
















































































المهادكثاب 

مم1و:^، همام الأناو، أمحل اف، زالأنان اش، نجل في ١^ 
لنمماو حطاباي؟ ش أثكمن اف، نبيل في هتك إذ أرأثث اف، رسول يا 

ثملنحتسب، صاعئ وأْزف اف نبيل في هتك إذ ®ثنم، ه■' اف رسول 
محنتإذ أذأتت مال: منغ؟« ررمحف اف رسول مال مح><،م محن 
وأمت،راثنم، اف.ت رسول هفال حطاباي؟ عئي أثكمن الم، نبيل في 

ذللئ،«لي  Jii-بمرل. هإن الد;ن ؛ألا م، تجن ثمل ثخئث، ضابت 
لممرواه 

افرسول :ا أنا أثن زيل: قال قال: ه، جابر ءص -  ١٣١٤
صقائل م :_، في م فأش ال؛ث« »في قال: ئطث،؟ إذ 

دُاْ>،.كل.

فيوالشهادة الجهاد قفل في قبلها كالتي الثلاثة الأحاديث، هذه 
وهوالأعمال، أقفل من اف سيل في الجهاد أن تقدم اف(، )سيل 

ياعائشة: تقول الصحيح، الحديثه في كما المطوعون به يتطؤع ما أفضل 
لكيرالأ، قاد: مجاهد؟ أثلا العمل، أيصل الجهاد نرى اش، رسول 
الجهادهو الرحال إلى يت بالمالجهاد فاففل ، نبرور٠٠ج الجهاد أمحل 

ماف٠لإيمائ هاد: أيصل؟ العمل أي سئل: لما ولهذا اض؛ سبيل في 
اف(،.نبيل في *الجهاد قاد: ماذا؟ م قيل: ورسوله® 

برقمالذين إلا حطاياْ كقرن اض سل في قتل من باب الإمارة، كتاب ني أحرجه )١( 
(١٨٨٥.)

(.١٨٩٩برقم)لينهيد الجنة سويت، باب الإمارة، كتاب في أحرجه )٢( 



اكالحينرياض ث—خ 

نسلها،،في والجهاد ئاف ررالإيماو الأعمال: أقفل فال محا 
يعني:با؛ محتصابرأ قنا إذا ذنوبه له تغفر الشهيد أن وأخبر 
لهالله غفر مدبر غير وعاد، حل صه الأحر يهللب فه مخس 
يوميعطى لصاحبه يبقى الدين أن على يدل هذا الديى،؛ ارإلأ حهلاياْ 
صاحب،عنه أرصي عيره وقبل العبد افه رحم إذا إلا حقه، القيامة 

ياإاأدنْلنآ عنمر ذو ماى تعالى: قال معذورا، كان إذا الدين 
عنهويفضي عنه يوفي وعالا حل افه فالمعذور ؛ا، ٢A•: عيسرريم

لماه يقول حفه، الحق صاحبح فيعطى المحذور غير أما دينه، 
:قالواالثمين،. ما والسائم: المادة عليه يقول نشل، 

تاغ(را/زلا لئ ينقم لا نن بما )النفلز 
أحرى،أموال ولا نقود ءندْ ليس الذي الشخهس يعتى: المفلس؛ 

يومثاني أمتي مس الشن "إف ت والسائم المائة عليه قال المفلس هذا 
هدامال وأكل هدا وقدف، هدا شتم قد ويأتي وزكاة، وصيام بصلاة القيامؤ 
قإلحنتاته مى وهدا حنناته مى هدا قثعطى ^١، وصزب هدا دم ونهاثثح 
إلمحه، ئطرخث، خطاثائلم مل أحد ء U ثقضى أن نز قث 
قالكما الماس، حقوق محن الحذر يجب شديد وعيد هذا ، النارا؛ ش لمخ 

صرب[، ١٩]المرتان: ^نمإرله< عذابا تذنه نتهكم يثللم ءؤرس تعالى: 
والكذبوشتمهم، بهم، حق، بغير أموالهم أحذ حق، بغير الماس 
.منهاالحذر يجب، جرائم هذا كل عليهم، 

فييتلمتج إذ اطه رسول يا أنا )أبى رجز: يال، الحديثف: وفي 
تمراتيده في وكان الجنة* ؛، ٧٠فاد: محتسبا صابرا يعني: اطه؟( سيل 

الحمامبن عمين اسمه الأحرى الرواية في تتل، حتى قاتل ثم فألقاها 

.١ ج ( ٢ ١ )٨ برقم تخريجه سيق 



الجهادكثاب 

فتقدمهؤلاء، يقتلني أن إلا الجنة وبين بيني ما بح بح قال- الأنمارى 
ه•قتل حض لتقاتل 

الإسلامإعزا3 في عظيم ثان له اممه مجيل في الجهاد أن المقصود: 
منالناس ؤإحراج النه، إلى والدعوْ الملمين، وتقوية الدين، ونثر 

ثأمحتصابرا فيه قتل فمن جمة، مصالح فيه النور، إلى الفللمات 
الذنوب.وغفران وازكرامة بالجنة موعود فهو ممه، مخلصا 

٠لجبمّح ١ افه ولق 

حتىوأصحائه ه اطه رموو ايطلى هال،؛ )جهنع، أنس ءص -  ١٣١٥
و.•'افه رسول يمال الننركوى، وجاء تدر، إلى الننركسن ننموا 

الئذرمحون، Jj،iدوته«. أنا أكوذ ختى ضء طقإ؛لى أحد يمدنن ررلأ 
قال:والأرض٠١ الئماوات عنصها جنة إلى راهوثوا ه•' اثّ رسول مهال، 

ء-نصهاجنه افه، يسول نا ه: الأنصاري الحمام بن عنبر يمول، 
؛رماالنه رسول ممال ج؟ ح • مال،راد؛نماا هال: والأرض؟ السماوات 
أورجاء إلا اطه رنول نا لأًواق هال: تخ؟اا نخ هولك على بحملك 

هجنلهريه، مذ ئنراُي، مأّمج أهلها® مذ "يإيك هال: أهلها، مذ أكوف 
لمحياةإنها هده تنزاتي آكل حتى حيبث أنا لجذ ءال،: ئم ثنهذ، يأكل 

مسالملا،.رواْ قتل. خش هائم م الم، مذ نته كاف ينا يزنى طويله، 
الشاكف.جئبه هو: والراء؛ القاف شع المرن(؛ ر٥ 

ننثاابمث، أن .؛ اليئ إلى ناس جاء قال: ءس، -  ١٣١٦

م/أحمد والإمام (، ١٩•برتم)١ للشهيد الجنة نوت باب الإمارة، كتاب في أحرجه 
١٣٦.



اثصالحينرياءس سمح 

الأنمارمذ نيلأ نبمين إيهز ينث }٥، \ذؤ°\نأ رخالآ 
,المحوديتدارموذ المرآذ، تمرودذ حزام، حالي مهم المزاة، ٣: تقاو 

النسحد،في مصنول يالماء، يجيئول ياينهاو ركايوا يثعينول، 
بثهميللممزاء، الصمة، لأئل الطعام ّه ونشتزوذ مثينوه، ونحثطثوذ 
اللهبفقالوا: النكاذ، نبموا أن مو ص ي فنزصوا الفغ.، 

حرامانحز وش عنا، وزصيث، عنك يرضيتا لمناك فد أثا سثنا عنا تلغ 
رزبئرلتا حزام؛ قفاو أمده، حتى برمح ئطعنه حلمه، مذ أس حاق 

^١١: قالوازإم قتلوا ئد إخوافي ررإن ه: اف رسوق محال ض، 
لففلوهذا غلنب، متقى عسااا ورصسغ عنك يزصيتا لقيناك قد أثا سينا عئا تلإ 

.، مسالمر 
بثال،ص فهنع القشر بن أس عمي عاب قال: ، ٠٠٠٠٠ء  ١٢١٧

الهُلئن النشركين، فاتك ثاو لإو غذ غت ض، رموق تا محاJ: تدر، 
ائكنمرأحد توم كاذ قلئا أصثع. ما افث ليزين الننركيذ ثاو أذهذني 

يعني:هزلأم؛ صنع مما إلنلث، اعندر إمحي اللهم ئماو: المنلنوذ 
مدممم الننرتين، نعني: ■؛، Njjصخ،مما إلنلث، وأبزأ أصحابه، 

إثيالنشر، وزُث، الجنه معاذ، بذ نعد يا صال: معاذ بن نعد ئاحتمله 
مااف رسول يا انتفت قنا نني: يمال إ أحد دون من ريحها أجد 

طعنهأو يالننف، صربه ويمانيي يضعا ثه قوحذثا أس: دال ا صغ 
عزقهقنا النشركوذ، ثه ونئو قتو قد ووحدناة سهم، زئيه أو بزمح 

ثرلت،الأية هد؛ أو - نظن أو - ثزى كنا أس: ؛اق سنانه. أحثه ولا أحد 

برنماض سل في ينكب من باب بر، والالجهاد كتاب ني البخاري احرحه 
رنم( ١٩٠٢)برنم للثّهيد لجنة ١ ثبوت باب الإمارة، كناب غي لم وم(، ١٢٨٠ ر 

(.١٤٧)!ن ١١حديثه 

)١(

١٤٧)البابه حديث، 



تنننهم ءيه أثت ثهديأ C ئدمإ يهان \'وتن وتن أنتاهه: وفي فيه 
متقىأحرها. إلى [ ٢٣]الأحزاب: تدللاه دلؤإ وما ينئظز ش محبممم هتهر ثنى 
٠الجاهدة باب ق سيق وفد ، علني 

والأحاديث_ كالتي الجهاد قفل في الثلاثة الأحاديث هذْ 
عناض سبيل في الجهاد وأن قفله، على ندل كلها كثيرة الجهاد في 

المجاهدينوأن النار، من والمجاة الجنة أساب من وصدق، إحلاص 
ؤإيثارهموصرهم لجهادهم الجنة؛ في العليا بالدرحاُت، موعودون 

ونفوسهم.حياتهم على الله ؤنامة 

عرصهاحثه إر لاقوموا بدر• لأهل الحديث هذا في قال ولهدا 
الجهادأن على يدل هدا بدر، يوم للقتال تقدموا لما والأرصؤ،" الثماوامحت، 

المخالصنالصادقين وأن بالجنة، موعودون أهله وأن عفليم، شأن له 
الجهادقفل سمع لما الحمام، ن عمير حديث، وهك؛ل.ا عفليم، حير على 

ممال،خ؟ رح الله. رسول يا فقال تمرايتح، بيدْ وكان المجاهدن وقفل 
أني؛يًإلأ ما محاد بخ؟اا( بخ مولك على يحمللتف ؛؛ما .ت افه رسول 

فضلهالجهاد وأن التمرامتح، هدهً اكل حتى يقيت إذا ًلويلة حياتي أن أرى 
افهأن على ياJل هدا أهلها(، مس يال،ت الجنة، أريد وأنى، عفليم 

التيالت٠راتا فألقى شهيدأ يقتل أنه الجنة أهل من بأنه أحبره وعلا حل 
قل■حف يقاتل وجعل( بيده 

يحالالمؤبن ءؤ؛ن تعالى* اش قول ثاب تر، والالجهاد كتاب في البخاري أحرجه )١( 
تدبلاهبدؤأ رنا يننظر ش ونيم قنن ئش ثن ننهم عدي ه عتتدؤأ ،ا ندمأ 

للشهيدالجة ثبوت باب الإمارة، كتاب ش وسالم (، ٢٨•)ه برقم [ ٢٣لالأحزاب: 
(١٩٠٣.)



رباءسانم^الخ^ينسمح 

غابقد كان ه، مالك بن أنس عم الضر ن أنس قعة وهكذا 
ماافُ ليرني ئ. النبي نع الق أئ-هذني )لبى فقال؛ بدر، غزوة عن 

منحمل ما للمملمن وحمل حضرها أحار غزوة جاءت فلما ، أصغ( 
فدإخوانه رأى لما )هت النضر بن أنس فقال والهزيمة، الانكشاف 

وأ:رأ- أضناق يض: - ه ضخ ثنا إوك اص إني )\م : انهزموا
قتل،حتى يقاتل جعل ثم -آ، المثرنجل إ بمنح، - هولا؛ صثغ بما إليك 
صادفهلما معاذت ن معد قال أحد، وراء من الجنة ريح أجد إني قال؛ 
نحورإلى التقدم من فعل ما أفعل أن اسطعت، ما للنبي قال 

بقيةفي وثمانون بضع صربة، وثمانون بقعة به قتيلا ووجدوه المشركين، 
)رميةسن ما برمح، )صربة بض ما بالثيف( )صربة بين ما جده 
,بإصبعه ببنانه أخته إلا تعرفه لم به مثلوا )قد( ورأوه تقيني، سهم( 
ً

يدعونهمالمائل بعض إلمح، لعام أرسلهم الذين السبعين حديث وش 
طلوا؛ فقالواالطريق،، في، وقتلوهم القبائل بعض فاعترصتهم ويعلمونهم، 

عنه،ورضوا عنهم فرصي ربهم لقوا فد أنهم عنهم يبلغ أن ربهم من 
تهليبحتى وأرصاهم عنهم فرصي الله لقوا قد أنهم قرآنا؛ فيهم اض فانزل 

ورصمح،ربهم ولقوا والكرامة، بالجنة فازوا بأنهم القلوب ويطمئن القوس 
وأنأعداء، ولهم يمتحنون، الإيمان أهل أن على تدل هذه غؤئ، عنهم 

وفوزهمومعادنهم، نجاتهم في الأسباب أعفلم من وجهادهم صبرهم 
دارالدار وهذه النعيم، ودار الإقامة دار في العالية، الدرجات ب

أيا؛وفي الجهاد، في العبر، ص يد فلا والمحن، البلايا دار الامتحان، 
بالمعروفوالأمر اش، إلى الدعوة وفي انله، محارم وترك الله، فرائص 
دارالدار، فهده المؤمن، على يجب، مما هذا وغير المنكر، عن والهي 
•أفلح لله أخلص وس المجاهدة، دار الامتحان، دار الصبر، دار العمل، 

الجمع•الق وققا 



اثجهادكثاب 

امحلهراوأيت اف رسول قال فال: ه، نئن؛ س -  ١٢١٨
لموأفصل، أحنن جي ذارأ ياذحلأني الشجرة ُي فصعدا أسايي، رجليي 

رواهالشهداء*. فدان الدان هد؛ أما قالا: منها، أحنن قط أز 
تحريماب في سيأتي العلم من أنو١٤ فيه محلول حديث من تعص لهو 

ثنار.اف ثاء إذ الكذب 

بنحارثة أم وهي التزاء، ست، الربح أم أى ه؛ أض ءءد -  ١٢١٩
حارمهعن محيمنى ألا اف، رسول ما فمالغ: ه، الّحم، أب مرافه، 

ذلكعين كاذ زإذ صننت، الجنة في كاذ فإذ - بدر بوم لتل كاذ د- 
وإذالجنة، في جناذ إثها حارمه أم *يا فمال! البكاء، في عليه اجثهدمت، 

^١١٥^،* الفردوس أصاب، اظث، 
ام.،إر لأبي جيء قال: ه، اف مد بن جاتر  ٠٣٥-  ١٢٠٣٠

فقالقوثي، فنهاني وجهه ص أكشمؤ فذهب نديه؛ بص قوصغ به، مثل فذ 
مققلأجيخها* تظلن النلايكه زالت، »نا الني 

وفضلالجهاد فضل في السابقة كالأحاديث الثالآثة الأحادث هده 

برقماض سيل ني المجاسش درجات باب بر، والالجهاد كتاب في أحرجه ، ١١
(٢٧٩١.)

(.٢٨•)٩ برثم سله غرب سهثر أتاه من باب والسر، الجهاد كتاب في أحِجه ، ٢١
فيأدرج إذا الموت بعد الميت عر الدحول باب الجنائز، كتاب في الخارق أخرجه ، ٣١

برقماوئهي،ل عر الملأتكة ظل باب يرط والالجهاد كتاب وفي (، ١٢٤٤برقم)كفنه 
)•A•؛(،برقم أحد يوم الخلين من قتل من باب الغازي، كتاب وفي (، ٢٨١٦١

جابروالد حرام بن عمرو بن الأه عبد فضائل من باب المقاتل، كتاب في لم وم
(.٢٤٧١)برقم محهما تعار اف رصي 



الصالحينرياْس سسرح 

الجنةفي والخير الكرامة من لهم اغ أعد وما اض، سبيل في الشهداء 
اض؛ ٠٣٠٢الفضل، من عنده ما وطله♦؛ اف، على نقومهم بيعهم يب 

يرثيأئرئ أس قأ • هق قال كما الممب♦؛، والنعم♦؛ الكثير، الخير 
ئننلز_نأس ثهز ؤ، ألكتنأ ثهر يى رأنوثم آمنهم ألثّى 
تهي•،أمحي رثذ راأئر»ني دألإنجز ألمدينة ف حك ءثخ دعدا وم-نلوة 

علىالمقيم؛ والنعيم؛ الكثير الخير ي؛ وعد جل الله [ ١١١لاكو;ةت مى 
واللام.الملأة عليه رسوله يد 

صعدرأى أنه سمرة؛ حديث، الروية، حديث، في جاء ما ذللئ، ومن 
دارهذه له: فقيل عنها أل( فالجنة في ت بض همة؛ عظيمة دار إلى به 

أعداممه أن، تقدم قد للشهداء، التي والفضائل المناقب، من فهده الشهداء، 
بينما مثل درحنين كل بين ما للمجاهدين، الجنة في درجة مائة لهم 

والأرض.المماء 
نالهه النبي إلى أتن، مراقة، بننؤ الحارثة أم حديث، وهكذ.ا 

عنأخبرني الله رسول، يا فقالت،؛ بدر، يوم متل ند حارثة ولدها عن 
عاليهُتح اجتهد ذلل!، غير كائن ؤإن( صرمت،، الجنة في كائن إل، حارثة، 

حنةته ليالحنة،ا، في جناذ إثمها حارقه أم ررنا يمال: البكاء في 
لهالشهادة من هذا الأعلى*، الفندوس أصابح ابنلئ، *دإ0 جنان واحدة 

يوماغ مجيل في قل الأعلى الفردوس أصحاب من وأنه الجنة، في 
يدر•

حرامبن عمرو بن اض عبد أبيه قمة في جابر حديثؤ وهكذ.ا 
وجعله، النيئ إلى به ذجي،ء به، ومثل أحد يوم فتل الأنصاري، 

الأنه على ذلك( فال.ل محاكتج والنبي ينهونه، والناس عنه، يكنف، جابر 
تقدمذلك،، في حرج لا عنه؛ ويكشف، الميت، إلى ينغلر أل بأس 

وفاتهبعد عينيه بين النبي قبل غهتء الصديق أن عائشة؛ حل.يثا 



الجهاتتثاب 

تقبيلهأو وجهه وروية عنه الكنف في حرج فاد واللام، الصلاة عليه 
المحارم،من أو الرج-ال، من دلك غير أو أب أو أم أو زوجة من 

حتىI يعنى بأجنحتها،ا؛ يظله الملأتكه رالمت، ®ما ه• يقول، هذا وفى 
عنهالله رصي احد يوم الشهداء من وهو الله لبد منقبة هذه رفع، 

وأرضاه.

الله،ميل في الجهاد في والترغيب التشحع ؛ هذامن فالمقصود 
عفليم،وجزاء عظيم، يقفل وموعودون عفليم حير على أهله وأن 

لله،ومحبة لله، إخلاصا مثيله في جاهد لمن مقيم ونعيم عالية، ودرجات 
اممه.كلمة إعلاء على وحرصا لحقه، وإيثارا لمرضاته، وحللبا 

الجمع.الله وهق 

ارمىت هاو ه افه رسول، أف ؛ ٥٠حنيفج بن سهل ءص -  ١٣٢١
علىمات وإل الشهداء، منازو افه يلنه يصدق الشهادة ثنالى اممه نأو 

آ.ل ملم رواه فزاشهاا 

طلباانس ه.' الله رموو فاو •' فاو رةوتُ، أنى  ٠٣٥-  ١٣٢٢
روا٠تصب،ا ولو أعطيها صادقا الشهادة 

تحدراما افه رسول، فال، ت ؛ال، هع، هريرة أبي  ٠٠٠٠~  ١٣٣٣
دواْاامنصةاا ص من أحدكم يجد كنا إلا المئل مس ثص الئهجد 

صحيح.حن حديث وقال؛ ، الترمذي 

.( ١ ٩ • )٩ برقم تعار اض سل ني الشهادة طلب اسماب باب الإعارة، محاب ني أحرجه ( ١ ؛ 
برقمنعالي اش سل غي النهاية طلب اسحباب باب الإمارة، كتاب غي أحرجه ؛٢( 

المرابعدقفل في جاء ما باب ه، افه رمول عن الجهاد فقائل كتاب ني أحرجه  ٢٣١
(.١٦٦٨)برقم 



لينلصا ا ءس ريا سسرح 

فياف. رمرو أف ه؛ أدنى أبي بن اف عبد ءص -  ١٣٢٤
فيه1م م الشس، نالت حتى اثثظز النير فيها لقئ التي أيامه بعض 
ماذاالخافيه، اف' زانآلوا الندؤ، لقاء ضثوا لا النا.ّن، »أئفا ثقاو: الناس 

قاوتئم الئنوفاا ظلأو نحش الجنه أل واعلموا ياصمروا؛ لقيتموِ 
وادصند1اهزمهم الأحزاُم،، وهازم الئحايم،، ومجري الكتاب، منزو ٠رال^هلم 
غلييمتقى علنهم١١ 

ومااض، سبيل في بالتمهادة تتعلق كلها الأربعة الأحاديث فهده 
ه•'يقول ف، والإحلامحس والاحتساب الصبر من العدو لقاء عد يبني 

منازل،اف، بلفه ٠٠اض سبيل في ت يعني ؛ يصدق، الشهاده ثنار افن سأل ااس 
وهواش، سبيل في الشهادة محللب متى ذزاشهاا على مالت، وإى الشهداء، 

الصادقةنيته __، منه فضال الشهداءاا منازل، افه بلفه ٠٠له تيثر ولم صادق 
اضمه.علمها اش 

عليهافه هل يالشهيد أن على الدلالة الثاك: الحديث وفي 
٢٠ ١ إلاذلك من يحر لا وأنه ذلك، ونحو والرمح السيما صربة ١ 

أولذلك نحو أو العقرب أو الذباب من القرصة كألم ير؛ اليبالشيء 
بلذلل، من كثيرآ يتالم فاد عليه يهل اممه أن يعني! تقرصن؛ ما 

حالوبكل غوو، إليه بئربه ذلك، ألم من ويريحه ذلك عليه افة هل ي
وحولهقفله من الكثير الشيء ووعدهم للشهداء ادحر وعاد حل فاممه 

بإظهارصبروا ولما نفوسهم، مهج من سبيله في بدلوا لما وكرمه 

بالهزبمةلمشركن ١ على الدعاء باب بر، والالجهاد كتاب غي البخاري أخرجه 
لقاءعند بالنصر الدعاء استحباب باب الإمارة، في لم وم(، ٢٩٣٣)بريم والزلزلة 

(.١٧٤٢)برقم العدز 



الجهادكتاب 

ويذلهمالأعداء جهاد على فبحبرم سيله، في والقتل ؤاعادنه، ديته 
عندثيء أغلى لأن العظتم؛ الأجر اغ عوصهم اف سبيل في نقومهم 
لهيقدر وعلا جل اللأّ لنه، بذلها فإذا نيء أغلى هي ه، نفالأسمال 

ماؤيعلم الصادقين، يعلم لأنه المثوة؛ له ويضاعف البذل،، هذا 
.القالوب عليه تنتلوي 

التيأيامه بمضي، في، كان  Wjانه ت أدنك،  Jiاش عبد حدبث وقمح، 
الخامه،(اف' ذانآلوا الندن، لقاء تحثوا ،رلأ لياص: قال النيئ فيفا لقي 

الرياحونهب الثمم، تزول حك، أجل، التهار أول يقاتل لم إذا ينظر وكان 
بعدالنهار آخر في ؤإما النهار أول، في إما قتاله كان النصر، وينزل، 

إرحاءأو خيلاء يعتي! الندولأ؛ لماء سنثوا ءالأ ه.' يقول وكان الزوال، 
فيالشهادة وطلبح الشهادة، محال من تقدم فقد ؤإلأ مبالاة، وعدم 
مهللوب،أمر ذللثح في والرغبة اممه سبيل في الجهاد وؤللب اف، مجيل 

يفعل،وسوف يفعل سوف وأنه ه نقمن إرخاء ان الأنيتمناها لا لكن 
سيله؛فى والشهادة الجهاد يرزقه أن ربه ويطلب، العافية الله أل يبل 

بحوطلاض إلى الضراعة وعنده الهدؤ، عنده يكون العدو لقمح، إذا لكن، 
عندهيأكون بل جيشه، كثرة أو وقوته ؛شجاعته يلهو لا منه، النمر 

العجب،أو بالجيش العجب، وعدم اممه، إلى والذل اممه إلى الانكسار 
النصروطلبه له والذل طه والانكسار يالفراعة العدو بقابل بل بالقوة، 

ويصر.إليه والافتقار 

علىاصبروا ت يعني فاصمروا*؛ لقيتموب *تإدا قال ولهذا 
هداطه دين لمصر والفر؛ والكر وممايرنهم بالسلاح وقراعهم جلادهم 

السيوف،*؛ظلال، نعته اتجثه أل ااراءأموا I الجهاد في ترغيبا قال ثم 
اطه.سبيل في ؛الجهاد ومرنهن مربوط بها والفوز حصولها أن ؛ يعنمح،

طرق،لها الجنة أخرى، طرق، لها كان ؤإن الجانب، هذا إلى ثة بالن



الصالحينريا9س شمح 

منكلها الصالحات الأعمال وهكذا للجنة، محنريق كله مالإسلأم أحرى، 
هكذااض، محثيل في الجهاد الأسباب أعفلم ومن الجنة، أمباب 

يالمعروف،الأمر افه، ذكر من الإكثار الصدقات، الصلاة، على الحاففلة 
كلهاالبر، وجوه من هذا غير إلى اض، إلى الدعوة المكر، عن والنهي 

اللهمسل في والجهاد بالجنة، والموز والمعادة الكرامة نيل مبل من 
صبرلخن وهلريقا للجتة سبيلا افه جعلها التي الثلرق هذه من ؤلريق 

واحتسبا.

الكناُءا،منزل رراللهم ذللث،؛ بعد لام والالصلاة عليه قال ثم 
تيعني ءل4و-ثا،ا؛ وادصندا اهزمهم الأحزان، وهازم اوئحام-ح، ومجري 
ربهأل ؤيالتوفيق، ريه يسال قوته، ومع وجاوه نشاطه مع المؤمن 
]البقرة:ه ءةث\زآ فته علت طيلإ نكز نن عقم ؤ وعجب< لا النصر؛ 

أحرى؛أسباب أو تخاذله أو لعجبه ويهزم كثيرأ الجيش يكون قد [، ٢٤٩
الأعداء،فراع على ؤيصبر يعجب، ولا غ يخلص يصدق الجيش لكن 

النصر.وعده الذي بربه ظنه ويحن 

الجمع.اطه وقق 

راينثانافه رسول قال ت قال، خئند، معد بن سهل ءم —  ١٣٢٥
يلجمجص ايأس دعند النداء عند اص وكم0■' شا أد زم، لا 

صح؛ح.بإستاد ؛ داودر أبو رواْ بعضا(( بعضهم 
قال:عزا، إذا اف رسول كاف قال: ده، أنى ص -  ١٣٢٦

أياتل((ويك أصول، وثك أحول، يلث، ونصيري، عصيي أس، ا)اللهلم 

(.٢٥٤برقم)• اللقاء عند الدعاء باب الجهاد، كتاب قي أحرجه 





الصالحينرياءس ثج 

تعضا«،تشتقب يلجم حيى الباس وعند النداء عند الدعاء يزدان؛ يلنا 
المؤذنإحابة الدعاء لأمته ونؤع يدعو، الأذان من مغ إذا كان . الّكا 

فينبغيإحابة، محل برد، لا والإقامة الأذان بين والخءاء الاعاي، ثم 
عندوهكذا والاقامة، الأذان بين الأذان، يعد الدعاء يتحرى أن للمؤمن 

ويذلالله دين ينمر وقت عظيم، وقت هذا القتال، والتحام الصفين لقاء 
الدعاء.فيه يستجاب الله أعداء 

أحوو،يلث، ومجري، عضوي أنث، ٠االأهلم لقي؛ إذا يقول وكان 
وثنودئحورهلم، في ثجنللث، إثا ويقول؛ أيايزا؛، ومحلنا أصول، وعلثا 

القهإلى يلجوون الملمين أن ؛ هذا من والمقمود شرورهم،ا، من باك 
بأنفهملا باينه لأنهم سحانه؛ به حاجاتهم وينزلون إليه ويضرعون 

وعلا؛جل يقول ولهذا مخذولون؛ فهم الله ينصرهم لم إن ق، بالله 
 ji^ بمحتمء4نجأ يم>ترمح( آمحى يا مش .^؛٣' ؤإن ٣ عالته ٥^" آممه يئم؟م

ينبغيوحنودأ، أمراء وعامة ا رئيالإيمان لأهل فينبغي [، ١٦•]آوصران: 
إليهويطمئنوا وعلا، جل لربهم بثوونهم يتعلق ما جمع يهلرحوا أن 

ولهذاهو، ثيء كل في عليه ويعتمدوا الوا وببه ويستعينوا ويالوه 
أحول،بلث، وجٌيري، عضل■ي أنث، اللهم ارلام؛ والالصالة عله يقول 
مىعلثح ومحئود مححورهم، في جنللئ، إثا ®اللهم أثاتلء، وبلثا أصول، دبلن، 

وهازمالثحامحسؤ، ومجري الكتاُبا، منزل ®اللهم .؛ قوله تقدم شنورهلم(ا، 
أوالقوة مجرد على يتكل لا فالإنسان وا؛صزيا الأ-حرامحتخ، 
مالهم ؤوأء-ن.وأ وعلا؛ جل نال كما أسباب، لاح مللبل الملاح؛ 

اللهإلى والضراعة اكءاء الأساب ومن •٦[، ]الأنفال: قووه تن أسثثلعتر 
^j،بالقوة النصر ليي الناصر، هو بانه والإيمان يديه بين والانكار 

وقدتنفع، قد أسباب فالقوة [ ١٦•عمران: ]آو عايس، قلا آثه يتمؤثر 
إليهوصرعوا به، روا تنص وام لله حاجاتهم طرحوا متى ياكن أهلها تخذل 



الجهادكتاب 

بقوتهمالله نفعهم أمره، على واستقاموا طاعته في وجدوا إليه والتجووا 
عدوهم.على ونصرهم 

مثلالخيل بالخيل، يتعلق ما I والخامس الراع الخديث أيضا وفيه 
الأجر،ت القبانة يوم إر الحير نواصيها في معمود ®الخنل و.•' نال، ما 

وتريعلتعد فهي بها، القتال حين العدة أعظم من فالحيل والمئنم® 
ثانلها كان كما الزمان آخر فى شأن لها يكون وسوف إليها، للحاجة 

معقودالفتل  ١١قال ولهذا الموص؛ به جاءت كما الزمان، أول في 
فيجاء قد والشمار، الأجن، المنانة; يوم إلى الخنن نواصيها في 

آخرفى تزول أنها الأن الموجودة القوات هده أن على يدل ما التحوصر 
والسلاحوالخيل الإبل من الأولى حالهم إلي الناس ويعود الزمان 

•H قدير شيء كل عل، وربك المعروف، 
عظيمشأن لها جرى الماس، يعرفها التي الخيل هذي أن الخاصل! 

الزمان،آخر في شأن لها وسياكون جهادهم، وش الملين قتال في 
القنامة:توم إلى المقنن نواصيها في معمود ررالمحلل و.■' قال ولهذا 

الأخن،زالكا«.
٠الجمع الله ومحق 

*مسو.■' اف رسوو فال ت فال خهغ، مريرة أبي ءص -  ١٢٢٠
ورثهشيعه، محال بوعدْ، ومثديقا بالله، إيمانا الله، لميل فى محرما احثبس 
/رواه المانة،، نوم ميزانه في وبوله وروثه، 

برقماض سل في مّأ احتس من باب والسير، الجهاد كتاب في اخرجه 
(٢٨٥٣.)





الجهادكثاب 

وأحكامه،اض حدود به وتمام الإسلام به ينصر فهو ولغيرهم للمسلمين؛ 
الإياتمن فيه جاء ولهدا الذنوب؛ أعغلم هو الذي الكفر به ويحارب 

■غيره فى لير ما والأحاديثر 

احتباسوأن اض، سيل في الفرس احتباس حديث ذلك ومن 
وروثه،خطاه وآثار وشربه، أكله، أحر لصاحبه اض سيل فى الفرس 

وأنعظيم، قفل على يدل كلها حناته، متزان في كله ذلك وغير 
يقولولهذا العظيم؛ الأجر هذا اض، بيل ّفي الخيل ارتباط 

والمعم®الأجن، المانة: يوم إلى المز ئواصيها في معقود ا>المل 
أرادلمن العظيم الخير فيه فهذا اممه، سيل في رباطها ذللئح ومن 
إلىصعق لمنلمشة مضاعفة فيه والقمة الأحرة، والدار اف وجه 

آقوّحبإأ ؤ، آملالهن يبتون آلخ؛و( ؤثئل ■ جق نال كما كثيرة أصعاف 
يثنيثنعف نأممث كؤ مأثه سئم لإ ؤ سناإل ّثخ أيثت، حثة 

ممال:نخطونة ناقة ه المبؤ إلى زيل )وجاء [ ٢٦١ئثلاه 
سعمئةالقيانة يوم يها ارلك إ اف رسول ممال، اف، نبيل في هذه 

نةالحلأن تحطونة سبعمئة أجر يعني: مأئهلونةاا(؛ كلها ناية 
وفدوعلا، جذ النه سيل فى الجهاد فى ضعف سنعمئة تضاعف، 
للمؤمنفينبغي ئثآءُه، لثن يشف ذللث، من أكثر يضاعف، 
الأمراممه، سيل في العلم طلمّط اف، سيل في النفقة احتساب 
يشاركأن للموس فينبغي افه، سبيل في النكر عن والهي بالمعروف 

الماسؤإرثاد ائنه إلى الدعوة من له الله يرها التي، الأعمال هذه في 
كلالمكر، عن والهي بالمعروف والأمر الجاهل، تعليم الخير، إلى 
حتىاف لأعداء يف، يالالجهاد وأعفلمه اض، سبيل فى جهاد هذا 

الإسلام.في يدخلوا 

المنةإن ألا ;^، ١١اكزة إن رر1لأ نمة حديث اكالثؤ: والحديث 





إلام، م ض اض رسوو ؛jli  : bJأنه هس؛ .  ١٣٣٤
٠المل١،.رواه عصى* ممد أن بنا، فليس ثزكه، 

يدجلالاه إل I١٠ يقول اش.، رمول سمعت، I قال )غهتع،  ٠٠٠٠—  ١٣٣٥
والناميالحنن، صتنته في يحتسب صانعه ت الجنة مر ثلاثة الواحد ثالثهم 

تزكومذ • ئرمحوا أ0 مذ إلي أحب يرثوا دأذ داها، دارثوا • دمنبله به، 
داودأبو رواه  ٠١٥^٥^١١ت قال أر ركها، يعمه يإثها عنه رعبه علمه ما تند الرمي 

ثمرعلى الئي. مر ت قال ه، الأكؤع بن نلمة ءم -  ١٣٣٦
اايخار%.روو ناما« كان أ:ائا هان إساءّل تني اااننوا محال: قضئون، 

ه،اقو رسول سمعت قال: ، خينا؛< ة عببن عمرو ءم —  ١٣٣١^
داودانو رواه محرزة® عدل، له فهو اف مسل مي بنهم رمى ®مذ بقول؛ 

صحيح.حسن حديثا وقال؛ ٠، والترمذير 

فيعدة لأنه الرمي؛ تعلم على الحسن؛ في ثج الأحاديهذه 
وأسمرالرمي،، تعلم اش مرع ولهذا اض؛ ببل في وقوة اف، ميل 

برغمته نتنر ء،لمه من وذم عليه والحغ الرمي قفل باب الإمارة، كتاب في أحرجه )١( 

غضاثلمحاب في والترمذي (، ٢٥١٣يرثم)الرمي غي باب، الجهاد، كتاب، في أحرجه  ٢٢١
ائيوالنوحسنه، ( ١٦٣٧برقم)اممه سل في الرممح، فضل في جاء ما ؛اب، الجهاد، 

وأحمد)أ/د؛ا(.(، ٣١٤٦برقم)هم برمى من ثواب، بابج الجهاد، كتاب في 
تعالى:اممه ونول الزمى- على التحريض باب والهر، الجهاد كتاب في أحرجه  ٢٣١

وعتو>=ئرهأثب عدو د، رموث ألتل زتاط وى م} -ش' أنثثلنثُ ئا آهم 
[JuVl :٦٠ ] (.٢٨٩٩)برتم

غيواكرطي (، ٣٩٦٥)برثم أفضل ارقام، أي باب العتق، كتاب في داود أبو أحرجه  ٢٤)
(.١٦٣٨)برقم اض سل في ارس فضل في جاء ما باب اض.، رمول عن الجهاد كتاب 



رياءساوصالصنسمح 

نالهم ؤو1ع1وا وعلا: جل لقوله الرمي؛ هي القوة أن . المي 
\ؤَا،القوة إذ ررألأ ؛ يقول عفبة حديث تقدم ه، قو، ين آنتثلنتم 

يعني:ت القوة معظم يعني: ؛ الرّي* القوة إذ ألا الرمي، القوة إذ ألا 
هذاوغير يالرناثى، بالمدغ، يالندقية، يالنجل الرمي وأهمها معظمها 

معظمهي به، بحزمان كل في تستعمل، التي الرمي أنواع من 
مماإليه، الحاجة دءتv ما ويعد أيضا يستعمل أن ويجب العدة، 

كالطائرة،الله؛ مسيل في الجهاد على يعتن ما محار من الناس يستعمله 
كانإذا المجاهدون يحتاجه مما هذا وغير والصواريخ، والسيارة، 

.يستعمله عدوهم 

للمؤمنينثغي بل التعلم، قفل على الدلالة الثاني: الحدث في 
لمالرٌي، ٌلم ررمن يقول: ام، ينحتى يتركها وألا عليه، يحافغل أن 

لهوحصل وتعلمه الرمي علم ا؛له رزقه من يعني: مثا®؛ ملين ئزكه، 
الأخراللغفل في منا، فليس ام ينحتى عنه أعرض ثم البصيرة فيه 

قاد:أو ئزكهاءا نعمه قإنها عنه رعته علمه ما بمذ الرمي ثرك ُدس 
ئزكنوا(ا،أن مل إلؤ أس ننموا وأذ داركبوا، '؛وارموا . ااكمزهااا

والمؤمنإليه، الحاجة لشدة أكثر؛ الرمى معرفة على الحرص يعنى: 
ماجمح ويتعلم الرمي، ويتعلم الركوب، يتعلم وهذا، هذا، يتعلم 

ينأسثثلش ما لهم واعدوا ؤ غفوت فوله لأن الحرب؛ في إليه يحتاج 
بالرميالعدة يعد والملم النية، أنواع جميع يعم يعم، قووه 

ؤيقولأءلاده، جهاد فى المؤمن يحتاجه، مما هذا وغير بالركوب، 
الجنه:مر ثلاثه الواحد ثدحل افه ررإذ ت واللام الصلاة عليه 

ومسله*االله، سيل في به والرامى الحيز، صئعته فى يحتسب، صانعه 
معيتعاونان، ناوله، فمغ كلما هم اليناول اعد وييعين الذين 

فينبانيالعغليم، الأجر ففيه سبيله في الجهاد وقصد لله الإخلاص 



الجهادكثاب 

ولاالأمور هذه تعلم في ت يعني الأمور؛ هدْ على يجتهد أن للمؤمن 
الجهاد.لإقامة فرصة اف يسهل قد ييأس، 

؛رموزيعني؛ بزامون؛ يرمون بعني؛ )بنتضلمول(؛ قوم على ومر 
Iيعني راميا®؛ كاى أباكم ثإل إسماعيل بتي *ارموا فقال؛ الغرض الشح 
فامنكوائلأن® بتي ،ع ءرأثا الحديث 1حر في والتعلم الرمي، على يحثهم 

ارموا٠٠ملأن( بني مع وأئث نربي )وكبما ؛ قالوالهم® ارما قفاي؛ ايديهم 
ولهداتعلمه؛ فينبغي المدة من النقال أن المقصود كلكم® منكم وأيا 
راميا®.كان أتاكم قان اباعيل ض ٠^^١ ه: قال 

عدلله نهو اف نبيل في بنهم رمى مص ٠٠الأحر الحدث في 
علىيدل كله هذا أن الحاصل! ، يخوءوا رقبة عتق بمنزلة يعني؛ محررة"؛ 

هنفيعد وأن الوجوه، حميع من الجهاد بوسائل العناية للمؤمن يسغي أته 
ولمتعر ولم ماث، *مى ه؛ يقول الصحيح الحديح، في ولهدا لدللثج؛ 
أنللمؤمن فينبغي لم، مرواه يماق" ثى شعبؤ عر مافا مسه مه ثحدمث، 

معويكون الجهاد، عالم يقيم الله لعل يرجو يتحديث، وأن ه نفيحد 
غ؛ؤي؛فيه قال الذي العفليم الأمر لهذا الاستعداد عنده فيكون المجاهدين 

ؤأنمهؤؤوجنؤ>ذوا وشبابا ثيبا يعني؛ وئثاثُه؛ جثائا 
جلويقول [، ٤١لالتو;ة: تعشورك>ه كثر إن لكم جو دلكم أم ّبتإ، ف، 

ؤنو0. ألو عدا•؟، ين غلإ؛م عك أدت| نو ؛١^١ آوي ر لا وع
ةتلؤقه<َقم إن لغ ؤ يذع وظؤ \؛وظ آس 'هي، ث، ثبميددث وتثومحء ام 

[.١١ِ •١ ]الصف: 

آس0 اؤوعلا؛ جيإ ويقول عفليم، شأن له الجهاد أن المقصود؛ 
[،١١١]الموُة: ألكثنده ؟هز رأ>ى محأموقم أمثير ألمؤ؛واث بث أنره 

قدفالعدو بالحيعلة، الأحل. فيه الحزم فيه يفر، ولا ينفع لإعداد فا 
عندالعاقبة حمل. تعال.أ مكان فإذا مباغتة، تأتي قد والحاجة يهجم 





الجهادكثاب 

اممهمسل في الجهاد تضل بيان فيها الأربعة الأحاديث هذه 
دالةكلها عدة وأحاديث آيات ذلك في تقدم اممه، سيل في والمفقة 

أنالإيمان لأهل فيبني له، والإعداد اف سبيل في الجهاد فضل على 
بمصربه لأن الطاقة؛ ب حإقامنه على يحرصوا وأن له، يعدوا 

فهووالكفر، الشرك أهل يقمع وبه الإسادم، ينتثر وبه الله، دين 
واندحاروفلهورْ، الإسلام عز وطريق عادة، الوطريق الجنة، ريق 

وجنيدوأاب ويفنجمافا ؤآنمثرأ ت سبحانه قال ولهذا أهله، ودل الشرك 
ثمثب<كئز إن لم و دلآم أس سيل ؤ، وأحآؤ أنوتيًمحا 

ريءغو0غثنة ظزى لا حئ ءؤوئأنلوس وعادت حل قال [، ٤١لالتو؛-ت: 
[.٣٩]الأنفال: ِق؟ا< طهت آلدبذ 

وقوة،نشاط بكل الجهاد ذللئ، أمكن متى الفرصة ينتهز فالمؤمن 
المثوبة،من الله عند ما يرجو وبماله، ولسانه و؛بل.نه ه، ونفبماله، 
هداوأصل فاتك، بن حريم حديث، في كما صعق(، )بسبعمثة والمففة 

ثثةأممه ثمجل ؤ ١^؟^- بجمف آل,ن ؤء ■' وعاد جل ه مول
لاث_مسِة:ه تشاء لثن يفنعف ؤآممه ثة تأثه حبلؤ َلإا ؤ، سائد سح أتجس، 

والمدقالإحلأءس مع ضعف سعمئة مضاعفة الله سبيل في فالنفقة [ ٢٦١
ولهداالهئات؛ بها تكفر عقيمة عيادة الصوم، وهكذا الحائل، وكسب 

النارعن وجهه افه ثعد اف نبيل في يوما صام ءس سعد أبي حديث في 
•حريفا" نبميذ 

المرادولهى له ومحبة لله خالصا إ ت يعني الله؛ طاعة في I يعني 
وإذاالعدو، على والقوة الفطر فيه مطلوب، الجهاد لأن الجهاد؛ في 

فييكون كأن بأس، فلا الجهاد يفر لا وجه على الله سل في صام 



الصالحينرياءس سمح 

المقصودبأس، فلا فيها الفطر إلى حاجة لا حال في المهادنة حال 
تيعني مرصانه؛ وايتغاء اض طاعة في المراد الحديث، هدا أن 

.ف إحلاصا 

يوماصام ءامن الصوم، فضل في خهنه، أمامة أبي حديث، وهكذا 
والأنض«الثناء سن كما حندقا النار وننن سه افُ جنل افِ نجل في 

فيهالنفقة وأن يالجهاد، العناية إلى والتوجيه الترغيب، من كلها هدء 
هر؛مةأبي حديث فى كثيرة، ، أصعافإلى صعم، سعمئة مضاعفة 

شعبةعز مات بالعري، منه يحدث ولم يعز، ولم مان، س ١١و.■' يقول 
يكونوأن للجهاد، ه نفيعل أن الموس على يجن، أنه فيه: النفاق*، من 

لهيحد حتى فمده على باله على يكون أن فالمعنى الجهاد باله على 
عدته.

الجميع.افه ولق 

فقال:عزاة في ه المؤ نغ كا َئال: ه، جابر .  ١٢٤٢
م،كانوا إلا زادا ٣ زلا نسرا، ط U لرخالأ الخدنة »إن 

•الخرص'؛ حينهم 

.ا1ند.رااارحننهم رواية: وفي يء 
أنس.وراية من البخاري رواه الأخر* في ثزكوكم •رإلأ رواية: في وئ 

له.واللقذل جابر روابة من لمُ*ُ مؤرراه 

برقمباب العغازي، كتاب في فتيغ ماللئح بن أنس حدث عن البخاري أحرحه ؛١( 
^رأو مرص الغزو عن حسه من نواب باب الإمارة، كاب في وسلم (، ٤٤٢٣)

ل.واسل ( ١٩١١برقم)آخر 



الجهادكتاب 

يامماو: ه، الم أض أعرابمأ أذ ه مرّى أبي ءم -  ١٢٤٣
بماتزوالرجل لندم، بماتل والرجل للنئنم، نماتل الرجل الم، رسول، 

حميهدبمايل شجاعه، مائل ت دواية دش مكائه ليرى 

فقالاف؟ سيل في يتص عصبا، يمانل ت رواية ئي وئ 
افِاانسل في فهو العقا، هي الهِ كلمه لتكوذ قائل راس ت ادم رّول 

.علتي منقذ 

فاليال: ؤ'، العاص بن عمري بن اف مد ٠محمح -  ١٣٤٤
قدكائوا إلا وسلم، قتعنم ثئزو، نرية أو عازية، مى راما ه• القّ رسول، 

مإلا وئصاب حفس نرنة أو عازية من وما أجورهم، ئلثي تجلوا 
4.٢سالمأ رواه أجورهم® 

تدلوهى السائقة كالأحادبث، ُالجهاد؛ تتعلق أيضا الأحاديث فهدم 
حكمحكمه نرعى لنذر عنه حبس من وأن الجهاد فضل على 

نرعىلعير الجهاد عن ناحر إذا المجاهدين، أحر له يكون ، المجاهدين 
فىشريكا يكون العير لولا الجهاد ونيته ذللئ،، ونحو والعمى كالمرض 
مطعئمولا مبيرأ، برئم ما لرجالأ بالما؛ي"ة ُُإل يقول• هدا وفي الجهاد، 

.\شم'ض'امح«. خبميي م، كانوا إلا يائيا 

بابالتوحيد، كتاب غي البخاري أحرجه جهته الأثعرى موس أبي، حديث من )١، 
(،٧٤٥٨)برقم ؛! ١٧١; لالص_اذارت،ويجه لتابثا ممئا تتثئ ►ؤرلس تعالى اممه ث-ول، 

(.١٩•)٤ برقم اليا هي الته كلمة لتكون قاتل من باب الإمارة، مماب في لم وم
(.١٩•)٦ برقم يغنم لم ومن فمم غزا من تواب قدر بيان باب الإمارة، محاب في أحرجه )٢( 



الصاثحينرياءس سمح 

الأجر"في نزكوكم ارإلأ الآ-؛م• اللمظ وفي المرض بعني؛ 
غزوةني قاله وهذا المدينةاا في اروهم I قال المدينة؟ في وهم ت قالوا 

ولكناهل نعن لا الغزو عن يتأخر الاسمان أن المفصود! تبوك، 
لولاأنه منه الله عالم اذا لجاهدين، ا حكم له يكون سرعي عذر عن 

مثلهذا الجاهدين، أجر وله الجاهدين مع هو لجاهد، العذر؛ 
أرالنتد مرض ارإدا الصحيح في البخاري رواه الذي الأحر الحديث 

مرضإذا ،، صحيحأءل مقيما ينمل كال ما منل له كتنؤ سايز؛ 
وهكذاأحرها، له يكتب المرخى سسب تعطلت أعمال وله الإنسان 

وحود0ورحمنه الله فضل من وهدا ، أحرها له يكتب سافر إدا 
غ؛و•وكرمه 

وسالم،قتعنم ئئرو، نرتة أو عانيه، من ررما أنه الثالث،؛ الحديح، 
غنمواتعجلوا إذا الغزو أن وهو أجورهم® ئلثي ثنجلوا يل كائوا إلا 

إلارتضاب، تخفق سرتة أو عازية من راوما الأجر، بعض تعجلوا وسلوا 
التعلقوعدم والمدق، الاخادصن على ^^٠١ ١١فيه هذا أحورهم® لهم نم 

)الرجلنئل؛ لآ ه يقول الأخر، الحديث في قال ولهذا بالغنيمة؛ 
أيأحرى لأمباب ويمابل نكاته، لثنى ويماتل حمثه، ديماتل رباء، يقاتل 

لهوالعنا، هي افه كلنه لتكوذ ياثو ه؛ قال اف(إ نبيل ني ذللث، 
ؤإقامةالله دين نصر نيته لكن من نياتهم، حمب على الناس الأنهءا سيل ني 

ليرىأو الأموال وأحد الطمع نيته كان ومن الله، سيل في فهو الله أمر 
ماإلا له فاليس أخرى لأسباب أو شجاعته، الماس يعرف أو مكانه، 

صالحهنيتهم تكون وأن لله، الإحالآصرر المجاهدين على فوحب نوى، 

فييعمل كان ما مثل افر للميكتب باب والسير، الجهاد كتاب في البخاري أحرحه ,١( 
(.٢٩٩٦)برتم الإقامت 



الجهادكتاب 

الئمعةلقمي لا اممه؛ أعداء وقمع اض، يبن ؤإظهأر اض يبن لإعزاز 
قالواحبغؤه، حافية عليه تخفى ولا القلوب، في ما يعلم واش والنياء، 

فيصومه وفي صلاته في العمل في الإخلاص المكلفين حميع على 
وجههيريد ف مخلمأ يكون أن يجب ذلك، غير وفى حجه فى جهاده 

سمعة.ولا رياء لا الأجر، يريد الاخرْ الدار يريد 

الجمع.اض وئق 

الدلاف، رمول، نا ت يال، رجلا، أف غينه؛ أمانة أبي ءص —  ١٣٤٥
هاف نيل م الخفاذ أم ناخة ررإن الط فقال الثاخة ز لي 
جيد.بإسناد ٠ داودر أبو رواد 

ه،السي عن جثا، العاص بن عمرو بن اف عبد ءم -  ١٣٤٦
جيد.بإسناد ا داودر أبو رداه كفروْ؛ا قمله ٠٠ت هال، 

أنهت ومعناه عزاغه؛ نعد النرد بى الرجيع والمراد؛ الرجيع، )الفئنه(؛ تا 
الغرد•بى فرابب بمد نجدءب *ي باب 

مىه السي فدم لما ت قال، هد، يريد بن السائس، ءص -  ١٣٤٧
داJدأبو رواْ الودلع. ثنية على الصبيان ْغ قثلميته الناس، ئلماه نبوك عروة 
اللففل.بهل.ا صحيح بإسناد 

الصبيانْغ ، افه رسول، ئثلمى يقينا ؛ يال، البخاري رواه وئ 
،.٣٣ت !ر 

(.٢٤٨٦برنم)الساحة عن النهي باب الجهاد، كتاب في أحرجه ( ١١
(.٢٤٨٧برتم)الغزو قي القفل شل ني باب الجهاد، محاب في أحرجه )٢( 
وأبو(، ٣٠٨٣برقم)الغزاة استقبال باب بر، والالجهاد محاب في البخاري أحرجه )٣( 

(.٢٧٧٩برقم)اكلقي في باب الجه،'د، كاب في داود 





الجهادكتاب 

الخزومن القادمين استقبال شرعية على بدل ابمامة حديث وهذا 

سماولا بقدومهم، اصتسئارأ معروف أمر القادمين استقبال وأن وغيره، 
بقدومهمفرحأ استقبالهم اممه، سبيل في الجهاد من القادمون 

وسلامتهم.

يحدثأن للمؤمن ينبغي أنه على الدلالة الأخير الحديث، هدا وفي 
ماُت،ررمن ت ه قوله تقدم أهليهم، في المجاهدين ، يخلفوأن بالغزو ه نف

الذيفهآكذا ، من ثعثة على نان، بعري منه ، L_Jولم تعز وتم 
نيةعث،، وليس بخير أهلهم في يخلمهم ولا عزاة يجهز ولا يغزو لا 

علىالمؤمن يكون أن كله، هذا من والمقصود خطر، على هو الجهاد، 
المقصودذلك، تيسر إدا له وليه عاليه وحرص الجهاد قى ورغبة اسعداد 

محيؤإلأ الصيام محي إما Jالوقت، بوقته عنائه عنده يكون المؤمن أن 
أهلهفي وحلف عاز وتجهيز غزو، من الخير على إعانة في bلأ الجهاد 
أوقاتهتكون الجنائز، اتباع المرصى، عيادة الخحاؤيج، مساعدة بخير، 

بالخير,معمورة 

الجمع.فه ا ومحق 

الننركنارجاهلوا قال: ه، الئؤ أق ٠،؛ أنس وص .  ١٣٤٩
صحيح.بامناد داود أنو رواه ه وأنسيكم وأمسكم لأموالكم 

خينعن مم بن النئمان - حكيم أبو : وJةال، — عمرو أبي ، ٠٠٠—  ١٣٥٠
حصالقتال، أحز النهار أول، من يقاتل لم إذا افر.، رسول، سهدت هال،: 

(.٢٥•برقم)٤ الغزو ترك كراهة باب الجهاد، مماب في أخرجه :١( 



انمالعينرياض ث—خ 

•وقال والترمذي، داود أنو رواه ■ الثصر وينزل الري1ح، وتهث، السنس، تزول 
صحج.حسن حديث 

ررلأه•' اف رسول قاو ت قال هد، هريرة أيي ءمححا -  ١٣٥١
مفققاضئنوا« قاذا الخامه، اض زانآلوا الخدن، لخاء ينزا 

حدعه((ررالحزب قال; .، الص أل ه؛ جابر دعن  ٠٠٠٠-  ١٣٥٢

كثيراتآيات وتقدمت يالجهاد، تتعلق كلها الأحاديث ذهنْ 
الأعداءمجاهدة معناه؛ والجهاد Jالجهاد، تتعالق كلها كثيرة وأحاديث، 
أبوافإذا ل،، حلقوا ما إلى ؤإرثادهم اف، إلى دعوتهم بعد السيف 

فادالجزية أهل من يكون أن إلا القدرة، مع جم، ؛الجهادهم وجب، 
جلاف، لأن والمجوس؛ والنمارى كاليهود الجزية؛ قبول من ماتع 

زثلننيمِظ أ'شتكبم ،أتنأوأ آوم ا'مح اثج %١ ال: قوء_لأ 
^١٧١آلقأوْ وأئاثوأ دازأ ؛ن ِص-د ينفل لهنر وآسدوأ وآنئزوم ثندوهز 

الأثأيتح ؤثنلوا سحاته: ال فه[، تو;—٠: ]انسدا-همه أليقوه 

(،٢٦٥٠)برقم اللقاء تحت، يوقت أتم، في باب الجهاد، كتاب في داود أبر أحرجه )١( 
فيهانعت، يالتي الناية في جاء ما باب ه، اف رسول، عن ير الفي والترمذي 

(.١٦١٣برقم)القتال، 
المهارأول يقاتل لم اذا الني,m كان باب وال، الجهاد كتاب في الخاري أحرجه )٢( 

بابوالمر، الجهاد كتاب في لم وم(، ٢٩٦٦)برقم الثمر تزول حتى القتال أحر 
(.١٧٤٢)برقم اللقاء محي بالضر والأم العين لقاء تض ما،ة 

لموم(، ٣٠٣٠)برقم حدعة الحرب باب والمر، الجهاد كتاب في البخاري أحرجه )٣( 
(.١٧٣٩برقم)الحرب في الخداع جواز باب والمر، الجهاد كتاب، في 



الجهادكتاب 

ولاه حثرم ما مون ولا ألأم أتوب ولا أس دوموث 
بكعن بمقوأ حئ ألخكتب أُوبوأ ثى الحي دِن يديوث 

بدرفي كسرة مواضع في جاهد و. والمي [، ٢٩تالتو^ة: وهم 
فيلام والالصالة عليه خيبر وفي الأحزاب بوم وفي أحد في 

فلمالروم لقتال الهجرة من تسع سة في تبوك إلى وتوجه الطائف، 
منحصل ما فحصل للروم نيه نما سنه محي الريه وأرسل ذلك، يتيسر 
بناممه وعبد طال، أبي ن جعفر فيها قتل التي المعروفة مؤتة غزوة 

وحثراياه، وبه بنغجاهد فالرسول حارثة، ن وزيا رواحة، 
لام.والالصلاة عاليه والقتال، الجهاد على 

يأموالكمالمنر؟يذ ٠اجاهدوا ت أس حديث، في قوله ذللث، ومن 
سائحاتعطي العراة س-اعد بالمال يكون فالجهاد رأأسنتكماا رأئمسكم 

بالهجاءياللمان ويكون الغزو، مع ثباثر بالنمس ويكون مالأ، تعطي 
٠ياللمان جهاد كله والتثجح، يالتحريقي 
ماتزإذا ث. المي )كان يمول: نهمن ن النممان حديث، وفي 

رينيلم إذا للمنة ١ هذا ، الثس( ثرول، حثي القثال، أحر الثهار أول من 
دبّريالرياح، ثهب حتى الروال، بعد يكون ت يعني، النهار؛ أرل قمح، القتال 

والمادم.الصلاة عليه يقحل كان هكذا النصن، 
لماءتتمنوا ®لا والمالآمث الصالة عليه يقول الثالث،: الحديثه وفي 

العدولقاء ئمثوا لا معناه: أيضا تقدم ، ^١٠^١١١١افه واسألوا النير، 
الجهادطلب الجهاد، تمني أما كم، انقعجبا أو وحيادء فخرآ 

هداالشهادة تمنى الجهاد، طلم، الله، سيل فى الجهاد تمنى مهللوب، 
فخرأالإنسان يتمناها لا لكن الصحيحة، الأحاديث، به جاءيت، مهللوب 
ويقول:بأس لا الدن إعزاز وطلب الشهادة، طلم، في ولكن وحيادء، 
))فاداافه أعداء ثر من العافية الأو4 اسألوا يعنى: العامه٠ا؛ اطه ))واسألوا 



الصالحينرياهس سمح 

توعلا حل قال كما الصبر، الواجب اللقاء تسر إذا هاصسئوااا لقيتموَ 
وماؤوأصؤ_ I قال [، ٣٠]الأحقاف: من آلينيي أولوا صمِ َقا ؤ»\ءن 
أك-إربمكهثع أللت إة ءؤوأص؛روأ ال! ن[، ١٢٧اللوه إلا صملف 
إداءامتوأ أتيوى بحانه! سيقول هكذا، فالواحب، [، ٤٦]الأنفال: 

أق@ قه ًق؛؛ا ٥ آ؛ًقتحا يثن؛نتزأ يق 
هيوتهتع أقن إق ^٢؛[ رقدو ويثب تثشاوآ كرعوأ وق" ورنولت. 

معالتنانع وعدم الكلمة، صدق الاجتماع، الواجب، [ ٤٦، ٤٠]الأنفال: 
العدو.لقاء فى الصبر 

ثمالسنون،٠٠ ظلال يعت، الجنه أن ارواعازنوا الحديث، وتمام 
اهزمهمالأحزاص،، وهازم الثحاسم، ومجري الكتامح، منزل رراللهم ه! فاد 

يالنصر،يما.ه أل الله ؤيدعو ت، ؤيحتيصبر فالمؤمن  ٠٠علنهم واثصزيا 
إذايقول وكان ، سوْ يهزم وأن والإعانة بالصر يمده أن اممه يدعو 

•شرورهم؛' ثى بك زيئود حوويم قي جعلك إثا رراللهم العدو: لقي 
وعدمالصبر، اللقاء في المدق المجاح، أساب أهم من والصدق 

الله،من مشري أنلث، تعلم العدو، من الشفاء في الجهود وبذل الانهزام، 
يءك^\أئّبرئ أس ءؤإ0 سبحانه: بالجنة نفس_لثإ اطه اشترى قد مسع، 

طهت، أنف[ ١١١ة: و;ت]الظكقه قإ أنى وأموقم أيمنهن ألمثبمييى 
هكذاالعافية، ر؛انح واسأل العدو، لقاء فى فاصدق فاصدق، وماللثح، 

ه:البي قال كما حدعه٠٠ المُثأا وااالعدو، لقاء في صادقا المؤمن يكون 
غدرفيها ليس حيلة أي• العدو؛ هزيمة أسباب في ينفلر أن باس لا 

حتىعدوه، يخيع حتى يتحل كونه أما الغدر، الممنؤع المؤمن، يفعلها 
أومنحرف، بأنه يتذلاهر كأن غذي، دون من بأسى لا هزيمته من يتمكن 

يظهرحصون في متحصنا العدو كان إن يظهر حتى العدو يبرز حتى منهزم 
الخدعة،من هذا عليه، ويكرولتا العدو لهم يبرز حى الهزيمة، المسالمون 





الصالحينرياض ثخ 

الأخرةثواب في اثشهداء من جماعة بيان -َثاثا ٢٣٥
الكفارحرب في القتيل بخلاف عليهم ويصلى يغسلون 

ررالشهداءه.' افه رسول قال ت قال ، تههتء مريرة أبي ءّ -  ١٣٥٣
فيوالشهبث الهدم، وصاحن، والعريق، والتن3إونى، المهإعول حمته: 

.غليه متقى ١^٠ نبيل 

الشهداءنندون ررنا ه: اش رسول قال قال: هسه .  ١٣٥٤
تقال( سهيد. قهو افه نبيل في قتل من افه، رّول، يا ت ئالوا ذيكم؟اا 

#منت ( ؛ljاف،؟ رسول يا هم قمى ت قالوا ! لقليل٠٠ إذأ أميي شهداء #إل 
ومنشهيد، قهز اف نبيل في نات ونن شهيد، قهز افه نبيل في قتل 

والعريق('نهيي، قهو البطن قي مات ومن نهيئ، قهو الطاعون في مات 
٠مسلم رواه سهيدق 

قالقال: ه، الماص بن عمرو بن اممه عبد وص -  ١٣٥٥
غليهمنقذ ذهيدأ؛ قهو ماله دول قتل #من و.: افه رسول 

برثمالختل سوى سبع الش-هادة باب والسير، الجهاد كتاب في البخاري أحرجه )١( 
(.١٩١٤)برقم سانالآهJاء باب الإمارة، كتاب قي لم وم(، ٢٨٢٩)

(.١٩١٥)برقم الشهداء بيان باب الإمارة، كتاب قي أحرجه )٢( 
ومسلم(، ٢٤٨٠)برقم ماله دون قاتل من باب المظالم، كتاب في البخاري أخرجه )٣( 

القاصدى'ن حق بغير غيره مال أخذ نمد من أو على الدليل باب الإيمان، كتاب في 
برنممحي فهو ماله دون قتل ْن وأف النار في كان قتل ؤإن حقه في الدم مهدر 

(١٤١.)



الجهادكتاب 

الأحاديثهذه في ه النبي يقول الشهداء، يان في الأحايين، هده 
لهواف سيل في مات دس شهيد، فهو اف -سل في م؛و ااس المحثحة؛ 

شهيدا1،ي الطن في نات زنذ شهيد، فهز الطاعون في نات دنن شهيد، 
شناث، دمى وهكذا نهيي، الهدم وصاحب وهكذا، نهيي العريق وهكذا 

قهوأهله دون أو دينه دون أو ماله دون مفللوما قتل من وهكذا اش، نبيل 
لكنهالشهداء أحر له أنه •' والمعنى الصحيح، الحدين، في حاء كما شهيد، 
المعركة،شهيد عليه يصلى ولا يغل لا الذي يإنما عليه، ويمملى يغل 

بلعليه، يصلى ولا يغل، لا المعركة في يموت، الذي الكفار قتال في 
أحد،بشهداء ه البي فعل كما صلاة، ولا يل تغغير س ثيابه في يدفن 

الهلاءون،بمرض أو بالهدم أو بالغرق يمولن، الذي كالغريق سواهم ما أما 
ماتأو البلون، I العلن ويع أو بالهدم أو الهتاعون شر من باض والعياذ 

ئلعنلما ولهذا عليهم؛ ويملى يغلون هؤلاء القتيل، غير اممه ميل في 
علي،هكذا عثمان، هكذا عليه، وصلى غل أيام بعد وتوفي عمر 

عليههدم الهدم ب، يبمات إذا وهكذا عليهم، ويصلى لون يغفالمقتولون 
مثلهذا صدم، أو بارة الانقالبتح بارة، الدهس أو ، محققأو حدار 

يغلالبهلن بوجع مات من هكذا عليه، ويملى ل يغالهدم صاحب، 
مرضوهو الهتاعون، مرض ب مات من وهكذا شهيد، عليه، ويصلى 

منأن والغالب، مراقهم، في لمامن ١ يصبب، ان لإن١ مراق في يأحذ مديد 
ومنالله كرم من وهذا شهيد، فهو الموت عليه الغالب، بذللثح يصب، 

يرشهم.على ماتوا ؤإن الشهداء أحر يحملون هؤلاء أن غثو فضله 

الجمع.الله ويق 



الصالحينءس ريا سمح 

أحدثمل، بن عمرو بن ويد بن سعيد الأعور أبي ءّ -  ١٣٥٦
من٠٠ت يقول ه اف رسول نمعن ت قال ، ه؛ يالجني نهم ار٠ثهود النشزة 

دينهليف قتل دمى شهيد، مهو ذمه ذوق قتل دمى شهيد، قهو ماله ذوق قتل 
لمال؛والترمنيُاُ، داود أنو رواه نهمدا، يهز أهله دوى قتل ومن ، دهسو نهز 

صحيح.حسن حديث 

هاف رمول إلى زجل حاء قال: خهض هريرة أبي .  ١٣٥٧
ثنطهررقلأ قال: مالي؟ أحد يريد رجل جاء إذ أرأت اش، رسول يا قمال: 

قال:قثألتي؟ إذ أنأت قال: اا؛ا:ش قال: قاشي؟ إذ أنأت قال: نالك« 
روا0النارا؛ في ررمز : ؛lJئته؟ إذ أنأت : Jliشهيدا؛ فأتت ١٠

يدلانكادهما بعده والدي زيد بن سعيد حدث الحديثان فهدان 
ولكنهشهيد؛ فهو مظلوما قتل من شهيد، المفللوم وأن الشهادة فضل على 

فيوبقتل الكفار يقاتل الدي المعركة شهيد بخلاف، عليه، ويصلى يغل 
يملىولا يغل لا أن الئنة عليه، يملى ولا يغل لا هدا المعركة، 

أماأحد، بشهداء ه الني فعل كما ودمائه، ثيابه في يدفن بل عليه؛ 
*مىه•' قوله هذا ومن علهم، ويملى لون يغفإنهم الأحرون الشهداء 

لبنهدوذ قتل زمى شهيد، قهز ذمه دوذ قتل زنن شهيد، قهز ناله ذوذ قتل 

(،٤٧٧٢برتم)اللمموصى قتال ني باب، ننة، الكتاب ني داود أبو أخرجه :١( 
برقمشهيد فهو ماله دون نتل فيمن جاء ما باب الديايت،، كتاب غي والترمذي 

•(١٤٢.)

كانحق بغير غيره مال أحذ قصد من أل على الذليل باب الإيمان، محاب ني أحرجه :٢( 
نهييفهو ماله دون قتل من وأل النار ني كان قتل ؤإن حقه في الدم مهدر القاصد 

برقم)-؛ا(.



الجهادكتاب 

ويتلعليه يعدى إذا الإنسان نهييا؛ فهو أهله دوو ينز ومن نهمد، فهو 
أوالجب بذات أو بالبطن يموت من المبطون وهكذا شهيد، فهو مفللوما 

فيالشهيد وأقفلهم الأحاديث، في تقدم كما بالغرق أو ؛الطاعون، 
اغ•سل ز الجهاد مح، شل الذي الله سل 

)أرأثالله، رسول، يا ت رجل جاءه لما يقول الئاني،• والحديث 
ميغصبت يعني ؛ ماإك،ا( ينطه ^ ٨٥١١؛ هال، نالي؟ أحد يريد رجل، جاء إذ 

صارإذا اادا;اناا( قال: فاشي؟ إن أنأت )قال: ناَلاك،« نمله »فلأ مالي 
_،li® : ،JL؛قتلني؟ إذ أرأيت، ؛ال،: را؛اتله(ا; )قال،بالقوة مالي خذ يا يريد 

متعد؛ Jlisلأنه الناراا(؛ في "هز : قال،قتلته؟  jjأزأنتح ثاو: شهيد٠٠ 
الناسفللم من الحذر هذا وفي نهيي، فهو مفللوم، عاليه والمعتدى 

عنيدافع بان الظالم على ملهنان له المظلوم وأن عليهم، والتعيير 
أرادفإذا يتل، بالقتل إلا الظالم يندفع ولم ه نفعن دافع فإذا ه، نف

عنودافع دمه سفلث، قتله أراد أو لتل' بالفتل، إلا يتيسر ولم ماله أحذ 
منوهكذا عليه، شيء فاد ظلمه من قتل ؤإن نهيي، فهو يتل فان ه، نق

قال:ولهذا القتل؛ يستحق يندفع، أن وأبى بالفاحشة، أهاله، زوجته أراد 
يدافعبد لا دينه، دون محتل من وهكذا شهيد٠٠، فهو أهاله دون ثتل )امن 
٠الله سيل فى كالمجاهل دينه؛ عن 

الجمح.الله وفق 



الصالحينرياض ثخ 

ا^صل _َث1ي،  ٢٢٦

JLi  ص ^ و آتجة أفم ٠ تنانى: ض c فف0 ئ
•ردءه 

»ننM• اف رسول لي مال فال: ه هريرة أبي ص -  ١٣٥٨
زب*'حص النار، في منه عصوأ منه، عصو بكل افُ أغثى منلنه زمه آعتق 

عنيبمتس بهرجه® 

الأئالأؤ اف، رسول نا يلغ: قال: ه ذر أبي ءم .  ١٢٥٩
أيقلت: قال: \ي نبيل ض نالج4ائ دافِ، ااالإ؛نان قال: أيصل؟ 

ءلن؛لآ،.متقى « Lmوأكثرنا أئنها، عند ارأمنها قال: أضل؟ الردا'ب، 

أفضلمن العتق بالعتق، يتعلقان والحديثان الكريمات الايات فهذه 
ءئأتمه. تا أذر)ش أتمه. آمثم >^»؛؟ : وءلأ حل قال المربات 

رقبةفك فالعتق ، ١ ٤ - ١ ١ ]الِالد: •سئاته ذى >وم ذ لءلعن> أو ؤمت 
ولهذا؛ الرقاب عتق المار من العتق أسبان من يعني: العقبة؛ واقتحام 

فيمنه عصوأ منه، عصو كل ١^ أعتق ثحلنه زمه أعتق »نئ س: يقول 

رثبوهمحيير ■ تعالى الأب قول باب الأيمان، كفارات كتاب محي البخاري أحرحه )١( 
بابانمز، كتاب ني وسلم (، ٦٧١٥)برقم أزكى ١لزuب وأي [، ٨٩]المائدة: 

محيوملم (، ٢٥١٨)برنم أقفل الرقاب أي باب العتمح،، كتاب ا"لخاري أحرجه )٢( 
(.)٤٨برقم الأءم١ل، أمحمل ممار باش الإبمان كون بنان باب الإيمان، كتاب 



الجهادكتاب 

تعتقأل النار من العتق أباب من يعنى؛ ؛^■؟^'٠؛ لرجه حتى الناي، 
وأصل، كالشراء نحوه أو بي يالالشرعي الملك لك المملوكة الرقاب 

أولادهمالملمون ترق ثميالمركين، من بى يبي، الهم الرق 
الأعمالأي اف، رسول يا I ريلئ، الملمون، يبيعه ثم وأسراهم ونساءهم 
أي: viJiمال: افِ« نسل في والجهاد باق، ررالإيمال قال؛ أيصل؟ 
الرقابفاضل ثمنا؛؛( و1كثنها أهلها، عند *أمنها قال: أضل؟ الرقاب 
وقفلهوعلمه ودينه ئجاعننه يعنى: أهلها؛ عند ها وأنفلمنا، أعادها 

والبذالإبل في وهكذا أفضل، صار الحميدة بالصفات أغلى كان كلما 
والصدقة.الضحية، في أفضل هو وأنفس أغلى كان ما والغنم، 

الجمع.الله وهق 



الصالحينءس ريا سمج 

اسلوكإش فضل _َثاي،  ٢٢٧

JlJ  إنثثولأقزم ،سئ ؤدء وي ه منالي: اطه
و\ذض\بي\ذجب وآ-إدار ألمربم ذى وآلث\في  ٥٠١٣^أتئنإة ريذى 

[,٣٦]اكا»: آي»نهمه ملكت وما أكمفي وأيي أل؛س 

وعنيهغيه، در أنا رأيت قاق: سؤئد، بن -^^ ٠١١ءءم؛ا —  ١٣٦٠
علىرجلأ ناب مد أثه مدم دلك، عى منألته مثلها، علامه وعلى حله 
جاهلثهفيك امرؤ ارإثك ه: المي ممال يأمي، ءنيرْ س، اف رسول عهد 
ئحثأحوه كان ثنى أيديكم، يحسن، اض جعلهم وحولكم إحوائكم هم 

ثان:ظهب، نازلا منا:يل، نكبت ت:اكل، ثكفأ ده، 
غلييمتقى ءاعيوَء كلمتنوهم 

أخدكبم ررإذا قال: ه المؤ عن فهته، هريرة أبي ءم -  ١٣٦١
أزأكنه أز كشن أز كه ووإأاوإئ ننئ، بمن ن٢ 

^١،ءالأحه« نلن قإنه أكلسن؛ 

صاحبهايكمر ولا الجاهلتة أمر من المعاصي باب الإيمان، تاب ني البخاري احرحه ؛١( 
تعالى:اض ونول جاعادئ«. فبم، امرؤ »إنم، الني لقول بالشرك؛ إلا بارتكابها 

)■٣(،برنم [ ٤٨: اء ]النئثاءه لش دلهئا ُو0 نا نشر ،ب، يئرث آن بمفر لا أقن إن ►ؤ 
ؤإلياٌهيأكل متا المملوك إطعام باب الأيمان، كاب ني لم وم(، ٦٠٥٠)وبرنم 

(.١٦٦١)يرقم يخب U كك ولا يلس منا 
لموم(، ٢٥٠١)^برقم بطعامه خادمه أتا0 إذا باب العتق، كاب ني البخاري أخرجه ^٢( 

مايكلفه ولا يلثس مما ؤإلباسه ياكل مما المملوك إطعام باب الأيمان، كاب في 
(.١٦٦٣برقم)يغب 



دكتاب

الك.الهمزة: يضم الأكله(: )□ 

إلىالإحسان على الحث فيها الحديشض مع الكريمة الأية هذْ 
يكونونالدض الخدم ذلك ومثل عاليه، يثق ما تكليف، وعدم المملوك 

أنعليه يجئ، بل له؛ يثؤع لوازمه وثقاء حاجنه في ان الإنيد تحتج 
والرفق،والخواصع، إليهم، الإحسان له ويثميع يظلمهم وألا فتهم ثعدل، 
ولأأممت ؤوأءثدوا ه•' اض يقول عليهم، يس ما تكليمهم وعدم 

ذىدأل-افي وأئك؛بي وأؤننن ألم-لق دذى إنسث وألو؛إدآن -يةأ ثه 
ملكت،وما ١^٠,^ وون الجني, رألكاحّ_، ال>نبا وآ-ثافي ألمرن 

[.٣٦،: ]١٧آيث3ؤره 
أمرعشرة حقوقا فيها اممه ذكر العثرة، الحقوق أية نمى الأية هده 

بهالإشراك وترك وعبادته، وعلا جل توحيده وأهمها أعفلمها عباده، بها 
وتركأوامرْ وءلاءة غو له والإخلاص اممه توحيد وأعظمها أولها هذا 

بالعبادةحموه اغ وحدوا يعنى: أممذه؛ وأعبدوا ؤ ت تعالى قال نواهيه 
•قيدأه ه، ودثُ 

إلىان الإحالثانية: هذه إنسنناه بعده؛ فال ثم 
اف،حق نرض عفليم، حقهما يهما، والرفق ؤإكرامهما وبرهما الوالدين 

ياياْإلا غجدوأ ألا نغئ الأخرى: الأية فى فال كما 
آمحرهإل ؤهوتئ ل آثهكز وأن سبحانه: قال [، ٢٣]الإصراء: إ-صمنأه 
عظيم.فحقهما [ ١٤

ألموزه.وويذى واكالن،: 



رياءسالصالخينشبح 

يعني:وأ'صنه؛ واونى ألمزق ووذى ءؤرا'صم4 الخامس؛ 
وهماليتامى، إلى والإحسان الرحم صلة أقاربهم، إلى بالإحسان أمرهم 
موجودعير أبوه أب، له ليس إنممأن كل اباء، لهم لسّرر الذين الأيتام 

بعدما ، صغج وهو الأب مفقود كان إذا يتيما، ت سمى الحلم دون وهو 
زىرأثار ؤأؤنمي ألنرق ؤوذى يتيم ت له ينال الحلم بلغ 

الجارآلمززه ذى الفقراء المساكين ألجضِ،ه وأتار ألمرن 
الجاره ألجني، ؤوأ-ثار ذلك ونحو وأحيك عمك وابن كعمك القريب؛ 

وعدمإليهم لإحسان يا أمر القه كلهم، ، لك، ليس؛قريب الذي اليعيد 
وفللمهم.إيذائهم 

المسافربانه العلماء بعض فئره يألجزه >ؤرألقاحسا والثامن: 
بالجب،الصا-ما الزوجة، بانه الآحرون وفثره فر، الفي يرافقه الذي 

فرالفي الرفيق إليهم، كلهم.بحن فر، الفي الرفيق وقيل؛ الزوجة، 
وعدمظلمهما وعدم بهما والرفق إليهما الإحسان يثرع لكدهما والزوجة 
.إيذائهما

أمتك،وعبد عبدك المملوك، والعاشر: ألفيزه ؤوأ؛ن التامع: 
يمرأبنائها من لير بها مار وهو بالبلد يمر الذي فر ا لم١ ييل الابن 

قديساعده ما تعهليه ويحتاج الهلريق ابن بعني: السبيل؛ ابن مي يبالبلد 
لكنإذا بمساعي بيل الفابن سرق، قد القمة، نمر قد نفقته، يفقد 

أوقحبحرت نفقته تكون قد لأن اعل.؛ ياعده المب، طلإذا محتاجا 
أهاله.إلى يوصله لم صاعتن، 

الزينوالغلمان لكلجواري أقهمه، مثكت، ءؤوما والعاشر: 
ويتواضع.بهم ويرفق إليهم، يحن الإنسان يد تحت يكونون 

وحولكم؛،إحوائكم هم ٠٠الخدام: في ه يقول، ذر أبي حديث في 



الجهادكثاب 

ررمحننجمع حدم وهم إحوان هم خدامكم، بمي• لحولكم®؛ ررإحوانكم 
هقوئبزلا نين، ث زلتك أم، ث محك ندة، تنت، أخوة لكن 

منالخدام طعام يكون أن ك ءيشرع هأءد؛نونم® كلمثنوهم قال نقلتهم، ما 
ؤإنالأفضل، هو هذا لباسلث، جض من واللباس أكلك، من طعاملث، 

؛معالث، أكلوا إذا لكءن •؟ • بأس. لا طيب ولباس طببإ بطعام حمحمتهم 
أكمل.فهو طعامك من ألكوا ت بمي 

يكلمجولا وكنوته طعامه ررللمئلوك يقول الأخر الحديث، في 
!لا، piخ

واحدأالطعام كان ؤإذا يهليق، لا ما يكلم، لا والمملوك الخادم 
لكنبأس؛ فلا سيده طعام دون خاص بهلعام حص ؤإذا أفضل، كان 

في:يئ«، مئا زكك أم، منا »i_ فال ما مثل الأفضل 
منلقإن ننئ قمحخث شامه آخدير خادم خاء ارإذا الأخ: اللففل 

أللكن فإذا عليه، يب وحئ0اارآ، دحاثه ؤلي قإثه أكلثتن أو أكله محاوله 
ان،الاحومن التواضع، من هدا منه، الشيء بعض تعطيه محلث، يام 
القرة.وعدم القلويتج، جمع يسبب ومما الرفق، ومن 

الجمع.الله وقق 

ولابمس نا رإب,ه يأكل نا الملوك إطعام باب الأيمان، محاب في لم مأجِجه )١( 
(.١٦٦٢)٨^٢ ماس يكلف 

)آ(بياوهفىآ/اآ؛.



الصالحينريامحس محسبح 

افهحق يودي الذي المملوك فضل باي، - ٢٣٨
مواليهوحق 

إذاالعند ءإو I قاو . اف رسول أى قؤى؛ عمر ابن م -  ١٣٦٢
متقىمرسن؛؛ أجره ملن اف، عباده وأحس لنيله، متح 

*-^٧٠٠ه؛ اش رسول يال، ت محال يقين. هريره أبى ءم -  ١٣٦٣
شالجهاد لولا بمده نزيزه أبي ص والذي أجنان"، النصبح المملوك 

منفىننلوك. وأيا أموت أق لأحيغ أئي، دير والحج، الم سيل 
غلته

(٢

ته اف رسول يال، ت محال فخنع الأشعري موس أبي ص -  ١٣٦٤
الص،مى عليه الذي 'نيايْ إلى ويودي دبه، عباده يحين الذي ررالمملوك 

الخاويرواه أجران" له والطاعة، والنصيحة، 

رجلأجران؛ لهم اريلأيه ت ه اف رسول قال ت قال، وعيه، -  ١٣٦٥
أدىإذا المملوك والعند ،نحمد، وامن سنه، امن الكتام، أهل من 
وعلمهايادينها، قاحنى فادنها أمة له كاثث ورجل مواليه، وص ف، اص 

برقمسطده ونصح رنه عبادة أحن إذا العبد باب العتق، كتاب في البخاري أحرجه )١( 
وأحنلبمْ تصح إذا وأجره العبد ثواب باب الأيمان، كتاب في لم وم(، ٢٥٤٦)

(.١٦٦٤)برقم اف عبادة 
برقمبدْ ونصح ربه عبادة أحن إذا العبد باب العتق، كتاب في البخاري أحرجه )٢( 

وأحنلتده نصح إذا وأجره العباو تواب باب الأيمان، كتاب في لم وم(، ٢٥٤٨)

(.٢٥٥١برقم)الرمق عر الثْلاول كرامة باب انمق، كتاب أخرجهُش )٣( 



الجهادكئاب 

.١ غليه مقى أجزانءا يله يتزوجها؛ أعممها م ئنليمها، يأحنن 

وحقالله حق يودى الذي المملوك بفضل تتعلق الأحاديث هذه 
فإذاوالشراء، والبيع ويالنوارث بالسبي آدم لثني بقع الملك سيده، 

دلتكما مرتين، الأحر الله  otJaplيده لونصح ربه حق العبد أدى 
اللهيتقي أن العبد على الواجب هو وهدا الصحيحة، الأحاديث، عليه 
اللهفرض الذي الله بحق القيام مع حفه ويودي يده لينصح وأن 

للهلنصحه مرتين أجره مضاعفا، أجره له صار ذللئ، فعل فإذا عليه، 
لسيده.ونصحه 

س!يقوله مرتض أجورهم يعطون ثلاثة الأخير، الأحلبث، ذللئ، ومن 
مثلنحملا؛ وامى بنبيه، اس الكتاُب، أهل مس رجل أجران؛ لهم ررتلأيه 

بماإيمانهم مع به آمنوا س محمدأ الله بعّثه لما والنصراني؛ اليهودي 
أجرهميعطون واللام الصلاة عليه عيسى ورسالة موسى رمحالة من سبق 

أجرهيعهلى مواليه حق ؤيودى الاله حق يودى الذي العبد وهكذا مرتين؛ 
ثمتأديبها فيحسن يؤدبها فيعلمها الجارية يشتري الرجل وهكذا مرتين؛ 

والإحسانوتوجيهها تعليمها على أجرم مرتين، أجره له ويتزوجها يعتقها 
•بها وتزوجه لها عتقه على وأجر إلها، 

امزأأعثى مسلم امرئ ُُأتما •' ؤه يقوله القربان أفضل من والعتق 
افهاعتى منلنه، رمه  'صاءمس الأحر؛ اللففل فى مكاكه® كاذ منلط 

لموم(، ٩٧)بريم وأهله أمته الرجل تعلثم باب ا العلم كتاب محي الخاري أحرجه ■١( 
الناسجمع إلى محني نبينا برسالة الإيمان وجوب باب الإيمان، كتاب في 

(.١٥٤)برمحم بمنته الملل دنّح 



الصالحينرياض، سمح 

•، مرجه١١ر مرجه حم الثار، مى عضوأ منه عفو بكل 
'' ء  '

وذرياتهمالكفار اء نالمسلمون يسبي حين الجهاد في الرق وأصل 
بالاسترقاقالأمر ولي اّنرفهم إذا الأسرى وهكذا غنيمة، أرثاء يكون 

فيحصلالناس ينتريهم يباعون وقد أرقاء، صاروا الغانم تبع توزيعهم 
رقة،المن الناس دعاس يفعله قد ما أما ويالتوارث،، بالشراع الملك 

الكبائر،أكبر س الغر بح عفليم، منكر هدا ويبيعونه الناس أولاد سرقة 
أنائلأيه الأJهت يال ٠٠القيامة بوم وعلا جذ ال؛ة يقول، . النبي يقول 

قننه،محأكو حزأ ناغ ورجل عدر، م بي أغطى رجل القيامة؛ يوم حننهم 
أتواقد هولأء أجز0ااأآ، ينط ولم منه، مانتولى أجيرأ انتأجز ورجل 
المهوديعهلي يغدر الذي الخائر القيامةا١ نوم خصمهم أنا ءاقلاقه جريمة 
الأجيريعهلي ولا تاجر بواليتما باض، نعوذ الأحرار بجع واليتما ويغدر، 

اللهكان ومن حممه الله يكون وعدوانه لغللمه له؛ الله أوجبه الذي حقه 
ستخدمهالذي الخدم بهذا ويلحق الحذر، فالواجب مفلوج، فهو حممه 
يكونالمفليم، الأمر هذا من علميه يخشى فللمهم إذا للأجرة الناس 
يعهليهمولا تخدمهم ويجرهم تأ ب كونه القيامة، بوم النه حممه 

العافية.اممه أل نحقوقهم، 
الجمح.الله وهق 

(.١٣٥٨)رنم الحديث شرح في تخريجه سبق )١، 
(.٢٢٢٧برقم)>أ باع من إثم باب النوع، كاب في الخاري أخرجه )٢( 





الصالحين9_ ريا سمح 

والشراءالبيع في السماحة فضل ♦n_َأايغ 
والتقاصىالقضاء وحسن والعطاء والأخذ 

التطفيفعن والنهي والميزان المكيال ؤإرجاح 
عنهوالوضع الهوسرالمغسز انظار وفضل 

]الشرة:عإي_>ه م، \ثء جأ حم عن سلوا وتا ئتالى! افه مال 
بحسواؤالأ أكنط إلمنراى ألءق؛اإا ؤخإ ءؤرثءن،يِ ئناثى; وقال [، ٢١٥

إداأكن كمقيتين ^j^؛J ئنالى؛ ومال [، ٨٥لمود: أس؛آءِه آلثاس 
-يقنألا . محروث ورونم أو كازئم ثإدا . ينراوذ ص عل س' 

آضثه<إت آزش يمم بجم و ءظت،إ يدم ه يورق أنأم ؤبجك 
ا-ا*[.]المطس؛ن: 

نئفاتا؛ء الئؤ بمس ولجلأ أث ه؛ هم.مة أبي س -  ١٣٦٧
iaJL^ti  ،لصاحبمان رردعوه، ه: اف رسول ئمال أصحابه، ثه يتأ له
ثحدلا اف، رأسوو( يا ت قالوا سورا مئل سثا ))أءطوْ ت قال ثم تمالأاا الص 

غلييمتقى  ٥٤١^٥٥أحنثكم حثزكم فإ}؛ ررأغطوه، قال،; ث، من أئئل إلا 
زيلااشُ ررم قال: اف. رسول أن ه جابر ومي .  ١٣٦٨

الحائي^.دواه اهض« زاذا اشثزى، وإذا ;اغ، إذاننحا 

(،٢٣٠٦)برنم الديون قضاء في باب الوكالة، كتاب في البخاري أحرجه )١( 
أحنكمُرحيركم و منه حيرا فقضى شيثا امتساف من باب المسائاة كتاب في ومسالم 
برثم>اءأا(.قضاة؛، 

حقاطلب ومن والبيع الشراء في والسماحة التهولة باب السوع، كتاب في أحرجه )٢( 
(.٢٠٧٦)برقم عفاف في فاليهلله 



اتجهادكتاب 

ررمنيقول . الله رسول سمعت •' هال ظغ قتادة أبي وكه —  ١٣٦٩
ئة((بجع أن شر ص مكئئ ، ١^١۶نزم كنب بن ١^ س أن نزة 
مسلمرواْ 

فيوالاجتهاد ض العبادة فضل على يدل [; ١٣٦٦]الأول الحديث 
الناسومغل والاختلاف الفتن وجود عند الهرج، وجود عند الخير 

وعندالناس اختلاف عند يكون أن للمؤمن ينبغي وأهوائهم، بأموالهم 
يكونأن القتال، في الناس بين المتن وجود أو اف بأمر تهاونهم 

الماسيئن تقع المي الفتن هده ذك عن يشغله وألا اض مشغولا 
منيتحرر وأن دينه بأمر يهتم أن له سغي بل والأهواء؛ والاختلاف 

الله،يه1اءة فاعتمامه وجها لدخوله يعرف لا التي الفتنة فى الدخول 
الصلاةعليه إليه كالهجرة الفتن؛ وجود عند افه دين على واستقامته 

لام،والالصلاة عليه حياته في . المبي إلى كالهجرة لام وال
عنتصده أشياء في يتدخل أن للموس ينبغي ما أنه هدا س المقصود 

قتالأو القبيالة أو البلد أهل بين اختلاف أو وقال، قيل س الحق 
تقمفليؤإلأ فليفعل، المشكلة يحل أن امتهلاع إن له ينبغي بينهم، 

فيهالدخوله يكن لم إذا فيها يدخل ولا الفتنة وليعتزل اطه دين على 
شرعي•وجه 

علىتدل والأيات [ ١٣٦٩. ١٣٦٨. ١٣٦٧]الأخيرة والأحاديث 
الوفاءالإيمان أهل على الواجب وأن والميزان، الكيل وفاء وجوب 
وذموالميزان الكيل ؛وفاء أمر افه الماس، ظلم وعدم والميزان بالكيل 

بتعاطيمن على الواجب حقوقهم، الماس يبخسون الدين المهلففين 

؛١٥٦٣برقم)الممر إذفلار قفل باب الماقاة، كتاب في أحرجه 







نصاتحينا ءس ريا سمح 

يذ'و■ثاذ ثمال: ه اه رُّل ائ ه؛ _؛ أم  ٠٠٠-  ١٢٧•
ات٥ نمن غئت، سانن شر! أئغ !ذا لقا؛: تتول زلكذ اثّن، ئوبإ 

،.١١ء^jنيمتقؤ قثجاوو اف' فلقن غنا، نتجاور 
و.-'اش رسول هاو< ت قال خؤنع المدري عود مأيي وص -  ١٣٧١

أنهإلا شئء، الخنر من لة توجد ٥^٢ ■كاذ منن زجل »حوت 
غننتجاوروا أى غلماثه نامن وكاذ موسرأ، وكاو الناس نحالط كال 

ررا0_4؛؛ ئجاوزوا منه؛ بذللث، أخي يحن هف؛ الله فال . الثنسر 

افُآتاة بمائة مذ ث تنار افُ )ر قال: ه حديفأن وص .  ١٣٧٢
-؛؛ال، حديثاافه نكئنونى ولا - قال الدسا؟ فى هملت، ماذا له؛ ممال مالأ، 

فكنت،الجواز، حلقي مذ وكاذ الناس، "أباع قكنت، مالنث،، اتيتني رب يا 
منلث،بذا آخى أنا ئنالى: افه iماJ، المعسز. وأثظز ااموسر، غلى آينر 

ه'الأنصاري عود موأبو عامر، بن عمه ممال ة1دياا، غذ جاوروا 
لممرواء افه رٌوو( مذ؛ي سمئناه هكذا 

الموسرينعلى النسر بنربمة تتعلق كلها الثلاثة الأحاديث، طْ 
عليهقوله تقدم عنهم، والمغو عنهم الماح أو رين العؤإنظار 

الذسامحي غليه افه يئز معمر على نثر ®مذ لام؛ والالصلاة 

نيوسلم (، T'UA)نم بر رأ معأنفد من باب البيؤع، كتاب ني البخاري احرجه )١( 
(.١٥٦٢)يرقم المعسر إنظار قفل باب الماناة، كتاب 

(.١٥٦١)برتم الممر إنظار قفل باب السآقاة، كتاب في أحرجه )٢( 
(.١٥٦٠)برتم العسر إنظار قفل باب الماناة، كتاب ني أحرجه )٠١( 





اك^الحينءس ريا سمح 

ماعنهعر لنط >ؤولؤ ت وعاد جل يقول ولهذا يعضا؛ بعضها ر ويف
يوءهيثماث آن ينفر لا أقن ءؤإ0 سحانه1 يقول [، ٨٨]الأنعام: معلوق٤ا< َكازوأ 

اللهلقوا سيئات عندهم لكن لمون؛ مهؤلاء أن على ئد [، ٤٨]النسا،: 
للمعسرين،وإنظارهم الموسرين على نيرهم سب عنهم متجاوز بها، 

منيكون أن على ويحرص الخلق بهيا يتخلق أن مؤمن لكل والشروع 
المضايقة.وعدم والإنظار والعفو والتسهيل التيسير أهل 

الجمح.اض وقق 

أئظررمن ه•' اف رمول مال، ت مال تقهنع هربرة أبي  ٠١٠٠—  ١٣٧٣
إلاظل لا نوم عرشه ظل حث، الصامة نوم افث أظله له، وصع أو منجرأ، 

صحيح.حسن حديث، وقال؛ ؛، \ذتو»ني١ رواه ظلت؛؛ 
لهيوزن بعيرأ، منه اشترى .، الشي أف ه؛ جابر هءد -  ١٣٧٤

،٠ل علني متقى يار-ح. 
أناحننت، ت فال ئغهنع نيس بن مؤيد صموان أبي ءم -  ١٣٧٥

^۶،بنراديل، ساومنا ه، الشي قجاءنا هجر، بى برأ العبدي ومحزمه 
داود،أبو دوام ا؛ ف-أرجغ ررزل يذمح.رانت . الثبي لمال بالأم، بزق لراق 

صحيح.حسن حديئ، وقال؛ ا والترمدىأ 

(.١٣٠٦)برقم به والرفق المّعر إنظار في جاء ما باب التثؤع، كتاب في أحرجه )١( 
جملاأو دأبه اشترى ياذأ والصير• الدواب راء باب ىابابيوع، ش المحارى رجه )٢( 

نمر:ه الني قال ه: عمر ابن وقال ينزل أن قبل قبضا ذلك يكون هل عليه، وهو 
البعيربح باب ة، المساقا كتاب في لم وم٢(، ٠  ٩٧)برقم صعبا جملا I يعني 

(.١٥٩٩)رنم الحديث بعد ساقه ١( ٠ )٩ الباب حديث رنم ( ٧١)٥ برقم ركوبمٌ واستثناء 
برقمبالأحر والوزن الوزن، في النححان في باب البيهمع، كتاب في داود أبو أحرجه )٣، 



الجهادكثاب 

والمهلالتيسير على الخث في قبلها كالتي الثلاثة الأحاءث هدْ 
إداسمحا عتدأ افث ارحم .I قوله تقدم المعامادت، في القضاء وحن 

معسرعر يثر لأس ه•' قوله ، ايتصى،، إذا سمحا اشثزى إدا سمحا ناع 
ؤيقولالناس يعامل كان الدي قمة والآحر؛'٠، الدئيا في عليه افث بئر 

الموسر،على روا ويالمعسر عن تجاوزوا وموفلغيه! وكتابه لحماله 
•ه قوله نقدم عنه، افه فتجاوز منلئ، بهيا أولى نحن I وعاد حل النه فقال 
ثضعأن م ص ييثمن ٠، ش بن ^ ١١س أن نزة ررنن 

عنث«.

له،وضع أو منجرأ، أئظز امن ه■' يقول الأحاديث هده وفى 
المعسرينفإنغلار 9إئثاا إلا ظل لا نوم  aJ_>؛قلل ئخثح المانة توم افُ أظثه 

حللقوله أعسر إذا الإذذلار ويجب هل، الله يحبه مما عليهم والتيسير 
ارفالأنفن[ ٢٨•لاب_رة: ميتزره ^١^٠ ينظنآ ■مزم ذو كاذكن ؤنأ0 وعاد! 
كله،الدين سامح أو الشيء بعض عنه وضع إذا نحبة م والصدقة متعين 

.صاحبهامأجور صدقة هدا 

عليهالأسفار بعض في بعيره الله عبد بن جابر من اشترى ولما 
المدينة،يصل حتى ظهره على يبقى أن جابر عليه شرمحل والسائم المائة 

عندفأناخ س البمح، إلى بالبمر جاء المدينة وصل فلما ه المبي فوافق 
حنعلى الدلالة فيه هدا له، وأرجح الثمن النبي له فوزن المجد، 

أيماالبعير أءهلاْ ثم القضاء، حن س هدا ، فارفخ( له )قورل القضاء، 
وأعهناْمنه اشتراه الذي الجمل فأء3؛لاه ودراهمك،١٠ جمانك، ^^• ١١قال! 

برنمالوزن ض الرجحان ض جا، ما باب الموع، كتاب ض والترمذي (، ٣٣٣٦)
.(\Y'0)





اسمكتاب 

اسمكتاب 

ثفهوتعليما تعالمأ العلم فضل باب -  ٢٤١
ؤءلثنارت وئال [، ١١٤]طه: ذاه نذق رث ذو\ر اللأ هاو 

ألدذ٠^^ ثنالى؛ يقال ٩ا، تالز'-رت بمقو0ه لا وإلأن بمامن أكن تتأٍى ثو 
ؤءٌتاٌ*اأءا* وئال [، ١١]المجادلات در؛ثثؤه< أيلر أرزأ يأكف بكأ ءامؤأ أك!آنا 
[.٢٨]غاطر: ألع1عئوأه ع؛اده عن أثت هنش 

يهاللأ يرد ارمن ت اف رسول قال I قال خهته معاوية ءص —  ١٣٧٦
.^١، متقى , الوين،اش يممهه حترأ 

حسدررلأ ده•' اف رسول ءال، قادت )قهنه، عود مابن ءس —  ١٣٧٧
يرجلالص، فى نلكتب ض سلطه نالا، اللأ آناة زجل امحن: نى إلا 

علنيمتئى رين1مهااا. ثها مضي قهو الحكمه، اف؛ اتاه 
مثله.تثنى أذ وض الغنطئ، المراد)بالحد(؛ و□ 

نا•رننل ه: التجذ قال قال: ه، موسى أبي ءص -  ١٣٧٨
بنهاقكامئ أرصا؛ أصاب من، كمثل والعلم الهدى مى يه اف بعثني 
أخائبمبجا زكان الكنز، زالنثي، الكلأ، يايئت، الخاء فاك يث طاممه 

منباب العلم، كتاب ني البخاري أحرجه يهنأ، سميان أبي بن معاوية حدث من )١( 
المسألةعن النهي باب الزكاة، كتاب في لم ومبرقم)١^١(، ■ • • حيرآ به الم يرد 

برنم)م^٣•١(.
(،برنم)٠١٧والحكمة اكلم في الامحباط باب الخم، كتاب في البخاري أحرجه )٢( 

منوضل ريعلمه بالقرآن يقوم من قفل باب المانرين، صلاة كتاب ني لم وم
(،٨١٦)برقم وعلمه بها فعمل عيرْ أو فقه من حكمة تعلم 





اثعلمكثاب 

زيفرب ءؤوقل له• يقول والسلام الصلاة عليه الماس أعلم وهو نبيه 
وعاد؛جل ويقول العلم، من المزيد إلى حاجة في ال إنكل 

الم—م—ى؛ ال٩[؛ ]١١—زمرت هنتؤبه لا  ١٥بماثنث؛؛أكن بمثوى هل وؤأ 
حتىويتمر يتعلم أن الجاهل فعلى والعالم، الجاهل بين فرق توبان، ي

ءاتنوأآك؛وا آنئذ جق ت قلق قال المحق، إلى به يهتدي علم له يكون 
ذؤنو ِإدأ ؛؟ ؛١٣أك;ث جاي ه—! ق—سلدهيذه أيلر أووأ ؛ jMjينكم 

أثثينخ ءاشزوأ أشزوأ نل وإدا  ٢٤٠؛؛؛أقث ينتج \ ،tlCyأل1جدي ؤح مشحوأ 
لال_م_ج_ادل_ت:حيره مملؤل يم، ؤأثث دؤحتنؤ أيلر أووا محأكن ث~حم ءاموأ ق؛ 

أمحثابمن ورسوله اممه حناعة على والاستقامة الأوامر امتثال أن فيه [، ١١
ينأثت محش وعلا• جل وقال العلم، في درجالت، العبد رفع 

باضالعلماء بها يقوم إنما الأكاملة الخشية يعني! [؛ 1٢٨ذاهلر: أتملثؤآه 
رأسهم والسائم، الصلاة عليهم والأنبياء الرمل رأسهم وعلى وبدينه 

كانكلما العلماء، من أعرف باق كان من يليهم ثم أئمتهم، هم العلماء 
غصبه،مواصع عن وأبعد بحفه وأقوم ض أحثع كان بالله أعرف العالم 
والحذر.الخشية وزادت اف س الخوف زاد وبدينه باق العلم زاد وكلما 

يالر الفى النبي أعمال عن أل يالصحابة بحفر حاء ولما 
أناأما I بعمهم فقال ذللثح، تعالوا كأنهم السر في عمله ءأن أزواجه 
أفطر؛ولا فأصوم أنا أما الأحر! قال يسهر، يعني! أنام؛ ولا فاصلي 
علىينام فراثى، على أنام فاد أنا أما الآحر1 قال دائما، يحني؛ 

بلغفلما أشياء، وذكروا اللحم. آكل فاد أنا أما الأخر: قال الأرض، 
إئيوافه ارأما والسائم؛ المائة عليه قال بخبرهم أحبر لما ذلك النبي 

الغناء،راترؤج وأرمد وأصر وأفطر، أصوم لكر له، وأماكم فه لأحناكم 
والتشديد، العلم؛التكلفليس يحني: ثرا'؛ محس سقي عى ربمبا لمن 

رسوله،قال اف، قال العلم؛الامتثال، لا النحصل، من اف يثر ما وترك 





العلمكثاب 

بهجاء الذي العلم أحوالهم، هذه الدين مع الناس أحوال هذه 
الماصونفعوا وتبصروا وتعلموا الدين في تفقهوا متهم م ق.، الرسول 

نقلواوحففلوه، العلم نقلوا حفظة وقم درسوهم، وأفتوهم، فحلموهم، 
الفمهعندهم كان ما الماص، وبالغوه العالم حفغلوا وحففلوه، القرآن 

الأرضمثل فالأولون والحفغل؛ والميان المبلغ محدهم لكن الكامل؛ 
مثلوالماني الكشم، زالنثث الكلأ، فاك الماء ، JlJالى اكلمبة 

زنفزامنيا يشرثوا الثاض، بما اممئ منفغ الماة، أنكب المي الأرض 
وعلموهللماص ونقلوا الحديث؛ حفظوا القران حفظوا الذين ، وررعوا
العلممن فيه ما ينابيع وتفجير فيه الفقه سعة عندهم ما لكن الماص؛ 
المثللهم، الخلق ب، غالالقيعان، مثل الماص وغالب الماص، تبصير 
ماغافلون محرصون ت يعنى كلأ®؛ تنبت، ولا ماء ينسالث، لا قينال ١١ ٠٠٧١٧١

يعلمونلا علم؛ عندهم لا الخالق أكثر عمل، ولا علم لا عندهم 
كالقيحانعمل ولا علم؛ فلا غافلون؛ معرصون به، يعملون ولا الماص؛ 

عفليممثل هدا الملامة، اض أل نكلأ،، تنست، ولا ماء يمسالث، ررلأ المي 
عنه.والمحرصين به، الحاملين بانمين المفقهين الخين للمه الني صربه 

الجميع.اف ولق 

تلنبي قال الم رسول أن ه؛ سعد بن سهل  ٠٠٠٠-  ١٣٧٩
،٠ل غليي متقى الثنم،،. حئز من لك، حنن واحدأ رجلا يلث، افُ يهدي لأف ارقواف 

مال:ه، الئ أث ه، العاص بن عمرو بن اف عيد وص -  ١٢٨٠

(،٢٩٤٢)برقم المي.، دعا، باب والسر، الجهاد محاب قي البخاري أحرجه 
برقمطال_ح، أبي بن عالي فخانل باب المحابة، فمانل محاب في لم وه
(i'-x.)-؟







الصائحينرياْس شيح 

هداض، الحمد ويحلوا، أجابوا فادا فيه، يرغيهم الله، رسول محمدا أن 
اللهيحب أنه لعلي شهادة فيه وقاتلهم، بالله فاستعن أبوا ؤإن المهللوب، 

مزمنكل ورسوله، اغ يحب مؤمن كل ورسوله، الله ويحبه ورسوله، 
كونلكن [؛ ٥٤ت ]المائدة وقيبونم1ه نحتمم بنيي آثه اق ورسوله الله يحبه 

منقبةورسوله، الله ويحثه ورسوله الله يحب أنه معين لواحد يشهد النبي 
للن،حير واحدأ رجلا بلن، افه تهدي لأو ٠ادوارله I يال ثم منقبة، عظيمة، 

يهتديكونه يحلم،، لم ؤإن الصادق وهو يحلمح عظيمة التنم،؛ حمر من 
حثريض حمراء ناقة من الدنيا على ما جمح من حبر علئ يد على واحد 

أهممن وأنها الله، إلى الدعوْ فضل على يدل( هدا عليها، وما الدنيا من 
أ-ثكمانربم، ّدز، إن، ت يقول والله الطاعايتؤ، أفضل ومن المرب، 
[.١٢٥ل1لحل: ه أحس تج( يأؤإ ؤجندلهّ آئمثن إلؤبملة 

إنرايلببي م، وحدئوا آبه، ولو عني بلعوا ٠٠النبي ويقول 
يتخديعنى؛ ؛ النار؛، مى شنده ئكوأ مثنمدأ علي كدب، وس حرج، ولا 

وتبليغورسوله، الله عن التبلغ وجوب على يدل هدا النار، من مكانا 
يستفيدواحتى يتعلموا، حتى يفهموا، حتى والئنة؛ القرآن الحلم الناس 

جوازفي حزخ،، زلا إنزايل نني عس "دحدئوا والمرة والعمل، بالقول 
غرائبعندهم عجالم—V فيها لأن أحب-ارهم؛ إسرائيل بني عن الحديث، 

كعبوعن عمرو، بن، اض ب عن إسمّائيل، بمي، من عنهم، حدث 
من،علمهم جرى وما أحارهم من غرهم، عن ماس، ابن عن الأحار، 

فيهاعظة، فيها منهم الله هدام ممن الله أكرم وما والنفمايتؤ، الحفويايت، 
.النبي على الكذب الحن.ر، يجب علمه الكذب من والحذر عبر، 

ه.الّم، علكف الكذب من الحذر يجب، الكبائر، أكبر من 

ثئلالأجر من، له كاذ هدى إلمح، ذعا ارمن، المحيح الحدين، في ويقول. 
عليهكاف صلاله إر ذعا ونى شنئا، أجورهم مى دللن، يمحئ، لا ثبنه نس أجور 





الصالحينرياض ثثخ 

إلىدعا ررمى ت قاو اش رسول أف نههنع؛ أيضأ ءءغٌ -  ١٣٨٢
أجووهممى ذلك ننقص لا تبعه مذ أجور مئو الأجر مذ له كال هدى 

مسلمرواْ سيئا؛؛. 

امطعآدم ائذ مات ®إدا اممه رسول قاو قال:  ٠٠٠٠-  ١٣٨٣
تدعوصالح ولد أن به، بمم علم أو جاربؤ، صدقة ثلاث؛ ثئ إلا عمله 

مسلمرواه نهءا. 
ملنوثه،ررالدثيا يقول: ه اش رسول نمت قال: ، ٠٠٠٠—  ١٣٨٤

رواه. منشأ٠٠أو وعالما، والاه، وما ثنالى، اف ذم إلا فيها، ما مأنونى 
•ضب حسن حديث، وقال؛ '، الترمذي؛ 

اف.طاعة أي: والاه(: )وما 1،،: ^□ 

وتخلضللناس ونيف، العالم على الحث، فيها الثالثة الأحايين، هده 
قلهحير على دل، ارمذ والسائم: المائة عليه يقول منه، تقيد يلمن وراءه 

عملمن أحور مثل للث، يكون عفليم، فضل فيه وهذا ، قاعله؛؛ أجر مئل 
مثللهم والمادم الصلاة عاليهم فالرسل الخير؛ على دللته إذا ؛عالمه، 
لهه نبينا هكذا الخير، على دلوهم لأنهم أتباعهم؛ أجور مثل أتباعهم 

والمالأم،المائة عليه الخير إلى وأرشدها دلها لأنه أمته؛ أحور مثل 
كلحير، إلى أرشد علم وطالب عالم كل وهكذا أحورها، مثل له فيكون 

سيتةأو حنة نة ٌءس من باب العلم، كتاب في فهبه، هريرة أبي حديث من أحرجه )١( 
(.٢٦٧٤)بر"نم هدى إر دظ ومن 

(.١٦٣١)برقم وفاته بعد ثواب من الإنسان يلحق ما باب الوصه، كتاب في أحرجه )٢( 
(.٢٣٢٢برقم)قل اث عر الدنا هوان في باب الزهد، كتاب في أخرجه )٣( 
ج١.( ١٧٣برقم)تخريجه سق )٤( 





الصالحينمحس ريا شيح 

مذمومةت يعني ملنولأ؛ كننة أن وعالما، والاه، رما ئنار، اف ذكن 
ألرممثصت ؤإث\ ت الزقوم شجرة في تعالى فال كما الدم، بمعنى 

مذمومةلأنها ملعونة؛ ناها [ ٤٤-  ٤٣او-حال: ]الا/فييه كعام 
كذافلأن ت فال سواء اللعن السبؤ ، بوب، مملعونا، مي يفالمذموم 

بخيل،فلأن ؛ jLiلو لعنهم  ijuما ولو سبا مي يكذا فلأن أو 
البمن نؤع اللعن، من نؤع هذا الحلق، سيئ فلأن حبان، فلأن 

ورسولهاض طاعة من والاه( )وما مذموما، فليس اف( ذكز رإلأ 
العاملونالعلماء وهكذا ملعونين، ولا مذمومين ليسوا فالمؤمنون 
يذمون.ولا يمدحون كلهم الصالحون والمعلمون 

الجمع.الله ومحق 

فيحنج ررنص اممه.I رمحول قال قال: أنس ، ١٠٠-  ١٣٨٥
حسن.حديث، وقال؛ ؛، رواه• ^■^٠٠ حص اف *سيل في فهز البنم طف 

تقال ه، اف رسول عن فهد، الخيري سميد أبي ءم -  ١٣٨٦
وقال؟٠، \ذتو»ذيأ رواه الجثه«. منتهاه نكول حتى حير من مومس سح ®لى 

حسن.حويث 

قمل ٠٠قال: ه، اش رسول أن ه؛ أنانة أبي ءص -  ١٣٨٧
افهررإن اش.: رسول قال، ثم أدياكم® على كمصلى العائد على العالم 

الحوتوحم جحرها فى التنله حتى والأرض الثماوات وأهل رملايكتئ 

طلبفضل باب ه، افه رمول عن العلم كتاب في فهد، انس حديث، من أحرجه )١( 
(.٢٦٤٧العلم؛رنم)

العبادةعلى الفقه قفل في حاء ما باب ه، اه رسول عن العلم كتاب في أحرجه )٢( 
(.٢٦٨٦يرقم)



العلمكثاب 

حسن.حديث وقال؛ ؛، روا0 . المحير١٠ الناس مشي عر ليصلوذ 

طالبقفل عالي ندل كلها معناها في حاء وما الأحاديث هذه 
طلبعلى يحرص أن مزمن لم ينبغي وأنه الدين، في والتفقه العلم، 

وعلا:حل قوله إلا بىذ\ في يرد لم ولو الدين، في والتفقه العلم، 
يإك لا ألتنإ ^!؛١ ألمز ثأززأ نأتقتكد م إلا إثن َلآ آئهُ أس ؤشؤ-ث 

الملائكةمع الشهداء هم العلم فأهل [، ١٨ءمرِان: ]آل آشءبج>ه آير هد 
ذلإ'مد إي؛ ق >ؤكأأبما وعلا: حل ؤيقول بجو، اممه وحداسة على 

آثهينخ هأشنوأ أشروأ نز و.إدا ^٢٢ آثه مسج ستيأ ألتةلأٍر1 ؤح مشمحوأ 
اضأن وعلا حل ين [ ١١لالجادلة: دز؛؛ك،ؤه أيلا رلؤأ ؤألإي، يكأ ءاموأ آؤ؛؛، 
هل>ؤهل وعلا: حل ؤيقول درحات، العلم أتوا والدين آمنوا الدين يرفع 

٩[،]\}زِ: أؤيأ يثرثر إئا يثلمو0 لا إبآ آوبملرد< أنيئ هنزى 
طريقانلك ررمن الددن«، محي يممهه حيرأ به الله برد ر'مس ويقول، 
العفليمةالأحاديث هذه الجنة،ا إلى طريقا له الله نهل علما، فيه يئئمى 

الدين.قي والتفقه العلم طلب العلم، قفل على تدل 
حتىاض نسل في محهز العلم طف في حزخ ا>نن حدبث وهكذا 

منالعلم فهللب الجنهاا منتهائ يكون حس حنر من ئزمن يشبغ لن ٠١برجع" 
حتىالعلم طلب في يزل لم بل العلم؛ طلب من العالم يشبع لا الخير؛ 
فيويتفقه العلم يْللب يزل لم بل يشع؛ لا الحلم، طالب هكذا يموت، 
سيفوتكعلمت مهما نهاية له ليس العلم لأن بالله؛ يلحق حتى الدين، 

ذلك.غير أشياء 

العبادةعلى الفقه فضل في حاء ما باب ه، اش رسول م، العلم كتاب في أ"مجه  ٢١)
(.٢٦٨٥)برقم 



الصاليينرياءس سمح 

مادم عر كمصر الناُد عر العالم ررضل حديث وهكذا 
رالنمله حس والأوض الئماوات وأهل ونلايكتت اف، ررإة اض رسول 

توجبأشياء هذه المزا؛ الناس معلمي عر لثْنلوذ الحوت وحس ححرها 
ونفعتحصله، ر والاجتهاد العلم، طلبخ ر والرغبة الحرص، للمؤمن 

العمل،ر ويجتهد بالعمل يبدأ وينفع، ينتفع ينتفع، أن بحد به، الناس 
إوعلا جل اف عند ما يريد وتعليمهم، ؤإرثادهم، بتوجيههم، الناس ينفع 
قالكما ، الثنم؛؛ حنر من للث، حنئ واحدأ رجلا يف، افُ نهدي *لأل 

»_عفليم حير جماعة، أو واحد يديه عر يهتدي كونه لعلي،؛ و. الحم( 
التفقهعر ويحرص وسعه يبذل فالموس ثاعله؛؛ أجر بئل يله حير عر دل 
ارالناس توجيه للناس، والنصيحة العلم بذل وعر والتعلم، لدين ار 

كان.أينما رصاه، يريد أجرآ، يريد اض، ثواب يريد كان أينما الخير، 
الجمع.الله وقق 

إهؤ اممه رسول نمعت، ت يال له*، الدرياء أبي ، ١٠٠—  ١٣٨٨
رإوالحنة، إر طريقا له الله سهل علما فيه سم، طريقا سلك ررس ت يقول 

لبمثغفنم زإن بمنع، بما رصا العلم لطابم، أخيخفا لمحع الخلأتكه 
نفضلالخاء، في الباى خض الأم في دنن الخمادات في نن له 

ززنهالشاء زإن الكزابم،، نائر ض الم كمصل الخاثد ض الخالم 
نسالم، ززئوا زلأنا زلا ينارا نززنوا الأنحاء زإن الأياء، 

.، والترمذي،ل داود أبو دوام • واقرأ؛ بحظ أحد أحده 

فيوالترمذي (، ٣٦٤١)برقم العلم فضل باب كتاب في داود أبو أحرجه ؛١( 
برنمالعبادة على الفئه فمل ني حاء ما باب ههت، الثه رمحول عن الملم كتاب 

(٢٦٨٢.)





كسالحينا ءس ريا سسرح 

فيه،والترغيب العلم، يقفل يتعالق فيما الخمسة الأحايين، هذ0 
ووجوبالعلماء، ففد عند الخهلر من يقع وما إليه، الناس حاجة وشدة 

الشهرةإرادة وعدم ذللئح، في الله إلى والتوجه العلم، ءللم_، في الإخلاص 
سلك،®نى الصحيح في لم مرواه فيما هريرة أبي حديثإ تقدم الدنيا، في 

أييحديثح وهكاوا ، الجثها٠ إلى ؤزيقا له افه سهل ؟؛_، يه تلثمي محزما 
إلىحزيقا له افه نهل علما فيه نبثغي طريقا نللث، ®مى المذكور الدرداء 
منوالنجاة الجنة، لحول أسباب، من العلم محللتؤ أن يبين فيه هذا الجةةُ 
علىمتفق الدين« في مئهه حترأ يه اممه ترد ®من الأحر: اللمفل في النار، 

٠

يمارصا العلم لطالب، أجنحتها لثفتع الملانكه ®وإل الحديث،، وفي 
حشالأرض في دس النمادات في نن له يثقن النالي واف نصنع، 

نانرغلى السر كفضل النائي غلى النالم نفصل الخاء، في الحيثان 
الأحاديث،هذه أن القصود: أدماكم®، على ®كمصلي تقدم ، الكواكك،® 

الكثير،الخير س العاملين للعلماء وما به والحمل العلم فضل على تدل 
يناراني.و'ه\ الأساء »زإن ه: قال كما الأنبياء، ورثة هم والعلماء 

علىفالواجب، وافرا؛ بحظ أحد أحده مس العلم، در؛وا دإئنا درهما ولا 
الناس،يعلموا وأف للناس، ينثروه وأن الناس، في يبتوه أن العلم أهل 
وحده،لله مخلصين ذللث، فى يكونوا وأن ذللث،، فى يجتهدوا وأن 

والنمعة.الرياء س ؤيحذروا 

إلانثنلمه لا هل افه وجه يه ينثعى مما علما معلم ®مى حديث، 
يعني؛القيامة®؛ يوم الجثة عري، يجد لم الدتحا، س عرضا يه ليصينؤ 
عنسئل ®من ؛ يقولالعلم، كتم إذا كللل؛، عقلتم؛ وعيد هدا ريحها، 



العلمكئاب 

بدلعلى الحث هدا ففي ثارا؛ من يلجام القياء يوم ألجم يكثمه، علم 
ونعالسمهم،الخمر، إلى ادًالماّس وإرثاض، إلى والدعوة م، العال

اللهوجه يريد لله، مخلصا بذلك، يكون وأن بالعلم، يخل وألا وتوجيههم، 
وتوجيهالعلم، بذل على الحرصي شانه من فالمؤمن الآحرة، والدار 
إنماوالعالم إليه، يحتاجون ما بيان على والحرص الخير، إلى الناس 
وكتبالمصحف، العلم، مبض العلماء مات إذا العلماء، بموت يقبض 

سممد فإذا العلماء، بواسهلة العلم، بواطة إلا الاس تعلم ما الحديث 
العلم.ذهب الماص، ويسلغه والئثة، القرآن س العلم يأحد 

الناص،من ينتزعه اسراعا العلم يمبص لا افن ارإف قال ولهذا 
الناصاثحد عالما، يئق  ١٧إذا حتى ، العلناء مض المذ؛إ يمبص دلكى 
علىيوجب ويرن.ا واصلوا؛، قصالوا عل|ا، بعير همأئتوا ميلوا جهالأ، رذوما 
أهلهدام ما العلم اوِا ءلعلى الحرص موص وكل الحلم، ءلال_إ 

لطلبانليم إلى إثفم من بلاد، إلى بادئ من غر بالولو موجودين، 
طال،يومنا، إلى الصحابة عهد ص والأحبار العلماء، سافر كما العلم؛ 
أحرى،بلاد في ولو العلم يهلل، بل بلد؛ أو بقرية، يتقيد لا العلم 

بليصح لا حديث، هو الصين(، في ولو العلم )اطلبوا المشهور الحديث، 
وأينوجده، أين الملم، يهللمج الإنسان أن الفهود لكن موصؤع؛ همو 

جهةأي في تحصيله في ؤيجتهد اللم ن، يطلكسولا؛ يكون لا ل، يكر 
آحر؛شيء فدللثح الدنيا علم أما الشرعي، الملم النافع، الملم فيها، يجد 

علمالحدادة، علم الرياصة، علم الهلمؤ، علم فيها الخيار لأهله 
ثاءوص تعلمها، ثاء من أهله-ا، رغبة ن، حعلى أمور هذه الزراعة، 

إنفرد كل إلى بة بالملكبا المسلمين؛ على كفاية فرض لأنها تركها؛ 
ؤكيفالله، أحكام علم الشريعة، علم لكن تركه؛ ثاء ؤإن فعل، ثاء 

عليلثجالتي الفرائص تحرف، ربلثا، تحبي كيف، تصوم، ، كيفتصلي، 





وشكرهئغانى الله خمد كثاب 

وشكرهثغانى اش حمد كتاب 

الشكروجوب ^-كايق 

[،١٥٢؛_؛: ]IJمووه ولا د وكطثو\' آذمعأ ينار• اف قال 
ظت تعالى وتال ٧[، ]إبدامم: لآزبمقؤ4 ثًًفرئن وين ئنالمح،• ينال 
ربف آ-لثنن ؤب ئءورتهنِ ووءاير ت ئنالى وهال( [، ١١١الإسراء: ل ه ف آ-لتن 

صك<ه]؛وب'\آ.

بهأنري ليله أمح( ه، الشى أن ه؛ هريرة أبي( هءء -  ١٣٩٣
فالخئد جيريل: ممال اللثى• قأحد أليهما قنظر للبن، حمر ثس مدحين 

/٠١١طمرواْ أمتك. ءوُت، الحمز ١^١£، نو للفطرة مداك الدي 
فهثدأ لا نال( ذي أمر اركل ماو: ه اف رسول( عن ءس، -  ١٣٩٤

وضوه.داود أبو رواه حسن، حديث، ألهلع®. بالحمد 
قاو:س، اف رسول، أف محهنُ؛ الأشعري موص أبي ءءء -  ١٣٩٥

مقولون:غدي؟ زلي صثلإ ءض نثار افُ فال، الند يلد ناط، "إذا 

وثلتعأرت اش تول اب الأنبياء، أحاديث كتاب فى البخاري أخرجه عليه• متفق ، ١١
برتم[ ١٦٤اءت قءقدت1ه]المئوش أثث وقم ٩[ نوتئهلطهت حديق أنش 

النموات^إر اش برسول الإسراء باب الإيمان، كاب ني لم وم(، ٣٣٩٤)
(.١٦٨)برثم الصلوات وفرض 

وابنأجذم، بلمظ ( ٤٨٤برقم)• الكلام في الهدي في باب الأدب، كتاب في رواء )٢، 
وأحمد(، ١٨٩٤)برقم النكاح حملة ثاب الكاح، كتاب في ماجه 



الصالخينرياتس ثسيح 

عيدي؟ Jliماذا ت فيقول ثنم، فيقولون! ثواده؟ ئمزة مصئم فيقول! ثنم، 
الجنة،ني نيتا لنتدي اثنوا ثثالى! اممه فيمول واسرح، حمدك فيقولون! 

حسن.حديث وقال: ٠، اكر4اويُ رواء الحندا. تين، ونموْ 

لينفىاف إل ١١ه! اف رسول قال قال؛ ، رةينُ أنس ءم —  ١٣٩٦
رواْعلتها،، محنية ١^٧،، وتنزب علتها، محنية الأكله، ناكل النبل عن 

•مسلم 

ه،ض والشكر الحمد على الحث، ش كلها والآياءت، الأحاديث، فهده 
فيالنعم انواع عباده على المنعم هو وعلا جل اغ ؤإحانه، إنعامه على 

وأنسبحانه، يشكروه أن عليهم والواجب، لهم فالمشرؤع ودنياهم، دينهم 
العفليمةنعمه من إليهم به وأحن إليهم أسداه يما عليه ويشنوا يحملوه 

الأولادونعمة المال، نعمة من والإسلام، الدين نعمة من وعافية، وصحة 
٧[،ل1درامم; لأزيلدؤه كء=قزثن ولن قال؛ وعلا حل اف ذللث،، غير إلى 

ويقول[، ١٠٢]١^: دكئزوزه ولا ل واناءقزرأ أذمحأ وهآدَؤيلآ ؛ يقول 
•■١؛؛ليوست ري؛، ق هتي أ، دءودتهتِ ووءاجر وعلا؛ حث 

أوطغ(ا،فنز فِ يالخند فيه نئدأ لا تال ذي أنر رركل الحديث، وفى 
حلاف يقول الجنين، موت فى يروى ما كدللئح البركة، ناقص يعنى! 
ئنالى!اقل فيقول، وامثزنخ، حمدك فيقولون! عتدي؟ قال، ماذا  ١١وعلا! 

