ بِـْ ًِ ِّ اهللَِّ َرُشقلِِّ بِـْ  َصذَّ

                                                 

ِّ(.479مسؾؿ)و(،799ِّ)وريخرواهِّافبِّ(52)
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يَِبِّ َوَشؾََّؿ، َظَؾْقفِِّ اهللُ ِٕ ِـِّ اْفَعوصِِّ َو ِـِّ َربِقَعيَِّ ْب  َشكَجدَِّ َؾكنَِذا َصكْؿسٍِّ َظْبكدِِّ ْبك

مَحََؾَفو( َؿومَِّ َوإَِذا َوَضَعَفو
(53)

. 

 ترـفكو فكق ٕككف :(موفؽكوًِّ يعـكل)ِّأصحوبف بعض وؿول :احلوؾظ ؿول

 ...بحؿؾفو صغؾف مـ أـثر صالتف ذم  ه وصغؾً فبؽً

 ظـكد ادكرام بؾكقغ ظكذ ذحكف رمحفِّاهللِّذم ظثقؿغ ابـ افعالمي ؿول

 مـ ادرجؾ ـلزيز أزيز صدره وذم ُيصع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل )رأيً :حديٌ

ِّ.افبؽو (

 ظظقؿي،خصقًصكو ؾوئكدة ؾقكف افصكبل وبؽو ِّ :افعؾؿ أهؾ ؿول :ؿول

 افسر مـ يتؿؽـقا مل دو افصغور ٕنِّ:يؼقفقن ادفد ذم هؿ افذيـ افصغور

ِّ افبؽو  هذا تعوػ اهلل جعؾ إمعو  وؾتع افدم وحتريؽ إؿدام ظذ ًٓ  بد

ِّافدم، وجيري اجلسؿ إمعو ،ويـشط يػتع ؾفق وافقد بوفؼدم افريوضي مـ

 شكؿعفؿ إذا يتكلمل اإلكسكون ذفؽ،ؾكنن ؾكقق افذيـ رفؾصغو بوفـسبي أمو

 حتكك يكدظفؿ أن إوػ وصكػؼي،فؽـ مهكؿ رمحكي صكؽ يبؽكقن،ٓ

 هيدئفؿ؟ أن إوػ افبؽو ،أو مـ كػقشفؿ يسؽتقا،وتطقى

                                                 

 (.543)ومسؾؿ(،5996ِّ)وريخرواهِّافبِّ(53)
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 مو دظف ؾفذا آكتؼوم فطؾى بؽوؤهؿ ـون اهلل،إذا ظـد وافعؾؿ أرى ؾقام

 كػقشفؿ،أمو ؽبتًاك إشؽوهتؿ حووفً أكؽ مهذا،فق كػقشفؿِّإٓ تطقى

 .ضريؼي بؽؾ إشؽوهتؿ حتوول أن يـبغل ذفؽ،ؾفـو كحق أو أمل ظـ ـون إذا

 :افؼوهرة أثور طِّدار (2/539) )ادؿتع )افؼح ذم وؿول

 أو دمورتكف يكسك بكلن ادقً ظذ حيد أن فؾؿصوب جيقز هؾ مسلفي -

 ذفؽ؟ أصبف مو فؾـزهي،أو اخلروج افزيـي،أو ثقوب

 ؾنككف زوجي ظذ ؾلؿؾ،إٓ أيوم ثالثي حدود ذم زجوئ هذا أن :اجلقاب

 تؽكـ مل إن أيكوم وظؼكة أصكفر أربعكي افعكدة مكدة حتكد أن ظؾقفو جيى

 اإلحكداد هكذا جوز وإكام حوماًل، ـوكً إن احلؿؾ وضع إػ حوماًل،وإٓ

 ظؾقفوِّادصكقبي،ٕن هيقن ِمو افق  بعض افـػقس إلظطو  افزوجي فغر

 ظؾقف،ؾنكف ــً مو ظذ وــ أخرج :ؿقؾ نـبً،بل ثؿ أصقى إذا اإلكسون

 وافسبقكي إدب مجؾكي مكـ إن :يؼكول ؿؾبف،وهلكذا ذم ادصكقبي تبؼكك ربام

 أن أجكؾ مكـ ؿصرة مدة يسك أن يبؽل أن أراد أكفِّإذا فؾصبقون بوفـسبي

 واكؼبوض ـبً ظـده صور أشؽتف فق افؼؾى،ِّفؽـ ذم مو خيرج يرتوح،ٕكف

ِّكػز.
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 ّاحملازو األٍل مً ّغريِ الْلد تكبٔل

 َأيب ظذ وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل مع )دخؾـو :ؿول  أكس ظـ

 اهلل صذ اهلل رشقل ؾلخذ افسالم ظؾقف إلبراهقؿ طاًرا وـون افؼغ شقػ

متػؼِّظؾقفوصؿف( ؾؼبؾف إِبراهقؿ وشؾؿ ظؾقف
(54)

. 

ِّ :ؿول  افزا  وظـ ًُ  ابـتف ظوئشي ؾنذا أهؾف ظذ بؽر َأيب مع )ؾدخؾ

قػ:وؿول خدهو ُيؼبُؾِّ َأبوهو ؾرأيً مُحك َأصوبتفو ؿد عيمضج ِّ ـَ ًِ  يكو أكك

بـقي؟(
(55)

. 

 ظع بـ احلسـ وشؾؿ ظؾقف اهلل رشقل ؿول:)ؿبؾ  هريرة أيب وظـ

 مـ ظؼةًِّ ل إن :إَؿرع ؾؼول جوفًسو افتؿقؿل حوبس ابـ إَؿرع وظـده

 ثؿِّ،وشؾؿ قفظؾ اهلل صذ اهلل رشقل إفقف أحًدا،ؾـظر مـفؿ ؿبؾً مو افقفد

يرحؿ( ٓ يرحؿ ٓ )مـ :ؿول
(56)

ِّ.ظؾقف متػؼ 

                                                 

 (.2315مسؾؿ)ِّو(،1393ِّ)وريخرواهِّافبِّ(54)

 .(3918)وريخرواهِّافبِّ(55)

 (.2318ؿ)ومسؾ(،5997ِّ)وريخرواهِّافبِّ(56)
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 فألؿرع وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل جقاب وذم :اهلل رمحف احلوؾظ ؿول

وادعوكؼكيِّ وافشؿ افضؿ وافشفقة،وـذا فؾذة ٓ افقفد تؼبقؾ أن إػ إصورة

 اهكِّ.جوئز

 الكبل٘ يف ّحتٙ ّامليع العطاٛ يف األّالد بني العدل

أوٓدـؿ( بغ واظدفقا اهلل )اتؼقا :وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل ؿول
(57)

 

ِّ.بشر بـ افـعامن حديٌ مـ مسؾؿ رواه

 الصيب مماشح٘

 فؾحسكـ فسوكف فُقدفع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل )ـون :ؿول  هريرة أيب وظـ

،ؾرى بـ ِّ ظعٍّ إفقف( فسوكف،ؾقبفش مُحرةَِّ افصبله
(58)

. 

  حسـ. إشـود وهذا :إفبوين ؿول

ِّ .يرسع أي :)ؾقبفش( :ؿقفف

                                                 

 (.1623ؿ)ومسؾ(،2586ِّ)وريخرواهِّافبِّ(57)

 (.1/151اكظرِّافسؾسيِّافصحقحيِّ)ِّ(58)
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 وشكؾؿ ظؾقكف اهلل صذ افـبل مع )خرجـو :ؿول َأكف مرة بـ يعذ وظـ

 ظؾقف اهلل صذ افـبل ؾل ع افطرق ذم يؾعى حسغ ؾنذا ضعوم إػ ودظقـو

 وهوُهـكو ُهـكو هكو يػكر افغكالم يديكف،ؾجعؾ بسكط ثؿ افؼقم أموم وشؾؿ

 ذم يديف َأحدى ؾجعؾ أخذه حتك وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل ويضوحؽف

اظتـؼكف( ثكؿ رأشف ذم وإخرى ذؿـف
(59)

 إدب صكحقع(ذم ،واحلكديٌ

ِّ.)ادػرد

 فُقخوفطـكو وشكؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل ـون إن :ؿول  أكس وظـ -

افـغر( ؾعؾ مو ظؿر أبو )يو :صغر ل َٕخ يؼقل حتك
(69)

. 

 وَأهنكو ادكزاح وتؽريكر ادامزحكي جقاز وؾقف :اهلل رمحف احلوؾظ ؿول -

 .جوئزة يؿقز مل افذي افصبل ِموزحي رخصي،ِّوأن ٓ شـي إِبوحي

وهذاِِّّأضوظف أحبف ؾنذا- ٕبقف افقفد حمبي ويزيد يقرث ِمو وهذا :ؿؾً

 افسمجتكون مطقع،وـكذفؽ حيكى دكـ ادحكى إن -مـِّأشبوبِّصالحف

ِّافتوفقتونِّافعؿؾِّمهامِِّموِّيزيدِّحمبيِّافقفدِّٕبقف.

                                                 

 (.1227(،ِّواكظرِّافصحقحيِّ)279صحقعِّإدبِّادػردِّ)ِّ(59)

 تؼدم.ِّ(69)
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 ٓطسِ ال مبا ماًلا إعطاٛ الصػري

(صاً مو مول مـ شؾقـل حمؿد بـً ؾوضؿي )يو :ملسو هيلع هللا ىلص لافـب وؿقل
(61)

.ِّ

ِّ.شـيِّظذِّأـثرِّتؼدير ظؼ أحد يقماذ ظؿرهو وـونِّ:ؿؾً

وجيىِّظذِّإبِّحتذيرِّأوٓدهِّمـِّذا ِّموِّؾقفِّرضر،ِّأوِّؿامر،ِّحتكًِّ

صعورِّاصسِّواربعِّؾامِّأـثرِّهذهِّافبققعِّذمِّهذهِّإيومِِّّٓـثرهوِّاهلل،ِّوكحقِّ

ِّتقؾقؼ.ذفؽِِّموِِّّٓجيقزِّوبوهللِّاف

 األّالد ّلعب البيات لعب مً املباح

ِّ .{12يقشػ:}َوَيْؾَعْى﴾ِّ َيْرَتعِّْ َؽًدا َمَعـَو ﴿َأْرِشْؾفُِّ :تعوػ ؿول

 وشكؾؿ ظؾقكف اهلل صكذ افـبل مع )خرجـو :ؿول مرة بـ يعذ وظـ -

افطريؼ( ذم يؾعى حسغ ؾنذا افطعوم إػ ودظقـو
(62)

. 

 افـبل ظـد بوفبـوت فعىأَِّ )ــً :ؿوفً ظـفو اهلل ر  ظوئشي وظـ -

 اهلل رشكقل ؾؽكون معكل يؾعبـ صقاحى ل وـون وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ

                                                 

 .(296ؿ)ومسؾِّ،(2753)وريخرواهِّافبِّ(61)

 تؼدم.ِّ(62)



 فتح زب الربية بأسباب صالح الرزية

 

 

60 

ِّ يتؼؿعـ دخؾ إذا وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ (معل ؾقؾعبـ إلَِّّ مهـ مـف،ؾُقرس 
ِّ(63)

 

 .ظؾقف متػؼ

 افعكرائس مكـ ـثرة َأكقاع هـوك :اهلل رمحف ظثقؿغ ابـ افعالمي شاؾ

 مـ مصـقع هق مو مـفو بوفبـوت ظـفو هللا ر  ظوئشي تسؿقفو ـوكً افتل

 مكو ورجؾغ،ومـفكو ويكديـ برَأس مػصؾ ـقس ظـ ظبورة افؼطـ،وهق

 أو يبؽل أو يتؽؾؿ مو إشقاق،ومـفو ذم يبوع مو وهق متوًمو اإلكسون يشبف

 افصغور فؾبـوت إكقاع هذه مثؾ ذا  أو صـع حؽؿ حيبق،ؾام أو يؿق

 وافتسؾقي؟ فؾتعؾقؿ

 مـ ر  ؾقف يقجد وإكام ـومؾ ختطقط ؾقف يقجد ٓ افذي َأمو :اجلقاب

 وأككف جقازه ذم صؽ ٓ ؾفذا اخلؾؼي ؾقف تتبغ مل وفؽـ وافرَأس إظضو 

 إذا مهـ،وأمو تؾعى ظـفو اهلل ر  ظوئشي ـوكً افال  افبـوت جـس مـ

 أو حرـكي فكف ـكون إن وٓشكقام إكسكوًكو تشكوهد وـلكام اخلؾؼي ـومؾ ـون

 اهلل خؾكؼ يضكوهل ٕككف صكقًاو هكذا جكقاز مكـ زككػ ذم ؾكنن صكقت

 مهكـ تؾعكى ظـفكو اهلل ر  ظوئشي ـوكً افتل افؾعى أن متوًمو،وافظوهر

                                                 

 (.2449ؿ)ومسؾ(،6139ِّ)وريخرواهِّافبِّ(63)
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 ٕن بكوفتحريؿ أؿطكع ٓ أوػ،وفؽـل ؾوجتـومهو افقصػ هذا ظذ فقسً

 ؾكنن.إمكقر هكذه مثكؾ ذم فؾؽبكور ُيكرخص ٓ مو هلؿ يرخص افصغور

 افعبكودات مكـ بق  مؽؾػ سوفق وافتسع افؾعى ظذ جمبقل افصغر

 ذم آحتقوط اإلكسون أراد وإذا وظبًثو هلًقا ظؾقف يضقع وؿتف إن كؼقل حتك

 يضغطف ثؿ يؾغ حتك افـور ظذ حيؿقف أو افرأس إمقر،ؾؾقؼؾع هذه مثؾ

ِّاهك.معودف تزول حتك

ؿؾً:ِّوافصقابِّافؼطكعِّبكوفتحريؿِّٕنِّافصكبلِّيكقؿكِّمكوِّيقؿكوهِِّّ-

 ـوظيِّهذهِّافؾعىِّادحرمي.ِّوبوهللِّافتقؾقؼ.افؽبور،ِّوٕنِّؾقفِّبوبِّفص

 وظعَِّّ َأيب مع اهلل رشقل َأتقً ؿوفً:) ظـفو اهلل ر  خوفد أم وظـ -

 أصػر،ِّؾؼولِّل:ِّشـٌي،شـي. ؿؿقٌصِّ

ِّ :ؿوفًِّحسـي، :بوحلبشقي وهل ظبداهلل ؿول - ًُ  بخكوتؿ َأفعكى ؾذهب

 .َأيب ؾزجرين افـبقة

 صكذ اهلل رشكقل ؿول ؿثِّدظفو، وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل ؿول

واخؾؼل( َأبع واخؾؼل،ثؿ َأبع :وشؾؿ ظؾقف اهلل
(64)

. 

                                                 

 تؼدم.ِّ(64)
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 صذ اهلل رشقل رأيً فؼد )واهلل:ؿوفً ظـفو اهلل ر  ظوئشي وظـ -

 ذم بحكرامهؿ يؾعبكقن واحلبشكي حجكر  بكوب ظذ يؼقم وشؾؿ ظؾقف اهلل

 إػ أكظر فؽل برداِئف يسسين وشؾؿ،وهق ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل مسجد

 ؿكدر أكككف،ؾوؿدروا افتكل أككو أـكقن حتك أجع مـ يؼقم فعبفؿ،ثؿ

افؾفق( ظذ حريصيًِّ افسـ احلديثي اجلوريي
(65)

ِّ.افشقخون رواه 

 وظـكدي بؽكر أبكق ظكعَِّّ دخؾ :ؿوفً ظـفو اهلل ر  ظوئشي وظـ -

ُِّبعكوث، يقم إكصور بف تؼووفً بام تغـقون إكصور جقاري مـ جوريتون

 رشقل بقً ذم افشقطون َأبؿزمقر :بؽر أبق تغ،ؾؼولبؿغـق وفقستو :ؿوفً

 اهلل صكذ اهلل رشقل ظقٍد،ؾؼول يقم ذم وشؾؿ؟،وذفؽ ظؾقف اهلل صذ اهلل

ظقدكو( وهذاِّظقًدا، ؿقمٍِّ فؽؾ إن بؽر أبو )يو :وشؾؿ ظؾقف
(66)

 .ظؾقف متػؼ 

( تؾعبون )جوريتون :هلام روايي وذم    .ُبدفٍّ

 افؾعكى ذم افرخصكي بوب حلديٌا هذا ظذ اهلل رمحف افـقوي وبقب

ِّافعقد. َأيوم ذم ؾقف معصقي ٓ افذي

                                                 

 (.892)سؾؿمو(،454ِّ)وريخرواهِّافبِّ(65)

 (.892مسؾؿ)و(،952ِّرواهِّافبخوري)ِّ(66)
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 فقخوفطـكو وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل ـون )إن :ؿول  أكس وظـ -

افـغر( ؾعؾ مو ظؿر أبو يو :صغر ٍَٕخِّل يؼقل حتك
(67)

. 

 .ادـؼور أمحر ضوئر :وافـغر

 تكرك ازبكوفطر،وجق افصغر فعى جقاز ؾقف :اهلل رمحف احلوؾظ وؿول

 بف يتؾفك ؾقام ادول اكػوق بف،وجقاز افؾعى َأبقع بام يؾعى وفدهؿ إَبقيـ

ِّ.بتكف اهك ..افؼػص ذم افطر إمسوك وجقازِّادبوحوت، مـ افصغر

 إزداف الصيب علٙ  الداب٘ طاٜك٘

 ّتلكٕ املطاؾس بصبٔاٌ أٍل بٔتُ  

ِّظـِّإيوسِّظـِّأبقفِّؿول:ِّ)فؼدُِّؿكدُتِّافـبكلِّ:روىِّمسؾؿِّذمِّصحقحف

صكذِِّّاهللِّظؾقكفِّوشكؾؿِّواحلسكـِّواحلسكغِّظكذِّبغؾتكفِّافشكفبو ِّحتكككِّ

امفِّوهذاِّخؾػف( أدخؾتفؿِّحجرةِّافـبلِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّهذاُِّؿدَّ
(68)

.ِّ

وروىِّمسؾؿِّذمِّصحقحفِّظـِّظبدِّاهللِّبـِّجعػرِّؿول:ِّ)ـكونِّرشكقلِّ

ِّبصبقونِّأهؾِّبقتكف،ِّؿكول:ِّ اهللِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّإذاِّؿدمِّمـِّشػرُِّتؾؼلَّ

                                                 

 تؼدم.ِّ(67)

 (.2423)سؾؿمواهِّرِّ(68)
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مـِّشػرِّؾسبؼِّيبِّإفقف،ِّؾحؿؾـلِّبغِّيديفِّثؿِّجل ِّبلحكدِّابـكلِِّّوإكفِّؿدم

ؾوضؿي،ِّؾلردؾفِّخؾػف،ِّؿول:ِّؾلدخؾـوِّادديـيِّثالثيِّظذِّدابي(
(69)

.ِّ

ؿكول:ِّ)ذهبـكوِِّّوروىِّافبخوريِّذمِّصحقحفِّظـِّافسوئىِّبـِّيزيدِّ

ـقيِّافقداع(ثكتؾؼكِّرشقلِّاهللِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّمعِّافصبقونِّإػِّ
(79)

.ِّ

 مميْع٘ قاتَّأّ مميْع٘ ألعاب

 يمتك وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل ـون :)ؿول  هريرة أيب وظـ

 ظـده يصر حتك متره مـ وهذا بتؿره هذا ؾقجب افـخؾِِّ ِسامِِّ ظـد بوفتؿر

 افتؿكر ذم يؾعبكون ظكـفام اهلل ر  واحلسغ احلسـ متر،ؾجعؾ مـ ـقًمو

 ظؾقكف اهلل صكذ اهلل رشكقل إفقكف ؾـظكر ؾقف ذم ؾجعؾف مترةًِّ َأحدمهو ؾلخذ

 يكلـؾقن ٓ حمؿكد آل َأن ظؾؿكً َأمكوِّ :ؾؼكول ؾقكف مـ وشؾؿ،ؾلخرجفو

افصدؿي(
(71)

. 

                                                 

 (.2428ؿ)رواهِّمسؾِّ(69)

 (.3983)وريخرواهِّافبِّ(79)

 (.1969مسؾؿ)و(،1485ِّ)وريخرواهِّافبِّ(71)
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 شكبى فكف ؾكوذـر أمرٍِّ ظـ افطػؾ هنقً إذا أكؽ احلديٌ وذمِّ :ؿؾً

 .افطػؾ ظـد افػفؿ يـؿل ِمو ذفؽ ؾنن ذفؽ

 افصكحقع ادسكؾؽ فف ؾبغ يسؾؽف خوضب مسؾؽ ظـ هنقتف إذا وـذا

 .كوؾع ذفؽ ؾنن

 بـكل مكـ وؽالمٌِّ شعقد بـ حيقك ظذ دخؾ َأكف )ِّ ظؿر ـاب وظـ -

 مهكو َأؿبؾ ثؿ حؾفو حتك ظؿر ابـ إفقفو ؾؿشك يرمقفو دجوجي رابط حيقك

 فؾؼتكؾ افطكر هكذا يصز أن ظـ ؽالمؽؿ ازجروا :معف،وؿول وبوفغالم

 ؽرهكو أو مهقؿكي تِصكز أن هنك وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل شؿعً ؾنين

فؾؼتؾ(
(72)

 .قفِّوافؾػظِّفؾبخوريمتػؼِّظؾِّ.

 بكوفـرد يؾعكى أهؾف مـ أحًدا وجد إذا ـون ظؿر ابـ أن كوؾع وظـ -

 .مقؿقف اإلشـود صحقع :إفبوين ؿولِّوـرسهو، رضبف

 احلققان أصقات تؼؾقد جيقز ٓ :تعوػ اهلل رمحف افعثقؿغ افعالمي ؿول

 افعوئد افسق  مثؾ فـو )فقس :ظـفام اهلل ر  ظبوس ابـ حلديٌِّفؾطػؾ،

                                                 

 (.1958ؿ)ومسؾ(5514ِّ)وريخرواهِّافبِّ(72)
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ؿقاف( ذم يعقد ثؿ يؼل  ـوفؽؾى هبتف ذم
ِّ(73)

 .افػتووى جمؿقع واكظرِّاهك، .

(257-32)ِّ

 ظكذ بوفظكؾ احلقكقان تصكقير حؽكؿ ظـ اهلل حػظف صقخـو وشلفً

هذاِّؾننِّؾعؾقاِّذفكؽِّ يسك :فألوٓد؟،ؾؼول افقد حرـوت بقاشطي اجلدار

  .بلكػسفؿِّترـقاِّيؾعبقن

 :اهلل رمحف افعثقؿغ افعالمي وشاؾ -

 افبـكً ومتثكؾ إب دور ويؿثكؾ بعضفؿ مع إضػول يؾعى وظـدم

 ؟ ودوذا مـف يؿـعقن أم ذفؽ ظذ يؼرون هؾِّ،إم دور

 َأن إػ مهذا افطػؾ يتدرج ؿد مـف،ٕكف يؿـعقن أهنؿ َأرى َأكو :اجلقاب

 .أوػ هـو افبوب وشدَِّّ معفو يـوم

 )إذا :ؿول وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل ظـ ظـف اهلل ر  جوبر وظـ -

 افشكقوضغ ؾكنن صكبقوكؽؿ ؾؽػقا -افؾقؾ جـع ـون أو- افؾقُؾِّ اشتجـع

ؾخؾقهؿ( افعشو  مـ شوظي ذهى حقـاٍذ،ؾنذا تـتؼ
(74)

 .افشقخون رواه 

                                                 

 (.1622مسؾؿ)وِّ،(2622رواهِّافبخوري)ِّ(73)

 (.2912ؿ)ومسؾ(،3289ِّ)وريخرواهِّافبِّ(74)
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 مؾحؼكي شكوحي هـكوك ـكون إذا :اهلل رمحكف افعثقؿغ افعالمي شاؾ -

 حكديٌ ظؾقفو يـطبؼ ؾفؾ افبقً شقر داخؾ إضػول مهو يؾعى بوفبقً

 ظكذ يـطبكؼ ذفؽ أن أم افشقوضغ إلكتشور ادغرب وؿً ونافصبق حبس

 افبقً؟ خورج افشورع

 ؾكال داخكؾ افبقً،وأمكو خورج افشورع ذم هق إكام احلديٌ :اجلقاب

 اهك .بلس

 افبقً داخؾ افصبقون تدخؾ أن متؽـً وإن :اهلل حػظف صقخـو وؿول

  .إؾضؾ هق هذا احلقش ذم يبؼقن ٓ حتك

 ظـ وروي :الؼامر بعضَأكقاع بقان   اهلل محفر كثر ابـ احلافظ وقال

 وافبكقض واجلكقز افؽعكوب حتك :ؿوٓ حبقى بـ ومحزة شعد بـ راصد

 اهك افصبقون مهو تؾعى افتل

ً٘ علُٔ خاف إذا اللعب عً الْلد مييع ٍل  أّ صاذت٘ غري زؾك

 ُُخُلِك أّ بدىُ يف ضسّزا

ِّ ﴿َؿكوَلِّ :ؿقفف افسالم ظؾقف يعؼقب ظـ ؿوًصو تعوػ ؿول  َفَقْحُزُكـِكل إيِن 

َؾفُِّ َأنِّْ َوَأَخوُفِّ بِفِِّ َتْذَهُبقا َأنِّْ ـُ ْئُى﴾)ِّيقشكػ: َيْل  فكف ؿكول (ظـكدمو13افذ 
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 َفكفُِّ َوإِكَّكو َوَيْؾَعكْىِّ َيْرَتكعِّْ َؽكداًِّ َمَعـَكو َأْرِشكْؾفُِّ﴿  يقشكػ صكلن ذم أبـكوؤه

َ.﴾حَلَوؾُِظقنَِّ

 ؟ ىطل إذا السضٔع خيتازِ ناٌ الرٖ املطتكبل ٍْ ما

فُِّ  هريرة أيب ظـ افشقخون روى ِّ اهللَِّ َرُشقَلِّ َشِؿعَِّ َأكَّ  َظَؾْقكفِِّ اهللَُّ َصذَّ

 َوِهكَلِّ َراـِكٌىِّ مِهَكو َمكرَِّّ إِذِّْ اْبـََفكو ُتْرِضكعُِّ اْمكَرَأةٌِّ )َبْقـَكو :َيُؼكقُلِّ َوَشكؾَّؿَِّ

ِّ ًْ ِّ افؾَُّفؿَِّّ :ُتْرِضُعُف،َؾَؼوَف َٓ ِّ ًْ
ِ ِّ افؾَُّفؿَِّّ :َهَذا،َؾَؼوَلِّ ِمْثَؾِّ َيُؽقنَِّ َحتَّك اْبـِل مُت َٓ 

َعْؾـِل رُِّ بِوْمَرَأةٍِّ افثَّْدِي،َوُمرَِّّ ذِمِّ َرَجعَِّ ِمْثَؾُف،ُثؿَِّّ دَمْ رَّ ِِّّمِهَكو، َوُيْؾَعكُىِّ دُمَ ًْ  :َؾَؼوَفك

ِّ افؾَُّفؿَِّّ َعْؾِّ َٓ و :ِمْثَؾَفو،َؾَؼوَلِّ اْجَعْؾـِل افؾَُّفؿَِّّ :ِمْثَؾَفو،َؾَؼوَلِّ اْبـِل دَمْ اـُِىِّ َأمَّ  افرَّ

ككو َؾنِكَّككفُِّ وؾٌِر،َوَأمَّ ُؿِّْ ةُِّاْدَككْرأَِّ ـَ  َحْسككبَِلِّ :َتْزيِن،َوَتُؼككقُلِّ هَلَككو َيُؼقُفككقنَِّ َؾككنهِنَّ

ُق،َوَتُؼقُلِّ :اهللَُّ،َوَيُؼقُفقنَِّ (اهلل َحْسبَِلِّ :َترْسِ
ِّ(75)

 .فؾبخوري وافؾػظ .

 إعداد اإلىطاٌ لألمس العظٔه مير صباِ

ِِّّ.احلؽؿِّصبًقو(ِّتيناهوآ)ِّ:ؿولِّاهللِّتعوػ

                                                 

 (.2559)ومسؾؿِّ،(1296)وريخرواهِّافبِّ(75)
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أبًِّإينِّرأيًِّأحدىِّظؼكِّوِّوؿولِّاهللِّتعوػ:ِّ)ِّإذِّؿولِّيقشػِّٕبقفِّي

ِّ.جديـ(وـقـًبوِّوافشؿسِّوافؼؿرِّرأيتفؿِّلِّش

ؿولِّاإلمومِّمسؾؿِّرمحفِّاهللِّحدثـوِّصقبونِّبـِّؾكروخِّحكدثـوِّمحكودِّبكـِّ

شؾؿيِّحدثـوِّثوبًِّافبـوينِّظـِّأكسِّبكـِّموفكؽِّ)أنِّرشكقلِّاهللِّصكذِّاهللِّ

ظؾقفِّوشؾؿِّأتوهِّجزيؾِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشكؾؿِّوهكقِّيؾعكىِّمكعِّافغؾكامنِّ

ؾشؼِّظـِّؿؾبفِّؾوشتخرجِّافؼؾىِّؾوشتخرجِّمـفِّظؾؼيِّؾؼولِّؾلخذهِّؾكظفِّ

هذاِّحظِّافشقطونِّمـؽِّثؿِّؽسؾفِّذمِّضسًِّمـِّذهىِّبام ِّزمزمِّثؿِّٕمكفِّ

ثؿِّأظودهِّذمِّمؽوكفِّوجو ِّافغؾامنِّيسعقنِّإػِّأمكفِّيعـكلِّطاكرهِّؾؼكوفقاِّإنِّ

حمؿًداِّؿدِّؿتؾِّؾوشتؼبؾقهِّوهقِّمـتؼعِّافؾقنِّؿولِّأكسِّوؿدِّــًِّأرىِّأثكرِّ

ذفؽِّادخقطِّذمِّصدره(
(76)

ِّ.ِّ

 ما الرٖ ٓبدأ بُ يف تعلٔه أبياِٛ؟

 اجلقاب:ِّيبدأِّبامِّبدأِّبفِّفؼامنِّاحلؽقؿ.

ْؽَؿيَِّ ُفْؼاَمنَِّ َآَتْقـَو ﴿َوَفَؼدِّْ :تعوػ ؿول ِـّْ هللَِِّ اْصُؽرِّْ َأنِِّ احْلِ اَمِّ َيْشكُؽرِّْ َوَم  َؾكنِكَّ

ِـّْ فِـَْػِسفِِّ َيْشُؽرُِّ َػرَِّ َوَم ِّ اهللََّ َؾنِنَِّّ ـَ ْبـِكفِِّ ُفْؼكاَمنُِّ َلَِّؿو َوإِذِّْ * مَحِقدٌِّ َؽـِل   َوُهكقَِّ ِٓ

                                                 

 (.261()162ؿ)رواهِّمسؾِّ(76)
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ِّ َيو َيِعُظفُِّ ِّ ُبـَلَّ كِّْ َٓ كَِّ إِنَِّّ بِوهللَِّ ُتْؼِ ْ كْقـَو * َظظِكقؿٌِّ َفُظْؾؿٌِّ افؼ  ْكَسكونَِّ َوَوصَّ  اإْلِ

َؾْتكفُِّ بَِقافَِدْيكفِِّ كفُِّ مَحَ ِـٍّ َظكَذِّ َوْهـًكو ُأمه  ِلِّ اْصكُؽرِّْ َأنِِّ َظكوَمْغِِّ ذِمِّ َوؾَِصكوُففُِّ َوْهك

كَِّ َأنِّْ َظَذِّ َجوَهَداكَِّ َوإِنِّْ * اْدَِصرُِّ إَِلَِّّ َوفَِقافَِدْيَؽِّ  بِكفِِّ َفكَؽِّ َفْقَسِّ َمو يِبِّ ُتْؼِ

ْكَقو ذِمِّ َوَصوِحْبُفاَمِّ ُتطِْعُفاَمِّ َؾاَلِّ ِظْؾؿٌِّ بِعِّْ َمْعُروًؾو افده ِـّْ َشبِقَؾِّ َواتَّ  ُثؿَِّّ إَِلَِّّ َأَكوَبِّ َم

ـُْتؿِّْ باَِمِّ َؾُلَكب ُاُؽؿِّْ َمْرِجُعُؽؿِّْ إَِلَِّّ ِّ ويَِّ * َتْعَؿُؾقنَِّ ـُ َو ُبـَلَّ  َحبَّكيٍِّ ِمْثَؼكوَلِّ َتُؽِّ إِنِّْ إهِنَّ

ِـّْ ِـّْ َخْرَدلٍِّ ِم اَمَواِتِّ ذِمِّ َأوِّْ َصْخَرةٍِّ ذِمِّ َؾَتُؽ َْرضِِّ ذِمِّ َأوِّْ افسَّ ْٕ  إِنَِّّ اهللَُّ مِهَو َيْلِتِّ ا

ِّ َيو * َخبِرٌِّ َفطِقٌػِّ اهللََّ اَلةَِّ َأِؿؿِِّ ُبـَلَّ ِـِّ َواْككفَِّ بِكوْدَْعُروِفِّ َوْأُمرِّْ افصَّ  اْدُـَْؽكرِِّ َظك

ِـّْ َذفَِؽِّ إِنَِّّ َأَصوَبَؽِّ َمو َظَذِّ َواْصِزِّْ ُُمكقرِِّ َظكْزمِِّ ِم ْٕ ِّ * ا َٓ رِّْ َو كَِّ ُتَصكع   َخكدَّ

ِّ فِؾـَّوسِِّ َٓ َْرضِِّ ذِمِّ مَتْشِِّ َو ْٕ ِّ اهللََّ إِنَِّّ َمَرًحو ا َٓ ِّ كىه
ِّ حُيِ كؾَّ  * َؾُخكقرٍِّ خُمَْتكولٍِّ ـُ

ِـّْ َواْؽُضْضِّ َمْشِقَؽِّ ذِمِّ َواْؿِصدِّْ َِّ َأْكَؽكرَِّ إِنَِّّ َصْقتَِؽِّ ِم ْٕ  َفَصكْقُتِّ ْصكَقاِتِّا

 .احْلَِؿِر﴾

 وهكق افكديـ بلصكؾ ؾكلمره :افسككعديِّرمحكفِّاهلل افعالمككي ؿكول

 افقافكديـ بكز فسـكف،وأمره ادقجى فف وبغ افؼك ظـ افتقحقد،وهنوه

 حمؾ بلن احسز وصؽرمهو،ثؿ بشؽره هلام،وأمره ادقجى افسبى فف وبغ

 بكؾ يعؼفكام ؾكال ؽذفك بؿعصقي،ومع يلمرا مل مو أوامرمهو وامتثول برمهو

 بؿراؿبكي وأمره افؼك ظذ جوهداه إذا يطقعفام ٓ ـون إفقفام،وإن حيسـ
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ؾف  وافؼ اخلر مـ ـبرة وٓ صغرة يغودر ٓ وأن ظؾقف افؼدوم اهلل،وخقَّ

 افبطكر ظكـ وهنكوه بوفتقاضكع وأمكره افتؽكز ظكـ مهو،وهنكوه أ  إٓ

 ضكد ظكـ وإصكقات،وهنوه احلرـكوت ذم بوفسكؽقن وإذ،وأمكره

 افؾكذيـ افصالة،وبوفصز ادـؽر،وإؿومي ظـ وهنوه بودعروف ذفؽ،وأمره

 .إفخ.....أمر ـؾ مهام يسفؾ
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 متٙ ٓعله األبياٛ الػَادتني؟

ِّ ﴿َِّيو :تعوػ اهلل ؿول ِّ ُبـَلَّ كِّْ َٓ  .بِوهللَِّ﴾ ُتْؼِ

 كطؼفكؿ وؿكً ـكون ؾكنذا :افؼقؿِّرمحفِّاهللِّذمِّ)حتػيِّادقفقد( ابـ ؿول

 اهلل معرؾكي مسكومعفؿ يؼكرع مكو أول ،وفكقؽـ)اهلل إٓ فكفإ ٓ)ِّؾؾقؾؼـقا

 ـالمفؿ ويسؿع إفقفؿ يـظر ظرصف ؾقق شبحوكف وتقحقده،وأكف شبحوكف

 هك.ا .ـوكقا أيـام معفؿ وهق

 مكع ــو :ؿولِّحسـ، بسـد  جـدب حديٌ مـ موجف ابـ وأخرج

 افؼرآن،ثؿ كتعؾؿ أن ؿبؾ اإليامن ؾتعؾؿـوِّحزاورة، ؾتقون وكحـ ملسو هيلع هللا ىلص افـبل

إيامًكو( بف ؾوزددكو افؼرآن عؾؿـوت
(77)

. 

 وحزم،واحلديٌ وؿقى اصتد إذا افغالم وهقِّحزور، مجع :احلزاورة

ِّ .ادسـد( )افصحقع ذم

                                                 

 (.61جفِّ)رواهِّابـِّموِّ(77)
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 السٓب٘ مْاطً ّإبعادٍه عً ّالطَازٗ تعلٔه األبياٛ الصالٗ

 )ؾؼؿكً :ؿكول ظكـفام اهلل ر  ظبكوس ابكـ ظكـ افبخكوري روى

تقضل( ِمو كحًقا ؾتقضلت
(78)

  -صذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّ اهلل رشقل يعـل ِّ-

 ).افصبقون وضق  بوب افبخوري:) ظؾقف وبقب

 ظؾقف اهلل صذ افـبل ؿول:ؿول  شزة ظـ اهلل رمحف داود أبق وأخرج

 شكـغ ظؼك بؾغ شـغ،وإذا شبع بؾغ إذا بوفصالة افصبل )مروا :وشؾؿ

ظؾقفو( ؾورضبقه
ِّ(79)

ِِِّّّ

 ظكـ أبقكف ظكـ عقىصك بـ ظؿرو ظـ (495اهللِّبرؿؿ) رمحف وأخرج

 بوفصكالة أوٓدـكؿ مكروا :وشؾؿ ظؾقف صذ اهلل رشقل )ؿول :ؿول جده

 وؾرؿكقا شكـغ ظؼ أبـو  وهؿ ظؾقفو شـغ،وارضبقهؿ شبع أبـو  وهؿ

 ؾػكل :-احلكديٌ ظذ معؾًؼو-اهلل حػظف صقخـو ادضوجع(ِّؿول ذم بقـفؿ

  .افريبي مقاضـ ظـ إوٓد إبعود هذا

                                                 

 (.763مسؾؿ)و(،117ِّ)وريخرواهِّافبِّ(78)

 (.497)مذيسواف(،494ِّد)رواهِّأبقِّدواِّ(79)
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افشكوؾعلِّ ؿكولِّ :ادجؿكقع( )مؼدمكي ذم افـكقويِّرمحكفِّاهللِّ ؿكول

 أوٓدهكؿ تعؾكقؿ وإمفكوت أبكو  ظكذ نإ اهلل:ِّ رمحفكؿ وإصحوب

 وافصكالة افطفكورة افكقل ؾقعؾؿف افبؾقغ، بعد ظؾقف يستعقـقا مو افصغور

 اهك .وكحقهو وافصقم

ِّويعؾؿفؿِّافتقؿؿ،ِّوكقاؿضِّافقضق .ِّ:ؿؾً

قد أن ويستحى :افـقويِّرمحفِّاهلل ؿول ِّ .فقعتكوده افسكقاك افصبل ُيعه

ِّ.(136/3)ذحِّافـقويِّظذِّصحقعِّمسؾؿِّ

ِّافؾفػون(: )إؽوثي ذم  افؼقؿ ابـ ؿول

 ظكـ ؾـفكوين افقضكق ، ٕـثر )إين :ٕيب ؿؾً :أمحد بـ اهلل ظبد ؿول

افقهلون( فف يؼول صقطون فؾقضق  إن يؼول بـل يو :وؿول ذفؽ،
(89)

 :ل ؿول 

 يكو ادو  هذا مـ أؿؾؾ :ل لوؿو ادو ، صى ـثرة ظـ يـفوين مرة ؽر ذفؽ

 اهك .بـل

                                                 

ِّ(ِّمـِّضريؼِّخورجفِّبـِّمصعىِّوهقِّضعقػِّؿولِّاإلموم421جف)وابـِّمو(،57ِّ)مذيسرواهِّافِّ(89)

ر (،ِّؿولِّإفبوين:ِّضكعقػِِّّشؾؿافسمذيِّ)ِّٓيصعِّذمِّهذاِّافبوبِّظـِّافـبلِّصذِّاهللِّظؾقفِّو

 جًدا.
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 ظكـ (171/21)افػتووى )جمؿقع ذم ـام اإلشالم صقخ شاؾِّفائدة:

 حمجؾكغ ؽكًرا افؼقومي يقم تلتقن )إكؽؿ :صذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿ افـبل ؿقل

 ادؽؾػكغ ظكـ ؽكرهؿ يعرف ؾبؿ ادصؾغ صػي وهذه افقضق  آثور مـ

 وافصبقون؟ افتورـغ

 يعرف إكام أكف ظذ دفقؾ احلديٌ هذا افعودغ رب هلل احلؿد :ؾلجوب

 ؾفكؿ إضػول وأمو فؾصالة، يتقضاقن افذيـ وهؿ حمجاًلِّ أؽًرا ـون مـ

 يكقم يعكرف ٓ أككف ظكذ دفقكؾ ؾنككف ؿط يتقضل مل مـ وأمو فؾرجول تبع

ِّ اهك .افؼقومي

 أيب حلكديثل ادسكجد إػ افكدخقل ؿبؾ كعؾف ذم افـظر ويعؾؿف ؿؾً:

 هريرة
(81)

عقدش وأيب
(82)

 ادتعؾؼكي أداب شكوئر ظـفام،وـكذفؽ اهلل ر  

بودسجد،ِّومـِّتؾؽؿِّأداب:ِّتعؾقؿفِّأِّٓحيكدثِّذمِّادسكجد:ِِّّٓحيكدثِّ

ِّ ًٓ ٕنِّذفؽِّيـجسِّادسجد،ِّوِّٓحيدثِّرحًيوِّٕكفِّيكمذيِِّّ،وِّٓؽوئًطوِّ،بق

ِّادالئؽيِّبتؾؽِّافرائحي،ِّؾننِّادالئؽيِّتتلذىِِّموِّيتلذىِّمـفِّبـقِّآدم.

