




،١ t  ٣٩اصد، ضان اكJن نقاصلاح 
الطلرءضظئع/ىم /لئكءكشاّ ٌرسة 

عبداسبن عبدالعزيز باز، ابن 

بنعبدالعزيز / المرسلين، سيد كلام من المالحين رياض شرح 
٠٠١ ٤٣٩الرياض، - احمد عثمان التين ملاح ؛ باز بن عبداس 

سم٢٤x١٧ص،٦.٤ح٠٤
رمجموعت( ٩٧٨٦. .٣ .  T.U. ١ -ا.! ريمك 

شرح- الحثيث ٢- الغنون جوامع - الحثيث ١- 
المنوانب- رمحقزا عتمان اللين صلاح احمد، ا- 

rrU،rحيوي 

ا-/؟"اأا ٤٧٨الإيداع: رقم 
رمح٠وءة(٩٧ A-' .ا٣  .. X.U. ١ n.T■ ; ردمك

)ج١(٩٧٨-٦.٣-٢..٧.١٧ ..

ِبما-مم ١٤٤•

للْلبماعفوالني£الإدارهجلجه نتبملياغته 
٩٦١٣٨٣١٠٤٣^)،:صت_بمث 

darkoi1c)ba@hc)tmail.com







الخيريةباز بن اثعزيز صبي مؤسسة مقدمة 

يعدنأمحا يعده، نمر لا من على واللام والصلاة ، وحدْ ف الحمد 
القارئيدي بين تضع أن الخيريةٌ باز بن العزيز عبد الشبح ة ®لمومفيطيب 

لكتاب)(إض باز بن العزيز عبد العلامة الشيح لسماحة الناني الشرح هدا الكريم 
وتعليماتثروحات لنشر منروعها صمن ، النوويللأمام الصالحينء ءرياض 
العلم., أها كتب عر الشخ سماحة 

ءأمينأحمد عثمان الرين صلاح الشيح الأخ وتخريجا تفريغا الشرح بهذا اعتنى وقد 
ؤللأبمن العلم أهل من ئنة وتحكيمها المادة مراحعة وتور ، بيته" فى سماحته مكتبة 

بنسعد د. ٠ ١ لشيخ ا ذضب٠ااة ت أبرزهم ، لمتخصمين ا من وغيرهم الشبح سماحة 
الشيحوففيلة المبدل، اف عبد بن العزيز عبد • د الشيخ وفميلة ءبد١فادصيدإ 

المر.انمن عبد ين حالي , د الشيح وفضيلة الثاع، العزيز عبد بن محمد د. 
تلقتهاالي المباركة المحب من النووي للإمام الصالحينء ءرياض وكتاب 

تعاراف هيأ لما كثير؛ حلق بها وانتفع الانتشار، لها اش وكتب بالقبول، الأمة 
نىأحاد حنث -، اض عر تزكيه ولا - النية وصدق التالف وحس جودة من لمؤلفه 

هالمصطفى أحادث مجن صح ما ببعض يتبعها اممه كتاب مجن بايات والتقريفل التبويب 
أسوةالكتاب بهيا ظازه باز بن العزيز عبد الشيح سماحة اعتنى وئد الباب، فى 

ومكةالرياخس مدينة فى دروسه فى مانعا نافعا ميمرآ سرحا وشرحه العلم، بأهل 
الشرحهذا تسجيل أحمد عثمان الدين صلاح الشيح لأخينا النه ويمر والطائف، 

القشسة.يحلته الكريم القارئ يدي بين هو وها وتفريغه، وحفظه 
فيرسعى من وكل المادة لهده والممد والشارح المؤلف يجزي أن تعار اممه أل ن

لءباد0ونافعا الكريم لوحهه حالما العمل هدا ويجعل ، الجزاء حير إحراجها جودة 
مجنيجعله وأن إ نشر0 فى ساهم من وكل قارته به ينفع أن سبحانه ناله كما ، المؤمنين 

ُيءنذدهباز بن العزيز عبد الشيح وشيخنا والدنا سماحة على أجره يجري الذي الناي( الملم 
وصحبه.محمد. الأحبة مع كرامته دار في الكريم والقارئ به يجمعنا وأن بره، قر 

أجمعين...وصحبه أله وعر محمد نبينا عر وملم اطه وصلى 





لفيريةا باز بن لهرير ا عبد مؤسسة مة ممد 

Ovirlubk Foundation  8ممIbn
جعنر؛سمُبالأضبمدااأاا

-- — - - - .-ّصأ —— --- سٌبمح؛ - -ء همسأ 

ْتهْت
امابمد:بمدء لانيئ من على والملأم وانملأة لدوحمم، اسل 

القارئيدي بتن تضع آن (( ١^^٠ باز بن العنير عبئ ألشيخ لوصسة )) شطهب 
ييلخى)) لطتأب اف رحمه باز بن عبدالعنيز العلامة الشيخ لسعاحة النافع الشرح هدا 

الشيةسماحة وتعليتات شؤوحات لنشر 4شرإوءها ضمن ٠ الله رحمه النووي للأمام (( المعالمتن 
اكلم.آهل كتب على 

امتنآحمد عثمان الدين صلاح م الشيخ الأخ وتخليجأ مغغا الشرح بهذا اعتنى وثل 
سماحةطلاب من اكلم اهل من ثلة وتحكيمها ايادت مراجعة وتولى ، محته -ه سماحته مصبة 

عبداللهبن سعد ئ. آ. / الشيخ فضيلة : ائتخصممثن، مجن وغيرمم الله رحمه آلشيخ 
بنمعمد د. / الشيخ وفضيلة البدل* عبدالله بن عبدالنيز ئ- م الشيخ وفضيلة الحميد، 

.النمر عباJالزJر بن حالي د. / الشيخ وفضيلة ٠ الشائع عبدالسز 
تلتتهاالم الباركة الضتب من الله رحمه النٌدي للإمام ٢، المداد٠اأن يياض )ر وكتاب 

حوي؛من لولنه تمار الله هيأ لما كثير؛ حلق بها وانتمع الانتشار، ما الله وكتب بالقبول' الأمة 
منبآيات واا٠تريظ التبؤيب -ق آحاد حيث الله-I على ولانزكيه - النية وصلق التأليف وحسن 
الشيخسماحة اعتنى وقد الباب، إ ٠ الصْلفى أحاديث من صح ما ببعض يتبعها الله لكتاب 

مانعانافعا مبمعرا شرحا وشرحه اثملم، بأهل آسو؛ الكتاب بهيا الله رحمه باز بن عيدالنيز 
عثمانالدين صلاح م الشيخ لأحينا الله محبمتر والطائنا، ومكة الرياض مدينة -ه ييوسه  ٠٤■

.المشيبة بحلته الضريم القارئ يدي وهاهوبثن ٠ وتمريمه وحفظه الشرح هدا سجيل أجمد 
جودآه سعى من وضل ؛ jLL'ميم واشمد والشارح الولف يجري أن تمال الله سال 

كماالومجنثن، لبادء ونافعا ١لضرJم لوجهه حالصأ المل هدا وسل الجراء، حير اخراحها 
يجؤيالذي النافع اللم من يجعله وأن ٠ نشرء ين - ساهم من وكل قارثه به يننع آن ّسانه سأله 
بهيجمعنا وان ثبرء، ث الله لحمه باذ بن الميز عبد الشيخ وشيخنا والدنا سماحة على أجره 

معمد،ووصعبه.الأحبة مع كرامته دار ه الضريم واقارئ 
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انثويطت
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ثّرورمن ياممه ونعوذ تغمره، وننعينه وننحمده ض، الحمد إن 

هاديفلا يفلل وص* له، مقل فلا الله يهده من اعم*النا، وسيئات نا أنف
عبدهمحمدأ أن وأشهد له، شرك لا وحده اممه إلا إلته لا أن وأشهد له، 

وسلم.وصحبه آله وعلى عليه الله صلى ورسوله 
يعد!أما 

العلماءمن عليها به مى ما الأمة بهده تعالى الله رحمة من ئان 
ويعملونصدورهم، في العلم يحملون الأنبياء، ورثة هم الدين الريانتثن 

ورئةالنلناء ®إى لام والالصلاة عليه ئال، الناس، ويعلمون به، 
نذالني، و/جم\ إفا ص زلا ديثارأ نززتوا يي الأياء زأن الأيء، 

رائر،الا،.يحظ أحد أحدْ 
كماتعالى، ممه الناس أعبد وهم طه، الناس أحشى هم والعلماء 

[٢٨فاطر: ل آتلمنؤأه بمائه ين آذئه ؛نّمحا واؤإُّا • إياهم مادحا تعالى ئال، 
فيالماس بهم يهتدي المي والمجوم الهيثم،، طريق على الأعلام وهم 

الخلقانر على ومزية فضل لهم ولدا وشرعه؛ اممه دين أحكام معرفة 
النايدعلى العالم *فصل ت فضلهم في و. قال كما النثاد، على حتى 

الكزاك؛،لأأا.ناتر ئى انذر وله الم صل 

(،٣٦٤)١ برتم انملم ب، طلمحر الحث، باب اكلم، كاب ني داود أبو أحرجه )١( 
غيماجه وابن (، ٣٦٨٢)برنم العبادة على الفقه نضل في باب العلم، في والترمذي 
(.٢٢٣)برقم العلم ب، طلصلى والحث، العلما، قفل باب القيمة. 

ابق.الالحديحح من جزء هو )٢( 



لصاا ْس ريا سمح 

فيالنجوم كمثل الناس في الننما؛ ررمتل لهد؛ الدرداء أبو وفال 
١٠٠؛؛-،يهتدي الثناء، 

الويعالمحدث الفقيه الإمام ت الزمان هذا في الث،انيين العلماء من ؤإن 
بنافه عبد بن العزيز عبد الشيخ سماحة الأثري العلامة اللف، بقية الداعية 

الناستلقى الذي عمره وفقهاء علماء أشهر وامعة، رحمة اممه رحمه باز 
ففدالهللأب، من المئات يديه على وتتلمذ بالقبول، ورسائله وفتاوا0 علمه 
.ومغاربها الأرض مشارق في الناس بعلمه الله ونفع للعلم، حياته كرص 

فيله ومرافقا لمكبه أمينا منزله في بالعمل علي اف مى ولقد 
وفاتهإلى دآ  ١٤٠٦- ٣ - ]١ تاريخ من وذللن، ؤإفامته، مفره 

يئضبتسجيل فت الفترة هذه حلال وفي ه-آ  ١٤٢٠— ١ —  ٢٧]في 
المعتادلرمحه وكذلك الا،رباا على ®نور المشهور وبرنامجه دروسه، 

الحصرصلاة بحد يلقيه كان الذي  ٠٠المالحين ®رياض كتاب، نرح في 
معودبن عمر الدكتور فضيلة بقراءة الريامحس في الكبير الجامع في 

إلياس،محمد الشيخ فضيلة ؛قراءة ؛الرياخس اليحيى ومسجد الحيي، 
وفيالحلواني، إحسان الشيخ فضيلة بقراءة ، ^،١١٥١١في مجده وفي 

يعحيى،الشيخ فضيلة المجد إمام بفراءة المكرمة بمكة التوعية مجد 
الدكتورفضيلة بقراءة منزله بجوار المكرمة مكة فى بمسجده وأحيرأ 

الزهراني.جمعان الثخ وفضيلة الزهراتي ناصر 
فياآقذذأ> الشيخ طريقة من عرف بما الدروس هذه تميزت وقد 

موجزة.دقيقة وعبارات مهل، باسلويبح المعلومة إيصال من التد.ريس 
لهذاوما والعامة، الخاصة بين وتداوله الكتائب، هذا ولأهمية 

عامةولمحاجة للناس، الكتائب، معاني لتقريّت، عفليمة فوائد من الشرح 
بتحويلقمتإ فقد النفيس، الشرح لهذا خاصة الملم وطلثة لمين الم

(.١٧)العلماء أحلاق ني الأحرى أحرحه 





الصاليينرياءس سمح 

فيهمحاهم من نات ح ميزان وفي ، شيخنانات ح ميزان في العمل 
امن.وتشرم وأحرجه 

ماحةلالجميل والعرفان الجزيل، بالشكر أتقدم أن هنا لي ؤيهليب 
المملكةعام مفتي الشيح، آل اف عبد بن العزيز عبد الشيح• الوالد 

لإشراقهوالإفناء؛ العلمية المحوث، ؤإدارة العلماء كبار هيئة ورئيس 
كماوكغ، باز بن العزيز عبد الشيخ سماحة علم إحراج على المباشر 

صحدبن محمد الدكتورت الفضيلة صاحب سماحته تنار م معالي أشكر 
لمادة١ لمراجعتهم ؤإدارته؛ لإمحلأمئة ١ الثحوث مجلة رئيس الشريعر، 
الصوتية.أصولها عالي ومطابقتها 

والذيالشيخ آل حن ين محمد الشيخ لمعالي موصول والشكر 
لمومحسسةالجزيل بالشكر أتقدم يا ٠ الكتاب لهذا تفريفل بكتابة تقفل 
إتاحتهمعلى ومد-يرها أمينها في ممثلة الخيربة، باز بن العزض عجل الشخ 

والمؤسسة،العاملين وكافة النفيس، الكتاب هذا لإحراج الفرصة لي 
المفيدة،وتوجيهاثمم لإرشاداتهم العلمي الإنتاج إدارة يالثكر وأحص 
الكتابلمهلاJقته رايداأ ال محمود عبده محمود ررأبو ت الباحث وخاصة 
النهائية.المراجعة ومراجعته بالصوت 

السلامعبد الدكتور الشيح فضيلة والتقدير الشكر ^١^ اخمى كما 
السفرهذا من المفقود ترؤيدي من به تفضل ما على السليمان 
الشكرخالصن مني فله الصل لهذا متوجة مهمة تكملة فكان الجليلت 
والجزاء.المثوبة حن اض ومن والامتنان 

ربلله الحمد أن دعوانا وآخر لله، كله الشكر والختام البدء وفي 
أجمعين.وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى العالمين، 

ه'لإأمحنمحمحتيإنتمن
١١٣٤٥الرياض  rA'rioب ص، 

salahSOSl !®gmail.com
•0-OTT\U-U



الشيخسماحة حياة عن نيذة 
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الشيخسماحة حياة عن نبذة 

SULsه ينفالتعريف الشخ تفصل 
■باز آل اش عبد بن محمد بن الرحمن عبد بن اف عبد بن العزيز عبد أنا 

بصيرأوكنت ه(. ١٣٣٠)سنة الحجة ذي في الرياض بمدينة ولدت 
فضعف-(. ٠١٣٤٦)عام عيني في المرض أصابني ثم الدراسة، أول في 

ه(١٣٥٠)عام من محرم مستهل في بالكالية ذهب نم ذلك، بسب—_، مري 
فيبالبصيرة عنه يعوصني أن وعلا جل اف وأمحأل ذلك، على لله والحمد 

نبيهلمان على سبحانه بدلك وعد كما الآخرة، فى الحن والجراء الدنيا 
والآحرة.الدنيا في حميدة العافثة يجعل أن سبحانه أماله كما ه، محمّد 

البالؤغ،فبل الكريم القرآن وحمقك الصغر منذ الدراسة بدأت وند 
عالماءمن كثير أيدي على والع-ربثة الشرعية الملوم تلقي ُي بدأت نم 

أعلامهم:من الرياض 
اابن حاسّن بن ارحمن عبد بن للهلمط ا عند بن يحمد لسمغح ا ■ ٠ ١

اغ.رحمهم الوهاب عيد بن محمد 
الشيحابن حن بن الرحمن همد بن العزيز عبد بن صالح الشيخ - ٢ 

الله.رحمهم الرياخى( )قاصي الوهاب عبد بن محمد 
.الرياض( )قاصي عتيق بن حمد بن سعد الشخ — ٣ 
٠يالرياضر( المال بيت )وكيل فارس بن حمد الشخ — ٤ 

تانظر . فأقرهاكتابتها بعد عليه وئرنتا حياته عن نبذة يإملأء الشيخ سماحة تفضل 
سعدبن محمد الدكتور معالي فضيلة ت ؤإعداد جمع متنوعة، ومقالات غثاوى مجمؤع 

اله)ا/ه-\ا(.اكويعرحففله



الصالحينرياءس شبح 

تأحذ ذ؟قلتج، المكرمة( مكة علماء )من الخاري وماص سعد الشيخ - ٥ 
.المكرمة مكة في ه( ١ ٣ ٥ ز٥ عام في التجويد علم عنه 

وقدالشيخ. آل اللهليف عجي بن إبراهيم بن محمل. الشيخ حة ما ي— ٦ 
اللومجمع عنه وتلقيت مستوات عشر من نحوأ حلقاته لازمت 

رشتحيت ( ٥١٣٥٧منة)إر .( ٥١٣٤٧نة)من ابتداء الشرعية 
سماحته.قبل من ء للقفا 

برحمتهحميعا وتغمدهم وأحنه، الجزاء أقفل الجمع الق، حرى 
؟ورضوانه 

هى!أعمال عادة توليت وثل 
وأشهرا،عاما عشر أربعة استمرت طويلة مدة الخرج منطقة في القضاء _ ١ 

فيالتعيين كان وقد هل(ا ١٣٧١)عام إلى ^( ١٣٥٧)مني ين وامتدت 
.(.٥١٣٧١)عام نهاية إلى وبقيت -(، ٥١٣٥٧)عام من الاحرق جمادى 

الشريعةوكلية ه(، ١٣٧٢)منة بالراض الملي العهد في المدريس - ٢ 
والحديث؛والتوحيد الفقه علوم في ( ٥١٣٧٣)منة إنشائها بعد بالرياض 

.٥(  ٠١٣٨ ) عام في انتهت سنوات تع ذلك على عملي واستمر 
بالمدينةالإسلامية الجامحة لرئيس  LjU.( ٥١٣٨١)عام في غيت - ٣ 

(.٥١٣٩٠)عام إلى المنمب هذا في وبقيت المنورة، 
رئيسهاوفاة بعد ( ٥١٣٩٠)سمتة في الإسلامية الجامحة رئاسة توليت م ٤ 

عامرمضان في ظه الشيخ آل إبراهيم بن محمل. الشيخ شيخنا 
(.٥١٣٩٥)منة إلى المنصب هذا في وبقين (، ٥١٣٨٩)

الرئيسمنصمب فى بتعييني الملكي الأمر صدر ٥ ١ ٣ ٩ ٥ / ١ ٠ / ١ ٤ وفى — ٥ 
ويقنوالاوشاد، ة الدعي والافتاء ٠ الملهمة ث الحم ات لاداز الخام 

.(.٥١٤١٤منة)المنمسبإلى هذا في 
المامالمقتي منصمب في بتعييني لملكي ا لأمر ا صدر '^إ\إا\ا\فو وفي - ٦ 

،لإفتاء وا الملمية البحوث إدارة ورئيس الملماء كبار هيئة ورثيس للمملكة 



الشيحسماحة حياة عن نبذة 

داي.والوالتوفق العون اض أزل العمل في الوقت هدا إلى أزال ولا 
منكثير في عفوية الحاصر الوقت في العمل هدا جانب إلى ولي 
تذلك من والإملامية العلمية المجالس 

بالمملكة.العالماء كبار هيئة رئاسة — ١ 
المذ.كورْلأالهيئة فى والإفناء العلمية للبحوت الدائمة اللمجة رظّة ء ٢ 
الإمادمي.العالم لرابعلة التأسيسي المجلس ورئاسة عضوية — ٣ 
اجد.للمالعالمي الأعلى المجلس رئاسة — ٤ 
العالملرابهلة التابع المأتمرمة بمكة الإسلامي الفقهي المجمع رئاسة - ٥ 

الإسلامي.
المنورة.فى الإسلامية للجامعة الأعلى المجلس عفوية ء ٦ 
المملكة.في الإسلامية للدعوق العليا الهيئة عفوية — ٧ 

1فجنها مؤ|ماتي؛ أما 
الفرضية.المباحثح فى الجلية الفوائد — ١ 
ارتوصيحوالزيارة والعمرة الحج ائل ممن لكثير والإيضاح التحقيق - ٢ 

٠ه المناسك 

الاحتفال؛احكم مفيدة مقالات أربع على ويشتمل البيع، من التحذير — ٣ 
ثعبان،من النمف، وليلة والمعراج، الإسراء وليلة النبوي، بالمولي 
.أحجا.اأ الشح المسمى النبوية الحجرة حائم من المزعومة الرؤيا وتكذيب 

.والصيام الزكاة في موجزتان رمحالتان — ٤ 
يفادها.وما الصحيحة العقيدة - ٥ 

.أنكرها من وكفر . الرسول نة بالعمل وجوب — ٦ 
الدعاة.وأخالق افه إر الدعوة . ٧ 
حالفه.ما ونبي اض سنع تحكيم وجوب ~ ٨ 
الشعار.ونكاح والحجاب فور الحكم — ٩ 
.الحربيه القومية نقد — ١ • 



الصالصنرياءس محسبح 

التصوير.حكم في المفيد الجواب — ١ ١ 
٠و وسيرته رردعوته الوهاب عبد بن محمد الشيخ —  ١٢

الصلاة:في رسائل ما-لأث 
ه.الّثي صلاة كتفية " ١ 
جماعة.فى الصلاة أداء وجوب - ٢ 
•الرمع؟ من ارقع حنن يديه المميئ يضع أين - ٣ 

اضرسول في أو القرآن في محلعن فيمن الإسلام حكم - ١ ٤ 
الحج.كتاب إلى فيها وصلت الباري، فتح على مفيدة حاثية —  ١٥
الأرضوسكون الشمس حريان على والحية الملية الأدلة رسالة ء  ١٦

الكواكب.إلى الصعود ؤإمكان 

والعثافين.الكهنة صدق أو اغ بغير امتغاث من حكم على البراهين إقامة — ١ ما 
افد.سيل في الجهاد -  ١٨
الأمة.لعامة المهمة الدروس —  ١٩
والزيارة.والعمرة الحج بأحكام تتعلق فتاوى —  ٢٠
البدعة.س والحذر السنة لزوم وجوب —  ٢١

أحرى.مؤلفات وله ه ينفيكرها الى مؤلفاته هن.ه 
منها!حقق المخطوطات من المديد لمماحته وكان 

١قيمة والالموصوعة الأحاديث، س كثير بيان فى الكريمة اكحفة — ١ 
والحان.الصحاح الأحاديث، في والإيمان الملم أهل تحفة — ٢ 
الأعيان.بعض بتراحم الإخوان تحفة — ٣ 
ذللثط،وغير واكارخ والحديث، والتفسير العقائد في المتنوعة الفوائل. — ٤ 

١القاسم إبراهيم بن العزيز عبله الثخ الفضيلة صاص، بتنحقيقها قام 
الفوران.فوزان بن اض عثل- الدكتور بتنحقيق اكهديباا ارتقريب، على الكث، — ٠ 
بهااعتنى مختلفة فنون فى الكتب س مجموعة على سماحته تعليقات — ٦ 

طبعةمجلدات ثلاث في قاسم بن إبراهيم ين العزيز عبد الشيخ فضيلة 



الشيخسماحة حياة من نبذة 

(٢٧)منها أحصى الترجمة هده بعد له صدرت ه، ١  ٤٣٥الدرر دار 
تحقيقهمقدمة في القاسم إبرامم بن العزيز عبد الشيخ فضالة كتابا 

التعليقاتبعمي ة المومحأصدرت كما الكريمة، التحفة لكتاب 
لإمحلأما لشيخ لإ والحموية الواسهلية راالعقيدة ك مماحته ت وشروحا 

الأربع،والقواعد الشبهات، وكشف ، لأصول، ا وثلاثة تيمية، ابن 
المؤلفات.من وغيرها الوهاب عبد بن محمد للشخ الإسلام وقفل 

موحرأالمؤسسة عن صدر كما 
لشرحتوقي مأنه سابقه عن امتاز شرح وهو التوحيد كتاب شرح ~ ١ 

الشرعيةالنسخة وأنها الكتاب، أبواب جميع على الشيخ سماحة 
برواةالشيخ حة ّما تعريف على ت، واثتمالالموسسة، عن المادرة 

الأحاديثعلى والحكم الحدثين من ومخرجيها والأثار الأحاديث، 
.وصعقا صحه 

البخاري.صحح من التوحيد كتاب رح ث ٢
٠الإدامة® ®نرح والصلاة. الطهارة كتاب الأحبار منتقى شرح — ٣ 
واعتناءجمع من الأخيرة والثلاثة البلؤخ من الجامع كتاب رح ث ء ٤ 

القرعاني.الرحيم عبد أبكر محمد الفاصل الأخ 
الحلقية:أوصافه ْرمح 

الثائن،بالهلويل ليس وهو بنيته، في يمتاز؛اءتدالا ظ، الشيخ إن 
اللون،حنهلي الوجه، متدير ذللث،، بين عوان هو بل جدأ، القصير ولا 

الدفن،تحت، كثة العارفين، على فليلة ولحية الحجم، متوسط وفم 
وهوبالحناء، صبغها بياضها كثر فلما البياض، بعض يغلبها سوداء كانت، 

المدر،عريمي وهو م؛ ابتإن وجهه أسارير على تراها رائعة مة بذو 
الكفينبضخم ليي فهو جسمه في بالتوسْل ويمتاز المنكبين، بين ما بعيد 
اض؟رحمهم المابقين العلماء أوصاف من نبه فيها وأوصافه القدمين، ولا 





الشيخسماحة حياة مئ نيدة 

سةأوائل ة بريد في الزواج وكان ونوف، ومحي، وهيا، وخالد، أحمل، 
المدينة،في لامايمئة ا الجامعة لرئيس نائبا سماحته كان لما -( ٥١٣٨٦)

تعالىاض حمغلها الأن، حتى الحياة قيد على تزال ولا 

عشه:ءه 

مجموممالإنارئ،، من وستة الذكور من أبناء أربعة فإزفق للشيخ 
اضعبد وأكبرهم الشم، شرور من ومتعهم العم، عليهم اش أسبغ عشرة، 

أحمدوثالثهم! الرحمن، عبد ت الترتيب ش يليه ثم سماحته يكز كان وبه 
الإمامجامعة من الشريحة كلية من تخرج وفد العلم محللبة من وهو 

الفقهفي الماجستير درحة ونال معيدأ وعمل الامادمئة سعود بن محمد 
عليهيقرأ وكان والحمر، الفر فى لآةَتي لوالد0 مرافقا وكان الجامعة من 
ارالدرروكتاب العمر، بعد  ١١لأحكام ا ارعمدة كتاب الآكبير الجامع في 

بنمحمد بن الرحمن عبد الحائمة للشيخ الجدية١١ الأجوبة في السنية 
وسنغالأول الجزء من وانتهى الخميس، فجر في هدا وكان هءزقه قاسم 

جامعةمن تخرج أصغرهم وهو حالي ورابمهم؛ يكمل، ولم الثانيا في 
بوالدهم.للبر ووقفهم الله حففلهم سعود، المللث، 

توفاته ًؤء 

الخميسيوم فجر صلاة قبيل طه الشيخ مماحة وفاة وكاك 
فمم،الهجرة من وألم، مئة وأربع عثرين عام محرم من والعشرين السابع 

بالطائف،فيصل الملك مستشفى إلي جثمانه نقل ثم الطائف، يمدسة منزله 
السموصاحب من بأمر بالهدا العسكري المستثمى ثلاجة إلى نقل ومنه 

٠المكرمة مكة منطقة أمير العزيز عبد بن ماجد الأمير الملكي 
المكرمةمكة في منزله إلى جثمانه نقل تم الجمعة يوم صباح وش 

تقدمتجهيزه وبعد الحرام، المسجد في عليه والصالة وتجهيزه لتغسيله 

الله.حفظه قاسم بن العزيز عبد الشيخ لفضساة باز بن العزيز عبد الشخ سماحة ترجمة 





ه*اثنووي للأمام ممصرة ترجمة 

ا؛؟^؛؛؛٠١ النووي للإّْام مختصرة ترحمة 

isSvالثووي بالإمام لتعريف ا٠ 

بنجمعة محمد بن حسين بن حن بن مري بن شرف بن يحم ص

جزام•

دس^دفهأ

منحرران أرض من الجولان ناعية وهي نوى، إلى )النووي( 
يدمثزالشيح أنام وند خصوصا أيضا، الدمشقي فهو دمشق، أعمال 
إقامه،والدمشقئ مولدأ، النووي فهو سنة، وعشرين ثمان من نحوآ 

.معتمدا واللمز نبالة، والحزامى ، مدهبا والشافعي 
ذمبه1

متداولةكانت الألقاب تلك لأف له؛ كراهته مع الدين بمحبي لعب 
اللقب.ذلك يكره كان ذلك وْع ، عمر0 في 

الثنة،من ذلك لأف به كني ؤإنما يتزوج؛ لم أئه مع ، زكريا أبو 
كانلو حتى أو له، يولد لم أو يتزوج، لم ولو لم الميكنى أن وهو 

كلالنه، رمحول يا للنثي اجهثآ عائشة السيدة قالت وقد ، صغيرا 
أمأتت اكثني  ١٠•' اممه رسول لها فقال غيري، كنية لها ائك ن

.١٤٧٠س،ض؛/ الحفاظ وتذي- ، n\A/Uالحنالى انماد لابن \سم ثيران انظر 



الصالحينريامى شج 

يعني!قظ؛ نالل ولم ماتت حتى اممه، عيد أم ؛ لهايقال فكان اف،، عيد 
. ١٠نيه ررمفي أحمد الإمام أحنجه ,ه؛ أسماء أختها ابن الزبير ابن 

.اض لكن قال؛ ه أنس عن  ٠٠لم ومالخاري ارصحيص وفي 
بهأحقال! - عمير أبو له؛ يقال أح لي وكان حلقا، الناس أحن 
كاننم اكر؟«لى، فعل U ض، أبا را؛ا قال: حاء إذا وكان - فطما 
به.يلعب كان الذي الطائر مات لما عبه. يدا به؛ يلصب 

وف\داهآ

عنالهجرة من وستمائة وسبعين ت سنة النووي الإمام توفي 
تعالى.القه رحمه سنه وأريعين حمس 

٠١٥١آ/ هنأ عاتشة حديث من أحمد الإمام أحرجه ( ١ ) 
وْلم(، ٦١٢٩)برقم الماس، إلى الأنساط باب الأدب، تحاب في المخاري أخرجه )٢( 

٢٠( )*يا برقم ، •••ولادته عند المولود تحتيالث، استحباب باب الأدب، اب كش 



عممه

ِِءإ؛ا،ءسس





النوويالإمام مقدمة 

سوجس(وقاوجصاسسئواس(

وه'النووي الإمام مقدمة 

النهار،على الليل مكور العمار، العزيز المهار، الواحد ض الحمد 

الدىوالاعتار، الألتامت، لدوي وثبصرْ والأضار، الملوُت، لأولي ئدكنْ 
يمرامنهوثنلهم الدار، هذ؛ في يزهيهم اصنلفاْ من حلمه مى أيقمحل 

طا.عته،في لإداد_، والادكار، الايعافل وملازمة الأفكار، ؤإذامة 
النوار،دار وووجسا ينخثلت مما والحذر القرار، لدار والثأمج 

حندأبلغ أحنيه والأنلوار، الأحوال يعاير مع ذللئ، على والمحايظة 
الرؤود،١^، ١^ افن إلأ!لا لا أ0 وأنهن وأنناة، زأشذ وأزكاث، 
الهاديوخليله، وحتييه ورموله، عبده محمدأ نيدنا أل وأشهد الرحيم، 

عليه،ونلامه اطه صلوات قويم، دين إلى والداعي تقيم، مصراط إلمح، 
الئانن.وء م، زآو امحن، ّاي رض 

لع1ثون.إلأ وألإض للي ظنت، ؤوت\ مال فقد بعدت أما 
بائهممريح وهذا [ ٠٧، ٥٦]الداريات; يطععؤزه ق أرد ؤثأ ليق تن منئم ؤد تآ 

خفلوفلض زالاغزاص لئ خلئوا بنا الاغناة غي مخق لتجاذة، خلقوا 
ننزللا مور دننك4 إخلاد، نحلا لا ننال دار فإنها بالزفاذة، الدنا 

هغأهلها مى الأيمائل كاف فلهيا دوام؛ لا ايغمام ومنمغ حبور، 
أيتزمثثل ^^١ تعالى: افن قاد الزغا'د. نم في4ا الناس زأغفو النثاد، 

نقألتاز أء ^١ أ'هم تات ِبج، ^ائئاثل أقثآء ِس آنزئ كء  ٥١



تحينلصا ا دس ريا *>ح 

مُاأتنهآ ءث؛ثآ قدررث أم أنلهآ وثلث وآرثت نردها آمحى لثدب إدآ 
,ؤؤ'؛،ألأكلأ محل َة؛إك الأمتن مث أم مر1 لجيدا يجعلنها •ثارا أو قلا 

٠كثيرة المعتى هدا في والايات [، ٢٤ت تمس ه ؛؛٥٩^٤٤، 
القائل;أحن ولقد 

الفتناوخافوا الدنيا طلقوا ا تهلفادآ بعه للإذ 
انومحللحئ لت ا أنهعلموا فلما ا فيهنغلروا 
سمنافيها الأعمال الح صواتخذوا لجه وها حعل

نحىندمته؛ ما له حلمنا وما وحالنا وصمته، ما حالها كاذ فإذا 
أولىم،نازلث، لك، ونالأحيار، مدهت، بنمه يذهب أذ المكلم، على 

ف.نثهث، لما زنيئز ؛ليه، ١^^؛، بما زنثام، زالأَتجار، النهى 
ناال؛اذن، السابم،، من يخك نا ذ\إذذ في لن >ييى وأpن 

واللاحقين،الئابمين زأكرم والأحرين، الأولين ت نببما عى صح 
الثني.نائر وعالي عليه، وسلامه اممه صلوات 

صحوقل ٢[ ]الماندة: وآلأثوئ؟< آي عز ءؤو0ماوافأ تعالى; الألئ قاد وقد 
عونفى العتد كاذ ما العيد عون ئى ®وافه قاد; أيه افه.؛ رمول عى 

:قاJ وأنه أجر بثز قنن حئر عر دو *من : قاJ وأنه أح؛هاالاا، 
منذللث، تئمص لا تبنه نئ أخور مثن الأحر من له كاذ ندى إر دعا *نن 

رجلاافه؛نثق نهرى لأن *هوافه هه; بملي قاد وأيه ،، سيئاءلأجورهم 

ضلباب والدعاء، الذكر كتاب في ملم أحرحه ه• شريرة أبي حديث من جزء ، ١١
(.٢٦٩٩)برقم الذكر وعر القران تلاوة عر الاجتماع 

شلباب الإمارة، كتاب في لم مأحرجه الأنصاري. عود مأبي حديث من جزء )٢( 
(.١٨٩٣)برقم بخير أهله في وحلافته وغيره بمركوب افّ سل في الغازي إعانة 

أوحسنة محنة من من باب العالم، كتاب في مسلم أحرجه هريرة. أبي حديث من جزء )٣( 
(.)٤^٦٢برقم صلألة أو هدى إر دعا وس سبة 



>؛ئسالنووي ا؛لآ*ام مقدمات 

.النعم؛^١٢حمر من لك حير واحدأ 
ماعلى منتملأ الشحيحة، الأحاديث، س محثصرأ أجمع أذ مأدث< 

جامعأوالظاهرة. الناطنة لأدائه ومحماد الأحن؟، إلى يصاحبه نلريقآ يكون 
الزهدأحاديث، من ت المالكين إياب أنواع وائر والترهيب، للترغيمب، 

وعالجها،العلومحت، وظهاراُتج الأ-حادق، وئهذبمِ، النفوس، ورياضامتح 
العارين•مقاصد من ذلك وعير اعوجاجفا، ؤإرالة الجوارح وصيانة 

مصافاالوانحمحايتج، مئ صحيحا حديئا إلا أدكر لا أف فيه وألثزم 
العزيزالمنآن مئ الأبواب، واصدر النئهوراجج. العثحيحة الكتت، إلى 

بثاصحفي معنئ مرح أو صبط إلى بمثاج ما وأوسخ كريمان، بايات 
روا0ت فمعنا٥ عليه، متمق ت حدين، آجر محي يئن، وإذا ٠ لئئبيهات، ١ بن 

وسلتا.البخاري 
ال>نناجإإلى يه }لئ>ثؤي سائقا يكول أف الكثاب، هدا ئم إذ وأرجو 

منهء بثي ائتفع أخا نائل وأنا والمهلكابح. المايح أنواع عن له حاجزا 
أجمعتن•والممحن أ-مابثا، وسائر ومشايخي، ولوالدي، لمحب، ين-ءو أذ 

ؤننماممه وحسبتي وانتنادي، ئمويضي ؤإليه اعتمادي، الكريم اممب وعلى 
التكيم.العزيز إلا قزة ولا حزد ولا الوكيل، 

إلىه النبي دعاء باب والجر، الجهاد كتاب في الخاري أحرجه عليه. متفق ،١( 
فقاتلمن باب الصحابة، فقائل كتاب في وملم (، ٢٩٤٢)برقم والموة، الإسلام، 

(.٢٤٠٦)يرقم فتين، طاف أيي بن علي 





مقدمتهشرح مع والكتاب بالمؤلف الشارح تعريف 

..........^ خ 

مقدسهقمح 4ع والكتاب بالمولف تعريض 

وأصحابه،أله وعلى الله، رسول على وملم الله وصلى لله، الحمد 
بعد؛أما بهدا0؛ اهتدى ومن 

كتابه، )أنل)و* النووي يحيى زكريا أبو وهو المؤلف بدأ ففد 
الكابهدا نى أحاد ولقد الخة المقدمة بهده الصالحمن* 

لمينالمبين والرواج النجاح هدا لكتابه الله كتب وفد ، ؛J؛ A^yوأحس 
منجامع جيد مختصر كتاب وهو مكان، كل في لمون المبه وانتفع 

منكثيرة أبواب فى الضعيف فيه ومل نة والحالصحيحة الأحاديث 
حيرأ،الله جزاه هذا فى فاحن المعاملات، وأبواب العبادات، أبواب 

ليت،عمل دار الدار هده لأن بيانه؛ ينبغي ما الخطبة هده في بين وقد 
ودارللاحرة، مسيرة دار عبور، دار ولكنها حلي؛ دار واسستا إقامة دار 

بامتثال- للاحرة العدة يمدوا أن أهلها على فالواجب، للأجرة استعداد 
تعالى؛قال افه ليعدوا حلموا لأنهم — وعبادته اطه أوامر 

آلثاشؤتأ؛بما [، ٠٦ات: ذار؛لاللعثثءئ>ه إلا مألإذس ألحى ظنق 
فأنزل[، ٢١لالّمرْ: ثنئوزه لنلم ملم ين ثآك؛را •»؛J^ ١^٤، آغبمدوأ 
M:ثال كما لهدا الرمل وأرمل لهدا وعلا ط الكب 

ثتدتأألا © يم ه ك ين محك تمَ آتيدو محئ كئئ ن ل>
أزنتجث وقال ٢[، ١، لموُ; ءوه ئ :نت و ق أق الأ 

س_حاذه؛ونال [، ٢٩]ص: أ'لأفه ؤإؤإ يتدقر ءاثتهء ثدمدأ مجمق إقلث، 
إكريهن يإدي ألرر إث، ألملك، ثن ألنام، لثنخ إلبم، آنزكه ءؤ=كش؛، 

١[•: ]؛٧٣أنيده ألمزر بمزؤ 



الصالحينريا9س سؤح 

بلاغالقرآن هذا [ ؛١٥: ]١^١٥^٠٠٢لآإنامحريه< بثخ وهدا محساح،انمت ويقول 
ومثلهالقرآن أوتيت رُإني قال كما بلاغ، كذلكؤ والثنة لياس 

آية،،ولو عتي لابلغوا وقال• ، معه® 
حاءما رسوله، وعن الله، عن يبلغوا أل العلم أهل على فالواجب 

والئنح.الكتاب في 
كتابأمحرف وهو خير، كل أصل وهو القرآن، هو والكتاب 

لنيتماالهمءان هنزا ^٠١>؛ والنور الهدى فيه كتاب، وأصدق كتاب وأعظم 
فيهاالمحيحة وأحاديثه الرسول محنة ثم ٩[، لالإماءت نجتن 
كلاموفي هق، اممه كتاب في لما والتغير والشرح والإيضاح البيان أيضا 
ويرسا،ونيبينون فالعالماء يثكل، فد ما توضيح أيضا العلم أهل 

الحقبيان في الرسل حلفاء وهم والئئة الكتاب عليه ئد ما ويوضحون 
عليه.والدلالة 

إلاو؛لإض آلن ئثئ ادته: لعبمخلوق اممه عبد يا وأم، 
الدين،في تتفقه وأن نتعلم، أن عليلته الواجِ، [ ٥٦لمدؤيزه 

وهيلها؟ مخلوق أنت التي العبادة هي ما العبادة، هده تعرف وأن 
العبادةهي هده نواهيه، وترك أوامره، وطاعة له، والإحلاهس الله توحيد 

•بها بعثوا والرسل بها ومامور لها، مخلوق أنن، التي 
فيتكون وأن الحذر، وأحد والتأهب،، لالآحرة الاستعداد فالواجب، 

حن.رآالله، للقاء مستعل.ا الله يرضى با عاملا الله بطاعة مثمرا الل.ار هده 
منها،ظاعن فأنت، ؛مخلد، لت الدار هده في لأنلث، الله؛ معاصي من 

d\T\j ١٣•)٤; فهتّسدكرب بن المقدام حديث من أحمد الإمام أ-محرجه )١( 
(.٤٦•برثم)٤ الئقت لزوم في باب الئنة، محاب في داود وأبو 

برقمأسم\ويز بني عن ذكر ما باب الألمباء، أحاديث كتاب في البخاري أحرحه )٢( 
(٣٤٦١.)



ءمقدمتم شرح مع والكتاب بالمزلف الشارح تعريف 
===ص=======^==سإا=

الحزمفالواجب كثير، أو قليل عمرك من بقى هل تظعن؛ متى تدرى ولا 
دائماللأخرة ليستعدوا آجالهم النامي على اف أحفى ففد والحذر، 
نالالعليم، الحكيم هو وربك الهلاك، ثاب أمفى التمادي وليحدروا 

الوق•٢[، د: لالح_الي آلغثرةّه مئع إلا آلدبآ للتري ب؛، •' وعاد جل 
الدباألكثرآ مثع ئثا آلاجنزإ بجي إلحثرْ ءؤأرض_شر ت سسحانه 

حدوأءامنوأ ؤكأت٠^١ I تعالى وقال [، ٣٨]الوبت: يسل٤٠ إلا وح—؛V أؤ 
آتزلثدكم ألوتا ألحثوؤ مثن ءؤلثا ت وعلا جل وقال [، ٧١زال—ا،: ■جتو>=ظزه 

أردؤساحدت إدآ حتآ وأهر أتاس ؟؛و ^١ تاث، يب، ءآ->نتل ألثعاغ ين 
؟آ،ؤ و مح؛ا محآ يآ ثدتحى م تيآ ^ ص •ثمم، 

هتقفية إاؤ'ب ا'لآينب قنن َكثإلئ، يالأتمى محك ير َآن حبمدا دجعلئيا 
[•٢٤لمس؛ 

يتالعواصف جاءتها إذا ثم حفراء، روضة الدنيا الحياة هده 
وانتقلالأجل جاءه ونعمة سرور فير الإنسان بينما الدنيا، هكذا وانتهت، 

سحانهبعده قال ولهذا عمله؛ إلا له ليس الأحرى الدار إلى 
الفناءدار وأنها الدنيا، زهرة - ذكر أن - بعد آلئلأِه< دار إق دعوأ 

لامالدار الجنة وهى ألثثءِه دار إق يدعوا ونف*' ت بمدها قال والزوال 
لام،الدار عهلش، ولا جؤع، ولا أمراض ولا موت ولا ظعن مها ما 

يايإل يدعوأ ؤرأسُ ووه: يما كل ومن يضرم، ما كل من سلام دار 
[.٢٥ورص: ثنتوه هند إل دثا.ُ ثن وهدمح، الظنحِ 

لدارالاستعداد على يحرص وأن يهتم، أن المكلف على ج—، فالوا 
داروالامتحان الفتن دار بل لام، الدار ن، ليالدار هده لام، ال

علىوإيثارها إليها الركون من الحذر الواجب والاختلاف، الأبتادء 
كعاريةمرتحل الدار هذه ض لأنلث، ريك؛ للقاء الندة نحد وأن الأخرة 

هالض قال ولهذا الندة، فأعد كالمسافر أنك تعلم كنت، فإذا افر، م
عمناين وكال . سسيلا، عابر أو عريب، كأئلن، الدئيا قي رركى عمر• لأبن 







الصائحينْس ريا سرح 

ؤئسثحم
وأصحابهآله وعلى اممه، رسول على وسلم اف وصلى غ، الحمد 

يعد!أما بهداه؛ اهتدى ومن 
هذالآةّسبم، النووي يحيى زكريا أبو الإمام الحافظ جمع ففد 

كتابهو ، أ؛ الصالحين رررياصى كتاب وهو المفيد، والفر الجليل الكتاب 
والإفادةدراسته، في الناس واجتهد الأمة، به اض نفع قد مفيد، عظيم 

الأحادثس حملة جمع جليل، كتاب فهو الدنيا، اقهنار ماثر فى منه، 
الأخلاق،مكارم إلى والدعوة والترهي_ا، الترغيب فى الصحيحة 

اللهحرم ما وترك الله، فرض ما أيا؛ على والمن، الأعمال، ومحاسن 
دعوةالله أجاب فد مفيد، نفيس جيل كتاب هو الله، حدود عند والوقوف 

الملمين.ولجمع ولوالديه وله لنا يغفر أن الله فنال ذكر، فيما مؤلفه 
إلاؤآلإض آ-يى ئمق ؤرثا I العغليم كتابه في وعلا جل افه يقول 

أنهمللناس ليبين لأية ا بهده كتابه المؤلف، بدأ آء[ ل١ااJارJاتت إع؛دونه 
ءاؤأنح1ناتعالى: األ4 قال ندى، ولا عبثا يخلقوا لم اممه، ليعبدوا حلفوا 
حلقبل سدى ترك ما لا، مهملا يعني؛ [؛ ٣٦]القامت: ه سدتم( يرق أن ألأنس 
أسرقهاالتي الكتب، وأنزل ؤينهونه، يأمرونه الرمل الله ويحث، الله، ليعيد 

نلنالاه ؛لثثآئ نلناوزنا وعلا: جل قال والزاهي، الأوامر فيها القرآن 
ربهم،أنه الناس ليعلم عغليمة لحكمة حلفوا بل [؛ ٢٧]ص: ئطلاه يمتا 
>ؤألخستئروعلا؛ جل وقال الحق، معبودهم وأنه الحق، إللههم وأنه 
أنيعني؛ [؛ ١١٥ون: »_ؤس_]اله يعمل لا إلنا ؤأهم عتنا حلق-كا آثما 

ويتبعواؤيعفلموه، الله، ليعبدوا حلقوا بل باطل؛ بان حهدا المعنى 

الشحفضيلة يقراءة يالهناف مجده في المالحض رياض لكتاب، الشخ سماحة مرح ( ١١
)٨(.رقم الحدين، إلى المهدمة من الحلواني إحان 



والأقوال...الأعمال جميع في النية ؤإحضار الإخلاص ب1دع 

اللهونكمل لهذا؛ حلموا نهيه، عن وينتهوا لأمره، وينقادوا رسله، 
أسبابها.لهم وهيأ بأرزاقهم 

نننبم أرد آ . .ل؛تثثرن إلا وألإذس ابن قئ ت تعالى نال 
- ٥٦]الن١رJات: أل1نينه آلئوم ذو ألثوإف هو أثن إ0 .ا ينلمثؤن أن أرد نتأ لثمي 
تننهثعاومتر يديها آثي هل إلا ألآنٌوا ل دآثم ين ح_اذهت س— قال [، ٥٨

بمدت وءاد" جل نال ٦[، زمود: يزه يٍتيجي ق لأ رم-ثودلإا 
[.١٧لانمكّوت: نجوته إلو ه ؤأفكثؤا آلنيف أف 

الجنمن اء والمالرجال من المكلفين جميع على فالواجب 
وهذهافه، يعيدوا أل الجمع على يجب والعجم، العرب من والإنس، 

وهيالتقوى، وهى الهدى، وهي الإيمان، وهي الإسلام، هي المائة 
أشيمت آلذهمى الإسلام هي الحثالة، هي هذه وطاعته، الله توحيد 

ءاموِأ^١ ٣١٠أكن ^^^؛١ قالتعاأى; الإيمان، هي [ ١٩صران: زال 
فأكلهاثنته ونتعوو ثضع ®الإبماذ ه• قال آُآا[ ]الا،ت ورسويدده آؤ 

منشب زالناة اذريق ض الأذى إناطه وص افث، إلا إل لا 
الإنان(ارا،.

العبادةوهو المقوى، وهو الإسلام، وهو كله الدين هو فالإيمان 
وأناطه إلا إنه لا أن سهادة وأصله، ورأسه، وأساسه، لها، حلفنا المي 

أوجبهاوهو العبادة، وأصا الدين أصل هو ط؛ الته، رمحول محمدا 
اممه،إلا إنه لا أنه وجوارحك؛ ولسانك، بقلبك، تشهد أن وأعفلمها 
تعالى;قال كما افه، إلا حق معبود لا والمعنى; 

الإيماننعب عدد بيان باب الإيمان، كتاب في فهنتع هريرة أبي حديث من لم مأحرجه 
كتابفي داود وأبو (، ٥٨)برقم الإيمان من وكونه الحياء، وفضيلة وأدناها، وأفضلها 

فيجاء U باب الإيمان. كتاب في والترُاني (، ٤٦٧٦برقم)الإرجاء رد في باب الئنة، 
وشراتعه.الإيمان كتاب في اني والن(، ٢٦١٤برقم)ونقمانه وزيايته لإيمان ١ تكمال س١ 

٥٠)يرقم الإيمان ثعّح ذكر باب  ود؛؛, ٤١٤آ/ مسنده في حمد الإمام؛ (. ٠٥



الصالخينرياهض شيح 

تعالى:قال [. ١٩]_u; ه نلك لن رأنثغفز أثث إلأ ^؛١^ لا أى 
الق[. ١٦٣]\ّ■: آمحي4 آؤنتن م إب إق لا ئ إدذُ 

]طه:ءلثاه _؛ >=فل يع ،وتو إلا إقع لا أؤ؛كا آثت إل؛هثإ ءؤإsقا تعالى: 
اثتآعثدمحأ ر زنوي أنق طؤ ي، ثننا وعلا: حل ال وق[، ٩٨

[.٣٦]المحل: ؤأجننؤإ 

وليأمروهموعبادته، الله توحيد الناس ليعلموا بعثوا فالرمحل 
أدىر3محأ آغبمدوأ ألثاس ؤينأ؛آا تعالى: وقال لها، حالقوا التي اض بمادْ 
[.٢١]او؛رة: يثقوزه لشؤم ٥^^ عن وأؤثأ -هنئؤ 

الأمر،لهن.ا بعثوا والرسل بذ.لك، مأمورون الله، لنعبد حلمقنا فنحن 
عليهالله عبد بن محمد ؤإمامهم وأقفلهم، خاتمهم، رأسهم وعلى 

تعالى:قال كما الأنبياء خاتم وهو الرمل، أفضل هو واللام، الملأة 
زاب;الأ-مأكش>اه ؤحاثر أثه ؤبمؤل ووةس يبما.لمحإ نن لثد أآ محمد '؛ان ^ما

،.بمديار لائين الثييى ُأثاحام ه: وقال •٤[. 
ألاوعملك، قولك في له بالإحلاص وحده، الله عباده فالواجب 

تخبحترجوه، الله، تخاف لله، تصدق لله، تصوم لله، تملي الله، إلا تعبد 
أين.نإثت ءاؤرمالله، ا حق له لعبا ا وحده، لله ثميء كل له، تندر له، 

أئنلع ^-؛ji ه لعثدوأ إلا بث،وأ ^•؛١ [ ٠٦]اللّار؛-ات: إلأ مآلإذس 
إلثهلا أنه تثهل. بان ادنه توحيد العبادة هذه وأصل ه[، ]ال_نة: حنئاآه 

هووالمتبع الله إلا حق معبود فلا الله، رسول محمدآ وأن الله إلا 
وْلاءةالرسول باتباع وحده، وتحبيه الله توحد أن فعليك ؤ. الرسول 

ودلاتلهاالفتن ذكر باب i والملأحم الفتن كتاب في يربان ث حل. من داود أبو أحرجه 
يخرجحتى او.اعة تقوم لا جاء ما باب الفتن، كتاب في والترمذي (، ٤٢٥٢)برقم 

.٢٧٨؛،/أحمد والإمام (، ٢٢١٩)برقم كذابون 





الصالحينرياءس شبح 

}أخو ماوثأ ولا وآلأمدئ آ'لف عل : —الآ وع —و ج ال وق
إلا0 م أي ألاثن !ن 0 ؤن\م تعالى: قال ٢[. وآلثده 

.٣[ - ١ I ]العصر وؤ\هو\ الص وماصوأ ألصطحثت ؤعملوأ ءامنإ آ]دين 

عونفي الن1او كاق ما النند عون في ارواممه و..' النبي وقال 
أجرمثل ينه حير عاى دل رُس الآ'مت والالمائة عليه وقال ،- ل  ١١أحيه 

مثلوتناطفه؛ا توادهب في النومنين ؛]، ٠٠٠ه؛ وقال ماعله،،، 
نالخشاا١ى.الم الخند نائن لث تداض محن مأ4 اثم إذا الصد 

علىيتعاونون المالقين، افه عباد صفة هذه المومنين، حال هذء 
المنكر،عن وينهون بالمعروف، يأمرون بتناصحون، والتقوى البر 

لإمامهمينصحون وفقيرهم، صعيفهم يواسون وحده، افه يعبدون 
بمؤألتاء بمئم وألتوينث ءؤوأل«ويزن ت تعالى قال متهم• ولعا 

أثنألرئوء ألصاوْ وذ-مى أثثك عي وتنهون إلمعموف 
[.٧١]١^: حك_ثثه مير ه إف آث، ثهخمهم ررنوئ 

وأناطه، ينقي أن لمه حمكل وعلى ملم كل على فالواجس، 
ومحبةفه، احادتس عن النواهي وترك الأوامر بفعل وحده افه يعبد 

افهيعبد هواه، عن لا البدعة عن لا .؛ للرسول متابعة وعن وتعفليم، 
و؛الءة،بهواه لا والثنة؛ القرف فى رسوله به جاء وبما اطه، شرعه بما 

كشتنِإن ^؛3( تعالى: قال كما ق^، نبيه به جاء وبما شؤع، بما افه يعبد 
فاليتبعوصدق اطه أحِا فمن [ ٣١عمران: ]آل ه أثم يحسؤلإ ،تجيا أثم ذحؤن 

لهنِ^١٢ فقال: الدين في يبتدعون الدين وذم به، جاء فيما الرسول. 

قفلباب والدعاء، الذكر كتاب في تقهثع هريرة أبي حديث من لم مأحرجه )١( 
(.٢٦٩٩)برقم الذكر وعلى القران لأوة على الاجمماع 

وملم(، ٦٠١١)برقم والهائم الماس رحمة باب الأدب، ى;اب في البخاري أحرجه )٢( 
(.٢٥٨٦)برقم وتعاطفهم المومين تراحم باب والصلة، البر كتاب في 



والأقوال...الأعمال جميع في النية ؤإحضار الإخلاص باب 

الف[. ٢١ووى: —ث—]١١ أسأه يد بأدن م ما ألدمب بق لهم قمحبمؤأ ن/ثًًقتؤأ 
[.١٨لالجاثٍان: ةدعهاه< ألأمر نى طزيتؤ' عق جعفنش ءؤد>ِ ت ت*الى 

الناسأحدثه ما وأما اض، ثرعها التي النريعة اتبلع الواجب 
يهوفه لين ما هدا أمريا في أحدث ®من ه.' يقول ولهذا لا؛ 
عمل*نى لام; والالصلاة عليه وقال مردون.، فهو يعني; ؛ زدء 

يردهدا البيع من الناس أحدثه ضا رد® لهو أمرثا، عليه لئن عملا 
عاليهنبيه به حاء يما ثؤع بما إلا النه يعيد لا مقبول؛ غير عليهم 
وصدقايتح،وجهاد، واعتكاف، وصوم، صالة، س لام، والالمائة 

لمما الدين في يبتلع أن لأحد فليس الله، ثرعه بما ذلك، وغير 
الله.ُه يأذن 

١أصل لها ما هال.ا المولد، بدعة مثل بدعا الماس أحدث وقد 
ماالصحابة ولا موكه بموك، احتفل ما بموك، الله عبد ما الرسول 
ولاعثمان، ولا عمر، موك ولا الصديق، موك ولا يالموك، احتفلوا 

بالهجرة،أو والمعراج، الإسراء بليلة الاحتفال أو غيرهم، ولا علي، 
ما١لخين في ييتيع أن لأحد لير ض،الهلان، من بها الله أنرل ما ؛ل.عة هذ.ه

بنثهم ثثبمؤأ ئيقتوأ لهم ؤءم فقال; وعابهم اطه ذمهم اممه، به اذن لم 
[.٢١]الشورى: أسأه م ثآذن قر نثا أتين 

فإوبند ررأما الجمعة; في حطبته في والمادم الصلاة عاليه وقال 
سيرتهعن يعي; ؛ محمد هذى الهدى وحنز افه كتاب الحديث حيز 

البدعقصائلة، بدعق كل بثن صلالهءرآ، دعة وكل محدياثها الأموي 'رونز 

علىاصطلحوا إذا باب الملح، كتاب محي هنأ عائشة حديث من البخاري أحرجه )١( 
(.٢٦٩٧)برقم مردود فاكلح جور صلح 

الصلاةتخفيف باب الجمعة، كتاب في همما الله عبد ن جابر حديث من مسلم أحرجه )٢( 
(.٨٦٧)يرقم والخطة 



الصالحينرياءس شؤح 

فيولا القرآن في لا الدين في له أصل لا الذي الشيء انس أحدثه ما 
أماغ، به يتعبدوا أن ت يعني الناس؛ به نعبد إذا بدعن له! يقال الئنة 
غرسفي إليهم، أمرها هذه مبانيهم، في جاراتهم، في الدنيا أمور 

منيغرس إليهم، الدنيا أمور إليهم، هذه اتينهم مبفي أشجارهم، 
فيمايشتري بجثع نلائة، أو طابقين أو طابقا يبني ثاء ما الشجر 

يعملأن له اف أباح هنْ الرزثا، طلبا في يجتهد يعمل الله، أباح 
الالذي الشيء س مصالحته، في ما لدنيا0 يعمل أن أو الرزق، با ويطل

عبادةيوجبا عبادة، الدين فير يبتيع أن له ليس لكن الشؤع؛ يخالف، 
عبادةنجعل ت إنسان قال لو يجوز، لا هذا مشروعة، I يعني يفعالونها؛ 

أوالضحى نجعلها المحة، نجعل صلوات حمم هذ0 مادمة، صلاة 
عيدنالنا عيدأ نجعل أو يطاع، ما منكر اللميل، ومهل في نجعلها 

زودحمالي في أو ربيع، في ثالثا عيدآ نجعل الفطر، وعيد الأصحى 
فيمرة الشرعي الج ثانيا، حجا نحج نقول! أو نملح، ما بدعة حير، 

بدعةيطاع، ما رحب في حديدأ حجا ونجعل عرفة، يوم في المسنة 
غيرآخر شهرأ الناس نلزم رمضان غير آخر شهرأ نموم قال؛ أو باطل، 

الفقيل، اممه شرعه الذي إلا شيئا تحدث لك ما بدعة، لا، رمضان، 
تزيد.

شيءكل بمي: صلالهء، ت »كل ه: قال U مثل اسود 
أمابدعة، الثواب يaلالثون بها يتعبالون حديدة الماس يحدثها عبادة 
نلأثا،حجرتين، بيته، في حجرة بجعل كونه إليهم، دنياهم أمور 

أمورإليهم هدا عنبا، يغرس نخلا، يغرس دكانين، دكانا له يجعل 
.الدنيا

ئ.لاسقا ا ؤإياكم ورزقنا دينه على ؤإياكم وثبتنا الجمع الله وص 



والأقوال...الأعمال جميع في النية وإ.ءضار الإخلاص باب 

ناوقالت: هأ، عاينه اش عبد أم الموضن أم ءص - ٢ 
يخشالأم مذ نتداء لكنوا قإذا الكب جبمذ ارنغزد اض رسول 
وآخرهميأؤلهم يحش كيف اف رسول يا يلت: قالت: وآخرهم« يأؤلهم 
يبمثوذم دآحرهم بأيلهم رربمصس ث مال بنهم؟ ليس ومذ أسوامهم يمحهم 

٠اليخاري كظ هنوا . عليه متقى نيايهماا على 
الفتحبمد مبمزة ررلأ المبي قال قالت: ه غائنه وفق - ٣ 

^٥٠^٢،•متقى قامروا؛؛ اسسفرم وإذا دنيه جهاد دلكذ 
إصلأم.دار صارت لأنها مكة؛ من هجرة لا معناه: و□ 
حكنا قال: ه، الأنصاري الم عيد بن جابر اش عبد أبي  ٥٠٠- ٤ 

زادام زلا نسرا ج نا لرخالأ اكدينة ررإن ممال: عزاة ني البي، 
الأخر،،.فى شركوى »إلأ رواه: وفى الخزضز،،، خبمين نش كانوا إلا 

معسوك غزوة من رجعنا ت مال ه أنى همن الخاري ورواه 
إلاواديا دلا شنأ نثكنا نا -ظقا بالنديثة أمزاما ارإئ فقال: النبي. 

الندراار٤،.حيمهم فيه ن؛ننا نهم 

لموم(، ٢١١٨)برقم الأسواق في ذكر ما باب البيؤع، كتاب في البخاري أحرجه )١( 
(.٢٢٨٤)برقم البيت يوم الذي بالجيش الخف باب الفص، كتاب في 

(،٣٠٨٠)برقم الفتح بعد هجرة لا باب والسير، الجهاد كتاب في عنها موقوفا )٢( 
فيه عباس ابن حديث س أيضا البخاري رواْ ، فانفروا" استفرنم "فإدا ت وقوله 
كتابفي لم وم(، ٣٠٧٧)برقم الفتح بعد هجرة لا باب والسير، الجهاد كتاب 

المعنى وبيان والخير والجهاد الإسلام على مكة فتح بعد المبايعة باب الإمارة، 
(.١٨٦٤)برقم الفتح بٌد هجرة 

برقمآخر عذر أو مرض الغرو عن ه حبمن ثواب باب الإمارة، كتاب في أخرجه )٣( 

(.٢٨٣٩)يرقم الغرو عن العذر حبه من باب الجهاد، كتاب في أخرجه )٤( 



المعا!منرياض شخ 

مداروأن النية عظم سيان تتعلق كلها الثلاثة الأحاديث هده 
لكلولأنا ُالكات الأناو *لأنا ه قوله في تقدم كما عليها، الأعمال 

اممحمامىُ•

بينهمن يخرج فالإنسان النية، هده على المالحة الأعمال فمدار 
علىيم قيأ للفساد بيته من يخرج والأجر فيوجر، للصلاة، المجد إلى 

يقرأهذا فيوحر، ف، يصلي وهذا فيأثم، يرائي يملي وهذا النية، حعسيح 
للرياءالناس يعظ هذا فيثاب، القه ثواب يرجو يقرأ وهذا فبأثم، يراني 
.وهكذافيوحر، الله وجه لقصد الناس يعقل وهلءا فياثم، 

جيسرربئرد .ت المي يقول ه عاسة حديث الحدث، هدا في 
الكنسهااخيس ااتئزو الزمان آخر في الزمان، آخر في I يعني ؛ الكنبه؛؛ 
مأؤلهميخنمج الأرض من سنداء كائوا ^٥١ ١٠الإسلام، صد لهدمها 

عقوبةالأرض بهم الله خف، ■ بمي،؛ دآ'؛؛رجمُ 

وفيهموآخرهم اونهم يخسف كيفى اد،ه! رسول يا ءاننةت فاك 
الماسلها اتي الْلرقات في الجيوش يعني: مث4لم؛ لمس وس أنوالهم 

نيتهمعن دروا ما منهم ليسوا هم الرزق،، يبحثون ويشرون محعون الدين 
نيةعندهم ما وهؤلاء يعني: جميعا؟ بهم يخش ، كيفحالهم يعرفون ولا 
و.■'النبي قال حالهم، يعرفون ما والشراء للبيع جاروا هؤلاء ما 

يبحثون١^٣٠ أرادوا الذين يثاتهم® علي بمثوف م وآجرهم لأئلهم ®حننؤ 
ولاالموضوع عن عرفوا ما والشراء للبيع جاءوا والدين نيتهم، على 

المعاصي،وانتثار المعاصي ظهور عند وهكذا نياتهم، على فيه شاركوا 



والأقوال...الأعمال جميع في النية ؤإحضار الإخلاص إب 

علىالمعاصي أهل وأحوالهم، نياتهم على فيبعثون القوباات< تعم قد 
يقولالصحيح الحديث في كما نياتهم، على الخير وأهل نياتهم، 

افئهئثؤئإ أى \وذ1و\ يلم الثنكز رأوا إذا الناس راول النبي 
إلاتضر لم حفيت، إذا المعصية *إن I الأحر الحديث، في ،١ JبماJهاا١ 
٠العامة، صرمحت، سكر، فلم نلهرت وإذا صاحبها، 

فدالفلاهرة، العاصي فرية العاصي مجلس محل في ان فالإن
كانإذا معذورأ، كان إذا نيته على يبعث ثم هرة، لفنا ا القوبة تعمه 

أهلصحبة س التحذير هذا وفي عمله، وعلى نيته على يبعث معذورأ 
معهم،والجلوس الشر أهل صحبة من ير لتحل. ١ الحدين، هذا في الثر، 
ثثمهممن ه ؤآ بموصوث أئن يآذ ويإدا وعاد: جل يقول حطر، وأنهم 

أم،يمع بمد قنن ؛" ١٠آلقتثلثن يمينك رإما ء؛رْء حدث ؤ، بموصوأ حئ 
كحاملوالسوء الهثاغ الجليس ارمئل ه■' ويقول \اا"إ1، ]الأنعام: آكسزه 

ربمحامنه ثحد وإما'أيى ثحذنلث، أل إما المنلث، محامل الكير، وئاؤح المسك، 
الجليسررومثل منه تشنرى منه١٠ ثبماغ أل ®دإئا بععللثح يعني؛ ءلسها،؛ 

ثحدأق وإما ساتالث،، يحرى أل ®إما الكير• نافخ مثل الكير؛' كثابخ السوء 
صحبةعن والبعد الأخيار، صحثة على الحث,، هذا فغي حبثئةُ ريحا 

انتنفنموإذا ؤيثه جهاد ولكن المع تند هجزة ررلأ و..' ويقول 
يهاجرونالملمون كان إمادم، بلد صارت مكة اممه فتح لما قامروا، 

يالمعروف،الأم باب المتن، كتاب في لهد ي،در أبي حديث، من ماجه ابن احرحه )١( 
ره.ود ٢ \إ أحمد والإمام ٤(، ٠ ٠ )٥ برتم المنكر عن والنهي 

العطارفي باب البيؤع، كتاب في البخاري أحرجه موسى• أبي حديث من علته متفق )٢( 
مجالسةاستحباب باب البر كتاب في ومسلم (، ٢١٠١)برقم المسك وبح 

(.٢٦٢٨)برقم المرء ثرناء ومجانبة الصالحين 



الصالمنرياض شخ 

حرجولهذا مكة؛ في الكفر بب بغيرها، ؤإلى المدينة إلى منها 
اشفتح فلما جرأ، مها المدينة إلى لام والالصلاة عليه منها النبي 
®لا• فيها قال، إسلام بلد صارت الهجرة محن ثمانية عام عليه 
بانة،الصالحة، والنية الجهاد بقي ؤنيه* جهاد ولكي المئح بمد هجرة 

أيفي دالأثاُتجاا ا١الأءناJ نته، على كل والنية، اض مسل في الجهاد 
الذيالجهاد في اتسنئم،ا إذا ١١يعني! ؛ ءامئواا، انضنما رروإدا مكان 

وجبكذا، جهاد ، كذاجهاد في اخرجوا ®امروا® الأمر ولي فته قال 
أوالبر، في ^كان، أي في باقية الصالحة المة اكناقة، حب الفير 

أومحليبة صاحبها مع النية مدينة، في أو قرية، في أو البحر، في 
.شانهاهذا حثيثة، 

الغزوةتبوك غزا لما تبوك، يوم . يقول ت الثالث، الحديث، وفي 
غفيرحم معه وغزا الشام في الروم جهاد نمد كال الشدة في العفليمة 

يالمدينةررإى ه.' يقول الهجرة من نع منة في ألفا ثلاثين من نحوآ 
ننكمكانوا إلا زاد؛أ فشم زلا ذسما ط ط ليب\لأ 

همحبلكن للغزو؛ يذهبون ودهم الصالحة نيتهم ت يعني المزض*؛ 
المرض.

انمدينة؛في -احروا الأخر* في نركوكي »إلأ الأحر: اسل في 
أنهمودهم محليبة نيتهم واف المرض، بسبب اختيارهم غير من تاخروا لكن 
سببالعمل عن تخالف إدا ان الإنأن على يدل هدا إخوانهم، مع 

الاثنينيصوم مثلا فالذي أحر0 له يكون العليب، العمل ونيته العجز، 
الذيوهكذا صام، ما ولو الصوم أجر له يكون يمرصن يم والخميس 

المرصىه حبإذا ثبر، كل ْبن أيام ثلاثه أو يومأ، ؤيفطر يومأ يصوم 
العذر.حبه ت يعتي له؛ يكون يصم لم ؤإن أجرها، له يكون 

كافما مثل له كتب نافز، أو النتد نرض ®إدا ه؛ البمح، ويقول 



•والأقوال الأصال جميع في النية ؤإحضار الإخلاص باب 

الخميسيوم يصوم الحضر في عادته ت يعني ،؛ صحيحالأ مقيما ينمل 
محافرشهر، كل من ثلاثة يموم عادته ذلك، أجر له صام، ما ومحافر 

منأخرى أعمال، له ذلك،، أجر له ، ذللت، من منعه مرض أصابه أو ترك، 
فمنعهذلك، وغير النه إلى والدعوة منكر، عن ونهي بالمعروف، أمر 

ؤإحانه،وعلا جل فقاله ومن اف* رحمة من وهذا ذللث، أجر له مرض 
العملمن مانع المؤمن منع إذا المانع، منع إذا بالنيايت، الأعمال، أن 

الحبس،أو المرض، لولا المانع لولا به يعمل ويحبه يريده وهو الطيب، 
وعلا.جل الله من فضلا أجره له يكون نحوه، أو 

الجمع.الله وفق 

لجدهوأثوم لهو ه، الأحتس ثن بزيد ثن ْض بريد أمح، ءم - ٥ 
عنديوصنها مها تتصدق ذتانيز أحرج نربد أبي زكاف صحابيون، 

أزيتإياك ما وافه قماو; يها يأييئه يأحدنخا يحئت، المسجد في رجل 
أحدُت،ما وش نريد يا ثويثج ما ®ك ممال،I د. اطه رسول، إر يحاصمئه 

الحائي^.نانس«.دواْ 
عبدبن أم، بن ماللث، ومحاص أبي بن سعد إسحاذ أبي ءم - ٦ 
أخدالزهري، المرسي بن كب بن نرْ بن كلاب بن دهمْ ن بج 

حجةعام ه الثبي "^i/، قال• ه، بالجنؤ لهم المشهود النشرة 
منبي باغ افث رسول، يا ث مملث، المزت عر منه أمميت، نرهمي، قى الودلع 
ئشأقأتصدئ واحدة لي ابمه إلا نرنني ولا نال، دو وأنا ئزى ما الوجع 

عامثل للمافر يكتب باب الجهاد، كتاب ني موص أبي حدث من الخاوي أحرجه  ٢١١
(.٢٩٩٦)برنم الأنامة ني سل كان 

(.١٤٢٢)برنم يشعر لا وهو ابني عر مدق إذا باب الزكاة، محاب ني أ-مجه )٢( 



الصالحينرياض ثخ 

زالننثنني ؛ا ، iiillM :Jliبنزة؟ ماسيى ئاو: االأ،ا، قاو: نايي؟ 
نثكممولعاله ئدرمم أذ من حنئ أءنياء ورثتك ثدر أل إثك كير، أو كيير 

ماحش عليها، أجزت إلا اف وجه بها سغي ممه تنفق لى وإثاك الناص، 
آضخايي؟بمد أخلم اف زنرو ي ممن: قال: ائزأتك« في في تجل 

درجهيه ارددن إلا اف وجه يه ثبثغي عملا قثنمل حلف لى ®إياك قال: 
أمضناللهم آحروف، بك ويخر ألوام بك بمثئ حر حلف ولتلك ورمته 

حولهبى نني الباص لكن أعمايهم، على ردهم ولا هجزتهم لأصحابي 
ءلu<لمتقى نكه١١ ثور أف س اش رسول له يرى 

قالث قال ه صخر بن الرحمن مل هريرة أبي ص - ٧ 
إلىظئ زمحن ئزركب إر ظن لا اف' »إن م اف ننول 

لممرواه ^١١١ ٥^٥٤
سئلت قال ه الأشعري ئيص بن افه مد موصى أبى ءم - ٨ 

أيرياء؛ ويمال حميه وبمال شجاعه يمال الرحل عن و. افه رسول 
هياف كينث لثكوذ قال »من افِ رحول ممال اف؟ صجيل دلك؛ي 

عليهمتقى اف؛، سبيل قي قهو العليا 

برغموجع إني يقول: أن للمريض رِ ما المرضى، كتاب في البخاري أحرجه )١( 
(.١٦٢٨)برتم بالثلث الوصية باب الوصية، كتاب قي لم وم(، ٥٦٦٨)

وعرفهودمه واحتقاره وطاه الملم ظالم تحريم باب والملة، البر محاب في أحرجه )٢( 
(.٢٥٦٤)برتم وطله 

(،١٢٣)برتم جالما عالما نائم وهو سأل من بابه العلم، كتاب في البخاري أحرجه )٣( 
وفي(، ٢٨١برقم)• العليا عي افه كلمة لتكون فاتل من باب الجهاد، محاب وفي 

وفي(، ٣١٢٦)برقم أجره من يقص هل للمغنم قاتل من باب الحمى، فرض كتاب 
:!١٧١]اكافاثه: لناينا تنت،كثا >ةن تحالى: نوله باب التوحيد، كتاب 
العلياهي اممه كلمة لتكون فاتل من باب الإمارة، محاب في ومسلم (، ٧٤٥٨)برتم 

برتم)؛'\،ا(.انه مثيل في فهو 



والأقواو...الأعمال جميع في النية ؤإحضار الإحلاص باب 

وأنعليها المدار وأن النية بعفلم أيضا تتعلق كلها الأحاديث هذه 
صلاحاعليها تدور والأقوال والأعمال الية، فالأساس تابعة، الأعمال 

ولأناالقات الأنمال رلأنا قوله في تقدم كما وردأ وقولأ ادأ، وف
لكل1ئرتىنامى«.

بعضعند جعلها بصدقة تمدق الأحنى بى يزيد أن هدا في 
إنيوقالت للوكيل جاء فأحدها، معن ابنه فجاء للفقراء، المجد أهل 
نويتكما أردتاا إياك ما رُوافب همادت بدلك، أباه وأحبر وأحدها فقير 

النيفمال ه الني إلى فترافعا الفقراء، من غيرك نويت أنت، 
لهاأهل معنا لأن ؛ معن؛' يا أحييت، ما وللت، يزيد يا يؤبن؛ ما ررللث، 

ماكنت، ؤإن ا' ثويت، ما وللت، أحدث،، ارما ت له قال فلهيا لها؛ حق ت م
الأحر،للث، فيكون تحق، م وهو المستحق ناوي أنت، I معنا نويت، 

حربؤ أقاربه وفي أولاده في ن ا الأننفقة أن على دلالة هذا وقي 
نفقةبها يحتروحته على نفقته هكذا صدقة، عليها، ويثاب، عليها، 

يدهتحت، من على الأنفاى ، الواحب، لأدائه عليها يؤجر ، صدقة 
زوجة،من عفليما أجره صار اللة عند ذللئ، احتب، فإذا واجّ_،، 
.ذللئح ونحو عاجزة، وأم عاجز، وأب، وأولاد، 

إلاافر وجه مها نثغي مفه تنفق لى قاثك عد! لايثك، قال ولهذا 
•امرأتك؛؛في في جنل ما حك، محا، أجرت 

روجتكفي المنة حتى يعني: امزأض؛ في في ثجنل ما ررحتى 
والقريبجالمرأة، حاجة وكف، الواجثإ لأداء الصالحة النية ْع عليها توجر 

والديه،على وينفق وأرحامه، أقاربه على به يتصدق كما عليه مأجور 



الصالحينريا9_ شمح 

افشل من هذا عليه، يؤجر كله ذلك، يحتسب، زوجته، وعلى 
حجةفى مريقا وكان اف، رسول يا معد! فمال غيو، ورحمته 

ترىما أصابني قد اف رسول، يا فقال! النيئ عليه حل فد الوداع، 
ابنةإلا له ما الوقت، ذاك واحدة، ابنة إلا يرثني ولا مال ذو وأنا 

إبراهيم،جماعة، أولاد له وولد عاش أولاد، له ولد ثم واحدة، 
ابنة،إلا له ما الوداع حجة في لكنه وغيرهم؛ وعامر وعمر، ومحمد 

فملتحءالأرا )،! isمالي بثلثي أفائصدق أولاد، هؤ الني بعد له ولد ثم 
كثيئ«أد - ي زالأنتج >رالثاوث، قاد! P الس،؟ ررلأ« فمال! الئنلر 

لهبين م الثلث،، من بأكثر يوصي أن للأسان ليس أن على يدل هدا 
عالهثدرئم أ0 مس حير أعنتاء درئثك ئدد أف *إيك ه؛ المي 

عناض يغنيهم المال ورثة يترك الإنسان كون يعني! الناساا؛ يثكمهونى 
يتصدقأن له فليس ذللث،، على ماحور للناس الحاجة وعن الناس 

رمحيتإند بالخص الصديق أوصى قد فأقل، ؛الثالث، إلا يوصى وأن 
به.الله رصي ما 

لأنالث:دع؛ إلى امن ثالغض )لز ه! ماس ائن وقال 
؛اكلث،،أوصى فإذا كسرا(( أن كيئ زالئالث، |_،، ))قاد! . افه ننول 

الخير،وأعمال البر، وجوم في باس فلا بالخمس، أو بالربع، أو 
الالذرية، من المحتاج على ، الفقراء على الصدقة اجد، المتعمير 
فاقل.اكلثح بأس، 

ارددن،إلا افه وجه له بم، عملا قثنمل ثحلمح لن ااإJالث، ه! قال 
آحروذ"يلئؤ وثفنر أيوام هلثح ينتغ حتى ثحلمح ولنث1ثه ورئنه، درجه ؛ه 

اللهونفع عمر، أمْ العراق في فارس جيش على وتامر اغ، عافاه حلم، 
بهالله نمر القادسية، يوم منها فتوحايتج، يده على وجرى عظيما، نفعا به 

الهجرة،من وحمين ّتج عام إلى وعاش الكفر، به وأذل الإسلام، 
لهاالنية أن على دلالة هدا ففي محمنة، وأربعين متا ه الني بعد عمر 



والأقوال...الأعمال جميع في النية ؤإحضار الإخلاص باب 

علىالخير بها نوى إذا عظيم أحر نفقاته في له العبد وأن عفليم، شأن 
•غترها على أو روجته، على أو غترهم، على أو أقاربه، 

ضدم زلا متحزيي ساّي أنص »امحلم ه: فال ثم 
نوشأى و. اف رنول له >و°,تي حوله ئى نني البائس لكي أعمايهم 

التيمحل هجرته، محل فى يبقى لا أن له ينبغي المهاجر لأن ؛ ينكه٠٠
الض تركها بلمي مكة، إلى يرجعوا أن المهاجرون مغ ولهذا منها؛ هاجر 
•إليها يرجع 

صوركمإش ينقر لا افَ ُإف ه• يقول، هريرة أ؛-ي، حدبث وقي 
مالأما والعمل، القالب الطر محل ىلوئلم« إلي ظن زلكذ نأنزالكلم 

إلىالنظر محل ليس مهل، أمره جميلا أو قويا كونه وجسمه، ان الأن
قالبهصلح إذا وعماله، قلبه والاعتبار، المغلر محل إنما ماله ولا جسمه 
المال،قليل أو المال كثير كونه أما العظيمة، الفائدة هي هده عمله وصلح 
ثوابه،في الأحرة عند درجاته في قيمة له ما جميلا، أو الجم، عظيم 

وءمالاك٠،يقلبالئ، تتعلق والمصسنايت،، الصالحايتج، والأعمال الدرجايت، إنما 
وفىويرجوْ، ويخافه الحمل له ويخلص ورسوله، افه يحب، الذي قلثك 

إذاالمال هذا ينفحالئ،، الذي هذا تجاهد، تصوم، تصلي، تصدق، عمللئؤ 
محلفالمقصود نفعك، الفقراء به وواسيت، به، وجاهدت به، تصدقن، 
علىفاحرص وءمالك>، قلبك هو وعلا جل الله من الفلر ومحل الاعتبار، 

ورجائه،الله ، حوفلله، والإخلاص الله، يحث، معمورأ قلثلث، يكون أن 
صدقاتك،،لله، خالصا لله، عملك، يكون أن على واحرص إليه، والشوق 
محة،سولا رياء لا طه، يكون ذللث، غير جهادك، صومك،، ، صلأتلئ، 

بالمعروف،تأمر طه، تنصح طه، تجاهد طه، تصدق طه، تصوم طه، تصلي 
حمدولا الناس رياء ترد لم طه، كله اطه، إلى تدعو المنكر، عن تنهى 

توعلا جل قال كما اطه وجه تبتغي تعمل الناس، 



الصالحينريامحس ثمح 

تناهرتبآ بمتادة يمك وي صنلى عثةُ إئتذ رم، ثء تيمأ َماث 
أاننه<ك ؛ئلمين أثن لمدوأ إلا أ؛َ،رأ ء؛ؤوما I سبحانه ويمول [، ١١•زالكهف: 
ألن;نف ألا . أليمك> له نحلثا أق وعند ه: ويقول ه[، ة; لال_سّ

مآ.-ا[.لالزم:آلخاِدسه 
والإنس،الجن من اء والمالرحال من المكالفمن على فالواجب 

أسابوتحري العمل، في والمدق العمل في ض والإحالآءس العناية 
منوالحذر الطسب، مِ، والكوالمحبة والرجاء، الخوف، من القبول 

والمغفرة.للقبول أمثاب هذه كل المعاصي، 
حبيتحرف ان الإناغ، نؤع فيها يلزم الوصية وغير والوصية 

جاءما يتحرى شيء، كل في شرائه، في سعم، في وصيته، في الشرع، 
\ذثوإآ.يخالف ولا االشرع 

بقابلالرجل ص نئل ت لما  Wjيقول موص أبي حديث، وفي 
ه:فمال اف؟ نبيل في ذلك أي رنائ زيمانل خمثة زمانل شغاغة 

جوامعمن هذا افه® نبيل في مهو النليا هي افه كلمه لتكوى قائل رُمن 
وأنالدين نصر نته الله، سبيل في جاهد من يعني؛ قاتل؛ من الكلم، 

قاتلمن أما الجنة، وله افه سيل في فهو العليا هي الله كلمة تكون 
فهوالدنيا، من آخر لقصد أو لقومه، حمية أو شّجاعته الناس ليري رياء 

يريدالله سيل في جاهد من المجاهد إنما بمجاهد، ليس نيته، على 
الباطل،وكستs الحق إظهار يريد الله، دين نصر يريد الله، كلمة إعلاء 

المجاهد.هو هذا 

عننهاهم أو بالمعروف وأمرهم الله إلى الناس دعا من وهكذا 
الاخرةوالدار اممه وجه أراد ؤإن شركا، صار سمعة أو رياء أراد إن المكر 

أجرهله فه أحرجها إن يخرجها الصدفة وهكذا عظيم، جهاد في صار 
تعلمالقرآن، فراءة وهكذا ذلك، وزر فعليه رناء أخرجها ؤإن العظيم، 



V-/والأقوال... الأعمال جميع في اثنية ؤإحضار الاخلاص و1ي 
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أرادؤإن نوى، ما إلا له فليس والدنيا والسمعة الرياء يه أراد إن العلم 
سللث،ررمن • قال كما الجنة، طريق على فهو الآخرة والدار اض وجه 

افهترد ررمن ه: وقال الجني® إر طريقا له افه نهل علما فه يلتجس طريقا 
عظيم.شأنها وأن النية شأن عظم لنا يبتن هذا الشين" ش يممهه حيرأ يؤ 

الجميع.الله وفق 

س،النبئ أق فهته؛ الثقمؤ، الحارث، بن نمع بكتْ أبي وص - ٩ 
تيلت، النار،ا فى والممتول فالمايل بننميهما الملمان الثمي ررإدا قال' 

علىحريما كاذ 'راثه يال،ت الممئول،؟ بال يما المائل هذا افه، رسول، يا 
^١،.متقى صاحبها؛ قل 

الزجلررصلأة ت ه افه رسول قال، ت قال )قهنع، هريرة أبي ءم -  ١٠
وذلكدرجه، وعقريى بصعا وبيته سوقه قي صلاته على ثنيي جماعة في 
الصلاة،إلا يريد لا المنحد أتى م الوضوء، قأحنن ئوصأ إذا أحدهم أو 
بهاغئة زظ ذرخه، ه لث ^ إلا خطزة تخط P الصلاة: إلا بجزة لا 

كانت،نا العئلأة في كان التحد ذخل فإذا النجد، ض:دخل خطيئه 
الذيمجلسه في دام ما أحدكم على بملوف والنلائكه ئحسنه، هي الصلاة 

لمما عليه، ئن، اللهم له، اعفز اللهم ارحمه، اللهم يمولوو؛ قيه، صلى 
ململفظ وهانا عليه، مقمى فيه® يحدث، لم ما فيه، يزذ 

المائدة؛ل لثتثاهاه ؤوس ت تعالى اض قول باب الويات، كتاب في البخاري أحرحه )١( 
برقمسقيهما لمان المتواجه إذا باب الفتن، كتاب في وملم (، ٦٨٧٥)برقم [ ٣٢

(٢٨٨٨.)

(،٤٧٧)برقم السوق ممجد في الصلاة باب الصلاة، كتاب في البخاري أحرجه )٢( 
(.٦٤٩)يرقم الصالة وانطار الجماعة محالة فضل باب الماجد، كتاب في ومسلم 



الصالحينرياض ثخ 

.ئذوإ<'أي: د؛ا^اي؛ والهاء الناء بفتح هد )ثئهرة(: نرله و٥ 
ءءءً 

ويتهصه.

عنه، المطلب همد بن هماس بن اف همد المياس أبي ، ٠٠٠-  ١١
كثبالاه إل  ٠١ث فال وتعالى، تبارك ربي، عن بروى فيما ه، اف رسول 

افُكثها بمخا قلم بخث نثر قس ذللث،، والباسمح،م:ثن اووحأ\ب 
عشرافث كتبها قنمنها بها غز وإل كامنه، حننأ عنده وثنالى ئبارك 

نعمنهاإل؛ا ينسه هم وإذ كثيرة، أصناف إلى صنم، نبعمثة إلى حنتامحت، 
نسهالهُ كسها قعمنها يها غز وإذ كامله، حننه عنده ئنالى اللأ كسها 
.، ءل*<رننفذ  ٠١واحد؛ 

ثانعظم بيان في الأحاديث ص فلها كالئ الخلاثة الأحاديث هالْ 
يكونالمالحة بالية عمل هدا الأعمال، تغير وأنها عقلتم شأنها وأن الية 

بلللمؤمن فتنتني سيئا، عملا يكون السيئة بالية وهذا صالحا، عملا 
ؤليبةصالحة نية تكون بأن دائما يجتهد وأن بنيته يعنى أن عاليه يجب 
تذلك وس لديه وتهرب، اطه ترنحي 

عليهالبي عن خهنع الثقفي بكرة أبي حديث ت الأول ث، الحدي
فالقاتلينميهما الملمان الثمى ررإذا قال؛ أنه لام والالصلاة 

المفتول؟ناز قنا القاتل هذا اطه، ز؛موو يا ؛،ii I، ١^١^٠٠فى والخمتول 

(،٦٤٩١برثم)يئة بأو بحسنة مثر من باب الرقاق، كتاب في البخاري أحرحه )١( 
تكبلم ٍئة بهم ؤإذا كتبت، بحسنة العبد مم إذا باب الإيمان، كتاب ني لم وم

(.١١١برنم)
بقراءةاض؛؛i؛_ عبد ين تركي الإمام جا*ع ني للكتاب الشيخ؛؟^٥ صماحان دروس من )٢( 

(•٢١رقم إلى رنم)٩ ١لحديثه عن العيد عمر الدكتور الشخ فضيلة 



—ر٠والأقوال... الأعمال جميع فى النية ؤاحضار / بابم 
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مثلحعك صاحبه قتل نيته صاحبه« قتل على حريصا كال ))إنه قال: 
لهاالمة أن على ذلك فدل قتل على حريص منهما كل القاتل، 

عفليم٠شأن 

متوعدمنهما مكل حق، بغير أحاه قتل إذا المسالم أن والمعنى! 
ليسايقتوو كان فإن الأخر، قتل عر حريما واحد كل كان إذا بالمار 

ليسالذي القتال فى وهدا شل، القاتل على فالإئم أخيه، قتل فى نية له 
لمينالمكقتال نأؤيل له الذي القتال أما تأويل، له وليس شبهة له 

بتأويلضرب وبتن الأول العهد ر الصحابة بض جرى كالذي بالتأويل، 
بينالماس، بين يقع الذي القتال الحديث، في داخلا ليس مهذا القرآن 

فىفالمخهن هذا، ويميب هذا فيخهلئ الخير، وقصد بالتأويل المسلمين 
الذيالقتل في هذا ؤإنما أجران، له والمصسب، واحد أجر له اجتهاده 

منباض نعوذ الار، في والقتول فالقاتل معتبرة، بنبهة وليس بحق ليس 
علىصاحبها وأن ، الدماء مفك من الحذر يوجب أيضا وهذا ذلك، 
•عظيم خطر 

عهدةمن يبرأ حتى بحق إلا الدم يسمك، وألا الحذر فالواجب، 
الكبائر،أعغلم ومن الجرائم أعغلم من القتل أن ثلن، ولا القتل، 
بعيرالقتل أّّبامحب، عن يبتعد وأن ذلك، يحذر أن المؤمن على فوجب، 

،ذللت، تبحة من لم يلعله ينجو، لعله حق بغير الدماء صفك وعن حق 
أفعالهجميع في بنيته يعنى بأن جدير أنه أيما المؤمن يعلم وبذلك 
أيفي السوء ينوي أن ويحذر محالما، أو مأحورآ يكون حتى وأقواله 

عمل-أي ر أو قول، 
إلىخرج فإذا الصلاة إلى خروجه الثاني: اوحا،دث، ذللئ، ومن 

لهويرسر حناينح يها له يكتب، خهلا٥ صارت، الصلاة(( إلا ينهره لا  ٠٠الصلاة 
لظلمحرج لو لكن الطيبة، المية بهده خهليثالت، عنه وتحظ درحالت، بها 



الصالحينءس ريا سبح 

المؤمنهكذا بالعكس، صار المسكرات لشرب أو للزنى أو الناس 
من-مج فمن ذلك، غر إلى بيته من وخروجه خطواته في ه نفيحاب 

الرحملحملة أو اف، إلى والدعوْ المنكر عن والهي بالمعروف للأمر بيته 
وهذهعظيم، حير على فهو حماعة في للصلاة أداء أو مريض عيادة أو 

يافعليك الخهلايا، وحهل الدرجات رفع في عظيم شأن لها الخعلوات 
تسلم.لعللئ، تنجو، لعلك شيء كل في نفك تحاب أن النه عبد 

الحسناج،كثي، افه ®إل j.•' يقول ت النالث، سن، الحديوهكذا 
العبادنات ح وعلا حل عنده مكتوب، شيء كل ذلك®، نيس ئم رالسيثالت، 

العبدهم فان ، ^، jlSوصّيناتلئح مكتوبة الله عبد يا ناتلئ، حوميناتهم، 
هلفإن حنة، له الله كتبها عارض عرض أو غفل ان يفعلها ولم بالحسنة 

أصمافإلى ، صحفسبعمائة إلى نان حعثر له الله كتبها وفعله-ا بها 
تعودأن هممن، تتصدق، أن هممن، افه تذكر أن همم، إذا قانت، كثيرة، 
شغلت،ؤإن المية، بهذه الهم بهذا حسنة للث، اينه كتب شغلت،، نم مريقا 

تعينأنلث، هممت، منكر، عن وتنهى بالمعروف تأمر أنك هممت، ذللث، عن 
تكتبححنة الهم بهذا لك يكتب فانثه ، ذللث، عن شغلح، يم حير في إنسانا 

إلىنان حعثر لك اممه كتتح الشيء ذللث، فعلت، فان حناتلث،، ميزان في 
وعمللث،وصدقك إحلاصلث، حِإ على كثيرة أصعاف، إلى صحف، مثحمانة 
[.١٦•]1^،؛; 1نثالآبم ئثز ه أ-ثثثئ ثل قال( كما الطيب، 
نثرئتحنيمئ حثن١ ثنصا اثة نيس ١^ يا جا الى! عتاغ، ال ق

قوىكلما ألوف إلى أصعافا نكون قد [ ٢٤٠بمرة: ]الصؤؤوج آءن،تاها 
أكثرالأحر صار فيه والابهاد العمل في الإخلاص وعفلم الإيمان 
لميعملها فلم بالسيئة هم من كذللثح السيئة، في والعكس أكثر والحنة 

بهاله اممه كتبها اممه أحل من تركها فإن .إ الله من فضال عليه يكتب، 
وفعلهابها هم فإن حنة، له الله كتبها الله أحل من ترلث يم هم إذا حنة 
وقفلاالله من رحمة واحدة سيئة تضاعمط، لا واحدة سيئة له الله كتبها 



والأقوال...الأعمال جميع في النية ؤإحضار الإخلاص باب 

أعظموهاوه عظيمة سئة شذ0 تختلف، السيئة تختلف، لكنها هك اش من 
ّوهكذا منها أعظم وهذه منها 

قالوأشد، أشد م،كة وفي وأشد، أشد الحرمين في بالسيئة الهم ثم 
[،٢٥ل١لحج: ابيِه عدام، ثى دهع ثللوِ يالختاد فيه يمد ؤون0 ت تعالى 

أشد.الحجة ذي تع وش أشد، كذللئ، رمضان وفي 
بالزنىوالهم بالقرب، الهم غير بالقتل الهم متنوعة، السيثاُت، نم 

يكونأن للمؤمن، فينبغي يئامت،، ال، تختلفوهكذ.ا باللمس، الهم غير 
إلاينوى لا حتى فلبه وشر جوارحه، ثر ويحير ه نفيحاستح دائما 

كانأينما الثر أسباب عن يبتعد وحتى حيرآ إلا يعمل لا وحتى حيرأ 
ينجو.لعله 

صحبةعن والبعد الخطر، مواضع عن البعل. النجاة أسباب ومن 
عنها،يبتعاو الشر فيها التي الأسواق الخطر مواضع عن الأشرار، 
كلصحبتهم، عن يبتعد الأشرار عنها، يبتعل، الثر فيها التي المجالس 

النجاة.أسباب من هذ.ه 

والهد.اية.التوفيق الجمع الله رزق 

ه'،الحطام، بن عمن بن افه عجل الرحمن مد أبي ءم -  ١٢
ه1ال،كمكاو ممى مر ثلايه ررانطلى يقوون ه، اف رموق سممت، ث قاو 

سدمت،الجبل مى صخزه فاحدريتح ثدحلوه، عار إلى المبيت، آواهم حتى 
افهئدعوا أو إلا الضم؛ هد؛ مى ينجيكم لا إثه ت فقالوا النار، علنهم 
أنالم.بضايح 

أغبقلا يمحق همران، يخان أتوان لي لكن 1^4^ ء: رجل قال، 



لصاتحينا 0_ ريا سمح 

خضي أيخ فلم م طلب يي ئثآى دلا،الأ، أخلا مصا 
رأوأوئظهما أل ئكرنت ثاينين، ئوجديهما عثويهنا لهما محلبث ئانا، 
انيفاعماأنتظئ - ندي على والمدح - ئلئغ مالأ، آو أهلا ملهما أع-يى 
عثويهما.شربا فاستمظا قدمي، عند نتصاعوى والصيه المجن ترى حص 

هد؛من فيه ثحى ما عنا ممئج وحهف، ايتعاء ذللن، هنلت، كنت، إذ اللهم 
مئن.الخروج لا:تلنون ذظ قاص الشم؛، 
١^اثس أخن، كانم، غي، ١^ لي كائن، إلا امحي الآ-م: فال 

غلىفاردثها - ساء النالئجاJ يجئ، ما كأني أحبها كنت، ت رواية في و- 
فأعطيتهاقجاءئيي الئنيى مس نته بها ألمت، حتى مني فامتننت، مجها 

قددتإدا حك، قفعلت،، مجها ونص يي ثحلي أذ ٠^، دبمار ومئه ؟شرين 
ثئصولا افه اثق فالت،: وجلتها، تين ءند>تا قلما رواية: وقي - عليها 

الدهن، cSyjولتير الناص أخن، وهي عنها قانضزمتذ يحمه، إلا الحائم 
ثحنما غنا فاثرج وجهلت، ايتغاء ذبل-، قنلث، كنت، إذ اللهم • أعطيثها الذي 
منها.١^^؛ ينتطينوذ لا أئهم عير الشحنة، مامرجتح مه، 

نجوغيز أجزهي وأءعلتته-لم أجزاء انتأجزلم، اللهر الثالث،: وقالء 
ئجاءنيالأمواو، منه كثزلم، خى أجزء ق؛منرت، وذهن،، له الذي ثزك واحد 
مسئزتم( ما كل ثملت،: أجرى، إلي أد افن، ب يا ت ثقال، حين، بعد 

ننتهزئلا افن، عبد يا فقال: والرقيق، والعثم والمر الإبل، ^s، أجرئ"■ 
١^شيثأ. منه يئزك قلي فانثا؛ه كثه قأحدء يلثؤ، أنتهزئ لا مملغ: ^،١ 

فامزجتهفيه، لحن ما غثا ذادرج دجهلث، ابقعاء ذيل-، ثنلثؤ كنتإ إذ 
•منفذ يمنوذ® قحزجوا الشمزة 

:برقم فرصي إذنه بغير لنيْ شيئا اشترى إذا باب المع، كتاب ني الخارتم، أحرجه  ٢١١



الأعمالجميع في النية ؤإحضار الإخلاص إب 

للأمةواللام الملأ٥ عله المي، ذكرها مالنا لمن غريبة واقعة هذه 
علىيقص ه والنبي العظيمة، والمائدة والذكرى العظة من فيها لما 

عبرأالماصين في لأل العبر؛ من فيها لما مضى من أحبار بعمى الأمة 
قمصمن شيئا إليه اممه أوحى منا واللام الملأة عليه علينا يقص فلهذا 

والتحذيرالخير إلى والدعوت والذكرى العنلة فيها التي وأحبارهم الماصين 
الشر.من 

قبلنامضى عمن ه النبي حكاها التي القصة هذه ذلك ومن 
بنيةافه ابتلاهم قبلنا ممن ثلاثة أن وهي المحمدية، الأمة هذه قبل 

فدحلوهغار إلى والمهلر الليل آواهم ولأنهم كثيرة، وحادثه عفليمة 
منعليهم صخرة فانحدرمحنج فيه ويبيتوا المهلر، من فيه تفللوا يحتى 
لمعظيمة صخرة وامتحانا، ابتلاء الغار عليهم يئت، قالجبل رأمر 

منيخلمكم لن إنه ت بينهم فبما فقالوا ثلاثة، وهم دفعها تهليعوا ي
ا!الهنالوا أن أعمالكم، بمالح ايثه تدعوا أن إلا المصيبة هذه 

علىفاتفقوا غؤ؛ لوجهه فعلتموها التي أعمالكم بصالح إليه وتتوسلوا 
.هذا

الوكنت، كبيران، شيخان أبوان لي كان إنه )اللهم ت أحدهم فقال، 
بحديشرب الذي اللبن العرب عند والغبوق، مالأ(• ولا أهلا قبلهما أغبق 

قبلوالديه في يإبله من بالحليب بأني فكان الليل، أول، في العناء 
إلاياين، فلم وأبعد ليلة ذاُت، الشجر طل، به فنأى أهله، وقبل أولاده 
يستحسنولم استيقاظهما ينتفلر يده على القدح فأحد ناما، وقل متاحرا 

الذكركاب ني م وسال(، ٥٩٧٤، ٣٤٦٥، ٢٣٣٣، ٢٢٧٢)انظر: (. ٢٢١٥)
(.٢٧٤٣)برتم الأعمال بصالح والتوصل الثلأنت الغار أصحاب نمة باب والدياء، 



انماتحينرياءس سج 

يتفاغونوهم الصبية يز ولم ، نومهما في عليهما والنكدير إيقاظهما 
يهمّايبدأ أن على حرصه شدة ومن بوالديه بره شدة من ولكن قدميه، عتل 

حتىالحال هده على يزل فلم تيقظان، يلعلهما ينتظر صبر عادته، على 
هداذكر ما يعد ذلك عند قال ثم غثوقهما، فسقاهما واستتقفإا الفجر فلق 

ماعنا فافؤج وحهاائ، ابتغاء هذا فعالت، أني تعلم كنت إن اللهم ار قال؛ 
ببرهغبو الرب لرصا طلبا إلا العمل هذا فعلت ما يعني؛ ؛  ٠١فيه نحن 

لألاولكنهم ماء الرأوا حتى الشيء بعض الصخرة فانفرجت، بوالديه، 
والعقلة.العثرة من ففو اممه أرائه ما يتم حتى الخريج® يستقون 

أحث،من عم® ابنة لي كانت، إنه وقال؛ فدعا، الثاني قام ثم 
النماء،الرحال بممؤ ما كأشد أحبها »كشت الثاني: اللففل في إلئ، الماص 

مننثة بها ارألمته إنها ثم فأبت،، للفاحشة أرادها ، ها® نفعلى فأردتها 
منتمكنيني حتى لا فقال؛ العون تهللثه إليه فجاءُتط يدة شل. حاجة تين® ال
لهالمها فذهب، جنيه وعشرون مائة دينارأ، وعشرين مئة على فاتفقا الث، نف

يحمه®؛إلا الخانم مص ولا افه *اتق له؛ قالت، رجليها بين جلس فلما 
بعدعنها وقام وحاف، ^ا من فارتاع شرعي، بنكاح إلا تفحل لا يعني؛ 
ابتغاءلها الذهب، وترك الفاحشة ترك اللم_إ، لها وترك عليها القدرة 

فعلتؤأني تحلم كنت، إن اللهم را قال؛ غإب، افه من وحوفا هث اممه وجه 
إناللهم المحتاجة، عمي لبنت، الذهب، وترك الفاحشة ترك يعني؛ ؛ هن.ا® 
فانفرحتؤفيه نحن ما عنا فافؤج وجهك "ابتغاء هذا فعلنتح أني تعلم كنت، 

الله.أمر يتم حتى الخريج® بتهليعون لا لكن نيادة، الشيء بعض الصخرة 
فأعهليتهمأجزاء® استأجرت، إني »اللهلم فقال؛ الثالث، قام ثم 
يعني؛له؛ ومحمرته له فنميته حقه، يأحذ ولم ذهب، واحدأ إلا حقوقهم 

وبقروغنمإبل ذلك من حصل حتى ويشتري بمجع فيه، يتسبب جعل 
منأو أرز من كمية أنه الروايايت، بعفر فى قليلا شيئا كان وقد ورقيهم،، 

ورقيقا،وغنما وبقرأ إبلا منه اشترى حتى فيه ومعي ذللئ، ئمى لكنه ذرة، 



والأقوال...الأعمال جميع في النية ؤإحضار الإخلاص باب 

منترى ْا *كل له• فقال أحري، اعطني يقول• مل-ة بعل- صاحبه حاءه ثم 
الإني له: فقال بي®، ننتهزي *لا فقال؛ لك، الأشياء هذه كل أجرك"، 
وغنموبقر إبل من كله واستاقه كله فاحذه حذه، مالك إنه بل-،، أنثهزئ 
ماعتا فافرج وجهلئؤ ابتغاء هالا فعلت، أني تعلم كست، إن *اللهم ورقيق، 

وحرجوا".الصخرة فانفرجت فيه، نحن 

هدهبينوا حتى الدعوات بهده دعوا حتى امتحنهم الله آيات من هده 
برشأن عظم الماس ليعلم للءّائل.ْ علينا قصها ه والمبي الأعمال، 
أداءان ثوعفلم عنها، والعفة الفواحش نرك ان ثوعظم الوالدين، 

والأعمالالقربان أعفلم ومن الواجبات أعفلم من الوالأين وبز الأمانة 
اضمن والخوف للرحم والملة اض حرم عما العفة وهكن.ا الصالحات، 

معاض خوف وآثر القدرة عند الله حاف إذا المعمية على القدرة عند 
أداءوهكذا أحره، وعظيم عليه اممه مرصاة في عظيم أثر لها كان القدرة 
ولكنهتنميه ولا المال نرك أن قادر هو الخيانة، على القدرة مع الأمانة 

يفعلولم حاله على تركه ولو فيه وتعب نماه الخير على حرصه شدة من 
ورغبتهالخير على حرصه شدة من لكنه له، حفقله عاليه، حرج لا شيئا 

والإحسانيالتنمية ذلك على وزاد الأمانة وأدى لصاحبه نماه الإحسان في 
كبيرأ.شيئا الأمانة صارت حتى الصالح والتصرف 

الشدةأمحانهم عندما كربهم، الله فرج الشدة عند هؤلاء حزاء فهدا 
افهلكن لهلكوا طوياد زمانا الصخرة ها.ه تحت مكثوا لو المفليمة، 

إليهلهم وتوٌإياْ وموالهم إليه صراعتيم باباب، لهم فرج ثم ابتلاهم، 
بالأعمالالتوسل يشرع أنه على ذللث، فل-ل الصالحات، الأعمال بهذه 

وؤناعته،يه الإيمان هكذا وصفاته اطة باسماء التوسل فيشؤع الصالحات، 
الإحاية.أسباب من شرعية وسائل كلها الصالحة والأعمال 

والهداية.التوفيق الجميع النه رزق 



الصالحينءأس ريا سلمح 

التوبةثانيا 

ئناسه لكنت فإن ذنب، كز بن زس الئن;ه العلماة: قاو 
تئزرط قلاثه فلها آدبي، ب،اص تتعلذ لا ثنار افر ريي العبد 

المعصنة.عن تقئ أل أحدها؛ 
فنلها-ض بميم أف والثانيت 

أ:دا.ينوذ لأ أن م؛ أن والثالث،: 
ئوتثن.صح لإ الئلالإ أخد ممد فإن 
الثلأئ،هذ؛ وط: وحر'ه بآذبئ نثنلق السه كانت وإن 

وإلإليه، ردة ئحوة أو مالأ كاوئ< فإل صاحبها، حق بن تنزأ وأد 
استحلهغيبه كائت، وإذ عموم، طلن، أن ينه مكنه وئحوه فدف حد كاسث، 
مثها.

صحتتعضها ين تاب فإذ الدئوب، جمح مى تتوب أذ ويجنا 
اتاش-محي ومي الدس ذلك بى الحث أنر عند ثوبمن 

وحوم،عالي ١!^ وإحناع والئنة، الكثامحس، دلائل تظاهرت وئذ 
التوبة.

ظإ'\س آئث بما اف !ق ص:  JL؟
]مء:ه إيه ي' م ظ أسننغثيإ ت تعار ومال امآ؛ا، لاضت م4ميك<ه 

.٨[ ]اكحريم: شؤناه وبك آثم إل وبوأ ثامو_أ آدمي ت تعار وهال، ٣[، 
يقول،:ه، اف رسول سمنث، قاو: خهثع، هريرة أبي  ٥٠٠-  ١٣



التوبةباب 

رواهمئة،ا ننمسن من أكئز النوم في إلنه واتوب افه لأنتفمز إئي ارواف 
الخاري١،.

اشونول قال ت قال ٠، المزني ار يبن الأعئ يءء؛ا -  ١٤
^٠٠٠مئه اليوم في أتوب فإمحي وانثفمروْ، افر إلى توبوا الثاس، أنها رريا 
مسلمأرواْ 

ه،اف رسول خادم الأنصاري مالك بن أنى حمزة أبي وص -  ١٥
عنىنقط أحدكم من ءبلْ سوبه أينح ُرلأه ه•' اطه رسول قال قال• 
.عليه متقى قلأةاا أرصن ش أصله وقد بعيرْ 

إلنهيتوب حين ءبدْ يثوبه قرحا أند ررلله ت لمنلم رواية وقي ته 
وشنابهطعامه وعليها منه هاماشت، قلأة، بأرض راحلتهً على لك0 أحدكم من 

هوقبينما راحلته، من أبمى وقد ظلها في فاصطئ مجرم قأتى مئها، قايس 
تالمنح شدة من قاو م Jخءلامها، قاحد عنده، فاينه يها هز إي كيلك 

^<<.٥١١شدة من أحطأ أ ربك وأنآ همدي أست، اللهم 

عليهاممه رسول عن المحيحة والأحاديث الكريمات الأيات هدم 
أشدش العبد وأن بها، والعناية التوبة وجوب على تدل واللام، الصلاة 

(.٦٣٠٨)يرقم رالليلة اليوم في ه الّك، استغفار باب الدعوات، كتاب في أحرجه )١( 
برقممنه والاستكثار الامتغفار استحباب باب والوعاء، الذكر كتاب في أحرجه )٢( 

كتابفي لم وم(، ٦٣٠٩)برقم التوبة باب الدعوات، كتاب في البخاري أحرجه )٣( 
(.٢٧٤٧)برقم بها والفرح التوبة على الحض في باب التوبة، 



الصالحينرياْس شج 

الملأةعليه المي قال كما حنناء ان إنكل لأن الخوبة؛ إلى الحاجة 
انفالأنالتوابونى« الحطاسن وحير حطاء آدم ابن ُركل ت لام وال

بلالحاجة أشد في فهو ونهارا ليال التقصير محل الذنوب محل 
وسيئاته،وذنوبه تمميرء جمِع من ولياليه أيامه في التوبة إلى الضرورة 

شرمن يتخلصوا حتى بها وأمرهم التوبة لعباده الله ثؤع ولهذا 
هنوهذا عادة، والوالجاه بالفوز سالمين ربهم يلقوا وحتى ذنوبهم، 

ورغيمبها وأمرهم التوبة لهم شيع أن إلهم ؤإحانه لهم الله رحمة 
الالذنوب أن ولو الله، رحمة من هذا للذنوب، ماحية وجعلها فيها 

اللهرحمة من ودكن عظيمة، المصيبة لكانت، منها التوبة تقبل ولا تمحى 
توبةإليه تابوا إذا لأهلها يغفر وعلا جل الله وأن بالتوية، تمحى أنها 

تسبحانه يقول ولهذا صادقة، 

[٣١]\ذسمو ملءمُىه ثنلكث آلمفينؤئ أنه جيعا آس إق >ؤوتودوأ 
هف•قال عادة، والوالفوز لفلفر ا هو والفلاح بالتوبة، فالفلاح 

لمحاث ووت ثس م الت تء ثنتا تذد إيه رو ثم وظ 
نم، ٣[ ود* ]هه كين ُومو عذاب عك^رث لخاف ؛ق نوؤأ ؤإن ١ فصّلهفصل 

العظيمالله عذاب من خطر على فهو والاستغفار التوبة عن تولى 
شؤتاهوبته آثه إل وبوأ اؤبحك هذت ويقول ١لكبير، 

٨[.ت ]التحريم 

الواجبات،أهم ومن الفرائض أهم من فهي عظيم شأن لها والتوبة 
حتىربه، يلقى حتى دائما تائبا يكون أن العبد فعلى كله الحمر عمل وهى 

قدمهزلتا كلما ويجدلها عليها ويحرص التوبة يلازم وهو يموت 
ثلاثة!بامور تملح إنما يعني؛ ثلاثة؛ وشرائهلها 

كتابني ماجه وابن (، ٢٤٩٩)برنم باب القيامة، صفة كتاب في الترمذي أحرجه 
(.٤٢٥١)برتم التوبة ذكر باب الزهد، 



التوبةب1ي 

ض؛وتعظما افه من حوما وتركه الذنب من الاقادع ت الأول الأمر 
عنهويبتعد يتركه الرحم، وقطيعة والعقوق الخمر وكشرب كالزنى 

.عقابه من حدرأ و غبؤأ طه تعفلما 
السيئات.من منه الماصي على الدم الثانيت الأمر 
الذنب.هدا و بمود لا أن الضائق العزم الثالث: الأمر 
متىربه وبتن بينه اقترفها التي الذنوب هذه من عليه الله يتوب وبهيا 

،وتركه الدب من والامحادع الماضي، على بالندم الشروحل هذه استكمل 
التوبةتمت الثلاثة الأمور هده استكمل فمتى فيه، يعود لا أن والٌزم 

.وعلا جل ؤإحانا منه قفلا الخبيثة عنه ض ا ومحا 
أن JUفلا حق، بغير قتلا أو خيانة أو سرقة المعتبة كانت فإذا 

أومنه يقنصوا حتى ننسه من يمكن قتلا كانت، إن لأهله الحق يودى 
كأنالفيف، حد عليه يقام حتى نفسه من يمئن محدقا كانت وإن بالدية، 

يقامحتى نفسه من يمكن أن بد فاد كدا، يا فاجر يا راني يا له' بقول 
ؤإنأهلها، إلى أداها أموالا كاننح ؤإن صاحبه، يسمح أو الحد عليه 
بخيليا يقول! كأن عرضه، في اغتابه إذا يستحله كذلك عرضا كان 

بهايغتاب التي الخبيثة الكلمات من أشياء لئيم، بخيل عرضه، في يتكلم 
الفتنةمن وخاف ذلك يتيسر لم فان ذللثج، من له يتحلأن بد لا أحا0، 

عنهيعرفها التي الهيبة بالأعمال وذكر0 الغيب، بظهر له واستغفر له دعا 
حتىفيها، اغتابه التي الأماكن في عنه يعرفها التي الطيبة والأخلاق 

كماالطيبة عنه يعلمها التي أعماله يذكر لكن يكذب لا بهذه، هذه تكون 
وأحلامحهالعليبة أعماله يذكر ، ضدها يذكر واغتابه، سابقا السيثة ذكر 

والاستغفار.له الدعاء مع السابق في لذنوبه كفارة تكون حتى الطيبة 
إنيراواف ه؛ اليي ويقول . ربه الى العبد يقبل التوبة وعند 

عليهفه ا رسول هو ْرهاا سبعين من أكثر اقوم فى إك وأتوب اطه لأسثعفر 
إليهوصراعه تعبدآ اممه إلى يتوب هذا ومع له، مغفور لام والالصالة 



الصائمينرياض شخ 

وستغفر.بموب ص0اا نجمن من ارأكتز النوم في يديه بض وانكسارا 
Iوالسلام الصلاة عاليه يقول المزني ار يبن الأغر حديث وفي 

منهاليوم في اتوب فإثي ، دانثئفروْ افث إر توبوا الثاس، أبها ُبا 
إنيأتي كما هدا من أعفلم هو ما حاء فد مرة مئة يتوب مرة" 
فيه النب لرسول لنعد كنا إذ قال؛ نه عمد ابن وروى اف، ثاء 

الئوابأئش إلك علي يتب يي اعقر رررب مرة مثه الواجد المجلس 

أنثإئك عني وب يي اعقر ُرب مرة مئة الواحد المجلي في 
ربهإلى بالتوبة عنايته عفليم على يدل وهذا . ٠ الرحيم الثواب 

إلىالحاجة أشد في اممه عبد يا فأنت يديه، بين والانكسار والاستغفار 
ذلكمجن اممه إلى وتتوب ذنبك وتستغفر نفك حاسب دائما دائما، هدا 

يتابلعله تسالم، لعلك تنجو، لعاللث، دائما، والتوبة الاستغفار من ويكثر 
الأن الحرم ومع الذنب من الاقادع وْع الماضي على الندم مع ءليك> 
والتوبة.القبول ربك، أل تتعود، 

حينعبد؛ بثوبه فرحا أسد 'الله ؛ يقول ؛ الثالث، الحديث، في 
رعاتهامنه قاملثئؤ فلاة، بأرض راحلته عر كاذ أحدكم من إليه يتونه 
منأين وتد ظلها ر فاصعلخ شجنه فأتى منها، فأين وثزابه طعانه 

فان،ثم ُخطامها، فأحد عنده، قائمه ^ها هو إي كيلك، هو فبينما راحلته، 
.١^^٠٠ شدة مى أحطأ ا ربلث، وأنا عبئي أست، اللهم الهمح؛ شدة بى 
منيحب ه بحا أنه على يدل هذا يتعمده، لم لأنه يدلك!؛ يوحد فلم 

هولدلك، الهادي وهو لدلك الموفق هو أنه ْع إليه يتوبوا أن عباده 
هداومع إليها، والهادي ي والماد عليها ويعين للتوبة يوفهم، الذي 

المزمنأيها يا بلث، فجدير . منهم بها ويفرح شادْ من يحبها 



التوبةاي 

•ريك تلقى حتى أبدآ ولزومها تحققها في تجتهد وأن إليها سارع أن 
والهداية.التوفيق الجمع اض رزق 

عنه، الأثعري ديس بن اقو مد موسى أبى  ١٣٠-  ١٦
النهار،مسيء ل؛توج، بالال؛ل تال0 نننط ئنالى اف اإل ت  Jiiه، النيئ 

رواءمعرهاا مس الثثمس ثطلع حر الليل، مييء ليتون، ؛الثهار ند0 ؤسط 
.سلملا/
مل'؛، Ijررس ه; افه رموو هاو ت هاو )ههتع، هريرة أبي هءح4 -  ١٧

لممرواه عليه* اللأ ثاب مربها ئن الثئص ثهدي أل 
عنها، الخطامح، بن عمن بن اف عبد الرحمن عيد أبي ، ٣٠-  ١٨

ايويذييداه ينرغر® لم ما النبي ثوبه بقبل ه اف "إذ ت هال، ه، الئي 
حسسرحديث، وقال؛ 

أنوسبق بالتوبة، يتعلق فيما قبلها كالتي الثلاثة الأحاديث هذْ 
يجبالمكلفتن، حمتع على بل لمين المجميع على لازم مءس التوبة 
أنعليه والكافر أعمالهم، متئ من الله إلى التوبة المكلمين جميع على 

والتويةالذنوب تكررت ؤإن الذنوب من التوبة قبول باب التوبة، كتاب في أحرجه راآ 
(.٢٧٥٩برقم)

.( ٢٧يرقم)٣• ت والاذئار الأتنفار اتماب باب والدق، الذكر محاب في أخرجه )٢( 
اثرحمة من ذكر وما والأتنفار الخوبة قفل فى باب الدعوات، تحاب نى أحرجه )٣( 

اني،رد،كتاب في ماجه وابن (، ٦٤و)•• (، ٦١٦)•وأحمد ؟(، TaV'U)برتم لعباد، 
(.٤٢٠٣)برقم التوبة ذكر باب 



الصالحينريا9_ سمح 

منيتوب أن عليه لم والمبه، لالترام وا لإسلأم ١ في بالدخول يتوب 
إقبوضوا' ت سبحانه قال كما هق، ربه إلى فيه قصر وما معاصيه محائر 

^؛٦١ؤ ف ئ! [، ٣١]\ذخو مإحورث<ه فذؤ ألعفينوث آبه جمما آف 
علىوحت فإذا ٨[ تحريم: ]الصؤحاه مبه أثب إل مبوأ ءامسمأ آؤ؛ّنى 

الذنوبأعظم هم ما على لأنهم وأعظم؛ أوجب الكافرين فعلى المرمنتن 
وذللثحاض، إلى التوبة المكلفين جمع على فوجب هق بالله الكفر وهو 

علىوالاستقامة واللام الصلاة عليه محمد لبيه والمتابعة بدينه بالالخزام 
ذلك.يخالف ما وترك ذلك، 

بالييليده سنط ثعالى افه ®إو يقول الأحادسثج هده وفي 
ئطاغحتى الئيل، مسية ليتوب بالنهار يده دببنط الثهار، مجيء ليتوب 

مىال؛نس ئطألمر أل مل ثاب ررمى ويمول نعريها*،، مس الثني 
اللهلأن ونهارآ؛ ليلا اكوبه وجوب على يدل هدا علبه،، الله ثاب مقربها 

ليتوبيالمهار يده عل ويبالهار مسيء ليتوب بالليل يده هل ييسبحانه 

اللل•سيء 

إدثات<ففيه هو، هو إلا كيفيته يعلم لا بجلاله يليق هل يوهذا 
وقدماوكلاما وبحرأ ومحمعا يدأ، له بأن موصوف سبحانه أنه لله، اليد 

الوجهعلى سبحانه له تح تثيأن يحب، الكمال، صفامتؤ من ذللئ، وعير 
منثيء في حلقه مثابهة عن وتقديسه تنزيهه مع وعلا جل بجلاله اللائق 
م)و آ1ثض أس 0 كط .أآس ي وقز قق: قال كما .، صفاته 
نال٤[، - ١ ]الاخلاص: ه لمت ء=فمئا لأي هآؤ ولتر . بجثي ويأ دكه 

قال[، ١١]اوثِورى: ه ألصهر ألتميع نهو َؤثيبء وقس I بحانه س
[،٧٤]اكيل: ثاثنذه لا وأم تلث أس إن أ'لآثال، ث ةئر؛وأ ^٠١١؛ سبحانه! 

[.٦٠]ريم: ثمناه م ل'نحاذ وتل قل: قال 



التوبةب1ب 

بلؤقو، له مثل ولا له ند ولا له كفوء ولا له محمي لا سبحانه فهو 
حلخلممه من له شبيه لا وأفعاله وصفاته وأسمائه ذاته في الكامل هو 

منالتوبة يقبل أنه رحمته ومن شيء، كل في المْللق الكمال له وعاد، 
عادهءعى أذوته بمبل أرى ؤو؛لو ت وعالا حل قال كما إليه، تابوا إذا عباده 
وكرمهرحمته من هدا غتو [ ٢٥ت ]الشورى ثنملؤزه ما ؤينلم الثقات عن رتعنوأ 

إليهرجع من غؤإي، عليه تاب تاب فمن مفتوحا التوبة باب حعل أن 
دونه.وما الشرك من غفو توبته لبل وأناب 

؛لم ما النبي ثوبه نمل هل اف ارإد ؛ الثالث، الحديث، وفي 
ماالساعة ؛، JLiJفي لأنه الخروج؛ عند حلقومه روحه تبلغ لم ما بٌّي" 
الغرغرةقبل تاب فمن ؛الموت>، مشغول بل للأشياء عقل عنده يبقى 

عليهاف تاب مغربها من الشمس ؤللوع وقبل بالروح 
الذنوبمن الماصي على الندم من بيانها تقدم شرومحل لها والتوبة 

وئرحلله، وتعفليمل اغ من خوفا وتركها منها والإقلاع صادقا ندما 
ندمالتوبة، هكذا الذنوب، في ترجع ألا الصادق العزم وهو ثاك؛ 

وعزممنها وحذر لها، وترك منها ؤإقالاع الذنوب، من الماضي على 
تتعلقالمعمية ت، كانإذا رابع شرمحل وهناك فيها، تعود ألا صادق 

عندككان إذا ذلك، من تحلله أو حقه أدائه من بد فلا ؛الآدميت 
عناكهمح يأن إما له، تحلمن بد فلا عرض أو دم أو دين لأدمي 

دية، لث، نفمن القصاص تعهليه قصاص كان إن حقه تحهلثه أن ؤإما 
فلاحقه تعطى غص، حقه، تعثلى محرقة حقه توفى دين حقه، تعطيه 
قالكما استحلاله، أو حقه بأدائه إلا المخلوق حق في التوبة تجوز 
مظلئؤهله كايته 'رُّن الص-حيحن الحديث، في لام والالصلاة عليه 
ديناربكوذ ألا لبل الجرم، ثنه شتحلله ضء أن عرصه مى لأحد 

منهأحد صالح عمل له كاى إن القيامة( يوم قبل )يعني درهم، ولا 
يحملصاحته سئاتتج من أحد حننات له ثكى لم وإن مظلمته، بمدر 



الصالحينءس ريا سمح 

،.١١١١علته 

ولابالدنانير ولا بالدراهم لت القيامة، يوم المجازاة تكون هكذا 
حناتك،المغللوم يعهلى أن فإما والسيئات، بالحنان ولكنها بالأمتعة 

ناتكحمن أخد نات ح عندك كان إن له ناتك حتوحد أن ؤإما 
منأخد نفدت أو نات ح لك يكن لم فإن حقه، يوفى حتى للمظلوم 

قبلمنه الحدر يجب عظيم حطر وهذا عليك، فحمل المغللوم سيئات 
.الموت 

باللهوالعياذ كان فلو العفي، دون الذنوب بعفى من التوبة وتصح 
عقومح،من تاب أو المكر مربح من ونائب لوالديه، وعاق المكر يثرب 

إنمنه، تاب فيما توبته قبلتح محالفة توبة الأحر من يتب ولم الوالدين 
ؤإنالعقوق، إثم عليه وبقي منه الله قبل صادقة توبة الخمر شرب من تاب 
وبقيالعقوق إثم من برئ المسكر نرب من يتب ولم الحقوق من تاب 
*المكر إيم عليه 

حميعمن يتوب أن والواحتح حميعا، منهما يتوب أن والواحيح 
بحفرمن يتب ولم بعضها من تاب أنه لو لكن ، وكبيرها صغيرها الذنوب 
بعضهاتبعة عليه وبقي شروْلها استوفنح إذا منه تاب فيما توبته صحتا 

حميعمءن يتوب أن العبد على الفرض الواحبح، الحزم، نم فالحزم 
قدسليم فإنه الأجل عليه هجم إذا حتى ه نفيحامستح وأن دائما الذنوب 

ذنب•كل س الله إلى تاب 

والهداية.التوفيق الجمِح الله رزق 

(.٢٤٤٩برقم)الرجل صد مقللة له لكنت من باب \يما محاب ني أخرجه 



التوبةو1ب 

aJWه ع،ناو ئن صمراذ أسف ت قال حبيس، بن زد ءم -  ١٩
اسم،ايتناء I فمك زر؟ يا بك جاء ْا يقال؛ الحمن، مر المسح عن 

فقاث:يطلن،. ينا رصئ العلم لطاف أجنحتها ئصع النلائكه إذ فقاو: 
وكنت،والثوو، القانط بمد الحمض على المسح صدري في حلث، قد إثه 

؛،ju^في ندكن نمنته هز أنأللث، قجثئ، وه الني أصحام، بس انزءأ 
نزغلا أن ئنافرين. أن - نقرا كثا إذا :انئنا كان نم، قال: محئا؟ 

دم.ؤ;وي، غائط خ لكذ خثاتة، ثن إلا زنانهن أتام فلانة جفافنا 
وهاف رمول ح محا ثنم، قال؛ سيئا؟ الهوى ش يدكر نت قل فملئ؛ 

محمد،يا جهوري: له بصوتر أعرابي ثاداه إي عنده فحي فبيثا سمر، في 
اهضص! ريحلث،له: قملته ررناؤم« صويه: مى ثحوأ وه اف رسول نأجابه 

الواف فقاو: أ هدا عن يهين، وقد وه، الني عند هإيلث، صوتنث، يى 
قاوبهم؟ بلحى ونما الموم بحب النوء الأعزابي• قال، أعضص• 

يكزحتى يحدسا راو قنا المنامة®. يوم أحث، مى خ >االمنء ه: القي 
أنأربميى عرصه في الراكب بجير أن عرصب ءرْ مالنفرب ثس بابا 

حلىيوم ثنالى اف حلمه الشام ررمل الريا؛• أحد سمياذ قال عاما نعص 
وواْث® الضئ ظح خر بخلق لا لأئن;ة نثتوحا والآنض اثاواُت، 

صحيح.حن حدين، وقال: وضده ٠• الر٠ذير 

أل؛ فهد الخيري *جنان بن ماليث، بن نغب نعيد أبي ءم -  ٢٠
نفا،نشن سمكانمحارخل؛ثز;ذ »كان قال: اف نؤ 

نهتقتل إئه فمال: فآتاه. راهب،، على هدل، الأرض، أنل أعلم ص قنأل 
عن<نال، م مئه، يه يكمل قمتله لا، فمال: ثونة؟ بى له قهل ما ؤينمى 

منيكر وما والامتغفار، التوبة خضل في باب ال.عوات، كتاب في الترمذي أحرجه ^١( 
وأحمد(، ٣٥٣٥برثم)نمادْ اه رحمة 



لحينلصا ا ءس ريا سيبح 

يهزص بئه قتو رنه ممال: عابم. -لإ 'وض ميز الأرض، م م 
إلىائطبذ التوبة؟ دبيى بينه بحول دمى ثنم، ت فقال ثوبة؟ ثس له 

ولامنهم، اض فاعتد ئنالى اف بنبالوJ أناسا يها فإل وكدا كدا أرض 
أوا0الطريز نصم إذا حش فائطلى نوء، أرض قإثها أرصف، إلى ثرُمع 

ملاثكهممالت، العياب،. ونلأتكه ئخ^fA i١نلأتكه نه فاحتصمته ، المؤمن، 

الثواُّج:نلائكه وئالت، ممار، اف إر مله نملا ئ، خاء الإث: 
بينهم؛يجنره آدمي صورة في مالثثؤ ياتاهم يط، حيرأ تنمز لم إيه 

يهوأدي كاو أنتهما فإلى الأرصين بين ما فجنوا ممال: حكما أي؛ 
ملانكهسمته أراد، التي الأرض إلى أدنى فوجدوئ ممانوا له. 

■عليه متس لا الإحبمة 

بثتبرأثرب الصالحة المرية إل اردكاذ الصحح: في رواية في وئ 
أهلهاء-مذ قججز 

ألهذأ إلى تعالى اف ررنأدخى الصحيح: في رواية في وئ 
مدةإر لوحدوه بينهما، ما منوا ومحال؛ ثمربي، أل هزأ وإلمح، ماعاتى، 

٠ثحوهالأ يصدرو اركأى ت رواية دش ٠ له؛ا يعفر بشبر أ؛رب 

والسائمالمائة عليه الله رسول عن الصحيحان الحديثان هذان 

*للمؤمن ئد فوا فيهما 

بنزر ماله أنه ؛ تغهثه المرائي عسال بن صفوان حديث ت الأول 

كتابفي وملم (، ٣٤٧٠)برتم مه باب الأنبياء، أحادث كتاب في البخاري أحرجه '١، 
(.٢٧٦٦)برقم قتله كثر ؤإن القاتل توبة قبول باب التوبة، 



التوبةوب 

العالم،طلب قال! بك<؟ حاء الذي ما صفوان؛ له فقال ائل معن حسم 
لطاو_،أحنحثها نضع النلاثكه اراى I يقول جه النبي سمعت إني قال؛ 

الملائكةوأن العلم ب، طالفضل على يدل وهذا ، يطينه،؛ ينا رصي العلم 
الأخراللفغل وفي لعمله، وتقديرا بعماله رصا أحنحتها وتضع ^، Jijر ت

إلىطريقا له ال؛له نهل علما فيه يلثمى طريقا نانننؤ "من ؤه؛ يقول 
الخنة«لا/

منالعلم طيب، إلى الْلريق محلوك وأن العلم فضل على يدل هذا 
منرمحوله. قال القه قال الشرعي، العلم يعني؛ الجنة؛ دخول أسباب 

حاءفإذا والسائم، الصلاة عليه الهدى من رسوله به الله بعث، الذي العلم 
وفيالجنة طريق في محار فقد قريب أو بعيد مكان من العلم طلس، إلى 

،لفالمن مضى من فكان طويلة، افامت، مارتحل ولو الجنة سجيل 
علىأحدهم سافر وريما يعيدة يلدان إلى بعيدة يلدان من يرتحلون المالح 

لمثرق١ إلى المغرب من لهلويلة ١ افات الجمن راحلة، عنده ليس قدميه 
واللام؛الصلاة عليه قال فلهذا العلم، يطالبون للحجاز المغرب ومن 

الأحنةاا،إلى طريقأ به له اطه "تهل علما فيه يلثمس طريقا ناللثؤ من ٠٠
طرقومن التحصيل طرق من فيه والمذاكرة ودرامحته العلم كتب، وهكذا 

يمقههحيرأ يه النه يرد ارمن الصحيح؛ الحديث في ويقول أيضا الجنة 
تحامح«ص•

منان الأتحاء ؤإذا اض دين فى العبد يفقه أن الخير عائمات ومن 
1خر،مجل في ماعه لأو المجد، هذا في مثلا الحلم هذا لسماع  سه

هذاوىل: (، ٢٦٤٦)برهم العلم طلِح قفل باب العلم، محاب في اكرمحدي أخرجه )١( 
•حن حديث 

ج؛.( ١٣٧٦)برتم تخريجه يأتي رأ، 



الصال^^نرياتس سج 

فهومكان أى في أو مجد، أي في علمية محاصرة أو ، لندوة أو 
ماشيا.أو راكا العالم طرق من طريقا الك، مففد العظيم، الخير هذا على 

المحجهة من شيء صدرى في حلثح فد إنه لصفوان زر قال ثم 
ماأو يجوز هل يعني! والبول؛ الغائط أتيت، فد كنت، إذا الخفين على 

فيواللام الصلاة عليه الرسول مع كنا قد نعم صفوان! له فقال يجوز؟ 
أوبول أو غائهل من الحدث، كان إذا حفافنا على نمح أن فأمرنا مفر 
عليهمايمح الخفين أن خهنه بثن الجنابة، من إلا ننزعها لا وأن نوم 
فينهممضذلك، ونحو والريح كالنوم بولأ؛ أو غانهلآ الحدث كان ولو 

ثميستنجي ويولأ، غايهلآ كان إن تثجي ويريحا، كان إذا ويستنشق 
واللامالصلاة عليه الني مسح كما الخفين، على ويمح الوضوء يكمل 

للجمع.اء، والنللرجال وهدا للمقيم، وليلة ويوم افر للمأيام ثلاثة 
الصلاةعلميه افه رمول صاحب، أنت، صفوان يا زر! قال ثم 

فيالحب،. يعني! الهوى؛ شيئا؟ الهوى في ينكر سمعته هل لام وال
الصلاةعلميه سمعته نعم صفوان! قال اطه، في والبغض افه في الحب، 

القوميحن، المرء اطه رمول يا فقال! أعرابي أله سلما يقول لام وال
فلأنيا رحل! له قال ! أحئ،« من مع )اهذإ قال! بهم؟ يلحق ولما 

يسمعهأن ذللثؤ من مراده وكأن لا. الأعرابي! فقال صوتلث، من اغضض 
عندالمويتح بغض مأمورون فالناس ؤإلأ سؤاله، يسمعوا أي! الناس؛ 
الءامنإ ألين ءؤكأ.تأا ; وعلا جل يقول لام والالصلاة علميه اطه رمول 

آنلسرا بمني=ظم َةدةر الثول ين عنهثمحأ ولأ الئي صوت، مق يوم ثدممأ 
^^1،تعالى! وقال ٢[، لالح_ج_راتت ضه.ِ؛نه لا ؤآمر تملكآ قننذ 

ثهرلأنموئ آثه اثء-ن أؤإبم، أثي يبمول عند آموثهم يعصؤن 
٣[.]١^١^٠ ظ؛أِه نأي تثمأ 

فيالرقة فيتحري ه الني صوتح دون ل،كن صوته يرفع الإنسان 
طبيعةومن والسلام، الصلاة عليه الرسول مع يما بقدر وغضه صوته 



التوبةو1ي 

رفعطبيعتهم من العفلماء، الكبار عند كانوا ولو بالكلام الجهر الأعراب 
اعلم؛واف وذلك صوتي، من اغضض لا ت الرجل قال ولهذا الصوت 

)المرءسؤاله الناس يسمع أن أراد لأنه أو الغالب في عادتهم هذا لأن 
تهأ النبي فقال أعمالهم عمل ما يعني• ؛ بهم( يلحق ولما القوم يحب 

فمنأحبابه، مع يحشر القيامة يوم المرء يعني; ؛ أحب٠٠من 0ع ارالمن٤ 
الكفرأحب ومن القيامة، يوم معهم حشر وأتباعهم الرمل أحب، 

معهمحشر العصاة أحبا ومن القيامة، يوم معهم حنر النفاق وأصحاب 
الكافرين.مع أو المتقين مع أخي،٠٠ من نع  ٤٣١٠القيامة، يوم 

للتوبةاف فتحه الماء في المغرب جهة س بابا ه الجي، ذكر ثم 
عاما،سبعون ^ ١٥أو عاما أربعون مسافته الزمان، أحر فى إلا يغلق ولا 

منتهللع الزمان أحر في الشص منه تعللع المغرب جهة من عفليم باب 
جلقال كما ذلك، بعد التوبة تقبل لم مغربها من طلمث، فإذا مغربها 
آو٥؛^، ثن ءامثئ،  ٠٣ؤ إتبا متا ينمع لا رش ءاكت بمص أي، • وعلا 
:!.١٥٨لالأن>ُام: خأأ؟ا< إشتا يآ َة1ثث، 

أحرفي مغربها من الشمس طلؤع ت ربك آيات ببعض والمراد 
يختموحينئذ المغرب س فتطلع المشرق س طلموجها الناس ينتظر الزمان 

انتهىتوبة، عاص من ولا إسلام كافر من يقبل فلا الأعمال. على 
حتىمقبولة التوبة أن على يدل هد التها وهذا عمل على يكون فد الأمر، 

إليهايساؤع وأن بالتوبة يبادر أن للموس فينبغي مغربها ص الشمس تطلع 
ءذلك اّتهلاءته في دام ما 

انفعين وتتسعة قتل قبلنا فيمن رحل قمة I الثاني الحديثه وفى 
منبعالم ليس إنسانا أل فتوبة؟ من له هل أل يفجاء ظلما، حق بغير 

بهوكمل فقتله توبة للثه ما ت له وقال الأمر فاستعظم العباد، س الرهبان، 
توبةمن لي هل ت أله فعالها فوجد العلماء عن أل يذهبط ثم المئة، 

اف،إلى فتاب التوبة وبين يينلثط يحول س له؛ فقال نفس؟ مئة قتلث، فقد 



ايصالحينرياءس سج 

صالحينلأ رجا فيها فان كدا فرية إلى اذهب ت العالم الرحل له وقال 
أنإلى فأرشده سوء، قرية فإنها قريتك إلى ترجع ولا معهم اممه تعبد 

الحملهذا بعد فيها يتعبد حتى صالحة بلد صالحة، قرية إلى يهاجر 
ونزلالأجل به نزل الطريق نشف فى صار فلما الظلم هذا بعد السيئ، 

فيهفاحتحمت، فعل، ما على نادما تائبا القرية إلى ذاهب وهو الموت به 
تائباجاء إنه I تقول الرحمة مادنكة العذاب، وملائكة الرحمة ملاثكة 

به،أولى فنحن وفعل فعل إنه تمول؛ العذاب وملائاكة به، أولى فنحن 
تفمال بينهم، فحكموه ان إنصورة في حكما ملكا إليهم الله فأرسل 
مافقاسوا ، أهلها من فهو أقرب كان أيهما فإلى البلدين بين ما فوا 
افهفقبل الرحمة مادنكة فقبضته أقرب الصالحة القرية إلى قمار بينهما 

.له وغفر توبته 

قدرإلا الأحرى القرية وبين بينه كانت، ما أنها آحر! لمقل وفي 
الموتعند الصالحة القرية جهة إلى بصدره فناي الأحر اللمقل وفى سبر، 

أنهذه إلى أوحى اطه أن الأحر اللمفل وفي منها، التقرب على لحرصه 
منحتى عفليم ثان لها التوبة أن فالمقصود تقربي، أن هذه ؤإلى تباعدى 

يعودألا عازما فعل ما على حزينا مقلعا نادما صادقة توبة تاب فمن القتل 
حصومه.عنه وأرصى ذنوبه جمح من عليه اطه تاب 

التيالحقوق يودى أن على عنه يرغيهم سوف والخصوم 
هذاعنه، يودى ق فالنه صادقة توبة وتاب عجز ؤإذا ْلاقته حسب عليه 

غيره،وهكذا الرحمة ملائكة فقبضته نادما صادقة توبة تاب الرجل 
التوبةثان عفلم لنعلم ونعقلها لنفهمِها القصة هذه قص والرسول 

إذالكن القتل، من ولو افه إلى يتوب أن إنسان كل على الواجب، وأن 
أنللورثة يقدم حقه، يعهليه أن من بد لا موجودأ القتل صاحب، كان 

ورنةحال لنا ، يكئفلم الرجل فهذا بالدية، يرضوا أو منه يقتصرا 
الصادقةفالتوبة صادقة، توبة تاب أنه و. النبي يثن ولكن المقتولين 



اثتوبةب1ب 

—والقتلى الورثة — وعلا جل افّ يرصتهم والخصوم العبد من اض يقبلها 
عليهما أدى قد التوبة صادق كان إذا عنه ويرضيهم سبحانه بهم ويتكفل 

الحقوق.أداء فى وسعه وبدل 

عاقبتهاعلم بض الفتوى وأن علم بغير الفتوى من الحذر هدا وفي 
فإنهقتله في سببا علم بغثر فتواه كانت علم بغير أفتى الدى هدا وخيمة، 

غلطوهو له توبة لا بانه فتواه وامتنكر استعفلم لما المائة به وكمل قتله 
توبة.لها الذنوب كل لأن منه؛ 

والهداية.التوفيق الجمع اض رزق 

مىخينه كعب ئائد وكان مالك، بى كعب بن اف بت ءءء؛ا -  ٢١
حينبحديثه يحاوث خهبه ماللث، بى كعب سمعث، ت قال عمي، حيى تنئه 

عناتخلف لم ت كعب قال ثبوك• عرؤ؛ في ه اش رمول عن ئخلم، 
ثحلمغقد أثي عنز ثبوك، غزوة في إلا مط غزاها عروة في ه افه رّول، 

و.اف رسول حلخ إلما عنه؛ يحئم، أحد يعاثب ولم بذئ، عرنة في 
عددهمونيى تينهم ئنار اف جمغ حتى مرنثى عتر نريددف والنحلنوذ 

ثواثئتاحيى العقبة ليله افه رسول، ح سهديت، ولمل ميعاد• عير عر 
فيأدكر بئر كائن، وإذ تدر، منهي يها لي أف أحث، وما الإسلام، على 

•منها الثامى 

أشثبوك عرنة ر افن,W رسول، ءى ثحلمئ حيى حبرى ءس لكال 
ماراق العزوة، تللث، في عنه ؛حلمث، حيى مي أين ولا أموي مط أكي لم 

فنزلي س ينم، في خشيا خض قط ناحكن قمحا -بمث، 
مقراهاالعروة، تلكؤ كانئ، حتى بعيرها وري إلا عروه يريد . افه رسول 



الصالحينرياض ثخ 

عدداواسمميل ومقارا، يعيدا نثرا واستمل سديد، حث في اف رسول، 
؛وجههمفأحبرهم عريهم أنبه ليتأهبوا أنرهم شنلمص ٠^، كييرأ، 

يريد- حافظ كتات، يجمعهم ولا كثٍئ اش رسؤل، خ والنلموى يريد، الذي 
الدينانبدلك 

مابؤ بص ذلك أة ظن إلا يثفيب أ0 يريذ رجل ممل كنب؛ يال، 
ظابتحيى النزوة ينك  Wjاش رنول، وعزا اف، مى وحي بيه تنزو لم 

معهوالننلمون . الق رسوو يتجهز أصم، إليها ئأيا ، والظلأو الثمار 
أد1ت نفي ش وأهوو )ثةي\< أقض ولم فأرّى معه، أجهر لكي أعدو وطممئ، 

بالناس؛!حد،استنث حتى بي يتمادى يزو ظإ أردمت،،  ١٥}ذلك عانى قادر 
مسيقا، جهازي من أقض ولم معه والمنلئوذ عاديا اف. رموو فأصخ 
ومازطأنزعوا حتى يي يتمادى يزو ظأ سيتا، أقض ولم هزجنت، عدومت، 
لي.ذش، يقدر يم ئم ،، Luiلسي ما هأدركهم، أرجل أن ههممت، الفرو، 

أمح،بحرئنح، افث. رنول حردج بمل الناس حرجئ؛ي إذا يطفمئ، 
انلأعير مثى رجلا أو النقاق، فى عاش نئموصا رجلا إلا أنوه، لي أرى لا 

وهومماو سوك، بلغ حص و. اف رنول يدكريي يلم الصعماء، مى ينار 
بيمح،بن، رجل، ثقال نابك؟ بت، كنب ئنل ما ت بتبوك القوم في جالت، 
بنمعاد له هماو عطمنه. في والنظئ بنداه حننه اش، رنوو يا نلمه: 

حيرأ،إلا عنته علننا ما افِ رنوق يا وافه ا قنت، ما شن ه: جيل 
•ه افه رسول، ينكث، 

ققاوالنزاث، يه نزول ئيما زخلأ نأى ذللث، غالى ئز شنا 
الديوهو الأئصاري حسمه أبو هو قادا ، حسمه<< أبا رركى ه؛ اطه رسول 
النن١ذمول.لنزة حتن التئر يصاع ئصدمح، 



التوبةو1ي 

شوكمذ قافلا تزخان قد ه اف _ أن تلفني قلنا كب: قاو 
عدأ؟سحطه من أحنج مم وأمول• الكذب أئدكن ئطفمئ ير، حصرني 
إثن.مقاف.ني: ئث انبي، ّئ راي ذي ذش؛كز ض ُانئنئ 

أثدأ،سيء بنه أجو لذ أر عزيئ حر الباطل عر دلخ قائما، أظل قد 
تدأنمر مذ فدم إذا وكاذ قادما، . اف رمول وأصخ صدفه قأجثنت، 

حاءهذلك قنل فلما للثاس، جلس مم ركنثر ميب فركع يالمسجد 
قملدجلا، وثمانيذ قنعا وكاثوا له، ويحلموذ إليه بمتدرول المحلمول 

مار.افه إر نزايزئلم ويكل لهم وانتئمر دثابمهم علاقتهم بنهم 
رائعال(ا،فال: ثم المئصسر. سنم ئبئم نلنت، قلما جئت، حش 

قدثكذ ألم حلمك؟ *ما لي: فقال، يديه، بيذ جلسث، حش أمشي قجئتح 
عيركعند جلنث، لو واف إني اف، يمول يا يلت،: فال: ظهرك؟® ابمثف 

جدلأ،أعطيث، لمل بندر؛ نحطه مذ نأحرج أش لدأبث، الدئيا أنل مذ 
عشبه ذو'ض كدُآج حدمثؤ اليوم حدسلث، ليذ علمث، لمد واف دلكش 

فيهعش ئجذ صدق حدين، حدئتلث، وإ0 عض، يسخطلثح أن اف ليوبكى 
قطكئق نا وافِ عدر، مذ لى كاذ ما واف قك، اف عمى فيه لأرجو إر 

ارأمااش رسول، فقال، ؛ال،: عنلثه. ثحلمت، حيذ بش أينر دلا أموك، 
.ذنثؤ،ااشُ يمض حر ظإ صدئ(، فمذ فدا 

أدست،علمناك ما واف لى: ققالوا قامعوتى نلمة تني مذ رجال وثار 
بماه اف ننول إر ^٠!، تكون لا أف في عجزن، لقد هدا، قيل ذما 

للت،.ه اف رنول انتعمار ذمم، كافيلث، كال( ممد المخلموذ، به اعتدر 
اف.رّول، إر أرجغ أذ أرذُت، حف، بوسويني رالوا ما مواف دال،ت 

ننم،قالوا: أحد؟ بت، مبمح، همدا لقي( نل لهم: يلن، مم ثمجي، فاكدب< 
؛ا)،:للثه، فيل ما مثل لهنا وفيل قلت،، ما مثل فالا رجلان(، ننك لقيه 



المالحينرياض ثخ 

الوائفيأميه بى وهلال الننري، الئب؛ع بن منارْ ت قالوا هما؟ مى ملغ؛ 
تقال أنوه، فيهما تدرأ سهدا قد صالحين رجلين لى iاJكنوا قاق: 

يي•ذكروهما حص قمصيغ 

عنه،تحك، تن سن من الثلاثه أيها عن ه اف رنول ونهى 
l_.li  قناالأنض، شي في لي تنكزت ص '^1 لإ/\ ص: أن الناس

ضاجايقأنا ينه. خنجين ذللن، غلى شئثا التي بالأم هئ 
وأجلدهمالقوم أشث، هكشئ، أثا وأما سكنان. سونهما في وقعدا قانثكانا 

دلاالأنزاق في وأطوف الثص٢ث٠، نغ افلأة قأئغد أخئ قئثئ 
ثنيمجلسه في وهو عيه فأسلم . ^ ٥١رسول زآبي أحد، يكلمني 
أصليم لا؟ أم النلأم بزي شمته حزلن نل مي: في أيول الصلاة، 

ئحوةالممث، وإذا إئ نظن صلأيى عر أملت، ^٥١ النظز، وأنارقه منه قرسأ 
عك،١^٠>، 

م'ِءِْء ُ -0 تنوزتحتى مشجت، الننبميى جفوة مى علي ذلك طال إذا حتى 
عليهمنلمث، إلي، الناص وأحب عمى ابى وهو قتادة أبى حائعل جدار 
ئئلمنينل باق أسدلي قتادة، أيا يا له: قملته الئلأم، ص زد ما قواف 
،،J^l^إندث< قنكتؤ، إناسدJه قندمحت، قنكته، ه؟ ورسوله اف أحث، 
أعلم.ورسوله افه : ةقاو<

فيأنشي ^١ ييا ١^^، نمززلمه ض زتزك _1^، قفاضئ، 
عالمدينةسيثه بالطنام قدم منى الشام أخل سط من ثبطي إذا المدينة سوق 
حك،إلي له بجيروف الناص قطفي مالك؟ بن كنب على بذل مى ت يمول، 

أنافيه: فإذا ققزك كانا. زمحثج عنان، نللئ، بئ كثابا قدقغ خاءيي 
ولاقوان بدار اممه يجننلئ، ولم جماف قد صاحتلث، أل بلعتا قد فإثه بعد، 



التوبةباب 

التلأء،مى أيضا ومدو ت يزأئها حيى ممك ئواسك، بثا يالص مضتنة، 
دسجنئها.السور بها قثيمئت 

رمحووإدا الوحي وانتلث الحميى من أربموف نشغ إدا حتى 
امزاتك،ئنتزق أل نأمرك ه اف رمحوو إذ ت ممال يأتيني، ه اف رمحول 

صص، ماد اغثزمحا م لا، مقال: أسو؟ ناذا أم أمحا يقنت: 
عندهملكوني بأهبك اينؤي لائرأيي• ممك ذلك• بجض صاجبي إر 
هاف رسول أب بن هلال، انزأة فجاءت الأئر. هدا ز اف، مضي حى 

حائم،له ليس صاغ شيح أميه نى ه-لأل، إذ الله، رسول، يا • له ممالت، 
ماوافت إنه ممالث: مزثنكج« لا ولكي ررلأ، قال؛ أحلمه؟ أذ ثكزة فهل 

كاذما م؛ س كاد مند سكي رال نا ووافه شيء، إلى حركة من به 
فيه الله رمحول اسثأذث لو أهلي؛ بمص لي قمال هدا• بوبي إر 

فيهاأسثأذذ لا ممنث،: حذمه؟ أذ أمنه بن هلأل لإمرأة أذن قفي امرأتك 
وأثاامتأدسه، إذا ه اف رسول يمول مادا يدريني وما افه.•ا رسول، 

إّاب دجل، 

عىثهي همي بى ليله حننوذ لنا مكمل محال، عشر بدبك يلئت، 
خت فم ئى يله ضن ضناخ التجر ضلأة طت م كلابنا، 

علنصاقغ قد ينا، ثنالى افه يكر التي الحال، على جالس أثا قسنا بيويثا، 
علىأوقى صابخ صوت سبخت، رحسف، بما الأرض علي دصاقغ مي 
ناجدأ،قخزرت أثشن، ماللثؤ بى كنب نا صوته؛ بأعلى يمول، سلع 

عيناجق اف سوية الناس ه اف رمحول فاذذ همج. جاء قذ أنه وعزفت، 
صاحنئتنز قدهب بنئئوننا، الناس قدنث المجر صلاة صلى حص 

علىدأدمى قبلي، أسلم بى ناع ينعى مرّا إلي رجل دركص يشردذ 



الصاثحينريامى مسبح 

صوثننمت الذي جاءني ملما الفرس، بى أننغ الصوت هكاذ الختل، 
ق1ن'ئن\أملك، ما ^١١^ سثارته، إثاة وفحنظن\ ئوتى له نرعث، ببسرنى 

تثلماني. اف رموق اتأثإ وائطله1، ئلسجهما، ئوسن وانثمنت نومئد، 
هلتكح.^ ١١وته يتهنكؤ رن ؤيمولوذ بالونه تهتثوش قوحأ هوجا الناس 

فقامالثا-ن، خو'ض جئ ه اف روو قإذا اتحد ذخلت، خض 
زجلنام نا واف وهنأني، صايخني ختى يهزوو فهء اف مد ثى شحه 

لطلخه.شانا لا كثب قكان عينة النهاجرين بن 
سوجهه تبرقا وهو مال، اف رسول، عر سلمت، ٥^١ ت كنت، ماو 

ثاعندك أبى ت ممئثؤ أملث،اا ولدئك مد غلتك نز نوم خير "أسير ت السرور 
وكاوهق*، اف عند بس بل ررلأ، ئاو: ءندًاف؟ ين أم اف رنول 
ثنرئجدكنا ممر قطنه وجهه كأذ خص وجهه امثار سز إدا اف رّوو 

ألنونيي يس إذ اف، رموو تا ،ت نديه؛liLتيى جيتثه ئالما ينه، ذللث، 
ارأمسلث،ه•' اف رّوو همال، رسوله. ؤإلى اف إر صدمه نار بن أئحئ 
حيثر.الذي سهمي أنجلث، إئي فقلثجت للثه،ا. حتز مهو نالك بنص علتلثؤ 
نوبتيين وإذ بالصدق، أجار إثما ئنالى اف إذ اف، رسول نا I وثئئ،

الننلميىين أخدأ غلمثؤ ما فواف نشئ، نا صدقا إلا أخدث لا أق 
أخنسه اش لرمول، ذللث، دكزث، مند الخدث صدق في ننار اش أبلاه 

اش.لرسول، ذللت، قلثج مند كيته ننمدت نا واف ئنار، اش أبلار يما 
بقى•فيما سالمح، اف يحمظنح، أذ لأرجو دإئمح، هدا، يوبث إر 

نامحَافيصؤي آقي ء أفُ إث ^كد تحار: اف  jyiiو\]: 
يئهن^، محث، نييغ صكاي ما بمي ين ألثسرة كثاعق ؤ، آقعو، ألتجنت 

ثئأك.ثمحإ أفكت زل ينز. ثء/ئ يجر زئئ. همخ ثث؛١:< 



اثتوبةبأي 

ملجثآلا آن وء1أرأ أمسهم ءثإ-م ر»ثائغ يثث يما ألارض محم ثايغ إدا 
كأيأ. آقيتز أذوب هو أث، إف إ-شوأ هقهر ياب ئم إثب إلا أو ين 

[.١١٩. ١١٧]اكو؛ة; ألتندتيزه مع ؤكؤنوأ أثن أيقوأ ءامنإ ألومي 
افثهداني إي تند محط نعمة مى عالي اف ألعم ما واف ت كنب قال 

كديته،أكرف لا أف ه اف رموق صدقي مى نمي في أعظم للإسلام 
أنزلحين كدثوا لأدين  Jiiتنار اف ون ^^١؛ الدين قنك كما يأخلك 

إداأا=ظلم أف ؤتثلإعو0 ت نعالي اف فقال لأحد، فال ما ثئ الوحي 
-ئرآءمجهثر ومأوُير يجس إيم عم همرأ عمم لثنيثوأ اي أنتجثم 

ؤزك<عم ئرصوأ ئإن تيم لرصوأ كفم بحمحت . دمنوث حفامأ 
[.٩٦-  ٩٠]النوة: ألثسشزه ألش عيب بنبمى لا أق 

مم jjالدين أولئك م ض الثلأ ١^١ ^١ محا كب: قال 
اف.ومول وأرجأ م وانتئمز مانعهم له حلموا حيى اف. رسول 

آفييىآلثثثت ثنار: اف قال • يدلك فيه ننار اش قصي حص أمرثا 
إياناو(حليمئ هو وإثما الثرو، عن ئخلمثا حلمثا مما يكر الذي وليس منغإه 

متقىبنه. شو إلئه واعتدر له حلم، عمن أنزئا وإرجاؤه 

الخميسثوم نبوك عروة فكب حرج و. القي أف دواية؛ دفك،  £3
ادءجتr،•يوم بمحرخ أن يجب لكال 

فإذااضى، في نهارأ إلا نمر من يقدم لا وكان رواية: وني و£ 
فه•بج، م رمحن فه قصر بالمنجد بدأ قدم 

؛٤٤ ١٨)برتم مالك بن كع،ب،ا حديث بأب المغازي، كتاب في البخاري أخرحه ّا( 
)\ُآُما'آ(.برقم وصاحبيه مالك بن كعب توبة حديث باب التربة، كتاب في وملم 



انم^ااحينرياءس سمح 

قصة-  .هالأنصار من وصاحبيه مالك بن كعب قصة - القصة هذه 
وأنالتوبة وشأن التوبة بيان هنا منها والمقصود وذكرى عقلة فيها عغليمة 
الصلاةعليه اممه رسول عن تخلفوا أنهم الثلاثة قصة وكانت عظيم، شأنها 

عليهالنبي إليها ندب عفليمه عزوة وكانت ، تبوك عزوة في لام وال
الشام،في الروم لقتال الخروج على وشجعهم المسلمين واللام الصلاة 

وتجهزواكثير بثر المدينة إلى وقدم الملمون معه فتجهز النصارى قتال 
فيالهجرة من تع نة ّفي هذا وكان للجهاد واللام الصلاة عليه معه 

عليهمعه الناس فخرج ل ال^لالآ ومحناب الثمار ٍلابت عندما الصيف،، 
.بغيرهاوري غزوة أراد إذا وكان واللام، الصلاة 

،ذلك، العدو يبلغ لا وحنى انمدو، ينتبه لا حنى عادته هذه 
بعيدةجهة وفي عفليمة غزوة لأنها للناس؛ أمرها وصح فانه سوك، إلا 

طويلة،وطريق ورمال وقفار فيافي المدينة وبين الشام وبين الشام، جهة 
ليستعدوالهم؛ وجلاها للناس لام والالصلاة عليه للناس بينها فلهذا 

وقت،المدينق من والمالأم الصلاة عليه فتوجه للغزو، أهبتهم وياحن.وا 
ثلاثيننحو فى وكانوا الحر، واشتد الثمار طابته عندما والحر الهيف، 

ينتفلرأياما بها وأقام تبوك إلى واللام الصالة عليه فوصل مقاتل، ، ألف
أوإليه يتوجهوا حتى إياه انتفلارْ أو الروم لقتال للشام توجهه في الله أمر 
.والعودة بالقفول له اينه إذن 

كلالأمر، به تباطأ ولكنه ه الّك، ْع اقر بأن بريد يب وكان 
لمولكن راحلته عنده قادر، وأنا أحرج سوف أحرج سوف يقول• ساعة 

الجيش،أمر وبعد الجيش وتقال.م الجيش توارى حتى التسويف به يزل 
بنومرارة الواقفي أمية بن هلال الأنصار من أيضا اثنان معه ، وتخلف



التوبةباب 

مامثل وأصابهما لام والالصلاة عليه الني عن ناحروا العمري، الربح 
فر.اللهما يقدر فلم كعبا أصاب 

عفليمةغزوة لأنها الناس؛ فنفر ينفروا أن الناس أمر الرسول وكان 
الصلاةعليه قال ولهذا ينفر؛ أن استنفر من على والواجب كثير والعد.و 

ثير4أوإلا I يقول بحانه وافه ، داJقئوا(( اسنمنتم رارإدا ت والسلام 
استنفرإذا المؤمنين وأمير ذالملائs [. ٣٩لالتو;ة: ألسماه عدابأ يمد 

وصاحبيهكعبا أن الله فقدر التخلف، يجز ولم النفير وجب لعدو الجيش 
أصحابهبين نبوك في إلا ه النبي يذكر ولم ، عير دون من تخلفوا 

والنفلنبرداه ه حبالناس! بعفر فقال ماس؟، بن كب فعل ءرما وفال! 
ياواف إ هلت، ما بئس وقال! ذللثح معاذ فأنكر بغيبة فاني عئلسه، فى 

قالمن أن هذا وفى النبي فكت، حيرأ، إلا عليه علمنا ما اش رسول 
صحتها؛وعدم بطلانها علم لمن عليه الرد ينبض لأحيه، تناسب لا كلمة 

عناللأ رد أحيه جرض عى رد *نى والسائم! المائة عليه قال ولهذا 
.، المامةاا١٢نوم اانار وجهه 

هناكمكت، أن بعد بالقفول له اف أذن نم ط هؤ المبي كت، ف
ب،كعمع ّفلما قتال، العدو وبين بينه ر يقل. ولم فرحع يوما، عثرين 
سخطمن يخرج وماذا الأمر، به اقتله والسائم المائة عليه بقفوله 
وفقهوعاد حل اف إن نم يقول؟ وماذا لام والالصلاة عليه اف رسول 

يحللا باب الحيي، حزا، كتاب في .؛ؤق■ عباس ابن حديث مءن البخاري احرجه )١( 
نصيدهامكة تحريم باب الحج، كتاب في لم وم(، ١٨٣٤)برقم بمكة، القتال 

(.١٣٥٣)برقم الل.وام، على ولفظتها وتجرها وحلاها 
فيحاء ما باب الأتربة، كتاب في رغهتٌ الدرداء أبي حدبن، من الترمذي أحرحه )٢( 

١٤ ٤٩آ■/وأحمد (، ١٩٣١)برقم لم، المعرض عن ١لذب 



انصالحينرياض ثخ 

قدمإذا وكان بالحقيقة، يخبره وأن الصدق على وعزم المدق أجمع حتى 
ركعتينفته فملي واللام الصلاة عليه بالمسجد بدأ غزاة من أو سفر من 
عليهقدم فلما لام والالصلاة عليه عليه، يلون للناس حلى مم 

كذلكوصاحباه الماص مع كعب حاء الماص وحاءه لام والالصلاة 
مهكلأ عن نهى قد ولكن المعضب ئنم م تيعليه سلم لما فانصرف 

أمرلام، والالصلاة عليه تبوك من قدم ما بعد غيبته مدة بهجرهم وأمر 
ئبئموتم عليه ورد . عليه لم فأحد يكلمهم لا حتى بهجرهم 

أنيستطع وأنه عذر له ليي أنه فاحبره ه، حبعما وسأله الغضب، 
بعذريعتذر أن يستطع لام، والالصلاة عليه غيره عند كان لو يكذبح 
وأرضاه.عنه الله رصي بالصدق وأحره صدقه أجمع ولكنه يخلصه 

،U؛،'؛ اممه يمضي حثي قمم صدق، قمد هدا ررأما ه! النبي فقال 
بهجروأمر ، ذللث، مثل لهما لام والالصلاة عليه قال صاحباه وهكذا 
أنعلى ذللث، فدل ثانهم، في غؤه اممه يقضى حتى يكلموا وألا الثلاثة 

الماصمن يقع لا حتى يهجر أن تحق يعذر بغير الغزو عن تخلف من 
الأمور.هده مثل فى الماس يتأدب وحتى ، ذللئ، مثل 

يهجرأن يستحق بها وجهر المعاصي أظهر من وهكذا ؛ العالخاء قال 
هؤلاءةم>دثا ؤإظهارها، المعاصي عن يرتدعوا وحتى الماص يتأدب، حتى 

وحارواتخلفوا الأين اّس بقية أما مهجورين، ليلة أربعين الثلاثة 
غؤو،الله إلى سرائرهم ووكل فيها مدقهم أظهروها ؛أعيار واعتدروا 

عذرلا وأنه بالحقيقة فأحبروا الثلاثة هؤلاء أما يالفاق، يتهمون وكانوا 
انهم،نباعتزال الأربعين بعد أمروا ثم ليلة أربعين هجروا فلهذا لهم؛ 

لهمكمل حتى يجامعها لا لكن عنده؛ تثقى امرأته، يجامع لا واحد كل 
ليلة.ن و حم

فىوأنزل عليهم توبته وعلا حل اض أنزل ليلة الخمسون تمن، فلما 



التوبةي1بم 

ألاوضتغإ ثانث إدا ثئ •غقزأ أكمك> ألثئثت ؤ)قلإ ت تعالى فوله حفهم 
ئابثر إأتي إلا آؤ عن ئءمآ لا أن ؤثلوا آضهنِ عقهنِ ؤثائث يحث يما 

أقنأثقوأ »انوا أكبي بمآيا آليين أيوب هو أس إذ يورأ عثهر 
لصيفهمعليهم توبته اض ، J^،j[، ١١٩-  ١١٨لالتو;ة: أكندن؛اله عح وؤنوأ 

حقبغير اعتذروا الذين المنافقون أولئك وأما ا نهم ؤإيما ؤإخلاصهم 
عتبمرتزصزا ئإن ثم لرصوأ يظم تعالى؛ فوله فيهم فانزل 
[.٩٦]النوة; ألنمشزه ألمرم عي برش أس ^ُى 

غتوعنهم وعفا الثلاثة هؤلاء على تاب وعلا حل اف أن ت المقصود 
كلمن وامة التوبة أن على ذلك، فدل كلامهم، في . للسكب وأذن 
يشقمما حرى ما جيه وبمنه جرى ولو حميدة، عاقبته المدق وأن ذب، 

أثنوقاد ت النجاة الصدق وعانة حميدة الصدق عاقبة لكن النفوس، على 
[،١١٩ت لماندة ا ل ألأيهنره ءهتها ين شقا جقت، نم قهم صن ألمحندثن ينفع يوم هنأ 

والنفاقالكذب أما والعافية، النجاة عاقبتهم حميدة، أهله عاقثة والصل.ق 
للمؤمنينبغي أنه على دلالة هانا وفى العافية، اف أل نالمار، فعاقبتهما 

ومخرجافرجا اممه يجعل حتى وتحتسب يصر أن عليه ائلي، إذا الصر 
فيماذلك اض يزيل حتى ذللث، غير أو هجرأ أو مرصا البلية كانت مواء 
بهاوالبدار التوبة فالواجب، هجرأ المصيبة كالم، فان ق، بثاء 

هجرهوتركوا لمون المامحه وأصلح تاب ؤإذا والاستقامة، والإصلاح 
الملاثة.حق في ه اممه بامر ث. المبي فعل كما 

عنيبتعد أن كان أينما المؤمن على الواجب، أن الفوائد من هدا وفي 
بالصدقاممه يعبد وأن كان، أينما اممه يتقي وأن ؤإمحلهارها، المعاصي 
علىوالاستقامة اممه تقوى المؤمنين! واجب، هذا فان كان، أينما والاستقامة 

is ] فإنذك، يشهدوا لم أو ذك الماس شهد سواء معصيته، س والحذر عته
وأنمحصيته بيع وأن والعلن ر الفي كان أينما النه يتقي، أن علته الواجب، 

وأعظم.أكبر غنو اش فحق الماس، يره لم ؤإن أوجب ما على يحاففل 



انصالحينرياءس سمح 

بالهجرالتأديب يستحق من يودبوا أن الأمور ولاة على والواجب 
حتىوالمسالمون النبي هجرهم بالهجر، تأديبهم فيها القصة فهدم بغيره أو 

أوصرب من الهجر بغير العاصي يعاقب أن مانع ولا عليهم، الله تاب 
؛سرعا محدود حد فيها لبس المعصبة كانت إدا  ١٠دلك عير أو مجن 

فيهاليست التي المعاصي أما حدود، فيها هده والسرقة، والقذف كالزنى 
فيهايعاقب أن الأمر فلولي الله شمع في محرمة معصية وهي حدود 

أوصرب أو يسجن ذللتج بغير فيها يعاقب أو للثلاثة حرى كما بالهجر، 
العاصي،عن الناس يردعوا أن الأمور ولاة على الواجب لأن غيره؛ 

افهءلاعة على ويستقيم الله بأمر بلتزم المسلم يجعل ما يستعملوا وأن 
الله.حدود عند ويقف 

والهداية.التوفيق الجمع الله رزق 

بنعمراذ - الجيم يفتح النون يخم - ئججد أبي هءخ -  ٢٢
وهناف. رسول أنش جهيه مى انزأه أو يوئ'؛ الحراعئ الحصين 

يدعاعنى، مأتمه حدت أصنت اف، رسول يا ت نقالت، الرئى، مى حبلى 
بهاقام ممنو ءأت؛ياا وصنغ فإذا إليها، ااأحسن فقال: وليها، ه اممه بي 
علنها.صلى م يها م م يثاثها، علنها قشدلم ه، اف نبي 

ئوتهئاثئ لمل ١١قال؛ رثق؟ وقد اف رسول يا علنها ملي عمن؛ له فقال 
أفصلثزثه وجدت وهل لوسنتهم، المدينة أهل من سمحن نين مجتف لو 
.٢١ساJملرواء تعالى؟!« ف ينميها جادت أذ من 

؛١٦٩٦برتم)بالزنى ه نفض امحرف من باب الحدود، مماب في أحرحء ؛١( 



التوبةو1ب 

لأبنأف ررلن ت قال ه، اش ينول أ0 ه؛ ماس ابن -  ٢٣
التزاب،إلا ماة نملا ولى واديان، له بكوف أف أحب ذهب مى واديا آدم 

عليهمتقى مى عر الله ويتوب 

غفوافث ءاتصحك قاو! اف رسول أة فهنع؛ هريرة أبي  ٠٠٠٥-  ٢٤
اممهنبيل في هدا يماتل الجئه، ندحلأن الاخز أحدهما يفتل رجلين إلى 

ءاإ،هرى.متقى متنهد٠٠ فيسلم الماتل على الله يثوب قم فيمثل، 

 B٣٠لثتج ا،
جلاممه وأن اكوبة، شان عظم على تدل الثالثة الأحادث هذه 

اعفلمهو الذي الشرك حتى وصغيرها كبيرها السيئات، بها يمحو وعلا 
ييمزىلا مارت قال كما عليه، افه تاب منه ناب من الذنوب، 

نوميكئ}٩ ألص إلا آممه نرم آر آفنس بمتانن ولأ ءاكر إكها ثه آج 
فهءؤبجلن آكن٠ه مم ١لمث١ب ئ بمنعف أد_اما يلي له يقعن ومن 

آسثري فأزكث ^١ كظ نبميذ ن؛امح ش؛،;، ؛يثائا. 
جلفضله هذا [ ٧٠-  ٦٨ت ]المرنان قمماه غضإ أف جان حسقت نتثاتهم 

الصالحبالعمل توبته أتثع ؤإذا عليه، الله تاب صادقا تاب من أن وعلا 
.حنان،ءسّئاته ايثه بدل 

رئولهالمال فتنة ْن يتقى ما باب الرقاق، كتاب فى البخاري أحرجه عليه. متفق )١( 
لموم ٦٤٣٦)برقم ها:ا ]اكنابن: فأه نأزدرك ٣ ق□ تعالى: 

ط.لابتغى رادين أدم لأبن أن لو باب الزكاة، محاب فى 
يلمثم الملم يقتل الكافر باب الجهاد، كتاب في البخاري أحرجه عليه. متفق )٢( 

يقتلالرحلين نيان باب الإمارة، كتاب في ومسلم (، ٢٨٢٦)برقم ؤيقتل بعد قبمدد 
(.١٨٩٠)برقم الجنة يدخلان الأخر أحدهما 

الشخفضيلة بقراءة يالطاض مسجده في المالحين رياضي لكتاب الشخ سماحة شرح )٣( 
(؛٣٩إر  ٢٢)رنم حدث س الحلواني إحتان 



الصالحينرياض شخ 

زنتالتي المرأة قحة فى حصين بن عمران حديث هدا فى 
وصعتفلما حبالى، وأنها زنت، وأنها ه للنبي واعترفت وجاءت 
ثمعورتها، تنكشف لئلا ثيابها عليها تشد بأن ف. الّبي أمر حملها 
أرصعتهفلما راأرضعيه٠٠ لهات قال أنه الأحرى الرواية في ترجم، 
صلىالنبي رأى لما )ههته عمر فقال فرجمها، برجمها أمر وفهلمته 

"وهله• السي فقال رنت،؟ وقد اف رسول يا عليها )ئضلي ! عليها
لوثوبه ئاتت، لمذ تعالى ف بتمسها جادت أل من أفصل توبة وجديته 
عفليمة،توبة ت يعني ؛ لوسعتهماا( النديثة أئل من نبعيى بص ئسنتج 
جاءتاب، لما ماعز قصة مثل لتقتل، تعترف، جاءت ها بنفجادت 

عليه.صلى ثم برجمه، أمر حتى نائما معترفا 

بهااض يمحو التوبة أن على تدل كلها أشبهها وما الأحادبنح فهذه 
منبد فلا نويته، فى صدق لمن الشرك، حتى عظت ؤإن الذنوب،، 

ذهبمى واديا آدم لأبن أن ءالو ه: قوله هذا ومن شيء، كل في الخوبة 
مىعلى افه ويتوب، ، التراب، إلا قا0 يملأ ولن واديان، له يكوى أد أحث، 
؛وعلا جذ قال كما عليه، والحرص المال محبة آدم بني طيعة من ئاب،اا 

منتاب، من عليه، اف تاب تاب من ■٢[ ]الفجر: جناه حنا ألماد ؤونحتو>ى 
جمعمن تاب من أن كما عليه، الله تاب الدنيا على والحرص طسه 
عليه.الله تاب الشرك حتى محي المعا 

-أولا التوبة، نوى إن - على يحرص أن المؤمن على فالواحبا 
أسبابها،وعن عنها والبعد ، لت، آ المن الحذر يجبمب ه( المن الحذر 

الصالح،والعمل والإقلاع والدم، باكوبة البدار وجب ونمنا متى نم 
وتعالى.سبحانه التائب، على يتوب والله 

أحدئنايقتل رجلنن إلى ه افه رريصحك، الرجلين: حديث، كذللئ، 



التوبةاي 

عشافُ يتوب ثم ميمتل، افِ سيل في هدا ماتز الجنه، يدحلأن الآحز 
هذا، وجوده فضله سعة على يدل مما أيضا هذا ديسثسهداأ فيسلم القاتل 
فيموتالماتل يلم ثم الجنة، فيدخل شهيدا فيقتل اف سبيل في يماتل 

دخلوكلاهما هذا، قتل هذا الجنة، فيدخل ئهيدأ يقتل أو الإسلام على 
القاتللم أمثم الجنة، فدخل اش سجيل في سهيدأ قتل هذا الجنة، 
علىيدل هذا الجنة، فيدخل شهيدا قتل أو الإسلام على فمات اش وهداه 

دونه.وما الشرك من الذنوب جمح بالتوبة يمحو الله أن 
أنمكلف، كل على بل ملم، كل وعلى >من، كل على فالواجب 

كانؤإن كفره، من والتوبة بالإسلام، قليبادر كافرأ كان إن بالتوبة، يبادر 
الأجل.يه يحل أن قبل معميته، من بالتوبة فليثادر عاصيا 

ّوالهداية التوفيق اممه ونسال يرضيه، لما الجمع يوفق أن افه نال 



الصائحينرياض ثرم 

j-X rd\الصبر؛

ممران:]lJ وصلإوأه أصؤوأ ءامنوأ أكمكت< •' تعالى اف نال 
ننوشى وآلجمحع آئمح، نن ييء ت الى عتال ون••٢[، 

ينؤروقا تعالى! وقال [، ١٠٠]اب_ر•: آلثسكه وبني وألأتتت وآ'لأثرر 
إنيبمثر ثبمحر ؤود>( تعالى• وقال •ا؛ا، تالز٠-رت حثاد،ه يمو مه،إ ألمؤلأ 

إةنآلثلوؤ بآقبر ءؤأسموأ تعالى! وقال [، ٤٣^ذثوووأ•' أثدموه ءرمٍ لمي د'لأى 
آلمجتهدنُأر زاحئ ؤرثإأوصj تعالى! وئال [، ١٠٣تاJبقر؛: آلتنإدتيه ح أثن 

كثيرةفضله وييان بالصبر الأمر محي والأ؛ات [ ٣١: تم«ممد وأدتنهة1اه ؤنحك 
معروفه.