.الحمد،، ست، وسموه الجنة، ز نيتا لنتدي اينوا 

برقماحشسب إذا المصيبة فضل باب إ وهؤ اش رمول، عن الجنائز كتاب في احرجه زا( 

والشربالأكل يعد تعالى الته حمد استحباب باب رالدعاء، الالأكر كتاب في أحرجه )٢( 
(.٢٧٣٤)برقم 



وشكرهثغالى اطه حمد كثاب 

محمدهالآك1ه، تأكل العبد عن ليرصى اش ررإ0 ه• النص ويقول 
ضوالثناء الحمد فى والأحاديث ع1ليهااا، قيحنذه ، ويشزبعاليها، 
الصلاةعاليه ويمول ذلك، من الإكثار والمؤمنه للمؤمن فيستحب كثيرة، 

إلهدلا فت والحمد افن نبحاذ أربع• افن إر الكلام *أحب ت لام وال
الصلاةعاليه أيضا ويقول الصحيح، في ملم أحرجه أكنن*. وافه اطه إلا 
اطهإلا إلط زلا طه زالخند اة نيمان الئالخالم،: »اواداث، لام: وال

افثإلا إك لا 1او، *نن m: وفول بافث"، إلا قوة دلا >ل دلا أمحن دافث 
عشنهدين، ضء كل عر زم الخئد وله الملك له له، يريننؤ لا وحدة 
الصلاةعاليه ويقول إسماعيل*، ولد من أمس أربمه أعثذ كنى كاذ براد 

إلىحسنتان الميران، ئي ثقيلتان اللنان، على حقيقتان ر>كلمثان واللام: 
 kأيهاللئ، فالمثرؤع وحمده*. اطه نحال العظيم، الم نحال ن

قول:وهكذا وتقديه، ثيحه بتعليه والثناء افه حمد من الإكثار المؤمن 
موسى:لأبي ه يقول الصحيح الحن.ين، في باطه، إلا قوة ولا حول، لا 

أبىفداك افه رنوي نر؛1 ملئ،: الجنة*٠ كنوز من كنز عر أدلنث، *ألا 
١لحركةسريع اللسان، وهذا ،، داطه*ل إلا محوه ولا حول *لا ماد: وأمي• 

أوؤيمونه اللسان هذا يحفظ فالحازم بالثر، شغلك بالخير تئغله لم إن 
بالكذبيا بالوالنميمة بالغيبة الحركة مرع ص الله، يرضي بما يشغله 

بالتحميدبالتسبيح يشغله بالخير، يشغله المؤمن الحازم لكن ذللئ،؛ بغير 
مراءةباطه، إلا موه ولا حول لا مول: بالاستغفار، بالتكبير ؛التهليل 

للجمعافه نال ينفعه، بما يشغله هذا غير إر اطه إر الدعوة القرأن، 
ائو^،•

بابالدعوات، كتاب ني البخاري أحرجه فهم. موسى أبي حديث من عليه متمن، 
بابوالدعاء، الاJكر كتاب في لم ومره'؛ا"(، بريم باض إلا نوة ولا حول، لا 

(.٢٧٠٤برثم)بالغ•كر الصوت حمض استحباب 



الصالحينءس ريا سمح 

TiT٢٤٢

مماباوضلأْضزضلاش|

صيغهاوبعهس وفضالها طقي بائصلأة الأمر بانب 

!٣١٠أقأبمث كو آلبي هل بمئث ر؛ايقتهو أق وإل ئعانى! ، ujIقال 
[.٥٦]الأحزابت تلماه ؤسيإ ءثه صبملؤأ 

سمعأثمه ه؛ الماص، بن عمرو بن النه عبد وص -  ١٣٩٧
.عيرأ،، يها عليه افث صلى صلاة، علي صلى ررمن يقول• اف  افرسول 

مسلمرواه 

ارأولىقال: . اممه رسول أل ه؛ عود مابن وص -  ١٣٩٨
حديثوقال؛ ااترمذي، رواه . صلاة١١ هلي أكثرهم القيامة  بومبح، اثس 

(٢)
حسن

ررإ0اف رسول قال فال: ه، أوس بن أوص وص -  ١٣٩٩
صلائكمقال فيه، الصلاة مى علي يأكثروا الجمنه، نوم أيامكم أيصل من 

عثيتث،صلأسا تعزض وكيم، اف، رسول يا : قالوا؛ال،: . علي١١معنوصه 
أجنادالأرض على حرم افه ررإى قال: بليثا. يقول قال: ا أرمث،؟ وقد 

يصليم سمعه لمن المودن قول مثل القول اسماب باب الصلاة، كتاب محي أحرجه )١( 
هالني عر الشلأة باب وفي (، ٣٨٤)برقم الوسيلة له اض سأل م ه الني عر 
(.٤٠٨)برقم التنهد يعد 

الصلاةفضل غي جاء ما باب الوتر، كتاب في خهه هريرة أبي حديث من أحرجه )٢( 
(.٤٨٤).برم الني على 



هاك زئول غلى الصلاة كتاب 

صحيح.بإسناد داود أبو رواء الأسياءا؛. 

الصالةقفل على تدل كلها الأحاديث مع الكريمة الأية هذه 
واحدة،علنه صلى من وأن منها، الإكثار سغي وأنه ه المي علك، 

وعلانحل يقول أمثالها، بعشر نة الحلأن عئرأ؛ يها عليه اممه صلى 
وس1موأعكه صنئأ ءامننأ أفيبمث بتلإ،ا ألثي عل، بمئث رثان؟فتهل آثت قأ 

الأعلىالماد فى عبده على اف من والصالة [، ٥٦]الأحزاب: ثلثاه 
آل،وعلى محمد، على صل رراللهم نقول؛ الدعاء ومنا إياْ، ورحمنه 
نحيد،حميد إثلئ، إئزاهيم، آل، وعلى إبرامم عفي، صليثإ كما محمد، 

إئرامم،عفي، باركث كما نحمد، آل، وعفي، نحمد، علمح، بارك اللهم 
فشرعه، المي فشرها هاكدا محيد<<، حميد إثك إبزاملم، آل، وعلى 

بعدميما ولا ونت،، كل فى والنهار الليل قمح، ذلك من الإكثار لما 
تقول:المؤذن أحست، اممه، إلا الله لا قلت: المؤذن أذن إذا الأذان، 

محمدعلى صل اللهم تقول؛ المحمط، علمي تملك؛، الله إلا إلله لا بعل 
آُت،المائنة والصلاة التامة الدعوة هدو رُب، رراللهم تقول: ثم إلخ، 

الإدلث< وعدله، الذي محمودآ مقاما وائنثه والمضيله الو،سله محمدأ 
مامثل ممولوا النودف نمنم ارإذا : النبي يقول الميناذا؛، حلم، 
مهاعلنه افُ صلى صلاة علئ صلى من يإمه علئ صلوا مم يمول، 

لغتيإلا ئقيي لا الجئة تحر ننزله ثإيها الوسيله لي اممه سلوا قم عترأ، 
لهحلت، الوصيله لن نأل محمى هو، أيا أكول أل وأرجو الم، عباد مى 

والسائم.الصالة عليه عليه، الصالة من الإكثار ^r^؛، الثماءهاا، 

١(.•  ٤٧)برقم الجمعة وليلة الجمعة يوم شل باب الصلاة، كتاب في أحرجه 



ثمنلصا ا رياض ثخ 

صلأ0اا،علن أكثرهم القيامة نوم ُي الناص أولى ررإذ و.■' ويقول 
لهمحبة وعن به إيمان عن صلاة، عليه أكئنهلم د. بالبي الناس أولى 
لشريعته.واتباع واللام، الصلاة عليه 

الأحراللففل في الجمعة* نوم أيامكم أضل من *إى و.•' ويقول 
أهبط،دمني آدم، حلى ميو الجثنة، ثوم الئص فيه طلمثؤ نوم ٠-؛^ 

افهسأل، يصلي وئو منلم صد يصؤادمحها لا ناعه ؤفيه علته، ين، وفيه 
صلاثكمهاو فيه، الصلاة من علي ®يأكبروا إياها* أعطاة إلا حاجه 

صلاثناتعزص ركيم، اف، رسول نا ! نالوا)يال،; ،*. jipمننوص_ه 
حرمافَ ررإو ! يال،يت، ت يعني أرممت؛ ت يعني ؛ أرمت،( وقد عالتانثخ 

علثهصلكط ومن العلمين، أعلى ش روحه الامياءار أجناد الأرض على 
ارماو.-' فال كما لام العليه يرد حتى روحه عليه ترد عليه وسلم 

السلام®علتي أرد حتى ردحي علي افُ ئد إلا علي بسلم أحد مى 
لام،والالمائة عليه إليه عليه المائة الماديكة تحمل أن ممكنا 

أنثي،؛-J، يبأنويي، الأرض في 'نئاحض ملابمه فه ارإو ه: فإنه 
الثلأم«لا،.

الصلاةعليه إياه يبالغ عليه لام والعلميه الصلاة من فالإكثار 
حاءما على ذلك ص الإكثار فينبغي علميه، ئ؛ من على ؤيرد واللام، 

®هولوات بقوله بينها.٠ علميه الصلاة صفة فى الصحيحة الأحاديث، فى 

دعلمح،إبراجيم عن، صك، كنا محمد، آل، دعر محمد، عر صل اللهم 
محثد، jTوعر تحثي، عر بارك اللهم تجيد، حميد إثلثإ إثناهيم، آل 

صفةهذه محيي* حميد إئلثج إبراهيم، آل، وعر إبراهيم، عر باركن، كما 

هالض عر السلام بابح هو، الكتاب، في خهئُ اه •مد حديث، من اش الناحرجه )١( 
.٣٨٧ا/وأحمد (، ١٢٨٢برتم)









لحينرياض شخ 

صحيححسن حديث وقال؛ ا، وااتر٠نىر يائي م رواه تاء*. ينا تئد ندعو ثم 
عنيثاحؤج ت قال غينه، عجرة بن كٌب محمد أبي ءس —  ١٤٠٥

قكميك، ٣ محق غبمثا قد \ؤ _ U ه ه ص 
محني،آو وعر محمد، على صل اللهم ; ®^^١قال: علتك؟ نصلي 

ضتارك امحي نجيد. خبئي !نك آل ض طت نما 
حميدإئك إبراهيم، آل على باركت، نما محمد، آل، وعلى محمد، 
متىنجيدء. 

والإكثاره المى عر الصلاة شرعية في الثلاثة الأحايين، هدْ 
يقولالصلاة، آخر وفي الدعاء يدام الدعاء أمام صيما ولا منها، 

منه السك، عش الصلاة علي" نصل قلم عندة، ٥^^، مس اااابخيز 
الأوءات<.جميع في الطاعايتج أفضل ومن القرباتح أقفل 

وجلاه، اف رسول )نبع لما لام والالصلاة عليه أيضا وقال 
ممال،ه، الثبئ على نصل زلمإ تنالي، اف ننجد P صلاته في يدعو 
صلىإدا ٠٠ت — لعيره أو — له ممال، دعاه نم هدا٠٠ ررعجل •' اطه رمول 
ه،الثي على يصلي ثم عنته، والثناء نتحاثه، ربه يثحميد قلتتدأ أحدكم 

حاءكما اممه، على يثني أن الدعا، أمام فالثنة ناء؛،(، ثنا بند ندعو ثم 
ثمه النبي على الصلاة وعا.ها ثم ثناء، التحية فإن التحيات،، في 

الأوقات،;من وقت، أي وفي سجوده فى يدعو أن أراد إذا هكذا الدعاء، 

كتابفي والترمذي (، ١٤٨١برتم)الوعاء باب الصلاة، كتاب غي داود أبو أحرجه ( ١١
)UU؛'Y(.برتم ( ٦٥)باب الدعوات، 

نيوسلم (، ٣١٠٧)•برقم . .باب.الأنبياء، أحاديث كاب في الخارى أحرجه :٢( 
برتم)٦•٤(.التشهد بمد ه الني ير الصلاة باب الصلاة، كاب 





الصاتحينرياوس سيح 

هنتكون المقدمة وهذه .، النبي عن جاءت التي الأنواع هذه من 
الصلاة.حارج ني أو الصلاة في الداعي كان سواء الإجابة أساب 

.الجمح الفة وثق 

ه،اقو رسول أثاثا ت فال )جهتي، الجدري عود مأبي وص -  ١٤٠٦
اشأمزثا نعد; ثن تشيئ له ممال خهثع، عناية بن نعد مجلس في وئحن 
مكنمحك؟ نملي شف اف، ننول ;l محك نملى أن تنالي 
:*هولوااف رسول فال ثم تنأله، لم أثه ثنبآ حتى )ف.، رسول 
إئزاملم،آل على صئتث كنا محني، آل وعلى محمد، على صل اللهم 
إيكرإبزامم، آل، على ثاركت، كنا محمد، آل، وعلى محمد على وبارك 
زرواه علمم«. قد كنا والنلأم محيي، حميد 

افرسول يا : قالوا؟١]،: نجهبمد، الناعيي حنيد أبي وص -  ١٤٠٧
أرداجهدش نث، ض ضل م : »ملوافال: ءك؟ نملي كي 

أرداجبدض محمد، ش وبارك إبراهيم، آل، ش صليت، كما ودريته، 
(٢)غلييمتقى . محييا؛حميد إك إبزاهيم آل، على ياركّتح كنا ودؤثيه، 

الصلاةعاليه نبنه على يملوا أن عباده وعلا جل الفة أمر فد 
مبملؤأءامنيإ آلخأب ي-أ؛آا آلبي هث، يملخن و؛شآفثم آثت • ذة.ال والسلأم 

(.٤٠٥)برنم التنهد يعد ه الهي عر الصلاة باب الصلاة، كتاب في أحرجه )١( 
برقمه الض، غجر على يمنى ْل باب الدعوات، كتاب في البخاري أخرجه )٢( 

برنمالتنهد بعد ه الّك، على الصالة باب الصلاة، كتاب في لم وم(، ٦٣٦)•





انصاتحينرياءس ثنيح 

صليتكما محمد، آو وعلى محمد، على صل ٠اللهم قال،؛ أو بأس، لا 
كمامحمد آو وعلى محمد على وباوك تجيد• حميد إثك إبراهيم آو على 

تقال أو نؤع، هذا بأس فلا محيي، حميد إيلث، إبراهيم آي، على باركث 
آل'علك، صليث كنا ودريته، أوداجه وعلى نحمد، عنى صل رراللهم 

آل،علمح، ياركت، كنا ودريته، أوداجه يعلى سل، ض يبارك ^>^، 
أنواع.كله طثب كله مجيده حميد إلك إبراجم 

وهكذادينه، على وأتباعه وذؤيته أزواجه النبي آل بالأل؛ والمراد 
لهم،يدعو لبنه، ء-لك، إبراهيم أناع إبرامم آل ت إبراهيم وآلب إبراهيم 

تشملالعبد على الله من الصلاة ويرحمهم، وكرمهم عليهم يثني الله أن 
عليهبالصلاة دعوة كلها الجنة، ؤادخاله ورحمته إليه والإحسان عليه الثناء 

إليهم،ؤإحمسانه إياهم ورحمته عليهم ثناوه عباده على الله من الصلاة 
منزلتهويكرم عليه يثني ت يعنى نبيل—،؛ على يملي الله أن ربك سأل قانت 

واللام.الصلاة عليه درجاته ويرفع 
فادالأول التشهد في قال ؤإن الأخير، التشهد في يقال وهذا 

يجب،الأخير، التشهد في ولكن الأول؛ التشهد في أفضل حن بأس 
عداُب،ثى بلئ، أعود إثي اراللهم يدعو ثم الأخير التشهد في به ياتي أن 

المسحفتنة شئ رمن والممامحت، المحنا فتنة ومن المر عداصه ومن جهنم 
اادجال،«.

الثجثاثأولها في يعني: اللام؛ غاشلم« محي نما ))زالثلأم قال: 
زبزكاتن،افه ززئ أبجا غوك \م' زالثلثالم،، والصلزاث لله، 
افهزرط النبئ أبجا طاف، الثلأم سابقا، نمنا الذي لام الهذا 

بينبينهما يجمع فالمؤمن بعده، الصلاة جاءت ثم قبل نزل هذا وبزكاثه، 
يقول:الشهادتين بعد ثم ,( الله ورحمه الثبي أيها علياف، الثلأم 





الصالحينرياض شخ 

الاذمكتاب 

فضواسمؤاسس«؟_َتاب 

تثعالى وقال [، ٤٥]الموت: أيكنره أف ؤو}وكث ئعالى؛ اش قال 
مسكؤ زءى ءؤوأذَو ئنالى: وقال [، ١٠٢سْ■: أدمئده 

ألأابمح-،يمثن ذل ولا آلاصال الئدو س ألجهر ودون رجيه ث/عأ 
]الجمعة:خئك َؤ؛إ أف ؤوأد'؛أ_أ ت ئنالى وقال ه'ما[، !ف: ٠٣٠٠٥١]

تئعالى قوله إلى رأكإين...ه الثنلمتن ^٤ ئنالى! وقال •١[، 
عظ-ماههملجمل معفتآ كم أف أعد نألدئكثت كبجإ أف 

©َ|؛ل دو أف أدمحأ ؛ ،٠٣ه ؤه ننالى؛ وقال [، ٣٠]الأح>اب: 
كثيرةالماب في والأيات الأية. [ ٤٢-  ٤١]امح٠حزاب: ورسلأه وسنمْ 

معالومه.

رركلنثانؤه.' اف رسول مال مال؛ )هيتع هريرة أبي  ٠١٠٠—  ١٤٠٨
افسبماف الئ-إني; إلى حسثان الميزان، ي ميلتان اشان، على حفيمتان 

متقى. المذليماااف نحال ويحمدْ، 
أمول:ارلأن اف رسول ال قال: قه م غومح.  ١٤٠٩

مماإلئ أحب أكبر، واف، افث، إلا نه إلولا ف؛ والحمد اف؛ نحاذ 

فيومسلم (، ٦٤ ٠٦)برقم بثح التفضل باب الدعوات، كتاب في البخاري أحرجه 
(.٢٦٩٤)برقم والدط، والمح الهليل فضل باب والدئء، الذكر كاب 



الأدلكركتاب 

*مسلم رواه * ال؛نئطساا علإ4 طلعش 

اف'إلا إك لا قاق: ض ءا'ل: و. اف ينول أف ءد؛ -  ١٤١٠
فيفديئ، ضء كز ض زص الس؛ ولن النلك لن لن، شريفج لا زخدة 

عنهرمحيت، حسنة، مثه لن وكتسئ، رقاُآ، عشر عدل، لن لكمته مزة متة يوم 
زلب:اتبمي، خش ذللث، الظان:يزنن بذ >زأ لن زلكنت، ، ثث 

.هنئ،؛أكثز عجز رجز إلا به جاء منا يأضز أحد 
حطث،نزة، مئة يزم في وبحمده، اف نبحال فاوت اانس وئال،ت 

ءلي؛لأ،•متقى • اتحرا، زبد مئز كاثخ، وإو حطاياه، 

كلهاالرسول عن التسحبحأ والأحاديث الكريمات الأيات هذه 
محيال؛ه، بذكر أوئايه يعمر أن للمؤمن ينبغي وأنه الذكر، محفل على تدل 

معموريكون ذللث، غير وفي مجده وفي سوقه، وفي الطريق، وفي بيته، 
وأمرذللئح وعلا'نميع جل اممه لأن بالذكر• اللسان طليق بالذكر الوقت 

الغفلة،صد ولأنه عليه وحرض بذللثح أوصى و.كدللث، ورسوله به. 
المار.أهل هم الغافلون 

الهزب ثم وألإني، آلي بتتث ًًفبجا إج4ثم ديأدا ت تعالى ذالا 
بلَة'لأرني اركك قا م»مذ لا ءاداة وثم ببما يمررث لا م وثم ها ممهوذ 

بلمثلهم يكون لا المؤمن [ ١٧٩زالاراف: نأ ١>^، ضل أم 

برقموالدعا، والمسح التهليل قفل باب والدعا،، الذكر كاب في أحرجه )١( 
(٢٦٩٥.)

(،٣٢٩٣)برقم رجزدْ إباليس صفة باب الخالق، بدء كتاب، في الخاوي أخرجه )٢( 
برقمرالدعاء بيح والتالتهيل فضل باب والدعاء، الذكر كناب في ومسلم 

(٢٦٩١.)



الصالحينرياءس سرح 

ولاد رآنهفثوأ ت تعالى قال ه، اغ بدكر وقته يشغل 
َمحمإدك، أف، أدئيأ ءامنإ أئن ئعالى• قال ، ٢١٠٢لاا-شرةت ه يكمنون 
ألتيةؤ\0ي قق؛ ال ق[، ٤٢-  ٤١زاب: ]الأحوأملاه دلإ ثنم؛ و. 

أنى إلمح1لصندقنه ؤآلمتيننت محآكننثن ؤآلمؤيتشتا ءللمقي}ان ؤللصسلشت 
ؤلجثإش-رق لم أف أعد رالدًكرنم َىرآ ه ؤؤو\\وسمبلأ بحال حمقال 

الذكرعلى الحث في كثيرة المعنى هدا في والايات [ ٣٠]الأحزاب: عظيماه 
^والترغيب 

يقيلثاناللسان، على حقيقتان كلمثان  ١٠لأمت والالملأة عليه وقال 
الافليماااف نئحال وحمده، اف نحال ت ايزحمن إلى حسنتان الميزان، في 

عاليهوقال العظيماا، افر نحال وحمده، افر رانحاو منهما الإكثار ينبغي 
فروالحمد اشر ننحاو ت أربع الم إلى الكلام ®أحث، ت لام والالصلاة 

ذلاشر زالس اشث ))نبمان الكادم أني هذه . أني،اذايلأ افُ إلا إك ذلا 
رشرنبمان الضالخاث،: »الناذءاي، أيضا وقال أين*، اضُوالأ إلا إك 

يافر«.ألا ي زلا >ل زلا محن افُؤافُ إلا إك زلا فت زالخند 
افُ،إلا إلنه زلا شر زالحمذ اشل؛ ننحاو ت أقول لأي  ١١ويقول.ت 

كبير.وحير عفليم قفل هدا السصاا عليه طلنث، مما إلي أحئؤ أكبر، زافه 
١^،لن لن، شرف، لا زخدة افلأ إلا إك لا فال: ص ويقول 

عشرعدل، لن كانت، مزه مئه نوم في فدير، ثيء كل على نهز الحمد؛ زلئ 
نيئة،مقة عته ومحسن، حنثة، مئة لن وكتبئ، ١١يعتمها يعنى: ؛ رقاب،٠٠

ُأءص.لأحد ، ؛ip^ يمسى، حش ذق، تومئ الشنطان من حززأ نئ زكاJئح 
علىيحاففل وأن بهيا الإتيان بجغي ثئه" أئر عمل رجل، إلا بب جاء يما 
زلئالنلك لئ لئ، شرف، لا زخدة افه إلا إلمة »لأ يوم كل مرة مائة هذا 

حتىأحسن يكون الصباح في قال إذا ^٠٠ ضء كل على زثز الحند؛ 



كتاب

الومهدا قي اللام يحمل حتى المباح في يقولها كله، اليوم توفي ب
كله.

نر؛مائه يوم في ويحمد؛. اف نثحال ،؛ Jiiالأحر؛امن اللمظ في 
أيضا،بيح التفضل في هذا النحر، رند مئل كانت، وإل حطاناه، حطث، 

العظيماف سحاف فائت مى العظيم، افر ،سحال وحمده، افر ارنحال 
مقيدالعالم أهل عند وطا الخطايا، بتكفير الوعد فيها مرة مائه ووحناي.ه 

تنعالي فال المقيدة، على تحمل المهللقة المصوص الكبائر، باحتناب، 
ودخأتهظمستنئاظم ^^٠؛ عنه موف ما ًًقكر ؤمنوأ ُؤإن 

[.٣١،: ]IUه ربنا ندخك 
إلىوالجمنه الحمل ارالصأنواُت، I لام والالصلاة عليه ونال 

١الكتايز، اجشي، إذا سهي ما مكمزايئ، رمصانى إلى ورمصان الجمعة 
كبائرمن ر الحن. عليه يجهب، بل الكبائر؛ من الحدر للمؤمن فينبغي 

الخيرأنواع في ويجتهاو منها، تاب، لمن إلا المغفرة تمغ لألها الذنويح؛ 
باليكراللسان ؤإمحللاف، العفليمة، الحسنامحت، من فيها لما الخير، وأعمال 

الغافلين.مشابهة عن والبعد 

١الجمّح الله ومحق 

ارمنقال،: ه، النبي عن ه، الأنصاري أيوب، أبي ءم -  ١٤١١
غلىزص الس، زلن النلكؤ؛ لن لن، لا زخدث اس إلا إك لا فال: 
يلدس أيمس أريمه أء-نمحا كنى كاف مرات• عنر يدبر، شي•؛ كل 

،.لغنته منفى ٠ إسماعيل، 

ليلم وم(، ٦٤برتم)٤• اكهليل لخل باب. الدعواته، ياب. ني البخاري أحرجه ؛١( 
(.٢٦٩٣برنم)والدئء والمسح المهلل لخل بأب، واووئء، اللكر ممابط 
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أحبركررألأ .ت اف رمحوو ماو ت قاو نجهتع ذر أبي ءمحا؛ا -  ١٤١٢
.ويحمدو،١ اف نحاو افِ: إر الكلام أحب إل افِ؟ إلى الكلام يأب 

مسلمرواه 

١٤١١٠  - ،f§§ خهتد الأفعري مالك أبيJii  افرمحوو قاو ت
فوالحمد اف ونحاق الميزاذ، ئملأ ف والحمد الإيمان، سطن الطهور ا>

،.دواْ.!٠٢١٢نالأم«. الشارات :ض نملا.U أن نملأن. 

الذكر،فى الواردة لا'حادث ا حملة من الثلاثة الأحاديث هذه 
الذكرأقفل الكريم، القرآن الذكر وأفضل القربان، أفضل من والذكر 

حلقال، كما أمثالها، بعثر نة والحنة ححرف بكل القرآن قراءة 
وقالالذكر، أقفل فهو [ ٦٩]يس• ه نتف وم*او( لكد إلا ئو ^إن ت وعلا 
فوالحمد اف نتحال ت أرغ اف إلى الكلام ؛اأحث، واللام! المائة عله 

إلأالأزافُأين«.نوص 
الكلامأحث، إذ اف؟ إلى الكلام بأحئ، أح.نك رألأ ذر أبي حديث، 

.ووحمده<،اف نئحال افم: إلى 

وحدهاللأ إلا إلنه لا ! فاو ؛رمن أيومب،! أيى حديث، فى . ويقول 
عئريدبر، إ شي كل على وهو الحمد، وله المئالثؤ؛ لن له، شريك، لا 

عظيم،فضل هذا إسماعيل® ولد من أمس أرمنه أعثذ كنى كاف مزامحتط. 
ه•'يقول هريرة أبى حديث فى العنق، يعادل اوزكر كثرة أن على يدل، 

وهوالحمد؛ وله الملك، له له، شرينثج لا وحده اله إلا إلنه لا ؛ قاو من ١٠

(.٢٧٣١)يرتم ويحمده اه سحان فضل ياب والوعا،، الذكر كتاب في أحرجه )١( 
(.٢٢٣)يرقم الوفوء فضل ياب الهلهارة، كتاب في أحرجه )٢( 



الأذلكركتاب 

بض:رقااآ،«، عتر عدو نه لكثث مرة مثه نوم قي قدير، شيء كز عر 
مىحررا له وكائت نيثه، صئة ضه ومجيت حسنه، مئة له رروكتثش يعتمها 

إلاثه حاء مما مأيصل أحد تات ونأ يمسي، حتى ذلك نومه الشنطان 
أكثزعمل نجز 

الذكرمن الإكثار على والتحريض الحث هذا فمي تقدم كما 
افُإلا إله ولا ف والحمد افب نحاذ ت الصالحات ®التاتات ه! ويقول 

خمفثانءنمثان ه: فوله سق ّاف«، إلا ي زلا خزل زلا من نافث 
افِنحاى الرحمن: إلى حبيبمان المتران، في نقيلثان اللنان، على 

افرنثحال ، وحئاو؛ افر ررسحال منه! يكثر العفليمءا، اشر نتحال ويحمده، 
خزلزلا أين زاشآ الهُ إلا إلة زلا فر ؤَالس اشر ®نبمان الثم«، 

زلناطك لن لن، شرف، لا زخدة افآ إلا إك »لأ هكدا ُافث«، إلا قزة زلا 
كلمرة بثه بوم وكل • نرات؛'عشن ؛؛^، ١٠ضء كث، ض دنو الحمد؛ 

عقلتم.فضل هذا 

الطهوررر اغ رمود يمول I لأثعرى ا ماللث، أبى حديثؤ فى 
الأحداثمن الطهارة والوضوء الغل ت يعني الئلهور؛ الإيمان*، نطن 

نصفان;الإيمان فإن الإيمان، نمض يعني: الإيمان؛ نعلن والأخباس 
الف؛لاهرفالطهور انية، الإيهِيالعلهارة القلب يحتمد ونممؤ فناهر نمق، 

إخالآءسالإيمان، هو يالعميده المتعلق والعلهور والنسل، الوضوء 
نمق،هذا العبادة، المستحق وأنه وحده، بالله الإيمان هو فه، العبادة 

والتوحيدوالوضوء، النمل فى ظاهرة طهارة والعلهور: نمق،، وهذا 
افهونبحال ااميزانى ثملا طه رروالحمد أعماله. نطهر معنوية طهارة 

الحثؤهذا فمي الميزان، تمايز يحني: ثملا*؛ أو — ثملان شر زالحمد 
الئمزاُت،بس ما ئملأ فر زالحمد اشر ررس1حانى والتسبيح، التحميد على 
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للفحجه والمرآذ ضياء، والصبر برثاذ، والصدئ ثور، والصلاة والأرض، 
بهتعمل لم إن عليك وحجة به، عملتح إن للف حجة I يعني عنيلدار؛ أو 

.مومها(اأو همئممها ثمنه مائع تئدو الثاص رركل 
علىواستقام المالحة الأعمال يدم من لكن بيع؛ في الناس 

السيئاتبركوب اهل نومن وأعتقها، ه نفاشترى ففد اش، دين 
باض.إلا قوة ولا حول لا وأهلكها، أوبنها فهو بالحنان اهل والت

الجميع.اض وثق 

إلىأعرابي جاء همال،؛ ه وئاصب( أبي بن عد م ٠٣٥-  ١٤١٤
اضإلا 1لثت لا ررثل: فال: أثولن. كلاما شني فقال: س، اض نمول 
زباف زنبمان كثيرا، ف زالخئد نيرا، أين اض لة، شرطي لا زخدة 

لزثي،مهولا؛ مال،ت الخكيم« النزبز باق إلا ي زلا خول زلا النالمين، 
دوامزاررمنياا• زاهديي، زارخميي لي، اعقر اللهم ررمزت هال: لي؟ فنا 

،٠مسلمر 

مصادصندs إدا هؤ اف رسول كاى : فال(يقيثغ ثوباذ ءءء؛ا -  ١٤١٥
تاساركثا ، زمنلد١^٨^٣، أثث، ررال1هم ؤقال،: قلاقا، اسئمز صلاته 

كيف-1 الحل،سث، رواة أحد زهز - للاوراعي ئيل زالاكرامء الجلالط يا 
رواْ!ف. أنثغفن ض، أنتم يقول: قال: الأنتغمان؟ 

(.٢٦٩٦)برقم والدعاص والئسح الثهلل ضل باب والدعاء، الذكر محاب في أخرجه )١( 
برقمصمته وبيان الصلاة بعد الذكر اسحباب باب اجد، المكتاب في أخرجه )٢( 

(٥٩'



الأدقاركتاب 

يئإذا كاى ه اف رسول أل >ةهثه؛ شب بن المغيرة ءص —  ١٤١٦
هاض نث لن، شريك لا زخذة افث إلا إك ررلأ مال: ن-ئإ، الفلاة من 

ثنطنزلا ص، ت نا:خ لا امحب نم>، ض كز ض ونو الخئذ، 
متسالجد،. منلث، الجد يا تنخ ولا متنت،، لما 

جمحقي دائما مثرؤع والذكر الذكر، فضل قي الأحادث فهزم 
تبقوله يبدؤه الخمر، الصلوات بعد مخموصر ذكر وهناك الأوقات، 

النلأمومنلث، الئلأم أست، ٠راللهلم افه أنثئفن النه أنتئمر اف أنتعمئ 
الإماملم بما بعد ثيء أول هدا والاكزام، الجلال، يا نباركمث، 
افهأسئفر افه أسئفئ افه أسئمن I واحد كل يقول والمفرد، والمأموم 

ثمنالإكزام« الخلال، ذا يازكتح الئلأم زمثلثف الئلأم أنم، ررالئيب 
،هزابعد الناس إلى ينصرف إمام كان إذا الماس، إلى الإمام يتصرف 
زلنالنللث، لن لن، شريف، لا زخدة افُ إلا إلنة لألأ الجميع: ويقول 
ررلأالزبير ابن حديث في حاء كما يديررر، كز ش لص الحمل 
زلنالس لن إثاة إلا بمد زلا افُ إلا إلمة لا بافث، إلا قزة زلا >ل 

كرةزلز ١^ لن نسخ افُ إلا إك لا المنن، الشاة زلئ الفضز 
زلا_،، لما ثم زلا أغيث،، U >ن\خ لا  'مويزيد الكافنون« 

الجده.منف، الجد يا ينخ 
شيءأول السائم، بعد هذا كل المغيرة حديث في كما 

أست،ااالإهم ^، ٥١أسئمن ^ ٧٥١أسئمن الله أسئمن يقول: ثلاثا ،^ ١١أحثئفن 

فيلم وم(، ٨٤٤برقم)المائة بعد الدكر باب الأدان، كتاب في البخاري أحرجه را( 
(.٥٩٣)برقم صفته وبيان الضالة بعد الدكر استحباب باب اجد، المكتاب 
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!يعدهايقول ثم والإكرام"، الجلال، يا ساركت، الئلأم ومنك، الئلأم 
ضزص الس زلة لة لة، شريك لا زخدت ؛ ٥١!لا !ك •لا 
إلانب زلا افُ !لا إك لا اف، ي مزة ز'لأ خزل لا ضء كز 
ممصيثافُ إلا إلنة لا الخنن، الشاة زلث الفنن زلث النمه لن إثاة 

تئشلي زلا أغيغ، U ص لا م كرة ه الدين لن 
ثوبانحدث هذا على ئد الجدا' منك الجد يا ينفع ولا ، مثعت، 

الزبير.ابن وحديث المغيرة وحديث 

أكبر،واف ف، والحمد اف، ارسحال يقول أن هن.ا مع تحِ، وي
ؤيزيدهريرة، أبى حديث من المحيحن ثى كما مئ0اا، وئلابيى قلأتا 

كزض زئز الس زنن الثلك، ين لن، شريلث، لا زخدة افُ ي 1ك' )رلأ 
وقلائينقلأثا أكتئ، واشُ ف، والحمد اف، نجال ١١المئة، تمام داويئ« سيء 
وحدهاف إلا إل-ه لا  ٠٠إ بقوله المئة ؤيختم مرة، عوز وتتع الجيمح 0رةاا 

ئيأتي_>«، شيء كز ض زنز الخْد زنن ١^، ة شريف،'ت، لا 
؛يقرأ ثم ه آلئوم آلم هو إلا إك لا جه الكرسي باية هذا بعد أيضا 
والعناء،والعصر الفلهر بعل واحدة مرة والمحوذتين أحثتده آثء هو ؤش 

الصلواتعقب فيها المنة هكذا والمجر، المغرب بعد مراين، وثلاث 
فيمايعلمه ماذا له! يقول ماله، لما له الأعرابي موال وفى الخمس، 

افر،ن1حايى لن ثرينتؤ لا ؤحدْ افث إلا إلئه ررلأ تقول! قال! اض، يرضى 
اله«.إلا قزة زلا نزل ولأ أمحن، ؤالأ فر، زالس 

أربع!اف إلى الكلام أخن،  ١١ه! يقول الأحر ن، يالحد في 
المالاةعليه ويقول . أكبن" ؤافُ افُ إلا إلنه زلا فر زالحمد اقر نئحانى 

افُإلأ إلنه زلا شر زالحند اشث نتحال الصالحات،! ررالتامالم، ادم! وال
جميعفي كلها هذه ااعظيماا النلي باق إلا موه زلا حول زلا أكبر زافث 
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وئكبردذ،وثحمدرل، ٠اسئحول، قال! اف، رسول يا تر نالوا! صنئتم؟،، 
لمامحربرة، أبي ص الرائي صالح أبو قال دئلأيى" ثلاثا صلاة كز ، حلف

أكنن،وافآ فر والحنذ افر، نتحان يمول! قال! ذكرهن كتفية ص نثل 
■ح دامحذ. ئلأة ثممحن بجن بمدذ -ص 

إنيالنهاجرخ سراة ئزجغ روايته؛ في لم مزاد وئ 
مثله؟صلوا قنلتا ثنا الأموال، أنل إحواسا سمع ! فقالواه، اشر رمحول، 

.يتاءا؛من يؤتيه افه قصل رردلك ! اف رسول ممال 
المالزئز: - المثلئة الثاء وإسكان الدال بفتح - ذنر جمع الدنوز(; ) [
اممير.

كلدبر في اف سبغ ررمى قال! ، و. افه رسول عن ،  ٠٠٠٠٠-  ١٤١٩
وقالويلاثيذ، نلاط اش نكنز دقلاثين، ثلاثا افَ ض زثلائر، ثلاى ضلأة 
وهوالحمد، وله الملك له له، شريلئ، لا وحده ١^ إلا إله لا المئة; يمام 
مسلمروا٠ . النحراارثد مثل كانت، وإذ حطاباه غمزت قدير، شيء كل عر 

الصلواتعنب الذكر فى تتعلق كلها الثلاثة الأحاديث نهذه 

تقالالتي الأذكار صفة الكثيرة الأحاديث ر ه الّما بين ُد الخمس، 
لم!يما أول يقول أنه ثوبان؛ حديث ر تقدم الفريضة، من لام البعد 

الئلأمومنلث، المثلأم أنت، اللهم افه أسثعفن الله أنتعمن الله راأنثiفن 
نلالخص الفرائص من يسلم ما أول هدا زالاكزام،، الخلال، ذا ثازكت، 

فيوملم (، ٨٤٣)بريم الصلاة بعد الذكر باب الأذان، كتاب في البخاري أحرحه )١( 
(.٥٩٥)برتم صفته وبيان الهتالآ٥ بعد الذكر استحباب باب المساجد، كتاب 

(.٥٩٧)برقم صفته وبيان الصلاة بعد الدكر استحباب باب الماحي، كتاب ش احرجه )٢( 



كتابالأد:كار

الناس،إلى ينصرف أن مبل الإمام يقوله الناس، إلى ينصرف ن 1 
الرحده اف< إلا إلنه لا  ١٠ت يقول ثم المنفرد، ؤيقولها المأموم، ويقولها 
ولا>و لا مئين، ضء محل ض زم الس زلئ ض لن ين شريك 

الفضلزلن الس لن إ;اة، إلا تجذ زلا إلا إك لا اف، ي قزة 
كرةزلو الدبس له ئخكسس اللأ إلا إلنن لا اومن_ن، الLناء زنن 

الصلاة،بعد ذلك يقول النبي سمع أنه الزبير؛ ابن لحدث الكاذرول؛ا 
زلاننئستح، لما معطى زلا أءط4ت،، لما ناغ لا رراللهم يقول؛ وهكذا 

هدهشعبة، بن المغيرة حديث من تقدم لما الجاو،ا مئلث، الجد يا ني 
ثلاثايستغفر والفجر والمشاء والمغرب والمر الفلهر بعد الأذكار 

الخلالذا النلأم زظ، النلأم أتت ارالل4لم يقول: ثم أولا، 
زلئالئس، لن لن، شريك لا زخدة افث إلا إلط ررلأ يقول: ثم زالإؤزام« 

إكلا افن، إلا هزة زلأ خزو لا ب، شئء محل غلى الئد'ؤنز 
الم زلن ألفضل زلن لن ه تجد زلا 

لماماإع لا اللهم الكافنويى، كرة زلؤ الدبس لن ثحلصين افُ إلا إله 
يأتيثم ١^١؛١١ منلثج الخد ذا ينم زلا متنت،، لما معطي زلا أءطيت،، 

وثلاثين.ثلاثا والتكثير والتهليل بالتسبيح أيضا 

فوزالخمذ اضِ، )انحاز يقول: الهاجرين فقراء ه الني علم كما 
إلنهلا المنة؛ تمام ويقول فريضة، كل بحد مرة زثلائين ثلاثا ، أمحبر١١وافث 

ءديت«ض نمل غلى زئو الخند، زلئ الننن، ن لَنئ، شريك، لا زخدئ اقن إلا 
بمرلم كان إذا الحرا، ربد مثل كاثت، اازإل حطايا0 تغفر أن ذلك ثواب من 

الأخرىالأحادث في كما كثيرة، على يمز لم كان إذا كبيرة، عش 
ْككرءمسوأ تعالى؛ قال كما الصغائر، كرت ؤإن ذنوبه له الله غفر 

ءؤوذدجنأًمح(انمغائر يعني؛ ؛ شلإ'عنه ثموث ما 



الصالخينرياض ثثتج 

والعقوق،الخمر وشرب كالزنى الكبائر؛ أما [، ٣١]الم—اء: لإبحه ثدحلأ 
والعافية.السلامة اممه ذسألا توبة من يد لا توبة، إلى تحتاج هده 

٠لجمح ١ النه ولق 

قاو:ه، اف رسوو عن ه■؛ عجزة بن كعب  ١٣٠-  ١٤٢٠
ثلاثت مكتوتة صلاة كز دنن - ياعلهى أو - ءائإهس نخيئ، لا ررمعمباث، 
دوام• ئكتيزه" وثلاثول وأرح ثحمجده، وثلاثول وثلاث • سبيحه و؛لأثوو 

٠مسلم 

كا0اف رسول أذ ه؛ وماص أبي بن سعد  ٠٣٠-  ١٤٢١
الجننمن ينثه أعود إثي اللهم ١٠الكلناج،: دهؤلأء الصلوات، دنن نتعود 

فتنةمئ يك وأعود الننر، ، jyإلى أزد أذ من يك وأعود والنخل، 
اJخارىلرواْ . القبر١٠فتنة مى بلثج وأعود الذيا، 

يا ١٠ومال؛ ، بيدْ أحذ و:< اف رسول أن فهته؛ معاذ ه٠حا —  ١٤٣٣
صلاةكل دثر في ئذعى لا مناد نا ررأوصيلث، ممال: لأحبمإ،ا إى راق مناد، 
داودر"أُأبو دوام عباذبك"• يحنن دسكرك، ذكرك، على أبمي النهم ت مول 
٠صحيح بإستاد 

سهدررإدا ت يال، ه، اف رسول، أل ؛ ٥٠مريرة أبي قءء؛ا -  ١٤٣٣"

(.٥٩٦)برقم صفته وبيان الصلاة يعد الذكر امتحياب باب اجد، المكتاب ر أحرجه )١( 
والترمذي(، ٢٨٢٢)برتم الجبن من يتعوذ ما باب ير، والالجهاد كتاب ني أ"مج* ، ٢١

(.٣٥٦٧برتم)صلاة كل دبر و->ذْ ص التي دظء في باب الدعوات، محاب في 
تحابفي والمائي (، ١٥٢٢برقم)الأتنفار ني باب الصلاة، كتاب ني أخرجه )٣( 

(.١٣٠٣برقم)الدعا، من آخر نوع )•٦( باب الصلاة، 



الادلكركتاب 

عيابمى يك أعود إيي اللهم يقول! أربع، مص باق يلبستبد أحدكم 
فتنةثئ ومن والممات، المحنا فتنة ومص القبر، عداي-، ومص ج-هثم، 
مسالمردواه الدجال،اا. المسح 

آخرفي تقال المي والأدب الأذكار في الأربعة الأحاديث هذْ 
ادما!قبل يقال مما ادم، انيعد وبعضها السائم قبل بعضها الصالة، 
ذكرك،على أعني »الأهلم الأخير التنهد في معاذا المي به وأوصى 

كلهذللئح غير فى أو سجوده فى ؛دللثح دعا ؤإذا عثادتك،اا وحنن وسكرك، 
اكهممول! صلاة كل دبر ؛ي ئدعتر لا معاد رربا لمعاذ؛ الئي قال طيب، 
شاذتك<ا.وخنن وشكرك، ذكرك، ض أعر 

فيبقول الشي كان وقاص، أبي بن سد حدبنؤ ذلك ومض 
اللهمرر الحمأست ائل المهده من يتعوذ لم يأن قبل الصلاة دبر 
أديل،إلى أرد أف مذ بم، دأعود دالبمل، الجبن ثص بمؤ أعود إمح، 

رواهالمر® فتنة مص يك، وأعود الدثنا، فتنة مص بم، وأعود النمر، 
■اليخادي 

الرامنمبات ه! قال التسحات، هذه السائم بعد يقال ومما 
ودلأJولمكتوبة! صلاة كل دبر - ياعلهص أو - همانلهى تجينح 

أنبعد يستحب وكم؛زة،ا ودلأثول وأرع حميدة، ونلاثوذ وئلايثج سبحه• 
أربعامحن وافه وثلاثص، ئلأثا فه والحمد وJلأدص، ئلأثا اطه ارس1حان يلم 

برقمالمر عداب من التعوذ باب الجنائز، كتاب في البخاري أحرجه عليه• متفق ^١( 
(،٥٨٨)برقم الصلاة في منه تعاذ يما باب اجد، المكتاب في لم وم(، ١٣٧٧)

و١اااننلل,



لصانمينا ءس ريا شمح 

بيحالممثل التكبير يجعل الأحرى! الرواية وفي مئة، هذه وذلأويو؛اا 
شريكلا زخدة افُ إلا إلئة »لأ ئ المئة ويختم وثلاثين، ثلاثا' والتحميد 

نؤع،وهدا نؤع هذا قديرا شيء كل على وهو الحمد ولت النللث، له له، 
أربعاالمنة تمام يكون ونؤع اممه، إلا إلته لا المنة! نمام يكون نؤع 

المثرؤعتحميدة، وثلاثين وثلاثا تسبيحه وثلاثين ثلاثا تكبيرة وثلاثين 
أصحابه،الثي علمها كما عليها، يحرص يتحرى هده يتحرى أن للمؤمن 

الصلاةعليه نبيلث، محرعه ما تفعل حنى عليهأ تحرصن أيضا فأنت، 
واللام.الصلاة عليه إليه وأرني واللام، 

الجميع.اض ويق 

؛رقام اأ\ .، ض زنوو  'ضقاق! _ءءنيءاتيءه،  ١٤٢٤
تح،اعقر "امحم ت والبجم الشهد بص موو ما آخر ثس تكوذ الصلاة 

أئن،وما ، أسنمت، وما ، أعاشت، رما أنزرمت، وما أحزت، رما قدمت، ما 
رواه• أست،ا' إلا نه إللا الموحر، وأست، ١لممدم، أست، مني، به أعالم 

فيأن:ئوو بجن M المبؤ كان قالت! ه، ءم .  ١٤٢٥
متقىلي" اعمر اللهم ويخمدك، ربما اللهم ارثبحاشإ وسجوده! ركوعه 

دنجوب؟تركوعه في يقول، كاذ ه اف يسول، أل ويغما؛ -  ١٤٣٦

(.٧٧١)برقم ونامه اللل ملأه ش باب الصلاة، كتاب ني أحرجه )١( 
فيوملم (، ٧٩٤)يرتم الركؤع ني الدعا، باب الأذان، ياب في البخاري أحرجه )٢( 

(.٤٨٤)برقم والجود الركؤع في يهال،  ١٠باب الصلاة، كتاب 









الصالحينهس ريا ثييح 

رواْ. ١^((^١ ^.،1، زم زثؤ مذ ي تكون 
اللهم١٠مجودوت قي تموو كال ه اش رسوو أى وضم؛ -  ١٤٢٩

وسزهء.وعلأسثق وآخزْ، وأوله وجله، لله كله: ذئبي لي اعبر 
لممرواه 

ليلة،ذات ه، السي اممفدت يالت،: ه، عائشة هء>ا -  ١٤١٢٠
وبحئدك،رانحايلئ، يشوو: - ناجي أو - راكع ئز فإذا يثحئنت،، 

لأإلنإلأأتت«.

المنجدفي لهو مدننه، تطن ض ندي فزلت رواية: في وئ 
نعصطلثخ،من يرصاك أعود إئي !^^ ١١١١يموو: وهو منصوثتان، وهما 

كناأسث، علئك ساء أحصي لا ، منلث، ؛، 1jوأعود ، ءهوس^Jث، مذ ويمعافاتنث، 
٠لم مرواه * مأ>لشاآ على ألين 

ه،الله رسول، عند كنا يال،: ه وقاص أبى بن سعد ءم -  ١٤٣١
نائلفنأله ا« حنتة ألف يوم كز في نكسسن، أن أحدكي ))أيعجر قماق; 

لهمكثن، ئنسحه مئه ينح ة ماو: حنثه؟ ألمخ تكسن، كتف جلساته: من 
مسلمرواه . حطيثةا'ألف، عنه يحط أو حننة، ألف، 

 mقاوبمل: أز لم: مكتام، في نز كذا الختفي: ا'ل ء
رداهالأي مرس عن المطاذ، ويحص عزاثة، وأبو سعته ورواْ الثزئاني: 

ألفإ.بغير ررويحءل« : فمالواجهته من لم م

■( ٤٨٢برقم)والجود الركؤئ في يقال محا باب الصلاة، محاب ني أحرجه )١( 
(.٤٨٣)برقم والجود الركؤع في يقال ما باب المائة، كاب في أحرجه )٢( 
(.٤٨٦برقم)والجود الركؤع في يقال ما باب الصلاة، كاب في أحرجه )٣( 
برقمواJنهماء بيح والقالئهلسل فضل باب والوعاء، الذكر كتاب في أحرجه )؛( 

(٢٦٩٨.)







الادلكركتاب 

علىرربصبح قاو! .، اف رسول أف لههنه؛ ذر أبى -  ١٤٣٢
صدمه،حميدة وكل صدنه، سبحة يكل صدقه؛ أحدكم مى نلأمى كل 

عنوئهى صدفه، أ\دووتويى وأمر صدئه، ^؟3؛ دم صدفه، ثهليلة وكل 
رواْالصحي*. من ور'كئةن\ ركنتان ذلك مص ويجرئ صدفه، المنكر 

لمم

هاشي أو يها؛ الحارث بنت، جويرنه المؤمنين أم ءم -  ١٤٣٣
بعدرجغ ئم منجدها، في وهي الصنح صلى حين بكره بمدها من حرج 

عاكها؟اامارهتك التي الحال، على زلث، راما فقاو: جالنه، وهي أصحى أو 
٠^١٠.؛،،كلماُت، أرح بمدك يلث، ارلمذ المحي.ت فقال نخم، دالت،ت 

حلقه،عدد وحمد؛ اف نحاذ ت لورثتهى اليوم مند يلت، بما وزنث، لو 
مسلمدوام كلماته*• ومداد عرشه، وزئه مجه، ورصا 

مسه،رصا الاه ،ن1أمحال حنقه، عذل اف ارنحانى له! رواية وفي ا0£ا 
كلماته*.مداد اف نحال ^>؛_؛، نله الله نحال 

E3  اللهنحار ئمولينها؟ كلما'ت، أعلملث، *ألا الترمذي! رواية وفي
رصاالله نحال حلقه، عدد افه نحاو حلقه، عدد اف نحاذ حلقه؛ عدد 

زنهالله سبمح1ل نمه، رصا الله ننحال نئسه، رصا الله نبمحال نمه، 
مدادالله نبحمحال عرشه، زنه الله نبحال عرشه، زنه الله نبحال ط عرشه 

وأكملهاركعتان أفلها وأو الصحي صلاة اسماب باب الصالة، كتاب في أحرجه )١( 
برقمالمحاقفلن على والحث، ث، حمأو ركعات أربع وأوطها ركعات لمان 

•(٧٢.)

برقمالتوم وعند المهار أول بيح التباب والدعا،، النكر كتاب غي أحرجه )٢( 
(٢٧٢٦.)



اثم4اوءينرياض شخ 

ل ٠١كلناته مداد افه سحال كلناته، مداد اف سحاذ ، كلناته 

قاو:ه، البي همن ه' الأشعري موسى أبي ءم -  ١٤٣٤
^١٥رالنئت،،ا. الحي مثل يدكنْ لا والذي رثه يدكن الذي ®ننل 

الخأري^.

والننتفه، افه ندكن الذي البيت ررمئل ت يمال لم مدرواْ ثة 
والنثتاا.الحي مثل فيه، افُ بدكر لا الذي 

آيايت،ذللثح في وتقدم بالذكر، تتعلق كلها الثلاثة الأحاديث فهذه 
بلازمأن للمؤمن يشمع وأنه الذكر فضل على تدل كلها وأحادسث، 

ممجده،وفير طريقه، وفي سوقه وفي بيته في منه يكثر وأن الذكر 
كلض اة يكن ُ. الئئ كاذ ه: فالت، عان، أي وفي 

أذمحأ\' ١pc^ >توا العغليم: كتابه في وعلا حل ويقول أخنانه، 
ولقوي[، ٤٢، ٤١لالآح__زاب: إصلاه اؤآ ؤبمجمة َىرل دكثا أثت 
وأكتمةوآلثؤ؛ش، اكلموة ؤ\رأ : وء_لأ نأ ج

أعدثإلمحتن َفييرآ أثه ؤوألثً—ين سحانهأ فال أن إلى وآلثشت،ه 
^لإدات وعسلا جل ال ق[، ٣٠]الأحزاب: عظيماه ؤقبمإ ثنشمؤ لم أثع 

مى؛رإأثل نآدئيأ آف هق-إا  otثأتمأ أيويوأ ؤ، ةش-روأ أكأوه ٥^^، 

فيوالترمذي (، ١٥٠٣)برتم بالحصى السح باب الصلاة، كتاب في داود أبو رواه 
التطبيق،تحاب في والساش (، ٣٥٥٥)يرقم ه آلمي دعاء في باب اكعو١تا، كتاب 

صحح.حس حديث لرميي ١ قال (، ١٣٥٢)برقم المبيح عدد من احر نؤع باب 
ل،واللقط (، ٦٤ ٠٧)برقم جئ اض ذكر فمل باب الدعوات، كتاب ني احرحه 
فيوجوازها بيته في الانلة صلاة استحباب باب الصلاة، كتاب في ملم واحرحه 
(.٧٧٩)برقم المجد 



الأدلكركتاب 

منالإكثار كان أينما للمؤمن فالمشرؤع •١[، ]الجمعة: شحوزه لتلك 
والدعاءوالاستغفار والتكسر والتحميد بالتهاليل والتسجيح، الله ذكر 

النكر.أنواع وسائر 
ه■'النبي يقول خهنع، الغفاري ذر أبي حديث الحديث، هدا وفي 

والإنسانمفصل، كل على مفصل يعني: سلامي؛ نلاص* كل على أبمتبح 
إننانكل حلى ءإثه الصحيح: الحديث في جاء مفصلا. ومتون ثلاثمائة فيه 
لممعند عائشة حديث، في حاء كما شبل® وثلايماتة سين عر آدم بن 

وأمراممه، إلا إله لا وقال: اممه وكئر الأو4 وحمد اممه سبح فإذا 
هنفزحزح وقد أمي لاميايتح الهذه بعدد منكر عن ونهى بالمعروف، 

النارمن خلاصه أسباب من العدد بهذا الأذكار بهذه إتيانه فإن النار من 
٠اليثات وتكفر 

هذهالصحيى«. من Jنكنهنا ركعثان دلك مى وئيوئ ه: قال 
كونهالحمال هذه مقام تقوم الركعتين هاتين وأن الركعتين هاتين فضل 
إذاالمزكر، عن وينهى بالمعروف ويامر ويهلل، ويكتر ويحمد، يسنح 
بالسالآميارت،،تتعلق التي الأجور هذه الركعتان هاتان أديتح ركعتين صلى 

بالمعروفوالأمر والتكبير والتحميد والتهليل التسبيح ذلك إر ضم فإذا 
حترأصم الخير وجوم ْن وغيرها اض، إر والدعوة المنكر عن والنهي 

اللهبيد والتوفيق هل.ى، أساب إلى هدى أساب وضم حير، إلى 
يرجوهدا من ويكثر بهيا بعتنمح، أن له بشيع المؤمن لكن وءالآ؛ جل 

إلاالفائدة من هدا في يكن لم ولو تقو، الله عقاب ويخشى اممه ثواب 
درعن تش تعالى: قال الشيه1ان، من يحفظه وعاد حل الن4 أن 

عليهتساعل فالغافل [؛ ٣٦لالز-نحرف: م؛نيم لث يهو سهلنا لت يز اؤه 
ه.نفيحرز والداكر الشيامحلين 

المعروفمن نؤع كل على يقع الصدقة اسم أن بيان باب الزكاة، كتاب في أ"مجه 
•؛(.)U•برقم 





الادفاركتاب 

ملأش ح م يكرني وإد نصيي، في شه، في لكنني 
عاليهمتفق ' تنهم٠٠ خير 

ومات قالوا ال٠مئدونىاا ؛انتق ه! اف رسول، يال، ت قاو  ٠٠٠٠-  ١٤٣٦
روا0والداكزاتء. كثيرأ افَ ^١^^ ١٠٠ت ماو اف رموو يا \ذثاوثمتحأ'^ 
الذيوالمشهور وتخفيفها، الراء ،تئدش ارالئمندونىاا ت روى وئ 

الئسديذ.الجمهور قاله 
تيقول، ه، اف رسول، سمعت ت ثال، )جهتع جابر يءؤ؛ا —  ١٤٣٧

حسن.حديث، وقال؛ ٠، ر الترمذي رواه افم®. إلا إلنه لا الدكر! ®أضل 
اف،رسول، يا ت يال، رجلا أل خيض؛ ر ببن اف عبد هءء؛ا —  ١٤٣٨

»لأقاو: محو، أئشسث، يشيء يأحبريي علي، ئرت قد الإسلام شراع إف 
حسن.حديث وقال؛ ، ٠٤الترمذيررواه اش،ا. ذكر مى رطأ لماثلث، يرال، 

تقدمتالذكر، وقفل بالذكر تتعلق كلمها الأربعة الأحاديث فهزه 
ملازمايكون أن للمؤمن المشرؤع وأن الذكر قفل محي وأحاديث آياُت، 
الذنونمؤونفي القلوب وصلاح العفلم الخير من فيها لما دائما اممه لذكر 

تخويا عائشة محالت، ويجتهد. الذكر يلزم فالمؤمن هك؛ الرب ؤإرصاء 
ءؤتآ.ئايقول،; وعاد حل واف أحناته(، كل على اق يذكر ه النبي )كاف 
محورةفي سحانه ويقول [، ٤١ت ]الأحزاب َىإه إؤآ أق أدكؤقأ ءامتؤأ أين 

]أله ثم ه تعالى! اش يول باب التوحيد، كتاب في البخاري أحرجه ، ١١
حمايالحث باب والدئ،، الذكر تحاب في وسلم (، ٧٤•)ه برقم [ ٢٨صران: 
(.٢٦٧٥)برقم تحار ذكراه 

(؟٢٦٧٦)برقم تمار اه ذكر عر الحف باب والدعا،، ١^^ كتاب ر أحرجه )٢( 
(.٣٣٨٣)برقم مجابة المّلم أن؛.عوم- حاء باب،1 الدعوات، كتاب ني أحرجه )■٢( 

(.٣٣٧٥)برقم الذكر قفل ر جاء ما باب الدعوات، كتاب ني أحرجه ، ٤١



الصالحينءس ريا سمح 

وآكن؛بموآلتؤيقت رأآنفين؛بى ألثتيؤن الأحسزاب؛ 
اممثاعد و؛للثكإ/ت، َمحرا ه ؤوإلثجٍ؛>ا سبحانه! قال أن إلى وألقنئنته< 

نيين^^؛١ I وعلا حل ال ق[. ٣٥]الأحزاب: عظيما^ ؤلجثإ ثنغمة ثم 
ئتدؤأشَ نأذمحأ آم م ٠>، نومحأ أ'مح 4 ص ألقوة 

عيديْع أئا ئعالى! اف اادال  '•الّبي ويقول "١[• ت ]الجمعة ض>ونه 
ا.سمتاْاار ُي وحزكن ذكزتي حتثما 

معهوأيا بى، عندي ظن عند أثا ئنالى؛ افه ا١نهول وعلا! حل ويقول 
نلاذكزتهفى ذكزيى وإ0 نمسى، فى ذكزئه نمه فى دكزنى دإ0 ذكزنى، إذا 
نمسكقي اف ذكر من الإكثار على الحث فيه هذا مبهم<<، حير ملأ فى 

ويحسنويرجوه، وحقه عفلمته ويتذكر النه يخاف ه نففى حميعا، وبلسانك 
بالهوعلى قلبه فى النه عفلمة بقلبه، ذاكرأ ويكون العمل له ويخلص القلن به 

اضسبحان باللسان! وينعلق ورحاوْ وخوفه وتعفليمه ومحبته له الإخلاص 
باممه.إلا قوة ولا حول ولا أكبر وافه اممه، إلا إنه ولا دنه، والحمد 

للهوالحمد اف ،سحانى أرغ! افه إر الكلام ررأحئ، .ؤ! الّكا يقول 
زلأإكإلأالأزالأٌرى.

إكزلا ث زااس اف زنبمان الئالخات اراواماُت، ويقول.! 
ررنياانمزذون«.زيقول^! . لأأتيَولأ>لنلأمةهباف<ا

١قاد! اممه؟ زنود نا الثننئو0 زنا ! محالوا ذالداكزاضكثيرا اممه' ^١^ ٠٠
تيعني ؛ الممردولء ءاصيق الخيرات إلى استبقوا الصحيح! في مسلم رواه 

صحفد هك، الله ذكر من المكثر وهو النجاة أساب ؤإلى الخير إلى سبقوا 
فلمواللففل الصحيحين في الذكر أفضل هي افن إلا إن لا أن ه ت 

ت]القيامة لادق4ه هء همنك ^لأ تعال افه تول ثاب اكوحيد،ا كتاب يي البخاري أحرجه دن 
(.٧٥٢٤)برتم [ ١٦

التسميةكراهية باب الأداب، كتاب محي جندب بن سمرة حديث من مسلم أخرجه ;٢( 
(.٢١٣٧)ونحوم وبناح القييحة بالأسماء 







الادلكركتاب 

حسن.حديث وقال؛ ااترمذىر١ا، رواه . ذلك١٠ مثل اف إلا هوْ ولا حول ولا 

;ه اف رسول لى قال فال: ه، موسى أبى §ص -  ١٤٤٣
قال:اف، رسول يا بلى : فقالت،الحنة؟،ا كنوز من كنز على أذثك ءألأ 

.، متفق • باق" إلا دوْ ولا حول ررلأ 

أحاديثتقدم الذكر، بفضل تتعلق كلها الخمسة الأحاديث فهدم 
للمؤمنفالمئرؤع العفليم، الأمر هذا على دالة كلها كثيرة وآيات كثيرة 

يعمرحتى دائما النه ذكر في الاجتهاد والمؤمنة المؤمن يجتهد، أن 
كلغلى اة دلإ اي، )كاف : يناعائشة قالت كما ؛، JJjbأوقاته 

مااممه، رسول )يا : قالوا^^٥^١١، ١١ررسبق ه: قوله وتقدم أحتانه(، 
نولهسق  ١١vLlوالداكنكنيرأ اممه ااالثاكنورر ناد: المنتدول؟( 

؛^٠نسنمث . 'يا دئآ أق أدمحأ ءامنهمأ أؤخ؛ كليا ؤ —اد: وع ج—ل 
التسبيحأن على دلالة الأحاديث هده وفي [، ٤٢. ٤١لالأحزاب; وأملأه 

كثرةفي يجتهد أن للمؤمن فينبض للجنة، إغرامر والتحميد والتهليل 
قوةولا حول لا قول: وهكذا والتكبير، والتحميد والتهليل التسبيح 

فالمؤمنالجنة، كنوز من كنز إنها الصحيح: الحدبت، في كما باض إلا 
الفضل،من الله عند ما يرجو الأذكار هده من ويكثر ذللثح في يجتهد 

ولهداوالبناء؛ للغرس مواضع فيها يعني: قيحاذ؛ إنها إبراهيم: قول 
يعلما والبساتين القصور من الجنة في لهم يعد بأنه أولياءه اف وعد 

والترمل«ى(، ١٥٠)٠ برقم بالحمى بيح الثباب الصلاة، كتاب في داود أبو أحرج،* يا( 
(.٣٥٦٨)برقم صلاة كل دير في وتعوذه ه الني دعاء في باب الل.ءواتإ كتاب في 

لموم(، ٦٣٨٤يرقم)عقثة علا إذا \ذدء\-< باب الدعوات، كتاب في البخاري أحرجه ؛٢( 
(.٢٧٠٤برتم)بالدكر الموت حققي اتحباب ياب إ والدعاء الدكر كتاب في 









الأذكاركتاب 

واسيقافكنومه عثد يقوثه ما بانيا _  ٢٤٦

أدىإذا اف. رسوو لكف قالا: ه، ذي وأبي خدمه، م -  ١٤٤٦
قاو:انثيمظ زإذا أحنا الئب ررانمك دا'ل: ئزاشه، ؛لى 

الخارير١/دواْ النشون«. وإلته أماتنا نا يند أخثالأ الذي فِ ارالخند 

بالذكريتعلق فيما [ ١٤٤٦-  ١٤٤٥-  ١٤٤٤]كريمة وآية أحاديث فهدم 
ؤوعلاث جز افه يقول اليقظة وعند النوم عند وهكذا ، دائمأ 

.آلأيف لأول ص ;١^ ١^، نأختكف ثألأثني ١^؛^ 
ألثئوتم ؤ رثئاءئرر0 جنويهم وعق ويعودا مننا آممذ دثرو0 آؤ؛ث 

١٩٠ءسمرانت ]آل آتاوه عذاب ثقنا سبحنك يطلا هتذا حاقث ما رثنا 
تماأثت آديتقثوأ ألصLإوه ضيثئ >ؤؤدا I لأخرى ١ —؛ آلأي في [ ١٩١ -

فيالذكر على يحثنا وعلا جل افه [ ١٠٣]النساء: حتورهثمه< وعق وهمدا 
الوميسر خفيف الذكر لأن جنيه؛ وعلى وقاعدا قائما الحالات جمح 

ولاض والحمد النه سبحان ! قاعداأو قائما سواء الإلسان على يشق 
وبحمدهاتنه سبحان باض، إلا قوة ولا حول ولا أكبر واف اف إلا إنه 

ولهالمل-لث، له له، شريك لا وحده اف إلا إلته لا العظيم اض سبحان 
عددويحمده العظيم ض ا سبحان قدير، شيء كل على وهو الحمد 
اشسبحان عرشه، رنه اض سبحان نفسه، رصا اض سمحان حلقه، 

برتمبها والأستعاذة تعالى، اش بأسماء النوال باب التوحيد، كتاب في أحرجه ^١( 
م١(.٣٩٤)



الصالحينءس ريا سمح 

الرجلالمسيين، لجمح لكن وقت أي محي هذا غير إلى لكلماته، مداد 
حميعفي مشرؤع ذلك كل ذلك، وغير والحائض والجنب والمرأة 

كلاش''ش دم ه الئئ )لكن فها: عائشة قالت ولهذا الحالات؛ 
كلإلى الماس أض وهو ،• ١^١^١ في وأصله ملم رواْ أ-مايه(، 

تقدمما له ومغفور عبادة أكملهم أنه مع والسائم، الصلاة عليه حير 
الملأةعليه الخيرات إلى ابق يهذا ومع ناحر، وما ذنبه من 

الإكثارفي لام والالصلاة عليه اممه ؛رّول يتامى فالمؤمن واللام، 
جنبه.وعلى وقاعوأ نائما الذكر من 

ءاصلختيبع؛ حمين بن عمران حا-يث، الصحيح الحديث، في وهكذا 
لكنوهكازا ،، حئي،اار هعر نحنج لم قإل مماعدأ، نثقخ لم قإل هائما، 

مشجانهأحد ؤإذا النه، ذكر جنبه وصع ؤإذا افه، ذكر نومه من امتيقغل إذا 
وأح؛اااأموت سمالثج ١Jيمول: تإ جئ؟، دءُث يذم وصع اللثل، بى 

الشون«رى،زايه أناثا U بمد أخمانا الذي ث الس ررقال: انث^قفل ^١ 
وإلدارحمها، مجي أئنكت، إى أرهنه، ويك، جسي وصنئ، رئ، 

فىمعروفة أذلكر وله الصالحين<<ر؛،، وهَعثادك ئحمظ" بما هاحمظها أرنلتها 
أمائناما بخد أحناثا الذي لله ^٠^ ٠١١١٠اأيقغلةَفول؛ عند وهكذا محلها؛ 

دأذذيدحي علي درئ جندي، ئي عايايي الذي للو •رالخند الشورا١ وإيه 
ر؛بم؟ُ•

بعدسايه وههنا ههنا فاه المؤذن ينح همل ثاب الأذان، كتاب ني البخاري أحرجه )١( 
الجنابةحال في تعار الته ذكر باب الحيض، كتاب في ومسلم (، ٦٣٣)رقم الحديث 

(.٣٧٣)برقم 
لمإذا باب التهجد، كتاب في تقهنند حمين بن عمران حديث من البخاري أحرجه )٢( 

(.١١١٧)رنم جنب عر صر قاعدا، يطق 
(.٨١٧)برتم تخريجه بق )٣( 
١(٠ 0٤٦ برتم تخريجه يأتي )٤( 
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الصلاةعليه يفعل كان كما وألآزنيه< آلتثثو؛ت حه ير واة • ويقرأ 
القرآنعن نمك الجب، أما الذكر؛ يلازم أن للمؤمن فالسنة واللام، 

هيحبولا حنبا كان إذا القرآن يفرأ لا كان ،؛^١؛ أنه الحديث نى جاء لما 
أنالعلماء أقوال من الراجح هو هذا الجنابة، إلا القرآن عن شيء 

منعهاالعلم أهل بعض حلاف، ففيها الحائض أما القرآن، يقرأ لا الجنب 
تهلول،مدتها لأن حرج؛ لا ت فال الحلم أهل ويحض الجنب، على قياسا 

فهذاكذلك، اء والنقأكثر، أيام سعة أيام ة حمتطول الحيض مدة 
قلب؛فلهر عن تقرأ أن لها يجوز فالصواب حنقك؛ ما تني وقد يضرها 

الب، الجنفلا، ، المصحفص أما القياس، يصح ولا كالجنّثج ن، لي
منه نمحجاب وراء من ه نمالحاجة عند لكن المصحف،؛ يص 

الجغن،ولأ الحاتص، مرأ ررلأ حديث،؛ أما الحاجة، عند غيرء أو قفازين 
حديث،على العمدة ؤإنما صعيفط، حديث، فهو مى سنئا 
نزة،المزآن ض :خخزت لا قاد: زنيا _، )لا الض أن ه عر 

أهلعند المعتمد وهو حن سنده به بأس لا حديث، وهو الجنانه( إلا 
خهند.علي، حدبشا الحلم 

الجمع.اض وفق 

الجنب،ني حاء ما باب الطهارة، كتاب في ختيثا عمر ابن حدسثج من اكرمدتم؛ أحرجه )١( 
والحاثصبرنم)ا*آ؛(.

نراءةفي حاء ما باب الطهارة، كتاب في )قهيه علي حديثا من ماجه ابن أحرجه )٢( 
)ا/؛أا(.أحمد والإuم (، ٥٩٤)طهارة غر عر القرآن 



لصاتحينا ءس ريا سمح 

سضاسضواصبإفىملأز٠Lها^-كاب 
عذرثغير مفارقتها عن والنهي 

واجهآآلمدوء ربهم يدءوُكث آئ؛ن ع ثمنك ؤرآنم_ ثنالىت ^ ٥١قال 
[.٢٨الكهف: ل ه عمم لف تنل تد وي و->ةه' محيدوة 

ف''إذ اض رسول فال قانت خهته، هريرة أبي ءم -  ١٤٤٧
قوماوحذوا فإذا الدكر، أهل تإثمنونى الطرق في تطويول ملأتكه ثنار 

إلىبأجنحتهم بحموئهم حاجتكم، إر هلموا : ثنادواهق، اف ندكزوو 
قاو:عبادي؟ يقول نا _: أغلم زئز . نت4لم منام الدنيا، الثناء 

هلفيقول.' ويمجدويك، ويحماووك، وJكبنوJك، ستحونك، يقولون؛ 
قال:^_؟! لن ظ فيقول: روق. نا واف لا فيقولون: \ئتي٩ 'و

لاك<وأكثر ثمجيدأ، ٧!، وأسد عبادْ، لك، أسد ^١^١ رأوك لو يمولوو؛ 
قال:١^. تنألوئك يمولون: قاق: ؟ ;LlUفاذا مثول: شيحأ. 

قال:ص نا دب يا دام لا يقولون: قال: نأوها؟ يهل بقول: 
أشد ١٠٣٧زأؤها أم لز يقولون: قاو: نأنها؟ لو نمذ بقول: 
يتعودونى؟ليإ قال: رعبه■ فيها وأعظم طلبا، لها وأشد حنصا، عليها 
قال:رأوها؟ وهل فيقول: قال: النار؛ مى _،^i^ يقولون: قال: 

لويهولون: قال: رأوها؟! لو كش فيقؤول: زأرها. ما واف لا يهولون: 
فيقؤءل:قال: محاقه. لها وأثتد فرارأ، منها أسد كانوٍا رأوها 

نيسملأل فيهم النلأئ؛كة: مى ملك يقول قال: نهم، عقرمتح قد أثي 



الأذكاركتاب 

جلسنهلماا^ ينفى لا الجلناة ئإ فال: لحاجة، جاء إنما منهم، 
غليهمتفق 

قال؛المي. عن ه، هريرة أبى عن لم لمردابة في وه 
فيهمجلسا وجذوا فإذا الدكر، مجالن تقبمول ئصلأ نثارة ملائكه ف رارن 

سهمما نملووا حص أجنحتهم بمضا بمصهم وحم، منهم، قنذوا ذم، 
،الثناء إلى وصعدوا عزجوا نفزيوا فإذا الدسا، الثماء وبين 

ثمئ %١ يقويون: %١؟ أم مذ أم: ذنو ه افُ شام 
ونحمذولخ،،ويهأالوّ،، ويكئنوثاكح، ينئعوش،، الأرض: في لك 

نأيايهز قال: جنتك• بمألونك : قالواسألوني؟ دناذا قال: دتنالوش. 
:قالواخثتي؟! ر\ئ\ م تجف قاو: زث. أي لا، : قالوابجي؟ 

وهزقال: رُث،. يا ئارك مى : قالوابمتجيرويي؟ ومم فال: تجيروك• وب
ز:تفنوف،؟: قالواأري؟! ^١ لن قكف قال: لا، : قالواناري؟ :^١ 

قاو:استجاروا. مما نالوا، ما وأغطتثهم لهم، قذو'ت قذ فيقول: 
ولتفيمول: منهم. قجلن مز، إيما حطاء عند يلأى فيهم رب فيقولون: 

•جلسهماا بهم بتش لا القوم هم عمرت، 

ه:افّ رمول قال قالا: ه، معيد أبى ءص ءسه، -  ١٤٤٨
الزحمهوءشثهلم الملأتكث ■؛!٣ إلا هق افَ  Ujkxtقوم يمني لا ١٠

مسلمر^.رواه عنذْ«. فينن افه ويكنهم الثكينه؛ عليهم ورلئ، 

لموم(، ٦٤)٨• برتم ايده ذكر فضل باب اللءوا'ت،، تحاب في الِخاري أحرجه ( ١١
(.٢٦٨٩برقم)الذكر مجالس قفل باب واللءا،، الذكر تحاب ني 

الاوكروعالي القرآن تلاوة على الاجتماع فضل باب والدعاء، الذكر تحاب في أحرجه زآ( 
-بآ(.برثمر>



اتصاليينرياهس سمح 

مجالسوعلى الذكر على الحث فيهما الحديثين مع الكريمة لأية ا هده 
علىيحرص أن للمؤمن ينبغى وغيرها، اجد الممحي الذكر وحلق العلم 

الخيرهذا تقيد يحتى وغرها احي الممحي الذكر حلقات العلم حلقات 
فانملائكته، بهم ويباهى هؤلاء ثان يعلكب وعلا جل افّ أن منها العفليم، 

العلموحلقات الذاكرين ثان عفلم على يدلان الصحيحين الحديثين هذين 
فال٠لأئ١كةالملائكة؛ تحفره اخ، ذكر فيها رسوله؛ قال اطه، محال ت فيها التي 
هالمواتنادوا وحدوها فإذا الذكر، مجالس يلتمسسون لأرض ا في حون محيا 
عنانإلى يسمعون حولهم يكونون المجلس بأهل فيحفون حاجتكم، إلى 

اللهإلى صعدوا انتهى فإذا الأذكار، من به يؤتى وما يقال ما يسمعون ماء ال
،وكذا كذا تركناهم يقولون عبادي؟ تركتم كيف ت أعلم وهو فبالهم 
•وعلا حل بهم أعلم وهو أحوالهم عن يالهم أعلم لهو بُاذه بألهم 

يحمدونالثإ)إنهم يقولوزت يسألهم يخافون ماذا يرجون، ماذا ألون، يماذا 
يروم،لم أنهم بعلم وهو رأوني؟( يهل الهم؛ مبويمجدونك، ويذكرونك، 

شوقاوأشد عندك فيما رغبة أشد كانوا رأوك لو رأوك( ما واف لا )يقولون• 
ماربح يا قالوا؛ رأوها؟ وهل أ الجنة الون )بيهللثون؟ ماذا قال! إليك، 
أشدلها لكانوا رأوها لو I الملائكة نقول رأوها؟( لو كيف، ت قال رأوها، 

وشلالنار، من يتعوذون قال! يتعوذون؟ )فمم قال! رغبة، فيها وأعغلم ؤللبا 
لإفلهارلكن رأوها؛ ما أنهم يعلم وهو ، رأوها( ما رب، يا ت قالوا رأوها؟ 

:قالوارأوها؟( لو )كيف ىل: الأرض، أهل وبين الملازكة بين الأمر هذا 
وعلا:جل فيقول منها، فرارأ وأكثر رهبة منها أشد لكانوا رأوها لو 

محللبواما أعهليتهم قد الأحرى• الرواية في لهم'ُ، غفريت، ئد أني ررأشهدكم 
•وعلا جز ض ا قفل هذا حذروا، مما وأمنتهم 

بمتثعولمحصلا نثاره، ملائكه وثعالى ئبارك لله إل I٠٠ الأحر اللففل وفي 



الاذلكركتاب 

خفييإلا قق الهَ ندش0 م؛ بمئد ررلأ الأخر: اللفظ في النم«، تجالن 
ءوندث»منى اشُ وإزنإ الئكينئ، عليهم وئرك لإئنأ، وعشسهم النلأتكه، 

وينالونالقران يدرسون جلسوا وهكدا أيضا؛ وعلا جل فضله من وهذا 
وعلاجل اض رحمة وتعمهم السكينة عليهم وتنزل الملائكة تحفهم القرآن 

ماعلوالجلوس الذكر حلق عفليم قفل فيه هذا ، ءندْ فيمن افه ويذكرهم 
ويهللهافه يذكر وغيرها اجد المفي والجلوس القرآن في والمذاكرة القران 
منعليهم أزال وما النعم من أءهلاهم وما عليهم النعمة آثار ال لييحمده 

كبير.وفضل عفليم خير فيها هذه ؤيحمدون فينكرون الشم 
التوفيق.للجمح افه أل ن

هاطه رسول أل نجهتع؛ عوف بن الحارث واني أبي ءءء؛< -  ١٤٤٩
ائنانفأمل مر، ئلاثه أقبل إي منه، دالثاس النجد، في جالس هو بيننا 
وأمافيها، سحلسن الحلمة في مرأى أحذنما فأما ه• اف يسول إر 

افه.،ننول هزغ ثلثا ذاهبا. ةأئ:ر الثالث وأنا خلميي، ممن الاخئ 
اطه^١٥ اذهِ مأوى!لي نخونإ أما الئلاثة: النمر عن أحسنكلم ررألأ قال: 

فا>ضز،، ٣١وأنا ث، اطبمُ قانثخيى فاتئيى الأغن زأنا إلف. 
ش١١لمنقذ عنت* اطه ثآعرصز 

فهبهمعاوية خهمج فال،: فهبه، الخيري سعيد أبي  ٠٣٠-  ١٤٥٠

رأىدمن المجلس، يه ينتهي ■حيث، _• من باب العلم، كتاب ني الخادى أحرجه  ٢١١
والجلوسالحلق باب الصلاة، كتامح وفي (، برنم)٦٦مها نجلس الحلقة ني فرحه 

نرحهفوجل. مجلمأ أتى من باب اللام، كتاب في لم وم(، ٤٧٤برتم)المجد في 
(.٢١٧٦)برثم وراءهم ؤإلأ مها نجلس 







الصاتحينرياءس سمح 

افيباهي خير ومجالس علم مجالس هذْ الخير، على والتعاون والتناصح 
الذكر،مجالس يلتمسون الأرض في حون محيا ملائكة ف ملانكته، اهلها 

يلتمسوبعضهم حاجتكم، إلى هلموا I تنادوا الذكر مجلس وجدوا فإذا 
للي®إذ ه■' للم؛، وبملغولها صلاتهم فيحملون ه النص عن المصلي 

ومنم.صزإ ، الثلأم« أمتي عن يلئوني سامحن، ثلايكه 
الذكرمجالي على الحرص مؤمنة ولكل مومجن لكل فالمثروع 

الخير.بهذا ليحفلى عليه أثكل عما والوال الذكر حلق وعلى 

جهالني على اللام باب السهو، كتاب في فيني اض عبد حديث ْن التماثي أحرجه 
(,TAW)\/أحمد و\م ( ١٢٨٢)برنم 







الادلكركتاب 

والاياتالأحرى الأحاديث فى مقيدة كلها الخطايا وحمحل الذنوب غفران 
الكاتر.من والحذر الكبائر احتاب عر الدالة 

عنهنمون ما يكباغر محننوأ ؤءن سحا٧<؛ يقول وعاد حل فاغ 
ويقول[، ٣١: ، ]IJLَرو_ماه< مدحك وتدخلخكم سنثاكم عنكم نكبر 
إلىوص 'والبمة، إلى زالبمه الخص، »الضالزاث، M المي 

>االصنواث،لنقل; في الكنائناال١،. اجشي، إذا تينهى ما ثكمزايته رمضال، 
الكنائن«رىتض لم نا يين، لخا كئازة الينة، إلى زالينه المحس، 

الجمعةالأذكار، من فيه الصيام الأذكار، من فيها الخمس والصلوات 
فإنهاعلها والإصرار اعانر يحذر المزمن بد لا لكن اذكار؛ فيها كلها 
أحدكمأصغ ؤإدا الخطايا، وحقل الذنوب لتكفير العوائق أعظم من 

وإلنكثموت ويك ثحيا وبك أنسنا، دبك أصبحثا، بك النهم ُ يليئل؛ 
زف،ثنا زيف أنفا زطف أنلمثا يك محقل: أنثى زإذا الشون، 
ألأيضا نحي، وييوم، كل أيضا هذا نحبا ي، ١١النشور وإلينث، فوت 
لهله، مرياك لا وحده اممن، إلا ته اللا يومI كل مرة مائة اف يذكر 

يوم،م فى مرة مانث مدير، ش كل عر وهو الحمد، وله الملك 
تكووأنها النبي. أخر وأفضل، أكمل ذلك كان الصباح في به أتى 

وكاثثنيئة، مائه عنه ومحنت، حنثة، مائه له وكتنئ، رقاب، عثر عدد 
١^بكلنات التعوذ وهكذا ثنيي، حتى ذلك نزمه الثنظان مس جر°وا' له 

ه؛الّك، يقول، الشرور من المادمة أساب من حلق، ما شر مل الثامايت، 
نإحلى، ما ثئ مص التاثايتح اممم يكلماتر أعود ت قال ثم نئزلأ يرل، ررمن 

ئللفا،ص.ننزك من نزتحو خر -؛^٤، 

ج١.(ص١٣٣٨٢سق■خح٠متم)•)١( 
الصلواتباب الطهارة، كتاب في تقيني هريرة أبي حدث من لم مأحرجه ، ٢١

(.٢٣٣)برقم ، ..الخص.
(٩٨٢)برقم تحريجه مبق ، ٣١



تحينلصا ا ءس ريا سمح 

عمزبمن 3مث ما اف رصول )يا ت قال رحلا أن الثاني الحديث وفى 
أعودأمننش: حين ممق، لو >اأما قاد: أذاها من يعي: الناوحه(؛ لدعتني 

٥١٠٤)عثمان حديث وفي • ئض>ؤركاا لم حلى، ما شر من الئامات افر ُكلنات 
منيء، انجه نع يصر لا الذي افث سم ت ثاو أنى ه•' الجي بقول 

قجأةثصنه لم يلاث؛ران، الننبم، الثمح وهو الثماء، في ولا الأرض، 
ملأءقجأة ثصنه لم مزات، ثلاث يصبح حص قالها ومي يصبح، حص بلاء، 
فيلنجتهد يحرص أن له يبني المؤمن ولكن كشر؛ فالخبر بمبما*أاا حك، 
هالنبي إليه أرشد بما السوء من والتحرر الخيرات، فعل الفضائل، فعل 
ماويرجو بالله لقلن ا يحسن الله، عند ما ويرجو والأذكار الدعوات من 

والاستغفاروالأذكار المعوذات من الأسباب ؤيفعل الخير من اض محي 
الظنحن مع ثر كل من والبعد ضر كل مجن والإكثار والميم، والموبة 

ويرجوالأسباب يفعل بل العمل، على الاتكال، وعدم الرجاء ومع باض، 
معيكون وعلا، حل ربه ؤيخاف المئات ؤيحدر ؤيرجو يفعل ربه، 

تعالى؛قال اممه، رحمة من يفعل ولا اغ مكر يأمن لا والرجاء الخوف 
رءدءوكا١'^؛^ ف، ءؤ.سرعرى وغيره زكريا الرسل يعني: ؤإنهنَ؛امإ4؛ 

قالخوفا رهبا رجاء رغبا ■٩[ حثنعإبم>ب< ئا ؤحقامأ ؤثمما ؤبما 
قرنتيم _؛^_؛، هر وق مثيميذ. خم حسبة تذ هم آك؛ذ ت تعالى 
كمإل أكم كثه ومحم ءامإ ح محن و؛ؤبم . ي أغم ر !كن و. 

ياننم ؤ، دمعؤث ووؤف الخوف مع [ ٦٠-  ٠٧مؤس_ون: ]اوإبو0ه 
؛يامنون ولا بأعمالهم يدلون لا المؤمنون هكذا [ ٦١لالمزمنونت سمؤزه 

منوخوفا ؤإحسانه لفضاله رجاء وخوفا، رجاء بالله ظنهم يحسنون ولكن 
.وعلا جل وغضبه نقمته 

٠والهدايه التوفيق الجمح القه رزق 

(.١٤٥١)مبرم تخريجه يأش )١( 













تحينلصا ا ريامى ّوح 

علنيمتفق 

أحدإذا كاى ه، اف ررّوو أى ه؛ ة عائنءمح -  ١٤٦١
منفقجنية. يهنا ومنح بالمنودات، وقرأ بدئه، في مف مصجنن 

لبمةكز ص \و أدى إذا لكن M المث أن لها؛ رواية ش دئ 
أعودلحنيه، آثم هو ®٠^٠؛]، فيهمات ممرأ فيهنا ئفغ ثم كميه، جنع 
مصاثلاع ما يهما متخ ثم يرن أعود ^،^<، ٥٢يرن 

ثلاثدش بمعل جنده، مص أمل وما ووجهه، رأسه عر بهما يبدأ جنية، 
ءلن4.؛ران.متقق 

•ريق بلا ليئح لبؤ )الثمن(؛ اللفة؛ أمل او ق□ 

للمؤمنننحِا ووالنوم بأذلكر تتعلق كلها الأربعة الأحاديث فهدم 
مشروعوالذكر النوم، عند ه المي بها .باتي لكن التي بالأذلكر باتي أن 
جنبهوعلى وقاعوأ قائما النه ذكر دائما له مشرؤع المؤمن دائما، له 

وآحتنفوآ'لآرني آلنثنوت اق ل وإث وعلا؛ جل قال كما كان وأينما 
;ؤ;ئنوأامث آق :نءون آهوي آلاف. لأوو لأش ١^ ;ش 

واولي[، ١٩١، ١٩٠عمران; ]آل وأ'لأنيه ؛^، ٣١خؤ ؤ وت،هءقثو0 جنويبم 
أوىإذا M كان السليم العقل اللب السليمة، العقول أهل هم الألماب 

كابني لم وم(، ٦٣٢)•برقم ( ١٣)باب الدعوات، كاب في الخاري اخرجه )١( 
(.٢٧١٣برقم)انمجع وأخا: الرم محي قوأ، U باب والدعا،، الاوم 

(،٦٣١٩برقم)المنام عند والقراءة الثعزذ باب الدعوات، كاب ني البخاري أحرجه )٢( 
واللففلل،وخارى.(، ٢١ ٩٢برقم)المريض رب اتمحاب باب اللام، كاب في لم وم



الادلكوكتاب 

الأخر:اللفظ في زأنوت«، أخبا انبك »الن4لم قال: فرائه إلى 
تحس،ويجنبه، يضع عندما هذا يقول أل نحب يوأحيا® أموت راياسمك 

مسىأمنكغ إل أرينه، وبك جنم وصعت، رئ، ررباسملث، يقول: أن أيضا 
كانكما الصالخن® عنادك يه ثحمنذ ينا ياحمظها أن،نأتها رإل ءانحمها.، 

اللهم٠١الوم، عند الذكر من هزا كل والسائم المائة عله ذلك يقول الني 
أنأيضا تحِ، وي، رأحتا® أموت بانمالث،  ١١أو وأموت® أحنا باسملث، 

أريعااننه ويكبر وثلاثين، اممه ويحمد وثلاثين، ثلاثا اينه يبح 
اضسبحان الموم، عد بذلك وفاطمة علنا و. المي أوصى كما وئادئن، 
الرابعةبالتكبيرة المائة كمل مرة وثادثين ثالثا أكبر واض ف والحمد 

ثادثاالتسح فيكون التكبير والأكثر بيحة ترواية في تكبيرة، والثلاثين 
وهكذاالوم، محي ونادثين أربعا والتكبير وثادثين، ثلاثا والتحميد وثادثين 

افويكبر وثادثين ثالثا اممه يحمد وثادثين ثلاثا يبح الخمس الصلوات بعد 
الوحده اممه إلا إله بلا المائة ويختم وثادثين ثلاثا أو وثادثين أربعا 

صالةكل بعد قدير، ثيء كل على وهو الحمد وله الملك له له، ثريك 
والفجر،والعشاء، المغرب، الحمر، الغلهر، الخمى: الصلوات من 

النوم،مد الذكر بهذا بأني أن تحب يأيضا النوم وعند نحت،، م
المائة؛اف،يكمل مرة، وثادثين ثلاثا أكبر واف ف، والحمد اممه، سبحان 

وثلاثين-أرع النكير يصير أكبر 
عندالذكر بهذا أوصاهم ؛ذللنح الملمين النبي أوصى قد 

افثيع وما منه اف يحبه ما على يحرص أن شانه من والمؤمن النوم، 
منعفليم خير المشقة من خير مفيدة عفليمة أذكار وهذه كان، أينما له 

كانوهكذا يدعها، وألا عليها يحاففل أن للمؤمن فينبغي المشقة، 
والمحوذنينمحتده -آآثه هو ^٤٦؛ يديه، في نغث فراشة إلى أوى إذا 

ثلاثوصدره ووجهه برأسه يبدأ جده من امتaUع ما على يهما يمح 







الصالمنرياض ثخ 

الذيويزسولك أئنك، الذي بكتابك امنت إليك، إلا منك منجا ولا 
أولالأيمن حده تحت اليمنى يده يضع ويبدأ طهارة على فليكن أرسلت® 

وهذاوالسائم، المائة عليه النبي فعله كما الأفضل هو هذا ينام، ما 
كونهكيلك سنة، هذا ه النبي فعله ما يستعمل الإنسان كون سنة، 

أكبرباق المائة ويختم مرة، وثادثين ثالثة اممه ويكبر اغ ؤيحمد اش بح ي
المائةعليه ذلك يفعل كان ه الرسول لأن مستحب؛ هذا كل النوم عند 

نئةكذلك لام؛ والالصلاة عليه ذلك في لمين المويرغب والسلام 
المنن يكب زآزانا، زكفانا زنقاط، أضنا ي jJاق الموم، عند 

منكم فراشه. إلى أوى إذا يقوله العفليم التناء ^ا مودي®• ولا له كافي 
وراحةمبيتا الله رزقه هن.ا فيه، يامن فيه ينام محلا يجد تهليع يلا الماس 

للهالحمد  ١١ت فيقول عفليمة نعمة آمن، محل وفى أهله، عند وطمأنينة 
مذوؤاهولا له كافي لا مئى محكم وآواثا، وكمايا ونمايا، أطعمنا الذي 

يقال.ما ببقية ويأتي مرار® قلاث، عثادف، بنن، نوم عداثالث، هتي ررال1هلم 
والهل.اية.الموفيق الجمع الله ررق 



اثدغواتكثاب 

الدعواتمحاب 

وفضلهبالدعام الأمر باب - ٢٠٠
و.أدعيته من جمل وبيان 

وقال•٦[، ]غانر: أنتجب آذعؤف، رتحظم ؤوةد ينار• اف قال 
[،٠٠]الأمحراف: ألتمدن^ بجب لأ إثه> وحمة صمبما ت ئنالى 

إذاآلدخ دعن؛ يث ثرئ ه عي بمثادى ثأك ^٠١ ت ئنالى وقال 
دءاُلدا آينثز بجيب ت ئنالى وقال [، ١٨٦: ]اب_ر؛؛الأية دعازه 

[.٦٢]المل: آلقزه ودكنف 

ارالدعامفاق: ه، ؛، ٣١١م، ه، يثير بن النعمان  ٥٠٠-  ١٤٦٥
صحيح.حسن حديث وقال؛ ا' والترمذي؛ داود أ'بو رواْ الع؛ادةاا. هو 

بمثM ث رنوي كاذ ئاك: ■%، ءاسن ص -  ١٤٦٦
جيد.بإسناد ُ داودر انو رواْ دللئ،• ٌجوى ما دييع الدعاء، مى الجوابع 

ررامحيM■■ المن دعاء أكثن كاف قال: ه، أض  ٥٠٠-  ١٤٦٧
مش منقذ النار". عدان، رقنا حنه، الآ-مة ونح، حنثه، الديا نح، آتنا 

الدعوات،كتاب يير ى واكرعاو (، ١٤١برقم)٩^الدعاء باب الصلاة، محاب في أحرجه )١( 
(.٣٣٧٢)برقم الدئء قفل في جاء ما باب 

(.١٤٨٢برقم)١^٠١، باب الصالة، كاب في، أحرجه )٢( 
ي،ءانثا نئنآ يزو قن وينهم ►ؤ اب بير، تغالكتاب في بخاري الأحرجه  ٢٣)







لحمالحينا ءس ريا سمح 

الدعواتمن هدا ، وسر0 وعادنيته وآخره وأوله وحاله دقه كله ذنبى لى 
الجامعة.

.والعمل النية وصلاح التوفيق للحمح الله نال 

إر»الأهلم يقول: لكف اكؤ. أق ه؛ عود مابن ءءه -  ١٤٦٨
مسلمررواه والغز«. والعفاف، والتقى، الهدى، أسألك، 

شةم إذا النخل كان محال: خه، p.1 بن طارق وم -  ١٤٦٩
لي،اعفز «الل4لم الكبمات: يهرم ندم أذ آنزة م الصلاة ه ام 

•دواه واررمقي،،• وعاقي، واهدني، دارحمض، 
رجلوأتاه .، السي سمع أيه طارق؛ عن له رواية وفي ئا 

اط4ثإ: »ij قال: زثي؟ أنآل حنن أقول محق افث، رسول نا فقال: 
دنناكللن، تجع هرم فإف واررفني، يعافي، وارحمني، لي، اعفن 

زآحزئك((.

ه:الله رسول قال قال: ه، العاص بن عمرو ين افه عند ءم -  ١٤٧٠
.^٣، ^١٠ طاةتك«. عر هلوينا صنف ااةلو>-_، ثصزف اللهم ١١

نحبيكان الّم، أن تقدم بالدعاء، يتعلق فثما الأحاديث فهده 
لأمرا في الكثيرات الأيات وتقدم عائشة، ت، قالكما الدعاء جوامع 

يعمللم ما شن رمن عمل ما ثز محن التعوذ باب والدعا،، الذكر كتاب في أحرجه )١( 
(٢٧٢١.)

ذثظ١لئتثا ن ونقا ^ iJL؛الذعا، قفل باب والJءا،، الjكر كتاب ش أحرجه )٢( 
(.٢٦٩٧)برقم ٢[ • ١ ]القرة: ألكاره ص ئتا قظ ص ^ 

(.٢٦٥٤)برقم شاء كيف القلوب تعالى اذقه تمحريف باب القدر، كتاب في أحرجه )٣( 



ائدعواتكثاب 

^^١وعادت جل محال [ ٦٠]غايرت أسجب أدعؤؤآ >ؤ الدعاع، ب
ظيستمبوأدعان إذا آلن)ع دعوه أجيبمب نريب فإل؛ عى عبادى سألاثح 

محبءؤأس I بحانه ّقال [. ١٨٦: ٠٠٥]١^ارنا-وثه تلهم ير لثؤينوأ ول 
Iوعلا جل قال [ ٦٢]الممل: الثوءه ويت5ثذا دءاُ إدا آلثهنطز 

^ولأْء[، أإئ<ن؛ييكه بجب لأ إثه' نحمة تثبما روقم 
أشتحمك إن وهلمعا -م، وآدعوْ إصنيها يند آ'لأرني ل شدوأ 

[.٥٦لالأماف: أإنصّناثه يزنن ئرث 
تضرعأوعاد جل ال بأل ويحب يدعى أن يحب سبحانه فهو 

اعترافالدعاء وفى عقابه، ويخشى وبه رحمة يرجو ومحلمعا خوفا وخفية 
ويحبيدعى أل يحم—ا كريم غني ل1ا.عاء مجسبح قريب ممميع سبحانه بأنه 
شأنله ؛^،[٠ كان ولهذا غيه؛ عبادْ على يجود أن ويحس، يسال، أن 

والسائم.الصلاة عليه اكءاء جوامع يستحب، وكان عقليم، 
هذا ١٠والغنى والنمانؤ والتقى الهدى أ>نألالث، إثى اللهم رر ت ذلك، ومن 

اللهم٠٠دينلئ،اا، على نبي بت الملواآخ مفلبح يا ءراللهم ت الدعاء جوامع من 
رريا؛ الدعاء من يكثر وكان ، طاعتالتؤ،؛ على يلوينا صزفح الملوع، مص>ندح 
الكلمجوامع من الدعاء بهذه فالدعاء بذللئج، ويحلفح الملوع،اا مملن، 
الملوع،مصزمج ؛ريا دينالث،اا، على قلبي قين الملوع، ئمئن، نا اللهم ٠٠، الدعاء 
العفوتحب، عفو إنلثج اللهم ٠٠الدعاء; جوامع من ءلاعتلثجاا على هلونثا صرف 
يعالمهأن بعد لم أممن يعلمه كان ما الدعاء جوامع ومن ، عنى؛، فاعف، 

دعواتهذْ دادرثيي" دءاذ؛ي داهديي دانح٠ض لي اعقر "اللهم الصلاة: 
لىاعفن ^ ٧١١١لي، اغفر وب مع: أيضا جدتين البين بها يدعى عظيمة 

الدنيافى أسا اررسا ذللثط: من وعاقني١١ وارريني واجبريي داخديي دانحمتي 
أكثرهي الدعوايتج هذه كانتخ ، النارا، عذاعه وقنا نة حالاحرة دفي نة ح

يدعوالجامعة العليبة اثمءوات٠ يتحرى فالمؤمن لام، والالصلاة علميه دعائه 
فىأو المائة فى سواء ذللمثح غير وفى التحيات وفى مجودْ في بها 



الصالحينءس ريا سمح 

عنذل، عن انكار عن ورهبة، رغبة وعن وطمع خوف عن ممن خارجها؛ 
غقو•شيء كل على القادر وهو الحميد الغني هو اش بان إيمان 

٠لتوهمق ا للءجمث^ ل ا ن

منوافِ راسودوا قال: ه، الني عن تههتع، هريرة أبي ءم -  ١٤٧١
غننهمتفق . الآعداء<اوسناثه ، المصاء وّوء الشماء، ودرك التلأء، جهد 

C3  قال رواية وش Iمنها.واحدء زدت م أمك صفيان
ليأضلح )رالأ4لم يقول: اف. رنول كان ،; JGءس، .  ١٤٧٢

وأصلحئناشي، مها الش دنياي لي وأصلح أنري، عصنه م الدي دبمي 
واجنب،حم، م، ني لي زناذْ الحياة داجنب، منادى، مها التي آخرتي لي 

لمم;داء • شرا؛ كز ثم، تحب راحه النون 
الئ4لمءرقز: اف رسول لي قال قال: ه، عالي ءم -  ١٤٧٣

اهدني،وث!دني«.
 Qلممرواه والثدادا،. الهدى أسأك إش رراللهم رواية؛ في و

اللهمرا ت يقول ه اف رسول كا0 ت مال ه، أض ءم -  ١٤٧٤
وأعودوالبمل، والهرم، والجبن، والكنل، النجز، من ي، أعود إني 

وفي(، ٦٣٤٧)برقم البلاء جهد من التعوذ باب الدعوات، كتاب في البخاري أحرجه )١( 
أعوذتعالى• وقوله القضاء• وسوء الشقاء درك من يافه تعوذ من باب القدر، كتاب 
كابني لم وم(، ٦٦١٦)برقم ٢[ . ١ ]الفلق: قئ4 وثزنزتأ ألئاي يني 
(.TU)^\'برقم وغيره الثقاء ودرك القفاء سوء من التعوذ ني باب والدياء، الذكر 

يعمللم ما شّن ومن عمل ما نز من الئعزذ باب والدعاء، الذكر كتاب في أخرجه )٢( 
(.٢٧٢)•برقم 

يعمللم ما نر ومن عمل ما نر من التعوذ باب والدعاء، الذكر كتاب محي أخرجه )٣( 
(.٢٧٢٥)برقم 





لحينتمما ١ ءس ريا سبح 

هوالذي ديتي لي أصلح اللهم  ١٠الجامعة، ١^^١^، ومن ، دعواته 
آجرمح،تح، دأصبح نتاش، محها اش دمحاي إي وأصلح أئري، عصمه 

الموتواجعل حير، كل مح، يي زباله ايحياه واجعل معادي، فيها التي 
أجمعمن هذا الصحيح، في لم مأحرجه شرا؛ كل ثص لي راخه 

عالمهالذي الدعاء وهكذا والآحرة. الدنيا حيري الدعاع وأعظم الدعاء 
اسظفي نال1ذاذاا، اليذى أنامم، إني ائ؛لم ررم: ه، لعلي 

الخير،يعني! الهدى؛ جامعة، دعواته وسدديياا اهدني اراللهم الأحر! 
يالث،أعود إئي اللهم  ١٠وهكذا، والحمل، القول في الإصابة داي! وال
المحنانفة مى بك وأعود والهرم، والمحن دالكنل العجز مس 

وزكهائقواها ثميي آيته اللهم ١١المبرا؛ عدات، مى يك، وأعود والممات،، 
الرعوارLمن هذه كؤ ا،  ١١زنزلاها((ول4ها أنته ر'كاها من حين أنته 

ماوآجله عاجله كله الحير مى أئأللئه إثي رراللهم ! وهكذاالجامعة، 
ماوآجله عاجله كله الثئ مص يك، وأعود أعلم، لم وما منه علمت، 
صدكنأَلك، نآ محر من أم، !ني ١^؛-^ ، ٣١َللم زنا مثن بمت، 
أ>سألالثإإثي اللهم وساكؤ، عيموك يه ^١٥ ما نئ مى j^، وأعود وسلث، 
فوبوما النار مى يلثؤ وأعود عمل أد قول، مى إليها قرب دنا المحه 
ليقصيته يضاء كل ئجنل أ0 وأسأللث، عمل، أو يول مى إليها 
والمحندالبمل دالكنل ألعجز مس بلث، أعود إثي رراللهم ،، ٢١٠حيرًأ
التيالجامعة الدعوات يتحرى المؤمن \ذخ>نه عدات وين الهرم ويس 

يحاجاته،أعلم هو ومفيدة جامعة أنها يعلم والي ه المي عن جاءت 
كساارزقي اللهم طيبة، ذرية ارزقي اللهم صالحة، زوجة ارزقي اللهم 

(.١٤٧٩)يرقم تخريجه يأتي )١( 
الدعاءمن الجوامع باب الأدب، كتاب محي ه عانثة حديث من ماجه ابن أحرجه )٢( 

(.٣٧١)؛/ أحمد و\م ( ٣٨٤٦)برقم 



ندغوانا كثاب 

الطيبةبالدعوات افه يدعو أشبه، وما طيبأ، عماد ارزقني اللهم حائلا، 
كلحير، كل على أعني اللهم سوء، كل من احمظني اللهم ينحرى، 
منM المي عن ثايتة مأثورأ منها كان ما لكن مطلوبة؛ الفة الدعوات 

.غيرهامن أقفل تكون فعله أو قوله 
١لجمبع.اض وفق 

•ه افّ لرٌوو، يال، أيه خهئد؛ الصديق بكر أبي لص —  ١٤٧٥
ظلماشتى ظلمئ إثي اللهم ت مز ٠٠هال،ت صلاتي، ز أدعو.٢ دعاء عمحي 
وارحمني،عندك، من مئفره لي ماعفر أنت،، إلا الدنون، ثقفن ولا كئيرأ، 

غليهمنمق . الرحيم٠١ العثور أئغ إثلث، 
 mاركيرا(اكثيرا« ذ و//تي: سي وفي رواية: في و

كسرنكثيرأ فيقال: بينهما يجمع أ0 فتشغي الخوحده؛ وبالياء المثكة باكاء 
ثهدايدغو كان انه ه، الئئ عن ه، موسى أبي ءص -  ١٤٧٦

أئنوما أمرى، في وإسرافي وجهلي، حدلشي لي اعقر اللهم ١١الدعاء: 
دللثهيكز دعندى؛ دحطئي دهرلي؛ جدي ي لَاعقر النحم ض، إي أعلم 

وماأعلنغ، رما أسزرت وما ^L،، وما يدمغ ما لى اعفن اللهم عئدي، 
ضءكز على وأنث، النوحن، وأنت، المقدم، أنته مئي، به أعلم أن-، 

ءانير٢/متقق ءدير«. 

محابوفي (، ٨٣٤برثم)النلأم محل الدق باب الأذان، محاب في المخاري أرجه )١( 
والدق،الدر محاب ني لم وم(، ٦٣٢٦برقم)الصلاة محي الدق باب الدءوا،ت،ج 

(.٢٧•برمحم)٤ بالدر الصون، حفض استحباب باب 
قدمت،ما لي اغفر •اللهم ه: الني محول، باب الدعواتف، محاب محي البخاري أحرجه )٢( 

منالفرذ باب والدم، اليد كاب محي وسلم (، ٦٣٩٨و ٦٣٩٩)برقم أ>نؤ« وما 
(.٢٧١٩)برقم يعز لم ما شن ومن عمل ما شن 



الصالحينريامض شبح 

>راتيلمص■• م يقوو لكف التؤ. أف ؛ ٠١عائقة ءص -  ١٤٧٧
لممرواء .  ١٠أعمل لم ما ثز ومن عملث ما شر من يك أعود إش 

.•اف رسول دعاء من كاف ت قال ه، عمر ابن ءص -  ١٤٧٨
نقمتك،ومجاءة عافسئث،، وئحول تعنتك، زوال من يك أعود إئي رراللهم 
مسالمرواه نحطك<ا،. وحمع 

بهايدعو لكن الكب يالدعوايت، يتعلق كلها الأربعة الأحاديث لهذه 
الدعاء،يمل لا وأل دائما الدعاء للمؤمن ينرع أنه وسبق ، الني 
وعلاجل ف محبوب، الدعاء لأن الدعاء؛ من يكثر بل ييأس؛ لا وأن 

يرجى،أن ويحب ، يال أن يحب سحانه هو يال أن يحب 
والاحرة،الدنيا فى ينمعه فيما وال ل١ من يكر أن للمؤمن يتحهب، 

إداالئ)ع دعوه أحسس، ؛jj_، ه؛ عؤ، ع؛تادى ساقك، ^^١ I تعالى فال 
[،١٨٦رْ: ]اوغتلمهم ي، ^١ 1٨٧، لمستا>سوأ دثان 
حيىالدسا الئناء إلى ليلة كل وثنالى ئبارك ربما رربمزل ].•' وقال 
بمنهمبمس له قكبمب مس يمول؛ الأجر المحل ثلث يبقى 

ينآس ؤنون1\ثأ وعلان جل ويقول لت،الم، قأعفز من ئأعيه 
حطيئشلي اعقر رررب .• دعائه من وكان [، ٣٢لالساء: ءمبإيقه< 

لياعفن الأيي مر، ُه أعلب أنث، زنا كله، أري في وإنزافي دجهلمح، 
يعمللم ما شر ومن عمل ما شن من التعوذ باب والدعاء، الذكر كتاب في أحرجه )١( 

وبمانالماء انار أهل وأكثر الفقراء الجة أهل أكثر باب الرفاق، محاب في أخرجه )٢( 
(.٢٧٣٩)برقم بالماء الفتة 

اكعاءباب التهجد، كتاب في البخاري أخرجه لهه هريرة أبي حديث من عليه متفق )٣( 
بابالمافرين، صلاة كتاب في لم وم( ١١٤٥)برقم الليل آخر من والصلاة 
(,٧٥٨)برقم . . والذكر. اكءاء في الترغيب 



غوانند ا كثاب 

نابي امحر اللهم عندي، دلف، دم دئرلي، وجهلي وعندي حطاياي 
الموحن،رأسث، الممدم، أسن، أعلنئ، وما أنزرت وما أحنت وما قدمت 
ياI الصديق له قال عظيمة، دعوات يدير، شيء كل عنى وأسن، 
إثياللهم يل؛ ٠١ئاد؛ صلاتي. فى يه أدعو دعاة علننى اف، رسول 
منمعفزه يي قاعفن أئثح، إلا الدJوذه تفقئ ولا كيرأ ظنمأ مجي ظنمثؤ 
١^٠.ااففون 1ث ذص!نكه بمدك، 

بهذايدعو أن للمؤمن فيستحب الأحاديث أصح من الحديث وهذا 
ظلمت،إئي اللهم ا١دل لم يأن قبل التحيات أحر سجوده، في الدعام، 

بمدك،مى منفرة لي ماعفر أنت،، إلا الدنون، يفقر ولا كييرأ ظلما مجي 
•الرحيم* النمور أنق، إئف، وارحمض 

إئيراق لأحبنم، إيي واف مناد ررتا فقال: معاذأ المي وعلم 
مول:صلاة كل دثر فى _ J،Jلا مناد يا ارأوص؛لث، ال: مم. 

عفليمةهاليلة كلمات بمادوك،اا وحنن ونكرك ذكرك على أبمي اللهم 
دعاءمن وكان ع؛اذذك«، وحنن وشكرك ذكرك على أعني 

١هت؛ الض  لمما شر ومي عمك ما نر مى بق، أعود إثي ^٤٣ ١٠
رمنعملت، ما شن مى ثلثؤ ®أعود عقلتم لكنه مختمر؛ كلام أعمل، 

مانر ومن بنات السائر من عمل ما كل يعم  ١١أعمل لم ما ثر 
أعودإئي رراللهم لام: والالصلاة عليه دعائه من وكان منها، ترك 
سأحطلئ،ااوحمح منتك وئجاءة عامتك وثحول تعنتك روال، من يف، 

عامتكوئحول تعنتك روال مى يلثؤ أعود إثي ®اللهم حامعة: لكلمات 
المهارفي أو الليل في ومن، أي في س«حطلثإا، وحمح منتلئ، ويجاءة 

،١٤٧٦)برقم تخريجه مبق ا١( 
:١٤٧٧)^٠٣ تخريجه سق :٢( 



لحيننما ا من ريا سمح 

طيب.كله الصلاة آخر في المجود، في المساء، وفي لصاح ا في 
.لجمح ا الله وفق 

...
ثيمول اف رسول كاف قال؛ ، أرقم بن ذبد ءم -  ١٤٧٩

المر،وعذام، وانهزم، والثحو والكمنل، العجز من اث أعود إئي اراللهم 
ومولأثا،وليها أئذ ركانا، من حير أث وركها ئمواثا، مجي آيث، اللهم 
الص وتى يخشع، لا قلب دثس بنمغ؛ لا جلم ثى بك أهود إر اللهم 
.4ساومأا، وواْ لها؛،. سنجاب لا دعوة ومن ؛ ئشح 

>اال1هلمت يقول كاف . اف رسول أن ه؛ ماس ابن هءء؛ا -  ١٤٨٠
،حاصمتؤ وبك، ، أست، وإليك، ثوكلث،، وعليلث، امنن،، وبلت، ، أسلمت، للث، 

وما، أنزريت، وما ، أحزت، وما ، تؤ ئدم ما لي فاعمن . حاكمت، وإليك، 
أْض.٩ وك لا ١^، وأنث، م، أنن، أئئث،، 

 mزلا خزل »زلأ الأناة: بمفز اذ زiy  متفقباض«. إلا
الكلمامت،:يهولأم يدعو كاف . المح، أل تها؛ عائشة ءم -  ١٤٨١

والممراا.الغتى شز ومن النار، وعداتحج الثار، فئتة من يلث، أعود إئي رراللهم 
داود.أي لفظ وهذا صحيح، حسن حديث وقال؛ ا، والترمني١ داود أبو رواه 

يعمللم ما شن ومن عمل ما شن من التعوذ باب و١لدءاء، الذكر كتاب في أحرجه )١( 
(.٢٧٢٢)برقم 

(،٦٣١٧)برقم اليل من انتبه اذأ الدعاء باب الدعوات، كتاب في البخاري أحرجه )٢( 
الصلاة،كتاب في ومسالم (، ١١٢٠)برقم بالليل التهجد باب التهجد، كتاب وفي 
(.٧٦٩)برقم وقيامه الليل صلاة في الدعاء باب 

فيواكرمذي (، ١٥٤٣برقم)الاثعاذة ني باب المائة، كتاب في داود أبو أ-محه )٣( 
(.٣٤٩٥برقم). .باب.الدعوات، مماب 



الدغواتكثاب 

كلهاسبق مما عيرها وهكذا  ٠٠الّكا بها دعا التي الدعوات فهدم 
الضراعةإلى الحاجة أند في والعد منه، والاستكثار الدعاء فضل على تدل، 
وهوالحميد، الغنى وهو غو، له فاقته ؤإظهار يديه بين والانكسار ربه إلى 

يقولولهذا ؛ غفو ويجود يعهلي أن ويحس، أل يأن يحج الكريم، الجواد 
دعانإذا آليلغ دعوه أجييا ئريب فاتا عى عبادى، ألاد> مووإذا • محيحانه 
بحانه؛حمنال . ؛! ١٨٦لاوسق_رة: أملهم ي، ولتؤمنوأ د لليسنجبوأ 

ءهأمحتجب سبحانه؛ قال [. ٣٢زالما،: فنّإن2ه ين أثم ؤومثلوأ 
المؤمن[ ٦٢لاو-ملت آلتؤءه ويجكثان_، دعاه إدا آلمضلز محس، ؤأثjl ■٦[، ]غافر■' 
الحاجة،عند الندة عند سئما ولا الأوقات، جميع في إليه يف-رع ربه يدعو 
جود،المثل الييل، جوف، أو الليل، أحر مثل المناسبة، الأوقات وفي 

المغربصلاة ينتظر حين الجمعة، نهار وآخر لم، يأن قبل الصالة وآخر 
ذلكومن منها، الإكثار للمؤمن وينبغي الإجابة فيها ترجى أوقات هذه كله 

داشح}،دايمح، زالكنل( العجز ؛_، بك أعود ار اللهم ررت السوية الدعوات 
ركاهامى خير أست، وركها مواها مجي آمت، اللهم المر، وعدان والهرم 

حينأيث، وركها نمواها مسي آت رراللهم عفليمة دعوات ومولاها؛؛ ؤليها أئت، 
٩[لاكس: ركنهاه ءن فلح تعالى! قال . ومولاها؛؛ ؤليها أًث ركاها نى 

لكؤ^٠^ ٧١١١ووقفه اممه زكاه من وأفلح اممه، دهلاءة ه نفزكى من أفلح 
والنالث،حاصمت،، وبلت، أسئ،، وإليلث، نوكلثؤ، وعلينث، امنئ، وبلئ، أنلمئج، 

أنف،أعنتثح، وما أسزرئ، رما أحزت، ونا قدمت، ما لى ئاعفر حاكمن،، 
هذام اف؛؛ إلا مزة زلا خزلء زلا أث إلا إك لا النزخن، زألته الئمدم 

والهرم،زاض زالكنل النجز من ف، أعود إني "اللهم ه دعواته من 
إشالقبر؛، عداُءا مى يلث، زأعود زالمنايته، المحتا فتنة مى يلئ، زأعود 

لأ:ضمحهمرلأنيمحذغزْ



الصالحينرياؤس سبح 

والغنى«والعفاف والتقى الهدى أسألك إئي ®اللهم تقدم لها؛، ينتجاب لا 
والدعاءبالذكر أوقاته يعمر فالمؤمن والمداد،،؛ الهدى أسألك إئى ®اللهم 
هذايفعل الإحابة فيها يرجى التي أيضا الخناسة الأوقات ذلك من ؤيختار 
وقتأيضا، الإجابة أوقات ويتحري وقت كل اكع1ء من يكثر وهذا، 

الليل،حوف، في كذللئ، لم؛ يأن قبل الصلاة، آخر في وكذلك جود، ال
أنإلى الإمام يجلس حينما الجمعة، يوم الأخير، الثلث، الليل، آخر في 

الغرب،ينتظر يجلس الشص تغيب أن إلى العصر ويعد الصلاة، تقضى 
دعاخاصة حاجة له كان وإذا الدعام، جوامع يختار ثم عغليمة، أوقات هذه 
وبينهابيته كان اذا زوجتي أصلح اللهم صالحة، زوجة لي ر ياللهم I بها 

أصلحالأخلاق، لأحسن اهدها اللهم زوجتي، أصلح اللهم تفاق، 
خاصةدعوات له كان إذا دبي اقض اللهم طيبة، ذرية ارزقني اللهم ذريتي، 

انمهلع،إذا النعل شع حتى ثيء كل ربه أل يربه، أل يخاصة حاجات 
يستحي،لا الإنسان الصالح، والخف، الصالحة النعل له ييسر أن اض أل ي

كير•أو قليل يحتاجه، شيء كل ربه يال 
الجمح.يوفق أن اممه أل ن

ه،ماللث، ؛_ ئيه وهو عمه، عن علاقة بن زياد ءّ -  ١٤٨٢
الأخلاق،محزات مف بم، أغوذ إني ج يقول: المئ. كان قال: 

حسن.حديث وقال؛ ُ، الترمانىر رواء . والأهواء،،والأعمال،، 

اممه،رسول، يا قلت،: قال: فهبع، حميد بن سكل وص -  ١٤٨٣
نردمى سمعي، سر مى بك أعود إئي اللهم ®محل؛ ت قال، دعاة، علمني 

(.٣٥٩١برتم)ية أم دئء باب الدعوات، محاب في أخرجه 







الدعواتكثاب 

عجزتإثي I يمال جاءْ نكاسأ أق خهثه؛ على ءءء؛ا -  ١٤٨٦
.،اف رنوو محهن كلمات أشك ألا ئاو: فأعر، ثاتتى كص 

حلأِلكاكفي »الإيلم مز: محك؟ الهُ ^١٠' ذبمً .تل بثز فك كان نن 
حديثوقال؛ ا، ىر JL4Jالترواه سواك®. عمى مصلك دأعييي خرابك، عى 

حسن.

أناةءأ_لم التجئ. أف ه؛ الممحن بن عمراذ ءّ -  ١٤٨٧
نربن دأعذيي رندي، ألهمني رراللهم بهمات ندعو كلمث؛ن حصينا 
حمن.حديث وقال: ؛، اكرماJىر رواه مي®. 

تفال ، ٥٠المطلّث، عبد بن المباٌس الفضل أبي ءم —  ١٤٨٨
النافيه®اف ررسلوا ت قال قنالى، اش أسألت سسا هلنض اف رسول يا يلغ؛ 

تنار،اف أنأيه ضأ شني اف رّول يا مملت،ت جتغ ئم أياما، فنكشتح 
الدنناض النانيه اف طرا اف، رسول ني ماص،;ا »نا لي: قال 

صحيح.حسن حديث وتال؛ ٠، التر٠نىر رواه والآحرة*• 

Uه•، نف لأم يئت، قال: خوشب، بن شير وم -  ١٤٨٩
قالت:محدك؟ كان إذا .، اف رنول، دعاء أكثر كان ما المؤبنين، أم 

رواه®. ^_l^Iعنى يلبي يبث، الملومس، مملن، ٠'^؛ دصائه: أكثر كان 
حمن.حديث وقال؛ ا، الترماJيأ 

(.٣٥٦٣برقم)باب الدعوات، كتاب يي أخرحء )١( 
(.٣٤٨٣)).٧( باب الدعوات، محاب ر أ-؛مجه )٢( 
(.٣٥١٤برنم)( )٥٨باب الدعوات، كتاب ر أحرجه )٣( 
(.٣٥٢٢)برتم )•٩( باب الدعوات، محاب في .أحرجه )٤( 



رياءساك^الخينسمح 

هثالله إلى والرغبة الدعاء على الحث، قبلها لكلي الأحاديث فهدم 
]■،-،؛■ر؛ءه أسحب >؛ؤآدعوؤ، وعلان حل ثال كما كلها، حاجاتلن، في 

دعازه،إدا الئ)ع يعو، أحيب فرن، ماق عي مائي ستائك ^^١ *٦[، 
عمىمصللئ، وأعيني حراملئ، عى حلالك اكفنى اللهم  ١١ت ذللث، أمثال ومن 

أجمعمن وهذا مجي®• شر مى وأعديي رندي ألهمجي اللهم رر . سواك؛؛ 
العظمة.والدعوات، الدعاء 

فيوحاء عباس ابن حدث في جاء كما العافية موال وهكذا 
والنافيهالنمو افه ١انلوا العافية دسؤال أمر الرسول أن ١لمديق حديث، 

اللهم ١١ت لعاقبة ١ ربه مال اإنامي« من حيرأ اليقين ثني ينط لم أحدأ قإل 
كانه أنه عمر حديث، في زالآحزةا<، الديا م الخاته أنمح، 1و 

المحبنالآ>ة، الدتا ض الغاية أنآلك أو ءالمحب وساء: صاح يقول 
انثنالمحب ومالي، وأهلي ودساي ديتي في والغاية النمو أ-نألكا إني 

دعذحنفي دمى يدي م مى احمظني المحب دوعاتي، وآمي غدراني 
•يحيي" بى أعثال أ0 يهظميلث، وأعود فوقي ومي شمالي وغى يميني 
ملبيبت المثورسا مميث، تا ررالمحب الحق: على الشاُت، الأو4 موال هكذا 
منهذه طاءتكا<ا غلى يلوبنا ضو*ذ المأوءس، مص_ئف ويا دينلث، غلى 

هاعمحالغمو حئ، كريم عمو إيلث، المحب لولي: ٠٠وهكذا الدعاء، جوامع 
م"•

الجمح.اف وفق 

 # ##



الدعواتكثاب 

مذ»لكن ه: اف رنوو َئاو يال: ه، الدرداء أبي ءم -  ١٤٩٠
الذيزالنز ث، نذ زج خثك، أنألك إني اشي ذادذ: كء 

الماءدمى وأهلي، همي، مذ إلي أحن، حبم، اجعل امحم حبم،، يمحي 
حسن.حديث وقال! ٠، الترطير رواْ البارد®. 

ذا_)نا يراأ)ظوا ه: اف رنول ناو محاو: خهغ، أنس ءم -  ١٤٩١
الصحاي،عامر بن ربيعة رواية من اني النورواه ٠، الترمذير رواه والإكرام(®. الجلال 

الإستاد.صحيح حديث الحاكم! يال 
الاJءز٠ءذ0 الرموا معناه! المعجمة، الثناء وساJيد اللام يكر ألفوا(؛ )ه 
منها•دأكثروا 

كثير،بذعاء .، اف رنول دعا ت قال هع، أمامه أبي ، ٠٠٠-  ١٤٩٢
منهئحمفل لم كير يدعاء دعوت اف، رمول يا يئنا! ذسا؛ منه ئحمظ لم 

أنأك\و \مأ مول: ظ؟ ذيك بمع نا ض أذم »ألأ محال: 
منهاستناد ما شذ مذ ثك وأعود ه؛ محمد لبيك منه سألك ما حير مذ 

إلائوه ولا حول ولا البلاغ، دعل؛لئإ المسثعال، وأث ه، محمد نبيك 
حسن.حديث وقال!  ٠٠مطير رواه • بافب" 

اطهرسول دعاء من كاى قال: نجهنع، عود مابن ، ٣٠—  ١٤٩١٢٠
كلثئ والثلامه مفقرك، دعرايم رحميك، موجبايتط أسألك إثي  ١٠٧١١٠

الحاكم؛'؛وئام الثار'• مذ والنجاه بالجنة، والنور بر، كل من والعنيمه إئم، 
ّمسالم■ ثّرءل غل صحج احديث، وتال! اف، انوي 

(.٣٤٩)•رم )٣٧( باب اسمات، مماب،ز أخرج )١( 
برقمأ/ه-أ الكبرى ني ائي والم(، ٣٥٢٥برقم)باب الدعوات، كاب في أخرجه )٢( 

(٧٧١٦.)