                                                 

 (.386د)رواهِّأبقِّداوِّ(81)

 (.659دِّ)رواهِّأبقِّداوِّ(82)
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أنِّرشقلِّاهللِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِِّّأيبِّهريرةِِّّروىِّافشقخون:ِّظـ

)ادالئؽيِّتصعِّظذِّأحدـؿِّموِّدامِّذمِّمصالهِّافذيِّصكذِّؾقكفِّمكوملِِّّؿول:

حيدث،ِّتؼقل:ِّافؾفؿِّأؽػرِّففِّافؾفؿِّارمحف(
(83)

.ِّ

ؿولِّافعالميِّافعثقؿكغِّرمحكفِّاهللِّذمِّذحكفِّظكذِّصكحقعِّافبخكوريِّ

(2/33:)ِّ

فريعِّحكرامِّـوحلكدثِّوفؽـِّافذيِّيظفرِّلِّأنِّاحلدثِّذمِّادسجدِّبكو

ِّبوفبقلِّوافغوئطِّمـِّأجؾِّإيذا ِّادالئؽي،ِّووجفِّافدٓفي:ِّ

:ِّحرمونِّإجر،ِّوحرمونِّإجرِّظؼقبيِّـنحداثِّافعؼقبي. ًٓ ِّأو

ثوكًقو:ِّأنِّافـبلِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّهنكِّمـِّأـؾِّبصاًلِّأوِّثقًمكوِّظكـِّ

ؿربونِّادسجدِّمعِّأنِّافذيِّأـؾِّافبصؾِّوافثقمِّـونِّمتؾبًسوِّبوفرائحيِّؿبكؾِّ

افدخقل،ِّؾؽقػِّجيقزِّففِّأنِّحيدثِّؾقخرجِّمـفِّهذهِّافرائحكيِّافؽرهيكي؟ِّ

ٕكفِّإذاِّـونِّؿدِّأـؾِّبصاًلِّأوِّثقًموِّثؿِّأحكدثِّيؽكقنِّأصكد،ِّؾوفصكقابِّ

ِّحتريؿِّإخراجِّافريعِّذمِّادسجد.اهك

                                                 

 (.661ِّ(ِّظؼىِّحديٌِّ)649مسؾؿ)وِّ،(659رواهِّافبخوري)ِّ(83)
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بكلنِِّّ–وؿدِّظؾؼِّاإلمومِّابـِّبوزِّرمحفِّاهللِّظذِّـالمِّاحلوؾظِّابـِّحجكرِّ

ذاِّؾقفِّتػصقؾِّؾكننِّؿصكدِّؾؼول:ِّهِّ–احلدثِّذمِّادسجدِّأصدِّمـِّافـخوميِّ

وإنُِّأريكدِّبوحلكدثِِّّ،بوحلدثِّادعصقيِّأوِّافبدظيِّؾامِّؿوففِّافشورحِّمتقجف

افريعِّوكحقهوِِّموِّيـؼضِّافطفورةِّشقىِّافبكقلِّوكحكقهِّؾؾكقسِّمكوِّؿكولِّ

وافصقابِّإبوحيِّذفؽِّأوِّـراهتفِّمـِّؽرِّحتكريؿ،ِّوإنِِّّ،افشورحِّواضًحو

ِّ..إفخ..ؾوتتفِّبفِّصالةِّادالئؽي

يـِّؾوفكذيِّيـبغكلِّهكقِّتـزيكفِّادسكوجدِّمكـِّؿؾً:ِّوظذِّـالِّافتؼدير

ِّإحداثِّافريعِّؾقف،ِّواحلرصِّظذِّإجقر.

 الصيب؟ ٓصـ نٔـ

ِّؽرهؿِّأوِّمعِّافصبقونِّامرأةِّأوًلَ :ِّصالةِّافصبلِّمعِّاإلمومِّوفقسِّثؿَّ

ِّأوِّمعِّصبلِّوامرأة:ِّ

 فقؾكيًِّ )ؿؿكً :ؿكول ظكـفام اهلل ر  ظبوس ابـ ظـ افشقخون: روى

 حتك بعضدي أو بقدي ؾلخذ قفِّوشؾؿصذِّاهللِّظؾ افـبل يسور ظـ ُأصع

ورائل( مـ بقده وؿول يؿقـف، ظـ أؿومـل
(84)

. 

                                                 

 تؼدم.ِّ(84)
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 ظكـ خيرجف ٓ بام افصالة ذم وهق افصبل يعؾؿ أكف احلديٌ هذا ؾػل

ِّ.ادصع هقاي

 :ؿكول ر ِّاهللِّظـكف أككس ظكـ تعوػ اهلل رمحفام افشقخون رواه ومو

ِّ  فػظ خؾػـو،وهذا شؾقؿ خؾػف،وأمهِّ ويتقؿ أكو ؾؼؿً ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل )صذَّ

افبخوري(
(85)

ِّ

 .افبؾقغ شـ دون وهق أبقه موت مـ :هق وافقتقؿ

 موئكي ظكوش أكًسكو أن إكصوري ؿقل :ِّذم()افتؼريى ذم احلوؾظ ؿول

 شكـغ ظؼك ملسو هيلع هللا ىلص افـبل ؿدم إذ شـ ي ذم ؿقؾ مو أـثر كظر،ٕن شـغ وشبع

 ظؿكره يؽقن مو ؽويي يؽقن هذا ؾعذ (93) شـي وؾوتف ذم ؿقؾ مو وأؿرب

اهكِّوإذاِّـونِّإمكرِّـكذفؽِّؾؿكـِّاشكتدلِّمهكذاِّ .شـغ وثالث شـي موئي

احلديٌِّظذِّأنِّافصبقونِّيصػقنِّمعِّافؽبورِّذمِّافصكالةِّؾفكقِّحمتؿكؾِّأنِّ

أكًسوِّؿدِّبؾغِّأوِّملِّيبؾغِّوِّظـدكوِّحديٌِّابـِّظبوسِّذمِّصكالتفِّمكعِّافـكوسِّ

طوهرِّؾقامِّأردكوِّإذِّأنِّابـِّظبوسِّملِِّّ ورا ِّرشقلِّاهللِِّّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿ

جو ِّذفؽِّذمِّافبخوريِّ.بؾغِّذمِّحقوةِّافـبلِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿي
(86)

. 

                                                 

 (.658ؿ)ومسؾ(،389ِّ)وريخرواهِّافبِّ(85)

 شقل .ِّ(86)
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(ِّظكـِّابكـ248ِّأموِّإذاِّـونِّمعِّاإلمومِّصبلِّوامرأةِّؾروىِّافـسوئلِّ)

ظبوسِّر ِّاهللِّظـفامِّؿكول:ِِّّ)صكؾقًِّإػِّجـكىِّافـبكلِّصكذِّاهللِّظؾقكفِّ

وشؾؿِّوظوئشيِّخؾػـوِّتصعِّمعـو،ِّوأككوِّإػِّجـكىِّافـبكلِّصكذِّاهللِّظؾقكفِّ

ِّ(.وشؾؿِّأصعِّمعف

َثاكقا:َصالةَالصبلَمعَاجلامعة

 ظذ راـبوًِّ )أؿبؾً :ؿول ظـفام اهلل ر  ظبوس ابـ ظـ افبخوري روى

 بوفـكوس يصكع اهلل ورشكقل آحكتالم كوهزت ؿد يقماذٍِّ وأكو أتون محور

 إتون ؾـزفً:ِّوأرشؾً افصػ يدي بغ ؾؿررت جدار، ؽر إػ بؿـك

ِّ ًُ أحكٌد( ظكعَِّّ ذفكؽ يـؽكر ؾؾكؿ افصكػ، ذم ودخؾك
(87)

وذمِّروايكيِّظـكدِِّّ

افبخوريِّ)ِّحتكِّ تِّبغِّيديِّبعضِّافصكػِّإولِّثكؿِّكزفكًِّظـفكوِّ

ؾرتعًِّؾصػػًِّورا ِّرشقلِّاهللِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّوؿولِّيقكسِّظكـِّ

  .ابـِّصفوبِّبؿـكِّذمِّحجيِّافقداع

َهؾَييلَالصبلَاإلمامَ َالصػَ؟

بقبِّاإلمومِّافـسوئلِِّّ)مـِّيعِّاإلمومِّثؿِّافذيِّيؾقكف(ِّوذـكرِّحتكًِِّّ-

ِّبِّحديثغ:افبو

                                                 

 (.594)ومسؾؿ(،76ِّ)وريخرواهِّافبِّ(87)
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 ذم مـوـبـكو يؿسكعِّاهلل رشقل )ـون :ؿول مسعقد أيب حديٌ :األول

 أوفكق مكـؽؿ فقؾقـكل  ؿؾكقبؽؿ، ؾتختؾكػ ختتؾػكقا ٓ :يؼقل ثؿ افصالة

يؾقهنؿ( افذيـ ثؿ يؾقهنؿ افذيـ ثؿ وافـفك، إحالم
(88)

.ِّ

 :ؿكول ظبود بـ ؿقس ظـ رواه مو افبوب حتً افـسوئل ذـره ِمو :الثاين

 خؾػكل مكـ رجكؾ ؾجبذين ادؼدم، افصػ ذم بودديـي ادسجد ذم أكو )بقـو

 هق إذا اككف ؾؾام صال ، ظؼؾً مو ؾقاهلل مؼومل، وؿوم ؾـحوين جبذة

 اهلل صذ افـبل مـ ظفد هذا إن اهلل يسق ك ٓ ؾتك يو :ؾؼول ـعى بـ ُأيبِّّ

 ورب افعؼد أهؾ هؾؽ :ؾؼول افؼبؾي اشتؼبؾ ثؿ كؾقف، أن إفقـو وشؾؿ ظؾقف

 مكـ ظكذ آشكك وفؽكـ آشكك ظؾكقفؿ مكو واهلل :ؿكول ثكؿ ثالًثو، بيافؽع

أضؾقا(
(89)

. 

ِّ :ظبود بـ ؿقس ؿول :أمحد فػظ وذم ًُ ِّ اْدَِديـَيَِّ )َأَتْق دٍِّ َأْصَحوِبِّ فُِؾِؼل   حُمَؿَّ

ِّ ِّْ َوَشؾَّؿَِّ َظَؾْقفِِّ اهللَُّ َصذَّ ِـّْ َومَل ِّ َأْفَؼوهُِّ َرُجٌؾِّ ؾِقِفؿِّْ َيُؽ ِـّْ إَِلَِّّ َأَحىَّ ، ِم َِّؾلُِّ ُأيَبٍّ ًْ  ِؿقَؿ

اَلةُِّ ِّ اهللَِّ َرُشكقلِِّ َأْصكَحوِبِّ َمعَِّ ُظَؿرُِّ َوَخَرَجِّ افصَّ  َوَشكؾََّؿ، َظَؾْقكفِِّ اهللَُّ َصكذَّ

ِّ ًُ ِّ ذِمِّ َؾُؼْؿ ػ  لِِّ افصَّ َوَّ ْٕ  َؾَعكَرَؾُفؿِّْ اْفَؼكْقمِِّ ُوُجكقهِِّ ذِمِّ َؾـََظكرَِّ َرُجكٌؾِّ َؾَجكو َِّ ا

                                                 

 (.896)سوئلـواف(،432ِّؿ)رواهِّمسؾِّ(88)

 (.897)سوئلـرواهِّافِّ(89)
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ي، ويِنِّ َؽْرِ ِّ َؾاَمِّ َمَؽويِنِّ ذِمِّ َوَؿومَِّ َؾـَحَّ ًُ ِّ ِ ،َصاَلِّ َظِؼْؾ ِّ َؾَؾامَّ ، َيو :َؿوَلِّ َصذَّ  ُبـَكلَّ

ِّ ِّ اهللَُّ َيُسقُ كَِّ َٓ ِّْ َؾنيِن  َـِّّ بَِجَفوَفيٍِّ َأَتْقُتَؽِّ افَِّذي آتَِؽِّ مَل
ِّ اهللَِّ َرُشقَلِّ َوَفؽِ  اهللَُّ َصذَّ

قُكقا :َفـَو َؿوَلِّ َوَشؾَّؿَِّ َظَؾْقفِِّ ِّ ذِمِّ ـُ ػ  ِّ َيؾِقـِل، افَِّذي افصَّ  ُوُجقهِِّ ذِمِّ َكَظْرُتِّ َوإيِن 

َك، َؾَعَرْؾُتُفؿِّْ اْفَؼْقمِِّ َثِّ ُثؿَِّّ َؽْرَ ِّ َؾاَمِّ َحدَّ ًُ َجوَلِّ َرَأْي ِّ افر  ًْ  إَِػِّ َأْظـَوَؿَفكو َمَتَحك

ِّ
ٍ
ِّ اْفُعْؼَدةِِّ َأْهُؾِّ َهَؾَؽِّ :َيُؼقُلِّ َشِؿْعُتفُِّ :َؿوَلِّ إَِفْقِف، ُمُتقَحَفو َرْ   اْفَؽْعَبِي، َوَرب 

ِّ َٓ ِّ َأ ِـّْ آَشك َظَؾْقِفؿِّْ َٓ ِـّْ َظَذِّ آَشك َوَفؽِ ِـّْ هَيْؾُِؽقنَِّ َم  ُهكقَِّ َوإَِذا اْدُْسكؾِِؿَغ، ِم

) ُأيَب 
(99)

ِّ.ادسـد( )افصحقع ذم وهق .

 اإلموم خؾػ وكسو  وصبقون رجول اجتؿع إذا :افػقزان افعالمي ؿول

 افرجكول خؾكػ افصبقون ويؽقن اإلموم، يؾقن افرجول يؽقن أن ؾقجى

 فـهفكك(وا إحكالم أوفكق مكـؽؿ )فقؾقـكل :صذِّاهللِّظؾقفِّوشكؾؿ فؼقفف

صكذِّاهللِّظؾقكفِّ  افـبل ظفد ذم افـسو  ـوكً هؽذا خؾػفؿ افـسو  وتؽقن

 ادختك )افؼح مـ اهك .افرجول مع تصػ أن فؾـسو  جيقز وٓ ،وشؾؿ

 .ادستؼـع( زاد متـ ظذ

                                                 

 (.21391رواهِّأمحدِّ)ِّ(99)
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َادؿتع(: )الرشح رمحفَاهللَ  العثقؿني العالمة قال

ظكوم بف أحؼ ؾفق أحد إفقف يسبؼ مل مو إػ شبؼ مـ :ؿوئؾ ؿول ؾنن
(91)

، 

 إذا أككف وافؼوظكدة خكوص وافـفك( إحالم أوفق مـؽؿ )فقؾقـل :وؿقفف

 افعوم. خيصص اخلوص ؾنن وظوم خوص اجتؿع

 فكقؼؿ يؼؾ مل  افـبلِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿ إن :كؼقل أن :ظـف ؾوجلقاب

 مـؽؿ )فقؾقـل :ؿول وإكام دوهنؿ مـِّـوكقا ثؿ وافـفك إحالم أوفق مـؽؿ

 فقؾكقا يتؼكدمقا أن ظذ افؽبور هلمٓ  حٌ وهذا وافـفك( مإحال أوفق

 مػسدة ؾقف وٕن احلديٌ وجف هق ؾفذا صذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿ  اهلل رشقل

 .إفخ ...مراهؼغ ـوكقا إذا شقام ٓ فؾؿسجد بوفـسبي افصبقون همٓ  تـػر

 اهك

 أن -افصبل يعـل– يـبغل ؾال :اهلل حػظف إمغ افـوصع صقخـو ؿول

 مقؿكػ مقؿػكف،ذفؽ ذفكؽ فكقس افصكبل مبوذة، اإلموم خؾػ يؽقن

 .ؾؾقتـفل فف،وإٓ ؾفـقًاو احلػوظ مـ يؽقن أن إٓ :ؿول أن ،إػ....احلػوظ

ِّاهك

                                                 

ِّ(.2179دوِّرواهِّمسؾؿِّمـِّحديٌِّأيبِّهريرةِّر ِّاهللِّظـفِّرؾعفِّبرؿؿِّ)ِّ(91)



 الح الرزيةفتح زب الربية بأسباب ص

 

 

84 

م أكف شؾؿي بـ ظؿرو حديٌ وذم :ؿؾً  شكً ابكـ وهكق فإلمومي ُؿد 

شـغ
(92)

 هذه أوػ،ذمِّمثؾ بوب مـ اإلموم يع ؾأَلن فؾؼرآن أحػظفؿ ،ٕكف

ِّ.أظؾؿ هللوا احلول

وأموِّموِّرواهِّأبقِّداودِّظـِّأيبِّموفؽِّإصكعريِّؿكول:ِّ)أِّٓأحكدثؽؿِّ

ِّافرجكول،ِّ بصالةِّافـبلِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّؿول:ِّؾلؿومِّافصالة،ِّوصكػَّ

ِّخؾػفؿِّافغؾامن،ِّثؿِّصكذِّمهكؿِّؾكذـرِّصكالتفِّثكؿِّؿكول:ِّهؽكذاِّ وصػَّ

صالة(
(93)

ِّأحدِّافرواةِّموِّأحسبفِّإِّٓؿول:ِّصالةِّأمتل.ِّ–ؿولِّظبدِّإظذِِّّ

ِّؾوحلديٌِّمـِّضريؼِّصفرِّبـِّحقصىِّوهقِّضعقػ.

 إخساج الصناٗ ّ صدق٘ الؿطس مً مال الصػري ٓطَسِ ّٓصنُٔ

ِّ]ؿولِّاهللِّتعوػ:ِّ قِفْؿِّمِهَوَِّوَصؾ  ـ  ُرُهْؿَِّوُتَز ْؿَِّصَدَؿًيُِّتَطف 
َِّأْمَقاهِلِ ـْ ُخْذِِّم

ِّهَلُْؿَِّواهللَُِّشِؿقٌعَِّظؾِقؿٌِّ ـٌ َِّصاَلَتَؽَِّشَؽ ِّ.{301ة:[ }التوبَظَؾْقِفْؿِّإِنَّ

                                                 

 تؼدم.ِّ(92)

 .(677د)رواهِّأبقِّداوِّ(93)
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 ذم زـكوة )ؾنذاِّصؾقاِّؾلخزهؿِّأنِّاهللِّأؾسضِّظؾقفؿ :ملسو هيلع هللا ىلص افـبل ؿول

ؾؼرهؿ( ظذ ؾسد ؽـقفؿ مـ تمخذ أمقاهلؿ
(94)

 ابكـ ظكـ افشكقخون رواه 

   .ظـفام اهلل ر  ظبوس

ِّ ادؿتع(: )افؼح ذم اهلل رمحف افعثقؿغ افعالمي ؿول

 ادكول ذم واجبكي ادكولِّأيِّأهنكو حكؼ مـ افزـوة جعؾ افعؾام  وبعض

 .افزـوة ٕهؾ

 وجكقد ظذ رتى حؽؿ هذا ٕن وافعؼؾ افبؾقغ يشسط ٓ إكف :ؾؼول

 ذفؽ ذم يشسط افزـوة،وٓ وجبً وجد افـصوب،ؾنذا بؾقغ وهق ذط

 ....أصكع افؼكقل ادجـقن،وهذا ومول افصبل مول ذم افتؽؾقػ،ؾتجى

ِّ .إفخ

رِّبقبِّافبخوري:ِّ)بوبِّصدؿيِّافػطرِّظذِّافصغرِّوافؽبر(،ِّثكؿِّذـك

حتًِّافبوبِّحديٌِّابـِّظؿرِّر ِّاهللِّظـفامِّؿول:)ِّؾرضِّرشكقلِّصكذِّ

اهللِّظؾقفِّوشؾؿِّصدؿيِّافػطرِّصوظوِّمكـِّصكعرِّأوِّصكوظوِّمكـِّمتكرِّظكذِّ

افصغرِّوافؽبرِّواحلرِّوادؿؾقك(
(95)

ِِّّ.ِّ

                                                 

 (.19)سؾؿمو(،1395ِّ)وريخرواهِّافبِّ(94)

 (.984(،ِّم)1593خ)ِّ(95)
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 تعلٔه الصيب الصْو الرٖ ٍْ مً أضباب التكْٚ

ؽؿِّ)ِّـتىِّظؾقؽؿِّافصقومِّـامِّـتىِّظذِّافذيـِّمـِّؿكبؾِّ:ؿولِّاهللِّتعوػ

ِِّّ.فعؾؽؿِّتتؼقن(

 افـبكل )أرشكؾ :ؿوفً معقذ بـً اُفُربق ع حديٌ مـ افشقخون أخرج

 مػطكًرا أصبع مـ إكصور ؿرى إػ ظوصقرا  ؽداة وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ

 بعكد كصكقمف ؾؽـكو :ؾؾقصكؿ،ؿوفً صكوئاًمِّ أصبع يقمف،ومـ بؼقي ؾؾقتؿ

م  ظكذ أحكدهؿ بؽكك افعفـ،ؾكنذا مـ افؾعبي هلؿ وكجعؾ صبقوكـو وكصق 

اإلؾطور( ظـد يؽقن حتك ذاك أظطقـوه افطعوم
(96)

 افبخكوري فػكظ ،وهكذا

 .تعوػ اهلل رمحف

 :اهلل رمحف احلوؾظ ؿول

 وافعؼك بوفسكبع - افصكبقون تصكقيؿ يعـكل – اجلؿفكقر وحكده

 اهك.ـوفصالة

  .ذفؽ يطقؼقن ـوكقا إن :ؿؾً

                                                 

 (.1136(،ِّم)1969خ)ِّ(96)
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 تعلٔه الصيب اذتج الرٖ ٍْ شٓادٗ يف التكْٚ

ٍِّأصفٌرِّمعؾقموتِّؾؿـِّؾرضِّؾكقفـِّاحلكٍِّؾكالِّ)ِّاحلِّ:ؿولِّاهللِّتعوػ

رؾٌِّوِّٓؾسققِّوٓجدالِّذمِّاحلكٍِّومكوِّتػعؾكقاِّمكـِّخكٍرِّيعؾؿكفِّاهللِّ

ِّ:وتزودواِّؾننِّخكرِّافكزادِّافتؼكقىِّواتؼكقنِّيكوِّأولِّإفبكوب(ِّ)ِّافبؼكرة

197).ِّ

 وشكؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل إن ظـفام اهلل ر  ظبوس ابـ وظـ

 .ادسؾؿقن :؟(،ؿوفقا افؼقم )مـ :ؾؼول بوفروحو  رـًبو فؼل

 ؾؼوفكً صكبًقو امرأة إفقف اهلل،ؾرؾعً رشقل :ؿول ؟ أكً مـ :ؾؼوفقا

 حٍ؟ أهلذا

مسؾؿ رواه أجر( )كعؿ،وفؽ :ؿول
(97)

. 

 افطوظوت؟ ؾعؾ ظذ افصبل يمجر وهؾ

 (395ِّ–7ِّ/394ِّطِّادـفوجِّ) دسؾؿ ذحف ذم ـام افـقوي ؿول 

 افصكحوبي مكـ يـوؾك وافعؾكام  وأمحكد وافشكوؾعل موفكؽ ومكذهى

 ظؾقف ظؾقف،ويستى افصبل،ويثوب حٍ يصع أكف بعدهؿ ؾؿـ وافتوبعغ

                                                 

 (.1336م)ِّ(97)
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ؿكولِّافعثقؿكغِّ .اإلشكالم ؾكرض ظـ جيزيف ٓ أكف افبوفغ،إٓ حٍ أحؽوم

)ِّذمِّذحفِّظذِّبؾقغِّادرام(ِّمعؾًؼوِّظذِّحكديٌِّظوئشكيِّر ِِّّ:رمحفِّاهلل

دهِّأنِّاهللِّظـفوِّرؾعتف:ِّ)رؾعِّافؼؾؿِّظـِّثالثكي(،ِّاحلكديٌِّؿكولِّمكـِّؾقائك

افصغرِّفقِّؾعؾِّحمذوًراِّذمِّاحلٍِّؾالِّؾدييِّظؾقفِّٕكفِّرؾعِّظـفِّافؼؾؿ.ِّومـِّ

ؾقائدهِّأنِّافصغرِّفقِّتركِّواجًبوِّذمِّاحلٍِّؾكالِّؾديكيِّظؾقكف،وؿولِّإنِّابكـِّ

مػؾعِّيؿقؾِّإػِّمذهىِّأيبِّحـقػيِّذمِّأنِّافصبلِِّّٓيؾزمفِّإمتومِّافـسكؽِّإػِّ

 .أنِّؿولِّوهقِّؿقلِّؿقيِّٕكفِّؿدِّرؾعِّظـفِّافؼؾؿ

 :فائدة

 وإم فألب أن :موفؽ ومذهى ومذهبـوِّ:(138/11)  افـقوي لؿو

ِّ .افػرض حجي دون افتطقع حجي مـ افقفد مـع

 تعلٔه الصيب اإلمياٌ بالكدز مع حؿظ اهلل

 ّاالضتعاى٘ بُ ّضؤالُ 

 اهلل صكذ افـبكل خؾكػ )ــً :ؿول ظـفام اهلل ر  ظبوس ابـ وظـ

 أحػكظِّاهلل تـؾكام أظؾؿكؽ إين ؽكالم يكو :ؾؼكول يقًمكو وشكؾؿ ظؾقكف

 اشكتعـً اهلل،وإذا ؾوشكلل شلفً دموهؽ،وإذا دمده اهلل حيػظؽ،أحػظ
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 مل بقك  يـػعكقك أن ظكذ اجتؿعكً فكق إمكي أن بوهلل،واظؾؿ ؾوشتعـ

 مل بق  يرضوك أن ظذ اجتؿعقا فق فؽ،و اهلل ـتبف ؿد بق  إٓ يـػعقك

 وجػَّكً إؿكالم ظؾقؽ،رؾعكً اهلل ـتبكف ؿكد بقك  إٓ يرضكوك

ِّ حػ(افصَّ
(98)

ِّ.اهلل رمحف افسمذي رواهِّ 

 الرٖ ٍْ ضبٔل احملطيني اللٔل تعلٔه الصيب قٔاو

ِّتعوػ: َِّوُظقُقنٍِّ]ؿول َِّجـَّوٍت ِّذِم ِّاُدتَِّؼَغ ُْؿِِّّ*إِنَّ َِّرمهه َِّآَتوُهْؿ َِّمو ـَ َآِخِذي

ِّحُمِْسـِغَِّ َِّذفَِؽ َِّؿْبَؾ وُكقا ـَ ِّ ُْؿ ِّهَيَْجعُِِّّ*ِّإهِنَّ َِّمو قِْؾ ِّافؾَّ ـَ ِِّم قاًل
َِّؿؾِ وُكقا ِّ*ِّقنَِّـَ

َِّيْسَتْغِػُرونَِّ ُِّهْؿ وئِؾِِِّّ*َِّوبِوَْٕشَحوِر ِّفِؾسَّ َِّحؼ  ْؿ
َِّأْمَقاهِلِ  [.َواَدْحُرومَِِِّّوذِم

ِّ.{17-15افذاريوت:}

 صذ اهلل رشقل مع )صؾقًِّ  :ؿول ظـفام اهلل ر  ظبوس ابـ وظـ

 اهلل صذ اهلل رشقل ؾلخذ يسوره ظـ ؾؼؿً فقؾي ذات وشؾؿ ظؾقف اهلل

يؿقـف( ظـ ؾـلؾجع برأد وشؾؿ ظؾقف
(99)

 .ظؾقف متػؼِّ

                                                 

 (.2516ت)ِّ(98)

 تؼدم.ِّ(99)
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 الدعاٛ تعلٔنُ

ـؾكامتِّ وشكؾؿ ظؾقكف اهلل صكذ افـبكل ظؾؿـل  احلسـ ؿقل ذم ـام

)ذمِّؿـكقتِّافكقتر(ِِّّ:ِّ-أحكدِّافكرواةِِّّ–افقترِّزادِّابـِّجكقاسِّ ذم أؿقهلـ

)افؾفؿِّاهدينِّؾقؿـِّهديًِّوظوؾـلِّؾقؿـِّظوؾقًِّوتقفـلِّؾكقؿـِّتقفقكًِّ

إكؽِّتؼيضِّوِّٓيؼهِّظؾقكؽِّوبوركِّلِّؾقامِّأظطقًِّوؿـلِّذِّموِّؿضقًِّ

وإكفِِّّٓيذلِّمـِّوافقًِّوِّٓيعزِّمـِّظوديًِّتبورـًِّربـكوِّوتعوفقكً(
(199)

ِّ

 .رواهِّإربعيِّوافؾػظِّٕيبِّداودِّواحلديٌِّذمِّافصحقعِّادسـد

 العٔدًٓ يف إىل املصلٙ  جاٛ يف خسّج الصبٔاٌ ما

 افعقكد صفدت ؿول:ِّ) أكف افبخوري ذم ظبوس ابـ حديٌ مـ جو  ِِِِّّّّ

 اهلل ر  وظكثامن وظؿكر بؽكر وأيب وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل مع

اخلطبي( ؿبؾ يصؾقن ـوكقا ؾؽؾفؿ ظـفؿ
(191)

.ِّ

                                                 

 (.1178جفِّ)ِّ،(1746نِّ)ِّ،(464تِّ)ِِّّ،(1425دِّ)ِّ(199)

 (.962رواهِّافبخوري)ِّ(191)
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تعـكلِِّّ–روىِّافشقخونِّظـِّأمِّظطقيِّر ِّاهللِّظـفكوِّؿوفكً:ِّ)أمرككوِّ

أنُِّكخِرَجِّذمِّافعقديـِّافعقاتؼِّوذواتِِّّ–رشقلِّاهللِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّ

ِّ.ادسؾؿغ(وأمرِّاحلقَّضِّأنِّيعتزفـُِّمصذِِّّ،اخلدور

ؿولِّافـقويِّرمحفِّاهلل:ِّؿولِّأهكؾِّافؾغكي:ِّافعقاتكؼِّمجكعِّظكوتؼِّوهكلِّ

اجلورييِّافبوفغي،ِّوؿولِّابـِّدريكد:ِّهكلِّافتكلِّؿوربكًِّافبؾكقغ،ِّؿكولِّابكـِّ

ِّافسؽقً:ِّهلِّموِّبغِّأنِّتبؾغِّإػِّأنِّتعـسِّموِّملِّتتزوج.ا.هك

 ادتياٜص علٙ الصالٗ يف السجال مع الصبٔاٌ صؿْف

 وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل أن ام:)ظـف اهلل ر  ظبوس ابـ وظـ

   .فقاًلِّ دؾـ ؿد بؼز مرَِّّ

 .هذا؟ دؾـ متك :ؾؼول

ِّ.افبورحي :ؿوفقا

ِّ .آذكتؿقين؟ أؾال :ؿول 

 كقؿظؽ،ؾؼوم،ؾصكػػـو أن ؾؽرهـكو افؾقكؾ طؾؿكي ذم دؾـكوه :ؿكوفقا

ِّ وأكو ظبوس ابـ خؾػف،ؿول ظؾقف( ؾقفؿ،ؾصذَّ
(192)

. 

                                                 

 (.954مسؾؿ)ِّ،(857رواهِّافبخوري)ِّ(192)
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 صخـامل محل ّآداب الكسآٌ الصيب تعلٔه

 ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل )تقذم :ؿول ظـفام اهلل ر  ظبوس ابـ وظـ

 )ادحؽؿ ؿرأت وؿد شـغ ظؼ ابـ وأكو وشؾؿ
(193)

 .افبخوري أخرجف

 اهلل صذ افـبل ظـد مـ )جاتؽؿ :أيب ؿول :ؿول شؾؿي بـ ظؿرو وظـ

 .حًؼو وشؾؿ ظؾقف

 أـثكرـؿ وفقممؽؿ،أحكدـؿ ؾؾقكمذن افصكالة حرضكت إذا :ؾؼكول

 شكً ابـ وأكو ؾؼدمقين ؿرآًكو مـل أـثر أحدٌِّ يؽـ ؾؾؿ ؾـظروا :ؿول،ًكوؿرآ

شـغ( َأوشبع
(194)

. 

 .افؼرآن( افصبقون تعؾقؿ )بوب :اهلل رمحف افبخوري وبقب

 ابكـ شكعقد ظكـ ذفكؽ ـراهقكي جكو ت وؿكد :اهلل رمحف احلوؾظ ؿول

 .افـخعل جبر،وإبراهقؿ

 ـراهكي أن ظكذ دليك جبر ابـ شعقد وـالم :اهلل رمحف احلوؾظ وؿول

 حيبقن )ـوكقا :أيًضو داود أيب ظـد فف،وفػظف ادالل حصقل جفي مـ ذفؽ

                                                 

 (.5935رواهِّافبخوري) ِّ(193)

 (.4392رواهِّافبخوري)ِِّّ(194)
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 إػ أدظك أكف ذفؽ أجوز مـ وحجي :ؿولِّ)حغ بعد افصبل يؼرأ يؽقن أن

 ذم ـكوفـؼش افصكغر ذم )افتعؾكقؿ :يؼكول ظـكده،ـام ورشكقخف ثبقتكف

 لافصكب يكسك أن يسكتحى أكف ظذ يدل جبر بـ شعقد ،وـالم)احلجر

 خيتؾكػ ذفكؽ أن افتكدريٍ،واحلؼ ظكذ بوجلكد يمخكذ مرؾًفكو،ثؿ أوٓ

 .أظؾؿ واهلل بوٕصخوص

 أؿكرأ ٓ افسكـ حديثكي جوريكي )وأكوِّ :ظـفو اهلل ر  ظوئشي وؿوفً 

افؼرآن( مـ ـثًرا
(195)

 .افبخوري رواه حديٌ مـ ؿطعي 

 ذم وإب إم ظكذ بلس هـوك هؾ :اهلل رمحف افعثقؿغ افعالمي شاؾ

 احلكامم ذم بؼرا تف يؼقم ؿد بلكف ظؾؿفام مع افؼرآن افصغر ضػؾفؿ ظحتػق

 افرؽؿ ظذ افؽريؿ بوفؼرآن تؾقؼ ٓ بطريؼي ؿرا تف أو،احلوجي ؿضو  وؿً

 ذفؽ؟ ظذ افتـبقف تؽرار مـ

 وحيذراه افؽريؿ افؼرآن ضػؾفام يؼرأ أن وإب فألم يـبغل،كعؿِّ :جا

  .ؾقفو ُيؼرأ أن بغليـ افتل إموــ هذه مثؾ ذم يؼرأه أن مـ

                                                 

 (.2593(ِّوأصؾفِّذمِّافبخوريِّ)1463مسؾؿ)ِّ(195)
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 أظـكل-  مؽؾػكغ ؽكر ؾكنهنؿ ذفكؽ مكـ ر  مكـفؿ حصكؾ وإذا

ٓ  مؽون ذم يؼرأ شؿعف إذا وافقافده وافقافدِّإثؿ، ظؾقفؿ ؾؾقس -إضػول

 افبخكوري صحقع ذم ثبً وؿد جيقز، ٓ هذا أن ظؾقف،ويبغ يتؽؾؿ يؾقؼ

 شكبع أو شكً ابكـ وهكق فؼقمف إموًمو صور اجلرمل شؾؿي بـ ظؿرو أن

شـغ
(196)

ِّ اهك .وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل ظفد ذم ذفؽ وـون 

 ّتعلٔنَه ضجْد التالّٗ ،تلكني األّالد الكسآٌ

ِّ)بوبِّمـِّشجدِّفسجقدِّافؼورئ(.ِّ:ؿولِّافبخوريِّرمحفِّاهلل

ؾؼكرأِّظؾقكفِِّّ–وهكقِّؽكالمِِّّ–:ِّفتؿقؿِّبـِّحكذملِّوؿولِّابـِّمسعقدِّ

هلل:ِّثبكًِّأثكرِّؿولِّصقخـوِّحػظفِّاِّ.شجدةِّؾؼول:ِّاشجدِّؾلكًِّإمومـوِّؾقفو

ِّابـِّمسعقدِّظـدِّافبقفؼل.

 

 

 

                                                 

 تؼدم.ِّ(196)
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 ً مً األجس لتعلٔنَنا ّلدٍنا الكسآٌٓما ٓيال الْالد

ِّروىِّاإلمومِّأمحدِّظـِّبريدةِّؿول:

ــًِّجوفًسوِّظـكدِّافـبكلِّصكذِّاهللِّظؾقكفِّوشكؾؿِّؾسكؿعتفِّيؼكقل:ِّ-

)تعؾؿقاِّشقرةِّافبؼرةِّؾننِّأخكذهوِّبرـكيِّوترـفكوِّحرسكةِّوِّٓيسكتطقعفوِّ

ثؿِّؿول:ِّتعؾؿقاِّشكقرةِّافبؼكرةِّوآلِّظؿكرانِِّّافبطؾيِّؿول:ِّثؿِّمؽٌِّشوظي

ؾنهنامِّافزهراوانِّيظالنِّصوحبفامِّيقمِّافؼقوميِّـلهنامِّؽاممتكونِّأوِّؽقويتكونِّ

أوِّؾرؿونِّمـِّضرِّصقافِّوإنِّافؼرآنِّيؾؼكِّصكوحبفِّيكقمِّافؼقومكيِّحكغِّ

يـشؼِّظـفِّؿزهِّـوفرجؾِّافشوحىِّؾقؼقلِّففِّهؾِّتعرؾـلِّؾقؼقلِّموِّأظرؾؽِّ

أظرؾؽِّؾقؼقلِّأكوِّصوحبؽِّافؼرآنِّافذيِّؾقؼقلِّففِّهؾِّتعرؾـلِّؾقؼقلِّموِّ

أطؿلتؽِّذمِّاهلقاجرِّوأشفرتِّفقؾكؽِّوإنِّـكؾِّتكوجرِّمكـِّورا ِّدمورتكفِّ

وإكؽِّافققمِّمـِّورا ِّـكؾِّدمكورةِّؾقعطككِّادؾكؽِّبقؿقـكفِّواخلؾكدِّبشكامففِّ

ويقضعِّظذِّرأشفِّتوجِّافقؿورِّويؽسكِّوافدهِّحؾتكغِِّّٓيؼكقمِّهلكامِّأهكؾِّ

امِّافؼرآنِّثؿِّيؼولِّفف:ِّاؿرأِّافدكقوِّؾقؼقٓنِّبؿِّـسقـوِّهذهِّؾقؼولِّبلخذِّوفدـ

..ِّاحلديٌواصعدِّذمِّدرجيِّاجلـيِّوؽرؾفوِّؾفقِّذمِّصعقدِّموِّدامِّيؼرأ(
(197)

.ِّ

                                                 

 .(5/348)محدِّرواهِّأِّ(197)
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 الصػس مير العؿ٘ الصيب تعلٔه

مـِّيتلـكؾِّبكوفؼرآنِِّّةوإكامِّذـرتِّهذاِّافبوبِّبعدِّتعؾقؿفِّافؼرآنِّفؽثر

ِّذمِّزموكـوِّكسللِّاهللِّافعوؾقي.