محاوهال،! خهنء، الأشعري عاصم بن الحارث ماللث، أبى ءم -  ٢٥
اامسزارا،نملا ف والحمد الإيمان، نثن الطهور ١١ه! اف رمول، 

والأرض،الئماوات بين ما يملأ أو ثملان ف والحمد اف ونبحاو 
أول1ث، حجه والمنآر ، صجاء والصنن برهان، والصدقه نور، والصلاة 

سلم^!٥ موبمها« أو محمعتمها ثمه محباتع نفذو الثاس كل - عليك 
أقه، الخيري سان بن ماللث، بن معد نعيد أبى وص -  ٢٦

هأغثائب،نألوة م دأغطائ-لم، M اله رسول نألوا اعار من ناّاً 
بمديبجن ®ما ت بمدة كل أمذ حين لهم قمال بمدة، ما مد حى 

١^•،شه نظن زض ؛، ٥١نمن نظفف زض هر، أذحزئ فلذ مر من 

(.٢٢٣برقم)الوضوء كل باب انملهارة، كتاب ني أحرجبم 



الصبربابي 

الصيرا(من وأونع حيرأ عطاء أخد أعطي وما افث• نتصثز ومي 
.، ءل؛هل متقى 

قالت قال ه، سان بن صهيب يحيى أبي ومي -  ٢٧
لأحدذلك وليس حير له كله أمره إذ النزمن لأمر ررعجبا ه' اف رسول 

صنزصزاء أصابته وإذ له، حيرأ مكاذ مكن ،^١٤ أصابته إذ للمؤمنI إلا 
رأ مسلم رواه له؛ا حيرأ يكاذ 

بالصبر،تتعلق كلها كججه ا والأحاديث الكريمات الأيات هذه 
صبرت أقسام ثلاثة وهو الواجبات أهم ومن القربان أفضل من والصبر 

منالمؤلمة المصاب على وصير الله، معاصي عن وصبر اض، طاعة على 

-ومرهاالأمراض 
يصبرأن كلها، الأنواع بهذه يقوم أن المؤمن على والواجب 

وصوم،صلاة، من يودي حتى عليه الله أوجب التي الله طاعة على 
عنالصبر عليه يجب وهكذا دلك، وعير وجهاد، وحج، وزكاة، 
يجباالمعاصي، سائر من منها والحذر عنها والآكف اف، محارم 

الض،حرم ما على الإقدام عن ويجاهدها نفسه ياكف ذلك، عن الصبر 
والتخلفجالجماعة، في الصالة في كالتسساهل المعاصي؛ سسائر من 

والمرية،والزنى، الوالدين، وكحقوق بالزكاة، وكالبخل عنها، 
،دللث، عن الكم، يجبخبط المعاصي، من وغيرها والممبمة، والغيبة، 

وفي(، ١٤٦٩)برقم المسألة عن الاستعفاف باب الزكاة، كتاب في البخاري أحرجه )١( 
الزكاة،كتاب في ومسالم (، ٦٤٧٠)برقم الله محارم عن الصبر باب الرقاق، كتاب 

(.١٠ ٥٣)برقم والصبر التعفف قفل باب 
(.٢٩٩٩)برقم خر كله أمره المزمن باب الزهد، كاب في أخرجه )٢( 





الصبرو1دم 

الإيمان®نطر *الطهور ت الأشعري الحارث حديث في ه ؤيقول 
الطهارةلأن الإيمان؛ مثلن والوضوء الغل ت يعني التهلهر؛ الطهور 

والمعاصي،الرذائل من وطهارة الأحداث من طهارة ت طهارنان 
والشطرنطر هدا الواجبات، وأداء بالتوبة المعاصي من فالطهارة 

الظ-اهرالشطر هذا والوضوء بالغل الأحداث من التطهر الثاني 
٠المعنوي 

ف.الحمد قول، قفل في الم؛رانى® ثملا ف ا١والح٠د 
والأرض®الثمارات تيى ما ثملا أن ثملان ف والحمد اف راوننحاو 

اش.وسبحان ض الحمد من الإكثار على الحث، هذا ففي 

لليوالحمد اف ننحاى أرع؛ اقو إلى الكلام *أحث، ه؛ الّكا يقول 
لأيزالس م نبمان أقول ررلأن ض: وبقول أيثرا،« زاضُ الهُ إلا إلأ دلا 

ويقولاثخ«رأ،. بجي طلت منا إلث أذ أين زالهُ افث إلا زلا؛ئة 
إلهولا لأي زالخشو اف نبمان الذالخاُت، *اتاتالم، واللام: الصلاة عليه 

ياله،ر'ا؛إلا هزة زلا خزل زلا أمحن نافث اف إلا 
فيونور القيامة ويوم قبره في العبد نور الصلاة ثور® *والصلاة 

بعدالأمور أهم عليها فالمحافظة وطهارته، القلب، نور أسباب من فلبه، 
بعدالشهادتين، بعد الصلاة، واجب، وأعفلم واجب،، أهم الشهادتين، 

الإسلامعمود فالصلاة اش، رسول محمدأ وأن افه إلا إله لا أن ميادة 
أخراه.وفي دنيا0 في للعبد الور وهي 

التسميةكراهة باب الأداب، كتاب في هد جندب بن سمرة حديث من ملم أحرجه )١( 
(.٢١٣٧برقم)ونحوم، ويانع القتحة بالأسما، 

التهللشل باب والدعاء، الذكر كاب في فهد هريرة أبي حديث من سلم أحرجه )٢( 
(.٢٦٩٥)برقم والدعاء والتبح 

.v٧٥/ فهد الخيري سعيد أبي حديث من أحمد الإمام أحرحه ، ٣١





اتصبربابد

المالندا إل  ١٠لالعّادت لام والالصلاة عليه فقال عنده، ما نفد حتى 
لمثمى يإشراف أحده ومن فيه لن بورك بحقه أحده فمي حلوة حضرة 
فه«لا،.له تانك 

أحدهوس فه، له بورك ص بنحاؤة أحده ااس ت الأحر اللففل وفى 
قع«إأ/زلا كالذي:اكل يه ثن تانك P نمى يإشزاف 

وميافث، يفنه ينتفن ومي افآ، يعفه ينثنمم ررومى ت أيضا وقال 
هلك؛وحرامها بحلها الدنيا وطلب نمه طاؤع فمن . ^٥١٢٠يصبره يتصبر 

السؤالوليقل الحرام وليحدر بالحلال وليكتف الصبر من بد لا لكن 
افه،يفنه يتقن ومي النه، يبقه بنثئفف ررومن الناص أيدي فى عما وليتغن 

والهالصنراا من وأومع حيرأ عطاء أحد أعطي وما افُ• يصبره يتصبر ومي 
حضزةالمال قدا إل حكيم اريا ت قال ثم فاعطاه مرة بعد مرة حزام بن حكيم 
لممى يإثزاف أحده ومن فيه، ثن بورك ئمى سحاؤة أحده ثمى حلوة، 
ألندمن نز الثلمنا الند شع، زلا نمحل كالذي وكان فه لن يازك 

النفاز«.

عماوالاستغناء الاستعفاف على يحرصن أن المؤمن من فالمطلوب 
الصحيحالحديث في والقناعة، له اغ سر بما والرصاء الناس، أيدي في 

اتاْااأيما افه وقثنه كمانا ورزى أسلم مى أفلح ^ ٥١١ه■' يقول 

بابالوصايا، كتاب في البخاري أحرجه تفهد. حرام بن حكم حدث ْن عليه متفق )١( 
برقم[ ١١]المسا،: د؛إه أد غآ يص رصتو بمد ^٥٤ تعالى: اف نول تأويل 

وأنالمقلي اليد من حير العليا اليد أن بيان باب الزكاة، كتاب في لم وم(، ٢٧٥٠)
١(.)ه-ا• برقم ١لآحالة هي المقلي وان المن هي العليا اليد 

(.١٤٧٢)برقم انمألا عن الاتفاق باب الزكاة، كتاب في أخرجه )٢( 
فيباب الزكاة، كتاب ني ه' العاص بن عمرو بن الته عبد حليأ، من لم مأحرجه )"١( 

(.١٠٥٤)برقم واكاعة الكفاف 





اك^بروا|_م

غليهمم إليه فأرنلغ وشحتسب* يلتمسن ننس بأجل بمده حلي% يكل 
كعب،ئن وأثؤ جبل، بن وثناي عبادة، بن نني ومنه فقام لتأنيثها. 

4jJ شهأق؛ات0 الهن؛تي، ئ اف رنول إر غآ وزه، درجاو قايت،، ئن ؛
قدا؟ما اف، رسول يا سعدت هقان، عيثاه مماصت، .^، ٠٥٥ومسه حجر؛ 

ؤا3يرواية• دفي بماوة"، للرب في ثنالى النه جعلها رحمه ُهذ؛ ؛ ممال، 
متفقالزحماء« عباد؛ من اطه برحم وإيما عبادة، من ساء مى يلوتح، 

ءاإu<ل١،.

ومطرب.أثأمك )ثنفع(; تعز: و□ 

فينيمللثج راكاى ئال،ت ه، اف رسول، أة نقهم صهيب ءم -  ٣٠
إلنئابمث كن^، فذ إر ٠: فال كز قلنا ث> ن ل'زكان فلكم كان 

نللثؤإذا طريقه فى وكاذ يعلنه، علاما إليه فتعثإ الئحز؛ أعلنه علاما 
يالزام،مز الئاحز، اتى إدا وكاق قأعجته، كلامه وسخ إليه ممعات زاهثج، 

إداممال: الزامؤ، إلى ذللث، يشكا صزثه، الئاحز أئى قإدا إليه، رفعي 
حتنئىممل: أهللئح، حشيت، وإذا أهلي، حبنتي ممل: الناجز، حشست، 

الثاحن.

الناص،س قد عظجنة ذانة على أتى إي ذلك على هو ميما 
ممال:حجرأ، فأحد أيصل؟ الراهن، أم أيصل الناحر أملم اليوم يمال،؛ 
الدائههد؛ قاقثل الناحر م مذ ايبم، أخث، الناهك، أنن كان إن الل4لم 
فأحتزْ.الناهب نآثى الناس، ومضى ممثلها قزماها الناص، يمضي حتى 

ثكاءببعض المت 'يعييه ه; الحم، فرل باب الجنائز، كتاب في الخارتم، أتم"بم  ٢١)
برتمالست، عر الكاء باب، الجناتز، كتاب ني لم وم(، ١٢٨٤)برقم ييه' أمله 

(٩٢٣.)



الصالحينرياءس شبح 

أزى،U ^ س ئ ض مش أضل ١^ أنت، ثش أي ت الراهب له ممال 
الأىيري الغلام زكان ض؛ ئذل ثملا ابجت قإن جض، وإنك 

الأذذاء.ناتر من الناص ويداوي دالأfرض، 
مات ممال كثيزة، تهدايا فأتاْ عمي، قد كال للملكؤ جلستر ئنمع 

الفثتنمي  ١٠Jإأحدأ أشفي لا إلي : ممال مميتتي، أنت، إل أجمع ش هاهنا 
افُفشماة تعالى باق قآمن مشماك، اف' دعوت نمار باق امتث هال نمار، 
زذنذ اسث،: لن سال يجير، كاف كما إيه هجر النلك هاز تنار، 
افث،وربك ربي ت قال عيري؟ رلم، ولك قانت رثي، قال؛ تجزك؟ ءث4ك، 
بالعلأم.يجيء العلام، عر دل حر يمدثه يرل قلم هأحدْ 

١سحرك مى ^ Ljقد بمي، أي الملك؛ نه ممال  الأكنهسري  ٠٠
نعالي.اف تشمي إيما أحدأ، أنفي لا إش ت ممال ا ومعل ومعل والأبرص 

تله مميل بالراهكف قحيء ؛ الزاهي، على دل، حش يندبه برل، هلم هاحدْ 
رأبب،مفرق، في المنشار هوصع اال٠ثار هدعا هاتى، دينلثح، ض ارجع 
شمام.وخ حش قشمه 

قوصغهأتى، دينلثج، ص ازجغ له؛ مميل المللث، يخض جيء ئم 
مميل؛العلام جيء ثم شمام، وم حش به هئتمه رأسه، مفرقا ر المئشار 

مهادهبوا ت ممال، أصحابه، من مر إر قديعه مأتى، دينك، عى ارُى له؛ 
ضزجغ فإن ذززتن هثب فإذا الجمل، ثه فاضندوا زكيا كدا جمل إر 
منااكفنيهم اللهم ت ممال الجمل، ُه نحمدوا يه ةد.هثوا ةاطزحو0. وإلا دينه 

لههمال، ، المللث، إر يمني وجاء نحمطوا، الجبل بهم هزجف ، شئت، 
منمر إر قدقعه نعار، اف كماتيهم ت قمال، أصحابك،؟ قمل ما ت المللث، 

زِبخقإف البمز، بو ونوثطوا هرهور ر فاحملوه له ادهبوا ممال،؛ أصحايه 





الصالحينريا9_ لمح س

وهوالمصائب عند الصبر على الحث الثلاثة الأحادJ٠ثV هده ففي 
فالواجبوالضراء، بالسراء عباد0 يبتلي وعلا حل محالله محنها، الشاهد 

وقال[، ١٥٢]البقرة: يره نكطثو\ أذمغأ \ذشكر السراء محي 
الفراءعند والواجب ٧[، ]إبرامم: ثبمكرير ؤلإُت، تعالى؛ 
نذؤشن وآلجؤع آلوف نن ء يم تعالى؛ نال كما الهبر 

نمنهممثهم ^ ١٠ادن . زيي وأقرت وأبرؤ0 آلأنول 
بجؤاؤءئا ت تعالى قال [ ١٥٦. ١٥٥نحمده إيه ورئا ثي إئا هألوا 

والمحن،البلايا دار الدار هذه [ ١٠]الزمرت -محساراه بميم لمهم ألممؤف 
عندصبر فمن بمصائب، يبتلى وهدا بالنعم يبتلى هذا الاختبار، دار 

وهمالناجين، من وصار العادة له تمت النعمة عند وشكر البلية 
وأتباعهم.المرسلون 
واشتدالمرهمى، به اشتل لما الرسول أن الأول! ااأحدين، ني 

في\طمأ الأش، النقيق في الأش النقيق »ةي يقول؛ لكن امب، به 
ه؛قوله بمر وهدا بجاوننا لا إذآ عائشة؛ قالت . الآش«.١^ 

المخيرهدا قدكر زالآخزة«را، الذيا محن خي إلا نزخز محذ بن ءرنا 
يعني؛أبتاه؛ واكرب ذلك؛ مد فاطمة فقالت، الآءر« النقيق أفي قال؛ 

هو؛فقال لام والالصلاة عليه الموت محي أصابه كرب من توجع 
عليهعادة والالجنة له يعني؛ ؛ ١^٢٠١ثني كرب أبيك عنى ررمحى 

أبتاه،)يا قالت،؛ لام والالصلاة علين قبض فلما لام، والالصلاة 
جبربلإلى أبتاه، يا أ ناواه الفردرس جنه أبتاه، يا أ دعاه ربا أجاب، 

أل؛بممع ^٥١^^؛، باب: النمير، كتاب في هنا عائشة حديث، من البخاري احرحه ؛١( 
(.٤٥٨٦)برتم [ ٦٩•' ]الماء أكسه تى عقيم آس أمم 



الصيربائد 

خهإ;ياطنه ماك دفن يلما - المصيبة من أصابها ما شدة من - مناه!( 
ماشدة من - ا( و. اف وسول عر ثحئوا أق أمنكم )أطاثئ 
اللهمن كرامة وهذه يدفنون، الأمواين، أن عباده، في الله منة هي أصابها 

الميتولكن الصحراء؛ في كالجيف يثقون ما يدفنون أنهم للمسلمين 
]همس:هوه تانه> ^٢ ويدفن ويكمن ويطسبا، ويغسل، له يحفر المسلم 

أعظمهي ه باليي فالهيبة لم، للماممه إكرام من هذا [ ٢١
صرهذا ومع بموته اللين مصيبة مصيبة أعفلم الصائب، 
علىيجب هكذا ممه، والحمد بوا، واحنالصحابة، وصبر المسلمون، 

ولاويحتسب، يحبر أن زوحته، أو ابنه، أو أحوه، أو أيوم، مات من 
وماتمنه، حير الماس من مات فكم يجنع، ولا الخير، إلا يقول 
الملمون.فصبر الجمع، من حير اغ رسول 

له!تقول إليه بعثت هؤ الُك، بّات إحدى أن الثاني" الحديث وفي 
الموت،في ابنها أن له تذكر ت يعني يحضر؛ أن تحب المنع في ابنها إن 

بأجلعندة ننيء وكل أعض ما وله أحد ما ف ءإل I لها فل لرسولها فقال 
مالالحضور عن كالعتذ.ر ت يعني أجاب؛ ولثحثمب،اا ملثصثر مى م

هالني على م نقالرسول إليه فردت رسولها، فلغيا لها قل ت لرسولها 
ونتلام والالصلاة عليه طام يحضر، أن أبيها على م تقيحضر، أن 

لمالام، والالصالة عليه وععلغه، ورحمته، تواضعه، من فسميا، 
منحماعة ومعه لمميبتها، حبرأ يزورها إليها فذهب إليها قام أقسمت 

وأولادهأقربائه ْع يتواضع أن للمؤمن ينبغي أنه على يدل هذا الصحابة، 
أنعاليه موا يمكأن لصيتهم، جبرأ ذللث، إلى الحاجة دعت، إذا 

فيؤبمر محيحب ذللثج، أنثه ما أو مريضهم، بحالج أو يزورهم، 
وبره نام ولهذا لهم؛ ورحمة لهم، جبرآ مها، حرج لا المي الأشياء 

.إليهاوذهب، قسمها 



الصالحينريامس سمح 

المائةعليه حجره في ه فأحلالولد، له فدموا الين لحل فلما 
الموت،عند الخروج، عند يتقعقع ه ونفرحليه على I يعني واللام؛ 

الموتأمارات وؤلهور حالته رأى فلما للخروج، يتقعفع الطفل نفس 
م،والسالآ المالة عليه عينا0 ودمعت ، م والسالآ الم،لأة عليه بكى عليه 

هذا؟ما الله رسول، )يا I عبادة بن سعد الحاصرين بعمى له فقال، 
عيالهمى افه يرحم *وأثما رحمة المصيبة عند البكاء رحمة، إنها ت فالي 

حيريستغرب، ما المصيبة عند يبحي يرحم الإسان كون الرحماءا؛( 
رحمةللممابين، رحمة عيناه وتدمع يبكي كونه يضحك، الدي، من 

الننن،بدمع بمدب لا افن *إل ه•' قال ولهذا بأس؛ لا للمماب 
أو- لن-ابه إلى وأس_ار - ر-هذا تنين ولكص المنح، يحزن ولا 

ترصيعا مات الندي، في وهو إبراهيم ابنه مات لما وقال ، برحما؛ 
وإئاربنا، زض ما إلا مول ولا تحزل، والمن، ئدنع، العين *إى 

هذاففي وسلم، عليه صل اللهم ، ٢١ل٠-٠حرودول'إنرامم يا ببراقك 
عنوتسليته وتعزيته، وزيارته ورحمنه، المصاب حبر على الحث 

الصلاةعليه فعل كما الطيبة، والدعوات العليبة، بالكلمات مصيبته 
واللام.

قبلنامضى فيمن كان المللث،، مع الساحر قصة الثالثح والحديث، 
-العافية اممه ال ن- كفرعون يعبدوه؛ أن إلى الماس يدعو جبار مللئ، 
مايفعل ساحر عنده وكان لأوامره، ؤيخضعوا يعبدوه أن إلى الماس يدعو 

ابالجنانز، كتاب، في البخاري جه أحر . تهأ عمر بن افه عبد حدبث، من عليه متفق ( ١ ) 
المتعلى الكا، باب، الخاتن، كتاب، في وسلم (، ١٣•برتم)٤ المريض عند الكا، 
(.٩٢٤برتم)

نول،بابه الجنائز، كتاب، فى ؤهبع ماللث، بن أش ث، حديمن البخاري أحرجه )٢( 
)م'ما(.برتم لخخزوزن• نث، •إنا ه: الني 



الصبربابي 

فىض مر أصابه له صاحب لملك ١ عند ولكن ، حر الالناس من يريد 
لىفالتمس محنى كبرت قد أنا ت للملك قال والساحر ، بصرْ وذهب عينيه 

ثابله فالتمس مت، إذا محلى يحل حتى حر الأعلمه ذكيا غلاما 
راهبطريقه في الناب وكان الساحر، هذا من تعلم ت فقال به له فجيء 

فيفيحل وتذكيره، كلامه ويجع عنده ؤيجلس عليه يمر النبال من عابل 
يذهبوصار فامن الإيمان قلبه في ولحل ومواعظه، الراهب، كلام قلبه 
بعدماأهلى أحرنى فيقول! فعلمن، ناحرت، I الساحر له فيقول الساحر إلى 

لهيتيسر حتى الساحر، تي حبقال؛ أهله عن ناحر وإذا الراهب،، علمه 
ديته.فى تفيد ليعنده والجلوس هدا الراهب، على الدراسة 

فقالالناس، حسن، قد كبيرة حية دابة، الطريق في يوم ذات وكان 
حجرأ،فأحد الراهن،؟ أو الحق على الساحر هل أعلم اليوم الغائم؛ هذا 

هذةفاقثل الئاحر م من إيلث، أخن، الئاه_، م كان إن )١٣ فقال؛ 
أحب،الراهب، أن هدا من فعرفج همثلمها( قزماها الناس، نمضي حس الدابة 

حملقد بني يا فقال؛ - ؛دللئ، الراهب، فأحر الممست، هو وأنه اض إلى 
النومأتت بمن أي الزاهث؛ ن لَ)فقال - الكراْات ْن شي، الإن للث، 

يبتلىدينه ظهر من نتبتر، دإثلث، أرى، ما ٣ س م لا ض أض 
.علن( تدن، ^ ٨٥ائتلبت، ةان 

والأبرصزالأكمه ونبرئ يعالجهم الناس يداوى الغائم هدا وصار 
عيناهذهبن، الذي الجبار المللث، محاحب، فجاءه الماس فى سمحة له صار 

أحدأأشمي لا )إني ثقال؛ كثيرأ مالأ له وحمع تتقيني أن أريل فقال؛ 
إذاالمال فى حاجة لى ليس ؤإلأ أسلمت،، إذا ، ئنالي( افث ينفى إثما 

نعمالرحل؛ قال فاسلم عينيك، يشفي اف أن للث، اض دعوت أسلمتج، 
المللثجثأش بصره، عليه اف فرد له اغ دعا أسالم فلما فاسلم أسلم، أنا 

مزذ )نن الضث؛ اس، نئ ثقال نجلل، كان كما إيه فخلل 



تحيننصا ١ رواءس شيح 

فأمافث(، }ن:اك م 1\و: غيري؟ زن زش ;  Jliم، فال: تجزك؟ 
والظلمالجبروت من أسمله إلى رأسه من ينشر بالمنشار، بقتاله المالك، 

يقتله،أن قبل عليه فدله الغلام عن وسأله ذلك به شل 
منقال: الله وربك الله ربي قال: ربك من ونئل بالغلام فجيء 

ربأن علمني منه، أتعلم القالني الراهب قال: دلك من هذا، علمك 
Ubدينك عن ارجع له؛ وقتل الراهب مجيء الجمع، رب اف، الأرض 

قتله.حتى بمنشار بنشره الجبار قامر فأبى قتلناك 

فأمريرجع أن الغائم فأبى دينك، عن ارجع ت فقال بالغلام جيء ثم 
دينهعن رجع فإن وقال؛ الجبل رأس به، يذهبوا أل جنده من جماعة 

بهمرجف الجبل صعدوا فلما به فذهبوا الجبل، رأس من فاطرحوه ؤإلأ 
أينله: وقال الملك إلى فجاء سلم، الغلام إلا جميعا فسقهلوا الجبل، 

فيياحذوه أن آخرين جماعة فأمر ئعالى، الله كمانيهم فقال: أصحابك؟ 
أنإلا فيه فألقوه البحر نوسهلتم فإذا البحر إلى _ صغيرة سفينة _ محنمحور 
فينةالفي فجعلوه فاءبى دينه عن ليرجع بالغلام فدهبوا دينه، عن يرجع 

وجاءالغلام اممه وأنجى فئرقوا، الثفينه يهم فايكماث البحر في به وذهبوا 
افه)نخ\لهأ ممال: أئخابم،؟ أبن الخلك: لئ فقاد النلك،. إلى بمشي 

تنار(.

نافال: به. آئزك نا شل محي فاتر ك )إنك بمللث،: فقال 
وئصلثتيقوسي س سهما وتأحد واحد صعيد ر الثاس ئجتع قال: هو؟ 
فإذامحون يوالاس العلام(، رب، افه بنم ئل: م وارمني جنع، على 

وصلبهففعل قتلتني، ذللئ، فعك إدا ئايلث، العلام رب اممه بسم قال؛ت،: 
صعيدفي وجمعهم حاصرون والناس به فرماه كنانته من سهما وأحد 
آمنا: قالواالناس فاسلم فأصابه، الغلام رب الله م بفأسمعهم واحد 
وهذااممه، دين في ويحلوا باننه الناس آمن ؛المللئ، وكفرنا الغلام برب 



الصبرو1دع 

فأمراغ، دين في يدخلوا وأن الماس لم يأن الغلام مراد الحبي مراد 
مثلالأرض، في أخاديد ت يعني أخدود؛ تخد بأن الجبار الملك الخبيث 
ولمآمن من كل فيها يلقى وأن النتراذ فيها توقد وأن الأرض في الخنوع 

فجيءيطعه لم من فيها فهلرحوا المالك، عبادة الأول دينه إلى برجع 
ةتهاءسثألقيناك، ؤإلأ دينلث، عن ارجعي ت لها وقيل صبئ، ومعها بامزأْ 

فإئكاصبرى دينك عن ترجعي لا أماه يا العلام لها ممال فيها، مع أذ 
جلقوله هذا مثل في اض وأنزل وصبرها، الحبي اغ فانطق الحي! على 

ودم. لمد ءتيا و إل . ألومي دان أزر و الأخدود أمحث ه ■' وعلا 
اأمِ،مإي محزا آن إلا ثمم ثثوأ دما . شهود إلمويص سأون ما فر 

.٨[ . ٤ ]١^; أشده 
منفيه لما الحديث هدا المؤلف وذكر الدنيا، بلايا من البلايا هده 

بالباطليلزمونهم جبابرة بملوك يتلون قد الماس وأن والامتحان، الابتلاء 
وبأصدقاءوبجيران، وبإخوة، وبأمهان، بآباء، يبتالون وقل والشرك، 

بغيريبتلون وقل بالقمر، يبتلون وقد بأمراض، يبتلون وقد يضرونهم، 
ذلك.

هدهالأمور، الله يفرج حتى يصبر، أن ابتلي من على فالواجب 
يخالف،بشيء ابئلي من حق في بد فلا المحن، ودار الابتلاء، دار 

عدو،أو جار، ليهل تمرنحر، ويصبر، يتحمل أن يضره ثيء أو الشرع 
ذاكان إن الدينية، بالهلرق المشاكل وليحل يحتب، ، فرست، أو 

إناض حكم فيها بلد في كان ؤإن اض حكم الحكومة، يطل، خصومة 
حليهللث، وه،كدا أصحابه، مع الصلح يه1الث، الله حكم فيها ما كان 

فليحتستحظلم فإذا ظلم، فيها ليس التي المكنة ؛الطرق، المشاكل 
وليمر•

فيسق [ ٤٦لالأنن_ال: مع أثه إى ءؤوأ>نإروأ يقول! والله 
ولكنالمعيم؛ دار ت، وأنهاليموالامتحان الأبتادء دار ازار هذه أن عالمه 



اثصالحينريامحس شمح 

فئنآلم أفز لا.زخإلأم لا:>خلم 'رنن الابتلاءدار 
آنآلناس أحسب ^١^ سحانه؛ ؤيقول [، ٣٥لالأنسا،: ز£ءمنه وإدا 
ءونلسئيهم ثن آلنن ٠^١ ينثن ه بمثنوذ لا ونم ،١٠^١ بموأوأ أن يرزأ 

حشوامتحاj ابتلاء ٢[ . ١ ]انمك؛وت: \مه وقدن صدمأ آلخبمك آس 
والفسادلمسق وا الباحلل أهل من الصدق وأهل الخير أهل يتبين 

منازلفترفع عيرهم من والمؤمنون الأتنياء يتبين وحتى والكفر، 
المبهللونويخسر العالية، والمنازل والكرامة الجنة ولهم المؤمنين 
,العافية افه نسال النار إلى ويساقون 

علىوالاستقامة والاحتساب للصبر الجممع يوفق أن الله ونال 
إلاقوة ولا حول ولا البلية عند والصبر خير، كل إلى والمسارعة اممه أمر 

«وأصّحابه آله وعلى محمد، نبينا على وسلم الله وصلى بالله، 

م•ث نكي ^١٠ الين. م فال: ه، أنس ص -  ٣١
بمصيثتي.من، لم فإئكؤ هش؛ إليك ■' ممالئ واهنسري، اف "انقي ت ممال 

بمدةنحد ثألب س، الم ;اب هانت و. اض إو دللمتعردث،سيوتي
منفىالأولى١١ الصدمة بمد الصبر ررإثما I ممال أعرفلثج، لم ! ممالت،نوابص، 

رحمةياب الأدب، كتاب في البخاري أحرجه ٠ هثع هريرة أبي حديث من عليه متفق )١( 
رحمتهباب المقاتل، كتاب في لم وم(، ٥٩٩٧)بريم ومعانقته وتميله الولد 

(.٢٣١٨)برقم ذلك وشل وتواضعه والعيال الميثان 
اصبري،القبر عد للمرأة الرحل قول باب الجنائز، كتاب في البخاري أحرحه )٢( 

لموم(، ١٢٨٣)برتم المور، زيارة باب أيضا الجنائز، وفي (، ١٢٥٢)برقم 
برقمالأولى الصدمة صد المصيبة على الصبر في باب الجنام، كتاب في 

؛٩٢٦١



الصبرو1بء 

C3  لها٠٠ صى على ررسكي ت لمسلم رواية دش•

افثتمول  ١١ت قال ه، اف رمحول أق نقهنع؛ هريرة أبي ءص -  ٣٢
مالدسا أنل من صمه مضغ إذا جراء عندي المؤبن شدى ما نمار• 
البخاريرواْ ا1جنهاا إلا احتسبه 

الطاعون،عن ه اف رمحول نالغ أمها ؛ جنناعايشه وم —  ٣٢
تعالىافث يجتنه يشاء، مى عار نعار اللأ يبمئه عدابا كاف أثه ياحبرنا 

صابرأبلده قي فيمكن الطاعون قي نمغ عتد بى قليس للموبمس، رحمه 
١^،.م بثل نث كان ثث افُ ك نا صث لا أنث نم نشأ 

البخاريرواه 

منوالحذر الصبر وجوب في قبلها كالتي الأحاديث هذه 
الصبرالمصيبة عند فالواجب هو، ماضية اممه أقدار والجنع، التحمل 

والجنع.التخهل من والحذر والاحتساب، 

محبيعلى ثبكي فبر عند امرأة رأى أنه. الأول؛ الحديث في 
١ه؛ لها فقال لها،  تعرفهولم عني؛ إل4اف يفالئ،: واصبري* اف ^؛، ١٠

ئجدفلم تعتذر بيته إر فذهبّن، بذلك فاحبرت يمميبتي تتب لم فإئك 
عندالصبئ ؛رإيما هؤ فمان أعرفك لم اطه رسول يا فقالت،I بوابين عنده 

حينبعد أما المصيبة، تجد ما أول عند الصبر والمعنى؛ الأورا' الصدمة 
الصدمة،وجود عند المهم لكن وينتهي؛ لى يتسوف الأمان، لي ت

(٦٤٢٤)يرقم الله وجه به يبتغى الذتم، العمل باب الرقاق، كتاب في أحرجه راآ 
(.٥٧٣٤)برقم الطاعون قي الصابر أجر باب الطب، كتاب في أحرجه ( ٢١



الصالخيىرياض متيح 

فإنالمدة طول بعد أما الصبر محل هذا الحادث، وجود القريب، موت 
بالصبر،المبادرة الصدمة عند فالواجب مصيبته، ؤينسى يتسلى الإنسان 

أوالجنوب ثؤ أو الحدود صزب من منا ررليس .I يقول الجنع وعدم 
زالخالمةالعثالمة من ه: وفول الخاهث«لا،، ذغا 

هيوالحالقة! المصيبة، عند صوتها ترغ التي، هم، والصالمةت والئثالإآا 
هداكل المصيية، عند ثوبها تشق والشامحة المصيبة عند شعرها تحلق التي 

تالكما والقول والاحتساب الصبر هو والواجب يجوز، لا الجنع 
حيرأض ا وعدهم وقد [، ١٥٦^١^٥ ورثا ثم ؤاؤ1قا الصابرون• 

ألثهتثولهحز وأوكك وؤحثة رنهم نن ظبئ محم ^١؛؟؛^، كثيرأ 
إثاافآ أمن0 ما مقول مصينه ثصيثث عيد من ررما الني فال [ ١٥٧]١^؛: 

إلامنها• حيرا لي وأحلف مصيبتي ش أجرني اللهم راجئوذ، إليه دإثا لله 
.، منهارال حيرأ له وأحلف مصسته ش اف أحره 

نزلتإذا وهكذا والمسر، الأجر احتساب المصيف عند فالواجب 
ؤإنمنها، يخرج لا البلد؛ في وهو وقع إن كالطاعون حهليرة أمراض 

قلابأرض به نمنتم ررإذا ه■' قال كما عليه يقدم لا بلد في به سمع 
قلايها وأسم بأرض، دم ُُدإذا الأسباب، اتقاء باب من ظنه JماJموا 

وقعإذا المؤمن العبد أن الحدث هذا في منه١٠ فرارأ ئحرحوا 

الجنائز،كتاب في البخاري أحرجه • ظتع عود مبن افه عبد حدث من عليه متفق )١( 
صربتحريم باب الإيمان، كتاب في لم ومالخدود، صرب من منا ليس باب 

•١(  ٠٣)برقم الجاهليه بدعوتحا والدعاء الجيوب وسق الخدود 
المصيبةعند يقال ما باب الجنائز، كتاب في خويآ ملمة أم حديث من ملم أحرجه )٢( 

(.٩١٨برقم)
برئمباب الأنبياء، أحاديث كتاب في زبر بن أصامة حديث من البخاري أحرجه )٣( 

(٣٤٧٣.)





الصالحينرياض شخ 

تيقول ، . اف رسول محمهت 1 قال خهنه، أنس  ١٣٠. ٣٤
الئ^أابينا عوصته قصيز يحبيشه عيدي اثثالغ إدا ت قال هق، اف ءال 

اليخاريرواه ٠ عينيه يريد 

ألا: بسغاابن لي  Jli :Jliزاح، أبي بن ث -ص ٣٥
أتتالسوداء المنأْ هذو ت فال بلى، تً ممك الجمة؟ أفل من امرأة أؤيك 
تقال لي. ننالى اف فايغ أيكشف، دإئي أصنع، إني قفالئت ه، المحي 

ق^فيلشااأن اف دُتموت ّشت وإن ، الح^^ ولك صسرت مشت ررإن 
لها.قدعا أثكشف، لأ أى اف قالع أنكشص )ئي قهانش: أصبن، ممالغ: 

طيهمتقى 

كأنيقال؛ خهنع، عود مبى اف عيد الرحمن عبد أبي ءم —  ٢٦
رنلائهاش صلوات الأنساء، من نبيا يحكي النه. رسول، إلى أئفلر 

٠اللهميقول: وجهه، ض الذم نمتح وهر نأدموئ، قومه صربه عليهم، 
(٣)^متى نشوذار لا ءإد4م لمومي، اعقر 

وأنالصر عالي الحث في قبلها كالمي الملاثة الأحاديث هذْ 
كلههدا، وغير ووصب ونصب وغم هم من أصابه فما يبتلى، المؤمن 

(.٥٦٥٣)برقم بصرْ ذهب من خضل ياب المرضى، كتاب في أحرجه )١( 
(،٥٦٥٢)بريم الريح س بمّرع من فضل باب المرضى، كتاب فى البخاري أحرجه رى 

أوحرن أو مرض من يصيبه خيما اللم ثواب باب والصلة، البر كتاب في لم وم
(.٢٥٧٦)برتم بماكها النوكة حش ذلك تحو 

وفى(، ٣٤٧٧)برنم الغار حديث باب الأنبياء، أحاديث كتاب في اليخاري أخرجه )٣( 
والمير،الجهاد كتاب في ومسلم (، ٦٩٢٩)برقم ٥ باب المرتدين، استتابة كتاب 

(.١٧٩٢)برتم أحد غزوة باب 



الصبربائد 

هذامن عظيم، خير فاله وصبر ذلك احنِ، إذا خطاياه من به الله يكفر 
^٥^يصبز ؛حبيشه عبدي ابتليف إدا ثماوت هث، اف ررإف فوله 

فىعوقه واحتسب، وصبر بالعمى ابتلاه عينيه، ت يعنى الجنه،،؛ منهما 

علىالصابرين جزاء من وأن كير ومضل عظيم حيِ هذا الجنة، ذلك 
ب،مواحتهبر لمن ، الثوا١٢ونعم الجزاء، ونعم الجنة العمى، مصيبة 

والمغفره،بالجنة الوعد فيها الأحاديث، هذه لأل الله؛ أمر على واستقام 
حديث،وهكذا الخير. على واستقام الحق على وثبن، استقام لمن ومعناها 
وكانت،تتكشف، لا أن الرسول، لها اممه فدعا ، تتكشفكانت، التي، المرأة 
فقال;لها الله يدعو أن الرسول من فهللبتح الجن ميع بها يوحد يصؤع 

اممه;رسول يا ممالت، للن،أ، دعومتف سفته وإن الحثه، وللث، صيريت، ّستح ررإذ 
هذا. لهاالله يدعا أئكثف، لا أذ ١^^ هادع أئكئم، ؛يى ممالن<: أصبن، 

لسولكن الجن(؛ ص من أصابها ما علك، صرها على بالجنة وعدها فيه 
صبرومن معللوب، العافية فهللبج العافية، ه تطللا أنها هذا معنى 

إذازكن حليم؛ صبور أنه صفته من والمؤمن عظيم، أحر فله واحتسب 
بالعافيةعليه يمن أن ربه دعا بامحر، فان البالاء عنه يكشفط أن ربه دعا 
أمحلشبما همد بمط م قإنث الخامه افه' »ظزا الصحيح: الحدبث، في كما 
الناته«لا،.من 

آلنزمتسق أؤي رنه7 يادئ إي ^^^٠ المرصر به اشتد لما وأيوب 
صره،وكشف دعوته الله فاستجاب [، ٨٣ت ]الأنبياء آلرَمحيرك>ه آنحم ؤألتا 

هذاالصبر، ينافي لا كله والدواء والعادج الله إلى والضرائ فالدعاء 
الهازا ومع يجنع ولا ويحتسسب يصر فالإنسان سيء، وهذا سيء، 

لا،والنفاء، العّافئة وءللّ_إ الرعاء ويتعاطى العالاج يتعاطى أن باس 

؛/٨.المسند قي أحمد الإمام أحرجه ( ١١



الصالحينرياض ثثخ 

صزبهأنه الأنبياء لبعض حكايته في ه فوله كيلك . هذاينافي لا هدا 
اعنن»الأهلم ويمول: وجهه، عن الدم نمنح فجعل ئأدنوه ئومة 

لاموالالصلاة عليهم الألياء حلم هذا في ينلمولاا لا ؛إئهم لقومي، 
لأنهملهم؛ دعا ني هذا كثترأ، وآذوْ كثيرأ نبينا صبر وقد وصبرهم، 

واستكبرجحد من خلاف، دلائله عرفوا ما نبوته، عرفوا ما جهال 
تعالى؛قال، كما يعرفون، هؤلاء فإن وأشباهه جيل أبى كقمة 

ملمجق حقهم؛ في قال، [ ١٤ؤآنثثننحآ ها ءؤت.؛ثثدرأ 
آس_، lLألهسق ؤوكئ ي ؛نير بموبف ١محك، لترك إئهء 

[.٣٣]الأنعام: محثدوزه 

عليهمدعا ظهره، على الملأ وضعوا لما و. عليهم دعا ولهذا 
أنهعرفوا فد فجرة، لأنهم بفلان؛ عل4اائإ اللهم بفلان، علبم، اللهم 

عرفواما جهال، قومه نبي هذا أما واستكبروا، عاندوا ولكن افه؛ نبي 
اللهميعني؛ .تئذو0'االأ لا ثإنهم لقومي، اعفن رراللهم لهم؛ فدعا نبوته 
الصلاةعليهم وحلمهم الأنبياء صبر هذا ففي لهم، يغفر حتى هم اهاو 
فليسجاهلا، كان من سئما ولا والصبر، مهللوب بهم فالتامي لام، وال

يتبصرحتى بالهداية له يدعى يتحمل، أحهلأ ؤإذا له، يدعى بصيرة عنده 
الحق.يعرف حتى 

وأفضلالناس، أمحبر وهم الناس، حير هم الأنبياء أن والمقحود 
الصلاةعليهم بهم التأسي للموس فين لام والالصلاة عليهم الناس 

واللام.

الجميع.الأل4 وفق 



الصبرو1دء 

ررناقاو: .، ام عن ه، هريرة وأبي سعيد أبي ءءء -  ٣٧
أذى،ولا خزن، ولا ٠^، ولا وصب، ولا مب، من \ذنوو؛ ميب 

متئقحطاأداة(( مئ يها افآ كمن !لا ئشآكها الثوكه حتى همم، ولا 

المرض.□و)الوصب(: 

وهوه السي عنى يحلف ت قال ه، عود مابن ومه -  ٣٨
إئيررأجل، ت قال سديدأ، وعكا توعلث، إثك اممه، رسول يا ت فقلت، ، يوعالث، 
ررأخل،:  jliأخرين؟ ك أن ذِلأك ك مم(( زخلأن نوش مما أرش 

بقاافث كئز إلا قوققا سا  is'jj,أذق،نمنئ ئنلم مق نا يولك، ذلك 
متقىورقها** الشجزه ثحط دئوثهًمما عنه وحطث، نساته، 

الخثى.وئل: الحس، مت )الزءلث،(: و□ 

الأجرمن للمسلم يحمل ما بيان في كلها الثلاثة الأحاديث فهده 
بهااف يحمل المائ_، أن تقدم الصائب، سب والتكمسر العفليم 
دآمحعآمحنب نذ بيء ؤة؛أومح( ت تعالى قال الميثان بها ؤيكفر الخهلايا 

اصتهجءدآ آؤ!ن . آلٌم'يك دير محآلقرب وأيرؤ0 آلأمدلب ثى وشن 
ونبمتهربهم بن صدوف هنجم أوكك رأممدا ءاثه ورثا ثم إدا ذاي' ئمِنة 

(،٥٦٤١)نم بر المرض كفارة في حاء ما باب المرخى، تحاب ش البخاري أحرحه )١( 
أوحرن أو مرض من يصه مما المسلم ثواب باب والملة، البر كتاب في وملم 

(.٢٥٧٣)برقم تشاكها الشوكة حش ذلك نحو 
أثدباب وفي (، ٥٦٤٧)برقم المرض شدة باب المرضى، كتاب في البخاري أحرجه )٢( 

المريضعلى اليد وضع باب وفي (، ٥٦٤٨)برقم فالأمثل الأمثل نم الأنياء الناس 
منيصب مما اللم ثواب باب والصلة، البر كتاب محي وسالم (، ٥٦٥٩)برقم 

(.٢٥٧١)برقم يشاكها الشوكة حتى ذلك نحو أو حزن أو مرضن 



الصالحينرياءس سمح 

الخطايابها يكفر فالمصائب [، ١٠٧- ١٥٥]البقرة: ألنهتدوذه هم داولجك 
ولهذاعنليمأ الأجر صار والرضي والاحتساب الصبر معها كان ؤإذا 

حزن،ولا هم، ولا وصب،، ولا شجؤ، بن المنلم مين، ®ما ه•' يقول 
هذْخطاياة« بئ بما افآ كفز إلا نشامحا الشوكه خثى ^، زلا أذى، زلا 
وصبأو تعب من يؤذيه مما المسالم يصبب ما كل العفليمة، الله نعم من 

حتىالأذى أنواع انر حمأو غم، أو هم، أو انواعه، بالمرض وهو 
حشويحتسب يصبر أن للمؤمن فينبغي الخهلايا، يها الله يكفر الشوكة، 

]الزمر؛حثاسه مم لمخم ألمهلأ ؛وق وإنا التكفير مع أعظم الأجر بكون 
إفؤوأص؛روا I بحانه سوقال [، ١٢١^]النحل: ^؛^٤٠ إلا صمك •١[، 

[.٤٦]الأنفال: ألشإرث4 ع أفت 
يحسيعني؛ يوعك؛ وهو M الني على عود مابن لحل وهكذا 

بمّتبما الحمى، وعللمح الوعلئ، الحمى، مرضى من يتألم الحمى بمرض 
اممهرمود يا عود! مابن قال الحمى ثب يوالتألم الشدة من الاسمان 

رجلانيوعاكر كما أوعك إيي ®أجل، محاد; محمديدآ، وعكا يوغلن، إيلث، 
اللهرمحول يا عود! مابن له فقال المصائب عليه يضاعف، يعتي; ؛ ٠٠٣٤٠؛

واللامالصلاة علمهم الرمحل أن يفيد هذا »أجزاا، قاد: ط؟ لك ان 
ليعظمعلميهم اسثؤ المممتضاعف، وأن غيرهم يميت، مما أكثر يصيبهم 
محاد؛بلاء؟ الناس أند • قال قدوة، لغيرهم امحوة وليكونوا أجرهم 
دكاذ نإذ _، ب ض ننثر نالأتم الأتن ؛٣ •الأّاء 

سرغقنا دسي خنب غر ايملي ريه دينه ني لكذ وإذ تلأؤ؛، اثنتي الدين 
خدئ؛'لأ'غي؛ يذ اص غر بمص •_ فى الت غر اتلأنأ 

يرممالبلاء على المر غي حاء ما بابغ الزهد، كتائب، ني الترمذي أحرجه 
غال•؛(، TT)■برقم البلاء صلى الخبر باب الفتن، كتاب في ماجه وابن (، ٢٣٩٨)

صحح.حن الترمذي: 



إباله^در

نمسحوهو ثأدموه ثومه صربه الأنبياء من نبيا يحاكي وهو ه قوله وتقدم 
أوذيقد نغiمونىاا لا قإيهم يمومي، اعير ررالئهم ت ويقود وجهه ض الدم 
بعفرفي وسقهل رباعيته، وفرت لام والالمائة عليه ونج أحد يوم 
ُ

له، اعفويضخطاياه، من ويحهل درجاته من الله ليرفعر أحد؛ حفر 
بالأنبياء.يتامى ثيء أصابه لمن وقدوة أسوة وليكون الأجور، 

يصن،حيرأ يه اممه برد رامي ت ه يقول • لآُآ؛ا الئالثذ والحدبمنا 
يعنى!الخير؛ عائمات من فهذا ؛الماو_ا منه يمِح يعني؛ منه®؛ 

يهاب،كونه انمادة عائمة هى ما الدائمة والسلامة الدائمة، الصحة 
يحمليعني! منه؛ يمسب أنه الخير علامات من هدا الصائب، بثحفى 

الأحرى!الرواية في منهءا يصسنج حيرأ يه اممه يرد ارس للسيئات تكفير له 
تكفرحتى البادء من غيره أو المرض بأنواع يعني! ؛ منه٠١ رربصاي، 

المائةعاليهم والرسل الأنبياء أصابح كما الخطايا، وتحط السيئات 
فيالنؤمنة أو يالمومن التادء نزال ررلأ الأخر! الحدين، في لام، وال

فيخطيئة(\^،، بق علل زنا الهَ طمي ختى زلي؛ قفي ناله زفي حند؛ 
قوماأحث، إذا افه زإل البلاء عظم ْع الجراء عظم ررإن الأحر! الحديث، 
لهعجل الحبر لعبد؛ النه أراد ررإدا الأخر؛ الحدين، وفي ،. ابتلاهم٠٠١ 

بهينش حص بدسه عنه أمنك الشن بنبي؛ افه أراد زإدا الدئيا في النموته 
.، المانهءر توم 

لهأن ويعلم يهبر، يحتب، الشيء، أصابه إذا الومن يلي هذا 

Y٠٢٨٧/فهنه هريرة أيي حديث من نيه مفي أحمد الإمام أحرجه )١( 
البلاءعلى الصبر في جاء ها باب الزهده كتاب في أنس حديث من الترمذي أحرجه )٢( 

٤(. ٠٣١)برقم ا0لآء على الخبر باب الفم، ب مما في ماجه وابن (، ٢٣٩٦)برقم 
البلاءعلى اكبر في جاء ما باب الزهر، كتاب في أنس حديث من الترمذي أحرجه )٣( 

(.٢٣٩٦)برقم 



ائصاثحينمحس ريا شج 

أومرض من وتمسه تؤذيه التي الأشياء هذه فإن يجنع ولا عظيما حيرأ 
بهااممه يكفر مما هذه هذا، غير أو عثرة أو شوكة، أو تألم، أو فقر، 

.واحتي، صبر لمن الدرجالتا بها ؤيرغ الخهلايا 
.العافية الجمح ورزق الجمع اض وهق 

افثيرد ءامى اف رنوي قاق قاوت ه، هريرة أبي ءم -  ٣٩
*آ اليخادكال رواه منهءا يصب حيرأ بو 

وكنرها.الصاد متح ؛ )يصب( صيطوا وه 

أحدكميتمثص ارلأ .ت اف رموو هان، مال؛ ه،، أنس ءم -  ٤٠
كالم،نا أبي ١^؛^ نمقل: فاعلا، ;د لا كان قإن ألماتن، لضئ المؤلم، 
عليهمتقى لي؛؛ حيرأ الوماة كالم، إذا ودوهني ر، حيرآ الحياة 

إلىذووو\ قال،: ه، الأرلم، بن ح4ام-، اش عبد أبي ءم -  ٤١
لثاتنشن ألأ فئتا: المح، ثلز قى لث ;>ذة لمزئد زص ه اف رّوو 

1^في ثن سن ظ ثزخد ولقي نن ض ر)قد هةاَل: 'ن؟ م ألا 
وتنشطنممين، مجتل رأسه على موصغ يالمشار يؤتى م فيها، مجنز 

وافدينه، عى ذللثا يصده نا وعفلمه، لحمه يؤذ ما الحديد بأمشاط 
الحصزمولم، إلى صنعاء من الزاكئ، يز نحتى الأمر هدا اش لتتمي 
اليخاريرواه ولكنكم عنمه، على والدلم، افة إلا تحايج 

(.٥٦٤٥)برقم المرض كفارة في حاء ما باب المرضى، كتاب في أحرجه )١( 
برقموالحياة بالموت الدعاء باب الدعوات، كتاب في البخاري أحرجه عاليه. متفق )٢( 

برقمبه نزل لفث الموت تمني كراهة باب والدعام، الذكر كتاب في لم وم(، ٦٣٥١)
(٢٦٨٠.)

برقمالكفر على والهوان واكل الضرب احتار من باب الإكراه، كاب في أخرجه )٣( 
(٦٩٤٣.)



الصبري1دم 

ددة«.النشريذ من شنا ل'وقد ثنذ0 تتزند  ٨٠رواية: ش وئ 

آئرحثض يوم كال لما ت قال فينء، عود مابن ءمء؛ا -  ٤٢
الإل،مى مئه حابس بى الأمٍغ قأعطى القنمة، في ئامحا اف. وو رم 

وآيرهماينرُب أشراف، من ئاما دأعض ذلك، مل حصن بن ءسنة وأعهن 
أريدرما فيها، عدل ما منه هد؛ إن واف رجل؛ قهال • المنة في يومئذ 

قال،بنا قأحثرته قاتتثه اف.، رمول لأحبرذ واف قمك: اف، وجه فيها 
اظبميل لم إذا بميل ررص قال: م كالئن?،. كان ض زخين قثفنز 

ئصمرء.هدا من بأكتز أوذي فد موسى اشُ اربرحم ت قال ثم ورسوله؟اا 
،.^٠١١مظق خديثا. بمدنا إث وقع لا خزم لا ققك: 

م.صيغ زم البخثلة: الناي بمر نز يى(: 'صهزتئ: ز0 

 tلتح.٠٢ا>
علىالدالة الأحاديث من نبلها كالتي الأربعة الأحاديث هذه 

المصائب،على والصبر الأخيار من مضى بمن والنامي الصبر وجوب 
ولهداالصبر، من فيها بد فلا والامتحان الابتلاء دار هي الدار هذه فإن 

إنا0 ^^١ ثقا ه م آذنر نث ج آلأتن >، آن و هذ: ال ن
^l_،i  وعلا جل وقال ٢[، - ١ ان: ]الإنخحك قلمة ين آلأنس:
؛^،٣٤١١حو ؤؤبمو • وقال آء، للن<ت ]ال•ملآيم قعن أدؤ مبؤ 

محثوؤ ِتيًم آتآء ء نية, ثٍقاث آثام منذ ؤ، ثألأزض 

غزوةباب المغازى وفي (، ٣١٥)•برقم النص، فرص كتاب في البخاري أحرجه )١( 
علىقلوبهم المزلفات إمحناء باب الزكاة، كتاب في لم وم(، ٤٣٣٦برقم)الْناف، 
ا(.برقم)لآ*الإسلام، 

بمديةالذ عبد بن تركي الإٌام جامع في المالمن رياض لكتاب النخ حة مما ثرح ( ٢ ) 
٠العيد عمر الدكتور فضيلة بقراءة الرياصر 



الصالحيندس ريا سمح 

ثمنذلأؤ ببلو،إ إتبوْ آلمؤق حو ءؤ؛لوى I سسحانه وفال ٧[، ]مود: ئملاه 
جاهدفمن والاختبار، والامتحان الأبتادء دار I يعني ٢[؛ لال٠لك: ملأه 

اشحدود عند ووففط عباده حق وأدى ريه حق أدى حتى وصبر لنه ه نف
ومالجنع ومن القيامة، يوم عادة والبالنجاة وفاز الحميدة، بالعاقبة فاز 
ولهذاالعافية؛ الله أل نبالخيبة، وفاز الندامة غاية ندم وشيطانه هواه مع 

الأحاديثهذه من الأول الحديث، في لام والالصلاة عليه يقول 
فيإما بالمصاستج يعني! منهءا؛ يصن، حيرأ له افث برد ررمن ت الأربعة 
قدمما ذلك، غير فى ؤإما أقاربه، فى ؤإما ماله، فى ؤإما بمرض، حده 
الحفليموالأجر العالية المنزلة اممه عند له صار واحتسب، صبر فإذا يؤذيه 

منمينا منه يصب،  ٠٠منه يصسب حرا به افه يرو ررمن امت، يالتكفر مع 
سيئاتهتكفر حتى درجته تعلو حتى المصاب أنواع من غيره أو مرض 
ررأشدويقول التلأ-ءا؛ عظم مع اتجراء عظم "إذ أجره يعظم حتى 

الضابمونرم \لتم.■ اللففل في الأئثو P ١^ بلأة الناس 
الأئثلدالآلكاا.نلم

لصثالمواتإ أحدكم نثمننن ررلأ .I يقول I الثاني الحدين، في 
خيرااتجاة كانم، نا أخيتي امحي نمقن: فاعلا، ;د لا كان قإن أضانئ، 

منالموت، تمني عن ه ينهى لي(؛ حيرأ الزياه كانت، إذا وتؤمني لي، 
ررلأ.ت يقول اكاذي، الحديث وفي نحوه أو مرض أحل من الفر أجل 

هقد بجون أن ٩ ك أن م ط ٩ يغو زلا أخذكي يمض 
إلاعنزه المؤمرر يزيد لا وإيه عمله عنه امهغ أحدكم مامت، إذ بننبي 
تمحىوباين، تكتب، حناتج من حيرأ إلا تزيده لا المؤمن حياة حيرا٠٠ 

هزاممه وذكر استغفار، الخير، وجوه من هذا غير إلى صالحة وأعمال 
يجتهدأن للمؤمن فينبغي عغليم فضل له قيمة لا المؤمن فعمر صدقايتح، 

•0*؛.آ/ أحمد إلأئ.؛ أ-محرجه 



ثه^برا لأب 

ففدالموت يتمنى ولا الموت يدعو وألا حياته، يغتنم وأن الخيرات، في 
فإذاالسيئات، عن والبعد الحنان اكتساب من له حير فيها حياته تكون 
حيرأالحناة كاسب، إذا احيني ت فليقل يقول أن إلى الحاجة دعت 

اض.إز الأمر يرد را؛ حيرأ الوياة لكيت، إذا لى، 
علىوقدوتك الغين، يعلملقؤ »الأهلم ه: يقول الأتم اللفغل وفي 

حيرأالوئام علمت، إدا وئوينى لى حيرأ الحياة علمت، ما أحييي الحلق 
عجلالل4لم أمتني اللهم بقول: أن أما ق اض إلى الأم قرئ ^،^١، 
هذايقول لا لا؟ ذلك أشه ما أو الدسإ، هده هن أرمحي اللهم أو موتي، 

إذافو -ولي، خرا النا؛ ئاني، إذا اخي يقول: ل الكلام، 
الأمهبم1ي«؛رُالنْا؛ضائائي،

وكوىالمرضى به اشتد لما حبات حديمث، ت الثالث، الحديثج وفي 
نتمنىأف نهى أو نهانا y. افه رمحود أد ولولا قال: >جهتع كيان عدة 

وهومكة في وهم يوم ذاين، هأ النبي نال إنه وفال! لتمنيتج الموت 
منلنا؟ ندعو ألا لنا ستنصن ألا ت فثننا الكعية، ظل في له بندة متوني 

ارفدلام: والالصلاة عليه لهم فقال المشركين أذى من أصابهم ما شدة 
فبملبجا،لإ:خمئىالأ;ض في لأ يفن الزيل نوط وم 

ماالحديد بأمشاط ويمشط تصمين، صنل رأسه على موصع يالمنشار 
هباوكممن أصيب محي يعني؛ دينهءا؛ ص ذلنث، تصدة ما وعفئمه، لحمه دول 

قال:ثم تعجلوا، تولا ثوا واحتاصبروا فالمعنى: أكثر، ب، بمصائ
يتمهموف اممه أن لام والالصلاة عليه ، حلفالأمرا؛ هد.ا الله لييئى راواف4ِ 
الخضنمو٠ث٠ إر ص مئ الزاكنخ يميز خر الأئر ندا افه ليئن ارزافه 

مهلمئنا.آمنا يعني: عمموا؛؛ علي والدسبح الله إلا حائ، 

نؤعباب، الهو، كتاب في ه' أبيه عن ائِ< البن •طاء حديث، من ائي النأحرجه 
ره-"اا(.برقم آخر 



لحينلصا ا ءس ريا سمح 

تخافلا مكة إلى الجيرة من ارمنأ٠ ئخئج ررحص الأخر! اللفظ في 
عهدفي الاّلأم انتشر وقد ذلك وقع وقد الأمن، من اف،اا إلا 

رقعةواتسعت البلاد وأمنت بعدهم، ومن عثمان عهد وفي خهنه، عمر 
والشاممصر ت، ودخالأفواجا، اض دين في الناس ودخل الإسلام، 
وقضيالإسلام، في كثيرة ودول كثيرة، بلدان من ذللث، وغير والعراق 

والصبرالمدق المؤمنين النه أعهلى ما ب، ثيوالضلال الكفر دول على 
دينهبإتمام وعد فاض الحبر من بل فلا هث، اض سبيل في الجهاد على 
وقال٧؛!، : محمد ل أهداقؤز؛ا< وقغ يهذكم أه ثمميأ ^،1؛، • هث قال ا كم

^^١٤سبحانه! وقال [، ٤٧]الروم: صر هيا حما >اؤؤكاكث■ تعالى! 
لمّاسبحانه لهم ووفى بالنصر وعدهم لقد [ ١٧٣]انماخات: ألأئلونه ثم •بحد، 
عؤزمت آس إكث ؛بممأث من آس >ؤوكصتيى هث! قال عليهم بما وفوا 
ثآثمحني'إمحأ آليتفوْ ؤءامإ آمحفي( ف، إن ! ق. 

لنادُاَ؛ث1 نتعت بوهذن وءلأ! جو •؛_ا؛[قال ل1لء_ح: ألأتكته< عير وئهؤأ 
[.١٧٣. ١٧١]اكافات: آلظززه ثم يتنا نون أتئؤروة. ثم إم و آمحتلأ 

سبحانهطاعته في واجتهدوا اض دين ونصروا المؤمنون استقام فإذا 
فيوآمنهم عدوهم على اض نصرهم المنكر عن ونهوا بالمعروف وأمروا 

غيرواؤإذا وتعالى سبحانه الموونة وكفاهم الأرزاق عليهم وأدر بلائهم 
[،١١]الوعد: أظسآمه ما يعهموأ حئ خت ما يمهد لا أثن ولى عليهم عير 
أتمهاتمه محشرا يك أم آثه أ>ك ءؤد'للق سبحانه! قال للماصين جرى كما 
تغيرفمن [، ٥٣]الأنفال: عينِه سيح أثه وأنى يأينمم ما تينا حن م زو 

الدلمن حاله اض غير وهناعته اض توحيد إلى والكفر والشرك بالمعاصي 
عكس؛ومن الأمن إلى الخوف ومن الغنى، إلى القمر ومن العز إلى 

حبانوابن ( ١٠٤٢٤)برقم  ٦٧/٢خيف حاتم بن عدى حدث من البهفي أحرجه 
(.٧٣٢)•^^؛



الأمورعليه غيرت بالشرك، التوحيد وغير المعصية إلى الهلاعة غير ت يعنى 
ق.للعبيد بظلام ربك وما وفاقا، جراء 

عليهاض وفاء حنينا عليه افه نح لما يقول ' الراع الحديث وفي 
بينهاثنه فجمع لأهل ورسوله القه من الحرج زال فإنه هوازن أموال 

منمنهم والسلام الصلاة عليه وقتل وأذلهم الله وهزمهم حنن في ومحنهم 
الإبلمن كثيرة الأموال وكانت وأموالهم، وذرياتهم نساءهم وسبى قتل، 

منوأعطاهم الجيش رووس بعض لام والالصلاة عاليه فنفل والغنم، 
والكبراءالرؤساء محن افه طاعة وعلى اطه دين على به يتألفهم ما الأموال 
المؤلفةوهم الفيء في الص لهم جعل اطه لأن لهم؛ تألفا القائل وشيوخ 
منمنة على الروماء بعض فاعش أيضا، الزكاة في حفهم وجعل قلوبهم 
وأءنل5،الإ؛ل، ض مئه تميم ض رئيس حام، بل الأقرع دا'ءش الإل(، 

وجماعةنليم بني رئيس مرداس بن وعاس فزارة رئيس حصن بث عنبمة 
هد؛إل ت نقال، قلبه في ممن الناس بعض فقال وأء3لاهم، فالقهم آخرين، 

؛فيها عدد ما فنمه هده إف اف؛ وجه فيها أريد وما ، فيها عدد ما فننه 
الخبيث،.مقصود هدا ءل.ل، ما والمادم، الصلاة عليه البي يتم،• 

أحبرهفلما ج النبي إلى ذللث، رفع عود مبن اطه عبد سمعه فلما 
صارحض والمادم الصلاة عليه وجهه فتغير النافق وهذا الجرم هذا بكلام 

فيورسوله؟* اف، تنيل، لم إذا ينيل *يني ت فال ثم • الغمرة من كالصرف 
أعدللم إدا يئدل، وني( *ؤيلك، أء-د-ل لم إذ وحسناث، حبن، اللففلالآحرت 

؛يحني، ؛ مونيى،ا افه ®يزحم ؛ فاز مم أعدل* أتمن ٢ إى وحسزذ، -محنت، فد 
وذبرا(راا،نارا من بأكثز أوذي، ®فد لام والالصلاة عليه موسى اممه نبي 

٠له هك الن4 قال كما وصبروا أدوا فمر الرمل من قبلنا بمن أسوة لى ت يعنى 

بابالأنبياء، أحاديث محاب في البخاري أحرجه ختينم، أف عبد حديث من عليه متفق !١( 
إعطاءب يا الزكاة، كتاب في ومسلم (، ٣٤ ٠٥)بريم أق،الق موصى مع الخضر حديث 
له.وأللففل ١(  ٠٦٢)برقم إيمانه قوي من وتصر الإملأم على قلوبهم المؤلفة 



الصالحينريا3_ ثمح 

الق[ ٣٥لالأ-ء__ة__اف: ه لم مقنحل ولا من؛لنسل ظنن أيلهمإ صبر ءؤءاصزَةا 
ومات ونال [، ٤٨]العلور: ؛وق، رق، ِلثؤ ؤإصم_ بحانه 

الماسشن على بالمر ربه أوصاه هكاوا [، ١٢٧ل١كءل: إلا طإوذق 
الملأةعلمه نبله النسل أوذي فقد يبيع هذا ولمس ونهمتهم، وأذاهم 

الرمحلحاتم ُع الرمحل من مضى من بعد ذللث، يقع أن تنكر يفلا واللام، 
ويتهمونهم،المجرمين بهؤلاء يبتلون الرسل كان فإذا واللام، الصلاة عليه 

عباده،س ملم ما هث الرب حتمح، الملامة، في أحد ذللئ، بعد يهلمع فكيف 
خبرهأنكروا الدين الكفار المجرمين الملحدين من محلم ما الرب، حتى 

فيأحد يْلمع فلا ، وعلا حل قال ما وكدبوا له رمبه حاءمحتح ما وأنكروا 
وليحتنمسب،فليمبر مماب، من بد ولا أذى من بد فلا الدنيا هده في سلامته 
ربه،يلقى حتى ورسوله الله ءلاءة فى وليجتهد والإعانة التوفيق ربه ولمأل 

وإمامرض إما مصاسب، من ئيء من بد لا لم يموف، أنه أبدأ يمبا فلا 
الجيران.بعض من أو الأصدقاء بعض س الأقارب، بعمى من أذى ؤإما فقر 

ءلاءتهعلى والاحتساب، والصبر والهاواية التوفيق الجميع الله رزق 
محمد.نبينا على وملم الله وصلى هو، نلقاه حتى الخمائب، وعلى 

بعبدهاا،وبم أراد ®إدا ؛ افه رسول قال قال،• فهتع، أنس ءءء؛ا ~  ٤٣
عنهأمنالث، الثز بعبده اممه أراد وإذا الدئيا، فى النمونه له عجل الحجر 
ْغالجراء عظم "إف ■' Wjالنص، وقال القيامةاا• يوم به بوافي، حتى ؛ذئبه 
١^^١،ئلث زضن ص ابملأني،  Lyأخن، إذا تنالي افه' زإن اتلأء، عظم 
حسن.وقال؟ ا. ااترم؛نير رواه السحطاا فله سخط ومن، 

وابن(، ٢٣٩٦);رنم البلاء عش الصمّ في، حاء ما باب، الزهل-، كتاب، في أحرجه ؛١( 
؛(.• )١٣يرقم البلاء على الصر ؛اب، الفتن، كتاب، في ماجه 



اثصبرب1ب 

بثتجي،فهنء طلحه لأيي ابى كاو ت قاو فهغ، أنس ءم -  ٤٤
قنلما ت  Jiiطلحه، أنو وي للما الصبي، يمبص طلحه، أنو دأمج 
إليهدقئ:ث كان، نا أنكن م الشؤ: أم ض ننم أم  cJliائني؟ 
أصحقلنا الضؤ زلإدا هانت: يغ، قنثا مه، أضان لإ قض، النشاء 

نم،:  Jliال1يله؟(( ^٠٣ ١١ققاو: قاحثزه، ه اف رسول اتى شحه أنو 
ضاخملة شه: أنو ر ققاو _، ف'>3 'فتيا«، :ارك »الأم ياق: 
ثم،هاو: شيء؟اا راأمعه قمال: سمرامحث،، منه وثنغ ^٠، النبي يه نأيي 

فيفي فيه'ءجنالها من أحدها م ئمصنها، و. الثبي فأحدها ثمراثر، 
غليه.متقى اف. عبد ونماه حنكه ثم الصبي، 

الأمار:من رجل ممال، عيينه: ابى قاو للثخاري: رواية قي وئ 
افعبد أولاد من بنيي: المنآذ؛ يرووا فد كلهم أولاد نه تفرأبث 

المولود.

قفاكحلم، أم من شحه لأبي ابن ماف، لم: لمرواية وفي دة 
إلتههقزتش فجاء أحييه، أثا أكوذ حش بابنه شحه أبا حذقوا لا لأهلها: 

قوقعذش، مز ثصئع كاiئ ما أحنن نه ئصننت، قم وشرب، قأكل  ٤١٠^؛
أرأست،طلحه، أبا يا فالت،: منها، وأضا٠تج شخ فد أئه رأت أل قلما ثها. 

يمنئوم؟أن ألم عارنتهم، قطنثوا بيث، أهل عارنتهم أعاروا قوما أف لو 
 Jقاحتسن، : ، ٧١٥٥لأ، : قا ،kاننالئ Jقفضن، : قا ، Jإذاحش ئزكتتي : قم؛ا

لأمح،؟اأحبرتك، م تشحث، 
ه•'اممه رموو صال، كاذ بما قاحبرْ س افه رسول، أز حر فاثطلؤ، 

في. افه رسوو وكاذ قال،: قخمنتج. قاو: لشكنا"، في اداو4ُ رابارك 
ي3أئقهالا نقر من المدينه أتى إدا ه افه رسول، وكاذ منه، وهي نقر 



رياءسالصالصنمسبح 

أنوعليها محاحسن المحاض، محصزثها المدينة، مذ محدثوا طرومحا 
افرسوو واعطلى 

حأخئ أن سني أنث زي، U ظإ لَأثك شئ: أئو :طوو ض: 
ثمولثرى، ينا احثست ومحي لحل إدا معه يألحل جلخ إدا اٌتح. رّّوي 

وصنتهامحايطلمنا اأطليى، أحد كتث الذي أجد ما طوةئؤ< أنا يا نننمت أم 
يرضنئلا أس، نا أئى: لى محمالغ علاماً. _jJ^، قدثا حين الخخاض 

لهماثطنمت، احئ٠لته أصنع محلما اض.، ١صهل، عاو. يه ئئدو حتٍ, أحد 

إررّهمل
•، رالحديث ثنام ديكي 

الجنعوعدم والاحتساب يالصر تتعلق كلها الثلاثة الأحاديث هذه 
المصائب.فى 

لهعجل الحم بعبده اف أراد ررإدا ه; يمول ت الأول الحديحح 
حتىبدسه عنه أمنالث، الشئ بنبي؛ الله أراد وإدا الدئيا، فى الئموبه 

الخيربه افه أراد إذا العبد أن على يدل هذا القنامه® يوم يه يوافي 
ذلكغير أو فقر أو مرض من ومحيتاته حهلاياْ بها يكفر بأثياء ابتلاه 

علىله عقوبة ذللئ، ويكون حهلاياْ من به اممه فيكفر يه، يبتلى قد مما 

اللهان إحمن وطا الذنب، ذلك به اض فيمحو اقترف، الذي ذنبه 
ؤإداالأحرة، عقوبات من ر وأيأمسهل الدنيا عقوبات لأن إليه؛ 

الجنائز،وفي (، ٥٤٧)•برقم المولود سمنة باب العقيقة، كتاب في البخاري أحرجه )١( 
بابالاداب، كتاب في لم وم(، ١٣•)١ برقم النصيبة عد حزنه ثغلهر لم من باب 

التسميةواستحباب ولادته يوم نميته وجواز ولادته عط المولود تحنيك استحباب 
(.٢١٤٤)برقم ئقظأ' الأمحياء أسماء وماتر ؤإبراهثم اض بعبد 



الصبرب1ي 

واستدرجوأنغلر أمهل ت يعني يذيبه؛ عنه أمّك الئث بعبده اف أراد 
فيكوننوبته، وعدم وسيئاته ذنوبه على معافى مليحا صحيحا فيبقى 

الشيء منها يكفر لم بدنوبه فيوافى القيامة يوم عقوبته في أشد ذللئ، 
منبخلاف وأخطر أشد ذلك فيكون ذلك،، بغير ولا بفقر ولا ؛مرض 

منيئة الأعماله عن نتجن، التي العقوبات من بشيء الدنيا في ائلي 
بهاالله فيكفر المصائب،، من هدا غير أو عدو ليهل تأو فقر أو مرض 

.ميناته من بها ويمحو خطايا٥ من 

إذانثار اممة واو البلاء، عظم ْع الجراء عظم "إذ ه■' ويقول 
الثخط«قلة نخط الإظ قلة زصن سذ اتثلائب، ضْا أخن، 
منالجزاء عظم البلية عفلمتؤ كلما الجزاء، عفلم العقوبة عفلمتؤ كلما 

غيرأو أحد من أذى أو زوجة موت أو قرب موت أو ففر أو مرض 
النهؤيقول واحتسب، صبر لمن بذللئ، الأجر ؤيعفلم ، الخْنايا فتكفر ذللث، 
[،١٦٨نجحعوده ٥^٠٢ ثأشثات لسثنعت، -إ^وبلونهم وعلان حل 

يعني:[؛ ٣٠لالأن_ا،: غئنهه< وللم القز ؛^^^٢ : وعلأ حر ويقول 
ْعللمؤمن تحبا وب هلك،، حنع ومن أفلح صبر فمن وامتحان اختبار 
هل،ربه عن راصيا الأل4 لنعم شاكرا يكون وأن اض عن الرصا الصبر 
فيوالضراء، راء بالعباده يبتلي وأنه عليم، حكيم ربه أن يعلم 
المؤمنلأمر "عجبآ واللام؛ الصالة عليه قال ولهدا والرخاء، الندة 

Si  شكزز\أ أضابمت أأ إلا لأخي ذاك زلن ع كلة أ>ث
لث«را،.حيرأ فكاف صبر صراء أصاثته وإل لة حيرأ يكاذ 

وتوجيهوذكرى عقلة أيضا سليم أم زوجته مع ٠للحة أبي قمة وفي 
كانسليم أم فان الصبر، في حيوها تحدو أن لغيرها وتعليم الخير إر 

(.٢٧)برقم المر باب في تخريجه صبق 



الصالحين9_ ريا سيح 

سهلبن زيد طلحة أبو زوجها فيحل مربض ولد عندها 
مات،وفد كان ما أمكن هو ت قفاك ابنه، عن ومسأل لجهتع الأنصاري 

فلماأخدنئ،  LMأكوو خثى بائه شة أنا نمدئوا لا : لأفبجامانت لكها 
أنهومرادها خمب وأنه هادئ أنه فظن كان، ما أمّكن هو ةالت،ت عنه مأل( 

لهوقدمت ناولت، حركة، عنده ما يكون ما أمكن الميت، لأن مات؛ قد 
أرأبت،طلحة أبا يا ثالت،; ثم وجامعها، بها واتصل وشرب وطعم عشاءه 

لا،فاد: بمننوم؟ أن أم عاريتهم، طلبوا تم عارية أعاروا قوما أن لو 
وعالاحل الله لنا أءطاه عندنا، عارية إنه يعني؛ ابنلئج؛ ماحنسبج ممانتح! 

.ونحشب، نهبر أن ينبغي بل نجنع، أن لنا ينبغي فلا عاريته، وأحد عارية 
حاجاتهفعل حتى تركته كونها من ذللئ، من طلحة أبو فتكدر 

لهفقال وأخبره ؤه الرسول إلى فانهللق ، بوكْ تخثره ولم وشهواته 
فيافُ رزازك قال بها اتصل أنه أحبره لما نشا« في افُ الني: 

منتحمل أن اف وأراد ، ٠iذلالبعد منه وانتهوا الصبي جهز نم لئلتكنا، 
منأحاه — ا أنأخاه طلحة أبو به بعتح ثم غلاما، فولدت الجماع هدا 
وحتىيحنكه حتى و. الحم، إلى ه الأنصاري مالك بن أنى - أمه 

ومضغ. الحما حدها فا تمرات ومعه ولد ما أول إليه فارملوه ميه، ي
وسماهله ودعا وحنكه الصبي فم في وألقاها فمه في التمرات بعض 

عةنله وولد الباركة لدعوه ١ بهده الصبي ذللث، فى القه فبارك النه عبد 
سمحةلهم وكانت، القرآن حففلوا كلهم الصالحاء، من يعش• الولد؛ من 
عليهاممه رسول عن ث، والأحاديالأخبار روى من منهم وكان نة ح

واللام.الصلاة 
والدعوماب والاحتالصبر عن نشأت التي البركات من فهده 

هداوفي ذريتهما، في بالبركة لهم واللام الصلاة عليه الني من الباركة 
كليعقلها، أن ينبغي كما زوجها تعقل أن للمرأة ينبغي أنه الموائد من 

يجنع،ولا منهما كل يصبر حتى بالهائب، يتعلق فيما الأحر يعقل منهما 



الصبرد1ب 

وأنالمصيثة عند لزوجها المرأة تتصع أن من ماع لا أنه الفوائد من وفيه 
مانعلا أنه الغواني من وفيه مها، وؤلره يفضي حتى بالمصة تخبره لا 

ؤإنحن، محيلك السابع يوم محمي ؤإن ولادته بوم المولود ميه تمن 
الساعيوم عنه وعى اناع يوم سمي إن مؤع فذلك ولادته يوم محمي 

ماسهنؤ؛ عنه تدج ئمض علام راكل قال: ه الني شه فهذا 
رامحهويحلق الساع يوم مي يأن فالأفضل . ويسثيء رأسه ويحلى 

الأنثى.عن وواحدة الذكر عن شاتان عقيمة عنه وتدبح 
باس،فاد الولادة يوم محمي وإن الأفضل، هو هذا الساع يوم هذا 

أبيبن اض عبد ومحمى الولادة، يوم إبراهيم ابنه و. المبي محمى ففد 
الساعيوم في أو الأول اليوم في محواء شمع ذلك، كل الولادة يوم طيط 

■M المي به عمل كله شرعي، كله 
الجميع.اف ومحق 

ررلص•' فال ه، اش رسول أن هت هريرة أبي ءمحم، —  ٤٥
متقىالنصب،' عند سه نملك الذي بد الئٌ إثما بالصنعة، الشديد 

الناسبمرغ مذ العرب عثت وأصله الراء وثثح الصاد بصم )الصزعه(; و□ 
نحرأ•

ه،الثي مع حالما كنغ قال؛ ه، صني بن نلبماذ وص -  ٤٦
نقالأوداجه، واثثمحغ وجهه، احمر قد وأحدهما ننتثان، ورجلان 

(.٣١٦٥)برقم العميقة باب الدائح، كتاب قي سمرة حديث من ماجه ابن أحرجه )١( 
فيلم وم(، ٦١١٤)برقم الغضب من الحذر باب الأدب، كتاب في البخاري أحرجه )٢( 

الغضبيدم، شيء وبأي الغضب، عند نفه يملك من فضل باب والصلت، الر كتاب 
(.٢٦٠٩)برقم 



الصاثحينريامى سمح 

ياق:لن :جد، نا غئن َض يايا ؤ ل'نمة هلب ررإني ه: اف حود 'و
إلت له قمالوا تجدا. نا منه ذهب ، الشيطان مى باق أعوذ 

ءل؛هأمتفق الئج؛ماا الشيطان من باق  ijju^ت يال، ه، الثني 
٣®نن قال؛ ه الثبم، أ0 ه: أنى بن معاذ ص -  ٤٧

نومالخلائق رووس على قسي اف' دعاه ثنفدة، أل على قادر وهو عيظا، 
وقال؛ ٠٢والضمنىرداود، أبو رواه ساءا؛ ما العين الحور من يخئزه حتى القيامة 

•حس ^jJ،؛، 

فائدتهوعفليم الصبر شرعية على تدل كلها الثلاثة الأحاديث، هذه 
وجودعند كثيرآ بالغفببا يبتلى ان فالأنالغضسب، عند ميما ولا 

وغيرومحللاق وصرب قتل من ذللئ، ت، ببمشاكل في يقع وقد أسبابه 
هنفيحمل وأل بالصبر، يحتمي أن ذلك، مثل في له فينبغي ذلك، 

الصلاةعليه قال ولهذا ؤللبه؛ ينفذ لا حش يجاهدها وأن الصبر، على 
عئدئمه JماللثV الذي الشدبد اثنا بالصنعة، السديد ،ليص واللام 

الذيهو الحازم القوي أن على يدل الصحيح الحديث، هذا ااعصس،ا 
الذيكان ؤإن الشديد، باسم أولى فهو العم، عند يمنه :«L،؛، 
بقوتهيهلرح الناس يصميع الذي فهو سديدأ. مي يالماس يصؤع 

وني(، ٣٢٨٢برتم)وجنوده إبليس صفة باب الخلق، بدء كتاب في البخاري أحرجه )١( 
أيضاالأدب، وغي •٦(،  ٤٨برنم)واللعن باب المن ينهى ما باب الأدب، كتاب 

الغضب،عند ه نفيماللث، من فضل باب والصلة، البر كتاب في وملم ؛، ٦١أْا برقم 
(.٢٦١٠برقم)تج الغثميدهن، ثيء وبأي 

فيوالترمان.ي (، برنم)٧^١^١٤غيظا كظم من باب الأدب، كتاب في داود أبو أحرجه )٢( 
بابالقيامة صفة كتاب وفي ٣(،  ٠٢برثم)١ الغيفل كظم في باب والصلة، البر كتاب 

(.٤١٨٦برقم)الحلم باب الزهد كتاب في ماجه وابن (، ٢٤٩٣برقم)منه 



الصرإي 

الأصمبهذا منه وأحق الأصم بهذا منه أولى ولكن بدأ صد مي وي
ثورانعند الحق ويلزمها ؤيجاهدها اانضس<اا عند ثمنه تملك *الذي 

الغضب.

اممهرسول يا فقادت رحل جاءه أن واللام الصالة عليه عنه وثبت 
فالغضب*لاثغنبء، ءاد1 .همددمنارأ، ارلأدعشبااياي! أوصني. 

وهكذاشره من الله سلمه عاليها وقوي ه نفجاهد من ولكن كير، خطره 
تخاصماتخمين رأى لما الثاني الحديث في واللام الصالة علميه فوله 

قمادوجهه، واحمر أوداجه، ائتمخنح حتى أحدهما غضب واشتد 
نجد،نا غئث ليفي، مامحا لن نمه لأم »إني غضه: اشتد الذي لارجل 

الحث،فيه هذا تجدرا ما منه دهي، الثجيم، الشيطان من بالله أعوذ قال: لو 
الغضب،زوال باب أسمن وهو الغخسخ وجود عند بالله التعوذ على 

كونالوهكذا زواله، أمثاب من ث، الغضعند الشرعي الوضوء وهكل.ا 
منهذا كل آخر م،كان إلى المكان من قيام أو والجلوس، الكلام، عن 

الملامة.أسباب 

عيظا،كظم ارمز والملأم: الصلاة عليه يقول الثالث،: الحديث، وفي 
القيامةنوم الحلائق رزوص على ق افه دعاة ينقده، أ0 على قادر وهو 
يدلكير فضل هذا شاء، ما أيها من ليختار انمن٠٠ الحور ثى بمحيرْ حك، 
وفديريده لا كان ؤإن بالغيفل يبتلى قد يعني: الغيفل؛ كظم فضل على 
غيرأو أمه أو أبيه أو زوجته أو أثاره الخصم لكون الشديد بالغضط يبتلى 

بضربلا ينميه ولم غيفله كظم فإذا صبر، ؤإلى تحمل إلى يحتاج ذللث،، 
للمؤمنفينبغي العفليم، الخير بهذا اف وعده ففد ذللثج، غير ولا ب ولا 
علىيقوى لعله ، لغمي، ١ أمثاب وجود عند صيما ولا ه نفيحاب أن 

منه الرسول بينها التي ؛الهلرف، الغضب، ثر من والسلامة غيظه كظم 



لحينلصا ١ ءس ريا مح م

الكلاموترك الشرعي، الومحوء ومن الرحيم، الثسهلان من باض التعوذ 
إلىآخر، مكان إلى المكان من والقيام الغضب، يسبب فيما والخوض 

.يستطعها التي الأمحباب، من هدا غير 

والهداية.التوفيق الجمح الله رزق 

مال؛ألصك،• }.•' للشمب مال رجلا أف فهبه؛ هريرة أبي ءس -  ٤٨
اJخارىل١،.دوام تئم،« ارلأ ماق: مرارا، قزدذ تغصنج« ررلأ 

برالررما ه؛ اف رسول مال ت قال خهتع، هريرة أبي  ٠٣٠-  ٤٩
ومائنالى اف تلمى حتى وماله وولد؛ شجه في والموث بال٠وثر، البلأة 

صحيح.حن حديث، وقال: ااتر4اوىرآا، رواه حط؛ئها* عليه 

اثنعلى منرل حنن، ثئ محنه مدم مال؛ ها، صاص اثن م -  ٥٠
المراةدكاف .>"، عمر ثدييهم الدين النمر من وكاف ميس، بن الحر أحيه 

منهيمال، ثثانا، أو كائوا كتولأ ومئاونته خهنه عمر مجلس أصحاب 
عنبه،لي iاستأذنى الأمير هدا عند وجه للث، أحير، اثن يا أحيو؛ لأبن 

نمينانا ئوافه الحطام،، ابن U هي ض: ذخز قلنا صن. لن قاذن فانثأذن 
قماليه. توبع أذ خإ حى  ٥٠عمن^، ٠٠بالعدل،. فينا ئحكم ولا الجرل 

ؤأمآلمن ءاؤ-غن ت ه يمحي مال، ئنالى اف إف المؤبنين، أمير يا الحر؛ له 
[.١٩٩زالأراف: أ-ثهلآىه م ورص ألبج، 

يمامادكاف ئلاها، حين عمر جاورها ما وافت الجاجبين، بى هدا وإف 

(.٦١١٦)برنم الغضب من الحدر باب الأدب، محاب ني أحرجه را( 
يرقم\إ على الصر في جاء U باب الشهادانه، كاب في أخرجه )٦( 



اثصبراب 

،•١^^١ رئاء لنار•• افن كثاب عئد 
نثكولارإئها ت قاو .، اف ومول أن ت فهنم عود مابن ءص -  ٥١

تقال ثأمزنا؟ سا اف، وصول ئا قالوات !١١ Jنكنودهاوأمور أنزة تنئي 
،.٢١ءالu<مقؤ  ١١١^؛الذي اف وسألول طجز.( الذي ايص ررثودوذ 
حى.يه له عمن يالشيء الامراد الأم،(: ) وه 

ؤإلزامالمحبر على الحث في قبلها كالتي الأربعة الأحادث فهدم 
هكذاءالّها، افه وبغضب يضرها مما ومنعها عليها بجب ما النفس 

عماويكفها بالحق ويلزمها ه نفيجاهد ، أمور0 كل في صبور المؤمن 
.يضرها 

ياأوصني قال! الرحل سأل لما ه يقول ت الأول الحدبّث ففي 
رواهثعضب،ا ،الأ قادت مرارأ، فردد دئمستااا ءالأ نادت اممه، رمول 

للمؤمنيبني ولهزا حهلر فيه الغضب أن لنا بمتن الصحيح، في البخاري 
أمثابله الغض، الغضب، باب أسعن يبتعد حتى ه نفيجاهد أن 

الخالصعليه صعب الإنسان في استحكم متى لأنه أمحبابه؛ لترك وبحاحة 
الم—لاحاهمن —ابه أم من الحذر للمؤمن فينبغي ، لئ، ذلبعد منه 

صبورآمحمحا يكون وأن ١ وغيرهم وأولاده أهله مع والمخاصمات 
عليهيخطأ قد ويصفح، فيعفو تنامب لا التي الكلمة يسمع د ق ،

يضن.فد لما تفاديا فيصبر يؤذى وقد فيعفو، 

لإمهأك>ه،م، ومس ألإ،ف ؤُت ألتتو ؤ"مح باب■ بر، الِنكتاب فى أحّجه )١( 
(.٤٦٤٢)يرقم اشزوف \ذنأن: 

(،٣٦>٣•برقم الإسلام في النوة علام باب الماب، مماب في الخارق أخرجه )٢( 
برتمفالأول الأول الحلناء بسعة الوفاء وجرب باب الإمارة، كتاب في لم وم



الصالحينءس ريا سمح 

تمالكالذي النديد إينا يالصزعة، السديد *J؛_ ه؛ قوله وتقدم 
يملكالذي هو يمدح أن يستحق الذي القوى يعني؛ الةص>س،اا؛ عئد ثمنه 

المهاللئح.في تقع لا حتى ويقهرها الغضب عند ه نف
واثزثبالموس البلاء نرال ررما يقول I الثاني الحديث في 

ال• يعني ؛ حطيقه؛؛ عليه ومنا ئعالى افه ينمى حثي وناله وول؛;؛ نفسه في 
ولدأذى أو قريب أذى أو مرض من وبالمومنة بالمؤمن ينزل البلاء يزال 

رماله،ا،وولده شبه ررفي قال؛ ولهذا البلايا؛ من هذا غير أو حار أو 
عليهرما ثنالى اف تلمي *حقي وصبر وتحمل رى بمار هذا يتلقى لكنه 

دإثالله 1ُثا ويقول؛ اللأء من يصه ما يتحمل بل بالجزع لير حطيئه* 
عليهالنه رسول عن صح فلهذا فعل، ثاء وما اض فدر راجعو0أا، إليه 

وإثالله إثا ممول؛ يمصيته يصانؤ عيد من ررما قال؛ أنه واللام الصلاة 
افآجره إلا منها حيرأ لي واظم، ئصيسي في الل4لم داجنوف إمحب 

0تها«لاآ.حيرأ له وأحالم، مصسته فى 
بنعييثة إن المراري؛ مس بى الغر يمول الثالث؛ الحديث وفي 

بنالغر وكان المدينة في المؤمنين أمير كان لما نقهنع عمر على قدم حمن 
ومنالنلماء من وكان حمن ئن عيية أحي ابن الفزاري حمن ن مس 

مجلسأصحاب العلماء وهم وكاف )قهش عمر جلساء ومن الأّنمار 
ولهميجالسوه كانوا ئثانا، أو كانوا كهولأ مشاورته وأصحاب تقهته عمر 
حصنبن عتنته قدم فلما المسلمين، أمور في المناورة في مجالس معه 
يتجوزونقد القبائل شيوخ وعادة القبائل، شيوخ من فزارة قبيلة شخ وهو 

قبائلشيوخ لأنهم الكلمات؛ من يسغي لا ما منهم يفع وقد الكلام في 

برتمالمصينة على الفنر ني جاء ما باب الجنائز، كتاب في ماجه ابن أحرجه ؛١( 
.٣٢!/١ أحمد و\م (، ١٥٩٨)



لههسبرا لأك 

فقالقومهم، بض كأنهم تناب، لا التي بالكلماين، يزلون قد ملهيا كار؛ 
هيهمحاد! ثجهته عمر على يحل محلما له، محاذرا فانثادن عمر على لي ائذن 

.،Jjbtiljفينا ولا الجزث، يعطينا ما مواممب الحهلاد—،، ابى يا 

الرسولبعد الناس أعدل وهو عمر لمثل تقال لا نيعة ث كلمة وهذه 
وحرصهوعنايته خهنه بعدله المثل يضرب وكان، الصديق، بكر أبي، وبعد 
الأمراءعلى والتاكيد حقوقهم ؤإيصالهم عليهم وشفقته لمين المأمور على 

الذيالكلام بهذا يقابله ثم مضرتهم، من والحذر إليهم المحقوقا إيصال في 
خينه،وخفب عمر به هم فلهذا عنده الذين البادية بعض يقابل كأنه يليق، لا 

افإف ال٠-ؤبنير،، أمجر ريا الرجل؛ هذا أحمح، ابن، ض الحر؛-5، له فقال 
]١١١^^آٌىه عي، رمتو يا'دثنف وأم آلتي ه' لسه محال ثنالي 

حينتجاورها ما وافه عمر كن، فقال! الجاهلين، مذ هدا ؤإد [(، ١٩٩
ان،لأنا صبر هذا ففي خهثه، ثعالى اف كتاب عند وهاما وكال الم، ئلاها 

الوعقلعند لهم ينبغي وأنه والمالوك، والرؤساء الأمراء صبر القدرة مع 
بخير؛إلا يأتي لا فالعفو يعفو، وأن يصبروا وأن يتحملوا أن والتذكير 

العوراءكلمت، على يعاتبه ولم الرحل هذا عن وأعرض فهند عمر عفا ولهذا 
تكون،أن، والأ'ءياذا والرؤساء للأمراء ينبغي أنه على يدل وهذا الخبيثة، 

أحدأ.يفروا ولا أحدأ يؤذوا لا حتى والتحمل الصبر على قوة عندهم 
أرائهامحاد! هت، اض رمول أن، خيض؛ عود مابن حديث كذللئ، 

ئامرنا؟محما اممه، رسول يا ! محالواتنكررثها!،، وأمور أيرة بمدي 'سكون، 
اللففلوفي ، لكمء الذي افه وسايوف علبمم، اليتم، الحهم، 'رتوددف هاد• 

،.١^^٠١١غنا ناتم اف'  ٤۶الأحر: 

إمراثلبتي عن ذكر ما باب الأنبياء، أحاديث، كتاب في البخاري أحرجه عليه. متفق 
ذالأولاالأول، الخلفاء ببيعة الوفاء باب الإمارة، كتاب في لم وم(، ١٢٤٥٠برقم)
(.١٨٤٢برقم)



اكّالمنرياض شخ 

والأعيانالأمراء من أدزْ ننده نثكوف أنها ه النبي أحبرهم 
أموريفع وقد الأمور ولاة تأئرها يأيزة هناك تكون قد والموظفين، 

اف؟رسول يا ئامرنا فما ت الصحابة قال الأمور ولاة من يعني؛ سكنوJها! 
علىوالإعانة والهلاءة اإس_مع من عازسكلماا، الذي الحي ررتولول قاد! 
اف®رسألول الحقوق من هذا وغير المين للموالمح الأمانة وأدا؛ الخير 
ولاهث اض فاسألوه حقكم، من نيئا بخوكم إذا يعني؛ لكم،ا؛ الذي 

المائةعليه نصحهم هكذا الفتة، باب تفتحوا ولا طاعة من يدأ تنزعوا 
يودواوأن والأمراء، والكبار الرؤساء من يفع فد ما ليتء>نممالوا لام؛ وال

الخيرعلى والإعانة والهلاءة مع المن الأمور لولأة عليهم الذي الحق 
نقصوهوما الأمور، ولاة مع ينبغي مما هذا غير إلى الفتن أسباب وكتم 

بابيفتح ولا ذلك، عن يعوصه أن اممه أل يالإنسان فإن الرعية حق من 
بلالناس، على والشر الفتنة إيقاظ في عي يولا الماس، على الفتنة 

ثرسبح يكون لا حتى غئو فضله من الله أل ويعليه صاع ما يتحمل 
منه.يقع قد مما هذا غير أو فحاله أو كلامه في المسالمين على 

الجمع.الله وقق 

الأمار،ثى دجلا أل ن ه حصير بن أميي يحص أبي ءم -  ٥٢
»إشافقال؛ ملأنا، انسئث، كنا سلني ألا افه، رسول :ا فال؛ 

عليهمتقى ايئوض* عر ثلمونى حى هاص«نوا أثزة بندي سظمول 

نيثلم حس •اصبروا ه•' الني نول باب الأنصار، مناف كتاب ى الخاري أحرجه  ٢١'
ظلمعند بالصبر الأمر باب الإمارة، كتاب في لم وم، ٢٣٧٩٢برقم)الخوض؛، على 

(.١٨٤٥)برقم واستتثارهم الولاة 



الصبريابم 

 C( :)معجمترضاي مضمومة مهملة يحاء و)حضنت( الهمزة. يمم وأسد
أءالم.واف ضوحة، 

Mاف وحول أو ت ًيآأدش أي بن اف عد إبرامم أي ءم -  ٥٢
قامالشص مالت إدا ختى انتظز النيئ، فيها لقن الض أيامه بنض في 

النامه،اف واسألوا النذو، لماء ئتمنوا لا الناس، أيها رريا I مماو فيهم، 
.الثيوف،،ظلال، حت، الجنه أق وائموا داص؛نوا، لقيتئوهم هإذا 

وهازمالثحاب، ومجري الكتامحس؛، منزل، اللهم ١٠ج: النبي قاو ئم 
التوفيق.وباق عاليا،لا،. متى ئنهم" وض°نا اهزمهم الأحزاب، 

واللامالمائة عليه الثي عن السامة كالأحادبث، الحديثان فهدان 
عنوالصبر الهلاعات، على والحبر المحاو._، عند الهبر على الحث، في 

الظلم.من بشيء الملم يبتلى عندما والهبر الله، محارم 

حلقال كما العبر أمر في الكريمات الايات من حملة سق وشد 
لملمكإأثن وأثقوأ ورايهلوأ وصاءروأ أصه،؛لأ.أ ءامغوا ^؛٨^١ ■' اد وع

معأثه إة ؤوأص-إروأ هف• ال ق[، ٢٠•ءمؤِان: ]آل ملءءورئت-ه 
[،١٢٧]الممو: إلا صارلئّ رما ت سبحانه قال [، ٤٦]الأنفال: 

مسبحاذه1قال •١[، : ]النم حثاب،ه مم مم ف0؛ؤوو0 مؤ( واتا جل• قال 
وبنيوآلئيث رالأسن آلأمل، نى دشُ، دآلجهمع آئوف نث بج^ث وودلو؟ئ؛ 

أولتكزحمف ^٠ ١٠ورئ\ ث، إدا ^١ ١٥مصيتة فتهم إدأ ٢^؛؛، ر. ألتنبرث 
ش[ ١٥٧. ١٥٥]ال؛مة: ألنهثدوفه< هث؛ ر؛وكلك ونحثه رنهنر نن صيوئ -ي 

أخرالبار أول فاتل لم إذا المي لكن باب الجهاد، كتاب في الخاري أخرجه ؛١( 
والسر،الجهاد كاب ني وسلم وأأأ'آ(،  ٢٩٦٠برتم)النص تزول حش القتال 

(.١٧٤٢برقم)اللقا، محي بالصر والأم العدو لقاء تمي كرامن باب 



الصالحينرياض ثخ 

للمؤمنمنه بر لا وأنه واكره، الصبر شرعية على تدل كلها كثيرات أيان 
تثلاثة أنواع وهو 

اللهتوحيد على الصر الله طاعة على المسر الأول! النؤع 
كماالصلاة أداء على والصر وعلا حل بالعبادة وتخصيصه له والإخلاص 

كمارمضان صيام أداء وعلى اممه، أمر كما الزكاة أداء وعلى اممه، أمر 
والأمرالجهاد، وهكذا الله، أمر كما الحج أداء وعلى الله، أمر 

ؤإكرامالأرحام، ومحلة الوالدين، وبر المكر، عن والمهى بالمعروف 
الله.طاعة على الصبر أنواع من هدا غير إلى الجار، 

علىأنمها من وهو الله، معامحي عن محبر الثاني: والنوع 
للهالعبادة ؤإحلاص منه والحذر الشرك عن الصر ذلك وأعقلم القوس 

عنحق، بغير الدماء مفلنإ عن المعاصي، بقية عن الصبر ثم وحده 
عنالوالدين، عقوق وعن الربا، وعن الكرات، شرب عن الزني، 

منهذا غير عن الكذب، عن الزور، شهادة عن الرحم، قهليعة 
يدلا لله، ا حرم مما هذا وغير باب، والوالنميمة كالغيبة افه معامحي 

ورجاءله وتعظيما طه طاعة منها والحذر الحارم هذه عن الصبر من 
ثوابه.

فيالإنسان ب، تميالتي الممانب عر الصبر الثالث،: الموع 
أومربمبإ موت أو مرض أو فمر، من ماله فى أو أهله فى أو ه نم

راجعون،إليه ؤإنا طه إنا ويقول: يتحمل بل يجنع فلا ذلك غير 
علىتحينه التي الأسباب، نحامحلي من مانع ولا فحل، شاء وما اطه قدر 

تعينفيبآعماله يجازيه اطه وأن بربه لقاءه يتذكر باطه تعين يالصر، 
وعلىالله، معاصي عن الصبر وعلى اطه طاعة على الصبر على بذلك 
المصاب،.على الصر 



الصبرو1ب 

كمائنتعملتي ألا اممه، ود رم يا ت محاد الأنصار بعض أن هدا وني 
عليهمحقان عمل، على تجعلني مرني نؤ يعني؛ ومحلانا؛ محلانا اسعمك 

علىئلموني حتى داصسنرا أثزه تعدي ستأمويى ررإنكم واللام؛ الصلاة 
ويقدمغيركم عليكم يوثر من بعدي متلفون إنكم يعني؛ ادحنض«؛ 

الحنض«على ئلمونى حتى ررثاصبروا والملوك الأمراء من عليكم غيركم 
والسلام!الصلاة عليه قال أنه مسعود ابن عن السابق الحديث في تقدم 

يماالنه، رسول يا ! يالواينكرولها!٠ وأمور أثرة تندى نثكوذ ارإئها 
شإ«الذي اف ألوذ وتخينإ، الذي الخى »توددو محال؛ ئانننا؟ 
وجيرانهولأمحاربه لوالديه عليه الذي الحق يودي أن فعليه مبتلى، فالمؤمن 

ذلك،غير إلى العصا شق وعدم والعلماعة مع المن الأمور وولاة 
يععلولم نمم أو ينصف ولم بخسها إذا الحقوق من له الذي اف ويسأل 

بالطرقويأحذه بحفه يعلمالب أن من مانع ولا له، الذي ال،ه أي بحقه 
إزالةمحي عي يوأن بحقه يهنالب أن مانع لا ؤلملم إذا باس لا الشرعية، 

ه.اش شرعها التي بالطرق الغلملأمة 

أنخهنع؛ أوفى أبي بن الله عبد حديث أيضا الحدث هزا وفي 
أحدعر الإغارة أراد أو الغزو أراد إذا كان واللام الصلاة عانه المي 

الثميزالتت، فإذا الشمر، تزول حتى ذللي أحر النهار أول يتيسر ولم 
الالناس، أيها >ايا ه؛ يقول وكان الكمرة، من يريد من على أغار 

الذلك معنى العلم؛ أهل )قال الخامه« اف زانآلوا الخدؤ، لفاء صنوا 
بدونمنصورون بانكم حازمين أو مرائين أو تخيرين مذلك تمنوا 

تمنيأما ذلك(، ونحو العجب من ذلك أشبه ما أو الشرعية الأسباب 
_؛قال كما معلملوب فهذا الجهاد في ومحبة الجهاد في رغبة العدو لقاء 

٢،نماقءر مى شنبة على مايث، منه يه يحيط، ولم بفر ولم مايث، 

•ج؛ ( ١٣٤١)يرقم ل؛ه ا ء شا إن ب لكتا ا هدا من موصعه في تخريجه يأتي 



الصالخينريامحس شبح 

ؤ،يأنؤهغم وج1إاثوأ وثقاي يماك ءؤأذفرآأ ت وعلا جل ال وق
قلإءِعق أدوؤ ئز أ\نث\' أوي ؤىًبم نعالي: وقال [، ٤١لالتو;-ت: اه 

}\ثثالإإملأؤ آس -يي ف، 0ذ/ذ -وورئدمحء أس محنوف . ألو عداي ثن كوآؤ 
حئؤرثنالو،رم بحانه: ونال [، ١١•١- ]الصف: ٥^١؛^ َقبم لن لغ ز ينلك 

١٠[  ٩١٠]١^٠: يره آلدن ؤنبمل فته لا 

لقاءلم المتمنى فإذا والقتال بالجهاد مأمورون فالملمون 
هبنفعجبا ولا وخيلاء فخرأ لا اف أم ؤإثامة اف دين لنصر العدو 

أحلومن الجهاد من اف شرع ما أجل من ذلك يتمنى ولكنه رياة ولا 
دينهِفيعن والدفاع الله دين إلى الناس دعوة أحل ومن الدين، إقامة 
فإذاالنافية اف واسألوا النير، لماء ئثمثوا االأ قال: ثم أعيانه قتال 

وعدمالصر فالواجب بالعدو اللقاء افه قدر إذا فاصبروا"، لميتموهم 
معليتحمل عدوه لقاء في المؤمن يصر بل الجس، وعدم الغرار 
فيثل التي نوق ال ١١السيوف ظلال، ثحث، الجنه أن ررواعلموا إخوانه 
الجنةبدخول موعودون أهلها الله، صّبّيل في بها ويقاتل الله سبل 

أنمثهذأذتجذت عرى أنرئ أثم وة ت وعلا جؤأ ئال كما والكرامة 
رعدادمنرل أم سنجز ؤ، يق؛ئلوى ؛؛؛^ ١١أهر يكة دأموثم 

ثمحىبمه؛آث، أزق دس دألث-رءني وألإنجز ١^٢ ف حما ءثخ 
[.١١١زاكوة: 

اللم٠ ت الدعوات بهدم لام والالمارة عليه اللقاء عند يقول يم 
ياوامن \ظنوأثةب ط الأحزان! وهازم المحاع،، ومجري الكثاع،، منزل، 

الصبر،ومع باغ الثقة وعن الجهاد ش الدعاع شرعية هدا ففي ، عليهم" 
هكذاأقدامه يثبت وأن ءدو0 يهرم وأن يعينه أن ؤيطلبه ربه يسال الموس 

الإيمانأهل سيد وهو واللام الصالة عليه المصعلفى فعله محم الموس، 
يفتقرذلك ومع لام والالصلاة عليه وأصبرهم الإيمان أهل أفضل وهو 



الصبري1ي 

إنباض إلا صعيف العبد لأن والإعانة؛ والثبات المغفرة ويسأله لربه 
السعادة.له تمت وأيده اض تصره فإذا صعيفا، فهو ؤإلأ اه، نصره 

الجمح.اض وقق 



الصالحينءس ريا مح حم

الصدقانيا ب- 

أكددتي0هعح ؤؤغوأ أثن أيئوأ  ٢١٠أليي وقآخا تعالى.' ، ٥١قال 
وقال[، ٣٠]الأحزاب: ثللءثندثثه< ؤن\ثيَو0 تعالى: وقال [، ١١٩]الغدّة: 
[.٢١]محمد: له>ه حيإ ثكاة أثه صتد.مأ جؤ تعالى: 

الأحادث:وأما 

ارإئقال: ه، اليى همن ه، عود مابن ص فالأول: -  ٥٤
يصدق١^ وإن الجنة، إلى تهدي البر وإئ البئ، إلى نهدى الصدق 

المجيردإذ المجور، إلى ي4اتي الكذب وإد صديقا. اممه عند نكثي، حتى 
منفذكدابا® اف، عند بكثي، حتى ليكدنه الزجل وإي؛ النار، إلى نهدى 

ءاويا<لا،.

ه،طاف أبي بن علذ بن الخن سد أبي م الثاني: .  ٥٥
؛jliنريتك؛ لا ما إلى ثريبم، ما رائع هؤ اف ينول مس حففلت، قال،: 

صحج.سسث، وقال؛ ُ الممنيُ رواه ويبة'ا والكزج، طمانينه، الصدق 
حلهفي ئنلثج ما اترك ومعناْ: وصمها: الياء بفتح هو )نريبلئ،(: وله: فه 

فيه.ثشئث، لا تا إلى واعدل 
الهلويلحديثه في خهئد حرب بن صخر شاف أبي عن الثالث،: -  ٥٦

هأئمأ ءانوأ ألبي ؤكأئ؛ا تعالى: اه قول و1ب الأدب، كتاب في البخاري أخرجه )١( 
والسلة،البر تماب في ومسلم )إه•!(، برقم [ ١١٩]التوبة: ألثدد.نصه تع دؤُوأ 

(.٢٦٠٧)برقم وفضله الصدق وحس الكذب قيح باب 
(.٢٥١٨)برثم منه باب الخ، • • • القيامة، صفة كتاب في أحرجه )٢( 





انصالحينريا9_  ٢٣

أدائهموفي ف، عبادتهم في عظيم شان لهم والصادقات فالصادقون 
اض،حدود عند ونوقهم وفي الله، حرم ما تركهم وفي اف، أوجب ما 
لوI يعني [؛ ٢١معمد: ل لهنره ثغ أس صتا-مأ ^٠؛^ هز•' ال ون

صفةوالصدق لهم، حيرأ لكان وأعمالهم أقوالهم في بالصدق عاملوه 
يحذرأن المؤمن على فالواجب، المناففين، صفة والكذب المومنين، 

الثنيتينينفع يوم أس ؤ*ال هز•' وقال عنها ؤيبتعد المنافقين حمال 
عندويبموأ عمم آثذ يصى أبأ ذإا حيوي ألآده1ر همتها ين ميم، جقت نم صدنهم 

[.١١٩]؛u_; أدط؛اب< آلمو ذ;ك 

هوالقول في فالمادق العمل في ويكون الفول في يكون والصدق 
فيكونالعمل، حق يودي الذي هو العمل وُي، الكذب، عن المبتعد 

حجه،في صادقا صومه، في صادقا زكاته، في صادقا صلاته، في صادقا 
الله،إلى دعوته فى صادقا لوالديه، بره فى صادفا جهاده، فى صادقا 
الناسبعض ، ذللث، غير إلى النكر عن وسميه بالمعروف أمره في صادقا 
حالهذه عنده، حقائق لا والحقائق الرسوم، مجرد فمهل بالرسوم يرضى 

أقوالهمفي الكذب ويخفون يالصدق يتفلاهرون باممه نعوذ المنافقين 
آلصاوآإق ^٢ ١٥^١ حتد-عهلم وهؤ آثث بمدءوق آكقإ؛و| وة _م هوأء_م_ال

الد'لأث ثو قودإ\بم . كيلا إلا أثت تدهمرك ولا آلناس رآءوف كثالا ،موأ 
ائتهنال المماق أهل حال هذه [ ١٤١.- ١٤٢،: ]IUءائ ولا .اث 

ياخلاضم،يتخلق أن ولا يصفاتهم يتصم، أن للموس يجوز فلا العافية، 
البئإلى تهدى الصدق قإل يالصدق ااءاشك٠ا والمادم! الصلاة عليه وقال 

حتىالصدى ونثخزى بمدى الزجز نزال دنا الجنة إلى نهدي البئ وإئ 
دإفالفجور إر نهدى الكدن، قإو والكذب و4ناكلم صديقا افه بمد بجب 

حتىالكدم، وتت٠مى بجين، الرجل نرال زنا النار إلى نهدى المجود 
ألآثكزرc يمكيما >ؤإ>لا وعلا! جل يقول ٠ ^^١^٠ ارنُ عند يكننج 



الصدقباب 

همفالكدابون ا[، ه'اتفلإشه ئتز وؤإلإن أش ثاك يرينوث 
المؤمنفعلى ء، الله أوجب ما ويتركون اغ محارم على يجترئون الدين 

أهلصمات عن ويبتعد وأعماله، أقواله في المدق يتحرى أن 
الكذابينمع وهو بالصدق والتظاهر والأعمال، الأقوال في الكذب وهي 

وأعماله.أقواله في 
ّمعإنه ت يقول تهثأ حلال-ا، أبي، بن عليا بنا الحن حديث وهكذا 

طمأنينه،الصدق فاى يريبم،؛ لا ما إلى بريبك ما ررثع ت يقول الّك، 
فيهشبهة لا الذي البين الواضح الشيء يتحرى والمؤمن ييبه®، والكذب 

لغ١١الحرام في يقع ولا الكذب في يقع لا حتى شبهة فيه ما وييع فيفعله 
فيهريب لا شيء إلى بريبك؛' لا ما ®أليى فيه تشك ما ت يعني يريبك"؛ ما 

شبهةفيه ليس ض، >ءلاعة كونه وفي حله في واضح هو بل فيه، شك ولا 
البينوالواضح ثا، الهليالشيء ينحرى الشيء، هذا يتحرى فالمؤمن 
ليسأو حلال شبهة فيه ما أما ، لأل4 طاعة أنه الواضح أو الحلال، 

الواضحيكب، يتركه، بطاعة ليس أو هلاءة هو هل شبهة فيه أو بحلال، 
للموابموافقا كان وما غفي، الله أحل ومما الله طاعة من البين 

الضمير،راحة والراحة، الطمانينة فيه فالصدق الطمأنينة، معه وحصلت 
عدمبسبب الضمير، اضطراب وفيه الريبة، وفيه التردد، فيه والكذب 
الصدقعند يطمئن فالمؤمن الله، لشؤع موافق الشيء هدا لأن اطمئنانه؛ 

قلبهواقشعر تردد الريب فيها التي الأحرى الأمور جاءت ؤإذا الر، وعند 
الصدقيتحرى أن للمؤمن فينبغي الباطل، في يفع أن وحاف ذلك، من 
حقيقةدون من القول أو م الترمحظه يكون وألا شيء، كل في 

ذلك.من ؛ارله نعوذ كالمنافقين، 

أمرعن الروم ملك ماله حين حرب بن سفيان أبي حدث وهكلّا 
وكانواللام، الصلاة عله يحمدأ يعني يأركم؟ ماذا له: قال ه الني 

الصلاةعليه النبي حياة في الشام فتح قبل الشام إلى تجارة في سفيان أبو 





الصدقبأب 

عنهفيبتعد ورسوله الله حرم ما يترك وأن عليه، ويستقيم به فيعمل ورسوله 
الله.عقاب ويخشى الله ثواب يرجو الماص، ويحيره ويحيره 

والهداية.اكوفيق الجمع الله رزق 

الوليد،أي ت وميل سعيد، أثي لميل؛ ثابت، أبي عن الراع؛ -  ٥٧
تنارالله نأل، ،امن ئاو: اش.، أل : درتم،لص ه حنيف بن، سهل 

الم4ووا٠ فزاشه، عر مامث، وإذ السهداء منازل ثلعه بميدق السهاده 

.أاممه رمول يان، ت فال ، خهئد هريرة أبي عن ت الخامس -  ٥٨
سنتيلا يمومه: مقال ةلإ6-لم ونلامه افه صلوات الأئبياء مى لمي *عرا 
ثنىأحد ولا بما، سن ولنا بما سني أف نريد وهو امرأة ثصغ نللث، رجل 

ينتعلنرهن حلمايت، أو عنما امثزى أحد ولا نمويها، بندع لم بنونا 
يمالذللثؤ، من قريبا أو النضر صلاة المنية مى فدنا تنزا أولادها، 

حتىفحسنت، عفننا، احسنها اللهم مأمور، رأئا مأموره إيلئ، للشس: 
ثطنمها،قلم لتأكلها النار يعنى؛ إجاءُت،؛ الغنائم دجنع عليه، اممه فخ 

ٍث.رجل د هزك 3.؛>،، كلأ م بذ ظياض غلولأ، ذم إث ٥]،: 
بيده،ثلاثة أو رحالين يد فلزمث، ، قيلتك، فلتيايعتى العلول، فيكم 
قوصنهاالدهّبؤ، مى مرة رأس مثل برأس قجاووا الغلول، فيكم 

النائمثا افه أخل تب فبما، لأخي ١^ تحل ٣ قآكلئها. الناث فجاءت 
.متقى لتاء؛ قأحثها وعجزنا صعمنا رأى لما 

قمال،

فقال

برتمتعالى اض سيل في النهاية طلب استحباب باب ،؛، jLNIكتاب في أحرجه )١( 

=الغنادماا لكم ٠أحالت الّءا.؛ قول باب الخمس، فرض كتاب في البخاري أحرجه )٢( 



الصائحينرياض شخ 

الناقةوعي حلفة جمع ت اللام ر وكالمعجمة الخاء بفتح الخلمات(ت )٥ 
الخابل-

مالت قاو )جهته، حرام بن حكيم حالي أبي عن السائس! -  ٥٩
لهمابورك وبيثا صدئا ئاذ نممرقا، لم ما بالخيار ررالئنان . اف رمحوو 

عفمتقى بيعهما" بركه محقت وكدبا كثنا وإل بيعهما، في 

الصدقوأن الصدق، شأن  ٢٠^"على تدل الثلاثة الأحايين، هالْ 
أنمؤمنة ولكل مؤمن لكل ينبغي وأنه كبير، وفضله حميدة عاقبته 

أقوالهفي الكديب، يحذر وأن وأعماله، أقواله في الصدق سحرى 
أنمحأءَانوا أك ؤفأَقا العفلم: كتابه في هك قال كما وأعماله، 

بومئ أش وثالر سثعحانه! وقال [، ١١٩أكشدبم،ه ح ؤكؤغوأ أثن 
ريذآنأ ي؟ كمحن أ'لأد،ر ءث٠تا بن لإى ثتمق ثم 'يديئم تمح 
القولفي فالصدق [، ١١٩]المائدة: أثتظبمه< ألمور دبم، عنه وُبموأ عمم أش 

أعماله،في المحدق ويتحري أقواله، في الصدق فيتحري العمل وفي 
لها،مكملا صادقا الزكاة ويودي لها، مكملا صادقا الصلاة قيودي 
الوالدين،بر وهكذا الجهاد، وهكذا الحج، وهكذا الصوم، وهكذا 
الأوامر،بقية وهكذا المنكر، عن والنهي ؛المعروف، الأمر وهكذا 
الصدق.فيها يجئه المحارم، تجنسؤ وهكن.ا 

اضسأل ارْن يقول الثلاثة! الأحادث من الحديث، هذا وفى 

الأمةلهده الغنائم تحليل باب والسير، الجهاد كتاب في لم وم(، ٣١٢٤)برتم 
.٣١٨/٢وأحمد (، ١٧٤٧)برثم خاصة 

برقمونمحا يكتما ولم البيعان بتن إذا باب البيؤع، كتاب في البخاري أحرجه 
(.١٠٣٢)يرقم وايان البيع في المدق باب البيوع، مماب قي وملم (، ٢٠٧٩)



الصدقب1ي 

؛فزاشه؛؛ على مات وإل السهداء منازل يلنه يصدق الشهادة ثنالى 
منازلبلغه مسيله قى الشهادة يرزقه أن صدقا الله سأل من ت يعنى 

قفلعلى يدل هذا غثو منه فضلا' فرائه، على مات ؤإن الشهداء 
مطالبهميدركوا لم ؤإن المدق منازل يبلغون الصادقين وأن المدق، 

يبلغهموالله وأعمالهم، أقوالهم في صادقين داموا ما طلبوها التي 
بدلهمبعد وأرادوا، طلبوا ما يبلعوا لم كانوا ؤإن الهديقيه منازل 
المطلوب.وبدلهم الجهل 

مننؤ راعزا فقال: غزا الأنبياء من نبيا أن الثاني: الحديث، وفي 
ئضعماللث، وجل يبش لا لموْه: ممال، عليهم وملامه افه صلوات الأسياء 

نرهغلم بيرتأ نش أحد دلا بها، بمن يلما بها محي أف بربد دئؤ امرأة 
المقصودأولادهاء. تنتظز وهو حلمات، أو عتما اشترى أحد ولا نئومحها، 

عليهادخل ما امرأة وراءه هذا الجهاد، محي يصدقون ما هؤلاء أن هذا من 
ء

بهامعلق فقلبه يكملها ولم أسسها بني بيوت عنده وهذا ، بها ثعلق وقلبه 
فهمونتاجها، ولادتها ينتظر وخلفات غنم وراءه وهذا يكملها، حتى 

رجلإلا يبضمح، لا يعني،؛ الجهاد؛ في يصدقون ما الموت، من يخافون 
ماوراءه لير الجهاد، في راغب الجهاد، في صادق للجهاد، مف-رغ 

العمرعناو جهادها يريد التي القرية من قرب فلما الجهاد، عن يشغله 
مأمورةإنك وقال: الثمن، هذه علي احبس رب يا ربه: يخاطب، قال 

مأموروأنا ير بالمامورة أنب يعنى: مأمور؛ وأنا — الثمّن عنى: ي— 
وشجعليه، الله فحسها علينا احبسها رب يا قال: ثم هؤلاء، بجهاد 

عليه.الله فتح حتى تغب ولم 

بماإليه الدعاة وأيد له رمأيد أن وعلا جل ال؛ة آيات من هذه 
أنهوالمشهور النبي، هذا على الثمن حبر أنه ذلك ومن ، اءيش

وجعلهإليه الله أوحى موسى، فتى لام والالمائة عليه نون، بن يوشع 



الصالحينرياض سمح 

الشمس،عاليه وحبس عليه فتح الله أن فالمقصود موسى، بعد نبيا 
فهولام والالصلاة عيه الله، رسول عن الأحاديث أصح من الحديث 

أنهكما يشاء، كيف، حلقه وفى يشاء، كيف، عباده فى يتصرف وعلا جز 
إذافهكذا الساعة، مرب آياينؤ من آية مغربها، من يطالعها الزمان آحر فى 

حبسهاالحديث، هذا وفى السير، عن ها حبشاء إذا ، ^^ ها حثثاء 
كانلما الصدق، بركة من كلمه وهذا علميه، الله فتح حتى الني هدا على 

الواجب،أداء في صادقا اممص، رسالة إبلاغ في صادقا الجهاد، في صادقا 
فيالله أمر نفذ حتى السير عن تقف، الشص، بحبس حتى الله أعانه 
ا3كفرة.هؤلاء 

البينان٠١ه•' يقول حزام بن حكيم حديث، الثالث،! الأحا>يحإ وفي 
كتماوإذ سمهما، في لهنا ثورك وبينا صدقا ماذ تممرقا، لم ما بالخيار 

المعاملاين،،في الصدق أن لما يبين هذا ويعهما« بركه محقت وكذبا 
وأماالثركة، أسباب مجن العيوب، كتمان وعدم والبيان والشراء، والمع 

يعاملكان فمن البركة، محق أسباب من البيان، وعدم المدق، عدم 
عاملومن وتجارته، أءماله في له الله بارك الغش وعدم بالصدق الناس 
مابلغتا ؤإن تجارته، بركة النه محق والخيانة والغش بالكذب الماس 
وخيانتهكذبه بسبك، النار، إلى نائم تكون حتى به يعاقب، قد بل ؛لغت،، 
علىيحرص وأن معاملاته، في الله يتقي أن للمؤمن فينبغي وغشه، 

منلم يوحتى له، يبارك حتى الغش، وعدم والبيان الصدق، 
افه.غصسبؤ 

والهداية.التوفيق الجمع الله رزق 





الصالخينرياض ثخ 

)؛jijUaSjالشاء رماة الناله النزاة الحماة نرى وأد رثتها، الأنه ئلد *أد 
الثاتل؟®من آتذرى عمن، راقا ؛ قاو ئم مليا، يلئئ، اطلى يم . الثنتان،، في 

•بينكمٌ أمر ينلئكم اتاكم جنريل رافإل ت قاو أعلم. ورسوله اف، ت ينت، 
مسلمرواه 

حشالئراري ثكئر أذ ت ومعنا؛ نثدئها؛ اي: زثقها(؛ الأنئ )ثلد معش: و□ 
و)العالث(:ذيك. عنن زنز الئثد نعش ني الثتد ونت لثها بظ الئئثث الأمه نبذ 

ثلاى.ذلك ذكان طهميلأ زنا أي: )نبخ(، ونولن: اكقرأء. 

قبة،بالمرا يتعلق فيما الشريف والحدث الكريمات لأيات ا هذه 
وهذاالواهي، وترك الأوامر أداء في بحانه حماممه مراقبة والمعنى: 

وماياتي، ما جميع في ربه يراقب أن لم مكل على الواجب هو 
سحانهربه ب، راقمتى فإنه أعماله، ومحاثر وأقواله، أعماله فى يدر 

ينبغي،لا عما وابتعد ينبغي، كما الحق أدى هق وخافه وحيره 
طريقفالغملة ينبغي، لا فيما وقع غفل ومتى الحدود، محي ووقف 

ذَنأاه هق: قال ولهدا الواهي؛ وارتكاب الأوامر ترك إلى الشيْلان 

ألثفمح4ء محق، آثر ض ثز ص ي آ ^؛• ب :\ةة نو 
[.١٧٩لالأم١ف: 

لازمةفالمراقبة غئؤ، الله طاعة من له حلقوا عما الغافلون هم 
هوالوقوفالواهي، واجتناب الحقوق أداء في كانا أينما والمومنة للمؤمن 

الأمارةالمفس ثخله لا وحتى الشيطان، يخدمح، لا حتى الحدود، محالؤ 

الإيمانووجرب والإحسان والإسلام الإبمان سان باب الإيمان، كتاب في أ-نحرحه :١( 
)٨(.برقم بحانه 'مالته قدر بإثبات 



المراقبةو1دع 

•هش نال ولهذا علته؛ اض ويغف يضره، فيما يقع لا وحتى بالسوء، 
وJالها[، ٢١٩.  ٢١٨زالتعرا،: ذ ونقك . صز جق لهك ءؤ١ئةا 
ؤ(وئثقك مؤم.ا حمن ينيك آئكا .ا أؤحيمِ آدتلحز ؤطوعق بحانه؛ يقول، 

ذءياءؤر،تا هث؛ ويقول مااآ_*أأ[، لالشعراءتآلمالُه آلشٍع هو إش ألش؟،دمن 
تحمونإي ،مؤدا عوؤ يظن، إلا عم ين سإوث إ يزءاي ين ينه ثؤأ رما ثأؤ ؤ، 

[.٦١]يوص:نيوه 

يرىومكناتك، حركاتك يرى كنت،، أينما ء-ليلئ، ماهد فاطه 
فىبحانه تراقبه أن فعليلثح كنتج، أينما تصرفاتك ؤيرى أعماللئؤ 
عنتبتعد وحتى يرقيه، ما إلا تفعل لا حتى وأعمالك، أنوالك، 

هزإلا ئكنة ممئ عن يبمظث ^ما • هث وقال غيؤ، ومناهيه احطه م
تنهتِهز إلا أكر ولأ د;لك، ثن أدن ولا سادتي؛ هو إلأ خمنة ولا ؤأيعهح 

َكمهنا ق معخ بحانه؛ ونال ٧[، لالمج1دلت: َ؛امأه تا آئ، 
علىويطالع مكانالئ، يرى ، كنت، أينما معك< فالذي ٤[، لحديد؛ ال 

يقولواطه سبحانه تحيره، أن عليك، أهوانك،، وعلى إراداتلن، وعلى 
عليهيخفى لا فهو [، ٢٨ممران: ]آل سثهُه ه ءاؤنثءنرءك»أ ت بحانه 

فيعلمه ولكن الخلق، جميع فوق العرش فوف ه أنه مع حافية، 
اشدؤرهمحفير وما الاعمن حاسة ^؛*،٠؛ شيء، كل يعل—٠؛ مكان، كل 

ربك^إف ٧[، —دة: م-ائ لالآلئ،ووره داُي، عليثن أثن >ؤإة [، ١٩]غ—ا؛—ر: 
ؤؤب آلأزم ي ثثو قس لا آثه >ؤإة [، ١٤زال—ف—ج—ر: يادربماق٤بم 

ه[.صران: ، jnألثثآءه 

عليهتنطوي ما ويعله؛ الأعين، حائنه ويحله؛ شيء، كل يعله؛ فالذي 
وأقوالك،،اعماك فى وتراقبه سبحانه وتحذره، ثجاله أن يجب الصدور، 

كماعنه ط4 ١ نهاك عما تبتعد وحتى منغ، كما لخ، اطه شؤع ما تودي حتى 



الصالحينءس ريا مسبح 

وهكذامولاك، أمرك وهكذا عقابه، وتخشى ثوابه ترجو غو، نهى 
ماتعي وحتى يقول، لما تستمع حتى إليك، نبيه وبعثح ، وعلملث، أرشدك 
الجنة،، iUالمصير حن ، iU^على وللث، نعمل؛ذلك،، وحتى يمول، 

وعقابه.اف غض، من والسلامة عادة والوالكرامة 

حديثنهو حبرانيل نمة في خهتع عمر حديث،  '•جبرائتل حدبثا أما 
جلواض والسلام، الصلاة عليه اف رمول عن الأحاديث، أصح من عظيم 
الصلاةعليه كان أنه ه نفالحديث، وفي الناس، ليعلم جبرائيل بعث وعلا 

وهابوا،ألوا يأن يتقدموا فلم الأيام بعمى في للناس بارزأ كان لام وال
هذاس الناس تقيد يحتى الناس، يعلم حتى وسأل جبرائيل اممه فارمل 

فاضدينكم، يعلمكم أتاكم جبريل هذا I آخره في فال ولهذا وال؛ ال
عليهوكان والسلام الصلاة عليه فاتاه محون يوالناس ليال له؛ أرم

الصحابةمن يعرفه ولا السفر أثر عاليه يرى ولا أسود وشعره بيض ملابس 
لهكريم ماللت، وهو أدمي بشكل تثكل ، يعرف، لا غريب وجه أحل.، 

عليها،اف خلقه التي خلقته قي البصر، ملو منها جناح كل جناح، ستمائة 
إنسانشكل على جاء المرة هذه وفي أشكال، على اض بأمر يتشكل ولكنه 
ولاالسفر أثر عليه يرى لا الشعر، سواد شديد الشاب، بياض شدي غريب، 
ركبتيهإلى ركبتيه وأمني ه النبي إلى فجلس أحد، المحابة من يعرفه 

محمد،يا وقادت وال، والالهرب، في مبالغة فخاريه، على كفيه ووضع 
يسمعحتى الإسلام. عن \-نمنني اش رسول يا الأخر: اللفغل وفي 

زأنِإلأ إل لا أن تشفي أن ءراٍلأنلأم ه: ؛ ٥١ود زن ص اسس، 
البيت،وثحج رمصاذ وموم الزكاة وتؤتي الصلاة وتقيم افه رسول، محملًأ 

,مثيلا١، إليه استطعت، إن 

الحنليمة،وعمده بأركانه الإسلام له فر الإسلام أركان هانْ ت يعني 
سكذللث، معصية ترك وكل الإسلام، س فهي اض ءلاءادتإ س ءلاءة وكل 



المراقبةباب 

الشهادuنعليها، يقوم التي عمده هده أركانه، هده ولكن الإملأم، 
شهادةمن بد فلا الخهسة؛ أركانه هده والحج، والصيام والزكاة والصلاة 

شريكلا واحد اف 1ن النهاية الأصيل، الأصل وهي اف إلا إل لا أن 
فيوالمتصرف الجميع وحالق الجمح رب وهو بالحق المعبود هو له 

لهشريك لا ق، العلى والصفات الحسنى، الأسماء ذو وهو الكون، 
اللهرسول، محمدأ أن النهاية ْن هدا مع بد ولا وعلا، حل له، ند ولا 

منوالإنس، الجن عامة الناس إلى اله أرماف أن تعلم قلبلتح، من صدقا 
واتبعسبيله عن حاد ومن عادة، والالجنة غله به حاء ما واتبع أجابه 
والنار.والنال>امة الخيبة فله هوام 

أنشهادة الملة، أساس هما الدين، أصل هما الشبادتان فهاتان 
الأولالركن هما النهايتان وهاتان اممه رسول محمدا وأن اض إلا إل-ه لا 

لحلصدق عن قالهما فمن الأركان، أعفلم وهما الإسلام، أركان من 
منذلك وغير والحج والهيام والزكاة بالصلاة يؤمر ثم الإسلام، في 

وهيالخمس، الصلوات الشهادتين هاتين يلي نم ورسوله، ال،ه أوامر 
الزكاةثم والنساء، للرحال مرات حمى والليلة الوم في الإسلام عمود 

الخمسة.الأركان البيت، حج ثم رمضان، صوم ثم اّل، زكاة 

وكسهوملائكته عاف ثومي ®أد ماث،ت الإيمان. عن هاح-نني ض ثم 
الإيمانأركان هذه وثر؛® خير؛ يالمدر وثومي الأجر واليوم داّسإب 

فوقغئو وأنه ق، بالحق ومعودأ قل1ها ربا باق نومن أن وأصوله، 
عرشهعلى استوي قد حلقه، فوق عال الخلق، حمتع فوق المرثي، 

كماصفاته، من شيء فى حلقه يشابه لا وعفلمته، بجلاله يليق استواء 
[،١١]الشورى: ه أشير ألتميع ؤهو ء منح َؤ.ثليء ءؤثس ت ثحانه مقال 

وهمبالملائكة، ونومن ٤[، ]الاخلاص: لحده ًكغوا ك بكا ! ^١٦٠
منهموأصناف، ام أقوهم النور، من اف حلمهم مكرمون، عباد 



الصالحينريا9_ سمح 

والمركلونيالجنة، الموكلون الملائكة ومنهم المائل، هذا جبرائيل، 
أصنافهم،من ذلك غير إلى المباد، أرواح بقبض والموكلون بالنار، 
نكرمث>•بم—اد ءؤ**"بإ، ت وعلا جل فيهم قال لام والالصلاة عليهم 

جثمؤما أيتهم ي؛ن ما يعلم يممارك> ٩^٧، ؤهم إلمؤلس يسبقومحُ لا 
هده[ ٢٨-  ٢٦لالأنساءت مشذ_قونيم خمحبي، من ؤبيم ^؛( ٠٧٢لن ء ثنعوبم^ا ولا 

ماويفعلون ^٥-؛! آ أثن سوق ^لأ I وعلا جل فيهم ونال هم، حال
٦[.]اكحريم: ئؤثم،ونه 

لأوامره،ممتثلين له، ثهليعين وجعلهم النور، من اض خلقهم فهم 
منالويتح، ملك جملتهم ومن لام والالصلاة عليهم نواهيه، تاركين 

الصلاةعليهم الرمل، إلى الماء من بالوحي بأني الذي جرايل جملتهم 
كذللثح،وكتبه ومادئكته ائل، المهذه عن مأل الذي وهو لام، وال

وأشرفهاوالقرآن، والزبور والإنجيل التوراة الماء، من المنزلة الكتب 
واللام.الصلاة عليه محمد، على المنزل العفليم، افه كتاب، وهو القرآن، 

وأنملائكة، طه وأن اطه، وكنح اطه بملائكة يؤمن أن المؤمن فعلى 
وأشرفهاأعظمها لام والالصلاة عليهم الأنبياء، على أنزلها كتبا له 

وأولهمجميعا، لام والالصلاة عليهم بالرسل، ويؤمن القرآن، اطه كتاب، 
الصلاةعليه محمد وآحرهم الشرك، ولمر ما بعد الأرض إلى اطه أرسله نوح 
أرملاطه بأن يؤمن أن مؤمن كل فعلى الأنبياء، حاتم وهو لام، وال

>ؤولثدسبحانه؛ فال كما اطه وكناعة اطه توحيد إلى الناس عون يل. الرمل 
[،٣٦]المحل: ألْكم>ن،ه قمتنؤأ أممه آعبمدمحأ أنح ربموأثُ أمد ي بمننا 

الأحر،باليوم يؤس أن الخامس، الركن وهو الأحر، باليوم يؤمن أن وعلته 
منبد لا والجزاء، اب، والحوالنار، والجنة الويت،، بعد البعث، يعنى؛ 
الإيمانوالسادس حق، وأنه يذللثؤ، ؤيصدى ؛ذللثح، يؤمن أن عليه هذا، 

الوجودفى ما فكل مثحانه، وكتبها وعلمها الأشياء قدر اطه وأن بالقدر، 
عليهيخفى ولا شيء، علمه عن يغسب، لا غؤ؛ علمه في ومضى اطه كتبه قد 



المراقبةباب 

وأرزاقهمالعباد، آجال من شيء، كن وأحمى شيء كل قدر وقد شيء، 
وأهلالجنة أهل وأحصى الجة، وأهل ومعاصيهم، وطاعاتهم واعمالهم، 

اغلدى معلوم مقدر كله ذلك، غير إلى المار، 
ئكننأ قإل ^١٥ كأيك، افه ثنيي ارأن فقاد; الإحنِان. ض ماله ثم 

ربكتعبد يعنى! ما٠اا؛ كأينثج افن ثئبد ررأل المراقبة هدْ فاثه ماْ 
ثراهئكى لم رريإف هو، لربك معظما وجلا حائفا مؤمنا تشاهده، كأنك 

الحال؛هدا على اض فاعبد حافية، عليه يخفى ولا هو براقك براك؛؛ ؛إثه 
وتحيرالحق ونودي تخشع حتى ربك تشاهد كانلث، اف اعبد ت يعني 

أنهفاعلم ثراه كأيك، الوجه هدا على تعبده لم فان وعقابه، اف، عضّي، 
حافية،منلث، عليه تخفى لا وعلا جل وأنه يشاهدك، وأنه هو براك 

المشاهدةوالمشاهدة، المراقبة هي وهذه المعنى، هذا على الله فاعبد 
ويعلميراقثلئ، سبحانه أنه على الله تعبد والمراقة تراه، كانالئ، اض تعبد 

حياء،وعن رمة، وعن رغه، وعن إيمان، عن حفه فتولي مكانك، 
أنأمورم كل في المؤمن على يجب هكذا احادص، وعن صدق، وعن 

وحتىأمر، كما حفه بوئي حتى ويحيره، يخشاه وأن سبحانه ربه يراقب 
ه.عنه نهى عما يبتعد 

الثائلاا،من بأعلم عنها ^^ ٠٠٧١ررما محاد الثاعة. عن ّا'له ثم 
جلاش إلى علمها تعلمها، لا السائل أيها وأنت، أعلمها لا أنى ت فالمعنى 

ري،تعند علبمها إقبما قل ءم،منها أءن، الثاعة عن I ّيحانه قال كما وعاد 
الالساعة تقوم متى يحلم الذي هو [ ١٨٧،: لالأ'ءرافئوه ^١^٠ إي ه لا 

إلايعلمه لا قيامها وساعة مجيئها ساعة يعني؛ هو؛ هو إلا يعلمها 
مائةبحد هل تقوم متى يعلم لا لكن الجمعة؛ يوم تقوم والساعة هو، هو 

الأنلكنك، غ§، الأو4 إلى هذا أكثر، أو أقل أو عاما خمسين بعد أو عام 
إلامنه يبق ولم أكثره ومضى ارمان آنم في نحن الزمان، آحر في 

فيوالشمس المهار آخر في أصحابه بين يوم ذات، و. المبي وكان القليل، 



لحيننميا ا ءس ريا سمح 

بقيكا إلا دنياكم من يبق »لم قال: الشجر، وأ>اف اتجال أ>اف 
المتعال.واض النهار، آخر في وهم الوم® دا هس 

الأنهنلد ءآن ؛اد: علاماتها يعنى . أنازبجاغن فاد ثم 
تيعني ؛ أمته المسد  Liajحتى راري الالإماء تكثر أن يعني! ؛ ربتها، 
لها،كالسيد الأمة ولد لأن مادانها؛ بمنزلة أولادها فتكون فتحمل جاريته 
فكانتصيدها أبو الذكر ولأن يدها؛ صبنت لأنها لها؛ بدة كالوبنتها 

عليهماف فتح بعدما طويلة أزمان من الحرب في وقع وهدا لها، يد كال
فلهذاهذا؛ فيهم وكثر والعبيد، الإماء وملكوا الكفرة، وجاهدوا الفتوح 

الحماةنرى اروأد وبعده، س النبي عهد في الماعة أثراط أول، ومع 
•القان® ني يثطادلوذ - الغنم يعني: - الثاء رغاء الناله الثزاة 

الفقرعليهم الغالب، في كانوا الأولى صفاتهم هذه العرب هم هؤلاء 
والرزقالعفليم بالخير ذلاكه يعد الله أمدهم ثم الغنم، ورعاية والحاجة 
الإصلأم،في دخولهم ب_ه بالماس، قادة وصاروا الناس وملكوا الواسع، 

الأمصار،ومصروا الفتوح، فتحوا واللام، الصلاة عليه للنبي واتباعهم 
دخولهمب، بيالحرب، وهم الماس، على رووسا وصاروا الدنيا، وملكوا 

يعدقدرهم وأعر ثانهم ق الله رفع الله، دن على واستقامتهم الإسلام، في 
العمائر،وعمروا البنيان، في تهناولوا نم الشاء، رعاء عراة حفاة كانوا ما 

ولهاوقعت، التي علاماتها من هذه الدنيا، عليهم الله فتح لما البناء، ورفعوا 
جهةمن الدجال خروج ت منها تقع، لم وعلامات تقع موف علامات 
ومعهالعالمين، رب أنه بدعي ثم نبي، أنه يدعي كذاب وهو الشرق، 
ماء،المن مريم ان عنى المنح ينزل ثم الماس، على بها يثبه مخارق 

بالميلالأرض ويحكم ال.جال، فيقتل الماء من لام والالصلاة عليه 
عهدفي ومأجوج يأجوج يخرج ثم لام، والالصلاة عليه محمل.، وبشريعة 

آخرفي كن.لك الكعبة وهدم والصدور، ، الصحفمن القرآن يننع لم ا عيي 



قةلهرا ا باب 

منالثمي طلؤع أشراطها ومن الساعة، أثراؤل من هذْ كل الزمان، 
وفرباعق انفرب على علامة مشرقها، من تطالع ن، كانما بعد مغربها، 
طلعت،إذا ذللئح، بعد أحد من التوبة تقبل لا مغربها من طلعت، فإذا قيامها، 

التوبةتحل ملأ وثر، حر س عليه هم، ما علمح( الأعمال على حتم مغربها من 
الأيايتحوآخر السابق، عمله إلا له ليس كافر، من ولا عاص، من ذلك بعد 
المؤمنات،وأرواح المؤمنين أرواح تقبض طيبه ريحا يرمل وعلا حل اممه أن 
والعافة.السلامة اض نال الساعة، تقوم وعليهم الأشرار، يبقى ثم 

والهداية.التوفيق الجمع اف رزق 

بنمعاذ الرحنن عد وأي جناية بى جندب ذر أبي م اكاز: - ٦١
الثئئهوأئح كنت، حسما اض اراثق ت قال اف رسول عن، ته، جبل 

حاريئأوقاو: الترمذي رواه حنن® يحيق الناس وحالق ثمخها، الحسنة 
حسن

يوما،و. الئي حلف كنت ت هال، ه؛، عباس ابن م ؛ الئالث، — ٦٢
ئحدةافَ احمظ يحمظالث،، اف' احمظ 'كلمايت،: أعلمالث، إئي علام، لأيا قمال: 

ألواعلم؛ باقر، فاسعن اثنتتح وإدا اف، إا،ألا نأئت، إذا ئجاهك، 
'٥١ي قد شيء ولا سوك ٢ شيء يشئوك أن ض اخس لن ' ٥١
افهكثه قد بشيء إلا يصزوك ء ذي يضزوك أذ على اجتمعوا وإن للثح، 

حسيحييث، ء وقال ُ ر الترمذي رواه الهثحم،اا وحمتؤ الأقلام رفنتؤ ، علينث، 
صحخ.