)ا!آهم(.برقم ( )٩٨باب الدعوات، كاب ش أخرجه )٣( 
.٥٢٥ا/الحاكم احرحي )٤( 



الصالحينرياءس ثلمح 

ؤيتحرىإحابتها ترجى الش الدعوات على الحث الأحاديثؤ هذه ففي 
المي.بها دعا اض الجامعة الخلية والدعوات الخي. نءوات ان الأن
منيحب وعلا حل النه لأن الخير؛ من فيها ما واتضح الأخيار بها دعا أو 

منالإكثار لهم في،تبما إليه، يفرعوا أن عباده من يحب يسألوه، أن عباده 
جوادوعاد حل اغ فان ه، الّك، بها دعا التي، الدعوات وتحرّكا الدعاء 

داوددعاء من يروى ما ذلك ومن أن.بٌطيا، ويحب أل يأن بحب كريم 
حبكأنألك إثي اللهم يمووت يائي دعاء بى راكاذ الدرداء: أيي حديث، في 

إلئأحب حثك اجنل الاهثر حثك، سمحي الذي والعمل طك مى يحب 
الني.عن جاء المعنى هدا الماء دمى دأهلمح، محك، مذ 
الننكناُت،الممزا^، فنل أنامح، إني ررال^هلم ُه: معاذ حدن، في 

عيرمتوميي هموم بمه أردت وإذا ويرحمني، لي يعفر وأف المناكين وحث، 
حثك،«؛إلى عمل وحث، حتلئ، من وحث، حبم، أسأللثه مفتون، 

وكدللث،الدعاء؛ جوامع من هو الذي الدعاء بهذا يدعو ان فالإن
منرالنيينه مئفزتنثؤ وعزائم رحمتنث، موجثايت، أنألتث، إثي ،رراللهم الدعاء 

إنا»الل4لم الأراا، من والجاه بالجة والفوز إثم كل مل زالئلأنه يز كل 
يلثإانثعاذ ما نز مذ يلث، وثعود محمد، ثبيكر منه نأللثط ما حير مذ سأللثه 

أف«.و؛لا زلا خزل زلا ١□^ زئي، الثنمان زأئث، تخني نبم، مئث 
الهدىأناللث، إني رراللهم ت الجامعة الدعوات من تقدم ما مع هكذا 
رراللهموالغنىا،، والنماف والتمى الهدى أسأللث، إيي ررالLزهلم والثذاذاا، 

جاءتالتي الكثيرة الدعوات يتحرى عنيءا ياعمؤ النمو تحث، عمو إيلث، 
علىقلبي سثا الملون، نملنج تا رراللهم الجامعة! سئما ولا الموصى في 

هبلملث،رراللهم ، طاعتلث،؛، على يلوننا صزفج الملوع، مصنفه ويا دينالثؤ 
إذادتومحي لي، جرأ الماة غلمت نا ص الظل ض زقدزتلف الغبم، 



اثدغواتكثاب 

صيم'وي في محقلق زأنآلك اط4لم بي، تيأ شمو\أ غبت 
النقرفى الفضي زأنآلك زالغضب، ١^^١ فى الخق نمه زأنأك 
نأ-الكئضبغ، لا من ٧ زأنك :شذ، لأ نممأ زأنه زالغض، 

النظرلدة زأنآلك ١^^٠، بمد اا؛نش ;>ذ زأنأممث،١^، بمد ١^٠^١٤ 
اللهرئضئة، فتنة ولا ٥^٠ ٠^١٤ عتر في لفائك إر والشوق وجهك إلى 
واجعلناالإيمان يربمي ربما الئهم ، ئداه واجنلثا الإيمان يريني دي؛ا 
ثغهنهياسر بن عمار عن صحيح بند النائي أحرجه مهثدين^ هداه 

إثي»الأهلم : هداومن كله الخير جمع فيها اكي الأدعية يتحرى وهكذا 
٥^^٠وما النار من يك وأعود عمل، أو مول، مى إليها مرب وما الجنه أسأللث، 

ررالمحء■مرأ«، لي ئ مصاء كل سل أذ زأنامح، صل، أن  sjتل إمحا 
منذلك أثبه وما واJار٠ مخطالثج مى يك وأعود والجنه رمحاك أنأللثؤ إئي 

.هنا لفسؤ المؤ كتايتؤ غير في جاءمتؤ والي سابقا المؤلف، ذكرها التي الدعوات 
ماأل يواردا كان ما لو حتى أهمه ما أل يالإنسان حال وبكل 

انإنكل فإن الوارد، من عليه ؤ يقفلم كان ؤإن أهمه سا ويتعوذ أهمه 
كانفإذا منها، يتعوذ أو لها يا أن إلى الحاجة وتدعو به تلم حاجات، له 
مقرةمنهم حمل فد لعائلة كان إذا دينه، يقضي أن اث، سأل دين ذا 
كانإذا يصلحهم، وأن حيرهم يعهليهم وأن نرهم يكفيهم أن اف' أل م

سالللسكن حاجة في كان إذا الزواج، على يعينه ما سأله الزواج لحاجة 
أنربه محال لهلريق ا في حوفؤ في كان إذا كن، الإمحادح على يعينه ما 

يناسؤما أل يوهكذا الأعداء، ثر ويكفيه خوفه ويؤمن الحافية يمنحه 
وارد.غير كان ولو المقام. 

الجميع.اطه وفق 

،١٣٠٥)برقم آحر نؤع ثاب الهو كتاب في أحرجه را( 



المعالمنرياض ثخ 

فضلائاJعاءضراس.كأي ٢٥١

ئاأعبر ربما بمولرى بمدهم يى آءو • الى ئنناو 
ؤوأس-ثنغرئنالى• يقال •اآ، ]الحث-ر: ألإيننيه< سعؤثا أدمى لإمةا .و

منإحنارأ الى ثنونال [، ١٩]مصي: دألثؤ؛شثه ومحزج لديلث 
آلا>ثابهيمرم ينم نللثرتن وولدى و أعفن ورنا ه■' إبزامم 

[.٤١]إبرامم; 

ءامات يقول( و. اض رسول سمع أيه ؛ ٥٠الدرداء أبي ءص -  ١٤٩٤
^١٥يمثل١٠٠ ولك الملك! يال إلا بظهر لأخيه يدعو مسلم عبئ مى 

نمم

المسلمالمرء رادعوه يقول! كاذ ه افه رسول، أو وته؛ -  ١٤٩٥
يخيرلأجيب دعا كلما موكل ملك رأسه عئد منتجالأ، العيب بظهر لأحيه 

سلمرداه يمثل". ولك آميى، يه؛ الموكل الملك قال 

الثثخ
بغلهرللمؤمنين الدعاء شرعية على دلالة والحديثين الايات هذْ ففي 

المؤمنلأن ميثا؛ أو حيا مواء غيبته في لأحيه يدعو المؤمن وأن الغيب، 
يدعوأن للمؤمن نحب فيالثر، له وJكر٥ الخير له يحب المؤمن أحو 

والتوفيقوالاستقامة والملاح والرحمة بالمغفرة المؤمنين لإحوانه 

(.٢٧٣٢)برتم الغيب بفلهر للملمين الدعاء خضل باب والوعاء، الذكر كتاب في أحرجه !١( 
(.٢٧٣٣)يرتم الغيبح يظهر الم-ن للمالدعا، نضل ياب والدعا،، الن.كر محاب في \->و !٢( 



اتدغواتكثاب 

فيلام والالصالة عاليه قال ولهذا المؤمن؛ أحو المؤمن والهداية، 
مثلووناطفه؛ا وثزاحمهم ئوادهم قي الثومنيى ®مثل الصحيح! الحديث 

لألمالتت نائن لن ئدض غضن ء1ث اشثض إذا الخند 
وصثم ثألثفيشق ؤنألثؤم؛ون الثم: نمابه في يقول واش 

يوهلمه<؛يى ناءُو ءؤو؛ل1بمنثث : وعلا حل ويقول [، ٧١لالتو؛-ت: ه سن 
نؤثوبمالثا آعدز رثا الصحابة بعد من يعني؛ 

هنجم رءوف إJك رثآ ءامنوأ نون غلا هاويثا ؤ، عنعل ولا إالإي»ني تبمؤثأ 
١ت١لحنرت  يقولواض حوانهم، ١ من صيفهم ولمن هم لأنففدعوا [ ٠

َوذلثؤج^، jiوآنقغز آس إلأ ءاله لا أة. وتؤ وع—لا؛ ح——ر 
ُؤوتيقول: والسائم الصلاة عليه ونوح [، ١٩حيت مل 

[٢٨وح: ]نوألثويش،ه وقنوج مؤينا آثو1تت< لثل ولش ولنلدى ل، آءبر 
منآمن لمن اف يدعون لام والالصلاة عليهم الرسل نصح من هذا 

•يؤمن لن الهداية اش ويسألون أمنهم 

;صنلدثلث زآنثني أس إلت؛الأ لا أق M والمي 
لأحبابهلجيرانه، لأقاربه، لوالديه لإخوانه سننغفر فالمؤمن وآلمو_منت،يم 

الصحيحالحدث في مستجابة، دعوة ن، صادفربما بالمغفرة لهم يدعو 
الملك،:قال إلا المس، يقهر لأحيه يدعو نحلم عبئ ثس *ما ه• يقول 
نحفأننجابة، مالغيت، بفلهر لم الملمًلأحيه المفدعوايتؤ بمسل'' وللن، 

يؤمناانح الما1، لئ، نفوتنقع تنفحه لأحجك، دعونك في حير على أحي يا 
أصلحاللهم لقالن، اغفر اللهم قلت• أذا يمثله، لك يقول: لك ويدعو 

الزوجةالصالحة، الذرية ارزقه اللهم أموره، ر ياللهم وعمله، قلبه 
الموكلوالملك، مناصا، تراه ما لأحيلث، تدعو المافع، العلم المالحة، 

ج٢١( ٢ )٤ برثم ت،ميجه سق 



لحينلصا ا ؤس ريا سسبح 

القلوبأصحاب من يقع إنما الحقيقة في وهذا بمثل، وللق آمين ت يقول 
فيلما ائل المبهدم تعتني فإنها للخير، المحبة الخير في الراغبة السليمة 
فيدعواض لعباد والنصح اض عند فيما والرغبة والمحبة الرقة من قلوبها 

لمين.الملإخوانه ويدعو ه لف

الجمع.ف ا وفق 



تلدغوا ا كثاب 

الدعاءمن مساثل في _َب1ثا  ٢٥٢

ررمى.! اف رمحوو قال قال! ه، زيد بن أسامة ءص -  ١٤٩٦
رواهالثناء®. قي أباغ ممد حيرأ، افث جراك لفاعله؛ قفال منرويف، إليه صح 

صحج.حسن حديث وقال؛ ا، ااترمنير 

علىثدعوا ررلأ افه رمول قال قال؛ خهنه، جابر ءم -  ١٤٩٧
ئواكوالا أ>الكب،  JU^١ زلا ^٣، ظى ندغوا زلا أئيم؛ 

٢.مسلمأ رواْ لكم®. هستحيي، عطاء فيها نأل ناعه افم مى 
ماررأثرب قال! س اف رسول أن هد؛ هريرة أبي ءص -  ١٤٩٨

.رواْ الدعاء®. قأكيروا ناجي، وهو ربه من النبي يكو0 

علىوالمكافأة باكء_اء تتعلق كلها الثلاثة الأحاديث ذهذ.ْ 
شرعيةعلى يدل ما الكريمات والأيات الأحاديث محي تقدم المعروف، 

أنيحب محانه حاجاته اش إلى يرفع أن للمؤمن ينبغي وأنه وتأكيده الدعاء 
ولاق'[، ٣٢،: LJOمحئإ،يءه من أس تعالى: قال .i أل ي

فضلهمن ويسأله ربه إلى حاجاته يرفع فالمؤمن •٦[؛ ]غاير: أسثؤن، 

)هم-آ(.برثم ، jjyiJUالشاء في جاء U باب والملة، الم كتاب في أ-محرجه )١( 
برقماليسر أبي ونمة الطويل جابر حدث باب والرقاق، الزهد كتاب غي أحرجه )٢( 

-م(.)بم>

(.٤٨٢)برقم والجود الركوع في يقال U باب الصلاة، كتاب في أ-محرجه )٣( 



الصالحينْس ريا سبح 

الرزق،وسعة الحق، على والثبات والعمل النية وصلاح والهداية التوفيق 
ربهأل يهذا، غير إلى المليبة الدرية الصالحة، الزوجة الحلال، ب، ك

أسحم،وعلا؛ حل يقول غيو، يال أن يحب، فهو أهمه، ا مم 
دعان؟ا<إذا الثلع دعوه أجيم، قريب ثان، عى ى، عماد ألكح سّ^رإدا 

فيبل ؛ ربلث، إلى حاجة فى قانت، مح<سإايته من اث، ؛ؤوسثاوأ [، ١٨٦]\لمقو1.' 
ماكل ربلث، فامسأل دءا0، إذا المضهلر يجيب، الذي هو ربلث، إلى صروره 
الزوجةربك امحال ؛الأسايبح، الأحذ ومع الأسباب، فعل مع إليه تحتاج 

الذريةربلث، تأل ، تخهلبها حتى الصالحة الزوجة عن أل تتعم المالحة 
الأولاد،توجيه المالحة التربية أسباب فى تجتهد ذلك، وهع المالحة 
الرزقربك، أل ت، ذللث، غير إلى فمروا، إذا وتأديبهم بهم، والعناية 
الثرعيةوالزراعة الترعى البيع الحلال، كب في وتجتهد الحلال 
لكصنع ؤإذا ، ؤؤؤن مرعها التي يالأسباب وتأخذ I يعني ؛ وغيرها 

حدبث،الهليثح، بالكلام وأو بالمال إما تكافئ إحوانلث، بعض من ، معروف
فيأباغ قمذ حيرأ افآ جراك لماعله؛ فقال منئوئ، إلئه صع ااس ت أسامة 
ثحدوالم فإل ، ئكافئوْ ٠^^ إليكم صغ رامي I عمر ابن حدبث، الئناء،ا 

،iUصنع فان كاداضة«را، قد أنم وو'و°\ خثى لة ^1 محافثونئ، نا 
كريتلاح،فرج لينكح، قفى الحاجة، عند ؛مواساته إليلث، أحن معروفا 
تنكرههذا، غير إلى العدو، عنلاه دافع المعللوب، الهلريق إلى أرشدك 

ب،الطيوالكلام الطيب العلم من نستطع ما نلاك٠ على تكافثه ذلك، على 
افهر ي، كر؛تلأ، اطه فرج حيرأ، الاه جزاك له• وندعو الْليب والفعل 
منهذا كل الحسن، الثناء من هذا كل إليك،، اطه أحن أمرك، 

يدلهذا دكاذثوْاا مروقا إلنكم صغ امن ت الحديث، في ولهذا المكافأة؛ 

الجلد.هذا من )صه1أ( ( ^٢٣١١)رنم الحل.يث، في تخريجه يأتي )١( 



اتدغواتكثاب 

قدأثكم ثروا حتى له قادعوا ما حذوا لم ررقإو الوجوب على 
حضيخي؛ تروا؛ حض روى تعلموا، حض يعز،ت تروا؛ حض لكدأدئوة« 

صغمتى لئيما يكون ما يكافئ، المؤمن هكذا كاهأJمو٠اا قث ررأثكم تفلنوا 
إنوالدعاع الحسن بالثناء مال، معروف كان إن بالمال كافأ معروف، إليه 
إليلث،،اف أحن حيرأ، اض جزاك الدعاء ومن آخر، شيئا المعروف كان 
الطيِا؛الدعاع من ، للث، اممه غفر معيك، الله نكر ، كر؛تالئ، اينه فرج 

يهورئي، بس العجل بكوذ ما "أثرب المي.ت ويقول المؤمن، هكذا 
الإجابة،أسباب من الجود حال فى الدعاء الدهماء® قأكنروا ناجي، 

هاجتهذواالنجود وأما الربر، فيه معظثوا ١^؛^؛ أما ١١الأحر; والحديث، 
لكميستجاب أن حرى يعني; لكم،،؛ تنتجان، أى قممي الدهماء، في 

ميماولا جود الفي الدعاء من الإكثار تحبؤ فيالدعاء في فاجتهدوا 
والإحرة.الدنيا حيري ربه يأل الدعاء، مهماين، 

ثدعواولا أمسخلم، على ندعوا ررلأ يقول جابر حديث، كدللئ، 
JU  ،بنال نائ  ٥١من ^١٥^١ لا ماِثإ، غلى لاغوا زلا ^٣

هنفعلى يدعو فلا لسانه ثر يحير ان فالإنلكم،،؛ قنتحيس، عطاء، 
فليحذر،كثيرة أشياء الإنسان من يقع الغضب، عند أهلكني، اللهم يقول; 
أوزوجته، أو أولاده، أو بالخير، إلا ه نقعلى يدعو ولا الله يتقي 
لسانهيحففل يجاهد بخير، إلا يدعو لا ذللث،، غير أو غنمه سياراته أمواله 

ذريتي،أصلح اللهم أهلكب، قمح، لمح، بارك اللهم خيرأ، فيجعل دعا إذا 
الإيابهكزا عليه، فيدعو شره اكفني اللهم مالي، في لي بارك اللهم 

الشرعية.

الجمّح.القه وفز 





التغوانكتاب 

إكلا الخظيم، \ذزع افُنث إلا لاإلشن الخو-لم، ص افث إلا إك ءرلأ 
ذرا/.متقق الرش ورب الأرض، الثماواتءورب رب الهُ إلا 

تدلكلها الكريمات الايات مع معناها في جاء وما الأحاديث هذه 
الامتجابةير لم ولو الدعاء ءي والأسرار الدعاء من الإكثار شرعية عر 

العبدليجتهد أمد إلى الوعوْ يوجل قد البالغة، الحكمة له سبحانه اف فإن 
هنفويعمحاٌب الحق على تقيم ؤيالدعاء في وليلح ، الا.ءاء في 

بابأّومن صالحه باب أمحمن الحاجة هالْ فتكون ض، ويعجاهدها 
فاوه، نفويحاسب، ويجتهد الدعاء في بلح أن له فينبغي له، اف توفيق 
لمصلحةأجلتح منها تاب ما المعصبة على مقيم لأنه أجلت، الدعوْ تكون 

ماراستجان، قال.ت ولهدا وأحكم؛ أعلم فربلئ، الاحرْ في له 
1وأ٥^^٠، وقد ^L، ارقد لي"، سثجن، ثلم لغوت ت يمول، بتجل، لم 
لألأالأحر: اللففل في الدغاء«، زيغ ذللث، عئد شمن لي، بمش، أز 

ستنجو«أآا،ما رحم، قطينة أو يإئم نيع لم ما للنبي، بمتجانح نرال 
ليلنتجسنج أز ؛ Ui، ٥^٠!، وقد ذعوتج ارثي نحر: يكيف : نالوا

يدعوئسلم مى راما الأحر؛ اللففل في الدكاء؛؛، وبيع ذللئ، بمد ئيثصر 
إما^»_،: Ajإحدى يها افه أعطاث إلا رحم، قطينه ولا إئم، فيها ليس يدعوة 

عنهيكشف، أل وإما الآ■مة، في له بدحزق أن وإما دعونه، له ينجل أو 
ذا'نتأكثن*ل"أ،. ٠اد: ؛، ٧٥١رنوي يا يكثن إذأ ! قالوايمثلها*، النوء 

(،TT؛T_J ٦٣٤٥)برتم الكرب عند الدعا، باب الدعوات، محاب ني البخاري أ-مجه )١( 
دعاءباب والدعا،، الذكر كتاب في لم وم(، ٧٤٣١)برقم التوحيد كتاب وني 

(.٢٧٣)•يرتم الكروب 
(.١٤٩٩)برقم تخرب سق )٢( 
(.١٨/٣)مل. أبي حديث من أحمل. الإمام أحرجه ( ٣١



الصالحينءس ريا سمح 

الدعاءفي اجتهد الدعاء من تمل ولا تمنط ولا تياس لا اض عبد يا 
ثلاثستين سنة يوحلها قد عليم حكيم ربك أن واعلم الإجابة، وانتظر 

هدايتك،محياب ؛١ أعلم هو بمصالحك، اعلم هو بالغة، لحكمة أكثر 
وسيئاتذنوب عندك تكون قد غيرك، وينفع يملحك بما وأعلم 

فيهاإثم فيها الدعوْ تكون قد ، هدا لأحل الدعوة فأجلت منها تتب لم 
منحرام مهلعم هناك يكون قد إجابتها، لعدم سببا فصارت رحم قطيعة 

هناكأو رحم، قطيعة هناك أو حيانة أو انتهاب أو رقة، الأو الربا 
ربلتتتهم لا نفد؛ حامحب فتثر أحرى أشياء هناك أو والدين عقوق 
عكره•كمّ ريش ^^١ ت سبحانه يقول عليم حكيم ربك نفك، اتهم 

عبادهبأحوال عليم [ ١١اء: حكّمايملاوعلمثا ماز أكن >؛ؤإيى [، ■٢٨]الأنام: 
ماذاالدعوة، يجبك، كيفإ يعمل، كيف—ا يصنع، كيفإ يعمل، فيما حكيم 
"احيروفي إجابتك وفي منحك في وعلا جل حكيم هو عليها، ينرتكا 

يهاوحامك بنفالظن أمحئ ولكن ؛ربك،؛ الظن ئ تلا الإجابة 
؛نفكاونقلن الخير، ؛ربك، تظن ه نفجاهد من فالمجاهد وجاهدها؛ 

تجابحتى تربح، حتى تنجح، حتى جهادها على استقم ثم الشر، 
يعومفين، ثري هاؤ، ءؤ( عثثادى ساقي ورإدا سبحانه; يقول دءوتلأ<. 

[١٨٦]ال-هم؛ت ارثدوث،ه للهم ه ولإؤهتيإ ؤ، ظين—ئبمبوأ يعان إدا ألدخ 
بتركالحق على والثبات ربلث، بهناعق بالاستقامة به وآمن لنه فامحنجس، 
المعاصى.

الرابعئ، الئلفي سئما ولا الليل جوف الاستجابة ساعات ومن 
الثلثاوهكذا والسالأم، الصلاة عليه داود صالة محل هو والخامى 

رثناررينرل، اممه; تنزل والخامس الرابع الثلثج إجابة، محل كلها الأحير 
الآ>اءلي حيذ:بجئث،التيا لممِإلي كض 

ءص نذ محن، بمأش نن نئ فأس ض، نئ تقول: 



الدغواتكثاب 

*اأحبوالسلام، الصلاة عليه داود قيام محل الرابع والثلث ، لها؛ 
وكاوداود، صيام افم إلى الصنام وأحب ، . داود صلاة الهِ إلى الصلاة 

،،نوما*'ل ويمطر يوما، وبقوم ندسه، وينام ثلثن، ديموم الليل يصم، يثام 
اف'نال ٣، ^ ث3امحا لا لنائ المحل فى »إن ويقول 

س«ص.كل زذبم، وة، أظ إلا زالآ>ة، ١^^١ م بئ 

الليلساعات في اض إلى والضراعة والدئء باللمل التهجد فاغتم 
علىأنت الأقل على ثم تنجح، لعلك لأحير ا ، النمفساعات سئما ولا 

الدعاءفنفر للئ، سمتججب لم ولو حتى نا'ت حلل تكتب تؤجر أجر، 
راماأن وهو آحر أمر أيضا لك نم ثوان، فيه ولك عليه توجر صالح عمل 

مثليمثل* وللث، ال٠لالث،ت محال إلا العيس،، بظهر لأحيه يدعو منيم عبد مى 
بالتوفيقمعين لثّخص أو لمين، الملإحوانك أو ، لوالديك، يعوتلن، 
عرفات ْثل، وللأ، آمين الموكل: اّلاث، قال الحال، وصلاح والهداية 

والهدايةبالتوفيق الأمور ولولاة ولوانميكؤ لنفسك، دعائلأج في حير 
لولأةوايع المسلمين لوالديك، قالع خير، على ن، أنحميعا وللمسلمين 

فياجتهد الليل، حوف، في ال-هلانة وصلاح والهداية بالتوفيق الأمور 
كلعلى ويعينهم البهلانة لهم ؤيصلح يوفقهم اممه أن الأمور لولاه الدعاء 
لوانميك٠تدعو والخلمين، الإسلام لممالح التوفيق ويمنحهم حير، 

الملمينلجيرانك، ؛ لزوجتك، لأولادك؛ الملمين؛ لإحوانكح الملمين؛ 
علىأنت، لك،، ئجب، يلم ولو حتى ونتاب توجر خر، على أنت لغيرهم 

فيالحنان وللئ، الأجر، للأ، جار الأجر ولكن الاحابة؛ توجل قد حير 
أنن،لكؤ تجي، يلم ولو حتى مأجور أنت، النه، إلى والضراعة الدعاء هذا 

•١ صآ"اّ ر تخريجه مق ؛ ١ ١ 
٨١ ١٧٧رنم)تخرح، سق )٢( 
(.١١)٨٧ برتم تخريجه مبق )٣( 



انمالحينرياض ثخ 

الاسلم ايلأ إلا إك »لأ الكرب: دعاء في ه ويقول ير، خض 
دربالثمواب رب افُ إلا نه إللا النقم، الننش زب افث إلا نه إل

والشاكالعفلتم ثاني الحليم أول آخر الكريمء الننش ورلم، الأرض، 
والاحرْ،الدنيا حيري اله نريلن، تدعو الدكر مع تدعو اض تذكر الكريم، 

لير باللهم صالحة، زوجة لي بر األ4لم صالحة، ذرية لي بر التنإ 
اللهمحير، لكل ونفهم الئهم أمرنا، ولاة أصلح اللهم حائلا، رزنا 

السوء،بطانة من أعدهم اللهم الحق، بهم انصر اللهم البهلانة، لهم أصلح 
اللهملمين، مكانا إذا حيرآ عني جزهم ا اللهم لوالدي، اغمر اللهم 
قلوبهمأصلح اللهلم الخير، إلى وقفهم الملمين، إخواني أصلح 

ولدريتك؛ولأقاربك، لفك، الهليبة الدعوات تختار وهكذا وأعمالهم. 
معالصدق مع لمن الولعامة لمين، المأمر ولاة الأمر ولولأة 

فيماصادقة والرغبة حاصرأ القلب ؤيكون اف إلى الضراعة مع الإخلاص 
هذهصادق، وأنم، الإجابة وترجو عقّايه، وتخشى نوابه ترجو اض عند 
العظيمالأجر أسباب ومن الإجابة، أساب ومن التوذق أسباب من كلها 

هذافي نات ح يفيا عقلتم أجر على أنت الإجابة، تأخرت ولو حتى 
لك.تكتب، حنان الدعاع 

والهداية.التوفيق للمجمع الله أل ن



اتدغواتكئاب 

وفضيهمالأولياء كرامة باني، -  ٢٠٣

هنرولا عقهتر مزق لا آثي أنتآء إلى ^ألأ ت الى نثاف او ث
ألتزةي س للأ تئك. نًفازأ :p\ ديى أ0 

- ٦٢لدوس: أتيئزه ألمر هز دبلك أثؤ هظفت؟ تديل لا ألايرإ زفيح 
حنتامطا عثك ننط ^فحلات هيع إثك ئنالى! ومال [، ٦٤

المثنابدئيا علإها يحل وكدا ت ثنالى وقال [، ٢٦، ٢٥]مريم: وآممي،ه ذءأ 
تنررق آس  ojآؤ بمد ين ئو هاد ٥^١ أف أن تسم هاد ممبما بمدها وجد 
وماآعرلتموهم ؤ)اف ت الى ثنويال [، ٣٧محمران: ]آل ه< حمامه .بمي بماء 

نندنؤ وثهئ ديأتيء من روي وؤ' تنقز مل إل ،،١ آس إلا بمثدوى 
^١آلّمان دات َقفه،ر •_ فيورِ طيت ^١ آلفعس ومِى ثمينا آنكّ 

[.١٧، ١٦: ٠٥٠٥١]آكثال،يم د١د، مبميم عزّت 

أفه؛ الصديق بكر أبى بن الرحمن همد محمد أبي هءق -  ١٥٠٣
عندةكاو »من ت م، يال ه الّؤ يأل ص.اء أئاسا كاثوا الصفة أصحاب، 

حامىءن؛اوم، أربنة، محلنام عنده كاذ ومن بثالث، دل؛دما اكن، طنام 
و.النبي وايطالى ثلاية، جاء خهتع، بكر أبا يأل فال، كما أو سائس" 

مالعشاء، صلى حش لمث، ئم ه، الشئ عند ينثر بكر أنا وأف بنشرة، 
حننلث،ما شمات4: قالتف اس. ساء ما الليل مى مصي ما بمد فجاء رح، 

>ضوازقي تحيء خر م! ناس ضهب؟ ما أز قال: تيابم،؟ أص 
وقال؛نسئ،، يجيع عنقر، يا ممال؛ قاحتتأيتج، أثا يدهبث، قال: عليهم، 

إلاك من ثأ.خد محا ئا ام وام قال: أ;دا، أطننة لا زاف هنيئا لا كلوا 



الصالحينرياءس سمح 

ذلك،مل لكنت، مما أكثر وصارت شعوا، حتى منها أكثر أمملها من ربا 
الت هالت، هذا؟ ما فراس بتي أخت، يا لامرأته؛ فقال بكر أبو إليها فنقلن 
كرأبو منها فأكل أ مرات، بثلامحي، ذلك، مل منها أكثز الآ0 لهي عيني ومرة 

ثملقمه، منها أكل نم • بميثه يعني! الشيطان؛ من ذللن، لكل إيما وقال! 
فنصغفي، ي نتن تتا زكان فأس . الم إر خمحا 
١٣^ ض: م نتم، ج-SJ زخلأ، غض م فثفزقثا ١^، 

أجننون•منها يأكلوا زحل كل نغ 

الالمنأe يحئمت، يعلنمه، لا بكر أبو فحالم، I رواية في فئ 
حتىيطنموئ أو يطنمه لا أن - الأصثاد٠ أو . الص1مؤ. فحلم تطنئه، 
وأكلوا،فأكل بالشام فدغا الشبمان! من هذْ م: أنو فقال نكن. 
ئيأخت، U ققال: بجا، أكنن أنمبجا مذ زتث، آلا كه تنسون لا iاطوا 
ناُكل،أن مز لأكثئ ي منى نقرة '^،: ١٤٤ةاJا؟ نا فزاس، 
ه.أكز أنت إرمح.،قذكز ن:ذبجا^؛١، 

أصنا_،،دوئلثؤ الرحمن؛ لعند فال، بكر أيا إل رواية؛ فى ؤئ 
فاممقأجيء، أن يل ئرائم مذ فافئ M، الم، إلك، ثئطالذ فإني 

منزلنا؟ريث، أين ؛ فقالوااشموا؛ فمال؛ عنده، بما فأياهنآ الئحمن، غني 
اقبلواقال• نئزلثا، رب نجيء حص باكلص نحن ما ؛ قالوااطعموا، فال؛ 

نحدأثه إعنمتJ، فأبوا، منه لنلمنذ ثشموا، ولم جاء إذ فإثه قزاكلم، عتا 
يافمال؛ ضنثئأ؟ ما فمال؛ غنه، شمت، جاء فلنا غالئ، 

عنتن:ا ساو،ثتنكت، الزخنن، همد تا قال؛ لإ مكث،؛ الزحنن، همد 
نزفمئتؤ؛ إأحنجت،، جئف! لنا صوتي ثنتغ كنت، إذ ظبك أمنت، 

أطعمهلا وافه ائثظنتمونى إثما فقال؛ يه، أثاثا صدق، ؛ فقالواأصناقك،، 



الدغواتكتاب 

ال٣ نا زم محاق: ثشن خش نفثن لا وض الآنين: محاق الثله. 
افه،م يثقال: تده ثوضع له، ثجاء ، طناملث، هات ئزاكم؟ عئا ثملول 
،.ءني١١مفق ^١. ثآكز الشبمان، بن الأولى 

وهو:مثلثة ناء م اكنة م؛ون،مضمومة معجمة بغين ■' رعنثر( وله' ي٥ 
مض(: )نجد نوك: القلع. والخدع ضن، أي: )نمذغ(؛ وقولت: الخاهل. الغئ 
تئشث،.أي: الخيم؛ بكر 

يتعلقذلك كل المذكور الحديث مع الكريمات لأيات ا هن.ه 
التيالعادة خوارق الخوارق: هي والكرامات الأولياء، بكرامات 

منينفعهم شيء العادة حلاف شيء يحدث، أن وهو لأوليائه، اممه يخرقها 
عدومن كفايتهم من ينفعهم شيء وجود من محلمام بركة الحادة، خلاف 
كتابهفي بحانه يقول وعلا جل واف ذلك، غير إلى المعتاد خلاف 

محرمي.هم ولا عثهتر حرف لا أثب آؤللآت اُى ءؤآلآ ال_ع__ظ_ث__م، 
آمنواالذين هم ت بعني [؛ ٦٣-٦٢]يرس: بمحكت>ه وًكاوأ ءانوأ اوث 
والمدق؛والتقوى الإيمان أهل هم اف أولياء الد، أولياء هم هؤلاء 
أهلالصدق، أهل هم اف أولياء والخرافات، التصوف أهل ليسوا 

ؤوماتعالى: قال كما اف أولياء هم ورمحوله، اف هل-اعت أهل الإيمان، 
هماف اء يءأول[؛ ٣٤فال: ]الأنآلمنئو0يم إبُ آزووم إذ اورثآ؛ت >ءقاوأ 

الحجةأو إليها الحاجة دعاء عند بها اف يكرمهم كرامات ولهم المؤمنون 
العادة،بها تخرق كرامات لهم يحمل الحاجة عند أو الحجة إقامة عند 
سببغير من طعام أو وقتها، غير قمح، فاكية وقته، غير في طعام أما 

برقموالأهل الضيف عع المر باب الملام، نن، مواهيكتاب في البخاري أحرجه ]١( 
(٦٠٢ )٠(، ٦١٤١٧( ٣٥٨١٧Lوفضلاس إكرام باب الأشربة، كتاب في لم و

(.XOV)يرقم إيئارْ 



الصالحينرياءس  ٢٣

هلاكأو واضح، سب غير من كربة زوال أو ذللئج، غير أو واضح، 
>ذلك أثثاه أو واضح، سب عير من عدو 

كذلكالنخلة، من إليك هزمح، ّْربم قمّة المؤلم، ذكرْ ما هذا من 
فيالشتاء فاكهة ياتيها ير التغفي حاء رزقا، عندها وحد زكريا حاء كلما 

اللهمن رزق بها حاء من يدري ما الشتاء فى الميم، وفاكهة الميم، 
.إليها اممه ساقه 

ولمطويلة مدة حماهم بهم الله فعل وما الكهف أهل قمة وهكذا 
النيام وهم تسعا وازدادو سنة ثلاثمائة العلويلة المدة هذه عالي يموتوا 
اليمينذايت، عنهم تزاور الشص ثم الله آيايتؤ من هذه شرب، ولا مأكل 
تفرهم.لا حتى الشمال وذات 

استرا٥الذي السرية أحد حثيث، قدم لما حبيث، عن يروى ما وهكذا 
إنهاالبيت* صاحبة قالت، القتيل، أهل عند مجونا كان ليقتلوه، مكة أهل 
إليه.الله محاقه رزق ولكنه ب،؛ العنمكة فى وما العنب، قهلف، عنده تأتى 

فيالبي، عند كان حقير بن وأمحيل. ير بن عباد قمة ذللئ، من 
أمواطهماأسواطهما، لهم أصاءين، مفللمة ليلة في حرجا فلما الليل 

السكينةتنزلت، يفرأ كان لما حمير بن أسيد قمة العلريق، لهما أضاءيث، 
يحمح،ولده على حشى حتمح، رج المن فيها والأرم، ماء البين لقراءته 

منولده على ، حافالسكينة هل.ه من الفرص وأحملت، قريبا الفرس وكان 
يرأفاولو لصوتك دست، الملائكه ااوأ1ث، فمال! ه الجي، فاحبر ذللث،، 

ق\و'ىلا إمحا الثا-ث ظن لأس، 
.المبي مع والصحابة المدين كان خيبي، الممدين قحة وهذه 

ثلاثةاثنين واحد كل اخذ أن الصحابة ه الك، فأم فقراء ضيوف فجاء 

نزولباب القرآن، فقاتل كتاب في حضير بن أسيد حديث من البخاري أخرجه 
(.٥٠ ١٨)برقم القرآن قراءة عند والملائكة الكية 



اثدغواتكثاب 

أرحوإل نالثا، يلنيم، اثنين طنام عنده كال لأمن فمال؛ يضيفولهم 
Iل محا الرحمن عبد مع أرمله ثلاثة الصديق وأخذ نادساا أر فخامس 
ذهبالرحنن فعبد بعنرة بيته إلى المي وذهب عشهم، يعني: صفهم؛ 

إليهمفقدم ه، معه مر يالمي. عند ناحر والصديق سنه إلى بهم 
حتىالصديق يأتي حتى ننتظر I قالوا فأبوا الميسور العناء الرحمن عبد 

صلىحتى و'اخر ه النبي مع تعشى ناحر والصديق صاحبنا، ياتي 
تحضر،حتى أبوا : يالواالأضياف؟ من فرغتم قال: حاء فلما العشاء 

)هتحدة فيه الصديق بكر أبو تأحر، لما أبيه من حاف الرحمن عبد وكان 
الرحمنوعبد الرحمن، عبد )يا تكدر: يتعشوا لم والأصياف حاء فلما 

كنغإف عفاكح أست الثالثة: في ناداه حتى واحتفى منه حاف احتفى 
عشاهم؟أصيافلثج تعطي، أن منعك، ما قال: فجاء جئش، لما صوتي سمع 
وافهفقال: الضيافة لهم قدموا فغضب فأبوا عليهم عرصت امالهم قال: 

الشيطان،حفر نأكل، ما واض -اكل كت ما اذا : فقالواآكل، لا 
نااطه زالم قال: وأكلوا أكل ثم الشيطان من هذا اض م به: فقال 

هدامن لقمة أحدوا كلما منها أئر أنملها مى ربا إلا لقمة مذ ناحد كنا 
فىربا لقمة رفعوا كلما غيره، أو قرصان أو حريش كان مواء العلعام 
يخبرونالميي. إلى بالقمعة وذلفوا وشبعوا( فأكلوا منها أكثر القصحة 

هدهفي فيها الله بارك الي البركة هذه من غفير حم منها لأكل حرى؛ بما 
يعطييشاء، فيما يبارك وعلا حل الله أن على الدلائل من هذه القصعة، 
هىؤإلأ الشرعية، العلريقة على صاحبها يكون أن بثر»؛ل يشاء من الكرامة 
المستقيمينمن صاحبها كان فان الثؤع يميزان توزن الكرامايت، خرافة، 

حوارقمن فهي ذلك حلاف على كان ؤإن كرامة، فهي الترع على 
والتليس•والحرة الثثاطتن 

.لجمع ا لله ١ وفق 

...



تحينلصا ا ريامى سيح 

كال؛المد اف رسول قال ت قال ، ٥٠)هريرة أبي —٠٣،  ١٥٠٤
^١٠. فإثه أحذ أمتي في نك قإو محدقوى، ناس الأمم مى ؛٠^٠١ فيما 

.رواية من مسلم ورواه • ؛ الJخارير 

E3  ملهموذ أي؛ ؛ اامحدثونى« وهب: ابن قال روايتهما وفي•
نندأ؛الكوئة أهل سكا ت قال ، ؤ،' سمره بن جابر —وص  ١٥٠٥

واسئنلقنزنث، ه الخطاب بن عمر إلى خهغ، وقاص أبي ابن ت بعني 
ققال:إك، يأذنز نطي، بمن لا أنئ ذموا خر شكوا صارا، غي 

راقأنا أما صال; ثطي، يلجن لا أيلث، نزءمول هؤلاء إى إنحاى، أبا يا 
صلاثيأطي عنها، أحرم لا ، افرسول صلاة بهم أطي كنت، فإثي 

الأخزتن.في زأخف الأدمحن، في الثاء 
-رخالأ أن - نخلا ط وأننل إنخاى، ي :ا ف الفئئ ذه، قال: 

وسوفغنه، نأل إلا ننجدأ ندغ م الكوقة، أهو غنت ثنأل، الكو٤ة ور 
ئنأناته له تقال م، زيل قمام غبمى، لثتي تنجدا ذحل حش ^^، 

يسير؛الثريةلا كال نئدأ قال ثشدثتا )ئ أنا قمال: ننده، أبا تكر إتادة، 
لأدعولوافه أتا نئذ: قال المضئة. في نعدل، ولا بالثؤية، نقسم ولا 

نئزة،قأطل زنننه، ر؛اة، قام كاذبا، غدا بذك كان إن ام فلاط،: 
كبيزشيح نمول،: سئل إذا دلك بند وكاذ للمس• دعرصه قمره، وأطل 

نعد.دعوة أصابتم، نمتون، 

بندرأيته قانا سمزة: بن جابر عن الراوي عمير بن الملك غبي قال 

المحابة،فضاتل كتاب وفي (، ٣٤٦٩)برقم باب الأنبياء، احادمن، كتاب في أحرجه ]١( 
منالصحابة فقاتل كتاب في لم وم(، ٣٦٨٩)برقم الخطاب بن عمر مناف، باب 

(.٢٣٩٨برقم)عمر فقائل من باب ها، رواية 



اتدغوانكتاب 

الطزققي سواري س وإنث الم، ين ت ض خاجاة ظ قد 
٠علته متفق ٠ هيغمرهل 

فيهاالآتمرامات تقدم الأولياء، بكرامات تتعلق الأحاديث فهده 
حرىكما بالمعجزات }1إسز تخرق والعادة العادة، خوارق خوارق، 

افكثر أصابعه، بين من الماء ونع القمر وانشق الساعة اقتربت لبينا 
العاداتخوارق من كثيرة أشياء يديه على وجرى دعائه، بسبب الطعام 

العادةتخرق وهكذا حقا؛ اش رمحول وأنه صدقه لبيان واللام الصلاة عليه 
إلىحاجتهم عند الحاجة، عند والتقوى الإيمان أهل وهم الله، لأولياء 

لإيمانهمالعادة؛ لهم تخرق ياممه كفر من على الحجة إقامة عند أو ذلك 
مستقيمينيكونوا لم فإن حاجتهم، وسد الحق إفلهار في وتأييدهم وتقواهم 

والشياطينحرة الخرافات من والشياطين، حرة الخوارق من فهي 
القويمالمنهج على تقيما مصاحبها يكون أن الكرامة محرط فإن هم تلبي
ومنوالشياطن حرة الخوارق من ولكنها كرامة؛ فلبست منحرفا كان فإن 

الحافية.افه أل نثاء، من الشيطان بها يفل التي الخرافات 
وأرضاهم،نه الصحابة من لكثير وقع ما الكرامات جملة ومن 

؛ثحاوئول® ئاس الأمة يى قبلكم حلا فينا كا0 ارإثه ؛ . قوله ذللث، ومن 
ثنعنز يهز أحد، أمتي في نكن ررقإف لصواب، لملهمون يعنى: 

،وأحكامه أقفيته في للهواب موفقا ملهما وكان نقهنه؛' الحطاب، 
اممهلما الفاروق؛ ت له قيل ولهذا عدة أيان في ربه وافق أنه ذللث، ومن 
أسلم.لما الحق به وأيد والباطل الحق بين به فرق 

(;٧٥٥)برقم والمأموم للأمام القراءة وجوب باب الأذان، كتاب في البخاري أحرجه ،١( 
.مختصرأ ( ٤٥٣)برثم والعمر الظهر في القراءة باب الصلاة، كتاب في لم وم



الصالحين9_ ريا  ٢٣

لكنمعدأ فإن وقاص، أبى بن سعد قمة فى حرى ما ذلك ومن 
اشتكاهاموفة أهل فاشتكاه عمر عهد في ات5وفة على العراق على أميرأ 

حيرأ،عليه فاثنوا الكوفة أهل فأل يال، من عمر فأرمل بعضهم، 
قال!يملى يحن لا أنه قالوا لما صالته فى أل يعماذا عمر وماله 

عنهاأحرم ما ه اقو رسول صلاه بمهم أصلي كئئ همإلي دافن أنا )أما 
بمدبمي: امحتن<؛ ض نأخف آلأدقن م ص الث؛ ضلا؛ أفر 

الئالنةفي ويخرم والمغرب والعصر الفلهر من والثانية الأولى في 
فيواوسالآم الصلاة عليه بالمي تأسيا قليلا فيها ، يخففيعني؛ والرابعة؛ 

إي)أما معدة. أبو يقال; شخص إلا حيرأ فاثنوا الكوفة أهل ال فذللئ،، 
فيبميل زلا الثوثة، شب زلا ّالنربم، نجث لا كان ط فإن نشدثا 

الال،كهان سجع السجع تعاطي العافية، اممه أل نوافتراء لكب الفضية( 
)جهند;محي فقال المضثة، في يمدد زلا بالثوية، ميم ولا يالثرية، يسير 

يأطلوكذبا بعني• زسئنة؛ رياء قام كاذبا، هدا عبدك كان إذ )اللهم 
سقطت،محي بمد رأيته محايا الراوي• قال باليس، نعرضه ممزه، زأطل عمزه، 

٠لدعوة ا وصلته الأسواق فى اء للتيتعرضر وهو ن(، الكبر من حاجباه 
العافية.اض أل ن

دعوةكان ؤإن مستجابة ظلموا إذا ميما ولا الله أولياء فدعوة 
فدعامفللوم هزا لكن إجابتها؛ يرجى مؤمن كل ودعوة مستجابة المفللوم 

الرجلهدا لكدب للناءس؛ وأظهرها دعوته الله فاحاب المشهورة دعوته 
وأنكرامايت، لهم وأن اممه، أولياء فضل هدا في العافية، اممه أل ن

دعتاوإذا ظلم، من على يدعون إنما عدل، أهل لأنهم تجاب،؛ دعوتهم 
اللهر بالحيل إقامة أرادوا ؤإن حاجتهم، لهم الله ر يء مي إلى الحاجة 

الحاجةعند الحجة، وعند الحاجة عند العادة لهم تخرق فهم حاجة لهم 
تخرقالأعداء على الحجة إقامة وعند والجؤع، والفلما ونحوه لكلفمر 

بثربن عباد وقمة الكهف أهل قحة لكم تقدم أيضا، العادة لهم 



الدعواءكتاب 

لهمأصاءت ليلة في المي عند من خرحا لما حفير بن وأميي 
أخذواكلما عشاءهم لهم فدم لما صيفه مع الصديق قمة أمواؤلهما، 

افأولياء كرامات من هذه كل تقدم، كما منها أكثر تحتها من ربا لقمة 
•والهدى الحق من عله هم ما صدق على والدلائل 

الجمع.اض وفق 

بنعمرو بن زيد بن سعيد أل الزبير؛ بن عروة ءءء -  ١٥٠٦
أيهوادعت الحكم، بن مرواف إلى أدس بتت أردى حاصمثث ه، محب، 
الذيبغد أرصها من  l_J>؛آحد أناًكنش سعيد: مماو أرصها، من ثتنئأ أحد 

يال،Iاف.؟ نمحول، مى نمعش ماذا فاق: ه!؟ اف رسول، مى نمنت 
إلىطوقه ظلما، الأرض من شبرأ أخن• ارمي ت بقول ه اش رسول سمت 

الأ4لم!نمعيد: ^lJ سا، بمر :قه أنأللث، لا نززان: لث ققال أنصخ« لمع 
دهن،حتى ماتت، فما فاق: أرصها، فى وامتلها تجزها، فأعم كاذبه، كائن 

غلتولمتفق فمانتج. حمرة فى وينئ، إذ أرصها ش ثمني هي وببما تجزها، 
عمربن اف عجل بن زيد بن محمد عن إمس4م رواية وفي ده؛ا 

وأمهانعيد، دعوة أصابتني تقول،: الجدر منثمس عمياء رآها وأته يمتاْ، 
يزها,وكانت، فيها، قوقننتج فيها، حاصمئه الي الدار في بئر عر مرت 

دعانىأحد حصزلم، لما فاو: ه، افه عيد بن جابر وص -  ١٥٠٧
أصحاد_،من يمثل من أول، في ثقتولأ إلا أزاني نا ممال: اللل من أبي 

افرسول ئمس عير منك علي أعر بمدك، أيرلث■ لا وإئي ه، الئي 

برقمالأرض من شمنا ظلم من انم باب كتاب في البخاري أحرجه 
(،٣١٩٥)برقم أرصين مبع محي جاء ما بأب الخلق، بدء كتاب وفي (، ٢٤٥٣)

(.١٦١)•برقم وعترها الأرض وغم، الفللم تحريم باب المسامحاة، كتاب محي لم وم



رياءسالصالخينشمح 

قتيل،أوو يكاى ئصثحن1، حيرآ، احواتلث، وانتوص قاقض، دئنآ هلئ و1ل 
آخز،نع أتزئ أن شي لإئطت م ي، قي آخن نثن زذقتت 

حدة.غش قتر في قجنلته أذنه، غنز وصنته ص فإذا أنهر، سئي بمد 
البخاريرواه 

حرجاو.، الثي أصحاب من رحلتن أف ه؛ أنس ءءه -  ١٥٠٨
أئديهنا.بتن المصناش مثل وتنهنا ثظلنة لنلة في ام.، ث من 

أهله.أز حى واحد منهما واحد كل ح صار اهتزقا، قلما 
بنوعتاد خضي، بن أشني ؛,، Lfytأة بغضها، وق نزق، من ا النخارى١٢رواة 

بجا•بقد 

ماذلك في تقدم الأولياء بكرامات تتعلق الثلاثة الأحاديث فهده 
الأولياءكرامات يثبنون عليهم اممه رحمة والجماعة الثنة وأهل تقدم، 
توقالوا الاستقامة، أهل من الئئة، أهل من صاحبها يكون أن بثِرءل 

ؤإلأكرامة، له فالخوارق تمم مأنه علم فإذا الشرعي، بالميزان يوزن 
والشياطينحرة فالحرة، المن والجن الإنس ثياطن أساع من فهو 

طربقمن أبديهم على تجري وخرافات خوارق لهم القبور وعباد 
عنوا لبحتى فرعون حرة لحرى كما حرة الطريق من الثّياطين، 

شرطهاالكرامات أن المقمود تمشي، حيات وعميهم حبالهم أن التاصى 
البحر،فى غاصر أو ماء الفى طار فلو الشريعة على صاحبها يكون أن 
عرففإن الشرعي، بالميزان يوزن حتى كرامة ثعد لا شيء أي فعل أو 
قحةذلك ومن الخارقة، تلك له كرامة فهي الثميع على تقيم مأنه 

،١٣٥١)يرقم بعلق واللحد القبر من المين يخزج هل باب الجنائز، كتاب في أحرجه )١( 
(.٤٦٥)برقم باب الصالة، كتاب في أحرحه )٢( 





الصالحينءس ريا محمح 

كأنهه، أحد يوم قتل ه جابر والد حرام بن عمرو بن اض تمد وهكذا 
مذبقتل مذ أدل فى مفتولأ إلا أواني )ما ت لابنه قال يفتل أنه رويا رأى 

ننسمز منك، علئ أحمز بمدي ص لا وإني ه، النبي أصحاب 
لهكان ، خيرأ( يأخواش واستوص ياقض، دينا عني مإف افث.، ومول 
والدحرام بن عمرو بن الله تمد وكان الرين، قضاء بالدين وأوصاه بنات، 

فيوالثلاثة الاثنين يدفن الني كان لأن أحد؛ يوم آحر شخص مع دفن جابر 
الأحرمع أئركه أ0 شي ثطب لم )ئم جابر• قال واحد، فر في احد يوم 

غيرقبره في يتغير لم حاله على كان كما فوحده ، أشهر( ستة تغد ياسثخرجته 
عاليوبقى جسمه حفظ الله كون له الله كرامة من فهدا أذنه، حول شعيرات 

دينهقفى والله ثهيدأ موته من رأى ما حقق الله كون شيء، يتغير لم حاله 
حداعلى نهمع كل وأجمعها الثمار م فله وقال لجابر . الخم، - - • -  •

يرونهيعني! الحائط؛ يمر يقبلون أبوا الغرماء وكان الغرماء، أحصر ثم 
مندينهم فقض الركة فه ودعا ه الني فجاء دينهم عن يكفيهم ما قلياد 

يديعلى دلك الله جعل مما الثمر، هذا من كثير حير لجابر وبقى بعضه، 

والسلام،الصلاة عليه بالبركة فيه دعا حيث دعوته اممه وأجاب . النم، 
.٠يده على الطعام محي فه ا يبارك ما كثثرأ ه للنى يسر كثيرا هذا وكان 

بعضينحروا أن وطلبوا الأنوال معهم قلت تبوك غزوة ومحي 
الأنوالتجمع وأن الفلهر، ينحر ألا وجماعة عمر فأشار ظهرهم، 

حنطة،من بحفنة بأني وهذا حبرة بقطعة يأتي هذا عندهم، ما فجمعوا 
شيئافصار بالبركة النبي فدعا قليلا شيئا فجمعوا بكذا، يأتي وهذا 

الطعام.هذا من أوعيته مالأ كل حتى عظيما 
حتىأصابعه بين من الماء تبع وهكذا ه^، لبيه كثيرة افه وآيات 

الدالةالمعجزات من هذا كل الماء، من حاجتهم وأخذوا الناس روى 
كالمعجزاتالأنبياء حق فى فالخوارق الله، رسول وأنه صدقه، على 

الني(.)قال ولعله واضحة غر كلمة 



الدعواتكثاب 

استقاجمم،على تدل كرامات الأولياء حق وفي صدفهم، على ودلائل 
الهدى•من عليه ساروا فيما صادقون أنهم وعلى قفلهم، وعلى 

لجمح.ا الله وفق 

رهطعشزة . اف رمول بعث ت هال فهبه، هريرة أبي ءم —  ١٥٠٩
إداحص فانطلقوا خيئء، الأئصاري داسث< بن عاصم عليها وأثر سربة، عينا 

تنولهم؛ ثقال هديل من بحي د٤رد١ ونكه؛ همنماذ ت؛يى بالهدأة؛ كائوا 
أحئيلما أثأرهم، ماهتصوا رام، رجل بئة مى بمرثب لهم مثمردا لحياذ، 

اثنلواممالوا: القوم، يأحاط موضع، إلى لجأوا وأصحابث، عاصم يهم 
ةقاَلأخدو م نقئل لأ أن زالمئائ النفا زَثا ه.ثإ قأغطوا 

أخناللهم كابر• ذمة عش أئزل قلا أنا، أما القوم، أيها يابي؛ بن عاصم 
علىمر قلاثه إليهم ويرل، عاصما، قمتلوا بالسل قرموهم ه، لبيك عئا 

استمكنواقلما آحر. ورجل الليلة بن دريد خبين،، بلهم دالجثثاق، النهب 
أولهدا ت الثالث، الرجل ءال< • بها قربطوهم نسهم، أوئار أطلقوا منهم 
وعالجوئ،قجزوة المتلى، ثريد أنوه، بهؤلاء لي إة أصحبجم لا وافِ الغدر 
حتىالدثنة، بن ورئي خسآ،، وائطلموا يقتلوه، ئصحثهم، أذ فابى 

بنيويؤ، بن عابر بن الحايُج، بنو مابثاغ بذئ؛ دهمني بمد بمكه باعوهما 
حيث،قلسثه بدر. يوم الحارث، قتل هو حيث، وكان نيا، ن؛اف، عجل 

الحارمحي،بنايت، بخض مى فانثنار متله، على أحئنوا حتى أسيرأ عندهم 
قوجدتهآتاه، حتى عاقله وهى لها بني همديج ثأعارئه، بها ينئجد موسى 

ققال:حهثؤ. عزقها قرعه قمزنتج يده، والموسى قحذ؛ على مجلنث 
ءِ ء ء ِءْ> ِ.... .آ.آ ,؛?َي يءُ ِ.؛قُ؛ُ؛ َ ْ بم•  حيرأأسرآ زأيئ، ما واش ئالتط: ذللث،! لأينل كئئ، ما أقتله أن أحقنحى 

لموسوإئه يده ش عشب، من قطفا يأكز نوما وجدئه لقد فواف حبيب، مى 



الصاليينرباض ثخ 

ملماحثيأ. ١^ رزمه لورق إثه ت ثئوو زكانش ئمرة، ثى منكه وما بالحديد 
أصليذعويي ت محب لهم محال الجو، في ليمتلوه الحرم من به حرجوا 

خئض تآ أن تظ\ أن نزلا وض فقاق: زمحن فزخ فثزكوة، زمحن، 
!وiاj أحدو بنهم سق ولا يددأ، واقتلهم عددأ، أحصهم ^^ ١١ت لزدت 

ضأإ،نيكانشمحضس كل ط ض كن 
تنزعطي أزضاو ض نبارك تشأ وإن الإف ذات في نذلك 

يعتي:ء وأم ^^٥. ١١صبرأ ينز نسلم لكل نى نز حبيب دكان 
إلىيرئس مى ناس وتنف خرنم، أصيبوا بوم أصحابه - النص. 

قتزوك١يى نغزو، بنه سيء يوتوا أن قتل أنه حدثوا حنن نابت بن عاصم 
بنيحنته الدبر يى الظلة بثل لعاصم اف بث عفنماض، يى رحلا 

البخاريرواْ ذ؛ثا. بنه تمطنوا أل تمدروا فلم رسلهم، 
الثخو.زضلن:الئخاث.)والث;م(; نزضغ،روالظأث(; )اليدأة(: ولا: ق□ 
وهيالباء بكسر يدة جمع هز قال كنر نمى ينتجها، البا؛ بكنر بذدأ(؛ )ائئنهم 
تمعناه فاق فغ دس ميب، ب؛هم واحد لكل متممه حصصا اقثلهم ومعناه؛ التميب 
الكديد•س داجي واحدأ,بمد المتل ر نمرمحذ 

هدابن مزاصعها فى سنمت، صحجحه كئيره أحاديث الباب وفى 
ومنهاوالئاحز، الزامنر بأني كاف الذي العلام حدسف بنها الكتام،، 

الصحزة،علنهم أطمش الذين القار أصحام، وحدبن، حزيج، حدين، 
يلان،حديفه امحق يمول! الئحاي—٠ في صوتا نبع الذي الرجل وحديث 

التوفيق.وباق مشهورة، كثيرة الباُب في والدلائل • ديلث، دعير 

ركعدس تام، بلم دس الزجل تام بهل باب والجر، الجهاد كتاب ني ا-مجه 
يرذم)ت؛،ب(.القتل محي رنمن 





الصاثحينرياتس محيح 

وهكذاالكرامات، من يهدا بيتهم، في أمير وهو إليه اض ماقه رزق هو 
ثابتةوالقصة ، رزقا عندها وجد زكريا لحل كلما تقدم كما لمريم جرى ما 

فأرادتقتيلا محله في بفي عاصم وهاكدا حبيب، قصة المحيح في 
محلإلى رسولهم جاء فلما عاصم أنه ليعلموا شيئا منه تاحد أل قريش 

شديدةقرصة لها صغيرة طيورأ طيورأ، الدبر مثل عليه الله أرسل المعركة 
يفدروافلم بجسده ذهب ثم إليه، يملوا أل نهليعوا يفلم منهم حمته 
ورصياض رحمه لعاصم التي الكرامات من أيضا هده منه، شيء على 
ارأثكما كثيرة الأولياء وكرامات وتلاعبهم، شرهم من حماه عنه، 

المولفح.

هاتوايالرأة، زنى أنه إسرائيل بني في اتهموه لما جريج نمة منها 
منت وقال بطنه على يديه وصع مولود، وأتوه؛ إليه به أتوا فلما الصبي، 

هذاوأنهلق براءته اض فأنلهر سماه الراعي فلأن أبي قال; غلام؟ يا أبوك 
هذاساحة ليبرئ حياته أول في النفاس في هو الذي المغير مولود ل١ 

المالح.العابد الرجل 
لماالغار من وأحرجهم دعاءهم الله قبل الذين الثلاثة نمق ومنها 

فيجاء كما غار إلى وانملر البيت، أواهم كانوا الصخرة عليهم انطقن، 
عظيمةدفعها يستطيعوا لم الجبل أعلى ص صخرة فانطبقت، الصحيحين؛ 

عنالعنة وقفل البر، قفل لإظهار الله ابتلاهم وامتحان ابتلاء 
الصخرةبهم انهلبقت، فلما ولغيرهم؛ له الأمانة أداء وفضل الفواحش، 

افةثدعوا أي! إلا الصحزة هذه من تتجٍكلم لا )إنه ; مماJوا بيتهم، فيما قالوا 
ممالأحدهم( فقال أعمالكم يصالح اممه إلى )تولموا أئناِثا( يخالح 

ملهماأعبق لا وكنن، كبينان، أبوان لي كال )اللهم منهم; رجل 
نرب،المشاء بعد اللبن شربح البادية عند )الخبوق مالأ( ولا أفاد 

لشرباأبويه إلى بالحليب أتى الليل في الرعي، من أتى إذا وكان الخليبح( 
فبقيناما قد هما إذا جاء فلما ناحر ليلة، ذات الشجر تؤ طالبه فناي 



غوانند ا كثاب 

فيكدرإيقاظهما يحب لم ستيقظان لعلهما ينتظر يده في والقدح عندهما 
والمبيتحوله، وأهله أنمهما، من تيئفلان يلعلمهما قال! عليهم، 

وثربافاستيقفلا الفجر طلع حتى ومالأ أهلا عليهما يقدم أن كره حوله، 
ههمجبوالديه( بزأ ت )يعني و-جهلث، ايعاء ذلك معك كئغ إذ )®اللهم قال؛ 

وج،لحن ا ينتهليعوذ لا نيئا ءاومن->ش الصحنة هده مئ فيه نحى ما عنا 
بمبما كأشد أخيها كنت ئر بنت لي كانت، اللهب الثاني: قال ثم 

يهافالئث، يامتنعن، الفاحشة( )يعني؛ مجها، عى فاردثها الماء، الرحال 
اللهعبد يا تقول؛ فجاءته شديدة حاجة يعنى؛ سنة؛ أصابتها يعنى؛ سنه(؛ 
لثح؛نفمن تمكني حض لا : لهافقال وكذا كدا أصابني إلي أحن 
بينجلس فلما حاجتها، لشدة فوافقت،؛ بالزنا لي مح تحتى يحني؛ 
علىدينارأ وعشرين جنيه مئتا دينارأ، وعشرين دينار مائة وأعطاها رجليها 

ولااممه اتق قالت،؛ رجليها سن جلمى فلما نمها وسى يي يحش أل 
وتركب، الذهلها وترلا اممه من خوفا فقام بحفه، إلا الخاتم تقضى 

ذلانجيعلمتج كنت، إذ )اللهب قال؛ ثم غيو منه وخوفا ممه تعفليما الفاحشة 
الأيهم عير الصخنْ، محاJ^_، فيه. نحى ما عئا يايرج وجهك المعاء 

يجو(.أمره الله يكمل )حتى منها( الحروخ يتطيعوذ 
بر١^، محاجهب أخرا٤ انثا-ءرلم، إني )امحب الثالثح؛ نقاد 

منهكثرت حنى ث أجن له قئننُت، ودمي، عندي أجره نرك واحد رجل 
حتىله ويمرت له فنمبتح وأرز(، ذرة من كان الذي ١لأجر رمن، الأمواد( 

والدرةالأرز من الحاصل هذا ؛ يعنيرورقبق؛ وغنم وثمر إبل منه كال 
ورقيقاوغنما وبقرا إبلا منه اشترى حتى فيه واتجر وثمره نماه ونحوها 

كلله: يملن، أجرى. إلي أد الله غيد )يا قفاي؛ جين بمد يجاءني عبد 
الافه غيد نا محمال؛ والنقيق. والغنم والممر الإبل مى أجرك مى ترى ما 

حذه،للثج نميته ماللثؤ هذا بك أنئهزئ لا إيي ده-لسا؛ ■ بك؛،ئثهرئ 
١^ذك فنك كت ^ذ الأ4لم فللم:ثنكمئتشبم، فانثائ كئ فأخذة 



الصالمنرياض ثثلمح 

هدْيمشون( قخزجوا ة المحن ةاوفن->ت فيه• نحن ما عنا مافرج وجهاك 
بيانوفي الصادقين المخلصين دعوات قبول في وعلا -؟1؛ اممه آيات من 
عبادتهفي الصادقين طامحه، وأهل اممه لأولياء الشدة عد اتي الفرج أن 

٥،زالشرح; عه أنم تع إن رو( ئثتإ آلثتر مع الفرج يجيء الشدة عتل 
٧[.ل١لطلأق: قئإه عثر بمد ه ٦[، 

الجمع.الله وفق 





لصانمينI رباض ثخ 

تتكلم.قلا المهتنحي، ظهور ني فنك ونش تصنحثق، ظهزت اللي وهو 
أياش رمحول يا ت يلت، قال؛ يهتع، موسى أبي ، ١٠٠—  ١٥١٢

غليهمفق ٠ وند؛اا لسانه بى النسلمونى نيم ررمى ت هال أهل؟ المسلمص 
بضميارس افم رسول قال I قال سعد، بن سهل ، ١٠٠—  ١٥١١٢

،•^٥؛^ متفق الجنه'؛• له أصس رجليه بين وما لحييه تين ما لي 

لأنوصيانته؛ اللسان بحففل يتعلق فيما والأحاديث الأيات فهده 
فالواجبله لا العد على انه والغالب الحركة سريع اللسان هذا 

•]ق نيله يبب لديب إلا قرو ثن كففل وما غفوت يقول ولهذا الحذر؛ 
آمرمذ إب ئجويتهم بن 'ًخمثثر ف، حن ولا وعادت حل ويقول [، ١٨

ولقوي[، ١١٤،; ]١٧آلثابزه نمك- إصقج آؤ معروف أد مدية 
َةلوآلمو١د ؤآنصر ؛قمع إة طر يم، لك دن ما ثقف وء__لأ! جر 

نثبجولا وعلا! حل ويقول [، ١٠٦را،: ]!لأممتثغُه عنه كا0 أوكأثا 
حلايمل يغ وعلا؛ حل ؤيقول [، ١٢]\}حجو\ت: ستايم بنقذي 

قدلسانه يحذر فالموس [؛ ١١•١، ]الملم: ه شيم مسإم ثاز ؤا مهتز 
فدإصلاحا، لا ادا إفكلماته تاكون فد نميمة، تاكون قد غيبة تاكون 
الموصعلى فالواحب، تنفعه؛ ولا تفر أنها حهة ص إثم فيها تكون 

حيرالكادم أن عرف إذا الخير في إلا ؤيحذره لسانه يصون أن 
الأجرواليوم بام برس كال ررس و.•' يقول ولهذا تكلم؛ ومصلحة 

كلامعفليم، كالم وهذا صحته، على متفق ل1صنت،اا أو حنرأ هليمل 

فيلم وم١(، )١ برقم أفضل الإسلام أي باب الإيمان، كتاب في البخاري أحرجه )١( 
(.٤٢)برقم أقفل أمررْ وأي الإّلأم تفاضل بيان باب ألإقمان، كتاب 

فيأجيم ولم (، ٦٤٧٤)برقم ن الق حفغل باب الرقاق، محاب في البخاري أحرجه )٢( 
٠ملم 







فنهاالمنهي الأمور كئاب 

خطرعظم على تدل كلها معناها في جاء وما الأحاديث فهده 
أنعله الواجب وأن اللسان، هذا من خطر على ان الأنوأن اوكادم 
مريعاللسان لأن ؛ شرْ من يلم لعله ذك في ويجتهد ؤيحمظه يصونه 

مافأنت والحذر؛ أمره في التشت فالواجب يشر؛ وإما بخير قاما الحركة 
وقدعليك، وإما ك قاما تكالمت فإذا سائمة، على فأنت، اكتا حمدمت 

فوله[. ١٨]ق: عيده ينب لديد إلا مل ين شط ^ئا ت تعالى فوله بق مم
١؛^،ؤألمؤاد ؤأثتز آقتع إة علمأ يهء لك لإس ما فئ، ت س_حاذه 

يتضاهبمضكأ نتب ^^٠ • وعلا جل قوله [. ٣٦]الإمراءت مسثولأه عنه '؛ان 
[.١٢]الحجرات: 

الافه، رضوان مى ُالكلمة لنتكلم العند ررإل يقول هذا وفي 
ملالكبمة الب زإن صخا'ت،، بقا افأ نالا، لها محي 
)١^الأخر: اللففل في جهم«، في ثها تهوى نالا، لها نلقي لا افث، نحط 

بمثط،ثا ظخ أن طن نا اف، وء0 بن بالكلنة لعلب أخدكب 
لنتكلمأحدكم وإل القنامة، نوم إلى رصواله مها له قث افه فنكتب 
بهاعليه جق افه ييكتن، تلمئ،، نا ئتلإ أى نظن نا افه، نحط بن بالكلمة 
نإماْاا.نوم إلى نحطه 

علىيحرصن وأن اللسان هذا شر من الحذر المؤمن على فالواجبا 
بذسله يحمل حتى وعلا جل اتله يرصي وفيما الخيرات، في استعماله 
فإنهتقيده وعدم اطالاقه فليحذر الخالية؛ واكرجات الخفليمة الخيرات 

علىفالواجب، الهلاك؛ إلى بصاحبها أودت كلمة من فكم حدأ، خقلير 
سيلعلى يلقيها فمل. جوارحه وشر لمانه شر يحذر أن ، مكلفكل 

عليهويقول وتهنكه، تتعبه ولكنها التاهل؛ سبيل على يلفيها قد المزح، 



الصالحينرياض ثخ 

جامعةكلمة عن ماله لما الثقفي اممه عبد بن فيان ل م والسان الصالة 
قمياف، امتت ررقل! قاد! ، له( أعتصم بأم حدقتي اممه رسول )تا ت يلغ 

افررسول )تا يلق; قم اممه رني لأهل؛ الأحر؛ اللفقل في استقماا، 
حدثفي لاهدارا( هال؛ قم شه، يلنان ملحد على، حال، ما أحول، ما 

هآغ، نبئ )تا مملث؛ ناوا«، غياك رركص غ: الرمول له قال معاذ 
الناسيف زثز ثناذ، U أمم، ررمحلتك ممادث يه؟( نثقم ^١ ضاخدو0 

ْنكل ألمجم«، خصايد إلا نناحره؛إ ض أن وجومهم ل النار في 
اللسانهدا حففل له وحثت باله على وصارت الأحاديث هذه تذكر 

الجهاد،هو وهذا وعناية، نظر وعن بصيرة عن إلا يتكلم وألا وتقييده 
أقنإو تنة منا جنهدؤإ طه؛ نفسه جاهد من هو الجهاد 

[.٦٩ت العنكبوت ت ألمحس.نإنه 
والتوفيق.العافية للجمح اف أل ن

ئكثنوا»لأ س: افه رسول قال قال: ه عمر ابن ص .  ١٥١٨
اللملم، موه ئنالى افر ذكر بعير الكلام كئرة قإذ افر؛ ذكر بعير الكلام 

ي١jالترمارواْ . الماص؛؛المنن، افه من الناس أبمذ وإل 
اشثوقاه لأس س؛ اف رسول هال، ؛ ؛ال(تقهنه، هريرة أيى ءم -  ١٥١٩

وهال؛الممنىُأُ، رواْ الخنه،،. يحل رجليه بيى ما دسر لحييه، بين ما سر 
١حسن حديث 

ماافر رسول يا هلغ؛ قال؛ ، رغهبأ، عامر بن عقبة وءء؛ا -  ١٥٢٠
علىوابلث، بنتك، ولنننك لنايلث،، خنهك لأأنسأثإ قال: النجاة؟ 

(.٢٤١١)برم ( ٦١)باب الزهد، محاب في أ-محرجه )١( 
)ه«أآ(.برقم النان حففل في جاء U باب الزهد، محاب في أخرجه )٢( 



غثهاالمنهي الأمور كثاب 

حسن.حديث وقال؛ ؛، الترمنيُ رواه . حطيسك؛؛ 

ورطاتمن والحذر _ان اللحففل على الحث، فيها الأحاديث، فهدم 
ورهنأتمن هذا وغير ، والسب، والكذمحبط والنمسمة الغيبة من وشرم اللسان 

دكئنواررلأ يقول ولهذا ؛ ثرء من والحذر حففله فالواجب، اللسان؛ 
أيمدزإن للقنج، مزة اث ذم فم الكلام كثزة قإن اف ذم يم الكلام 
أوالغيبة أو والقال القيل من الكلام فكثره . الها<سيااالقلي، اقو مى الثاس 

وةقأسباب، من فيه حير لا الذي الكلام من ذلك أشبه ما أو النميمة، 
لحسهنص ما لي بصمي ءرس قال ولهذا الخم؛ من وبعدها القلوب 

بينوما اللسان، ت يعني لحييه؛ بين ما ا، الجنة له أضنى رجليه تيى وما 
شرومن لسانه ثر من العفة على يحرص ت يض،؛ الفرج، يعني،؛ رجله؛ 

الجنة.أهل من يكون فرحه 

،لنائالث، عال1الثا ررامسالث، فائت النجاة؟( )ما عقبة! حديث، وفي 
التحففلولمعاذ ذر لأبي قوله تقدم . حط؛ثتك،« على وائلث، تسلث،، ولينئلئ، 

قدعفليم، حهلره اللسان أن I المقصود الثقفي، فيان ول اللسان شر من 
كاى*_ واللام! المائة عليه قال ولهذا منه؛ بالخدر الأحاديث، جاءين، 

منحتص، ص على متفق لنمحنت،« أؤ حئرأ محمل الأحر واليوم باق بومت، 
تتكلمأن إما تحرص يعني؛ تكتط؛ أو حيرأ تقول أن الإيمان موجبات 

يدك،حوارحلئح وهكذا يحتهلبلث،، لا حتى لسانلئ، تحففل أن وإما بخير، 
وصيانته،حفظه على الحرص يجب ذللثح كل فرحلث،، بصرك، ورجلك 

يزنيواللسان الاستماع، وزناها تزني والأذن النفلر، وزناها تزني العين 
المشيوزناها تزني والرحل الثهلش، وزناها تزني واليد الكادم، وزناها 

(.٢٤)٦• برقم ان انانحفظ هي حاء ما ياب، الزهد، كتاب في أحرجه 



لصالحينا رياوس سبح 

يكذبهأو ذلك يعيق والفرج 
فينستعمل وأن الله، حرم ما كل عن الجوارح هالْ حفظ فالواحب 

سريعفانه اللسان، سما ولا شرها ان الأنيحذر وأن اض، طاعة 
الحركة.

طريقهو هذا النه، شئ بما وإشغاله اطه حرم مما حفغله فالواجب 
حتىاممه أباح وبما افه بهل-امة والجوارح اللسان هذا إثغال السلامة، 

بافه.إلا قوة ولا حول ولا ذلك، ثر من تلم 
الجمح.اطه وفق 

»إذامال: و. المئ ص ه، الخيري د م أبي ص -  ١٥٢١
فإيمافينا، اممه ائق مول: الئاو، تكفن كلها الأعصاء ياق آدم، ابن أصخ 

الترمذيرواْ سملجلمت\(ا. اعوحج.ت، وإن اسقما، اسممغ قان بك؛ ئحن 
له.ونحصع ثن.و، أي: الئناو(؛ )ثكمن عي: م□ 

بعملأحبرني الم، رسول يا ت يلت هان،: ، ٠، معاذ  ٥٠٠-  ١٥٢٢
وإيهعظيم، عن نأك لمد ١١قال: الثار؟ من وساعدني الخنه ثاوحيي 

وثييمثسا،  4jيشرك لا اطه ئنثد عليه: ئنالى اطه ينره من على ليسير 
أدللث،ألا ١١قال: مم النتثاا وئحج رمصاو، وئصوم الزكاة، ونوني الصلاة، 

الماءتطفي كما العحطيئه ئطفى والصدلأ جنه، الصوم الصر؟ أبواب، على 
شجثويهم >ؤتجاقا ئلأت لم اللمنلءا جوف مى الرجل وصلاه النار، 

ث>أس١^ ررألأ قال: لإ ;!، ١٧، ١٦]_■: بلغ خش الضاج4 

حظهآدم ابن ض قدر باب القدر، محاب ني فهم هريرة أبي •حدبث، من لم مأحرجه )١( 
'(.٢٦٠٧برقم)وغرم لزنا اس 

(.٢٤برقم)٧■ اللسان حققن ني حاء محا باب الزه،و، كتاب ش أحرجه )٢( 



محاالمنهي كتاب 

الأمررارأس ت قال اف، رسول يا بر • قلغ سئابه® وذروة ، دهموب؛ الأمر، 
أحسنكررألأ قال: يم الأحهاد«، سنامه وذروة الفلاة، وعموده الإسلام، 

،كف ١٠ونال! انه بيفأحد اض، رسول يا بلى قلت،! كله!٠٠ دللن، بملالث 
فقال!ثه؟ سكيم ما لمؤاحدونى ^؛١ اف رسول، ؛-١ يلتح! هداا١ عليك 

حصاني}لا رحوههلم على ١^١^ في الناس مكب وهل ا أملث، ار؛كالتك 
قبلباب ي شرحه سبق زلي صحيح، حسن ين، حد وقال: ' التر4Ljير رواه . ألسنهم؟٠٠

مدا.

ماارأثدروو قال،! ه، اف رسول، أف فيع؛ هريرة أبي ، ٣٥-  ١٥٢٣
فل:نكزة،ا يما أخاك ٢^ فال: أغالي، ززنولن اذه قالوا: السه؟« 

اعتنقه،فقد مول، ما فيه كاير ^ ١٠١؛ان،: أقول؟ ما أخي في كاف إف أقرأبث، 
^٢،.دواْ . قفي:^٠٠ممول نا فيه نكن لي وإن 

ماهع منه التحرز ووجوب اللسان حهلر نين الثلاثة الأحاديث فهن.ْ 
الغيبةمن كثيرة، وآفاته عفليم حهلره ان فاللم؛ الأخرتم، الفوائد من فيها 

مننفع التي، الكثيره الأفاينؤ من دللث، وعير والشتم، والسح والنميمة 
الصلاةعليه قال كما الخير فى إلا اكه ؤإممنه التحرز فالواجِح اللسان؛ 

قلنفلالأخر واليوم بالم يؤبن، كال ُس الصحيح؛ الحدبث، في لام وال
يفسسالئهإما به، يتكلم خير إما المؤمن يكون هكذا ٠ ليصمأأتتجااأو خيرا 
محملالأجر واليوم باق بؤ؛س كاف *_ اللسان ورهل-اث، في يفع لا حتى 

رن،ّ_،لدتد إلا مل ين تلففل ^ثا بحانه: سيقول وافه ،  ٠٠ليصمت، أو خيرا 

برنمالصلاة حرمة في ■ج،اء ما باب ه، اض رمول عن الإيمان كتاب في أحرجه )١( 
(٢٦١٦.)

(.٢٥٨٩)برتم النية تحريم باب  ١٠رانملة الر كتاب في أحرجه )٢( 



الصالحينرباءس  ٢٣

المحإة '؛؛> ي لك لإس ما يقف ^،٦ س—حال! ويقول [، ١٨ت ]ق عيده 
[.٣٦]١^١،: عنه َ؛و، أوفيك  ٠٢ؤألمواد وآلتر 

وتعزلهتلومه او، الاوس_تكفر الأعضاء إن يقول! الحديث هذا في 
وإدانثمئنا انثممق فإل بك، يحن، يإئتا منا افن "ايهم، له؛ وتقول 

هلاكها؛إلى الأحيان بعض في يقودها فاللسان ؛ اعوججتا،؛ اعوججغ 
كانفان تنظر تتكلم أن قبل حسابه تحمسب وأن شره من الحذر فالواجب 

)يايلغ! الهلويل معاذ حديث في كنs، أمؤإلأ تكلم«تا لك الكادم 
)سؤالالنار؟( همن، وين\جدلنى الجثه ثدخلنك، بعمل أحبزيى افِ رنول 
علتهء،اطبم يثزة من عر لنجيئ ووثه عظم، م، ®لقد،هى قاد: عظم( 

علىشديدة عاليه، ويسرها السعادة الله كتب من على يسيرة الجنة )أعمال 
افهBَ_ قال; ثم انماقة( ، ٥٧١يأل الخقاء عليهم كتب ومن اJءلالة أهل 
ئ-لجخأ أهن لمدوأ إلا أءِ،وأ >ؤوثأ الدين( أصل رهذا ه نيئا له تشرك ولا 

شيئابه تشرك ولا الله تعبد الدين( أصل رهدا ه[ لالسنةت حنماءه ألدن 
اللهتعبد وحده لثه كله ذلك وغير وصومائs فاتك وصل. وذبحك صلانك 

مناسغاثة، دعاء، من صوم، من صلأْ، من العبادات، كل في وحده 
غؤ،غيره معه تعبد لا وحده ف كله ذلك، غير من ذبح، من ، نذر 

إلاؤالإض أنن نقئ جوئا [، ١٨ت ]الجن ثهداه أف ثع ثدعوأ  ٠٨٥هي آلسنبمت 
أثنأغثدرأ أنِب رنوي محن ء=فؤ، ؤ، بس، >ؤولثد. [، ٥٦لالذار;_ات: لعدؤيزه 

م٢[ ]الزمر: ألن؛رك\ه ك غما أق ؤظع؛او [، ٣٦]النحل: ألْلنغوته ولمضزو\' 
هدهالللثؤ(ا وثحج نمصانى، وثصوم الزكاة، وتويي، الصلاة، ®وتشم نال؛ 

ثمممه، ١ رسول محمدآ أن شهادة مع لتوحيد ١ الأول الأم، الإسأركان 
الإسلام*أركان هرة، ، iajاأركانه هده والحج والصيام والزكاة المائة 
ألا)يعني: المر؟« أنزاص، ض لألك »1لأ فال م هذه، هي الفلاهرة 
النارمن حنة يعني؛ حنةا؛؛ ررالصوم الخير( أبواب من أبواب إلى أرشدك 

منوالنجاة الجنة لحول أسباب من أو صيامه فى وتحفغل صيامه صان من 



محاالأنوراسهي كتاب 

أحدكمكجنة جنه الصيام  ٠١ت الصحيح الحديث في ، جنه٠١الصوم  ٠٠المار 
الحطيئهثطفئ رروالصدقه وصانه عليه استقام اذا يعني؛ القتاوا؛؛ مى 

الصدقاتالسيئات، تكفير أساب من ت يعني النار،؛؛ الماء يطغى كما 
[١١٤نموي: آلتقاذه ديان آئشت، ؤءة ت السينات بها اف يمحو 
منالسينات، بها اض يمحو كيلك الل4واا جوف مى الرجل "يصلاه 
إليهيتقرب اممه، عند ما يرجو بالليل الهجد السينات، تكفير أسباب 

قولهه الّى تلا ثم ذلك، وغتر ومحالة ودعاء ذكر من العبادة بأنواع 
مثارم  oy--Cألمصا;ج عن المؤمنين؛ حق في نعالمم( 

أغتنمْ من ئم ميأ مآ مس تنم ٥^ . ي؛يمحت ررمننهم ويما ر٠ل٠نا 
اممهاد عبأوصاف من هذه [ ^١١، ١٦جدة: ]الت،الإثه '؛امأ بثا خة' 

للتهجديقومون الليل في عن ■>كوتج >اؤث؛جاو، المؤمنين: 
معيءل1ناه خ، رم والوتر التهجد من الليل ننة لأداء 

رجاءفيتعبدون ثوابه في ؤيطمعون اش يخافون هم والمدق العبادة 
وعنحوف، عن ولكن ئتا'؛ ولا عجبا ولا وسمعة؛ رياة لا وخوفا 
ووتش'ؤوي-نا ش خشوع وعن صدق، وعن إخلاص عن رجاء 

تام^٥^ وغيرها المال زكاة من والإحسان المدقات مع نفقؤزه 
عباداتهمأخنى كما المحيم أنواع من ه مؤ همثة من ثم لنبج، ٥ تت، 

وعادجل النه ربهم، وبين بينهم سرأ بالليل وتهجدوا اض وبين بينهم 
بشرقلب، على خْلر ولا ممعن،، أذن ولا رأت، عين لا ما لهم أعد 
الصحيح.الحديث في كما 

الما الصالحين لمنادى أعددن، ١١ه: اممه يقول ه■' المبي يقول 
شئتمإذ هامرددا بمر، قنب على حطر دلا نمنث، أدذ ولا رأثه، عيس 

منين٠٣١١ءباده لخواءس أعد ا ١١منهاامن من ثم لنئ ثآ ص تنأ 

.( ١٨٨١؛رغم)تخريجهيأتي )١( 



ايصاثحينرياتس شؤح 

قلبعلى بخطر ولم أذن تسمعه ولم عين تره لم ما النعيم أنواع من 
عليهقال ثم والخير اللذة أنواع من فيه وما النعيم، عفلم من بثر، 

شامه؟اا؟وذري؛ وعنوده، كله الأمر بزأس أحبرك ®ألا والسلام: الصلاة 
الشهادتين)يعني; الإسلام الأمر ®رأس قاد: اف(، رسول، يا )نلي يلتج; 
حميعوعن الخمسة أركانه وعن بالشهادتين يعبر الإسلام الأمر رأس 

وند[ ١٩: ءمر١j زآل أثي عنت آليرك؛\ ^إث الإسلام لها يقال الدين 
الصلاة،وعنوده وأساسه(، الإسلام أصل لأنها الإسلام الشهادتين سمى 
الصلاة،الشهادتين بعد العمد أعفلم يعني! الحهاداا؛ سنامه; وذروة 

لكنعمده؛ من والحج عمده، من رمضان وصيام عمده، من والزكاة 
سنامه;اروذروة الصلاة الشهادتين بعد وأوجبها وأفرضها العمد أعظم 

بتصروبه أهله، يكثر وبه الإسادم، يرفع به لأن الجهاد أعلاه الحفادا؛ 
عليك.بمالك بما يعي; ك؛ه؟«؛ دلك، بملاك ألمنك ررألأ ه. فاد ثب أهله 
علنكرركم ياي; افه(، رسول يا )ثر هلت،; عليك، ويحففله الخير هدا 

محه؟(ثثكلم منا لمواحدونى ؤإئا افر، ثبي )يا مملتح; يلسانه مأحد مدا،؛ 
يعنى:محاكلئ،؛ العرب يقولها )كلمة ئناذ«، U أنلث، ررمحلئكف ه; فال 

ضأن ويومأ عنى النار في الناس بكب ®لفل، الإنكار( عند ففدن، 
عليهوبملك الخير هذا عاليه يحففل فالذي ألسنتهما؛ حصاني إلا مناحرهم 

أهلكتهكلمة فروت لسانه حففل على يحرص أن افه بتوفيق الخير هذا 
الحديثفي كما عمل ما حميع بها وبطل عمل ما جمع بها وهلك 

الثار،في بجا ننوى فينا، نا قنن U يالممة، صلإ ج «إن اكح؛ح; 
عننهافه رايبكتن، الأحر: اللففل في ،، والنعرُّه<<ل النشرق نئن ما أنمي 

.، تلقاْاار توم إلى سحطه بجا 

،١٥١٤)برنم تخريجه مبق ( ١ ر 
٠)يرقم تخريجه مبق )٢(  ١٥١٦





الصالحينرياءس صبح 

فهوأحفاها من أما أنفسهم، فضحوا فد بالمعاصي، المجاهرين 
يبادربان حرى حياء، عنده يندم، بان حري يتوب، بأن حرى 

الحياءمن بعيد التوبة، من بعيد هدا بالمعاصي ويجاهر يبالى لا من لكن 
العافية.اغ أل نوالهلاك، الخطر من قريب 

الجمع.اف وفق 

بو,محيته في ثاو ه اف رنوق أ0 ه؛ نكرة أبي ءم -  ١٥٢٤
حزاموأعزاصكلم، زأمزالكلم، د٠اءكلم، »إنى الودلع: حجة في ثمني النحر 

قلألا ندا، في:أدكب ندا، حندفإ و قدا، محخزنة:>مكلم سلم 
غليهمتقق ّ  ٠٠تشنف 

صمتهمن حنيلث، .: للمح، ملئ • قالته ه، عائشة ءص -  ١٥٢٥
مزجت،لو كلمه ممتج *لمد I فقال صيره، ت ئنض ت الرواة بمص يال، وكدا. كدا 

حكيتهأر أحث، *ما ت ققال إسانا له وحكنت، I مالث،  ١١لمزحته!البحر بماء 
•صحيح حسن حديث، يقال؛ واكرمذير'أ* داود أنو دوام . ركدا؛؛كدا لى وأو انا إي

سنهالشدة رثحه أو طنمه يها يتفجر ثحالطه حالطته )مزجته(: ممى; و□ 
ءنئطى ^^١ • ئمالى اف يال، الغيبة، عن الرداجر أبر مى الحا.سث، وهدا ومجها. 

٤[.٣، ]\سم ززه نى إلا نز ان ا ؤي 
بيعرج *لما اف رسول مال ت قال، خهثع، أنص ءص -  ١٥٢٦

مملته؛وصدورهم رجونهم يخمشون نحاس من أطماز إهإ ثموم مزرت 

شومسلم (، ٤٤٠٦)برقم ازداع حجة ش باب اسازي، ياب ش الخاري أحرج )١( 
مروند (، ١٦٧٩)برقم وأموال، والأعراض الدمأء تحريم تغليفل باب القامة، كتاب 
(.٢١٣)برنم بطوله 

تحابني والترمذي (، ٤٨٧٥)برقم الب في باب الأدب، كتاب في داود أبو أحرجه )٢( 
وم.هآ(. ٢٥٠٢)( ٥١)باب صفة 









الصالحينحس ريا سمح 

نج
؛٠؛

الغيبةسماع تحريم بايا -  ٣٥٥
قائلهاعلى والإنكار بزيها محزمه غيبه سمع من وأمر 

أمكنهإن المجلس ذلك فارق منه يقبل لم أؤ عجز فان 

Jli  ه عنه همصؤإ آللعر سممإ ^٧^١  '•ئنالى اف :__lJ[٥٠ ،]وئال
ؤءة• نهاثى وقال ُاا، : ^؛٣٣١١]م>ضووىه أممم عن هم I ئناتى 

ئنالى؛وقال [، ٣٦لالإّراء: مثثوثُب< نه كان ^ ٧١َلإإ ؤأئئؤإد ذهنِ الثنع 
عٌاءمأِء حي؛ث ؤ، ءءوْترأ حئ عتيم فآءغس ءاثينا ؤآ بخوْنوئ اؤ!ذا يأثت 

[.٦٨]١لأنعام; أعيخه أثثوي ح ١ليحفتتى تنم س!. ثلأ ألثظن يسجنك 
عىرد ررمص فاق؛ ه السي عن ه، الدرداء أبى ءم -  ١٥٢٨

حديثوقال: ، ٠١الترضردوام . المانة، توم النار وجهب عن اممه رد أحيو، يرض 
حسن.

المشهورالعلويل حديثه في )جهتي، مالك بن ء.سابي وعق .  ١٥٢٩
بنماللثؤ ررأين ممال: تضلي ه الشئ قام قال: الزجام ئي؛اس، تقدم الذي 

فمالرسوله، ولا افن يحب لا ثنافق ذلك رجل: فمال اللحنم؟اا 
يدلكثريد افُ إلا إك لا قال: قد تراث ألا ذلك تقو لا ١٠ق: المن 

وذ.لكيبمي افث إلا إله لا قال؛ من الثار على حرم قد اف وار افم! وجه 
متفق١ اف« وجه 

برقمالملم عرض عن الذب في ح،اء  ١٠٠باب والصلة، البر كتاب ني أخرجه )١( 
(١٩٣١.)

(،٤٢٥)برقم الببرت في احي المباب الصالة، كتاب في البخاري أخرجه )٢( 





انميالحينرباض ثخ 

لكنالمعاصي، من أظهر فيما له غية فاد بها وجاهر العاصي أظهر من 
يغتابهأل له يجوز لا لكن الإنسان؛ يعلها بل يظهرها لا الض العاصي 

علىوالدلالة والتوجيه الناصحة له والشرؤع ذلك، عليه يحرم ل فيها؛ 
أللعوسثممإ وعلان حل افه يقول هكذا بالخير والوصية الخير، 

والنميمةالغيبة من باطل شيء كل واللغو هء[، ]النصص: ه عنه أعرهأوأ 
اللغوعن خز ؤوأكبم ت المزمنين سورة في قال المعاصي، وسائر 

ؤألمنلالنتع إة ثر يهء لك ثس ما يثق ٣[، م—ومن—ون؛ ]الممبمويت\ه 
ر1تتوؤإدا وعلان حو قال [. ٣٦]الإسراء: عنه كان أوتيك ؤألمواد 

آلشتْلننياما عمهء حديث ل بمئؤصوأ حئ عمم ثأ'مأما ءاي؛يثا ؤآ بموصوئ 
حلىإذا فالإنسان [؛ ٦٨]الأنعام: اله1تييراه< الثوو خ آليًُغرى بمد شد ئلأ 
طهفالحمد وكفوا أجابوا فان عليهم، إنكاره وجب المكر يظهرون قوم ْع 

يقولبه، هرون الن.ي المنكر حفور وعدم فراقهم، وجب ؤإلأ 
منالمانة؛؛ نؤ؛ الناؤ وجهه عن افه زد أحيه عزض عن رد ررنن المي 

أوظالما أحاك ررائصز I يقولالفللوم؛ نصر من أحيه عرض عن ذبح 
خلالمأ؟(^ قكفل '، Uj^L;^ فدا اطه، رنوي )U : قالواظوماً(< 

ثصزها؛أا،.دللث، ثإل الظلم من ثمننه، أو راحجزه، ماد؛ 
نصّره،^ا المعممة ^٥ بلنع حتمحا وتوجيهه ونصيحته عليه لإنكار فا 

أنهيحشم بن مالك أن رجل قال لما )جهته مالك بن عتبان حديث وفي 
ماْألا ذلك، ثمل ؛الأ ه• الض علته أنكر ورموله انب يحب، لا منافق 

النارض >؛ ئد افه فإن افه، ؤخ،ث  dJjuثرد افه'، إلا إلمة لا قال: فد 
اافه((ن.بمت اللثؤ تغي افيجُ، إلا إك لا قال،: مل 

وعنبصيرة عن إلا أحيه عرض في يتحلم أن لالآس_ان يجوز فاد 
قال:ثزآ الحاضرون عليها وأثنى النبي. على بجنازة مر ولما علم، 

ج؛( ٢٣٧برقم)تخريجه سق 



محاالمنض الأمور كتاب 

)ياقيل• رروجست٠٠ حيرأ الحاصرون عليها فأثنى بأحرى ومر رُوجبتاا 
النار،لها ئوحبت سرأ عليها أنبم هذه ٠٠شال؛ وجبت؟، ما اممه رسول 

الأرض*،في اف شهداء أنتم الجنة لها فوجبت حيرأ عليها أنبم والثانية 
المعاصي،أظهر قد صاحبها لأن بالشر؛ عليها شهدوا الن-ين على ينكر ملم 

انهعله شهادتهم عليهم يكر لم ولهدا له؛ غيبة فلا العاصي أظهر فمن 
والشرور.العاصي من أظهر بما شهدوا لألهم ؛ شراعليه أثنوا 

معتبوك غزوة عن ، تخالفتبوك يوم مالك بن كعب، قصة وهكذ.ا 
نازلشوك ش وهو كب عن و. النك، أل فعذر، بغير آخرين شخصين 

عطفه(،في ه وثقن برداه، )حبسه الحاصرين؛ بعفر فنال كم،؟* اءأين 
ممال؛جبل بن معاد فأنكر والتزين ثيابه إلا همه ما يعني؛ قبيحة؛ كلمة 
النيننكث حترأ(، إلا عش علمنا ما اف رنول يا واش يلمثح، ما )يس 

الميوأقره الغيبة صاحب، على محاذ إكار هدا في واللام• الصلاة عليه 
المؤمنلأخيه، عز أيضا وهو أحيه مراة فالمؤمن واللام، الصلاة عليه 
نشدكالسان لئمؤس المرمى ررإى الصحيح؛ الحديث، في المؤمن أحو 

ثواده؛ا،في المؤمنين ررمثل .؛ ويقول ،. أصادعه١١وشبم، بمضا* بنضه 
نائنله تداعى عصو منه ائتكى إذا الجند مثل 

ينمولا يغتابه، لا المؤمن، أحو فالمؤمن ؛ والحمى* يالنهر الجند 
وباعدهالخير على يعينه بل يحسده، ولا يفللمه، ولا يؤذيه، ولا عليه، 

الثر.ترك على ويعينه الخر، في 
الجمع.الله وفق 

)؛(سقضج.يرنم)آآآ(ج؛.
١ّ ج ( ٢ ٢ ٤ ) ;رنم تخريجا• سبق )٢( 





غثهاالمنهي الأنور كثاب 

تخفئلا أذ المشاور على ويجب مجاورته، أو دلك، غير أو معاملته، 
النصيحة.ينثة فيه ائي المناوئ ندكن تل حاله، 

عنهنأحد محاسق أو منتدع، إلى نئزدد متممها رأى إذا دمنها؛ 
سنط.حاله، ببنان مسحته فغليه بذلك، المتممه نضرر أو وحاف العلم، 

يدلكالمثكلم نحمل وفد فيه• يغلهل مما وهدا المصيحة، تمصي أل 
فلتتمطنوصي1حه أثه إلته وحيل ذللثح، علنه الشيطاو وبليل الحند، 

لدللث،.

يكوفلا بأ0 إما وجهها؛ على بها يقوم لا ولأيه له يكود أف وثنهات 
دلكذكن مجب دلك وثحو معملا، أو فاسقا، يكوذ بأي وإما لها، صالحا 
ثذينثح  jjjjأن بملح، نن زض تي.1ئ،  Uuولا، محه لن ِم 

الأسي٠امةعلى يحثه أل فى ننعى وأف يه، يعتز ولا حاله، بنمضى لبمايله 
به.أنثل،

بننُب<كالنجاهر يدعيه أو بغنمه مجاهرأ نكول أف الخامس؛ 
وئولىقنلما، الأنوال، وجناية المكس، وأحن• الناس، ومصادرة الحمر، 

الغيوب،ثى يثير؛ بكرْ زبحرم به، يجاهر بما ذكرْ فيجور اياطلة، الأمور 
/o\S^lمنا آخن نن، لخوازة يكون أن إلا 

كالأعمس،يلميح؛ معنوفا الأساق كاي! فإذا التعريم،، ت السادس 
بذلك،ثنربمهب حاز وعنرهم والأحول،، والأعمى، والأصم، والأعرج، 

أدلى،كاذ دلك فير ثعريمه أمكن ولو التشم،، جهة على إطلائه ويحرم 
منودلائلها ، عنئه محنع وأكننها النلماة لكزها أسباك، سته فهده 

تلدك فبمن مشهورة■ الهثٌحيءئ الاحاديب 

فقال:ه، ١^ غلى انثأذن رحلا أن ها؛ عائشة ّ -  ١٥٣١



الصاثمنرياض ثتلمح 

غلتيمتقق العشيرة؟؛،. أحو بس له، ^^١ ١١،

الريب•لص الماد ص غيبة جواي هي الخاري له احثح 
وفلانافلأنا أظئ ررنا اف رسول فال فالت: .  ١٥٣٢

٠اليخاري رواه سيئا،،• دينثا من يعرفان 

الرحلانهدان الحديث، هدا رواة أحد معد بن اللتن قال ! قآل، 
المتافقس.من كانا 

وتعريفهاالمباحة الغيبة صمات المؤلف بها وصح كلمات فهذه 
الغيبة،هدا يكره بما أحاك ذكرك وهي تقدم كما محرمة الغيبة وأقسامها، 

لال>جرات:ه مهنأ هنثلإ يعنب وؤث" ت تعالى قال يكره، بما أحاك ذكرك 
لكنغ؛و؛ اممه حرمه فلهيا والبغضاء؛ والثحناء اد المب لأنها [ ١٢

بعضهمحمعها إليها للحاجة المؤلف بينها تة م ومواضع حالات في تجوز 
ءةالتبتتض في 

ومحذرومعرف م لتفلمنة مفي بغيبة ليس )الذم 
منكر(إزالة في الإعانة ءلل_< . . . ومن تفت، ومما فولمغلهر 
هناالمؤلم، شرحها تة م هذه 

يشكوهوكذا، كذا بي فعل مالي، أحذ فادن ظلمني ت يمول متفللم 
معرفأو الشيء، لهذا مضهلر لأنه منه؛ حرى بما الأمير إلى أو للحاكم 
بهأنما أو الأبرص، فلأن أو الأعرج، فلأن أو الأعمش، يقول; 

عنالرواة في حاء ما مثل الذم، قمحيه ليس الأعور؛ أو الأعمى، 
شرمن محذر محذر، أو الشيء، بهذا عرفوا لأنهم الأعرج عن الأعمش 

برنممممحشأ ولا فاحشا ه الم؛، يكن لم باب الأدب، كتاب في الخاري أحرجه  ٢١'
(.٢٥٩١)برتم فحثه يتقي من مداراة باب والملة، البر ياب في وملم (، ٦٠٣٢)

(.٦٠٦١)^برقم الظن من يجوز ما باب الأدب، كتاب في أحرجه ( ٢١
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لبعضالوهم إزالة الناس بعض على يخفى ومحي فيه حير لا يخاف إنسان 
هالني قال ٌا مثل أخاه ينمح بملح، ما هدا ت يقول منه ويحير الماس 

أبيس حئلبوها جماعة من الزواج محي استشارته لما قيس بنت لفاطمة 
صعلوكأثه اامناوثه ت قال نصحها وجماعة زيد بن وأسامة ومعاوية جهم 

ينأسامه اثكجي عاتقه، عن عصاْ نصع لا أيه جهم دأبي له نال لا 
.ردا(

ممافأبا إف اش رسول )يا محاك! هند جاءت المستمتى وهكذا 
اليهو منه أحدت نا إلا وولدى، نكمحي ما بنطتيي وليس ثجمح رجو 

للقاصيتاتي مستفتية والمموف،اا وولدك، تكفيلق ما ررحدي محفادت يعلم(، 
بلزم،بما يفتيها كدا فعل زوجي حقي، في مقمر زوجي تقول؛ للمفي أو 

سهذا غير الريا، الخمر، المعاصى يفلهر ان إنالفسق، أظهر من هكذا 
هالمبى قول هذا ومن أظهر، فيما له غيبة لا هذا الظاهرة، المعاصي 

.النشيزةاااثن أو النثييزة، أحو يس له، اثدنوا اررجل؛ عن سأل لما 
النسيزة،أحو ارشي ت له قال ولهذا ثر؛ مفلهر هذا لكن غية هده 

ديننامن تعرمحان ومحلانا محلانا أظن ررما منه الماس يحذر العشيرة؛، ابن وشن 
كالمناففين.الثر أظهر قد لأنه سيئا،، 

قالسرأ عليها فائنوا الجنازة عليهم مرت لما الصحابة كون وكذلك 
.شرأ عليه أثنوا فلهذا الشر؛ صاحبها أظهر ما بسبب ئرأ ألموا اروجت،، ت الني، 

فهللبمنكر عنده ان إنمنكر لإزالة الإعانة طلب من وهكذا 
محي. ...بفادنة ميزنى أو فائنا، سيقتل أنه بعرف مثلا إنسان في الإعانة 

هدايخلص حتى الأمير إلى القاصى إلى الهيئة إلى الأمر فيرفع أمسكها 
عرفه.الذي المنكِ إزالة في به يستعين المظلوم 

الجمع.اف وفق 

#. .أ 
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فقث؛.، الني أتيت ت قالت ، ها ئس بت فاؤلمة ءم -  ١٥٣٣
معاونه،ررأما ه.' اف رمحوو يمال حطناض؟ ومعاونة الج_هم أنا إن 

متققءاتقه«. عن العصا نصع قلا الجهم، أبو وأما له، مال لا قصنلوك 
ءمح؛أا،•

وهوللنساءاا دص_ئاب الجهم أبو وأما  ١٠لم؛ لمرواية مي دئ 
الأسفار.كثير معناه! وقيل؛ عامه،ا عن العص،ا نضع لا  I١١ لرواية تفسير 

هاف رموو نع حرجتا قال؛ رجه؛بم، أرقم بن نيد وم -  ١٥٣٤
علىسقموا لا أئ: بن اف عبد ممال شده، شه الناس أصاب مر نض 
المدينةإلى رجعنا ليس ت وقال ننمئوا، حتى . اف رسوب، عند مى 

؛ذلنث،،iأحننئه .، اممه رمحوق قاتمته الأذل، منها الأعز ليخرجن 
زيدكدن، ؛ فقالواقعل،  ١٠ت نمينه ياجثهذ أبي، بن اف همد إلى مأنسل 
ئعالىافه أئزل حتى شدة قالوه مما مسى فى ئوير س، اف رسول 

هالنبي دعاهم مم ١[ ]المنانمرن: ألثثفقؤزه جاءك ^إدا ثصديقى؛ 
ءنيل٢آ.متفق رؤونهلم. قلووا ٣ لثنئغفز 

ثانأبي انزأة هند قالت قالت؛ ه، ئءيشة ءص -  ١٥٣٥
إلاوودي يكميني نا بملض وليس سجح رجل سمحاذ أبا إذ ه؛ للئي 

الخموف«.ززلدك ضث، نا ررخدي قال: :م؟ لا زثؤ ت، أخدلم، ثا 

(.١٤٨٠)برقم لها نفقة لا ثلاثا المطالقة باب الطلاق، كتاب في مسالم أحرجه )١( 
ه ٧٠^١ ١٥اأقنتون ^!؛١ يزبي: باب الفسر، فى اوخار'ى أخرجه )٢( 

فيوملم (، ٤٩•)• برقم \ا؛أ؛ا ]الأ'نعام: >ؤتةغؤنه ور ١[ أشه< ؤثود 
(.٢٧٧٢)برقم وأحكامهم المافض صفات مماب 

(،٢٢١١)برقم الأمصار أمر أجرق من باب البيؤع، كتاب في البخاري أحرجه )٣( 
(،١٧١٤)برقم هند قفية باب الأفقية، كتاب في رمسلم 





الصالمنرباءس مسج 

الغية.في داخل غير للمسيين والنصبحة المنكر إنكار أن ذلالئs فدل 
أبازوجها النبي إلى اشتكتؤ لما عتبة بنت هند محصة كيلك 

ماإلا بتي ويكفي كفيني ما يعطيني لا شحح إنه قالت حرب بن سفيان 
هالّك، فأفتاها الاستفتاء، باب من أيضا هذا علمه، بغير ماله من أحدت 

دعتهاشحيح ت قولها بنيها، ويكفي يكفيها ما بالمعروف ماله من احد بأن 
لكنهاالغيبة، باب من يكره، ما ذكر باب من هذا هدا، إلى الحاجة 
وأنهاستقتائها سب تبين أن لحاجتها الاستفتاء، إلى لحاجتها حارت 
فمالعلمه غير من بنيه ؤيكفى يكفيها ما ماله من لأحد فهل عليها، ينمر 

دنان،اا،ويكفي يكفسك ما ؛المعروف، ماله من خذي باس ررلأ النيئ؛ 
يكفيهاما بالمعروف ماله من لأحد عليها يقمر زوج عندها التي فالزوجة 

الحاجةقدر لأحد تبذير، ولا إسراف دون من علمه غير من بنيها وكفى 
فقهل.

الجمع.اض وفق 
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ثن

الكلامنقل وهى النميمة تحريم باب، -  ٢٥٧
الإفسادجهة عنى الناس بين 

شطوثا ت ثعالى وقال [ ١١]القام: ثثئٍ ءؤءز ت ٌةالي الئه قال 
[.١٨زق: نجده ريب لديب إلا مل ين 

ندحلءرلأ .ت اممه رسول يال ت قال ، غهنء نمه حي. ءءؤ؛ا —  ١٥٣٦
غق١متفق نمام*. الجنه 

•لمال، بقبرين مر ه اف رسول، أة ه؛ ماس ابن ءم -  ١٥٢٧
محكاذأحدهما، أما ت كبير إيه بر إ كبير ر بمدبان دنا يندبان، "إيهئا 
كظوهذا ءلنبر٢ا. متقق . أو.إياامى يستتر لا يكاف الأحر وأما يالنمبمة، ينشي 
الخاوي.روايات إحدى 

ومل:رعجهنأ. في تجير أي: تجير(؛ ش بنيتان )وما معني؛ الملماة او ث٥ 
ك؛تلإكئشا.

ناصأ ه قال: التجئ. أن ه؛ سود ابن ءم -  ١٥٣٨
مساامأروا٥ الناساا. بص الفاله النميمه؛ مي النصه؟ 

لموما"(، برقم)آْ"التميمة من يكره ما باب الأدب، ىن١ب ني البخاري أحرجه )١( 
١(. ٠٥)برقم النميمة تحريم غلظ بيان باب الإيمازا تاب كش 

٢١٦برقم)بوله من سر لا أن الكاتر من باب الوصوء، كتاب ني البخاري أحرجه )٢( 
الأسيراءووجوب البول نجاسة على الذليل باب الطهارة، كتاب ني لم وم(، ٢١٨و

(.٢٩٢برقم)مه 
برقم)آ'أأ(.الممة تحريم باب والصلة، الر كتاب ني أحرجه )٣( 







الصالحينمن ريا سبح 

والشحناءالناس بض التفريق في الشر عمل تعمل لأنها الئاساا نيى الفالة 
الشيءعلى يهللق النسمة على يعللق حر العلى يطلق فالعقه والعداوة؛ 

المنكروهذا الكبير الشر عن أنبئكم ألا فالمعنى فيه؛ حير لا الذي 
كثيرالناس، بض الفاشية I يعني ؛ الناسء ثين الفاله النملمه راهئ الحفليم 

ثر،شيء بكل يتلذذ بالغيبة ويتلذذ يئ الالكادم بنقل يتلذذ الناس من 
فاحذرالناس يغتاب أو السيئ الكلام ينقل حتى يرتاح فاد الشر؛ طبيعته 

بس،يأو يضرك، فيما لسانك إطلاق احذر I يعنى مثله؛ تكون أن 
والغيبة.كالنميمة الناس ض والعداوة الشحناء 

والهداية.التوفيق للجمع الله أل ن
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إلالناس وكلام الحديث نقل عن النهى كاب . ٢٥٨
ونحوهمفسدة كخوف حاجة إليه ئدع لم إذا لأمور اة 

وئي٢[. دإأتور؛له ألإم و مارزأ ت نقالي اش قال 
باله.الباب نى المامة الأحادث الباب 

ثبلعىررلأ اش رمحول قال ت قال تقهنه، عود مابن -  ١٥٣٩
ناليروأل إلبجم أخئ أن ك فاني شبما، أخد ص أنخابي مذ أخد 

والترم؛ويرداود أنو روا، الصدوءا. 

...

،٤٨٦٠)بريم لمجفن ا من لحديث ا دفع في باب الأدب، كتاب في أحرجه 
. ٣٨٩٦)برقم النثي أزواج فضل ياب المناقب، كتاب في والترمذي 
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.َظه٢٠٩

إذتعهم وهو أثب يى مقحمون ولا أزمر من ت ئنالى اف قاو 
A'>[.]اياء: محمئاه س_عالون يثا أثث ون ألمول ين تجبمئ لا ما يثتون 

^بذوواف رسول مال ت قاو ه، هريرة أبي ءص -  ١٥٤٠
مميوا،إذا اءلأنلأم في ■>إ\تلإ الجاهث ض خيام فادن: النا>، 

الساسشئ وئجدون له، كزامه أذنيهم السأن ئدا في الناس خيار ويحيون 
٢•متقق بوجه"• وهؤلاء بوجه، هولا•؛ يأى الإي الوجهين، يا 

بناقو عبد لجده مالوا ا نامأو زبد؛ بن محمد ومؤ، —  ١٥٤١
حزجناإدا سكلم ما خلاف لهم ءن٠ول، ملاطيتنا على ثدحل إثا • هأ عمر 
يداهاض.■ رسول عهد عنى نمائا هدا ثني كيا يال،؛ عندهم. من 

اليخارى
(٢)

الثثخ
ولاةإلى الشل بدم بعلق فيما [ ١٥٤١-  ١٥٤•. ١٠٣٩]الأحادث هدْ 

إليهتدعوا ما أما والفتنة، الشر منه يخشى ما والمالوك الأمراء من الأمور 

ننإثا أةس >ؤيتاثا تعالى؛ اض يول باب ف المناقب كتاب فى البخاري أخرجه )١( 
[،١٣]الحجر١ذv: أش هت إة كُارما وئكد فتخ أنئ وم 

برثم١[ لالت-س_اءت ;فاه ء،أتثم َكان أى إن وأمح؟زثام يمء ماءين أرى آى ! ونوله 
برثمالناس خيار باب الصحابة، فقاتل كتاب في لم وم(، ٣٤٩٣، ٣٤٩٦)
(٢٥٢٦.)

ذللث،غير قال حرج وإذا النلطان، ثناء من يكرم ما باب الأحكام، كتاب في أحرجه )٢( 
(.٧١٧٨برقم)



غئهاالمنهي الأمور كثاب 

صاحبذم وهكذا بأس، ناد المسنمض وسلامة الأمن لحففل الحاجة 
العاجلحفله لينال بوجه الأحرين ني ويا بوجه الناس ياتي الذي الوجهين 

،يحيرها أن المؤمن على والواجب النميمة، أحاديث، وتقدم لدنيا، اس 
حديث،تقدم الجنه ندحل ®لا الصحيح! الحديث، في ه الني يقول 

القبرين.أصحاب 
هوفالنمام قبره في بعيب وكان ياشيمة١٠ يمشي هكاير أحدهما ®أما 

حتىلغيرهم أو للجيران أو للأمير يقله الدي يئ الالكا>*م ينفل الذي 
.ؤ•'قال النميمة هى وهذه إليه، والمقول عنه المنقول بين الحال ل تف

الشحناءيسبب الذي الحديثح نقل فالمميمة اماا وم_الجسه ندحل ®لا 
غيرإلى كذا في ين.مالئ، ^ا، فيك يقول سمعن، كذا، فيك قال والخداوة 

مامثل لمملحة كان إذا إلا يجوز، لا هدا الشحناء، يس_، مما ذلك 
علىمقرة يبيتون ناس الملمين، يفر ثيء لحاجة المؤلف قال 

سرهم،يدفع حتى عنهم ينقل الملمين بعفر على مقرة أو الملمين 
فائدةدون من القلوب ومرض الشحناء يسمّن، الذي المائي الشيء أما 

ؤآلعدززهأهر ش سائما سحانه! يقول منه، ر يحل. وعلا جل فاممه 
ؤآزصرألشمع إن علر ء له ألثا قس ما يثق بحانه! '،ويقول ٢[، ^٥: ١٠١١]

ئدحل®لا س! ويقول [، ٣٦]٠^١،: ءؤه عنه كاف ١^، كل زآلوات 
بحرالذي الشيء الحاجة، له تدعو ما إلا الحذر فالواجب، ؛ ٠٠٣١٥الجثه 

الذيالشيء الهيئة، إلى لمنان، الإلى البلد أمر إلى يقل لمين الم
الضررمنه يخشى لا ؤإنما الذي الشيء أمحا ينقل، الضرر منه يخشى 

يجوز.فلا الميمة س فهذا والعداوة الشحناء ب، يث

بوجههؤلاء يأ'ني الذي وهو يحذر أن يجب الوجهين ذو وهكذا 
،وهكذاعنده ويخمه الأحر إلى يدشب، ئم يمدحه هذا يأتي بوجه وهؤلاء 

زيدافجأتمح، مطلوبه يجد حتى يعيش حتى بوجه يأتيهم ناس كل وجوم له 
أنهواحد كل يظن حتى زيدأ عنده ويذم عمرآ وياني عمرأ، ءندْ ويذم 



الصاثح^ثنريامحسمط سبح 

الناس،بض والبغضام والعداوة الشحناء سب وهذا صاحبه، وأنه صدفه 
كذبالنميمة مع فيكون يكذب قد كذبأ تكون فد النميمة، هي وهذه 
الحذر.فالواجب العافية، اممه نسأل النمام الكذاب العافية، اممه نسأل 

أوحنرأ يئنمز الأحر والنوم ئاف يومي كاذ *_ يقول ولهذا 
نمع®ما بكل يحدمحث، أو إيما بالنوء ®كمي هأ ؤيقول لنصنث،®، 

الكلاممن أنواعا سمع فإذا الهليب بالشيء إلا يتكلم لا ينتفي الإنسان 
يتركه،الماس يضر والأي الماس بنفع الأي ونقل الهليث، أحد انتفى، 
يوجث،هولا؛ نأش الذي الوجهين يا الناص سر ®ثجددف يقوو وهكذا 
نالما مثل معادن، والماس الماس نر سماه يوجه® هؤلاء ونأتي 

إذاالإنلأم، في اتجاهث في حنارهم منادذ، الناص ررتجددذ 
فهمللمسلم العون ومحبة والعفاف والمدق بالكرم بجود فهذا ممهوا® 
أسلمواإذا الإسلام في حيرهم الجاهلية في حيرهم أسلموا فإذا معادن 

والعونوالإحسان والكرم الجود ص الملمة ليمة الطرفتهم على وصاروا 
بوحههزلأء فيأش الوجهين ذو ثر وتجنب الشر، عن والكف الخير فى 

كزامه®،له أسدهم الثأن هذا في الناس حمر ®وئجدوذ بوجه وهؤلاء 
قياماالناس حير هو يه بلي ثم يكرهه كان ص الإمارة منصب، ص ت يعني 

بهألزم ص لكن يوفؤا؛ ولا يخذل فقد عليه ويحرص يعلله من بخلاف 
بهويعتني فيه الله ويتقي فيه ينجح أن إلى أقرب صار كاره له وهو وجاء 

أحا.أ.يفللم أو عنه يحيد أن ويحذر 
بوجهوالأمراء لاطين الياتي الأي عمر بن اممه عبد حديث كذلك 

يذمهم،صار منهم حرج فإذا وجوههم في يمدحهم بوحه، الاحرين واتي 
علىالواجب العافية، الله نال . نفاقاهذا نعد كنا عمرث ابن قال 

إلايقول فلا الملوك غير أو الملوك عند سواء لسانه يحفغل أن المؤمن 

،١٥٤٧)رقم الحديث في مسأني 
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التيالأشياء وليحذر له؛ حائز وأنه عه يأنه يعتقد الذي الهليب الشيء 
كذابهو وتمديقا، محبة ؤيفلهر فيكذب العاجل ه نفحظ بها يريد 

صادقايكون أن الواجب الدنيا، طمع من شيء ورائهم من ليحمل 
ليسافء؛ ولعباد لله ناصحا إلا تجده لا كان أينما المؤمن هكذا نصوحا، 

فيهما على همه بل وميالة؛ بكل تحميلها على وحرصه الدنيا همه 
ديته.أمر وصلاح ونجاته سعادته 

الموفق.والله 



الصالمنرباض ثخ 

اسبتحريم -َثايئ ٢٦٠

ودال[، ٣٦]الإسراء: هء ك ثس ما مم، ^،؛٠ ت ننانى !ف يان، 
 I١٨زق: عيده يفيث، لديب إلا مل ين، كففل وثا ئثار.]

ررإلت ه افر ر،<مول مال فال.' نقئنع، عود مابن ومحق —  ١٥٤٢
يصيفالرجل وإف الجنة، إلى بهدي البئ دإة البئ، إلى بهدى الصدق 

المجوزواية المجور، إلى يهدى الكذنج واد صديقا. افر عند يكتب، حتى 
متفق. كداباا٠ الله عند يكتب، حثي لنكدن، الرجل دإف الثار، إلى بهايى 

•، غلهور 

قال:و0 الثي أن ه؛ الماص بن عمرو بن افه عبد ءءه -  ١٥٤٣
كاثث،بنهى، حصنه فيه كامثه ونى حالصا، منافقا كاذ فيه، كن من ارأرح 

وإداكدجج، حدمث، وإذا -٠^١^، اوئجى إدا ندعهات حتى نفاق مى حصنه فيه 
غليهمنمق قجرٌ. حاصم وإذا عير، عاهد 

بالعهد.الوفاء بال—، فى بتحوه هريرة أبى حدبّثج ح بيانه سبق وقد 

1^1:اتزأ أثيتَ ؤكأَي نمار: ، ٥١ Jji,[ب آلأدب يآب ش خارى J١أخرجه ]١( 
(،٦٠٩٤)برقم الكذب، عن ينهى وما [، ١١٩]التوبة؛ اكذ.ي.ةماه ح ؤؤيوأ أفت 
برقموقفل، الضيق وحسن اوكذب قبح باب والملة، الجر كتاب في لم وم

فيوسلم (، )٤٣برقم المافق ;L^ الإسان، كتاب في اوخ1رى أخرجه )■١( 
;-وثمهريرة أبي حدثث وهن (، ٥٨)برقم المناش خصال باب الإبمازا كتاب 

(٥٩.)
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حلمثحئم ررمى قال؛ ه الشي عن ه، ماس ابن ءم -  ١٥٤٤
حديثإز انتنغ دمن معل، يلذ شعيرثين ثيذ ينقد أف كلف يرْ، لم 

صورةصور ومذ المانة، نوم الأيك أدسه في صب كارهوذ، له وهم قوم 
رواه؛ناؤح،ا. وليس الروح مها بممح أف يكلف عذب 

كاذب.وهو وكذا، كذا ورأى نومه نى حلم إيه ياق ت أي ؛ يحلم( )□ 
المذاب.الزهناض وهو ت الكاف، وتخمم، النون وصم بالمد )والأنلتح(: 

لكلهاالكريمتين الأيتين مع معناها في حاء وما الثلاثة الأحاديث، فهده 
فىينحرى وأن الكذب، عن وصيانتها اللسان حففل وجوب على تدل 

إلامل ين يلففل ^ثا •' وعلا جذه يقول بحيرة، عن إلا يتكلم لا حتى كالامه 
ءاوااث>فالواجِّط مراقبة وألفاظلئح كلماتلث، لكنت، فإذا [ ١٨]ق: عنده رنّ_، لديب 
يفركلا ينفعل؛،، شيئا إلا تمول ألا تحرص وأن تتحفنل، وأن بها تعش أن 

فيتتحري أن عليلث، فالواجب، حهلر، على وأنت تكتبح؛ المالانكة فإن 
مامئ، ►^،؛٠ وعلان جل قال وهكذا ضرك، ما فيها يكون لا حتى كلمانلنه 

تتبعهتفن، علم، للن، ليس ما تفعل ولا تتكلم لا • يعني،عيره؛ يهء أك لإم، 
]الإّرا،:منثولأه ته ١؛^،كان  ٠٢يألمواد وإثم>ر آلثمع ٠^^ فيل أو بقول 

يفره،شيئا يفعل أو يفره شيئا يقول أن الإنسان يحذر أن فالواجب، [؛ ٣٦
]اكوبة:أكند.تون،ه مع ؤكؤنرا أثن أيموأ ءامنؤأ أكيي ؤكأ;ئبما I وعلا جل ونال 

قالوأعمالهم أقوالهم في الصادقين هع يكونوا وأن يتقوه أن عباده أمر [ ١١٩
بجتهاين ي، جمث ثم صدئهإ ألأندقن تعع تدم ئدا أثن ؛، ١١٠۶لا؛ وعل ج

[.١١٩؛: XUJI]أدط؛اه ألمو ذ'إث، ته ونبموأ عنبمر آثه ريل أيا فثآ ،؛، أ'لأدهنث؛ 
العمل،في صدق العمل، في ويكون القول في، يكون فالصدق 

.^١( ■  ٤٢)برنم حلمه ن، كذب، من باب التعسر، كتاب في الخارتم، أ-محرحم 
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وعنبمرة عن المرانص أداء العمل في فالصدق الفول، في وصدق 
عندوالوقوف ؤإحلاص، عناية وعن بصيرة عن المحارم ترك عناية، 
الصوابتحري القول في والصدق ؤإحلاص، وبصيرة عاية عن الحدود 

قإلعالصذق، >ااخل1>ولم عود; مابن حديث، في الّبي. يقول لفول، اش 
الرجليرال دنا الجنب، إلمح، بهدي البر د1ئ البر، إلك، بهاتى العنيد 
قإدوالكدم،، وإياكم صديقا، اقو عند يكب حس الصدق وتتحزى نمدق 

الرجليرال، دما النار، إر بهاتي المجود دإف المجود، إر بهاتي الكدن، 
منحذر فيه هذا كدابا® اقو بمد يكب، حتى الكذن، نكذب 
إلاالصدق ويلتزم الصدق يتحرى ال والإنبه اهل والنتحريه الكذب 

ماالكذب، من فيه اف رخص ما الكذب، من فيه اض رحص فيما 
وفيوالحرب الناس بين الإصلاح في الكذب باس، فلا فيه اف رخص 

منفيه لما باس لا زوجها، مع والمرأة المرأنه مع الرحل ثا حدي
المصلحة.