 وصكقتف ذمِّ- بعاحلـك اجلكقزي بكـ ظكع بـ ظبدِّافرمحـ احلوؾظ ؿول

 افكدكقو فطؾكى افتعكرض مكـ ظرضكؽ صقوكي ذم بـل يو واجتفدِّ:فقفده

 يسكتعبده مل وافبؼكؾ بكوخلبز ؿـع مـِّ :ؿقؾ تعز،ؾؼد ٕهؾفو،واؿـع وافذل

 :فكف ؿقكؾ افبؾكدة؟ هكذه شكقد مـِّ :ؾؼول افبكة ظذ أظرايب أحد،ِّومرَِّّ

 ؿدكقكوه ظكـ اشكتغـك ٕككف :ؿوفقا شودهؿ؟ وبؿ :افبكي،ؿول احلسـ

 مكـ أفقًؾكو مقً ا،وخؾَّػ ـون أيب أن بـل يو واظؾؿ .ظؾؿف إػ واؾتؼروا

 افسـكي هكذهِّ :ل وداريـ،وؿول ديـوًرا ظؼيـ ل دؾعقا بؾغً ادول،ؾؾام

 افعؾؿ،وبعكً ـتكى مكـ ـتًبكو مهكو واصكسيً افكدكوكر ـؾفو،ِّؾلخذت

ِّ ادول،ومو مـ ر  ل يبَؼِّ افعؾؿ،ومل ضؾى ذم ثؿـفو افداريـ،وأكػؼً  ذلَّ

 مكـ ـغكرة افبؾكدان ذم يطكقف خكرج ؿكط،وٓ افعؾكؿ ضؾكى ذم أبقك

 ظكذ دمري وأمقره ؿط صقًاو مـف يطؾى أحد إػ رؿعي بعٌ افقظوظ،وٓ

ِـّْ :افسداد َعْؾِّ اهللََّ َيتَِّؼِّ ﴿َوَم  اهك .خَمَْرًجو﴾ َففُِّ جَيْ
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 ظكـ افصكغر،افعػي مكـ افعػكي وظؾؿكف :اهلل حػظكف صكقخـو ؿكول

د وفكدك ؽكقني أن ادحورم،إيوك،إيوك  ظكذ يتعكقد  ؿكي،أو ظكذ يعكقَّ

 يتعقد رظويي،أو شق  هذا ذفؽ،ؾنن ظذ تسؽً وأكً إخالق مسووئ

 افؼككوت،َِّأوِّافتؾككقث أـككؾ افككدخون،أو حرام،ـؼككب أـككؾ ظككذ

 ،ؾػكلملسو هيلع هللا ىلص افـبكل هكدي مـ فقس هذا،هذا ظذ تسؽً بوفؼوذورات،ثؿ

 أـكؾ احلسكـ رأى ملسو هيلع هللا ىلص افـبكل أن هريرةِّ أيب حديٌ مـ افصحقحغ

 ل أكـا عؾؿت كٍخ،كٍخ،أما) :افصدؿي،ؿول مـ ضقبي،وفؽـفو رة،وافتؿرةمت

(الصدقة كلكؾ
(198)

ِّ ظكـ بوفعػي مـف ومـعف،أمًرا ذفؽ ظـ ،هنوه
ٍ
م ر   ُحكر 

ِّ.هوصؿ بـل ظذ

  نتناىُ، يف إثه ال الرٖ الطس حؿظ الصيب تعلٔه

 البٔت إىل السجْع يف التأخري علٙ ّمعاتبتُ

 موفكؽ بكـ أككس أيًضو،ؾنن افرس حػظ ؿفظؾ :اهلل حػظف صقخـو ؿول

افصحقحغ ذم ـام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل وجده
(199)

 مكع يؾعكى وهق وجدهِّ :

                                                 

 تؼدم.ِّ(198)

 (.2482مسؾؿ)ِّ،(6289رواهِّافبخوري)ِّ(199)
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 أيـ -ظوتبتف- إفقفو ورجع أمف ظذ حوجتف،ؾلبطل فبعض ؾلرشؾف افصبقون

 .افرظويي إبطوئف،هذه ظذ ظوتبتف ــً؟

 رشقل أن أخزهو ادجل ،ؾؾام ظـ افتلخر ظذ وفدهو ظوتبً شؾقؿ أم

 :ؿوفًِّ ، إكف :ؿول حوجتف؟ وموِّ :حوجتف،ؿوفً فبعض أرشؾف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِّ  ).ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل   ؾلحػظ

 العله حلكات حطْز علٙ ّحجُ الصيب تعلٔه

 وأكو وجفل ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل جمفو جمي )ظؼؾًِّ: فبقد بـ حمؿد ؿول

شـغ( مخس ابـ
(119)

.ِّ

 ملسو هيلع هللا ىلص افـبكل ظكـ :ؿكول ظـفام اهلل ر  ظؿر ابـ ظـ افشقخون وروى

ثقين مثؾ ورؿفو،وإهنو يسؼط ٓ صجرة افشجر مـ )إنِّ :ؿول  ادسؾؿ،حد 

 أهنكو كػزك ذم افبوديكي،ووؿع صكجر ذم افـكوس ؾقؿكع :ؿكول هكل؟ مكو

 مهو،ؾؼكول أخزككو اهلل رشقل يو :ؾوشتحققً،ؾؼوفقا :ظبداهلل افـخؾي،ؿول

                                                 

 تؼدم.ِّ(119)
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ِّكػز، ذم وؿع بام أيب ؾحدثً :ظبداهلل ؿولِّ،افـخؾي هلِّ :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل

ِّ ؿؾتفو تؽقن ٕن :ؾؼول وـذا( ـذا ل يؽقن أن مـ إلَِّّ َأحىه
(111)

. 

 ؿوبكؾ ظؿر،ٕككف ظغ ذم افدكقو حؼورة إػ اإلصورة وؾقف :احلوؾظ ؿول

ِّ.ثؿـفو وؽال  مؼدارهو ظظؿ مع افـعؿ بحؿر واحدة دسلفي ابـف ؾفؿ

 ّعله السجال اذتدٓح الصيب تعلٔه

 احلديٌ ضؾى ظذ وفده يؽره أن فؾرجؾ يـبغل :افثقري شػقون ؿول

 .ظـف مساقل ؾنكف

)بكوبِّمتككِّيصكعِّشكامعِِّّ:وبقبِّافبخكوريِّرمحكفِّاهللِّذمِّصكحقحف

افصغر،ِّوذـرِّحتًِّافبوبِّحديٌِّحمؿقدِّبـِّفبقكدِّر ِّاهللِّظـكفِّؿكول:ِّ

ظؼؾًِّمـِّافـبلِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّجمًيِّحمبفوِّذمِّوجفلِّوأكوِّابـِّمخكسِّ

شـغِّمـِّدفق(
(112)

.ِّ

 وٓ ادصطؾع ؾعؾؿُِِّّ :افـظر كزهي ظذ ذحف ذم افعثقؿغ افعالمي ؿول

 أـثكر بف افصغر اكتػوع معـوه :يعـل افصغر إفقف حيتوج افرجول ظؾؿ شقام

                                                 

 (.2811مسؾؿ)ِّ،(61رواهِّافبخوري)ِّ(111)

 تؼدم.ِّ(112)
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 يؼرب ذفؽ،وِمو معرؾي إػ صغورـؿ أحٌ افؽبر،وأكو اكتػوع مـ بؽثر

افتفذيىِّ تؼريى وهق ـوشؿف هق افذي افؽتوُبِّ افرجول ظؾؿ ذم هذا فؽؿ

  اهك .حجر ٓبـ

 ؿكقل ظكذ معؾًؼكو (80/2) مسؾؿ ظذ ذحف ذم ـام :افـقوي وؿول

 ظبكداهلل بكـ جكوبر أن ظبكدافرمحـ بكـ شكؾؿي أبكق أخكزين افزهكري

إفكخ،ِّ .....حيكدث ـكون ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشكقل أصحوب مـ إكصوري،وـون

ِّ ؿول:

ر ِِمَّو َكْقع َهَذا كفُِّ َوُهقَِّ َظَؾْقفِِّ افتَّـْبِقف َيـَْبِغل احْلَِديٌ ذِمِّ َيَتَؽرَّ  ِـَّْظك َؿكوَلِّ َأكَّ

ونَِّ :َجوبِر ـَ ِـّْ َو ِّ افـَّبِّلِّ َأْصَحوب ِم َؿ،َوَمْعُؾقم َظَؾْقفِِّ اهللَّ َصذَّ  َجكوبِر َأنَِّّ َوَشؾَّ

َْكَصوِرّيِّ اهللَّ َظْبد ْبـ ْٕ ِّ ا ِـّْ َظـُْفاَمِّ اهللَّ َرِ َ َحوَبي َمْشُفقِري ِم  ُصْفَرة َأَصدِّّ افصَّ

تَّي َأَحد ُهقَِّ َبْؾِّ ِـَّ افس  ِذي َثر ُهؿِّْ افَّ ـْ َحو َأ ِـّْ ِرَواَيي َبيافصَّ ِّ اهللَّ َرُشقل َظ  اهللَّ َصذَّ

َواة َبْعض َأنَِّّ َوَجَقابف َوَشؾَّؿَِّ َظَؾْقفِِّ ِـّْ بِفِِّ َخوَضَىِّ افره ؿ َم فُِّ َيَتَقهَّ  َظَؾْقفِِّ خَيَْػك َأكَّ

ْقكف ْتِّ فِْؾَقْهؿِِّ إَِزاَفيًِّ َؾَبقَّـَفُِّ َصَحوبِقًّو ـَ َواَيي َواْشَتَؿرَّ  .بِفِِّ افر 

َِّؾَفمُِّ :ِؿقَؾِّ َؾنِنِّْ
ِ
َواة َٓ  ْشـَود َهَذا ذِمِّ افره ي اإْلِ ؿ َؾَؽْقػ ِجؾَّي َأِئؿَّ  َخَػو  ُيَتَقهَّ

كونَِّ فَِبْعِضكِفؿِّْ َهكَذا َبَقكون َأنَِّّ َحّؼفْؿ،َؾوجْلََقاب ذِمِّ َجوبِر ُصْحَبي  َحوَفكي ذِمِّ ـَ

ـف َؿْبؾ ِصَغره اَمفكف ِظـْد َرَواهُِّ ُثؿَِّّ َوَمْعِرَؾتف، مَتَؽه كاَمِّ ـَ كِذي َشكِؿَعُف،َوَهَذا ـَ  افَّ
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ْرتف ـَ ر َجوبِر ذِمِّ َذ ِـَّ ذِمِّ ِمْثؾف َيَتَؽرَّ ثِِري ِـّْ ـَ َحوَبي ِم ّؾف َوَجَقابف افصَّ ْرتف َمو ـُ ـَ  َذ

 اهك .َأْظَؾؿ َوَاهللَّ

 ؾقكف :ؿؾكً :(220/7) احلوصكقي اإلروا ِّذم ذم إفبوين افعالمي ؿول

 ذم ورد دكو خالؾوًِّ افبؾقغ، افراوي حديٌ فؼبقل يشسط ٓ أكف إػ إصورة

 يؽػكل وإككام احلكديٌ ظؾقم اختصور مثؾ ادصطؾع ظؾؿ ـتى مـ ـثر

 .ؾؼط افتؿققز

 العله ٓؤخر عنً

 ظبداهلل مـ أربعي مـ افؼرآن )خذواِّ :وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل ؿول

 بكـ جبؾ،وأيب بـ حذيػي،ومعوذ أيب مقػ وشومل -بف ؾبدأ-  مسعقد بـا

ـعى(
(113)

 وختصكقصِّظؿكرو، ـبك ظبكداهلل حكديٌ مـ افشقخون رواهِّ 

 ٕهنكؿ أوِّٕدائكف، وأتؼكـ فكف ضبًطو أـثر ـوكقا ٕهنؿ إمو إربعي همٓ 

 إػ ككدب بعده،ؾؾكذفؽ مـ ٕدائف وتصدوا مشوؾفي مـف ٕخذه تػرؽقا

        ؽرهؿ. جيؿعف مل أكف ظـفؿ،ٓ إخذ

                                                 

 (.2464مسؾؿ)ِّ،(3758رواهِّافبخوري)ِّ(113)
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 ظومل يقؾؼوِّإػ أن وإظجؿل احلدث شعودة مـ :متقؿي أيب ابـ وؿول

ِّ.أمره أول مـ شـي

 املعلنات، عيد الرنْز األّالد ٓتعله ٍل

 املعلنني؟ عيد البيات أّ

 يؼكقم مكـ إضػكول ريكوض بعض ذمِّهـوك :افعثقؿغ افعالمي شاؾ

 إوٓد مكع افبـكوت افسودشكي أو اخلومسكي شكـ إػ إضػكول بتعؾكقؿ

 ؾقفكو افتعؾكقؿ بؿفـكي يؼقم مـفو وـثرٌِّ بف ادسؿقح افسـ هق خمتؾطغ،مو

 مهذا؟ رأيؽؿ واإلكوث،ؾام ؾذـقرف افـسو 

 هذا ٕن ؾقف فؾـظر افعؾام  ـبور هقاي إػ يرؾع أن هذا ذم أرى :اجلقاب

 حقكٌ مكـ افبعقد،أمو اددى وظذ ادستؼبؾ ذم آختالط بوب يػتع ؿد 

 بكف،فؽـ بكلس ٓ إصكؾ ذم ؾفكذا بعكض إػ بعضفؿ إضػول اجتامع

 أـكز ٕمكقر شؾاًمِّ قنتؽ أن مـفو يؼصد خمططوت هذه تؽقن أن أخشك

 .اهلل ظـد ل،وافعؾؿ يظفر ؾقام مـفو

 فؾـظكر افعؾكام  ـبكور هقاي إػ اددارس هذه صلن يرؾع أن جيى وهلذا

 اهك .افدراشي بعد مـعفو تستطقع مساقفي جفوت إػ أو ؾقفو
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 فؽـ وافطوفبوت افطالب بغ ؾصؾ ؾقفو اددارس بعض هـوك :وشاؾ

 تعؾكؿ أن فؾؿرأة يسؿع شـ أي ،ؾنػكسو  وافطوفبوت افطالب مدرشقا

ِّافذـر؟

 مفام آختالط حقل حيقم مو ـؾ مـع جيى كفإ ؿؾً ـام هق :اجلقاب

  .ذفؽ مـ رمحفِّاهللِّبودـع بوز ابـ افعالمي وأؾتك،أمره.اهك ـون

 صالٗ نل دبس ميُ ٓتعْذ ّما الهتاب٘ ّالبيات الػلناٌ تعلٔه 

 )ـكونِّ :ؿول إودي نمقؿق بـ ظؿرو ظـ اهلل رمحف افبخوري روى  

 :ويؼكقل افؽتوبكي افغؾامن ادعؾؿ يعؾ ؿ ـام افؽؾامت همٓ  بـقف يعؾ ؿ شعد

 افؾفؿ :صالة ـؾ ُدُبر مـفـ يتعقذ ـون وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل إن

 بكؽ افعؿر،وأظكقذ أرذل إػ ُارد أن بؽ وأظقذ،اجلبـ مـ بؽ أظقذ إين

 مصكعًبو بكف ز،ؾحكدثًافؼ ظكذاب مكـ بكؽ افكدكقو،وأظقذ ؾتـكي مكـ

ؾصدؿف(
(114)

.ِّ

 بـ مقشك ظـ :(1118) ادػرد إدب ذم اهلل رمحف افبخوري وروى

 ذم وأككو- فعوئشي ؿؾً :ؿوفً ضؾحي بـً ظوئشي )حدثتـوِّ :ؿول اهلل ظبد

                                                 

 (.2822رواهِّافبخوري)ِِّّ(114)
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 يـتكوبقين افشكققخ ؾؽكون مكك، ـؾ مـ يلتقهنو افـوس وـون -حجرهو

 مكـ إل ويؽتبكقن إل، ؾقفكدون يتكلخقين افشكبوب وـكون مـفو، دؽوين

 ل ؾتؼكقل وهديتكف، ؾالن ـتوب هذا خوفي، يو :فعوئشي ؾلؿقل إمصور،

 أظطقتكؽ، ثكقاب ظـكدك يؽكـ مل ؾنن وأثقبقف، ؾلجقبقف بـقي، أي :ظوئشي

ِّؾتعطقـل(. :ؾؼوفً

ِّوجقامهـ(. افـسو  إػ افؽتوبي )بوب افبخوري اإلموم ظؾقف وبقب

 ادجكد وؿول :افصحقحي ذم فؾحديٌ ذـره بعد إفبوين افعالمي ؿول

 تعؾؿ جقاز ظذ دفقؾ وهق :احلديٌ ظؼىِّ )إخبور مـتؼك)ِّذم تقؿقي ابـ

ِّاهكِّ .افؽتوبي افـسو 
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 نٔـ تهٌْ معامل٘ مً قازب البلْؽ

ِّ:(268/12)مسؾؿ ذح ذم افـقوي ؿول

ِـّْ َتْلفِقػ :َوؾِقفِِّ كَذفَِؽِّ َظَؾْقِفْؿ، افتَّْشِديد َوَتْرك إِْشاَلمف َؿُرَبِّ َم ـَ  ِـَّْمك َو

ِـّْ اْفُبُؾقغ َؿوَرَبِّ ْبَقون، ِم ِـّْ افص  ِـّْ َبَؾكغَِّ َوَم ِـّْ َتكوَبِّ َوَمك ّؾفكؿِّْ اْدََعكوِ ِّ ِمك  ـُ

ُجقنَِّ مِهِؿِّْ ُيَتَؾطَّػ ِّ َوَؿكدِّْ َؿؾِقاًل، َؿؾِقاًلِّ افطَّوَظي َأْكَقاع ذِمِّ َوُيَدرَّ ًْ وَكك  ُأُمكقر ـَ

ْشاَلم ِّ َؾَؿَتك افتَّْدِرج َظَذِّ افتَّْؽؾِقػ ذِمِّ اإْلِ َ اِخؾا َظَذِّ ُيرس   َأوِّْ افطَّوَظكي ذِمِّ فكدَّ

ُخقلِِّ اْدُِريد ِّ ؾِقَفو فِؾده ًْ ِّ َظَؾْقِف، َشُفَؾ ًْ وَك ـَ  ِمـَْفكو، افتََّزاُيكد َؽوفًِبكو َظوِؿَبتكف َو

ْتِّ َوَمَتك ِّ َظَؾْقفِِّ َظرُسَ ِّ َأنِّْ َأْوَصؽَّ ِّ َأوِّْ َدَخَؾِّ َوإِنِّْ ؾِقَفو، َيْدُخؾ َٓ ِّ َأنِّْ َصكؽَّ َٓ 

ِّ .َيُدوم..إفخ

 ّاملبتدع٘ ّاملػسنني زالهؿا بػض الْلد تعلٔه

 املعاصٕ ّبػض األٍْاٛ ّأٍل 

ؿولِّاإلمومِّمسؾؿِّذمِّمؼدمتفِّوحدثـلِّأبقِّـومكؾِِّّاجلحكدريِّحكدثـوِّ

محودِّوهقِّابـِّزيدِّؿولِّحدثـوِّظوصؿِّؿكول:ِّ)ــكوِّككل ِّأبكوِّظبكدِّافكرمحـِّ

دموفسقاِّافؼصوصِّؽكرِّأيبِِّّافسؾؿلِّوكحـِّؽؾؿيِّأيػوعِّؾؽونِّيؼقلِّفـوِّٓ
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إحقصِّوإيوـؿِّوصؼقؼو(
(115)

ؿول:ِّوـونِّصؼقؼِّهذاِّيرىِّرأيِّاخلقارجِِّّ

ِّوفقسِّبليبِّوائؾ.ِّ

 يقم واؿػ أكو )بقـوِّ :ؿول ظقف بـ ظبدِّافرمحـ ظـ افشقخون وروىِّ

 حديثكي إكصكور مكـ بغالمكغ أككو ؾنذا وصامل يؿقـل ظـ ؾـظرت بدر

 هؾ يوِّظؿ :ؾؼول أحدمهو ؾغؿزين مـفام أضؾع بغ أـقن أن متـقً أشـوهنام

 أخزت :ؿول ؟ أخل يوِّبـ إفقف موِّحوجتؽ كعؿ :ؿؾً ؟ جفؾ أبو تعرف

 ٓ رأيتف فاـ بقده كػز وافذي وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل يسى أكف

 ؾغؿزين فذفؽ ؾتعجبً مـو إظجؾ يؿقت حتك شقاده شقادي يػورق

 افـكوس ذم جيقل جفؾ أيب إػ كظرت أن أكشى ؾؾؿ مثؾفو ل ؾؼول أخر

 ؾرضكبوه بسكقػقفام ؾوبتكدراه شلفتامين افذي صوحبؽام هذا إن أٓ :ؾؼؾً

 :ؾؼول ؾلخزاه وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل إػ اككؾو ثؿ ؿتاله حتك

 شكقػقؽام مسكحتام هكؾ :ؾؼكول ؿتؾتف أكو مـفام واحد ـؾ ؿول ؟ ؿتؾف أيؽام

 بكـ ظؿكرو بكـ دعكوذ شؾبف ؿتؾف ـالـام :ؾؼول افسقػغ ذم ؾـظر ٓ :ؿوٓ

اجلؿقح( بـ ظؿرو بـ ومعوذ ظػرا  ـب معوذ وـوكو اجلؿقح
(116)

.ِّ

                                                 

 .بوبِّبقونِّأنِّاإلشـودِّمـِّافديـِّ،ذمِّمؼدمتفِّافبوبِّاخلومسِّرواهِّمسؾؿِّ(115)

 (.1752مسؾؿ)ِّ،(3141رواهِّافبخوري)ِّ(116)
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 ـالـكام ؿقفف دل وؿد :اإلشامظقع ؿول افػتع ذم اهلل رمحف احلوؾظ ؿول

 أن يعؾكؿ بكام أو وإبوكتفكو احلشكقة ؿطع إػ وصؾ مـفام ـالًِّ أن ظذ ؿتؾف

  إِفخ ....أخر ـعؿؾ شقػقفام مـ ـؾ ظؿؾ

فكبغضِّؿؾً:ِّووصقلِّافرضبيِّإػِّؿطعِّاحلشكقةِّدفقكؾِّظكذِّصكدةِّا

ِّفؾؽػورِّوادؼـغ.

 خترج أن أراك ٕن ٓبـف ظبقد بـ يقكس صقخـوِّحػظفِّاهللِّوؿول وؿول

 مكـ خترج أن مـ إل أحى ادعو  مـ اـثرًِّ اأمقرًِّ وذـر وـذا ـذا مـ

 .ؾالن ظـد

ّما  عػسٗ ضي٘ أزبع ابً ٍّْ للجَاد، ّعسضُ الْلد طلب مً
 ٓسجٙ لُ مً الجْاب إٌ قتل يف ضبٔل اهلل

 )ؿكولِّ  :ؿول وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل ظـ  هريرة أيب وظـ

 تسكع أو امكرأة موئي ظذ افؾقؾي ٕضقؾـ :افسالم ظؾقفام داود بـ شؾقامن

 إن ؿكؾ :صوحبف فف اهلل،ؾؼول شبقؾ ذم جيوهد بػورس يل  وتسعغ،ـؾفـ

 بشكؼ واحكدة امكرأة إٓ مكـفـ حتؿؾ اهلل،ؾؾؿ صو  إن يؼؾ اهلل،ؾؾؿ صو 
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 اهلل شبقؾ ذم جلوهدوا اهلل صو  إن :ؿول بقده،فق حمؿد كػس رجؾ،وافذي

أمجعقن( ؾرشوًكو
(117)

 .ظؾقف متػؼِّ

 صذ اهلل رشقل )أن: ظـفام اهلل ر  ظؿرو ابـ ظـ افشقخون وروى

 جيزين،ثؿ ؾؾؿ شـي ظؼة أربع ابـ وهق أحد يقم ظرضف وشؾؿ ظؾقف اهلل

ؾلجوزين( ظؼة مخس ابـ اخلـدق،وأكو يقم ظرضـل
(118)

.ِّ

 :أككفِّؿكولِّظـكفِّاهللِّر (ِّظكـِّأككس3982ِّوروىِّافبخوريِّرؿؿِّ)

ِّظؾقكفِّاهللِّصكذِّافـبلِّإػِّأمفِّؾجو تِّؽالمِّوهقِّبدرِّيقمِّاحلورثيِّأصقى

ِّاجلـيِّذمِّيؽـِّؾننِّمـلِّحورثيِّمـزفيِّظرؾًِّؿدِّاهللِّرشقلِّيوِّؾؼوفًِّوشؾؿ

ِّهبؾكًِّأوِّوحيؽ)ِِّّؾؼولِّأصـعِّموِّترِّإخرىِّتؽـِّوإنِّوأحتسىِّأصز

ِّ(.افػردوسِّجـيِّذمِّوإكفِّـثرةِّجـونِّإهنوِّهلِّواحدةِّجـيِّأو

                                                 

 تؼدم.ِّ(117)

 (.1868)سؾؿموِّ،(2664رواهِّافبخوري)ِّ(118)
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 عسض اإلضالو علٙ الصيب، ٍّل ٓصح إضالمُ

(ِّظكـِّأككسِّر 567ِّروىِّاإلمومِّافبخوريِّرمحفِّاهللِّذمِّصحقحفِّ)

)َأنِّؽالًموِّفقفقدِّـونِّخيدمِّافـبلِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشكؾؿِّؾؿكرضِِّّ:اهللِّظـف

ِّؾلشؾؿ(.ؾلتوهِّافـبلِّصذِِّّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّيعقده،ِّؾؼول:َِّأْشؾِؿ،ِّ

ِّبوبِّـقػِّيعرضِّاإلشالمِّظذِّافصبل.ِّ:وبقبِّافبخوري

وذـرِّحديٌِّابـِّظؿرِّر ِّاهللِّظـفِّأنِّافـبلِّصذِّاهللِّظؾقكفِّوشكؾؿِّ

احلكديٌِِّّ–ؿبؾِّابـِّصقودِّحتكِّوجدهِّيؾعىِّمعِّافغؾامنِِّّ–أؿبؾِّذمِّرهٍطِّ

)َأتشكفدِّأينِّرشكقلِِّّ:وؾقفِّأنِّافـبلِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّؿولِّٓبـِّصقود

ِّاهلل(ِّ

ووجفِّمؼوظقيِّظرضِّاإلشالمِّظذِّافصبلِِّّ:جرِّرمحفِّاهللؿولِّابـِّح

ذمِّحديٌِّافبوبِّمـِّؿقففِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّٓبـِّصكقودِّ)َأتشكفدَِّأينِّ

ظك،ِّيدلِّظذِّصكحيِّ رشقلِّاهلل(ِّوـونِّإذِّذاكِّملِّحيتؾؿِّؾنِكفِّيدلِّظذِّاددَّ

ِّفؼبؾ،ِّٕكفِّؾوئدةِّافعرض(.ا.هك ِّإشالمِّافصبل،ِّوأكفِّفقَِّأؿرَّ
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 لؼ ضبع ضيني أّ مثاٌبٔع٘ الصػري إذا ب

(ِّظـَِّأيبِّظؼقؾُِّزهكرةِّبكـِّمعبكدِّظكـِّجكده7219ِّروىِّافبخوريِّ)

ظبداهللِّابـِّهشومِّوـونِّؿدَِّأدركِّافـبلِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّوذهبكًِّبكفِّ

ُفِّزيـى ابـُيِّمُحقدِّإػِّرشقلِّاهللِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّؾؼوفً:ِّيوِّرشقلَُِّأمه

صكغر(ِّؾؿسكعِّرَأشكفِِّّاهللِّبويعف،ِّؾؼولِّافـبلِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّ)هكق

ِّودظوِّفف،ِّاحلديٌ

(ِّظـِّظكروةِّبكـِّافكزبرِّوؾوضؿكي2146ِّوروىِّمسؾؿِّذمِّصحقحفِّ)

بـًِّادـذرِّابـِّافزبرِّأهنامِّؿوٓ:ِّوذـراِّؿصيِّمقفدِّظبدِّاهللِّبـِّافكزبرِّثكؿِّ

وهقِّابـِّشكبعَِّأوِّثكامنِّفُقبكويعِِّّ–يعـلِّظبدِّاهللِّبـِّافزبرِِّّ–جو َِّؿوٓ:ِّثؿ

َأمرهِّبذفؽِّافكزبر،ِّؾتبسكؿِّرشكقلِّاهللِّرشقلِّاهللِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّو

ِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّحغِّرآهِّمؼبالِّإفقفِّثؿِّبويعف(.

  هلا مطتعد ٍْ اليت األعنال مً متهٔيُ صالحُ أضباب مً

 فف مستعد هق ومو افصبل، حول يعتؿد أن يـبغل وِمو :افؼقؿ ابـ ؿول

 مكو- رهؽك ظذ حيؿؾ ؾال فف خمؾقق أكف ؾقعؾؿ مـفو فف ومفقل إظامل مـ
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 يػؾكع مل فكف مستعد هق مو ؽر ظذ محؾ إن ؾنكفِّ  -ذًظو ؾقف ملذوًكو ـون

 .فف مفقل هق مو وؾوتف ؾقف

 مكـ واظًقو،ؾفكذه احلػظ جقد اإلدراك صحقع افػفؿ حسـ رآه ؾنذا

 يتؿؽـ ؾنكف خوفًقو دام مو ؿؾبف فقح ذم فقـؼشف فؾعؾؿ وهتقاف ؿبقفف ظالموت

 مستعدٌِّ وهق وجف ـؾ مـ ذفؽ بخالف رآه معف،وإن ويزـق ويستؼر ؾقف

 فف كػوذ ٓ بوفرمع،وأكف وافؾعى وافرمل افرـقب مـ فؾػروشقي،وأشبومهو

 أكػع ؾنكف ظؾقفو وافتؿرن افػروشقي أشبوب مـ فف،مؽـف خيؾؼ ومل افعؾؿ ذم

 .وفؾؿسؾؿغ فف

 إػ مػتقحكي ظقـكف ورأى فكذفؽ خيؾؼ مل وأكف ذفؽ بخالف رآه وإن

 - فؾـكوس كوؾعكي مبوحكي صكـوظي وهل - هلو ًدامستع افصـوئع مـ صـعي

ِّ.مـفو ؾؾقؿؽـف

 ـكؾ ظذ مقرس ذفؽ ؾنن ديـف ذم إفقف حيتوج مو فف تعؾقؿف بعد ـؾف هذا

 فكف ـكام افبوفغي احلجي ظبوده ظذ فف افعبد،ِّؾنن ظذ اهلل  حجي فتؼقم أحد

 .أظؾؿ واهلل افسوبغي افـعؿي ظؾقفؿ
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 الصيب جييبَا أٌ ٓيبػٕ مما أغٔاٛ ذنس

 روى.افؽبكور يقؿكوه مكو يقؿكقن افصكبقون إن :اهلل رمحف ؿولِّافـقوي

  متكرة ظع بـ احلسـ )أخذ  :ؿول  هريرة أيب ظـ اهلل رمحفام افشقخون

 وشكؾؿ ظؾقكف اهلل صكذ اهلل رشقل ؾؼولِّؾقف،ِّذم ؾجعؾفو افصدؿي متر مـ

افصدؿي( كلـؾ ٓ أكَّو صعرت أموِّفقطرحفو،ِِّّـخ،ِّ،ـخ:
(119)

.ِّ

 اهك .افصبقون فزجر تؼول ـؾؿي ) ـخ ـخ(اهلل:ِّ محفر افـقوي ؿول

 وافـفل إمر تعؾقؾ افصبل،ِّوؾقف فقػفؿ ادقرس افؽالم اشتخدام وؾقف

ِّ.وادراؿبيِّظـده، افػفؿ يـؿل ِمو وهق افصغر فؾصبل

 افؾفكق جمكوفس :ظؼكؾ إذا افصكبل جيتـكى أن جيكىِّ :افؼقؿ ابـ ؿول

 ظؾكؼ إذا افسكق ،ؾنكف ومـطكؼ وافبكدع افػحش وشامع وافغـو  وافبوضؾ

 مـكف،ؾتغقر اشكتـؼوذه وفقف ظذ افؽز،وظز ذم مػورؿتف ظؾقف ظرس بسؿعف

 .إمقر أصعى مـ افعقائد

 إػ ظبكدافعزيز بكـ ظؿر وـتى :)ِّافؾفػون إؽوثي)ِّذم افؼقؿ ابـ ؿول  

 ادالهل،افتكل ُبغكض أدبكؽ مكـ يعتؼدون مو أول فقؽـِّ :وفده ممد ب

                                                 

ِّتؼدم.ِّ(119)
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 مـ افثؼوت ظـ بؾغـل افرمحـ،ؾنكف شخط وافشقطون،وظوؿبتف مـ بدؤهو

ِِّّمهو، وافؾفٍ إؽوين واشتامع ادعوزف صقت أن افعؾؿ أهؾ ًُ  افـ ػوق ُيـب

ِّ ـام افؼؾى ذم ًُ ِّادو . ظذ افُعشُىِّ ُيـب

 متك افتجـى،ؾنكف ؽويي ؽره مـ إخذ جيـبف أن فقفقف ويـبغلِّ :وؿول

 افبذل عطل،ويعقدهي بلن يلخذ،ٓ بلن ضبقعي،وكشل فف صور إخذ اظتود

 حكالوة فقكذوق يده ظذ أظطوه صقًاو يعطل أن افقل أراد واإلظطو ،وإذا

 .اإلظطو 

 فف شفؾ متك ؾنكفِّافـوؿع، افسؿ جيـبف ِمو أظظؿ واخلقوكي افؽذب وجيـبف

 ـؾ مـ وحرمف وأخرة افدكقو شعودة ظؾقف أؾسد واخلقوكي افؽذب شبقؾ

 .خر

 بلضدادهو يلخذه وافراحي،بؾ دظيواف وافبطوفي افؽسؾ وجيـبف :وؿول

 ظقاؿكى وافبطوفي فؾؽسؾ فؾشغؾ،ؾنن وبدكف كػسف جيؿ بام إٓ يرحيف وٓ

 ذم وإمكو افكدكقو ذم محقكدة،إمو ظقاؿكى وافتعى وفؾجد كدم ومغبي شق 

 أروح افـكوس افـوس،وأتعكى أتعكى افـكوس ؾقفام،ؾكلروح وإمو افعؼبك

 ظكذ إٓ إفقفكو يقصكؾ ،ٓافعؼبك ذم وافسعودة افدكقو ذم افـوس،ؾوفسقودة

 اهك .افتعى مـ جرس
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 .ؾشقًاو صقًاو افتدرج يالزم ذفؽ ـؾ وذمِّ :ؿؾً

 رضًرا ؾقفكو إجـبقكيِّواحلؽقمقكي،ؾنن ادكدارس إوٓد جيـبكف وِمو

ب رضبكي أظظكؿ ادكدارس هكذه :افسعدي افعالمي ظظقاًم،ؿول  مهكو رُضِ

إجوككىِّبعكدِّوِموِّجيـبفِّإوٓدِّافكدخقلِّظكذِّافـسكو ِّ .ا.هك.اإلشالم

افتؿققزِّفؼقففِّتعوػِّ)أوِّافطػؾِّافذيـِّملِّيظفرواِّظذِّظقراتِّافـسو (ِّؿولِّ

يػفؿقنِّأحقالِّافـسو ِّوظقراهتـِّمـِِّّاحلوؾظِّابـِّـثرِّيعـلِّفصغرهؿِّٓ

ـالمفـِّافرخقؿِّوتعطػفـِّذمِّادشقيِّوحرـكوهتـِّوشكؽـوهتـِّؾكنذاِّـكونِّ

إنِّـكونِِّّيػفؿِّذفؽِّؾالِّبلسِّبدخقففِّظذِّافـسكو ِّؾلمكوِّافطػؾِّصغرآِّ

مراهؼوِّأوِّؿريبوِّمـفِّبحقٌِّيعرفِّذفؽِّويدريفِّويػكرقِّبكغِّافشكقهو ِّوِّ

ِّاحلسـو ِّؾالِّيؿؽـِّمـِّافدخقلِّظذِّافـسو .....ِّإفخ.

 :وافػسوق بوفؽػور افتشبف افقفد جيـبف وِموِّ -

ظـِّابـِّظؿكرِّر ِّاهللِّظكـفامِّؿكول:ِّ (4931داودِّبرؿؿ) دوِّرواهِّأبق

ِّمـِّتشبفِّبؼقمِّؾفقِّمـفؿ(ؿولِّرشقلِّاهللِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿ:ِّ)
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 وفكف ؽكالم ظؾقكف دخؾ أكف أكس ِّٓاظتامًداِّظذِّموِّرواهِّأبقِّداودِّظـِّ

كتون،ؾؼولِّأو ؿرككون  زي هكذا ؾكنن ؿصكقمهو أو هكذيـ )احؾؼكقا :ؿصَّ

افقفقد(
(129)

. 