(.١٩٨٧)برتم الناس، معاشرة في جاء ما باب والصلة، البر كتاب في أخرجه را( 
برقم ٥٩باب هو، الرسول عن والويع، والرفاق القيامة صفة كتاب في أحرجه ;٢( 

.(٢٥١٦)



الصالحينرياءس سسأح 

افإل ئرف أناش، ئجده اف احمظ ١١اكرْدي: غير رواية ش وئ 
ومالثمسنث،، تكن تثر أحطألi ما أى واعلم: الشدة، ني يئرش الئحاء في 

نغ١^٤ زأن صزح تع  'ضأن زم: لبمكنثج، نكن لب أءنا:ش 
سرأ،،را،.الننر ذع وأي الكن>سا، 

(٢)الثنخ

أمرهفيهما والسائم الصلاة عليه اض رمحول عن الحديثان هدان 
ونواهيهأوامره حفظ ومن ثر، كل غه الله وقام اتقاه من وأن ونواهيه، 

ذر؛ولأبي لمعاذ والمادم الصلاة عليه قال فلهيا سوء؛ كل من افه حفظه 
الطريقوفي البت في الأحوال، جميع في يعني• كنت،®؛ حيثما اممه اتق  ١١

وفىوالمرض والصحة والرخاء والشدة والإقامة فر والالمجد وفى 
كانحيث، الله تقوى ، والمؤمنه المؤمن على يجب هكذا الأحوال، حمح 

حجه،في زكاته في صومه، في صلاته، في أموره، حميع في شان، في 
جميعفي جيرانه، معاملة في أهله، معاملة في وثرائه،. بيعه في 

'ردأتبعهث عليه أوجت، ما ويلزم قيه وبرا افه ينفي أن عليه الأحوال، 
زكإذا السيئة، فعل عند ت، بحنا بائر يعني• ؛ ثمحها® الحسنه المثيقه 
ءده؛نللمتش.ت، إذ ؤؤ السيئة، بها اطه يمحو نان الحبفسائر قدمك 

[.١١٤]هود: ألسئايإه 
إذااطه إلى يتوب أن المؤمن فعالي نان الحأحن من والتوبة 

يعل،حنة فالتوبة بالتوبة، بادر اطه حرم مما ثيء منه وقع وإذا قل.مه زك 
آتها جيعآش إل ؤ)؛ج؛وا' • وعلا جل؛ يقول يثة، البها افه يمحو سيئة، 

(.٣٠٧■؟•ك ، TU)\/أحمد الإمام أحرجه )١( 
افهعبد بن تركي الإمام جامع غي المالحين رياض لكتاب الشيخ مماحة شرح )٢( 

.العيل،عمر الشيخ فضيلة بقراء٠ بالرياض 



ك^تلخرا ا باب 

تالمحيح الحديث في ه ويقول [، ٣١اض: ل مملءرزك>ه !؛؛^ ٠١ألميينوث 
تمحها؛الحسنة السيئة وأتبع ، لها؛ ذئنإ لا كنى الدب مى التائن، ١١

بهااض يمحو أوقاتك، حميع في نايت، الحعمل على احرص يعني! 
والصدقةوالامتغمار والذكر والتحميد، والتهايل التسبيح من ميتاتل، 

هدهحير، كل على والإعانة المفللوم، ونمر الماس، إلى والإحسان 
الميثان.بها العبل. عن اض يمحو حسنات 

بحمحلينان، الحمن هدا كذلك حنن* وح1ق الناس *وحالق 
الماسحالق المخالفة، هي هذه القائلة، حن الكلام، ءلس_، الوجه، 
ولكنوالاكمهرار، بالعبيس ولا بالشتم ولا بالم، لا حن، بخلق 

نطفنزلأررلأ لام! والالصلاة عليه قال عل، المثوالوجه الطسب، بالكلام 
اممهنئع من إلا طأقا<رآ،، يوجه أحاك ثلمي أق ولو سنئا الننزوفف مى 

عموممع ولكن يهجر، هجره اممه شؤع من هدا، من تثنى يهجره 
المعاشرة،وحن الكلام وحليب الحسن، الخلق عندك يكون اللين 

.هجرْ افه شئ من إلا 

١٠ثنئ أمامك جد0 الله احمظ تحمظك، النة ب اراحد ت ه قوله وهكذا  ٥
اف'هانأل، نأك ءرإذا ه: وفول الشدة«ص، ش نريك الرخاء و اف إز 
شيء.كل فى الرب مرابة معناه هذا كل باق" ياثن اسننث، وإلا 

ليسعنا غني غبو ربنا أوامره، احففل ت بعني نحمفئلث،®؛ افَ اراحمظ 
وتركطاعته، وحففل أوامره حغفل المقصود ولكن إلينا، حاجة فى 

ذكرباب الزهد، كتاب، في أبيه عن اض عبد ين مدة أبي حديث، من ماجه ابن أحرجه )١( 
(.٤٢٥٠)برقم التوبة 

برقماللما، عند الوجه محللأنة استحباب، بابف والملة، البر كتاب، ني لم مأحرجه )٢( 
(٢٦٢٦.)

.٣٤١/٦احمد الأمام أحرجه )٣( 



رياءساأوصاثحينشبح 

إنءامتوأ أكيي وؤئتأ>ئاا ت سحاته يقول ، أيضا نصره معنى وهذا معصيته، 
أوامرْطاعة الله ونصر الله فحفظ لأآ ]محمد: ^١^^ وقئ ؛حزؤ اثت ثمممحأ 
وعلاجل معميته، من والحذر حدودْ، عند والوقوف نواهيه، وترك 
حنسمن الجزاء تحهفإنث،اا الله رراحمظ محاسبا، مراقبا المؤمن يكون هكذا 

افهاحمظ ال وشيهنانه، وهواه ه نفمن الله حففله الله حففل فمن الممل 
أمامك.I يعني تجاهائ،اا ئحده 

فىيعنى: واللهِاا؛ يانئمن انئعنتج وإدا افه يانأل، نألتج ررإذا 
لأنهحاجاتك،؛ واسأله به واستعن فضله، من اسأله ه بربك حاجاتك 

الأسبابمن يمغ لا وهذا وعلا جل شيء، كل على والقادر حميد غني 
الأسبابيتعاطى هذا ومع به، تعين ويحاجاته ويسأله الله، إلى فيضؤع 

وهكذاالأسباب، وجوه من ط؛ وغير والزراعة والثراء البيع من 
أحياءوهم عليه يقدرون فيما الله أباح مما ينفعه فيما باحوانه الاستعانة 

أووالكواك_ا أو والأحجار يالأشجار أو Jالأموامن، الاستعانة أما قادرون، 
اممهأل، نبالله وكفر بالله، أعوذ ؛اممه شرك هذا أكبر، شرك هذا بالأصنام 

عمارهفى به تتعين الهادر، الحي الحاصر ياحيك الاستعانة لكن العافية، 
سيارةإصلاح في بئر، حفر في شجر، غرس في أجرة بغير أو باجرة جك 

لأنالمسلمين؛ بين جائزة أمور ه هال باس، لا هذا أجرة بغير أو بأجرة 
به.باس لا هذا كل بالهاتف، أو بالمكاتبة أو وحاصر كلامك، يسمع أحاك 

اممه،علم بها مضى قد مقدوره الأشياء أن و. الرسول، بثن نم 
أنوتحرف — وعلا جل — الله على تعتمل. وأن بالأسباب، تأحذ أن فعليك، 
بدلا لك، ادثه كتب، ما كل شيء، منها يقبع لا محفوظة مضبوطة أمورك 

الأمه((،أى ااواعنم: قال،أ فلهذا يحمل؛ لا لك، يكتب، لم وما يحمل أن 
مدبشيء إلا منوك لم بسيء بممغوك أذ 'ض، اجتننث ارلو كلهم ت يعني 
ثيءإلا يصزوك ٢ سيء يئزوك أف على اجتننوا وإن للث،، افه كب 



اثمراقيةباب 

الحثبهذا، والمعنى الصحم" وجمت، الأقلام رفنتف عليكر، اللأ كثبت هد 
والأحازبغيره، التعالي ونطع عليه، والاعتماد اض، على الاتكال على 

اللففلوفي هث، الل4 حرمها التي الأسباب من والحذر الافحة، بالأسباب 
إلتهضزلأ أماملث، ئجذه الهَ احمظ نحمظالث، افَ »احمظ ه: يقول الأحر 

والمدرةالعافية أسباب في اجتهد يعنيI الشدة*؛ في يعرهلث، انزحا•؛ في 
فا®ثم بك، ؤيلطف إليك فيحس والضرورة، الشدة أيام في تعرفه حتى 
ذأن٣ نغ اأثضز أن الشدة، في  AijZالرياء في اف إلى 

سرأ«أالننر خ وأل الكزسمط نع المج 
جلقربه طاعة فى ويجتهد الخير أسباب يتحرى هكذا فالمؤمن 

حاجاته،ففاء وسواله إليه، والضراعة بدعوته سبحاته إليه ؤيتعرف، 

وهوقو شيء كل على القادر فهو حتر، عرءكل ئءاض كربته، و'>؛ج 
®واعلمت فال ولهذا ييأس؛ ولا •آ؛ا أسؤن، ت القائل 

علىواصبر اف طاعة على اصبر الصر، واتي اصبر الصبر* خ النصز أل 
جاءاثتدُتؤ كالما الكنمحس،* مع المرج ٌوأل النصر، باتي حتى الأسباب 

يسرأ.العسر مع وأن الفرج، 
والهداية.التوفيق الجمح الله رزق 

أذىهي أنالا سلون إنكب ،: jyه، أس ص الرابع: -  ٦٣
الئوماتر.مس ه افه رسول عهد عر ثنيها كثا الشعر، مس أعينكم في 
الئهلكايت،.ءالنومايتف*: .وقال: الخاوي رواه 

.٦٣٨٣!أحمد الاط،( أحرجه )١( 
(.٦٤٩٢)برقم الذنوب محمرات من يتقى ما باب الرتماق، كتاب محي أحرحه )٢( 



الصالحينءس ريا سمح 

اف«إن ض: الشن.، ص ه، هم.مة أبى ّ الخاص: -  ٦٤
غليه.متفق ءلي4اا اف حرم ما النرء يائ أ0 ينار، اف دميرة ينار، ثنار 

الامه.وأصلها الغين، شع ت وررالثير٠اا

لاموالالصلاة عليه الله رسول عن الصحيحان الحديثان هذان 
انالإنيتهم وأن محارمه، من والخور افه، مراقة وجوب على يدلان 

وهوالمعصية في يقع قل فإنه والأقوال، الأعمال من يتعا٠لاه فيما رأيه 
فىالله ومراقبة العناية فالواجب وناهله، غفالته بسبب يشعر، لا 

عليهالني حائم مالك بن أنس وهو ه أنس يقول ولهدا شيء؛ كل 
ثسأءسكم في أدى هي أعمالا لتعنلول )إثكم يقول: واللام الصلاة 
من• بمي،المومامت،(؛ من ه اممه رسول عهد عر ثنيها كنا الشعر، 

يعدونصاروا حتى بعده اهلوا تالناس إن يقول: المهلكايت، 
منالموبقات من الصحابة محي كاث تهمهم، لا دقيقة أعمالا 

يتساهلوألا ر يحن. أن المؤمن على يجب أنه معناه: وهن.ا المهلكات 
سعجدأبي عن المحنى هدا جاء وهكذا المعاصي، من شيء في 

فيمايتساهلون قل . بعده الناس أن أنس، قال ما مثل خهثء الخدرتم، 
السلفمحي وهي ويحتقرونها تمغروبا ويالمعاصي س يفعلون 
حديثفي وجاء المهلكات س الموبقات، س الصحابة، س الصالح 

الزجلعر يجتمعن ثإثهى الديوُ-، ومحقزايته ارإياكم ه: يقول آ-؛م 
نيتلأثن«ص.

كتابني م لوم(. ٥٢٢٣).رقم المرة باب ايكاح، كتاب في أخرجه )١( 
(,٢٧٦١)برنم الفواحش وتحريم تعالى اض غيرة باب التوبة^ 

حديثمن  ٣٣١وه/ خهغ مسعود بن عجداض حديث من ٤ أحمد الإمام أحرحه )٢( 
الساعدى.سعل بن سهل 



المراقبةو\ب 

بعودهذا فيأتي المنزل ينزلون الفر في القوم مثلا، لهذا صرب ثم 
حاجاتهم،عليها يطبخون ثم نارأ يوقدون ثم ، بكذاوهذا يبعرة وهذا 
قويقنارا تكون حتى تجمع ، ذللث، ونحو وبعرة عود من مجمعة وهي 

ويراهاالعبد يحتقرها قد السيئات، وهكذا فوقها، الذي الطعام تنضج 
بهاعنايته وعدم لتساهله باسبابها؛ ^٧؛، حتى عاليه فتجتمع صغيره 
•منها وحذره 

Iيعني بنار®؛ ئنالى افه ررإف ].•' يقول الثاني• الحديث وفي 
علىيغضب، اطه عليه، الله حرم ما لحبي ا ينتهالئ، أن وغيرته ، يغضي، 

أثدوالله عليه، الله حرم بما اهل وينمحارمه ينتهلئ، حين العبد 
فيجببطن، وما منها ٌلهر ما الفواحش حرم ولهذا عباده؛ من غيرة 
هنفيعرض وألا عنها، يبتعد وأن الفواحش يحذر أن العبد على 

أسبابومن الله غضب، أسباب من المعاصي فإن عليه، الله لغضب 
أسبابومن غؤد رصاه أسباب من الطاعاينح أن كما النار، يحول 
سليمةأنها يتحفق حتى وأقواله، أعماله العبد فليرافت، الجنة، لحول 
المهاللئ،في يقع اهل ومتمجازف، من فكم تضره، ولا تنفعه وأنها 
بدري•لا وهو 

والهداية.التوفيق الجميع الله رزق 

يمول;ه، الّبءي، ّتجغ أيه • ُقهبم هربرْ أمح،  ٠٣ت السادس -  ٦٥
يبتليهمأذ الله أراد وأعمى، دأيرغ، أئرصن،، إسرابيز،ت ثني مى ئلاثه "إف 

ئمال: إبم،؟ أخي، شيء أي مما)،: الأئزص، مأش نلكا، إم بم، 
يدم،يمنحه الناس؛ قذريى مد الذي عش وتدهن، حنن، وجلد حن، 



الصاليينرياض ثخ 

الإلفاو: إث؟ ك اس هأق فقاو: ظ. لونأ زأض ^ غثئ 
لكاف ;ارك ءما'ل; ئشزاء، ناقه ض الزاوي. شك القز ئاو: ن أ. 

محها•

وتدمرحنن، شم ت قال إلئك؟ أحب شيء أي I ممال الأقنع، فاني 
حسنا.ثعرأ وأعطي عنه فدهب فمنحه الناس؛ قدرني الذي هدا عئي 
زمال:خاملا، مزة فأغطئ النثئ، فال: إث؟ أخت النال، ياي ئال: 
أنفال: إلبم،؟ أخن، شيء أق : ١Jiil^،، فش ف4ا. س، ض تانك 

فأيقال،: ثصره. افآ فزد فننحه ارناس؛ فأئصئ بصري إلى اممه يرد 
هدا،وولد هدان قأسج والدأ، ناه فأعطي الفنم، قال،I إلنالث،؟ أخن، المال، 
الثنم•مى زاد يلهيا ام، ص واد دلهدا الإل، ثى واد لهدا قكاذ 

دبمنكس رجز ثقال؛ وهيئته، صورته في الأبرص أثى إيه ئم 
أنأمم،يك، نب باق إلا اتوم ل بلاغ قلا نمري في الخال ين انقطنث، 

فييه اتبلإ يعيرأ والمال، الحنى، والحأل الحس، اللوق أعطاك باليي 
أبزصئكس ألم أعرقك، كأئي له؛ قمال كثيرة. الحهويى إماj،ت سمري، 

صكابرا المال ندا زرنت لألما فقال: ^!؟ فأعطاك فقيرأ الثا.ئ :1وتخ 
محت،.نا زر ض قضثزك كاذيا نخت، إن ^١^ ض، 

عليهورد لهدا، ما؛ال، مثل له قمال وهسه، صورته في الأمغ وأئى 
كث،.نا آر ١^ محثزك كاذبا نخث، إن ^ ١٤٥^١، زة نا مئز 

(jrr^دابى منكيى رجل، له؛ ثقال وهيئته، صورته م، الأكنك، وأئمح، 
أسامح،بم،، م اف لألأ اتوم لن تلاغ فلا نمري، في الخال ين انشت، 

I إمانفري، في ثها أئبلإ ساه بصرك عنينث، رد باليي  ،J  أعمىتحت، قد



المراقبمباب 

التومأجهدك ما يواف شئث ما وئع شئث ما يخد تجري |وتي اف يزد 
افرض ممد انثليم. ثإننا مالك أمجك ممال; هؤ ف أحدته سيء 
ءاJهل١،.متقى صاحتيك<ا ض ونخط عنك، 

قوله:الحامل. هي ويالمد: الشين ونتح العض يمم الننزاء(: )النانئ و□ 
للمرأة.كالقاعلة للنائي والناتج نتاجها، تولى ت معناه ؛ )قتثج( ت رواية دني )أئثغ( 
الناتة،ني أنج يمعتى وعو ولادتها، تور أي- اللام؛ بشيبي هو هدا( )ولذ ونوله- 

رامطنت،ت ونوله لغيره. وذاك للحيوان هدا لكن بمعتى؛ والقائلة والناتج، نالمولد، 
أجهدك()لا ونوله: الأمباب. ت أي الموحدة؛ والياء المهملة بالحاء نو الجثاو( يي 

تالبخاري رواية وفي - مالي من تعللبه أو نأحل.ْ شيء رد ني عليك أشق لا معناه: 
كماإليه، تحتاج شيء بترك أحمدك لا ومعناه: والميم المهملة ؛الحاء أحمدك( )لا 

حلولها.فواُت، عر أي: ندم؛ الحياة ءلول، على ليس نالوا: 

فيهلما قبلنا؛ عمن ه النكا به أجبر الجلل العظم الحديث فهدا 
منوالحذر نعمه ونكر غيو اف مراقبة على والحث، والذكرى العقلة من 

منهمالدين س امرائيل بني من قبلنا ممن ثلاثة هؤلاء وجحدها، إنكارها 
وهولام والالصلاة عليه الشي يعقوب بنو هم إسرائيل بنو لأن ا - اليهود 

إسرانل،محيلف لام والالصلاة عليهم إبراهيم بن إسحاق بن إسرائيل 
قبلنا،من إسرائيل بني من ثلاثة هؤلاء اف، عبد إسرائيل: ومعنى 

ثمبالفراء اولأ ابتلاهم راء، والبالفراء وابتلاهم اف امحتحنهم 
واحلوفق منهم، واحدأ إلا يوفقوا لم ابتلاهم، لما وقفوا فما راء، بال

الذيمعروف، مرض البرص وأعمى، واقؤع، أبرص، العمة، اثنان وكفر 

واهميعوأعمى أبرصن حديث ثاب الأنبياء، أحاديث كتاب في البخاري أحرجه زا( 
برثمباب والرناقه الزهد كتاب في لم وم(، ٣٤٦٤)برتم إسرائيل بني ني 

(٢٩٦٤.)



الصالحينرياءس مسح 

الشعر،معه قط بالرأس في مرض والفرع الماس، بعض به بمنلى 
ففرهمعلى وامتحانا ابتلاء ملكا إليهم اغ أرسل معروف، والعمى 

ولونحمن حلي قال: إلملث، أحب شي أي للأبرص: )فقال ومرصهم، 
البرصعنه وزال جمه فصالح الله بأمر الملك عاليه قمح ، حن( 
:)فمال غفو، [ ٨٢]يس: َقن لث> ممل، أن تئا أنال إدآ أترهأ وإلمآ 

يدلوالمياق الراوي شك البقر( أو الإبل قال: إلمكؤ! أحب المال أي 
ولدبعلمها في حاماد يعني: نمراء، ناقة فاعطي الإبل، أراد أنه على 
ونعمةالمال نعمة النعمة، فتمت، فيها لك الله بارك الللث،: له ونال 

عنه.ذهب، ثم والعافية المحة 

حنشعر نال: إلملث،؟ أحج، شيء أي )فقال: الأفؤع وأتى 
عنييذهب ث، العيهذا يعني: به(؛ الناس ئذرني قد الذي عني ويذهب 
نا،حشعرأ وأعطاه ه رأمحالله وأصلح الأذى، عنه وزال اّلاثح قمحه 
لهوقال حاملا بقرة فاعملي البقر(، قال: إليلث،؟ أحب، المال أي )فقال: 
.فهالائح ارلهبارك الملك 

أنقال: إلياك؟ أحب شيء أي )قال: الثالث، وهو الأعمى أتى تم 
بصره.إليه الله فرد عينيه على فمسح الناس( به فأبصر بصري لي الله يرد 

.يعني:والدا(؛ شاة فأعطي انمم، قال: إلماك،؟ أحب المال أي )قال: 
.فتهالك ارلهبارك له: وقال تنج• ولودأ 

الأموالهذه في اممه ضارك الزمان، من اممه ثاء ما عنهم ذهب! ثم 
ابتلاءلهم وبارك دعوته الله فاحاب لهم اممه دعا لهم، الللث، دعوة يسببح 

وللأقرعالإبل، س واد للأبرص فصار يكفرون؟ أم ينكرون هل وامتحانا 
الملكإليهم رجع ثم الغنم، من واد ل-ادعمى وصار المفر، من واد 

ازيقة.صورهم في اممه بأم 



المراقيةباب 

صورةفي للأقرع ورجع أبرص، رجل صورة في للأبرص فرجع 
كينمرجل للأبرص؛ فقال أعمى، صورة في للأعمى ورجع أقرع، 

البلل،هذا من وث سل وابن فقير مسكتن عد أنا يعني؛ ميل؛ وابن 
والمال،الحسن واللون ن المحأءا؛لاك بالذي )أسألك، غريب أنا 

ذكرهالحز، الجلد أعط-اك ت بقوله ذكره ، مفري( في به أتبلغ بعيرأ 
وجحدكابر، عن كابرأ المال، هذا ورمت، إنما ت )فقال، وفقره الأولى بحاله 
والظاهركشت،(، ما إلى اش فصيرك كاذبا كشت، إن اكuك: له فقال انمة 

الأولىحاله إلى فرجع الأولى، دعوته أجاب كما دعوته أجاب اش أن 
العافية.اش نال فقيرا، أبرص 

هذاورك إنما الأقرع: فقال ذلك، مثل له فقال الأقرع أتى ئم 
نم،إن اللك،: له )فقال الأبرص، قال U مئل كابر، عن كابرأ المال 
فقيرأ،ورجع أقرع رجع أنه أعلم وال،ة كنت(، ما إلي اف فصيرك كاذبا 

الدعوق.يستا العافية اش أل ن
بىانقطعت، فد سبيل وابن مسكين رجل ت له )فقال الأعمى أتى تم 

بالذيأسالك، ؛لئ،، ثم باق إلا النوم لي بلاغ فلا هذا، مفري في الحبال 
نعم،ت فقال ، مفري( فى بها أتبغ شاة المال وأءهلاك بصرك ءليك، رد 

اللهفأعطاني فقيرأ وى بصري، إلي افه فرد أعمى ص )ئد فقال: 
ماخذ بل واحدة، أخص ما بعني: شئت(؛ ما ولع شئت، ما فخذ الغنم، 

فه(،اثخذته بشيء النوم أجهدك لا )فواطه عفلمم جود شئت، ما ويع شئت 
عليلئ،لث، أمالملك: له فقال إليه، محتاج أتت شيئا أمنعلأs لا يعني: 

بالضراءابتليتم يعنى: ابتليتم(؛ )فإنما بحاجة لت< يعني: مالكخ؛ 
بالعافيةابتلوا ئم والعمى، والقرع البرص الأول بالمرض؛ ابتليتم راء وال

بسبعنلثا(، اطه رصي )فقد والضراء، المراء فى والمال، والنعمة 
لكفرهمصاحبيك(؛ على )سخهل وقد بالواقع، واعترافك العم شكرك 
وجحداطه ت، يراقلم من عقوبة هذه الله، أعهلاهم ما ؤإنكارهم العمة 





قبةلمرا ا ب1بم 

اشزمحرل قاو هاو؛ ئهغ، هريرة أبي عن الثامن؛ -  ٦٧
\ذءىذؤ1امرواه حسن حديث تنتجي* لا ما المرء إنلأم حنن ُمى 

وءهمْ.

الزجلنناو *لا داو1 ه، الثي عن ه، عمر عن التاسع؛ -  ٦٨
وضوه.؛. داودُ أبو رواه امزاته* صرب فيم 

للنفس،والحساب ش المراقة فيها أيضا الثلاثة الأحاديث هده 
يعنيهبما ان الأنواشتغال يبني؛ لا عما والإعراض لها والجهاد 

أنهلام والالصلاة عليه عنه روى ولهذا يعنيه، لا ما دول وبهمه 
بالخرمالأحذ الفعلن الحازم الكيس؛ ثمنه*؛ ياي؛ من *الكيس قال؛ 

يعدلما وعمل وجاهدها يها حاميعني؛ ثمنه*؛ دال اامس والقوة 
ثوُروعلا؛ جل قال كما اب المحالدين؛ الموت، 
أسيمحممم وقد • وعلا جل ويقول والجزاء اب المحيوم ؛أ ل١لفانحة: 

الحق،وحسابهم الحق جزاءهم يعني؛ ْءأ؛ا؛ لال-در: لتهم 
الذيوهو ه، نفلخلاص سعى قد الذي هو والفْلن والمحارم فالكنى 

الطريق،على تشم حتى فيها اف ويراف ف، ؤيجاهدها يحاسبها 
الجاملل؛عن وبعد الحؤ، تلزم حتى وشمالا، يمينا تعوج لا حنى 

وتذر،تأتي فيما ه نفحاب يعني؛ ؛ الخويت،* بعد لما لاوعمل 
وذللث،ريه؛ لفاء عند ينفعه الموت، بعد تنفعه التي ياعماله واشتغل 

هوهذا اش، حدود عند والوقوف الحارم، وترك الفرائص بأداء 

(.٢٣١٨)برقم منه باب الله رسول عن الشهادات، كتاب في أحرجه )١( 
فيأحمد وأخرجه (، ٢١٤٦)برنم النساء صرب في باب النكاح، كتاب في أخرجه )٢( 

برقماء آلنصرب باب النكاح، كتاب في ماجه وابن (، ١٢٢)برقم عمر مند 
(١٩٨٦.)



الصاثحينرياهس لمح س

عنويتاعد اف دين على بشم يض؛ القامة؛ يوم يضه الذي العمل 
إخلاصوعن ض مراقبة عن الله، حدود عند يقف وأن افه، مح-ارم 

لعلهاالحد، عند تقف لعلها له، وحساب لنفسه حهاد وعن له، 
نحو*

Iالعاجز الأماني^؛ اف على ويمص هواها ثمنه أنخ من رردالناجر 
اللهعلى يتمتى هازا ومع هواه، غلبه قد الذي المتكاسل المضح المرحل 

درحاتويتمنى المحرمة شهواتها فى هواها نفسه يعطى الأماني، 
تكاسلالذي الهمة صعيف هذا الخاحز، هو هذا والصّالحين، المقريين 

هواهاتابع حتى ينفعها، ما النفس إلزام عن وصعق الحق مهلالب عن 
هلك،هواها نفسه أعطى من فإن الهلاك هو وهذا عليها، الله حرم فيما 
أتآوئ.يا . هيآ ثوآ -آلإو طق. س وك ت تعالى قال 
\2اوك<هيآ آثة ^٤ . آنوئ عن افص وين، وتيء معام حاف ُن ؤو 

أمموهسيل من ئضتمى آلههت، ثبج ٠^،؛* ت لداود اف وقال [ ٤١- ^١٣تالنازءاتت 
[.٢٦زص: 

؛_<، AJلا ما * S'jJالمن؛ إنلأم حنن ررمن ت الأحر الحديث وفي 
ملزومهو وما يعنيه، لا ما يترك أن ؤإيمانه العبد إمحلأم حن من أي' 

بهمشغول يهمه لا فيما يتشاغل أو حاجة له ما شيء عن الناس أل يأن 
وقتهويحففل ينفحه ويما يعنيه يما يتشاغل الذي هو والفاهم فالحازم غيره، 
يمامشتغلا أهم ما تاركا فيكون ، يهمه ولا يعنيه لا يما يتشاغل لا حتى 

ولايحنيه لا فيما يتدخل أن يبني فما والعجز، الضعف هو وهذا يهم لا 
وأسبابوحاجتها ه بنميشتغل ؤإنما الناس، أمور من يعنيه لا بما يشتغل 

عنونهي ؛المعروف أمر من الله، يرمحي بما الناس ينفع وما صلاحها 
وجوهمن هازا غير إلى ، لمفللوم نمر للفقير، مواساة نميحة، منكر، 
فيكال من  1١١ الصحيح الحديث في واوسالآم الصلاة عاليه ويقول الخير 



المراقبةإب 

عونفي الع1او كاق ما العتد عون في وافث حاجيه، في افه كاذ أحيه حاجة 
تفرهالتي الناس شؤون س يعنيه لا بما تشاغله أما ينفع، هدا أح؛ها، 

تصرفه.صعق ومن ه كيوعدم عجزْ س هذا تنفعه ولا 

تقال أنه لام والالمائة عليه النبي عن ت خهثع عمر حدث وفي 
بينهحاصة لأمور يقربها قد لأنه امنآته*؛ صزب ف_لم الرجل سال، *لا 

الأمور،هده في التدخل ينبغي فاد ذلك، بغير تعلق بفراشه، تعلق وبينها، 
ويقالويعلم، الخير إلى ؤيوجه ينصح الشيع، يخالف ما ادعت إذا لكن 

لماذاI يسال كونه أما فيها، اممه انق أمانة عندك أميرة لأنها اممه؛ اتق ت له 
ذكرها،عن نحى يخاصة أمور هناك يكون قد هدا لماذا؟ لماذا ضربتها؟ 

ماعليه ادعتح إذا نصيحته من هذا يمتع ما ولكن يذكرها، أن يرغب ولا 
منالعالم، جهة من الحاكم، جهة من الخير إلى ويوجه ينصح يضرها، 

للاصادح،بينهم يوففوا حتى أقاربه جهة من أبيه، جهة من أبيها، جهة 
وقلةالله من خوف قالة وعنده وعنفإ ظلم عنده الأزواج بعقل لأن 

الشيء كل عند ضربها إلى ويتسارع تستحق لا فيما فيضربها لله، مراقبة 
البصيرة.وقلة والفللم الجهل من ومخا الضرب، يتحمل 

ومنالحال سوء أسباب ومن المرقة ثاب أممن المرأة غرب فان 
الحاجةوعند الضرورة عند إلا ضربها ينبغى فاد بينهما، الشحناء أسباب 

إلىينتقل الهجر ولا التوجيه ينفع ولم الصيحة ننفع لم إذا القصوى، 
كماب، التاديمن نؤع به يحصل ولكن ، يفرها لا الذي الخفيف الضرب 

غييمر بن اض عبد حديث من المحيحين قى مخرج الأول جزوه الحديث ها.ا 
(،٢٤٤٢برقم)بمن ولا الميم الملم يظلم لا باب محاب ني المخارى 

منهالثاني والثهلر (، ٢٥٨٠)برقم الظلم تحريم باب والصلة، البر كتاب في لم وم
الاجتماعنفل باب والدعاء، الذكر كتاب في هريرة أبي حديث من ملم أخرجه 

(.٢٦٩٩برقم)الذكر وعلى القران تلاوة على 



الصاثحينردا9س سمح 

وآممأزمألكثاج ؤ، دأئجروس قفلومى قووئى ، ٧١٥٤جوؤ ه•' ال ف
ا،:]اتسيكسيإه عه كارنتح آثت إن تثثدّلآ ءثآرأ بغوأ 3لأ أطتنبمظلم ؛ن 
الهجر.ثم فعغلوهن، يوعظها بدأ يالوعظ، فبدأ [ ٣٤

.والهداية التوفيق الجميع طه ا رزق 



التقوىفي باي 

التقوىفي باب 

ممران:]أل حق أس أيموا *امنوأ آئين ^^١^٦١ ت تعالى اف نال 
مبينةالأية وهذه [، ١٦استطعم^ ما أس ت تعالى وقال [، ١٠٢

ميرمثيإ أثن أهمأ أقة ؤ.كأإآ تعالى؛ اف وقال الأولى، من للمراي• 
ونالمعالومه، كثيرة يالتقوى الأمر ني والأياصته *٧[ لالآ'ء>اب؛ سدئإه 
]الطلاق:بمثسيه لا تق يذ ربميه محياه هء بجعل، آثث ينج( ^J^fL تعالى؛ 
رئاُالآؤأ بجعل أثت ثنموأ إن .آامنوا أكرث> ؤئتأ.أأا تعالى؛ وقال آ،"؟[، 
[٢٩،ل،: غ]الأنأوتطيره آثممز ذو وآثث لآئأ ؤثز جيجج تطب ودهمن 

طونث.كيرة \و\>آؤ ني والآاُت، 

فالأول؛الأحاديث،، وأما 

أكرمنن اف، رمول، يا نيل؛ داو،ث ه■! هريرة أبي  ٠١٠-  ٦٩
)الوسمت يال، سألك(، هدا عن ليس ت فقالوا . أماهم® ® ؛ يال، الناس؟ 

هداعن ين ؛ مالواافث* حليي، ابن، افن ض ابن، افن بمح، ابن( ارم ثبمح، 
حثارهلمالحاهلثة في حتارهم سألوني؟ العرب معادن ررمعى قال؛ سألك(، 

aJs■منفى فمهوا® إدا الإنلأم في 

ثننتتزائا أناش تعالى: اض فوو باب الماقب، محاب في البخاري أحرجه زا( 
أزمزهأهأثب يند آًفرع إة لعادوا دؤه، ئنة وفتتؤ وؤق ر دش 

خيارباب الصحابة، فقائل محاب في وسالم (، ٣٤٩٣)برقم [ ١٣]الحجرات: 
(.٢٠٢٦)برنم الاس 



الصالحينرياءس سمح 

أحكامعلنوا ت أي كنزها؛ وحكي المشهور على القاف بضم ت رسقوا( د٥ 

.ء.
الدينجملع وأنها شانها وعفلم بالتقوى يتعلق فيما ت لأيا ا هذه 

،iigبرافوْ وأن الله يتقوا أن والإنس الجن من المكلفين جميع فعلى 
هذهشريعته، واتباع وطاعته وقوا0 هي الله وعبادة الله، ليعبدوا خلقوا فإنهم 

منلأن كثيرات؛ وات في بالتقوى الأمر كرر ولهذا ||ق؛ عبادته هي 
اللهيعبد الذي هو لده فالمتقى وأطاعه، عبده ففد التقوى حق الله اتقى 

عنحدوده، عند ويقف لشرعه، وينقاد الحمل له ويخلص حرماته، ؤيعفلم 
حاءالتي بشريعته تقيد وعن عنده، فيما رغبه وعن سبحانه له، إحادص 

مناممه أكثر ولهذا الخفي؛ هو هدا واللام، الصلاة عليه محمد نبيه بها 
كله،الدين وأنها شانها، عفلم العباد ليعلم العفليم؛ كتابه في التقوى ذكر 

ميويالهدى، مي ويلإيمان، ا مي ويلإمادم، ا مي يكله فالدين 
ؤيتأ;ةاسبحانه؛ يقول كله، للخير حامعة فالتقوى البر، مي ويالتقوى، 

ءمرال:]آو قنيززه وأنتم اقُ ئون ولا مايدء حى أس أيموا  ١٣١٠آليط 
وعهلموهلأمره وانقادوا ورسوله الله صدقوا الذين أيها يا المعنى؛ 

عليها؛واستقيموا الزموها يعنى؛ التقوى؛ الزموا يحني؛ ربكم؛ اتقوا 
١٢٤^^• هف قالء كما اسهلحتم ما يعني؛ تقاته؛ حق الإيمان حفيقة لأنها 

]اكنابن:تا أس 

حقالله تقوى لقهثه؛ الجليل الصحابي حول مبن الله عبد وقال 
،،يكفرأ فاد يشكر وأن يني، فاد يذكر وأن يحصى، فلا يطاع أن تقاته 
منوالإكثار سبحانه طاعته ما أس ^١ ^٥١٤قوله؛ في داخل وهذا 

(.٤٨٧)U/المج؛ر المعجم في والطراني (، ٢٨٨)U/المستدرك في الحاكم أ-محه 



التقوىفي إب 

إقُ،وى ت سبحاض وقوله التقوى، تكون هكذا نعمه، ومكر ذكره 
،والزموها واJبتوا التقوى، على استقيموا ت معناه تندوو؛ه ولتم 

النهطاعة الزموا بل ، تفيعوها ولا عنها تخرجوا لا الموت، حتى 

حتىاف حدود عند والوقوف ورسوله، عنه اف نهى ما وترك ورسوله، 
ثماليوم اض نتفي، أن ينفعك لا التقوى، هي وهذه بالموت، ربكم تلقوا 
وتستقيمالتقوى تلزم أن بد لا تلزمها، أن بد لا لا، الغد، في تخل 

هنحنك لث« أقه ؤرس ق؛ وفال، ربك، تلقى حتى عليها، 
إلىوسيلة التقوى فجعل ٣[، - ٢ زالطلاق: عسباه لا -تق يذ ؤندقه 

غوالمتقي الطيب، الحلال، الرزق، إل5، والشدائد المضايق من الخروج 
أمورمن والتيسر المضايق، من المخارج له اممه وييسر الحلال، يعللب 

تناهأنِ،هء من لت عبمل، ك يؤ، سحانه! فال، ولهذا التعسير؛ 
٤[.]الطلاق،: 

ألآك_،هيتأوؤ، وأينون آقموئ ^١٥ و ئإث ال،ت وق
فالناميالدار، هذه فى لجنة لللاحرة لماذا؟ تزودوا [، ١٩٧لالِفرة: 

ساعاتهامراحل، الأجل، حتى مراحل والليالي الأيام وهذه مسافرون، 
وأتنحجالس، وأنتج افر، مأنن، مراحل، أيامها وكل ومهورها ودقائقها 

كلمرحلة، ليلة مرحلة، يوم فكل مسافر، وأنت، ماشي، وأنت، نائم، 
فعندلك، اف كتبه الذي الأجل نهاية إلى تمل حتى وهكذا مرحلة، ساعة 

وشر،حير من للئ< اف كتب، ما على القبر في وتستقر فر، الينتهي هذا 
النار'أو الجنة نم القبر النهاية، هذه 

مديياؤقؤلؤأ أس آقتؤأ ءامنإ آؤي، ؤيتأ؛نا • سحانه ويقول، 
ررا^ ١٥ممد ؤتثؤلث أس تبع ومن، دمكثم ثتؤ| وشر ذلإ' بمئ 

 tالجوارح،أصلحوا طيبا، قولا فولوا يعني؛ [؛ ٧١■٧، ]الأحزاب
حتىاحففلوها واللسان والأبصار والأسماع الأيدي الجوارح، احفغلوا 
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تحففل،أن يجب قاليي شرها، ْن سلموا وحتى الله، تقوى على ستقيم 
يجبكلها كذلك واللماز كذلك والمر كذلك والمع كذلك والرجل 

ويقولالسلامة، اطئ شإلى تهل حنى النه، محارم من نحمفل أن 
دييز'فرقانا ثكم بجعل أس ننتوأ إن متوأ ء؛ أةومك\ س__؛__ح__ان__4ت 

[.٢٩]الأنفال: تتقثه< نسز سثاي^ؤ نضلإ 
وذلكيهتدي وحتى يتبصر حتى وفرقانا، نورأ اض يعطيه لنه فالمتقى 

منالدين في فالتفقه الدين، في والتفقه العلم وطلب، ورسوله، اض بطاعق 
فيماراغبا فه مخلصا للعلم طالآ تقمه ومتى التقوى، من والتعلم التقوى، 

قيللام والالصلاة عليه سئل ولما والور، الفرقان اطه أعطاء اطه عنان 
تعالى.قوله من مأخوذ ط؛ ٠ أتقاهم. قال! الناس؟ أكرم من اطه يارسول 

إنلتاه هأل ئنة نيخأقؤ ه م بن م إنا اقاش >؛؛؛© 
من-اس النأكرم القرآن نص [ ١٣لاوعجمِات; أثنلإه أس عند ًفتقئ اأ

مهماأتقاهم، أكرمهم والإنايثج والدكور والإنس والجن والعجم العرب 
مملوكا،كان ؤإن أنثى، كان ؤإن عجميا، كان ؤإن فقيرأ، كان ؤإن كان 

ءؤءةهف• قال ولهذا حالته؛ كانت، مهما أتقاهم اض عند أكرمهم 
ّأصثأه أس عت ١ءفنء 

اطهنبي ابن يوسف اطه فنبي قال؛ اللثح، نهدا عن ليس ؛ قالوا
الصلاةعليه بنن إبراهيم، اف خليل ابن إسحاق اض نبي ابن يعقوب 

وعلا،جل اطه على كريم وأنه الناس، أتقى من يوسف، أن واللام 
حليلرابعهم مسلسلة أربعة نبي، ابن نبي ابن نبي ابن نبي وهو 

عنليس ؛ قالواواللام الصلاة عليه أفضلهم، وهو إبراهيم، الرحمن 
الأخر؛اللقفل وفي ،  ٠٠سألوني العزيس، معادن راينى قال؛ أللث، نهذا 

فيررخمارهم قال؛ نعم ؛ قالوا،. سأألونياار الناس معادن ®__ 

(.٣٤٩٦برقم)ازبق ازب في الماف، كاب في المناري ابجرجه ;١( 
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العربْن الماس خيار مميوا(،، إذا الإنلأم في لج\و'ئب اتجاهث 
الإسلامفي خيارهم هم الجاهلية في خيارهم والإنس والجن والعجم 

فهمافه، دين على وامتقاموا اش، دين في فقهوا يعني فقهوا، إذا 
فيخيارهم إنسا، أو جنا عجما، أو عربا كانوا سواء انس خيار 

الإسلام.في خيارهم 

الكرماء،هم الأحوال، هم الجاهالية في الناس خيار أن معلوم 
نمرفي الفقير، رحمة في الناس، منفعة في أموالهم يبدلون الذين هم 

وأموالهم،نقومهم في الجيران حماية في الفنالم، ريع في المفللوم، 
يضرها،ما عنها يتحمل حتى القبيلة، على والمثيل الك،ل؛ حمل فى 

الاينالجاهلية، في الكرماء هم الجاهلية في الناس أكرم هم هولاء 
يتحملونالابن هم الكرماء هم شدائدها، في القبائل إليهم ترجع 

لحماية؛ الأعداء قتال في المجعان وهم ويواسونهم ، الضعفاء حاجات 
خيارهم الذلالم، ريع في المظلوم نمحر في الأمار لحماية الجار، 
فيفقهوا إذا أيضا الإسلام في الناس خيار وهم الجاهلية، في الناس 

ونصرواالضعيف،، ورحموا افه، دين على امتقاموا إذا الله، دين 
الفقير،وواموا القه دين على واستقاموا الظالم، وردعوا ذلالوم، ل١ 

كانواأنهم كما الناس، خيار هم واستقاموا، قه ا سبيل فير وجاهووا 
وقيامهمطه لتقواهم وفضلا، خيرية الإسلام فزادهم خيارأ الجاهلية في 

اقهفليتق وعفليما وكريما حيرأ اطه عند يكون أن أراد فمن قه، ١ بأمر 
ومنالناس حير من يكون وبذلك ويدر، ياني فيما كلها، أموره في 

الماص.أفضل 

الجميع.اقه وص 
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قاو:ض. عن ه، الخيري مد أبي م الثاني: .  ٧٠
ثنملول،كيف فينظر فيها ئئثحبمكم افه وإل حضره، حلوه الدسا >اإنى 

اشاء«في كاث إّرائل يي فئنة وو فإن ص؛ ؤاضا الئيا ^١ 
مسلمرواه 

يقول:كان ض. أن ه: عود مابن محي الثالث: .  ٧١
لممرواه والغز* والعماف، والض، الهدى، أصألنثح إز الأهلم ٠ا

قاوت.٥، العنائي حاتم بن عدي طريف أبي  ٠١٠الرابع• ~  ٧٢
منهافِ أئمى نأى م يمين عر حلم، ارمن ت يقول، ه، اف رسوو سممت، 

لممرواه المموى* تلةأوجأ 
تهال، نهع، الياهلي عجلاي بن صدى أمامه أبي كير الخامس: -  ٧٣

وصالوااف اراموا ممال: الودلع، حجة في يءحط_ح ه اش رسول، سمعتؤ 
ثذحلواأماءكلم زأءلينوا أمالك؛إ، زكاة وأدوا >؛J^^، وصوموا حئسغ؛إ، 

صحيح.حمى حديث، وقال؛ الصلاة كناي، أحر ي ؛، الترمذي؛ رواه ربكم* حثه 

وأنومراقبته اممه بتقوى تتعلق كلمها الأربعة الأحاديث، هذه 
شيء،كل في وعلا حل اممه يتقيا أن المؤمنة وعلى المؤمن على الواجِا 

الدين.حقيقة وهي الخير جماع وهي الأمر جماع هي التقوى فإل 

(.٢٧٤٢برئم)والدئ،، الذكر محاب في أخرجه )١( 
يعمللم ما شر ومن عمل ما شر من التعوذ باب والدعاء، الذكر كتاب في أحرجه )٢( 

(.٢٧٢١)برقم 
يأتيأن منها حيرآ غيرها فرأى يمينا حلف من ندب باب الأيمان، كتاب في أحرجه )٣( 

يمينه•عن يكفر حنن الذي 
(.٦١٦)برتم منه باب ه، اممه رسول عن الجمعة، كتاب في أحرجه )٤( 



التقوىفي ب1ب 

عنوابتعد حدوده، عند ووقف أمره، على استقام اش اتقى فمن 
هكذاويرضاه، افر يحبه ما كل على وحصل سبيله، في وجاهد محارمه، 

تممويغضبه أمثاب ويجتنب ريه يتقي العبد لأن تقوى؛ ممت التقوى 
والمسارعةحرم، ما وترك أوجّب،، ما باداء وذللث، رصاه، أمجاب على 
وآدم0أقثوئ آلزاد و ئإث ه•' فال ولهذا الخيرات،؛ إلى 

ؤإ0سحانه! ويقول الخير، حملع فهي [ ١٩٧آلآكس،ه يغأؤؤا 
لأمتن مقامّ ة آلمشل ؤإ0 [، ٣٤مت لالما-ألبث؟اه< جننت ر؛آم عث شم0 
ًكدإلثنملإ. ولس-ثتف شدً، من يلبثوث رعثؤب. جئت 

بددمحنلأ ءامبمنث. ثكهة ع مها دعون صن. بممر وروجثهم 
الدنثافكب التكب يعنكب أ'لأرئه آلموثه ^إلأ الجنة في بعنكب أذتوأأه ذهثا 

]الدحأزتألعظي،ر؟ا< الهمز هو د؛لت رها نن محلا ث>يوِج^ا -أعذاب ءاؤوودنه-،ر 
٥٧٠٥١.]

اللهوإن حضره، حلوة )لدسا اءان بقول.ت ت الحديث هذا فير 
أدلفإن النساء؛ داموا الدسا قاموا ثعنلوذ، كيف منظر فيها ثحلمغم 

فسهثنيي ثزكتج راما ويقول.I الئساءاا، في كاثت إسرائيل تني فتنة 
عليهحبل لما عظيمة؛ فتة اء التفتة الئناء«لا،. من الرجال، على أصر 

فين للرحال؛ المثل على هن جبلن وِّ إليهن؛ المل من الرحال 
منذللث، وغير والذرية التزاوج يحمل حتى غ،و لله الحكمة من ذلك 

ماطريق من إلا اء التمث يحذر أن العبد على فوحيج المصالح، 
كذللث،والدنيا النناء،، وائموا الذسا الداJموا ت فال ولهذا هث؛ اممه أحل 

وقدالحذر، فالواجب، قليلة، والقناعق ميالة إليها والنفوس عغلثم حهلرها 
منطريق بكل يطلها الخلق أكثر ولهذا الدنيا؛ حي، على القوس جبلت 

(.٢٨٨رنم)الحدث ثرح ني تخريجه ياتي 



الصالحينرياض ثثخ 

شوةالت من اف، حرم ما فيها ؤيتعاطى أرحامه فيها و؛قي وحرام حلال 
الدنيا،من شيء على به يتحر مما هذا وغير والغش والخيانة رقة وال

تاخدواولا احذروها ت يعني الدنيا؛ فاتقوا ت قال ولهدا تتقى؛ أن فوجب 
هكذااممه، أباح ما إلا منهن تاتوا فلا النساء واتقوا اممه، أباح ما إلا منها 

فيكاثث إسرائٍل تتي فتنة أول ررفإى قال: ولهذا المؤمن؛ على يجب 
وقعتلما المساء فى إسرائيل بني فى وقمتs فتنه أول I يعنى السثاء®؛ 

المؤمنعلى فيجب دلك، من باش نعوذ العذاب بهم نزل الفاحشة فيهم 
يتعلقفيما بالسوء، الأمارة النمس وسر المنيا، سر ْن الحذر والمؤمنة 
٠والمساء بالرحال 

الهدى،أسأللث، إثي رراللهم لام والالصلاة عاليه دعاته من وكان 
منلام والالصلاة عليه دعواته من هده والنتى<ا، والنمام، والتقى، 

عماالنفس غنى والغنى اض، حرم عما والعفاف والتقى الهدى رزق 
الهدى،أللث، أمإثي عفليمة دعوة فهي أفالح، فقد اض، حرم 

أنألك،إيي اللهم ١٠أيضا: ه يعانه ومن والغنيء والنفاق، والتقى، 
قليلةجامعة دعوات هذه ومحددني« اهدنى اللهم دال، والالهدى 

ئمنة®سيؤ ولو النار ؛راموا ■' ويقول مختصرة، 

قلبانمنها ض أنفى غيرها فرأى يمين على أحدكم حلم، ؤإذا 
فإذاالأيمان في حتى شيء، كل في بالقوى مامور فالإنسان القوى، 

اش'؛ميع إلى وأقرب لاه، أتقى فيها الحنث أن ورأى يمين على حلف 
علىحلمت، اءوإذا ه■' يقول الأخر اللففل وفي يمينه، عن وكمر حنن، 

هوالذي وايتح يمينلث،، عن هكئز منها، حيرأ عينها ئزأيت، يمين 

طيبةكلمة أو تمرة بشق ولو الصدقة على الحث باب الزكاة، كتاب في ملم أحرجه 
(.١ ٠ ١ )٦ برقم ايار من حجاب وأنها 



التقوىفي باب 

علىأحلم لا افآ نناة إذ واف ُإبي ت والسلام الصلاة عليه ويقول ،، 
_ؤْترا)آ(يؤ ١^ وأتت يمض ص كفرت إلا منغا حترأ عنزها هأزى نمين 

الغزواتبعض في يحمالهم لا أنه أصحابه بعض على مرة وحلف 
Iقال تحملنا لا أن حلمت إنك I فقالوا وحملهم، فدعاهم إبل جاءته ثم 
إذوافه ررإئي أمركم• بئر الذي اف ت يعي حملكم؛ الذي اف حملتكم ما 

نخض،عن كمزت إلا منها حيرأ عيرها فأرى يمين عر أحلص لا افُ ثاء 
وافهفلأنا أزور ما واف ت نال إذا الإنسان وهكذا حيرا هو الذي وأنت 

فلأنا،أكلم ما واف فلأنا أزور ما واف عمي أزور ما واف حالتي أزور ما 
ويأتيمينه عن يكفر رحم قطيعة وأنها غلهل هذا أن ونظر تبصر يم 

وجهعلى اليمين كانّتح إذا إلا أخاه، يكلم رحمه يصل فريه يزور الخير، 
والمعاصيبالشرور تظاهر قد لأنه ف؛ وهجره ف قاطعه بأن شرعي، 
أزورما واف ويقول؛ رحمه ينملع لكن حق، هذا باس، لا ف فهجره 

لا،بينهما، جرى نزاع أو خصومة أجل من عمه أو أحيه أو لأبيه فلأنا 
ماعمه يزور أخاه، يزور أباه، يزور يمينه عن يكفر اليمين هذا في يحنث 

محاواف قال! وهكذا يمنع، ما بهم ليس ذلك ونحو وأحره عمه دام 
متيسرهو فإذا نفلر نم أعتمر ما واف أو العام هذا أحج ما واف أو أسافر 

أكالمما وافه أو يمينه، عن يكفر لمصلحة، يافر أو يحج أو يعتمر أن له 

الدلإأس اؤا.ندةأ ^لأ ئنارت اممب يزد باب والنذور، الأيمان كتاب في الخاوي أحرجه )١( 
منندب باب الأيمان، كاب ض لم وم(، ٦٦٢٢)برقم [ ٨٩ندة:  LJ1]نآ 

برقميمينه عن ؤيكنر خثر هو الذي بأني أن منها خيرأ غيرها قرأتما يمينا حلف 
(١٦٥٢.)

لواتبالخمس أن على الدليل ومن باب الخمس، فرض كتاب في البخاري أحرجه )٢( 
برنملمين، الممن فتعلل فيهم عه برقا ه الّحم، هوازن ّال ما المسلمين 

مهاحيرا غيرغ فرأى يميأ حلف من دب باب الأبمان، كتاب في وسلم (، ٣١٣٣)
(.١٦٤٩)يرقم يمينه عن ويكثر حير هو الذي يأتي أف 



الصاثحينريامى سمح 

أنهتقتفي المصلحة أن رأى ثم فائنا أصيف ولا فلأنا أزور ولا فائنا 
إطعاماف؛ بحمد مسرة الكفارة يمينه، عن يكفر ؤيفيف ويكلم يزور 

أيام،نازنة صام عجز فإن رقبة، عتق أو لموتهم أو اكين معشرة 
نلاثةصام عنق ولا كوة ولا إطعام لا يستطع لا ففيرأ كان إذا أما 

أصواعحمسة واحد، لكل البلد قويتؤ من صاع نصمط والإطعام أيام، 
منذلك غير من أو حنهلة أو تمر أو أرز من اليمين كفارة للعشرة 

.البلد قوت 

وتحمليلالمالح بتحميل حاءين، الشريعة أن لنا يبين مما هذا 
بينالتواصل سئما ولا حير، كل على والحث القلوب وحمع الفاسد، 
.الشحناء عن والبعد الوالدين وبر الرحم وملة المؤمنين 

فقال:الوداع حجة في وذللت، الناس في يوم ذاُت، ه المي وحهلم، 
وأدواشهزكم وصوموا حمسيم وصلوا رثكم اموا افن اموا الناس "أيها 
نهإ«.خثه نأطنوائذ\ذلإ زكاة 

،؛روكما<ل جنه ددحأوا أنركم ذا »أطينوا الآحر: اللفظ وض 
وأنعليهم، اش أوجّب، ما يودوا أن المؤمنين على الواجب فالمعنى: 
فلهذاالجنة؛ لحول لهم يحمل وبذلا<ثا عليهم، اض حرم يحذرواما 

أمرهوتعفليم له والإحادص بتوحيده ردكم،ا اموا الناس "أبها قال: 
أركانعلى نص نم معميته، وترك به الإشراك وترك ونهيه 

زكاهوأدوا ثهزكم، وصوموا ح«نكلم، اروصلوا قال: الإسلام، 
أمزاءكماا؛؛روأطينوا الأحر: اللففل وفي أمركم"، ذا وأطينوا أموالكم، 

الالحق، في ، العروق، في للأُمراء لازمة الaلاءة المعروف، في • بعني 
الجنةلحول أسباب من الأمور فهذه ربكم® جنه ®ثدحلوا الباطل: في 

برقم( منه)٢٨باب الصلاة، كتاب في غهغ أمامة أبي حدث من الترمذي أحرجه يا( 
٠٢٦٢٠? ٢٥١ه/ أحمد والإمام صحح حسن حديث هذا وقالر (، ٦١٦)



التقوىفي باب 

ويخشىثوابه يرجو اممه لوجه وأداها ش أحلص لمن النار من والنجاة 
عقابه.

والهداية.التوفيق الجميع الله رزق 



الصالحينرباض شخ 

٠٠-dX فيالمينواصلك

أفوعدُا ما هنذا قالهمأ ا'لآءزإب القؤن وء\ ؤ)_ه ت الى عتاف ال ق
وقال[، ٢٢*؛)!^،: ■]؛lSؤنيماه إبثا إلا ؤادهم وما هميبمؤيث أف نبمدئ ؤؤبمولعر 

إيتناودهم هخثؤم لكم جتعوأ ق آفاس إن ألئاس م ئاد ؤأئ!با تعار• 
 U؛؛J تت1ابثم ومحي أف تى نغمز . أنجيجد ديم آّب جسبما<

الون[، ١٧٤، ١٧٢■ممران: ]أل ءظسمه محل د"و ؤآف آم بيمون وأئبعوأ ثوء 
تعار؛يمال [، ٠٨]اكرنان: بمود،ه لأ آس أدي و ءاؤنلأًًةل تعار؛ 

وثتوعن ءيث ءؤ؛دا تعالى؛ وئال [، ١١ق؛ؤففي أم 
وقالمعالومه. كثيرة يالتوكل الأمر مي والآياتا [، ١٠٩عمران؛ ]آل 
وقالكاقيه، أي: ٣[؛ ]الطلأق: ثتثةثه< يهن أم عق هأ تعار؛ 
ءَلصي ك ^'١ ظوم ثه أف ذلإ ١؛! أئ _ jiؤأه مار: 
كثيرةالتوكل فضل في والآيارتv ٢[ ]الأتuل: يتئ؛لرله ريهم رو إيماثا رادتم 

معروفه.

الأحادث:وأط 

M:اف رسول مال 'قال: ذه، ماس ابن محل فالأول: -  ٧٤
الزجلومنه والنبي الزهط، ومنه الثي مرأثت الأمم، علي عرصت، ١٠

مثزهظننت، ضيإ نوال ر ر؛ع إل أحد منه ليس والسي والرجلان، 
فإذافنفرت الأفق، إر انظز ولكن وقومه، موتى هدا ر؛ فقيل أمتي 
فقيلعظيم، نواي فإذا الأحر، الأئق إر ائثلن ر؛ فقيل عظيم، نواي 
جحاب،لعير الجنه ندحلول ألما ن1نول ونقهم أمتك هذه لي: 



والتوكلاليقين في اب 
ء==^======—===س|ا=

الذيسأولئك في الناص مخاض منزله مدخل نهض ثم ءذامساا،، ولا 
الذبذسيلم ؛سؤي: مقاو غذف، ولا حناس بم الخثه دخلون ي:

الإسلامفي ؤلدوا الدين ئلنلهم ت بعضهم وماو ه، اش رسوو صحبوا 
ه،اف رسوو عليهم تجخ ~ أشياء ودكردا - نيتا باق ينركوا قلم 

الالذين راهم ت فقاو ءأخثنوْ ذيه؟اا ثخوصوو الذي راما ت قماو 
ابقغكاشة فقام يثوكلون. ربم؛ وض ثمون، ولا بمنرفون، زلا 

قامم ميي« ارأْث ققاق: بجي، بماض أن اف ائغ مقال: محصن، 
هكاثه،بها اا،سملث، ت ممال، متهم، أق افت افع ث ممال، آخر، رجل 
ءلي1،لا،.متقى 

باقيالثقة تتعلق كلها الشريف والحدث الكريمات الايات ذهذْ 
عباده،على تحفه يوما سبحانه به أحبر بما واليقين عليه والتوكل 

بهاممه أحبر ما كل يتيقن أن مكلف كل وعلى جميعا الأمة فعلى 
الله،إلا إل—ه لا أنه يعلم وأن بذلك، يمدف، وأن حى، أنه ورسوله 

منالناس عبده ما وأن سبحانه، الله إلا حق معبود لا أنه يقينا يعلم 
ملائكةأو حن أو كواكب، أو أحجار أو أشجار أو أصنام من اممه دون 

الذيهو افه، حق العبادة بالباطل، معبود كله غيرهم أو أنبياء أو 
ويحجله، ويمام له، يملى الذي وهو يرجى، الذي وهو يدعى، 

لثنحلتا أق وتد ه: قال كما العبادة، من هذا غير إلى له، 
ظنتوثا [، ٢١؛: ]١١٨آغثدوأ ألناش ءؤتأثن١ ٢[، ]١^: ه الدمى 

برُميكتر لم من لفضل مكا أد اكتومح، من باب الطب، كتاب فى الخاري أ-؛مجه 
لمينالممن طواف دخول على الدليل باب الإيمان، كتاب في وملم (، ٥٧٠٥)

(.٢٢٠)برتم عذاب ولا حاب بغير الجنة 



الصالحينرياءس سبح 

أثثتتثووأ إلا لثإو! [، ٥٦اواربم_ات: ]اللع؛ثثنيه إلا نألاض أنى 
٥[.ث الستن ل حثماءه ألبن لم ؛٥^٨؛ 

الذلهي معميته، وترك اعنه، يهنض التذلل هي ادة والعب
مراضيهإلى والمسارعة حرم، ما وترك أوجب ما بأداء لأله والخضؤع 

الواجب،هو هدا غيو، لمعصسته وتركآ لمرصاته وطالبا وحده، له إخلاصا 
ماكل دون بالعبادة ويخموه وحالْ يعبدوه أن المكالفين جميع على 

يلئءل إكما لهم، ولازم عليه، حق هدا أن يقينا هدا يتيقنوا وأن ٌّوا٥، 

ضهدك، يمل 'ؤكلأ، ( Lyiمهؤيا هم وااعحرْو مببمث، ض 'نيا وما ابائإ اني، 

ثتحأبج،مآل
خاتمهمميما ولا الرسل، به أخبرت، فيما والمدق اليقين من بد محلا 
أنيجب، يفين على تكون فأن واللام، الصلاة عليه محمد تبينا ؤإمامهم 

لله،العبادة إخالصر عليك الواجب، وأن القه عبد لأنلنج يقين؛ على تكون 
أوامره)طاعق ربك،لتعبي مخلوق ذلك،، لغير لا الله لعبادة مخلوق وأنلث، 
لمدؤزهإلا ؤألإض أنن ثلثق رما ؤ سبحانه! يقول كما نواهيه، وترك 

والشربالأكل أو البيويتح تحمير أو الزراعة لأحل تخلق لم [، ٠٦لالJارات: 
ربلثح،لتعبي خلقت، لا، ، ذللث، غير أو الخياطة أو الجارة أو الحدادة أو 

الدنيامحي الأمور هذه للأ، اغ وخلق نواهيه، عن وتنتهي أوامره، وتعلع 
المْلروأنزل والحيوان والرزق الماء للئ، خلق طاعته، على بها لتعين 

خأيل٢^، ^٥^ الله، طاعة على الله بنعم تعين تحتى البايت،، وأنبت، 
حيوانمن الأرض في ما لنا خلق [، ٢٩لالشرةآ ج-عيءاه ؤ، ما لكم 

والقياممحخهله واتقاء طاعته على بها لتعين هذا؛ وغير ومعادن ونبالت، 
وتصديقورسوله، النه عبد محمدأ بان واليقين الإيمان مع غو بحقه 

وبلغواقالوه، فيما صدموا أنهم عنهم اممه أخثر الذين الماصين المرسلين 



والتوكلاليقين في ب1بّ 

]\ذتوأاة.'آلتندقاا1،ه ح ؤكؤنوأ أثث أثقوأ »اموإ ألومك• رأالته! اف عن 
[.١١٩]المائدة: صدقهتره ألتندتين ينفع يوم ^،lJ؛ [، ١١٩

بهأحبرن، ما تصديق من بد ولا العمل، فى الصدق من بد فلا 
فعالسلخ،اض، على التوكل من بد لا ثم كتابه، في ؛4 اف أحبر وما الرسل، 

وأنالحق، معبودك وأنه إل!هائح وأنه اض، إلا بحق معبود لا أنه تشهد أن 
أوصنم من لغيره العبادة صرف، وأن باطل، الله دون من الناص عبده ما 

محمدآأن تتيمن أن وعليلثج هدا تتيقن أن ٠ باbo، نرك انر أو حن 
كماوالإنس، اجن إلى كافة، الناس إلى اطه أرمله ورسوله، عبدانله 

[،U٢٨: وكثذة4 ئثة 1مح ًكآية إلا محك >وتآ تعالى: قال 
إؤ،ألناس ثتأبها ؤهل ؟•ا[، لالأ'نسا،: مخمه إلا أرهك ؤوتآ 
وءليلث،بهذا نومن أن ، U_Lo[، ١٥٨]الأعراف: بميماه إثبمظم أم رسول 

وأنعليه، تميم توأن والسلام الصالة عليه الرسول، به حاء لما تنماد أن 
بهحاء بما صدق وعن إيمان وعن يمين، عن بالنواحي عليه ثعخر 

اتباعه.عليك الواجب وأن حق وأنه ه، الرّول، 
وشنرآث، يتمبمأ أثن ءح؛وذ، كنتن إن ؤئز بحانه: سقال، كما 

ءائزأرؤ،آلرتت هف: ويقول [، ٣١■سر؛ن: ]آ]، قم،ره عمر أس و ظ
ألعةإأءولههم أزكك، معدآ أزو آدك، أنور ؤأئعوأ وتتروء وعزروه يهء 

المحبوبوهو الرسول، اتبع اليتح( هو فالمملح [، ١٠٧]الأعراف: 
منبد ولا طريقه، على ومحار لأمره وانقاد الرسول انع الذتم، الله، عند 

نزنعبالأسباب، تعمل بالأسباب نأخد كلها؛ أمورك في افه على التوكل 
معلكن ذللث،، غير تجارة نجارة حياؤلة، الأحرى، بالأسباب تعمل 
افهكتبه ما وأن افه، هو الرازق أن تعلم بالأسباب تأحد اممه. على التوكل 

تتوكلأن علبك، يأتيك، لا عنلتح اممه صرفه وما ياتيك، أن بد لا لك 
ولكنجهودك، على ولا أمابك على لا أمورك، كل في اممه على 
تأحدوتعمل تكدح الأسباب، تيخ لا بالأسباب، وتاحد وحده، اممه على 
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علىبها تعين تالمناعات، من صنعة زراعة، تجارة، بالأمحبات؛ 
َئتُإن أس وعلا؛ حل يمول، وهكذا وعلا جل اف طاعة 

٣؛!،لال_ط_لأق; ئهو أثؤ ءق يثع ؤرٌن [، ٢٣لالماتدْت نإ,عنار1اه 
^^١وعلان حل ويقول [، ٠٨]العرقان: لأ أرى ألص و ؤومً=قل 

ومآؤتحبمودئ آس نبمدق ووّمةث أس وت؟ ما هنذا ^١ ١١٥آمححزار_، آلمفيؤن يآا 
[.٢٢]الأحزاب: وكيمه إيثا إلا 

هئثزهمو؛ةز جتتزأ ق آلثاش زن أذاس ثهت؛ ئاث ت قك ال ق
يعني:[؛ ١٧٣مران: ]آل،ءأوْضده وفم آسُ -ثنتا وياؤ؛ إبمثا وادئت( 

هويعني: ؛ حسبه'ه< لهو أس عل يثغل ٠ بحانه صونال الله يكفينا 
ماكفاك عليه ت، وتوكالربك وأحلعّثح بالأصساب أخذت إذا فانتح كافيه، 
وأنهالرزاق، هو ربك أف تعلم وأن بالأسباب تاخذ أل عليلئ، غفو، أهملثح 

بالأصسابح،تاحذ مامور، عبد تا أنإنما الأمور، يدبر الذي هو سبحانه 
التوكلفعليه ه، الرزاق وهو ه الحاجات وقاضي الأمور، مدبر واف 

لماالإسراء ليلة عاليه عرض أنه ه النبي أحبر نم ه، المرجع ؤإليه 
لاموالالصلاة عليه السهِاء إلى عرج نم المقدس، بيت إلى به أسرى 

حضصورها عليه، اف عرصها القيامة، يوم تكون التي الأمم عليه عرضت 
موادأعظيما سيئا فرأى باعمالها، القيامة يوم وتاتي القيامة، يوم تحرصى 

كاليمعمّران ض موسى وقومه، موصى هدا فقيل! هذا عن فال عظيما، 
كانممن إسرائيل بني من أتباعه يعني: لام؛ والالصلاة عليه الرحمن 

الأحرالأفق إلى ارانظر قيل نم عفليم، سواد فإذا الأفق إلى نظر ثم قبلنا، 
الجنةيدحلون ألفا سبعون ومعهم أمتالث، هذه له: فقيل عظيم، سواد فإذا 

معنيادني ربي فسالت الأحرى: الرواية وفي عذاب"، دلا حسان بغير 
كلمع رواية: وفي ألما، بُين ، ألفكل ْع اف زاده ألفا سبعين ألخ، كل 

الجنةيدخالون كلهم هق اض حثيات من حثيات وثلأيث، ألخا سبعين واحد 
علىواستقامتهم ربهم، طاعة لكمالهم لماذا؟ طارّ_،، ولا اب حبغير 
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لمالعظيم، الخير هذا ابينحفوا يه، وتواصيهم عليه، ومحافقلتهم دينه، 
ربهموعلى يتطيرون ولا يكتوون ولا ترنون بلا الذين *هم بقوله: رها ف

وتركوامعميته، وتركوا ربهم طاعة على استقاموا أنهم يعني: يوكلون*؛ 
الماس،س الرمة طلب والامتريء: كالكى، تكرم؛ المى الأسباب بعض 
أحدأأحرى، بأسباب وأحدآ عليه وتوكلا غنؤ عليه اعتمادا ذلك تركوا 

غررواية فهي يرقون" ررفلأ رواية أما الماص، موال فيها ليس التي بالأساب 
مشروعةالرقية لأن العلم؛ أهل من المحققين عند العلم، أهل عد صحيمؤة 

ووقيه نفورقى المرضى بعض رقى واللام، الصلاة عليه ورقي رقى المي 
أمابها، باس لا شرعي سب، فالرقية لام، والالصلاة عليه حبرانبل ورقاه 

عندإلا أفضل، تركها أولى تركها علي، اقرأ فلأن يا تقولI كونلث، الأسترقاء 
ترقى.يأن بأس فلا الشديدة الحاجة حاءمحت، إذا الشديدة، الحاجة 

وأمرتسترقى، أن عائشة أمر ه المى أن ت الأحر الحدين، فى كما 
منيهللون الأسترثاء، إلى الحاجة دعت ن يحرفوارا، أن جعفر أولاد 

مكروهالكي يكتوون" ءدلأ الأمراض، بعض لعلاج الخير أهل من يرقيهم 
فتركهؤإلأ إليه، احنيج إذا الكي الطب 1حر يكون الحاجة، عد إلا 

يطيرون*»ولأ الحاجة، عد إلا أولى، الأخرى بالأباب والأحد أولى، 
الجاهليةأهل عادة من وهذا موعات، والمبالمرئيامحن، التشاؤم المعلير 

رأىحاجته، عن رجع يناسبه ما سيئا ورأى لحاجته حرج فإذا المشاوم، 
مسيامنا عير صوتآ ّّمع أو أسود، حيوانا رأى أو زين حلقه هو ما حيوانا 

متكر.هذا يجوز، ما هذا ورّثع، تطير 
عليهقال ولهدا غ؛و؛ اغ على ؤيتوكل حاجته في يمضي ان الأت

يأبيلا اللهم ثنيمل بكرة ما أحدكم رأى *نإدا لام! والالصلاة 
إلايزة زلا خزل زلا أنث، إلا اتئاج، ندمع زلا أتن، ي دالخناجؤ 

فيومسلم (، ٥٧٣٨)برقم العين رقية باب الطب، كتاب في البخاري أحرجه عليه، متفق 
.٢( ١ )٥٩ برتم والفلرة والحمة والنهالة العين من الرقية استحباب باب السلام، كتاب 





والتوماليقين في باب 

الزكيل،و/6ثب افآ رربا قاو: أيمأ، ه عاص ابن §ص -  ٧٦
>إننالوا: حمن . ثثٌ نقالها الثار، في أم محن ُ. 4ص قالها 

أنجيمذهيقتم آه حسها دمالدأ ءبمثا موائهم لكز ؛ *٠٣ق ألئاس 
١،.الخاوي رواه [<< ١٧٣

يول،آخر كاف قان؛ ه، ماس ابن همن له رواية دفي ثة 
الونجز•وينم اف حنثي النار؛ ز أْض جين ه ابراجيم 

»ندحلقان: ه، الثبي عن ه' هربرْ أبي الرابع• -  ٧٧
.، م>امر رواه الطيرر؛ أئثدة مثل أهتدتهم أقوام الجثه 

رنفه-قلوبهم ،: Mjمتوكلون، س ل؛ نه 

علىوالتحريفس الحث فيها قبلها، كالتي الثلاثة الأحاديث فهدم 
الواجبهو هدا غؤئ، أمره على والاستقامة يه والإيمان اش على التوكل 

غؤدبالحق ومعبودا وإل!ها ربا باق يؤمنوا أن المكلفين جميع على 
منسبحانه به أخبر وبما رمله، وبجميع به يؤمنوا وأن بالعبادة، ويخصوه 

ذلك.وغير القيامة وأمر والنار، الجنة أمر 
وتختميصِهافه توحيد المكلمين، جمع على الواجب، هو هذا 
عليهرسوله به أحبر ما وبكل غؤ، به أحبر ما بكل والإيمان ؛العبادة، 

جلقال كما المؤمن، هتكالا تصديق، وعن يفين عن لام والالصلاة 
نأياؤ تعالى: قال [ ١٣٦تاو-نرة: إيثاه أزل ؤآ داف *ص وموأ وعاد: 

عمزان!]آل الأية ذؤ جتننأ ق ألناش وإل باب التمر، كتاب غي أحرحه زا( 
(.٤٥٦٣)برقم مماا[

مثلافتيتهم أقرام الجنة يدخل باب والنار، والجنة القيامة صفة كتاب ني أحرجه :٢( 
(.١٢٨٤برقم)•الطير أس 
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والخؤتفرثولع، عإ _]، أرى وألكنف ورثويدء أم ءابنوأ ءامنوأ آفياوأ 
موحدأباض بزمن هكذا فالمزمن [، ١٣٦]اس: ٥!^^< من أرد أركآ 

معظمأاف، لثّرع منقادأ ورسوله، به اض أخبر ما بكل مصدقا مخالمأ 
عقابه،ويخشى الثه، ثواب يرجو افه، حدود عند واقفا اف، لحرمالت، 

أمره،له ؤيستقيم العمدة، ل، تستقيم وبدلك أموره، كل في عليه ويتوكل 
والأخرة.الدنيا فى بالعادة ويفوز 

امنهت،،دبك أننمت،، لك يقول الحديث،؛ هذا وفي 
لىماعفن ،، i^l■^ز\يك خاس زف أنث،، ذاص تزكنئ،، ذغلبم، 

،وأمت، م المقل أمتح أعلنتف، وما أسزريت، وما ، مت، أحن ^٠٥١ قدمتر مآ 
إلهلا يعزتلث، أعود لام والالصلاة عليه يقول هذا وفي أئت،اا، إلا إله لا 

.نموتؤو((والإنس والجي يمويتط لا الذي الحي أ"ث يقلني أف انث، إلا 
الللب دثذ بممغ لا علم ثى بك أعود أُي ارالمحم ت الأخرى الرواية وفي 

لها*؛ثأتجان، لا يعوق ومن ئشح لا مس ومن تحشع 
بمحانهبه، والإيمان له، والإحبايت، ض، الإخلاص فيه وهدا 

لأوامرهوالانقياد لله الإسلام هذا ففي آمنت،٠٠ ويك، أميستؤ ، JLJرراللهلم 
يمتثلفهو الله، لأمر ومخضع اتله، لأمر انقاد يعني؛ تله؛ أسالم معنى 

بوجودكيعني: آمتتء؛ أوبك غقو الله نهي عن وينتهي الله، أمر 
يؤمنفالمؤمن ، ذللئ، مؤمن أنا لنمادة، واسحقاةائا وصفاتك وأمماتك 

الحسنى،الأسماء له صحانه يانه ؤيومن بالحق، ومعبودأ ؤإل؛ها ربا باض 
بوزَؤ£لي،ء: شء، كل ض الكمال وله النلى، الصفات وله 

آسهو جؤ ه•' قال كما [، ١١لالش-ورى: ألصزه آيعيع نثو مر_حئ 
ئه م 0 ثوثذ م ص ء ؤ س روأق آكئ 

ج؟• ٢١٤٧٩رثم)الحديث نرح في تخريجه يأتي 
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إئآلأ"تثاق ف قبئرأ ^٠١؛؛ ت هث ومحال ٤[، - ١ لالإحلأص: ه لمل؛ حتفأوا 
آلنيحؤبمو خمنإء ك؛ثإايء حوأيس [، ٧٤زٍإت ]الأحهنلؤذه لا ؤأم بمار أثن 

رباباض يؤمن أن عليه يجب مكلف، كل هكذا المؤمن، هكذا 
حدوده،عند يقف وأن وأمره، لعظمته ينقاد وأن بالحق، ومعبودأ ؤانها 

لك*اللهم ,جؤ•' تضرعاتهمن كان ولهذا غبو؛ عنه لهى ما بيع وأن 
إني\ذةإ ■خاس زطث، أنت تزكلث،}اص زغلبمؤ آت نبث، أ-شئ 

والجنيمويت، لا الذي الحي أْث مئي أذ أيثؤ إلا إله لا يجرنك اعود 
القلب دثس بممغ لا يلم مس بك أعود إثي ®اللهم بموثوق®، والإنس 

الأحراللفغل وفي لها*، سنجان، لا دعؤة ومي سح لا ثقي ومي يخثح 
وعليلثإ، اْنت، وبث، ، أنالئث، للث، *اللهم لام! والالصلاة عليه يقول، 

قدنث،U ِر ^ ١٥خاكنث،، وإؤث، .خاٍتث، نبث،أنث،، ^bJ؛، تزكنث،، 
إلاإله لا المؤ-م، رأست، المهدم أئن، أعلنث،، وما أنزرمت، وما وتا 

إيمانابربه الإيمان على حريصا هكذا، يكون أن للمؤمن ينبض هكذا ألث،* 
ض،الجوارح ؤإملأم ف، الوجه إسلام مع للعمل، موقرآ إيمانا صادقا، 

معنىهو وهذا الأمور، حميع في وئو حرم ما وترك لعظمته، والانقياد 
لأوامره،الانقياد مع اف، إلا حى معبود لا معناها فإن اف، إلا إلته لا 

صدئااض رسول، معحمدآ بأن الإيمان مع العظيمة، الكلمة هذه حق وأداء 
وتركا.فعلا واللام الصلاة عليه به، حاء لما وانقيادا قلبه، من 

ونعماض بنا حI غئى' عباس ابن يقول، النائي! ال٠حديثs وفى 
لكم■>تعوأ ق آلنام، ءؤإ0 لهم! قيل حين أحد يوم لمون المقالها الوكيل 

[١٧٣يرض: ]أو آلوءك؛له ويم آث؛ حنتا وثالوأ إيثتنا وادهم هحثوهم 
آشربم-و!ث وأئبمأ سوٌ يستلهم ثم ومحز آف نن يننعز ءؤةمل-وأ صار ف٠اذا 

العفليمالتوكل هذا على جازاهم [، ١٧٤عمران: ، ]١١عظيع٤١< فثل د'و وأث، 
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اشوأذل وقفل، النه من بنعمة ناجحين رابحين املبوا بأن لله والانقياد 
والملماتالثدائد عند ينبغي فهكذا الرعب، للبه في وأنزل عدوهم، 

اممه،كافينا I يعني الوكيل؛ ونعم افه حبنا العبدث يقول أن والعقنانم 
]الزمر:■ؤنوه يكاي آث، أقس ؤ ازكافي معناه! الحب الوكيل، ونعم 

،غتو الأو4 هو الوكيل ونعم الأو4 كافينا معناه! الله حبنا معنى يعني! [؛ ٣٦
الامتثالومع باممه، الثقة ومع الصادق، الإيمان ْع العبد يقولها لكن 

ينقادثم الوكيل ونعم اممه ثنا حيقول! دعوى، مجرد لا لأوامره، 
اللهثواب يرجو الله، حدود عند ؤيقم، الله، محارم عن ويبتعد الله، لأمر 

•ق عقابه ويخثى 
لهاجمع الي، النار في ألقي، لما واللام الصلاة عاليه إبراهيم وهكذا 

إلىدعاهم إبراهيم فإن الوكيل،، ونمم افه ررحبنا قال! وأصحابه النمرود 
رهاوكافه، دون من وعبادتها الأصنام، نرك إلى ودعاهم الله، توحيد 

نارأله وأوقدوا أخذوه بذلك علموا فلما لام، والالصلاة عليه بيده 
منالمار إلى ورموه بالحجارة، وربهلوه المنجنيق، فى وجعلوه عغليمة، 

بعيد،من فرموه العظيم، فيها الاشتعال ووجود حرها وكثرة لعظمها بعد؛ 
>ن،َؤذ، دثنار ٠^٠٥ وعلا! جل اممه فقال الوكيل، ونعم اممه حبنا فقال! 
•٧[، ٦٩ا،: يبلالأ;آ'لأصمبمه ئثعكهم َلإاوا هء وزادوأ . إبرءي-م و وئإت 

وقيامهعليه وتوكله بربه لإيمانه عفلمها؛ مع مرها ه وكف عليه الله أطفأها 
يكونأن للمؤمن ينبغى فهكذا غقو، له ؤاخادصه سبيله إلى ودعوته بحقه، 
عليهمتوكلا اممه، محارم عن كافا ورسوله، اممه طاعة على حريما دائما 
دائماالمؤمن هكل،ا كان، أينما لحرماته معفلما لأمره، منقادا وعلا جل 

فيقولوالعمل، والقلس، بالكلام يكون بل فقهل، بالكلام ذلك يكون وليس 
لحرماته،معغلما لله، حاصعا بقلبه وينقاد ورسوله، به الله أمره ما يانه 

•النواهي، وترك الأوامر طاعة في بجوارحه وينقاد غ؛و به مؤمنا 
يحني!؛ الطيرا، أفئدة مثل أفئدتهم قوم الجنة رايدحل حديث، كذللئج 





اتصاليين9_ ريا سؤح 

.اف رسول مأحن ند؛، يى السمر ممط مالI ،. ٠١٥١٠يان،ث ثر؟ يمثثك 
أقا>ونهاو ممال آخذ• حير كن ت ممال متي؟اا. يمنننئر لأمن ت ممال الثمر، 

1ةاتلأوث،،لا أن أعاهدك ن'لكر لا، يان،: اله؟« ننول زأر اف إلا الشن لا 
منحممكم ت ممال اصحاتث، ثش سبيلث، لحر يماتلوئكر، قوم نع أكوئر دلأ 
•الثامن خير عئد 

و)اوئمْ(:شوك، له الذي الغجر و)ارعصاة(: رم، أي؛ )قفل(؛ وله؛ ق٥ 
العصا؛،شجر من العظام دهي الطنح، مى الشجره ت الميم وصم ين البفتح 

الصادشح ونو لولا، مأي: )صلتا(؛ بدو. ني وهو سله أي؛ الئبمر(؛ و)احثزءن 
وصمها.

تيقول ه، افه رسول صممتر ت قان، خهتع، عمر  ٠٣السائس؛ —  ٧٩
ئعدوالفم، يررذ كما لردقكم ثوكله ص افن عر ثثوكنوئر أيكم ُلو 

حسن.حدث وقال؛ ؛، الضطي١١رواه طانا،،. دثريح خماصا 
وثرحغالجؤع، ين البطون صابرة أي؛ )خناصا(؛ النهار أدل، ئدهنر عناه؛ م□ 

ائون.ممأ أي؛ ^U(؛ 
ه•'اممه رسول، قال ؛ال،ت ه، عازب بن الرا•؛ عمارة أي  ٠٣-  ٨٠

إمم،،ض أشنر اطيي قثل: يراشاكه، إر أزنث، إذا ملأن، »:دا 
ربإض، ظهري وألجأت إليك، أنري دقوصئ إليلثح، دجهي ددجهغ 

الذييكثابك آمثئر إمحلن،، إلا مثف، ضى زلا نلمخأ لا إمحلمثؤ، ززمة 
الفطنة،على متر ليلتكر من متر إو قإيلث، أرنلمثر. الذي ؤدبينث، أثرلثر؛ 

١غليه مئس ا٠ خير أصبتر أصبحتر وإذ 

ا/أحمد وأحرجه (، ٢٣٤٤)اض على الخوكل في باب، النهايات،، كتاب ني أ-؛مجه :١( 
صحيحوإسادْ (، ٤١٦٤)واليقين التوكل باب الزهد، كتاب غي ماجه وابن '٣، 

.1٢١٨إ الحاكم وصححه 





الصالحينرياءس سمح 

عليهسيله فخلى يقاتلونك، قوم مع أكون وألا أقاتللث، ألا أعاهدك 
جئتكموقالت قومه إلى الأعرابي فذهب عنه، وعفا والمادم المحالة 

٠فعلت، ما فعلت يعدما عني عفا I يعني الناس؛ حير عند من 

بريهوثقته لام والالمحالة عليه وعفوه صفحه على الدلالة فيه هذا 
المؤمنفإن جق، الله على وتوكله والسائم الصلاة عليه يه واعتمحامه 

الجيشوفي آمنون محل في فهم يالأسياب، ويعتني باب،، ؛الأسيأخذ 
فدولعله الناس، يئن الأعرابي هذا قمار حوفح، محل هناك وليس 
هالنبي نام فلما أمره عليهم حفي ولهذا بمسلم؛ وليس بالإسلام تذلاهر 
تركيجوز أنه هذا ففي قال، ما ونال ه أحذ معلقا يفح الووحد 

ؤإذاحرج، ولا الأحيان بحفر في الحراسة يترك أن بأس ولا الحراسة 
عليهحرسا يتخذ الأحيان بعمر فى وكان باس، فلا الحراسة نحامحلى 
محورةفي جل اممه أنزل وفل سيئا، يتخذ لا بحمها وفي والسائم الصلاة 

عليهعممه فد فالله [، ٦٧أناء من _بذتك ؤو\قث المائدة: 
أحديوم أصابه وقد هث توفاه حتى سرهم، من وعافاه واللام الصلاة 

علىالبيضة وكممرت وجهه، في جرح ففد الجراحالت،، من أصابه ما 
،دللت، على وصر ادم والس—الصلاة عليه رباعيته ريتؤ وكرأسه، 

بالأّبابح،ياحذ وأن الله، على يتوكل أن عليه المؤمن أن فالحاصل 
إلىالحاجة تيع لم وإذا الحرس، اتخذ الحرس إلى الحاجة دعن، فإذا 

باس.فاد ذلك، 

والزراعةوالشراء البيع من بالأسثابح، يأحذ أن ذللث، مع وعليه 
هوافه بان وعلمه الله، على توكله مع الرزق، أسثايب من ذللث، ونحو 

هوأس ؤإ0 وعاد؛ جل القائل وهو ياسابه، الرزق قدر قل وأنه الرزاق 
دآبمو otؤوما سبحانه: القائل وهو اِء[، ألمز ذو أئادا 

أشعند >ؤة؛نمأ هل: القائل وهو ٦[، ]محوي: يزدهاه آلله عق إلا يويوأ أق 



والتوكلاليقين في ب1ب 

يجالسالإنسان أن ذلك معنى ليس لكن [، ١٧لانمك-وت; ؤآغثدرءه آلنئف 
دامما يعمل أن بد لا لا، الرزق، يأبتي I يقول، المجد، في أو بيته في 

حجارأخياطا حارما بناء عامالآ ويعمل، ارِزق يطلمإ العمل، يستطيع 
والرزقهكذا، يجلس ولا الأسباب، يفعل هدا، غير إلى زارعا نجارا 

ياتيهوقد يده، عالي رزقه ياتيه ففد هق، الله من بايه باسومعلق آت 
يعطللا لكنه ذلك، وغير وهبة وصدقة إرث من غيره، يد على الرزق، 

؛الأسباب.يأخذ بل الأساب، 

ولاةمن القدرة مع العفو وأن المدرة، مع العفو فضل هذا وفي 
إلىذه_، فهذا كثير، بخير بأني قد أنه ذلك في المصلحة رأوا إذا الأمور 

إسلامهمأسباب من سبب وهذا الناس، خير عنذ من جنتكم ٠ وقال، قومه 
بسببالإسلام في الناس من كثير لحل وفد هك، الله دين في ودحولهم 

بعضعن العفو الأمر ولي رأتم، فإذا والإحسان، والعطف، والرحمة العفو 
كماالمصالحة رجاء يحفو، فإنه مملحة فيه العفو أن ورأتم، أماء من 
[.٢٣٧]١^؛: لكمئ؟ا< أوب تمدا ؤدأن ٌ قال 

أيكم^ ١١ت لام والالملأة عليه يقول، I الثاني الأمحديث وفي 
وتزوخحناصا تعدو الطثز، ينرفى كما لررقكم ئوكله ص ام عر ثوكلوذ 
وأخذواالتوكل حق الله عر توكلوا لو الحبال أن المعز: بطانا« 

يتعاطىلا كسول، الناس من كثيرأ ولكن أرزاقهم، لجاءتهم ثاب بالأم
علىويعتمد الله، أعد وعما الله، وعد وعن الله، عن يعرض أو الرزق، 
غلْلوهذا . عليه التوكل وعن الله عن معرمحا أفعاله، هي التي أسمائه 

ويفوضالله على يعتمد الأمرين، بين يجمع أن والواجب أيضا، كبير 
ياخذذللث، ومع ق، بيده ني كل وأن الرزاق أنه ويعلم وعلا جل إليه 

بانهوالإيمان علميه، والاعتماد ؛افه الثقة الأمرين، بين فيجمع بالأسماب، 
يأخذذلك ومع حاصل، الله كتّت، ما وأن الأرزاق، منير وأنه الرزاق 



الصادحينرياض شخ 

أونجارة، أو حدادة أو حرازة أو زراعة أو وشراء بيع من يالأمباب، 
الأسبابمن أمكنه ما يتعاطى ت يعني غيره؛ أو بناء في أحد عند عاملا 

ولايغفل ولا ، ذللخ، ونحو وصيفه بيته وأهل لنفسه الرزق عليه تدر التي 
الرحال،شيم من ليس هدا فان الرزق، محليبح عن معرنحا متكاملا يجلس 
أساب.من بل ولا عمل، من بد لا ز ١لمؤمنتن، أحلاق من وليس 

حناصامدو الطنز، نرزذ كنا االزرقكم .I الرسول قال ولهدا 
فاءنتالرزق، تهللب طارت أوكارها، على حلت؛ ما العلير يطانارا وئريح 
منأوكارها من تعلير فالهليور اعمل، الرزق اطلب العلير مثل كذللئ، 
المكانهذا من ناحل. الرزق، تطلب الأرض في بح توالأشجار الجدار 

،رزقها لها الله يثر قد النهار أحر في ترحع ثم كدا الشجرة هذه ومن حبة 
أونهارك أو ليللئ، في اعمل أنت، فهكن.ا شباعا، ت يعني ؛ طانا؛؛ رروئرؤح 

،للث، الله كتب ما تأحد وحتى تعيش، حتى الرزق، طلب فى حميعا فيهما 
ينبغىهكذا الناس، أيدي فى وعما الناس، سؤال عن تغنى توحتى 

للناس،سوولأ يكن ولا يكل ولا يجتن ولا يضعف، لا وأن للمؤمن، 
قدرته،حسب الرزق ويهللم، ويكدح يحمل وزكن الناس، عند ما يهللب 

وأنالرزاق، هو الله بان إيمانه ومع اش، على التوكل ومع !،، ؛١٥الثقة مع 
الأسباب.من له ال،ه كتب ما على ياتيه موف رزقه 

إلىأويث، إذا ١١ت عازب بن للبراء . يقول الثالث،! الحديث، وهكذا 
،L^»yjإئث،، وجهي ووجهتؤ إلبمؤ، مي أسلمث، اللهم قمل؛ فراشائ،، 

منجىولا ملجأ لا إليلثح، ورهبه رغبه إلبم، ظهرى وألجأُئ، إلبم،، أمري 
\ثتكالذى ؛، JLlJ^أنزلثج، الزى بكتابنثج آت ]_،، إلا منف، 

مول((٥^١ أحز من ))واجنلهن الأحر; اللفغل وفي ثمولء. ما أحز واجنلهن 
اللههو قل I ويقرأ الكرسي آية يفرأ النوم عند النوم، عند تمب، يهذا 
حلق،ما ثر من التامات الله يكلمان أعود ويقولI والمعوذتين أحد 



واثتوماليقين في و1ب 

ينوصارعاوْا ، مي أنلث اللهم  I١١ النوم عند يقول مما ويكون 
علىويضطجع الأفضل هو هدا طهارة، على وينام ينوصأ أن والأفضل 

يبدألكن بأس، فلا الأحر شفه على ينقلب أن أراد إذا ثم الأيمن، نقه 
لهالله كتب بما ياني بعدما يقول ما آخر في ؤيقول النوم عند الأيمن بشقه 

آخرفي يقول النوم، عند يقول مما يفيغ بعدما وغيرهما، الكرمي آية من 
فيههذا إلنالئ.ااا أمري ويوصت، ، إليلث، مي أسلمئ، اللهم  I١١ يقول ما 

عليكه،توكلت، I يعني أمرى'ا؛ لوصت، ة التوكل، فيه وهدا التفويض، 
شرس التامات افه ؛كالمايتح أعوذ I ويقول اطه يمي لأمباب، ا ويتعامحلى 

هال0وعلا حل اطه على يتوكل هذا ومع الكرسي، آية ويقرأ خلق، ما 
والتحىالمتلجأ إص، إلا منف، ضى زلا شأ لا ١١أسايب، 

»آمنئهثفو والمنجي الملجأ ؤإلمه مفر بجو اطه من ليس هي، الله إلى 
المومعند المؤمن هكذا أننلتح«؛ الذي ونبئلئ، الذي بكتابك 
ماآخر في يكون الكال٠ارت٠، محن يقول ما حتام همدا يقول أن له يستحم—ؤ 

وجهيووجهث، إلنلث، أمري ويوضئه إلبم،، مي أملمثج اللهم  ٠٠ت يقول 
عندكفيما يعني: رغبة، إلنلث،اا ورهبه رغبه إليك ظهرى وألجأخ، إنيلثج، 
ررآمنتؤالشاب، من ورهبة النواب، في رغبة يعني: عندك؛ مما ورهبة 

الذيالنزلة الكتب، وسائر القرآن يعني: أمنت،اا؛ الذي يكتايلثؤ 
المرسلينبقية وهكذا لام، والالصلاة عليه محمدأ يعني: ؛ ،٠ أرسلت، 

واللامالصلاة عليهم اطه رمل وبجميع الله كتب بجمع بالجميع، يوٌن 
الأهوعصمة وعافيته سلامته أسبابه س وهذا يقول، ما آخر س همدا ويكون 

بخير.أصح أصبح وإن الفطرة على مات هذا على مات ؤإذا هو له 

والهداية.التوفيق الجمع اطه رزق 

M



الصالحينرياض ثخ 

عمربن عامر بن عثمان بى اف عبئ ًءلإمم الصديق بكر أبي م —  ٨١
القرشيغالب بن ٌ بن ب بن مْ بن سم بن سعد بن كعب ابن 

أمدامإلى مقرن مال؛ ه صحابه وأنه وأبوة وهو غهته التئمي 
أىلو اش، رموو يا ت فقلق رزومنا، عر وهم العار ئي وئحن المسرين 

افباثنين بكر أبا يا ظنك '٠^١ مماو: لأبصزثا. قدميه حش ئظز أحدهم 
}ءليا<أ متقى ثالتهنار؛ 

حديثهأميه أبي بتت هند واسمها مالثه أم منين المؤأم يؤ، —  ٨٢
افِينم ٠١قاو: تيتو، من حزخ إدا كان ه اينبئ أو ه: المخزومية 

أوأزل، أن أصل، أو أضل أو مك، أعود إئي اللهم اف، عنى ئوكلث، 
أبورواه صحيخ حديئ، علي*. نجهل أو أجهل أد أظلم، أد أظلم أد أزل،، 
وهذاصحيح، حس حديث الترمذي؛ قال صحيحة، بأسانيد وغ؛رهما والترمذي داود، 
•داود اي لمظ 

نعني؛قال،؛ *مى ه•' اف رسول ؛ال، ؛ال،ت لههنع، أنس  ٠١٠-  ٨٢
باق،إلا إوْ ولا حوو ولا اف، على ؤذئنئ اف يم ت نيته من حرج إدا 

والترمذي،داود أبو رواء الشيءلانىاا عنه وشم ووهبت،، وكفئن، ئدين، ت له يقال 
حص.حديث، الترمذي؛ وقال • وغثدهم والناني 

ونقالهمالمهاجرين مناقب باب الصحابة، فقائل كتاب ني البخاري أحرجه )١( 
الصديقبكر أبي ففانل باب المحابة، ففامحل كناب ني لم وم(، ٣٦٥٣)
(٢٣٨١.)

بينه)؛ه'ه(،من حرج إذا يقول ما باب الأدب، كتاب في داود أبو أحرحه )٢( 
(،٣٤٢٧بيته)مجن حرج إذا يقرل، فيما حاء ما باب الدعوامحتح، كتاب في والترمل.ي 

(،٣٨٨٤بيته)من حرج إذا الرجل يدعو؛،، ما باب الدعام، كتاب في ماجه وابن 
.٣٢٢و٣١٨•٣و٦/٦وأحمد 

بيته)هو*ه(،من حرج إذا يقول ما باب الأدب، كتاب في داود أبو أحرجه )٣( 
(.٣٤٢٦يته)من حرج إذا يقول فيما جاء ها باب الدعوامحته، كتاب في والترٌل،ى 



والتوكلاليقين في باب 

S^lJكيف آخر* لشيطان — ااشبهلان ت يعنى . ررفيقول داويت أبو راد 

•مح؟ا'يمحي ندي مذ برجل 
.الثص سمد على أحوال ك-ال قال؛ ه، أنس ءم -  ٨٤

أحاةالمحترف متكا نحترف، لآ■ةن١J Jس الّبي يأبي أحيننا دكاذ 
شرطعل صحيح بإسناد ٠ المعذير ر5اه له* تررى ت ممال، ، ه اإّ؛ي، 
ملم-

وضسب.يكشي، ث يحترف( )ه 

 S٢*لثثرح ا%
والاعتماداق، بالثقة بتتعلق كلها الأربعة الأحادبث، هذه 

مامررفالمؤمن لأساب، با لأحد ا مع عليه، والتوكل اغ، على 
مسيبصبحانه بأنه والإيمان عليه والاعتماد اممه على بالتوكل بالأمرين، 
بقضاءنيء كل وأن ئوونهم، ومصرى العباد، ورازق الأصساب 

له!كنب ما يفوته ولن له كتب ما إلا العبد يصبب لن وأنه وقدر، 
معمامور وهو [، ٠١لالمؤبن: تناه أث، حقثب ما إلا يمينا ق ^٢٠ 
الجنة،وأسباب عادة الباساب بالأسباب، الأخذ وهو آخر بامر هذا 

أيديفى عما يستغنى حتى الرزق باب وبأسالنار، أسباب وتوقى 
جميعأ،الأمرين من بد فاد أهله، وحاجة حاجته د يوحتى الناس، 

ْبآجبأنه صادقا وإيمانا غه عليه وتوكاد عليه واعتمادا يافه ثقة 
ثيءكل وأن وعاد جل الأمور مصرف، وأنه العباد، ورازق الأسباب 

■إ؛ءمح وقدره بقفانه 

(.٢٣٤٠)اه على التوكل في باب الميادان، محاب )١( 
العد.يمر المخ ترا،ْ اض عد بن تركي الإمام جامع ؛ي الصالحن رياض كتاب شرح )٢( 



رياءساوصالءينسمح 

وعدموأباحها، شرعها التي يالأساب الأحد وهو الثاني الأمر مع 
علىباض تعض ويبالأسباب يأخذ أن يجب بل التثانل، وعدم الكل 

شرمن هاربأ مهاحرآ المدينة إلى الني. خروج نمة في ولهدا ذلك، 
افأنجاه لام والالصلاة عليه قتله على أجمعوا لما وأذاهم المشركين 

وكانوا، هدر الصديق ومعه مختفيا المدية إلى وخرج أظهرهم، بين من 
الطالبنجاء مكة نرب ثور( )غار ت له يقال فيه، اختميا ند غار في 

)ياه؛ للنبي خهبع الصديق فقال يروهم، ولم بمانرهم اض ناعمي 
ررناالنبي فقال لأبصرنا، أقدامه إلى أحدهم نظر لو اف، رمول 

العبادصره ما اف كفاه من I يعنى دالسهمااا(؛ اف باثثين بكر أبا يا ظتلث، 
قذأنهثه اذ أثة كمن، يند ثمبمئوْ ^إلأ I تعالى قوله ١^ فأنزل 

محزنلا صه، تأول إذ الكاي نثا إذ آنئ ؛ايح ء٤محوأ 
ئرودتام سجنوم وأينحو،أ ءؤه ناضئثه> أثه سرل، ثأنناوت\ ألله إزى 

وأثثأدتكأ أف رءءقلث1 ألثمك ْ=فكثوأ قج »==قلمثثه وجمثث 

حتىإليه، النغلر عن أبصارهم وأعمى مرهم، من أنجاهم قاف 
حتى- واللام الصلاة عليه - مسالما معافى المدينة الى طريقه فى استمر 
بهحاء من أعهلوا قل وهاهنا، هاهنا والقللب اف، بسلامة إليها وصل 
ينالواونم ذلك، في يفلحوا لم فكلهم الإبل، من مائة حيا أو قتيلا 

الىوصل الجعثمي، مالك بن مراقة حملتهم من وكان مظلوبهم، 
دنافلما المشركن، من الطلب جملة ْن فرسه على منه ودنا ه النبي 

ياسرافة: ونال بطنها، إلى الأرض في فرسه قوائم ساحت ه المي من 

الأكبرالصديق وهو مرة بن التئمي عامر بن عثمان ين ائته عبل هو الصديق بكر أبو )١( 
بكنيتهواشتهر عثمان اسمه وأبوه اش عبد اسمه وأرصاهم، ^^*، ٤١الصحابة أفضل وهو 
إلىالمكلفين الرحال وأسق وأفضلهم الصحابة حير فهئه الصديق وبلقبه بكر" ااأ؛و 

•ثه الإسلام 



والتوكلاليقين في باب 

وسوفأصرك ولا يطلشنمى أن اش فايع سببك، هدا أن أعلم إني محمد 
لقيمن وكل قرص، إلى ورجع فرسه اض وأطالق له، اش فدعا عنك أدافع 

ءلالLأولا فجاء ارجعوا، أحد الطريق هذا في ليس له: يمول، الطريق في 
الطلبيرد لام، والالصلاة عاليه عنه، مدافعا رجع نم إمساكه، ؤيريد 
واللامالصلاة عليه سه، يه الله حمى وما فرسه، على الله أجرى ما سبّب، 

بكرأبا يا ظنلثف ما ر؛ قالاأ معثاه آممه إؤى محرذ ت نال، هذا ول
الناس.يفره لا وصانه وحففله اممه كفاه من يعنىJ Iالثهمااا؛ افه باثنين 

بها،وياخذ بالأسباُبح، ؤيعمل الله على يتوكل أن العبد فعلى 
وسترأعانهما وافه الغار فى احتفيا يالأسيامب،، أحان.ا والصديق فالرسول، 

سرهم.من تخلصا حتى الطالين، الكفرة أولئلمثؤ أبصار وأعمى عليهما 
عنرهأ أنس وحديث سلمة أم حدث من •' الثاني الحديث وهكذا 

ولاافه، على ئوكالت، اممه م ررئفاثان بيته، مى حرج إدا أنه ق؛ النبي 
أوأزو أو أصن، أو أصن أذ يك أعود إني اللهم باق إلا دوْ ولا حوو 
منحرج لمن نحب، يعلي® يجهل، أن أجهل، أن أظلم، أن أظلم أن أرل، 

بيتهمن حرج إدا المسجدا غير أو للمسجد سواء ، هكذا يقول أن بيته 
أنله يستحب ذلك، غير أو أحيه لزيارة أو للمسجد أو للموق لحاجة، 

الدعاء.وهدا الذكر هذا فول 

،ULl)كيم، آخرI لشيء؛لان يقول الشيهنان أن أنر حديث فى وحاء 
قدءإنلث، له: يقال، الأحرى اروابة وفي دنئي(، وكفي ئدتم( ئد برجل 
والوقايةالكفاية أسباب من هذا أن الخقصود و ورئسث، هديت، 

حولولا اف، عر ئوكالت اف سم  ١١اله، إلى تقويفر فيه لأن والملأمة؛ 
باب،بالأموأخذ علبه وتوكل غبو، إليه تقويضر إلا نوة ولا 

حدثمحي فوله وهكذا هثؤ، Jالالة وستمحين بالأسباب ياخذ فالإنسان 
زإفئنجر زلا بافث دانثيس سفنك ما خر احرصن، ٠٠ه؛ هريرة أبتم، 

لل:}صأ ^١٠ كدا لكان كذا سلت، أني نؤ  jiiفلا ضء ألمانك 



الصالحيندس ريا ممح 

بالأسابيأحد فالمؤمن الثنتطازا؛ عمل ئمثح لو قإل فعل ساء وما اف يذر 
زراعة،تجارة، بالأسباب ياحد ياف® واستعن ونمع1ث، ما على احرصن رر 

ولاذلك في غيو باق تعين ويالأسباب، من هذا غير إلى حدادة نجارة، 
والكالآءة،والإعانة التوفيق وياله بالأة يتعين بل وحهدْ قوته على يعتمد 

وتوكلهاض، على قلبه عتماد ا مع ذللئ، في تمر ويلأسباب، با ينفع وأن 
ميقالذي هو وعلا حل فالله غيؤ القه سرعها التي بالأسباب وأخذه عليه 

سواه.رب ولا غيره إنه لا غ؛ؤي عاده بين ؤيوزعها الأرزاق، 
هالّم، حلقات يحضر أحدهما كان اللذين الرجلين يثر حد كذلك 

هللّكٍا المحترف فجاء الرزث،، ويعللب يحترف والأحر العلم، ويهللما 
يطلبمهم،، الاحتراف وعن معي، الرزق، ؤللمإ عن ناحر أحي، إن وقالا 

'•Wjالمك، فقال والعمل، الحرف فك، يشاركه أن لجأمرْ . المك، من 
محللبهفلعل الرزق، ب، تهللوأنن، العلم يهللبح هذا ت يحني ؛ يه® تررق ارلعللث، 
سببايكون هذا لعل تعمل؛ واست، تفيد ليهؤ حلماته في وجلوسه للعلم 

دعهيعني،؛ ؛ له® تررذ رالعثك تهلله، ن، أنالذي الرزق، وحصول، لتوفيهالث، 
وعادجل فالنه الرزق،، وتهللمب تعمل وأنن، الدين في ويتفقه الخلم يتعلم 

وحاجتلث،حاجته تند حتى ته أنوجهادك ، للث، ودعائه هذا بعمل يرزقك 
فإنالرزق،، يعللمح وبعضهم الحلم يعللبج بعضهم أكثر أو اثنان كان فإذا 
باطلفي، هذا الجميع، ؛ين، تعاونا فيكون ، هذا لرزق، سببا يكون ا هاو 

جلوافه يتعاونان، الرزق، تللمج في وط؛ النافع، الملم وطلب، الأحرة 
طل،في، للأخر عونا اكلم طلبح هو الذي هذا عمل في يجعل وعلا 

وفرغهاللم يعللب، أخاه جعل لكونه أعماله؛ في لنجاحه ومحببا الرزق،، 
خعلا٥دل ويذللئح، ببه بيعينه سبحانه قافه الدنيا، موونة وكفاه للعلم 
•ذللنج على وعونه العلم، ب، طلفي لأخيه المجال، فحه بسبب، وعمله 

والهداية•التومق الجمح الله وذقا 

•)• رقم الحدين، شرح ش تخريجه ياتب، 



الأستئىتلأس 

الاستقامةح_َثاث، 

أؤإةت تعالى وقال [، ١١٢]مود: أمزثه< ج وكنخب تعالى! اف قال 
هخو\ؤ\ أي أتأفقة بين ثئق أنثقثإ لإ أثن ;^1 ،و 

آلحتروف، أمحآؤم ص مبمثدؤف. َمحئن آؤ إئثك وأشمحإ محزمأ 
ثثمثما مها هملكم أمسكم شتيح ما فها هلإ آلآج-رق نى آلثها 
هازاأون ؤأ0 تعالى: وقال [، ٣٢•٣- \صدت: دءبمإ4 عمر بذ ي ر. 
تثثتأُثثث أؤلتق، . .ه-وؤت هم محلا ءثه> حوق ئلأ أنتثتنإ قم ألئث رق، 

[.١٤-  ١٢"]الأحقاف: مماود(ه َكامأ بما جناء فيا -قلدن 

)جهته،افه عيد بن سميان عمرة آبي وقيل: عمرو، أبي ءءد -  ٨٥
أخداغنة أنأل لا رلأ الإنلأم في لي مل اف، ننول نا ملت: دال،ت 

مسلمرواْ ثميكمم® باق، امنت، ررقل؛ قال! عينك. 
ررماربوااش ول ومحقال، قال! خهم، هريرة أبي ءص -  ٨٦
ياأس ولا I ئالوا بعمله® منكم أحد ينجو لى أيه واعلموا ونددوا، 

رواهوقصل® منه بزحمة اف يثعمدتي أق إلا أنا اءولأ ! ؛ال،اف؟ ومحول 
(٢)

سمم_عمع.ا.س

الامحتقامةو)الئداد(إ مميز، ولا فيه يلئ لا الذي الممد )المفاربئ(؛ وه 
ديسمني•يلض و)نةندنى(ت والإصاة. 

)٨٣(.برقم الإسلام أرمحاف جامع باب الإيمان، كتاب في أحرجه ، ١١
تعالىاض برحمت بل يعماله الجنة أحد يدحل لن باب القيامة، صفة كتاب فى أخرجه ( ٢١

(٢٨١٦.)



اثصالحينرياتس شمح 

جواحمى ديي قالوا؛ ننار، اف طاغي لردم الاسقانة نض العلماء؛ اق ف□ 
التومذ•دبام الأنوو؛ نظام ض الكلم، 

بأمرتتعلق كلها الشريفان والحديثان الكريمات الأيات هذه 
مؤمنةكل وعلى مؤمن كل على الواجب لأن إلا ذاك وما الامحتقامة، 
بابامحمن والحذر دينه، على والثبات اف أمر على الاستنامة 

تمريأن يحب دين فالإملأم ، هق القه حرم فيما والوقؤع الانحراف، 
ولهذاالموت؛ حتى وثبات وصبر استقامة من بد فلا ، ر؛لئ، تلقى حتى 

اللهقامر [، ١١٢]هودت معلئاه ؛اب رس ليرث 'قآ ءاؤءأ'سقم لبيه* النه قال 
جميعليعلم لكن واللام، الصلاة عليه تقيم موهو يستقيم، أن نبيه 

تقيم،يأن نبيهم على واجّب، هو كما واجبهم، هو هذا أن الأمة 
يعوجواولا ؤيلرموه الحق على يثبتوا أن يعنى؛ يستقيموا؛ أن فعليهم 

الحق،ودين بالهدى النم، به افّ بعث، ما وهو ثمالأ، ولا يميتا عته، 
والوقوفنواهيه، وترك أوامره وهناعة له، والإحلأص الله توحيد من 

الاستقامة؛هي هذه ؤإيمان، صدق وعن ورهبة رغبة عن حدوده، عند 
ذلكعلى والاستمرار عليه والثبات وعملا، قولأ الحق لزوم يعنى؛ 

أقهرفا  ٧١٥هنى ؤؤ1ئ وعلا؛ جل قوله هذا ومن ربكا، تلقى حتى 
محثأقزو ولا محامإ ألا محقظ همز ثقئئ أظثإ ثم 

ألأجمةيف آلثسا آلحيوئ ق أيلبمالإم ثن . معنية َكئو آؤ أئثن 
ننرلأ . ثدءوث C فيها ندم 1سأ؛فيا قتبميح تا فها 

[.Y-T-T•■]نمك: ;^،،4 عمر 

عنسحانه ويحبر وعباده، أوليائه من المستقيمين سحانه افه يمدح 
الاستقامةفي مزمنة وكل مزمن كل ينشلل حتى الأحرة، في جزائهم 



الاستقامةو1ب 

إل1هط: قالوايمي ا:نقثوأه؛ P (ثث ه قالإ اؤ؛ى وق والبات، 
توحيدهعلى استقاموا ثم ، غبؤ وحده النه هو ورازقنا وخالقنا ومعبودنا 

هذاعلى وثبتوا نهى، ما وترك أمر بما إليه والتقرب له، والإحلاصن 
وعملا،قولأ بالحق اعترفوا ٠ يعنى الاستقامة؛ هى هذه عاليه، واستمروا 

علىاستقاموا مم غفوا بالحق المعبود وهو ، وحد0 افه معبودهم وأن 
عاليويبتوا استمروا عاليه استقاموا الاعتراف، وهذا الإيمان هذا مقتضى 

ذلك،في والموالاة عليهم، أوجب ما فعل وعلى عليهم، حرم ما ترك 
سبحانه!قال حزامهم عن أخبر ذلك- في والبغضاء ذلك، في والمحبة 

ولاتخافوا لا لهم! تقول الموت عند يعني! المشفاه؛ عثهر 
بهذايبنرهم وعلا حل فاض توعدون، كنتم التي محالجتة وأبشروا تحزنوا 

قبورهممن قيامهم عند وهكذا القيامة، يوم قبل الملائكة أيدي على الخير 
المحزماه ؤإلأ محاما ^١^٠ الخغليم الخير بهذا يبشرون ونشورهم، وبعثهم 
َةئرآؤ يآثثه خلفتم ْا على تحزنوا ولا أمامكم، مما تخافوا 

لأستقامتكمبها أبشروا المؤمنين، المتقين بها اف وعد التي مبمدؤزه 
الملائكة:تقول الملائكة عن يقول ثم يه، ؤإيمانكم اغ دين على 

يدعونالمؤمنين، أولياء الملأئكة ألآ-خرةه رذ أليسا أكوْ ب آوإ؛-آوم 
أولياءهم فيه، ويرغبونهم الخير، على ويحثونهم لهم، ويستغفرون لهم، 

^تاالمنمة في يعني: مياه؛ الأحرة، وفي انمنيا في المؤمنين 
عفؤربن زلا ؛ؤ لبون هلنا مما فيها ؤلكم أمسكم ئثنبمى 
فصلت.سورة في هكذا الاستقامة، أهل حزاء هذا نحؤآه 

ئمانثه رث ثالوأ ١^؛!، سبحانه؛ يقول ف لاحقا ا سورة وفي 
٥^١■خلون أنثن أمحب أزلفك بمئربجيّك. هم ولا عليهن -ؤ'ئ ئلأ أنثثنؤأ 

والنفسالرغبة بذي فجدير [، ١٤-  ١٣لالأحقافأ بملؤزه 'كامأ بما جنإءم 
بالاستقامة،يعنى وأن الأمر، بهذا يهتم أن الخير في والراغب المؤمنة 



اتصالصنريامى سمح 

عنينتقل ثم يسيرة مدة فانها الباطل، إلى والميل الانحراف يحذر وأن 
منقدم ما على ؤيحزن الخير، من قدم بما فتر عمله، ويلقى الدار هذه 
فالواجبمنها، ينتهي ومتى الحياة، هذه فى مدته ما بدري لا وهو ثر، 

أوقاتهويحففل بالاستقامة، أوقاته يعمر وأن الحيهلة، بياحذ أن 
بنقيان ليقول الحديث وفى العاقبة، يحمد حتى بالاستقامة، 

أمأللا قولأ الإسلام في لي قل اغ: رسول يا قال: لما الثقفي اض تمد 
باقآمنت، ®محل؛ ه: امح، له فقال جامعا، قولأ يعي• تمرلئ■؛ أ"حا-أ عنه 
آمنت،يعنىI استقم؛ نم بالله آمنت، قل: للخير جامع، هذا استقم٠٠، ئم 

اضطاعة في الإيمان هذا على يستقيم ثم بالحق، ومعبودا ؤإلتها ربا باينه 
إلتهلئ،وأنه لله صادق إيمان الجامع، القول هو هذا ، محارمهوترك 

ذللئ،.على استقامة ثم برسله، ؤإيمان ثؤع، يما ؤإيمان الحق، 

لنأثه واعلموا ونددوا، ®محاربوا ه؛ يقول الثانيI الحديث، وفي 
الجنةيدخل لن أنه )رواعلموا آحر؛ لمقل وفي منكم أحد ينجو 
أنإلا أنا ررولأ ص: اممه؟ رسول يا أنح، ولا : قالوامنكم أحد 

حت،ليأسباب، الأعمال أن يبين هذا ، ٠٠وفضل منه برحمة افه يتغمدش 
العبدوعلا، جل بيده الأمر غفؤ، وعفوه فضله الوجب، ؤإنما الوجثة، 

ورسوله،عنه النص نهى ما وترك ورسوله، الله طاعة من بالأسباب، يأحذ 
ذنبهويغفر عماله ويقبل الرحمة له يكتيط الذي التفضل هو سبحانه والنص 

•هف قال كما أساب، فالأعمال ؤإحسانا، منه قفلا الجنة، ؤيدحله 
ثلثنةءؤويأ^ث تعالى: وقال [، ٣٢زالمحل: سلودأه َقتر يما آيبمنه وآدخلؤأ 

أسابحالطيبة فالأعم_ال [ ٧٢فأوى4 يتاكثت أووثئوثا أيآ 
علىالجنة لحول في والمعول النار، أسباب، الخبيثة والأعمال الجنة، 

وأنالعظيم، ه وعل• إلى المؤمن فليطمئن وفضله، ورحمته سبحانه عفوه 
وليتقمبعمله يمن ولا بحمله يحجب، ولا والمغفرة، العفو سبحانه يمأله 
الغلووعدم القصد لزوم مع يعني؛ والمقاربة؛ التمديد مع ريه طاعق على 



الأستقا.ة|اس 

والسيروي، الالطريق لزوم معناه ييد والتوالمقاربة التفريهل، وعدم 
وتقصيرتفريهل دون ومن غلو، ولا افراؤل دون من القويم، المنهج على 

زيادةدون من الواهي، وترك الأوامر طاعة ذلك، بين يكون وجفاء، 
فىوتقصير حفاء ولا وزيادة، بدعت فاد وتقصير، جفاء دون ومن وغلو 
والمقاربة.دال الهو هزا الوسمل هدا ذك بين ولكن اض، طاعة 

والهداية.التوفيق الجمع الله رزق 



الصالحينْس ريا سمح 

تعالىالله مخلوقات عظيم في التامكير في باحب - ٩ 
أهوره^اوساي^^ املآ'خره وأه^^ال فا كف ا وفناء 
الأستقائعلى وحملها وتهذيبها لنفس ا وتقصير 

ؤفردئمثئ ف مؤمهمإ أن دوثح_دإ يملكم إئءا ت تعالى افُ نال 
آلثثو؛تؤ ؤ، ^.١٤ ت تعالى ونال [، ٤٦]سان قديقثاه ئث 

ويعوداثثا أثن يلوون أل؛بما آلأك—، لأول لايمؤ محآماو ٢^؟، وآحتلف 
تطلاهدا ئلئث a( دآث\ وآلأزم ؛؛؛^، ؛١٣•>في ؤ رت،اتقثرل جنويبم وعق 

ثلروى^١٥١١ 'ها_ابما[،وثالتعالىت محمران: ]أل آقافيه< عياب سا سجحتنك 
تحت'هن آلتالب ثإق . ثفنت مق ؛ ٤٣١٢وإن . ملمغ حقن ؛لإل إث^ 

[،٢١-  ١٧]الغ1ث_ة: مدحقره أتت اه ئدلإ مطحق ؛لأم،'كف ٌإق 
•١[.]مد؛ ئظثإ؛ه ؛لاثي، ة مموأ وء ممار؛ لمال 

مه«لآ،.دان من ررالكثس المايق: الخويثر الأحاديث، رمن 

والأحاديثالايات من معناها في حاء وما الكريمات الأيات هذْ 
مخلوناتهوعفلمة اف آيات فى التفكير فى ب، والترغيبالحثح تتعلق كلها 

وJهلاعيعبد أن تحق م وأنه الجمع ؤإل—ه الجمع رب أنه على ودلالتها 
العبادووعفل آيات فصل ففد حدوده، عند ويوففح نهيه، عن وينتهي أمره 

عنيبتحدوا وحتى للقائه، العدة يحدوا وحتى يستقيموا حتى وذكرهم، 

)ص؛أا:( ٦٦رقم)حدث انفلر 



الونيا...وفناء تعانى الله مخلوقات عظيم في التمكير في باب 

ولهداغيو، تعظيمه حق يعفلموه وحتى حدوده، عند يقفوا وحتى متاهيه، 
أعقلكملذ؛ا الل' رسول يا ثل محمد يا قل ت وعلا حل يمول 

[.٤٦]سأ: ممخقميآه نم ؤفردئ مثئ ف ئقؤمؤأ أن يرحدة 

والتمروالنفلر التفكر وهي بواح-دة، يعفلهم أل نبيه أمر الله 
وينظرانيفكران أحيه مع أو وحده الرحل يقوم الغفلة، وعدم 

لماذاالثقلان؟ خالق ّذا الخون؟ هدا حالق ّذا هما؛ أنفويحاسبان 
لمغفو، وتطيعه ريالئ، لتعمد كلها بج؟ الختنزلت، لماذا الرسل؟ نم، 
بلعبثا، الخلق تخلق ولم عبثا، الرسل ترسل ولم عبئا، الكتب، تنزل 
تتعالى قال بحاته، وتعبده، ربك لتعرف، كلها عقلتم لأمر كلها 

تبحاته نال [، ٥٦لالزاريات: ل؛تثثنيه إلا وآلإض آلي ظننه 
ةمدون4أنأ إلا 4 لا أى انه زتئ إلا محل ين تك من ^١ 

آعثدوال، زنوي أثؤ >=فز، ق بثدا >ؤرلثن ت تعالى وقال [، ٢٥ل١لآنيا،: 
ءاثنملتكتنه كثب، ^١^ هن•' وقال [، ٣٦ل١لحلت ألهكمُئ،ه وآذِاموأ أثن 

دمِينه نز إي أمه إلا ثدوأ آب او ثير لكي ندذ من نييت، ثم 
ثدبمدأمبلمك إثلث أردته ءؤإك؛ش-، وعلا؛ حل وقال ٢[، . ١ زهوي: ويث؛ره 
ألوان،^١ وث هك: وق_ال [، ٢٩ض: آلأبي4 محإ ح ص 
ءامنإ,لهومى هو ؤئل تعالى؛ وقال ٩[، ]الإسراء: ه أزم همح ق لنيك، 

عثلثء^^؛^١ ه؛ انبحويقول [، I٤٤ ه وثم^اء سر> 
وبذرئؤزتنمة ؤبمدكا ّىؤ إ؛لملا ؤ,بمننا محمل- يا عني؛ ي ؛
هبي،عك أم ألني١رتث ثدررف ^١٥١^ هل؛ ويقول [، ٨٩]المحل: لأ1ثدإبمه 
آلسمتول>نجنلإ< ق وعالا؛ جل ويقول [، ٢٤: ]محمد أيمالهاه 

>لأدؤ،وبرامسم، دلائل يعني: لآش<؛ ثامار اض زآخش، ثألأبج، 
اكبحن.العقول لأولي [ ١٩•عمراي؛،: ]١!، الآلس_،ه 

ماكالبهائم الناس غالبإ كالبهائم، عقول عندهم ما الماص غالب، 



الصالحينقض ريا شبح 

إلاهم لهم ليس وينكحون، ويشربون يأكلون ها إلا يفهمون ولا يعقلون 
فيقك يال وهلكوا، يكح؟ كيف يثرب؟ كيف اكل؟ كيف البهائم هم 

إلاهم إن سلويثث< أو بسمميى لخفمهم أن ممنسج، ^١^ الخلق! أكثر 
منأردى الأنعام، من أصل بل [ ٤٤لالفر؛ان: تتممّلأه أضل >وز بز ؛"لأنم 

ولايمكرون لا الأنعام، من أردى المخلوقين هؤلاء غالب الأنعام، 
ومعاشها،الدنيا إلا لهم خإ لا ربهم، طاعة في ولا معادهم في يطرون 

نظرلهم ليس ذلك، ونحو ومنكحها ومشربها ومأكلها وزخرفها محاسنها 
الذينهؤلاء من تكون أن فاحذر بالأجرة، اهتمام ولا الأجرة، في 

والبقرالإل والأنعام الأنعام، من أردى الأنعام، من أصل اض جعلهم 
تنفعيفرها، ما تجتنب، للمراعي تذهِب مصالحها، إلى تهتدي قد والغنم 

لالناس ينفعون لا الأنعام من أروى هم الذين هؤلاء أما الناس، 
يضرونهملكن ونحوها، صنعة في نفعوهم ؤإن دينهم، في الناس يفرون 

يعني؛لأوه؛ ؤولس تعالى! قال كما النار، إلى يدعونهم الدين في 
الأض ولم ها ممهوو لا مي، لم نأإلآ*ني آلي نرنث حفبجا حلقنا 
همأثل هم بز 'لألاثؤر أزكك تتعوذ لا وث؛أ بما يصرون 

جاءتوعما الأحرة، الدار وعن الله، عن غفلوا [ ١٧٩]الأعراف: ألثغلرثب< 
ضل،وشربهم وأكلهم ومعاشهم دنياهم، إلا لهم هثر فلا الرز، يه 

ذللث،.س بالله أعوذ الأنعام، من أصل صاروا ولهدا 
ؤءثفقال! السليمة، العقول أصحاب المتقين، عبادْ الله ومدح 

براهينليعني! ؛ يامارآكل، وآحينف دأ'لأمحا آلقثوت م ل 
ثمالمنتبهة، الصحيحة العقول هي الألباب آلآك_،ه< ودلال، 

قرسطثرل زعق وئمدا منما آثذ يدوون ^١^؛؛، فقال! وصفهم 
]آوآلئاره ثذت فقثا ممش ثطلأ ^١ خقث تا نتأ دس قتوت أم 

وبحار،وجبال، وأرض، سماء الله، مخلونات، فى يتفكرون [ ١٩١عمران: 
ولاعبثا تخلق لم آدم، بني وغير آدم بني من متنوع؛،، ومخلوقات وأنهار 



،٢... اكjLوضاء سلوقاتاشساش 
==—==———^—=—سثا 

آلإقثقك: قال كما عظيم، لأم حلقت بل باطلا، ولا مدى 
•هف ونال ينهى، ولا يوم لا مهملا I يعني [؛ ٣٦لالم؛امة; مدك،ه يمق أن 
[؛١١٥]\نخاسم0: بجمراه لا ءثنا ثنا آثما نمصثن أؤ 

وإمحيسالنتات نكا ت تعالى قال الغلن، وهذا الحسبة هال0 يئس يعنى؛ 
تفال ولهذا عغليم؛ لأم خلموا بل باطلا، حالفوا ما ئ؛طلأه يمعا رما 

أنظنهم .بعني،• ؛؛ ٢٧زص؛ أثاره ثن َةرُإ لة-ن ميل َكمأأ ؛٥؛< ثلى ولأي 
اضنال لها، حكمة ولا لها، حقيقة ولا لها، معنى لا الأشياء هذه 

تعباده منبها وعاد حل ويقول غيرهم، واهلكوا وهاإكوا فضلوا، العافية 
أإ؛ا4نإل . رقٌغ كنن آا-ءّني وأل . مثئ، حضي، ألإبل إل ثئلثوف ^١٥^!" 
ألايحنى: •٢[؛ -  ١٧]الغانب: ثلثث،ه الآنيَلإما لأو . مت 'ول 

عفليمة،حلقة فى هف ربها حلقها كيف العغليمة، الإبل هذه في يفكرون 
وكانت،مكان، إلى مكان، من تنقلانهم في الناس وتنقع الأثقال تحمل 

الماسعلى مضى الهلاJرادتؤ، وهذه المميارايتح هذه وحول قبل الحمولة هى 
ومنمآكان، إلى مكان من تحملهم التي هي الين وآلاف، الكثير العالم 

منوينتفعون ألبانها، من ؤيشربون بادئ، إلى بلاد ومن إقليم، إلى إقليم 
الميولوهكذا الغنم وهكذا البقر وهكذا وحلولها، وأوبارها لحومها 

4ثا دمحم نق آك م لكم خلقت خلقت؟ لماذا أباحها. التي 
بهااض ثبت القائمة المنصوبة الجبال هذه ثم [، ٢٩]القرة: هشيعاه آلآر؟في 

بهاتفلل يالتي، الغيران من العبر من فيها وما الجبال هذه الأرض، 
فيمما ذللثح غير إلى والمعادن والمبات والمياه الحاجة، عند الماس 
منبه رينت، وما فوقنا، المرفوعة ماء الهذه وكذلك ط العبر من الجبال 

ئلحةالملأرصر ا وهذه القمر، ومن الثمي ومن الأنواء ومن الأنوار، 
يحريون،وعليها يناسمن، وعليها يسيرون، وعليها للعباد، وطة ١لمب 

منهذا كل ساكنة، هادئة وهى يتقلبون، وعاليها اقرون، بوعاليها 
•آباته من كلها هف الله رحمة 



الصانمينرياض ثثخ 

]يونس:ممفمح،ه لموم ألاثت يقيل ااؤّة؛لك ت وعلا حل نال ولهذا 
فيوالتفكر والتذكر، التعقل فالواحب، يذكرون، لقوم يعقلون، لقوم [ ٢٤

أنن،،نمسالثح في التفكر ثم والعجائِح، لاياين، ا وهذه المخلوقامحت،، هذه 
وماالنفس هذ0 [، ٢١]الناردات: أثلا أزئسآؤ ت سبحانه يقول، 

وهذاوالنافع، والفار والشر، الخير به تميز العقل، من الله أعءلاك 
وهذهالمبصرايتح، به نرى البصر وهذا الأموات، به مع تمع ال

وتأخذرحالالثح، على تمشي لحاجاتالث،، الأرجل وهذْ لحاحاتلئ،، الأيدي 
وتشميمذاقاكح، العلعام وتذوق بفملث،، وتأكل بلسانلث،، وتنعلق بيدك، 

مدخلفوق من لل؛، خلق ثم والعبر، الأيات هن0 بأنملثح، الروائح 
منأزواجا للث، هبأ ، ذلل؛< غير إلى العلعام، مخرج أمقل ومن الطعام، 

آياتوالذرية، كن والالمتاع بها ويحمل اللذة، بها تحمل ، لث، نف
علىفالواجب، [، ٢١]الداريات: ثم،ثيئه أهلا أئس،ؤ ^^، للحبال، وعبر 

عليهعنه يروى هق، ربه للقاء العدة يعد وأن يتذكر، وأن يتنبه أن العاقل 
الننرت،بند لما وعمل منه دان مى ررالكص ت ءال،أنه لام والالصلاة 
الأمانيل١،.الأو4ِ« على ويس هواها ثمنه أئح من والناجي 

للقاءالعدة ويعد لأخرته يعمل الذي الفهلن العاهل الحازم الكنس 
يعهليهواه، ه نفيتع الذي الهاللث، المكين والعاجز الحازم، هذا ربه، 

هذاالله، لأمر ومضيع معطل الأماني، الله على ؤيتمنى الهوى، ه نف
تفال، ولهذا ربه، للقاء يعد ولم لنفسه، ينتبه لم الذي ابلل؛ح العاجز 

الزنيأراد إن هواها، أعطاها ت يحني هواه*؛ ه نقأتح من *والعاجز 
يعطيهاوهكذا غش، الغش مرق، الرقة الخمر، الخمر الزني، أءهلاها 
وهكذاالزكاة، وهكذا الصلاة، ترك الصلاة عن لت، كإن هواها، 
معفيهللث، هواها يعتليها وهكذا وهكذا، بالوالدين، الثر وهكذا الصيام، 

ا)صأأ"( ٦٦)برتم المرائة باب في تخريجه سق 



اثدنيا...وفناء تعالى اطه مخلوقات عخليم فى التمكير في باب 

بالحزم،ياحد الذي هو والمؤمن والمحارم فالكيس باض، تعوذ الهالكين، 
تعالى:قال هواها، عن ه نفويردع الحقوق، ويودي بالقوة، وياحد 
اتآنئه<ى آئة . آلإئ عن آفص وئن، ود، ثثام خاف س وح 

آثنوهسيل عن نضقنا آللأن ثقع وؤلأ  Iajسحاقال [، ٤١-  ٤٠لالازءاتت 
[.٢٦]ص: 

ؤيلزمبالحق، ويقول الحق، يتح الذي هو والرجل القوي فالحازم 
ؤإنعليه اف حق ؤيودي هواه، حالما ؤإن الحق، على تمم ويالحق، 
مالؤإن ه، نفله ناقنؤ ؤإن عليه اض حرم عما ويبتعد هواه، حالما 

الموفق،هو هذا الحازم، هو هذا الحدود، عند ا ويقنويبتعد يحير إليه، 
والآحرة.الدنيا في العاقبة يحمد الذي الكنس هو وهدا 

والهداية.التوفيق الجمح اف رزق 



الصالحينرباض ثبح 

صقق؛1صآص1ص'

المحيراتإش المبادرة باني، - ١٠
بالجدعاليه الإقبال على الخير إلى توجه من وحث 

ترددغير من 

تتعالى وقال [ ١٤٨]السمرة: ونثيإ ت تعالى اف نال 
أعيثوألأزص ألثتوث وبجو رهظم ين ثنيرر ءك وومارءدأ 
[.١٣٣صران: ]آل ِكإو؛ه 

١الأول! فت الأحاديث ا وأم—  ٨٧ أن• هريرة أبي ، ٠
يصمحالنفللم، الليل كمهي فتنا يالأممال بادروا ٠٠ت هال ه، اف رسول 
بنرضدق بجغ كافرا، ليصح نومتا وينجي كافرا، دبمجي نومنا الرجز 

عسالملرواء الدنيا١٠ مى 

بنعقيه وفتحها المهمالة السين بكر مروعات أبي ، ٠٠الثاني؛ -  ٨٨
قامم  ٣٥النتز، بالخدينة ه ام ززاء طيت قال: ه، الحارث 
منالناص فمنغ ننائه، حجر بعض إلى الناص رياتح، ثنحطى ثنرعا، 
سيقارردكرت قال: سرعته، من عجبوا قد أيهم قرأى عليهم، قخؤج مرعيؤ، 

البخاريرواء بصمته،، قأمرت يحسثض أى قكرهت عندئا تبر من 
َُ؛ ُ  ُ فكرثالصدقة من يرآ اليت، في حلت »_ له: رواية وفي لثإ 

قصة.أو يهب قطع القز؛١؛ ٠٠. أبته،،أذ 
١: ١٨الض)نظام مل اصال المادرة عر الحث اب الإبمان، محاب ني أحرجه )١( 
(.٨٥١)كفط\ُم حاجة ئ.كر يالناس صالي من باب الأذان، محاب في أحرجه )٢( 



و\-الإقبال... على الخير إلى توجه من وحث الخيرات إلى المبادرة باب 
==—===——==^^—صإا=

ك:نوم ه لكي رجل َذاو :  jliه، جابر ص الثالث: .  ٨٩
ثمدة، في كن تنزات مأش الجنة« »فى ماو: أنا؟ قأبن ئتلت إذ أزأث 

دائل،ضلإز..ثقلأا/

النصإر وجل جاء يال؛ ه، هريرة أبي م الرابع؛ -  ٩٠
وأثنهنذى ررأذ مال: أجرأ؟ أعقم الص_ددة أي )ف، رسون، نا فمال: 

بلغبإذا حتى تمهل ولا الغنى، ونائل المقل نخشى شحغ، صحح 
ءل؛هرأ،.متقى لئلازرا كاذ وهد كدا، ولملأن كدا لملأن هك الحلموم 
والشرام-ا.اسام مجرى ر)النريق(ت النمس. نجرى الحلقوم(؛ )ه 

بالخيرات،المبادرة على الحث فيها والأحاديث الأيات هذ0 
يذهبومحت كل فإن والإمهال، التاحير وعدم الطاعات، إلى فه والمسا 

إليه،والتقرب اف يعمر لم إدا حارة يعتبر الإنسان على 
منتصان وأن بالخير، تعمر أن فيبنى الذهب، من أعز والأوقات 

مسابقاالخيرات، محي منافسا أوقاته جمح في المؤمن يكون وأن الشر، 
آوحير؛مئيمت تعالى قال ينفعه، ما كل إلى مسارعا ، إليها 
جق!قال فيها، وتنافسوا إليها، سارعوا ت يعنى فاستبقوا؛ [ ١٤٨ت ]البقرة 

أعيقوآلأرص ألنأيث عنآث-ها وجثت رنبمظم نن مع_فنة إل 
والجنةالمغفرة أسباب إلى سارعوا ت المعنى [؛ ١٣٣عمرازت ]آل ِثمنقانه 

كتابفي لم وماحاو)آ"ة'ة(، دابغزرةالمغازي، كتاب في البخاري أ-خر-جه )١( 
(.١٨٩٩)للشهيJ الجنة ثبوت باب الإمارة، 

أىباب الزكاة، كتاب في البخاري أحرجه . >خهنادهريرة أبي حديث هن عليه متفق )٢( 
بيانباب الزكاة، كتاب في لم وم(، ١٤١٩)نمحح ا الشحيح وصدنت أفضل الميتة 

١(. ٠٣٢الشحح)الصحح صدقة الصدقة أفضل أن 



لصالحينا ريا9س سمح 

تن•تنتؤ إق  ١٨^،^،ت بحانه حمنوله وهكذا المالمصات الأعمال من 
ورنلب،أش ءامتإ إف!اكي خذئ ؤأمحفي، آلثك َةمبجا مبمثا ثجنف 

اأ'؛ا،ألتغليوه أثثنز ذو وأس بثلأ ش يويي أش يند ألاث 
أنواعإلى المسايرة وهي الامساق، وهي المسارعة، هي فالخابمة 

منذلك غير أو عجز أو مرض من حائل بحول أ'ن نل المتجر 
تبقفاليالمالح، العمل وبين الأسان بين تحول قد التي الأسباب 
وبينبينه يحال أن قبل وقدرته وقوته ونشاطه صحته وليغتنم الخيرات، 

ذلك.

المحلكقطع نما الأنال »;ادنوا ه يقول الأول: الحديث، في 
كافرأ،ونصبح ئؤْنا وينجى كافرا، وتنجي نومتا الزجل ينح المظلم، 

تتغيره بعدم فتن الناس على سيمر يعني: الدنيارا؛ من بمرض لينت تجغ 
إلىكفر من رعة بالأنان فيها يتقانّتج يعنى: رعه؛ يالأحوال فيها 

الباطلودعاة والمغريات الجهل، ن، ث؛كفر، إلى إيمان ومن إيمان، 
علىدام ما المالحان بالأعمال يبادر أن للمؤمن فينبغي الفتن، وأنواع 
'رياورداالآ-ِت اللففل وفي المدرة، من فرصة وفي ضر، وعلى يقين، 

أوثمجدأ مزصا أو مظغيأ غى أو منم؛ا فقرأ إلا نز سبمأ 
ئالئاعهاوث\ق4 أو ينتظن ءائسإ شر الدجال أو مجهزأ موتأ أو ثمندأ نزمأ 
•دأصا٠ل١، أدنى 

والسلامالصلاة عليه وكان الخير، أنواع في ويسايع يبادر فالمؤمن 
ويعمرالطاعات إلى والسلام الصلاة عليه ويسارع الحيران إلى بق ا ي

قامالعصر صلى ما بعد يوم ذات أنه ذلك ومن الخير، بأنواع أوقاته 

(.٢٦٠٦)برثم ياليمل المبادرة في حاء ما باب الزهد، كتاب في الترمذي رواه 



nالأفيال... ملى الخير إلى توجه من وحث الخيرات إلى المبادرة باب 
======^===^^=سإا=

لأنأّرع أنه فأخبرهم إليهم، رج^ ثم سرعته من الناس فعجب ، رعا م
عنده،يبيمتا وألا يخرجه أن أحب الصدقة من تبر من نيئا البيت فى 

فيالإسراع ينبغي أنه على يدل وهذا تحفه، مإلى يوصله أن أحب، 
بهاالإسراع يغبض اممه، محبيل في للنفقة المعدة للصرف، المعدة الأشياء 
أرادما وهكذا تحفيها، مإلى والكفارات تحفيها مإلى الزكاة كإخراج 

منيمنع حادث يحدث أو المية تتعثر لا حتى به الإسراع يبني حير من 
فينبغيبه، ينزل ماذا يدرى وما لالآفات عرضة والإنسان الخير، هذا فعل 

ونفعالثر، وترك الخير، فعل وفي ونت،، كل في الفرصة اغتنام له 
ذلك.غير إلى اغ، يرضي فيما الناس 

هللتبى رجل )فال، • نقهنم جابر حديث I اكالث، الحديثؤ وهكل.ا 
دمزاُت،يألمى الجنةاا ؛رفي ت فال أئا؟ مأبى يتلث، إذ أرأبث، أحدت نوم 
إنالجنة ررفي، قال؛ آحر لفظ وقمح، تقو■■( حتمح، ماثل، ثم يدأ، في محن 

فألقاهاتمرات يديه فى وكان مديرا؛ عير مقبلا محشيا صابرا قتلت، 
آخرقصة وفي . اكلهاحتى يصبر ولم قتل، حتى القتال إلى وسارع 

الجنةوبين بيني ما ت ففال تمرات، يده في كان بدر يوم لصحابة اس 
نملعلوفة التمرات هذه لأكل حياتي إن فيقتلونني، هزلأء ألقى أن 

والمقصوده. قتل حتى يقاتل يزل ولم الناس مع القتال إلى دخل 
عنالتاطو وعدم والمسارئ الخير، في المنافسة على الدلالة هذا من 

المر-أمول 
المحاوة1اله أقفل الصدقة أي I مثل أنه ١^١^! الحديث، 

المقزثخغى شحيح، صحيح وأنت، ئصدى ررأذ قال; أقفل؟ الصدقة أي 
ينتجالحلقوم بلغثج إذا حتى  ١١تؤخر لا أي! ؛ ولا الغنى، وئأمل 
وجوهفي والإنفاق قات بالمد بائر ت يعني ؛ لئلازا، كاذ ؤلملأن، كذا لملأن 

تومحرفلا الغنى، وترجو الفقر تخشى شحيحا صحيء>ا لمتا ما الخير 
اللأجل، ا على وتشرف ّنان، يكبر أن إلى أو تمرضي، أن إلى الصدقة 



لصاتحينا ءس ريا شبح 

الفقر،وتخشى الغنى تريد وأنت قوي، وأنت صحح، ن، وأنبها وبادر 
لكنالمال، يحب صحيحا قويا كان إذا الإنسان المال، حبج وقت، هدا 
ويوصيويتحدق المال عنده يرخمر قد الموت من وحاف مرصر إذا 

البروجوه فى وأنفق ء؛ليب صحح وهو تصدق إذا لكن أشياء، ويفعل 
النية،منه وتمري، الأمراض، به تحيط أن قبل أفضل، هذا كان 

وحنك،يواسيهم حنك، المحناحض، ويتحري الحاجة، أوقات ويتحري 
وصفذفى تعالى نال مكان، وأي وقتح، أي في إليهم، ن يح

عيوأد_1ذيرا آنمظ رآلخىد\وا والقزآي آثزآي ؤ( يممول وأنين التقينت 
ان:الإيمأهل ، وصففي ال ون[ ١٣٤ء-مران: ]آو آقايته 

يمثآجرثم قهر يعلانه سع وآلنهثاي ^^، أنيله،ر ينغموى 
[.٢٧٤]القرة: ينزاورت،ه ئم ولإ عثهر حوف ولا تبهم 

•يرصه ما إلى ؤإياكم اممه وفقنا 

ممال،:أحد، يوم سفأ أخان س اف رسول أو خهتهI أض ص -  ٩١
تمال أئا. أثا ت يمول منهم إننان كل أيديهم مسطوا طا؟اا مر يأحد »_ 

يحمه،أحده أنا )هأ دخائه أبو مقال الموم فأحجم يءحهه؟اا يأحده ررقمى 
لممرواه المسركين, هام مه مملى فأحده 

 Dنوله: حزثة. بن سماك لجانه: أبي صم ا(pysA ؛ ،)توقفوا.أي: القوم
ددر,نهم•أي؛ النشركى(؛ )هام حق- أي؛ يب(؛ و)ءلدا 

فغكوناخينه ماللث، بن أس أتيتا : (Jljعدى، بن الزبير ص —  ٩٢
والذيإلا زمان نأتي لا يإثه *اصبروا؛ ممال: الحجاج. مى نلقى ما إليه 

فهتهحرثة بن سماك دحانة أبي غفائل من بايب الصحابة، فقاتل كتاب في أحرجه ؛١( 
*(٢٤٧.)



علىالخير إلى توجه من وحث الخيرات إلى المبادرة باب 

اليخاريرواْ ه سيكم من نمعته رثكماا ثكوا حى منه شز تعده 
ادروارربت قال .، افه ول رمأن ت )غهتع هريرة أبي  ٠٣—  ٩٣
 ،Jمزصاأو مطنبا، غنى أو يا، منئقرأ إلا ستظئونى هل سعا، دالآءما

أوينتظن، عائي، فشر الدجاو أو مجهزأ، موتا أو ممندأ، هزما أو مفسدأ، 
■حسن حدفث، وقال؛ الترمذي رواه إ وأمرٌ أدهى فالساعة الساعه 

هذهلأعطين I١١ حيبر نوم يال، س، افه رسول، أن وء1ة: -  ٩٤
هتهعمو قال يديه® عش ؛ ٠٥١تقيح ورسوله الله يجئ، رجلا الرايه 

فدعالها، أدعى أن رجاء لها صاورمت، يوميي، إلا الإمارة أحست، ما 
انثن١١ت وقال إياها، فأعطاه هته طالج، أبي ين علي }. الله رّول 

الفتولم وقفه يم شيقا علي فسار ع^ططاا افه هفغآ حص يلثمت، ولا 
خضررفابم قال: الئاس؟ أقاتل ماذا غنى اطه، ننول نا نمرخ: 
فمدفعلوا فادا افه، رمول محمدأ وأر اطه، إلا إلئه لا أذ يشهدوا 
اطه؛؛على وحسنابمب بحمها، إلا وأموالهم دماءهم منلث، منعوا 

.، مساملرواه 
>و!3ذلأو\.وست، • أى المهملة؛ بالمسن م صاوريتؤ(: )□ 

المسابقةعلى المحث، فى قبلها كالتي الأربعة ث، الأحاديهذه 
تحدث،أن وقبل الأجل يهجم أن قبل الهناعات، إلى والمسارعة للخيرات 

يخشك،بالممر، وسارع الفرص ينتهر فالمؤمن الممر، فعل من تمنع مواغ 

(٢)

(٣)

(.٧٠٦٨)برقم منه شر بعده الذي إلا زمان يأتي لا باب القش، كتاب في حرجه 
(.٢٣٠٦)برقم بالعمل المبادرة في حاء ما باب الزهد، كتاب في خرجه 
(.٢٤٠٥)برقم طالب أبي بن علي فقائل باب الصحابة، فقاتل كتاب في خرجه 



الصالحينرياض ثخ 

ابنهو الحقيقة فى والإنسان تقبل، يفيما ذلك، وبين بينه يحال، أن 
يدركهل الإنسان يدرى لا غبي،، والمستقبل مضى، ذ١لاصي ساعته، 

عنفيها ويتباعد الخير، إلى فيها ايع يالماعة ابن فهو لا، أم شيئا منه 
•ينجو لعله العدو، جهاد فى ويتحامل الشر، 

الميف،أحذ لام والالصلاة عليه أنه ت الأول، الحديث، دفي 
كلؤللبه، إلى الناس فبدر متى*، يأحد8 ءمن I وقال، معروف، والميفح 

تقاربعند الجهاد فى ومهيب، مهللوب ، ميفآخذ، أنا يقول،! 
بحقهء،يأحذْ لأمن فقال; بخممه، العدو احتلامحل وعند الصفوفح 

إذايفوا ألأ خوفا لكن جسا يحجموا لم جبنا ليس القوم، فأحجم 
فإذاخعلير، أمر العفليم الوعد هدا ه الّكا وعد فإن * بحفه قالوا 
يوديلا أن يخشى بحقه، آخذه أنا ه; للنبي وقال، الإنسان أخذه 
خوفابحقه خذه يا من قال لما توقفوا فلهذا والجهاد، القتال فى حقه 

لأنأرادوا؛ ما لهم يحصل فلا بحقه، اخذوه وأن بحقه يقولوا أن 
المهل.بالأم ليس الأعداء قتال 

وكانالأنصاري خرثة بن سماك دحانة أبو ولم، القوم توقف، فلما 
الكذابمسيلمة قتل باشر الذي وهو والصبر، والإقدام بالمجاعت معروفا 

معلام والالصلاة عليه المثى بعل النبوة المدعى حنيفة بني بلاد في 
فاعطاهبحقه آخذه أنا فنال; قتاله، على اجتمعا حرب، بن وحشى 

بهقتل حتى وقاتل تقدم يحنى: المشركين؛ هام به ففلق المنقح ه المى 
إلىوالمسارعة الخير إلى السابقة إلى المحن، هذا وفى اش، شاء من 

بمولاهالظن ويحن الرغبة ؤيعظم ه نفيجاهد المؤمن وأن الخير، 
ابقيحتى ه نفؤيصبر المثوبة من الله عند ما يرجو الخير، إلى ويتقدم 

مشقة.فيها ولو الهلاعار.ت،، إلى ايع يوحتى الخيرايتح، إلى 

شرأصابنا إنا له: قالوا لما ه أنى يقول اكاني: الحديث، وفى 
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الربعفي الوقت ذلك في أمية لبني العراق أمير والحجاج الحجاج، من 
بأدنىللدماء ممالك قتالا غشوما ظالما ولكن الأول، المرن من الأخير 

فقالكثيرأ، سرأ الرحل هدا من لقينا لقد I لأس التابعون فمال ي،، سب
اصبروا؛ ٠٠ت بقول لام والالصلاة عليه الني سمعت فإني اصبروا أنس؛ 

أنت يعني ريكم،؛؛ ئلموا حتى منه شؤ بعده والدي إلا زمانى نأتي لا هإيه 
فيوحاء الساعة. تقوم أن إلى ه الني بعد وغربة نقص في الدين 

الأخيارالعلماء يدهام، يكون القص وأن ذلك، ير نفالأخر الحديث 
أناماويحدث، قبله، الذي من نقصا أكثر عام كل ينقصون، فنيئا، شبئا 
كماوينثلم الإسلام فينهدم بآرائهم، الأمور فيقيسون علم، عندهم ليس 

الأخرى.الرواية في 
علىيأتي ئد ولكن الجملة في الشص هدا الجملة، في وهذا 

يحدثالسابق، الوقت من أفضل الجهات بعض فيها تكون أوقات الناس 
تللث،حال فتكون الإسلام، في ونشاط اممه، إلى يالدعوة وقيام يد تجلّ فيها 

ولهذاقبل؛ مما أحن الدولة تللث، حال أو القثجلة تللئ، حال أو الجهة 
فيربكم،، تلقوا ررحتي الجمالة في معناه الحدين، إن الحلم أهل بعض قال 

الأحيان،بعض في متقا.م زمان من حير متاخر زمان بأني وفد الجمالة 
لكنت،المائة رأس على ولايته فإن العزيز، عبد بن عمر قصة فى كما 

هذهفي حرى وكما للمسلمين، وأنفع قبله ممن كثير ولاية من أقفل 
لماعليه اف رحمة الوهاب، عبد بن محمد الشيخ دعوة فإن )نجد(، البلاد 

إلىالدعوة ونثر عشر الثاني القرن من الثاني المصم، في بالدحموة قام 
اليالحال من أحن وقته في الحال لكث، الشريعة، وتحكيم التوحيد 

الهلواغينؤ،قوانين تحكيم على نجد في قبله الماس ولكن بأزمان، قبلها 
وغيروالقبور، الأوثان وعبادة باممه والشرك والفساد، البيع ظهور وعلى 
عليهالكريم رسوله ومنة الله كتاب إلى الدعوة هل.0 اطه أظهر حتى ذلك،، 

وصارتعغليم حير منها وحصل ذللثا، على والصبر لام، والالصالة 



الصالحينريامن ّرح 

فيقبله الذي الزمان في ذلك قبل الي الحال من أحن نجد في الحال 
المستعان.وافه كثيرة، ومئات كثيرة أعوام 

فيهايحصل كثيرة نواح وش كثيرة بلدان في الأمور هذه تقع وهكذا 
حالأو البلد حال فتأكون العلم، لأهل وبروز ودعاة إسلامي نناؤل 
هذهولكن ذللن،، قبل حالها من قبل مما أحن المنهكة حال أو الدولة 

عنبها اطه يفرج الوهر في تقع نقْل هي ؤإنما الحديث، على ترد لا 
فيهاويفلهر وأهاله الشرك فيها ؤيذل الإسلام، فيها اطه ويعز الملمين 

فيالقمي حنس في العموم على الحاوين، كون مع البيعة، ويسع السنة 
العموم.

عليهقال حيبر إلى بحثه لما تجهنه علي حديث الرابع! والحديث، 
اطهنفتح ورسوله اطه بمحب رجلا الرانه هذة ُُلأعطيى والسائم؛ الصلاة 

قال!لأنه الخير؛ هذا يرجون وغيره كعمر لها الناس فتهلاول يديه، على 
رجاوكل الأمر بهذا فرحوا ذللن، الصحابة سمع فلما (٠ ورسوله اطة يحن، ا) 

أنيحب، ان إنكل ، ورّوله" اطه ُبجب قال؛ لأنه الأمر؛ هذا ليتولى 
اطهويحبه ورسوله افه يحب، مؤمن كل كان ؤإن الوصم،، بهذا بكرن 

المحين،خصر الهذا على بالتعيين الرسول من هادة اللكن ورسوله، 
شاورتيومئذ إلا الإمارة أحببت، رما نهم! عمر قال ذللث،، يحب، فكل 

بهفجيء غهغ طالب* أبى بن على ءاين قال؛ لها(، أدعى أن رجاء لها 
أعطاهمم افه فأبرأه له ودعا عينيه في فتفل نجهته أرمد فد وكان إليه، 

حتىرملك على نفذ وقال؛ حيبر يهود إلى وجهه اليرق،، يعنى؛ الراية؛ 
منعليهم يجب، بما وأخرهم الإسلام، إلى ادعهم ثم بساحتهم تنزل 
علىمر ءليلث،ء افه نفح حمى ئلثفئر ولا امنن  ٠٠وقال! تعالى، افه حق 

حمىقاتلهم  ٠٠قال! أقاتلهم؟ سيء أي على اطه رسول يا فقال! مهللن، 
منعوافمد لعلوا قإذا اطه، رسول محمدأ وأي اطه، إلا إلنه لا أذ تنهدوا 



الإقبال•عالي الخير إلى توجه من وحث الخيرات إلى المبادرة بأب 

يهدىلأو قواف ١٠! على وح.نادهثإ بأحمها، إلا دماءئلم منك 
ناحتتيشطصاتم<لظ ه 

أخذولا الدهاء سمك هو ليس القتال من المقصود أن ه يبين 
الماس،هداية والقتال الجهاد من لمقصود ١ ؤإنهسا والمساء، الأريه 

المقصودلمر وهدايتهم، النور إلى الظلمات من إخراجهم المقصود 
توجيهعلى يحرصوا أن والدعاة المجاهدين على فالواجب الدماء، سفلنج 

منيخرجوا حتى اممه•، دعوة وتيغهم bرثادهم الخير، إلى الناس 
إلىولا جهاد إلى يحتاجون فاد اف، يهديهم وحتى النور، إلى الظلمات 

إلىالظلمات من الناس لإحراج الكب وأنزل الرمل بث واف قتال، 
وحكقت،زر أثو نني جثآءٍقم وهد ت وعاد جل ال نكما نور، ال

ينبمصحهر ءائتوأ أثويى رئة ت تعالى وقال [، ١٠]الماندْ: ه بيت 
إئألور ين محجريهم ألْكعوث، َكهموا' وأنت ألور إل أكلك، 

العاقة.اف نال ؛!، ٢٥٧]١!^،: آلْإدنبه 
وأنمسل، في والجهاد اف إلى الدعوة قفل على الدلالة في هدا 

النعم؛حمر من له حير واحدأ رجلا ولو يديه على اف هدى إذا العبد 
الغفلمن يده على هدايته في لما عليها وما الدنيا من له حير يعني؛ 

أجرمثل فاله حير على دل ررمن ت والسائم المائة عليه ونال العفليم، 
فيوتقدم سعا،؛ يالأعمال رُبادروا طه؛ هريرة أبي حدبن، كدللئ، ، ف١ءلها، 

مزقاأو ئعلغيا، غنى أو منسيا، ققرأ إلا نّتجروف هل ١٠الماضي الدرس 
أوتنتظن، عاب قنن الدجال أن مجهزأ، موتا أو ممندأ، هزما أو مفبدأ، 
كقعيفثنا يالأعنال رابادروا ت ه قوله وتقدم وأمر١١ أدهى فالناعه الناعه 

زبمحي محي أن كافرا زلحي ت>ما ظ بمح الثشم المحل 
الديا((.من نزض دينث بجع كافرا 

قبلالهناعات إلى ارعة والمبالخير المبادرة ا ط من فالمقصود 



الصالحينريامى سرح 

والصلاح،والهدى الخير وبين الماص بين تحول وفتن حوادث وجود 
المالحان،بالأعمال بادروا بمي: تأ((؛ رابادنوا قال: ولهذا 
العملعلى تقوى لمنت، ما يا، منففرا إلا تسغلرون هل اشياء، ميعة 
عنؤيشغللث، الخير يلئه ينففر بك يحل أن قبل بائر قوة عندك مال عندك 

حتىويكثر المال ءلسلأ، يزيد غنى بك، يحل قد مهلغيا، غنى أو الخير، 
يفيفالمرض يصيبك، قد دأ مفمرصا أو بالمهوايتج، ويشغلك، يهلغبكإ 
يسب،الممل على تنثهل ولا الممل تستطيع لا حتى أعفاءك عليكح 

بدتستملح فاد العقل، وتغير القوى وصعق، بالهرم نصام، أو المرض، 
منفتنتقل روحك،، عليكه يجهز موتا أو مجهزأ، موتا أو الممل، هذا 
وشر.حير ص عليه صنت، بما الأحرة إلى البرزخ عالم إلى العالم هذا 

الزمان،آحر في يقع كما الدجال أو كله. هذا قبل بالممل فبادر 
يدعوحولها، وما الصين جهة من المرق جهة من يخرج شخص انمجال 

منكثيرة أمم فيتبعه العالمين، رب إنه يقول: ثم ثي إنه يقول: النبوة إلى 
وهوالناس، ص كثير على تلتبس حوارق معه الناص، وجهلة الناص رعاع 

ناحرأن احذروا فالمعنى ولحله، لكذبه وأحبثهم، وأشرهم الماس أكذب 
النهأمر وقل الدجال، زمن في نقحوا حتى الزمان بكم ويتاحر اكنيا بكم 

تعيدن أن لما اممه نرع صلاة كل في صلاة، كل في الفتن من بالاستعاذة 
الماعةأو العافية. اممه ال نعظيمة، فتنة لأنها انمجال؛ المح فتنة من 

معالماعة عليلاخ تقوم حتى الزمان به يتاحر ممن تكون أو المائعة وهي 
بادرمنهم، ت،كون أن احذر الماس، شرار على إلا تقوم لا وهى الناص 

تنجو.، UJjJالصالحة بالأعمال 
الجمح.الله وص 
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ض_'إأيئ  ١١

جك نإف 'ثثتأ لمديمم مثا ئهدؤأ ^؛؛^؛؛٢، ت الى تعاف قال 
آلت\رئ>هايش حئ ربم< ؤوأءن تعالى! وقال [، ٦٩]انمكبوت: ألمتسنمآه 

؛٨[ ]الزمل: تلنيلاه إقه وئتل ره، أتم وأدم ؤ تعالى• ونال [، ٩٩]؛_J؛ 
ئرمدهئإ درة نمثاو ينمل بذثتأ تعالى! وقال إليه• انقطع أي! 