نن>اأنبغ و.: الني يقول ه العاص بن عمرو بن اف عد حديث 
حصلهفيه كاثت، منهي حصله فيه كاست، وس حالصا، منافقا كان فيه كن 
عاهدوإدا كدمح، حدمث، وإذا حاذ، اوثمى إدا ندعها; حتى النفاق مص 

الكاوبوأن كدبءا حدُث، إذا ١١فوله! والشاهد . مجزارحاصم وإذا عدر، 
وارإذاميالاتهم، وعدم الكذب الذميمة خصالهم س المنافقين، خصال محن 

فجرا،؛خاصم اروإذا مالية، أو دينية الأمانة ت، كانسواء حان،،، اؤتمن 
غدر.ءاس ؤإذا وفجر، خصومته فى كذب يعنى؛ 

ايه ١٠.! يقول أيضا الصحيحين في خئنم هريرة أبي حدبن؛ وهكذا 
وإذاأحلم،، وعد وإذا كدب،، حديثج ارإدا علامته! يعني! ؛ ثلامثف،، المنافق 

العاقأهل خصال يحذر أن ومؤمنة مؤمن كل على فوحب، حاذا، ارتمى 
.عنهاييتعد وأن النفاق 
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لمحلم حلم ررمى ه؛ المي يقول ه' عاص ابن حديث وهكذا 
يعقدًبينأن تطع ب رمن بجل® دلى محرم، بمي ننقد أ0 كلم يرْ 

بشيءكلف يعني! أحتها؛ مع تنعقد ها ة يابحبة الشعيرة! شعيرتين، 
أنكلمح يره لم بحلم تحلم من التعذيب. بائح من نهليعه يولا يضره 
وافتراه(،كذبه الذي الحلم هذا في تعذيبا يعني! شعيرتين؛ بين يعفد 
يهاؤيحذيح ا1\ؤخاا ولين فيها، ينمح أل وكلما عدفإ، صوره صور ررومن 

محرمة،الصور وأن التصوير من أيضا الحذر فالواجت< القيامة؛ يوم 
عذاباالثاس أسئ ارإل ه يقول الأخر! الحديث وفي بها، يعذبون وأهلها 

لص٠٠.! الرسول أن الأحر والحديث، النصورونى،ا، القيامة يوم اقو عئد 
زاصؤن«.زالئأمابم زالزائ ذثوكلن، الئ;أ آكل 

فيكذب من ،  ٠١كلمح نره، لم يحلم ئحلم ررنن ت قول والشاهد 
وهورأيت يقول! يكذب أن له ليي بجريمة ، اعترفكما بكذب الرؤيا 

صادق.وهو إلا رأيت يقول ولا ذلك،، يحذر أن يجب، بل يكذب؛ 
٠لجهّح ١ ض ١ وفق 

أن»أمى .! الم ئال محال! ذه، عمر ابن ءم -  ١٥٤٥
•١^١^١، دواه ثريا®• لم نا عيسه الرجل يري 

.يزه لم فيما ، رأيت • يقول ٠ معناه وه 
مماافر رّ-ول كال قال! ،؛، )٤٠جندب ين سمرة وهه —  ١٥٤٦

منعليه ممص ؟٠٠ رونا مى منكم ًأحد رأى ررهل لأصحايه! يمول أذ يكثر 
وإثهماآيتان، اللثاله أثايي إثه ١١عداة• دامت، لتا قال وإثه بمص، أل الله ناء 
وإدائصطى، رجل على أبمثا وإيا منهما، ائطلقت، وإر انطبى، لي؛ قالا 

دتثالإًزأسه،لنأسي، مالصحز؛ نهوى هو وإدا بصخرة، عليه ئايم آخر 

(.٧٠٤٣)برقم حلمه في كدب من باب التعيير، كتاب في أحرجه )١( 
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تصححتى إلته يرُثع ملأ مأحدْ الحجر ميتح هنا، ها الحجن مثاوسْ 
ماو:الأنرا« اكزة فنل تا بي ثه سل ه، بموئ تب كان، كما زأنة 

قامحاثانطلمنا، اممق، انطلق ر: مالأ قيان؟ نا افِ! شان لهما: ر>دنث، 
هووإدا حديد، من يكلومحسف عليه قائم آحر وإدا لمهام، منثلق رجل على 
إروعيثث قماه، إلى وشمْ قثاة، إر شدقن قيسرشر وجهه ثمى أحد نأى 

الأيل،بالجانب قعل ما ثئل به قيمنل الأحر، الجانج، إلى تثحوو يم قماه، 
تعودم كاذ، كما الجاني، ذللث، نصح حتى الجانس، ذللث، من نمنغ قما 

مااف! ن؛حانى ار؛لئ: قال؛ الأولى® المرة في قعل ما مئل قيمنل عليه 
فكث١^( بم ض ي ^^١، م ر: • iiiiهالأن؟ 

عزاه،وناء رجال فيه فإذا فيه قاطلننا وأصوات، لعط، فيه ررفإدا محال: أنه 
صوصوا.اللهب دللئ، أتاهم فإذا منهم، أسنل مى لهئؤ تأتيهم هم وإدا 

حسست،قهر" ^، قيئنا قائطلمنا، ائطلى، ائطلق لى: قالا هؤلاء؟ ما قلث،: 
وإذانسح، ابح ّرجل النهر في وإذا الدم، مثل >اأحمن نمول: كاف أيه 

تنح،الئاج ذلك وإذا كثيره، حجاره عنذة جمع قد رجل الثهر سط عر 
قثلقمهفاه، له ممر الحجارة، عنده جنع قد الذي ذلك نأتي م سح، ما 

قألممهقاه، له قم إلته، رجمر كلما إليه، يربع ئم قيسح، بطلي حجرأ، 
علىقاتتنا قائطلمنا، ائطلى، ائطلق لي؛ فالا هدان؟  ١٠لهما؛ يئث، حجرأ، 

نارعنده هو فإذا مرأى، رجلا را•؛ أنث، ما كأكزه أو المنآة، كريه رجل 
انشق،ص لي؛  ٧١٥^١؟ ل4ا؛ قلئ خذي. زبمى ظي 

ظهريبين وإذا الربيع، ثور كل من فيها مغثئه ردصة عر قأئئنا قانطلمنا، 
النيل>ل وإذا التماء،' ر طولا رأنث أزى أكاذ لا زيل زيل الززضة 

انفلقر؛ فالا ٠>^؟ زنا ^١؟ ١ ;،قك؛ قط، زام وذو\و أكر بل 
ولامنها،  ٣١قط دوحه أز عظيمه دوحة إلى قأسنا قانطلمنا، انطلز، 
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ن'دنذب بمن تث ندظ إر فيا ُاني فيا، ائ لي: نالا أ-ئمحا 
ضلارجال قتلماثا داJحلناها، لنا همخ مانممتحنا، المدينة ثاب هاسا قصة، 

قالاا راء أث نا كأمح ميي زشعلئ ا راء أنت ما لكنن ض مئ 
ماءهكأي نجرى منترض ثهر هو وإذا النهر، دلك في ففثوا ادهبوا لهم؛ 

ذشذب قد إلننا رجعوا م فيه. يوقعوا قدموا البياض، ني المحض 
عدن،جنه هذه لي: *هالا قال: صوية® أحض في قصاروا عنهم، النوء 
قالاالماء، الزتاتة مثل قضت ماذا ضنيا، تجري فننا ننزللث،، وهذاك 

لي:قالا فادحله. فيراني فيكما، افآ بارك لهما: قلث، ننزلكف؟ هداك لي: 
فماعجبا؟ اللنلة متد رأبت، قإنى لهما: ملت، داخلن، وأنث، قلا، الآ0 أما 

محتالذي الأيل، الزجل أنا إنا أنا ر: فالا رأبت؟ الذي قدا 
عنوينام مريقه، المرآنى تأحد الرجل فإثه بالحجر، رأسه يئلع همليو 

قهاْ،ولى شيمه هزح عننه أو4نه الدي الرجل وأما المكتوبة. الصلاة 
اصتهمكدنؤ سه من نعدو الرجل فإثه مماْ، إر دعينن ءماْ، إر ومئحرْ 

التنور،بناء مثل في الديى الئراه والثناء الزجال وأما الآف١ى. سلإ 
ويلقمالنهر، في ننبح عليه أئن، الذي الرجل وأما والرواني، الرثاْ فإثهم 

الثاربمد الذي المرآة الكربئ الزيل وأنا الربا، آكل فائن الحجارة، 
الذيالطويل الزجل وأما جهنم، حانق مالك فإئه حولها، دنننى حشها 

مامت،نولود فكل حولئ، الدين الولدان وأما ه، إبراهيم فائه الروصة، في 
بعضممال الفطزةاا على راؤلد • البرفاني رواية وقمح، الفطرة؛؛ عنى 

>اوأولأدو.: الله رسول فقال المثركن؟ وأولاد اف، رسول نا الملمين: 
لبخ،ثنهم ونظر حنن، منهم سطر لكئوا الدين القوم وأما المشرتج،، 

اليخاري.رواه . ءنهماااف ئجاور نيئا، وآخر صالحا عملا حلطوا قوم فائهم 
أرض،إلمح، ذأ■حرجايد، أتيانح، رجمح، الليله ُُرأيثج له؛ روابؤ لمح، تها 



رباضشخ 

وأنهلهصيق أءلأْ التنور، مثل مب ور ®ماثطلمنا ت وئال ذكزْ ئم ممدنة١٠ 
وإذان■محوا، أق كادوا حش ارثمئوا ارمعت فإذا نارأ، ئحته تتوقد واّح؛ 
علىاتنثا ®حش I وفيها عراْاا. ونساء رجاو وفيها فيها، رجعوا إ حمدت 

النهرشط وعلى النهر ونط على قائثإ رجز ررفيه يشلث، ولم ذم" مى نهر 
نخنخأ0 أراد فإدا النهر، في الذي الرجل فأمل حجارة، يديه دبين رجل، 

جعلليحرخ جاء كلنا يجنل كاذ، حين، همدْ فيه، في بحجر الرجل رض 
الشجزْ،بي ®نمعدا وفيها: كا0اا. كما فيرجع بمحجر، بيب في بربي 

وفيها؛. وساب٠٠شيؤح رجال فيها بنها، أحنن قط أر لم دارأ نأدحلأيي 
سلإحتى عنه شمحمل  kjjSJLيحدث فكداب، شدله تني رأبته "الذي 

يشيحرأيته ارالذي يفيها: القبامةا٠، نوم إلى رأبمتج ما به فيصح الآإاق، 
بالنهار،فيه ينمل ولم بالليل، عئه فنام ^^، ١١افه علمه فرجل رأنه 

المؤمنين،عامة دار ذحلمث، التي الأولى والدار القيامة، نوم 1ليى به قيمعل 
رأنك،ناري ميكانيل، وهدا جبريل، وأنا الشهداء، قدار الدار هده وأما 

ذغانىئك: ذالث فالا: اثحاسم،، مثل رو فإذا نأ--ي، مس 
أتانضك م نضلن، ٢ غئن للث، تقي إلا فالا: نئزلي، أذخل 

١،.الخاوي رواه رف. 

اوحهنثأي: المعجمة؛ والغين المثالثة بالثاء هو وانه(؛ )نئلغ يوله؛ ا؛؛، 
اللاموصم الكافر شح )والكلون،؛! نئدحرج. ايت )نثدهدة(؛ قوله؛ ونشمه• 

وهو)صومحوا(: ت يوله نمعلإ. أي؛ )دبمنص(؛ فوله؛ معروف. وهو المشيئة، 
أي؛المعجمة؛ والغين بالفاء هو )سم(؛ قوله؛ صاحوا. أي؛ معجمتين؛ بقالين 

الياءشع هو )بحشها(؛ قوله؛ المفلر. أي؛ الميم؛ شع هو )المرآة(؛ قوله؛ يمتح• 
مزمنتئة(؛ )روصة فول؛ يوميها. أي؛ المعجمة؛ والشين المهملة الحاء وصم 

.٧(  ٠٤٧)برقم الضح صلاة بعد ألرؤيا تعبتر باب التعبثر كتاب ش أحرجه )١، 
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طؤيلته.الئات وانة أي؛ المتم؛ وتشديد التاء لفتح الين وإسكان اليم بقسم 
الثجز،وهي المهملة؛ وبالحاء الواو وإسكان الدال بفتح وعي )لوحه(؛ يول؛ 

المعجمة،وبالصاد المهملة الحاء ؤإمكان الم شع نو )الخخص(; ؛ولت: الكبير،. 
والمين؛الصاد بضم )وصندأ(: ازتهع. أي؛ بصرى(؛ )منا فوله؛ اللبن• ومر؛ 

الثحاثة.وهي؛ مكرية، الموحد، وبالباء الرا؛ بقح ■ ردالربابئ، مرمعا• أي؛ 

عظاتالتلويل الحديث هدا وفي بالكذب، يتعلقان ١لحديثان هذان 
عدة.ماثل في وذكرى 

!الكذب( أعفلم )يعني؛ القرى أفرى إن . يمول الأول؛ الحديث 
وأنالكذب، بتحريم يتعلق فيما تميم مء لم ما عيثنه الرجل بري 'رأف 

علىيمقت وعاد جل أتنه وأن الكذب، يحذر أن المؤمن على الواجب 
أشثجت يؤينوث لأ بممئ، >ؤإثما وء-لأI جل قال ذللث،، 

والكذن،،®وإثاكم ه! فوله وتقدم ء'اإ1، ]الحل: ألكتذ.بجيى؟ا< هأز وؤلجذوأ 
برالدنا النار، إر نهدى المجير دإو المجدي، إر بهاتي مإف 

قولهتقدم كدااا«، اف عند يكثن، حى الكذب، ويثحزى يكذبه الرجل 
ذلك،يستتلح ولن ثعيرتين بين يعقل. بأن يكلف القيامة يوم الكن.اب إن 

وأن، يحلءرْ أن المؤمن على جته فالوا عفليم محرم الكل»ب أن المقصود! 
منهذا وأن اللكزب اض على افترى ففد تر لم ما عينيه أرى متى الإنسان 

هذاوفي ءن.ا؛ه، من وهذا معيرتين بين يعقد أن يكلم، وأنه الفرية أعفلم 
الدار،هذه فى عفليمة أشياء وأرياه به فذهبا ملكان أتاه هأ أنه الحديث 

لهمفيعبرها مراياهم عليه يقصون الصحابة وكان وحي، الأنبياء ورويا 
الصلاةعليه هو ر٢أ٥ العفليمة الرؤيا هذه وكانت، لام، والالمائة عليه 

بهومنا به أتياه ومكائيل جبرائيل وهما رجلين أن رأى لام، وال
وهذابحجر عليه قائم رجل رأسه وعلى الأرض في مضعلمع تخص على 
الحجرفيتبع هاهنا الحجر فئتيهده رأسه فيثلغ لرأسه، ؛الحجر يهوي هو 





كتابالآثوراسهىضها

يوصهكثيرون أولاد لديه روصة في طويل رجل على به مر ثم 
هذافقال؛ عنه، أل فوحير . ...عشب ذات يعنى! معتمة؛ عظيمة 

أولادهم وهؤلاء والسائم الصلاة عليه إبراهيم ^ا إبراهيم، أبوك 
أولادأن على يدل هدا الفطرة، على ولدوا الدين والمشركين المس،لمين 

علىكالهم بالفهلرة الصغار المشركين أولاد وهكذا الجنة، في لمين الم
محاتواهالفطنة، على يولذ إلا مولود من لأما قال؛ . الرسول لأن الفطرة؛ 

أولادفي الأقوال أصح ا وهن. ،  ١١ينجسانه أو يثص؛زانم، أو يهودانه 
أقوال؛فيهم المشركين 

القيامة،يوم يمتحنون أنهم والثاني؛ المار، في أنهم ؛ أحي■ها
وأحنهاأرجحها لكن عدة؛ أقوال عاملين. كانوا بما أعلم اممه والثالث؛ 

ولمينصروا، ولم يهودوا لم لأنهم مالمون؛ وأنهم الجنة، في أنهم 
الجنة.في لمين الأولاد مع فهم يكلفوا 

دوحةعظيمة؛ شجرة طريق من عظيمة مخينّة إلى رفع أنه وفيه 
ئهلرقوما فيها ورأى الخير من رأى ما فيها رأى له فنح فلما عفليمة، 

النهرذلك إلى اذهوا لهم- قيل ئم بحن، ليس وثْلر حن أجسامهم 
الفحنا حلنا حلقهم وصار حلقهم فتعدل فيه لوا فاعت، فاعتلوا 

بتوبتهمإما لهم القه فعقر وسيئات حنان جمعوا قوم هؤلاء قال؛ عنهم 
لأسابأو سبحانه عنهم الله بعفو أو فعلوها، صالحة باعمال وإما 

ذك.اقتضت، 

هزا؛ قالواعاليا منزلا رأى رأسه على برف، منزله في قيل 
الشيء؛؛عمرر عليلئ، بقى إنه ؛ قالواأيحله، يعانى فال؛ ، منءزللث، 

الأماى.في انقطاع )؛(
اذاباب الجنائز، كتاب في البخاري أحرجه تهثع، هريرة أبي حديث محن عليه متفق )٢( 

مولودكل معنى باب القدر، كتاب في وملم ( ١٣٥٩)برقم . . فمات. الفتى أسلم 
(.٢٦٥٨)برقم الفْلرة على 



ثصاتحينا محس ريا محسبح 

الصلاةعليه تدخله وموف الشيء بعض حسانك من بقى ت يعنى 
والسائم.

فيالباب لأن الكذابين؛ قمة الطويل الحديث هدا من والشاهد 
معهان إنعليه الذي الرجل هدا الطويل الحل،يث من الشاهد الكذب، 

الجانبإذا جانب من فؤغ فإذا يشق، وعينيه وأنفه مدقه يثق كلوب 
يكدبالذي الكاواب هذا البرزخ، في عذابه في وهكذا اءتاJل، قد الأحر 

هذافغي العافية، اممه نمال الأفاق، في تنتشر التي ١لكثيرة الكذبات< 
والسلامة.العافية اش نال وخيمة. عاقبتبم وأن ب الكن. من الحذر 
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uيجوزمناصببيان _َثاين  ٢٦١

الأحواليمض في ميجور م»ممأ، أصله كال وإل الكذب، أق اع1لم 
الكلامأف ت دلك ومحثصن ااالأدكاراا، ت كتاب في أوصحئها قد سروط 

الكذءلأينير ئحصيثه ينكى محمود ممصود فكل المقاصد، إلى وسيله 
إنP الكدن،. جاز بالكيس، تجث؛لا بمكن ٢ وئ يو، الكدث بمن؛ 

كادواجأ، كاف وإى ثناحا، الكدن، كاذ تتاحا ال٠مصود دلك، ئحصيل كال 
وأحفىماله أحد أو قتله، يريد ظالم مى منلم احتمى فإذا واجبا. الكذن، 

ودينه،عندْ كان لو وكدا بإحمائه. الكدن، وجن، عنه، إساذ ونيل ماله 
أنكله هدا في والأحوط بإحمائها. الكدن، وجن، أحدها، ظالم وأراد 

هوكاذباليس مقصودأصحيحا دعناريه يمصذ أذ ت ومعنى يوري. 
مقنننا إلى وبالثننة الشل، ض في كاذبا كان وإن إيه، يالنت 

هدافي بمرام فيس الكدرب، عبارة وأطلى الئوريه ئرك ولو النحاطن،، 
الخال،.

مأ>أء  يا؛كلثوم أ؛ بمدين، الخال، ندا ز الكدسم، خوان الئياة زانتدل 
بتسبصلح الذي الك-ثابا االإسن ت يقول، س، افه رسول، سممتج أنها 

غليهمتفق حيرأ،،. يقول، أو حيرأ بجي الثاس، 

برئمالناس بين يحلح الذتم، الكاذب ليس باب الصلح، كتاب في البخاري أحرجه ؛١( 
برقممنه ماح ما وبيان اسب تحريم باب والملة، البر كتاب في لم وم(، ٢٦٩٢)

)ه-آأ(.



الصائحينري1ءس سمح 

فييزحص أسمعه ولم كلثوم; أم قالت رواية؛ في لم ماد زئ 
ثننوالإصلاح >؛،، ٣١تنني:ً نلاث، في إلا الناس يموو منا 

روجها.\دن°ؤ وحدين( امزأئث، الرجل وحدبغ الناس، 

مضالكذب أن تقدم الكنب من يحل فيما اب بالهذا 
محإدوالكاذب، ررإياكم قوله م تفن. الكبائر، من بل المحرمات؛ 

واضالثار"، إلى يهدي المجوز وإد الفجور، إلى يهدي الكد؛، 
الأرين ألكذب بممى الكريم; كتابه في يمول، وعلا جل 

ه;ويقول ه*ا[، ]المحل: ألخكتذ.بج0ه ؛jb jوؤكلخا أف ثاثت ئريئرث 
لففلالفي، نزار، لم نا عيننه الرجل بري أف البرى أيرى ثن، "إذ 

صفةفي ه ويقول الكذب، أكذب يعني; الفزى"؛ ارأيرى الأحر; 
المنافقينصفات فمن كدب،"، حدُث، إذا قلاث; المثافق ررايه المنافق; 
يتوصللا التي العظيمه المصالح في الكذب من يجوز لكن الكذب؛ 

حبعلى يباح، وقئ يستحب، وقل. يجب، فقد بالكذب، إلا إليها 
عنهالدفع وأمكن حق بغير ان إنقتل يريد إنسانا كان فإذا الأحوال، 

ليسهذا يحاصر، ليس يقال; عته، يدفع حتى الكذب وحب ب ؛الكل. 
هذاماله، أحذ يريد أو الشر، عنه يدفع حتى ذك أشبه وما بماكانه، 
يالسالاحعنه يدافع كما لم المعن الدفاع من بل لا صحيح مقمود 

أحذأو قتله يريد ظالما أراد إذا بالكل.ب أيضا عنه يدافع والجهاد، 
أوبيته، ليس هذا إن أو غائب، إنه فيقول; يكذب أن وأمكنه ماله، 

ذلك،أشبه ما أو سيارته ليس السيارة هنْ أو ماله، ليس المال ^١ 
صيقول فيسأله حق بغير يؤذيه أن ان إنيريد أخ معه كان إذا كذلك 

يحميهيعنى; لا؛ يقول; فلأن؟ هذا ألبس أخي، هذا فيقول; هو؟ 
قالمئالما افه، في أحي يعني; أحي؛ ا هل. يقول; أو الفل-الم، من 
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أرادكذبة الظالم، شر عنها ليدغ اغ في احته إنها ت سارة عن ابراهم 
الذياممJان، ه: المي  JUولهذا الغللمم، من حمابمها بها 

الماسبين بملح من حئري، موو أو حئرأ، قشي الناس، نص بملح 
طائفتانأو قريتين، أهل أو شر بينهما قييلمتان يكذاب ليس حير، تقول 

إن؛ ويقول بينهم، فيصلح شر بينهم يصير همرهم أو الأقارب من 
ويجيءالصلح، نحب ويقولون* عليكم، ويشنون لكم يدعون إخوانكم 

عليكمويشنون لكم ويدعون الملح يحبون احوانكم كذلك خرين ألا 
الشحناء،بينهم ليزيل سهم؛ ليجمع لكن يوصوه؛ لم وهم حيرأ، 

الإصادحأراد لأنه بكذاب؛ ليس مشكور هو الخير، على ويجمعهم 
أسمنه)ولم كلثوم؛ أم قالت ولهذا بينهم؛ الذي الشر والهاء بينهم 

ثم- ؛لاين، في إلا الكديؤ من النامث نموو منا ضء في بزحص 
انزأته،الزجل وخدبمث، الناص، ثنن والإصلاح ايحزتحح في ؛ - سنها 

"الحرب.؛ قال ما مثل يعنى؛ الحرب؛ روجهارا( المزأة وحديث، 
حدءثا،أا/

وريالشمال أراد إذا وزى؛،لهّها؛ غزوة أراد إذا ه الهي كان 
كانإذا العدو، على يعمى حتى بالغرب وري الشرق أراد لجنوب، با 

ايوهكذا عليه، يهجم حتى عليه يعم وأصر دعي قد بلغوا، قد العدو 
بأس،لا غدر شفاء ولا عيد نقفر فيها ليس الحرب بيا يخيع خدعة 

السريةأو الجيثر فيوصى يه، حم المسلمين على صز منحصن عدو مثل 
عليهمكن خرجوا فإذا يخرجوا، حتى الحصن عن منصرف وأنه بالأنهزام 

مهاولير عهد؛ نقض فيها ليس أشياء من ذللث، أنبه وما عليهم، ورجع 
بماإظهار أو كذب، أو تورية سواء الجهاد لمصلحة كذب لكن ؛ غدر 
الكذب.على يدل 

ج؛.( ١٣٥٢)رقم الحديث في تخريجه سبق 



الصالحينريامى شبح 

يتعلقلا بينهم فيما لزوجها المرأة أو لامرأته الرحل حديث وهكذا 
كذالك أمتري موف ، كذا أعطيك موف ت لها يقول بينهم، فيما بغيرهم 

أبدأموف أعود ما النه ماء إن I تقول وهى مرى، ما ولو يرضيها حتى 
فيكان ؤإن وأطع، أسمع وموف البيت، أزين وموف كذا، أفعل سوف 

المشاقة،وعدم القلوب وحمع الشر إزالة لأجل لكن ذللف؛ حلاف نيتها 
باسفلا مملحتها وفي بينهما الحديث دام ما غيرهما يفر لا بينهما فهذا 

ولاقلوبهما وجمع مصلحتهما من هو فيما عليها ويكذب عليه تكذب أن 
*بغيرهما يتعلق 

الجمع.اممه وفق 



غثهاالمنهي الأمور كتاب 

وي،حكهيقوله فيما التثبت على الحق باني -  ٢٦٢

ونال[، ٣٦لا،لأّراء: ءنة؟ه هء لك وو ما _، ؤرأدُ ذن\ر اف قاو 
[.١٨]ق: _؟؛< زئ لديب إلا مل بن محط ء؛ؤما ئنارت 

بالنن؛راض فال: المئ. أف ه؛ هربرة أبي ص -  ١٥٤٧
،.مسالمررواه . سخ١٠ما بكل يحدث أ0 كذبا 

حدثررمن ه.' اش رسول يال مال! )جهته، نمره ، ١٠٥—  ١٥٤٨

مسلمرواه . الكاذدصااأحذ فهو كذب أمحه برى حديث هر 

ييإف اف، رسول ئا ؛ ئالت، امرأه أى ها؛ أسماء ، ١٠٠-  ١٥٤٩
فقالبميني؟ ١^'^، محر روجي بن، تشبمث، إذ حناخ ض فهل صث؛ 
أغلتي متفق زور®. ثوبي كلأسى ينط لم بما المشبع  ٠١د.•' الثني 

 C( )أئهيفلهر أذ مئات ومعناه سبنان. وليس الشح بظهر ١^^، هو ث والمشع
برور١^۶؛، يهو يدر، وي ت أي ردرآ؛ قوبي رولأبى حاصله. ولت محيله لت حصل 

هووليس الناس به لبمر ١^٠، أد العلم أو الرهد أهل بزي يترض بأذ الناس، عر 
.٣١وافث دلك نجن ومز الصفة. يتلك 

)٥(.برقم سمع ما بكل الحديث عن الئهي باب المقدمة، في أخرجه )١( 
)١(.برقم الكداين وترك الثقات عن الرواية وجوب باب المقدمة، في أحرجه )٢( 
افتحارمن ينهى وما ينل، لم بما لمتشع ا باب النكاح، كتاب في البخاري أحرجه )٣( 

فياكزؤير ص الثهي باب والزينة، ابماس تحاب في لم وم(، ٠٢١٩)برتم ١^ 
برقميعط لم بما والتسع وغيرْ اللباس 



الصالحينءس ريا سبح 

وأنالتساهل من التحدض في والأحاديث الأيات هده ففي 
فيأو الكذب في يفع لا حتى بصيرة عن إلا يقول وألا التثبت الواجب 

فىالتثسى الواجب افه، حرمه مما ذلك غير فى أو والميمة، الغيبة 
لأم.ثوط لكف ررمى ه؛ قوله تقدم صرة، عن إلا ينطق لا حتى الكادم 
ل؛صمغ،ا.أو حيرأ مليمل الأحر واليوم 

[١٨زق: عنده هميث لدد إلا مل ين ؛فظ ءؤثا ت الا وعجل قول وي
التثبتفالواجب وشرها؛ حيرها عاليك مكتو؛ق مراقبة آدم ابن يا فالفافلك 

لكلإس ما مف  ٠٧حؤ I ثحانه حممحوله وشيدا خيرا، إلا تقول لا حتى فيها 
[؛٣٦لالإس__راء: عنه َكاو، \ؤإلإلوأ َغل وألهوإد ؤالمتل أكنع إق شر يهء 

قلبك؛يعتقده وما تقول، وما تسمع، وما نلقى، عما ؤول مفأث 
وعنومفبوءلا موزونا كالامه يكون وأن الحذر ، المكلفعلى فالواجب، 

٠٥

يحديث،أف كذبا بالمرء ا'كمى يقول هريرة أبي، حديث وفي 
حدثسمع كلما يبالي( ما كونه بالكذب ؤ يوصفبأن يكفي نيعء ما بكل 

تحدثفيكون الكذب، الكثير الشيء وفيه كدا وجرى كذا صار به; 
إلايتحدث وألا ينتقي أن له فينبغي كاذبا فيكون الكذب وأقر بالكذب 
كلجايحدث لا نافع وأنه ء1سبا، وأنه صواب، أنه يرى الذي( باكيء 

يتكلملا حتى ويتامل ت، يتثثان الأنرعموا،، الرجل مطية رربسر، سمع، 
غيرعلى القول يذيع من على تقدم المؤمن، هكذا بصيرة، عن إلا 

منذم في سبحانه الله محال ذللثه، يحذر أن المؤمن على فالواجب، بصيرة؛ 
حتىيتثبنوا ولم يبالوا لم يعني! [؛ ٨٣لالن_اء: يهءه >اؤأداعوأ I هذا فعل 

برقمزعموا في باب الأدب، كتاب في خيم عود مأبي حديث من داود أبو أحرجه ^١( 
(.١١٩)؛/وأحمد ( ٤٩٧٢)



محاالص الأموي كتاب 

المؤمنعلى فالحاصل خيئه؛ من شمه و.يمف ببله من إلى يردوه 
أوينفعه ولا شره بشيء يتكلم أن وايحدر التثت عليه الواجب التثبت، 

٠غيره يضر 

يهوكذب أيه يرى يهو حديئا عئي حدث ررمن ت قوله وهكذا 
تيعني يرى؛ بالفم وصهل يعلم ت يعني بالفتح؛ يرى صجعل ار الكاذبين أحد 

روىالكاوبين"• أحد رريهو كذب أنه يقلن يرى وهو أبلغ وهو يقلن 
اللمن وعيب ذم هدا حال وبكل الكاذبين، بالمثنى وروى بالجمع 

بهيحدث لا كذبا علمه أو كذب الحديث أن ظن متى فالواجب يشت؛ 
أحدفهو ويسكت يتكلم أما صحيح، غير كذب هذا يقول كذبه، مبينا إلا 

قلتإدا باس من على فهل اض رسول يا ت قالت امرأة لته وسما الكاذبين، 
كذا؟وأءطانى كذا أءهلاني إنه ت زوجي من يقع لا ما جارتي حق في 

ثوبيلبس ان لكنزورا' ثوبي كلابي ينط، لم يما ررالنثشّح . فقال 
يترتبما ومعلوم مرتض، يكذب مرتض، يزور كالذي المعنى كذب، زور؛ 
الزوجةفإن الشر، من كذا وأعطاها كذا أعطاها زوجها إن قولهات على 

الرجلبين الشجار فيقع أعهليتني ما فائتة أعطيت I تقول تطالب الثانية 
زوجهاأعطاها أنها أشياء تدعي صرة لها الذي المرأة كون والفتنة، وأهله 

قدأيضا، هى ويفرها صرتها ويضر زوجها يضر هذه تكذب، وهى كذا 
وألاتعمل، لم بما تتشبع وألا المدق فالواجب ؛ فها لهلالآ سبا يكون 
الأحرى.زوجته وبين بينه مشاكل وتب زوجها، تضر كذبا تدعي 

الهداية.للمجمّع اف ال ن

...



الصالحينءس ربا سمح 

الزورشهادة تحريم غلظ بيان _َبائق  ٢٦٣

Iثنالى وقال •٣[، ]الحج; الزؤره مثثم ؤوأ-؛نمنوإ I ئنالى اش قال 
ملين يلقط وئا • ثعار وقال [، ٣٦]الإسراء: ه علم يع، لك قس ما فف ^،؛٠ 

[،١٤]١^٢,؛ لالنصاد؟بم رهف >؛ؤإن ينارت وقال [، ١٨]ق: عنده رنب إلا 
[.٧١٢]القرنان: آلزيزه ينهدت لا >اؤوأكرثي سارت وقال 

أثبئكمألا ٠٠ه! اف رمحول قال قال؛ غينع، بكرة أبي ويه —  ١٥٥٠
ومموذباق، ررالإشراك قال: اض. رسول U ش قلنا: الكبائر؟اا بام 

يكررهازال فما ايرورا؛ وقول اءألأ ممال: قجلس، متكئا وكاى الوالدينر؛ 
نيهثق نكش. ليثه : ^١ حر 

؛.؛. 

(،٢٦٥٤)برقم الزور شهادة في قيل ما باب الشهادات، كتاب في البخاري أحرجه 
برقم)٧٨(.وأكبرها الكبائر بيان باب الإيمان، كتاب في لم وم



غئهااتمنهى الأمور كثاب 

دابةأؤ بعينه إسان لعن تحريم بانب —  ٢٦٤

منوهو ، الأنصاريالصحاك بن نابت نيد أبي ص -  ١٥٥١
بملةثمين على حلم راس ه.' افه رسول محاو ؛ قاو الرضوان، ببمه أمل 
يهءدُي، سيء، نمنه يتل ومن قاو، كما فهز نتنئدأ، كاذبا الإنلأم عتر 
•كقتله٠٠المؤمن ولص نملكه، لا فيما نل-ر رحل على وليس المانة، نوم 

٠عنته متقق 

تنبغيررلأ يال،ت ه افه رسول أة ه؛ هريرة أبي وم -  ١٥٥٢
مسالم^١٥ لثاناء. يكور أد لصديق 

تكون))لا ه: ونول!ض ض: ه، ١^٥١؛ ر وم .  ١٥٥٣٠
مساامررواْ الماثة؛؛. يوم سهداء ولا سمناء، اللعا^ونى 

١٠٥٢. ١٠٠١-  ١٥٠]•كلها الشريفة والأحاديث ال؛كريمات الاياتج هذه 
لأنهوخيمة؛ وعواثيها عفليم مرها فان الزور، شهادة من تحدر [ ١٥٠٢-"

كبيربلاء وذلك أهلها، غير إلى الحقوق وإعءلاء الناس خللم عليها يترتب 
مستحقهإلى الحق وإيصال الإنصاف عباده على أوجب والله عقلتم وشر 

(،١٣٦٣برقم)النفس  JJUفي حاء ما باب البماثز، كتاب في الخارى أحرجه )١( 
بشيءنفه قتل من ؤاذ شسه الإسان قتل تحريم غلظ باب الإيمان، كتاب قي ومسلم 
(.١١٠)برقم مسلمه نفس إلا الجنة يدحل لا وأئه النار في به عذب 

(.٢٥٩٧)برقم الدواب لعن عن انهي باب والصلة، الس كتاب في أخرجه )٢( 
(.٢٥٩٨)برقم الدواب لعن عن الهي باب والملة، الر كتاب في أخرجه )٣( 



الصالحينرباص شخ 

الظلم(أقبح من الزور وشهادة والعمل، القول في الفللم عليهم وحرم 
>ؤوأ->ثكبو\'; قالذلك، اغ حرم ولهذا كثير؛ شر أساب ومن 

قربنفجعل •٣؛! : ٤٣١١]آلزوره مك ؤأجثنيأ آلأبمي يف آببمك< 
.^ ١۶محزثث نبمكنئأ آلأوكي( ين البمرك% ؤدابجي-رأ الشرك 

الءؤوآدومك< تعالى! قال [. ٣١■٣، لالح-حت منكف عر ق ->نئاء 
شهادةيشهدوا لا بمعنى لأية ا فسرت [ ٧٢لالن_وان: آلنوره ينهدمحتت 

يحضرونلا المحرم ت يعني الزور؛ يحضرون لا بأنهم وفنرت الزور 
[.٧٢]الفرقان: لكناما؟ي •زؤأ ألئئو 'ِيا ^^١ الشر، ومجالس العاصي 

فلبهمدر[ ١٨]ق: -نيده ريب لرد إلا مو ين ؛لفظ ^ثا وعاد! حل قال 
منبه وكل قد وعاد حل فاض ؛اطلة، بنهاية يتلمظ أن ؤمن ملا 

آلتنعإة علر يي، لك قس ما دمفِا ءؤوأدُ بحانه! وقال عليه، يحففلها 
ولقيواف [، ٣٦لالإس_راء: م،سثولأه عنه آؤكاثا كل ؤآلمواد محألتر 

بلشيء؛ عنه يغيب لا [ ١٤]الفجر: لآلمنصاده ردك ^إف وعاد؛ حل 
حافيةعليه تخفى ولا ويعله عليه بطبع ثيء كل محفوظ، شيء كل 
وعالاحث واف الزور، بشهادة فلله مغبة يحذر فالعاقل وعالا؛ جزً 

كرزاءامنوأ أكن ؤكأننا تعالى؛ قال اللين، بين العدل أوحسب 
بالعدل،يقبل [ ١٣٥اء: ]الماةنٍءأه عق وأو أه شيداء ألتسهلء تي4ان 

وييك'ؤوأ .آ\سم\' اقّمتت ءؤيتأئنا الأخرى! الأية في وعاد حل قال 
هوأعد.لوأ ثي.لوأ ألا عق م سنثان يجر،قغلم ولأ أكنط ندإب ئظ 

حكافواو ءاعدلوأ قلتن ءاؤرإد١ سبحانه! قال ٨[. ]المائدة: ,بثؤإهلغه آئرب 
بكرةأبى بث، حد من الممحيحين وفى [، ١٥٢]الأنعام:  ٠٤قنن يا 

ئلأءأالكتائر؟(( يمحر \يج° »1لأ قال! أنه . المي عن ُه القفي 
علىوأحهلرها الذنوب أعفلم هو التّرك لأن به؛ )فبدأ ئاف، الإشراك ١٠

وكان_اا الروي يول أو - الرور وثهاده الوالدين، وءموق، الإطادق( 
مقرةعيه رفقأ نكث،( )و قلثا! خو ثكئنذا زالء سا قخنن ممأ، 



غنهاالمنهي الأمور كثاب 

نهايةمن التحذير كرر مما عليه ونفقة به رممأ I يعنى كرر؛ ما 
كبيراد وفعفليم مر كلها جرة لما ١ والأيمان الزور فشهادة النورج 
٠ذلك من ر لحل ا فيجب 

حق،بغير لعنه يجوز فلا المؤمن لعن تحريم في الأحاديث كذلك 
،كمر٠٠ وئثاله منوي، الثحلم ررساب ه•' محال ولهذا عفليم؛ ثر السب 

»إنإ قال ثفتذه«، النومن »نلس وقال: ابة موق فالسباب 
.نوم ثمناء ولا شهداء، نكوئول لا اللعانين 

رجلمى ارليس وقال؛ ، لعانا٠١تكوذ أق لصديق ينبغي رءلأ وقال؛ 
منا،فليس له لتمن ما ادعى ومن كمر، إلا يعلمن وهو أئيه لنتر ادعى 

ولينافه عدو مال؛ أو يالكمر، رجلا دعا ومي النار، مذ نمنده رلنتنوأ 
لبنا ازدئ، مملى ؛الأ نا #النتنان .؛ وقال _،<، خان ولا -كدض 

.النظلوم(( نئتد 
وصيانتهإمساكه الواجب الحذر فالواجب عظيم، شره اللسان فهذا 

يؤمنكاو ارس والسائم؛ المحالة عليه قال كما ، ->با إلا تقول لا حتى 
لنصمت،،ا.أو حيرأ فلمز الأجر والنوم باله 

.باق إلا قوة ولا حول ولا التوفيق للجميع اف نال 



الصالخينرياض •سبح 

افرمول قال فال؛ خهثع، جئدمح—، بن سمرة هءؤ؛ا —  ١٥٥٤
وقال: ٠٠ىر JL٠والترداود أنو روا0 بالنار،. ولا بثقته، ولا اف، بلنثة يلاعنوا لألا 

صحيح.حسن حديث 

ارلنسه؛ اف رسول فال ت فال خهثع، عود مابن -  ١٥٥٥
وةالء؛، ^٠٢رواْ النتي«. زلا الفاحش، زلا اقان، زلا بالطثان، اص 

حسن.حديثا 

النبيررإق اش رسول محال ت مال خهتع، انمرداء أبي وص -  ١٥٥٦
مدونها، !لثمام أبوان، فتعلى النماء، إلى الثننه صعدمحتف ثتنئا، لني إدا 

لمفإذا وشمالا، يمينا ثأحد ثم دونها، أبوابها فتعلذ الأرض، إلى نهبط 
إلىرجعئ، وإلا ^،، JjiJأهلا كاو فإو لبى، الذي إز رجغت، مناغا نجد 

داودأبو دوام قاتلها،. 

نيه ١^ رنول سنا فال: هتيى، الحصنن بن عمران ءم -  ١٥٥٧
دلك،فنمع قلننتها، قصحزئ، ناقة، على الأئصار من وامرأة أسمارو، بنص 
ءمرالتفال ملنوJهاا قاثها ودعوها؛ عليها ما ررحدوا ت فقال اف. رمول 
أساملا،.رواه أحد. لها بنرض ما الناس في نمشي الأذ أراقا هكأش 

بمافال: ه، الأبمن مد نن ننله :>نة أبي ءم -  ١٥٥٨
وثفنانىه، يالثي بصزيتؤ إي • القوم متاع بنص علبجا ناقة ض جارنه 

كتابفي والترمذي (، ٤٩٠٦برتم)اللعن في ثاب الأدب، كتاب في داود أبو أحرجه ، ١١
<.١٩٧٦يرقم)النمة ز حا، U باب والملأ، الر 

(.١٩٧٧)يرقم النمث في حا، U باب والملأ، الم كتاب في أخرجه )٢( 
(.٤٩٠٥برقم)اللخن في باب الأدب، كتاب ني أخرجه )٣( 
برقموغيرها الدواب لعن عن النهي باب والملة، البر كتاب في أحرجه )٤( 

(٢٥٩٠.)





الصاثحيننص ريا سمح 

الواجبأن لنا يبين كله هدا لننه« علئها ثايه يهناحبما لا ٠١قال: دابة تلعن 
لهديدنا يكون وأن واللعن الشتم من والحذر لمانه حفنل لم المعلى 

فادنيا كذا افعل الأمور، يعالج اللعن، بغير الأمور يعالج له؛ ومجية 
وقولهالمؤمن على الواجب هو هذا اللعن، بغير الأمور يعالج كذا لع 

الصاحبها ملك عن حرجت أنها معناه ليس ويعرها؛؛ عاليها ما ارخذوا 
أحذاكن صاحبها؛ مللث، على باقية وهى التاديّت، باب من هذا أن يعنى 

ومالكللعن لفانله لتاليث، ا من نؤع هذا نمحثنا، ولا المتاع من عليها ما 
الدابة.

والهداية.التوفيق للجمبع الله أل ن



غنهاالمنهي الأثور كتاب 

المعينينغير المعاصي أصحاب لعن جواز باب — ٢٦٠

تئتالى وقال [، ١٨]هود: أشوذ0ه عل أس شنه ^٠^٠ I ئتالى اش قال 
[.٤٤: ol_^Sll]أاْلنلمإثه< عق آم قنع أن نيم  y{0وإ0َ 

الواصنهافع ارلين ت قال . اف رمحول أن الصحيح؛ في ويبث 
وأيهالقصويين، نتى وأيه ، الئتا« آكل افع ررلنى ت قال وأيه والئستثوصأةاا، 

اللهررلعن قال: وأيه حدودها، أي: الآنضاا؛ منار غير مى اس ررلص ت قال 
اممهوررلص والديه،، لني مى افع ررلس قال؛ وأيه البيصه،،، ننرق الناري 

قنلئهمحدثا آوى أو حدثا فيها أحدمحئ، ررمن قال: وأيه ، افه،، لعنر ينخ من 
رعلا،النص رراللهم ؛ وأيه؛ال،أجمعيي،،، والناس والملائكة ام لئثه 

وأثهالنزي،، مص قبائل ثلايثؤ وهذه ورسوله" النه عصت، وعصيه: وذكواذ، 
الئت؛سهين#لنن وأنه 0تاجداا، أسائهلم موز اث٠حدوا اليهود افه ررلنى ؛ال،: 

باائحال،اا.الشتاء من والمثشتهات بالنساء الرجال، مى 
البخاريصبحي في بعثنها الصحيح؛ في الألفاظ س وجم؛ع 

إليهما،بالإثارة الاحتصار ةصدُت، وإنما أحدهما، في و؛عضها لم، وم
ثعالى.اش ثاء إن الكتاب،، هدا من أبوابها في معفلمها وسأذكر 

غيرالعماة بلعن تنعلق كلها المحيحة المتعددة الأحاديث، هذه 
ولكنفادن؛ بن فادن أعيانهم باسم لا معاصيهم بامحم يلعنون المعينين 

[١٨]مود: اشبيزه عق أف لمنه >ؤألأ وعلا؛ حل فال كما بمعاصيهم 
أل.بيم مولن ^٥١١^ : وعاد حل وقال الحصاة، ويثمل المثركين يشمل 







الصالحينرباض ثخ 

حقبغير المسلم سب تحريم باب —  ٢٦٦

m

>ء_؟ى تز قلمحش لمح 1س تنالي:اف قاو 

[.٠٨]الأحزاب: نبثاه نإهعا بهتنا انتمإ ممد 

اربتابه: اض رسول فال فال: هته، عود مابن ومحق —  ١٥٥٩
.عليه متقق * كهره وقتاله محوق، المسلم 

نرميررلأ ت يقول ه افه رسول سمع أنه تقهنه؛ ذر أبي ءم -  ١٥٦٠
.كيلك(<طاحثث نكث P إن ان;دت'ةفي، إلا الم، أو الفنق نخلأ نخل 

البخاريرواه 

مارااامثناثان قال: س اممه رمول أن هريرة.٥؛ أبي ءص -  ١٥٦١
رواْ. الطإوم(انش نا اتادئ فش قالا 

رااصرءوه(اقال; شرب قذ برجل س، الّ؛ي أيي مال• ، ٠٠٠٠—  ١٥٦٢
قلمابثوبه• والصارب سغله، والصارب بيده، الضارنر همنا هريرة: أبو قال 

هدا،َلأَثعينواJهولوا دال:َررلأ الأJه! ١^١^ الموم: بعفز مال ادص-رقأ،، 
اليخاري'رواه الشيطان،؛. عليه 

برقمالخ عمله يحبط أن من المؤمن حوف باب الإيمازا كتاب في البخاري أحرجه )١( 
فسوىالملم مجاب  ١٠التحي نول بيان باب الإيمان، كتاب في لم وم(، ٤٨)

(.٦٤)برقم كم• وقاله 
(.٦٠٤٥)برقم واللعن السباب من ينهى ما باب الأدب، كتامحبح قي أحرجه )٢( 
(.٢٥٨٧)برقم الباب عن الهي باب واكلة، الر كتاب قي أخرجه )٣( 
(.٦٧٧٧)برقم والنعال بالجريد الصرب باب الحدود، كتاب قي أحرجه )٤( 



كتاب

يذقلأمن ت بشول س الثم رمحول سمت ت هال ومحانه، — ١  ٥٦٣
مئق. ياوْ كما نكوي، أى إلا القيامة، نوم الحد عليه يمام بالرش مملوكه 

لأحياكsال تحريم على تدل يلها ة الخمالأحاديث هذْ 
المحبةأحيه مع الملم على الواجب بحق، إلا عليه والدعاء اللم 

العما اللسان وحففل والمقوي المر على والمعاون بالحق والمواصي 
الواجبالمسلم، أحو لم الينبغي، لا عما الجوارح حففل ينبغي، 

أحيههع الأذى من وغيرها أيضا ويده الأذى من لسانه يحففل أن عليه 
ررمثله•' ويقول تنضأ®، تعضه تشد كالثنتان للمؤمن المرمى •؛!ل 

منهامحتتكى إدا الجند مثل وئناطفهم دئراحمهم، ئوادهم، هي المومنص 
علىذالواحسا والحمى®؛ يالنهر الجند نائر له ثداعى عضو 

اللهيقول الإيذاء من والحذر والعاطف الراحم بينهم فيما الملمين 
ممدأءفسأوإ ما تز إذثفني أهمه يودمينى ءؤدألأد( وء_لأت جو 
ظلماجريمة بغير يعني؛ [؛ ٥٨]الأحزاب: ثينا؟ا< ؤإئا بهشا آحثملؤأ 

بهتانااحتمل قد فعل أو فول ْنى الأذى فعل الذي فهذا وعدوانا 
وحفغلاللسان حفغل أحيك مع الله عبد يا عليك فالواجب عظيما؛ 
كمن®وئتاله مثوى، المنلم ررساب ه؛ ويقول الأذى، عن الجوارح 
اممه،لعنك ممه ا أحزاك باك يفعل اممه ت ثنمه ابته مت يحني سباب؛ 
منوق الغمن هذا كل ذلك، أشبه وما اممه أهلكك افه، قاتلك 

الشريعة،في الحروف الكفر من I يعني كفر؛ وقتاله الظاهر، الحميان 

كتابفي لم وم(، ٦٨٥٨)برقم انميد قدف باب الحدود، مماب في البخاري أحرجه  ٢١١
(.١٦٦)•برقم بالزنا مملوكه قدف من ء1ى التغيظ باب الإيمان، 



ل^^انلصا ا محسمط رط محسبح 

عليهويثنى افه فى يحبه ما بدل I يعنى الأصغر؛ الكفر النعمة كفر 
كفرأمي ويالجاهلية، أعمال ومن الجاهلية حمال من فهدا يقاتله، 

،بمض(( رقاب بنصغم يضرب كمارأ، بمدي رجعوا ُرلأ ه؛ قال كما 
النسب،في الطعي كفرت يهم هما الناس في ررائنتان .؛ فوله مثل 

■^١ثإن ءض ص ث>موا ررلأ غ: وقوله ااش،ا(لآ،، ض زاقاخة 
آتائكلم«لعن رعتوا أن محكم 

دجلادجل برمى لا  ٠٠وغيرْت ذر أبي حدبث من  Wjويقول 
صاحنهيكن ٢ إذ علله، ١^^، إلا يالكفر، نزميه ولا يالمنوق، 

ملعونيا أو حبسث،، يا أو قاس، يا اطه، عدو يا قال! إذا كيلكا؛ 
به؛أولى هو صار علمه ال\كلأم رجع كذلك، وليس زنديق يا أو 

لديهإلا مل ين قط وما I وورمناته اللسان ثر من الحذر فالواجع—، 
قالالجنة أعمال عن مال لما خهنع معاذ حديث [ ١٨]ق: عنده يمب 

اطه،نعئ )يا هملت،؛ هدارا عنلكإ كم،  ١١قادت بلنانه فاحد ت أحره فى 
زفلث،ُاذ، :ا أنلث، رربم، ققال يه؟( ٣ بما َنؤاخدول نإنا 

حصامحدإلا مناحرهم على أو وجوههم على النار في الناس يكلم، 
محالكيمة،للتكلم العلي ررإذ يقول الصحيح الحديث في ألسنتهلماا، 

اللففلفي النئ!رقا،. ثن منا أيمد ام في بما نزل شة, قن نا 
وأُحطارْاللسان فور٠لادتح حريفا؛؛ سبعين الثار فى بما رريهوى خر! ألا 

كثيرة.

فأمرالخمر يثرب، ه المبى أتي رجل عن الرابع الحديث، وفي 
فقالبنعله الضارب منهم بثوبه والقارب بيده الضارب منهم بتأديبه، 

هداالشنطاذ؛؛ علله تعينوا لا فكدا، ئقولوا االأ قال؛ افه، أحزاك رجل! 

؛١٥٧٨برقم)تخريجه )١( 
^A'T)برقم تخريجه ياتي )٢( 



عنهاالمنهي الأمور كتاب 

يقال؛لا، افه، ولعنك افه، أخزاك العاصي على يدعى لا أنه يميد 
،النه عبد يا افه اتق اك، نفنر من اطه أعادك اطه، أصلحك اطه، هداك 

منالحق إلى الرجؤع أسباب من ذلك يكون حتى ينفعه بما يخاطب 
هدايته.أساب 

منيااتادئ نمر قالا تا راالث1ثان ه: يقول الأخر الحديث في 
إذاإلا الأول على فالإثم إنسانا ان إنب إذا . الظوماانمثد نا 

فادالخمامجي أما الاعتداء، إثم عليه صار المظلوم، بوب الماعتدى 
عرالإثم مثله، له فال اممه قالخك أو اطه، أحزاك له: قال فإذا بأس، 

زادفإن قصاص، الأول على الإثم مئلها، قال افه لعنك أو الأول، 
أنم،بمل اكاني: فقال اطه، أخزاك قال: الأول الزيادة، إثم فعليه الخاني 
محواء،قال ما مثل قال إذا أما الزيادة، هده إثم عليه ولعنك، طه ا أخزاك 

ررإ0قوله تقدم الأول، على الإثم الثاني،، عر حرج لا قصاص هدا 
يالطنانالمؤمن ررليز الق؛امة« ثوم ذتمناء ولا شهداء، تكويؤو لا اللعانين 

الأعمال،طيب ان اللطيب الموس اتديءا؛ ولا الماحس ولا اللعان ولا 
إطادقس يمغ إيمانه الموس، هكدا للجوارح، حاففل لمانه، حافظ 
التعدي.ومن اللسان 

علنهيقام يالزثا، مملوكه قدق ااس يقول الخامس والحديث، 
الميدأن عر العلماء به احتج قال،اا، كما يكوف أل إلا المامة، يوم الحد 

كانإن القيامة يوم الحد عليه يقام وأنه مملوكا قدفح إذا حد عليه يقام لا 
رووسعلى يفضح يعني؛ ؛ القيامة٠٠يوم الحد عليه اريقام ه: لقوله كاذبا 

الأرقاءطلم س الحذر الواحب، بل فينبغي الخافية، اطً نال الأشهاد 
فييفت لم الدنيا في فات، إذا يضع، لا حقهم وأن عليهم، والتعدي 
ررإ.مانكلم١^١^٧،: في ه الخحيح الحديث، في قال ولهدا الأخرة؛ 



الصالحينراض ثخ 

أبببكم،ثحث افث جعلهم حولكم راإحواJكم خدامكم يعني: -^٣^؛ 
ولانلبس، مما ولثلسثه نأكل، مما يكلمنه ، ند؛ حش أحوه كاذ قمن 

ءليِايكون ؛ JUJliداعينوهلم«لا،؛ ك1متنوهلم نا 
الخلق،طيب يكون مملوك، غير أو مملوكا كان مواء حادمه مع الخلق 

يضرب.ولا يتكبر لا الكلام طبب 
الجميع.اض وفق 

(.١٣٦٠)برقم تخريجه سبق 



محااممنهى الأمور كتاب 

حقبغير الأموات سب تحريم باب -  ٢٦٧
عهّم^٣٥٠٩وْد^^الءه 

نفيهذبك، نجو نفث، دعته، في به الائتداء من السير دهي 
ملن.اتاب ز النامه والأحاديث الأيه 

ننثراررلأ ه: ك رنوو قاق قالت: ه•، u_ ص -  ١٥٦٤
الم«محاريلا،,رواْ iد٠وااا. ما إلى أضوا قد قائهم الأموات، 

(.١٣٩٣برقم)الأموات ت س بمهى ما باب الخاتن، كتاب ش أ-محرجه :١( 





غئهااتمنهى الأمور كثاب 

منيخشى مما ارحل كان إذا لكن وشر؛ حير من قدموا ما إلى أفضوا 
مايذكر ا سب أن ماع فلا بدعته في به يفتدى أن شره يخشى ممن شره 

وبدعته،شره من التحدير هو والمقصود يحدر، حتى الباطل من عنده 
بدعتهمن علم فما اتباعه يخشى كان إذا وكن محدم؛ ما إلى أفضى ومحي 

للحاحهلكن صب؛ هدا عيوبه وبيان منه والتحدير منه، يحذر وشره 

جرىومن قريش كفار وثر تابعه، ومن فرعون شر بين كما والمملحة 
وصالح،وهود، نوح، قوم من ملهم من وثر بعدهم من وثر مجراهم، 

المسلمينؤإداء تركها، في والترغيب منها للتحدير شرورهم محن وغيرهم 
يودؤيىؤوأؤ؛0 ت يقول اض لأن أمواتهم؛ ولا أحباءهم يجوز، لا أمر 

]الأح—زاب:قيناه ؤإثا بهتظ آ->ثمااوأ ممد أيفيثبؤأ ما ثم رإل»وهش ألموءن\ل 
وماله،دمه، حرام، القنلم على الننلم رركل ه■' يقول وارمول [، ٠٨

ت]ق عيده )يث لديب إلا مل ثن إلط ^ما ■' وعلا حل يقول واتله .  ٠٠وعرضه 
كاىأوتيك َغل ؤألمواد ؤألثر آلقمع إة عل> يهء لك لإس ى مم أ؛ؤرلأ [، ١٨

منالم1لمونى نلم من ارالمسلم ه! ويقول [، ٣٦]الإسراء: •سحولأه عنه 
الكامللم الميعني• ء~هاا؛ الله نهى ما هجر مل والمهاجر وبد?، لناته 

دلكونحو ومسه ونميمته غييتته من وتد٠اا، لنانه من المنيمول نلم ررمل 
يعني:ء1هاا، اللأ نهى ما هجز من راوالنهاجز والظلم، العدوان من ويده 

المهاحرهذا المعاصى، من عنه الله نهى ما هجر من الكامل المهاجر 
بلدإلى بلد من المنتقل ومنهم المعاصي، وهجر الشرك هجر الكامل 

المعاصيفلهور بلد ومن الإسلام، بلد إلى الشرك بلد من دينه، لحففل 
ماهجر مس والمهاجر مهاجرا مي يأيضا هذا منها، أحن بلد إلى 
أحبررمن •' النثي يقول عمرو بن الله عبد حديث كذلك عنه، الله نهى 

والنومبالله بوبن وهو منيته يلثأته الجنه، وبدحل النار، عن أل.قوخمنغ 
ٍلويلحديث هذا ^٠٠ أن بجث، الذي الناس إلى وليأُت، الأحر، 

غلىأمحئ دل أن غش خقا كان إلا ملي ى :قذ لي »اإنن يقول أوله 



اك^الحينرياض، سمح 

يبزقذ؛ أنم زأن م، بملنن نا شئ ي، نشن ا نم 
فتنهثنكردثها، وأثور ثلاة، آحزها دنيصيب أؤبجا، في 

ئممهلكتي، هد؛ الئومى• د؛مول، الفتنه وئجيء نغضأ، تعصها د4نمؤ 
يزحزحأل أحب نني هذو، هذو النومى؛ ميمول الفتنه، وئجيء سكشف 

وتأتالآ■محر، واليوم ئاف نومن وهو نسه هئتأته الجنه، ويدحل النار، عن 
الخيرفي الناس يعامل ت يعني إليه®؛ أف نجن، الذي الناس إلى 

أنيحب كما الناس وليعامل وعلا؛ حل ف ط\عة الإيمان على ولمتقم 
أنيحب كما الأذى عن والكف لام، والباللهلم، يعاملهم يعامل، 

•يعامل 
الجمع.اغ وفق 



غئهاالمنهي الأ'نور كثاب 

واثندابروالتقاطع التياغضى عن النهي باب -  ٢٦٩

ئنالىوئال •١[، ]الحجرات: إخوآه ؤءتا نئالمحا' اف همال 
زتووثنالى: وقال [، ٠٤؛: utjl]أمذؤا< عل آعزآ ألتومس >، ^١؛^ 

[,٢٩]اكع؛ )؛٠^٠٠٢^ محخماء ؛]كيأر عل أثداء معهء ؤإكيا أش 
ولايتاعموا، ®لا ت ثاو ه النبي أو خهثد؛ أنص ءءؤ؛ا -  ١٥٦٧
تجلولا إحوانا، اف عناد وكوئوا ئماطنوا، ولا JداJنوا، ولا يحاندوا، 

متقق. ^^،٠٠ يوق أحاه يهجر أل يئنلم 
أبوابررمح قال! هؤ اف رمول أد خهنع؛ هريرة أبي ءم —  ١٥٦٨

؛لاذئتا، دافِ نشرك لا عند لكل مغمن المحميى، ويوم الامحن بوم الجنة 
نصطلحا!حتى هدين أئظروا ت مفاو سحناء أحيه وييص بمنه كامث، رجلا 

سلمأ٢،.رواء نصطلحا!<J حي هدين أئظئوا 
وامحن*حميس برم م في الأسان *تنرص له؛ ردابة في وه 

ضترك/وذم 

الأحوةبالعناية وجوب على تدل والأحاديث الأمان هذه 
والتقوىالبر على والتعاون اض فى والتحاب عليها والاستقامة الإيمانية 

برقم)ها''ا■(،والثدابر القمحاّد عن بنهى ما باب الأدب، كتاب في البخاري أحرجه )١( 
برقموالثدابر والتباغض التحامي تحريم باب والملة، الر كتاب ني لم وم

(٢٥٥٩.)

برقم)ءا'تآ(.والهاجر الشماء عن الهي باب والصلة، الر كتاب في أحرجه )٢( 



الصالحينرياض شخ 

والعداوةالجغضاء من ذلك صد من والحذر يالحق، والنواصى 
اتلهفي متحابين يكونوا أل عالمهم يجب الإيمان أهل والثحناء، 
Iوعلا حل نال كما والتقوى، البر على متعاونين متناصحين 

وعلا!جل نال •١[. لالعاج-رات: ثنوكإه ( jr\jثلنيحؤأ إحوة ألمقنؤق 
دتحبءٌّآبجم يثدم أس ؛أي، مؤف، دينيء عن يعم يرئئ س ءامنوا آقي ويتآقبما 

لز؛ثةامن ولا أس ثيل 4 ءئ آعز، أص0 ي الإق 
بميأئياء بمهر ؤألمؤبمثت I سبحانه قال [. ٥٤]الماندة: مره 

سحانه;ال ن[. ٧١توا_ت: لاله ألمم عي وتهون أيعموي، آ*َ(ورث، 
٢[،وأدت.ثن؟ا< ؤ ماوءوأ وك وألأموئ أين عز ؤو>؛ت1وؤا' 

;خمآء^لتكدار عق آندآئ معير ؤآمث ه حبوذ الآ وءجسل ال وف
علىويتعاونون يتواصلون رحماء المؤمنون هكذا [. ٢٩]الغتحت ه يمم 

الثر،له ويكر0 الخير لأحيه يحب، واحر كل يتناصحون والتقوى البر 
فيكما منطلق بوحه يلقاه الأمانة له يودى غاب أو نهد له ينصح 

ألولو نيئا، مى ثحقزل ءرلأ س؛ يقول الصحيح، الحديث، 
منهذا منبهل بوحه يمايله كونه ؛ طلق١٠ بوجه أحاك ئلمى 

ثأموالكم،الناس سعوا ءالى ه■' يقول الأحر والحديث، المعروف، 
حنن»ادز ه: ويقول ^٢،، ^٠٠١وحنن وجه، بنط ثنكم محننهم 

نوممنا ثش دأمربكم إلي أحبجم من، "إئ M•' وبقول ، الخلق« 
ئناجشوا،ولا ثحاندوا، رالأ . ويقول أحلأقا<الن، أحاسنكم الصامه 

دكوثوابمضب،، بيع عنى  ١٠٥؛*نبغ دلا ثذاثردا، دلا ساعصوا، ولا 
ن,ئقنثزلا نخدلث، زلا ;طلئت لا الئنبم، أخو الننبي إخزانا، افث محاذ 

جّآ.( ٦٩٥)يرقم تخريجه ص ( ١ر 
اينابيتجفيصشجأ/•^أورده)٢( 
(.٥٩٠)يرقم تخريجه مبق )٣( 
(.٦٣١)يرقم تخريجه مق )٤( 



كتابالأثوراثسهيصها

متىالقلب ت يعنى ؛ ؤلأث صدره إلى وبشير هاهنا،، التموى 
المسلمعلى المنيم رركل الخير إلى الجوارح انقادت القلب استقام 
Iؤيفول كثيرة، هذا في والأحاديث وءونص4اا وماله، دمه، حزام، 

هدا،مغرض نكان وام ثلاثة ^ أخائ نؤجز أ0 بملم نجز ررلأ 
أئوان،ررمح ومول ؛،،،، A1؛Ijسدأ الدي وحيرهما هدا، وبمرض 

كلفي الأعنال كفل; في الحميس،،، ويوم الأسن، نوم الجنة 
الائرئ يكل الثوم، ديك ش قق افُ ررمثففن رامحن®، حبيس ثوم 

أ'نظئوايال: ^، أخيه ز;ض يث ^L، ١^١ إلا بالهًثتيا، ثشرك 
حشهدئن أئظروا يصطلحا، حتى هدين أئظروا يصطلحا، حتى هدين 

.يصطلحا،، 

عنالمغفرة إيقاف أساب من الشحناء أن على يدل هدا 
يحرصأن مؤمن كل على فالواحب كبيرة؛ مصبة وهذه المتشاحنين، 

المشاكلتحل الشحناء، وعدم أحيه مع والملح لأخيه المحبة على 
هجزهررلأ بقول بالتهاحر ولا بالشحناء لا والتسامح العليبة بالهلرق 

كانإذا الثار،،، يحل يمامحت،، يلأيث، فوق أحاه هجر ثنى يلامثؤ، فوق 
النفوسمقاربة، خصومة فيه ثيء كان يوم يومين، أيام، ثالثة بد ولا 

أحلمن ئلأيثا أو يومين أو يوم هجر باس لا الشيء؛ بعض تتغير 
حظأجل من ثالث، على الزيادة يجوز ولا باس لا النفس، حفل 

المشكلةتحل أن الواجب دلك، شبه أو مشاتمة أو مضاربة وبينه بينك 
يبقىلا حتى أيام الثلاثة ظرف في يعني أيام ثلاثة على الزيادة قبل 

لهليس هذا والبيع المعاصي أحل من التهاحر كان إذا أما نهاجر، 
حدلا هذا والبيع، المعاصي إظهار أحل من هجر إذا التوبة، إلا حد 

ج،( ٢٣٤برنم)تخريجه سق 



الصالحينءس ريا مممح 

مالكبن كعب الهم، هجر كما التوبة، حده بعيرها، ولا بثالث له 
غزوةعن تحلفوا لما عليهم الله وتاب تابوا حتى ليله خمسين وصاحبيه 

هجرهمعذر عير من تخلفوا بذلك، أمرهم الرسول أن مع تبوك 
ممنأشباههم وهكذا علميهم، الله تاب حتى ليلة حمسين البي 

يتوب،حتى يهجر يتب لم إدا والبيع الفلاهرة المعاصي بعض يتعاطى 
لعلهوالتقوى البر على التعاون باب ومن التعزير، باب من وهذا 

٠غفو الله إلى يتوب حتى ينغلر لعلمه يتدبر، لعله الحق، يراحع 
الجمع.الله وفق 



غثهاالمنهي الأثور كتاب 

TU  — الحسدتحريم باب

دنياأو دين نعمة كائن سواء صاحبها، عن النعمة ووال تمض وهو 
لال-ا»:ضإوءلإً ين أثث ءاينهتز تآ عق آلناس محيون >ؤآم ئنالى! اش فال 

قبله.الباب ش السائق أنس حديث ؤفيه [، ٠٤
والحسد؛ررإثاكم ت قال . القي أد فهنه؛ هريرة أبي ءم -  ١٥٦٩

قال:أن الخي،« النان ث1كز نحا الخنان نأكل الخند فإن 
•، رداْهمداددر

(.٤٩٠٣)برثم الحسد في باب الأدب، كتاب في أحرجه 





غئهاالمنهي الأمور كثاب 

لآا1وث\يقول! . افر رسول سمعؤت، قال! نغهنه، معاوية ، ٠٠٠—  ١٥٧١
صحيح،حديث تداوفواُ أر كدمحت، أو أمديهم، الناس عورات اسعت، إن 

صحيح.بإسناد ؛ داودُ م رداه 

هلالهدا ت له مقيل برجل أيي أيه فهم؛ مسعود ابن ، ٠٠٠-  ١٥٧٢
لنايفئهن إذ ولكي التجئس، عن ئهيتا هد إثا I قماو حمرأ، لحيته معثر 

البخاريفنط غل بإساد ٠ داودأ انو رواء صحيح، حن >؛اؤيأثا له. يأحد سيء، 
لم.وم

الصثؤفيها الأيتين مع [ ١٥٧٢.  ١٠٧١.  ١٠٧•.  ١٠٦٩]الأحايين، ط!، 
بحعلى وايح دلل بلا والظن والتحى س والنجالحسد عدم على 

روتبن. المجتمع تف. الأخلاق هده كل الناس، عورات وتتبع البعاض 
وعاد!حل افه يقول منها، الحدر ذالواحّ_.، والعداوة؛ الشحناء 

ءؤآ-شإوعلا! حل ويقول [، ١٢]الحجرات: بعصاه سنكم نثب ولا غنوأ 
وؤأرنبحانه• ويقول [، ١٢]الحجرات؛ إئره أكلى سش إى أكلى يى ،؛١ 

يكايمنبم، ؛^؛٢ ٣! ص صيأ تر:c ص آهمن ئمحى 
ألتنعإة علر يوء لك ثس ما ينم، I وعلا حل ؤينول [، ٠٨]الأحزاب: 

الموسعر حب، ١^١ أ*آ[، ]الإسرا،: ثنءوثُه عنه أولءث،كاى َكل نألمواد وأمحر 
ونجأو لهم، ظلم أو لمين المأذى عليه بنرتب ما كل ؟، ۶٠الحذر 

والثوابرالتحاسد عن ينهى ما باب الأدب، محاب وفي (، ٥١٤٣)برقم ييع أو نكح ي ~
ُلأإتر ألُلذ بمص إى ألثلذ نذ َقمأ أمحا ءاندأ أؤ؛، ٠، اب بدذمح، '٦(، ٦٤١برتم 

تحريمباب والملأ، الِ كاب في نم وم•!(، )nnبرنم [ ١٢]الحجرات: ءتثتإه 
(.٢٥٦٣)برقم ونحوها والثاحش والتناقس والتجني الخلي 

(.٤٨٨٨)يرنم التجسس عن النهي في باب الأدب، محاب في داود أبو أخرجه )١( 
(.٤٨٩)•برقم التجسس عن الهي في باب الأدب، محاب في داود أبو أخرجه )٢( 



لصالحين١ رياض ثخ 

لتحس١ وهكذا الشحناء بب يمما ذلك غير أو حد أو عيية، أو عليهم، 
شيءظهر فإن تحر، له؛ يقال بالفعل ر ونجبالقول، التجسس وهو 

ماذار والتجالتفتيش أما التعزير، أو الحد يوجب مما فيه القيام يجب 
أشبهما أو الباب فنح أو المغطاة، فتح أو فادن، فعل وماذا فادن فعل 
بلأحيه؛ عورات يلتمس لا والمسلم يجوز، لا العورات لألتماس ذلك 

يبنيفلا زالآحزة*را،، \ذوي في افُ نثزة ممأ نتن »_ التر: له يحب 
٠وعاد جل قال ٠ العورات عن التنقبب على حريصا يكون أن للمؤمن 

آليتاؤ، ألم عياب >tp  ١٢٠١؛آسى ف، آصتة شخ 1ن نحبذ أؤ؛وإ ءؤلُش 
فيهالهيام بجب البينة قامت، أو ظهر متى ولكن [؛ ١٩]المور: وأؤي/إه 

لحيتهثفنلر يلاق )هدا له؛ فيل لما حوي مابن قال ولهذا اف؛ بحق 
نئءلنا يظهن إذ ولكل الثجثس عن نهينا محي )إئا اممب؛ عبد ممال حنرأ(، 

الشرعيةالبينان على يعتمدوا أن الملمين على فالواجب ؛ به( ماحي 
والحدالتجسّس من عليهم الله حرم ما يحذروا وأن الذلاهرة، والأحكام 
يحذرواوأن دلل، بدون بالظن والعمل بعض بيع على والمع والمحى 

ولاالبدن، في لا بالفعل، ولا بالقول، لا الأحوال جميع في للناس الغللمم 
وطريقعادة، الوطريق الخير، وطريق المجاة، طريق هو هذا المال، فى 

ءوراُج،ابعث، إن ارإيلث، يقول معاوية حدبث، في ولهذا اتكاJمة؛ جمع 
والتماسالماس عورات فنتبع ؛ تفسدهم؛٠ أذ كدت أر أفنينهم، الناس 

وأمااممه، أمر فيه يحاكم أن وجب شيء ظهر متى يلم من الماس عورات 
هوهذا بالقول عنها والتهحس نورة المالأشياء عن والتفتيش ر تجل١ 

الدىلأيجوز•
التوفيق.للجمع الله أل ن

يجبلا من ثاب الحدود، كتاب غي لفهم هريرة أبي حديث من ماجه ابن أحرجه 
ح)أإ>^(.برقم الحد عاليه 



غنهاالمنهي الأمور كثاب 

بالمسنمينالظى سوء عن النهي باثا ء  ٣٧٢
ضرورةغير من 

أقسبمش إى أشي من َقثهما آنشيأ 1امي' آك;ن ؤإ، ت ئتالى اممه قال 
[.١٢]\سم\ت: إثأه 

راإساكمت فاو ه اممه رمول أف ؛ ٥٠هريرة أبي ءءب؛ا -  ١٥٧٣
ءiنيأ١آ.متقق \ذخباا. أكدب الظتر فإذ والظن، 

أوينكح حتى أحيه، حطبق على يخطب لا باب النكاح، كتاب في البخاري أحرجه ]١( 
والئجنسالقلي تحريم باب ، والصلة البر كتاب محي ومسلم (، ٠١٤٣)برقم ييع 

(.٢٥٦٣)برقم ونحوها والتتاحش والتنافس 



رياءسالصالصنسمح 

المساسمناحتقار تحريم باب - ٢٧٣

أنعتئ مر نن مأ تخز لا ،sj\ ١^؛؛؛، يعالى: اف قاو 
ئلمنوأه ثمن محل ؟ؤإ آن همئ يء ين يتاء ولأ تيم محإ 

يثبنم ؤبمن آلإبعي بمد المثوى الأم إثس ثا؛ريأ ولا أيثذثث 
مزنلكل ؤوأإإإ ت ئنانى وقال [، ١١]الحجر!ت: ألaلثلأوة٤و م ءأوثجك< 
١[.]الهم•: له 

او:قه اف وو رم أو نهئنه؛ رة ريهأبي ءمح -  ١٥٧٤
سيقوفن ، لم مرواه .  ١١المسلم أحاه تحقن أى السن مى امرئ يحسب،  ٠٠

بطولهمييآ 

ندحلالأ : Jliه، النبي عن فيض، عود مابن ءم -  ١٥٧٥
تجبالرجل إذ دجل• لمال،  ٠٠١محي بى دية ثثفال، للبه ثي لكف س الجنه 

الجمال،يحب جميل افة إل ٠١ممال! حسنه، وثعله حسنا، ثويه يكوف أف 
.^٣، دواه . الناسااوعنط الص، تطن ت الكبر 

أوصحياثه نتق ويد ؛؛، lj،J_-1: دسه،)وءمطهلم( الص(: )بطن ت مض و٥ 
المحر•باب ر عن-ا يث 

الميسول، قال فال،• ، فهض افه عبد بن جنل>د-V ءص —  ١٥٧٦
تتاليالذي ذا ئث ه■' الله ممال لملأن، اممه تعفن لا وافه رجل• ُُقال، 

وعرصهود•،• واحتقاره وحيله لم المظلم تحريم باب والصلة، البر كتاب في أحرجه )١( 
(.٢٥٦٤برنم)وزله 

(.٩١)برتم وبيانه المجر تحريم باب الإيمان، كتاب في أحرجه )٣( 



محاالأثوراسهي كتاب 

>ثَْ دوامتاك«. زاخبطت لن، شذذ قد فإني ا )فلأن أغفنلا أن  ٠٣

تدل[ ١٠٧٦-_هلأ0ا  ١٠٧٤. ١٠٧٣]الأحاديث مع الكريمة الأية هذ0 
والاحتقار،والهمز واللمز حرية واللمن بالمالظن سوء تحريم على 
احتقاريحرم هكذا والظلم، والكذب والنميمة والغيبة التجسس يحرم كما 

مماهذا غير إلى ياللقب، يبزه وهمزه، لمزه يه القلن محوء لأخيه، الملم 
المؤمنعلم، فالواجب لمين؛ المبين والثغفاء العداوة ت الشحناء ب، يث

يقول؛وعلا حل وافه ذلك، حائف منه تبين إذا إلا ياحيه الظن حن 
قال؛القلن كنر قال ما [ ١٢]١لحجرات: ه أممي نن ،١ اشإ ءامإ آكي، >ؤكآما 

شهودعلامات له يكون قد يصيب، قد الظن بعفر لأن الْليره؛ من 
توجبأهلها ويجالس يقمها الذي التهم مواقف أو بالشؤرء عليه يشهدون 

مواقفعن بعيدأ السوء مجالم، عن مبتعدأ دام ما لكن به؛ الظن سوء 
•ه يقول به، الظن حن يجب بل، به؛ الظن سوء يجوز فلا التهم 

الظن،لإن زالظت، »إئاكب دليل عليه لهر الذي يعنى: زالظئ«؛ »إناىا 
قالولهذا يعتبر؛ هذا بينة من، دليل، عليه الذي الفلن، أما الحدبن،اا، 1كدنه 

غلباليميرإ مع ؛الحؤ، شهد الشاهد الئليه< من ،؛;١ ءؤآ-شوا ؛ وعاد جل 
الفلنت،يقيدان قد اليقين، يقيدان قد الشاهدان وهاكذا صدقه، الظن، على 

ءامنإألوُن ويتأييا ؛ يقول وعلا جل وافه والعلامات، التهم وجود وهكذا 
أؤنأف ء-ئ لساع من ذساء ؤإد" ثنيم محأ أن عتئ مر ين ئرم تنئر لا 

منهويخر يحتقره الاحتقار أصلها السخرية [ ١١لالحجرات; ه نمى مل 

بريمتعالى افه رحمة من الإنسان تقنيط عن الثهي باب والصلة، الر كتاب في أحرجه ،١( 
(٢٦٢١.)











الميالسنرياض شخ 

لأخيهيفرح الأخ  ٢١٠ت ]الحجرات تن نأنيمأ ل-ءوْ ألثؤيننل ^٩ 
أئنءؤءث • وعلا جل ويقول عيوبه يظهر ولا الأعداء يه يشمت لا بالخير 

]١^:نألأخإه آهء ي لإ نداي ثم ،َانءإ المك< ف امحنه شخ أن تحزن 
اللمقلفى رستليك،'، افُ ؤن'طهو لأخيك الشمائه ئظهر لا ٠٠الحدث; فى [ ١٩

لهيدعو ولكن ؛ وتسليك،، افث فيناففي لأخيك الثماثه ثغلهر ررلأ ت الأخر 
فينقمي كان إن بالعافية، له يدعو مرض كان إن بالستر، له ويدعو بالعافية، 

العلعنوهكذا الأعداء، به يشمت فاد وهكذا والهداية، بالتوفيق له يدعو دينه 
البغضاءويسبب ويؤذيهم ليفرهم عيبهم الناس اب أنتنقص اب الأنفي 

إلاكرامة لا هذا نسبهم من يحهل كذا وإنهم كذا إنهم يقولI كونه والعداوة، 
يلتمسكذا حدادون نجارون قحابون فلأن آل ت يقول كونه بالتقوى، 

قنيم،آثي هد ءؤ,إف هذا عن الكف الواجنح غلمعل، هذا العيوب، 
مابٌيري ؤالمؤينسما آلو؛هآ يؤذمحيك^ ؤوأقإ0 ت وعلا جل يقول [، ١٣ل،لحجراتت 

إيذاءاب لأنا في القلعن [ ٥٨لالأ'حزاب; ميثاه نإيما بهشا آ->ثمالإ ئتد أكثبؤإ 
فياسان  ٠١اكحح! الحدث وهكذا تعامليه، يجوز فاد لهم إيذاء للمؤمنين، 

منسماها المئت،اا على والنناحه الشك، في الطعن كمر؛ بهم نما الثاس 
منقحهلان من فلأن آل باب من البيان، باب من كان إذا أما اتكفر، حمال 
يبينزكن والعيب،؛ التنقص باب من لا البيان باب من بجن كذا، ص جهينة، 
الفهذا ، ويعرفوايحلموا حتى البيان بجل على ابهم وأنوجهادهم قبائلهم 

•ج قوله هذا من الممتؤع، هو هذا والتنقص القلعن بجل على لكن بأس؛ 
امقاص،نامح^ضمحمص\لأس: 

ٍالجمم،ناقا.ط<ُأُ.محاس،نالأتث، اض 
.منها الحذر فالواجب، 

٠الجمّح اض وفق 

الشديدالجناثز، كتاب في هد الأشعري مالك أبي حديث من ملم أحرجه 
(.٩٣٤)برنم الناحة 

م



محاالأثورالسهي كتاب 

اثLذشوائخداععن النهي باب — ٢٧٦

أدفثسوإما تثر إلثؤيخي؛ أنوط يهمذؤيى ئنالى؛ ، ١٥١قاو 
[.٥٨]الأحزاب: ميماه تلذ1 بهسا آث-عالوأ ممد 

حملررمى ت قاو ه النه رسول أف ه؛ هربرة أبي ^ -  ١٥٧٩
■ملم رواه ■ مثاو قلى عثل ومل بئا، قلى السلاح علثا 

قأدحلطعام صنزة على مز افه.، رسول أد له؛ رواية وفي و0ا 
تقال الطعامً؟اا صاحب يا هدا ااما ت قمال تثلأ، أصاداره ئ1\ذذ1 فيها يده 

يناْحتى الطنام قوى جعلته ررأقلأ ت فال ،. ١٥١رسول يا الئناة أصايته 
\م\ز-ط؛\سهو

غلييمتفق تتاجشوا،،. رالأ قال! ه ، ١٥١رسول أف ؛ ٠٠٠٠—  ١٥٨٠

متفقالنجئى. عن لهى ه، التبئ أف ه؛ عمر ابن وص -  ١٥٨١
غلناء

(٣)

برقممنا؛؛ فليس غشنا اُمن ٠ النبي ئولر باب الإيمان، كتاب تمي أخرجه )١( 

والخموالفر الإل يحمل لا أن م النهى اب الموع، كتاب في الخاوي أخرجه  ٢٢)
يسومهأحيه بح عر الرجل بح تحريم باب اليوع، كتاب في لم لم)*ث؛■؛(، برنم 
(.١٥١٥)برقم الئمّرية وتحريم النجش وتحريم موى، على 

كتابولي (، ٢١٤٢)برغم المزايدة بيع باب الموع، كاب في المخادي أ-محرجه )٣( 
بابالبيؤع، كتاب في لم وم(، ٦٩٦٣)برقم التن-اجش من يكرم ما باب الحيل، 

القمريةلتحريم النجس لتحريم سومه على يسومه أحيه بيع عر الرجل بح تحريم 
(.١٥١٦)يرقم 



الصالحينريا9_ شيح 

فيئخدغ أنث اف س زيل ذم : JUءس، -  ١٥٨٢
متفقحلابة،،. لا ت سل ثايث، من  ٠٠ه! الله رمول فمال الثنؤع؟ 

ءننبل١،.

الخديعة,وهي• موحدة، وياء مكوؤة معجمة يخاء الخلأيث(ت )ه 

حببررمى .ت الله رسول قال ت قال ، ٥٠هريرة أبي ءم -  ١٥٨٣
،.آبوداود١٢روا0 . ث؛؛ قليس نملوكث، أو امرئ، روجه 

وحدعه.دم أفت أي مكررة؛ موحدة باء نم معجمة، بخا؛ ت حبب( )□ 

كثيرةأبواب تقدم والخداع، النجش تحريم في الأحاديث هذْ 
والنمممةالغسة من والعداوة والئحناء الِا أعمال تحريم في 

والبواللعن الدميمة الحائل من ذلك وغير والاحتقار، والاستهزاء 

.ذلك، ونحو 

لأنهالمحاملأُت،؛ في الغش وعن الجش، عن الهي كيلك وهنا 
علهوالمن،جوثر ١لمغم«»وثري فان والعداوة، الملحناء ويب الفللم بيإ 

الغش،وعن الخداع، عن . الرسول نهى فلهذا بدلك،؛ يتحرر 
وهوآممه ءؤعد؛د'ءو0 ت فقال بالخداع النفاق أهل وعلا حل الله ، ووصف

ويظهربالناس يمكر الذي هو والمحالع [، ١٤٢]الشا،: حندعهميم 
بمي:الشر؛ من يبملن لا ما الخير من لهم يغلهر سهلن، ما حلاف 

منفالخداع يغرهم؛ حتى خدعهم، حتى الخير ويظهر الشر سعلن 

(،٢١١٧)برقم السع في الخداع من يكره ما باب البيؤع، كتاب في البخاري أخرجه )١( 
(.١٥٣٣)برقم البيع في يخدع من باب اليهمع، كتاب في وملم 

(.٥١٧٠)برقم مولاه على مملوكا خبب فنمن باب الأدب، كتاب في أحرجه )٢( 



محااممنهي الأمور كتاب 

بعضكمينجش لا ت يعني ؛ ئتاجشوا'؛ ررلأ ه؛ ويقول المنافقين، صفات 
تجشمصدر وهو عن ®نهى عمر ابن حديث في بعض، عر 

فييزيد الثراء، يريد ولا السلعة في يزيد الذي وهو نجشا ينجم 
حتىالمشتري إيذاء يقصد وقد الشراء، يقصد ما متلاعب، لمعة، ال

ويزيديزيد هو الثمن، يزيد حتى الباع ربح يفصد قد علميه، يغلميها 
ليضرأو الباغ لينفع لكن الشراء؛ يريد ما وهو يزيدون الناص حتى 

يشتريهاحتى إصراره يحاول فهو مها، راغب أنه يرى الذي المشتري 
وإلايزيل الشراء يريد كان إن يجوز، لا وثر ظلم وهذا مرتفع، بثمن 

•بشيء السلعة يتعرض ما يزيد لا 

مقرة،فيه مناء فليس السلاح علمينا حمل ررمى  '■]. فوله وهكذا 
حمللكن منا«، شن عشنا ارس الثاني؛ اللمففل في المقصود كان ؤإن 

قطاعيفعله وهذا القتال إر يفضي وقد والخداوة الشحناء يمسب المادح 
منولا الباغي من لا يجوز لا ظلم وهو أيضا البغاة ويفعله الطريق، 

غيرهعلى البغي ويحذر ؛الشمع الواحد يتملث، أن يجب الملريق، قطاع 
.بغيرهما أو بالخصا أو بالملاح لغير والظلم 

فناهرهاالملحة يجعل الميب يخفي كونه والخداع النجش ومن 
ومنالخداع، وص أيضا، النجش من هذا الملة، فيه وباطنها طيب 

والطيبداخل ص يجعله الرديء الطعام، في للناس، الغش ومن الظلم، 
سصرة على و. المبي مر لما ولهذا والخداع، الغش ص هذا اهر ظس 

فنالت،بذللئح أوحى أو ذلل!، ألهم اغ فيها، يده ألحل الموق، في الهلعام 
فائتالطعام؟اا صاحن، نا هدا ارما فقال؛ الطعام داخل في ؛لالآ أصابعه 
بزاهكي الطعام فوق جعلته ررأفلأ فاد؛ اممه، ود رم يا الثناء أصابته 
فوقالرديء هذا تجمل لم لماذا يعني؛ مني"؛ محس عس مى الناص، 

ذللن،ونحو والرطب، الفاكهة بجع الناس بعض هكذا الماس، يرام حتى 





كتابالآنورالسهىنيفيا

_'بابنمريماسر ٢٢٧

وقال١[، _: ]IJUألمقوده أومأ ءامنوا أق؛ت> كأيها ؤ نهارت اف قال 
[.٣٤]الإ«.راء: •تتولأب< َلكرى ألنهد إل أنتهي ثنار؛ 

وهاف رسول أل ه؛ العاص بن عمرد بن اف عبد ءم -  ١٥٨٤
منهيحصنه فيه كاس ومن حالصأ، منافقا كال فيه كى مى ررأرع ت قال 
كذب،حدث وإذا ، -^ljاوثمى إذا ت نذعها حى النفاق من حصاله فيه كاى 
.^١، متقق قجز*. حاصم وإذا عدر، عاهد وإذا 

قالقالوا: ه، وأنس عمر، وابن عود، مابن  ٥٠٠-  ١٥٨٥
متفقفلانءا> عدرة هذه يمال،: القيانؤ، يوم لواة غادر ءالكل ه: الئبي 

؛٢١'

٠١٤١١٠قال: الّبي.، أف ه؛ الخيري سعيد أبي  ٥٠٠-  ١٥٨٦
]قطإعاين ولا ألا عيره، مدر له إو°ؤا القيامة يوم استه عند لواء عاير 
لممرواه عامة®. أمير من، عدرا 

محار:اف »قان قال: ه المح، عن ه، مريرة أمح،  ٥٠٠-  ١٥٨٧
حزأتاغ ورحل، حمير، م مح، أعتر رجل، القثانة: توم حصنهم أنا ئلاثه 

كتابني ومسلم (، برئم)٤٣المنافق علامة باب الإيمان، كتاب في اJخارى، أحرجه )١( 
(.٥٨برقم)النفاق حصال، بيان باب الإيمان، 

(،٣١٨٦برتم)والفاجر للمن الغادر إثم باب الجزية، كتاب ني الخاري أحرجه )٢( 
(.١٧٣٦و ١٧٣٥برتم)الغدر تحريم باب الجهاد، كتاب في لم وم

(.١٧٣٨برقم)الغدر تحريم باب الجهاد، كتاب في أ-محرج )٠١( 



الصالحينءس ريا سسج 

رواهأجرْاا. بمطه ولم منه، ياسوقي أحيرأ، اسآجن ورجل يمنه، يأكل 
•اليخادي١، 

نفقسهو والغدر بالغدر، يتعلق فيما والأحادبث، الايات هذه 
للمئرينالعهد يعهلي بالعهد يوفي ولا يغدر ثم العهد ياتي كونه العهود، 

ؤكأ)هاI وعلا الله قال الغدر هو هذا العهد، ينقض ثم لغيرهم أو 
وعلا؛جل قال عقد المعاهدة لأن ١[؛ ؛: JjUI]ألمتوده آوفوأ ءامغوا أؤ؛؛تن 
الأهراءعلى الواجب [. ٣٤لالإ.ما،: َكارى العهد إن  ٧٠١٢٤أ؛ؤوأوؤأ 

إلىالحاجة دعت، إذا يغدروا، وألا بالعهود يوفوا أن وغيرهم لاطض وال
قالكما انتهى، وبيتكم بيننا الذي العهد يقول؛ ينبذ العهد ينبل غدر 
[٠٨]الأنفال: ^٤٠ ١٠٣عق إثهئِ ؛أند ثاة وي ين نحاهمتح وعاد؛ جل 

نمعهدأ يعهليهم يخدعهم أنه أما بينة، على جميعا يكونوا حتى يعلمهم 
فيهكى مى ررأريع  '•Wjقال ولهذا خيانة؛ ظلم منكر هذا عليهم، يهجم 

فيهكاملم، منهن حصله فيه كانت، اروس عملتا( )نفاقا حالصا« منافقا كاى 
وإداكذن،، حدث وإدا خنؤاخ اويمن إذا يدعها; حتى النفاق من حصنه 
٧١هريرة؛ أبي حديث، في تجزا؛، حاص■؛؛ وإذا عدن، عاهد  المنافق ١١

حمىهذه حالء اؤدوس وإذا أحلم،، وعد وإذا كذب، حدث إدا قلاث؛ 
وعدؤإدا كدب،، حديثؤ إدا الظاهرة العمالية النفاق أهل خصال من خصال 

ؤإداالخصومة في فجر مخز، حاص-لم ؤإذا حان، اويمن ؤإذا أحالفت،، 
والعياذأنه عليه الغالب، الخصال هذه فيه نجتمع من والغالبط عدر، عاهد 

الحافية.اممه أل نالعقدى، النفاق إلى ينتقل باض 
وهوس الني عهد في المنافقين نفاق وهو عفوي نفاقان؛ والفاق 

•٢٢٢٢٧١مءم حرأ باع من إثم باب الموع، كتاب في أخرجه 



محااسهى الأموي كتاب 

وهو[، ١٤٠،; ]IJLأةفيه< بن ألدرك ف، أثمحا ءؤإ0 أكبر كمر 
الأخراليوم ولا اض لا كافر ص ازطن وفي الإسلام ظهر الذي 
بناف عبد حديث فى ذكر ما العملي والنفاق الأكبر، النفاق هو هذا 

العمليالنفاق هذا والخيانة، والغدر الكذب ينعامحلى كونه وغيره عمرو 
المفاقمي يوهذا الاعتمادي، المفاق إلى ليجره منه عليه يخشى 

الأصغر.
يوملواء عاير لكل ٠٠؛ . ينول الحديث، في العافية. اض نال 

أمرمذ عدرا ٣ عاين زلا ألا عيره، مدر لن اض، بمد المانة 
ا(.عامة 

لواءالمقعدة عند مقعدته عند I يعني معيد؛ أبي حديث، في ركما 
عاليهمكتوب العافية، اض نسال بيرق، غادر، هذا غدار هذا به يعرف 
الأشهاد.رووس على ففيحة وهل0ّ فلأن، بن فلأن غدرة هذه ، غيرته 

أميرغد<رة من أعظم رولأ ت صعيد أبي حديثؤ في قال العافية. الله ال ن
ها.ايغاا.ر، ثم عهودأ يعتليهم العدو الخموم; يعتلي ملطان كل عامة( 

غدرمن أعفلم والأمراء السلطان غدر الأفراد، غدر من أكبر غدرة، أكبر 
أنعهدأ أعملي إذا ونحوه البلد وأمير السالملان على الواجب الأفراد، 

يقول!سواء، على إليهم إ نبذه، إلى الحاجة دعت، فإذا بعبده، يوفي 
يستعدوا(حذر، على يكونوا حتى وخ مفوبينكم بيننا الل.ي العهد 

نومحممهم أنا ثلانه جل! اف يقول ٠٠ه! يقول الأحر الحدبث، 
اللهغدر، نم العهود أعملي )عاهد عيرا؛ م مي أععنى رجل السامة؛ 
العافية(الله نأل حمم، حممه الله كان ومن القيامة، يوم حممه 
^اقال! وباعه الماص أولاد من ولد )حيع نمنه يأكل حرأ باغ ررزرجل 

زلبمنت نانثزقى أجيرا انثام ززخز )المالث(، كذب( مملوك لي بمد 
أءهلاهما ولكن العمل، الأجير وأدى منه استوفى فللمهم أجرْاا بمطه 

القيامة،يوم الله خصوم من القيامة، يوم الله بخصمهم ممن فهذا الحق، 









محاالمنهي الأمور كتاب 

إذاالمؤمن على الواجب والصدفة، والأذى باليطية المن من التحذير 
طببالأخلاق كريم بكون وأن بوذي ولا يمن ألا ونعيق أعهلى 
المعطىبوذي ولا بس لا لكن يحن؛ يتصدق إخوانه يعطي النمس 

آدشم0 لا كم آممه ّهز، ف، أمدلهم ينبقدن وفيا ■ الا وعج—ث ق—ال 
ئمولا عقهم ه ولا رنهم بمد أحرهم دئم أذى ولا مقا أسوأ 

عيوظ أدى يبتهآ صدئة من ت ومعلأ مموف مئ .. 
سص ام ثنق؛محا ممحأ ي أك؛١^١ ظء نبة. 

إخوانهعلى والأذى بالمن ومعروهه صدقاته يبطل لا المؤمن [ ٢٦٤-  ٢٦٢
مايرجو يؤذى ولا يمن ولا محيحن يتصدق بل الفقراء؛ على أو 

والخيلاءالفخر يحذر أن المؤمن على يجب وهكذا هو، اممه عند 
نطفةمن تراب من آدم ابن أنت لماذا؟ الناس؛ على والبغي والعجب 

مكينوأنه وحاله، أصله إلى ينظر المؤمن على يجب مهض، ماء من 
إلىيحتاج الحاجة، قضاء إلى يحتاج مهض، ماء من خلق ضعيف 
الأن فالواجب بعمله؛ ويجازى يعاد سوف ئم والشراب، الطعام 
مايرجو يتواصع، ويستقيم يعتدل بل يظلم؛ وألا بغي، وألا يفخر، 

هأمح يثن أعلا هو أنمزم ثغوأ ^٥^ ت يقول واف وعلا جل اف عند 
أخرىلمقاصد أو وعجبا تفاخرأ ه نفيزكي لا فالمؤمن [؛ ٣٢ت ]الجم 

كان؛أينما ويراقبه اض ويخاف ض ينواصع بل السيئة؛ المقاصد من 
قؤتون أناش بمللمنؤن أين قز ألثبمد ت وعلا جذ يقول هذا ول

ولقوي[، ٤٢_ش__ورى; لالآلتيه ئداب لث> أنكش ألؤ بم أ'لأرم، 
رتمح،ألمنيف ذى و,إثآ؛، رآلإن-ني ■^ ؛١٥انر أق وعلات جل 

•٩[.]المحل: تلؤو>ىيم ثقطم طآئأ وآتي رألتحقر أكحتء عي 
النبييقول له الجاشعى حمار بن عياض حديث وش 

ولاأحد، عالي أحد يصحن لا حتى تواصنوا أن إلئ أوحى اف ررإذ 
راماه؛ المبى يقول مهللوب أمر فالتواصع أحد*؛ على أحد يبجي، 





غئهاالمنهي الأمور كثاب 

اءمنعمرت ابن حدث في ونال حتلأءا(، يصنعه ممن السغ I للمديق 
وهكذاخاص، وعيد هذا . المامةاانوم إك افث ننظر لم حيلأء ثوته جئ 
كانإذا لكن الوعيد؛ فيه قممه أو مراويله أو عباءته أو إزاره أمل من 
العافية.الله نسال أعفلم الإثم صار قصد وعن خيلاء، عن 

فهوالناس ننك الرجل فاو ررإذا ه•' يقول الصحيح والحاليث 
بالفمراأهلكهم١ا المختارة الروايات هالكا، أشدهم هو ت يعني ؛ أهالكهم" 

هلكواما ؤإلأ أهلكهم الذي هو يعني؛ ؛ ١١أهلكهم 'افهو بعضهم وروى 
أهلكهم،١؛فهو ٠٠الرواية في والأرحح بقوله، أهلكهم الذي هو ولكن 
عنتعاخلم عن تكبر عن ذللث، يقول الغالب، في لأن هلكا؛ أشدهم يحني! 
هللئ،أما الاس، هلك تقول لا لا؟ الماس، هلك وعمله، بقسه عجبج 

]يوسف;دتين\له -مصت ؤأو ألتاين أتنكر يخالف، ما الأكثرون 
هللث،تقول: لا أنت، 3كن هق؛ اممه كما الباْلل على الماس أكثر 

تقولأن احذر ثم بأس، لا الل4 قال كما الأكثرون، هالالث، قل: الماس، 
الماس،هالك تقول: الواقع، عن الإخبار باب من لا تكبرآ، عجبا هذا 

أكلكن المنكرات؛ وحوي عند كالمعزيه المامحلل، على الماس أكنر 
حذر.ا بل الهلأك؛ أمحباب في يالأكثرين محي نتأ أن احذر الث، ؛نف

الموفين.للجمع الله نال 



الصالحينرياْس سمح 

سنانممنمينمىثلأدةباب - ٢٨٠
نحويتلفأؤ تظاهربفسق أؤ اتمهجور، في ثيدعة إلا أيام 

]الحجرات:ني ثلنيحإ خوذ -إ(لثؤينئ، ^٩ • ئنالى اف فال 
ألافو ثاومأ دثُ 1ُلئموظ أمحز عز ؤوتن>ثأ • ئنالى ونال •١[، 

IU[ :_.]٢

زلاثاطنوا، ررلأ ه: اف رّول قاو ئاق: ٍه، أنى وم .  ١٥٩١
يجلولا إحزانا، الله عباد زكوئوا ثحاسدوا، زلا ساعضوا، زلا داJاJئوا، 

غليهمنمق . قوى؛٨^^٠٠٠ أحاه يهجز أذ لمنلم 
بجلرالأ ت فال هت افه رسول أف فهنع؛ أيوب أبي ، ١٠٠- ً؟آها 

زبمرضهدا، فيعرض بئتمان، ^-١^،؛ يلأُث، ^وق أحاه بهجر أف بمسلم 
علنيمتفق > دال%ثلأمأأ سدأ الذي وحيرهما هدا، 

وه'اف رسول محال ت محال فيم، هريرة أبي وم -  ١٥٩٣
شنئا،باق سرك لا انرئ بكل الدهُ يغفز زحنيس، اي كل في الأ.صال 

حنيهذين ائزكوا فيمولت سحناء، أحيه زنيى بينه كاثث، امزءأ إلا 
رواهنصطلحاد 

(،٦٠٦٥)برتم والثدابر الثحاصد عن ينهى ْا باب الأدب، كتاب في البخاري أحرحه )١( 
التحاسدتحريم باب والملة، البر كتاب فى وملم (، Ul'1)برثم الهجرة باب وفي 

(.٢٥٠٩يرتم)والتدابر والئاغض 
البركتاب في لم وم(، I'UU)برتم الهجرة باب الأدب، كتاب في البخاري احرحه )٢( 

(.٢٥٦)•برقم شرعئ عذر باد ثاديثج فوق الهجر تحريم باب والهالة، 
(.٢٥٦٥)برقم والنجاحر اثناء عن النهي باب والملة، البر كتاب فى أحرجه )٣( 



محاالأنوراممتهى كتاب 

ررإلI يقول ه الق رسول سمنش فاق! خهنه، جابر  ٠٠٠٠-  ١٥٩٤

فيزفكن النزب، خز,>ة في النطون أن شى قد الضثان 
•ساملرواْ . سهم٠٠ اشحرض 

وثفاطثهم.هالو؛هم وثغيير الإماد ه)التحريس() 

يجلررلأ و.•' اف رمول فال قال! خهنع، هريرة أبي ءءء؛ا -  ١٥٩٥
يحلقنان، ثلاث يوق هجر لنص ثلاث، قوى أحاه يهجر أل لمسلم 

ومسلم.المخاري شرط غل بإسناد داودرأ؛ انو .ًروا، النارار

ويقال:الأّفؤ. حدرد أبي بن حدرد جراش أثي ءءي -  ١٥٩٦
سنهأحاه هجر من ٠٠يقول• ، الّ؛يّمع أٌه • فهند الصحابي الئلمي 

صحيح.بإسناد ٠ داودر أبو رواه . دمه٠١كسفك ثهو 

ال ٠٠! مال ه، اف رسول أف ؛ .A هربرة أبي —  ١٥٩٧
فثيلمنثلاث، به مرت فإف ثلاث، قوق مؤمنا بهجر أل لمؤمن يجل 

يل'زان الأخر، في اشثزكا فقد الثلأم غله رذ فان ذ، حلإ 
بإسنادداودرأ؛ آبو رواه ٠ مس المنلم دخرج بالإثم، باء قفي عليه 

حسن.

فيهدا مى فاليؤن ثنالى فر الهجزة كائث، ،رإدا داود: أبو قال نعن 
ض"•

(٣)

لفتنةسراياْ ويعثه الشيهuل تحريش باب والنار، والجنة القيامة صمة كتاب في حرجه 
(.٢٨١٢)بريم قريأ  jUم -ع وأف ةس 

(.٤٩١٤)برقم أحاه الرحل هجر في باب الأدب، كتاب في حرجه 
(.٤٩١٥)برقم أحاْ الرجل هجر ش باب الأدب، كتاب في حرجه 
(.٤٩١٢)برتم أحاْ الرجل هجر في باب الأدب، كتاب في حرجه 



اتصاتحينرياتس سسرح 

معناهافي وما كلها وهده يالتهاحر، تتعلمق كلها الأحاديث، فهده 
سرآيسبب هذا لأن والتفاحي،؛ لمين المبتن جر لتها ١ تحريم على ندل، 

والشرور؛المعاصي وفلهور اض حشوق وتعطل كبيرأ، ادأ وفعظيما 
I]المجرات ئفغءه >ان ثاتّيحإ إحوه آلمؤينؤن ءاؤإئعا سحانه! نال ولهذا 

التهاحريفع لا حتى بينهم الإصلاح يجب إحوه فالمؤمنون •١[؛ 
]التويت؛بمْأاه أمابآ» بمئئأ وأئئنجقئ ءؤوألنؤينو0 تعالى• قال والتشاحن، 

٢[؛دة; نI ،]؛]وتنووياه ألإمح* عق ثايبرأ اد! وعحل ال ق[. ٧١
يدعواوأن والتقوى البر على يتعاونوا أن الإيمان أهل على فالواحب، 

التهاجروالعدوان الإثم على التعاون ومن والعدوان، الإثم على التعاون 
ولاتحاندوا، زلا ساعصوا، ))لا قال ولهدا والتباغض؛ والشحناء 

))كلالإسلام أهل على الواحك، هذا إحزانا،،. اقو عياذ وكوئوا ثدابزوا، 
يجلارلأ ويقول وجو°ضئه.أ وماله، لثة، حزام، الئنلمم على المنلمم 

هدا،وثنرض ^ا برص يلتقيان؛ ليال، نلأيث، قوى أحاة بهجر آذ لرجل 
الحديثفي لأم، ياليبدأ الذي حيرهم يالئلأم،، تندأ الذي وحنزهما 

للألم،،يه مريتح هإذ يلامحث،، فوق مؤمنا يهجر أذ لموبن بجل ررلأ الأخير• 
يردلم وإذ الأجر، ني اشتركا ممد الئلأم عليه رد فإذ عليه، ةل4تللم فلتلمه 

.شممد:اءا؛لأثم،ا
الأعمال®ترفع ه؛ يقول الآحر الحلي_ّث، في لم يوالمسلم 

اركوا دبين

المغفرة،حرمان أسباب من الشحناء أن يفيد هذا يصعنمحا،، حتى هدين 
 I.المؤمنونت يعني ١^٥^٠^^،،؛ يعبده أذ أيل فد الشنطال ))إذ ويقول



غئهاالمنهي الأمور كثاب 

إقبالاض عدو رأى  LJسهم"، اشحريس في ولكن النزُب، جزيرة لاقي 
التحرصفي المشاط له بقي ولكن يئس؛ الإسلام في ودخولهم المؤمنين 

جاءتولهذا بقع؛ ه نفمن ييأس معحوم غير ويأسه والثحناء 
ذيعلى يوص لماء ألتات ئضثرب حتى الئاعث نقوم لألا : الأحايين،

^١٠٠اف'٢١ر٢،، افآ، الأرض: في يمال لا حتى الئاعه موم *لا الخلصة"لا،، 
ثغمايو ي يحص بالمشركيى، م ثن باين شص حص المثامه موم 
تقومفعليهم الأثرار إلا ييمى ولا انمين هذا ينزع ، ••••ا الأدقاذُ أميي 

العافية.اض أل نالساعة 

مغربهامن الشص طلؤع بمد طيبة ريحا اليّ يرمل الرمان آخر في 
تقومفعليهم الأشرار إلا يبقى فلا والمؤمنات، المؤمنين أرواح فتقض 

يرجعلا الذي باء ثلاث، فوق هجر إذا أنه الأحر الخدين، في الماعة، 
ؤإذاالكبائر، من كبيرة أنها على يدل شديد وعيد فهذا النار، إلى بالإثم 
وماالأمم، عطم المصيبة عظم على يدل وهو دمه غلئج ككان سنة هجره 

قهليعةوالتباغض، والعداوة الشحناء من الهجر على يترتب لما الا ذاك 
المسالمينجمع على فالواجث، ذللث،؛ غير إلى المكرات ظهور الرحم، 

فىأو أرض فى وبينه بيه دعوى لخصومة كان إذا التهاجر هذا من الخذر 
لأن. ...فالمهاجر بينهم، خصومات بمني: ذللن،؛ غير في أو سيارة 

تغمباب الغتن، كتاب ني البخاري أحرجه غيني• مريرة أبي حدث من عيه متفق ، ١١
تقوملا باب اض. كاب ض لم وم(، ٧١ ١٦١برتم الأوثان نمد حتى الهاز 

التيدوم طاغية الحلمة وذو (. ٢٩٠٦برقم)الحلمة ذا دوم نمد حتى اعن ان
الجاهلينفي اعل.ون كانوا 

الزمانأحر الإيمان ذهاب باب الإيمان، كتاب فى فيتع أنى حديثؤ من لم مأحرجه ا  ١٢ر
(.١٤٨برثم)

برقمودلائلها الفتن ذكر باب النتن، كتاب في خيغ ثوبان حدين، من داود أبو أحرجه  ٢٣١
(٤٢٥٢.)

راصحة.غير كلمة )٤( 



الصالحينرياض نخ ث

الخصومةشدة سب أيام ثلاثة لها اض مح قيعتريها ما يعتريها النفوس 
التيالخصومات في الدنيا أمور في التهاحر من يمغ الثلاثة على زاد فما 
الناس•محن 

يهجرهذا الباب، هذا من ليس فهذا والمعاصي بالبيع يتعلق ما أما 
حتىسترات أو سنة مضى ولو يتوب، حتى الهجر يستحق يتوب حتى 

عنينهى الظاهرة المعاصي أو البدع أظهر إذا اض، إلى يرجع حتى يتوب 
لماوصاحبيه مالك بن تإ كع.ؤ النبي هجر فد ويهجر، ويحذر هذا 

اضتاب حتى ليلة ين حمهجروا عذر غير من تبوك غزوة عن تخلفوا 
اممهإلى يتوب حتى الهجر يستحق البدع أو العاصي أظهر فمن عليهم، 

حتىعته بل على الأمور ولاة من أيضا التأديب يسنحق كما يرجع أو 
حدفيها كان ؤإن يتوب، حتى العاصي من أظهر ما وعلى عنها، يرجع 
الحد.إقامة وجب 

الجميع.الله وفق 



غثهاالمنهي الأمور كتاب 

سيراذصالثالث دون اثنين باثا — ٢٨١
يسمعهمالا رأبحيث س يتحلوثا وهوأن لحاجة إلا 

يفهمهلا بلسان تحدثا إذا ما معناه وفى 

•١[.لاسلث: ين الثتنئ ؤ\ئ( ئغارت اف قال 
كامواارإدا ت قال اممه رسول أذ ه'؛ عمر ابن ءص -  ١٥٩٨

متمقالثالثااا. دون ائنان يتناجى قلا ثلاقه، 
قأن;نه؟شز: لأبن منق صالح: أبو قال وزاد: داود أبو رواه وئ 

لأتفثزك.قال: 
أثاكنتا قال: دينار، بن افه عبد عن ااالموطأاا: في مالك رواه وئ 

أذبريد دجل قجاء النوق، في التي عقبه بن حالي ذاد عند عمر وابن 
محاخر آخز نخلا ض ائئ قدها ي، ك م ائن خ ص ثاجط، 
نمئثقاني شط، انثأحزا ذغا: الذي الثالث وللزجل لي ممال أدبنه، 
.واحد١٠دون اسان يتناجى ررلأ ت يمول ه اف رسول 

كثئمارإذا قال،: ه افه رسول أن )جهثء؛ عود مابن وءء% —  ١٥٩٩
دلكأذ أجل بن بالثاس، ثحثلطوا حش ليف اإّان بماض قلا يلاقه، 

(٢)غنتهنمق م. 

برقمالنأك دون اتنان يتاحى لا باب الإمتثذان، كتاب في البخاري أحرجه )١( 
يغيرالثالث دون الاثنين مناجاة تحريم باب السائم، كتاب في لم وم(، ٦٢٨٨)

(.٢١٨٣برقم)رمحا، 

ئلائةمن أكثر كانوا إذا اب بالإتذان، كاب في بخاري الأخرجه )٢( 



ادصانم^ينصى ريا سمح 

فيار النهي النجوى في الكريمة لأية ا مع الأحاديث فهده 
شرفي النجوى كانت إذا شر، في كان إدا السهلان من وهي الحديث، 

اكمفأيى آلقتوئ ءؤ,إثا I تعالى قال كما الشيطان، من فهي سوء ؤإرادة 
ييهوؤ،أثب ؤعق آثم يادن إلا ثتثا ضآزم وليس ءامنوأ ألإي يحرث 

إذابها بأس فاد حاجة وفي حق في النجوى أما •١[، لالمجادلة: آلعؤينوزه 
كانواإذا أما بأس، فالا واحد من أكثر عندهما أو أحد بينهما يكن لم 

الرابعدون ثلاثة يتناجى لا أربعة أو الثالث، دون اثنان يتناجى فلا ثالثة 
فلاواحد ص أكثر النجوى في يدخل لم الدى ص كان إذا أط وهلكوا، 

أنهميقلن قل يقولون ما يعلم لا معهم والواحد تناجوا اذا لأنه بأس؛ 
فلاثلائة كانوا ؛رإدا .I قال ولهدا ذلكف؛ ويحزنه ويتهمهم فيه يتناجون 
ررحثىالأحر: اللففل في تءتحزنه«، ذلك فإف التالث يوف اثنان نثناجى 

أنللاثنين ليس ثالثة كانوا فاذا ،،،• jjpcjأل أجل مص يالئاس ثعحثبطوا 
الرابع،دون يتناجوا أن لثالآث٠ ليس أربعة كانوا وإذا الثالث،، دون يتناجيا 

الباقيكان إذا الخامس، دون يتناجوا أن للأربع ليس حمة كانوا ؤإذا 
فالاواحد من أكثر الباقي كان إذا أما دونه، التناجي لهم ليس واحدا 

الجمتع•اغ وفق 

تحريمباب السائم، كتاب في ومسلم (، ٦٢٩٠)برقم والمناجاة ارة بالم بأس فلا 
(.٢١٨٤)برقم رصاه بغير الثالث دون الائنين مناجاة 



عنهاالمنهي الأمور كثاب 

واتمرأةواثدابة اتعبي تسيب عن اثنهى باب —  ٢٨٢
الأدب*قدر عنى زائد أؤ شرعي سبب؛ بغير واثوتد 

ويإيوألتش ألئ-زق ردى إ-صننا ئنالى: اف ناو 
وم1آكيز إج ألجنذ وألكاحّأ، ألجنب وأ-بدآر ألم—رق( زى دآئ-افي 

[.٣٦لاس: قمراه نحتاك صقاث ثن بجب لأ أئن إف آيث3ؤم 
انزأة®عدتت ت قاو ه، اف رسول* أف فو-1أ؛ صر ابن ءم -  ١٦٠٠

إيونمتها، أط١نمتها هي لا النار، فيها قدحك مانتح، حى نجتنها هزة في 
رمتقق، الأرض"• حشاش بى ثأكل ئركتها هي ولا حبمتها، 
توهي المكررة، العج«ان ويالئسن المعجمة الخاء م؛ع الأرض(؛ حشاش )□ 

وحشزاتها.هزاثها 

برئوئه،ينم طيرا تجدا مذ لرمح، بميان؛ri، نر أثن ؛ ٠٠٠٠-  ١٦٠١
صزائن 4 'وفننا بلهب، من خاطئة  jiالخر لخاب خنلموا يقذ 

إذهذا؛ ينل مس افُ لني هدا؟ فنل مس عمز: انس قماو مزيوا، 
متقعزفا. الريح فيه نيئا احد من لنس اف رسول، 

•١^۶,،يرنمح،إمحي الهدفدالشي،ء دم والرا؛ المعجمة الغض شع العزض،؛ )٥ 
البهايم•تجر أن* افّ رنول، نهم، مال- ه، أس ءم -  ١٦٠٢

نيوسلم (، ٢٣٦يرنم)؛؛الما، سقي شل باب اقاة، الممحاب ني الخارق أم-بم )١( 
(.٢٢٤٢برقم)الهرة تل تحريم باب اللام، كتاب 

والممسورةالمثالة من يكءر0 مأ باب والصيد، الذبائح كتاب في البخاري أخرجه )٢( 
صبرعن النهي باب والذبائح، المد كتاب في لم وم(، ٥٥١٥)برقم والمجثمة 

(.١٩٥٨)بريم البهائم 



الصالحينرياضى ثمح 

غليهمتفق 

للقتل.ثحبس ت معناْ و٥ 

الحيوانإيذاء من الترهيب فيها الأحاديث مع الكريمة الأية هذه 
الزوجة،أو الولد، أو كالمملوك آدم بني فللم أو الحيوان، وظالم 

مماليكهومع أولاده مع زوجته مع معتدلا يكون أن المؤمن على الواجب 
ولاالزوجة، ولا الوك ولا اكابة يغللم فلا الظالم يحذر دوابه، ومع 

ومعالزوجة مع الشرعية والتوجيهات الشرعية الأداب يلاحفل بل يهمل 
التأديبأدبها تاديب إلى احتاجت إدا الدابة وهكذا الخادم، ومع الولد 
كلفي الاعتدال المؤمن على الواجب أن المقصود يضر، ولا ينفعه الذي 
الظلمفيحذر مماليكه وْع دوابه، وْع أولاده وْع زوجته مع يعتدل شيء 

شبمايَع ذئخوأ ولأ آثت ^واعبدوا ت سبحانه يقول وافه الفللم عن ويبتعد 
والحارالمرن زى وآثار رألسثكمن وأؤيكئ ألمزق ويذى إنتا وإلوئإدمن 

[٣٦]اياء: ه أيمكم ملكته وما وأ؛ن الجنس والصاحب ألجنب 
حقوق،عثرة سبحانه فيها ذكر العشرة، الحقوق آية ت لها يقال لأية ا هذْ 

ولاأدنت ءؤو٢عبدوا له والاحلاصن توحيده أعفلخها سبحانه، عيادته أعفلخها 
والاحلاصرافه توحيد وأهمها الحصال هذه اعفلم هذا ه شيقا ح، ^^٠١ 

الربحق فرين الوالدين حق إثثثاثاه ^٧^^، قال؛ الوالدين ثم له، 
حقفجاء [ ١٤للسان: ل آنهكز ^^؛٠ سبحانه! قال وعلا، جل 

يحرصنوأن والديه يبر أن الولد على فالواجب غبو؛ حقه قرن الوالدن 
قرينفالحقوق عقوقهما؛ من والحذر بهما والريق إليهما الإحسان على 

والممبورةالمثالة من يكره ما باب والصيد، الذباتح كتاب ني البخاري أخرجه 
صبرعن النهي باب والذبائح، الصيد كتاب في لم وم(، ٥٥١٣)بريم والمجفمة 

(.١٩٥٦)برقم اثهائم 



عنهاالمنهي الأمور كثاب 

الأقاربت يعني آلذ_زق؟ا<؛ وذي ؤ قاوت ثم التوحيد، قرين والبر الشرك 
وعدمإليهم ان الإحيجب والأخوال والأعمام والأولاد الإخوة من 

صغاروهم لهم أب لا الدين وهم الرابع، هدا ؛ؤوآكنن«نه ثم القهليعة، 
تيعني موجود؛ أب له ليس ان إنكل يتامى، لهم' يقال الحلم بلغوا ما 

يتساهلمثله أن والعادة يتيما مي يالحلم، بعد بلغ ما صغير وهو ميت 
يحتقرهولا إليه ويحن باليتيم يرفق أن المؤمن على فالواجب، الماس؛ به 

أيتامهماحترام الملمين على الواجب، بل موجود؛ غير أباه أن أجل من 
يؤدبونأخملووا ؤإذا ؤإرثادهم، وتعليمهم وتوجههم، إليهم والإحسان 

إليهيحن يفللم لا لكن ويوجه؛ يؤدب اليتيم أحهلآ إذا غيرهم، مثل 
واليتامىبالقربى وعلا جل اممه أوصى هكذا لحاله، رحمة به يرفق يواسى 

تحسنالقريب، الجار الجنب، والجار القربى والجار الفقراء هم والمساكين 
لهيكون قريبا كان إذا لكن بعيدأ؛ أو قريبا كان سواء حق له الجار إليه، 

حقوق!ثلاثة يكون مسالما كان ؤإذا القرابة، وحق الجوار حق I حقان 

ففعللما مجارأ كان ؤإذا القرابة، وحق الإسلام، وحق الجوار، حق 
كافرأجارأ كان ؤإذا الإسلام، وحق الجوار حق حقان؛ له بقرب وليس 

إليهالإحسان على والحرص الفللم عدم الجوار.، حق وهو واحد حق 
ؤرآلكاص١والجنب، القربى والجار وترغيبه، الإسلام إلى ودعوته 

بالزوجة،أيضا ومر فر الفي بالرفيق ير بالجنبج الصاحب ألأج1به، 
يالرفيقوفّر إليها، والإحسان الزوجة به المراد I قيل ، يالجنب، الماحب 

يفللمه،ولا إليه يحسن فر الفى برفيقه يرفق الإنسان يعني؛ 
الذيالمل اين التاّع يا الطريق اين السل ُاين ص ا :

انفقته صاعت يكون قد ، محتاجا يكون محي أهلها من وليس البلد على يرد 
الزكاةمن لبلد0 يوصله ما يععلى إليه، يحن نفدت النفقة قصرت يكون قد 
الذيوهو العلريق بيل الالعلريق، ان يحني؛ المسيل؛ ابن هذا غيرها من أو 

إليهويحن يحعلى وهلنه فى ليس طريق ابن وهو سرقن، أو نفقته، ذهبت، 

الفرفي 
ةكذلمث، 





غئهاالمنهي الأمور كئاب 

الئثة«رااظناث:زم 
العاقة,للجمح اطة نال 

ناخم لقذ قال: أبيءالذسينمحئنه، -ءم  ١٦٠٣
قانزئاهوذوء1\ لطمها واحدة إلا حائم لنا نا طوج بجي بس نبنؤ 
مسالملرواه يئممها. أذ ه اف رسول 

لي"•إحوة ®ساخ ت رواية دش لئأ 
ليعلاما أصرب كنئ قال: خهغ، اليدري عود مأبي وص —  ١٦٠٤

الصوتأيهم ٥!؛؛ مننود« أبا  ٣١١١حلفي: من صوتا سممف بالنوط، 
أبااعلم ١١نقول: مو فإذا ، افرسول مو إدا بر دثا قلما العفتسم، من 

أصرثلا يقلن: الغلام(،. ^١ ش بنك غياك أفدن ك' أن تنوي 
أ.أندثندء مملوكا 

•هيب بذ يدي مذ النوط ننمط رواية: قي دئ 
E3  قمال:ئنار، افر لوجه حر مو اف، رسول يا • قملت رواية: وقي

بهزهرواْ النان،ا. شظف أن النان، لشظف شز، ٢ لن أنا ١١
علاماضزب ض فال: ه، النيئ أن ه؛ عمر ابن هّ -  ١٦٠٥

مساومررواه . ينتقه١١ أي؛ كمارئه فار لطمه، أو بأنه، لم حدأ له 

)ل'ل(جا.برم تخريجه سق )١( 
برتمءبدْ لطم من وكقارة المماليك صحبة باب الأيمان، كاب في أحرجه )٢( 

(١٦٥٨.)

برقمعيده لطم من وكمارة المماليلث، صحبة باب الأيمان، كتاب في كتاب في أخرجه )٠١( 
(١٦٥٩.)

برتمعبده لطم من وكنارة المماليك، صحبه باب ١لأيمان، كتاب في أحرجه )٤( 
(١٦٥٧.)



اك^الخينرياهس سبح 

والحذربالمملوك الرفق على الحث فيها قبلها لكلي الأحادث هذه 
مواءمماليكهم في ايفه يتقوا أن الملاك على الواجب وأن ظلمه، من 

الرفقفالواجّي، الحيوان؛ من أو آدم بني من مكلفين مماليك كانوا 
بقرةأو بعيرا أو جارية أو عبدأ الملوك كان مواء الظلم وعدم والميل 

علىبحرصي وأن ، ذللت، فى الله تقوى فالواجب، ؛ ذللث، غير أو ثاة أو 
فيامرأة عدين، وعلا جل الله أن مبق والإحسان، والرفق الهليبؤ الللثح 

فيهافدحلت، جوعا ماتت، حتى تها حب، تمللئ، لا هرة وهى تها حبهرة 
حشاشمن تأكل تتركها فلم ظلما، تها حبلأنها ذلك،؛ يسب، المار 

هرةحبر من كان فإذا تها، حببل فها تولم نهلممها ولم الأرض 
هوما يحبس فالأي ؛ ويعدد_، الإنذار يستحق جوعا مات حتى ونحوها 

غيرأو حمام، أو دجاج، أو بقرة، أو بعير، أو شاة، من الهرة، من خير 
البيدمن مملوك كان إذا وهآكذا ظلما، وأشد حطرأ وأشد أحطرأ ذلك، 

الماليلث،؛في والرفق الإحسان فالواجب، أشد؛ الجرم يكون والجواري 
عتقهاجعل تخدمهم كاننح التي الجارية مقرن بني أحد لطم لما ولهذا 

ثمعللم لو أما  ١٠فمادت الله، لوجه حث قال عود مأبو وهكذا كفارة، 
اكائ«.لساكائأن'ثؤ

هذاعتقه، كفارته يكون مملوكا صريث، فيمن اكالثؤ الحديث، وهكذا 
امتماحهأو التق كفارته فمن مملوكا نحرمحبح إذا الإنسان أن على يدل 
حق.بغير صربه حق بغير ظلمه كان إذا فعلن، ما لى اغفر يتمحه كونه 

فلاللزوجة للغلام للجارية للول الناِّ_ا اكأدست، صرُب، أما 
آثهحٍذ يما آوذاي عز دوأمو>تثا ؤآتيج١أا ال! قوعلا جر الله أسى، ب

حنغفلمتت،قشت، ؛الصتنفثنت آمولهر من ممقوأ وي-ءآ بنص و تمهر 
حهؤجؤ، وآنجزوس ؤطرؤغ نثورمى محامن محآي، أثأ حففل يما كتم، 







محااسهى الأمور كتاب 

يتخذولا غيرها، في ولا الحدود في لا الوجه«رأ،، هلنجثشي، أحدكم 
فرقولا يجوز، لا هذا كل حي وهو يرمى شحا بمي؛ تقدم؛ كما غرنحا 

إلاالحيوان تعذب يجوز لا آدم وبني والغنم والمفر الإبل بض ذلك في 
والجارية.العبد المملوك وهكذا بحق، 

والهداية.التوفيق للجمح اممه أل ن

إذاباب العنق، كتاب في البخاري أحرجه خهغ، هريرة أبي حديث من عليه متفق 
الهيباب والصالة، البر كتاب في ومسالم (، ٢٥٥٩)برقم الوجه فليجتب العيد صرب 

(.٢٦١٢يرقم)الوجه صرب عن 



الصالحينوباض ثخ 

بالناراضذيب تحريم _َثاي(  ٢٨٢
ونحوهاالنملة حثي حيوان كل فؤ، 

نعث،في ه اف رسول بعثنا I فال ٤^٥، هربرة أبي كه .  ١٦٠٩
ررفاحريوهناسمائنا لريش مى برجنين ويلانا٠٠ يلانا وجدتم "إذ ت ممال 

أ0أمريكم كئئ، ررإثي ت الخزؤج أردئا حص . اف رسول قال، ثم بالنارا،، 
وجدتموهمافإل اف، إلا بها يندب لا النار و|ل ويلانا، يلانا حرثوا 

.اليخاري رواه فاه؛طوهمااا. 

نمر،ش ه افه رسول مع كثا ت قال فهتم، عود مابن وءا؛ا -  ١٦١٠
الحمرةهجاءين، ، إن-ف1ة\ قأحدثا ^-؛٥١^، منها حمزة هزأتا لحاجته، فايطلى 

ولدهاردوا يزلدها؟، هد؛ كح رانن ممال: ه الثي قجاء نعرس ثجنلث، 
يحنهئنا: هد؛؟اا حزي »_ يمال: حئهناها، قد نئل قزته ورأى انتهارا. 

بإسناد٠ داودُ آبو ^١٥ النار؛؛. زب ولا بالنار يندب أن ينتغي لا )اإيه ؛ال،: 
صحيح.

الثمل.خ الثمل موصع ت منتاه ثمل(؛ )قرنه وله؛ ق□ 

ؤإبدائهاالحيوانات تعيب تحريم بيان في أحادث عدة سق قد 
منأو آدم بني من كان مواء تعقل، لا أو تعقل كانت مواء حق، بغير 

(.٣٠ ١٦)برثم الله يعذاب يعذب لا باب والستر، الجهاد كتاب خى أحرجه )١( 
(.٢٦٧٣)برقم بالنار العدو حرق كرامة باب الجهاد، كتاب في أحرجه )٢( 





الصالحينريا9س سبح 

وفرخهاالطير أخذ فإذا المسائل، هذه مثل في الرحمة الإنسان يتحرى 
هذاليس الأم ويترك الفروخ فيأخذ يتساهل أن أما بأس، لا بها وانتفع 

٠حبا يدعهم أو جميعا يأخذهم أن إما أولى هذا ترك بل لرحمة؛ اس 
الجمح.اممه وفق 





الصالحينءس ريا سييح 

يسنمهالم مبة في الأسان عود كراهة باش —  ٢٨٥
تمأؤ وسلمها لولده وهبها هبة وفي له الموهوب إلى 

الذيمن به تصدق سيئا شرائه وكراهة يسلمها 

وفحوهاكفارة أؤ زكاة عن أخرجص اَؤ عليه تصدق 
إليهانتقل فئ آخر شخْس من بشرائه بأس ولا 

ينويررالذي ت قاو س، اف رسول أد ه؛ عباس ابن وم -  ١٦١٢
ء^لئهل١،.متقق قسي،،. في يرج كالكف مني في 

هم،لالكلب كنئل صدقته، في ^■؟٤ الدي ررمثل رواية: في وئ 
ئلم:نوذفيدئومأئئاا.