  .اإلشـود مهذا ضعقػ :اهلل رمحف إفبوين افعالمي ؾؼدِّؿول 

 صػسال مير العسبٔ٘ غري تعلٔه الْلد جييبُ ّمما 

 ـتكوب ذم ادؿتكع افؼكح ذم تعكوػ اهلل رمحكف افعثقؿكغ افعالمي ذـر

 :أثور طِّدارِّ((301-302ص افصداق بوب افـؽوح

 الصغر؟ مـ العربقة غر الؾغة يعؾؿ أن لؾصبل جيقز هؾ :مسللة

 افصكغر مكـ ظؾكؿ إذا ٕككفِّهكذا، افصبل يعؾؿ أن أرى ٓ :اجلقاب

 بغ ؾرق ٓ أكف يظـ ؾنكف افصغر مـ ظؾؿ إذا إكف ثؿِّفعؼؾف، شجقي صورت

 إػ يؿقكؾ ؾنككف افصكغر مـ ظؾؿِّإذا إكف ثؿِّواحدة، بؿـزفي وأهنام افؾغتغ

 يبؼكك أن أرى بكؾِّهكذا، أرى ؾكالِّوحيكبفؿ، افؾغكي مهكذه يتؽؾؿقن ؿقم

 .افرضورة أو فؾحوجي إٓ يتعؾؿفو ٓ اإلكسون

 :خصقًصا كرتقن وأفالم عؿقًما التؾػاز القلد جيـبف ومما -

                                                 

 (.4197دِّ)رواهِّأبقِّداوِّ(129)
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 متثقكؾ مـ افتحذير بعدِّ)فؾسػوريـقي ذحف)ذم افعثقؿغ افعالمي ؿول

 :بخؾؼف اخلوفؼ

 إذضكي بعكض مـ وشؿعتف افـوس بعض إلَِّّ بف ـتى مو هذا ومـ

 أهنكؿ يقجكد افتؾػزيكقن ذم تـؼك افتكل افؽرتقكقكي إؾالم ذم يقجد أكف

 ظؿالق ضقيؾي حلقي ذو ادـظر مزظٍ رهقى بشقخ ظزِّوجؾ اهلل يشبفقن

 .ويعؿؾ افريوح يسخر افسحوب ؾقق

 إذا افصكبل افككيع،ٕن فؾؽػكر كؼ هذا أن اهللَ ُأْصِفدُِّ أين احلؼقؼي

 أبقاه يؿقت، أن إػ كػسف ذم يـطبع شقف متققزه أول وذم هذا مثؾ صوهد

 هذه مـ يؼقضِّمـِّيـتشؾف أن إٓ افؾفؿ يؿجسوكف أو يـكاكف أو هيقداكف

 اهك .ؾـعؿ افقرضي،

 :هلؿ ادقالد أظقود إؿومي وٓدإ جيـبف وِمو -

 مسكلفيِّ) :ادػقد )افؼقل ـتوبف مـ (491/1)  افعثقؿغ افعالمي ؿول

ِّ:فألضػول ادقالد بعقد اإلحتػول

 وفكقس ظكوم ـكؾ أشكبقع،أو ـؾ يتؽرر ظقًدا يتخذ ر  ـؾ :فائدة

 فؾؿقفكقد جعكؾ افشورع أن :ذفؽ ظذ وافدفقؾ افبدع مـ مؼوًظو،ؾفق

 ـكؾ تتؽكرر إظقود هذه ذفؽ،واختوذهؿ بعد صقًاو فف جيعؾ وملِّافعؼقؼي،
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 ٓ حكرام اإلشالمقي،وهذا بوٕظقود صبفقه أهنؿ معـوه ظوم ـؾ أو أشبقع

 :افثالثكي افؼكظقي إظقود إٓ إظقود مـ ر  اإلشالم ذم جيقز،وفقس

 هذا اجلؿعي،وفقس يقم إشبقع،وهق إضحك،وظقد افػطر،وظقد ظقد

 فألكصكور ؾقجكد ملسو هيلع هللا ىلص افـبكل ؿكدم دو وهلذا يتؽرر ٕكف افعودات بوب مـ

 ظقكد :مكـفام بخكر َأبكدفؽؿ اهلل )ِّإن :ؿكولِّ،مهكام حيتػؾكقن ظقكديـ

 اهك .ظـدهؿ ظوديي إمقر هذه أن معِّ )افػطر إضحك،وظقد

 مضككورظي فألضػككول إظقككود هككذه مثككؾ إؿومككي وذم:ِّؿؾككً

 بؿكرور فقس افعزة إن ثؿِّبوفعغ، فإلصوبي إوٓد افؽوؾريـ،وتعريض

ِّ         ظزِّوجؾ. اهلل بطوظي وإكام افسـغ

 الطعاو آدابتعلٔه الصيب 

 حجكر ذم ؽالًمكو ــكً :ؿكول شؾؿي أيب بـ ظؿر ظـ افشقخون روى

 ؾؼكولِّافصػحي، ذم تطقش يدي وـوكً وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل

 قؿقـكؽب ،وـكؾتعوػ اهللِّشؿ ِّ ؽالم )يو :وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل

يؾقؽ( ِمو وـؾ
(121)

.ِّ

                                                 

 (.2922مسؾؿ)وِّ،(5376رواهِّافبخوري)ِّ(121)
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 ذح بوفبسكؿؾي،افـقوي اجلفكر يسكتحى:اهلل رمحكف افـكقوي ؿكول

ِّ.((89/12مسؾؿ

 وشكؾؿ ظؾقكف اهلل صذ افـبل )إنِّ:ؿول ظـفام اهلل ر  ظؿر ابـ وظـ

أخكوه( افرجكؾ يسكتلذن أن إٓ يؼكقل ثكؿِّاإلؿكران، ظكـ هنكك
(122)

 رواهِّ

 .افشقخون

  .مجوظي مع أـؾ دـ مترة إػ مترة ضؿ أي :واإلؿران

ِّ  :ؿول وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل أن :ظـفام اهلل ر  ظبوس ابـ وظـ

ُيؾعؼفو( أو يؾعؼفو حتك يده يؿسع ؾال أحدـؿ أـؾ )إذا
(123)

.ِّ

 موئدتف رؾع إذا ـون وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل أن  ُأمومي أيب وظـ

كو ـثًرا،ضقًبكو هلل )احلؿكدِّ :ؿول ـً ِّ ؾقكف،ؽر مبور دع، وٓ مؽػكلٍّ  وِّٓمكقَّ

ـو ظـف مستغـل ربه
(124)

ِّ..رواهِّافبخوري

  .افؼه يؼتيض مو ترك مطؾًؼو إـؾ ذم إدبِّ :اهلل رمحف احلوؾظ ؿول

                                                 

 (.2945مسؾؿ)ِّو،(2455رواهِّافبخوري)ِّ(122)

 (.2931مسؾؿ)وِّ،(5426رواهِّافبخوري)ِّ(123)

 (.5458اهِّافبخوري)روِّ(124)
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 يلـكؾ أن بجؿقكؾ فقس :اهلل رمحف موفؽ ؿول :اهلل رمحف احلوؾظ وؿول

  .رؾؼتف مـ أـثر

 )إذاِّ  :وشكؾؿ ظؾقكف اهلل صذ اهلل رشقل ؿول :ؿول  ؿتودة أيب وظـ

اإلكو ( ذم يتـػس ؾال أحدـؿ بذ
(125)

.ِّ

فكرىضِّ اهلل )إن  :ؿكول وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل ظـ  أكس وظـ

ؾقحؿكدهِّ افؼكبي يؼكب أو،ؾقحؿكدهِّظؾقفكو إـؾي يلـؾ أن افعبد ظـ

ظؾقفو(
(126)

.ِّ

 اهلل صكذ افـبكل مع حرضكو إذاــوِّ) :ؿول  افقامن بـ حذيػي وظـ

 ظؾقكف اهلل صكذ اهلل رشكقل يبكدأ حتك وأيديـ كضع مل ضعوًمو وشؾؿ ظؾقف

ِّ.)افطعوم ذم يده ؾقضع وشؾؿ

                                                 

 شقل .ِّ(125)

 (.2917مسؾؿ)رواهِِّّ(126)
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 ارتالٛ آدابتعلٔه الصيب 

 ذب )إذا  :وشكؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل ؿول  ؿتودة أيب وظـ

 وٓ،بقؿقـف ذـره يؿس ؾال أحدـؿ بول وإذا اإلكو  ذم يتـػس ؾال  أحدـؿ

بقؿقـف( اخلال  مـ يتؿسع
(127)

 .ظؾقف متػؼ 

 أتقكتؿ )إذا :ؿكول وشكؾؿ ظؾقكف اهلل صذ افـبل أن  أيقب أيب وظـ

 ذؿقا وفؽـِّتستدبروهو، بقل،وٓ أو بغوئط افؼبؾي تستؼبؾقا ؾال افغوئط

ؽربقا( أو
(128)

ِّ .ظؾقف متػؼ

 وهكق حوجتكف )يؼيض وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل ظؿر ابـ رأى وؿد

افؽعبي( مستدبر
(129)

. 

  :ؿكول افغكوئط أتك إذا وشؾؿ قفظؾ اهلل صذ افـبل ـون  أكس وظـ

واخلبوئٌ( اخلبٌ مـ بؽ أظقذ إين )افؾفؿ
(139)

 .ظؾقف متػؼ 

                                                 

 (.267مسؾؿ)وِّ،(153رواهِّافبخوري)ِّ(127)

 (.264مسؾؿ)ِّوِّ،(144رواهِّافبخوري)ِّ(128)

 (.266مسؾؿ)وِّ،(148رواهِّافبخوري)ِّ(129)

 (.375مسؾؿ)وِّ،(142رواهِّافبخوري)ِِّّ(139)
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إذاِّخكرجِّحلوجتكفِّ وشكؾؿ ظؾقكف اهلل صكذ افـبل )ـون :ؿول  وظـف

(-يعـكلِّفقسكتـجلِّبكفِِّّ–معـوِّإداوةِّمـِّمو ِِّّ،أجل ِّأكوِّوؽالم
(131)

متػكؼِّ

ِّظؾقف

جتفِّذمِّادراؾؼِّؿؾً:ِّويعؾؿفِّآشتتورِّفؼضو ِّاحلوجي،ِّوأِّٓيؼيضِّحو

ِّافعومي،ِّويعؾؿفِّـقػِّيطفرِّثقوبفِّمـِّافـجوشوت.

 آتقكف أن وشكؾؿ ظؾقكف اهلل صكذ افـبكل )أمرينِّ:مسعقد ابـ وؿول

أحجور( بثالثي
(132)

ِّرواهِّافبخوري. 

 ادتنال حيب مجٔل اهلل إٌ

 :وشكؾؿ ظؾقكف اهلل صكذ اهلل رشكقل ؿكولِّ :ؿكول  هريرة أيب وظـ

ِّ،اإلبكط وكتػِّ،ةِّاخلتون،واإلشتحدادافػطر مـ مخس أو  مخس )افػطرة

افشورب( إطوؾر،ِّوؿص وتؼؾقؿ
(133)

  .ظؾقف متػؼ 

                                                 

 (.279مسؾؿ)وِّ،(159رواهِّافبخوري)ِّ(131)

 (.4197وري)ِّرواهِّافبخِّ(132)

 تؼدم.ِّ(133)
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  :اهلل رمحف احلوؾظ ؿول

 حتسغ مـفو بوفتتبع تدرك ودكققيي ديـقي مصوفع اخلصول مهذه ويتعؾؼ

 واإلحسونِّفؾطفورتغ، وتػصقال،وآحتقوط مجؾي افبدن اهلقاي،وتـظقػ

 صعور ـرهيي،وخموفػي رائحي مـ مـف يتلذى مو بؽػ ادخوفط،وادؼورن إػ

 أمكر وامتثكول إوثكون وُظبَّكود وافـصورى وافقفقد ادجقس مـ افؽػور

رـؿ  :تعكوػ ؿقفف إفقف أصور مو ظذ وادحوؾظي افشورع  ؾلحسكـ ﴿وصكقَّ

 ؿد ؿقؾ ذفؽ،وـلكف مـوشبي مـ اخلصول هذه ظذ ادحوؾظي صقرـؿ﴾ِّذم

 ذم يستؿر مو ظذ حوؾظقا أوِّ،حفويؼبَِّّ بام تشقهقهو ؾال صقرـؿ حسـً

 اهك  .إفخ ....حسـفو

 أثكؿَِّّ  وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل ؿول:ِّ)ؿولِّرشقل   هريرة أيب وظـ

 تؾبسف ـل -ؾوضؿي ُأمف يعـل-  حتبسف َأكام ؾظــو  -احلسغ يعـل-     فؽع

شخوًبو(
(134)

ِّ.))وتغسؾفِّ :روايي افشقخون،وذم رواه احلديٌ 

                                                 

 (.2421مسؾؿ)وِّ(،2122افبخوري)رواهِِّّ(134)
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ل أن ملسو هيلع هللا ىلص افـبل )أرادِّ:ظـفو هللا ر  ظوئشي وؿوفً ِّ،أشومي خموط ُيـح 

 ظوئشكي يكوِّ :أؾعؾ،ؿكول افكذي أككو حتككَِّأـكقن دظـكل :ظوئشكي ؿوفكً

ُأحبف( أحبقف،ؾنين
(135)

ِّادسـد. افصحقع ذم وهق افسمذي رواهِّ

 أن )فقٓ  :ؿول وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل أن  هريرة أيب وظـ

صالة( ـؾ مع بوفسقاك ٕمرهتؿ أمتل ظذ اصؼ
(136)

. 

 هنكك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل أن ظـفام اهلل ر  ظؿر ابـ ظـ افشقخون روى

افؼزع؟ ظـ
(137)

 رأس بعكض حيؾكؼ :افؼزع؟(،ؿول )ومو :فـوؾع ؿؾً ،ؿول

ِّ .بعض( ويسك افصبل

 تشكقيف أككف ـراهتكف ذم واحلؽؿكي :افعؾكام  ؿكول :افـكقوي ؿكول

 قفقد،وؿكداف زي ٕككف :وافشكطورة،وؿقؾ افؼ أذى ٕكف :فؾخؾؼ،وؿقؾ

مًِِّّ -داود ٕيب روايي ذم هذا جو  ِّ.أظؾؿ واهللِِّّ-ؿدِّتؼدَّ

                                                 

 (.3818)ِّرواهِّافسمذيِّ(135)

 (.252مسؾؿ)وِّ(،887افبخوري)رواهِِّّ(136)

 (.2129مسؾؿ)وِّ،(5929رواهِّافبخوري)ِّ(137)
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َتـبقااف:

ِّؿولِّافـقويِّرمحفِّاهللِّذمِّ)مؼدميِّادجؿقع(:ِّ

ظذِّأبكو ِّوإمفكوتِِّّ:)ؾرع(ِّؿولِّافشوؾعلِّوإصحوبِّرمحفؿِّاهلل

ؾقعؾؿكفِّافكقلِِّّ،تعؾقؿِّأوٓدهؿِّافصغورِّموِّشقتعغِّظؾكقفؿِّبعكدِّافبؾكقغ

ويعرؾكفِّحتكريؿِّافزككوِّوافؾكقاطِِّّ،صكقمِّوكحقهكوافطفورةِّوافصكالةِّواف

ويعرؾكفِّأنِّبكوفبؾقغِِّّ،وافرسؿيِّوذبِّادسؽرِّوافؽذبِّوافغقبيِّوصبففو

وؿقكؾِّهكذاِّافتعؾكقؿِّمسكتحىِِّّ،يدخؾِّذمِّافتؽؾقػ،ِّويعرؾفِّموِّيبؾغِّبكفِّ

وافصحقعِّوجقبفِّوهقِّطوهرِّكصف،ِّوـامِّجيىِّظؾقفِّافـظرِّذمِّموفكفِّؾفكذاِّ

ِّمـِّتعؾقؿِّافؼرآنِّوؾؼفِّوأدب.اهكأوػِّوإكامِّادستحىِّموِّزادِّظذِّهذاِِّّ

ِّافعثقؿغِّرمحفِّاهللِّمعؾؼوِّظذِّهذاِّافؽالم:ِّافعالميِّؿولِّ

تعؾقؿِّموِّيتعغِّظؾقفؿِّبعدِّافبؾكقغِِّّ.هذهِّاجلؿؾيِّذمِّبعضفوِّكظرِّطوهر

مـِّافصالةِّوافطفورةِّوافرسؿيِّوذبِّاخلؿكرِّذمِّتعؾقؿكفِّإيوهكوِّكظكرِّذمِّ

وـقكفِّيبؼككِِّّ،الؿوٕنِّافصغرِِّّٓيطرأِّظذِّبوففِّهذهِّإصقو ِّإضِّ،افصغر

ظذِّموِّهقِّظؾقفِّهذاِّهقِّإوػ.ِّوـذفؽِّأيضوِّاِّفغقبيِّوافـؿقؿكيِّأيضكوِِّّٓ

ِّٓتعكرِِّّ،يعؾؿف،ِّفؽـِّإذاِّتؽؾؿِّظـدهِّبشخصِّؿولِّففِِّّٓتتؽؾؿِّذمِّافـوس

افـوس،ِّوأصبفِّذفؽِِّّٓبلس.ِّـذفؽِّأيضكوِّيعرؾكفِّإذاِّبؾكغِّصكورِّمؽؾػكوِّ



 فتح زب الربية بأسباب صالح الرزية

 

 

025 

هِّفؽـِّذمِّبعكضِّحتكِّيؽؾػِّوختزِّ،ويعرؾفِّموِّيبؾغِّبفِّهذاِّأيضوِّؾقفِّكظر

إصقو ِّإذاِّؿوربِّافبؾقغِِّّٓبدِّأنِّكخزهِّوٓشقامِّذمِّاحلقضِّفؾـسكو ِّٕنِّ

ـثراِّمـِّافـسو ِّحتقضِّوهلِّصغرةِّوتستحلِّأنِّتعؾكؿِّأهؾفكوِّؾقػقهتكوِّ

ويػقهتوِّصقوم،ِّؾنذاِّؿوربكًِّادكرأةِّافبؾكقغِّؾقـبغكلِّأنِّختكز،ِّٕنِِّّ،صالة

يعؾؿكفِِّمكوِِّّاحلقضِّمـِّظالموتِّافبؾقغِّوحيصؾِّؾقفِّافتؽؾقػ.ِّؾودفؿِّأن

أموِّموِّؾقفِّادحظقراتِّوؾكتعِِّّإبكقابِّوهكذآِِِّّّ(يؾزمفِّ)ِموِِّّٓؾرارِّمـف

ِّيـبغل.اهك

ؿؾكً:ِّوِمكوِِّّٓؾكرارِّمـكفِّإذاِّاكتؼكتِّبعكضِّهكذهِّادحظككقراتِّذمِّ

ادجتؿعِّادحقطِّبف،ِّوادتصؾِّبف،ِّوخوفِّظؾقفِّفسبىِّمجوففِّأنِّيسحىِّإػِّ

مبوذةِّظكذِّمكوِّمثؾِّتؾؽِّادحظقراتِّكبففِّظؾقفوِّبطريؼيِّمبوذةِّأوِّؽرِّ

ِّيراهِّأصؾعِّواهللِّأظؾؿ.

 العني مً ّتعْٓرِ التْنل الصيب تعلٔه

ِّ َيو ﴿َوَؿوَلِّ :تعوػ ؿول ِـّْ َتْدُخُؾقا ٓ َبـِلَّ ِـّْ َواْدُخُؾكقا َواِحكدٍِّ َبكوٍبِّ ِم  ِمك

َؿيٍِّ َأْبَقاٍبِّ ِـَّ َظـُْؽؿِّْ ُأْؽـِل َوَمو ُمَتَػر  ِـّْ اهللَِّ ِم ِّ ِمك
ٍ
ِّ احْلُْؽكؿُِّ إِنِِّ َرْ  َّٓ  َظَؾْقكفِِّ هللَِِّ إِ

ِّ ًُ ْؾ َـّ ؾِِّ َوَظَؾْقفِِّ َتَق َـّ ُؾقَن﴾ِّ َؾْؾَقَتَق ـ  ِّ[.67ِّ:يقشػ]اْدَُتَق
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 وشكؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل ـون ؿول ظـفام اهلل ر  ظبوس ابـ وظـ

 إشكامظقؾ مهكام يعكقذ ـكون أبكوـام )إن :واحلسكغ،ويؼقل احلسكـ يعقذ

 غظك ـؾ ومـ وهومي صقطون ـؾ مـ افتومي اهلل بؽؾامت وإشحوق،أظقذ

(ٔمي
(138)

ِّ.افبخوري رواه 

 ؾقتقضكل،ثؿ افعكوِئـ يكممر ـكون :ر ِّاهللِّظـفوِّؿوفكً ظوئشي وظـ

ادعغ مـف يغتسؾ
(139)

 .ادسـد افصحقع ذم وهق داود أبق ،رواه

وروىِّمسؾؿِّذمِّصحقحفِّظـِّابـِّظبكوسِّر ِّاهللِّظكـفامِّأنِّافـبكلِّ

بؼتفِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّؿول:ِّ)افعغِّحؼِّوفقِّـونِّر ِّشوبؼِّافؼدرِّشك

وإذاِّاشتغسؾتؿِّؾوؽتسؾقا(ِّ،افعغ
(149)

.ِّ

 احلقكي،وؿول رؿقي ذم حزم ٔل ملسو هيلع هللا ىلص افـبل رخص :ؿول جوبر وظـ

 تصكقبفؿ ضكورظي أخكل بـكل َأجسكوم أرى )مكول :ظؿقس بـً ٕشام 

                                                 

 (.3371رواهِّافبخوري)ِّ(138)

 (.3889دِّ)رواهِّأبقِّداوِّ(139)

 (.2188مسؾؿ)رواهِِّّ(149)
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 )ارؿقفؿ(،ؿوفكً :إفقفؿ،ؿكول ترسكع افعكغ وفؽكـِّٓ، :احلوجكي،ؿوفً

)ارؿقفؿ( :ظؾقف،ؾؼول ؾعرضً
(141)

. 

ظـِّافـبلِّصذِّاهللِِّّقحفِّظـِّظقفِّبـِّموفؽِّوروىِّمسؾؿِّذمِّصح

و( ـً ظؾقفِّوشؾؿِّؿول:ِّ)ِّٓبلسِّبوفُرؿكِّموِّملِّتؽـِّذ
(142)

.ِّ

 :(4/159افزادِّ) ذم افؼقؿ ابـ ؿول

ِـّْ ازِِّ َأْيًضو َذفَِؽِّ ِظاَلِجِّ َوِم ْحِسَ
ِٓ ِـِّ َشْسُِّ ِمـْفُِّ َوا ِـّْ حَمَوِش  َظَؾْقكفِِّ خُيَكوُفِّ َمك

اَمِّ َظـْفُِّ َيُرّدَهو باَِمِّ اْفَعْغُِّ رَِّ ـَ ـَ ِحِّ ) ـَِتوِبِّ ذِمِّ اْفَبَغِقّيِّ َذ  ُظكْثاَمنَِّ َأنِِّّّ:) افّسـّيِِّ َذْ

 اْفَعْغُِّ ُتِصقَبفُِّ فَِااّلِّ ُكقَكَتفُِّ َدّشُؿقا :َؾَؼوَلِّ َمؾِقًحو َصبِّقو َرَأى
(143)

 ذِمِّ َؿكوَلِّ ُثؿِّّ 

 َتُؽقنُِّ اّفتِل افـّْؼَرةُِّ َوافـّقَكيُِّ ُكقَكَتفُِّ َشّقُدوا َأْيِّ ُكقَكَتفُِّ َدّشُؿقا :َتْػِسِرِه،َوَمْعـَك

ِـِّ ذِمِّ  اهك .افّصِغرِِّ افّصبِّلِّ َذَؿ

                                                 

 (.2198ؾؿ)مسرواهِِّّ(141)

 (.2299مسؾؿ)رواهِِّّ(142)

 أثرِّضعقػ.ِّ(143)
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 ـون ملسو هيلع هللا ىلص افـبل )أنِّ: اخلدري شعقد أيب ظـ جو  مو :افعالج ومـ

 وترك مهام أخذ ادعقذات كزفً ؾؾامِّاإلكسون، ظغ ومـ اجلون مـ يتعقذ

ذفؽ( ىشق مو
(144)

 .داود أبو إٓ إربعي رواه 

 افصبوح أذـور ظذ حوؾظياد افصبقون تعؾقؿ احلديٌ هذا مـ ويستػود

 .إذـور وتعؾقؿفؿ وادسو 

 يؼتكؾ )ظكالم :حلديٌ بورك افؾفؿ يؼقل بلن افعوئـ مـ افقؿويي ومـ

فف( اؽتسؾ برـً أٓ أخوه أحدـؿ
(145)

- حـقػ بـ شفؾ ظـ موفؽ رواه 

 .(وذمِّرواييِّ)إنِّافعغِّحؼِّتقضلِّففِّ.-رؾعف

 ذم ظبكدافقهوب بكـ حمؿكد افشقخ ؿول،:إوٓد ظذ افتامئؿ وجيتـى

 :افتقحقد ـتوب

 ادعؾؼ ـون إذا فؽـ افعغ بف يتؼقن إوٓد ظذ يعؾؼقكف ر  افتامئؿ

 وجعؾكف ؾقكف يرخص مل افسؾػ،وبعضفؿ بعض ؾقف ؾرخص افؼرآن مـ

 . مسعقد ابـ مـفؿ ظـف ادـفل مـ

                                                 

 (.3511جفِّ)وابـِّموِّ،(2958)ِّمذيسوافِّ،(5599)ِّسوئلـرواهِّافِّ(144)

 (.3599جفِّ)رواهِّابـِّموِّ(145)
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 ـكون إكسكون مكـ متقؿكي ؿطع )مـ :ؿول جبر بـ شعقد وظـِّ:وؿول

 .وـقع رواه رؿبي( ـعدل

 وؽكر افؼرآن مـ ـؾفو افتامئؿ يؽرهقن )ـوكقا :إبراهقؿ،ؿول ظـ وفف

ِّاهك .افؼرآن(

 ::(890/1) ذمِّافصحقحي إفبوين افعالمي ؿول

 يتؼقن أوٓدهؿ ظذ تعؾؼفو افعرب ـوكً خرزات :)افتؿقؿي( :فائدة

 ...إثر ٓبـ ) افـفويي (ذم ـام اإلشالم ؾلبطؾفو زظؿفؿ ذم افعغ مهو

 افتل افقرؿي متقؿي،وهل مجع افتامئؿ افدٓئؾِّبلن صورح ؾوتلويِّ:وؿول

 فؾتكزك مثاًلِّ افرأس ظذ أيوت،وتعؾؼ أو إشام  مـ ر  ؾقفو يؽتى

 ابـ ظـ شبؼ ـام اخلرزات هل إكام اإلضالق ظـد افتامئؿ يصع،ٕن ٓ ِمو

 افتؿقؿكي أن ظكذ افؼع ذم دفقؾ ؾال افتلويؾ مهذا شؾؿ فق أكف ظذ إثر

 ذم بقـتف ذفؽ،ـام ـراهي افسؾػ بعض ظـ جو  تـػع،وفذفؽ ادعـك مهذا

 (.اهك45ِّ–44ِّافطقى(ِّص) افؽؾؿ(ظذ تعؾقؼل

 مكـ إِظتكوق ؾقكف افتؿقؿكي ؿطكع أن ؾقكف جبكر بكـ شكعقد أثر :ؿؾً

كؾقن ٓ ـكوكقا افتكوبعغ ـبكور أن افـخعكل إبراهقؿ افؼك،وأثر  ذم يػص 

 .ظؿقًمو يؽرهقهنو ـوكقا بؾ افتامئؿ
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 بكف افسؾػِّيريد بعض ؾرخص ظبدِّافقهوب: بـ حمؿد إلموما وؿقل

 :فف وافؾػظ وافسمذي داود أبق رواه مو افعوصِّظذ بـ ظؿرو بـ ظبداهلل

 مكـفؿ يبؾكغ مل وفكده،ومـ مـ بؾغ مـ يعؾؿفوِّ ظؿرو بـ ظبداهلل )وـون

ظـؼف( ذم ظؾؼفو ثؿ صؽ ذم ـتبفو
(146)

 إشحوقِّمدفس بـ حمؿد ضريؼ مـ 

 .ضعقػ ـدافس ؾفذا ظـعـ وؿد

 وؿبؾكف افـخعكل إبكراهقؿ أثر ذم جو  كبؼكِّظذِّافتحريؿِّافذي وظؾقف

 ؿقلِّافعالمكيِّإفبكوينِّرمحكفِّاهللِّ)ـكوكقا ذم إدفي،ِّوافؽراهي ظؿقموت

 يرد مل وٕكف افؼك إػ وشقؾي ٕهنو حمرمي حيرمقهنو،ؾفل :يؽرهقهنو(ِّأي

 .أظؾؿ واهلل وآبتذال فإلمتفون افؼرآن تعريض وٕكف بجقازهو دفقؾ هلو

 طِّدار (85ص) )افطقكى )افؽؾكؿ ظكذ تعؾقؼكف ذم :إفبكوين ؿكول

ِّ:احلوصقي ادعورف،ذم

 بعضكفؿ ذفؽ،ؾلجكوزه ذم خمتؾػكقن وؽكرهؿ افتوبعغ مـ وافسؾػ

 وٕن ملسو هيلع هللا ىلص افـبل ظـ ذفؽ ثبقت فعدم كختوره افذي آخرون،وهذا وـرهف

ِّاهك .وؽرهو بودعقذات افسؿقي شـي يعطؾ بجقازه افؼقل

ِّ

                                                 

(146)ِّ 
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 ّغهس املعسّف الهباز األّالد ّتعلٔنَه احرتاو ٘زمح

 اهلل صكذ روىِّأبقِّداودِّوافسمذيِّظـِّظبدِّاهللِّبـِّظؿروِّظـِّافـبكل

صغركو،ويعرفِّذفِّـبرككو( يرحؿ مل مـ مـو )فقس  :وشؾؿ ظؾقف
(147)

.ِّ

 وصححفِّإفبوينِّرمحفِّاهلل.

 لافـب ؾؼولِّواحًدا، مـفؿ ؿبؾً مو إبـو  مـ ظؼة ل إن رجؾ وؿول

ُيرَحؿ( ٓ َيرحؿ ٓ )مـ :وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ
(148)

 مـ افشقخون أخرجفِّ،

ِّ.ِّهريرة أيب حديٌ

ظـِّصدادِّر ِّاهللِّظـفِّؿول:ِّ)خرجِّظؾقـوِّرشقلِّاهللِّصكذِّاهللِّظؾقكفِّ

وشؾؿِّذمِّإحدىِّصال ِّافعقِّوهقِّحومؾِّحسـوِّأوِّحسقـوِّؾتؼدمِّافـبكلِّ

بكغِّطفكراينِِّّظؾقفِّوشؾؿِّؾقضعفِّثؿِّـزِّفؾصالةِّؾصذِّؾسجدِّصذِّاهلل

صالتفِّشجدةِّأضوهلوِّؿولِّأيبِّؾرؾعًِّرأدِّؾنذاِّافصبلِّظذِّطفرِّرشقلِّ

اهللِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّوهقِّشوجدِّؾرجعكًِّإػِّشكجقديِّؾؾكامِّؿهكِّ

رشقلِّاهللِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّافصالةِّؿولِّافـكوسِّيكوِّرشكقلِّاهللِّإككؽِّ

                                                 

 (.1929)ِّمذيسوافِّ،(4943دِّ)رواهِّأبقِّداوِّ(147)

 (.2318مسؾؿ)وِّ،(5997رواهِّافبخوري)ِّ(148)



 الح الرزيةفتح زب الربية بأسباب ص

 

 

032 

شجدتِّبغِّطفراينِّصالتؽِّشجدةِّأضؾتفوِّحتكِّطــوِّأكفِّؿدِّحدثِّأمرِّ

يقحكِّإفقؽِّؿولِّـؾِّذفؽِّملِّيؽـِّوفؽـِّابـلِّارحتؾـكلِّؾؽرهكًِّأنِِّّوأكف

ِّ(.1149ِّأظجؾفِّحتكِّيؼيضِّحوجتف(رواهِّافـسوئل)

وتعؾؿفِّصؽرِّادعروفِّبامِّثبًِّظـِّافـبلِّصذِّاهللِّظؾقكفِّوشكؾؿِّأككفِِّّ

 ؿول:ِّ)ِّٓيشؽرِّاهللِّمـِِّّٓيشؽرِّافـوس(.

 العسبٔ٘  اللػ٘ تعلٔنَه

ِّ(2َتْعِؼُؾقَن﴾ِّ)يقشػ: َفَعؾَُّؽؿِّْ َظَربِّقوًِّ آكوًُِّؿرِّْ َأْكَزْفـَوهُِّ ﴿إِكَّو :تعوػ ؿول

ُؿِّْ َكْعَؾؿُِّ ﴿َوَفَؼدِّْ :تعوػ وؿول اَمِّ َيُؼقُفقنَِّ َأهنَّ ُؿفُِّ إِكَّ ك ُيَعؾ  كِذي فَِسكونُِّ َبَؼٌ  افَّ

ِّ إَِفْقفِِّ ُيْؾِحُدونَِّ  .:103)افـحؾ(ُمبٌِغ﴾ َظَريِب ِّ فَِسونٌِّ َوَهَذا َأْظَجِؿل 

 افػتكووى جمؿكقع ذم ـكام :اهلل رمحكف تقؿقكي ابكـ اإلشكالم صقخ ؿول

 ظكذ ؾكرض افعربقكي وتعؾكقؿ افعربقكي تعؾكؿ أن ومعؾقم :(252/32)

 أمكر مكلمقرون .افؾحكـ ظكذ أوٓدهكؿ يمدبقن افسؾػ وـون افؽػويي

 ادوئؾي إفسـ وكصؾع افعريب افؼوكقن كحػظ أن اشتحبوب أمر أو إجيوب

  خطومهو. ذم فعرببو واإلؿتدا  وافسـي افؽتوب ؾفؿ ضريؼي فـو ؾقحػظ ظـف
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 ناىْا إذا ّالتأدٓب للتعلٔه األّالد،ّضسبَه جْاش تْبٔذ

 ٓعكلٌْ

ؽـثر( )يو  :فقفده  افصديؼ بؽر أبق ؿول
(149)

 .افشقخون رواه 

 . ؽبل يو أي :)ؽـثر( ومعـك

 شبع بؾغ إذا بوفصالة افصبل )مروا :وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل وؿول

ظؾقفو( ؾورضبقه شـغ ظؼ بؾغ شـغ،وإذا
(159)

. 

ِـّْ اهلل رمحفام افشقخون روى ِـِّ ُمْصَعِىِّ َظ ِّ :َؿكوَلِّ َشكْعدٍِّ ْبك ًُ ْق  إَِػِّ َصكؾَّ

ِّ َؿوَلِّ َأيِبِّ َجـِْىِّ ًُ ِّ َوَجَعْؾ ،َؾَؼوَلِّ َبْغَِّ َيَديَّ َبَتلَّ ـْ ْبِّ :َأيِبِّ ِلِّ ُر ْقَؽِّ ارْضِ  َظَذِّ بَِؽػَّ

َبَتْقَؽ،َؿوَلِّ ـْ ِّ ُثؿَِّّ :ُر ًُ ةًِّ َذفَِؽِّ َؾَعْؾ َبِّ َمرَّ ،َوَؿوَلِّيَِّ ُأْخَرى،َؾرَضَ  هُنِقـَكو )إِكَّو :َديَّ

ِـّْ َبِّ َأنِّْ َوُأِمْرَكو َهَذا َظ ِّ َكرْضِ ػ  ـُ َ ْٕ ِى( َظَذِّ بِو ـَ افره
(151)

. ِّ

                                                 

 (.692رواهِّافبخوري)ِّ(149)

 تؼدم.ِّ(159)

 (.535مسؾؿ)وِّ،(799رواهِّافبخوري)ِّ(151)
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 اهلل ر   ظوئشكي ظـد افقتقؿ أدب ُذـِرَِّ :ؿوفً افعتؽقي صؿقسي وظـ

يـبسكط( حتكك افقتكقؿ ٕرضب )إين :ؾؼوفكً ظـفكو
(152)

 افبخكوري رواه 

  .اهلل رمحف بوينآف ادػرد(،ِّوصححف إدب)ذم

 )أمر  :وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل أن ظـفام اهلل ر  ظبوس ابـ وظـ

افبقً( ذم افسقط بتعؾقؼ
(153)

. 

  .اإلشـود صحقع :اهلل رمحف إفبوين ؿول

 مـ أحًدا وجد إذا ـون ظـفام اهلل ر  ظؿر بـ ظبداهلل أن كوؾع وظـ

وـرسكهو بوفـرد،رضبف يؾعى أهؾف
(154)

 صكحقع اهلل رمحكف إفبكوين ،ؿكول

  .مقؿقف اإلشـود

افؾحكـ ظكذ وفده يرضب :ظـفام اهلل ر  ظؿر ابـ وـون
(155)

 ؿكولِّ،

 .اإلشـود صحقع اهلل رمحف إفبوين

                                                 

 (.195صحقعِّإدبِّادػردِّ)ِّ(152)

 صحقعِّإدبِّادػرد.ِّ(153)

 (.969صحقعِّإدبِّادػردِّ)ِّ(154)

 (.569مسؾؿ)رواهِِّّ(155)
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  ُأتقً أيـ مـ أظؾؿ إين فؾؼوشؿِّبـِّحمؿدِّبـِّأيبِّبؽر ظوئشي: وؿوفً

ِّرواهِّمسؾؿ..أظجؿقي ُأمؽ،وـوكً ؿبؾ مـ أُُِّتقً -يؾحـ رأتف دَّو-

قخونِّظـِّابـِّظؿرِّر ِّاهللِّظـفامِّؿول:ِّ)ؿكولِّرشكقلِّاهللِّوروىِّافش

صذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿ:ِّائذكقاِّفؾـسو ِّبوفؾقؾِّإػِّادسوجد.ِّؾؼولِّأبـِّففِّيؼولِّ

فف:ِّواؿد،ِّإذنِّيتخذكفِّدؽال.ِّؿول:ِّؾرضبِّذمِّصدرهِّوؿول:ِّأحدثؽِّظـِّ

رشقلِّاهللِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّوتؼقلِّفف(
(157)

.ِّ

 جمؿككقعِّذم ـككام-  اهلل فرمحكك تقؿقككي ابككـ اإلشككالم صككقخ ؿككول

  :(252/32)افػتووى

 وـون،افؽػويكي ظكذ ؾرض افعربقي تعؾقؿ و افعربقي تعؾؿ أن ومعؾقم

 .افؾحـ ظذ أوٓدهؿ يمدبقن افسؾػ

 افؼكوكقن كحػكظ أن اشكتحبوب أمكر أو إجيكوب أمكر مكلمقرون

 افؽتكوب ؾفكؿ ضريؼكي فـكو ؾقحػظ،ظـكف ادوئؾكي إفسـ وكصؾع،افعريب

 اهك .خطومهو ذم بوفعرب وآؿتدا ،وافسـي

ِّ:)ادستؼقؿ افكاط اؿتضو ) ذم اهلل رمحف وؿول

                                                 

 (.442مسؾؿ)وِّ،(865رواهِّافبخوري)ِّ(157)
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 مؽكروه هكذا أن ريكى وٓ مـفؿ ـثر ظـد مفجقرة افعربقي صورت

 ذم افصكغور يتؾؼـفكو حتكك بوفعربقي اخلطوب اظتقود احلسـ افطريؼ وإكام

 ظكذ أشفؾ ذفؽ وأهؾف،ويؽقن اإلشالم صعور وادؽوتى،ؾقظفر افدور

 مكـ بخالف افسؾػ وـالم وافسـي افؽتوب معوين ؾؼف ذم اإلشالم أهؾ

ِّ .إفككخ...ظؾقف يصعى ؾنكف أخرى إػ يـتؼؾ أن اراد فغي،ثؿ اظتود

 ذم افتؼصكر ٕجكؾ افرضكب ذم بكلس ٓ :اهلل حػظكف صكقخـو وؿول

 .احلػظ

 غسّط ضسب األّالد 

 مـ جيقز مو ذمِّ :ؾصؾ:)افؼظقي أداب) ذم اهلل رمحف مػؾع ابـ ؿول

ِّ .بؼضف إوٓد رضب

 :افقفد،ؿول رضب ؾقف جيقز ظام أمحد شلفً :شعقد بـ إشامظقؾ ؿول

  .إدب ظذ يرضب افقفد

 ؟ افصالة ظذ افصبل يرضب هؾ :أمحد وشلفً :ؿول

  .ظًؼا بؾغ ـون إذا :ؿول

 .خػقًػو رضًبو ويرضبِّيمدب، افقتقؿ :ؿول ظبداهلل أبو إن :حـبؾ وؿول
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 ظذ :ؾؼول :افصبقون ادعؾؿ رضب ظـ هللظبدا أبق شاؾ :إثرم وؿول

 ؾكال يعؼكؾ ٓ صكغًرا ـكون افرضكب،وإن بجفده ذكقمهؿ،ويتقؿك ؿدر

 يرضبف.اهك

 افشكفودة ظكذ يرضكبقكـو ـكوكقا :اهلل رمحكف افـخعكل إبكراهقؿ وؿول

 .وافعفد

  :بؼقفف إبراهقؿ أثر ظذ اهلل رمحف افعثقؿغ افعالمي وظؾَّؼ

 ظكذ افصكغور فشكفودة،ورضبوا افعفكد صكلن تعظكقؿ مـف ؾقمخذ

 مكـفجفؿ مـ أوٓدهؿ،وأن بسبقي افسؾػ ظـويي أيًضو مـف ذفؽ،ويمخذ

 ظؾقكف اهلل صكذ كبكقفؿ إرصكود إػ اشكتـوًدا ذفكؽ حتؼقكؼ ظكذ افرضكب

 يشكسط افصالة،فؽـ ظذ شـغ ظؼ بؾغ مـ برضب أمر وشؾؿ،حقٌ

  :افرضبِّذوًضو جلقاز

 يعكرف ٓ مكـ يرضب ؾالِّفؾتلديى، ؿوبال افصغر يؽقن أن :األول

  .بوفرضب ادراد

  .ظؾقف وٓيي فف ِمـ افتلديى يؽقن أن :الثاين

 أو مقضقًظو أو كقًظو أو ـقػقي أو ـؿقي ذفؽ ذم يرسف ٓ أن :الثالث

  .ذفؽ ؽر
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 .ظؾقف افتلديى يستحؼ مو افصغر مـ يؼع أن :الرابع

 ملِّ،ؼكومآكت ؿصكد فـػسفِّؾكنذا آكتؼوم ٓ تلديبف يؼصد أن :اخلامس

ًبو يؽـ ِّاهك .مـتًكا بؾ ممد 

 افذي افقفد ؿصي ذم ظؿر ابـ أثر ظذ معؾًؼو :اهلل حػظف صقخـو ؿول -

 :ظؾقفو يرمل هدًؾو افدجوجي كصى

 ظؿكر ؾكوبـِّظؾكقفؿ، وٓيكي هلؿ ِمـ يؽقن فألوٓد افتلديى أن وؾقف

 وناإلكس ـون إن بتلديبف،إٓ وأمرهؿ أهؾف إػ افصبل أخذ  ظـفام اهلل ر 

ِّ اهك .يػعؾ أن بلس ؾال أوفقوئفؿ ُيْغضى ٓ ؽره ٕوٓد تلديبف أن يعؾؿ

 أمْز ٓيَٙ عيَا يف الطسب

 اهلل رشكقل ؿول :ؿول  هريرة أيب ظـ اهلل رمحفام دوِّروىِّافشقخون

افقجف( أخوه،ِّؾؾقجتـى أحدـؿ ؿوتؾ )إذا :ملسو هيلع هللا ىلص
(158)

 )إذا :دسؾؿ روايي ،وذم

ِّ.أحدـؿ( رضب

                                                 

 (.2612مسؾؿ)وِّ،(559رواهِّافبخوري)ِّ(158)
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 إػ أصكور )مـِّ :ملسو هيلع هللا ىلص افؼوشؿ أبق ؿول :.ؿول هريرة أيب ظـ ودسؾؿ

 ٕبقكف أخقكف ـكون يدظكف،وإن حتكك تؾعـكف ادالئؽكي بحديدة،ؾنن أخقف

وأمف(
(159)

. 