ئزأف عث ؤدوث مز تذ حالأ ميبموأ ج، تعالى! وقال ٧[، لالزلزلة: 
ؤ>كثكتير مز د-ننئرل ^٧١ تعالى• ونال •آء، ت المزمل ت مه وآعظم 

]/*■

آه

معلومة.كثيره اواد_، قى والآياات، [، ٢٧٣]الم؛: ءلمئِه يزء 

فالأول!الأحاديث،! وف 

مالياف *إق ه! اف رسول يال، محال! ، ٥٠هريرة أيى ص -  ٩٥
بنيءعبدى إلى مرب وما بالحرب، آدسه ممد يليا لي عادى مى قال؛ 

حقييالثوافل إلى يثقرب؛ عبئي يرال، دما عليو، ايثرصتف مما إلى أخث، 
وتادْيه، يثصن الذي وتصزه يه، مع يالذي سمعه كنت، أحسته هادا أحبه، 
زلئنأثئن، اكى ذإف بما، بمي الني زرحلن بما، ممن المي 

اليخاريرواه الآPJيدئهاا استناديى 

.ويالياء روي )اسثعادني(ت - له محارب بأني أعلمته ؛ آدنئته( )0 

(.٦٥٠٢)برثم التواضع باب الرقاق، كتاب في أحرجه 



الصائحينءس ريا سمح 

علىالحث فيها النربق الحدث مع الكريمات الأبان هدْ 
العملاحتقار وعدم الخير إلى والمسارعة الله و؛لاءة في النفس مجاهدة 
ؤوإإوي0هق: اممه يقول عظيم افه عند القليل فان _؛، ولو الصالح 

توالمعنى [؛ ٦٩]العنكبوت ألمحسن؛رنه لع أفت نإل مجلنا لخديمم فجثا ج-هدوأ 
العصاةوجاهد الله أعداء وجاهد ثس_هلانه وجاهل لله ه نفجاهد من 

إذاالمثيل يهديه ق واف الثر، إلى ويدعو الخير يعادي من كل وجاهد 
تيعني مناه؛ جهدؤأ ؤوأؤ؛0 قال! ولهذا ذلك؛ محي وأحلص صدق 

الله٠لاءة فى ه نفيجاهد بل آحر، لقصد ولا محة والللرياء لا الله محي 
أؤللقولهدا هو عقابه وخوف رحمته رجاء إليه، والقرب مرصاته وايتعاء 
جهادويعم الشيهلان جهاد ويعم القس، جهاد يعم هدا جاهدوا، فقال! 

العصاةجهاد ويعم المافقين، جهاد ويحم الكفار، جهاد ويعم الهوى، 
جاهدلله جاهد فمن ذلك، غير إلى المكر عن والنهي بالخروق ^٠٢٥ 

وعادجل فالله الله، مبيل محي الله أعداء وجاهد وهواه، وشيطانه ه نف
فيورغبته واجتهاده الصالح لحمله المحسنين؛ حزاء ويجازيه ميله يهديه 
وصبره.الخير 

[٩٩]العجر: ه أشت هلئ حئ ؤبما ؤرآع؛د. سبحانه! يقول وهكذا 
العبادةفي واستمر المعنى! واللام؛ الصلاة عليه محمدا نبيه يخاطبا 

استمريعنى! الموت؛ وهو اليقين يانيل—، حتى عليها، واست، عليها واصبر 
ينبغيهكذا الموت، حتى عليها واست واصبر فيها واصدق العبادة في 

معوتارة الكفار، مع وتارة العصاة، مع تارة با يتقللا مؤمن، لكل 
والصبرالحق على الثبات الوا-صت، لا، المؤمنين، مع وتارة الخافقين، 

•يممل، لا ه ;به يلقى حتى 



المجاهدةفي باي 

لالمز'-لتمحيلاه إني ومحن رك أتم وأم وعادت جل نوله وهكذا 
توعلا حل يمول وهكذا العبادة، في واصبر العبادة في استمر • يعني ٨؛؛ 

ثخمإلوز نقثاد يمثل وش . ث-ثبم ~نن\ دوْ بم-ثق بتنا 
فاليلأ،كان ولو الخير عمل عالي الحث، هذا في ، ٨[ - ٧ لالزلزلة: بنهره 
]البقرة:ءد_يِه ييء أممت لإلث ح^؛ر ين تننقإ >ؤوها ت وعلا حل فوله هكذا 

يضنعمأاحثثت ظث، ؤإن دوز يثماد بمللم ثُ أقن ءؤإ0 سبحانه! وقوله [، ٢٧٣
الأعماليحفر لا فالمؤمن •٤[ سا،: ]العظيماه لترا لات ين وجن 

ينفعقليل مع فليل بقاليل، الصدقة تحفر لا قليلة؛ كاست، ولو الصالحة 
وغيروصوم صلاة من الأنواع، جمع من المالح العمل وهكذا الفقير، 

منيوم صوم أو الشهر من يومض أو الشهر من يوما صمت إذا ذللث،، 
هذاكل الخميس، ويوم الاثنين كيوم عاشورا؛ كيوم عرفة؛ كيوم المنة 

صليت،ركعتين، الضحى صليت الصلاة، وهكذا شينا تحقر لا ينفعلث،، 
صلبتهالفلهر بحد صليت، الليل، قي تهجارت أكثر، صلبت، ركعات، أرع 

والأحرةالدنيا في ينفعك هدا كل ، للث، اممه ر يما والعناء المغريبؤ بين 
بدرهمين،بدرهم الصدقة هكذا نيئا، تحقر فلا ق، ض أحلمت، إذا 

ولوالنار اراموا ه؛ قال حتى ر نيبما بصاعين، بصاع بتمرتين، بتمرة 
طلبة١٠رمكلمة ئحد لم 5إن ئمرة، يشي 

ومعهاامرأة جاءتني ت تؤ قالالصحيح في خوبما عائشة عن وثبت 
فيوجد ما تمرات. ثلايث، إلا البيت، في أجل- فلم - تنحل- - تال ابنتان 

ومشقةالمدينة في جهل- أصابهم تمرات، ثلايثح إلا نهأ - عائشة - بيتها 
بالشلايثحفأنبت، تؤ! قاللام، والالصلاة عليه اف نمي وهو وحاجة 

ورفعتواحدة، أءطته.ا واحدة كل لبنتيه-ا اثنتين فأعهلتج المرأة وأءهليته-ا 
الثالثة،وٍلاواها التمرتين وأكلتا ابنتاها بقها فهي، لتاكلها لفمها الثالثة 

(.١٣٩)رنم الحا-يثج شرح ني تخريجه ناتئ  ٢١١



الصالحينرياءس سمح 

عانشة؛قالت نيئا، تأكل ولم نمفسن ثقتها بهللبانها رأتهما فلما 
معللمرأة جرى وما .، ilJjjأخبرته الّكا جاء فلما أمرها، فأعجبني 

العهلم،،وهذا الرحمة بهدء الجتةا بها لها أوجب اف اإن قال؛ ابنتيها، 
يحمرلا فالمؤمن والإحسان، والعملف الرحمة المقصود لكن بتمرة، 

ولويردم لا يعطه قليل، يقولI لا ريالين أو ينالا فميرأ أعطى إذا سيئا، 
شيءالعلعام، من قليل لشي؛ء محتاجا كان إذا تمرات ريالين، ريال قليل، 

درهماولو يحتاج الفقراء فبعفر الفقير، حاجة حب على اللباس، من 
ويقولعشاء، أو غداء تناول أو الهلعام، من شيء أو إياه، يعطى واحدأ 
يحني؛بالحرب"؛ آذسه ممل ؤليا لي عادى ررمن قل اف يقول هأ؛ الني 

لى,حرب أنها يعنى؛ يالحرب،؛ أعلنته 

اللهأءلاعوا إذا الله أولياء هم المؤمنون المسالم، المؤمن هو والولي 
٠^٢ولأ هثينر -ءوف لا أثم أنلياء اُك ^١؛؟" تعالى؛ قال شريعته، واتبعوا 

هؤلاء'آا"إا -  ٦٢وست الوًًقازأ ءانتوأ ال؛ِت بم-رذرى. 
ليلينوا يلانا. بمني؛ أيي. آل إن رر1لأ ه؛ المي قال اف، أولياء 
ورسوله،اممه أولياء هم هؤلاء ، النؤءيى"أ دصائ افث ؤليي إثما بأؤياء 

وهوالمتقي وهو المؤمن هو الله، ولي فهو ورسوله الله أطاع إدا والمسلم 
ليعادى ررْس النهُ يقول النتى فيه قال الذي وهو والصالح، البر 

للهحرب المؤمنين يودى فالذي ، بالحرباا آليته لأممي مؤمنا يعني• ؛ ولياٌ 
والشتمبالسب الأذى، أنواع من ذلك بغير أو ثالضرب يؤذيهم ورسوله، 

اللهنأل ولرسوله، لله محاربة نؤع هذا الظلم، أنواع من ذلك بغير أو 
العاقة.

بابالأدب، كتاب يي البخاري أحرجه . خهد العاصر ين عمرو حديث من عليه متفق 
المؤمنينموالاة باب الإيمان، كتاب في ومسلم (، ٥٩٩٠)بريم بملالها الرحم تبل 

(.٢١٥)برنم منهم والراءة غرهم ومقاحلعت 
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يودمحيككوأقة ؤ ت القرآن في العفلمم كتابه في بحانه اف ويقول 
لالأح-زابتتبيناه ؤإثا بهثنا آنطإ ممد أكثبؤإ ،^1 ثبر رإلمؤهست، ألمومن\ل 

ونميمتهوغيبته وحده به بالناس يؤذي يبالي، لا الناسي من كثير [ ٥٨
عليه،طبع الذي والشر والهوى الحد ولكنه موحمبا، بغير وشره 
مماإلي أحب بشيء عبدي إلي ثفرب *وما يقول العافية، اف سال 

فرضهاالتي يفرانفه إليه تتقرب أن اف إلى شيء أحب عليه"، ايتزصث، 
مح،وجهاد رحم وصلة الوالدين وبر وحج وزكاة وصوم صلاة من عليلنح، 
تركلأن اض؛ حرم لما وترك مكر عن ونهي بمعروف وأمر اف سبيل 

والغيبةرقة والالزني من اف محارم يترك الإنسان كون فرضر١، المحارم 
منهذا وغير الرحم وفهليعة للوالدين والعقوق المكر وشرب والنميمة 

ييعأن عليه بفرض ذلك، يترك أن المؤمن على فرض هذا المعاصي، 
وصومصلاة _، اغ، أوجب ما يودي أن عليه فرض أنه كما المعاصي، 

توديأنلث، اض إلى شيء أحب فهذا الأمور هذه أدى فإذا ، ذلك، وغير 
فرائضه.

يصليأو نافلة يصوم الفراj^،، ؤيضيع بالوافل يتقرب الماس بعض 
بالفريضة،البداءة الواحب، وصائل، جهل هذا المريضة، ويضيع نافلة 

مناف فرانض تودي أن الفريضة، المهم تضر، ما ؤإلأ تيرت إن والافاإة 
إلىحير فهذا نافلة ك اف يسر فإذا الله، محارم تدع وأن وغيرها الصلاة 

زيادةيعني؛ أحبه"؛ حتى بالنوافل إلي يتمرب عبدى برال، راما نال؛ حير، 
الهجدالضحى صلاة الرانبة الصلوات من يالوافل يتقرب الفرائض محلى 

الذكر،بأنواع اف إلى يتقرب الحبي يزال ما الاذالة، الصيام وأنواع بالليل 
وأعفلم،أكمل له اف محبة تكون حتى المعروف، بأنواع الصدقات، بأنواع 

وبصزهُه، نع يالذي نمنه كنت،  ٠١ا3كاملة المحثة يحني; أحسهاا؛ رريإدا 
انمى:بما•، بمض ام  'هبما نبمن الم ينمن؛٠، الذي 

دبيمع برُذحم، الأحرى الرواية في أما الأمور، هذه في يوفقه الله أن 





المجاهدةفي ب1بّ 

اشلبث قوم كان m ض أن ه: u_ ص ازاء: -  ٩٨
لكاف ممر وقد اف، رمول يا قدا ئصغ لم له؛ قملث قدماه ثثمطز حص 

نكورأ®؟عندأ أكوق أل أحب ®أفلا ت قاو ئأحز؟ وما دسك مس مدم ما 
معيةين الغيرة رواية من الصحيحين ئى ونحوه ، ءاويا< متقى 

اغطاعة في للنمى يالمجاهدة تتعلق كلها الئالآدة الأحاديث هذه 
كانوهكذا الهناعات فى والمنافسة الخيرات إلى ابقة والمورسوله 

وأصبرهمحير كل إلى الناس أّبق كانوا لام، والالصلاة علميهم الأنبياء 
ويجتهدونالخيرات في يسارعون بإحسان أتباعهم وهكذا حير، كل على 

هل!الله قال كما ذك على ويصيرون انله شرعه وما اممه أوجب، ما أداء في 
[،٦٩<سكسوت: لاللإ ه يزى ثثتأ لمدبمم منا تهدثأ ءؤد1لخبث 
ت[ ٩٩\اإب\!ثه حئ رؤو< ه•' لنبيه سبحانه ويقول 

وثُعيهن ثزذ ولأ أثب إي _ صازلثوما >اؤوإنز ت وعاد حل له ويقول 
>ؤرإصمِوعادت حل ويقول [، ١٢٧نح_ل: لالنثا صيق ؤ، ئش 

وإديثرمننه أيلب رس .ا موم :بمث ه محي ومج ؤ>ثو رش 
اعقالهنولزوم المابقة يمأمور فالمؤمن [، ٤٩-  ٤٨ل ]الطور ألنجووه 

الخثر•في والاجتهاد 
مزيتشبرأ إلي النبي مزنخ ®إدا ت هل اممه يقول يقول ولهذا 

رممثلم رتا دنك ين مدم نا أقث هك باب* النمير، كتاب في البخاري أحرجه )١( 
صفةكتاب في ومسالم (، ٤٨٣٧)برقم ٢[ ]١لفتحت ئنثشثاه صخبميا ؤهديق عنتش ثنته، 

٢٨١٩)برقم انمادة في والاجتهاد الأهمال إكثار باب الشامة، 
وتمثلم وتا دنك ين مدم نا أثن لك ؤلآJtjن باب ■٠ التفسير كتاب في البخاري أحرجه عليه متفق ٢( )

القيامةصفة كتاب في وملم (.< ٤٨٣٦)برقم ٢[ خئاسمثاه]اكحت 
(.٢٨١٩برقم)انمادة في والاجتهاد الأعمال إكثار باب والنار، والجنة 





المجاملةفي باب 

يستعملهمالم صانعتان، ولكنهما فراغ عنده صحة، عنده فائدة، بدون 
الصحة،الناس؛ مى كثير فيهما مغبون اينمثان إليه ويقرب اف يرصي فيما 

علىفيستقيم مرصه، فبل صحته يغتنم والكنس والحازم العاقل والهماغاا، 
أنواعمن الخير إلى ابق ؤبالله، برمحي فيما تعملها ؤيالله طاعة 

وصدقة،منكر عن ونهى بمعروفح وأمر وصوم صالة من الطاعات، 
اللهبذكر واشتغال الخير، فى ومذاكرة اغ، فى أخ وزيارة مريص، وعيادة 

وهكذاالله، طاعة في صحته يحففل وحتى الله، بطاعة أوقاته تعمر حتى 
والأحاديث،بالكل، لا وطاعته اممه بذكر اممه، بطاعة يشغله فراغه، 
وفراءةالله ذكر من ينفعه يما يشغله بل تنفحه، ولا تضره التي الباطلة 

فيينفعه مما هذا وغير والتهليل، والتسبيح العلم في والمذاكرة القران 
والأحرة.الدنيا 

ئثمثلرحتى اللجل مى يقوم . النس )كاف ها عائشة نقول 
واللامالصلاة علميه طويالآ ويركع طويلا يقرأ القيام، طول من مذماه( 

الجيكان ■ لجهئنه شعبة بن المغيرة يقول وهكذا طويلا، جد وي
ياذلك؛ في له فيقال التهجد، طول ص قدماه ترم حتى الليل من يقوم 

أكونأن أحب ارإني فتقول؛ لك؟ مغفور وأنت هذا تفعل لم اممه رسول 
فينبغيعلميه، اممه نعم وزادت إلته الخير زاد كلما فالمؤمن شكواءا عدا 

يكونحتى الاجتهاد، من ويمنيي الهلماعات، من بمزيد يشكرها أن 
نبمقرترلن رؤبكأ أيكن يقول؛ سبحانه وافه شكورأ، 

عادىنذ ؤشل داو>د ءاد جل؛ ور قوي٧[، راهم: لأُ
ويل إئهكروأ ؤةداؤييا سبحانه؛ ويقول [، ١٣]سبأ: ألشكؤره 
مراضيهإلى ارعة ومبهلماعته يكون الته فشكر [، ١٥٢]البقرة: قىنرونه 

القرآن،وقراءة اطة ذكر من بالإكتار أيضا الشكر ويكون معاصيه، وترك 
دةوعيا الرحم وصلة الوالدين وبر إليهم، لاحان وا المحاوبج عدة وما 

اغنكر من هذا كل الخير، وجوم من هذا غير إلى المريض، 



الصالحينرياض ثخ 

فائدةغير في الأوقات صاعها وعدم الأوقات عمارة من هذا وكل 
والهداية.التوفيق الجمع القه رزق 

إذااف. ننول لك0 قالت: أنها ه'، عائقة م الخاص: -  ٩٩
ءال؛هلمنفى الوئزر. وسد وجد أهله، وأيقظ الليل، أحيا العشر يحل 

عنكناية وهو الإزار، ورالج؛ررآ: ٠ رمضان شهر من الأواخر العشر ت والمراد يا 
أي:مقرري؛ الأنر بهذا نددمته ت بقاو للعبادة، سمينْ المراد وقيل؛ اء• التاء؛راب، 

له.ومزعت سمزت 
افهرسول قال ت يال، لغهته، هريرة أبى ءّ ادس: ال—  ١٠٠
حير-كل وفي الشف الئومن مى افَ إز دك حير الموي ررالنرثس 

ثملقلا شيء أصاش وإن ثئجز. ولا هالفه واسعى ، ينمئالث، ما على احرص 
لنفان ؛ juJثء زنا ض، قدن قز: زمحذ }^١، كدا كان فنلت أنى لن 

لممرواه السيطازا؛ عمل ئمثح 

المائةعليه النه رسول عن الصحيحان الشريفان الحديثان فهن.ان 
شهوجهاد استقامته وعلى العبادة في تشميره على يدل كادهما والسلام، 

العبادةفي واجتهاده جده مع فهو. ذلك على الأمة وحث العبادة في 
عبادةالناس أعفلم ذلك وع ناخر، وما ذنبه من تقدم ما له مغفور وهو 

قالحتى العبادة، على وأصبرهم العبادة، على هم وأصبر عبادة، وأكثرهم 
تقاللما ، له«ر وأئقاكم فه لآحشاك٠إ إش وافه ررأما والسائم؛ الصلاة عليه 

رمضانمن الأواحر العشر في العمل باب القدر، ليلة قفل كتاب في البخاري أحرجه )١( 
منالأواخر العشر في الاجتهاد باب الاعتكاف، كتاب في ومسلم (، T-T)؛برقم 
(.١١٧٤)برقم رمقان شهر 

وتفويضباض والاستعانة العجز وترك بالقوة الأمر في باب القدر، كتاب في أحرجه )٢( 
(.٢٦٦٤)برقم ض المادير 

.( ١٠')ص١ ١(  ٤٣)رقم الحديث، رح ث في تخريجه ياتي )٠١( 



المجاهدةفى باي 

تقدمما له مغفور النه رمحول من نحن أين وقالوا عمله الصحايه يعفن 
يعفهم؛فقال أكثر اجتهادا يجتهدون أنهم وزعموا تأخر، وما ذنبه من 
وقالأنام ولا اللل فاقوم أنا أما يعفهم؛ وقال أفطر ولا فأمحوم أنا أما 

علىأنام فاد أنا أما الأخر: وقال اللحم، آكل فلا أنا أما الأخر: 
اللهفحمد الماس فخهلِ، واللام، المالأة عليه خبرهم الض فباغ فراش، 
له،وأنفاكم فه إيي دام ررأما وكدا كدا بلغني أنه عليه وأثنى 
مح،عذ رغب همذ الئناء، دأيردغ دأريذ، وأصلي دأئطر، أصوم لكني 
ورسله؛فه ا ويطع يتعبد ان لأنفا وتيسيره افه ، تخفيفس هدا مرا؛ قليي 

وأنام؛أصل لكني قال ولهذا يطيق؛ لا ما يتكلف ه نفعلى يثق لا لكن 
فمنالماء وأتزوج اللحم وآكل وتارة تارة وأفطر وأصوم أمهر ما يعنى• 
منويكثر العيادة، ض يجتهد فالمؤمن مني، فليس نني عن رغب 

فإنعليه افص فيشدد يشدد لا وسعها إلا ه نفيكلف لا لكنه الخير؛ 

يالواجس،تقم ولم وضعفن؛، انفهلعت، تهليق لا ما ه نفحمل إذا الإنسان 
فيويجتهد العمل من يكلف ولكن أبقكط فلهرأ ولا قطع أرصا لا فالمست 

ياداءالعناية مع الهلاعادتح وأنواع الخير، أنواع في طاقته حسب العمل 
عنوتبتعد الفرائض تولى أنلن، هو لأهم ا المحارم، وترك الفرانفى 
إلىخير هدا والوافل الطاعايتج من خير مزيد ذلك، بعد حاء فإذا المحارم 

الماسأيها يقول: نجهنه الرامي الخليفة العزيز عبد ين عمر وكان خير، 
ذلل-،؛بص فيما والمخاليط، الليل وقيام النهار، بصيام الأب تقوى ليس 

اطهافترص ما أداء اطه، تقوى ولكن والشرور، بالمعاصي المخليف يعني؛ 
حيرراآ،إلى حيت فهو حيرأ، ذللئف بعد رزق فمن اطه، محارم وترف 

وزكاة،وصوم، محالة، من الأه فرائض تولى أنك هو العفليم فالأهم 

الثامنالحديث شرح في والحكم اليلرم جاٌع في الحنبلي رجب ابن الحاففل أورد0 
■ ٢٢ ١٧ج؛ المنثور الدر في وال—يوطئ عر 



الصالحينرياءس سمح 

ونهيبالمعروف وأمر الرحم، وصلة الوالدين وبر الاستطاعة، مع وحج 
هذايعد تيسر فإذا حير افه لمحارم وترك الحديث، في وصدق منكر، عن 

حير.إلى حير فهذا نافلة صدقة نافالة، صلاه نافالة، صوم نوافل، 
رمقانمن لأحيرة ا الشر يحل إذا النبي كان I عائشة تقول 

اءالنوأعتزل العبادة في شمر يعني! المئزر؛ وشد وحد أهله وأيقظ ليله أحيا 
منالأواخر العشر في الغالب في يعتكف كان لام، والالصلاة عليه 

والعنايةرمضان من الأواخر الخثر فى الجد مرعية على يدل هذا رممان، 
لأنالنهار؛ صيام مع والذكر والقراءة بالثادة الليل إحياء في والتشمير بها 

العشرهذه في يجتهد صيامه مع فالمؤمن رمضان، من وهو فرض النهار صوم 
الصلاةعليه كان ولهذا عفليمة ليال وهى القدر، ليلة فيها لأن الأخيرة؛ 

الصالةعليه أنه مع ذلك في ويجتهد أهله ويوقظ بالبالة يحيها لام وال
ؤيركعطوبلأ بملي الكثير الشيء الليل من يقوم الئئة جميع في لام وال

وكانالليل آخر في يقوم وكان واللام، الصلاة عليه طوياد ؤيجد طويلا 
تهجدهاستقر الأمر آخر ولكن الليل وسهل في قام وربما الليل أول في قام ربما 

أنللمؤمن ينبغي هكذا الأخير ث، الثلفي لام والالصلاة عليه الليل آخر في 
خمرأو ركعايتح ثلاث بملي فيه يتهجد قليلا ولو الليل من نصيب له يكون 

ئنتينكل من لم يركعات عشرة بملي المي. وكان أكثر، أو ركعات 
خماصلى وربما سبعا، صلى وربما والملأم، الحلاة عليه بواحدة ويوتر 
ثنتينكل من لم يمائة صلى لو محدود حد فيه وليس والقوة؛ المشاط حسب 

وهيبواحدة الصلاة هذه يختم بواحدة يختم لكن باس؛ لا أكثر أو أقل أو 
■الليل س لوتره الختام هذه أحد افه هو وقل الفاتحة فيها يقرأ الوتر 

امإلى وأحب حير القوي، ررالمومس ه; يقول المانى والحديث، 
المومتثنمن واحد كل في ت بمني حير"؛ كل وفى الشيق المؤبن مى 

محبمينالمنكر عن وينهى بالمعروف يامر الذي القوي المؤمن ولكن خثر؛ 
نصروعلى الذلالم ردع على وبمين الضيف ويكرم الحق نوائب على 

فضلله هذا الحق صر وينا الخير في ويشفع الضعيف،، ويرحم الفللوم 
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عنده• يعني الإيمان؛ قوى يعني• القوي؛ الموس الضعيف، الموس على 
منلمظلوم ثفاعة في كثيرة وجوها يشمل ما الخير فحل في لنشامحل اص 

صلمريض، عيادة من لفقير، مواساة ص لظالم، ريع من لمظلوم نصر 
منهذا غير إلى جئ النه إلى دعوة ص منكر، عن ونهي بالمعروف أمر 

إلىبيته ص الذي الضعيف المؤمن من الله عند أقفل هذا الخير، وجوه 
ماعلى احرص ٠ قال،• ثم الأحرى الأشياء في يشارك ما فمهل المسجد 

لأهلحط-اب هذا جامعت، كلمة عظيمة، كلمة ؛اللها' وانثعن ينفعك 
واستعنينمنكؤ، ما على احرمحز  ١١لمين المجميع إلى كلهم الإيمان 

ينفعكمجا على والأحرة الدنيا فى ينفعك ما على احرص يعنى• باق®؛ 
منأهللث،، وحال، بحاللن، يقوم لأ حلا رزقا عليكه يدر عمل من الدنيا فى 

تحملتعمل، بيدك عمل أي زراعة؛ وس حرازة، س حدادة، نجارة، 
الخير.وجوه سائر ْع ؛حالاثح يقوم مباح رزقا للن، يحصل حتى تجتهد 

ماد:انلين،؟ الكنب أي نئل: لما يقول الأخر الحدين، فى 
ررمالام: والالصلاة عليه وقال ، مبرورُل بح وكل بيدة، الرجل ررعمل 

افنبئ وإو يده، عنل من بأكل أ0 من حنرا يط•، طعاما أحد أكل 
،.تده((١٢عنل بى يأكل كاذ ، ءلقحل> داود 

واللام،الصلاة عليه يده عمل ص ؤيأكل وينعها الال*رع يصغ كان 
أليأو الأسواق، فى يتجول بأن يرغى لا عمل له يكون المؤمن فهكذا 
تاجر،زراع، بنا، حرازة، حدائه، بعمل يتجر يكدح يعمل، لا الناس 

الصلاةعليه نال ا ولهن. يجلس؛ لا الله أباح مما عمل عن يبحن، 
ع٠لاثحعلى تتكل لا يافه® واستعى ينمنلثح، ما عنى احرص  ١١لام: وال

بعملأمري ر ياللهم أعنتم،، اللهم يقول بربه، تعين يبل جهدك وعلتم، 

(.٢٣٠)٣٨ بريم  ٥٥٤؛/}خهع عمير ُن سعيل.. حديث من ممسلهه محي ثسة أبي أبن أحرجه )١، 
وعملهالرحل كسب باب البيؤع، كتاب في نقيتد المقدام حديث ْن البخاري أخرجه )٢( 

(.٢٠٧٢)برقم يدْ 
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مايودي لالآحرة، يعمل الاحرْ أمر في وهكذا والتوفيق، العون ربه أل ؤي
همهأكبر ويكون ذللثح على باض تعين ياض حرم عما وينتهي اض أوجب 
الدنياعمل ويكون ربه للقاء تحد يحتى الاحرة فى جهده وأكبر الاخرْ 

Iيعني ئعجر،ا؛ ررولأ والسائم؛ الصلاة عليه قال ثم اف، ءلاءة على له معينا 
الحلالالرزى طالب في والشاؤل والحزم بالجد عليك العجز والكل إياك 
الزيجله تيسر ما ولكن حرص الجهود أحففت : يعني ؛ شتيءا< أصاثلث، رروإذ 
يقوليجنع لا ر نيما الحمل ربحت ما التجارة آفة، حاءه جراد جاءه 

يجتهديلجأ يحنى فحاله اف ثاء وما اض قدر هذا يحنى فحل شاء ما اض محير 
إليهؤانا ض إنا ت يقول المماب عند صبور هو هدا مع ولكن الحمل؛ في 

عتلئمثح لو ررقإل لو. لو، يقول! ولا فعل. اف ثاء وما اض قدر راجعون، 
بلتنفع، ما هدا، فادن من اشتربت، ما أني لو كنّا، فعلت، أني لو السيطازرا 

ويهللبللحمل يعود الحمل يزاول ولكن الت.يهلان؛ عمل له تفتح تفسره، 
افرزق من المطلوب، له يحصل حتى ينجح حتى عمل بدل عملا الحمل 

الوسائلمن اف أباح ما واستعمال هث باق الظن وحن الممر مع هل 
النفسرفح النفّس قوي المؤمن يكون هكذا الناسي أيدي في عما والاستغناء 

الناس.إلى الحاجة عن اف يغنيه الذي المباح الطيب العمل على حريصا 
الجمع.اض وفق 

الثارررححبت، يال،! ه، اف رمول أل I قفة ابع؛ اي—  ١٠١
عليهمتقى ثالمكاروا، الجنه وححست، ، بايسهوايت، 

وبينهابينه أي• يمعناه؛ وهو )حجستج(! بدل )حمت( لمسلم! رواية في و□ 
لحالها.فعله فإذا الخجاب، ندا 

النارحجبت ياب الرقاق، كتاب في البخاري أحرجه )جهته. هريرة أبي حديث من ،١( 
(.٢٨١٢٢)برقم الخة، كتاب في وملم (، ٦٤٨٧)برقم بالشهوات 



ا1مجاسةفى باب 

صفغت فاق ه، اليمان بن حيفه اف عبد أبى م ت الثامن -  ١٠٢
مصي.م المقة، عند نن^ ظنن.' المزه، هايتخ ليلة ذات< . الثئ ْع 

الئناءاقثخ يم يها، بر^ فهلت،؛ ينصى، ركعة في يها يصلي مملتج! 
سح^١ ٠٥؛آية نز إدا مثزئلأ؛ نقرأ ممزأها، عمزال آو اقتغ يم ممزأها، 
نمول؛ثجنل ري، م ثنود، بثعوذ مر وإدا سأل،، وال، ؛مر وادا نح، 

اف،؛ارسبمع ؛ يال، يم قيامه، مى ئحوأ ركوعه لكال النظيماا ربي ار<سحال 
نجد،ئم ري، مما لربا طويلا قام م الحمدا؛ لك ربتا حمده، لمى 
رلم مرواْ قيامه• بى قريبا نجوده دكاف الأعلىاا ربي ررنحال I ققاو 

هالنبي مع صلنت، مال؛ خهثع، عود مابن ءؤ؛ا التاسع؛ - *اءا 
قاو؛يه؟ سغ زنا قيل: نوء! بام ست، خثى القيام يأطاو ليله، 

^٢،.سقى وأدعه.. أجلسن أ0 هممت، 
رريتتعئاو: ه، افه رسوو عن ، ٥٠٥أنس  ٠١٠العاشر؛ -  ١٠٤

أهلهنرئ واحد؛ ويبقى اثنان مر■بع وعمله، وناله أهله ولأ؛ه؛ المسن، 
عيهمنفى عمله؛، ونفى وناله، 

شرعيةعلى الدلالة فيها قبلها، كالتي الأربعة ث، الأحاديهذه 
عليهبالنبي ناسيا ذلك، على والحبر الصالح بالعمل النفر مجاهده 
فيلام والالمسالة عليه رسوله وأمر اض بامر وعماد لام والالص-ادة 

(،٧٧٢برقم)اللل صالة في القراءة تهلويل استحباب باب الصلاة، كتاب في أحرجه )١( 
.٣٩٧و ٣٨٤ه/وأحمد 

لموم(، ١١٣٥برقم)الليل صالة في القيام هلول، باب التهجد، كتاب في البخاري أحرجه )٢( 
البخاري.( ٧٧٣برقم)الليل صالة في القراءة تهلويل اسحباب باب الصلاة، كتاب في 

برقملقاءه اش أحب، افه لقاء أحب من باب الرقاق،، كتاب في البخاري أخرجه )٣( 
(.٢٩٦يرقم)•والرئق،، الزمد كتاب في وملم (، ٦٥١٤)



الصالحينراض ملمح 

منائهدؤأ ؤؤألخيرا I تعالى فوله الماصى الدرس فى وسبق المجاهدة، 
>ؤوين■' تعالى وفالط [، ٦٩]الضكِوت: لع أثت وإل ثثتا 

العبدفاعمال، ٦[ لالمكبوتت آلمثيهزه عن ننجي أزئآث إن ^_Az ممتثهد ؛ئما جنهد 
ئتهاهأسا"م ؤإن لأمسكث أحنن ثمسشر ^إذ ت هق قال كما ه، نفل

]فمنت:صلتهاه أساء رمى ثكئسهء صلحا حمل وثن • هق قال ٧[، ]الإسراء) 
.دالسهوادت،ااالنار وحمت، يالمكارو الجنة راحمت، ت يقول ولهدا [، ٤٦

بالمكار؛<ا؛الجنه وححنت، بالشهوات،، النائ راحأصتج الأحر اللففل فى 
رروحمت،ت قال ولهذا باض؛ نعوذ النار إلى __ الشهوات، أن ت والمعنى 

وحرنهالنار، إلى به محارت، هواه، واتع شهواته  ٤٧٠١س والسهوات،اا، النار 
الخمروينتهي الزني يشتهي وقد الناس ظلم ينتهي قد فالإنسان النار إلى 

إلىوصار هللئ، هواها ه نفأطاع فمن اش، حرم مما ذللئ، غير وينتهي 
واذة. آوآ ;و قالٌؤأثاشطتى. كماباق، أعوذ اuر 
محاآئة آوئ.§)؛ عن آلدل وؤن تدء ^١^ خائ، س ووا اتأرئ. محا أئنجز 

لام:والالصلاة عليه داود رخاطِإ هق وقال [، ٤١. ٣٧]اJازءات: أل1أوىه< 
هيابلهم أممي ّيإب ش ييلأ، آلخ!ن إة أقو ّهفي ش فيكأك آلهنئ ئيج ه ؤ 

رروحمت،، هللث، وشهواته هواه اتبع من [ ٢٦]ص) أداب،ه مم ئمأ بما ندد 
العفليمة،والأعمال المجاهدة من النفوس، تكرهه بما Jالمكار٠اا الجنة 

الرحم،وصلة الوالدين بر على والصبر والصدقات، اض سبيل فى كالجهاد 
غيرإلى اف، حرم عما الجوارح وحففل والنميمة، الغيبة عن اللسان وحففل 

تكرهبل هذا تهوى لا القوس من وكثير به، وأمر غ|ق اض شرع مما هذا 
حتىوصبرها اض في جاهدها فمن هواها، وتريد علميه نقم تولا هذا، 

جهدئ>ؤوإلخبد< أفلح، اف محارم عن تكفئ، وحتى اض، قءة على تميم ت
الخيرعن المثاقل في ه نفؤع ق ومن [ ٦٩]العنكثوت! مبلنأه لهديمم قسا 

تابعهاإذا عنه، تكل أو ذللث، تشتهي لا ه نفلأن اف؛ أوحس، عما وال)احر 
ثريدحتى الحق، عن تثبت حتى ، لها جهاد من بل فلا هللث،، لها وانقاد 
جهاد.من بد فلا عليه، تستقيم حتى تحثه، حتى تهواه، حتى الحق، 



المجاهدةفى باب 

عليهه نفمجاهدة على الدلالة نها اليمان بن حديقة حديث وفي 
عليهأنه على الدلالة فيهما عود، مابن حديث وهكذا لام، والالصلاة 
الصلاةعليه وكان النه، طاعة في ه نفيجاهد كان والسائم الصلاة 

قامإنه حديقة قال حتى التهجد، في طويلا قياما الليل في يقوم لام وال
آيةالمائة عند يركع لعله ت حديقة فقال فافتتحها، بالبقرة فقرأ ليلة في 

آلرواية وفي النساء وقرأ فمضى، آخرها في يركع لعله فقال; فمضى، 
وزيادةأحزاء حمسة ت يعني عمران؛ وآل اء المفقرأ اء، المثم عمران 

الصلاةعليه ويرتلها، فيها يترمحل قراءة يترمل، الليل في ركعة في قرأها 
الله،ويبح وصماته اممه أسماء آيالتا عند تسبيح، آية عند ويقف لام وال

يقفالعياب آيات وعند ويال، يقف، بالجنة بؤ المرغيايات وعند 
ركوعهفكان ركع ثم ت قال وأرضاه، عنه النه رصي حديقة ومعه ويتعوذ، 

بحانالعظيم، ربي رربحان يقول• الركؤع في أءلال قيامه، من قريبا 
تويقول وسجوده ركوعه في يكثر كان إنه ت عائشة قاك العذليماا ربي 

ركوعهفي يقول وكان لي® اغفر اللهم وبحمدك ربنا افه رربحانالث، 
ويقول،، والعذلمة«ل والكبرياء والملكوت الجبروت ذي ارمحان أيضا: 

والريح®،الملائكة رب قدوس بؤح رامت أيضا سجوده وفي ركوعه في 
ميحانلثاالعفليم ربي بحان ٠١ت العظيم ربي سبحان مع هدا من ويكثر 
قيامهمن قريبا ركوعه صار حتى ٢ ليءأ اعقر اللهم وبحمدك ربنا اللهم 

ثمالحمد®، للث، ربنا حمده لمن الله ارسمح فقال! رفع ثم الطول، من 

(.٢٥)مره( ١١٤)برقم تخريجه يأتي ، ١١
ماياب الصلاة، كتاب في خهنه الأءئجعى ماللئ، بن عوف حديث من داود أبو أحرجه )٢( 

نوعباب التطسق، كتاب ني ائي والن(، ٨٧٣)برقم وسجوده ركوعه في الرحل يقول 
برقمالذكر من آخر 

الركؤعفي الدعاء باب الأذان، كتاب في البخاري أحرجه خهتا عايثة حديث من عليه متفق )٣( 
(.٤٨٤)برقم والجود الركوع في يقال ما باب الصلاة، كتاب في لم وم(، ٧٩٤)برقم 



اثحماتحينرياتس سمح 

فيوأطال مجد ثم ركوعه، من نحوأ طويلأئ قياما انته على يثني أطال 
عليهوأطال، سجوده في ويدعو الأعلى١١ ربي رابحان I يقول سجوده، 

واللام.المائة 
دواية؛وفى الفم، فم حنى ركعتن إلا صلى فما رواية: وفي 

الصالةعليه أنه على يدل هدا الفجر، فجر حتى ركعات أريع صلى أنه 
وتقولهدا، من أخض بعضها وفي يطول الأحيان بعض في والسائم 

وفياللل في تهجده في قاتما يصلي الأحيان بعض في كان : هاعائشة 
أوآية ئادثون عليه بقي فإذا والسائم، المائة عليه قاعدأ، يصلي بعضها 

إنالمافلة، في جائز ذلك كل ، ركع نم واقفا فقرأها قام يقاربها ما 
القراءة،وكمل قام ثم قاعدآ القيام بعض صلى أو قاعدا أو قائما صلى 

هاجتهاده على يدل كله وطا آلم، والالصالة عليه السي فعله كله 
قيلIفلما ناخر، وما ذنبه من تقدم ما له مغفور أنه مع الخير في ورغبته 

قال:للثح؟ مغفور وأنت التعب، هدا تتعب، العمل، هدا تعمل اض رسول يا 
منبه من ما على اف يشكر يعني؛ ؛ شكورأ)، عبدأ أكون أن أحج، راني 

والسائم.الصلاة عليه العفليم والخير والبوة والرحمة المغفرة 
)قال؛طويالأ، قياما معه قام أنه نجهته؛ عود مابن حديث وفي 

قال؛به؟ هممت، ماذا عود مابن يا قيل؛ سوء، بأمر هممتتح حنى 
ء

فيأحلس أن فهممت؛، قائم وأنا تعث.؛؛، يمني؛ وأدعه(؛ أجلس أن هممت، 
وامتكثارهالخير على وحرصه اجتهاده لنا يبين وهدا بالليل، التهجد 

منيكثر كان وهكذا والسائم، الصلاة عليه له مغفور أته مع منه 
يومفي المنبر في والخطبة للناس والصيحة المريض وعيادة الصدقات 

المائةعليه ويذكرهم ينصحهم المجالس، أوقات وفي وغيرها، الجمعة 
الخير،يمل لا وأن الخير من يستكثر أن للمؤمن ينبغي هكذا واللام، 

ماجهوابن (، ٩٥٣)برهم القاءار- صلاة في بانم، المالآْ، كتاب، في داود أبو أحرجه !١( 
(.١٢٢٧)يرقم ناءاJأ \س' صلاة في باب الصلاة، كاب في 



المجاهدةفي ب1ب 

المعروفوأمر مريض وعيادة وذكير وتهليل وتحميد وسنح ض ذكر من 
وصايةبالليل وتهجد ونصيحة هث، اش إلى ودعوة منكر عن ونهى 

علىزيادة هذا الفرايفى، ْع الخير وجوه من هدا غير إلى الضحى، 
أعمالعلى وحرصا . بالرسول وتأسيا . اممه فرصها التي الفرائص 

علىيشق لا طاقته، حسب وسعها، إلا نمسآ الله يكلف ولا الخير، 
منالله عند ما يريد الخير، من يستكثر بل يتساهل لا ولكن ه، نف

المهار•وقي الليل في - وعاد جل - المثوبة 

الميترريتبع \لآمت والالصالة عليه بقول • )جهنه أنس حديث وفي 
معهويبقى اثنان شرح وعمله؛ وماله ارأمله يموت، حين I يعني ثلاثه®؛ 
ومالهواصدقاوه أقاربه الغالب في أهاله يتبعه I يحني العمل؛ وهو واحدا؛ 

ويفيأهل من أو مال من معه ما يرجع ثم الدفن، في إليه تحتاج مما 
هومعك يبقى فالذي فثر، شرأ ؤإن فخير حيرأ إن قبره، فى عمله معه 

تتزوجقد والزوجة فيرجعون، الأهل أما عليه، تحرص بان الجدير 
وهكذاكذلك، وأصدقاوك ؛شؤونهم، بعدك يشغلون والأولاد بعدك، 
وفيقبرك في معك وصار قدمت ما إلا ينفعلا، ولا لغيرك ينتقل مالك 

اللهثيل مفي به أشق الموجود المال هذا نفك،، فقدم حنانخح، صفحة 
نفكعن تبخل لا لكن ينفعهم، ما للورثة تقي أن مانع ولا منه وتصدق 

ومواساةالفقير على والصدقة الرحم، ومحلة الخير، وجوه من ينفعها لما 
معالطاقة حسسب، الخير، وجوه في والإنفاق المفللوم ونصر المحتاج، 
قراءةمن والإكثار المرضى، عيادة من الصالحة، الأحرى الأعمال 

الرحم،وصلة الوالدين، بر ومن الاستغفار، ومن الله ذكر ومن القران، 
وجوهمن هذا غير إلى الله وجه لقصد الله؛ فى الإخوان زيارة ومن 

عاقبته.حن وترجو ؤهبو القه ثوابإ ترجو الخير، 
.والهداية التوفيق الجميع الله رزق 



الصالصنرياض ثخ 

إلىأقرب ررالجنه الش قال قال• فهنع، عود مابن م -  ١٠٥
،.الخارى١١^١٥ ذلLكاا بثل والنار ثنيه، شراك ثى أحدكم 

ه،اف رنول حائم الأسلمؤ، كعب بن ربيعه فراس أبي  ٠٠-  ١٠٦
يوصونهفآتيه غ اف رسول أييتًْغ كتث قالI يجهنه، الصمة أهل ومن 

ررأوعيزأسألكساممثكفىالخسة.كالت I ففلث ررسلنى® ممال! وحاجته، 
مسلم^١٥ السجوده عكثرة مسك على ررفاعي قال• ذاك، هو يلت،؛ ذللث،،،؟ 

الرحمنعبد أبو ويقال؛ اف، عبد أبى  ٥٠عشر؛ الثالث، —  ١٠٧
راعلينئ،تمول؛ ه، اف رسول سمعت، قال؛ ه، اش رسول مولى ثوبان 
وحطدرجه، بها افث رءع1كا إلا نجده فه ننجد لى قاثك النجود؛ بكثرة 

لممرواْ حطيئه،، يها عنلثؤ 
ختينه،الأسلمي بسر بن اطه عبد صفوان أبي ، fBعشر؛ الرابع —  ١٠٨

ط،(زخنئ ص طال نئ الناص "■نين' ه؛ اطه ننول قال قال؛ 
حسي.حديث وقال؛ ، الترمذي رواه 

المهملة.وبالين الياء يصم بر( )ه 

ندفمتعددة أحاديث، وسمت، قبلها، كالتي الأربعة الأحاديث، هد0 
الطاعايت،،أنواع إلى والمسارعة الخيران، إلى المبادرة شرعية على كلها 

دارهى الدار هذه لأن إلا ذاك وما الغفالة، من والحذر 5(؟حرة والإعداد 
نعيمدار ولا إقامة، دار ولست، الإعداد، ودار للاحرة الزؤع ودار العمل 

مثلوالنار نعله شراك من أحدكم الى أثرب الجنة باب الرماق،، كتاب في أحرجه )١( 
(.٦٤٨٨)برقم ذلك، 

(.٤٨٩)برقم عله والحث الجود قفل باب الصالة، كتاب قي أحرجه )٢( 
(.٤٨٨برقم)ا؛قين الوالباب الكاب في أحرجه )٣( 
(،٢٣٣)•برقم للمزمن العمر طول، في جاء ما باب الزهد، كاب في أحرجه )٤( 

١٨٨وأحمد؛/•٣، ٨/٢والدارْي 



المجاهدةفي إي 

شزاكمذ 1خدكلم إلى \لإ'ه "اتجه يجن: يقول ولهذا النقلة، دار وص 
الروححروج إلا وهدم هذه وبض بسك لص ذلك" مثل دالثار ننله، 

فإنفاحذر، ، فى وأنت، غرة يأتي وقد ، غملة باتي فد وخروجها 
انحرافعلى حرجت، ؤإن فالجنة، وطاعة استقامة على الروح حرجتإ 

بزجمذ إر ص »الظ ,m■ قال ولهذا المار؛ فار اد وف
الصحيح.في البخاري رواه ذلك،اا مثل والثار ننله، 

والإنسانوالمار. الجنة انمارين، وقرب الأحرة قرب لنا بض وهذا 
وهوالأجل علمه يهجم ثم هواها، ه نفويععلي ويغفل الأمل يطول فد 

المقدارهاوا إلا والمار الجنة وبين بينك لص أنه عرفت فإذا غفلة، على 
فيوأنت ودنا قرب قد الأجل يكون وقد الروح، خروج وهو المجر 

ولاينام وقد يصبح، ولا ويمي يمي، ولا الإنسان يصبح قد غفلة، 
حذرعلى دائما ويكون دائما العدة يعد الأي هو والمحارم فالعاقل يقوم، 

حريصاالغفلة عن بعيدأ يكون المؤمن هكذا ينجو، لعله للأجرة، وإعداد 
المسالحات.الأعمال من لديه ويقرب الله يرصي ما إعداد على 

ث،وحديالأطمى ب، كعبن ربيعة ث، حديالثاني! الحديسث، 
يقولالصلاة، بكثرة لالآحرة الإعداد على الحث، وفيهما قؤث، ثوبان 
لهفقال حاجته، وبعض الوضوء له ويحضر ه المبي يخدم وكان ت ربيعة 
مرافقتالث،)أسأللث، نههتء• ربيعة فقال ، ١٠راسلي لام والالصلاة عليه المبي 

لي(تشفع أن )أصاللث، الأحر! اللفظ وفي عفليمة، همة الجنة(، في 
هدالمحميق أعنى يعنى! السجود١٠؛ بكقزة مسلث، على ارفأعش فمال! 
الملامةأسباب من الصلاة كثرة أن على يدل وهذا الصالة، بكثرة الهللب، 

أهلمن كانوا إذا أهلها فى طؤ شفاعته حصول أسباب ومن المار، من 
نيلأسباب ومن المغفرة، أسباب من الصالة كثرة فإن والإسلام، التوحيد 

راعليكله؛ يقول لثوبان يقول وهكذا لام، والالصالة عليه نفاعته، 
وحطدرجه، لها افه إلا نجدة فه سجد لذ هإيانثؤ النجود، ؛كثرة 
غيروحده جود اللأن الصلاة؛ من أكثر والمعنى؛ حطيثه،ا؛ لها عنلث، 

.ذلاJثه ونحو والشكر كالتلأوة لسبب، إلا وحده التقرب مشرؤخ 



الصالحينرياض ثثخ 

ضجود اليكثر منها الإكثار بسبب التي الصلاة من أكثر المعنى• 
بينوذلأ ف حفوعا بالأرض الوجه هدا ؤإلماق يديه، بين والخفؤع 

النهيرفع الصلوات في تكون التي جدان الفهده لمرصاته، وطلبا يديه 
•ونهارا ليلا مشروعة وهى خطيثامحت،، بها عنه ويحهل درجات، العبد بها 

والعصروالفلهر فالضحى وضح(( حير »الصلاة الأحر: الحدسث، وفي 
تقربمحل صالة، محل كله والمجر العشاء بين وما والعشاء، والمغرب 

إلىالصبح صلاة وبعل غروبها إلى العصر صلاة بعد النهي وقتا عدا ما 
صالةكله والغلهر صالة كله حى فالف متع، لك وأث الشص، ارتفاع 

يتطؤع.أن أراد لمن صالة كله الفجر طلؤع إلى الشمس غروب ومن 
وحسعمره، طاو من الناس ■؛^ ١٠ه: يقول الرابع الحدبثا وفي 

نعوذعمله، ومحاء عمره طال من بالضد الناس وشر والمعنى: عماله،٠؛ 
العمل،لحن ووقفهم الأجل في لهم الله فح الذين الناس وخيار باممه، 

وفيمادرحات، الله عتد يرفعهم فيما ولياليهم وأيامهم ساعاتهم نمارت 
واللياليالأيام وهذه الساعات هذه تحفظ أن الله عبد يا فعليكر ينفعهم، 

علىتكون حتى ذللثs، حائف من فيها وتحذر وتصونها الله طاعة فى 

فإنالهوى، وتابع تساهل من بخلاف فائح، طريق وعلى نجاة سيل 
طالكلما السلامة، الله نال ط عليه سرا عمره ويكون عليه تغلب السيئة 
بالله.نعوذ العافيةت الله أل نالعمل. سوء سبب البلاء راد الحمر 

٠والهداية التوفيق للجمح النه سأل 

بسأس عمي عاب ئال،؛ غهثع، أنس محير عشر: الخامس -  ١٠٩
قاثكقتال أول عن غبت، افه، رسول يا : يمال،بدر، ننال عن نهؤنه الثصر 

تومكانى ه1نا أنتع. تا افُ رئ الننركين ثاو أشهدني افه كن النشركين، 
تبمني، - هولا■؛ ضح مما إليك أعثدر اللهم ت ئمال الننلموذ، ائكشف أحد 





الصائحينريا9س سمح 

اض.عن ه، جناية بن جندب ذر أبي عن الخولأني، إدييس أبي عن 
علىالفئلم حزت إئي عبادي، •يا قال؛ أثه وتعار، ثبارك اف عن يردى هميما 

ندسهمن إلا صال كلكم عبادي، يا • ئفالنوا قلا نحزما بينكم دجنلته مي 
^يخأسماظثونى

بمادي،فا-ظهمنيصا.:ا آنن قار مادي،كئم أففلم.:ا 
ظز.أعفن ئاسثئفنوتي جميعا الدئوب أعفن وأثا والنهار بالليل لحطقوف إثكم 

ناسنونى. معي سلعوا ولن هتصزوني، صئي تلغوا لن إنكم عنادي، ئا 
واحدرجل ي أش ض كانوا يجنكم دإننكم وآجركم أدلكم لوأد عنادي، 

)\ثم'°س
ياشيثا• ملكي من ذلك مص ما منكم داجي رجل قلب أمجر عر كائوا يجنكم 
ننألونيواحد صعيد ر ياثوا وجنكم وإسكم وآجركم أدلكم أد لو بمالي، 

إداالمحتط ينقص كما إلا بمدي مما ذلك مص ما محألته إئنان كل قأعطيث 
صوقانا، أزهيكب لمأ لكب أخصيفا أصالكب هث ذدي،إننا نا الم. أذجل 
.ثمنه٠٠ إلا تلوني ملأ ذلك عير وجد ونى اف قليحمد حيرأ وجد 

عرجثا الحديث بهيا حدث إدا إدريس أبو كال \ معيد ال فئ 
■مسلم رواء • ركيتيه 

الشاملأمل ليس ت محال ، حنبل بن أحمد الإمام عن وروينا  £3
الحدث.ندا من أشرف حديث 

عروالمحريص الحث فيها قبلها، كالتي الثلاثة الأحاديث هذه 
الخير،من والاستكثار الهناعات إر والمبادرة الخيرات إر المسارعة 

(.٢٥٧٧)برتم الظلم تحريم باب والماة، البر كتاب في أحرجه 



اثمجاهدةفي باب 

إلىارعق والمالخيرات إلى المسابقة دار وهى العمل دار هى الدار فهده 
العمرهدا ينتهي متى الإنسان يدري ولا محدود فيها فالعمر الطاعات، 

أنواعفى يجتهد أن به فجدير الأجل، يهجم ومتى الحياة هده تنتهي ومتى 
ؤهأ|شقواسحانهت اض قال كما الهلاعات، أنولع إلى ابق يوأن الخير 

نحنتؤتك' تن ُنيّء إك • قق هال، وكما '[، ٤٨ندة; ١٠١١رألخي؛ئبه 
إلوسارعوا ءؤ • هذ ال وق[، ٢١لال—ح—ري—ئ: وآ/دهمفيه آلتِعا،؛ َةمءفي مصبا 

•محران:]iJ إأثتت؛ىه أعيث وآلأرص ألنم؛و>ث عنبمها وجنة تن مم_غنآ 
يابفوزبإحسان وأتباعهم هنت الصحابة من المالح لف الفكان [، ١٣٣
الخيرلأنواع اغتناما تهليعونه، يحير كل فى ويجتهدون الهلاءات، إلى 

يغتنم.المؤمن هكذا للحياة، واغتناما للزمان واغتناما 

كانت خهتع الأنماري النضر بن أنى قمة فى أنى حديث، وفي 
لملام والالملأة عليه اليي حائم ماللث، بن أنس عم وهو النضر بن أنس 

غزونهاغزوة أول أحضر لم اض رمول )يا ت فقال بدر، غزوة يحضر 
منبعني؛ أصنع(؛ ما اض يرين أحرى غزوة معك أدركن، لئن المثركس، 

فاتتنى،التي الغزوة من بدلأ المث-ركياث قتال فى والاجتهاد والنئاط الجي. 
الملمينانكشاف من حمل، ما وحصل الماص والمقى أحد يوم حاء فلما 

منالما على ركن الم حيل ويحول الموقف في الرماة إحلال بس، ي
الضربن أنس تقدم الملمين، بعمى ، وانكثنالأمر واضهلرات حلمهم 

مماإللثؤ أعتدر إني )اللهم ت ربه يخاطب وقال ليفاتل، المشركين جهة إلى 
مماإيلثؤ أبرأ )وإني وتقهقروا انكشفوا الدين إخواننا I يعني هؤلاء(؛ صع 
بماوأوش عهغ قتل حتى ليقاتل تقدم ثم المشركين ت بمني هؤلاء(؛ صنع 

ماصربه وثمانون بضع فيه قنيلأ )فوجدناْ ت خهنع أنر قال قال، بما 
ألايعرف، لم حتى بدنه جميع في هم بورمية برمح وٍلعنة بسيف ضربة بين 

الدماءمن اه كبما أصابعه ياطراف أخته عرفته أصابعه(، باؤلراف يثنانه 
بهمثل وقد وجدناه وأرضاه، عته انله رصي به التي الجراحات وكثرة 

وأرضاه.عنه اممه رخي القتال من فيهم فعل بما المشركون 



الصالحينريا9س سمح 

سمىالأنف قطع الأذن قطع مثل الأطراف، بعض قطع ت والتمثيل 
الخيراتإلى ض المسا من الجليل الصحابي هدا فعله مما هذا ف ،

كفافعند تقدم حتى -جازدهم، على والصر الأعداء جهاد في والمنافة 
والمصايرةالصبر ْن عليه الله عاهد بما وأوفى تقدم، وتأخرهم، إخوانه 

أمثالهوفى فيه أنزل الله أن فقلما أنس: قال حتى افه، أعداء قتال فى 
قنيمن ئنهم عثسه آثم عنهدمحأ ما صدمإ بمال المفيبما ٠ تعالى قوله 

سورةفي الأيه هذه [ ٢٣]الأحزاب؛ بديلاه بدلؤأ ؤما يقطر من ؤمنمم محبهر 
وصدقواوفعلوا قالوا الذين الأخيار من أمثاله وفى فيه الأحزاب، 

ورغبةالخير فعل على منهم حرصآ لنوا، ما فه ا من لقوا حتى وصبروا، 
لأعدائه.وجهادأ فه وغيرة المثوبة من افه عند فيما 

الأنصاريعمرو بن عقيه تهثع مسعود أبر يقول عقبه حديث؛ وفي 
والمادمالصالة عليه ألمي أصحاب يعني: يحاملون؛ كانوا نهم ا البدري: 

مالعنده ما الذي وكان عليها، ويحثهم بالصدقة يأمرهم هه البي وكان 
يحملوهذا كذا يحمل هذا الناس، حاجات ويحمل الموق إلى يذهب 

بهاويتصدق الفقراء يتبع الفقراء، عالي بها فيتصدق أجرة ياخذ ثم كذا 
.يعملواأو يحملوا أن في حيلة يجدون لا لمن عليهم، 

فيورغبنهم الخير على وحرصهم الصحابة رغة على يدل وهذا 
ليتصّدنياالناس؛ متاع ظهورهم على يحملون صاروا حتى الطاعات، 

أنكبير، وقفل عفليمة منقبة هذء الفقراء، العاجزين على بالأحرء 
فكانالفقير. على ليتصدق ه؛ بنميعمل غيره، لينفع يعمل؛ الاسمان 

حاءوإن مراء، هدا المنافقونI قال به وتصدق كثير بمال أتى إذا الرجل 
فالمافقونهن.ا، صدقة عن عى اض : قالواحاله، قدر على القليل بالشيء 

تعالى:قوله شأنهم في اض فانزل وخبئهم، لشرهم أحد؛ منهم لم يلا 
الواؤمت< ألقددنتظ ؤسح ثى آلأملتيصن اباوث أؤأؤ;ءى 

[.٧٩]اكوة: ه ألم ءث١ب وم منم آق، سخت *لملإ ننمثن جهير إلا ؤذوذ 
أليما،عيابا بهم يعن. وأنه بهم تهزئ ؤيمنهم يخر أنه الله توعد 



المجاهدةفي باب 

بكثيرتصدق من للمؤمنين، ؤإيدائهم الحق عن تثبيطهم بب ببالله نعوذ 
ونمق،بالماع تصدق ؤإل منه، براء هو بما ورموه مرا؛ هذا ؛ نالوا

منهدا هدا، صدفة عن غني انته ؛ قالواوالدرهمين، والدرهم الصاع 
الناسبنركون ولا ينفعون فلا وعنادهم، وكفرهم وجهلهم صادلهم 

اللهقال ولهدا مضنون صالون الخير، عن مثيهلون هم بل الناس ينفحون 
لهمين دق ألناي ين ألدمح ف، ألمحتن وة حفهم؛ في وعاد جئ 

وهؤآثه عئنممث آلثثسث ^٤ حفهم؛ في وقال [، ١٤٠ا،; ]المشراه 
إلا؛ثت دهمدنث ولا آلناس رآءوث كساإا داتو١ ألمأوء إث ^١ ٠٥وإدا حئدعهم 

[.١٤٣. ١٤٢]!_: ذؤثته اد لا د'إك ثن نددبن . شلا 
تارةهؤلاء مع مدبدبون هم بل الكافرين، مع ولا المؤمنين مع وا لي

عندهمإيمان فلا إليها، مالوا دنيوية مصلحة وجدوا أينما تارة، هؤلاء ومع 
المؤمنين،به رموا الذي بالله والشرك والكفر الرياء عندهم بل تقوى، ولا 

المؤمنينيرمون هذا ومع الشرك، أهل وهم السمعة أهل وهم الرياء أهل وهم 
وانسلت،بيانها رمتني قبلهم، من قال كما بالرباء، يرمونهم الأخيار الأجواد 

العافية.اممه نسأل والف.الآل، وال١كفر الرياء ياؤهم بيانهم، الناس يرمون 
بنجندب الغفاري ذر أبى ث، حديى؛ الناز الحديث وفي 

لام،والالصالة عليه التي يقول جليل عظيم حديثح وهو ه4، جناية 
بينكموجعلته مجي عر الظلم حرمت، إئي عبادي "يا ق؛ ال؛ه يقول 

]نمك:*لثبيده يثلكر ييك يقول؛ فو واممه ثظالموا®، ملأ محرما 
وعلاجل •٤[ ]السا،: يروه يتماد بمللم ك أقه ٠^^ سبحانه؛ ويقول [ ٤٦

هوهذا موضعها، غير في الأشياء وضع والفللم الفللم، عن منزه فهو 
أوناته حمن الإنسان كحرم موضعيا، غير في الأشياء وضع الظلم 

معنىهذا ذلك، ونحو غيره سيئات مم تحميله أو نانه، ححرمانه 
فلائخزما يم نخنق شي ض م >نئ، إز صادي >اظ الثلم؛ 

والأعراضوالأموال، لأنفس، ا في الغللم احذروا المعنى؛ Jذلالموااا؛ 
هدبيمن إلا صال ئكم عيادي راتا المؤمنون به يتأذى مما ذلك وغير 



لحينلصا ١ ءس ريا سمح 

لمومن اف هداية إلى وصروره حاجة في ان إنفلك، أفدكم® داسثهدوني 
تيعني أفدكم®؛ ماننهيوش فدش مى إلا صاو وكلكم صال، فهو اممه يهده 

ألهفئص إلا خاخ كم مائي روا إلؤ واضرعوا الهداية اطلبوني 
وعلاجل له اش يئر من إلا إليه فقراء الاس كل أطممكم®، ءارسطملوني 

آلثبمدآدئ هن نإس أف إل، الممو أمث ءؤث1ئا س_ح_اذه: يقو3، 
]فاطر:بمِبجت4 آؤ هف تبلت وك . ثديي بخلؤ، نأت دثظم يمأ ن إ. 

منليس وعلا جل اش من هو الناس أيدي في ما فجميع |بإو، [ ١٧- ١٠
النعم'آءا ]المحل: ه أف ئعن ثمل نن كم >اؤوما ت مسحانه فال، كما غيره 
غفو،يشاء من يعهليها اممه من كلها لمين المبأيدي ال١كفار، بأيدي التي 

عنهذا ويفقر هدا يغني ، هداوينقص هدا ؤيزيد هدا ويحرم هذا يحهلي 
الدامغة.والحجه غيو البالغة الحكمة فله بالغة، حكمة 

يحني:^®؛ نا-ظوني كسنتئ نف إلا فار كم مادي »:ا 
فقيريالعبد الملس*وغيرْ، في عليكم رزقي ؤإدرار عوراتكم متر اطلبوني 

جميعوفي لباسه، وفي شرابه، وفي طعامه، في شيء كل في الله إلى 
قمي٥> بجعل أثن يم، ؤوس الرزق طلب في الله إلى يضع أن شؤونه، 

بذقث بجل أف ي ه ٣[، , ٢ ]؛_^،: بمئسثه لا جث ين بمه ئو 
وأناوالنهار ياللنل إدكلم بمادي لأيا هو، ٤[ ]الطلاق: مناه مء، 
لكم®.أعفر يامثعفرقي جميعا الدئوب أعفر 

اشإلى الضراعة فينبغي حهناء آدم بني كل الخaلايا، محل الحبال 
سيحجا كريم جواد سبحانه وهو الاستغفار من والإكثار المغفرة تا بهلل

نحيثدهعفور أف \>وك أثه ؤدأن-نشذروأ فال،: ولهذا تغفروه يأن عباده 
إقآحسنا ثنتا ر1ئثم إيه نومرأ "م يكن أس—٠٠;؟؛ ؤ)[، وقال: [، ١٩٩]الق.رْ: 

إنمحوأ ءاموأ أومى ؤيشأ؛نا ■٢[، ]هود: هثأه;ه ءفز ذك، َمر وغن ثثهم( م، 
إنمانكل وهكذا بالتوبة مأمور فالمؤمن ٨[؛ ]الحريم: صؤحاه مئة آدأو 

لفإثكم عبادي لأنا وذنوبه، تقميره من ومملم كافر من بالتوبة مامور 
العاجزون العباد يتممغوني®، معي تبمئوا ونف هتصرويي صرى ثبلنوا 



ا}مجاسةفي ب1ي 

حاجةمي ليس غ؛ه، عنهم غني وهو مْ، ولا اف نفع على يقدرون 
حلثيء يضرم لا سبحانه فإنه يضروه أن على ندرة لهم وليس إليهم، 
ينفعوءأن علمي قدرة العباد يد في وليس غثو، الضار النافع هو بل وعلا، 

أدلكمأذ لو بمالي ؛ريا ^٠• عليهم الفائر وهو عنهم غني وهو يضروْ أو 
زادما واحد رحل ف أئمى على كائوا يجنكم دإسخم وآجركم 

علىوكانوا الناس اتقى كانوا كلهم الناس أن لو سيئا"، ملكي في ذلك 
ولاشيء يفرء لا كامل فملكه غثو ثيء ملكه في زاد ما الديانة، من غاية 

علىكانوا وحنكم كم وإنواحركم أولكم أن لو عبادي لأيا ، ّيء ينقحه 
قطاعاتهمق، شبارا ملكي من ذللث، نقص ما منكم واحد رحل ئييح أفجر 

تضرهمومعاصيهم هم تنفعهم طاعاتهم بل تضره، لا ومعاصيهم تريده لا 
لالإّماء:ئلهاه أستأتم وإذ لأام؛ءم أحشر ثصثر ءؤإ0 هش• فال كما هم، 
[.٤٦]نملت: ئقهاه أساء ومذ ئنثسهء صلحا حمل ■' بحانه سوقال ٧[، 

والآحرة،الدنيا فى تنفعالثؤ الطيبة وأعمالك ناتك حاض، عبد يا فأنت 
غيوب.نيء منان> يضره لا واف أنت، تفرك الشريرة وأعمالك وسيئاتك 

فأيجر عر كانوا يجنكم وإسكم وآجركم أدلكم أف لو بمادي رريا 
زاجركمأزلكي أن لز بمادي يا ئ محي بن ذللث، نقص ما زاحد ريل 

ماننأتن إننان كل ءأعط4غ متأزني واحد صعيد في قاموا وجنكم وإننكم 
الإبرةهدء الحز" أدجل إدا المحيط ننمص كما إلا عندي بما دللث، مص 

الأممفهؤلاء سيئا تنقصه لا سيئا؟ تنقصه هل البحر أدحلت إذا المعروفة 
قامواأنهم لو وغيرهم، وملائكتها وغيرهم ها ؤإنوجنها وآخرها أولها 

فأعمناهمحاحانهم وعاد جل اش يالون الكثيرة، بلغاتهم واحد بصعيد 
كنللشيء يقول حميد، غني لأنه ء؛ ثيء مالكه من ذلك نقص ما إياها 

[.٨٢]ص: لتَقن مول آن قئا أتاد إدآ ق فيكون 
زخدص إلأنا \و'ليلإ تب م أخصخا ألمالم جي إنما عبادي »:ا 

المتيجة،هذه منه« إلا نلوس ملأ دللثؤ عير وجد وس اف فليحمد حيرأ 
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تنبأعمال تفعلون ما إن الحاصل I يعني أعمالكم؛ هي إنما الأعمال 
يعني!القمامة؛ بوم إياهما أدميكم ثم لكم، يحميها ، وثر حير إليكم 

الموفقهو يعني! افن*؛ فليحمد حيرأ وجد ُرممى القيامة يوم عليها يجازيهم 
نلومنقلا دلك عنز وجد رروس وأعانه، وهداه وقفه الزى هو غتو، الهادى 

ؤتاالتكون ير ثنا بة تعالى! قال وشيهلانه هواه و٠لاءة رتقصيرْ منه® إلا 
[.٣١]الجم: أ-كىه أنثئإ جزي ئإ نا آثزأ تترى لاثي، أذ 

والمحنيستحق بما يجازى الميء القيامة، يوم الناس حال هده 
ؤ؛وم[، ١٣]الق—امن: ه وثم مدم بما يونذ آلإش ءؤ.بمؤأ تحق يبما يجازى 

لهذايعد أن للمؤمن فينبغي ٩[ ه آكثان يؤم دثلك للح ذؤم .حنء 
النفسوحهاد أمره، على والاستقامة اننه به!اءة المالحة، العدة اليوم 

بالدعوقاض عباد نفع على والحرص اممه، محارم عن ، والكفاض بهناعق 
بعيالهالمنكر، عن بالهي ، بالمعروفبالأمر الخير، إلى والتوجيه الله إلى 

حسسبإيحته نم أو الظالم وريع المفللوم ونصر المحتاج وبمواساة المريفن 
ثملكم أحصيها أعمالكم هي ارإلما الخير، أعمال من للعبد ر ينيما 

يومميزانه وفي صحيفته في حيرأ* وجد ®قني النهاية هذْ إياها*، أوقيكم 
وحدذلك، غير وحد ومن ووفقه، هداه الذي هو افه*، ،ائليحمد القيامة 

ه؛نفبلوم ه■ نفإلا بلوٌن مالآ والضلال، والشرك والكفر المعاصي 
غايةوحسر المدامة، غاية فندم الهوى  ٤٧٠وأالشيهنان وتابع قمر لأنه 

وفيالقيامة، يوم اض وغضب، الأليم والعاناب، بالخيبة وياء الحسران، 
أنافه ل ونا لأمة، والالعاقبة ا؛u، ل ونا باطه نعوذ الحرة، غاية ذللئ، 
والابتعادمراضيه إلى المارعة ؤإياكم ويرزقنا يرضيه، لما الجمِح يوفق 

النجاة.طريق هو فدلك حدوده، عند والوقوف هيه منا عن 

والهداية.التوفيق الجميع اممه ورزق، 
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الخيرمن الازدياد على الحث باثا -  ١٢
العمرأواخر في 

ر؛آءؤلمدؤ من نه بموحكز ما ذمن؛إم ^١؛؟؛^ ؛ تالي افُ ال ق
[٣٧لُا>: ألأي.ؤ4 

سه؟ستين نعمركم لم أو ت معناه والمحقموزت عباس، ابن قال 
نمانيت معناه ت وقيل نعار، اف شاء إن سندكره الذي الحديث ويؤيده 

عنلنقل ردق• دموالكلى الخن ماله سه• أربعين ت وميل سنه، عشرة 
أربعينأحدهم ؛!غ إذا كانوا المدينة أهل أن ؛ ونقلواأيضا. عباس ابن 
البالؤغ.هو وقيل؛ للعبادة. تهمغ سنه 

هوت والجمهور ماس ابن نال أئل-ره تعار• ونوله 
أعلم.واف وغيرهما. عيينة، وابن عكرمة، قاله الشجب،. وقل؛ الني. 

الأحاديث،;وأما 

اف؛ يال،الّثي.، همن لقهند، هريرة أبي م فالأول؛ -  ١١٢
١^^١،•;واه سنه" سمحي بلغ حى أجله أحر انرئ إر 

الرحلأعذر يقال: الميم. س أمهلن إي عذرأ لن يترك لم معنا، ت العلماء او مه 

إً'م::يّّبسهّ:محَمحء
ولنامعنا هدا نذحل لم فمال؛ نفيه، في وجد يعصهم فكأن يدر أنتاخ 

برثمالعمر فى إليه اض اعذر فقد نة سن بلم س باب الرقاق، كتاب ثى أحرجه !١( 
(٦٤١٩.)
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:ومذك __ غ4ئلم! خيث مئ إثن نمن: يئاو مط؟! أبماة 
طوإو0ما قاو: لتريهم، إلا يومئذ دعاني أيه رأبغ فما منهم ءأدحن؛ي 

نمال١[ ر: ]الموآلو_تحه؟ آس سر نماء وإدا اف: نول في 
ونكثعلتنا، ونتح ئصسرثا إذا وسعإمنه اس ئحمد أمريا بعضهم: 

فقالت،:عباس؟ ابن يا تمول آكدلتئا لي: نقال تبثا. يمل ننم بعضهم 
فال:لن، أشن ر. ض ننول أخل ئز يلن: تقول؟ سا نال: لا. 

رهعنتي أحلك علامه وذللث، والمنح^ آس سر ئة' ^إدا 
منهاأعلم ما تهين،': عمر نمال ٣^ ت النمر ل ماباه< ءكاو< إنهر ؤآسنغره 

،.البخاري^ دواه تقول. ما إلا 

علىالحث، فيها كلها الشريفين الحديثين مع الكريمة لأية ا فهذه 
قربوعند المدة آخر في ميما ولا الصالح، العمل من والاستكثار الجد 

إلىابقته متكثر وأن حرصه، يزداد أن للمؤمن ينبغي فإنه الأحل، 
ماذ"~م؟م ^١٠^ • قك النه يقول الأجل، وقرب السن تقدم عند الخيراين، 
]ذاط-ر:بره ثبممن لأءلتد؛ر( ٥ ئدؤمإ ألثن.;ر هثاآقم ددؤ س يه ثدحكز 

عاليه- محمد نذيرنا وحاءكم وأمهلناكم إليكم أطرنا قد المعنى: [؛ ٣٧
المهلة؛هده من نفيدوا تولم ترعووا لم ولكنكم - لام والالصلاة 

ؤإصاعتكمتفريعلكم بسبب العذاب يعني: ؛ قال:ولهدا 
الحدثفي وجاء تذكر، من فيها يتذكر طويلة مدة يعني؛ 

وقالعاما، أربعون معناها ! ١١٠^٠٣أهل بعفؤر قال عاما ستون تفسيرها، 

واماعكاز إئهأ ؤاستعض رتك محتل• ت قوله باب التفسير، كتاب في أخرجه 
(.٤٩٧٠بر؛^)



العمرأواخر في الخير •_ الازدياد على الحث باب 

أنوالصحيح يسيرة بمدة اللؤخ بعد ت يعني عاما؛ عشر ثمانية بعضهم 
إلىاف ررأعدر والسلام! الصلاة عليه يقول الحديث في حاء ما ذلك 
أمهلهت يعتي العير؛ منه بلخ؛ يحني! ؛ سص باغ حمر أجله أحر امرئ 
٠٠ عنائه. وعنده ندكر عند0 كان لو الكافية، المدة 

منيعدروا حتى قوما يهلك لا الله أن الأحر! للحديث هذا 
همأنفعلى بقروا حتى ظالمون، بأنهم يعترفوا حتى يعني؛ هم؛ أنف

هفل!قال كما السوء، أعمال من قدموا ما ببب للهلاك، مستحقون أتهم 
ثماءالجتتى قؤما بمدها ؤأيشأظ طللمه َ؛تت نريسم ين دصننا ءاؤولإأ 
قيئاممم مآ إك رئتوأ لا .ا يئثمؤن ني هم إدا انآ نمثيأ 

ئنيدراك تا ؤ( َؤا إJا يو_ثتآ هاما قثمن  ٢٠٤٤٠١وثسنك؛كم 
اعترفوايعني! ؛ [ ١ ه . ١ ١ ]الأسيا٠: حسثه حصيدا بمكهنر حئ دنينهتر 

أهلعن تعالى قال للعقوبة، تحفون مأنهم وعرفوا وميتاته»أ بدنوبه»ا 
١.آلثبمي أمحب و َى ما ينقل آو شع كأ لو I  ١٠٢-؛ ٠ ٢٠—ه أنال_ار 
له*ا،بعدأ ■' يعني ؛ [ ١ ١ - ١ • ; لالملك آلننمره ايحيب محقا ير يل ظعم؟وأ 

الماسأيها ت يحنى نممكهره؛ ٠^١٠^ • هث قوله هكذا ذلك، من باض نعوذ 
أملفال [، ٣٧اءلِ; لذ٤< القدير ر؟آءكها ئدؤ من يه تدصكر ما ؤ)عع؛كاا 

الشيبحاءكم معناه بعضه,ا وقال والسائم، الصلاة علمه المبي إنه العل»ات 
فىثاب من مات، ففد بحفه ثاب ومن للموت، ندبر الشسب، فإن 

للشعر،موت الموت، من نؤع ب، الثيفي بعضه، مات ففد الإسلام 
عليهالمبي يه حاء ما هو منه أعفلآ ولكن نذير، الشيب، أن فالحاصل 

سبحانهذكر فقد والمذكير، والوعقل واليان الهدى من لام والالمائة 
المارأمة لحلم، وكلما منيرين، مبشرين الرمل وأرسل وعلا حل وبين 
٩[. ٨ ]الملك: نذر ئ، هد ؛ك . ندبث أظ وق لهم• بقال 

دللث،.من بالله نعوذ الباطل، من فحلوا وبما عليه هم بما يحترفون 
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علماءوهم الشراء يجالس وأرصساه عنه الله رصي عمر وكان 
راوكا ، لمسءاسمهّن ا ائل مفي عنده السوري أصّحانما ويتحدهم 

الفقيهالشباب من عباس ابن وكان شيوخا، أو شبانا أو كهولأ ه مجل
مثالهأولادا لنا إن ت وقالوا ذلك بعضهم واسشزكر معهم فدعاه الحالم 
والفقهوالفضل العالم في امتاز قد عباس ابن وكان دونهم، يدعوه فكيف 

دعوتهالله فأجاب الدين، في الله يفقهه أن و. المي له دعا قد الدين في 
منمعون يوالناس وماله المشورة هذه فى يثارك أن عمر فاراد 

قولهفى عاس ابن با تقول ما الحاصرين، والمجار والأنصار المهاجرين 
يبنذ ت-ثلول ألثاس ورأف ؤإ وآلئم أليي مر جثآء وإدا ت تعالى 

٣[- ١ لالم_ر: ماباه< ءكاذ، إذهأ ؤأسنغنه ربك عممي فخ أزاما آم 
حاءإذا أمرنا ؛ قالواتقولون؟ ما الحاصرين الصحابة سأل أولا، سألهم 
حللله نكرا يعني؛ تغفره؛ نوأن ربنا بح نأن النصر وجاء الفتح 
ذلكمع الأية لأن عمر؛ أراده لما ينتبهوا ولم حق كالم وهذا وعاد، 

تقول؟ما عباس! لأبن قال قرب، قد وأنه بأجله وتدكره النمح، تّص 
بيحبالتالأمر مع يعني؛ ه؛ للنبي أحل عائمة إنها أقول؛ قال؛ 

ماعمر؛ قال أحله، دنا قال بأن تذكير فهي الحياة، آخر في والاستغفار 
.وألمح أثي يصر •مآ* ^^١ والمعنى؛ تعلم، ما إلا منها أعلم 

آزاما؟ا<أدي يبن ذ ءؤتد-نإول محمل يا يعني؛ ألثاّر،ه؛ ورأبتم 
قدبها ؛عث، التي حملت،، قد انتهت، قد المهمة لأن أحلك؛ قرب، عائمة 

قدم،كة، عليه الله فتح وقد الماس، وايادغ الماس إنذار وهي حصلمثج، 
؛هذابعد فقيل المقصود، حصل قد أفواجا، الله دين في الماس دخل 

والاستغفاروالمهلل ثيح بالحياتك اختم يعني؛ ربلث،ه؛ محمد ؤمأخ 
بابمن مأمورون كذلك فالمسلمون بذلك، يؤمر المثي كان فإذا 

ويومبالجنة له ومشهود له مغفور وهو أعظم، عليهم الخملر لأن أولى؛ 
الالذين الأخرون فالمسلمون الحياة، آخر في والاستغفار بيح بالم
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إلابالجنة لهم مقطوعا وليس به، لهم يختم وماذا لهم يكون ماذا يدرون 
وأناض بحوا ي أن إلى شديدة حاجة في هم الإيمان، على ماتوا إذا 

يختملعلهم حياتهم، آخر في الصالح العمل من يستكثروا وان ستغفروه 
آخرفي والاستغفار والتوبة المالح العمل من الامذكتار فان بدلك، لهم 

الحنة.الخاتمة أمباب من الحياة 

وارهال.اية.التوفيق الجهّع الله رزق 

صلاةه افه رنول صار نا هالت: ها، عاممة م الثالث،: -  ١١٤
فيها:يقوو إلا وآلمتحه آف دمر بثآء ^^١ • عنيه يرلث أذ بمد 

ءلي٠ل١،.متقق ر؛؛ اعقر اللهم زبممدك، ربما ارنبحاك 

C3  أذبجر ه اف رنول كاذ ءغم،ت الصحيحين فى ردابة دش
اعفناللهم وحمدك، رثنا اللهم رانبحاش، ونجود؛: ركوعه في يفوو 
ضبه أمر ما يعمل ت أي المرآلاا؛ معنى: المرآنى. ئثأوو لي*، 

ةن_نذفزهه.ره عممي ومغ • ّ*ار قوله في القرآن 

C3  أففبل يمول أف بكير ه اش رنول كاف ت لم لمرواية وفي
عاسة:قالت، . إليك،ااوأثوُئ، أ'سئفنك وحمدك النهم ارنحاه، تموت: 

قال:مولها؟ أحدسها أراك التي الكلمات هد؛ نا اممه، رسول يا قلتا: 
آسثني جات ذذتي\^^١ رأيئها ^١ أنتي في علانه لي راجعالتؤ 

السورة.آحر إر وألم_تحهاا 

فيلم وم(، ٧٩٤)برقم الركؤع في الدعاء باب الأذان، كتاب في البخاري أحرجه '١، 
(.٤٨٤)برقم والمجود الركؤع في شال ما باب الصلاة، كتاب 
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تمول بس بكبر و. اف ول دّكاف ت له دواية وفي لتا 
يات يلت، ياللم، .  ٠٠إلمه وأيون، افن أنتغفن ويحمده افر سحاذ  ١٠

وأثون،اف' أستئفئ ويحمده اشر نبحاذ قوو من ئكثن أراك اشر، رسول 
وأبثهافإذا أض في علامه سأرى أثي ربي ررأحجرني ت يمال، إليه؟ 

فمدإليه وأتوب ال؛ه أسعمر وبحمده اشر سبحال I فول من أكنريت، 
آلناسءؤورأبمن-ح مكة، فتح وآلف أثي نر ٍاء ^إدا رأينها؛ 

لكالإئه' واسثغرْ رتك عيني مغ أنب آس يبن ف ثدحلوف 
.٣[ . ١ ]\سم: وات|ايماا 

الوحينابع قك افَ إن ت فال ه، أنس ص الرابع• -  ١١٥
متقىالوحي.. كان ما أكثز ثومي حش دقاته قبل . اف رسول عش 

ءاu،ل١،.

رُببمئه•' الاه رسول ثال، قال• فهنع، جابر  ٠٣ت الخامس -  ١١٦
•طم^١٥ عليه٠١ مان، ما على عبد كل 

فييكثر أن للمؤمن ينغي أنه على الدلالة فيها الثلاثة الأحاديث هذه 
والتهليلالتسبيح ذلااثk جملة ومن المالحة، الأعمال من حياته آخر 

قالتحهذا وفي خارجها، وفي الملام في ذلك، من والإكثار والاستعمار، 
تومجوده ركوعه فى يقول أل يكثر حياته آخر في هآ النبي كان I جمحا عائثة 

برقمنزل ما وأول الوحي نزل كف باب القرأن، نضاتل كتاب في البخاري أحرجه )١( 
.yr-^/Tأحمد وأخرحه •٣(،  ١٦يرقم)اشر، محاب قي وسلم (، ٤٩٨٢)

عندتعار ;اض الظن بحن الأمر باب والنار، والجنة القيامة صفة محاب فى أحرجه )٢( 
(.٢٨٧٨)بريم ١^ 





الصاثحينري1ءس سيح 

لياغفر اللهم ارالواحد المجير محي له يعدون هذا ومع ا له مغمور وهو 
هذاوالسائم الصلاة عليه مرة مائه الغفور، التواب أنت إنك علي يتب 
ولكنبالجنة موعود له، مغفور أنه مع الأمر بهذا عنايته على يدل 

الاستغفارمن فيكثر واللام، الصلاة عليه سكورآ، عبدا يكون أن يحب 
وجوهمن هذا غير إلى والصدقات والعبادة والصالة والتحميد والتسبيح 

وأبعدهمخير كل إلى الناس أسبق محكان والسلام، الصلاة عليه الخير، 
الشروتركوا حير كل إلى سفوا ه يعده أصحابه وهكذا شر، كل من 

عليهمالرسل بعد خير كل إلى الناس وأمق الناس خر هم عنه، وابتعدوا 
،• ١٠٠ثر؛؛؛،الناس ررحير فيهم قال ولهذا واللام الصلاة 

الصلاةعليه وفاته عند الوحي نبيه على اممه )نابع )جهنع؛ أنس نال 
تيعني الوحي؛ اممه تابع الشريعة(، وكملت الشريعة تمت حتى لام وال

أنقبل وتمامها الشريعة كمال فيه بما متتابعا وحيا كثيرأ إليه أوحى 
عليهوتقفله عليه الله إنعام باب من وهدا لام، والالصلاة عليه يموت، 

المائةعليه لأمته، الشريعة ؤإكمال الخير، من بالزيادة حياته آخر فى 
لابيمثالنبي قال ها الأتماري اض عبد بن جابر وقال لام، وال
توبة،على بعث توبة على ماينؤ إن ت يعني ، ا( عانيه مايث، ما على عبد كل 
ومعاصيثرك على مات ؤإن عليها، بعث، صالحة اعمال على مالت، ؤإن 

•وثر حير من عليه مالت، ما على يبعث فكل عليها، بعث 

يكونأن على دائما دائما يحرص أن للموس ينبغي ت معناه وهذا 
علىوتبعث، حير، على هو فإذا الأجل عليه هجم إذا ض خير، على 
الخطيرة،الأوقات هذه ز المرض، وعنا السن كبر عند ميما ولا حير، 

الباب الشهادات، كتاب في البخاري أحرجه خهثع اض عبد حدسثه من عليه متفق را( 
الصحاة،فقاتل كتاب في ومسالم (، ٢٦٥٢)برقم أشهد إذا جور شهادة على يشهد 

(.٢٥٣٣)برقم او;هم الدن نم يترنهم الدين نم الصحابة ضل باب 



اثعمرأواخر في الخير من الازدياد على الحث و1ي 

والاستغفار؛الصادقة والتوبة المالحان( الأ'ءمال( من يكثر أن له ينبغي 
موتكفيه يكون قد فر الوهذا موتك فيه يكون قد المرصر هذا لأن 

بحتاهل،المؤمن وهكذا الصباح، وهذا موتك فيه يكون قد اء الموهذا 
الحيهلةتكون الأحعل-ار وحول وعند المرض وعند ن الكبر عند ولكن 
الأجل،قرب مفلنة ذلك لأن أكثر؛ الخيرات إلى المسابقة وتكون أكثر، 
كانولو صالح، عمل وفي زيادة في أبدأ يكون والجازم العاقل ولكن 

شالت،من فكم حياته، ويغتنم الخيرات من فيكثر صحيحا، كان ولو ثابا 
ولمقبابه وامحملرب الأجل به نزل ثاب من وكم يشيبخ، أن قبل مات 
قالوشيخا، شابا الخيرات اغتنام على يحرصى فالمؤمن أمله، ما يبلغ 
ظلهإلا ظل لا نن؛ ظله في تنار افُ ثظم »نننه واللام: الصالة عات 
المبادةفي ينشأ الشاب وكون ، اض؛، عبادة ئي ئشأ وأذابا عدل، إمام 

تمريحتى عليها ينشأ حتى للعبادة ويجاهدها المثالة على ه نفويوطن 
•عيها بموت وحتى عليها يشيب وحتى عليها 

والهداية.التوفيق الجمع اه رزق 

:١٩٦^٠٠)الثاني قي؛_J ( ٤٤٩برقم)اتي 



الصالحينمى ريا سرح 

الخيرطرق كثرة بيان باثث —  ١٣

[٢١٠]الشرة: عيسره هم آث؟ لإ0 حم محي ساوأ ؤوتا تعالى! اف مال 
تعالى؛وتال [ ١٩٧ا،ةهه بمده ئم من معلوأ ؤو، تعالى؛ وتال 

عمدؤءى تعالى؛ وقال ٧[ ]الزلزلة: ت_ثثمه ثثا درآ مقثال يع-مل 
كثيرة.الباب تى والأيات [ ١٥؛«; J_I]ظمسوءه صنيحا 

منها؛طرنا فذكر منحصرة، غير وهى جدأ، فكثيرة الأحاديث وأما 

قلت،؛قال؛ ه، جناذة بن جندب ذر أبى ص الأول؛ -  ١١٧
نثيلهء.فى رالحهاد بافم ررالإيمان قال؛ أمقتل؟ الأعمال، أي اف، رسول، يا 

دلت،ثثنتا'«. اكوغ\ 'وأهبجا بمد ا)أشبخا ^؛ أمحل؟ الدقاب أي قلت،؛ 
اف،رسول يا منتج؛ . لأحريىا، ئضغ أو صانعا ررئعين ؛ ؛،؛J أينز؟ لم فإل 

فائهاالناس؛ عن سدك ،رثكمه ؛ ؛ال، العمل؟ بعض عن ضثك إن أرأيت، 
ءالي،<متقى مسالئجاا عالي مئلث، صدقة 

يالعجمة؛)صانعا( وروي المشهور، هو هدا المهملة بالصاد الصماخ(: )ه 
يحاولنا يتقن لا الذي )والأخرق،(؛ ذلنئ،، ونحو ءسال، أو نقر مى ص-؛-اع ذا أي؛ 

بمن.

قال،؛ه، اف رسول أن هد؛ أيضا ذر أبى ءؤ؛ا الثاني! -  ١١٨
وكلصدقه، سبحة مكل صدئه؛ أحدكم مس نلأمى كل على اريصبح 

لموم(، ٢٥١٨)رقم أغفل الرناب أي باب اليتق، كتاب في الخاوي أخرجه 
برقمالأعمال أقمل تعالى باش الإيمان كون بيان باب الإيمان، كتاب في 

٤٨(.)



الخيرطرق كثرة بيان باب 

ا\د)م؛ويىوأمر صدقه، ئكبيزة وكل صدقه، نهليلة وكل صدقة، حميدة 
منبركنهما زكنثان ذلك من ويجزئ صدقه، النئكر عن ونهؤ، صدئه، 

^I»L«رواْ الصأحىاا 
المفصل.ت اليم وقع اللام وتخفيف الهملة السين بضم الئلأنى(! )□ 

أناوض ررمس الم قال قال: ض، الثالث: -  ١١٩
عنيناط الأذى أعمالها محاسن في قوجدت وننئها حننها أمتي 

الالمنجد في ثكون اشحاعه أعمالها مناوئ في ووحدت الطريق، 
لممرواه  ١١تيقن 

الخير،طرق كثرة بيان في والأحاديث الكريمات الايات فهده 
متعددةوطرقا الخير من أنواعا بحانه لعباده نؤع وعلا حل قافه 

هل:فقال ذلك على عباده وحل لديه، ويقرب يرضيه ما لتحصيل 
ؤ,ينقفول: [، ٢١٥رق ]ا—نعليره يم آثع لإ0 حير مى سلوأ جو، 
درآيتقثال بمثل •' وعلا حل وقال والكثير، المليل يعم ثره 

ق•قال ٧-٨[، ]١^^٥: بزهأه  ١٣٠درآ نمثال بمنز وثن تزص. ئثا 
لتراذق ثن ولإت يمsن٠■مها حكنه ك ؤإن درر يثثات بمللم ي أه ااؤإ0 

أساءومن جننح، صتلئا عل بن ٠ هث ويقول ؛!، ٤٠ت اء ت]العظيماه 
وإنلأننّسكث أحنند أحسنتي ؤإ0 وعاد: حل ويقول [، ١٥]آلجاث—آت ثلثناه 

لإوبُن< *نيّء اك مساإموأ • وعاد جل ويقول ، ^١[ _ِا،: ]آلإ.—نلهاه أماتم 

•( ٧٢٠)برقم إلخ ٠ . الضحى. صالة اصتحاب باب الصلاة، كتاب في أحرحه )١( 
وغيرهاالصلاة في المجد في الماق عن النهي ياب المساجد، كتاب فى أحرجه )٢( 

(.٠٠٣)برقم 





اثخيرطرق كثرة بيان باب 

حالادته،على حداد صنعته، على صنعة صاحب تمن يعني• لأحرق"؛ 
احوانكتعين خياطته، على خياط نجارته، في نجار زراعته، على مزاؤع 

عونفي اردافُ صالح، عمل في حاجاتهم في وتبنهم صناعاتهم في فيما 
كال®مى ت لام والالصلاة عليه ويمول أحيه® عون قي العيد كال ما العبد 

حتىصناعاتهم في المحاؤيج فاعانة حاجته® في اللأ كال أحيه حاجة قي 
الشروعة،أو الباحة أعمالهم من شيء أي في زراعتهم، في ينجزوها 

غيرإلى المحتاج، بيت بناء في؛ مدرستهم، بناء وفي مسجدهم بناء وفي 
جق.اف عند احتسبه إذا صاحبه عليه يؤجر صالح عمل ، ذللث، 

عندهما العمل، يحن لا الذي الأحرق! لأحرق®؛ نمنع ®أو 
له؛فيعمل أخرق، مي يالأعمال في بصيرة ءند0 ما يعني! عمل؛ 
كيفيعلمه تعاليمه ومساعدته المال من له الله يثر بما اعده بيعني! 
هدهفي به ينتفع شيئا يعلمه يفعل، كيفإ ينجر، كيفا يخيط، ا كيفيعمل، 
حتىإليه يحتاج ما أخوه فيعلمه للتعليم المحتاج هو لأخرق فا الدنيا، 
فيينفعه شيء أي في حدادة، في نجارة، في خياطة العمل في يثارك 

الماس.ْع يعيش حتى الدنيا هل.ه 
عنصعقت يعني! ذلك(؛ عن حقت ص إن )أرأيت ذر! أبو قال 

صدقهفالها الناس عن شرك ®تكف قال! أعمل؟ فماذا الماس مساعدة 
شره،يكف الماس نفع في فائدة فيه ما الأي يعني! نفسك،®؛ على منلثإ 

عنشره يكف شيء أقل ينفعهم، ولا الماس يعين فانية عنده ما الذي 
ويحابأيضا، صدقة فإلها باقوال، ولا بأفعال لا يؤذيهم ولا الماس 

حافظايكون بفعل، ولا بقول لا أحدأ يؤذي لا حتى ويجاهدها ه نف
القس.على صدقة هذه الماس، إيذاء عن جوارحه حافظا لمانه 

كلعلى ®يصبح والسائم! المائة عليه يقول الثاني! الحديث وفي 
كلعلى ت يعني ؛ نلأمى® كل على رربمبح ، صدئه® أحدكم مص نلأمى 
عليهالله رمول عن سنا وقد ان الإنمفاصل المفاصل لامي المفصل 



الصالحينرياض ثخ 

آدمبني كل مفصلا، وستين ثلاثماتة على خلق ان الأنأن واللام الصلاة 
ستينعلى آدم ابن من ركب الذي الجم هذا مفصلا، وستون ثلاثمانة فيه 

علىمبتي هذا كل وبطنه وظهره ورأسه ويديه رحليه فى مفصل مئة وثلأيث، 
،صدقات، عنها يودى أن له وينرع الإنسان هذا في مفصل مئة وثلاث، ستين 
بيحةتفكل صدقات، المفاصل وهذه النعم هذه على يودى أن له بشمع 

أمرصدنة تكبيرة وكل صدقة تحميدة وكل صدقة تهليله وكل صدقة، 
عنويجرئ ت قال، صدقة طيبة كلمة صدقة، منكر عن ونهى صدقة بمعروفؤ 

هذهعنه أدتؤ ركعتين صلى فإذا الضحى من يركعهما ركعتان ذللث، 
كلعن صدقة وستين ثلائمانة عنه تولى الضحى من ركعنان الصدقات، 

فيالبدن هذا يستعمل كله، الركعتين في يستعمل البدن هذا لأن مفصل؛ 
منركعتين صلى إذا الصلاة هذه في يستعمل البدن هذا كل ركعتين، 

منأيما وهذا المفاصل، هذه عن الصدقات هذه أدى الضحى، 
صدقاتعنه تولى ان لإنا يحملها التي الأعمال هذه أن قل الله فضل 
بمعروفحوأمر وتهليله، بيحه تفي أحر، فيها له ويكون فضل فيها له يكون 
ذلك،عن تودي اركُتين هاتض صلاة مع ذلك، غم إلى منم عن ونهي 

الممعن وينهى بالمعروف وامر ويكر يهلل يبح الخيرين، بين جمع فإذأ 
حيرأجمع الضحى، ويصلي الخير في ؤيساعد الرحم ويصل اف إلى ويدعو 

ض•إل5، أيضا حيرأ صار الليل من وتهجد الليل من صلى bذا حتر إن، 
حنتهاأميي أعمال عازي ارعرصت، هآت يهول، • الثالث، الحدين، وفى 

منوهو الطريق عن يزال الأذى الأمة هذه محاسن من فرأى ونبئها٠٠ 
الملريقفي يمشي ان الإنصار إذا الإيمان، سمب، ومن الإيمان حمال 

رأىأو أزالها شوكة رأى أو أزاله عقل—ما رأى وسواها، حفرة فرأى 
يؤذيما الهلريق في رأى كلما ذلك، أشبه وما أزالها الناس تؤذي حديدة 
للمؤمنفينبغي الجنة، طرق ومن أيضا الخير أعمال من هذا أزاله الناص 

ذهب،إذا بيته، من حرج إذا طرقاته، في يلاحظ احتساب،، له يكون أن 



الخيرطرق كثرة بيان بابي 

أيضأمحامنها ومن أزاله، النايس يودي شينا رأى إدا ريع إدا لاومسذجد، 
تناسبما أشياء أو قذاة المجد قي يرى كونه المسجد من القداة إخراج 

يزيلهاالمسجد إلى الهواء يه حاء وما والحرق كالربش يزيلها المسجد، 
للمهلمن.نظيفا المسجد يكون حتى ويرفعها 

أو)بالحامة( بالنخاعة المسجد فى الأذى مساوئها من ورأى 
فىق فالبصا المسجد فى يبصق كونه لأمه، ا وئ مما من هدا البصاق، 
دللث،يرى الخساوئ من فهدا تقدير، فيه لأن يجوز؛ ما خطيئه المسجد 

منفإن أذى أو المسجد فى النخاعة رأى فإذا يزيله، ولا ويسكت، 
يؤذىيرام الذي الأثر يزيل النخاعة، يزيل ذللثح، يزيل أن المنة 

الممهاءيعص ألقا0 أو الهواء به أتى سواء عليهم، يكدر أو الصلين، 
ورفعه،أزاله يناسب، لا شيئا رأى فإن ذللشح، يزيل الصبيان بعض أو 

ذلكرأى فإذا المسجد، فى بصق سفيه يكون ئد نخامة ذللث، ومن 
•يرفعيا يزيلها 

حكهاجد المجدار في يخامة يوم ذات النبي رأى ولما 
الصلاةعاليه محلها، فجعله بهليب ودعا ذلك عليهم وأنكر وغضب 

رأىؤإن أزاله، المجد في شيئا رأى إذا للمؤمن ينبغي هكذا واللام، 
نهىمنكرأ رأى ؤإن به، أمر معروفا رأى ؤإن أزاله، شيئا الهلريق في 

والتكبيروالتهليل والتحميد بالتسبيح يشغله لسانه، ويثغل عنه، 
لهض ا يثر إذا الحركة حفيف اللسان هذا ساكتا، يكون ولا والاستغفار، 

كلنات،، ح بعثر تسبيحة كل عليه، الله نعم من هذا بالخير، إشعاله 
ماشت، وأنكثيرة أضعاف إلى ضعف، سبعمائة إلى نات ح بعثر واحدة 

.تحملها غنائم ولكنها شيئا يضرك ما العلريق في 

الجمع.الله وقق 



الصالحينرياض ثخ 

الدثورأهل ذهب اض، ننول U قالوا:  Luأن ض: الرابع: .  ١٢٠
مضووثصوم، كما ونمومونى غنزط كما يصلون بالأجور، 
شحةيكل إن يه: يصدئون ما لكم افث جعل قد ررأوليس قاو: أموالهم، 

وأمئصدقه، ئهليلة وكل صدقه، ئحميدة وكل صدقه، شيرة يكل صدئه، 
صدقه٠٠بضع وفي صدقه، المنكر عن ويهي صدقه، بالمعروف 

ررأوأيمقال: أجئ؟ مها لث وتكوي شلائت أ"ثدنا أأني اف، ر-ول، :ا قالوا: 
كانالحلال، في وصنها إذا فكدللث، وزر؟ عليه أكان حرام في وصنها لو 
مسالمرواه أجرا؛ له 

دثر.زاحدنا: الأموال اككة: بالثاء الدثوئ( )□ 

مصئحقرن ارلأ الّبي لي قال فال،• ئة، الخامس: -  ١٢١
ا.رواْ«ساومر طليق٠٠ يوجه أحاك ثلمي أن ولو ميئا ال٠عنوذ٠، 
ه:اممه رسول قال، ؛ال،: هريرة.٥، أبى .fi السائس: _  ١٣٣

بينئعدل، السمي: فيه ئهللإ يوم كل صدقه، عليه الناس مى نلأمى ؛ركل 
عللهاله يرع أو علنها دابته، في الرجل وثبين صدئه، الاثنين 

الصلاةإلى ثمنيها حطؤة وبكل صدقه، الطيبه والكلمه صدقه، متاعه 
^٣،.متقق صدقه٠٠ الطريق عن الأذى وسيط صدقه، 

قالقالتج: ه، ة عائشرواية من أيضا لم مرواه وئ 
وئلائمائسين على آدم ثني من إنسان كل حلهم، ررإنه اف رنول 

يرقمالمعروف من نؤع كل على يقع الصدئة اسم بيان ياب الزكاة، كتأم-< في أحرجه )١( 
(١٠ ٠٦.)

(.٢٦٢٦برقم)اللقاء عند الوجه ًللائة اسحباب باب و\س البر محاب في أخرجه )٢( 
برقمبينهم والعدل الناس بين الإصادح قفل باب الصلح، كتاب في البخاري أحرجه )٣( 

(yv'V ،)مننؤع , كاعلى يقع الصدفة اسم بيان باب الزكاة، كتاب في لم وم
١(٠'■ برقم)٩ المعروف 



الخيرطرق كثرة بيان باب 

اممه،رانتئمز اف، ونتح انلة، وهلل اف، وحمد اس، كبر لني منمل، 
أوالناس، طريق عن عفلما أو شوكه، أو الناس، طريق ض حجرأ دعرل، 

يونئذيمسى قاثه والثلاثمائة السين عدد منكر، عن ثهى أو بمعروف، أمر 
الناراال١،.عن ثمنه رحنح وقد 

افإن الخير، طرق كثرة على تدل كلها الأربعة، الأحاديث، هذه 
منها،واقرأ نصا لم مكل بمال حتى ووسعها الخر طرق نوع وعاد جل 

ومرضاةالنار من والجاه والمغفرة الجنة إلى تودي التي الخير وطرق 
اهمويعليها يتعرف، وأن يلتمسها أن للمؤمن فينبغي ، كثيرة هؤ الرُب 
الخيرات.ه هن. فى يشاركون الدين هؤلاء به الله وعد ما يدرك حتى فيها، 

.البى ، أصحا١٢س ناسا أن >^؛،، ذر أبو يقول • الأول الحدبث، 
يصلي،كنا نصلون بالأجور، الدئور أهل ذهن، افه رسول رريا ت نالوا 

أهلهم الدمور أهل أموالهم١٠ بقفول ووتْنددويى ثصوم، كما ونصوموى 
بالأجور،الأموال أهل ذمت، الفقراء: يقول الأغنياء. بمني: الأموال؛ 

لكنهمذلاJئ،، ونحو والصيام المائة في معهم نشترك علينا امتازوا .بعني: 
أموالعندنا ما ؤإنا أموالا عندهم لأن والميقات؛ بالعتق علينا زادوا 
به®؛يصدئون ما لكم الله جعل قد أولين ٠٠والسائم: المائة علميه فقال 

المالصدقات غير صدقات هناك المال، فى محصورة غير الصدقة يعنى■ 
إن ١١فقال: لام والالصلاة عليه بثن ثم فيها، يشترك أن مسلم كل يمكن 

ثهليلةوكل صدقه، ثحميدة وكل صدقه، ئك؛يرة لكل، صدقه، نسيحة بكل 
الكلمةكن.لالثح صدقها<، المنكر عن وثهي صدقه، وأم؛المعنوذ٠ صدئه، 

يسرالصدقة اسم أل بيان باب الزكاة، كتاب من تيؤبما عائشة حديث من صسلم أحرجه )١( 
١(.٠ يرتم)٧• المروق من نوع كل محلى 



لصاتحينا ءس ريا مسبح 

صدقة،الطريق عن الأذى إزالة صدقة، الثاني الحديث، في كما الطيبة، 
وصلةالوالدين، بر وهكذا صدفامحن،، للملأة احد للموالخطوات 

ونصحالمرصى، وزيارة ، جق اض إلى الدعوة الاستغفار، وكثرة الرحم، 
المال.غير الصدقايتؤ هن وأنواع الخير من أنواع هده لمين، الم

سيئاالمعنوذ|، مى ئحقريى الأ الثاني؛ ذر أبي حدبث، في وهكدا 
فيهليس طلق، هل منبوجه يعني؛ ؛ ٠١طليق بوجه أحاك ثلمي أ0 دلو 

طسِ_،بوحه أحاك تقابل أن المدقات، من هذه اكفهرار، ولا عبوصة 
هذاالهجر يستحق الرحل ذاك كان إذا إلا ومعبس، مكفهر لا منبسعل 

وبئرطيب، بوحه بيتلث، وأهل المسالمين إحوانلئ، تلقى لكن ، آحر ثيء 
وهكاواالمدقات، من هذا كل المقابلة، وحن الكلام لحن ؤإظهار 

علىآدم تني من إئان كل حلى ررإثه . اض رسول قاد عانثة؛ بث، حد 
اف،وسح افن، وهلل اف، وحمد افن، كبر فنس شنلأ، وسنيي ثلاثمائة 
طريقعن عظما أر شوكه، أو الناس، طريق ص حجرأ دعرل اف وانتعقر 
هائهوالثلائمائة الئتين عدد منكر، عن نهى أر ، س< ؛نموفأنز أو الناس، 
فيالفاصل، هذه بعدد عدد . النار،، عن ثمه رحمخ وقد يومئذ بمجي 
التيالهلرق وهذه الهليبة الأعمال بهذه يعني؛ )يمشي(؛ الأحر اللمففل 

الخير،وجوه في الهلرق له الله وسع قد فالمؤمن أهلها، على الله أثنى 
بيحفالتيكل، ولا يعجز وألا فيها اهم يوأن لكها يأن له فينبغي 

فيالصلوات إلى والمشي الاستغفار وكثرة والتكبير والتحميد والتهليل 
إلىوالعشاء، والغرب، والعصر، والفلهر، الفجر، الخمسة؛ الأوقات 

للسيئات.وكفارة وحسنات صدقات الخلوات هده كل احي، الم

غيرأو عظام أو شوك أو حجر س العلريق عن الأذى إزالة وهكذا 
أشبهما أو أحد فيها يعثر لا حتى يسويها حفرة أو الأذى أنواع من هذا 



الخيرطرق كثرة بيان بابي 

منالمرضى، عيادة من اض شرعها التي الأحرى البر وجوه وهكذا ذلك، 
ينفعما عمل الرحم، وصلت الوالدين، بر لام، الؤإفئاء لام، الرد 

تفعلهشيء وكل للمسلمين، والنصح ودنياهم، دينهم أمور في المملين 
منوهذه . أجر فيه لك ويكون صدفة فيه للث، يكون اف، يرضي مما 

فيالإنسان يؤتى ولكن الخير، نل لعباده اطة شرعها التي الُلم السبل 
منأو الخير، في الجيدة الرغبة وعدم والضعف الكل، جهة من الغالب، 

مجالسيحضر الإنسان الخم، الجهل فدواء الخم، وعدم الجهل جهة 
جد،مأي في مكان أي في عليها يحرص العلم، ومجالس الذكر 

برياصنُررتم إلا  ٠١؛ الّكا بفيل يستفيد، حتى العلم، مجالر يلتمس 
تيعني ،؛ الد'كرااأ *حلى ت هال، الجنة رياض وما ثالث فارثعوا® الجنة 

فييسهه حيرأ له الألأ يرد *_ لام! والالصلاة علميه هال، الخم. حلق 
هومجالالعلم أهل ومحوال( والعلم، التعلم الجهل فدواء الدين®، 
الدواء.هو ط؛ العلم، حالفات وحفور الأخيار، 

القرآنإذاعة فيها، أحد كل عند انتثرت التي الأن الإذاعة وفي 
علمفيها الدرب، على نور ت له يقال، برنامج الدرب، على نور ؤإذاعة 

الخم،في الفتاوى ويسمع العلم، أحاديث، ويسمع القرآن يسمع كثير، 
القرآناستماع فان منه، والإكثار بامحتماعه وننصح نوصي البرنامج هذا 

الأو يحففله، ولا القرآن يتقى لا من إلى بالنغلر ميما ولا كثير، حير فيه 
وفيالقرآن، إذاعة في العلمية الأحاديث، من يسمع ما كللائ، كتيرأ، يتلوه 

بينيذاع البرنامج وهذا المسالم، تنفع هذه اكرب، على نور برنامج 
إذاعةفي ليلا والتصق التاسعة الساعة في وذاع والمشاء المغرب 

البرنامج،هذا مثل يسمع أن وامرأة رجل من الحق ب، لهنالفينبغي القرآن، 
علىأو ، الصحفمن بيته في يتلوه كان إذا الكريم بالقرآن يعنى وأن 

(.٣٥١)• يرقم باب الا.ءوات، محاب ثي الترمذي أخرجه 



الصائلينرياءس شبح 

وحتىالخير، طرق من الكثير بعرف وحتى علمأ، تقيد يحتى صدره 
رروفي.ت النبي قال ، قئ المثوبة من اش عند ما برحو فيها يشارك 

المجامعةهي I يعني بضع؛ الطرق، من هذه صدده،ا أحدكم بضع 
اللب،رسول يا ؛ قالواررصدقه١٠ فرجه في أحدكلم<ا نصع اروفي لزوجته 

وصنهالن أرأيتم ®j؛J^، قاد؛ أجر؟ فيها له ويكوف ثهوئه أحدنا أيأتي 
م((؛لث كان الخلأل، في زصنفا إذا فكدللث، وزن؟ ف أكان خرام في 

فيوجماعه نطفته وصح فإذا العظيم، الإثم فعليه زنى لو أنه كما يعني؛ 
لهويحمل أهله، ويعف بصره ويعفنا فرجه يعفن، أجر، له صار زوجته 

•قق اممه بتوفيق أجر 
.والهداية التوفيق الجمع الله رزق 

أوالمنجد إلى ءاتا اا0ن قال؛ .، الثئ عن ض، الماع؛ -  ١٢٣
نقىراخا٠ أو ا عاو كلما ئزلأ الجنة ش له اطه أعد راح، 

.لاضيف يهيأ وها والرزق القوت ت النزل( )٥ 

الممات،ساء روا اف ننول محال قال: فة، الثامن: -  ١٢٤
.، متقق ثاة® فرمى ولو لجاريها جاره يحقرة لا 

انتعيزورثنا ؛ قال، الدابة يى كالحافر البعير س ١المربنآ• • الجوهرتم، ءال، ا~ا 
لشاة.اش 

أوونبعوذ بضع ررالإيماذ قال؛ ه، الش عن ، ٠٠٠التاسع؛ -  ١٢٥

برقمراح ومن المجد إلى غدا من فضل باب الأذان، كتاب في البخاري أحرجه 
وترغالخطايا به تمحى الصلاة إلى المثي باب الماحي، كتاب في لم وم(، ٦٦٢)

(.٦٦٩)برقم الدرجات يه 
كتابفي لم وم(، ٢٥٦٦)برقم الية قفل باب الهبة، كتاب في المخاري أحرجه 
١(.)•٣• برقم إلح . . بالقيل. ولو الصدقة على الحث، باب الزكاة، 



ا!خيرطرق كثرة بيان بابء 

الأذىإماطه وأدئانا افه، إلا إله لا قول؛ قأهصلمها ثنته: وستوذ يضع 
ظ•*١نثمى الأيمان® مى شعبه والحياء الطريق، عن 

اكلعة.و)اضنئ(؛ شح. وقد الباء بكر سعة إر ثلاثة من الغتع(؛ )□ 

واللامالصلاة عليه اممه رسول عن الثابتة الثلاثة الأحادث هذه 
Ls_i?لعباده يثر وعلا حل اض وأن الخير، طرق كثرة على تدل كلها 
تكثرواويالمسالمون منها تفين. ليالمالحارت١؛ والأعمال الخير من كثيرة 

وهزاالحنان، كثرة وأميابح الخير وأنواع الصالحايتح، الأعمال من 
نمىالمي الهلرق نزع أن عباده إلى إحسانه ومن وعلا حل ممله من 
سلؤذتوأ ه•' قال حتى الكثير الخير عليها وعد وأن الخير، إلى 

ي£مادو0رإؤ ي أرزن ون هق: وقال ٧[، ]الزلزلت: ثره>ه< يا ذر، 
•؛[،،: ]١٧عظيعاه آجرا لوت ين وجن يمنعنها حثثنه ، itوإن درر 

سبحانهحذر كما حناته ميزان فى العبد يجدها الخير، من الد.ر قيل مثا 
؛؛ث—درو يثثثاد ينمل اؤوس فقال: الذر، مثاقيل حنى الثر من 
حديثحوهو مفى فيها لكم يكرنا٥ حديثح لكم وميق ٨[، ]الزلزلت؛ ه يرم 

إذاميمّا ولا عفليم ثان لها قلمثح ؤإل المدقة أن على يدل عفليم 
وهومبق الذي والحدينح وكثير، قليل ينفعه فانه محتاجا، ففيرأ صادفتح 
تؤكانولو للفعيفح والرحمة الصدقة فضل على يدل عظيم حديث، 
ق0لآ.الصدقة 

ابنتانومعها امرأة جاءتني )قالتح: <ؤتأ عائشة عن الصحيح وفى 

وأحرحه(، ٢٤)بريم الإيمان من الحياء باب الإيمان، كتاب في البخاري أحرحه )١( 
برقمالخ . ...وأفضلها الإيمان ثعب عدد بيان باب الإيمان، كتاب في لم م

٥٣(.)



الصالحينرياءس محسح 

أحدفلم إيا٥ أعطيها ميثا البيت في فالتمت، أل تتطلب، حد، يلها، 
واحدةالأم ت، وأعهليواحدة ينت كل فأعهليتؤ ثلاث، تمرات إلا 

الثالثةتريدان أمهما إلى تنظران وجعلتا التمرتين وأكلتا البنتان مرعت، فا 
شيئا،تأكل ولم الثالثة التمرة وأعطتهما بينهما الثالثة التمرة الأم فشمت، 

فقال;بالواقع، أحثرته و. البي حاء فلما أمرها، فاعجبني عائثةت فالت 
لأمهمااف أوحب، للبنتين الرحمة هدء ، الجتهء( بها لها أوجسه اف ران 
،فكيفإياها، نمها وحرمت، بينهما مقتها واحدة تمرة فى الجنة، بها 

عليهم،ويجود والمحاويج للفقراء ويحن الكثيرة بالأموال يرحم بالذي 
يقول;سبحانه واف أكثر، وفضله أعفلم، أحره يكون اف، عند ما يرجو 
•هك ويقول [ ٢٨•]السمرْ: ثامواك،ه كنتم إن لخيم خير يمدفوا ووآن 
خنئهن ^^١ د٠٠دود١ ؤرن ،5 معناآلمئثن، قدوأ ^ؤإن 

[.٢٧١]القرة: ^٠١^^ نن ئتهقم ديكمث ةًقم 

افأعد راح، أد المسعحد إر عدا ُس يهول، الحديث، هدا ومح، 
فيالصلاة لهدم العظيم الفضل هدا ربح® أو عدا كلما ئرلأ الجئؤ في له 

وتحط.درجات له وترفع نالت، حله تكتب، ذللث،، مثل ورجوعه المجد 
رنح®،أو غدا كلما الجتة في منزل له ®تعد I ويمولحهليئات، عنه 
بالليل، وآحر0 النهار أول بها والعناية الصلاة إلى الغا-و فضل من هذا 

جلاض وجه فصيم في للمؤمن كير وأجر عغلم، فضل وفته والنهار، 
الأحرة.واكار وعلا 

يضعأو وسمعوذ بلنع ®الإيمال ه•' يقول هريرة أبي وحديث 
عنالأذى إماطه وأدJاها افُ، إلا إله لا قول؛ ئأضلها ثنته؛ وميتوو 

نحبةومحبعون بضع الإيمان خصال الأيمان® مى شعبة والحياء الطريق، 
الصالةالخير، من وأنواع بؤ ئععنها تتفرع شعبة كل الخير، حمال 



الخيرطرق كثرة بيان باب 

الركؤع،وفيها الدعاء، وفيها القراءة، فيها الخير من أنواع وفيها ثب 
شعبة،والجهاد الخير، من أنواع وفيها شعبة، والحج جود، الوفيها 
المريضوعيادة شعبة، والعسل شهية، والوصوء الخير، من أنواع وفيها 

الألآ،ا،إلا إلنه لا ت قول أيصلها  ٠٠الش-مب، هذه لكن وهكذا، شعبة، 
هذهئ^، اض رسول محمدأ وأن الله إلا إل—ه لا أن شهادة أفضلها 

الشهادةيعنيI اممه؛ إلا إا!ه لا أن شهادة الملة، أساس الدين، اساص 
اللهإلا حق معبود لا بانه الشهادة معناه، هذا الله، إلا حق معبود لا بأنه 

وحده،الله إلا بحق معبود هناك ما الأرض في ولا ماء الفي لا 
مربوبون،مخلوقون لله عبيد كلهم الخلق ائر وٌوالرمل الملائكة 
إلىافه رسول محمدأ بان الشهادة كذلك وحده، اممه حق والعبادة 
بدلا اممه إلا إله لا انه الشهادة قرينة وهي والإنس، الجن الثملين، 

يعتقدولم لفظا بهما أتى وإن بمسلم، فليس بهما يالت، لم ومءن منهما، 
اللهإلا بحق معبود لا بأنه يؤمن وحتى يعتقد حتى بمسلم، فليس معناهما 

أوالأنبياء أو الأشجار أو الأصنام من الماس عبده ما وأن غثو، وحده 
\ذطئز افَ ياي وٌ■ قال باطل، كله الجن أو المادنكة 

تبحانه سقال [، ٦٢رالحح: 'آكليه هر دؤيهء من يدءم؛ى ما }]ك 
إلائعبدوأ ألا رتك >ؤوءمئ ْا، رالغات—حة: ننعبزه وإياك نعبد ،ؤ١ياك 

[.٢٣لالإّ_را،: ه إناث 

نومنقليك، من صدثا النه رسول محمدأ بان الشهادة س بد ولا 
الجنإلى ورسوله الله عبد هو محمدا أن يلمسانك وتنطق بقلبك، صادقا 

باحماعوالمال الوم حلال كافرأ صار بهذا يصدق لم فمن والإنس، 
محمدآبان الجازم الإيمان من يد لا دلك، مجن بالله أعود لمين، الم

يتأدهاؤش سبحانه! قال كما والإنس، الجن المقلين جمح إلى الله رٌول 
الشهادةهالْ نم [، ١٥٨]الأءر١ف: ميماه إيتظم أق رثود إف ألناش 

علىوأوجبها الله شرعها المى بالأعمال يمدقها أن عليه الأعمال، تتبعها 



لصاتحينا محس ريا شبح 

يضعأو رسبعول بضع الإيماذ  ١١لام! والالصلاة عليه قال ولهذا ؛ عبدْ 
عنالأدى إناطه وأدماها افُ، إلا إلنه لا قوو: يأهصلها شب: وبتوق 

مماهذا غير أو عظم أو نوك أو حجر من الأذى إزالة يعني؛ الطريق®؛ 
إخوانهيتأذى لا حتى الله عند ما يرجو المؤمن، يزيله الناس، يؤذى 

يمغنلي كريم جلن الحياء الإيمان، من شعبة والحياء ، بذللئ، لمون الم
مكارمعلى ؤيحماله الأعمال، وميئ الأخلاق مفامض من صاحبها 
الحياء.هذا ومحاسنها، الاحادق 

فعلعلى أهاله يحمل كريم باطن خلق بالةاJآV، يتعلق حلق الحياء 
تركوعلى الأعمال، ومحاسن الاخادق مكارم على الشر، وترك الخير 

والخورالجتن على صاحبه يحمل الذي الحياء أما الحياء، هذا القثانح، 
فيالثجائ وعدم العالم، مجالس حضور وعدم الحلم، عن السؤال وعدم 

بحياء،ليس خور هذا جبن، هاوا صعق، هلوا هذا، بحياء ليس الخير، 
التفقهعن العالم، عن وال الوعن العلم طالب عن يمنعك، الذي الحياء 

والدعوةالله، سيل فى والجهاد ، الخيرامحت، في مشاركه وعن دينك في 
ليسهذا نلاك،، ونحو المنكر، عن والنهى بالمعروف، والأمر اممه، إلى 
به.يتخلق أن للعاقل ينبض ما وجبن وصعق حور هذا الحياء، من 

الالننلماجف نساء ^١ ١١ه؛ يقول أيضا هريرة أبي حديث، كذلك 
يحن،بالقليل، ولو تصدقوا يحنى! ذ١ةاا؛ فرسي ولو لجايتها، جارة 

فيماالجيران لجا^^١٠ جارة ثحقرل ررلأ كالرجال، الصدقة على اء الن
الخير،على القلوب، ويجمع القلوب، يطيب، فيما يتهادوا أن يبغي بينهم 

أحوالحسب على قليل ولو والمحبة، والتآلف الإيناس، به ويحصل 
ررزلنلكن شا'نها، لها الكبار وْن شاءنها، لها الفقراء بين فالهدية الماس، 

ينفعه،الغللف.، حتى غبة، الموعند الحاجة عند ، ظلفولو ص١ةا٠ فريص 
الحاجة،عند ينفع الواحد والدرهم الحاجة، عنا تنفع الواحدة والمرة 
فيّمعتم ما مثل الحاجة، عند تنقع والجرة الحاجة، عند تنفع والمرقة 



الخيرطرق كثرة بيان باب 

منوصارت البنتن بين شقتها نائم والثالثة تمرتين  ٠٠المرأة مع عائشة قصة 
الجنة.لحولها أسباب 

والهداية.التوفيق الجمح النه رزق 

نمشيرجل ت قال ه، اف رسول أة ت  ٠٠٠العاشر! -  ١٢٦
فإلاحنج يم فغرب، فيها قثرل بئرأ موجد العطس، عنيه اشثد طريق 
الكي،قدا نلغ لمد النيل: يقال الخم، بث الثزى أكل تتيث، كك 

ئمناء حمه لملأ البئر فنرل مني تلع قد كاف الذي مثل النفس مس 
ياقالوا: له« نغمز له، اف نشكن الكي، ننقى زني، حتى بفيه أمنكه 
ئثققأيت« زطنة كد كل م فقال: أخرا؟ البجاتم في لثا إن اف، ننول 

الجنه*فأدحاله له، ننمز له، افه *ننكز ليخاري: رواية وفي ؤع 
زأتئإذ الثث يقظ كاذ قد بزكثة ثطيف كك ه لهما: رواية وفى 
قعفزننمته يه نه إانتمت ئوقها قنزهمثج إنزابيل، ثنى ^١^١ بن تغئ 

•٠٠٩لها 
الجر•لمح، حول يدوي و)بجم(: الخم،. النوق(: )□ 

ريلارأيت، ارلقد قال: ه، الثي عن ، ٠٠٠عشر: الحائي -  ١٢٧
الم~بجصاايوزي كاست، الفريق ظهر مى ثفنها نجر؛ فى الجنة في يثممح، 

وواْسلملى.

فيومسلم (، ٢٣٦٣)برقم الماء سقي فضل باب المافاة، كتاب في البخاري أحرجه )١( 
(.٢٢٤٤)برقم ؤإطعامها المحترمة البهائم سقي قفل باب اللام، كتاب 

(,١٩١٤)برتم الطريق عن الأذى إزالة خضل باب والصلة، البر كتاب فى أحرجه )٢( 





الخيرطرق كثرة بيان باب 

له،الله مانهءر٥ ب أمسا ْن الرحمن هذه وصارت ذلك، بسبب له فغفر 
الجنة،إياه ؤإدخاله 

تيعني إسرابل؛ بني بغايا من بغي امرأة أنها الاحرت اللفظ وفي 
مرقها؛فنزعت العطش يه اشتد قد ببئر يطيق كلبا فرأت زانية 

منيتخذ ما وهو حف له؛ ؤيقال موق له؛ يقال الخم، هو والموق؛ 
الموق،هذا في ماء له وحملت، فنزلت، الرحل، في ويلص الجلد 

رحمةأن على يدذ وهذا . ذللث، يسبب، لها اض فغفر له رحمة فته ف
فىلنا ؤإف اض، رنوي يا ؛ محالواولهذا مطلوب،؛ أمر الحيوانات، 

مواءحية كبد كل يعني: أجئ®؛ رثة غي م راقي ماد أجرأ البهائم 
الحيواناتفرحمه الرحمة، إلى يحتاج مما دللئ، عير أو أوحمار كلب 

والعدوانوحللمها الجنة، لحول أسباب من بها والرفق إليها والإحسان 
النار.لحول أساب من عليها 

تسقهاولم تطعمها فلم هرة حبست امرأة أن الحديث محي صح وقد 
جوعاماتنت حتى حبستها بل الأرض، حشاش من تأكل تتركها ولم 

الحيواناتحظلم أن الحاصل ظلمتها، لأنها المار؛ بها اض فادحلها وعطنا 
ورحمتهاإليها والإحسان المار لحول أسباب، ومن لنه، ا ت، غفأمباب، من 
وأنذلك، على يحرصر أن للمؤمن فينبغي الجنة، لحول باب، أسمن 

الجنة,ويحوله عنه الله رصا ث، بيما يكتب، 

الطرق،عن الأذى إزالة قفل على الدلالة الثالث،؛ الحديث وفي 
أوشوكا ذللث، كان سواء الأمر، بهذا يعنوا أن الإيمان لأهل ينبغي وأنه 

محجرةأزال رحلا أن الحديث، هذا وفى ذللث،، غير أو أحجارأ أو ءذلاما 
يؤذيكان الشوك من غمنا أحرى رواية وفي الماس، تؤذي الطريح، في، 

وأدحالهذللث، له الله فئاكر لمين الميؤذي لملأ الطريق؛ عن فعزله الماس 
محال؛لام والالصالة عليه الرسول أن جبمأ عائشة حديث، وتقدم الجنة، 



الصالحينُس ريا ّسمح 

منىمقصلأ، وستين ثلاثمائة على آدم تني مى ان إئكل حلى العيد إله  ١١
ضحجرًأ وعرل اف، واسثئمر افه، وسح افه، وهلل النه، وحمد افن، كبر 

أوj^^، أمن أو الناس، طريق عن عفلما أو شوكه، أو الناس، طريق 
ثمنهرحؤح وهد يوئئد يمسي قاثه والئلاثمائة السيل عدد منكر، عل ثهى 
هنفزحزح فل فعلها التي الطيبة أعماله بسبب صار I يعني النارلأ؛ عن 
ضهمفا ازس إلى والإحسان الطرقات عن الأذى فازالة المار، عن 
فييتوسع وأن ه نفيحقر ألا للمؤمن فيسغي كير، وفضل عفليم حير فيه 

فيعالية همة عنده يكون بل يتماهل، وألا الخير في يزهد وألا الخير 
حتىالحنان، من الاستكثار وفى الخيرات، كم، وفى المعالي طلم، 

الناسنقع أو الحيوانات، رحم لن يحصل الدي العظم الخير بهذا يفوز 
ينفعمما ذك غير في أو طرقاتهم، من عنهم والشر عنهم، الأذى بإزالة 

>الملممع 

ئم، الوصوء يأحنى ئوصأ ررمن ه؛ يقول • الأحير الحديث، وفي 
وبينبيثه ما له ررعمر الخهلمة يعني! وأدهنثا،ا، هاسنغ الجمنه أئى 

بحدللجمعة الإنسان ذهاب، أن على دلالة هذه أيام،ا، ئلائة وزيادة الجمعة 
يأتيثم الوصوء مع زيادة يغتسل أن ذللث، من وأكمل الشرعي، الوصوء 

الجمعةينتفلر نم السجد، في له اغ كتب، ما يملي نم والوقار ؛المكينة 
لهيكون بهذا فانه له، يقال ما وتدبر واستمع ت، أنصالحطب، ثميع فإذا 
أيام؛ثلاثة وفضل الأحرى الجمعة وبين بينه ما له ويغفر عفليم، أحر 

بواحمؤ،ليس الغل أن على دلالة وفيه الها، أمر بعالحنة يعني• 
ئوصأمن  ١٠قال! ولهدا بواجب؛ وليس وسنة مستحم، الجمعة ل غ

يومل اغتإذا لكن ، كافت، الوضوء أن على ذللث، فد3< الوضوءء هأحن 
عليهالله رسول عن الصحيحة الأحبار به حاءت كما أقفل، كان الجمعة 
اؤ٠م.والالصلاة 



طرقكثرة بيان باب 

ينبغيلا أنه سن تعا،، فمل الحصا س ااوس ج; يقول آخره وفي 
العبثعن فامك الخطيب ش-رع فاذا الخطبة، ونت العبث، للمؤمن 

الخطبة،على ثقل حتى ذللثح، بغير أو يالمالبس أو أو؛اللحية بالحصى، 
الفالخطيب، ته أنالمفصود لأن منها؛ وتستفيد لها نؤ وتنملها تستمع 

وينهاهمؤيأمرهم بعقلهم الحاصرين يخاطب، إنما للجيران، يخطب، 
هذهمن يستفيدوا حتى يتمتوا أن حينئد عليهم فالواحت، ويدكرهم، 

يتشاغلفلا - الجمعة في مرة - أّموع كل في اش شرعيا التي الخطبة 
تبعدهالتي بالهواحير أو جاره، مع أو؛التحديث، الحمى، بمر عنها 

،ذللث، بغير أو واك بالأو ه، بماليأو يلحيته بالعبحه أو الاستماع، عن 
تقيديحتى الحركاُن، ساكن ؤيكون الخطب على ويقبل ؤيخنع ينصت، 

الخطبة.هدْ من 

والهداية.التوفيق الجميع الله رزق 

النبيئوصا ءإدا هان،I س، اف رسول أن ت ٠٠٠عثرI الثالث، —  ١٢٩
إمحاثظر حطيئه كل وجهه من، حرج ديهه شل، النويتء أو الننلم، 

كلنديه مى خؤج نديه مل فإذا الماء، قطر آحر ْغ أن الماء، نع بنينيه 
رجليهمل فإذا الماء، فطر آحر أن؛غ الماء، نع نداه تطشتها كاى حطيثة 

حتىالماء قطر آحر نع أن الماء نع رجلاه منتها حطيئة كل حزجتج 
مساملدواْ الدنود_،« من ما بخرخ 

١اااصلزارت،ت قال، ه، اف رسول عن ضفة، عشر! الرابع —  ١٣٠
سهنلما مكمرامحت، زمصال إلى وزمصاو الجمعة، إلى والجمنه الحس، 

(.٢٤٤)برقم الوصوء ماء مع الخطايا حروج باب الطهارة، كتاب قي أحرجه 



الصالحين9_ ريا سمح 

مسلمرواه اجتشب إدا 

أذثكب»ألأ ه: ض ننول  jli :،Jliد، عشر: الخأس .  ١٣١
يابلى ! قالواالدرجات؟٠٠ يه ^^٥^ الحطاما ئه اللأ نمحو ما عنى 

إلىالحطا وكنزة المكار؛، عنى الوضوء ااإأساغ قال! اقو، رسول 
لممرواه ١^٥١^٠٠ يدلكم الصلاة نني الصلاة وائتظار المناجي، 

لاموالالصلاة عليه اف رسول عن الثابتة الثلاثة الأحاديث هذه 
ينبغيوأنه الخير، ؤلرى كثرة على نيئ الأحاديث من يبلها كالتي كلها 

وأسبابيبؤلها أسباب يي يجتهد وأن الخير حنرق في يساهم أن للمؤمن 
ويجتهد،المالح العمل على يحرصن المؤمن هكذا ردها، من السلامة 

ومنبطلانها، أسباب ويحذر القبول، وعدم الرد أسباب يحذر ذلك وْع 
مثروعةطهارة عفليمة عبادة الوضوء الوضوء، ثان في تقدم ما دلك 

توضأمن وأن السيئات تكفير أسباب من الوضوء أن النبي أحبر 
وغلرأسه ومح يديه وغل وجهه غل يديه وغل وضوءه فاحن 

وهذاالذنوب، من نقيا فيصبح حهناياه تكفير أسباب من هذا كان رجليه 
منالكبائر يقترف لم ما يعني! الكبائر؛ تغثى لم ما الحلم أهل عند 

كماالذنوب، مجن المعائر بها الله يمحو العيادات فهذه الذنوب، 

سيئاذكمعتكم نكنر عنه نموث ثا ئينيِ ؤميبوأ ؤءن ■ هف ال ق
L]َؤل_ماه وذدrشتظم  JI :،حمناياانحهلت وجهه وفا فإذا [ ٣١

برقمالخ . . الجمعة. إلى والجمعة الخص الصلوات باب العلهارة، كتاب ني احرحه )١( 
(٢٣٣.)

(.٢٥١)برقم المكارم على الومحو٠ إسباغ قفل باب اكلهارة، كتاب ثى أخرجه )٢( 



الخيرطرق كثرة بيان باب 

خطاياهانحطت كيلك يديه غل ؤإذا بعينيه، إليها نظر يعنى؛ وجهه؛ 

أوالماء، مع رأسه خطايا حرج رأسه مح إذا وهكذا بيديه، ها مالتمح، 
الماءمع رحليه خهلايا حرج رحليه غل إذا وهكذا الماء، قهلر آخر مع 
النلمية عيبن عمرو حديثا في حاء هكذا الماء، نهلر آخر مع أو 

أنI والخلاصة يهجته، عثمان حديث، فى وهكذا الصحابة، من وغيره 
منلصلواته المؤمن به يتطهر الذي الشرعي الوضوء أن أخبر الرسول 
أثهدقال! ذلك، بعد اض إلا إله لا أن شهد وإذا الذنوبح، غفران أساب، 

يعدورسوله عبده محمدا أن وأشهد له شريلثؤ لا وحده اطه إلا إله لا أن 
شاء،أيها من يدخل الثمانية الجنة أبوابؤ له فتحت، الوضوء، من الفراغ 

الفراغ.عند ط؛ يقول أن تءص_، في
أشهدI يقول الفراغ وعند اممه م بيقول؛ بالتسمية يبدأ الوضوء عند 

ورسوله،عبده محمدأ أن وأشهد له شريك لا وحده اطه إلا إلته لا أن 
منالذكر فهذا المتطهرين، من واجعلني التوابين من اجعلني اللهلم 

الثمانيةالجنة أبوابح له تفتح وأنه النار، من ونجاته الجنة دخوله أمحباب 
الصالح،العمل على وتحريض ربنا من فضل هذا شاء. أيها من يدخل 

الصالح.العمل هذا على وتحريض تشجع 

اليثاين،تكفر إنما الأعمال هذه أن الثاني؛ هريرة أبى حليثا ويد 
الصنوانرر والسائم؛ المائة عليه قال ا ولبن. الكب،ائر؛ اجتناب عحد 

لمامكمراث> رمصانى إلى ورمص_ال الجمعة، إلى والجمعه المحمس.ن، 
كبائرالحبي تجني، إذا الكتايئ؛، اجشت، #إدا الخهلايا من يعني؛ ؛ سنهى(( 

ذنوب.ل١ 

)رناالأخر؛ اللففل في اليائز(، ممتن رانا الأخر؛ اللففل وفي 
بالنارالوعيد فيها جاء التي المعاصي هي والكبائر ا|مئثلةاا نصي، لم 



اثصاثح^ينءس ريا شمح 

كالزنىفي وعيد أو الدنيا في حد فيها له أو بالغضب أو 
الرباأكل الرحم، نهليعة أو أحدهما، أو الوالدين وعقوق والمرنة 

المعاصيمن ذلك واثبا٥ الغموص، الفاجرة واليمين الزور، شهادة 
عليهاأصر إذا المعاصى هده المغفرة، حرمان أسباب من هده فإن 

الأحرى،ياعماله له المغفرة حرمان أمثاب من صارت يتب ولم العبد 
علىالإصرار من الحذر كل الحذر المؤمنة وعلى المؤمن على فيجب 

ثللموأأو يعصه ملوأ ادا ءؤوأثمك> ممحانهI يقول والاه المحاصى، 
وثمآس إلأ آلدنوض مغر وش إئمده-م أهة دكثوأ 

ريهمثن منير؟ ؛i^، بمثتوى. وهم نا عك يمممحأ 
أكعإأثب<لنر دبمم مها حنلدرى أدلمنر همتها بن محمى صنث، -و

يصروا،ولم تابوا إذا والجنة المغفرة حناؤهم; هذا [. ١٣٦.  ١٣٥عمران: 
المصرهذا منها، التوبة وعدم المعصية على الإقامة معناه; والإصرار 

هذهيلاحقن أن للمؤمن فينبغي منها، يتوب ولا عليها يقيم الذي 
لميلحله ينجوإ لعله لأ4 يجاهدها حتى إ ه نفيحاسب حتى الأمور 

فالواجبعظيم، حهلر عليها الإصرار فإن المعصية، عن الإصرار من 
حميعفي لاه تجاهدها وأن نمملئح، تحاسب أن الأة عبد يا عليك 

وصلاةوصيام وصوء من الطيبة أل الأعمِهذه تكون حتى الأحوال، 
السيئاتوحعل الأحرى، الخعلايا تكفير أسماب من ذللث، وغير جمعة 

الأحرى.

ّهز>دغ الخفال به ائلأ بمو نا ض أذلم »ألأ ; حدين،كذللث، 
عنىالوصوء راإس_تاغ محاد; اممه، رسول يا بلى، ; نالواالذرجامته؟® 

الخطازكثزة الشراج،، ني ارإتاغ الأخر: اللفظ في، النكارأ«، 
أمرهالوضوء الئثاطاا وذا\وز الصلاة تعد الصلاة واسظان المناجي، إلى 

أسبابمن الدرجات، رفع أمحباب من الخعلايا، محو أسباب من عفليم 



اثخيرطرق كثرة بيان باب 

وشدةالبرد عند سما ولا الوضوء إسباغ ، عمتها ومما الحنان تكثير 
»نيالوضوء، إسباغ من ذلك يمنعه لا الدافئ الماء له يتينر لم إذا البرد، 

عندالمكار؛® اعلي الأحر اللفغل في البرد شدة في ت يعني ؛ الثيران® 
كانولو بالوضوء، ويعتني الوضوء ويسبغ لثرودته، الماء استعمال كراهة 

وضوءه،يكمل حتى يعتني مدفئ، غير الماء كان ولو البرد، وقت، فى 
والعصرالغلهر في ؤإبابا ذهابا المناجي® إلى الحطا »وكثز0 وهكذا 

شيءهذا الله، عند ما يرجو ذلك يحتب والمجر، والعشاء والمغريّتج 
نية.عن فعلها ولكنه عليه واجب 

الرمضاءفي وياني جد المعن بعيدا ته الصحابة بعفر كان 
المائةعليه النبي جل معن بعيد وهو رجليه، على الظلماء والليلة 

الرمضاءفي نركبه حمارا اشتريت، لو ت لصحابه ا بحض له فقال لام، وال
عليهالني مجد جوار فى بيتي أن أحبط ما قال! الفللماء، الليلة وفى 

حهنايايلي اممه به يكتأن أحتب بأني أحب لأنمف لام؛ والالمائة 
كنه®؛دللث، للت، جنع فد افه ررإن س؛ المبي له فقال وراجعا، ذاهبا 
إليراجعا وحملواته حaلاه وأجر المجل، إلى نازلأ حءلاْ أجر ت يعني 
بهاوترفع نالت، حبها نكتتب، المج.،- إلى ذهابه في فخهلواته بيته، 

الرسول!يقول بيته، إلى راجعا آثاره وهكذ.ا حطيثالتح، بها وتحهل درجات 
.كإث« ذلك، للث، اس جتغ راقد 

بالهعلى الحمر صلى إذا المائة، بحد المائة اjنذلار وهكذا 
بالهعلى العشاء صلى إذا العشاء، باله على المغرب صلى إذا المغرب، 

المجدفي يجلس معناه ليس الصلوات، باله على بغافل هو ما الفجر، 
أنهمعناه ليس يوليها حتى منها يهتم يعني! ينتغلرها؛ أنه معناه يعمل لا 

المقصودلا، إ لبيته يذهب، ولا يعمل لا اجد، المفى ونهاره ليله يجلس 
فيأو مزرعته في أو بيته في شغل ولو وانتغلارْ الوقت، بمراقثة يعتني أنه 

بائروقتها جاء متى اها، بنلا بالصلاة معلق المائة مع فقلبه دكانه، 



لصالحين١ رياض ثخ 

متىأهله شغل في مزرعته في متجرْ في المؤمن هكذا إليها، وسارع 
معوأداها إليها وسايع بادر الصلاة على حي وسبمع الصلاة وقت جاء 

أهلهكذا ، دائما يوليها حتى منها مهتم لها منتفلر فهو إحوانه، 
سى؛ئ؛آ» بمئعأ تألمؤثق • هك بقوله عاملين الإيمان، 

وفي[، ٧١]المو;ة; ثسنررع ألثم عي وينهون آثتورنث< 
وفي٩[، ]المزسون: بحافْلؤزه صاوبمم ءك ءثِ ؤنه ■' وعلا جل فوله 
هلفا [، ٢٣٨]اونرْ: ألوسطزه ألثثثز؛ب عق • هك قوله 

الأمانهذه معنى وينقدون الأمر، بهذا يعتنون والتقوى الإيمان 
الكريمات.

والهداية.التوفيق الجميع الله رزق 

يال،ت يان، )قهبع، الأشعري موسى أيي ، ٠٠عشر؛ ائس اي—  ١٣٢
عليهمتقى الجنه،، لحل البريين صر ه• اف رسول 

والعصر.الصح ت الثريان( )0 

مرضررإذا ه: افه ننول قاو قاو: عنه، عشر: ابع ان-  ١٣٣
.٢٢دواْ ٍنجمءا« ثشا :ننل لكن ثا مثل لئ نم، ناي أن الخد 

رركله•' افه رسول، يال، ،: Jliخهتع، جابر  ٠٠١٠عثر الثامن -  ١٣٤
٠تقهند حديقة رواية من مسالم ورواه اليخاري، رواه ه صدئة معروف 

لموم)؛يد(ا يرقم الفجر صلاة شل باب الصلاة، مواقتت كتاب في البخاري أخرجه )١( 
(.٦٣٥)برقم عليهما والمحاففلة والعصر الصح صلاتي فضل باب الماجد، كتاب في 

الإقامةفى يعمل كان ما مثل فر ا للميكشب باب والسير، الجهاد كتاب فى أحرجه )٢( 
(.٢٩٩٦)برقم 

لموم(، ٦٠٢١)برقم صدقة معروف كل باب الأدب، كتاب في البخاري أحرجه )٣( 



الخيرطرق كثرة بيان باب 

التيالخير طرق من شيء بيان في الثلاثة الأحاديث هذه 
أحاديثهذا في سق إليها، وأرشد عليها ودث النبي أوصحها 

لعبادهوبنتها الخير طرق وسع وعلا جل الله أن على ذ ند كثيرة 
حنتهؤإلى الله مرضاه إلى توصل طرق كلها منها،. تقيدوا ؤيامها لئ

ونهيبمعروف وأمر وجهاد، وصدقة، وصوم، صالة، من وكرامته، 
للمريض،وعيادة الله، عباد إلى ان ؤإحالله، إلى ودعوة منكر، عن 

وجوممن هذا غير إلى ونير، وتهلل وتسمح الخلوات، إلى ومشي 
الخير.

الجنة"ذحل اليرذنن صلى ررنذ ه: يقول الحديث هدا وفي 
لأنالجنة؛ لحل عليهما حاففز من يعني: والمجر؛ العصر البريين 

التهار،صاده مفتاح هي فالفجر لخيرهما، مفتاح الخالتين هاتين 
حاففلعليهما حاففل فجن الوسطى، اثملأة وهى ذلك، خاتمة والحمر 

أمثابمن الجميع على والمحاففلة أولى، باب من غيرهما على 
صلاخمءق م ووأمحأ • قق قال كما النار، من والنجاة الجنة، دخول 
سورةفي وقال [، ٣٠-  ٣٤لالم*ادج■ 3كومقه حقت ي ؤكلث، محاظؤل 

لالمؤءسون؛مثمزه صلاغم ؤ، هم آلثوي~وث أقح وئ المؤمنون 
خاتمتهافي قال المؤمنين صفات من عفليمة صفات ذكر ثم ٢[، ِ  ١

آؤنم<غ( أؤوؤ0 ٥^ أؤكش، و بحاففلؤن محمحم ءك > >ؤوأؤاة 
أعلىوالفردوس [، ١١- ٩ لال>ُنون: كنلوو0ه يا قتر آكزدوش يرمن 
قفلهلمحا وا الإسلام، عمود هي فالصلاة شأنا، وأرفعها وأوسطها الجنة 

علىففلة والمحا النار، من والنجاة الجنة لحول أسباب من عليها 

برقمالمعروف من نؤع كل على يقع الصدقة اسم بيان باب الزكاة، كتاب في 
(١٠ ٠٥.)



الصالحينؤس ريا سبح 

والنجاةالجنة دخول أساب من خاصة بصفة والمجر العصر البريين 
وفريضة،لأزمة الجمع على المحاففلة أن على يدل هذا النارا من 

والعصر؛المجر وهما آخر، فضل له عناية بمزيد البريين ودحصبانحرر 
الهاروآخر الومحت، برودة الوقت أول النهار أول في الفجر ت يعني 

المسر ا ة^ا بعد لوقنح ١ برد وُحصول لسمسى ا ر نك^«%ا ا لأن ؛ ععسر لا 
النهار،صالة أول احداهما عفليمتان فريضتان فهما ، حرها شدة وزوال 

.خاص فضل فلهما الوسطى، الصالة والثانية 

بهاويعتني الخمس، الصلوات على يحاففل أن للمؤمن بيض 
قدالناس ْبن وكثير عنائه، بمزيد والفجر الحصر ويختس دلك فى ويجتهد 

الصيففي النوم وطيب 'لليل برودة وقت النوم وقت لأنه الفجر عن ينام 
عنها،ويتاخر بالمنافقين ينتبه الناس محن وكثير الشتاء، في البرد وشدة 

والفراغالأعمال من والمجيء الأعمال انتهاء وقت العصر صلاة والأخر 
وعادجو واف يته، في ويقي عنها يضعف الناس س وكبر الأعمال من 

الخيرمن فيه لما هذا على و-مصهم الصلوات بهذه بالعنايت عباده أوصى 
مولاهيحبه وما ربه مرصاة 1در متى والعبد العاقة، وحن عادة واللهم 

والعاقبةالأله عند العفليمة النزلة بذلك له صارت ه نفهموى على سبحانه 
الكثير.والفضل انحمطوة 

مرضأو المد سافر *إذا والمسالم! الصالة علميه أيضا ويقول 
حلأيضا فضله من هذا مقيم" صحيح وهو يعمل كان ما له اف كتب 
فىأو فر الفى كان إذا العبد أن وكرمه؛ جوده من وهذا وعلا 

فىيعملها التي الأعمال تلك له اممه كتب الأعمال بعفر وترك المرض 
كانفإذا وعاد، جل وإحسانا منه فغلا الإقامة حال وفي المحة حال 

ذللن،وترك مرض أو سافر ثم صلوات وله والخميس الاثنين صوم له 
كانالتي الأعمال تلك أحر له اف كتب المرض أو فر الأجل من 



الخيرطرق كثرة بيان بابم 

وعاد،حل ؤإحسانا، منه فضلا صحته حال وفي إقامته حال في يعملها 
الصلاةعليه الرسول قال الصحيح وفي كالفاعل، العمل عن فالمعدور 

ماأقواما المدينة في ررإو ت تبوك في وهم يوم ذات للمحاه لام وال
آخر)رإلألنقل وفي نثا« زفر إلا زادا طتلإ زلا نسرا >تلم 

فياوهم قال! المدينة في وهم رسول يا ت قالواالأجر* في شركوكم 
عنفالمحبومحر العذر* هم *حبآحر لفغل في المرصن* هم حبالمدينة 
أوص يم أدائها عآ* آ ١ معدو كان ادا ها أح له تكتب المالحة أعماله 

.بجو اض من فضلا مفر 

عجزأو قاعدآ، صلى قائما العادة عن عجز إذا المريفر وهكذا 
لأنهقياما؛ المملين أجر له الله كتب مضهلجعا صلى قاعدأ الصلاة عن 
علىيحرص وأن الخيرات فى ينافس أن للمؤمن فينبغي للعذر. هذا ترك 

ذلكعن نغل أو بالمرض عجز إذا ذلك له يكتب حتى الخير فعل 
بالمقر.

#كلوحذيفة! جابر حديث في لام والالصلاة عليه أيضا ؤيقول 
كلتعم الكلم جوامع من عغليمة كلمة صدئه* معزوف #كل صدفه* مروق 

أحييا لأحبك قلت صدفه* #كل صدفه* معنوفسا رركل معروف، 
لامالعليه رددت صدقة، عليه سلمت، صدقة، هذه الخير، من كذا افعل 

وهكن.اصدقة، ينفحه، حير إلى أرشدته صدقة، مريقي وهو عدته ط صدقة 
للمؤمنفينبغي عليها، توجر عليه منلث، صدقة هو أحاك ينضي معروف كل 
يكلولا يمل ولا للناس الصر فعل وتقديم الخير فعل عر يحرص أن 

مععمرو، مع زيد، مع صدفه* معزوف #كل يزهد، ولا بفعف ولا 
ترجومعروف كل الصغير، ْع الكبير، مع الغني، مع الفقير، مع أهللن،، 

.صرا)مامآ( )٤( رنم حديث الغية ؤإحفار الإحلاصن باب في تخريجه مبق )١( 
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)جهنه،كنب بن أبئ المنذر أبي محه ت والعشرون الحائي _  ١٣٧
تحطثهلا وكان منه، الننجد من أبعد رجلا  ٣١لا رجل كاف دال،ت 

وفيالفشاء في لإئ يارا ١^ نو لئ: ثقنئ أن لئ مز ثس 
أقأريد إثي المنجد جنب إر نّزفي أف بريي ما ت مماو الزمصاء؟ 

لقالأنلي، إر رجت إدا ورجوعي المنجد إلى نمناي لي يكتب 
مسلمورام كله'، ذلك ش اف، جثع ارثي هت; اف رمول 

احتننغ،.ما نك اراق رواية; دفي تت، 
الثديي.الحر أصابها اض \لأو°ض )الزنصاغ(; 

عليهدلت، ما على ندل كلها الثاد'وة الصحيحة الأحاديث، هده 
أنواعالعباده سيع هق اممه وأن الخير، ًلرق كثرة من السابقة الأحاديث، 

غيأ،عليها ويأجر عليها يثيب، المالحان من كثيرة وأعمالا الخير من 
جنتهوإلى ته مرصا إلى عالت، الهنا هده في يتسابقون للعباد ميدانا وجعلها 

يغرسملم من راما لام: والالصلاة عليه يقول ذللث،، ومن وكرامته، 
صدقة،له كان إلا ان إنأو طير أو دابة منه فيأكل زرعا يريع أو غرما 
لهكل منه ذم، وما منه ررئ وما منه نرق ®ما الأحر: اللففل وفى 

حيرفيها والذرؤع والنخيل الأشجار غرس أن على يدل هدا صدئات،® 
منيمنيه فإنما زرعا زيع أو غرسا غرس إذا لم الموأن للمسلم، كثير 

طيورأو ان إنأو الدواب منه يأكل وما ناته، حميزان فى يكون نقص 
كلوحيانه مرمة منه يوحد قد ما وهكل.ا نانه حميزان ميزانه فى يكون 

ءحناته ميزان فى له يكتب، دللث، 

■( ٦٦٣)برتم المساجد إلى كثرة فضل باب المساحن، كتاب في أخرجه 



الصالحينريامى شج 

منفيها لما المسلم؛ من والزراعة الغراس فضل على يدل وهدا 
الصلاةعليه والرمول الرزق، طلب من فيها ولما الله؛ على التوكل 

والمزامعا\فه، واستعن تئئثاك ما على رراحرصن ت يقول لام وال
بماوالثقة اف على التوكل س فعنده بالامساب أحد كوته مع والغارس 

ماأرجو يقول؛ وهو الأشجار ويغرس الحب يبذر غيره، عند ليس 
قفلاشمرته ويتمي وينميه ينبته نؤبؤ الذي وهو الشيء هدا فى النه عند 
فيهلما الأمر بهيا عناية له تكون أن للمؤمن فينبغي ، هويؤإحانا منه 
بهينتفعون للعباد مة عا ممالح فيه ، لأجر ا مع المامة الخملحة من 

منغيرهم إلى الحاجة عن بها تغنون ويالررؤع وهده الأشجار بهده 
الاس.

حيرفيه الماجد إلى والذهاب المساجد إلى الحملي وهكذا 
لاموالالمالاة عليه يقول المالحان، الأعمال من فذلك عفليم، 

بهلنسلمه وبنو الجد، فرب إلى ينتقالوا أن أرادوا ّ نلمه لبنى 
قربإلى ينتقلوا أن فأرادوا الجد من بعيدين كانوا الأنصار من 

ك^ثبدياركم ملمه لابمب ت لهم فقال لام والالصالة عليه النبي مجد 
تكتبيعني؛ آثاركم؛ تكتم، فيها واشموا دياركم الزموا • يعني ؛ آقاركم" 

العبدهل• الله فضل من هذا وآيبين، ذاهبين الجد إلي حملواتكم 
ذاهباحطواته أجر له اد،ة كتب بينه إلى ورمع المسجد إلى ذهب إذا 

بهايمحى وحملوات نات، وحدرجات بها تكتب حملوات وآيبا، 
منالله عنا ما يبتغى منه رجوعه وفى للجل ذهابه فى سيئات 

ه:كعب، بن أبق يقول الأنصار، من رحل عن أئ قال ما هكذا 
منهأبعد أحدأ أعلم لا ت قال المسجد، س يعيدأ الأنصاو من رجل )كان 

ويرجعماشيا إليه يذهب وكان والسائم الصالة عليه النبي مسجد من 
حمارأاشتريت أنك )لو غيره• له قال أو أبي له فقال بعده(، ْع ماشيا 
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لكاناللل في الفللماء في وتركبه القائلة في يعني• الرمضاء(؛ في تركبه 
أنألند إني المجد، جنب، إر مّرلي أن رني برما قال،؛ عليك، أسهل 
لهفقال أهلى، إلى رجعت إذا ورجوعي المسجد، إلى ممشاى لى يكتبح 
ذلكلك أن معناه يعني! كله®(؛ ذيلث، للن، خنع قد اف ُإن س! النيئ 
بيتهإلى راجعا حهلواته وأجر المسجد إلى نازلأ حطاه أجر يعني! كله؛ 

درجاتبها وترفر نات ح بها تكتب المجد إلى ذهابه في فخملواته 
للرحل!. يقول بيته. إلى راجعا أثاره وهكذا خهليئات، بها وتحهل 

.كله® نللئv للن، جنع قد اف ُإن 

بالهعلى العمر صلى إذا المائة بعد المائة انتظار وهكذا 
بالهعلى العناء صلى إذا العشاء، باله على المغرب صلى إذا الغرب، 

فىيجلس أنه معناه ليس الصلوات باله على بغافل هو ما الفجر، 
ليسيوليها، حتى منها يهتم • يعني ينتفلرها؛ أنه محتاْ يعمل، لا الجد 

لا،بيته إلى يذهب، ولا يعمل لا الماجد في ونهاره ليله يجلس أنه معناه 
فىأو بيته فى نغل ولو وانتفلارْ الوقت بمراقبة يعنني أنه المقمود 

جاءمتى اها ينلا بالمائة معلق المائة مع فقلبه دكانه في أو مزرعته 
نغلفي مزرعته في متجره في المؤمن هكذا إليها، وسارع بادر وقتها 
إليهااؤع ومحبادر المائة على حي وسمع المائة وفت جاء متى أهله 

أهلهكذا دائما يوليها حتى منها مهتم لها منتظر فهو إخوانه، مع وأداها 
سمنآئ؛آ» بمئيأ نآلثومنت ؤوآلثويتزن هل! بقوله عاملين الإيمان 

جلوبقوله [، ٧١ن: ]المؤبألن-لوهه دغبو)ك عير ويثهوف انمون، 
هث!وبقوله ٩[، ون: ن;لاومؤمبحافهلؤزه صلنيم عك هز وعاد! 

نلإسا ا فاهل [، ٢٣٨]الم_سمةث الونعره وآلأكف}' عل ؤحدذ1وأ 

غافل■لص 



اثصالحينرياءس شبح 

الكريمات.الايات هده معنى وينقدون الأمر بهيا يعتنون والقوى 
والهداية.التوفيق الجمح اممه رزق 

بنعمرد بن اف عبد محمد أبي ص والعشرون: الثاني -  ١٣٨
منيحهأعلاها ت حصله ررأربعوذ اف.ت رسول محال ت قال ه، العاص 

إلانوعودقا، وئصديق قواثها رجاء منها؛ حصنة تعمل عاقل ثى ثا العئز، 
.، الخاريأرواه الجنه١٠ يها اف، أيحله 

إك.ني لبجا وم إثانا ممئ أن !صه(: )□ 
سمعتقال: ه، حاتم بن عدى ص والعشرون: الثالث -  ١٣٩

عليهمتقى لم؛٠٠ بشي ولو النار اراثموا يقول: هؤ، الثني 
iE3  منمئكم ررما : افهرسول قال قال: عته، لهما رواية دفي

إلاقاد:رى بنث أبمن ز:تئيمحأن،قظز يثن ين نتن نثكثئئ ه أخد 
إلابرى قلا يديه يى وينظر قدم، ما إلا يرى قلا منه أسأم وينظر قدم، ما 

•طيبة" قسكلمة بجد لم قمن منة، بثيذ ولو الثار قايقوا وجهه، يلماء الثار 
افهرسول قال قال: ه، أنس ، fBوالعشرون: الرابع -  ١٤٠

ثشزبأن غنبخا، شدة الأكلة، يأكل أذ النند ض محنصيى اف' >اإف 
مسلمرواه علتهاأ؛ فحمده المنرية، 
العنوْ.أو القدوة وهئ الهمزة: شح )الآكاوه( و□ 

(.٢٦٣١)برقم المتيحة شل باب الهبة، كتاب قي أحرجه )١( 
(،٦٥٣٩)برقم عذب المحساب نوقش من باب الرقاق، كتاب محي البخاري أحرجه )٢( 

برقمإلخ . • تمرة. بشق ولو الصدقة على الحث باب الزكاة، كتاب في ومسلم 
(١٠١٦.)