ي■في كالعايل منه في رواية: في وص 
فيئزس على حنك قال: ه، الخطاب بن عمر وم -  ١٦١٣

يسعهأيه وظستا أمسرته، أن لأردت عنده، 'كان الذ.ي لأصاعه افر راسيل 
وإوصدقتك فى ثني ولا ئنتر؛ ررلأ ممال؛ الئى.، ةسألغ برحص، 

،.ءلني١٢مقق قسياا. في كالنايو صدمحو في النائي درهم؛ أعطاكه 

يرقموصدقته هبته في ير-ثع أن لأحد يحلن لا باب الهة، كتاب في البخاري أحرجه  ٢١)
بعدوالهبة الصدقة في الرجؤع تحريم باب الهبات، كتاب في ومسالم (، ٢٦٢١)

(.١٦٢٢)برقم ممل ؤإن لولده وهبه ما إلا القبض 
صدقتهيشتري أن بأس ولا صدقته، يشترى هل باب الزكاة، كتاب في البخاري أحرجه )٢( 

وفي(، ١٤٩٠)برقم غترْ ينه ولم النراء عن حاصه المتصدق نهى إثما الّتي لأي غترْ 
فيلم وم(، ٢٦٢١٠)برقم وصدقته هبته في يرجع أن لأحد يحل لا باب الهة، كتاب 
(.١٦٢٠)برقم عليه تصدق سن به تصدق ما الإنسان سراء كراهة باب الهبات، كتاب 



عئهااثمنهى الأمور كثاب 

تعملعلى بي مدمن ت تعناْ اف( سل في ثرس على )حملئ ت وله ي□ 
المجاسين-

مطلفي يتعلق فيما _*ااأا[  ١٦١٢. ١٦١١]الأيتين مع الأول الحدث 
فالواجبصاحبه؛ وطلبه عليه الذي بالحق يمطل أن للغني يجوز لا الغني 
الواجبالحقوق، أداء أوجت، وعلا جل الله لأن يستطع؛ كان إذا أداءه 
آنثألإئأ آثت ^إن تعالى: فال كما عليه الذي الحق ينئي أن المؤمن على 
L]أنلهاه إق آ'لأمشت، مدو١  JI ;،يجبوديعة وهي الأمانة ن، كانفإذا [ ٠٨

نحوأو فرض أو سلعة ثمن من عليلث، دين هو الذي لازم فحق أداءها 
اممه:قال ما مثل رأ محت، كنإذا أما أداءه، يجب، تهليع موأنن، ذللئ، 
فيءبم_االفائر أما [ ٢٨•بقرة: ]الستم؟ا< إل ينقلنه عنتز ذو ماى >ؤوإن 
ظالم.ومطاله الأداء عليه 

عفوبمهيجل الواجد ®لى بقول الأحر الحدث فى 
وعنص4ااعموتثه يحل ١٠وتاخيره معلله يعنى: الواجد؛ لى ؛ رءنصهأ' 
لمميحتى العقوبة ويستحق أمره يرفع وأن يشتكيه أن الحق لماحبؤ 

ديئح«؛نلز غلى أخدكب أتح قإذا ظلم، الض ا)نطل علمه الذي الحق 
أنافليحتل، مالي عر الحق صاحب أحاله إذا فليحتل أحيل إذا يعني: 

مالعنده فلأنا لأن فادن؛ على أحولك ولكني شيء الأن عندي ليس 
مليان إنعلى الحق صاحب حوله إذا فليقبل يحني: فليحتل؛ ملي وهو 

علىأما اامل؛حتلاا، الأحر: اللففل في اادلسحاا، فال: ولهذا فليقجل؛ 
يقبلأن طزمه فإنه باذل ملى على ملى، على بد لا لكن لا؛ معسر 

الحوالة.

حدسث،. iAjصائه مقال، الحق لصاحب باب الاستقراض، كتناب في البخاري احرحه 
رذم0-أأ(.



اك^اثحينرياءس سسرح 

ولاوالصدقة، الهبة في الرحؤع تحريم على يدل الثاني والحدث 
كالكفمنه في ارالعائد ره•' يقول يرجع، أن وهب أو تصدق إذا يجوز 
فيفرس على حمل لما ه لعمر بقول ديببُ• ض ينول ثم مح،ء 
فيهامحاهل قد فرآه عمناء عليها يجاهد انا انأعهناها يعني! الله؛ مميل 

هدْيشترى هل يعز: ذك؛ عن ه الني أل فبرض سعها أنه قفلن 
ثنيولا ثنتره، لا  ١١قال; بها وتصدق اممه سيل فى نيرها قد التي الفرس 

.هسهااش لكلعايد صدقتي في العاتي ءإ0 يدرهم، أءطاكه وإد صدقتلته، في 
بعيرأو اممه سيل في فرس في انا انساعد إذا أنه على يدل هدا 

الفيها يعود لا فانه صدقة أي أو اممه، سيل في سيارة أو اممه سبيل في 
يرجعولا يه تعلقه يقطع يعلق دل4 أحرجه ثيء الشراء، بغير ولا بالشراء 

•غفقّ لله أحرجه لأنه فيه؛ 
لجمع١ الله وفق 



محااسّي الأمور كتاب 

MM_MS

اليتيممال تحريم تاكيد باب — ٢٨٦

ؤ،هألجوة إقما ظيق ألثتش أمول ^٠=^^^ آق؛ن ؤإن • ئنالى اف قال 
ناو؛^^١ • ئنالى ينال •اآ، اء؛ زايه سئم؟ رنبملذث ثاآ 

عنؤن>تأآفق I انى ئنوقال [، ١٠٢: fL_SH]ه لمس تجن اؤ إلا أليءّ 
منألتنست هنلإ وأممم لإ-ملةؤم محاإْلوهم وإن حني لم إصلاخ ئل ينإف 

[.٢٢•]١^؛: ألثزلجه 

الئع"اجتنبوا ت يال، ه، الم عن ه، "همربرْ أبي ءم -  ١٦١٤
والئعم،باق، اااو؛ئنك ت قال هى؟ وما اقو، رمول يا ت قالوا  ١١النويفات!

اليتيم،نال، وأكل الإيا، وأكل بالخق، إلا ا،لأ خزم التي الم نiثل 
منفقالناذلأرت،اا. النومثات المحصنات وفيق ،، -^■piنوم والقولي 

 ١٢^•
olipi) D :).النلأكأت

أيقن١^^ أق؛ت ون •' تعالى اش قول باب الوصايا، كتاب في الخاوي أحرجه  ٢١'
توانفلر (، ^٦٦١٢)برقم ١[، ■! اء ]المتعياه لنبم؛ُث ثاءآ بملوبي-م ؤ إآلإة اقما ؛للتا 

(.)٩٨برقم وأتمرها الكاتر يان باب الأيمان، كتاب ني و—لم ور؟هلأا•(، ( ٥٧٦٤)







الصالحينءس ريا سمح 

اف3او: ص؟ زنا اش زنوو نا ذ\ف\.• 1^1^،(، )بمي: 
انمادةالشرك س )لأنه ارالنغن« ثم الشرك( وأعظمها أتمرها )هذا 
النمسوقئل والجن( الشياطين بعبادة إليه يتوصل الحر لأن الله؛ لغير 

الزنا،وأكل الكبائر( أتمر من أيضا )هذه يالحى، إلا افث حرم اليي 
)ممافقالزض ننم زالثزلي عفلمان(، كير-ان )فهما البجم ناو نأكل 

الكبائر(،أكبر من هذا إخوانه ؤيترك يتولى ينصرف ينحرف الكفار 
بالزنى،المحصنة فدف يعني: العافلأرؤته،ا؛ النومثايت، المحصثامت، وقديه 
اءالممع يقع هذا أن الغالب، كان لما لكن الرجل؛ الحصن وهكذا 

الحدفدفه وفي ، ٠٥٧يجوز لا كذلك فالرحل ؤإلأ ؛الحصنان، عبر 
الحديث،في ويهول، عدول،، شهود بأربعة القاذف يأتي أن إلا 

وساهأدئواا،وكاتته، وموكله الزنا آكل ه اممه رسوو ررلص الصحيح: 
منعليه النه حرم ما يحدر أن المؤمن على فيجب، سواءا، ارهم : وماث،
هاتانفهذه الربا، وأكل اليتامى فللم وبالأخص المعاصي، سائر 

لضعفهاليتيم المااس، من الكثيرون فيهما هل ا يتقد عغليمتان كبيرتان 
ففدالالا، في الماس ومحلمع به الخاملين لكثرة والربا مدافعته وعدم 

بالوعيد،المبالاة وعدم المال،، وحب الاز، لطمع الربا على يقدمون 
الحذر.الواجب، العافية، اض نال، 



الأندركتاب 

'صآصآصا1

اثرياءتحريم -َث1ب ٢٨٨

•ثنئآتب<أدن ثم تحص، آثن لعثدوأ إلا بَ،وأ ءؤو*آ ت الى نئاف ال ق
م\لم,ينفى 'ةلjى ؤآلأذئ يائي هتوؤلإ بطأوأ ^لأ ئنارت ينال ْا، ^٠؛ ١١

إلاأثن .%٠٥^ ولا ألناس ؤِرأءدئ • نئالى ينال ؛!، ٢٦٤لاد-ق-ر؛ت أف١;٢Jاه وآء 

يئوو:ه اف رسول نمت مال؛ خؤند، هربرة أبي  ٠٢٠٠-  ١٦١٦
فيهأشنك عنلأ عمل من اذثن'إي.ا عن الشركاء أعنى أنا ئنالى: اف ل ١٥٠

مسلمرواه . وشركن٠٠ ئركتن عيري نم 
الناسأول ارإل يقول! . اممه رسول نمعن فال! ، وعغء -  ١٦١٧

:Jliيرفها، نمتن، فرقن يه، ش ١-^^، رجل علته المانة يوم مض 
ولكنك^J_، قال: اسنهدت. حص فف، فائك قال: فيها؟ عمك مما 

حتىوجهه على قنحنج مه أمز نم ميل، فمذ إ جريء يمال؛ لأف يائك 
تعنهقرقئ يه قأتي المرأى، وقزأ وعأنئ، العلم نعلم يرجل النار• في ألقي 

فيكوقزأن وعلمتن، العلم ثنلمته قال: فيها؟ عملت، فما فال،: • فنزمها 
ص:القزآن زقزأث، م؛ لمال: نشت زلكثف، كدبمؤ، قاو: القرآن، 

النار•في محي ض وجهه ض سب به أمز نم قيل، ممد يارئ؛ فو 
ينمن،قنزفئ ثه فائي المال، أصناف، من وأعطائ عليه، افُ ينع لرجل، 

ينمقأى ئجثؤ سبيل مى نزكتج ما ت مال، فيها؟ عملت، فما مال لنزنها• 

(.٢٩٨٥برتم)اش محن غنله ني ائزك نن باب وارقاق، الزهد كتاب في أحرج• 







الصالحينريامحس ميح 

عنىثدحل إثا له! قالوا ياسا أن جؤى؛ عمر ابن وءؤ؛ا -  ١٦١٨
ابنقال عندهم؟ مى حزجنا إدا نفئإ ما يخلأف لهم ئنموو سلاطيننا 

الخاريأرواء ه. اف رسول عهد على ماقا قدا ثئد كنا خهات عمر 
قالقال: ه، سمجان بن افث عبد بن جندب وص -  ١٦١٩

ءلنب١٢/متفق 4ّ«. افُ ثراق ثراش دس ُه، اف سمع سمغ ررس .ت الني 
•ه هماس ابن رواية من أيضا لم ملدوام ا £3

له(؛الاه رنثع بياة. للناص عمله أظهر ت ومعناه الميم، يتندد ! نمغ( )□ 
الصالحالننل للناس أظهز نن أي: راءى(؛ )_ ومض: - القيامة نوم فنحن أي؛ 

الحلاتق.رووس على سريزثن أظهز أي؛ بب،؛ افإ )راءى همذنم• لينظم 
ئنلمااس ه.' اف رسول قال ت قال فهنه، هريرة أبي  ٠٣٠-  ١٦٢٠

الدسا،مى عزفا يه لثصيب إلا نتنلنن لا هق اف وجه به يبثش مما علما 
صحيحبإسناد داودرم* أبو رواء ريحها• يني،• ١^١٠^٠٠؛ يوم الجثة عرف يجد لم 

*مشهورة كثحوه الياب، ق والآحاديث، 

الرياء،من الحذر توجب كلها معناها فى جاء وما الأحاديث هذه 
أنأهواله جميع وفى أعماله حميع في المؤمن على الواجب وأن 

منوهماي جل الله لوجه وتعبداته أعماله نكون وأن وحده لله يخلصن 
أوجبوهملا جل الله لأن ذلك؛ وغير وحج، وقراءة، وصوم، صالة، 

(.١٥٤١)برقم تخريجه مبق )١( 
فيوملم (، ٦٤٩٩)؛رقم وانمةالريا، باب ١^٧^٠ كتاب في المخاري ١^٢،، )٢، 

و'\خهآ(. ٢٩٨٦)برقم اث ي عمله في أنرك س باب والرذاق، اوهاِ محاب 
(،٢٦٦٤)برقم نغالي افه لعر العلم ظنب ني باب العلم، كاب في محاب في أحرجه )٣( 

y/وأحمد (، ٢٥٢)برقم يه رالننل يالعلم الأسماع باب المقدمة، في ماجه وابن 
٣٣٨.



محااسهي الأمور كتاب 

أصتلعثروأ إلا أيَ(وأ I تعالى قال العمل. له يخلصوا أن عباده على 
آلدمىه<لد محتا آثت ء؛ؤة-ءثد : هك قال ٠[. لالج-ت: -ثنهءه أئن ثع تحص 
قال[. ١٤]غانر: ألكغروفه َؤع همؤ الين ك محبمة أقذ ؤءأدعؤإ ٢[، ]الزمرت 
رتبءماد؛ ذ/لت وي صتيحا هملا قسل ردء كاء يثمأ َ؛ايى • وعلا جل 
فىقراءته، فى ف يخلص أن لم مكل على الواجب [، ١١٠]اعهف: تناه 

الكريموجهه يريد شيء كل جهادْ، في حجه، في صومه، في صلاته، 
شيئاالنه من عنه يعن لم فإنهم وثناءهم، الناس حمد ولا الناس رياء لا 

ولكنيضره، بل ينفع ولم شيئا اف من عنه يغن لم ونناوهم حمدهم 
ومحيالله عند ينفعه الذي هو هذا العمل في والمدق لله الإخلاص 

أناصمحاد الأمراء يمدحون الاين في ه عمر ابن قال ولهذا عباده؛ 
إذاقفلإ نا حلاف م تمول نلفابما، ض ندخل )إنا غمر: لإئن 

هؤلاءياتي المنافق لأن نمائا(، ثنيها )كنا محاد: عندهم(، مى حرجنا 
محانأو السلاطين عند جاء فإذا وجوه، له وجهان له بوجه وهؤلاء بوجه 

والعياذوهذا وعابهم، ذمهم حرج وإذا مدحهم، دنياهم في من؛رغبح 
الإيمان؛عدم أو الإيمان صعق، ومن المبالاة وقلة الأمانة قلة من باممه 

الحقيقول أن الناس مع حلر ؤإذا ينصفح، أن الملم على فالواجب 
حق؛بغير مداحا يكون لا المؤمن هكذا الغافل، ويذكر المقصّر، فينصح 

حفاءأو تقصيرآ رأى فيما ينصح الشر، على ويذم الخير على يمدح يل 
افهسمع نثع ارمن س: يقول ولهدا وهكذا؛ غفلة رأى إذا ويذكر ويعقل 

ونحوهاكالفراءة الأقوال في ت يعني سمع؛ يه" الله برايي برايي دس ثب، 
يفضحأنه فالمعنى ونحوها؛ كالصلاة الأعمال في يعني: وراءي؛ رياء 
الأشه-اد،رووس على القيامة يوم يفضح القيامة يوم يراءى القيامة يوم 

أنالمؤمن فليحذر وعلا؛ جل افه وجه لقصد لا رياء هذا فعل بأنه 
ب،ثالأشهاد؛رؤوس علي ؤيقضح القيامة يوم به يسمع وأن به يراءى 
بهيبتنى عذ\مما ئنلم من ١١ويقول الدنيا، في ونفاقه ريائه 





اسهيدهاالأمور كتاب 

رياءهؤ وتيس رياء أته يتوهم ما بابا —  ٢٨٩

الرجلأرأت ه الق يرّول ئل دال،ت ٠، ذر أبي ءم -  ١٦٢١
غاجز»طك قال: ث؟ الثاص نبمدة الم، من الننو بمن الوي 

مسلمرواه المؤمن". بئري 

برقممثْ ولا بمنى ض المالح ض أسي إدا باب والصالة، البر محاب يي أحرجه 
(٢٦٤٢.)



الصالحينرياحس سبح 

الأجنبيةالمرأة إش اثنظر تحريم باب — ٢٩٠
شرعيةحاجة تغير انحسن والأمرد 

وقال■؛؟؛I، ت الود ل ين بغصؤأ ؤنيتيك هل ؛ؤ ت ئنالى افه قال 
[،٣٦]الإسراء: منمثُه عنه أوتيك ؤ ؤألمواد ؤآلصز آلثتع ^^١٤ ئنالى! 

وقال[، ١٩لء_انر: أكدؤره ئش وما أمحتم؛ن ئآيثة >ؤبملم ت ئنالى وقال 
[.١٤]الفجر: ربق ؤإا0 • ئتار 

ابنخر ررمحب ت محال ه، المي أف ه؛ هريرة أبمح،  ٥٠٥-  ١٦٢٢
زالأذuنالظن، زنانما نخالا: لا ذلك، ئدرك الزنا بث صب نم 

زناها^>-؛>، الظس، زناها داتث الكلام، زناة دائناذ الاشناغ، زنائنا 
متققيكدتهء. أو المنج ذلك وبهتدى وتتمنى، بهوى والملن، الحطا، 

،•ءني١١

هخصن،.البخاري ورواية مسالم، لمظ دا ئئ 

'راتامحآقال: m< اللإ ص ه، الخيري أبيس ص -  ١٦٣٣
بد،نجالمنا من لنا نا اش، رسول، نا : قالواالطنقاج،!« فى والخلوص 

L?1_J ،^ئأعطواالمخلل، إلا أسم رائاذا ه: اش رسول، يمال، فيها. ؛
النصر،ررعص قال،: افم؟ رسول، يا الطريق حى وما قالوا: ^4،؛ الطريق 

(،٦٢٤٣)برقم المرج يوف الجوايح زيا تاب الأستثذان، كتاب في البخاري أخرجه 
برممدعنرأ الزنى من نهله آدم ابن عنى فدر باب الخدر، كاب في لم وم

(٢٦٥٧.)



غئهااثمنهى الأمور كثاب 

متققالمنكرا<. عن وال1هني بالمنزوف، والأمن الثلأم، ورد الأذى، وكم، 

بغضسعلق [ ١٦٢٣.  ١٦٢٢.  ١٦٢١]كلها والأحاديث الأياُتط هذه 
معرضالدنيا هذه في المؤمن اض، محارم عن الجوارح وحففل البصر 
أسبابها،من الحذر عليه فالوا-؟__، والشبهات؛ الشهوات قس للغس 

اللهإلى ؛ضيا والإعانة، التوفيق الله وموال يمكن، ما غاية واتفاوها 
بالاصبابواخذ الفتن مفادت من والخافية والإعانة التوفيق ويسأله 

يقولقافه عليها؛ وحث بايبج بالأسأمر بذللثح، أمر افه لأن الواقية؛ 
آومأآلناس [، ١٦اص: ]اكغما أث، ت وعاد حل 

[،١٤]الغجر: لالمزصاد؟ا< ربك ^١، I وعاد جل ويقول ١[، اء: ]التروهأه 
[،١٩]م: ه يل ألقد محنر وما ألاعس -ءواتة بحانه سويقول 
مئحهذرممسلؤأ من يقثإ قثزمجى >ؤهل : وعلا جل ويقول 

محس_ءحانهتويقول [، ٣٠]النور: ه يصمن يما ئثر أثن إل ئم اق د'لك، 
َكاىَةل ؤآلموال ؤآثتر آلثمع إق نر يب، ٥؛، ثس ما مم، ؤ)[؛" 

حاففلهل الجوارح هذه عن مؤول ان الإن[ ٢٦]الإسراء: مقولإه عنه 
فيالثادء، في وقع اللمان أْللق فإذا أْللقها؟ أم صانها هل عانها 
يحللا ما رأى البصر أ٠للق ؤإذا ذللث<، وغير والشتم والنميمة الخيبة 

أشياءيرى وقد ، القلب، بهم يتعلق قد الذي الردان أو اء، التمن له 

غلىوالجلوس مها والجالوس الدور أك باب المظالم، كتاب في البخاري أحرجه 
لالفر١ وتئن1 فيه، نملي داره، بقنا؛ منجدا نكر أبو محايثنى ؛ عاينه ومحالش المعدات. 

برقميمكه تؤنثي ه وآلسى ط منه تعجبوذ وابناؤهم،ا امث-ركيذ بن-اء عليه محيقئصش 
الظز؛اتفي اليلوص ض النيئ باب والزينة، اللباس كتاب في لم وم(، ٢٤٦٠)

(.٢١٢١)برتم حمه الهلرئق ئعظا؛ 



الصالحينمحس ريا سمح 

يحللا ما إلى تمد قد اليد ومكذا إليها، النظر عليه يحرم أحرى 
تمنيئد الرحل وهكذا يحل، لا ما تناول أو يحل، لا ما بلمس 

قالولهذا ويعحفغلها؛ الجوارح هذه يصول فالمؤمن يحل؛ لا ما إلى 
ذللن،مدرلث الزئا، من ثصيثه آدم ابن على اركتن، واللام; الصلاة عليه 

النظنزئائما يالنثنان الفتن( مفلتة ال١نيا هذه نصيبه يأتي )كل محاله لا 
ماإلى تمع ي )قد الأنتماع رثاهما والأذثان للشر(، يجر قد )والغلر 

لنلنم ثوم، حددنؤ إر انثنع ارمن يقول ولهذا له(؛ يحل لا 
يعني:القيامة*؛ بوم الأيك أدنه ني صث، منه، أن كارنوذ، 
لأن^،؛ ٧١غير أو ، ؛٧٧١تستمع ، هءزفة البخاري رواه الرصاص 

هذاهذا، يجوز لا ّماعلئح، يكرهون وهم بينهم مرأ يتحدثون الناس 
المرأةكالم بها نمع ت قد ينبغي، لا لما استماعها الأذنين زنى من 

الأحذاللطس زثاها والتي وهكذا الفاحشة إلى ذللث، فيجر بالشهوة 
قدعليها، الله حرم ما نملي قل عليها، الله حرم ما تأخذ قد والعتناء 

الله،حرم ما إلى نمشي قد والرجل وهكذا عليها، اض حرم ما تلمس 
انالأتنمر والنفس المؤمن ؤيحذر الجوارح هذه تصان أن ذالواحّ_ج 

فيتوسل، هذايشتهي قد هذا، ينمنى قد وينتهي ونتنثى، نهوى 
بوفؤعذللث، يصدق الفرج وبكديه* المنج دلك ويصدق بالوسائل( 

هذهذللث،، من وعافاه صانه اغ وكون وهوعها بعدم يكزب، أو الفاحشة 
الغايةفي تقع لا حتى منها الحذر يجب الفرج زنا إلى وسلة الجوارح 

ولاحول ولا اللواط أو باق الأ قوة ولا حول ولا الزنا، هى التي 
ءؤ-غندأنال: يحذر بأن المؤمن أمر وعلا حل واض باض، لا ا قوة 

ال:وف[، ٩٢»الدة: لالازرذ ؤممعإ آثت ءؤتآفوأ جذوبيثه، 
حذرهيحذر فالمؤمن [؛ ٧١]النماء: ح_در>ءكمه< خذوا ءامحنوأ أدي أتنا تؤ 

(.١٥٤٤);رنم تخريجه سبق )١( 



محااسى الأمور كتاب 

هالبي ليقول الأحوال، جميع في حذره يحدر بل يتساهل؛ ولا 
للفتنالتعرض مفلتة )لأنها الطئءات« قي والجلوس ااإثاكم ت للصحابة 

مىند لنا ما اف رنوق )نا ت يالوا اء( التوغبر اء التمرور من 
الطرقحافات على الأبواب عند للأنمة )نحتاج فيها( سحدث تجالسنا 

اسقإلا  ٣١اادإذا افِ رنوي ناد مجار(، لياس يكون 
عنوأبعد أولى المجار ترك أن يفيد )هدا حم،،،؛ الطريق فأعطوا 

حفها(الطريق يعطى أن فاراحب الحاجة إليها دعت إذا لكن الشر؛ 
الئلأموزد الأذى، وكم، التمر، ارعص فائت حمه؟، وما : قالوا

إذآأما العلريق حق من هذا المنكر<ا عن والتهئ Jالمننوذج، والأمر 
عنبعيدة صحراء فى انيوت، أحد فى الهلريق عن مد مجر ر ني

حافاتإر الحاجة دعت إذا لكن لم؛ أمهدا طببه، هذا الطريق 
غضمن حقه، الطريق يعطى فاراجما الملريق؛ حول وما الطريق؛ 

كذا،هذا بلسانك المارة تؤذي لا الأذى ، كفاض، محارم عن البصر 
منلا المارة عن الأذى تكف بفعالك، أو بلسانك نؤذيهم كذا هذا 

اللاموعليكم تقول: ملم إذا اللام رد اللسان، غير من لا اللسان 
عنوتنهى بالمعروف تامر منكرأ ن، رأيلام، الترد المار لم م

بمايتكلم ان إنترة، متغير امرأة الْلريق في منكرا رأبن، المنكر، 
فلأنيا المنكر، عن وتنهى بالمعروف تأمرهم الطريق، في يلغي لا 

هذالع فلأن يا احتجبي، فلانة يا الكلام، هذا لع يجوز ما هذا 
١لهنافةب النكر عن وتنهى بالمعروف تامر يعني: افه؛ اتق الكلام 

هادياتكون حتى المنف وعدم واللين، المحسن والأسلوب بالمحكمة 
المارة.وتنقع تنفعلنا نافعة، الجلسات هذه تكون وحتى مهديا، 

لجمح,ا الله وفق 



الصالحينءس ريا سمح 

الاصضد1 كنا :  Jliه، سمل بن زيد طالحة ر ءص .  ١٦٢٤
وJمجالمر٠لكم ررما ممال علننا، ممام ه اف رسول لجاء فيها ثتحدث 

بأس،ما لفير قندثا إثما مملنات الصندات<< نجالن احتنثوا الصندات؟ 
وردالنضر، عص حمها؛ قادوا لا ااإئا قال؛ ويثحدلمؤ. يثداكن، قنديا 

،.مساامل^١٥ الكلام*. وحنن الثلأم، 
الطرقات.أي: والعين؛ الصاد بضم الضدان(; )ه 

المجأةئظر ص اف رسول سألته : ، ؛IJخهته، جرير ، ١٠٠—  ١٦٢٥
مسالمررواه . و3ننفاااصرف  ٠٠قفال! 

وءنلْه، اف رسول عند كنتؤ هالت،: ها، سالمة أم ءم —  ١٦٣٦
قفاليالججاكف أمرما أل بند ودللث، مكتوم، أم ابس قأئنل منموثة، 

،بمصنن١ لا أ أعنى هو ألين ام، رّول ثا قملنا: منه* احتجا  ٠٠و.: المن 
أنودواْ وم>ابجأ؟«. 1وشا أشا ررأس١زان ه: ١^؛، ممان، :مهنا؟ زلا 
صحيح.حسن ^J؛_، وقال؛ ؛، والترطيرداود 

الزبرررلايطز افه،قال: رسول أن ه؛ أييّمد -ءم  ١٦٢٧
الرجي،إر الرجز يفضي دلا المرأة، عورة إلى النرأْ ولا الرجل، عورة إلى 

لممرواء الواحد*. الثوب فى النزأة إلى النزأة مضى ولا واحد، في؛وُب، 

برتمالنلأم رذ النلريق على الجلوس ص من باب لام، الكتاب ني أحرجه )١( 

(.١١٥٩)يرقم الفجاة نفلر باب الاداب، كتاب ر انرجه )٢( 
ينبمتمس للتقثت فر،ل هف; توله تى باب اللباس، كتاب نى داود أبو أحرجه )٣( 

نيجاء U باب الأدب، كتاب في والترنى (، ٤١١٢)برقم آم[ ]الور: آغغرسه 
(.٢٧٧٨)برقم الزجال من التاء احتجاب 

(.٣٣٨)برقم العورات إلي الفر تحريم باب الحيض، كتاب في أخرجه )٤( 



محاالأثوراسهى كتاب 

السائمورد البصر غفر وجوب محي قبلها كالتي الأحاديث هذه 
وعلىالءلرذات في جلس من على المنكر عن والهي بالمعروف والأمر 

الجلوسفي . الرسول أن وهو خهغ معيد أبي حديث تقدم غيرهم، 
ررعصمحاد! ، حمه؟ وما ! محالوا،  ٠١حقه الطريق ااأعطوا ت محال الطريق في 

النم«ض واش والأم المثلأم ودذ الأذى، لكم التجر، 
ؤلنجالسلكم ارما I طلحة أبي حديث وهكذا الملريق، حق من هذا 

بأسما لعير محعدثا )إيما I محملنا الصعداُت،اا، مجالن اجتنبوا الصندات 
وردالتضر، عص حمها محأدوا لا ®إما I مال ويتحدث(، سداكن منديا 

الطيبا كادمه يكون الطرقات في وا جلإذا الكلأماا وحنن المثلأم، 
وهكذاذللث،، بغير ولا ؛المسبح ولا بالممسمة ولا بالغيبه لا الماس يؤذون 

علىالواجب هو هذا الماس، حرمات عن البصر وغض لام الرد مع 
اض،يراق وأن اض يتقي أن أيضا فيها مار ومن الطرقات في جلس من 

بصرْ.يغفر وأن 

الفجأةنظر عن المبي مال لما و. المبي بايع أنه جرير حدينح في 
حديثفى بصره، يصرف فانه فجأة لامرأة نظر إذا نضنك' اصرف  ١١قالت 
الآحز0االك، ونينئ الأولي للت، محإل ^٠، ٥١النظز0 ئتح لا عني ®يا ت علي 
بهرهفيصرف ذلك غير أو طريق أو باب من خارجة رآها أنه صادف فإذا 

الأولىفله بصره يغض بل المظرة؛ المظرة يتابع لا عنها البصر ينحني 
عنالبصر غفر نظر في ملمة أم حديثط وكذلك الأحرة، له ولص 

ففدالمرمذي، حسنه ؤإن صعيف حديث هذا ملمة أم حديث الأعمى 
بصحيحليس فعيفح حدث هو وتصحيحه تحينه فير المرمذي غلط- 
هذاسصزانه؛، ألنتما أسنا، ®أفنمناوان معها! ومن ملمة لأم . قوله 

تعرفلا الحال مجهول ملمة أم مولى رواية س لأنه ضعيف؛ الحدينح 



سالخينا رياض شخ 

جعلارإمنا قال مل المحيحة؛ الأحاديث يعارض ولأنه عياله؛ 
الفالأعس الغلر، أحل من فالاثدان التجرلأ^،؛ أخل من الأنتئدان 

عنه.التحجب يلزم ولا عنه التحجب يجوز 
أنأمرها الرسول أن الصحيح؛ في قيس بنت فامحلمة حدث وهكذا 

مكتوم،أم ابن عند أصحايي، نعشانا ^١٠ ٠١ا'تلك امرأة عند تعتد 
انعلى يدل فهدا . حللت، قإدا سابلئ(، ئصعين أعنى رجل فإنه 

لأنبأس؛ ولا ذلك< في حرج لا الأعمى عند ثيابها المرأة وصع 
الأعمى.عن حجاب فلا مفقود والمر المر غفي المقصود 

المرغضي المنمود لأن ضعيف؛ حديث هائ.ا ملمة أم وحديث 
حديثا هل. ملمة أم وحدث الأعمى، عن حجاب فلا مفقود والمر 
فيالأحيان بعمى يغلط رخإقة والترمذي العلم، أهل عليه نبه كما صعيف 

وغيره،المرمذى ويقلد سماهل قد المؤوي المؤلف وهكذا الصحيح، 
_?■إر ي زلا الزيل، إر الزبل ظئ »لأ حدث: ومكذا 
المرأْمض دلا داجي، نوب، في  1٣١ليى اا>جل شي دلا ، ٠١٣١

ماأحيه عورة إلى ينظر لا يجوز لا كذلك ، الواحد® الثوب في الخنأة إلى 
زيلولا عمه ولا لأحيه الرحل ينفلرها لا عورة هذه والركجة المرة بين 
للمرأة،عورتها ننغلر لا المرأة وهآكن،ا غيره، ولا وك من لا عمرو ولا 
يمضىررولأ عورتها، إلى نفلر لا والركبة المرة بين ما المرأة إلى بة يالم

يجتمعونبينهم، واحد ثوب يصير واحد®، ثوب في الرجل إلى الرجل 
المرأةهكذا المنلر، من أشد الفتن، إلى يفضي هذا لا؛ واحد ثوب في 

تكونأن يجب بل واحد؛ لاس يعني: واحل.؛ ثوب فى تجتمعان لا 

ج"؟•( ١٨٧ ) برتم تخريجه سبق ا أ١ 
بابالاستئذان، كتاب في البخاري أخرجه غيني معد بن سهل حديث من عليه متفق )٢( 

بابالأدب، كتاب في مسلم وأحرجه (، ٦٢٤١)برقم البصر احل من الاستئذان 
(.٢١٥٦)برتم غثره بيت في الظر تحريم 





الصالحين9_ ريا سمح 

بالأجنبيةاثخالوة تحريم باب -  ٢٩١

Jl  j حماُإ٤١<ثيآء من مثى ثألثثوص و__ماو_ى: اف
[.٥٣]الأحزاب: 

ررإياكمت ياق .، اف رسول أف خهنه؛ عامر بن عقبة ءء،ا، -  ١٦٢٨
قال:الخم؟ أقزأت الأنمار: من زيل مقال اكاءاْ ض زالدخول 

غليهمتفق . ١٠الموت!الحمو  ٠٠

عم•دابن أمحي، وابن كأحمب، الردج زيب )الخنو(: تا 

نحلوةرالأ فال؛ ه الم رسول أة ه؛ عاس ابن وم -  ١٦٢٩
،٠ءلنهل منمق م٠مماا. ذي نع إلا بانرأة أحدكم 

نساءحزمه  ١١: اممهرمحول فال قال: )جهبمد، يريده ي§ني —  ١٦١٢٠
الفاعدشمن زيي من ن! ^١، ١٧١كحزمة القاعدين على م المجاهل 

يومله وقف إلا ليهم فيخونه أهلب، في المجاهليى مى ريلا يخالف 
انمرسول إلينا الصث م يزصى" حى ساء ما حسناتي مى ماحي المامة، 

محرم،ذو إلا بامرأة رحإٌ يخلوذ لا باب النكاح، كتاب غي البخاري أحرجه )١( 
الخالوةتحريم باب اللام، كتاب في لم وم(، ٥٢٣٢)برقم المغيبة على والدخول 
(.٢١٧٢يرقم)عليها والدخول بالأجنبة 

كتابوفي (، ١٨٦٢)برقم النساء حج ثاب الصيد، حزاء كتاب في البخاري أحرجه )٢( 
برقمالمغيبة على والدخول محرم، ذو إلا بامرأة رحل يخلوف لا ب بما النكاح، 

برقموغيره حج إلى محرم مع المرأة محمر ثاب الحج، كاب في لم وم(، ٥٢٣٣)
(١٣٤١.)



محاالغنهي الأموي كتاب 

ظنىإ؟«.دواْيملا،.»u مماو: 

عنثت للاجنية، الخلوة تحريم في الثلاثة الأحادث هده 
نزغاتإلى وبلة لأنه إلا ذاك وما ذك تحريم عز يدل U ه المي 

ارلأI لام والالصلاة عليه قال ولهذا الجريمة؛ إلى وسيلة النيطان، 
عنالمد في احمد وروى نحزم®، ذي نغ إلا انزأة زحل نخلوو 

ال؛بطانىثإو امرأة رجل ءلأًحلونى نال؛ أنه المبي. عن فينع عمر 
،الئناءا< على والدخول ااإئاكم لام؛ والالصلاة عليه وقال ذ\اذةن\م.< 

لآ\دةنو']ال؛ اللمز؟( )أدز1ث اف، ننول ا امحار؛ مذ ريل فقال 
وابنالعم وابن والعم كالأخ الحمو العفلسم الخهلر يعني؛ ؛ المزت١١ 

قيها؛فيطمع نبالي ولا تتحجب ولا المرأة تتساهل فد لأنه الأخ؛ 
أوأخاه كان ولو حموا كان ولو مهللما بالأجنبي الخلوة أن فالمقصود 

رحل،أو امرأة من ثالث معهم يكون حتى ذلك لها ليس عمه ابن أو عمه 
والتهمة.الفتنة به تزول ثالث 

الماعدبخعلى المجاهديذ نساء ارحزمه ه؛ يقول الثالث، الحديث، 
الجهادفي يخرج الإنسان كون شديدة الحرمة )يعني؛ \>نة\وؤباا، كحزمة 

منالسيئات أقبح من هدا بسوء، أهله في أحل يخلفه ثم اممه ثيل مفي 
القاعدينمذ رحل من رروما أمهاتهم١١( رركحزمة قال؛ ولهذا القثائح؛ أفح 

لهوثم، إلا فيهز، فنخوئه أهله في المجاهدين بذ ريلا يحلم، 
أنهظنكم ما يعني؛ ظنكم؟اا؛ فما ناء، ما عمله مذ ماحي المامة، يزم 

منأمكنه ما يأحاو شيئا له يبقي ما عليه وغضبه عليه حنقه ما شينا له يبقي 

برقمفيهن حانهم من ؤإنم المجاهدين اء نحرمة باب الإمارة، تحاب في أحرجه '( 
(١٨٩٧.)



الصالحينْس ربا ثيمح 

فالواجبالجريمة؛ هذه على العذاب من به متوعد هو ما مع حسناته 
أوالعلم لطلب أو للجهاد العياب اء نمحي سما ولا الخلوة من الخور 

منالطيب أزواجهم لعمل تقديرأ أكثر يحترموا بأن أحق فإنهم ذلك، نحو 
•ذلك، ونحو ^-٠؛ وطلب جهاد 

يزيناوثسءلان عغليم، حهلر لها الخلوة فإن معروف، شيء وهدا 
فيأنه رأه ما له ويزين كذا، وتفعل كذا تفعل أن إمكانك فى أنه للخالى 

حتىأقاربها من أحد يعلم ولا زوجها يحلم ولا كذا تفعل أن إمكانك 
والتاءالرجال من الحذر الجمع على فالواجب الفتنة؛ الشيهنان يوقع 
هذاومن ، ذللث، من الحذر الرجل على والواجب الحذر واجبهم هذا 

وهاهناهاهنا بها الذهاب وحدها السائق مع الرجل مع المرأة ركوب 
إلىكثيرة جهات إلى بها يذهب أن للسائق الشيهنان يزين وقد حلوة فإنها 

السائقغير أو السائق ْع مطلقا الخلوة أن المقصود غيرها، إلى أو فائق 
راعأو ثالثا معهم كان إذا أما تجوز، لا الحمو غير مع أو الحمو مع 

فر.الغير فى الخلوة تزول 

مطلقا.محرم ذي ْع إلا نافر أن للمرأة ليس لا، السفر أما 
الجمحالله وفق 



غثهاالمنهي الأمور كثاب 

dXنمريمصابلباسء ٠٩٩٩
ذلكوغير وحركة لباس في باترجاتا النساء وتشبه 

بىالمحنشص افم. رنول لعن قال؛ ه، عباس ابن  ٠٣-  ١٦٣١
 ،Jالثناء.من والمترجلات الئجا

بالثناء،الئجال من المتتلجن اف. رنول لعن رواية: في وه 
اليخاريرواه ٠ ؛الرجال الثساء من والساذميأت 
ءاه ينول لنن ئال: فه هرم؛ أم رم -  ١٦٢٢

باناديائي أم وُا. الآيل. لبمد نبئ راكآا؛ الأآأ؛، ليث يئ 
صحيح

U؛الثار أفل مئ ،اصئفان س: اف رسول محال لأل: ءس، -  ١٦٣٣
كابيانوساء الثاس، بها ي،نربول البمر كأدثام—، بتاط معهم قوم أرهنا؛ 

ندحلنلا ئلة ١٠١١التtحت كأسنمة روونهن مائلات، مميلات عاريات 
روا0. ١٠اوكن. ا كن. ة مسين من لنوجد ريحها وار ريحها، يجدل ولا الجنه، 

, ()٣
٠مميم 

 Dكاسات( ت عش م( أي ؛ I ننمة يى )مئناْ!ويل تكرها. بى : افم،)ءارنات
ينقاثوبا محس ينل؛ زنخو؛• تجمالها إظهادأ تنصه وتكشف يدنها، بنص تنم 

ايثوتمن بالناء الم-—بهين إ'ماج باب الياس، كتاب في الخاري أحرجه ١( !
٥٨٨٥

(.٤٠ ٩٨)برتم الماء ياس في باب اللباّس، كتاب في أخرجه )٢( 
المميلاتالمائلات العادات الكاسات التاء باب رالزية، الياص كتاب نى أخرجه )٣( 

(.٢١٢٨)يرنم 



الصالحينءس ريا سمح 

حفظت،تلزمهن وما افث طاعة عن ت مل )مانلأت(: ت ومعنى ندنها. لول نصف 
نثختزات،تمشين مائلات وميل؛ الندموم. ؤنلتئ عيرص ينلني أي• ؛ )مميلات( 

النغايا،مشطه وهي الميلأء؛ المنطه تمثشطى مائلات وميل؛ لأكتافهى، مميلات 
يكبرنهاأي• البحت(؛ كأنينة )روومهى المشعلة. تلك ءيرهس يمسطى ومميلأت؛ 

ّنحوها أو عهتاثة أو عمامة ثلم ونمظمنها 

حهةمن بالرحال التشبه من التحدير فيها الثلاثة الأحاديث هذه 
أنصنف لكل يجور لا وأنه الرحال، جهة من اء بالموالشبه اء الم

أنفيجب هؤلاء عن وهؤلاء هؤلاء عن هؤلاء مز الق بالاحر، يتنبه 
اء؛المعلى قوامون والرحال ببعض، بعضهم يتنبه وألا يتميزوا 

ولهال.اكل.لك؛ المرأْ وعلى وصفة ميزة له تكون أن الرحل على فالواجب 
الشتاءمن والمتثنتهأت ، ثاشناء ١^٢١ل من اانتسثهين اف. رمول لعن ١١

ومخنث؛مخنث يقال؛ بالمرأة يتنبه الذي هو ث، والمخنا\ذذ->\إإاا، 
ذلك،من الحذر فالواجب، اء؛ بالمالتشبه والتخنث، بالمرأة متنبه I يعني 
فليسكذللث،، والمرأة متميزأ وحركاته وكلامه لباسه فى الرجل يكون وأن 

غيرولا مشيتها فى ولا كلامها فى ولا ها لبفى بالمرأة يتشبه أن للرجل 
لباسهأو مشيه أو كادمه، فى الرجل تنته أن لها لمس كذلك وهي ذللث،، 

لبمهنيئ ه آفِ ننول ض الأحر: والمقفل ذلك، غير أو 
الئخل«لبمه تبل \م°\أ 'و، ٠١٣١

قومأرهنا، لم النار أهل من صممان ١١يمول.؛ اكالح، والحديث، 
منوجود أن على يدل هذا النااساا ثها نضربون المر كأدئامح سياط منهم 

ذللث،يكون أن يجن، بل يجوز لا غيرهم أو ئرطة من الماس على يتعدى 
غيرأو الدولة جهة من لا الماس صرت أما الشرعي، الأمر حدود في 



غئهاالمنهي الاثور كثاب 

بالحدمحدودة يامحل التكون أن بد فلا الظلم، من فهو حق بغير الدولة 
سلطةله ْن كل الشرطة الدولة من غيرهم ومن الدولة رحال من الشرعي 

ه•'الله يقول الاس يظلم أن له وليس محدودة سياطهم تكون أن يجب 
ه•'الّكا ويقول ؛، ١٩ل ]الغرتان دك~يرله عدابما نذئة نهتظم يْلإم 

الظلممن الحدر فالواحِح ، تومظإماُتا الظلم الظلم، اااموا 
عامهاليي فال كما ن>صن« زثالن، ذثئ، >ام، الننلم ض الحلم 

والسادم.الصادة 

كأسنمةروومهى ، مائلامحت، مميلات عاريات 'كا،سات ويناة  ١١
عاريات؛)كاميات ريخفا« نجدن زلا ا'لخثه، ندخلذ لا الخا:طة، البمت 
الحقيقةفي عارية ولكنها كوة امحم رقيقة أو قصيرة ملابس يعني! 

حس(والفوا اد الفمن غيرها إلى مميلة الصائح وعن العفة عن مائلة 
بأشياءالرؤؤس يعفلمون ت )يعنى المائلة١، الثحتؤ كأسنمة رارووّمهن 

الإبلص نؤع والبخت، المائلة، البخت، كاستمة تكون حتى فيها يجعلن 
أشياءروومهن على يجعلون فهم منخفض شيء بينهما منامان لها 

شيءفجوة، بينهما كرأسين لها المائلة البخت، كأمنمة تكون حتى 
لأسباب،ؤإما للتعاظم، ؤإما للتميز إما المائلة البخت، أسنمة تشابه 

يكنوأن الصفات هد0 يحدرن أن اء المعلى فالواجب أحرى؛ 
والصواب،الحق عن الميل عن يعيدات الفواحش عن يعيدات عفيفات 

منهد الله حرم مما والحدر الحميدة والسيرة الصالح الزى يلزمن بل 
المادبسمن بستر لا ما لماس أو إليه، الإمالة أو الحق عن الميل 
والحذرالزنا، من أو الباطل إلى الميل من والحدر لرقته أو لقحره 

علىيجب، بنات، أو حارات، أو أحوات من إليه الماس إمالة من 
أوفيه، مشيرة أو فيه، عونا تكون أن تحدر وأن الزنا تحدر أن المرأة 
يحرمالرجال، على يحرم اء المعلى يحرم وكما إليه، الماس تميل 



الصالحينءس ريا سمح 

أوأقوالهم في لا>ثثم دعاة للماطل دعاة يكونوا أن أيضا الرحال على 
العافية.افه نسأل أفعالهم، 

الجِْح.الله وفق 



عثهاالمنهي ؛ثور ٢١كثاب 

وال؛كفاربالشيطان التشبه عن النهى بانب —  ٢٩٢

ُُ ؛ ' يأكلواررلأ ه! افب وق رمفال ت فال خينع جابر ؤ؛ا ،—  ١٦٣٤
،.^١١رواْ اثالء. ونثرب اكز القطان فإن الفال، 

تاثملص"لا قال! .، اش رنول أذ ه؛ عمر ابن  ٠٠٥-  ١٦٣٥
وها«.وتشربه يشناله ناكل القطاو قاف ثها، تشزنن ولا يشماله، أ-ةوفلم 

مسلمرواه 

التهود"إو قال! ه، اقو رسول أد خينع؛ محريرة أبي ءم -  ١٦٣٦
رعلني متقق نف\هفظوإاا. نصبكول، لا والنصارى 

وأماحمزة؛ أن يصنزة الأسض والرأس اللعمت شعر حصانه لنزاد: اه 
ثنالى.افآ نما، إو ثنيه،  ١٠٢١^م سدكزه كنا ءن4 فننهي الئواد، 

(.٢٠١٩)برثم وأحلكمهما والشراب الثلمام آداب باب الأثرة، كتاب في أخرجه )١( 
(.T-T)•برتم وأحكامهما والشراب الشام آداب باب الأثرة، محاب في أخرجه  ٢٢)

برقمإسرائيل بني عن ذكر ما باب الأنبياء، أحاديث، كتاب في البخاري احرحه )٣( 
كتابفي ومنم (، ٥٨٩٩)برنم الحقاب في باب اللباس، كتاب وفي (، ٣٤٦٢)

(.٢١ ٠٣)برنم الضخ في اليهود مخالفة ني باب والزية، الناص 



الصالحينرياض ثخ 

والمرأةالرحل نهي أبم؟_َب1ه 
دبسح^ءا سالم^وه^^ا هحهنماب^ عم^ 

تكرأبي دالي نمائه بأبي أبي ت فال فجد جابر  ١٣-  ١٦٣٧
نماوساصأ. كالئنامة ؤلحنئه درأنه نكه قئح بوم ه'، الصديق 

لممرواْ الئوادء. واجتنبوا هدا ®عيروا .ت اف رسول 

بتحريمتتعلق [ ١٦٣٧. ١٦٣٦. ١١٣٠-  ١٦٢٤]الأربعة الأحاديث هذه 
لأنذلك؛ يحذر أن المؤمن على الواجب وأن وال^كمر٠ يالشباين التشبه 
بأخلاقه؛التخلق إلى يفضى قد بالبامحلن التشبه إلى يجر قد الفل١هر التشبه 
اثاو«،باكل الثغان نان 4ثاو، اكلوا »لأ ه: قال ولهذا 

ءإنبمب منبجت شرب زإذا بخو، ^ ٥٥نخدم أكز »إذا قال 
التنبهمن الحذر ٥^١ ففي بشمالو،, ويشزب شماله، يآكل الث؛طانى 

ولهذابهم؛ يتثبه لا الكفرة من الأتم نيامحلين وهكذا الشيهيان، اه بعدو 
الت يحني ؛ نحالموهم٠١ Jصنعول، لا والنصارى النهود، ارإل ه! يقول 

بالصفرةبالصبغ يخالفوا أن الثسه بياضا، يتركون الشعر يصبغون 
يغيرلا ، ^ السواد وأما حميعا، اء والنللرحال الئنة وهكذا والحمرة، 

يومه النبي إلى حاء أنه الصديق والد حديث في لما واد؛ بالالشيب 
أبيفسالحشيش من نؤع الثغامة بياضا، الثعامو مثل ولحنته ورأمه الفتح 

حمرةأو يمفرة الثيب حضاب استحباب ناب والزينة، اللباس كتاب في أحرجه )١( 
(.٢١٠٢)برقم بالسواد وتحريمه 





الصالحينريا9س سمح 

الرأسبعهض حلق وهؤ اطل عن النهي باب ~  ٢٩٥
المرأةدون للرجل كله حلقه ؤإباحة بعض، دون 

المنع.عن اف. رنوو نهى فاق: ته، عمر ابن ص -  ١٦٣٨
غليهمتقق 

شمبمفز لخلق قد ضنا . الهِ رنوق رأى فاق: ءس، -  ١٦٣٩
كله((.اركوة أو كله، اراحلئوْ ومال: دبك، عى ينهاهم ينفه، ورك رأٌتي 

ومسلم.البخاري ثرحا غل صحج بإسناد ٠ داودُ أبو رواه 

جعفرآو أنهل ه، النيئ أف ه؛ جعفر بن اف مد -  ١٦٤٠
ليرااد'ةوا فاز: لإ ١^٢((، بمد أخي غلى ئبموا >الأ فقال:  ٣١م ثلاثا 
قحلىفآمء، الحلأى(( لي ررادعوا قفاز: أينح كأسا ينا قجيء أخي(( بني 

،.ومساامأ البخاري شرحا غل صحيح بإستاد داود أبو رواه رؤوأسنا. 

المرأْئحبؤ، أ0 الم. رسول ئهى • يال غهتع علي ءم، ~  ١٦٤١
النسانىرواه رأنها. 

فيزملم واآ\،ه(،  ٥٩٢برقم)•اكزع باب اللماس، تحاب قي البخاري أخرجه )١( 
(.٢١٢برتم)•القزع /اهة باب والزية، اللباس تحاب 

الزينة،كتاب في والنساش (، ٤١٩٥)برقم الذؤابة في باب الترجل، كتاب في أخرجه )٢( 
(.٥٠ ٤٨)برقم الرأس حلق في الرحمة باب 

كتابفي والنائي (، ٤١٩٢)برقم الرأس حلق في باب الترجل، كتاب في أخرجه )٣( 
(.٥٢٢٧)برتم الصبيان رووس حلق باب الزينة، 

(.٥٠ ٤٩)برقم رأسها المرأة حلق عن النهي باب ازبمة، كتاب في أخرجه )٤( 





الصالحينرياْس شبح 

واتؤشرواتوشم اتشعر وصل تحريم بانب —  ٢٩٦
الأسنانلحيلي وهو 

إلابدءولى وإن إئا إلا ٥^؟ ين يدعوث ^إن ت الى عتال ن
إ.امموصا نصيا ءسادق يى ؤرقن0 وهاثن أث، قننه .ا مياّا س؛هكنا 

ه؛فلإشألأخي ءاداى ؤمطف ولأمهم ولاميثهم لمحهم 
[.١١٩. ١١٧]اشاء: قثى 

ياهماتت ه ال؛ثى نألب امرأة أن هآ؛ أسماء ومحل -  ١٦٤٢
أفاصلزوجتها، وإيي فعرها، قثمزى الحصسه، أصابتها ابميى إن الألم رسول، 

عليهمتفق . والموصوله١١الواصئه اممه ررلعى فقال،؛ فيه؟ 
iQ  والمستوصنهاا.الواصلة، ١١رواية؛ وش

ثملالش )والواصانه(؛ ونمط. اسر ومعناه؛ بالراء هو )هتمئق(I ولها؛ ف□ 

. Laثنن يوصل التي ؛ )وال-ن-وصوله( اخز. بثنر ع1رها ثنز أو ش_ئ_نها، 
ذلك.لها منل نذ نمأل ١^٠ )والصصLjه(؛ 

CQl  عليه.متفق ثحوه. ها عائشة وعن
عامخؤنع، مناوئه سمع أثه الرحمن؛ عبد بن حميد ءص —  ١٦٤٣

وفي(، ٥٩٣٦)برقم اكهمِ في الوصل باب اللباس، تحاب في الخاري أحرجه 
فعلتحريم باب والزينة، اللباس كتاب في لم وم(، ٥٩٤١)برقم الموصولة باب 

والمتمنجاتوالمتننمة وال1امصة والمستوشمة والواثّمة والممتوصلة الواصلة 
برقمعائشة حديث من أيضا لم موأحرجه (، ٢١٢٢)برقم اض حلق والمنيرات 

(٢١٢٣.)



ضهاالمنهي الأمور كتاب 

أهل،يا لفاق! حزمي ند هي كاثث ثنر مى قصه وساوJ المنبر على يثأ 
تويمول هب؛، ثثل ص يمهى ه القي نمت علماؤكم؟أ أنى المدينة 

ءلما<آمتقق . ساوهم،؛احدقا حيى إسرائيل تنو نلكث ®إيما 

الواصلةلنز و. افه رمحرق أ0 ه؛ عمر ابن ءمحه -  ١٦٤٤
عل؛؛ا<رمتقق والننتوشمة. والواشمه والثمتوصلث، 

الواشماتاللأ لني ت ئال خهنم عود مابن —  ١٦٤٥
اف،حلؤ، الننئزات للحنن، والمثملجات والمتنمصات، والثنتوشمات 

اف.،ننول لث م، ألمت، لا لى دنا مقال: ذلك و لن مقالت 
٣ها سوث آهل >نثآ؛١۴ مار: ١^ iاق ١^؟ ^١^ ي ف٨ 

٠عليه تقق م ٧[. ت الحشر ل ة'نتهوأه عنه 
قبيلأ،تغض عن تعصها لنساعد أنثانها مى سئد ائتي هي; المممئجه(: )□ 
ليبموثريقن عيونا، حاجب ثنو ثن، ثاحد ام، ت )والنامصه( الوشر• وص وحنثها 

ذلك.بها يمعل نى ثأمر التي )رالنتتمصه(ت حنتا. 

الياس،محاب ور (، ٣٤٦٨)يرغم اب، الأنساء، أحادث محاب في الخاوي أحرجه )١( 
ح؛مباب والزط، الياس كتاب ني وسالم (. ٥٩٣٢)برقم الشعر في الوصل باب 
والمتملجات،والمتننمة والناممة توثمة والموالواثمة توصلة والمالواصلة فعل 

٢٠>

والمسترسمةوالواسمة والمترصلة الواصلة فعل تحريم باب والزينة، اللباس كتاب 
(.٢١٢٤)برقم اش حلق والمغترات والمتفنجات والمنصة والناعمة 

٧[]الحشر: قئثرث4 أهري ج باب الشبر، كتاب في الخاري أخرجه )٣( 
الراصالةفعل تحريم ياب والزينة، اللساس كتاب في ومسلم (، ٤٨٨٦)برقم 

والم-غيراتاوالمتفلج-ات، والمتنمحة والنامحة والمتوسمة والواثمة والمسثوصلة 
/VVVaN؛ .؛■ ا  ٠١•_  (.٢١٢٥برقم)اه حلق 



ريا3سالصالصنسمح 

تغييرمن التحذير يتعلق كلها الأحاديث مع الكريمة لأية ا هذه 
ميأمرهمأنه أحير وعلا حل الله فإن ذك، في الشيطان وطاعان اممه حلق 

أنالمؤمن على فالواجب الأنعام؛ آذان يقطعوا وأن اف، حلق يغيروا بأن 
تزيدكونها والوصل الرحمن، لدعوة يستجيب وأن الشيطان، طاعة يحذر 
الماسيعص من يقع ما والوشم أختها، أو بمتها شعر الشعر، في المرأة 
يريدالتي الألوان من بشيء يحشو ثم ونحوها بإبرة يده أو حده يغرز 

الوشروأما الوشم، لهات يقال أسود، أو أحفر، أو أحمر، أو أصفر، 
تزيينهاوئرها نها ؤيحيفلجها كون للحن الأسان تمليج ث معناه 

تمال الرسول الحاحبين، شعر أحذ والمصI وتفليجها، وتجميلها 
والمثنمصات،،والثامصايتؤ والمنتوشنات، الواشمات اف، لني  ١١

منأنه على يدل هذا كل الل4ِاا حلى المعئزاج، للحئن والمتملجاج، 
فالواحب،الكبائر؛ من العمل أن على يدل لهم الرسول لعن الكبائر، 

الشيطانيزينها التي الأمور هذه في الشيطان يطع لا وأن ذك من الحذر 
الناس•لعض 

حتىغيره أو مخيهل أو بابرة غيره أو الوجه غرز تقدم مثلما والوشم 
يريد•المح، الألوان من شيء فيه يجعل نم الدم يخرج 

يسمونهاالمي وهي كبة يكون فد بغيره. الشعر وصل والوصل: 
ارإنناM■' المبي سع أنه ه معاوية قال كما كله الشعر فيها اناروكة 

يجعلالشعر، من كبة يعني؛ ساوهمء؛ احدها حين إنزاييل تنو هلكث، 
يجوزلا ومخا رأسها، عدم عند المرأة ها تلبصمائر فيها الشعر من كثة 

يجوز.لا كله الوصل ولا المص، ولا باروكة، لا 





الصالحينرياض ثخ 

والرأساتال|محيات من الشيب نتف عن النهي بانب —  ٢٩٧
طلوعهأول عند لحيته شعر الأمرد نتف وعن وغيرهما، 

عنؤهف، جدة عن أليه، عن ثعيب، بن عمرو ص -  ١٦٤٦

حديث. القيامةا، يوم المسلم نور هاثه الشنب؛ ستموا )رلأ ت قال ه، المحي، 
حديثهو ٠ الترمذي قال حسنة، بأسانيد والنسائي والترمذي، داود، أبو رواه حسن، 

حسن.

عملرامن ه! اف رسول ئال قالت! )ذؤيأ، عائئة  ٠١٠٠—  ١٦٤٧
مسلمرواه . ردا؛فهو أمرثا عل؛ي ليس عملا 

فيوالترمذي (، ٤٢٠٢)برقم الشيت، نتف في باب الترجل، كتاب في داود أبو أحرجه )١( 
فياني والن(، ٢٨٢١)برقم النسب نتف عن النهي في جاء ما باب الأدب كتاب 
(.٠٠٦٨)برثم الشيب نتف عن النهي باب الزينة، كتاب 

الأمورمحدثايت، ورد الباطلة الأحكام نفض باب الأئفية، كتاب في لم مأحرجه )٢( 
(.١٧١٨)برقم 



محااملآقوداس،ى كتاب 

باليمينالاستنجاء كرامة باب —  ٣٩٨
عذرغير من باليمين الفرج ومس 

أخذى؛،:اق ءرإذا قال: ه المن عن ه، تادة أبي ءم -  ١٦٤٨
متفقالإياء،'. في نثثمس ولا إ خيبي تشج ولا ييمينه، ذكزْ نأحدل ملأ 

: ١)
Up .

صحيحة.كثيرة أحاديث الياب ش وئ 

بنتفيتعلق الأول: [؛ ١٦٤٨. ١٦٤٧- ١٦٤٦]الثالثة الأحاديث هذه 
عنالهي يتعلق والثالث: بالبدع، بالحدير يتعلق والثاني؛ الشجب،، 

البول.حين يالمن الذكر مل 

ءالأالحديث: الثيب، نتف للمؤمن ينغى لا أنه على يدل الأول 
اللحيةمن ولا الرأس من نتفها يبغي فاد المسلم® ئور فإنه السي،، سقموا 

منفإن بالموت، مذكر بالأحرة مذز باض مذكر وهو غيرها، من ولا 
أنللموس فينبغي ط موعظة وفيه نرارة فيه فالئيب بعضه، مات ففد شاب 

ويتعينالمدة هذه بلغه أن على النه يحمد بل ينتفه؛ وألا النسيج يكره لا 
وهدورمحوله، اممه بهناعة حياته إكمال فى ويجتهد الله، ؤل-اعة على بالله 

يعني:U■؟[؛ ]فاطر: ألقد.اره< ؤئْاءكم ه: السلفبعض فال الل-ير، حاءء 

(،١٥٣برنم)بال~مين الأسنجاء عن النهي باب الومء، كتاب في البخاري أحرجه  ٢١١
بابالطهارة، كتاب قي وملم (، ١٥٤يرقم)بال إذا بيمينه ذكره يملثح لا باب وني، 

(.١٢٦٧نم)بر باليمين الاستنجاء عن التهب، 





محااسي الأمور كتاب 

واحدحف أو واحدة نعل فى المشي كراهة باب -  ٢٩٩
عذرتغير قائما والخف النعل لبس وكرامة عدر لغير 

بمشءلأ I قال .، اف رسول أو !قهنع؛ هربرة أبي ص -  ١٦٤٩
جميعاا<.لتحنئهما أر جميعا، لثنئهما واحدة، ئعل في أحدكم 

علبهمنمق . حميعارا ليحفهما ررأو ت رواية ش ده 
ايفطعررإذا ت يقول ، اف رسول "معت ت ئال ، ٠٠٠٠٠—  ١٦٥٠

•^٢٢دوام يصلحها®. خر في بمش ملأ أحدكم، م شبغ 
الرجل،بسبل، أل يهم، . الم رسول، أل فهتي؛ جابر ءم -  ١٦٥١

.حسن بإسناد ٠ داودر ابو رواه . قاتما 

للمؤمنالئنة واحدة، نعل في المشي عن النهي في الأحاديث هذه 
واحدةنعل في يمني لا فانه إحداهما احتلن، فإذا النعلين قي يمني أل 

حميعا،يخلعهما أل ؤإما حميعآ ينعلهما أل إما يتشبه ولا 
أنأراد إذا بماليسري، الخلع وفي باليمنى اللبس في يبدأ أن له والسنة 

تنعلما أول اليمنى وتكون ياليسري، يبدأ الخلع وفي باليمنى يبدأ يلبس 

)هه\/ت(،برم واحد نعل في يمشي لا باب اللباس، كتاب في البخاري أحرجه )١( 
منوالخلع أولا اليمنى في النعاب لبر اّتحباب باب اللباس، كتاب ني لم وم

(.٢٠ ٩٧)برقم واحدة نعا في المشي وكراهة اولأ البرى 
منوالخلع أولا اليمنى في النعل لبى استحباب باب الباس، كتاب ني أخرجه ، ٢١

(.٢٠٩٨)برقم واحل.؛ نعل في المني وكراهة أولا البرى 
٤(. ١٣٥)برقم الانتعال في باب اللباس، كتاب في أخرجه )٣( 



الصالحينءس ريا شخ 

لأنفه؛ حرج فاد قائم وهو الانتعال أما الثئة، هكذا نزع ما وأخر 
المذكورفالحديث محعيض، فهو المؤلف حسنه ؤإن المذكور الحدث 
فييثبت لا أنه والمقصود عنعن، وقد مدلسا إساده فى لأن صعيف 

أوقائما ينتعل أن حرج فاد نعلم، فيما حديث قائما الانتعال عن النهى 
.جالا

الجمح.الله وفق 



عنهاالمنهي ^ ١١٢١كثاب 

تنوما عند لبيت ا في لنار ا ترك عس لنهي ا باب ~  ٣٠
غيرهأو سراج في كانت سواء ونحوه 

ضالثار ^١ »لأ قال: م.، ص ه عم ابن م -  ١٦٥٢
.^١٢سضق سائوو«. حين 

يالمدينةتين احترق قال: .٥، الأشعري مومى أبي 3ّ -  ١٦٥١٠
هذهإل ١١نال: بشأنهم، اف. رسول حدث يلما الثنل، مى أنله عنى 
،.Uvمقق ثأطفئوقا،ا. ٣، ^١ َفلم، غين الئان 

الإئاء،ر)ءطوا ئال: افه.، رسول حمن >جهثع، جابر ، ١٠٥-  ١٦٥٤
لا;خزالشبمان قاف الئزاخ، دأطفئوا ١^١^• دأعلقوا النقاء، وأويموا 

مأن إلا ٣ تجد ٢ فان إلأة. بجم ذلا ثابا، نفخ زلا يقاة، 
أهلعلى تصرم المؤسمة فاو يئمنل، اف، ١><;؛ وبدم عودأ، إئايه على 

(٣)«اومأ^١٥• بيتهم" البثن 

برتمالنوم عند المت في النار ترك لا باب الاتذان، كتاب في البخاري أخرجه )١( 
ؤإغلاقالنقاء ؤإيكاء الإناء يتغطبة الأمر باب الأشرية، كتاب في ومسلم (، ٦٢٩٣)

والمواشيالصبيان وكفك النوم عند والتار النراج ؤإطفاء علتها اف اسم وذكر الأيواب 
(,٢٠١٥)برقم المغرب بعد 

برقمالنوم عند الست في النار كرك لا باب الاستئذان، كتاب في الخاري أخرجه )٢( 
ؤإغلاقالنقاء ؤإيكاء الإناء بتغهكث ألأمر باب الأشربه، كتاب في وملم (، ٦٢٩٤)

والمواشيالصبيان وكفك التوم عند والنار النراج ؤإؤلفاء عليها اض اسم وذكر الأبواب 
.٢( ٠ ١ )٦ برتم لغرب ا بعل 

وانظر(، ٣٢٨٠)برثم وجنوده إبليس صفة باب الخلق، بلء كتاب في البخاري أخرجه )٣( 



تحينلصا ا ضر ريا سمح 

تحرى.ت )وتضرم( النأره، □)الئوسمه(! 

يتعلقفيما الشرعية الأداب من شيء ُي، الثلاثة الأحاديث هذه 
البتحمظ في الحيهلة ومن الشرعية، الأدابج من وهو النار، بإهلفاء 
فيحمرأ أو لمبة أو مراحا كانت، سواء النوم عند النار إطفاء وأهله 
يتعرضلا حتى ذلك إطفاء الئنة فإن منه، يخشى مما ذللث، نحو أو البيت، 
بسببأو الفأرة، الفوبقة سسب، أو العابثين يعبنه الخْلر من لشيء البست، 

وماالمعلقة رج الاللمثايتف I إطفاوها السنة أحرى، بأسباب، أو الهواء، 
الئنةأن كما ، للخهلر الببت، يتعرض لا حتى موجودة والنار ، ذللئ، أسبه 
شيء،فيه يقع لئلا قاء؛ ال ؤإيكاء الإناء، ونغملية الباب إغلاق أيضا 

عودأيعرض أن إلا يجد لم فان سقاء يحل ولا مغلقا يفتح لا والشيهنان 
غيرأو لبن أو تمر، أو ماء فير فوقه عودآ يضع نيرء فيه الذي الإناء على 
وأوكوا، الإئاء ااءطوا I الحدين، في حاء كما اممه مي ويعودأ يضع ذللث، 

زلاسماة، بمل لا التيثايثر فإن الئزاغ'، زأطفئوا اتابه، ذأعلموا النماء، 
إنائهض نمف>، أو إلا أض نت ٢ فإو إناة، نكشن، زلا ثابا، جغ 

البيت،أهلر عانى تضرم المويجمه فإل فليمنل، اينه، اسم ويدكن عودا، 
ه.ِهَُ 

حاءالشؤع أن لنا يبينر وهدا بالأسثاب، الأخذ باب منر هذا كل 
اممهعلير يتوكل ان فالإنوعلا، حل اممه على التوكل مع بالأسباب بالأخذ 
عنالنار يهلفئ النراق، عن بابه يغلق يثرب، ياكل، بالأّجاب، وياخن 

كانإن الإناء يغطي، اللض، أو الماء منه يخرج لئاد السقاء توكئ الخملر، 

النقا،ؤإيلكء الإناء بتغطية الأم باب الأتربة، كاب غي لم وم(، ٣٢)؛•رنم 
الئتيانوئن، النوم محي وازر النراج ؤإطفاء عليها اض اسم وذكر الأبواب ؤإغلاق 

(.٢٠١٢)برقم ألمغرب بعد والمواشي 



غئهاائمنهي الأمور كثاب 

برعىالأرض بزرع ويشترى سع عودأ، عب يضع أن ولو يء شب 
بأيالرزق، يطالب الصيد، يطالب البقر، يرعى الغنم، يرعى الإبل، 
واللهالأسباب يفعل أن عاليه يل معطلا؛ هكذا يجلس لا الله أباحه طريق 

[،١٧]\ذضوت: نأءثثو،ه آئف أش عند ؤنلي*و\' غفو الرزاق هو 
أينثلثت ءؤرما '٦[، لالعنكبوت: رإيآ5مه< اش ينحنا ثل لا دآبؤ ئن 

أثهإة . يطعنؤن أن أرد رثآ ندق ثن نبم أرد *آ . ذ،بثمح إلا وآلإذس 
يفعلالمؤمن أن فالحاصل [؛ ٥٨- ٥٦لالدارياتت آأمت\نه آلقؤؤ ذو آلرغدا هو 

أوالست،، حماية في وكيلك، الرزق، طالب في افه أباحها التي الأسباب 
إذاالجيد الراعي يجعل ذلك،، أشبه ما أو الغنم وحماية المزرجة حماية 
وضعٌور إلى الحاجة دعستح إذا كلبا، اتخذ ب، كلإلى الحاجة دهمتؤ 

بينه،في وهكذا وأغلق بابا وضع باب إلى الحاجة دعتج إذا محورا، 
غيرإلى سيارته سفينته، شؤونه جميم فى وهكذا حانوته، فى وهكذا 

ذللت،.

البممع.الله وفق 



الصالحينرباتس سمح 

immmmWmmmtmmm

اتتكلفعن انتهي باب — ٢٠١
بمشقةفيه مصلحة لا ما وقول ضل وهو 

يىأقأ نثأ م من عثو أظتؤ مآ >اؤئل ت تعالى اف قال 
[.٨٦زص: 

١،.روا، التكلف. ض نهينا قال: ه عمر ءم -  ١٦٥٥
رجئن1،عود مبن افر عبد على لحلنا ت ئال روق، مويه —  ١٦٥٦

افثميقز: :٣، P زنن يه، فيقل شظ ٣ نذ الناص، محا يا فقال: 
ئنالىافث قال أعالم. ١^، نعلم: لا لنا بقول أل العلم مى ياة أعالم، 

دوام\دنتفأ0ايذاا٠ من أئا وما أجر من عث أمألكم نا ارقل ه: لنبيه 
الحائي^؛

التكلفعن الهي على تدل لكلها الكريمة الأية مع الحديثان هن.ان 
دونمن ومشقة لكفة فيه ما يتعاؤلى أن يتكلف، أن للمؤمن ينبغي لا وأن 

هنفيعود أن له ينبغي بل ؛ _\S أو فولا كان مواء ذلك إلى حاجة 
وأقواله،وسرابه طعامه والعمل، القول في التكلف وعدم ماح ال

والتسعيرالسماح فيها يكون بل تكلف فيها يكون لا إخوانه مع وأحاديثه 

يعنيه.لا ما وتكلف النوال كثرة من يكره ما باب الاعممام، كتاب في أحرجه )١( 
برقم[ I١٠١ ندة عأ بن ءن لق-؟ء عى ئتشلوأ ^لأ تعالى* ونوله 

(٧٢٩٣.)

(.٤٧٧٤)يرقم [ ٣٩]الروم: تبجأه وفلا باب الضر، مماب في أخرجه )٢( 



عئهاالمنهي نور ١٢١كثاب 

البما ض لا بما بمكلم كونه في اككلف ذلك وس شيء، كل في 
بلالتكلف؛ من هذا كل يعلم لا ما يذم أو بعلم، لا ما بمدح أو يعلم 

ؤإلأبحسرة، على ذمه بميرة، على مدحه بصيرة، على كالامه يكون 
يىآئأ نتأ م بى عثو كتؤ' ثأ وئل وعلا! حل اغ يقول وليتوقف فليحذر 

قهأنظطم لالاس! محمد يا قل يعني• ا"ا'ا رص؛ انةسبم٤بم 
ؤإرثادكم؛وتعيبكم إليه والدعوة الحق تبلغ على ت يعني م^؛ ثى 

حاجةدون من ويرثيهم يعلمهم هو شيئا ورائكم من أطلب ما يعني• 
لهيشؤع لم وما به، يؤمر لم ما يتكلف من الةمم؛هه يذ أثأ إليهم 
أنها)يا ت يقول نقهنم عود موابن الثكلف—،( عن ريهيتا • فهنع عمر يقول 

علمبغير يقول لا يعني؛ يتكلف؛ لا ؤإلأ به( محمل ذيا عبم س الئاس، 
الحتى لينظر يتأمل ولكن علم؛ شر -ذم علم بغثر بمدح علم يخر بمتي، 

فييفع لا وحتى بصرة، عن إلا يقول لا وحتى بصيرة، عن إلا يتكلم 
بصيرة،ولا علم دون من والتشدي التكلم، 

الجمع.ض ا وفق 



المالحينرياض ثخ 

الخدولطم الميت على النياحة تحريم بانيا -  ٢٠٢
والثبوربالويل والدعاء الشعروحاص ونتف الجيب وشق 

>االثM: الشن قال قال: ه الخطاب _ءنيءمرين  ١٦٥٧
ءالئه،ا.نخ يثا ثر؛ نعيب؛ي 

علي*متقق . ٠^٠٠ يخ راما ت رواية ني وئ 
ليس٠١).•' اف رسول قال قال؛ ثهع مسعود ابن وص —  ١٦٥٨

متفق. الخاهلثةاايدعوى ودعا الجئوب، وس الحدود، ب صن من منا 

درأنهعليه، ٠*-؛>، مونى، أبو يجع بردة، أبي ءم -  ١٦٥٩
علنهابرد أد ينتهبغ هلم او'ج' تصيح هأملت أهله، من ظ حجر في 

إياف.، رنول مئث ئريء منن ك قاو: أثاذ مننا شبما، 
ط*متقق والساية. والحالمة، الصائمة، مى ثريء س افر رسول، 

برنمالمنت. على الئياحة من يكره ما باب الجنام، كتاب في البخاري أحرحه )١( 
برتمعليه أهله ببكاء يعدب المتت باب الج-نامخ كتاب في لم وم(، ١٢٩٢)
(٩٢٧.)

١٢٩٤)برهمم الخدود صرب من منا ليس باب الجنائز، كتاب في البخاري أحرجه )٢( 
الجيوبونق الخدود صرب تحريم باب الإيمان، كتاب في وملم ، ( ١ ٢ ولأو 

١(. ٠٣)برتم الجاهلتة بدعوى والدعاء 
برثمالمصيبة عند الحلق من ينهى ما باب الجنائز، كتاب في البخاري أحرجه )٣( 

الجيوبوشق الخدود صرب تحريم باب الإيمان، كتاب في لم وم(، ١٢٩٦)
١(.٠ )٤ برقم الجاهلنت بدعوى والدعاء 



غثهاالننهى الأمور كتاب 

نحلىالتي ت )والحالمه( والنديسآ. بالياحي صوئها ئرم اليي الصالفه(ت )ه 
قوتها.ثشئ اش ت )والشاهه( الئصيته. عند رأنها 

وشقالمبنتا على النياحه بلحريم يتعلق فيما الأحاديث هذه 
محرمهذا كل الجاهلية، بدعوى والدعاء الخدود، ولطم الثياب، 

للهإنا • ويقول محب حتسا لا وا لصعبر ا لم.2مسمه ١ عند حمب لوا ا ، لحذر ا يجبحيا 

منها،خرأ لي وأخلف مصتي في آجرني اللهم راجعون، إليه وإنا 
إذآ\ق>و . أموت ت وعلا جل اغ قال المشرؤع، هو هذا 

ننصأوت هنجم أؤكك نحمل وري ؤئ إي ءانوأ نبببمة اهتثهم 
هوهذا [ ١٥٧.  ١٥٥رة: ___نلاوآلنيثدووه حز و\إ'ي!ك ونيثه ^٢ 

فهإنا المؤمن• يق-ول، وأن والاحتساب، الصبر المصسه، عند مشرى لا 
منها،خيرأ لي وأخلف مصتي في آجرني اللهم راجعون، إله وإنا 

ماهيمول مصسه تصييه عبد من ررما الصحيح؛ الحدث في . يقول 
وأحلممصيبتي في أجريي اللهم راجعوذ إليه دإيا للي إيا افُت أمرْ 

.٢١١بنخا((حترآ له افث أحالم إلا منها. حيرأ لي 

يعذبررالنسغ خهتع؛ عمر حا.وث في بقول عظيم فضل هذا 
يندبررالنئئ I أيضا أحادث في وحاء ءن1هاا، نيح بنا مر؛ في 

ءش«لآ،.أهك ينئاحة 
أنهاعلموا إدا النياحه من التحذض فيه وهذا قريبه، يصر فالنائح 

فيررأربغ ه؛ ويقول منها، والحذر لتركها أدعى كان قريبهم يضر 

رنمالحديث في تخريجه سبق ( ١ ) 
برقمالميت على النياحه باب الجنائز، كتاب ْن ثجينع صر حديث ْن السافي أحرجه )٢( 

(١٨٥٣.)



ائصالحينرياهس سمح 

ضنالئس اص م اشم لا الخابث م ن بم 
لمةتدز>الأابمإذازفاو: ناقا-ط■. .اشترم نالإتنظ^ اهاس 

ولماجريب®، مى ودرغ تجزان ثص سزتال يعليها القيامة نوم تقام موتها 
بىبريء ُُأُا ه■ لقال ينحن لا أن على بايمهن النساء . الجي بايع 

وسالحدود، صرب س منا راليس ت وقال ، والشاهة« والحالمة الصائمة 
الخدودلطم الثياب، ثز منكر هذا كل الجاهلية، بدعوى ودعا ، الجيون، 

التيهي والصالقة جنع، هذا المصيبة أجل من الشعر حلق الشعر س، نتف
المصيبة،عند شعرها تحلق التي هي والحالقة المصيبة، عند صوتها ترغ 
أمرمن هذه كل المصيبة، عند يوبها تثق التي هى والشامة النتف،، مثلها 

فيحرج لا ب، القلحرن العين، دْع باس، لا العين دمع أما الجاهلية، 
والفلبحثدمع، النتى ررإل ت إبراهيم ابنه مامتط لما . الك، بقول ذلك،، 

إبراهيمنا بفزائلث، دإثما ربما، بزصى ما إلا نقول دلا نحرف، 
يحرنولا النتن، بدمع بمدنه لا اممه "إى ونال ، لمح-رودويىاالا، 

الصالةعليه يزحم،ا أو — لنانه إلى وأنار — ثهدا بمدنط ولكي المن،، 
الينبدمع بالبكاء باس ولا والاحتساب الصبر هو والواجب، لام، وال

رفعالجاهلية، دعوى الجيوب، ثق الخدود، صرب أما القلب،، وحزن 
.يجوز لا الذي هو هذا الصومحت، 

والخافية.السائمة للجمع اممه نأل 

هاممه رسول سمعته ت قال خهغ ثعبة بن المغيرة وّ -  ١٦٦٠

السامة،نوم عليه نيح يما يدن، يإيه علنه، نيح "من بقول،■ 

(.٩٢٧)برتم تخريجه مبق )١( 



غئهاالمنهي الأمور كثاب 

عليهمتقق 

قالت:ها، - وفتحها النون يصم - سنه عطيه أم ءّ -  ١٦٦١
متفق• همخ لا أذ الببمة بمد . النه رسول علينا أحد 

بناف عبد على أعمي قال: ه، ينير بن اكمان ءّ -  ١٦٦٢
ثنييواكداI واكدا، واجنلاه، وثئول; سكي، أحثه مجنلتؤ فهنع، رواحه 
دواْمم1اك،؟!. أث لي قيل إلا شط قلت نا أثاث: حين فقال محه. 

اJخارى١٣/

خهنععنائه بن نني انثكى ت قال ه، عمر ابن -  ١٦٦٣
بنونعي عوفح، ئن الئحمن عبد خ يعوده اش.، رسول مأتاه سكوى، 

عشيةفي لجده ه، ذحل ثلثا ه عود مبن افث لعبد وماص، أبي 
رأىثلما ه، اف رسول ثبكى اطه، رسول يا لا ؛ قالواأقصى؟٠٠ ٠٠هقال،: 
يينعبمدن، لا اف' إن شنون؟ آرألأ قال: :^١، M اض بكاء افوم 

•برحم" أو لنابه إلى وأشار بهيا يخدن، دلكى القلب، بحرن دلا العين، 
عاليهمتقق 

برقمالمتت. على اشاحة من يكره ما باب الجنانز، كتاب ني البخاري أحرجه )١( 
برتمعليه أمله ببكاء يعلب المنن باب الجنائن، كتاب في لم وم(، ١٢٩١)
(٩٣٣.)

عنوالزجر والبكاء النوح عن ينهى ما باب الجنائز، كتاب في البخاري أحرجه  ٢٢١
برقمالنياحة في التشديد باب الجنائز، كتاب في لم وم'آا(، )ا"برتم ذلك 

(٩٣٦.)

(.٤٢٦١)^برقم النأم أرض من موته ء-نوه باب الْغازي، كتاب في أخرجه  ٢٣)
وملم(، ١٣•)٤ برتم المريض عند البكاء باب الجنادو، كتاب في البخاري أخرجه  ٢٤١

(.٩٢٤برقم)المت، عر اوكاء باب الجاتز، كتاب في 



الصائحينرياض شخ 

يعدبالميت، وأل الياحه تحريم فدة تبين الأربعة الأحاديث، هذه 
JLlJb ،والياحة منها، الحذر جب، فالوا ؛ ؛ I والدبالصوينؤ رفع الصياح هي

وماظهراه، واjفهلاع واناصراه واعفداه الجاهالية بدعوى والدعاء للميت، 
؛بها ويعيب بها يتاذى والميت، النياحة، هده تجوز لا هذه ذلك، أشبه 
قييعيب ®الميئ ت يقول الّثي، ّمع أنه عمر حديث، في تقدم ولهذا 

يمول!ه النكا ّْع أنه فهبد المغيرة حديثا وهكذا ، نح لنا قبره 
أهلعلى فالواجّتؤ القيامةاا؛ يوم عليه نح لنا ينذن، فإنه عليه يثح 'اس 

اءالمعلى ه المبي أحذ فد ذللثه، من الحذر وأصدقائه وأقاربه المينؤ 
عرينحن لا أن على وعاهدهن بايعهن الميعة في ينحن ألا المعة يوم 

أنهظنوا أهله، صح هي رواحة بن اض عيد على أغني ولما موتاهن، 
آثغلي قيل إلا سيئا ملب ما أفاق؛ حين )ممال ينحن، بعضهم جعل مامتؤ 

الحذروأصحابه الميتج أقارب على الواحب، أن على يدل هذا كدللث،؟( 
.فيها ؤيتعاونون الجاهلية أهل يعتادها كان الى الياحة من 

الناس الملم، حزن الين دمع الين بكاء باس، فلا البكاء أما 
باس-

أصابهقد لفيغ عباده بن سعد زار ,ه المبي أن الرابع والحديث، 
عوفبن الرحمن وعد وقاص أبي بن سعد ومعه يعوده ه فزارْ مرض 

فيت يعني غنية؛ في وجده الميتا في عليه لحل فلما ه عود موابن 
مبكىاف• رسول، يا لا ؛ مالواتوفي بحتي: ارأففنى؟®؛ فقال: إغماء 

نمننون»ألأ فقاد نكوا ه اشئ مماء القزم نأى فالنا ه الين 
وأنار- يهدا يندب ولكي الملم،، بحرب، دلا الع؛زا، بدمع بمدب لا افن إف 

برفعالمياحة علبي٠٠ أهبي سكاء ينين، المنت، وإل هوخم أو - لسانه إلى 
®إللام؛ والالصلاة عليه قال إبراهيم ابنه مايتنؤ لما وهكذا الصوت، 



عنهاالفنهي الأثور كتاب 

ياوإثا ربنا، ترصي ما إلا موو ولا يحرو، والملب ددْع، النيى 
بأسلا قلبه يحزن يبم عينه تدمع كونه العين فدمع لمحروثووا إبراهمم 

المحرمة.هي الماحق يح، لا الموت يرغ لا لكن 
المجمّع.الله وفق 

هؤ.'افه رسول ئال ئال! فهنع الأشعري مالك أبي ءص -  ١٦٦٤
قطزان،مى سرتال وعننها المامة نوم مام موتها ميل ثب لم إذا ا٠النائحه 

،.ر لم مرواه جزت®• من ويلغ 
النتايعات،من امزأة عن اكابمي، أسيد أبي بن أسيد وءد -  ١٦٦٥

جاأخد الذي المتزوف في ه افث رنول ها أخد فبما كان قالت: 
جنيا،نس ولا ويلا، ئدعو ولا وجها، ثخمس لا أذ فيه: ئتصيه لا أف 

حسن.بإسناد ٠ داودر ابو رواه شعرأ. ثشر لا وأف 
من»ما نال: ه، افه رسول أى غين.؛ موسى أبي  ٠٣٥-  ١٦٦٦

إلاذلك ئحو أو ، واسند١٠واجنلأْ، ممول: باكيهم فيموم يمويت، مستإ 
حسن.حديث وقال؛ ُ، التر٠ذير رواه كئغ؟اا. أهكذا ييهزانه: ملكان يه وكل 

القدر.ش الند بمع الدثع الممز(: )□ 
فياثنتان ٠١ه: افه رسول فال قال: فينع، هريرة أبي ءٌد —  ١٦٦٧

المأ؛،لأمررا0 الخ4تااب عر وافاحه النني،، في الطعن كمر: بهم ئنا الناس 

(.٩٣٤برنم)المائ ني الشديد باب الخائن، محاب في أخرجه )١( 
(.٣١٣١برنم)الوح في باب الخائن، كاب في أ-نحرجه )٢( 
برنمالميت، عالي البكاء كراهية في حاء ما باب الجنائز، كتاب في أخرجه )٣( 

ا(.)يم'

والنائالن، غي الثلعن عر الكفر اسم إطلاق باب الإيمان، كاب في أخرجه )؛( 
(.٦٧برتم)الميت، على 



الصالحين9_ ريا  ٢٣

علىالنياخ تحريم على الدالة الأحاديث بقية من الأحادث هدء 
الواجبالمفعول الجيوب، ومق الخدود، ولهلم الثياب ونز المست 
والاحتسابالصبر الميت، أهل على الواجب، أن هدا من المقصود العبر، 
لالأن-مال:ثع أثن إل ؤرأص؛روأ ت يقول الله لأن الجنح؛ وعدم 

ءألوأثصية لحبلهم إدا ق؛ آكج_ث ؤنأؤز I وءالآ جل ويقول [، ٤٦
هموأزلجك وئنثه ربهم ين صلوئ مم . ءمئ "راثج ويا ق إيا 

مصمهتصيبه عبد مى راما ه! ويقول [، ١٥٧- ١٠٠]البقرة: آلثهندووه 
تجيبنيفي أجريي اللهم راجنوذ إليه دإيا لئه إئا الهُت أنره ما بول 

توعاد جل ويقول منها<<، حيرأ له افه أحلم، إلا منها، حيرأ لي وأحلم، 
أملعلى فالواجب، •١[؛ ]الزمر: حثاد،ه< ُثيري لمهمر ^^، ٥١٢_وفي ج!( 

الثياب،وثق حة، واليا الجنح يحدروا وأن الله يتقوا أن وأو1روه الميتح 
منمما راليس ه؛ فوله تقدم منكر، هدا كل الثعر، نتف الخدود لطم 

ر)أواوقوله ، الجاهلثي® بدعوى ودعا الجيوب، وشى الحدود، صرب 
ترفعالتي I العالقة منهم، تبرأ والثاiةاا والحالمة الصالمة من ثريء 

ثوبها،تثق والساقةت شعرها، تحلق والحالقة! المصيبة، عند صوتها 

ملنتن، لم إذا النائ٠حه ااخهته الأشعري ماللث، أبي حديثه في ه ويقول 
أصلجرب" بث دونغ تجران بت، ّيربال يعنيها القيامؤ نوم يقام موتها 

فياشم لا اتجاهث م من كي ني >ثع الحديث،: 
على)يعني؛ والناحه،؛ محالنجوم والإنتنماء الأساص، فى والطعن الأحناتح، 
يعليهاالقيامة يوم مام موتها مل م، لم إدا ررالناتحه وقال: الموتى(. 

LJالماراشتعال في أشد هذا يكون جزد_،اا، من ودرع يطزان مث ، ^؛
كمر؛بهم نما الماس في اسان ١٠واللام؛ الصلاة عليه ويقول والحداب، 





الصالحينءس ريا سمح 

واتعرافواثمتجمين التكهان إتيان عن اثنهي بالما — ٣٠٣
وبايشعيرونموذثلفبالحممى والطوارق الرمل وأصحاب 

عنأئاس . اش رمحول محال ت قاك ، نخؤي' عائشة ص —  ١٦٦٨
يحديوئاإيهم اش رمحوو يا ت يفالوا ررلننوا فمال! الكهان، 

مناضه ه: ام رنول ممال خفا؟ مكون يشيء، أخيانا 
.كدثة؛؛مئه منها محلطوى ول؛ه، أدن في ممزها الجئي يحطمها الص 

٠عليه متقق 

iQQl  افه.رسول ممث أيها ؛ ه'عائشة عن للبخاري رواية وفى
مضىالأمر قتدكر - السحاب وهو — النثان فى ئتزل، الملائكه ررإر يقول! 

الكيان،إلى موحين يننئ، الئنع، الينان مسترق اشاء، في 
.أمسهم،< عند من كدثة مئه منها مكذبول 
ينقيها،أي: والراء؛ القاف وصم الياء بفتح هو )ممزقا(؛ وله: فه 

العين.يفع )والعنان(: 

النيئ.،أزولج بعض عن هممي، أبي بشت، صفيه ص -  ١٦٦٩
لممصدقه، شيء عى فنأله عناقا أئى ررمى قال! .، اشي عن ورخة'ا، 

مسلمرواْ . نوماراأربعص صلاة له ثمل 

بابوفي (، ٣٢١)٠ برقم الماديكة، ذكر باب الخلق، بدء كتاب في البخاري أخرجه )١( 
الكهانةتحريم باب السائم، كتاب في ومسالم (، ٣٢٨٨)برقم وجنوده إبليس صفة 

(.٢٢٢٨)برقم الكفان ؤإتيان 
بلففل:( ٢٢٣)•برقم الكهان وإتيان الكهانة تحريم باب لأم، )لتحاب في أخرجه )٢( 

فة.
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.اش رسول سمعئ ت قال )قهتع المحارق بن ميهته وكه -  ١٦٧٠
حسن.بإساد داودر*؛ أبو رواء ال>نتاا. بى والطنيى، والئنْ، ارالماقه، ت يقول 

:ضاءمأو ضن أن زص اثر زين أي: الزين؛ نز )اس(: تال: و□ 
أبوقال تشاءم. الينار، جهة إر طاز وإن سنن، اليمين، جهة إلى طار فإذ بطيزايه، 

ضممع نمه )المث،(: اثناح: في ال؛منري نال الخط. )والبياته(; داود: 
ذلك.ذنخو والئاحر داللكجن الضم 

والدعوةينتعاطاه وما والطيرة والكهانة حر بالتتعلق الأحاديث هدْ 
تدلكلها المذكورة فالأحاديئ، والخرافيين؛ الملحدين من الغيس، بعلم 
الكذبمن الغسب، وادعاء يتعاطاه، ما وسائر والطيرة ازكهانة تحريم على 

الالغيب يعلم الذي هو وعلا جل افه لأن باطلة؛ كلها والحيل والزور 
إلاآلت، مآمحمح< آلثمؤزت ق من يعام لا ^٥١، ت تعالى قال كما محواه يعلمه 
ماوتأث آوث نإريؤ آلثاعة بمدص أس >اؤإ0 وقال: [، ٦٥]الممل: آثأه 

قينآخن 1ى مثن تدرى نت\ غدأ نضب ناذ١ نص ص ننا ١^ ؤ، 
]الأنعام:آلأذنبه مفايح وعندم ؤ وفال! [، ٣٤]لقمان: حبره علير أس إذ 
الذينالكهنة هؤلاء وعلا، جل اف إلى الغيب علم أن فالمقصود [؛ ٠٩

الشياطينمن محون يقد مما هذا إلى يتوصلون إنما الغسسا علم يدعون 
فيه،صدقوه ما بأسباب الجهال فيصدقهم كثيرة كذبايتح ذلك مع فياكذبون 

الازكهان باطل، أمرهم أنهم يعنى: بشيء؛ ليسوا أنهم و. ارسول وبص 
كاهناأثى ررمن المحيح! الحديث، في ولهذا يصدقون؛ ولا عليهم يحول 

اضرسول يا قيل! .١١ محمد على أيرل متا كمر ممد بقول بنا يصدقه 

. ٤٧٧ّآ/ وأحمد (، ٣٩٠٧)برقم الطير وزجر الخط ش باب الطب، كتاب في أحرجه 
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الحثي،نحطمها الص، مى الكلنه ارتلك ت ممال شيء في يصدقون قد إنهم 
مائهمنها ااءنحسونى والكهنة(، حرة ال)من أدن في ها يتمث 

.كد;ة«را،

مائهمنها اادتحد3اوونى والكهنة(، حرة ال)من أدن فى ها يتمث 

حابالفي العنان في أو ماء الفي بكادم تتحدث قد والملائكة 
منالملائكة من بسمع تارة مع الومسترق المع، ترق ويمعهم في

مجدثهاألثماء لسنا >ؤوأاوا I وعاد حل قال الدنيا الماء من وتارة العنان 
أ'لآنمتيج ئض يمثلمج مقعد  ١٣٠صمد َقةا رأثا وا ر'تمجا سديدا -مثا ميئق 

مقاعدماء المن تقعد اجن ت يعني ٩[؛ ٨، ت الجن ل نصراه ثمابا إن بمد 
•يعني بعضا؛ بعضهم يركب مع الترق م أن الّبيا وبين مع، لل

الصعودعلى قدرة  ٢٠٥١١٥٠١الله التماس، غير من بعض فوق بعضهم يقع 
السماءحول النوق في فالذي بحض، فوق بعضهم وليركب الهواء في 

الأخيرإلى يصل حتى هكذا يلي الذي وهو مع يما يقول العنان وحول 
أنقبل النهب، تدركهم وقد والمنجمين، الكية س أصحابه أذن في فيقره 

إلىفيؤديها بالغة لحكمة عنهم الثهايب يناحر وقد فتهلكهم، شيئا يفعلوا 
البخاريصحيح في حاء كما والكهانة، حرة المن لدلك، تمحه يمن 

ولوتصديقهم، ولا موالهم يجوز لا أنه هذا من والمقصود ، ذللث، محنى 
كذبةمانة كثيرة أشياء يكذبون لكن كلمة في يصيفون ند أنهم ندر 

لأنكفار؛ ب، الغيعلم مدعي ثم كذبة، مائة من أكثر ويزيدون ويقذفون 
فهوالغيت، يعلم أنه يدعي الذي وعاد، حل الله الأ يعلمها لا السبح علم 

عسمناله عناقا أثى ارمى ه؛ أنه الصحيح والحديث، مضل، ضال كافر 
•ليله؛' أربعص صلاه له مبو لم شيء 

الكهانةبابج القط، يأب، في اJخارى أحرجه ها، عانثة حدين، من عليه نمق 
برتمالكهان وإتيان الكهانة تحريم بابه لام، الكتاب ني لم وم( ٥٧٦٢)نم 

٢٢٢.)



غئهاالمنهي الأمور كتاب 

يومأقال يالمعنى رواه المؤلف لكن ليلة، أربعين مسلم في كما 
والرمالوالمنجم والكاهن، العراف، واحد، شي٠ء والكاهن والعراف 

منيدعونها يأمحباب الغيب ۶^٠٢ يدعون الذين وهم واحل، معناها كلها 
منهدا غير من النجوم حسب من الحصى صرب من الرمل، صرب 

وهكذاتصدمهم. وعدم موالهم وعدم منهم الحذر الواجب خرافاتهم، 
الجنث،اامص واJطنيى والئزة ااااع؛اءه المخارق: بن قبيمة حدبث، 
شيءوكل والساحر الصنم عر يطلق فيه حير لا الذي الثيء الجبت، 

قالكما . ...الشيءلاj على ويطلق ت،، حثله؛ يقال فيه حير لا 
الجستحأن فالحاصل حر؛ الالجيتخ قال! الشيءلانإ الجبت عمر؛ 
حيرلا شيء كل وعلى الحنم وعر الشيهلان وعلى السحر على يهللق 

ال>نتجاا؛مص والثزْ ااالع؛اده الحدث! في قال ولهذا فيه؛ 
نيامنواإذا الهلير نحر والعيافة فيه، حير لا الذي الشيء من • بعّكب 

الأرضفي يخمحل حهلوطا يخهل والطرق ، تشاءموانيامروا ؤإذا تفاءلوا 
قال!ولهذا له؛ أصل لا وهي الغبي، علم بها يعلمون أنهم يدعون 

الأنبياءحط يعلم ما مداك، حطه واقي قمن تحط الأساء مص ثى *كاذ 
الخطوطلكن إياها؛ اممه أعهناهم التي الأنبياء حعل اممه إلا يعلمها ما 

بالغيب،دعوى كلها ن، بالغيرحم كلها والكهنة السحرة يدعيها الذي 
فالجثتحال وبكل الشيهلان، رنة بعمهم! وقال حر القيل! والجثتح 

التشاؤمفهي الهليرة أما فيه، حير لا شيء كل على يهللؤ، عام ضء 
!لهايقال حاجتك؛ من ومنعتك أحلمتالثا إذا والمموعات بالمرنيات 

طيرة.يمي حاجتلثs من يمنعك الدي الشيء الطيرة 

الجمعالنه وفق 



الصالحينرياءس مسبح 

علمأاقتبس رامن ت ه اش رسوو قال •' قال خؤى، عباس ابن ءم -  ١٦٧١
صحيح.بإسناد ٠ داودُ أبو رواه رادء. ما راد الئحر مى ثب اقتبس النجوم، مى 

إثياف رسوو يا ت ئلتؤ ت قال ختينع الحكم بن معاونه وص -  ١٦٧٢
ناتوورجالأ بثا وإى بالإنلأم، ينار اممه جاء وقد بالجاهالثة، عهد حديث 

^،٤»_ قاو: يمخلأو)؛؟ رخاو يبثا يلت: تابهلم« ررفلأ قال: افهاذ؟ 
اركالت قال يغلون؟ رجال وبثا هنئ: ء يصدهم قلا صدورهم، فى يجدوثه 

مساوملآ،.روا0 . ^١^١١حطه، وافى فمن يحط، الأياء يى ئى 
ضثهى ه اقو رنول أ0 ه؛ الدري مسعود أبي وص -  ١٦٧١٢

شمتمق الكاهن. وحلوان البغي، ومهر الكف، ثمن 

إتيانمن التحدير على الدالة الأحاديث، بقية من الأحاديث، ه هن. 
وعدممنهم الحذر الواجب وأن وتصديقهم، والمنجمين حرة والالكهان 

عليهمالأخذ الأمور ولاة على الواجب، وأن إتيانهم، وعدم تصديقهم 
دللئجمن ، وغيره قتل من تحفون يبما عوملوا ؤإلأ تابوا فإن وامتتابتهم 

رادءما راد النحر مى ثنته اقثتسن النجوم مس علما اقتبسن ارمن قوله 
علىوالتلبيس حر باليتعلق فيما زاد للتأثير النجوم تعلم زاد كلما 

يهايتعلق التي الأشياء هدْ يتعلم وألا ذلل؛، من الحذر الواجب، الناس، 
به،باس لا هلّا الأوقاُت، لمعرفة النازل تعلم أما والمنجمون، حرة ال

برقم)ه*ا<"ا(.الجوم في باب الطب،، كتاب في أ-م-بم )١( 
إياحنتهمن لكن ما ونسخ الصلاة في الكلام تحريم باب احي، المكتاب في أخرحه )٢( 

(.٥٣٧)برتم 
محايحفي وسلم (، ٢٢٣٧برقم)الكلم، ثمن باب ايوع، محاب في الخاري أخرج )٣( 

الننوربح عن والنهي البغي ومهر الكاهمن وحلوان الكلب ثمن تحريم باب الماقاة، 
(.١٥٦٧)برقم 



ضاالمنهي الأثور كتاب 

والالالالوالمياْ الطرقات لتعلم والنجوم والقمر الثمر مير يتعلم كونه 
4ه بمتددأ ٢^٢ ^٢ جمل الذي •' وعلا جل قال كما باس، لا 

هموألقجم الى! تعال ق[. ٩٧ام! ع]الأنوألألمإه< ألم خللتت 
الألل.انجهات قي الماقرون بها يهتدي يعني؛ [؛ ١٦]النعل؛ ؛و-ندوثه 
ؤيميركذا يع أنها للتأثير تعلمها أما الهلرقات، وجهات المياه، وجهات 

الحر.نّميإ من وهلءا المحرم، التنجيم هو هذا الحرم هو هذا كذا 
افرسول، )نا يلث،! الحكم، بن معاوية حديث، الثاني والحديث، 

يانوورجالا منا وإ0 يالإسلأم افه جاء ومحي يجاهلئة صهد حدبئ إئي 
شيء*داك هال،؛ . رجال، )وبما ماد؛ دايهمُا، *ملأ ت مال الكهاو، 
منالناس يجدها التي هذه يعني؛ فلا صدورهم في نجدوثه 

فيه نففي يجده شيء هو إنما له حقيقة لا شيء هدا والتشاؤم الهلير 
أورآه الذي الكل، أو الطير عند فليس حميقة له فليس التشاؤم د دص 

الضعيفةالعقول عندهم الجاهلية ولكن شر؛ ولا حير لا الحمار 
ماشيئا رأوا إذا يتطيرون فلهذا لها، حقيقة لا التي بالأشياء والشتات 

منذللث، كل افروا يأن أرادو إذا المفر تركوا تشاءموا تطيروا بهم ينامح
التشاؤم.أجل 

ولاالمأل أحسنها ٠٠اغ؛ رسول عند ذكرت لما الصحيح والحديث، 
إلايالسات، :اتي لا الئ4لم هقل: .غزئ تاأخذكم رأى هإذا ئحلمآ رذ 

ذ«هولا م؛ زلا >ل زلا أئث،، إلا النكاُت، دفع زلا أنم،، 
إلاي زلا ٠، إلا ع لا ^ ١١عمرو؛ بن اض بر حديث 

التشاوماتهاوْ تصده أن قل لما ينبغي فلا  ١١عمرك إل—ه زلا طيرك، 
يباليولا حاجته في يمضي الله، على ويتوكل إليها يلتفت ولا فليحذرها 

.النبي كان ف، والحمد اض مي وييالله إلا موه ولا حول لا • يقول 

(.٢١٢• )Y/ خؤظ يمرو بن اغ عبد حدين، من أحمد الإمام أحرجه ( ١١



الصالحينرياض ثتلمح 

افرعر ئوكنغ افر ررسم I يقول أن وعيرها للصلاة بيته من الخارج يحث 
أزلأن أصل أن أصل أذ إك أب إني »امحلم اف« إلا م؛ زلا خزو لا 
؛•١١^،®يجهو أن أجهو أن أفم أن أغم أن أدل أن 

ثننعى نهى . افث رسول )أو يقهنع عود مابن حديث كذلك، 
فالرصولييعها يجوز لا الكلاب .الكاهن(، وحالزان البغي ونهر الكف 

®ثنىونال الكاهن، وحلوال ال-غي، ومهر الكلب تمن عن نهى 
حمث،،الالحجام زكنتط حتتث، البغي ينهر حبث الكل-، 

البغيومهر الآكلأب بيع بيعه، يجوز لا ذللثح من الحدر فالواحب 
حراممقابل في لأنه حرام؛ عوض هذا المال من تعطى ما الزانية وهى 

وسيلةزنا لأنه ■ئه؛ ونهى خبيثا الني سماه ولهذا محرم؛ هو مهرأ مي ي
عليه،وحرام عليها حرام فهو الزنا من تمكنه حتى المال يعهليها الزنا إلى 

المغيبات،بعض يخبر حتى اإ\قاهن يعهلاْ ما هو الكاهن حلوان وهاكذا 
فهاءالهكذاا فلأن عند ومادا فلأن ولد وايثر يخبر فلوسا يعطون 

سيقعماذا علمونا وكدا ^ا نعطيكم لهم؛ يقول الكهان يأتون والجهالة 
فهذهأموالهم، يأكلوا حتى اوون يشما لهم يقول يصير، موفج ماذا كذا 

وماالغي أو الكاهن يعطاْ ما منكر، كلها المعاومحايتح وهذ0 المعطيايت، 
*يجوز لا كله الكلب، صاحب يعمر 

الجميع.اه وفق 

ج؛.( )٢٨برقم تخريجه ص ، ١١
ثمنتحريم باب الماتاة، كتاب في يهيه خديج بن راغر حديث من لم مأحرجه )٢( 

(.١٥٦٧برثم)الكاهن وحلوان الكلب 



غيهاالمنهي الأمور كثاب 

الثطمعن النهي باجنا - ٢٠

نله.الباب ني السامة الأحاديث فيه 

دلاغددي ءلأ ه: اف رسول قاد قاق: ه أنس -ومحل  ١٦٧٤
،.ءiلنب١١مقق . طإ؛هار اركلم4 ت ئاو الماو؟ وما ت قالوا اكاو،ا وينحض يره، 

غدوي>الأ ه: اف رسول قال ث قال ه، عمر ابن  ٠٣٠-  ١٦٧٥
متفقوالمزس"• والننأة، الدار، قفي ضء في الشؤم كاى وإذ يزه. ولا 

٠داودر انو يداه يثطير• لا كاذ السي. أو .٥؛ بريدْ ءم -  ١٦٧٦
صحيح.بإسناد 

عندالقزم يكزن قال: ه عامر بن عروة هعؤأا -  ١٦٧٧
ماأحدكم رأى فإذا منلما تزلأ ولا المأل. ٠أحشتها فقال؛ ■< و. اف رسول 
إلاالبات :يقع زلا أك، إلا يالخخات اتي لا ١^ محقن: بجزة، 
صحيح.بإسناد داودر'؛ أبو رواْ صحج حديث . عك١١ إلا ءوْ ولا حول ولا أئغ، 

كتابنى وملم (، ٠٧٥٦)برقم الفأل باب الط—،، كتاب في البخاري أخرجه )١( 
(.٢٢٢٤برقم)الثوم قه يكون وئ والفأل الثلرة باب اللام. 

برقمالجاملة غي كانت، المي الأّواق غي باب البيؤع، كاب في البخاري أخرجه )٢( 
برقمالنوم فيه يكون وما والفأل القليرة باب ال—ّالآم، كاب في وملم ٢(، '  ٩٩)
(٢٢٢٥.)

(.٣٩٢)•برقم الطرة في باب الهلب،، كاب »ي أحرجه )٣( 
(.٣٩١٩برقم)الطيرة في باب الهلب، كاب ني أخرجه )٤( 



الصالحينرياءس سحح 

خصالمن وأنه التطير تحريم على تدل كالها الأح،اديث هذه 
إئياف رسول )يا ت ئلث I ل محا لما معاوية حديث تقدم الجاهلة، 

يؤذيا رجالا منا واف بالإسلام افه جاء ويد يجاهلئة عهد حديث 
ررداكيادت يثثلئنوذ، رجال ومنا تمادت ئأتهماا، ررتملأ تمال! الكهاذ. 

بعضيجد0 شيء يعني: تصدنهم١١(؛ ملأ صدورهم في نجدوئه شيء 
حاجته،عن يصدم أن يجوز ولا ينبغي فاد تناوم، صدره، في الناس 

يقولوهنا ال>نت،اا مى والطيزه ررالعتايه : حديث،تقدم 
ررنمهمال: الفأل؟ زنا ظA■ اافأل«. زبميي يزة، زلا غدزى، ررلأ 

التناومهو والتطير فأل، لها ل بقا الرجل يسمعها ه قال كما طيبه(( 
شيئارأوا إذا يتشاءمون، الجاهلية أهل كان موعات، والمبالمرئيات 

فيصادفقر للميخرج كان حاجاتهم، عن ورجعوا تشاءموا يناسهم ما 
حيواناأو مريقا حيوانا ، ٠٠٣يناما حيوانا يصمادف أو يحبه ما إنسانا 

جهلهم،من وهذا يرجع، فيتثاءم كن.ا، أو أجرب،ا، أو الأذن، مقمحلؤع 
مثليكره، بشيء أحس إذا والإنسان أساس، لها ليس باطلة فالطيره 

 uإلاالنثئات، ندقغ زلا أئث، 1لأ الخنثاُت، ض لا لرالأ؛لم ه: ال ق
يأتيالمزي هو وعلا جل نا رببلئ،١٠ إلا دوْ زلا حزل زلا أيتؤ 

المصائبيدغ الذي وهو للعباد يجلبها الذي وهو والنعم، ؛المصالح 
رراللهمالآ-حرث الحدين، منها غظو، قيء كل بيده وعلا جل والسيئات 

أنفالثمود يزك((؛ إك زلأ يزك إلا ٍيز زلا شنك ؛،لا ي لا 
الكالآمتقدم والعدوى منه، الحذر الواجس، الجاهلية خصال من التطير 

المرمحىمن غيره أو كالجرب، يهلبعه يعيي ثيئا أن اعتقاد وهو فيها 
اممهبإذن تنتقل قد الصحح أصحابها حالعل إذا الأمراض بحض لكن لا؛ 

ولاتمسه لشيئا يهلك لا المرضر اممه، بإذن بل هي، بنمها لا 



غئهاالبمنهى الأئو; كثاب 

إذاالأمراض بعض وعلا، جل اغ يقدره قد أثر المرض يتحرف، 
الجذاممثل الانتقال ت يعني العدوى؛ منها يحصل قد الناس خالطها 

ثسفرادك اينجددم مس *نئ الحديث: في ولهز الجرب؛ مثل 
الأناJا^١/

،؛ْمحاار على ممرض يورد *لا ه؛ يقول الأحر الحديد 
يكونصحاح إبل صاحب عالي يوردها لا محاب إبل صاحب يعني: 

خديا الإنسان يعني: الأسباب؛ ائقاء باب من وقت في وهدا في هدا 
الأنه اعتقاد مع لكن الرديئة، باب الأمحيحذر الطيبة، بالأسباب 

ررلأه; النبي محاد لما ولهذا اش؛ بيد الأمر إن طيرة ولا عدوى 
الرملفي نكوف إبلي باد قنا الني رمو3، )يا اعرابئ يماد عدوى". 

؛؛٢٠٥١١سادت مجربها؟( سنها مدحل الأ-مب البعين قيايي الْلباء كأيها 
لكنبالثاني؛ أنزل الذي هو بالأول أنزل الذي اض الأول«ص أغدي 
ولهذاالأسباب؛ من الاختالاط جعل الأسباب، من الخلهلة جعل 

الإبلصاحب، يعني: ؛ مصغ٠٠ على ممرض بورد لا  ١١و.-' قال 
معيوردها لا المراض؛ الغنم أو المراض، البقر أو المراض، 

وفتح،فى وهذا هذا يكون الصحيحة، والفر الصحيحة الإبل صاحب، 
أماالوساومحر، من القلومحب سائمة على وحرصا ر الأسبالب عن بعدا 

المأل؟وما ! يالواالمالا١ ءويئجثنى قال: ولهذا به؛ بأس فلا الفال 
يث«.نمه ١١مال: 

خهندهريرة أيي حديث من أحمد الإمام أحرجه ؛ ١١
الباب لام، الكتاب في غهثع عوف بن الرحمن عبد حدث من لم مأحرجه ؛ ٢١

(.٢٢٢١برقم)..طرة.دلا عدوى 
الباب الهلب،، كتاب هي البخاري أحرجه تجهته، هريرة أبي حديث، من عليه متفق ؛ ٣١

عدوىلا باب السائم، كتاب هي لم وم( ^١٥برقم)^١١البهلن ياحذ داء وهو صفر 
(.٢٢٢برهم)•..>؛.ولا 



لصالحينا ^ ٣٠رُا محسبح 

الطيرةمن نؤع هو الفالا؛ ررأحسنها I )جهنه عامر بن عروة حديث في 
لأننها؛ وأحجائزأ صار ولهذا يمضي؛ ولا يرد لا لكن فأل؛ لكن 

إسانامع يمريض ان إنمثل ويمشي، يتفاءل يمضيه ولا يرده لا الفأل 
فيذاهب وهو هذا في فيفرح مليم، يا مشني، يا معافى، يا يقول؛ 

،لت، وحد قل أو أبشر، يقول، إنسانا يسمع صالة، يدور ان إنأو حاجته، 
هذايمضيه، ولا يرده ولا الكادم بهذا فيفرح الله، ثاء إن متجد أو 

,برئك.ولا لا.بمضيك ولكن يسرك الذي الطيب \م الفأل، 
الجميع.الله وفق 



عنهاالمنهي الأمور كتاب 

بساطفى الحيوان تصوير تحريم ياجبا -  ٢٠٥
أووسادةدينار أو مخدة أو درهم او ئوب أو حجر أو 

وسقفحائط في الصور اتخاذ وتحريم ذلك، وغير 
الصورةبإتلاف والأمر ونحوما، وثوب وعمامة وستر 

الدينإن  ١١قال: و. اممب رنوق أف ه؛ عمر ابن مؤ؛ا -  ١٦٧٨
.■>1هتماانا أحيوا لهم- يمال القيانة، نوم يندثوو الصور هد؛ نصننوو 

عالي4متفق 

نمر،من . اف< رسول مدم ت قالت ها، عائشة وم —  ١٦٧٩
ثلوىه اف رصول راْ ئلما ثماثيل، فيه يمرام يي نهوْ مقرن يلد 

اثدينالمانة نوم ام عند عيابا الناس أشد عائشه، ^١ ١١وهال: وجهه، 
ونادثنن.أو ونادأ منه مجعئنا يفطعناه قالت،! افر!٠، بحلق يفناهوو 

عليهمتقق 

وهي؛المهطة المين يمع ؛ )والثهوه( الئتر، هوت القاف بكر المرام(؛ )□ 
الحاط.ش الناند الطاق هئ ت ونيل البيت، ندى تين ثكوذ الصمه 

(،٥٩٥١)برنم القيامة يوم الممررين عذاب باب اللباس، كتاب في الخاري أحرجه )١( 
مااتخاذ وتحريم الحيوان صورة تصوير تحريم باب والزينة، اللباس كتاب في لم وم
ولاصورة فيه بتتا يدخلون لا نقلإ الملائكة وأن ونحوم بالفرش ممتهنة غير صورة فيه 

(.٢١٠٨)رقم كلب 

ومسلم(، ٥٩٥٤)ثرتم التصاوير من وطئ ما باب اللباس، كتاب في البخاري أحرجه  ٢٢١
فيهما اتخاذ وتحريم الحيوان صورة تصوير تحريم باب والزينة، اللباس كتاب في 

ولاصورة فيه بيتا يدخلون لا هلإ الملائكة وأن ونحو0 يالفرش ممتهنة غير صورة 
(.٢١٠١برتم)^كلب 



الصال^ينمى ريا مح 

•يقول 3. ام رسول سمعت ؛ ثال ، خنا ماس ابن ءص -  ١٦٨٠

جهم®•ني بدبه ص صورها صورة كز له بمن النار في مصور اركل 
فيه.نرح لا وما اثم ياصنع ماعلأ، ئد لا كنث، فإو عباس: ابن قال 

■طيه متقق 

بالتحوير،تتعلق كلها معناها في حاء وما الثلاثة الأحايين، هذه 
الأرواح،ذوات تصوير وهو امائر أكر ومن تئات الأكر من والتصوير 

والغنموالبقر الإبل تصويرها يحرم كلها ماشية أو طائرة حيوانايتح من 
الذينارإد ه؛ لقوله تصويره؛ يجوز لا روح ذي وكل والطيور آدم وبني 

في، ، ١٢٠^ما أحيوا I لهم تقاو الصامة نوم تندبوي، الصور هذ؛ يصننوذ 
فيالنصورور٠اا، القيامة نوم اف عند عيابا الناس أسد ر)إل الأحرث اللفغل 
اف؛،.بمق يصاهوذ الذين القيامة نوم عيابا الناس ااأ>ناو I الأخر اللفغل 

ادارفي مصور اركل ؛ هاهماس ابن حديث في الأحر الحديث في 
أبيحديث، في ، جهنم١١في فتندبه مسا صورها صورة بكل له يجعل 

.والمصورااوالمنثوسنث والواشمة وموكله الزنا آكل *لني ■' ححيغة 
عباسابن قال كما بد ولا كان فإن ذلك يحدر مؤمن كل على الواجب 

أوآدمي الحيوان تصوير أما حماد، شجرة باس لا والجماد الشجر تصوير 
الله،لخلق مضاهاة لأنه ذللث،؛ ص الحذر يجب، بل يجوز؛ فلا آدمي غير 

التصويرولأن ، ذللثs يمنع سبحانه بل ؛ بدللث، يرضى لا وعاد حل والله 

كتابفي وملم (، ٢٢٢٥)يرقم وير ألتما بيع باب البيؤع، كتاب في البخاري أحرجه 
غيرصورة فيه ما اتخاذ وتحريم الحيوان صورة تصوير تحريم باب والزينة، اللباس 
برقمكلب ولا صورة غيه بيتا يدخلون لا ه الملائكة وأن ونحوه بالمرثى ممتهنة 

(٢١١٠.)



محاالمنهي كتاب 

الله،دون من عبادتهم إلى ومحيله المعظمين تصوير كثير، شر إلى ومحيله 
كثيرة،ثرور إلى وسيلة غيرهم نموير للفواحش، وسيلة النساء وتصوير 

ويغوث،ومحواعا، ودأ، صوروا لما الصور؛ بأساب نوح قوم هللئ، وقد 
أوثاناواتخذت ذلك بعد عظمت، هم، مجالفي ونصبوها ، ويعوق 

بأسبابالثرك في وقع حديث، أول وكانت، اممه، دون من تعبد وأصناما 
الشيaلانلهم قال ر، ونويعوق، ، ؤيغولث، ومحواع، ود، صورة الصور، 

صورهمصوروا ت قال صالحون رحال وهم متقارب، زمن في ماتوا لما 
يغيرهمأن الخبيث، وقصد أعمالهم، تذكروا حتى هم مجالفى وانصبوها 

اللهفارمحل ، ذلك، قوم الله دون من يعبدوه حتى غيره أو المدة ؤلول بحد 
إلاسنة ألفج دعوتهم فى واستمر الله توحيد إلى ودعاهم نوحا إليهم 

بالهلوفانالله أهلكهم حتى القليل إلا به يؤمن ولم فاصروا عاما، حمسين 
النية.فى معه كان من إلا نوح مع ينج ولم 

جدارفى أو محتر، فى أو الجرائد، فى أو الخرق فى جعلها وهاكذا 
فيالذي الصور و. الني رأى لما ولهذا مْللقا؛ يجوز لا واحد دربه كله 

الأحر!اللمقل وفى وجهه، وتغير غضا ب اب على عائشة عند الستر 
المنانةنوم الصور هذه أصحاب، ارإل وقال! قلعه يعنى! ارهثكه®؛ 
إذاالصورة أن على يدل هذا التين، ومحمنه وجعلنا قالت،1 ، ينذبولء 

الممتهن وسادة، في اؤل بفي باس، لا ويمتهن يوطا شيء في كانت 
بساطفي الصورة في وجد وقع إذا لكن التصوير؛ يجوز لا لكن باس؛ 

يلبسشيء لكن يمتهن؛ الذي الشيء في حرج، لا تمنهن هنْ وسادة في 
يجوز•لا يعلقا أو 

الجمع,الله وفق 



اك^الحينرواءس سمح 

صورررمن ث يمول ه، افر رهول سمعت ت ئال و§ااه، —  ١٦٨١
متقق. ساؤح® وليس القيامة يوم الركخ بيها يئمح أو كلف الدسا، قي صوره 

تيقول افر رسول سممت، ت قال يقهنه عود مابن ءءء؛ا —  ١٦٨٢
عليهمتقق • ال٠صورونىاا القيامة يوم عذابا الثاس أسد ®إل 

يقول!ه اشر رسول ممعن، ت ئال  ٥١٠٤)هريرة أبي ءءء؛ا —  ١٦٨٣
أوذره شحلموا كخلمي؟ يحلى يهب ممس أظلم دمس ت ئنالى افث ®قال 

ءل؛هرمتقق حيزه. لحلموا أو حبه، ليحلموا 

شدةبيان فى قبلها التي حس من بالصور متعلقة الأحاديث، هده 
الصلاةعليه قال ولهذا العظيمة؛ الكبائر من وأنه التصوير في الوعيد 

فيهاينمح أل القيامة يوم كلمج الدسا في صورة صور ررمن • لام وال

ينفخأن القامة يوم كلف صورة صور من باب اللباس^ كتاب قي البخاري أخرجه )١( 
بابوالزينة، اللباص كتاب في لم وم(، ٥٩٦٣)برقم بنافخ وليس الروح، فيها 

بالفرشممتهنة غير صورة فيه ما اتخاذ وتحريم الحيوان صورة تصوير تحريم 
(٢١١٠)برقم كلب ولا صورة فيه بيتا يدخلون لا ،محلإ الملائكة وأن ونحوه 

(،٥٩٥٠)برقم القيامة يوم المصورين عذاب باب اللباس، كتاب في البخاري أخرجه )٢( 
مااتخاذ يم ونح الحيوان صررة تصوير تحريم باب والزينة، اللباس كتاب في وملم 

ولاصورة فيه ييتا يدحلون لا نهتوث الملائكة وأن ونحوه بالقرص ممتهنة غير صورة فيه 
(.٢١٠٩)برتم كلب 

فيومسلم (، ٥٩٥٣)برقم الضرر نقض باب اللباس، كتاب في البخاري أخرجه )٣( 
صررةفيه ما اتخاذ وتحريم الحيوان صورة تصوير تءحريم باب والزينة، اللباس كتاب 

برقمكلبا ولا صورة فثه بتتا يدخلون لا هلإ الملائكة وأن ونحوه ُالفرش ممتهنة غير 
(٢١١١.)





الصالحينرياض ثخ 

الشجنة«را،.كهتئة قيصير مطع الست ئي الذي الئئئاو برأس راممر 
يتخذأن تماؤير فيه الذي بالقرام وأمر I يعني الرأس؛ ئطع بعد 

ونحومامحل يفي يكون الذي الثيء أن على فدل تقطعان، ممتهنتان ومالتان 
وجودهالكن يالتحوير؛ محرما فعل قد صاحبه كان ؤإن يضر، لا يوطأ مما 
الصوربخلاف، عليها ويجلى توطأ ممتهنة لأنه يمغ؛ لا ونحوه السماط في 

هذاوعبادتها لتحغليمها المشركون صورها أصلها التعفليم، أصلها التي 
ماتلما نوح قوم فعل كما أصلها هذا والعبادة، للتعظسم أمحلها أصلها، 
لهمزين ونسرا، ويعوق ويغوث ومواعا ودا يدعون، صالحيهم من حماعة 

طال،فلما ففعلوا، هم مجالفي ينصبوها وأن صورهم وصوروا الثيهلان 
ومكث،الشرك، هذا من لينذرهم نوحا اف وبحث الله دون من عبدت الأمد 

يقبلواولم ، تجيبوا يفلم اكرز من ينذرهم عاما ين حمإلا نه ّألقح فيهم 
السفينة.في نوح مع كان من إلا بالغرق، اممه فعيبهم القليل، إلا 

فيندخل لا ونحوه الثوب، في الصورة أن العلم أهل بعفر وذم، 
نiuإلا كك، زلا نوزة فيه يا الخلأتكه تدخل «لأ بحديث: واحتجوا الوعيد 

فيالتحوير يجوز أنه يقتضي ثوب، في رقما إلا ت قول، ت قالوا وومآ،اا في 
ثوب؛في رقما إلا قوله؛ فإن والأئمة، الجمهور عليه ما حلاف، وهذا الثوب،، 

ليسمى، نما والقوس الرقوم صورة، مى نما القوش القوش، يحني; 
القرام،في الي الصورة الهي أنكر فل- عامة، والأحاديث، الصور، حكم لها 

ونحوه.ثويغ في يكون ما أو مجسم في يكون ما يعم عام الحكم أن على فدل 
لجمح.ا الله وفق 

برنمالصور ني باب الياص، كتاب في فهد هريرة أبي حا-بث، من داود أبو أحرجه )١( 
يرقر• - بتتا. تدخل لا انلاذئ أذ جا، U باب الأدب، محاب ني والرمذي ( ٤١٥٨)

(.٨٢٦٦برنم)أحمد وا'بمم ( ٢٨)٦•
باباللباس، كتاب في البخاري أخرجه • تقهه طلحة أبي >دوثا من عليه متفق )٢( 

تحريمباب والزينة، اللباس كاب في لم وم( ٥٩٥٨)برقم الصور على القعود كراهية 
•( ٢١٠٦برقم)الثوب على الكلب، صورة نموير 







غنهاالمنهي الأمور كثاب 

يبرأولا ثها طمإلا صورة تبع رلا ' علي حديث في ولهذا ؛ ها طم
لالأبواب على أو الجدران عر اتخاذها يجوز محاد نزيتئ( إلا نشرفا 
•إوالتها يجب 

كالطالأرض في وتداس الأرض في تمنهن كانت إذا أما 
امحلالبفي ولو حتى مطلقا التصوير يجوز لا ولكن تمنع؛ فلا والوسائد 

وفىيداس فيما وجدت الصورة موجودة كال إذا لكن التصوير؛ يجوز لا 
.ها عائشة وحدث هريرة أيي حديث بدليل تمغ لا وسادة 

يمغلم جاز ؤإذا والماشية، والزؤع للصيد اقتناؤه يجوز والكلب 
المادون؛غير يمنع إنما يمغ، لا فيه مأذون كلب الملائكة دخول من 

الملائكةدخول يمغ إسا تمغ، لا تداس التي فيه المأذون الصورة ولهدا 
■والصورة نا الكلمن الممنؤع اليء 

الجهّح.الله وفق 



اك^اثمينءس ريا سمح 

لصيدإلا الكلب اتخاذ تحريم باب — ٣٠٦
أونلخماشية او 

يقوونه، الم رمحوو سمعت ت قال هوتا، عمر ابن ص -  ١٦٨٨
بومم م؟ مى ننقص فإنه ماشنة أن ت ظب إلا ظا اقض ارنن 

.ءاايا<لا، متمق . قيراطان؛؛
.اادزاط((وجرفىرواية:

أمنكارس ه•' انم رموو نال ت قال ٠ هريرة أبى ءم -  ١٦٨٩
متققماشية"• أو حرث كلب إلا قيزاط نوم كل عمله مى ينمص فإثه كلبا، 

عله
(٢)

ماشيةولا صني، يكنب ليس كنا اقش ارس لمسلم: رواية وئي لما 
بوم"•كل، يراطان م؟ من يشم، فإنه أرصي،، دلا 

أوصيب بكلب ليس كلبآ اقتنى من باب والصيد، الديائح كتاب في البخاري أخرجه )١( 
بقتلالأمر باب الماناة، كتاب غي لم ومه(، ٤٨٢وو\^أ0  ٥٤٨٠)برقم ماشي؛ 

برنمذك ونحو ماشي؛ أو زؤع أو لميد إلا اقتناتها تحريم وبيان نسخه وبيان الكلاب 
(١٥٧٤.)