ب اهلل )إن :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿول :.ؿول حؽقؿ بـ هشوم وظـ  يعكذ 

بقن افذيـ افدكقو( ذم افـوس ُيعذ 
(169)

 .مسؾؿ رواه 

 مهو يعذب ٓ افـور ن)إ :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿول:ِّؿول ِّهريرة أيب وظـ

اهلل( إٓ
(161)

ِّ.افبخوري رواه 

 افطػكؾ معوؿبكي إم أو فكألب جيكقز هكؾ :افعثقؿكغ افعالمي شاؾ

ا صقًاو بقضع أو بوفرضب ا أو مرًّ  خطكل ارتؽكى إذا ـوفػؾػؾ ؾؿف ذم حورًّ

ِّمو؟

 يتكلدب أن يؿؽـ شـًو بؾغ إذا جوئز ؾنكف بوفرضب تلديبف أمو :اجلقاب

 ٓ هكذا ؾكنن احلكور افقك  إظطكوؤه شكـغ،وأمو ظؼك ؽوفًبكو مـف،وهق

 أو ؾؿف ذم تؽقن حبقب ذفؽ مـ يـشل وؿد ظؾقف يمثر ؿد هذا جيقز،ٕن

                                                 

 (.2616مسؾؿ)رواهِِّّ(159)

 (.2613مسؾؿ)رواهِِّّ(169)

 (.3916رواهِّافبخوري)ِّ(161)
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 طكوهر ظكذ ؾنككف افرضب بخالف رضر مهذا معدتف،وحيصؾ ذم حرارة

ِّ.مزح ؽر رضًبو بف،وـون يتلدب ـون إذا بف بلس ؾال اجلسؿ

محكفِّاهللِّمعؾًؼكوِّظكذِّؿولِّافعالميِّافعثقؿغِّرِّ،ويـفكِّظـِّمصعِّإذن

حديٌِّابـِّظبوسِّر ِّاهللِّظـفامِّذمِّصالتفِّمكعِّافـبكلِّصكذِّاهللِّظؾقكفِّ

وأخذِّبلذينِِّّ،)ِّؾؼؿًِّإػِّجـبفِّؾقضعِّيدهِّافقؿـكِّظذِّرأدِّ:وشؾؿِّوؾقف

افقؿـكِّيػتؾفو(
(162)

ِّاحلديٌِّرواهِّافبخوري.ِّ

افذيِِّّ:ادصعِّ،وافػتؾِّفقسِّهقِّادصعِّ:ؿولِّافعالميِّافعثقؿغِّرمحفِّاهلل

وبعضِّافـوسِّأنِّيػعؾِّبلوٓدهؿِِّّ،ؾننِّجرهوِِّّٓصؽِّإكفِّرضرِّ،جيرهو

ٕكفِّربامِّتبتسِّافعروقِّوهكقِِّّ،يعـلِّيؿصعِّأذكفِّوهذاِّؽؾطِّ،افصبقونِّهذا

أموِّؾتؾفوِِّّؾالِّر ِّٓشقامِّإذاِّـونِّذمِّصحؿيِّإذنِّؾنككفِّيسكر.ِِّّ،ِّٓيعؾؿ

 (ِّطِّمؽتبيِّافطزي.1/354اهكِّمـِّذحفِّظذِّصحقعِّافبخوريِّ)

                                                 

 تؼدم.ِّ(162)
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 غسعُ اإلضالو ّميَج الهؿاز الؿسم بني ما 

 يف اضتدداو الطسب لألّالد

افؽػورِّمـفؿِّمـِّيؿـعِّافرضب،ِّؿولِّافشقخِّصكوفعِّافػكقزانِّحػظكفِّ

اهللِّذمِّتعؾقؼكفِّ)ظكذِّمـظقمكيِّأداب(:..ِّوافككذيـِّظكذِّمكـفٍِّافغككربِّ

ِّومـفٍِّافؽػورِّيؼقفقن:ِّافرضبِّوحشقي..إفخ.

انِّحػظكفِّوذعِّاإلشالمِّافرضبِّذمِّأمقرِّمعقـفِّؿولِّافعالميِّافػكقز

 جيقزِّافرضبِّذمِّأربعيِّأمقر:ِِّّ-ذمِّادصدرِّافسوبؼِِّّ–اهللِّ

تربقيِّإوٓد،ِّؾؾقلِّافطػؾِّأنِّيرضكبفِّإذاِّرأىِّمـكفِّخموفػكيِّؾنككفِِّّ-1

يرضبفِّمـَِّأجؾِّأنِّيعكرفِّافعؼقبكي،ِّويكذوقِّإملِّظكذِّادعصكقيِّحتككِّ

ِّيؽرهفو.

َنِّوافزوجِّظـدِّكشقزِّزوجتفِّيرضمهو.ِّؿولِّتعوػ:ِّ)َوافكالَِّ ِّخَتَكوُؾقِّ-2

(ِّؾنذاِّاحتوجِّإػِّ َـّ ُبقُه ِّذِمِّاْدََضوِجِعَِّوارْضِ َـّ َِّواْهُجُروُه َـّ َِّؾِعُظقُه َـّ ُكُشقَزُه

ِّافرضبِّيرضمهو.

وـككذفؽِّادككدرسِّيرضككبِّإوٓدِّافككذيـِّظـككدهِّإذاِّأشككوؤواِِّّ-3

وأخطموا.ِّويؽقنِّافرضبِّذمِّمجقعِّهذهِّإحقالِّؽرِّمكزح،ِِّّٓيؽرسكِّ
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زح،ِّوِّٓيزيكدِّظكذِّظؼكةِّظظاًم،ِّوِّٓيشؼِّجؾًدا،ِّوإكامِّيؽكقنِّؽكرِّمك

أشقاط.ِّوافذيـِّظذِّمـفٍِّافغربِّومكـفٍِّافؽػكورِّيؼقفكقن:ِّافرضكبِّ

وحشقي،ِّمعِّأنِّافرضبِّفألضػولِّذمِّاإلشالمِّجوئزِّبؾِّمؼكوع،ِّٕجكؾِّ

تلديبفؿ،ِّؾؾقلِّافطػؾِّوهقِّأبقهِّأوِّؿريبف،ِّفكفِّأنِّيرضكبفِّظكذِّادخوفػكي،ِّ

ِّواددرسِّففِّأنِّيرضبِّافطالبِّظذِّادخوفػي.

أنِّيرضبِّافرظقيِّظذِّادخوفػيِّتعزيًرا،ِّوهكذهِّأربعكيِِّّوافراظلِّففِّ-4

ِّمقاضعِّجيقزِّؾقفوِّافرضبِّفؾؿخوفػغ.ِّاهك

 يػؼف ٓ مـ مطؾًؼو افرضب يؿـع إكام :اهلل رمحف افقادظل افعالمي وؿول

ِّاهك .افعؿؾقي افسبقي

ُِٓطَسب الْلد  نه 

 )ٓ :ؿكول ملسو هيلع هللا ىلص افـبكل .أن إكصكوري بردة أيب ظـ افشقخون روى

اهلل( حدود مـ حد ذم إٓ أشقاط ظؼة ؾقق أحدـؿ جيؾد
(163)

.    

 ذم ثالثي مـ أـثر يرضب ٓ حيقك أيب ابـ ظـ روى ذئى أيب ابـ وؿول

 .إدب

                                                 

 (.1798مسؾؿ)و(،6848ِّرواهِّافبخوري)ِّ(163)
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 .ثالثي ؾرضبف إذكف بدون مؽون إػ ذهى وفدٌِّ اهلل حػظف وفشقخـو

 مكرة مكـ أـثكر افقكقم ذم افقفكد مترد إذاِّ :اهلل حػظف صقخـو وشلفً

 أٓ احلكديٌ معـك ؾفؾ ؾقفو يتؿرد مرة ـؾ ظـ افرضب يستحؼ بحقٌ

 افقاحد؟ افققم ذم خمتؾػي إحقال ـوكً افعؼ،وإن ؾقق افرضب يزيد

 ذفؽ ومعِّإوٓد، رضب مـ يؽثر أن يـبغل ٓ :اهلل حػظف ؾلجوب

ِّ.واحدةٍِّ حولٍِّ ذم ظؼ ؾقق يرضب أٓ بوحلديٌ ادراد

يِّهؾِّيرضكبِّأِّ-افعؼ دون وُشاؾِّافشقخِّابـِّظثقؿغِّرمحفِّاهللِّؾقام

 ؟ِّ-افصبلِّإذاِّـونِّدونِّافعؼِّ

 افرضكب أبكوح إككام افرشقل ؾنن ؾقف، يـظر افعؼ دون ؾقام :ؾلجوب

 افكذي افصكبل يؽقن ؿد افعؼ دون ؾقام ؾقـظر افصالة، ترك ظذ فعؼ

 وافتكقبقخ افرضكب يتحؿكؾ جسكؿ وـكز وذـو  ؾفؿ ظـده افعؼ دون

 اهك .يؽقن ٓ وؿد بف وافتلديى

 افعؼ؟ دون إوٓد رضب ظـ  :إفبوين افعالمي  وُشاؾ

 افصالة؟ ترك ظذ رضبف جيقز ؾفؾ افعؼ دون افطػؾ ـون إذا :ؾؼول

 افصالة دون أمر ظذ دونِّافعؼ وهق رضبف أمو ٓ، بوفطبع :اجلقاب

ِّاهك .ـال :كؼقل وفؽـ ٓ، :تؼقل ؾال
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 ٍل ضسب الييب صلٙ اهلل علُٔ ّضله؟

اهللِّظـفوِّؿوفً:ِّ)موِّرضبِِّّروىِّمسؾؿِّذمِّصحقحفِّظـِّظوئشيِّر 

وِّٓامكرأةِّوِّٓخودًمكوِّإِِّّٓ،رشقلِّاهللِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّصقًاوِّؿطِّبقده

أنِّجيوهدِّذمِّشبقؾِّاهلل(
(164)

.ِّ

)ِّؿكولِِّّ:وروىِّمسؾؿِّذمِّصحقحفِّظـِّابـِّظبوسِّر ِّاهللِّظـفامِّؿول

ــًِّافعىِّمعِّافصبقونِّؾجو ِّرشقلِّاهللِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّؾتقاريكًِّ

 ِّؾحطلينِّحطلة.ِّوؿول:ِّاذهىِّوادظقاِّلِّمعوويي،ِّؿولِّخؾػِّافبوب،ِّؾجو

اذهىِّؾودظقاِّلِّمعووييِّؿولِّؾجاًِّؾؼؾً:ِِّّ:ؾجاًِّوهقِّيلـؾِّثؿِّؿولِّل

ِّ.(ِّٓأصبعِّاهللِّبطـفِّ:ؾؼولِّ،وهقِّيلـؾ

ِّهلِّافرضبِّبوفقدِّبغِّافؽتػغ.ِّ:واحلطلة

وِّٓصؽِّأنِّادؼصقدِّرضبيِّخػقػيِّـودداظىِّففِّٕنِّافرضكبِِّّ:ؿؾً

ِّنِّيرض.بؼقةِّذمِّذفؽِّادؽو

معؾًؼوِّظذِّحكديٌِّابكـِّظبكوسِّر ِِّّ–ؿولِّافـقويِّرمحفِّاهللِِّّفائدة:

:ِّوذمِّهذاِّاحلديٌِّجكقازِّتكركِّافصكبقونِّيؾعبكقنِّبكامِّفكقسِِّّ-اهللِّظـفام

                                                 

 (.2328مسؾؿ)رواهِِّّ(164)
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بحرام،ِّوؾقفِّاظتامدِّافصبلِّؾقامِّيرشؾِّؾقفِّمـِّدظو ِّإكسونِّوكحقهِّمـِّمحؾِّ

ِّهدييِّوضؾىِّحوجيِّوأصبوهف.ا.هك

 األطؿال لباع

ِّ )ُأِ َِّ :ؿوفً ظـفو اهلل ر  خوفد مأ حديٌ مـ  افبخوري روى  افـَّبِله

ِّ ِـّْ :َؾَؼوَلِّ َصِغَرةٌِّ َشْقَدا ُِّ مَخِقَصيٌِّ ؾِقَفو بِثَِقوٍبِّ َوَشؾَّؿَِّ َظَؾْقفِِّ اهللَُّ َصذَّ  َتكَرْونَِّ َم

ِّ َهِذهِِّ َكْؽُسقَِّ َأنِّْ ًَ َؿُؾِّ مِهَو َؾُلِ َِّ َخوفِدٍِّ بُِلم ِّ اْئُتقيِنِّ :َؿوَلِّ اْفَؼْقُم، َؾَسَؽ  َؾَلَخكذَِّ حُتْ

ونَِّ َوَأْخؾِِؼل، َأْبِعِّ :َوَؿوَلِّ َؾَلْفَبَسَفو، بَِقِدهِِّ اخْلَِؿقَصيَِّ ـَ ك َظَؾؿٌِّ ؾِقَفو َو  َأوِّْ َأْخرَضُ

َشـَوْه( َهَذا َخوفِدٍِّ ُأمَِّّ َيو :َؾَؼوَلِّ َأْصَػرُِّ
(165)

. 

ِّ :ؿوفً ظـفو اهلل ر  ظوئشي وظـ ًْ ِّ َظَذِّ )َؿِدَم ِّ افـَّبِل   َظَؾْقكفِِّ اهللَُّ َصذَّ

ِـّْ َقيٌِِّحؾِّْ َوَشؾَّؿَِّ ِّ ِظـْدِِّ ِم ِْـّ َخوَتؿٌِّ ؾِقَفو َففُِّ َأْهَداَهو افـََّجوِر  ِّ ؾِقفِِّ َذَهٍى، ِم  َؾكص 

ِّ ِّ َحَبِق  ًْ ِّ اهللَِّ َرُشقُلِّ َؾَلَخَذهُِّ :َؿوَف  َظـْكفُِّ ُمْعِرًضو بُِعقدٍِّ َوَشؾَّؿَِّ َظَؾْقفِِّ اهللَُّ َصذَّ

 :َؾَؼكوَلِّ َزْيـَكَىِّ اْبـَتِفِِّ اْبـَيَِّ ْفَعوصِِّا َأيِبِّ اْبـَيَِّ ُأَموَميَِّ َدَظو ُثؿَِّّ َأَصوبِِعِف، بَِبْعضِِّ َأوِّْ

                                                 

 تؼدم.ِّ(165)
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ِّْ َذا حَتَعَّ ُبـَقَُّي( َيو مِهَ
(166)

ادسـد(،ِّوؾقفِّجقازِّ )افصحقع ذم وهق داود أبق رواه 

 فبسِّافذهىِّادحؾؼِّفإلكوث.

 ...:ظكـفام اهلل ر  شكؾؿي بكـ ظؿرو حديٌ مـ :افبخوري وروى

ِـّْ َؾَؾؿِّْ َؾـََظُروا َثرَِّ َأَحدٌِّ َيُؽ ـْ ِّ دَِكو ِمـ كل، وُؿْرآًكك َأ ًُ ـْك كك ـُ ِـّْ َأَتَؾؼَّ َبكونِِّ ِمك ـْ  افره

ُمقيِنِّ ِـُّ َوَأَكو َأْيِدهيِؿِّْ َبْغَِّ َؾَؼدَّ ِّ اْب ًٍّ ِّ ِشـَِغ، َشْبعِِّ َأوِّْ ِش ًْ وَك ـَ ِّ ُبْرَدةٌِّ َظَعَِّّ َو ًُ ـْ  ـُ

ِّ َشَجْدُتِّ إَِذا ًْ َص ِّ َظـ ل َتَؼؾَّ ًْ ِـّْ :اْمَرَأةٌِّ َؾَؼوَف ِّ ِم ِّ احْلَل  َٓ ِّاْشك َظـَّكو ُتَغطهقا َأ ًَ 

ْوا َؿوِرِئُؽْؿ، ِّ َؾكاَمِّ َؿِؿقًصو ِلِّ َؾَؼَطُعقا َؾوْصَسَ ًُ ِّ َؾِرْحك
ٍ
ك   بِكَذفَِؽِّ َؾَرِحكل بَِقْ

اْفَؼِؿقِص(
(167)

. 

(ِّظـِّشفؾِّر ِّاهللِّظـفِّؿكول:ِّ)ـكونِّرجكول362ِّروىِّافبخوريِّ)

يصؾقنِّمعِّافـبلِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّظوِؿديُِّأُزِرهؿِّظذَِّأظـوؿفؿِّـفقايِّ

ِّافصبقون..احلديٌ(.

ِّ :ؿكول هريرة أيب حديٌ مـ اهلل رمحفام افشقخون وروى ًُ ـْك ـُ  َمكعَِّ )

ِّ اهللَِّ َرُشقلِِّ ِـّْ ُشقٍقِّ ذِمِّ َوَشؾَّؿَِّ َظَؾْقفِِّ اهللَُّ َصذَّ كَفِّ اْدَِديـَكِي، َأْشَقاِقِّ ِم  َؾوْكَكَ

                                                 

 (.3644جفِّ)وابـِّموِّ،(4235دِّ)رواهِّأبقِّداوِّ(166)

 (.4392رواهِّافبخوري)ِّ(167)
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ِّ ًُ ْؾ ِـَّ :َؾَؼوَلِّ َؾوْكَكَ ِـَّ اْدعُِّ َثاَلًثو ُفَؽُع؟ َأْي ِـَّ احْلََس ، ْب ِـُّ َؾَؼكومَِّ َظِعٍّ ِـُّ احْلََسك  ْبك

َخوُب( ُظـُِؼفِِّ َوذِمِّ َيْؿِقِّ َظِعٍِّّ افس 
(168)

 .فؾبخوري وافؾػظ احلديٌ 

وروىِّافبخوريِّظـِّظوئشيِّر ِّاهللِّظـفوِّأنِّوفقكدةِّـوككًِّشكقدا ِّ

ؾخرجكًِّصكبقيِّهلكؿِِّّ:حللِّمـِّافعربِّؾلظتؼقهوِّؾؽوكًِّمعفكؿِّؿوفكً

ظؾقفوِّوصوح
(169)

ِّ..ِّاحلديٌ.ِّ.

وؿقكؾِِّّ،ادكرأةخقطونِّمـِّفمفمِّخيوفػِّبقكـفامِّوتتقصكعِّبكفِِّّ:افقصوح

يـسخِّمـِّأديكؿِّظكريضِّويرصكعِّبكوفؾمفمِّوتشكدهِّادكرأةِّبكغِّظوتؼفكوِّ

ِّوـشحفو.

 .افؽبور يقؿوه مو يقؿقن افصبقون إن (4/174افـقوي) ؿول

 ـكام فطبقعتف وخمـٌ فف مػسد ؾنكف احلرير فبس وجيـبف :افؼقؿ ابـ ؿول

 )حيرم :ملسو هيلع هللا ىلص افـبل ؿول وافؽذب،وؿد وافرسؿي اخلؿر وذب افؾقاط خيـثف

إلكوثفؿ( وأحؾ أمتل ذـقر ظذ وافذهى حلريرا
(179)

 يؽـ مل وإن ،وافصبل

                                                 

 تؼدم.ِّ(168)

 (.439رواهِّافبخوري)ِّ(169)

 (ِّمـِّحديٌِّأيبِّمقشكِّر ِّاهللِّظـف.1729)ِّمذيسواف(،5163ِّ)ِّسوئلـرواهِّافِّ(179)
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 ظؾقف ويعرس يعتوده ادحرم،ؾنكف مـ متؽقـف فف حيؾ ٓ مؽؾػ ؾقفقف مؽؾًػو

 .افعؾام  ؿقل أصع ظـف،وهذا ؾطومف

 صكقر ؾقفكو إضػول مالبس مـ ـثر هـوك :افعثقؿغ افعالمي شاؾ

 وادالبكس احلكذا  مثؾ يؿتفـ ِمو ادالبس هذه إرواح،وبعض فذوات

 وظذ ظؾقفو حيوؾظ بؾ يؿتفـ ٓ مو افثوفثي،ومـفو دون فألضػول افداخؾقي

 ادالبس؟ هذه حؽؿ كظوؾتفو،ؾام

 إفبوشكف افصبلِّمكوِّحيكرم إفبوس حيرم إكف :افعؾؿ أهؾ يؼقل :اجلقاب

 افصكغر إفبوشف ؾقؽقنِّحرام، افؽبر ؾنفبوشف صقر ؾقف ـون وموِّفؾؽبر،

 .ـذفؽ وهق يًضوأ حراًمو

 وهكذهِّافثقكوب، هكذه مثكؾ يؼكوضعقا أن فؾؿسكؾؿغ يـبغكل وافذي

ِّافـكقاحل، هكذه مكـ وافػسكود افؼك أهؾ ظؾقـو يدخؾ ٓ حتك إحذيي

 وهتكقيـ افكبالد هذه إػ إيصوهلو إػ شبقاًلِّ جيدوا ؾؾـ ؿقضعً إذا وهل

 .بقـفؿ أمرهو

 ذهىـوفك افبـكوت خيص ِمو افذـقر إضػول فبس جيقز هؾِّ:وشاؾ

 وافعؽس؟ ذفؽ وؽر واحلرير
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 :يؼقفقن افعؾام  إن :ؿؾًِّإول، اجلقاب مـ مضؿقكف هذا :اجلقاب

 إفبكوس ؾقحكرم هذا وظذِّافبوفغ، إفبوشف حيرم مو افصبل إفبوس حيرم إكف

ِّا.هك.افعؽس وـذفؽ بوإلكوث خيتص مو افذـقر مـ إضػول

 :حدَاإلزارَلؾصبلَوحؽؿَكشػَالػخذَ-

اهللِّذمِّصكحقحفِّظكـِّأيبِّهريكرةِّر ِّاهللِّظـكفِّروىِّافبخوريِّرمحفِّ

إمكوِِّّ،رأيًِّشبعغِّمـِّأصحوبِّافصػيِّموِّمـفؿِّرجكؾِّظؾقكفِّردا ِّ:ؿول

إزارِّوإموِّـسو ِّؿدِّربطقاِّذمِّأظـوؿفؿِّؾؿـفوِّموِّيبؾغِّكصػِّافسوؿغِّومـفوِّ

ـراهقيِّأنِّترىِّظقرتف(ِّ،موِّيبؾغِّافؽعبغِّؾقجؿعفِّبقده
(171)

.ِّ

ِّٓبكلسِّذمِّـقككفِِّّ:هكذاِّؿكوئاًلِِّّظؾؼِّافشقخِّبـِّبوزِّرمحيِّاهللِّظؾقفِّظذ

ِّفؾؽعبغِّوفؽـِِّّٓيـزل.

وروىِّأمحدِّوأبقِّداوودِّوابـِّموجفِّظـِّأيبِّشعقدِّاخلكدريِّر ِّاهللِّ

)ِّإزرةِّادسكؾؿِّإػِّكصكػِِّّ:ؿولِّرشقلِّاهللِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّ:ظـفِّؿول

(افسوقِّوِّٓحرجِّأوِِّّٓجـوحِّؾقامِّبقـفِّوبغِّافؽعبغ
(173)

.ِّ

                                                 

 (.442رواهِّافبخوري)ِّ(171)

 (.3573جفِّ)وابـِّموِّ،(4993دِّ)رواهِّأبقِّداوِّ(173)
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هللِّظـفِّؿول:ِّبقـوِّرشقلِّاهللِّصكذِّاهللِّوروىِّإربعيِّظـِّبريدةِّر ِّا

ِّواحلُسكغِّظؾكقفامِّؿؿقصكونِّ ـُ ظؾقفِّوشؾؿِّظذِّادـزِّخيطىِّإِذَِّأؿبؾِّاحلس

َأمحرانِّيؿشقونِّويعثرانِّؾـزلِّومحؾفامِّؾؼكولِّ)صكدقِّاهلل)إككامِّأمكقافؽؿِّ

وأوٓدـؿِّؾتـي(،ِّرأيًِّهذيـِّيؿشقونِّويعثرانِّذمِّؿؿقصفام،ِّؾكؿِّأصكزِّ

ِّعي.حتكِّكزفًِّؾحؿؾتفام(رواهِّإرب

دِّاإلشبول. ِّوهذاِّحمؿقلِّظذِّظدمِّتؼصَّ

يعـلِّافؼوظكدةِّ هذا حتً يدخؾ هؾ :شاؾِّافعالميِّافعثقؿغِّرمحفِّاهلل

 افذـقر؟ فألضػول افثقوب إشبول-افسوبؼيِّ

 .يدخؾ كعؿ :اجلقاب

 افؼصرة ادالبس فبس إكوًثو أم ذـقًراِّـوكقا فألضػول جيقز هؾ :وشاؾ

 افػخذ؟ تبدي افتل

 فؽكـِّفعقرتكف، حؽكؿ ٓ شـغ شبع دون مو أن ادعؾقم مـ :اجلقاب

 أككف صكؽ ٓ افؼصكرة اخلوفعكي إفبسكي هذه وإضػول افصبقون تعقيد

 إذا اإلكسون يستحل ٓ ربام بؾِّادستؼبؾ، ذم افعقرة ـشػ ظؾقفؿ شقفقن

 كظكر يؽكقن بف،وحقـاكذ هيتؿ وٓ صغًرا يؽشػف ـون ٕكف ؾخذه ـشػ

 واخلجكؾ حرمتفكو ظدم ذم وجقهفؿ إػ تـظر ظقراهتؿِّـلكؽ إػ افـوس
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 هكذه مثكؾ مكـ صكغوًرا ـكوكقا وإن إضػول يؿـع أن أرى مـفو،وافذي

ِّ.ادحذور ظـ بعقد احتشوم فبوس يؽسقا وأن إفبسي

 هؾَتؾبسَالصبقةَاجلؾبابَ؟َ-

 ؾكقق ؾكام افسوبعي مـ اجلؾبوب فبوس افصبقي بتعؾقؿ بلس وٓ :ؿؾً

 .كظورإ تؾػً ـوكً إذا ٓشقام فتعتودهِّذفؽ،

 افـظكر ذم افزهري وؿول (آشتاذان ـتوب)ذم :افبخوري اإلموم ؿول

َـِّّ ر  إػ افـظر يصؾع ٓ :افـسو  مـ حتض مل افتل إػ  يشكتفل ِمـ مـف

ِّ.(11/ص13اهك)ح .صغرة ـوكً وإِن إفقف افـظرُِّ

 جْاش ختسٓه غخن٘ أذٌ البيت للصٓي٘

ِّ.﴾صومِّؽرِّمبغأؾؿـِّيـشمِّذمِّاحلؾقيِّوهقِّذمِّاخل﴿ؿولِّاهللِّتعوػ:ِّ

اهللِّتعكوػِّظكـفامِِّّبـِّظبوسِّر اظـِِّّامفقروىِّافشقخونِّذمِّصحقح

ؿول:ِّ)ِّخرجِّافـبلِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّيقمِّظقدِّؾصذِّرـعتغِّملِّيصكؾِّ

ؿبؾِّوِّٓبعدِّثؿِّمكولِّظكذِّافـسكو ِّومعكفِّبكاللِّؾكقظظفـِّوأمكرهـِّأنِّ

يتصدؿـِّؾجعؾًِّادرأةِّتؾؼلِّافؼؾىِّواخلرص(
)*(

.ِّ

                                                 

 (.884مسؾؿ)و(،5881ِّرواهِّافبخوري)ِّ)*(



 الح الرزيةفتح زب الربية بأسباب ص

 

 

052 

ذمِّصكلنِِّّ–ظـِّظوئشيِّر ِّاهللِّظـفكوِِّّفامقروىِّافشقخونِّذمِّصحقحِّ

..ِّ)ؿوفكًِّاحلوديكيِّظؼكةِّ.ؿوفكً:ِّ–افـسقةِّافال ِّاجتؿعـِّذمِّاجلوهؾقيِّ

أذين،ِّومكألِّمكـِّصكحؿِِّّذزوجلِّأبقِّزرعِّؾكامِّأبكقِّزرعِّأككوسِّمكـُِّحك

ظضدي،ِّوبجحـلِّؾبجحًِّإػِّكػزك،ِّوجكدينِّذمِّأهكؾِّؽـقؿكيِّبشكؼِّ

ِّأؿكبعِّؾجعؾـلِّذمِّأهؾِّصفقؾِّوأضقطِّودائسِّومـكؼِّؾعـكدهِّأؿكقلِّؾكال

وأرؿدِّؾلتصبعِّوأذبِّؾلتؼـع(
(174)

 .احلديٌ

 الطالو الصيب تعلٔه

 ظذ افراـى )يسؾؿ :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظـ ر ِّاهللِّظـف هريرة أيب ظـ

افؽبر( ظذ )افصغر :روايي وذمِّادور(،
(175)

ِّ.إفبوين صححف 

ِّظؾكقفؿ، ؾسكؾؿ صبقون ظذ يؿر ـون )أكف :أكس ظـ افشقخون وروى

يػعؾف( ملسو هيلع هللا ىلص افـبل ـون :وؿول
(176)

. 

                                                 

 (ِّوافؾػظِّفؾبخوري.2448مسؾؿ)وِّ،(5189رواهِّافبخوري)ِّ(174)

 (.2169ؿ)ومسؾِّ،(6231رواهِّافبخوري)ِّ(175)

 (.2168مسؾؿ)و(،6247ِّرواهِّافبخوري)ِّ(176)
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ِّمـكف، بكلتؿ ثوبكً ظـ شؾقامن بـ جعػر ضريؼ مـ افـسوئل وأخرجف

ِّصكبقوهنؿ، ظكذ ؾقسكؾؿِّإكصكور، يكزور ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشكقل )ـون :وفػظف

هلؿ( ويدظقاِّرؤوشفؿ، ظذ ويؿسع
(177)

 إشكـوده :إفبكوين افعالمي ،ؿول

ِّ.صحقع

 وجى بوفغ ظذ افصبل شؾؿ وفقِّ:(13/19ذمِّافػتعِّ) :احلوؾظ ؿول

 .وجف ذم ظـفؿ أجزأ صبل ؾقفؿ مجوظي ظذ شؾؿ وفقِّافرد، ؾقفظ

 تكدريبفؿ افصكبقون ظذ افسالم ذم :بطول ابـ ؿولِّ:(13/49وؿولِّ)

ِّاهك .افؼظقي أداب ظذ

 تعلٔه الصيب االضتٝراٌ

ؿككولِّاهللِّتعككوػِّ)يككوِّأهيككوِّافككذيـِّ امـككقاِّفقسككتاذكؽؿِّافككذيـِّمؾؽككًِّ

ثِّمرات،ِّمـِّؿبؾِّصالةِّافػجرِّأيامكؽؿ.وافذيـِّملِّيبؾغقاِّاحلؾؿِّمـؽؿِّثال

وحغِّتضعقنِّثقوبؽؿِّمكـِّافظفكرةِّومكـِّبعكدِّصكالةِّافعشكو ِّثكالثِّ

ظقراتِّفؽؿِّفقسِّظؾقؽؿِّوِّٓظؾقفؿِّجـوحِّبعكدهـِّضقاؾكقنِّبعضكؽؿِّ

                                                 

 سوئل.ـرواهِّافِّ(177)
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ؿكولِّاحلكوؾظِِّّ.ظذِّبعضِّـذفؽِّيبغِّاهللِّفؽؿِّأيوتِّواهللِّظؾقؿِّحؽقؿ(

ِّابـِّـثرِّرمحفِّاهلل:

ٕؿكوربِّبعضكفؿِّمكـِّهذهِّأيوتِّافؽريؿيِّاصتؿؾًِّظذِّاشتاذانِّا

بعض،ِّوِّموِّتؼدمِّذمِّأولِّافسقرةِّؾفقِّاشكتاذانِّإؿكوربِّبعضكفؿِّظكذِّ

بعض،ِّؾلمرِّاهللِّادممـغِّأنِّيستلذنِّخدمفؿِِّموِّمؾؽًِّأيامهنؿِّوأضػكوهلؿِّ

ِّافذيـِّملِّيبؾغقاِّاحلؾؿِّمـفؿِّذمِّثالثيِّأحقال:

:ِّمـِّؿبؾِّصالةِّافغداة.ِّٕنِّافـوسِّظـدِّذاكِّيؽقككقنِّكقوًمكوِّذمِّاألول

ِّؾراصفؿ.

)حغِّتضعقنِّثقوبؽؿِّمـِّافظفرة(:ِّأيِّذمِّوؿًِّافؼقؾقفيِّٕنِِّّثاين:ال

ِّاإلكسونِّؿدِّيضعِّثقوبفِّذمِّتؾؽِّاحلولِّمعِّأهؾف.

)ومـِّبعدِّصالةِّافعشو (ِّٕكفِّوؿكًِّافـكقم،ِّؾقكممرِّاخلكدمِِّّالثالث:

وإضػولِّأنِِّّٓهيجؿقاِّظذِّأهؾِّافبقًِّذمِّهذهِّإحقال،ِّدوِّخيشكِّمكـِّ

ذفؽِّمـِّإظامل،ِّوهلذاِّؿكولِّ)ثؾكٌِّأنِّيؽقنِّافرجؾِّظذِّأهؾف،ِّأوِّكحقِّ

ظقراتِّفؽؿِّفقسِّظؾقؽؿِّوِّٓظؾقفؿِّجـوحِّبعكدهـ(:ِّأيِّإذاِّدخؾكقاِّذمِّ

حولِّؽرِّهذهِّإحقالِّؾالِّجـوحِّظؾقؽؿِّذمِّمتؽقـؽؿِّإيوهؿ،ِّوِّٓظؾكقفؿِّ

إنِّرأواِّصقًاوِّذمِّؽرِّتؾؽِّإحقال،ِّٕكفِّؿدِّأذنِّهلؿِّذمِّاهلجكقمِّوٕهنكؿِّ
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ويغتػكرِّذمِّافطكقاؾغِّمكوِِّّٓضقاؾقنِّظؾقؽؿِّأيِّذمِّاخلدميِّوؽرِّذفكؽ،ِّ

يغتػرِّذمِّؽرهؿ،ِّوهلذاِّروىِّاإلمومِّأمحدِّبـِّحـبؾِّوأهؾِّافســِّأنِّافـبلِّ

إهنكوِّفقسكًِّبكـجس،ِّوإهنكوِّمكـِِّّ"صذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّؿكولِّذمِّاهلكرة:ِّ

"افطقاؾغِّظؾقؽؿِّوافطقاؾوت
(178)

ِّ.ِّاهك

  األّالد ّحتسٖ ما ال ٓؤمل مً األدّٓ٘ إٌ أمهً مسض

 )دخؾكً :ؿوفً ظـفو اهلل ر  ؿقس أم ظـ اهلل رمحف افبخوري روى

 افعذرة مـ ظـف أظؾؼً وؿد وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل ظذ ل بوبـ

 اهلـكدي افعكقد مهذا ظؾقؽـ ؟ افعالق مهذا أوٓدــ تدؽرن ظالم :ؾؼول

)اجلـى ذات مـفو أصػقي شبعي ؾقف ؾنن
)*(

. 

 :وؿكول بوٕصكبع افؾفكوة وهكل افعكذرة ؽؿز :افػتع ذم احلوؾظ ؿول

ِّ.احلؾؼ ؽؿز :وافدؽر

 

                                                 

(ِّظكـِّأيبِّؿتكودة،367ِّ)وابـِّموجفِِّّ،(92)مذيسواف(،68ِّ)ِّسوئلـواف(،75ِّدِّ)رواهِّأبقِّداوِّ(178)

 (ِّمـِّحديٌِّظوئشيِّر ِّاهللِّظـفو.76ورواهِّأبقِّداودِّ)

 (.2214مسؾؿ)وِّ،(5715رواهِّافبخوري))*(



 الح الرزيةفتح زب الربية بأسباب ص

 

 

056 

 لؿساقَه البهاٛ

ِّ :تعوػ اهلل ؿول ِّ ُيقُشكَػِّ َظَذِّ َأَشَػك َيو َوَؿوَلِّ َظـُْفؿِّْ ﴿َوَتَقػَّ ًْ ك  َواْبَقضَّ

ِـَّ َظْقـَوهُِّ ظِقٌؿ﴾ِّ)يقشػ: َؾُفقَِّ احْلُْزنِِّ ِم ِّ.(84ـَ

 إذا جكزا ٌِّ ظـكدي ادممـ فعبدي موِّ :تعوػ اهلل )يؼقل :ملسو هيلع هللا ىلص افـبل ؿول

اجلـي( إٓ أحتسبف ثؿ افدكقو أهؾ مـ صػقي ؿبضً
(179)

. 