والشربالأكل بعد تعالى افه حمد استحباب باب والدعاع، الدكر كتاب فى أخرجه )٣( 
(.٢٧٣٤)يرقم 



الخيرطرق كثرة بيان بابي 

.،اض ص ه، موس أبي ص دالمئردن: الخاص -  ١٤١
راتنملت قاو تحد؟ لم إو أرأث ت هال صدقه،، مسلم كل ررعلى ث فال 

يارائعين فال! هحقؤأ.؟ لم إن أرأث ت فال وهغندلاه منه منج ييديه 
أواالمموفسا رريأمر ت قال ننتج، لم إذ أرأت فال؛ الحاجة 
ءندقه«قإنحا >، ٧١ض ررشلف قال: تسل؟ لإ إن أنأت فال: المر«. 

٠عليه متقى 

الصلاةعليه افه رسول عن الشابتة الأربعة الأحاديث هده 
وأنهالخير، وأعمال الخير وجوه على الحث في قبلها كالتي، والسائم 

إلىمسارعا الخيراُن، فعل على حريصا باكون أن للمؤمن ينبغي 
كثروعاد جل والله غ؟و، عفابه ويخشى اينه ثواب يرجو الهناعات 

ينالواوحتمح، ذلك، قمح، الماد يتنافس حتمح، س ووسعها الخم طرفا 
ينتفعواوحتى والت5رم الجود من ه له أهن؛ هو ما وكرامته فضله من 

الصدئات؛وأزاع الملأة فأنواع الخير، على حميعا ويتعاونوا جميعا 
غيرإلى الخير على المساعدات وأنواع الذكر وأنواع الصيام وأ>اع 

الخير.وجوه من هدا 

بنعمرو بن الله عبد حدث في ه يقول ث، الحديهدا في 
منيعني: خصالها(؛ ارأربعون واكادم: المائة عليه يقول خوي' العاص 
رجاءمنها بخملمة أتى من منيحه، العمزا؛ رامنيحه أعلاها الخير حمال 
عفليمفضل هذا الجنة، بها الله أيحله إلا موعودها وتصديق ثوابها 

فيلم وم(، ٦٠٢٢)برقم صدقة معروف كل باب الأدب، كتاب في البخاري أحرجه 
١(.٠  ٠٨)برقم المعروف من نؤع كل على يسإ الصدقة اسم بيان باب الزكاة، كتاب 



تم^اثحعنا رياطى سمح 

عنزةثرييا أو لك جارأ تعطى النئزا، ؛اننيحئ أعادها حملة أربعون 
منسحةهده إليك يعيدها ثم يتمنحها حالفة أو يتمنحها بقرة أو لتمنحها 

مدةلبنها يأحذ يمتنحها الفقراء بعض أو قريبك أو جارك أو أحاك يعطيها 
الجنةلحول ثاب أممن وأنه الأحر هدا فيها إليك يعيدها ثم الزمن من 
وعديما وصديقا غؤه له ومحبة ض إخالصا اغ ثواب رجاء ذلك فعلت إذا 

ءدّنِيميم آس" ^٤ حز من سالوا ءؤوما الفاض؛ هو فإنه غبق الجزاء من 
بمرهرهلجا ذرخ ال مثقيممل وعادت جل القائل وهو ؛!، ٢١د لبقرة! ال 

جمثنه؛ك وإن يرم متماد بمللم ث* أثن ^إة ت سبحانه القائل وهو ٧[، 
>ؤربمع• هط المائل وهو •؛[، ]ال~L،: عقلثما^ لترا من ولوت يمنعنها 

تقخً' متمثال لكان ؤإن س-يئا مس ظ-لم ثآد آثمنة شِ أكتث \ةنبثأَ 
[.٤٧]الأن_ا،: ه بك ثا ؤئى يها أثنتا -ريل 

وابتغاءلأحله تعمل بأن جدير الذر مناقيل عنده تضع لا الذي هذا 
حيركلمة من تيثر، بما فقير مساعدة من مريض، عيادة من مرصاته 
ريعمظلوم إعانة أحيك، عن ظلمه عن مفللوم ريع أحاك، سما قساعد 

بالمعروفتامره بها، تنصحه حير كلمة معروف كلمة أحيه ظلم عن ظالم 
تملىالخير، وجوه من هدا غير إلى حاجته على تحينه المنكر، عن تنهاه 

اممهسبحان I تقول تبنر، ما الليل من تملى وأكثر، الضحى من ركعتين 
اممهسبحان وبحمده اض ّثحان أكبر، وافه اممه إلا إلته ولا ف والحمد 
له،ريك ث لا وحده اض إلا إلته لا باض، إلا قوة ولا حول لا العظيم، 

اضأمتغقر قدير، شيء كل على وهو ويميت يحيى الحمد وله الملك له 
كلالثان لكن كثيرة، الخير حمال ذلك، أشمه وما لي، اغفر اللهم 
رغبةوعن ف خالصن إ عن الحبي يحملها أن صر، إخال عن تكون أن الشأن 
ابتغاءذلك فيفعل رياء، أو عادة مجرد عادة عن لا اف عند فيما 

.وعده وتصديق نوابه ورجاء الله مرصاة 



لصيرا طرق كثرة بيان باب 

الحديثفي ^٩ ٠٠٠؛بشي ولو الثار ررائموا I الثاني الحديث وهكذا 
نسىربه سثكلئه ررإلأ القيامة يوم ت يعني ؛ أحدا، من مئكم ®ما ه! يقول 
يكلمهربه ربه، وبين حائل بينه ليس ت يعنيريرجنالءا؛ دنينه نينه 

فعلتولم كذا فعلت لم يخاطب وكذا كذا عبدى يا يقول . مباشرة 
زتنيثئ ين زتث شكك إلا أخد من مقي ءنا كذا ْدار ولم كذا 

أسأموينظر مدم، ما إلا نزى قلا منه أينى اادٍنظن واسطة ض- ب ؛
برىفلا بائيي نيى رروينظر وثر، حير أعمال من قدم؛؛ ما إلا نرى قلا مئه 
تحدلم قمن ثمرة، يشى ولو الثار ررقاموا أمامه وجهب،ا، تلماء الثار إلا 

وكلمةوة<<.

إماالفقير، به يرد للفقير يقوله طيب كلام صدقة، يحصل ما الذي 
هكذاالفقير به ترد طيب كلام وإما تمرة شز ولو قليل ولو معروف 
فيلكم قلت أن وسبق القليل، يحفر ولا قياد ولو الخير يفعل المؤمن 
حديثفي الم والمسالمسالة عليه الله رسول عن j-؟ls سابق حديث 

فلمفقيرة تشحذ لها ابنتان ومعها امرأة )جاءتني قالت! أثما ها عانشة 
تمرتينفاعهلت الثلاث فاعطيتها نهات عائشة تقول تمرات ثالث إلا أحد 

فشقتالثالثة تطالبالها البنتان فسبقتها لتاكلها لفمها الثالثة فرفعت لبنتيها 
هالمبي فأخبرت سألها فاعجبني قالت! سينا تأكل ولم بينهما الثالثة 
تمرة،سق الرحمة بهذه الحنةاا( بها لها أوجب الله ررإن فقال! بذلك 

الفقيرعالي ورقة ؤإحممان ورحمة لطفا عند0 يكون أن للمؤمن فينبغي 
عقابه.ويخشى الله ثواب يرجو والمسكين، 

عنالماس بعمى ممسأله لما يقول موسمي أبى حل.بمثا هكذا 
يجئ.؟لم إن قال! ، صدقة،؛ مسلم كل ررعلى قال! ثيء عنده ليس الصدقة 

نجارأيعمل مال عنده ما الدى ويتصديىاا ثمنه قينخ يندبه رريعنل قال! 
قالشيء، عنده ما يجد لم فان قال! الرزق، تا يهلليحمل بناءا حدادأ 



الصالحيننس ريا سمح 

يصنعأو عاملا يعين لأحزد،اا صح أو صانعا ارئعين ت الأخر اللفظ في 
،الملهوفا؛ الحاجة يا رريعين ةال1 يستني؟ لم فإن قالت محتاج، لإنسان 

عنؤينهى يعني• ؛ دادمرُ يالمعروف ُريأمر ت قال تْلع؟ يلم فإن ت قال 
تنفعا؛ صدقة قإئها الئثر، عن يمساك  ١٠قال؛ يتهلمر؟ لم فإن نال! المنكر، 

الشر،عن الث، يمثيء فاقل الخير، من شيئا يستطع ما كان إذا ه نف
منهصدقة ت يعني بأقواله؛ ولا بأفعاله لا الناس، يؤذي لا نفسه يكف، 

ؤإمابفعله، أو بقوله الماس ينفع أن إما المؤمن ينبغي هكذا ه، نفعلى 
أحدأ.يؤذي فلا الثر عن يمٌاثح أن 

يأكلأق العبد عن ليزصى اممه إل ١١يقول أنس حدبن، كيلك، 
منأيضا هدا علتها؛؛ محنية الشنبه، نشنن، أو علنها، محمده الأكله، 

أوربه حمد أكل إذا عبده عن يرضى مسحانه اممه والشرب،، الأكل آداب، 
صالحعمل وهو وعلا، جل النه رصي أسباب من هدا ربه حمد شرب 
وتشربلربك حامدا تاكل أن عبد، من به يرصى والله ، وحفيفقليل 

مناهدا آخره، في الله وتحمد أوله في الله مي وتلربلئؤ، حامدأ 
وشربك،أكلك؛ عند مي وتوعلا، جل المنعم هو لأنه جو؛ يرصيه 
غبو.المتفضل الخعم هو لأنه النهاية؛ عند ربك، وتحمد 

والهداية.التوفيق الجمع اض رزق 



انمادةفي الاقتصاد في باب 

انمادةض الاقتصاد في باب - ١٤

وئال-٢[، ١ ]طه: الإ»اذ عثك مئا آ . ت تعار !ف نال 
[.١٨٠]ال،ر؛: أكنه يطم مييد ولا آنسن u==^؛ اس ربد ؤ ت تعار 

امرأة،وعندها علتها يحل ه النبي أل I خؤنا عائشة -  ١٤٢
طم»من، قال: ضلابجا. من ^ فلاة هد؛ قاك: هدو؟« ررنذ قال: 

داومما إث1ي الدين أحب ولكف ثملوا® حش افأ يل لا قواف ثطيموذ، يا 
ءالي4متقى . عليؤ. صاحإه 

وجراءعنكم نواته يمغ لا ؛ افه( تمل )لا ومش ويجر• نهي كلنه ورمه(؛ ت؛ 
تطلوننا اخدوا أن لم نشي نقزكوا، ظوا خر ازل تثانله وننابلم أنالم 

غلم.زمحنت لم ثواتت ليوم غله ١^١؛ 
أروبجبيومحت، إلى رهط نلأنه جاء دال،ت خيض، أنس هءي -  ١٤٣

:وقالوامالوها كأثهم أحبروا قلما ه، الني عبادة عى نسألول هأ، الّ؛تي 
؛lJنأحز. وما ينبو من تميم ما له عمز وقد ه الئحم، بس تجن أبن 

أتدآالد> أنوم \ lVj: ٣١نةال أيد!. الئز قآطى أنا أنا أحدنم: 
فجاءأندا. أتزنج قلا النماء أغنزل نأتا الأحر: زقاق أنمن. زلا 

إئيوالنهِ أما وكذا؟ كذا يلثم الديى قمال: إليهم، ه افه رسول 
وآتزؤجوأنئد، وأصلي وأفطن، أصوم لكنى له، وأذما'كلم فه، لأحشاىا 

(،٤٣برنم)أيومه تيد اه إلى الدين أحب باب الإيمان، كتاب في البخاري أخرجه 
بأنالن.كر ،• JLpاّمتعجم أو صلاته في نعس من أمر باب الصالة، كتاب في لم وم

(.٧٨٥برقم)ذلك محه لأزهب حتى يقعد أو يرفل 



الصالحينريا9_ سمح 

*عليه متس يئه قلسس سؤح تمن؛ رتمب همنن ، الساء 
ررثنكت قال النبي.، أد I خهثه عود مابن وءء؛ا —  ١٤٤

زورواْ تلاثأ. قالها الثثطنول« 
٠التشديد موصع غير قي المشددون المتعبمقون الثثث3لمونى(ت )□ 

والاياتائقة السالأحاديث وفي اوق1ت الالأيات في سبق ففد 
هذهوفى الطاعن، أعمال فى ة والمنافالخير طرق على الحث المتقدمة 

وعدمالاقتصاد على الحث على الدلالة هنا المذكورة والأحاديث الأيات 
فالأنسالتنقطع، لا وحتى الخير، في نمقي حتى النفس، على المشقة 
وعدموالقدرة المراعاة مع لكن الهلاءاتح، من و0كثر الخير في يتوسع 
عنله تملموقد الممل من تمنعه وقل الممل، عن تبعده قد التي الشقة 

إلا0 لثق آواذ كك أزه آ ؤ ؤْل : وءلأ حل يقوو 
Iبقول نبيه يخاطب، وعلا جل افء، _"ا[ ١ ]طه: بنقاه لس ثًكنأ 

يل؛،إشقا أجل من ؛، l_J،أنزلناه ما ت يعني اإ؛ذاقأه؛ ١^٠١^ نؤإئ أزه 
إلىوتوجيههم وتففيههم الناس لتعليم نزل ولكنه نمليق، لا ما وتكليفلثح 

الطاقة.مراعاة مع الخير 
ويقول[، ١٨٥لال_نرة; ه ألمتر بهمحفم أف ءؤر)_د بحانه سقال كما 

1،^٤؛^^ جعن وما آجثبم-آمحأ هو جه-ثايئء حى آثي ي ءؤوج؛ؤدإ • وعلا جل 
يهليقونهاالتي الطاءاات، لمباده تسع هق اض [، ٧٨]الحج; -ْجه ثى آلدن 
أنلهم شيع بل يطيقون، لا ما يكلنهم ولم يهليقون لا ما يحملهم ولم 

'ْ(،)*اا-برقم المكاح قي اكرب باب اككاح، كتاب في الخاري أخرجه )١( 
يرئمإلخ . . إليه• نفسه تاقت لمن النكاح استحثاب باب النكاح، كتاب في لم وم

(.٢٦٧٠)برقم اكلخون هلك باب العلم، محاب في أخرجه )٢( 



العبادةفى الاقتصاد في باب 

المشقةوعدم الهناقة مراعاة مع الطاعات إلى وسارعوا الخير في ينافسوا 
وعادتحل فوله وهكذا العمل، من تمنع وقد العمل عن تبعد قد الش 

الشرعية؛الإرادة هذه بحانه حمشرعه من هدا أكتزه تلطإ أس ؤرُ_ث 
الوما والتنهلع، التكف وعدم اليسر تعاطي لكم شأ وعلا جل اشّ لأن 

يعليقما يعمل بل غبو؛ له الله يشيع فيما ه نفإثقانه من للمؤمن ينبغي 
•حليق لا ما ويدع 

لالّغرْ:يهءه لتا ءلاند لا ما تعننا ولا ؤ;ثثا I وعلا جل اممه قال 
ذلك،على دلالة الأحاديث هذه وفى هو، _،« ارقد اممه: قال [ ٢٨٦
رامندال1 هأI النبي جاء فلما رغو؛ابما عاثنة على يحلن، التي المرأة منها 
المالاةتقيم كانت، أنها ث يعني ؛ صالاتها من تذكر فالأنة ت قالت، ؟٠٠ هذه 

ينا>>>>عأننملم زجر كلمة  ٠٠رامه النبي: ال فقذللث، في وتتكلم، بالليل 
داومما إليه الدين أحب وكان ثنلوا" حتى افه تنل لا مواف يطيموف، 

. ٠٠ ٠٠عليه حثه صا 

التكلموعدم الهلريق في الاستقامة على الحث، هدا من والمقصود 
اررإلنال: ثم العمل، عن ويبعده العمل، عن الإنسان يعوى فد الذي 
.قل٠٠ ااوإوأ ت يعني ^L^،،،؛ عليه داوم ما افه إر الننل أحب 

ركعاتثالث يتهجد كونه قليالأ كان ؤإن الأحرى: الرواية في كما 
الليلفي بملي تارة كونه من أص ويداوم اللياى، في رتحات بخص أو 

فيالترك من خير قليل على ولو فالمداومة الليل، في بملي ما وتارة 
حتىيطول لا طاقته بقدر يملي كونه ثم المداومة، وعدم الأحيان بعض 
ويرك؛طاقته قدر ويقرأ طاقته قدر يملي ولكن ويمل، ه نفعلى يثق 
قوليدعها، لا وحتى العبادة، يمل لا حتى طاقته قدر ويجل طاقته قدر 

وصف،هدا تملوا،، حتى يمل لا اف ارإن والسادم: الهادة عليه الرسول 



اك^|الحينْس ريا سمح 

الذيكالملل ليس الله إلى ينسب الذي الملل ، يثابه لا دال؛ه يليق 
والغضبوالرصى المحبة من الصفات جمح وهكذا عباده، إلى ب ين

توالمعنى غو؛ حالقه فيها يشابه لا باق تليق صفات كلها ذلاك٠، وغير 
اضقفل من لكم يحمل حتى الخير في استمروا العمل، على استقيموا 

الدائم.والأجر الدائم الخير وثوابه 

النبي.بيوت على ويحلوا حاووا الذين الثلاثة قمة وهكل.ا 
و.الني، أزواج ذأ-تحرهم الر، مح، النم، عملي عن  Wjالنم، أزواج ومالوا 

مثلهمنا من اف، رسول، من نحن )أين • ومالوا ذللئ،، تقالوا ولكنهم بعماله 
فقال،كذلك،، نا لؤإنا ناحر، وما ذنبه من تقدم ما له مغفور هو مثاله، نا ل

ولافاصوم أنا وأما الأحر: وهال، أبدأ، أنام ولا فأصالي أنا أما بحضهم؛ 
لففلفي أتزوج(، فاد النماء فأءتزلا أنا وأما الأحر: وقال، أُاوأ، أفهلر 
اللحم(،اكل فلا أئ ألك قال: والأخر فراش، على آام فلا  ٧١)ألك آخر: 

اضحمد الناس حي، ذلك ه النبي بلغ فلما ، ، التكلفمن هن.ا غير إلى 
وهوه يحلف *، aJوأماكم ف، لأحشاىإ إثي واف *ألك وقال عليه وأثنى 

ئيعمل ولا يتكلفح لا ولكنه ف، وأنفاهم ض، الناس أحشى أنه الصادق 
فيله، وأتقاكم ف أحثاكم إني واف ألك لام، والالصلاة عليه يهليق، لا 

وأفطن،أصوم لكني له، وأمالكم ف، لأحشاىإ إئي واف أما ا؛ الأخر اللففل 
رروأعلمكممرار مليس ننقي عى رغب منى النساء، وأئروج وأرمد، وأصلي 

اللفغلفي ، النساء٠٠وأتريج وأرمد، وأصلي وأمطر، أصوم لكر أثمي، بما 
•ُليرإ حش عن رغب ؛من الفراش، علك، وأنام اللحم *وآكل، ت الأخر 

يستطعحتى وينام تبر إذا يملي الإنسان والتسهيل، التيسير فيه هذا 
يومايصوم تمر، يلا ويفعلر يصوم الأحرى، أوقاته في نهاره، في العمل 
أماشهر، كل، من أيام ثلاثة يصوم والخميؤ،، الاثنين يصوم يوما، ويفهلر 

منفيه لما عنه لام والالصلاة عليه النبي نهى لا؛ دائما دائما يصوم أن 



انمادةفي الأقتصاد في باب 

يومايصوم كال التطؤع ت يعني ؛ داوودا؛ صيام الصيام ارأمحل ت وقال المثمن 
الاثنينبوم بحوم النبي وكان لام، والالصلاة عليه يوما، وينهلر 

صامنم وأفطر تركهما عنهما ثغل فإذا لام والالصلاة علميه والخميس، 
المؤمنهكذا لام والالصلاة علميه له، سعة فيها التي الأحرى الأيام في 

شغلؤإذا ذلك، تيئر إذا والخميس الاثنين يصوم الخير أونايت، يتحرى 
كانالبيض الأيام صام ؤإذا شهر، كل من أيام ثلاثة يعوم باس فلا وأفطر 

قال:الوافل، س نافلمة لأنها حرج؛ ولا ترك، ذللث، عن نغل ؤإذا أفضل، 
تاقال: وعلا جل الله بالزواج مأمور بروج كذللئح الناءار 'ردأئريج 

ينرآاثلءيرأ( يء' آلآ؛-ما ءؤوإُكمإ وقال: ٣[، ن—اء: ]الأشا؛ه تن دلإ ثناب 
[.٣٢ناش: نايظإه بمائ 

التاءةانتطاع من الشناص، مئشن يا  ١١لام: والالصلاة علميه وقال 
ينكبمتنطغ لب ونن ٧منج، وأحصس ليضر، أمحص مإنة فيثروج، 
فالتبتلبالزواج، أمر ورسوله وعلا حل فاتنه وخاء١٠ له ثإثه يالصوم، 

النسلوقلة اد والمالشر إلى ووسيلة يجوز، لا منكر أمر الزواج وعدم 
المجمع.اد وف

بصرهويغض ه تف، يعفوأن يتزوج أن قدر من على فالواحب، 
واللامالصلاة عليه قال ولهدا الأمة؛ وتكثير الأولاد وحوي في ويتسب 

اأغلاكاثنطنونء الهناJث، الئتنطنونىاا الهانك الثالث،: تح الحديفى 
اممهشيع بما يرصى لا الدى الزائد الميتيع المتشدد المتنهلمر الثثطنولاا 

وعلا،جل ل، افه شرعه ما شيء في ويتنطع ويتكلف يزيل بل له، 
جاوزوالكونهم هالكون؛ أنهم النبي وصفهم والمتشددون فالمستدعون 

برتمفليصم الباءة تهلمر يلم من باب النكاح، كتاب في البخاري أخرجه عليه• متفق ( ١٠
ووجدإليه شمه تاقت لمن النكاح استحباب باب النكاح، كتاب في لم وم(، ٥٠ ٦٦)

١٤٠)برتم بالصوم الموز عن عجز من واشتغال موونة  ٠.)



اك^المين9س ريا سمح 

فيهمقال فلهذا المطهر؛ الئمع عند يقفوا ولم الحدود وتعدوا الحدود، 
ذلكفدد المسطنويىاا ارهلك، النسطئوبي،ا ارثللث، التسطانوبياا، ررهلتث، الني! 

علمىالزيادة وعدم يا والتقيد العبادة في الاقتصاد الواجب أن على 
ثمما الدمث يف لهم ث/بموإ نيظوا له،ر وأم هك؛ ال قكما ، ٤٠٢٧١

الصلاةعليه وقال لهم، وعيب لهم، ذم هدا [ ٢١لالثّورىت أئلمه بد بأذن 
أردا؛ يهو أمزئا عليه لص عملا عمل ةس واوسلأمت 

اض،بنرع يتقيدوا أن جميعا المسالمين فعلى علميه مردود فهو يحني؛ 
نقص.ولا زيادة دون من به يعملوا وأن الله، تمع عند يقفوا وأن 

والهداية.التوفيق الجمح الله رزق 

بمر،الدين ررإذ دال،ت .، الثى عن ه، هربره أبي  ٠٣-  ١٤٥
يالغدوةوا<نثأيئرا وأسيروا، وقاربوا س<ددوا علته، !لا أحد الدين يشاد ولن 

.رواْ اادلجة« من وفيء والزوجة 
ينوشيء وروحوا، واعدوا وقاربوا، ررنددوا له: رواية في وئ 
.ظغوا(،اشتد اشتد الدنمة، 
لنولدي منصوبا وروى فاعله. يم لم نا على مرفوع هو )الدين(: وله: ق□ 

ضالنشاذ ذلك زتجز الد؛ن ظئ أي: غين(؛ )!لا وقوله أحد. الدبذ يثاذ 
النهار.اخز ورالئوحه(؛ الهارّ أوو سر و)العدو،(: ■ طزئه لكغرة اللبن مقاومة 

اللمل.آخز ذ)الدلخة(: 
فيدالأ'ءمال، هل الله طاغي غلى اسعيئوا ومعنام: وتمثيل، استعارة هدا و□ 

الأمورمحييات ورد الباطلت الأ>ىكام نقص باب الأئضية، كتاب يي لم مأحرجه )١( 
(.١٧١٨)برقم 

(.)٩٣برقم يز الدين باب الإيمان، محاب في أخرجه )٢( 



اثعبادةفي امحقتصLد في ب1ي 

ْمصودكلم،وتLلئونى سأموو ولا العياذة، ستلدول ئحيث ٥^١^؛! وفت 
مصلعيرنا في وذاثئن هو وبترح الأومات هد؛ في ين بالحاذق المنافز أق كنا 

أعلم.وافث ثب، سير النمصوذ 

حيليإذا الننحذ ه الثس دخل، • قال لقهند، أنس ءم -  ١٤٦
بزئت،خي ندا : قالواالمو؟« ندا »نا ممال: الثارنتن، :نن نندوئ 

قإذاثشاطئ نخذفإ لنصل ررحلوة، و..' الئي يمال له• ثنلمت، يتزث، فإذا 
عليهمتفق هليرقده قتر 

أحدكمثنن إذا ٠١قال: ه، افه رمول أذ هأ: عائشة ءءا؛ا -  ١٤٧
اهمسوفو صر إذا أحدكم قإف النوم، عنه يذهب حش فليرمي بملي يقو 

متقىمنه« قيثب ننثعفن يدقب لعله بذرى لا 

الحث،فيها الأحادبث، من قبلها كالتي الثلاثة الأحاديث، هده 
العبادةفي الممد على لام والالصلاة عليه المبي من والتحريض 

فافالسير، عن يمهلعها بما النفس على التشديد وعدم التكلف، وعدم 
فقالالحرج عباده عن ونفى عرأ يجعله ولم برأ الدين هذا جعل 

[،١٨٥لاJقرء: آلننزه يًُير ييبتد ة آتنر يًْفم أس ءؤ/؛؛؛،- سبحانه: 
•هك'جعل، وما ئ؛نآقم هو جهاوم -ص ٢^ ي ؤو-ءؤئوأ هك؛ وقال 

مايحذر أن المؤمن على فالواجب [، ٧٨ت ]الحج ه حمحم ثن آتين ؤ، 

(،١١)٠دبرقم العبادة محي التشدد من يكره ما باب التهجد، محي البخاري أحرجه )١( 
.. . أو. صالته في نص من أمر باب ا وقصرها المسافرين صالة كتاب في لم وم

(.٧٨٤)برقم إلخ 
(،٢١٢)برقم إلح . . النوم. من الوضوء باب الوضوء، كتاب في البخاري أحرجه )٢( 

(.٧٨٦)يرقم الخ ٠ . ٠ أو. صلاته في نص ْبن أمر باب الصلاة، كتاب في لم وم



الصالحينمى ريا سمح 

يدعها؛لا وحتى يملها لا حتى العبادة في يقتصد وأن عليه الله حرم 
يعني؛وأسنراا١؛ وياربوا اانددوا لام؛ والالصلاة عليه قال ولهدا 

الهوابوتحرى الحق، تحرى ديي، نالعبادة، في يالقمي عليكم 
القربؤيتحرى الخير فيتحري الخير، عن البعد وعدم للخير والمقاربة 

النبييبشره ثم ه افن س-رع ما يوافق حتى فعله ؤيتحرى منه 
ويهللبهويريده ويقصده الخير يتحرى دام ما العبد يعني؛ اروأشرواءا؛ 

ه•'قال كما ويدله، يعينه اطه فإن طه، مخلصا للحق طالبا حاهدأ 
بذثث بجل آثت يي ؤرس ٢[، ]الطلاق: بجبماه لت> بجل أممه ينج، ؤوس 
٤[.]الخلاق: مء، 

بالندوةااواسعينوا الأحر اللغغل في وروحوا®، ®واعدوا قال؛ ثم 
وأوقاتالنشامحل أوقات نحروا يحني؛ الذلجة،،؛ من وشئء والروحة 

الحتى العمل ان الأتفليترك والضعف، الفتور ونت، حاء ؤإذا القوة، 
أبقىظهرأ ولا قطع أرصا لا السير في المنبتج فإن ينقطع، لا وحتى يمله 

مطيةوالنفس تنقطع، يريحها ولا راحلته على السير في تمر يكالدى 
أنالواجب اطه، حرم ما وترك اطه حق أداء إلى الومسيلة وهي ان الأت

أعماله،سائر وفي بالليل تهجده في وقوتها نشاطها فيها ؤيتحرى بها يرفق 
الحتر•وعن المادة عن يتقطع لا حتى 

فإنهفليرقد®، يصلي، وهو أحاكم نص ®إذا ه؛ قوله وهكذا 
مالأنه ه؛ نفقبس، يستغفر أن يريد وربما ناعس وهو يملي قام إذا 

أنالحالة هذه في له فينبغي عقل، عنده ما بصيرة، ءندْ ما يشعر، 
وسيرهعمله في بها يرفق بل عليها، بشدي وألا ه، بنميرفق 

عماانقطاع دون ومن مشقة دون من المطلوب يمل لحله هل ١طه إلى 
•ه له افه شيع 

إذابه تتعلق حبلا تمد ت، كان؛ زينب، قصة زينب، حدبث، كدللث، 



السادةفي الاقتصاد في ل1س 

هتاالعبادة على حرصها شدة من باللل التهجد فى ت يعنى بالليل؛ فترت 
ارحلوه،ت ومال الحبل بقملع قامر الأسدية، جحش ست المؤمنين أم وهي 

Uبملي بالأيل، انهجي في ^١ ^1( قثز لإأا شاطئ ضل 
يناموصعى فتر إدا لكن بأكثر، يع ببحمر بثلأهمش يتهجد ر ي

الما ه نفبكلض ولا النهار، في العمل على يقوى حتى ستريح، 
الليلبملي ما واللام، الصلاة عليه ويقوم، ضام ه الني لكن بمليق، 
الصلاةعليه الليل، آخر في ر نيما يصلي عليه الغاو_، كان كله، 

المؤمنيتحرى العبادات، بقية في وهكذا الصوم، في وهكذا واللام، 
تركوربما واللام، الصلاة عليه والخميس، الاثنين يصوم لكن نشاطه، 

حسبعلى لام، والالصلاة عليه للميام، يعود ثم كثيرة أياما ذللث، 
والجهادوالحج الصدقات من الأمور بقية في وهكذا والشغل، الفراغ 

ر،المع يتمق حتى ري وينشاطه ويتحري قوته يتحرى دلل، وعير 
الذكرمن العبادة، أنواع في نشاطه يتحرى العسر، عند ، يقفوحتى 
يقفوحتى تهليع يما يحمل حتى ، ذللت، وغير والجهاد والحمرة والحج 

ينقطع.كلأ يتهلح؛ لا عما 

والهدايه.التوفيق الجمح افه رزق 

معأصلي محق ماو: ه'، سمرة بن جابر اطه عيد أبى ءص -  ١٤٨
لمسلم رواء مصدأ. وحطثه مصدأ صلاثه مكانتؤ الصالواُت،، ه النؤ 

والقصر.الطول، بين أي: )يصدأ(، وله: م□ 
هالني لص هال،: )جهنع، افه عيد بن وب جحمة أبي وكق -  ١٤٩

(.٨٦٦)برقم والخطبة الصلاة تخفيف باب الجمعة، كتاب في أحرجه 



اك^الحينريامحس مسبح 

ئتدلأ،؛ ١١٧^أم قزأى الدرداء ي شان قنان اإور'دي، نأيي ص تن 
الديا،فى خاخه نث ين الدرذاء م أخوك قاك: شانك؟ U ققال: 
نامال: ٣، قإثي م ئ: 1َققاو _، ن ل'نمنغ الدزذاء أثو قجاء 

UI  ققاويموم !^١؛ ٌ ذثت ائل لكن قالئا فأكو، ئمحز خش أم
اخلآخر من كاذ قننا م. لن: قفاق نقوم ذنب م منام، م، لن: 
Jli  :عليكلربم، إل نلمال: نئ قماق جميعأ قصلقا الآن، يم حذن\إ

صذي كل قأعط حمأ، عليك ولأهلتئ، حمأ، عليك لنمسك وإل حمأ، 
رواهءصدى ه: الثى ءمال، له ذبم، ؛ذكر ه افى قاني حمه، 

اليخاري

للمؤمنالمشرؤع أن على يدلان الصحيحان الحدينان هذان 
يودىوأن عليه، اممه فيشدد ه نفعلى يشدد وألا العبادة، في الاقتصاد 

ارإذمحوله وتقدم ه، نفوحق صيفه، وحق أهله، وحق ربه، حق 
وأبشئوا،ومحاربوا قن-لدوا عنتن، إلا أحد الذيى يشاد ولى بسر، الذبى 

القصدررالقصد قال: ثم الدلجة« من وشيء والروحة يالثدوة وانثبينوا 
))هلكه: قوله أيضا وتقدم العبادة، في الفهد الزموا يعني؛ ئتلئوا®؛ 

فى١لمتشددون يحنى: الئثنطنونىا،؛ هللقح النثنطنوى هللث، المتنطعونى 
الصلاةعليه عمله عن مالوا للدين قوله وتقدم المتكلفون، العبادة 

مننحن أين : وقالوا، ذلائ< نقالوا كأنهم أحبروا فلما والسائم 
فيماقالوا ئم ناخر، وما ذنبه من تقدم ما له الله غفر قد الله رسول 

رفي(، ٦١٣٩برقم)للضف والكلف الْلعام صنع باب الأدب، كتاب قي أخرجه ;١( 
(.١٩٦٩برقم)اكطوع في لخطر أخه عر أنم س باب الصوم، محاب 



العبادةفي قتماد ١٢١في ي1ب 

أناوأما الاخرت قال أنام، ولا فأصلي أنا أما أحدهم; محال سهم، 
الأخر:وقال اللحم، ص فاد أنا أيا الثالث: ونال أفطر، ولا فاصوم 

أخبرفلما اء، المأتزوج ؛اد أنا أما آخر: وفال فراش، على أنام فلا 
عليهوألمي الله وحمد الماس خطب والسائم الصالة عليه يدلك المبي 
وهوه بحلف وافه<ا ررأنا له١١ وأماكم لله إئي والله ااأما وقال: 

وأماكملله ررإئي لام: والالصالة عليه بحلف لم وإن الصادق 
والقوى،لله الخشية عدم أحل من العمل بعض تركي لمس المعنى: له؛،؛ 
أصومارلكتى قال: ولهذا هيل؛ والمالتيسير من افه شمع لما ولكن لا، 

قيص زم م اسم وآكل الئساء، ذأتزئ زوقي زأظي ن1فطئ، 
التكلم،.وعدم العبادة في القصد على فحثهم مر<ا ئليس 

خهلبتهوممحن، هؤ المبي مع صليتذ خهغ: محمرة بن جابر قال 
وفيالصالة في يقتصد كان يعني: قصدأ؛ وخهلبته قصدأ صالته فاكانت 
كانوما صلاته، في عليهم تشق إطالة الماص على يطيل كان ما الخطبة 

فيويقتصد الصلاة في يقتصد كان بل عليهم، تثق إطالة خملبه في يطيل 
مىقإل يلثوجز الناس أم 'رأتكم والسالآم: الحادة علميه ؤيقول العبادة، 

ال٠ءاجةااردا والصعيم، الكبير ورائه 

يمليكان لام والالصلاة عليه النبي كفعل ومحطا صالته فتكون 
يهليللا ولكنه والسائم، المائة عليه فيها ويركد فيها يطمس وسهلآ صلاة 
عثرمن نحو والسجود الركؤع في له عد ربما بل الماس، على تشق إطالة 

وحمدلث.ربنا اللهم ارمحانلث، وركوعه: سجوده في يقول وكان نسبيحات، 
إذاالركؤع يعد ويطمئن جدتين، البين يطمئن وكان ط ا، لي أغمر اللهم 

ؤإتمامالقيام في الإمام تخفيف باب الأذان، كتاب في الخارق أحرجه عله. مممق :١( 
بتخفيفالأئمة أمر باب الصلاة، كتاب في لم وم(، ٧٠٢برقم)جود والالركوء 
(.٤٦٦برنم)تمام في الملأ٥ 



انمالخينرياض شخ 

شرعهالذي التخفيف هو هذا لام، والالصلاة عاليه يعجل ولا اعتدل، 
الكمال؛وفيه التمام فيه تخفيف، بل نفر، معه ليس تمام معه ، تخفيفلأمته، 
قصدآ،صلاته فكام، ه النبي مع صليت، ت محمرة بن جابر قال ولهذا 

تعرض،لأمبالس، الخهلبة الأحيان بعمى فى يهليل وقد قصدا، وخهلبته 
وفيالجمع في لام والالصلاة عليه يختصرها، كان أنه الغالِ، ولكن 

لهم.يقال ما ويفهموا وليعقلوا الماس، يمل لا لأن ذلك،؛ غير وفي الأعياد 
المصل.على دلالة أيضا الفارسي وسلمان الدرداء أبي حديث، وفي 

وأبيسلمان بين آخى الرسول فإن التكلف،، وعدم العبادة، في 
أحوةبينهم آخى الأنصار من الدرداء وأبو المهاجرين من سلمان الدرداء، 
أمفوجد يوم ذايتؤ الدرداء أبا سلمان فزار الخير، على والمعاون الإسلام 
مناكتراثها على يدل ما عنلءها ليس متبدلة الدرداء أبي زوجة الورداء 
لهليس الدرداء أبا إن ته؛ قالثأنلث،؟ ما فقال! بشؤونه، وعنايتها الزوج 
يلتفتاولا أهله، يعرف، لا العبادة على مقبل أنه • يعني الدنثا؛ في حاجة 

فلما، ذللئ، ونحو والقراءة والذكر والصيام بالعبادة، مشغول هو بل لأهله، 
أنِتاكل I لمان مفقال ليأكل، لمان لالغداء الدرداء أبو قدم الغداء حفر 
ْتشللأنه الدرداء؛ أبو فافْلر اكل، حتى آكل لا قال: صائم، أنا فقال: 

فالمتطؤععليه، صيفه شدد إذا ميما ولا صيفه لإكرام يفْلر أن له والمتنفل 
وأكلالدرداء أبو فأفطر أمملر، الإفهلار في المصالحة رأى ؤإذا ه، نفأمير 
عادتهعلى الليل أول من يقوم أن الل.رداء أبو أراد الليل كان فلما معه 

الليلآخر كان فلما نم، فقال: الليل وسهل في يقوم أن أراد ثم نم، فقال: 
الدرداء:لأبي سلمان وقال جميعأ، وصليا فقام الأخير الملثح في قم قال: 

لأهللثظوإن حقا، ؛JLp ،LLلنفسك، وإن حقا، _>J؛، لربالث، إن الدرداء أيا )يا 
حقه(.حق ذي كل فأعهل زوجتلث،، يعنى: حقا؛ عليلثا 

سلمان:قال بما وأخبره البي إلى الدرداء أبو جاء أصبحا فلما 
ؤإنحقا، عليلا، لربك، إن يعني: انىاا؛ صلث_ررصدق : النبيفقال 

حقا،عليلأؤ ولنضسكف حقا، عليكف لأهلك، ؤإن حقا، عليكه لضيفك، 



انمادةفي الاهتصاد في اب 

بناف عبد كان ها، العاؤس بن عمرو بن اف لعبد النبي قال وهكذا 
لهفقال القرآن، ليلة كل ؤيخنم دائما النهار ؤيموم الليل يقوم عمرو 
حماعانبم، ؤلزدرك حفا علنك ونو؟ك محإد اف عبد »دا هت: المبي 

قال:نؤر،> كل في القزآن زام وقم ونم وأ> ٣ حقا يك زسك 
نومأ*يصم يومين ررأيطز ذلك من أيفل أيق إني اض مول را 

أطقإني فال: لأث« «ْثلمفيكلشف قال: ذلك بن أكم أطق فك: 
الصلاةعليه داود صيام وهدا يوما، وأفطر يوما ُصم قال: ذلك من أقفل 

يومايصوم يعني: الدهر؛ نصفط الدهر نهلر الصيام، أفضل وهو واللام 
وشاخسنه كبريت، فلما يذللئ،، عمرو بن اغ عبد فالتزم يمطر، ويوما 

فيواللام الصلاة عليه الله رسول رحمة ت، قبللينني يا قال: وصعق، 
هالنبي عليه فارق شيئا يترك أن كره لكنه شهر، كل من أيام ثلاثة صيام 

إذاوكان سنه، وكبر شيخوخته في حتى يوما، ويفطر يوما يصوم فاستمر 
هذه.على بهذه يتقوى متتالية أياما مثالها أفعلر ثم متتالية أياما صام صعق، 

لهتعرض الإنسان لأن التكلفف؛ عدم أصحابه علم أنه المقصود 
وكبزشيخوخة له يعرض مرض، له يعرض صيوف، له يعرض عوارض، 

الخيرعلى الحرص مع العبادة، في الاقتصاد للمؤمن فالمثري سن، 
الذيالتكلف وعدم الفمّد مراعاة مع لكن الخيرامحت،، إلي ارعة والم

حقأو قرابته، حق أو أهله، حق أو صيفه، حق من الإنسان يمنع 
المحارم،وترك الفرائض أداء بعل ذللث، في متوسطأ يكون لمين، الم

بينيجمع حتى ذللئا، وغير وقراءة وصلاة صوم من التنفلأيت، في يتوصهل 
وبينالأهل حق وبين الضيف حق وبين العبادة بين يجمع المصالح، 

للمؤمن.يلغي هكذا الحلال، وطلّت، الحلال كمنه 

الجمح.الله ومق 



الصالحين9_ ريا سمح 

نال:ه، الخاص ين ض بن ام مد سد أي ءص -  ١٥•
تااللز نلأمنئ النيان، لأندص ُاف ؛ ٧١أي . اشذ ألهن 

هدله مملئ ؟١١ ذلك ئمول الذي أنث  ١٠ت اف رمحول ممال عثت. 
فصمذبك ئنتطع لا I قال . اش رسوو يا وأئي أيث بآبي قلته 

ينشرالحننه  jLiأيام، ئلاثه الشهر مص وصم وقم، ونم وأقطن، 
نلاك،من أقصو أطيى فإئى قلمث: ١^٠^٠ صسام بثو ودش أمثالها 

ةلك<،من أفصل أطيى فإني قك: وأئطن نوما ارمصم ت قال 
أعدلوهو داود.، صنام يومأ وأفطن يوما نصم ١١يال،ت 

الصيام«.

منأفصل أؤليى فإني مملمتج: الصجا^ أمحل "ئف ردابة؛ وفي  103
الثلاثةملئ أكوذ ولأن نلاوث،اا، مص أمحل لا ١١اطه رمول همال، ذللثج، 
زنالي■أنلي من الن أخب س اف ننول قال اض الأنا؟ 

الليل؟*ونئوم النهار نصوم أينثح أحبر *ألم دواية؛ دفي 3ء 
وقم؛ونم وأفطن، صم ررئلأ ت قال اف، نمحول يا بلى، قيتج؛ 

محكلزدجك وإف خفا، محك لنمحنث، دإف خقا، محك بمدك فإذ 
ثلاثةشهر كل في صوم أف بمجك وإف حقا، بخنث، يردرك دإف حما، 
قشددرتجالدهراا صيام ذلك نإف أمثالها، عشر حث كل للث، فإذ أيام، 

صيامصم  I١١ فال قوه، أجد إمحي افه، رمحول نا ت ؛لت، علي، فشدد 
يصف١١قال; داود؟ صنام كان وما قلتج: محو® ئزد ولا داود افه سي 

رخصةينتج ليثني نا كبرI بعدما بقول النه عبد فكاي الدهر® 
المرآذومزأ الدهز، نصوم أيلث، أحبن *ألم رواية؛ وفي الله رمحول 

قال:الخيز، إلا ذق أرذ زلي اف، ننول ا حم;ير، فقلت: ولة؟« كل 



انمادةفي الاقتصاد في باب 

كلفي المنآذ واقرأ الناس، أعبد كاذ هإيه داود، اف ثبي صوم ررقصم 
في®فافرآه ت قاو ذبك؟ مى أفصل أطيى إئي افم، ثبي يا يلئ؛ شهرا؛ 

قال:ذبك؟ من أفضل أطيق إني اف، شي u قك: ءشرين« كل 
ذبك؟مل أضل أطيق إني افث، نبي ا ي:قلق: ضر* كل في ءقاقزأة 

نقالئث شدذ فشدذث ذبك« ض ئزذ زلا نع كل في ررفاقزأة قال: 
إلىهصزث ق1و: ءنئ« يك نطوو لعلك يدوي لا ررإثك ه■' افي لي 

رحصةمالئ كنئ أمي وددت كبرت، ثلما ه• المحي لي قال اأب'ي 
ه.اف نؤ 

منصام ررلأ رواية: وفي حمارا. عليائ، لولدك رروإف رواية؛ وفي لها 
ئلائاً.الأم، ضام 

داود،صضام ئنالى الله إلى الصيام ررأخث، رواية: في ده 
اللسل،نمفر ينام كاذ داود: صلاة افه إلى الصلاة وأحلم، 
إذايفر ولا يوما، ويفطر يوما يصوم وكان سئمه، وينام ثلثه، ويقوم 
لأةى«.

 Qيتناهيوكاذ حني، ذايت، امزأه أبي أيكحني هال،: رواية في و
منالزجل تنم له: قمموو • بملها ص منألها - ولد؛ امرأة - أي: كنته؛ 
غليهذبم، طال هaا أثناة. ظ كنفأ لنا يمئث ص نطأ لي نيلي 
ااكم<يمال: ذلك،، بعد ثلميته له٠٠ ٠القني ثقال: ه، للمحي ذللث، يكر 

نخززذكز ولة، كز قنئ: تختلم؟اا )ازكش، قال: نوم، كز قلئ: تءثوم؟اا 
المحادمى ننرصه نمروه، الدي السح أهله بمتحي، عز يمرأ وكاذ 'سمح،، ما 

وصاموأحصى أياما أقطز يتقوى أن أراد وإذا بالليل، عليه أحف، لنكوذ 
الرواياتهذه كل المحي. عليه يارف نيئا نترك أ0 كرامه مثلهن 



الصالحين9_ ريا سمح 

أحدهما.ش بنها وقليل الصحيحيزرا،، ش معتلمها صحيحه 

بناف وعبد ,غؤئ العاص بن عمرو بن اغ عبد حديث روايات فهده 
النبيأصحاب من كلاهما صاحبي، كذلك، وأبوه حليل صحابي عمرو 
صلاةوأكثرهم الناس أعيد من اش عبد كان لام، والالصلاة عليه 

وتقول،معه حالها نشكو المرأة فكانت، أبوه زوجه وكان وقراءة، وصياما 
ليلابالعبادة شغل I يعني كتما؛ لتا يفتش ولم فراما لتا يهلآ لم ت له 

فأحبروقراءة، صلاة بين ما قائم، الليل وفي صائم النهار في ولهارأ، 
.® Ajالقني  ١١ت فمال، واللام الصلاة عليه الني والده 

ذللت،ليكون بيته في لام والالصلاة عاليه زاره النبي أن رواية وفى، 
وتقومالنهار تصوم أنلثح بلغي له؛ وقال حاله عن فأله العظة، في أعفلم 
الخيرإلا أردت وما اض رسول يا نعم قال: ليلة، كل القرآن وتقرأ الليل 

إلونم ومم وأئطن، ءصم لام؛ والالصلاة عليه فقال حيرأ، إلا أرد لم 
أمثالها،عشن حنتة بكل لك هإى أتام، ثلائه شهر كل ثصوم أل حنسلتؤ 
اضرمحول يا فقال؛ شهر، كل في اماز واحتم كلوا الدهر صيام دلك 

القرآنواحتم يومين، وأفطر يوما *صم قال؛ ذلك، من أفضل أطيمح، إني 
وأفطربوما *صم قال؛ ذللا، من أقفل أطيث، إفى، قال؛ ءشربناا كل فى، 

داودلام، والالصلاة عليه الناس أبو وكان داويا صيام وذلك، يوما 
منأفضل أطي، إنير فقال؛ لام، والالصلاة عاليه نبيا ملكا كان اف نبي 

كتابنيأ الخاوي أحرجه ،■ هو.العاص بن عمرو بن اض ب حدث من عليه متمث، 
منالهي باب الصيام، كتاب في وسلم (، ١٩٧٦)برقم الدهر صرم باب الصوم، 

تفضيلوبيان واكشرص العيدين يفطر لم أو حقا به فوت أو به تضرر لمن الدهر صرم 
١(.١  ٥٩برنم)يوم ؤإظار يوم صوم 



انمادةفي الأق،ماد في باب 

ذلاك،ا؛من أفضل اءلأ ت قال يوم ؤإفطار يوم صوم من أفضل بمي• ذلك؛ 
هذايومأ ؤيفطر يومأ يصوم أن التهلؤع، في الصيام أقفل هو هذا ت يعني 

ذلاك«على تزد ولا مع كل في القرآن ®واقرأ التطوع في الصيام أفضل 
فىراادرأْ ت وفال والسلام الصلاة عليه ألم أنه الأخرى الرواية وفي 

ثلاث*.

يومأويفملر يومأ يصوم أنه الّبي له قاله ما على الأمر فاستقر 
الالليل مي وينام ليقوم ئلاث، كل في أو بع كل مي القرآن ويقرأ 

حما،علناك، لنمنث، راقإل I له وقال ه الُثي وأرثي٠ كله، الليل يتهجد 
وفيحقآ عليك ولعينلث، حفا عليلته لن، لقإن حما* علننث، لنننلئ، وإل 

الزوروهو حقا علناك، ؤلرورك حفا علنلث، لجندك *إن الأحر: اللغنل 
خمه((خق ذي كل شاعهل حما ^، JLe-ررولأهلك، صيغل,؛،، ت يعني زورك؛ 

فكانخهنع ومتع عمره فطال عم*، ائ، يطولؤ لخلننح ثدري لا ارإئن؛ؤ قال: 
عليهالله رسول رخصة قبلتؤ لينني يا ويقولI الرخصة قبل أنه يتمنى 

كلوحتم شهر كل من أيام ئلائة صيام في ت بعني والسلام؛ الصلاة 
فيواللام الصلاة عليه الله رسول رحمة قبلت، أكون ولأن ت قال شهر، 

شيئايترك أن كره لكنه ومالي، أهلي من إلي أحب أيام نلاثة أصوم أن 
ومنالخير على حرصه لكن بلازم، هو ما تطهمع هو ^ اليي عليه ذارف، 

يغيرأن كره ه النكا عاليه فارثما التمح، المحالة على نمر ي أن إلى محبته 
عليهكان ما على يبقى أن فاحس، واللام، الصلاة عليه البي موت، بعد 
منويقوم يومأ ؤيفهلر يومأ، يصوم وكان لام، والالصالة عليه عهده في 

أوأسبؤع كل ؤيختم سدسه، وينام ثلثه ويقوم النصف، ينام الليل نصف 
الأخرى.الرواية في كما ثلاث، كل 

يمهلرثم متحدية أياما يصوم صار حسمه وصعق العمر به طال فلما 



نصاتحينا ءس ريا شبح 

أوحمسأ متعددة أياما يصوم يوما ويفطر يصوم ما بدل يتقوى حتى مثلها 
يوماوأفطر يوما صام أنه له يحصل حتى أياما مثلها يفهلر ثم أكثر أو متا 

وأرصاه.عته القه رصي 

ألاللمؤمن ينبغى أنه على الدلالة ورواياته الحديث هذا فغي 
حتىوالأفضل الأيسر هو ما يختار وأن ه نفعلى يشق وألأ يتكلف 
يتمكنوحتى الأولاد، وحق الزوج وحق الصاحب حق أداء من يتمكن 

أفضله الني كان ه. نفعلى يشق ولا الحالال وطلب الرزق طلب من 
أيامثالثة يعوم كان هدا ومع واللام الصلاة عليه الناس وأعبد الناس 

عرصرؤإذا لام، والالصلاة عليه والخمبس، لا)نين ا يصوم الشهر، من 
الأياميفهلر فكان مشاغل حاءته أو الوفود جاءته ربما أفهلر، عارض له 

يقال؛حتى يصوم كان إنه نهى؛ عباس وابن عائشة قالت، حتى العلويلة، 
الصومتابع ربما كان يعني؛ يصوم؛ لا يقال؛ حتى ويفطر يفطر، لا 

والمشاغل.الفراغ حب على والسادم الصلاة عليه الإفهلار، تابع وريما 

الإنسانبه يهلؤع الذي الهيام أفضل أن على الدلالة هذا وفى 
أفضلهذا ، دللث، على قدر ادا ، يوما ويق2لر يوما يصوم أن أفضله 

يعل.يعنى؛ الليل؛ من الأول الصف ينام أن المادة وأفضل الصيام، 
السدسينام نم التصق بعله الذي الثلث، ويقوم النصف ينام العشاء 
واكتفىالأخير الثلث، قام فإن الهار، أعمال على يه يتقوى حتى الأخير، 

فيهالأخير الثلث، لأن نا؛ حأيضا ذلك كان الأولين الثلثين ونام به 
ساركربنا راينزل ه؛ يقول الصحيح الحديث فى كما الإلهي التنزل 
نئتقول: الأحث اش ثلثف نقى حمل الأيا اص إر لله م ^ 

وفىله؟« يأعفز من يأعطثه؟ سألني نى له؟ يأستجين، يدعوني 
نللث؟ بمتجاط، ذغ بن فل يمر؟ نائل بئ ءانل يقول: الأخر اللفظ 

اليح«.تشم ش لن؟ بمن نتم من 



اثعبادةفي الاقتصاد في باب 

الأخير،الثلث ؤإما والخامس الرابع ثs الثالإما التهجد وفت هذا 
لهنير U يقوم والإنسان اليل، في التهجد أضل هذا الأخيران، الثلثان 

بهايطؤح الليل آخر في ركعة ولو ركعات ئاديثح ولو فليلة ساعة ولو 
ويتحرينشاطه يتحرى أن للمؤمن ينبغي استهلعتم، ما اض فاتقوا وترأ، 
القياممع والنهار، الليل في التطوعات من تطيع يما فيفعل قوته 

حتىإ الرزق، وطلب، القيم وحق الأهل ونفقة الأهل حق من بالواجب، 
ويعهللأهله يعطل لا وحتى ل،، لحال ا الرزق طلب، عن يتعطل لا 

حقلها والزوجة حق له فالفيفإ صيفه، يعهلل لا وحتى حقوقهم، 
يقوممعهم ويتحديث، معهم يجلس أن حق لهم الأهل وبقية والأولاد 

حتىنوم إلى راحة إلى تحتاج حق إلى تحتاج ه نفوهكذا بحقوقهم، 
لهلبس الذي والمنبت عليها، اطه فرصها التي ؛الأعمال، القيام نستطع 
يتعطلأن إلى الأمر به ينتهي أبقى، ظهرأ ولا قملع أرصا لا راحة، 

الراحة.وعدم الكثير التعب، بح بببه ويقعد فيجلس 

والهداية.التوفيق الجمع اطه رزق 

كثاي،أحد الكاتب، الأنيدي الربح بن حفللة ربعي أبي وكه -  ١٥١
حنظنه؟يا أئن، كيمؤ ؛ ئماو خيند، تكر أبو لقييي ت قال ه، اطه رسول 
عندنكول ت يئئ،ئمول؟! ما اطه >ن1حابي فال؛ حنظاله! يانق قئتج! 
عندمى حزجنا فإذا عين رأي كأيا والنار بالجنة هذؤأض اطه. رسول 
أبوقاو كثيرأ، سينا والفثينايته والأولاد الأرواح صائننا ه اطه رسول 

يحلناحتى بكر وأبو أئا فايطلمتح هدا، مثل لنئمى إدا صاطه ه: بكر 
اطهزنول محال اط4ِ! زنول U ظله لأفق فقلمثؤ: و. ، ٥١نول نض 



الصالحينويائس شبح 

كأناواتجنة بالنار لأي عندك نكون ،، ailننول ;ا مك: ذاك؟« ا»ننا 
ميناوااصبمات والأولاد الأوداج عامنا عندك من حرجنا فإذا العين رأي 

ماعلى مذوموو لو سده، يمسى رروالذي ه•' اف رسول نمال كثيرأ• 
وفييرشكم عنى الملائكه لصانمثكم الدكر، وفي عندي، دكونول 
،.سالم١١رواْ ٠^١^٠. ولأُث، وساءه® ناعه -^alU نا نكن »^5^، 
وميعاالسن ونتح الهمزة بضم و)الأنيدىا - الراء كر )رنعئ( ت وله قه 

عالجناأي' المهملتين ين والبالعين هو رعايحثا( ت وقوله ٠ مثيلة مكورة ياء 
المعايش.ولاعبنا.ورالصنعات،(ت 

نزإدا يخف، ه ١^؛ بينما هال،: ه، عباس ابن ءص -  ١٥٢
ولاالقسس في نموم أن ثدر إ<ا،ناويل أبو : فقالواعنه، أل فقائم برجل 
٥^^،>)ننوة، ١^ مقال نبموم، ^a؛، زلا ننثظل، زلا :قني، 

اليخا;يأأ،•>ّواْ صونه١٠ وليتم ولمثد، وفتظل، 

عليهافه رسول عن الثابتة السابقة كالأحاديث، الحديثان ذهن.ان 
المادةفي الاقتصاد على والتحرض الحث فيها التي لام والالصلاة 

ومهللعياله يسر هؤز الله التسديد، وعدم ا وعدم التكلف، وعدم 
أنُعمهما أث، هش: نال يطيقون، لا ما يكلمهم ولم عليهم 

[،٢٨٦]\ؤقوأ.' وسعهثا؟4 إلا تثا اف يثؤنن ^لأ مثحانه: قال [، ١٦
[،١٨٥]\واووأ: أ)سئه< حكم يربن دلا آكنر يعقم أقه وميييد هق: نال 

والمراقةالاحرْ أمور ني والفكر الذكر دوام قفل باب التوبة، كتاب ني أحرجه  ٢١١
(,٢٧٥٠)ُرءم بالدنيا والاشتغال! الأوقات يعص في ذلالثا ترك وجواز 

برتممعصية وفي يملك لا فيما النذر باب والنذور، ألأيمان كتاب في احرحه )٢( 
(٦٠٧٤.)



انمادةفي الاقتصاد في ب1ب 

وثىيسر، الديى إل  ٠٠لام! والالصلاة عليه قوله الأحاديث في وسق 
يالنذوةواستعسنوا وأئشئوا، وقارJوا ينددو١ علنن، إلا الدين يشاد 

عليهتوجيهه هازا سالئوا( القصد والقصد الدلجة من وشيء 
بالعبادةوالعناية والمقاربة التسديد وهو الأمر، هذا في واللام الصلاة 

وعدمالعبادة في القصد فاليلزم القصد ولزوم النتاؤل أوقات في 
الكلف.

حماقالهك لنمسالث، )إن الاورداء1 لأبي قال حين سلمان حدين، تقدم 
فلماحمه( ص ذي كل يأعط حقا عالئنث، ولأهللث، حقا ؛، JL^JL^ولصنفنث، 

بناف، لحبي قوله تقدم سلمانا، صدق سلمان صدق ١٠قالI بهيا ال?ي أحبر 
ؤلصنفكحقا علبك ؤلجندك حقا عانيلث، لثممك ارإن اممه عبد يا عمر 

vijcip  بنافه عبد فكان حمه« حى ذى كز ئأعط حقا علنك، ولأثللئ، حقا
أنهه المي فاحرْ ليلة كل في وبختم الليل ويقوم النهار يصوم فها عمر 

أيامثالثة يصوم أن وأمره العبادة في القصد عليه وأن الأمر هدا يهليق لا 
ونموأفعلر صم  ١٠له! وقال أمثالها بعشر فالحنة ذلالث<، ويكفيه سهر كل 

فلمشهرا؛ كل في احتم  ١٠لام! والالصلاة عليه له قال ثدي فلما ونمُا 
قلاين،،،كل في ررياقزأه قال! ثم نبعا، كل في رريايزأه قال! حنى بزل 

إدايفز ولا يوما، ويمطز يوما يصوم كاذ ه داود صوم قصم ٠١وقال! 
يومافيصوم التعلؤع في الصيام أفضل وهذا واللام، الصلاة عليه لاقى* 

ويفطريوما يصوم لام والالصلاة عليه داود الله نبي وكان يوما ويمْلر 
يفر؛لا العدو لاقى إذا مقدامأ شجاعا فكان لاقى إذا يفن لا وكان يوما 
أقفلوهوا لام، والالصلاة عاليه والإقدام القوة من افه أعهناْ لما 

وينامثلثه ويقوم الليل نصفح ينام داود صالة بالليل الصلاة وأفضل الصيام 
الحديث،.في سم كما ثلثه 



الصائحينرباض شخ 

يافقال: النبي. أخبر ه النبي كاتب حنفللة أن هذا وفي 
إليالجميع وتوجه بذلك الصديق أخبر بعدما حنفللة نافق الله رمول 

تذكرناائته رسول يا عندك نكون قال! ذاك،، رروما فقال؛ وأخبراه ؤ. الني 
فإذاعين رأي نراها حتى يعني: عين؛ رأى كانا حتى والنار بالجنة 
فقالكتيرأ. ونسينا والقيعان والأولاد اء المنا عاقعندك من خرجنا 
دفي^;۶،، ثكونوذ ما على ئدومول لو سده، مي رروالذي و.■' المي 

ظلهلكئ:ا ذفي >شغلم غلى الدكر، 
العبادات،من وغيرها والصلاة للعبادة اعة سيعنى؛ ؛ وناعه،، ساعه 

ذلك،ونحو الفيض، وحاجات البت، وحاجات البيت لأهل وساعة 
اللهمع ولما عليه، الله أوجب لما الوقت بعض وقته، م يقفالملم 

والحدثالأهل، ؤإكرام الحائل كب من لحاجاته، يكون وبعضه له، 
انالأتشؤون من هذا غير إلى ،، القينمع والمحدت الأهل، مع 

هوتيسيره الله لقلق من هذا إليها، الحاجة أمل فى هو التي وحاجاته 
مالأداء فبعضها أوقاته م بفولكن ه، نفعلى يشدد لا المؤمن أن 

لحاجاتوبعضها الهلوعات، من الله مع لما وبحقها عليه، الله أوجب، 
ونحو، الضيفولقاء الحائل ب لكوبعضها الأهل، وحاجات الين،، 

لهموزعا لوقته حاففلا يكون أن للمؤمن ينبغي هكذا الحاجات، من ذللاط 
بقومالدين أمور مع الدين أمور فر يحتاجها التمح، الحاجات بين 

•هك الله أباح التمح، نمببها لأخرى ا حاجاته ويععلي الدين بأمور 
رجلكان إسرائيل؛ أبي حديث، قصة إسرائيل، أبئر حدبت، كذللثح 

يتكلم،ولا تفلل يولا الشس، في يقوم أنه نذر إسرائيل أبو له؛ يقال 
الشمسفي يقوم أنه الشديد المدر هذا نذر أيضا، صائم وهو يقعد ولا 
هؤ؛ذللثجالمبي فأخبر صائما، ويكون يتكلم، ولا يقعد ولا تغلل يولا 

لأنًخنناا؛ زلمقند، زيظل، _؛، ص ه: الئي فقاد 
فييقفط أن له فليس اممه يشرمه لم تشديد . إليهاحاجة لا الأمور هدم 



انمادةفي الاقتصاد في إب 

،يائما لوقوف ١ وكدللف ، تفلل يولا بالمي يتعذب حتى مي ل١ 
يشق،وعما الله حرم عما إلا لممنج ١ الدين من ليو يتكلم، لا وكدللث، 

لا؟ذلك ونحو إخوانه على لام الوعن أهله مع حاجته عن يصمت، أما 
النبيقال كما فيه فائدة لا الذي الشيء عن الله حرم عما يصمت، 

يممت،أن أما . ،؛، LwaJأن حيرأ محمل الأجر واليوم باّت يوثى لكف ااس 
علىالّك، أنكرْ ؛لهذا وبدعة؛ منكر هذا بهذا يتعبد يتكلم لا دائما 

الذيصومه يتم وأن يتكلم وأن يقعد وأن تفلل يأن وأمره إسرائيل أبئر 
له.الله مرعه 

٠والهداية التوفيق الجمح الله رزق 





الأعمالعلى المحاضلة في و\ب 

١٠ عليه متقى النيلآآ 
ثماثإذا ه اض ننول اكان قانت: ه، عاتثة وص .  ١٥٥

يكنه"ءثرْ ئم النهار بس صر عيره، أن يجع بس الئل بس الصلاة 
مسلمرواه 

الصحيحةوالأحاديث جق اض كتاب من الكريمات الأيات فهده 
علىالمحاففلة صلى الحث قيها لام والالصلاة عاليه اغ رسول عن 

ادهاأفأساب من والحذر عليها والثبات عليها والاستقامة النه حناعة 
ماعلى المحافغلة نجاته أساب ومن العفليمة صنته من فالمؤمن ونقضها، 

يلقىحتى ذلك على والاستقامة ذلك على والثبات طاعته من له اض يثر 
وعلا:حل فقال والهدى، الهناعة عن الانحراف من الله حذر قد ربه٠ 

ءي'ُلأ أو يذ ئة رما آس ■يأذو مجثم ثثع أف ^١ ١٠لف!زا بأن و؛إ 
ءؤأل؛ر[، ١٦ثلوملمه< ذثث آلأمد عمم ثلاد ئ-ل ثن آلكثب أونرأ َةلن 

يتشبهلا أن للمؤمن ينبغي أنه فالمعنى ويحضر، يحن ألم يعني: يأزه؛ 
الأجلعليهم طال إذ الأمد عليهم طال الذين اليهود من اممه باعداء 

الأنفستهوى وما ياللذات اشتغلوا متعوا لما قلوبهم، فقت - لمدة ا_ 
•هك اممه طاعة عن وصعقوا قلوبهم قست، حتى 

افهطاعة على الله بنعم تحين ؤيالله يراق هكذا فالمؤمن 
التيوالخيرات العم من الله أعهلا٥ ما بب بقلبه و يقأن ويحذر 

يقومهلكن لمن الليل نيام مك من يكره ما باب التهجد، كتاب ني البخاري أحرجه )١( 
أوبه تضرر لخن الدهر صوم عن النهي باب الصيام، كتاب في لم وم١(،  ١٥٢)يرقم 
,١٨٥(، ١١٥٩)برتم إلخ . . حقا. يه فوت 

وأفالليل في هإ الّم، ركعات وعدد الليل صلاة باب الصلاة، كتاب في أحرجه )٢( 
(.٧٤٦برقم)صحيحة صلاة الركعة وأف ركعة الوتر 



لحيننصا ا 9_ ريا سمح 

عليهمطال الدين الكتاب أهل مثل نكون أن يحذرنا واض بها، يتمع 
المرأةمنابهت من ويحيونا قلوبهم، فمست متعوا ت يعني الأمد؛ 

نسَةلفي ذؤ>و\ وزلا وعاد: جل فيها  JUالتي العقل المعيقة 
العقل،صعيفة كامرأة حملها [ ٩٢]الحل: أوأءقثاه< مء مي مى عزلها 
يحبهلثم يحمل كيلك، يكون أن للمؤمن ينبغي فلا تنفض، نم تفتل 

أنيجي، بل يئة، البأعماله يحبهلها ثم المالحامحت، يعمل أعماله، 
وهكذابطلانها، أساب ويحير عليها ويستقيم الله طاعة على يحاففل 

ماأسوءزها وررماظ وعلا; حل  JUحيثج النصارى الكتاب أهل ذم 
[٢٧]الحديد: رعامهاو ص زقزها ت، أثو يبموي آثغأء إلا عثهنِ َةتها 
مايرعوا ولم ، بندعوا فا لهم لنه ا شميع لما ية لرعا ١ عدم على دمهم 
وعبادته،٠لاعته، من لهم الله شمع 

ويحذراض شرعها التي العبادة يرعى أن المؤمن على فالواجب 
ولاببملع لا الض يكب ربه، يلقى حتى الحق على ويستقيم الميعة 

يأيلث،حئ رثكا وؤآعبد هزت وفال ل، يكولا يخعف، ولا يحديثح 
ومجلام والالصالة عليه للنبي حمناب هدا [، ٩٩راليجر: آلتمده 

- ٩٨]الععر: ه أشمت ايق، حئ وؤن زعن .ا نن وكن رتك بحمد 
علىإنما بهم تبار لا ؤإعراصهم، الكفرة عصيان يضرك لا إ يحني [؛ ٩٩

وبئانانمعوة عليهم أنباعهم وهكذا الحق، وبئان اض إر انمءوة ١لرمل 
•]بمؤنس عاخاه يهل ظئ٠-ا ضل ومن ء كلمه حنيى ؛^٠٠١ أهندئ وئمن الحق 

فجيقمحلون بما صديك يضبف، أطئا نحلا وولت وعاد؛ حل يقول [، ١٠٨
الصلاةعليه صدره يفيق [، ٩٨. ٩٧]الحجر: \}أيآموئه من هن وبتن بحمد 

ثاءلو اض بيد الأمر لكن وعنادهم، ؤإعرافهم كفرهم من لام وال
آلجتؤل؛ثهيف هاد آلهدئ عل آذنه شآء ووؤ ء م، ه—ياه—مل

فالرسول[، ١٣_جدة: ]اوثدنهاو نلمى َلأ 'لأتتا شنا وزلن [، ٣٥]الأنعام: 
وعالا؛حل اض بيد البداية أما والبيان، ١^ عليه إنما اض إر وانماءية 



الأعماوعلى انمحافخلة في اب 

[؛٩٩]الحجر: أكّده يآيش حئ وؤن ءؤرأع؛ن وعلا، جل قال هذا ول
فإنماوأعرض، حالم، بمن تبالي ولا ' ٥١طاعة على أنت استقم ت يعني 

أثنرنا قالؤأ ؛ل؛لخ^ وة وعلا جل وقال علتها، وره شٌ على صرره 
 Pبمونمحظ ثريأ َة محايأ ألا أتشفة كلأ ثقنل ظثوأ أ
ن؛مي؛■لآ-؛-ة افتا ألتئ ئ آزلتاؤء تق © ئن كق 

هيتح ءٌءيم يى تزلا ثئمن تا فها ؤثكم أنمكم يفثبمى ما يها 
وفىالحق، على الخان أهل الاسقامة أهل حزاء هدا [، ٣٢•٣-]نمك: 

ئلأأنتقنؤأ م أثث نقا مازا أئ؛ى ؤإ0 ت وءالآ جل بقول الأحرى الأية 
يتآجتآء يثا •كللن أثثت أمح، أزكك . محزمحث ئم ولا ■هأهد ■مف، 

[١٤.  ١٣]الأحناف: سلو0ه َكامأ 
أوالذوبان وعدم عاليه والثبات الحق على الاستقامة فالواحبح 

اضذم وقد الحق، على ثابتا كن لا، والغفلة الإعراض أو الذبذبة 
عالياستقامة لهم ليس ت يعني ةلأئاه<؛ بن وئيدين بقوله; المنافقين 

قلوبهملمرض الإيمان؛ أهل مع وتارة الكفرة، مع تارة بل الحق، 
معتارة بل ثبات على لموا فهم والريب، الشلئح من فيها وما وتها، وه

وهوأثت آلسيين وإة مذبذبين، المؤمنين مع وتارة الكفرة، 
إلاأثذ دووتن ولا ألثاس رآئوئ 'هثاث قاتوأ ألثاوْ إئ ^١ ١٥^١ خدعهم 

[١٤٢. ١٤٢]؛كء: كوت؛يم ءائ دلا ٥>^ ءاك لأ د'هث ؛ن ثديين . قيلا 
العافية.اض أل نوريبهم وشكهم قلوبهم لمرض 

وإذصاجبيّ ظئب دائم ما افث إلي النمل رءأحلم، ه؛ النبي يقول 
المناعات؛من ءاليه وثبت علميه دمت ما ائته إلى الأعمال أحب دلٌ 
بعدقليل ولو الصدقات، الأذكار، المهار، صلأة الليل، صالة من 
منذلك على زاد وما المحرم، واترك الواجب أد ، الواجب، أداء 

منالقرآن، قراءة من بالليل، الخهجد من الضحى، مالأة من الخير 
العملأحب، فان ، ولوعليه فاثبت ذللث، من امتهلعت، ما الأذكار 



الصالحينءس ريا سمح 

أويثادث الليل من يتهجد كونه قل، ؤإن صاحبه عليه دام ما الله إلى 
الليليتهجد تارة وتارة، تارة كونه من حير هذا على ويدوم بخص 

وهكذاالأذكار، وهكذا الضحى، صلاة وهكذا يتهجد، لا وتارة 
نركمن حير ذللث، على نمر ؤيبالقليل ولو يتمدق كونه الصدقات، 

كثرئ.ولو الأحيان بعض في إلا الصدقة 
عنأن الليل، بن حربه عن ئام ررس الأحر؛ الحدث في ويقول. 

مىدنأْ كأثما له كتن، الظهر، وصلاة المجر صلاة بص ما ممزأه منه، شيء 
فيله كان فإذا الخير، تمر يحتى وعلا حل اغ فضل محن هذا الiيلاا 
فيوقراه عنه ئغل أو عنه نام ثم أقل أو أكثر أو جزء يفرأ عادة الليل 
الفضلفي بالليل قرأء لو كما كان الفلهر، وقبل الفجر صلاة بعد المهار 

حتىعليه ويستقيم الخير على حريصا يكون أن للمؤمن فيبني والأجر، 
المحارم.وتركه الفرائض أداء يعد قليلا، كان ؤإن الخير على ربه يلقى 

ررباه؛ العاص بن عمرو بن اض عبد حق في النبي وقال 
الزجلءننم الأحر: اللفظ وفي اللميل،، بقياك عليك عمرو بن اف بد 
الخطاب؛بن عمر بن اض عبد وفى اللتل" بن يصلي كاف لو الم، عبد 

علىوالتحريض الحث، فيه هذا الليل، من يقوم كان لو صالح رحل إنه 
بعدالليل من نميب له يكون أن للمؤمن ينبغي وأنه بالليل، التهجد 
لهيكون مباشرة، العناء بحد الليل، آحر في الليل، وسهل في العناء، 
العفليمةالعبادة هذه بيع لا المؤمن هكذا والوتر، التهجاو من نصب! 

كين؛ أهلها في سبحانه قال حتى عليها وحث، اف شرعها التي 
ايرحمناد عبهؤلاء [، ٦٤ت ان ليرق]١ محخدا لنيهر ديتويك> 

'ررإلأم يبملأ. ما أبل، نف ظة ؤ>؛ا>وأ حفهم: في وJال الحلهس، 
عنجنؤيهم مسحاوهت عنهم وقال [، ١٨- ١٧لالذارأواتت ينتثيخيآه 
مسملم هلا . ي-يئون رددت؛4م وهثا لجيا رم تنمق أدصاج 

الوق[، ١٧- ١١اوْ; أبملالنعملؤزه كامأ يما حتإء آعثف فثة من لم ئئ لة 





الصالخينرباض ثثخ 

وآدابهاعلىالض فىالأمربالمحاس 

أننهزاهعنئ لمكلإ وما ثملة أؤمل ^^٢ ١٠^•؛٦ ت تعالى اف نال 
دىإلا نو إى . أنإئ م يطى ^^١ تعالى؛ ونال ، fU]العنمر: 

ونفزأثع ينبمتكم ةثصj^ ه تذود كنتم إن نّار' وقال ٣-؛[، ت ]النجم 
آنوةآس رسول ؤ، ذؤأ كاف تعالى؛ وقال [، ٣١ءمر1ن: ][و دمةؤ؛ا< نؤ 

٠^٥١تعالى؛ وقال [، ٢١لالآح_زاب: آمحره وأش أس ينمأ َ،ن ِدى حثثن 
فآنجا-وأ لا نم يثثن مما حئ هوث لا ورنك 

تعالى؛وقال [، ٦٠لالنساء: ميماه ومl٠ئا ضنق متا مى أنمسههر 
L]ه والرسول أس إق ردوئ سء ؤ كرعم  JI :،.إلىمعناْ ! العلماء قال [. ٥٩

•٨[،]الماء: آثءه يلخ همد أليثود يؤج ؤر تعار؛ وقال والسة• الكتاب، 
تعالى؛وقال [، ٠٢]الشورى: صرط إل ليدئ تعالى• لقال 

هفيم عذاب هصيب؛م أو قئتة نبب؛؛م أن أٌَ،ئ؟ ما هالمؤذ الإيث ؤئلاح-در 
آسءاشت، س ممحفن ي تئق ما ؤوآأظن0 الى؛ تعوقال [، ٦٣]اكور: 

كيره.البابه ش والأياتج [، ٣٤]الأحزاب: وأ-في=قه4 
الأحاديث،:وأما 

مااردعويى يال،؛ .، ١^؛؛ عن ه، هريرة أبى  ٠٣فالأول؛ -  ١٥٦
٦^،ظى واخلأف4لم نزالهي كثزة ملم كان نن أئش، إنما م 'و

ا،نتطعتمه ١٠٠منه قأثوا بأمر \»ننتتوب وإذا ■؛^^،، 13شيء عى نهيتكم قإدا 
عليهمتقى 

=(، ٧٢٨٨برقم)ه رسول بمن الأءممام، كتاب في المخاري اخرجه :١( 



وآدابياثسة على باتمحافذا1ة الأمر شمه باب 

قاو:ه، نارية بن البرباض ثجيح أبي  ٠٣الثاني؛ -  ١٥٧
بئهاودريت القلوب، منها ثاليف؟ًوجلئ موعفله اف رمحول وعظنا 

»أوصيم: Jliئزيع ^ كمحا اف؛ رموو نا ه• النون، 
نعسس وإثه حيشئ، عند علنكم ناثر وإر والطاعة والئنع اف، سموى 
الئاشدبئالخلفاء ونئة شي سئم كثيرا، اختلافا منزى منكم 

بدعةكز فإن الأنور؛ زا:اكلم بالنواجذ، محا غصوا النهدين 
صحج.حسن حديثر وقاو؛ ؛، رااتر4انير داود آبو رواه ا؛ ضلالة 

 D( :)الأصراّن.الأتاب،زنل: ابة: بالدال النواط

بوجوبتتعلق كلها الشريفان والحديثان الكربمات لأيات ا فهده 
عليها،والاستقامة ؤإتثاعها والسلام الصلاة عليه الرسول سسة تعفليم 
وأفعالهأقواله من واللام الصلاة عليه أحاديثه من عنه ثبت ما هي ومنته 
رالمفهو اممه عن ^٠ ٣١١هو الرسول لأن والسائم المائة عليه 

الكريم.القران لمعنى ومبين افه لكلام 
وأنلها ينقادوا وأن منته يعفلموا أن الإسلام أهل على الواحِح 

عليهقال كما بالئنه وبعثه بالقرآن بعثه افه لأن عليها؛ تقيموا ؤييتبعوها 
إليهاطه أوحى ما وهو ممه؛؛ ومثاله القرآن أوتبت، ُ'إثي لام؛ والالصلاة 

Iالحفليم كتابه في هل الأ4 قال ولهدا الدين؛ أمور سائر في الأحاديث من 

(.١٣٣٧)برتم العمر لي مرة الحج نرض باب الحج، كتاب ني لم مو =
والترمذي)U■!((، برنم الئئة لزوم في باب النئة، كتاب في داود أبو أحرجه ،١( 

(،٢٦٧٦)برنم البيع واجتناب بالسنة الأخن. في جاء ما باب العلم، كتاب غي 
برقمالمهديين اJين ١لراثالخالفاء محنة اتباع باب الثنة، كتاب ني ماجه وابن 

(٤٢.)



ريا9ساوصاوحينشبح 

ش,ئأق % أة ثامموا أقلأ قة ثبمم e ثئاوة أؤود :٣' ٩' 
بهر يفهو وعمل قول من ه به حاء فما ٧[، رالمحشر: ألمةا>س،ه 

ثلما و مئ إدا • هق وقال هو شرعه به ويبتن اض كتاب 
ءؤم1واللام الصلاة عليه محمدآ I يعني ٢[؛ - ١ ت ]الجم لجيماه وما 

يعلمالعلم الفاهم والغاوي الجاهل، الفال وما تاحهؤ ثل 
إنمابل لام والالصلاة عاليه جاهل، ولا بغاو فليس علمه، ويخالفا 

عنيطق ^^١ قال! ولهذا وعلا؛ جل له الأنه شميع مما علم عن يتحدث 
جلإليه اف أوحى بض: ر؛ء؛ ص■■ لأئ4 نم إلا ئد ان © ألهرة 

ثجترمما ثثؤوق حئ _لإيأدثث لا وره ^٥^٠ ت ^ ق__ال 
الحأ لام والالصلاة عاليه المبي بعني؛ [؛ ٦٠،: ]؛JLه يتهن 

[،٦٠]اس: ثي4 قثيت ينا جبجا أنيم قآ محدوأ 
له،والتسليم ؛، ^١١والرقى به، حاء ما واتباع تحكيمه من بد فلا 

ماءثو ئؤإؤأ ؤت آليبمؤل ء1?لي*ءأ آس آلثمأ ^٥]، • وعلا جل وقال 
آتثعإلا آمحل >، ننا ثلادإ سا ه يئ نا نهظم حد 

ييخيمد ألثسود ص ومن وعلا: جذ ويقول [، ٠٤]المور: 'ألنابم-ه< 
ظسعوألآثم جوف 'فثم إن وقل I سبحانه ؤيقول •٨[، اء: ]الم١^^ 

فيصادقا كان فمن [، ٣١سرال: ]آن ذمةؤه< نؤ' وبمفز آس شذفأ 
•قك قال منهاجه على والسير ه الرسول اتباع فعليه الله محبة 

عذاب-بصيبمم أر فننه نصيبمم أن أَ،وء عث بما-بذوذ آرما >؟ؤةوحدر 
عفليمحطر على ورسوله الله أمر ؛^[^١ فالذي [، ٦٣]المور: ليث٤؛< 

ماعلى يستقيم وأن ذللث،، من الحذر فالواجسا ي،، القلزح من 
هث؛وقال ذلك، على يتب وأن لذلك ينقاد وأن ورسوله، اممه قاله 

ل٣ ظ؛ن آم؛ ثمح4 أجل محبتوأ أسَ محزأ ^١^١ آئ ؤةأَئ؛ا 
إلىيعني: الله؛ إلى ردوه [ ٠٩اء: ]الموأثسول4 أم إو دوْ رش 



وآدابهاالئثة على با}م|ءافذ1ة الأمر في باب 

علميهوفاته بعل محنته ؤإلى حياته فى إليه ت يعنى الرسول؛ ؤإلى القرآن 
الإسلام.أهل على الواجب هو هدا واللام، الصلاة 

اممهأمر على تمم يوأن اممه، لشؤع ينقاد أن لم مكل فعلى 
رسولهعن ثثت بما اف كلام ر يفوأن الله، حدود على يحافظ وأن 
رسولق وتلإ َكال ؤلث،ز وعلان حل يقول ولهذا لام؛ والالصلاة عليه 

َىرإه<آس ندثر آمحر واتؤم أثه ينمأ إش -ئثئأ آسرة آث 
لجميعنة الحلام والالصلاة عليه الأسوة ففيه [ ٢١لالأح_زاب: 

إيمائزكثكم، ما اردعونى r والسلام الصلاة عليه قال ولهذا لمين؛ الم
هلاكاأبأانهلم«، على واحتلأiهلم نوالهم كنزه لذكم كاذ مى اهلك 
فدلالأنبياء، قاله بما القيام وعدم الأنبياء عر بالاختلاف الاس 

والاستقامةواللام الصلاة عليه الني ماله ما ازباع وجوب على ذللث، 
همنتقم صمير إل ؤدكتآ ؤو}ئزن ه•' مال كما وثريعته، هديه على 

وهومستقيم، صراط على وتدلهم الناس ترشد ت يعني [؛ ٥٢]الشورى: 
ثم؛،ءعن، يهنتكم ت يعده نال ولهذا اممه؛ دين وهو الإسلام 

عنهنهى وما انتطهتمءا ما منه ماتوا يأمر لكم أمن وإذا ماجئنموه، 
منهنأتي أن وجبا يه أمر وما منه، والحذر اجتنابه وجب، ه الرسول 

صلىقائما يصلي، أن عجز من استهلعتم، ما الله فاتقوا استعلعنا، ما 
عنعجز من جبه، على صلى قاعدا يملي أن عجز ومن ماعدا، 

استطعتم.ما الله فاتقوا وهكذا، تيمم، الماء 

النهرسول ربا له؛ وقالوا واللام الصلاة عليه يوم ذاين، وحعلبهم 
العنايةفيها لهم أظهر لام والالصلاة عليه لأنه ؛ مويع( موعنلة كأنها 

ووجلتالعيون ذرفت، حتى قلوبهم وترقبق وتو"؛سههم بهم الكاملة 
:فقالوابالموعنلة لام والالصلاة عليه الخعلبة في بالغ لأنه القلوب؛ 

لأهلهمويع ن إنسا موعظة لكنها الموعظة هذه موعظة، كأنها فه ا رسول يا 



الصالحينرياتس شبح 

والطاعة((؛والسمع اف، بتقوى أوصيكم ١١ ijLiثاوصنا، وقومه وجماعته 
أوامرهامتثال حقه أداء في اغ بتقوى فاوصاهم الأمور، لولأة ت يعني 
المعلأن الأمور؛ لولأة والطاءةاا والمع ١١ ijl؛ثم غؤو نواهيه وترك 

الطمأسةوفيها الأمن وفيها الكلمة اجخماع فيها الأمور لولأة واساعة 
الاختلافأما الباطل. دحض ومها الحق، نصر وفيها الحق ظهور وفيها 

الروايةفي حشي®، عبد ءالسكم ثائر وإل ١٠الهلاك. فنبها والنازعات 
فيلأميركم والطاعة السمع عليكم يعني؛ الأطراف'ا؛ ُتجدع ت الأحرى 

.المعروف( )في الأخرى الرواية في كما المعروف في ورموله الله طاعة 
سوإثه المهدئيى الئاشاريى الحنفاء ونثة بسنيي رايعليغم قال؛ ثم 

فسيرىررمئكم عمره يطول من I يعني ؛ كثيرأ® اختلافا فسيرى مئكم مس 
عليهقارئي النزاع، ووقع الخلاف وقع ذك، وقع قد ، كثيرأ® اختلافا 
عليهأنا وما طريقتي يعني! ؛ سنجب® ررفنلتكم سنته؛ إلى لام والالصلاة 

الصديقها• يعا-ْ من الرامين الخلفاء منة وهكذا والحمل، الحلم من 
ررشثكواالراثا.ون1 الخلفاء هم هؤلاء هى وعلي وعثمان وعمر بكر أبو 
يحني;بالأصراس؛ عليها عضوا يعني؛ يالنواجذ®؛ عليها وعصوا يها 

أنالإسلام أهل على الواجب هو هذا والنموها، جدأ بها تمثكوا 
عليهايروا ويأصحابه وطريقة لام والالصلاة عليه بهلريقته يتمسكوا 
ويستقيمالحق يلزم المؤمن هكذا خالفها، من إلى يلتفتوا وألا ويلزموها 

خالف.من خالفه ولو عليه 

احذروايعني! الأمور®؛ ومحييات، وإياكم ١١بعده؛ فال ولهذا 
يخالفواحتى ذلك، بعد الاس بها بأني التي، البيع احذروا الحدتان، 

صلاله®.بدعة يكل بدعه محيية كل الشريحة ويخالفوا اللمنة 
يومخهلبته في يقول الجمعة، في ه خهلبته في هذا يقول وكان 

همحمد هدى الهدى وحير افن كثاب الحديث، حير فإل ١١الجمعة؛ 





الصالحينءس ريا شبح 

رركلت  Jliس، اف رسول أل خهتهت هريرة أبي فق الثاك: -  ١٥٨
دال؛اف؟ ينول نا نأتي ونى ئيوت ش؛؛• مى إلا الجنه ندحلوف أمتي 
•، مخالي٦ لئام أبى٠١ قمد غصايي وس الجنه، لحل أطاغي ارس 

بنعمرد بن نلمة إياس أبي ت وقيل ملم، أبي م الرابع؛ -  ١٥٩
رركزيمال: يشنابه، اف. ننول ث أكل نجلأ أن ٍه: الأكوع 
نسفاسا ^ !لا تنةU ^ ١١ض: أثلح. لا : Jliنث(( 

لممدواه • • قيه إلى 

قال:خؤى، ينير بن النعمان اف عبد أبي يه الخامس: —  ١٦٠
بيىالله لنأحالنن أو صمودكم، رالتنول يقول: ه، افه رسول سمعت، 

٠عليه ملقى و^مئ^ماا 

حتىصمومنا ينوي ه اممه رسول ك-ال لم: لمرواية قي ده 
فقامنوا حؤج م عنه• عملنا قد أيا رأى إدا حص القداح بما ينوي كأثما 
؛^،١١ررعناذ يمال: صدره، باديا رحلا فرأى بكير أذ كاد حتى 

و-يوجأوأاا.ثنن  ٠٥١ثثحالمن أو صقومك؛إ 

اممهطاعة على الحث، فى قبلها كالتي الثلاثة الأحادث هدْ 

(.٧٢٨٠)برثم اش رسول نن بالاقتداء باب الاعتصام، كتاب في أحرحه )١( 
الأبوابؤإغلاق السقاء ؤإيكاء الإناء بتطية الأمر باب الأشربة، كتاب فى أخرحه )٢( 

يرقم)>آ.\(.عليها اش وذكراسم 
برقموبعدها الإقامة عند الصفوف تسوية باب الأذان؛ كتاب في البخاري أخرحه )٣( 

فالأولالأول وفضل ؤإقامتها الصفوف تسوية باب الصلاة، كتاب في ومسالم (، ٧١٧)
(.٤٣٦)برثم الصف على والازدحام 



وآدابهااتسة على باثمحافخلة الأمر في باب 

والتكبرسبحانه اغ أمر مخالفة من والحذر اف بشريعة والتمسك ورسوله، 
وأنورسوله الله يهليعوا أن المكلفين على حب الوا وأن ا هق عته حلل عن 

افهلأمر المخالفة فان المخالفة، مغبة يحذروا وأن ورسوله اممه لأمر ينقادوا 
القلوب،، انحرافأسباب ومن والاختلاف،، الفرقة أسباب من ورسوله 

الطاعةفي فالتفرق الأحرى، الوجهة غير وجهة لها ٠لادفة كل يكون وأن 
السبيل،سواء عن والانحراف، والاختلاف الوجهايت، فى التفرق أسباب من 

تمل • أبمح،* مى إلا الجنه يدحلوذ أميي *كل واللام؛ الصلاة عليه يقول، 
الجنةعدم يريد أحد ما الجنة يرغب، كل ت يعني يأبى؛ من الله رّول، يا 

اللهعمى من أبى®، ممد عصاني ونى اتجنه، يخز أطاعني ررمن قال: 
لحلأطاعني ارنن يريدها، ما الجنة، أبى أنه معناه الهوى، وتابع ورسوله 
أمحْوءار طى.ا من وح تعالى: قال أبى® ممد عصاني ونن الجنه، 

آلإئنير اكص ننآل ندء نعالم خ١ذا س وأط آتأى. ل آشر ؤ0 . ألينا 
علىواستقام الهدى تابع فمن [ ٤١- ٣٧]اّزئت: آتأرئه< هما لنه أ .

إلاأبى ومن سبحانه، الله، جوار فى والكرامة الجنة فمصيره الطريق 
.دللئ، من بالله أعوذ الجحيم، إلى فالمصير الدنيا ؤإيثار الهوى متابعة 

هالّك، عند كان رجلا أن لقهئه لأكؤع ا بن سلمة حدبث، وهكذا 
أستطيعلا قال: يمنلث،® راكز M: الني له فقال بشماله فأكل اكل 
قال:ذللثج، يعد فيه إلى رفعها فما استطنث،* *لا النبي: له فقال 

أنهوزعم بيمينه يأكل أن تكبر ذييُ إلى رينها فنا الكبر إلا تننه *نا 
الأنه الني علميه دعا فلهذا الكبر؛ حمله ؤإنما كذبا تعليع يلا 

يرفعهالم حتى يمينه فشلمت، الحال، في لدعوة ١ الله فأحاب تعلع، ي
فدوهذا العافية، الله نأل ءاحلة، بعقوبة أصبب، يعنى: نلكا؛ بعد 

قد.، عليم حكيم ربلئإ إن نوحر، وقد العقوبايتج تعجل قد يعجل، 
أسبابمن والتكبر والفللم فالثغي غؤي، يؤخرها وقد العقوبة يعاجل 
قالكما القيامة، يوم إلى العقوبة الله يؤخر وقد العقويالت،، تعجيل 





وآدابهاالئنة على بالمحافظة الأمر فى يأب 

بعدنطح يفلا العفوية يه تحل أن قبل يوحد أل قبإ تفيم ويوعلا حل 
باض.إلا قوة ولا حول ولا والرجعة، التوية هذا 

النبي^؛،،•_ الأنصاري سعد أبي ينير ين العمان حديث وهكاوا 
أوئ1و£أولم، راكّونى ت للناس بقول كان أنه والسائم المائة عليه 

كاننجهم! الأنصاري عود مأبو ويقول وجوهكم،١ تيى افه لثخالمن 
ئلوثكم®شحتلف، ثحتلئوا ولا ااا»سووا ت ويقول مناكبنا يمح ه الّك، 

معمحتد.لأ ويكون الصثس في والاستقامة المسوية الصفوف في فالواجب 
فيرأى ولما والس-ادم الصلاة عليه المبي أمر هكذا الفرج، وسد المراصر 

منعلى متقدما صدره يائيا رجلا رأى يكبر أن وقبل هو صلواته بعض 
وجومكلمااثنن افُ شقاكن أو صموشر ذئتورأ اف، ارعناد قال: حوله 

كلصار القلويح تفرقت إذا القلوب، تفرق معناه الوجوه بين والمخالفة 
وينمزقوافيفترقوا الأحر، وجهة غير وجهة له واحد كل وجهة، له واحد 
علىوالاستقامة ورسوله اف محناعت على الاتحاد وأما العافية، اف نال 
اتهمادأسباب من الكلمة، جمع أسباب من فهي ورسوله الله طاعن 

الخير.على المعاون أستامب من الصفح، 

ّوالها.اية اكوفيق الجمع اف رزق 

MMM

بالمدينةبيت احثرى ت يال، غهنع، موسى أبي  ٥٠ت السادس —  ١٦١
هذةُإل يال،؛ بثنأنهم، ه اف رسول حيف، يلما الليل، من أمله على 
ش١١رننفى ينم، هإذا عدو الناز 

الأثؤربة،كتاب في لم وم(، ٦٢٩٤برقم)الاثذان، كاب في الخاري أخرجه )١( 
بريمعليها اتأه اسم وذم الأبواب وإءالآق القاء ؤإيكاء الإناء بتغطية الأمر باب 

(٢٠١٦،)



الصالحينرياهس سمح 

افبمش ما مثل *إ0 ه• اف رسول قال قانت ض، I الماع -  ١٦٢
طيه،طاتمه منها يكانث، أتض\ أصاب عث كنثل والعلم الهدى مى به 

الماءأمنكت أجادن، منها وكاى الكثٍز، والنثث، الكلأ يأنسن، الماء قنت، 
أخزىمنها طاتفه وأصاب وررعوا، وسقوا منها منرثوا الناس بها افه فنح 
افدين في محه من مثل محيلك، كلأ، ست، ولا ناء ئمسإثإ لا قعاف هي اثنا 

ولمرأسا ذلكؤ P نس ونقل وعلم، منلم به اف بمنح، بما دمنه 
رغليي نثمى ُه® أرسلت، الذي اف هدى بمبل 

فقيها.صار ت أي كرما؛ دُ؛ا، المشهور ٠^، القاف بضم )فمن( تا 
®نقلياف رسول قال ؛ ؛ال، طه، جابر الثامن• ~  ١٦٣

دهرفيها نمنى والمراس الجنادب مجنل ئارأ أدفي رجل كنثل دظكم 
>،واْندى" مى نملتوذ دأثئم النار، عن بمتجرؤم آحد دأثا عنها، ندبهن 

النار.في ;تع الذي ا}نثتوف م ندا ^١^^، الجراد نحن الخثادن،(: )□ 
دالثراييل•الإداد ننقد لجن حجرة جمع درايحجرات 

لاموالالصلاة علّه اض رسول عن الثابتة الثلاثة الأحاديث، هذه 
الصلاةعاليه نبيه إليه دعا وما الله شرعه ما على بالمحافغلة يتعلق كلها 

آؤرد٣ ؛j^ :JU tه الل4 لأن السابفة، كالأحاديث، لام وال
كتابهفي وعلا جل وقال ٧[، ]العشرت فاننهؤإه علمه ٢^٢ محما ذخ-.ذوْ 

فيوملم (، برقم)٩٧وعلمم علم س فضل باب العلم، كتاب في الخارتم( أحرجه )١( 
(.٢٢٨٢برتم)والملم الهدى ُن ه الض به ؛عث، U يتل بيان باب الفضائل، محاب 

برتموالعلم الهدى من ه الني به ؛عن، U ،ثل بيان باب الفضائل، كتاب في اخرجه )٢( 
(٢٢٨٥.)



وآدابيلسثة ا على بالمحاففثة الأمر في باب 

حجز: مبحانه يال •٨[، ،: ]١٧أس^ م؛ ممد الرسول يلج العظم• 
نإنخماثتِ م! وهج خمو م1 ءثو »1ئا ئرو ؛ت آليبمؤل ويبرأ أق آيعيإ 

الصسلأةعب [ ٠٤لالن_ور: أذب\رثحه آتنع إلا آفيؤو عل وما يهترؤأ مليمأ 
تقل أتى"• س إلا الخنه يدحلوذ أثتي ُكو وه' قوله وبق والسلام، 

ممدعماني وس الجنة، يحل أءلا'ءيي ررمى ت ءا3،اف؟ رمول يا نابي وس 
د«•

يجبكما به جاء ما واتباع ه طاعته الإسلام أهل على فالواجب 
بهجاء بما التمسك، فهكذا القرآن في جاء بما لث، والتمالقرآن طاعة 
عاليهرسوله وطاعة بطاعته أمر الله لأن لام؛ والالصلاة عاليه الله رمول 

الإيمانأهل ض فالواجب آووو4 هزأ أق ومحلا' لام والالصلاة 
نبيهوتصديق شريعته واتباع له والإخلاص الله توحيد جميعا المكلفين على 
عليهنواهيه وترك أوامرْ وامتثال، يه جاء ما واباع والسائم، الصلاة عليه 

فيبيتهم عليهم احترق أهل؛ين، أن بلغه أنه ذلك ومن والسائم، الصلاة 
ث،ماذا لك1، س اضَ هدم »ان لام: والالصلاة عله ممال الدية، 

إأطفثوثظلم«.
البيت،في نارأ يدعوا ألا البيت، لأهل المشرؤع أن على يدل هذا 

ربمافإنها البت، أهل على شر منها يفع لا حتى نمى ز النوم، ونتا 
حصلربما صبي، حركها ربما دابة، عليها مرين، ريما شرر، منها طار 
كله.البيت، في المار تشتعل ثم شيء منها 

وهكذاشرها، من حذرآ الوم عند ؤإطفاوها بها العنايه فالواجس، 
لماالموم، شد ينغي منا ذللئ، كل إليها، صرورة لا المي الأنوار إطفاء 

غيرفى الأموال ، صرفوعدم أيضا، الاقتصاد من فيه ون الحيهلة من فيه 
طاو.





وآدابهاالسئة عالي بالمحافظة الأمر في باب 

ئارأأوهي رجل كمثل وظكم ررمثلي ه• يقول الثالث والحديث 
البرفي المار الأس ثب إذا ف4اا، يمص والف>اثن الخنادب شل 
مىنالجنادب مى نفيها تقع صغيرة وؤلمور صغيرة دواب جاءت 

هدامنل الماس فأكنر المور رأت إذا المار في ها نفندب الفراش 
لعدمالمار في ه نفيدب الذي الفراش هذا مثل الماس أكثر الفراش، 

وحبانتهمالسيئة اعمالهم المار في يقعون الماس أكثر فهكذا عقله، 
والكفروالشرك والفواحش الزني من الذميمة باخلاقهم وتمكهم 

الحقيقةفي باعمالهم وهم ذميمة، أحادقهم ذلك، وغير والعقوق 
هنفبدب الذي كالفراش المار، إلى ويذبونها المار إلى أنفهم سموقون 

ءاوأياه؛ المبي بقول ، النارآ؛ عن بحجزكم آحد ر>وأثا ت قال المار، في 
آحدوأنا [ بمعنى! ت ندي'ا مى دملتول وأسم النار، عن بحجزكم آحد 

غالب،هذا المار. إلى علي ئملتوذ وأسم إلي هلم إلي هلم بحجزمحم 
هلمويقولون؛ بحجرهم واحدون الهدى إلى يدعولهم الرسل الخلؤا، 

ؤوناالكثير ويابى القليل فيعلمع ورسوله النه أؤليعوا ، إلنا هلم إلمنا 
هادىنن 'ا'اا، رم: ]ييعؤتزه -مصق وإو أللاي0 أحفر 

نننيفا إلا ئائجم، طثن إهس ء؛نجم صدئ، ؤوةا؛و ا، ١٣]سأ؛ آلثكؤره 
يمملتونشهواتهم ومع أهوائهم مع الخلق فأكثر •٢[؛ ]بان ألمفينسه 

إلىالممر على ويتفلتون الحق، دعاة على ويتفلنون الرسل، على 
المار،ش تقحمهم التي الهثة أعمالهم من يشتهون ما والى أهوائهم، 
المارفي ه نفويوقع ه نفويصِب يتفلتج لأي ا كالفراش المار وظحلهم 

ونحوم.البر في يراها الخي 

١والهداية التوفيق الجمع الله رزق 



الصمالحينرياءس سمح 

الأصايعيلنق أنز ه اف رمحول أل سةت التاسع; -  ١٦٤
ملم;واء الثز'كثا آتها قي ئدرول لا 'إثكم ت ويال والضنمة، 
كالما ثلثمط دأ؛أظها، أحدكم لمنه  sLiijارإدا له: رواية في وئ 

خشبمزبالنيل دئ لشطان،نلأبمنح زلابمما أذق،ذسآ بن بما 
الشيقان»إن لن: رواية وفي ايزئ* ضامه أي في نذري لا يإنن أنابنن 

سمطشئاد طنابه، عند يحضره حسي نأيه، بن شيء كل عند أحدكم يحضر 
لاشطان«.ندمحا زلا قيأكمحا أذى، بن بما كان تا قليط اللسه تخوي بق 

اف.ننول فينا م ئال: ه، عباس ابن م العاشر: -  ١٦٥
عزاهحماه ثنار اف إر محشوروف إئكم الناس، أبما ^١ ١١قمال: يموعظة، 

\\ىى■سك<ه اناَة ئ ^١ س كثلي ود دأتآ عزلأ 
وإيهألا ه، إبداهمتم المناب يوم بكى ايحلانق أدل دإف ألا ٤■١[، 

أصحا،ي.رن، يا قأهول،: ^^١^،، ١١ذايث، موحذ أني مذ يرجال نيجا، 
الفالح:اشد ط كما 3أإول بمدك. أخدئوا نا تدري لا إمم، مقال: 
عقوأشت، عثيم آلرنيب أنت كنت )ومتى ظثا ِنهم دمت نآ شهيد١ علتيم ؤوكشت 

آتغزآنت، ؤقة لهم ثثغز ثإن بمادق ؛مم ثلمم ان . لجد _» َلإا 
أعمابممعر مرثذيذ يرالوا لم إثهم لي؛ قيمال [ ١١٨- ١١٧]الماممة: ألكنِه 

^٢،.ص 3ازهثهلم« تند 
نئديص-عير أتم،• عزق؛ ره 

انطةانالسن وأكل والقصعة الأصابع لض اسماب باب، الأثرية، كتاب ني أ-؛مج>< )١( 
٢( ٠٣٣)يرقم أذى من بمسها ما مسح يعد 

كتابفي ومنم (، ٦٥٢٧)برتم المحشر كيف باب الرقاق، كتاب في البخاري أحرجه )٢( 
برتمالضعفاء يوخالها والجنة الجبارون يدحلها النار باب والنار، والجنة القيامة صفة 

(٢٨٥٩.)





الصالحينريامى شبح 

ذلك،على والمحاففلة ثريعته وائباع سنه تعظيم الواجب 
بعدأصابعه يلحس كان انه هؤ عنه حاء ما ذلك ومن بذلك، والتواصي 

المائةعليه لعقها، الأصابع في أثر له الطعام كان إذا الطعام من فراغه 
وماالمحغة سلت يعنى! المحفة؛ ولعق الأصابع بلعق وأمر والمادم 

يلعقالإنسان الئنة من هذا الإنسان، أكل يلي فيما آثار من فيها ياكون 
منفيها ما فيزيل يلعقها حتى بالمنديل يمحها ولا يغسلها فاد أصابعه 

أثر،له يبقى لا الذي وأشباهه الخبز بخلافح بقية، له الذي الطعام بقية 
ونحوباللعق يزيله فانه الأصابع، في بقية وله أثر له الهلعام كان إذا لكن 
ذلك؛بحد بالمديل يمح أو اليد يغل ذلك، بعد يغسله حتى ذللث، 

آتهافي ئدروى لا ارإيكم وفال! والمحفة، الأصابع بلعق ه أمر ولهذا 
مبعثرأالإنسان أكل محل يكون لا حتى المحفة؛ بسلت وأمر 

طريقه؛في يبقى ما وّكا الأكل في بهلريقه اعتنى قد ياكون بل هكذا، 
منيوكل فانه القصعة، فى ما بقية إلى يضيفه أو هناك ما يأكل حتى 

إلىباتوا حتى الجوانب؛ من الناس باكل ذروتها من يوكل ولا حواسها 
أمراللقمة ن، قهلّّإذا كيلك ذلك، إلى احتاجوا إذا قيأكلوها الذروة 

إذاللشيهلان يدعها ولا يأكلها ثم الأذى من بها ما يميط وأن ؛احدها 
للشيه!ازإرغاما المليم وأكل ذلك أزال قيء أو عود ولحقها سقطت، 

وماالنبي إليه ندب ما ومراعاة الثنة أن هدا من فالمقمود 
المائةعليه الخير إلى يدعو إنما لأنه عليه؛ حثهم وما لأمته شرعه 

•هك الله قال كما والهدى، الخير فيها ومنته بالخير، يأمر ؤإنما واللام، 
آ'لآحرهثآثثم أه بنمإ كادا ,إمن -صنف آسرة أؤ رسؤل j( ثؤم َي0 بقك 

؛أو]الأحزاب: 

ئلأطعاما أحدك_ثا أكل ا>إدا ه: يقول عباس اس حديث وفي 
غيرهيلعقها أو بنفسه يلعقها حتى • ئأعمهااا أو تنعمها حتى تده لمنح 
أوبالمنديل ذلك بعد يمح ثم ذلك، ونحو حادمه أو زوجته أو كولده 



وآدابهالسان ا على بالمحافهلة الأمر في ب1دء 

الناس،أيها رريا يقول عباس ابن حديث في . ذللن، بعد بالماء لها بغ
يوميحشرون الماس إن ءنلأ« عزاه حماه تنار اف إر محشرروف إئكم 

راحما؛قبورهم س قاموا إذا عنلأاا عزاه راحما٠ قبورهم ص قاموا إذا القيامة 
ؤكماوعلا! حل نال كما لع_يهوه، ح~آمحا ول بدأدتآ ؤكما عرلأ* همزا؛ 
كم؛[، ١٠٤لالأن_ّجا،: كعإ\رىه َئ إيا عقأ رعدا م قيد ■كثلي أرد بدأمآ 

يحنرونعليهم ثياب، لا اء والمالرحال عراة، يحشرهم عراة بداهم 
حالهاإر العلقة عادُتح مخونين، غير ررءزلأ« عليهم نعال لا عزاءا، راحما٠ 

الرحالاض رسول يا عانثة! قالت، هز الله بدأهم كما اء والمللرحال 
منأند الأمر ذاك،، يهمهم أل مى أسد الأمر ت عانثة رايا قال! اء والم

عفليمهم في الماس؛ ، هداإلى هدا ينفلر بان اهتمام في المامحي ليس ذلل، 
السامةيوم ى بكالخلائق أول، وإل ألا  ١١قال! كبير، وحط، 
منأول والسائم الصالة عليه إبراهيم بكى من وأول .٠، إبراهجم 

هذْواللام، الصلاة عليه ، الوقففي الخليل إبراهيم الأمة من، يكير 
أقفلوهو عظيمة له منقبة والمادم، الصلاة عالمه الخليل لإبراهيم منقبة 

والمادم.الصالة عليه نبينا بحد وحيرهم الرسل 

ررألأقال! والسائم، الصلاة عليهما إبراهيم ثم ه محمد وأفضلهم 
يا3أ3ول - الشمال، دايت، ،^؛٢ ؤلأخنذ القيامة يوم حوضي عى رجال ^-١٥^ 

لببمدك أخدنوا نا ندرى لا انك ر! مقال أضخابي' آنخايي. زب 
سنتهصح من، أن عر يدل هدا ءارءثهماا مند أعمايهم عر مريذيى برالوا 
ررنأقولت قال النار، إلى القيامة يوم الشمال ذات يه يوحد حلريقه عن وحاد 
توالسائم الصالة عليه عيسى ت يعني (*؛ الصالح المد محال كنا 
شمآوكز عل وآث عثمم آلرفيهب أنت كنت نوذتى ءلما ضم دمت نا ثميدا عات|م 
أئكآثِ؟ا<المغر آنت، لهم ثنفن وك ءبادك ؛مم ميمم إن . سيئي 

؛آخرها فى المائدة سورة محي عيسى فى نزلت هذا [ ١١٨- ١١٧ت ]المائدة 



الصالحينءس ريا سمح 

قالآض دون ين ولق أبذوب للناس تك ت يمول اض لأن 
تتئءدثأُ ثن ثلثن َؤت ان إؤ لر ثننر C أنول أف يآ قؤث ما ستحننك 

ماإلا ثت؛ ثنق مأ ألتوا_،. عئم آنت إدق ميك ؤ، م، أناث ولا شى ق ن، 
مقتيكما فتأم دمت ما تميدا عايأم وكنت وريم رذ أثم آعتدوأ أي، ^ أَاض 
وفي[ ١١٧- ١١٦ت ائدة م]الشؤيده ثى*، َش عق وأنت نحز الرقيب أتت كنت 

تعدأيعنى! ؛ تناJىا٠ تدل لنس نحقأ نحقأ اادأةول قال؛ الأحر اللمظ 
.واللام الصلاة عليه الني بعد بمي• بعدي؛ تدل لس بمدأ 

عليهتوفي لما فإنه ولمر، وفد يقع أن قبل إه النبي به أحبر وهذا 
ارتدوا،ثم به وآمنوا رأوه فد كانوا العرب من ناس ارتد لام والالصالة 

حوضهعن يزادون القيامة فيوم الله، دين عن وحرجوا ذلك، س باض نعوذ 
عنحاد س أن على ذلك فدل وتدلوا غروا لأنهم بملردون؛ القيامة يوم 

إلىالقيامة يوم حوصه عن يزاد فإنه اتباعه على يبق ولم . المحا طريف 
عنوالعدول الهوى انباع س الحذر هذا ففي ذلك، من ياغ نعوذ النار، 
عليهحوصه، عن والهلرد القيامة يوم النار ذلك، عاقبة وأن الحق، حلريق 

اضسرعه الذي الحق اتباع وعدم الئثة عن الحيي بسسس، والسلام الصلاة 
المكلفين،لجمح لازم وهذا واللام، الصلاة عليه نبيه به وبعنا لعباده، 
فياليحول ويلزمها الرسول ائباع يلزمها المحمدية الأمة حمبع 

والبوذيةوالمصارى اليهود من والعجم، العرب من كانوا أينما الإسلام 
آدمبني أنواع جمح الكلفين أنواع جمع العباد أنواع حمع ، ذلك، وغير 

طاعنيلزمهم كلهم الإسلام، في الدخول يلزمهم كلهم والجن، 
رثودإؤ ألنار دتأدها ظ قال كما ثريعنه، واتثاع الر'حمل 

إلاؤ؛نأ\وأ ؤدبما مح،■ ال'ُتال ق[، ١٠٨]الأءِراغ،: اه ؤيمأؤ 
الهوىواتح أكثرهم عمى ولكن ^١، ٢٨لما؛ ءي-ثبجله بمبجل بما ً=ىآده 
عنوحاد الهوى تابع الخلهم، أكثر ذللا،، من ناف أعوذ النار، إلى وصار 
ذلك.من باض نعوذ القيامة، يوم النار عاقبته فصاريتؤ السبيل 



وآدابهالسثة ا على بالمحافظة الأمر في باب 

اريهىI يقول خهنه المزني مغفل بن اف عبد حدث لث، كذل
بالحجارةالأصاع بأطراف الرمي والحذف ، الحيف١١ عن اف رسول 

ولاالصد، تمثل لا ررإثه ت وقال واللام الصلاة عله عنها نهى المعرة، 
نهىبالحجارة، هكذا يرمى الس(، ونكسن النئن، تممأ وإيه الثدو، نئكأ 
أوان إنعين ويصيب منه يفرط قد هدا لأن هذا؛ بمثل الرمي عن المى 

تمثللا ا١إده إنها وقال؛ لام والالصلاة عليه عنها نهى إنسان، صرص 
بناممه عبد فرأى الس؛، ونكسز النص، نمفأ وإئه العدو، ينكأ ولا الصند، 

رأىمزينة من الصحابة من مغفل بن اغ عبد المحابة، من وهو مغفل 
هذاعن نهى الرسول إن وقال! الله عبد نهاه ما بعد يخيف أقربائه بعض 

ثمهذا عن نهى الرسول أن أحبرك I فقال ذلك يعد يخيف رآه ثم 
فكيفالقليله المعصية هذه على هجره I يعنى أبدأ؛ كلمتك لا ١ تعود؟ 

وإضاعةوالعقوق والفواحش الزنى من ذلك، من أكبر معاصي يأتي بمن 
حاله؟تكون كيف، وغيره، حمر من الأحرى المحارم وركوب، المالوات! 

بافه.إلا قوة ولا حول ولا 

كثيرأأو قليالآ ه به أمر ما على المحافظة والواجب، فالمقصود 
بنالله عبد ذكر ما ذللث، ومن واللام. الصلاة عليه عنه نهى عما والبعد 
علىيدل وهدا الأصابع بأطراف بالحجارة الرمي يعني■ الخدف؛ مغفل 
عنوينتهون . أوامره على يحافظون ه وأنهم الصحابة شأن عفلم 

حميععلى فالواجب، وأرصاهم عنهم الله رصي ، ؤيتواصوننواهيه 
عنديقفوا وأن لشرعه وينقادوا به جاء ما يتبعوا أن كذلك بحدهم الأمة 

حالة.باليفوزوا حتى ورسوله الله حدها التي الحدود 

والهداية.لتوفيق ١ الجمع الله رزق 





•ذثك•• إلى دعى من بقوله وما ايك لمتم الانقياد وجوب في ي1ي 

اللهنمكم الانقياد وجوب في بانب -  ١٧
ذلك،إلى دعي من يقوله وما 

منكرعن نهي أو بمعروف وأمر 

قجثرمعا يهموث حئ يؤمزث ثُ وو؛ث ^٥^ I ت_ء_الى اف قال 
]الماء:ميماه وميعإ قثيق ننا -محا أزانيإ_لم ؤآ محدوأ لا نإ ينهثِ 

ثمتذؤ ؤيبموك، آف إق دعوأ ^١ الثؤهنس مر َةايى تعار وقال [، ٦٠
[.٠١]التوي: آلمندحووأه  ٢٢٠وأؤلنمك إلما ممتنا ثؤفأ أن 

قبله،الباب أول في المذكور هريرة أبي حديث الأحاديث من وفيه 
فيه.الأحاديث من وغيره 

ه؛اف رسول على رلت، لما ت هال، خهتع، هريرة أبي عن -  ١٦٨
ثخعوْآو أنمهطم ؤآ ما ثندوأ وآن أيو'؟و" ق وما آقثؤت ؤ ما 

أصحا٠٦عالي ذلنئ، انثد فال ق[ ٢٨٤]او__ة_ر؛: ١^ د ثثاسآع 
أي: فقالواالزكس،، على تركوا م افه. رسول فاتوا ه، اف رسول 
والجهادوالصيام الصلاة يطيى: ما الأعمال من كثفنا اف، ر>ول 

•ه اف رسول هال، • ثهليمها ولا الأيه هذه علتنثج أثرلث، وقد والصدقه، 
زصثا؟نمننا ملم: مي أئن قال، ف ةفز\ أن ررأردون 

ربتاسمعنا قالوا المصيئ<ا رثنا عمزاثك وأطننا نمعثا قولوا بل 
فيتعالى افه أنرل ألسنتهم يها وذلت، ١^، اقرأها فلما ال٠صير واليلئ، 

امءامن َةل ؤالمويتوف رنوء ين إله آنزد ا يآفيول ءؤءاس رها: إئ
وآطغناسءعن-ا ودثالوأ رسلأ بن لحد بني ننرى لأ ورسلي، غجب' ونلإ؛بج' 



الصالحينرياض شخ 

افُسخها ذيك \ j1aSقلتا [ ٢٨٠ه أتيي وإسئث ثنا ئمانتش 
كثيغ ٢٠ثها وسعهأ إلأ سثا أثث يكنش ولا I هق اف  tJjj\Sنغار، 

[،٢٨٦بمر؛ت ]اللءثاء\ه ؤ ميط إن توا-ءاونا لا رئا آكئّيث نآ وعك، 
ينٌى عق كتنتئ, كا إصئا ءكن1 شل ولا ثنم ؛ او ث

ينمثاو! يهءه، أنآ ْلادث لا ما ةكم1ثا ولا ؤ)نه نغب ت ؛LJ ميناه، 
٧^^١^،آوي عيا ءاذئ[رثا توك_نا أنك وآذ>تنا كا وآغنز عث، وواغم< 

مطمرواه مم• ث مال 

الانقيادبوجوب تتعلق كلها الكريمات والايات الأحاديثح فهده 
الواجبوأن الله، حدود عند والوقوف الله لحرمات والتعفليم الله لث-رع 
تيقولوا وأن له ينقادوا وأن افه بشؤع يتمسكوا أن الإيمان أهل على 

قبلهممن قال كما يقولوا وألا ورسوله، به الله أمرهم فتما وأطعنا سمعنا 
٠وعصيتا سمعنا الميل عن صلوا الذين الكتاب أهل من 

الحجرنبل لما خهنع عمر حديثؤ مع الأحاديث من تقدم وفيما 
منهاجها،على والسير بها والثمك بالسّنة العناية وجوب على الدلالة 
[٨٠نساء: ]ال١^^ ١^٤ ممد آلؤينود وثن ت وعلا جل بقوله عملا 
عداب.امه٢لم أو فننه محيمم آن ^^ ٠١عذ ءثالفؤث آلإما وئنبمدر ٠ هث وقوله 
عنهتإم وما ثئدى القثؤد  ٣٤١٠ووتآ I جق وقوله [، ٦٣تاون-ور: أل>ب 

فهبه'قال طوافه حنن الأسود الحجر قبل لما فهع نمر ٠ ٧[ ]الحثر؛ هان؛هواه 
ه،النه رسول رأيت أني ولولا تضر، ولا تنفع ما حجر أنك أعلم رإيي 

عنلا به، وناسيا س لمح، اناعا قبلتك إني المقصود ٠ قبلتك( ما شلكا 

برنميطاق ما إلا يكلف لم غؤ؛ أنه بيان باب الإيم-انا كتاب ني أخرجه 
(١٢٥.)



ذلك...إلى دعي من يقوله وما الله لذتم الأذمياد وجوب في باب 

تأسياقبمك ولكني لا، والأصنام والأحجار الأشجار في الجاهلة امحقاد 
الصلاةعليه طاف يا وقبالك استلمك لأنه لشرعه؛ واتباعا و. بالنبي 

الأموي.الحجر يقبلوا أن طافوا إذا للملمين الثنة فكانت لام وال
واللام؛الصلاة عليه اممه برسول ناميا اليماني الركن ويتلموا تلموْ وي

واللام.الصلاة عليه ، ْئا>سككماأ عر ،حدوا لأنه 
فىورسوله النه بقول فيها يوحد أن يجب، كلها الأمور بمة فهكذا 

والنهيبالمعروف والأمر والجهاد، والحج، والصيام، والزكاة، الصلاة، 
واكءاوى،المعاملات، من الأمور وسائر الوالدين، وبر المنكر، عن 

الإسلامأهل على يجب ذلك، وغير والطلاق، والأنكحة، والخصومات، 
ويحكموه؛يعفلموه وأن له ينقادوا وأن ذلك< في اممه شؤع بما كوا يتم أن 

تيعني [؛ ٦٠،: ]١٧ئحةزق.ه< حئ يؤ.مر_ث لأ وره ه- مال ولهذا 
تيعني [؛ ٦٠]الما،; يتهره< ثبكت مما قذيوق الماس يؤمنوا لا 

وميواقثنتج ننا مجا أذنسهلم ؤآ محدوأ لا التنانع ميه جرى ميما 
نفسطب عن وسلموا اف لحكم ينقادوا حنن يعني! [؛ ٦٠،: ]١٧

ملَكاوأ وعلا! حل فوله وهكذا انشراح، وعن إيمان وعن رغبة وعن 
هموؤإنق ؤؤنظ سمعتا ينولوأ أن، بيم لثذكن ؤرمؤلهء آس إق دعنأ ^١ آلمؤينس 

دعواإدا ورسوله، الله إلى دعوا إدا المؤمنين قول هدا [ ٥١تالنور• آلمنلمزه 
اممهذم ولهدا يتكبرون؛ لا وأطعنا ممعنا ! نالوا اض طاعة إلى اممه حكم إلى 
المزهتغديه أثة آي لد نل ^وإدا ت المجرسن بعض عن نمال تكبر من 

بالته.نعوذ [ ٢٠٦آلياده ونغى جهم ثصتهُ ألائم 

وألاوأطعنا سمعنا I يقول النه إلى دعي إذا المؤمن على الواجب 
نزلولما الله، لحكم والخضؤع ورسوله الله طاعة من يأنف ولا يتكبر 

العقبةحمرة رمي استحباب ثاب الحج، كتاب في تقهند جابر حديث، من ملم أحرجه 
(.١٢٩٧)برقم مثامككمء رلتآحدوا جو؛ قوله وبيان راكبا الحر يوم 



الصالحينرياض شخ 

آنأفطم ؤآ u دتدوأ وإن أ'لأرم ؤر وما الثملات ق ما ؤ,ق تعالى! فوله 
عقوأف يكا-آ من ونوب تشاآ لنتن ننعفر آه يم يحاستكر تغفو، 

الأمر؛هازا من وخافوا الصحابة على الأمر عظم [ ٢٨٤: ٠٠٢٧١]ء—دؤه 
فال!واف وخطرات، ء أنيا قلبه وفي أشياء ه نففي يقع ان الإنلأن 

ه.آه يم يحاستكم تخغوْ أو ممسبمكم ؤآ ما تبدوا ءؤولن 
وماالمدور في كان ما على محامحبون أنهم الأمر هذا من فخافوا 

افرمحول يا ! وقالواه الني إلمحا وجاروا هدا، من خافوا الضمائر تخفيه 
أنارأيريدون والسائم! المائة عليه وقال يهليفها، ولا لأية ا هذْ نزلت 

سمنتا١٠والنصارى! اليهود من ملكم١٠ مى الكتابين أهل قال كما مولوا 
فلناالتجين*، زإلبم، زبما عفزانك زأضنا نمنا مولوا نز زمحيا؟ 

إثرهافي، تنار اللئ أنزل لذلك وانقادوا الثم بما ودك القوم، اقترافا 
وقه'وملإك؛يء أم ^١^ َةل وآلثومول رنهء من إنه يزد ينآ آلثئوذ ءؤءاس 
رثتناغفرانلك> ا ؤأطمتميعنا ؤحالوأ رمليع ين أحد نفرق لا ورملدم 
وحكمهاف لأمر وخضعوا هازا قالوا فلما [ ٢٨٠]البنر،: ألشّ؛ره وإثك 

؛.^؛؛]١!ومحعهاه إلا ثنتا أف ينلإ،ن_> ولا بعدها اف أنزل به، والإيمان 
القاف [ ١٦]التغاب_نت أسظنمه ما أق تعالى! قوله وهكذا [ ٢٨٦

ماثها وسعهتا إلا  lLJuأك يكبف ^لأ اّت_هلاء_وا ما آلا النامحن ، يكلف
والعملالخير من كبت، ما لها [ ٢٨٦]البقرة! ه آكسنتا ما وعلتنا كءد£، 

تواجدنالا ءؤرةآ١ بحانه! سقال ثم الإثم من بت، اكتما وعليها المالح 
الروايةفي تعم، سحانه! قال [ ٢٨٦لاونرْ: اؤ مينا إن 

عزكثنته. 'قنا اص-رإ عث-نآ ثنعل ولا ؤرثنا ! الت٠ عفئد خرى! أل١ 
ولافعالت، ئد يعني! نعم؛ الله! قال [ ٢٨٦]البقرة: ئيناه ين آئ؛ك> 
ت،فعلقد يعني! نعم؛ اش قال [ ٢٨٦]البقرة: يهءه لنا ثنائه لا ما تعننا 

آلخكتازلإثه<ألثو؛ِ عث فاذن1رثا تتوكن[ أنك وآنحنتأ يا وآغنر محا ^j؟^، 
سفهو أحبتلث، قد يعني! فعالت،؛ قل يعني! نعم؛ اش قال [ ٢٨٦لاJقرة: 



ذثك...إلى دعى من بقوله وما الله لمحكم الانقياد وجوب فى ب1ب 

عدمفي والخطأ، يان النفي المؤاخذة عدم في آحابهم قد أنه بين 
المغفرةبوعدهم الأصار، تحميلهم عدم في يهليقون، لا ما تحميلهم 
الله.أعداء على والنصر والرحمة 

ويخضعالله لأمر يفاد فالمؤمن غثو ووعده فضله من كله هدا 
الصحيحالحدث في وسق والإعانة، التوفيق فضله من ؤياله اض ئثيع 
ياتأنى ومث موت ا• ١١أشاامن إلا الجنه ندحلوذ أمتي ارم ه: يقول 

فمنشا< قفي عصاني ومن اتجنه، يحل أطاعتي من ١٠قال: اممه؟ ننول 
إلاأبى ومن والكرامة، الجنة فله رسوله وأطاع ونهيه أمره في الله أطاع 
المؤمنينه النبي أوصى هكذا والمار، والندامة الخيبة فله الهوى اساع 

عندوالوقوف الله لأمر بالخضؤع وأوصاهم الشريعة اتباع على وحرصهم 
اللهوأن الحميدة، والعاقبة عادة الهدا في لهم أن لهم وبنن الله، حدود 

يحفىالقلوب في تقع التي والخهلرات وسعهم، إلا يكلمهم لا سبحانه 
انمل•إلى تترحم لم ما عنها 

حدنث،ما أمتي عن جاور الله !^ ١١ت والسلام المائة عليه قال ولهدا 
منوكدا كذا الإنان ب، بقلحطر فإف؛ تكللم«ر^ أو شل م U أنسقا يه 

ذللث،وجاهد ذللثف وحارب ذللث، عن وابتعد ذللثج ترك ثم القبيحة الأمور 
خطراتله يخثلر فالإنسان غيو عنه الله عفا يعمل ولم بها ينطق ولم 

يخطرالخمر يشرب يزنى، فلأنا، يقتل فلأنا، يفرب أنه له يخهلر 
وعدمالعرم وعدم ذللن، من باللأمة عاليه الله يمن ثم له خهلراُتؤ 

القلوبفير تقع التي الختلرات هذه عن فيعفو الشيء هذا في الاستمرار 
يلقيهمما تخهلر ولكنه بعمل ولا بقول لا صاحبها ينفذها لا تنفذ، ولا 

(,٣٣٦)صر( ١٥٨برقم)تخريجه سيق 
بابالطلاق، كتاب في البخاري أحرجه فيع، هريرة أبي حدسث، من عليه متفق 

اضتجاوز باب، الإيمان، محاب في وسلم (، ٥٢٦٩برقم)والكرم الإغلاق في الطلاق 
(.١٢٧برتم)تمر تلم إذا والخوامحنر؛القاو_، القس حديث، عن 



الصالحينءس ريا سمح 

ومنتزول، وحتى تذهب حتى وبجاهدها المؤمن يحاربها ئم الشمهنان 
ماقلبه في ليقع أحدنا إن الله رمحول يا I قالوا لما للصحابة ر. قوله هذا 
صريحفقال به ينطق أن من عليه أهون ماء المن يخر لأن 

»_قال: ده«  ٣١أن من إم ك الثناء من أحئ لأن الإنان؛ 
.الإينازلأ، صرح 

ومحاومحي،له يعرض قد الإنسان الومحسوسة، تللث، الأحر اللمقل في 
الومحاومحىيعفى عليه يلقى قد إيمانه وصلابة إيمانه قوة الشيطان رأى لما 

لخبثهابها ينطق أن عليه أهون ماء المن يخر ولأن المؤمن، قيحاربها 
وتارةبه، الإيمان في قدرته، في اممه، في الشك في اممه، في تكون تارة 

بالناستتعلق أحرى أشياء في تارة والمخالفات، المعاصي في تكون 
نرهاالله كفاه لله وجاهدها المؤمن حاربها فإذا وظلمهم، ؤإيذائهم 

جهادفي الكثير والأجر الحميدة العاقبة ذللث، بعد له وجعل منها وسلمه 
بهؤإيمانا ممه طاعة الشيهلان يلقيها التي الخبيثة حعلراته ومحاربة ه نف

.•وعقابه غضه من وحذرأ 
طاعقمن والسلامة العافية ؤإياكم ورزقنا يرصيه لما الجمع الل4 ويق 

.والشيءلان الهوى 

.٢٤٤١; ه أيي،ريرة مد ش أحمد الاط، أخرجه 



الأمورومعديات البدع عن النهي في باب 

الأمورومحدثات البدع عن اثنهي في باني، -  ١٨

وقال[، ٣٢]بوض: ألثثوه إلا ألؤ تد ؤتأ\ نعالك،؛ اف نال، 
ُؤؤنتحار* ينال ؛، ٣٨ثن ألهف ف، ؤلنا ءؤما نمار• 
وااثنة،الكتاب، ت أي [؛ ٠٩]النماء: أقو ٠^ ردؤ، _» ؤ كرغم 
نمقآيثند ثئنوأ ولا قأئعنآ ثننخبى صرهل ندا ورأث ت تحار يهال، 
آثآy؛؛Jo َقثم إن ^^٠ نعالك،* ينال، ؛، ١٠٣لالأنعامت عن لكم 

نيااتs والآي[، ٣١يرئ: ]؛J، ٠>؟^^ أكن وشن أثث تتسكأ ٤^*^ 
معلومه.كثير، الباب 

منها:طرن، عر فنقتصر ، مشهور، وهي حدأ، فكثيرة الأحاديث، وأما 
فيأخيف، )رنئ اف ننول ئاو 1اوئ،: ه، u_ م .  ١٦٩

عانيهمعمي رد،، يهو منه لين ما هدا أمرثا 

•ردٌ فهو أمرنا عليه لين عملا عمل ُرمن • لملم رواية در 
احنزيت،حطث، إدا اف. وو رم كان I قاو هع، جابر ءم -  ١٧٠

•رصثاح؛كمتمول،: جيش، مئذر كأيه حش عصنه، واشتد صوته، وعلا عيثا،، 
المثانةأصبعيه تين وتمر)، كهاد؛نٌ والثاعه أثا بعثت، ٠١وتمول،: ومناكم،، 

الهذيوحير اش، كتاب الخدين، حير فان بعد، ااأم١ رتموو: والونطى، 
ررأثاتمول،: ثم صلاله،، ُدعة وكل محدفاثها، الأمور وثر محمد.، هدي 

مردودفالملح حور صالح على اصطلحوا إذا باب الصلح، كتاب، ني الخارى أحرجه ١( !
نحينايت،ورد الباطلة الأحكام نقض باب الأنفية كتاب ني لم وم(، ٢٦٩٦)برتم 

.٢٧•٦; وأحمد (، ١٧١٨يرتم)الأمور 



الصالحين9_ ريا سسمح 

صناعأأن يئنا ئزك ونس نلاهله، مالأ ئزك نن ئضه، مى مؤمن بكل أدر 
طآرادئدا، دش فإلي 

عرالمحافظة ياب ر السابق حديثه هم 'نارية بن الربامى دعن 
الثنة.

عليهالله رسول عن النبوية والأحاديث، الكريماين، الآيامحن< ذهذْ 
وأنهاعاقبتها، محوء وبيان البيع من بالتحذير تتعلق كلها واللام الصلاة 

قالولهذا ذللنج؛ فعل أحد من يجوز لا ثرعه فى وزيادة الله على جرأة 
[٣٢]يونس: إلا أيلإ بمني ►ؤتت١د١ العفلسمت كتابه في وعلا جل 

لمللناس يشرعه محبنا ابتيع ومن لعباده، وبينه الله محرعه ما هو فالحق 
قرهلنا وما I وعلا جل وقال بالضلال، أتى قد فهو سسلهلان به ينزل 

ممالعباده الله بينه محيء كل يعني؛ [؛ ٣٨]الأنعام: سمه ثن ألكثب 
ؤهدىؤآو لكل ٍؤنثح\ آلكثث، عيجحك بحانه؛ سقال إليه، يحتاجون 

لسانوعلى كتابه في افه بين قد [، ٨٩]النحل: إلمندبمه< ربسن وزح_تة 
ربهمإر يقربهم وفمأ دينهم، أمر ر الناس يحتاجه شيء كل، ه رسوله 

أثه Oyfyَثثزِ إن ؤءل هل؛ وقال غيؤ غضبه، من ويباعدهم 
[.٣١يمران: ]آل ذوءأه< نؤ وشر آثه ثم_بقأ 

عليهنبيه به جاء ما وائباع الله شريعة ائباع في كله عادة فال
^٠؛<ه؛ قال ذللثح، حلاف والمحل.نادت، والبيع لام، والالصلاة 

إلىاممه، إلى يعنى؛ [؛ ٠٩]الن-ا،: والثبمووه اثه إل رددْ سو ف، كزعم 
عليهوفاته، بعد نته ؤإلى حياته، فى الرسول ؤإلى القرآن، الله كتائب، 

(.٨٦٧)برقم والخطبة الصلاة تخفيف باب الجمعة، كتاب ر أحرجه 



الأمورومحدثات البدع عن النهي في و1ي 

أتيتيف لهم ث/عو؛ شيقتوا لهز وآم هدت وقال والسالآم الصالة 
سبحانهعليهم، وينكر عليهم يعيب [ ٢١]الشورى: أثله يد بآدف ثم ما 

أنوآءئئخ ولا ئأإن4ا ألأمر نى ثرنت عق جعكق، ■' قق محيفول 
حاءالتي الشريعة يلزم أن نبيه أمر الاله [، ١٨]الجاث؛ث: ينئوزه لا آتيم1، 

اللهأوجب هكذا يخالفها، ما ويحير عليها يستقيم وأل غقو ربه عن يها 
هذاءؤوأI J تعالى وقال الأمة، وعلى والسالآم الصلاة عليه نبيه على 

مدإهءعن يكز ينفرن، النجل نئبعوأ ولا ئاذي«أمه ا متقيبر؟ل 
صراطههو اف بيل وس[، ١٥١*لالأ;عام: نشظم دء وحء 

أدوركنصبمرث ؤا آلثنتضد آلتينط ءؤأسةا فيه! قال الذي تقيم، الم
صميإق لتندئ يجاه I سبحانه فيه وقال ٧[ - ٦ ]الفاتحت: عل1همه أنمت 

أشي١ق ألأ آمحرتني ق وما آلثتؤزت ؤ، •؛I ثن أتيمح، أقي صرط ا. مسنقيم 
الاصادموهو دينه، هو اف وصراط [، ٥٣-  ٥٢لالن_ورى: ؛1دئتوره صر 

طاعةوهو والسائم، الصالة عليه محمدأ نبيه به الله بعث الذي 
ورسولهباممه الإيمان الإسلام، هو هذا النواهي، وترك الأوامر 

ورسولهبها الله أمر التي الأوامر وطاعة وحده لله العبادة وإحلأءس 
الهستقيم.صراطه هو ا وهل. الله دين هو هذا النواهي، وترك 

المحرمةوالشهوات البيع فهي عنها نهى التي بل الأما 
إليهايدعو التي الباطلة بل الهذه دله، ا أعداء بها يثبه التي والشبهات 

عنلكم ثنمزق الثيق ثئعوأ وولأ ت قك ال فه_ذا ولاط_جن؛ الشي
المائةعلميه عنه وثت بيله، سعن بكم تتعل. [ ١٥٣لالأنعام: سبي.فييءه 

ئمافه سيل هدا ! يال،يم حطا ه افه رسول، لنا حط  ١٠أنه! لام وال
سيلكل على نثل هذه ؛ ، Jiiم شماله وعى نمينه عى حطوطا حط 
مستقيماصرير هدا تعار! قوله قرأ يم إليه، تدعو سطال منها 



الصالحينرياءس شمح 

سيلوءهعن يكم مننرق أكيل ثئعوأ ولا هأئعوه 

حيرررإن حطبته! في ويقول الجمعة في . يخف كان وند 
يعني!.؛ محمد هدى الهدي وخير القرآن يعني! ؛ افه• كتأب الحديث 

محدثاتهاالأمور وشر به، جاء وما واللام الصلاة عله محيرته السيرة خير 
بينوابنيعوم الدين في الناص أحدثه ما الأمور وشر ضلالة، بدعة وكل 

أحدثررمن لام! والالصلاة عليه وقال جل، اممه حرمه مما هذا الناس، 
مص١١الأحر اللقط في ^؛١ مهو منه ليس راما يبننا ش بعني! في 

قالصاحبه، على مردود فهو يعني؛ رد*؛ فهو أمرنا 'كليه ليس عملا عمل 
الحلماءوسنة سنتي ااعنسكم ه■' سارية بن العرباض حدبث في 

ومحديامحت،وائ\لإ أ\ذؤ\آ3أ علنها وعصوا لها ئمنكوا ال«خدلخ 
صلاله®.دعة وكل بدعه محدثة كل الأمور 

حتىغضبه، وامتد صوته، وعاد عيناه، احمرمتؤ خطب، إذا وكان 

قلوبفي أبلغ هدا لأن ومناكم*؛ ااصثحكم يقول! جيش منذر كأنه 
وعنايتهموعقابه، الله غضب من وخوفهم تأثرهم إلى وأقرب المستمعين 

غئو•الله بامر 

عباداتيعني! الماص؛ يحيلها الذي الدين في الزيادة هي والملع 
ليسالذي الحديد المبتيع الشيء يعني! بدعة؛ ب! يقال اممه محرعها ما 

عادية،ليمسن، حديدة محدثة لوها يعنى! بديعة؛ بئر بقال! أساس لها 
هم،الدبن، مح، فالبيع جدبد، من به وأنك، أحدثه ت يعني، كذا؛ ابتدع يقال؛ 

الاحتفال؛الموالي؛ الأعياد مثل اض دين فى وزادوها الماص \حدذ\ التي 
الأنبياءأو الأولياء بموالد والاحتفال عيدأ، يعدونها ه النبي بمولد 

اعتبروئالتي بالوالد الاحتفالأت هذه الرزمحاء، أو الملوك أو الأخرين 

.أحمد



الأمورومحوثات اثيدع ص اثنهي فى باب 

صارتتاسأ اعتبروها ؤإذا يدعة، صارت عبادة واعتبروها دينا 
وبينبدعة بين ما بالموالد فالاحتفال بهم، والتنبه بالكفرة التأسي من 

منلنا»_ ١ ؛عفرا ابتدعه ما وهكذا والنصارى، اليهود من الله ياعداء تشبه 
الإسراءليالة هد0 إن I ويقولون رحب، من وعشرين سبع ليلة التعبد 

منالناس بعفر ابتدعه ما وهكذا هذا، وعير وخطب بصلاة فيها يتعبدون 
شعبانمن النصف ليلة من والاحتفال ثعبان، من النصف ليلة التعبد 
أولفي بدعة ايتيع بعضهم وهكذا ، بها الاحتمالات أو العبادات ؤإقامجة 
أشجهما وهكذا معدودة، صلوات رجب من جمعة ليلة أول فى رجب 

بدعه،ت لها يقال افه دين فى أصل لها ما الناس يحدثها عبادة كل دلك 
لأكلواللام! الصلاة عليه قال ولهذا منكرة؛ وهي محدثة، ! لهاويقال 
لهماض شؤع ما صيحوا الدين في أحدثوا إذا الماس لأن ضلالةا؛ بدعة 

ليهودا فعل هكذا الأمور، عليهم واشتبهت الأمر عليهم واختلهل 
بالله،أعوذ دينهم، وضيعوا الأمور عليهم فاستبهت، أحدثوا والمصارى 

بهجاء وبما الله كتاب عليه ئد بما الممسك الإسادم أهل على الواجب 
وألاشيء كل وفي والأحكام العبادات ض لام والالصلاة عليه رسوله 

زدّو^ ؤن؛آ تعالى: قال ى، ولا نليلأ لا ذلك عن يخرجوا 
شزوَقثن إن ّسحانه:  ٧Jlj[ عنت بكلإ' وما ثمدؤث 

الواجس،مكذآ [ ٣١ء_مران; ]آو ل؛في وشن أثع قلإأأوؤا 1لئع 
ذلك.حالف منا والحذر الشمع به حاء ما ائباع 

والهداية.التوفيق الجميع الله رزق 



الصالحينْس ريا سمح 

سيئةأو حسنه سنه مس من فى باب —  ١٩

ئرهؤدهثيا أزنيثا ين لتا هب رئ2ا بقؤأؤت >ؤوآؤمن تٌالىت اّّ قال 
أيتة^^٩٠^٠٠٢ تعالى! وقال [، ٧٤إماماه إلئقيرك^> ؤآحعلنا  ١٠٠٧٣١

[.٧٣]الأس: إامّا4 يهدوى 

صدرقي كنا قال! يقهنع، اش عبد بن جرير ءمّو أبي ما -  ١٧١
العناء،أو الثمار مجثابى عزا0 قوم هحاءْ ه اف رسول عند النهار 

وجهقتمعز تشن، من كلهم تل مضر من عامتهم الئنوف، متملدي 
مأدنيلألأ هأمز حرج، م مدحل الناقة، ثس بهم رأى لما ه اف رسول 
ينيرنن ثلةؤ أقنى وم آيقوأ آلئاس ءؤتأأ؛ا هقال،! ، حطن، م فصلى وأقام، 

بهءقماءلؤن آري أهله ؤأئقوأ ؤيبماءّ كثمإ لا ١٠٧منيها وب؛، رؤجها ثها ؤخأى ؤيؤرؤ 
آخرفي التي الأحرى والأية ١[، رفثاه كان آممه إن و\يي،أ 

إفو4ص ن! شو س ه أقرأ ،َاَمنوإ الخمى ^,^١ الفإ_ر: 
برأ،صاع ثس .^، ٠٢مذ درهمه، مذ ديناره، مذ رجل ثضديا [ ١٨]الخنمّ: 

الأنصارمى رجل قجاء ثمرة،، يس ررولو • مال، حئى نمره،، صاع من 
رأيتحك، الناص ثاء ئم تجرن، ئد بل تجا، تجر كمه كادت بْثئة 

كأيهنتهلل ه اف رنول، وجه رأبتف حتى وساُآج، طعام مذ كومين 
أ.مها،يله حنته سه !لأسلأم فى نن ررمن ^! اممه رسول ممال، مدفنه. 
سذزنذ ب، محورهي ط هل أن ر مذ ^ة، بما بو نذ زأم 

بذبعده، مذ بما عمل مذ  JJJJدنرها، علته كاذ سيقه ّسه الإسلام في 



سيقةاو حسنذ سنق ،،_ من في باب 

مسلمرواه نيءار أديارهم مى ننقص أذ عير 
حنعوالنمار نوحدْ، ياء الألف وبعد بالجيم هو الننار( )ئجثابي وله: قه 

ني■؛م3وها قد لأسيها أي: )ثجتابمها(؛ ونش نخطط. صوف بن كتاء وجي نبزة 
•أي الشم نتايأ ٢^;؛^ تعالى: قوله وينه اشغ، ورالجوب( روومهم. 

كونين()رأت وقوله: ثعثر• ت أي المهملة؛ بالعين مو )ثمعر( وقوله: وقطعو،. ثحتو، 
وقعالمنجمة بالدال هو ندمه( )كأنه وقوله: صنزثنن. أي: وصمها؛ الكاف شع 
بدال)ثدئنه( قمال: بنضهنر، وصحمه وءيئْ عياص القاصي قاله الموحدة والباء الهاء 

■الأول هو المشهور والصأصح الحمياي. صبعله وكذا وبالون الهاء وصم مهملة 
والاستنارة.الصماء الوجهين• على يي والمراد 

منبى *ليس ت قال ه، الثي أن ه•' عود مابن ءم -  ١٧٢
مسأول كاى لأيه ذمها؛ مى كمل الأوو آدم ابن على كان إلا ظلما مثل 

ؤإحيائهاالملمين على بالئنه يتعلق فيما والحديثان الأيات هذه 
وأظهرهاوأحياها السمة إلى دعا متى المؤمن وأن إليها والدعوة ؤإفلهارها 

ومثلكاماد أحره له كان يعني! بعده؛ من عمل من وأجر أجرها له كان 
متىبالعكس، والعكس بعده محن بها وعمل يديه على اممه هداه من أجور 

فيتابعه من آثام ومثل ذلك إثم عليه كان بامحلل إلى ودعا ميئة ننة محن 
أئمةؤوبم*لتهم العظيم؛ كتابه فى هد ال1بم يقول العافية اممه ال نذلك، 

وأنهاطيبة كلمة أو تمرة بشق ولو الصدقة على الحث باب الزكاة، كتاب في أحرجه )١( 
١(.• ١٧)برقم ازر س حجاب 

ا( ٣٣٣)دبرقم وذؤيته آدم حلق باب الأنبياء، أحاديث، كتاب في البخاري أحرجه )٢( 
(،١٦٧٧)برقم القتل صن من إثم بيان باب والمحاربين، امة القكتاب في لم وم

.٤٣٣، ٤٣٠وأحمد 



الصاثمنرياض ث—خ 

آينةنبم؛ لأخرى: ١ الأية في [ ٧٣لالأ;ب،: بهدوث 
حلفال [ ٢٤لال____ج_دة: ِمفونه بمانشا يكامأ صميأ تما أنا يدؤزى 

فتنقيثيآنعيا أغثُب ق—مئ ؤديكط ارو؛نثا من اتا هب >^;5؛L وعسلا! 
[.٧٤]المرغان: إماماه 

والهدى،الخير فى أئمة يكونوا أن الرحمن عباد دعوات من هذه 
عناممه طاعة على صبر فمن الدين، فى الإمامة تنال واليقين وبالصبر 

فينبغيبه. يفتدى إماما حمار الخيرات على وسارع يفين وعن إيمان 
المرإلى يدعو الخير في إماما محنكون الخير هذا يتحرى أن للمؤمن 

ذلك،إلى والدعوة والمحاويح الفقراء على كالميفات إليه، ابق وي
فيوالتشجيع المنكر، عن والنهي بالمعروف والأمر الله، إلى كالدعوة 

وجوهمن هن.ا غير إلى الفال، اد إرشالناس تفقيه العالم تعليم ذلك، 
الماسبين تموت المي المن ميما ولا نلائإ، فى إماما يكون الخير 

يحييهافالذي المدن، ش أو القبائل فى أو القرى فى الماس ويجهلها 
أنتقدم البلخ أما ذلك، على تابعه من أحور مثل له يكون ويفلهرها 

أصل،لها ليس بدعة يختؤع أن وهي الميل، عن حمل قل البدعة صاحب 
الأحاديث،به جاءت الذي هو فهذا أصل، لها ليس عبادة يخترع 

وشرمحمد، هذى الهدى حير ُهإل  '•لام والالصلاة عليه يقول 
فيقول:الماس؛ذللئ، يخطب كان بدغة زكل _^،، الأثور 

وشره، محمد هذي الهدي وأحنن )فه، كثان، الحدسث، أحنى *إل 
ارمنلام: والالصلاة عليه ويقول ، صلاله١١يدعة وكل محدثاتها الأمور 

يبتدعياالي المحا-ثة الأشياء في هل-ا ردا، يهو أمرنا عليه ليس عملا عمل 
صاحبهاعلى الى المكره الضلالة هي هذه الدين، إلى بولها وينالماس 
معنىحنة منة الإسلام في ض كونه أما بحده. س عمل س ؤإيم إثمها 

المجلد.هذا من )ءسيءمأ( ( ١٧٠)؛رنم تخريجه سبق 



سيئةآو حسنة سنث سرإ من فى باب 

إليهادعا لكنه الإسلام، في ثابتة وهي إليها ويدعو ويظهرها يحييها ذلك 
لهموحصل ذلك في به وتأسوا ذلك على فتابعوه لالناءس وبثنها وأظهرها 

فيأنباعه أجور مثل له وحمل الثنة، إحياء في العظيم الأجر بدلك، 
شفواند ت يعني النمار؛ مجتابي مفر من نوم جاء لما ولهذا ؛ ذللئ، 

وجههتغير ه المي رآهم لما محاؤيج، فقراء وها ولبعليهم تمارهم 
ؤئتأئ؛ات تعالى فوله وتلا الناس حطبه نم صلى نم فأهيمن، بالصلاة فأمر 
ئيحاب  ١٠٣٠وبن، روجها  ١٣٠دءلد| قذؤ ينف ثن أقتم، روهم أدموأ آلثاس 
١[،نس_ا،: لال ٠٤رئباعيم َ؛ان آثت إن رآ'لأئثام يهء ما،ارز، ٢أذمح، أثن ئأيقوأ وبم-آ» 

آخرفي وقال، وعلا جل بتقواه وأمر العباد، على رنب أنه جفو فأخبر 
JuJ._«_، ما مس وكئير أقن أموأ  ١٣٠١٠ألذرنث> ^؛؛؛؛٦١ ت ر الح__ثسمحورة 

[.١٨لالحثّر: >تن}و}ايم لما -نثر آثه إة أممه ؤأيفوأ 

مساعدةت التقوى ومن بالتقوى، سبحانه يأمر كثيراُن، آيات، فى 
ثمالتقوى، من هدا كل رمقه، يد ما على وإعانته مصيبته وجبر الفقير 

منرجل ررثصدي، ت واللام الصلاة عليه الآياات، تلا ما بعد هدا بعد قال 
منت يعني ؛ ئويه® *مس الفضة، من درهمه® *من الذم، من ديناره*، 

فقامتم3ة« شى وإل قال: حتى تئره صاع من ثنْ، صاع *من الملابس 
تتابعثم عنها، تعجز كفه كادت، فضة من بصرة فجاء الصحابة من رجل 

يأتيهل.ا بكذا، يأتي وهذا بكذا، يأتي هذا بثوب، يأتي هذا الناس، 
عندهتجمع حتى نللث.ؤ، غير إلى بقمح يأتي هذا ، بشعير يأتي، هذا بتمر 

الخيرإلي الناس ارعة مرأى فلما والطعام، الثياب، من تان صءكومال 
منبريق لها ذهب، كقطعة مذهبة كأنه والمسالم الصلاة عليه وجهه تهلل 

•ه الخير إلك، ارعتهم ومالناس بعمل سروره 
رأواإذا الخير وأهل اجد الموأئمة الأمور لولأة ينبغي فهكذا 

علىالناس حث وإلى مساعدتهم إلى سارعوا والمنكوبين المحاويج 





صلاثةاو هدى إلى والدعاء خير على الدلالة في اب 

حيرعلى الدلالة في ♦؟-ك1ب 
ضلالةآو هدى إلى والدعاء 

اقنّار• يقال ؛؛، ٨٧لاصص: ه ردكن إك تعار• مال، 
ءؤو0ماوزأث تعالى وئال [، ١٢٥]الحل: آثتثقه< ولآإ،قلي' ألإكمأن رك سيز 

إقي،-ءول أثن ننكإ تعالى' دئال، ٢■؛، ]المائدة؛ وآقموكاه ألز عز 
،'ا[.]آلءمان:اثنيه 

تهاو ٠>،، المدري الأنصاري عمرو بن عقيه مسعود أبى وص -  ١٧٢
لممرواء ءاعله،ا أجر مثل قنن حير عر دل، ررمن }.•' افّ رمول، مال، 

إردعا س ٠٠هال،ت .، اف رنول أف ت ه هريرة أبي ءم -  ١٧٤
أجورهممى ذللث، ننمص لا بعه، مذ أجور مئز الأم مذ له كاف هدى، 
اليعه، مذ آثام بئل الإثم مذ عليه كاذ صلألة، إر دعا ومذ نيئا، 
لممرواء نيئا،ا آثامهم من ذلك نشس 

ألفهدت اعدي انعد ّبض هل مالمساس أبى ءص -  ١٧٥
يديه،عر اّه ينح رجلا عدأ الرانه اُلأعيئ • حيبر يوم مال، ، اف رمول 
أيهملنلثهم ندوكول الماس ثبات ،  ١١ورسوله افث ويحثه ورسوله، اف• يحب 

أفبرجو كلهم ه افّ رسول، همر عدوا الماس أصخ ثلثا بنطاها. 

وغيرهبمركوب اض سجيل في الغازى إعانة فضل باب الإمارةا كتاب في أحرجه )١( 
(.١٨٩٣)برقم أهله في وحلاض 

أرهدى إلى دعا ومن عينة أر نة حسنة من ْبن باب العلم، كتاب ني أحرحه )٢( 
(,٢٦١)٤^برتم صائلة 



الصالحينرياءس سمح 

مواف، رمحول يا ت فقيل طالب؟اا أبي بن علي ُأيى ممال؛ بمطاها. 
فيافه رمول فبصق له مأتي  ٠١إليه اادأرا«أالوا ت مال عبثيه. يتثكي 
فقالالئاو<. فأعطاه د"ني، به يكن لم كأل حص يبرئ له ودعا عبميه، 

عرامذ  ٠٠ت مقال مئلثا؟ تكوثوا حص أمايلهم اقو، رسول يا •' هغ هلي 
يحبيما و\''نمتنلم الإسلام، إر ادعهم ثم ساحتهم، ثنزل حى رنلك 
واحدأرحلا يك اللأ بهدي لأو مواش فيه، ثنار اف حق بى قليهم 

ءن؛هلا،.متمي اشم،ا حمر من لك حير 
الراءبكر )رصلك( ت وقوله وتثحدئول. نخوصول أي; )يدوكوذ(؛ وله؛ ق٥ 
أضح.والكر لغتان، وسحها 

إئياف، رسول يا ت مال أسلم، مى فتى أن •' هٌ أنس ، ٠٠٠-  ١٧٦
ئجهزكان مد فائه ملأنا ائت، ١١قال: يه، أجهز ما معي وليس الفرو أييذ 

أعطنيت ويمول، السلام، يمريك، اف.ؤ رسول، إذ ت مقال، ، دأداْ ممرض،، 
منهئحسي ولا يه، جهرُت، الذي أعطيه ملاثه، يا ت مقال يه، جهزمت، الذي 
،.مسالمر رواه فيه. نم، مارك سيئا منه ئحسمين لا مواف ميثا، 

عليهاض رسول عن النبوبه والأحاديث، الكريمامحت، الأيات هده 
والترثيدالخير إلى الدعوة شرعية على تدذ كلها لام، والالملأة 

أنيج_، الملمون وهكذا الخير، على والإعانة الخير إلى والهداية 

لموم(، ٢٩٤٢)برتم ج الني دماء باب، والسر، الجهاد كتاب في الخاوي أخرجه )١( 
وأحم،و(، ٢٤٠٦برقم)طال، أبي بن علي فقائل باب الصحابة، فقاتل كتاب في 

.٣٣٣/o

وغيرءبمركوب اض سيل في الغازي إعانة فصل باب الإمارة، كتاب في أحرجه )٢( 
(.١٨٩٤)برقم أهله في وخلافته 



صلاثةأو هدى إلى والدعاء خير على الدلالة فى باب 

علىأدلاء بالحق متواصين صحين متنا والتقوى البر على متعاونين يكونوا 
حلقال يكونوا، أن يجب وهكذا عليهم يجب هكذا للهدى، دعاة الخير 

قالسيله ؤإلى دينه إلى ت يعني [؛ ٨٧]الممص: ^ ٥٢إق ٠^٤ وعلان 
وثصآهعي وني، أنأ تنيّارم عؤ أس إثا أدعرا سيآ انيمحء جؤ س_حاذهت 

والسائمالصلاة عليه وأتباعه فهو ؛[ A■]يوش; ألستىأن؟بم ين أئأ وما أس 
الخيرإلى الناس يرشدون علم على ت يعنى بصيرة؛ على الله إلى يدعون 

الرمولوأمر أمره ويطيعوا ليعبدوه الخلق خلق النه لأن عليه؛ ويدلونهم 
عزوالدلالة بالتعاون إلا ذلك إر سبيل ولا لام، والالصلاة عيه 

بدلا عالم، وهدا جاهل هدا علم، عنده ما وهدا علم عنده هدا الخير، 
يعموحتى الخير ينتثر حتى حاله، قدر على كل والدلالة، لتعاون اس 

للجمع.الهداية تحصل وحتى العلم 
عزثاومأ رلأ وآقموئ ألن عز ؤو>؛أ-اولأ ثءمحاذه؛ ّيقول ولهدا 

سبحسادهتويقول ٢[، ]Iلماندة; أدقااس<ه< تدير أس اة أس ؤأققوأ يأيدزن 
أيتدثتتوعملوا  ١٠٣١٠إلا وا ض ز الأنس إن ؤدآلننر 

تخلقس إلا خاسرون الناس -٣[، ١ لانمّر: وواصوأ ألؤ وواصوأ 
الإيمانوهي ذللثه، في وصدق بها واتصفح الأربعة الأخلاق بهده 

بأداءورسوله الله طاعة وهو المالح والعمل ورسوله، بالله الصادق 
علىوالتعاون بالحق التواصي والئالث،؛ اممه، مناهي وترك اممه فرائض 
طرقهده والربح، الجاة أسباب هده بالصبر، التواصي والرابع! الخير، 

إلئ،سبعحانه؛ ويقول والأخرة، الدنيا في المجاة ووسائل عادة ال
*ن~~ح~~ل تال ٠٤أحن ِيى ?الؤ، ؤحندلهر نفنؤ دا-لتكمة ؤتك ٌبيل 

اللهقال العلم، وهي، بالحكمة الناص ليدعوا لبيه الله يقول هكذا [، ١٢٠
الثرعن الماس يمتع لأنه حكمة؛ العلم ثم الحكمة، هده رسوله نال 

والعلمبها ثقال الرحال به تتفرس التي، فالحكمة الخير، إر ويقودهم 



الصالحينرياءس سبح 

وهكذايتبعي، ما إلى ويقودهم ينبني لا عما الله بتوفيق الناس يمع 
لأنوالترهيب؛ والترغيب والتذكير والوعفل وارثو-جيه الحسنه بالموعفله 

كذا،تحريم كذا وجوب على الدالة الأدلة تكفيه لا قد الناس بعفس 
ءلهيرق حتى نصيحة إلى يحتاج موعغلة إلى يحتاج ترغيب إلى بحتاج 

يكونقد أحن، هي بالتي يالجدال وهكذا يرغب، حتى يخضع حتى 
يوصححتى أحسّن هي بالتي ؤيجادل وتوقف، شبهة الماس بمفر عند 

عندهما ويزول الخير في صدره يشرح حتى شبهته تزاح حتى الأمر له 
■لبّنا من 

ألمحقولأئروث آ-لإي إئ دءوف أة ^٢ وعادت حل ؤيقول 
أهلهم هؤلاء ؛'١[ ء-مران: ]آو أل»ادمثيم هم وأوكل؛ا ألمنكر عن ويتهون 
أهلهم المنآكر، عن الماهون بالمعروف الامرون الخير إلى الدعاة الفلاح 
سحانه!وبقول الكمال على عادة الأهل هم الكمال، على الفلاح 

هؤلاءمن محولا ن أحمحي ما ءاق دءا يثن ؤث* تنس 
ؤيادصنيثا ؤبممل آثو اق دءآ يثن ولا أثس ؤوأ0 المؤذنون ومنهم 

[.٣٣]نمك: بل إئؤ، 

عليهمالرسل رأسهم وعلى اش إلى الدعاة هم مولأ الناس حن محا 
إلىال-ءاة وأئمة الدعاق وحير الدعاة أفضل لأنهم لام؛ والالصلاة 
ضأحلص من العفليمة، الصلاة هذه إلى اللءاة المؤذنون ومنهم الخير، 

يوجهوناش إلى الدعاة وهكذا الحفليمة، لأية ا هذه فى داحل فهو نيته 
ماالمنكر، عن الناهون بالمعروف الأمرون المعلمون المرثيون الناس، 

بالمعروفأمار للخسر، دعاة لأنهم هؤلاء؛ من فولأ أحسن أحد في 
إذام، ان وانالصادة عليهم الرصل للث، مصالكون المنكر عن هون نا 

وبقولبهيرة وعلى علم على وصاروا وأحلموا وصدقوا اغ وفقهم 
وفضلعفليم حثر هدا هاعله؛؛، أجر مثل محنث حنو على ذل ررنن ه: الني 



ضلالةاو مدى إلى والدعاء خير على  aIVjlIIفى بابّ 

الجماعةفى عليها والمحافظة الصلاة إلى جاهلا إنسانا أرثدت إذا كبير 
إنالقيامة، يوم إلى أحره مثل ك صار بكلأملث، وانتفع دءوتاث< وأجات 

والديهبحق يقوم حتى والديه بمر حتى ونصحته أرشدته لوالديه عانا كان 
أجرهمثل لك، يكون نصيحتك، وقبل Jنولك، وانتفع دعوتك إلى فاجاب 

محرماتيتعاطى الدخان يتعامحلى الخمر يثرب إنسانا القيامة، يوم إلى 
يكونبكلامك، ؤينتفع للأ، تجبس، يثم الخير إلى وتوجهه فتنصحه أحرى 

أجرمثل نله حير على ئد من ، وهاكذا القيامة، يوم إلى أجره مثل لك 
الخيرإلى وترشده وتنصحه الكدب يتعاؤلى بالزور ينهي إنسانا فاعله، 
الخير.أنواع هكذا أجره، مثل للثح فيكون نصيحتك، ويقيل يعوتلن، فيجبي، 

الأحرمن له كان هدى إلى دعا ررمن والسائم؛ الصالة عليه ويقول 
ضلالةإلى دعا ومن شيئا، أجورهم من ذلك ينقص لا تبعه من أجور مثل 

منذلك، بنقص لا تبعه من آثام مثل الإثم من عليه كان - باش عوذ ن- 
شربإلى أو العقوق إلى أو الرحم قهليعة إلى يدعو الذي . فيثاراآثامهم 

الماسأموال أكل إلى أو الزور شهادة إلى أو الملحين إلى أو المسكرات 
أنواعس هذا غير إلى أو المعامالآت فى الغش أو الخيانة إلى أو بالباؤلل 

باللهأعوذ تبعه، من آثام مثل عليه كان الشرور هذه إلى دعا فمن السر، 
الركإلى يدعو من هذا من وأعظم القيامة، يوم إلى أوزارهم ومثل 

باننه.أعوذ للكفر، تبعه من آثام مثل عليه يكون يالاله تعوذ بالله والكفر 

حاصرالمبى اليهود، إلى خيبر إلى عليا ه المبى بعث لما وهكذا 
الأياميعص ففي حصارهم، وطال حاصرهم الهجرة من بع سنة اليهود 

صياحايعنى• ؛ راعدأّ البيرق بمي■ ؛ الراية® ٠'لأعطص قال؛ أيامه آحر فى 
.ورسوله١٠ الله ويحثه ورسوله، الله يجب يديه، على يمح رررجلأ 

العثليمالخير هذا له يحصل لله يقول؛ كلهم الصحابة بها ر ف
مؤمنكل النشرى، يعني؛ ؛ ٠٠ورسوله الله ويجثه ورسوله، اش رريجئر 



الصالحينرياءس مسبح 

لهينهي كونه لكن ورموله، الله يحبه مؤمن وكل ورسوله، الله يحب 
الناسلها تشوف فالهدا عظيمه؛ منقيه واللام الصلاة عاليه بهذا النبي 
الفضلهذا أحل من يومئذ إلا للامارة تعناولت ما I )جهنه عمر مال حتى 
منالراية هذه يعطى أن يرجو كلهم ه الحم، على وغدوا أصبحوا فلما 
هوقيل• فهنه طالب٠٠ أيي بن علي "أين ت فقال العظيم الثناء هذا أجل 

ودعاعينيه، فى فبص به فجيء إليه*، افأرمالوا مال: عته،<، ارستكى 
فيالله أبرأْ وجع، يه يكن لم كأن مبرأ لام، والالصلاة عليه له، 

الحال.