٢٣٢٢)برقم للحرث الكلب اقتناء باب المزارعة، كتاب في البخاري أحرحه )٢( 
وبيانخه نوبيان الكلاب بقتل الأمر باب المساقاة، كتاب في لم وم(، ٢٣٢٣و

(.١٥٧٥)برقم ذك ونحو ماشية أو زيع أو لميد إلا اقتنائها تحريم 



عنهاالمنهي الأمور كثاب 

منوغيره البعير في الجرس لعليق كراهية باب -  ٣٠٧
ألسترمئ لءض،س وا للكلب ا ا،سحضحاب ومواصه اكواب، 

نشعبارلأ . اف رموو ئاو ت قال خهثه هريرة أبي ّ -  ١٦٩٠
.، مساومر رواء جرسار. أو كلب فيها رممه الملأتكه 

رواه. ال؛سطاناامنامين ررالجرس ت قال الّثي أل ؛  ٠٠٠٥-  ١٦٩١

اقتناءيتعلق قيما [ ١٦٩١.  ١٦٩•-  ١٦٨٩-  ١٦٨٨]الأحاديث هذء 
أنللموس ينبغي أته على تدل الأحاديث هده الأجراس، وتعليق الكلاب 

أوماشية، أو صيد، إما الثلأثة1 لهده إلا الكلاب اقتناء عن نمه يصون 
قيراطانيوم كل أجرم من ينقص ذلك، لغير اقتناها من أما حرث، 

الأجر،من دعثرين أربعة من سهمان أو عشرين من سهمان والميراطان 
بواحدوآخرون وعشرين أربع ص بواحد قوم ره فالعرب عند والقيراط 

الأجر،مجموع من جزءان أجره من ينقص أنه والمعنى: عشرين، من 
Uالثلاث: السائل لهذء إلا يقتنى أن ينبغى ما أنه عاز يدل فهذا 

الدوابس يحميها الغنم حول كان إذا الغنم عند للماشية ؤإما للمجد، 

يرقمالنفر في والجرس الكلب كراهة باب والزينة، اللماس كاب في أخرجه )١( 
(٢١١٣.)

برثمالنفر في والجرس ي، الكلكراهة باب والزسة، اللباس كتاب في أخرجه )٢( 
(٢١١٤.)





غئهاالمنهي الأمور كثاب 

m
الجلأتةركوب كراهة باب - ٣٠٨

اثغذزة،تا'كل التي أوالناقة البعير وهى 
النكراهةزالت لحقها، فطاب طاهرأ علفا أكلت فاي، 

الجلالةعن ه اف رنوو نهى ت قال ه، محمر ابن ءم -  ١٦٩٢
صحيح.بإسناد ؛ داودر أبو روا0 عليها. يركب أل الأيل ني 

(٢٥٥٧)برقم الجلالة ركوب في باب الجهاد، كتاب في أحرجه ؛١( 



اتصاثحينرياض شخ 

المسجد،في البصاق عن النهي باثئ — ٣٠٩
فيه،وجد إذا منه واملآماربازالته 

الأقدارعن المسجد بتنريه والأمر 

فياق ث_صسااالقال! ه اف رصسول أر خيم؛ أض -ص  ١٦٩٣
عليهمتقق دئنهاه. وكمارثها حطيئة، الننحد 
ثحثمواؤيها و،حوْ، نملا أن _tL الننجذ كاو إذا )،دئنها(; المراد: و□ 

دهنهاالئزاد ويل: االحر• كتائب ش أصحاسا من الزوناتي المحاسن أبو ، Jliئرا؛ب• 
لمداسبعنيي مجصمأ، أو ^laU الخنحذ كاذ إدا أما المنجد، من إحراجها 

ومحتالخيقة ثي ذناذة ثل دفن، ذلك محن الجمال، بن ممئ مط نما نمر؛ أن 
أنعير؛ أؤ يلو أن ذلك تند ينحت أو دلك فنل من نعر المنحد، ني للقدر 
(طلمساك 

القبلةجداو في رأى المM رسول أن ين؛؛ عائشة  ٥٠٠-  ١٦٩٤
غلتيمتقق فحكت. ثحامه، أو ثزاقا، أو محاطا، 

١-  ١٦٩٥ هذهارإن ق—او،ت اف.، ول رّأن فهم؛ أض ، ٠٠
افلذم محي نا يأل١^، زلا النؤل سا م ض تطح لا اJحاجذ 

(،٤١٥)برقم المسجد غي البراق كمارة باب المسلأة، كتاب في البخاري أحرجه )١( 
وغيرهاالصلاة في المجد في البصاق عن النهي باب الماجد، كتاب في لم وم

•( ٥٥٢)برقم 
٤(،)ما• برقم المجد من باليد البراق حك ثاب الصلاة، كتاب في البخاري أحرجه )٢( 

وغيرهاالصلاة في المسجد في البصاق عن النهي باب الماجد، كتاب في لم وم
(.٥٤٩)برقم 



محاالخنهي الأمور كتاب 

آ.مأساومر ^١٥ .y• اطب رمول مال كما أو المران® وقراءة ثعالى، 

منهاالأول يتعلق [ ١٦٩٥.  ١٦٩٤.  ١٦٩٣ِ  ١٦٩٢]الأحاديث هدْ 
الإبلمن المجاسة الخدرة -اكل الجلة -أكل التي هي والجلالة بالجلألة، 

حشتطف حمى ولحومها ألبانها وعن ركوبها عن نهي والغنم، والفر 
كانإن أكثر، أو أيام ثلاثة الطيب تعلف دجاجة كان إن الطيب، تعلم، 

الخم،، لخنالاءة وهكذا البقرة، وهكذا أياما، الهلسب، ، طفكذللث، شاة 
الشيءأما ، ذللئ، عليها غالب، إذا هذا الجامحة، آثار تزول حتى الءلسسا 
تكونما الذي عنه يحمى غالتا يكون ما الذي الشيء عنه فيعفى اليسير 
يلاحقنوالمؤمن النجاسة، أكل عليها غلب إذا البالغة، بصيغة جلالة 

حتىبقر أو إبل، غنم، أو حمام، أو دجاجة، الدواب، في الأشياء هذه 
النجاسة.عن ة يحيد تكون 

منتهلهيرها المسماجد، تنزيه على تدل هنا الأحرى والأحاديث، 
تهلهر،أن يجب، الساجد ذللث،، غير إلى البول البصاق، النخامة القذر 

ولهذاالأذى؛ منها ويتعد وتهلبِت،، المساح- تنفلق، أن س الرسول أمر 
دينها((رروكمازئها معصية( ت )يعنى حطيئه(( المنجد فى ررالثزاى ت ه قال 

تضرولا الأرض يدفنها ثؤ بحيورمل تراب، كان إذا دفنها وجديتؤ إذا 
الحمى ؤإزالتها حكها الواجب، فان مثلطة كان إذا أئ أزالها، ؤإلأ أحدأ 
فىنأى لما و. والرسول الجدار، في كان إذا وهكذا أثر؛ لها يبقى 
وحذرهغ.ا، عن ونهى وأزاله هحكه ثحانه أو بصاقا أو محاطا القبلة جذار 

وجههفي مصق رجل بئتملن أى أحدكم ررآحث، المسجد في البصاق عن 

حصلتإذا النجاسات من وغيره البول غل وجوب باب الطهارة، كتاب في أحرجه 
(.٢٨٥)برثم حمرها إلى حاجه غير من ء يالما تطهر الأرض وأل المجد في 



لحيننصا ا ءس ريا سج 

قلاف ص زالخلأك ه ن2 بمثشز قإث ١^٠ أو قام ^١ نخوفإ ؛ن 
بماوةص أد ايسري لدمه ئخش وليبمس يمينه، ص ولا بدنه سى يبمس 

علىوعضا< -حلئا ثوبه طرف في وبصق نكداء قليقل ثائرة يه عجلث ةإرأ 
•يقول. الصحيح الحديث في تنفلق، أن يجب احي والمبعض، 

)هذهالمتحد<ا من اpجل يخرجها المياه حص أمتى أحور على »ءرصتإ 
ررأمهلوه((قال؛ الناص وزجره المجد في أعرابي بال ولما الأجور(، من 

هدامن ث لني ئصلح لا المناجي خذه ررإن ت وفال دعاه بوله قفى ولما 
.١^^٠٠وقزاء؛ والصلاة ه اممه لدكر هي إثما المدر ولا البول 

والحذروتنظيفها وتطهيرها المساجد تنزيه الملمين على فالواجب 
الأثل، النجامسه ومن منها الناس وينفر الناس على يفذره قد مما 

بقعما حفل ناد بالمجد تقوم امرأة وكائت القذاة، حتى قدر ولا بصاق، 
؛ادلويىقال: . الحم، أحبر فلما ليال عليها صلي، ليلا توفيت فلما فيه 

والمادم.المائة عليه عليها فصلى فرها على فدلوه قبرهارا على 
بهاويبعد وتهلمب، وتهلهر تنفلق، أن يجب المساجد أن الحاصل؛ 

فادللمسلمين للعبادة محل لأنه الوجوه، حميع من والقذر الأذى عن 
المستعان.والله منها ينفرهم أو عليهم، يقذرها ما فيها يكون أن يجوز 

الجمع.الله وفق 

(.٢٤ fv)تفهيع الخيري صعيد أيى حديث من أحمد الإمام أخرحه 



غثهااثمنهى الأمور كثاب 

ه1مح؛1صآص■

المسجدفي الخصومة كراهة بانب _  ٢١٠
الضالةونشد فيه الصوت ورفع 

المعاملاتمن ونحوها والإجارة والشراء والبيع 

ااس؛ يقوو ه، الم رموو سمع أثه خهنع؛ هريرة أبي  ٠٣٥-  ١٦٩٦
فالعنبك، اللأ ردها لا يلمل! المحجر في صاله ننثد رجلا سمع 

ءمسلم رواه ٠ لهدا؛ا تين لم المساجد 
يبتعمى رأبنم *إدا ت فال ه، الم رسول أى ومغه؛ —  ١٦٩٧

مىرأيتم وإذا يجاريك، ١؛^ أرتخ لا ت ممولواالمنجد، في يبتاع أو 
حديث،وقال؟ ' الترمذي رواء ءازياوث،،ا. اف ردها لا ؛ فقولواصاله ينشد 
حسن.

دعامن ت ممال، المسحد في سد رجلا أى فيني؛ بريدْ ءم —  ١٦٩٨
بجيبإثما وجدت؛ ررلأ ه• الم رسول فمال الأحمر؟ الجمل إلى 

لممروآه ل4اا. ست، لما المناجي 

أ0فهنع؛ جد؛ عن أبيه، عن معجب، بن عمرو هءؤ؛ا -  ١٦٩٩
صاله؛فيه تنشد وأذ المسحد، في والنح الشراء عن ئهى افم رسول، 

منيقوله وما ألممحل خي الصالة نني عن النهي باب احي، المكتاب في أحرجه )١( 
(,٥٦٨)برقم الثاني مسمع 

(.١٣٢١برقم)المجد في التع عن النهي باب الوع، كتاب في أخرجه )٢( 
منيقوله وما المجد في الخالة نني عن الثهي باب الماجد، كتاب في أحرجه )٣( 

(.٥٦٩)برقم الناشد سمع 



الصالحينريايس شمح 

حسن.حديث وتال: / والض٠نير داود ا'بو رواه بر• ثيو بمسد أو 

ئيكنغ ت قال فهنم الصحابي يزبد بن الماسس، هءء؛ا —  ١٧٠٠
ادهبممال؛ غينه الحطاب بن عمن مإدا رجل، قحصبني المنجد 

الطائف،أئل مى ممالا! أيتما؟ أيى مى ممال؛ ثهنا، مجئته عهدين، قأتتي 
منبدهي أصواثكنا Jنءنان لأوجعتكما، البلد، أهل من كنتما لو قمال؛ 
اليخاريورام اش.! ر،أوو، 

والسعالمجد في الفوال إنشاد من التحذير فيها الأحاديث، هذْ 
وءلاعنهاغ لعبادة بب، لأنها احي؛ المفى ينبغى لا وما والثراء 
ؤإفامةوالتهليل، والتسبيح والصلاة الكريم، كتابه بفراءة إليه والتمرب، 

والبيعالفوال إنشاد من ذك صد فيها يقام أن يجوز فلا العلم، حلقات 
ذلكعن المى زجر ولهذا فيها؛ حم لا الض الأشعار ؤإنشاد والشراء، 

عازكؤافته زدها لا ينمل؛ المنجد في صاله نشد رجلا سْغ ااس فقال؛ 
ويشترىبمنع من وهكذا شديد، إنكار وهدا لهدا®، نبي لم المناجي ؛إل 
منأن على يدل هدا أيضا، نديي إنكار وهذا نجارئك® اطه أربخ ررلأ 

أووالشراء، بالبحر كان مواء عليه، ينكر يحترمها ولم بالمساحل. تهاون 
الأشعارأما فيها، خير لا التي الما-بمة الأشعار أو الفوال، بإنشاد 
علىالرد فى المسؤجد فى ينشد ان حكان بها، بأس فلا الحليبة 

فيماالشرك أهل على الرد في أشعار به، بأس لا الذي الشعر المشركين 

١(،• برقم)٩٧الملأة نل الجمعة يوم التحالق باب الصلاة، كتاب في أحرجه )١( 
وإنشادوالنراء الببر كرامة في حاء ما باب الصلاة، مراقست، كتاب في والترمن.ي 

(.٣٢٢برقم)المجد في والئعر الصالة 
(.٤٧برقم)•المساجد في المّويت، رفع، باب الصلاة، محاب في أحرجه )٢( 



غنهاالمنهي الأمور كثاب 

وغيرالمجد في به بأس لا هده إليه، الدعوة في الحق الحق، ينثر 
ينبغيفلا فلأن ذم أو فلأن، مدح فيها التي الأشعار أما المجد، 

.عنهااحي المتصان اجد المفى إنشادها 

أمورمن ونحوها والجعالة والإجارة والبيع بالشراء يتعلق ما كدللئح 
الشيء،لهدا تبن لم لأنها اجد؛ المفي تمع والمعاومحات المعاملات 

ينبغيالأصوات وترفع المسجد في الجلوس كون الأصوات رفع هكذا 
خهنع،ذلك عن عمر زجر كما الأصوات، ترغ وألا المساجد في التائب 

فليكنلحديث، حاجة أو حديث، هناك كان إذا حرمتها لها فالمساجد 
الأصوات.غ بر لا العادي بالموت 

الجمع.افه وفق 



الصالحينرياءس مسح 

ه1صاصاص■

غيرهآؤ اوكراثا اوبصلا ثومأ أكل من نهي .؛اب ٢١١
المسجدلحول عن كريهة رائحة له مما 

لضرورةإلا رائحته نوال قبل 

ثبذ ام .نذ قاد: ه، اكذ أث سره؛ ابن -ص  ١٧؛•
غلييمتقق ننجدلاه. تمثن فلا — ال؛وم • يعني — الئثجزة 

>رماحالنا«.لملم: رواية ثي رئ 

هذهمى أكل ارمص }.•' الئى مال • قال نههنع، أنى ءم -  ١٧٠٢
غنيبمتفق نتناا،. يصلتن "لا أو نمننا،ا فلا الشجرة 

أننوْاً أمحل  ٠٢١)المؤ فاو قاو; ه، جابر ءص .  ١٧٠٣
متققمنحدناء. فلننتزو أو هئننتزلنا، تصلا 

والبصلاشء الثوم في جاء ما باب الأذان، كتاب في البخاري أحرجه )١( 
مجدتاءيقربن فلا نمرْ أو الجوع من المل او الثوم أكل ءامن ,.أ الني وتول 
^١^أو بصلا أو ثوما أكل من نهي باب الماجد، كتاب في وملم (، ٨٥٣)برقم 

(.٥٦١)برقم المسجد حضور عن نحوها أو 
و١لماث.والبمل اشء الثوم في جاء U باب الأذان، كاب في اJخاري أحرجه )٢( 

جدنا٠مذرض فلا •مرْ أو الجوع من الممل أو الثوم أكل رمن ه■' النض ونول 
أوبصلا أو توما أكل من نهي باب المساجد، كتاب في وملم (، ٨٥٦)برثم 

والماث.والثمل النيء الثوم في جاء ما باب الأذان، كاب في الجاري احاجه )٣( 
مجدناءيقربن فلا غيره أو الجوع من البصل أو الثوم أكل ءمن ه: النن وقول 
^^١^أو بصلا أو ثوما أكل من نهي باب الماجد، كاب في ومسلم (، ٨٥٥)برقم 

(.٥٦٤)برقم نحوها أو 





الصاللينريامحس سمح 

الرائحةجهة من ت يعنى حسثتان؛ إنها عمرت قول إحوانه، يؤذي عما 
الخسث،« الخيام »كذ ه قال U مثل الرائحة جهة من خيثتان 

طيب؛حلال هي الرائحة، جهة من حميثة فهي الكب، سوء جهة من 
رحعالربحة وزالت طبخت إذا طبخا أميت فإذا رائحتها من خبيئة لكن 
ذهبحض ان الأنطبخها فإذا الرائحة جهة من خبثها فها، إلى 

باس•ولا ذلك في حرج فلا الريح 
•الجمع اض وفق 



عنهاالمنهي الأمور كثاب 

يخطب؛والأمام اتجمعة يوم الاحتباء كراهة باب —  ٢١٣
الخطبةاستماع فيفوت النوم يجلب لأثه 

الوضوءانتقاض ويخاف 

ضنهى ه المن أل ه؛ ادمحذ أنس بن ثماذ م -  ١٧٠٥
حديثوقالا: والترمانىرأُ، داود آبو رواه تخطب. والإمام الجمنة يوم الجنوة 

حسن.

(،١١١٠)برقم يخطب، والإمام الاحتباء باب الصلاة، كتاب في داود أبو أخرجه ( ١ إ 
برقميخطب والإمام الاحتباء كراهية في حاء ما باب الجمعة، كتاب في والترمذي 

Ar^/rو\س (، ٥١٤)



الصالحين>_ ريا سمح 

الحجةذي عشر عض يحل من نهي َب1ثن -  ٢١٢
أظفارهأؤ شمره من شيء أحذ عن يضحي أن وأراد 

ضحىحثي 

لهكاذ ءرمن داورّووافهت: تقالت ه، نالته أم م -  ١٧٠٦
منولا ثنر؛ من بأحدو محلا الحجة، ذي هلأو أهز ماذا يدتحه، ذنح 

مسلمرواه . مأحيا،حش ئسأ أظماره 

والإمامالجمعة يوم بالحبوه يتعلق فبما ]U"0\[! الأول الحديث 
الحبوهلكن لين؛ مسنده فى كال ؤإن الحديث من ورد لما تكره يخطب 

ينصبكونه هكذا والحبوة ، الوصوء لانتقاض سببا تكون وفد للنوم مجلبة 
ارتخاءوسيلة لأنها ١لحبوة؛ هده مقعدته على يعتمد وفخذيه محاقيه 

استماععليه فقات النعاس جاءْ وربما شيء، خرج وربما الأعضاء 
أومتوركا أو متربعا يكون الخهلثة وقت تركها للمؤمن فالأولى الخطبة؛ 
عنابتعادا الحبوه غير ذلك نحو أو جيتين، البين ة كجلمفترشا 
النعاس.أمباب عن وابتعادا الوصوء انتقاصي أسباب 

ذينهر عليه لحل من أن على الدلالة ]ا"*ماا[ت الثاني الحديّثح وفي 
شعرهمن ياحذ لا فإنه ليضحي، ذبح عنده يضحي، أن يريد وهو الحجة 

ذيهلال أهل فإذا ي1.تحن ذبح له 'كاق ارمن ه: قال شيئا أظفاره من ولا 

مربدوهر الحجة ذي عتر ءلٍه لحل من نهي باب الأضاحي، كاب غي أحمِحه 
(.١٩٧٧برقم)شتتا أظماره أو شعره من يأحد أن الثضحة 



عنهاالمنهي الأنور كئاب 

لفظ;وفي تضش<<، حتى ئسا أفكاره من ولا ثنره من يأحدو ملأ الحجة 
التحريمالنهي في الأصل ت يعني المنع؛ النهي وطام ذسااا بنرة ررولأ 

اتكإ((نا ث فاظJوا يه ٣ ^;،1 فاخثيوة محث ^؛^٠ رانا س: يقول 
زاننهواب<عنئ ■-٢^^٢ نما فذلأ آليؤد ؛١^٢ ت —لا وع جل بقول واغ 

أمه،أو أييه عن أو ه نفعن محواء يضحى أن الإنسان أراد فإذا ٧[ ]الحشرت 
واحدكل اللملمة هذه بيته، أهل وعن محه إنسان كل يضحي أن والثلمة 
كانكما واحدة، صحية وأولاده زوجته عن بيته وأهل ه نفعن يضحي 

بكبنينيضحي كان الني بأس، فاد باكثر حى ص ؤإن والصحابة يفعل النير 
منوحد عمن والثاني بيته وأهل أهله عن يذبح أحدهما أقرنض أملمن 

منيأحد لا فإنه أكثر أو واثنين بيته أهل عن واحدة الإنسان ذبح فإذا أمته، 
ولارأسه من ولا أظفاره من ولا ابمله من لا سيئا، أظفاره من ولا شعره 

هوهدا يضحي، حتى ذلك يترك بل الجلد؛ تقشير حليه • يعيربسرته؛ من، 
ليسالتمتع هدى هدى إلا عتره ما كان إذا يلزمه ما لا الهيثم، أما اللملمة، 
شعرهمن حد يا أن فله حجه من تحلل إذا التحلل بعد يأحد أن فله بضحية 

أيامالملم به يتقرب الدم فهي، الأصحية أما أضحية، عنده ما إذا وأخلفاره 
فىمكة، فى مكان، كل فى مستحبة الأضحية مكان، كل فى النحر عيد 

الأضحيةمكان كل في المدن، في القرى، في البادية، في المدينة، 
العيد،يوم أيام أربعة التشريؤ، وأيام العيد يوم في، المسلمين لجمح حبة ت م

هدهالممى، غروب إلى عش والثالث عشر وايامحي عشر، الحادثم، ويوم 
والتطؤع.والقران التمتع هيثم، وللهدى، للفحية العيد أيام وهده الذبح أيام 

٠الجمح ض ١ وفن، 



الصالحينرياءس محبح 

هاصضاسفسلوق،
والحياةوالآباء والسماء والملائكة واصبة كالتبي 

السلطانونعمة السلطان وحياة والرأس والروح 
نهياأشدها من وهي والأمانة، فلأن وتربة 

ئنالىاف ررإن ئال: السؤ.، عن ه، ير ابن ص -  ١٧٠٧
)مثغ'؛.أو ئاف، يليحلص حاكا، كاذ فنس يابائكم، ئحلموا أر ينهاكم 

■غليه متقق 

يافث،إلا تحلف فلا حابفا كان فمن ١١الصحح في رواية قي وئ 
دفغ«.أن 

الفثرسول قال ت قال  ٥٠نمزة بن الرحمن عبد ، ٠٠٠—  ١٧٠٨
دواماتايكلم«. زلا يالطزاغي، تخلفوا »لأ 

طامه)هد؛ الحدث: ومنن الأصنام. ومي طاغية، خنع الطواغيات )٥ 
طاعون،جمع )يالطواغت(: ملم: غير ني وروي ومنثوذه؛إ. صنئه؛إ أي: ذوس(؛ 

زاكنئم.الشقان ذص 

حلفررئن قال: س، اش رمول أن ٠؛ ثريدة ءص .  ١٧٠٩

برقمبابالكم تحلموا لا باب والنذور، الأيمان كتاب في البخاري أخرحه )١( 
برقمتعالى اش بغير الحلف عن النهي باب الأيمان، كتاب في لم وم(، ٦٦٤٦)

برقماق إلا ولته لا فليقل" والعرى باللأت حلما من باب الأيمان، كتاب نى أحرجه )٢( 
(١٦٤٨.)



غثهاالمنهي الأمور كثاب 

صحح.بإسناد ٠ داود؛ أبو رواه صحيح، حديث منارا. فليس بالأماثة 
إييت يمال حلف من  ٠١ه! اف، رسول يال I محال وعس، —  ١٧١٠

فانذضائقا، كان وإن ، Jiiكما قيز كاذبا، كان تإو الإنلأم، من :^٤ 
داودأبو رواه سالمااا. الإسلام إلى يرجع 

والكئنة،لا مول! رجلا سجع أيه ه'؛ هممر ابن ءم -  ١٧١١
ه،اف رسول سمنت، يإثي ام، بنير لحلم، لا محمر؛ ابن فمال 

وقال:الممذير٣ا، رواه أشزلث.اا. أو كنز ذقل> اف، ينير حلم، رامي يقول؛ 
١حسن حارسث، 

١)؛روى كما التئليظ.، على أشنك(; أو )كمر نوله؛ العلماء بمص وفئر يا 
نك(ا.شي 

الأحاديثدلت قد اف،، بغير بالحلف، تتعلق كلها الأحاديث، هدم 
يحلفإأن لأحد يجوز لا وأنه الله بغير الحلف، تحريم على المحيحة 

خيالألأ، يكون لايمين الحاجة دعنؤ فإذا وحده، باض تكون اليمين اف، بغير 
الأنه، المنمود ليصمتج، أو ؛افِ فلنحلنج حالفا كاو ااس ه؛ المى قال 

حياةولا بالملأنكة ولا بالأنبياء ولا بالكعبة لا اض بغير الحلف، يجوز 
المخلوقا،تؤ،ْبن ذلاائإ بغير ولا بالأمانة ولا أييلئ،، بشرف ولا السلهلان، 

حالفاكان ااس ه؛ قال ولهذا وحده؛ باق إلا يكون لا تعظيم الحلف، 

(.٣٢٥٣برثم)بالأuة الحلف كراب باب والدور، الأبمان محاب في أ-محرحه )١( 
ملةغير ربملة بالراءْ الحالف في حاء ما باب والنذور، الأيمان كتاب في أحرجه )٢، 

(.٣٢٥٧برقم)الإسلام 
برنماض بغير الحالف، كراهية في حاء ما باب والدور، الأيمان كتاب في أحرجه )٣( 

(١٥٣٥.)











الصالحينريامى  ٢٣

يمينض حلف من ندب َباب .  ٣١٦
عليهالمحلوف ذلك يفعل أث مئها خيرأ غيرها فراى 

سه

ه•'اف رموو ر قال ت قال خهئد نمنه بن الرحمن عد ص -  ١٧١٥
حيرهو الذي نأت منها، حيرأ عيرها يرأبث يمين، على حنمتح ؛اوإدا 
٠عليج متفق عن وكم 

حنقارس قال؛ ه، اف رسول أى >ةلإبم؛ هريرة أبي ءم -  ١٧١٦
هزالذي ويمنل يمينه، عن قنثكمن منها، حنرأ عنزها قزأى نمين، على 
لممرواه . حير١٠ 

وافررإئي قال؛ . اف رسول أ0 فيغ؛ موسى أبي ءم -  ١٧١٧
يمييي،عى كمرت إلا ثئها حيرأ أرى م يمين، عر أحلم، لا افُ ثاء إذ 

متقق. ■^٠٠هو الذي وائت، 

أفهيواجدثم ^لأ ت تعالى اممه نول باب والذورط الأيمان كتاب في البخاري أحرجه )١( 
بابالأيمان، كتاب في لم وم(، ٦٦٢٢)برنم [ ٨٩ت ]المائدة ؤآ ألنم 
يمينهعن ويكعر حير هو الذي يأتي أن منها حيرأ غيرها فرأتمر يمينا حلف من ندب 
(^١٦٥٢•)

أنمنها حيرا غيرها فرأى يمينا حلف من ندب باب الأيمان، كتاب في مسالم أحرجه )٢( 
(.١٦٥٠)برنم يمينه عآن ؤيكقر حير م الذي يأي 

أفهددا-بمم ج تعالى؛ اممه قول باب والمذورط الأيمان كتاب في البخاري أحرجه )٣( 
حلفمن ندب باب الأيمازط كتاب في لم وم(، ٦٦٢٣)برتم فآ أفتؤِ 
(.١٦٤٩)برنم يمينه عن ويكمر حير هو الذي ياني أن منها حيرآ غيرها فرأى يمينا 



عنهاالمنهي الأمور كئاب 

ننج»لأل اف رموو 'ئاو 'ئاو: ه هريرة أبي ءص -  ١٧١٨
التيكمارته يغطي أ0 مذ تنار افِ بمد له آم أهله في ثبتنه في أ-ةاوفلم 

.متققعل؛هاا. افث قرض 

تكمن،ولا فيها، سنائى أي: الجيم؛ وتشديد اللام بفتح )تلغ(: وله: ق٥ 
إفاً.محن أؤ: اسمة؛ بالثاء م )م(: زقولن: 

فيماوالمضي اليمين بكفارة تتعلق كلها الأربعة الأحاديث هده 
الخلافأن له تبين ثم شيء على الأسان حلف إذا وأقفل، حير هو 

إذاللعبد ش-رع وعلا جز اش أن الشريعة محاسن من وهدا أولى، 
عدمالخير وأن فيه حير لا اليمين إمضاء أن ورأى يمين على حلمؤ 

بنالرحمن لعبد ه قال ولهذا عنها؛ ويكفر يمضيها لا فإنه إمفائها، 

هوالذي قأت مئها، حيرأ مرنا قرأث نبتن عر حلمث، رروإدا ت سمرة 
علىحنمؤ ررنن ه: هريرة أبي وحدث نمينكا؛ عذ وكمن حنت، 
س:ويقول دليمنزا؛ نجسه عذ قليكمر منها حنرأ عيرها قرأى نبين 

إلامنها حيرأ أرى م نمين عنى أحلم، لا افث ثناء إذ واف رردإُي 
نلجلأذ رروافِ ت فوله وهكذا حير®، هو الذي وأست، يميني عذ ك1نت 

التيكثاننه بنطي أذ مذ اف عند له آنم أهله في بيمينه أحدكم 
ءلنه«.أف اقتزض 

أثث_ ٠ تعالى: اف تول باب الأيمان كاب ني البخاري أ-محرجه 
النهيباب الأيمان، كتاب في لم وم(، ٦٦٢٥)برقم [ ٨٩تالماتد٥: ؤآ اللخي 

(.١٦٥٥)برتم بحرام ليس منا الحالف، أهل به يتأذى فيما اليمين على الإصرار عن 



الصائلينريايس سمح 

أنذلك يعد له وتبض يمين على حلف إذا الإنسان أن فالحاصل 
مثل!يمينه، عن يكفر فانه أصلح فيها المضي وعدم أصلح تركها 
فيهامصالح، فيها أو_، زيارته أن له تبين ثم فلأن أزور ألا حلف 
ماوافه أو: ويزور، يمينه عن كفر افه، إلى دعوة فيها علم، تعلم 
عنيكفر الهم يستحق ما أنه مخطئ له بض نم ه يهم فادن أكلم 

ويكفربتزوج أصلح الزواج أن رأى ثم أتزوج ما وافه قال: أو يمينه، 
هذهالحج أن له بين نم الستة هذه أحج ما وافه قال: أو يمينه، عن 

لماليوم أسافر ما وافه قال: أو ويحج، يمينه عن يكفر مناب الستة 
أنهالمفصود هكذا يمينه، عن يكفر يسافر أنب اليوم مفره أن رأى 

حلفإما عدم الأصلح له تبين ثم ترك أو فعل شيء على حلف، إذا 
رقبة،عنق أو كوتهم أو اكين معثرة بإطعام يمينه عن يكفر عاليه 

اللجاجأن له اتضح لأنه يمينه في يلج ولا أيام ثلاثة يصوم عجز فإن 
وهذاالخهلا، ويترك بالصواب فيأخذ غلْل يل ياصلح ليس يمينه في 

هذهمحامحن ومن وعلا حل الله ان إحومن اطه رحمة من 
الأحبهو وما الأرفق، هو ما لهم 'نّرع وعلا حل اطه الشريعة، 

ولاآكتاق يهكم آثه ؤوبث وعاد: حل قال الأنفع هو وما إلهه، 
[.١٨٥]الترة: آلسزه أاءىر ييبيد 

مثلفلأن أكلم ما نذر يسافر ما طه نذر كان إن النذر وهكذا 
عنيكفر عدمه في المملحة رأى إذا الهمين، حكم حكمه اليمين 

يصومأنه طه نذر كان إن طاعة نذر كان إذا إلا يمين، كفارة المذر 
الهيلقول يصوم؛ يحج العام هدا أحج آني لأة نذر الأمن يوم 

إناأما نعصي<ا. قلا ينصنه أل يذر ومن قكطنه، افه تطغ أل ئدر من ١١
النذربعبادة لهست الدنيا فأمور ؛الأصلح فيحمل الدنيا أمور في كان 
الفرفي المملحة رأى اليوم افر يما أنه طه نذر إذا الهمين مثل 





لحينلصا ا ءس ريا سمح 

m
فيه،كفارة لا وأته اثيمين لغو عن العفو بانب -  ٢١٧

اليمينقصد بغير الالسان عنى يجري ما وهو 
ونحوذلكوالنه، وبلى والله، لا العادة: عنى كقوله 

يماؤا.غئ>ءقم ولكي آبموم ؤآ أكب أس يواحدقم ^لأ ت ثنانى اف قاو 
آوقبنوو م، أوسط يى عشن؛ إطعام ئ!ةو؛نشو ألأنس ءسيم 

!؛١أندم ثلءآثايذ;ه،ئنة ٢ محن ت ض ;ئ مي ن آس 
[.٨٩]الماوالْ: أنثكإه رآ-حفاإتا قلستِ 

أضُوذم ج الأية: هذْ 1نزإغ يالت: ه، ئءشة وص .  ١٧١٩
اليخاديرواه واف• وش واف، لا الرجل• قول في ف، إللتب 

[٢٢٥]البقرة: أنتؤزه ق اأهم اثن يوادهأ ه قوله: باب ير، التفمحاب في أحرجه 
(.٤٦١٣)برقم 



غئهاالمنهي الأمور كثاب 

صادقاكان ؤاذ البيع في ات|هلضا كراهة باب، -  ٢١٨

يقول!ه اف رسول نمعت I ثال خهنع هريرة أبي ص -  ١٧٢٠
^,عب١١متقق للكحب«. ممحمه 1النانة، متممه *رالخلمج 

يقول!ه، ام رسول سمع أيه خيغ؛ ئتادة أبي  ٠٣٠~  ١٧٢١
4سلمأدواْ <،. يمحق م نمى قاثه البيع، في الخلف وكثره ررإياكم 

الحثهبها [ ١٧٢١.  ١٧٢•.  ١٧١٩]الكريمة الأية مع الأحاديث هدء 
إلىوسيلة منها الإكثار لأن منها؛ الإكثار من والحذر اليمين حفظ على 

[٨٩]المائال0: أيتمإ؟ا< >ؤوآحفغأوأ يقول! واف حق بغير والحلف الكذب 
لهشيء على إلا يحلف وألا يمينه حففل على الحرصي للمؤمن فالمثرؤع 

يجرملئلا الحلف؛ فيها يتجنب أن له ينبغي الأشياء غالب أما أهمية، 
فمد،بغير اللسان على يجري الذي هو اللغو وأما الكذب، إلى ذلك 
افيوايجلكأ لا ؤ تعالى! اض قال ط شيء فيه ليم اليمين، لغو مي بهذا 

الآد-ةفى [، ٢٢٠شرة: ]ال— ئلوتتةمه< كتدثخ نا نؤايئ'آم وقى محؤ فآ إللم 
١^٠،فالأيمان [ ٨٩ألآيتن؟ا< نذأ يتا ؤا،ثحقم ت الأحرى 

قيئ،ثم نأس آؤيوأ آثد باب اليؤع، كتاب في الخادتم، أحرجه  ٢١١
النهيباب اوساىة، كتاب في لم وم٢(، • )٧٨برقم [ ٢٧٦]القرة: آتءه M لإ 

(.١٦٠٦)برثم الح في الحلف عن 
(.١٦٠٧)برقم اليع في الحلف عن النهي باب المائاة، كتاب في أحرجه )٢( 



الصاثحينريامى سمح 

تقال فإذا الكفارة، فيها التي هذه ينويها بقلبه ؤيكبها الإنسان يعقدها 
إذاالكفارة فيه هدا قصد عن فلأن أكلم ما وافه أمحافر لا قاصدأ وافه 

هذهكدا صار ما والله كدا فعلت ما والله وصاحبه هو يتحدث أما حلف، 
أسئراجدلإ ج : ه'عائشة قالت، ما مثل هدا اليمين فيه ممد ما صائر 

حديثفي يعني: وافه؛ نلى وافه لا، فزله: في انزلن، دالن،ت القوه 
فىالله وضحها والكفارة ثى، على الحالف، قصد فيه ليس الذي العابر 
لمفمن رقبة تحرير أو كوتهم أو ماكين عثرة إطعام المائدة محورة 
متتابعةتكون أن وينبغي أيام ثلاثة صام الثلاثة عن عجز من يعني: يجد؛ 

خهئه.عود مابن قال كما 
الأيمانوكثرة البيع في الحلف من التحذير الأخيرة الأحاديث، وفي 

ممحمهللئلنة متممه راالحلم، و..' قال ولهذا الكذر-ح، إلى تجر قد فإنها 
لكنهابالأيمان؛ سلعته يدرج يصدقونه السلعة درج ما يعني: بلبركب"؛ 

'رإياكم•' هؤ قوله وهكذا الكذب، فيها يكون ب، الغاللأن الكبح؛ تمحق 
يدرجهاالسلعة ينفق ت يعي تمحى"؛ م ينمى فإنه البح في الخلمؤ يكتره 

قليلليمينه حافذلا يكون أن المومءن على فالواحي، الثمن بركة يمحق ثم 
اطهنال الغموس اليمين الكارثة منه تقع لا حتى الحاجة عند إلا الحلف، 
العافية.

الجمح.افه وفق 



عنهااثمنهى الأمور كثاب 

هزافه بوجه الأسان يسال أن كراهة بانب —  ٢١٩
بهوتشفع نعاثى بالله سال من منع وكرامة اتجنة، غير 

افِيزخي تال »'لأ اف رّوو ئاق قاو: ه جابر م -  ١٧٢٢
داودأأبو رواء الجني*. إلا 

انثناذ'رمن ه• ام رمحول قال قال؛ ئؤتا، عمر ابن ، ٠٠٠—  ١٧٣٣
صغونى يأجيتوء، دعاكم، ونى فأعطوء، محاق، نأل ونى مأعيدوْ، باق، 

زواحتى له دادعوا ،ه ئكافئوئهما ثجدوا لم فإذ فكافتوة، منروفا إليكم 
الصحي«ءين.اسانيد والنساني ؛ داودرأبو رواه صمح حديث كاءاتموْ،ا. ئد أثكم 

(.١٦٧١برقم)هن اض بوجه المالة كراهة باب الزكاة، محاب ني أ-مجه )١( 
١٦٧٢برقم)هن باض سال من ءطّة باب، الزكاة، نيكتاب، داود أبو أحرجه )٢( 

(,٢٥٦٧برقم)ه باض سأل من ؛اي، الزكاة، كتاب، في اش والن



الصالحينرياض ثخ 

وغيره؛تالسالطان قامتشاه قوله: تحريم بانيا _  ٢٣٠
غثوالله غير بذلك يوصف ولا الملوك، مالك معناه لأن 

انمأحثع ُإو ت قال ه الّبي عن ه، مريرة أبي ءم -  ١٧٢٤
^١،.متق امحك«. نلك نننى نحز جق اف بمد 

Ci  ث؛.شاهث بثل: الأئلأك(: )نللذ مثه: ين شان ئال

اممهبوحه باوسؤال تتعلق [ ١٧٢٤.  ١٧٢٣.  ١٧٢٢]الأحاديث هذه 
ينبغيلا اغ بوحه وال والالملوك، ملك فلأن وقول باض وال وال
بناللا ٠٠لقوله إلمها؛ بقرب وما انمة يسأل كان إذا إلا 

مقاربلكنه النيء؛ بعض إسناده فى والحدث ١^^٠١ إلا الم بوجه 
وهوالخفلمم الشيء إلا بوجهه أل يلا وأنه وعلا حل ض تعفليما 

علىوالاستقامة الحق على الثبات كسؤال إليها؛ يقرب ما أو الجنة 
الجنة،إلى يودى موال هذا لأن ؛ ذللث، وأشباه الختام وحن الهدى 

لهأشرقت الذي وجهك بنور ®أعوذ الحديث: في يروى ما هذا ومن 
عليهالهلماف من حرج لما والآحرةاا الدنيا أمر عليه وصلح الظالمات 

وجههبنور أو غفو بوجهه الله سؤال أن فالمقصود لام؛ والالصلاة 
باس.فاد إليها يقرب وما للجنة كان إذا 

٦٢برقم)٥'اض إلى الأسماء أبغض باب الأدب، كتاب ني البخاري أحرجه )١( 
وبمللئ،الأملاك بملك ني الثتحريم باب الأداب، كتاب غي لم وم(، ٠٦٢ وآ 

(.٢١٤٣برتم)انالوك 
(.١٥٥)آ/للموطي الأحاديث، جامع )٢( 



غثهااثغنهي الأمور كتاب 

ينبغيأنه على الدلالة عمر ابن حديث الثاني الحديث وفي 
قالالدعوة يجاب دعا ومن يالنه امتعاذ ومن يالنه ال ممن اعدة م

'•ءأءطوْ*؛ ياف نألكم ومي فاعيدوه يافب انثتاذ •امن س: المبي 
أماالزكاة، من يطلب أو فقير، يستحق، كان إذا الأمر لهذا تعغليمآ 

هوباق سال إذا س مرادْ لكن وال؛ المن يمغ يستحق لا كان إذا 
غيرمن أو أهالها من كان إن الزكاة من إما يعطى، للعهلاء أهل 

رأضُوايه4ثادل مغأوم. ؤ أميم و ؤدآك؛ن اض؛ يقول ومها الزكاة، 
[١٠ثنبره ق؟ آلناغل ^^١ I سبحانه ويقول [، ٢٥، ٢٤ت لمعارج ال 

تجبرونيأن اض بوحه عائد أنا قال؛ إذا ٠أعيدوهاا يافو انثعاد ررومن 
بشيءاستعاذ إلا يعاذ بكيا، تلزمونى أن باض أعوذ أنا أو بكذا، 
يلزمأو بالملأة يلزم أن ؛ار؛ه يستمد كان بدس، يلزم • يعني يلزمه؛ 

بشيءباق استعاذ لكن بالحق؛ يلزم يطاع ما هدا الدين، مضاء بأداء 
ذك،أشبه بما أو بفلانة بالزواج أو غر بالبلزم كأن يعاذ؛ يلزمه لا 

المضاءعلى عثمان أرائه لما نتيآ عمر ابن عن حاء ما هدا ومن 
دعاكملاومن يلزمه ولم عثمان فاعاذه ذلك،، من بالته أعوذ نال؛ 

باحابةأمر هؤ النبي الدعوة يجاب وليمة إلى دعا إذا ياجيبوه® 
سع،عى ونهانا سح، . النبي أمننا محاد؛ )ههته البراء ماد الدعوة، 

الدعوْبجب لم ررس الصحيح؛ بثا الحل في الداعي ؤإجابة منها ذكر 
ورنولن*لا،.افه عصى ممد 

خاصةدعوة له إكراما أو عفيفة أو عرس وليمة أحوه دعاه فإذا 
كانإذا أما الهجر، يستحق ممن ليس الداعي كان إذا الدعوة يجيب 
فلاذك، أشبه ما أو المعاصي أعلن مد لكونه الهجر؛ تحق يالداعي 

لمرصه،تطبع يلا الإنسان كان أو عذر يكون الإجابة؛ يستحق لا بأس، 

ج؛.( ٢٦٦)برنم تخريجه سبق 



الصاتحينرياءس سمح 

فوتوف\إيبجم صغ ُُدسم العذر فله يحضرها، لا منكر فيها الدعوة لأن أو 
منأنجاك تكافئ، المعروف صنع إذا الأخلاق مكارم من هذا دكاذئوْاا 

ارهإرأءلس_، يالدعاع ولو لك< تيسر إذا دينلئ، قفى عدو، من ماك ح، 
فالدعاع،المالية المكافأة رت نيما إذا لا له فادعوا ثكافثوثه ما ئجذوا لم 

لكونهمكافأة إلى يحتاج مالية مكافاة إلى يحتاج لا الماس ويعفى 
الزواجعلى ^؛، ١۶١ظالم من منعك كريتك فرج دينلث،، قفى معروفا صغ 

ئزوالأحقي له فادعوا ئكافئوئه ما حدوا لم ررفإل المعروف من هذا غير إلى 
٣١١تفلوا( حتى يعنى: تروا؛ الأحرى الرواية في تعلموا حتى )يعنى: 

بالدءوااؤتإكافايت، فل أنك الظن على يغلس، حتى يحنى: كاإاتموْلأ؛ فد 
مث؛:عنز نماف وفاد اف®، عند انم أحغ ررإن ه: قوله وفي الهليبة، 
الأسماءمن هذا ١^١١^٥( يمللث، سنىً رارجل اممه بمد الأسماء )أحير 

اسموأردأ أوصع يعني؛ أحخر؛ حج ارإن ه: قال ولهذا المنكرة؛ 
مالكيقول! من اممه إلا ماللئ، لا الأملاك® بملك، سمى رارجل اممه عند 

بنسفيان قال ولهدا يجوز؛ لا الحكام حاكم أو الأملاك طك أو النلوك 
الملوكلخلاائإ ساه شاهان العجم لمان العجم، لمان ساه ساهاذ عيينة: 

بهامي يلا المي ايثه بأسماء اكمي يجور لا الممي؛ هدا يجوز فلا 
الرحمنوالأحرة، اكنيا رحمان الملوك، مالك والرحمن، كاض غيره، 

وعلا.حل بالله الخاصة الأسماء الرحيم، 
.الجمئرلله ١ وفق 

.



غثهاالمنهي الأمور كثاب 

والمبتدعاتفاسق مخاطبة عن النهي باب -  ٢٢١
ونحوهبسيد ونحومما 

بلنناشموثوا لألا ه! اف رمول قال قال؛ يقيني بريده م —  ١٧٢٥
بإسنادا داودر ابو رواه هق®• ربكم أنحطئم ممد نثدأ نك إل محإئه نجد، 
صمح.

،٤٩٧٧)برتم وربشُُ اارربي المملوك، يقول لا تاب الأدب، كتاب قي أخرجه 



الصالحينرياؤس سمح 

الحمىسب كراهة .كايئ ٣٢٢

أوص، أم عر دخل اف. رنول أن ه؛ جابر م -  ١٧٢٦
تزإزفذ؟«. الثني أم :ا أو: - الناب أم تا لك »u ققاو: الثنب أم 

صمإئغا الغثى نم #لا يقاو: أ ميا افث ;انك لا الغنى قالث: 
لمم^١٥ . الحديدااخب الكير يدهب كما آدم تتى حطانا 

التاءبصم ونر ثرثبد• دمعنا،؛ نريعه، >و'فلأ ثنحركيى أي: ثزمزفيى(؛ )٥ 
والقانين.المكررة بالراء أيضا دودي المكرر،، والفاء المكررة وبالزاي 

فإنهاالحمى ب عن التحذير [ ١٧١٢٦. ١٧٢٥]الحديثان هذان فى 

ومنالمنافق تسمية عن والنهى السيئات، بها ويكفر يا ١١٥^٢١١بها اض يمحو 

لأنهالتزكية؛ صفات هن ذلك أشبه ما أو كريما أو سيدأ المعاصى أؤلهر 
محييله: يقال لا والفاق والمعاصي بالبيع  ja\^3jفمن ذلك، بقد جدير 

يركمح،،ولا ، ٣٧١من فيه هو مما ؤيحذر الخير إلى يوجه بل يزكى، ولا 
أنللمؤمن ينبغي فلا يليق، لا بما له وصف لأنه ف؛ إغضاب تزكيته 
كريميا أو ميدأ، الذلاهرة المعاصي أو والبدعة يالفاق عرف من يمي 

يليق.لا هذا كل الرفيعة، فلأن؛العبارات أو 

الأنبياءتصِيب أبقا وهى الخهل-ايا، بها اممه يكفر الحمى أما 

أرحرن أو مرض من يصه فتما المؤمن ثواب باب والملة، البر كتاب ني أحرجه ( ١١
(.٢٥٧٥)برقم يشاكها الشوكة حش ذلك نحو 



محااممنهى الأمور كتاب 

تنيحطاثا ندهب هإثها الحمى نش ررلأ المي قال ولهدا والأحيار؛ 
الخو؛داا.حث الكين دهن كنا آدم 

بآو الحمى ب ١لب بمستحق لا ما ب ينبغى لا وهكذا 
ؤإنماالعافية، ربه بمال العافية اممه بمال ولكن لا؛ الأحرى الأمراض 

إليهودعا بمحق الذي هو هذا والسر الكفر أظهر من الب، بمحق من 
ربيعةبن وشمة ربيعة بن وعنبة جهل أبا الكفر دعاة . المي ب كما 

الأشهادرووس على ولعنهم الكفر صناديد من وغرهم 
يسبلا المسالم هكذا سب، فلا عنا شره وكفج سالخنا من أما 

دلاالماجس دلا اللفان ولا بالطعان الثوبن لاليس .٠ النبي يقول أخاه 
اددىء«لا،.

'^١٠وفتالن منوق، الننلم سان، ٠٠وه•' ؤيقول 
تومنساء ولا شهداء نكوئوذ لا اللئاسخ ررإى ه■' ويقول 

المانة((ص.

مفلهكان من ولكن لعانا ولا سبابا يكون أن بالمؤمن يليق فلا 
ونحوه.كالسيد الرفيعة بالألقاب يلقب لا والبيعت القز 

,الحمّع الله وفق 

(.١٥٠٥)بريم تخريجه سبز ، ١١
(.١٥٥٩)برتم تخريجه سبق )٢( 
لعنعن الهي باب والصالة، البر كتاب في فهء الدرداء أبي حديث من ملم أحرجه ، ٣١

(.٢٥٩٨)برقم وغيرها الدواب 



ا1صالحينريامحس سمح 

r_m ^]١^،سب عن النهي ؛
هبوبهاعند يقال ما وبيان 

افرط قال قال: ه كب بن أي المدر أبي م -  ١٧٢٧
حئرمن سألاث إنا \لإةإ : ^^١ ئكزئول، ما رأيتم ^٥١ الئخ، سنو! ررلأ 

الريحهب؛ شر مى بك وئنود به• أمرث ما يحير فيها ما يحير الريح هب؛ 
صحج•حسن حديث وقال؛ الترمذىرآُ، رواه . « 4jأمزت ما وشر فيها ما وشر 

تبقول الم. رسول سمعت ت قال خهنع هربرة أبي هءؤ؛ا -  ١٧٢٨
ملأرأيتموها مادا يالنداي-،، وثأتي والئح>نة، ئأتي انم، زؤح من ))١^^ 

بإسناد؛ داددر أبو رواه أثتغ\اا. مى باق وانثبيدوا حيزها، اممه ونلوا ننثوثا، 
حسن.

ببماب؟•رحمقب أي؛ الراء؛ متح هو ت الم( روح )مذ وله ن0 
الذيحست إذا الئؤ. كان ئالت: ه، عائشة ءم .  ١٧٢٩

وأعودبه، أرسك ما وحير فيها ما وحير حيرها أنألك إني اللهم ١١قال: 
.مسلم رواه له؛•. أركع ما وشر فيها ما وشر شرها من اك  (٣)

(.٢٢٥٢برقم)النيأح ب عن النهي في جاء محا باب الفتن، محاب في أحر-بم )١( 
•ه(.٩٧برقم)الذح هاجت إذا يقول ما باب الأدب، محاب ني أحرجه )٢( 
بالمطحّداهمح والغيم الريح رؤية عند التعوذ باب الأّتقاء، صلاة محاب في أحرجه )٣( 

(.١٥)الباب حدسث، رقم (، ٨٩٩يرقم)



غئهاالمنهي الأمور كثاب 

،iJUjسب؛!؛كرامة بانب —  ٢٢٤

افن.•رسول قال قال• فهتم الجهيي حالي بن زيد م -  ١٧٣٠
صح؛ج.بإستاد ُ داودر أبو رواء نلصلاهءا. يوقظ قإثه الديك سبوا ارلأ 

يبينبالريح، تتعلق [ ١٧٣•-  ١٧٢٩- ١٧٢٨- ١٧٢٧]كلها الأحاديث، هذه 
وعذابالقوم، رحمة فترسل والشر بالخير ترمل الريح أن النبي. 

^^٥١٧الأرض في وعتوا كفرهم اشتد لما هود قوم بها أهللئ، وقد لأخوون.أ 
تعالى!قال ايعقيم. الريح عليهم اممه فأرمل [ ١٥]نمك قؤءه منا أثد مذ 

آخرهمعن وهلكوا [، ٤١_ات: الاريلالأدييم٤ا< ألئ مز أنستا إي ثاؤ 
يقول؛أن بكمّْ ما الريح من رأى إذا للمؤمن أنه إلي ء وأرشد 

فيده<،، أمزمتح ما وحير فيها ما وحير الريح هب•؛ حير من سالك إثا اللهم رر 
ماوشر الرج هب"و شر من بك ويمود أرٌيلت، ما حير لادثى الأحر• اللمقل 

منباض ويتعود حيرها اش أل يجامع دعاء وهذا . ُه؛؛ أمزُتؤ ما وشر فيها 
فالمؤمنوالشر؛ بالخير تؤمر مأمورة لأنها سبها يجوز فلا مبها؛ أما شرها، 
الحديثفى حاء الديك وهكذا شرها، من باض ويتعوذ حيرها اممه يسال 

مالكارأُئا هإثها هصله، من الفت هانألوا الدتكة، صياح نمعتم ارإدا الصحيح! 
أ؛ونطاناا،ررأى فانه الشنطان، من عاف قتنودوا الحمار، ثهيؤر نمنم وإذا 

٥٠( ١ ٠ )١ والهام انمك ش حاء U ب الأدب، تحاب ش احرحه )١( 
مالحير باب الخلق، بدء كتاب في تقينع همريرة أبي حديث من البخاري أخرجه رى 

والدعاء،الذم كاب في لم وم(، ٣٣٠٣)بريم الخال نث بها سع غنم السلم 
(.٢٧٢٩)برقم الوم وعند النهار أول التسبح باب 



الصاثحينصى ريا سمح 

كانتنفع الصلاة أويات على بها تعان يلأنه تب؛ لا فالديكة 
ينتفعونالساعات واستعمال الساعات مجيء قبل الزمان من مضى فيما 

يحرففيها تؤذن معينة أوقات على حبلها وعلا حل اض لأن بالديكة؛ 
سمعإذا بل سبها يجور فلا اض أيان من فهي الصلوات، أوقات بآذانها 
Iيقول كما قفلك، من أسألك إني اللهم ت قفله من اممه أل يصوتها 

الحمر.ونهيق الكائن نباح سماع عند الشيهلان من بالنه أعوذ 
الجمع.اض وفق 





الصالحينرياءس شؤح 

VIأ-.لا.الأات'1تم'أنالألن| 

لكفريا سلم: قوله تحريم _كائئ  ٣٢٦

الزخز'قاو >اإذا ه: اف رسوو قاو : JUه صم ابن م .  ١٧٣٢
 Iرجنئهوإلا قاو كما كاذ فإل أحدهما، يها باء ممد كافن، يا لأحه

٠عليه متفق 

ارمست يئوو هت، اف رنوو سمع أيه )قهته؛ ذر أبي ومد -  ١٧٣٣
متفقعش؛،. حان إلا كذللث، ولنسنر افر، عدو هان،! أو بالكمر، رجلا دعا 

نجع.□)خان(:

نزولعند المؤمن يقول أن شرعية على يدل [؛ ١٧٣١]الأول الأءديثا 
الأمطارنزول عند المشرؤع هو هذا ورحمته١١ افر مصل ا١مطنJا ت الطر 

لماه الض أخثرهم ولهذا ورحمته٠٠؛ افِ مصل رانطزنا المزمن: يقول 
ثدردذهل ٠٠قال؛ انمبح بهم وصلى الحديبية في وهم المهلر عليهم نزل 
ع؛ادتم،مى أصخ اادالت قال: أعلم(، ورسوله )افث : قالواربكم؟اا مال ماذا 

نومنندلك، افر مصل ١ ^١قال: من نأما وكانت: يي، نومي 

برقمنال كما نهو اويل بغير أحاه كمر من باب الأدب، كتاب ني الخاري أحرجه )١( 
يالم الملأحيه نال من إيمان حال بيان ياب الإيمان، كتاب في ومسلم (، ٦١٠٤)

برقم)•!(.كافر 
(،٦٠ ٤٥)برنم واللعن النباب محن ينهى ما باب الأدب، محاب في البخاري أحرجه )٢( 

برتميعلم وهو أبيه عن رغب من إيمان حال بيان باب الإيمان، كتاب في لم وم
(٦١.)



عنهاالمنهي الأمور كثاب 

ييلكم يدبك زكيا كذا نزء نطن^ :  Jliنذ زأثا يالخزكب، لكم يي 
تبأن الأمطار نزول عند يبني أنه على يدل هدا دالكوك>_،اا مؤمن 
Iالمؤمن فيقول ره ويالمطر نزل الذي هو يعني! غفو؛ اف إلى النعم 

اجعلهالمطر: نزل إذا يقول الني كان ونجمته*، اقو بمصل ررنطريا 
سلمن،نافعأ uزلأ اجعله ظأ يعني: المازل؛ الصيب _« هيأ 
يقال:أن يجوز ولا الطر؛ يصيبه حتى يؤبه حر المهلر نزل إذا ولكن 

لهاليس النجوم لإنجوم، ية النيعني: كدا؛ بنوء أو كدا بنجم مطرنا 
وعلاماُن،للشياطين ورحوم ماء للزينة هي إنما عمل، لها وليس تأثير 

كدابنوء مطرنا يمال: أن يجوز فلا شيء، في تصرف ه ليس ذ يهتدي 
فيسقينا : قالوالو أما يجوز، لا هدا كدا، بنجم أو كذا بنوء سقينا أو 

بنجمسقينا أما بأس، لا الوقت عن يخبر الصيف في الشتاء في الوسمي 
ليسوالجم الجم إلى السبة لأن يجوز؛ لا هذا كذا بنجم مطرنا أو كذا 

اللهيهصل ارمطنط يقول: أن ويستحب كفرأ النبي سماه فلهذا تصرف؛ له 
دايعأ(ا,صيأ رراللهم ورحمته٠٠ 

الافب عدو يا أو: كافر يا لأحيه: يقول أن ان للأنيجوز ولا 
زجغكذلك وليس لكفر L له: قال إذا لأنه الكلام؛ هذا يقول أن يجوز 

كلامهإليه رجع خبيث يا أو فامحق، أو اف عدو يا قال: أو كلامه، عليه 
فاوانرئ »أننا ه: يقول ولهذا لذلك؛ أهلا ليس صاحبه كان إذا 

كافإل كافر(، له المقول أن )يعني: أحدهما يها ثاء ممد كا؛ر، يا لأحيه: 
ياأو لكفر يا أو اف عدو يا قول: وهكذا ءال4ياا رجنئ، وإلا داو<، كما 

لهقال إذا يعني: ذلك؛ لأحيه يقول لا منافق يا أو فاسق، يا أو حثيث، 
هنفب الذي هو وصار إليه رج^ لذللث، أهلا ليس وهو الكلام هذا 
أخاهيسب أمجا كافر، له يقال كافرأ كان ما لكن الوصم،؛ بهذا أحق وهو 

أجلمن فامحق يا أو الله، عدو يا أو لكفر، يا يقول: عليه غضتا إذا 
هوويكون هو، إليه يرمع با الهذا يجوز، ما غلهل هذا عليه غصبه 









الآشاسىصهاكتاب 

مناكحذير مها [ ١٧٣٨. ١٧٣٧. ١٧٣٦. ١٧٣٥. ١٧٣٤]الأحاديث هذه 
والحرصالكادم طيب على والحث الكلام، وسوء والتضمحش الغحش 

كلامهفي سمحا يكون والتقعر، الكلام في التكالم، وعدم الحياء على 
المحسيبغص افه اءان ت ه أحبر ولهذا يتكلف؛ لا مخاطباته فى محمحا 

زلاالفاحش زلا اللقان زلا باشان ص »لإز وقال: زالممختن٠^١،، 
ساثه،إلا ثئء في المحس كاذ ررما والمسالم: الصلاة عليه محال البذى؛؛'، 

الكلامفحش عن يتباعد فالمؤمن راده٠ا؛ إلا سيء في الحياء كاف زنا 
طيباويكون الحياء ثلة والمعاصي، الفواحش ذكر من الكلام ورديء 
اللهارإل الحديث،: في المبالغة الكادم تقعر له ينبغي ولا اللسان نزيه الكلام 
الذيالممزة(، تتخلل ئا ثللمانه نتخلز الذي النخال من الهلع ثبمص 

ثلاثاقالها المثثطعولا، ^، uLa؛؛: قولهوكذلك ويتكلف،، بلمانه يتقعر 
ه:قوله وكذلك حاجة، دون من الكلام في البالغ المتشدد التنطع 

زإوأحلاقا، أحاسنكم المامة يوم نجلسا مي زأقزبكم إلتير أحثكم مى ررإى 
ثشددولالثنؤارونى المتانة يزم نجيا مني زأبندثمم إلي أثعصكم 

معروفوالمتكبرون فائدة بلا الكثير الكلام أهل الثرثارون زالمتميهمونى،ا 
والمتفيهن،واحتقارهم، وغمهلهم الناس، على والرفع والتغهلرس التكر 

يكونأن للموس فينبغي والتكلم،، التكبر فى زيادة عنده الذي هو 
والغيبةالكلام وسوء والفحش الثرثرة عن بعيدأ الكلام طيب متواضعا 

والرفقالحسن والأسلوب الهليب الكلام على حريما والنميمة، 
المؤمنخصال أحن من يكون المواصع المؤمن هكذا والواصع، 

سفليس ، والتكلفوالتفحش الفحش أما الكلام، وطيب، والرفق التواضع 

أهلابتداء عن النهي باب لام، الكتاب محي خب عائشة حديث من لم مأخرجه )١( 
(.٢١٦٥برقم)..باللام.الكتاب 





عنهاالمنهي الأمور كثاب 

 )^;l؛_m صىخبثت قوله: كوس

أخدكب::نوئن ررلأ قال: ُ#، المئ ص ه، عائشة ّ -  ١٧٣٩
٠عاليه متقق ٠ ه ضى لشسغ ت ليقل ولكن مى، 

لئظكرة ولكي )لقث(: ت مش وهو ئش، )حثئش(! ت مش الثلماة؛ او ئ□ 
الخث.

(،٦١٧٩)برقم تفي حبشت، يمال،; لا بائح الأدب،، كاب، في البخاري أحرجه ؛١( 
برقمنفي خبشت، الإنسان  Jjiكراهة بابه الأديب، من الألفاظ تحاب، في لم وم
•(٢٢٥.)



لصاتحينا ءس رقا سمح 

♦r_rT؛Ui;l  كرمأالعنب تسمية كراهة

نسمواررلأ س؛ افه رسول ئال ئالت نقهنع هريرة أبي م —  ١٧٤٠
لم.ملفْل وهذا ، ٠١علمهرمتقق النن.لماا. الكرم قان الكن؛، العنب 

الئؤمن«.هلي، الكن؛ »u؛u رواية: ش وئ 
ملبالكرم إيما الكن؛، اايiوJونى لم: ومليخاري رواية قي وئ 

.٠٠المؤمن 

؛مولواارلأ قال؛ ه، الثي عن ه، حجر بن وائو ءس -  ١٧٤١
لمسلم رواه والحبله،،. العني،، قولوا: ولكن الكنم، 

الباء.بإمكان أيضا ومال، والباء، الحاء شع الحتله(؛ )ه 

فيالشرعي بالأدب نتعلق [ ١٧٤١-  ١٧٤•-  ١٧٣٩]الأحادسث، هنْ 
ذهل-ْالأقوال في الشرعية الأداب على يحرص المؤمن وأن الأقوال 
وفيوالأعمال الأقوال محليم—ؤ في الناس بترغسبؤ حاءُتح العغليمة الثريعة 

يقولىلا  ٠٠الحديث،: ط! ذلك، ومن والعمل، القول حييث، من يرهم تحن. 
غير ioiSsJ]هذه فإن مسياا لقنتؤ ليمل؛ زلكى شي، حيئتؤ أحدك؛: 

المؤمن*.ئلم، الكرم •رإيما الني قول باب الأدب، كتاب في البخاري أحرجه )١( 
كرماالعنب، تسمية كراهة باب الأدب، من الألمافل كتاب في لم وم( ٦١٨٣)برقم 

لهءواللففل (، ٢٢٤٧برقم)
(٢٢٤٨برقم)كرما ب، العنتسمية كراهة باب الأدب، من الألماحل كتاب في أحرجه )٢( 

(.١٢). ١٧١حدين، 





لحينلصا ا ءس ريا  ٢٣

لرجلالمرأة محاسن وصف عن النهى باب —  ٣٢١
ونحوهكننكاحها شرعي لغر9س ذلك إلى يحتاج أن إلا 

يباشرلألا اف رسول مال مال! )غينه عود مابن  ٥٠—  ١٧٤٢
،,^١١متقق إننها((. ننثر كاثه لروجها هتصمخا ، ^١١١٠المنأة 

يرمملزوجها فتنعثها المرأة المرأة تباشر لا باب النكاح، كتاب في البخاري أحرجه 
ملم.ني أجده ولم (، ٥٢٤٠)



محاالأثوراسهى كتاب 

؟^_كاهضاصصالإسان:
بالطلبيجزم بل شئث إث لي اعقر اللهم 

يقولنررلأ قال! ه، اف رسول أف يقهنع؛ هريرة أبي ءم -  ١٧٤٣
يعزمشئف، إذ ارحمني اللهم شئش: إذ لي اعمن اللهم أحدكم: 
^١،.ثق لث«. ئكرة لا هانئ الننألأ، 

IQQ  تنارافَ ماذ الزب ولتنفلم لننزم ارولكن لمسلم: رواية ور
.أءطاه(اشيء نثناظئه لا 

أخديآذغا »)إذا ي اف رسول قال قال: -هءدأسخله  ١٧٤٤
لث«ئنثكرة لا هانئ قاغطني، شئث، إذ الم مولن: ولا الخناله، يينزم 

(٢) ٠عليه متفق 

المرأةوصف عن النهي على الدلالة فيه الأول الحديث 
كأنهلزوجها، هتننتها المزأْ المرأة ساشر ررلأ يشاهدها كانه المرأة للرحل 

يجورفاد بها قلبه تعلق ْن ثرأ بج يمحي يفتنه محي هدا لأن ؛ إليها٠١ يئفلر 
للخهلبةصفاتها بض للزواج، يخفها كأن حاجة من إلا الكلام هذا 

برقمله مكره لا فإنه المسالة، ليعزم باب الدعوامحث،، كتاب في البخاري أحرجه )١( 
برقمك إن يقل ولا بالدعا، العزم باب والدئ،، الذكر كتاب في وسلم (، ٦٣٣٨)
(.٢٦٧٩برقم)هريرة أبي حدث ومن (، ٢٦٧٨)

نيلم وم( ٦٣٣٨برقم)المسألة ليعزم باب الدعوات، كتاب في البخاري أحرجه )٢( 
(.٢٦٧٨برقم)منتح إن يقل ولا يالدعاع الحزم بامبخ والدعاء، الذكر كتاب 



الصائلينْس ريا شيج 

لأنفلا؛ الحاجة لغير أما يشتريها، حتى له تصفها تشترى أمة أو لحاجة 
ينبغي.لا فيما بها بيقع قد بها تعلقه يسبب قد الرجل، يفتن قد هدا 

ينبغيأنه على الل.لألة [: ١٧٤٤. ١٧٤٣]والثالث الثاني الحدين، وفي 
فليجزمربه دعا فإذا نثني، يلا وأل الله عند فيما الرغبة يعزم أن للداعي 
أعهلماهثيء يتعاخلمه لا الكريم الجواد هو سبحانه الله فإن الرغبة، وليعظم 

شئت،إن ارحمني اللهم ثت، إن لي اغفر اللهم يقول،: فلا وعالا، حل 
١^لي، اغفر الل4ثا المسالة، يعزم لا، شئت إن كدا أعْلني الش 

بحلالكاكفني، اللهم أمري، ر باللهم المار، من أنجني اللهم ارحمني، 
علقإذا كان يعلق لا يحزم سواك، عمن بفضالك وأغنني حراملث، عن 

أنتهذا، يصلح ما مستغتي أنا حاجة لي ليس ولا أعهليتني إن المعنى 
تعلق،فاز ربك، إلى صرورة وفي افه، إلى حاجة في اممه إلى ففر في 

ألميالل4لم المار، ص أجتي الم ارحمني، الم لي، اغفر الم 
الرغبةوأعظم جزما اجزم بيل، المواء اهدني اللهم العافية، لباس 

بحانهسإليه الفقير ثا وأنإليه مضطر لأنك وصفاته؛ مائه بأ>االله وامحأل 
وعدموالعزم بالجزم س الرسول، أمر ولهدا وعلا؛ جل عنلاح الغني هو 

التعليق.

الجمح.اتله وفق 





لصاتحينا دس ريا مسبح 

الأخرةانمقاء بعد الحديث كراهة _َث[ي، m  ا
وئركهنفعله عيرالوب، في متاحآ يكوو الذي الحديث به والمراد 

هذافي فهو الوقت، هذا غير في المكنوه أو م لمحئ ١ الحدث قاما سواء. 
العلمكمداكرة الخير في الحديث وأما وكزاهه. ئحريما أشد الوت 

طالبومع الصيف، مع والحديث الأحلاق، ومكاوم المالحى، وحكايات، 
لعيرالحديث، وكدا متحب،، هو بل فيه، كزاهة فلا ، ذللث، ونحو حاجة، 

ذكرئه.ما كل على الصحيحه الأحاديث تظاهرت وقد فيه. كراهة لا وعارض 
قبلالئوم يكره كان افه. ود رم أف ؛ برزة.،< أبي ٌد — ١٧٤٦

؛.ءاليهرمتقى . تعدهاوالحدث العشاء 

آخرفى العناء ضلى ه افه رسول أن ه: عمر ابن م . ١٧٤٧
 ،^۶LUi  الت مائة رأس ض قان هذه؟ يلثم »أرأمملم قال: ملم

*.ءليهُ متفق . أحدا،اليوم الأرض ظهر عر هو ممل سمى 
مبن قريا تجاءهم M ي ا وا اظ أنهم ه: أنس ءم - ١٧٤٨

مثلوا،الناضقد »^lj؟ العثاة\ذتإخثلمافقاو; الأيلفذأىتي_شي: 
؛.الخارىررواه . الصلأْاااُتذلزتم ما صلاة قي ئرالوا لن وإثكم رمدوا، ثم 

ومسلم)'لأهء(، برقم العمر وقت باب المائة، مواقيت كتاب محي البخاري أحرجه )١( 
للبخاري.واللففل ( ٤٦١)برقم الصبح في القراءة باب الصالة، كتاب في 

محيوملم ١(،  ١٦)برقم العلم محي السمر باب العلم، كتاب في البخاري أخرحه )٢( 
متقوسةتمي الأرصن وعن سثة مائة تأتي ُُلأ * محوله باب الصحاية، فضائل كتاب 
(.٢٥٣٧)يرقم اووم« 

برقمالعشاء بعد والخير الفشه في مر الباب الصلاة، مواقيت كتاب في أحرجه )٣( 
(٦٠ (.٦٤٠)برقم وتاحترها العناء وقت باب الماجد، كتاب قي وملم (، ٠



محاكتاب 

مايقال: أن يجوز، لا أنه على الدلالة [: ١٧٤٠]الأول الحديث في 
ومناض من هدا أو وفلان، اممه لولا يقال: أن ولا فلأن وثاء اف ثاء 

هذافلأن، ثم النه لولا ف-الأن، ثاء ثم اض ثاء ما يقال: ولكن فادن؛ 
ما: مولوالا ١٠•' هؤ قال ولهدا اللمنة؛ جاءت هكذا فلأن، من ثم اض من 

حديثفي ، ئتاءئم اف<، ئتاء ما : يولواولكي يلاق؛ وناء افأ ساء 
الأقرعحدث كذا أنأض، بك ثب اف، إلا ايزم تلاغ »ئلآ الثلاثة 

الشرعيةبالأداب يتأدب أن المؤمن على فالواجب والأعمى، والأبرص 
هوبل شيء يساويه لا وعلا جل واممه والتسوية المعية، تفتفي الواو لأن 

تقول:آن يجوز لا فلهذا |إو؛ شيء بكل والصقل شيء كل على الهادر 
فكلوفائز، اش لولا أو اويا مثريكآ جعلته ؛  ٠٠هلال وساء اممه ساء راما 
فلأنمن ثم اممه من هذا فادن، ثم اممه لولا يقال: ولكن يمح؛ لا هذا 
المثرؤع.هو هذا فلأن®، ساء نم افه، ساء ااما 

يكرهه كان مكروه، الدنيا حديث في العناء بعد مر الوكذللخ، 
فوتهادلك يب يقل. قبلها ينام يفوتها قل قبلها، والنوم ء ا العيحد المر 

والتحدثمر اليعني: بعدها؛ والحدث قبلها، النوم فيكره الجماعي في 
أوالأهل مع أو الضيف، مع مثرؤع أمر كان إذا أما مثرؤع، غير بعدها 

ولهذابأس؛ فلا نصيحة أو الري■ في والتفقه العلم ت، طلفي الحديث في 
إذررألأ قال: الليالي بعض ناحر لما العناء صلاة يعد ه الّكا نصحهم 

الملام®\1ذ0و°تإ ما صلاة في ئرالوا لن دإثكم رمدوا، ئم صلوا، مد الناس 
المملين.أجر وله محلاه في فهو ينتفنرها دام ما أن على فدل 

®أرأيثكمقال: أنه العئّاء صلاة بعد هؤ حياته آخر في أخبر وهكذا 
اليومالأرض ظهر على هو ثمن بممح، لا ت بئة رأس على مإو هدْ؟ ^٣ 
يموتونالوقت ذاك وقته في كان س جميع عام مائة مرور بعد • يضب أحد®؛ 



الصاتحينرياتس ثج 

الصلاةعليه أحبره وعلا حل الله من وحي عن وهدا أحد، منهم يبقى لا 
أحلمنهم يبقى لا I يعني عام؛ مائة قبل ينخرم العصر ذلك أل لام؛ وال

موجودأ،كان لو الخضر أن على العلماء احتج هذا ومن عام، مائة بعد 
تبض ذلك؛ قل توفي أنه الصحيح ولكن عام؛ مائة مرور قز توفي لكان 

وليسلام، والالصلاة عليه قبله مات فقد الأنبياء، حاتم ومحمد نبي هو 
بعضيلقى وأنه حي الخضر أن الكتب بعض في يقع ما أما بموجود، 

ه.النبي مبُن< قبل مات قد الخفر بصحيح، ليس كله هدا الناس 
فيالشرعية العلوم درس القرآن، درس في العشاء بعد مر وال

ذلك،في حرج لا الأهل مع الضيف، مع علمية، ندوات محاصرات، 
إلية.حاجه لا الذي الشيء في والقال القيل في مر الالمكروه إنما 

٠الجمح الله وقق 

...



محامحاب 

نوجهافراش من اثمرأة امتناع تحريم باب  ٢٢٥
شرعىعذر لها يكن ولم دعاها إذا 

دعا®إدا ؤهؤ.' اف رسول قال I قال غيني، هريرة أبي ءء؛ا —  ١٧٤٩
ختىالخلانكه )نتفا علبجا،عصبان مات قأت، فزانه إر \زة الزبز 
٠غلني تقق م *  ١١تصمح 

رجغ"•حس ٠٠رواية؛ ش دص 

برتمزوجها فراس مهاجرة المرأة باتت إذا باب اتنكاح، كتاب في البخاري أحرجه 
برنمزوجها فراش من امتناعبما تحريم باب النكاح، كتاب في لم وم(، ٥١٩٣)
(١٤٣٦.)



اك^الحينءس ريا سمح 

تطوعأالمرأة صوم تحريم باب -  ٣٣٦
بإذنهإلا حاصر ونوجها 

ووةن\»يجل ر'لا ت فال ه، اف رمحول أل خهغ؛ هريرة أبي ءم ء  ١٧٥٠
.، ١ متقى . يائيه٠١ إلا سه ني ئأدو ولا يإديه، إلا شاهد وروحها صوم أف 

يإذنهإلا لأحب زوجها يثت فى المرأة تأذن لا باب النكاح، كتاب في البخاري أحرجه .١( 
برهممولأ0 مال من المبد أنفق ما باب الزكاة، كتاب في ومسلم (، ٠١٩٥)برقم 

(١٠٢٦.)



غنهاالمنهي ا٢لآنور كثاب 

الركؤعمن رأسه المأموم رفع تحريم باب ~  ٣٢٧
الأمامقبل أوالسجود 

بخنيررأما ئاو! ه، السي أل غهم؛ هريرة أبي ص -  ١٧٥١
أنإ ضار زأّن زأنن الهُ بمل أن الأنام مل زأط نقع أذا أخدكب 

غلييمتمق . حمارء صوره صورئه الاه نجنل 

علىالزوج بحق يتعلق فيما [ ١٧٥١-  ١٧٥٠.  ١٧٤٩]الأحاديث هده 
المسابقة.وعدم الإمام بمتابعة يتعلق وفيما الزوجة، 

الزوجةمن والطاعة المع وجوب على الدلالة الأول؛ الحديث 
فيوالطاعة المع عليها بشيء أمرها أو لحاجته دعاها إذا لزوجها 

إلىامزانه الزجل دعا اءإدا لام; والالمائة علميه يقول المعروف، 
فيت0ذغاا حتى الخلائكه لعنتها علمنها، عشاذ ماُت، ئأبتح، فراشه 

إلمح،ائرأتمئ ندعو رحل بس ما بيد? محي رردالذي الأحر>،؛ الرواية 
ننضىص محا ناحطا الشناء في اثدي لكن إلا ع محي فزاشيا 

لفراشحاجته إلى دعاها إذا الإجابة وجوب على يدل هذا . ءئهاا٠ 
بقيةوهكذا الامتناع، لها وليس الإجابة علميها أن نهارا أو ليلا 

شرعي،عذر من إلا الزوجة بها تقوم أن شأنها من التي، الحاجات 

(،٦٩١)؛٠^ الإمامقل رل رفع من إثم باب، الأذان، تحاب، ني البخاري أخرجه ؛١( 
يرتمونحوهما سجود أو بركرء الإمام سبق تحريم باب W الصلاة كتاب فى لم وم

(٤٢٧.)

(.١٤٣٦)برقم زوجها فراش من امتناعها تحريم باب النكاح، كتاب في لم مأحرجه رآ( 



الصالحينريامى ممح 

النفاس،في ولا الحيض في توطأ لا المرأة فان والنفاس، كالحيض 
كانإذا الجماع يضرها مريضة ت، كانإذا هكذا الإحرام، في وهكذا 

مايكلفها ولا يعذرها أن عليه والواجب حرج، لا ثرعي عذر لها 
•عليها اغ حرم ما أو عيها يشق 

أنلها ليس شاهدأ حاصرأ كان إذا بإذنه إلا تصوم أن لها ولهى 
كمارمضان إلا حاجاته، وبين بينه يحول قد الصوم لأن بإذنه؛ إلا تصوم 

لمولو تصوم رمضان رممحانء، اءإلأ داود! أبي رواية الأحرى الرواية في 
ثقلوعلا م يرض؛ لم ولو تصوم أن عليها الجميع على فرض يرض، 

أهلهاعند هي أو افرأ مغائبا كان إذا أما حاصرأ، كان إذا بإذنه إلا 
لهىحاصر وهو ءندْ كانت إذا لكن إذن، بغير تصوم يأس فلا لأسباب 

أنعليها الواحبة الكفارات وهكذا رمضان، إلا بإذنه إلا تصوم أن لها 
والزوجةإخوة، فالمؤمنون شيء كل فى المؤمن أحو والمؤمن تصومها، 

ءؤوءاثئو،ستعالى! نال خاصة صفة له والزوج زوجها مع خاصة صفة لها 
أنلها ولهى معروف بغير يعاشرها أن له فليس [ ١٩]الماء: ألمعروم،يم 

اففي التحاب بينهم فيما عليهم المؤمنون وهكذا معروف، بغير تعاشره 
عليهمبل أحدأ أحد يؤذي ولا أحدأ أحد يفللم لا وأن التواصي التناصح 

فيارمثل • الرسول فال كما والتناصح، بالحق التواصي 
لهثداعى عضو منه افتكي إدا الجند مثل ويعاطفهم وئراحمهم ثوادهم 

كالسان،المؤمرإ "إذ ه! وقال والحمى®، يالثهر الجند سائر 
هذايتأكد الوالدة ومع الوالد ْع ولكن المؤمنون هكذا تغضا" تنفه نشد 

الأمر.هل.ا يتأكد والزوجة الزوج ومع الأمر 
يتاحأن المأموم على يجب الإمام بمتابحة يتعلق الثاني؛ والحدينؤ 

فيلا يسبقه أن له فليس متابعة، بل موافقة، ولا ابقة مدون من إمامه 
•لقوله بعده؛ يكون بل أيضا يوافقه أن له ولهى رير، ولا محفضر 



غئهاالمنهي الأثور كتاب 

دإدانكبر، حتى ثكبردا دلا يكبروا كبر ثإذا يه ءنب الإمام جعل ررإثما 
خمدةافابمن نجع :  Jliنإذا :>كع، خض زلا^١ زكغ 

تنجد*خص سجدوا زلا يانجدوا نجد زإدا الحمد، زلك رثنا ت ممولوا 
وكثيرإمامه، يوافق أن ولا إمامه بق يأن له ليس متابع فهو آخره، إلى 
معهيجد أو إمامه مع أو إمامه قبل فترفع العجلة عليه تغلب، الناس من 
راكعاتمر بحتى والصبر الأناة الواجّب، يجوز، لا هذا معه، يركر أو 

إذاترفع ثم جالسا نوى يحتى جود الوهكذا تركع، نم صوته ينقطع 
تراعيأن عليك يج_، قبله تجد لا جود الفي وهكذا صوته، انقملع 
تكبرللمركؤع كبر بعدء تكبر أكبر اممه I تنتقل صوته انقطع فإذا وفعله صوته 

به؛عمك الفعل تناهد كنت، ؤإذا جود الوهلكوا صوته، انقطع إذا بعده 
رافعااستوي إذا رنمنح الركؤع من رافعا استوي رغ إذا ناهيته • يعني 

الإماممع فالمأموم رأيت إذا الموت، سمعت، ما ولو رفعت جود المن 
أحوال:ثلاثة على 

يجوز.لا منآكر وهذا افه يأن الأولى؛ الحالة 
.أيضايجوز لا يوافقه أن الثانية: الحالة 
يكونالمثرؤع هو وهذا متماد، بعده يكون أن المالمة: الحالة 

به.متصلا بعده 

الجمع.النه ولق 







لصاتحينا هس ريا مسبح 

.

ائصلأةفي السماء البصرإلى رفع عن اتنهي بانب — ٢٤٠

ارماه•' افه رسول قال ت قال هإأا مالك بن أنس ®ه —  ١٧٥٤
فيقوثت قاستد  ٠٠صلاتهم!في الثماء إني \وض\ونم يندثونى أقوام تال 

دواْأتجانفلمأ«. شنحطص أن ذنك، ص ررنشيئ 1\ذ\ خض ذش 

الهىعلى ضلت [; ١٧٥٤.  ١٧٥٣.  ١٧٠٢]الثلاثة الأحاديث هد0 
حالفي أو الطعام، بحفرة الصلاة وعن المائة، ش الاختمار على 

رقععن الهي على مشتملة وكيلك والبول، الغائْل الأحبثين; مدافعة 
عنهانهى الأشياء هذه كل الصلاة، في كونه حال ماء الإلى البصر 

الهيأما الصلاة، في والخضؤع ُالخشؤع تخل لأنها ه؛ المصطفى 
حلافهذا خاصرته، على يده يضع أن فهو الصلاة في الاختصار عن 

الصلاةفي المسرى كفه على اليمنى كفه يضع أن الثئة لأن الثئة؛ 
اليدوضع أما المسرى، ذراعه على اليمنى يده يضع أو صدره، على 
تشبهوأنه اليهود فعل دلك أن وروى السسة، خالف هذا خاصرته على 

لأنهعنه؛ الله نهى ما فعل للمسلم يجوز فاد صلاتهم، في باليهود 
هكزالاختمار، ا فى باليهود تشبه ولأنه المشروعه، الهينة خلاف 

رحضرْصلاة رالأ ه؛ ويمول خاصرة، له; يقال جنبه أمقل الخاصرة 

(.٧٥برقم)• الضالة في اتاء إر المر رقع باب الأذان، محاب في أخرجه 



عنهاالمنهي الأمور كثاب 

المشاءحمر ءآرذا .I ويقول الأحساناا ^jl_، وهو ولا طعام، 
.، االنثاءاار فابدزوا والعشاء 

صلاةيصلوا أل قتل له قاثدووا العشاء يدم ®إدا الأحر اللمظ في 
العشاءتقديم لأن إلا ذاك وما غشائفلم((لأ،، ض نمطوا زلا ١^^، 

معلققلبه بل المهللوب، الخشؤع فيها ليس صلاة ويصالي به يتعلق يجعله 
العزممعناه هذا عادة، يتخذها لا لكن به فيبدأ لدم الذي بالهلعام 

أوالعشاء قدم صادف إذا لكن الجماعة، في الصالة عن التخلف على 
إذاأما به، متعلقة ه ونفيله_، لا قدم الحصر مع أو الظهر قبل الغداء 

يتعلقلا لأنه يفر؛ فلا الأكل في رغبة عنده ليس فيه، له رغبة لا كان 
بهامشغول وقلبه الصلاة يأتي كونه هذا من والمقصود شيء، حينئذ به 

والخشؤعاتنه بذكر يشتغل يهلمئن فيها يخشع بقلبه فيها فيحضر عليها يقبل 
فلهياالأحبتين، مدافعة أو طعام من شاغل يشغله لا وتحفليمه يديه بين 
البولالأحنقازا، يدافنه وهو ولا طنام، بحضزة ص.لأْ رالأ ه.' قال 

منيقيغ الغائط، أو البول يدافع وهو الصلاة يأتي لا ت يحني والغايهل؛ 
يضره،لا كان إذا أما ، به يبدأ اص وإحبذلك تأثر عنده كان إذا هذا 

حرج.لا مدافعة، فيه ما يسير، شيء 
بهامشغول عليها مقبل وهو الصلاة يأتي أن ; هذامن والمقصود 

وهوإليها أتى فإذا عليها، قلبه جمع ف لربه فيها حاشع فيها مهلمثن 

أكلهيريد اندي الظعام بحضرة الصلاة كراهة باب المساحال، كتاب في لم مأحرحه )١( 
(.٥٥٧)برقم الأحبين مدأفعة مع الصلاة وكراهة الحال في 

ابنوكان الصلاة. وأقيمت القلعام حضر إذا باب الأذانا كتاب في البخاري حه أخ )٢( 
علىيقبل حش حاجته على إقباله المرء فقه من الذرداءت أبر ومحال ؛العشاء. يبدأ عمر 

الصلاةكراهة باب المساجد، كتاب في لم وم t(lUY)برثم فامغ وقلبه صلاته 
برقمالأحبثين مدافعة مع الضالة وكراهة الحال في أكله يريد الدي القلعام بحضرة 

٥٥٧)



الصالحينهس ريا شح 

قلبهمن شعبة ذلك وأحذ شغل الطعام بحفرة إليها قام أو الاحيثين يدافع 
محجودْموضع إلى بهره طرح الصلاة في قام ؤإذا صالته، عليه وشوش 

جفسحا اض يقول الئنة هذا مر0 يهلرح يخشع فوق ينظر لا 
الخشؤعومن ٢[ ١، مون: ]١١٣حثعؤزه صلاخم ؤ( هم آلي آلثؤهنؤن 

الصلاة،في وهو ماء الإلى بمرْ يرفع أن يجور ولا البصر طرح 
الأن الئلأة في إز ;>ص ُ\أ )ريبجن ه: يقول 

يصليكان إذا هداء عن ينتهرا ١٠رواية وفي لتخطسا، أو ١١لفغل في 
الماءإلى رفعه لأن ؛ ماء الإلى برفعه لا الأرض إلى ه بمر يعلرح 

إلىطلح إذا لكن إليه، فينظر عنها يشتغل وفد صلاته، عليه يشوش 
أولعبث لوأفل صلاته على به قالإلى أجمع صار سجوده موضع 

بمتشعبلير مهلروح خاشع بصره مهلمئنا خاشعا يكون بل الوسوسة، 
.وهكذاهكذا 

لجمع.ا الله وص 

الصلاةفي النماء إلى البصر رفع محن النهي باب الصلاة، كتاب غي لم مأحرجه 
(.٤٢٨برقم)





الصاثحينريامن شمح 

_______________ِ؛أأ....أق__ 

_َأ1شاصضاسلأةإفىاصر̂ ا

ثقاو: ه المحن ئن كناز أبى ص -  ١٧٥٧
رواه. عليها؛؛ثجلنوا ولأ المور، إلى يصلوا ررلأ يقولI ه افر رسول 

طم■".

عف؛رقموالفلاة اشر على الجلوس عن النهي باب الجنائز، كتاب في أحرجه 
(٩٧٢.)



محاالمنهي الآنور كتاب 

اثمصئييدي بيى المرور تحريم باجير -  ٣٤٢
الصمةبض الحارث بن افر عيد الجهتم أبي ، ٠٠—  ١٧٥٨
نديبيس النار يننم ®لو اف رسول مال ؛ ئاو خهنه الأنماري 

بذبه"•نص بمر أ0 ثى لن حيرأ أوبجى مم أف لكاف عليه ماذا المعنر 
C3  أونهرأ، أرتعيى أو يومأ، أربميى قال؛ أدرى لا الرائي؛ قال

غلتيمتفق ٠ نثة أربجين 

فىالالتفات نتعالق [: ١٧٥٨. ١٧٥٧. ١٧٥٦. ١٧٥٠]الأحادث هدْ 
هالمي بثن الصلاة في فالألتفات المملى، يدي بين والمرور المالآْ، 

يحدرأف للمؤمن فيبنى العبد، صلاة من الشيهلال ه يختلاختلاس أنه 
فيالتفت، والنبي. التهلؤع، ففي بد لا كاف فإف حاجة من إلا ذللث، 

فجاءرييئة للخلخين ينظر شخصا أرمل لما الأحيان بعض في الصلاة 
عندبالماس صلى لما )قهنع والصديق لا، أم أقبل هل النعي، إلى ينغلر 

الماسجعل الصلاة في الصديق دخل وقد المى جاء فلما ه، الّم، غيبة 
فرأىالمفتح أكثروا رآهم فلما حضر، الرسول أن للصديق تنبيها يصفقون 

,Wالسكب وتقدم ناخر بل يخ، فلم بمقى أن  Wiالمكب له فاثار  Wiالنم، 
الرجالقلبمبح الصلاة في شيء ثايكم ®إذا وقال بالماس، وصلى 

المفاتق المبي بمكر ولم والصفيق الأكفان ص بدلا النناة®. زلسق 
أويمينه عن حركة مع فيصلي إنسان مثل الحاجة، أجل س الصديق 

٥(١ برقم)٠ المملى يدي بين الماز إثم باب الصلاة، كتاب في البخاري ا-؛محه ( ١؛ 
(.٥٠٧برقم)المصلى يدي بين المار مغ باب الصلاة، كتاب فى لم وم



الصالحيندس ريا سمح 

وفيوالنقل المرض في للحاجة حرج لا فالتفت منها، يخشى شماله 
أوسع.الفل 

والجلوسالقبور إلى الصلاة تحريم على مرثد أبي حدث ويدل 
فيهايحلي لا الصالة عند القبور عن يبتعد لم المعلى فالواجب عاليها، 

قتوراحدوا والنصارى النهود افُ *نعص ه المبي يقول إليها، ولا 
يصلىولا احي ميتخذ ولا عندها يملى لا فالقبور ،، مناجد*ل ]زة\ووب 

عندهاالصالة ولأن امتهان، عليها القعود لأن عليها؛ يقعد ولا إليها 
فلاالنرك إلى وبلة علها الساجد واتخاذ الشرك، إلى وسيلة وإليها 

وتذكرعليهم والترحم لهم والدعاء عليهم للسلام تزار فالمقابر يجوز، 
عليهايتخل ولا إليها يصلى ولا عندها يصلى لا لكن والموت؛ الأخرة 

ومنالمنكرات من هذا كل ونحوها، للقراءة عندها يجلس ولا اجد م
الشرك.وسائل 

لأنهيصلي؛ وهو أحيه يدي بين يمر أن الم للميجوز لا وهكذا 
بينهأو بأس، لا أذيع ثالثة فوق بعيدأ كان إذا لكن صالته عليه يشوش 

أوكرسي أو عمود يكون كان باس، لا ترة لا وراء من ومر سترة وبينه 
وبينالمصلي بين يمر أن أما حرج، لا ورائيا من م إذا عما عنزة 

المنه قريبا يمر سترة عنده ما كان إذا منه قريبا أو يجوز، لا هذا السترة 
المهنليندي نص المار نعلم *لو الصحيح! الحا-يث> في ه لقوله يجوز؛ 

نمرأف من له حيرأ أربعيى نقم أف ررلكاف الائم من يعني؛ علته*؛ ماذا 
إلىصلى »إدا و.: ويقول يجوز، لا أنه على يدل هذا ^« JUنتن 

أثىج0° فنيدظ، ندنه ممأنحثان:نذ الئاس، خ ء ض 

وصلموآ"ّآ؛(،  ٤٣٥)برقم منه باب الصلاة، كتاب في البخاري أحرجه عليه• متفق 
غيهاالتنور وائخاذ القبور على الماحي بناء عن الئهي باب اجد، المكتاب غي 

(.٥٣١)وقم اجد مالفور اتخاذ عن واتهي 
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ياه،فإثتيظان(\ا،.
آحزةمثل ت فن:ض ٢ إذا م ضلأة :فطغ » ض

الصلاةتقطع الثلاث هدم الأنزئ،<رى. زض والجتان ي م•• 
والحمارالحائفس البالغة المرأة ت السترة وبين بينه أو منه قريب مرت إذا 

وبينبينه أو منه قريبا مرت إذا المالآة تقطع الثالثة هده الأسود، والكلب 
الثلاثهده الأموي، بج والكلوالحمار الحانفس البالغة المرأة السترة: 

بعفرأو الأسود غير الكلِح أو الرحل مرور أما تبطلها، المائة تقطع 
الأن يحاول يديه، بين تمر لا يردها، لكن تقطع، لا الأحرى الدواب، 

أنثزجذ يجوز ولا يردى بدبه بض الرجل يمر ْا وهكذا يديه، بتن تمر 
ثلاثةمنه يريبا بمر أن أما السترة، وراء من أو ورائه من يمر إما يمر 

الماركان ؤإذا ا يمغ يجور لا هذا السترة، وبين بينه يمر أو فأهمل أذرِع 
الصلاة.قطعت بالغه مرأة أو اسود كلبا أو حمارأ 

الجمع.فه ا ومحق 

برقميديه بين من من المصئى يرد باب الصلاة، كاب في البخاري أحرحه عليه. متفق ( ١١
(.٥٠٥)برقم آلمصر يدي ين المار مغ باب الصالة، كاب في لم وم(، ٥٠٩)

أحمدوالإمام (، ٧٠٢)برتم الصلاة ^٠^، ما باب الصلاة، كاب في داود أبو أحرجه ّآ، 
ه/هةا.



الصالحينريامى سبح 

نافلةفي المأموم شرؤع كراهة بانب —  ٢٤٤
الصلاةإقامة في المؤذن شرؤع بعد 

غيرهاأؤ الصلأة نالك سة الناقلة لكئث سواء 

أنيب*إذا ت فال ه النبي عن غؤتع، هريرة أبي ص -  ١٧٥٩
.سلمراا.دواْ اككثونة«. إلا ضلأة قلا الءثلأة 

برتمالمرين شرؤع بعد ناغلة في الثرؤع كراهة باب الصلاة، كتاب ني أخرجه ّا( 
(٧١٠.)





الصالحينرياءس مج 

متى، ذلالث، غير أو المجد تحية أو رانية النافلة كان مواء الصلاة أقيمت 
النايلةفي وث_رع ولا المريضة ليحول الاستعداد وحب الحادة أقيمت 

جمعيعم وهدا . الخكتونهاا إلا صلاة ثملا الصلاة أةينت« ®إدا ت لقوله 
المنعظاهر0 وهدا . المكثونه® إلا صلاة ملأ الصلاة أقيمت ®إدا النوافل 

قدكان ؤإذا قطعها فيها همع قد كان ؤإذا النهي، معناه بمي• والتحريم؛ 
قدكان إذا أما صالة، مى نالركعة لأن يقطعها؛ أكثر أو ركعة بني 

الأحيرالجود في أو الركؤع بعد أو جود الفي كان إذا باس فلا أنهاها 
وركعأنهاها قد كان فإذا ركعة، أقلها الصلاة لأن كمل؛ التحيات في أو 

فدأو أولها في كان إذا أما كمل، الرانية أو التحية من الثاني الركؤخ 
مفد يبتدئ، ولا للمقربضة تعد ؤييقطعها فإنها الأولى الركعة أدى 

قالاالفجر، صلاة الصالة أقيمت، ما بعد يصلى رجل على . النيئ 
صلاةيبدأ أن للمسلم يجوز لا أنه المقصود ٢، أردعأاا١ الصبح ®أتصلي 

منهابقى كان إذا الإقامة بعد فيها تمن يأن له وليس الإقامة، بعد نافلة 
الخكتونه«!إُلأ لملأة فلا الضلاه أست، »إذا لقوله أكثر او ركعة 

علىندل [: ١٧٦٣. ١٧٦٢. ١٧٦١. ١٧٦]•الأخيرة الأربعة والأحاديث، 
معتمام بل بقيام ليلتها ولا بصوم وتخصيصها الجمعة إفراد يجوز لا أنه 

يفطريوما يصوم صوم له كان إذا لكن لا، بصوم تخصر أن أما الصيام، 
أماباس، فاد عرفة وافقنه لأنه عرفة يوم لأنها صامها؛ أو باس لا يوما 

•لقوله يجوز؛ لا هزا الجمعة يوم لأنها لفضلها بالصوم يخصها أن 
الجمنةنوم ئخصوا ولا الثنالي، تين مى بمنام الجنعة ليله ئخصوا ®لا 

ه:وقال أحدكمرا نصومه صوم في ًنكول أف إلا الأيام، بين مس بصيام 
برتمالمرين ثرؤع بعد ناغلة في القرؤع كراهة باب الصلاة، كتاب في لم مأحرجه 

اثنهرمحول فرأجا الضح صلاة اقيمته ]،؛ ١٥بحية ابن حدث من لفظه وهدا (، ٧١١)
أربعا•.الْت،ح •اتصلي نقال،; يمم والمودن بملي رجال 



غئهاالمنهي الأمور كثاب 

قبلهاصام إذا تندْاا أو قتاله نوما إلا الجمنة نوم أحدكم نصومن لا ١١
نهىالرسول أن جابر؛ حدبث فى بأس، فالا الت معها أو الخميس 

علىالني لحل قد بالصيام، الجمعة إقرائه I يعنى الجمعة؛ يوم صوم عن 
الجمعةيوم صائمة وهي ■ؤ-ا زوجته الحارين، بننح المؤمنين أم حويرية 

ءاأ؟اائمومي أق ررتريدين ت قال )لا(، ت ^، ١٥ ٠١أس؟ أصمت،  ٠٠• لهافقال 
للتخصيصالجمعة يوم صام إذا أنه على دل ر١دأهطرىاا قال؛ )لا(. ت قالغ 
أويوما يفعلر يوما يموم يصومه صوم في كان إذا إلا يكمل لا يمطر 

عنيوم آخر مثال أو ، تخصيصها قصد ما لأته بأس فاد عرفة يوم صادف 
لكونهمحامه كان إذا المقصود يكمل، ندر أو صيام قضاء قضاء المرأة 
فلا.بصوم يخصه أن أما حرج، لا نافلة أو فريضة له صوم في دخل 

٠الجمّح الته ومحق 



تحيننصا ا ءس ريا سمح 

الصوم،في الوصال تحريم %«_َباب 
بينهمابشرب ولا بأكل ولا أكثر أؤ يومين يصوم اذ وهو 

الوصال•عن نهى ه الغي أل ه؛ دعائثة محريرة أبي م -  ١٧٦٤
غلتيمتفق 

الوصال•عن افن. رنول ثهى ت قاو ه، عمر ابن ومق -  ١٧٦٥
ji\j\ :مئقزأنشء. أشتر إني ظم، نت ءاني قاو: ثواصل؟ ك يأل
.لففلوهذا ءلنب> 

صيامالليل في ليس ت نال ومن الوصال، باب الحوم، كتاب في البخاري أحرجه ;١( 
المرمفي الوصال عن الِهمح، باب الخيام، كتاب في لم وم(، ١٩٦٤)برنم 

)آ-اا(ر)"ا،اا(.

صيامالليل في لبس نال؛ ومن الوصال، باب الحوم، كتاب في البخاري أحرجه ؛٢( 
برنمالخرم ش الوصال عن اض، باب الخيام، كتاب في لم وم(، ١٩٦٤)برنم 

)آ'اا(.



غئهاالمنهي الأمور كتاب 

TiU  - قبرعلى الجلوس تحريم باب

نجلسررلأذ اف.•' رسول محال ت محال ه هريرة أبي مد -  ١٧٦٦
ِإليشءتخأنبجفثظص تاثن شرف ^٠، ض ٣ 

•٠ لمُ م;داء • قتر" عر 

برتمعليه والصلاة المر على الجلوس عن الئهي ياب الجنائز، كتاب في أحرحه 
(٩٧١.)



الصالحينرياءس سمح 

عاليهوانبتاء القبر تجمميمى عن النهى باب —  ٣٤٨

المن،ثجصص أن ه اممه رموو ثهى ت محاق خهته جابر ، ٠٠-  ١٧٦٧
مسالمرا؛.روا0 عليه. نز وأف عليه، بمني وأف 

وعنالوصال، عن الهي فيها [: ١٧٦٠. ١٧٦٤]الأحايين، هذء 
يومينمحن بجمع الأسان كون الوصال عليها، والماء المور على الجلوس 

هعنه سن، جبأ، والهار الليل في يشرب ولا يأكل لا صائما ثالثة أو 
لشنا؛رإثى امح؟داثا؛ رسول يا تواصل إنك : فقالواالوصال، عن نهى أنه 

رأواثم يوما ثم يوما بهم واصل ينتهوا أبوا فلما وأمش،، أطنم إيى ثئلكم، 
حينم كالظل لزئها«لى؛ الهلال ؛أء > اي نقاد الهائل 

تحريمالمؤلف: ومحول الوصال كراهة على يدل هدا ينتهوا، أن أبوا 
الرمحوللأن الوصال؛ كراهة يقال: أن الصواب بجيد. لمن الوصال 

أنوالصواب، مكروه، لكنه بهم؛ واصل ما محرما كان ولو بهم واصل 
بهمواصل والرسول الوصال، تحريم بدل الوصال كراهة باب، يقال: 

الهلالئأحر ارلو فقال: الثلاثين، ليلة الهلأل ورأوا واكامع الثامن يوم في 
الواجبأن عر ذللئ، فدل ، ينتهواأن أبوا حين لهب كالظل لرئتكلم«؛ 

فيأو الليل في يفهلر الوصال عدم ١لثّئة الوصال، عدم الخثرؤع والمئة 

.( ٠٩٧ ) برتم عليه والبناء الشر تجصص عن التهي ثاب الجنائز، كتاب في أحرجه ( ١ ر 
بابالاعتمام، كتاب في البحاري أحرجه تغينع هريرة أبي حديث من عليه متفق )٢( 

وملم( ٧٢٩٩برئم)والبيع، الدين في والغلو العلم في والتنانع التعمق مآت مايكره 
(١١برةم)ّآ• الصوم في الوصال عن النهي باب الصيام، كتاب في 



محاالأنوراسهى كتاب 

يواصلأل أراد إذا يأتكم ، يواصلو( ررلأ سعيد! أبي حديث في الليل آخر 
سءورْبمير باس لا حر الإر الأكل ترك لو اثم(\ا، خض عزط 

هوهدا الشمر عات إذا يفطر أن الأفضل ولكن حرج؛ فاد" جميع عشاءه 
هنا،ها من النهار وأدبز هنا، ها مى الليل ألبل ®إذا لقوله الأفضل 
مابممر الثاس يرال ®لا ه•' وقوله ز الصايماا١ أهطن ممد الشس، وعزثت، 
أتجمإلؤ مائي أخب ه افُ ررذا'ل ه: وقوله الفطزلأص، غجلوا 

هوهذا والمقل الفرض في الشمس غابت إذا الإفطار فالثئة فطرالأ؛،، 
أنأما باس، فلا حر الحتى بأكل ولم حر الإلى واصل فإن الأفضل، 

المكروههو هذا اللثل في يشرب ولا شيئا اكل ولا النهار مع الليل يواصل 
الني.•عنه نهى الذي 

علىبالجلوس نعلق فيما [: ١٧٦٧. ١٧٦٦]والرابع الثالث، والحديث، 
يبنىوأن عليه يقعد وأن القبر يجصمر أن نهى والرسول عليها والبناء القبور 

جلد؛إلى قثحلص سابه شحرق، جمرة على أخدكم يجلس "لأذ ت وقال عليه 
لأهلهاإهانة المور عا5، الجلوس لأل ي؛ على يجلس أل مت، له حبر 

ونهىقبره، على ويجلس الملم يستخف، أن يليق فاد بهم، واستخفاف، 
وسيلةهدا لأن ؛ عليها الماحي واتخاذ وتجصيصها عليها البناء عن الرسول 

وسائلمن هذا عليها القباب، اتخاذ وتجحيمها عليها البناء الشرك، إلى 
متاجذ١٠أسائهلم قبور احدوا التهود، افُ *لص ه: فال ولهذا الشرك؛ 

برقمصيام الليل في ليس نال• ومن، الوصال باب الصوم، كتاب في البخاري أخرجه )١( 
(١٩٦٣.)

فيالبخاري أخرجه ئؤظ، أبيه عن الخطاب بن عمر بن عاصم حديث من عليه مممق )٢( 
الصيام،كتاب في لم وم( ١٩٥٤)برقم الصائم فطر يحا متى باب الصوم، كتاب 

١(.١ ٠ )٠ برقم النهار وحروج الصوم ء انعقا ونت يان باب 
برتم)مم؟ا(جم.سبقتخرحه)٣( 
)هم'اا(جم.يرقم تخريجه ص )٤( 
اتخاذمن يكره ما باب الجنائز، كتاب في رجهأئا عاثنة حديث من البخاري أخرجه )٥( 



الصالحينريامن مسبح 

إلىيصلوا ررلأ ونال صنعوا ما يحدر ت خهنا عايثه قانش 
ئدركهمى الناس شراو مى إل ١٠وقال؛ ،، علنها٠٠ر ئجلنوا ولا القتور 
احيمالقبور فاتخاذ ،؛ ر مناجد٠٠ الفتور شحد دس أحياء وهم الئاعه 

منكرذلك أشمه ما أو عليها القباب اتخاذ أو تجحبحيصها أو عليها بالثناء 
وعظموهاالقبور على بنوا المشركون فعله كما الشرك أسباب ومن وبدعة 

فيووقعوا لهم ندروا حتى بأهلها استغاثوا حش اض دول من دعوها حتى 
القبابواتخاذ والتجصيص بالثناء فتحفليمها العافية، اض نال الشرك 
بلدانفي وقع فل كما الشرك، وسائل أعفلم س هدا احي والمعليها 

البدويقبر حول حرى كما الله، دون من وعبدوها القثور على بتوا كثيرة 
والغلوبهم الشرك وقع هد0 كل وزينب ة نفيوالت والحسين ممر في 

منوكثير والقباب، والبناء والقبور الماحي عليها بني عفلمن، لما فيهم 
بهتغيثون ؤيالله دون من يدعونه أيضا ه البى قبر زاروا إذا الجهلة 

يدعوأن لأحد يجوز لا وحدْ اممه حق فالعبادة الأكبر، الشرك من وهذا 
القبورتزار لكن اممه؛ حق العبادة مرمسل، نبي ولا مقرب مالك لا اممه غير 

الآحزة((رم.قإنها القثور راروروا يقول: لهم والدعاع عليه للسلام 
®السلاميقولوا أن القبور زاروا إذا أصحابه يعلم وكان يقول هكذا 

للأبجذ،اه' شاء إذ نإى ناثنبسن بن الدتاد أنل ظبمء 
محتاحونهم اش مع يدعون ما لهم يدعى الناقم، ويتمم نثا اف، سال 

بناءعن النهي باب الماحي، كتاب في وملم (، ١٣٣)•برقم القبور على اجد ملا =
(.٥٢٩)برقم . . القبور. على الساجد 

عنالنهي باب الجنائز، محاب في فهد الغنوى مرثي أبي ■حا-تث، من لم مأحرجه )١( 
(.٩٧٢)برقم س والصلاة القبر عر الجلوس 

برقمالفتن، يلهور باب الفتن، كاب في، فهنع عود مابن حدبث، س البخاري أحرجه )٢( 
(U'lU ،) أ/ه•؛ أحمد رالإطمAVOj

نيارةفي جاء ما باب الجنائز، محاب في نفينع هريرة أبي حديئح من ماجه ابن أحرجه )٣( 
(.١٠٦٩)برقم القبور 





الصاثمنرياض ثخ 

سيدهمن العبد إباق تحريم تغليخد باب -  ٢٤٩

أ:سإمد »_ ه: اف رّوو قاو : jliه حرير م -  ١٧٦٨
رلم مرواه الدمه،،, منه ترنن همد 

ضلأة«.نث تمل P الظ، أتق »إذا المئ ص ءم، -  ١٧٦٩
.٠ ر يم مرواه 

كم®.*ممد رواية: ش وئ 

(.٦٩)برتم لكفرا الأبق العبد تمية بأب الإيمان، كتاب في أخرجه )١( 
(.)٠٧برتم لكفرأ الأبق انمد تسمة باب الإبمان، كتاب ش أخرجه )٢( 



غثهاالمنهي الأمور كثاب 

الخدودفي الشماس تحريم باب -  ٢٥٠

ولاحليم يأن؛ تنثثا يحد ت ،^>! ۴١٥ؤآيإل ^ ^١١٥• ئنالى اف قال 
•٢[ ت ]النور ألاحر^ و1تيي إش قنؤث إن'ثم آثي دمت ف، رفت معآ 

اشمحزوثط شأن ٣ ثمزئثأ أن ؤآ؛ _ Lpوص .  ١٧٧٠
نجترئومي ت فقالوا ه؟ اف رسول فيها يكلم من ت فمالوا نزقئ، التي 

ققالأنانأ، قكك ه. افث ننول حث زبد، بن أنانه إلا عض 
فاحثطب،قام يم ثنالى؟!٠٠ اف حدود من حد في ت ه الله رسول 

١^؛!،يهإ نزى إذا كانوا أم ملإ __ jjlأئلك رلأنا قال: لمأ 
قاطمةأل لو اف وائم الحد، ظب أقاموا الصيص، فيهم سرى وأدا ئركوة، 

ُ.ءليبر متقق • ندها٠٠ لمطنئ مزقت محمد بث 
حدفي ررأئسي قمال: ه، اش رسول وجه قثلول رواية: في وئ 

بم،أم P قال: اف. ننول U لي انتغفن أنانه: ممال الها؟اا حذوي مئ 
دفا.سلت ١^١؛ 

منالإباق من التحذير [: ١٧٧.• ١٧٦٩. ١٧٦٨]الأحادبث هذه في 
وأنالخا.مة بواجب يقوم أن المملوك على الواجب، وأن المالك، جهة 

أنفعليه بها، اف ابتاده أمور هذه فإن والقرود، الإباق أو المنال يحدر 

وملم(، ٣٤٧٥)برقم الغار حديث باب الأنبياء، أحاديث كتاب في البخاري أحرجه ^١( 
الحدودفي الثمائ عن والنهي وغيره لشرض ا رق لنا ا قطع باب الحدود، كتاب في 

(.١٦٨٨)برقم 



ري1ءسالصالخينشبح 

وعلىومخرجآ، مرجأ اش يجعل حتى اللازم ويقوم يحتسب وأن يصر 
فعلىبهم، والرفق المماليك إلى بالإحسان أمر النه ، يحنوا أن السادة 
الإباقويحذر ؤيحتب يهبر أن المملوك وعلى نوا يحأن السادة 

فيهلك. ففد أبق إذا البر أن المذكور الوعيد فيه والإيذاء، والتروي 
فالواجب،وعيد هذا كل صلاة، له تقبل لم كفرا؛ رافقي الأحر اللففل 

يحاورأن يجب والأمين الوكيل العامل خيانة بهذا، يتعلق مما الحذر، 
وأنالخيانة يحذر أن شيء فى والأمين والوزير العامل يكون أن يجب، 

أمورمن أمر على كان من كل وهكذا الأمانة، وأداء الصبر في اغ يتقي، 
الخيانةيحذر وأن الأمانة، يؤدتم، وأن ينصح أن عليه يجبا لمين الم

علىالاخرة، شؤون أو الا.نيا محوون من كبيرا أو صعيرآ الأمر كان مواء 
مواءالأمانة يخون وألا اف، ويتقي ينصح أن ذلك من ثيء في كان من 

أوثعبة مدير أو مدرسة مدير أو صغيرا أو كبيرا موفلفا أو وزيرأ كان 
واسعة،أعمال أو لشركة عام مدير تحت أو ، ذللث، غير أو مكسب، مدير 

يغلبهالماس من كثير الخيانة، من والحذر الأمانة أداء عاليه واحد كل 
الهوىعة ومحنا العاجل للحفل الأمانة يخون حتى وثيهنانه وشهوته هواه 

أيضاهذا في يقع وقد منها، الحذر يجب كبيرة مصيبة وهذه والشيهنان، 
فييخون الأشجار غرس في يخون التعمير في فيخون تعميرأ يتولك، من 

وأنفيه ينمح أن يجّج دق ؤإن شيئا تولى من على يجب ، ذللث، غير 
الأمانةيودى كان أينما المؤمن هكل.ا الخيانة، يحذر وأن فيه الله يتقي 

الخيانة.ويحذر 

الحدوديالمثإ ارإذا ت يقول ف. اليم، المخزومية، حديث، كنلكا 
الخيرفي تاكون الشفاعة والمشع٠٠^١،، الشاغ افه فلعن السالهلان 

®إداث الحدود ذكر فيه وليس اللففل بهذا والدارقهلي الموطأ في مالك الإمام أخرجه 
.والمشنياااالشافع اف فلعن يه يالغت 





الصالحينريا9س شبح 

اثناسطريق في التغوط عن النهي باب -  ٣٥١
ونحوهاالماء وموارد وظلهم 

أكدسإما لم آلمهممتيث يهمذمحيى ئنالىI ، ١٥١قال 
[.٥٨لالأ>زاب: ميماه نإيما ؛^^1 ^•حثملإ ممد 

ررائموات فال . اف رسول أى خهبع؛ هريرة أبي وسير —  ١٧٧١
فيأن اثس طريق في شمحز ش قال: اللاعقان؟ ي قالوا: اللأءنين« 

ُ.مLمر رواه . ظلهم٠٠ 

•( ٢٦٩)بريم والظلال الظرق في التخلي عن الئهي باب الهلهارة، كتاب في أحرجه 



غثهاالمنهي الأمور كئاب 

اثراكدالماء فى وتحوه البول عن النهى باش —  ٣٠٢

الماءفي ساو أى يهى س اف رمحول أد غهثد؛ جابر  ٠٣-  ١٧٧٢
مسالمراا.^١٥ ا|ئاكد. 

ومن(، ٢٨١برنم)ااناكد الماء ني المول عن النهي باب الطهارة، محاب في أخرجه 
٠( ٢٨٢)برنم  ٠٠٠٠٠يختل نم الدائم الماء ش أحدكم ييولى ®لا بلفظ مريرة أبي حديث 



الصالحينرياءس سج 

;ا;.:ااأ-:-ب:إ: ; ^^نكأ-:ثاس:م.ا, 

^^؟_كاتيضاهةئضيلاماك
الهبةفى بعض على أولاده بعض 

.اش رموو مي أثى أباْ أق ;،'؛ ;٤٠بنير بن النعمان  ٠٠-  ١٧٧٣
»أماف رّوو فقال لي، كان علاما ثذا ائتي نخلت إني فقال: 
.اردأرج،رها(ه: الم رسول فقال لا، فقال: هدا؟،ا مثل ثخنثن ولدك 

كلهم؟٠٠لولدك هدا ه: افث رسول، فقال روابه: في دئ 
تلمكدند أبي، مرجع أولأيكم٠٠ في واعدلوا الله ررائموا ئال: لا، ئال: 

الصدقه.

سوىولد ألك بشير ®يا ه: الله رّول فقال رواية: دفي  £3
"قلافال: لا، فال: هدا؟اا مثل لن زمت ا>أكم ه1ل: نم، فقال: سا؟اا 

جور"•عر أنهد لا يإر إذأ سهدني 
C3  جوورا•عر يشهدر ارلأ رواية؛ ور
ca  أنا>أيزك قال: م عيرى!٠٠ هدا على ®أنهد رواية: وفي

٠.ر عليه متقق إذأاا. قلا  ٠١فال: ثر، قال: سواء؟٠٠ البن فى إليك يكونوا 

عنالنهي تنقمن [: ١٧٧٣. ١٧٧٢-  ١٧٧١]الأحاديث هذه 
فىأو قللهم في أو الناس محلريق في التخلي، الأول الشي،ء ثلاثة: أشياء 

(،٢٥٨٧)انظر ( ٢٥٨٦برقم)للولد الهبة باب الهبة، كتاب في البحارين أحرجه 
(.١٦٢٣برقم)الهب في الأولاد بض تفضل كراهة ؛اي، الهباتح، كتاب في لم وم





الصالحينرباض شخ 

كبارأكانوا إذا إلا بينهم يعدل بد لا لا، يعفهم ما والباقي دراهم 
فيواعدلوا اف رراموا العدل فالواجب ؤإلأ باس، لا وسمحوا مرثيين 
غيرأو سيارة أو بيوتا أو أراضي أو نفودأ العطية كان سواء أولادكما؛ 

إذالكن جميعا؛ يدعهم أو جميعا يعطيهم أن إما العدل يتحرى ، ذللن، 
هدامحتاج غير وهو تغنون موالاحرون للنيء محتاجا منهم واحد كان 
فقيروهو الله مغنيهم إخوة له إذا التفضيل، باب من ليس القمة باب من 

الواجبة.القمة عليه يفق 

لجمح.ا الله ولق 



كتابالأنورالفنهىمح1

ثلاثةفوق ميت على اثمرأة إحداد تحريم باب . ٢٠٤
أباموعشرة أشهر أربية نوجها على إلا أيام 

أمهملى يحنث ت قالت ، رجؤث1 سلمة أبي بنت نينب  ١٣-  ١٧٧٤
فين،حرب بن نمال أبو أبوها دوءي حيى ه، الئي روج ه، حبيبه 

مثتثم جارية، منه يدهئت عيره، أو حلوق صمزة فيه وطٍب فدعت 
سمعتأثي عير حاجة، من والطسسا لي ما وافر ت فالغ يم يثارصنها، 

الأحرواليوم باق ئومى لامرأة بمحل ررلأ المنبر؛ على يمول و. اف رسول 
.وءشر^اا أشهر أربنه رمحج عر إلا ليال، ثلاث قوق ميت عر تجل أف 

يوليحيى قها' حخش بنت يبمب على يحنق نم ذئذ4■' نالف 
مىوالطسسا لي ما وافر أما ت فالق ئم منه يمئت، وطٍب فدعت أحوها، 
لامرأةاا"لأ'نجل الؤنر على مول ه افر رمول أئي'نمعت عيز حاجة، 

أريمهردج عر إلا قلاث، فوق ميت عر تجد أف الأحر واليوم بام ئومى 
•ا ءلي٠ر متفق رعشرأء. أشهر 

أبيبنت حبيب أم عن سالمة أي بت زينب حديث الحديث؛ هذا 
أمهاتمن وهما فه جحش تا بنزينا وعن أبيها، وعن فهأ سغبان 

برقمزوجها غير على المرأة إحداد بأب الجنائز، كتاب فى البخاري أخرجه 
فيوتحريمه الوفاة عدة في الإحداد وجوب باب اله؛الآقف كتاب في لم وم(، ١٢٨)■

(.١٤٨٦برقم)أنام نلأت إلا ذللث، ءٍر 
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والطسسحالزينة تترك أن أبوها أو أحوها، مات إذا بأس فلا أيام ثلاثة 
تحدالأحر واليوم محاق نومن لامرأة بجل ارلأ لقوله بأس لا أيام ثلاثة 
روجعلى ارإلأ بها باس لا الثلاث أن على دل يلاث،، نوق نين على 
.^١((أشير أن;نه 

ميتعلى يحد لا الرحل إحداد، له ليس ئيثأ يغير لا الرحل أما 
يغلبلأنهن النساء لكن حاله؛ على بقى بل قريب على لا زوجة عر لا 

أربعةالمستح على بالإحداد اض جبرهن التحمل وعدم الصبر قلة عليهن 
نجعلحرمة له الزوج ولأن فقعل، أيام ثالثة المريب وعلى وعثرأ أنهر 

البعدباب أّوس الزوج، حق إُلهار ومن الرحم حماة س الإحداد هذا 
إلىبيعوا قد والزينة التجمل لأن المحتدة؛ حق في والريبة الثر عن 

زوجها،على الحزن ؤإمحلهار السلامة أسباب س والإحداد فيها، الملمع 
وحمايةللرحم براءة المدة هذه جعل أن اممه رحمة فمن منزلته، وإفلهار 
اللهمن رحمة عتها مات الذي للزوج وحزنا الشر، أسباب من للزوجة 

بعدفيتبين ولد، فيها يكون وقد لالآ'رحام، وحماية للجمثع وعلا جل 
•وعشر أشهر اربعة 

الجمع.الله وفق 



اثمدال>ينرياؤس ثحيح 

ثلبادياتحاضر بيع تحريم باب - ٣٥٥
حطبتهعلى والخطبة أخيه بيع على والبيع الركيان وتلمي 

يردأو يأذن أذ إلا 

حاصربمنع أف ه افث رنول نهى نال- ٠، أنس م -  ١٧٧٥
٠.ءاوي،<ر متفق وأمه. لأيه أحاْ كاذ إذ وص 

^١لا ٠٠ه: اف رسول قال قال: ه، ِ ابن ءم .  ١٧٧٦
.٠٢٧متقى الأماق«. إر بما يخط خر الطع 

سررلأ اف رنول قال قال: ه، ءباس ابن -  ١٧٧٧
س؟خاضئ ييغ لا نا طاووس: ن ل'فقال ص« خاصئ بغ ي:زلا الزمحاف، 

٧؛.متقى ثارا. لن تكون لا قال: 
نبيعأذ اف. رسول نهى قال: غيغ هريرة أبي ءم -  ١٧٧٨

علىنحطن، ولا أحيه، يع على الزجز تبيع ولا ثاجشوا ولا ناد، حاصن: 
إuبجا.في نا لثكمأ أخبجا طلاق ١^١؛ ئال زلا أحيه، حية 

بمتاعزأذ التنمى، عن ه اف رسول نهى نال؛ رواية في ده 

(،٢١٦١)برتم بالنمرة لباد حاصر يبح لا باب الييوع،< كتاب في البخاري أخرجه )١( 
(.١٥٢٣)برتم للبادي الحاصر بح تحريم باب البيؤع، كتاب في لم وم

وسلمرنم)د1اأآ(، تش ص التهي باب ابيوع، محاب في المخاري اخرب )٢( 
(.١٥١٧)برتم الجلب تلمي تحريم ثاب الثثؤع، كتاب في 

أديب وهل أجر بغير لاد حاصر سع هل باب اليوع، كتاب في المخاري أحرجه رّآا 
برقمللبادي الحاصر بيع تحريم باب البيؤع، كتاب محي لم وم(، ٢١٥٨)رقم ونص.حه 

(١٥٢١.)



ضهاالمنهي الأمور كتاب 
لكنتا—

علىالزجل ئنتام وأف أحنها، طلأى المرأْ ئشترط وأف للأعرابي، المهاجر 
ءلم*؛ا؛.متى والتصرنة. النجس عن ونهى أخه، نوم 

نبعارلأ ت قال ه افه رموو أل ه؛ عمر ابن  ٠٣٠-  ١٧٧٩
متفقه. نأدق أ0 إلا أخه خطبة عر تخلب دلا يمض، بح عر صغإ 

مسالمرأُ.لففل وهذا ءاو4، 

المؤمن ١١تال؛ هؤ اف رسوو أى تقيتع؛ عامر بن عقبة ءءء؛ا -  ١٧٨٠
ضنشئن، دلا ف نح ض ببماغ أل لمؤمن نجل فلا المرمى، أحو 

مامر٣*.^١٠ يدز«. حص أحيه حثة 

إليهاأرثي متعددة أحكام على دك المسبحةت الأحاديث هذه 
والعداوةالشحناء عن ؤإبعاده المجتمع صلاح من فيها لما ه النبي 

والساغمى.