 تدمع،وإن افعغ )إن :ؿول ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل أن ر ِّاهللِّظـف أكس وظـ

 بكؽ إككو إبكراهقؿ يكو ربـكو،واهلل يكر  مكو إٓ كؼقل وٓ فقحزن افؼؾى

دحزوكقن(
(189)

.ِّ

 صالح اآلباٛ ّ األبياٛ ضبب الجتناعَه يف ادتي٘

َِّآَبكوِئِفْؿَِّجـَّكوُتَِّظكْدٍنَِّيكْدُخِّؿولِّاهللِّتعوػ:ِّ ـْ َِّصكَؾَعِِّمك ـْ ُؾقهَنَوَِّوَمك

َِّبكوٍبِّ كؾ  ـُ ِّ ـْ وهِتِْؿَِّواْدَاَلِئَؽُيَِّيْدُخُؾقَنَِّظَؾْقِفْؿِِّم يَّ َشكاَلٌمِِّّ*َوَأْزَواِجِفْؿَِّوُذر 

ار ُتْؿَِّؾـِْعَؿُِّظْؼَبكِّافدَّ ِّ(.23ِّ،24:افرظد)َِّظَؾْقُؽْؿِّباَِمَِّصَزْ

                                                 

 (.6424رواهِّافبخوري)ِّ(179)

 (.2315مسؾؿ)وِّ،(1393رواهِّافبخوري)ِّ(189)
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أحبومهؿِّؾقفوِّمـِّأبكو ِّأي:ِّجيؿعِّبقـفؿِّوبغِّرمحفِّاهلل:ِّابـِّـثرِّؿولِّ

:ِّفتؼكرِّممـَهاقَصااللَلادخقلَاجلـاةَماـَاداممـنيوإهؾغِّوإبـو ،ِّ

أظقـفؿِّمهؿ،ِّحتكِّإكفِّترؾعِّدرجيِّإدكككِّإػِّدرجكيِّإظكذ،ِّمكـِّؽكرِّ

ِِّّ....ِّإفختـؼقصِّفذفؽِّإظذِّظـِّدرجتف،ِّبؾِّامتـوًكوِّمـِّاهللِّوإحسوكو

 غطل الصيب إذا مات ّحتئطُ ّتهؿٔيُ

ِِّّ.)ِّبوبِّؽسؾِّادقًِّووضق هِّبودو ِّوافسدر(ِّ:بقبِّافبخوري

ابـكوِّفسكعقدِِّّ:ابـِّظؿرِّر ِّاهللِّظـفامِّ-أيَِّضقََّىِِّّ–وَحـََّطِِّّ:ثؿِّؿول

وروىِّحتًِّافبكوبِّحكديٌِّأمِّظطقكيِِّّ،بـِّزيدِّومحؾفِّوصذِّوملِّيتقضلا

ر ِّاهللِّظـفوِّؿوفً:ِّ)دخؾِّظؾقـوِّرشقلِّاهللِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّحكغِّ

ؾـفوِّثالًثوِّأوِّمخًسكوِّأوِّأـثكرِّمكـِّذفكؽِّإنِّاؽسِّ:تقؾقًِّابـتفِّزيـىِّؾؼول

رأيككتـِّذفككؽِّبككام ِّوشككدر،ِّواجعؾككـِّذمِّأخككرةِّـككوؾقًراِّأوِّصككقًاوِّمككـِّ

(ـوؾقر
(181)

ِّاحلديٌِّرواهِّافشقخون.ِّ

وِّٓيغسؾِّبودو ِّافبوردِّأوِّاحلؿقؿِّوفؽـِّبودو ِّادعتدلِِّّٓاظكتامًداِّظكذِّ

ِّ،ظؾقفتقذمِّابـلِّؾجزظًِِّّ:حديٌِّأمِّؿقسِّافذيِّرواهِّافـسوئلِّأهنوِّؿوفً

                                                 

 (.939مسؾؿ)و(،1254ِّرواهِّافبخوري)ِّ(181)
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ؾؼؾًِّفؾذيِّيغسؾفِِّّٓتغسؾِّابـلِّبودو ِّافبوردِّؾتؼتؾفِّؾوكطؾؼِّظؽوصيِّبكـِّ

حمصـِّإػِّرشقلِّاهللِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشكؾؿِّؾكلخزهِّبؼقهلكو،ِّؾتبسكؿِّثكؿِّ

(ؿول:)موِّؿوفًِّضولِّظؿرهو
(182)

احلديٌِّؾفقِّضعقػ.ِّوفؽـِّاظتامًداِّظذِِّّ

هللِّحديٌِّرواهِّابـِّموجفِّظـِّأمِّشؾؿفِّر ِّاهللِّظـفوِّظكـِّافـبكلِّصكذِّا

(ظؾقفِّوشؾؿِّؿول:ِّ)ـرسِّظظؿِّادقًِّـؽرسِّظظؿِّاحللِّبوإلثؿ
(183)

ِّ.ِّ

وروىِّأبقِّداودِّوابـِّموجفِّظـِّظوئشيِّر ِّاهللِّظـفوِّمثؾفِّدونِّؿقففِّ

ذمِّاإلثؿ
(184)

.ِّ

 الصػري ّالطكط بعد ىؿذ السّح ؾُٔ علٙ الصالٗ

 )وافسكؼط :مرؾقًظوِّادغرةِّ حديٌ مـ وافسمذي داود أبق روى

محي(ظؾقفِّويدظكِّف يصذ قافديفِّبودغػرةِّوافرَّ
(186)

 ذم ـكام إفبوين صححف 

 .اإلروا 

                                                 

 (.1883)ِّسوئلـرواهِّافِّ(182)

 (.1617جفِّ)رواهِّابـِّموِّ(183)

 (.1616فِّ)وابـِّموجِّ،(3297دِّ)رواهِّأبقِّداوِّ(184)

 (ِّوافؾػظِّٕيبِّداود.1931)وافسمذيِّ،(3189)رواهِّأبقِّداودِِّّ(186)
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(ِّظككـِّظوئشكيِّر ِّاهللِّظـفككوِّؿكول:ِّمككوت3187ِّروىِّأبكقِّداودِّ)و

إبراهقؿِّابـِّافـبلِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّوهقِّابـِّثامكقيِّظؼِّصكفرا،ِّؾؾكؿِّ

ِّظؾقفِّرشقلِّاهللِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿ،ِّحسـفِّإفبوين. ِّيصؾ 

(ِّظكـِّظوئشكيِّأمِّادكممـغ2662ِّصكحقحف)ِّوروىِّاإلمومِّمسؾؿِّذم

ر ِّاهللِّظـفوِّؿوفً:ُِّدظلِّرشقلِّاهللِّصذِّاهللِّظؾقكفِّوشكؾؿِّإػِّجـكوزةِّ

رشقلِّاهللِّضقبكِّهلذا.ِّظصػقرِّمـِّظصوؾرِِّّصبلِّمـِّإَكصورِّؾؼؾً:ِّيو

ف.ِّؿول:ِّأوِّؽرِّذفؽِّيوِّظوئشيِّإنِّاهللِّخؾكؼِّ ـُ اجلـيِّملِّيعؿؾِّافسق ِّوملُِّيْدِر

هكؿِّذمَِّأصكالبِّآبكوئفؿ.ِّوخؾكؼِّفؾـكورَِّأهكاًل.ِّفؾجـيَِّأهاًلِّخؾؼفؿِّهلوِّو

ِّخؾؼفؿِّهلوِّوهؿِّذمِّأصالبِّآبوئفؿ.

ؿولِّافسمذيِّمعؾًؼوِّظذِّحديٌِّادغرة:ِّهذاِّحديٌِّحسكـِّصكحقعِّ

وروىِّإ ائقؾ،ِّوؽرِّواحدِّظـِّشعقدِّبـُِّظبقدِّاهللِّوافعؿؾِّظؾقفِّؿكوفقاِّ

ِّظذِّافط ػؾِّوإنِّملِّيستفؾِّبعدِّأنُِّيعؾؿِّأكفِّخؾكؼِّوهكقِّؿكقلِّأمحكد ُِّيصذَّ

ِّوإشحوق.

ِّ
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وؿولِّافسمذيِّرمحفِّاهللِّمعؾًؼوِّظذِّحكديٌِّجكوبرِّ)افطػكؾِِّّٓيصكذِّ

ظؾقف(
(*)

 :ِّ

ِّظذِّافطػؾِّحتككِّ وؿدِّذهىِّبعُضَِّأهؾِّافعؾؿِّإػِّهذاِّؿوفقآُِِّّيصذَّ

ِّ.يستفؾِّوهقِّؿقلِّشػقونِّافـقويِّوافشوؾعل

ؿؾً:ِّواحلديٌِّمهذاِّافؾػظِّؾقفِّضعقػِّؾـستغـلِّبذفؽِّظـِّافؽالم،ِّ

اهللِّظـفوِّأنِّافـبلِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّملِّيصؾِّبؼلِّحديٌِّظوئشيِّر ِّ

ِّ.ظذِّإبراهقؿ

(ِّظكـِّاإلمكومِّأمحكدِّأككف1/293ِّؿولِّابـِّافؼقؿِّرمحكفِّاِّهللِّذمِّافكزادِّ)

ذم194ِِّّؿول)هككذاِّحككديٌِّمـؽككر(ِّؿككولِّإفبككوينِّذمِّـتوبككفِّاجلـككوئزِّص

احلوصقي:ِّوفعؾفِّيعـلِّأكفِّ)حديٌِّؾرد(ِّؾننِّهكذاِّمـؼكقلِّظـكفِّذمِّبعكضِّ

ِّصحي.اهكإحوديٌِّادعروؾيِّاف

وذهىِّإفبوينِّرمحفِّاهللِّبـوً ِّظذِّتصحقعِّاحلديٌِّإػِّظدمِّوجكقبِّ

افصالةِّظذِّافطػؾِّافذيِّملِّيبؾكغ،ِّوأنِّذفكؽِّمؼكوعِّبكدونِّوجكقب.ِّ

ِّ ِّوافصقابِّأكفِّواجىِّـػوئلِّؾؽقنِّافـبلِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشكؾؿِّملِّيصكؾ 

ؽرهِّوبذفؽِّدمتؿعِّإدفيِّواهللِّأظؾؿ،ِِّّقفظذِّإبراهقؿِِّّٓيـػلِّأكفِّصذِّظؾ

                                                 

 .(1794وينِّاحلديٌِّصحقعِّبدونِّذـرِّافصالةِّؾقفِّـامِّحؼؼتفِّذمِّ)إروا ِّافغؾقؾ()ؿولِّإفبِّ(*)
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ولِّافعالميِّافعثقؿغِّذمِّذحفِّظذِّافزاد:ِّؾوفصحقعَِّأنِّمجقعِّادقتكِّمـِّؿ

ادسؾؿغِّيغسؾقنِّويؽػـقنِّويصذِّظؾقفؿِّإِّٓصفدا ِّادعرـيِّؾؼط..إفخِّ

وؿولِّرمحفِّاهللِّتعؾقًؼوِّظذِّؿقلِّادوتـ:ِّوافسؼطِّإذاِّبؾغِّأربعيِّأصفرِّؽسؾِّ

ِِّّوصذِّظؾقفِّؿول:ِّأيِّوـػـ،ِّؾوفؽػـِِّّٓبدِّمـكفِّودؾكـ،ِّؾكودمفػِّضكقى

ِّذـرِّافؽػـِّوافدؾـِّٕكفِّمعؾقم.

ِّ.أموِّمتكِّيـػخِّذمِّاجلـغِّافروحِّؾننِّذفؽِّيؽقنِّإذاِّتؿِّففِّأربعيِّأصفر

 يرشؾ )ثؿ :ملسو هيلع هللا ىلص افـبل ظـ مسعقد ابـ حديٌ مـ افشقخون روى

 .يقًمو وظؼيـ موئي بعد افروح(،وذفؽ ؾقف ؾقـػخ ادؾؽ إفقف

كؼطِّإ195ِِّؿولِّإفبوينِّذمِّاجلـوئزِّص) ككامِّيصكذِّ(:ِّوافظكوهرِّأنِّافس 

ظؾقفِّإذاِّـونِّؿدُِّكػخًِّؾقفِّافروحِّوذفؽِّإذاِّاشتؽؿؾِّأربعكيِّأصكفرِّثكؿِّ

موت،ِّؾلموِّافسؼطِّؿبؾِّذفؽِّؾال،ِّٕكفِّفقسِّبؿقًِّـامِِّّٓخيػكك،ِّوأصكؾِّ

ِّذفؽِّحديٌِّظبداهللِّابـِّمسعقدِّر ِّاهللِّظـفِّمرؾقًظو.

 أًٓ تْضع جياشٗ الصيب مً اإلماو

مككقػِِّّ–(ِّظككـِّظككامر1976ِّ(ِّوافـسككوئلِّ)3193روىِّابككقِّداودِّ)

احلورثِّبـِّكقؾؾ:ِّأكفِّصفدِّجـوزةِّأمِّـؾثقمِّوابـفو،ِّؾُجِعؾِّافغالمِِّموِّيكعِّ
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إموم،ِّؾلكؽرُتِّذفؽ،ِّوذمِّافؼقمِّابـِّظبوسِّوأبقِّشعقدِّاخلكدريِّوَأبكقِّ

ِّهذهِّافسـي.ِّ:ؿتودةِّوأبقِّهريرةِّؾؼوفقا

ِّإفبكوينِّام(ِّظـِّابـِّظؿرِّبـحقه.ِّوصكححف1977وروىِّافـسوئلِّ)

ِّ.رمحفِّاهلل

  املٔت عيد الصالٗ علُٔمباذا ٓدعٙ للصيب

(ِّظـِّظقفِّبـِّموفكؽِّؿكولِّصكذِّاهللِّرشكقلِّاهلل963ِّروىِّمسؾؿِّ)

صذِّاهللِّظؾقفِّوشؾَّؿِّظذِّجـوزةِّؾحػظًِّمكـِّدظوئكفِّ)ِّافؾفكؿِّاؽػكرِّفكفِّ

وارمحفِّوظوؾفِّواظػِّظـفِّوأـكرمِّكزفكفِّووشكعِّمدخؾكفِّواؽسكؾفِّبودكو ِّ

فِّمـِّاخلطويوِّـامُِّيـؼكِّافثكقُبِّإبكقضِّمكـ افكدكسِِّّوافثؾٍِّوافزد،ِّوكؼ 

وأبِدففِّداًراِّخًراِّمـِّدراهِّوأهاًلِّخًراِّمـِّأهؾفِّوأدخؾفِّاجلـكيِّوؿكفِّؾتـكيِّ

ِّافؼزِّوظذابِّافـور.

(ِّظكـِّأيبِّهريكرةِّر ِّاهللِّظـكف1924ِّوروىِّأبقِّداودِّوافسمذيِّ)

ؿككول:ِّـككونِّرشككقلِّاهللِّصككذِّاهللِّظؾقككفِّوشككؾؿِّإذاِّصككذِّظككذِّجـككوزةِّ

غركوِّوـبركوِّوذـركوِّيؼقل)افؾفؿِّاؽػرِّحلقـوِّومقتـوِّوصوهدكوِّوؽوئبـوِّوص
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وُأكثوكو،ِّافؾفؿِّمـِّأحققتفِّمـوِّؾلحقفِّظذِّاإلشالم،ِّومـِّتقؾقتفِّمـكوِّؾتقؾكفِّ

ِّظذِّاإليامنِّافؾفؿِِّّٓحترمـوِّأجرهِّوِّٓتضؾـوِّبعده(.

وروىِّأبككقِّداودِّوافسمككذيِّظككـِّادغككرهِّر ِّاهللِّظـككفِّمرؾقًظككو:ِّ

محي( ِّوافسؼطِّيصذِّظؾقفِّويدظكِّفقافديفِّبودغػرةِّوافرَّ

يؼكرأِّظكذِّافطػكؾِّبػوحتكيِِّّ:وؿكولِّاحلسكـِّ–وريِّرمحكفِّاهللِّؿولِّافبخ

مكـ65ِِّّافؽتوبِّويؼقلِّافؾفؿِّاجعؾفِّفـوِّؾرًضوِّوشؾًػوِّوأجًرا،ِّحتًِّبوبِّ

ِّ.ـتوبِّاجلـوئز

ؿكولِّافشكقـوينِّذمِّكقكؾِِّّ(161ِِّّ-169ؿولِّإفبكوينِّذمِّاجلـكوئزِّص)

(ِّإذاِّـونِّادصذِّظؾقفِّضػاًلِّاشتحىِّأنِّيؼقلِّادصكع:4/55ِِّّإوضورِّ)

جعؾفِّفـوِّشؾًػوِّوؾرًضوِّوأجًرا،روىِّذفؽِّافبقفؼلِّمـِّحكديٌِّأيبِّافؾفؿِّا

ِّ:أيِّإفبكوينِّ–هريرةِّوروىِّمثؾفِّشػقونِّذمِّجومعفِّظـِّاحلسكـ،ِّؿؾكًِّ

وِّٓبلسِّذمِّافعؿكؾِّبكفِّذمِِّّ،حديٌِّأيبِّهريرةِّظـدِّافبقفؼلِّإشـودهِّحسـ

مثؾِّهذاِّادقضع،ِّوإنِّـونِّمقؿقًؾوِّإذاِّملُِّيتَّخذِّشـيِّبحقٌِّيكمديِّذفكؽِّ

ظـِّافـبلِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿ،ِّوافذيِّأختورهِّأنِّيكدظقِّذمِِّّإػِّافظـِّأكف

افصالةِّظذِّافطػؾِّبوفـقعِّافثوين،ِّفؼقففِّؾقف:ِّ)وصغركو..افؾفؿِِّّٓحترمـوِّ

ِّأجره،ِّوِّٓتضؾـوِّبعده(.اهك
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ِّ–ؿغِّرمحفِّاهللِّذمِّذحفِّظكذِّزادِّادسكتؼـع:ِّؿقفكفِّقؿولِّافعالميِّافعث

ؾِّثبًِّهذاِّافكدظو ِّمهكذهِّ)وإنِّـونِّصغًرا...افخ(ِّؿول:ِّهِّ–يعـلِّادوتـِّ

ِّ.-يعـلِّ)ِّافؾفؿِّاجعؾفِّفـوِّؾرًضوِّوشؾًػوِّ(ِّ-ِّافصقغيِّفؾصغر؟

اجلقاب:ِّٓ،ِّملِّيثبًِّمهذهِّافصقغيِّفؾصكغر،ِّوفؽـكفِّوردِّأككفِّيصكذِّ

ِّظؾقف،ِّوُيدظكِّفف،ِّأوُِّيدظكِّفقافديف.اهك

 اذتسص علٙ اجتناع أزبعني زجال 

 مً املْحدًٓ يف الصالٗ علٙ الصيب 

حدثـوِّهورونِّبـِّمعروفِّوهكورونِّبكـِِّّ:محفِّاهللؿولِّاإلمومِّمسؾؿِّر

شعقدِّإيعِّوافقفقدِّبكـِّصكجوعِّافسكؽقينِّؿكولِّافقفقكدِّحكدثـلِّوؿكولِّ

أخرانِّحدثـوِّبـِّوهىِّأخزينِّأبقِّصخرِّظـِّذيؽِّبـِّظبكدِّاهللِّبكـِّ

أيبِّكؿرِّظـِّـريىِّمقػِّبـِّظبوسِّظـِّظبدِّاهللِّبـِّظبوسِّ)أكفِّموتِّبـِّففِّ

مكوِّاجتؿكعِّفكفِّمكـِّافـكوسِّؿكولِّبؼديدِّأوِّبعسػونِّؾؼولِّيوِّـريىِّاكظكرِّ

ؾخرجًِّؾنذاِّكوسِّؿدِّاجتؿعقاِّففِّؾلخزتفِّؾؼولِّتؼقلِّهؿِّأربعقنِّؿكولِّ

كعؿِّؿولِّأخرجقهِّؾنينِّشؿعًِّرشقلِّاهللِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّيؼقلِّمكوِّ
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مـِّرجؾِّمسؾؿِّيؿقتِّؾقؼقمِّظذِّجـوزتفِّأربعقنِّرجالِِّّٓيؼـقنِّبوهللِّ

ِّ(.948صقاوِّإِّٓصػعفؿِّاهللِّؾقف(ِّرواهِّمسؾؿِّبرؿؿِّ)

َفاائااادة:َ

شاؾِّصقخِّاإلشالمِّرمحفِّاهللِّظـِّامرأةِّككاكقيِّبعؾفوِّمسكؾؿِّتقؾقكًِّ

وذمِّبطـفوِّجـغِّففِّشبعيِّأصفرِّؾفؾِّتدؾـِّمعِّادسؾؿغِّأوِّمعِّافـصورى؟ِّ

ؾلجوب:ِِّّٓتدؾـِّذمِّمؼوبرِّادسؾؿغِّوِّٓذمِّمؼوبرِّافـصورى:ِّٕكفِّاجتؿعِّ

افؽوؾريـ،ِّبؾِّمسؾؿِّوـوؾرِّؾالِّيدؾـِّافؽوؾرِّمعِّادسؾؿغِّوِّٓادسؾؿِّمعِّ

تدؾـِّمـػردةِّوجيعؾِّطفرهوِّإػِّافؼبؾيِّٕنِّوجفِّافطػؾِّإػِّطفرهو،ِّؾكنذاِّ

دؾـًِّـذفؽِّـونِّوجفِّافصبلِّادسؾؿِّمستؼبؾِّافؼبؾكي،ِّوافطػكؾِّيؽكقنِّ

ِّمسؾاًمِّبنشالمِّأبقفِّوإنِّـوكًِّأمفِّـوؾرةِّبوتػوقِّافعؾام .
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 ّاحتطب صرب ثه ّلد لُ مات مً جصاٛ

 مكـ )مكو :ملسو هيلع هللا ىلص افـبل ظـ ِّظـفر ِّاهلل هريرة أيب ظـ افشقخون روى

 حتؾكي إٓ افـكور ؾتؿسكف احلـٌ يبؾغقا مل افقفد مـ ثالثي فف يؿقت مسؾؿ

افؼسؿ(
(187)

.ِّ

 بصكبل امكرأة أتكً :ؿول ر ِّاهللِّظـف هريرة أيب ظـ مسؾؿ وروى

 )دفـات :ؾؼكولِّثالثكي، دؾـكً ؾؾؼكدِّفكف، اهلل ادع :اهلل كبكل يكو :ؾؼوفً

 .كعؿ :،ؿوفًثالثة(

افـور( مـ صديد بحظور ظرتاحت )فؼد :هلو ؿول
(188)

. 

 مكـ )مكو :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشكقل ؿكول :ؿولِّ أكس ظـ :افبخوري وروى

 اهلل أدخؾكف إٓ احلـكٌ يبؾغكقا مل افقفد مـ ثالثي فف يؿقت مسؾؿ افـوس

إيوهؿ( رمحتف بػضؾ اجلـي
(189)

. 

                                                 

 (.2632مسؾؿ)وِّ(،1251افبخوري)رواهِِّّ(187)

 (.2636مسؾؿ)رواهِِّّ(188)

 (.1248رواهِّافبخوري)ِّ(189)
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ِـّْ افشقخون وروى ِـِّ َأَكسِِّ َظ ِّ َمكرَِّّ :َؿكوَلِّ ت َموفٍِؽِّ ْب  بِكوْمَرَأةٍِّ ملسو هيلع هللا ىلص افـَّبِكله

ِّ اهللََّ )اتَِّؼل :َؾَؼوَلِّ َؿْزٍِّ ِظـْدَِّ َتْبؽِل ًْ ي(،َؿوَف ِّْ َؾنِكَّكَؽِّ َظـ كل إَِفْقكَؽِّ :َواْصكِزِ  مَل

ِّْ ُتَصْىِّ فُِّ :هَلَو َتْعِرْؾُف،َؾِؼقَؾِّ بُِؿِصقَبتِل،َومَل ِّ إِكَّ ِّ ملسو هيلع هللا ىلص افـَّبِله ًْ ِّ َبوَبِّ َؾَلَت  ملسو هيلع هللا ىلص افـَّبِل 

ِّ ِظـَْدهُِّ دَمِدِّْ َؾَؾؿِّْ ًْ ابَِغ،َؾَؼوَف ِّْ :َبقَّ اَمَ :ِرْؾَؽ،َؾَؼوَلَِّأظِّْ مَل ْزَُ )إِكَّ اْدَمةَِ ِعـَْدَ الصَّ  الصَّ

اأْلُوىَل(
(191)

.ِّ

اصتؽكِّابـِّٕيبِّضؾحيِِّّ:وروىِّافشقخونِّظـِّأكسِّر ِّاهللِّظـفِّؿول

ؿولِّؾامتِّوأبقِّضؾحيِّخورجِّؾؾامِّرأتِّامرأتفِّأكفِّؿكدِّمكوتِّهقكلتِّصكقاوِّ

وكحتفِّذمِّجوكىِّافبقً.ِّؾؾامِّجو ِّأبقِّضؾحيِّؿول:ِّـقػِّافغكالم؟ِّؿوفكً:ِّ

هدأتِّكػسفِّوأرجقاِّأنِّيؽقنِّؿكدِّاشكساح،ِّوطكـِّأبكقِّضؾحكيِّأهنكوِِّّؿد

ؾؾامِّأرادِّأنِّخيرجِّأظؾؿتفِّأكفِّؿكدِِّّ،ؾؾامِّأصبعِّاؽتسؾِّ،صودؿيِّؿول:ِّؾبوت

موتِّؾصذِّمعِّافـبلِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿ،ِّثؿِّأخزِِّّافـبلِّصذِّاهللِّظؾقفِّ

(وشؾؿِّبامِّـونِّمـفامِّؾؼول:ِّفعؾِّاهللِّأنِّيبوركِّفؽامِّذمِّفقؾتؽام
(191)

.ِّ

ِّ.ؾرأيًِّهلامِّتسعيِّأوٓدِّـؾفؿِّؿدِّؿرأِّافؼرآنِّ:لِّشػقونؿو

                                                 

 (.926مسؾؿ)ِّ(،1283افبخوري)رواهِِّّ(199)

 (.2144مسؾؿ)وِّ،(1391رواهِّافبخوري)ِّ(191)
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روىِّاحلوـؿِّذمِّمستدرـفِّوأمحدِّوافـسوئلِِّّظـِّمعووييِّبـِّؿكرةِّظكـِّ

أبقفِّ)ِّأنِّرجالِّـونِّيل ِّافـبلِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّومعفِّابـِّففِّؾؼولِّفكفِّ

افـبلِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّأحتبفِّؾؼولِّأحبؽِّاهللِّـامِّأحبكفِّؾػؼكدهِّافـبكلِّ

قفِّوشؾؿِّؾؼولِّموِّؾعؾِّؾالنِّؿوفقاِّموتِّابـفِّؾؼولِّافـبلِّصكذِّصذِّاهللِّظؾ

اهللِّظؾقفِّوشؾؿِّأموِّيرسكِّأنِِّّٓتل ِّبوبكوِّمكـِّأبكقابِّاجلـكيِّإِّٓوجدتكفِّ

يـتظركِّؾؼولِّرجؾِّأففِّخوصيِّأوِّفؽؾـكوِّؿكولِّبكؾِّفؽؾؽكؿ(ِّوفكقسِّظـكدِّ

ِّ.ِّإفخ.ِّ.افـسوئلِّزيودةِّؾؼولِّرجؾِّأففِّخوصي

 عكْب٘ مً مل ٓصرب

ِِِِِّّّّّيتسخطِّفؼقلِّافـبلِّصكذِّاهللِّظؾقكفِّوشكؾؿ:ؾقاتِّإجرِّظؾقفِّإنِّملِّ

،ِّأموِّإذاِّتسخطِّؾقخشكِّظؾقفِّافعكذابِّ()ِّإكامِّافصزِّظـدِّافصدميِّإوػ

دوِّرواهِّمسؾؿِّظـِّافـبلِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشكؾؿِّؿول:)افـوئحكيِّإذاِّملِّتتكىِّ

 تؼومِّيقمِّافؼقوميِّوظؾقفوِّ بولِّمـِّؿطرانِّودرعِّمـِّجرب(.

 ما ٓكال ملً مات صبُٔ؟

ونِّظـِّأشوميِّبـِّزيدِّؿول:ِّأرشؾًِّابـيِّافـبلِّصكذِّاهللِّوروىِّافشقخ

ظؾقفِّوشؾؿِّإفقفِّإنِّابـوِّلِّؿبضِّؾلتـو.ِّؾلرشؾِّيؼرئفِّافسالمِّويؼقل:ِّ)ِّإنِّ
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هللِّمككوِّأخككذِّوفككفِّمككوِّأظطكككِّوـككؾِّر ِّظـككدهِّبلجككؾِّمسككؿكِّؾؾتصككزِّ

وفتحتسى،ِّؾلرشؾًِّإفقفِّتؼسؿِّظؾقفِّفقلتقـفوِّؾؼومِّومعفِّشعدِّبـِّظبكودةِّ

ـعىِّوزيدِّبـِّثوبًِّورجول،َِّؾُرؾِكَعِّإػِّرشكقلِّومعوذِّبـِّجبؾِّوُأيبِّبـِّ

ـلهنكوِّصكـِِّّ:اهللِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّوكػسفِّتتؼعؼعِّؿولِّحسبتفِّأكفِّؿكول

ؾػوضًِّظقـوهِّؾؼولِّشعدِّيوِّرشقلِّاهللِّموِّهذاِّ؟ِّؾؼول:ِّهذهِّرمحيِّجعؾفكوِّ

اهللِّذمِّؿؾقبِّظبودهِّوإكامِّيرحؿِّاهللِّمـِّظبودهِّافرمحو (
(192)

.ِّ

 ؾساقَه عيد الْصٔ٘

ِّ :تعوػ اهلل ؿول ِّ َيكو َوَيْعُؼكقُبِّ َبـِقكفِِّ إِْبكَراِهقؿُِّ مِهَو ﴿َوَوقَّ  اهللََّ إِنَِّّ َبـِكلَّ

ِـَّ َفُؽؿُِّ اْصَطَػك ي َـِّّ َؾاَلِّ افد  ِّ مَتُقُت َّٓ ـْكُتؿِّْ َأمِّْ * ُمْسؾُِؿقنَِّ َوَأْكُتؿِّْ إِ  إِذِّْ ُصكَفَدا َِّ ـُ

ِّ ِـّْ َتْعُبُدونَِّ َمو فَِبـِقفِِّ َؿوَلِّ إِذِّْ اْدَْقُتِّ َيْعُؼقَبِّ َحرَضَ  إهَِلَكَؽِّ َكْعُبدُِّ َؿوُفقا ْعِديبَِّ ِم

ِـُّ َواِحكًدا إهَِلًكو َوإِْشكَحوَقِّ َوإِْشكاَمِظقَؾِّ إِْبكَراِهقؿَِّ َآَبوِئكَؽِّ َوإَِفكفَِّ  َفكفُِّ َوَكْحك

 .ُمْسؾُِؿقَن﴾

 اهلل،وارظكقهؿ،وٕن ضوظكي أوٓدـؿ ظؾؿقا :اهلل حػظف صقخـو ؿول

 يؿكقت خكر ظذ أوٓده أوٓده،ويـشل ظذ وفده،ويؼقم اإلكسون يرظك

                                                 

 (.923مسؾؿ)وِّ،(1284رواهِّافبخوري)ِّ(192)
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 مكـ افطوئؾكي إمكقال جيؿكع أن مكـ خر إوٓد تؾؽ ظذ ؿورة وظقـف

ِّ يؽقن أن افؼـوت،أو وافػضي،أو افذهى ًٓ  افدكقو،ؾنن أمقال مـ مساق

 .زائؾ متوع هذا

 أؾغرت إكؽ :ظؾقف،ؾؼوفقا اكتؼدوا حغ  ظبدِّافعزيز بـ ظؿر ؿول وؿد

 جكؾ،مجعإ مكـ دككك افغكر،ؾؾام ادول،وأظطقتف هذا ظـ أوٓدك أؾقاه

 ــكتؿ افصوحلغ،وإن يتقػ ؾوهلل صوحلغ ــتؿ إن :أبـوئل يو أوٓده،ؾؼول

 ظؿر أبـو  اهلل،ؾؽون معصقي ظذ ادول مهذا أظقـؽؿ أن أحى ؾال ذفؽ ؽر

 إػ احلسكـي،وأوـؾفؿ افسبقي ربوهؿ دو ذفؽ بعد رمحفِّاهلل ظبدِّافعزيز بـ

ِـَّ ﴿َوْفَقْخَشِّ :وتعوػ شبحوكف اهلل ِذي قا َفقِّْ افَّ ـُ ِـّْ َتَر يًِّ َخْؾِػِفؿِّْ ِم يَّ  ِضكَعوؾوًِّ ُذر 

 أبـكوؤه ذفكؽ بعد َشِديدًا﴾،ـون َؿْقًِّٓ َوْفَقُؼقُفقا اهللََّ َؾْؾَقتَُّؼقا َظَؾْقِفؿِّْ َخوُؾقا

 وأوٓد ظبكدِّادؾكؽ بـ هشوم أوٓد احلسـ،وـون افرزق اهلل رزؿفؿ ِمـ

 هكا .ذفؽ بعد ظبدِّافعزيز بـ ظؿر أوٓد مـ يؼسضقن أمقي بـل

 مْتو بعد عنلو الصاحل ال ٓيكطع مً ما

ِّ َجـَكوَحِّ هَلُكاَمِّ ﴿َواْخِػْضِّ :تعوػ اهلل ؿول ل  ِـَّ افكذه مْحَكيِِّ ِمك ِّ َوُؿكْؾِّ افرَّ  َرب 

اَمِّ اْرمَحُْفاَمِّ َقويِنِّ ـَ   .َصِغرًا﴾ َربَّ
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ِـّْ مسؾؿ روى  )إَِذا :َؿوَلِّ ملسو هيلع هللا ىلص اهللَِّ َرُشقَلِّ َأنَِّّ ر ِّاهللِّظـف ُهَرْيَرةَِّ َأيِبِّ َظ

ِّ َظَؿُؾفُِّ َظـْفُِّ اْكَؼَطعَِّ ْكَسونُِّاإْلِِّ َموَتِّ َّٓ ِـّْ إِ  ُيـَْتَػعُِّ ِظْؾؿٍِّ َجوِرَيٍي،َأوِّْ َصَدَؿيٍِّ :َثاَلَثيٍِّ ِم

َفُف( َيْدُظق َصوفٍِعِّ َوَفدٍِّ بِِف،َأوِّْ
(193)

.ِِّّ

وظؾؾِّذمِّأيي)ِّـامِّربقكوينِّصكغرا(ِِّّ،وؿقدِّذمِّاحلديٌِّ)بقفٍدِّصوفع(

ذيِّؿومِّظذِّتربقتفِّتربقيِّوؾقفِّإصورةِّإػِّأنِّإبِّإكامِّيـتػعِّبدظو ِّافقفدِّاف

صوحليِّهؽذاِّؿولِّبعضِّأهؾِّافعؾؿ،ِّوهقِّمرجقحِّؿولِّافعالميِّإفبكوينِّ

ِّ(:216ِّذمِّاجلـوئزِّص)

موِّيػعؾفِّافقفدِّافصوفعِّمـِّإظاملِّافصوحلي،ِّؾننِّفقافديفِّمثؾِِّّ:رابعوًِّ

َأجره،ِّدونِّأنِّيـؼصِّمـَِّأجرهِّرٌ ،ِّٕنِّافقفدِّمـِّشكعقفامِّوـسكبفام،ِّ

فقسِّفإلكسونِّإِّٓموِّشعك(ِّوؿكولِّرشكقلِّاهللِِّّواهللِّظزِّوجؾِّيؼقلِّ)وأن

صذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّ)إنِّأضقىِّموِّأـؾِّافرجؾِّمـِّـسبفِّوَإّنِّوفكدهِّمكـِّ

ـسبف(ِّثؿِّؿولِّويميدِّموِّدفًِّظؾقكفِّإيكيِّواحلكديٌِّأحوديكٌِّخوصكي،ِّ

وردتِّذمِّاكتػوعِّافقافِدِّبعؿؾِّوفدهِّافصوفعِّـوفصدؿيِّوافصكقومِّوافعتكؼِّ

ولِّبعكدِّأنِّذـكرِّـالًمكوِّفؾشكقـوينِّوكحقه،ِّثؿِّذـرِّأربعيِّأحوديٌ،ِّثؿِّؿ

                                                 

 (.1631مسؾؿ)رواهِِّّ(193)
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رمحفِّاهللِّذمِّأنِّموِّيؾحؼِّادقًِّمـِّثقابِّافصدؿيِّإكامِّهقِّموِّظؿؾفِّافقفكد،ِّ

ِّوأموِّموِّظؿؾفِّؽرِّافقفدِّؾالِّيصؾِّثقابفِّإػِّادقًِّؿول:

وهذاِّهقِّاحلؼِّافذيِّتؼتضقيِّافؼقاظدِّافعؾؿقكي،ِّأنِِّّ–إفبوينِِّّ–ؿؾًِّ

مـِّافقفدِّإػِّافقافدِِّّأييِّظذِِّّظؿقمفوِّوأنِّثقابِّافصدؿيِّوؽرهوِّيصؾ

فؽـِّؿدِّكؼؾِّافـقويِّوؽكرهِّاإلمجكوعِِّّ،ٕكفِّمـِّشعقفِّبخالفِّؽرِّافقفد

.ِّإػِّأنِّؿول:ِّؾننِّصعِّهذاِّ.ظذِّأنِّافصدؿيِّتؼعِّظـِّادقً،ِّويصؾفِّثقامهو

اإلمجوعِّـونِّخمصًصوِّفؾعؿقموتِّافتلِّأصورِّإفقفوِّافشكقـوينِّؾكقامِّيتعؾكؼِّ

وم،ِّوؿكرا ةِّافؼكرآن،ِّبوفصدؿي،ِّويظؾِّموِّظداهوِّداخؾِّذمِّافعؿقمِّـوفصكق

وكحقمهوِّمكـِّافعبكودات،ِّوفؽــكلِّذمِّصكؽِّـبكرِّمكـِّصكحيِّاإلمجكوعِّ

ِّ.إفخ..ادذـقر

يعـكلِّذمِّؿكقلِِّّ-:ِّؿقكدِّبوفصكوفع223وؿولِّرمحفِّاهللِّذمِّاحلوصقيِّص

ٕنِّإجكرِِّّٓ-)أوِّوفكدِّصكوفعِّيكدظقِّفكف(:افـبلِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿ

دهِّإذاِّـونِّكقتفِّحيصؾِّمـِّؽره،ِّوأموِّافقزرِّؾالِّيؾحؼِّبوفقافدِّمـِّشقايِّوف

ذمِّحتصقؾِّاخلر،ِّوإكامِّذـرِّافدظو ِّففِّحتريًضوِّظذِّافدظو ِّٕبقكف،ِِّّٕٓككفِّ

ؿقد،ِّٕنِّإجرِّحيصؾِّفؾقافدِّمـِّوفدهِّافصوفعِّـؾامِّظؿؾِّظؿالِّصكوحلًوِّ
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شقا ِّأدظوِّأمِّٓ،ِّـؿـِّؽرسِّصجرةِّحيصؾِّففِّمكـِّأـكؾِّثؿرهتكوِّثكقابِّ

ِّشقا ِّأدظوِّففِّمـِّأـؾفوِّأمِّملِّيدع،ِّوـذفؽِّإم.ِِّّ

(:ِّأمو24/399ِّصقخِّاإلشالمِّحػظفِّاهللِّـامِّذمِّجمؿقعِّافػتووى)ِّؿول

أوِّظؾكؿِِّّ،احلديٌِّؾنكفِّؿولِّاكؼطعِّظؿؾفِّإِّٓمكـِّثكالث:ِّصكدؿيِّجوريكي

ِّأوِّوفٌدِّصوفعِّيدظقِّفف.ِّ،يـتػعِّبف

)ِّمكوِِّّ:ؾذـرِّافقفدِّودظوؤهِّففِّخوصغِّٕنِّافقفدِّمـِّـسكبفِّـكامِّؿكول

ـبلِّصذِّاهللِّظؾقكفِّأؽـكِّظـفِّموففِّوموِّـسى(ِّؿول:ِّإكفِّوفده،ِّوـامِّؿولِّاف

(وشؾؿ:ِّ)إنِّأضقىِّموِّأـؾِّافرجؾِّمـِّـسبف،ِّوإنِّوفدهِّمكـِّـسكبف
(194)

ِّ،

ؾؾامِّـونِّظؿؾفِّمـِّـسبفِّبخالفِّإخِّوافعؿِّوإبِّوكحقهِّؾنككفِّيـتػكعِّ

وافـبكلِِّّ،أيًضوِّبدظو هؿِّبؾِّبدظو ِّإجوكىِّفؽـِّفقسِّذفؽِّمكـِّظؿؾكف

ؾِّإككفِّملِّصذِِّّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّؿول:ِّ)اكؼطعِّظؿؾفِّإِّٓمـِّثكالث(ِّوملِّيؼك

يـتػعِّبعؿؾِّؽره،ِّؾنذاِّدظوِّففِّوفدهِّـونِّهذاِّمـِّظؿؾكفِّافكذيِّملِّيـؼطكعِّ

ِّوإذاِّدظوِّففِّؽرهِّملِّيؽـِّمـِّظؿؾفِّفؽـفِّيـتػعِّبف.اهك

 
                                                 

(ِّمـ2137ِّجفِّ)وابـِّموِّ،(4454)ِّسوئلـوافِّ،(1358)ِّمذيسوافِّ،(3528دِّ)رواهِّأبقِّداوِّ(194)

 حديٌِّظوئشيِّر ِّاهللِّظـفو.
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 األّالد تسبٔ٘ ّتعلٔه يف العله أٍل بعض ّصآا مً