هل:قال كما غه اممه ندرة على الJلأئل ومن اممه آيامتف من هذه 
منهذه [، ٨٢]ص: مءي0ه َقن لد يئمل، أن سيئا آنإد إدآ أنئءر  ٦٩^

شفيالمرخى شفاء ثاء إذا وأنه العغليمة وندرته افه عفلمة على الدلائل 
اللهأن ربه على كرامته على ودلالة . لفكا المعجزة وفيها الحال، في 

البٍرقالراية ذا'ءطاْ الحال في عليا الله شفى حتى الحال ز دعوته أجاب 
على*امد قال: مثالنا؟ يكونوا حتى أقاتل به أفعل ماذا عالي: فقال 

تنزللا بقربهم يعني؛ ؛ ساحتهم٠١تنزل ارحى مهلك على يعني: رنللث،اا؛ 
أشجعتكون حتى مريبا ينزل الجيش أمير ينبغي، الذي هو هذا منهم بعيدأ 

بماوأحبرئم الإسلام، إلى ادعهم ارئم العدو، لقلوب وأوهن للجيش 
•بممحاطخمافنم'<

بعدإلا الكفار يقاتل لا الدعوة، بعد يكون القتال أن على يدث هازا 
إذاإلا قوتلوا ؤإلأ أجابوا قإن وبرشدوا، ويعلموا اش إلى يدعوا أن 

ذلكقبل ذللث، قبل دعوا قد اليهود كان أهالها، من وهم الجزية سالموا 
يدعوهموأن حجة لهم تبقى لا حتى عليهم التأكيد النبي أراد ولكن اليوم 

لألاادوالله لام: والالصلاة عليه قال ثم الدعرة، في مبالغة احرى مرة 
أنالدلالة فيه اثنم<< حمر من لك خم واحدأ رجلا بك، اممه نهدي 

إلىهدايتهم الجهاد من المقصود الناس، قتل لهى الجهاد من المقصود 



ضلالةأو هدى إلى والدعاء خير على الدلالة فى باب 
=ذ^=====^^=^=^=======^=وس1\=

قوتلوا،يجيبوا لم ؤإن المهللوب، هو هذا أجابوا فإن ؤإرثادهم، الحق 
الجزيةيودوا ولم يستجيبوا ولم الدعوْ وعاندوا أبو إذا ذلك بعد فالقتال 

عبادوالمجوس والنصارى، اليهود أهلها والجزية أهلها، ص كانوا إذا 
الأمرولي نظر على عليهم يفرب الذي المال وهي الجزية أدوا إذا المار 

فيوصاروا وحموا عنهم كم، أدوها إذا جزية، له: يقال هذا سنة، كل 
الملمينقيود تحن، حالهم على يبقوا أو يسلموا حتى الملسن رعاية 

علىلمون المبه تعين ليسنة كل المال هذا بذل وعلى وشروطهم، 
الأحر.العدو جهاد وعلى حاجاتهم وعلى شؤونهم 

الكمرةوسائر والملحدين الأصنام وعباد الأوثان كعباد غيرهم أما 
طوائف;لملاثة الجزية الجزية، منهم تقبل لا السيف ؤإما الإسلام إما هؤلاء 
المارعباد وهم الجوس بهم ؤيلحق الكتاب، أهل وهم والهارى اليهود 

إلىيدعوهم أن عليا أمر الرسول أن فالحاصل وأشباههم، الغرس 
حيبرحاصر حين الوقت ذاك تفرض لم الجزية وكانت، الإسلام، في الدخول 

للإسلام،يستجيبوا لم اذا يقاتلهم أن أمرهم ولهذا تشرع؛ لم الجزية كانت، 
دفي-نورىلا أفيي-ت ؛ؤثنلوا I وعلا جل بقوله ذللث، بعد الجزية اف شؤع نم 

بنألحؤ ي!ن دبجى ولا ورسولمأ ١^ حثرم ما عممن ولا ألاحي أثوءّ ولا إس 
[.٢٩]المرية: يخأ يد ءن ألحزلإ بمثلوأ حئ آلخقتب أودرا أهومى 

والتزامدل وعن صغار عن الجزية أدوا فإذا ذلك، يعد نزل كان هذا 
الجزية.وباداء بالشروط ملتزمن داموا ما عنهم كف، بالشروط 

يجتهدالموس وأن اش إلى الدعره فضل على الدلالة س هذا وفي 
مثلله فيكون اسبابه، يهديهم اض لعل القتال قبل اض إلى الدعوة فى 

بالقتاليبدؤون لا الملمين أن المفليمة اف نعم من وهذا أجورهم، 
فإذاالخير، إلى والوجيه بالدعوة يثيرون وإنما القتال، قصدهم وليس 
ؤإلألله، فالحمد الله دين في ولحل الإسلام في ورغسِح المدو أجاب 

أبىفإن الجزية، فيهللبؤ الجزية أهل ص يكون أن إلا ذللث، بعد فالقتال 



الصال^دنرياتس سبح 

القتال.السيف؛ أبى ؤإن فالجزية أيى فان بالأملأم أولأ فالسيف، 
الجهادفي يستأذن حاءه انأ إنإن .ؤ يقول الحديث، وفي 

يعمليكحتى فمرض،، تجهز كان قد فإنه فلأنا ®ائتي قال! قدرة عنده وليس 
تجهزما له تسالم أن زوجته قامر المي بقول فاخر إليه فذهب جهازه 

يقولغرا فقد غازيا جهز من لأن وطا نيئا منه تحبي لا وقال؛ به 
فيعازيا حلم، وثن عزا، ممد افه نجل في عانيا جهز ررنن ه: المبي 
منحاجاتهم ويعطيهم الغزاة يجهز الإنسان ، عرا« ممد بحير افث نبل 
اش.سيل في الغازي أجر له ًيكون واللاح الزاد 

والهداية.التوفيق الجمح الأة رزق 

والسير،الجهات كتائب، في البخاري أحرجه ثجهند. خالد بن زيد حديثح من عليه متفق 
الإمارة،كتائب، في ومسالم (، ٢٨٤٣برقم)بخير حلفه أو غازيا جهز من فغل باب 
(.١٨٩٥برقم)أهله في وحالفته وغيره بمركوبه افه سبيل في الغازي إعانة فضل باب 



والتقوىالبر على التعاون في إب 

والتقوىاثبر على التعاون فى باب - ٢١

L]وأذئرو$ؤه ألإ عيلر ؤو>ذ-آنؤأ ت ثنانى اف قاو  Jl ;_ ،]ئعالى.'وقاو ٢
وواصوأ؛كيحت وعمتوأ ! ،١٣آوذمخ إلأ خر تجر ٢^٣؛ إل ووالصر 

كلامااف رحمه الشافعي الإمام قال ، ٣[ - ١ لالعم.ر: الثمه  ١٣١^الؤر 
السورة.هيْ تدبر عن غفلة ش أكثرهم أو الناص إى ت معتاْ 

قاوقانت غخند، الجهني حالي بن نيد الرحمن عيد أبي هءء؛ا -  ١٧٧
عازياحلص ومن عرا، ممد افر نبيل في عازيا جهر ُُس • ه افه رسول 

.^١، ننفى عزا،؛ ممد حير أهله قى 
بعثابث ه افه رسول أن ت )قهنع الخيري معيد أبى —  ١٧٨

زالأخئأخدنما زخم كز خ ءرلثث فقال: ذي، مئ بمان بتي إر 

فال:أث؟ من فقالوا: لمون، المقالوا: القوم؟* *من يمال: 
ارثنم،قال: حج؟ ألهدا ممالئ،: صبيا، امرأه إلنه فرفعت، اف*، *رسول 

(٣)لملُا،.مروآه أ-م* وللث، 

بخيرحلفه أو غازيا جهز من قفل باب وان—ير، الجهاد كتاب في البخاري أحرجه )١( 
اهسبيل في الغازى إعانة قفل باب الإمارة، كتاب في وملم (، ٢٨٤٣برقم)

(.١٨٩٥)برقم أهله في وحلأفته وغيره بمركوب 
وغيرهبمركوب اطه نبيل في الغازى إعانة قفز باب الإمارة، كتاب في أحرجه )٢( 

(.١٨٩٦برقم)أهله في وحلأفته 
(.١٣٣٦برقم)به حج من وأجر الصي حج صحة باب الحج، كتاب في أحرجه )٣( 



الصالحينرياتش ثمج 

فاو:أثه الئى.i عن ه، الأشعري موسى أبي  ٠٠٠-  ١٨٠
يهطيه مويرأ كاملا منطيه يه أمز ما ينمل الذي الأمص النحلم ®الءازدا 

،.^٠١١نتمى المثصاوض(< أحد يه، له أمر اللي إر قيدمنه منه 

النتصدص:وضبطوا وه« أمز نا يعطي *الذي ت رواية وفي تا 
وكلاهماالجمع على وعكسه التثنية، على النون كسر مع القاف بفتح 

صحح.

علىالتعاون شرعية على الدلالة فيها والأحاديث الايات هذه 
ّْاإلى أخيه لحاجة الملم ونقاء بالحق والتواصي والتقوى البر 
عزؤرتاوما • الُظتم كتابه في هق اممه يقول ، شيع وما اممه أباح 

هثويقول ٢[، دة: ن]lJU وأيوويه آلإف و مادمأ ولا محالأموئ أين 
ألمد>تتوءؤلوأ  ١٣١٠ال؛أن إلا . خسي ش ألإيس إل رو ؤنآ>ل>تو 

معالعظيمة السورة فهده ٣[، - ١ ]العمر: الثيره وواصوأ آلؤ وواصوأ 
الناسوأن مادة العوامل وعلى الرج أسباب على اثتملت، نمرها 

٢٣١^الؤ وواصوأ ألكيحتت ؤشتوأ آل!؛-ا ^إلأ حران في 
علىالأربع الخصال هذه على استقاموا الدين إلا يعني؛ إلثاره؛ 
بالحق،والتواصي ١لمالح، والعمل ورسوله، ياف الهادق الإيمان 

بالصبر.والتواصي 

مفسدغير صاحبه بأمر تصدق إذا الخادم أجر باب الزكاة، كتاب ني البخاري أحرجه 
مدنتهإذا والمرأة الأمتن الخازن أجر باب الزكاةا كتاب في وملم (، ١٤٣٨)نرتم 

.( ١  ٤٣٨)( ١ ٠  ٢٣)برقم العرفي أو الصريح بإذنه مفسدة همر زوجها محت من 



والتقوىالبر على التعاون في ب1ب 

المرنفي المشهورين العياء أحد وهو رآ?للإج الشافعي الإمام قال 
ورم.الهذه تدبر عن غفلة في أكثرهم أو الناس إن د؟قتج يقول الثاني 
لماإلا ذاك رما لكمتهم، ورة الهده في الناس فكر لو I بعفهم ونال 

عادةالأصول على استملت، فانها العفلبمة، المعانى س عليه اسملست، 
العفليمةالسورة بهده الملمون أحد فلو كله، الربح باب أٌوعلى 
والآحرة،الدنيا في عادة بالوفازوا لأفلحوا وعملا علما عليها موا وامتنا 

العملمن الإيمان مقتضى اداب يم صدقا، ورمحوله باض الإيمان وهو 
ثماف، حدود عند والوقوف اغ محارم وترك اف فرائض أداء في الصالح 

بالحبر.والخواصي بالحق الخواصى 

الخواصيوهكلأذ.ا الصالح، العمل ومن الإيمان من بالحق الخواصي 
والخواصيبالحق فالخواصي ؤإلأ شانه، لعفلم عنه نثه الله لكن بالصبر، 
كانلما ولكن الصالح، العمل في وداخل الإيمان في داخل بالحبر 
والقوىالبر على الخحاون وهكذا وعلا، حل عليه الله نبه عفليما أرهما 

اللهأَ يمتثلوا أن الإيمان أهل على الواجب الإيمان، في داخل وهو 
معادنهممن فيه لما به؛ وأم هل به أوصى بما ياحذوا وأن سبحانه 

عنوالمهي بالمعروف الأمر على فالخعاون والإخرة، الدنيا في ونجاتهم 
الفلالم،ردع على المظلوم نصر على الفقير، حاجة قضاء على المنكر، 

أداءعلى الصلاة، أداء على الصيام، أداء على المحتاج، مواساة على 
الإسلام،شؤون س هذا غير إلى الحج، أداء على الجهاد، على الزكاة، 

الإثمعلى العاون ذللث، وصد ورسوله، الله يحبه مما ذللئج فى الخحاون 
علىالمنكرات، نلهور على المسكرات، سرب على يعين كونه والعدوان 

الإثمعلى الخحاون س ا هن. ، ط؛ غير على الربا، على والخمر، الميسر 
اللهنأل رحمته، من ويباعل. الله يغضسب مما وهو بالله نعوذ ن، نملءوا وا 

أحيه®عون قي العبد كاف ما العبد عون في اروافه الني ويقول 





واثتقوىالبر هيى التعاون في اب 

فيعملالرزق يطلب ويعفهم الدين في يتفقه العلم يطلب بعضهم أربعة 
فالأجرالحلال الرزق طلب في وهذا الأخرة طلب في هدا يتعاونان فهما 

.واء بالبنهما 

فىصبيا( امرأة )رفعت أن ه.' يقول ت الثالث الحديث هكذا 
ررنن١^٢: من قال فالهم امرأة وفتهم ريا لاقى الحج محريق ش الحج 

الصلاةعليه افه® رررسول ت قال وأنت؟ ت فقالوا لمون المت قالوا الموم؟اا 
ولك؛؛، Jii"قادت حج؟ ألهدا I ققاك صبيا، امرأة إلنه فرفعت والسائم، 

إلىيتعلمه، به عى نبه نهلوف الصبي تعين لأنها أجرأ لها فجعل أجر٠٠ 
أوأمهم بهم تحج الصبيان الحج، وشؤون الإحرام شؤون من هذا غير 

أجر؛لهما أمه أو وأبوه أجر، له الحبي ذلك، في أجر له ويكون أبوهم 
فينبغيحير، على أعانته لكنها نافلة كان ؤإن الحج على أعاننه لأنها 

يحلمفالمؤمن الكبار، ومع الحبيان ومع الخير على يعين أن للمؤمن 
لهالدين في ويفقههم وينصحهم ويرثيهم وجيرانه أيتامه ويعلم أولاده 

ؤينبغيالخير ه نفالإنسان يحرم ألا ؤينبغي العليب، عمله في عفليم أجر 
جيرانهمع الخير في به يشارك قليالآ ولو الخير عمل من شيئا يحتقر ألا 

قدما على ويصر ويرثيهم يعينهم الخير في أصدقائه ومع قراباته ومع 
اضعند ما يرجو ذلك، فى تعب من يحصل 

الذيالأمين الننلب ءالحازن يخت: يقول الرابع: الحدث وهكذا 
لهأمز الذي إلى مدينه منه ثه طيه مويرأ كاملا منف يه أمر ما ينفد 
الذيلم المالرجل للمتصدق؛ شريك يعني: ؛ المثصدئين،، أحد يه، 

لوكيل١ فهذا اعدات، والمالمدقات بإحراج يحمده وكيل وله مال عنده 
أنعمده غيرهم أو الملك هذا أو الأمين هذا أو التاجر هذا عمده الذي 
فيأيتام اة لموامفقير، لمواماة مجد، عمارة في مالأ وكذا، كذا يدفع 

طي_اعن المال هذا وسلم الوكيل هذا فقام ذلك. غير في دين، قضاء 
بلآذاه ولا الحاجة صاحب ب عان ما موفرأ، كاماد مسارعة وعن نفس 



الصالحينريامى سمح 

ولاتعب بغير وافرة كاملة تحنها لموسالمها بها امر التي بانملية بادر 
إذاالأجر، فى له شريكا يكون المتصدق أجر مثل يكون ترداد، ولا إيذاء 

مثلهاهدا فيعطى حنة ألف أو حنة لمانمائة أو حنة مائة ذاك أعهلي 
يعهلله.ولم المعهلى يوذ ولم الخير على ومحاعد الخير في شارك لأنه 

والهداية.التوفيق الجمع الله رزق 



النصيحةفي باب 

النصيحةفى ^_َبائا 

•١[.]الحجرات: ه يحوم ألتؤيتؤل ؤ.إثا ت ثعالى مال 
وعن[، ٦٢]الأصراف: ^٤؛< بويآ .ت نلح همن ئنالى؛ وقال 

[.٦٨أمانهً]الأءرافت اَع لكت >أؤوأذأ هود 
فالأول:الأحاديث: وأئ 

ه،اشي أ0 ه•' الداري أوس بن ثميم رميه أبي ءي -  ١٨١
زلأئثةزنويه لزكثاثه لز»ِلأه مال: لثن؟ مالما: افط« ررالدبذ مال: 

٠مسلم رواه وىمحهمأا المحلؤسمى 
على. افه رسول بايعت ت هال خهئه، الله عبد بن جرير م -  ١٨٢

لغليي منس ننلم. لكل والنصح الزكاة، وإيتاء الصلاة، إمام 
ض»لأ فال: س، الثمي عن ه، أض -م  ١٨١٢

غليهمقفى لنمسها، يحب ما لأخيه يحب 

علتهاممه رسول عن الثلاثة والأحاديث الكريمات الأيات فهذه 

(،٥٥)برقم النصتحه الدين أن بتان باب الإيمان، كتاب قي أحرجه )١( 
بريمالنصيحهء ءالدين هوت النبي دولا باب الإيمان، كتاب في البخاري أحرجه )٢( 

(.٥٦)برقم الصيحة الدين أن بيان باب الإيمان، كتاب في وملم (، ٥٧)
لنفسهيحب ما لأخيه يحب أن الإيمان من باب الإيمان، كتاب في البخاري أخرجه )٣( 

أنالإيمان خصال من أن على الدليل باب الإيمان، كتاب في لم وم(، ١٣)برقم 
(.٤٥)برقم الخير من لقسه يحب ما لأخته يحب 



الصالحيندباض ثخ 

ذلكوأن ولعباده، ض الصيحة وجوب على تدل كلها والسلام الصلاة 
الرملقام وقد عاقبته، وحن ومعادنه المجتهع صلاح أسباب من 

الرسلوكانت، قيام، أكمل العفلبم لأمر ا بهيا والمسالم الصالة عليهم 
وأقومهمللناس الماس وأنفع الماس أنصح لام، والالصالة عليهم 

ولهذاوالمادم؛ الصالة عاليه محمد آخرهم الي أولهم من الله بحق 
وقال[، ٦٢ل١لأءراف: ثٍه I لقومه قال إنه نوح• عن الله قال 
.؛!٦٨أم؛نيم ثاج ظ هود! عن 

كانإلا مبلي ثبي بكى لم راويه لام! والالصلاة عليه وقال 
بملنننآ شئ وص م نشث تا م ض ك دل أن محو خقا 
بلاءآجرها وضث أئلها في جبل هزْ أمتكم وإ0 لهم 

ممول،الفتنه وئجيء تغضا تعصها قثزيق فتنه وثمي■؛ دتكئودها وأمور 
هدهالمومن يمول، الفتنه وحيء ينكشم، ئم مهلكتي. هذه المؤمن 

زئزننثثن محعو ال؛نه زتدخز ١^ غن نزخئ أن أخث، سن _؛. 
إليهيوش أ0 بجب الذي الناص إلى وليأت م واليوم بالنو يؤثس 
قإلانتطاغ إن هلتطنه هلثو وئمزه دو صممة هأءطاْ إماما ناح ومن 
نة!يثلث ملمة فدنزث الآخر«. غئق هاصربوا يازغث خن آ^ 

أدنتهإلى محاهوى .هؤ اننب رسول مص هدا >معت، الم، اممت أئئدك 
ابنهدا له! يملت، محلبى. ووعاه ي أئنا نمعئه ومحال! بيديه وقلبه 
زالiئأنئسأا ونقثل دالتاٍلل :^١ أمزاكا نأكل أذ يائننا ثعاوية غمك 

إلاص طم  ١٢٥^ثأًقوأ لا ،َاثزأ ف قنثا يمول! 
يخأ'كاذ أق إة أذم1ثكم مثأوأ وث* ئتئم مإض عن غثنزه و~ء>ك■ آنا 

فيواعصه اشِ طاعة في ررأطئه محاد! م ناعة مكن، محاد! رجئاه 



النصيحةفي ب1ب 

حيتإخوة المزمنتن أن العظم كتابه في الم بين همد ٠ ١ ي معصنة 
[,١٠ت UJUئآصيحإ إحوه ألمؤيتؤن ت سميحاه محال 

بينهمالتناصح يقنفي إحوة إنهم المؤمنينت حق في وعلا جل وقوله 
ولهذاأخيه؛ مع الأخ ثان هكذا به والتواصي الخير على والتعاون 

Jli ، مالأخيه يحث حتى أحدكم ررلأ ت والسائم الصالآْ عليه
لضه،ا.يحئ 

ولابقلمه لا المسلم أخو ررالمسلم ت والسائم الصلاة عليه ومحال 
أخواءالمنلم والسائم! المائة عليه أيضا وفال . نحقئْااولا تخيله 

خاخةفي كان ض يخذله لا بمي: بملئن«؛ زلا تفك لا الئسلم، 
فياروالئه لام: والالمائة عليه وفال  ١١حاجته في النه كاى أخيه 
الأب٠انلاهر بمبغي ئكذا أخ؛ولأم، غزن في البث كان نا البو هزن 

وهكذاحميعا، والدنيا الدين أمر في بينهم فيما والتعاون التناصح 
محولهفي تقدم كما الله حرم عما والبعل الله حرم ما ترك في التناصح 

ص١^ ؤ تحاقأ ة ثآمحة أي ء ءؤثشان>أ وملأ: جل 
.]٢

)قلنا!ثالثا كررها النصيحهاا الذين ارواللام: المائة عليه وقال 
الصيحةوعامتهم١١( المنلميى ولأئمة ؤلرنوله ؤلكثابه ®لله هال: لمى؟ 
ناصح؛عل ويقال: حالص يعني: ناصح؛ ذهب يقال: الخا'لص الشيء 
فيالإخلاص يعني: فالصحة؛ شمع ولا خلمهل فيه ما خالص يعني: 

وجوبباب الإمارة، كتاب في العانس بن عمرو بن ااأه عيد حدث من لم مأخرجه )١( 
(.١٨٤٤برقم)الأول بييعة الوئء 

(.٢٥٨٠برقم)الظالم تحريم باب والصلة، البر كتاب في لم مأخرجه )٢( 
وعلىالقرآن تادوة على الامحماع فضل باب والدئ،، الذكر كتاب ش لم مأخرجه )٣( 

(.٢٦٩٩)برقم الذكر 



الصالصنرباص مخ 

ولهداشيء؛ كل في متعين واجب كلها الأمور في والصدق كلها الأمور 
فيأعمالك جمح في الصيحة كله الدين يعني! ؛ النصسحة® الدين * I فال 

فيلوالديك، برك في جهادك، في حجك، في صومك، في صلأتلث، 
أنيجب، شيء كل في المحارم ترك في الضيف، إكرام في الرحم، صلة 

منشائبة فيه ليس فيه، صادقا حالما تاما كامالآ العمل تودي بأن تنصح 
الإخلاصض فالميحة بالواجب،، القيام وعدم الفص من شائبة أو الرياء 

ووصفهالوجوه، جمح من دينه على والاستقامة غيو بحقه والقيام له 
هذاكل معميته، وترك به الإشراك وترك العلى وصفاته الحسنى بأسمائه 

•غفو اف في الصيحة محن 
الخلاقوأنه الحق ومعبودك الحق ؤإلنحلث، ربلث، بأنه والإيمان 

ولاله شبيه لا وأنه غفو العلى والصفات الحسنى الأسماء ذو الرزاق 
وهو. شيء كل في الكامل فهو وعلا، حث له ند ولا له كفؤ 

ورجائكوخوفك ودعائك، بصومك ؛ملأنك، تعبده لأن المثحق 
القرآن؛اممه لكتاب النصيحة وهاكدا ذلك. وغير وحجك وجهادك 

ؤإليهبدأ منه مخلوق غير ل منن النه كلام يانه الإيمان فيه يما بالعمل 
اللهكلام بأنه نومن وأن به تعمل أن له؛ الصيحة الله، كلام هو يحول، 

أخباره،نمدق وأن نواهيه عن وتنتهي باوامره تعمل وأن حق وأنه 
٠هث الله لكتاب الصيحة هده 

بأنهوالتصا,.يق اللص رمول بأنه بالإيمان للرسول، والنصيحة 
الأوامرفعل من به جاء بما والعمل والإنس، الجن المملين إلى الله رسول، 
منهذا كل لام، والالصلاة عليه أخباره، وتصديق النواهي وترك 

لهمبالدعاع وأمرائهم لمين الملأئمة والصيحة هأ، للرسول، الصيحة 
الخيرعلى ؤإعانتهم ايطانة وصلاح والهدابة ؛التوفيق الغبك، بنلهر 

تتعدوحك، الأمانة تودي حتى ملهم من فيها تعين الي للوحنائف، والمح 



اتنصيحةفي ابم 

الطيببالكلام مناصمحنهم مع الغيب بفلهر لهم الدعاء مع الخيانة عن 
الأمورلولأة النصح يكون هكذا الخير، وحوم من هذا وغير والمكاتبة 

والدعاءوبعمله بوظيفته طاقته حسب لم مكل ومن والأعيان العلماء من 
جمععلى والإعانة البطانة وصادح والهداية بالتوفيق الغيب بغلهر لهم 

منهدا كل المحروق، في والط_اءة والمع العصا ثق وعدم الكلمة 
اينهأن لهم بالدعاع المسلمين؛ لعامة والصيحة الأمور، لولأة المصيحة 
العاملةفي الغش وعدم العاملة في خيانتهم وعدم ويوفقهم، يهديهم 
إلىوإرشادهم ينفعهم ما وتعليمهم المنكر، عن ونهيهم بالمعروف وأمرهم 

•الملمين لعامة الصيحة من هدا كل يفرهم، عما وتحذيرهم ينفعهم ما 
إقامعلك، ه؛ الض ربانت ه الجلمح، اف همد بن جرير يقول 

عليههذا، على عاهده بيعة منلم(. لكل والنصح الزكاة، وإيتاء الصلاة، 
لعفلمإلا ذاك وما لم ملكل ينصح أن عليه العهد أحذ واللام الصلاة 
ملمكل على فالواجب وخيمة؛ وعاقبته عفليم خطره الغش لأن الأمر؛ 

معاملاته.كل في ولعباده ض ينصح أن 
والهداية.اكوفيق الجمح اض رزق 



الصالحينرياءس شخ 

فىالأصباسوفواصصاس5ر dXم.

المحقولأمحث ئفق إل دءوث آثم إثملإ' ت عالى تاف ال ن
تتعالى يقال ،•١[، ]آلء_._ران: ألثعل،مىه نثر وأؤكلث، هلإج عي ثتهزن 

آكهكرهعي وثنهوث أتنثوف حاس مجغ آثذ جو 
أيهي؛ىه<عير وآعؤس ،-، jilLرإص ءؤ.في تعالى: وقال [، ١١•سران: ]أل 

آموزك<سي( آزل؛آ» بمثعأ ؤألثوينث تعالى؛ يقال [، ١٩٩لالأءراف: 
ادنجن تعالى؛ وقال [، ٧١تنمر;-ت: ]العيب وسنون إلمعثوي 
يمادبم، نربئ آبن د-بمبمى داوءد يكؤا عك بت يى ًكهمدأ 

ليكصأو، مهحقم عن يثاثوث لأ ًكامأ . يمتدوث عموأ 
فإلإين آلص ؛ ن*اامح، وقال [، ٧٩-٧٨]المائدة: صقازأ نا 

يماؤ،أنخ تعالى؛ ونال [، ٢٩]الك-هف: وكرر٤٠ سآء ؤمن هوؤَن ثأء نمن 
١^؛؛،آغتنا يدء ما نوا  lli^،تعالى: ونال [، ٩٤]المجر: يؤمر٤٠ 

؛ناقوت.هَكاذوأ يتا دثي-أل ظيوا أقومك وأحدئا ألنو؛ ص ينأواك- 
معلومه.كثيره البابج ئى والآياتا [ ١٦٥]الأماف: 

الأحاديث،:وأما 

ت،سمعيال،: خهد، الخيري عيد مأبي ، ١٠فالأول: —  ١٨٤
ينتتئلم فاو مند؛، دأثعئنْ منكرأ منكم رأى ارس يقول: ه، اف رسول 

مسلمرواه الإيماناا أصتم، ودلك مملثه، ينضخ لم يإؤ! قبلنانه، 

يزيدالإيمان وأن الإيمان من المكر عن النهي كون باب الإيمان، كتاب، ني أحرجه 
(.٤٩)برنم واجبان المكر عن والنهي بالمعروف الأمر وأن ويقص 



المنكرعن والنهي بالمعروف الأمر في بأب 

ارمات قال ه، افه رسول أن خهنع! عود مابن ءء؛ا الثاني! —  ١٨٥
وأصحابحواد1ول أمته مى له كاذ إلا قبلي أمة في ال؛ه بنئه نبي ثس 

مانمولورا حلوق بثيهم من حلم إلها م ثأمرة، وبمثذوذ بقيو يأحدول 
دمىمومى، نهو بيدأ جاهدهم ئنى يومروف، لا ما ديمنلون يمنلول لا 

دراءوليس قهر بلسانه جاهدهم دمى مومى، مهد بملبه جاهدهم 
٠ساامل١/رواه حندلاا حثه الإيمان مى ذلك 

عنالصحيحان الشريفان والحديثان الكريمات الأيات فهدم 
بالمعروفالأمر بوجوب تتعلق كلها لام والالملام عليه اش رسول 

الأمةصلاح يه الواجب هدا لأن إلا ذاك وما المنكر، عن والنهي 
علىاستقاموا إذا الناس فان الخعلر، أساب عن وبعدها ومادمتها 

الحقفيهم وماد مجتمعهم صلح المنكر عن والنهي، بالمعروف الأمر 
الحميةوالعاقبة الكثير الخير الله من واستحقوا الباطل فيهم واحتفى 

فىالمنكر عن والنهى بالمعروف لأمر ا صاع ومتى انا، ؤإحمنه قفلا 
واحتمت،الرذائل وانتشرت والشرور النكرات ظهرت وععلل المجتمع 

اتالعقوبحلول في باب الأساعفلم من لئح ذلوصار ائل الفض
دعونأثن منكم العملتم■ كتابه فير هث الله يقول والنقمات، 

ئثإوأويث آلثنلإ عن ينهون ألعروق آلئيي إلا 
؛•ل[.صران: ]آل 

الخير،إلى يالدعوة حقآ المفلح هو الواجب بهذا قام من ٠ بمي 

يزيدالإيمان وأن الإيمان من المنكر عن النهي كون باب الإيمان، كتاب في أحرجه 
)•٥(.برقم واجان المنكر ص والهي بالمعروف الأمر وأن وتنقص 



الصالمنرياض شخ 

لماأفلح فقد الواجب بهيا قام من المنكر، عن والهي بالمعروف الأمر 
ماومحاربة اف أمر ؤإفامة المجتمع صلاح الأمة صلاح من فيه 

عليهمحمد أمة Jخاط٣ا أثن٤٠ حير • هلف وقال غنو، الله يغضب 
إلثا;ٍراأم_ج£، أمن حير وتنم المستقيمة المستجيبة لام والالصلاة 

[،١١■]iJ، أذوه وتوينوث آلمنهفر عي وثثهوث إتنروف 
؛المعروف،تأمر أنها حينتها أسباب ومن صفاتها أن على ذلك فدل 

أزهثئي؛ زآلثزيثت ءؤوألثؤي؛ون وعلان حل ونال المنكر، عن وتنهى 
منهذا فجعل [ ٧١]التو;-ت: عي وينهون إضروف بممب، 

ؤإناثآدكورأ العظيمة صفاتهم من ؤإناثهم، ذكورهم الإيمان أهل صفات 
ورسولهبه افه أمر ما والمعروف المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر 

ورسوله.عنه الله نهى ما والمنكر 

آمرينيكونوا أن ؤإناثا ذكورأ جميعا المؤمنين على فالواجب 
فيأسواقهم في بيوتهم في مجتسهم في المنكر ص ناهين بالمعروف 

هذاصح من لحن أنه المائدة آية في غؤ وسن وأماكنهم، أحوالهم حمع 
لستايبعق إتسآيل بتيح ين يكثروأ أؤاوأ ءؤل5رثا • سبحانه فقال الواجب، 

الصكامرأ يمتدؤبنذ وحكاموأ عموا لما ذثللثإ مؤبر آبن وعيي داود 
[٧٩.  ٧٨ندة; ]lJU سوك\ه< حءكاؤا ما ثيعى هملوْ منهتكر عن نثتاهول 

هلالله أمر صيعوا الإصاعة هده على المنكر هذا على لعنهم أنه فأخبر 
منبمًقرهن يئ-اهنذ لأ ًكاوأ ل. بمندوث وحقامحوأ عموأ لما جذؤلن 

عنبعضهم وأعرض اكتوا تت يعني سلوق،ه؛ حكالوأ ما لثنى معلوم 
_<ب؛الحز واحتفى وانتثر المنكر واتضح المنكر زاد حتى بعض 

اللعنة،استحقوا حتى والنهي الأمر وعدم والغفلة والإعراض اكت، الت
ذلك،.من بالله نعوذ 

أؤ/؛آينا يدء ذئتكروأ ما ثوأ ^٠^١ الأعراف؛ ورة حمفي ال وق



المنكرعن والنهي بالمعروف الأمر في باب 

لمنهي إنما النجاة أن على  siUSمحيل [ ١٦٥ألنوءه عن يناوت^ا 
منحطر على فهو وغفل أعرض من أما المنكر، وأنكر النوء عن نهى 

منبمءه ذء=ؤرءا ما نوأ ؤئو-ثا —اف ١إلا قوة ولا حول ولا هلاك، ال
افأحذ وأعرصوا ذلك نسوا لما محارمه وترك الواجب وأداء الله طاعة 

أنجاهم.فقد السوء عن ينهون الذين إلا لقوم، ا لتك وأ 

وأنالأمر لهذا ينب أن مؤمنة كل وعلى مؤمن كل على بجب 
ج-الممح، بقول عملا مكان كل وفي الطريق وفي بيته في عليه يحرص 

لي:ثبغفإن فبمانه، تنغبغ م قان ب؛، ^ ثم! بجر رأى »نذ 
المتكصاحب امطاع إذا باليد فالأول الايمازرر أصنمح ودلنث، فملسي، 

ذلكونحو والأمراء الأمر لهذا عينوا الذين الحبة وأهل الحبة، وأهل 
إذاالخمور يتلقوا بان باليد المنكر ينكروا أن عاليهم ململة له ممن 

تخلفهعلى وتادييه بالصلاة بإلزامه الصلاة صح من على ينكروا وحدوها، 
ياله• يقول محباللمان عجز فمن المكر، إزالة من يتهليعون سا هذا بغير 

يقولIعليه ينكر أحيه من رأى إذا منكر، ^ا يجوز لا هزا الله اتق أحكب 
وكن-اكدا عليلئا الواجب الله.تقوى عيك الواجب، يجوز ما هذا أحي يا 

عليه،أنكر ويلعن ينتم رآه عليه أنكر الصلوات، عن تخلمفآ منه رأى إذا 
والتوجهالْليب، والكادم بالحكمة عليه أنكر أرحامه يقطع والديه يعق رآه 

أنكريجرها ملابسه بل ي، وحن.رْ عليه أنكر بالريا يتعامل الخير، إلى 
صاحبهحاب منكرا رآه ما كل وهكذا عليه، أنكر لحيته يحلق عليه، 
اللهنواب يرجو الحز والتوجيه العليب والكلام بالحكمة علميه وأنكر 

افه.عقاب ويخشى 

عليهأنكر لن والدعاء والهلاعة المسمع عليه المنكر على والواجب، 



نمهاتحينا 9_ ريا شبح 

حلاف قال يتكبر، ولا يأنف ولا بالخير له والدعاء تنبيهه على وشكر0 
ألإثئأنمره لحليم أثم أمق لم يل ^وإدا ت المتكبرين وصف في وعلا 

الملأ٥عليه ويقول بالنه أعوذ [، ٢٠٦ ٠٤ألميجاد ولفس جهم فحنيم 
لهكاف إلا فبلي أمة في اف؛ بمش مي مى راما ت لأخر ا الحدث في واللام 

)؛jjJiAjJسثتي نأخدوى ءاوأصحاب أنصار ت يعنى ؛ حواؤيول® أمجه من 
ماومنلول نمعالوذ لا ما نمولونى حلوق تند٠^٢ مى حلص إيها لم ، بأمر؛ 

لهوليده جاهدهم رايمن ت نال الأنبياء، بعد حلوق هؤلاء يؤمرورL" لا 
نزمن،فلز بمائه خام زنن ئزمئ، فيز فلبه خانذئب زنن ئومن، 
اللسان،ؤإما اليد، إما ت يعني حندلاا؛ حثه الإيمان مى ذللث، وراء وليي 

كرهاز، واللماليد، عن عجز إذا المكر ويفارق بقلبه يكره القلب، ؤإما 
عجزإذا محه يقوم المكر، على معهم يجلى ما ويقوم وجهه، يتغير بقلبه 

از.واللمباليد الإكار عن 

لام؛والالصلاة عليه النبي عن بكر أبو نقهغ الصديق عن وُبنح 
افئتعمهم أذ أونلثف يفينوْ يلم المنكن رأوا إدا الناس ®إل نال؛ أنه 

.يعمايه(( 

فىوالتعاون التواصي ويجب العقوبات، ه هاو من الحذر فيجِج 

كلوفي كلس وفي قرية كل في ؛المموفح والأمر المكر، إكار 
بلائهمفي الثر قل عليه وتعاونوا الخير بهذا الناس تواصى ومتى قبيلة، 

الملامةفي الأمبايتح أعغلم من ذللثج وصار المجتمع وصلح الخير وايثر 
•اشه،منءفو؛ة

والهداية.التوفيق الجمع اض رزق 



المنكرعن والنهي بالمعروف الأمر في باب 

باينناقال; )جهنع، الصامت بن عبادة الولمد أبى ءء؛ا —  ١٨٦
زالخكز؛،دالخشط والم، الم هي والطاعة الثنع غلى ه اف نحول 
ممرأ ١٧أن ي أخلت ١^ تارغ ألا نغر غمحثا، م؛ زهلى 

اففي ثحاف لا كنا أينما بالص ئموق أذ يعلى برهال، فيه ثنالى اف من 
•، نئمذ • لائم لومه 

)والأم،(!والصعبؤ. السهل ني أي• مننهما؛ بقبح والنكر،(! الننشط ر□ 
مواو ،عدما الموحد، الباء بفغ )بواحا(! بيانها■ مبق ونل■ بالمشترك الاختصاص 

اويلأ.يحتمل لا ظاهرأ أي! مهملة؛ حاء ثم ألف 

تثاو .، الثبي عن لها، بتجر بن العمان ٣، الرابع• -  ١٨٧
نفينةعلى انتهنوا ثوم كمثل فيها؛ والواقع الم حدود في القائم مثل ٠٠

انتفوا^١ أنملها في الديى وكاذ أحملها، وبغضهم أعلاها بعضهم مصار 
ولمفا حن تجتبنا في حزينا أيا لو : فمالوافوقهم، من على مروا الماء من 

علىأحدوا وإرا جميعا، هلكوا أرادوا وما ئزكوهم تإف نوقنا، مى ثوذ 
•، ال^خاديل دواء جميعا" لجوا جوا أيديهم 

 n( افب حلوي في القاتم !)وإزالتها،ينعها ني القانم لها، المنكر معنا.! نعار
اءتزءوا.)اسه٠وا(! عتث. اف ثهى ما بالحدود! والمراد 

أميةأبي بنتف هند سالمة أم المؤمنين أم هه الخامس: —  ١٨٨
شرهون^١٤ ٠١علنكم ينثنمل لآأثن قال،: أنه ه، الش عن فها' حديقة 

دئابع"رصي س زليمذ حبم، فمد أُكر دس يرئ، فمد كرْ فمس ء.محردف، 

١٨)برقم الأنصار محب الأيمان علامة باب الإيمان، كتاب في البخاري أخرجه ( ١١
(.١٧٠٩)برقم لأهلها كفارات الحدود باب الحدود، كتاب لم وم

(.٢٤٩٣)برقم فته والأستهام القمت في بمزغ هل باب الشركة، كتاب في أخرجه ( ٢١



اثصالحينرياءس شيح 

دوامالءثلأة« مكب U  1^1»لأ، : Jiiثص؟ ألا الهِ، ءو U و\ذو\: 

الإثم،بى ترئ نفد لسان ولا بيد إئكارأ ولم مئيو كرة نس عناه؛ م□ 
بثنيهمرصي دنى النتجية مذ؟ بى نيم ممد طاقتي يخب أنكن دنى وقلمتن، وأدى 

الناصي•مهد دئابمهم 

كلهالام، والالصلاة عليه اض رسول عن الثلاثة الأحاديث هده 
بالمعروفوالأمر إليه والدعوة بالحق التواصي ثان عفلم على تدل 

ذللنح،في المزايلة وعدم ولعباده ف والنصيحة المنكر عن والنهي 
فط\ءة بالحق والصيع بالحق القول الواجب وأن ذلك في حمة والمزا 
لومةالنه فى العبد يخاف وألا ولعباده، له ونمحا لمرضاته ومحللبا 
لاثم.

الخزرجيالصامت، بن عبادة يقول ت الأول الأءددث، في ولهذا 
فيوالطاعة الئنع ض س اف ننول ):ابمثا فال: ه الأنماري 

ثنانعألا وعلى علننا، أوزْ وعلى والمكزه، والمثط والثنر، )لننر 
برماد،فيه ننالى الهِ مى عندكم يواحا كمرأ ثروا أل إلا أهنه الأمر 
يدلهذا لائم(، ٣ اش في حاف لا كنا أبما بالخق ممول أن زغلى 

الأمورلولأة والهناعة( )النئع هذا هو المزمنين على الواجب، أن على 
والمكزه،)المدط في المعروف في والطاعة( )الثنع المعروف في 

ينانعولا ويطيع يمع أن الإنسان على آئزْ( يعلى والبمر والنثر 
فيهتنالي اف مئ عئدكب نزاحا كثرا تزنا أن )إلا قال: أهله الأمر 

أينمابالحق وينهلقون بالحق يقولون أنهم على س وبايعوه ^٥١)؛( 

.١٨٥٤برتم)حليفتين بويع إذا باب الإمارة، كتاب في أحرجه 



المنكرءس والنهي بال٠Lدروف الأمر في اب 

بالمعروفيأمرون ت يعني لائم؛ لومة اممه في يخافون ولا كانوا، 
الالخير إلى الناس محيرثدون الله إلى ويدعون المنكر عن وينهون 

بهؤيقولون بالحق يميعون ولكنهم ، وعمرو زيد مخافة تمنعهم 
.التبعة س للسلامة وطلبا ولعباده ض نصحا 

اضفتحها التي البلاد في الواجب بهيا وقاموا نهي أوفوا وقد 
وفيفارس، بلاد الروم بلاد في مكان كل في الله دين فأظهروا عليهم، 

الحقوعرفوا الله دين إلى ودعوا اتله شريعة وحكموا البلدان، من غيرها 
اممهفتحها التي والأمصار الأقاليم في بينهم ال؛و4 دين وظهر الباطل وقمعوا 
فهناصحين صادقين يكونوا أن كانوا أينما للمؤمنين ينبغي وهكذا عليهم، 
متىالناس لأن كانوا؛ أينما المنكر عن ؤيئهون بالمعروف، يأمرون ولعباده 

ذللئ،س وحثي المنكرايت،، وظهريت، الحق وحني الباطل ظهر تساهلوا 
وأمروااطه إلى ودعوا وتناصحوا تكاتفوا متى ولكن الحقو؛ادتا، حلول 

المجتمعات،صالحت، القيه يد على وأحيوا المنكر عن ونهوا بالمعروف 
وصارالناس بين الخير وانتشر السفيه وشع الاطل. واحتفى الحق وظهر 
والأحرةالدنيا في ونجاته العبد معادة في الأسباب أعظم من ذلالثج 

•اعداتهم على لمن الموانتصار 

هتعأيضا الأنصاري بشير بن النعمان حديث، الحدينؤ في 
والواقعاطه حدود في المائم ررمثل .I الرسول قال يقول أبيه وعن 

مريره،اؤنئلأ آثم حلوي ت تعالى قال محارمه على ت يعني فيها٠٠؛ 
الحدودفي ؤيهللق عباده على حرمها التمح، محارمه I يعني [؛ ١٨٧]الشرة; 
اهنوالمراد [ ٢٢٩ثغ-رهت لالمندهمهاه هلا اثم حرود الفرانفى على 

يميوئتاه؛ئلأ آم حدود ؤجفن • هق قال ولهدا المعاصي؛ المحارم 
.تقربوها لا عليكم حرمها التي محارمه بمي• 

والدينمنها والمحدر عليها والمحاففلين عليها للقائم النما مئل 
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اقترعواند سمنة أصحاب وهو عظيما مثلا المي لهم صرب فيها، بمون 
جماعةأعلاها، وبعضهم أسفلها بعضهم فأصاب طابقان وهناك عليها 

ومنهمالأعلى في يكون من منهم سمينة على فاقترعوا الحر في مرتحلين 
الهنابقالأسفل، في أنهم على لقوم المرعي فمارن، الأسفل في يكون من 

إذاالأسفل في الذين فصار الأعلى الطايق ض صاروا يقوم الأسفل 
حنىفرفهم من إلى صعدوا فوقهم من على مروا الماء تقوا يأرادوا 
نصيبنافي خزينا أيا )لو I فنالوا الماء ليأخذوا دلأءهم يدلوا 

®ثإللام: والالملأة عليه قال فوقنا من نؤذ ولم أسفل من واستقينا 
جميعا"؛®هلكوا فينة اليخرقون تركوهم أن إ يعني أرادوا"؛ وما ثركوهم 

أ؛ديهمااعلى أحددا اردإل فتغرق فينة الفتثمل علمهم الماء يدخل ت يعني 
جميعا".وثجوا ®نجوا الفينة خرق من منعوهم 

يعبثونوالحماة العابثين تركوا إذا الدنيا، هذه في الماس هاكذا 
ؤإنجميعا، هلآكوا عليهم ينكروا ولم المنكرات من يشتهون ما ويعملون 

اممهمحارم من ومنعوهم اض، حدود عليهم وأقاموا أيديهم على أخذوا 
الولاةتساهلوا إذا فينة الأصحاب مثل انمنيا في فالماس جميعا، نجوا 

ظهرتحتى الأمور هذه في اهلوا توالعلماء والكبراء والأعيان 
كماالعفوبات، وعمت جميعا المامحي هلك المعاصى وعمت المنكرات 

]ذحنكنقثزوئ قلب النتكز زأث! إذا الناس ®إن واللام: الصلاة علمه قال 
أفينغبميهث لا فننه ؤو\>ثفو\' سبحانه: يقول واف يعماثه" افث تعمهم أل 

شريكفالساكت الجميع؛ تحم بل [ ٢٠]الأنفال: عهذبه منكم فلنوأ 
®تعزولام: والالصلاة عليه يقول البلاء في محارك ينهه لم إذا الميء 

بجشالأرض بمن يداء كانوا ررثإذا الزمان آخر في الكب« خبمل 
بأولهميخنف كنفن، الله رسول يا عاتثة: مالئ، وآحرهم". يأؤلهم 

يأيلهمبخط ١٠ياد؛ بمنهم• ليس ومذ ألموايهز ونيهم وآخرهم، 
جاءهمالطرقات جاءت إذا الجيوش لأن يثاتهم" على يبمثوف ثم وآخرهم، 



المنكرعن والنهي بالمعروف املأ4ر في ب1بء 

فيكذا وهذا كذا سع وهذا كذا عليهم يبيع وهذا كذا سح هذا الناس 
يأؤلهمايخسم ت لام والالصلاة عليه نال هم بنصي ليسوا الأسواق 
ءريبمثوف م دآجرجم 

فياد الموانتشار الأرض في الماد ظهور أن على يدل هذا 
هلمالئنكن رأوا إدا اثس *إل العمويات حلول أسباب من الأرض 
بؤىيى هءكعثوأ ون ءؤفيتنت> • هك وقال لبقائي® الألأ بمثهم أذ أوسك 
ثمتدؤيتوحكازأ عمبموأ يما يهلن *ربو آبن وعيي داود لسابب ءق إمرييل 
لهذا،لعنوا [ ٧٩.  ٧٨^٠^ ٠٥مهمحقمو عن لأ قارأ ح. 

العافية.اغ نأل 

هؤالني سمعت الْؤمنين أم ها سلمة أم حديث ت الثالث الحديث 
سوفيعني؛ ؛ وثنكزونىااقتعريول أمزاة عليكم ستعمل ؛رإيه للناس؛ يقول 

بهأحبر كما هذا وح وقد وتنكرون فتعرفون أمراء تقبل المفي ستعمل 
محليثةأشياء تعرفون - وسكرولار صرقوو أنراة علتكم راثنثئنل و.■' الني 

والرديئوالطيب يئ اليخلمحلون يعنى؛ _؛ طيبة غير أشياء وتنكرون 
فتهمويكون خبث مهم يكون دمحردذ* شرهوذ أمراء محكم اربمتنمل 

منولكي نلم، ممد أثكر دس برئ، ممذ كرة ُردس وهدا هذا تجنح حير 
اضأمره كما أنكر وس هلك، عليه وناع اد بالإفرصي ص وئاح* رصي 
أوبيده أنكر إذا ويبرأ، ينلم الذي هو فهذا اض أمره كما بقلبه وكره 
أنهاقدر ؤإن خ، بها يرض ولم المعصية وكره العجز عند قلبه أو لسانه 

وقصده.نيته على يبعث ينجو لكنه المنكرات بفلهور العقوبة تعم 

ومحوا(، ٢١١٨)برقم الأسواق في ذكر ما باب افوع، كاب في الخاري أحرجه 
وأجرهم•يخيب نمتم، الأرض بس ببيداء كاثوا ئإدا الكب جبس 'بئرو لفظه؛ 
ليسومس أنوالهم وفيهم وآجرهم بأؤلهم يخنف كيف افب رسول تا ت محلمنه ءالت<ت 

محايهم"•ش ببمئأ,ذ م دآجرجم بأيييم "بمش قاد؛ بجم 
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بفعلرصي أو المنكرات بظهور رصي من وناع، رضي نى *دلكذ 
ومتابعتهبرصاْ شاركهم لأنه معهم؛ يهلك فانه أهالها وتابع المنكرات 

الإسلامأهل عر الواجب \0 عو ٧ ط هذا العاقة، اض أل نلهم، 
حبينكروها وأن عليها، يتابعوا وألا المنكرات بظهور يرمحوا ألا 

وبغضهالمنكر كراهة القلبح إنكار معنى ي،، الملثم اللسان نم باليد الهلاقة 
معيجالس لا عنهم قام إنآكاره يستطع ولم رأه إذا أهله، مجالسة وعدم 

تعلعيلم فان استْناع إن عليهم ينكر لا اد الغأهل ومع الخمارين 
أصحاب،مع الصلاة تراك مع يجاس لا هكذا بقالبه، وليكرء فاليفارق 

لأهلحليا يكون لا ذللثح، أسا0 مع الربا أصحاب، مع للوالدين المقوق 
أبوافإن عليهم فينكر لهم جليا يكون لا الذلاهرة، المعروفة النكرات 

معهم.يجلس ولا وتركهم غادرهم 

والهداية.التوفيق الجميع اش رزقا 

تهاجحش يشتؤ زيئ_إ الحكم أم المومتين أم  I٥٠ المادس -  ١٨٩
منللم'-، ويل اف، إلا إلمة الأ يقول: مرعا، محا يحل ه الستي أن 

يحنهم،هد?*، منل، دنأجوخ يأجوج رذم مى اليوم يتح امتزب، قد نر 
ؤنيثاأدهلاانا اف، رمول ما فقالت،: تاليها، والتي الإبهام بأصثعيه 

ءلميل١،.نتفق الخثء كثز إذا لأني، محال: الئالخون؟ 
والجلوسااإي١كم ؛ ءال، خهنه، الحدري سعيد أبي ص I الساع —  ١٩٠

بمريمرماجرج يأجوج قمة ثاب الأسياء، أحاديث كتاب ني البخاري أحرحه 
يرقمومجاجوج يأجوج ردم ويح الفتن اقتراب باب الفتن، كتاب في وملم (، ٣٣٤٦)
(٢٨٨٠.)



المنضعن واثنهي بالمعروف الأمر في باب 

نتحدثند، مجالسا من ٧ ما اف، رسول تا فقالوات ؛٠ ني
قاعطواالنجين، إلا أبيئم ®قإدا .ت اف رسول مقال مها• 
النضر،*عص مال،! اف؟ رسول يا الطريق حى وما ت نالوا • حمه* 

ننسالننكر* عن والنهي ،المروق،، والأم الئلأم، ورد الأذى، وممر 

حائمارأى اف. رسول أن • ه ماسم، ابن ص الئامن؛ -  ١٩١
مىجرة إر أحدكم بنمي ٠١ت يهال، فهلرحه، فنزعه رحو يد هي ذهج، بى 
حد.: ، liltرنول ذم، تعدما لالئجل فقيل - يد؛؟٠١ في مجنلها نار 

اف..رسول طزحه وقد أبدأ آحده لا واف لا قالI يه. اسقع حائنلثح 
.، مساامل رواه 

الصلاةعاليه اف رمحول عن المحيحة الثلاثة الأحاديّث، هده 
وأنالمزكر، عن والنهي بالمعروف، الأمر بوجوب، تتعلق كلها والسلام 

فىولهذا الننمان، ت، ونزلالعقوبات عمتؤ وضيعوا أهملوا إذا الماس 
الصلاةعليه الرسول أن المؤمنين؛ أم ئفبما جحمس بست، ي، زينحل"يثؤ 

مىلثنزص، ويل اف، إلا إلمه لا  I٠١ )يقول يوم ذات عليهم حرج لام وال
يحنق،هذة•، مثل دنأجوخ باجوخ لدم ثس اليوم ثيح ايئزبه، فل نر 

(،٢٤٦٥)برقم فيها والجلوس الدور أفنية باب المظالم، كتاب في البخاري أخرحه ]١( 
الطريقؤإعطاء الطرقات في الجلوس عن الهي باب والزينة، اأداس كتاب في وملم 

(.٢١٢١برنم)حقه 
كانما ونسخ الرحال على الذهب حاتم تحريم باب والزينة، اللباس كتاب في أحرجه >؟( 

الإّلأمسمإاتفىأول،



الصالحينرياض شخ 

ؤفيثاأثهلك اف، رسول )يا ت زينب فقالت ، يها( والتي الإبهام بأصعيه 
الخث«.كثز إذا ررئم، مال: التالثون؟( 

سساكان الماس في وفشا كنر إذا الخبث أن على بدل هذا 
أوغرق أو خسف من العامة والعق_ودات يكون تارة والهلاك لهلاكهم، 

عليهاالهلع القلوب بموت الهلاك يكون وقد دلك، غير أو أعداء تليعل 
الهلاكفتهلك الباطل على ؤإقبالها فيه وجهدها الحق إلى التفاتها وعدم 

يمرصنصاب الإنسان كون العقوبات أعفلم وهذا بالله، نعود المرمدي- 
أعثلملكن حميدة، عاقبته هدا استقامته وعلى دينه على وهو قتل أو 

الحتى والموت عليه بالعلع قلبك في تصاب أن والنقمات العقوبات 
'هق محال كما المفليمة، العقوبة هذه منكرأ ينكر ولا معروفا يعرف 

ممشينؤ، وثللثم زأ؛ أول، م،؛ محنوأ  ')كثا وأبمنمئم آفدتأم ؤوم4ئ 
[.١١٠]الأنعام: بمثهونمح 

يعرفلا وضلاله طغيانه في العبد استمر الةلِا على طبع فإذا 
وأم• ه قال كما الهائم من أردى بل كالهائم منكرأ ينكر ولا معروفا 
أثلمم تو إلا نم إذ بمئفيكئ أو مممُكي شفذنز أف ئكع 
علىاكياون على الحث، هذا ففي العافية، اف نال [ ٤٤]الغرقان: •ًاه 

حتىالخبث، يكثر لا حتى بالحق والتواصي المنكر عن والتناهي المعروف 
همالمريح لأن الخرب،؛ وقال؛ عليه، يفضى حتى يدفن حتى يفشو لا 

عليهوقته في الخرب، لأن المؤمنين؛ رثيس معهم الربط ؤإن الناس، قادة 
وأحابواوالنهي الأمر تحملوا الة للرسالمتحملون هم لام والالصلاة 

 W,اروممن وراءهم ما إلى ملوم ثم أفواجا اض دين قمح، ويحلوا الرسول
ذلك.وغير وفارس 

فيالجلوس عن نهاهم لما يقول الناني؛ الحديث وفي 



المنكرعن والنهي باسروف ا؛ومر في و1ب 

عليهوالمار الجالس من خطار أ فيه الطرقات في الجلوس الطرقات، 
قمالفيها. نتحدث بد، مجالسنا من لنا ما اف، رسول ريا ت فقالوا 
:قالواخقت«. الطريق هأَطوا اسل، إلا أتم ررئاذا اف رسوو 

وردالأذى، وكم، النصر، ررعص يال،: اف؟ رسول يا الطريق حو وما 
فيالحديث هذا تقدم الئأكر،ا( عن والنهي يالمروفج، والأمر السلام، 

الالطريمحا فى مر أو الطريق ذى جلس من على يدل، وهو مضى درس 
•وهمح، بها يأحد وأن يجأ، المي بينها التي الأمور هذه يتعاطى أن بد 

الناسعن الأذى ، كفالناس، يؤذي وعما الله محارم عن البصر غفر 
عليهلم ممن على اللام رد بافعاله، ولا بأقواله لا يؤذيهم لا 

حقهذا المنكر. عن والهي بالمعروف والأمر منه، لام الؤإفثاء 
عنبمرْ يغض أن ت الطريق في سار أو الطريق في جلس من 

وأنبافعال، ولا بكلام لا الماس بوذي لا أذاه ويكف، اممه، محارم 
الماسأولى قفل، له كان بدأ ؤإن عليه لم ممن على لام اليرد 

عنوالنهي بالمعروف الأمر والخامس والرابع باللام بدأهم س باض 
المنكر.

شالطريق في المؤمن على والواجبات لتا المهما من الناهد هن.ا 
بالمعروفالأمر وهو الواح—ا هدا ينفل. أن عليه الواجب، كان، وأينما ييته 

المييرتبه هكذا قلبه، ثم بلسانه، ثم استطاع، إن بيده المنكر عن والهي 
ستلإلم قاذ نده، هإثثئنْ ثنكرأ منكم رأى *مى واللام: الصلاة عليه 

النكر،إزالة فياليد الأيمان، أصله، زذبم، ظه، بمثؤ ٢ 3إن قبمانه، 
بالقوةالباطل على المجتمعين يفرق الخمر، يريق كالمورة يكر باليد 

عجزإذا ، نلائ، ونحو وخدمه كأولاده قادرآ كان إذا بالقوة بالصلاة يلزمهم 
اللهاتقوا ناس يا منكر هدا يجوز ما ^ا اض اتق أخي يا .ّان، فاللباليد 

منكراو أذيع منكر س يرى ما >،-، بلسانه يتكلم النه اتقوا اش عباد يا 
يشهدولا ؤيفارق بقلبه يكره فالفلّتا عجز فان أضيع، معروف أو نفذ 



الصالحينريامى سمح 

حتىيفارقهم ل يجالسهم، ولا يحضرهم ولا معهم يدخل لا المنكر 
ذلك.كراهة ئلك من اف ؤيعلم عليهم، أنكر أنه أوكلث، ؛علم 

منخاتم عليه انأ إنرأى لما . يقول الثالث،' الحديث، وفي 
فألماه،اء يد؛ في مج،نالها ثار مى جمنة إر أحدكم ارينمد وءال،1 ذم، 

الفقال! حاتمل!،، حال للرحل فقيل بالفعل، عليه أنكر قد يده من محلرحه 
أوالماء وأعهئاه أحاوْ لو لام، والالصلاة عليه المبي طرحه وقد آحده 
منوتركه بالكلية كره وأنكر طرحه المبي رأى لما لكن بأس، لا باعه 
الخاتمكره ورموله، اممه طاعة على وحرصهم الله لأمر امتثالهم شدة 

عليهالرصول كرهه الزى للثيء كراهته شدة من الأرض في وتركه بالكلية 
بالاوه_،الختم عن نهى الرسول لأن إلا ذاك وما لام، والالصلاة 

أمجابالرحال، لا اء بالمحاصى لماء، الذهب من الخاتم للرحال، 
ثستاولهدا فلا؛ الذهب وأما والمرأة الرحل بها يتختم بأس فلا الفضة 

الرحل،يد في رآه لما فطرحه بالذم، المحتم عن الهي . الرسول عن 
.تده!٠ في مجنلها ثار مى جمرة إر أحدكم يشدو ■' وقال 

عجزفان قدر، إن باليد ؤإراله عليه يقام النكر إنكار معنى هذا 
والمتاحرالأسواق في المكرات تقل وبهذا فالقلب. عجز فان ان، فاللم

وكلهذا، ومحكت، هذا ومكنه هذ.ا سكن، إذا أما هذا، وغير والييوأت 
العقوبات.وحلول المنكرات ظهور معناه مؤول غير أنا يقولI واحد 

كلمؤول والأخر مؤول أنت، الحذر الوا-صط العافية، اممه نال 
ن،حوول مواحد كل ه، نفيبرئ غيره على يفع لا وول مواحد 

كلوفي الموق وفي طريقه وفي مجده وفي سنه في أهله في طاقته. 
'•المفليم كتابه في سبحانه يقول ولهذا عام؛ الأمر مكان، 

ت_و;_ت:لال\إثنعه عيب وينهون ألععئون، يأمةوُتت، بمؤ بمئعأ يألثفيشث 
آمةحير ءؤك؛_تم سبحانه؛ قال والمؤمنات، للمؤمنين للجمع عام هد.ا [، ٧١

[،١١•ء__م_ران: ]آو آيبمفره عير وئنهوث ألصوف إلثا;؛را أمثث، 



المنكرعن والنهي بالمaروق الأمر هي باب 

هو،إلا ب ما ملكن في الأنسان كان إذا لكن كلها، للأمة م لهذا 
مافيها منكرا رأى مر حارة في كان إذا يعينه، هو عليه وجب المنكر رأى 

فأزالهمنهم واحد فرأى حماعة كانوا إذا أما عليه، وحب، هو إلا عنده 
أوطاقته، حب عليه يتعين هو إلا فيه ما كان إذا لكن المقصود، حصل 

أحدعنده ما فرية في أو المنكر هدا إزالة في هو إلا فيها ما قبيلة في 
اعدهبمن وحد فإذا هو، بالواجب يقوم عاليه يتعين بالواجب يقوم 

٠لثه فالحمد المهللوب يه وحصل 

والهداية.التوفيق الجميع الله رزق 

بنعائد أن I المصري الحن معيد أبي I التاسع —  ١٩٢
ستإني بمي، أي ت ممال نياد، بن ام محي ض لحو فه عمرو 
متهم،ئكوذ أل قإياك الحطمث® ثئ ®إل ت يقول . افه رسول 
ثماو:ه، محمد أصحاب حالة من أتن هائنا احلئ له: ثماو 
دواء• عيرهم وفى بمدهم اشحاله كاست، إلنا حاله لهم كاس وهل 

يم>'<.
مياروالذى محال؛ }.•< افن عن فه، حديقة  ٠٠٠العاشر: -  ١٩٣

يبثأذ اممه ليوشكى أو المنكر عى ولتنهول ا\دووتويى، ينده، 
حديث^j،: الترماوتم(رآ؛ ^!٠ لكلم« ستجان، فلا تدعزيه م منه عقابا علنكم 
حسن.

الرفقعلى والحث الجائر وعقوبة العادل الإمام فضيلة باب الإمارة، كتاب في أحرجه ]١( 
(.١٨٢)•برقم عليهم المشمة الحال عن والهي بالرمة 

برقمالذكر عن والهي بالمعروف الأمر في حاء ما باب الفتن، تحاب في أحرجه ؛٢( 
(٢١٦٩.)



الصائحينرياءس شبح 

ه،الني عن فهف، الخيري معيد أبى ص عشرت الحادي -  ١٩٤
ا،داود آبو رواْ خائرا، نلطان عئد عدل كلمه الجهاد أيصل ٠٠ت قال 

حسن.حديث وقال؟ 

التجليشهاب بن طارق اف عبد أبي ص عشر؛ الثاني —  ١٩٥
أيت الفرز ني دجله دصع يند الئي سأل رجلا أل فقلغ؛ الأحمجي 

بإساد٠ الن||،انير رواْ خائر،، نلطان عنذ حى كلمه ١١قال؛ أفضل؟ الحهاد 
صحيح.

كويركاب وهو زاي• ئم ماكنة راء ثمم مفتوحة معجمة بغين ت الغرز( )□ 
وحشب.بجلد يخص لا ت ونيل حشب، أو حلد من كان إذا الجمل 

المحث،فيها والسالآم، الصلاة عليه الله رسول عن الأحاديث هده 
ولاةعلى الواجب أن وعلى المنكر، عن والهي يالمعروف الأمر على 

منويمنعوها يالحق يلزموها وأن إليها ويحنوا بالوعية يعتنوا أن الأمور 
■جائر،صLلهلان عند عدل وكالمة حق كلمة الجهاد أفضل ؤإن الباطل، 

الباطل.من فيه لما ؤيمتغ فيرتيع بها الله ينفعه أن عسى 
عمروبن عاناز وهو ته الصحابة أحل- أن الأول؛ الحديث في 

بمي،رأي له؛ فقال العراق أمير نياد بن الله عجي على دخل المزني 
أققإباك الحطمهاا النعام شز ®إل يقول؛ ه، اف رسول ممعتح إني 

بأنالأمير يوصي فهم عائد يوصيه منهم تكون أن فاحذر منهم( ثكوف 

واكرمذي(، ٤٣٤٤برنم)والنهي الأص في باب الملاحم، كتاب غي داود أبو احرجه ( ١١
(،٢١٧٤برنم)جائر ينان محي ءدل، كلمة الجهاد أضل جاء  ١٠باب النتن، مماب في 

٤(.•  ١١برنم)المكر عن وانهي يالعرون، الأم باب الخن محاب في ُاجه وابن 
(.٤٢٠٩برقم)جاثر إمام عند بالحق تكلم من فضل باب المعة، كتاب في أ"مجه '٢( 



المنكرعن والنهي بالمعروف الأمر في باب 

ويصفهامحها الظلم ويدفع إليها ليحسن يالرعية ويرفق يارهمة يعتني 
ثئررإل ت يمول لام والالصلاة عاليه النبي مع ّإنه ؤيقول 

يقالوالبقر والغنم الإبل رعاة الرعاة لهم• ويقال الرعاء، الحطنه* 
الهمزة؛مثل الغثلمه ررالحطن«ها' فشرهم الرعاة لهم ويقال رعاء لهم 

كانتولو بها، يرفق ولا بها، بمالي ولا الرعية يحكم الد-ى يعني• 
الالتي الطرق الوعرة، للطرق بها يسير يعني• غنما؛ أو بقرأ أو إبلا 

فيهاليس الك ملها يسلك أو الطسب،، والمرعى الخصب إلى توصلها 
يعنى:الغهلمة؛ يسمى الراعي ه-ذ.ا والهلاك، للفلمأ يعرضها حتى ماء 

وؤللمهاوكسرها إيذاءها وهو الحطم من مبالغة صيغة يحطمها لأنه 
الإبلأو البقر أو للغنم الراعي أن فكما الهلكة، طرق في بها والبر 

ومواضعالخصب مواضع ويتحري بها يعنني وأن بها يرفق أن يلزمه 
فإذاالأمانة، يودى حتى عليه واجب هدا اللينة المهلة والطرق الماء 
يرعىبالذي فكيف الهائم، في والمقر والإبل الغنم في هذ-ا كان 

ذلك؛من وأعغلم ذلك؛ فوق يكون أن عليه الواجب الكلفين، الناس 
الرحمةجهة من كاملة رعاية يرعاهم أن يلزمه مسلمون المكلفين لأن 

ؤإيصالالمظالوم ؤإنماف الفنالم وريع والنصح والإحسان وانملفؤ 
الأميرعلى يجب مما هدا غير إلى الأذى، كفر أهلها، إلى الحقوق 

يساعده.س وعلى 

يجبذلك وأشباه القبائل وشيوخ كالعمد وأعوانه الأمير على 
الرعيةعن الأذى ودفع للرعية، الحق إيصال في يتعاونوا أن عليهم 
كانزياد بن الله عبيد ولكن ونحوهم، الغنم رعاة في جاء مما أعظم 
طيب،غير بجواب عائذأ أجاب فلهيا وسقيها؛ وظالما جاهلا رجلا 

جوابههذا ه( محمد أصحاب حاله من ألغ قإيما راحلل فقال: 
الحياء؛وقلة البصيرة وقالة والجهل قه العلى يدل هذا نصحه، لما 

فيهمما وهم صحابة حاله(؟ لهم كالئ، )وهل عائذ: له فال فلهذا 



اك^الصنريا9س سمح 

آمامرهم(، وفي ننيفم التحالف كاك رإنما صفوة كلهم نخالة 
ؤإقامةنبيه لمحبة اغ اختارهم حيارأ صنوة كانوا .ؤ النبي أصحاب 

للجوابولق ما الأمير هذا لكن وأرصاهم، عنهم اض رصي دينه، 
أناف أّال حيرأ، الله وجزاك الهيابة الله أمأل نال ما المحيح، 

بقيالذي الجواب بهذا أجاب وسفهه وظالمه لجهله ذلك على يعينني 
السلامة.اممه نال القيامة، يوم إلى سبة عليه 

الصلاةعليه الني عن ها اليمان بن حذيفة حديث اكاتي الحديث 
صولتنهو)؛ ا\}نأوتويى، لقأ»ت)؛ ، ييد؛ مي *والذي ت قال أنه لام وال

بمتجاث^ ي م ث عقايا ئمح( نبمث، أن افث لتوشكن أن النم 
يالننزوف،»لثأمزو ه: النبي يخاطبهم الناس أيها ت يعني لكم®؛ 

يم مئث عقابا بمث، أن افث توشكن أن النم ص نلثئهنئ 
اهلكموتوالنهي الأمر عن إعرامحكم ث، ببت يعني لكم*؛ يستجاب قلا 
تالمنبر على الناس حطب أنه الأحر اللقفل وفي يالواجبا، الهيام عدم مع 
من!^ ٠١١عن واiهنا يالمعروف مروا ت يمول قث افه إن الناس أبها "با 
فلاننملأي أمحكب فلا ونأشي ^ فلا تذغوني ن أم 

 Iالواجس،الكارثة، بكم تقع أن قبل المالحة بالأعمال بادروا يعني
هذافي التعاون الواحّا وعامة، وأعيانا وعلماء أمراء الإسلام أهل على 

اممهأهدرهم بما الناس بين عليه والقضاء المنكر إزالة على والحرص الأمر 
ندو،٥^^٠ منكرأ منكم رأى واللام؛ الصلاة عليه قال كما عليه، 

وتبتالإيمان* أص؛ئف وذلك، قمله، ننثهؤع لم قإل نلنايه، ننممؤع لم قاذ 

والهيبالمعروف الأمر باب المتن، كتاب في ه عاتثة حديث من ماجه ابن أحرجه ؛١( 
•٤(.•برقم)! النكر عن 



المنكرعن والنهي بالمعروف الأمر مي باب 

*إنت قال أنه لام والالصلاة عليه النبي عن فهته بكر أبي الصديق عن 
*ألفرب ت يعني أوساث،؛ أونك* يغيئو٠ ينم النتكز رأوا إدا الناس 
أعياناوشعوبا حكومات لمين المعلى يوجب مهدا • بعماله* افه نعمهم 
شيئايكونوا وأن الأمر، هذا في يتعاونوا أن ومروومين اء رومحوعامة 
أنقبل القيه يد على والأحد الخير إلى والدعوة المنكر إنكار في واحدأ 

فىيكون ما وأحهلرها وأشدها وأقبحها وأعفلمها العامة، العقوبة تحل 
العقوبةهى هدم رة والقبالموت العبد مل—، أصسّت، إذا القلوب، موت 

أوغرق من عامة بعقوبة حير على مات إذا العافية اض أل نالشديدة، 
علىفهدا والهدى الإيمان على مات من لكن عدو، ليعل تأو حرق 
والموتعليه بالهلع أو والرصري وة بالقملبه في عوفبؤ إذا لكن حير، 
وغفلتهاهله وتمعاصيه ثب، بالحافية اض أل نالمظيمة، العقوبة هذه 

قلبه.فى يماب فمد هل اض يأمر مبالاته وعدم 

حىكلمه الحيادت أفضل ١٠ه.' يقول والراح الثالث الحدين، في 
اضإلى الدعوة أعفلم ومن الجهاد أعغلم من الحق كلمة جائر* نلطان عسي 

له;ؤيفول فينمحه، الحدود متحدى جائر لْلان لالإنسان يقولها أن 
يرجمرلعله ينبّب،، لعله ينتبه، لعله باض يدكره كدا، ولع كدا افٌل اُّ اتق 
وتذكيره.وعقله بتا يالصواب، إلى 

والهد.اية.التوفيق الجمّح الله رزق 

افرمول هال، ت يال، !جهنم، معود ابن كق عثرت اائالث، —  ١٩٦

الرجل،ينمى الرجل كاف أئه إنرايل ننح، عر النص لحل ما أدل "إل 
الندمن يثماه نم نك، يجل، لا هإثه ئضع ما ويع اش اثق هدا، يا ؛ ممول 

ينلواهلما وقعيده، وثريته أكيله يكوى أذ ذلك، يمسعه ملأ حاله، عر وهو 



رياءسالصالخينشمح 

عىحقمروأ جبنك • قال م يبمض'' بتجهم قلوب افأ صرب ذيك 
وًكامأعموأ بما لمحلك نربم آبن يعيى دادءد لسثاي، ءك إنربج؛ل بفنتح 

ْكاوأما لثتك ثأو» منبمتكم عن لا حقارأ . بمتدوث 
مالص ًكدثوا  "قيتوفيلك ثنهعد حفنتجا كرئ . سلوث 

وأد. حنإدر0 يم ألمدام، وؤ، ثثهتِ آثث شغل أف أثثمم لثتِ ثدمجغ 
دلكيأيياء أفذويم ما انو أرد وتآ دأتي1م\ اس بجينونك ءكازأ 
o^UJوافِ "■تملأ، قال: م [، ٨٨١^١. ]الماس: نتبم؛ حكثثإ 

ضد ض س 'و!لثم، ض وكئلأن 
هشينإبملوب افث صزهذ أن نخرأ، ايص على ولممهنزل أطرأ، الص 
حديثدئاذ؟ '، وهترطي١ داود أبو دواء لعنهم* كما ليئعسكم م ننض، على 

حسن.

iQQl  ررلماه: اش رنول قال الترمذي، ولفظ داود، أبي لفني هدا
قجالنوهمينتهوا، قلم علنازهم ئهتهم المعاصي ني إنرابيل بنو وقنت، 

يبعض،يعضهم قلوب افث نخرب دذانبوهم، دداكنوهم تجالجهم، في 
بمتددذاردكاثوا عصوا بما ذللث، مريم ابن دعيس ذاوي يان ٠^، دلن-هم 
حتىييد؛ شي والذي ررلأ، قفال: متكئا، وكان ه اف رسول نجلس 

أطرأ«.الص على 
لممصنقر.أي: )ولممض«نئن(، تمطفوهم. أي: )ثأطزومم(؛ وله: ق□ 

أنهايا قانت غهنع، الصديق بكر أبي ءء؛ا عشر؛ الرابع -  ١٩٧
بمريلأ قئإءؤأ عوقآ ءانتدأ أل؛اث الآية: هدأ لممرزون إئكم الثاس، 

واكرذى(، ٤٣٣٦برتم)رالمهي الأم ني باب الملاحم، محاب في داود أبو أحرجه ;١( 
كتابفي ماجه وابن (، ٣٠ ٤٨)برقم المائدة سورة ومن باب التفسجر، كتاب ني 

٤(.• برنم)٦• الكر عن والهي بالمعروف الأمر باب الفتن، 



ارمن؛كرعن والنهي بالمعروف الأمر في باب 

تيقول ، افرسول سمعت وإني [ ١٠٥]المائدة: ١تتدتLره إدا صل من 
اف:نننقب أن أوشاك ندنه ض اخدوا م الئالإ نأنا إذا الناز »إن 

صحيحة.بأسانياو ٠ والنائىل والترمذي داود انو رواء مته' بعماب 
ء

هالمدبق بكر أبي حديث عود مابن حدث الحديثان هذان 
كثيرةأحاديث تقدمت المنكر عن والنهي بالمعروف بالأمر يتعلق فيما 

عنوالنهي بالمعروف بالأمر يتعلق فيما كريمان وآيات ذلك في 
فرائضأعنلم ومن الإسلام واجبات أهم من هذا أن وسبق المنكر، 
بالأمرالواجب بهذا الأمر ولاة ميما ولا المسالمون يقوم أن الإسلام 

أحليدعه فلا جميعهم ذلك يعم وأن المنكر، عن والنهي بالمعروف 
قالولهال.ا الواجب؛ هال،ا من تمليع يبما يقوم واحد وكل منهم، 

نتهوثإلمعثيهما يأمو>تث> بمؤ وتاء بمئم يألثريشق والقوة ؤ الى؛ تع
جميعا،والمؤمنات للمؤمنين وصفا فجعله [، ٧١تاكودت; عن 

بهذايقوموا أن ؤإناثهم ذكورهم جميعا إيمانهم واجب من وجعله 
المنكر.عن ونهيا بالمعروف مرأ أ الواجب 

تنال أنه والسلام الصلاة عليه النبي عن عود مابن حدبث وفي 
وصفمي المهود يعني،؛ إن-راسل"؛ نني خر الممص ذحل، ما أدل "إل 

ياI مئول الرجل، يلمى الرجل؛ كال ررأثه واللام؛ الصلاة عليهم أنبيائهم 
هاد.ا،)يا معصية على رآْ إذا ، لك،، نحل لا ئصغ ما ولع اف اثن، هذا، 

(،٤٣٣٨)برقم وانهي، الأمر في باب الملاحم، كاب ني داود أبو أحرجه 
فيماجه وابن (، ٣٠٥٧)برتم الماتدة، سورة ومن باب التمسر، كتاب في والترمذي 

٤(.٠ > )٥ برقم المنكر، •مر والنهير بالمعروف الأم باب الفتن، كتاب 



الصارواءس سمح 

حاله،عر وهو القد بى تلماْ ثم لك، بمحل لا قإثه ثصغ ما وثع اف اثق 
ولكنهشيثا رأى ما كانه ، وةعياوْ( وشرسه أكيله تكول أل ذلك ئئننه ثلأ 
ثم، ننض، ننضهم قلوب افه صزب ذلك عنلوا اقلما ت شيئا له قال ما 

ْنق هدا في وأنرل مريم ابن وعيي داوود أبنائهم لسان على لعنهم 
ينهتكثثوأ 'أئن نمرك ►ؤ سبحانه؛ نوله لنا تحديرأ القرأن في صفاتهم 

رءًكاوأعنوأ يثا ديلك عنت؛ أبن ويبمى دادءد تثان ءك ,إنمح!ل بفتح 
ح=كاوأما لبس هماوء مهنكم عن ثثثاهول لأ ٠كارأ . بمتدوث 
قدمنما نفس أدمن ثّدفيك ننهمّ حكنهمإ كرئ . سلوث 

ًكاؤأرأو هنر أفوال_، وذ عقؤتِ أثت تخط ( jiدثتّ 
ثءه 1زوات نا ه أزد زتآ يآش قثوى 

[.٨١. ٧٨؛: xUl]ميت؛ 

المنكرعن والنهي بالمعروف بالأمر تساهلهم جرهم أنه ت المعنى 
منبهم فحل وبهلانة أصحابا واتخذوهم الكفار والوا أن إر ذلك جرهم 

بالأمراهل التأن على دا.ل هذا العقاب، من به-م حل ما الله أمر 
أحءلارإلى ؤيجر كثيرة بلأوي إلى يجر النكر عن والنهي بالمعروف 

بعضهمفيعتدي بالكلية الدين وترك بالله الكفر إلى يجر إنه حتى ا عظيمة 
فيالأحر يشبه واحد فكل ببعض، بعضهم قلوب افه ويضرب ببعض، 

إنكاروعدم اكتهم وتالمعاصي على تعاونهم بسبب ونسوته قلبه ظلمة 
رإنرابيل، بنو دلت *لما الاحرت اللمظ وفي بعض، على بعضهم 

دزاكلوئمتجالسهم في قجالنوهم ينتهوا قلم علماؤهم ثهتهم المعاصي 
داودلنان على ولعنهم سنض بنضهم قلوب افه فقرب وناربوهم 

يجيزقاد . دعتاوونىا< وممائوا محصزا ثنا ذلك نزتم ابن وعيني 
نأطنوهمحتى ديدْ مجي والدي ررلأ ئمادت متكئا وكان هت اممه ود رم 



المنضعن والنهي بالمعروف الأمر في باب 

ضزص ^ ٣٧'ظثنن زاف ^ ١٠لفظ: في أ>ا«را،. لخق اض 
علىزلممصئو4 أطرأ الص على 3^1^^ الظالم ند عر ولتأحدو المنكر 

كمالة1غ1ثولم ثم بئض، عر بتجكم بترب اّث ليصربى أو قصرأ• الص 
ولثأ>نث»الظالم الن ند« غر «ولثأظن الأخر: الكل ر محلم«لآ،، 

أزلأ/١^ غر 

أنإلى وميالة الواجب بهيا التهاون وان الخهلر عفلم عر يدل هدا 
أبيالصديق حدث ر ولهدا العامة، نقمته بهم ؤيحل العباد اف يلعن 

فقالالماس حهلب، خهغ الخلافة تور بعدما الماس خف لما خينع بكر 
آك؛نوكآئل سبحانه: قوله وهير الأية: هده تفرزون إنكم الماس أيها يا 

ؤإنكمُْاء ]١١—«—١؛—دة؛ أدتديت-،ذه إدا شل ثن بمركم لا أمسكم ^١^٢ ؛ ٣١٠
إداالثاس رإل يقول: الرسول سمعت وفد موضعها، غير ر تضعونها 

فيمنه(( وعمار_، افه أن أوسك نديه غر يأحدرا ملم الظالم رأوا 
اممهتنم-ة-لم أى أوسالث، الظالم يدي على بأحدوا ®نلم الأخر: اللففل 

ييمام،*.

يأخذواولم يغيروه ولم المنكر رأوا إذا الماس أن عر يدل هدا 
فليسلعقابه، وغضبا اف نقمة هم بانفأحلوا قد فهم الفلالم، يد عر 
لكنهالجميع، واجب، الجمح، واجب، هو بل عمرو دون بزيد خاصا هذا 
منحق وفي العلماء حق ور المة أهل حف، ور الأمور ولاة ق حر 

وفىبيته فى طاقته صح ذللن، من نصيبه واحد كل وعر أشد، القدره له 
طاقته،حب ينكر أن واحد كل على كان، مكان أي وفي سوقه 
ملنانه،_a^ لم قإل ديدْ، مليعيزه ننكرأ بلكم رأتم، *_ ه: كقوله 

.٣٩١ا/أحمد .؛ UNiأخرجه )١( 
(.٤٣٣٦برقم)واض الأم في باب الملاحم، محاب في أبوداود أخرجه )٢( 
.١٦٧/٣الآuرثكل ز الْلٍاوى رواْ)٣( 



لصالحينا ءس ريا سمح 

فينصيبه عليه واحد فكل الإيمان® أصنص وذلك مسه، نستتي لم فإل 
حبعلى ذلااث، وغير وقبيلته وجماعته ْ ومجال وطريقه بيته قدرته دائرة 

عينمن وعلى الأمور ولاة وعلى القلب، ثم اللسان نم باليد المسمتطاع، 
تزولحض الأكبر الواجب ذلك من العلم أهل وعلى الأمر لهذا 

المحارم.وترك الفرائض أداء محلها بمحل وحتى المنكرات 
والهداية.التوفيق الجمع اغ رزق 



فعلهقوثه وخالف منكر عن ا*ونهى بمعروف امر من عقوبات تغليظ اب 

عقوبةتغاليظ بالما -  ٢٤
فعلهقوله وحالف منكر عن نهى أو بمعروف مر ا من 

آلكثبدتلو0 وأنتم أنمذي ؤيسؤئ اثر ألثاس ءؤأدأهمِ؛دن ت تعالى اف قال 
[.٤٤]القرة: سلوثه أهلا 

ًْكأرتنعأون. ثُ م، يمولؤيى لم ءامنإ أؤو0 ؤلآأإأا تعار• ينال 
.٣[ ، ٢ ]اله.ف: مماورت\ه ثُ ما يقولنأ أير \د عند مقتا 

تآإل أثالعكز أنا أيد ؤنتآ ه•' ثعسب، عن إحجارأ تعالى ونال 
[.٨٨]صء: ه عنه أJهنأءظم 

عمتامج—يال! ها، حارثة بن أسامة نيد أبى ءعؤ؛ا -  ١٩٨
فتندلىالنار، في مكي المانة توم إلت-4و ارثوثى ث يقول وه اف ونول 
أنلإيه سغ اص، في الجنان ذر.ث كنا بها مددن تيه ألناب 
عنوتنهى بالمننوف نأمر ئك ألم لك؟ ما نلأل، نا ممولونىت النار، 

المنكرعن وأنهى آتيه، ولا بالذعروذأ< امر كنث، بر، ■ ليقول، المنكر؟ 
،.متقى وآتيهار 

الأمعاء،)والأثثان،(: ئخزجّ ومعنا• المهملة، بالوال، يو )سيلن(: وله: ته 
نئب.واحاوعا 

(،٣٢٦٧)برتم مخلوتة، وأنها النار صفة باب الخالق، بدء كتاب في الخاري أحرجه 
صُبممح، بفعله ولا بالمعروف يامر من عقوبة باب والرناق، الزهد مماب في لم وم

(.٢٩٨٩)برتم وضاله، \مم 





فلهقوله وخالف منكر عن نهى أو بمعروف أمر من عقوبة تغليظ بابه 

ؤيتخلف،عليهم الله أوجب بما الناس فيامر عنه، يحيد ثم الحق ان الإن
اللهأل نذلك، يرتكن، )م عليهم حرم وما عني الله نهى عما الناس وينهى 

الصلاةعليه النبي سعس_< عن سبحانه ذكر ما وهدا والعافية السلامة 
]هود:ه عنه أيهظم مآ إق لمالمم أذ ليد وع ; لقومه قال لما والسالآم 

فيماأقوامهم يخالفوا أن الأنبياء شيم من ولا الأنبياء صفة من ليس [ ٨٨
وماأسثق ما أ؛صثح إلا ريي ؛ؤإ0 به، أمروهم فيما ولا عنه ينهونهم 

عليهثعيب، لهم يقول هكذا [. ٨٨]هودت ه ؤب دإبَ هتا عقي اممه إلا ميطو 
يستقيمواوأن يمتثلوا أن على حثهم هدا من والمقصود واللام، الصلاة 

يريدؤإنما حلاقهم، يقصد ليس وأنه نجاتهم، فيه لما دعاهم إنما وأنه 
به،أمرهم فيما معهم الشيء، هذا في معهم وهو ومعادنهم، نجاتهم 
عنه.نهاهم ما ترك في ومعهم 

أنهأمحه وعن ه حارثة بن زيد بن أسامة عن المحبين وفى 
القيامةيوم بالرجؤ، رربوثى لام؛ والالصلاة عليه يقول النثي سسبمع 
الناسبين تفلهر أمعاءد، يعنى؛ تطنب؛،؛ ١^١١^، قتنذلى النار، فى فتلهي 

الئحيى«،في الجنان ندون كنا بها ٠ادياثون النار أهل بين النار فى 
تلق؟ما ئلادإ، يا قتمولول؛ التأر، أهل إلئه ارمجتجع أمعاءه، يحب، 

الدنيا،في يعني؛ ؛ ١لمنكر؟١١عن وتنهى بالمننوف ئأمئ ثلث، ألم 
المنكرعن وأنهى آتيه، ولا بالننئوذج امن كنت، ثنى، I )فيقول 

منفيه هو ما مع باممه أعوذ النار، أهل من الفضيحة هذه وآتيه( 
رؤيةفهذه وينهاهم، يأَهم كان الذي الماس، بين فضيحة العذاب، 

المؤمنويكون الاميم، الحلق هذا ليحذروا للأمة س الرسول من 
عنه،ناهيا الثر س محذرأ إليه، مسارعا بالخير، آمرأ للخير، داعيا 

الخيرإلى دعا من كل والمومنة للمؤمن ينبغي هكذا عنه، متتباعدا 
بائرواجبا كان فإذا إليه، دعا ما إلى ارع ؤثيبادر أن له المثرؤع 
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فيصالحة قدوة يكون حش تركه، إلى ويبادر الشر عن نهى وأن إليه، 
٠وعمله قوله 

والهداةالتومحق الجميع افّ ررقا 
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الأمانةالأمربأداء ه؟-َثائئ 

ا»:]الآا،تلهايم إق آلأتقت ئودوأ أن يآئركم آثت ^إن ت تعالى اف نال 
ئهأتمشك ؤآلبمال رألأنج، الث،نتت ؤ آلأماثم ■مبمنا تعار• وقال ؛!، ٠٨

[.٧٢]الأحزابت حهرلأه< ظلؤما َ؛ان إثمحء ؤحملها نإ ؤأسفئن بمملما 
المنانقاءآيه ت قال .، اف ومحول أن •' >ةهبم هربرة أبي ءم —  ١٩٩

،.^؛؛؛١١ننفى حايء اوثمن وإذا أحلم، وعد وإذا كدب، حدث إدا ت ثلاث، 
ئحيأه.أنه ورغم وصر صام رروإذ رواية؛ ر وئ 
هاف رمحول حدثنا I قال جثا، اليمان بن حذيفة  ٥٠٠— ٢٠٠

رثزلت، الأمانة أن حدثئا ت الأحر أنتظئ وأنا أحدهما رأيت، قد حديثين 
منوعلموا القرآن، من فعلموا القرآن نرل مم الرحال، نلوتحج جذر 

قتمصالنومه الرجل ®يثام قمال؛ الأمانة، رغ عن حدتنا مم الثنة، 
الأماثهقتمص النونه تنام م الوكتؤ، مثل أرها قيظل قلبه، بى الأمائه 

رخه،ض ص تجر النخل، أثر مثل آرث يظل ف، مر 
رجلهغر قدحرجه حصاء أحد ئم شيء٠٠ فيه وليس منثبرأ قتراه قننط، 

فيإو يمال؛ حر الأمائة يودي أحد يكاد قلا يثبايعوذ، القاس *قيصبح 
ماا أقلنقه ما ا أحليم ما ليزجل؛ يمال، حتى أمينا، رجلا يلان بني 

طلم،اتى ولقد . إبنازا؛ مس حزدل من حية مثقال قئسه في وما ا أعمله 
زا0°دط، عر ص سأ كان نثن :ا:دنث،: ٩^٢ أتالي نتا ننان 

كتابفي وملم برقم)٣٣(، المنافق علامة باب الإيمان، كتاب في البخاري أخرجه ،١( 
(.٥٩)بريم المنافق خصال بيان باب الإيمان، 
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أناحكنت ئتا اليوم وأنا ناعيه، علي ليرديه تهوديا أو ثصرانيا كاى 
.٢١١^،؛فئفق زيلأنا. لا إم 

الشيءأصل وهو ت المعجمة الذال ؤإمكان الجيم متح )جدر( وله- نه 
تالجيم وإمكان الميم شع والمجل اليسير. الأم ت فوق من المثناة يالتاء والوكن 

دغير؟•عمل أر من دتحومحا الد ش ثمط لقل 
غليي.الوالي )ّاءيي(: قوله: مرتفعا. )تتثرأ(: وله: ت□ 

وعظميالأمانة تتعلق كلها الشريفان و١لحاليثان الأيتان هاتان 
آلآم؛ممء،تودوأ آن لأثركم آثه قثأ •' هف افه يقول خطرها، وعظم شانها 

إلىالأمانات تؤدى أن أمر أنه ثحانه مبين ؛! ٥٨لألنساءت أنلهاه ايأ 
إلىالأمانة تولى أن بجب وافتراض، إيجاب أمر وطا أهلها، 
ؤإلجثالوإ'لأءءس آلثوإت عق ألأمانه عإبمنا ^إيآ سسعانه؛ ونال أهالها، 

جهولأهذث، َ؛ا0 إنئ> ألأمتن و؛ثلها ع نأسمس  ١٣٤٠:^أن ئأبهمك 
وألزنولآثت ضرأ لأ ت\تث\ %io ءؤكآ؛؛ا سجح_انه: قال [، ٧٢]الأحزاب: 

،فوصفي هق ال م[، ٢٧ال: ف]الأنملعوزه يأتتم أمثكم ومحوموأ 
يرعىفالمؤمن [؛ ٣٢]انمارج: رع؛دم لامثيم م المؤمنين: 

والأماناتاض، أمر كما يؤديها بل يخونها، ولا بها ويعتني الأمانة 
اغجهة من التي فالفرائض انمد؛ علمها _>دمن المي ال>انض هي 

:لهايقال العباد جهة من التي والحقوق العباد جهة من التي والوداع 
افهشرع كما توليه أن يجب أمانة فهو عليك اطه فرصه وما أمانات، 

كلهاهذا، وغير وزكاه جنابة، وغل ووصموء، وصوم، صلاة من 

كتابفي لم وم(، ٦٤٩٧)برقم الأمانة رسر باب الرقاق، كتاب في البخاري أخرجه 
برقمالقلوب على الفتن وعرفس القلوب بعص من والإيمان الأمانة رغ باب الإيمان، 

(١٤٣.)



الأمانةاداء الأمر باب 

افشيع كما أهالها إلى تؤديها أن عليك عليها، مؤتمن أست، فرائض 
منهوالحذر تركه عليلثج افه حرم ما كل وهكذا غفو، أوجب وكما 
تحذره،وأن عنه تبتعد أن عليلثج وفرض اض، وبين بينالث، أمانة 

كماالفريضة تودي أن الأمانة ومن هؤ، ثوابه وترجو اض تخاف، 
الزكاةتودي وحقوقها، بفرائضها اف أمر كما الصلاة تودي شرعت؛، 

الجهاد،هكذا الحج، هكذا الصوم، هكذا كاملة، تامة افه أمر كما 
صلاةمن وحده طه خالصة تكون وأن العبايايتح، فى الإخلاص هكذا 

الوالدين،بر المنكر، عن والنهى يالمعروفح الأمر وهكذا ، وعيرها 
ذلكاكل افص، حرم عما الجوارح حففل الحديثح، حففل الرحم، صالة 
خيانتها؛عليلثح ويحرم غفو، اطه أمر كما تؤديها أن يجمح لازمة أمانة 

أمقت،ةأومحزوأ وألزسول أثن ■ئوي' لأ ءامزأ أفيث ؤكأت؛ا ال،1 قهذا ول
[.٢٧)،: uSil]ثاو؛ونه يختأ 

[٣٢]المعارج: وءهي-؛إإ لامثبجم م I المؤمنين حق فى وئال، 
ولاالعهود ينمقون ولا يغدرون فلا العهود ويرعون الأماناُتح يرعون 

ملوامتحالعلى عرضها طه ١ أن الأمانة ثان عفلم ومن الأمانامتح، يخونون 
منفخافت، شحورأ فيها اطه جعل يحملنها، أن فأبين والجبال، والأرض 

معرةمن خوفا ذللخ، كل ربها، يحملها أن إلا باحتيارها كان إذا فاءبت ذللقؤ 
إذاإحسّاس ولها شعور لها الهخلوقات وهذ.ه الأمانة، أداء وعدم الخيانة 
فالذيفيكون، كن للنيء يقول، سبحانه فهو بشيء وأمرها شيئا اطه حمالها 

هكذاوعلمهم، الحيوانايت، وعلم الهلتر، وعلم الجني، علم الأدمي، علم 
الجبال،تحق في ثال، كما غفو، يشاء ما فيها اطه يجعل الجماداينؤ ^ه 

آلثنءاثئدا ١^١ جؤ وقال،; [، ٧٤]الهمة: ثنتز ين ينل ثنا ييا >ؤوإ0 
بهكلف، لو [، ٢١أثر: ]ال<^< ٠٥٢حسين تن ممبمسنعا حنثعا يأيثهء جبل عل 

حمل،مما عليه يجب، بما ويقوم بهذا، يعنني ثعورآ له اطه جعل 
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وجاءالئنة، ونزلت السنةاا من وعلموا القرآن، مس افعلموا بالإسلام، 
.السنةاامن وعلموا القرآن، من الناس ®فعلم وهذا، بهذا الوحي 

فيأصلها الأمانة الأمانة، ننع عن الثاني الحدينج حدثهم نم 
منالناس من لكن واحد، الحكم حنى والنساء ت يعني الرحال؛ قلوب 
مندمنهم يشت، ويتمر ليتعلم عيها، ويفي الأمانة هذْ ءلمح، شت 
الأمانةننع عن حدثنا تم قال فلهذا ويتغير؛ ويخون ذللث، بعد عنها يحيل 

بمعاصيهقلبه*، مى الأمائه قتمص النومه الرحل ررينام ت فقال لقلوب اس 
الخفيفةالأنار والوكن، الو'كت،اا، مثل أقرها ®ييفلل وانحرافه، ومخالفاته 
وقتطبين فيما ت يعني الأحرى؛ الثومه® بمام ارئم البدن في القليلة والوسوخ 

ماوالنيل النخل« أقر مثل ي مظل ف، مل الأنائ وآخر»دمممن 
وقدالأيدي فى ثخوؤل تكون والحديد، المحاة على العمل أنر س يكون 
قلهفي أثرها سقى العمل، من بينة جروح لها ويحمل اشتدت إذا تجلى 

وانحرافهالخبيثة، أعماله سبب قلبه محي صحة وا خدوش واصحة خدوش 
->ديمن فيهم وليس الاما يتعامل حتى الأوامر، قمح، اهله ونالم،، عن 

وقلةعلمهم، قلة بسس، الناس في ونكثن الخيانة تنتثر يعني! الأمانة؛ 
الأمانة.يودي أحد يكاد فلا الخيانة كثرة وهو الساعة وقرب إيمانهم، 

الخوف،وقلة البصيرة، وقلة الإيمان لضعفت يؤديها؛ من يقل 
وفياليوم الزمان غالب، في الحال هو كما الزمان، آحر في جل ف اص 

فيإن يقال! حتى ، غؤ؛ ورحمه ربكا عمم من إلا اليوم البلا-ان غالب، 
في،إن قريتهم؛ وفي بلدهم في الناس يتحدث أم؛>، حمح، أمينا، فلأن بني 
ماأظرفه، ما أجلده راما I للرجل يقال حتى أمين حق أمينا، فلأن بني 

عندهما إيمازا، من حردJ، من حبه مثقال قلبه ؛ي لأولمس يمدحونه ، أعقله® 
هدابأمين، وليس أمين أنه الناس عند يتظاهر بالنفاق، يتفلاهر لكنه خير 
وتقلأحوالهم، تتغير الزمان آخر ش الناس وأن الأحوال، تغير على يدل 

الخيريتحرى أن المؤمن على فالواجمبإ إيمانهم، ويضعم، أماناتهم، 
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الشر،٠لاهر٥ من يحذر وأل والهداية، التوفيق اغ ويال، ه، نفؤيجاهد 
منافق.وهو بإلاملأم يتظاهر ممن كارثة عليه تغ لا حتى يحذر أن عليه 

والهداية.التوفيق الجمع الله رزق 

افهرنول قال نالا؛ ها، هريرة يأبى حدبمة  ٠٠٠-  ٢٠١
الخنه،لهم تزلف حش الئؤمنول مقوم الناس وتنالي تارك افُ ®يجنغ 
اتجنه،لنا انتفتح أتائا يا مموثوو: عنيه، افه صلوات آدم مأيوذ 

وصاحّي،لنت، ا أبيكم حطيئه إلا الجنة مى أحرجكم وهل قيفول؛ 
صإبجام؛أ مهمة : JUاف. خيل ا:ض,ل:ماملم إر اذمدا ذلك، 

اعمدواوراء، وراء مى حليلأ كنت، إينا ذللثح لهناحسا لسن إبراهيم•' 
يصاحّي،من لمقول; موصى، قيآثوف ئكليما• افه كلمه الذي موتى إر 

بمناحج،لسغ ت عسى فيقول وروحه، الم كلمة عسى إر ادموا ذلل-،، 
مقومانوالئحم الأماده ورمل له، قيودف قيقوم ه تحمدأ مأئول ذيك، 
أيدأثي، بأ؛ي ت يلت، كالبرق® أولكم قثمر وشمالا بجينا العنزاط جستي 
ثمعين، طرفة ش دبر,-ى بمر محق ثريا *ألم ث دال البرق؟ م ض 
^ص، بهي تجري الئخال زشذ القو، م م ١^، نمن 
العتاد،أعمال ثنجر حش نلم، نلم دُب، • بهول، الصراط، على قائم 
الصراطحافتي دفي رحما، إلا النيز بمتيغ لا الرجل يجيء حش، 

فيرمكندس ثاج، قمحدوس ،ه، أمرث، مى بأحد مأمورة معلمه كلالين، 
يداهحريما• لبوذ جهنم قعر إف بيئة، هريره أبي ص دالبي النار* 
.، مسلمل 

١٩٥برنم)مها مزلة الجة أمل أدنى باب الإيمان، محاب في أخرجه 
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لتت ومعناه تتؤين يلأ يالضم ت وقيل فيهما. يالفتع هو وراء( روراء قوله تا 
فيمعناها علن يوقد التواضع, سيل على تذكر كلمة وهي الرفيعة، الدرجة يتلك 
أهلم.واف ملم، صحح يمح 

يومالناس حال في يتعلق فيما العفليم الجليل الحديث هذا 
ئراحتهمسنهم الفضاء في لهم ينفع من إلى حاجتهم وشدة القيامة 

الجنة،يحول في الإيمان لأهل الشفاعة وفي اليوم، ذللت، هول من 
أمهاتهم،ولدتهم كما عرلأ عراة حفاة القيامة يوم يحشرون الماص وأن 
العفليماليوم ؤ دللمفي المن تإ دنفد ميل قدر على منهم من وال

ذراعابُين الأرض في العرف، يذهب وحش الناص يعرقا حتى الْلويل 
علىير علهو المؤمنين عباده على يسهله الله لكن الأهوال، شدة من 

بينهمفيما الماس يوم في والقوى، الإيمان لأهل ميئر الكافرين، 
هولمن إراحتهم في لهم يشفع من ينغلر المؤمنين وهم يتراجعون. 

ويأتونالجنة، لحول في لهم يشفع من ويفلر بينهم، والقضاء الوقف، 
يريحهموأن بينهم يقضي أن اممه إلى القضاء في التفاعة يهللبونه آدم 
فيليشفع الحال-، ينتهي بعدما أيضا ويأتونه اليوم، ذللئ، هول من 

وعلانجل قال كما وثنلهر، الجنة، لهم وتزلف، الجنة المؤمن لحول 
الولكنهم ويدنى لهم، يفرب ؛؛ ٣١نجده م هثهث آئق 

فيمافالمؤمنون لام، والالصلاة عليه محمد بشفاعة إلا يدحلونها 
آدمفيأتون ، الكري، وعظم الهول لشدة يفعلون ماذا ينراوصون بينهم 

بيده،اممه حلقلئ، أنت، آدم أبانا يا ت ويقولون لام والالصلاة عليه أبانا 
ربلئحعند لما فاشفع شيء، كل أسماء وءلملث، ملائكته، للث، وأمج،و 

لحولفي الشقاعة يهلالبون وهكذا الموقف، ئر من يريحنا حتى 
هو■ يتم، إ٠ أبتكم حطيثه إلا الجثة مى أحرجكم ُدهل فتقول. الجنة، 

إلىادهبوا ذللث،، عصاح-، ررلنت، I فيقول ب—، الأنا ت يعني المظ؛ 
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ورعايةالأمانة فى والصدق الأمانة، أداء على الحث معناه هذا 
فقيلكالبرق® أولكم ®فيمر ءال،ت القطعة، وعدم ارحم، ورعاية الأمانة، 

ويذهبيأتي كيف تروا *ألم ءالت كالرق كيف •' لام والالصلاة عليه له 
وأشدواركاب، الخيل، كاحاود ثم الشديدة، كاريح ثم البصر؟® لمح في 
وكحوافروكالريح، كالبرق أعماله، ص، على كل عدوه، في ما 

أعماله،فدر على كل السرعة في يعني؛ ارجال؛ وشد واركاب الخيل، 
الصراط،على جوازأ أسيع كان بالحق أقوى لأله وكان أنفى فه كان من 

بهوناحر المالحة أعماله به ناخرين، ومن الهلكة، أسباب من وأسلم 
ناج،ومحدوثى مكالسا فناج هلكة، سبيل على فهو المعاصي نعاطبه 

وينجولم ؤييخدش 'من منهم، بافه نعوذ النار مح، مكردس أدمكرذص* 
لأنار؛ J١إلى الأكلألسب، بتللثح يجر بل يستطع لا من ومنهم ويمشي، 
أمرُت،من تاءحد غؤ! اطه إلا فدرها يحلم لا عظيمة كلاليب عليه الصراط 
وهداكدا، وهذا كذا، وهذا يزحف، وهدا ناج، مخدوش هدا بأحده، 
العافية.اطه نال يضل، 

سمهلّمهل من المار، على الصراط لأن المار؛ في فهو مضل ومن 
اليومبهاوا اهل الممن الأمة تحذير فيه هذا العافية. اطه ال نفيها، 

بالأمواللا المالح، والعمل بالموى له الإعداد الواحمح وأن العظيم، 
افتقوى ورسوله، اف طاعة العدة ولكن بارظاشح، ولا بالأنساب، ولا 

وأنن،ربك تلقى حتى غضه، أسباب من ر الحل. أمره، على والاستقامة 
علىاستقامة وعلى تفريهل، من حدر وعلى اللقاء، لهذا إعداد على 

علىالقيامة يوم نجا الدنيا في الطريق هذا على استقام ومن الطريق، 
حظرعلى فهو والشيطان الهوى وناع الءريو، بهذا أحل ومن الصراط، 

القيامة.يوم الجواز عدم من 
يمرونلا العافية اض نال سوقا، المار إلى يساقون فهم الكفار أما 
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^١^حابطة أعمالهم صالحة، أعمال لهم ليس لأنه الصراط؛ على 
النارإلى انون يفالكفار [، ٨٨]الأنمأم: )أدملوله '؛وأ ما عنبمِ )حث 

الصراطهدا ؤإنما العافية، اف نال يالجومحا حتى دفعا إليها ؤيدفعون 
فحلىالأمم، من فبالها ومن الأمة هذه من التقوى وأهل الإيمان لأهل 

هذاعلى مرورهم يكون الصالحة أعمالهم ب، حموعلى فه تقواهم حسبا 
أعمالهمفى تفاوتهم _، حعلى عظيما تفاوتا متفاوتون وهم الصراط، 
الصالحة.

والهاواية.التوفيق الجمع اطه رزق 

ها،الزئير ين اف عثد المعجمة الخاء بضم حسب، أبى —  ٢٠٢
بثن،:ا محال: خئه، إر فئت ذض الجنل ؛ 'غزف ه ض: 

اضنائئل إلا اراني لا  Jiiظدم، أن ئابم إًلأ الندم بمل لا زنن 
مشط؟ ط ل>م يم ذبما ١^ لذض، غض محر ط سُأئ 

بمني،؛لمحيو؛ يمحه بالثلث دأدصى ذيني، رايض لنا ما بغ بمي، يا قال؛ 
كتاءبند مالنا من يصل 3إل قال: الئالث،. ئلث، الزبير بن اطه عبد لبتي 

وازىقد اطه عتد ولد بنص وكاق هشام: قال، لبنيالث،. قثلثه شيء الدين 
قالبمات• ينبغ بنين سنه يومئذ وله دء، محب الربير بمي بمضن، 

ثنه■؛_؛ عن عجرت إف بمي، يا ليمول،؛ بدبمه بوصيني قجعل، ف؛ اب 
منأنت، نا قنتؤ: حى أزاد ما دنيته ما قوافث محال؛ بمولاي- عليه ماسأس 
يا*،: Jiإلا دئنه من كنبة في وقنثج  ١٠٠مزاطه قال: اطه. قال: مولاك؟ 

دلاوبمادأ يتغ يلم الربير قمتل قال؛ قيمضيه- دبمه عنه اقض الربمر مولمح، 
ودانينبالمدينة، دارأ عنزة ؤإحدى الثانه منها أرضيي، إلا درهما 
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ظخكا0 الذي دينه كال وإينا قال؛ بمصر■ ودارأ بالكومة، ودارأ بالبصرة، 
صنلكن لا، ١^: مقول إلأة، يثودغئ بايال، ايه لكن ان 

حراحاولا جناته ولا هط إناره ولي وما الصبمه. عليه اخض إثي نش 
دهمنربكر أبي مغ أن اف. رمل، مغ عري في نكوذ أف إلا نيئا دلا 
•ه اف دء٠٠

أفألفئ ئوجدته الدين من عليه كاذ ما هحتنث، اف: عبد 3او 
أخي،ابى با ممال،ت الرمحر، بى اف عبد حرام بى حكيم محي ا ألف، دْش 

واف'نامم: _ ألف. مثه زممئ: دئ من أخي ض ئر 
ومئتيأك، ألمي كاللم، إ0 أرأئثاjثا افوت عيد لمال، هده• سع أموالكم أرى 

يانثعينوامته شيء عى عجرثم هال مدا، دط؛مول أراكم ما ت قال أف؟ 
اقوعيد ماعيا ألف، ومنة سمين النابه اثتزى هد الربير وكاف ت هال، بي، 

شئءالزير ض لن كان نن هقاوث قام ثب ألف، نثئة أك الق 
ألفح،أربممئة الربير عر له وكاف جعفر، بن الم عبد دأئاْ بالعابؤ، محواقثا 

جحلإهإن هاق: لا، اف: غبي هال لكب؟ تمكبجا جم إن اف: ليد هماق 
ليهاقطنوا قال،I لا، ت اف عبد عمال، ، ١^٠٣إل Jوحنونى هينا جعلتنوما 

عننهمصى بنها اف عيد ماغ هامنا. إلى هامنا من لنث، اف: عبد هال قطعه، 
ؤنصمح.أنهم أربعه منها ومي وأوهاه، دينه 

دابت،الرمح.، بن، دالمن4د عثناف، بى عنرد وعنده مناؤية عر يمدم 
هال:أف، بمثة نقم كل : ٧١٥الغاثه؟ م تتاو;ث: نئ  ٧١٥٥زئنه، 

قد١^: ر ١^ هقال زنث، أننم \تط : ؛١٧ب1غا؟ مئ كب 
نهمابنها أحدث، هد عئنال: بن عمرو هال، أف، يمئة نهما منها أحدث، 

كمئعاوته: همال، أف، يمئة تهما أحدت، مد رمته: ابن ويال، أف٠ بمئة 
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ألف.ومئة بخمسيى أحدته قد ت ، Jiiنهم، ونصم، نهم ت محال مئها؟ ثقي 
ابنقئ ملما ألف، ئؤئة بمعاونه من ئصسه جعمر بن افه عيد وببع I هال، 

الوالم • يال ميراثنا، يئسا انم الزبير! بنو هال( دينه، قصاء من الربير 
الرثيرعر له كاف مى ألا ت سن أربع بالمرسم أيادتم( حص ثينكم ألجم 
ٌض يلثا الخنبم، في تائي ت كل سو ظنمضب. قياننا ذش 

ا>أةكل هأناب، ني، وح لازتر زكان ،. ١^٠٠زذفغ قني ّنين 
^١٥ألمؤ. ومئتا ألفخ ألم، حنسسول ماله قجمح ، ألم، ومقتا ألقط ألمج 

البخاري

العثرهأحد خهبه العوام بن الزبير قمة في الحدين، هدا 
وهولام والالصالة عليه النبي أصحاب، من بالجنة لهم المشهود 

حوارنا،سي لكل ررإة يقول.ت والسائم الصلاة عليه المبي حوارتم، 
عمةابن وهو الناصر، هو الحواري العوام® بن الربير حواري( وإف 

وقتلالجمل وثمعة حضر ولكن صفية، والمادم الصلاة عليه النه رسول 
أناض عبد اسه أوصى ولكن القتال، من انصرف ما بعد مظلوما فيها 

عندابنه فأوصى خهته ديونا عليه ولكن الديون، من عليه ما عنه يوفي 
نشأتهده ديونه ولكنت دينه، يقضي وأن بدينه يهتم أن الوقعه حضور 

خهتعوكان أهالها يوفى أن على وحريصا الناس، من أخدها أمانات عن 

هبالنبي مع وميتا حيا ماله في الغازى يركة باب النمس، فرض كتاب في أحرجه را، 
(.٣١٢٩)برقم الأم وولاة 

الجهادكتاب في البخاري أخرحه خهنع. الله عبد بن جابر حديث من عليه متنق )٢( 
فضائلكتاب في ومسالم وم\ة\،آ(،  ٢٨٤٦)برقم وحده الثلليعة فضل باب والسير، 

(.٢٤١٥)برقم ه والزبير طلحة فقائل مى باب الصحابة، 



الأمانةبأداء الأمر اب 

لأنيعلى فرخا تجعلوها أن أرى ويقول! بالأمانات الناس يأتيه 
فيأو أكناس في جعلها إذا عليها يخشى يعني؛ الضيعة؛ عليها أحشى 

احعلوْفقاوت الهازكة، أسباب من شيء بانيها أن صناديق في أو كدا 
الأماناتيأخذ وكان إياه أعطيتيوها أردتموها متى حتى قرصا علي 

أعطاهمأهلها جاء فإذا عليه، وتبقى لفح الباسم المرض م بامح
•ديونهم وأعطاهم حاجاتهم 

الزبيربن اممه عبد ولده فأمر كثيرة أمانات ئتل حين عنده وكان 
أبيبنت أسماء ابن وهو وأرصاه، عنه اش رصي جليل صحابي وهو 

أوصامالأم، جهة من بكر أبو الصديق وجده تهنا عائشة حالته بكر، 
هالزبير وكان الدين، ويوفي والأراضي الدور ص وراءه مما بجع أن 
يتوللم وكان عقار، إلا عنده ما دنانير عنده ولا دراهم عنده ما 

ه،النبي مع غزواته طريق من أمواله كاث ؤإنما جباية ولا إمارة 
الصديق،خلافة في غزواته طريق من له تحصل كانا التي والغنائم 
مافجمعوا خهغ، عثمان وخلافة عنهما تعالى الله رصي عمر، وخلافة 

سنةهذا وكان ألقط، ومئتا مليونان هي فإذا الأمانات، من عليه حصل 
فيوأرضاه عنه الله رصي عثمان، مقتل بعد الهجرة من وثلاثين حمس 
لأنالهجرة؛ من والثلاثين السادسة في بل والثلاثين ة الخامالسنة 
بنالل4 عبد خهنه فجمع والثلأنين، ادسة انفي تح كانالجمل وقعة 

أرضالزبير وراء وكان الأمانات من أبيه على التي الديون الزبير 
وجعلهاألفا بحين ومحؤ ألفبمائة سراها العابة، لهات يمال بالمدينة 

الأراضيلأن ؛ ألف، بمائه سهم كل وقدر سهما، عثر ستة ا١^ عبد 
وستمائةبمليون وقدروها فصار وارتفاع، غلاء فيها كانت الوفتح ذاك 

ألفا.وسبعين بمائة الزبير على كانح وهى ألفح، 

فيودار العراف ش الكوفة في ودار البصرة في داران له وكللك، 
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هدهفي دارأ عشرة حمس الجمثع المدينة، في دارا عشرة ؤإحدى مصر 
وهيذكر بما الغابة باع الغابة، من الزبير بن اض عبد قاع الأماكن، 

نيئما الدور هذه من وباع الديون، أكثر بها ومحمدي ألم، ومحتمائة بمليون 
أرعبين الورثة؛ بين التركة بقية م وقالعقار، بقية باع ثم الديون بقية به 

الدورهذه في البركة اف ، Jjjisوالإنايثح، الذكور من أولاده وبين زوجامتؤ 
حمةالمال، هذا من زوجات، الأربع نمسج، صار الأراضي هذه في 

واحدةكل ألف، وثمانمائة ملايين أربعة ت يعنى ماليون؛ حمس إلا ملايين 
هذهفي البركة من الله جعل مما وهذه ألفج، ومنتا ماليون نصيبها جاء 

•كذلك والأرض منامحبح ببع بمن، حتى الدور 

وأرضاه،عنه الله رضي الديون عنه قفى الدين عنه الله وأوفى 
والحرص؛الأمانايت، العنايةأن على يدئ فهذا نفحهم، ما لورثته الله ويثر 
الوفاءثابج أمحمن الوفاء، بابؤ أمحمن بها والاهتمام ديدها نعلى 

وعني؛؛(لامحبجم م ت المزسن حق في وعلا جل اض نال والركة، 
منعليها خوفا الأمانات هده حمل إنما )غهنع فالزئير [؛ ٣٢محبمؤزه 

ثاءولو لأمانامتؤ، ا في حاجة لي ما I وفالج لاعتذر، ثاء ولو التلف، 
ذمتهفي دينا وجعلها عليها حافؤ لكنه غيره، أو صندوق، في عنده لجعلها 

منأراد ما عليه الله أراد فلما ، كذاأو كذا من خعلر عليها يقع لا حتى 
منغاية في ولده وسددها والتسديد التيسير له اممه أراد مفللوما ه قتاله 

وأدى(ورعاها بالأمانايتح اعتنى من أن على يدذ فهذا لله، والحمد الراحة 
الحديث،في لام والالصلاة عليه قال، وقد عنه، يوفي فالله حفها 

ثريدأحد وثن عنه، الله أدى( أداءها يرطن الناس أئواو أحد ااس ت المحيح 
وصاراممه، أثلخه سيئة بنية والأموال، الديون أحذ فمن الله<اأأ، أممقئ إئلافقا 

أرأداءها يريد الناس أموال أحد من باب كتاب في البخاري أحرحه )١( 
(.٢٣٨٧)برقم إتلافها 
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هدا،غزفإ في هدا، بلدكم في هدا، نومكم كحرمة وأميالكم دماءكم 
زنخير،أن >ازئهإ ثلاثاً اتي« »امحلم ثاو: نم، قالوا: بمغ؟« نز ألا 

اليخاري،;واْ ريان، بمصكم نضرب كقارأ يحدى رجعوا لا • اطردا 
بضسلم وروى 

شنرقيد م ررمن قاو: ه، اف رسول أن : هاعاسة ، ٠٠٠-  ٢٠٦
•، ^؛؛١٢نتمذ أرصص٠٠ سح بى طوقه لأرض، ائ 

عليهالقه رمول عن الصحيحة والأحاديث الكريمات الايات هذه 
حلاممه وأن عاقبته، وسوء الظلم تحريم ببيان تتعلق كلها والسائم الصلاة 

لمما ءؤرإلهلني؛ون تعالى؛ قال عباده، على وحرمه ه نفعلى حرمه وعاد 
شنجرأثُ خميم من إلْلليا[و( وما هث؛ قال  I!aزالثورى: ه صم )_رج ؤلن نن 

يطاع؛شمع ولا قربب لا قريب ٌن يعنتم،؛ حميم؛ من " ٢١٨■' ٣٦ه دبغ 
هباممه الترك الفللم وأعغلم عباده، وعلى الله على وعدوانهم لغللمهم 

وأموالهمدمائهم فى الناس ظلم نم المعاصى، ظلم نم الغللم، أعظم هو 
ٍشبإها عيابنديه نةء؛ظلم يثليم ورش بحانه! وقال وأعراصهم 

ا١الظأمواللام الصلاة عليه وقال الشديد، الوعيد فيه فهذا [ ١٩لا'نرثان: 
الصالةعلبه نبيه عنه رواه فيما وعاد حل وقال ، المانهء توم ظلمات 
وجعلتهمسي على الظلم حزت إيى عتادي ®؛I I بحانه يقول والسائم 

.ئaلالنواا، يلأ محزما تينكم 

(،٤٤• ١٠. ٤٤)٢• يرتم الوداع حجة اب بالمغا3ي، كتاب ض البخاري أحرجه )١( 
(.١٦٩)( ٩٥)برقم صياد ابن ذكر باب الفتن، كتاب في لم وم

(،١٠١٩٥)برقم أرمين سع في حاء ما باب الخالق، بدء كتاب في البخاري أحرجه )٢( 
(.١٦١١٢)برقم وغيرها الأرض وغص، الظلم تحريم باب المافاة، كتاب في لم وم
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بينهمفيما يتواصوا وأن الظلم، عن يبتعدوا آن العباد على الواجب 
عرض،في ولا مال، في ولا ه، نففي لا أحدأ أحد يفللم فلا بدلك، 

ومرمهءروماثئ دمه حرام اامس4م عر المسلم ُلك بثرته، في ولا 
ظلماتالظلم فإل الظلم ءاموا لام والالصلاة عليه أيضا وقال 

أنعر حمالهم لأ كاذ من أئلك الشح قإو الثح داموا القيامة نوم 
المالعلى حرصهم ت يعني ثحهم؛ محارمهم® واستحلوا دماءهم سفكوا 

مفكوعلى الناس على والتعدي الفللم إلى جرهم بالمال وبخلهم 
وحرصهاالقس جشع من الحذر هذا ففي المحارم، واستحلال الوماء، 

فيوالظالم والخيانات رقان الإر بصاحبه يودى قد فانه المال، على 
بكلالمال على والحرص المال، حب بسبب والأعراض والأموال الدماء 
باض.إلا قوة ولا حول ولا ؤلريق، 

ررقإلقال؛ لام والالصلاة عاليه الماس حعلب الوداع حجة وفي 
فيهدا، نهركم قي هدا، نومكم كحرمة حرام، عليكم وأموالكم دماءكم 
الدجال،عن لهم وبين بمن* هل ألا دبكم• تلمود ثوم إر هذا، بندكم 

أنذرهنوح حتى ذللن، قومهم أفوروا الأنبياء وأن فيهم يخرج سوف وأنه 
وافببعيد، زمنه وليس الرمان آحر في يخرج اكجال والمسيح قومه، 
علىغلب قد عثر، الخامس القرن في الأن الزمان أحر في لأنا أعلم 

دينه،على المستقيمون فيها وفل لأمره، والمخالفة باق الكفر المنيا 
جهةس المرق جهة من ويخرج خروجه، ببعيد ليس أعلم واف فانمجال 

يخرجالباطلة، دعواه على كثيرة أمم ويتبعه حولها، وما موريا منعلقة 
مللوأشياء خوارق ومعه العالين، رب أنه يدعي ثم ني أنه ويدعي 
اف.رحم ص إلا الماس 

وعرصهردمه واحممار0 وحيله النللم تحريم بابح واكلة، البر كتاب قي لم مأحرجه 
(.٢٥٦٤بريم)وuل٠ 
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الوجاو((رأ،.ين أهظثر رام و!للأم; الصلاة عليه قال ولهذا 

بنأمحن فتنه الئاعه ئموم أو إر آدم حلق بجن "ما • آنم لفظ في 
ثؤعصلاة، كل آخر في فتنته من نتعوذ أن لنا افه وثؤع فتنة 

فتنةومن القبر عذاب ومن جهنم عذاب من بالله أعوذ نقول أن لنا 
الأربعةبهذه نتعوذ أن أمرنا الدجال، المح فتنة ومن والممات المحيا 

لاموالالصلاة عاليه منها يتعوذ وكان الصلاة آخر في صلاة، كل في 
أعورارإل ر..' ويقول واللام الصلاة عليه صلاة، كل آخر في 

أنعلى ذلك فدد بآعورا؛ ليس ربكم وإن طافيه عنبة كأنها اليمنى عين 
طافيهعنبه كأنها خافتق اليمنى، عينه أعور أنه وأماراته صفاته من 

وفىمؤمن، كل ذلك يقرأ كافر، وراء وفاء كاء كافر عينيه بين مكتوب 
تحذيرعلى الدلالة الحر يوم وفي عرفة يوم في الوداع خهلبة أحاديث، 

والعديالجاهالية، وظالم الجاهالية، ربا من الجاهلية، أمور من الماس 
الصلاةعليه قال ولهذا الحرمات؛ وعلى اء المعالي الماس على 

هدا،نومكم ك٠حنمة وأموالكم دماء'كلم عليكم حزم افه إ0 "ألا ت واللام 
ال: اظرواتم، أن ^٣ ٠٠وقاد: سا« ش4ركلم في هذا، بلدكم في 

الأخر:اللقفل وفي بعمى١١ رداب< يعصكم نضرب، كمارأ بندي محزجعوا 
كحزنةحزام، علتكم وأئشارك؛إ وأعزاصكم، وأموالكلم، دما٤كلم، ارإو 

.هاJااابلدكم في هدا، نهرم ش هدا، يومكم 
يخدشولا يضرب لا والجلد وازل اك، الجلود هي والأبنار 

كلعلى ويحرصى عليه الله حرم عما يتباعد فالمؤمن العرمحى، وهكذا 
نحنالذي الزمان آخر في ولكننا سالم، لعله ينجو، لعاله الله نمع ما 

•هه الأنصاري عامر بن منام ند ممن ٢ ١ أ/ نادْ مفي احمد الإمام أحرحه '١( 



الصالحينرياءس شخ 

باضإلا النجاة إلى طربق ولا كبير، والخطر عظيم الجهل فإن فيه 
رسولهسنة واتباع العفليم، كتابه وتدبر بدينه بالتمك ثم بحانه 
ذلك،في والتعاون بذلك والتواصي واوسالآم، الصلاة عليه الأمين، 

ر.آلمشِ الممل ؤآهدذ^ •' هك ئال كما النجاة، طريق هو هذا 
المنايزهعلبهم الننحمحب غ\ر علبهم أنمت آلزمّنج صآّرط 

نبيهاممه بعث الذي الإسلام وهو اف، دين المستقيم الصراط هذا 
قالنواهيه، وترك بأوامرْ الله طاعة وهو لام والالصلاة علميه محمدأ 
منهمقأيقيز ثئعوأ ولا ءائعوْ مستشتا ْبمرأل هتدا ءؤوأ0 • وعلا حل 

الوف[. ١٥٣ت عام ]الأنثنقوزه لعانمكم يدء وصتكم دا,كم ؛ومحه اٌعن بكم 
ؤانمنمب صرز إق لمايئ ءؤو}ئزئ I والسائم الصلاة علميه نبيه حق في 

الصراطإلى يهدى الله بعثه فالرسول [؛ ٠٣، ٠٢]الشورى: أده صزط 
النفرطاعة عن وينهى ورسوله، الله طاعة إلى يهدي تقيم الم

بالوقوفيأمر الواهي، وترك الأوامر ياتباع بأٌر والهوى، والشيطان 
هووهذا النجاة، طريق هو ا هال. ورسوله، الله حدها التي المحدود عند 

المستقيم.الصراط 

مىشجر نيد فيلم ُمن • النبي يقول عائشة، حديث كذللمد 
أحد®_ ت فال زيد بن سعيد حديث في أرصيى• سبع ثص طوقه الأرض، 

أرصص®•نبع ثى المحامي يوم يطوهن هإثن ، ظلما الأنض ثى شبرأ 
هذانبع بى طيهن الأرض خ ص ند م *_ شظ: في 

الظالموأن والأراضي، العقارات، ظالم الأراضي، ظلم من التحذير فيه 
المداب،من هال.ا الأشهاد، رووس على القيامة يوم ظلمه ما بعلوق 

يعحملالذي العذاب نؤع من ا هل، وأحذْ، ظلمه ما يهلوق أن الشديد؛ 
العافية.ارله أل نإياه، 
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والهداية.التوفيق الجمح ف ا رزق 

افءإل .ت اف وسول قال ت قال خهتع، موسى أمي ومحه -  ٢٠٧
تغدإذا ني ند ؤود;ممف قزأ: م ثئث«، ئي أخدن ^١ ،، joajضبي 
غليينئس ثدييه أل_> نذ»أ -أإة خلثن وؤ أكتئ 

ررإمكت يمال .، اف رسول تنثني ت قال خهتع، معاذ وصه -  ٢٠٨
وأئياف، إلا لا!ئن أذ نهاية ور iادءهئإ الكثام_، أهو من قزمأ نأيي 

ظيجإايثرض قل اف أف دأءبن-هم لذلك، أطاعوا مثر دإ0 اف، رسول 
اف'أن فأبميم _، أطاعوا نأ فإن زنالة، ش كز في ضلوات ضن 

فمقإف ئذر'يإ ض لتزل أمحايبم ثس نوط صدئه هم ايتزض ئد 
سهاليس فإثه النظلوم؛ دعوة واثق أموالهم، دكرايم قإياك ، لدبم، أطاعوا 

ءلي؛رى•سمى حجاب® اف ونص 

تقال )جهم، الئاعدي سعد بن الرحمن عبد حميد أيي وص _  ٢٠٩
قاثاالضيقة، ض \}و،' ;• ٠١لث: تقال الأزد من نخلا ه ام اسل 

المنبرعنى ه اف رصول قمام إلي، أئ-بى وهدا لكم، هدا ت قال قدم، 
علىمنكم الزجل أستعمل ئإئي بعد، اءأما ت قال ثم عليه، وأسى اف قحمذ 
أقلاإلي، أهدبت، هديه وهدا لكم هدا بول،• ^؛ ١٠٠افث، ولأيي تئا النمل 

همهألت-ركا لني إدآ رغث لغذ ؤوقد'إلف موله• باب التفسير، كتاب فى البخاري أحرجه )١( 
البركتاب ني وملم (، ٤٦٨٦)برنم ١[ ٢• ]هود: ثدييه البمت أثئر إة لتت 

(.٢٥٨٣برقم)الظالم تحريم باب والصالة، 
فيلم وم(، ١٣٩٥)برقم الزكاة وجوب باب اpكاة، كتاب ض البخاري احرجه )٢( 

(.١٩)برقم الإسلام وشرانع اكهادتين إلى الدياء ؛ااِإ الإيمان، محاب 
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ياحدلا واف صادقأ، كاو إذ هيبته ثأنيه حقي أمه أو أيه ين في جنس 
محلاالمتانة، يوم يحمله ئنالى، اش لقي إلا حمه بنير سيئا منكم أحد 

أوحوار، لها تمره أو رعاة، له تعيرأ يحمل اه لقي بنغم أحدأ أعرفي 
تلففر،هل رراللهم ت قمال إبطيه، بياصل رئي حص يديه رغ قم يم" ناة 

رغليي نقى ثلاثا 

ووجوبالفللم من التحذير فيها قبلها كالتي الثلاثة الأحاديث فهده 
يغترألا لم المعلى الواجب وأن كلها، الأمور في العدل تحرى 
يأحذهنم يمهله قد يملي قد جك فانه غؤ؟، اف ؤإنفنار اف بإمهال 

بملتونلا جتئ نن ؤ،دتذوءهم تعالى؛ نال الحذر. فالواجب غرة، على 
قدللظالم يملى فقد [. ١٨٣، ١٨٢تزه كدي إن لهإ مل و. 

سبحانه؛يقول واف غرة، على العقوبة به تنزل نم فيغتر عقوبته توجل 
فهشص لنز يوجبمم إثآ آلْلنإعوف يمنت عئا عنيلأ ه '؛نثإنك وولأ 

اعيابنذئه نتهكم يئللم ءؤوس ؛ بحانه سؤيقول [، ٤٢لا;رامم: آلأدمنره 
فإنالظألم »اتموا ه: قوله تقدم ولهذا [، ١٩]١مuن: ًبتهأه 

٠المانة( يوم نللمات 

عليهيقول خهنع الأشعري مومحى أبي حديثا ؛ الحدبن، هذا وفي 
قولهتلا ثم ملته* لم س؛ فإذا للظالم، ليملي اف "إذ واللام؛ الصلاة 

ثديهألث أس إن ئ نش أتيئ ئنذ ءاذآ ذق ند ؤوو;لش تعالى: 

(،٦٩٧٩)برقم له ليهدى العامل احت؛اوا باب الحيل، كتاب في البخاري أحرجه ، ١١
(.١٨٣٢)برقم العمال هدايا تحريم باب الإمارة، كتاب في وملم 
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والظلمالندامة، غاية فيندم غرة على يوحد ثم له يملى محي الهلالم 
محيويكون الأبثار، فى يكون الأموال محي يكون النفوس، محي يكون 

حدهعند المؤمن يقف وأن كلها أنواعه من الحذر فالواجب الأعراصن، 
فيولا مال، في ولا نفس، في لا إخوانه، من أحد على يتعدى فلا 

يضيعلا موف الظلم هذا فإن العرض، في ولا ونحوه كالفرب بشرة، 
الموت،إلى تأخر ؤإن له أملي ؤإن القيامة بوم لصاحبه يهمل ولا 

يوحلوقد الدار، هذه في بالعقوبة يعاجل قد أكبر القيامة يوم فالموعد 
آقثمجغ^ حجلا ت تعالى قال كما أمد، وهو القيامة يوم بها ويؤخذ 

م:ته Ijjl]آمحتمنر؛ا< فه قص لتر ينرام إئما آظنل»ول بم-ثل علما عنفلأ 
[١٨٢]الأعراف: تزه َلإدى إث لهم ءؤوأمإر I وقال القيامة يوم ت يعني [؛ ٤٢
فإذاللظالم، ليملي اف ررإف ه؛ يقول ولهذا ؤيوجل؛ للفلالم يملي قد 

تقتضيالتي العقوبة عاقبه أخذه إذا حنى ت يعني يملته١١؛ لم أحده 
وشألننئ ثمد اآآ ره أثن ؛؛ؤوكئ\إاك تعالى! قوله تلا ثم هو، حكمته 

هود،وقوم نوح، لقوم جرى كما آ'ا[اا ]هود: تديله ليئ لْد7ْ إل ققيي 
العغليمةالعقوبات من وغيرهم، لوؤل، وقوم شعيب، وقوم صالح، وقوم 

والكفر.ابْلل في اّتسوا لما 

لليمن،بعثه لما ه السى عن ئينه جبل بن معاذ حدبنا وفي 
ومعلماوقاصيا أميرأ بحثه اليمن إلى الأنصاري جبل بن محاذ بعثا الرمول 
الكتاب((،أهل من هزما ثاني !؛، ٤١٠٠له؛ فقال هق اف إلى وداعيا ومرثدأ 

همالكتاب وأهل الوقت، ذاك في يهود وفيه نصارى فيه اليمن وكان 
وعندهمماضية كتبه وعندهم علوم عندهم ناما تاتي، والتماري، اليهود 

الكثانأهل من قوما نايي ررإيلثح العدة لهم فأعد يعني؛ اعتراضات؛ 
إلىادعهم يعتي؛ اف"؛ رسول، وأئي اف، إلا إله لا أف شهاذة إلى فادعهم 
والملأمالمال٥ عليه محمد، برسوله والإيمان له، والإخلاصى اض توحيد 



الصالحتينرياؤش سبح 

أئيويشهدوا اف' ئزحدوا أف إلى الأحر: اللمظ في ولهذا 
اليمنوفي الوقت، ذاك في اليمن في فاشية النصرانية وكانت اممه،، رسول 
والأصناموالأحجار الأشجار عبادة من وثنية وفيها يهودية، أيضا 

بالرسول.هالإيمان ودعوة الوحيد دعوة يبالغهم أن فامره. والقبور، 
بأنؤيومنوا والأصنام، الأوثان عبادة ؤيتركوا اض إلا إله لا أن فيشهدوا 

وهكذاورسوله، اض عبد هو بل غ، ولدأ وليس ورسوله الله عبد عيي 
اللهوأن باطل، هذا بان يعلمهم لله، ابنا اليهود اتخذته الذي العزير 

لأرئآؤ وثم يوثد. ول-لم كثلد ءؤل؛ر ولد ولا صاحبة له ليي محبحانه 
٤[.٣، ]الإخلاص: لثتث؛ه طوا 

ذلكعن الله تعالى لله، أولادأ مريم ابن المسيح ولا الغزير فليس 
قدارلهَ أن قأممإ1ا لذبم،، أطاغوا ني ررقإن قال: نم |i، كبيرا غلوا 

إلىادعهم ثم ولينة*، بوم كل، في صنوان خم، عنيهم ايثرصن، 
برسولهوآمنوا ووحدوه بالله فآمنوا استجابوا إن يعنى: الخمس؛ الصلوات 

بعدالصلاة الصلاة، إلى يدعون هذه بحد لام، والالصلاة عليه محمد 
بهالإشراك وترك له والإخلاص الله توحيد إلى أولأ يدعون الكفار ذللث،، 
فيودخلوا آمنوا فإذا لام، والالصلاة عليه محمل برسوله الإيمان والى 

الخمس.الصلوات الملأة إلى يدعون ذللث، يعد الإسلام 

صدقهعليهم امثرصن، قد الله أ0 قأعلمهم لدلك، أطاعوا هم ^ ٣١
الزكاة،إلى ذعوا إليها أجابوا قإذا همائهلم«، على ءا أنمائهي من  'ي
;؟٣١قال: ثم الإسلام، أركان من اكالث والركن الثالث الفرض لألها 
اممهوحدوا إذا يحني: أموالهم،؛، وكزانم ررقإثاك ا-واكاا، أطاعوا هم 

وكرايمءافإياك الزكاة وأدوا الخمس الخلوات وصلوا ه رسوله وصدقوا 
الزكاةازل أكرم من لا اuل وسْل ْن الزكاة خذ تفللمهم، لا ماِلهلم« 

تفللمهملا يعني: أنوالهماا، انم وكز ررإإيالث قال: ولهذا الوسهل؛ من 
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يوحدبل ذلك، وغير والحبوب والخم والبقر الإبل من المال كريمة تاحد 
وقدمه نفطابت إذا المزكي، نفس طابت إذا إلا الوسهل من الزكاة 
وكرايمُرءإثاك ذلك، أجر وله منه، يقبل نفس ط-ب، عن والأطيب الأعلى 

فإنالمفللوم، دعوة من حيره الشاهد هدا المذإالوم٠ا دعوة واثق أموالهم 
بضيخقد الآحذ، على يدعو قد حفه بغير الشيء منه احد إذا الإنسان 

ارواسمستجابة، المفللوم ودعوة منه حقه يعطه وأل منه، ينتقم أن اممه إلى 
•ء إله رقع بل حجاب،" افث دب؛ر، سها لين ءإّث المظلوم؛ ذءوْ 

منوكل ه نفعليه تعز من وكل ه نفتهمه من كل على فالواجب 
عاقبتهفالفللم الأحوال، جميع في الظلم يحذر أن عليها، العقاب يخاف 
لماالشثة ابن حديث من الثالث، الحديث ذكر ثم عظيم، وشره وحيمة 

تيعني رحلا؛ يحث لما خينع حميد أبو يقول الزكاة، يجل_، ه بعثه 
الزكواتيقبل عامل اللتبية ابن ت له يقاد الأزد من رجلا بعث ه الرسول 

وهذالكم، هذا قال! قدم فلما الأموال، أرباب إليه يهدون الناس وكان 
ارأماI وقال عليه وأثنى النه حمل الماس النبي فخطب، إر، أهدي 

مئول:قتأض اشُ، ولأيي مما النمل ش منكم الرجل أنثنمل هإئي بمد، 
حتىأمه أو أئيه بيت، في جلن أقلا ^، أهديت، هدبه وهذا ظإ هدا 

ت،ليالزكاة لأمراء للعمال تدفع التي الهدايا أن المعنى؛ هديتهاا؛ ئأتيه 
يخففواأن ؤإما شرهم، يتقى أن إما يعطونها فإنهم المال، لمت بل لهم، 

أحرى.لأسباب ؤإما الأمانة، في ؤيقصروا الزكاة أهل عن 
الماس،من الهدية يقبل ولا يردها أن إما الخامل على فالواجب 

ياحدأن عليه الخيانة، ويحذر المال، لبيت، الزكاة مال في فليجا>الها ؤإلأ 
فييعالحق في ، يحيفتجعله هدية ولا رشوة يقبل ولا أهله من الحق 
ياحذوأن افه يتقى أن عليه الواجب، الهدية، أجل من بعضها أو الزكاة 
أماينقص، ولا يزيد لا اطه شرعه الأي الوجه على أربابها من الزكاة 

في؛ين،فلتكن يقبلها عليه لزموا أو نلها فإن يقبلها، لا فإليهم هداياهم 
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الأمرولي ثسئآ أعطاه فإذا الأمر، لولي لمها يالزكاة معر ولتآكون المال 
منللعمال الغالب، في تبذل التي الهدايا المعتادة، أجرته كفته ؤإلأ نبل، 

عاليهم،يزبد لا حتى شره لاتقاء إما رشوة، تبذل إنما للقضاة الأمراء، 
فإماالشر، عليها فالغالب، الزكاة، بعض لهم يلمع حتى فيه ليهلمعوا ؤإما 

حاجةماله يقبل لا وعرصه، لدينه حماية له، حير وهو بالكلية يدعها أن 
عليهاوأصروا الهدية في لزموا فإذا ويكفي، الواجب، ياخذ هداياهم، في 
بله، لفياحذها ولا يقبلها ولا المال، بيته في فليجعلها منها بد ولا 

أوالأمر لولي يلمها كلها الهدايا وهذه الزكوايت، هذه يقول قدم متى 
المبئة.نمعتها ومن الوخيمة، عانتها ومن عهدتها من لم يحتى نائيه، 

والهداية.اكوفيق الجمع اممه رزق 

كامشراني ت فال ه، السن عن ه، هريرة أبي  ٠٣٠-  ٢١٠
ألامل اليوم منه يئيتحلله شيء، بى أد عرصه بى محه، مثنمه بمده 

مظلخته،مدر مئه أحد صالح عنل له كاذ إل درهم؛ ولا دمار يكوذ 
رواهعليها؛ فحمل صاحثه نساج، من أحد حسثاُت، له نكى لم وإل 

فال:ه، الضن عن خه، الماصى بن عمرو بن الئه عبد ءم -  ٢١١
افهئهى ما هجر مى والنهاجن ونده، لمانه من ال٠نلمول 'نلم من ''المسلم 

علمهمئس عنه" 

(.٦٥٣٤)برقراشادن يوم القصاص باب الرُاق، مماب في أ-مجه )١( 
برقمؤيدْ لمانه من الملم سلم من الملم باب الإيمان، كتاب قي البخاري أحرجه )٢( 

برقمأفضل الأمور وأي الإسلام تفاصل بيان باب الإيمان، كتاب في لم وم، ٢١)٠ 



اومه1اومبرد والأمر الظالم تحريم باب 

لهبمال وجل القي. نمل على كاذ قال؛ ه، ءمس -  ٢١٢
إليه،وأ3لتوذ قدموا الئار" في ^ ٠٠٠.ت اش رسول يمال قمات، كنكرة، 
اليخاريرواه علها. مد عباءة هوجدوا 

عرالدلالة فيها الأحاديث، من قبلها كاش الثلاثة الأحاديث فهده 
لحولمن خملر على أهله وأن وخيمة، عاقبته وأن الظالم حظر عظم 
كتابهفي الله يقول ولهذا سيئاتهم؛ مع المذلالومين سيئات وتحمل النار، 

وهدا[، ١٩]المرنان; »ءكس؛رإه ا عدابنذئه نهتكم ينللم ءؤوس ت الكريم 
ءمّميم)؛٠ ؤلت نن ئم ما ؤرإلْلنلأون وعلات حل ويقول عغليم، وعبد 

،توم ظلنات الظل؛ا قإب الظلم )راثموا ه.' قوله وتقدم ٨[ ]الئررى: 
سنكموجعلته مسي على الظلم حرمت ررإثي هدت افه يقول وقوله 
وهوالعبد، بها يتخلق التي الخصال أقبح من والظلم يظالموا® قلا محزما 

فالجديرله، بتهم ومله العباد بغض ؤإر اطه، غضب إر بدلك متعرض 
يغترأن ينبغي ولا كان، أينما الفللم يحذر أن بالعاقل والجدير بالمؤمن 

ولايملي وعلا حل اطه فإن دللي، عير أو سلهلمانه أو جاهه أو بقوته 

• ilيغفل 

لصاحبيئنالى افه تنجل أل أجدر ينب مى 'رما ؛ الأمحدين،وفى 
وقعلينةالبعي منل - الآ-تحرة في له ندحر ما مع الدئنا في الغفونه 

الفللم.هو البغي: الثحم«لى. 

(.٣٠٧٤)برثم الغلول من القليل باب والسير، الجهاد كتاب في أخرجه )١( 
كتابفي والترمذي وابالهيعنابيدردم)أ*هة(ا الأدب، كتاب في داود أبو أخرجه )٢( 





المظالمبرد والأمر الظاJم تحريم ب1ب 

إيذاءوعن الناس ظلم عن فليتثامحد الحقيقي، الكامل لم المهو هذا 
ناهجز *مى الحقيقة على رروالئهاجر® بافعاله ولا بلسانه لا اواس، 

فالواجبوأموالهم؛ دمائهم على الناس أمنه من والمؤمن عنه*• افُ لهى 
لم.نلعلك تنجو لعلك شيء، أي في إخوانك ظلم من الحذر 

له:ماو رجل و. المحي ٌٌل خز ركاذ الذي الغلام حديث كذلك، 
المغنممن  ٠٠علهايد ااءلاء٥ بثت عباءة اغل المجاهدين مع كان كركرة، 

محنهو هذا نارا، عليه نشتعل أنها لتبي، ١ فاحمر لمقامحم، ١ خلها تل لم 
أوطعاما أو نقودأ أو عباءة منه وأخذ معينا واحدا ظلم إذا كيفإ المغنم، 

طوقهالأرض، من شنر تيد ظلم *ثن ه فوله وتقدم ذلكح، غير أو أرصا 
والبقر،والغنم الإبل في الفللم من ه تحذيره وتقدم أرصين« بع من 

منْأو رعاء له ءاثعيرأ إما الموالي هذه يحمل القيامة يوم ياتي الظالم وأن 
الذمتامن صامتا وإما ئخفق، رقاع ؤإما صياح، ثينر® ناة أو حوار لها 

اشأل نبه، يفضح الأشهاد رؤوس على له ينهر يعني؛ يحمله؛ والقفة 
العاقة.

علىيعني؛ الماتة*؛ توم انيه عند لواء عاير *لكل الحدبثج: وفي 
يوضحبيرق لواء لواء، . فلأن* بن فلأن عدرة ُهذْ عليه ينادى مقعدته 
أنيفيد هذا العاقبة. اض أل نوكذا، وكذا كن.ا فعل هنءا أن للناس 

الفللممن ولا الغدر من لا الشر، أساب عن والبعد ر الحن. الواجب 
ممنؤع،ذلك كل والغش والخيانات ري، الالغللم من ولا الجهري، 
ونحورقة، والوالغش الخيانة طريق من أو ومصادرة، ومكابرة كمجاهرة 

ذللتؤ.

للبرالغائر إثم ياُبط والموادعة، الجزية كتاب في البخاري أخرجه عليه. .تفق 
برنمالغدر تحريم باب والمسر، الجهاد كتاب في لم وم(، ٣١٨٨)برقم الفاجر 
١٧٣٥.)



رياءساأصالصنسمح 

والسلامة,العافية الجمع اض رزق 
عبمتتمنبمت 

ارإثثاو: و. السن ص غهنع الحارث بن مح بكرة أبي ءءير -  ٢١٣
غشزاثن1 الثه زالأرض: اثازات افُ خلق نن؛ محقه انثذاز مد الزنان 

الججة،ودو المنية، دو متواليات،: سلايثح حرم: أرينه منها شهرأ، 
هاوا؟«شهر أي وش)و1\وط حمادى سن الذي مصز ورجن، والمحزم، 

:Jliانمه، فتر نتنئيه أئن ظننا حص سكث، أعنم، ورنولئ اللأ يلنا: 
وزنولثافث يلنا; _i؟a بمد »إأتي و\ذ: بمي. يئنا: الس؟« ذا ارأين 
البمدة؟«ا)أين محال: ت. فير تيه أنن ظثثا خض مكن، أم، 
خضمكن، أم، وزنولن ف ^١: سا؟(( :زم رريأي قال: بمي. قأنا: 
قال:بمي. قئنا: الم؟« ننم ررألين قال: انمب. فير تئيه أثن ظننا 
فيندا نومكم كحزمة خرام، عليكم وأعزاصكم وأموالكم دماءكم ُءإو 

^٠ألا ١^٣، ض  ٣١٧ن;كلم ذظون ^١، في ظ :٣ 
الشاهدلسلغ ألا ينض، رقان، بنضكم نصرن، كمارأ بعدي نرجعوا 
منمنه«، نن بمص من نه أوض تكوذ أو تلغه من يحص يلنو الغابم،، 

نتفقاي« >راتيلم قال: م. قئثا: بمئ،؟« خل ألا بمغئ،، نل ءألأ قال: 
•ءني؛لا، 

أفه•' الحارتي نعب بمن اس إيأمامة أبي ءص -  ٢١٤
افهأوخب ممد نمتنه، ئنلم انرئ حى ايتتغ ارمن I فاق .، اف رصول 

فيرمسيم (، ٤٤٠٦)برقم الوداع حجة باب المغازي، كتاب محي البخاري احرجه )١( 
(.١٦٧٩)برتم والأموال والأعراض الدماء تحريم تغلتظ باب القامة كتاب 



المظالمبرد والأمر الظالم تحريم اب 

اف؟رسول يا نسيرأ ذسا كاى واق رجزت ممال الجنها، عليه وحرم النار، له 
مسلمرواْ أراك® مى قضيبا رردإد ممال! 

ه،اف رسول سمعت، ت قال خيض، عمينه بن عدي ءص -  ٢١٥
كالقوقه، قنا بتيطأ تكتمنا عمل، على منكم انثنملناه ارمز ت يقول 

كمالأنضار، مذ أنزذ زين إليه ققام ١^١^(( ثوم به تام عنولأ 
لف،؟®رازما قال: طك،، ص امز ك، ننول :ا ققال: إيه، أظن 
املناةنن الآن: أهوله ر)زأتا قال: وكدا، فو\ ممول نمشلف قال: 
عنهيهئ وما أحد، منه أليي قنا وكئيره، بقليله محجيء عمل على 

مسلمرؤاء ائثهى® 

مناكحذير فيها الأحاديث،، من قبلها كالتي الثلاثة الأحاديث، فهده 
أودمائهم في الناس على والعدوان حفه، بغير المال وأخذ الظالم 

اضر.وأحر كله، ذلك حرم وعلا جل اممه وأن أعرافهم، أو أثارهم 
فيالعيد يوم الماس خهل_، الحر، يوم الماس مجمع في الودلع حجة في 

الصلاةعليه حياته، آخر في الوداع، حجة في لام والالصلاة عليه متى 
النناوامت،اممه حلس يوم كهيئته استدار قد الرمانى ررإى وقال: لام وال

الشهوربعض فيجعل الشهور، في تغير قد وقريس العرب كانت والأرض؛٠ 
القعدةوذا القعدة، ذي محل شوال فجعلتا غيرت وربما بعض، قبل 

وقدصفر، محل والمحرم المحرم، محل الحجة وذا الحجة، ذي محل 

برقمبالار فاجرة بيمين ملم حق اقتطع من وعيد باب الإيمان، كتاب محي أحرجه )١( 
(١٣٧.)