لأبيهأخاه كان ولو للبادي الحاصر بيع عن النهي الأور• فالمألت 
فيوالتثدد الأسعار غلاء بسبب ليالي الحاصر من البع لأن وأمه؛ 
ولابالأمهل سع الخارج من يقدم الذي امهل، سع وانادي الممة 

اواسجالب فإذا الماس، على شدد له المع الحاصر تولى فإذا يتشدد، 
الحاصر،يشترى فلا ذلك، غير أو أنطا أو إبلا أو غنما الأسواق على 

لموم(، ٢٧٢٧)برقم الطلاق ني الشروط باب الشروط، محاب في البخاري أحرجه )١( 
(.١٥١٥)برغم الصلة حبل بح تحريم باب النوع، كتاب، في 

أوينكح حتى أحبه، حهلثة على وخءل_، لا باب النكاح، محاب في البخاري أحرجه )٢( 
أخيهخطة على الخطبة تحريم باب النكاح، كتاب في وملم (، ٥١٤٢)بريم ييع 
(.١٤١٢)برتم أوترك اك حش 

حشأحبه حطبة على الخطة تحريم باب الكاح، كاب ني الببؤع، كاب في أحرجه )٣( 
(.١٤١٣)بر،م أوترك اذن 



لحيننميا ا 3_ ريا سمح 

للناسأنسر هدا لأن السحر؛ يتولون هم هم، يبيعون يحلي لهم، يبح أن 
ولهدايشدد؛ الحاصر تولاها إذا أما الرحمة، إلى وأقرب للناس وأرخص 

الهيكيلك وأئب« لأبمه أحاث كاذ دإف ناد حاصئ بجغ اأ0 النهى س كرر 
علىيشتر ولا أخيه بيع على يبيع لا ثرائه على وشرائه بيعه على بيعه عن 

ولاأحيك بح على تبع فلا والبغضاء العداوة يسبب هدا لأن أخيه؛ شراء 
باعزيدأ أن تعلم أخيك بح على الثبع صورة أما ثرائه، على تشتري 

هامثل يعمليك أنا ت له تقول للمشتري تجيء ريال، بمائة سلعة عمرو على 
أوبأقل يعطيك أنا أخيه، من الشراء من يهون حتى بارخص السلعة 

اممهيررق الناص ®دعوا أحيه؛ بيع على بيع هذا يهون، حتى أحس سلحتى 
.هدافي الإنسان يدخل لا بمضءرا، من بمذه؛إ 

والشراءء يمض من بمصهم افه الناص ®ذعرا ه؛ الني يقول 
منبأحسن يشتريها أنا وتقول! للبائع تأتى ها نفالصورة ثرائه، على 

حتىيهون ومائة ؛ألف، يشتريها أنا بألف، بعتها لفلان، بعنها الذي 
كلهاهده الشراء، على الثراء هذا ثرائها، ص ذاك تمنع أنت، تشتريها 
ولاأخيه بح على ببيع فلا والبغضاء، العداوة بب، تالشحناء تسبب 
يمض®.من بنضنهب افه تررق الناص *دعوا أخيه شراء على يشتري 

ينبغيما معناه! الأسواق، تهبهل حتى الجلب تلقي عن الهمح، أٌا 
أننل منهم يشتري الطريق في الجلب يتلقى أن للإنسان يجوز ولا 

تمريلا الغنم أو الأقمحل أو الدهن يشتري حتى يوافيهم الموق يصلوا 
سمنهمأو أقملهم أو غنمهم أو إبلهم وصلت فإذا الأسواق، تهبمل حتى 

تشتريقد لأنلث، لا؛ الملريق في تنلقاهم أن أما منهم، اثنر الوق 
وقاليهبطوا حتى دعهم المشاركة، من الأسواق وتحرم تغبنهم رخيما 

وميوهذا ا وم يهذا للمامر، الرريا ينع ، نلإخوا ، معلترل ي

لباتالحاصر بئر تحريم باب البيؤع، كتاب في فتينم جابر حديث من ملم أخرجه 
(.١٥٢٢)يرقم 
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ولععنهم، بالفائدة تبتز لا إخوانك تشارك أيضا وأنت يطمئنون الجالبون 
ررلأهت؛ فوله أما وغمرك، أنت م مثم الأسواق، يهبطون الجالبين 
يفصدوما السلعة في يزيد كونه فالجش المجش عن المهي تناجشوا® 

دلكنبناري هو ولم يزيد واحد كل في واكناجش الجم، هدا الشراء 
الثمنيزيد حتى المانع ينفع أن .قوبد أو الماس، على السعر زيادة يريد 

يشوشيريد لكنه اشتراه ما نصيبك قال لو الشراء يريد لا وهو يزيد الكثير 
للناسوظلم وخيانة خداع لأنها هذا يجوز لا الجش، هذا الاس، على 

يجوز.فلا لاوساإع، عليهم ؤاغادء 
بيعهايريد الذي الدابة يصرى أنه معناه! المصرية عن الهى أما 

ولبنلبنا فيها يخلي لبنها يكثر الخلقة أو العتز أو الشاة أو البقرة 
الليللمن فيها وهو الصبح، لثن هذا يقول؛ يبيع، حاء ؤإذا المهار 

اللا، حيد لبنها وأن لبنها هذا أن يفلتوا حتى جمعها المهار ولبن 
بمضئلأ يخلمه لا يأحذْ الليل لثن أما الجديد، بلبنها يبيع يمري 

البارحةلبن هذا يقول؛ الحقيقة يبين والمهار الليل لبن هذا I يقول 
المصرية،هذا الصبح، لبن أنها المثتري يظن لا حتى المبح ولثن 

حشالثوم لن على أمس أو المارحة لن يجمع اللبنين جمع الجمع، 
كثيرلبنها الله ناء ما يقول؛ هذا اليوم، لبنها هذا أن المشتري يظن 
هداجوز فلا الصبح، لبن على وأمس البارحة لبن صام غاش، وهو 

مصراة،أنها عرف إذا الخيار فله مصراة وحدها ومن الخصرية، مي ب
التمر.س صاعا معها ويرد الخيار فله 

علىيخهلب أن له يحل لا أخيه خهلثة على الخملبة عن الهي وأما 
الفادن بنت خهلت، زيدأ أن ست إذا أوترد، يأذن حتى أخيه خهلبة 

إذالأنلث، ؛ للن، أذن هو لك صمح أو ردوه إذا إلا خهلبته على نخهف 
إذاالشر فى السعي فى ثِا نويأخذونك يردونه فد خطبته على خملبت 
أوهو لك يأذن حتى السابق هو لأنه أنت، تخهلب، لا وسبقك خطب، 



الصالحينريافن سسمح 

الرحلحطبة عن النهي معنى هدا أنت، احطب ردوه إذا هم، يردونه 
النساء.حطبة يعنى! أحيه؛ حطثة على 

أختهاطلاق سال المرأة عن الرسول نهى I الأخيرة والمسالة 
إماالكلام هذا يجوز ما لا؟ زوجتاك تطلق حتى إلا أقبلك ما أنا I تقول 
زوجته،مع فراقها في ب-؟، تتلا زوجتك طلق تقول•' ولا ترد، أو تفل 

هذاJهلالقها، حتى أوافق ما جارة عنده لا ت قالت، حهلبنج إذا النساء يعص 
أنشرط ت تقول لا موافقة؛ غير أنا تقول• أو لها جاز إذا يملح، لا 

فيوسعي عيهن وتعد لهن ظلم هذا لأن زوجاتك؛ أو زوجتك تطلق، 
سامان.وهن حرمانهن 

الجميع•افه وفق 



غثهاالمنهي الأمور كئاب 

وجوههغير في المال إضاعة عن النهي بانب —  ٢٥٦
فيهاالشرع أذن التي 

افن؛ ١١٠هت؛ اف رسول قال نال؛ فينع هريرة أبي ص —  ١٧٨١
زلانمدوة، أن لكب مزض ثلاثاً: م وبجزة قلأئ، َثا ;>صى نمار 

ويكزهمزقوا، ولا حجبا افر بحبل ئنتصنوا وأف سيئا، يه ئشركوا 
وتقدم٠، ر يم مرواه المال«. وإصاعه الئوال، وكثزة وقان،، ئيل لكم؛ 
شرحه.

ثنتهين المغيرة علي أملمح، ؛ هال،المغيرة، كانس، وراد ءم -  ١٧٨٢
صلاةكل دثر في مول كاذ ه الستي أة فهتع؛ مناوئه إلى كتامح، في 

زئزالس، ة الثننح لن لن، شريف، لا زخدة افث إلا إكة لألأ نكثوتة؛ 
زلا_،، U نشر زلا أغيت،، ت نا:خ لا المحب ض ضء ل كض 
زإصاعةزقاق، قيل عن تنهى كاى أثن إلته زكتنر الجد" منك، الجد يا ننمع 

زنثعالثاُت،، ززأد ااديها٠ت،، ءمو3، عى نمحى زكاو الثؤال،، زكثرة المال،، 
٠شرحه وسيق ■، عليه متفق ٠ وهات 

فوائدله المال المال، إضاعة عن النهى فيهما الحديثازت هدان 

عنوالنهي حاجة غم من الماثل كثرة م النهي باب الأنضة، كتاب ني أخرجه ، ١١
(.١٧١٥)برقم يستحقه لا ما طلب أو لنمه حق أداء من الامتناع وهو وهات منع 

فيلم وم( ٨٤٤برقم)المائه بعد الدم باب الأذان، تماب في البخاري أحرجه ، ٢١
(.٥٩٣)برقم صنته وبيان الضالة بعد الذكر استحباب باب  ١٠الصاحي كتاب 



الصالحينريا9_ سبح 

ومشربمأكل من حاجاتهم في الدار هذه في الناص يتعامل وبه جمة 
التبذير؛ولا فيه الإسراف ولا إصاعته تجوز فلا ومكن ومركب وملبس 

[،٢٦]الأّرا،: محأأ4 تدر و وعلا: جل نال هذا ول
كلوعلى المؤمن على فالواجب المال؛ إصاعة عن ونهى [، ١٤١لالأنعامت 

وجهفي المال يمرق وألا ماله في التصرف في  ٤٠٢٧يايتقيد أن لم م
يلأثاانتعمز الصلاة، من ملم إذا وكان. المهلهر، الشؤع يبيحه لا 

زا؛لأكزام(<لاا،الخلال ذا ^3"^، ث؛، زظث، الئلأم 1ث ج زق1د: 
انميزلن النلأك لن لن، نرش لا زخدة افث إلا إك «لأ يقول: وكان 
زلاافآ، إلا إلف لا اف، إلا يزة زلا خزل لا فد.>، ضء  jiض دئز 
الهُإلا إك لا اللخنل، الشاة زلئ المز، زلن النمأ لن إ؛اة، إلا تجد 

زلاأغيث،، لخا نايغ لا \م الكافرون، كرة زلؤ الديل لن نخنمن 
طريقمحن هذا ثبن، الجدارأى. منانث، الخد ذا تنج زلا متعت،، لما معطي 

تالآ'االامتغفار فى ثوبان ريق ومن المغيرة، طريق ومن الزبير ابن 
كذللن،والمؤمنة فريقه كل بعد هكزا للمؤمن فالثّنة السلام®؛ أئت، اللهم ١١

السلأم،ؤمLالث، السلأم أست، راالأهم يقود؛ نم ^jL يستغفر ئيء آوف 
هذابعد والإمام والمنقرد الإمام الهاموم زالإكزامء الجلال، يا ساركث، 

ومنلئ،السلام أست، اللهم  ١١يقول: بعدمأ وجهه يعمليهم الناس إلى يلتفت، 
افثإلا إلط لا ١١مهم: كل يقول ثم زالاكزامء الخلال ذا ثازكت الئلأم، 

ؤإذامدير®، شيء 'كل، ^، زهز ألخمد زلن المللث، لن لن، شريلثج لا زحده 
زلااف'، إلا إلط لا اف، إلا مذة زلا خزل أقفل،رلأ كان نلأنا كررها 

افنإلا إلف لا اللخنئ، الشاة زلئ المصل، زلن الس لن وة، إلا نجت 
زلاأنين،، ت نايغ لا الئ4لم الكافندل، م؛ دلو ١^؛>، له نخنمن، 

(.١٤١٥برقم)تخريجه سق )١( 
(.١٤١٦برنم)تخريجهبذ،ّ( ٢١



صفاكتاب 

علىبزبد أن تحب ويالجد٠٠ مئك الحد ذا يمي دلا مثعغ، لما ننفي 
النلكلن لن، شرطف لا زخدة افُ، إلا إك ررلأ والفجر: المنرب ض هذا 
المجرفى مرات عشر ددير،ا شئء كز عر وهز وببمش بمش الحند، ولن 

المذكور.الذكر ْع المغرب ور 
اليثاتوواد الأمهات، عقوق عن ®ينهى لام والالصلاة عليه وكان 

الكبائرأقبح من والوالدين الكبائر أنح من الأمهايت، عقوق وهاُتؤاا، دمغ 
منالبنات يثدون الجاهالية كانت وقتلهن، البنات ووأد أشد والأمهات 

تعار:قال كما الوأد وهو صغيرة وهى ويقتالوذها يكرهونها النت كراهة 
وهاتمغ وهكنا ٩[، ٨، ]التك.وبر; ه تنك دب اى مولئ< آلعو؛<>د، ^^؛١ 

بخيلشحيح يكون يعني: وهات منع هكذ.ا؛ يكون ألا للمؤمن ينبغي 
بهوتخل وحرمه حل من ريق كل من المال يطلب بمخل ، •ر • ■ • •  •

هذاوجوهه فى وينفق حاله من المال يطلب بل هذا؛ بالمؤمن يليق لا 
ولوطربنا كل من المال على حريص بخيل يكون أنه أما المشروع، 

العاقة.الله سأل عظيم، منكر هذا حراما 
اللفظقى ادثوالأا وكثزة المال، وإصاعة ،، Jiij®قيل عن ينهى وكان 

الثؤال«رأ،؛وكنزه المال، وإصاعه وقال، نيل لكم ®وسخط الأخر: 
ولهذاالمارغ، والكلام والمميمة الغيبة إلى نفضي وقال قيل يعني: 

لنصمث،٠١^٣،،أو حيرًأ محمل الأم واليوم يالم يث,برا كاف رُسم ه• يقول 
إلىإما كذب، إلى إما عقباه، تحمد لا ما إر تقفي والقال القيل كثرة 

أوالخير بقول أن للمؤمن والمشرؤع فالحزم نميمة إلى ؤإما غيبة، 
له.اض أباح فيما إلا يضع ولا ماله يحفغل وأن ليصت 

أوتعنت فيه وجه على الملم عن الموال كثرة الموال، كثرة هكن.ا 

ماله(,إظهار يبح لا رولعل واصحة غير كلمة )١( 
٦•ج ، ٣٤ر* برنم تخريجه ّجق ، ٢١
ج؟•، ٣١ ٤١برنم تخريجه ّّجق ، ٣١



الصالحينرياض ثخ 

الدنيا،يتعلق فيما الموال كثرة أو عنه المنهي هو هذا للمسوول إيذاء 
مامضطر كان إذا زيادة ل يا ولا الحاجة قدر يسأل حاجته قدر سال 

فقائلئنأؤم م أمحفم ؤا ءؤوأك؛ن حاجته، فدر أل يشيء عنده 
تعنتدون من لكن يسال العلم موال وهكذا [، ٢٥ ٠٢٤ت المعارج ل وآإنءثرو|ره 

!يقول الهليبة النية مع الصالح القصد مع للمسوول إحراج دون ومن 
)يعض:شل نذل تلاله: بمد إلا تجل لا الخم ))إن 

ورجليمسك، نم يصمتها، حص الننأله نه هحئث، لحاجته(، أو لالآصلأح 
هحلترماله( اجتاحت حرق أو ميل ماله،)يعنىI اجثاحت، جايحه أصاثته 

)حتىعنس ين -L؛lb قاد: أن عنس. بن قزاما يصيب حى الننأنه له 
حتىماله تناقص سعة عنده كانت رجل )والثالث حاجته( د يما د ي

بىالججا دوى بى قلاقه يقوم حتى ثايه أصاثئه ورجل الفاقة( به نزل 
اطَلهبن سزاص صا النئ1لأ نن مم، مائه، ملأنا أءنا;ت لفد 

.، هدرقيمة عن لم مرواه نحتاء صاحثها تأكلها نعت، قبيْنه يا 
هدهفي إلا ل وا العن يتورع أن له ينبغي أن للمؤمن! المقصود 

أصابتهأو أهله وحاجة لحاجته أو للاصادح حمالة نحمل إذا ت المسائل 
الديانةذوي من الحجا، ذوي من ثلاثة له وشهد حاجته اشتد أو جانحة 
قومه.من والبصيرة والعقل 

الجمع.الله وفق 

ج٢.( ٠٣٦)برقم تخريجه سبق 



محاالأنورالخّى كتاب 

وتحوهبسلاح مسلم إلى الإشارة عن النهي باب —  ٢٥٧
مازحا،أو جادأ كان سواء 

مسلولأالسيف تعاطى عن والنهى 

ببنارلأ I نال اف رمحوو همن هد، هريرة أبي عير -  ١٧٨٣
نيف، ق تتئ اثإا0 لنز ض لا نإتت أمحي؛النلاح، ر إ٣ 

ءدهُأ؛.متقق الناي*. من -ص؛ في 
إلىأنار ررمى ه.' القام أبو ئال ت قال لم لمرواية ئي وئ 

وأمي((.لأيه أحاه كاذ وإذ بمنع، حى ئئعنئ الملائكة قاذ يحديدة، أحيه 
المعجمةوبالغين الزاي، كر يع المهملة يالمض صط ١^٤،• وله ن٥ 

رشد.نريي أيضا وبالمعجمة نربي، بالمهملة ونعئاْ نتقارب، ومعناهما فتحها، مع 
والماد.الطعي ؛ الرع( و١أصز 

بثناطىأذ ه افِ رسوو نهى ذال،ت ه جابر هءحا -  ١٧٨٤
حسن.حديث وقال؟ ، والترمذي داود ابو رواء منلولأ. الئيم، 

فليسالنلاح مينا حمل رمن ه الني قول اب الفتن، كتاب في البخاري أ-؛مجه 
بايلاحالإشارة عن النهي باب والملة، البر كتاب في وسالم (، U'UT)برقم منا« 
(.٢٦١٧)برقم سلم إر 

برقملولا مالنبق سعاطى أن النهي في باب الجهاد، كتاب في داود أبو أ"مجه 
برقملولا مالنبق تعاطي أن النهي في باب الفتن، كتاب ني والترمذي (، ٢٥٨٨)
(٢١٦٣.)





طهااسهي الأمور كتاب 

الذيللئيء التعرض ولا بفعل ولا بقول لا ظلمه يجوز فلا عفلمة حرمته 
محاولةأو مثقل بشيء أو بالحديدة أو بالملاح كالإثارة عليه ثرا يسبب 
يسببهذا كل ذلالث، أشبه ما أو نخالة من أو جدار من أو سطح من طرحه 

كسر.ثر بالمزاح يسر فقد مازحا كان ولو عليه نرأ 
طولآ«الثم بماض أن »ش ه: انه الثاني: الحدث وهكذا 

إياهيناوله قد لأنه إياه؛ يناوله ثم حميره في يضعه أخاه يناول أن أراد إذا 
يناولهأن أراد فإذا أحدهما فيفر هذا من أو هذ.ا من يسقهل بينهما قط ي

يفر.مما أشباهها وهاكذا حميره فى يضعه إياه 
الجدفي كان إذا ان الأنأن على الدلالة الثالث: الحدث وفي 

واجبةالجماعة الجماعة، معر يصلي حتى الخروج له ليس المؤذن وأذن 
بعدحرج رجلا ختينه هريرة أبو رأى لما ولهذا ثرعي؛ عذر من إلا 

وجسن،بالأذان لأن القاسم.(؛ أنا غض فقد ندا، )أنا نال: الأذان 
هبؤين مجد إمام أو ليتوضأ يخرج كأن عذر من إلا والجماعة الصلاة 
حتىيخرج فلا ئلأ أحرى، لأعذار أو إمام لأنه مسجده؛ في يحلي 
الجماجةفي اهل متبأنه تهمته يوجب، حروجه ثم الجماعة، سمر يصلي 

الوء.خلز وسسب ه نمعن الريبة يبعد ان ينبعى 

.الجمسمرالله وفق 



تحيننصا ا ءس ريا سبح 

عذرئغير الريحان رد كراهة باب -  ٢٠٩

عرضارمي الم رسول ئال ت قال .،، هريرة أبي مد -  ١٧٨٦
لم؛*؛.مرواه . ١^^٠٠طيب المحمل، حميم، ءإو4 يندْ، قلا ريحاى، علته 

الكان الين. أن ه؛ مالك بن أنس ص -  ١٧٨٧
المخارىُأا.دوام اللمن،. 

القليبأطب وأنه الئ، الماستعمال باب الأدب، من الألفاظ كتاب فى أخرجه )١( 
(.٢٢٥٣برقم)والي، اوحان رذ وكراهة 

(.٢٥٨٢يرقم)الهل.تة من يرد لا ما باب الهبة، كتاب في أحرجه )٢( 





اثصالحينرياض ث—خ 

٠.ر يم م^!٠ . التزاب« وجوههم قي ياحثوا الثداحص، رأيتم 
كثيرةأحاديث الإباحة فى وحاء النهي، في الأحاديث، مهد؟ 

صحيحت.

كانإذ يمال؛ أذ الأحاديث، بين الجمع وطريق الملماة! قال 
اليحنث، ئامه رمعرفه مس، ورياصه ويقين، إيمان كمال عنده النمدؤح 

دإذمكرية، دلا بحرام مليس منه، يه ئلعب ولا ذللث،، يعم ولا بمتن، 
سديدة،كزاهه وجهه في مدحه كرة الأمور، هد؛ من ث-يء عليه حيف، 
•ذلنثخ يي النحلقه الأحاديئح تنزل، المصيل هدا وعلى 

ثكوذأذ ررأرجو ه•' يكر لأبي ه موله الإباحة مي جاء ومما 
لدحوبجا.الخنة أئواي، خبع مئ ثدعوذ الذين من أذن منهم®؛ 

ينبلوذالذين من لنت، أي؛ منهم"؛ لنت، ٠٠الأحر؛ الحدبمن، وفي 
 ^١.٤^

مخانش، إلا تجا ناوكا الضطان زآك #نا خهن: ثن و. 
.3ءئكااعير 

فيأطرافها مى جمله ذكرُتؤ وقد كثيرة، الإباحة في والأحاديث، 
ررالأذكار".كتاب، 

الهلسبرد عدم اسحباب، [؛ ١٧٨٧. ١٧٨٦]والثاني الأول الحديث، في 
علييثهعرض إذا الطيبح وأنواع الريحان الريح، طم، المحمل حفيف، لأنه 

منهوحيف إفراظ ب كان إذا المدح خمن النهي باب رالرماق، الزهد كتاب ني أحرجه ]\[ 
•٣(.)٢•المدوحيرقاصر نتأ 



غثهاالمنهي الأمور كثاب 

إلاالمونة حفيف الرائحة طيب المحمل حفيف لكونه ترده فلا طيا أحوك 
لاموالالصلاة عاليه الطيب يرد لا النبي كان ولهذا شرعي؛ عذر من 

طيبالمحمل حميم فانه نرده، ملأ رنحاى عليي عرض ررمن ت ويقول 
يبخره،أو يدك في يضعه يح طيمن شيئا عليك أحوك عرض فإذا الريح* 

ويقبلهاالهدية يرد لا كان يالثمن، أقبله تقول; قيمة له شيئا كان أذا أما 
ييظككان إذا إلا بالثمن وكن أقبلها أن •تقول: قيمة له كان إذا بالثمن 

^آحر.ثيء هدا اكمن فيها تحتاج ما خاصة صفة وبينه 

فيما[: ١٧٩•.  ١٧٨٩. ١٧٨٨]والخامس والرابع الثالث والحدث 
إلىبه يفقئ قد وجه في الإنسان مدح جدا حطير المدح بالمدح، يتعلق 

عنه النبي نهى فلهذا عقباه، تحمد لا ما إلى يفضى قد العجب، 
صاحذ،ا'عنق يطعث، صاحثلث،، عس قطنستح ^^^، ٠٠للصحابة: وقال المدح 

ولاحسيثه، وافث ئلأنا، أحسن، قليمل محاله، لا أحاة مادحا منكم كان س ١٠
لأنمنه®؛ ذننثح ننلم ك-او إ0 وك-دا، كدا أحببه أحدأ ١^ عنى أرم 
مناحرن يضر قد وأيضا الممدوح عجبح إلى يفضي قد بالمدائح الجزم 
إلاكذا أحثه يقول: ولكن المادح؛ هذا قال كما أنه فيه يعتقدون الذن 

لعمر:قال. ما مثل باس فلا المدح وكان بٌ يوثق ممن كان إذا 
مزفخا نلك إلا فجا ناللك قط الشطان لقيك نا بمدة، شبي »رناوذي 

ولأنهطول؛ فيه ليس حفيفا ثناء الصحابة بعضي على وحماعة فجلثا® 
عليهب، يترتلا قليلا المدح كان فإذا لام، والالصلاة عليه مرشد معلم 
الشكاءفكا وأرصاهم ه الصحابة بين من جرى وكما به، باس فلا حطر 

لمايضر، لا الممدوح ميتا كان أو باس لا منه يخني لا الزى القليل 

الخلق،بدء كتاب في البخاري أخرجه ومحاصر، أبي بن سعد حديث من علميه متفق )١( 
منباب الم-حاةا فقاتل كتاب في لم وم(، ٣٢٩٤)برتم وجنودْ إبليس صفة باب 

(.٢٣٩٦)يرقم عم فضائل 



لصاتحينا ءس ريا سمح 

رردجبئ"ه• الئى ققاد حيرأ، عيها قاسوا بجنارة، مروا .I عته ثبت 
ننص ممال ارزخبت« مماو: / rj,قأئنزا بأخرى موا نثر 

ئةئزبيمن -مرا، محو أئبم رانيا قاد: زيت؟( )نا ه: العقاب 
ضك ^!١٤ ٣ ١^، لئ فزيث ص محه أكئب زند! ي، 
عليهيخشى ما مت لأنه حيرأ عليها أثنوا من على ينكر ولم الأرصى" 

الخير.له يرجى له يدعى كذا ؤإنه صالح رجل إنه للميت قيل فإذا 
الجمع.اف وفق 

ج'آ.ه٩( برقم)• تخريجه سق 



غئهاالمنهي الأمور كثاب 

اثوباءفيها وقع بلد من الخروج كراهة باي، -  ٢٦١
عليهالقدوم وكراهة منه فرارأ 

سدوهممج ؤ، 'قم ئ أتوق دكؤ* ذلإؤ' ت تعالى اف نال 
نجبآس إئ ولموأ ألبدلإ إل ؛١^ ثلئوأ • تٌالى ينال ،، ٧٨: ٠١—-؛]١١

[.١٩٥]١^٠: ألنستإر(ه 

إلىحرج خهبع الخطاب بن عمن أق ه؛ عباس ابن وءد -  ١٧٩١
\ذضويبن ب؛ أبر الأخثاد آنزاة نمن نئ كان إذا خض الشام 

لينقال عباس; ابن قال يالشام. دم قد الوباء أو ئأحبردْ وأصحابه 
الوباءأ0 دأحبرنم مانشارهم قدعوثهم الأؤلين، النهاجرين لي ادغ عمرت 

ثرمخأف ثرى ولا لأمر، حزجث تنضهمت ممال هاحتلموا، بالشام، وي قد 
ثرىولا ه، اف رسول وأصحان، الماس بقيه منلث، بعضهمI وقال، عنه. 

الأنصار،لي ائع قال! يم عز* ارئفنوا ممال؛ الوباء• قدا عر تمدنهم أذ 
١كاحتلافهم واحثنئوا المهاجريى، نبيل يسلكوا قاسثمارَ، قدعونهم، 

منمريش ضحة من هاهنا كاذ تى لي ادغ قال؛ م عر• ارثقعوا فقال؛ 
ألثرى ؛ ممالوارجلان، متهم عليه يحتلم قلم ثدعويهم، القع، تهاجزة 

الناس:في خينع عمن قنادى الوباء، هدا على ميمهم دلا بالناس، ثرجع 
ه؛الجراح بن مجدة أبو فقال عليي، قاصبحوا ظهر، على مصبح إر 

زكان- عبيدة! أبا يا قامحا مزك لو ه: غمز فقال اف؟ قدر من أفرارا 
للث،كاي؛ لو أرأبن، اف، قدر إلى اش قدر من ثفز ئنم، حلاقه، يكنْ عمر 
إذأليس جدبه، والأحرى حصبه، إحداهما عدوثان، له واديا قهبفتؤ إبل، 



اك^الحينمحس ريا مميح 

اقو؟يقذر دعيثها الجذبه رعيث وإن اقو، ثمذر رعيثها الخصسث رعيت 
حاجته،يعفى في مثعييا وكال نجهتم، عوف بن الرحمن عيد هجاء ت محال 

نمنمررإذا يقوون . اطو رموو سمنت عالما، ندا من عندي إل فقال،! 
قرارأيخرجوا هملا ثها دأئثم ثأرض وم وإذا عقيه، مدموا هملا بأرض، ثي 

غلييمتمق وانصرفا• لهثه عمر ئنالى افه فحمد من4اا 
الوادي.جانب ن والندوة( )□ 

نمنمررإذا قاو: ه، النؤ عن غهن، زيد بن أسامة ءم .  ١٧٩٢
ثحرجواقلا فيها، وأسم إرض،، يقع دإذا ثدحلوها، قلا ثأرض، الطاعوف 

'.^؛١٢متفق منها((. 

حربفي الشام إلى توجه لما رةي4 عمر قحة الميديئان فهذان 
قائدهممع الشام في الخلين جيوش الشام في الجيوش وكانت الروم 

هعمر وصل فلما وجماعة، مفيان أبي بن ويزيل الجراح بن عيية أبي 
وقعقد اله!اءون أن بلغه الشام أطراف في المّرغ ; لهايقال محل إلى 

يرجعهل ذلك في الناس واستشار ، فتوقفالخبيث، الوباء ت يعني بالشام؛ 
ومنهمارجعوا قال من منهم موا فانقه بالمهاجرين دعا يرجع ما أو 

كاحتلأففاحتلنوا معه الذين الأنصار دعا ثم نرجع، لا قال; من 
بقيةدعا ثم ترجع، لا قال: ص ومنهم ارجعو قال: من منهم المهاجرن 

الرجؤععلى رأيهم فأجمع فاستشارهم الفتح، عام أسلموا الذن الصحابة 

ومسلم(، ٥٧٢٩)برقم الطاعون في مايذكر باب الءلس(، كتاب في البخاري أخرجه )١( 
(.٢٢١٩)بريم ونحوها والكهانة والطيرة الطاعون ياب السلام، كتاب في 

ومسلم(، ٥٧٢٨)برتم الطاعون في مايذكر باب الطب، كتاب في البخاري أخرجه )٢( 
(.٢٢١٨)برتم ونحوها والكهانة والطيرة الطاعون ياب السلام، كتاب في 





انمالمنرياض شخ 

وقيل؛الهجرة من عشرة السمامة السنة فى لكنت الوياء وهذا اض، شرعها 
فيهمات غهغ الجيش أمير رئيس عبيدة أبو فيه مات الهجرة من ثمان سنة 
هذاللمؤمن شهادة هو الطاعون، بهذا وتوفي البلد أهل من لكن ومن هو 

لمينالممن وحماعة حبل بن معاذ أيضا فيه ومايى للمؤمن شهادة الوباء 
•ورحمهم عنهم اض رصي الوباء بهذا الشام في 

لجمع.ا الته وفق 



غئهاالمنهي الأثور كثاب 

اثسحرتحريم في التغليظ باب -  ٣٦٢

ثتلعونَةثروأ سؤيؤى نيص يقمر ت ئنالى ١^ ياو 
أ'ا[.]^٠: أيره الثاس 

النبع«اخثضا ئاو: اض.، ص مريرة.، ر ءم -  ١٧٩٣
والسحن،باق، الشرك ٠ ت يال هى؟ وما اقو، رمول، يا ت قالوا . الموبماُت،اا

البجم،ناو وأم الزنا، وأم الخق، ؛لا افُ >م التي الم زمئل 
ثقالغافلأت«. اءبثات اشساج، زمدو الزخم،، ناس؛زم 

آمو3تآحكلون هأ ؤءة ت تعالى اطه نول باب الوصايا، كتاب في البخاري أحرجه ؛١( 
tL]تجيره ونبماوث ثاثا ث٠لونهلم ؤ افوة إئتا ظلما أيتتى  jJl  ;١ (،٢٧٦٦)برنم [ ٠
(.)٩٨برقم وأكبرها الكبائر بيان باب الإيمان، كتاب في وملم 



اك^الحينرياْس سمح 

^سص1لهآاه1آص■

بالمهسحفالمسا عن النهي باب —  ٢٦٣
العدؤبأيدي وقوعه خيف الممارإذا بلاد إلى 

ينايرأذ ه افث رسول نهى قال؛ ه، عمر ابن  ٠٣-  ١٧٩٤
ءلنبُا؛.متفق النJو. أرض إلى بالمنآن 

تبأحكام تتعلق كلها [ ١٧٩٤-  ١٧٩٣]الشريفان والحديثان الأية هذه 
وعاد؛جل الله قال منه الحذر ووجوب حر بالفيتعلق ت لأول ا أما 
ولإئنثثنى يقعن وم1 نثنى ذلك و أفتنطس تنلنأ ت١ ءؤزاسمأ 

دهعبال قآ'اا. آل1وءثريم آلئاس مشون َةوروأ آلنثنطمى 
يدءيضازى هم وما ؤرمححهء ألإج بس بمء بمزمُك^ ما منهما ءؤئثئمو0 

عفليمشر فهو [ ١٠٢]اوقرْ: زهلمه تضسنثا آلإ ياذن إلا لصد ينر 
بملمابتوعلا! جل قال ولهذا منه؛ الحذر فالواجب كبير؛ وبادء 

فالشياطين١[؛ ؛•]1^: ثي فتنه قن إقتا تمولا ثق لثد بى 
^■^٠كمر لأنه ؤيحذران؛ الناس يعلمان والملكان ليكفروا الناس تعلمه 
ه؛ذكي وثلأ" وابتادء وامتحان اختبار يعني! ه؛ فننه عن إقتا تقولأ 

]الشرةتآقوه باين إلا لمحد س  ٥٨بمكارى هم ورما بتعلمه يحني! 
وعبادتهمالئيامحلين بواسهلة يكون إنما تعلمه أن ذلك ش والسبب  ؛•ا

العيرأرض إلى بالمصاحف النّقر باب سر، والالجهاد كتاب ني البخاري أحرجه 
أرضإلى بالممحف اقر بأن الئهي باب الإمارة، كتاب في وملم (، ٢٩٩٠)برقم 

(.١٨٦٩)برنم بأيديهم وقوعه ح؛فف إذا اتكذار 



ا:خنهىنيبأالأمور كتاب 

فلهياذلك؛ ونحو لهم والنير لهم والذبح بهم والاستغاثة اغ دون من 
منيتعسه إنما تعلمه فمن بالنه، الترك إلى وسلة حر التعلم كان 

منمرادهم تنفيذ في الشياحلين مون تحد يحر الأهل وهم الكفر حلريق 
أولياءهم حرة فالهذا، غير أو أحد، قتل أو أحد، ظلم أو أحد إيذاء 

لهم،والنذر بهم، والاستغاثة الله، دون من عبادتهم يتولون الشياطين 
ولهذاالناس؛ إيذاء من يريدون ما على بهم تمنون ويلهم، والذبح 

حرا يكل يفتلوا أن الشام في الجيوش نواة إلى >هت عمر كتب 
أتهوالمالم الملأة عليه عنه وروي وبادنهم، نرهم لعفلم حرة ومحا 
المؤمنينأم ها حقمة وئتالت، ، والئنف،اا صنته الناحر ءحد ت ءال،

بواسهلةحر يإنما فالماحر فقتلت،؛ بها فأمريتح سحرتها لها جارية 
للناس.ؤإيذائه بالناس صرره ْع والترك الشياطين 

ياI محالوا الهلكامحن،( ت )يعني ال٠وJماتاا الئع اااجثشوا ت ،يقول
فرينحر الرفجعل والنحن، يافه، ررالشنك يال،؛ ص؟ وما اممه رٌولا 
ز1كل٠ نأكل ُالخق، إلا اا،ه >م التي النفس ن3تز سه( لأنه الترك 

العافلأُت،اا؛اامؤمنارت٠ المحصناش، رفدئ، الرحف، توم والثور اليتم، نال، 
كثيرةوالكبانر الكبائر، ص محع الكبائر، س فهذه ؛الفاحشة قذفهن ■ يعتي 
الكبائر،ص الرحم قهليعة الكبائر، س الوالدين عقوق ! منهاالمّح هذه 
منالهلريق قطع الكبائر، من والمسبح اللعن الكبائر، من العلم كتم 

حدفي حاء ما باب العدول، كاب في غيغ حندب حدين، من الترمذي أحرجه 
الوجههذا ِت إلا مرفوعا نعرفه لا حديث، هذا عيي أبو فال ( ١٤٦)•يرقم احر ان

لمم Jiؤإلماعتل حففله نل من الحديث، ني يفعف المكي لم مبن يإسماهمل 
جندبعن والصحيح أيضا، المحسن عن ويروي ثقة هو وكح قال؛ البصري العبدي 
لص• وغبرهم ه المي أصحاب من العلم أهل بعض مد هذا ءر والعمل موقوفا 

يبلغما محرْ في يعمل كان ]ذا الساحر يقتل ٠اإنما الشافعي؛ وقال أنس بن ماللث، قول 
والحاكم.والدارتيي قلأ« عليه نر فلم الكفر دون عماد عمل فإذا الكم,ِج به 



انمعالخينرياض ثثخ 

•قال أنه عباس ابن عن يروى عديدة، الكبائر هذا، غير إلى الكبائر، 
سبموررإل بجا أئرب محن إلى رامح، 

أوالله بغضب أو بالنار عليه توعد ذنب كل أنها ومحابحلها 
نفيذنب كل كيلك، العلمم! أهل بعض وقال كبيرة، مي يفانه باللعنة 

ه•'نوله مثل كبيرة فهو منه البراءة جاءت أو صاحبه عن الإيماjا 
لدعوىودعا الجنوب، وس الخدود، صزب من منا ،النسل 

زءزفهتيمية ابن الإسلام ثيخ قال المصيبة عند I يحنى ؛ ا، الجاهلية 
الصالمةمن بريء ارأنا محوله هذا ومن الكبائر من هدا أن، 

عندصوتها نرفع المح، هي المسالمة براءة، والشاJةا١ والحالمة 
تشقالمح، هم، والئاقة المصيبة، عند شعرها تحلق والحالقة المصيبة، 

الواجبالسيئات، جميع من الحذر فالواجب المصيبة، عند ثوبها 
هوهذا السيئات، جميع من ؛التوبة والدار السيئات، جمع من الحذر 

•يقول، الله ، صك، المعا من حذرا بكون أن المؤمن على جب الوا 
أثهوعاد؛ جل ويقول [، ٢٨ء_ماذ: نأو سثهءه اقث ؤوتثنراءكلم 

المعاصيجمح من الحذر الواجب، [، ٩٢]الماىِة; وآندروأ؟ا< ألثسول وممعوأ 
بعدالنجاة طريق هي، فالتوبة ؛ صي، المعا جميع من يالتوبة والبدار 
بالتوبةفالدار ومحع فإذا يبتلمى، ان الإنالذنب في وقع فإذا الحذر، 

الأجل،عليه يهجم أن قبل المغفرة الله ل ومحوا والندم بالتوبة يبادر 
محوعلى تحين فإنها الصالحات الأعمال كثرة الخير أسباب ومن 

والعملالخير من فالأسكتار السيئات، تذهبن الحسنات فإف، السيئات 
التسبيحكثرة القرآن، كفراءة السينات تكفير أسباب من الصالح 

(.١٦٥٨)برقم تخريجه سبق ( ١١
(.١٦٥٩)برقم تخريجه عبق )٢( 



غئهاالمنهي الأ'نور كثاب 

دعوةالمنكر عن والنهي بالمعروف الأم والتمجير، والتهلل واكمحمد 
أسابمن هدا كل وغيرها، بالصدقة الماس إلى الإحسان اف إلى 

*الماُتا تكفر وأمبانمج الط^ر 
عنهالهي كيلك، العدو، أرض إلى بالقرآن اقر بأن نهئ حديث، 

حشي،ض لكن أيديهم؛ ومحن بلادهم في يطح لأن ا وهو عليه حثي إذا 
له.صيانة إليه به يسافر فلا العير بلاد من بلد أي في عليه 

الجمع.الله وفق 



لصالمنا رياض ثثلمح 

m

الفضةؤإناء الذمب إياء استعمال تحريم باب - ٣٦٤
الاستعمالوجوه وسائر والطهارة والشرب الأكل في 

نشربررالذي ت قاو ه اف رسول أد ؛ غ، ملمة أم ءؤ؛ا -  ١٧٩٥
غلييمتقى جهمءا. ثار بطني يي جز يجن إثما القصة، آمة في 

القصةآنية في ننرب أد نأكز الذي "إذ لمسلم: رواية وفي 3ة 
ا؛.والذهب 

الحرير،عن نهانا ه الجي إل قال• ه•' حديمه  ٥٠٥-  ١٧٩٦
الدئنا،في لهم ررهى وقالI والقصة، الدهب آنية في والشنر_، والدساج، 

.^٢؛متقق . الآخزةا،في هر وهي 
نجنئه؛ حديفه عن الصحيحين في رواية وفي ا0£ا 

آنيةفي يشربوا دلا الديباج، ولا الحرير نلجنوا لا  ٠٠يقول: ه اف رّول 
.صحاذها<افى ئأئوا ولا والقصة الدقب 

ه،ْالك، بن أنس ح كنئ، دال،ت سيرين، بن أنس ءم -  ١٧٩٧
تآكله،؛ Uiقصة، من إم ض بمالودج يحيء المجوس، من مر عند 

كتابفي ومسلم (، ٥٦٣٤)برقم القصة آنية باب الأشربة، كتاب في البخاري أحرجه )١( 
الرجالعلى وعيره الشرب في والغصة الدهب أواني تحريم باب والزينة، اللباس 

واشاءضوم)هأ،:آ(.
(،٥٤٢٦)برم مفضض ؛ ٧١في الأكل باب الأطسة، كاب في الخاوي أرجه )٢( 

علىوالقمة الذهب إناء استعمال تحريم باب والزينة، اللباس كتاب في نم وم
ونحوهالعلم ؤإباحة للنساء ؤإباحته الرجل على والحرير الذهب وحاتم والنساء النجال 
(.٢٠٦٧)برقم أصابع أرع عر يزد لم U للزجل 



محاالمنهي الأنور كتاب 

الميهقيراُدواه ثآكله• يه وجيء حلنج ثى إناء عر لحوله حوله، له؛ قمل 
•حض بإسناد 

الجقنئ.الحنخ(: )ه 

وهدهوالفضة، الدهب أواني قى بالشرب تتعلق •' الأحاديث هذه 
منأواني يتخذ أن للمسلم يجوز لا ذللثح تحريم على تدل الأحاديث 

ذللث؛غير ولا سهارة ولا للشرب ولا للأكل لا والقفة الذهب 
)فيالقصة، آنية في ئشرنح الذي ٠٠لام؛ والالصلاة عليه قال ولهذا 
جهم"ثار بطيه في جن يجن إثما والفضة( الذمح إناء I الأخر اللففل 

الحرينئلبنوا لا ٠١ه وقال ذللثح، تحريم على يدل شديد وعيد هذا 
فيئأكلموا ولا والقصة، الدمسح آنية في ئنزبوا ولا الديباج، ولا 

فيالأجرة"• في دلنا الكمرة( )يعني؛ الدنيا في لهم ثإثها صحافها، 
الدمج،آنية فى سزب أى ه القي اثهاثا الرسول أن حذيفة حديث 

تجبزنأث نالدناج، ادم.م لبس ^ فيا، نم ه ناسئث، 
فدالكمرة لأن نللث< يحذروا أن ادم الإّأهل على فالواحبؤ عليه®؛ 

أمابالشؤع، تفيدهم وعدم إيمانهم لعدم يبالون ولا هدا نحلون ي
يتخذفان عنه فه ١ نهى ما يحذر وأن با^٠٤ يتقيد أن فالواجب، الملم 
ولاللشرب أواني ولا أباريق لا القفة من ولا الذهّب من أواني 

الذهن،من يجوز لا كلها مادعق ولا قهوة فناجين ولا شاي أكواب 
آنيةفى ينزب الذي ١٠لقوله ذللث، من الحذر يجب والقفة 
آنيةفي ثنربوا رالأ ويقول؛ جهنم®، ثار بطيب ر بجرجر إثما القصة، 

برقموالقمة الدهب صحاف غي الأكل من المنع باب ا/مآ، سننه قي رواه ؛١( 
ا(.)!•



اك^|اآحينرياْس سمح 

ءءُُ فيزلنا الديا في م هإنفا صخابجا، في تأكلوا زلا زالفضة، الدف 
الآخزة«.

أمابامل، فاد النساء أما خاصة الرحال على يحرم الحرير وهكذا 
الحريرلبس لها والمرأة عليه، والجلوس الحرير لبس عليهم يحرم الرجال 

٠بالنساء صى حا به والتحمل 

الجمع.الله وفق 

...



غثهاالمنهي الأمور كثاب 

مزعفراثوبا اترجل لبس تحريم َثائن -  ٢٦٠

متققالرحل. يتزعمن أف ه المي يهى ت قال ه أنس م -  ١٧٩٨
ءنمراُ.

سافي رأى قال؛ ه، العاص بن عمرو بن افِ مد ءم -  ١٧٩٩
مال:أءسلهئا؟ قلق: دهدا؟« أنزيك ررأثك مماو: ثقضنزض، قوسن علي 
أ>تيااا.ارتل 

^١٥ولننها<<. ئلأ الكمار ساتح، مص هدا ررإف ت ممال رواية، في وئ 
ح.

فيلم وم(، ٥٨٤٦)برقم حال للن القزعفر -، jL;اللباس، كتاب، في البخاري أ-مجه ( ١١
(.٢١• )١ برقم للنحال التزعفر عن النهي باب اللماس، كتاب 

٢(.• )'١٧برقم العصفر الثوب الزجل لمس عن النهي باب اللماس، كتاب قي أرجه  ٢٢)



الصالحينريايس يح 

يومإفىاصصمت عن النهي -كاب ٣٦٦

تنديم ارلأ ه: افه زنوو ص حفظت قاو: ه عالئ  ٥٠.  ١٨٠٠
حسن.بإساد ؛ داودرأنو رواه اللمنلء. إلى نوم صمات ولا احتلام، 

اتجاهبيةئنك مى كان ت الحالي>ثا هدا ير ثففى الحطابئ ًفال، 
بالحتر.والحديث( بالدكر وأمروا ذلك عن الإنلأم ئي ممهوا الصمات. 

هالصديق بكر أبو ذحو ئاو; حازم، أبي بن مس وص -  ١٨٠١
المحا نآ ٣. لا يآفا زبم،، ي: ;ظ أشن من ائرأة غر 

هدايجل، لا هدا فان ئكلمي، لها: فقاو مصمته، حجث، : قالواف؟ 
.ُاوخارىُ رواْ فتكلمثإ. الحاهلثة، عمل من 

يتزعملا الرجل أن على يدلان [: ١٧٩٩. ١٧٩٨]السابقان الحديثان 
ورياء التزى من هدا لأن والمعصفرة؛ المزعمرة الثياب يلبى ولا 

منهد؛ إن ا؟ يهل.أمز ^( ٠٠١١٠عمرو: ين اغ لعبد قال ولهذا الكفار؛ 
اءالتتثابه التي الألبسة ر يحل. فالمؤمن ؛ يلينها١١ فلا الكمار ثياب 

لباسوكذلك اء، المشأن من فالمزعفر الآكفار؛ تشابه ١^ والألمسة 
الكمرةبعض ها لبوربما اء المثان من والمعصفرة المزعفرة اكياب 
الأحر:المقفل في ١^١١ نيام مذ قد؛ ر)إن قال فلهذا أيفأ، 

وملابسالكفرة مادبس يتجنب المؤمن أن على فدل يهدا؟١١ أمزيالث( [^( ٠١١))

(.٢٨٧١يرقم)"اليتم ينقطع متى حاء ما باب الوصايا، كتاب في أحرجء )١( 
برقم)ة"امّآ(.الجاهلنة أيام باب الأنصار، مناقب، كتاب في أحرجه )٢( 







غئهاالمنهي الأمور كثاب 

افلننه ينلنه مواليه، غجر إلى انثنى أن أسه، غير إلى ادعى ومن 
غدلآ«.زلا ضنف1 المانة يوم ث اس ئل لا أبميذ؛ زالناس زالخلابمة 

متقطلي؛راا■
 D( ؛ ذمه)عهذه.مص و)أحهم0(: وأم1سهلم. ءهدئم أي: المنلمين
الفداء.الخله.ز)س: الم;ف،زذل: )الضزو(: ذ□ 

ليس٠٠يقول: س، اف رمول نمع أيه خينم؛ ذر أبى وص —  ١٨٠٥
فصلذ، محي نا اذض زتن ممر، إلا يشن زئز أيه شر اذغى رخل مذ 

اف،عدو I محاق أو الكمر، رجلا دعا ونى النار، مى نمندة ولتسوأ منا، 
مسلمرواية لفظ وهذا غليه، متقق ■ ه عليه حار إلا كدللث، ولئص 

غيرإلى الانتساب بنحرب تتعالق كلها الصحيحة! الأحاديمث، فهذه 
وألاجماعته ؤإلى أبيه إلى ينتسب أن ملم كل على الواجب وأن الأب، 

بكونأن بجب بل المقاصد؛ من ذJكا لغير ولا لاحتقار دلك يترك 
أجلمن عمرو أو زيد إلى ينتسب أن له وليس وجماعته أبيه إلى انتسابه 

الأحاديثفي دلك في توعد ولهدا أحرى؛ مكاسم، أو دنيا 
والملائكةافه نئنه محغليه ينيم وهو أبيه، عير إر ادعى ررنن الصحيحة! 

حزامءاعلنه »دالجنه الأحر: اللفظ ش شديد وعيد هذا أبمين« والناس 
يدلهذا فهو أييه عن رعن، محنى آبائكم، عى رعنوا ررلأ لنقل: في 

الوعيدوفيه أصغر كفر أنه والمعنى: الحذر، والواجب الوعيد شدة على 

وملم(، ١٨٦٨)برقم المدينة حرم ثاب المدينة، فضائل ابواب في الهحارى أحرجه )١( 
تحريمهاوسان بالبركة فيها النكا. ردعاء المدينة فضل باب الحج، كتاب غي 

(.١٣٧٠برقم)حرمها حدود وييان وشجرها صيدها وتحريم 
بابالإيمان، كتاب في ومسلم (، ٣٥٠٨)برقم الناهب، كتاب في البخاري أحرجه )٢( 

(.٦١)برقم يعلم وهو أبيه عن رعب من إيمان حال يان 



انصالحينرياءس سمح 

علىالواجب العافية، اض سال أكبر كفرأ صار ذك استحل ؤإذا الشديد 
ولااحتقارا لا ذك يترك وألا أبيه إلى ينتسب وأن ذك يحدر أن لم الم

لأنية؛ للجنزيد إلى أو عمه إلى ينتب الناس بعض أحرى، لمقاصد 
البلدفى ية الجنياحد حتى إليه ينتسب مشهور عمه ابن أو مشهور عمه 
العافية.اض أل نعفليم منكر هدا فيها، هو الي 

إلىينتسب الدنيا أحل من أبيه غير إلى وينت—، أباه يحتقر يعفهم 
كلكدا له يعمل حتى أو كدا يعطى حتى أو يوظف حتى معروف ان إن

ذلك.يحذر أن المسلم على فالواجب عظتم؛ منكر هذا 
كانؤإذا عتيبة، من أنا 1 يقول لا مهلير من كان إدا مواليه وهكذا 

يقول:لا قريش، من كان ؤإذا قريش، غير من أنا يقول: لا قريش من 
الفرضش أعتقه قد عت>أق معتقوه وهم الهم منتسسب قرسر من أنا 

ينتسبلا فلأن أعتقه عيرهم، ينتسب لا معلير أعتقه غيرهم، إلى ينتسب 
إزانثنى أد أبيه، محر إر ادعى "دم، وعد هدا في مواله إلى غيرْ إلمح، 
عظيموعيد هدا • أ'جنجصٌ دالقاّس والملائكة افر لئثه هعليه مواليه، عير 

إلىينتسب، المؤمن على فالواحك< الدميمة؛ الخصلة هده من الحدر يفيد 
النبيحذره كما ذلك حلاف ويحذر وقرابته، وحمولته مواليه ؤإلى أبيه 
لام.والالصلاة عليه 

الجميع.اف وفق 





اسالخينرياض ثخ 

عنهمنهيا  ljS3j\من ويفعله يقونه ما باثئ - ٣٦٩

هوإثم ثاض ه1ستعد يغ من د\زممثك ٠ تعالى اف نال 
ثنممإدا أئموأ أدرتن ت تعالى وئال ؛!، ٣٦سلت: ل ألميئزه أشع 
تتعالى ونال [، TO]الأ،،راف: مصزر0ه نم ^دا دحكثوأ آلثنْكيا نى ثليم 

وشلثمب4م 3أئ>إترإ أذئن دثثو٢ ثليوأ آو قعثه ملوأ إدا ءؤوآدرنث> 
أوكش. )»نذثوثك و>ولم ئملوأ ما عك يصرؤأ وثلم أس إلأ أدنوض يثني 
دمحنميإ حنلدث ألألمنر همتها ين يمحى ثجنث ريهم نن تغر؟ مآدم 

جمماأف إل ؤوخةأ تعالى: وقال [، ١٣٦، ١٣٥صمران: نأل أملينه< لني 
[.٣١ل1وور: مما،ثوىه لتوؤ ألثفينوى أبه 

ممالحلف ارمن قال: المؤ. عن ه، هريرة أبى -  ١٨٠٧
كاحبب:فال ومن اس، !لا وله لا فلنمز: والئإى، ياللامته حلفه: فى 

kAs■متفق . دليتصدقااأقامرك ئنال 

فيها_تما'ها[  ١٨٠٦]كلها الشريفة والأحاديث الكريمات الأيات هذه 
المعاصى،من الحدر الواحب وأن افه، محارم ارتكاب من التحذير 

الحديث،في محارمه، تنتهكه أن وغيرته يغار، وعلا حل اض فإل 
عندهبريي أل افه مى أعير أحد مى ما وافه محني، أنث ®يا الصحيح 

يرتم[ ١٩النجم: ت ^١^٠^ أفث ^١٠^٠^ بابه التمر، كتاب في البخاري أحرجه 
لل~هلا • فليمز والعرى باللامتت، حلم، ْن باب، الأيمان، كتاب، في لم وم(، ٤٨٦٠)

(.١٦٤٧)برقم اه إلا 



غنهاالمنهي الأمور كثاب 

قليلاوص1حكتم أعلم ما ئنالموو نو والم محمد، أمة  Ijأمته، ثريي أو 
ص•ا \ب>ش ص نهى ولهذا يغاد؛ رص« رأ■"'. حمص 

•٣[،ممران: ]آل ئنهره أقه ءؤريءير>ءىما وعادت حل وقال بطن، وما منها 
صبمالفؤث أؤ؛ن نتندر ؤ  ijLs[، ١٢]الِروجث لثديه ريك بتلس وإل قال 

جلوبقول [؛ ٦٣نور- ]الألنه عذاب يمبمم أو يتنذ نميبمم أن أءَ،هة 
ألثأ-غدهآ إن هليه رش ألثزئ أخد إدT زه لغد ءاؤوو"إوف وء_^_^الآ: 

[.١٠٢لمد; سدبمه 

التوبةإلى والمسارعة وعاد، جل الله معاصي من الحذر فالواجب، 
يسعنلثاجواي • هك قال كما الثيهيان، من ياممه والتعوذ والإقلاع، والدم 

ويقول[، ٣٦انمك؛ ألعلجره ألنيع هو إئم> بآثي ئلنيجذ يغ من 
]النور؛ملحودثت؛٠ه لعل؛ؤ آلمقؤتنتت- أنه "معا أف إق >اؤوتودوأ وعاد! جل 

أفيكروا أنممم ئشوأ أو قحته ملوأ إدا ؤوألإ.رنث-- ت ّسحانه ويقول [، ٣١
ونمئماوأ ما عك يمرإ وثم أظ إلا آلدزض ينبر وش لدوبهم قانتعيزوأ 
آلألمنرعنتها ين يمحى وهت ريهم ين شزث حمآومأ اددنيك . بموى 
■مثحأته ويقول [، ١١٠٦ ١١١٠٥ممران: ]آل ألمتلمأنه أجر ونم نيا حنلد-رنج 

Iبحانه ؤيفول ٨[، ]التحريم: ئؤحاه وبة أقه إق مبوأ  ١٣١٠آئ؛ى ^^٦١ 
مفرأثن إل أف قنن من دمنْلإ لا أمسهلم عق أ،نرمأ أك^ي ثبمادئ ؤئل 

بالتوبة؛بادروا ت يعني [؛ ٥٣زالزمر; ألز>بمه أليفؤر هو إقمر جيعا الذميب 
تيعني [؛ ٥٤والزمر: لثعه< إثلمؤأ همكم إق >اؤولانموإ ت بعده محال ولهدا 

يحذرأن المؤمن فحلى تقنهلوا ولا المالح والعمل بالتوبة محسارعوا 
عفويته.أساب ويحذر نقمته، ويحذر الله عضّ_، 

بابالكسوف، كتاب ني البخاري أخحه ,مؤما عانثةمن مليه متغز 
١برقم)الكسوف في الصدقة  صلاةباب الكسوف، كاب في وملم (، ٠٤٤
٩٠)م"قمالكسوف  ١.)



الصاثحينرياتس سمح 

الحلضالواجب وأن اف، بغير الحلف من الحذر في كيلك 
ممدئنالى الم دول شيء حلف ؛؛ ٣٠١١ه.' النيئ بقول وحده، باطه 

والنزى،باللأت حالفه! في، مماو حلف ®من }.•' ؤيفول أشرك* 
إلاإك لا فكفن: 

وليقلالشيaUن من، ويتعوذ ثلاثا يساره عن؛ اافينقث الأحر اللفغل فير 
التوحيد،الثمرك ودواء رك ث اممه بغير الحلفمخ لأن اف* إلا ثه إللا 

وعلا.حل غ والاحلاص 
باممه.إلا نوة ولا حول ولا والهواية اكوفيق للجمح اف نال 

.T/٤٣أحمد الإط. أ-محرجه 





الصالحينرياتس سمح 

كثعاسس؛كنورقا قتبه كنوزك أحرجي لها• ليمول بالحربي ويمر أموابجم، 
رئتهجرلثين يمطنن بالنتف لتضربه ذبا؛ا ئمثلئا رجلا يدعو م اشحل، 

إلكديك هو منننا نصحك، وجهه ونثهلو يتقبل ثدعوة م النزض، 
بننيمشى شرقي الننصاء المنارة عند منزل نريم ابن المبيح افه ثنغ 

زينهوإذا قطز زأنه طاطأ إدا مالكنن، أجنحة على كمنه واصعا مهرودئين 
ومسهماث< إلا شه ييغ بجد بماؤر يجل، فلا كاللؤلؤ، جناذ منه ئحدر 
عينينايي م فمثله، لد ساب يدركه حس فيطلبه طزله، قهي ح؛ئ بقهي، 

بدزخايهءزبمدثمي ص ص شح ث افُ محم ئد م؛ نزنم ائن 
عناداأحزجت، فد إني عيني إلى افُ أوحى إي كدللث، ئو مننا الجنة، في 
يأجوجاممه دببمئ الطور، إلى ءنادتم، فحرر بيتالهم لأحد ندان لا يي 

يربهبمير؟ على أدابلهم فينر بئتلموى حدب كل، نص دهم دنأجوخ 
ويحصزماء، منة دهد0 كال لمد ت ءنiوأول أحزهم وتمن مها، ما قنشزبوذ 

مائةمى حيرأ لأحدي النور رأس يكوف حتى وأشمالإ عيني افه ثبي 
محياشُ دن-بز زصانئ ءسى ام نبذ فيزغث اليزم، بمدكر وض 

افَثبي بهبهل م داجية، ثمس كموت فرني فيصبحوف رقابهم في النثمه 
نلأإلا شم مزضغ الأزض فى تجدون فلا الأزض إلى زأنخانئ منى 
حرأافُ فيرسل افِ إلى وأصحابه عيني افث ثبي قيرعنؤ ونتنهم، رقنهم 
المطرأ افُ ثزسل لم افُ، ثناء حنث، قثطرحهم محملهم النأحت، كأعناق 

لمكالزلفة، بتركها حتى الأرصز فشل وبر ولا مدر بيت، منه بكى 
منالعصان تأكل فنونئد بزكتلث،، درئي نمرنك أثبتي للأرض بقال، 

الإبلمن اللمحه أف حش الرسل في ويبارك بقخفها دينتظلوذ الرثاثة 
الناس،خ الينه لقض الفر مل زالئقخه الناص، خ المقام لقض 

إيكدللث، >ولم منننا الناس، من المخي لتكفى الغنم مس واللمحة 





لحيننحيا ا رياض ثخ 

ينغلما شيئا يعرف لا ومن وسفلتهم، النامس جهلة من الله إلا يحصيهم 
تمطرأن السماء يأمر أنه منها الناس، تمر التي خوارق من يديه على 

فيمهلوندعوته عليه فيردون بقوم فيمر خطير أمر وهذا تنبت، أن لأرحض وا 
أهلها،مضى مد كنوز بها التي قرى كنوز خروج وتسهه أرصهم وتجدب 

الممتلئيالناب يأمر ثم عفليمة، فتنة هذه النحل كيعاسيب وتتبعه تخرج 
فيكزدت ما ت ويمول يضحك سويا فيقوم قم يقول! ثم جزلتين، فيقطعه 

أحدأيقتل أن هذا بعد تهليع يفلا الدجال أنت الوجال أث بصيرة إلا 
عينهأعور وهو فينا، يمكث، كم النه رسول يا ت قالوا الرجل، هذا بمد 

يمكث،كم اض رسول يا قالوا محاقملة اليمنى أعور طافية عنبة كانه اليمنى 
أيامهذسائن كبمة وين؛ كم زين؛ كث ين؛ ;زا >بمون قال: 
يزمضلأة فيه أتكفينا كث الذي اتزر قدِلاك، اف زنوق U محا: ك1ابكلم« 

حمسساعة وعشرين أربعة كل في يصلى ددرْاا له الدروا لا، ٠١فال: 
قدره،للصلوات يفدر وكاسيؤع وكثهر نة ك الذي اليوم في صلوات 

الصلاةعليه اف نبي مريم ابن عيسى اض ينزل ثم كأيامنا، أيامه وباني 
جمامعه ويقتل فيقتله بالشام لد باب عند يتبعه الدجال فيقتل واللام، 

الشامفي الدجال ملكهم هو أنصاره هم اليهود لأن اليهود؛ من عفيرأ 
اضينهلق فاقتله، تعال يهودى هذا الله عبد يا والحجر: الشجر يقول حتى 

يدعلى عفليمة مقتلة فيكون اليهود من حوله ممن والحجر الشجر 
:لهايقال نجر الغرقد إلا تبعه ومن للدجال عيي يد على لمين الم

يتلكلم.لا هذا غرقد، 

لهيد لا سيخرجون ءثادْ من جندأ هناك أن عيي الله يخبر محم 
ومأجوجيأجوج وهم بالجبال عنهم يتحرز أن وأمر قتالهم، في 

علىأولهم فيمر عفليمة، وفتنتهم ينسلون حدب كل ومن سيخرجون 
يقولون:الباقي يمر ثم فيها، ما فيشربون الأردن في التي طبرية بحيرة 





اك^|الحينرياءس سمح 

نننودأمي حمنرو ثن عب همن حزاش، ثن ربعي ءءث -  ١٨٠٩
حدسيعمه له ممال التنان ثن حدمه إر معه ائطلمغ ت قال الأنصاري 

معهوإد تحنج الدجال إل قال: الذجال ني اف. رنول من نمثث ما 
ئارأالناس تراه الدي وأنا تحرق، مثار ناء الثاس يرام الذي فانا وثارأ ناء 

ناءقإثه ثارل يزاه الدي في قلنم منكم ذللث، أدرك قمى عدب، ناري قماء 
ءليهر١ا.متقى نمنته. قد وأئا عمه! قمال طيب عدن، 

ه:الفت ينول قال ؤوذا، العاص بن عمرو بن الله همد ءم -  ١٨١٠
أرتعسأو نوما أزتعص أدرى لا أرتجص ثيمكش أنتي في الدجال نحرج 
نننودثن عنوْ كامه اثن عيني اممه منعث، هماما أربعيى أو نهرأ 

مغذازة، ائم بمن فين سين سح النا-ذ بمن، م مؤلكن، بلك 
فيأحد الأنض وجه على بممى قلا الشأم مو من ثارذة ريحا افه 

فييحل أ-نوفلم أر لو حتى قمته، إلا إبنان أو حنر مذ ذرة مثمال قنه 
تقال هؤ• افه رسول، مذ سمعتها ت ؛ال، مصه. حش علنه لذحلته جبل كبد 

دلاننروفا نعريوذ لا المياع وألخلأم الثر حثة في الناس نزان منمي 
قماممولوق; تنتجبموو، ألأ مقول: ال؛ننطاو مأ متمثل منكرأ، ثنكنول 

عنشيم،حنن رزقهم دار ذللثه في رهم الأونان، بعبادة هم مامن 
وأولثاو: ليتا، ورفع لبتا أصعى إلا أحد ننمته قلا الصور في ممح ثم 

لمالناس، ويصنق ننصص ثال، إبله، حوض نلوط- رجل بمنمعه نذ 
-الشالث؟ Jنمانى - الظل أو: الطل، كاثه ْعلرأ افه ينزل قال: أو اممه برسل 

لمينفئنول، مام تز ثإذا أحزى فيه بنمح لم الناس، أجناد منه نتننتح 

بريمإسرائيل بني همن ذكر ما باب الأنبياء، أحاديث كتاب في البخاري أحرجه )١( 
كتابفي لم وم(، ٧١٣٠)برقم الدجال ذكر باب الفتن، كتاب وفي (، ٣٤٥٠)

(.٢٩٣٤)برقم معه وما وصفته الدجال ذكر اب الفتن، 



والملحالمنثوران كتاب 

[.٢٤]الصافات: ثنمؤزه إغيم ربكم إلى هلم الئاس أبها يا بمال؛ 
كلمى قمال: كم؟ مى فيقال؛ النار، بعث، أحرجوا بمال؛ ثم هال،؛ 

نماهأرلدأل نوم فث.اك ثاوI ؤينعيذ، ؤنننه مائة ينع ألف 
ا.مالمُ رواْ [. ٤٢]القلم: ساؤ،يم عن وتوم ودللث، [ ١٧ت لمذل ال 

الأحرى.صفحن4 ويرع عنقه صفحة يضع ومعناه؛ العنق، صفحة اللسن،(؛ )ه 

بنالنواس حدبن، تقدم بالدجال، يتعلقان الحدينان؛ هذان 
اشراطهامن وتمرؤل الساعة آيايتؤ من آية والدجال الدجال، في محمعان 

بتىمن كذاب، نخص والل.جال قيامها، من القريبة أقراطها تقدم كما 
فييمكث، تقال.م واقترانه، دجله وكثرة كذبه لعفلم الدجال له يقال آدم 

أدريلا ررأربجيى عمرو بن اف ب حدث في بوما أربعين الناس 
بنالمواس حدبث سنة«، أربعين أو نهرأ، أربعيى أد بوما أرببيى 
كجمنةوتوم كشهر ويوم كنثؤ يوم يوما ٠اأربءول أنها وصح سمعان 
الناسيراه الذي فأما ، وماء نارا معه أن وفيه؛ كاتامناء أيامه ونائر 

فمنتحرق، فنار ماء، الناس يراه الذي وأما عذب، بارد فماء نارا، 
أشياءويال.لس أشياء يغير لأنه نارأ؛ يراه الذي في فليقع منكم، أدركه 

الكثيرةالخوارق من يديه على يقع ما بعمى وتقدم الأشياء، ويكذب، 
وامتنتاتهالمهلر امنننزاله من له تجيبون يوتجعلهم الناس تضر التي، 

منيديه على يفع مما ذللث، غير إلى الخرباين!، كنوز تتح وكونه التباين،، 
فيناتللام والالملأة عاليه مريم ابن عيي الله ينزل لم الفتنة، 

وقتلهعيي ونزول، الأرض في ومكثه الدحال، جّوج يابح القس، تمناي، غي أخرجه 
فيوالنفخ الأوئان وعبادتهم الناس شرار وبثاء والإيمان الخير أهل وذهاب، إياه 

(.٢٩٤)• برتم القبور ني س وبث الصور 



الصالحينءس ريا شمح 

ويقولالأردن، في الشام في لد بباب فيقتله الملمون ومعه الدجال 
الدجالفاقتله، تعال يهودى هذا لم ميا اض عبد يا ت والحجر الشجر 
لمونالم قيحاصر الدجال ملكهم هم رنيلأنه اليهود؛ معه يكون 

الشجرإن حتى الدجال ؤيقتلون ذريعا، فيقتلونهم واليهود الدجال 
يعدلم الغرقد، إلا فاقتله تعال يهودي هدا اض عبد يا ت يقول والحجر 

ؤيفيضالإسلام وينتشر ونعمة العيش من رغد في الاس يمكثإ ذللث، 
يقبلمن الإنسان يهم حتى أحد، يقبله لا حتى الماس على المال 

ومحللؤعانمابة خروج بعد ثم الفقراء، وقلة وكثرته المال لسعة صدقته 
بحدالصحيحة الأحاديث، في جاء كما باتي، كما مغربها من الشص 

واامومنارتجالمؤمنين أرواح فتقبض لينة طيبا ريحا الله يرسل كله هذا 
حفةفي الماس رار ث يبقى نم قبضته، إلا إيمان فيه أحد يثقى فلا 

تهارجيتهارجون دين ولا عقول لا يحني: باع؛ الوأحلام الطير 
شيء؟أي إلى ممولول: سجيبوف ألا ررممول; الشيطان فياتيهم الحمر 

لخمةتقدم كما البصيرئ، لعدم له تجيثون فيالأوثان® يعتاد؛ 
الماسثرار على الساعة تقوم هؤلاء وعلى باع، الوأحلام الهلير 

والعافية.الملامة الله نال الماعق، تقوم 
يأجوجوفتنة اكجال فتن كثيرة فتن فيه الزمان آخر أن المقصود: 

ننعلم الحبشة، بعفر يد على الكعبة هدم مم عظيمة، فتنة هدْ ومأجوج 
الأبانمن هدم كل القرآن، ورفع القلوب ومن الصحف، ص المصحف 

حروجنم الماس، يحم الذي اكخان هكذا الماعق، قيام قبل تقع التي، 
دآثهلثأ تمتا ءتيم آلمي ؤ >اؤوإدا قوله: في هل افه أحبر الذي الدابة 

طلؤعثم ^!، ٨٢لال-علت يؤهأنذه لا بمابؤأ َ؛امإ آتام، أة آهم، من 
فالمؤمنالمافية، الله نال المار حشر بعدها ثم مغربها من الشمس 
يعدوقت كل بل ينتغلر، ولا وقت أى في الندة يعد أن على بحرص 

أشراطغير أحرى بفتن يمتن فد له، قبل لا هجوم من يخشى العدة 



والملحالمنتورات كتاب 

الكثيرة،والشبهة الكثيرة الفتن تقع الإسلام وغربة الثر كثرة عند الأمة 
يلفىحتى البلاء على ؤيصبر الحق ويتحري يجتهد أن عليه فالمؤمن 

معليهغيره أو زمانه في الدحال، ؛خروج الأيات بهذه بلي ومن هف، ربه 
الكذابينوكذب الاجالين بدحل يغتر ولا بالحق، ويتمك اض يتقي أن 

العامية.اف أل، ن

إلابند مس االنسن و..' اف رموو ماو ههند، أش ءص -  ١٨١١
الخلائكهغض إلا أممابفا ط ئي، زلي زالخديثه نكه إلا الدخالأ حيملأئ 
إلتهنخرج رجمات ثلاث المدينه ^■؟i، يالئحة منزلا ^٠٧١ صامين 

ملمدوام • ومثافق® كافر كل ثئها 

نهودم>، الدجال »نئح مالأت M اف دّول أن ه؛ هس -  ١٨١٢
طمء'*.رواْ الئاِث. ي أكأ نبمون 

ليفرو٠٠ت نمول ه النم سممته أنها ؛ ثريك.%٦؛ أم ءم -  ١٨١١٢
ُ.مسالمر .رواه الحنال،اافي الدجال، من الناس 

هافه رسولا سمعت، ت قالا ه، حمين بن عمران وص -  ١٨١٤
رداهالدجاو،اا. مى أكبر حلؤ، الئاغة قيام إلى آدم حلن، بيس ررنا يمولا• 

لمر؛ُ.م

(.٢٩٤٣يرقم)ة الجاّنمت باب الض، محاب ز أخرجه )١( 
(.٢٩٤٤برثم)-؟،)، Jjiأحادث ب في باب الض، محاب في أجرجه )٢( 
(.٢٩٤٥)برنم الدجال أحاديث بقية في باب الفتن، كتاب في أحرجه )٣( 
(.٢٩٤٦)برنم الدجال أحاديث بقية في باب الفتن، كاب في أخرجه )٤( 



ريا9سالصاثحدن ٢٣

آدمبني من شخص والدجال بالدجال، تتعلق I الأحاديث، هذه 
قيل!ولهدا كثيرأ، كدبا يكدب، الساءة اشراؤل من الزمان آخر في يخرج 

ويؤيدالعالمين، رب أنه يدعي ثم نبي أنه يدعي كذبه لكثرة اكجال 
القرىكنوز يتبعه أنه جاء الماس، النه بها يبتلى الخوارق من بائياء 

اتبعه،لمن فتنبت لأرصر وا فنممحر ماء اليأمر وأنه المحل، كيعاصب، 
آخرفي عباده بها اف يمتحن الأشياء هده أرصهم، أمحلت أبى ومن 

هداوأن هدا، عرفوا إذا بصيرة ويزدادون الإيمان آهل اف فيثبت، الزمان 
منهالله ويحمي واللام، الصلاة عليه الّبي به أحبر الذي الدجال هو 

روايةوفى المدينة، ولا مكة يدخل فادا منه تحميها بملائكة والمدينة مكة 
روىكما حميعارا والدجأل الطامحون من تحمى المدينة ررإن 

قلاث،_-^A_، وأنه الدجال ولا الطاءوبي ندحالها ١>^ ة?نذةلأ، البخاري 
منهاالئة فيخؤج رجفايت، ثلامث، فترحم، المدينة حاؤج يالخة يئزل رجمات 

فيقطعهصربة فيضربه ممتلئ برجل ويؤتى يتبعونه لكفر وكل منافق كل 
بصيرةإلا فيلث، زدت ما الرجل! يقول ثم فيقوم نم ■ له يقول نم جزلتين 

الأخرى!الرواية وفي يستهلعاا فلا أخرى مرة فتله يريد ثم الدجال أنت، 
انهيقول! والذي طيب، ماء هو نار إنه يقول! فالذي ونارا ماء معه أن 

هلب_اماء فإنه نار، إنه يقول! الذي في فليقع به بلي ذْن محرقة فنار ماء 
إلاالحقيقة غير أنباء الماس ويرى الأمور يلمس أنه يعنى! بتار؛ ولمس 
جهةومن العراق جهة من أصهان يهود يشعه اليهود رهملة، فهم المهود 

فييقصدهم اليهود ملك وهو أصبهان يهود من ألفا صسعون المشرق 

من( ٧١٣٣)برقم المدينة الدجال يدخل لا باب الفتن، محاب في الحاري أخرجه 
الملائكه المدينة أماب اخر • الله رسول قال لفظه وهذا فينع هريرة أبي حدقث 
نلأالثجال«.الطائوذ تدخمحا 



والملحالمنثوران كتاب 

فيالشام فيحاصره الملمين مع ويقصده مريم ابن عيسى فينزل الشام، 
وعلىعليه لمين المافه لط ويلد، باب في فيقتله ]القدس[ فلسهلين 

تعاليهودي هذا لم ميا الله عبد يا والحجر؛ الشجر يقول حتى اليهود 
الصلاةعليه عيي يد على الدجال الله يقتل عظيمة مقتلة فيقتلهم فاقتله، 

حتىاللعلف ويعم الخير ؤيعم الأرض في الركة اف بنزل ثم لام، وال
لبنها،الناس من القتام لتكفي واللقحة الناس، من القتام لتكفي الرمانة إن 

الحتى المال ويفيض الأرض في الركة اف ينزل والغنم الفر لن وهكذا 
السيفإلا ئجي عيي يقبل ولا الماس، أيدي في المال لكثرة أحد يقبله 

نمالإسلام، في يحل إلا أحد بض ولا جميعا افه دين في فيدخلون 
عصمنهم بحرزو بأني كما زمانه في ومأجوج يأجوج يخرج 

كنفسفيموتون نغفا عليهم الله ينزل حتى الجبال رووس في والمسلمون 
فيتلقيهم البحر إلى تحملهم الإبل كأعناق طيرأ اف ويرمل واحدة، 

البحر.

مكانكل في الدجال من ينفرون الماس أن شريك؛ أم حديث، وفي 
خوفاوغيرها الجبال رووس فى ويجتهدون منه ينفرون بخبره، سمعوا إذا 
وباينه.شره من 

بينما ١٠قال؛ أنه ه؛ المبي عن عامر بن هشام حديث وكدللئ، 
ماعفليمة فتنة يعني؛ الدجالء؛ من أكبر أم الماعة قيام إلى آدم حلق 
بأشياءوبأتي الأمور يلمس لأنه يافه أعوذ فتنة، منه أعغلم فتنة هناك 

تحيذنأن لما الله مع ولهدا فيها، الحق ويعرف لها ينتبه من قل خوارق 
منالصلاة؛ آخر في بالله تعيد ن صلاة كل في صلاة كل في فتنته من 

أمالساعة قيام إلى آدم حلق بين ®ما فتنته لعفلم اكجال، المسيح فتنة 

لمموراجعت عامر بن هشام عن هو المؤلف من ذهول عامر بن هشام رخ-فبم قال 
عام•بن منام ءن دم 



الصالحينءس ريا سمح 

حولولا وشره بلائه من العافية اف أل نالعظيمة فتنته الدحالا، من 
باطه.إلا قوة ولا 

رربحرج}. الض عن ه، الخيري معيد أبي ءءه -  ١٨١٥
الدغالنساِلح اتابح ظقاة الن>مضن من زيل ملئ متزغن الاغال 

مهوأولت قال حنج البي هدا إلى اعمد مقول؛ ثعمد أين 1 له مقولوي 
تئضهممقول اقثلوه مقولول حفاء برئثا ما ليقول؛ بربنا تؤبن ما أو له■ 

إلىيه مممقون قال: ذوئن، أخدا ^^١ أن ز:غلم ق\لإ قذ أين بمي: 
ذمالذي الدخال ندا الثام محا ;ا قال: النومئ زآة قإذا الدئال 

مومعوشجوه حيوه ممول: مشح يه الدجال مأمر قال: ه اطه رسول 
المسحأئث ممول،: : ُى؛ال نومي ما أو ليمول: : صربا؛ال دبطثئ ظهرْ 

رجلتببيذ بمرذ حتى مْرئه مس بالمئنار ليوشر به ليومر فائت الكداب 
:قائ«ا؛ال منتوي ئإ له: نمول، ثم !،^، ٥٥١١نين الد■جال، تمشى ثم : قال 

:نمول،ثم : قال، تصيرة إلا فينث، ارددر>ت، ما مقول،: يي اتومن له: نمول ثم 
الدلجالتيأخدة قال،: الناص من 1خد بمدي شل لا إثمن الناص محا :ا 

قال:نثيلأ إي بمتطع قلا حاط لإنيه إلى ه 'ونص نا مخنز ليدحت 
وإثماالنار إلى فدقه أثنا الناص محسن، به مقدم ورجلنه سدنه مأحد 

رئ،عند ثنهادة الناس \ثو0ذإ ااندا : (طهرسول، لمال، الجثةاا. فى ألمى 
بمعناه.بعضه اليخاري ؤووة، ٠. ر لم مرواه , العال٠يىاا 

المؤمنوتتله عليه المدينة وتحريم الدجال صفة في باب الفتن، كتاب في أحرجه 
يدخللا باب القس، كتاب في يمعناه مضه البخاري وأخرج (، ٢٩٣٨)برقم ؤإحيائه 
(.٧١٣٢)يرقم اس الدجال 







والملحالمنثوران كتاب 

ئؤحيه أيدر كما ُه أثدرئكلم وإش الثار هي الجنه إثها ت نمول، قاليي دالثاو 
.اعال؛هر متقى • لا قومه 

سنالدجاو يكز ه اف رسول أن ه؛ عمر ابن ءم -  ١٨١٩
الدخاوالنسخ إن 1لأ ,اغزن محن اف' ررإن ممال: النسح الناص ء>ي 

الماسءلهرانى بين الدجال ذكر طافيه عنبه عينه كأة اليمنى العين أعور 
.ُءليهُ متقى بآعورلأ. ليس اف إن • فقال 

نمومارلأ فال: اف. رمول أن )جهنع؛ هريرة أبي وعؤ؛ا -  ١٨٢٠
اليهوبيبممى حش المنلموذ قيممحم اليهود المنبثوف بماتل حش الثاعه 

هداالهِ عند يا نسلم يا الشجر؛ أو الحجر إيمولا والسجر الحجر دراء ثى 
.ءفُم؛متقق اش«. شجر من قإنئ إلا قاقلئ، قثنال ظفي نهودي 

منهوالتحدض انمحال، فتنة بيان فى فبلها كالتي الأحاديث: هده 
إلانبي من ررما يقول.: وفتنته ثره لعباده يثن قد وعلا حل اممه وأن 

بعدهومن نوح من الزمان قديم من الدجال٠ المسميح أمته أنذر 
كأنهااليمنى عينه وأن أعور وأنه قبله مما أكثر أمره أوضح والرسول 

إكسثا ١^٥ ويند ؤ قك؛ اض قول باب الأساء، أحادث كتاب في البخاري إحرجه )١( 
بابالض، كتاب في لم وم(، ٣٣٣٨)برقم [ ٢٣المزْنون: ، ٢٥ل،دود: تيمح4 

(.٢٩٣٦)برقم معه ومحا وصفته الدجال ذكر 
'اممفي >ؤ)؛آر''ؤ' قول باب الأنبياء، أحايين، كتاب في البخاري أحرجه )٢(" 

برقمالوداع حجة باب المنازي، كتاب وفي (، ٣٤٦٩)برقم [ ١٦مريم: ]ء 
البابحديث برقم معم وما وصفته الدجال ذكر باب الفتن، في لم وم(، ٤٤٠٢)

(.٢٩٣٢)برقم الحديث بعد ّاق •١( )•
لموم(، ٢٩٢٦)برقم اليهود كال باب بر، والالجهاد كتاب في البخاري أحرجه )٣( 

يكونأل كتمنى الرجل بمر الرجل بمر حض الساءة تقوم لا باب الفتن، كتاب في 
(.٢٩٢٢)يرقم البلأ، من الميت مكانه 



الصالحينريامى ثسبح 

يأتيوأنه لكفر أنه يعني؛ ؛ رأ، ف ك لكفر عينيه بين .اامكتوب طافية عنية 
أنهيدعى وما نار هو حنة أنه يدعى ما نار وهذا حنة هذا ت يقول للناس 

٠حنة هو نار 

هذايحذر أن مكلف كل عالي فالواجب طيب شيء أنه تقدم 
والفتنالخوارق من أتى مهما وأنه زمانه، في وقع إذا ينتبه وأن الخبيث 

فيأمته الرسول منه حذر الذي الكذاب الأعور هو فإنه والتدليس 
فتنةالساعة قيام إلى آدم حلق بين ما أن ٠٠وتقدم الصحيحة، الأحاديث 

فيصالة كل في فتنته من ستعاذ أن اف أمر ولهذا الدحال« من أعنلم 
المحيافتنة ومن القبر عذاب ومن جهنم عذاب من الصلاة; آخر 

العينممؤح لأنه ٠ يحا ممحمى الدجال، المح فتنة ومن والممالت، 
العافية،اممه نسال عظيم كثير كذبه لأن يكدب؛ لأنه دجال؛ اليمنى 

فالواجبإياه، وأنذرهم الخبيث هذا أمته حدر الرسول أن الحاصل 
المؤمنفإذا وثع إذا حتى منه الناس وتحذير صفاته س والتأكد منه الحذر 

بصيرة.على 

هماليهود اليهود، يقاتل الدجال يقاتل لم المأن هؤ أحبر كذلك 
الأمرلهم يتوجه إليهم ينتهي فإنه مملكته، أصحاب وهم الدجال شعب 

ممحاويحاصرم م.بم ابن عيي وينزل، عندهم، نفر ويإليهم ويتوجه 
معهوالمسلمون الدجال المسيح يفتل لد، بباب ويقتله هلين فلمالشام 

هذالم ميا الله عبد يا I والشجر الحجر يقول حتى اليهود يقاتلون 
المختبيناليهود عن والحجر الشجر الله ينهلق فاقتله، تعال حلفي يهودى 
الجميع.الله قاتل للدجال، تبعا لقتلهم لمون الميتبعهم 

والسلامة.العافية اممه نسأل 

البيب? ميي رروالذي اف.ت رسول قال ت قال  ٥٠ ٠٠٠٠-  ١٨٢١







والملحالمنثوران كتاب 

ثنينعند فيحران محشرهم إلى لهبوا أو أهلها مات قد أحد فيها ما خالية 
بض-ض؛ الوداع؛ 

وتبيتنالوا، حث معهم تقيل النار أن المحيح الحديث وفي 
لمومن محشرهم إلى يصروا حتى تخلف من وتاكل باتوا حيث معهم 
حميعااض سعثهم حتى له اض فدره الذي المحل في مات هناك إلى يدهب 

الصور.في يفح يوم 
.الرسول يه أحبر وما تقع أن بد لا الساعة أثراؤل أن ت فالحاصل 

دائماوليكن وليحذر المؤمن فليتعد يقع سوف الرمان آحر في يكون ما 
الزمانآخر فى يكون كذلك عقابه، ويخنى اف ثواب، يرجو أهبة، على 

بغيريعملون الخلناء من كثير من وقع هذا يعده، ولا المال يحثو خليفة 
مصداقهذ.ا الناس من لكثير وغ هذا لديهم، الأموال كرة عند  ٠٣١حمما

المؤلفقال ما مثل الملح وهذا لام، والالصلاة عليه به أخبر ما 
وأنهصدقه دلائل من . النبي بها أخبر وعجائب غراثعب، فيه أحاديث، 

واللام.الصلاة عليه حقا الله رسول 
٠الجمح اض ولق 

»لناسنيال: الني. أن غيض؛ الأشعري موسى أبي هءد -  ١٨٢٥
أخدانجد لا تب الدف مل الفدية فيه الزخل طوف زنان الناص غلى 

نلةمى به نلدذ اننأْ أربموذ نتبمه الواحد الرجل زيري منه، ناحدها 
رواْالنناء«. زكثزة الزجال 

رجلمى رجل اشثرى ررقال ه، هريرة أبي -  ١٨٢٦

يرثمشالها من يوحد ألا نجل الميتة ني اكرغيب باب الزكاة، كتاب، في أحرجه )١( 





واثملحاثمنثورات كتاب 

تهمهالرجل إن حتى الأموال، كثرة من أحد يقبله لا حنى ويفيض 
عةليقبلمهأ من يجد لا الفضة أو الذهب من يالصدية يدب صدينه 

علىيدل هذا الساعة، لقرب وذلك فيه، الناس رغبة وعدم المال كثرة 
فىوزهد أموال كثرة الناس عند يكون الساعة قرب يكون ما عند أنه 

قدذلك يعد يقع وما مريم ابن عنس نزول عند وهذا منها، الاستكثار 
عندهميكون الأوهات، بعض وفي المهدي، زمن فى يعفه بقع 

فيقتلونالفرات. عن يحسر الذي الكنز حدبن، فى تقدم كما حرصي، 
المالفي رغبنهم في واحل إلا المائة من ينجو لا حتى عنده 

تختلف.والجهة جهة س تختلف فالأحوال 

فوجدآحر على عقارأ باع إنسانا أن ت الثاني الحديث، وفي 
الأرضعلي بعت فلأن يا فقال! أرصه في نهنv فيها جره المشتري 

قلةأو والويع الزهد على يدل فهن.ا لي، ليت لل—، والجرة والعقار 
الأرضبعتك إنما الأرض: له الذي ^، ٧١وقال المال، في الرغبة 

يقولمن الخال يحبون الناس ، كيفك، الجرة أبغاها ما فيها وما 
نخصإلى فتحاكما وعثرة آية هازْ يريده- لا منه يتبرأ واحل كل هذا؟ 

بت؟لك وللاحر نعم قال؛ ولد؟ للئ، : لأحدهماوقال بينهما فاصلح 
علىالذهب هذا من وأنفق الولد على البنت، زوج قال- نعم، قال: 

واحدكل بهذا بينهما، وأصلح الخير، وجوم في ١^١^؛، وأنفق الزواج 
منليجد ماله بزكاة فيها بدور التي بالحالة تنبه الحالة هذه يريل-، لا 

كنزأو ذب، من جبل عن ذب عن يحر الفرات كون وبحاله يقبلها 
صدواحد، إلا الماثة من ينجو لا حتى عليه الماس يقتتل ذب من 
الحرصرمن اليوم الناس حالة مثل المال على حرصه من الحالة هذه 
يأخذن ا لإنا وأن ؛الشرع، التقيد هذا مثل في والواجب، المال، على 
شبهةولا طل، غير من جاءه وإذا وجهه، فى ويصرفه حله س اّل 

وأنتحاّل هذا من جاءك راما لعمر: ه قال مثلما باحده، بأس فلا 



الصالحينرباض ثخ 

عندهكان فإذا نمسك سعه فلا لا وما نخذْاا سائل ولا مشرف عير 
ليسسلمة طريق من مال جاءه ؤإذا الفقراء يعش يحن يتصدق مال 
الخير.وجوه في وصرفه أحده ثر فيها ولا رثوة فيها ولا ظلم فيها 

والسالآمالمائة عليهما وداوود سليمان قمة الثالث: والحديث 
بالمعسليس بالاجتهاد كان لأنه حكمهما؛ احتالف رسولان نبيان 

كلعند كان الذئب، أحده لهما ابن في تختصمان امرأتان جاءتهم 
هوالبافي تقول: واحدة كل ابنيهما أحد فاحد الدنب فجاء ابن واحدة 
قامترأى لدفيق كان للكبرى به فقضى داود، إلى فاحممما ولدى 
فاحبراهفسألهما سليمان على منا حرجا فلما للكبرى، به قضى عنده 

رحمتهماليختبر يريد سكما، أشقه السكين أعهلونى فقال: القضية عن 
قهيلا الصغرى. ت، قالأسقه، السكين هاتوا منه.هِا، يرحمه من للولل. 
وأنهاالمغير الصغيرة هده رحمة رأى فلما سامحة، أنا الكبرى أعهله 

كائن،فلو رحمته ما الكٍرى أمه، هي قال: للكبرى، ها نفمنه طابت 
لأنبالاجتهاد؛ للصغرى به فقضى الصغرى رحمته كما لرحمته أمه 

يعملالقاصي أن على يدل هدا رحمته، ما والكبرى رحمته الصغرى 
وأسباببالقرائن، ينغلر بينة الخصمين عنل• ما بينة أحذ ما إذا بالقرائن 

ولعلإلي ثحتصنوذ ®إثكم و.■' قال مثلما ويجتهد امل ؤإن الحق 
بمولوسبمأ أحيه بمص له هصنث، ثنى يمض ثى حجته ألص .نتذقإ 

عندهكان U إذا القاصي ا.ئئذا«را،. فلا مل ءطنة لث أقطغ جه\ 
قدلكن اليمين، رجح اليمين توجبا فيه المقام كان إذا إلا يجتهد بينة 

هذهمثل بثنات من بل. لا اليمين، فيها يصلح ما حالات في تكون 

برقم١لمن بعد المة أنام من باب الشهادات، كتاب، فى البخاري أحرجه صٌ■ متفق 
الأئضسة،كاب في وسلم (، ٦٩٦٧برقم)ت باب الحيل، كاب وفي (، ٢٦٨)•

(.١٧١٣برقم)بالسة واللحن بالظاعر الحكم باب 







والملحالمنثوران كتاب 

همالملائكة خيار من هم المادئكت من بدر في وساعد يدرأ حضر لمن 
واللام.الصلاة عليهم فضلانهم من 

عمتعفوية بقوم أراد إذا ف ١ إن I يقول الئالتح؛ ال^ل.يث 
المنكراتظهرت إذا وأعمالهم، نياتهم على يبعثون ثم والطالح الصالح 

الصالحونياتهم أعمالهم على الناص يبعث، ئم العقوبة، عجت والثرور 
وأنالنكرات، ظهور من الحذر ^ا ففي نيته، على والطالح نيته على 

إذاالناس إن .ت يقول الحديث في حاء كما عليها، المضاء الواجب 
أهلعلى فالواجب بعقابه. اف يعمهم أن أوشك يغيروا فلم المكر رأوا 

والمضاءالمنكرات إزالة في يجتهد أن مؤمن كل وعلى والعة.ل. الحل 
والتعاونبالحق والتواصي المكر عن والهي بالمعروف والأمر 

جو.عقابه وحشية الله يواب رجاء والتقوى البر على 
في. المبي عنده يخطب، كان الذي الجنع أن الرابع! الحديث، 

هناكجنع عالي يتكئ كان لام والالصلاة عليه جده مفي المدينة 
عليهاوصعد الخبر صنع فلما منبر، بمنع أمر نم الجمعة، يوم يخطب، 

محهيكان لما لمقده يحن يحن، الجنع جعل لام والالصلاة عليه 
معجزة،أعظم هده الله أنهلقه جنع واللام الصلاة عليه المي علته ويتكئ 

حتىالصبي كانض بنن جعل حتى كته بفجعل الخبر من المبي فنزل 
شعورلها الله بإذن نعور لها الجمادات أن على ل يل. هذا ، سكت، 

الجبال!فى تعالى فال كما افه، بخثية اممه بتقوى الصالحة بالأعمال 
متايجزيأ الجبال يحني! [؛ ٧٤لاوشِة: ثثسن ثى تتبثل لما ينيا ^٧)، 

وهكذاالنخل، جنع فهكن.ا الحجارة يعني! أثوه؛ •ثثتو يى يئل لما 
ضمج إلا سة نن ^^>1، بها يليق بخالقها شعور لها الباتات من غمْ 
الأشجاروهذه الجمادات فهذه [، ٤٤]الإسراء: ئلمحيره ممهوة لا ه 
العليم.الخالق صبحان بها يليق بخالقها شعور ب كلها 

الجمع.١لله ولق 





والمانعالمنثوران كتاب 

متعددة!أحكام فيها الأربعة الأحادث هذ0 
تضيعوها،فلا فرائض فرض اض إن س؛ يقول الأول؛ الحديث 

أشياءعن ومكن، تنتهكوها، فلا أشياء وحرم تعتدوها، فلا حدودا وحد 
وألزمفرانض فرض وعاد جل اض عنها، تبحثوا فلا يان نغير لكم رحمه 

آلقلزهؤوملأ4و\ نال! [ ٥٩]الماء: آؤؤلره وآفإ أق ؤؤفأفا قال! بفعلهأ 
اعنداوهايجوز فلا حدودأ وحد هذا، غير إلى [ ٤٣لاوشِْأ آلزئزءه وءامأ 
سبحانه،بنن ما على [ ٢٢٩ثنووتاه ثلأ أثو حلوي ^^١ تعالى! فال 
الحجفي ولا الزكاة في ولا الصوم في ولا المائة في الحدود تعدى فاد 
سفص،ولا بزاد لا الله حدود عند الوقوف يجب ذلك، غير فى ولا 

وقهليعةالوالدين وعقوق والخمر كالزنى انتهاكها؛ يجوز فاد أشياء وحرم 
أشياءعن وسكت، انتهاكها، يجوز لا منها الحذر يجب، والربا، الرحم 
ءؤ؛٦١^١وعاد؛ حل قال كما البحث،، ينبغى فلا يان نغير لنا رحمة 

؛،ء٢٧١لااما:دة; موئأه 2^ قد إن 1ساآ ص مظزأ لا تا٠نوأ اؤ;رنثا 
إلىحاجة فلا علينا يحرمه ولم علينا يفرصه ولم عنه ائته ّكت الذي 

عنه.البحث، 

إنهمأوفى! أبي بن الله عبد يقول والسلام! الصلاة عليه ويقول 
الجرادحل على ئد الجراد، فيها يأكل غرواهمت، مع ه المي مع غزوا 

ذبحإلى نحتاج لا هذا، في حرج لا ومشوا معلبوحا يوكل به اس لا 
بهبأس لا ولذللنح معلبوحا؛ ويوكل مشويا يوكل فهو سائل دم له ليس 

كالسمك.حلال كله وميتته حيه 

مرتينءأواحد جحر من الموس يليخ ءلأ فال! الثالث؛ والحديث 
نكثثم بدر يوم عنه عفا عزة أبو • له يقال ش*خصلي عن عفا أنه هدا سيب 
يوممعهم وغزا عدهم قسا المشركين يساعد لا أن الني عاهد ومحي العهد 





والملحالمنثوران كتاب 

يال:أزبمون، الشقي :ض »u قال: الني. عن ءم، -  ١٨٣٦
نتهأرتنول I قاو أثيئ ت شهرأقاو أرتعوى قاو أبيت ت أربعوذيوماقاو 

لضالبقل ننبت كنا فينبتول ماء الثناء من اممه ينزو ئم ت ئاو أبيت قاقت 
ثزكثزث الدف تجغ زص زاحدا ضً إلا نش إلا ^،٤ اءلاننان بل 

.٠١١٠^؛متقى . المامةاانوم الخلن 
جاءهالقوم يحدث نجلس ني هؤ الثني بجنا ئالت  ٠٠٠٠-  ١٨٣٧

بنصيماو يحدث، اض. رسول ينفنى الئاعه متى ممالI أعزايئ 
إذاخض ثننخ P :ز سا: نقال ض، نا مكرة قال نا نجع القن؟: 

افننول تا 1ا فا قال: الناغة؟« ص الثائر أناة »ي قال: خديثت قصي 
إذاقال: إصاخثغا؟ محق قال: الئائ. قانظر الأنالأ صثنت »إذا قال: 
رواْ. الئاءثااداسظر أهله محر إلى ^ ٠١١١وثن 

أصابواقإل لكم اابصLونى قال: اف. رسول أن ؛ ٠٠٠٠-  ١٨٣٨
•الخا;يرم؛ رواه • وعليهم" ملكم آحطزوا وإذ ملكم 

الثخ
متعددة:أحكام في الثلاثة الأحاديث هده 

الصعقنفخة الفختن بين عما الني. فيه يخبر الأول■ الحديث 
الراويهريرة أبو مثل أربعون، بينهما والنشور، البعث ونفخة الفنع وهي 
قديوما تكون قل أربعون أدري ما قال؛ نهر أو صة أو يوم هي هل 

ثثنألثثوب ف، تن ئئعى ألقؤر ن باب ير، التغكتاب في البخارق أحرجه )١( 
رقمي[ ٦٨نمر: لل؛ ؛تل1زإتيه !؛؛٢ ئة ؤدا قمئ نه نحخ ئم أة قاء ش إلا 'لآنجا اذ 
(.٢٩)ءءبرقم الفخض بض ما باب الض، كاب في يمام (. ٤٨١٤)

(.٦٤٩٦)برقم الأمانة رفع باب الرقاق، محاب في أخرجه )٢( 
(.٦٩٤)برقم خلفه من وأتم الإمام هم لم إذ' باب الأذالا كتاب في أخرجه )٣( 



الصالحينرياض ثخ 

الصعقوهي الفنع نفخة الموتى اطه يبعث ثم سنة، تكون وقد ثهرأ تكون 
يموتحتى ويمدها طوياد نفخة الصور اسرافيل ينفخ الناس، بها يموت 
يسمعالرحل إن حنى ١ ومغاربها لأرض ا مشارق في حميعآ الناس 

يزالفاد الموت مع يرفته هكذا لمتا ورمع لمتا أصني إلا الصوت 
بلةوالقالصعقة هده من الماس، يصعق حنى ويعظم يرتفع الصوت 
الثوبمد قد والاحر يموت فيقل اللقمة دبد0 والاحر يموت ليركزها 
إبلهحول يموت والأخر قطان، فيليشتريه صاحبه وبين بينه ونحوه 

والمئورالبحث، نفخة الأحرى الصعقة ثم الصعقة، هده من معه ويموت 
إلاالإنسان ص شيء كل ويبلى البقل تنت كما يبتون الماس يحيا فيها 

لماحديد حلق فهدا ؤإعادته، حلقته عليه اض يبنى يبقى الأو_،، عجب، 
س;اطه قال [، ٧٨]ص: رملمزه ؤهم؛ 'الظم بمي من >ؤ،اد الكافر! قال 
وه؛! ٧٩لبست علم>ه حإ3، ُتلإ، وظن نرم أول آذثّ-أادا أيزئ بي؛ا ^؛1، 

إلىعلقة نم نطفة نم صعيف، ماء من مهين ماء من أولا حلقهم الأي 
البحارومآن القبور هذْ من وينبتهم القيامة يوم يحييهم الأي هو آحرْ، 
بأعمالهمويجزون جميعا، اطه يدي بين يحشروا حتى مكان كل ومن 

العفليم،اليوم لهدا العدة يعد أن العاقل على فالواجب وشرها، حيرها 
وحتمعمله وتم قيامته قامت، مات س كل قيامته قامت فقد مات س فإن 

ه؛يقول ولهذا الماس؛ من وإحسان صدقات ياتيه من إلا عمله على 
أوجارية، صدقة مى إلا ثلاية، من إلا عمله عنه ائمطع مان، ارإذا 
له؛؛يدعو صاي ولد أو يه ينلإ علم 

الماعة،متى الله رسول يا إ يقول . الّكا أل بواحد الثاني؛ 

حروجفي باب الفتن، كتاب غي فهغ يرو بن الد مد حديث من ملم أحرجه )١( 
وبقاءوالإيمان الخير أهل وذهاب إياه وقتله عيي ونزول، الأرض في ومكثه الوحال، 

(.٢٩٤)• برقم القبور في من وبعثج الصور في والنفخ الأو'ان وعادتهم الماص شرار 
.( ١  ١٦٣ ) برتم وفاته بعل الثواب من الإنسان يلحق ما باب الوصية، كتاب في ملم أحرجه ( ٢ر 



والملحالمنثوران كتاب 

أينت قال ؤه موعظته يعني! حديثهم؛ أتم فلما الناس يحدث والنبي 
الأمانة،صجمت ارإذا هال: اغ رسول يا أنا قال: الساعة عن السائل 
ررإذاقال: إضاعتها؟ )كيف قيل: الساعة قريت ففد امهء ايفاسظر 

أهلهاغر الأمور ولت إذا اعة«(، الفانتظر أهاله غير إر الأم ود 
وعدمالحونة يتولاها الساعة ب ق هذا الثقات وعدم الخونة تولاها إدا 

قوةولا حول ولا حقه يودى لا من يتقنها لا من وينولاها الموثويين 
باق.إلا 

أمراءالأمراء يعني: ؛  ٠٠لكم ا'دهالون يقول الثالث: الحديث 
فلكمأساؤوا ؤإن ولهم، فلكم، نوا أحفإن القادة هم وأئمتهم الناس 

اقافكانوا ؤإن والجماعق الجمعة بالناس صلوا عليهم، إساءتهم وعليهم 
فالإيمأساؤوا وإن فللجميع عملهم في أحنوا فإن الرعية، معهم يصلي 
منعليهم الذي الحق أدوا إذا الإثم، ذلك من لمون يوالرعية عليهم 

فيهوهذا والتناصح بالحق والتواصي المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر 
بمجردعليهم الخروج وعدم الأمور لولاة والهناعه هع ال على الحث 

أحسنوافإن وراءهم، وملى المعروف في ؤيطاع لهم يسمع ولكن الفسق، 
الواجب.أدت إذا عليها إثم لا والرعية عليهم فالإثم أساؤوا ؤإن فللجمح 

الجمع.الفه ولق 

[١١•ممران: ]أل للثاّرأه< مجن، آمة حير )جهبع: ءعغم —  ١٨٣٩
ندظواحى هي ش الئلأمل بهم؛ي ثاتدذ للثاس اثس حير ث محال 
ءلأنلأم'"■اض 

عمران:]آل 1لقا؛ر،ه رجق -أأثن و ؤئ»( باب التمر، كتاب يي الخاوي أخرج،* 
(.٤٥٥٧)برغم [ ١١•



الصالحينرياض ثخ 

بمحذو0قوم بى هك اف راعجب ت قال . الشي عن ، ٠٠٠٠-  ١٨٤٠
•اليخادير١؛ يداهما • ادثلأسو« في الجنه 

الجنة.فيدخلون لمون، يثم ويقيدون، يؤمرون عناه; م□ 

نناجدئااف إلى الثلاد »أخه قال: المي. عن وعيه، -  ١٨٤١
.؛ ريم م^١٥ . أسواقها(< اطه إلى اللأي وأئعص 

انثطمثاإذ ئكوثى لألا قال خينع الفارسي سالمان  ٠٠٠—  ١٨٤٢
وبماالشطان ننزئ قإبما منها ن«مج نى آحز ولا الئوذ ندحز مى أول 

.؛ مسامُ رواه . رانث4اا ننصن، 

ه•'اف رسول قال ت قال سلمان عن صحيحه ش البرقاني رواْ وئ 
باضررفيها منها®• يخرج من آخر ولا السوق، يدخل من أول تكن لألا 

•ومخ® الشيطان 

أبيعن فوله منها متعددة؛ احكام في الأربعة; الأحاديث هذه 
همثثاأثن و وقثم ت تعالى قوله نمير في خهنه هربرة 

فييقادون بهم يأتون للناس الناس خير معناها قال; ؛! ١١'عمران: ]ال 
حثريةمن هذا يعني؛ الإسادم؛ في يدخلوا حتى أعناقهم في المادسل 

اضفيهديهم الأسرى يأتون وأنهم افه، بيل في الجهاد من الناس 
الجنةإلى يقادون لقوم عجبت ه يقول الأخر اللفغل في ويسلمون، 

•٣( ٠ ١ )٠ برقم ادمحل ن١ في الأمحّارى باب والسير، الجهاد كتاب في أحرجه )١( 
وفضلالصبح بعد مصلاه في الجلموس فضل باب اجد، المكتاب في أحرجه )٢( 

(.٦٧١)برقم الماجد 
برقمالمؤمنين أم ملمة أم فقائل باب المحابة، فقائل كتاب في أحرجه )٣( 

(٢٤٥١.)



والملحالمنثوران كتاب 

ؤيدخلوناممه يهديهم ثم المسلمون يأسرهم الأسرى وهم محل، لمال يا 
العظيمة،النه نعم من هدا الجنة، ويدخلون فيربحون الاصادم، تمي 

يقتلولم الإسلام فى دخل ثم أسر من على الكير اض فضل ومن 
الكفر.>، 

السوقيدخل من أول تكن ررلأ مرفوط؛ يروى عمار فول كذلك؛ 
اللففلفي . رايته؛؛ بمب وبها الشيهنان، معركة فإنها منها ؛٠^٤ من وآحر 

ومخ((الشطان باض ررفإنه الاحرت 

اءوالث٠ّ٠البع أصواق الأسواق اجتماعات ت من الحذر فيه هدا 
الكذبللناس الشيطان تزين فيها الخيانات، فيها الكذب، فيها فإن 

أولمع تكون لا الحاجة فدر على وق الندخل والغش، والخيانة 
ويحذروتحرز الحاجة حِ، إليها يدخل الناس، آخر مع ولا الناس 

ماأو تدليس أو خداع أو خيانة أو كذب من وشرم الشيطان وساوس 
ال>شاعراأحسا ,.ؤ•' ويقول الأسواق في الشر للباعة، بقع ما أسبه 

محلهي أسواقها أسواقها(؛، اف إلى البقاع وأبغض مساحيها، اف إلى 
فيهايكون الغنى فيها يكون الكذب يكون فيها لأن والشراء؛ به^ لا 

أماالغفلة، من الشيهلان يحبه مما ذلك غير فيها يكون الخيانة 
البقاعأحب فهي الصلاة محل الْلاءة محل الذكر محل هو اجد الم

وقراءةالمائة وأداء عنه وتلما الله ذكر فيها لما وعلا، جل الله إلى 
الخير.وجوه س هذا وغير القرآن 

الجميع.افه ومق 

)٢(.باب •٦ I/ الكسر و الطراز أخرجه 







الصالحينءس ريا  ٢٣

حقذي كل يعطى وموف القيامة، يوم بينهم يقضى موف فإنه والقتل، 
عنهصح فيه، فللموا فيما إخوانه به يتعلق أن المؤمن فليحذر حقه، 

فيكم؟المفلس تعدون ارما ت يوما لأصحابه فال أنه واللام الصلاة عليه 
عندهما الذي مفلسأ يحد العرب، عند متاع، ولا له درهم لا من I قالوا 
وصومبصلاة القيامة يوم يأتي من المفالس اءلكن الّك، قال ، ثيء 

وأحذهذا دم وسمالئ، هذا وصرب، هذا وشتم هذا ظلم وثل دياتي وصدتة 
فنستؤفإن حناته، من هذا ويعطى ناته حمن هذا فيعطى هذا، مال، 

النار"في طؤح لم سيئاتهم من عليه حمل عليه ما يفض ولم ناته ح
فيعهلاهاالقيامة يوم حناته توحذ الذي المفلس هذا العافية، الله سسأل( 
ثمإليهم، إساءته ؟_، ؛سيئاتهم من يحمل ثم وعدوانه، فللمه من غيره 

وعواقيهااليماء من الحذر للمؤمن فينبغي بظلمه، النار فى يقذف 
رراتقوا.ت ثالا كما وخيم، كله فالفللم وخيمة عواقيها فإن الوخيمة، 

أخهلرفإنها الدماع، فى وبالأخص القيامةاا يوم ظشمامحت، الظلم فإن الظلم 
العافية.اف نأل الظلم 

نور،من الملائكة ارخلمت، ه! يقول ,ها عائشة حديث، كذللئ، 
رواهلكم" وصف، مما آدم وخالق نار، من مارج من الجان وحلق 

طبي،على فدل النور. من المقربين المادنكة خلق وعلا جل اممه لم، م
Iوعلا حل قال كما ربهم، لهلماعق وكلهم نور من عنصرهم وأن عنصرهم 

ؤماإوعب بن ما يمام تعاؤيى ، Utiؤهم — إلمزل— ينسقومحر ^لأ 
،٢٧ت لأنساء ا ل مشفيؤزه ختيي، من ؤهم السمغ لمن إلا لسغمدك، ولا حلمامم 

كماالثّيهلان، نار من مارج من الجان وخلق واللام، الصلاة عليهم [ ٢٨
ؤ.ءوح[ ٢٧]العجر: ألثثوٍِه ثار من مل ين نلقم ^S؟J، ت تعالى قال 

قارهنن مايج ثن آدبماد ^٠؛>، . َلكلثحار ذثقكب من ألأينس 
هذهالترابط من الهلين من لكم ا وصفمما آدم وخلق [، ١٠، ١٤]الرحنن: 

طعنلشيا ١ ، طتن من ادم أصولهم، هده المك^أفه الئديق الانا'٠رط، أصول 



والملحالمنثوران كتاب 

ماويفعلون أمرهم ما اممه يعمون لا وهم النور، من الملائكة نار، من 
الشياطنأبو هو المحيح على والجان واللام، المائة عاليهم يؤمرون 

والهلمالحالمالح منهم مان؛ قذننة، وهم النار، إلى العصاة قائد وهو 
•الرحمن محورة في قصتهم اف ذكر كما والهنالح، الصالح فيهم آدم كذرية 

ئارثن مايج ثن أذكآنأ وخأى . ك1او،ث\1و تنكب من ألأنس 
نافوولص إلى آخره إلى [ ١٦- ١٤]ايِحنض: ةكذثانه< إةئ\ أي ن. 
هؤلاء.ومن هؤلاء من ت يعني [؛ ٤٦لالر>ننث جنئازه رم، مثام 

افهيعبدوا وأن اض، يتقوا أن جميعا والجن الإنس على فالواجب، 
آدمفيها وقع التي الخمليتة في الوفؤع من يحذروا أن الإنس وعلى 

نوجب،أبيهم حطيئة ذكر فان والمعاصي، السيئايتح يحدر أبوهم، 
حبيثهم،طاعته يحدروا أن ن اأولاد وعلى وحيرهم، انتباههم 

فيفهم الملائكة أما الطاuت، في الخيرات، إلى سارعوا وأن 
لالأسا»إسفقور؛ه حثسرء ُؤبن •' وعالا جل عنهم أحبر كما اش، طاعة 

عليهم٦[ التحريم: ل يومحِروزه ما ومعلوث أت/هم ما آثة سؤل ؤ؛' [ ٢٨
واللام.الصلاة 

الجمع.اف وص 

دوامالقرآن. ه اف نبي حلق كان قاس .قها ءعغمإ -  ١٨٤٧
طو؛ل.حدين، جاة j ُ مسامر 

افلماء أحث، امن ه! اف رسمول، ئال، I ت، نالوءاسا —  ١٨٤٨
أقزامهام سئ يا ت قملته لقاءه. افه كرة اف لماء كره ومي لماءه افآ أحب 

برنممرض أو عنه نام ومن الليل صلاة جامع باب الملأة، كتاب في أخرجه !١( 
(٧٤٦.)



الصالحينمى ريا شبح 

بمزإذ؛ زمحن كديك ين ثقال: النون نكزة ككا فص 
إذاالكافز وإل لفاءة، الهُ فأحب اف بهاء أحب وجنته دوصوانه اف برحمة 

٠.ر لم مرواه كاءْاا. اللأ وكرة اف لقاء كرة رنحطه افِ ينداب ثشز 

سالغي كال ت قالت ها حي بتت صفية الموْتين أم ، ٠٠٠-  ١٨٤٩
زكانضني نبي ^1؛ ع نمت  ٣٤قخدثثث، يلأ ١^ فمحثث ئجكفأ 
Mام نأتا ممثا امحاب، ص ص نم نيئ بن اتانث ذاب ض نما 
يقالانحني® بتت صمه إيها رسلكما على ١٠ه! الثني فمال أنوعا، 
الدمنجرى الأسان بى يجرى الشيطاف ®إذ ت قاو افه رنوو يا اف نبحال 

•٠ ءليهر متقى . -٠٠ فنبئا قاو أو - شنأ محلوكما ش مدئ، أذ حشيت وإر 

والملحالمنثوران من متنوعق ثلاثة معان في الثالثة الأحاديث هده 
!منهاالمتعددة الأحكام من يعني؛ المؤلف؛ ذكرها كما 

هالني حلق عن نئلث، لما ه، عانثة محول وهو الأول؛ الحديث 
ثأيثق وعلا؛ جل يقول وافه القرآن(، حنقه )كان فالت: 
والاجتهادالقرآن عليه ئد بما العمل . حلمه كان ؛[، ؛: JUj]]عظيمه 

والإكثارالواهي وترك الأوامر فعل من إليه ودعا القرآن، عليه ئد فيما 
يدعوالقرآن لأن ه؛ حلقه هو هدا إليه، واكوبة واستغفاره اممه ذكر من 

مءومن لفاءْ اه أحب الد لقاء أى من باب والوعاء، الذكر كتاب في أخرجه )١( 
(.٢٦٨٤)برقم لقاءه اش كرْ اض لقاء 

بابإلمح، لحوائجه المعتكف، يخرج هل باب الاعتكاف، كتاب في البخاري أخرجه )٢( 
،٢٢'٣٨١برقم اعتكاف في زوجها المرأة زيارة باب وني، )هم'آ(، برتم المجد 

زوجتهوكانت، بامرأة حاليا رئي لمن تحّب، يأنه بيان باب الملام، كتاب ني لم وم
(.٢١٧٥)برقم به النوء حلن لر.فع فلانة هذه ن يقول أن له ما مهم أو 







واسحالمنثوران كتاب 

نيصاءلن نقلة على و. اف ورنوو مارين هلم . اف رنوو اثي بت 
ولىوالكمار او«حلمونى التقى ملما الجدامى، ئماقه ئن دنوْ لن أهداها 

قاو\ف1\و مز ;ثثئ ;>كخز ض. فطفق ئذبرين، النن4ثون 
وأبوتسرع لا أق إرادة أكمها . اف رسول يعلة آحد وأثا عباس• 
نادماص أي ه اف رسول يمال ه، افر رسول  ٠٢١يركاآحد سماذ 

أينصوتي• بأعلى ممك محنيات رجلا وكاذ عباس ممال المثمنة، أصحاب 
البقرعطفه صوتي سمعوا حين عطقتهم لكال هوافر i قال الثئزة، أصحان، 

فىنال!صة زالكفان فاهظوا : '؛lJلتك :\ ننك U : ممالوائى 
يصرلم،يم فازت الأئصار معنز يا الأنصار منثن يا يمولوذI الأذصار 

الحرنجبن الحارث ب؛يى يا : ممالواالحزرج بن الحارث بتي على الدعوْ 
بجيعنى دنو اف. رسول لنظر الحررج، بن الحارث بني يا 

ضحيث فدا افره: ننول مقال مثالهب، إلى محا كالظاول 
مالكمار وجوة يهن فزنى حصنامت، افر. رنول أحد م مال: الوطمن، 

فيماهيئتي على القتال مإدا أنظن مدهنت، قال: محمد ورمحثج انهزموا قال؛ 
كليلاحدهم أرى زلث ئما بحصيايو رماهم أل إلا هو ما مواش ت قال أرى 

•امراُ م^١٥ ندثرأ• وأمرهم 
بالحاءمو )حدهم(: ونوله؛ الحرب. اسدت، وصاه; التنور. الوطيس(: )□ 
بأمهم.أي؛ المهملة؛ 

الناسر'أبها ه؛ اش رسول مال ت مال فهتع هريرة أبي >، ٠٠-  ١٨٥١
سلينالمن به أمز منا المؤمنين أمز اض وإي؛ طيا إلا يمل لا طيب افن إ0 

[،٠١]المؤ•ثون: صنلحاه وآضلؤأ آلْلثت< ين مأ النسل تعالى! مقال 

٦٧٧٥١برنم ح~ن غزوة في باب دالر، الجهاد كتاب ز أ-مجه 



لصاتحينا دس ريا سرح 

[١٧٢]البقرْ: نا ثليت بن يتقزا ءامنوأ أدمى كأي ؤ ت تعالى ومال 
ياوب يا الثناء إلى يديه يند أعبر أسنث الثمن يطيل الرجل ذكر ررم 
مأثىيالحزام وعدي حرام وملبمه حرام ومشربه حزام ونطنثه رب 

لمرأُ.مرواه لولك؛؛. ينتجاب 

علىالدلالة في الأحاديث أعفلم من الصحيحان الحديثان مهدان 
ثميبتلى قد الملم أن وعلى حقا، الله رسول أنه .ؤ محمد الة رسصدق 
ورسولهالله طاعة على الاستقامة وجوب على وتدل العاقبة، له تكون 

لتجاح.وا عادة البيل سهو هدا وأن ورسوله، عته الله نهى مما والحذر 
'■وعالا حل اممه قال كما انكشاف، الناص أصاب حنين قصة فى 

محظء_ ثقا شٍم م م كونحطي  'ص١؛ ئ؛ ؤ،ثج 
وءٌء ثكثع> أس أرو م ه تدرخ وكتم ثم ثصث، متا ألأرز 

•؛رآثودلجى َقثنوا وعدب ضوكتا ؤ جودا وأنزل آلتوظق وعز 
ؤحسمهعير وألله يكتآء ثن عق دؤى بتي ئ آثث ثوب ئث آوكنجين. 

راءالفي عباده يبتلي وعلا حل الله أن المقصود; [، YU_Y0]التوبة: 
مكةعليه الله فتح ما بعد مآكة فنح بعد حنين ويوم والرخاء، والشدة والضراء 

هالنبي مع والقوا الهتاف أهل من معهم ومن هوازن تجمعت ثمان سة 
قدوذراريهم ونساؤهم أنعامهم معهم وهم حنين، له: يقال واد حنين في 

نساءهمجعلوا القنال، في لهم أشجع ذلك يكون حتى حلفهم جعلوها 
الولكن يمروا، لئالأ عنهم يحاموا حتى وراءهم كله وأنعامهم وذرياتهم 

نبل■أهمل وكانوا با بض لم الهزيمة، النه أراد إذا ئيء ذلك عن بغني، 

برثموتربيتها الطيب الكسس، من الصدقة قبول باب الزكام، كتاب فى أخرجه 



واثملحاثمتثورات كتاب 

أولني وهزيمة الملمين على انكشاف حصل رميهم اشتد فلما رمي أهل 
أهليا الشجرة، أهل يا ه: المي بأمر العباس فيهم صاح ثم الأمر، 

إلىسرعة فتوافدوا الحدسة يوم البيعة عندها حملت، التمح، • يم، المرة؛ 
إلىيركضها بغلته على والض. لكال فتقدموا لبيك لبيك، اكال جهة 
آحذوالعباس والسائم، المائة عله القوم، أمام الجيش، أمام العدو جهة 

آخذالمطلس، عبد ين الحارث بن سفيان وأبو الشيء، بعض يكمها بلجامه 
"انهزمواويقول؛ العدو، جهة إلى بغلته و. يقود وهو . الحم، بدلكب 

نممدبرأ، وأمرهم كليلا حدهم زال فما يحميان رماهم نم الكعبة٠٠ ورب 
القوموانهزم عليهم، الدائرة ومحارنا العدو الله وهزم لمون المنادحق 

كلهاوصارت وغنمهم إبلهم وعلى والذرية النساء على الملمون فاستولى 
المك،إلى جاووا مسلمن جازوا ذلك بعد ثم حسن، يوم للمسلمين غنيمة 

والناسوالجيش معنا الأن ترون ارأنتم لهم.ت فقال الواقعة، يعد لمين م
وإماايكم نإما الأمرين أحد اختاروا أصدقه إلي الكلام وأحم، معي، 

إذا: قالواأسلموا يعيث لا والأموال، الساء علكم أرد أن أما أموالكم،، 
حاطبعلينا، تردهم يمسوا أن بدل وأولادنا نساءنا نختار بد ولا كان 

فه،فالحمد J^>_، نفسه طابت، ارس وقال! المسي رد في وامثمحهم الماس 
نفوسفهناين علينا،، اطه يفيض ما أول من نعوصه ه نفتعلم، لم ومن 

فردهمأسلموا لما إليهم، ويريانهم نسائهم برئ وسمحوا كلهم ية المحا 
منناسا ونمل غنيمة، الملمين بين فقسمها والغنم الإبل أما إليهم، 
سمائة على الحرب رؤساء س جماعة عملي فا كثيرأ، الحرب رؤساء 
بنوالماس حابس بن والأقرع حمن بن كبة لقلوبهم ■ناليفا الإبل 

موقالخمس، من تاليفأ الإبل من مائة على أعطاهم وجماعة، مردايس 
الأحزابوهزم جندْ وأعز دينه الله ونصر الغانمين، بتن الأخماس الأربعة 
أنهعلى رسالته صدق دلائل ومن العثليمة الأيات من هذ0 ، غيو وحده 
العظيمةعنه شجا على هدا ويدل والسائم، الصالة عليه حقا اثنه رسول 





واتملحاثمتثورات كتاب 

وغذيحرام، ه رملبحرام، ومشربه حرام، ومطعمه يسال ، رب، با ربح 
هذامن يستجاب أن بعيد يعني! لذلان،؟!اا؛ يستجاب فاني بالحرام، 

حرام،مشربه حرام، مطعمه حرام، ه مالبله! تجاب ب أن بعيد شأنه، 
هذاالعافية، النه أل نالإجابة، عدم أسباب تعاطي فد بالحرام، وغذي 
الكبيه مكفي يتحرى المؤمن وأن الحرام، أكل من الحذر يوحب 

أوبالربا أو يالغش أو حيانة من الختيثة المكاب من ويحذر الطيّب، 
؛المكاسب،يعتني وأن الله يتقى أن عليه يحذر ذللثط، أشبه ما أو رقة بال

السليمة.التجارة ، ذللئ، أشبه وما الهليّب،، البع الزراعة، من الطيبة 
الجمع.الله ولق 

افهيكلمهم لا ارثلأيه افه رسول قال قال! لههنه  ٠٠٥٠-  ١٨٥٢
زنش،P ذئ أيي: ^١^، زم ألتج ظن زلا تزكم زلا المامة يزم 

سلمر'ا.دواْ ئيمن«. زغائز كدابح 
 D( :)الفشر.المائل

زجنحالااسنحال الله رمول ئال ئال! لقهنم وءس -  ١٨٥٣

٠٠ر لم مرواه الجنة®. أنهار من كل زالئل زالمرات 
جقاممه ؛احلي I يمال، سدي ه افه رسول أحذ قال! وعائه -  ١٨٥٤

الإسننزم الشجز فحلم، الأحد نوم الجبال مها زحلمح، الثبت نوم التربه 
نومالدزاب، فيها زب الأر،ناء نوم النور زحلق، امحداء نوم المكنوه زحلهم، 

فيالخلن، آحر في الجمعة نوم من، النصر بمد آدم زحلهم، الخمس 

وتنميقيالعطية والمى الإزار ]بال تحريم غلظ بيان باب الإيمان، كتاب في أحرجه را، 
١(. ٠٧)برقم . ..الثالثة وبيان ، لحلق يا السلعة 

(.٢٨٣٩)برقم الجة أثهار من الدنيا في ما باب الخة، ياب في أخرجه ؛٢( 



لحينلصا ا ءس رط سمح 

مسالمأاُ.رواه إلى العصر سن فينا الجمنة سامان من ساعة آخر 

عليهالنبي عن متعددة وأحكام فوائد فيها الثلاثة الأحاديث هزم 
والسالآم.الصلاة 

وحيحانررسيحان واu>٠م: المائة عليه يقول الأول: الحديث في 
فيوهي الجنة أنهار من أصلها هده الجنة،؛ أنهار من كل والنيل والفرات 

الماذجهده منها ر ويالجنة في أصلها جعل وعلا حل اف لكن الدنيا، 
كلهاوحيحون ومحيحون والمرات الميل معروفة؛ وهى الدنيا، هذه فى 

العبادبها اف نفع عفليمة أنهار معروفة 
يزكيهم،ولا القيامة، يوم اف يكلمهم لا ررئلائه الأحر: والحديث 

وعائلكدانؤ، ومللت، زان، شيح عذان، ولهم إليهم، ينفلر ولا 
والكدبحالزنا الثنيعة: الخصال هده من تحدير أيضا فيه هدا مستكينا؛ 
منولو حتى الحمال هذه من الحذر لم مكل عر فالواجب والكبر، 

ولكنهوالشاب، الشيخ من الذنوب كبائر من وكبيرة محرم الزنا الشاب 
أنعلى ويدل الدواعي لضحف، إثما، وأشد أنح يكون والشيبه الشخ من 
منالكبائر أعخلم ومن السيئات أقبح من فالزنا وغريزة، له سجية هذا 

.وهكذاأقبح الثيح ومن والشاب الشح 
مناف أءaلا٥ الذي المالك، من ولكنه الجمع على محرم الكذب 

ذللث،صار الكذب تعود فإذا الكذب، إلى يحوجه ولم أعطاء ما الدنيا 
والفقيرالغني من محرم المكبر وهكذا والبلاد، الحبال وصر له سجية 

منالحذر فيجب، الدواعي، وصعق الدواعي لقلة أشد الفقير من لكن 
جلاف قال الكبائر، من كلها لكونها الزنا حشة وفا والكذب الكبر 

(.٢٧٨٩)برقم ءقبج> ادم وحلق الخلق ابتداء باب والنار، الجنة كتاب ني لم مأحرجه 



والملحالمنثوران كتاب 

[،٣٢]الإس__ِاء: سملاه ؤساء قحنة َةاذا إيدو ١^٠ يمرمأ •' اد وع
\فإئا_زنت يهممتوُى لا آلكذب ينمى إثما ؤ وعلا؛ جل ال، وق

ثوىونص المار: في وقال [، ١٠٥]المحل: هإ وأوكق، 
ه:افُ ررفال الآم: والالملأة علمه قال [، ٧٢لابي.م: 

فيقدهته منهما واحدأ ئارعني فني إداري والنظمث ددامح، المحرباء 
النار«لا،.