 :افعثقؿغ افعالمي ؿول

 وضـيوافب افظوهرة اهلل كعؿ وتعظقؿف،وبقـقا اهلل حمبي ؿؾقمهؿ ذم اؽرشقا

 وكعؿف،واؽرشقا آٓئف وذـر اهلل حمبي ؿؾقمهؿ ذم واخلوصي،فسشخ افعومي

 افعظكقؿ اخلر يديف ظذ حصؾ مو وبقـقا ملسو هيلع هللا ىلص افـبل حمبي ـذفؽ ؿؾقمهؿ ذم

 مجقكع ظكذ حمبتكف تؼكديؿ جيكى افكذي ادطكوع اإلمكوم ملسو هيلع هللا ىلص ٕمتف،وأككف

 افؽريؿكي،ومو أصحوبف وأخالق ملسو هيلع هللا ىلص افـبل أخالق هلؿ ادخؾقؿغ،وبقـقا

 مهكؿ اهلل ككك حتكك افعظقؿكي اجلؾقؾكي،وإظامل افعبودات مـ بف قاؿوم

 ؿصى حوزوا افذيـ افـبال  افعظام  هؿ افديـ،ؾنهنؿ مهؿ اإلشالم،وأؿوم

 ذفؽ إػ اخلر،ؾوكؼودوا إػ افـوس وأخرة،وؿودوا افدكقو أظامل ذم افسبؼ

 وأصككحوبف ملسو هيلع هللا ىلص افـبككل أحككقال إػ افـككوس كظككر صككودؿي،دو برؽبككي

ؿ ظرؾقاوأظامهلؿ،  افتكل ادكثذ افطريؼكي هل ضريؼتفؿ احلؼ،وأن ظذ أهنَّ

 .إـراه ؽر مـ أؾقاًجو اهلل ديـ ذم وافدكقو،ؾدخؾقا أخرة أمر ظؾقفو يؼقم

ِّ.(234-235) )افالمع )افضقو  اهك

 جًدا ادفؿي افقفد تربقي مـ ـذفؽ :اهلل حػظف افػقزان افعالمي وؿول

 شـ ذم فقحػظف افؼرآن حتػقظ معف بدأي افسوبعي بؾغ افؼرآن،إذا حيػظف أن
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 افسكـ هكذا ذم حػظكف ظؾقف،وٕن أشفؾ افسـ هذا ذم حػظف مبؽر،ٕن

 ؾكال ذاـرتكف ذم اككتؼش صكغر افؼرآنِّوهق حػظ افذاـرة،ؾنذا ذم أثبً

 ذفؽ،وهلذا بعد يـسوه ؾال ذاـرتف ذم ظؾقف،ويـتؼش يسفؾ ذفؽ بعد يـسوه

 حيػظكقن افؾكذيـ ظذ وزونيؿت افصغر مـ افؼرآن حيػظقن افذيـ يؿتوز

 ؾقتسكورع افؽبور احلػظ،وأمو ظـدهؿ يثبً افصغور افؽز،ٕن ذم افؼرآن

 يعؾؿف افؼرآن حتػقظف مع ر ،ثؿ أو افؼرآن بتحػقظف افـسقون،ؾقبدأ إفقفؿ

 افػؼكف مـ صقًاو وحيػظف افـبقيي إحوديٌ مـ صقًاو افـبقيي،حيػظف افســ

 وافطفورة،ؾؼكف افقضكق  صالة،ؾؼفاف ؾؼف افعبودات،حيػظف ؾؼف هق افذي

 ؾؼكف ادختككة،حيػظف افعؼقكدة ر ،حيػظكف أول افعؼقكدة،ِّافعؼقكدة

 وافعؿكرة احلكٍ ؾؼف افصقوم،حيػظف ؾؼف افزـوة،حيػظف ؾؼف افصالة،حيػظف

 .خمتكة بطريؼي

 أداب ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل افرشككقل أحوديككٌ مككـ صككقًاو حيػظككف

 ذم ،وافطقبككيمـوهجفو ذم افطقبككي اددرشككي فككف وإخالق،وخيتككور

 افصكوحلي اددرشكي اختقور ؾقفو، مدرشقفو،وافعومؾغ ذم مديرهو،وافطقبي

 اددرشكي ـوككً صكوحلقن،وفق ضالب صوحلقن،وؾقفو رجول ؾقفو افتل

 ر  هكذا يكقم،ٕن ـكؾ إفقفكو افقفد كؼؾ ظذ يصز بقتف،ؾنكف ظـ بعقدة
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 مـكوهٍ ؾقفكو فكقس ضكقوع،أو ؾقفكو مدرشكي ذم يسـف ظؾقف،وٓ واجى

 .اددارس مـ جيد مو أحسـ قؿي،خيتورشؾ

 افصوفع ادريب فقفده خيتور أن ظذ افقافد حيرص وـذفؽ :ؿول أن إػ

 هكق يؽـ مل اخلر،إذا ؾقف ويغرس واحلؽؿ افؼظقي أداب يعؾؿف افذي

 معكف،وجيؾس يؿق صوحلًو مربًقو فف خيتور ؾنكف بذفؽ يؼقم أن مؼدرة ظذ

 ظكذ ادؼدرة ظـده هق ـون إذا دة،أموافسدي افتقجقفوت ظـف ويتؾؼك معف

 .بـػسف بذفؽ يؼقم ؾنكف ذفؽ

ِّ:تعوػ اهلل رمحف افعثقؿغ افعالمي ؿول

 وشؽـوهتؿ حرـوهتؿ ذم وأوٓده أهؾف يراؿى أن مـو واحد ـؾ ظذ إن

 مكـ بصرة  ظذ يؽقن حتك وأخالؿفؿ أصحومهؿ وإيومهؿ،ذم ذهومهؿ ذم

 ويـؽر صوحلًو ذفؽ مـ يراه مو روشرهؿ،ؾقؼ ادموهوهتؿ ذم أمرهؿ،ويؼغ

 يغضى ظؾقفؿ،وٓ ويرد مـفؿ ويلخذ بكاحي ويؽؾؿفؿ ؾوشًدا يراه مو

ِّ.وافػسود افبال  مـ يزيد ذفؽ ظـفؿ،ؾنن ويعرض ؾقجػقهؿ

 تربقكي وتكربقتفؿِّوأوٓده، أهؾكف مراؿبكي ظكذ يؼؿ مل إذا اإلكسون إن

 ظؾقفو؟ يؼقم افذي صوحلي،ؾؿـ



 فتح زب الربية بأسباب صالح الرزية

 

 

077 

 هكمٓ  يكسك ؾكقفؿ،أو صكؾي ٓ ومكـ افـوس أبوظد ظؾقفو يؼقم هؾ

ادضكؾؾي،ِّ إؾؽكور ريكوح مهكو تعصكػ افغضكي وإؽصكون إوٓد

 ٓ ؾوشد جقؾ همٓ  مـ اهلدامي،ؾقـشل ادـحرؾي،وإخالق وآدموهوت

 يعكرف ٓ متفقر ؾقضقي حؼقًؿو،جقؾ وٓ حرمي فؾـوس وٓ هلل يرظك

 .افشكقطون رق مكـ رق،إٓ ـكؾ مكـ مـؽًرا،متحكرًرا يـؽر وٓ معروًؾو

 هكذه تؽكقن أن بد ٓ وافطغقون،كعؿ افشفقة ؿقدِّإِّٓمـ ـؾ مـ مـطؾًؼو

 .اهلل يشو  أن إٓ افـتقجي هل

 إهنكؿ أوٓدي تربقكي أشكتطقع ٓ أككوِّ :معتذًرا يؼقل افـوس بعض إن

 .ظعَِّّ ومتردوا ـزوا

ِّ افعكذر هذا شؾؿـو فق :كؼقل أن هذا  ظذ وجقابـو ًٓ  حؼقؼكي أو جكد

 مكـ هقبتكؽ شكؼقط ذم افسكبى أككً أككؽ فقجكدكو رككوؾؽ ثكؿ واؿعي

 يتكؾقن أمرهؿ،ؾسـتفؿ أول ذم ؾقفؿ اهلل أمر أضعً كػقشفؿ،ٕكؽ

 دمتؿع إفقفؿ،ٓ بوٓجتامع تلكس وٓ أحقاهلؿ ظـ تسلهلؿ يشو ون،ٓ ـام

 وبكغ بقـكؽ اجلػكقة ؽرمهو،ؾقؿعكً ظشكو ،وٓ وٓ ؽكدا  ظذ معفؿ

 يـؼكودوا أن ذفكؽ بعد تطؿع قػمـفؿ،ؾؽ وكػرت مـؽ ؾـػروا أوٓدك

 وؿؿكً أمكرك أول ذم اهلل اتؼقكً أكؽ بتقجقفوتؽ،وفق يلخذوا فؽ،أو
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َو ﴿َِّيو :افدكقو أمر فؽ ُٕصؾع ُأِمرت افذي افقجف ظذ بسبقتفؿ ِـَّ َأهيه ِذي  افَّ

ُؼقا َآَمـُقا ِّ َوُؿقُفقا اهللََّ اتَّ ًٓ  َفُؽكؿِّْ ِػرَِّْوَيغِّْ َأْظاَمَفُؽؿِّْ َفُؽؿِّْ ُيْصؾِْعِّ  * َشِديًدا َؿْق

ِـّْ ُذُكقَبُؽؿِّْ  اهك .َظظِقاًم﴾ َؾْقًزا َؾوزَِّ َؾَؼدِّْ َوَرُشقَففُِّ اهللََّ ُيطِعِِّ َوَم

 وذم اهلل أمكر ذم تػريطؽ بسبى ظؾقؽ مترد ؿد وفدك ـون ؾنذا :قؾت

 يصؾع أن اهلل ظؾ أن،وأصؾع احلول تؾؽ ذم تستؿر ؾال وتربقتف رظقوتف

ِّ.وفدك فؽ

 لدِ ّىدويف تسبٔ٘ ّ ؾسطأمل لألب الرٖ 

ِّؿولِّافؼوشؿلِّرمحفِّاهللِّذمِّ)جقامعِّإدب(:ِّ

يزظؿِّبعضِّمـِّيستثؼؾِّادجوهدةِّوافريوضيِّأنِّإخالقِِّّٓيتصكقرِّ

تغقرهو،ِّوفقِّصعِّذفؽِّفبطؾًِّافقصويوِّوادقاظظِّوافتلديبكوت،ِّوـقكػِّ

يـؽرِّهذاِّذمِّحؼِّأدمل،ِّوتغقرِّخؾؼِّافبفقؿيِِّمؽـ:ِّإذِّيـؼؾِّافبكوزِّمكـِّ

ؽؾككىِّمككـِّذهِّإـككؾِّإػِّافتككلدب،ِّآشككتقحوشِّإػِّإكككس،ِّواف

وـكؾِِّّوآكؼقودواإلمسوك،ِّوافتحؾقي،ِّوافػرسِّمـِّاجلامحِّإػِّافسالشي،ِّ

ِّذفؽِّتغقرِّفألخالقِّؾلجدرِّبوإلكسونِّأنِّيتغرِّبوفريوضيِّخؾؼف.اهك

ِّ
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 نالو العالم٘ األلباىٕ زمحُ اهلل حْل تسبٔ٘ األبياٛ

َالسائؾ:َ

ؾكامِّمعـككِّهكذهِّ:ِّإِنِّافطػؾِّيسكِّظكذِّشكجقتفِّفسكـِّافسكوبعيِّقؾَتَ

افسجقيِّاإلشالمقيِّ؟ِّومتكِّيممرِّبوختوذِّادظفرِّادسؾؿِّوخوصيِّافبـًِّأـثرِّ

ِّمـِّافقفد؟

َاجلقاب:

أؿككقلِّجقاًبككوِّظككـِّهككذاِّافسككمال:ِّاحلككدِّهككقِّؿقفككفِّظؾقككفِّافصككالةِّ

وافسالم:)مرواِّأبـوئؽؿِّبوفصالةِّوهؿِّأبـو ِّشبعِّوارضبقهؿِّظؾقفوِّوهؿِّ

يٌِّهكقِّادـطؾكؼِّافكذيِّأبـو ِّظؼِّوؾرؿقاِّبقـفؿِّذمِّادضوجع(ِّهذاِّاحلكد

يـبغلِّفقلِّافقفدِّشقا ِّـونِّذـًراِّأوِّأكثكِّأنِّيـطؾؼِّمـفِّذمِّشعقفِّذمِّتربقتفِّ

ِّ.ٕوٓدهِّظذِّإحؽومِّافؼظقيِّحغِّيبؾغقنِّشـِّافسوبعي

إِنِّإوٓدِّافصكغورِّإػِّمكوِّؿبكؾِِّّ:ؾلكوِّبـو ِّظذِّهكذاِّاحلكديٌِّأؿكقل

ـامِّؿؾكًِِّّافسوبعيِِّّٓيلمرونِّبق ِّإضالؿوِّوِّٓحيضقنِّظذِّر ِّيسـقن

ظذِّشجقتفؿِّوظذِّضبقعتفؿِّؾنذاِّموِّدخؾقاِّذمِّافسـِّافسوبعيِّؾفـوِّوجكىِّ

ظذِّولِّإمرِّأنِّيعومؾفؿِّذمِّتقجقففِّإيوهؿِّـامِّفقِّبؾغقاِّشكـِّافتؽؾقكػِّ

)ِّرؾكعِِِِِّّّّّ:وـذفؽِِّّٓجيىِّظؾقفؿِّهؿِّذمِّأكػسكفؿِّفؼقفكفِّظؾقكفِّافسكالم
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قكفِّ.ِّوذـرِّمكـفؿِّظؾ.وافرواييِّافصحقحيِّ)ِّوضعِّافؼؾؿِّظـِّثالثيِّ(افؼؾؿ

ِّ:أيًضكوِّهـكوِّؿضكقتونِّاثـتكونِّ(افسالم:ِّوظـِّافصبلِّحتكِّيبؾغِّأوِّحيكتؾؿ

وإخرىِّتتعؾكؼِّبوفقفكدِّوهكقِّؾكقامِِّّ،إحدامهوِّتتعؾؼِّبوفقلِّوهقِّواجى

ِّ.وفؽـِّافقاجىِّيتعؾؼِّبوفقافدِّأوِّافقافدةِّ،يتعؾؼِّبفِّؽرِّواجى

وحقـامِّكسؿعِّافرشقلِّصذِّاهللِّظؾقفِّوظذِّآففِّوشؾؿِّيؼكقل:)ِّمكرواِّ

يـبغلِّأنِّكتقؿػِّؿؾقاًلِّذمِّؾفكؿِّهكذاِِّّ:(ةِّوهؿِّأبـو ِّشبعأوٓدـؿِّبوفصال

إمكرِّوذمِّتػصكقؾفِّوتطبقؼكفِّؾككننِّاحلكديٌِِّّٓيعـكلِّ)ِّمكرواِّأوٓدـككؿِّ

مثالِّكرىِّـثًراِّمـِّأبو ِّوإمفوتِّيتسوهؾقنِِّّ(بوفصالةِّوهؿِّأبـو ِّشبع

ذمِّإفبوسِّإضػولِّافصغورِّحتكِّافذيـِّجووزواِّافسـِّافسوبعيِّيؾبسقهنؿِّ

ويؽشػِّظذِِّّ،افرسوالِّافذيِّفقسِّففِّأـاممِّ:أيِّ،قرتافشِّ:)افتبون(ِّأي

ِّ،وبؾكغِّافسكـِّافسكوبعيِّ،سِّهذاِّافؾبكوسفبِِّؾفذاِّافقفدِّافذيِّأُِِّّ.افػخذيـ

ِّ.وأرادِّولِّأمرهِّأنِّيلمرهِّبوفصالةِّتطبقًؼوِّفألمرِّافـبقي

بكؾِّهكذاِِّّ،وظقرتكفِّمؽشكقؾيِّ:ؾفذآِِّّيعـلِّأكفِّيصعِّمهذاِّافتبونِّأي

ِّ.تفاِّفعقريتطؾىِّأنِّيؾبسفِّفبوًشوِّشوترًِّ

فؽـِِّّ،ٕكفِّفقسِّمؽؾًػوِّذًظوِّ:كفِّفقسِّففِّظقرةِّبوفـسبيِّفسـفِّهقأوفقِّ

ادؽؾػِّولِّأمرهِّوـذفؽِّإذاِّأرادِّأنِّيلمرِّوفدهِّبوفصالةِّؾالِّيلمرهِّوهكقِّ



 فتح زب الربية بأسباب صالح الرزية

 

 

080 

وبوٕوػِّفقِّـوككًِّؾتكوةِّذمِّشكـِِّّ،ـوصػِّؾخذهِّٕنِّؾخذِّافذـقرِّظقرة

بكؾِّومؽشكقؾيِّافػخكذيـِِّّ،افسوبعيِّؾتصعِّفقسِّمؽشقؾيِّافسوؿغِّؾؼكط

موِّجرىِّظؾقفكوِِّّ،كعؿِّ:نِّهذهِّموِّجرىِّظؾقفوِّؿؾؿِّافتؽؾقػِّكؼقلبحجيِّأ

ِّ.ؿؾؿِّافتؽؾقػِّمعـوهِّأهنوِّفقسًِّآثؿي

فؽـِّافقافدِّآثكؿِّحقكـامِّيؾكبسِّوفكدهِّافكذـرِِّّ،ـامِّأنِّافغالمِّفقسِّآثاًمِّ

ٕنِّافقفكدِّدخكؾِّذمِّافسكـِِّّ:إِشكالملالؾضاًلِّظـِّإكثكِّهذاِّافؾبوسِّاف

ِّ.مرِّاإلشالمقيافسوبعيِّحقـامِّيممرِّافقافدِّبسبقتفِّظذِّإوا

ِّٓيلمرهِّيصعِّوثقوبفِِّّ:(ـذفؽِّمعـكِّ)ِّمرواِّأوٓدـؿِّوهؿِّأبـو ِّشبع

ِّ.بدونِّوضق ِّ،وبدكفِّكجسِّبدونِّضفورةِّ،كجسي

ِّ؟مـِّأيـِّكلخذِّهذهِّافتػوصقؾِّ.ِّٓفقسِّهذا

ضفورةِِّّ،شسِّافعقرةِّ،ـثرِّمـِّهذهِّإمثؾيوأُِِّّ،وِّٓحوجيِّيبِّأنِّأتقشع

ولِّإمكرِّأنِّيكلمرِّوفكدهِِّّفقسِّمعـكِّأمرِّافرشقلِّ.ضفورةِّادؽونِّ،افبدن

وهكقِِّّٓيكدريِّبعكدِّمكوِّهكلِِّّ،يصعِّهذاِّافقفدِّـامِّيشو ِّهقِّنبوفصالةِّأ

ِّ.فؽـِّافقلِّوافقافدِّهقِّافذيِّيدريِّ،افصالة

ِّ:مكرواِّأوٓدـكؿِّبوفصكالةِّؾقجكىِّأنِّكستحرضكِّأيِّ:ؾنذاِّؿولِّؿوئؾ

بؼككوضفوِّوأرـوهنككو.ِّوإِّٓؾككالِّتؽككقنِّصككالةِّإِّٓمككعِّهككذهِّافؼككوط،ِّ



 الح الرزيةفتح زب الربية بأسباب ص

 

 

082 

جىِّأنِّكريبِّصكغوركو،ِّوحقكـامِّيكدخؾقنِّافسكـِّوإرـونِّوظذِّذفؽِّؾق

ِّظذِّإمقرِّافقاجبيِّؾقامِّفقِّبؾغِّشـِّافتؽؾقػ.ِّ،افسوبعي

ٕنِّافقفكدِِّّ:وِّٓصؽِّأنِّهذاِّإمرِّافـبقيِّافؽريؿِّذمِّؽويكيِّاحلؽؿكي

ظكذِّخكالفِّمكوِِّّ،حقـامِّيؽقنِّذمِّهذاِّافسـِّهقِّؿوبؾِّفؾتقجقفِّوفؾتعؾكقؿ

صيِّمـفؿِّافبـوتِّحقكـامِّخوِّ،ابتعِّبفِّـثرِّمـِّأبو ِّوإمفوتِّبلوٓدهؿ

وخترجِّمتكِِّّ،تؾبسِّموِّتشو ِّ:تؽقنِّافبـًِّكشلتِّحرةِّ،تبؾغِّشـِّافزواج

ِّ...إػِّآخره.تشو 

حترـًِّافغكرةِّذمِّصكدرِّأبقفكوِِّّ،ؾنذاِّموِّتقجفًِّأكظورِّافذئوبِّإفقفو

ِّافؾبـ( ًِ هكالِّـكونِِّّ،وبدأِّيضغطِّظؾقفو.ِّٓ.ِّهـوِّيؼولِّ)ذمِّافصقػِّضقع

ِّقدةِّبوٕوامرِّافؼظقي.هذاِّؿبؾِّهذا،ِّهالِّـوكًِّهذهِّافغرةِّمؼ

ؾؾقِّهقِّربكِّهذاِّافقفد،ِّأوِّتؾكؽِّافبـكًِّظكذِّهكذهِّأدابِّافسكومقيِّ

وِّٓتتقجكفِّإفقفكوِّظقكقنِّافكذئوبِِّّ،فبؾغًِّشـِّافتؽؾقػ،ِّوهكلِّحمجبكي

هذاِّمـِّحؽؿيِّأمرِّافرشقلِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّافقافديـِّبلمرِِّّ،ادػسشي

ة،ِّوملِّيكمثرِّإضػولِّبوفصالةِّوهقِّأبـو ِّشبعِّثؿِّإذاِّبؾغقاِّافسكـِّافعكوذ

ؾالبدِّهـوكِّمـِّاشتاـوفِّتربقيَِّأؿسكِّمـِّافسوبؼيِِّّ،ؾقفؿِّافتقجقفِّبوفؽالم

وأككوِّأظتؼكدِّأككفِّصكبفِِّّ–ضبًعوِّافرضبِّافغرِّمكزحِِّّ–أِّٓوهقِّافرضبِّ
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مستحقؾِّأؿقلِّصبفِّمستحقؾِّٕكفِّؿدِّيؽقنِّإكسونِّصؼلِّؾالِّيػقدِّؾقكفِِّّٓ

ظؾقكفِِّّؾوفشكذوذِّؿقفكفِّ،فؽـِّهذهِّؿوظدةِّصوذةِّجكًداِّ.إمرِّوِّٓافرضب

افسالمِّبوفـسبيِّفقاؿعِّاحلقوةِّحقٌِّؿول:ِّ)ِّوإنِّافرجؾِّفقعؿؾِّبعؿؾِّأهكؾِّ

اجلـيِّحتكِّموِّيؽقنِّبقـفِّوبقـفكوِّإِّٓذراعِّؾقسكبؼِّظؾقكفِّافؽتكوبِّؾقعؿكؾِّ

وأنِّافرجؾِّفقعؿؾِّبعؿؾِِّّ–ثؿِّذـرِّافعؽسِِّّ–بعؿؾِّأهؾِّافـورِّؾقدخؾفوِّ

ِّ،أهؾِّافـورِّحتكِّموِّيؽكقنِّبقـكفِّوبقـفكوِّإِّٓذراعِّؾقسكبؼِّظؾقكفِّافؽتكوب

 .(ؾقعؿؾِّبعؿؾِّأهؾِّاجلـيِّؾقدخؾفو

ِّ،أؿقلِّهذاِّاخلزِّمـِّافرشقلِّظؾقفِّافسالمِّظكـِّواؿكعِّبعكضِّافـكوس

إمرِّافطبقعلِّهقِّموِّذـرهِّربـوِّظزِّوجؾِّذمِِّّ:هذاِّصوذِّٕنِّافغرِّصوذِّأي

)ؾلموِّمكـِّأظطككِّواتؼككِّوصكدقِّبوحلسكـكِّؾسـقرسكهِِّّ:افؼرآنِّافؽريؿ

ِّفؾعرسى(.ِّؾسـقرسهفؾقرسىِّوأموِّمـِّبخؾِّواشتغـكِّوـذبِّبوحلسـكِّ

هذاِّهقِّافـظومِّفؽـِّفؽؾِّكظومِّصقاذ،ِّٓبدِّوفذفؽِّاظتؼدِّأنِّـؾِّأبِّ

)مككرواِِّّ:ظككذِّهككذاِّافـظككومِّافـبككقيِّإكوًثككوربكككِّأوٓدهِّذـككقًراِّأوِّ

هذاِّحقـامِّيبؾغقنِّشكـِّافتؽؾقكػِّؾسكقفِّتؼكرِّظقـكفِِّّ:..إفخ(.أوٓدـؿ

ِّوجكؾ.ِّثكؿِِّّٓ وشرىِّأثرِّتربقتفِّذمِّأوٓدهِّأحسـِِّّإثرِّإنِّصو ِّاهللِّظكزَّ

أنِّتؼػِّكظرتـوِّإػِّأنِّافـبكلِّصكذِّاهللِّظؾقكفِّوشكؾؿِّأمكرِّذمِّهكذاِِّّيـبغل
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احلديٌِّذمِّأمرِّإوٓدِّبوفصالةِّؾامِّذـكرِّؽرهكوِّؾقـبغكلِّأنِّكالحكظِّأنِّ

أمرهِّبوفصالةِّفقسِّظذِّشبقؾِّافتحديدِّوإكامِّهقِّظكذِّشكبقؾِّافتؿثقكؾِّأيِّ

ِّمثولِّوإِّٓهـوكِّمثاًلِّوإِّٓؾفؾِّيممرِّافصبلِّبوفصقوم؟

قٌِّأنِّافصقومِّـوفصالةِّـكرــِّمكـِّأرـكونِّكعؿ،ِّٕكفِِِّّّٓؾرقِّمـِّح

ؾقجككىِّظككذِّأبككو ِِّّ،اإلشككالمِّجيككىِّظككذِّافبككوفغغِّأنِّيؼقمككقاِّبككذفؽ

ِّ.وإمفوتِّأنِّيلمرواِّإبـو ِّأيًضوِّبوفصقومِّـامِّيلمروهنؿِّبوفصالة

وذمِّظفدِّافـبلِّصذِِّّاهللِّظؾقفِِّّ،وفذفؽِّكجدِّذمِّشرةِّافسؾػِّافصوفع

مقنِّصغورهؿِِّّ،وشؾؿِّبوفذات صقومِّيقمِّظوصقرا ِّوـونِّأهنؿِّـوكقاِّيصق 

ٕككفِّـكونِّمػروًضكوِّؿبكؾِِّّ-مـِّحرصفؿِّظذِّتلديبفؿِّظذِّهذاِّافصكقوم

مـِّحرصفؿِّظذِّاشتؿرارِّإوٓدِّظكذِِّّافصكقومِِّّ-ذظقيِّصفرِّرمضون

ٕنِّافصقومِّبالِّصؽِّيتطؾىِّجفوًداِّمـِّافقفدِّأـثرِّمـِّأنِّيصعِّذمِّطرفِّ

اثـكلِِّّ،مخسِّدؿوئؼ،ِّظؼِّدؿوئؼ،ِّظؼيـِّدؿقؼيِّبقـامِّيصزِّظؼِّشوظوت

ظؼِّشوظيِّأوِّأـثرِّظـِّافطعكومِّوافؼكابِّوفكذفؽِّؿكول:ِّؾؽـكوِّكصكـعِّ

افؾعبيِّمـِّافعفـِّكؾفقفؿِّبذفؽِّظـِّافطعومِّوافؼاب،ِّؾنذنِّكسكتطقعِّأنِّ

كلخذِّمـِّهذاِّاحلديٌِّأنِّإبقيـِّظؾقفامِّأنِّيربقاِّإوٓدِّافصكغورِّظكذِّ

افقاجبككوتِّاإلشككالمقيِّـؾفككو،ِّفؽككـِّذفككؽِّيتطؾككىِّر ِّمككـِّاحلؽؿككيِّ
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أكـوِّإذاِّوجدكوِّافطػؾِّافذيِّملِّيبؾكغِّافسكـِّافعكوذةِِّّٓوافسقوشيِّبحقٌِّ

يتجووبِّمعِّإمرِّؾامِّتزدادِّظؾقفِّبقك ِّشكقىِّإمكر،ِّـكذفؽِّإذاِّبؾكغِّ

وفؽكـِّيـبغكلِّأنِّيؽكقنِِّّ،افسـِّافعوذةِّؾـرضبفِّـامِّؿولِّظؾقكفِّافسكالم

ـكامِّيػعؾكفِّبعكضِِّّ،افرضبِّرضبِّتربقيِّوفقسِّافرضبِّتػشقشِّخؾكؼ

اِّإذاِّؿومِّافقافدانِّبسبقيِّإوٓدِّوظذِّذفؽِّكؼقلِّأخرًِِّّ،أبو ِّوإمفوت

ِّ.ظذِّهذاِّافـفٍ

َ،ثؿَبؾغَالقلدَشـَالتؽؾقػَُرفَِعَالرضبَعـفَوصارَشقدَكػسف

وفؽـِِّّٓيعـلِّهذاِّرؾعِّأمرهِِّّ،ٕكفِّصورِّشقدِّكػسفِّ:رفعَالرضبَعـف

ِّ.بودعروفِّوهنقفِّظـِّادـؽر.ِّٓ

ؾكغِّوبِّ،افقافدانِّبقاجىِّتـػقذِّهذاِّإمرِّافـبقيِّذمِّاحلكديٌِّؿومإذاِّ

افقفدِّشـِّافتؽؾقػِّارتػعِّظـفِّٕكفِّصورِّشقدِّكػسفِّوفؽـِِّّٓيرتػعِّإمرِّ

ـليِّإكسونِّآخرِّففِّحؼِّإمرِّبوفـصكقحيِِّّ،بودتوبعيِّوبوفـصقحيِّوافتذـر

هذاِّإذاِّؿومِّبتـػقذِّإمرِّافـبقيِّادكذـقرِّذمِّاحلكديٌ،ِّؾكنذاِّملِِّّ،وافتذـر

رِّأمكرِّيؼقموِّبذفؽِّؾؿـِّبوبِّأوػِّأِّٓيستعؿؾِّافرضبِّمعفِّبعدِّأنِّصو

كػسفِّأموِّإمرِّبوفرضبِّؾفقِّإذاِّبؾغِّشـِّافعوذةِّـامِّجو ِّذـرهِّمراًراِّذمِّ

ِّاحلديٌ.ا.هك
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شمال:ِّهؾِّهـوكِّوشوئؾِّأخرىِّمثؾِّضبطِّافقفدِّبودكوفِّوأصكقو ِّ

ِّمـِّهذاِّافؼبقؾ؟

أكوِِّّٓأرىِّهذهِّافقشقؾيِّافتكلِّدرجِّذمِّافعككِّاحلكورضِّوبخوصكيِّذمِّ

اـكزِّآجتامظقكيِّحقكٌِّبعضِّاددارسِّفتحػقظِّافؼرآنِّواجلؿعقوتِّوادر

يؼدمقنِّمؽوؾآتِّمودييِّفؾؿجتفدِّوفؾذيِّحيػظِّافؼرآنِّوكحقِّذفكؽ،ِّأككوِّ

ِّٓأرىِّهذاِّإشؾقبِّيـػعِّبؾِّيرض،ِّٕنِّـؾِّهذاِّوهذاِّيعقدِّإػِّادكودة،ِّ

كشجعِّادستؼقؿِّبودكولِّوكؿـكعِّادكولِّظكـِّؽكرِّادسكتؼقؿِّفقسكًِّبسبقكيِّ

تكلثرِّافبكوضـِّاهكِّمـِّذيكطِّ.إشالمقي،ِّٕهنوِّتطبعِّافقفدِّظذِّحىِّادول

ِّإفبوين.ِّ-ظذِّافظوهرِّصالًحوِّوؾسوًدا
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 نالو الػٔذ العالم٘ ابً باش زمحُ اهلل تعاىل:

ِّؿولِّبعدِّأنِّمحدِّاهللِّوصذِّظذِّكبقفِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّأموِّبعد،ِّ

بقونِّافسبقيِّاإلشالمقيِّافؼكظقيِّافتكلِّجيكىِّظكذِِّّ:ظـقانِّادحورضة

مقيِّهلكوِّصكلنِّظظكقؿ،ِّوظقاؿكىِّادسؾؿغِّافعـوييِّمهوِّٕنِّافسبقيِّاإلشكال

محقدةِّؾؾفذاِّوجكىِّظكذِّادكممـغِّوادممـكوتِّافعـويكيِّمهكوِّحتككِّيربكقاِّ

أوٓدهؿِّظذِّاخلرِّواهلدى،ِّوافصالح،ِّوحتكِّيعؾؿقهؿِّويرصدوهؿِّموِّ

ـلِّاإلشكالمِّؾقفِّكػعفؿِّوصالحفؿِّوشعودهتؿِّذمِّافدكقوِّوأخرة.ِّوؿدِّظُِّ

افؽريؿِّـالمِّافربِّظزِِّّبوفسبقيِّاإلشالمقيِّظـوييِّظظقؿيِّوظـلِّمهوِّافؼرآن

وجؾ،ِّوظـلِّمهوِّافرشقلِّظؾقفِّافصالةِّوافسالم،ِّؿكولِّاهللِّظكزِّوجكؾِّذمِّ

أيكوتِّإػِِّّ(ـتوبفِّافعظقؿِّ)يوِّأهيوِّافذيـِّ امـقاِّؿكقاِّأكػسكؽؿِّوأهؾكقؽؿ

هكقِّشكبحوكفِّوتعكوػِّيكلمرِّادكممـغِِّّ:ؿقففِّتعوػِّ)ويػعؾقنِّموِّيممرون(

وهذهِّافقؿوييِّإكامِِّّ،افـورمجقًعوِّذـقرهؿِّوإكوثفؿِّأنِّيؼقاِّأكػسفؿِّوأهؾقفؿِّ

هلِّبوفسبقيِّاإلشالمقي،ِّوافؼقومِّبحؼِّاهللِّذمِّكػسؽ،ِّوؾقامِّيتعؾؼِّذمِّحكؼِّ

بقتفِّمـِّأوٓدِّوؽرهؿ:ِّافـورِّأظدهوِّاهللِّٕظدائفِّوبغِّأظامهلؿ،ِّـكامِّأظكدِّ

اجلـيِّٕوفقوئفِّوبغِّأظامهلؿ،ِّؾؿـِّأظاملِّأهؾِّاجلـيِّأهنكؿِّيؼكقنِّأكػسكفؿِّ
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وإرصودهؿِِّّ،فطقبي،ِّوتقجقفوهتؿِّافسديدةوأهؾقفؿِّظذابِّافـورِّبلظامهلؿِّا

ِّ.ظذِّاحلؼِّوؿقومفؿِّبف

آمًراِّكبقفِّظؾقفِّافصالةِّوافسالمِّوهقِّأؾضؾِّاخلؾؼِِّّ–ويؼقلِّظزِّوجؾِّ

)وأمرِّأهؾؽِّبوفصالةِّواصطزِّظؾقفوِِّّٓكسلفؽِّرزًؿكوِّكحكـِّكرزؿكؽِِّّ–

يكلمرهِّجكؾِّوظكالِّأنِّيعتـكلِّبلهؾكف،ِّوأنِّيكَلمرهؿِِّّ:وافعوؿبيِّفؾتؼكقى(

دِّاإلشالمِّمـِّحػظفوِّحػظِّديـكف،ِّومكـِّضكقعفوِّبوفصالةِّافتلِّهلِّظؿق

ِّ.ؾفقِّدوِّشقاهوِّأضقع

يعـلِّيوِّحمؿد،ِّ)واصطزِّظؾقفو(:ِّهذاِّيكدلِِّّ:()ِّوأمرِّأهؾؽِّبوفصالة

ظذِّوجقبِّافعـوييِّبوفصالة،ِّوافعـوييِّبلمرِّإهؾِّمهوِّمـِّزوجيِّوبـكوتِّ

وبـغِّوأخقةِّوأخقاتِّوؽرِّذفؽِّمكـِّأهكؾِّبقتكف،ِّٕنِّافصكالةِّظؿكقدِّ

وِّأهؾِّافبقً،ِّوؿومقاِّمهو،ِّواشتؼومقاِّظؾقفوِّاشتؼومقاِّاإلشالمِّمتكِّحػظف

ِّ.ظذِّافبؼقيِّـامِّذمِّاحلديٌِّظـفِّظؾقفِّافصالةِّوافسالم

ؿول:ِّ)مـِّحوؾظِّظذِّافصكالةِّـوككًِّفكفِّككقرِّوبرهكونِّوكجكوةِّيكقمِّ

افؼقومي،ِّومـِّملِّحيوؾظِّظؾقفوِّملِّيؽـِّففِّكقرِّوِّٓبرهونِّوِّٓكجوة،ِّوحؼكِّ

وُأيبِّبكـِّخؾكػ(يقمِّافؼقوميِّمعِّؾرظقنِّوهومونِّوؿكورونِّ
(195)

كسكللِّاهللِِّّ

                                                 

 (.2721برؿؿِّ)ِّ–رواهِّافدارملِّظـِّظبدِّاهللِّبـِّظؿروِّورؾعفِِّّ(195)



 فتح زب الربية بأسباب صالح الرزية

 

 

089 

ويؽتكىِّإػِّظامفكفِِّّ،وـونِّظؿرِّر ِّاهللِّظـفِّيعتـكلِّمهكذاِّجكًداِّ،افعوؾقي

وأمرائفِّويؼقلِّهلؿ:)ِّإنِّأهؿِّأمرـؿِّظـديِّافصالة،ِّؾؿكـِّحػظفكوِّؾؼكدِّ

ِّحػظِّديـف،ِّومـِّضقعفوِّؾفقِّدوِّشقاهوِّأضقع(.

وادرأةِّمتكِّحوؾظًِّظكذِّافصكالةِِّّ،ؾوفرجؾِّمتكِّحوؾظِّظذِّافصالة

وشكرهؿِّظكذِِّّ،فؽِّمـِّأظظؿِّإشبوبِّذمِّتلدِّإوٓدِّبكلبقهيؿـونِّذ

مـفٍِّافقافديـ،ِّؾنذاِّضقعِّوافكدِّإ ةِّأوِّربِّإ ةِّأوِّأمكفِّافصكالةِّ

ؾنكفِّذمِّافغوفىِّيمثرونِّظذِّافذرييِّويتلثرِّمهؿِّافذرييِّذمِّافؼكِّوافػسكود.ِّ

ويؼقلِّاهللِّظـِّكبقفِّورشقففِّإشامظقؾِّظؾقفِّافصالةِّوافسالم:ِّ)واذـكرِّذمِّ

بِّإشامظقؾ(،ِّإشامظقؾِّهقِّابـِّإبراهقؿِّاخلؾقكؾِّ)إككفِّـكونِّصكودقِّافؽتو

ِّكبًقوِّوـونِّيلمرِّأهؾفِّبوفصالةِّوافزـوةِّوـونِّظـدِّربكفِّ ًٓ افقظدِّوـونِّرشق

مرضًقو(ِّؾلثـكِّظؾقكفِّشكبحوكفِّأككفِّـكونِّيكلمرِّأهؾكفِّبوفصكالةِّوافزـكوة:ِّ

ؾوفقاجىِّظذِّربِّإ ةِِّّأنِّيعتـلِّبوفصالة،ِّوأنِّيؾزمفؿِّبكوحلؼ،ِّوأنِّ

ِّ.إبعودهؿِّمـِّافبوضؾِّجيتفدِّذم

وأهؿِّاحلؼكققِّوأظظؿفكوِّبعكدِّافتقحقكدِّبعكدِّافشكفودتغِّافصكالة،ِّ

ؾقعؾؿفؿِّإيوهوِّويؾزمفؿِّمهوِّويؽقنِّمثوِّٓظوفقوِّذمِّذفؽِّوأشكقةِّصكوحلي،ِّ

يسوبؼِّإفقفوِّويعتـلِّمهو،ِّوأمفؿِّـكذفؽِّتعتـكلِّمهكو،ِّحتككِّتؽكقنِّأ ةِّ
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ـبورِِّّصوحلي،ِّوهؽذاِّإخقهتؿِّافؽبور،ِّوأخقاهتؿِّوهؽذاِّأظاممفؿِّوظامهتؿ

أوِّذمِّافصالحِّوهكؿِّداخؾكقنِّذمِِّّ،إ ةِّجيىِّأنِّيؽقكقاِّؿدوةِّذمِّاخلر

ؿقففِّتعوػ)ِّيوِّأهيوِّافذيـِّ امـقاِّؿقاَِّأكػسؽؿِّوأهؾقؽؿِّكوًراِّوؿقدهوِّافـوسِّ

واحلجورة(ِّكػسؽِّأول،ِّظؾقؽِّأنِّتؼلِّكػسؽِّذمِّادجوهدةِّمهذهِّافكـػسِّ

إخكالصِّذمِّضوظيِّاهللِّحتكِّتؽقنِّمـِّادخؾصغِّهللِّافكذيـِّجيتفكدونِّذمِّ

افعبودةِّففِّشبحوكف،ِّوأنِّتؽقنِّأظامهلؿِّـؾفوِّهللِّمـِّصالةِّوصكقمِّوحكٍِّ

ِّوصدؿوتِّوؽرِّذفؽِّهللِّوحده.