(.١٨٣٣)برقم العمال هدايا تحريم باب الإمارة، كتاب في أحرحه )٢( 



الصالحينرياْس ثخ 

علتهفيها حج الذي الزمن في وكان المحرم، و"خمحر ض وتقدم محر 
منتغير فيه يكن لم اض حلق كما فيأتي الزمان استدار قد والسلام الصلاة 

القندة،دو حرم• ثلاثة ررمئها هرأ، ش عشر اثنا السنة حاله على بل العرب، 
ثننالذي مصز رجب وهو متفرد والراح متوالية والمحزم، الحجة، ودو 

الغرم،الأشهر ت لهايقال أشهر فأربعة حرام شهر وثنتالءا، جمادى 
ميهمحيانه ففلوا يمحالهم مح^ا؟اا يوم ررنأى أ قاد يم كدلاثإ، ّن، ليواليقيه 

بعدلهم سيقول لما ينتبهوا حتى المجالغة هد0 من والمقصود اسمه، بغير 
هنا؟اانهر )رأي قاد: بالى، : قالواالنحر؟« ننم ررأليمن ياي: ذللث،، 

،رثأيهاد: نعم : قالواالحجة؟،، يا ررألنس هاد: أعلم ورسوله اش قالوا 
:قالواْكة الطدةاا ررأين قال: ]طآ: ورسوله اض : قالواثنا؟« طي 
فخمأتبحرام، عليكم وأعزاصكم وأموالكم دماءكم ررئاذ قال؛ نعم 

ذيشهر يحني: هدا،،، نهركم ررفي المحر يوم هدارا؛ بومكم 
تحريمفي التشديد والمقصود مكة، يحني: هدا،،؛ بلدكم رُفى الحجة 

بعديدنحعوا قلا ررألأ قال: ثم عليهم، ودمائهم واعراضهم أموالهم 
اض،في احوة كونوا احدروا يعني؛ تعص،،؛ رقاص، ثغصكم تضرمحب، كمارأ 
ااوسئمونىوقال: بعض، على بعضكم يتحدى لا الله، في متحابين كونوا 
وعلا٠ ^٠الل4 يلقون سوف ١لخباد كل أعمالكم،،، عى قينألنمم ربكم 

هث•قال كما عنها، يالهم وسوف بأعمالهم، يجازيهم وسوف 
وقال[، ٩٣، ٩٢]الحجرت ينملؤزه* َكامإ عما لمع؛ن لنسثلئهجر ج!ثرإك 
ممكققذ رو أمتإ؛ن زئئ ١^ نسئ أك جأ تعالى: 

٧[.١، ]الأماف: تيتخكاه وتا يعم 
المواللهدا تعد أن فالواجب أعمالهم، عن سبحانه ألهم يهو 

بكونالجواب؟ يكون فكيف اممه حرم ما فحلن، قد كنت، ؤإذا جوابا، 
هل،؟ UJlp•الله أوجب، ما أديت هل جوابا لعد أن بد لا حْليرأ، الجواب 

المفلحين،مع فأنت، هكذا الجواب كان إن P-؛^،؟ الله حرم ما تركت؛ 





الصالحينرباص شخ 

منسعوا ما بلغوا الصحابة وأرصاهم، عنهم الله رصي بلغوا الصحابة أن 
فيإلينا وصل حتى بلغوا لهم التابعون وهكذا واللام، الصلاة عليه نبيهم 
والثئة.القرآن بواسعلة إلها البلاغ وصل الأن، عشر الخامس القرن 

ؤيثلغالبلاغ، هذا من تقيد يوأن ينتبه أن لم المعلى ذالواجسا 
دماءكما>إن العلم، ينتشر وحتى الماس، على الخجة تقوم حتى وراءه من 

تهلردلا ت معناه الكادم؟ هذا معنى ما حرام؛' عليكم وأعراضكم وأموالكم 
مالهتأكل ولا والمميمة، بالغيبة عرصه، تهتلث، ولا أخاك تقتل ولا أحاك 
عاليالئنلم *كل ذلك، بغير ولا رقة بالولا بالخيانة لا حق، بغير 

وعنض4اا.رماله دمه حرام المسلم 
وأعراصكموأبماركم وأموالكم دماءكم *قإل أمامة أبي حدث وفي 

الدميجرحه، ولا الخالد يفرب ما يعني! الخلد؛ الأبشار حرام® عليكم 
سرأماله يأحذ محرم، كذلك، يجرحها أو بثرته يفرُّح كون والخلد حرام، 

سناهثنثلإ يعتب يجوز، لا كذللئ، عرصه يهتلن، يجوز، لا علانية أو 
عليهموأعراضهم هم وأبنار وأموالهم دماؤهم لمون فالم [، ١٢ت ]الحجرات 

أومال، في أخاه يؤذي أن يحذر أن بهذا، يالمرم أن عليه واحد كل حرام، 
يحففللسانه، يحففل عرض، في أو بشرة، في حلي في أو دم، في 

عليهيقول أمامة أبى حدبثإ فى ولهذا الخق؛ طربق من إلا جوارحه؛ 
النازله افه أوجيه ممد يمينه منلم انرئ حى امتهي )ررمن واللام؛ الصلاة 
قال:افه؟ ننول يا يجيرا قئا زإنًكان زحل: لن هقال، الجنه« محه دم 
اكحذير،باب من السواك هذا أراك، من عودأ ؤإن أراك*(، مى قضيبا *وإذ 

*منه: يقول الأحر اللففل في والكثير، القليل الثيء من المحذير باب من 
.، ١ عصناذ*ل علته وهو افه لهئ كاذبة، بيمين مسلم امرئ مال ايتطع 

د؛اءك . قضرً .لأخ ؤُيأتعالى■ اف نول باب التوحيد، كتاب ني الخاوي أحرجه  ٢١■
(.٧٤٤٥)برتم [ ٢٣، ٢٢]الشامت: ؛امحآ4 



اتمظالمبرئ والأمر اثظلم تحريم يأب 

أوعليك باع إنسان كاذب، وأنت تحلف لا الحذر، فالواجب 
تيقول حاءك عليك، كتب ما تساهل عليلنؤ، شهد ولا أفرصك سلفك 
أناالثمن، هات الفرض هات - حيرأ الله حراك - القرصي حقي،، أعطي 

عندهما ، سة عحءه ها موي دسى وا ، منل أقرصت ولا منف ستريت ١ ما 
بعشرينالسيارة علياث< باع عليه، شهد ما شيء، عندي ما اليمين إلا 

شهدما وصاحبه، أحوه، أنك على ألفا، بخمسين ألفا، بأربعين ألفاإ 
ملفكهو سلفتنى ما أنكر ألفين، ألفا، الأف عشرة سلفه أنكر، عاليك 
اليمينهذه سلفتنى. مجا والنه قلت! فإذا ناهل، عليك أشهد ما ولكن 

ماوالنه كاذب، وأنت منك، استريت ما والقه سالفتنى، مجا والله الغ-مو'س 
هداعندك حلى أخي يا له قال أمانة، عندك حاكل أمانة، لك عندي 
لك،عدي U أبدأ قال جاء يوم علك، أم أجي لما أuنة الريال الألف 

تحلف؟شيء، لك عندي ما ليه أحي يا شبا، أعهليتني ولا أمانة 

الذياليمين هذا أمانة، لك عندي ما إني بالله يحلف أيحالف، 
عليهوهو ربه صاحبه يلقى الذي الغموص، اليمين هدم لجي ا يقوله 

بالله.نعوذ للنار، مستحق وهو ربه يلقى غضبان، 

حهلبهمالكندي عميرة بن عدي حديثا ؛ الئالث، الحديث وفي 
،oyنما ميطا محنا غنل، نمى منكب اسأناة )»_ وقال: ه المي 

أظنكم الأنمار، مذ أنزئ نخز إليه ممام المانة« نوم به ش علولأ لكن 
نمئتكمال: لك؟« »ننا فا'ل: نلك، ش اقنز اف، ننول U مماو: إك، 
ءتيءى٤غنل ض انتطناة نن الأن: أموله ررزأ؛ا و\ذ: وكدا، كدا ئون 

شيئا،يتجحد لا اسهىاا( عنه يهى وما أحد، منه أؤيى فنا وكئيرْ، بفليالّ 
علىأو زكاة، على اسنتعملوا إذا يودوا، أن عماله النبي أوصى هكدا 
حبلوا ا ، سيء أي نمى أو المال، بيت نمى أو ، سيء أي على أو إمارة، 

؛أعهلوا فمّا شيئا يح_حل،وا ولا ، شيء كل يودوا وأن أمناء، يكونوا أن 
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ياحذونهنهر كل لكم راتب هذا لكم، مساعدة هد0 لكم هدا ت يعني 
ماوبيع أعطي، ما حد يا أن الملم على الواجب هدا لا، سواه وما 

،كداسة كل كدا، شهر كل للثح رواتب. له يرب، الأمر ولي يعمل، لم 
هوهذا يجحد، يغل الذي أما المسالمين، لمصالح يحففلها والباقي 

ء-»-رانت]آل آلقيتع،ته يوم عل بما اُت، بملل، ؤوس ت يقول واض المصسه، 
منعندكم الذي أدوا لهم• يقول، هدا، من يحذرهم فالرسول [. ١٦١

لكهذا قيل! أحدكم أعطي فما أدوه كثير ولا فليل أدوه الأمانايته، 
فاد.لا وما ياحذ، 

٠والهالاية التوفيق الجميم اف رزق 

ألبلحيبر بوم كاف لما ■' قال }جهته، الخهلابا بن عمر ءص -  ٢١٦
مرواحص نهيي، ويلاذ نهيي، فلأن I فمالوا •< هؤ الأ*ي، أص*ةاُب ين ؛مر 
النارفي زايه إني »كلأ، الثئ ممال سهيد. ملاذ فقالوا: رجل، عر 

مسلمورام عباءهء أو علها ردة بش 
ه;اف ننول عن ه، ربعى بن الحارُث، قتادة أبى ءص -  ٢١٧

أضلبافه والإيماو افه، سيل في الجهاد أى ٣ ءن.كز فيهم، قام أيه 
اف،'سيل في لتلتح ١^ أرأيث، ^، ٥١رسول ^١ قمال: رجز، ^١؛ الأعمال، 

اقو،مبل في قتلت، إل *ثنم، ه: افه رسول له ممال حطاناي؟ عز ككمر 
؛محقاذه: ننول قال P ندبر، محن شز من،، ضا؛ئ زألتف 

لنققال خطا;اي؟ غتي أثكمز اف، مبل في يتلث، إن أزأئث، قال: إنث،؟0 
الدين؛إلا تدبر، عير ثمبل محننؤ، صابر وأست، ®ثعم، ه: اف رسول 

المؤمنونإلا الجنة يدخل لا وأنه الغلول تحريم غلفل اب الإيمان، كتاب في أحرجه 
(.١١٤)يرقم 



المظالمبرد والأمر الظالم تحريم باب 

مLلمل١،.رواْ ذش،، لي ماو . جريل فإل 
منارأتدروو قاوت ، و. اف رّوو أة ت ه نربره أبي  ٠٣٠- ٢١٨

»إنيقاو: نثاع، ولا لن درنب لا نن منا المئين قالوا: الئنلئ؟« 
وقدواتي وزكاة، وصيام بصلاة القيانة نوم يأتي نن أنتي مذ الشن 

هدا،وصنب هذا، دم ونفك هدا، ماو وأكل هدا، ويدن، مدا، نتم 
تقضىأذ مل حنال ينتح فإى ناتب، ح ثئ يهدا حسناتي، مذ ندا فبمر 

.ثسارمأآ، دوا0 النار® ش طرح م عليه، قطرحتا حطاباهم من أحد عليه، ما 

الصلاةعليه أحايينه من قبلها كالتي الثلاثة الأحاديث فهذه 
لأنإلا ذاك وما إليه، بوئي وما الفللمم من فيها يحدر التي لام وال

أحدمن كثيرة مفاسد يتضمن الفللم ولأن القيامة، يوم ظلمات الفللم 
أودمائهم، على العدوان أو غشهم أو خيانتهم، أو الناس أموال، 

أهلمن غيرهم يضر أو الملمين، يضر مما ذللث، غير أو أبنارهم، 
إلىأهاله وعاقبة مترعة، وخيمة ءواق_، له والغللم والذمة، الأحر 
لام،والالصلاة عليه الفللم، من النبي حذر ولهدا ودمار؛ هلاك 
العذليمتكتابه في وعلا حل يقول، والله الفللم، الى يفضي مما وحذر 
يجأ:ويقول [ ١٩ان: ]المرن>=ضيرئه عدابما نذله نمظم يثللم ورمن 
فيماسبحانه يقول وافه المانةلأ٣، توم ظلماث، الظلم قإل الظلم، راثقوا 

علىالثللم حزنتج إر عبادي ارنا واللام: الصلاة عليه نبيه عنه روتم، 

برقمالدين إلا ->علاياه كفريت، اض سيل في قتل من ياب الإمارة، تمناب في احرجه )١( 
(١٨٨٠.)

(.٢٥٨١برقم)الظالم تحريم باب والصالة، البر كتناب في احرحه )٢( 
٢(٠• برقم)٣ تخريجه سق )٣( 



الصالحينريامن سمح 

ا.قلا محزما تينكم وجنلثث مجي 
دمهحرام المسلم 'هر المسلم ُركل ■ لام والالملام عليه ويمول 

زهن>ئى.
ولاالمغير فللم في كال سواء التساهل، وعدم الحذر والواجب 

شهوةعندهم الناس من كثير غيرهم، ولا الفقير ولا الغنيي ولا الكبير 
أولاده،بظلم تارة والديه، بظلم وتارة )وجته، بظلم تارة الفللم إر طبب 

لأنوالعدوان؛ الظالم من ينفك لا البهائم، بظلم تارة جيرانه، بظلم تارة 
علىوالواجب الحيوانات، هده من بالسباع والتشبه العدوان وطبيعته سمته 

إلاأولاده ومع بحق، إلا يضربها لا زوجته مع ذللئ، يحذر أن المؤمن 
غيرنافعا ليكون الناس، جمع وْع يؤذيهم لا وأهله، جيرانه ومع بحق، 
يؤمنءلأ واللام; الصلاة عليه قال كما الثر، ؤيكره الخير يحب صار، 

لنمجهاال'اا.ثجلم، ما لأخيه يجب حى أحدكم 
تخقزة،،.زلا تخده زلا تضن لا الننبم م *اسم ويقول: 

فيه النبي مع كان أنه خئنه عمر حديث، الحدث، هذا وفي 
نهيي،فلاق يتحدثون صاروا غزوهم من انصرفوا فلما الغءزوات بعض 
الشهادة،حكم فله اف سبيل في يتل من لأن نهيي؛ فلأي نهيي، وفلاق 
يسمىالله سيل في قتل من ء، اتله وبين بينه مما اممه إلى وأمره 

ثيابه،فى ؤيدفن المحركة فى مات إذا عليه يصلى ولا يغل ولا ثهيدأ، 
فيمخلصن الأمر نفس في سالما كان فان أحد، يوم ه الك، فُل كما 

وافهمانع هناك كان وإن القيامة، يوم العظيم القمل أيما فله الأم نفس 
شهيد،وفلأو شهيد، فلاق ذكروا لما إنهم فلهذا ق، حاله يعلم الذي 

(.٢٣٥رمم)حدث ز تخريجه ياتي )١( 
برقمالظلم تحريم باب راكلة، البر كتاب في لم مرقهنُ ذر أبي حدين، س أحرحه )٢( 

(٢٥٧٧.)

حبحأن الإيمان س باب الإيمان، كتاب في البخاري هء أش حديث، س أحرجه )٣، 
(.١٣يرقم)ه لتفيحب، ما لأخيه 
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أوعتاءة أر علها ,زب' في النار في رأيثه إئي اركلا، ه؛ قال نهيي، فادف 
لهتحمل كونه يمنع الغلول هذا يمنع يعني• اممه؛ سبيل في غلها ثملة٠٠ 

بالجنةموعود هي التي، الشهادة فمل وبض بينه يحال يعني• الشهادة؛ 
المقاسمإليها ترجع لم الغنائم من شبهها أو عباءة غل هذا والكرامة، 

بمللءؤوس عظيم، وشره وخيمة عاقبته فالغلول النار، إلى سها فصار 
قتلولو شهيدأ كان ولو حتى [، ١٦١عمّران; ]آل آلمنعهه يوم عل يما أم، 

يتساهل.لا يحدر الله سيل في 

اممهرسول يا I قال رحلا أن ه الثي، عن قادة أبي حدبث وهكذا 
يتنث،إذ ررثنم، ت قال حطاباي؟ عني تكفر افه، سبيل في قتلت، إن أرأبت، 

ررأعد((له: قال ثم مدبر* عين مقبل محتسب،، صابر وأئتؤ اف، سبيل في 
محتلتؤإذ ينم، ١٠ت قال حaلاياي؟ عني تكفر اطه، سبيل في قتلت، إن أرأبت، 

فإذالدين، إلا مدبر عين مقبل محتسب،، صابر وأنش اف، ثيل مفي 
علهيبقى للشهيد يغمر ما الدين يعني: الأزا، به أشرني 

علىيحرص أن اف ميل في الجهاد أراد إذا للمؤمن ينبغي فالمعنى، 
يعطىأو يقضيه من يوصي أو دين، وعليه يموت لا حتى الدين قضاء 

ثهيدأ،كان ؤإن عظيم حْلر فيه أحيه لحق إضاعته فان المال، ؛هنا رهنا 
نوعهذا حفهم، في اهل ويتالغرامة وأهل الدين أهل حق يضيع فمن 

الحذر•فيبني الفللم، إلي .ض أو الظلم، من 
فىيمول وافه الشهيد، بغير ، فكيفبالدين يهلال_، الشهيد كان فإذا 

عثتآء -أآل ه >ثLيفي ي ممزأ آلخن ثتمث ^٥٠ غيؤ: الشهداء حق 
[١٧•، ١٦٩ء_مبان: ]آو قثإه،ه ين آقه ؛١٣ يثآ ٣ . ريهم 

أفضلهذه باض والإيمان اش مسل في والجهاد حير، على فالشهداء 
وجهادماض ررإينال قادت أفضل؟ العمل أي اف رسول يا ٠ قيل الأعمال، 

ظالممن السلامة تتحري أن اف سبيل في المجاهد أيها فعليك نيييياا قي 
قبلتجاهد، أن قبل دين عليك كان إن الدين، إيفاء تتحري وأن الناس، 
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حطرمن تلم حتى مليتا، صمينا أو رهنا به توثق أو يالجهاد، تثتغل أن 
منهالم يولا بالديون، يبالي لا الناس من وكثير أحيلث،، حق صياع 

،الخوفوقلة الإيمان، لفعف، إلا ذاك وما يبالى، ولا تدين ؤيتدين ي

•هف اف من 
ؤإداالحقوق، ؤإيماء الحقوق، اعقناء على الحرصي فالواحب، 

بالنيةليم مذأذتا ذللئح على مت، ؤإن أمرك، ر يالصدق منلئ، الله علم 
الصلاةعاليه نال، كما والحرص، الدين قضاء فى بالجد الصالحة، 

الأ'داءثريد من عنث« النه أدى  ١٠٤١^نريد الن1س أمواو أحد ررمن م: ١٧و؛
معدور.فهو عجز أنه فرض ولو عنه، يندى ويحرص 

لاموالالصلاة عليه نتل لما ه يقول الثالث،: الحديث، وفي 
؛المملس؟اامن أتدروذ ١٠فال: المحاية، صال سألهم، الذي هو سألهم، 

مالبيان الحكم، لإيضاح المحابة، يأل عندكم المفلس هو ما يعني: 
للجواب،،يستعدوا حتى أصحابه يأل ما كثترأ العغليم، الأمر بهذا يتعلمح، 
)يا: مالوافيكم؟ المملى تعدون ما لهم: ينال لما ينتبهوا حتى 
ماالذي المفلس هذا ، ( ٤٣ولا له درهم لا من فينا الملي اف: رسول 
ولانقود عنده ما حالي، بيته متاع، ولا نقود لا دراهم لا سيء عنده 
يتفقنقود ولا منها، يبع أو بها يبح تْلع بأمتعة لا حالمى، فقير أمتعة 

الصلاةعليه نال العرب،، لغة جهة من المقلي هو هذا ه، نفعلى بها 
ممال:الإفلاس، هذا من القيامة يوم أعظم إفلاس على ينبههم لام وال
يعني:؛ وزكاة؛؛ وصيام بصلاة القيانة يوم يأتي نن أمتي من النفض ®إذ 

ويدمجهذا، سئم رئي ®ويأتي لكن باعمال، يأتي صالحة أحرى وأعمال 
بأنواعمحملا يأتي ، هدا؛؛ وصزب، هدا، دم وسملث، هدا، مال، وأكل مدا، 

بغيرالمال أحذ ؤإمجا للناس، وب ثتم ؤإما دماء، سفلئ، إما الظلم، من 
بغيرمال أكل ؤإما الملمة، أحته أو لأخيه ؛الفاحشة مذف، ؤإما حق، 

الفلس،هو هذا الظلم أنواع من هذا غير أو الملمة، واحته لأخيه حق 
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الحسنات؛من افادمه سسب لعيره أعماله تعطى لغيره أعماله تنزع فإنه 
منهذا ويعطى ناته، حمن هذا فيعطى المظلومون ها أحذ لأنها 

والوفاءالعطاء الأعمال، من القضاء القيامة، بوم دراهم في ما حسناته، 
منأخذ عليه ما يوف ولم الذلالم، على نانه حفنبت، فإل الأعمال، من 

عليهصار ت يحني النار؛ في طرح ثم إ عليه ثرح المفللومين سيئات 
منعليه يحمل فماذا؟ ثيء له بفي ما نانه حأهلها متوفى ا مننالم، 
مبالاتهوعدم اهله وتظلمه، سسمإ النار في يهلرح ثم سيئاته مع سيئاتهم 
بكلام،نؤئ، بأي الناس على التعدي من الحذر يفيد هذا الاس، بحقوق 

.هذاغير أو خيانة، أو مال، أخذ أو صرب، أو فعال، أو 

الحدود،عند ، الوقوفويتحري نفه لم المتؤ يحامأل يج.ب< 
ولوحتى للمعمومين، ظلمه من والحذر ينبغي، لا عما الجوارح وحفغل 

فييقصر حق، بغير يقربها حق، بغير يفللمها لا الدابة حتى للدواب 
امرأةأل الدروس بعفر فى مضى عنده، ها حبفد يستعملها وهو علفها 

تتركهاولم قها تولم تهلعمها لم تها حبهرة ، تها حبهرة في ن، عذب
قمح،د.أ؛تها ,W■' المك،قال جوعا، ماتت حتى الأرض، خشاش من تأكل 
بمنفكيف، هرة، وهي ظلمتها أنها ت، بيالقيامةاا يوم في بها تعدب النار 
كيفالهرة، من وأنفع الهرة من أكبر هو وما والشاة والبقرة البعير ظلم 
شانا،وأكبر الحيوان ص أعظم الملم الملمين، ظلم الناس، ظلم بمن 

يكون، فكيفهرة حبر من يعذب كان فإذا الحيوان، من حرمة وأعغلم 
أموالهمأخذ إ حق بغير وظلمهم حق، بغير المسلم حبر من عذاب 

كثرةأو ماله وكثرة رئاسته لأحل حق،؛ بغير وضربهم وشتمهم وسبهم 
والهلغيان.الفللم على يعينه مما ذلك أشبه ما أو أعوانه 

باممه.إلا قوة ولا حول ولا والمادمة العافية للجمع اغ نأل 
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نشت،أنا ر\ذو\ ،ت Jiiه، اف رسول أف ت هاسلمة أم ءص —  ٢١٩
بمضي،،بذ بحجي؛؛ ألص نكود أف بمفم دلخل إثي، تضنوف وإنكم 

قطعهنه أتهلإ قإيما أحيه لحق له 3صيت، همن أسع، ما بنحو له فأقضي 
،•غلمور نئفذ النار* مى 

أى:تم.0)أإض(:
يزالرالى .؛ اف رسول نال يال؛ ه، عمر ابن وص -  ٢٢٠

،•١^٠؛؛،^ يداه حراما* دما يصب لم ما ديته ص منحة ش الئوبن 
خهتهحمزة امرأة وهي الآم-ارية، عامر بتت حولة وص -  ٣٣١

فييثخوضون دجالأ ررإل يقول• اف.، رسول سمعت ث مالئ وعنها، 
رواهالمامة* توم الثار فلهم حؤر، يثير اف مال 

منالتحذير في الأحاديث، من فبلها كالتي الثلاثة الأحاديحج فهده 
اضينهي، أن المؤمن عالي الواحس، وأن بالبامحلل، المال وأخذ الغللم 
مالفي ولا نفس في لا أحدأ، يظلم لا حتى أعماله، جمح في ؤيرامه 

تنئ،أنا لام؛ والالصلاة عليه المصعلفى يقول عرض، في ولا 
بمض،مذ بحجته ألحى بكوف أف بمكم ولعز إلي، ثحتجوف دإيكم 
قطعهله أقج قإئما أحيه لحق له مصيت، ممذ أسمع، ما بمحو له فأمضي 

(،٢٦٨٠برنم)المن بعد ال~ة أتام من باب الشهادات، كتاب في البخاري أحرجه )١( 
(.١٧١٣برتم)بالحجة واللحن بالظاعر الأحكلم باب الأنفية، كتاب في وملم 

ه-جهنم قمحزاوء! قمعيا موهنا يثنل ؤوثن باب- الديات، كتاب في أحرجه )٢( 
(.٦٨٦٢)برقم [ ٩٣]الماء: 

ولافيول،ه-مثن, ِف تعالى: اممه فول، باب الخص، فرض كتاب في أحرجه )٣( 
(.٣١ ١٨)برقم [ ٤١]الأنفال،: 
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نحوما على يقضي الحاكم أن ت المعنى تدرهاء؛ أو يليحملها الثار مى 
الحق،فهم على يعينه مما هدا وغير والأيمان البينان من يسمع مجا 

وأنهصالحه في ليس الحكم أن عالم فمن ، يخطيء وند يصيب ففد 
بيانفى الله وليتق الحكم، هذا يقبل ولا الله فلينق ذللث، فى ظالم 
الحاكمحكم وليس حق، بغير أحيه مال استحل يكون لا حتى الحق 

منظهر ما على الحاكم حكم بل لا حلالا، الحرام يجعل أن 
كاذباالحالم، يكون قد كاذبة، البينة تكون فقد والأيمان البينان، 

مأجوروالحاكم والقاصي حق، بغير أحاْ وظلم حراما، أكل ويكون 
إنمأجور، فهو يقمر ولم الحق وطلب الحق تحرى إذا اجتهاده على 

وأنظالم، أنه يعلم من لكن أجر؛ فله أحهنأ ؤإن أجران، فله أصاب 
منمغبة ليحذر ؛ نلاائ، مغبة فليحذر فاجرة، يمينه وأن ظالمة، بينته 
ولكنالحاكم، من تحمد عن لا الحق يوافق لم حكم من به له حكم 
لأنهله يشهدان بشاهدين الندعي جاء فإذا عليه، حفي ند الأمر 

زكيوالحاكم ، ذللث، أشبه ومحا كذا عليه باع وأنه كدا يلانا أقرض 
فحكمبأسا المزكين في يعلم ولا الشاهدان عنده ركي البتة عندها 

الذيالمدعي على فالإثم ظالمون، كاذبون أنمهم في والشهود 
حق.بغير المال استحل 

وهوبينة المدعي مع وليس بمال ان إنعلى ادعي إذا وهكذا 
حلمفجفإذا اليمين، إلا له ليس أنه فمعلوم بينة، عنده ليس ولكن صادق 

أخذهفما فاجرة كاذبة ؤيمينه ١لذلالم وهو الغاجر وهو حق بغير ماله على 
أوفيأخذها النار من ثهلعة حرام، فهو الفاسدة البينة أو الفاجرة باليمين 
كاذبة،بينته أن يعلم بصيرة، أدنى عنده الحقيقة في ان إنوكل يدعها، 

وتزيينالمال وحب العلمع ولكن الحرام، له تحل لا الفاجرة يمينه وأن 
العافية.الله أل ن، نللiv يقبل يجعله الشيهنان 



روااءسالصالخ^-نسمح 

المؤمننزاو رالن ت واللام الصالة عليه يقول عمر ابن حديث وفي 
منسلامة في دام ما الإنسان حزاما، دما يصب لم ما دينه من ممحة في 

سفكفي وسر فإذا الخْلر، من أبعد وهو دينه من فسحة في هو الدماء 
امويثيقتل ت تعالى قال عفن، خطره كان حق بغير الدماء 

ئهُوأعد ونمنن عشو أثن وءنيب غك -كتإدا جهنم ثمحزآؤهُ ١ متعني 
يؤحلم مناهدأ قتل ارمي .I المبي وقال [، ٩٣]النما،: عظيماه ئJابا 

الجة«أا؛.زاتخه 

المقتولظلم فيه لأن والكبانر؛ المعاصي أخهلر من الدماء فك ف
بينجمع فد اممه، غضب ففيه حق، بغير عليه والعدوان أقاربه وظلم 
الظالميحذر أن المؤمن على فالواحب، العافية، اض أل نالشر، أنواع 

بعدفليس أشد، الأمر صار الدماء في كان إذا ولكن أذواءه، بجميجر 
ذللئ،يحدر أن المؤمن فعلى حق، بغير الدماء سفلثه من أعفلم الشرك 
عرض.أو نفس أو مال في إخوانه، ظلم عن ويباعد 

رخالأرارل لام.' والالصلاة عليه يقول ها حولة ت حدين، كذلك، 
أنعلى يدل هدا المامة* يوم النار قلهم حى، بعير اف مال، قي بمحوصون 

فيالشديد وبالوعيد بالغللم يلحق ترعي وجه بغير الأموال في التصرف، 
المامة،،يوم الثار قلهم حى، بقير افه نال في يثخوصول رجالأ *إل ذللنح، 

إلمح،بها والتوصل والبمدير، بالأمراف الله شيع ما غير على فيها يتصرفون 
النيالأموال فهذه هذا، وغير والزنى والقمار الخمور من الحرام 

لأنهمالقيامة؛ بوم النار لدخولهم سما تكون حق بغير فيها يخوفون 
المارفلهم ، أعمالعلى بها وامنعانوا محزمة وحوم في صرفوها 

الجزيةكاب ني ه العاص بن شمرو بن اض مد حدث من الخارتم، أحرجه  ٢١)
(.٣١٦٦)يرقر حق بغير معاهدأ تل من إل؛ باب والموادعت، 



المظالمبرد والأمر الظلم تحريم باب 

فيوأوقعهم الله، شميع حالف الدي التصرف هذا على القيامة يوم 
الله.محارم 

والهداية.التوفيق الجمح الله رزق 



الصائحينرياض شخ 

TV  - انمطمينحرصات نم؛ با7ثئ
ورحمتهمعليهم والشفمة حقوقهم وبيان 

رنهءهعت ق جن ئهو آثم حممنت يظم ؤوس لُالىت اشّ قال 
آلئأود،همؤف ين لإدها آلاه شم بمدظم رعن ؤ ت تعالى وئال •٣[، ]الحج: 
وئال[، ٨٨]الحجر: إنو>يانه جنأ.ءلث ؤوآ-ئفص تعالى وقال [، ٣٢]الحج: 
آلناسمثل آلأويف ؤ، مثاد أو ثمى يعير مع خذ ءؤٌن تعالى• 
[.٣٢]الماندة: ىيع1ه الثاس لئثأ ه،أءقآئا لتيثاها وس جميعا 

المؤمن١١اممه رنول مال :  JtJه، موسى أبى ص -  ٢٢٢
غيهمتقى أصاثعه. تين وشثلئ، بغضا٠٠ تنضه يشد كالسان للمؤمن 

ثصض ئى مئ راني اف رنول قال قال: ءيم، -  ٣٣٣
بكمه؛نصالها على لنمص أو هلثنسك، سل ومنه أنواقنا، أو مناجينا، 

ءل؛هلنقس بشيء١١ منها المنلمير من أحدأ يصجب أى 

ارنتلاش ننول قال فال: ه، بشير بن انمان ءم .  ٣٣٤
بثهانثكى إذا الجند مثل وثناشهم، وثزاحمهم ثوادهم في الموتى 

برقموغيرْ، المجد في الأصابع تثبيك باب الصلاة، كتاب في البخاري أحرجه )١( 
وتعاضدهموتعاطفهم المؤمنين تراحم باب والصلة، البر كتاب في ومسلم (، ٤٨١)

(.YOAO)برقم 
وبريم(، ٤٥٢)بريم المجد في المرور باب الصالة، كتاب في البخاري أحرحه )٢( 

صوقأو مسجد في سلاح مئ من أمر باب والصلة، البر كتاب في ومسلم (، ٧٠٧٥)
(.٢٦١٥)برقم لها بنما ومسكا أن للناس الجامعة المواضع من غيرهما أو 



ورحمتهمعليهم والنغمة حقوقهم وبيان المسلمين حرمات تعظيم بابه 

.^١، متمؤ والءئيى<ا النهر الصد ساير لت ثذاعى عصو 

اممهرمول عن الثابتة الثلاثة والأحاديث الكريمات الأبأت فهدم 
والعنايةالملمين، احترام وحوب، على ندذ لام والالصلاة عليه 

عظيمأحمه على حق له فالمسلم وأذاهم؛ ظلهم من والحذر بحقوقهم، 
يوديحتى يحترمه أن عليه ووجسا وظله، إيداءه يحذر أن عليه ووحي، 

كجز نهو أف ■ح-رمت سلم ؤوس ت_مالىت اغ نال أذاه، وييع حقه 
مماإيذانه وعدم الله، حرمات من المؤمن وحرمة •٣[ ]الحج; سد عن

أفتعم يعظم ءؤوس تعالى؛ قال الله. يغض، مما ؤإيذاءه اف، يحبه 
ماواحترام الله عفلمه ما وتعفليم ؛! ٣٢]الحج: أئذلود_اه مؤكح من ثإقها 

الثعانر.من الله احترمه 

كلعلى الواحب، عفليمة، الله عند حرمته المؤمن أن رببا ولا 
للهطاعة عرض أو مال أو ننس في ظله يحذر وأن أخاه يحترم أن مؤمن 

دلكم، ق؛ • وعلا جز' فوله وهكذا ق، غضبه من وحل.رأ ورسوله، 
أ'لأرنيؤ، م.اد أر تمي شي _1 ذتذ من أئمُ إنتييل بي عق ءكت؛ثا 

كيبعاهأكاس ثما أحياه1 وس ■جمعا ألناس ثتل ونجطؤث( 
عرضوفي مال في كان، أينما إخوانه حق يلاحظ فالمؤمن [، ٣٢]اJاندة: 

لإخوانهنافعا يكون حتى غرهم، ومن أقارب ومن حران من نفس، وفي 
لمحبجآهحنانك ؤرأ-خفص وعلا؛ جل قوله هذا ومن لأذاهم، تاركا 
الأخرى؛الأية في للمؤمنين الجناح يخفض أن نبيه اممه فأمر [ ٨٨])لحجر; 

،٢٦'١١)برثم والبهائم الناس رحمة باب الأدب، كتاب ني البخاري أحرحه )١( 
برنموتعاضدهم وتعاشهم المزمنين تراحم باب والصالة، البر كتاب ني لم وم

(٢٢٥٨٦.



اك^الحينرياْس سمح 

لينالجناح حمض [ ٢١٥]الشعراء: ين أبعإث لير جئاحش ؤءيْءم0 
التكبر.وعدم والتواصع الجانب 

للمؤمنررالمؤمن الصحيح! الحديث في واللام الصلاة عليه وقال 
يمكالنيان أن فكما . أصايعه؛، نص واسلث، تنفا تعضه تشد كالثنتان 

ويتعاصا_ونيتماسكون المؤمنون فهكذا وهكذا، لبنة مع لبنة بعضا بعضه 
يشدبل بعضا، بعضهم يؤذي ولا بحضا، بعضهم يضر لا ويتعاونون 

ألؤعز تعالى! قال بعضا، بعضهم ويحترم بعضا بعضهم 
و>ؤن\ةتي تُالى! نال ٢[ ]المائدة: دآلثور؛نه عق رثُ وألأموئ 

ألودواصوأ ألن؛لحت وعملوا ؛ ٣١٠آلبرن< إلا خم ؛يى ألإذس إة 
.٣[ - ١ ]العصر: بالكره  ١٠٣١^

أومناجينا، من شيء في نر ®نى لام! والالصلاة عليه وقال 
ثصجن،أى بكفه؛ تصالها عنى لنمص أو هنتمسك، سل ومنه أنواقثا، 

لهاالبل لأن اذى؛ يميبه لئلا يعني! ؛ بسيء" ملها الثحلميل مى أحدأ 
أحدأ،يجرح لا حتى بها فيمك تجرح، قد تؤذي، قل أطرافا لها سهام 

مماهذا عير أو مواسير أو أبواب أو ؛حهل، الأسواق فى مر من وهكن.ا 
الماليمالطريق يتحرى وأن يرفق وأن يحذر أن عليه يجب.، يجرح، قد 

أومامحورة أو عود أو بحهلمح أحدا يحدمحن لا حنتى الأذى، عن البعيد 
أسواقفي ورفق يهون ليمشي الناس، يؤذي قد مما هذا غير أو بابا 

بمحمل•بما يؤذيهم لا حتمح، المام، 
وثناشهم،وئراحمهم ثوادهم في المومنيى ررمفل قوله وهكذا 

والحمىاا؛المهر الجند سائر له ئداعى عضو منه استكى إذا الجند مقل 
بعضهمث ويببعض، بعضهم يتأذى واحد حسد كأنه هكذا فالمؤمن 
رحلهفى أو يده فى أو رأسه فى أصسسا إذا الجل أن وكما ببعض، 

لمرورويروا إحوانهم لألم يتالموا أن يجبط المؤمنون فهكذا كله، تأذى 



ورحمتهمعليهم والشفقة حقوقهم وبيان المسلمين حرمات تعفليم باب 

عنوالدغ والإعانة عوه والسا المواساة علمى هذا يحملهم حتى لهم إحوا 
الطاقة،حسب كانوا أينما إليهم الخير وإيصال بصرهم، فبما إحوالهم 

ثنثاأس يكش ج [، ١١٦^٢٠^ نا أس ومأ قق: نال ^١ 
أحيهحق أن المؤمن وتحقق المؤمن علم فإذا [. ٢٨٦ت ]البقرة و|سعه،اه إلا 

يعالجأته وكما هذا تألم هذا تألم إذا أؤلرافه، بين فيما الجد حق مثل 
منإخوانه يصب ما علاج على فليحرص الأذى، يزول حتى أصابه ما 

العافية.وتعم النعمة تعم حتى الأذى، 
الجمع.الله ومحق 

بنالحنن ه التحى لبل قال• ه، هريرة أبي هءحا -  ٢٢٥
اصمن غشزة لي إن الأيغ: فقال خايى، تن الأقئ زبمدة 4ا، ظئ 

اللا »نذ مقال: افه.، ننول إيه مثفز أخدا. مب مك نا 
،.متمذ يرحم!٠٠ 

غنىالأغزف من ناس قدم قالت: ها، ة عائئوص -  ٢٢٦
وافهلكنا : مالواررئعم،ا ممال،: ص1؛ائكم؟ أمظوير : فقالواه، اطه رسول 

يلويكممص ينا اطه كاى إن أمللث، ررأو س: اطه رسول ئمال، ئملإ نا 
شورى.فتقق الزظ!٠٠ 

(،٥٩٩٧)برقم ومعانقته، وتقبيله الولد رحمت باب الأدب، كتاب في البخاري أحرجه را، 
ذلك،وقفل ضعه ونوا والعيال الصبيان ه رحمته باب الفضائل، كتاب في لم وم

(.٢٣١٨)برقم 
(،٠٩٩٨)برقم ومعانقته وتقييله الولد رحمة باب الأدب، كتاب في البخاري أحرجه )٢، 

ذلكوفضل وتواصعه والعيال الصبيان س رحمته باب الفضاتل، كتاب في لم وم
(.٢٣١٧)برقم 



الصالحينرياض شخ 

افرسول قال ت قال خهثه، افه عيد بن جرير ءص —  ٢٢٧
ءijييل١،.متمي اف® يرحئه لا الناس يرحم لا 

طى»إذا فال: ه، اش ننول أن ه: هربرة أبى ص -  ٣٣٨
صلىوإدا والكبين، الصعيم« فيهم هإن هلتحس، للناس أحدكم 
.نقىذاء<، ما هلثطول شه أحدكم 

الحاجة®.رروذا رواية: وش وء 

ورحمتهمالملمين بحرمة تتعلق كلها الأربعة الأحاديث ذهن.ء 
آمّعه لأظم تعالى: فوله تقدم بهم، والرأفة إليهم والإحسان 

وأوجبالحرمات حرم وعلا حل الله، [ ٣٢]الحج: ألماوي_،ه يمز من 
إليه،والإحسان المسلم رحمة الحرمات تعظيم وس ونهيه، أمره تحفليم 

يظمؤرس •٣[ لالء-جت عند ق ثر نهو أف نثنت ثظ_لم 
حرماتوتعظيم الحرمات وتعظيم أكفي_،ه، يمز من ؤء آممو ذعو 

تعظيمفي ياحل ذلك كل ونواهيه الله أوامر وتعثليم لمين الم
والإحسانالأولاد رحمة وهكذا الله، شعائر تعفليم وفي الله، حرمات 

إذاأبديهم على والأحد الخير، إلى ؤإرشادهم وتوجيههم وتعليمهم إليهم 
حابسبن الأمع قدم لما ولهدا الله؛ حرمات تعظيم س هدا كل ، سفهوا

منعشرة لي إن )قال: علي، بن المحن يقبل رآه ّ ه المبي على 

وبرتم(، ٦٠ ١٣)برتم والهائم الناس رحمة ثاب الأدب، كتاب خي البخاري أخرحه )١( 
وتواضعهوالبال الصبان ه رحت باب القفانل، كتاب في لم وم(، ٧٣١)٦م

(.٢٣١٩)برقم ذلك وضل 
برقمثاء، ما فليهلول لنفسه صلى إذا باب الأذان، كتاب في البخاري أحرحه )٢( 

برقمتمام، في الصلاة يتخفيما الأئمة أمجر باب الصلاة، كتاب في ومسلم (، ٧٠٣)
(٤٦٧.)



٠—=^-رورحمتهم علمهم واثشفقات حقوقهم وبيان اومسلمين حرمات سئيم ب1دء 

اللا ررمن ت لام والالصلاة عليه غال أحدأ( منهم قيلت ما الولد 
بهمواكلمهلف الخير إلى وتوجيههم ومداعبتهم الأولاد تضيل يرحما« 

بعفرلدم لما وهكذا هن، افه يحبها التي الرحمة من إليهم والإحسان 
الباديةسكان هم والأعراب لام والالصلاة عليه المي على الأعراب 

المي:محال أولادكم؟ أشلون : قالواالعلم، وعدم الجفاء عليهم ويغلب 
أملك*أو لام: والالصلاة عليه فقال نقبل! ما وانفه لكنا : قالوا*نعم* 

شعمن اف، إلا هذا يملك لا يعني: ! قيلث،من اف، ثؤع أق لنث، 
السلامة.اض نأل صبى، ولا فقير على يعهلف، لا الرحمة قلبه من 

إليهمان والإحوتعليمهم والإناث الن.كور من المغار على فالعهلف 
غ؛و،اف بعه مما هذا كل هذا غير إلى مريضهم وعلاج بهم والرأفة 

محكءؤا؛ا وعلا: حل القائل وهو لعالم، افه شرعها التي الرحمة ومن 
[.٠٦]١^١^،: تث ئرب أثو 

الصلاةعليه البى عن خهغ المجلي اطه عبد بن حرير حديث وفي 
الالذي يعي: افيج«؛ لا الغاس لا ررس قال: أنه لام وال

رحمرحم فمن العمل، حنس من فالجزاء افه، يرحمه لا الماس يرحم 
يرجوإليهم وأحن الناس رحم فمن تدان، تدين فكما ممم، ظلم ومن 

اللهغضب استحق عليهم وتعدى ظلمهم وهن الله، رحمه الله عند ما 
وعقابه.

فيهملأن بالمامومن؛ ويلطفوا يرأفوا أن للناس اممه سِع وهكذا 
عليهفال ولهدا الحاجة! ذو فيهم الكبير، فيهم السقيم، فتهم الضعيف، 

الصعيم،فيهم قإن فليحمس، للناس أحدكم صلى ءإذا والسلام! الصلاة 
يصليكان إذا ثء(( تا دنبجل ف أم طى زإذا زالكبيز، }ص 

بأسلا طول إذا إليه هذا ه، لمالضحى يصلي الليل س يتهجا:. لفه 
وأنيرحمهم وأن بهم، يرفق أن فالواحِح بالماس يصلي دام ما لكن 

والفجر،والعناء، والمغرب، والعصر، الفلهر، في حاجاتهم، يراعي 



الصاثحينمى ريا سمح 

فيوالميزان المأمومين، حال يراعى أن عليه الأعياد، وفي الجمعة، وفي 
الصلاةعليه فعله هو الميزان لام، والالصلاة عليه بالنبي التأسي هدا 

ثسنةهأسوأ آؤ ر؛سول ق ؛۶٦ َكاث هث؛ اغ قال كما والم_الآم، 
آصرارأرأتتموني كما ءرصثوا واللام! الصلاة عليه وقال [ ٢١]الأحز١ب 

يفرتهلوياي يعلول فلا الميزان، هو هدا صلاته في به فالتامحي 
بينولكن يالعلماتينة، ويخل بالصلاة، يخل تخفيفا يخفف، ولا الناس، 

صلاةأخف ولا صلاة أتم أحد حلف صلست، ما جهنه! أنس قال ذللث،. 
يراعيتمام، في تخفيفا صلاته كانتط لام، والالمائة عليه النبي من 

ؤيركعخاشعة، مرتبة مهلمئنة قراءة يقرأ كان ام، التمِويراعي التخفيف، 
منلكن مهلمئنا، سجودآ ويسجد مطمئنا، اءتد.الأ ؤيعتدل مطمئنا، ركوعا 

فيولا ركوعه، في ولا قراء'نه، في لا الاس، على •نشق إطالة غير 
عليهذللثط في ومعل هو بل الجدتين، بين ولا اعتداله، في ولا سجوده، 
شؤونكل في وسهلآ يكونوا أن للائمة ينبغي وهكذا لام، والالمائة 

التوسمعلعباده س يحب وعلا حل فالله الدين، أمور بقية وهكذا صلاتهم، 
[.١٤٣]1^; وسْلايم محه -ثعلنتلإ الأمور، في 

ذللثجبين ولكن ؤإهمال، وجفاء تفريعل ولا وزيادة، وغلو إفراط فلا 
والتكلف،ذلك، وغير والجهاد، والحج، والصيام، الصلاة، في 

القياموءا.م والتقصير والجفاء الممتؤيع، هو هذا والإفراط والزيادة والغلو 
ذلك•بتن ولكن ممتؤع، جبا بالوا 

,الجميع الله ومحق 

الأذانباب الأذان، كتاب في خهيع اJحوامث بن مالك حديث من البخاري أحرجه 
(.٦٣١)برقم جماعن، كانوا إذا للمافر 



ورحمتهمعليهم والشممة حقوقهم وبيان المسلمين حرمات تعظيم باب 

النمل،لبمع اف رمول كال إو قانتؤ؛ ه، ءائثست ءم -  ٢٢٩
نتفذعليهم• ميقرص اثس به بمنل أ0 حشنه ُه؛ ينمل أ0 يحب ونو 
غله

م،نًنت ام تفانم فاك: هأ، ءضا -  ٢٢٠
رثييطعمني أبيئ إئي كهيستمم، ننتج ررإئي ت فاو واصل؟ إثك ت قفالوا 

■، ل علمي متمذ يسقي® 
وشرب.أكل نن ئوة ئ يجنل ظ'.' 

هالت قال ههته، ربعي بن الحارث يشادة أبي ءص -  ٣٢١
يأننعفيها، أطول، أ0 وأربد الصلاة، إلى لألوم 'رلٌي ه•' اش يمول 
رداهأئه" عنى أنى أى 'كراهية صلاتي في فاتجور الصبي بكاء 

ذ'.

الناسرحمة على الحث فيها فبلها، كالتي الثلاثة الأحاديث هذه 
عبادهعلى أوجب وعلا جل اض عليهم، المشقة وترك إليهم والإحسان 

والوايلالأيل صلاة على ه المي تحريض باب التهجد، كتاب، في البخاري أ-محرجه )١( 
صلاةاستحباب باب الصلاة، كتاب في وملم (، ١١٢٨)برنم إيجاب، غير من 

ستأو ركعات أريع وأوسطها ركعات ثمان وأكملها ركعتان أنلها وأن الضحى 
(.٧١٨)برقم ، ءده١ المحاخظة على والحث 

برقمصيام، الأيل في نال،؛ليس وعن الوصال، باب، الصوم، كتاب، في اJخارى أحرجه )٢( 
برقمالصوم، ني الرمال، عن النهي باب الصيام، كتاب في وملم (، ١٩٦٤)

وفي( ٧٠١)^برقم المبي، بكاء عند الصلاة أحف، من باب الأذان، كتاب في أحرجه )٣( 
(.٨٦٨)برقم المالم، ، UN1قيام الاس انتنئار باب 



الصاتحينريامى شبح 

هق:قال ولهدا والأذى؛ الظلم وترك والإحسان والمعامحلف الراحم 
بهشاا->تمالإ ممد أءقدسوإ ما تثر هعنيش ألثؤبميثث يمحذمحبى 

امثللام; والالصلاة عليه المبي وقال [، ٥٨: قيناهؤإثا 
منهاتثكى إدا الجند مثل وثناشهم، رراحمهم ئوادهم في الئومنص 

عاليهأيضا وقال والخ٠ىاا، يالئهر الجند نانر له ئذاعى عضو 
وثنلث،تنضا ثنضه نشد 'كالتنتان للمؤمن ُالمؤمن واللام; الصلاة 

تحدوفبيزمن ٠لأ واوسالآم: الصلاة عاليه أيضا وقال سن 
ولايفللمه لا الملم أحو فالملم لنمسهاا، يجب ما لأحيه يجب حس 

رحمتهيتحرى بل عليه، ينز ولا يخونه ولا يحفره ولا يؤذيه 
اله.والإحسان 

واللام:الصلاة عاليه كان إنه ها عائشة تقول الحديث: هدا ني 
ممرضالناس به يعمل أى حشنه ّه؛ بعنل أ0 يحب ونو العمل، "ليدع 

لحرصهمعليهم؛ فينق الماس يعمله أن مخافة الأخر اللفغل في عليهم® 
علىحريص أته على دلالة فيه هذا واللام، الصلاة عليه متابعته على 

وقدواللام الصلاة عليه عليها المنمة وترك إليها والإحسان الأمة رحمة 
أنمهظممن رنولئف وعلا: حل حفه في اض قال 
[،١٢٨تالخو;ة: نج1له زاول ألثؤتن ءث،=طم نيل عنقل ما هه 
عليهفهو لام، والالصالة عليه بهم، رحيم بالمؤمنين رووف ه لهو 

المشنةوترك الأمة، هداية فيه ما كل على حريص لام والالصلاة 
عليهكلها، وأعماله ونهيه أمره في ذلك وكل عليها، والعءلمv عليها، 
لهلم(ا،زحنه الوصال عن ه النبي لها٥^١ ٠٠وهكذا لام، والالصلاة 
ثمبهم واصل ينتهوا أن أبوا فلما عليهم، المشمة عدم على وحرصا 

أبواحين له؛إا، كالمنكل لزدئكم. الهلال ئأحز ؛الو قال: ثم بهم، واصل 



ورحمتهمعليهم والشفقة حقوقهم وبيان انمطمين حرمات سليم و1دء 

.تقدم كما ، يتتهوا أن 
أستإني ئت »رإني قال: نواصل؟ إنك قالوا ولما 

والوصالهم، أنفعلى يشفوا ألا بذلك فأراد وسفني، ربي يطعمض 
شرب،ولا أكل دون من أكثر أو ثلاثة أو يومين الصيام متابعة ت معناه 

ذلك،عر يقوى واللام الصلاة عليه وكان المهار، في ولا اللل ني لا 
منقوة ذلك، على قوة أءهلا٠ اف لأن لام؛ والالصلاة عليه ويواصل 

الطاعة،وأنواع الذكر، أنواع من يهبه بما الله قواه يعني! وثرب؛ أكل 
والتلذذالطاعة وأنواع الذكر، أنواع من قله على ينزل وما الطاعة وقوة 

نللأ،على الله فيقويه والشرب، الأكل مقام ذلك، يقوم حتى ؛المناجاة، 
يشفوالئلا الوصال؛ عن نهاهم فلهذا ذلك،؛ تحتمل لا والأمة بهذا، 

أنمهم.على 
ولاكان، أينما إخوانه على المشقة عدم يلاحقن أن للمؤمن فينبغي 

فينبغيبالأمة، يتعلق شيء عن مسوولأ أو قاصيا أو أميرأ كان إذا ميما 
أماكن.مهما عنهم، الأذى دفع ويتحري رحمتهم يتحرى أن 

لأقوم• لام والالصلاة عليه يقول ت الثالث، الحديث، وهكذا 
صلاتيفي يأثجور الصر بكاء تأملمع فيها، أطول أل وأريد الصلاة، إلى 

معهيملئن اء الموكان لام والالصلاة عليه أني، على أس أق كرامة 
الهلفل،ومعها صلتؤ وربما منهن، كثير معه يصلي واللام، الصلاة عليه 
مراعاةأحل من امه، على يثق لئلا الميء؛ بعض حقق بكاءه مع ّفإذا 
عليهالأمة، على المشمة عدم مراعاة من كله ا فهال وصياحه، الطفل هزا 

واللام.الصلاة عليه حلقه وهذا واللام، الصلاة 
دفععالي والحرص ؛مصالحهسا، والعناية الأمة راعاة مه 

ومسلم(، ٦٨٥١)برتم والأدب اكُزير كم باب الحدود، كتاب ني البخاري ١إمجه 
١(.١ )ّا• برغم الصوم ني الوصال عن النهي باب الصيام، مماب ني 





ورحمتهمعليهم واتشفقة حقوقهم وبيان المسلمين حرمات ؛سليم بابّ 

حسن.حديث وقاو؛ التر٠نير١آ، رواه الثحبمء أحاه 

فيوالايات الأحاديث من قبلها كالتي الثلاثة الأحادبت هذه 
وهذاظلمهم، وعدم عنهم الأذى وكف لمن، لما احترام على الحث 

قاطبةالإسلام علياء أجمع لمون، المعليها أجمع التي الواجبات من 
وألاأخاه، ويحترم أحيه، قدر يعرف أن مسلم كل على يجب أته على 

علهبل ,>ذيه وألا عرض، في ولا مال، في ولا نفس، في لا يغللمه 
قدتاض قال كما الوحوء، كل من الملم أحيه عن الأذى يكفح أن 

ؤإئابنثا آ->تاإ يند نفثبؤأ ما ثم إلمؤهشتب آلثوآن\ن يمذمحيى 
توعلا جل يقول ذلك، في الأيات وتقدمت \،هتا، ل١لأحز١ب; ميناه 
'٣؛!عج: زالعند ث خز ئهو آممي حممتت بمظم ؤوس 

ننهتظميثللم ءؤوس [ ٣٢]المح: آلشّاه ثنيت ين ؛لها ام شنهم بمظم 
زصّمه؟ tjؤلت نن ثم ما ؤولأٌئ0 [ ١٩انت ]ال—ممِنًكممإه عدابا نذنه 

 '' ]٨•

فيأو نفس، في كان سواء وخيمة، وعواقبه عفليم، شره فالظلم 
كلعن تباعد أن المؤمن على فيجب عرض، في أو بشرة، في أو مال، 
وكفإليه، الخير ؤإسداء أحيه احترام على يحرص وأن الظلم، أنواع 
ءؤوةماوُوأI غؤد يقول وعلا حل واف والإمحان، اإهلاقة حمس، عنه الأذى 

ه•السي ويقول ٢[ ]الماندة: محاتدنيه آلإز ؤ ثاوزأ ولأ وأققوئ أين عز 
المؤمنكون من بد فلا المانة( نوم ظلمات الظن؛إ ثإ)؛ الظنم راموا 

ارالمسلمت ويقول إليه، الشر إيجاد عن ويبتعد لأخيه، الخير يتحرى 

برقملم المعلى الملم شفقة في جاء ما باب والصالة، البر كتاب ني أحرجه !١( 
(١٩٢٧.)



الصالحينرياض ثخ 

فيلا عله يتعدى لا يفللمه: لا مض سن(( زلا ظنن لا الننلم، أخو 
تيعني لمه؛ يولا بشرة، في ولا عرض، في ولا مال، في ولا نفس، 

ؤيحوطهويعينه يصونه بل عليه، ويتعدى يظالمه لمن لمه يلا يخذله لا 
حاجته*في افُ كال أخيه حاجة في كاو *ونس طاقته، حب عنه ويدفع 

فيدين، مضاء في حاجته في مشى الكلم، جوامع من عام كلام هذا 
حاجته،في الله كال معروف، أى في زواج، في صدفة، في فرض، 
ثرجدنى أحثه، عون في العبد كان ما البد عون في *واف M■' ويقول 

ئنيانتن زنن المانة، تزم كزثات من كزنه عنت الهُ ثئج ٧ ئنلم عذ 
منكربة مؤمن عن ص أمن الأحر اللفغل وفي السامة*. يوم الهُ ستزه 
علىيمر ومن القيامة، يوم كرب، من كربة عنه اف نفس الدنيا، كرب، 

الدنياش افه متره مسالما، ستر ومن والآءرة، الدنيا في له افه ير معر، 
والأخر،*.

يخوئه،لا المنيم، أخو راالمنلم يقول الثاني• الحديث، في 
نكدتنزلا تخونئ لا اسم أخو ر)اوئننلم : ٨١في نكزثئ(( زلا 

أقالسر مى امرئ يحم،  ١٠مرات، نلاث لصدره ار وأثهاهما* الممزى 
احتقارعن بعيدأ يكون أل المؤمن على يجب هكذا المنلم* أحا، نحتقز 
الوجوه.كل من إليه، الخير إيصال على حريصا أحيه، 

ثلأافه ذمة في فهز الصح صلاة صلى ااْن جندب،: حديث كذلك 
نكثئثم يدركه، بشيء ذمته مى يطلبن س فاثه ، بشيء ذمته مى افه نطلتنكم 

صلى»من الأخر: اللففل في العافية الله أل نجهم* نار في زجهه على 
عنهايضعف ولهل.ا عفليم؛ ثال لها الصبح فصلاة جماعة*، في الصنخ 

عنهايكل العشاء صلاة وهكذا لهناففوز، ١ عنها ويتكامحل المنافقون، 
،٣١١لام: والالصلاة عليه قال ولهذا المنافقين؛ وأشباه المنافقون، 

فيهماما تعلموذ زلو المجر زصلأة العشاء صلاه المنافقيى على الصلاة 



ورحمتهمعليهم لشفقة وا حقوقهم وبيان لمسلمين ا حرمات سئيم باب 

ولاأعماله بعد لأنها العمر؛ عن يكل قد أيضا الناس من وكثير 
أهلهؤتز قكأئنا الثصئ هاثته ®من ت واللام الصلاة عليه قال وقد بها، يار 
فولأررمن I لام والالصلاة عليه وقال وماله، أهله لب مت يعني ؛  kaJوما

يكونأن المزمن على الواجب، عغليم، فالأمر عمله،، حط همد العصر صلاة 
الجماعة،في إخوانه مع أدائها على يحرص وأن بالصلاة، كاملة عناية له 

ولاالمسجد جوار من وهو الأذان يسمع - بالله والمياذ - الناس من كثير 
يسمعوهو الإسلام؟ من هذا أين الدين؟ من هذا أين المجد، يعرف 
إئمامأ ثإدا حندعهم وهو آثه 4^■^ آلمكفق؛أا ؤأ0 •' وعلا جن؛ اممه قول 

[.١٤٢،; ]IUظيلاه إلا اثن دآروى ولا الناس رآءوئ ثاخ ،ئوأ آلصأوء 
منأردى بيته في يصلي يقوم ما وهدا كسلان، وهو يقوم النافق 

معيصلي ولكن كلأن المافق يأتي قد يعمله - الخافية افه ال ن- الخافق 
أوالناس، ذمه يهمه ولا يبالي لا وهذا صلى، ما يقال؛ مراءاة الجماعة 

بيته،في صلى ريما بالصلاة يالي لا بهمه، لا عليه أنكروا أو الناس، عابه 
بعدإلا الفجر يعرف لا منهم وكثير بافه، إلا قوة ولا حول ولا ضيعها، ربما 

أينالإيمان؟ أين الشمس طلؤع بعد صلى لمله قام إذا لمله، يقوم ما 
فيتؤدى أن بد لا أوقات، لها الصلاة افه؟ خوف أين القوى؟ أين الإسلام؟ 
الجماعةفي صلاها إذا افه ذمة في فهو وقتها في اكبح صلى فمن أوقاتها، 

جماعهفي الصح صلى ررمن الأخرت اللففل في ولهذا الواجب،؛ هو هدا كان 

حدروكما الله، أمر كما الجمائ، في وقتها في تولى أن الواجب 

صلاةباب والجمائ، احي المكتاب في ها عائشة حديث من ماجه ابن أخرجه )١( 
(.٧٩٦)برقم جماعة في والمجر العشاء 

صلاةفضل باب اجد، المكتاب في نجؤتد عفان بن عثمان حديث من لم مأحرجه )٢( 
(.٦٥٦)برقم جماعة في والصح العشاء 



الصالحينءس ريا سمح 

إلىالعلم أهل من جمع ذهب قد المنافقين، بأخلاق التخلق من ه الرسول 
حتىأخرها إذا العافية، الله أل نكفر، عمدأ وقتها ذهب حتى صيعها من أن 

قوى،وقولهم العلم، أهل من جمع عند كفر اهلا متعمدأ الشص طلع 
راتيىو.•' لقوله ذلك؛ في العلماء أنوال أصح وهو الحديث عاليه ودل 

.، ١ عبض فى لم مخرجه . الصلأة« رك والكمر الشرك وتين الرجل 
محنىالصلاة وسنهم تيننا الذي رءالعهد لام! والالصلاة عليه وقال 

تزكفاممدكمزلأى.
عمله٠١حط العصر صلاة ئرك ررمن بريدة؛ حديث فى 

أنالمؤمن على الواجب الأخرى، كذلك الصلوات نموذج هذا 
ررمنوء، بالالأمارة والنفس الشيهلان، ونزغات وء، الجلماء ص يحذر 
ي؛،.بن إلا نث لملأة قلا :انه ٣ الأداء نخ 

هريرْأبي حدبث وفي عباس، ابن قال كما خوف أو مرض والعير 
فهلالجد إلى يلائمتى قائد لي ليس رمول يا قال! الأعمى قصة في 
,بالصلأ؛(( النداء ئننع ررئل قال! بيتي، في أصالي أن رمخصة من لي 

ررهأجبلأً،.محاد: نحأ. محماد: 

الكمرامم إمحللاق بيان باب الإيمان، كتاب في ها جابر حديث، من لم مأحرجه )١( 
(.برقم)٢٨الصلاة ترك من عار 

تركفي جاء ما باب الإيمان، كتاب في )جهلتع يريدة حديث، من الترمذي أحرجه )٢( 
الصلاةترك فيمن حاء ما باب الصلاة، كتاب ش ماجه وابن (، ٢٦٢١برقم)الصلاة 
(.١٠٧٩برقم)

(،٠٥٣برقم)العصر، ترك من إثم باب الصلاة، مواهيت، كتاب في البخاري أحرجه )٣( 
(.٥٩٤برقم)غيم، يوم في بالصلاة التكٍر باب وفي 

بابوالجماعة، المساحد كتاب في غؤثأ عباس ابن حديثه من ماجه ابن أحرجه )٤( 
(.٧٩٣برقم)الجماعة عن اسلق في اكنلغل 

برقمالنداء سمع من على المسجد إتيان يجبا باب الماجد، كتاب في لم مأحرجه )٥( 
(٦٥٣.)
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.رحصهءرا، نك أجد ®لا قادت الأخر اللفظ في 
يلائمهقائد له ليس الدار يعيد لأعمى الرخصة يجد ما كان فإذا 

بدنه،في معافى وهو النداء ببمع الذي القريب الصحيح حال فما 
الأمربهذا التواصي فالواجب وخطير. عغليم الأمر بمحرم، في معافى 

أنإلى به أفضى ظلم هدا لأن والكسل؛ بالتخلف يعرف من ونصيحة 
ثشؤ ثاؤأ .ا نثن ي تمقؤ ^١ ت هق قال كما النار، أهل من يكون 

المار؟دخلتم لماذا نئالوا لما جوابهم هدا [ ٤٣، ٤٢آنحهآه يث 
عنوضوحئ ١لمتكأن مم نك وأن آلمإت0 تث ثك ؤ ^٠١^ سفر، وهى 

فلا[، ٤٧- ٤٣آثتسه أثا ثئ . ة ءث % يق. آع 
يجببل بهم، ريشه هؤلاء باحلاق يتخلق أن عليه يحرم بل للعانل يبني 

ويجاهدوالكافرين، المنافقين افه أعداء مشابهة من الحذر غاية يحذر أن 
دارلمس العمل دار هذه الدار الجهاد دار هذه جهاد، من بد لا نمه 

منائهدؤإ >ؤوأكبر، ت يقول وافه جهاد، من يد لا العمل دار الجزاء، 
بمنهد؛ئما جنهد جوض سبح-ادهت ويقول [ ٦٩لالاسكسأ_وتت محمثاه 

٦[.]انمكبوت: ذئسيءيم 

نمباطه، إلا رفيعة منازل ولا عالية درجات ولا الأمور معالي فهذا 
الجلوسوآثر الهوى وآثر النوم آثر ومن والمصابرة، والصبر يالمجاهدة 

والملاهي،الأغاني وعند التلفاز عند والجلوس الورق لعب وآُر أهله مع 
حالعلى يموت بأن خطير ياطه والعياذ هذا جيفة، فهو الفجر جاء فإذا 

طها فلينق العافية، فه ا أل نالمار، أهل حال على ويموت الجاهلية، 
يومله يقال لئلا ومحراباته؛ وجيرانه وأولاد أهله ويحذر وليحذر المؤمن، 
هذايقول! القيامة، يوم بالجار الجار يتعلق نصحنهم؟ ما لماذا القيامة؛ 
يقولحق، له والجار عفلمم، فالأمر ينهني، ولم محصية على وجدني 

(٥٥٢)برقم الجماعة ترك في التشدد في باب الصلاة، كتاب في داود أبو أحرجه 



الصايصنرباص ثخ 

.^٥٠١١٢أنن ظنئت خر الجار توصض جرل ناو رتا را 
يؤبنكاو *من لام: والالصلاة عليه ويقول عفليم، حق له فالجار 

محصذم واليوم لأف يومئ لكذ مذ حارم، محكرم ■؛^ ١١واليوم لأفَ 

يؤويهملا الأجر، واليوم باق نؤثس كاف ررنذ الآخر؛ 'ض'اللمفل
جارة«أم•

وأنبالمعروف، امر0 أن الإحسان أكمل ومن الإحسان أعظم ومن 
وشيطانه.نفسه على تعينه وأن المنكر، عن تنهاه 

والهدايه.التوفيق الجمع اش رزق 
ثاخشوا،زلا تخاندوا، آرلأ س: اض زنوو د1و قال: ءص، ٠  ٢٣٥

دكوئوابمص، بيع ض سئم تبغ دلا تدابندا، دلا ياعصوا، دلا 
:خدلئ،زلا زلا يمك، لا اسا: أخو اسئإ إخزانا،  ٠٥١بماذ 

ألالثئ مى امرئ بحسب مرات ثلاث صدرْ إلى ويثير هائما الممزى 
وعزصن'وماله دمه حزام، الننلم على المنالم كل أحاث نحقز 

.ر لم مرواه 

١لوصاةباب الأدب، كتاب، في البخاري أخرجه نها عمر ابن حديث من عليه متفق )١( 
والإحسانبالجار الوصية باب والصلة، البر كتاب في لم وم(، ٦٠ ١٥)برتم بالجار، 

(.٢٦٢٥)يرقم إليه، 
إكرامعلى الحث باب الإيمان، كتاب في تقهئع هريرة أبي حديث من ملم أحرحه )٢( 

برقمالإيمان، من كله ذللته وكون الخير، من إلا الصمت ولزوم والضيف الجار 
(.٤٨يرتم)شرح، ابي حديث، رمن (، ٤٧)

فيومسلم (، ٥١٨٥)برقم بالنساء، الوصاة باب النكاح، كتاب في البخاري أحرحه )٣( 
(.٤٧)يرتم ، • • والضيف. الجار إكرام على الحث باب الإيمان، كتاب 

لمالمظلم تحريم باب والملة، الر كتاب في )ههنع هريرة أبي حديثا من أحرجه )٤( 
(.٢٥٦٤)برتم وماله، وعرصه ودمه واحتقاره وحيله 
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ربولا وثحوء، النوق ني عليها ينادى مننة فنن ني يزبد أذ اشبمس(ت )٥ 
حزام.وندا عنزث، نر أذ ممد تل شزائها لي لن 

يراءالذي كالشيء ييجعلن ويهجر؛ الأسنان عن يغرض أذ ذالتدابن(: ر٥ 
دالدثر-الظهر 

حمأحدكم قذئ لألا قاوت ه، الثي عن ه، أنس ءءء -  ٢٣٦
غليبنثص لئسياا يجب ما لأخيب يجب 

أوظالما أحاك ررايصن د.•' اف رسول مال ت مال ءعغه، -  ٢٢٧
كاقإذ أرأيت مظلوما، كاذ إذا أاصئ0 اف، رسول يا ;.جل• قمال مظلوما؛؛ 

رواْثهره« ذش قإذ الظلم مى تمنثه أر راتحجزْ ؤال! أئصئْ؟ كيف ظالما 

واللامالصلاة عليه اممه رسول عن اكابتة اكلاثة الأحاديث فهده 
وأحادثكريمان آيات وسقت أحيه، على الملم بحق تتعلق كلها 

بيانفي الشأن، هذا في واللام الصلاة عليه الله رسول عن صحيحة 
الواجبوأن وأذاه، ظله عن وابتعاده لأخيه اللم احترام وجوب 

عدوهم،صد واحدة ؤيدأ واحدأ جدا يكونوا أن اللين على 
كتابهفي وعلا جل فال كما يجب هكذا بينهم، فيما ومتعاونين 

توفال [ ١٠]الحجرات: قءوي^ب< ُأن نئنيحإ ا-برْ آلمؤينؤذ ؤإثا الٌظثم• 

لنمهيحب ما لأخيه يحب أن الإيمان من باب الإيمان، كتاب في البخاري أ"مجه ^١^ 
أنالإيمان حمال من أن على الدليل باب الإيمان، كتاب في لم وم(، ١٣)برقم 
(.٤٠)برتم الخير من لنفسه يحب ما لأخيه يحب 

،٢٤٤٣)برقم مظلوما أو ظالما أخاك أض باب المظالم، كاب في أخرجه )٢( 
٢٤٤٤.)



اك^اآحينرياءس شبح 

ؤ[ ٧١]ب: ه تقم ؟٢^٠ 
فيمتناصرون متعاونون إخوة المؤمنون هكذا ٢[, ت١لماتدةت ؤآلأموكاه آير 

يعفا،يعفهم ينصح الخير، على يتعاونون يالحق، متواصون الحق، 
الشر،عن يعفا يعفهم ويكف الخير، على يعفأ يعفهم ويعين 
غاب.أو شهد لأخيه، واحد كل وينصح 

يجبما لأجيه يجب حتى أحدكم يومي رالأ يمول، ولهدا 
مالأخيه يحب حتى الكامل الواجب الإيمان يؤمن لا المعنى• لثمه١٠ 

الماس،إلى الحاجة عن والغنى والاستقامة الخير، له يحب ه، لفيحب 
ويكرهخير، كل له يحب الأخلاق، طيب، الدين، سلامة العرض، ملامة 

ولاساعضوا، ولا ئثاجئوا، ولا وحا>ساتوا، لا ٠١.I ؤيفول ثر، كل له 
المتلمإخوانا، اف عباد وكوثوا بمص، بح هر بخصكم يع ولا ثذابروا، 

إرويثير ح ١^ شغدلث، زلا ^، زلا طلئن، لا الثنلم: أخو 
أحاهنحقر أل السر من امرئ اربحس—، القال_ا ت يعنى مرايت،؛'؛ ثلامث، صدره 

عليهؤيترفع أخاه، يحفر أن والقبح الثر في يكفيه يعنيI انئنيمءا؛ 
الخصالهذه وعزصه،، وماله دمه حزام، الثحلم على الننالم رركل ويتكر، 

الوالعداوة، البغضاء ثب لأنها واللام؛ الصلاة عليه عنها نهى المي 
عنهالعمة زوال يحب أخاه، يحسد الشر إلى يفضى المحاط تحاسدوا، 

فبلصاحبه يفر قبيح والحد الغللم، من هدا يجهده ذلك في عي وي
والحل.أخاه، يحسد أن يالمومن يليق فلا غيره، قبل قلبه ؤياكل غيره، 
أنالحلم، عنه يزول أن تمني الحل. هدا أخيه، على المحمة زوال تمني 
المالحةالهليثة زوجته عنه تزول أن يمرض، ويبتالى الصحة عنه تزول 

الأذى،س يئيء يصاب أن أولاده، يموت أن منها؛ يثر ويبتلى السليمة 
سعيتيأن ذلك على زدت فإذا أخيه، عن العمة زوال تمنى الحسمي هدا 

ٍ

.جميعاوالحل. الفللم يئن جمعمتإ العمة زوال محبة مع إيذائه في 
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السلعةثمن في الزيادة هو التناجش1 ثناخشوا® ولا ئحاسدرا، ارلأ 
أحلمن ؤإما البانع، ايداء لأحل إما للايذاء لكن الثراء، نمد دون من 

إيداءإما مقصوده ولكن الشراء؛ يقصد ولا يزيد فهو المشتري، إيذاء 
يحملحتى البائع دفع ه نمل ؤإما ليوم، الثمن عليه يزيد حتى المشترى 

الوهذا يبالى، لا عاث ؤإما له، صديق أو له صاحب لأنه الثمن؛ له 
ثناحنوا®ررلأ  ijliالنجش عن النهي الرسول عن ت، نبولهذا يجوز، 

يزيدأن وأما اشترى، عليه بتع لو صادق وهو وم يأن إما ان الأن
الهذا الناس يفر لأجل بس؛ نرك نصيبه في أو كاذب وهو وم وي

يعني؛والدابر؛ الجاغض عن نهى ندايروااا، دلا تثاعصوا، ارولأ يجوز، 
هذههذا، وغير الظلم من الكذب من الخصومات، من ذلك أسباب عن 

والتدابر.التباغفرإ أسباب 

كونهالتاغص أسباب من كذللش ، نح على بئصكم يع ررولأ 
الاحرتاللفثل محي كما أخيه، شراع على يشترى أو أخيه بيع على يبيع 
استرىأخاه أن علم إذا ت ذلك ومعنى بح على المرء يبث١ع ارولأ 

أحسنأو السلعة هذه أعطيك أن أريد له! ويقول يذهب مثلا بألف سلعة 
سممنجلأني أخيه؛ بع على البتع هذا يترك حش ألف، من محل يا منها 

أحسنأو مثالها عندي أنا يكذا، وشريتها يكذا الفلأنية الساعة سمت 
الشحناءيسبب أخيه، يع على بح هذا منه، ويأخذ يترك حتى بأنزل منها 

الفلأنيةالسلعة شري محلانا أن ممع سرائه، على الشراء وهكذا والعداوة، 
علىتبع لا باكثر سآخذها أنا ت يقول للبائع يذهب آلاف أوبعشرة بألف 
ذاكمعلوم يشتريه، ت يعني فلأن؛ للش محال مما بأكثر منك سآخذها فلأن 

ذلكبب ييتكدر أخيه عالي يشره سيء نمس فى يكون الأمر بلعه إذا 
ولهذاأخيه؛ على تعدى لأخيه ظلم هو نم والشحناء والعداوة البغضاء 

٠وخواناه اف عباد رروكونوا بعدم محال 



الصالحينريامى شبح 

البشيء يوليه لا المسلم أحو0 هذا وأن نمه يحاسب واحد كل 
منهذا غير ولا ثرائه، وعلى بيعه على يبيع ولا بتناجش، ولا بحد 
ذلاظنن، لا اسم أخو اااسلم ه: بقوله أكد ولهذا الأذى؛ أنواع 

تيعني مرامحت،،؛؛ ثلامحثج صدره إلى وينير هاهثا السموى تخذله، ولا ، تحقرْ 
الي،استقام إذا الجوارح، استقامت، بالإبمان ثمنر إذا القالب، إن 

فيوإل ®ألا ث.•' يقول المحيح الحديث في كما الجوارح، استقامت 
الجندمد مدث، وإدا كله، الجند صلح صالحت، إدا مصنه الجند 

ألأزمحئن.
صوركمإلى سظر لا افه ®إ0 ه؛ يقول الأحر الحديث في ونال 

(Xjإلى نظن زلكذ ، ^١٣
الجوارح،استقامت الله من والخوف بالتقوى عمرت متى فالقلوب 

حسثاوإذا الخير، على الجوارح استقامته الخير، على اللسان استقام 
اسمغنى انم رركز لكلب، تباعا للشر الجوارح انقادت القلب 
الأو سايلثه جل تلا له قيل إذا الناس بعض صه"، وعن وماله دمه حزام، 
الحقيرد هذا، يضر ما ت يعني ؛ القلي، في الإيمان قال؛ لحيتلث، تحلق 

ريك،،ءصستإ ما القلب، في الإيمان صادق كنت، لو الفاسد، الكادم بهذا 
للقلباالجوارح انقادت الجوارح، عمتؤ ما الإيمان به صح إذا القلبإ 

الإيمانمجن القليح حلا إذا ولكن الخير، على واستقامت ١لقلبه وتبعته 
فيووقع أيضا، الجوارح في الإيمان ضعف القلب، في الإيمان أوصحف، 

المحاصى.

فضلباب الإيمان، كتاب في نجهتع بشير بن العمان عن البخاري أحرجه عليه* ٌتفق )١( 
وتركالحلال أحذ باب المسافات، كتاب في لم وم(، ٠٢برنم)لدينه، اترأ من 

(.١٠٩٩برقم)الشبهات 
ظلمتحريم باب والحلة، البر كتاب في خهقد هريرة أبي حديد من لم مأحرجه ، ٢١

(.٢٥٦٤برثم)وماله وعرضه ودمه واحتقاره وحنله المسلم 





الصالحمنرياض ث—خ 

المسلمررص ت فاق ه، اش رسول أف ت خهّه هريرة أبي ءم -  ٢٣٨
زاخالأالبمائز، ^!١٤ النريض، زماذة النلأم، ذذ خص: لننلم اض 

عليبئثمى الناطس٠ وتنميت الدعوة، 

لقيتهإدا سئ: النحلم على المسلم "حؤر لمسلم: رواية ش دئ 
عشنوإذا له، هانمغ انثشحلث، وإذا يأجنه، دعاك وإذا عليه، ملم 
هاسنهاا.مايت، وإذا هئدْ، مرصل وإلا فشمته، الاه فحمد 

هاف رسول أمرنا قال: ه، ءازُ-، بن الراء عمارة أيي ءم -  ٢٣٩
وئثمؤستالجنازة، واساع المريض، بعثادة آنزئا سع: عن ونهانا بع، 

النلأم،وإئشاء الداعي، زإخاثة الظوم، لأض المم، زإنرار الناتئ، 
المثانروعن بالقصة، حوب لص بالدمؤ، نخثم أو حواتيم ص وئهاثا 

ءل؛هلى.متقى والديثاج. والإنتتزق الحرير لئن دعن المثي، وعن الحنر، 
 mالأزل.الثح م الضالة زإنشاد رواية: ش و

شيءدش ميثرة، جمع دش بعدها' مئلئة وثاء الألف، نل مثغاة بياء الميايرا: ) ه 
•الراكب هسعله المر الثزجيكدر ز أنضر،،زجنل مما دبمشى شنئبىحرير 

مىسج ثٍاب، وص المشيئة: المهملة المن وكسر القاف بقع المسي(: )□ 
الصالة*.>ررإث؛11د مخسن. وكتان حرير 

عليهاغ رمحول عن الثابتان العفليمان الجليّلأن الحديثان ها.ان 
إليهاودعا و. المي بها أمر حميدة حمال على دلت لام والالصلاة 

لموم(، ١٢٤٠)برتم الجنائز باباع الأمر باب الجنائز، كتاب في الخارق أخرجه )١( 
(.٢١٦٢)برتم اللام رد للملم الملم حق من باب، الملام، محاب في 

وسلم(، ١٢٣٩)برقم البمائز باتاع الأمر باب الجائز، محاب، في الخاوي أخرجه )٢( 
ألرجال،على والفضة الذهب إناء امتعمال تحريم باب والزينة، اليام، كتاب فكب 

(.٢٠٦٦)برقم الرجل عر والحرير الذم، وخاتم اء والت



ورحمتهمعليهم والشفتة حقوقهم وبيان المسلمين حرمات تعفليم باب 

عليهعنه حاء وقد لام، والالصلاة عليه محها نهى أحرى خصال وعلى 
•، الأحلأقاال صالح لأتمم بعثت ®إنما ^ ١٥أنه واللام الصلاة 

،.٢١الأحلأقاامكارم لأتمم نمت، ®إنما الأحر! اللففل وفي 
ومحاصنالأخلاق مكارم إلى الناس يدعو بعثه وعلا جنأ واض 
الأخلاقوأعظم الأعمال، وصئ الأخلاق محقاسف، عن وينهاهم الأعمال، 
والإيمانله، والإخلاص اض توحيد وأفرضها وأعظمها وأكبرها وأحنها 

يكون،وما كان عما وعلا حل به أخبر ما بكل والإيمان الحق، الإلته بأنه 
لاموالالصلاة عليه محمد برسوله والإيمان لعباده، نرءه■بما والإيمان 

الصلاةعليه به أخبر ما بكل والممديق حمي،ا، الثملين إلى أرسله اض وأن 
الأمورأعظم وهى الصلاة هذا بلي ثم يكون، وما كان عما لام وال

غخضؤج لأنه الأعمال؛ محاض ومن الأخلاق مكارم من وص وأفرصها 
غيو،له وتقديس لكتابه وقراءة عليه وثناء يديه بين وذل له وتعفليم له و٠لاءة 
أبيحديث وفي التهالتين، بعل فريضة وأفضل فريضة أعظم نهي 

علىلم المحق من قال خصال: ت إلى ه الني دعوة ه هريرة 
اللفنلوفي خصال، ت أخيه اللام عليه يرد وأن باللام يبدأه أن أخيه 

تجمعهاأخرى خصالا ذكر أخرى أحادينا وفى خصال، خص الأخر 
منهالكن تحمى، لا وهي الأعمال ومحاسن الأخلاق مكارم إلى الدعرة 

أنّتا،محناث١ به والبداءة عليلن؛ سلم لمن لام الرد الحفليمة الخصال هده 
واوثلأم،لبدأهم من يافه الناس أولى ®إن أفضل، به البدء 

ياوثلأم«ل؛،.ثدأ الذي ®ز-منصا الصحيح: الحديث في 

.T٣٨٢/ه أيي حدبث، ُن احمد الأمام أ-م-بم )١( 
.٤٧٢آ/المدرك ني ووانقه الحاكم رمس المهقي احرجه )٢( 
.٥( ١  ٩٧)برقم اللام بدأ ًن سل باب الأدب، محاب في أئْة أيي ص داود أبو أ-نحرجه )٣( 
بابالأدب، كتاب في البخاري أحرحه ٠ )جهيع الأنصاري أيوب أن عن عليه متفق )٤( 

(.٦٠٧٧)برقم الهجر 



الصالحينرياض ثخ 

إجابتهلام، باليبدأ الذي والمتها المتلاقيين حير يعني• 
لأناحيك؛ دعوة تجيب غيره أو عرس وليمة إلى دعاك إذا دعاك إذا 

وتحابها،الخير على واجتماعيا ونقائها القالوب صفاء أمحياب من هذا 
كذللثحوالاختلافج، النمرة أساب من المبالاة وعدم الإجابة وعدم 

منهذا الله يرحملث، تقول،! الله وحمد عطس إذا عهلس، إذا تشميته 
أمابالكم، ويمملح الله يهديكم ت يقول وهو أحيه، على لم المحق 

واتباعالمريخس، وعيادة ربه، يحمد حنى يثمنإ ما يحمد لم إذا 
وأنمرخى إذا يعوده أن أحيه على المسالم حق من هذا كل الجنازة، 

ذللئ،وفى التيسير، صح ودفنه عليه والصلاة مايتح إذا الجنازة يتبع 
فيهاالمرضى عيادة الجنائز اتباع الكثير، الخير والخير الخذلاة من 

الدينمهللقا، له الصيحة وهكذا عدته، إذا ولأحيلث، للئه كثيرة مصالح 
رروإداقال، كما أكثر، الصيهؤة تأكديتح استنصحلثح ؤإذا النصيحة 

. ١١له فائصح استنصحلتح 
سع!عن ونهانا بح، . الله رسول، ارأمونا ! البراء حدين، وفى 

إذايعنى؛ ؛ العاطس١١ وثثمستح الجنارة، واساع المريض، بعناية أمزثا 
عنديتشرب أن واممه أحوك علبك م أقإذا الممسماا، اردإبوار اممه حمد 

ابراروأمر امتهلعتإ، إذا نسمه ب، تجيدعوتي تجسبح أن والله القهوة، 
يضرللا مشرؤع سيء أو مباح ميء في أحوك عليكح م أقإذا م الق

واجتماعالمودة إلى دعوة أيضا ذللثح وفي نسمه، وتبر دعوته نجبّبإ 
ؤإفساءالداعي، ؤإجابة المفللوم، ونصر هل، ١لله في والتحاب ١لقلوب 
اللام.

والمؤمنهريرة، أبي حديث، في منها تإ ّتقدم حمال، مع هذه 
أسبابوس الخمال، أفضل س وهو الخمالط، هذه في ه نفحاصبط إذا 

إذاأحاك فثمت، الخير، على والتعاون التالقف أصباب وس الله فى المحبة 
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إذاظلم، إذا نمرته إذا دعوته، أحست، إذا مرض، إذا عدته إذا عطس، 
والتآلفح،الخير على والتعاون المحبة ___، مما هذا كل قسمه، ؛ووت 
لمقان لام، بالتبدأ للن، نير إذا تبدأ ؤإحابة، بدءأ اللام إفشاء هكذا 

يبدأ،فلا الكافر أما ملمين، كانوا إذا إحوانلث، من بدأك من أحبت تبدأ 
النهودسدووا *لا ه لقوله عليه؛ ترد بدأ إذا لكن يبدأ، لا الكافر 

ُاثملأا/زاثنازى 
،.زئقلم«١٢: يقولواالكثاب، أئل ظتلإ قر »؛ذا وقوله 
التختمأو الذهب خواتم عن نهى ت حمال، بع عن ونهى 

نعم؛المرأة أما بالذمبج، يختم لا الرحل للرحال، هذا بالذمبط، 
والأمورهالذهب، من خواتم تلبس أن باس فلا للزينة محتاحة لأنها 

الالفضة وكن فلا، الرحل أما لها، وزنة لها جمالا الذهب، من 
والنساءالرحال حق في بأس لا الفضة، خاتم الفضة للجميع، بأس 

محرمهذا والذهب،، القفة من الأواني في الشريط وهكذا حميعا، 
ماالمرأة، ولا ارحل لا تشرب ولا فيها تأكل لا الجميع، على 

عليهعنها نهى الرسول والفضة، الذهبؤ من الأواني اتخاذ يجوز 
فيبجرجر إينا القصة إئاء في يشرب *الذي ونال؛ واللام الصلاة 

خمحا«ص.ز نخ 

اعلابتداء عن النهي باب لام، الكتاب في فتيم هريرة أبي عن لم مأحرحه )١( 
(.٢١٦٧يرقم)علمهم، يرد وكتف باللام 

كم،باب الأسدان، محاب ني البخاري أحرجه غيد. عالك بن أنس عن علمه مفق )٢( 
عنالهي باب لام، المحاب ني وسلم (، ٦٢٠٨برنم)باللام الدئ أهل عر الرد 

(,٢١٦٣)برقم عليهم يرد وكيف بالسلام الكتاب أهل ابتداء 
الفضةآنية باب الأثرية، كتاب في البخاري أ-حرجه . .^١ سالمة أم عن عاليه متفق )٣( 

الذهبأواني استعمال تحريم باب والزينة، اللباس كتاب في ومسلم (، ٥٦٣٤)برقم 
(.٢٠٦٥)برتم والنساء الرجال على وغيره الشرب في والفضة 



الصاثحينرياءس ثسمح 

نيولا الدقب آنية في وثسنبوا ررلأ ت لام والالصلاة عليه وقال 
الآ-م؛■'"■م ه( ض ^٥، ذ م ؛؛نحا اكئا، 

الوالقفة الذهب من الأواني اتخاذ يجوز فلا الكمرة، يعني؛ 
ؤيثرب،بها يوكل آلة لأنها الملاعق؛ ذلك ومن للشرب ولا للأكل 

منأيما هذه القهوة، أكواب والفناجين الشاي وأكواب الملاعق 
والدلالالأباريق هكذا والفضة، الذهب من اتخاذها يجوز لا الأواني، 

أيضا؛ونهاهم والفضة، الذهب من اتخاذها يجوز لا الأواني، من كلها 
علىغالبا الأعاجم ويتخذها الحرير من تتخذ وهي الحمرا؛ المتاثر ررعن 

فإذاالحمار، أو البغل أو الفرس أو للبعير يتخذ البعير على رج، ال
يركبميترة ذلك، بغير يكون الحرير من يكون لا ذللئ، من شيئا اتخذ 
منتكون ولا بالكفار، يتشبه لا العجم، مياثر جني من تكون لا عليها 

منخطوْل فيها ثياب ملابس )المني( ااالسئ« عن ونهى الحرير، 
منلأترج ا يثبه شجر أيضا فيها يكون أن ذكر وبعضهم الحرير، 
لأنتصلح لا الملابس هذه للرجال يجوز فلا الحرير، 
أوثلايث، أو أصبعين موضع إلا الحرير لم عن الرجل نهى الرسول 

أصبعينأو اصح ندر باس، لا الثوب في صغيرة قطعة كان إذا أربع، 
الالحرير من علامة أو أزرار أو الثوب في رقعة أربع أو ئلأ'-ث، أو 

منالثوب فى شجر أو الثوب فى كثيرة حتتلومحل كثير يكون إما بأس، 
لبسوهكذا الرجل، حق في يجوز لا أصابع أربع مجن أكثر الحرير 
منلمعان فيه فالإصتبرق كثيرة الحرير أنواع والديباج، لإستبرمحا وا الحرير 

فيهليس ساد0 مواء ؛أنواءه كله فالحرير ، غليفل حرير والديباج الحرير، 

بم»في الأكل باب الأطعمة، كاب ني ايخاري أحرجه حذيفة. ص علمه منق (١]
استعمالتحريم باب والزينة، اللباس كتاب في ومسالم (، ٥٤٢٦)برتم مففاض، 

أ-صده/ببمآالإمام وأحرجه (، ٢٠٦٧)برقم ، . ٠ الرحال. على والغصن الذهب 
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لكلديباجغلظة فيه أو لكلإمتبرق، لمعان فيه أو لمعان، قيه ولا نقوش 
.الماء ملابس من هو إنما الرجال، حق في ممتؤع كله 

الجمح.الله وقق 



الصالحينحس رقا سمح 

المسلمينعورات ستر بانثا —  ٢٨
ضرورةلغير إشاعتها عن والنهي 

ءام؛وإآكأُك< ف، آلقؤثه شخ ئ محؤير ١^؛؛، ءؤإ>ش ت تعالى اف نال 
[.١٩]ض.' ؤآلاحمره آلوتا ؤ( ألم عداب لم 

عجلبستر ®لا قاوت الئي.، عن فهم، هريرة أبي  ٠٣٠-  ٢٤٠
دداْ* OOIIايلأ:زم نثزث إلا الديا ني همدا 

منانيأمقي ®كل يقول• ه، اف رسول سمعت ت مال ، ٠٠٠٠—  ٢٤١
بمسحم عتلا، بائل الزجل يننل أ0 النجاهزة ثى وإذ ؛_^، إلا 

ثانوقد وكدا، كدا اتارحه عملت، ئلاذ، يا ميئول: علته، اهه نتزث يمد 
غليهمثس ا؛ عه القه متر ، يكشفويصتح ربه، يستره 

زئانائثجثى الأمه رب ررإدا ت فال، س، الثجي عن ، ٠٠٠٠—  ٢٤٢
زلاالخد، مللخلدنا الثاته زنت، إن P محا، قزنؤ زلا الخد، قللخلدنا 

،.رغليه متقى شعر® مى بمحتل زلو منبها الثالثه رئت، إ0 ئم عليها، يةرُب، 
التوبخ.اكرب(؛ )ه 

تريبأن الونيا ش عب تعالى النه متر من بشارة ثاب والملة، البر كتاب في أحرجه ، ١١
(.٢٥٩برثم)•الاحرْ ثي عليه 

ؤآ"(،برقم)هأ'ه نفعلى المزمن سر باب الأدب، كتاب في البخاري أحرجه )٢( 
برتمنفه سر ان الإنهتك عن النهي باب والرقاق، الزهد كتاب في لم وم
•(٢٩٩.)

برتمتض ولا زث إذا الأمة على يثرب لا باب الحدود، محاب في البخاري أحرجه )٣( 
لموم(، ٢١٥٢)برقم الزاني، انمد بع باب اكوع، محاب »ي ذلك وتل (، ٦٨٣٩)

برقم)م'؟ا(.بالزنا، نفه على امحرف من باب الحدود، كاب في 



اآتت=تملغيرضرورة إشاعتها عن والنهى لمين اليعورات ستر ب1ب 

تقال حمرأ، سرب فد برجل . النبي أتي ت فال ا4، ءءاا-  ٢٤٣
والفثاريحسنلي، وا1صاررن، إيد0، الصارب تمثا هريرة! أبو فال ءاصربوْ، 

هكذا،مولوا ررلأ قال! اف، أحزاك الموم! تعص فال، ائضرن،، قلما سويه. 
اليخاريوواه السيطالاا عليه تمتوا لا 

وحثالملمين على الستر على الحث، فيها الأربعة الأحاديث فهذه 
اممهإلى وليتي، اض فليتق معصية في ولمر إذا ه نفتر بأن على الإنسان 

التوبةعلى تقم فليمتره محي والله حشته وفا مره يعلن ولا ه، نفتر ومح
تمحىيتالت، والالمالح، العمل فى ويجتهد العافية، ربه أل يوليلزمها 

الناسبين ؤإظهارها الفواحش إثاعة أما للمؤمن، ينبغي هكذا يالحنان، 
ألقؤثهشخ اي، ؛ميؤف آؤ!ن ؛ؤءث • غبؤ يقول ولهذا يجوز؛ لا مما فهذا 

الحذريقيل. هذا [ ١٩]الورت وأإ؛يرإه آليتا ؤ( ويأ ^١>؛، لثم ءامإ آلخبيى ف، 
نريبحفلأن مرق، فلأن زنى، فلأن الفاحشة، نشيع أن يجوز لا أنه 

ومنالناص بين الفاحشة إثاعة من هذه كذا، فلأن كذا، فلأن الخمر، 
ببعض،بعضهم يتأسى الناس لأن أيما؛ الفساد على الناس تشجيع 
الحل.،عليه أقتم أفلهرها ومن إناعتها، وعدم الأمور هذه ستر الواحّّتح 

بل، ، دللأحوه عنه يثع ولا يشعر ولا الله تر بتتر فليالله ستره ومن 
الملأةعليه يقول ولهذا الخير؛ إلى ويوحهه وينمحه أحيه على يستره 

اللففلفى الماتة« ننم ارلهُ نثزة إلا الديا في همدا همد لمثن ررلأ واللأم: 
زالآحزة*رأ،.الوْتا ز نثزئ ننيأ نتز »نئ الأحر: 

وأبو(، ٦٧٨١)بريم الخمر شارب لعن من يكره ما باب الحدود، كتاب في أخرجه )١( 
(.٤٤٧٧)برقم الخر في الحد باب الخدود، مماب في داود 

علىالستر باب الخدود، كتاب في تقهته هريرة أبي حديث من ماجه ابن أخرجه )٢( 
(.٢٥٤٤)برتم بالثمهات الخدود وينع الموس 



الصالحينءس ربا سلمح 

يعطىعار فقير بالملابس، الحسسة العورة ستر ستران والمتر 
حزاءوالآحرْ الدنيا فى تره بالله أن لصاحبه يرجى أيضا هذا ملابس 

الدنيافى ستره إذا أشد وهى المعصية، الدينية العورة الثانية والعورة له، 
فعلرآه زنى رآه الخمر رب ث رآه عليه، يشع ولم الأجرة محي الله ستره 
عليهيشع ولم الخير إلى ووجهه ونصحه عليه محتر النكرات، من شيئا 

أحيهعلى متره ب_، دالأحرة فى الله يعتره بأن وعد ممن فهذا الفاحشة، 
منوكثير الناس، بين فضيحته وعدم الخير إلى له وتوجيهه له ونصيحته 

بهاوبغتاب المجالس بها ويعمر الشرور بهذه يتحدث أن يفرح الماس 
الناسبين ويشيعها الفاحشة ينشر الذي البلاء س وهذا المسلمين، إحوانه 

بالله.إلا قوة ولا حول ولا عليها، الناس ويجرئ 

؛الئجامينٌ إلا ئ؛؛امح، أّْنح، اركل لام؛ والالصلاة عليه محال ولهذا 
وصحفحيانهم لقلة يبالون ولا بالمعاصي يجاهرون الذين I يعني 

بالمادلجاهرتهم بالله؛ نعوذ انمافية؛ أهل من ليسوا هؤلاء إيمانهم، 
إنوالعزيرات الحدود إقامة من رائعة عقوبة يعاقبوا بان جديرون وهم 
بالضربتعزير ط فيها ما محمية كانت، إذا حدود، هناك ما كان 

أحرىمرة يعود لا حتى ناحيته، من تؤذي لا حتى ذلك ونحو والسجن 
النجاهرون«إلأ معافى أمتي »كل ث.: يقول ولهذا ؤإظهارها؛ إعادنها إلى 

الحافية.افه أل ن

منالله يغضمعت، مما يعنى! عملا؛ العبد يعمل أن المجاهرة من وإن 
كن.ا،^، ٠۶لقد فادن يا ويقول! يصبح ثم الليل في الأله ترْ فيالمعاصي 

اللهمتره وفد ه نفيفضح قادن، مع الخمر شربتح بملأنة زنيت وكذا، 
نعوذيستحي ولا بمالي ولا العاصي بهذه يحدث فات الليل في نتر 

حشته،وفا سره وأعلن عليه الله ستر كشف وقد ويصيح الله سترم قد باليه، 
وحدومتى ال٠جاهريناا إلا معافى أمض اركل الرسول: فته قال ممن وهدا 
فيهكان إن حد، فيه كان إن الله حد عليه يقام أن وجب المجاهر هذا 



ضرورةلغير إشاعتها عن والنهي المسلمين عورات ستر باب 

المعاصيمن شيئا فعل ومن الفسحة، أفعاله عن يربع حتى كيلك تعزير، 
يقولوالله يعود، ألا وليعزم وليندم وليقني بالتوبة ولييادر الله تر بفليستتر 

[٣١]المور: ماحمينث>ه ظؤ آلمفيشى أبه جمما آف إل بحانه! 
يجرنهمحتى لياس وفاحشته نرم يعلن بأن مأمورأ ليس بالتوبة مأمورون 

ه.نفيفضح وحش ال الفعلى 
المملوكةيعني؛ الأمه،ا؛ رثت، ارإدا .؛ يقول الأحر الحديث وفي 

قيخلدنااكاييه زك إن لإ محا، ثوب زلا الخد، محخلدنا زنانا »شين 
شنر«مل لخيل زثز بيها الثالئه زنت إن P محا، ثتزب زلا الخد، 

خلهرلأن شنر،ا من لخئل زلو ررمحبنها الرابعة: في الأحرى الرواية وفي 
لشترىعتبها محن يختم،• قلل؛ بشمحاء ولو فلبُها الفاحشة لها سمة لها 

بالشيءإلا تشترى ما عيبها بين إذا ومعلوم هذا لأجل بعت أنا يهنأها، 
الثانيالسيد لعل تتوب لعلها مند إلى سيد من انتقلت، إذا ولحلها اليسير 
حدهاالحل حليها والأمة الأساب،. من هدا غير إلى عليها أقوى يكون 

ونصفطالحرة على الدى العياب نصفط على المملوكة ترحم لا الجلد 
الأمةحلية ون حمالبكر حد ئجلد البكر حد حلدة، حمون العداُّا 
قولهمرة، كل فى حلدة ين حمجلد وعاديتخ وعاديتط عادتء إذا وهاكذا 

الحديقيم الناس، عند يفضحها الماس، عند يعيرها لا عليها يثريط لا 
كداوفعل كدا وفعل كدا جاريتي فعلتح يقول؛ الماس، عند يفضحها ولا 

ويتكلمويوبخها وينصحها ؤيجاهدها الحد. عليها يقيم الفاحشة يشع لا 
فايبحهاغيره، عند يهديها الله لعل يبيحها ؤإلأ تا تابفان ينفحها، بما عليها 

فيهيكون مما هذا الرابحة؛ في قال أو شعر، من بجل ولو المالثة في 
علىيجب، هكذا فحلها، من فضيحة وعدم إظهارها وعدم الفواحش إحفاء 

حمرأ،ثّربط ئد برحل أتي ه الرمول أن الرابع؛ الخديث وفي 
بنعله،والصاربط بتيه، الصاربح نمنا هريرة؛ أبو قاد )١اضربوه(( ثال؛ 



اك^الحينريا9س محبح 

قاد!اض، أحزاك القوم! بعض ناد ادضنف، فلما بثوبه. والصاوب 
.الش1طانىاا ءاوي4 نمتوا لا هكذا، ؛^^١ رالأ 

فيجآ الصحابة استشار الخمر شرب كثر لما خهثع عمر عهد في 
فيهمحن ما الرسول لأن لمانين؛ إلى حده برلمر أن عليه فاثاروا ذللن،، 
وضربوهبالنعال وضربوه بالجريد فقربوه ينقص ولا فيه يزاد لا حدأ 

البلاء،هدا عن الناس ليريع لمانين وجعله خهظ عمر فيه فزاد بالثياب، 
الخهٍثينالخلقاء زنثة ّهم »ءئإ لقوله,m.• ذلك على الأم قائم 

الخلفاءمن )هت وعمر يالثواج4ُ هليها يعصوا بها ئمئكوا الراثيدين 
جلدة،ثمانين الشارب حق في العقوبة فاسفريت، ثانيهم، هو بل الراشدين 

بلاد؛إلى بلاد من بالنفي أو بالجن الأم ولى عليها زاد bلأ شن فإل 
أنبهوهو لام والالصلاة عيه عليه يزاد لا حدأ يحد لم الرسول لأن 

لأنهاالخبيثة؛ هذه شرب عن الناس يرتيع حتى يريع ما فيه يزاد ؛التمير 
والشرالمجتمع في ال الفمن عليها ويترت_، العقول وفقدان العقول مذهبة 

.هناممه إلا يحصيه لا ما 

والهداية.العافية الجمع اغ رزق 

ا٥٧رنم)الحدين، في تخريجه سق 



المسالمينحوائج قضاء باثا - ٢٩

[.٧٧زايحح: لعلختفم آلخبر ءؤرآدعَرإ تعالى! اش قال 
أحو>االننإلم !  Jliه، اف رسول أف ه! عمر ابن دم -  ٢٤٤
فيافُ كان أخيه، خاخة في كان نن بمث. زلا طلنن، لا الننلم، 

يومكرب مت، كرته بها عنه ار،ه مرج كرته، ثنلم ص مرج ومذ حاجته، 
،.غليور ننفى ١^١٠^٠، توم افث نتنه منيا نثن ونى المانة، 

عن،ص ارمن، مال .، اض عن ه، هربرة أبمح، ءم -  ٢٤٥
الصانة،يوم كرُب بس كربه عئه اف يمس الدنيا، كري، مى كرته مربض 
منلمامتر ومن والأجرة، الدئيا فى عليه القه يثر معير على يثر ومن 

عونفى النثذ كان ما النند عون ش وافّ دالآجرأ، الدئيا فى اف نثره 
وماالجثة. إلى طريقا له افه نهل علما فيه تلثمي طريقا نللث، ومن أجيه، 

ويقدارسويهاطه، كقاُب، يتلون ئنالى، اطو بيوت من بيت، في قوم اجثمغ 
الملأتكه،وخ1نةإ وعثسهلم عليهم ثرلت، إلا سنهم 

.، مسلمررواه سنهر؛ يه يحرع لم عمله يه بطأ ونى • ءتادْ فيمس اطه وذكرهم 

افرسول عن الصحيحان الشريقيان والحديثان الكريمة الأية فهده 

بريميسلمه ولا المسلم الملم يظلم لا باب الخظالم، كتاب في البخاري أحرجه ]١( 
(.٢٥٨٠)برقم الظلم تحريم باب رالصLة، البر كتاب في لم وم(، ٢٤٤٢)

الذكر،وعلى القرآن تادوة على الاجتماع قفل باب والدعاء، الذكر كتاب في أحرجه ؛٢( 
(.٢٦٩٩)برقم 



الصالحينرياءس شبح 

المسلمين،حوائج قضاء شرعية على تدل كلها واللام الصلاة عليه 
الممسلمأحو لم الموأن الحر، فى وصاعدتهم بمصالحهم، والعناية 

ويحإسحاجته في ويكون أحاه ؤيرشد أحا0 يعين والمسلم تقدم، كما 
نآنجمدإأريكعؤأ ءامنإ آٌأى ؤيشايها ت وعلا حل فه ا قال الشر، 

يفعلفكونه [ ٧٧]الحج: مد>وثه لشنكم ألت ؤانتكؤأ ؤآعبمدمأ 
مصالحهفي أحاك اعي نأن ذلك حملة ومن الخير، أنولع يعم الخير 

وهكذاالخير، فعل من هذا الشرعية، وحاجاته المباحة، وحاجاته 
دألتدد؛فهألان ؤ م١وؤ١ وي وآكمة آلإ عز ؤو>ن(وؤأ ت وعلا ج-ا؛ فوله 

٢[.^;: ]١٧

البرمن هذا محه والدفاع ذلك في وساعدته حاجته على أحيه إعانة 
علىحاجته سد على الدين قفاء على الزواج على أعنته فإذا والتقوى، 
منهذا الخير، وجوه من هذا غير إلى الفللم عنه ليدفع له الشفاعة 
عملعنده يضيع لا والنه الخير فعل ومن والتقوى البر على التعاون 
٧[،ل\ذذفذة: ت_تهت؟و -ثما درأ مثقثاد معل ؤئص ت سبحانه يقول( عامل، 

ثقامس ظالم ه آثممذ لوم أفتط آتوتينغ بؤي ت وءلأ جل ويقول 
]الأنسا،:ثا وقى يها أسا حزدل تق -محن يثمثال، دكامنث ؤين 

هق،اممه عند يفي لا سيء أصغر هو الذي الخردل وحب الذر مثاقيل [ ٤٧
حكنهى، وإن درؤ يثماد بمللم ك آثه ^إن س_ب_ح—١^٠! ه قولوه_كدا 

نةحالذر مثقال هي التي، الزنة تلد إن يعني• '؛[؛ لالن~—اء: يمنعثهاه 
•؛[.]اكاء: عظيماه لترا ين ؤاو)إوأبخ وعلان جل الرب، يضاعفها 

أمدكان وكلما وتتنؤع تختلف وهي عفليم، شأن لها أحيك فحاجة 
آكل،عاون الا.ين في كانت ؤإذا تأكدأ، أشد مساعدته صارت حاجة 
بصره،وغص فرجه، حففل على ومساعدته الزواج على كماعدته وآكل؛ 
التيالمساعدة أنولع من هدا غير إلى بالحلال، والاكتفاء الحرام، وترك 

.الهلييايت، على ؤإعانته المحرمات، من حماية بها 



لمسيلمينا حوائج قضاء بابي 

ولا، لا التحلم، أحو ررالئحلم لام; والالصلاة عليه ويمول 
ولامال، في ولا ه، نففي يظلمه لا يخذله لا لمه يلا معنى . يسلمهء 

يظلمه؛لمن ويتركه يخذله لا يعني; لمه؛ يلا ذلك ومع عرض، في 
تجتهدولا ظالمه، من تحميه ولا سالي لا ذلك ومع يظلمه من ترى بمي• 

وكتابكمانبيلن، ونبته دينلث،، دينه أحوك لأنه الظالم؛ من وحمايته صيانته في 
الصالةعليه يقول ولهذا غّو افه وهو واحد، وربكما القرآن وهو واحد، 

شه«لحث، ما لأخه يجب حى أحدكم ثومي ®لا والسائم: 
بمانن،«زلا شنن، لا الثنلم، أخو >>الئيم الحديث،: هدا وفي 

زلانكدتن زلا نخوئن لا الننلم أخو «اسلم الأخر: الأفظ وفي 
كانؤإن عالم، وأنت، عاميا كان ؤإن غني وأنت فقيرأ كان ؤإن يحقنْ«لى 

كنت،حال أي على أحوك هو أحوك أميرهم، وأنت، الناس عامة من 
افهكاذ أحيه، حاجة في كاذ ®_ لام: والالصلاة عليه قال ثم وكان، 

الألفاظأصح من وهذا الكلم، جوامع ومن عقلتم لفغل هذا حاجته"، قي 
افهكاى أحيه، حاجة في كال ®من لام: والالصلاة عليه اممه رسول عن 
يرلتيحاجته في دينه، لقضاء حاجته في حاجة، أي حاجيه"؛ في 

علىلإعانته حاجته في والشر، ال الفمن لحمايته حاجته في زواجه، 
شرهليكف، رحمه، نملة والديه، ليبر حاجته فى جماعة، فى الصلاة أداء 
الحاجان،.أنواع من هذا غير إز جيرانه، عن 

بومكرب يذ كربه بها عنه افث يرغ كربه، ثنبم عذ فرخ *دنى 
بومافه سثزه منلما نثن ®زمن العمل، جنس من الجزاء المنامة"، 
تحلمانثر 'زْس الأحر: اللففل في العمل، جنس من الجراء القيامة"، 

الهُفيىالأيازالآ>ةلأى.نتنة 

(.٢٣٦)رنم حديث وانظر- (، ١٨٣)رنم الحديث في تخريجه سبق )١( 
(.٢٣٤)رقم الحديث في تخريجه سبق )٢( 
صى)هخة(,تخريجه سبق )٣( 



الصاثحينرياءس شخ 

الدننا،كزس من كزنه قو عن ص ارمن هريرة: أبي حديث في 
افينز تنمر على يثر ومن السامة، يوم كزتح، مى كربه عته ف اص 
والآحزة«،الدمتا في اف ننزه مثلما متز ومن والآ-يز0، الدئنا في عليه 

الحيةللعورة متر نوعان! الماصية الدروسي بعفى في تقدم كهّا والستر 
إذاعورة كلها والمرأة الرجل، من الإنسان من والركة الثرة محن ما وهي 

مقابلفي يستره واض صالح، عمل هذا عورته يستر ما الملابس من أعطى 
•فعل مما أحن غفؤ فضله من ؤيجزيه الستر هذا 

العاصي،هي التي انموره متر الدينية انموره متر الثاني والنؤع 
تفضحهولا عليه، نفثها فلا وأخفاها بها أمر معصية في أنه رأيت فإذا 

ولاوالصلاح والاستقامة يالهداية له وتدعو للخير، وتوجهه تنصحه 
شيعأل بمجؤف أؤ,!ن ^إث مسبحانهأ يقول، اممه لأن الناس؛ بين تشيعها 
فلا[، ١٩]ص: وألآح:4 آذة ؤ، آلإ هياب م ءَانيأ آلمك< ق آلسة 

علىوتحرمحس تستر ولكن إخواناك،، في ولا لأخيالئ، الفاحشة باثاعة تفرح 
داموما حدها، عليه أقيم فاحنته أظهر فإذا ، استهلت، مهما النصيحة 

الخير،إلى ووجهه له وانصح بالهداية له الله انع تفضحه، فلا ورأ ت م
الصلاةعليه بعده ءال، ولهذا بأسابلتح؛ الله يهديه حتى بلمثؤ ينفع اش لخل 

فيافه أحيه*، عون في العند كا0 ما المبد عون في *وافه والسلام! 
العمل،جنس من الجزاء أخيلث،، عون في كنت، ما الله عبد يا أننإ عونلئ، 
أخيلث،حاجة فى كنت، فمتى •٦[ لارسن: ١'^^ إلا آبمي ثزآءُ >نل، 

العلي.،.عملك، على جزاء بلثخ تنزل التي حاجتلئ، في افه كان 
اتجتة"إلى طريقا له افه سهل جلما فيه يللمى طريقا نللثؤ رروس 

الدينفي يتفقه اللم بؤ يطلالإنسان اللم، طيبخ فضل فيه أيضا هذا 
الطريقهذا في عليه أثكل عما يسأله عالم إلى العلم، حلقايت، إلى يذهب، 
فيؤيدحل اللم، طلّط لأجل اقر بأو الجنة طريهم، لسلوكه صبيا يكون 

هذاأهلها، من كان إذا الخلم كتب، من والاستفادة الكتتج مراجعة ذللثح 



د4سدار،ا قضاء باب 

علمالشريعة علم ت يعني فيه؛ والمذاكرة وكتابته تقييده العلم ؤلرى من 
اض؟حرم ماذا اش أحذ ماذا به؟ افه أمر ماذا اممه؟ قال ماذا الشرع، 

اقو،كتاب يئلوذ ئنالى، اف بيوت مى بتت في قوم اجثنع رروما 
وحمتهموهمثمتهم الئكينه، عليهم يرك إلا يهم وبتدادنويه 

والمدارّةالقرآن تلاوة فضل في هذا ءناوْاا. فيني اف ويكرهم النلائكه، 
فييعني• اش®؛ يال"كردن قوم اجثتع رردنا الأحر؛ اللمقل وفي القرآن في 
المجدفي لما أفضل؛ ذلك كان المجد في كان إذا لكن مكان أي 

الأساب،أعفلم من المجد في وجودهم لأن الخير هذا على الإعانة 
فإنهاالبيوت، بخالآف يثيء تشاغلهم وعدم بالتادوة وعنايتهم فراغهم في 
فىذكن التلاوة، متابعة وعن التلاوة عن يشغل من فيها يأتي قد تشغل قد 

أعفلممن المجد في القرآن قراءة المجد في العلم حلقات المجد 
عنوالبعد ذلك، في والتعاون القراءة، على القلب جمع في الأسباب 
ومناكرتهم،دراستهم عن الجماعة أو القارئ، يشغل قد التي المشاغل 

وحفتهمالرحمة، وغنمهم المكنة عليهم نزك ررإلأ العفلبم الفضل وبهذا 
ءظوْ«.فيمن افد وذكرهم الملائكة، 
افكتاب، تادوة على الاجتماع في عفليم فضل على يدل هذا 
يهننؤع لم عمله يه بطأ ررومى بعد قال ثم والتعقل، والتدبر والمداومة 

كانولو به نقدمه ما الأعمال، به وناحرت الأعمال به بهلآت من سبه،، 
رهمحلمن لهب أبو لام، والالصلاة عليه اليم، رههل من هاشم، بني من 

النار،فى وهو عمه وهو النبمح، رهقل من، ٍنالب وأبو النار، فك، وهو النك، 
الاب لأنا أن المفصود غيره، إلى عنه وحرجوا الإسلام تركوا لأنهم 
الجنةإلى يقدم الذي وإنما الجنة، إلى تقدم ولا الله عذاب من تنجي 

وقيامك،ض تقواك الصالحة، أءمالكا وفضله الله برحمة لحولها ت، بوي
حاجاتهمومد ينفعهم، ما على وإعانتهم لمين المنلمي ذلك، ومن ، يأمر0 
والأحرة،الدنيا في ينفحك مما هذا جاهلث،، ومن مالك، من اتهم، وموام



الصالحينرياءس شج 

هذاوالعمل، والعلم الاستفادة منها المقمود للقرآن التلاوة هذه ثم 
اضتتقي وأن علمت، بما تعمل أن القرآن وتدبر العلم، طلب من المقصود 

قراءةومن الحلم طلم، من المقصود هذا اغ، حدود عند تقف وأن 
والعمل.والتعمل التدبر القرآن، 

والهداية.التوفيق الجمع اض رزق 



 -X. الشفاعةآ؛\ث

[,٨٥]اكاء: هبآه تييب دعُ يء حطن شمنعث نقمع وش •' 'ثمار افس قال 
أناةإدا ه امحي كال مال* ه، الأثعري موص أبي ءم -  ٢٤٦

علىاف ومضي مجنرا، ا١اشمنوا ت قمال جلناثي، عر أتبل حاجة طالب 
آ. ١١ش نتمى  ١٠أحب ما سثه لسان 

.ناء،، ارما ت رواية ور 

لهاقال ت مال دردجها، برينه مهنة ني ه هماس ابن ءءء -  ٢٤٧
أشمع(()رلأنا : Jliءذ ا ي:قالت: نا-س؟« »لن ١^؛، 

رواْفه. ر حاجه لا يالت،: 

عليهاض رمحول عن الشريفان والحديثان يمه الك. الأية ذهاو.ه 
فالمؤمنالخير، في الشفاعة شرعية على ل تل. كلها لام، والالصلاة 

بنصحهويحوتله عنه ١^۶٤ في ويشفع الخير في له يشفع المؤمن أحو 
ثنتهثثثع وش ء: ثال ولهذا الخير؛ من تعلع يما بكل ويعينه 
منهاهكئق لم> ظ تثه شثعث ئثثغ وش نم تجيب ثن حننه 

[.٨٠ا»: لاو

برنمفيها ئ والثما الصدقة على التحريض باب الزكاة، كتاب في البخاري أحرجه !١( 
بحرامليس غيما الشفاعة استحباب باب والصالة، البر كتاب في وسلم (، ١٤٣١)

(.٢٦٢٧برقم)
(.٥٢٨٣)يرتم بريرة زوج في ه التي شفاعة باب الطلاق، كتاب محي أحرجه ؛٢( 



الصالحينرياض ثخ 

فالثناعةالسيئة، الشفاعة ويحير الحنة الشفاعة يشفع والمؤمن 
مدفي زواج، مي لبنه، مضاء مي حاجة صاحب ترى كأن نة الح

مريضاترى عنه، الظلم ليفر والصرة الجدة يهلل، مظلوما ترى حاجته، 
يستطيعٌن وعند الأمر له من عند محتشفر علاجه في اعدة مإلى يحتاج 

احنمحإليه، تحن لعلك، ت فتقول المكين، هذا حال تعلم وأنت، نفعه 
مصاباكان إذا عنه التخفيف مي حاجته، مضاء في إليه الإحسان أجر 

ويدلالخير، وجوه من هذا غير إلى عنه، الظالم لفر في يؤذيه، بشيء 
٢[]المائدة: ؤآلثموكاه أيد عل بحانه؛ سفوله المعنى هذا على 
ءائأدأإلا . خسر نج، آلإثى إة . ءؤوألنممّ ت وعاد حل ه ومول
تواصيال-٣[. ١ ر؛ ]المميخثزه وزاصوأ ألنجر وواصوأ ألميضت، وععلوأ 
حاجةفضاء فيه يدخل والقوى البر على والعاون يالصر والواصي بالحق 
توالسلام الصلاة عليه يقول أيضا المعنى هذا وفي له، والشفاعة أحيه 
رصحته على متفق  ٠١حاجته ش افه كال أحيه، حاجة في كان ارس 

وفيدينه قضاء وفي عنه الظالم يقعر في شفاعتك، أن ومعلوم 
ياحلإحوانلث، شؤون من هذا لغير محتاجا كان إذا الزواج على إعانته 

حاجته١١في افه كان أحيه حاجة في كان ررس فيها قال الي الحاجة في 
أحيها<.عون في العيد كان ما العيد عون ش راوافه ه: قوله في وداخل 

لاموالالصلاة عليه يقول مومحى أبهم، حدبث، ؛ الحدين،هذا وفي 
علىاف ونمضي ئوجروا، اشفعوا ١٠لأصحابه؛ يقول حاجة طالِا جاءه إذا 

دينهقضاء يهلال_، حاجة يهلالم_ا حاجة طالب، جاءه إذا ناءا؛ ما سيه لسان 
إلىفر العلى يعينه ما ويفر ترحيله يهللبإ إليه والإحسان مواساته يهللبا 
اشفعوا ١١يقول؛ الحاجات من حاجة ت، يهلل، نلك٠ يه أشوما أهاله 

تعلمونكنتم إذا المحتاج هذا اعدوا معندكم بما أدلوا يعني؛ توجرداُ؛ 
اذ^اءااما يبئه لسان على النه وليمخى توجروا، انمعوا ١٠حاله، من شيئا 

)صّ]ه٤ا( ٢٤٤)برنيرالمساومين حواج قضاء محاب في وشرحه تخريجه مبق 



 _،Lالشماس

هووافه الثماعة عاليه العبد يعنيI ؛ أحب١١ما ٠٠الأخرى.' الرواية 
هذاتقفي ما أو الحاجة نقضى كونه أما تشفع أنت أما غؤ،، ال٠-وذق 

الحاجةقضاء على يعين الذي هو الصدور يشرح الذي هو اض،فو، إلى 
المطلوب،حمل فقد شفاعتك قبلت فإن شافع، أتت ؤإنما ثاء، إذا 

ذلك،.يضرك ولا ،، iiJipما أديت، فقد تقبل لم ؤإن 
مملوكةوكانت، مملوك عجي تحت، عتقت، بريرة أن المحيح وفى، 

تيعنى مكاتبة؛ باعرها الأنصار من جماعة عند بريرة لها يق-ال، جارية 
ومتينبثلاثمانة ها نفاشتريت، أقسامحل، موجلمة بقول منهم نفسها اشترين، 
Iفقالت، بحالها، عائشة فعلمت، اهل أنسين تع أربعين ستة كل درهما 

فوافقوالهم فقالت، فحلتؤ، وأعتقلثح الدراهم لهم أعد أل، أهللثإ أحب، إن 
أغثق؛اأا،لخذ الزلأة ج m.■ الني فقال، لهم، الولاء يكون أن عر 

والأجر.والإرمحثؤ العقوبة الولاء؛ له أمحق من 
معهتبقى هل و. الحما وجثرها مملوك زوج لها كان محقننا ما وبعد 

بهذاالعلماء فاحتج تفارقه، أنها واختاريت، نمها، فاحتاريت، تفارقه أو 
ان،الخيار، لها مملوك تحت، عتقتؤ إذا المملوكة المرأة أن، على الحديث، 

صاريتجلأنها صنه؛ وفخت، نقمها، احتاريت، ثاءيتح وإن معه بقيننا شاءيتح 
التصرف،،لها حره صاريتج وهى غيره، تصرفا تحمنا مملوك وهو حرة 

تحبهلا وهك، كثيرا بمصها زوجها وكان ذللثح، فى ه السى فخيرها 
تبقىبأن، ترضى أن، فى التفاعة الناص من يهللمؤ وصار ذللئ، فى فتنازعوا 

لوبريرة يا ت وقال، إليها وشفع ه النك، فأتاه الفراق،، إلا تأبى وهي، معه 
إنو٠لاعة سمعا ت يحني ثأمرتج،؛ اف رسول، )يا I فقالتا زوجلئ، مع بقينتح 

فيه(.لي خاخه لا مالتح: أشفع« ررلأنا لا : قال،أم كان 

اليحذكر باب الصلاة، كتاب خي البخاري أحرجه ٠ عاتشة حديث من عليه متفق ^١( 
إنماباب العتق، كتاب خي لم وم(، ٤٥٦)برقم المسجد، في الخبر على والشراء 

(.١٥٠٤)برنم أعتق، لمن الولاء 





الناسبين ا؛لآصلأح باب 

الإصلأحبينالظس^_َواي، 

آومتيمة أم مى إب دجو>نهلم نن يٍكثم ؤ و ٠ تعالى؛ اش قال 
ؤو\ذ3ثيأتعالى؛ وئال [، ١١٤اء: غسلاا ٠٤النايين بهمي إنقج آو معروف 

يتهًظمه^١>؛، ودإيز؛\ آس وئاموأ تعالى؛ وهال، [، ١٢٨ا»: ]اوه حر 
قموزهنن ثلنيمآ لنوآ أل1تؤيودر ^٩ ا،سالى؛ توة_ال، ١[، لالأت_مال: 

١٠.]

نلأمىاركل .؛ اف رسول، ماق ؛ يال، >قهبم، هريرة أبي ءم -  ٢٤٨
الاثنينتيى ثعدو ت الشس بيه ئطاغ يوم كل ضوئئ، عليه الناس مس 

متاعهعلنها له ٣ أو علنها، يائيهًشمحمأله في الزجل ونمى صدمحه، 
صدمه،الصلاة إلى يمشيها حعئوة وبكل صدقه، الطينه والكلمه صدقه، 
ا.متقى صدقه« الطريق عن الأذى وئميط 

.JjuJl؛بينهما ثنئ بيتهما(؛ )سو مض؛ وه 
صمعت،؛ قالت، ها، ثعيهد أبي بن عمة ينتج كلثوم أم  ٠١٠٠-  ٢٤٩

قشيالناس نل بملح الذي الكدانح ررلنز :نوو; اف.، رسول 
غنيبنمس حيرأ،ا يمول، أو حيرًأ، 

يرتمستهم والعدل اكاص بين الإصلاح شل باب الصلح، كتاب ني البخاري أحرجه )١( 
مننؤع كل على يقع المدنت اصم بيان باب الزكاة، كتاب في وملم (، ٢٧٠٧)

١٠)برنم المعروف  ٠٩.)
برنمالناس بين يصلح الذي الكاذب ليس باب الملح، كتاب في البخاري أخرجه )٢( 

برقممنه المباح وبيان الكذب تحريم باب والصلة، البر كتاب في لم وم(، ٢٦٩٢)
(٢٦٠٥.)



اك^الخ^ينريا9س سمح 

بثاض■؛ مح، يرحص أنمته ولم ت قالت زيادة، لم مرواية ش وئ 
دندثالئاس، بجن دالإضلاخ ص، تم: ثلاث،؛ ز إلا الثاس مولث 

رذجها-المرآة يحدث ائزأثن، الرجو 
خصومصوت ه اف رسول نمع قالشت ها، عائشان ّ -  ٢٥٠

شيء،ني ذنئ؛ته الأحر ستوصع أحدهما وإذا أصوائهنا، عاليه يالباُب، 
®أيىيمال! ه، اف رسول عينهما هخؤج أإ؛نل، لا واف ت تمول وهو 

أيظن اف، رسول :ا أنا مقال: اوننوف؟«، شل لا  ٠٥١ض ١^، 
.، ١١٠^؛؛نتفي أحب• ذلكر 

سأله)وننترممه(: دسه. تعص حمنه نصع أو سأله )ننتوصنه(; ض: م□ 
الخالق.اائئق.)زاانألي(: 

الصلاةعليه اف رسول عن والأحاديث الكريمات الأيات هذه 
إزالةعلى والحرص الناس، بين الإصلاح بنرعية تتعلق كلها لام وال

كتابهفي وعلا حل اف يقول الإحوان، بين الشحناء وأسباب النزاع 
أؤممو،ي، أؤ أنز تى إب نجوهم بن ءكثر 1، خن ٠ الكريم؛ 

فيحير لا وكلامهم الناس فنجوى [. ١١٤]او_ا،: آلثابزه بمس■ إنثج 
والهيبانمروف الأم في كان إذا الأم، هذا في كان إذا إلا منه كثير 
الذيهو هذا الخير، إلى الدعوة في الناس، بين لإصلاح وا المنكر عن 

ؤ،حر ^لأ وعلا! جل قال ولهذا بالصدقة؛ الأمر ذلك ومن ينفعه، 
محنىإنثج آز منردن، آد بحديؤ أمر س أب ئجوطم ثن ًًمحثر 

ألنا؛ر،مح.

(،٢٧٠٥)بريم بالصلح الإمام يثير هل باب الملح، كتاب محي البخاري أحرجه ؛١( 
(.١٥٥٧)برقم الدين محن الوصع امتهماب باب الماتاة، كتاب في وملم 



الناسبين الإصلاح بابم 

إلىأرشد قد حير، إلى دعا قد بالمعروف، والأمر بالصدقة الأمر 
بينالإصلاح في سعى أو الناس، بين بالإصلاح أمر من وهكدا حير، 

ينبغيالمؤمنة وهكذا للمؤمن فينبغي الخير، إلى أرثي فقد الناس، 
يضروعما ، يضرهما عما مصونة محمونلة أوقاتهما تكون أن للجمح 
عظيم،خطره اللسان هذا عظيم، حطر0 اللسان هذا ستما ولا غيرهما، 
دينالئ،في ينفعك فيما الكادم يكون وأن يصان وأن منه يحذر أن الواجب، 

[١٢٨]الماء: لجره ؤوأكلح وعلان جل قوله وهكذا يضرك، ولا ودنياك 
٠هك نال ١[ ]الأنفال: ينآ=ظميم داث وأنا%مأ أثن ^٧^١ ت ونوله 

[.١٠]ال>جرات: ثفغكآه ثأصيحؤأ بحوم آلمقحؤن 
وحماعةوالأسر الإخوان، بين الإصلاح على الحح، فيه هذا كل 

الخير،عالي التعاون به ويحصل القلوب، يجمع الصلح لأن لمين؛ الم
وحنةيه يحصل ففد والإلزام الحكم أما والشحناء، الوحنة معه وتزول 

بينوحشة  sU!،ijفتحصل ظلمه هذا وأن مظلوم أنه يزعم وقد الناس، بين 
يتوسطمن لهم اف وسر بينهم فيما امحوا وتصلحوا متتى لكن الناس، 

ؤإلىالنلوبح، ألفة ؤإلى الملأمق، إلى أقرب، هذا صار الإصلاح في 
الشحناء.ص الملامة 

تلصحيح ١ الحدين، في لام والالصلاة عليه قوله هذا ومن 
لأبناسامحل من نصل كل بمي: صدمه<،؛ عليه الناس من نلاص »كل 

علىلفه شكرآ المفصل هذا على يتصدق أن منه يطلب، بان صدقة عليه آدم 
لمعروف،ا ويعمل الصدقات يكثر أن للمؤمن ينبغي وأنه غفوا نعمته 
يقوم، يها ينصرف، التي المفاصل نعمة من أعهناه ما عالي لفه شكرأ 

ويتمدد.ويجلس 

افه»إن قال: أنه لام والالصلاة عاليه المي عن ه عائشة تقول 
افهوهلل اف وسح اف حمد فمن مفصلا وستين ثلاثمائة على آدم ابن حلق 

أدالطرخ( عش حجرأ وأنبح منكر، عن لنهى بالمعردفح يأمر اف واستغفر 



الصالمنرياض ثخ 

عنه نفنحنح وقد أمي أو أصح المفاصل هذه مدر عتلمأ أو شوكة 
ولهذاعليه به أنعم ما على اممه شكر ض يجتهد محالمؤمن آ، النارول 

محاوالشس فيه ئطلإ نوم كل صدمه عض الناس مى نلأمى ®كل .ت يقول 
الرجلررونمن ًصدقة، هذه بينهما تملح ت يعني ؛ ا، صدمة الاثنين تين ئعدل 
المارةالدابة مثل ءندمه«، نثاغث طآا لث أؤ محا متجلث اثته ذم 

ذلك،غير على إصلاحها على منها، التنزيل على سيارته تحميل على تعين 
كيفحالك كيف اض اذكر اغ اتق آخى ا قلت: صدقة، الخليبة والكلمة 

لام:والالصلاة عاليه وقال صدقة، تكون ؤليبة كلمة اغ، عافاك أنت،، 
عماتوليها صدقة، الهلريق عن الأذى تميهل وهكذا (ا صدئة معروفه رركل 
إلىأو المرصى، عيادة إلى أو الصلاة، إلى حملواتك عليك، به اض أنعم 

ب،تكتحتى بالك، على هذا واحعل ذلك فاحتسّيؤ صدقة، الله شرعه أمر 
ورجوعك،;بتلث، من ذهابانثح قى الحنان، من وأنواعا الخيرات، من أنواعا 

إليه.ندهي، مما هذا غير إلى منه، ورحوعك، المجد إلى ذهابكه محي إليه، 

عمارتهوعلى وقته، حففل على حريصا يكون هكذا فالمؤمن 
حدسث،كذلك كان. أينما الصالحات والأعمال نان، والحبالخيرات 

أصواثهنا،عاليه يالتاص، خصوم صوت، هؤ الله رسول سجع هأ: عائثة 
كذاسامحنى له: ويقول شيءً. في ويسثنفهه الأحر يتوصع أحدهما وإذا 

ررأينممال: افه.، رّول، عليهما يحؤج أمنل، لا وافه نمول: وهو وكذا 
الخئنوئ،؟«.ضل لا اطه ظى المار 

يكونوأن الخير، فعل على الحث، لام والالصلاة عليه مقصوده 
تمعويأحيه، مع يتسامح حتى لينا الخصومة، في أحيه مع لينا المؤمن 

أيوكدا كذا وله اطه، رسول يا أنا الرحل: فقال الئحناء، وتزول لأحته 
النعرةتللئ، به افص وأزال لام والالصلاة عليه بينهم، فاصلح أراد، ذللث، 

١٢٢رمم)الحديث، في تخريجه سق 



الناسبين الإصلاح بابه 

بينالإصلاح على حريما المؤمن يكون هكذا بينهما، التي والوحشة 
الحسن.والأسلوب العلب بالكلام إحوانه 

;يانئرها، تقول، معيهل أبي بن عمة بنت كلثوم أم حديث، كذللث، 
الناسثنى يصلح الذي الكيان، ءليس يمولن ه، النبي سممن، إنها 

ينوسهلمملح هازا بل كذابا، هذا مي يلا حيرأ® يمول، أو حيرأ، ميتمي 
يعتبرمجاهدأ يعشر هذا حيرأ، ؤينمي حترأ فيقول، بيتهم بملح الناس بين 

حيرأ،لهم فيقول، هؤلاء محياني حيرأ لهم ويقول، هؤلاء يأتي للعباد، نافعا 
كذابا.يص لا يصعللحوا حش حيرأ، هؤلاء وعن حيرأ هؤلاء عن محننقل 

الأولىالأسرة فجاء بينهما قتوسعل يراع بينهما امرتين أو مثيلتين 
ءن،وُمعاليكم يثنون الخير، لكم يحبون إحوانكم وكذا، كذا لها وقاله 
يثنونإحوانكم كذللت، لهم ؤيفول، للأخر ين.ه_ا ثم الإصلاح، في رغبة 

وصوم،ما ولو بينهم بملح حتى الإصلاح في رغبوا لكم، ويدعون عليكم 
علىبجنهم بملح نم القلوب، تقرئي، الوجوه تقريبه التقريب،؛ لأحل لكن 

ينفعهمبل يضرهم لا بشيء أتى لأنه مملح؛ هذا كذابا يمي لا أساسها 
هؤلاءعن ونقل طيبا، كلاما هؤلاء عن نقل ل غيرهم، أحدأ يضر ولا 

يلم ٠٠* ؤا مالت، واصهللحوا، وتقاربت، القلوب لأنت، حتى طيبا، كلاما 
الحرب• نلأُث، في إلا كب"ُبح الثاس نمول، مما في؛ في برحص أسنع 

•زوجها® ; ١٣١وحدبث، امرأئث الرج}، الناس نص والإصلاح 
للمصالحة،لام والالملأ٥ عليه الكذب فيها أباح الثلاط، هذه 

خيانةفيه وليس العهد نمص فيه ليس كذبا الحرب فى يكذب قد الحرب 
فيقول،العل.و جهاد س يتمكن حتى المين للممملحة فيه لكن غدر، ولا 

إناوكذ١ا ^ا إلى غدأ متوجهون للجنود يقول، الصالحة رأوا إذا مثلا 
لعالهمتحصنا، كان إن يخرج لعله العل-و عني. ماذا ينظر حتى اليوم قافلون 

القوميتقلاهر حتى ارحلوا مثلان قال، وربما ذلكؤ، غير إلى الملح يقبل 



انماثمنرياض ثخ 

إلىمتوجهون نحن يقول قد العدو، عند ذا ما ينظر حتى راحلون أنهم 
جهةإلى نتوجه دال1 أنه الجنوب، ينوي ولكنه الشمال جهة 

خدعة،فالحرب غرة، على عاليه يهجم حتى العدو يبعن حتى الشمال 
ولكنغدرأ، ولا عهد نفض يتضمن لم ما الحرب محي يباح الدي فالكدب 

عدوهمجهة من وتمكينهم للمسلمين مصلحة فيه المصلحة، يتضمن شيء 
فأبى،الخير منه وطلب ونبه دعي قد كان إذا غرة، على عليه والهجوم 

أوقبيلتان أو إخوان تقدم، كما الناس بين بالإصلاح يتعلق ما وهكذا 
فلأنقال ما طيبا كلاما وينقل إنسان بينهما فيتوسهل شيء بينهما أسرتان 

هذامن بينهم ليصلح الطيب الكلام قال الذي هو لكن به، وصوم ولا 
٠الصلح وقبلوا ولاث القلوب تقاربت حتى هذا إلى 

نزاع،الزوجين بين يكون قد الزوجين بين ما الثالثة المسألة هكذا 
القلوب،وصفت، النزاع زال بهما تملق إذا عليه كذبت أو عليها كذب فإذا 

أعملسوف أنا ت مثلا لها فيقول بهما، يحتصر كذب بيما، يتعلق وهدا 
شقةإلى أنتقل سوف قلة تطلي، كاست، إذا مناميه قلة أشتري صوف كذا، 

للث،أستري صوف النزاع لقطع لكن هذا، على عزم ما كان ولو مناسبة 
وأبشريكذا وأستري كذا وأصتري كذا أصتري وأنا أمهلي.ني وكذا، كذا 

منسأخرج أنا شدة، منه رأت إذا كذلك له تقول أو تهدأ، حتى بالخير، 
وسوفقلت ما أنفذ وسوف كذا، أفعل وسوف كدا إلى أذهب ولا بيتي، 

كبلأجل لكن الشيء، بعفر تنفذ لا أنها نفسها فى كان ؤإن وسوف، 
ذلكمن شيء في كذبا ولو الزو-من بثن جائز هذا الشحناء، محإزالة رصاْ 
وفيهمابينهما فيما كذبا بل غيرهما، أحدأ يضر ولا يحصهما، كذبا 

أوالزوجة على كدية من فكم بينهما، الإصلاح باب من هذا يحصهما 
طويلا.دهرأ الحال يه الله أصلح الزوج على الزوجة من كذبي 

والهداية.التوفيق الجمع الله رزق 



الناسبين اكدصلاح باب 

هاش رسول أل ه: الماعدي نعد بن سهل العاس أيي ءص -  ٢٥١
يصلحاش. رسول يحرج ثر، بينهم كا0 عوف بن عمرو بني أذ بلنه 

إلىيلأل لجاء الصلاة، وحاب ه اف رسول فحسن منه، أثاس في بينهم 
الصلأءوحامت، حبس قد اف. رسول إ0 بكر، أبا يا • سال، ها، بكر أبي 
أبووميم الصلأj^ ،0، ئأقام سقت،، إن تتم، ؛ قال، الناس؟ ئؤ؛ أل ^، iJفهل 
فيقام حتى الصموف، في يمشي ه اف رنول وحاء الناس، وكثز قكثز تكر 

الصلاة،في يلممتؤ لا خينع بكر أبو وكاذ المنميق، في الثاس ئأحد ، الصم، 
إلهفأناز .، اف ننول فإذا الثمتخ، المحق في الثاس أكثز قانئا 

حتىوراءْ المههمى ور-ح افه، قحمد ندْ خهته تكر أثو قرع ه اش رسول 
علىأبل قنغ قلما للثاس، قصلى ه، افه رسول قثمذم الصم، في قام 

في٣ الهثلأة في ^،٤ نايلإ حيل م نا الثاّث، ررأبجا ققال: الئاس، 
اف،ستحاق قليئل! صلاته في شيء نابه س . لشاء القصفيق إثما ا القصقيق؟ 

منتلث،ما بكر; أبا يا الثمت،. إلا اف، ن1حال يمول; حين أحد ينتنه لا قإثه 
أبىلائن تبمى ^ U بكر: أثو فقال إوث،؟«، أشزث، حيل بالناس تضر أن 

غليجمتس ه. اف رسول ندي بين بالناس يصر أى محاقه 
لثضيئوه.أمنكوْ )حسن(! عنى: م□ 

ؤلريقس والسائم المائة عليه الله رسول عن الجليل الحديئ، هذا 
وانالناس، بين الإصادح فضل على يدل الأنصاري معد بن سهل 

فيوالحمد بح النمن يجوز ما باب الصلاة، محي العمل كتاب محي البخاري أخرجه ؛١( 
منالجماعة تقديم باب الصلاة، كتاب في وملم (، ١٢٠١)برثم للرجال الصلاة 

.( ٤ ٢ ١ ) برقم بالتقديم مفسدة يخافوا ولم الإمام تأخر إذا بهم بملي 



الصالحينرياءس سمح 

يقعوما الناس بين ويصلح يعتني كان واللام الصلاة عليه الرسول 
عنالأحاديث في جاء ما وتقدم والفرقة، النزاع يوجب مما أصحابه بين 

واللامالصلاة عليه كان وأنه ذلك، في واللام الصلاة عليه اض رسول 
يمولأو حيرأ، بمي الناس ييى يصلح الذي الكدانف ررئيس ت يقول 

تنيئئدل صدقه عاليه الناس مى نلأمى رركل ت ه قوله تقدم ، حنرأ" 
ثننخائر >رالصاح قوله بينهما تصلح ت يعني صدقه"؛ الإئثين 

،.١vخزاْاأخز أن خ خءم شأ زلا اضن 
رحلينمممع لما أنه وتقدم عفليم، ثان له الناس بين فالإصلاح 

الصلاةعاليه إليهم حرج حيرأ، يفعل ألا أحدهما ويحلف يتنازعان 
يمثللا افه على المثألي ررأبى وقال: وذكرهم، ووعظهم لام وال

واللام.الصلاة عليه بينهما أصلح ثم المعروف؟® 

بتيبين أن سمع ه أنه ه سهل حديث الحدبمث،، هدا وفي 
عليهإليهم خرج قباء جهة قباء سكان وهم لا ؤإشكا نزاعا عوف بن عمرو 

يدقوهذا بينهم، للإصلاح ه أصحابه من جماعة ْع والسلام الصلاة 
الأمورقمح، ذلك بتولك، الأمر ولمح، وأن الماس، بض الإصلاح دب عشمه 

هدْيتولون والعلماء الناس س والكبار الجمهورية ورئيس المللث، المهمة. 
وألايتولوها أن الأمور لولأة ينبغي كبيرة المسالة كانت، إذا الأمور، 

عمروبني إلى بنفسه حرج بنفسه، ذللثا تولى ه الرسول فإن يحقروها، 
أولىيعده فالناس هت، أصحابه من جماعة ومعه بينهم ليصلح عوفإ ابن 

برقمالصالح في باب الأنضة، كتاب في هريرة، أبي حدث من داود أبو أحرجه 
جدهعن أبيه عن اف عباو بن كثير حدث من ماجه وابن الترمذي وعند (، ٣٥٩٤)

فيه اش رسول عن ذكر ما باب وه رسول عن الأحكام كتاب في الترمذي 
برقمانملح باب الأحكام، كتاب في ماجه وابن (، ١٣٥٢الاس؛.ِنم)بين المالح 

(٢٣٥٣..)



الناسبين الإصلاح باب 

الناسبين الإصلاح محي والسلام الصلاة عليه به، ناسيا يفعلوا بأن وأور 
تزولوحتى والمحبة والوئام المودة سود حتى بينهم بالخير والسعي 

والمرنة.الشحناء أصياب 

أبيإر بلال توجه النبي يحضر ولم الصلاة حضرت فلما 
حيرةومن الحسشه من وهو المؤذن هو وبلال تقهبع الصديق بكر 

الصديقبكر أبى من العتقاء ومن وأرضاه، عنه الله رصي الصحابة 
فاشتراهالإسلام في يعذب وكان مكة، أهل بحصى من الصديق اشتراه 

افهرصي الصحابة حيرة من وكان شرهم، من وحلصه وأعتقه الصديق 
تفقال وأرصاه عنه الله رصي المدينة محي الأذان تور ئم وأرضاه، عنه 

قدI يعني حسر؛ قد الرسِول لأن بالماس تصلي أن أللئ، بكر أبا يا 
أنعليه ولزموا ءلُاما صنعوا كلعام، عر حبسوه الأنصار وكان ناحر 
منالطعام أحل من فانحص وأرصاهم، عنهم اممه رصي طعامهم يأكل 
إننعم ت الصديق فقال ؤإكرامهم، وليمتهم وتقدير مجاملتهم أجل 

بالناسبصلي وأرصاه عنه اف رصي الصديق وتقدم بلاد فأقام سئت، 
وهمواللام الصلاة عليه الني جاء ذلك أثناء وفي اواس، وكبر وكبر 

رآهفلما واللام، الصلاة عليه وتقدم الصفوف فنق الأولى الركعة في 
يقبلبل صلاته، في يلتمت، لا الصديق وكان التصفيق أكثروا الناس 
فيمكروه الالتفات لأن وأرصاه؛ عنه اف رصي فيها ويخنع عليها 

لاموالالصلاة عليه قال كما حاجة س إلا الصلاة في ونقص الصلاة 
صلاةمن ال؛ثتعلال تحتلنث احتلأس لأنن قال: الالتفات عن مثل لما 

جاءتفإذا لحاجة، إلا يجوز ولا ينبغي فلا نقص، يعني: ،؛ النتدء؛ 
فرأىالتفت، تصفيقهم الصديق سمع فلما كره، ؤإلأ بأس فلا الحاجة 

ج؛.( ١٧٥٥رقم)الحديث ني تخريجه يأتي 



الصائحينرياقض سبح 

هالنبي إليه ثار فا وأتى، الصفوف ثق قد واللام الصلاة عليه الني 
الصديقفرغ الصلاة، في استمر استقم بالناس صل يعي! مكانك؛ أن 

عليهغفسبا ما الرسول أن اف حمد القهقرى، تأحر ثم الله وحمد يديه 
وصلحتى علىٍمماْ يعي: القهقرى؛ 'احر ثم عمله على أمحرم وأنه 

عليهبالناس لى وصالنبي تقدم ثم القبلة، إلى ووحهه الصف 
عليهالناس على أقبل سلم فلما الصلاة، بهم وكمل لام والالصلاة 
فيأحدئم الصلاة في شيء ئاتكم حص لكم راما وقال؛ والسائم الصلاة 

لرجالينبغي ما التصفيق للرجال ليس للنناء**، التنفيى إثما التصفيق 
الأحراللففل في اللهِاا، نبمحاو قلقل صلاته في شئء ئانه ارمن التصفيق، 

٠اء النورممق ارجال ثث^ فل

الله،بحان سيقال الإمام سها أو التنبيه يجب أمر حدث فإذا 
تصفقالمرأة يراد، الذي للأمر ينتبه وحتى الإمام ينتبه حتى الله، سبحان 

بكرأبا يا لك ررما له؛ وقال الصديق على أقبل ثم التنبيه، عند بأس لا 
نغهئء؛الصديق فقال ؛التاساا الصلاة في تتمر لم للث، ما إليلث، أشريت، لما 
هاممه رسول يدي بين يتقدم أن ه نفيعني؛ قحافة؛ أبي لابن كان )ما 

سوهدا موجود، وأنت إماما أكون أن ينبغي ما يعني؛ بالناس(؛ فيصلي 
هويما وعمله واللام الصلاة عليه نبيه بحق الكاملة ومعرفته خهنه تأدبه 

لأنهحرج؛ في لكل لما بالناس صلى ور  Wjالني يتقدم إذ وأولى أفضل 
والسلام.الصلاة عليه له أذن 

عنيوم ذات ه الني ناحر سوك غزوة في أحرى قمة في ولهذا 
عوقابن ارحمن عبد الناس قدم ناحر فلما حاجته، يقضي الصح صلاة 

الفجر،صلاة يالتامى فصلى ، لجتة ؛١ لهم المهود العسرة أحد ارهري 

برنمالأول الإمام فجاء الناس ليوم يحل من باب الأذان، كتاب في البخاري أحرجه )١( 
(٦٨٤.)



اثتاسبين الإصلاح باب 

لهذاثسار يتأحر أن فأراد ركعة الرحمن عبد صلى وند النبي غجاء 
فكملركعة صلى فد لأنه الرحمن؛ عبد فكمل مكانك، أن ه النبي 

فيالناس مع المغيرة مع وراءه و. النبي وصنا بالناس الرحمن عبد 
الركعةفقضيا والمغيرة ؤه الني قام الرحمن عبد ملم فلما الصفوف، 

لكنباس فلا استمر الصديق أن لو أنه على ذللثج فدل، • فاتتهما التي 
الأول،المم، أتى حتى الصفوف، وثق تقدم أه الّكا رأى لما المديق 

أنبه يليق لا أنه وشعر لام والالصلاة عليه يتقدم أن يريد بأنه نعر 
يحملولم يتاحر أن وقبل وأرصاه، عنه النه رصي تأخر فلهيا يتقدم؛ 

بهالأولى وأن لازمة، غير أنه رأى لأنه ه اليك، بها أثار التي بالإشارة 
سالّكا علثه ينكر لم ولهذا واللام؛ الصلاة عليه الني ويتقدم يتأحر أن 
وأرضاه.عنه الله رصي الأسباب يق الماو فبين الأسباب عن أله سز 

المأمومعلى أشكل إذا الحاجة عند الألفات جواز الفوائد من وفيه 
همعليه الناس ما ينفلر حتى يلتفنت، الموت سمع ما أو الإمام حركة 

فالألتفاتالأم، يقضيه بما يعمل حتى يائمون هم ساجدون هم راكعون 
معيفلم الصم، أثناء في أو العف،، هلرف، إلى بأس لا الحاجة عند 

.ذلك، في حرج فلا الإمام يتاح حتى ينغلر ه برأّوالتفت، الصوت، 
إنمالهم، ينبغي لا للرجال التصفيق يجوز لا أنه الفوائد محن وفيه 

يصفقولا الصلاة عير في كان إذا ويتكلم بح يالرجل للنساء، التنمفيق 
تصفق؛أن باس لا والمرأة الله، سبحان الله سبحان بح يالصلاة وفي 
.كلامهامن أولى تصفيقها لأن 

المقصود،هو وهل.ا الماس بين الإصلاح سرعية الفوائل. من وفيه 
والأعيان؛والرومحاء الكبار هذا يتولى وأن الماس، بين الإصلاح ينؤع 
ويتأثرونإصلاحهم الناس محيمل الناس على يوثرون الذين هم لأنهم 

والرومحاءوالعلماء الكبراء لمزاع ١ موصؤع الموصؤع، في لحل فإذا ا بهم 
ذلكفي ندحل لو بخلافح المهللوب، حصول إلى وأقرب أنجح هزا صار 



الصالح|نرياءس سمح 

ولاالغالب فى عليه يوثر لا فانه قيمة، له يرون ولا يحترمونه لا من 
المقصود.به يحصل 

والهداية.التوفيق الجمح الله رزق 



والخا*واينوالفقراء المسلمين ضسة فضل يأب 

واتخاميينوالفقراء المسلمين ضعفة فضل بانيا _  ٢٢

5دثتيآلمدوة ربهم نءوُتح آلذ؛ن ح تسك ؤوإصا-ير ت تعالى اف ئال 
^،OJJU  ٢٨لالكهف: مث١لن مد وي ؤنههء.]

ه،افه رسول سمعت ت يال نجهنه، وهب بن حارثة -  ٢٥٢

افعلى هب إن ثثضثف، صيف كز الجنة؟ ائل أحبركم ألا ٠٠يقول• 
نتفقأظير« بو-\ج غثز كز ١^؟ اض ^ 1لأ !١^، 

 G( ؛)ويالفناءالواو رتغد.بم الجيم بفتح ؛ )والجواظ( الجاني. الفلينل العتل
اضسرونيل؛ مشتتي، في المحتال الصخم ت ونيل المنؤع، الجنؤع وم المعجمة؛ 

البجن•

مرقال؛ فهنه، الساعدي سعد بن مهل عباص أبى ءص -  ٣٥٣
هدا؟«،فى زأنك اانا جالس: عثدء لزحل ئفال و. الثبن على رجز 
وإذننكح، أذ حطب إذ حري وافت هدا الناس، أسران، من رحل قمال: 
لهقمال آحر، رجل نر يم اف.، رسول سكت، يشمع. أذ شمع 

منرجز هدا اف، رسول، يا ممال،: هدا؟اا فى رأيلئ، ررما ه: اف رسول، 
وإذيشمع، ألا سم وإذ ينكح، ألا حطن، إذ حري هدا الئنلمين، ممراء 

مثلالأرض ملء من حير "^١ ه: اف رسول سال، لقوله. ينتع ألا قال 
ءلم5أأ،.ئتمى ئدااا 

بريم[ ١٣ت ]الملم ه رمم د'لأث مد بثلإ باب' التفبر، كتاب محي البخاري )١( 
الجبارونيدحلها النار باب والنار، والجنت القيامة صفة ياب في لم وم(، ٤٩١٨)

(.٢٨٥٣)برقم الضماء يدخالها والجنة 
ماجهوابن (، ٥٠٩١)برقم الدين في الأكفاء باب الدكاح، محاب في البخاري احرجه )٢( 



الصالحينريامحض ثسبح 

حقيق.ت أي الياء؛ وتشدد الراء وكسر الحاء بفتح هر ت )حري( ت وله ن□ 
.الفاء بمتح ت )شغ( وقوله 

احتجت٠٠ماق؛ اشي عن ختيثع، الخيري سعيد أبي وم -  ٢٥٤
فئالخنه: زيالت زالهزون. فئ الناز: فقالت والناث، الئ 

^■^؛٢زحمتي الجنث إُك سهنا: افُ يقصى ونناكينهم، الناس صنماء 
عليكألنكنا JJأناة، من يك، أعدب ءاJاJي النار وإيك أساء، من يلث، 

.مسلم رواه ملؤهااا 

فيوالأحاديث الأيات من معناها في ما ْع الكريمة لأية ا هذه 
وقفواولكنهم وزهرتها، الدنيا هذه حرموا الذين والمساكين الفقراء فضل 

بهاالتي الأموال يرزقوا ولم والاستقامة، المالح والعمل بالإيمان 
احتقارهمينبغي لا وأنه عفليما، قفلا لهم وأن الأغنياء حملة من يكونون 

فإناض، دين على استقاموا إذا تهم مجالعن البعد ولا ازيراوهم ولا 
اممه،محارم وركوبهم اف ءلاءة عن عدولهم يفرهم ؤإط يضرهم لا الفقر 

يضرهؤإنما هق الله عند الاحرْ في ولا الدنيا في العبد يضر لا فالفقر 
ولهذااغ، محناعة عن وتكبره اف لمحارم وركوبهم اض محناعة عن الخلاف 

أؤ/(ؤغ نمسك احبسى يحني: قنتألو(ه؛ ؤوأون؛و ه: لنبيه هق قال 
زينةرب عم مناك مد ولا وحههُ ِريدرذ ثآييؤ، آثدزء ربهم 

^١^أنثهُ ؤاث همبئ ؤآثح دزئا عن هثهُ أعثت١ تق قبغ ولا آلدنأ آلحتوء 
الفقراءيجالس أن لام والالصلاة عليه نبنه اف فأمر [ ٢٨]الك-هف: 

.؛؛٤)^ مسلم الإمام يخرجه ولم (، ٤١٢٠)برقم الفقر محفل باب ازهد، كتاب ي ف -
والجنةالجبارون يدخلها النار باب والنار، والجنة القيامة صفة كتاب فى أخرجه ،١( 

(.٢٨٤٦)برنم الصعفأء يدخلها 



والحاملينوالفقراء او4سلمين ضعفة فضل باب 

منفكم وزينتها الدنيا أجل من يزدريهم وألا عنهم يترفع وألا والمحاؤج 
وعناض طاعة عن انحرفوا أغنإء من الأرض ملء من اف عند حير فقير 

الحق.

عننثل ن الصحيح الحدث في واللام الصلاة عاليه فال ولهدا 
أهلوفي ئسكثراا جواظ عثل رركل قال• النار أهل في والجنة، المار أهل 

الصلاةعليه بين لأنئ0اا، اقو على أمتم لو ، مثصئف، صعيف رركل الجنة 
رءكلت قال ولهدا أكثر؛ والمساكين الفقراء من الجنة أصحاب أن لام وال

•لأثزْ" اف على أمتم لو متضعف، ضعيف 
هواءحالف إذا الحق يوافق ولا ويحتفرهم الماس يغمهل والأي 

الماسيغمعلون الاين هم الكبر فأهل الحق، ورد الماس غمهل فالكبر 
والمساكينالفقراء أما أهواءهم، حالم، إذا الحق ويردون ويحتقرونهم 

فيهم بل جق؛ اض عند مالهم وعل-م فقرهم يفرهم لا فإنه ض المطيعون 
اّليعطي، واش فقراء، كانوا ؤإن مالهم قل ؤإن اض عند عفليمة منزلة 

إلاوالمقوي والإيمان انمين ؛عطي، لا ولكنه بجو يحب لا ومن يحب من، 
أحبه.فقد للدين ووفقه الدين الله أعطاء ومن أحب، من 

منبإ ؤيحالمنيا تفوته عندما ؤيألم يحزن أن للعاقل ينبض فلا 
المجاة،وأسباب بالمائة ليحظى ذس نمل ل حير ذس فلعل الفقراء 

يغتروأن يبغي، وأن يطغى أن فليحذر والمال بالخى بلى إذا وكيلك 
يقألأنس اة ولأ ازل، عند يطغون الماس أكثر هكذا فيهلك، بازل 
.Cj ،j1 \ :والمكرالطغيان ازل أهل على يدب فاد ٧[ ٦، لالّلق

وليكنذلك من الإنسان فليحذر الميطان، طاعة على بالأموال والاستعانة 
زكاةمن حفه، يعطيه بل الفقير يزدري ولا الأر4 طاعة على ل عونا ماله 

من،ويزدريه يحتقره ولا ويحترمه قدره له ويعرف قفله له ؤيعرف وغيرها، 
،.duقلة أحل 





والحاملينوالفقراء لمسامين ا ضمظ فضل باب 

ثني،أل شمع وإل ينكح، أل حطن، إل حري راق هذا ونحوه، به س
الماسبض سش الماس بض معروف ت يعني لقوله(؛ سمع ئال وإل 

.،اف رموو )مكث، منهما، بكل ؤإما لماله ؤإما لنسبه إما دنياه فى 
هذا؟اافي رأثلث، ا١ما _lj،I المسالمين فقراء من آحر، رجل مر لم 

إنحري هدا المحلميذ، فمراء من رجل هدا افه، رسول يا ت يقال 
تعبألا هال، وإل لفقره، ثني ألا شي وإد لفقره ينكح، ألا حطن، 

ملءمى ®حم الأخير يعني هدا ااهدااا اف رنول، قماو لموله، 
لأنشريف،؛ الناس عند هو الذي الأول، ذاك من هذا«( مقل الأنض 

نحوأو شرفه أو ماله وغره يستقم ولم اف ءلاعة عن انحرف، فد الأول، 
إذافقره، يضره فلم اض أمر على استقام مقيم ناكن فقير والثاني ذلك،، 

الناسعند والوحاهة ام، والأنفالمال، وعاد حل ربه أمر عش استقام 
طاعته،في استعملها من إلا لديه تقرم، ولا اض عند تقدم لست، والوظائف، 

اللهلعباد والنفع الله، طاعة في ووظيفته وجاهه وشرفه ماله استعمل من 
فإنالله، عباد على والتكبر الله معاصي في استحملها من أما ذلك،، نفعه 
ينفعه.ولا يفره ذللاه 

والهداية.التوفيق الجمح الله ررف، 

ارإثهت هاو .، اممه رسول، عن غختد، مريرة أبي ءءؤ؛ا -  ٢٥٥
;نُذت<ياخ اه ث لا التاتة اسلم;زم الشن النيل يأق 

٠عليه متمي 

فثنوبهي، ربهم بمايتت َكسأ أدما باب• التفسير، كتاب في البخاري أحرجه ؛١( 
والجنةالقيامة صفة كاب في لم وم(، ٤٧٢٩)برقم [ ١ • ت ]١^،^،: هؤته 
(.٢٧٨٥)برقم والمار، 



سالخين١ رياض ثلمح 

دا;ا،أن التحد، ٣ كانث ننذا٤ ائزأة أن ءس: -  ٢٥٦
قال:مات. محقالوا: صه، أو عنها، ئنأو ه، اش رّوو قمدة أو ئممدثا، 

علىا>دووني يماو; أمرة، أو مها، صموا كنتم ارأفلأ 
١^١،عالي ظلمه مئلوءه الموو هد؛ إى 3او: م عل؛ها، قصلى دا-لوه قبر؛" 
•، ءلم؛لمنفذ عليهم® بصلاتي لهم بمورما تعار النه نإ0 

)والفناته(;ثكس. ت أي القاف؛ وصم التاء بمنح هو ت )نقم( ت وله نه 
أءل٠ئ٠وني.ت أي الهمزة؛ . ١١٠،الكنانه،)وآذس»وني(ت 

مديؤعأغبر أثنث، رررُث، اف.ت رسول فال قال،! ومنه، —  ٢٥٧
رواْلأ;ئث« اف ظى أمب لن بالأثوف 

نابعنى ائنت ت فال، ، الثبي عن ظني، أسامة وعق —  ٣٥٨
ألعئز محتوسوق، الجد وأصحان، المحاكين، يحلها من عامه هإذا الجنة، 

منعامه ^١ النار وادسج على زئمئ النار. !لى يهئرأمز فد النار أصحاب 
،١متقىالنساء* يحلها 

يوذذلم أي• )نحبوّوذ(؛ الحظزالغز•وقوله• الجيم؛ بمع والجد(؛ )٥ 
الجنة.دحولا ش بمد لهم 

المالحانبالأعمال الاعتبار أن بيان الأحاديث هذه فغي 

و١لقازىالخرق والتقاط المجد كنس باب الصلاة، كتاب ني الجخاري أحرحه )١( 
بريمالقبر على الصلاة باب الجنانزا كتاب في لم وم(، ٤٥٨)برقم والعيدان 

(.٢٦٢٢برتم)والخاملن اسا، قفل باب والملن، الر محاب ني أخرجه )٢( 
الرناق،كتاب في وملم (، ٥١٩٦برقم)منه باب النكاح، كتاب في البخاري أحرجه )٣( 

برنما، بافالفتة وبيان الناء انار أهل وأكثر الفقراء البمة أهل أكثر باب 
(٢٧٣٦.)