يارجل: قال الماس ازدراء وهو المكبر من الحذر فالواحب، 
الكلرأيمي نا حوثوبي نة حنعلى يكون أن أحب إني اف رسول 

الخقطن ي:نن البمر ابمال، حق، خمل اف' ا»إن M: قاد ذلك 
قبولهعدم الحق رد يعني: الحق؛ بهلر المجر هذا الناس® وعنط 

منالحذر الواجب الناس، احتمار يعي: الئاس؛ وعمعل للهوى اتباعآ 
والفواحشالتكبر عن بعيدأ الموس يكون وأن الذميمة الخصال هذه 
والكوبح.كلها 

الربةحلق الله أن هريرة؛ دأثى عثمان حديثه في جاء كذللث، 
فيالعالم حلق اممه أن على الكريم القرآن ئد آخره إلى الم، يوم 

نعالي:قال كما الجمعة، يوم وآخرها الأحد بوم أولها أيام ستة 
علأثثرئ -م آثامّ مثؤ ؤ، ثآ'لأذم، آلثمؤإت •٠^، أكءا آس ربكأ ءؤ.إُى 
،ذللئ، في الأحادبمثح وجاءُن، القرآن نص هكذا [ ٠٤]الأهمراق: آلن،ر،ه 

الرواةبعض ص وهم المسن، يوم أول إن هريرة أش حديث ش أما 
التربةالعالم أول الأحد يوم الصواب وأن وحمامة، البخاري قال كما 
بومش الأ-تحر النوم وآدم الأحترة، الأيام في الخلهم، وبقية الأحد يوم 

البتؤيوم الجمعة، يوم س ساعة آخر في أبانا الله حلق الجمعة، 

(.٤٠٩٠)برقم الكير في جاء ما باب اللباس، كتاب في داود أبو أخرجه ( ١١
(.٩١)برتم وبيانه الكبر تحريم باب الإيمان، كتاب في ملم أخرجه ( ٢١



اك^الحينرياهس سج 

ومارآلأرْى النتنون ا -كمنوعادت جل قال كما حلق فيه ليس 
هوالأحد يوم فأولها [ ٣٨ت ]ق ين مسا وما أباو بقَ ق بلهما 

السبتيوم أولها أن رواية وأما الجمعة، يوم وآخرها الأسؤع أول 
المحققون؛عليه نثه كما الرواة بعمى من وغلهل الرواة ؛حض من وهم 

عليهم.الله رحمة وغيره كالبخاري 

الجميع.الله وقق 

اممطنتلقد قال: ه الوليد بن حالي سليمان أبى ءص -  ١٨٥٥
^١١٥ تماسه صفيحه إلا يدي فى نقى ثنا أساف سنه 0لإؤو4 يوم يدي فى 

اليخادىر١ا.

هاف رسول سمع أنه نقهنع؛ الماص بن عمرو -  ١٨٥٦
هاخلهدم زإذا أخزان ه ض ني فاخلهد الخاكي خكي ))^1 فول: 

٠ ٠٢ءليهرمتقى ٠ أ-م؛؛ قله أحطأ مم 
قيحمل ررالخئى قال: المبي. أن ه؛ عائقة ص .  ١٨٥٧

١ءاليهر'اا متقى رالماء«. هأبردوها جهنم 
صيامزعنيه مات ررمى ت قال ه السي عن ها، ومغما -  ١٨٥٨

(٢)

(٣)

•( ٤٢٦٥)برقم الشام أرمحي من موته غزوة باب المغازي، كتاب في أحرجه 
أخطاأو فأصاب اجتهد إذا الحاكم أجر باب الاعتصام، كتاب في البخاري أحرجه 

فأصاباجتهد إذا الحاكم أجر بيان باب الأقضية، كتاب في لم وم(، ٧٣٥٢)برقم 

(،٣٢٦٢)برقم مخلوقة وأنها النار صفة باب الخلق، بدء كتاب في *الخاري احرجه 
كتابفي لم وم(، ٥٧٢٦)برقم جهنم قيح من الحمى باب الفإ، كتاب وفي 

(.٢٢١)٠ برقم التداوى واستحباب دواء داء لكل باب اللام، 



واتملحاثمنثورات كتاب 

ا.عليهر متقى ٠ عنه صام 
والمرادالحديث، لهذا صوم وعليه مات عمن الصوم جواز المختار وه 
دارث•غم أد لكن وارثا القريب ؛ ١بالدر، 

لمايعرفها أن مؤمن لكل ينبغي متعددة أحكام فيها الأحادث هذه 
بهامزالخرامجم•

فيوالنامحل عليه والصبر الجهاد في الوليد بن حالي حدث ت ول ألا 
oJCjلأ ثئ تعالى: قال ذلك، رع ث اممه لأن التك٠ار؛ مقارعة 

اممهيثر فإذا عغليم، شأن له فالجهاد [ ١٩٣ِفه ي نتنه 
قالحتى وسعه يبدل وأن ويحتمسب، يصبر أن المؤمن على فالواحمت، ذللئط 

الثامنةنة الفي وموتة مؤتة( يوم أمياف، تسعة يدي في )انقطعت حالي: 
مؤ'نة: لهايقال محل في واقتتلوا الروم إلى حينا انبي أرمل الهجرة من 
أبيبن فجعفر قتل فإن حارثة، بن زيل عليهم أثر وكان الشام، جهة من 

مقاتلألاف ثالثة نحو وكانوا رواحة، أبي بن الاله فعبد قتل فإن طالب،، 
فحصلأكثرط أو مقاتل ألض متين نحو في وعدوهم جندهم مع فاجتمعوا 

بناممه عبد قتل ثم حعفر، قتل ثم زيد، المرية أمير وقتل مديد قتال 
وأمروهعليه الماس اصطلح حالي أحدها ثم هم، المادثة الأمراء رواحة 

ولمالرحال صرب من نكرت أسياف عق تبيدْ قهلعت حتى فقاتل فأحد 
وانحازالملمون وانحاز عليهم اداو4 فح يمانية، صفيحة إلا يده في يبق 

عدوهم،من العشر نصف من أقل وهم عليهم الله نصر وصار الكافرون 
نماءؤثكا)ى ، ^١[ محي: ل ذصزكمه< أق ثممهأ ُؤءن ونمرهم أيدهم الله ولكن 

لموم(، ١٩٥٢)برقم صوم وعليه مات من باب الصوم، كتاب في البخاري أخرجه 
(.١١٤١)/يرقم المن، عن الصيام نقاء باب الصيام، كتاب في 



صزطيا 

انصاتحينرياهس سمح 

ثنىأو ثمان نحو إلا السريه من يقتل فلم [، ٤٧]الروم؛ 
اللهوحفظ وانحازوا العدو الله وهزم آلاف، ثالثة من ثخممأ عثر 

أسبابومن ، يره وتيلطفه من كلله وهذا ، وأعزهم وسالمهم المؤمنين 
عدوهم.على اغ ضرهم حتى بوا واحتصبروا أن لهم الله توفيق 

سمعأنه ُجهنه؛ العاص بن عمرو بقول ت الثاني الحديث، في 
مزإذا أخزان قلث أٍنان، م ماجمد، الخاكي م ررإذا M: المي، 

وتحرىاجتهد إذا الناس بين المحاكم أجرار• ينه أحطأ ثم محاجتهد، 
فلهأحطأ ؤإن اعف مضأجره يحنى; أجران؛ فله فأصاب الحق 

أوأمير الحق وطلب اجتهد إذا مغفور، وخطوه اجتهاده، على أجر 
اللهإلى كالدعا٥ بأدلته؛ الحق طلبط فى يجتهل. ممن غيرهما أو قاضى 

العظم،الض هذا لهم يرجى الحق ونحروا اجتهدوا إذا والندرسن 
أحهلاؤإن أجران فله بالأدلة، للحق والمتحري المجتهد أصاب فإن 
أجر.فاله 

»إنقال: أنه و. المثي عن ه عائشة تقول الثالث،: والحدبث، 
يستحباالحمى الإنسان أصاب إذا ياتاءار فأبردوقا جهنم قيح من الحثى 

الذيالمرض هو محروقة والحمى عالجها من التروثى لأن التروثى؛ له 
قيحمن فهي سخونة الناس يسمونه شديد حر يسبب شدة. الإنسان 

ّلها العادج س هنبا ؛الماء فتبرد جهنم 
إذاؤليه؛، عنه صام صيام وعليه ماتر ارمن عائشة: حديث، كيلك، 

سواءعنه يصوم أن وليه على شؤع فريضة صيام وعليه الإنسان مايت، 
مادتsمن يعم الصواب هو هذا كفارة، أو رمضان من أو ندرأ كان 

رفعناوقلّ يصوم، أن لوليه شمّع يعني: وليه؛ عنه صام صيام وعليه 
هذاصيام وعليها ماتت، أمه يقول: هذا وغيرهم للنبي كثير ناء 

وعليهامجانتن، أٌى، • تقول وهذه شهرين صوآ وعليها ماتنإ أمه يقول: 
أص،ذئن ض نر كان نز أن1ت، أمك، عن »امحي ض; فيقوف كذا 



والملحالمنثوران كتاب 

وهذاحج وعليها ماتت والأخر • يالوهاء،، أحي ئافث افن امحوا فاصيه 
هكذاواللام، الصلاة عليه بالقضاء فيأمرهم نذر وعليها ماتت، I يقول 

أوأبيه أو أخته أو أمه عن يفضى رمضان من صوم وعليها مالت، إذا 
صوموعاليه مالت، عمن محشل I أحمد الإمام عند عائشة وحديث، ولده، 

فالمتحبحآمك* عن اقضي *نعم قال؛ عنه؟ أفاقضي قال؛ رمضان من 
الصياممن دين عليه كان إذا  ٠iنللونحو وأمه أبيه عن يقضي أن للمؤمن 

أد_،من قريبه عن يودي أن لها بثيع رمضان، صوم أو نذر أو كفارة 
.وغيرهماأم أو 

الجمع.النه وقق 

حدثته عايشه أن الطفيل؛ بن ماللئ، بن عوف وص -  ١٨٥٩
لممهننوافِ - عاينه أعطته عطاء أو بع يي - ، Jiiالرسر بن اف عبد أن 

هويالث،؛ ؛؛، JO؛ يالواقدا؟ قال 'أهو ممالئؤ؛عليها، أو عايشه 
حبذإمحا الني اثن فانثم أثدأ، شمحمحأنلأأظممح>ء 

ئذري،إلى أحشث، ولا أبدأ فيه أشع لا وافر لا فهالتح؛ الهجزة، طالت، 
ئذالزخض زب نخزنة ئذ المتزر ظم الزم اثن ض ذلك طاو فلما 

لماباق أسدكما لهما؛ وقال ننزه بتي من وهنا يئوثا عبد بن الأموي 
مهقأيبل قطيفي، ثنذز أف لها يجل لا مإئها عايشه على أدحلثماني 

عايشه،على انثاذJا حتى نشلي الزحنن وعبد المنور 
ادحلوا،عاينته؛ قالت، أئدحل؟ وبزكائه افه وزحنه عليك الثلأم ممالا؛ 
الز:نر،١;^ نيا أن تم زلا س اذخلوا ننم قا'وت،؛ كلثا. قالوا؛ 

؛١٨٥٢)برتم الميت عن والندور الحج باب الصيد، جزاء كتاب في المحاري أحرجه 



الصالحينءس ريا سبح 

نناشدقاوطفق  L__4^ناعتنق الحجاب الرتير ائن يحل دحلوا يلما 
ث،ذولأ ككن نا إلا ثاشدابجا لإء زب المءن ^٠!^ زنكي، 

تجللا محإنه الهجزة، من علنت، قد عنا نهى ه السئ إي ونمرلأن 
بلغاشة غالى ^كثنوا يلنا ص، نزى ١^ تيجز أن لثنبم 
يدرنإئي يمول• وثبكي ثدرقا نأوفتئةا طفمت، رالثحريج، التدكزة 

منافي زأغثك الزم ائذ ظت، خض بما ٣ شديد زاثJن 
دموعهابل، حتمح، دتبجٍ، ذبك بمد ثئ-رها ثث"كر دكائغ رب أرنبين دبك 

•٠ ^١^٠ ١١رداء • حنارقا 

إلىحرج اف. رنول أن قاو: غئغ عامر ئن عب وص -  ١٨٦٠
مزالآنزارت، للامحا•؛ كالنزدع سنين ثنائي بمد عليهم فصلى أحد قتلى 
موجدكمدإف سهد عليكم وأيا قرط أيديكم نين ررإئي ت قمال المسر طاغ 

أذعلبم؛إ أ-حتى لمثج وإني هدا نقابي بن إلنه لأنظن وإني الحوض 
طزةآحز محانش :  Jliتاسونا(ا أن الدنيا م أخشى ذنكثي ^١ 

٠.ءدهر متى ه. اف رسول، إلى ثفلرئها 
فيها،تنافسوا أن الدنيا عليكم أحشى ررولكني ت رواية في وئ 

رأبتؤما أحر فكان عقبة: قال فبلكما( كان من هلك كما فتهلكوا وتقتتلوا 
المنبر.على ه اف رسول 

واشوإني علمكم تهجد وأنا لكم فرط »إني فال: رواية وفي لنا 
مفاتيحأو الأرض، خزائن مفاتيح أعهلمته وإني الأن، حوضي إلى لأنفلر 

."( I'VY)"تمم بر الهجرة باب الأدب، كاب في أحرجه ؛١( 
(،١٣٤٤)برقم الشهيد على الصلاة باب الجنائز، كتاب في البخاري أحرجه :٢( 

برقموصفاته س محمد سا حوض إنبات باب القفانل، كاب في لم وم
(٢٢٩٦.)





الصائحينرباض شخ 

فيمارغبة الرقاب هده أعتقت، ولكن واحدة، رقبة يكفيها واحدة، رقبة 
بينة،مائة الوداع حجة يوم أهدى ه النبي ما مثل سبحانه، الله عند 

ولكنللحج، قرانه عن تمتعه عن واحدة شاة بينة سبع عليه والواجب 
أكلمU واض قال: إذا اث والإنه اض عند فبما ورغبة نملوع كلها البقية 
بهايعزم أو بها يمتنع اش الأيمان من كذا فائنا يعطي، ما والله أو فلأنا 
ألاعلى ث، ندر قال: لو الذر وهكذا اليمبن، حكم فحكمه نيء على 
هذافالآنا أصرب أن علي غ نذر أو اليمين حكم حكمه فائنا، أكلم 

٠المسن كفارة فيه المن حكم حكمه 

آخرفي أحد أهل على صالته في ه حديثه الثاني: والأحديث 
دعاأنه العلماء عند مئرؤع الميت عن صلاته الميت على صلاة حياته، 

لهمفدعا تقدم، كما عليه يملى لا الشهيد لأن للمسن،؛ دعاءه لهم 
عليهحياته اخر ش الدنيا فراغه عند للميت، يدعو كما والرحمة يالمغفرة 

أنعليكم أحشى راما واض: المنبر على وهو وقال. لام، والالصلاة 
عليهميخاف، فليس وعرفوا فقهوا قد الصحابة لأ'ن و،ااوىاا؛ تشركوا 
هاتنافكما تنافسوها وأن الدنيا عليكم هل تبأن أخشى ولكن الشرك، 

فتنةنر عليهم خاف، قبلكم، من بها فتن كما بها تفتنوا وأن قبلكم من 
ذللئ،بعض وقع ، ذللث، بعض وقع وقل والشحناء والقتال والتنافس الدنيا 

تموالجهلة، البغاة من عثمان على خرجوا الذين س جرى ما جرى لما 
كلهومعاوية 'علي، بين لم ١لجمح، بث*ن والفتنة الفتال فجرى ١لفتنة عفلمتح 
أوعلم بغير الأمور م، يدخل من وأسباب الجهال وأسباب الشبه بأسثاب 
وثركبيرة فتنة بهذا فحصل الجهلة من معه ومن سا كابن، خيثة؛ بمقاصد 

والفتن،الشرور من ذللثح بعد وقع ثم وقع وقد أمته على الني خافه عفليم، 
عليهم، خافما إنه الحلم: أهل بعض وقال هذا، يومنا إلى معلوم هو ما 

الشركيقع وقد ذللمثف، عليهم خاف، ما الشرك على يجمعوا أن يعد يشركوا 
®إذالأخر: الحديث، في ه قوله أن والحاصل معصومين، ليسوا 





الصالحينءس ريا سمح 

الوربخ،متل أمزها . اف رسول أن ها؛ شريك أم ءم -  ١٨٦٣
.؛ ءلي4ر متقى . إبراهيم٠١ على ينقخ كان ٠٠وقال 

وزعهقتل اامن ه.' اف رسول مال ت مال >ه هريرة أبي ءم -  ١٨٦٤
كدامنث الثاية الضربة فى مثلفا زنئ خئه، زكيا كدا ملئ صزنة أزل في 

خثه«.زكيا كدا ملث الثالثة الصن;ة في متلفا زإن الأولى، لدون خظ زكيا 
حنة،مائة له كتب صربة، أول في وزغا قتل ررس • رواية دش ثة 

؛.رملم رواْ ذلائااا. دون الثالثة وفي ذلك، دون الثانية وفي 
أبرص.صام من العظام )الوزغ(؛ ت اللغة أهل ال ئه 

الصلاةعليه البي عن جاء مما المنثوران في أيضا الأحاديث، هده 
.ومنفعتهاالأمة بمملحة يتعلق ومما والسائم، 

كاماديوما خملبته في _، أحهلبن عمرو حديئ، الأول؛ الحايث، 
بعدحقلبهم له الله من أمر عن شلثح لا ا وهن. يكون، وما كان بما يل-كرهم 

يذكرهمالشمس غربت حتى العصر وبعد العمر إلى حتى الغلهر إلى الصبح 
الأحيانبعض فى أنه. على يدل هدا أحفغلنا علمنا فا يكون. وما كان بما 
والإيجازالتهلويل عدم و. علميه ت، فالغالؤإلأ عارض، لأمر الحهلبة يهليل قد 

الرحلصلاة طول، ®إن قال؛ . النبي إن خهند! عمار قال كما الخف، فى 
.، الثثهاار زاهصزوا الصلاة فأطالوا فقهه من تينه حثته زقْنر 

شعفبها يتح غنم لم الممال، خير باب ١)،?،]^، بدء كتاب في البخاري أخرجه )١( 
برقمالوزغ نمل اتماب باب لام، الكاب في وملم (، ٣٣٠٧)برقم الجبال 

(٢٢٣٧.)

(.٢٢٤٠)برتم الونخ قتل تحباب ١ باب اللام، كتاب في أخرجه )٢( 
والإمام(، ٨٦٩)برقم الخهلبة ني المائة تخفيف باب الجمعة، كاب غي أخرجه )٣( 

أحمد



والملحالمنثوران كتاب 

ولكنبها وتأثرهم لها الناس حففل إلى أقرب وتةاليالها تخفيفها لأن 
بحبتطال فانها عارصة لأسباب الإطالة إلى الحاجة دعت متى 

الصبح JlAJحطب هؤ أنه الحدبن، هذا وفي لإطالتها، المقتضية باب الأس
فصلىنزل نم العمر، حتى حطبهم ثم الظهر، فصلى فنزل الظهر حتى 

أمرعن ذلك< أن ثالث، ولا الأمر، لعغلم المغرب حتى حطبهم ثم العمر، 
وماكان عما يعرفوها أن ينبغي التي المهمايت، الناس تبلغ حتى له اض من 

.يكون 

قتلها؛ينمى وأنه الأوزاغ بقتل الأم ; والثالث،الثاني الخدبث، وفي 
لماواللام الصلاة عليه إبراهيم صد ينفخ كان ممن وهي حبيثة لأنها 
قتله< li\iالوزغ، الظاطور يس الظواط؛ر هي والأوزاغ النار، في ألقي 
والكلب،والفأرة والعقرب الحدأة الخمس; القواس تقتل كما وحد، أينما 

.وحدت،متى لخبثها تقتل كدللث، فالأوزاغ والحية، العقور 
أننذر دس فليْلعه، اف يطح أن نذر ررس • ه يقول حديثإ كذللنؤ 

وجوبعلى يدل هذا تهأ، عائشة يثح حد وهو يعمه١٠ فلا اف، يعمي 
الخميسيوم يموم أن ينذر أن مثل النه طاعة في كان إذا بالنذور الوفاء 

مثلبالذر الوفاء يلزمه شهرأ، يصوم أن أيام ثلاثة يصوم أن الاثنين يوم 
نذرررمن لقوله بنذره الوفاء يلزمه يعتمر أن يحج أن بكذا يتصدق أن 
فانتنذروا لا قال; الرسول الذر، ينبغي لا ولكن ، فليطعه٠٠افه يعلح أن 

الإنسانولأن البخيل، من به تخرج يؤإنما شيئا الن4 قدر من يرد لا الذر 
عليهوحب، طاعة نذر متى لكن الذر، له ينبغي فلا يتعب، قد يندم فد 

سبيلعلى كان إذا أما القرب، بيل سعلى كافنؤ إن يعني; الوفاء؛ 
الدخانثربم، إن يقول; كأن يمين كفارة فهذا شيء من والامتناع الجزاء 

هذاكذا، صوم فعلكب فلأنا اغتبنن، أو فلأنا نحربت، إن شهر، صوم فعلي، 
حكمهفيكون الشيء، من ه نفمع باب من هذا التفرُب، باب من ليس 
إلىسافرت، إن صدقة وكذا كذا علي أو; يمين كفارة كفارته اليمين حكم 





واثماحالمنثوران كتاب 

نومال1اس سد ررأثا ت قال يم ئهته منها قنهس تنجثه وكاك الدر|ع 
فيدالآخربى الأيليى اثس افُ يجنع ت دلك مم ندردف ينل القيامة 
اث-نئخ ١^>، دإؤ التجن زم الداعي بمم زس ضد 

ناتردذ ألا الناص: مئوو سلهمل ولا بجقوذ لا نا الم مذ 
الناصبمص يتقول ربكم إلى لكم ينفع مذ نطرول ألا بمنكم فد 

^٥١حلمك البمر أبو أئغ لن؛ ممولوذ ءء؟مح آدم ءيأو0 بادم علبمم • ليمض 
زئكإلى لنا اشفع ك مجدوا الملائكه وأمن روحه مذ فيك رمح ينده 

قدربي أ0 آدم: فيمول بلنثا قد ما إلى ثرى ألا فيه ثحذ ما إر ثرى ألا 
مدوإثه مثاله يحدء يحفب ولذ مئنه مله بخصب لم عصبا اليوم نضب 
ِإليىالهثوا عثرى 1ليى ادهثوا نمي مجي مجي قسه اشم؟ عذ نهاني 

الأرضأهل إلى الزنل أول أئغ إثك ئوح نا فيمولوف؛ ئوحا قياتوف ثوح 
فيهحن ما إلى نرى ألا ربك إلى لنا اشبمر نكورأ عبدأ اممه سماك ومد 

ولذمنله قبله بخشب لم عشبا اليوم عضب قد ه ربي إى ميفول؛ 
ثصبىشبي مرمى على دعوتها يعره لى كاثت مد وإثه مثله بخدء بخضن، 
ناقيمولوذ؛ إبراهيم قياموذ ابرابمم إر ادهبوا عيري 1ليى ادهبوا مجي 

ثرىألا زئك إلى ؛؛١  ١٣١^ ص مذ زخينت ١^ ض أث إئراملم 
بخفبلم عشبا اليوم عضب قد ربي إف لهم؛ قتمول فه ثحذ ما إلى 

كذباتثلاث كدبت كئتح مد وإثي ثئله يحدء بخفب يلذ طلن قبله 
عيري1ليى ادهثوا مجي مجي مجي - الحديث في حياف أبو دكرهس ئ- 

افِرنول أنث ثومي يا ئيمولوذت موسى قيأيوذ موسى إلى ادهبوا 
ما1ليى رى أك ربك إلى لنا اشفع الناص على وبكلامه برسالته افُ فصالك 

ولذمثله مله بخصب لم عصبا اليوم عضت مد ربى إل ت قيمول فيه ثحن 
مسىميى شي يقتلها أومر لم مسا منك مد دأأي مئله بمده بخفب 



الصالحينرياض ثخ 

ياممولول: عيني ماتوف زب انن عيني إلى ادهبوا عيري إلى ادهبوا 
الناصوكلمغ منه وروح مريم إلى ألهاها وكلمته النه رنوو أئث عبنى 

عيني:مموو فيه حن نا إَليى رى ألا زثك إلى لنا اشغ صتنا النهد ؛ي 
ثنيةبقصب ولن قط مثله مله يفضن، J؛؛ عشا الثوم عضب فد رثى إو 

ثثإز ادهثوا عيري إر ادهثوا نمني شتي شي دنا يكن يلم مثله 
وقدالأنتناء وحاتم اف رسوو أنش محمد يا قنمولون؛ محمدأ قناتوذ 

ماإلى ثنى ألا رثك إلى لنا اشح ثأحر وما دنك مى مدم ما لك افث عمز 
افهيمثح يم هق لربي ناجدأ يأهع النرش ثحخ قاني قاطلى فيه حن 
إلقض أخد غلى ثس لإ غذتا الثناء زنن نخامية من هلئ 

قأئوو!رأسيي قأرير يثنلإ واشي ينطه نل رأنك، ارلإ محمد ^١ يماو: 
نذك من لاخز ثخثذ ٠ :١قبخاJ: رث ;١ أش زث u أر زث ;١ أض 

الثاصئزكاة ٣ اتجنة أئزاب مل الأئمن ازص خ غي حساب لا 
بننما إو ندو نمبى والذي قاو: يم الأدوا٠ب من ديك سبوى فيما 

مكهبيى كما أن وحمير نكه بين كما الجنؤ مصابيع مى المصري 
عليهمتقى وبمرى". 

الصدقةعلى وحث وذكرى عقلة منهما الأول الحديثان؛ هذان 
إحراجفي ويجتهد يتحرى المؤمن أهلها، لغير وقعت ؤإن فيها والترغيب 

ممنرجل فهذا أهلها، غير يدي فى وقعت ولو حتى مأجور وهو الصدقة 

عنداَكا)ى إثن مج ح كتتا مذ ؤذو>1ذ باب ير، التفكتاب في البخاري أحرجه )١( 
أهلأدنى باب الإيمان، كتاب ني لم وم(، ٤٧١٢)برقم ٣[ تالإّراء: 

(.١٩٤)برقم مها مزلت الجة 



حi٠وااالمنثوران كتاب 

إنسانيدي في وقعت أنها صدقته فمالفت، ويتصدق يجتهد قبلنا كان 
ارق!على تصدق ت JتحدJون الناس فأصبحوا رق ي— رقة يالعروف، م— 

لأتمدقنت قال يم مارق، على لفه الحمد ؛ ذللث، بلغه لما هو فمالي 
يحدثون!الناس فأصبحوا زانية، يد في فوقعن، بصدقته، فخرج بصدقة، 
تصدقنم زانية، على لفه الحمد فقال،ت ذللث، وبلغه زانية، على تصدق 
غنيعلى صدق أنه الناس وتحدُن، غني يدي في فونمنح أحرى صدقة 
فجيءغنى، وعلى زانية وعلى سارق على لله الحمد وقال; ذللئ، وبلغه 

أمات له فقيل المنام في صالحة رويا رأى المنام في إليه جيء كأنه إليه 
وأماأعطيته، بما ويتعين رقة الويلح يتعقل فلعله السارق على الصدقة 
قلالزني عن أعطيته بما وتستغني ، تعفتأن فلعلها الزانية على الصدقة 

فلعلالحاجة اوزنى على حملها وهي، المفر السرقة علير حمله يكون 
وأماالعودة، من الزانية وتمغ العودة من السارق تمغ فعلتها التهم، الصدقة 

بماله.وينتفع به ويهتدي ويتصدق يعتبر فلعله الخهم، 
فييجتهد منهم كل المرأة أو الرجل أل هذا من والمشمول: 

فيصدقته ولت أنها صادف، ؤإذا الخير، وجوه فهم، والإنفاق الصدقة 
بهاؤيتعفل بها ينتفع لعله أعطي الذي ولحل مأجور، فهو تحق، يلا ان إن

يتحرىتمحلؤع، وصدقة زكاته في ويتصدق يتحرى والمؤمن به، ويتذكر 
علىفهو كذللثح ليس من أعطاها أنه صادفح وإذا والضعف الحاجة أهل 

•أجره وله نيته 
طويلعفليم حدبث، وهو الشفاعة، حديتؤ الثاني! والحدبث، 

القيامة،يوم الشفاعة أمر الرسول يبين الأحايين، أصح من صحيح 
وكانالزراع، فاخذ الهلعام على أصحابه مع جالس وهو ذللث، وكان 
يومالناس سيد أنا ١٠قال! م شيئا منه فنهش الذراع، من ينهش أن يحبح 

هذا: يعنهم،ألوالأ؛ ت*ألا قال! ثم القيامهءا يوم آدم ولد سيد أنا القيامة 
بهمويشتد عرلأ عراة حفاة يحشرون القيامة يوم ءإن فقال: الكلام 





والملحالمنثوران كتاب 

فيأتونموس إر اذهبوا غيرى إر اراذموا اف، في أحنه يعني؛ أحني؛ 
ءل؛اثااممه أنرل اف، كليم أنت ت له ويقولون واللام الصلاة عليه موسى 
وإبراهيم؛ونوح آدم أجابهم مئلما بجيبهم ربك"، إر لنا اشفع التوراة 

بعدهيغضس، ولن مثله، قبله يغضي، لم غضبا اليوم غضبه ئد ربي "إن 
عييإلى اذهبوا غيري إلى اذهبوا بقتله أومر لم أ نفقتلت وقد مثله، 

ررإنالأولون؛ قال مثلما لهم فيقول وال«لأما،، الصلاة عليه عيي فيأتون 
مثاله،بعده وغض_، ولن مثاله، قباله يغم، لم غضبا اليوم غضت، قد ربي 
ئدعبد محمد إلى اراذهبوا وكذا، كدا فعلت قال! ما ذنبا؛؛ يذكر ولم 
لاموالالصالة عليه محمدأ فيأتون ، تأحرا، وما ذنبه من تقدم ما الله غفر 

يديين ويجد فيدب لها،ا أنا الأحرى، الرواية في كما لها ررأنا فيقول؛ 
محمديا ٠١يقال؛ ثم ه؛ عليه يفتحها يمحامد الله ويحمد العرش تحت، ربه 

فينفعرامه فيرفع واشفع تعطه ومل يسمع وقل رأملث، ارلمع 
وهدهالجنة، يدخلون حتى أمته وفي بينهم يقضى حتى الجوقفح في فيكون 

وهيالعظمى الشفاعة هده الموقفح هدا فى الشفاعة العفلمى الشفاعة هي 
لأئ،،iiS يهء تهجد أض وعلا؛ حل فيه قال الذي المحمود المهام 

الجنة،دخولهم في ويشفع [ ٧٩]الإسراء: محنوداه مماما ربم، يعنك، أن عستى 
يوجبعفليم مقام المقام وهذا لام، والالصلاة عليه أخرى شفاعة وله 

عاليهالله أوجس، ما فعل على يحرمحس وأن المقام، هذا يتذكرها أن المؤمن 
اللهينجي إنما عظيم يوم فإنه علته، اف حرم ما يحدر وأن له النه شع وما 

عظيميوم اليوم وهذا بذنبه يؤخذ كل الصالحة وأعمالهم بعبادتهم العباد 
وتمثالتكاكن ؤإن سفا مس ظلم ملأ 'آكثة ِيؤمِ آكسءل آلموتيث ُؤءبمع 

يمثلؤئمن [ ٤٧لالأ'ن____ا،: حن،سرنثه ثا وكئ يهأ أةن_ا حردل تق •٤؛؛؛؛^ 
٧،]١^: ننم٤٩ ثغ درو 5ثمثاد ينمل وش . برم يإ دره يئقثال 

علىالسليمة الحقول أصحاب، على فالواجب، الأهوال، عقلتم بوم ٨[ 
التيالعدة إعداد الواجب، والنساء الرجال من والإنس الجن من المكلف، 





والملحالمنثوران كتاب 

ائنقاو نزات نيخ ذبك شلت اخد! م يلب أخدا رى فز }نطرئ 
\م/أض ص قلنا يقنا الثاص سم 'قديك اثن قاو هماس: 
قمالئتأيضا ينمنت، سئنت، ثم منها تريد صه •' ممالت، صوتا سمعت، 

بحث،رمرم موصع عند هي قإذا غواث عندك كال إو أسمنت، قد 
هكداثيدها وئهول، حوصه قجنللم، الناة ظهر حش حثاحه قال، أو نقسؤ 

ابن؛ال، ثعريهما بند نمور وهو ٌ؛-مايها في الماء من ئئرئح وجنيت، 
لؤقاو: أن زمزم تنكث، لن إنماعين أم افُ نرحم اشي قال ت عباس 

ولدهاوأرصنث، ققنربتج ت قاو معينا عينا رمرم لكانئ الماء مى نمرق لم 
العلامهدا نبتي افر تيث هثا ها قإل الفثبمث ثحاقوا لا ت المألاكج لها ممال، 

ثانيهكالزاسة الأرض مى تمألجأ النثث، و'كايى أهله يضع لا افن دإف وأبوْ 
منرممه بهم مرت خش كيلك قكاثتؤ وشناله نمينه عى قثاحد الئيول 

مكهأنمو م ثرلوا كداث طربج، ثى ثمبلس، جرهم بي، محت أهز أن جرهم 
بمدالنهدو ناء ض لندون اطا:م ندا إن : ققانواغانفا طائرا إنأنا 

قزخنواالخاء ئب ئإذا خرم أن خرتا يأزطوا ناة فيه زنا الزادي 
لناأت1ذنيذ : ممالوااتء بمد إ-تابمل زأم قال: قاملوا الخاء قاينوئب 

قاونم : قالوااتء في لم خق لا زلكذ نم ققالث،: بمدك ننرل، أن 
الأسيجب زهي إنماعيل أم ذلك ثالمى النحم، قال • ^_،ابن 

مئهمأيان أهل، بها كاذ إدا حم، منهم يرلوا أهليهم إن، دأرنلوا قثرلوا 
أدركقلما ثئ، حين زأعجنهب زأمنهب منهم الرسه زثنلم العلام زنب 

إسمابملثرنج بندنا إبزاهيم قجأء إنمايل أم زتائثج منهم امرأة روجوه 
نيَلأا تممي خزج إقالثج: نئن ا>أتث نتأَل، إ-لخابمز نجد قلي ترئ نطاِلغ 

شنخزم ^ في لم م تخذ ^٧٠: زهبجهي ناماعذيئم 
:طُهب شن لث زقولي الئلأم م قاقزئي زنخك، خاء قإذا قا)،: إيه 





والملحالمنثوران كتاب 

معهمإسماعيل، وأم حرج،إسماعيل إبرامم أن ت رواية دفي ات0ا 
علىلبنها فيدر الننة، من تشرب إسماعيل أم فجعلت ، ماء فيها شنه 

أماله،إلى إبراهيم رمع ثم دوحة، تحت، فوضعها مكة، قدم حتى صبيها 
إلىإبراهيم يا ت ورائه من نادته كداء، بلغوا لما حتى إسماعيل أم فاتبعته 

تشربوحعيت، ، فرحعت، باق، رصيت، ؛ فالت، اف، إلى ت قال تتركنا؟ من 
ذهيتج،لو ت فالت، الماء فتى لما حتى صبيها على لبنها ليدر الشنة، من 

ونظرتفطرت الصفا، فصعدت فدهبت، فال: أحدأ، أحس لملي فنفلرت 
وأنست،، سعت، الوادي، بالعتق فلما أحدأ، تحس فلم أحدأ، تحس هل 

الصبي،فعل ما فطرت ذهبت، لو قالتؤت نم أشواكلآ، ذللئ، وفعلت، المروة، 
نمها.تقرها فلم للموت، ينئغ كأنه حاله على هو فإذا وننلرت، فدهبت، 

الصفا،فصعدت فدهست، أحدأ، أحس لملي فنفلرت ذهبتح، لو فقالت،؛ 
ذهبت،،لو قالته؛ نم سبعا، أتمت، حتى أحدأ تحس فلم ونفلرت، فنفلرت 
فإذاحيئ، عندك كان إن أغث، فقالت،: بصوُتج، ُيى فإذا فعل، ما فنفلرت 
الماءفانبثق الأرض، على بعقبه يغمز هكذا، بعشه فقال، و. جبريل 

بهلوله.الحديث، وذكر — تحقن فجعلت، إسماعيل، أم فدهشت، 
كلها.الروايات بهده الخاريل١ا روا0 

الرّول.و)الجري(; ور أي: )ض(؛ قوله؛ الكبيرة. الشجرة الدوحة(: )□ 
■ينهق أي: )ينشغ(؛ قوله؛ وجد-معتاْ؛ و)أض،إ 

افرسول ّمعت، نال؛ تقيغ ريي بن سعيد —  ١٨٦٨

ءدهرأاّمتقى . للمن<؛شماء وناوها المن مى ٠الكماة يقول؛ 

(.٣٣٦٤)برقم المشي في اشلأن >مؤذه اب الأنياء، أحاديث، مماب، ني أخرجه 
وأرنألتتام قصقإ تعالى: وقوله باب ير، النفكتاب في البخاري أحرجه 

ثةللنوثهأسهم 'ءاوأ ولذهن ظمئا رثا ^٠٣ تا ثني ين '؛ذوأ ألص عوم 
ومواواةالكمأة قفل باب الأثرة، تحاب في وسلم (، ٤٤٧٨)برثم [ ٠٧]القرة: 

:ا ِ.  ا برقمبجا المن 





واثمالحالمنثوران كتاب 

فيإنا فقالت: حالهم عن ألها فيميد ذهب إنه فمالت: إسماعيل؟ )أين 
بابه(،عتبه يعير أن يه فص إمحماعيل جاء إذا فمال: وصرورة وحاجة شدة 
أفارهالئ،(أن أمرني قد أبي )ذاك وقال: بالرحل أحبرته إسماعيل حاء فلما 

فالهاالمرأة ووحد إبرامم إليهم وعلل أحرى، زوجة إسماعيل تزوج ثم 
يأكلوأن الجلوس منه وؤللبت حيرا، وأثنت حيرأ فذكرت حالهم عن 

فقال:يميد( ذهب )إنه فقالت: إمحماعيل، عن ومحالها فجلس ويثرب 
)أنتفقال: فأحبرته(، بابه عتبة يثبت أن ونصريه لام الوأقرنيه )حبريه 

ولهعباس، ابن على موقوف حبر وهدا أفارقلن،( لا أن أمرني وقد العتبة 
،معيناء عينا لكان الماء تركت، *لو : قالوار. الني إلى مرفوعة أشياء فيه 
لعبادهمحميع اف إسماعيل، أم سعي بب، بالمعي؟ وللثح عي الفي ولا 

لنهوءلاءة المقام بهذا تذكيرأ والعمرة الحج في عي والبالهلواف عي ال
عي،والالهلواف والحمرة الحج اك أنمن وجعله عتو، وتقربا له وعبادة 

أنأمره بأن إبراهيم ابتلى والضراء، بالسراء عباده يبتلي الله أن هدا وفي 
؛،JiJJuوأمه إسماعيل وابتلى الغريم،، البعيد الحل هذا في إسماعيل ينقل 
جلالبالغة الحكمة وله ؤيقدره، يقضيه فيما العليم الحكيم سبحانه وهو 
وللمسلمين.إسماعيل وأم لإسماعيل حميدة العاقبة وصارت وعاد 

وماؤهاالمن، من ارالكمأة يقول: ه يقول نيد بن معيد حديث أما 
الحينمرض به يعالج ما ماؤه المعروف الفقع يعني: الكمأة؛ سماء 
يخي؛إسرائيل؛ بك، اف أعطمح، الذي المن جنس من ؛ بعك،المن؛ من وم 

إسرائيلبني على اممه أنزله الذي الخى ينبه جيد ؤلحام المى يشبه محلحام أنه 
فيالهلم، جهة من فانية وفيه ومفيد جيد هلعام وهو التيه، في كانوا لما 

العفليمة.الفائدة هازه ويقدرون الأؤلثاء يعرفه محيء وهن-ا العين علاج 
،•١^٥٨و-لي، والنه 





والملحالمنثوران كتاب 

لوبمب؛ ثنيي ُُدالب"ى اف رسول مال ت قال )جهنه  ٠٠٠٠-  ١٨٧١
.لهم*'ميعفر افن تةحن>إؤتوو  Jjljjjموم ولجاء ثكم افُ ليفت يديبوا لم 

.٠ ر لم مرواه 

ضاف. لزنول نني ثمنا إن قال: ه -صاينَ  ١٨٧٢
التوابألغ إيك عني وب لي اعقر *رب نزة مائه الواحد المجلس 

صحيح.حديث وقال! ُ وال؛رمنير داود، أبو رواه . الئحيماا 

علىتدل كلها البرية والأحاديث الكثيرة الكريمات الأيات هده 
كلعلى الواجب، وأن الذنوب، من والاستغفار اض إلى التوية وجوب 

؛إلا< وينيب، إل، ويتوب ويستغفره اغ إلى يلجا أن مؤمنة كل وعلى مؤمن 
لحجرحطاء آدم تني راكل ه' نبي القال كما خطاء آدم ابن لأن 

التناثون«لم.الخطاين 
اكوبةيلزم أن علته فالواجب التقصير ومحل للذنوب محل ان فالأن

أث،اوانتعيزوأ ؤ بحانه: سشال كما ف،، الاستغفار من يكثر وأن دائما 
أوسوءا تمل ؤو*ن وعاد: جل قال [، ١٩٩لاوئْ; نحبره ئمور اثة إُكت 

جلقال [، ١١٠]اناء: قحيماه غفويإ أثن يحسد أثت تتعفر ئث كفم يئللم 
ا"لأسحانجهدظنغبوث وألمنغتيرك> وآومننت؛؟ى وككولجك ءؤ'آلكتدمين : اد وع
وثاتيم وأست، يعيبهم آث، حقارك، ءؤوما بحان،: سوقال [، ١٧عمران: زال 

(.٢٧٤٩)برثم والتوبة بالاستغفار الن.نواِ، شوط باب الدعوات، كتاب ش أحرحبم )١( 
فيوالترمذي (، ١٥١٦برقم)الاستغفار ش باب الصلاة، كتاب ش داود أم أخ-بم )٢( 

(.٣٤٣٤)برقم المجلس من نام اذا قول، U باب الدعوات، كتاب 
بريمباب ٠ اممه رسول عن والرقائق القياى صفة كتاب ني الترمذي أحرجه )٣( 

)اد؟؛(.برقم التوة ذم باب الزهد، كاب في  o-uوابن (، ٢٤٩٩)



الصالحينمى ريا سمح 

توع_لأ —ل ج ال ق[، ٣٣]الأنيال: مئإتينه< وهنم معربهم أس َيرنتن 
ومنلئوده_لم يأنتعنوأ أس قثهم' ئشوأ أو ئجثه ملوأ ^١، لأنلأؤى 

منالإكثار فالواجب [ ١٣٠]آو الأية آش4ُ إلا بمنث 
ألمهنؤيىآثه جيما آس إل >ؤونويوأ ت تعالى قال كما والتوية الاستغفار 

إلنربوأ ءامتإ آك؛ى ءؤيتأأ؛ا يحانه مقال [، ٣١]ال-ور: ممإحويىه< تلك 
٨[.]التحريم: موثاه وبة أئي 

ولزومهابالتوبة الدار فالواجب ونهارأ، ليلا الذنوب محل فأنت 
رةأؤبه وعدك وقد عليك، يتوب اف لعل تنجو لع-لك، الاستغفار وكثرة 

وعده.في الصادق وهو 

اليومفي اف لأمتغفر وإني قيئ، على لينان ررإنه ه: المي وقول 
١للقفلفي مرة(ا مائة اليوم ني اف إلى ارلأتوب الأخر اللقفل في مرة" مائة 

هوهذا مرة®، سبعين من أكثر إليه وأتوب، اف لأستغفر إني ارواف الأحر 
■تثنزهأسوة آس رثؤل j( دم َكاد| لام والالصلاة عليه الأسوة 

[.٢١]الأحزاب: 

منم تفن. ما له المغفور فهو والتوبة الاستغفار من يكثر كان فكما 
منالإكثار فالواجب خعلر، على ونحن بحالنا فكيف ناحر، وما ذنبه 

فيتقع لا حتى وجهادها النفس ومحاسبة دائما التوبة ولزوم الاستغفار 
ليغان Ajl®الأحرت ث الحل. في لام والالصلاة علميه ويقول الخهليئة، 

بعضيصب ت يعني مرة"؛ مائة اليوم في اف لأستغفر وإني لدي، على 
العافيةافه أل نالغطاء شدة الران الران، غير الخفيف الغطاء الشيء، 
[،١٤]المطغفن: ةكسإوله< ئا قلوجيم عق ;اذ ؛و جلا الذنوب كثرة سب 

والتوبة،بالاسغفار اض ويزيله القلب يعترى الخفيف الشيء فهو الغين أما 
شرمن والحذر والامحمتغفأر الله إلى التوبة في يجتهد هكذا فالمؤمن 

يلم،لعله ينجو لعله عليها الإصرار وعدم الدنوب 





الصالحينرباض ثثح 

لزمررمى الق.ت رسول قال قال؛ ه ماس ابن ص -  ١٨٧٣
مندررقه قرحا هم كز دمى محرجا صتق كز ثن لا افُ جعن الإنيعمار 

.؛ داودر أبو دوام • نحثسباا لا حيث 

; Jliارمن ه: اش رسول قال ئال: خهتع عود مابن وص -  ١٨٧٤
لكنزإن لن تحن إث ذ\قه القثوم الئث م إلا إك لا اثدي اف' أَظفن 

شرطعل صحيخ حديث وقال؛ والحاكم، ٠ والترمنيُ داود أبو رواء . الزحف٠٠من قز قد 
٠ومسلم اليخاري 

سيد I٠٠ قال ه النبي عن يقهتع، أدس بن سداد هءؤ؛ا -  ١٨٧٥
هميكنأى خلقض 1ث !لا \ك' لا رثي أنث اتيي تقول: أ0 الإنتغفار 

أبوةصنعئ ما نز من يك أعود انثفئث، ما ووعدك عهدك على وأيا 
أينإلا الديوب يئفئ لا قإيئ لي قاتحن يديبى لك وأبوء علي بيعمتك لك 

منقهو بمجي أ0 مز نومه من قنان بها موئتا النهار من قالها دمن قال: 
قهوبصبح أو قبز قنان ثها موقن وهو الليو من قالها ومن الجنة، أهل 
(٣)الخارير'أ؛.رواه . الجنة٠٠ أفل من 

وأعترف.ائر ت ومعناه ممدودة، واووهمزة ثم مضمومة ساء )أيوء(; ه

(.١٥١٨)برثم الاستغفار في باب كتاب محي أحرحه )١( 
فيوالترمذي (، ١٥١٧)برقم الاستغفار في باب الصلاة، كتاب في داود أبو أحرجه )٢( 

برقمافه رسول مولى زيد حدسثح من الضيف دعاء هي باب الدعوامث،، كتاب 
.١٥١١;الحاكم وأحرجه (، ٣٥٧٧)

ماباب وفي (، ٦٣٠٦برقم)الاستغفار أفضل باب الدعوات، كتاب في أحرجه )٣( 
(.٦٣٢٣)يرقم أصح إذا يقول: 



والملحالمنثوران كتاب 

والخوبةالاستغفار على الحث فيها كلها الثلاثة: الأحاديث هدْ 
واوسالآم:الصلاة علميه يقول الذنوب، جميع من إليه والأنابة قك النه إلى 

فرجا،هم كل ومن مخرجا، صيق كل من له اف جعل الاستغفار، لزم ررمن 
مجردلأ الدم مع اكويه على استمر يعني: يحسسء،اا؛ لا حسثؤ من ورزقه 

إداوأدمى ؛ؤ سبحانه: قال كما الإصرار عدم معناه فالاستعمار الكادم 
بمبروثن أثث دثروأ آمثيم هليثوأ أؤ ئجثه تزأ 

ادكش. بمئتوى وهم ئمزا ما عك بممحأ وثم آثه إلا ١^^ 
لصروبمم ذآ-ا حتلدرى آلألمر محتها ثن مي وجكت ريهم ين مغير؟ 

وماالشرك الذنوب: بها افه يمحو فالوية [، ١٣٦، ١٣٥عمِانت ]آل آلعنمإ١نه 
كلمن له افه جعل صادقا، مقلعا نائما نائبا الاستغفار لزم من دونه، 
قالكما يحب، لا حيث، من ورزقه فرجا، هم كل ومن مخرجا، صيق 

ءسسثهلا ين.ثن، رُنرهه محيا. ه محعل أق بمي، ه بحان
الحقيقة،في التقوى هي التقوى، من الصادقة فالتوبة ٣[ ٢، ]الطالآءح; 
وأتوبالقيوم الحي هو إلا إلله لا الذي افه أستغفر قال: من وهكذا 

صادقاكان إذا يعنى: الزحف؛ من فر قد كان وإن ذنوبه افه غفر إليه، 
حتى، الزحفمن الفرار حتى الذنوب بها افه يغفر صادقة توبة ذللث، في 

U^'صادقا إليه وأناب الأ4 إلى تاب الإنسان إذا أكبر، هو الذي الشرك 
أنللمؤمن فينبغي سيئاته، وكفر ذنوبه له افه غفر يعود لا عازما مقلعا 
بدلا الإصرار عدم من بد لا يكفي الفول مجرد أن يعتقد وألا بهذا يعنني 

ءلموآثة إزك آممه ؤآنتنهروأ ؤ صادق استغفار صادقة توبة من 
،^_ijl: لقومه قال إنه نوح عن وءالآ جل ويقول [، ١٩٩]البقرة: 

معوهود [، ١١، ١٠]نرح: ندراراه ؤك ألتاء ينسي، ءمارإ َ؛دا ردثم 
ج؟: وعلا جل ويقول [، ٥٢زهوي: ه إيه فيوا نمِ ^^٢ ءؤأسعف-ثيأ قومه 











الصائحينءس ريا ثسرح 

Iوعلا حل قال ولهذا دائما؛ مطلوب فالامتغفار ي1ءتباا لا حيث 
[.١٩٩تالقرْ! يحيره غفور آقت ايى آذئأ ؤلأستعاتروأ 
درجوتنيدعوتني ما إنك آدم ابن رربا أنس؛ حدبث في ويقول 

عنانذنوبك بلغت لو ادم ابن يا أبالي، ولا منلث، كان ما على لك غفرمت، 
أتيتنيلو إنلث، آدم ابن يا أبالي، ولا للئ، عفريته ، استغفرتتي ثم ، ماء ال

مغفر٥اابقرابها لأتيتلث، شيقا، يي تشرك لا لقيتتي ثم حطايا، الأرض بقراب 
فيهالعبد صدق إذا الذنوب به الله يمحو التوحيد وعلا جل فقاله من ^ا 

علىأقبل ؤإذا الخهلايا، جمع به الله محا التوبة به مقرونا توحيده وصار 
منالإكثار فينبض سيئاته، الله محا صادقة توبة إليه تاب واستغفره ربه 

ونهاره.ليله فى دائما الاستغفار 

منوأكئرن تصدئن، اء الممعشر رايا قال: أنه. حديث كذلك، 
لأكنفقال: ذلك، عن الن فانر(ا أهل أكثر رأيتكن فاني الاستغفار؛ 

وكفرانوالشتم ال، منهن يكثر يعني؛ العشير؛ وتكفرن اللعن، تكثرن 
منهاوالإكثار الحدقة لهن الله ^^٤ فخله، وجحد الزوج كفران العشير 

بالصدقةمنها الإكثار فينبغي ، الخهلايا ، UJjuتكفر حتى والاستغفار 
زيادةوالمساء ، نللأ، منه مهللوب ان إنكل اء، لنسئما ولا والاستغفار 

الزوجيعني؛ الض؛ وتكفرن اللعن، تكثرن لأنكن ه: المى ذكره لما 
قال؛الشيء، بعض منه وحصل قعل خيرأ منلاح رأين، ما هذا عليهن يغلب 

منإلا اش عمم من إلا سيء كل ن؛، سيقهل حيرأ ْنلأ، رأيت، ما 
أغلبهللبن عقل ناقصامتج من رأبتإ راما يقول؛ ثم القياُت، من الله حفظها 

علىسيطرة لهن أنهن ثلث، لا ، إحداكن٠٠من الحازم الرحل لب: لذي 
الكثيرة،ولأساليبهن منطقهن لحادوة الرحال من الكثير يغلمن الرحال 

امرأتينررشهادة قال؛ واكين؟ العقل نقصان ما ارل4 رسول يا امرأة؛ سألمه 
الحيضفي تملي لا والأيام الليالي تمكث، الدين ونقصان ، رحل؛؛ بشهادة 
كانؤإن الدين في نقص القص لكنها عليهن شيء لا المماس وهكذا 



واثمالحاثمتثورات كتاب 

عيهنليي ولكن نقصا يعتر لكن اض، بأمر لأنه شيء فه عيهن لير 
اءيالنولطما يعباله رحمة وشرعه ذلك قدر وعاد حل الله ولكن إثم، فته 

قضاءكثيرأ ذلك عاليه شق يالقفاء أمر فإذا ثمانية متا سبعا تركه لأن 
ميحيضها صادف إذا الة في شهن يكلف فاد الصوم أما الحلوات، 

شهركل يعتريها دائما المضاء أما القفاء يثق فلا نفاس. أو رمضان 
فمنمشقة فيه النفاس وهكذا أيام، عثرة أيام ثمانية أيام سبعة الحيض 

.وعلا حل الله من فضلا عنهن وعفا ذللأ> سامحهن أن جل؛ الله رحمة 
وآلنثحآس مم محاء ^^١ النصر سورة نزلن، لما كذللئح 

زهمحني ئتخ . آوث أد يبن ق بمّكزل آلثاس ورآتك 
توجماعة عباس وابن فهثد عمر قال -٣[، ١ ت لالنص-ر واباه محكاف إنهر 
فأمرهانمين أكمل اممه لأن أحاله لرب ت يعني ه؛ أحله علامة إنها 

الصلاةعليه والاستغفار التسبيح من يكثر أن عمره نهاية عند سبحانه 
لياغفر اللهم بحمدك اللهم *رسحانالت، ت يقول، أن يكثر وكان واللام، 
ركوعهفي ذلك ؤيقول إليلث،® وأتوب أستغفرك بحمدك اللهم سبحانك 

بحمدكسبحانخ،؛ هذا من الإكثار فيستءحمب، أيضا، سجوده وفي 
اطهاستغفر ، لي اغفر اللهم بحمدك اللهم صبحاك ، إليلن، وأتوب أستغفرك 

بحمدك٠االلهلم سبحاك: وهذا هذا حاء محليبح هذا كل إليهء، وبوب 
طيب،كله إلياان،اا، وأتوب أستغفرك بحمدك اللهم مبحاك لي، اغفر اللهم 

ذك.في ه يالثي تأسيا والاستغفار التسبيح من الإكثار ار٠عنى 
الجمع.الله ومحق 



لصالحينا ريافس سمح 

 m - الجنةفي للمؤمنين ئثالى الله أعد ما بيان باب

»امهمثي آد-ءلوها . نبمتون جب ف، الشف ت ئنالى اف مال 
بنثثملا . قشلتث نثر مئ بموك غز نن صثور?م 4، ما تبما و. 
[.٤٨- ٤٠]الحجر: دعاسمسه منا هم رثا ضب مها 

أئنثزرى. أثنِ زلا ١!؛^؛ ^ -مف لا جء تنار: وقال 
.محتوث ووع اوأثن الجثه ^٢ ٠١. ملية و==قامأ بثاينما ءاعأ 

ألآعبمف>ؤثلل ألآذئس ضهم؛تي ت! وفّها وأكناب دم، من يصحاف ءأنجم بمثاف 
.نمثزى َئن بثا اتجآ آ.لثئ . كلارث بجا رآتثن 
[.٧٣. ٦٨]١^^: ٠^١  ٦٥مكنث ننا دؤ 

وايبمتحب جثت 4، وا أيان مئايّ 4، آلءقئ ؤأذ • تعالى ونال 
.f؟؛؛ بجر وروخهم ==ىثه . *ثقثية و؛نثتي ثق ثن ثن بموف 
ألتوثهإلا ألعوت .يها بذومبى لا ا.ا ءاثيمكت ثكهغ يآلإ، مها ؛ذعرن 

ألعطيثِهآنموز ئو دؤث ر؛ف نن ضلا . لبجميِ عياب ووننهتِ آلأولت 
اْ_م\ه[.]الوحان:

4،ثرى . ظروف ألأدآه ل . نجم لبح( آلامإر ^إة تعالى؛ يقال 
دثلكوق منّك ذعه> ئختوي قمحي ين سيول آلتجيّ نمر، ؤجوهين 
آلدز>ونهما يثتب هم٠تا ئنتبمّ ين المنوذسول ظتثنامر، 

معالومة.كشرة الباب ر والايات [ ٢٨. ٢٢]اوطسين: 

الجنةأهل رانأكل اش رسول قال قال؛ )ه• جابر ءءء؛ا -  ١٨٨٠
طنامهمدلكن نولوف، دلا يمتجلون، ولا سمطول، دلا وننرثوف، فيها، 









الصالحينرياءس سج 

فيموو;رب، رصيئ ليمول•' الدئيا؟ ملولث- مى ملك ملك ثئز لك بكوذ 
رب،رصتت الخامنة. فى ييقول، ومئله، ومثله ومئله ومئله دلك لك 

مننك,وندت ، يمنلث، اشثهت، ما ولك، أمثاله، ة وعشن لنث، هدا ت ييقول، 
أردمت،؛الذين أوليكر ت ةال منزنه؟ مآعلاهم رُثج ت قال رب• رضيت قيمول؛ 
زنءأذن، نمغ م ص، ئز م محا، زخثث بمدي، كزام غرنئ 

ُ.ر لم مرواه بشر". لف—، على نخطر 

ررإئيه•' افث رسول، قال • ئال عود مابن ويد —  ١٨٨٤
الجثة.دحولأ الجنة أهل وآخر مئها، خريجا الثار أهل آخر لأعلم 
الجنه،فادحل ادهن، له: هك افُ مقول حبوأ، الثار مى نخنج رجل 

_انلأى وحديها رُثج يا قيمول: ليرجع، ملأى، أيها إليه محيل مأمحها، 
أيهاإليه يئخثل فأتيها، الجنه، محادحل ادهن، له: هق الله ممول 
ئه;جق الله فيمول ملأى، وجيمها رب، يا هنئول: فنزجع. ملأى، 
للث،إو أو أمثالها؛ وعشره الدسا مثل للث، فإل الجنه. فادحل اذهب، 

وأست،مي ثصحالث، أو يي، أسخن فيمول،: الدثنا، أمقال، عشزة مئل 
النلكؤ،،.

فكايريواجده بدمتؤ حثي صحثئ، ه افه رسول، رأست، فنمي ئال: 
ءليهُآ؛.منفق متزله،،. الجثة أهل أدش ررذللث، يقول،: 

للمؤمن"إي قال؛ . الني أف ه؛ موسك، أمح، ءم -  ١٨٨٥
بولالنماء م، طولها مجوفة واحدة لولوة مى لخيمه الجثة في 

(.١٨٩)برقم فيها منزلة الجنة أهل أدنى باب الإيمان، كتاب في أخرجه )١( 
لموم(، ٦٥٧١)برقم والنار. الجنة صفة باب الرقاق، كتاب في البخاري أخرجه )٢( 

(.١٨٦)برقم خروجا النار أهل آخر باب الإيمان، كتاب في 



والملحالمنثوران كتاب 

بمصهمنرى فلا المومس عل4بما نطوف أئلموف ؤيفا إلمؤ؛ض ميلا• 
ءاو؛هرا'.متقق مضارا. 

ذراع.آلاف متة المل(; )□ 

مناممه أعطاهم وما الجنة أهل حال بيان الثلأنة الأحاديث ه هن. ففي 
ماآخر من النار من يخرج رجلا أن وهو منزلة، أدناهم وبيان النعيم 
فييعاوب بعفهم العصاة لأن الجنة؛ يدخل من وآخر النار من يخرج 

ذكرلما تعالى قال كما صالحة باعمال أو بتوبته عنه يعفى وبعضهم النار 
[.٤٨ص: ئثلأ4 لش د'إلث ُوئ ما هبث الشرك، 

ثربمن الزنا، من بمعاصيهم النار يدخلون العصاة من كثير 
قدرعلى النار من يهلهرون بعدما ثم ذللن،، غير من الربا، من المكر، 

رحمنهوبمجرد الشفعاء، بثفاعة النار من الله يخرجهم معاصيهم 
يدخلأن اض فيأمره حبوا النار من يخرج من آخرهم فيكون ، وعدله 
فيقول!ملأى، وحدتها إني رب يا ت فيقول مالأى أنها إليه فيخيل الجنة 

وادخلاذهب فيقول: مالأى، أنها إليه فيخبل الجنة، وادخل ب، اذه
أنأترى رواية: وفي الد.نيا، ملك أمثال عشرة ويععلى فيدخلها الجنة، 

ذلكلك فيقول رب، رصت فيقول: الدنيا ملوك من ملك مثل للأ، يكون 
الأى^ا أمثاله، وعثرة الأخر: اللففل وفى ومثله. ومثله ومثله ومثله 

كزامئهلمأزذثج الذين أولينثح فال: منرئه »ئآءلأهلم منزلة أدناهم 

برقممخالوئه وأنها الجنة صفة في جاء ما باب الخلق، بدء كتاب في الخارى أحرجه ■١، 
برقم[ ٧٢لالرح٠ن: س 4 ثفثذق وزن باب التمر، كتاب وفي (، ٣٢٤٣)
منفيها للمؤمنين وما الجنة حيام صفة في باب الجنة، كتاب في لم وم(، ٤٨٧٩)

(.٢٨٢)٨■يرقم الأهلتن 



لصالحين١ ريامى سمح 

ملبعلى بحطر يلم أدذ سنغ ولم عين تر ملم علييا وحتنث سدى 
.بترار

Li  ;همةقن لم كنج، مآ مس ثلم ^٥^١ ت وعلا جو قوله قرأ ثم و
منالجنة أهل وعد جل فاض [. ١٧جدة: ]ال0تئإو0ه كامإ يثا جنلء أعثن 

بحعلى طبقات وهم والخير النعيم أنواع من الق يعلمه ما الكرامة 
ضتقوا0 كان من فكل الصالحة، أعمالهم حب على الل.نيا، في أعمالهم 
نعيمفي كلهم الجنة أهل وحميع أكثر، ونعيمه أرفع منزلته صار أكمل، 

ولاحزن لا النعيم من هو لما مثله أحد أعهلى ما أنه يرى واحد كل 
مناممه أعطاهم مما دائمة ومعادة دائم وحير دائمة نعمة في كلهم غض نيا 

ق•وكرمه حوله من وهدا التكثير، والخير النعيم أنواع 
منلخنمه الجثة في للمؤمن •رإو س: يقول الثالث، الحدين، في 

عليهمنطويه أهلوذ فيها للمزمن ميلا مثول طولها مجوفة واحدة 
الجنةفي، منازل فهم وسعتها عظمها من تنضا؛ا، بمضئز ثنى فلا المؤمل 
الصالحةأعمالهم حب، على فيها يتفاوتون كثيرة درجات وطبقات وأنواع 

.الدنيافي ض وتقواهم الدنيا في 
باض.إلا قوة ولا حول، ولا متهم وإياكم يجعلنا أن اف أل ن

فيإذ ٠١قال: ه، اكئ عن ه، الخيري سعيد أبي وكير -  ١٨٨٦
نمطنها(ا.نا نثة مئه !لنوع النصمز الجواد الزاكنف نسين ئجزه الجثة 

١عليه متفق 

برقممخلونث وأنها الجنة صفة في جاء ما ;1؛—، الخالق، ء بد كتاب في البخاري أحرجه 
برقم•٣[ ]الوانمة: >ؤزإفي نوله: باب المفسر، كاب وفي )'آه'ا*آ(، 



والملحالمنثوران كتاب 

قال:ه مريرة أبي ردابة من أبضا الصحيحين في وروياْ هها 
مطأنهارا.ما ث مئه ظلها فى الزاكب نين ١٠

أهلإ1ز'\ءوو الجنة أهل ااإ0 قال: و. المي عن وس، -  ١٨٨٧
يثامحق ض ص الكزءث ؛>ا،نن نمافزبم( ن بص 

نثازليلك اف؛ رصول يا ت قالوا ا؛ بينهم ما بتماصل المعرب أو المشرق 
ئافامنوا رجال بيده، ثصي والذي بلى ٠١قال؛ عيرهم تبلئها لا الأنبياء 

.٠ ءالي4ر متقى . المرنلص® وصدقوا 
قوسررلقاب قال؛ ه اقو رسول أف نقيتع؛ هريرة أبى دم ~  ١٨٨٨

.٠٢ءالu<رمتقق . Jئنباا أو الشس عليه ئطلإ مما حير الجثة قي 

الخيرمن الجنة في ما بعض بيان فيها ت الأربعة الأحاديث هذه 
لنجزه،الجنة في ارإل يقول الكبير والقفل العفليمة والنعم العظيم 

ةواحد شجرة Jمطنهااا ما عام ماثه النرخ المضمن الجواد الراكب يجير 
ومايمفلعها لا عام مائه ظلها في المصمز الجواد كب ا١^١ يجير لعظمها 

علىيدل هدا العفليم، الخير من فيها وما غصونها وكثرة لعظمها ذاك 
مماالمتاع وألوان العظيمة والعم العظيم الخير من فيها وأن الجنة سعة 

ظلهافي الزاتمب ييء 0 شجء ألجنة في إن باب الجنة، كتاب في لم وم(، ٤٨٨١) —
(.٠٢٨٢٨^ ٢٨٢٧)برقم قطعها لا عام uثة 

برقممخلرذ وأنها الجنة صفة في حاء ما باب الخلق، بد، كتاب في البخاري أحرجه )١( 
يرىكما الغرف أهل الجنة أهل ترائي باب الجنة، كتاب غي وملم (، )٦د٢٣

(.٢٨٣١)برقم التما، في الكوكب 
وقاباض، سبيل في والروحة الغدوة باب ير، والالجهاد كتاب في البخاري أحرجه )٢( 

الجنةصمة في جاء ما باب الخلق، بدء كتاب وقي (، ٢٧٩٣)برقم الجنة من أحدكم قوس 
(.١٨٨١و١  ٠٨٨ ) يرقم باختلاف مختصرا ومسلم (، ٣٢٥٣)برقم مخلوذ وأنها 



الصالحينحض ريا ثلمح 

؛قو•هو إلا يعلمه لا وهو الله إلا يحصيه لا ما الناظرين يسر 
أهل؛^١٤^ الجنة أهل راول ه.' بقول ا(آخر الحدث وكذلك 

ثصالأفق، في النا.م الدري الكوكب نثزاءوذ كنا يوفهم،  Jfالنزفذ 
منازلتلك النه ود رم يا ت ثالوا نينهم؛؛ ما لثماصل النعرمح،، أو المشرق 
ئافامنوا رحال ندو، مجي والدي ءرنلى قادت ء1نهلم، ظئها لا الأيا؛ 

بلبالأنبياء تخنص لا المنازل هذه أن ت يعني المننليىاا، وصديوا 
وْعمتفاوتة فالمنازل والصدق، والتقوى الإيمان أهل من وغيرهم الأنبياء 

المرتاحا ينتثؤط[ كان منه أحن غجره أن يرى لا نعمة في كل ذلك 
أحد،يعهله لم ما أعمحلي قد أنه يرى منزلة في واحد كل غم، ولا حزن، 

هولما عليه لمل قد غيره أن يرى لا دائم وحير دائم نمم في واحد كل 
حزنلا ومرور نعيم في الجنة فاهل العفليمة، والعم العفليم الخير من فيه 

منكلمه وهذا دائمة، وراحة دائم وحير دائم نعيم في بل تباغض ولا بينهم 
مماحير الجنة، في موس  ٠۶١^١٠ه؛ ويقول ؤإحانه وعاد حل ينه ا فضل 
طلمتجمما حير المعروف القوس مقدار يحني• ودمُبجار؛ الشنس عليه ئطلإ 
وماالدثتا من حئئ اف سبيل في نوم اررثاط الأحر؛ اللفظ في الشص، علميه 

دالردحهمليها، دنا الدئيا بى حير الجثة مى أحدكم نوط ونوصع عليها، 
ءلثها«روما الدسا من حئن الثدوه أو افه، نبيل نجب النبي ننوحها 

كلمها،الدنيا من خير منه اليسير الشيء الجنة نعيم أن المقصود! 
الكثيرةوالزوجات؛ الكثيرة والغرف العفليمة المنازل يحهلى بمن فكيف 

ازكثير.والخدم 
حقتل ألشن ^إث أهلها من وإياكم يجعلنا أن الله ال ن

يثرياغؤ تن صدوبيم ف، نا ومبما . ءابجئ إستج آذثلوها . نمحن 
,بثي،هيحا هم رما قثب مها بنشهم لا . ثرر هث 

ا٢ ٩ ٠ ) برقم تخريجه سبق 



والملحالمنثوران كتاب 

ؤآلن مئامّ ؤ، \ذيء\و؛ وعلان جل ويقول [، ٤٨- ٤٥لالم>امت 
=قئلأث. و؛سثتي ننيي ثن ثبثون . نمحب طي 

ال. ءاتث ئكهة يجو مها دعون . صن بممر وررجثهم 
.البجمج عئاب ووئنهر ألأؤن آلعويه إلا ٢^١-^> مها بدوم_ث 

النعبم في لأن[ ِ  ٥١]الد•>اj: ألوفوثِه ألدون هو د'إلث ر؛د ين ضلا 
ئرق؛ن كم لحئ ما مس تلم وقلا وعالات جل ويقول بمال، بخطر 

الحديثفى وعاد جل ويقول [، ^١١جا-ةت لالتعلؤزه َ؛اذوإ يا جنيء اغآن 
نمنثؤ،أدو ولا زأث، عنن لا ما الصالحين لعبادي ررأعددت المدمي: 

ثملحم، ى مس تلم ^هلأ شقم إذ مامرددا بمر، ينب، عر حطر دلا 
.ت1وقهااَةامأ يثا جآآ اضن مة من 

العفليم،الأمر لهذا والإعداد المة وصادح التوفيق للجميع اممه أل ن
والأستقائبالتقوى العفليم الأمر لهذا الإعداد وإياكم يمنحنا أن اممه نال 

باق.إلا قوة ولا حول ولا 

الجنةفى ءاذ ئال: ه اف رمحسول أذ خهنه؛ أنس  ١٣٠-  ١٨٨٩
يمحابهم،وجوههم ر شحثو ابنال، ريح لتهن، جمعإ• كل بأئوثها نوقا 

وجمالا،حسنا اردادوا وقد أهليهم، إر من■جنول وجمالا حسنأ مزدادون 
وافوأسم قمولونى: وجمالا! حنا ارددثم لقد وافت أهلوهم؛ لهم ميمو.ل، 

ماامُ*؛.رواه وجمالا!٠. حنتا ثنينا ارددتم لقد 
الجنةأهل *إذ قال: ه اف رسول أذ نهينع؛ سعد بن سهل -ءم  ١٨٩*

ءليهرآُ.متقق النناء«. ى الكوكب، تتراءون كنا الحنة ر العرف ليثراءوذ 

يرقموالجمال النعيم من فيها ينالون وما الجنة سوق في ياب الجنة•، كتاب في أحرجه زا( 
(٢٨٣٣.)

بريممخلوئه وأنها الجنة صمة في جاء ما ياب ٠ الخلق بدء كتاب في البخاري أحرجه ( ٢١
نيومسالم (، ٦٥٥٦)برقم والنار الجنة صفة باب الرفاق، كتاب وفي (، ٣٢٥٦)



الصالحينرياض ثخ 

وصفأ مجب. البي بس نهدت ت قال ه،  ٠٠٠٠-  ١٨٩١
رأت،عين لا ما ررفيها • آجر في قال يم ائثهى، حتى الخنه فيه 
ثثوثم>ث؛ثاف 'ئزأ: ئي م« ي ض طز زلا نث، أذن زلا 
هنولإلى نفقرزه ررقهم رينا ؤيمننا خنة رنم دعون ادثا:ج عن 

ثجآآ آعى همة نن كم أثئ ثآ ظس ٣ جو 
اليخاريرواه . [١٧٠٠، ١٦]الجدة: 

قال؛ه اممه رسول أن يذؤثا؛ هريرة دأبي سميي أبي  ٠٢٠٠-  ١٨٩٢
ئموئوامحلا ثحنزا، أن فب إن مناد؛ ثنائي اتجنه اتجنة أهل يحل ررإذا 

ثهرموافلا ثشبوا أن لكم وإن أبدأ، سمنوا فلا ئصحوا، أن ذفب وإن أتدأ، 
٠.ر نم مرواْ أيدأ،،. ^ ٨٥سعموا، أن فإ وإن أيدأ، 

منلهم النه أعد وما الجنة بأهل تتعلق ت الأربعة الأحاديث فهده 
غايةّهم الله أعد والإنس، الجن من ض المتقون المؤمنون وهم الخير 

ماذلك من الله كتاب من ويحتفي ينفي ما الكريم المرأن وفي النعيم، 
قألمفيث ؤ.إة [، ٤٠]الحجر: ؤئيوزه جقت ة الثمن ءؤإث\ ويكفي بشقي 
فثممنءؤءة [، ٤٦]الحجر؛ بمسلز ؤ1د.غلوها [، ١٧]الءلور: ؤدصره حقني 

برقمالنما، في الكوكب يرى كما الغرف أهل الجنة أهل ترائي باب الجة، تاب ك =
•(٢٨٣.)

برقما  ١٧؛ ]الجيم ه لملحن ة دذس تلم وهلا قوله؛ باب ير، النفكتاب في أحرجه )١( 
أسها<م تدؤأ ؛U ؤ؛وبئووى ؛ تعالى اممه نول باب التوحيد، كتاب وفى (، ٤٧٨)•
(.٢٨٢٤)برقم وأهلها نممها وصفة الجنة كتاب في لم وم(، ٧٤٩٨[؛رةم)١٥لفح: ]١ 

بمكأأن تعالى؛ وقوله الجنة أهل نعيم تءوام في باب الجنة، كتاب في أحرجه )٢( 
(.٢٨٣٧)برقم [ ٤٣]الأءراف: ص دثاَقت آورئم،تا آثثن 



والملحالمنثوران تناب 

ر'إله• يقول الحديث في هذا غير إلى [ ٣٤]القلم: اش،ر؛ا< جننت ;متر عند 
فيهانا يريدون( ما فيه الدنيا في الأسؤع مقدار )يجتمع سوقا الجثة في 

ييحلنهب المدق من اشتهى وما أحب ما ان إنكل يأخذ شراء دلا محغ 
إلىديرجنول وجمالا، حنتا وذاددل لثيابهم، دجوجهم قي قحتي ابمنال 
ارددملمد وافر \؛وإوئإ.' ٣ قيمول وجمالا، حنتا اردادوا وقد أنلمهم 
حننأJندJا ارددثم لمد وافر وأسم، ممولول: وجمالا، حنتآ ثعدئا 

وأنهموالحزن العلسب من غاية الجنة أهل أن المعنى! وخنالأ، 
وأنهمالجنة، هده في مقامهم بقية في نا وحوكمالا ؤليثا يزدادون 

لكمإن • مثاد ®بمالي متاد فيهم ينادي دائمة نعمة وفي نيادة في أبدأ 
وإلأتدأ، ئموثوا ئلأ ثحيوا أل لكم وود أبدأ، سمموا فلا Jمحوا أل 

أثدأ*.سأسوا قلا تن٠وا أن لكم نإل أبدأ، ئيرهوا قلا ثشبوا أذ لكم 
الجنةأهل »إو الحدث: وفي كثير، حير وفي دائم نعم في فهم 

فيالعايز الدري الكوكب سزاءول كما قرفهم، من العرف أهل بمراءدذ 
١^رنوي U : ^^١ييي«، نا لمماصل الخغرسؤ، أو الننرق مذ الأم، 

رجالييده، مسي والذي أبلى قاد؛ عيرهم، يبلعها لا الأئبيا؛ منازل بلك 
افإن لأصحابه يومأ فال و. أنه وفيه اومنمدن«، وصدئوا مافر امنوا 

ولاسمعئ،، أئن ولا رأيت،، عنن لا ما الصالحين لمادي ررأءددلما يقول: 
الضاجعن طو،؛؛ >؛ؤثجاق تعالى؛ قوله تلا ثم تشر،٠، قن، على حطر 
ثملفبجآ ما مئ سلتر ٥^ نفثون. ررثثهم وينا نيمسا حؤيا تبجم دءمحث 

[.١٧، ١٦]الجدة: يعتتلؤزه كامأ بما جنإء آعما ^٠ من 
وهوالنعيم من مزيد وفي دائم نعيم في الجنة أهل أن والخلاصة؛ 

دائمنعيم في بل كدر؛ ولا أمقام، ولا نوم ولا ، مويت، ولا حزن لا الخير 
منوغاية المحبة، من غاية في بينهم فيما يتزاورون دائمة وراحة دائم ونصر 

وأزواجهم،هم دائم، نعيم في وهم بيتهم فيما البشاشة من غاية وفي التودد، 
ذللئ،في يتماونون وهم وعشية بكرة أحصهم إليه ينغلرون الله ْع موعد ولهم 





والملحالمنثوران كتاب 

ألبفنولون: أزذكب؟ شيئا تريدون زتنار: ثازك ضُ يموو الخنه الخثة 
هماالحجاب مكشف النار؟ من وئنجنا الجنه ثدحلنا ألم وجوهنا؟ ئبيص 
سامر١؛.رواه ربهم"• إلى النظر من إليهم أحب سيئا أعطوا 

رمممديينر ألثنيحتت، ويؤ\ ءامنإ آكركت\ ق،' ت تعالى اف نال 
ألئنؤنبمثث ي؛ا ٥^^؛؛ و أشو جثت ي ألأير يم ين لجيي ذيضم 
•١[.٩، ]يونس: رن للم آكد ؤب دعوُنهتِ وءاير سلم ينا ويثئم 

امحباف'. سانا أن تذ'لأ لثفثدي محا زنا بجدا ندانا الذي ف الثني 
وأزواجينحني آو وعنى الأم، النص درنولك عبدك محمد على صل 

نحنيعلى وتارك إثرامب، آو وعلى إبراهيم على صك كما ودربته، 
إ:>املمنلي :اركث كمازذئثنو، زأززاجي ثث آو زغلى الأم، الم 
مجيد.حميد إنك العالمين نى إبراهيم آل دعر 

يدمنقوستمثؤ سبعص نثه شهررنصارأ راخ الأسين يوم بنه هرعت، 
مؤلمه.قال 

منالجنة أهل اف يعهلي بما تتعلق كلها الأربعة! الأحاديث هذه 
عينلا م1 يعهليهم سبحانه وأنه ذلك في وأحادث آيات تقدم النعيم، 

الكريمالقرآن في بنن قد بشر، قلب على حطر ولا سمحت أذن ولا رأت 
اضأعدها الكريم كتابه من كثيرة مواصع في النعيم من أنواعا 

ُفلث؛ء، ء ]العجر؛ محبمتوزه •جنتا ؤ، آلثهن ؤءث والمؤمنين للمتقين 
قبين مقامّ ل ألمتم\ل ءؤأق [، ١٧]\ذطوو ؤسيره حقت ذ الك؛ 

وتعالىسّحانم ربهم الآخرْ في المؤمنين رؤيٌ إثبات باب الإيمانا كتاب في أحرجه )١( 
(.١٨١)برقم 



الصالحينْس ريا سخ 

د=ىثلشثدل؛ن Jلسثأري شئ;؛د، ين يثثون . وبميودي> ■بمشي 
.٥١ان: دخ]الءا,ينأك<يم ثكهن إٌ مها دءون . ع؛ن ؟مر سمنثهم 

رةنن كم ثم ما مس ملم مسحانمت فوله منها ذلك وغير [، ٠٠
[./١١]الجدة; نعملؤن٤؛< كانؤأ بما جنإء أعتز 

أنواعمن يريد )ما فيتمنى "ئمص ه•' يقول الأحاديث هذه وفي 
ويقولمنهء رمئله ينثيث ما لك مإو له! ميمول ثنم، ميمول؛ النعيم( 

يمولوئنالى ئبارك افن ارون ويقول؛ عليهم لم يالجنة لأهل وعلا حل 
نلمقول: زنئدنك، زثا لتك مقولون: اتجنة؟ أنل نا الجثة: لأئل 

منأحدأ ئنط ٢ ،،I أعطتاومذ نرصى لا لتا دما يتمولوو: رصيثم؟ 
شئءوأي زب، نا : قالواذلك، من أضل أعطيكمو أئا مقول: حلقك، 

ذةغلفب أنخط فلا رصزض، غافب أحل مقول: ذلك؟ من أضل 
ؤيقول:عليهم لم يكيلك هو، وجوده وعلا حل قفله من هذا أندا" 

سئاوئنالى؛ ثتارك اف، يمول، مال،: اتجنه، الجثة أنل لحل إلا ٠٠
منوسجنا ^٤، ١١نوطنإ ألب وجوغنا؟ سص ألب ممولوف: أنيدكم؟ 

وضأندأ، بمدة غنفب أنخط قلا رصزاني، غلفب أحل فال: الثار؟ 
الثطرمن إيهب ك نيا أغطوا ما اليخاب، )رمكشف الأحر الكفل 

•1ررثهلمؤءك" 
ليلةفي أصحابه مع جالسا كان ه إنه الآحر: الحديث ومي 

يوموبكب سثنول ®إمحكب ممال: القمر تمام عند عثر أربعة ليلة البدر، 
الءلاهرة روية يعني: رويته"؛ مي Jصامونى لا هدا، ئرون كنا القيامة 
انا،ؤإحمنه فملأ محل في يراه كل بل غبيإ أحد على يحمل 
مواعيدعلى هو ثاء كالما وعلا جل يرونه الجنة أهل وهكذا 

بكرةربه وجه برى من منزلا وأعلاهم وعلا، جل لهم بضربها 
منهدا كل الدنيا، زام من والعني الكرة منزلة في يعني: وعنيا؛ 
نكقتتنزا لؤة ؤ وعلا: جل فوله هدا من وعلا، جل قفله 





لحينلصا ١ رياض شخ 

الخاتمة

فيطويل وقت بعد وذلك العمل هذا اتمام محلى غبو اف أحمد 
عامفي الشيخ سماحة وفاة بعد بدأته والذي مكتوب إلى مسموعة تحويل 
الشرحوهدا المفقودة الأشرطة بعض على تحصلت الله وبحمد ه، ١٤٢٠
افعد بن تركي الإمام جامع قي الرياض في الشح شرحه ما يشتمل 

مكةوفى الصيف، فترة فى الطائف وفى منزله، بجوار جده موفى 
لامالعبد الشيخ الفضيلة صاحب أكرمني وفل جده. بمالمكرمة 

علىلله والحمد للكتاب تكملة وكانت المفقودة الأشرطة سعفي ليمان ال
ذلك.

الشرح.هدا من المستفادة النتائج أبرز وهده 
مراين،.ثلايث، من أكثر له وشرحه الكتاب بهيا صماحته محاية أولا• 

.يراونفحففلآ هق اممه بكتاب عنايته I ثانيا 
الباب.آياين، تفسير ت ثالثا 

دونمن يقرأه من لكل واضحا شرحا الأحاديث شرح ت رابعا 
الفهم•في صعوبة 

وقدالكتاب، هدا في الواردة بالأحاديئح سماحته اعتنى ا: حام
١بعفها وصحمؤ الأحاديث، بعفى صحح 

ؤحديثا( ١٨٩٦)ثرح على الشرح هدا اشتمل سادسا! 

سماحته.من شرحها على أعثر لم الأحاديث، بعض يوحد سابعا! 



الخاتمة

لمدرس كل نهايه بعد للشخ موجهة الطلاب من أسئلة هناك ثامنآ! 
اش.ثساء إن بملحق وستاتى الكتاب هذا فى إدراحها يتيسر 

خاصةالعلم وطلبة الملمين من الكتاب هذا قرأ ممن آمل ت تاسعا 
الأحرولهم ا حدث حطا تصويب أو ملحوظاتهم أو بآرائهم يتحفوني أن 

متى.والعرفان والتقدير والنكر الله من والثواب 

وسلموصحبه آله وعلى محمد نبينا وعلى رمله على الله وصل 
.كثيراتسلما 

تاخُاعّقمحكن
_ryy\aعنه الله عط 

0'OTnU-U•



الصالحينرياض ثخ 

MM

النبويةالأحأديث فهرس 

المشحة الحديثوقم  الرائي الحديثطرف 

٥٢٢ ١٧٧١ بزف  اللاعشناقوا 
٤١٣ ١٦٦٧ هريرةأثو  كفربهم هما الناس فى انمان 
٥٥١ ١٧٩٣ هريرةأبو  الموقاتالسع اجثوا 
٣٦٣ ١٦١٤ هريرةأبو  الموقاتالسع اجثوا 
٦• • ١٨٤١ هريرةأبو  احيهامالله إلى البادئ أحّ_، 
٤٢٣ ١٦٧٧ عامربن عروة  مسلماترد ولا الفال أحنها 
٣٩٢ ١٦٣٩ عمرابن  كلهاتركوْ أو كله احلقو٥ 

الأذ التبمة بمد ه افه رنوي غليا أحد 
٤١١ ١٦٦١ غطثهأم  ثوخ
٥١٨ ١٧٦٩ جرم أ;قالبو،لإءتضادة^١ 
٨٠ ١٣٦١ هريرةأبو  حادمهأش إذا 
١٨٤ ١٤٦٢ عازببن الراء  للصلاةوصوءلث هثوصا ممجغك ايغ إذا 

كلمياالأمماة ناو اذم، انن أصغ إذا 
٢٤٤ ١٥٢١ الخيريمعد أنو  ١^١ذتكفن 
٥٠٨ ١٧٥٩ هريرةأبو  فآد١^•؛، أفنت إذا 
٥٩١ ١٨٣٠ عمرابن  غيابابقوم نحار اظ أنزل إذا 
١٨١ ١٤٦٠ هريرةأبو  \نى''يفليقص فراشء إر ١^ أزى ^١ 
١٨١ ١٤٥٩ ءاي فراشمحاإز أنشا إتا 
٣٩٩ ١٦٤٨ تادةأبو   ١^Ju  ،نمنهذكزث 'اخدو فآد أخدكي
١٤٢ ١٤٢٣ هريرةأبو  أرتعس الله فكشيد أحلكلم ئئهد اتا 



لنبوها الأحاديث فهرس 

الملحن الحدث لنمالرائي  الحديثطرف 

٦١٦ ١٨٥٦ العاصبن عميد  أفانم بثهن، فا الحاني خكم إذا 
٦٦٢ ١٨٩٦

ء
صدا الغنةالغنة أنل ذحل إذا 

٦٦٠ ١٨٩٢ هريرةدأبو سمد أبو 
٤٨٧ ١٧٤٤ أش المنألةشيم ٣ ذغا إذا 
٤٩٣ ١٧٤٩ هريرةأبو  ا>أئنإز>انجالإين ذغا إذا 
٥٤٧ ١٧٩١ ءوفبن الرحمن ب علمتهمدموا قلا رارصري له سمعتم إدا 
١٢٣ ١٤٠٤ مدبن صالة  زنه.ت«.ا اذاضرأ;اوكلمءكدأ
٤٧٦ ١٧٣٢ يمرابن  ;اك1ملأجيي:الإبل فاد إذا 

صالئاز، غناف الرجل: فاد إذا 
٣٣٦ ١٥٩٠ هريرةأبو  أغمح(

٧اكان فلا نلأئ، كانوا إذا 
٣٤٥ ١٥٩٨ عمرابن  الثالث

١٠٦ ١٣٨٣ هريرةأبو  نلاثئ إلا غط امظغ آذم اش ، LUإذا 
٤٩٠ ١٧٤٧ عمران  هدمث3وإ أرأ:ثكلم 
٢٧٤ ١٥٤٣ العاصين خموو بن اص عبد  خاكأنناءقا كاذ يي كن نن أج 
٣٣١ ١٥٨٤

٥٩ ١٣٣٦ الأكؤعبن نلمة  إسماعتلض ازنوا 
٥٨٧ ١٨٢٦ هريرةأبو  عفارأريل ئ رجل اشئرى 
٤٧٥ ١٧٣١ خالدبن زيد  ئؤصبي،زكالإ
٣٧٨ ١٦٢٥ هريرةأبو  كبضن اصرى 

٦٥١ ١٨٨١ هريرةأبو  رأثهمن لا نا الضالجتن بمادى أغدذث 
٣٥١ ١٦٠٤ الذرىمعود ائو  منكغلك أقدن ١^ أو مننود أبا  ٣١
٤١١ ١٦٦٢ مسرتمن لههان ١ رواحهبن اف همد عر اعجز 

لمغبخه الإبل لإي أذ القرى أرى 
٢٧٧ ١٥٤٥ عمرابن  رنا
١٥٥ ١٤٣٧ جابر أصلالدكر:لأبمإلأافت









دبوطا الأطدّث م^ررس 

اكفحغ الحديث لثمالرائي  الحديثمحلوف 

٤٠٣ ١٦٥٣ موسىأبو  لكترغدو هد؛ إل 
٣٦٧ ١٦١٦ هم:مةأبو   Uغن١^؛ ش أ
٦٢٧ ١٨٦٦ أم المانت 'م-غالناص ث أظ 
١٥٤ ١٤٣٥ هم:>ةأبو  بيعبدي ظن بمد آنا 
٤٣٣ ١٦٨٥ عمرابن  هيب ظ نذغل لا إنا 
٣١٧ ١٥٧١ معاوية اان..'.؛0.نغززات اثنت ان انك 
٦٦٢ ١٨٩٥ افب- بن جرم  تانآزم حرذو ١^١ 

يحدهاا حس إسزانل تنو هنكث إئما 
٣٩٤ ١٦٤٣ معاؤية يساوهم
٦٣٨ ١٨٦٩ ال>تيالأم  قلىغلى لبماذ ؛نن 
٢٦٥ ١٥٣٧ ءاسابن  كرفى يعدنان وما ، tjيعدناإئهنا 
٦٢٠ ١٨٦٠ عامربن عب  \لي}'عم
٣٥٦ ١٦٠٩ هم:/ةأبو  ويلانايلانا نمرقوا أد ١>^؛ ت حمش 
٦٥٤ ١٨٨٤ معودابن  بنهاحروجا النار ائل آجر ملم ألش 
٥٤٣ ١٧٨٨ الأشعريموسى أم  ا'نظمحإظه:الئيلأنالمح؛ 

:ؤمالمانةفىأثنطشفى;ضاهم 
٦٠٢ ١٨٤٥ سعودابن  الدماء

ضالمانت ثوم ش الئاس أش 
١١٨ ١٣٩٨ مسعودان  صلاة

٦٠٨ ١٨٥٠ العاسنعاوالمطل الثمرةأصحاث ناد غثامر، ائ 
٥٠٣ ١٧٥٦ أنر الصلاةوالأكفاثنى إ;اك 

٣٧٤ ١٦٢٣ الخيريأرمحعد  والغلوسفىاثنقات!إ;ائا 
٣١٥ ١٥٦٩ هم:>ةأبو  والحسدإثامح( 
٣٨٢ ١٦٢٨ عامرين عفة  التاءغاز زالدخود إ؛أىا 
٣١٦ ١٥٧٠ مضْأبو  الخدثأكدن الفلن ياف ^، ^١٥إناى؛ 
٣١٩ ١٥٧٣



لحيننميا ا 9_ ريا سرح 

الحدثطرف 

الإعقي الحلف زئزة إ;م 
جهزكال قد فاين يلانا ائت 

ألنيوم م ني بجيب أف \-وووإ أسبمو 
حننة!

الدمهمنه برئث قفي أنق، غبي أينا 

الئاغةغن الئانو أنن 
١^ل^ا؛ شنوا لا الناّن، أبجا 

زأموتأ-لإا الئ4لم بانمك 
زأموثأنماشاتيلمأفا 

غلذيضل فنم بمدئ، }كوط س النخل 
حهليئهالمنجد في الثماق 

سريهغينا رهقل غئرة افه رسول بعثه 
الدمبن ثنمغ كات نا غلى بخف 
ولوآيةغز نلعوا 
صض ء 

معادلالناس ئجدول 
سيلهفي -مخ لنن افه نفثن 

والخمسالإقن نوم الأغنان ص ثم 
اليلاءجهد بى باممه ثننودوا 

١^:زم أنوانالخنة تفح 
الجنييحهل،بجا الحي بى الكلمه ينك 
المؤمني—مزى ءاجل بلث 

الس'نةزم خنمحر أنا ئلأتة 
المانةزم افن بخص؛ لا ثلاثة 

الصفحةالحديث رنم  ص

١٧٢١قتادة ابو 

\'r\أنس 

١٤٣١وناص ّحدينر 
١٧٦٨مير 

٧٥٩ذر أبو 

٠١٨٣٧>!>؛ أبو 
١٣٢٤أور اش ين بياض 
١٤٤٦ذر وأبر خيفة، 
١٤٥٨ذر وأبو حديقة، 

١٤٠٣ ض
١٦٩٣أنس 

١٥٠٩أ؛وهممة 
١٨٣١اممه عبد بن جابر 

١٣٨•الخاص عمروبن ين ء_والتبم 

١٨٣٦م;زة أبو 

٥١ ٤ * هريرة أبو 
١٢٩٤_؛ أبو 
١٥٩٣ْرم؛ أبو 
١٤٧١نرنزة أبو 

١٥٦٨_>؛ أبو 
١٦٦٨لأشة 

١٦٢١ذر أبو 
١٥٨٧أبو 
١ ٥٨٨در أبو 
١٨٣٥م;زة أبو 

٤٦٣

٢٦

١٤٨

٥١٨

٧٨

٥٩٧

٥•

١٦٣

١٨١

١٢٣

٤٤٠

٢٣١

٥٩١

٥٩٧

٢٧•

٢٤

٣٤•

١٩٢

٣١١

٤١٦

٣٧٣

٣٣١

٣٣٥

٥٩٤



النبويةالأحاديث فهرس 

الحديثطرف 

:لأ:ةمأحان
ثنرشئآئوو الناّر أبجا ^؛ 1م 

زأشسىإ ١٣٨^^؛ جاهدوا 
وألسثتكم

مزاميرالمس 

نلمث، بس إنا؛ غلى بنالوذج جيء 
اكئن

عهحد \د>\ب 

الماءاو؛صغنى المجامدش ساء حذنا 
أئهانملمئ>نت

زسمالأظعمنا ى jJاض الط 
إلبتلر0فذاك ائدى ض الث 
جهنمبح بس الح٠ى 

ملكملكف بمي دجل حوبب 
ويغوناغلبجا ما حدوا 

الحئرماصخا ني نعمود الحثل 
العبادةص الدعاء 
ألنما الحي لماحب ثال ، دءوْ 
ففانا نلمنول نننوثة، الدسا 

بجرةبما أخاق 
بجزحنإنما القصة، ١^ فى _ الذي 

لكلكلبث ر يعوذ الدف 
اسايىرجلتن الليله دأبن 
الليبس حير الم مبتل في ثوم دثاثل 
ألببى حير الم، ميل فى توم دأاًل 

المصحةالحديث رنم ارادي

٨٤ ١٣٦٥الأشعري مومى أبو 
٤٤٧ ١٧٠٤الخطاب ن س

٦٩ ١٣٤٩أنس 
٤٣٧ ١٦٩١_؛ أبو 

٥٥٦ ١٧٩٧بئرين ين أنس 
٧٠ ١٣٥٢وحائر هريرة أبو 

٣٨٢ ١٦٣٠نر1ة 
١٨٤ ١٤٦٣أنس 

١١٥ ١٣٩٣أبو 
٦١٦ ١٨٥٧عاثثة 

٩٢ ١٣٧١البدوي عود مأبو 
٢٩٦ ١٥٥٧الثصن بن صران 

٥٣ ١٣٢٩^ ٧١وعروة عم ابن 
١٨٧ ١٤٦٥بنير بن انمان 

٨٨ ١٣٦٧أبو 
١ ١٣٨٤هريرة أبو  ٠٦
٢٤٥ ١٥٢٣هريرة أبو 

٥٥٦ ١٧٩٥سلمت أر 
٣٦• ١٦١٢هماس ابن 

٤٧ ١٣١٨نن;ة 
١٩ ١٢٩٠سعد بن سهل 

٢٢ ١٢٩٣ضان 



لمحينلصا ا ءس ريا شيح 

الصضحة الحديث لقمالرائي  الحديثطرف 

٢٢ ١٢٩١ نلنان ونابهقهر صام بى حتر ويث يوم ربانل 
٨٨ ١١٠٦٨ جام ناغإذا سنحا زيلا اممن زم 

يملمنم عنده يكرت زيل أك زعم 
١٢١ ١٤٠ ٠ هريرةأم  ض
٤٧٢ ١٧٢٨ هريرةأم  اممبروح بى الريح 
٩٤ ١٦٠٧٥ قتسبن نوبي  وأنجحزل 
٦٥١٠ ١٨٨٦٠ شععةن المعرة  ربثوه نوني ساد 
٣٠٦ ١٥٥٩ مسعودين ا كمنوناله ئنوق، الننلم سان 
١٥٨ ١٤٤٢ وقاصابي بن سعد  الثناءنى حالق ما عدد اف نحاذ 
١٤٤ ١٤٢٥ وبحمدكرنتا نحائك 
١٥٥ ١٤١٠٦ هريرةأم  \دلو'د'و0نتق 
١٤٤ ١٤٢٦ عائشة والروحالملائكة زى قدوس سوح 
٥٦ ١١٠٦٠١٠ ألنهتيعابر بن نمة  أزذولم نقح 
y'٣ ١٤٨٨ ^اسدنبىوالسلالت النايةاف ملوا 
٦١١٠ ١٨٥١٠ هريرةأم  زيبماومبماذ 
٦٤٢ ١٨٧٥ أوسبن نداي  الأنتنفارند 
٢٢٤ ١٥٠٥ نمرةبن جام  نندأالكوئة أنل شكا 
٧٤ ١٦٠٥٦. هريرةأم  حمحمسةادسإ^ناء 

منيقاتل لم إذا ه، افه رسول نهدت 
٦٩ ١١٠٥٠ ممرنبن النعنان  امحارأزد 
١٥ ١٢٨٦ معوداين  وئتهاغر الصلاة 
٦٢١٠ ١٨٦١ أحنيبن عمرو  الميزه افه نسود بنا صلى 
١٠٨٥ ١٦١٠٦٠ هريرةأم  أزننالم النار أغل مز صنمان 
٦٠ ٠ ١٨٤٠ هريرةأج  قومبن قك الد عجب 
١٠٤٧ ١٦٠ ٠ عمرابن  نجثثهاجرة ش امرأه عذلتا 
٦٠٦ ١٨٤٩ حمئيبمت صفثة  غرونشا



النبويةالأحاديث فهرس 

س{
الصفحن لحدثا ٢ رقارادي  الحديثطرف 

٤١٧ ١٦٧ المحارقن سصة  الجنمن واثنيى، والثليزة، البنافه، 
٣٣ ١٣٠٥ عاصابن  الثانغثانلأ؛حة;ا
٥٩٤ ١٨٣٣ أوشأبي بن اغ ب عزواتنع ه ااأب رسول مع عرونا 
i.r ١٦٥٤ جابر النفا؛^١^١ الإلأئ، غثلوا 
٣٩٠ ١٦٣٧ جابر الثزاذزايثيوا ئدا ■زن'و\ 
١٤٥ ١٤٢٧ هماصابن  الأننيه فطنوا الأكؤغ فانا 
٦٣٢ ١٨٦٧ هماسابن  يؤم،الناس نش فلدللتح 

ضممش العابد ض النالم فضل 
١٠٨ ١٣٨٧ اماتةأبو  أئاكلم
٧٦ ١٣٥٧ 'jij* أبو ماكينطه فلا 

١٠ ١ ١٣٧٩ سعدبن سهل  واحدازجلا ؛لئ، افننهدى لأ0 ئواممه 
٦٦٠ ١٨٩١ سدبن سهل  ففاuلأغينزأئ
٦٢٦ ١٨٦٥ هريرةأبر  بضدفتلأمدفن ت رجل ماد 
٣٢٠ ١٠٧٦ اضعبد بن جندن  لمادنافه شن لا وافه رجل؛ ماد 
٦٧ ١٣٤٦ ؛نخمرو؛نالعاصءبداف' كغزوةقفله 

٢٠ ٠ ١٤٨٣ حمدن ثكل  نمصشر ض بك أعود \ز اللهم ■ س 
١٩٥ ١٤٧٥ الصديقكر أبو  كيرأئشأ نمى نشن، إي ١^٢ مز؛ 
١٩٢ ١٤٧٣ ءر ونددبىاهدي، امحم إل؛ 
١٧٧ ١٤٥٤ هريرةأبو  والأزضنالئماوات ئا> ١^ نل: 
٢٤٠ ١٥١٧ اف،عبد بن سفيان  ١^^١^؛نتي قل:
١٣٦ ١٤١٤ وناصأبي بن سعد  لننربم، لا زخدة افن إلا إثة لا م: 
١٢٤ ١٤٠٥ همجرةبن كعب  الل4لمضلشتج:نولوا
٥٩١ ١٨٣١ جابر ام،إل ثوم جدع كاذ 
٦٠٥ ١٨٤٧ عاتثة المنآنيجأ الله نى حلى كان 
٩٢ ١٣٧٠ هريرةأبو  الأاسزين كان 





النبويةالأحاديث فهرس 

المسن الحديث رثمالرائي  الحديثحلرف 

٤٨٦ ١٧٤٢ عودمان  ١^^ثانر لا 
٣١١ ١٥٦٧ أس دحان1لواولا تياعضوا، لا 

٣٩٢ ١٦٤• جعفرن القه عد  النومبمد أجي غلى ئبكوا لا 
٦• • ١٨٤٢ الفارصىسلمان  النوىس أود ثكل لا 
٤٠٣ ١٦٥٢ عمرابن  ثانونجص بثوتفم مح، النار قركوا لا 
٥٣• ١٧٧٧ ءاسابن  1لثمحان^١ لا 
٥٣• ١٧٧٦ عمرابن  ال1لع،لا؛٤^١ 
٧• ١٣٥١ أبو الُاونلفا؛ مموا لا 

١٢١ ١٤٠١ هميرْأبو  عيدامرى جعلوا لا 

٤٥٢ ١٧٠٨ ممرةين ألرحمن عد  1دابجلمزلا بالظزاغى، تحلفوا لا 
.و\< ١٧٦• أدوهلر٠ يمامالجمعة لتله ثخموا لا 

زلاكك ف بجا المادنكة ئدخو لا 
٤٣٣ ١٦٨٤ طلمحقأيو  t- ُ

صوره

٢١١ ١٤٩٧ جابر لأمممحواغرأشكلم
لأثذثالئتاحض:نزاصض

٥٨٤ ١٨٢١ أبو المر
٥٦٢ ١٨٠٣ يرة ٠٥أيو  لأئنئواصلإاغلم
٣٠٧ ١٥٦٤ عائشة الأنزاثننتوا لا 
٤٧٣ ١٧٣• اليهئحالي بن زيد  الدياكتثنوا لا 
٤٨٤ ١٧٤• هريرةأيو  الكزمالعنب نمثرا لا 
٣٦• ١٦١٣ الخطانين عمر  صدقتكفى ئعد زلا ئئثر؛ لا 
٢٩٦ ١٥٥٨ الأظمىنردم أبو  محةتيا ناقة ماحثا لا 

اوكك فها ريفه المادنكه ئضحِ، لا 
٤٣٧ ١٦٩• هريرةأبو  جرس

٥٠٤ ١٧٥٧ مرمأبو  المنورإلى صلوا لا 
٣٢٤ ١٥٧٧ الأشربن واطة  لأحكالثناتة لا؛ثلهر 





النبويةالأحاديث فهرس 

الصفحة الحديثرنم  الرائي الحولثطرف 

٢٦٥ ١٥٣٦ حديمة الج؛ثنامندخز لا 
٣٠٢ ١٥٦٠ ذرأم  بالفنقرجلا رجو يزص لا 
١٥٥ ١٤٣٨ سرن ض ا عد  آشذكر من نطأ ِننش نزال لا 
٤٦٥ ١٧٢٢ جام اشالأالجثئزيي تناد لا 
٥٣٩ ١٧٨٣ هميرةأم  ب1ثلآحأخ؛ي إز أخدير بجن لا 
٤٨٧ ١٧٤٣ م-/؛أم  تإن لي اغف: امحلم لأمولناخنكلم:
٤٨٣ ١٧٣٩ عاتثة اخنكلم:خبمملأثولئ 
٥٩٤ ١٨٣٤ هريرةأم  نرمحنواجب جخر بن المؤبن يلدغ لا 
٤٠ ١ ١٦٤٩ هريرةأم  واجدةنغل ني أحدكم يمثن لا 
٢٩٣ ١٥٥٢ هريرةأم  نثانآيكول أل لصديق يئبغى لا 
٣٧٨ ١٦٢٧ صعدألو  الإبلغزن؛ إر الإبل ظن لا 
١٣٠ ١٤٠٩ هريرةأم  فوالحند اللب؛ نأحال ت أيود لأل 
٥١٣ ١٧٦٦ هريرةأم  ^;٥ض أم بمر لأن 
٤٥٩ ١٧١٨ ُريرةأم  محنيفي أحدكم يلح لأل 
٣٥٤ ١٦٠٨ عاصابن  وننئالزى افن لنن 
٣٩٥ ١٦٤٥ مسعوداين  والتثوثنات\ؤ'\ص\ج افن لس 
٣٩٤ ١٦٤٢ اسماء زالننثزبجةالزاصلت اممت لن 
٣٦٤ ١٦١٥ مسعودابن  لضال؛ةآكوالنإ

لبمةبمس الإبل ه اث رنون لعن 
٣٨٥ ١٦٣٢ هريرةأم  المزأة
٣٨٥ ١٦٣١ ماصابن  الإلجالبن المحنين ه الإ رنوي لغن 
١٨ ١٢٨٨ أنس روحهاو ايلب•؛ نبيل فى لعدوْ 
٦٥٧ ١٨٨٨ هريرةأم  حبرالجنة في مس لماب 

سنةموثه بوم بدتم٠ا فى ائفظعش لمد 
٦١٦ ١٨٥٥ الوليدبن حالي  أنياف

٣٥١ ١٦٠٣ مقرنبن سويد  ممرنمحي بن نبمة نابع رأمحي لمد 



الصالحينمحض ريا شيح 

اكمحةالحديث رنم ارادىااخنمد|ثطرف 

١٥١ ١٤٣٣ الحارثفتت حورنة  منانئادث كلمات أرخ يندك ئك لفد 
البربما، ثزيث لؤ كلمئ يلمن لقد 

٢٥• ١٥٢٥ عاتثة لم-ظ
قتمٌم الأ.لإ؛;؛<;؛_ ف_ماك\و لقد 

٢٢٤ ١٥٠٤ هريرةأبو  محيلون

١٥٨ ١٤٤• عودمابن  بيأنري لله إنراهم لقث 
٥٦ ١٣٣١ معوديو ا المانةّ'.:ث0؛ق؛افةوم ُها لك 
٣٣١ ١٥٨٦ الخيريسعد أيو  انتوعند لزاء عاير لكر 
٣٣١ ١٥٨٥ عودمابن  القيانةيوم لزاة غادر لكز 
٨ ١٢٧٦ عاتثة مبرورحج الجيادت أصل لم 
٨٤ ١٣٦٣ هريرةأبو  اسحأدانالطوك للعد 
٢٢٧ ١٥٠٧ فها عد ن حار  دغابيأبيسالمأخد لأاخشمث 

منا'ءلمات لهب بقوم بى عرج لنا 
٢٥• ١٥٢٦ أنس نحاس

سماثنبوك عزوة من النبي. ندم لنا 
٦٧ ١٣٤٧ يزيدن الساق  النامز
١ ٠٨ ١٣٨٦ الخيريسعد أيو  ممن ص ينخ لن 

عممههو الذي لبني لي أصلح اللمهم 
١٩٢ ١٤٧٢ هريرةأبو  أنري

ئ'-رافىوجيلي، حْلشى لي اعقر اللقب 
١٩٥ ١٤٧٦ ٌرّيىام  أنريفي 
١٤٨ ١٤٢٩ هريرةأبو  امحليذنيمم١^١ 
١٤٤ ١٤٢٤ على ١^•!،وما قدث ما لى اعفن اللهم 
٢٠٣ ١٤٨٦ ض رادص ^ اكفي النحب 
٢٠٣ ١٤٨٧ الحضنبن عمزان  ونديألهمز اللهم 
٥٣ ١٣٢٧ مرمىأبو  يحويهمفى جعلث إثا النحم 



النبوية١آلآطديث فهرس 

المغحة الحدثرنم  الرائي الحديثطرف 

٦٤٥ ١٨٧٦ نثويا  الئلامأك اعإ 
١٣٦ ١٤١٥ نثويا  الثألآمومنك الئلام، أك اللهم 
٥٢ ١٣٢٦ أش ونمريغصيى أك امحم 
١٩• ١٤٦٨ معودامن  والشاليدى، أّأللف. \و 'م
٤٧٢ ١٧٢٩ عائشة اللهلمإنىأن1كلإزف
٢٠٥ ١٤٩٣ عودمابن  رمحتكرجات أنالك إو الممأ 
٤٤ ١٣١٧ أنس >لأ،ضخ ث انك 
٢٠ ١ ١٤٨٤ أش أقوذبكضايص١^١^ 
١٤٢ ١٤٢١ وناصأبي بن سعد  والبملالجبن ض بك أيود إر اللهم 
٢٠١ ١٤٨٥ هريرةأيو  الجوعض بك أقود إلي اللهم 
١٩٢ ١٤٧٤ أنس والكسلالعجز، بد بك اغود إلي النهم 
١٩٦ ١٤٧٨ عمرابن  نغمجلن،روال خ بك أقود إر اللهم 
١٩٨ ١٤٨١ عائشة المارضة من يك أغوي إز اللهت؛ 
٢٠ ٠ ١٤٨٢ اكل>ن قئئ  الأحلافمنكرات مز بك أعود إز اللهم 
١٧٤ ١٤٥٣ ■y-vأبو  أب،أسا،وك بك ١^١ 
١٩٨ ١٤٨٠ عامام*  لكو:أئف،زكآشامحئا

غلىيلموبنا صنف الملوب ممزق اللهم 
١٩٠ ١٤٧٠ ص تمداش'؛نءمرد؛ناتحا ًلاغتائ،

١٦٢ ١٤٤٥ هماصابن  ،٥١بنم ءاد: أنلن أش إذا اخدم أف لؤ 
٥٠٥ ١٧٥٨ الحارثن الله عد  غشماذ؛ اسر تن;ذي اكاث لؤ:نلم 
٥٨٧ ١٨٢٥ الأشعريموّى أبو  الرجليْلوي، يناف الثام ض لبايتز 
٢٩٦ ١٥٥٥ عودمامن  Lلثلثاjالمؤمن لئز 
٤٧٩ ١٧٣٤ عودمان  اللعانولا بالثلثان، المؤمن لنز 
٥٧٧ ١٨١١ أنر لسمذشإلأّنْلؤن

يغنمهوْون ابنه محر ادعى رجل بز ليس 
٥٦٣ ١٨٠٥ مأبو  كفرإلا 



الصالحينرياءس سمح 

الصفحة الحدثرنم  الرائي الحدثحلرف 

٨•؛ ١٦٥٨ عودمامن  الحدودصرث س مئا ليس 
٥٧٧ ١٨١٣ شريكأم  الجبالفى الدغاو من الناز لينفرف 

إلىنرجع أل يحن الجنة تدحل احد ما 
٣٨ ١٣١١ أنس الدن؛ا

فئنثهاممب نبيل فى عند ئدنا اعنثت محا 
٣٢ ١٣٠٣ جبربن الرحمن همد  النان
٥. . ١٧٥٤ مالكن أنس   U; أئوام:>سول}نحازتإاد
٥٧٧ ١٨١٤ حصنبن ■ممران  الئاغةوم إر 
٤٧ ١٣٢• اغعد بن جابر  أجنحتهائفلله الخلأتكه راك ما 
٥٦٩ ١٨٠٨ صمعانن النواس  مشأ نا 
٤٧٩ ١٧٣٥ أنس  Uشاننإلا ثئء نى الفغش ال ك
٤٧• ١٧٢٦ جابر النائب؟أم إ لك نا 
٥٦• ١٨٠ ١ حازمأبي بن قيس  تكلم؟لا فيا نا 

ضزذاة إلا ض يلمم أخد من ما 
١٢١ ١٤٠٢ هريرةأبو  روحى

٢٠٨ ١٤٩٤ الدرداءأم  لأحهيدعو منالم عد س ما 
١٧٨ ١٤٥٧ عفانين عثمان  ومنا؛ثوم كل صياح في نمول همد بى ما 
٦٥ ١٣٤٤ عمروبن اه عبد  ئنرونرث؛ أو ■ناولأ، من ما 
٤١٣ ١٦٦٦ مّىأم  ثانجهمبوم بموت ميت من ما 
٥٨٢ ١٨١٧ أنس  Uالأمنأنتن أدن نفذ إلا نئ ن ب
٤٣٣ ١٦٨٦ عائثة رنلنولا وءد0 اممن يحلفن ما 
٥٨١ ١٨١٦ ثمةبن المغيرة  مذكنا 

٣٧٨ ١٦٢٤ سهلبن زيد  الذنJات؟زلخغالس لكم نا 
٣٠٢ ١٥٦١ هريرةأم  ايادىفش فالا U النثسابمن 
١٥٢ ١٤٣٤ الأشعريموس اُ  I'J'xلأ زالJى زنن يكز الاjى مثو 
٥٦٢ ١٨٠٤ نريكبن -زيد  نورإلى ء؛ر ثص ما حرم المدينه 



١^^٧،،الأ'حاديس فهرس 

المفحة الخدث ينمالرائي  ثالمص بئرف 

X'A ١٥٦٥ عمروبن اض عبد  زنيم، bUمن اان:أتول ملم ض \دنلز 
٣٥٩ ١٦١١ هريرةأيو  ُئلوامحمحا
١٤٢ ١٤٢٠ عجرةبن كب  قاتلينبجن لا نعناث 
٤١٦ ١٦٦٩ هافي أزواج بعض  ممدثهثيء ض مأل4 غزافا أئى من 
ا/'م ١٥٦٦ العاصين عمرو بن الله عبد  النارعن يرحرخ أف حب أص 
ه>آ ١٨٤٨ عاتثة لقاءهافن أس اطب لقاء أحث نى 
٥٥ ١٣٣• هريرةأبو  اللبنبثل في مّأ حتس اص 
٢٢٧ ١٥٠٦ الزيربن عروة  ئللماالأزض من ثلرأ أخد نن 
٥٦٢ ١٨٠٢ وناصأبي بن سعد  أيوهمر 1ز دعى اض 
٤٦٥ ١٧٢٣ عمرابن  ناعدوهباق، انتعاذ من 
٥٣٩ ١٧٨٣ هريرةأبو  يحديدةأحه إلى سار أص 
٧٨ ١٣٥٨ هريرةأبو  منبنهرمة 1ءتق من 
٥٩١ ١٨٢٩ الررنذراغ بن رفاعة  المنمحذأصل بذ 
٤٢• ١٦٧١ هماسابن  النجومض علما ئتس اض 
٤٣٦ ١٦٨٨ عمرابن  تكلب ١^ كنا ئض اض 
٤٤٦ ١٧٠٣ جابر liyjdsملأ أز ثوما أكل نن 
٤٤٦ ١٧٠١ عمرابن  الثوميعني؛ الشم؛ هد؛ ض أكل من 
٤٤٦ ١٧٠٢ أنس يمربنافلا الفجر؛ هدو مذ أكز مذ 
٣٢٨ ١٥٨٢ عمابن  خلانهلا محمل! انعثه، نص 
٢٧٥ ١٥٤٤ هماسابن  يرْلم بخلمم ئحلم مذ 
٢٨٩ ١٥٤٨ سمرة كدمايه يرى عنى'حدث حدث مل 

٤٥٢ ١٧٠٩ يرذة ننخض،بالأبجيمثا
٤٥٥ ١٧١٢ مسعودان  حمهشر نسلم امرئ نال غلى حلت تذ 
٢٩٣ ١٥٥١ الئحاكن ثأرت زمر ائو  ألإسلامهمر بملة بمتن على حلت مذ 
٤٥٣ ١٧١ • مريدة الإسلاممذ بريء !_ فقادتحلف تذ 



نصالحينا ءس ريا ممح 

الممحة لقم ارادي الحديثحلرف 

٣٢٧ ١٥٧٩ أبو مناقس سحموغلثا 
٣٢٨ ١٥٨٣ أبو ادئسغبمزنحة 

١٣٨٥ أس العلمنف في خرج نن 
١٠٦ ١٣٨٢ هريرةأبو  ئدىإر سذءا 
٢٥٤ ١٥٢٨ الدرداءأبو  وجيهعذ اممه ئد أحنه، >ض عن رد نر 
٤٩ ١٣٢١ حمحببن ّهل  مدقالشهاده معالي  4jbانأل مذ 
٨٩ ١٣٦٩ قتادةأبو  المحانةيوم كرب بر افن بمجثه أف سْ نر 
١١ • ١٣٨٨ الدرداءأم  علماف تض ريقا ماك نذ 
٢٣٨ ١٥١٢ مّيىأم  وتدهلسانه من لم-سالمول ا نلم من 
٤٤٣ ١٦٩٦ هريرةأم  لننجدا محي صانه ننشد رجال سح مذ 
٣٧• ١٦١٩ اه عدن حندس  بهاش نثع نئع مذ 
١١١ ١٣٩• هريرةأم  ئبج( عن محو نذ 
٦٢ ١٣٤• أنامةأر  اممهنبل في يومأ صام نر 

بقاعنبي ار؛لن صلى صلاة، غاى صلى تر 
١١٨ ١٣٩٧ العاصن عداضدنصِود عشرا

٢١١ ١٤٩٦ زيدن أنامة  معروفانه صخ مذ 
٤٣• ١٦٨١ عباسابن  الدنيافي صورة صور تر 
٣٥١ ١٦٠٥ عمرن ا ناتهنم حدا له علاما صزمن مذ 
٥٤٢ ١٧٨٦ هريرةأم  نرد0محلا ربماذ، عش عرصز مذ 
٥٩ ١٣٣٤ اعامر بن عقبة  الثمح،ممئسظم
٣٩٨ ١٦٤٧ عائشة ئدفهو أمرنا عليه نس عناد عجل نر 
٣٥٦ ١٦١• صسمحودان  رلدهاهذه يثخ من 
٢٥ ١٢٩٦ معاذ منيمرجو مز الد نبل في فال نر 
٦٤٢ ١٨٧٤ عودمابن  صإلا إل!ه لا ى jJاافن أنثغفن قاو: نذ 
١٥٨ ١٤٣٩ جابر ويحمد0الله ن ننحا محاد؛ من 









الصالحينرياءس سمح 

الموضوعاتفهرس 

المرصرع

َثاش-  ٢٢٢

ثاب-  ٢٢٤
ثاب-  ٢٣٠
ثاث-  ٢٣٦

مذاى-  ٢٣٧
ثاث-  ٢٣٨

َباث-  ٢٣٩
ستاه-  ٢٤٠

اه؟ثداث

ثاث- ٢^٢ 

؛؛ات- ٣^٢ 

ni  -باث
ّذاه. ه{؟ 

اكفحة

٥وفضله الحج وجوب 

كثابالحهاد
١٤والروحه الغدوة وضل الجهاد وجوب 

٧٤........... .................. .الآحرة. ثواب في الشهداء من جماية يان 
٧٨العتق قفل 
•٨انملوك إل الأسان ضل 
٨٤مواليه وحق اف حق يودي الذي المملوك فضل 
٨٧............... ونحوهاوالفتن الاحلامحل وهوت الهرج في العادة قفل 
٨٨....................................... ..... .والشراء.البيع في السماحة قفل 

اثعلمكثاب 
٩٧......اا....سّق.......ّ.ّ.اا.ٌ..ا..اّ ....ا...ّّ.ه....ّ.ف وتعليما تينل،أ السلم فضل 

وشكرهيغالى الله حمد كثاب 
١١٥الشكر وجوب 

الكزثول غلى الصلاة كتاب 

١١٨.٠٠... ...........................صيغهاواعضب وفضلها عليه بالصلاة الأمر 

الأذكاركتاب 
١١٠'عليه والحئ الأكر مقل 

١٦٢ومفهلجعا قاعدأ أو قائما ئعار اممه ذكر 





الصالحينءس ريا ءسأح 

اكفحةالمرصؤع 

٣١٦التجنن عن النهى باب -  ٢٧١
٣١٩•••••••••■••■•••■•■•••••••■صرورة غم من بالملمن الظن سوء عن الهي باب -  ٢٧٢
٣٢• المالمن احتقار تحريم باب -  ٢٧٢

٣٢٤لأتنلم الشماتة إفلهار عن الهى باق - ^٧٣ 
٣٢٥.......................الترع هر فل في الثابتة الأنساب في الطعن تحريم اياب -  ٣٧٥
٣٢٧والخداع الغش عن الهى باب -  ٢٧٦
٣٣١الغدر تحرثم مانت -  ٢٣٧
٣٣٥ونحوئ بالعطية الن عن الهى باق -  ٣٧٨
٣٣٦والغي الافتخار عن الهي ثاب -  ٣٧٩
٠٣٤ .........٠.............. ٠ . أيام• ثلاثة فود الملمين بين الهجران تحريم باب —  ٣٨٠
٣٤٥.. ...............................إذنه بغير اكالث دون اثنين تناجي عن الهمحب باب ~  ٣٨١
٣٤٧والدابة العبد تعازيب عن الهى باب -  ٢٨٣
٣٥٦^الار اكعذ-يب تحريم باب -  ٣٨٣
٣٥٩...........................................صاحبه طلبه بحق الخي مطل تحريم ب ب -  ٢٨٤
٣٦• يسلمها ننر هبة في الإنسان عود كراهة باب -  ٢٨٥
٣٦٣اليتم  JUتحريم -اكيد اناث -  ٣٨٦
٣٦٤الربا تحريم تغليفل باب .  ٣٨٧
٣٦٧الريا، تحريم ,؛اثن -  ٢٨٨
٣٧٣رياء هو وليس رياء أنه يتوهم ما باب —  ٣٨٩

٣٧٤شرعية حاجة لغير الحسن والأمرد الأحنبية المرأة إلى الطر تحريم باب -  ٣٩•
٣٨٢بالأجب الخلوة تحريم بان -  ٢٩١
وحرسى ب فى ل ا ء لمسا ا وتتس^ ء لما إ ل ر ا تشب، ئحرلم مب ب —  ٢٩٢

٣٨٥ذبك وغير 
٣٨٩والمحار الشيطان المشبه عن الهي باب -  ٢٩٢
٣٩٠........................... بسواد شعرهما ب خضا عن والمرأة الرجل نهى بّب —  ٢٩٤
٣٩٢■ ■•--■•■■••••••• • بعض• دون الرأس بعض حلق وص القرع عن النهي باب -  ٢٩٥
٣٩٤.............. الأسنان تحديد وص والوشر والوشم الشعر وصل تحريم باب —  ٢٩٦







الموضوعاتفهرس 

الصفحةاJوصوع 

 .m ٤٩٩الطعام بحضرة المائة كراهة ناث
 n♦ . ٠ه• ................................الملأةني الماء إل المر رغ ص الهي إناث
 m - ٥٠٣عير نمر الصلاة و الألفات /اهة ناث
W - ه• ٤ الفور إلى الصلاة ص الهي إناث

٠٥ ٥ الملي يدي تن المرور تحريم اب ب- 
ء* ٨ ..... الصلاةإقامق في المؤذن نرؤع بعد نافلة في المأموم شرؤع نابكراهة -  ٢٤٤
٥• ٩ . ....الليالي بين من بملأ.الآة ليلته أو بصيام الجمعة يوم تخصيص بابكراهة -  ٣٤٠
١٥ ٢ الصوم في الوصال يم -ح إناث .  ٣٤٦
د ١٣نر غر الجلوس تحريم باب -  ٢٤٧
٥١٤......ّّ.ا..ّّ ............ايم..............عيه والماء القبر تجميص عن الهي باب -  ٣٤٨
٥ ١٨سدْ من العبد إباق تحريم تغليفل باب -  ٣٤٩
٥١٩الحا.ود في الثماعة تحريم باب -  ٣٠٠
٥٢٢... ونحوها الماء وموارد وفلئهم الاس طريق في اكغوط عن الهي باب -  ٢٠١
٥٢٣........................ ...............الراكد الء فى ونحوم الول عن الهى ناث -  ٣٥٢
٥٢٤................ .الهبة في بض على أولادْ ض الواك تفضيل /اهة إناث .  ٣٠٣
زوجهاعلى إلا أيام ثلاثة فرق ميت على المرأة إحلااد تحريم باب -  ٣٠٤

٥٢٧أيام وعسرة أشهر أربعة 
٥٣٠............ ........................الركبان وتلقي للبادي الحاصر بح تحريم باب -  ٣٥٥
٥٣٥........ فتها الخرع أذن الش وجوهه غير في ازل اضاعات عن الهي ثاث -  ٣٠٦
أوجادا كان سواء ونحوه لاح ب لم مإلى الإثارة عن النهي باب -  ٣٥٧

٥٣٩مسلولأ الخيف تعاض عن والهي مازحا، 
يصليحتى لعذر إلا الأذان بعد المجد من الخروج كراهة باب -  ٣٥٨

٥٤٠المكتوبة 

٥٤٢.............. عدرنمر الريحان رد كراهة ■ناث -  ٣٥٩
إعجابمن ممسية عليه حيمه لمن الوجه في المدح كراهة يا»ب —  ٣٦٠

٥٤٣حقه في ذلك أمن لن وجوازه ونحوم، 
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