يبكدأِِّّ،وأنِّيبتعدِّظـِّمعو ِّاهللِّوحيذرهوِّحتكِّيؽقنِّؿدوةِّذمِّاخلر

بـػسف،ِّافعوؿؾِّاحلوزمِّافتؼلِّيبدأِّبـػسفِّذمِّـؾِّر ِّمـِّاخلرِّحتكِّيؽقنِّ

مجقًعوِّوهلذاِّؿولِّشبحوكفِّوتعوػِّ)ِّأشقةِّصوحليِّفزوجتفِّوأوٓدهِّوؿرابوتفِّ

ؿقاِّأكػسؽؿ(ِّبدأِّبوفـػقس،ِّؾكودممـِّوادممـكيِّـكؾِّواحكدِّيبكدأِّبـػسكفِّ

حيوشبفوِّجيوهدهوِّهللِّحتكِّتستؼقؿِّظذِّأدا ِّحكؼِّاهلل،ِّوحتككِّتبتعكدِّظكـِّ

ادعو ،ِّوحتكِّتؽقنِّؿدِّحوزتِّأشبوبِّافسعودةِّوابتعدتِّظـِّأشبوبِّ

ِّذابِّافـور،ِّبامذا؟افشؼووة،ِّثؿِّأيًضوِّيؼلِّأهؾفِّأشبوبِّافـورِّوظ

بتقجقففؿِّإػِّاخلر،ِّبـصكقحتفؿ،ِّبوفؼقكومِّظؾكقفؿ،ِّبتلديكىِّإوٓدِّ

حتكِّيستؼقؿقاِّوهذاِّيعؿِّافصالةِّوؽرهو،ِّصالة،ِّوِّبرِّوافديـ،ِّوصكؾيِّ
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رحؿ،ِّحػظِّافؾسونِّظـِّافشتؿِّوافسىِّوافؽذب،ِّواإلحسونِّإػِّاجلور،ِّ

ػِّوـػِّإذىِّظـِّاجلرانِّإػِّؽرِّهذا.ِّيعؾؿفكؿ،ِّيكمدمهؿ،ِّيكقجففؿِّإ

اخلر،ِّيربقفؿِّظذِّموِّذعِّاهللِّافذـرِّوإكثكِّوهؽذاِّإذاِّـونِّظـدهِّأخقةِّ

ِّ.أيتومِّوأخقةِّيربقفؿِّـلوٓدهِّٓبدِّمـِّافسبقيِّافصوحلي

ذمِّاحلديٌِّافصحقعِّيؼقلِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشكؾؿ:ِّ)ِّمكرواِّأوٓدـكؿِّ

هكذاِِّّ:بوفصالةِّفسبعِّوارضبقهؿِّظؾقفوِّفعؼِّوؾرؿقاِّبقـفؿِّذمِّادضوجع(

ِّتلِّؿولِّمهوِّظؾقفِّافصالةِّوافسالمِّووجفِّإميِّإفقفو.مـِّافسبقيِّاف

)مرواِّأوٓدـؿِّبوفصالة(:ِّافذـرِّوإكثك،ِّ)فسبع(:ِّإذاِّبؾغكقاِّشكبًعوِّ

وهؽكذاِّافكذـرِِّّ،ويؼكولِّفؾبـكًِّصكعِّتكقجفلِّإػِّاخلكرِّ،يؼولِّصكؾقا

يقجفقنِّإػِّاخلر،ِّيعؾؿقنِّآدابِّافصالة،ِِّّوإذاِّبؾغقاِّافعؼكِّوتكلخرواِّ

يعؾؿكقنِّويرصكدونِِّّ،المِّراهؼكقاِّؿكوربقارضبقإِّهنكؿِّككوهزواِّآحكت

وإذاِّبؾغكقاِّاحلؾكؿِّيؽقككقنِّؿكدِِّّ:ويرضبقنِّحتكِّيستؼقؿقاِّظذِّافصالة

ِّ.ظرؾقاِّافصالةِّواشتؼومقاِّظؾقفو

ٕهنؿِّبعدِّبؾقغِّافعؼكِّيؽقككقنِّأهكاًلِِّّ:)وؾرؿقاِّبقـفؿِّذمِّادضوجع(

فؾزواجِّوافـؽوح،ِّؾكنذاِّتالصكؼقا،ِّصكورواِّذمِّؾكراشِّواحكدِّؿكدِّحيكركِّ

قـفؿِّذـقًراِّـوكقاِّأوِّإكوًثو،ِّؾوفقاجكىِّأنِّيػكرقِّبقكـفؿِّذمِّافشقطونِّؾتـيِّب
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ادضوجعِّافرجؾِّوحده،ِّوافبـًِّوحدهوِّـؾِّواحدِّحلوفف،ِّافبـكًِّحلوهلكوِّ

فؽكـِِّّ،ذمِّؾراشِّواحدِّمستؼؾِّوفقِّذمِّحجرةِّواحدةِّوفقِّذمِّمؽونِّواحد

ٕنِّادامشكيِّؿكدِّدمكرِّإػِِّّ:ـؾِّواحدِّففِّؾراصفِّووشودتفِّوحلوفِّمسكتؼؾ

ِّاإلشالمقي.افؼ،ِّهذاِّمـِّافسبقيِّ

ومثؾِّإوٓدِّمـِّحتًِّيدكِّمـِّإخقةِّوأخقاتِّوؽرهؿ،ِّتعؾؿفكؿ،ِّ

ِّ.تؼقمِّظؾقفؿِّبوفسبقيِّاإلشالمقي،ِّأكًِّمساقل

يؼقلِّافـبلِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿ:ِّ)ـؾؽؿِّراعِّوـؾؽكؿِّمسكاقلِّظكـِّ

وافسؾطونِّراعِّمساقلِّظـِّافشعىِِّّظكـِّافتكزامفؿِِّّ:رظقتفِّؾوإلمومِّراع(

ِّ،ظـِّترـفؿِّحلؼِّاهللِّيقجففؿِّإػِّاحلكؼبلمرِّاهللِّوظـِّؿقومفؿِّبحؼِّاهللِّو

ؿِّؾقفؿِّذعِّاهلل،ِّويلمرهؿِّبودعروفِّويـفوهؿِّظـِّادـؽكرِّويؾكزمفؿِّ حُيؽ 

بوحلؼِّويؼقؿِّظؾقفؿِّاحلدودِّافؼظقيِّويزجرهؿِّظكـِّحمكورمِّاهلل،ِّويـػكؼِّ

ظؾقفؿِّمـِّبقًِّادولِّحسىِّافطوؿيِّإذاِّاحتوجقاِّوصورواِّؾؼرا ،ِّمسكاقلِّ

ِّ.ظـفؿِّمـِّمجقعِّافقجقه

وـؾؽؿِّمساقلِّظكـِّرظقتكفِّؾوإلمكومِّراعِّومسكاقلِّظكـِّ)ـؾؽؿِّراعِّ

رظقتف(ِّافسؾطونِّمساقلِّظـِّرظقتفِّظـِّإفزامفؿِّبوحلؼِّوظـِّحتؽقؿِّذعِّ

اهللِّؾقفؿِّوظـِّإؿوميِّاحلدودِّوظـِّتلديىِّمـِّيستحؼِّافتلديىِّظذِّموِّؿدِّ
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يػعؾِّمـِّمعو ِّافتلِِّّٓحكدِّؾقفكو،ِّيـظكرِّهلكؿ،ِّويعتـكلِّبؿصكوحلفؿ،ِّ

ِّؾ،ِّٕكفِّراظقفؿِّوادساقلِّظـفؿ.ويؾزمفؿِّبوحلؼِّويزجرهؿِّظـِّافبوض

مكـِِّّ،زوجتف،ِّأمف،ِّأخقاتف،ِّبـوتكف،ِّبـقكفِّ:)ِّوافرجؾِّراعِّذمِّأهؾِّبقتف(

حتًِّيديف:ِّخدام،ِّأرؿو ،ِّـؾِّمـِّحتًِّيديفِّهقِّمسكاقلِّيؾكزمفؿِّبكوحلؼِّ

وفقِّبوفتلديىِّأوٓدهِّأوِّمـِّحتًِّيدهِّمـِّأيتومِّإذاِّاحتكوجقاِّإػِّافتلديكىِّ

تكقجقففؿ،ِّوتعؾكقؿفؿ،ِِّّيمدبِّحتكِّيستؼقؿقا،ِّهقِّمساقلِّظـفؿ،ِّظكـ

وإرصودهؿِّوإفزامفؿِّبوحلؼِّإدخوهلؿِِّّاددارسِّإػِّؽرِّهكذاِّمكـِّوجكقهِّ

ِّ.اإلصالح

مساقلِِّّٓيتسوهؾِّؾكقفؿِّبكؾِّجيكىِّأنِّيؼكقمِّظؾكقفؿِّبغويكيِّافعـويكيِّ

وبنمؽوكفِّأنِّيؽقنِّؿدوةِّصوحليِّهق،ِِّّٓيتسوهؾِّبوفصكالحِّؾقتبعقككف،ِِّّٓ

حلقتفِّؾقتبعقكف،ِّيؽقنِّيؼبِّاخلؿرِّؾقتبعقكفِِّّٓيدخؾفِّؾقتبعقكف،ِِّّٓحيؾؼِّ

ؿدوةِّصوحليِّهقِّأبقهؿِّوجدهؿِّوإخقاهنؿِّافؽبورِّجيىِّأنِّيؽقكقاِّؿدوةِّ

ِّ.صوحلي

هذاِّمـِّافسبقيِّوهذاِّمكـِّافقؿويكي:ِّأنِّيؽكقنِّأبكقهؿِّؿكدوةِّصكوحليِّ

يسورعِّإػِّافصالةِّحتكِّيشكوهدوهِّويتبعكقهِّوحيكوؾظِّظؾقفكوِّذمِّاجلامظكيِّ
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ولِّادالبكسِّويبتعدِّظامِّحرمِّاهللِّمـِّذبِّادسكؽراتِّوافتكدخغِّوإشكب

ِّوحؾؼِّافؾحكِّإػِّؽرِّهذاِّمـِّمعو ِّاهللِّحيذر.

،ِّيبتعدِّظـِّأنِّيراهِّأحدِّحتكِّيؿـِّاهللِّظؾقكفِّبوفتقبكيِّيلَفؾقستسوإذاَبَُ

هذهِّمـِّافسبقيِّاإلشالمقيِّأنِِّّٓيراكِّأهؾؽِّأوِّأوٓدكِّظذِّمعصقيِّاهلل،ِّ

أنِِّّٓتدظقهؿِّإػِّمعصقيِّاهللِّأنِِّّٓتتسوهؾِّمعفؿِّذمِّمعصقيِّاهلل،ِّتؽقنِّ

ؿِّبطوظيِّاهلل،ِّوظؾقفؿِّذمِّمعصقيِّاهلل،ِّمقجًفوِّهلؿِّومعؾاًمِّهلؿِّومرصًداِّمعف

هلؿ،ِّبعقًداِّظـِّؾعؾِّموِّيرضكهؿِّويتلشكقنِّبكؽِّذمِّذفكؽِِّّافقك ِّافكذيِّ

ِّ.يرضهؿ

ِّضقًبوِّظوفًقوِّـرياًمِّذمِّإخالقِّافطقبكيِّوإظكاملِّ ًٓ ظؾقؽِّأنِّتؽقنِّمثو

ِّظوفًقككوِّذمِّأخالؿفككوِّوصككؾقاهت ًٓ و،ِّافصككوحلي،ِّوهؽككذاِّإمِّتؽككقنِّمثككو

وضؿلكقـتفوِّذمِّافصالة،ِّوظـويتفوِّبوفصكالة،ِّوإخكالقِّافػوضكؾيِّحتككِّ

ِّ.يتلشكِّمهوِّبـوهتوِّوأخقاهتوِّوخودموهتوِّتؽقنِّؿدوةِّصوحليِّتعتـل

عـَالؽذبَوالسبَوالؽالمََالسقئوهؽذاَحتػظَالؾسانَعـَالؽالمَ

.ِّـونِّابـِّظبكوسِّوهكقِّؽكالمِّالؼبقلَحتكَلَيتلشكَبؽَأولدكَ َذلؽ

يبؾغِّاحلؾؿِّصذِّمعِّافـبلِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّذاتِّيقمِّر ِّاهللِّظـفِّملِّ

أيِِّّ–احػظِّاهللِّحيػظؽِّاحػظِّاهللِّدمدهِّدموهكؽِِّّؾؾامِّؾرغِّؿول:ِّ)ِّيوِّؽالم
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إذاِّشلفًِّؾوشللِّاهللِّوإذاِّاشتعـًِّؾوشكتعـِّبكوهللِّواظؾكؿِّأككفِِّّ–أمومؽِّ

إميِّفقِّاجتؿعًِّظذِّأنِّيـػعقكِّبق ِّملِّيـػعقكِّإِّٓبق ِّؿدِّـتبكفِّاهللِّ

تؿعًِّظذِّأنِّيرضوكِّبق ِِّّٓيرضوكِّإِّٓبق ِّيؼكدِّـتبكفِّفؽِّوفقِّاج

اهللِّظؾقؽ،ِّرؾعًِّإؿالمِّوجػًِّافصحػ(.ِّوذمِّافؾػظِّأخكرِّيؼكقلِّ

)احػظِّاهللِّحيػظؽ،ِّاحػظِّاهللِّدمدهِّأمومؽِّواظؾؿِّأنِّمكوِّأصكوبؽِّملِِّّ:فف

ِّيؽـِّفقخطاؽِّوموِّأخطلكِّملِّيؽـِّفقصقبؽ(ِّيعـكِّآمـِّبؼدرِّاهلل.

فِّإػِّاهللِّذمِّافرخكو ِّي عرؾكؽِّذمِّافشكدةِّواظؾكؿِّأنِّافـككِّمكعِّ)تعرَّ

ِّ،يعؾكؿِّإوٓدِّ:افصزِّوأنِّافػرجِّمعِّافؽكربِّوأنِّمكعِّافعرسكِّيرسكا(

ِّيعؾؿفِّوموِّبعدِّبؾغ،ِّيعؾؿفِّحتكِّيـتبف،ِّوحتكُِّيعؾَّؿِّمـِّورا ه.

يعـلِّاحػكظِِّّضوظكيِّاهللِّوأوامكرِّاهلل،ِِّّٓتظفكرِِّّ:ومعـكِّ)احػظِّاهلل(

يعـكلِّاكككِِّّ:ظِّاهلل(احلوجيِّٕحدِّهقِّاهللِّشبحوكفِّوتعوػ.ِّومعـكِّ)احػ

وكقاهقفِِّّبوٓمتثولاهللِّيعـلِّاتبعِّاحلؼِّواتبعِّمعـكِِّّاحلؼ،ِّاحػظِّأوامرِّاهللِّ

بوٓجتـوبِّواحلذر،ِّواشتؼؿِّظذِّضوظتفِّوأديِّحؼفِّهكذاِّاحػكظِّاهللِّـكامِّ

ؿولِّاهللِّتعكوػِّ)يكوِّأهيكوِّافكذيـِّآمـكقاِّإنِّتـككواِّاهللِّيـككـؿِّويثبكًِّ

بقؾفِّوافعؿؾِّبكامِّيرضكقفِّهكذاِّتـكِّاهللِّبطوظتفِّواجلفودِّذمِّشِّ:أؿدامؽؿ(

ككِّاهللِّوهذاِّحػظِّاهللِّأيًضو،ِّحػكظِّاهللِّوكككهِّأنِّتعؿكؾِّبطوظتكفِّأنِّ



 الح الرزيةفتح زب الربية بأسباب ص

 

 

096 

تػردِّففِّافعبودةِّأنِّتستؼقؿِّظذِّديـفِّأنِّتدعِّحمورمفِّأنِّتؼػِّظـدِّحكدودهِّ

أنِّتلمرِّبودعروفِّوتـفكِّظـِّادـؽر،ِّوأنِّتدظقِّإػِّاهللِّبغِّأهؾكؽِّوبكغِّ

ِّافـوس.

فِّإػِّاهللِّذمِّافرخو فِّإفقفِّذمِّافشدة،ِّإذاِّاشكتؼومِّظكذِّوأنِّتعرَّ  ،ِّتعرَّ

ضوظيِّاهللِّذمِّافرخو ِّأكجوهِّاهللِّذمِّافشدائد،ِّومـِّافشدائدِّيقمِّافؼقومي،ِّمـِّ

أضوعِّاهللِّذمِّافدكقوِّأكجوهِّاهللِّيقمِّافؼقومي،ِّووؾؼفِّفؾسعودةِّوهؽذاِّذمِّافدكقوِّ

ظـدموِّتـزففِّافؽربوتِّجيعؾِّاهللِّففِّؾرًجوِّوخمرًجوِّبسبىِّضوظتفِّهللِّوؿقومكفِّ

ِّؼفِّشبحوكفِّوتعوػ.بح

احػظِّاهللِّحيػظؽِّواظؾؿِّأنِّموِّأصوبؽِّملِّيؽـِّفقخطَِاؽِّوموِّأخطَلكِّ

ِّ.ملِّيؽـِّفقصقبؽ

ـونِّظـدِّافـبلِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّمتكرِّمكـِّافصكدؿيِّذمِّبقتكفِّؾكلمرِّ

بتقزيعفوِّؾجو ِّاحلسـِّأوِّاحلسغِّأبـو ِّؾوضؿيِّأبـو ِّبـتكفِّر ِّاهللِّظكـفؿِّ

ظفوِّمـِّيده،ِّاحلسـِّأدخؾفوِّذمِّؾؿكفِّمجقًعو،ِّؾلخذِّمترةِّمـِّمترِّافصدؿيِّؾـز

ؾوكتزظفوِّافـبلِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّمـِّيدهِّوؿولِّـكٍخِّـكٍخِّأفػظفكوِّأمكوِّ

إذاِّـوكًِِّّٓحتؾِّفؾـبلِِّّ،ظؾؿًِّأنِّافصدؿيِِّّٓحتؾِّدحؿدِّوِّٓٔلِّحمؿد

صذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّوآلِّبقتف،ِّصكغرِّابكـِّشكًِّشكـغِّأوِّشكبعِّشكـغِّ
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ؿيِِّّٓحتؾِّفـو.ِّيعؾؿكفِّوهكقِّكزظفوِّمـفِّوؿولِّـخِّـخِّأموِّظؾؿًِّأنِّافصد

ِّصغرِّواكتزظفوِّمـِّيدهِّؿولِّففِِّّٓحتؾِّفـو.

وجدِّاجلدِّوإخِّافؽبرِّوإخًِّوهؽكذاِِّّ،ادؼصقدِّأنِّافقافدِّواجلد

ـبورِّإ ،ِّيعتـقن،ِّيعؾؿقنِّمـِّحتًِّأيدهيؿِّيعؾؿقنِّأوٓدهؿِّوأوٓدِّ

ؽرهؿِّوأيتومفؿِّومـِّحتًِّأيكدهيؿِّيعؾؿكقهنؿ،ِّيقجفكقهنؿِّإػِّاخلكر،ِّ

ِّبقيِّاإلشالمقي.هؽذاِّافس

هذاِّواجىِّمتعغِّظذِّمجقعِّافؼوئؿغِّظذِّإ ةِّمـِّرجكؾِّوامكرأةِّ

وأبِّوأمِّوجدِِّّوجدةِّأخِّـبرِّأخًِّـبرةِّظؿِّظؿيِّوهؽكذا،ِّـكؾِّمكـِّ

ِّ.ـونِّحتًِّيدهِّر ِّيعتـل

هلذاِّؿولِّ)وادرأةِّراظقيِّذمِّأهؾِّبقتفو(ِّوادكرأةِّراظقكيِّأيضكوِّظؾقفكوِّأنِّ

زوجيِّراظقكيِّوإمِّراظقكي،ِّترظكِّأهؾِّافبقًِّهلِّمسموفيِّظـِّرظقتفوِّاف

واجلدة،ِّوإخًِّافؽبرةِّـؾفؿِّرظوةِّؾؾقعتـقاِّبوفبقًِّحتكِّيستؼقؿِّأهكؾِّ

ِّافبقًِّظذِّضوظيِّاهللِّوضوظيِّرشقلِّاهللِّظؾقفِّافصالةِّوافسالم.

اخلودمِّافكذيِّظـكدكِّراعِِّّ:ثؿِّؿولِّ)واخلودمِّراعِّمسمولِّظـِّرظقتف(

فقتؼكلِّاهللِّأيًضو،ِّوأموِّافرؿقؼِّؾفقِّرؿقؼِّؾفقِّبكلجرهِّيرظككِّهكذاِّافبقكًِّ
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يمديِّإموكيِِّّٓخيقكؽِّذمِّإموكيِّيرظكِّحؼؽِّٕهؾِّافبقكًِّيعكغِّظكذِّ

ِّ.ظذِّحػظِّديـؽِّودكقوكِّ،صالحِّأوٓدكِّوظذِّحػظِّموفؽ

هذاِّاخلودمِّمسكمولِّظؾقكفِّأنِّيرظككِّاحلكؼِّافقاجكىِّذمِِّّ،ومسمول

وِّٓخيقنِّصكوحىِِّّ،أجفزةِّافبقًِّوذمِّأهؾِّافبقً،ِّؾالِّخيقنِّأهؾِّافبقً

ِّ.ػظِّافبقًافبقًِّوِّٓيتسوهؾِّذمِّح

ِّٓذمِّديـفِّوِّٓذمِّدكقوهِّمسمولِّظـِّافديـِّوافدكقوِّظؾقفَِّأنِّحيػكظِّوِّٓ

خيقنِّوظؾقفِّأنِّيمديِّإموكيِّشقا ِّـونِّؿريًبوِّفؽِّأوِّبعقًداِّمـؽِّؾعؾقفِّأنِّ

يمديِّإموكي،ِّهذاِّاخلودمِّوهذهِّاخلودميِّظؾكقفامِّأنِّيمديكوِّإموككيِّهكذهِّ

ِّ.مسموفقيِّظظقؿي

ذمِّأوٓدهِّومـِّحتًِّيكدهِّٓبكدِّادسموفقيِّظذِّصوحىِّافبقًِّظظقؿيِّ

أنِّيمديِّهذهِّإموكيِّٕبكدِّأنِّحيكرصِّظكذِّأدائفكوِّبوفتقجقكفِّبكوفتعؾقؿِّ

بوفشدةِّتورةِّوبوفرخو ِّتورة،ِّظـدِّاحلوجيِّفؾشدةِّيشتدِّيتؾطكػِّويكمدب،ِّ

وظـدِّظدمِّاحلوجيِّيتعطػِّبوفؽالمِّافطقىِّمكعِّأوٓده،ِّفؽكـِّإذاِّدظكًِّ

قؿقاِّظذِّأمرِّاهللِّوفقِّاحلوجيِّظذِّإوٓدِّأوِّظذِّافزوجيِّيشتدِّحتكِّيستؼ

ِّبوفرضبِّإذاِّبؾغقاِّظؼةِّشـغِّؾوفرخو ِّذمِّحمؾفِّوافشدةِّذمِّحمؾفو.
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ومـِّأهؿِّإمقرِّوأظظؿفوِّأنِّتؽقنِّأهيوِّإبِّأوِّأيتفوِّإمِّأنِّتؽقكوِّ

أشقةِّصوحليِّـقكقاِّـذفؽ،ِّربِّإ ةِّظؾقفِّأنِّيعتـلِّأنِّيؽقنِّحسكـِّ

حوؾظكيِّظؾقفكوِّذمِّافسرةِّذمِّـؾِّإمقرِّذمِّافديـِّوافكدكقوِّذمِّافصكالةِّواد

إخالقِّافػوضؾيِّذمِّبرِّافقافديـِّذمِّصكؾيِّافكرحؿِّذمِّإـكرامِّاجلكرانِّذمِّ

ادسورظيِّفؾخراتِّمـِّإـرامِّإصحوبِّذمِّـؾِّخرِّحتككِّيتلشككِّبكؽِّ

أوٓدكِّوأيتومؽِّومـِّحتًِّيدكِّيتلشقاِّبؽِّيرواِّؾقؽِّاخلرِّيتلشقاِّبكؽِّ

يرونِِّّؽًداِّؿدِِّّٓحيتوجقنِّإػِّرضبِّوِّٓإػِّؽرهِّيتَلشقنِّمـِّدونِّذفؽ

ِّادعومؾيِّافطقبي،ِّيستؼقؿقنِّمـِّدونِّرضب.

وهلذاِّيؼقلِّجؾِّوظالِّأمًراِّظوًموِّ)يوِّأهيكوِّافكذيـِّآمـكقاِّؿكقاِّأكػسكؽؿِّ

افـوسِّيقمِّافؼقوميِّهكؿِّوؿكقدِِّّ:وأهؾقؽؿِّكوراِّوؿقدهوِّافـوسِّواحلجورة(

هنوِّحجورةِّمـِّـزيًِّٕجكؾِّإافـورِّوهؽذاِّاحلجورةِّؿولِّبعضِّافُؽتَّوبِّ

ِّ.تؽقنِّأصدِّأذىِّٕهؾِّافـور

)ظؾقفوِّمالئؽي(ِّظذِّأهؾِّافـكورِّ)ظؾقفكوِّمالئؽكيِّؽكالظِّصكداد(ِّمكوِّ

مـِّجو هؿِّأدخؾقهِّذمِّافـورِّوملِّيرمحقهِّوِّٓيعصقنِِّّ،ظـدهؿِّرمحيِّٕحد

اهللِّمكوِّأمككرهؿِّويػعؾككقنِّمككوِّيكممرون،ِّمككوِّذمِّصككػوظيِّوِّٓواشككطيِّوِّٓ
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بغشقش،ِّمـِّصورِّإػِّافـورِّأخذوهِّؾلوؿعقهِّؾقفكوِّمكـِّؽكرِّرمحكيِّؿكول:ِّ

ِّهؿِّاهللِّمهذاِّإمر.)ؽالظِّصداد(ِّأمر

اتؼِّاهللِّيوِّظبدِّاهللِّوحوشىِّكػسؽِّافققم،ِّواتؼلِّاهللِّيكوِّأمكيِّاهللِّـكؾِّ

ِّ.واحدِّحيوشىِّكػسف

يؼقلِّاهللِّشبحوكفِّ)وافذيـِّجوهدواِّؾقـوِّفـفديـفؿِّشكبؾـوِّوإنِّاهللِّدكعِّ

ظؾقؽِّأنِّدموهكدِّكػسكؽِّذمِِّّ،ثؿِّاجلفودِّمـِّيتؼِّاهللِّأظوكفِّاهللِّ:ادحسـغ(

ِّتقجقككفِّأخككريـِّذمِّإفككزامفؿِّبككوحلؼِّوهؽككذاِّضوظككيِّاهلل،ِّذمِّأوٓدكِّذم

وهؽكذاِِّّ،إخقتؽِّوأخقاتؽِّهؽذاِّومـِّحتًِّيديؽِّمـِّأيتكومِّوؽكرهؿ

أمؽِّوجدتؽِّوأخقاتؽِّوإخقاكؽِّـؾفؿِّظؾقؽِّمسموفقتفؿ،ِّمـِِّّ،أمفؿ

اجلفودِّوافقؿوييِّواحلرصِّظذِّكجوةِّأكػسفؿِّوظذِّكجوةِّمـِّحتًِّأيكدهيؿِّ

ِّ.ـؾفؿِّمسموفقن

ـؾفكؿِِّّ:مجعغِّظامِّـوكقاِّيعؿؾكقن(يؼقلِّشبحوكفِّ)ؾقربؽِّفـسلفـفؿِّأ

مسموفقنِّ)ـؾؽؿِّراعِّوـؾؽكؿِّمسكمولِّظكـِّرظقتكف(ِّـؾـكوِّمسكموفقنِّ

)ؾقربؽِّفـسلفـفؿِّأمجعغِّظامِّـوكقاِّيعؿؾقن(ِّويؼقلِّشبحوكفِّ)ؾؾـسكلفـِّ

افذيـِّأرشؾِّإفقفؿِّوفـسَلفـِّادرشؾغِّؾؾـؼصكـِّظؾكقفؿِّبعؾكؿِّومكوِّــكوِّ

قفؿِّظـِّافـكوسِّؾودرشؾقنِّمسموفقن،ِّوهؽذاِّافذيـِّأرشؾقاِّإفِّ:ؽوئبغ(
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مسموفقن،ِّؾلكتؿِّمسموفقنِّظامِّؾعؾتؿِّمكعِّذيعكيِّحمؿكدِّظؾقكفِّأؾضكؾِّ

افصالةِّوافسالمِّحمؿدِّأرشؾِّإفقـوِّكحـِّمسمفقنِّموِّذاِّؾعؾـوِّؿؿـوِِّّبحؼف،ِّ

هؾِّأديـوِّحؼف،ِّحؼِّربفِّمـِّأمرِّافؼيعيِّهكؾِّاشكتؼؿـوِّظؾقفكو،ُِّأمرككوِّأنِّ

ِّ.كستؼقؿِّظؾقفو

نِّــكتؿِّحتبكقنِّاهللِّظؾقـوِّأنِّكستؼقؿِّظكذِّضوظكيِّاهللِّورشكقففِّ)ؿكؾِّإ

ؾوتبعقينِّحيببؽؿِّاهللِّويغػرِّفؽؿِّمـِّذككقبؽؿ(ِّويؼكقلِّشكبحوكفِّ)وهكذاِّ

ِّ.ـتوبِّأكزفـوهِّمبوركِّؾوتبعقهِّواتؼقاِّفعؾؽؿِّترمحقن(ِّأيي

ويؼقلِّشبحوكفِّ)ِّوموِّآتوـؿِّافرشقلِّؾخذوهِّوموِّهنوـؿِّظـفِّؾوكتفقا()ِّ

ؿِّ(ِّويؼقلِّجؾِّوظالِّ)ؿؾِّيوِّأهيكوِّافـكوسِّإينِّرشكقلِّاهللِّإفكقؽ7ِّ:احلؼ

مجقًعوِّافذيِّففِّمؾكؽِّافسكؿقاتِّوإرضِِّّٓإفكفِّإِّٓهكقِّحيكلِّويؿقكًِّ

ؾآمـقاِّبوهللِّورشقففِّافـبلِّإملِّافذيِّيممـِّبوهللِّوـؾامتفِّواتبعقهِّفعؾؽؿِّ

ِّ.(158هتتدون(ِّ)إظراف:ِّ

ويؼقلِّشبحوكفِّ)ؿؾِّأضقعقاِّاهللِّوأضقعقاِّافرشقلِّؾننِّتقفقاِّؾنكامِّظؾقفِّ

تدواِّوموِّظذِّافرشقلِّإِّٓافبالغِّموِّمُحؾِّوظؾقؽؿِّموِّمُحؾتؿِّوإنِّتطقعقهِّهت

ادبغ(ِّويؼقلِّشبحوكفِّوتعوػِّذمِّافؼكرآنِّ)وهكذاِّـتكوبِّأكزفـكوهِّمبكوركِّ

ِّ.ؾوتبعقهِّواتؼقاِّفعؾؽؿِّترمحقن(
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ويؼقلِّشبحوكفِّوتعوػِّ)ـتوبِّأكزفـكوهِّإفقكؽِّمبكوركِّفقكدبرواِّ ايوتكفِّ

افؼكورئِِّّ،وفقتذـرِّأوفقاِّإفبوب(ِّؾعؾقـوِّمجقًعوِّأنِّكممـِّبوفؼرآنِّوكتدبره

يستؿعِّويـصكًِّويسكتػقدِّويتكدبرِّويتعؼكؾِِّّافؼورئوؽرِِّّ،رأِّويتدبريؼ

ِّويسللِّظامِّأصؽؾِِّّظؾقف،ِّويعؿؾِّبطوظيِّربف.

مـِّظالموتِّاخلرِّأنِّتتػؼفِّذمِِّّ:)مـِّيردِّاهللِّبفِّخًراِّيػؼففِّذمِّافديـ(

ديـف،ِّوأنِّتسكلل،ِّحترضكِّحؾؼكوتِّافعؾكؿ،ِّتسكللِّأهكؾِّافعؾكؿ.ِّتسكؿعِّ

قتؽِّومعِّأهؾؽِّحتكِّتستػقدِّإذضيِّافطقبي،ِّتسللِّظـفوِّوتسؿعفوِّذمِّب

حتكِّتعؿؾِّبطوظيِّربؽِّوحتذرِّادعو .ِّدوذاِّخؾؼً:ِّفألـؾِّوافؼكب،ِّ

ِّفؾعى،ِّفؾتجورة،ِّفؾزراظي،ِّٓ.

أكًِّخمؾققِّٕمرِّواحدِّ)وموِّخؾؼًِّاجلـِّواإلكسِّإِّٓفقعبدون(ِّهذاِّ

ِّهقِّافسبى،ِّافعبودة،ِّ

وافعبودة:ِّهلِّضوظيِّاهللِّورشقفف،ِّاإلشالم،ِّهلِّديـِّاإلشالمِّافكذيِّ

اهللِّبفِّذمِّـتوبفِّافعظقؿ.ِّوظذِّيدِّرشقففِّصذِّاهللِّظؾقفِّوشؾؿِّأككًِّأمركِّ

خمؾققِّهلذا،ِّأموِّادزرظيِّوافتجورةِّوشوئرِّأمقرِّافدكقوِّخؾؼفوِّاهللِّفتسكتعغِّ

مهوِّظذِّضوظيِّربؽِّوظبودتفِِّّؿكولِّتعكوػِّ)هكقِّافكذيِّخؾكؼِّفؽكؿِّمكوِّذمِّ

(ِّؿولِّتعوػِّ)وشخرِّفؽكؿِّمكوِّذمِّافسكاموات29ِّإرضِّمجقًعو(ِّ)افبؼرة:ِّ
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(ِّشخرِّفـوِّموِّذمِّافسكامواتِّومكوِّذمِّإرض13ِّذمِّإرض()اجلوثقي:ِّومو

مـِّأمطورِّوأرزاقِّوأهنورِّوبحورِّوأصجورِّوثامرِّوحققاككوتِّأبوحفكوِّفـكوِّ

ـؾفوِّفـستعغِّمهوِّظذِّضوظيِّاهلل،ِّأبوحِّفـكوِّأصكقو ِّـثكرةِّـوإلبكؾِّوافغكـؿِّ

ِّوافبؼرِّواخلققلِّوافثامرِّواحلبقبِّوافػقاـفِّوإهنور،ِّدوذا؟

ِّٓفؾفق،ِّوافؾعىِّوافشفقات،ِّفـستعغِِّّ،ظذِّموِّخؾؼـوِّفففـستعغِّبفِّ

مهوِّظذِّضوظيِّربـوِّوأدا ِّحؼفِّ)وموِّخؾؼًِّاجلـِّواإلكسِّإِّٓفقعبدونِّمكوِّ

أريدِّمـفؿِّمـِّرزقِّوموِّأريدِّأنِّيطعؿقن،ِّإنِّاهللِّهقِّافكرزاقِّذوِّافؼكقةِّ

ِّ(.58ِّ–56ِّادتغ()افذاريوت:ِّ

ِّ،مكؽهقِّافرزاقِّخؾؼؽِّوخؾؼِّرزؿؽ،ِّخؾؼِّرزؿؽِّوأكًِّذمِّبطـِّأ

ـتىِّرزؿؽِّوأجؾؽِّوأكًِّذمِّبطـِّأمؽ،ِّؾؽكؾِّمكـِّرزقِّاهلل،ِّذمِّأرضِّ

اهلل،ِّاـتسى،ِّزارع،ِّاؾعؾِّموِّأبوحِّاهللِّفؽ،ِّواشتعـِّبفِّظذِّضوظيِّربكؽ،ِّ

خؾؼِّفؽِّمكوِّذمِّإرضِّمجقًعكو،ِّخؾكؼِّفكؽِّادعكودنِّواحلبكقبِّوافكثامرِّ

كِّفكؽِّافزوجكيِّ واحلققاكوتِّادبوحيِّفتستعغِّمهكوِّظكذِّضوظكيِّربكؽ،ِّيرسَّ

تعغِّمهؿِّظذِّضوظيِّربؽ،ِّـكؾِّمكوُِّخؾكؼِّفكؽِّهكقِّحجكيِّوإوٓدِّفتس

ملِّخُيؾكؼِّفكؽِِّّ،ظؾقؽ،ِّظؾقؽِّأنِّتستعغِّبفِّظذِّضوظيِّاهللِّوتركِّمعصقتف
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فتسككتعغِّبككفِّظككذِّمعصككقيِّاهلل،ِّهككقِّافككذيِّخؾككؼِّفؽككؿِّمككوِّذمِّإرضِّ

ِّمجقًعو،دوذا؟

فتستعغِّبفِّظذِّضوظيِّربؽِّوأدا ِّحؼفِّؾتـبفِّهلذاِّأيـامِّــً،ِّوحوشىِّ

دِّمـِّحتًِّيدكِّبوفؽالمِّافطقى،ِّهقِّإشؾقبِّكػسؽِّوجوهدهو،ِّوجوه

ِّاحلسـ،ِّوبوفؼقةِّذمِّحمؾفو.

واهللِّجكؾِّوظككالِّكسكللِّأنِّيقؾؼـككوِّوإيكوـؿِّبككوفعؾؿِّافـكوؾعِّوافعؿككؾِّ

افصوفع،ِّوأنِّيؿـحـوِّوإيوـؿِّافػؼفِّذمِّديـف،ِّوأنِّيرزؿـكوِّوإيكوـؿِّافعـويكيِّ

هللِّبؽتوبفِّافؽريؿِّتدبًراِّوتعؼاًلِّوظؿاًلِّوتالوة،ِّوافعـوييِّبسـيِّكبقفِّصكذِّا

ظؾقفِّوشؾؿِّوأحوديثفِّحػًظوِّهلوِّوتدبًراِّهلوِّوظؿاًلِّمهوِّوأنِّيعقــكوِّوإيكوـؿِّ

أيضوِّظذِّافتامسِّحؾؼوتِّافعؾؿ،ِّوشمالِّأهكؾِّافعؾكؿ،ِّواحلكرصِّظكذِّ

ذفؽ،ِّوافعـوييِّبلشبوبِّذفؽ،ِّؾننِّشكامعِّإذضكيِّافطقبكيِّمكـِّافكتامسِّ

وافتامسِّحؾؼوتِّافعؾؿِّواتبكوعِّادحكورضاتِّذمِّ،افعؾؿِّومـِّضؾىِّافعؾؿ

ونِّوشامظفوِّوشمالِّأهؾِّافعؾؿِّـؾِّهذاِّمـِّضؾىِّافعؾؿ،ِّـؾفِّمـِّـؾِّمؽ

افتػؼفِّذمِّافديـ،ِّـؾفِّمكـِّافكتعؾؿِّافقاجكى،ِّـؾكفِّمكـِّأشكبوبِّافقؿويكيِّ

ِّفـػسؽِّوأهؾؽِّمـِّظذابِّافـور.
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كسللِّاهللِّبلشام هِّاحلسـكِّوصػوتفِّافعذِّأنِّيقؾؼـوِّمجقًعوِّدكوِّيرضكقف،ِّ

مضكالتِّافػكتـ،ِّوأنِّوأنِّيصؾعِّؿؾقبـوِّوأظامفـوِّمجقًعو،ِّوأنُِّيعقذكوِّمكـِّ

حيسـِّفـوِّوفؽؿِّاخلتومِّإكفِّشؿقعِّؿريىِّوصذِّاهللِّوشؾؿِّظذِّكبقـوِّحمؿكدِّ

ِّوظذِّآففِّوأصحوبفِّوأتبوظفِّبنحسون.

ِّ

 تؿَبحؿدَاهلل
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