نحاملينو| والفقراء المسالمين صعقة فضل باب 

بالأموالالاعتبار وليس المار، من والمجاة الجنة يحول في فه والمقؤى 
افهعند والمنزلة الاعتبار إنما لا، والوفنائم، بالجاه ولا بالأنسابج ولا 

قالكما وعلا جل فه بالقوى المالحة بالأعمال يكون إنما إليه والقرب، 
ءيَومءل قنغ ن-ظقو نأئق م نن ثثتدؤ ١ثا ص ظ محانه: 

الماسفأكرم [، ١٣ثيره عيم أث، إة ئهنكأ أثم عند ١>=^•^ إل 
مولىكان ؤإن محارمه عن وأبعدهم بحفه وأقومهم له أتقاهم افص عند 

سكان ؤإن حدوده وتعدى به كفر س اطه س وأبعدهم مملوكا، أو عتيقا 
الأنبياء.أولاد 

افهبأمر يعتنم، أن العاقل على والواجب المؤمن على والواجب 
إذاذللئ، ينفعه ؤإنما اطه، عند قيمة له فلمس وجاهه، بماله يغتر وألأ 

ؤنمات تعالى وقال نميه، يقرب وما اطه ٠لاءة في وجاهه بماله استعان 
ءأمحككصنيث، محبميل( ءاس س إلا رلق بمدك قأئ إؤ أزكدؤ زلأ 

أنأومح ف[ ٣٧أ: ب]ّءامنوله< 'ألمفثت، ق ؤهم ■هملؤأ بما ألمنف ■>رآء لم 
إبمانهماطه عند يقربهم ؤإنما اطه، عند تقربهم ت، ليوأولادهم أموالهم 
الصالح.وعملهم 

الزجلليأتي ررإثه واللام! الصلاة عليه يقول الحدبثط هذا وفي 
القيمةلأن بموصة« خاخ اطه عند نرن لا المائة ننم النذلمثا الثمين 

الزجللنأتي ررإثه قال! ولهذا بالعمل؛ القيمة ؤإنما الجم في لمت، 
الجم^ا لأن نعومة« لج؛خ افلم بمل يزف لا القيامة يوم العيم الثميى 

له■'قال ولهان.ا لأيه؛ والقرب اطه محناعق في ستعمل لم إن له قيمة لا 
أمممحيى ؤم ؛( Jjjfثليوآ ذ سمم صل أنين ا. أتلا أ/محمقا ئيأر هل، جذ 

شثرهلا آهملهم هئت، ربهم بمانم َكثةأ آو;ن \وؤق . صنعا 4ذسون 
اللهعن لإعراصهم قيمة لهم ليس [ ١٠٠- I١٠٣ ]الكهف ؤئاه ألإينن يؤم لم 

والن4.أعود محارمه، وارتكابهم طاعته عن واستكبارهم 



الصالحينرياءس سمح 

دالأووادسامدمع أغبر أشعث رررب ه؛ يمول ت الثاني الحديث في 
مبالاةلا لأبواب يا مدفؤع صعيف فقير رجل رب لأبرْاا اف عر ألنم لو 

الله.دين عر واستقامته ؤإيمانه تقواه لكمال عفليم الله عند ولكنه به، 

تابعر ٠لد٠ت I واللام الصلاة عليه يقول ت الأحر الحديث ور 
يعني!الجد وأصحاب المناكين، يحلها ذن عامه قإدا الجنة، 

ثدالنار أصحاب أل ررعير بيتهم، والقضاء للمحاب محبوسون المال أهل 
يحولاوأمرع ابا حأقل المساكين أن على ذلك فول النار* إر أمز 
مسؤولياتهم.وقلة حسابهم قلة بب الجنة، إر 

وليأخذوالحاجة الفقر يصيبه عندما يحزن أن للعاقل ينبغي فلا 
كانفربما يحزن، لا ولكن الرزق، طلب ر ويجتهد الأ؛ة ويتقي بالأساب 

لبعضالغنى يكون وقد الغنى، من له حيرأ الفقر يكون فقد له، حيرأ 
منارإن قال: أنه ه الله عن ثروى فلهذا الفقر، من له خترأ الناس 
عباديمن وإن ذلك،، لأفده أفقرته ولو الغنى إلا له يصلح لا من عادي 

بينفالعبد ،، ١١ذلالثؤاالأفساوْ أغبه ولو الفقر إلا له يصالح لا من 
رأصلح والمكنة الحاجة تكون فقد غ؛و يشاء كما يصرفه جل اممه يدي 

وليصبريحزن أن للعثل. يبني فلا حقه، ر أصلح الغنى يكون وقد حقه، 
الولكنه الغتى، وحللح الرزق بج طلر بالأمساب ويأخذ أصابه ما على 

له.حيرأ كان فربما الحاجة، س الفاقة تصيبه عندما يحزن 
وتقدمالشاء، أهلها عامة فرأى النار رأى أنه أسامة حدث وهكذا 

قالت،:ازر ؤإن اكينهم، ومالماس فقراء لإ قالت،: الجنة إن ه قوله 
أشاء®من به أرحم رحمتي أنت، ١٠للجنة: فقال والمتكبرون، الجبارون في 

قالأنه ه قوله تقدم أشاء®، من أعدب؛٧، عذابي ااأن<تج للنار: وقال 
أكثررأيتكن فإني الاستغفار من وأكثرن تصدئن النماء معشر ا>يا اء: للم

(.٣٠٧/١)مالك ين أنس حديتج من والصمات الأمماء في البيهقي أحرجه 





الصالحينرياض شخ 

مضاعفاتالحسنات الكريم، الشهر هذا محي مضاعفات هنا فالحنات 
،ؤإثمها وزرها يعظم والمسه أحورها، يضاعف الصالحات والأعمال 

ارعويالخر هذا على يتحرى أن الكريم النهر هذا في للمؤمن 
كان.أينما المرء أعمال يحير وأن الخير، إلى 

.والهداية التوفيق الجمع اض رزق 

فيبتكلم ءالم قاو: السي.، عن ه، هريرة أيي  ٠٣٠-  ٢٥٩
رجلاجريج دكاف جريج، يصاحب مريم، انئ عيني ثلاثه؛ إلا المهد 
جزيج،يا ممالت،; يضر، وهو أمه فاسه فيها، قكاو صومنه فاحد عادأ، 
اثنمن كال فلما ةاْنضزدت،■ صلاته غر قائل وصلار أمي رب يا مماق؛ 

فأملوصلاتي، أمي رُئف أي ت فماو ياحزيج، فمانثه؛ وهوتضلي، أثته 
تففاو حرج، يا ؛ قفالت، يضر، وهو أثئه الخد من كاذ قلما صلاته، عر 

ظزخر تجن لا ١^ ،: ^lLس غر قأبز زضلأتي، أثي ب أي 
النومنامحت،.وجوه إر 

بتمنوبغي امرأه دكاب دعباذنه، جريجا إنرانيل بنو قتداكز 
فآتثهأص ;كن، ٣ نن، قزى لأفبمث، م  hiقفاك: بمخنبجا، 

قحملتؤ،غليها، قوقع مسها مى فأمكنته صومنته، إر يأوي كا0 راعيا 
صومعته،وهدموا فانتئزلوْ قاتوْ جريج، مى هو قالت،! ولدت، قلما 

فولدتالبغي بهذة رئيغ ت قالوا نانكم؟ ما I قفاو يضربوثه، وجعلوا 
فضرأصلي، حش دعوني فقاو: مه فجاووا الصر؟ أين فاوت منك• 
أبوك؟من علام يا ت وقال، بعليه، في تطص الصبي اتى ايضرئ، قلما 
;وقالوايه، ويتمئحون يملوثه جريج غر فأتلوا الراعي، هلأ0 قاو; 



والحاملينوالفقراء لمسئمين ا ضعفة فضل باب 

،كاست، كنا طين من أعيذونا لا، • قال • ذهب من صومنتك لك ثبتي 
سفوا.

وشارةقارهة ذانؤ ض راكب رجل قمر أمه مى نرصع صبي دنينا 
إنزامل الثدي مثزك ندا، بثل ابني اخنل امحي ك: ققالت ت، 

:رمحع«،نمل ثديه ض أمل بظث،'م تجش لا  ٣١فقال: إك، مظز 
قيالثثاتة يأصتعه ارتصاءه تحكي وهو ه اف رسول إلى أئظز مكاثي 

دثئبدنمولوذ؛ نصرثوثها، دهم بجابية *دمروا ت قال نمصها، قجنل نته، 
ئجنللا اللهم أمه؛ ممانت، الوكيل. وينم الله حسي مول؛ دجى ّنرقب، 

^،I^iمصا، ابمي الي فقال؛ إصا، ونفز الزصاغ مرك ييحا، ابني 
ابنياجنل اللهم مملثؤ؛ الهيثة، حس رجل مر ةْالت،؛ الحديث،، ثراجنا 
يفربوثهاوهم الأمة بهد؛ ومروا بئله، ثجنلني لا اللهم قملته؛ ينله، 

اللهم؛ ممنتؤمصا، ابني ثجنل لا الصم فقلن؛ نزين،، رثيتؤ ونمولوذ؛ 
تجليلا  ٣١؛ ققلئؤختارا، كان النخل ذلك، إن قاق؛ بصا؟! اخض 

قفلن؛سرق، يلم ونريب، ثرن يلم رثيت، نفولوذإ ُذ؛ وإف مثله، 
ءني؛لمتقى ييجارا ١^٣ اللهم 

الثانيةالميم وكر الواو نإمكان الأولى، اليم يخز النونات(: )□ 
يارمه(:)دابه ونوله: الراتنه. روالمومنه(: الزواني. وهى المهمالة؛ ين وبال

وهيالراء: وتخفيف المعحمة بالشين )والثنارة(: ة، ثفيحائقة أي؛ يالماء؛ 
حدنتأي: الحديث(؛ )ثراحنا ومعش: والخاانس٠ الهتئة ني الظاهر الجناو 

اعلم.واف وحدثها، المحي 

إذمم (وكنف ق اض: نول باب الأنياء، أحاديث كتاب ني البخاري أحرجه 
بابوالملة، البر كتاب في لم وم(، ٣٤٣٦)برنم [ ١٦]هريم؛ لغلهاه يى انثدن، 

,٢( و، ه ٠ ) برنم وغيرها بالصلاة التطؤع على الوالدين بر تقديم 



الصاثحينرياءس سمح 

الفقراءضل فى المابقة كالأحاديث [ ٢٠٩-٢٠٨]الحديثان هذان 
دلهمعقلتم، حير على وأنهم هق فه المهليعض المتقيمين اكتن والم

الدنياأمور من حرموا ولما والتقوى، العبادة، من عندهم لما كبير، فضل 
عالياستقاموا إدا كبير، قفل لهم فالفقراء ولداتها، وغناها ونعيمها 

منأصابهم لما فدرهم، ؤيعلي شأنهم برفع وعلا جل افه فإن اطه، دين 
ذلك،في وتقدم والاستقامة، الهلاعامت٠ من فعلوا ولما والحاجة، المكنة 

اض.طاعة على المستقيمين الفقراء فضل على ل، تل أحاديث، عدة 

أغنياتهم،قز الجنة يدخلون لمين المفقراء أن الحديث، هذا وفي 
أصحاب،أق )عنز الغنى، أصحاب، وهم محثونونى(، الجد أصحاب، )وأن 
الجة،إلى يحولا أمرع الفقراء أن يفيد هذا النار(. إر يهب أم ئد النار 
يتأخرونوالغنى الجد أهل وأن تلحقهم، التي ئبعاتهم وقلة حسابهم، لقلة 

إلىمعها يحتاجون التي وأعمالهم بأموالهم يتعلق ما بسبب عنهم، 
وجزاء.حاب 

الجنة.إلى سبقوا حتى الفقراء بها احتمى التي القفار مجن هنبا 
شرمجن اض فانجاه فظلم مجتعبدأ مكينا إنسانا كان جريج، حديث، وهكذا 

فىتستأذنه فجاءته أم له وكاتته وعفته، وسلامته، فضله وبنن الغللمة، 
عليهفتكرريتح يصلى، فكان أشياء، فى يحدثها أن منه وتهللك، أشياء 

)أيI ويقول، ثلاثة أيام في يصلي وتصادفه جريج يا تقول؛ الراجعة، 
أمه.يجيب، ولا صلاته على ؤيقبل ، دصلاض، أثي رب 

حبهشدة من لكن عفليمة؛ مهمة الأم إجابة لأن هذا في غلهل وقد 
ألاالثالثة المرة فى عليه فدعت، الصلاة فى يتكلم أن أحب ما للصلاة 

بسبرفابتلى النانيات،، يعنى؛ ؛ النومسايتج( )وجو0 فى ينفلر حتى يمتته 
زانيةبغي امرأة إسرائيل بني فى وكان دعوتها، اجيبت، الل.ءوة، هل-ه 



والحاملينء والفقرا المسلمين ضعفة فضل بابم 

التيالمالية( بهال0 )والمحدي الصالحة وأعماله جريج عبادة من وذكروا 
أنوأشرارهم محقهاوهم أراد ينسوه، أن وأرادوا صومعته فيها صار 

بجمالها،لتمتنة إليه فجاءت بهذا، لكم أنا البغي• لهم ففالت، يفننوه، 
بها،فاتصل الرعاة من لراع فتعرصت منها اض وحماه إليها، يلثمن )ملم 

منالولد هدا جريج، من هذا ت فاك ولدت فلما فحملت بها وزنى 
صومعتهفهدموا والظلمة الهلغام أولئك فجاء عليه، وكذبت جريج، 

حتىدعوني )ممال؛ بهذه زنيت ! قالوالكم؟ ما فقال؛ واذوه، وضربوه 
فيبأصبعه يطعن فجعل بالصبي أتوا ثم ركعتض فصلى ركعتين أصلي( 

فقال؛غلام؟ يا أبوك من له؛ ؤيقول بطه على أصبعه يضع بمي• بطه؛ 
إلاالنيد في م لب ٠١يقول؛ ه المي اغ، أنطقه الراعي، فادن أبي 

رروصاحن،الرجل وهذا المهد، في اض أنطقه ، ٠٠يم من ابن عيسى ثلاثه؛ 
اشفانهلق الأحر، الحدث في ياتي نطق الذي ث، الثالوالرجل ،  ٠٠جريج 

؛إنهلاقجريجا اممه فأبرأ الراعي، فلأن أبي • رصح وهو وءالا العلفل هذا 
فجعلواالحنليمة، اغ آيات من هده وكانت ؛براءته، الصغير العلمل هذا 

أعيدوهالا، فال؛ ، ذهن، من صومعتك لك نعيد ويقولون؛ إليه يعتذرون 

-ضص 
الفقراء،ويرحم المفللومين، كرب يفرج وعلا جل اممه أن هن-ا ففي 

هف،ممه وعبادتهم تقواهم، ب—، بغيرهم ظلمهم إذا براءتهم ويطهر 
كلعلى القادر هو وعاد جل والته ومغرياتها، الدنيا عن وانقطاعهم 

ءء،قدير شيء كل على وهو المغتر، بنطق الكير أنطق الذي شيء، 
'ألكفءائني أف عند إؤ ؤ،}؛ قال؛ صغير، المهل في وهو عيي فانهلق 
جريج.لبراءة الئلفل هذا وأنملق •٣؛! ]ريم: ماه دج*في 

دابةعلى رجل عليها فمر لها طفلا ترصع ت، كانامرأة ؛ وا1ثالث، 
عفشيحنى؛ حس؛ ولمحن ثارة وعليها ة نفيجميلة يعنى؛ فارهة؛ 
ابمياجعل اللهب قالت؛ وصاحبها الدابة رأت فلما الدابة، على حن 





واثمسكسرين>.٠والمساكين الضعمة وسالر واتبنات اتيتيم ملاطفة باب 

الضعمةوسائر والبنات اليتيم ملأطفة باب — ٢٢
إليهمواالآحسان واثمت[كسرين والمساكين 

لهمالجناح وحفص معهم والتواضع عليهم والشفقة 

تعالى!ومال [، ٨٨]الحأ>م; ازض-خ؛أه حئاحف ءؤرأ->ثش ث تعالى اف مال 
ثلؤاذُ وجههُ يييدؤث نألبي آثدوء ربتم ينمب أئن خ ثمك 

ألدثِتعالى ونال [، ٢٨]الكهف: أليناه آلحيوو زيثه رد عتم ثناك 
أدىث ء أو ؤ •١[، ٩، ع_يى: لال_ض_ثلأ ألتغل وآما ؤا مهر ثلأ 

٢[.١، ]l_: أليثه< بثع أوى ئو;لاك> و الدب 
ّتئهه المحي مع كثا قال• فهبه، وقاص أبي بن سعد ءم -  ٢٦٠

أنازمحغ ^؛١، نجثرتون لا هولاص ١^ ه: ش \تووفو0' محال نفر، 
فيمزمغ أنئيهنا، لنت، ورجلان ويلأل هديل من ورجل نننود. وابن 
تعالى؛افث مأيزل منه، محدمث، تمع أل افث ساء ما ه اف رسول نفس 
يداهأْآ : ]رلأ؛—«—١٢يجههءه ؛أيددد> ثالصي الثدنز يبهر نمن أك؛ن همي ٠^^٠ 

بجعةأنل ئس لهو المرئي عمرد بن عائل• هبيرة أبي س -  ٢٦١
فقالوا:مر، فى ويلأل، دصهنك، سلناف على أز نمياى أبا أف خهتع؛ الرضوان 

قداأمولون ت خيض تكر أبو ممال، نأحدها، ١^ عدو بى اف سوئ، أحدُت، ما 
لعلكبكر، أبا اريا ةمال،ت قأحبره، ه، المحي مش ينئيهم؟ مرص لشيخ 

برقموناص أبي بن سعد نفل في باب الصحابة، فضائل كتاب في أحرحه ^١( 
(٢٤١٣.)



الصالحينريامى سمح 

إحوئائ،تا مماو: ئ\و\تب رثك*، أءصسغ نقد أعفنسهلم كنش نئن أءصبثهلم؟ 
.^١٢دداْ م. U لك افُ بجن لا، : نالوا^١؟ ٠١

رويأحي(؛ )يا ونوله؛ منه• حقها ئنتوف لم أي؛ ؛ رمأحاو.ها( وله؛ ن0 
وسديدالخاء وذع الهمزة بضم دودي ، الياء دتخمف الخاء وكر الهمزة بقح 
•الياء 

؛رأيا: افرسول فال فال: خينه، سعد بن سهل ومحي —  ٢٦٢
رواْييا. زهئ ^١^-^، باص زأثاز قكدا« اتجه ني البجم زكافز 

.،١^٢
بأمورْ•المايم النجم،• ردكافل تأ 

حمضفي والترغيب بالحث تتعلق كلها والحديثان الايات هده 
هكن.اوالتجبر، التكبر وعدم والمسكين اليتتتم ورحمت للمؤمنين الجناح 

حاففينإحوانهم مع متواصعين يكونوا أن الأسان أهمل على يجب 
بهومن والمريض، واليتيم، والمساكين، الفقير، مع سئما ولا للجناح 

حماعةله ليس من وهكل.ا ذلك، أشبه ما أو الناس منه ينفر فل• عاهة 
ويكونواويرحموه٠ به يرفقوا أن المؤمنين ثان من هذا كل تحميه، 

إنّويَأنيهجناحلثا ؤودتن0ز : وعلا جل نال ولهذا له؛ ومندآ له قوة 
مخفضيتواصع أهل يكونوا أن للمؤمنين ينبغي هكذا [ ٨٨]الحجر.' 
ؤاو-*ب3• وعلا جل قوله وهكذا فقراء كانوا ولو لإخوانهم الجناح 

برتموبلال، وصهيب لمان مفقاتل من باب الصحابة، فقائل كتاب في أحرجه )١( 
(.TO)؛•

قفلباب الأدب، محاب وفي (، ٥٣•)٤ برتم اللعان باب الْللاق، محاب في أ-مجه )٢( 
•!(.)o•برقم سما، يعود من 



Vوانمسكسرين••• وانمساكين الصعقة وسائر والبنات ثيتيم ا طفت ملأ باب 

عكبمص ولا ْ أتمن نتغ أوكذ ئو'لأش . الدب يكذب آثذى 
بهببالي دلا بدفع ت بعني ؤيا-عه؛ -٣[ ١ ل١لماءول: ثاب 

تيعني ثتق،ه؛ ؤرآنمّ وعلان حل نال وتعاظما، تكبرأ يرحم، ولا 
ربهمينمكث ارن خ ثسق، ؤو]تخر I هآ بيه نب، يخاطسمها حا 

نيت، نزلوكان الفقراء، مع I يعني [؛ ٢٨]الكهف: إلميآه اثدوأ 
الفقراءمن وأشاههم عود موابن وبلال، وقاص، أبي، بن سعد 

هنفيحبس أن اض أمره منه، إبعادهم قريش طلست، لما المهاجرين 
ه■'ؤيفول الكفرة. هؤلاء فتهم يطيع وألا لهم يتواضع وأن معهم 

زالننطيى،النثانة بأصبعه زأثاز نكالا« اتجثة في الشم زكافل #أنا 
عليهموالواجب للمؤمنين المثرؤع أن فالمقمود سنهما، ددرج 

والأيتام،والفقراء بالمساكين والتالطفط التاكبر، وعدم التواضع 
أبوقدم ولما عنهم، الضرر ودفع حالهم ورحمة إليهم والإحسان 

التيالهدنة في مكة أهل وبين بينه الصلح تاكيد لهللسمح المدينة سفيان 
قدبكر بنو وكانت الحدسية، يوم تمت التي مكة أهل وبين المي بين 

فجاءلام، والالصلاة عليه الني، حلم، في وهم حزيمة وغزلت، حانت، 
الصحابةبعض فيه وقال . الّكا يكلمه فلم الملح ليؤكد سفيان أبو 

أبوفمال ماحيها، اض عدو من اف ، سيوفأحييت، ما ت وغيره كمهيب، 
كثيرالوقن، ذاك في سنيان أبا لأن قريش! يد لهدا أتقولون باكر: 

لهفقال والأحزامبح، أحد غزوة ترأس الدؤ، هو كبيرهم، هو قريش، 
هزلأءيحني أءضث4ي محثؤ لش أءصتث4لم لننح، نكر أ:ا رر:ا ١^، 

نه،«را،.أعصبم، نمد الفقراء 

منباب كتاب، ني فتيغ المزني هلال بن عمرو بن عاند حديث من ملم أخرجه )١( 
(.٢٥٠٤)برقم عنهم تعالى اض رصي وبلال وصهثب سلمان خضاتل 



الصاليينرياءس لمح س

لا،ت قالوا أغضبتكم؟ قد إحوتاه يا فقال; الصديق بكر أبو فأتاهم 
أءصنثvلمد أءصسهلم كنت، ؛رليى قوله في والش_اها للت، افه يغمر 

والتلطفإلهم والإحسان الساكين رحمة أن على الدلالة فه هذا 
أدعليهم اكصر أو عليهم الغلظة أو بهم وأن اطه، برصي مما بهم 

ق.اطه يغض، مما إليهم والإمحاءة حفاءهم 

والهداية.التوفيق الجمع اممه نسال 

التتيمرركافل ه•' اف رسول قال قال؛ خينم، هريرة أبي  ٠٠٠٥-  ٢٦٣
اسنى وهومالك الرائي وأساد الجنةا' في يهوكهاثين أنا بعير؛ أن له 

يادثثا;ةنالنخم.دُاْ

منه،الأ■جنبتي أو قريته، ت معناه لعيره® أو له ارالسجم وقوله.ت 
وااأJه*، ^tjjمن عينم؛إ أو أحوه أو جده أو أمه ثكماله أى مثل فالمرينج 
أم.

زلأالذي المنكيئ ررين اطه ننول قال، فال: ءم، -  ٢٦٤
ئتققينميا الذي المكيى إقنا واللقمتان، اللئنث ولا والتنزيان، التنزء 

ض>".

برتمواليتيم والمسكين الأرملة إلى الإحسان باب، والر؛اق،، الزهد كتاب محي أحرجه )١( 
(٢٩٨٣.)

القامحمتثرى >لأ تعالى: اف تول باب ١^^-، كتاب في المخاري أخرجه )٢( 
المسكنباب الزكاة، كتاب محي وسلم (، ١٤٧٩)برقم [ ٢٧٣]١^؛ أصه 

١(.• )٩٣برقم عليه فيتصدق له بملن ولا ض يجد لا الذي 



٨دْنكسرين... وا لمساكين وا لضعفة ا وسائر ثبنات وا ليتيم ا طفة ملأ بابي 
د=======^=^==^^س1ا=

ضنطوف الدى المكين ررليس ت الصحيحين قي رواية ش ئ 
الذيالمنكين ولكي والتمزيان، والتنزه والثمنتان، اللممه مدْ الناس 

شأنزلا:ثوم غليه، بضيق ثه شلذ زلا بمنيه، غتئ نجذ لا 
الناّن«.

الأزنلةغلى »الناءى قاو: ه امحن عن ءس، -  ٢٦٥
متز،لا الذي اازلكلمائم قاوت زأحب اي نبيل في كالمجاهد زالمنكين، 

ءلمبل١،.ننس مطز* لا الذي زكالصايم 

والمساكينالفقراء رحمة على الحث، في قبلها كالتي الأحايين، هذه 
الناسألون يلا الذين المتعمقون وهكذا إليهم، والإحسان والأيتام 

إليهم،ويحن مهللقا الفقراء إخوانه على يععلفذ أن للموس الئنة شيئا، 
وهمآباءهم فقدوا قد الذين الأيتام سئما ولا يتكبر، ولا لهم يتواصع وأن 

افقال، ولهذا والإحسان؛ والععلفخ الرحمة إلى حاجة في فإنهم فقراء، 
٢٠٤٧^ويذى إ-صثثا قية هء دئر؛ؤأ وثُ أممت بحانه: 

مناليتامى ثم المربى نم الوالدين فذم [ ٣٦لال-ا،: نأ*ئكمه دأتثث 
الماس.حميع 

زانارالجنة* ني كهاثين اليييم دكافز *أثا ه يقول هذا وفي 
لهصاحبها وأن اليتيم كفالة قفل على يدل هذا زالزننلى، بالثئانة 

الملأةعليه الجنة في الرمول منزلة من قريب، وأنه عفليم، أحر 

وش(، ٥٣٥٣برنم)الأمل عر الممئة شل باب اصات، محاب في الخاري احر-بم ;١( 
الاني،وكتاب ني وسالم •٦(، برقم)٧• المكين صلى الساعي باب الأدب، ياب 

(.٢٩٨٢برقم)والشم والم-كين الأدملة إلى الإحسان باب والرأناق 



الصاثحينرياض ثخ 

أحرفله أقاربه، غير من أو أقاربه من اليتيم كان سواء والسلام، 
عفلم•

الثمنهثئدْ الناس على يطول الذي المكين ررليس ه• ويقول 
مييهو بالمسكنة أحق هو ليس ت يعنى ؛ زJان١ا r٠والثوالتمرة والثمنتان، 

يعحدلا ررالذى المتعمق، كنة يالم وأولى كنة بالم أحق لكن مكينا 
لعضهالتامنر،،؛ منأل نئوم ولا عليه، متصدي يه معلن ولا تعنيه، غنى 

الثدييررليس •' ثال مثلما المكنة، اسم في أشد هدا وحيائه 
الدىالصرعة الغصب((لأ، عند منه الذي الشديد إثمنا يالصزعة، 

بهذاوأحق الاسم بهذا منه أولى لكن صرعة، مي يبقوته الناس يصؤع 
الغض،.عند ه نميملك الذي الأمم 

فقيرمكين الهلواف، ، الهلواف،، بهذا المكين راليس قوله! وهاكذا 

بالعْلفمنه وأولى الأمم بهذا منه أحق لكن شيء، عنده ما كان إذا 
يهيمطى ررولأ بحاله، يقوم ما عنده وليي يهلوف، لا الذي المتعمق 
يراعواأن والثروة الغنى لأهل ينبني يراعى، ببني،، عليها؛ متصدق 
يعهليههذا يجد فالطواف الهلوافين، من أكثر إليهم يحنوا وأن التعغفين 

لكنيجمع، يجد درهما يعطيه ^ا يرده هن.ا تمرتين، يعهليه هذا تمرة 
يستحي، يهلوف، أن تهلح يلا لأته كبير؛ نعما في بيته في يبقى ، المعفن

لليتامىالإحسان في يجتهد أن للمؤمن فينبغي له، يفعلن ولا العلواف من 
والمساكين.الفقراء من الخعففون ميما ولا 

الجمع.اغ وقق 

،٤٥)برقم تخريجه سق ^١( 



والنكسرين*نمساكين وا الصعقة وسام والبنات اليتيم ملاطمة باب 

الوييمة،طعام الطنام ررشز ت قال ه، النبي عن ، ٠٠٥٠—  ٢٦٦
فقد١^>؛، نب ٢ نس :ا;اذا،  ٠٢أمحا زندض :اتيفا، نن،بمثئفا 

رواهمساامرافنزوّووثاا عصى، 

E3 منه هريرة أبي عن المحيجن، في ردابمة دفي ؛
 Iوبئركالأعنياة إليها يدض الوليمة طعام الطعام ارشن، نوله

الهمراء«.

^1^^،عال ارمن، قال: س، الثؤ، عن ه، أنسر ءم -  ٢٦٧
;واْأصايعه. وصم ك-هاسزااا وهو أثا السامة بوم جاء سلعا حتى 

سن•أي؛ ؛٢،؛ ^٥ 
،١٠]ابنتان ومنها امرأة علي دحلئ قالش: ها، عائشة وم —  ٣٦٨

بننرفمننئها إيانا قأعطسها واحدة، ثمرة عير سيئا عندي ئحد فنم ننأل 
يمحا، m الم فدخل فخرخش، قات لإ بجا، تآكل ولإ ائثبجا 
مىبترًأ له محن إليهى، همأحس ٨،؟ البنات هد؛ مى ابمي ارمن مقال 

النار«نتم3،ءلميلم.

برقمورسوله، اض عصى فقد الدعوم ترك من باب الذهاح، كتاب فب، البخاري أحرجه )١( 
برقمدعوة، إلى، الداعي بإجابة الأمر باب النكاح، كاب في لم وم(، ٥١٧٧)
(١٤٣٢.)

(.٢٦٣١)برقم المات، إر الإحسان فضل باب والصلة، الر كتاب في أخرجه )٢( 
الصدقة،من والقليل تمرة بثق ولو المار اتقوا باب الزكاة، كتاب في البخاري أحرجه )٣( 

برقمومعانقته، وتقبياله الولي. رحمة باب الأدب، كتاب وفي (، ١٤١٨)برقم 
النات،،إلى، الإح.مان قفل باب والأداب، والصلة البر كتاب في وسلم (، ٥٩٩٥)

(.٢٦٢٩)برقم 



اساثحينرياض ثخ 

علىالإحسان عر الحث في فلها كالتي الثلاثة الأحاديث هالْ 
لهم،الجناح وحفض لهم والتواصع ورحمتهم والأيتام والماكض الفقراء 

ينأقعك ^٠ جئا-ءف< ءؤرإ-نمس تعارت قال كما المؤمنين صفات من هذه 
الفقراءلإحوانه الجناح يخفض فالمؤمن [، ٢١٠أورا،: لالث_آلثفين١ىه 

الزكاةمن ويواميهم عليهم ويعهلف ويرحمهم اكين والمسوالأيتام 
بأصبعهوأثار الجنة٠ في كهائين اليتيم وكافل ءآثا ه؛ يقول وغيرها، 
رمخاء ظغا ض خابتن غاق ض ١^: اللففل في والؤنظى ياص 

وص*.أثا القيامة 
زكافق»أنا الأحر: اللففل في زالاننلى بالئنانة بأصعه زأثار 

إليهوالإحسان اليتيم كفالة قفل على يدل هذا كل كهاسن<< اليتيم 
,ورأفته 

وتدعىيأتيها، ْس يمننفا الوليمة، طنام الطعام *ثإ ه؛ ؤيقول 
يعني:الفقراء؛ وهم يأتيها من ؤيمنعها الأغنياء من نأياها*، نى إلهها 
الأغنياء؛وهم يأباها من إليها دعى يوالفقراء من إلهها يحتاج من يمنع 

بحاجةلهوا هم يعني: المجيء؛ عليهم ينز قد الأغنياء غالب يعني: 
فينبغيالولهمة، صاحب يمنعهم وقد إلهها يحتاجون والفقراء للولهمة، 
وغيرهمجيرانه من الفقراء يدعو وان الفقراء يثرك أن الوليمة لصاحتج 

النةعصى ممد الدعوة يجج، لم رروس ويقول الأغنياء، بها يخص ولا 
عرسإر دعي *_ يلجير* الوليمة إلى أحدكم ذعي ®إدا ^ ١٠درنولن* 

الداعييإحاية الأمر باب النكاح، كتاب في ه عمر ابن حديث من مسلم أحرجه 
(.١٤٢٩)برقم دعوة، إلى 



.. لمنك،سرين. وا تمساكين وا لضعفة ا وسائر والبنات اليتيم ملاطفة بابي 

افعصى ررفقد ت يقول الدعوة، إج-ابة وجوب على يدل فهذا 
أنالمؤمن على فالواجب الدعوة، إجابة وجوب على يدل ور»اوله(ا 

منذلك أشبه ما أو مطر أو كمرض شرعي، عير من إلا الدعوة يجس_، 
ؤإلأالأعذار، من ذللث، أشبه ما أو بعيد مفر أو تمنع، التي الأعذار 
الوهو إليها المجيء يمغ منكر فيها يكون أن إلا الدعوة إجابة الواجب، 
له.عذر فهدا إنكارْ يتهلح 

ففدمت،ابنتان معها امرأة إليها جاءيت، أن عائشة حديث، كيلك، 
ثلايثفأعطتها أنها الئالث، اللففل في إليهما، فدفعتها تمرة عائشة إليها 

لتأكلهاالثالثة التمرة ورفعت، نمرة واحد كل إلى دفعن، نمرامتؤ 
شيئا،تاكل ولم نمفين بينهما شقتها الثالثة، التمرة ابنتاها فامتتهلعمت، 

الجسهاايها لها أوجي، قد اف ®إل ت قال عائشة أحبرته لما ه الني فقال 
منمترا له كن اليائي،، هد؛ من ثئء ايلئ ررنن الأحر: اللففل في 

النار،،.

الجنة،يحول أسباب من والأيتام المقراء رحمة أن المقصود 
رفعن،ثم تمرة ينتج لكل ت، أعهلتمراينتج ثلايثج محتاجة المرأة هذه 

الثالثةالتمرة ابنتاها طلبنتؤ يعني: ابنتاها؛ فاستهلعمنتؤ لتأكلها التالثة 
فلهذالهما، رحمة الحاجة، مع شيئا تأكل ولم نصفين بينهما فشقتها 

وهذاالرحمة بهذه الجنة،، بها لها أوجب قاد اف ر'إن قال 
والفقراءالأيتام رحمة أن عالي نللث١ فدد الإحسان، وهذا العهلف، 

أصبامبؤومن الجنته، لحول اصبامب من هم الان والاحاكءن والمأ
المغفرة.

الجميع.الله ومحق 



الصالحينرياْس شمح 

تها،ابمسن حمل منكيته جاءض يانث،: ئؤبا، عائشة ص -  ٢٦٩
فيهاإر ورقعت ئمرة بثهما واحدة كل فأعطغ ثمرات، ثلاث مأطعمئها 

ثأ■محاأن تريد كاك \ش ١^>؛ ضنت اأثاقا، هانثسفا يثآكالها، م؛ 
يماله، اف لرسول صنعت الذي قدكرت سأيها، قأعجبنى سهما، 

مساامرا،.رواه ١^١^٠ مى بها أوأعممها الجنه، بهآ لها أوجب قد اف *إل 

قالقال: ه، الخزاعئ عمرو بن حوئلد نزيح أبي ءم -  ٢٧٠
حسنحديث والننأة« السم الفنعيمين: ص آحزج إني رراللهم افئ 

جيدبإسناد اتى الترواه 

مثزأخدن حمينا، صيغ بنص ا.لأنم دئز المج ألجم، ؛ ٢٤۶١١معنمح،؛ د٥ 
أكيدأ.زجرأ عنا< وأدجر ببأ، ن٠ءبيرأ ذيك 

سعدنأى قال: ه، و1اص أبي بن سعد بن مصمج، ءص -  ٣٧١
إلادئرويوذ ثثص-ردف 'رهل القي قمال دوئه، مى على قصلأ له أف 

الحاففلورواه تابعي، سعد بن ممعي، فإن مرسلا، هكذا ٠• اليخاريُ رواه Jصنمائك٠إا، 
•ه أبيه عن ممميا، عن متصلا' صحبمحه ق ال^رقافي بكر أبو 

ه،اف رسول ّمعت، قالI نجينه، عؤيمر الدرداء أبي وص —  ٣٧٣
داودانو رواه اصعهاغم٠ وتررموف، شنروف قإيما الصنهاء، ررابعوني يقول• 

جيدبإستاد 

(.٢٦٣برتم)•إرالمات، بابشلالإح_ان والاداب، رانملأ الم كاب في أخرجه )١( 
برقمالميم، حق باب الأدب. كتاب في ماجه وابن ، ٣٦٣ه/الكرى في أ-محرجه )٢( 

.٢٤٣٩;واحمد (، ٣٦٧٨)
الحربفي رالصالحين بالفعناء اصنعان من باب والمير، الجهاد كتاب في أحرجه )٣( 

(.٢٨٩٦برقم)
(.٢٥٩٤برقم)والضفة، الخل ترذل الانتصار في باب الجهاد، كتاب في أخرجه )٤( 



واومن؛دسرين...والمساكن الصعقة وسائر والبنات اليتيم ملاطفة ؛ابد 

الفقراءرحمة على الحث في قبلها كالض الأربعة الأحاديث فهدم 
وحمضلهم والتواضع عليهم والحنو والضعفاء والأيتام والمساكين 

صعفاءهميرحموا أن المؤمنين ثان المومنيآث، ثان هذا لهم، الجناح 
تنضهتشد كالثنتان، والئؤس ؛رالمومى إليهم، نوا ويحيواموهم وأن 

مثلزذن\شإ وراحمهلم مادهلم في النؤمنين ا>مثل ويقول بعضا® 
زالص«.يالئهر الخند نائن لن تذض ٣ مئن اتثكى إذا الخند 

)دحلتؤت قاك ها عائشة أن الأولى الرواية ونقدم الحديث في 
ثمناتثلاث ءاءلعمتها تأل، تطلب تشحذ لها، ابنتان ومنها امزأة علي 

هاستطننتهالتأكلها ئمزة فيها إلي ورستا ئمزء منهما واحدة كل ثاعقلتا 
تأكلولم نصفين يينهما ثقتها الحاجة لشدة التالثة الئمره هشمتج ابثثاها، 

ه،اممه لرموو صثنن، الذي قدكزت شأنها، هأعجتي عائثة: قالت، ثيئا، 
يعني:النار(((، من يها أعتقها أو الجنه، بها لها أوجب هد اف رءإو فمال: 
الثالثةالتمرة وثقن، ها نفحرمتج كونها ج، العطفوبهذا الرحمة بهذه 

والمسكينالفقير رحمة على الحسثج فيه هذا لهما، رحمتها من بينهما 
والفعيغج.

والمنأة«،اللتيم الصميمين: ص أحنج إش رراللهم ه؛ هوله هكذا 
منالحذر الواجس، بحقوقهن، يبالي ولا النساء يفللم فد الناس بعض 
أوبنامتج أو أحواُتج أو زوجامتج كن مواء اء التحق أداء الواجبج ذللثح، 

وعدمورحمتها ؤإنمافها وغيره بارئها المرأة حق أداء الواج—، غيرهن، 
له؛يقال الحلم، يبلغ ولم له أب لا الذي وهو اليتيم وهكذا ظلمها، 

وغيرهم.الأيتام س الفقراء رحمة فالمقصود بتتم 
الواجسب،دصنم١بمماا إلا ودنرمودا سرو0 لأهل و.•' موله وهكذا 



رياءسالصالمينسمح 

رزقأساب من فهم عليهم، التكبر وعدم حالهم ورحمة Jااضعفاء العناية 
علىاف بتمرهم فد صعفانهم، بأساب العباد اف يرحم قد العباد، 
صعقانهم،بأساب، الغث يعطيهم ند صعقانهم، بأساب، عدوهم 

ويحطفواويرحموهم الضعفاء حق يرعوا أن الإسلام أهل على فالواجب 
•دمرها الزكاة من عليهم 

الجمع.الله وقق 



بالنساءاتوصية باب 

j-n rd\باصاءالوصية ؛

تتعالى وقال [، ١٩]اكاء: ألثمومٍاه ءاؤوع1ثئوهة تعالى! اف تمال 
حقلردمي_لوأ ئلأ مصتتر وؤ ألئثاه ه؛ تدؤإ آن متطيوأ وولى 

عفورا'كاث أس ^٠؛^ وثتموأ نصا،مأ وإن قدروها ألتتسفي 
[.١٢٩]اكاء: رجبمثاه 

٠استوصواه.' اض رسول قال قال! يهنع، هريرة أبي ءم -  ٢٧٣
أعلاه،الصاي فى ما أمؤج وإف صاغ، مذ حلك النزأْ ءإ0 حيرأ؛ بالنساء 

والسساءااياستوصوا أعؤخ، يرل، لم ئركثه، دإف كسرئه، تقيمه دمث، قاذ 
غلبه«ئفيى 

ea  وز°هأفقها إن كالضالع ررالخرأة الصحيحين: قي رواية وش
عوجاا.وفيها اسشث يها، اسثت وإن 

لكنثيج؛ لن صاغ، بذ حلمت، النرأه ررإق لملم! رواية وقى و0اا 
ميمهاذهبت، وإذ مج، وفيها بها اسمثمت، ثها اسمثعت، فإن طريقة، على 

.طلامحقا،،كننوه1،زكنننا 

دالواد•العين شع هو )٠^٤٢! وله! ث٥ 
حطن،،. السي نجع أيه )ه•' رمنه بن اممه عبد ءّ -  ٢٧٤

آنمهاهأنعق >اؤإذ ه: افه رسول ممال عفنها، والذي الناقة ودكن 
،الئساء يكر ثم رهطه؛،، فى متح 'هارم عرير، رحل لها ارابنث، [ ١٢]الهمس: 

(،٣٣٣١)برقم وذريته آدم حلق باب الأسياء، أحادث كتاب في البخاري أحرجه 
(.١٤٦٨)برنم بالتاء الوصية باب ١لرضاع، كتاب في ومسلم 



رياءسالصانم^ينسمح 

ثضاجئقاشق الت خلد ائزأتث مخلد م )رشد ققاو: مهن، هوغظ 
شحكررلم ت وقال ١^٠^، من صحكهم ثي وعظهم ثم نومه٠١ آجر مى 

ءليبأ١،.منفى معل؟!٠٠ مما أحدكم 
)اسعث(؛ت وقوله المضي، هو والراء: المهمالة يالمين والعارم(: )ه 

مرعت.قام أي: 
تمركرالأ اف رسول قال ت قال خهغ، هريرة أبي ءص -  ٢٧٥

رواهااءنزْاا قال: أو آحزار، منها رصي حلقا منها كره إو مؤمنه مؤمن 

ينغص،معناه: الراء ونتح الفاء وإمكان الياء بفتح هو ■ ريمرك، وله: نه 
أي:بفتحها؛ يمزكها الراء بكر روجها، دفركها دذجها، النرأ، يركب ت يقال 

١^٠.واف أتعصها، 

حيرأاء يالنالوصية على الحث فى والأحاديث، الأياُتا هذه 
وعوج،عثرة من بد لا لأنهن عثراتهن؛ نتع وعدم إليهن والإحسان 
حلقال ولهذا الهللاق؛ في ؤع النوعدم الحبر للزوج فالمشرؤع 

آيءىثئل، ءؤدلس ه•' قال [، ١٩-ا،: لالن~آلثموم1ه< ؤوعاثروه0 وعلا؛ 
الماءفي اممه يقي أن الزوج على فالواجب، [ ٢٢٨]القرة: آلمأ_ئه< قه؛ 
منيحذر وأن بذللث، . التي أمر كما حيرأ بهن نوصى يوأن 

حىأحئج ارإئي حديث: في تقدم عليهن، والعدوان فللمهن 
. ٠٠٠١والمناليتيم الصعيمين: 

لموم(، ٤٩٤٢)برقم المي صورة باُب، لتمير، ١ كتا خي البخاري أحرجه )١( 
برقمالضعماء يدحلها والجنة الجبارون حالها يل. النار باب الجنة، كتاب في 

(.١٤٦٩)برقم يالنساء الوصية باب الرصاع، كتاب في أحرجه )٢( 



دنساءب ا بائع 

ينبغي،ما غيرها، عند نعامة الزوجة على أمد الأزواج من كثير 
ونحوهاوالسب والأذى بالضرب الزوجة على يتأثر أن ينغي لا هذا 

العوجوتعديل خيرآ يهن والوصية والصبر الرفق ينغي بل موجب، بدون 
والقوةبالقرب لا الخير على والتعاون والتفاهم الحمسن، بالأسلوب 

فيحطبته في هدا قال حيرأ١٠ اء بالناستوصوا  ١١ه؛ قال ولهذا والشدة؛ 
حيرأ،بأزواجهم بوصيهم عرفة بوم الأشهاد رووس على الوداع حجة 
وإلأعؤج، صاغ مى ؛احلمث الأخرا اللففل في صلعا؛ مى ررحلمث فإنها 

أعؤج،نرل لم ئركثه، واف طلاقها، وك>ننها كأننوها، يقيمها ذهيغ 
منهاكرة إذ مؤمن يمرك ررلأ ت الأخر اللففل فى بالنساء،، قامتوصوا 

•آحرار منها وصي حلقا 
أولادهومع معه الهليبة وأعمالها الطيبة الأخلاق يلاحفل أن بد لا 
يعالمعاملة سوء عند الغضب، عند يع قد الذي القصر بمقل ويتحمل 

ينبغي،لا هدا يضرب أو يهللق خلأ، أقل عند يتحمل لا الاس من كثير 
العوجإصلاح في تحمل وعنده بال سعة عنده يكون أن للمؤمن ينبغي 

وعدموالحمل والصيحة والوصية الطيب، بالكادم الأخهلاء إصلاح وفي 
منهارضي المؤمنة حق في تامل ومتى طالق، أو ضرب إلى المسارعة 

أنفينبغي زه، تمحليبة أخلاقا منها يجد خلق ساءه ؤإن كثيرة، أخادقا 
يجلولن الطية، أخلاقها أجل من نقص فتها اكي أخادقها بعض يتحمل 

قالكما نمص، من بل لا معصومة، امرأة يجد لن معصومة، امرأة 
يلبأدهن، ولبن عقل ئاقصاتر من رأبتج ررما الصحيح: الحديث، في 

نأث؛_ ظ، اوو> بماس أغقغ!ر لز \ض ط الخادم لإ-4و 
إحسانهسست شيء كل ست قطا؛ حيرأ منك رأيت ما قالت؛ نيئا منك 

منه.زلة وجود عند الكثير 

جندائزأثه تجلد ررلأ المبي يقول الثاني: الحديث 
الكان ؤإن الضرب فى ؤيئدد فيجلدها الحبي بخادمه يسويها لا ، النندا، 



الصالمنرياض ثخ 

ؤفرهمغ"هامل ت سبحانه قال كما حفيفآ، صربا بد، 
حجةمي ه حطبته في [، ٣٤لاو—ا،: أككثاج ؤ رأننروص 

فنئذفإن أخدأ م و}نوطش لا أن محن »نم قال: الودبع 
تبمي، وكنزتهن*؛ رزمهن عنكب ولهن مى عئز ط ماصرثوئن ديك 

صرباامرأته يضرب ؤرأنياوسه • تعالى لقوله تفسير وهذا يوثر لا حفيفا 
التائي—،به يحمل شيئا ولكن ر، كولا شعر عليه يترتب، لا حفيفا 

يعني:؛ النند* جلد امزأثه أحدكم حلد ®لا ه■' قال ولهدا ،؛ والتخفيف
محامحربما بمي: ال؛وما'؛ آحر في يجابنها ُم لعبيده، بجلده يسويها لا 

الأذى.هدا بعل وصاحعها قريبة مده فى عنها 

مماأحدكم نصحئث، ارلم وقال! أيضا رطة الف في ووعظهم 
الإحرازسن الحلقة في شيء وحد إذا الستر يبني : بمني،؛ ٠١١يمنل؟
كأنههدا عن يعرض يفثل، منه يضحك أي: يفضح؛ لا غيرها أو صرطة 

تضرقد منه؟ تفحلئ، لم عمرو، ومن زيد من يقع هدا لأن شيرء؛ صار ما 
بينتقعر والغلعلة مطلوب، تر فالاختيارك غير على أيضا أنت، منلث، 

يعرضأن فينبغي تحركه، عند صرطة منه تقعر قد بكلمة، يزل قد الماس، 
المعاونباب من سمعته ولا رأيته ما كانلثه ممعنه، ما كأنلث، هدا عن 

والهنايتحيرة البالزلأيتح في الإخوة إلى الإحسان باب ومن الخير، ءا5، 
كدرثه بيما أخيه وبين بينه يكون ولا عنها يحرضن الإنسان ، رة يل١ 

لهايعقل ولا لها يثمن ما المي بكلمة يزل قد وهكذا، والاختلاف الفرقة 
فلاخاصة نميحة نصح ؤإذا فيها، عليه يشن ولا صاريت، ما كأنها بال 

باس•

الجمع.الله وئق 



دثمساءب ا لأبع 

الئي.نثغ أنه ه■' الجنمي الأحوص بن عمرد ءءد -  ٢٧٦
مووعظ، ويكز عليه وأش ئثار، اف حمد أذ بمد تمول الوذبع حجي في 

بملكونم بمدكب ئن قإبما تيأ، اء الئزافوٍثوا »ألأ مال: 
فيهمتلذ مإذ مبينة، بماث تأتين أف إلا ذلك، محر ذيأ بنهى 

عليهنثبموا قلا أطئئكلم غإد منئح، عنز صربا واصرتوهن النصائ، 
مطمخقأ، يكب خقا،ًزلننابمإ بمائم ض َثا إن ألا نملا؛ 
لش:نو:خا في تأذن زلا ئكزئون، نئ ?م نوطئن لا أن محن 

دداْوطعامهن" بمؤيهن في إليهن تحسنوا أف عليكم وحمهن ألا ئكزئوف؛ 
صحيح.حسن حديث وقاوء ؛، ر الترمذي 

المهملة،بالننن عاسة، جْع أّييرات إ أي ررعوان"؛ ه: قوله ئ! 
لحولهافي المرأة ه اف رمول، مجه الأمير• والعاني؛ الأميرة، لجي 

الثديي،الثاق هو I المتئح والصرب بالأسير، الرؤج حكم يحث 
ثهثحتجون طريقا ثطلبوا لا أي: مميلأرا؛ عنيهى ئبعوا ررملأ وموله 
أعلم.واف ي4، ولإذوثهئ عليهن 

حقنا اف، ننول :ا ملت: مال: ه، حيدة بن معاوية ص -  ٢٧٧
اكتنتت،إذا وئكنوقا طعمثج، إدا ئطعمها ررأى مال: عليه؟ أحدثا روجة 

أبورواْ حسي حديث اليثب١١ في إلا ئهجر ولا تمبح، دلا الوجه، ئفرب ولا 
اف.قيحك تقل: لا أيء ثفيخ، لا مض وئاو؛ داودرآ؛• 

برقمزوجها على المرأة حق قي حاء ما باب الرضاع، كتاب ني أحرجه )١( 
برقمالزوج على المرأة حق باب ألنكاح، كتاب في ماجه وأبن (، ١١٦٣)

فيماجه وابن (، ٢١٤٢)برقم زوجها على المرأة حق باب الكاح، كتاب في أحرجه )٢( 
(.١٨٥٠)برقم الزوج على المرأة حق باب النكاح كتاب 



الصالحينرياض ثخ 

*أكنله؛ اف رسول قال ت قال خئنع، مريرة أبي ومحه -  ٢٧٨
'،ااترمذىر رواه لمتابجم٠ خياركم وخياركم حلقا، أحننهم إيثانا المؤمنين 

صحيح.حسن حانمو|نا وقال؛ 

يقولالثه أزواجهن، على اء النبحق يتعلق فيما الأحاديث، هذ.ه 
جلوقال [، ١٩]او-ا،: أكصوماه< ءؤوءاثرؤهوأ الكريم• كتابه ش وعلا جل 

[،٢٢٨]اومرْ: ديذه عثإس ولانجاؤ إلمحمحأ عنجى أرى ثثل، ءؤولس وعسلا؛ 
علميهنالمدى مثل لهن أن وأخبر بالمعروف، يعاثرن بان بحانه حمقامر 

وعليهاحق فلمها الحق، وأداء الكلام وطيب الإحسان من بالمعروف، 
والإنفاقالحلق، وحن الكلام ومحلبيج العثرة إحسان الزوج فعلى حق، 

السمعوعليها هذا، غير إلى الخير إلى توجيها نمرأ، بها والتوصي 
الوأن يكره، من فراشها توؤلى لا وأل بيتها وفي نفها، في والطاعة 

٠وك^اه لمن بيتها فى تأذن 

عالنكمأرولتس I والسلام الصلاة عليه يقول الوداع حطجة وفي 
أحدأيوطس لا أف عليهى لكم دإة بالمعروف دكنوتهى ددههس 

جدةبن معاوية حديث، في ^^٠٠ لأحد بجؤيكم في بأذل دلا ثكرنوثه 
إدايطعمها ارأل J Iال، عليه؟ أحدثا روجة حق ما رسول ربا ت فال لما 

ئهجنولا ئمثح، ولا الوجه، مرمحت، ولا اكثنيت،، إذا وئكنوها طعمته، 
منتهلعمها الحلمق، طيب الحشرة طيب كن ت يعنى الست،®(؛ في إلا 

وْعوالعلعام، الكوة في عدلأ تكون ، كوتالث، محن وتكسوها طعاملثح، 
صرب،فيه ما لكن حفينا أدبا يكون الوجه، تفرب لا أدبت، إذا هذا 

١[ ١٦٢)برقم زوجها، المرأة حق في جاء ما باب ارصاع، كتاب ني أحرجه 



الماءامصبLت بائد 

التقبح، ولا غيرها، في ولا الخدود في لا يضرب، لا الوجه الوجه، 
الثبتفي تهجر سموت إذا البيت، في إلا تهجر ولا اف نحك تفل 
الفراثك غير فراشا ظهرك، تعطيها مثال ولكن البيت، في معها تنام 

محنلدمى^٠^ نحامن ^^^، ت تعالى قال، كما الحاجة، عند باس 
أتكثاجؤ، ءؤوأنجثوس ت فال، [ ٣٤—اء: ]الم وم>ودله أككاج ؤ، وأنجررس 

المزمنهكدا، ه المبي فثرها مرح، غير صربا يعني: 
وفيحلقه، في إليها ويحن واله1يب ويتكلم بالمعروف، يعاشر أهله مع 

يللعانا، ولا صخال ولا مسرفا ولا غليذلا ففلآ يكون لا كلها، أعماله 
ثحنوأن يالواجسا، تقوم أن أيضا هي وعليها حيرأ، يهن توصي ب

يغيرالبيت، في تأذن لا وأن الحروف، في أمره تمتثل وأن الخشرة، 
إلىالتمب منهما كل علمى يكرم، لمن الفراش نوطي لا وأن إذنه، 
والفعلالعليسر، يالكلأم الأحر إلى يتحثبا واحد كل زوجه، إلى أحيه 

الجميل.الطيب 

أحنثهمإيمانا المزمنيى أكمل ١٠يقول، الأحر الحدين، في 
طسبجالوجه طبب، الكلام طببح الإيمان، كمال، س الحلق حن ، حلمقاْ 

المعاشرة،طسس، الملام طسبؤ الكلام، طيمسج المؤمن هكذا الملام، 
المزمنيىأكمل  ١٠الإيمان، كمال، ومن الإيمان حمال، من الحلق فحن 
فحنالخالق، يحن واللام الصلاة علميه قامر حلمقارا، أحسنهم إيمانا 

يمنيعتني فالمؤمن القربان، أفضل ومن الهمايت،، أهم من الخلق 
ررالمرI يقول، ائه، معجلجيرانه مع أقاربه مع بيته أهل مع الخلق، 

إلنأحثكم مى ارإو و..' ؤيفول، عفلميم، كلام هدا ايئلث،* حس 
عظيمة،منزلة له الحلق فحن أحلاقا* المانة يوم مجلسا مني 
معالخير أهل مع الأقارب، مع الأهل، مع الأولاد مجع يما حمولا 

المعروففي خياركم يعني: الهم*؛ لنحياركم وُحياركم الزوجة، 



الصالحينرياءس شبح 

الطيبة،والعشرة الحسن، والأسلوب الطبث،، بالكلام لنسائهم، خياركم 
العدى.وعدم الظلم وعدم 

الجمح.اف ولق 

فاقت فاق نقهنع، ذباب أبي بن اف عبد بن إياس  ٠٠٠٠-  ٢٧٩
ه،اف رسؤل، إثى غختد عنو فجاء '؛' ١٥١إماء ئضربوا "لا اف رسول 
بآوفأطاف ص-نبهن، في أرداجهى، ض الئناة دتنذ ممالت 
رالمده! اف رنول ئمال أرواجهس، ينكوذ كثير ساة ه اف يمول 
بخ؛اركلمااأولئلئح ليس أرداجهى بسكوف كثير بماء محمد ين بال أطاف 

صحيح.بإسناد • ٠ داددُ انو لداه 
ناكثة،راء م تكنورة، منزة ئم شوحة، ننجنة بدا)، نو : )ذترو( ت وله ن٥ 

أحاط.أي; )أطاف(؛ قوله: اجتناذ، أي: ئون؛ ثم 
ه،افه ونول أ0 ت يؤد العاص بن عمري بن اف مد ءم -  ٢٨٠

.^٢، روا0 الصالخهاا الننأْ متاعها وحير متاع، "الدسا ت هال 

ينبغيأنه على الدلالة فيهما معناهما فى حاء وما ينان الحل. فهذان 
والإرشادبالتوجيه الخرب، بغير زوجنه بإصلاح يعنض أن للزوج 

كتابه:في وعلا حل؛ لقوله الطب؛ آخر هو الضرب يكون وأن والتعلم، 
[٣٤]اناء: وآمماوسه ألثكثاع ؤ، وأئجروس ءؤْلومى محامن ؛^^1^، 

كتابفي ماجه وابن (، ٢١٤٤)برنم الماء ضرب ني باب النكاح، كتاب ني أحرجه )١( 
(.١٣١٦)حان ابن وصححه (، ١٩٨٥)برتم الماء ضرب باب النكاح، 

(.١٤٦٧)برثم الصالحة المرأة اكن؛ا متاع حر باب الرضاع، كتاب في أحرجه )٢( 



بالنساءالوصية بابي 

الوداعحجة في الناس حف لما ه البي الأخير، هو الضرب فجعل 
عندكمهى قإيما حيرأ يالنساء رااستوصوا نال! حيرأ، اء بالنأوصاهم 

أعوج،صلع من *حلمش الأحر: اللففل في صلع« من حلفن وإنهن عزان. 
نرللم ركت4 وإو ك،ننوث مينه دمثر إل أعلأء الصاي في شيء أعهمج وإذ 

طلائها*.وكاننها كتزيها ميمها دمغ ا>وإل ١للقفل في أعؤج® 
العجلةوعدم والتحمل والصبر الرفق الأزواج على الواجب 

ونحووالإرشاد والتوجيه النصيحة من آحر علاج أمكن مهما بالقرب 
حميماصربا مبرح غير ضربا يكون الضرب إلا بتينر لم فإذا ذلك، 

الضربهو الطب فآخر الطب، آخر جعله اض لأن المطالوب؛ به يحصل 
لحصولمبؤح® عير *ذننأأ ه؛ قال كما مبرحا ليس الذي الخفيف 

الخلقمسمى الحلق شديد الزوج كان إذا لأنه والتقوى؛ الر على التعاون 
فينبغيالأحوال ساءت شيء كل عند الضرب كان ؤإذا الأحوال، اءت م

والكلاموالرفق بالحكمة يعالج الخلق طيب الخلق واسع يكون أن للزوج 
غيرحفيفا الضرب يكون القصوى الضرورة عند إلا أمكن، مهما الهليب، 
شيئا.الأحرى والأسباب الأحر العلاج يغن لم إذا مبرح، 

الجميع.اض وئق 



ل^،نامى رط سيح 

حقالزاوجم،انمراةب1ب - ٢٠

بمثيتره لكثز يثا أوتا؛ عز دو*موث ءؤآالآ٠ال، تعالىI اش نال 
يمالنتسر حثنفثت قنثت ةلكت؛لءنت أنو؛لو-ر من أثئوأ وبما ؤر سو 

[.٣٤]الماء: أثأه حنفل 
ذعارإذا ه: اف ننول ئاو قاو: ه، هريرة أبي ءص . ٢٨١

الخلابجهلسغا محا، نميان ماث، ص، قلي نزاشه إلى ا>ئ 
•، ءلم؛رنثمى محح" حى 

لنسهاروجها فراش ناجرة المرأة باس إيا ر؛ لهماث روابن ني وه 
الخلأ:كةشيى.

رجلبى ما بيد؟ ثمى *والذي اف ينول فال دواية وئي وء 
محاناخث افاء في الذي كان إلا ش قثأثى نزاشه إر يغو 
صها«لم.^٠،^ خى 

تحللا ١٠ث قال اف رسول أد ث أيضا ئغهع مريرة أ؛ي ءص —  ٢٨٢
نثمذبإذيوُ إلا بجه ش يألف دلا بإديي، إلا ناهد ويوجها ئصوم أف لامرأة 

آ.لفظ وهذا غليي 

(،٣٢٣٧برتم)آمن، أحدكم قال، إذا باب الخلق، بدء كاب ني الظدتم، أ-نحرجه )١( 
(.١٤٣٦)برقم زرجها، فراش من امتناعها تحريم باب النكاح، كتاب في وملم 

برقمزوجها، فراش المرأة باتت إذا باب النكاح، كتاب فير البخاري أخرجه )٢( 
الأبق.الاوضع في وملم (، ٥١٩٤)

الأبق.الموضع فير ملم )٣( 
بإذنهإلا لأحل زوجها بيت في المرأة تأذن لا باب النكاح، كتاب في البخاري أحرجه أن 



اثمراةعلى اثنوج حق باب 

رج،راكلكم قاو: س، اشن عن ه، عمر ابن ء،امح -  ٢٨٣
محي،أنل ض زج دالئخل نلح، ناص رث: ص نزل نم 
عنمسووو وكلكم وج، مكثكم وولدو، روحها ثنت عنى راعيه والمرأة 

غنيبنئص رعيت4ااا 

: Jliاف.، رنول أد ه: علي بن طنق على أبي ءص -  ٢٨٤
ال؛ر*نىرلئام • الثتور" على كاثت وإل ملثأيه لحاجته روجته الرجل دنا ارإدا 

صحيح*حسن حويث اكرمذى* وئل والمسائى، 

(٢)

زوجته،على الرجل بحق تتعلق كلها والأحاديث الكريمة الأية هذه 
قوامالرجل وأن علها، حقه عنلم على الكريمة والأية الأحاديث دلت قد 

ولاظلم غير من وعلا، حل الله شرعه الذي الوحه على التاء على 
آثهشهأذ >_عا اوتاء عز دوأموركث\ ، ١١٠^١١^تعالى• الأله ٠ال، ولهذا تقصير، 
لهمفالرجال [، ٣٤،; ]١٧آنولهره من آشوأ وينآ تني، ؤ؛ بممهر 
النساءعلى الرحال فضل الله أن جهة من جهتض، من النساء على الفضل 
وبماودنياهم، دينهم لشؤون والنفلر وعقولهم قوتهم في ميزة لهم وجعل 
والبناتعليها والإنفاق الزوجة إلى الإحسان في أموالهم من أنقموا 

الخيرإلى توجيههم في النساء على القوامة فلهم ذلك، ونحو والأخوات 

برقممولاه مال من العد أنفق ما باب الزكاة، كتاب ني لم وم(، ٥١٩٥)برقم 
ا(.رآ-آ'

(،٢٥٥٤)برتم الرنيق على التهلاول كرامة باب العتق، كتاب ني البخاري أحرجه ^١( 
الرفقعلى والحث، الجاتر وعقوبة العادل الإمام فضلة باب الإمارة، كتاب في لم وم

(.١٨٢٩)برتم عليهم المشقة إدخال عن والنهي بالرعية 
(،١١٦)■برقم المرأة على الزوج حق في جاء ما باب الرصاع، كتاب في أحرجه ؛٢( 

(.١٢٩٥)حبان ابن وصححه 



الصالحينرباض ثخ 

إلىبالحق، ثمالزامهم قه، العن أيديهم على والأخذ المهم والإحسان 
فيالأمانة يودى أن الرجل وعلى ودنيا، دينا مصلحتهم فيه مما هذا غير 

لهجعل قافه الظالم، يحذر وأن ذلك، في اممه مع يصدق وأن ، ذللت، 
الظالم،وعدم الخير وتحري والاستقامة بالعدالة ولكن الماء على القوامة 

منغيرهن مع ولا زوجته مع ولا أمه مع ولا أخواته مع ولا بتاته مع لا 
والحرصالخير إلى والقصد الأمانة أداء ذلك في عليه تحته، يك١ن اليتامى 

ولاية.في اف، اعتولا ظلم غير من الذمة براءة على 
افهأباح فيما طلبه ؤإجابة زوجها طاعة في افه تتقي أن المرأة وعلى 

يعاشرفالزوج بينهم، العشرة مجن اطه شمع وفيما بيته، وفي نفسها في 
ووعاثئوئةت سبحانه تعالى هال، ولهذا بالمعروف، تعاشر وهي بالمعروف 
وعليهابالمعروف، ؤيعاشر يعدل أن الزوج فعلى أ،  ١٩ا،ت لالألمعروف^ 

فيماأمرأ له تعمي وألا بالمعروف، وتهلح تسمع وأن ؛الواجب،، تقوم أن 
الشمع.يخالف لا 

هليثه عيي دلأذ؛افي المحلأ عث1ن مثل ؤدلس ت الى تعال وف
بالواجبيقوم أن الزوج على فلهن حق، وعليهن حق فلهن [، ٢٢٨

الرجلوعلى الظلم، وعدم الخثرة وحسن إليهن والإحسان نفقاتهن من 
مناطه أباح فيما وتملح نْع أن هي وعليها عليه افه أوجب، ما يبذل أن 
ومناطه، حرم عما ها نفصيانة ومن ، وولدْ بينه رعاية ومن ها نف

تخبزكانت، ولو حش المنور، على كانت، ولو حتى منها يريد لما إجابتها 
والطاعة.مع العليها طلها إذا تنورها، على 

فراشبإلى امزأنه الرجل دعا ارإدا ه•' يقول الأول؛ الحدبث، في 
يدلوهذا تضخ((، خض الخلأتكه لنئئفا محا، عفيان ماث، تاُته، للي 

\ذنو'\أنانت، ))\\\ الأحر: اسل في كذللئ، الكبائر، من كبيرة أنه على 
لفراشتاركة يعني: ثر-أخاا؛ حتى الخلأتكه لعنتها رنجها فراش ئهاجرْ 
■مء٠٠ حص الخاديكه رالعنتها له هاجرة زوجها 



المراةعلى اليوج حق باب 

يدعورجل يى ما بيد؛ ميى ®داليي [؛ ٢٨١]من الثالث الحديث في 
خضغلق ناحطا الثناء في الذي كاف إلا غليه مثاني فزاثه إلى انزأتث 

المعروف،في لزوجها  L^Li'؛وجوب وسن يؤيد كله هدا غنهاءا نرصى 
عثرة،وحن إنفاق من بواجبها قام دام ما حق بغير إياه هجرها وعدم 

وتمكينهها نفمحليب جهة من أيضا بالواجب تقوم أن ض عليها فالواجب، 
هانفوصيانة أولادها ورعاية بيتها في يجب، بما والهيام ها، نفمن لها 

الشؤون.من ذلك غير إلى زوجها مال وحفغل 

وزوجهاتصوم أو لامرأة يجل لا ١١ج: يقول الثاني: الحديث، فى 
فليسحاصرأ زوجها كان إذا بإذنه" إلا بيته في ئأدذ ولا بإديه، إلا ناهد 

حاجتهبعضي من يمنعه قل الصوم لأل بإذنه؛ إلا تهلوعا تصوم أن لها 
واجب،فهذا رمضان في أما للتهلؤع، وهدا بإذنه، إلا تصوم أن لها فليي 

ففرضرمقان أما رممان١١ إلا ١٠الأحر؛ الحدبثا في ولهذا الجميع؛ على 
أنعليها يجن، عليها، تجسبا التي الكفارايتط وهكذا الجميع. على 

توطئأن ولا بإذنه إلا بينه في تاذن أن لها وليس فرض. لأنها توليها؛ 
بيني،فلانة تدخل لا أو فلأن، يدخل لا ؛ لهاقال فإذا بإذنه إلا فراشا 

يجب،.هكنّا بإذنه، إلا الدخول في لهم تأذن ولا وتْلع تجع فإنها 
حديث.،هذا رعيته١١ غن مؤول وكلكم رنع، كلكم ١٠؛ ويقول

فالأمر^١١ ض ننزول زه رغ، كلكم ١١الأحاديث، أصح من عام 
أدىهل نصح هل رءJثتهاا ةس واامسؤوول راع السلهلان وهو الناس على 

أولادْفي بينه، أهل في راع والرجل لا؟ أم بالواجب قام هل الأمانة 
فهنصح هل الأمانة؟ أدى هل القيامة يوم )مؤول( وهو وغيرهم وزوجته 

حقولده، حق والا-يه، حق أدى هل الرعاية؟ حق أدى هل ولعباده؟ 
زوجهابيت في رابة أيضا هي زوجها، بيت في راعية والمرأة زوجته، 

هلالرعاية، هده عن القيامة يوم رمحوولة( وهيأ ماله وفي ولده وفي 
الأخر؛واللففل اروالخادما١ الامحر؛ اللفغل في الأمانة، أديت، هل نصحت، 



الصالحينرياتض سمح 

وهكذاالمملوك ااالعبد رعنته٠١ عن وارمؤول سدء٠٠ مال في راع ررالعبد 
أدىهل القيامة يوم )مؤول( يخدمه من أمور تولى الذي الخادم 

وأنعفليم الأم أن عر يدل هدا الأمانة؟ خان أو نمح هل الواجب؟ 
عليهعنه صح وفد الحق أداء على يحرص أن المؤمن على الواجب 

خيرأ٠١يالثناء ااا،سوصوا ت قال أنه والسائم الصلاة 

تؤبنهنوبئ يمرك ُلأ ويمول؛ حرأ بهن توصي بأن المؤمن فعلى 
.، آخز\ منها رصي حلما منها كرة إى 

عيب،من بد ولا نقص من فيها بد لا المرأة أن يلاحفل فالمؤمن 
ويعفو،ويمنح ويقارب يدل ولكن الكمال يحمل لن الكمال أراد فإذا 

شديداب الحمسشديد يكن ولا الخضمة الأشياء بعض عن ويمنح 
المناقشة.

يئثأتهلحاجته روجته الرجل دعا ررإدا .ت يقول ت الراح والحدث 
حاجةفي كاث ؤإن والطاعة المع عليها • بمي الئتور'ا؛ عر كاست، وإذ 

فيماجرى ما جرى ولو تجي؛ه أن فعليها ذللث،، نحو أو الملح أو الخبز 
والaلاءة،المع في التأكيل. هو هدا من الحاصل ونحوه، بتنورها يتعلق 
منهايعلل، ما ورفقها امتناعها ووجسإ لا التي بالأشياء التعلل وعدم 

الأشياءوطح والشاي كالقهوة ذلك، يشبه ما أو تنورأ كان سواء زوجها 
تنور•إر تحتاج لا التي الأحرى 

الجمع.الئه ومحق 

(،٣٣٣١)برتم وذيسه آدم حلق باب الأنبياء، أحاديث كاب في المنحاري أخرجه )١( 
(.١٤٦٨)برتم بالنساء الوصية باب الرضاع، كتاب في وملم 

(.)٥^١٢رقم الحدين، ثرح ش تخريجه مبق )٢( 



المراةعلى النوج حق باب 

آمرأكنئ ررلو ئاو: ه، الشي عن ه، هريرة أبي  ٠٣٠-  ٢٨٥
يمان؛دواه لردجهارا ئنجد أف المرأه لأمرت لأحد بنجد أذ أحرأ 

صحيح.حسن حديث 

١^١٠أيما  ١٠اف.ت رموو فاق ت فالغ ها، سلنة أم ، ١٠—  ٢٨٦
حن.حانيث وقان:  ٠٠الم»اوىر رواه الجنه* لحنت راض عنها وروجها نالته، 

ثوذيرالأ فاق: هت، الثبي همن ه"ا جل بن معاذ  ٠٣٠-  ٢٨٧
ئوذبهلا العجن الخور بس ردجئه ماك إلا الدنيا مي روجها امرأه 

الترمذىر٣؛،رواه إليثا® يماريك أف بوبك لحيل عندك هو فإينا -إ افُ يايللث، 
حن.^١؛^، زقازة 

ينكث،ارما ت فاق ه، الّبى همن هقى، زبد بن أسامة  ٠٣-  ٣٨٨
•، معمىاءٌ الئبى الرجال عر أصر جي قه 

ماسق فد زوجته، على الرحل بحق تتعلق كلها الأحاديث، هده 
الزوجةبحق يتعلمحا ما بعض أيما وتقدم زوجها، على الزوج بحق يتعلق 
الخيرعلى اكاون الجميع على الواحتح أن والخلاصة الزوج. على 

١(، ١٥٩);رنم المرأة على الزوج حق في جاء *ا باب الرمحاع، كتاب ني أحرجه )١( 
حديثمن ( ١٨٥٣)برتم المرأة على الزوج حق باب النكاح، كتاب في ماجه وابن 
أوش•أبي بن ه اب 

١(، ١٦٢)برقم زوجها على المرأة حق في حاء ما باب الرصاع، كتاب فى أحرجه )٢( 
(.١٨٥٤)برثم المرأة على الزوج حق ثاب النكاح، كتاب فى ماجه وابن 

ه/لإأآ.أحمد وأحرجه (، ١١١)٤^برقم منه ياب ارصاع، محاب فى أحرجه )٣( 
(،٥٠٩٦)برتم المرأة ثوم من يتقى ما باب النكاح، كتاب في البخاري أحرجه )٤( 

الماءالمار أهل وأكثر الفقراء الجنة أهل أكثر باب والدعاء، الذكر كاب في وملم 
(.٢٧٤٠)برقم بالماء الفتة وبيان 



الصالخينرياءس مح ص

•هت نال كما حيرآ بها ويسنوصى حقها يودي أن عاليه يجب الرحل 
إتتزوتيهؤو,£\أبووئ 1 وعلا جل يقول والاه حمرأ* اء يالناستوصوا  ١٠

محيمبمنجالر إلمحنأ عنيى آليى بثل ءؤولس سحانه! ويقول [ ١٩لالسا،; 
ونهاوكرزقها ولها حقبا يودي أن عليه الواجب [. ٢٢٨]البقرة;  ٩٤د.رحت 
معالوعليها حق بغير الإيذاء وعدم الكادم وطب العثرة ان ؤإح

المعروف.في عصيانه وعدم لزوجها والهلاءة 
عقلتم،عالها زوجها حق الزوجة فإن ها، ذكر ما ذللث، ومن 

الرحلدعا ررإدا و. قوله تميم ولهدا ذلك،؛ في تجتهد أن عليها فالواجب 
خضالخلأتكه لنئئغا محا، عفيان ماث ش، ٣ فزاشه ؛لي ا>أتن 

ائزأثهندعو رجل من ما ند؛ نمجي الوالذى الأحر؛ اللفغل وفي تنبغ® 
يزصىخص عنتها ناحطا النماء في الذي كاذ إلا عليه محتأثى نزاشه إر 

الجنه(،يحلب راصن عتها وروحها ، مائت، امرأة ررأيما I حريث، كذ.لاوثه عنتهارا 
فيطاعنه على نقيم وتتهليعه كونها في التوفيق أساب من هدا 

عليها،الاه مخهل عليها اخطأ وبات عليها سخهل إذا أنه كما المعروف، 
^اكن.للث، والهدى، الإيمان على وهي الحق على اّتق.ات أرصته فإذا 
بحقه.وقيامها لزوجها طاعتها من عها الرصى أباب من 

الخرأةي لأخي بمجد أن أخد! آمرا كنت ررين حدبث،: كذلك، 
اللهحق جود اللله، جود اللكن عليها حفه لمغلم لزوجها١٠ ستجد أل 

[،٦٢زايجم: ءه ثآعثدمحأ ف ءاؤةتبمثإ الماس من لأحد يجوز لا وعلا جل 
جديرأالزوج لكان جود اليجوز لأحد كان لو لكن الله حق جود فال 

علىالزوج حق أن يبين مما كله هذا زوجته، على حقه لمغلم ؛للائ،؛ 
.وعظيم، متاكد الزوجة 

منالزجال، على أصز هن فتنه تعدى ثركث *ما ه؛ فوله كذلك 
عليهاوالواجب، فنهن، الله يتقي أن الزوج على فالواجب، فتنه فهي اش«اءاا 

نلائ٠وجه وما فتنتها الناس وليحازر فتنتها ر فليحل. الزوج، في الله تتقي أن 



ايمراةعلى القوج حق باب 

والاتصالإليها بالميل يبتلى قد الناس س وكثير • للنهوة مدعاة لأنها إلا 
فيولهدا فتنة، لهي يحرم مما هذا غير أو إليها بالنظر أو حق بغير بها 

فيها،ثننبئفإ افن وإل حضنه، حلوة الدسا رإل ت المحيح الحديث، 
إنرايلم، ءسة أول، قإل ، النساء واموا الدسا، داموا ثنمالول كيم، بظر 
ظغ.لم م_-؟،< الئناء،ا ش كانت، 

مىالقجال، على أصز هي فتنه بمدي ئركت، ررما الحديث، هذا هكذا 
غيرأو روحة كان سوا منها الحذر يوجبه فهدا عليه، متفق اع® الئ

قهليعةإلى تجره ند عليه، اغ ب، يغمبما الزوجة نأمر فقد روحة، 
فبعبها يفتن وند كثير، ثر إلى تجر ند الوالدين، عقوق إلى الرحم، 

يقعقد الشرك، إلى وجر0 محي المعاصي، من أكبر هو مما افه حرم فيما 
عغليمة،فتنتهن أن فالحاصل المساء. بأساب والفواحش لزنئ اض 

فيهن،افّ يتهي، وأن فتنتهن يحذر وأن اش يتقي، أن المؤمن على الواجب 
الله.حزم ما إلى يجرإنه لأنهن فتنتهن؛ ويحذر حيرأ، بهن توصمم، يوأن 

الجمع.الله ومحق 



الصالحينريامن سبح 

ضاسلاسمة n_؛lثق 

[،٢٣٣أمحف4 دكنولإى يدصن ش آمحلد >اؤوءل تعالى: اف قال 
ءاننهمة ثكفى رزذع> عثه ندر رس سعنيء نن سعة ذو ؤ ت تعالى وقال 

أنشر^٧٧ I تعالى وقال ٧[، الطلاق: ل ءاثهاه مآ إلا ما أثث خؤن لا أثث 
.[ ٣٩]مأ: بمنمهره ئهو ثيء نن 

أممثه®ينار .I اف رسول قال ت قال، خهنه، هريرة أبى ءم —  ٢٨٩
متجض،على به نصدك ودينار رقبة، فى أنمئثه ودينار الم،  Jrr-فى 

رواهأهلكارا على أئهمثه الذي أجرا أعظمها أهللئ،، على أمهنه ودينار 
مسلمل

بنثوبان الرحمن عبد أبو له؛ وثقال، اف، عبد أبي ءص —  ٢٩٠
ينفمهلنار ررأقصل ه؛ اض رسول ؛ال، ؟،3،؛ ه، اف رسول مولى بجدد 

ض،نسو في ذاتته على ضثه زدناث ماله، على ننفمه دنان الزجل: 
•م-امرى دوام اف* سل ش أصحابه على يتممه ودينار 

أجريي، همل افه، رنول يا ملتف: قالتف: ها، سلمة أم ءم -  ٣٩١
هماثنا وهكذا هكدا ثاركتهم وننئ، أنفق أق سنمة أبى تتى فى 

(٣)،.^؛٠١٣منفى أممت، ما أجز للئ، ®ثنم، ممال؛ بتي؟ 

أوصيعهم من وإثم والمملوك العيال على الفتة ضل باب امكاْ، كتاب ني أحرجه )١( 
(.٩٩٥برقم)ههم نفقتهم حس 

أوصيعهم من وإثم والملوك العيال على الفتة نفل باب الزكاة، كتاب ني أحرجه )٢( 
•< ٩٩٤١برقم ينهم فقتهم نص 

الحجرفي والأيتام الزوج على الزكاة باب الزكاة، كاب في المخارى أمجه )٣( 



ب1باسقةعدىانمال

تدمناهالذي الهلويل حدث هي ه وماص أبي بن معد  ٠٠٠٠-  ٢٩٢
لسااوإدك I له قال ه، اف رسول أى ت الية باب في الكتاب أول في 

امرأتك"في في ئجنز ما حش بها أجرت إلا ام لجة بها تجئ مفه مح( 
٠غليه مقفى 

وفيوالأولاد الأهل على النفقة في والأحاديث الأيات هذْ 
ااهموذ،هدكنومحن يدمن لثُ ألوني ^^٠ وعاد؛ حل اض بقول اممه مز 

عيقمثتخ يصعن >ؤوألنإو'ت  IaJسحافوله بعد [، ٢٣٣لالبفرْ: 
لن,أوني وؤ بعدم: فال ثم [، ٢٣٣لاو_فة: آرةتاءهب< ثم أن ١ئائ لنذ 

زوجاته[ ٢٣٣]البقرة: إآامإ_فه ؛اؤوك-ولإى الوالدايتؤ رزق يعني؛ يغبجزه؛ 
ننسعة ذر : وعلا حل قال عليهم، ينفق أن عليه وأولاده 

نآإلا ئقثا أثث ، J؛^1Jلا آثأ ءاثنه م1آ هكفى ردمه• عقو مدر وش سعنوء 
وعلا:حل فال طاقته، قدر على ينفق كل ٧[ ]الطلاق: ءاثنهأه 

شيءكل [ ٣٩]يا؛ حم محبمو هيثئ ئهو _؛ بن أذستهم 
ثالوالمزيد، بالخلف وعد ربنا الخير وجوه وفي الته بط ٌفي ينفق 

٢٣١٠^؛؛؛ ١٠يه قثثكبم( هذلأ معا وأنفموأ ^، ٤٢^؛أف ؤءاينؤإ تعالى: 
ماأق  ١٣^^الى: تعال ق٧[، ]العدي_د: يره ير ل؛؛إ وآمفوا بكت 

باباpلكة، تحاب في وسالم (، ٥٣٦٩برقم)اكفات، تحاب وفي (، ١٤٦٧برقم)
ممينكانوا دلو والوالدين والأولاد والزوج ١لأهممحر، عف والصدمة الغنة مضل 

ولكلبة والحالنية الأعمال أن جاء ما باب الإيمان، كتاب في البخاري أحرجه 
برنميالنلث الوصية باب الوصية، كتاب في وملم (، ٥٦)برتم ج نوى ما امرئ 

للبخاري.واللففل (، ١٦٢٨)



رياءسالصالخينثمح 

ف،ئح ^3، زش لأفطأ ء نأطيأ أنيأ ث٣ 
[.١٦]اكناين: ألمدإأمو،ه هم ثؤلتك 

علىووجوبها عليها والحث النممة شرعيه على تدل لايات فا 

^وهزفال: وجوبها، على دل )يفق( فال: اض لأن والأولاد؛ الأهل 
منالعيال على فالفقه رزمهن، له المولود على يجب يعني: آلوزده؛ 

متحتمة؛واجبة العاجزين والوالدين والزوجة القاصرات والبنات البنين 
عليهم®،*أنفقي فال: أولادها، عن سالت لما سالخة لأم قال ولهدا 

ودينارافر، نبيل في أممثه اردينار ه: قال سلمة ابي من أولادها 
عض،عر به تصديت، ارودينار رقة عتق في يعني: رمه"؛ في أممته 

لأنأهلاك« عر أتممته الذى أجرأ أعظنها أهبك، عر أتممته ولبنان 
بعدالتهلؤع نم عليهم الإنفاق الفقة فضل فا لازم، أمر عليهم القمة 
ذلك.

الأهمنمقته في يتحرى المؤمن أن الفصول ثوبان، حديث وهكن.ا 
وراءمن ثم نفقته تجب ومن وأولاده زوجته اليتا أهل بها فيبدأ فالأهم 
ذلك.

الوصيةفى يشاوره مرض لما يجأ البى يقول ّعد حديث كل.لك 
حتىبها ت أجن إلا اقو وجه بها بغى ثممه ئنفق لى رروإيلثج قال: باكلث 

أفبى حير أعيياء وريثلثا ثدر أف ^، ١٠٠ونال؛ امرأيلئ،® فى ر جمل ما 
الأهلإر ان والإحالأهل إر فالممقة الناس® يثكمموذ عاله ئدرهم 
ذلكبعد البر وجوه في الفقة ثم واجبة، لأنها غيرهم؛ على مقدمة 

اضسبيل في والمنة ثان، ل فالعتق فالأفضل، فالأفضل والإحسان 
ميمونةحديث في العتق، على مقدمة الرحم وصلة الممات، أفضل 
•قال - لها جارية - فلانة اعتمت أنى أسعرت افه رسول يا قالت: 



اسلعلى النفقة ب1ب 

1^1،،لكن لأخرك«راا أطب لكن أ-مالك أمحا لن إنك »أنا 
■لها 

الجمع.اض وفق 

إدا١٠ناو; س، الثم همن فه، اب"اّي مسعود أبي ءم -  ٢٩٣
•ءني؛رى نئمذ صدئه® له فهي حسها ممه أهله عر الرجل أيمذ 

الففاو: ه، اص العبن عمرو بن اف مد هءحا -  ٢٩٤
مرواء صحيح حديث يموت® من بمع أى إئما بالمرء رركمى ه؛ اف رنول 

•لغتي، ُ داودر 

أذإيمأ يالمن؛ كفى  ١١ت يال بمعناه، صحيحه في لم مورواه ا £3
قوثه®.ينلك عمى بمحبس 

يصبحنوم من راما قاو؛ س، الشي أن ه-' مريرة أبي هءد -  ٣٩٥
ونمووحلفأ، منفقأ أغط اللهم أخذهما؛ ئموو نئنلأن، ملكان إلا فيه العباد 

.^٤٢نتفق ■لفا« شلك أغط م الأء: 

المرأةب باب الهة، كتاب، في عؤنح الحارث ست ممونة حديث من البخاري أحرجه )١( 
(.٢٠٩٢برقم)وعممها زوجها لغير 

ولكلوالحبة بالنية الأعمال أن حاء عا باب الإيمان، كتاب ني البخاري أحرجه  ٢٢)
علىوالصاوثة الممقة فضل باب الزكاة، كتاب ني لم وم، ٢٥٠برقم)نوى، ما امرئ 

.١(.برقم)٢. مشركين كانوا ولو والوالدين والأولاد والزوج الأنربض 
(.١٦٩٢يرقم)الرحم، صلة في باب الزكاة، كتاب ني أحرجه  ٢٣١

ومدةه رش آئش من ؤ،اثا تعالى; افه قول باب الزكاة، كتاب في البخاري أحرجه  ٢٤)
صتثثث أثن© ع بجن،;أتتذو ثن ^؛١ © وبمى © اثن 

الخ،والمالخفق في باب ازكاة، كتاب في لم وم، ٢١٤٤٢)برقم ١[ • - ٥ لا٧يل: 
.٢١)•١• برقم 



لصايصنا ْس ريا "سبح 

بذات.تسئ النيا ٢١١١قاق: الض.، عن ءس، -  ٢٩٦
ومنبمئ، ظهر عن كاف ما الصدلإ وحنن تنول، يئن وابدأ الثمر، 
،؛؛JI^^Lرواه اساا يئني ثثئن ومن افم، يبمه ننتغفم 

علىسما ولا الفقة على الحث في قبلها كالتي الأحاديث هده 
كونومن القاصرين، والأولاد كالزوجة واجبة نفقتهم لأن الأهل؛ 

الحديثفي كما غيرهم قبل بهم يبدأ أن الواجب ابه، وحنفقته في 
أمؤرررإذا ه! يقول تعول بمن ابدأ نعوزاء بنن اروابدأ ت الصحيح 

أداءأجر مع ت يعني ؛ صدئه؛؛ له مهي تحسسها مفه أنبه نلي الرجل 
علىيؤجر الواجب أدى كونه مع والزيادة الحدقة له يكتب الواجب 

منالله عند ما يحتسب أنفق إذا الطيبة، نيته على ويوجر الواجب، أداء 
عليهموالإنفاق بأهله العناية علته أوجب وعلا جذ الالأّ وأن المثوبة، 

صدقةله الله فيكتب لمرصاته، والتماسا لله طاعة ذلك< ويحتّب، 
يلاحفلأن للمؤمن فينبغي عغليم، قفل فيه هدا الواجب، أجر مع 

يرجوأهله على إنفاقه وفى صدقاته فى احتساب عنده يكون وأن ذللث، 
لهنط نحبها يحتأهله على فحدفته المثوبة من الله عند ما 

.الواجب،أداء أجر مع صدقة 

أذإئما يالنن'؛ رركهى ه؛ يقول عمرو بن افه عبد حدين، كذللث، 
يالنزءاركمى ت لم مرواية ش كما الأحر اللفظ وفي مومت،اا مذ يقنع 

منيضيع أن الإثم ش كاف • يض، ؛ لوثه٠٠بمبلث، عمى نحبن أل إثما 
يحملأنه ت يعي،أرقاء؛ حدم، من أولاد، من أزواج، من يده تحت 

،٤٢٧)برقم ض ظهر عن إلا لأصدقه باب الزكاة، كتاب قي أخرحه 



انمالعلى النفقة اب 

فينجض؛^^،٠٠ من يضح أل إيما يالمن؛ كمي ٠٠بذلك، عظيم إثم له 
حتىإليهم ويحسن عليهم ينفق وأن يده، تحت من يلاحظ أل للمؤمن 

النفر،الند من حير العلنا ررالند ه; ويقول بأسابهم، يصاب لا 
ذلك،ونحو وأولاد، زوجة، من يعول بمن يبدأ ثعول®، بمي وابدأ 

الأهلوبعد الأولاد بعد يعنيI غى"؛ ظهر عن كال نا الصدقة روحير 
رمنافآ، يعمه تنثعفم، "ومن الواح--ا، يودي بعدما الصدقة يتصدق، 

الأ«.شه شفن 

تكون. عليايده تكون المؤمن أن إلى الّكا ْن نوجثه فيه فهذا 
بنفقتهيبدأ سائلا لا منفقا يكون أن على يحرص سائلة، لا المنفقة يده 
غنىظهر عن كان ما الصدقة وحير ونحوهم، وأولاد زوجة من يعول من 
غيرهمعلى يجود الواجب يودي بعدما غنى ظهر عن كان ما تصدق إذا 
ونىاممه، بعمه ننتعمس ررنى ذللئ،، ونحو والأرحام والمساكين الفقراء من 

والحاجةالنامي موال وعدم التعفف، على الحث فيه يعيه تعن ي
رمىافه، بعمه ينتعفم، ارمى ذلك، أمكنه حيث عنهم والاستغناء إليهم 

٠ادJهآأ يعنه تغن ي

تنزلان،ملكان إلا فيه العناد يصبح بوم مى راما ه: ويقول 
أعطاللهم الأحن: ويموو حنقا، منفقا أعط اللهم ت أحدهما ثميمول 

حبالخلفموعود المنفق وأن النفقة على الحنق فيه هدا تنفا® ممسكا 
ئهوثيء من أنفمنر ؤؤرما هذ* الله يقول ؛الخلف،، له يدعو و١لملانبخ 

آمه^^^١ وعلا! جل ويقول [، ٣٩]محسا؛ ■محر ؤهو بمنمهء 
ئنمهءثح يوق وثن محيبظر حهمإ وأنمعوأ نممعوأ نآسنعوأ ١سءلعم  ٢٠

بآليهءؤءا,منوأ ثحانه؛ مويقول [، ١٦]النغاين؛ أل٠LلCمنه هم هأؤكلث، 
آمث؛إ زآممأ بءؤ  ٢٣١؛فو ->ثئؤ منا وآننئوأ ورنؤيي، 
ءنمه>ئهو ثيء من أمنتر ^وما وعاد؛ جل ويقول ٧[، ]الحيي: ؤره 



الصالحينرياض شخ 

فىوالبركة الخالق اض من ؤيرحو ينفق بربه، ظنه يحن فالمؤمن 
فيلديك ما ؤإنفاق بريك الظن إحان فعليك حق، اض ووجه القية 
بالواحب.تبدأ تعول بمن تبدأ لكن النفقة، وجوم 

الجمح.الله ولق 



الجيدوض يحب مما اإلآنفاق ب1ب 

MfMtMtMlMlMMM^

الجيدومن بجب مما الإنفاق باب -  ٣٧

[٩٢ىو\و.' ][ل فنهوؤه ينا تننقوأ حئ آني ثالوأ ^١٧ ت تعالى افه ئال 
اثمبماومثآ ْقثبن،ر ما هلست من أنقما ^١ ٠٠١٠أةن؛ذا وينأيها ت تعالى وقال 

[.٢٦٧]١^٥; تنفتؤزه مه أثثيث شثعؤأ ولا آلآن؛في مى لكم 
الأنمارأمحئز ه سث أبو كان فال: ُه، أنس عد -  ٢٩٧

ئنتملهوكاث ، سزحاء إلت4 أمواله أحب وكان يحل، مى مالأ بالمدينة 
قالطيب. فيها ماء مى ونشرب ندحلها ه اف رنول وكان المجد 

أبوقام نحتؤزه متا تنغقوأ حئ ألإ تالوأ ^^1، • الأيه هد؛ ثزلغ للما أس: 
علناك:أئزل ئنار اض إن اف، رسول يا ممال: و.، اف رسول إلى طلحه 
وإنهاإلئ مالي أحب وإن ؤتح0ه يثا سوأ حئ آلإ ازأ منه 

افرسول يا قصنقا ثعالى، اف عئد ودحرها يرها، أرجو ثنالى، فر صدقة 
مالدآخ<' رابح، نال ذللث، "بخإ ه: اف رسول قفال اف، أراك حسن، 

ممالالأدر؛يىاا، في نجهانها أن أرى 'روإثي مك، ما سمعت، وقد رابح®، 
عمه.وب؛ي أقاريو، في طلحه أبو همئمها اف، رسول يا أئنل • طلحه أبو 

،.ءنيي١١متقى 

را؛حاا.اامال، ه: وله ق٠ 
المشاة؛ويالياء ة الموحد بالياء ت و)رايح( ررابح،' الصحيحين' في وي ره 

لموم(، ١٤٦١برقم)الأقارب محلى الزكاة باب الزكاة، كتاب في البخاري أحرجه )١( 
رالوالدينالأولاد والزوج الأنربين على والصدفة الفقة فضل باب الزكاة، تحاب في 

(.٩٩٨برقم)منركض كانوا ولو 



الصالحينءس ريا سرح 

ونتحها.الباء بكر دروى نخل، حديقة ؛ ر)سزحاء( نقعه، راح ت أي 

الإنفاقشرعية على تدل كلها الشريف والحديث الأسان هاتان 
يخرجوأن الخيرات في ينافى أن للمؤمن ينبغي وأنه الكسب، وطيب 

التقربلأل وعان؛ حل الله عند ما يرجو ماله، طبب، من به كطيب، من 
فالنننةالخبيث،، من لا تؤ؛ الهليمن سبحانه به يناسبما يكون اف إلى 

أنبالمؤمن يليق فان وعان، جل مضاعف، ءند0 والأجر مضاعفن عنده 
يقولولهذا الهلبب،؛ إلى يبادر أن له ينبغى بل والخبيث،، بالردي يتقرب 
الف[، ٩٢ء__م_ران: ]iJ يثا تنفقوأ حئ آلإ ثالوأ ول وعلان جل 

٨[،ان; ]الأسوأمهمإه ؤيا ينكنا حتي.، عق آلقعام وومملعمون ه بحانس
[،١٧٧]اوغرْ: والق،ىه سومحل آلندوى حهء عق ألماد ووءاف هف• ال ون

رمنآ>ءفنثهم ما بكي من ابقوا ^١ ١٠١٠^؛؛، ويتأيها سس—ح_اذهت ويقول 
ثننئودومن الردىء يعني: تثنوأ ولأ 'ألازم نى محم لئل-جثا 
[.٢٦٧]القرة; بماءذ؛يه ولنتم 

كنبذمن ثمرة د؛ندو، ئصدق امن : يقولالصحيح الحديث، في 
ئابماحثه تزثلها ئز نمينه ظبجا اف' فإن الطن، إلا افه تمل زلا يج، 
أنبالمؤمن فجدير الخثل«أ مثل ئكوق حص فميله أو هلوْ أحدكم نرثي 

أنتكعمما أثن وئاقؤأ الطيبة: يالفقات انع يوأن الخيرات في ينافى 
:سبحانه ويقول [، ١٦]التغابن: امهكزه حمإ ؤأنففوأ ؤأطمإ ؤآممعوأ 

[،٣٩]سا: -كؤر ؤبمو بمنيمهء لهو ّى؛ ئن أثمر وونا 
^؛؛١٠فه قتتشن جعتء منا وآنفموأ وربمإوء أف وءاينؤأ • هك ول قوب

تتعالى اض قول باب التوحيد، كتاب في فهتم هريرة أبي حديث من البخاري أحرجه 
(.٧٤٣)•برقم ٤[ ]انمارج: اقوه أ'تابمقئ >تثغ 



اتجيدوض يحب مبما الإلفاق باب 

أوعاد جل ويقول ٧[، َؤيرسه م جإلإ ؤأئقؤإ مكث ءامتإ 
بمدآجرهم هيهر سرا وآلنثثاي اقز أنيلهمِ ينغزى 

[.٢٧٤]القرة: ^ ؛٠٨٥هم ولا عثه> حون ولأ تنهم 
مناتنفقوأ حئ آلإ >؛ؤنى ت لأية ا هده )جهته طلحة أبو سمع ولما 

ؤؤأI يقول اض سمعت إني وقال! و. النبي أتى [ ٩٢ىو\ئ: ]آل نحتووه 
نخلبيرحاء بيرحاء، إلي مالي أحب ؤإن قل_ليم ينا نموأ حئ آلإ 

ياقمعها فيها، ماء مس ويئرب يزوره النبي كان جد المتقبل مفي 
رابح،مال ذلك، بح! اا؛خ النبي له فقال اممه، أراك حيث الله رنول 

عليكحيروح ًيعني; رائح؛؛؛ مال ١١: ذلك،الأخر اللففل في راح؛؛، مال ذلك، 
أنأرى ؤإني الاحرة، في قيه تربح لكن الدنيا في ذاهب أو وثوابه أجرم 

صلةبين فيجمع أقاربه بين يوزعها بان عليه أثار الأقربين، قمح، تجعلها 
الدلالةفيه فهذا )قهنع، أقاربه بين فوزعه اض سبيل في النفقة وبين الرحم 

والمساكين،الأقارب إلى والإحسان الثر وحوم قي الإنفاق شرعية عاز 
صارت؛ؤإذا وعالا، حل ربه عند أحره ويعظم به الله ينفعه مما ذللا، وأن 

الصحيح:الحديث، في كما أفضل كانت، المحتاجين الأقارب في الصدقة 
.وصلها<صدئه سان الزحم ذي وعر صدقه المكين عر ه iJر١الصا

الجمِح.اممه وقى 



رياءسائصالحينسبح 

المميزينوأولاده أهله أمره وجوب بانيا -  ٣٨
عنونهيهم تعالى، الله بطاعة رعيته فى من و،،دائر 

عنهمنهي ارتكابا عن ومثلهم وتأديبهم المخالفة، 

رمال[، ١٣٢زف: ثجاه ؤآصعلبر ألثاهمة !،^، ٥١ت تعالى اف مال 
٦[.]اكميم: 1ُرإيم ؤأنلك أسك ؤ\ ءامتإ ألخينر ^،؛١^١ سالي! 

نمنهه علي بن الحسن أحد قال: ه، هريرة أبي ص -  ٢٩٨
يها،ارم يإ ^^ ١١اش رسول ممال فيه، في قجنلها الصدقة ثمر مى 
لأ١/نتفق !؟« اكثدقه ناءم لأ ه ممت، أنا 

 mالئدقه(،.لنا تحل لا ررأ؛1 رواية: ش و
وهيالتتؤين خ بكسرها ؤيقال: الخاء، بإسكان ت يقال ت لإ( ■ يقيله لح 

صتتا.خخغ الحسن وكان المستقذرات، عن للصي نحر كلمة 

الأمدعبد بن افه عبد ّامة أبى بن عمر حمصن أبى ءّ ~  ٢٩٩
يديوكاثت اف رسول حجر في غلاما كئث، قال: ، اف رسول ربيب 

وكلئنالى، اف سم علام، رريا ت اش. رسول لي قمال الصحمة، قي ئطيس 
نتفقبمد. بمي تك زالت، مما تياك« منا زكل ضف،، 

ماباب الزكاة، كتاب في البخاري أحرجه )جهنم• هريرة أبى، حديث من عليه متفق )١( 
بابالزكاة، كاب في لم وم(، ١٤٩١)برقم )ؤآله( ه ليبي الصدقة في يذكن 

غيرهمدون المطلب وبنو هاشم بنو وهم آله وعلى ه اف رسول، على الزكاة تحريم 
(.١٠٦٩)برقم 

برقمباليمين والأكل الطعام على التسمية باب الأطعمة، كتاب في البخاري أخرجه )٢( 
.وأحكامهما والشراب العلمام آداب الأشرة، كتاب في ومسلم (، ٥٣٧٦)





الصالحينرياض ثخ 

وذللثاالله، عذاب واهليهم هم أنفيفوا أن جميعا المؤمنين فأمر 
المنكرعن والنهي بالمعروف والأمر والإرشاد والتأديب يالتوجيه 

يودمحبالأديب تحق يومن ، الويايه أمحيامب من هذا كل ، يالحق صم، والوا 
وجوممن هذا غير إلى جن بالناره بالضرب، تارة ؛التوبيخ، تارة 

إرمكح راكح I الحدقة من تمرة أحذ لما للحن ر. الّكا ليقول التأديب 
هالمبي مات حين صغير هو الصدقه!؟،، يأكل لا أيا عبت أما بها، 
بنيعلى الزكاة حرم اممه لأن دعها؛ ت قال أمره ولهذا سع؛ ابن وهو 

منه.التعاليم فهذا محمد،، l؟J( ولأ لمحمد ئجل لا ررمحإيها قال؛ هاشم 
الشرعية.والأحكام الشرعي العالم على يشأ حتى المغير للصي 

أمأمه ه النبي ربيب ه المخزومي لمة مأبي بن عمر وكان 
منالرابعة السنة فى ملمة أبو نوفئ لما ملمة أبى يعد النبي تزوجها سلمة 

عندهاكان ذللث، بعد البي تزوجها أظ، يوم عليه انتفض بجرح الهجرة 
عندالصحمة في يده تهليش ّت، وكانعمر، منهم صلمة، أبي، من أولاد 

فعلمهوهاهنا هنا إلى يمد صغير، هنا ومن هنا من يأكل مرة الطعام 
حتىنييلث،اا منا وكل نمينك، وكل تنالي، اف نم علام، رابا ■' Wjالمبي 
الأكلعند اممه بسم فل: يعني: اف®؛ نم علام، ارنا الشرعية الأداب يعتاد 

الأكلفي الشرعي الأدب هو هذا نبجلث،®. مما وكل سمينلث،، اروكل 
الناسجهة س يأكل لا يليه، مما يأكل تم بيمينه، يأكل ثم أولا، الله مي ي

النؤعيتناول أن بأس لا أنواع هناك كان إذا إلا يليه مما يأكل معه، الذين 
وهذاالأحر، النؤع س اكل أن س بأس لا حوله، بعضها أنواع في الثاني 

للمعالم.الخير فيه ما إلى والتوجه والتعليم الشرعي التأدب باب س كله 
صمنزول ذم زخ، »ككإ نقول النالث: الحدث 

عنوننزول أهله في زي والرجل رعيته، ص ذنحذوذ د؛ع الأنام رعيته؛ 
استممالترك باب الزكاة، كتاب في عباس بن الفضل حاويث من مسلم أ-خرجه )١( 

١(. ٠٧٢)برقم الصدقة، على الني آل 



٠٠ طه٠ ا بطاعة رعيته في من وسائر لمميرين ا وأولاده أهلاه أمره وجوب باب 

رنعوالحادم وعيها، ص وننروله زوجها نت في زاعنه وااننأْ زث، 
ثمرعيه"، ص دمنودل زلع فكلكم رعيب، ض زوو وننثدة ماو في 

علىفالواجب زع4ي« ص ننئوو نكلم زغ فكلم »ألأ M: يقول 
مالفي العبد وهكذا ينلك، والمرأة بيته لأهل الرعاية يحن أن الرجل 
بمنيعتني البيت كبير العشيرة رئس العشيرة أمير البلد أمير وهكذا محييه، 
منعفليمة حامعة كلمة رعيتهاا، عن مزول ركنكم رنع، اكلكم يده تحت 

هيأيتام تحتها أو أولاد نحتها التي المرأة وهكذا الكلم، جوامع 
أشبهوما صغيرامحن، أ-خوامحنح تحتها أو عليهم، راعية هي عنهم، الخؤولة 

لوهكذا يلزم، بما عليه تقوم أن عليها راعية، هي حائمامحتج أو ذلاائ٠ 
تحتهاحالة أو كبيرة، عمة ت، كانأو كبيرة، أختا كانت، أو جدة كانتح 

تامرهمتوجههم تعلهم الهلاقة حمسبإ المؤولة هي صغار، تحتها أيتام 
•مؤولة توليهم تنهاهم 

الجمع.الله ومحق 

فال I(Jl؛نجهتع، حده عن أبيه، عن شبج،، بن عمرو ءم —  ٣٠١
واصربوهممنص، نح أبماء وهم يالصلأة أولادكم اامئوا اطه رنول 

آنورواه حسن حدس؛، المصا-ثعا، في بينهم وفرقوا عثر، أبناء وهم علتها، 
حسن.بإسناد داودلأ؛ 

فالفال: ختينه، الجهنؤ، معبد بن نيزه يزنه أبي ص -  ٣٠٢
ائسعليها واصربوه سبيى، لسبع الصلاة المسي ااعلنوا افه رسول 

أحمدوأحرجه (، ٤٩٥برنم)بالصلاة الغلام يؤمر متى باب الصلاة، كتاب في أحرجه ]١( 
^١٨.١آ/•



الصالحينءس ريا سمح 

حمن.حديث وتاوة والتر4ذي، داودراُ، م رواء حن حديث منين® عير 

•مخي" نح يغ إذا بالصلاة المثني ُرّْردا داويت أبي لمظ وئ 

الواحب،والإناث، الذكور بالأولاد، يتعلق فيما الحديثان هذان 
بلغواإذا عليها وصربهم ميعا، بلغوا إدا بالصلاة، أمرهم أوليائهم على 

،شهوته تتحرك قد عشر أبناء لأن المضاجع؛ في بينهم والتفريق عشرا، 
أيضاالذكربن وبين والإناث، الذكور بين بينهم، التفريق فالواجب 
فاكتو.عثرأ بلغ إذا حدْ على يكون واحد كل والأنثيين، 

بالأولادالخناية والأمهان، الأياء عر الواجب أن عر يدل وهذا 
فيوهم عنهم مسوولون لأنهم التساهل؛ من والعير فيهم الله وتقوى 
الكبر،في نجاحهم إلى أثرب هذا كان الصغر في ربوا ؤإذا الذمة 

هذابلغوا إذا بالصلاة وأمرهم ؤإرشادهم، وتوجيههم تعليمهم فالواجب، 
أمافأكثر، عرا بلغوا إذا تخلفوا إذا عليها وضربهم منين، ٌبع الن 

البلؤغ،بعل- قتل ؤإلأ تاب فإن تتاب يهذا يصل، ولم الحلم بلمر إذا 
أما، يبلمر حتى فأكثر عثرأ بكر إذا ءليه.ا يضرب البلؤخ، قبل هذا ؤإنما 

ؤأئامأثابوأ تحار! قال كما قتل، ؤإلأ تاب فإن تتاب يفإنه بع إذا 
يقملم من أن على فا_ل ٥[ ]التوبة; ب؛اهمه ئثأوأ آلؤتقوء وءاوأ آلقاوْ 

دلالمصلينرى« قتل عن ثهيت، ررإثي .ت قال سبيله، يخلى لا الصلاة 
العنايةأيضا ذللث، ومن بقتله، يؤمر بل ينه لم يملي لا من أن على 

(،٤٩٤)برتم بالصلاة الغلام يؤمر متى باب الصلاة، كتاب ني داود أبو أحرجه )١( 
وتال،;٤( )٧• برتم بالصلاة، الصبي يؤمر متى باب الصلاة، كتاب في والترمذي 

صحح.حن 

(.٤٩٢٨)برتم المخنين ني الحكم ني ني باب الأدب، مماب ني داود أبو )٢( 



لل4...ا بطاعة رعيته فى ْس وسام لمميزين ا واوfلآده أهله أمره وجوب باب 

علىالعدوان من تحذيرهم الشرعية الاداب نعلتم الخير إلى بتوحيههم 
وعلان•؟1؛ يقول واف بالأولياء، منامحل هذا كل للناس، والايذاء الناس 

الأهل،من فهم ٦[ ]التحري_م; دارإه وآهدتؤ قئثإؤ وأ  ١٣١٠أل؛وا 
حتىوالتوجيه بالتعليم المالحة، بالتربية النار وليهم يفيهم أن فالواحب، 

إناثا.أو كانوا ذكورأ الخير، على ويتمرنوا الخير على ينشروا 
الجمع.اف وقى 



الم^الءدنرياءس سمح 

بهوالوصية اتجار حق بانيا - ٢٩

إنسثولألم؛1ت؛ؤ 'شيقا يمء نثكأ وثُ أست ووأعثدوا ت تعالى !ف نال 
نألكاحبألجنب وأنيار ألمرن ذى وآثاي ثأدسكم ألمرق ديذى 

[.٣٦]الماء: أيمم؛ه ملكت< وما ألتنمز رأبن ألحنب 
راق®ما ه•' اف رسول ثال ت قالا ه، وعاسة عمر ابن ص -  ٣٠٣

غليينثمى سيورJهاا أثه ظتنئ حتى يالجار يوصيتى جبريل 
إذادر، أبا ®يا ه: اف رنول قال ت محال خهبع، ذر أبي -  ٣٠٤

آ.ر لم مرواه جيزائك،؛؛ وثنائد ماءها، هأكير ، ٠^٥٠ءلتحث« 

®إداطحتهإ0حبيهأنصاني: 3ةاء.فىروابةلثعنأبيذر،ئلت 
.دمعنوف(ا٠نها ملجأ ^١٧^،، من ثنت أهل ائثئن م ماءها، قأكثن مزقا 

يؤمن،لا ®واف ت قال الثيي.، أن ه• هريرة أبى، ءّ -  ٣٠٥
ال®الذي قال: اف؟ ننول تا نن مل: نومن!،، لا زاف ؤمن، ي:لا زاف 
غلييمعمى بوايمه!٠١ جاره نأمن 

ثزاص•.خازة :أنن لا نذ الخثة دخل ألأ لملم: رواة ش وئ 
النزصواكنوث.^اما:ز(:

نيلم وم•٦(،  ١٤برقم)بالجار الوصاة باب الأدب، كتاب في البخاري احرجه )١( 
(.٢٦٢٤يرقم)إلٍه والإحان بالجار الوصات باب والصلت، الر كتاب 

(.٢٦٢٥برقم)إله والإحسان الوصب؛الجار باب واكلة، الر مماب في اخرحه )٢( 
(،١٦٠ برقم)٦ بوائقه حارم بأمن لا من إئم باب الأدب، كتاب في البخاري أحرجه )٣( 

(.٤٦)برقم الجار إيذاء تحريم بيان باب الإيمان، كتاب قي ومسلم 



بهوالوصية الجار حق باب 

حقبعفلم تتعالق كلها الثلاثة والأحاديث الكريمة الأية هذه 
بينهمفيما الجيران عالي فالواحب عظيم، حق له الجار وأن الجار، 

إكرامعلك، بحرص واحد كل الإبداء، وعدم بعضا، بعمهم إكرام 
علىالواحنمب هو هدا إليه، ان الإحويتحري إيذائه وعدم جاره 

ينشايمء ضتيرأ ولأ اثن ؤوألجز)\ •' وعلا حل اض قال( كما الجميع 
آلمرثذك، دأ-ثاي وأئكن دآؤنى ألمرق دذى ل-عسئنا 

[.٣٦]الناء: وأيار 

النم،،والجار القربى ذي الجار إلى بالإحسان أوصى يعني؛ 
المريّحفالجار البعيد، الجار الجنب، البعيل.، والجار القريب، الجار 

الجوار،وحق الإسلام، حق ثالثة، حفو3، ثلاثة له ملما كان إذا 
الجوارحق حقان، له ب، بقريوليس لما مكان ؤإذا القرابة، وحق 
الجوارحق حقان، له فريب وهو كافرأ كان ؤإذا الأسلأم، وحق 
حقواحد حق له بقريمح وليي كافرأ كان ؤإن الفراية، وحق، 

وكف،إليه، والإحسان إكرامه فالواحب، ثان، له فالجار الجوار. 
عمروابن عائشة حديث، المحيح، الحديث، في ولهن.ا عنه؛ الأذى 
أنهظننت، حتى باتجار بوصيتيي ■جبربل، رال، 'رنا الجمح، يقول 

إليهبالإحسان لأن هذ اض عن بالجار الوصية كثرة من نيوريه؛؛ 
الجيرانبين والتقوى البر على التعاون ويحمل القلوب تصفو 

القلوبتعبت، والأذى القفيه تا حملؤإذا الخير، على وينعاون 
والئرور.الوحشة وحملت، 

ذر:لأبي ه الني يقول ه ذر أ؛ي، ثا حديالغاني والحديثج 
ُحيزائلثؤ<اوثناقد ناءقا، ماكير مزقه، حفذ إذا در، أبا رابا 



الصالحيندس ريا شبح 

مرقةمن يتيسر بما يتعاهدهم والمحاؤيج الفقراء جيرانه ت يعني 
يحتاجقد الرقة، يحتاج قد يختلفون، الجيران منها، أعغلم هو وما 

غنياكان فان أنواع الجيران والريالين، للريال يحتاج قد للتمرايت،، 
فقيرأكان ؤإن الأذى، وكف الطيب والكلام الجوار بحن معه أكثر 

الكلام،طس، ومع الكرامة، مع الجوار، حسن مع أيضا ساعده 
يكونالحسران، ت^^ون هح^^|ا والماء، م الهل^^ من ر سبما اعده 

هذاغير إلى والتزاور الحميدة يره والبالحق التواصي التعاون بينهم 
هيقول ولهذا كير؛ ثر حصل البغضاء كانت، ؤإذا الخير، وجوم من 

اف؟ننول نا من يل: نومنا® لا واف يؤ؛ى، لا واف يؤبى، لا ®واف 
اءتثره يخشى كان إذا بواتمه!٠ جاره تامن لا ^^٠ ١٠يال،: 

علىجاره لأيامنه الذي فالجار والوحشة، المرنة >ادرت، الأحوال( 
الواجب،الإيمان الكامل الإيمان يعني: بزمنا®؛ لا ®واف حملر، 
محرقةمن وأذاه، وعشمه نره يعنى: ؛ بواتمه!٠١جاره بأمن لا ®البى 

ماأو بابه، عند القاذورات أو بابه، عند الماء صسبؤ أو بؤ مأو 
منهدا غير أو الملاهي، ياصوان إيداءه أو الأذى، من ذللث، أشبه 

فيولهذا الأذى؛ أنواع جميع من الحذر فالواجب، الأذى. أنواع 
ثوذملأ الأحر، والنوم باق يؤمن كاذ ®_ ه: يقول الأحر الحديث 

قنيحسنالأحر والنوم باق يؤمن كاذ ®مى الأحر: اللففل في جاره® 
يلتكرمالأحر والنوم محاق ثومي كال ®مى الثالث، اللففل جاره® إلى 

خانة«.

الجميع.اف ويق 



4jوالوصية الجار حق باق 

النبمات،بناء »L اف ننول قال قاو: ءعضه، .  ٣٠٦
•، ل غليي نئس ذاْاا فربى ولو لجاريها جارة ثحقرف لا 

تئررأو جاره حار تمج ارلأ ت قاو .، اف رسول أن : ٠٠٠٠-  ٣٠٧
دامإ منرصيى عئها أراكم لي ما هريرة• أبو يمول م جدارة"، في حثب 

لأنتئه:تيمحابما.محلأ'/
الإفراب•ض باكيبن )حثب( ت ولدي والجمع- اإلآصا»ة )حثب(: وي: ز□ 

الثنة.هذ0 غن ت بمي ثنرصين(؛ عنها أراكم لي )نا وقوله؛ 
باقبوبن كا0 *نس قال- اف دّول أن ؛ ٠٠٠٠-  ٣٠٨

الأجر،واليوم باق بومي كاف دمى حارم، بوذ ملأ الأخر، والنوم 
أدحيرأ همز الأحر، واليوم بام بؤمس كاف دمى صنمه، هكرم 
ءلم؛ص.نتفق لش« 

والواجبالجار، حق بعغلم تتعلق كلها الثلاثة الأحاديث هدء 
الواجب،هذا عنه، الأذى وكم، إليه الإحسان جاره ْع الجار على 
جاره،إلى واحد كل يحن وأل المر، على يتعاونوا أف المران عر 

كتابني لم وم(، ٢٠٦٦)برثم الهبة فضل باب الهة، كتاب في الخاري أحرجه  ٢١١
برتملاحتقاره القليل من تمتغ ولا بالقليل ولو الميتة على الحث باب الزكاة، 

جدار،في حئبة يغرز أن جاره حار يمع لا باب كتاب في البخاري أحرحه )٢( 
برقمالجار حدار في الخثب غرز باب المناقاة، كتاب في لم وم(، ٢٤٦٣)برنم 

رأ،-أا(.

جارْيؤذ فلا الأحر والوم باقه يوهن كان ُن باب الأدب، كتاب في البخاري أحرجه ( ٣١
والضيف،الجار إكرام علك، الحث باب الإيمان، كتاب في لم وم(، ٦٠ ١٨)برقم 

(.٤٧)برنم الإبمان من كله ذلك وكون الخير عن إلا المح، ولزوم 



نصالحينا ريامى سمح 

ثومي،لا واف ثومي، لا ارواف و..' يقول ولهدا الأذى؛ عنه يكف وأن 
جادْقاني لا ررالذي ناد؛ اف؟ رنول يا نن محيل: .ثذيذ!« لا واف 

قال؛بواتقه؟ ما محيل؛ الأحرى، الرواية فى كما وظلمه عشمه ثواتمه!٠ 
ر>ئنصا،.

جارهدام ما الجنة يدخل لا الأحر اللفغل فى شديد، وعيد هدا 
منعنه يعرف، لما ثوايمئاا حارم بأمن لا مل الجنه يدحل ررلأ امنه لا 

جارهإلى يحن أن الجار على فالواجب والأذى، والإساءة الغدرات 
ثحقرللا الننلمايث،، ساء )ريا ه؛ ويقول الأذى، عنه ، يكفوأن 

الأخر؛اللمقل في الشاة، ظش، الظالف ساة« فزسى ولو لجانتها جارة 
بينوالتهالي الجوار، ان إحعلى الحث، فالمقصود محنمحا، فلئفا 

والألفةالمحبة علامة اليسير، بالشيء ولو اء والنالرجال من الجيران 
حشنهيفرز أن حازه حان ننثغ ررلأ و.: ؤيفول الجميع، بين والصلة 

إلىالجار احتاج إذا فى ررحسه ت الأخر اللفغل محي جدارأ« فى 
.يمنعهالا جاره 

جدارهفير خشبة يغرز أن احتاج فاذا يتحمل الجدار كان إذا 
منهدا كل ذلك،، على يقوى الجدار كان إذا ذلك، من يمنعه فلا 

معروفشيء ا هل. يتحمل لا كان إذا أما الجار، ان إحباب 
فياف ويراقب، اف يتقي فالمؤمن صزار® ولا صرر ررلأ •' لقوله 

يافيؤمن كال من ٠٠ه؛ ويقول الأذى، كم، المعاملة في حيرانه 
يالمبؤ,بر، لكف ررس الأحرى؛ الرواية في جارْاا ثوذ ملأ م واليوم 
ثوميكاف ارس الثالثة؛ الرواية في ^٠" إلى نليحجى الأحر واليوم 

.٣٨٨ا/أحمد الإمام أحرجه 



بهوالوصية الجار حق ب1ب 

إليهوالإحسان الجار إكرام فالواجب جاره®، قلتكرم الأجر واليوم باق 
صيفه،فليكرم باغ يؤمن كان من الضيف وهكذا عنه، الأذى وكف 

ولهذاينبغي؛ لا مما اليمان حففل يجب اللسان حفغل وهكذا 

أنحيرأ محمل الأجر، واليوم باق بومي كاذ *دنس يقول 
طيب،كلام إما ينبغي، لا عما اللسان حففل الواجب، ت يعني، لينكثح®؛ 

الصمت،.ؤإما 

الجمع.اف وثق 

»ننقال: النيئ.، أن ه: الخراعئ ثزيح أبي ءم -  ٣٠٩
باقبوبس كاف دمهم، جارة، إلمح، فلمس الأجر، واليوم باق بوبس كاف 

محملالأجر، واليوم بافث بويس "كاف ومذ صنمه، ئليكرم الأجر، واليوم 
بض.اليخاري يروى اللفْل، بهن.ا ٠ ر لم مرواه لسكتخ® أو حيرأ 

جارنن،لي إف اف، ينول يا ممت،: قالت: ه، عائشة ءم -  ٣١٠
،٠\دخ\ديلإ رو!، ثابا® منلئ، أقزُهما ررإلى قال؛ أندي؟ أيهنا فإلى 

س:اف رنول قال قال: ه، عمر بن اف عبد ص -  ٣١١
افبمد الجيران يحير بماجيه، حيرهم ئنالى اف بمد الأصحامح، *حير 
حسن.حديث، وقازء ، ٠٣^^'رواه لجار؛® حيرهم ثنالى 

إلاالمسمن، ولزوم والضيف، الجار إكرام على الحث، باب الإيمان، كتاب في أخرجه )١( 
بابالأدب، كتاب في والخاري (، ٤٨برقم)الإيمان من كله ذلك، وكون الخم عن 
•٦(. ١٨برقم)جاره يؤذ فلا الأخر واليوم باش بومن لكن من 

'ا*آ"(.)•برقم الأبواب فرب في الجوار حق باب الأدب، كتاب في أخرجه )٢، 
واحمد(، ١٩٤٤)برتم الجوار حق في جاء ما باب والصلة، الر كتاب في أخرجه )٣( 

أ/ها"ا،وال-ادسأ/هاأ-



اك^الصن9_ ريا سمح 

البابفى أحاديث تقدمت والصاحب، بالجار تتعلق الأحاديث هذه 
عنه،الأذى وكف إليه، والإحسان الجار إكرام وجوب على تدل، كلها 

إليهان والإحإكرامه ه قال، ما مثل فالواحب، عفليم، حق له فالجار 
أمح،رواية قمح، جانْاا محكرم الأحر واليوم بافت يومئ كاف س M٠٠■' يقول 

كانزنذ خار؛ إر فلمئ ام ئاف ثؤس كان يح: رث 
الأجر،واليوم لألم بوبي لكل دس صقه، الأجر، واليوم بالم بوس 
المؤمنعلى الواحب، عفليم، حهلره اللسان هدا لتسكت،اا. أو حيرأ للنمل 

أنؤإمحا حيرأ يقول أن قاما ينبغى، لا عما يهونه وأن لمانه يحففل أن 
ولهدالمانه؛ نر من الحذر المؤمن، على الواجب، هو هذا يسكت،، 

لسكتؤااأن حيرأ محمل، الأحر، واليوم لألم بوبن كاذ رردس و.•' يقول 
وثلمناد ارتا ]،؛ liبه سكألم يما لمواحدوف ؤإيا رسول، )يا معاذ: فال، 

حصاتيإلا مناجرهم عش نال: أو وجوههم، عر النار ئي الناس يكلم، 
اممهسخط من يالكالخة ليتكالم العيد ارإن الصحيح: الحلين، في ألمسهم®( 

يومإلى سخطه بها له افه يكسب، فيها يتثسنإ ما يعني: فيها؛ يتبين ما 
افيكتب، فيها يتبين ما الاله رصوان من يالكلمة ليتكلم العبد وإن القيامة، 

رضوانه®بها له 

١حفظتح إذا حير؛ على اممه عبد يا ت، قان لمسانالئف،نح وصننلثؤ ١ 
ياخها عائشة تقول، تتحققن، ولم اللمان هذا أ٠للمته إذا حْلر على وأث 

برنم، ٤٧•T/ رةه4 النزبي الحارث ين بلال ن، حديمن أحمد الإمام أحرجه 
أنطن نا قث !ف وضإا0 ثن بالكلنة ككم ص »إذ لفظه: يهدا (، ١٥٩٤٦)

صئااذنمةاأقتأنةإر;زم و>نف'ض' ئبمأ قق اف' نكثن، بم، نأ ثبمغ 
نومإر نعحطن غش ثها هت اف، نكب ثلنت، نا ثبلإ أذ نقلى ما ه اف نحط ثس 

الماذة|.



بهوالوصية الحار حق باب 

بنبئ،إني ٠١ثاو: أهدى؟ أبهنا محإلى جارين، بي 1و اض: رسول، 
الجدار،بقرب لا الباب بقرب بالجوار العبرة أف على يدل هذا بابا*، 

والإحسان؛بالإكرام أحق فهو بابا أقرب كان من كل متفاوتون فالجيران 
يناء*يا ه.' قوله تقدم بابا* منلث، أيربهنا رُإإى ه• قال ولهذا 

®حيروه' ويقول ناة* فرسن دلو بمانيها جارة تجرف لا المنلماج،، 
لجاره*.اف عند الحيران وحير لصاحبي حيرهم الم عند الأصحام-، 

بعلمهم،إليهم يحن يملهم يؤذيهم، ولا بمجه يعتني فالمؤمن 
مالهمن يواسهم الخير من يزيدهم النكر، عن ينهاهم بالمعروف يامرهم 

ومعالجيران مع وهكذا الهليب، الخير الصاحب هكذا فقراء، كانوا إن 
الجارمع الثر ؤيكف الخير يقول للأذى، كاثا نا محيكون الأقارب 

•غرهم ومع الأقارب ومع 
*الجمع الله ومحق 





الأول!ءاتجرء النبوية الأحاديث فهرس 

١^^(())الءيزء النبوية الأحاديث فهرس 

المشحت لحديثا 1 رثمالرائي  الحديثطرف 

OVA ٢٧٢ الJرداءأيو  الخنماءانونى 

٤٥١ ٢١٨ أنو الممبسمن أتدروف 
٣٥١ ١٦٨ هريرةأبو  الكثاينأفل هاد كما مولوا أو أ;رنول 
١٥٣ ٦١ جلبن ومعاد ذر أبو  محتحشا اه اش 

١٦٩ ٦٩ هريرةأبو  أماهلم
١٧٤ ٧٣ الباهلئ؛Ul iأبو  لحننيإوصلوا اض اموا 
٢٩٦ ١٣٩ حاتمبن عدي  ئمزةبشق ولو النار اموا 

١٠٢ ٣١ مالكمن أنس  واصبرياف اتقي 

٥١٦ ٢٥٤ الخيريصعد آو  والنارالجنة احتجي 

٨٢ ٢٢ الحصسن عمران  قاموصعت ماذا الها أحض 

١٥٣ ٦٢ هماسان  أمامكتجده اله، احفظ 

١٩٢ ٨• عارتن الراء  محتوصآمهجنك أثث.  ١٥١
١١٨ ٤٣ مالكبن أنس  العمونثل4 عجل الحر بعد؛ اممه أراد إذا 
٤٧ ٩ الحارثبن تجع  افلمان,"ةهناالتقى اذا 

٥٤١ ٢٧٤ رمنثن اف عد  أشمناه؛نمث، 

٥٦١ ٢٩٣ مسعودآو  و<تشثهائمقه أنلب غر أمق  ١٥١

١٩٢ ٨٠ عازببن الراء  الأ4ثاأناوثممل: أزوث،إرماشاث،، إذا
٥٥. ٢٨١ ئرتزةأبو  روجهافراس هاجرة النرأة نانن، إدا 



اثصاتحينرياءس مسبح 

المفحت لحديثا 1 رنمالرائي  الحديثطرف 

٢٣• ٩٦ مالكبن أنس  إذامرنالبJإفينيأ
٢٨٣ ١٢٩ 'زن'أبو  ٣١الخد تزصأ ^١ 
٥٥١ ٢٨٤ مح؛نءفى نلتأييلحاجتي روجتن التحJ ذعا إذا 
٤٨٨ ٢٤٢ هريرةأبو  قجإاjهازناها من الأمه زنت إذا 
٤٦٤ ٢٢٨ ئر;>ةأبو  فثخئتلأناس  ٣١ضر اذا 
٥٧٤ ٣٠٤ ذيأبو  ^هانأمحن نزقا طحت إذا 

T'U ١٤٧ ئثه ٥^؛،.يصر ونو أحدكم نص إدا 
٣٤٤ ١٦٤ جابر لمنهونمق إدا 

٥٤١ ٢٧٣ هريرةأبو  محرأبالثاء انثزضوا 
١٤٥ ٦• الخطانين عمر  اض١^٠ ١^ لا أو تنهد أو الإسلام: 
٤٩٩ ٢٤٦ الأشعريموسى أبو  تزخذواانفنوا 

والذيإلا رماذ يأتي لا نايه اصبروا؛ 
٢١٨ ٩٢ مالكن أس  منهنث تعده 
٤٨٩ ٢٤٣ هريرةأبو  حئرأنرب فد برجل - اصرم؛ 
١٣٦ ٥٦ حرتن صخر سمان أم  نثايه تشركوا لا وحده اممه اعبدوا 
٢٥٥ ١١٢ م:رةأبو  أينئأخز اترئ إلى اش أغدز 
١١٩ ٤٤ مالكين أنس  ٣١أ>نئي 
i-y ١٩٤ الخيريسعد أر  جائرنئظان بمد عدل كلنه الجهاد أنمل 
٥٥٨ ٢٩• اممه^رصول مولى يونان  يالهعر يصه دنار الرجل؛ بمفمن دينار أنصل 
٢٣١ ٩٨ عاتثة ثكورأبمدأ أكوف أن أحب أنلأ 
٥٢• ٢٥٦ هريرةأبو  آدثتنونىيم أنلأ 
٣٨١ ١٨٢ القب- بن جرير  الزكاةنإيثاء الفلاة، إنام 
٥٤٦ ٢٧٨ هريرةأبو  ظاأم إيمانا ١^ أكمل 
٥١٥ ٢٥٢ وهببن حارثة  ٣١بأني أم ألا 



aلأول ا لجزء ءا النبوية الأحاديث فهرس 

المسن الحديثرقم  الرائي الحديثرف 

٢٨٤ ١٣١ هريرةأم  الخثلا;ابه اقن بمنو U غلى ١^ ألا 
٥٤٥ ٢٧٦ الأحوصبن عمرو  لإ\بالناء زانثونوا ألا 

٥٧٩ ٣١٠ إرأثنبمامك;اا
٤٨٢ ٢٣٩ عاذببن الراء  سحعن ونهانا بح ه الله رمحول أمرنا 
١٧٤ ٧٠ الخيريٌعال ائو  حفرهحلوة الدسا إذ 
٣٠٦ ١٤٥ هرم؛أم  إن

٤٤٤ ٢١٣ الحادثبن مغ  الزناJ^دانثدانلإضإو 

٣٤٤ ١٦٤ اشعيد بن جابر  قيءم بمد ]خذفإ بمئن الئينلاJ إذ 
١٣٦ ٠٤ عودمين ا إزالتبجدي الندى إذ 

هاف يمحوو غز الوحي ئاح هق اه إذ 
٢٦٠ ١١٥ مالكبن أس  دنانيمل 
١٠٦ ٣٤ مالكبن أس  بحسثهبمدى ابئلث إذا فاد: هث، اش إذ 
١٢٦ ٥٠ هماسابن  _ه: لي؛ فاد نمار اف إذ 

وتأن: ر ا. ١ا 1 ل'.ء 1 ئا !_. ؛ ى  ١١ن ؛ اش ااً 
٦١ ١٦ الأشعريموس أم  النفادسيء 
١٥٨ ٦٤ ئرترةأم  نغارثنار اف إذ 
٥٣٨ ٢٦٩ عائشة الجنةلها بها أوجب قد اف إن 
٦١ ١٨ عننبن الله عبد  غريم لم ما العبد ئوبث بمد ه اممه إذ 
٤٨ ١١ سمحا ين الله شد  والنكاتالحنئات محن الته إذ 
٤٢ ٧ يأم  إئاشلأيثنلنإلىن3رىا
٢٩٦ ١٤٠ أس بنيةلأاه'رضىضاصأوامالأه، 
٤٣٥ ٢٠٧ الأشعريموس أم  نملته٧؛ أحده ^٥١ للظالم، لبملى اممه إذ 

يأ■محادوا؛ ١ui^١يم زأثا ^١ الئاّل رذ 
٤٠٦ ١٩٧ الصدسيكر أيو  غر;ذنب



الصالحينريامهمئ ثمح 

الحديثطرف 

لمدينقيا أيواما إذ 
إنراثلض غلى النص يحل ما أود إف 
مسيرأمّريم ما لرجالأ بالميتة إذ 
نححصحح وأنث ئصدق أل 
وةكنوهاطعنث، إذا يهلعلها أذ 
أبرص،إنرانيل؛ بمي مص قاليه إل 

زاغنىوأهمغ، 
حقشر اش مال فى تثخوصول رجالأ إل 
الممةالإغاء نز إف 

الجثةولاث صيرت صئت إن 

الثلأءبملم مع الجرا؛ عهلم إف 
النمللبمع ه اف رسول كاف إذ 

أءمحكمفي أذى هكب أغنالأ تعنلول لم 
اعثلىما ولن أحد ما ض إذ 
ناموأنا نتفي غلي اخزنل هدا إف 
فإغدو الثار هو0 إذ 
فكداالغثة في البجم زكافل أنا 

دنكثمود الدي أث 
^١؟^١ ١^ أم 

نفلثومااصنأخاكظاJاأز 
انظلقلأمممبجكالهإ

ءائئ4لمالكتاب، أنو من قزمأ إك؛أتي 
أقرهبمدي نتئموذ إنكم 

ال؛زكتإةiلملأثندونفيأثها 

ص

أنس
مسعودابن 

النيعبد بن جابر 

ئريرةأبو 
حيدةبن معاوية 

الصفحةالحديث رقم 

٤

١٩٦

٤

٩٠

١٢٧٧

١٢٧

٤٠٥

٣٧

٢١٥

٥٤٥

١٥٩ ٦٥ أبو
٤٥٦ ٢١٢١ عامرسن، خولة 

٤٠١ ١٩٢ عمروبن عابد 

١٠٦ ٣٥ عباسابن 

١١٨ ٤٣ مالكبن أنس 
٤٦٧ ٢٢٩ عائشة

١٥٧ ٦٣ أنس
٩١٢ ٢٩ زيدبن أنامة 
١٩١ ٧٨ اللبعبد بن جابر 

٣٣٩ ١٦١ موصأبو 
٥٣٠ ٢٦٢ ذبن مهل 
٣١٤ ١٥٠ عمروين الله عد 

٣٠ ١ ١٤٣ أنس
٤٧٧ ٢٣٧ أنس
٥١ ١٢ عمربن الله عبد 

٤٣٥ ٢٠٨ معاذ

١٣٠ ٥٢
م

حضمرثمن أنني 
٣٤٤ ١٦٤ افهعد ن جائر 



الأول!ءالجزء JنيوJLت ا الأحاديث فهرس 

المّس، الحديثرنم  الرائي الحديثطرف 

٣٤٤ ١٦٥ عاسابن  حقاهثعالى اف آر محشوروف ؛ثكم 
٤٥٦ ٢١٩ ملمةأم  إلئثخثصموف ؤإئكم شر، أنا إثما 
٢٩ ١ الخطانمحن عمر  الأغنانيالثاتإ;نا

ثرت٧^^١ أف ثريدوف أيكم ناشي قد إئه 
٢٩٢ ١٣٦ اللبمد بن جابر  النسأحد؟

٣٤٥ ١٦٦ نعملبن اش همد  النوؤزلا:نكأ المد، مئل لا !ئن 
٥١٩ ٢٥٥ ئر:>ةأبو  اسي:>ماينة٩^١^١٢ 
٣٩١ ١٨٨ ّامةأم  ومحروذشرهوف أمناء غثكم سثنمل إل 
١٢٧ ٥١ معودابن  سكنوثهاوامور أنزه تندى حذكو0 وقها 
٣٥٠ ١٦٧ رمحعةبن عابس  ئفزولا تقع ما حجر أيلف، ١^٠٢ إني 
١٢٣ ٤٦ صركمحن نل1مان  نجدما غنئ لدهت فالها لؤ كلنة لأء1لم إر 

أنلزدأف وأريد الم.لأء، إلى لأئوم إني 
٤٦٧ ٢٣١ وبجيبن الحاوث  فآننعتكا٤نتفا،
٤٦٧ ٢٣٠ عائثة إنىلنن،سا
٤٦٣ ٢٢٦ عائشة الزمحةقلويكم من نزغ افن كاف إف أنبم، أز 
٣٩٦ ١٩٠ الخيريسعد ألو  زالغثوسفىامأات!إتاى؛ 
٤١٥ ١٩٩ صأبو  نلاط،النافق آية 

راضعنها وروحها اننح، تسائزأة أينا 
٥٥٥ ٢٨٦ نطنمةأم  الجثثلحالت 

٢٧٤ ١٢٥ صأبو  ونعوذشع الإينان 
٥٠٤ ٢٥٠ المعروف؟معل لا امم؛ عر المثأز أر 
٢١٩ ٩٣ أبو منابالأناو بادروا 
٢١٤ ٨٧ م:>ةأبو  المحلكقظع ضا بالأنال نادزوا 
١٩٨ ٨٢ نفةأم  افبعلى وكلت، ض ا سم 



الصائحينريامى سمح 

الصفحة الحديثرنم  ارادي الحديثمحلوف 

٣٩١ ١٨٦ المامتبن عيادة  والظاغةالثنع غر ه اض ننول نابما 
٥٦٥ ٢٩٧ مالكبن أس  تح!ذلكظدزا؛ح
٣٥٧ ١٧• اللبعبد ين حائر  كفاتينوالئ1غئ أنا نمت 
١٤٢ ٥٩ حرامبن حكثم  الذارظولمتمُاالثُان 

همليهائتي بنلريق نمشى رجل ينما 
٢٧٩ ١٢٦ ز}"'أبو  سرأفوجد الننلثز، 
٢٣٨ ١٠١ م:رةأبو  بالشهواتالنار حجيت، 

١٨٧ ٧٦ هماصابن  إبراميفالها الزكل، زني افن خبا 
٤٨٢ ٢٣٨ ئزنرةأبر  خماشامئىاسمث
٤٨٢ ٢٣٨ ئزنرةأبو  خقاسمئىاسمتز
٣٧٦ ١٨• الأشعريموسى أبو  بهأمر نا نمد الذي الأمين الننبي الخازو 
٠٧٩ ٣١١ عمرن الله عد  حمرهيلصاحهالذئعالى الأصحاتمحل حمر 
٢٤٤ ١٠٨ بمربن اض عيد  عملهوحى ءمرْ، ظاد مى الناص حير 
١٣٦ ٥٥ طالبأبي ن علي  ذغظ:ر,ثشإلىللأبم
٣٣• ١٥٦ هريرةأبو  ئركتكمنا ذ■مبي 
٠٤٨ ٢٨• عمروين اض عبد  الصالخهنتاعها وحير ا نئاع الدئيا 
٣٨١ ١٨١ أوسبن ئميم  اشساحهالدن 

٥٥٨ ٢٨٩ هريرةأبو  أمعثهودينار فه، ا نل فى أئمقثه ديثار 
٢١٤ ٨٨ الحارثين عمة  ءندد1و،ر س نثأ دكرت 

لوبالأبوات نديؤع أغبن أش_ن_ثا رث 
٥٢٠ ٢٥٧ هريرةأبو  لألإثالأ؛ غلى أنمي 
٥٣٣ ٢٦٥ هريرةأبو  كالنعاسالئاضظرالأزنلبزاسن، 
٢٣٩ المانين حديقة  العظيمري نبماف 
٢٥٩ ١١٤ عائشة راعقر اللهم وبغمدق، ربما نبحاك 





الصالحينلياض شخ 

اكشحغ الحدقثرقم  الراين، الحديثطرف 

٥٣٢ ٢٦٣ مريرةأبو  كهامحنوهو أنا لم؛ أو له النجم كافل 
٢٣٤ ٩٩ عائثة الللّ الخشن  J^-Sإذا اش. زنول،كاذ 
٣٢٥ ١٥٥ عائشة الللمن الفلاة ئائ إذا اف. ننول كاف 
١٠٣ ٣٣ عائثة يثائنن ض نخاز اممت ئبمثئ غيابا كاف 
٦٥ ٢٠ الخيرينعد أو  ؤتنمننتنه قز رجل ممحر كاف يني ك1وا 
٩٣ ٣٠ Lصدمِ  ناحتنن زكاف ن1كلم كاف فنن نلأ، كاذ 
٥٦٨ ٢٩٨ هريرةأبو 

بناض عبد  يمومحت،نس يصخ أئن، إيما بالمر؛ كمي 
٥٦١ ٢٩٤ العاصبن عمرو 
٤٨٨ ٢٤١ هريرةأبو  نح1فىإلأاشي1مينأم ك)؛ 
٣٣٦ ١٥٨ هريرةأبو  أبىص إلا الجثث يدحلوق أثنح، كل 
٣٣٦ ١٥٩ الأكؤعبن ملمة  ؛نمنلث،كز 
،٢٧٠ ،١٢٢ هريرةأبو  صدقهغليه الناس من نلأنى كل 
٥٠٣ ٢٤٨

٢٨٨ ١٣٤ خابر صدقهمعروف، ئئ 
٤٥٠ ٢١٦ الخطاىين عمر  الثارفي رأيتن إر كلأ، 
،٥٥١ ،٢٨٣ عمرابن  نتزود^ ناع، كلكم 
٥٦٩ ٣٠ ٠

٤٠٢ ١٩٥ شهاببن طارق،  خاثرحضايأ بمد حى كلنه 
٣٠٩ ١٤٨ سمرةبن جابر  الصلزاته الثى خ أصلى محن، 
٢١٤ ٨٨ الحارثين عمة  الصدقةمن ترا النتن، محي حلضتج كنتح 

١٦٤ ٦٦ أوصبن ندال  منهدال نن الكت~ل 

٤٧٦ ٢٣٥ هريرةأبو  ئنايئواولا ئحاندوا، لا 
،٢٧٤ ،١٢٤ هريرةأبو  شاةفرص ولو بجادبجا جارة تجرل لا 



0لأول ا ءايمحرء السوية الأحاديث فهرس 

الحديثطرف 

قيثاالمموف من ثحقرل لا 

ممنلا 

قالتإلا الديا في و/ي انزأة ي 'ج'فلا 
انمنالحور بذ روجته 

الشحبمد هبرة لا 
ثاهدوزوجها شوم أذ لامرأة يجل لا 
اللتنتنة ١^٠ الديا في غندأ عند ننئز لا 

ايْةيوم 
عرسامنبم يمرص فلا 

تزذص لأ;ئرق 
جدار؛في حثنة يغرر أف جاره جار يمع لا 
مالأجبه يجب حتى أحدكم بومي لا 

لنشهيءحث 

واممذيالثلث، لا، 
ورسولهافن يجن، رجلا الرايه هد؛ لأعقإص 

وجوهكميذ الله لبمابس أو صموهم، لتنوف 
jiyi  المانةنوم أئبجا إز التحموذ
iliixj ، ثهئررق

نجزةفي الجني في يثملب ريلا رأيت لمد 
يزيديا ثويت، ما لل؛، 

عليهبثوتة قزحا قد أض 
صد؛بثزني أرخ لأن 

تلأتنللمثكللمفياصإلأ 

اكشحة الحديثررقم  الرادتم(

٥٧٧ ٣٠٦

٢٧٠ ١٢١ ذرأيو 
١٢٦ ٤٨ هريرةأبو 

٥٥٥ ٢٨٧ جلبن معاذ 
٣٧ ٣ عائشة

٥٥٠ ٢٨٢ هريرةأبو 

٤٨٨ ٢٤٠ هريرةأبو 
٢٩٢ ١٣٥ جابر

٥٤٢ ٢٧٥ هريرةأبو 
٥٧٧ ٣٠٧ هريرةأبو 

٣٨١ ١٨٣ أنس
٤١ ٦ وماصأ؛ي، بن سعد 
٢١٩ ٩٤ هريرةأبو 
٣٣٦ ١٦٠ النعماننش.ر

٤٣٠ ٢٠٤ هريرةأبو 
١٩٩ ٨٤ أنس
٢٧٩ ١٢٧ هريرةأبو 
٤١ ٥ ؛ريد;>، مغن 
٥٧ ١٥ مالكبن أنس 
٥٧ ١٥ مالكبن أنس 
٥٢٤ ٢٥٩ هريرةأبو 



ادصالخ^ينرياتس سبح 

الحدثمحترف 

ظهورناغلى نمال كنا الفينة آية نزلت لنا 
لمما لبنه مى نمحة في المومس بزاد لى 

ص

الأنصاريعود مأبو 

الصفحتالحديث رنم 

٢٤٧ ١١

٤٥٦ ٢٢٠ عمرابن  دمايصن 

١٠٦ ٣٦ عودمابن  بمونلا فإن4لم لقوس، \>و' الي 
٥٣٨ ٢٧٠ عمروبن حويبد  الئمحمنحئ احرج إي اللهم 
١٧٤ ٧١ عودمابن  الأهلمإتيسالهى،زامح
١٨٦ ٧٥ عاسابن  أتزك َكاشئ، المحي 
٨٣ ٢٣ عباسابن  ذهبمى واديا آدم لابن أف ذ ل'
١٩٢ ٧٩ الخطانن عنر  تزككخق اش غلى ^sjo أنكي لز 
٥٥٥ ٢٨٥ هريرةأبو  لأنزثلأخو بمبد أف أخدأ آبرأ محئ نز 
١٢٣ ٤٥ هريرةأبو  محاالشديد لتس 

٥٠٣ ٢٤٩ عمتنمت كلثوم ام  الئاستن بمج الذي المحداث لنز 
٥٣٢ ٢٦٤ هريرةأبو  ١^؛ئنئئ ١^ التن ثى 
٥٣٣ ٢٦٤ هريرةأبو  انسغلى نئلوذ \ؤى السكين ليس 
٩٢ ٢٨ أنس اليومبمد كرب أبثك ض محس 

\فيغلى ي ئشأ محر ض ن بي 
٣٦٣ ١٧٢ مسعودابن 

٤٣٠ ٢٠٥ عمرابن   Uأنثئأدن؛ إلا نئ بن انة ث، مب
الزجالغلى أصن هئ فئ بمدى ئزكش ما 

٥٥٥ ٢٨٨ نيدبن أسامة  النساءبس 

٥١٥ ٢٥٣ سعدبن مهل   Uفدا؟فى أك ز
١٩٨ ٨١ الصديقيكر أيو  اف؛التبماباقن كر أبا U ئك نا 
٧١ ٢١ ئب:نظلك ناك؟كلمي:ن نحو ما 
١ ٠٣ ٣٢ هرمةأبو  صمهمشت، إذا جزاء عندي الئوبن لعبدي ما 



الأول٠ءالجرم اتنبؤية الأحاديث فهرس 

اكشحن الحديثرقم  الرائي الحديثطرف 

\<>ه ٢٥١ سدبن ّهل  الصلأةقى قئء ناتكم حى لكم ما 
٥٥. ٢٨١ هريرةأبو  غلهثا'يى فراشه إر اُرأئه بذعو رجل بى ٌا 

أكنU كاف إلا عزا نم-ن ثننم ثن نا 
٢٩٢ ٥'١٢ بريا  صدئهلئ منه 

٥٦١ ٢٩٥ هريرةأبو  فهالعناد يضح يوم مى ما 

٢٩٦ ١٢٩ حاتمبن غدي  Ulu زه١^٠ أخد من ؛
٣٠٧ ١٤٦ أنى  Uالخل؟دا غ

١٢٦ ٤٩ هريرةأبو  والنوثبالنوبن التلأئ نا 
١ ٠٩ ١٠٧ هريرةأبو  ،وصولا نص، من المناللم ، مما 
٨٦ ٢٦ الخيرينعتد أبو  ظتكنءثدىيننيمأذ>ةم

ظثغحتى بالجار بوصنى جبريل راد ما 
٥٧٤ ٣٠٣ وعائشةعمر امن 

ً؛>َُ أ؛ُ 
اوهمسورده

١٠٩١ ١٨٧ شرن العمان  فهاوالواقع اقو حدود فى الفانم مفن 
Ti' ١٦٣■ جابر ثاراأوقد رجل كمثل وظكم هم، 
٦٥ ١٩ غنالبن صمنان  أحبمر مع المرء 
٥٤١ ٢٧٣ هريرةأبو  كمًثفاأسفا زف كالئLjع امأة 

شببن صرو  Jالصالآةأولأدكلم مروا 
٥٧١ ٣٠ ١ جدأعن أبثه عن 
٣٢٠ ١٥٢ هماسابن  زيثفلذ_؛، زود 
٤٧٠ ٢٣٤ هريرةأبو  أخواسماننلم 
،٤٧٠ ،٢٣٣ عمرابن  الننام،لأ:سأخو ٣١
٤٩٢■ ٢٤٤

٤٤٠ ٢١١ عمروبن الد عبد  زد؛سانه لمن ادلثول نلم من الننلي 
دمأه ٢٦٨ عائشة هم،؛البنات هب؛ بر اقلي من 



الصالحينرياض ثخ 

الحديثحلوق 

منهفيل ما ثذا أنرنا في أحدث مل 
ثكتمناغمل، غر بنلحأ انثننلئاْ من 
نصهننلم انريء حي اقثظع من 

نعربجابى الئص ظلغ أف ثاب'مل ني 
الوضوءفأحل ئوصا من 
غزاففد اممه نسل في غازيا' ييز نن 
ننيهلا ما ركه النلء إنلأم حنن مث 
نينش خلت نن 

ثنئ ئدى'كان إر سفغا 

ارادي

عائشة

الصفحةالحديث رنم 

٣٥٧ ١٦٩

٤٤٥ ٢١٥عمترة بن عدي 
٤٤٤ ٢١٤الحارثي تحك ن إياس 

٣٧٥ ١٧٩اينماس 

٦١ ١٧هريرة ايو 

٢٨• ١٢٨هريرة ابو 

٣٧٥ ١٧٧الجهي خالد ن زيد 

١٦٥ ٦٧هريرة ابو 

١٧٤ ٧٢الطاتذ حاتم ن ض

٣٦٧ ١٧٤ هريرةأبو  ينهني أجور 
٣٣، ٢٢، ١٧٣ عودمأيو  نائلهأم ء ئ -م خم، ذل نث 

٣٦٧

٣٨٦ ١٨٤ الخيريمعد أو  ندءفإتعتنْ منكرأ منكم رأى نل 
٢٨٨ ١٣٢ الأشعريموس أبو  الجنهلحل البرش صلمح، ني 
٤٧• ٢٣٢ اللهعد ن جندت  افهذمة ر فهؤ الشح، صلاة صر مى 
٤٣١ ٢٠٦ عاتثة ظوثةالأزض، بر سر مد لم ظس 
٢٢٥ ٩٥ هريرةأبو  بالحربآيته نفد دلتا ر عادى نن 
٥٣٥ ٢٦٧ أنر نبلناحك، جاديش ءاد م، 
٢٧٤ ١٢٣ يرهش ائو  راحأو المنجد إز غدا نى 

بجنهبذ حرخ إذا بمي؛ - قاد تى 
١٩٨ ٨٣ أنس اللهعلى ئوكلغ الثي بم 
٤٢ ٨ الأشعريموص أبو  النناص اف كلمة لتكوف قاتل نن 

بوذنلأ الأحر، واليوم باض يؤبن كاف نن 
٥٧٧ ٣٠٨ هريرةأبو  حارث



الأول!■الجزء النبوية الأحاديث فهرس 
—وتْا،ْاا-
اكفحة الحديثرنم  ارادي الحاوي-ثاطرف 

خس، ^١^١^افب تربن كان نن 
٠٧٩ ٣٠٩ الحراعىنربح أبو  جار؛إر محخجس 
٤٤• ٢١• هريرةأبو  لاحهمظلنه عنده ئث كلس 
١٢٤ ٤٧ أنسبن معاذ  بمفدث،أذ على عاير وهو عيظا، كتلز من 
٤٦٣ ٢٢٥ هريرةأبو  ننلأ;>خلملأ:>حلم
٤٦٤ ٢٢٧ افب- بن جرير  اشالئاسلأ:>:ض ;زخم نزلا 
٤٦٠ ٢٢٣ موسأبو  نساجيناثن سمفىثتي؛ 
٤٩٣ ٢٤٥ هريرةأبو  ص الدن؛ا،كنب س كنبه مؤبن ص مس مذ 
٣٠١ ١٤٢ عاتثة هدم؟مذ 
٢١٨ ٩١ أنس هدا؟مش نن;آئد 
١١٢ ٣٩ هريرةأبو  منننمت خرأ به افن تذل 

ىمق  اإلى وأخب حير القوي الموبذ 
٢٣٤ ١• • هريرةأبو  الفعفالنؤمن 
٤٦• ٢٢٢ مرسأبو  اسشؤمنكاوان

ضام وأساف، سل ئى ئتك إف ثعم، 
٤٥• ٢١٧ ربصبن الحارث  محسا

٥٠٨ ٢٩١ ننةأم  غهإأممت ما أجر لك نعم، 
٢٣• ٩٧ ماسابن  الثاسمن كثر فهما مغون نعمثان 
٥٣٨ ٢٧١ صهدن مصعت  ثعماىكلمإلا وثرن صروف هر 
٣٠٢ ١٤٤ عودمابن  ااثث؛ئ؛ثونخالك 

ناد: لن،أعالمن الله رمولي أجل هر 
٢٥٥ ١١٣ ماسابن  آذع نكأت ^١ 
٤٤١ ٢١٢ عمروبن اش تمد  النارفي هؤ 
٥٦ ١٣ هريرةأبو  ولتهوأتون الله لأنتعفز واله؛ر 
٥٧٤ ٣٠٥ هريرةأبو  وافلأنؤ؛ن،ناشلأثؤ؛ن



اتصاثحينرياص شخ 

الحديثمحلرف 

تاليثهنوعظه . اش رسول وعظنا 
و(أصتيهالمليم ديهمَ دعون اك؛ث هليم وولأ 
du  ،١^^٢ه نم

u،uنأممن نزثة، ظبمت إذا م'، أ;ا ؛ا 
اللبإلى ثوبوا لثس•' أبقا نا 

ظ<ناث، ما ض عند كل بمن، 
مقومالناس وثنالى تناوق اطن يجمع 

اثؤمئونخنى؛>ك،يالأ
النشالد من خن ١^١ ١^ 

الaليرأئئدة مثر أندثهم أئوام الجنئ يحل 
زبجنإز زتعار نبمانأث افئ مخك 

الاحنأحدهما يفتل 
مجئلهاناو مى حمرة إلى أحدكم تعمد 

لعديما ت يعار النن يئون 
النارمح، ملقى القيامة ثوم بالرجل ئوز 

الصضحة الحديثرقم  ارادي

٣٣١ ١٥٧ ناديةبن العرباض 
٥٢٩ ٢٦• وئاصأمح، بن سعد 
٥٢٩ ٢٦١ هممروبن عائذ 
٥٧٤ ٣٠٤ ذيأبو 
٥٧ ١٤ ساربن الأم 
٢٦• ١١٦ جابر

٤٢• ٢٠١ هريرةوأبو حديقة 
٥٦٢ ٢٩٦ مريرةأبو 
١٨٧ ٧٧ ر/'أبر 

٨٣ ٢٤ هريرةأبو 

٣٩٧ ١٩١ هماسابن 
٣٧ ٢ عاتنة

١ ٠٣ ٣٢ هريرةأبو 
٤١١ ١٩٨ زيدبن أمامة 



الموضوعاتفهرس 

MM

الموضوعاتفهرس 

الموصؤع

لقيمةا٠ 

اكفحت

٩الشح مماحن حياة عن نبذة 
١٧فئزفة النووي للإمام مختمرة ترجمة 

الصالحينرياهس شرح 

١٢ ، iii)النووي الإمام قدمة م٠ 
٢٥مقدمته...................... شرح مع والكتاب بالمؤلف الشارح تعريف ت الهدمة 

والأحوالوالأقوال الأعمال جميع في النية ؤإحضار الإخلاص باب - ١
٢٩والخفية البارزة 

٥٦التوبة ثاب ِ ٢
٨٦المر ٢-باين 

i - ١٣٦المدق ثاخن

١٤٥المرانبة با._، - ه
١٦٩القوى ني >_'ثاغ، 

١٨•ي\باثفىالشنواكوكل 
٢٠٣الأّتقامة م_ناتن

وأهوالالدنيا وفناء تعالى اممه مخالونات عظيم غي التفكير في بالجن - ٩
٢٠٨... الاستقامة على وحملها وتهذيبها النفس وتقصير أمورهما وساتر الاحرة 

عليهالإقبال على الخير إلى توجه من وحث الخيرات إلى البادرة بالج، - *١ 
١٢ ٤ تردد غير من بالجل 



تخرطصاسسنرو====أإ 
اكضحةالموضوع 

٢٢٥اا_َثابفىاوجاس 
٢٥٥......... .المم...................أواخر ز الخير من الازدياد على الخث -ئات  ١٢
٢٦٤الخير طرق مْ يان بائا -  ١٣
M ٣٠١المائة فى الاقمماد نى .ه
١٥-if ] ٣٢٤...........................................ء.ا....ّ....قق الأعمال على فئ المحا في ب
٣٣•وآدابها الئنة على بالمحافئ الأم فى -ناثن ١٦
وأمذلك، إلى دعي من يقول وما اض لخكم الانقياد وجوب في باب -  ١٧

١٣٠ منكر عن نهى أو بمعروف 
٣٥٧.......................................... الأمور ومحدى^، البدع عن الهي في -"باب  ١٨
١٩  - rd\؛j سة من س فى L< ٣٦٢ث أو
٣٦٧ضلالا.....اا.......ّ.....ّ..هُّ أو هدى إلى والدعاء خير على الدلألأ فى .كاب •٢ 
٣٧٥والتقوى الر على المماون ش -'باب  ٢١

٣٨١؟؟_آابفىابة 
٣٨٦......................يم...ّ............. المكر عن والهي يالمروف الأمر في باب -  ٢٣
٤١١.. فعله فولا وخالف، منكر عن نهى أو 1معروف_، أم من عقوبة تغليفل بائئ - ،٣ 
٤١٥الأمالأ بأداء الأم -"باب ٣٥
٤٣٠اJفل١لم................ا...ء.ا......يم....ّ........ّ..ا.. برئ والأم الظلم تحريم 'باب -  ٢٦
٤٦٠.. ورحمتهم عليهم والثفقة حقوقهم وبيان لمين المحرمامت، تعفليم باجيق —  ٣٧
٤٨٨................ صرورء لغير إشاعتها عن والهي الملمين عورات متر باب —  ٢٨
٤ ٩٣الملمين حواج تفاء باب —  ٢٩

٤٩٩ ٠٠الشفائ..♦آ_َثاب 

٥٠٣الاس...................لأا....ء...ّ.ا.ّ.ءّيم......هه...................... بين الإصلاح لأم_َباش 
٥١٥والخامالن والفقراء المميز صعقة فضل باب -  ٢٢



الموضوعاتفهرس 

المصحةالموضع 

والمنكرشوالمساكين الصعقة وسائر والبنات اليتيم مادطمت باب -  ٣٢
٠٢٩لهم....... الجناح وخفض معهم والتواضع عليهم والشفقة إليهم والإحسان 

٤٥ ١ بالتاء الوصية باب —  ٣٤
٥٥• المرأة عالي الزوج حق باب -  ٣٠
٥٥٨العيال على النهقة باب -  ٣٦
٥٦٥الجطو ومن يحب مما الإنفاق بامب —  ٣٧
اصطاعة رعيته فى من ائر وّالمميزين وأولاده أهاله أمره وحون باب -  ٣٨

٥٦٨.... عنه منهي ازكاب عن ومنعهم وتألمهم المخالفة، عن ولهيهم تعالى، 
٥٧٤به والوصية الجار حق باب -  ٣٩

٥٩٧الموضوعات فهرس 
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